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توسعههمهجانبهورزش
در دولت دوازدهم

یادداشت

عکسها :امیر رجبی  /ایران

ورزش
عملکــرد
در دولــت دوم آقــای
روحانــی از جنبههــای
مختلفــی قابــل بررســی
اســت .رئیــس جمهوری
همــان طــوری کــه بــه
سعیدفائقی
زیرســاختها در ورزش
معاون سابق سازمان
تربیت بدنی
توجــه داشــت ولــی بــه
ورزش قهرمانــی هــم
نــگاه ویــژهای داشــت.
در بازیهــای آســیایی  2018جاکارتــا ،درخشــش
رشــتههای مختلف ما چشــمگیر بود .ما با اینکه در
ورزشهای سنتیمان قدرتمند ظاهر شدیم ،در دو
ســه رشــته برای اولین بار درخشــیدیم .مثل کبدی
کــه توانســت هم در بخــش آقایان و هــم در بانوان
بــه عنــوان قهرمانــی آســیا و مدال طال دســت پیدا
کنــد .ضمن اینکه رشــتههای دیگر ماننــد والیبال و
بســکتبال ما به رشدشــان ادامــه دادند .مــا هم در
رشتههای انفرادی موفق بودیم و هم در رشتههای
تیمی و باید گفت که انصافاً دولت در این بخش به
موفقیتهای خوبی دست یافته است.
آقــای روحانــی در دولــت یازدهــم ،حقــوق
شــهروندی را در دســتورکار کابینه قرار داده بود که
حقوق شهروندی در ورزش هم در آن قرار داشت.
در ایــن رابطه ،اقدامات جدی صــورت گرفت ولی
بــه نظــر میرســد هنــوز بــه صــورت کامــل اجرایی
نشــده .بخصوص اینکه یکی دو مورد از این حقوق
در مجلس هم مطرح شــده و به دنبال ساماندهی
وضع باشگاهها هستند.
بحث ســومی که در رابطــه با ورزش وجود دارد،
این است که در دور اول دولت ،موضوع خصوصی
ســازی ورزش مســکوت مانــده بــود ولــی در دولت
دوم این موضوع دوباره جدی گرفته شــد و امســال
قــرار اســت دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس در
فرابــورس عرضــه شــوند .کارهــای مقدماتــی ایــن
واگذاریهــا انجــام شــده و بــه نظــر میرســد که با
جدیت هم ادامه پیدا کند.
بحــث دیگــری کــه در دولــت تدبیــر و امیــد بــه
آن پرداخته شــد ،موضــوع عدالت ورزشــی بود که
در برنامــه آقــای ســلطانی فــر قرار داشــت و توزیع
امکانات ورزشــی بین آحاد مردم و در اســتانهای
مختلف پیگیری شد .طرحهایی که به بهره برداری
رسیده و یا در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد،
نشــان میدهد که این اصل هم رعایت شده است.
یعنی ســعی شــده به اســتانهای کم برخــوردار از
امکانــات و شــهرهایی که بــه آنها رســیدگی زیادی
نشــده بود ،بیشتر پرداخته شود تا استانهایی که از
امکانات بیشتری برخوردار بودند.
موضــوع دیگــری که بــه اعتقــاد من بســیار باید
جدی گرفته شود ،بحث تغییراتی است که در نرخ
ارز بــه وجود آمده .با تضعیف شــدن پــول ملی در
مقابل دالر ،ممکن اســت هدف گذاری خارجی ما
در ورزش تضعیــف شــود و باید فضایی را به وجود
آورد کــه ایــن اتفــاق نیفتــد .مثل همیــن خبرهایی
کــه درباره ندادن قســط اول پول مــارک ویلموتس
ســرمربی تیــم ملی فوتبــال شــنیده میشــود .این
گونــه مســائل نشــان میدهــد کــه اگــر مــا بــه ایــن
بحثهــای مالــی رســیدگی نکنیــم ،ممکن اســت
نتوانیم تدارکات خوبــی برای المپیک  2020توکیو
داشــته باشــیم و به اعتقاد من ،آقــای روحانی باید
نگاه ویژهای را در این بخش داشــته باشد تا خدای
ناکرده ،عقب نیفتیم.
البتــه از جملــه مســائل دیگــری کــه در دولــت
دوازدهــم تحقــق پیــدا کــرد ،توســعه همــه جانبــه
ورزش بود .این طور نبوده که بگوییم تنها در ورزش
قهرمانــی پیشــرفت داشــتهایم .در ورزش تربیتــی،
ورزش کارگری و ورزش اصالحی یا نیروهای مسلح
دارای رشد بودهایم که اینها همه از افتخارات دولت
آقای روحانی بوده اســت و میتــوان از آنها نام برد.
مخصوصاً در ورزش آموزشــی که ما در المپیادهای
دانش آموزی در سطوح پایین تر جامعه هم از رشد
خوبی برخوردار بودیم .ضمن اینکه این موضوع در
ورزش دانشگاهی هم وجود داشت .حتی در بخش
رســانهای هم ســعی شــد که آن جــو آزاد رســانهای
حفظ شود و به لحاظ بینالمللی هم سازگاریهای
بینالمللیمــان بــاال رفــت .باالخــره همیــن کــه تــا
حدودی مســأله حضور بانوان حل شد ،اتفاقهایی
بوده که در دولت دوازدهم تحقق پیدا کرده است.
واقعیت این است این مواردی که به آنها اشاره
شــد ،توســط مجموعــهای از مدیــران ،ورزشــکاران
و مربیــان اتفــاق افتــاده که سرپرســتی آن بــا آقای
مســعود ســلطانی فر بوده است .درســت است که
مجلــس محترم یکــی دو بار عملکــرد در ورزش را
مــورد نقد قــرار داد و بــه آن ورود کرد ولــی به نظر
من پس گرفته شــدن اســتیضاح آقای سلطانی فر،
معنــیاش این بــود کــه آن نمایندگانی کــه منتقد
بودند ،از پاســخهایی که گرفتهاند ،قانع شــدهاند و
دســت از این کار برداشــتهاند .به اعتقاد من ،آقای
ســلطانی فر بــه طور کلی توانســته منویــات رئیس
جمهــوری را پیــش ببــرد و در اجــرای برنامههــای
دولــت و برنامههایــی کــه خــودش داشــته ،نمــره
میانگین به باال را میگیرد و این هم موفقیتی برای
وزیر ورزش و جوانان بوده است.

سیدرضا صالحی امیری ،رئیس کمیته ملی المپیک در گفتوگو با «ایران»:

به دنبال نام و نان از کمیته ملی المپیک نیستم

درخصوص رویارویی با حریفان رژیم صهیونیستی دغدغهای نداریم
گفت و گو :محمد محمدی سدهی
خبرنگار

وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک؛ اینها دو نهاد اصلی و تصمیمســاز ورزش هســتند .حاال بر مسند
یکی از این دو نهاد ،ســیدرضا صالحی امیری نشســته کــه خصوصیاتی ویــژه دارد .رئیس کمیته ملی
المپیک تا پیش از اینکه این ســمت را عهدهدار شــود ،در ســمت هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی ،ریاست سازمان اســناد و کتابخانه ملی و سرپرســتی وزارت ورزش و جوانان فعالیت کرده
اســت اما این مســئولیت تنها دلیل خــاص بودن او نیســت .تا پیــش از این بارها اختــاف نظراتی
میــان وزارت ورزش و کمیتــه ملی المپیــک در دورههای قبل پیــش میآمد اما از زمانــی که صالحی
امیری به کمیته آمده ،او همکاری زیادی با وزارت ورزش و شــخص مســعود سلطانی فر دارد .از سویی
موزه ورزش ایران که اتفاقی ماندگار اســت را راه انداخته و با رســانهها هم تعامل دارد .مدیری که در
توگوی اختصاصی با خبرنگار «ایران» به این موضوع اشــاره کــرده که به فکر نام و نان در کمیته
گف 
ملی المپیک نیست و این مدعا به همان تفکر ویژه او باز میگردد.
ëëآقــای صالحی امیری! شــما در دولــت اول آقای
روحانــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بودید و
اکنــون بــه عنــوان ریاســت کمیتــه ملــی المپیک
مشغول به کار هستید ،این دو حوزه چه تفاوتهایی
با همدیگر دارند؟ کدامیک جذابتر است؟
حوزههــای فرهنگــی و اجتماعی در ســاختار
رســمی مــا پیوســتگی دارنــد بــه ایــن معنــا کــه
حوزههــای وزارت فرهنــگ بــا وزارت ورزش
هماننــد نهادهای آمــوزش و پــرورش ،آموزش
عالی ،محیط زیســت و مجموعههای اجتماعی
دیگر درهم تنیده هســتند .یکی از اهداف اصلی
حــوزه فرهنگــی ارتقــای ســطح دانــش و آگاهی
و نشــاط فرهنگــی و اجتماعــی اســت .یکــی از
کارکردهــای اصلــی ورزش ،اجتماعــی کــردن
ورزش قهرمانــی و نشــاط اجتماعــی در کنــار
ســامت اجتماعی اســت .هر دو دســتگاه رابطه
مســتقیمی بــا نســل جــوان ،جامعه نخبــگان و
هنرمنــدان و قهرمانــان دارنــد .حــوزه فرهنگــی
عمدتــاً بــر افزایــش مصــرف فرهنگــی ،ارتقای
دانــش فرهنگــی ،معرفت افزایــی و در حقیقت
بحث زیســت فرهنگــی و انســان فرهنگی تأکید
زیــادی دارد .در حــوزه ورزش عمدتــاً دو ســطح
وجود دارد که یکی از آنها ورزش قهرمانی است
کــه هــدف در ایــن بخش رســیدن به ســکوها در
رویدادهای مختلف است .در سطح دوم ارتقا از
سطح قهرمانی به پهلوانی است که در حقیقت
همان معرفت افزایی و اخالقگرایی است و این
دو در یک نقطه با یکدیگر تالقی دارند.
ëëهم شــما و هم شــخص وزیر بارها درخصوص
رابطه خوب کمیته ملی المپیــک و وزارت ورزش
صحبت کردید ،این رابطه خــوب در چه مواردی
است و چگونه به دست آمده است؟
ما یک برنامه استراتژیک تعریف کردیم و در
ذیــل این برنامــه  15برنامه عملیاتــی برای دوره

مدیریــت از ســال  1396تــا  1400تدویــن کردیم.
اولیــن برنامــه ما تدویــن برنامه اســتراتژیک بود
که ما یک نقشــه راهی برای دوره  5ســاله کمیته
ملی المپیک داشــته باشــیم و بعد از آن بتوانیم
از ســال  1400تــا  1420یــک برنامــه و چشــمانداز
بلندمــدت داشــته باشــیم .در ایــن دوران کوتــاه
 5ســاله 15 ،برنامــه عملیاتــی تعریــف کردیــم.
اولیــن برنامــه مــا وفاق و انســجام حداکثــری در
نهادهای ورزشی است .ما معتقدیم ورزش ایران
در  4دهــه گذشــته بــه دلیل حرکت در حاشــیه از
متن غافل شده بود و این تأکید و تصمیم قطعی
وزیر محترم ورزش (مسعود سلطانی فر) و بنده
و پارالمپیک ،فدراسیونهای ورزشی بر این اصل
اســتوار شــد که ما در این دوره از حاشیه عبور و در
متــن حرکت کنیــم که ایــن نیازمنــد  2پیش نیاز
اســت .پیش نیاز اول اراده برای وفاق و انســجام
در جامعــه ورزش و پیــش نیــاز دوم رویکــرد
ســاختاری اســت .در رویکرد اول اراده حداکثری
هم در وزیر ورزش و هم در مجموعه کمیته ملی
المپیک برای تحقق وفاق و انســجام وجود دارد.
رویکرد دوم ســاختاری اســت که با تشکیل ستاد
عالی در ورزش ایران به وجود آمده است .اینها
ارکان  4گانهای هســتند که ســتاد عالی را تشکیل
میدهند همه تصمیمات ورزش ایران در ســتاد
عالی گرفته میشود که این یک رویکرد ساختاری
اســت .بــه این معنــا که بــا تغییــر مدیریتها در
وزارتخانه و کمیته ملی المپیک این ساختار باقی
خواهد ماند .نکته ســوم و مهمتر این است که ما
درکی از تعامل ،وفاق و انســجام داشــته باشــیم.
بایــد از حاشــیهها ،تنشها و چالشهــا عبور کرد
و بــا تعامل حداکثری جامعه ورزش را در مســیر
دســتیابی به توســعه کمک و همراهی کنیم .این
نمیشود که دائماً با ایجاد چالشها و تنشها در
حاشــیه زندگی کنیم و بعد اعتقاد داشته باشیم

ورزش ایران در  4دهه
گذشته به دلیل حرکت در
حاشیه از متن غافل شده
بود

فدراسیون فوتبال با
انتخابمجیدیباید
مسئولیتمواجههباافکار
عمومی را بپذیرد

عمدهترین چالشهای ما
در عدم برگزاری رویدادهای
بزرگچالشهایفرهنگی
است

اجرای قانون منع
بهکارگیریبازنشستهها
عجوالنهاست

متوسط سن مدیران
ورزشی در جهان  60تا 80
سال است

شرایط فعلی ما از نظر
اخذکرسیهایبینالمللی
به هیچ وجه مطلوب نیست
حضور زنان در
عرصههایاجتماعیاز
جمله در ورزش یک نیاز
است

امید داریم مردادماه سال
 1399در توکیو بدرخشیم و
کام ملت را شیرین کنیم

کــه ورزشــکاران روی ســکو قــرار بگیرنــد ،ایــن بــا
همدیگر تعارض دارد .در  40ســال گذشته هزینه
بسیار سنگینی برای این موضوع پرداخت کردیم
و تا به امروز (قریب به  2ســال) ثابت شــده است
که در مسیر وفاق و انسجام حرکت میکنیم.
ëëشــما صحبــت از وفــاق و همدلــی میکنید در
حالــی که در ماجــرای انتخاب ســرمربی تیم ملی
فوتبال امید اختالفی بین کمیته ملی و فدراسیون
فوتبال به وجود آمد.
زمانــی کــه تأکیــد میکنیــم وارد حاشــیه
نمیشــویم ،این بدان معنا نیست که از مواضع
خودمان عدول میکنیم .درخصوص ســرمربی
تیم امید معتقد هستیم این انتخاب از اختیارات
فدراسیون فوتبال است اما روال از گذشته به این
صورت بوده که معموالً فدراســیون فوتبال بعد
از جمعبندی در مــورد گزینههای مورد نظر یک
هماهنگی با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک
میداشت .درخصوص کرانچار و حمید استیلی
این اتفاق شــکل گرفــت اما درخصــوص فرهاد
مجیدی این هماهنگی به وجود نیامد در نتیجه
ما به جامعه بزرگ فوتبال و فوتبالدوستان اعالم
کردیم که ضمن احترام به تصمیم فدراســیون،
در فرآینــد انتخاب دخالتی نداشــتیم .این بدان
معنا نیست که کمیته ملی المیپک با فدراسیون
فوتبال هماهنگ نیســت .این کمیته با کادر تیم
امید همکاری بســیار خوبی دارد اما آن اعتراض
بدیــن معنــا بــود کــه بایــد فدراســیون فوتبــال
مسئولیت مواجهه با افکار عمومی را بپذیرد.
ëëدرزمانبرگزاریبازیهایآسیاییجاکارتا2018
معتقد بودید که شایسته نیست کره ،ژاپن و چین
همیشــه میزبان بازیهای آســیایی باشــند .ما چه
موقع بــه آن جایگاه خواهیم رســید که بازیهای
آسیایی را در کشور خودمان برگزار کنیم؟
برگــزاری رویدادهــای بزرگ آســیایی و حتی
جهانــی در ایــران یکــی از آرزوهــای جوانــان و
ورزشــکاران اســت .بــرای تحقــق ایــن موضــوع
بــه هماهنگــی در  3ســطح نیازمندیــم .اولیــن
هماهنگــی در بحــث وجــود زیرســاختهای
الزم بــرای برگــزاری رقابتهاســت کــه بایــد بــا
اســتانداردهای آسیایی و جهانی سازگار باشد که
بــا همــت مجلس تخصیــص  27صــدم درصد
از ارزش افــزوده بــا کمــک حداکثــری دولــت و
تــاش مدیریــت موفق ســلطانی فر در توســعه
زیرســاختها پیشــرفت بســیار خوبی داشــتیم.
نکتــه دوم تجهیــزات و امکانــات الزم بــرای

برگزاری یک رویداد اســت که هتل ،حمل و نقل
هوایی ،امکانات بهداشــتی ،امنیــت و دهها آیتم
دیگر ذیل این مســأله نیاز است که ظرفیتهای
الزم فراهــم باشــد .نکتــه ســوم بحــث فرهنگی
اســت کــه عمدهتریــن چالشهــای مــا در عدم
برگزاری رویدادها چالشهای فرهنگی است که
ما در چارچوب حفظ ارزشهای اســامی امکان
برگــزاری رویدادهای مختلــط را در ایران نداریم
بنابرایــن باید تالش کنیم رویدادهایــی در ایران
برگــزار کنیم که با ارزشهای رســمی و اســامی
مــا در تعارض نباشــد .اگر بخواهیــم یک رویداد
بزرگ آسیایی برگزار کنیم ،طبعاً باید به صورت
مشــترک بــا یــک کشــور دیگر باشــد و رشــتهها و
تیمهایــی را بــه تهران دعــوت کنیم کــه موانع و
مشکالت فرهنگی نداشته باشند .برای برگزاری
رویدادها باید موانع فرهنگی خودمان را در نظر
بگیریم و در چارچوب ارزشها اقدام کنیم.
ëëاز نظر شــما قانون منع بهکارگیری بازنشستهها
در ورزش بخوبی انجام شده است؟
مــن در این مــورد دو پاســخ دارم .یک پاســخ
رســمی و دیگری پاسخ شــخصی است .در پاسخ
رســمی کمیتــه ملــی المپیــک و وزارت ورزش به
عنوان یک نهاد کارگزار ملزم به اجرای این قانون
اســت و نمیتوانیم از آن تخطی داشــته باشیم از
جمله قانون بازنشستگی که یک قانون عام برای
کل کشــور اســت و ملزم به رعایت آن بودیم و در
 14فدراســیون این قانــون را اجرا کردیــم .اما نظر
شــخصی مــن این اســت کــه اجــرای قانــون منع
بهکارگیــری بازنشســتهها عجوالنه و بــدون توجه
به ابعاد جامعه و کارشناســی تدوین شــده است.
اینکه نیازمند گردش مدیریتی کشور و جوانگرایی
هســتیم یک اصل قطعی اســت اما این به منزله
حذف نیروهای باتجربه نیســت .ما میتوانستیم
با استفاده از نیروهای قدیمی به عنوان مشاورین
در کنــار جوانان به انتقــال تجربه و تصمیمگیری
نســل جوان کمک شــایانی کنیــم .در هیچ کجای
دنیا در حــوزه ورزش این گونه عمل نمیکنند که
افراد باتجربه را از صحنه حذف کنند .من با دهها
نفر از رؤســای فدراســیونهای جهانی گفتوگو و
دیــدار داشــتم و اخیراً در لوزان ســوئیس با  19نفر
از مقامات ورزشی دنیا دیدار داشتم .متوسط سن
مدیران ورزشــی در جهان  60تا  80ســال اســت و
حتی باالی  80و  90سال هم مدیرانی هستند.
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