پنج،شــش مــاه هــم فعالیــت کــردم،
امــا بعد ســازمان وقــت تربیتبدنی به
کمیتــهی ملــی المپیــک کــه ریاســتش
برعهدهی دکتر کالنتــری بود ،اعتراض
کرد .گفتند که چرا قائممقامی سازمان
را رد کــرده و از ســازمان رفتــه اســت و
بعد کمیتهی ملــی المپیک که البته در
آن موقــع خزانــهدار کمیتــه بــودم ،من
را بهعنــوان سرپرســت انتخــاب کــرده
است».
ســجادی در پاســخ به این ســوال که
آیــا قائممقامــی را بهخاطر سرپرســتی
کاروان رد کــرده اســت ،میگوید«:نــه،
اینطــور نبــود .وقتــی آقــای غفوریفرد
به ســازمان آمدند ،با همــهی احترامی
کــه برایشــان قائــل بــودم ،از ایشــان
عذرخواهی کــردم و گفتم اجازه بدهید
مــن نیایم .ایشــان هم چند بــار مطرح
کردنــد کــه میخواهنــد مــن بمانــم،
امــا گفتــم نمیتوانــم .ایــن حــرف کــه
بهمعنــای رفتنــم از ورزش نبــود .ســال
 1982در بــازی هــای آســیایی دهلــی،
معاون سرپرست کاروان بودم .آسیایی
 1986ســئول ،المپیــک  1988ســئول
و آســیایی  1990پکــن هــم سرپرســت
بــودم و با این پشــتوانه بــرای  1992هم
انتخاب شــده بــودم ،اما ســازمان وقت
ورزش نمیخواســت .بــا حضــور آقــای
کالنتــری ،رییس کمیتهی ملی المپیک
و همچنیــن رییــس وقــت ســازمان،
معــاون فنــی ســازمان ،مــن و آقــای
افشارزاده جلســهای در ورزشگاه آزادی
کــه آن موقــع ســازمان تربیتبدنــی در
آنجــا بــود ،برگزار شــد .رییس ســازمان
گفتنــد ما پیشــنهاد داریم معــاون فنی
ســازمان ،سرپرســت کاروان باشــند.
من قبــل از اینکه آقــای کالنتری جواب
بدهند ،گفتم خب بگذارید .درحالیکه
هیات اجرایــی تصمیم گرفته بود و این
موضوع وظیفهی قانونی هیات اجرایی
اســت .فکــر کنم آقــای عبداللهیــان که

قائممقام ســازمان شــده بودند هم در
جلســه حضور داشــتند .دقیق میگویم
چه کســانی در جلســه بودند کــه بدانید
منابــع دیگــری هــم بــرای تاییــد ایــن
موضــوع هســتند .آقای کالنتــری گفتند
من مــورد تاییــد هیــات اجرایــی بودم.
رییــس ســازمان هــم گفتنــد ایشــان را
کامل میشناســم و پشــت سرشان نماز
میخوانــم .امــا میخواهــم معــاون
فنــی ســازمان -کــه در آن زمــان دکتــر
مظفرینــژاد بودند -سرپرســت کاروان
باشــند و آقــای ســجادی هــم معــاون.
من گفتم ایشــان اســتاد من بودند ولی
قبــول نمیکنــم .رییس ســازمان گفتند
خودت میگویی اســتادت بوده ...گفتم
مــن کار را میبینم .در دانشــگاه ایشــان
اســتاد مــن هســتند امــا اینجــا تجربهی
من بیشتر است و ایشان هیچ تجربهای
در سرپرســتی ندارند .مشــکلی نیست.
ایشــان بیاینــد و معــاون مــن بایســتند.
رییس سازمان و کمیته هر دو در دولت
بودند .رییس سازمان به آقای کالنتری
گفتنــد دیدید مــا به توافق نمیرســیم.
من از جلسه بیرون آمدم و همان موقع
آقــای مظفرینژاد بهعنوان سرپرســت
انتخاب شــدند .من به کمیته برگشــتم
و کار خزانــهداری را ادامــه دادم .مــن
بهعنــوان خزانــهدار در بارســلون بــودم
و یــادم میآیــد اتفاقهــای خوبــی هم
نیفتــاد و حواشــی بــرای کاروان پیــش
آمد».
خیلــی مهم بود کــه در آتالنتا طال
بگیریم
 ،1996اولیــن حضــور زنان ایــران در
المپیک اســت .ســجادی دربــارهی این
موضــوع میگویــد« :من توســط هیات
اجرایــی بهعنــوان سرپرســت انتخــاب
شــده بــودم و کارم را انجــام مــیدادم.
بعــد کــه قــرار شــد خانــم فریمــان در
رشــتهی تیرانــدازی در کاروان ایــران

باشــند ،من بــه هیات اجرایی پیشــنهاد
دادم که ایشــان پرچمدار کاروان باشند.
نهضتهــای فمنیســتی در کشــورهای
دیگــر فعــال شــده بودنــد و موضــوع
زنــان خیلــی ســر زبانهــا افتــاده بــود.
بههمینخاطر خواستم پرچمدار خانم
فریمان باشــند که هیــات اجرایی وقت
درنهایــت موافقــت کرد .البتــه مواردی
مطــرح شــد مثــل اینکــه چنــد قهرمان
جهــان و چهرههای شــاخص ورزش در
ترکیــب کاروان هســتند و شــاید باعــث
دلخوری شود .در  2008پکن هم خانم
حســینی را پیشــنهاد دادم .تعــدادی
از قهرمانــان بــه مــن خــرده گرفتند که
وقتــی ما هســتیم ،چرا باید ورزشــکاری
که عنوان ندارد ،انتخاب شود؟ برایشان
توضیح دادم که از  1948لندن تا 2008
پکن ،فقط یک بــار فرصت پرچمداری
بــه زنــان رســیده اســت و چــه اشــکالی
دارد کــه دوبــار این اتفاق بیفتــد .از آنها
خواســتم کــه از ایــن تصمیــم حمایت
کننــد .چقدر هم در  1996از پرچمداری
خانم فریمان اســتقبال شــد و به لحاظ
تبلیغاتی برای کشورمان خوب شد».
ســجادی از زاویه ای دیگــر به کاروان
اعزامــی بــه المپیــک آتالنتــا نیــز نــگاه
میکنــد« :همهی تالشــمان این بود که
در  96مــدال بگیریــم .بعــد از انقــاب
طال نگرفته بودیم و مهم بود که نتیجه
بگیریم .به همین خاطر قرار شد کاروان
خیلی جمعوجور بســته شــود و افرادی
کــه شــانس دارنــد اعــزام شــوند .در آن
مقطع مــن بهعنوان سرپرســت کاروان
و دبیــرکل کمیتــهی ملــی المپیــک ،به
فدراســیون کشــتی خیلی کمــک کردم،
چــون چهرههایــی بودنــد کــه پتاســیل
مدال داشــتند .اولین طــای ایران بعد
از انقالب هم در همین المپیک توســط
رســول خــادم بــه دســت آمــد و بعــد
عباس جدیدی و امیر خادم نقره و برنز
گرفتند».

به نقد غیر منطقی جواب نمیدهم
بعــد از عبــور از برخــی خاطــرات
المپیکهــای قبل ،ســجادی در پاســخ
بــه ســوالی دربــارهی نقدهایــی کــه بــه
حضور چندبارهی او بهعنوان سرپرست
کاروانهــای ایران شــد ،میگوید« :حاال
من یک ســوال میپرســم؛ اشــکال دارد
کســی کــه کار را بلــد شــده اســت ،ادامه
دهــد؟ اشــتباهی کــه رخ میدهــد ایــن
اســت که فکر میکنند سرپرستی ُپست
اســت ،درحالیکــه اینطــور نیســت .بــه
سرپرســتهای بیشــتر کشــورها نــگاه
کنیــد .همه افــراد باتجربه هســتند ».او
درجواب این ســوال که چــرا در مواجهه
بــا ایــن نقدهــا بیشــتر ســکوت میکند،
میگویــد« :مــن نقدهایــی شــنیدم کــه
بیشــتر بــه تمســخر افراد شــبیه اســت.
هیچوقــت جواب نــدادم .وقتــی حرف
غیر منطقی باشــد ،یا مسخره میکنند،
دلیلــی نمیبینــم جــواب بدهــم .مــن
نقد منطقــی را میپذیرم و در موردش
صحبــت و مــواردم را مطــرح میکنــم.
امــا نمیتوانم به دعوت یــک برنامهی
تلویزیونــی که در کمــال تعجب افراد را
مسخره میکند ،پاسخ مثبت بدهم».
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سرپرست باید باتجربه باشد
از ســجادی دربــارهی جانشــین
پــروری میپرســم و اینکــه آیــا در ایــن
مــدت افرادی تربیت شــدند که بتوانند
مســئولیت سرپرســتی کاروانهــای
اعزامــی ایــران را بــر عهــده بگیرنــد؟
سرپرســت کاروان ایــران در توکیــو
میگویــد« :در تمــام ایــن مــدت آقــای
فخــری کنــار مــن دارنــد کار میکننــد.
قبــل از آقای فخــری ،اصغر رحیمی در
یــک دوره بازیهــای المپیک و دو دوره
بازیهای آســیایی کنارم بودند و دیدید
سرپرســتی کاروان اعزامــی بــه ریــو بــا
ایشــان بود .االن هم اگر انتخاب شــوند،
میتوانند این مسئولیت را انجام دهند.
همانطور که آقای فخری پس از کســب
تجربه میتوانند انجام بدهند».
او در ادامــه تاکیــد میکنــد کــه
سرپرســتی کاروان اعزامــی بــه یــک
رویــداد ،بــا سرپرســتی یــک تیــم فــرق
دارد« :گاهــی اتفاقهایــی میافتــد کــه
سرپرســت بایــد تجربه داشــته باشــد تا
بتوانــد مدیریــت کنــد .بــرای شــما یک
مثــال میزنــم .در بازیهــای آســیایی
 2006و در وزنکشــی کاراتــه ،اتفاق غیر
منتظرهــای افتــاد .رییــس فدراســیون
کاراتــه که سرپرســت تیــم بــود ،باید در
جلسه شرکت می کرد .من وقتی ببینم
کــه سرپرســت تیــم در زبــان انگلیســی
خیلــی قــوی نیســت ،یکــی از اعضــای
کادر سرپرســتی را همراه او میفرستم.
در ایــن مــورد هــم از آقــای عزیــزی
خواســتم که همــراه رییس فدراســیون
باشــند .صبحــی که قــرار بود وزنکشــی
انجــام شــود ،آقــای عزیــزی بــا مــن
تمــاس گرفــت و گفت فرمهای حســن
و حســین روحانــی توســط فدراســیون
اشــتباه پر شده اســت .یعنی فدراسیون
وزنهایشــان را اشــتباه اعالم کرده بود.
شــانس آوردیــم کــه دبیــرکل کمیتــهی

