وزنه برداری

 حسين اقبالپور

اگر هشتاد ميليون ايراني پشت كيانوش ايستادهاند
پس فدراسيون هم پشت او بايستد!

از سوي فدراسيون بينالمللي و كاربرانش ،كيانوش رستمي به عنوان
بهترين وزنهبردار س��ال  2016برگزيده ش��د و افتخار تاريخي نصيب
ايران و اين قهرمان ارزش��مند و دالور ايراني گرديد كه از اين بابت همه
به آن ميباليم.
حاال دنيا رس��تمي را ب��ه خاطر موفقيت ت��ام و تم��ام در المپيك ريو
ميس��تايد و به او احترام ميگذارد ،زيرا كيان��وش در المپيك نه تنها
مدال طال را به گردن آويخت كه ركوردهاي جهان و المپيك را زير و رو
كرد! از طرفي او ركوردي را جابهجا كرد كه در س��ال  1993توسط يك
چيني به دست آمده بود و همچنان پابرجا ماند و كسي نميتوانست به
آن نزديك شود! همين ويژگيها باعث شد تا رستمي به عنوان هركول
جديد وزنهبرداري دنيا معرفي شود و به عنوان بهترين وزنهبردار سال
 2016لقب گيرد.
هرچه دنيا رس��تمي را تكريم ميكند و احترام ميگذارد ،متأسفانه در
داخل برخي با عوامل خود با او برخورد ديگري دارند و هر روز از جانبي
م��ورد هجمه قرار ميگي��رد! يكي تهديد ميكند ك��ه هركس در اردو
نباش��د ،جايي در تيم ملي ندارد و او را از بازيهاي آس��يايي و مسابقات
كشورهاي اسالمي كنار ميگذارند ،ديگري شعار ميدهد كه شوراي
عالي فني بايد راجع به او نظر بدهد و ...يكي هم پيدا ميشود كه برخي
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را اجير ميكند تا به نحوي اين قهرمان بزرگ را زير سؤال ببرند تا ديگر
كيانوش شعار تمرينات در خارج از اردو و خلوت را سر ندهد!

كيانوش مگر چه ميخواهد؟!

كيانوش رستمي را س��الهاي سال است كه ميشناسيم ،فردي مرتب،
منظم ،به دور از حاشيه ،داراي پشتكار ،با خالقيت باال و بسيار حساس
و زود رنج ،همين مش��خصات از او فرد اس��تثنايي را ساخته كه بايد به
افكارش احترام گذاش��ت .او حاال چند گام بزرگ از فدراسيون جلوتر
است ،زيرا برنامه تمريني كه دارد ،نشان داده از برنامه تمريني ديگران
جلوتر است ،دليل آن هم نتايج به دست آمده در المپيك است كه او به
تنهايي و بدون اينكه حتي مربي كنارش باشد به مدال طالي المپيك
رس��يد و ركوردهاي جهان و المپيك را هم جابهج��ا كرد ،در حالي كه
راجع به سهراب مرادي و ديگر قهرمانان چنين نشد ،زيرا سهراب خارج
از اردو ركوردهاي جهان و المپيك را جابهجا ميكرد و در اوج آمادگي
وارد اردو ش��د و در صحنه المپيك خوش��بختانه به مدال طال رس��يد،
ول��ي از آن ركوردهاي خوب به خصوص در دو ض��رب خبري نبود! در
موارد ديگر هم ديديم كه نفرات چه نتيجهاي به دس��ت آوردند ،بهداد
س��ليمي كه به دليل عدم مديريت از رس��يدن به مدال محروم شد و به

قول يكي از دوستان اگر او با دمپايي هم وزنه ميزد ،حداقل مدال نقره
را ميبايستي ميگرفت و متأسفانه آني شد كه همه ديدند!
به هرحال ،كيانوش رس��تمي فرد خالقي است و روش تمريني خاصي
دارد كه نميخواهد در ميان جمع ،تمرين نمايد ،يعني روش تمريني
مخت��ص کیانوش او را ب��ه باالترين نقطه قهرماني ميرس��اند .او به دو
منظور نميخواهد در اردوي تيم ملي حض��ور پيدا كند ،يكي اينكه از
برنامه تمريني خودش غافل ميش��ود و از اهداف مورد نظر كه ترسيم
كرده ب��از ميماند ،ديگر اينك��ه با تمرينات تيم مل��ي فكر ميكند كه
هيچگاه قادر نيس��ت به ركوردهاي مورد نظر دس��ت يابد همانطوري
كه در زمانهاي گذش��ته نيز موفق نبود ،يعني از زمان مربيان گذش��ته
همچنين ش��رايطي داش��ت و هيچگاه به ركوردهاي جهان و المپيك
نرس��يد ،گرچه در زمان برخ��ي از آنها به مداله��اي رنگارنگ نايل آمد
و ق��دردان مربيان خود بود .البت��ه او از زمان قديم س��عي ميكرد ،در
تمرينات درون اردويي برنامه خود را داش��ته باشد ،ولي باز هم آزادي
عمل الزم را نداش��ت و مجبور به رعايت برخي از قالبها بود! كيانوش
آنچه ميخواهد نه جنبه مالي دارد ،نه خواس��تههاي اقتصادي و زمين
و  ،...او تنها ميخواهد دوباره براي وطن كس��ب افتخار كند ،براي ايران
اسالمي مدال خوش رنگ بياورد و سرود كشورمان را در سالن مسابقات
جهاني و بازيهاي آسيايي طنينانداز نمايد ،او از لحن گفتارش چنين
برميآي��د كه ب��ا برنامههاي خ��ودش ميتواند موفقيته��اي آتي را
تضمين نمايد و ...
حاال فدراسيون براي اينكه راه را بر اين خواسته ببندد ،ميآيد مقررات
وضع ميكن��د ،برنامه اردويي ميگ��ذارد و  ...كه البته اين مس��ائل بد
نيس��ت ،ولي هر كجا اس��تثنايي وج��ود دارد ،وگرنه همه ميش��دند
كيانوش رستمي ...
به هر حال فدراسيون با اين خط و نشان كشيدنها نميتواند به جايي
برسد ،همانطوري كه در گذشته هم نرسيد ،با تهديدهاي مستقيم و
غيرمس��تقيم هم كار درست نميشود براي از دست ندادن كيانوش به
مديريت و درايت نياز داريم كه متاسفانه رفتارهايي كه از برخي شاهد
هستيم ،نشان ميدهد كه فدراسيون فاقد آن است! قبل از المپيك هم
برخي سعي كردند كه قلم قرمز به روي نام كيانوش بكشند و در جلسه
ش��وراي عالي فني كه حتي برخي از اعضاي حاض��ر هم ديگر افرادش
را قب��ول ندارند و تع��دادي را فاقد صالحيت فني ميدانند چه برس��د
به ش��وراي عالي ،ميخواس��تند با كيانوش برخورد كنن��د و او را كنار
بگذارند ،ولي حضور امثال دكتر پوركيان و حسين مقامي مانع شد و به
اين ترتيب اين قهرمان غيور كرمانش��اهي با شيوههاي تمريني دور از
اردو كاري كرد كارستان و نشان داد ،شيوه تمرينياش جواب ميدهد
و نتيجهبخش اس��ت .حال كه رستمي مدالآور شده آقايان هركجا كه
ميروند اين مدال را مصادره ك��رده و از خود ميدانند و جزو افتخارات
كاري خود ميپندارند و  ...كه البته اين نظرها را باز هم برخي از اعضاي
شوراي فني خودشان هم قبول ندارند و ...

كيانوش مصمم است!

كيانوش رستمي نش��ان داده كه نقشه راه دارد و اس��تراتژي خاص را
در سر ميپروراند و در اين راه بس��يار مصمم است .او گفته كه در صدد
گرفتن مدال طالي جهان و المپيك اس��ت و به هر نحوي ش��ده بايد به
آنها برسد .البته بازيهاي آسيايي هم در پيش است و آنهم يكي از اهداف
بزرگ ميتواند باش��د .ش��نيديم كه او بيان كرده اگر يك ايراني پشت
يك ايراني نباشد و آقايان اجازه ندهند كه به تمرينات خود ادامه دهد،
مجبور است كه تصمیم دیگری بگیرد و...

