وزنهبرداري

* حسين اقبالپور

رأي چهل درصدي و دو قطبي شدن فدراسيون جهاني وزنهبرداري
از دستاوردهاي ما بود!
مقدمه:
انتخابات فدراس��يون بينالمللي وزنهبرداري به پايان رس��يد و متأس��فانه علي مرادي كه در پنج سمت رياست،
دبيركلي ،نايب رئيس��ي و ...ثبتنام كرده بود ،با ش��رايطي كه به وجود آمد ،در هيچك��دام از آنها رأي نياورد و تنها
محسن بيرانوند در كميته مربيان و تحقيقات انتخاب شد كه به اين جوان تحصيل كرده تبريك ميگوييم.
مرادي در بازگش��ت به كش��ور اعالم كرد كه در اين انتخابات پيروز ش��ديم ،گرچه او هيچ كرسي را به دست

نياورد ،به هرحال او حرفهايي براي گفتن داش��ت و مطالب خود را در برنامه راديويي زد .سعي كرديم بيشتر
مطالب مرادي رئيس فدراس��يون ،همچنين حسين مقامي دبير اس��بق فدراسيون و مهندس سعيد فائقي
معاونت اسبق س��ازمان تربيت بدني را براي اطالع عزيزان بياوريم .ش��ريفي مجري تواناي راديو نيز در اين
برنامه حضور داشت و سؤالهاي خوبي را مطرح ساخت.
قسمت اعظم مطالب عنوان شده در اين برنامه به شرح زير ميباشد كه با هم ميخوانيم:

علي مرادي رئيس فدراسيون وزنهبرداري:

در معاونت قهرماني فرصتسوزي شد
و همه بدانند كه ما دست خالي به انتخابات رفتيم!
شأن وزنهبرداري ما باال است ،چرا نبايد در دنيا كرسي داشته باشيم؟

علي مرادي در رابطه با انتخابات فدراس��يون جهان��ي گفت :انتخابات
در سطح آس��يا و همچنين فدراسيون بينالمللي وزنهبرداري هر چهار
سال يكبار برگزار ميشود ،بنابراين اين موضوع در سطح شوراي عالي
فني طرح موضوع ش��د و در مورد آن بحث و بررس��ي ب��ه عمل آمد و به
نتايجي رسيديم ،ضمن اينكه موضوع در مجمع عمومي فدراسيون هم
بحث ش��د و بعد از آن يك كار جمعي در وزارت ورزش شكل گرفت و بر
اساس آن كار جمعي ،از طرف وزارتخانه و كميته ملي المپيك هم بحث
و بررس��يهايي انجام گرفت و افرادي به فدراسيون بينالمللي معرفي
شدند و حركت خود را شروع كرديم.
ش��ريفي مجري برنامه س��ؤالي را مطرح كرد و گفت با تيم بزرگي وارد
صحنه انتخابات شديم و از مرادي سؤال كرد :شما در پستهاي مختلف
كانديدا شديد ،و از ايشان خواست بگويد اين تعدد با چه رويكردي اتفاق
افتاد و چگونه شد كه ما اين همه كانديدا در انتخابات داشتيم؟
رئيس فدراسيون در پاسخ به اين پرسش بيان داشت :هر كشوري براي
خ��ودش يك نوع تاكتيكي دارد و براس��اس آن تاكتي��ك در انتخابات
شركت ميكند ،بنده در مسئوليتهايي كه در حوزه اصلي فدراسيون
جهاني قرار داش��ت ،كانديدا شده بودم و براساس آن حركت كرديم كه
رياس��ت ،دبيركلي و نايب رئيسي از ش��اخصه آن انتخابات بود .در هر
كشوري خودش��ان تاكتيكهايي دارند و براس��اس همين تاكتيكها
حركت ميكنند و كانديداي خود را براي س��متهاي مختلف معرفي
ميكنن��د ،اين كار يك كار خ��رد جمعي ب��وده و كانديداهاي ديگر در
كميتهها معرفي كرديم كه آنها هم به فدراسيون جهاني معرفي شدند.
مجري برنامه س��ؤال ك��رد ،رفتي��د انتخابات ،نتيجهاي كه به دس��ت
آمد آيا براي خودت��ان قابل قبول بود؟ مرادي در ج��واب ميگويد :در
هر انتخاباتي اف��رادي ميآيند انتخاب ميش��وند و افراد ديگري هم از
آن انتخابات پي��روز بيرون نميآيند و اين امر طبيعي اس��ت و به نظرم
ميآي��د موفقيتهاي خوبي از اين كار بزرگ داش��تيم ،اينكه ش��صت
كشور جهان حاال حرف ما را در س��طح فدراسيون جهاني پذيرفتهاند،
يعني چيزي بالغ بر چهل درصد و س��اير كانديداه��ا هم بالغ بر چهل تا
پنجاه درصد رأي به دس��ت آورند ،اين امر يك دستاوردي است ،گرچه
به شكل ظاهر برخي از دوس��تان از جمله خود بنده نتوانستيم انتخاب
شويم ،اما براي انتخاب شدن شرايطي مثل مسائل مالي ميبايد وجود
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داش��ته باش��د و اقدامات��ي انجام
ش��ود كه متأس��فانه ما يك مقدار
از اين بابت كمرنگتر حضور پيدا
كرديم ،ولي دس��تاوردهاي بسيار
خوبي داش��تيم كه جا دارد كه در
آن قسمت از آن جمله كارگروهي
كه در رابطه با اين كار شكل گرفت
از جمله جناب آقاي وزير ورزش ،از
كميته ملي المپيك كه نمايندهاي
فرس��تاد ،از وزارت ام��ور خارجه و
نهاد محت��رم رياس��ت جمهوري
و همينط��ور فراكس��يون ورزش
محت��رم جمه��وري اس�لامي كه
اقدامات خوبي را داش��تند به نحو
شايس��تهاي از آنها تشكر ميكنم،
البت��ه جاهاي��ي بود مث��ل وزارت
ورزش و كميته مل��ي المپيك كه
ب��ا حمايت معنوي خود اقدام كردند ،ولي درس��ت اين بود كه بيش��تر
حمايت ميش��د تا بتوانيم كرس��يهاي مؤثرتري را به دست آوريم .با
توجه به تمام جوانب و جو س��نگيني كه حاكم بود و هزينه سنگيني كه
رقبا انجام دادند ،ما توانس��تيم در آنجا يك كرسي آموزش و تحقيقات
را توس��ط آقاي دكت��ر بيرانوند كس��ب كنيم و دكتر باق��ري با هفتاد و
پن��ج رأي يعن��ي دو رأي كمتر نس��بت به نفر آخر رأي كس��ب كرد .ما
حاال حرفمان بيشتر از گذشته شنيده ميش��ود و يكسري رسانههاي
بينالمللي حاال حرفهاي ما را ميش��نوند و ما هم راهمان را شناختيم و
آنرا ادامه ميدهيم.
مرادي س��پس در ادامه مباحث خود گفت :يكي از دستاوردهاي ما اين
است كه در حال حاضر فدراسيون جهاني دو قطبي شده است و با توجه
به پتانس��يل وزنهبرداري ،ما بايد هم در زمينه كرسيهاي بينالمللي و
هم در مورد داشتن وزنهبرداري در سطح خوب اقدام كنيم و اين دو كار
را با هم پيش ببريم.
وقتي ش��أن و منزلت وزنهبرداري ايران در دنيا باال اس��ت ،چرا نبايد در
فدراسيون جهاني عضويت نداشته باشيم
و كرسيهاي مهم را در اختيار نگيريم؟
مرادي در پاس��خ به اين سؤال كه چگونه
ش��د ش��ما در گروه مقابل آقاي آيان قرار
گرفتي��د جواب داد :آن ك��ه آقاي مقامي
ك��ه ميگويند ايتاليا محل��ي از اعراب در
وزنهبرداري ن��دارد ،خوب چي��ن كه در
وزنهبرداري دنيا براي خود قدرتي است،
پس چرا چين هم آمد و در گروه اورسوي
ايتالياي��ي قرار گرفت؟ ق��رار بود در گروه
ما من ب��ه عنوان دبيركل معرفي ش��وم و
در مش��ورتهاي داخلي به اي��ن نتيجه
رس��يديم كه چين اين س��مت را داشته

باش��د ،پس اينكه ميگوييد آن گ��روه ايتاليايي ضعي��ف بوده ،چنين
نيست و رئيس ايتاليايي در اروپا براي خود شأني دارد
علي مرادي در ادامه بحث اش��اره به نامهايي مثل حس��ين رضازاده كه
مقامي از آنها اس��م برد ،ميكند و ميگوي��د :جناب مقامي آيا ميدانيد
آقاي رضازاده كه در دوره پيش انتخاب شد و هم پيمان ،آقاي آيان بود
چند رأي آورد؟ س��پس ادامه ميدهد كه او تنها ش��ش رأي آورد ،پس
ما كه در اين انتخابات  60رأي را در گروه مخالف كس��ب كرديم ،اما اين
حركت ميتواند براي ما دستاوردي باشد و...
مرادي در ج��واب مهندس فائق��ي كه گفته بود اي كاش براي پس��ت
پايينتر ثبتنام ميكرد ،گفت :من مخالف پس��تهاي پايينتر بودم،
زيرا پيش از اين س��مت دبير كلي آس��يا را داش��تم .مرادي س��پس به
برنامههاي خود براي حضور در انتخاب��ات و حمايتها از جانب وزارت
ورزش و كميته ملي المپيك اشاره كرد و بيان داشت :ما برنامه خود را به
وزير محترم داديم حتي موارد خاص ،امكانات خاص و پش��تيبانيهاي
خاص را در برنامههاي خود منظور كرديم ،متأس��فانه در وزارت ورزش
بعد از دس��تورالعملهايي كه از طرف نهاد رياست جمهوري ابالغ شد و
وزير دستوري دادند كه كارگروه تش��كيل شود ،وقتي كارگروه توسط
معاونت قهرماني يعني آقاي داورزني تشكيل شد ،در آنجا دعوتنامه به
وزارت امور خارجه دير صادر شد ،اعضاي وزارت امور خارجه هم حضور
پيدا كردند ،ول��ي آنها نهايت تالش خود را كردند ك��ه از آقاي ظريف و
آقايان در وزارت امور خارجه تش��كر ميكن��م .هماهنگي الزم با آقاي
عراقچي و آقاي قاسمي به وجود آمد .در آنجا كميته ملي المپيك آقاي
عزيزي را فرس��تاد ،آقاي عزيزي كجا ،رئيس كميته ملي المپيك كجا؟
دبير كل كميته المپيك كجا؟ تش��كر ميكن��م از كميته ملي المپيك
كه نامههايي را به كش��ورهاي مختلف زدند و وزارت امور خارجه نهايت
زحمات را كش��يده است ،ولي عليرغم دس��توري كه آقاي سلطانيفر
دادند ،اما من با دست خالي به آنجا رفتم و طالي خانوادهام را فروختم و
به آنجا رفتم .در معاونت قهرماني فرصتسوزي شد و همه بدانند كه ما
دست خالي به آنجا رفتيم.

