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رفتار كدام معاون وزير را مالك بگيريم؟
اكنون كه اين يادداشت نوشته ميشود هنوز تكليف رأي اعتماد مجلس به وزراي معرفي شده توسط رئيس جمهور
روشن نشده است .اما شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه با توجه به اينكه هيچ مخالفي براي سخن گفتن در
خصوص آقاي سلطانيفر ثبت نام نكرده است به احتمال قريب به يقيين ايشان وزير ورزش دولت دوازدهم هستند.
اين هم از طنزهاي وضعيت كشور ما است كه يك روز فردي را براي پستي تائيد نكرده به او رأي نميدهند و يك روز
همان فرد هيچ مخالفي ندارد كه در مجلس سخن بگويد .راستي كداميك از اين آرا درست است و كداميك بوي
سياست پيشگي ميدهد؟ بگذريم كه در كشور سياستزده همه چيز سياسي است آن وقت ميگويند ورزش نبايد
سياسي باشد.
نكته مهمي كه همگان بر آن تأكيد داشتند اين مطلب بود كه دكتر سلطانيفر رخصت ندادند حاشيههاي ورزش
زياد شود و تالش كردند تا فضايي آرام ايجاد كنند .البته بجز موردي كه اخيراً بوجود آمد و معاون ايشان خارج از
حيطه اختيارات خود نكاتي را راجع به دو بازيكن مليپوش ما كه مقابل رژيم اشغالگر قدس بازي كردند ،اظهار
داشتند و سبب جنجال شدند در ديگر موارد شاهد تالطمي در ورزش نبودهايم .اما اينكه اين آرامش چقدر در
راستاي تحقق اهداف ورزش كشور بوده نكتهاي است كه در مجالي ديگر به آن خواهيم پرداخت و وضعيت برخي از
فدراسيونها را كه از اين آرامش سوء استفاده كردند بررسي خواهيم كرد.
به نظر ميرسد حاال كه آقاي سلطانيفر قرار است به عنوان وزير ورزش دولت راه را ادامه دهند پارهاي از مسائل را كه
ريشه در مباحث نظري و روشهاي مديريتي است در ابتدا روشن كنند تا چنان نشود كه در برخي موارد گفته شود
كه نوعي اختالف و شيوه و روش در ورزش كشور وجود دارد ،نمونهاي از آنها را شاهد بودهايم و ديدهايم كه رسانهها
چگونه به آن پرداختهاند.
صاحب اين قلم نيز نكاتي را قابل بحث ميداند كه در فرصتي مناسب به طرح آنها خواهد پرداخت و خواهد گفت
پارهاي از مسئولين كه به قول وزير ورزش ،سالهاست با ايشان دوست نزديك هستند چه ميكنند و در دراز مدت
چه زيانهايي به وزير و مجموعه ورزش خواهند زد .اما در اين مجال به يكي از مسائل كه به نظر مهم ميرسد اكتفا
ميكنم.
ما سخن و شعار و وعده بسيار ميشنويم اما معيار ما براي قضاوت و صحت و سقم يك سخن آن چيزي است كه در
دايره عمل عيان ميشود .پس اگر نقد و بررسي داريم به آن چيزي است كه در واقع مشاهده ميكنيم گاهي اوقات اما
شرايط به گونهاي پيش ميرود كه شما با نوعي دوگانگي رفتاري مواجه ميشويد و نميدانيد كه كدام اصل و كدام
فرع است .كدام اصالت دارد و كدام معلول شرايط است .يكي از اين نمونهها كه اتفاقاً بسيار هم مهم است .مربوط
به رفتارهاي دوگانهاي است كه در معاونان وزارت ورزش شاهد هستيم و نميدانيم كه بايد كدام را اصل و كدام را
فرع بدانيم .به عنوان مثال به رفتار خانم دكتر محمديان و آقاي دكتر داورزني كه هر دو از معاونان سازمان هستند
دقت كنيد.باتوجه به اينكه آقاي سلطانيفر اعالم كرده بودند خوب نيست فدراسيوني با سرپرست اداره شود (نقل
به مضمون) وقتي خانم محمديان به عنوان معاون سازمان منصوب شدند بالفاصله از رياست فدراسيون اسكيت
استعفا دادند و چنانكه ميدانيم انتخابات اين فدراسيون نيز برگزار و رئيس جديد نيز شناخته شد .اما آقاي داورزني
چنين نكردند و عليرغم سخن وزير بعد از قبول پست معاونت قهرماني همچنان در پست سرپرستي فدراسيون
واليبال باقي ماندند .كار به آنجا كشيد كه يكي از پيشكسوتان واليبال يعني آقاي داريوش جمالي در يك برنامه
راديويي به اين موضوع اعتراض كرده و حتي سخن از طرح پوتين مدودوف به ميان آوردند .حاال يك نفر بگويد كه
اصالت رفتاري در وزارت ورزش با كدام است كاري كه دكتر محمديان انجام دادند يا كاري كه دكتر داورزني انجام
دادند؟ ميگويند شرط ايشان براي قبول پست معاونت سرپرستي فدراسيون واليبال بوده كه اگر چنين باشد آنگاه
بايد تأمل بيشتر كرد كه چرا بايد ايشان شرط بگذارند.
شايد هم به دليل پذيرش اين شرط است كه جناب داورزني گمان كردهاند ميتوانند حتي در اموري كه مربوط
به حيطه ايشان نيست نيز نظر داده و تشكيالت ورزش را دچار مشكل كنند .نمونه آن هم همين بحث دو بازيكن
فوتبال بود .چنانچه هفته قبل نوشتم به هيچ وجه تندي رفتار مخالفان آقاي داورزني را كه هنوز هيچ نشده
شمشير داموكلس فيفا را بر سر ما بلند و آن سوي آبيها را بيدار كردند نميپسندم و عقيده دارم گاهي اوقات حتي
خدمتگزاران را به راحتي فراموش كرده و با يك اشتباه انسانهايي را كه سالها براي ورزش تالش كردهاند را از ياد
ميبريم ،از آن سو نيز نميتوان منكر اشتباه آقاي داورزني شد .اگر رفتار آن دو بازيكن از نظر فني اشكال داشت بايد
فدراسيون ورود پيدا ميكرد .اگر از نظر حقوقي ايراد داشت بايد اداره حقوقي و اگر هم از نظر فرهنگي بايد معاونت
فرهنگي سخن ميگفت .اما چرا اينها سكوت كردند و حتي وزير هم موضوع را به فدراسيون و شوراي امنيت ملي
و  ...واگذار كرد اما ناگهان معاونت قهرماني لب به سخن گشود .كجاي شرح وظايف ايشان چنين موضعگيري را
اقتضا ميكرد؟ حال اگر كيروش اين دو بازيكن را دعوت كرده و از آنها در ديدارها استفاده كند تكليف سخن معاون
سازمان چه ميشود؟ به هر حال به نظر ميرسد الزم است جناب سلطانيفر تكليف رفتارهاي دوگانه را روشن كنند
و در اين راه مالحظه دوستيها و سابقه آن را نكنند تا مبادا به مجموعه ايشان و در نهايت ورزش كشور آسيب برسد.
آقاي داورزني پست حساسي دارند اندك لغزشي در آن ميتواند بازتاب وسيعي داشته باشد (كه شاهد بوديم) و
ممكن است تشعشعات اين رفتار گريبان واليبال ما را هم گرفته و آن را هم وارد حاشيه كند.
انشااهلل بعد از كسب رأي اعتماد در خصوص برخي مسائل كه به نظر ميرسد از اولويتهاي ورزش و سيستم
مديريتي آن است نكاتي را مطرح خواهم كرد تا وزير ورزش كه لقب كامپيوتر ورزش را از رياست جمهوري گرفتهاند
نسبت به آنها عنايت بيشتري داشته باشند .مسائلي كه در بيرون زمزمههاي آن وجود دارد اما شايد پارهاي افراد
مايل نباشند تا ايشان در جريان آنها قرار بگيرد.
با آرزوي بهترينها براي ورزش كشور
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