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راه افتادن کشــتی کالسیک بانوان 
در دوره ریاست رسول خادم، یک خبر 
خوشــحال کننده برای ورزش بانوان 
محسوب می شد. تصمیمی که یک گام 
بســیار بزرگ بود و این امید را زنده کرد 
که سایر ورزش هایی که بخش بانوانش 
یا در صف راه اندازی است یا در حال درجا 
زدن، تکانی بخورد. کشــتی کالسیک 

بانوان اما بعد از رفتن خادم از فدراسیون، 
در اوج ســرعت ترمز کشید و اسیر یک 
رخوت شــد. وقتی اتحادیــه جهانی 
کشتی پیشنهاد فدراسیون ایران را برای 
راه اندازی مسابقات کشتی بانوان با لباس 
و فرم ویژه، پذیرفت و اجازه میزبانی هم به 
کشورمان داد، نوبت دختران کشتی گیر 
ایران بود که با انگیزه های بسیارشان هم 
پاسخ خوبی به اعتماد خادم بدهند و هم 
به دنیا بگویند کشتی ایران تنها در بخش 
آقایان از قدرت های برتر نیســت، بلکه 
شیرزنانی هم دارد که می توانند به راحتی 

رقبا را خاک کنند. تورنمنت بین المللی 
لبنان نخستین میدانی بود که دختران 
کالســیک کار راهی آن شــدند. در آن 
مسابقات که با حضور ۱۰ کشور ایران، 
ارمنستان، ســوریه، گرجستان، مصر، 
عراق، قرقیزســتان، لبنان، اوکراین و 
ایتالیا برگزار شد، تیم ۶ نفره ایران با دو 
مدال طالی فاطمه نیکبخت و معصومه 
خانلــر در اوزان ۶۰ و ۷۵ کیلوگــرم و 
دو مدال برنز فاطمه محمــدی و زهرا 
یزدانــی در اوزان ۵۰ و ۵۵ کیلوگرم، با 
عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد. این 

قهرمانی آنقدر به دختران ایران چسبید 
که آنها بی صبرانه انتظار میزبانی ایران از 
رقابت های جهانی را می کشیدند تا یک 
بار دیگر قدرت شان را به رقبا دیکته کنند. 

انتظاری که البته پایانی نداشت.
وقتی حمید بنی تمیم بــه عنوان 
سرپرست فدراسیون جای خادم نشست، 
خیلی زود دست به تغییر در کادر فنی 
تیم کشــتی آزاد و فرنگی مــردان زد و 
سکان هدایت این دو تیم را به غالمرضا 
محمدی و محمد بنا ســپرد. آن زمان 
تصور می شــد بنی تمیم حواسش به 
تیم تازه نفس کشتی کالسیک بانوان 
هم باشد و فکری هم برای آنها بکند. اما 
بی خبری و فراموشــی تنها چیزهایی 
بود که مدت ها حول این تیم چرخید. تا 
جایی که دختران جوان کشتی ایران هم 
صدای اعتراض شان بلند شد و خواستار 
تعیین تکلیف شان شدند. حتی شنیده 
شد در این روزهای بالتکلیفی چند دختر 
کشتی گیر را ه شان را به سمت رشته های 
دیگر کج کرده اند و عطای کشــتی را به 
لقایش بخشــیده اند. این بی خبری ها 
اما با یک تورنمنت تــا حدودی به پایان 
رسید. تورنمنتی که سر و صدای زیادی 
به پا کــرد و دلیل آن چیــزی نبود جز 
تماشاگران ویژه دومین دوره رقابت های 
کشتی کالسیک بانوان قهرمانی کشور. 
این تورنمنت که با استقبال خوبی مواجه 

شــده بود، نــوزادان و کودکانی را روی 
سکوها داشــت که بعضا مادران شان یا 
در تشک مسابقه بودند یا روی صندلی 
کوچ. دیده شدن کالســکه در سالن یا 
لباس های ســر همی کوچکی که روی 
میله ها پهن شده بود یکی از جالب ترین و 
زیباترین صحنه هایی بود که می شد از دل 
مسابقات بانوان به نوش چشم کشید. این 
صحنه ها نشان می داد ورزش قهرمانی 
چقدر برای بانوان سرزمین مان اهمیت 
دارد که با در آغوش کشــیدن نوزادان 
چند ماهه هم قید رقابت را نمی زنند تا 
هیچ بهانه تراشی برای موفقیت نداشته 
باشند. ای کاش فدراسیون کشتی زمان 
بیشتری برای کشتی بانوان می گذاشت 
تا این سرمایه ها که سرشــار از انگیزه 
هستند به باد فراموشی سپرده نشوند. 
با کمی برنامه ریزی می توان کشــتی 
کالسیک بانوان را در جریان نگه داشت 
تا در باتالق رکود قرار نگیرد. کشورمان 
در رشــته های مختلف بانوانــی دارد 
که هــر کــدام از افتخارآفرینان بزرگ 
ایران هستند. افتخارآفرینی آنها طبعا 
حاصل تالش چند ساله شان است. حاال 
هم دختران کشــتی  کالسیک چشم 
امیدشان به فدراسیون و البته مسئوالن 
وزارت ورزش و کمیتــه ملی المپیک 
اســت تا آنها هم حاصل زحمات شان را 
با قرار گرفتن در ســبد مدال های ایران 

در رویدادهای بین المللی ببینند. باید 
دید فدراسیون کشــتی آیا بعد از این 
رویداد نــگاه جدی تری به این رشــته 
خواهد داشت؟ آیا برنامه ای برای اعزام 
به تورنمنت ها در تقویم کاری فدراسیون 
وجود دارد؟ آیــا فکری برای جذب یک 
مربی مناسب شده اســت؟ تمام این ها 
و پرســش های دیگر سواالتی است که 
باید دید فدراسیون چه پاسخی برای آنها 
دارد. آیا قرار است باز هم خبرهای کشتی 
کالسیک بانوان به قهرمانی کشور و لیگ 
ختم شود؟ آن هم لیگی که بدون قرارداد 
با بازیکنان برگزار شد! در هر حال دختران 
کشتی گیر آماده اند. آماده رقابت و تالش 
برای افتخارآفرینی. حاال این فدراسیون 
اســت و دختران مشــتاقی که باز هم 
انتخاب دیگری به جز انتظار پیش روی 

خود ندارند.
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فغانيعليهكيروش

با رفتن کارلوس کي روش از ایران، موج تازه اي 
از انتقادات علیه این مربي به راه افتاده است. یکي 
از افرادي که به تازگــي رفتارهاي کي روش را زیر 
سوال برده، علیرضا فغاني است که خودش یکي از 
عصباني ترین داوران فوتبال ایران به حساب مي آید! 
او در این خصوص گفته است:»وقتی می خواستند 
بازی فرانســه و آرژانتین را به من بدهند، کولینا 
صدایم کرد و گفت لطفا مثل سرمربی و بازیکنان 
تیم ملی کشورت دردسر درست نکن. خب، این 
خیلی بد است. اشاره کولینا به اعتراض های کادر 
فنی تیم ملی و ملی پوشان به قضاوت ها بود. وقتی 
اسم پرخاش و بی احترامی کی روش به سرمربی تیم 
ملی کره جنوبی را می گذاریم غیرت و تعصب و از 
کی روش بابت اینکه می خواست بنجامین ویلیامز 
را ادب کند حمایت و تعریف می کنیم، نتیجه اش 
همین می شود که االن می بینیم. این درست که 
سرمربی کره جنوبی به فوتبال ایران توهین کرده 
بود، اما ما می توانستیم بعد از اینکه او را بردیم دست 
بدهیم و از میدان خارج شــویم. متاسفانه وقتی 
سرمربی تیم ملی پرخاشــگر است و بدرفتاری و 
اعتراض می کند، بازیکن تیم ملی هم یاد می گیرد 
و همین می شود که لطمه بدی می خوریم. مقابل 
ژاپن به اعتراض بازیکنان مان باختیم، بعد از اینکه 
گل بدی خوردیم به هم ریختیم و نتوانســتیم به 

بازی برگردیم. «
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