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اگـر بخواهـم در آسـتانه اعـزام بـه
المپیـک توکیـو ،دربـارهی ایـن رویـداد
و شـرایطی کـه کاروان ایـران بـرای
رقابتهـا دارد سـخن بگویم ،الزمهاش
این اسـت که ابتدا مروری داشـته باشـم
بـر شـانزده دورهی قبلـی شـرکت مـا در
المپیـک ،کـه هشـت دورهی آن قبـل
از انقلاب اسلامی ایـران بـود و هشـت
دوره پـس از انقلاب .آمـار بهجامانـده
از ایـن المپیکهـا نشـان میدهـد
کـه خوشـبختانه ورزش کشـور پـس از
انقلاب ،بهشـدت مـورد توجـه بـوده
و دسـتاوردهای خیلـی خوبـی داشـته
اسـت .اگـر مـا شـاخص را مـدالآوری
بدانیـم ،در مهمتریـن رویـداد ورزشـی
جهـان کـه المپیـک اسـت و هـر چهـار
سـال یـک بـار بـا حضـور نخبهتریـن و
خبرهتریـن ورزشـکاران دنیـا برگـزار
میشـود ،بـا عـدم احتسـاب سـه مـدال
طالیـی -کـه در لنـدن پیشتـر طلا
نبـود بعـد طال شـد  -سـعید محمدپور،
کمیـل قاسـمی و نـواب نصیرشلال -ما
در مجمـوع هجـده طلا در المپیـک
داریـم کـه از ایـن تعـداد ،چهـار مـدال
قبـل از انقلاب و چهـارده طلا بعـد از
انقلاب بـه دسـت آمـده اسـت ،کـه ایـن
نشـان میدهـد جمهـوری اسلامی
کارنامـهی موفقـی در ایـن بخـش
داشـته اسـت ،بهرغـم اینکه مـا به دلیل
مالحظات فرهنگی و مذهبی ،یکسـری
محدودیتهـا بـرای حضـور زنـان در
مسـابقات ،بعـد از پیـروزی انقلاب
داشـتیم .شـاید اگـر بـرای مثـال ،امـکان
داشـت کـه خانمهـای مـا در برخـی از
رشـتهها بـا رعایـت حجـاب اسلامی و
مالحظـات فرهنگـی حاضـر شـوند و
فدراسـیونهای جهانـی میپذیرفتنـد،
شـاید کارنامـهی مـا میتوانسـت از ایـن
هـم درخشـانتر باشـد.
از بیـن ایـن هشـت دوره حضـور پس
از انقلاب ،شـاهبیت غزلمـان ،المپیـک
لنـدن بـود کـه سـیزده مـدال کسـب
کردیـم و مجمـوع طالهـا بـه هفـت
مـدال رسـید.
از لنـدن کـه بگذریـم ،بـه ریـو
میرسـیم کـه در ایـن المپیـک نیـز
عملکـرد خوبـی داشـتیم .در  2016ریـو،
هشـت مـدال گرفتیـم؛ سـه طلا ،یـک
نقـره و چهـار برنـز و از نظر نتیجهگیری،
پـس از آن المپیـک سـیدنی را داشـتیم
کـه سـه طال آوردیم و یـک برنز .در آتن،
دو طلا ،دو نقـره و دو برنـز بـه دسـت
آوردیـم .ایـن نتایـج نشـان میدهـد کـه

بههرحـال وضعیـت مـا پـس از انقلاب
خـوب بـوده اسـت و رونـد روبهرشـدی
داشـتهایم .در سـالهای قبـل از
پیـروزی انقلاب ،مـا تنها در دو رشـتهی
وزنهبـرداری و کشـتی مـدال گرفتیـم،
امـا در سـالهای اخیـر ،تکوانـدو هـم بـه
جمـع رشـتههای مـدالآور مـا اضافـه
شـده و دوومیدانـی هـم توانسـته تـک
مدالـی را بـه دسـت بیـاورد کـه نشـان
میدهـد دوومیدانـی هـم رشـد داشـته
اسـت.
در المپیـک  ،1 + 2020مـا خیلـی
امیدوار هسـتیم که در دو یا سـه رشتهی
جدیـد بتوانیـم مـدال بگیریـم .بـرای
مثـال ،کاراتـه رشـتهای اسـت کـه بـرای
اولیـن بـار در المپیـک حضـور دارد و
مـا بسـیار امیدواریـم عالوهبـر کشـتی،
وزنهبـرداری و تکوانـدو ،بتوانیـم در
کاراتـه هـم روی سـکو برویـم .ضمـن
اینکـه شمشـیربازی هم رشـتهای اسـت
کـه امیـد زیـادی بـه آن داریـم.
البتـه در ارتبـاط بـا رشـتههایی مثـل
دوومیدانـی و تیرانـدازی نیـز ناامیـد
نیسـتیم .در تیرانـدازی ،شـش سـهمیه
گرفتهایـم کـه چهـار سـهمیه توسـط
خانمهـا بـه دسـت آمـده اسـت .بـا
تالشهایـی کـه انجـام شـده ،شـرایط
تمرینـی و اردوهـا خـوب اسـت و
تجهیـزات خوبـی فراهـم میکنیـم.
فکـر میکنـم بـا امیـدواری بایـد بـه ایـن
رشـتههای مختلـف نگاه کرد .بسـکتبال
و والیبـال هـم سـهمیه گرفتهانـد کـه
از بیـن ایـن دو رشـته ،مـا بـه والیبـال
نـگاه پرمعناتـری داریـم .شـاید باالخره
اتفاقـی بیفتـد و مـا روی سـکو برویـم.
البتـه بسـکتبال هـم همیـن کـه صعـود
کـرده ،نتیجـهی خوبی را رقم زده اسـت
بایـد بـه ایـن موضـوع توجـه کنیـم کـه
بسـکتبال در گروه سـختی قرار داشـت و
اینکـه تنـه به تنـهی تیمهـای َق َـدر بزند،
بـه ایـن معناسـت کـه نتیجـهی خوبـی
گرفته اسـت .سـطح بسـکتبال ما سطح
آسیاسـت و سـطح جهـان نیسـت ،ولـی
در والیبـال سالهاسـت کـه پایمـان را
فراتـر از آسـیا گذاشـتهایم و بـه سـطح
دنیـا رسـیدهایم.
اینکـه المپیـک بـا تأخیـر یـک سـاله
مواجـه شـد ،بـرای مـا از یـک جهـت
خـوب بـود و از جهتـی مـا را دچـار
مشـکل کـرد.
از ایـن جهـت خـوب بـود کـه چنـد
ورزشـکار پـر امیـد داشـتیم کـه مصـدوم
بودنـد و از ایـن فرصـت اسـتفاده کردند

تـا بهبـود یابنـد و بـا شـرایط خوبـی
تمریناتشـان را دنبـال کردنـد .ولـی از
جهاتـی هـم بـد بـود؛ اینکـه مـا در یـک
فرآینـد آمادهسـازی یـک سـاله جلـو
رفتـه بودیـم و آمـاده شـده بودیـم برای
اینکـه آن سـه،چهار مـاه آخـر را هـم
طـی کنیـم ،در مسـیر المپیـک یکدفعـه
سـکتهای بـه وجـود آمـد کـه ایـن سـکته،
بهخاطـر عـوارض ناشـی از شـیوع
بیمـاری کرونـا بـود کـه در رونـد برگزاری
اردوهـا تاثیـر گذاشـت.
اگر بخواهـم در مورد چالشهایمان
در سـالی که گذشـت بگویـم ،مهمترین
موضـوعاش شـیوع ویـروس کرونـا بـود
و اینکـه همیـن االن هـم مـا مجبوریـم
مالحظـات زیـادی را در نظـر بگیریـم.
مـا بـا همـه تـوان روی  16رشـتهای کـه
سـهمیه گرفتهانـد ،تمرکـز و بیشـتر
نیازهایشـان را تأمیـن کردهایـم .یـک
هماهنگـی خوبـی بیـن وزارت ورزش،
کمیتـهی ملـی المپیـک ،کمیتـهی
پارالمپیـک و فدراسـیونها وجـود دارد
کـه همـهی ورزشـیها میگوینـد پـس
از انقلاب ایـن هماهنگـی ،همگرایـی
و همدلـی بینظیـر اسـت .یعنـی
خوشـبختانه دیگـر اختالفهایـی کـه
در گذشـته بـوده و برخـی رقابتهـا
و حسـادتهایی کـه در گذشـته بیـن
ایـن دو مجموعـه وجـود داشـته ،وجـود
نـدارد و مـا درنهایـت هماهنگـی جلـو
میرویـم و بـه امیـد خـدا ،میـوهی
شـیرین ایـن هماهنگـی ،موفقیتهایی
شـود کـه مـا در المپیـک خواهیـم
داشـت.
مسـائلی هـم در ایـن بـازهی زمانـی
وجـود داشـته اسـت .بهعنـوان مثـال،
برخـی از ورزشـکاران آسـیب دیدهانـد،
بـرای مثـال ،یکـی از تکواندوکارهـا
کـه سـهمیه گرفتـه ،آرمیـن هادیپـور
اسـت کـه ربـاطاش آسـیب دیده اسـت.
جلسـات سـنگینی داشـتیم در مـورد
اینکـه او عمـل بشـود یـا خیـر .درنهایـت
رییـس فدراسـیون ،خـود ورزشـکار و
پزشـکاش گفتنـد بـا همیـن وضعیـت
بـه المپیـک بـرود ،چـون اگر عمل شـود
بایـد چهـار تـا شـش مـاه دورهی نقاهت
را بگذرانـد و بـا ایـن شـرایط بـه المپیک
نمیرسـد.
اینهـا برخـی از مـواردی هسـتند
کـه بـرای مـا مشـکالتی بـه وجـود
آوردنـد .بیشـتر امکانـات ،تـدارکات،
پیشبینیهـا و حمایتهـا انجـام
شـد .مـا بـه ورزشـکارانی کـه سـهمیه
گرفتهانـد (در هـر مقطعـی) براسـاس
تصمیماتـی کـه در سـتاد عالـی بازیهـا
گرفتـه شـد اسـت ،حقـوق میدهیـم.
نـام سـتاد را آوردم ،بد نیسـت دربارهی
سـتاد هـم توضیـح بدهـم .جلسـات
سـتاد عالـی بازیهـا ،بـا حضـور
مسـئوالن وزارت ورزش ،کمیتـهی ملـی
المپیـک و پارالمپیـک ،هـر پانـزده تـا
بیسـت روز یـک بـار تشـکیل شـد و در
ایـن جلسـات ،مـا رشـتههای مختلـف
را رصـد کردیـم .در هـر جلسـهای ،دو
یـا سـه رییـس فدراسـیون ،سـرمربیها
و برخـی ورزشـکاران آمدنـد و در مـورد
وضعیـت خودشـان گـزارش دادنـد.

در جلسـات سـتاد ،هفتـه بـه هفتـه
رصـد کردیـم کـه اگـر مشـکالتی وجـود
دارد ،آنهـا را برطـرف کنیـم .یکـی از
تقاضاهـای مهمـی کـه ایـن ورزشـکارها
داشـتند ،ایـن بـود کـه مـا بتوانیـم در
تأمیـن معیشـت آنهـا کمـک کنیـم.
از سـال گذشـته تصمیـم گرفتیـم در
فاصلـهی یـک سـال مانده بـه المپیک،
بـه هـر کسـی که سـهمیه کسـب میکند،
ماهیانـ ه پنجمیلیـون تومـان بهعنـوان
کمکهزینـه بدهیـم .ایـن رقـم علاوه
بـر مبالغـی اسـت کـه فدراسـیونها
خودشـان (ماهیانـه دو ،سـه یـا پنـج
میلیـون تومـان) کمـک میکننـد .البتـه
بـا توجـه بـه تعویـق المپیک ،شـش ماه
بـه زمـان یکسـاله اضافه شـد و کسـانی
کـه کسـب سـهمیه کردهانـد ،ایـن مبالـغ
را گرفتهانـد تـا بتوانـد بـا آرامـش خاطـر
مراحـل آمادهسـازیاش را بگذرانـد.
همـواره بـا روسـای فدراسـیونها و
سـرمربیان تیمهـا در ارتبـاط هسـتیم.
بازدیدهـای مکـرری بنـده بـه همـراه
رییـس کمیتهی ملـی المپیـک ،معاون
ورزشـی و رییـس کمیتـهی پارالمپیـک
از اردوهـا داشـته و داریـم کـه ایـن نشـان
میدهـد یـک تعامـل و فضـای خوبـی
حاکـم اسـت .مدتـی قبـل بـه اردوی
کشـتی رفتـم .خـدا را شـکر میکنـم کـه
هـر دو سـرمربی کشـتی آزاد و فرنگـی،
اولیـن جملـهای کـه گفتنـد ایـن بـود کـه
مـا تابهحـال چنیـن اردوی بیحاشـیه
و آرامـی نداشـتیم .رییـس فدراسـیون
کشـتی هـم کـه از کشـتیگیران المپیکـی
بـوده ،همانجـا گفتنـد کـه مـا همـهی
امکانـات را فراهـم کردهایـم و همـهی
حمایتهـا انجـام شـده و امیدواریـم
بـا دعـای خیـر مـردم بتوانیـم نتیجـهی
خوبـی کسـب کنیـم.
یقیـن دارم کـه قهرمانـان کشـورمان
در بـازی هـای المپیـک همچـون همـه
مـردم کـه هـر تپـش قلـب و جوشـش
خونشـان بـرای سـربلندی و بزرگـی
ایـران اسـت  ،نهایـت تلاش خـود را
بـرای موفقیـت در ایـن رویـداد مهـم
بـکار خواهنـد بسـت.
در بـازی هـای المپیـک توکیـو دارای
رکـورد بیشـترین سـهمیه هسـتیم.
بـرای ایـن سـهمیه هـا اهتمـام خوبـی
صـورت گرفـت و فـارغ از هـر نتیجـه
ای کـه در توکیـو رقـم بخـورد ،تـک تـک
ورزشـکاران المپیکـی مـا قهرمـان و
پهلوان هسـتند که ایـن فرصت را دارند
در بزرگتریـن رویـداد ورزش قهرمانـی
دنیـا حضـور پیـدا کنند چـرا کـه المپیک
محـل رقابـت نخبـه تریـن  ،زبـده تریـن
و بهتریـن ورزشـکاران سراسـر جهـان
اسـت.
مـا در پیشـگاه ملـت بـزرگ ایـران
شـهادت مـی دهیـم کـه تـک تـک
ورزشـکاران  ،مربیـان و مدیـران و
روسـای فدراسـیون هـای آنهـا  ،نهایـت
تلاش  ،همـکاری و عـزم و اراده را
داشـتند و بـه منصـه ظهـور رسـاندند .
دعـای خیـر مـردم پشـت سـر قهرمانان
اسـت و مجموعـه مدیریتـی کشـور هـم
بـا تلاش زیـاد بهتریـن شـرایط را بـرای
موفقیـت انهـا فراهـم کـرده اسـت .

