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چه معجوني است ورزش ما!
گاهي اوقات براي شناخت از چگونگي وضعيت يك مجموعه اص ً
ال و ابدا ً نياز به تحليل نيست و فقط صرف اطالع
از اخبار كافي است تا هر كسي بداند كه اوضاع چگونه است و امور بر چه مداري ميچرخد .در اين يادداشت بدون
هرگونه تحليلي فقط چند خبر و شايعه را واگويه ميكنيم و قضاوت را برعهده خوانندگان و دلسوزان و مسئوالني
كه گوش شنوايي دارند (اگر چنين مسئوالني پيدا شوند) ميگذاريم تا ببينند در هياهوي بحث ارز و طال و
گرانيهاي هر روزه در ورزش ما چه ميگذرد.
1ـ وزير ورزش طي نامهاي درخواست معافيت از خدمت سربازي  7بازيكن فوتبال را ميكند .اين كار دور از تدبير
اسباب دلگيري ورزشكاران ديگر رشتهها را فراهم می آورد .به نظر شما وزير ورزش نبايد تمام رشتهها را يكسان
ببيند و پدري كند؟ بعد از آن نامه مسئوالن حوزه نظام وظيفه اعالم كردند كه درخواست وزير غيرقانوني است و
حتي ادبيات تندتري هم بكار می برند .به عقيده شما وزير نبايد قوانين را بشناسد و درخواست غيرقانوني نكند؟
آيا قبل از ارسال نامهاي با اين اهميت نبايد هماهنگيهاي الزم صورت ميگرفت؟ حاال آن كار كه حل نشده هيچ
اسباب دلخوري ورزشكاران ديگر رشتهها نيز فراهم شده تا وزير را دلبسته فوتبال بدانند .البته در اين ميان برخي
از اطرافيان سعي در توجيه مسأله كردند اما كار خرابتر از آن بود كه بشود با اين استداللهاي سطح پائين آن را
درست و چهره وزير را در اين خصوص ترميم كرد.
2ـ وزير ورزش در چند محفل و مجلس سخن از جوانگرايي ميكند و اينكه امور را بايد بدست جوانها داد در همان
هنگام مديراني را با سن باالتر از 60سال بكار ميگيرد در حاليكه مثالهای ايشان افراد  35و  36سال است .يكي از
اين افراد مدير شركت تجهيزات است كه انصافاً از مديران كاربلد است اما سخن بر سر جوانگرايي وزير و سن و سال
اين مدير است .اگر بنا به جوانگرايي است چرا وزير جناب كريمي را كه چنانچه ذكر شد از مديران توانمند هستند
بكار ميگمارد و اگربنا به شايستگي است چرا سخن از جوانگرايي ميگويند تا اين شائبه بوجود آيد كه جوانگرايي
فقط براي پستهايي است كه وزير دوستي و آشنايي براي گماردن ندارد.
3ـ مهندس كريمي براي مجموعههاي زيرنظر خود مانند انقالب و آزادي و ...مديراني خارج از مجموعه ورزش
ميآورد كه عمدتاً يا در شهرداري بودهاند يا در استانداري كه سالها با آقاي سلطانيفر در آن همكار بودهاند وقتي
بخاطر اين انتصابها مورداعتراض قرار ميگيرند پاسخ ميدهند كه نگهداري مجموعههاي ورزشي كار ورزشيها
نيست و بايد كساني كه سابقه شهرداري يا كارهاي عمراني دارند مسئول آن باشند .ايشان با اين استدالل مديران
ورزشي را بركنار ميكنند اما هنوز زمان زيادي سپري نشده كه با مدير مجموعه آزادي به اختالف ميرسند و كار
به آنجا ميكشد كه ايشان را بركنار ميكنند .اما در كمال تعجب برخالف گفته خود اين بار نه از شهرداري و نه از
استانداري كه يك نفر از مجموعه ورزش را كه قب ً
ال سابقه مديريت مجموعه را داشته است منصوب ميكند .حاال
بايد از ايشان پرسيد كه مگر اعتقاد نداشتند كه نگهداري مجموعهها كار ورزشيها نيست پس چرا ناگهان چنين
انتصابي كردید و مانند وزير كه سخن از جوانگرايي ميكنند و افراد مسن را به كار ميگمارند سخن از ضرورت
حضور افراد عمراني ميكنند و افراد ورزشي را مصدر كار قرار ميدهید.
4ـ وزير ورزش مرتب از ضرورت پرهيز از سفرهاي بيهوده و افراد اضافي ميكنند .در اين خصوص عليالظاهر!!
بسيار هم سختگير هستند .اما در همين اوضاع خبر ميرسد كه قرار است مسابقات اروپايي زورخانه در بالروس
برگزار شود كه كل هزينه آن را كشور ما به عنوان فدراسيون جهاني آن پرداخت می كند .اين در شرايطي است كه
وضعيت اين رشته ورزشي در داخل چندان مساعد نيست .حاال آيا به نظر شما نبايد وزير ورزش در اين موضوع
دخالت كند و چگونگي هزينه اين مسابقات و بهرهاي كه براي ورزش ما دارد را بررسي كنند و گزارش بدهند كه
اين همه هزينه و سفر چه بهرهاي براي ورزش ما داشته است بجز اختالفات مكرري كه ميان فدراسيون جهاني
و داخلي بوجود آورده است؟ اگر هم نيازمند اطالعات بيشتري در اين خصوص هستند اعالم نمايند تا افرادي
را به ايشان معرفي كنیم تا روشن شود در آن فدراسيون چه ميگذرد و چگونه به محله بروبيا تبديل شده است.
البته بعيد به نظر ميرسد كه دكتر سلطانيفر وارد اين وادی بشوند چرا كه به هر حال جداي حق و حقدار بايد
مالحظات سياسي و روابط دوستي و جناحي را هم درنظر گرفت .درست به همان دليلي كه نامه دبير فدراسيون
نپال نديده گرفته شد.
(البته درخصوص فدراسيون بينالملي زورخانهاي نكاتي است كه در آينده طي گزارشي ارائه خواهد شد)
5ـ حاال كه سخن از صرفهجويي به میان آمد بايد گفت فدراسيون فوتبال تعداد بسياري از خبرنگاران را براي
مسابقات جام جهاني عازم روسيه كرد .توري كه انتخاب شد صداي همه آنها را درآورد خصوصاً كه افرادي آزاد و
با مبلغي كمتر از آن و با شرايط بهتري عازم روسيه شدند .آيا آقاي وزير كه به صرفهجويي بسيار حساس هستند!
هيچ بررسي كردند كه ببيند چه وضعيتي حاكم بوده و چقدر هزينه شده است ،يا آنكه آنچنان مشعوف بودند و در
فكر تهيه پاداش براي فوتباليستها كه از ديگر مسائل غافل شدهاند؟ بررسي چگونگي انتخاب تور و هزينههايي
كه شده است ميتواند روشنگر برخي اتفاقات باشد.
6ـ معموالً يكي از ايام خوش هر كس هنگامي است كه پاداش ميگيرد .قهرمانان نيز از اين قاعده مستثني
نيستند .اما همين پرداخت پاداش قهرمانان كه بايد اسباب خوشحالي و امتنان ورزشكاران را فراهم كند حاال
تبديل شده است به مشكل ،از سويي پاداش پرداختي سكه بوده است و از ديگر سو به دليل نوسانات بازار قيمت
سكه باال رفته است .حاال ورزشكاران سكه ميخواهند چون به آنها قول سكه داده شده است و از ديگر سو مبلغي
كه براي آن درنظر گرفته شده با قيمت روز بازار همخواني ندارد نتيجه آنكه حادثهاي به اين شيريني تبديل به
اتفاقي تلخ شده است  .ميبينيد يك مسأله ساده داخلي را هم نميتوانيم به خوبي حل كنيم.
7ـ مديرعامل پيشين استقالل خبر از بهرهبردن دو ميلياردي شركتهايي از بازي سوپرجام ميدهد و ميگويد
براي بهرهبردن آنها حاضر نيست تيم خود را خراب كند .ميگويند بازي سه بر صفر به نفع رقيب تمام ميشود.
وزير بجاي آنكه سخن او را بشنود و از كنه ماجرا مطلع شود با استعفاي او موافقت ميكند در همان حال اعالم
ميشود كه رأي سه بر صفر بازي به نفع پرسپوليس هم لغو ميشود .حاال تصور بكنيد كه اين بار پرسپوليسيها
كه ميگفتند پرونده سوپرجام براي ما بسته شده دست به اعتراض بزنند .ببينيد چه ميشود راستي ما چگونه
مديريتي داريم كه حتي مسائلي اين چنيني را هم نميتوانيم حل كنيم؟
ميتوان به اين ليست موارد ديگري را هم اضافه كرد« .به نظر ميرسد همين مقدار كافي باشد تا مشخص گردد كه
ورزش ما چه معجوني شده است»
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