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از تیم قهرمان در مسابقات جهانی وزنهبرداری که
موجب خرسندی ملت ایران شدند تشکر میکنم و
از آقای علیرضا کریمی ،پهلوان سرافراز کشورمان
که نماد عزت ایرانیان شد از صمیم دل قدردانی
مینمایم.
سید علی خامنهای
نگاهي به عملكرد يكساله وزير ورزش و جوانان()1

چرا دکتر گودرزی رفت؟

حاال ديگر بيش از يكسال است كه از حضور آقاي سلطانيفر در ورزش ميگذرد .به نظر ميرسد اين مدت نه تنها براي ايشان كه لقب كامپيوتر
ورزش را از رئيسجمهور گرفتهاند ،كه حتي براي كسي كه تازه به ورزش آمده هم زماني كافي براي آزمون و خطا باشد بدون ترديد با توجه
به عالقهمندي و پيگيربودن ايشان نسبت به اخبار و مسائل ورزش و همچنين تسلط كمنظير ايشان به اطالعات و آمار اين حوزه ،توقع جامعه
ورزش از ايشان بيش از سايرين است و اگر اشتباه بزرگ كسي را حمل بر ناآگاهي و حضور تازه در ورزش بدانند و آن را نديده بگيرند ،حتي
سهو دكتر سلطانيفر را هم بزرگ ميبينند و انتظار دارند كه چنين نكنند.
ايشان دوستان بسياري در ورزش دارند و جمع كثيري از مديران و اهالي ورزش رابطهاي چندين ساله با آقاي سلطانيفر دارند و اين ميتواند
حسن بزرگي براي وزير ورزش و جوانان باشد تا از اين پتانسيل براي بهبود امور بهره ببرند صاحب اين قلم نيز سالهاست كه با ايشان آشنايي
دارد و بهخوبي از عالقهمندي وزير به حوزه ورزش و اينكه خود نيز عليرغم تمامي مشكالت  ،ورزش را ترك نميكنند ،مطلع است .اتفاقاً
همين امر باعث ميشود كه سطح انتظارات باال برود .انتظاراتي كه از يك غريبه با ورزش هرگز وجود ندارد اما از آقاي سلطانيفر چرا.
بنابراين كالم را با اين تأكيد آغاز ميكنم كه اگر در اين نوشتار برخي انتقادات وجود دارد صرفاً از اين جهت است كه فردي چون دكتر
سلطانيفر در منصب وزارت نشستهاند و اگر فرد ديگري جاي ايشان بود چه بسا كه ميشد اين انتقادات را به نوعي توجيه كرد .اميد كه آقاي
وزير نيز اين نكته را درك كرده و اين يادداشت را رأي دوستي بدانند كه خود معتقد است قابل نقد است و به هيچ وجه داعيه آن را ندارد كه
تمام آنچه مينويسد و نظر ميدهد صحيح است چرا كه بهخوبي به دشواريهاي كار اجرايي وقوف دارد و اين گمان را ميبرد كه چه بسا
نكتهاي در پس پرده يا حتي در عيان باشد كه در نوشته از آن غفلت شده است .بنابراين همانگونه كه آقاي سلطانيفرد عليرغم آشنايي
ديرين با حوزه ورزش ممكن است تصميمي بگيرند،سخني بگويند و يا رفتاري كنند كه انتظار نميرود از صاحب اين قلم هم اين گمان دور
نيست كه به اشتباه نقدي بكند و بدون درنظر گرفتن تمام جوانب نكتهاي را مورد نقد قرار دهد كه از سر كماطالعي باشد و در نتيجه جانب
انصاف را رعايت نكند .پس در همينجا اعالم ميكنم كه آنچه ذكر ميشود خود نيز قابل نقد است و اميد ميرود تا اهلنظر با بيان اشتباهات
كوشش كنند تا امور جانب اصالح بهتر را بگيرد.
نكته ديگر آنكه اينها به هيچوجه به معناي ناديده گرفتن زحمات وزير ورزش و جوانان نيست و بهدليل سالها كار اجرايي بهخوبي
دشواريها را درك ميكنم پس ضمن خسته نباشيد به آقاي سلطانيفر به اصل موضوع ميپردازم.
سال گذشته ،در هفته تربيت بدني و هنگامي كه دكتر گودرزي خود را آماده ميكردند تا به اجالس وزراي ورزش جهان در ژاپن رفته و
سخنراني هم بكنند ناگهان با خبري روبرو شديم كه ايشان از وزارت ورزش استعفا دادند .اهل نظر بخوبي ميدانستند كه اين بيان جنبه
صوري قضيه است و صورتي در زير دارد آنچه در باالستي .آخر چگونه ميشد باور كرد كسي كه بليت سفر گرفته ،متن سخنراني خود را هم
آماده كرده تا به يك مجمع بينالمللي برود ناگهان استعفا دهد و اسباب تعجب اعضاي آن جلسه را فراهم كند؟ پس داستان چيز ديگري بود.
چه اتفاق مهمي افتاده بود كه قبل از اين سفر و در هفته تربيت بدني دكتر گودرزي استعفا دادند و يا آنكه بايد استعفا ميدادند؟ اين پرسشي
است كه هنوز هيچ پاسخي براي آن كج سليقهگي پيدا نشده است .آيا اگر اين كارها را فقط كسان يا جريان فكري ديگري بكنند و در هفته
تربيت بدني و در آستانه سفر وزير را بركنار کنند اشكال دارد و اگر ما خود چنين كنيم ايرادي ندارد؟ آيا انتقادات ما ،به اصل رفتارهاي خارج از
هنجارهاست  ،يا به فردي كه آن را انجام ميدهد؟ كار بد ،بد است حاال هركسي ميخواهد آن را انجام بدهد .اينكه وزير ورزش در هفته تربيت
بدني و در آستانه اجالس استعفا بدهد يا مجبور به استعفا شود پسنديده نيست حاال توسط هر كسي كه ميخواهد انجام شده باشد.
چه اتفاقي ميافتاد اگر اين بركناري يك هفته ديرتر انجام ميشد؟ متأسفانه قب ً
ال نيز شاهد اين برخوردها بودهايم و اينكه چطور حتي در
آخرين روز سال يك مدير را بركنار ميكردند :اينها هيچ چيز نيست جز بد سليقگي و رفتار دور از هنجار و اخالق عمومي .گودرزي تغییر نکرد
و هيچگاه در قامت يك وزير به مفهوم رايج ظاهر نشد و گودرزی باقی ماند_ صاحب اين قلم طي يادداشتي نوشت وزيري كه محمود گودرزي
باقي ماند_ اما او فردي بود صادق و بهدور از پيچيدگي که نيت اصلي او مبارزه با فساد بود ،طبيعي است كه در اين ميان برخي نيز نتوانند رفتار
بدور از سياستبازي او را تحمل كرده و هر روز براي او ماجرايي درست كنند.
بههرحال در چنين فضايي دكتر سلطانيفر سكاندار ورزش كشور شدند .ايشان اولين وزيري بودند كه رئيس جمهور در دولت قبل معرفي
كردند اما موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس نشدند .بعد از آن دكتر صالحي اميري چندي سرپرست وزارت ورزش شدند كه به جرأت
ميتوان گفت به تأييد اكثريت قريب به اتفاق مدیران ورزشی دوره كوتاه حضور ايشان از خوشترين ايام ورزش ما بود و هنوز كه هنوز
است اهالي ورزش از دكتر صالحي امیری به نيكي ياد ميكنند و در حسرت هستند كه چرا آن ايام طوالنيتر نشد و چرا آن مجلس به دليل
اختالفات سياسي ورزش كشور را از حضور صالحي اميري محروم كرد .حضوري كه ميتوانست تغييراتي بنيادي در عرصه انديشه و عمل
ورزش به وجود آورد .ديدارهاي بعدي اهالي ورزش با ايشان ،اهدافي كه مطرح ميكردند به خوبي گواه اين سخن است.
وقتي دكتر سلطانيفر بعد از دكتر گودرزي به ورزش آمدند اهالي ورزش از آنجا كه عالوه بر حسن دانش ورزشي وی را فردي ميدانستند
كه مانند دكتر صالحي است انتظارات خود را در آن حد تنظيم كردند و منتظر شدند تا نمونه رفتارها و طرحها و نظرات دكتر صالحي اين بار
توسط دكتر سلطانيفر به اجرا درآيد.
روشن بود كه با توجه به زمان باقي مانده تا اتمام كار دولت ،وزير جديد امور را به صورت عادي جلو ببرند و عمده تصميمها را براي دوره آينده
دولت بگذارند از اين رو اگر اتفاقي پيش ميآمد و يا انتظاري بود كه برآورده نشد چندان گاليهاي به همراه نداشت و اهالي ورزش چشم انتظار
حضور ايشان در دولت آينده و برنامههايي كه قرار است پياده كنند بودند .تا آن كه در دولت جديد نيز ايشان به عنوان وزير ورزش معرفي
شده و موفق گرديدند بدون مخالف از مجلس رأي اعتماد بگيرند و مشغول به كار شوند .اين بار ديگر دكتر سلطانيفر نه يكسال كه چهار سال
را روبروي خود ميديدند و اهالي ورزش نيز منتظر كه برنامهها اعالم شود و افرادي كه قرار است تغيير پيدا كنند سريع مشخص شوند و در
مقابل برخي نارسائيها اقدامي عاجل و قاطع صورت بگيرد و پارهاي سوءاستفادهچيها از مديريت ورزش كنار روند .اين آغاز به كار دكتر
ادامه دارد.
سلطانيفر در دوره جديد بود.
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