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اختالف نظر وزیر و كارشناسان
حدود يك ماه ديگر بازيهاي آسيايي جاكارتا آغاز ميشود .بعد از فروكش كردن تب و تاب جام جهاني حاال تمام نگاه
و توجه اهالي ورزش به سمت حضور موفق كاروان اعزامي ما در اين مسابقات است .اين بار شايد از معدود دفعاتي
باشد كه در اعزام تيمها كمتر گله و حرف و حديث وجود دارد و حاشيهها نيز تا حد زيادي رفع شده است .پرداخت
بخش عمدهاي از بودجه فدراسيونها توسط كميته ملي المپيك آن هم در ابتداي سال از نكاتي است كه كمتر و يا
شايد بتوان گفت اص ً
ال شاهد آن نبودهايم .به هرحال ظواهر از منظم بودن امور و رضايت فدراسيونها حكايت ميكند.
نكتهاي كه در اين ميان مطرح است بحث پيشبيني نتيجه كاروان ورزشي ايران است كه هر كسي بنا بر تحليلي
كه دارد حدس و گمان خود را مطرح ميكند .صدالبته در اين ميان بايد واقعبين بود و به جانب افراط و تفريط
ميل نكرد .نه بايد سخن از نااميدي گفت و روحيه مجموعه را تضعيف كرد و نه بايد وعده گزاف داد و سطح توقع و
انتظارات جامعه را باال برد .در حوزه ورزش شما بايد يك نگاه به درون و عملكرد خود داشته باشيد و يك نگاه به بيرون
و عملكرد حريفان .ممكن است شما نسبت به قبل تالش بسياري هم كرده باشيد و حتي ركورد خود را هم بهبود
بخشيده باشيد اما در همان حال رقيب نيز بيكار نبوده و تالش بيشتري كرده باشد و نتيجه بهتري بگيرد که اين
به هيچوجه به معناي عدم تالش يك قهرمان نيست .از ديگر سو از آنجا كه رقبا يكي از پارامترهاي تعيين قهرماني
هستند ممكن است در يك دوره رقيب جدي وجود نداشته باشد و در نتيجه ورزشكاري بهراحتي قهرمان شود و در
دوره ديگر چندين قهرمان در آن رشته ظهور كرده باشند كه كار را بسيار مشكل ميكند .به عنوان مثال ميدانيم
كه هرچند نام اين مسابقات بازيهاي آسيايي است اما در برخي از رشتهها قهرمانان جهان حضور دارند و اگر كسي
موفق شود كه با آنها به رقابت بپردازد و پيروز از ميدان خارج شود تو گويي در مسابقات جهاني يا المپيك شركت
كرده است.
در مجموع اكثر كارشناسان و اهل فن با بررسي جميع جهات رتبهاي بين پنجم يا ششم را براي كاروان ورزشي
كشورمان پيشبيني ميكنند و معتقدند كه اين نتيجه مطلوبي نيز هست .اما وزير ورزش كه از سوي رئيس جمهوري
لقب كامپيوتر ورزش را گرفتهاند با توجه به اطالعات و دانشي كه از تاريخ ورزش و آمار و اعداد دارند پيشبيني رتبه
چهارمي را براي كاروان ورزشي كشورمان دارند .ایشان اين نكته را چند بار عنوان كردهاند.
اين اظهارنظرها ثبت ميشود و پس از پايان مسابقات مشخص ميگردد كه كدام نظر صائبتر بوده است .ما اگر موفق
شويم رتبه چهارم را كسب كنيم بدونترديد يكي از درخشانترين نتايج را كسب كردهايم چرا كه قب ً
ال فقط يكبار
توانستهايم به اين عنوان دست پيدا كنيم .اما اگر چنين نشود و كاروان رتبه ديگري كسب كند اينگونه اظهارنظرها
فقط سطح توقعات را باال ميبرد و اين امري نيست كه مطلوب باشد.
اين مسابقات ميتواند محك خوبي براي هر دو طرف يعني هم وزير ورزش و هم كارشناسان باشد .اگر پيشبيني وزير
درست باشد (كه اميدواريم چنين باشد) بايد كارشناسان در دانش و تحليلهاي خود تجديدنظر كرده و در نشست با
وزير ورزش از تجربهها و چگونگي ارزيابي ايشان بهرهها ببرند .اما اگر پيشبيني كارشناسان درست باشد آنگاه اين
آقاي سلطانيفر است كه بايد در برداشت خود از اينكه آشنایی با ورزش فقط دانستن تاريخ و نتايج است تجديدنظر
كند و تالش كند كه از نظر كارشناسان بهره ببرد .حاال ديگر همه ميدانند كه وزير ورزش در نشستها و سخنرانيها و
مصاحبهها بيشتر از ذهن و حافظه قوي خود بهره برده و تأكيد بر آمار و ارقام ميكنند و كمتر از اهداف و راهگشاييها
سخن ميگويد .از ديگر سو تحليلگران كمتر به آمار و تاريخ توجه ميكنند و بيشتر به آناليز وضعيت موجود و امكانات
خود و رقبا ميپردازند .در واقع بايد گفت نتايج حضور تيمهاي مختلف ما در جاكارتا ميتواند پاسخي باشد بر اينكه
ورزش را بايد با تكيه بر آمار و ارقام و نتايج گذشته اداره كرد يا آنكه با تحليل صحيح از وضعيت موجود و بررسي
همهجانبهسايركشورها.
حال كه سخن به اينجا رسيد بيمناسبت نيست كه اشارهاي داشته باشم به نامهاي كه وزير ورزش در خصوص
وضعيت  7مليپوش فوتبال نوشتند و طي آن درخواست كردند كه اين ورزشكاران ملي از خدمت مقدس سربازي
معاف شوند .که سردار كمالي اعالم كردند اين درخواست وزير غيرقانوني است و قابل اجرا نميباشد .پس از آن بود
كه برخي از ورزشكاران نيز معترض شدند كه چرا استثناء قائل ميشويد و مگر ما جام جهاني نرفتهايم.
به نظر ميرسد دكتر سلطانيفر به دليل عالقه شخصي نگاه خاص و ويژهاي به فوتبال دارند و همين امر باعث
ميشود كه گاه تصميمهايي بگيرند كه ورزشكاران ساير رشتهها را گلهمند كنند .در همين هفته گذشته بود كه
حسن يزداني قهرمان المپيكي كشورمان نيز دست به قلم شد و طي نامهاي از وزير ورزش گله كرد كه چگونه است
كه توانسته در روز تعطيل چندصدهزار دالر براي فوتبال مهيا كند اما نسبت به كشتي چنين كاري نميكنند.
ما عين اين مشكل را در بخش معاونت ايشان نيز شاهد بوديم كه معاون قهرماني وزارتخانه به دليل عالقهاي كه به
واليبال داشتند به ساير رشتهها جور ديگري نگاه ميكردند و همين امر باز باعث گلهمندي ميشد .به نظر ميرسد
يك نفر مشاور امين بايد به آقاي سلطانيفر يادآوري كند كه ايشان ديگر يك هوادار و يا عالقمند فوتبال نيستند
بلكه حاال وزير ورزش هستند و همانگونه كه از رشتههاي مختلف آمارهاي خوبي دارند بايد نگاه ايشان نيز به تمام
رشتهها يكسان باشد و حتي سعي كنند با توجه به رشتههاي كمتر ديده شده كه قهرماني نيز دارند ،اسباب رشد آنها
را فراهم كنند و اگر قرار است نامهاي بنويسند براي همه بنويسند.
ً
نكته ديگر آنكه گمان ميرود اگر مقام عاليرتبهاي قصد نامهنگاري دارد بايد قبال هماهنگيهاي الزم را به عمل آورد
تا نامه او پاسخ منفي نگيرد حال چرا وزير ورزش چنين نكردند نكتهاي است كه برخي شائبهها را بهوجود ميآورد.
مطلب ديگر آنكه سردار كمالي گفتهاند خواسته وزير غيرقانوني است آيا بهراستي وزير ورزش قانون را نميدانسته
و نامهنگاري كردهاند يا آنكه قانون را ميدانسته و خواستهاي غيرقانوني داشتهاند ؟ هركدام از اينها كه باشد اسباب
تأسف است كه نه وزير مي دانسته و نه يك نفر مشاور امين و يا معاون قهرماني ايشان تا تذكري به وزير بدهند .به
هرحال آنچه كه به نظر ضروري ميرسد ،اين نكته است كه هر مسئولي قدر و منزلت جايگاهي را كه دارد بشناسد و
رفتار و گفتاري در شأن آن مقام داشته باشد خصوصاً آقاي سلطانيفر كه هيچگاه از ورزش جدا نبوده و نيستند.
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