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خطشکنهای پوالدی
رضا عباسپور روزنامهنگار
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امیدواربهدرخششجانشینان
مشکالت متعدد ایجاد شده درآستانهی
برگزاری المپیک  2021توکیو را اگر به
آسیبدیدگی و محرومیت اجباری برخی
ستارههای وزنهبرداری دنیا اضافه کنیم،
درخواهیم یافت که المپیک  2021توکیو در
رشتهی وزنهبرداری اینطور به نظر میرسد
کهازنظرکیفیباالمپیکهایگذشتهحداقل
دربرخیاوزانمثلمیانوزنیاسنگینوزن،
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رضا عباسپور -در شانزده دورهای که
ایران در تاریخ برگزاری بازیهای المپیک
تابستانی حضور داشت ،وزنهبرداری
همیشهگلسرسبدکاروانوامیدمدالآوری
در این رقابت معتبر بود .یعنی درست
از اولین دوره که مرحوم جعفرسلماسی
برای وزنهبرداری ایران در دستهی 60
کیلوگرم صاحب اولین برنز تاریخی
وزنهبرداری در المپیک شد ،تا بازیهای
 2016ریودوژانیرو که کاروان کشورمان
با دو مدال طالی ارزشمند کیانوش
رستمی و سهراب مرادی موفق شد عنوان
پرافتخارترین رشتهی ورزشی را در جمع
رشتههای اعزامی کاروان کشورمان به
المپیک کسب کند ،وزنهبرداری همواره
شایستگیهای خود را در این آوردگاه به
نمایش گذاشته است .وزنهبرداری ایران با
کسب  8نشان ارزشمند طال 5 ،مدال نقره
و  5مدال برنز المپیک ،با مجموع هجده
مدال رنگارنگ از تاریخ بازیهای المپیک،
بعد از رشتهی پرافتخار کشتی آزاد ،دومین
رشتهای است که کاروان کشورمان همیشه
روی مدالآوری و افتخارآفرینیاش
حساب ویژهای باز کرده است .حتی
حاال که باوجود کاهش سهمیههای این
رشتهی المپیکی در توکیو و قطعی نشدن
سهمیهی ستار ههای المپیکی وزنهبرداری

وهمچنینتعطیلیتورنمنتهایگزینشی
به واسطهی پاندمی کرونا دردنیا ،به نظر
میرسد اوضاع خیلی خوب نباشد ،اما
باز نمیتوان از کنار وزنهبرداری راحت
گذشت .همچنان وزنهبرداری با دو
سهمیهایکهدرتوکیودارد،یکیازامیدهای
مدالآوری در ژاپن است .البته با این
تفاوت که امتیازات برای کسب سهمیهی
ورودی به سیودومین دورهی بازیهای
المپیک ،با گذشته تفاوت زیادی دارد .هم
اینکه بهواسطهی مثبت شدن تستهای
دوپینگ وزنهبرداران و چهرههای شاخص
از سراسر دنیا در رقابتهای بینالمللی
گذشته ،سهمیههای حضور کشورها در این
دوره از بازیها بهشدت کاهش یافته و مسیر
رسیدن وزنهبرداران و کشورهای مدعی به
المپیکسختترازگذشتهشدهاست.

تفاوتفاحشیداشتهوپایینترازآنچهانتظار
میرود برگزار شود .اتفاقی که در ترکیب
کاروان وزنهبرداری ایران نیز قابل رویت و
احساس است .جاییکه کیانوش رستمی و
سهراب مرادی ،دو وزنهبردار طالیی ایران
در بازیهای المپیک  2016ریو ،از گردونهی
امتیازی و سهمیهای المپیک توکیو حذف
شدند و علی هاشمی و علی داودی ،دو
چهرهی جوان اما شناختهشده و عنواندار
در عرصهی جهانی در اوزان  109و +109
کیلوگرم ،جای آنها را بهعنوان نمایندهی
المپیکی وزنهبرداری ایران در این دوره از
بازیها گرفتند .پروسهی طوالنی و پر فراز
و نشیب امتیازی وزنهبرداری برای کسب
سهمیهی المپیک  2021توکیو ،با حذف
قطعی کیانوش رستمی و سهراب مرادی
و رسیدن علی هاشمی و علی داودی به دو
سهمیهی ایران در اوزان 109و +109کیلوگرم
در این آوردگاه بزرگ تمام شد .حذف دو
اسطوره و چهرهی شاخص وزنهبرداری
ایران که هر دو بهواسطهی گرههای کوری که
در مسیرشان ایجاد شد ،از رسیدن به توکیو
محروم شدند .درعوض دو بلیط توکیو برای
دو وزنهبردار جوان و باانگیزهای ثبت شد که
بهطور حتم میتوانند در بازیهای المپیک
پیشرو جزو مدعیان کسب مدال و عناوین
ِ
ارزشمندالمپیکیباشند.

داودی امیدوار به نایبقهرمانی،
هاشمیدرگروهمرگ
بیرون آمدن نام علی هاشمی و علی
داودی در اوزان  109و  +109کیلوگرم ،بعد
از رقابتهای جهانی  2019تایلند و ناکامی
کیانوشرستمیوسهرابمرادیدرجبران
امتیازات المپیکی ازدسترفته برای
رسیدن به جمع هشت وزنهبردار برتر در
دستهی وزنی  96کیلوگرم ،قابل پیشبینی
بود .زیرا هم هاشمی و هم داودی در دو،سه
سال گذشته روند روبهرشد و صعودی را
در رقابتهای مختلف و تورنمنتهای
امتیازی گلد و سیلور بازیهای المپیک
 2021توکیو طی کرده بودند .به همین
دلیل حتی قبل از رقابتهای آسیایی 2021
ازبکستان که چندی پیش در تاشکند برگزار
شد ،شفاف و روشن بود که هر دو وزنهبردار
با توجه به قرار گرفتن در جمع چهرههای
برتر اوزان خود ،مجوز حضور در بازیهای
توکیو را دریافت کردند ،بنابراین مانعی
برای اعزام به این دوره از بازیها ندارند.
اما تعللی عجیب که در معرفی قطعی
علی هاشمی بهعنوان نمایندهی المپیکی
وزنهبرداری ایران در توکیو اتفاق افتاد،
شائبهبرانگیز و مشکوک به نظر میرسید.
اما بعد اینطور وانمود شد که این معطلی
بهخاطر خارج شدن ملیپوش  109کیلویی
کشورمان بعد از اردوی اهواز از شرایط
آرمانی و فاصله گرفتن او از تمرینات و
تورنمنتهای آسیایی ازبکستان و گزینشی
کلمبیا بود که کادرفنی برای ملیپوشان
المپیکی در نظر گرفته بود .بههرروی حاال
این دو وزنهبردار نمایندهی قطعی ایران
در ژاپن هستند .آنها در اوزان  109و +109
کیلوگرم برای کسب سکوی افتخار و مدال
المپیک باید به مصاف بهترینهای دنیا
بروند .البته گروهی که علی هاشمی در آن
قرار دارد ،بهواسطهی حضور رکوردداران
حال حاضر دنیا و مدعیان نامدار این
رشته مانند مارتیروسیان ارمنستانی،
اکبر ژورائف ازبک رکورددار فعلی دنیا
در این وزن و ستارههایی همچون آرتور
پلینسکی از لهستان ،تیمور نانیف از روسیه
و ...تبدیل به گروهی سخت و دشوار برای
کسب سکوی المپیک شده که میتوان
نام این گروه را «گروه مرگ» در بازیهای
المپیک  2021توکیو نامید .هاشمی هم
دو بار قهرمان وزنهبرداری جهان در این
دستهی وزنی و دستهی  102کیلوگرم که
وزنی غیرالمپیکیست ،شده .او سابقهی
حضور در المپیک  2016ریو را هم در
کارنامهی خود دارد و اگر در شرایط آرمانی
باشد ،بدونشک وزنهبرداری نیست که
بهراحتی قید مدال المپیک را بزند .در
دستهی فوقسنگین ( +109کیلوگرم)
هم علی داودی بهواسطهی خط خوردن
گورمیناسیان ارمنستانی از لیست نهایی
ارمنیها ،بعد از الشاتاالخادزه ،شانس
مسلم کسب مدال نقر ه بازیهای المپیک
است و از نظر امتیازی در ردهی دوم
بهترینهای فوقسنگین دنیا قرار دارد.
مدال نقره المپیک در دستان داودی است.
بنابراین حاال دیگر همهچیز به کادر فنی و
مدیریت وزنهبرداری بستگی دارد که این
جوان آیندهدار را چگونه برای المپیک مهیا
کرده و از نظر انگیزشی او را برای تصاحب
مدالارزشمندنقرهالمپیکآمادهکنند.

