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ادامه از صفحه 9 فوتبال

قدرت یکپارچه
راه رسیدن به دموکراسی

براساس دانش محدود خودمان عمل می کنیم 
و لزوما درســت عمل نمی کنیم. این است که روند 
مشــروطه کردن قدرت نوســانات زیــادی دارد اما 
چشم اندازهای کالن آن را بعضا می توان دید. اما این 
چشم اندازها به صورت سناریوسازی قابل تبیین است 
و لزوما به یک نقطه ختم نمی شود. به واقع به صورت 
مشروط قابل طرح است. مثال اگر یک سلسله عوامل 
جغرافیایــی چنین عمل کند، می تــوان گفت راهی 
به سوی مشــروطه باز می شود و اگر معکوس عمل 
کند راه بسته می شــود. عوامل اجتماعی از جهاتی 
بســیار مهم اند چون آنها گاهی ممکن اســت کامال 
معکــوس عمل کنند. مثــل کاری که اصالح طلبان 
ما در یــک دوره ای انجام دادند! گاهی فکر می کنند 
راهی به ســوی دموکراســی باز می کنند اما درواقع 
دارند آن راه را می بندند! مثال من اعتقاد دارم که اگر 
سال ۷۶ با توجه به مجموعه شرایط ایران دوگانگی 
قدرت رخ نداده بود و قدرت یکپارچه می شد، شانس 
ما برای رسیدن به دموکراسی بسیار بیشتر بود. البته 
وقایع تاریخی قابل آزمون نیستند و من صرفا تصور 
خودم را می گویم. اگر ۷۶ ناطق نوری رئیس جمهور 
ایران می شد، سال ۸۰ شرایط اجتماعی ما به نحوی 
می شد که نیروی اجتماعی به شکل فصل الخطابی 
می توانســت به ســمت نهادینه شــدن دموکراسی 
حرکت کند. مــا فکر می کنیم جنبــش دوم خرداد 
نیروهای اجتماعی ما را آزاد کرد اما درواقع نیروهای 

اجتماعی ما را هدر داد!
از توســعه در  � به نوعی   آیا مــا می توانیــم 

چارچــوب دولتی فکــر کنیم که بتــوان در آن 
خواســته ها و مطالبات را تعدیل کرد؟ گویی ما 
می خواهیم اتوپیا را به سمت یک اتوپیای قابل 
تحقق سوق دهیم؛ یعنی برخی شرایط موجود 
را بپذیریم برخی را در روند تدریجی تغییر دهیم 
و البته برایند آن، نوعی حرکت در مسیر توسعه 

باشد. آیا چنین امکانی وجود دارد؟
دولت نیاِز مبرم یک جامعه از هم گسیخته است
هنگامی که شــما با وضعیت نامطلوبی روبه رو 
هســتید، مدیریت این وضعیت برای پیش رفتن در 
مسیر توســعه با کمترین هزینه، مسئولیت سیاسی 
نیروهای اجتماعی اســت. بــا مجموعه امکانات، 
ســاختارها و محدودیت هــا مرتبط اســت. دولت 
اقتدارگرا آیــا از بی دولتی بهتر اســت یا خیر؟ اگر 
فروپاشــاندن دولت در اختیار شما باشد اما منجر 
به یک نظم جدید -مانند ســومالی- نشود، نیروی 
سیاســی باید راجــع به ایــن موضوع بیندیشــد. 
همه چیز تحت اختیار ما نیست بلکه هزاران عامل 
در کار اســت و نیروی سیاســی یکی از آنهاســت. 
لزوما این چنین نیســت که یک دولت را ســرنگون 
کنیم و از دل آن دموکراسی و وضع مطلوب متولد 
شــود. چرا یک دولت تامه شــکل می گیرد؟ چنین 
دولتــی نیاز یک جامعه ازهم گســیخته اســت که 
اجزای آن نمی توانند باهم سازگاری داشته باشند. 
دولت مطلقه همان چیزی است که هابز می گوید. 
دولــت مطلقــه، نتیجه جنــگ آدم هــا و قبایل با 
یکدیگر است. در این شــرایط، یک کسی باید باشد 
که همه را ســر جای خود بنشــاند. در آن شرایط 
چون مردم هم ضعیف هســتند و از اینکه کسی از 
جان و مال و رفت وآمد امنشان محافظت می کند، 
خشنود می شــوند. چراکه آزادی، مطالبات سطح 
دوم و ســوم برای بیشــتر مردم به حساب می آید. 
چنین شــرایطی وجــود چنین دولتــی را ضروری 
می کند اما همین دولت مانعی بر ســر راه توسعه 
بیشــتر و رفاه زندگی ســعادتمندانه و به خصوص 
احساس خوشبختی ناشــی از آزاد بودن می شود. 
به لحاظ تاریخــی در مراحل بعد، خود این دولت 
هدف قرار گرفته و مشروطه شده است. اگر جامعه 
ایرانی نتواند مشــکالت خود را مدیریت کند، با این 
انباشت مشکالت بی ثباتی ها و ناامنی ها را در پیش 
خواهیم داشــت و از درون آنها قطعا دموکراسی 
بیرون نمی آید بلکه یک دولتی تشکیل خواهد شد 
که روحیه فاشیستی هم داشته باشد. البته نه یک 
دولت فاشیستی بلکه دولتی که یکسری مشکالت 
را ســامان دهد و به حوزه خصوصی و آزادی های 
اجتماعــی کار نداشــته باشــد و دعوایش همان 

دعوای قدرت و دولت و در حوزه سیاسی باشد.
نتیجه هر انقالبی تمرکز بیشتر در قدرت سیاسی 

است
همه چیز به موقعیت و شــرایط بستگی دارد و 
اینکه شــما و طرف مقابلتان چقــدر قدرت دارید! 
مهم این اســت که منازعه شــما با طــرف مقابل 
بــه چه نتیجــه ای منجر خواهد شــد؟ برخی فکر 
می کنند به مجرد اینکه یک دولت ســرنگون شــد، 
به طــور خودکار دولتی دموکراتیــک می روید. ولی 
در بســیاری از کشــورها این اتفــاق نمی افتد چون 
نیــاز به امکانــات زیادی اســت کــه معموال هم 
موجود نیســت. انقالب ها معمــوال نتیجه ضعف 
دولت هاســت و همیشــه دولــت قدرتمندتری با 

تمرکز بیشتر روی کار می آید.
 چه راهکار دیگری مد نظر دارید؟ �

به نظر من بهتر است در این شرایط ابتدا قدرت 
یکپارچه بشــود. ایــن دوگانگی قــدرت یک حالت 
تعلیــق در تصمیم گیــری ایجــاد می کنــد که کل 
بنیان های ملی را آســیب می زند. اگر اصالحات به 
دنبال دوگانگی قدرت باشد، باید به صراحت گفت 
ما چنین چیــزی را نمی خواهیم. قــدرت یکپارچه 
تأثیرات ناخواســته ای به دنبال دارد که شــاید الزم 

نباشد من در اینجا به شرح و بسط آنها بپردازم.

جنگ  ستارگان  لیگ  برتر 
برای  کسب  آقای  گلی

با قطعی شــدن قهرمانی تیم فوتبال پرســپولیس  �
در رقابت هــای لیگ برتر، هنوز رقابــت بازیکنان برای 
کسب عنوان آقای گلی این مســابقات ادامه دارد. به 
گزارش ایسنا، جمعه هفته گذشته بود که تیم فوتبال 
پرســپولیس با پیــروزی مقابل نفت مسجدســلیمان 
در هفته بیست وششــم رقابت های لیــگ برتر موفق 
شــد چهار هفته زودتر از موعد، عنــوان قهرمانی این 
مســابقات را بــه دســت آورد و چهارمیــن قهرمانی 
پی در پی خود را جشن بگیرد.با مشخص شدن قهرمان 
لیگ برتــر، هنوز تکلیف باقی مســائل ایــن رقابت ها 
مشخص نشده اســت و یکی از عناوینی که همچنان 
رقابت داغــی دارد، جدول گل زنان لیــگ برتر و مقام 
آقای گلی این مسابقات است. درحال حاضر در جدول 
گل زنــان، بازیکنان متعددی هســتند کــه در مصاف 
تنگاتنگی با رقبا به دنبال کسب عنوان آقای گلی هستند 
و در این گــزارش به وضعیت ایــن بازیکنان در چهار 

هفته پایانی رقابت های لیگ برتر پرداخته شده است.
مدعی  حمله  خط  مطهری  و  قائدی  دیاباته، 

آبی ها
شــیخ دیاباته و مهدی قائــدی از بازیکنان تیم 
فوتبال اســتقالل هســتند که در جــدول گل زنان 
لیــگ برتر قــرار دارند. مطهری و قائــدی با ۹ گل 
در ایــن جــدول حضور دارنــد و شــیخ دیاباته با 
۱۰ گل بــا دیگــران رقابت می کند. اســتقالل پنج 
بــازی در رقابت های لیــگ برتر در پیــش دارد و 
سپاهان، شــهرخودرو، پیکان، شــاهین شهرداری 
بوشــهر و پارس جنوبی جم، رقبای آبی پوشان در 
مصاف های آینده هســتند. ســه مهاجم استقالل 
به نســبت دیگــر تیم ها، یک بازی بیشــتر دارند و 
مهاجمان این تیم می توانند از این فرصت بهره مند 
شوند و با افزایش تعداد گل ها خود را باال بکشند.

 ترابی و علیپور، پوکربازان 
در پــی ُگل مهدی ترابــی و علــی علیپور نیز 
پرســپولیس عنوان قهرمانی لیگ برتر را به دست 
آورده و خیال راحت تری به نسبت دیگر رقبا دارند 
و می تواننــد در چهار بازی آینده بر افزایش تعداد 
گل های خود متمرکز شــوند. علیپور تا اینجای کار 
۹ گل و ترابــی ۱۰ گل به ثمر رســانده اند و مقابل 
خود تیم هایی از قبیل نساجی، ذوب آهن، گل گهر 
و سایپا را می بینند که کار مهاجمان پرسپولیس را 

برای گل زنی راحت تر  می کند.
 مغانلو و فرصت ۴ هفته ای برای تثبیت جایگاه 

مهاجم تیم فوتبال پیــکان که در صدر جدول 
گل زنــان لیگ برتر قرار دارد، رقبــای قابل توجهی 
را برای کســب این عنوان پیش روی خود می بیند. 
شــهریار مغانلو تا اینجــای کار ۱۲ گل به نام خود 
ثبت کرده است و تراکتور، صنعت نفت، استقالل و 
سپاهان تیم هایی هستند که مقابل پیکان در چهار 
هفته آینده مقابل مغانلو صف آرایی می کنند و این 
مســئله کار مهاجم پیکان را برای گل زنی سخت 
می کند و باید دید این بازیکن می تواند جایگاه خود 
را در جدول حفظ کند یا قرار است اتفاقات دیگری 

در این جدول رخ دهد.
آل کثیر، یکه تاز آبادانی ها برای آقای گلی

آل کثیر در فصــل نوزدهم از کلیدی ترین بازیکنان 
نفت آبادان بوده و تاکنون ۱۰ گل برای این تیم به ثمر 
رسانده است. پیش از بازی صنعت نفت آبادان مقابل 
سپاهان، بهنام سراج، عیسی آل کثیر، مهاجم تیم خود 
را به دلیل رفتاری که در تمرین داشــت، اخراج کرد و 
او را در اختیار باشــگاه قرار داد. شــهرخودرو، پیکان، 
شاهین شهرداری بوشهر و ماشین سازی تبریز تیم هایی 
هســتند که در چهار بازی آینــده مقابل صنعت نفت 
قــرار می گیرند و باید دید مشــکالت انضباطی به این 
بازیکــن اجازه می دهد تا بتوانــد در بازی آینده تعداد 
گل هــای خود را افزایش دهد یا خیر.  در ادامه جدول، 
احمد زنده روح و یونس شــاکری از گل گهر سیرجان و 
محمد نوری از پارس جنوبی جم با زدن هشت گل از 
امیدهای دیگر جدول گل زنان لیگ برتر هستند. پارس 
جنوبی پنج بازی برای اتمام لیگ برتر دارد که استقالل 
یکی از تیم هایی اســت که باید مقابل آن بازی کند و 
گل گهر هم باید با پرسپولیس در یکی از چهار مسابقه 
باقی مانده خــود بازی کند و باید دیــد در نهایت چه 

بازیکنی می تواند عنوان آقای گلی را از آن خود کند.

استقالل با  ۵ غایب در جم
بــه گــزارش «ورزش ســه»، کاروان آبی پوشــان  �

پایتخت عصر روز گذشــته با پرواز اختصاصی تهران 
به عسلویه پرواز کرد. از جمع بازیکنان استقالل علی 
دشــتی به علت مصدومیت، محمد دانشگر به علت 
بی انضباطی، عظیم گوک به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
و فردین رابط، هافبک جــوان آبی ها به خاطر حضور 
در اردوی تیــم ملی جوانان در ســفر بــه جم غایب 
خواهند بود. ســیاوش یزدانی نیز که به تازگی از کرونا 
خالص شده و در تمرینات تیمش حضور یافته، از نظر 
جســمانی شــرایط خوبی ندارد و از فهرست تیمش 
برای بازی با پارس جنوبی خط خورده اســت. گفتنی 
است دیدار پارس جنوبی و استقالل ساعت ۲۰:۳۰ روز 

دوشنبه در ورزشگاه تختی جم برگزار می شود.

«اگر مردم درباره دســتمزد بازیکن در باشگاه اطالع 
نداشته باشند، تهمت ها و شــایعات زیاد می شود». این 
جمله، نقل قولی از ســید کریم حسینی، عضو فراکسیون 
ورزش مجلــس یازدهــم اســت که ایلنا منتشــر کرده 
است. معنی بسیار واضحش می شــود اینکه «قرارداد 
بازیکنان» منتشر شــود. از آنجایی که معموال وقتی پای 
صحبت قرارداد بازیکنان در میان باشد، منظور بازیکنان 
فوتبال اســت، می توان این جملــه را این طور کامل کرد 
که «قرارداد بازیکنان فوتبال منتشــر شــود تا تهمت و 

شایعه ها زیاد نشود».
بحث انتشــار قرارداد بازیکنان فوتبال و ورزشکارانی 
که ادعا می شــود دســتمزدهای نجومی می گیرند، تازه 
نیســت. پیش از این در چندین فصل دســتمزد بازیکنان 
و مربیان فوتبال منتشر شــد و بعد به دالیلی نه چندان 
مشخص این رویه قطع شد. البته از آن زمان، یعنی اواخر 
سال ۹۵ به این طرف دیگر خبری از انتشار سیستماتیک 
قــرارداد بازیکنــان فوتبال نبود تــا اینکه امســال، درز 
خبری از باشگاه پرســپولیس که به نظر می رسد نوعی 
تسویه حســاب مدیریتی بود، دوباره قرارداد بازیکنان این 

باشگاه را به سوژه رسانه ها تبدیل کرد.
با این حال برای پدیده انتشار قرارداد بازیکنان باید به 
سال ۱۳۹۲ برگشت که خبر رسید وزارت ورزش درصدد 
اســت قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال را منتشر کند تا 
به نوعی مانع از بســتن قراردادهای نجومی شــود و به 
عقیده خودش فساد در این زمینه را از بین ببرد. به دستور 
وزارت ورزش، ســازمان لیگ هم دو، سه فصل قرارداد 
بازیکنان و مربیان را منتشــر کرد که خودش دردسرهای 
زیادی در پی داشت؛ عالوه بر اعتراض بازیکنان و مربیان، 
مشــکالت مالیاتــی و ممنوع الخروج شــدن فوتبالی ها 
هم دیگــر پیامد آن بود. آن زمــان جمالت اعتراضی از 
ســوی بازیکنان و مربیان فوتبال بیشتر قالب این چنینی 
داشت: «انتشــار قرارداد بازیکنان کار زشتی بود. آقایان 
فردا می روند جــواب اداره مالیات را بدهند؟»، «این کار 
غیر حرفه ای است و اعالم حقوق یک نفر بدون اطالع او، 
از نظر حقوقی مجازات دارد.»، «منتشــرکردن قراردادها 
خوب اســت؛ اما به شــرطی کــه قرارداد همــه ارکان 
ورزش مانند وزیر ورزش، کفاشــیان و رشته های دیگر را 
هم منتشر کنند»، «واقعا نمی دانم بر چه اساسی چنین 

کاری را انجام دادند. انگار قرار اســت از همه چیز ما سر 
دربیاورند».

آن روزهــا فوتبالی ها اعتقاد داشــتند مبلغ توافقی 
بین آنها و باشــگاه ها، یک موضوع کامال محرمانه است 
و به هیچ عنوان نباید رســانه ای شود تا مردم از جزئیات 
آن اطالع پیدا کنند. این موضوع وقتی دردسر بیشتری را 
به دنبال داشت که سازمان امور مالیاتی بسته بر انتشار 
قراردادها، به بازیکنان و مربیان مالیات اعمال می کرد که 
با اعتراض آنها همراه بود؛ آنها اعتقاد داشتند چیزی که 
در قرارداد آمده، قرار نیست به صورت یک جا به حساب 
بازیکنان واریز شود که آنها هم یک جا مالیات را بدهند. 
چه بسا برای زنده شدن این پول باید سال ها دوندگی کرد. 
یکــی از افراد سرشناســی که آن زمان بــه این موضوع 
اعتراض زیادی داشت، علی دایی بود؛ مردی که آن زمان 
در تیم های صبا، نفت تهران و البته پرسپولیس مربیگری 
می کرد. دایی در اعتراض به انتشار قراردادها گفت: «این 
کار کامال اشتباه اســت؛ چرا که این موضوع یک مسئله 
خصوصی است و هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد. 
متأسفانه این مســائل فقط برای مملکت ما است. من 
از پرسپولیس و صبا طلب دارم؛ اما پرداخت نمی شود. 
دیگــر مربیان و بازیکنان هم این گونه هســتند. من برای 
پولی که دریافت کرده ام، مالیات می دهم. خدا را شــکر 
همه چیز روشن است و پولی را که گرفته ام، مالیاتش را 

می دهم. دلیلی ندارد برای بقیه موارد مالیات بدهم».
چرا   فقط   فوتبال؟

آن زمــان هم مثــل همین روزها که کریم حســینی 
در لفافه می گوید قرارداد بازیکنان فوتبال منتشــر شود، 
اعتراض ها به این بود که چطور می شود بی خیال انتشار 
قرارداد سایر ورزشکاران شد و فقط به فوتبالی ها گیر داد؛ 
فوتبالی ها می گفتند رشته هایی مثل والیبال و بسکتبال 
هم برای جذب بازیکنــان ملی پوش تیم ها قراردادهای 
نجومــی می بندند؛ ولــی نه وزارت ورزش حساســیت 
زیادی روی قرارداد آنها نشــان می دهــد و نه مردم به 
اندازه فوتبــال به رقم قرارداد آنها حساســیت نشــان 
می دهند. علی دایی هم درباره اینکه چرا فقط به حوزه 
فوتبال ورود می شــود و به بقیه کاری ندارند، می گوید: 
«این همه پول های آن چنانی در کشور ما هزینه می شود؛ 
اما هیچ کس به آنها اشــاره نمی  کند. یــک بازیکن ۱٫۵ 

میلیارد در طول یک سال می گیرد؛ در حالی که خیلی ها 
هســتند که در طول یک هفته ۱٫۵ میلیارد می گیرند؛ اما 
نه اســمی از آنها هست و نه کســی به آنها کاری دارد. 
به نظرم کســی که زحمت می کشــد، حقش است مزد 
زحماتش را بگیرد. شاید یک نفر در یک روز ۱٫۵ میلیارد 
بگیرد. حتما زحمت کشیده که به این پول رسیده است». 
با وجود اعتراضی که به این موضوع می شد؛ اما وزارت 
ورزش وقت مدعی بود شــعار مبارزه با فساد در ورزش 
را می دهند و به دنبال ورزش پاک هستند. به همین دلیل 
اســت که جز شفافیت و اینکه مســائل مالی باشگاه ها 
علنی و آشــکار شود، هیچ راه دیگری وجود ندارد. البته 
حرف هــای ضدونقیــض در همان برهه هم از ســوی 
وزارتی ها زیاد گفته شــد؛ مثــال درباره انتشــار قرارداد 
کارلــوس کی روش، ســرمربی وقت تیم ملــی، یکی از 
اعضای وزارت ورزش گفته بود این کار تخلف اســت و 

باید با آن برخورد شود.
محرمانه   یا   غیرمحرمانه؟

بعد از دو، سه ســال تب و تاب درباره انتشار قرارداد 
بازیکنــان فوتبال و حواشــی ای که در پی داشــت، این 
موضوع دیگر به دســت فراموشــی سپرده شــد. البته 
برخالف نظــر بازیکنان و مربیانی که می گفتند انتشــار 
قراردادها در هیچ جای دنیا مرســوم نیست و یک مورد 
محرمانه محســوب می شــود، بســیاری از باشگاه های 
بزرگ دنیا، با قرارداد شــفاف، بازیکنان و مربیان مطرح 
را بــه خدمت می گرفتند و اگر جزئیاتــی از قرارداد آنها 
به بیرون درز می کرد هم شــکایت و گالیه ای نداشــتند؛ 
مــوردی که صــد البته به شــفافیت مالی بیشــتر آنها 
کمــک می کرد. البته برخــالف ایران که ســازمان لیگ 
به صــورت سیســتماتیک قراردادها را منتشــر می کرد، 
در دیگر کشورها این انتشــار قراردادها وظیفه رسانه ها 
بود و آنها با دسترســی به منابع خودشان قراردادها را 
منتشر می کردند. با فاصله گرفتن از آن زمان بود که واژه 
محرمانه درباره قــرارداد فوتبالی ها، وارد فضای ورزش 
شد و تازه ترین شــاهکار مدیریتی درباره محرمانه بودن 
قراردادهــا هم مربوط بــه پرونده مــارک ویلموتس و 
فدراســیون فوتبال ایران و البته قراردادی اســت که با 
مهدی تاج بســته شــده اســت. تاج و همراهانش در 
فدراسیون فوتبال با محرمانه خواندن قرارداد ویلموتس 

از انتشــار بندهای آن خودداری کردند و بعد مشــخص 
شد که چه قرارداد فاجعه آمیزی با این مرد بلژیکی بسته 

شده است.
مجلسی ها  یا  فوتبالی ها؛ اولویت  با  کدام  است؟

حاال که کریم حسینی دوباره موضوع انتشار قرارداد 
بازیکنــان را مطرح کرده و گفته ایــن کار از تهمت ها و 
شــایعه ها جلوگیری می کند، بهتر است یک بار دیگر به 
شــایعاتی که درباره دســتمزد خود نمایندگان مجلس 
هم وجود دارد، رســیدگی شــود؛ میزان حقوق دریافتی 
نمایندگان مجلــس چالش برانگیز شــده و با توجه به 
شــرایط نامســاعد اقتصادی و حداقل حقــوق کارگران 
و بی کاری فراگیری که تهیه نان شــب را برای بســیاری 
ســخت کرده اســت، حقوق   نماینــدگان مجلس هم 
حرف و حدیث های زیادی را به همراه داشته است؛ ۲۹۰ 
نفر نماینده ای که نه براســاس انتصاب که با خواســت 
خــود در کارزار انتخابات شــرکت می کننــد و با صرف 
هزینه های گــزاف تبلیغات انتخاباتــی موفق به جلب 
اعتماد مردم می شوند، چگونه می توانند بسیار بیش از 
حد متوسط مردم عادی، با نشستن بر صندلی نمایندگی 
آنها، درآمد کســب کننــد؟ این ۲۹۰ نماینــده زمانی که 
تصمیم گرفتند راهی بهارستان شــوند، می دانستند در 
تهران باید فعال باشــند. چرا باید امروز در این شــرایط 
اقتصادی از بیت المال حق مســکن آنها پرداخت شود؟ 
وقتی در ابر شهر تهران بســیاری از کارگران و کارمندان 
با حقــوق دو  میلیون تومانی خود مجبــور به پرداخت 
هزینه های سرســام آور مسکن هســتند، چرا نماینده ای 
که با شوق خدمت راهی بهارستان شده، باید بودجه ای 
مجزا   داشته باشد؟ زمانی که حق مسکن کارگران ۳۰۰ 
هزار تومان اســت، حق مسکن ۲۰۰ میلیونی نمایندگان 
چه ضرورتی دارد؛ مگر نه اینکــه این افراد جز خدمت 
صادقانه هــدف دیگری ندارند و شــأن نمایندگی بنا بر 
صالحیــت و توانایــی آنها تعریف می شــود، نه خانه و 

دفترشان؟
اگر با انتشار دستمزد فوتبالی ها یا ورزشی ها از تهمت 
و شایعات جلوگیری می شود، آیا بهتر نیست نمایندگان 
مجلس درباره دستمزدها و گزینه هایی که از حضور در 
مجلــس دارند، صحبت کرده و شفاف ســازی کنند. اگر 
قرار به رســیدگی مجدد به حقوق های نجومی اســت، 
نمایندگان نباید از این قاعده مستثنا شوند و باالخره باید 
مشخص شود هزینه مشاوران نمایندگان یا هزینه موبایل 
آنها و حتی اجاره ماهانه منزل آنها چرا باید از بیت المال 
پرداخت شود و چرا نمایندگان مجلس که فقط به شوق 
خدمت آمده اند، با حقوق دریافتی خود هزینه های شان 

را پرداخت نمی کنند؟!
شفافیت   خوب   است؛  ولی  برای   همه!

پرواضح اســت که بحث شــفافیت مالی در حوزه 
ورزش و فوتبال الزم و چه بسا حیاتی است؛ ولی سؤال 
نهایی این اســت که آیا شــفافیت فقط باید مربوط به 
فوتبال و ورزشــکاران و قراردادهای مالی آنها باشــد؟ 
این موضوعی اســت که برخالف حسین کریمی، جواد 
نیک بین، نماینده کاشــمر، خلیل آباد و بردسکن و عضو 
فراکســیون فرهنگی مجلس شورای اســالمی، به آن 
نگاهــی متفاوت دارد و به برنــا می گوید: «قطعا اصل 
شفافیت فسادســتیز است؛ یعنی هرچه در عرصه های 
مختلف شــفافیت ایجاد کنیم، فســاد در کشور قطعا 
کمتر خواهد شــد. نه فقط دستمزد بازیکنان، باشگاه ها 
و مربیــان؛ بلکــه حقوق مســئوالن کشــور نیــز باید 
شفاف ســازی شــود. اگر وارد بحث شفافیت در بخش 
حقوق و دســتمزدها شــدیم، حتما باید این نسبت، به 
همه مسئوالن و مدیران نظام باشد؛ چون ما تا از مدیران 
حاکمیتی نظام، شــفافیت را شــروع نکنیم، هیچ وقت 
در بخش شــرکت ها و باشــگاه های خصوصی کشور 

شفافیت ایجاد نمی شود».

انتشار دستمزد نمایندگان مجلس یا بازیکنان فوتبال؟

دانیال شــه بخش از چهره های نوظهور ورزش ایران است که خیلی 
برای مردم شناخته شــده نیســت. او بوکســوری اســت از دیار محروم 
سیستان وبلوچســتان که یکی، دو ســالی اســت به عضویــت تیم ملی 
بزرگساالن درآمده است. افتخاراتش زیاد نیست و به دو مدال طال و برنز 
در تورنمنت های بین المللی خالصه می شود اما در همین مدت کوتاهی 
که ملی پوش بوده توانســته یکی از چهره هــای مطرح تیم ملی بوکس 
مردان باشــد. بوکســور جوان و آینده داری که در ابتدای مســیر ورزش 
قهرمانــی مجوز حضــور در بازی های المپیک توکیو را به دســت آورده 
اســت؛ مجوزی که کمتر کســی پیش ازاین آن کسب را می کرد. عالوه بر 
اینها شه بخش لقب اولین ورزشکار المپیکی سیستان و بلوچستان را هم 
بــه خود اختصاص داده که در جای خود درخور توجه اســت. در ادامه 

گفت وگوی «شرق» را با بوکسور وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی می خوانید.
 آقای شه بخش چه می کنید با کرونا؟ �

واقعا روزهای ســختی اســت. اصــال فکرش را نمی کــردم با چنین 
شــرایطی روبه رو شــوم. تمرینات تیم ملی که عمال تعطیل است. فقط 
مجبوریم تمرینات بدن سازی را انجام دهیم که بدنمان افت نکند. تمرین 

بوکس هم که اصال نداریم؛ چون باید حریف تمرینی داشته باشیم.
 تمریناتتان را در خانه انجام می دهید؟ �

نه، مســئوالن اداره ورزش اســتان به مــن لطف داشــتند و یکی از 
باشــگاه های دولتــی را در اختیارم قــرار دادند که تنهایــی تمرین کنم. 
چون من تنها المپیکی استان هســتم، همه جوره امکانات را در اختیارم 
قرار داده اند. البته مربیان اســتان هم باالی سرم هستند و از آنها برنامه 

می گیرم.
 شــما اولین ورزشکار المپیکی تاریخ اســتان سیستان و بلوچستان  �

هســتید. گرفتن ســهمیه المپیک هم به نوبه خود کار بزرگی اســت. 
حمایت مسئوالن استان از شما چطور بوده است؟

خدا را شــکر خوب بوده اســت. مدیر کل ورزش اســتان ۴۰ میلیون 
پاداش کسب سهمیه به من داد. حتی می خواست من را استخدام اداره 

ورزش سیســتان هم بکند اما متأسفانه به دلیل اینکه مدرک تحصیلی ام 
پایین بود و دیپلم نداشــتم، نتوانســت کاری برایم بکند، حاال قرار است 
درســم را بخوانم و یک مدرکی بگیرم تا اســتخدام شــوم. مدیر کل به 
من قول صد در صد داده که حتما اســتخدامم می کند. از طرف اداره راه 
هم یک زمین مســکونی هدیه گرفتم و ســپاه هزینه های ســاخت آن را 
متقبل شده اســت. خدا کند مسئوالن همیشه با همه ورزشکاران به این 
شــکل برخورد کنند و آنها را تحت حمایت مالی خود قرار دهند. ورزش 
حرفه ای خیلی دشوار و طاقت فرساست. اصال زمانی برایت نمی ماند که 

بخواهی شغلی داشته باشی.
 شما با سهمیه ای که گرفتید، خیلی ها را غافلگیر کردید. فکر می کنید  �

در المپیک هم بتوانید باز هم باعث غافلگیری اهالی ورزش شوید؟
خودم خیلی به این موضوع خوش بین هســتم. من همان طور که در 
مســابقات انتخابی المپیک آسیا توانستم ســهمیه را بگیرم، در المپیک 
هم می توانم تاریخ ســاز شــوم. من در این رقابت ها چهــار مبارزه انجام 
دادم، ابتدا مبارزه چین تایپه را شکســت دادم، سپس از سد قهرمان قاره 

اقیانوسیه گذشتم و در مسابقه سوم با حریف قزاقستان شکست خوردم. 
من به خودم ایمان داشــتم و بــا برتری در جدول شــانس مجدد برابر 
حریف هنگ کنگ ســهمیه المپیک را به دســت آوردم. من ۲۱ساله ام و 
انگیزه بسیار باالیی دارم. قطعا این انگیزه به من کمک خواهد کرد که در 

یک سال باقی مانده تا المپیک روز به روز بهتر شوم.
 البته شاید هم با وجود کرونا برگزار نشود... . �

واقعا ناراحت کننده است اگر برگزار نشود. من تمام عمرم را گذاشتم 
کــه چنین روزی را ببینــم و در این بازی های بدرخشــم، اما اگر المپیک 
برگزار هم نشــود، اصال جا نمی زنم و عقب نمی کشم. ممکن است چند 
روزی ناراحت و افسرده شوم اما باز به کارم ادامه می دهم. من فعال اول 
راه هســتم و می توانم المپیک ۲۰۲۴ را ببینــم. ضمن اینکه می توانم به 

مدال آور ی در مسابقات جهانی و بازی های آسیایی فکر کنم.
 بوکس یکی از رشــته هایی است که ایرانی ها تابه حال نتوانسته اند  �

در بازی های المپیک و رقابت های جهانی در آن مدال کسب کنند.
بله، درســت می گویید کار خیلی ســختی اســت و به نظر من دلیل 
اصلــی اش هم این اســت که ما در فدراســیون جهانی و آســیایی این 
رشــته نفوذ نداریم و صاحب کرسی نیســتم. همه اینها باعث می شود 
که ما همه جا بازنده باشــیم. ما در همین رقابت هــای انتخابی المپیک 
آســیا حداقل می توانستیم سه سهمیه به دست بیاوریم اما قضاوت های 
ناعادالنــه به ضرر برخــی از ملی پوشــان رقم خورد. هرطور حســاب 
می کردیــم، امیــد احمدی صفا باید ســهمیه را می گرفت. همیشــه در 
مســابقات برای ایــران ناداوری هســت و این بار حق امیــد را خوردند. 
مســابقه من بعــد از رقابت امید بود و نزدیک به رینگ بودم و مســابقه 
را از نزدیک دیدم. انتظار داشــتم با درخشــش در مبارزه اش دست او را 
به عنوان فرد برنده باال ببرند ولی به راحتی او را از دور مســابقات خارج 
کردند. ان شــاءاهللا در آخرین فرصتی که پیش روســت، بتوانیم به تعداد 
ســهمیه ها اضافه کنیم. فقط یک مرحله دیگــر از رقابت های انتخابی 

المپیک مانده که در سطح جهانی برگزار می شود.

گفت وگو  با  اولین  ورزشکار  المپیکی استان سیستان وبلوچستان
دانیال شه بخش: عمرم را گذاشته ام تا در المپیک مسابقه دهم

دوشنبه ۶ مرداد
پارس جنوبی جم – استقالل ۲۰:۳۰ �
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