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وقتي برخي احساسي تصميم ميگيرند ،زماني كه به خواسته قهرمان
جهان و المپيك توجه نميشود و زماني كه عدم مديريت در اين رشته
رخ نشان ميدهد ،كارها به همينجا هم بايد ختم شود ،يعني وزنهبردار
س��ر به زيري كه حتي خجالت می کشد به چش��م بزرگتر نگاه كند ،به
جايي ميرسانند كه زبان ش��كوه باز كند و اعتراض نمايد .يادم هست
كه در زمان سرپرس��تي طباطبايي كيانوش ب��ه همين خاطر وبرخی
مسائل قصد داش��ت با دنياي قهرماني خداحافظي كند .طباطبايي او
را خواس��ت و در يك جلسه طوالني همراه با بهداد به طور مفصل با آنها
صحبت كرد و انگيزه داد تا دوباره كيانوش كار تمرينات را ش��روع كرد
و قهرمان المپيك ش��د ،اما حاال قهرمان المپي��ك را تهديد ميكنند،
م ميزنند و قص��د دارند او را كنار
ب��ا حرفهاي ديگر آرام��ش او را به ه 
بگذارند ،به راس��تي اين چگونه است؟ اين ش��وراي عالي فني چگونه
است و اين سيستم شاخ و شانهاي چگونه شيوهاي است ،آيا با اين كارها
به جايي ميرسند؟
چه كس��ي ميخواهد قهرمان محبوب و محج��وب جهان و المپيك را
كن��ار بگذارد ،اگر برخ��ي آيندهنگر بودند كه اي��ن حرفها را نميزند
آنه��ا خ��وب ميدانند كه اگر رس��تمي را كن��ار بگذارند ،خ��ود آنها را
كن��ار ميگذارند ،پس چرا اي��ن حرفها را ميزنند؟ تم��ام اين امور از
ت ميگيرد! همه
ندانمكاري ،عدم مديريت و نداشتن دورانديشي نشا 
اين كارها از نداش��تن يك كميته فني آيندهنگر ناش��ي ميش��ود و با
كيانوش ميخواهند هماني كنن��د كه با بهادر كردند ،يعني با كارهاي
نس��نجيده و غيرمنطقي يك قهرمان ملي را که می توانس��ت شانس
مدال المپيك را داش��ته باش��د ،آن گونه ش��د كه همگان ديدند! اين
فدراسيون با اين افراد و شوراي فنياش انتظار نداريم كه بهتر از اينها

هم عمل كند!

اظهار نظر يكي از اعضاي شواري عالي فني

در روزهاي اخير يكي از اعضاي شوراي فني وقتي ديده سمبه كيانوش
پرزور اس��ت ،مصاحبهاي كرده و گفته است من با حرفهاي رستمي
موافق هستم ،زيرا پشت سر او هشتاد ميليون ايراني ایستاده اند و...
به اين آقا و برخي ديگر كه نزد رئيس فدراس��يون حرفي ميزنند جاي
ديگر حرفهاي ديگر و انتقاد زياد ميگوييم ،اگر هشتاد ميليون ايراني،
پست سر كيانوش ايستادهاند ،پس چرا شوراي فني ،سرمربي تيم ملي
و فدارسيون پش��ت س��ر كيانوش قرار ندارند و او را از برخي مسابقات
كنار ميگذارند؟ به امثال ايشان ميگوييم چرا پيش از المپيك همين
ش��وراي عالي فني از كيانوش دفاع نكرد كه چند عضو مستعفي شورا
ميگويند اگر ما پافش��اري نميكرديم ،رئيس فدراس��يون و شورا او را
كنار ميگذاشتند ،به راستي حرف چه كسي را ميتوان باور داشت؟
به برخي كه ميخواهن��د نان را به نرخ روز بخورند ميگوييم ديگر بس
است ،اگر مسئوليت قبول ميكنند خوب است مرد و مردانه و صادقانه
حرفهايش��ان را روي در روي رئيس فدراسيون بزنند ،اجازه ندهند كار
به اينجا برس��د! اگر حرف حق ميزنند روي آن بايس��تند ،حتي اگر به
قيمت عزلش��ان تمام ش��ود ،در غير اين صورت حرف نزنند و سكوت
اختيار نمايند.
ايش��ان در قس��مت ديگري از مطالب خود گفت��ه ،خبرهاي خوبي در
جريان است ،منتظر باشيد و...
اگر آيندهنگ��ري دركار بود و مديريت ،اين حرفه��اي خوب ميبايد
قبل از آن تصميمات ناپخته و ح��رف و حديثهاي به وجود آمده زده

ميش��د ،حال كه كيانوش تصميم خ��ود را گرفته و اگر عملي س��ازد
بر فدراس��يون گران تمام ميش��ود ،چه حرف خوبي دارند بزنند؟ البد
حرف اين اس��ت كه كيانوش به تمرينات خود دور از اردو هم ميتواند
ادامه دهد و ...آن حرف خوب چرا حاال؟ چرا برخي خود را انگش��ت نما
ميكنند و بعد تصميمي كه بايد اول بگيرند ،آخر ميگيرند ،چرا؟
برخ��ي كه ادعا دارند كيان��وش را از كوچكي ميشناس��ند و ...اگر او را
ميش��ناختند ،چرا با اين قهرمان پرآوازه اينگونه برخورد ميكردند،
مگر ايش��ان و امثال ايش��ان در كميت��ه فني نبودند ،پ��س چگونه آن
تصميمها گرفته ش��د؟ برخي چرا ميخواهند موانع بتراشند و تمركز
او را بهم بريزند؟ آيا او درخواس��تي داش��ته ،پول وخانه خواسته است،
مگر نه اينكه او ميخواهد تمرين كند و افتخارآفرين باشد ،در قبال آن
آقايان بايد چگونه حركت كنند و به چه نحوي مديريت نمايند؟!
تازه برخي ميگويند س��مت فالن در فدراس��يون جهاني براي ما كم
است و بايد رئيس فدراسيون جهاني يا سمت نايب رئيسي و دبيركلي را
دو دستي تقديمشان كنند! به ايشان هم بايد بگوييم قاچ زين رو محكم
بچسب ،اسبسواري پيشكش!
در حالي كه هر روز فدراسيون با مش��كالت عديدهاي روبرو است و هر
دم از اين باغ بري ميرس��د و تازه تر از تازهتري ميرس��د كه نمونه آن
مسئله كيانوش است كه اين نخبه ايراني را به جايي ميرسانند كه اين
فكر در ذهنش جرقه ميزند كه اگر جلوي تمريناتش را بگيرند و از اردو
خطاش بزنند تصمیم دیگری می گیرد ،با این شلم و شوربا تازه برخي
عضويت در فدراس��يون جهاني را براي خود كم ميدانند و رياس��ت يا
دبيري آن را ميخواهند.
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