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روسالن قهرمان المپیک ازبک درحال گفتگوبااستادملکی

ش��ش كلينيك برگزار ش��ود كه به علت در پيش بودن مسابقات اروپا
تنها سه كلينيك برپا شد و مقرر گرديد سه برنامه ديگر ماه آينده باشد
كه بار ديگر به آنجا خواهم رفت .در اين كالس��ها اس��اتيد دانشگاه هم
حضور داش��تند و حتي آقاي حسن آگوش رئيس
س��ابق فدراس��يون وزنهبرداري تركيه و دبيركل
كنفدراس��يون وزنهبرداري اروپا و رئيس دانشگاه
ورزش قونيه هم در آنج��ا تدريس كردند .بنده در
رابطه با متغيرهاي تأثيرگذار رواني و عضالني در
رش��تههاي المپيكي به خصوص در وزنهبرداري
مطالبي را ارايه دادم.
در كالس ماه آينده از سراس��ر اروپا ،مربيان طراز
اول دني��ا ميآيند و مربي��ان ايراني هم در صورت
تمايل ميتوانند در كالس حضور داش��ته باشند.
ادامه اين كلينيكها در كش��ورهاي آذربايجان،
روسيه ،اسپانيا و اتريش نيز برپا خواهد شد.
بحث ديگر مربوط به ديدار با سفير ايران در تركيه
بود كه همراه با رئيس فدراس��يون تركيه به مدت
دو س��اعت با ايش��ان و همچنين رايزن فرهنگي ايران در تركيه ديدار

يكي از مهمترين مسائل فرهنگي ،ورزش است و ورزش بهترين راهكار
براي صلح و دوستي و تبادل مسائل فرهنگي و اخالقي ،ميتواند باشد.
* بهترين خاطره شما چيست؟
بهترين خاطره من به اولين دوره مس��ابقات قهرماني نوجوانان جهان
در تايلند بازميگردد كه طي آن آقاي تاماش آيان رئيس فدراس��يون
جهان��ي با معرفي من به عنوان ژوري به حاض��ران گفت :در اين دوره از
مردي در ژوري استفاده ميكنيم كه بيش از چهل سال است كه در اين
رشته كار علمي داشته و سي سال است كه در مسابقات مختلف فعاالنه
حضور دارد .اين يكي از خاطرات خوب بنده اس��ت و افتخار ميكنم كه
براي ايران خدمتي كرده باشم.
* از آيان گفتيد ،گويا دو موضوع علمي را با ايش�ان بيان كرديد
و آي�ان آنها را مورد تايي�د قرار داد و مقرر ش�د در كنگرهاي آن
موضوعهارابرايحاضرانتشريحنماييد،دراينموردبگوييد؟
من دو موضوع مهم را براي آقاي تاماش آيان توضيح دادم كه يكي از آنها
مربوط به روش «پوش چيني» است كه وزنهبرداران در حركت دوضرب
انجام ميدهند من به آيان گفتم وزنهبردار روس��ي در مسابقات آمريكا
وقتي با روش پوش س��عي ك��رد وزنه خود را باال ببرد ،او در واقع فش��ار

فدراسيون گزارش مفصلي را در رابطه با كالسها و برنامههاي سمينار
به شركتكنندگان كه از كشورهاي ازبكستان ،قرقيزستان ،قزاقستان،
تاجيكستان ،روسيه ،افغانستان و  ...بودند ارائه داد .در اين نشست برخي
از رؤس��اي فدراس��يونها و مربيان تيمهاي ملي
كش��ورها هم حضور داشتند .در اين برنامه علمي
 42نف��ر حاضر بودند و ابتدا كار با معرفي اينجانب
به حاضران ك��ه بيش��تر آنها مرا ميش��ناختند
شروع شد .رشيد مس��ئول كميته آموزش و عضو
كميته آموزش آس��يا گفتند :آقاي ملكي از سوي
فدراس��يون جهاني آمده و مهارت خاصي در كار
آموزش دارند و از س��وي تاماش آيان و فدراسيون
آس��يا براي آموزش علمي در وزنهبرداري معرفي
شدهاند و خود ايش��ان از قهرمانان خوش تكنيك
جه��ان بودن��د و در كش��ورهاي ميانم��ار ،قطر،
تايلند ،قرقيزس��تان ،ازبكس��تان و در سمپوزيوم
آس��يا و آفريقا كارهاي آموزش ايشان را ديدهام و
بس��ياري از آنها را به كار بردهام .او ادامه داد :امروز
زيادي به خود آورد و در نتيجه ميتوان گفت :اين روش حتي از حركت
آقاي ملكي پيش ما هس��تند و با ارائه راهكاره��اي جديدتر در رابطه با
پرس كه بعد از مسابقات المپيك مونيخ از
مهندسي ورزش وزنهبرداري از ديدگاه
وزنهبرداري حذف ش��د ،به مراتب بيش��تر
بيومكانيك ،عملك��رد علمي و تجربي
اگر برايم وزنه درست انتخاب ميكردند ،حتي به مدال طالي دنيا ميرسيدم
به بدن لطمه ميزن��د ،وقتي اين موضوع را
خود را در اختيار ما ميگذارد .مدرسي
نظريههاي جديد من سخت مورد توجه اساتيد ازبكي قرار گرفت
بي��ان كردم آيان نيز آن را م��ورد تاييد قرار
كه سال گذش��ته در آنتالياي تركيه به
در كالسهاي ماه آينده مربيان برجستهاي از آسيا و اروپا حضور خواهند داشت و مربيان ايران
داد ،ضم��ن اينكه من نق��ش جاذبه زمين
عنوان برجستهترين مدرس در جهان
هم ميتوانند در آن شركت كنند
را در ب��دن وزنهب��ردار نيز ي��ادآوري كردم
معرفي شدند .انشاءاهلل همه ما بتوانيم
كتابها و فيلمهاي آموزشي بنده در ازبكستان و افغانستان منتشر ميشود
موضوع ديگري را كه مطرح كردم ،مسئله
از مطال��ب علمي و عملي ايش��ان بهره
علم بيومكانيك و نقش اثر جاذبه زمين در
كافي را ببريم.
در ادامه كالس ديگري ش��روع ش��د كه در آن در مورد نقش روانشناس��ي داش��تم و در رابطه با تبادلنظرهاي ورزش��ي اي��ران و تركيه صحبت وزنهبردار اس��ت كه اين را هم آي��ان مورد تاييد قرار داد و قرار ش��د در
در ورزش صحب��ت كردم و بح��ث را به آنجا كش��اندم كه ام��روزه تغذيه ،كرديم و جناب س��فير اي��ران به آقاي دكت��ر تمر رئيس فدراس��يون كنفرانسي مطرح كنم.
روانشناس��ي و علم بيومكانيك س��ه ضلع موفقيت وزنهبرداري به ش��مار تركيه به خاط��ر انتخاب مجدد او به عنوان رئيس فدراس��يون تركيه و * كالم پاياني؟
ميروند و با بهرهگيري از آنها ميتوانيم در جابهجايي ركوردها و به حداقل عملكردش در وزنهبرداري اين كشور تبريك گفت و كارهاي خوبي كه تش��كر از ارباب جرايد و دنياي ورزش كه همواره مش��وق من بودهاند و
تا به امروز انجام داده را س��تود و ابراز امي��دواري كرد تا به موفقيتهاي تش��كر از همه مربيان و پيشكسوتان كه ورزش وزنهبرداري را زنده نگه
رساندن آسيبهاي جانبي موفق باشيم.
در روز پايان��ي تمامي قهرمانان ملي و كس��اني كه در المپيك موفقيت بيش��تري نايل آي��د .رئي��س فدراس��يون تركي��ه هم بيان داش��ت :داشتهاند.
كس��ب كرده بودند از جمله «روسالن» در س��مينار حضور داشتند كه
ايش��ان در پايان احساسات خود را نسبت به مطالب بنده به زبان روسي
و تركي بيان داش��ت و از بنده خواس��ت كه بيشتر در كنار ايشان باشم و
تمرين��ات او را از نزديك نظاره كنم .همچني��ن تقبل كردند فيلمهاي
آموزش��ي بن��ده را به زب��ان روس��ي درآورده و هزين��ه آن را پرداخت
نمايند .همچنين اعظم كوهي دبير فدراس��يون افغانستان كتابهاي
بيومكانيك و مهندس��ي وزنهب��رداري مرا به ميزان هش��ت هزار جلد
منتش��ر ميكنن��د .در پايان بنده و روس�لان به عن��وان دو چهره برتر
آموزشي و ورزشي انتخاب شديم و لوحي را به ما تقديم كردند.
* كالسهايي هم در تركيه ،آذربايجان و ...داشتيد ،در آنجا چه گذشت؟
چندي پيش س��فري به تركيه داش��تيم و در دانش��گاه قونيه قرار بود
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