رویدادها

وزارت ورزش هم در تسلط كيروش؟!

 قاسم کیانی

پس از دفاع از فوتباليستها منتظر حمله ساير قهرمانان باشيد!

بع��د از فدراس��يون فوتب��ال ،اين بار نوب��ت وزارت
ورزش و جوان��ان بود كه به تس��لط كيروش درايد.
هفته گذشته دكتر سلطاني فر وزير ورزش و جوانان
دراقدامي تعجب برانگيز با نامهاي به مديريت نظام
وظيفه از اين ارگان خواس��ت تا پ��ا برقانون نهاده و
فوتباليستهايي كه در جام جهاني حضور داشتهاند
را از خدمت سربازي معاف كند!
در اين ميان با پاس��خ قاطع مسئول مربوطه مبني بر
غيرقانوني بودن اين ماجرا روبرو ش��د بازخوردهايي
را نيز از س��وي قهرمانان ساير ورزشها مثل بسكتبال
دريافت ك��رد .قهرماناني ك��ه پيش از اي��ن بارها به
مس��ابقات جهاني راهيافتهاند و در قياس با فوتبال به
نتايح به مراتب بهترين هم دست يافتهاندگله كردند
ك��ه چرا وزير فقط فوتب��ال را ميبيند؟! ام��ا در ادامه
داورزني مع��اون ورزش قهرماني وزارت ورزش براي
عقبنماندنازقافله،ابرازكردكهقانونسربازقهرمان
بايد اصالح ش��ود و در اين راستا از نامه وزير دفاع كرد .
داورزنيگفت«:اگررويداديباعثخوشحاليمردمو
همبستگي شود بايد از عاملين اين همبستگي تقدير
شود!»
ب��ه واق��ع بايد گفت ك��ه داورزن��ي چه دلي��ل قانع
كنندهاي آورده است! از طرفي در اين مملكت خيلي
از جوانها هس��تند كه باره��ا در عرصههاي مختلف
عامل خوشحالي و سربلندي ايران شدهاند پس چرا

بايد فقط به فوتباليها امتياز داد؟!
حت��ي در همي��ن ورزش ه��م بس��ياري نتاي��ج
خوش��حالكننده و با ارزشي بدست آمده كه وزارت
ورزش هرگز چنين ديدگاهي نس��بت به آن نداشته
است .الزم نيست كه به گذشته دور برگرديم.
همي��ن هفت��ه قبل ب��ود ك��ه ووش��وكاران جوان
كش��ورمان با چندين م��دال طال ،نق��ره و برنز براي
اولين بار قهرمان بالمنازغ جهان ش��دند! شايد خبر
آن به دكتر سلطانيفر و آقاي داورزني نرسيده باشد
كه امروز چنين اظهارنظري فق��ط در قبال فوتبال
دارند .در هر حال ب��ا اظهارنظر داورزني در اين مورد

نوبرانههاي وزارت ورزش و جوانان!

تغيير براي پيشرفت از پايين به باال!

اعم��ال عجيب و غريب در وزارت ورزش فقط به مواردي در ح��وزه مديريتهاي كالن وزارتخانه مثل همان نامه
وزير به حوزه نظاموظيفه خالصه نميشود و هر از گاهي بايد منتظر چنين مواردي بود.
هفته گذش��ته مراس��م توديع و معارفه معاون روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان برگزار ش��د! دقت كنيد كه
معارفه و توديع انجام ش��ده نه رئيس و مدير در حاليكه هميش��ه معارفه و توديع مديرها انجام ميش��ود و پس از
آن هم مدير جديد ،زيرمجموعه خود را برميگزيند .اما قس��مت جالب ديگر ماجرا اين اس��ت كه در اين مراسم
مازيار ناظمي مدير روابط عمومي با تش��كر از معاونت سابق عنوان كرده كه هر سيستمي نياز به ايده جديد دارد

انتظار سكونشيني سلطانيفر از واترپلو!
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بيش��تر مش��خص ش��د كه نامه وزير ورزش هم به
احتمال قريب ب��ه يقين به س��فارش و اصرار وي به
حوزه نظام وظيفه نوش��ته شده وگرنه مگر ميشود
كه وزي��ر ورزش از چنين قوانيني بياطالع باش��د و
دس��ت به اقدامي بزند كه پيش از هركس موجبات
تعجب همگان را در قبال خود ايجاد كند؟
البت��ه اظهارنظر كيروش پس از اع�لام غيرقانوني
بودن اين ماجرا از سوي مسئولين مربوطه هم جالب
توجه بود كه پايش را در يك كفش كرده و گفته بايد
اين بازيكنان حتما معاف شوند و احتماالً اظهارنظر
اخير داورزن��ي بخاطر راضي كردن كيروش مطرح

شده تا اين شائبه پيشايد كه كيروش پس از تسلط
همه جانبه بر مديران فدراسيون فوتبال حاال وزارت
ورزشها را نيز تحت سلطه خود درآورده است!
اما از همه اينه��ا كه بگذريم داورزن��ي قطعا بايد در
قبال دفاع خود از اين ماجرا ،منتظر حمله از س��وي
بسياري از قهرماناني باش��د كه با امكاناتي به مراتب
كمتر از فوتب��ال در عرصههايي بزرگ مثل المپيك
و رقابتهاي بزرگ جهاني ،درخش��يدهاند و مردم را
ش��اد كردهاند اما هرگز چنين گوش��ه چشمي را از
وزارتخانه نديدهاند.
راستي هنوز مشخص نيست كه لغت«همبستگي»
كه در اظهارنظ��ر داورزني آمده به واقع به چه هدفي
عنوان شده اس��ت؟ قطعا وي خواس��ته از اين لغت
اس��تفادهاي بهينه ك��رده و آنرا حت��ي وراي نتايج
فوتباليس��تها مطرح كن��د تا از اين جه��ت احتماالً
احساس��ات مس��ئولين نظ��ام وظيف��ه را تحريك
كرده آنان را تح��ت تاثير قراردهی��د غافل از اينكه
پاس��خ قاطع رئيس حوزه نظام وظيف��ه آب پاكي را
براي جلوگيري از اين تبعيض آش��كار روی دس��ت
ریخ��ت .و اما در پاي��ان يك س��وال از معاون ورزش
قهرماني :آيا ساير قهرمانان كه افتخار آفرين بودهاند
تا به امروز عامل گسس��تگي بودهاند و فوتبال عامل
همبستگي؟

و نياز به گردش نخبگان! واقعاً كه ايده تغيير براي حضور نخبگان با ايدههاي جديد در ارتقاي پيش��رفت از پائين
به باال از عجايبي اس��ت كه فقط بايد نمونه آنرا در وزارت ورزش ديد .يعني نياز به ايده جديد و گردش نخبگان كه
هميشه از مديران آغاز ميشود اين بار از معاونت شروع شده است؟ يعني دليل نبودن ايده جديد در يك سازمان،
زيرمجموعهها هستند يا مديريت؟ قاعدتاً با تغيير مديريت است كه ايده جديد ايجاد ميشود و همچنين گردش
نخبگان!
ناظمي در قس��مت ديگري نيز عنوان كرده كه خمارلو معاون جديد روابط عمومي هم با تجربه اس��ت و هم بين
رس��انهها محبوب و ميتواند تعامل خوبي با درون و بيرون س��ازمان برگزار كند .با اي��ن وجود كاش خود مازيار
ناظمي كه در اصل يك رس��انهاي اس��ت نيز صاحب اين محبوبيت ميبود و در انتخابات انجمن ورزشنويس��ان
حداقل اگ��ر نه در بين نف��رات اول برگزيده انجمن اما الاق��ل در بين نفرات آخر جا ميگرفت اما چنین نش��د تا
مش��خص ش��ود كه عليرغم جايگاه خاصي كه در وزارتخانه دارد نتوانس��ته محبوبيت الزم را در بين اصحاب
رسانه بدست آورد.
اما نكاتي در قبال توصيه س��ه قس��متي خمارلو كه به همكارانش داش��ت مبني بر س��رلوح ه قراردادن سه اصل
راس��تگويي ،نظم و انضباط و احساس مسئوليت! موضوعي كه غيرمستقيم اش��اره دارد به اينكه قاعدتاً بعضي از
همكارانش چنين اصول��ي را رعايت نميكنند! ماجرايي كه قطعاً ميتواند محبوبيت او را در بين رس��انهها مثل
ناظمي كمتر و كمتر كند! و اين س��ؤال كه آيا خود شخص خمارلو تاكنون اين سه اصل را رعايت كرده است؟ اگر
جواب مثبت است چگونه ميتواند تضمين بدهد كه در ادامه هم بر اين اصول خود پايبند بماند؟
اما سؤال مهمتر اينكه قبل از تمام اين موارد اصوالً خمارلو در بين انبوهي از پيشكسوتان و كارآزمودههاي عرصه
رسانه و خبر كه خيلي از آنها ميتوانس��تند و البته ميتوانند در جاي او و حتي ناظمي باشند چگونه هنوز نيامده
و بر صندلي جلوس نكرده به بس��ياري از بزرگترها كه شاگرد آنان محسوب ميشود يا شايد هم نميشود ،چنين
توصيهاي ميكند؟
آيا او فراموش كرده اس��ت كه اين ميزها ماندگار نيس��تند و با كوچكترين تغييراتي كه هر لحظه امكان دارد ،اين
ميزها نيز ميگذرند؟ حداقل فردي كه در عرصه رسانه كار كرده و به قول ناظمي با تجربه به اين ميدان است بارها
و بارها ،چنين تغييراتي از نزديك شاهد بوده است پس چه ميشود كه رسيدن به ميزها باعث ميشود چشمها بر
واقعيتها بسته شده و مثل «مرگ براي همسايه است» مصداق پيدا كند.
در مطالب هفتههاي گذش��ته به اظهارنظرهاي مربي تيم ملي واترپلو اش��اره داشتيم كه
وي معتقد اس��ت بايد به بهترين نتايج در بازيهاي آسيايي جاكارتا دست يابند و تالشها
فراواني در اين راه داشتهاند .البته اشاره هم داشتيم كه با توجه به نظرات كارشناسان واترپلو
بايد حتماً روي س��كو برود بهخصوص كه در دورة گذشته از سوي وزارت ورزش مجوز الزم
را دريافت نكرد و بسياري از دستاندركاران و اهل فن اعتقاد داشتند كه حق واترپلو بود به
بازيهاي آسيايي اعزام ش��ود و حتي برخي معتقد بودند در صورت حضور ،ميتوانست به
مدال هم دست يابد .بنابراين حال كه چند سال گذشته و برنامهريزيهاي خوبي هم چه از
جهت اردوي داخلي و چه از نظر مس��ابقات تداركاتي و حضور در تورنمنتهاي مفيد براي
واترپلو صورت پذيرفته است نتايج مطلوب فقط ميتواند كسب يكي از سكوهاي سهگانه و
حتي حضور در فينال باشد .انتظاري كه وزير ورزش و جوانان در بازديد از اردوهاي آمادگي
واترپلوشيتها اگر چه از جنبة اميدواري به آن اشاره داشت اما در اصل تلويحا انتظار خود
را عنوان كرده است .سلطانيفر گفته كه اميدوار است واترپلو در جاكارتا روي سكو برود كه
قطعاً منظور وزير ورزش انتظار روي سكو رفتن از واترپلو است!

