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ورزش ،ورزشكاران و انتخابات()3
در دو نوبت گذشته به بحث در اين خصوص پرداختيم كه چرا عليرغم تاكيد اساسنامه كميته بينالمللي
المپيك و به تبع آن كميته ملي المپيك كشورمان رئيس اين كميته وارد عرصه سياست شده و به نفع
يكي از كانديداها حضوری جدي پيدا كردند .اين سخن به هيچوجه به اين معنا نبوده و نيست كه ايشان
حق نظر و سليقه سياسي نداشته باشند بلكه كالم بر سر آن بود كه تكيه زدن به جايگاه رياست كميته
ملي المپيك ضرورتهايي دارد كه بايد رعايت شود .ايشان حتي اگر براي رقيب كانديداي موردنظر هم
وارد عرصه ميشدند باز هم اين اشكال وارد بود .پس سخن بر سر مصداق فرد مورد حمايت نيست بلكه
سخن بر سر سياسي كردن كميته ملي المپيك است .البته چنانچه اشاره شد قب ً
ال نيز مواردي بوده كه
ايشان شان اين منصب را رعايت نكرده و وارد حيطههايي شدند كه به منزلت اين مقام آسيب رساندهاند.
نمونهها بسيار است اما چون قصد خاتمه اين بخش از بحث را داريم سخن را ادامه نميدهيم.
اما حاال كه كالم به رعايت شان و منزلت رسيد مناسب است كه به نكته ديگري در خصوص انتخابات
بپردازيم و آن هم حضور مهندسهاشمي طبا ،كه در ورزش چهرهاي شناخته شده هستند به عنوان
يكي از كانديداهاي رياست جمهوري.
در نشستها و گفتوگوها و نوشتهها انتقاداتي به آقايهاشميطبا داشته و داريم اما از حق نبايد
گذشت كه ايشان به عنوان يكي از كانديداها بسيار وزين و سنگين ظاهر شدند و هر چقدر برخي
از دوستان شوراي شهري باعث بياعتباري ورزش نزد مردم شدند ايشان بالعكس نشان دادند كه
ورزشيها هم حرفهايي براي گفتن دارند عليرغم آن انتقادات پس از ديدن مناظرات تلويزيوني
با ايشان تماس گرفتم و از برخورد خوبشان كه وارد هياهو و جنجال نشدند و به جاي تخريب رقبا
برنامهمحور عمل كردند تشكر كردم .اتفاقا همه سخن و انتقاداتي که گاهي نسبت به جنابهاشميطبا
داشتيم همين بود كه چرا ايشان رعايت شان و منزلت خود را نميكنند و گاهي در چهرهاي ظاهر
ميشوند كه به هيچوجه زيبنده فردي كه در مناظرات ديديم نيست.
مهندسهاشمي طبا وزير بودهاند ،معاون رئيس جمهور بودهاند ،معاون رئيس كميته ملي المپيك
بودهاند ،عالقمند به بحثهاي فرهنگي بودهاند ...پس جايگاهي مناسب داشتهاند اما پرسش ما اين
است كه آيا واقعا در تمام موارد اين جايگاه را رعايت ميكنند؛ آخر مگر ميشود كسي با اين پشتوانه
مثال قبول كند وارد بحث چگونگي پارچه و رنگ و  ...لباس كاروان المپيك شود كه سرانجام آن را ديديد
و ديديم.
چرا بايد كسي كه رفتاري فرهنگي در مناظرات داشت علم مخالفت با كار فرهنگي در ورزش را بردارد
و بگويد كه كار ما ورزشي است نه فرهنگي؟ كاش مهندس هاشميطبا نگاهي كنند به كارهايي
كه ميكنند و جلساتي كه ميروند و خود قضاوت كنند چقدر از اين كارها در شأن انسان است و
چقدر از اطرافيان كه به دور خود جمع كردهاند با اين جايگاه همخواني دارد .جامعه ورزش بخوبي
برخي از كساني را كه دور ايشان هستند ميشناسد و براساس حضور اين افراد راجع به آقاي مهندس
هاشميطبا قضاوت ميكند.
با ذكر اين نكات اميدواريم كه براي آقاي هاشميطبا روشن شده باشد كه دليل پارهاي اختالفات ما با
ايشان به چه سبب بوده است .ورزش ما به مهندس هاشميطبا و دانش تجربه او احتياج دارد و شايسته
است كه بهترين بهرهبرداري را از حضور ساليان ايشان ببرد اما مهندس هاشميطبا هم بايد در مقام
يك بزرگتر ظاهر شوند .ايشان بايد محل رجوع افراد مختلف ورزش بوده و در برخي اختالفات به ميان
آمده و مسئله را حل و فصل كنند .اهالي ورزش از دوران حضور ايشان خاطرات خوش بسياري دارند و
ميدانند كه چگونه با دقت نظر بر كارها نظارت ميكردند.
به هر انجام بهانه اين گفتار كه قرار است به بحث در خصوص ورزشيها در انتخابات بپردازد حضور آقاي
مهندس هاشميطبا در انتخابات رياست جمهوري بود .بار ديگر از نوع برخورد و اظهارنظرهاي ايشان
قدرداني ميكنيم كه انصافاً براي ورزش حرمت آوردند اما در اين ميان باز هم از آن كارهايي كردند كه
به نظر قابل انتقاد ميرسد.
ايشان تا آخرين لحظه در انتخابات حضور پيدا كردند و به هيچ وجه اعالم انصراف نكردند.
اما نكته جالب آن بود كه عالوه بر دعوت ديگران براي رأي دادن به آقاي دكتر روحاني اعالم کردند خود
نيز به ايشان رأي خواهند داد.
واقعاً اين موضوع را چگونه بايد بررسي كرد؟ وقتي كسي داوطلب ميشود يعني آنكه در خود توان
بيشتري از ديگران ميبيند و بعد كه فرد صاحب صالحيتتري را ديد ميتواند از ادامه كار انصراف
دهد .تا اينجا اشكالي وجود ندارد .اما اشكال اينجاست كه كسي تا آخر انتخابات باقي بماند ،اين يعني
آنكه خود را باور دارد ،اما بگويد فرد ديگري از من اصلحتر است .گمان نميكنم چنين روشي را در
هيچ انتخاباتي شاهد باشيم .خوب چرا ايشان چنين ميكنند تا اسباب حيرت ديگران را فراهم كنند.
گفتم حيرت كه اگر برخوردها و سخنان متين ايشان نبود آنگاه مردم در شبكههاي مجازي از واژههاي
ديگري بجاي حيرت استفاده ميكردند.
به هر حال ضمن سپاس مجدد از گفتار و رفتار آقاي هاشميطبا در انتخابات رياست جمهوري
اميدواريم كه ايشان با استفاده از مشاوران كار بلدتري موقعيتشناسي بهتري را پيشه كند تا در اندازه
خود ظاهر شود و مردم ايشان را اينگونه ببينند كه قطعاً جامعه ورزش نيز مهندس هاشميطبايي
اينگونه ميخواهد.
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مهندسهاشمي طبا
وزير بودهاند ،معاون
رئيس جمهور بودهاند،
معاون رئيس كميته
ملي المپيك بودهاند،
عالقمند به بحثهاي
فرهنگي بودهاند...
پس جايگاهي مناسب
ش ما
داشتهاند اما پرس 
اين است كه آيا واقعا در
تمام موارد اين جايگاه
را رعايت ميكنند؛
آخر مگر ميشود
كسي با اين پشتوانه
مثال قبول كند وارد
بحث چگونگي پارچه و
رنگ و  ...لباس كاروان
المپيك شود كه
سرانجام آن را ديديد و
ديديم.
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