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 تختي بهترين كشتي گير 
تاريخ ايران

اتحاديه جهانی کشتی اسامی پنج کشتی گیر 
برتر تاريخ ايران را اعالم کرد که نام چهار آزادکار و 
يک فرنگی کار ايران در اين لیست قرار دارد. بر اين 
اساس جهان پهلوان غالمرضا تختی، حمید سوريان، 
عبدا... موحد، رسول خادم و حسن يزدانی به ترتیب 
در رده های اول تا پنجم برترين کشتی گیران ايران 
قرار گرفته اند. در اين رده بندی مرحوم جهان پهلوان 
غالمرضا تختی با يک طال و دو نقره المپیک، دو طال 
و دو نقره جهان و يک طالی بازی های آسیايی در 
جايگاه نخست قرار دارد و عنوان بهترين کشتی گیر 
تاريخ ايران را به دست آورده است. حمید سوريان 
فرنگی کار ســابق ايران با يک طــالی المپیک، ۶ 
طالی جهان و دو طالی آسیا در جايگاه دوم برترين 
کشــتی گیر تاريخ ايران جای گرفته است. عبدا... 
موحد آزادکار سال های دور ايران نیز با يک طالی 
المپیک، پنج طالی جهــان و دو طالی بازی های 
آسیايی در رده سوم قرار دارد. رسول خادم دارنده 
يک طال و يک برنز المپیک، دو طال و يک نقره جهان، 
يک طال و يک نقره بازی های آسیايی و پنج طالی 
آســیا نیز در رده چهارم برترين های تاريخ کشتی 
ايران جای گرفته اســت. اما رده پنجم و آخر اين 
رده بندی نیز به حسن يزدانی آزادکار حال حاضر 
ايران اختصاص دارد. يزدانی با يک طالی المپیک، 
دو طال، يک نقــره و يک برنز جهــان، يک طالی 
بازی های آســیايی و يک طالی قهرمانی آسیا در 
رده پنجم برترين کشتی گیران تاريخ ايران از نگاه 

اتحاديه جهانی کشتی قرار گرفته است.
    

رضا يزداني مي خواهد برگردد
علیرضا دبیر ريیس فدراسیون کشتي در نشست 
بررســی چرخه انتخابی تیم ملی بــا خبرنگاران 
در بخشی از صحبت های خود با اشــاره به اينکه 
همه کشــتی گیران در هر وضعیتــی اگر توانايی 
کشتی گرفتن دارند، می توانند طبق قانون جديد 
وارد چرخه انتخابی شــوند، گفت:»با رضا يزدانی 
هفته پیش صحبت کردم. گفت تمرين می کنم و 
می خواهم کشــتی بگیرم. او پسر خوب و قهرمان 
بزرگی اســت و امیدوارم موفق باشــد. تمام ۹۷ 
کیلوگرم هــای ما بايد بیايند در قهرمانی کشــور 
کشتی بگیرند تا طبق قانون چرخه کشتی بگیرند.« 
وي افزود:»ما قانون انتخابی را در مجمع تصويب 
می کنیم تا قانون شود. ما می خواهیم اين باب شود 
که اگر حق کشــتی گیری خورده شد، بتواند برود 
شکايت کند و هر کس از جمله من اگر مقصر بوديم 
در دادگاه پاسخگو باشــیم. حق خیلی ها در تاريخ 
کشتی ما خورده شده و می خواهیم روشی قانونی 

اجرا کنیم تا ديگر حقی از کسی ضايع نشود.«
    

والسکو به ايران مي آيد؟
 فدراسیون والیبال ايران به تازگی اعالم کرد که 
برای تقويت نیمکت تیم ملی خود و پر کردن جای 
خالی ايگور کوالکوويچ بــه دنبال مذاکره با خولیو 
والسکو است. رســانه های ايتالیايی مدعی شدند 
که والسکو با فدراسیون اين کشــور قرارداد دارد و 
نمی تواند راهی ايران شــود. اما يکی از رسانه های 
ايتالیايی اخیرا در مطلبی با اشــاره به پیشــنهاد 
مسئوالن فدراسیون والیبال ايران به والسکو نوشت 
که »اين موضوع تنها در شرايطی تحقق پیدا می کند 
که والســکو چهار،پنج ماه مرخصی از فدراسیون 
ايتالیا بگیرد وگرنه وی نمی تواند والیبال ايران را در 

المپیک همراهی کند.«
    

معروف به ايتاليا برمي گردد؟
ســعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال 
ايران فصل گذشــته با تیم بايک موتور چین به 
توافق رسید و راهی اين تیم شد. شیوع ويروس 
کرونا موجب شد تا رقابت های لیگ چین برگزار 
نشــود و به اين ترتیب قرارداد معــروف با اين 
تیم چینی در آستانه فســخ قرار گرفت. در اين 
بین اما رســانه های ايتالیايی مدعی شدند که 
باشگاه سیســترنا برای فصل آينده پیشنهادی 
را به کاپیتان تیم ملی والیبال ايران داده است. 
لورنزو توبرتینی، ســرمربی جوان تیم والیبال 
سیســترنا به دنبال حضور معروف در تیم خود 
اســت، اما هنوز اين موضوع قطعی نشده است. 
تیم سیســترنا برای فصل آينده با ستاره هايی 
همچون کوين تیلیه، ارنســتو کاووتو و جولیو 

سابی به توافق رسیده است.

منهای فوتبال

آریا طاری

آن چه يــک داور را تعريف می کند، 
صرفا کیفیت سوت زدن در زمین مسابقه 
نیســت. يک داور حرفه ای بايد بیرون 
زمین نیــز مراقب رفتارش باشــد و به 
ســادگی به دام برنامه های تلويزيونی 
نیفتد. اساسا برای يک داور، هر سوالی 
يک پاسخ سرراست ندارد و داورها بايد 

ديپلماســی الزم را برای جواب دادن به 
خبرنگارها و مجريان تلويزيونی داشته 
باشند. بدون شک همه داورها در کارنامه 
کاری شان، اشــتباه های ريز و درشتی 
دارند. حتی پیر لوئیچی کولینا که يک 
نابغه در تاريخ داوری بود، چندين بار به 
تصمیم های اشتباه خود اعتراف کرد اما او 
اين کار را در زمانی انجام داد که ديگر يک 
داور حرفه ای نبود و دوران بازنشستگی را 

پشت سر می گذاشت. کولینا حتی اگر در 
دوران داوری نیز به اشتباه هايش اعتراف 
می کرد، خیلی زود بخشیده می شد اما 
در فوتبال ايران که اساسا همه چیز رنگی 
است و حتی خوردن توپ به تیر دروازه به 
وکیل و وزير منتسب می شود، اعتراف 
به اشــتباه در دوران فعالیت به عنوان 
داور، چندان منطقی به نظر نمی رسد. 
اين اواخر، محمدرضــا اکبريان به يک 

اشتباه بزرگ در لیگ هجدهم اعتراف 
کرده و اســتقاللی ها را به شدت علیه 
خودش شورانده است. کاری به میزان 
اغراق شده تاثیر اين اشتباه بر سرنوشت 
تیم استقالل در فصل گذشته نداريم، 
کاری به رفتار نادرست فرهاد مجیدی 
در اينســتاگرام و فرص و حکم غلط او 
درباره »قهرمانی استقالل« هم نداريم، 
حتی اين موضوع هم مهم نیست که يک 

داور، شهامت اعتراف به اشتباه روبه روی 
دوربین تلويزيون را داشته است، آنچه 
اهمیت دارد توجه به اين نکته اســت 
که اساسا وقتی يک داور چنین حرفی 
به زبان مــی آورد، برای مدت نامعلومی 
از چرخــه داوری در ديدارهای آن تیم 
خارج می شود. همین حاال اگر اکبريان 
فقط يک بار ديگر قضــاوت نبردهای 
اســتقالل را بر عهده بگیرد، دريايي از 
سوءتفاهم ها علیه او به راه خواهد افتاد. 
اگر اين داور برای استقالل پنالتی بگیرد، 
خیلی ها مدعی می شوند که او خواسته 
دل هوادارها را به دست بیاورد و اگر اين 
داور تصمیمی علیه استقالل اعالم کند، 
هواداران باشگاه به شدت علیه او موضع 
خواهند گرفت و او را به ضديت با تیم شان 

متهم خواهند کرد.
نه تنها در چند ســال گذشته، بلکه 
شايد در دو دهه اخیر داوری فوتبال ايران 
پیشــرفت قابل توجهی نداشته است. 
البته در همین سال ها، يک کمک داور 
بااســتعداد مثل کامرانی فر و يک داور 
درجه يک مثل علیرضا فغانی داشته ايم 
اما اين نفرات هم بیشتر از آن که محصول 
يک سیستم درســت و حسابی باشند، 
محصول اســتعداد فردی خودشــان 
هستند. جالب اينکه حتی داوری مثل 
فغانی نیز با وجود همــه توانايی ها، در 
فوتبال ايران به بن بســت رسید و لیگ 
برتر را به مقصد لیگ استرالیا ترک کرد. 
پس ما حتی اگر يــک داور خوب هم به 
دســت بیاوريم، نبايد به حفظ او در اين 
فوتبال امیدوار باشیم. برای رسیدن به 
پاسخ اين سوال که چرا داوری به چنین 
وضعیتی دچار شده، پاسخ های زيادی 
وجود دارد. اولین جواب، به نحوه آموزش 
داورها برمی گردد. به نظر می رسد اين 
آموزش در فوتبال ايران به شکل حرفه ای 
و ايده آل صورت نمی گیرد. با وجود همه 
صحبت هايی که دائما در مورد بررسی 
میزان آمادگی بدنی داورها می شــود، 
خیلــی از داوران با اضافه وزن شــديد 
بازی ها را قضاوت می کنند. مساله مهم 
ديگر اين اســت که در فوتبــال ايران، 

هنوز امکانات اولیــه برای داورها فراهم 
نشــده و نخواهد شــد. در حالی که در 
بســیاری از لیگ های دنیا، از باالترين 
سطح تکنولوژی نظیر وی.ای.آر برای 
داوری استفاده می شود، در ايران هنوز 
چسب گوشی داورها سفت نشده و دائما 
از جا درمی  آيد! نکته مهم تر اينکه تقريبا 
هیچ کــس در ابتــدای راه جوانی، داور 
شدن را به عنوان يک شغل رويايی برای 
خودش نمی بیند. با اين دستمزدهای 
فاجعه بار برای سوت زدن در هر مسابقه 
که اتفاقا پرداخت شان هم دائما به تاخیر 
می افتد، نبايد انتظار داشته باشیم که 
جوان ترها برای ورود به دنیای داوری، سر 
و دست بشکنند. در کنار همه اين مسائل، 
فراموش نکنیم که فوتبال ايران سرزمین 
سوءتفاهم هاست. اينجا حتی يک آفسايد 
می تواند ماه ها بحث و جدل بین هواداران 
تیم های مختلف راه بینــدازد. پس در 
چنین شرايطی بهتر اســت داورها به 
سکوت شــان ادامه بدهند و يک بحث 
قديمی و از ياد رفته را دوباره سر زبان ها 
نیندازند. يک داور در زمین مسابقه بیشتر 
از هر چیزی، به تمرکز نیاز دارد و چنین 
اظهارنظرهايی، تمرکز داورها را به طور 
کامل از بین می برد. در نتیجه بهتر است 
آنها به جای اين اعتراف ها، به دنبال باال 
بردن سطح کارشان در رقابت های بعدی 

لیگ برتر باشند.

درباره روزهای جنجالی داوران ایرانی

فعال اعتراف نکنید!

اتفاق روز

سوژه روز

وقتی فوتبال در جریان بود، داورها هر روز در معرض واکنش های تند و تیز هواداران فوتبال قرار داشتند. حاال که فوتبال در 
جریان نیست، باز هم حمالت علیه داورها ادامه دارند و اساسا تمام نشدنی به نظر می رسند. پس از اعتراف محمدرضا اکبریان 
به اشتباه در جریان قضاوت دیدار استقالل و نفت آبادان در فصل گذشته، موجی از شدیدترین واکنش ها علیه این داور به راه 

افتاد. او حاال دیگر تا همیشه برای قضاوت دیدارهای تیم فرهاد مجیدی، با مشکل مواجه خواهد بود. به نظر می رسد داوران 
ایرانی زمان خوبی را برای اعتراف انتخاب نکرده اند. آن هم در فوتبالی که همواره سرشار از سوءتفاهم های مختلف بوده است.

تطبیق پیدا کردن با شرايط خاص بازی برای 
باشگاهی مثل رئال مادريد، يک چالش بزرگ برای 
هر فوتبالیستی به شمار می رود. حتی بازيکنی 
مثل ادن هازارد که از تیمی مثل چلسی راهی رئال 
شد، شروع موفقیت آمیزی در اين باشگاه نداشت. 
اوضاع برای »لوکا يوويچ« به مراتب سخت تر نیز بود. 
چراکه او از باشگاهی نظیر آينتراخت فرانکفورت، 
مستقیما به برنابئو رفت. هواداران رئال مادريد، 
روی مهاجــم بااســتعداد و گل زن فرانکفورت 
حســاب ويژه ای باز می کردند. او قرار بود مهاجم 
جوانی باشد که به ســلطه کريم بنزما در مادريد 
پايان می دهد. لوکا فصل قبــل در 48 بازی برای 
تیمش، 2۷ گل به ثمر رسانده بود و در اوج آمادگی 
قرار داشت. از زمان انتقال به مادريد اما هیچ چیز 

برای اين بازيکن خوب پیش نرفته است. او همواره 
در سايه کريم بنزما بوده و در مجموع همه جام ها 
24 بازی برای رئــال مادريد انجام داده که درصد 
بسیار زيادی از اين بازی ها، به عنوان مهره تعويضی 
رقم خورده اند. اين بازيکن در 24 بازی با پیراهن 
کهکشــانی ها، فقط دو گل زده و عمال يک فصل 
ناامیدکننده را پشت سر گذاشته است. رئالی ها 
برای يوويــچ ۶0 میلیون يــورو پرداخت کردند 
اما عملکرد او تا امــروز، اصال راضی کننده نبوده و 
زيدان نیز اعتقاد زيادی به بازی اين مهاجم ندارد. 
میالنی ها که زوج سابق يوويچ در فرانکفورت يعنی 
آنته ربیچ را در اختیار دارند، عالقه مند به خريد اين 
بازيکن هستند اما زيزو، هنوز از فروش او اطمینان 
ندارد. مربی فرانسوی پس از روبه رو شدن با سیل 
پیشنهادها برای اين مهاجم، تصمیم گرفت يک 
فرصت ديگر به او بدهد اما اين فرصت، با يک دلیل 

عجیب و باورنکردنی از دست رفت.
يوويچ که در روزهای قرنطینه يک بار به خاطر 

خارج شدن از خانه با برخورد سخت و جدی پلیس 
روبه رو شده بود، حاال در زمان تمرين در تراس خانه 
خود، مصدوم شده است! او از تراس خانه سقوط 
کرده و به همین خاطر دچار شکستگی در ناحیه پا 
شده است. حاال يوويچ برای چند ماه دور از فوتبال 
خواهد بود و حتی اگر رقابت های اللیگا در زمان 
تعیین شده از سر گرفته شود، اين بازيکن احتماال 
ادامه فصل را از دست می دهد. به احتمال زياد اولین 
فصل حضور اين بازيکن در اللیگا تنها با دو گل زده 
به پايان می رسد و اين آمار اصال قابل دفاع نخواهد 
بود. در استعداد يوويچ شکی نیست اما شايد او در 
شرايط فعلی، آماده درخشیدن در تیمی مثل رئال 

مادريد نباشد. 
شايد رفتن به يک تیم کوچک تر، به او کمک 
کند تا آمادگی و اعتماد به نفس بیشتری به دست 
بیاورد و با دست پر به رئال مادريد برگردد. شنیده 
می شود باشگاه رئال، از اين بازيکن خواسته تا دلیل 
مصدومیتش را با رســانه ها در میان نگذارد. اين 

خريد برای مادريدی ها تا حدودی به خريد دمبله 
توسط بارسلونا شباهت پیدا کرده است. دو بازيکن 
که با رقم هايی نسبتا سنگین جذب شدند و بسیار 
مستعد به نظر می رسیدند اما نظر مثبت هوادارها را 

جلب نکردند. هر دوی آنها از پتانسیل بااليی برای 
درخشیدن در ترکیب اصلی تیم برخوردار هستند 
اما معلوم نیست اين توان بالقوه، چه زمانی در بازی  

آنها نیز به چشم می آيد.

آخرين هفته کاری مجلس شورای اسالمی در حالی از راه 
خواهد رسید که پس از تصويب کلیات طرح 14 ماده ای »مقابله 
با اقدامات خصمانه رژيم صهیونیستی«، جزئیات آن به زودی 
مورد بررســی قرار خواهد گرفت. پیش از اين، روبه رو نشدن 
نمايندگان ايران با ورزشکاران اسرائیلی همواره به عنوان يک 
»انتخاب« مطرح می شد، اما بخشیدن سازوکار »قانونی« به 
اين اتفاق، ممکن است ورزش ايران را در معرض يک محرومیت 
بزرگ و همه جانبه قرار بدهد. اگر کمیته بین المللی المپیک 
از اين تصمیم آگاه شــود، احتمال لغو حضور کاروان ايران در 

المپیک سال آينده نیز وجود خواهد داشت.
در ســیزدهمین بند از طرح دوفوريتی جديد مجلس در 
مورد روابط میان ايران و رژيم صهیونیســتی، صريحا به اين 
موضوع اشاره شده است که برگزاری هر نوع مسابقه رسمی يا 
تدارکاتی ورزشی بین نمايندگان ايران و اسرائیل، از اين پس 
به صورت قانونی ممنوعیت خواهد داشت. اين طرح در حالی 
خیلی زود به مرحله تصويب رســیده که هفته آينده، دوران 
کاری مجلس دهم رسما به پايان می رسد. کلیات اين طرح، در 
مجلس هیچ مخالفی نداشته و احتماال در دستور کار مجلس 
آينده نیز خواهد بود اما سوال بزرگ اينجاست که آيا در مورد بند 

سیزدهم، بررسی های تخصصی ورزشی نیز انجام شده است؟ 
در سال ها و دهه های گذشته، بسیاری از ستاره های ايرانی در 
دفاع از مردم مظلوم فلسطین، از روبه رو شدن با نمايندگان رژيم 
صهیونیستی در زمین ورزش صرف نظر کرده اند اما اين ماجرا 
تا امروز يک »انتخاب« بوده و زمانی که به يک »قانون« تبديل 
شود، ديگر ارزش نمادينش را از دســت خواهد داد. به زودی 
همه دنیا از اين حرف می زنند که مجلس ايران ورزشکارانش 
را »مجبور« به اتخاذ چنین تصمیمی کرده و بدون شک اين 
شکست بزرگ اســتراتژيک برای ايران تلقی خواهد شد. اين 
بند از قوانین جديد مجلس همچنین اين بهانه را به نهادهای 
بین المللی ورزشی می دهد که به سادگی تیم ها و ورزشکاران 
را در رشته های ورزشی مختلف، از حضور در مسابقات جهانی 
محروم کنند. نتیجه چنین اتفاقی نیز درنهايت، کوچ گسترده 
ستاره های ورزشی ايران به کشورهای ديگر و بازی کردن آنها زير 
پرچم های ديگر خواهد بود. همین حاال نیز چهره های شاخصی 
از رشته های شطرنج و جودو را به سادگی به کشورهای ديگر 
داده ايم و اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، آسمان ورزش ايران 

به کلی از ستاره های بزرگ خالی می شود.
قرار نیست که مجلس، از روبه رو شــدن نمايندگان ايران 

و اســرائیل دفاع کند و حتی به ترويج آن بپردازد، اما مشخص 
اســت که بند 13 درج شــده در طرح جديد مجلس شورای 
اسالمی، بدون توجه به اصول و کارشناسی  فنی ورزشی صورت 
گرفته است. فدراسیون های مختلف در اين سال ها، همیشه با 
راهکارهايی جلوی محرومیت ستاره های ايرانی پس از حاضر 
نشــدن روبه روی نمايندگان رژيم غاصب را گرفته اند. گاهی 
ورزشــکارها خودشــان را به بیماری و مصدومیت می زنند و 
گاهی درست قبل از روبه رو شدن با حريف اسرائیلی، شکست 
می خورند تا به ديدار بعدی راه پیدا نکنند. تبديل شــدن اين 
روند به يک قانون تصويب شــده در مجلــس اما موجب بروز 
حساسیت های بســیار زيادی علیه ورزش ايران در تمام دنیا 
خواهد شد. حاال ديگر دست روسای فدراسیون ها نیز در مجامع 
جهانی بسته می شود و سیلی از محرومیت ها علیه ورزش کشور 
به راه می افتد. از آن مهم تر اينکه ديگر نمی توان بازی نکردن با 
اسرائیلی ها را يک آرمان شخصی دانست، چراکه ظاهرا به جای 
ملت فلسطین، ورزشکاران ايرانی بايد نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی را راضی کنند! اگر اين بند در بررسی جزئیات نهايی اين 
طرح حذف نشود، بعید نیست ورزش ايران به طور کلی شانس 
حضور در رقابت های المپیک را از دست بدهد. در اين صورت 
ستاره هايی که تا امروز سهمیه المپیک گرفته اند نیز تنها زير 
پرچم کمیته المپیک می تواننــد در اين رقابت ها حضور پیدا 
کنند. ورزش ايران در شرايط فعلی، روزهای بسیار حساسی 
را پشت سر می گذارد. به تازگی سیگنال های مثبتی را در مورد 

بخشش احتمالی تعلیق فدراسیون جودو دريافت کرده ايم اما 
اگر اين قانون به تصويب نهايی برسد، به زودی محرومیت های 
ســنگینی در انتظار ورزش ايران خواهد بود. اين طرح نه تنها 
کمکی به ورزش نمی کند، بلکه يک تجربه مخاطره آمیز برای 
اهالی رشته های مختلف ورزشــی به وجود می آورد. طبیعتا 
وظیفه اصلی تنظیم و تهیه چنین قانونی، بايد برعهده نهادهای 
ورزشی باشد و بهتر است مجلس شورای اسالمی، اين بخش از 
طرح جديد خود را به وزارت ورزش واگذار کند. روحیه آنها برای 
مقابله با ظلم و استکبار ستودنی به نظر می رسد اما ناآشنايی 
اين افراد با رويکردهای ورزشی، به راحتی می تواند يک فرصت 

ايده آل را به يک تهديد بزرگ تبديل کند.
در ماه های گذشته، چند ستاره سرشناس را در رشته های 
مختلف به خاطر همین حساسیت ها از دست داده ايم. سعید 
ماليی که قابلیت تبديل به بهترين جودوکار دنیا را داشت، ايران 
را ترک کرد و علیرضا فیروزجا که پديده اين روزهای شطرنج 
جهان است، بدون پرچم ايران در مسابقات مختلف ظاهر شد. 
حفظ اين ستاره ها کار چندان دشواری نبود. تنها کافی بود در 
اين مورد کمی انعطاف به خرج بدهیم. قانونی که حاال در آستانه 
تصويب نهايی در مجلس است، اين انعطاف را به طور کامل از بین 
می برد. همین حاال نیز کشورهای زيادی برای جذب ستاره های 
وطنی کمین کرده اند و اگر بهانه محرومیت را به دست نهادهای 
بین المللی بدهیم، به زودی بايد هر ستاره را زير پرچم يک کشور 

ديگر تماشا کنیم.

روزهای عجیب لوکا یوویچ در مادرید

مصدوم قرنطينه!

روبه رو نشدن با ورزشکاران رژیم صهیونیستی »قانون« می شود

تبعات و ماجراهای بند سيزدهم!

بدون شک همه داورها 
در کارنامه کاری شان، 

اشتباه های ریز و درشتی 
دارند. حتی پیر لوئیچی 

کولینا که یک نابغه در تاریخ 
داوری بود، چندین بار به 
تصمیم های اشتباه خود 

اعتراف کرد اما او این کار را 
در زمانی انجام داد که دیگر 

یک داور حرفه ای نبود و 
دوران بازنشستگی را پشت 

سر می گذاشت
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