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ملــی المپیــک قطــر کــه بــا مــن ارتباط
خوبی داشت ،یکی از مسئوالن برگزاری
مسابقات بود .با ایشان تماس گرفتم و
گفتم این اتفاق افتاده .گفت نمیشــود
ایــن کار را کــرد .گفتم میشــود .ما فرم
داریــم .مهر هم داریم .الزم اســت یک
بار دیگر فرمها پر شــود .درنهایت قبول
کــرد و ایــن جابهجایی را انجــام دادیم.
میدانیــد نتیجــه ایــن کار چه شــد؟ دو
مدال طال .ما بــا همین دو مدال ،باالی
قطر قــرار گرفتیــم .پس کار سرپرســتی
کاروان نیــاز بــه تجربــه و مدیریت دارد.
نمیگویــم فقط من این ویژگی را دارم،
اما نمیتــوان بهیکباره همهی ویژگیها
را بــا هم پیدا کرد .بهحتم افراد توانمند
دیگری هم هســتند که ســعی کردهایم
در ایــن مــدت کنارمــان باشــند .بهطور
مثــال ،بــه مــن همیشــه میگفتنــد چرا
آقــای دهخــدا را بــا خــودش میبــرد؟
ایشــان کاربلــد اســت و من وقتــی کاری
بــه ایشــان میســپارم ،خیالــم راحــت
اســت .ایــن را هــم فرامــوش نکنیم که
من انتخاب شــدم .این بار و حتی برای
بازیهای آسیایی جاکارتا نمیخواستم
قبــول کنــم ،امــا دکتــر صالحــی امیری
و هیــات اجرایــی اینطــور خواســتند و
درنهایــت مــن قبول کــردم .یــک نکته
را فرامــوش نکنید ،برای من که بیشــتر
پســتهای مهــم مدیریتــی ورزش را
داشــتم ،اینکه از  7صبح تا  12شــب کار
کنــم و یک مــاه تــا  45روز از خانوادهام
دور باشــم ،چــه جذابیتــی دارد؟ از من
خواســتند و مــن انجــام دادم .مثــال
دیگری برای شــما از بازیهای آســیایی
 1998بانکــوک بزنم .تیــم ملی فوتبال
ما اولین بازی را باخت .سرپرســت تیم
خیلی نگران شــده بود .با آقای صفایی
فراهانی تماس گرفتم و خواستم که به
دهکده بیاینــد .علی دایی ،کریم باقری
و مهــدی مهدویکیا را صدا کنیم و تیم
را جمــع کنیم .منصورخــان پورحیدری
را هــم صــدا کردیــم .از آقــای صفایــی
خواســتم در دهکده بماند .ایشــان هم
ماندنــد و تیــم را جمــع کردنــد .همان

تیمــی که در بــازی اول شکســت خورد،
قهرمان شد».
 2008گفتــم دیگــر سرپرســت
نمیشوم
او به تصمیمش بــرای قبول نکردن
سرپرستی اشاره میکند« :خدا را شاهد
میگیــرم از ســال  2008بــه بعــد گفتم
نمیخواهم سرپرســتی هیچ کاروانی را
قبول کنــم 2012 .و  2016هم که نبودم.
بعد کــه آقای دکتــر صالحــی امیری به
کمیتــهی ملی المپیــک آمدنــد ،از من
خواســتند که سرپرســتی کاروان آسیایی
 2018را بــر عهــده بگیــرم .بعــد از کلی
صحبــت قبــول کــردم و گفتــم کــه این
آخــری باشــد .امــا بعــد از آســیایی بــاز
بــرای المپیک خواســتند .ولــی بهقطع
دیگــر نه من میپذیــرم و نه اینکه دیگر
مــن را انتخــاب میکننــد .خیلیها فکر
میکنند که سرپرســتی کاروان برای من
چه دارد که مشــتاقش باشم .من دیدم
میتوانــم کمک کنم و ایــن کار را انجام
دادم .همیشــه هــم کنــارم ترکیبــی از
مدیران باتجربه و جوان حضور داشتند
که همانها کار یاد گرفتند».
ژاپن کشتی نیست که با یک طوفان
غرق شود
با عبور از برخی المپیکهای گذشته
کــه ســجادی سرپرســتی کاروان ایــران
را در آنهــا بــر عهــده داشــته ،بــه توکیو
میرســیم؛ المپیکــی کــه اماواگرهــای
زیــادی دربــارهاش مطرح شــد .یک بار
بــه تعویق افتاد .تا آخرین ماهها ،بحث
لغو آن جدی بود و بعد هم ماجراهای
دیگــر« :ژاپنیهــا یک بار عقــب افتادن
و برگــزار نشــدن المپیــک را تجربــه
کردهانــد 1940 .هــم قــرار بــود المپیک
در این کشــور برگزار شــود ،امــا بهخاطر
جنــگ جهانی دوم ایــن المپیک برگزار
نشــد و بــ ه فاصلهی  26ســال بعــد و با
آنهمــه مشــکالتی کــه بــرای ژاپــن بــه
وجــود آمده بود ،ژاپــن میزبان المپیک
 1964تابســتانی شد و هشــت سال بعد

میزبانــی المپیک  1972زمســتانی را بر
عهــده داشــت .ضمــن اینکــه المپیک
زمســتانی  1998را هــم بر عهده گرفت.
پس اینها چنین تجربههایی دارند .االن
هم ژاپــن آماده اســت و هیچ مشــکلی
نــدارد .طبیعــی هم اســت .کشــوری که
در آن همهچیز سر جای خودش است،
خیلــی نباید این مســائل روی عملکرد
کلی آنها تاثیر بگذارد .شاید مثال خیلی
دقیقی نباشــد اما خیلی هم بد نیســت
که این مثال را بزنم :یک کشــتی بزرگی
بــه دریا میرود و با طوفــان یا حادثهای
مواجه میشــود .این کشــتی در مقایسه
بــا یــک قایــق کوچــک چقــدر آســیب
میبینــد؟ بهحتــم کمتــر .ضمــن اینکه
بــه نظرم کرونا برای ژاپنیها خیلی هم
حکم آن طوفان برای کشتی را نداشت.
چــون آنهــا در جامعــهی خودشــان
توانستند کرونا را خوب مهار کنند .البته
در این روزهای آخر خبرهایی میرســد،
امــا بــه منزلــهی لغــو المپیک نیســت.
بارهــا در قالــب وبینــار نشســتهایی با
مســئوالن برگــزاری المپیک داشــتیم و
در همهی آنها به صراحت تاکید کردند
کــه بــرای برگــزاری المپیــک آمادهانــد
و احتمالهــای مختلــف را هــم درنظر
گرفتنــد .ماننــد حمایتهایــی کــه از
کشــورها برای دریافت واکســن داشتند.
البتــه ایــن شــامل حــال مــا نمیشــود.
ایــن طــرح مخصــوص کشــورهایی بود
کــه ضعیفاند و خودشــان امکان تهیه
واکسن ندارند».
سالنها هیجان الزم را ندارند
برگــزاری المپیــک بــدون حضــور
تماشــاگران ،بارهــا مــورد بررســی قــرار
گرفت تا اینکه در آخرین اطالعرسانی،
باالخــره قــرار بــه برگــزاری المپیــک
بدون حضور تماشــاگران شــد .سجادی
دربــارهی ایــن موضوع توضیــح جالبی
میدهــد« :مســابقهی بدون تماشــاگر،
مثل ارکستری اســت که کسی صدایش
را نمیشنود .هیجان الزم را در سالنها
و استادیومها نداریم و این موضوع روی

کیفیت برگزاری تاثیر میگذارد .البته از
نظــر پخــش تلویزیونــی ،پربینندهترین
المپیک خواهد بود».
تعویق المپیک برای دو ورزشکار ما
خوب شد
حــدود یــک ســالی از تصمیــم IOC
بــرای عقبانداختن المپیک میگذرد؛
تصمیمی که نظرهای متفاوتی را در پی
داشت و با گذشت این مدت ،سرپرست
کاروان اعزامــی بــه المپیــک نظرش را
دربــارهی ایــن تصمیــم و تاثیــری که بر
کاروان ایــران داشــته ،میگویــد« :چون
کرونــا در همــهی دنیــا همهگیــر شــده،
درنتیجه شــرایطی رقم خورده که برای
همه یکی بود و نمیتوان گفت کشــوری
متضرر شــد و کشــور دیگر ســود برد .اما
اگــر نفــر به نفــر بررســی کنیــم ،ممکن
اســت برای هر ورزشــکار تاثیر متفاوتی
داشــتته باشــد؛ مثل دو ورزشــکار ما که
عقــب افتــادن المپیــک به آنهــا کمک
کــرد؛ حمیــده عباســعلی و حســن
یزدانــی .البته در مورد ســهراب مرادی
هــم در ابتدا همین نگاه را داشــتیم ،اما
درنهایــت اتفــاق هایی افتاد کــه او را در
توکیو همراه خود نداریم».
تصمیمات آیان سالم نبودند
محدود شــدن تعــداد ســهمیههای
ایــران در وزنهبــرداری بــرای المپیــک،
مثل خیلی از کشــورها ،تصمیمی است
کــه ســجادی دربــارهاش حــرف دارد:
«بــرای اولیــن بار اســت کــه مــا را به دو
وزنهبــردار محــدود کردنــد .تصمیمــی
کــه نشــان میدهــد آقــای آیــان خیلی
حسابشــده بــه نفــع خــودش ،نــه
وزنهبــرداری کار کــرد .مقرراتی را وضع
کــرد کــه بــه نفــع وزنهبــرداری نبــوده و
نیســت .میــزان دوپینــگ کشــورها از
 2008تــا  2016را مــاک قــرار دادهاند و
محرومیــت در نظــر گرفتنــد .اما ســوال
این است که چرا این بازهی زمانی را در
نظــر گرفتند؟ آن ورزشــکاران دوپینگی
کــه االن در تیم نیســتند .چــرا باید اینها

