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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

چرا ماستمالی نکردید؟
مصطفی داننده
روزگار عجیبی شده است .مدیران استقالل و پرسپولیس
و البته وزیــر ورزش به کمیته اســتیناف صدور مجوز
حرفهای فدراسیون فوتبال ایران میتازند که چرا سکوت
نکردند و مثل گذشته ناکارآمدیهای دو باشگاه قرمز و
آبی پایتخت را ماســت مالی نکردند تا آنها امسال هم
بتوانند در باشگاههای آسیا شرکت کنند.
واقعاً جالب نیست! به جای اینکه از اعضای این کمیته
تقدیر و تشــکر شــود که روی مواضــع حرفهای خود
ایستادهاند و اجازه ندادند یک اشتباه دوباره تکرار شود،
آنها را به چهار میخ کشیدهاند که چرا این را گفتی ،چرا

اون را گفتی؟ در خاطرمان هســت که در سال ،2006
فوتبال ایتالیا شــاهد یک رســوایی بزرگ شد .رسوایی
که «کالچو پولی» نام گرفت .ایتالیا در آن سال که جام
جهانی برگزار میشد به مرحله نیم نهایی رسیده بود و
شب قبل از مسابقه فدراسیون ایتالیا احکام این فساد را
صادر کرد و یوونتوس که بسیاری از بازیکنان آن عضو آن
زمان تیم ملی ایتالیا بودند ،به دسته پایینتر سقوط کرد.
شاید اگر تصمیمگیری با ایرانیها بود ،اآلن این پرونده به
اندازه یک کویر ،رویش را خاک گرفته بود.
متأسفانه همیشه قانونمداری را قربانی مصلحت کردهایم.
اآلن هم مدیران دو باشگاه صریحاً روبروی مردم مینشینند
و میگویند مــا در تمام این ســالها تخلف کردیم و

به بازیهای آســیایی رفتیم و حاال چــرا نمیتوانیم؟!
واقعــاً اگر من جای رئیس دولت بودم ،در یک مراســم
رسمی از اعضای کمیته استیناف صدور مجوز حرفهای
فدراسیون فوتبال ،تشکر میکردم که ابرها را کنار زدند
و پشت حقیقت ایستادند تا دغل بازی ،سکه رایج کشور
نشــود و البته در خروج را هم به مدیرانی نشان میدادم
که در حال ترویج دروغ و مصلحت اندیشــیهای کاذب
در کشور هستند.
همین االن طرفداران نوجــوان این دو تیم که از حذف

ً
آقای رییسی! خودتان شخصا وارد مذاکره شوید

استقالل و پرســپولیس ناراحت هستند ،سر فدراسیون
فوتبال فریاد میزنند که حقشــان خورده شده است.
یکردیم و
این درحالی است که ما باید فرهنگسازی م 
به آنها آموزش میدادیم که آخر کار اشــتباه ،حذف و
تباهی است نه اینکه همه دست به دست هم بدهیم و
یک ناهنجاری بزرگ را تبلیغ کنیم.
در تمام این ســالها در مورد این دو تیم و کل فوتبال
ایران اشــتباه کردهایم و باید مســیر دیگــری را برای
پیشــرفت انتخاب میکردیم .بایــد تیمها را خصوصی
میشد و کاری میکردیم دولت پای خود را فوتبال بیرون
بکشد و اجازه بدهد دیگران این ورزش جذاب را مدیرت
کنند نه سلیقههای دولتی که آخرش به ناکجاآباد است.
کاش یک بار هم شــده فکر نکنیم با این حذف بیآبرو
میشــویم و دیگران ما را ناکارآمد تصور میکنند .تنها
ما نیستیم ،پیشتر تیمهایی از عربستان ،ژاپن ،امارات و
قطر هم در این چرخه از آسیا حذف شدند اما خودشان
را اصالح کردند نه ماست مالی! /عصر ایران

روسیه دو چهره دارد ،اعتماد نکنید

دکتــر فیــاض زاهد اســتاد دانشــگاه
و کارشــناس تاریخ در آســتانه ســفر
رئیســی به مســکو طی یادداشــتی در
اعتماد نوشــت :جناب رییسی! آنها از
زمان پطرکبیر تا امروز ،سیاســت خود
را درباره ایران عــوض نکردهاند .از نظر
آنها :ایران نباید آنقدر ضعیف باشــد
که به دامن غرب بیفتد .از ســویی نباید
آنقدر قدرتمند شــود کــه به تهدیدی
علیه روســیه بدل شود .این دوخط؛ کل
استراتژی روســیه در 200سال گذشته
اســت .این سیاســت تزاری بود ،سپس
لنین و استالین و دوســتانش ادامهاش
دادند .والدیمیر پوتین هم وارث همین
نگرش اســتراتژیک اســت! در داستان
هســتهای ایران ،روســیه همچنان این
استراتژی را دنبال میکند .مراقب باشید
همه تخممرغهای خود را در سبد آنها
نگذارید .نه اینکه در این میان فرانسه یا

انگلستان ،یا آمریکا بهترند! نه .من حتی
نمیگویــم با روسهــا کار نکنید آنها
همســایه قدرتمند ما هستند ،میگویم
بهطور کامل پشتتان را به آنها نکنید.
اگر روایتی که از شهید قاسم سلیمانی در
برخی محافل مطرح شده درست باشد؛
اینکه نباید به این جماعت اعتماد کرد،
صحت این توصیهها را متضمن میشود.
من نســبت به شــیوه ترور این قهرمان
ملی تردیدهایی داشــتهام .به راســتی
آیا شــما باور میکنید که آمریکا بدون
هماهنگی با سرویس روسیه و موساد و
امایسیکس دســت به این جنایت زده
باشد؟ به مزدوران اسراییلی کاری ندارم
که قطعاً از ســفلهگان همراه بودهاند اما
به راســتی میتوان پذیرفت ســرویس
روســیه در جریــان ترور فرزنــد ایران
نبوده است؟ امروز شــاید محل تأنی بر
این پرسش نباشــد ،اما فراموش نکنید

روســیه یکی از باثباتتریــن ارتباطات
و میثاقهــای امنیتی با رژیم اشــغالگر
را دارد .ایران هســتهای برای روســیه
تهدید اســت .فراتر از اروپا و آمریکا .به
ســابقه رفتاری این کشــور در داستان
تحریمها بنگرید .از سویی اجازه ندهید
شــیوه رفتار تیم مذاکرهکننده ما حس
تحقیرشدگی و ســرافکندگی را متبادر
ســازد .میدانیم که جنگ روانی بخشی
از این پازل حســاس اســت .امــا افکار
عمومی را دریابید و مراقبت کنید .ایران
تــا امروز بــه دالیل حقوقی و پرســتیژ
سیاســی از مذاکره مســتقیم با آمریکا
پرهیز کرده اســت .میگوییم این کار تا
اینجای کار درست! اما از این به بعد که
به مراحل پایانی و حســاس آن نزدیک
میشویم ،خودتان با آمریکاییها مالقات
و گفتوگو کنید .رهبری قب ً
ال هم اجازه
ایــن کار را دادهاند .چه معنایی دارد که
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مهمترین تصمیم و مذاکرات کشور طی
دهها ســال گذشته به دست واسطههای
ناامن و غیرقابل اعتماد ســپرده شــود.
شــما که بهتر از رفتار روسیه در سوریه
باخبرید .شــما که میدانید نه روســیه
و نه غــرب و نه چین به فکــر منافع ما
نیستند .این امر کام ً
ال عقالنی است .پس
به اینگونه مذاکره پایان داده به منشــأ
اصلــی فتنه رجوع کنید تــا مبادا ایران
وجهالمصالحه تنشهای روسیه در داستان
اوکراین و چین در ماجرای تایوان باشد.
مــن و هــم شــما میدانیم کــه بدون
گفتوگوی مســتقیم ،هیچگونه تفاهمی
محقق نخواهد شــد .نهایتاً این آمریکا و
ایران هســتند که باید توافق کنند .پس
نقش بازیگران حاشیهای را کم کنید یا از
آنها در راستای تأمین منافع خود بهره
ببرید .شنیدن اخباری مبنی بر مذاکره
نماینده روسیه از سوی ایران با نماینده

آمریکا و انتشار عکسهای این مالقاتها،
ســودی که ندارد هیچ ،افــکار عمومی
را هم نســبت به شــما بدبین میکند.
خیرخواهانه عــرض میکنم جلوی این
فرآیند را بگیرید .شما سوگند خوردهاید
پاســدار حقوق مردم ایران باشید .به عهد
خود وفــا کنید .هرچه ایــن ماجرا طول
بکشد ،روسها و فرانسویها و انگلیسیها
و ...ثمــره خود را میبرند .این ســفر اما
شــاید محل این چالشها نباشــد .ولی
اعالم تصمیم ایران برای مذاکره مستقیم
میتواند دست شما را در مذاکرات و اخذ
تضمینها و امتیازات ،باالتر ببرد .روسیه
نبایــد در زمینههــای مربوط بــه قفقاز،
منازعه بــا آذربایجان ،روابــط اقتصادی
با ترکیه ،مناقشــه با اســراییل ،موضوع
نفــت و گاز تنهــا از کارت ما بهره برده و
هیچ نقشــی برای ما قائل نباشد .ژاپن در
سال  1905به روسیه و به همه کشورها
نشــان داد که چگونه میتوان ابرقدرتی
را به زانو درآورد و تســلیم کرد .همیشه
آن کســی که زور بیشــتری دارد برنده
نیست .ما ملت باهوشی هستیم .میراث
تاریخیمان گواه این امر است.

ستون آخر
بیژن ادبی

موانع خودساخته

اســاس زندگی اجتماعی ،رعایت حقوق دیگران ،همزیســتی
مســالمتآمیز و درک حضور دیگری و رواداری است .در سطح
نظری ،همه شهروندان با این اصول موافق هستند اما در صحنه
کنشهای روزمره ،چهچیزهایی باعث میشــود که فعالیتهای
جمعی ،خالفِ فرهنگ کهن روســتایی و عشایریمان ،اکنون
اینچنین کمدوام باشد.
در ســدههای گذشــته ،همهچیز برمبنای سنتهای خیرکثیر
و همیاری انجام میگرفت اما امروزه برای اشــتراک مساعی و
همدلی ،موانع خودســاخته فرهنگی شکل گرفته است .از نسل
خودم سخن میگویم ،امروزه ،ما به عنوان امتیاز و مایه برتری و
تمایز خودمان به ویژگیهایی تفاخر میکنیم که باعث میشود
حس متفاوت بودن و برتر بــودن حتی در مقابل دیگران به ما
همدلی و همکاریِ جمعی را نیاموختهایم ،جاهطلب و
بدهد .ما
ِ
رقابتطلب شدهایم .اگر این تناقاضات فکری و پیشداوریهایِ
سراســر غلط حذف شــود ،در زندگی جمعی ،موفقتر خواهیم
بود .ذهنیتهای غلط باید کمرنگ شوند و شاید همانکس که
به او فخر میفروشیم ،در همان حوزهی مورد دعوا ،توانمندتر از
(تجاهل عارف)
ما نیز باشد و ما در اصطالح ادبی و منطقیاش،
ِ
میکنیم .در حقیقت توانمندی او را انکار میکنیم و بر سر شاخ
مینشینیم و بُن ،میبُریم.
بسیاری از امتیازاتی که به آنها میبالیم ،اص ً
ال اکتسابی نیستند،
بخشی کسان دیگری است
محصول جبر روزگار و فعالیتها و َک َرم
ِ
که منســوب یا مرتبط با آنان بودهایم .بسیاری از رویدادها ،حسب
ِ
عینک
شانس و اتفاق روی دادند و قاعدتاً نباید خروجیاش گذاشتن
خودبرتربینی بر چشــم باشد .اگر اینگونه فکر کنیم ،همان مانند
نیاکانمان میشویم که نانشان را با دیگری میخوردند ،غمخوار
هم بودند و تلخکامی همسایه ،دل همســایه را به درد میآورد و
ِ
«سنت
برای افراد کمتوان و کمبرخوردار ،چارهاندیشــی میشــد.
شــیرپِیمی» دقیقاً همین کارکرد را داشت .آنها که سالخورده یا
کمتوان یا بیسرپرست و آسیبدیدهاند ،از سرانه مشا ِع فراوردههای
قاتق نانشان باشد و معاششان
دامی ،ســهمی دارند ،آنقدر که ِ
شود .ایراد از وقتی شروع میشود که هر شهروندی خودش را همه
چی دان و محو ِر عالم بداند که از خرطو ِم فیل یا شاخ اژدها! افتاده
است و با معیارهای خودش را دیگران را دستهبندی کند.
اساســاً تعمیمدهی و ارزیابی آدمها با معیارهای شــخصیمان،
اشتباه است .هیچ فضیلتی در این وجود ندارد که احساس کنیم
با دیگران متفاوت هســتیم .برخــی در وقایع مختلف اجتماعی،
بهگونهای رفتار میکنند که گویا ،پیشآگاهی نســبت به قضایا
دارند و دانای کل امور هستند .اینگونه فاصلهگذاریها ،صحیح
نیســت .به خصوص در کنار همنســانمان که قرار میگیریم،
هرکداممان ،ســطحی از تجربه و تخصــص و درک و مطالعه و
فهمــی از قضایا داریم ،هرکســی توانمنــدیاش را در ارتباط با
تحصیل یک علــم یا تجرب ه کاری یا یادگیــری حرفه و مهارت
ارزیابی
یو
خاصی به دست آورده اســت .پس نباید ارزشگذار 
ِ
شــخصی کنیم و در محکمه درونمان به آدمها برچسب بزنیم و
به دالیل واهی با آنان تعامل نکنیم.

