
مس�عود س�لطاني فر آرام و باحوصل�ه اس�ت. 
برخالف گذشته، وزارت ورزش و جوانان كانون 
بحران نيس�ت. عقالنيت به وزارتخانه بازگشته 
و حاش�يه ها كمتر ش�ده اس�ت. حتي گام هاي 
اساسي براي تغييرات اساسي در ورزش هم آغاز 
ش�ده اس�ت. مهم ترين رويكرد وزارت ورزش و 
جوانان، دوري از اقدامات نمايشي است اما اتفاق 
بزرگ جاي ديگر است؛ جوان شدن بدنه ورزش 
ايران و اس�تفاده از نيروهاي ج�وان براي ايجاد 
تحرك. همين راه ادامه بيابد، تحول دور نيست. 
ورزش اي�ران آرام آرام در ح�ال پوس�ت اندازي 
است و همين موجب ش�ده به آينده اميدوارتر 
باش�يم. اما اين گفت وگو با وزير ورزش و جوانان 
ايران حمايتي نيست. نقد به برخي رويكردها   و 

پرسش هايي از نقص هاست. 

  آقاي دكتر بدترين خبري ك�ه اخيرا در حوزه 
ورزش شنيديد، چه بود كه ناراحت تان كرد؟

خبر بد به آن معنا نداشتيم. هرچند مشكالت معمولي 
روزمره داريم كه مثال اعزامي با مشكل روبه رو شود يا 
تيمي به جايي برود كه ممكن است رفتارهاي خوشي 
نداشته باش��ند و انعكاس بدي داشته باش��د. ما خبر 
آنچنان بدي ك��ه بخواهيم بگوييم عجي��ب و غريب 
بوده، با لطف و عنايت خدا و هماهنگي اي كه كرده ايم 
و تدبيري كه داريم و هم افزايي و همگرايي كه داريم به 
وجود مي آوريم، خوشبختانه برنامه هاي مان يكي پس 
از ديگري با لطف و عنايت خدا، تالش همكاران مان و 

وقتي كه داريم مي گذاريم به اجرا درمي آيد. 
  اجازه دهيد چند خبر كه از نگاه من بد اس�ت 
را براي تان نقل كنم. يكي بحث ميزباني فوتبال 
ايران از كشور عربستان و بيشتر تاثير عربستان 
بر انتخاب كشور عمان به عنوان كشور ميزبان، 
خبري از جودو كه رييس فدراسيون شما نامه اي 
به رييس ستاد نيروهاي مسلح مي زند و مي گويد 
كه ف�الن بازيك�ن را ب�ه خاطر ف�الن مصاحبه 
فالن برخورد را داش�ته باش يا فالن ورزش�كار 
تيروكمان اعالم مي كند كه براي اعزام به امريكا 

درخواست پول شده است. 
اينها مسائل روزمره ورزش است. 

  وزي�ر ورزش ب�راي ه�ر ك�دام از اينه�ا چ�ه 
برنامه ريزي اي مي كن�د و رفتارش براي برخورد 
با فدراسيون ها يا پاسخ هايي به فدراسيون چه 

هست؟
ببينيد! ما يك رويكردها و سياست هاي كلي داريم كه 
حتما مقيد هس��تيم كه اين رويكردها و سياست هاي 
كلي اجرا ش��ود. يكي هم مس��ائل روزمره و مشكالتي 
است كه بدان اشاره كرديد. بله، در ارتباط با AFC يك 
واقعيتي اس��ت كه باالخره س��عودي ها نفوذ بيشتري 
از ما دارند. ما باي��د بنا را بر اين بگذاري��م كه نه تنها در 
AFC كه در همه كنفدراسيون هاي آسيايي يا جهاني 
بتوانيم كرسي هاي بيشتري بگيريم. به هر حال ما يك 
موقعي تحريم ها را داش��تيم كه م��راودات و تعامالت 

بين المللي ما را محدود كرده ب��ود. پس از برجام و رفع 
تحريم ها، بيش از ص��د مورد ميزبان��ي جديد طي دو 
س��ال اخير گرفته ايم و درهاي جدي��دي در تعامالت 
بين المللي به روي مان باز شده اس��ت. بايد به صورت 
استراتژيك به دنبال اين برويم كه مديران فدراسيون 
عرصه هاي بين المللي را قوي تر ببينن��د تا بتوانند در 
كنفدراسيون هاي آس��يايي و فدراسيون هاي جهاني 
كرس��ي هاي بيش��تري بگيرند. در هر صورت داشتن 
كرسي ها براي ما خيلي مهم است و ما بايد از اين به بعد 
اين كار را در دس��تور كار خود قرار دهيم. واقعا تالش 
ويژه اي بكنيم براي اينكه روس��ا و دبيران فدراسيون، 
اعضاي هيات رييسه، مس��ووالن كميته هاي مختلف 
بتوانند در رده هاي خاص خ��ود در مجامع بين المللي 
داراي كرس��ي ش��وند كه از حق ورزش كش��ور دفاع 
كنيم. به هر حال همانطور كه گفتم اين مس��ائل مهم 
و تاثيرگذار اس��ت. حضور م��ا در كميته هاي مختلف 
فدراسيون هاي جهاني و كنفدراسيون هاي آسيايي و 
همچنين هيات رييسه و مسووليت هاي مختلف مهم 
است و حتما در دستور كارمان حمايت از فدراسيون ها 

را داريم كه بتوانند موقعيت هاي بهتري كسب كنند. 
  ولي همان افرادي كه براي كرس�ي ها مي روند 
مثال در فوتبال، عل�ي كفاش�يان جايگاهي در 
فوتبال ايران ندارد كه حمايت نمي ش�ود. مثال 
زدم و نمي خواه�م فق�ط روي وي زوم كنم ولي 
موضوعي كه مدنظر من اس�ت اينكه آدم هايي 
كه مي خواهيم براي ش�ان ت�الش كنيم ممكن 
اس�ت در دوره بعد مورد بي توجهي واقع شوند 
و همان كرس�ي ها از بين برود. يعن�ي يك نظام 
جامعي وج�ود ندارد كه بگويي�م مي خواهيم به 
آن نقطه برس�يم و از اين طريق پيشرفت كنيم. 
مثل كش�ور قطر كه خيلي از اف�رادي كه حتي 
در كميته انضباطي فيفا ه�م آدم معرفي كردند 
و توانس�ته اند حمايتش كنند.آرزوي قشنگي 

است ولي رسيدن آن به نظرم... 
ببينيد! يكس��ري امكان��ات دارند كه ب��ه صورت كلي 
بيان مي كنم. نمي خواهم نه اس��م ف��ردي را ببرم و نه 
اسم كشوري را به آن معنا مطرح كنم. باالخره ما يك 
اصول و چارچوب ديپلماس��ي داريم كه باي��د اينها را 
رعايت كنيم. به هر صورت يكسري كشورها مي روند و 
هزينه مي كنند ولي نفراتي هم كه در داخل رشته هاي 
ورزشي و فدراسيون هاي خودشان انتخاب مي شوند، 
چون اين كش��ورها بعضا مثل ما انتخابي نيس��تند و 
دوره ندارند و انتصابي هستند، وابستگي خانوادگي به 
دربار آن كشور يا خاندان حاكم بر آن كشور دارند؛ لذا 
يك دوره مي مانند، هزينه هم مي كنند، حمايت هاي 
مختلف ديگر هم انجام مي دهند و دست ش��ان هم باز 
اس��ت و اين موقعيت ها را به دست مي آورند. شرايطي 
اس��ت كه از جهت مالي وضعيت ش��ان ي��ك مقداري 

سامان يافته تر و توانمندي ش��ان بيشتر است. ولي من 
فكر مي كنم كه ما بايد  به هر ح��ال برويم و بقبوالنيم 
كه ظرفيت ورزش��ي كش��ور ما و تاثيرگ��ذاري اي كه 
مي تواند داشته باشد و به خصوص در خيلي از رشته ها 
در آس��يا مي تواند باعث ارتقاي س��طح آن ورزش در 
آسيا و از طريق آسيا در دنيا شود، بايد برويم خودمان 
را بقبوالني��م و ب��ا توانمندي هاي م��ان تحميل كنيم      

اگرچه... 
  در ح�وزه ورزش، ورزش�كاران مان مي توانند 
اين توانمندسازي ها را داشته باشند ولي به نظر 
مي رس�د مديران ما نمي توانند. چ�ون خيلي از 

مديران حتي زبان انگليسي... 
من مثل شما بدبين نيستم. يعني فكر مي كنم كه اگر 

يك چارچوب و رويكرد... 
  اجازه دهيد با 34 س�ال سن و گذشت 40 سال 
از انقالب و نتايجي كه االن مي بينيم تا حدودي 

بدبين باشيم آقاي وزير!
ش��ما حق داري��د بدبين باش��يد ولي من خوش��بين 
هس��تم به اينكه ان ش��اءاهلل با تالش��ي كه مي كنيم و 
برنامه ريزي اي ك��ه انجام مي دهي��م، بتوانيم درهاي 

بيشتري را به روي كشورمان   باز كنيم. 
  معتقدم مسووليت پذيري در ورزش زير سوال 
اس�ت و آن هم به اين برمي گردد با مديراني كه 
در حوزه هاي مختلف تخل�ف مي كنند، برخورد 
نمي ش�ود و همان ن�گاه ورزش�ي و جوانمردي 
هس�ت. يعني ما يك پروژه مديريتي نمي بينيم 
بلك�ه همه موضوع�ات را ي�ك پروژه ورزش�ي 
مي بينيم. مثال مي زنم؛ باشگاه هاي پرسپوليس 
و اس�تقالل و اتفاقاتي كه در گذش�ته رخ داده. 
روساي فدراسيون هايي كه همين امروز در مورد 
حضور يا عدم حضورش�ان بحث است. برخورد 

با تخلف در حوزه ورزش بس�يار ضعيف است و 
چون مي بينند براي شان هيچ اتفاقي نمي افتد، 
براي همين من حس مي كنم كه اين باندهايي كه 
به صورت كوچك خودش�ان را شكل مي دهند، 
جايگاه وزارت ورزش و وزير را ضعيف مي كنند و 
آن مسووليت ناپذيري باعث مي شود كه موضع 
وزارت ورزش در اي�ن حوزه ه�ا آن چي�زي كه 

مي خواهد نباشد. 
من قبول دارم برخوردها ضعيف ب��وده ولي از ابتدايي 
كه آمدم با روساي فدراس��يون ها، مديران كل ستادي 
و مديران كل اس��تان ها جلساتي داش��ته ام كه كامال 
سياست ها، رويكردها و برنامه هاي مان را ترميم كرديم 
و محكم ه��م ايس��تاده ايم و با قاطعي��ت هم صحبت 
كرديم و مواردي هم كه تخلف شده برخوردهاي الزم 
را كرده ايم و قاطعانه تر هم اقدام خواهيم كرد. يعني من 
با كسي رودربايس��تي ندارم و پيوند اخوت هم با هيچ 
كس نبس��تم. اين چيزي كه مطرح است منافع ملي 
است و مصالح ورزش كشور و مردمي هستند كه به هر 
حال با عشق و عالقه پيگيري مي كنند و هوادار تيم ها 
و رشته هاي مختلف هس��تند. با پيروزي ورزشكاران 
خوشحال مي شوند و با شكست شان ناراحت مي شوند. 
واقعا ما فكر مي كرديم كه بدهكار اين مردم هستيم و 
بايد با قدرت، حدت و قاطعيت برخورد كنيم. من االن 
دارم كميت��ه اي را به نام كميته صيان��ت از ارزش هاي 

اخالقي و اسالمي راه اندازي مي كنم. 
  ش�ما يك چهره اصالح طلب هستيد و بسيار 
در حزب اعتماد ملي تاثيرگذار بوديد و هستيد. 
ولي به نظر مي رس�د هس�ته خيل�ي از احزاب 
مخصوصا اصالح طلب در حال پيرشدن است و 
افراد با سن باال بيشتر در ش�وراي مركزي فعال 
هس�تند. يك تلقي براي بيرون از اي�ن احزاب 

و مردم وج�ود دارد و آن اينك�ه اصالح طلبان از 
جوانان بيش�تر در مورد كمپين ه�ا و انتخابات 
و تكان دادن درخت از زي�ر بار برف مي خواهند 
سود ببرند. ش�ما به عنوان يك فرد اصالح طلب 
ك�ه در ح�وزه ورزش و جوان�ان صاحب س�مت 
هس�تيد و كامال اين دو حوزه ارتباط مستقيم با 
جوانان دارد. براي اس�تفاده از ظرفيت مديران 

جوان در عرصه مديريتي تالشي شده؟
چرا رس��انه ها فكر مي كنن��د فقط بايد اخب��ار منفي 

بدهند؟ فقط بايد انتقاد و نقطه ضعف بنويسند؟
  نكته اينجاس�ت كه بيش�تر مورد توجه قرار 
مي گيرد. شما اگر در تلويزيون يك نقد كوچك 
حتي به خ�ود يا ديگ�ران بكنيد، بيش�تر مورد 
توجه قرار مي گيرد تا وقتي كارهاي انجام شده 
وزارت ورزش را بيان كني�د. اين يك موضوعي 
است كه ذائقه در اين سال ها تغيير كرده و شايد 
اصال منشا آن رس�انه نباش�د و جاهاي ديگري 
باش�د كه مردم دوس�ت دارند خروجي آن را در 
گفت وگوه�ا، نقدها و م�وارد منف�ي ببينند. اما 
نكته مهم اين است كه من در جريان تالش هاي 
ش�ما براي موضوع جوان س�ازي ورزش كشور 
در مرحل�ه اول و آن شكس�تن حلق�ه مديران 
سالخورده و س�ن باال هس�تم. اما مي خواهم از 
زبان ش�ما كمي آماري تر، دقيق تر و ش�فاف تر 

بشنوم. 
ما در وزارت ورزش و جوانان كه آمديم متاسفانه ديديم 
كه خيل��ي از بخش هاي نرم افزاري مان مش��كل دارد. 
يعني شايد تنها وزارتخانه اي باشيم كه قانون اهداف و 
وظايف و اختيارات نداشتيم. بالفاصله هفته هاي اول 
كه آمدم اليحه مرب��وط به قانون اه��داف و اختيارات 
وزارتخانه را تهيه كردم و به دولت فرستادم تا تصويب 
شد و االن به مجلس رفته اس��ت. در كميسيون ها هم 
تصويب شده و االن قرار اس��ت كه وارد صحن مجلس 
ش��ود. س��ال 95 كه من آمدم شش س��ال از تاسيس 
وزارتخانه مي گذش��ت ام��ا قانون اه��داف و وظايف و 
اختيارات نداش��ت. وزارتخانه چارت مصوب قانوني به 
روز نداشت. قانون اهداف و وظايف واختيارات ان شاءاهلل 
در مجلس تصويب مي شود. ما باالخره مي فهميم كه 
وظايف اصلي مان چيس��ت؟ چون يك چيزهايي را از 
گذشته س��ازمان تربيت بدني داشته و س��ازمان ملي 
جوانان كه گفته اند همان ها فعال باش��د. در حالي كه 
اين وزارتخانه جديد اس��ت. تاپ چارت مان را تصويب 
س��ازمان اس��تخدامي رس��انديم و تمام ش��د. حدود 
95 درصدش تمام ش��ده و يكي، دو مش��كل كوچك 
دارد ك��ه آن هم تا پايان همين برج تكميل مي ش��ود. 
تشكيالت مان يك مقدار چابك تر مي شود و اين بخش 
را س��اماندهي مي كنيم. مهم ترين بحثي كه ما داريم 
اس��ت كه بتوانيم در بخش نيروي انساني ساماندهي 

الزم و اصالحات الزم را انج��ام دهيم. من فكر مي كنم 
كه نه تنه��ا، وزارت ورزش جوانان كه كل نظام اجرايي 
كشور، بايد به سرعت به س��مت جوانگرايي و استفاده 
از مديران جوان بروند. چون اين باور جدي من اس��ت. 
فك��ر مي كنم االن ك��ه 39 س��ال از پي��روزي انقالب 
گذشته سال آينده چهلمين سال حيات نظام مقدس 
جمهوري اس��المي را داريم. ما ان ش��اءاهلل بايس��تي 
آرام آرام شرايطي فراهم كنيم تا پايان اين دولت نسل 
مديران فعلي كنار بروند و نسل جوان بر سر كار بيايد. 
ما داريم اين انتقال نسل را به مرور انجام مي دهيم. در 
حال حاضر در 4، 5 سال مديران كل جوان زير 40 سال 
گذاش��ته ام. درحالي كه مخالفان زيادي وجود داشت 
ولي من نتيجه گرفته ام. االن در استان هاي خوزستان، 
كرمان و مركزي مديران جوان 35 تا 37 س��اله دارم و 
همه هم راضي هستند و دارند كار مي كنند. براي دو، 
سه اس��تان ديگر كه مي خواهيم مديران كل را عوض 
كنيم ش��رط مان اين بوده كه اف��رادي كه مي خواهند 
انتخاب شوند و مورد بررسي قرار بگيرند زير 40 سال 
س��ن داش��ته باش��ند. ما بايد بتوانيم از االن مديراني 
بياوريم ك��ه حداقل براي 10، 15 س��ال آينده بتوانند 
بخش ورزش كشور را مديريت كنند. در ستادمان هم 
به همين ش��كل تالش داريم كه ان شاءاهلل همين كار 
را بكنيم. از آن طرف، كساني كه سابقه خدمتي بيش 
از 30 سال با مدرك ليسانس دارند كه بايد بازنشسته 
شوند را تا پايان سال بازنشس��ت مي كنيم. آنهايي كه 
35 س��ال و مدرك فوق ليس��انس دارند را بازنشست 
مي كنيم و در فدراسيون ها هم همين كار را كرده ايم. 
فدراس��يون هايي كه دوره مديريت طوالني داشتند؛ 
مثل بوكس، نجات غريق، كب��دي و... ولي با كمترين 
ضايعه و ب��ه اصطالح عوام ب��دون خونريزي يكي پس 
از ديگري با لطف و عنايت خ��دا و تدبيري كه كرديم، 

جايگزين   شدند. 
  آي�ا مي توانيد بگوييد آقاي ميرس�ليم چطور 

حاضر شد كه ديگر حضور نداشته باشد. 
ما يك آيين نامه چگونگي انتخاب روساي فدراسيون ها 
را داريم و متناسب با آن كس��اني كه مي خواهند براي 
رياست فدراس��يون ها كانديدا ش��وند بايد حداقل 30 
سال و حداكثر 70 سال داشته باشند. آقاي ميرسليم 
كه خيلي هم در فدراسيون نجات غريق زحمت كشيده 
بودند و واقعا تالش هاي شان هم موثر بوده و تيم خوبي 
هم آنجا جمع كرده بودند، سن ش��ان ب��ه گونه اي بود 
كه نمي توانست ديگر كانديدا ش��ود. حدودا 72 ساله 
هس��تند و به همين خاطر ديگر نتوانس��تند كانديدا 
ش��وند و يك جوان ديگري آمد كه س��ال ها آنجا كار 
مي كرد. در فدراسيون بوكس ما جوان بلوچ اهل سنتي 
آمده و خودش قبال بوكس��ور بوده است. فكر مي كنم 
ان ش��اءاهلل اين رون��د را ه��م بتوانيم ادام��ه دهيم. در 
مواردي كه انتصاب هس��ت مثل مديران كل استان ها 
و مديران ستادي، طبيعتا دس��ت خودمان است و در 
فدراسيون هايي كه انتخابي است ان ش��اءاهلل اميدوار 
هستيم كه كس��اني كانديدا ش��وند كه افراد جوان تر 
با انرژي بيشتر باش��ند كه بتوانيم ان شاءاهلل با اين تيم 
مديريتي جديد يك سرمايه و پشتوانه خوبي در كشور 
ادامه در صفحه 15 ايجاد كنيم.   

هر ك��س در هفته ه��اي اخي��ر 
خبرهاي كش��ور را پيگيري كرده 
باش��د از افزاي��ش قيم��ت دالر و 
گرايش شمار قابل توجهي از مردم 
براي خريد ارز با خبر است. كساني 
كه ارز مي خرند غريبه نيس��تند. 
اگر از س��وداگران حرف��ه اي بازار 
چشم بپوشيم كه نان شان در نوسانات قيمت ارز است، بقيه 
كساني كه اين روزها روانه بازار ش��ده اند و زنبيل در صف 
گذاشته اند تا دالر بخرند كساني اند كه به اميد كسب سود و 
گشوده شدن گره هاي زندگي شان از اين طريق دل خوش 
كرده اند. كسي را مي شناس��م كه خودروي معمولي اش را 
فروخت و با تمام پولش دالر خريد. همين دو هفته پيش. 
در دليل كارش مي گفت: »كسايي كه تو بازار برو بيا دارن 
مي گن دالر ح��اال حاالها م��ي ره باال.« عض��و يك كانال 
تلگرامي است كه لحظه اي، اخبار بازار ارز را منتشر مي كند 
و او هم سخت پيگير خبرهاست. او فعال جزو كساني است 
كه از كرده خود خشنودند. ابهام در فضاي اقتصادي كشور 
و نبود دورنماي روشن در فعاليت هاي مولد موجب شده هر 
روز و هر ماه و هر سال بر شمار كساني كه براي پولدار شدن 
به دنبال ميانبر مي گردند، افزوده شود و در فضاي غبارآلود 
و مبهم چه ميانبري بهتر از داللي. داللي هم البته كه انواعي 
دارد. يكي »بچه دالل« به ش��مار م��ي رود و فردي ديگر 
»ب��زرگ دالالن«. بزرگاني كه خوش ندارن��د به نام دالل 
شناخته شوند. بلكه دوست دارند خودشان را به عنوان نابغه 
اقتصادي به جامعه معرفي كنند. چنان كه چند سال پيش 
درباره يكي از دالل ها و رانت خوارهاي بزرگ كشور مشهور 
شده بود كه مي گفتند: »فالني با اين هوش اقتصادي اش 
بايد وزير اقتصاد مي شد«. آسيب ديدن اعتماد اجتماعي 
به نهاد دولت موجب ش��ده در غياب نهاده��اي آموزش 
حرفه اي در بازار س��رمايه و حوزه هاي ديگ��ر، مردمي كه 
اندك پس اندازي دارند، ندانند كه با پول شان چه كنند پس 
سراغ ساده ترين و هيجاني ترين راه مي روند. براي عبور از 
اين وضعيت هيجاني به جامع��ه اي كه رفتارهاي جمعي 
در آن متكي به »داده هاي دقيق« باش��د بايد كاري كرد و 
مي توان آرام آرام با تاسيس نهادهاي واسط اين آموزش ها 
را به جامعه منتقل كرد اما نيازمند همان تركيب كليشه اي 
هميشگي اس��ت؛ »عزم ملي«. »آري شود وليك به خون 
جگر شود.« در صفحه هاي 12 و 13 اين شماره كارشناسان 

بيشتر در اين باره سخن گفته اند.  

ميانبري براي پولدار شدن

امين شول سيرجاني 

علي  عالي

 هنگامه اخوان و نگار خاركن
در گفت وگو با »اعتماد«:

موانع  پيش روي  بانوان عرصه موسيقي رفع مي شود؟
8

 »اعتماد« از سرگرداني بازار خودرو
بين سه قوا گزارش مي دهد

يك صنعت و چند تصميم گير ؟
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