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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

در نشست خبری سرمربی تیم ملی ایران
با خبرنگاران خارجی چه گذشت؟

حواشی جامجهانی و زیرکی کارلوس
مهمتریــن رویداد فوتبالــی جهان در حال
رقم خوردن اســت و تیم ملی فوتبال ایران
برای ششــمین بار در ایــن رقابتها حاضر
شده است .مسابقات جام جهانی قطر از فردا
یکشنبه شروع میشــود و در حساسترین
مســابقه از روز دوم ،تیم ملی فوتبال ایران
عصر دوشنبه به مصاف انگلیس میرود.
حضور تیم ملی با توجه به اتفاقات اخیری که
در ایران رخ داده ،از لحاظ سیاسی و فرهنگی
برای بسیاری از رسانههای دنیا مورد توجه
است .شــرق در گزارشــی از حواشی این
جام و تیم ملی ایران نوشــت :همین دالیل
باعث شد مســئوالن ورزش ایران نسبت به
حساسیتهای موجود در قطر واکنش نشان
دهند .آنها از بازیکنان تیم ملی خواستهاند
به عنوان نماینده ایران مراقب رفتارشان در

جام جهانی باشــند و به موضوعی به غیر از
فوتبال و صعود از گروه فکر نکنند .واقعیت
این است که با هر تدبیر و اندیشهای سخت
است که بتوان سرمربی و بازیکنان تیم ملی
ایران را از سؤاالت غیرفوتبالی در این زمینه
با حضور خبرنگاران و رسانههای بینالمللی
دور نگه داشــت .نمونهاش همین چند روز
قبل بــود که کارلوس کــیروش در اولین
کنفرانــس خبریاش در قطر با دو ســؤال
غیرفوتبالی روبهرو شــد که با زیرکی خاص
خودش ،هر دو را پاسخ داد.
او ابتدا در پاســخ به خبرنگار انگلیســی که
پرسیده بود با توجه به شرایط خاص موجود
در ایران آیا بازیکنــان تیم ملی در این جام
جهانی حق نشاندادن اعتراضشان را دارند
یا خیر گفت« :در ایران ،دقیقاً مثل کشــور

درسهایی از اعتراضات
يکي از الزامات مديريتي ،این اســت که مديريت يک جامعه
بايد به طور مداوم رضايت کلــي جامعه را اندازهگيري کند و
واکنــش مؤثر و مداخله مثبت در قبــال ميزان و عوامل مؤثر
در رضايت را داشته باشــد؛ اين رفتار در صورتي که به تغيير
مداوم سياستها و با روشنگري صادقانه همراه باشد ،ميتواند
فرآيند بهبود دائمي رضايت را در پي داشــته باشــد؛ به بيان
ديگر ،ميتوان گفت پژوهش رضايتســنجي و ساير مطالعات
اجتماعي ،سياســي ،فرهنگي ،اقتصادي و ،...ابزارهاي شنيدن
صداي افکارعمومي هســتند و رضايت ســنجي ميتواند به
عنوان مکانيســمي خودکار و مبناي عمل هوشــمندانه براي
سياست پژوهي و سياســتورزي در راستاي بهبود شرایط و
جلب رضايت عمومي باشد تا سيستم مديريت دچار غافلگيري
و تبعات ناشــي از آن مثل بروز و تشــديد اعتراضات در ابعاد
و موضوعات مختلف نشــود .اين در واقع در علم سياســت به
دريافت «بازخور» معروف است؛ اطالعاتي که صاحبان اقتدار
در پاسخ به خط مشيهاي خود دريافت ميکنند ،ارزيابي دقيق
از روند بازخور ،براي حصول اهداف صاحبان اقتدار و حراست

شما انگلیس رفتار میشــود .همانطورکه
شما به روح فوتبال در چارچوب قوانین فیفا
احترام میگذارید و بر اساس این اولویتها و
ارزشها اظهارنظر میکنید {بازیکنان ایرانی
هم چنین میکنند} .همــه حق دارند نظر
خودشــان را بگویند .مث ً
ال شماها (بازیکنان
شــاغل در لیگ انگلیس) رســمی دارید که
در ابتــدای بازیها زانو میزنید ،بعضی افراد
موافق این رفتار هستند و بعضی دیگر موافق
نیستند .در ایران هم شرایط دقیقاً همینطور
است .اما این مورد که تیم ملی ایران درگیر

از نظام سياسي ضروري است( /مونتي پالمر ،نگرشي جديد به
علم سياســت .)1389 ،پس؛ درس نخست اعتراضات ،کاوش
در رضايت عمومي ،اندازهگيري مستمر آن و واکنش مثبت و
اهميت دادن و تغيير سياستها يا رفتارها و بعضاً روشنگري در
قبال آنها ،براي دستيابي به رضايتمندی بیشتر است.
برخورد با وعدههای دروغین
گرچه ملت همواره درخواســتهاي معيني دارد که بايد به
آنها توجه داشــت و در قانون اساســي ايران در فصل سوم
تعيين شده اســت؛ اما بايستي همواره مراقب بود تا کميت
درخواســتها آن چنان اضافه نشود که اضافه ظرفيت و يا
«بار اضافي» بر دوش نظام سياسي تحميل شود.
«ديويد ايســتون» از صاحب نظران علوم سياســي در اين
زمینه بر اين باور است که اگر درخواستها نسبت به ظرفيت
صاحبان اقتدار و رژيم سياســي در اجراي مؤثر آنها ،فزوني
يابــد ،نارضايتي حاصل به تشــديد تقاضا و کاهش ســريع
حمايتها منجر شــده و موجب به خطــر افتادن يک نظام
سياسي ميشود و اينجاســت که بايد «نقش دروازهباني»
براي افــراد و نهادهايي منظور کرد که وظيفه آنها ،تحديد
و تصفيه انواع و تعداد تقاضاهايي اســت که به نقطه تصميم
صاحبان اقتدار و اصل ميشود/.همان منبع
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چنین مســائلی اســت ،موضوعیتی ندارد.
بازیکنان فقط یک چیز در ذهن دارند که آن
جنگیدن برای رسیدن به دور دوم بازیهای
جام جهانی است».
کیروش در این کنفرانس خبری با ســؤال
دیگری هم روبهرو شــد که شــاید از قبل
انتظارش را میکشید .او در پاسخ به سؤالی
دیگر که پرسیده و عنوان شد که «آیا شما
با این موضوع که نماینده ایران در این جام
جهانی هستید و این کشور حقوق زنان را زیر
پا میگذارد ،مشکلی ندارید؟» که او در پاسخ

متأســفانه در دهههای اخير ،شايد به ندرت ،چنين سياستي
اعمال شــده ،بلکه مدام بر وعدهها و انباشــت «بار اضافي» بر
دوش نظام سياســي اصرار شده است؛ مثال بارز اين نظر ،ايام
برگزاري انتخابات اســت که وعدههاي مختلفي داده ميشود
کــه قابليت اجرا ندارند و به نوعــي میتوان گفت فريب افکار
عمومي است؛ اما سئوال اينجاست که چرا با وعدههاي دورغين
برخورد نميشود؟ و چرا هیچ مقامی در این رابطه بازخواست
نمیشــود؟ .شايد مسئوالن امر کمتر به تبعات آنها واقفند و
با تفکر و عمل مقطعي و زود بازده ،ناخواســته به اضافه شدن
درخواســتها ،انتظارات و بار اضافي بر دوش نظام سياســي
کمک ميکنند .ناگفته پيداست که يک نظام سياسي ،مؤظف
به کاربرد خردمندانه سياستها و مديريت کارآمد است تا بتواند
به درخواستها و نيازهاي منطقي جامعه پاسخ دهد و طبيعي
اســت که اين درخواستها ،در زمره بار اضافي قرارنميگيرند،
اينکه طي سالهاي اخير در اکثر شاخصها درجا زدهايم ،لذا
وضعيت فعلي ،نتيجه و پيامد ناکارآمدي است؛ گمشدهاي است
که بايد هر چه سريعتر آن را جست ،پيدا کرد و بهکارگرفت.
پس ،درس دوم ،پاسخگويي عملي و بهينه به درخواستهاي
منطقي و مرســوم مردم ،پرهيز از وعده دهيهاي بيشمار و
نامحــدود ،تحديد درخواســتهاي اضافي از طريــق افراد و

به خبرنگار انگلیســی گفت« :به من چقدر
پول میدهید تا به این ســؤال شما جواب
بدهم؟ شما یک شرکت خصوصی هستید،
به من برای پاســخ به این سؤال چقدر پول
میدهید؟ بروید و با رئیستان صحبت کنید.
جام جهانی که تمام شد ،اگر پیشنهاد مالی
شما خوب باشد ،دراینباره بعد از جام جهانی
صحبــت میکنم ».کــیروش در ادامه هم
فراموش نکرد به شرایط اجتماعی انگلیسیها
اشــاره کند و خطاب به خبرنگار مذکور با
زیرکی خاص خودش گفت« :فکر میکنم بد
نباشد شما اول به کشور خودتان بپردازید و
در مورد وضعیت پناه جویان در انگلیس فکر
کنید» .به هر روی جام جهانی است و هزار
و یک حاشیه برای تیمهای شرکت کننده و
باید صبر کــرد و دید کارلوس کیروش که
پس از صعود ایــران به جام جهانی قطر به
تیم ملی ایران اضافه شد برای اینکه نشان
دهد اضافه شدن او به تیم چقدر تأثیر داشته
آیا میتواند اندیشــههایش را برای دور نگه
داشتن تیم از حاشیهها و صعود به دور بعد
اجرایی کند؟

نهادهاي مسئول در يک رابطه برابر ،تعاملي و روشنگرانه با ملت
و کاهش بار اضافي بر دوش نظام اســت؛ هرگونه تعلل در اين
مدت ،شايد در کوتاه مدت برخي از مسئوالن را خُ شنود کند،
اما در بلند مدت بر بنيانهاي نظام سياسي فشار مضاعف وارد
ميکند ،بار اضافي ميتواند بســتر نارضايتي ،توسعه انتقادات،
بروز اعتراضات و حاد شدن مسائل متعدد ناشي از آنها باشد.
مرزبندي میان اعتراض و اغتشاش
در اينباره بايد توجه داشــت که خشــونت صرفاً خشونت
فيزيکي نيســت و بايد از هرگونه خشونت کالمي ،ارعاب،
تهديــد و تحقير نيز دوري کرد کــه اينها ،در واقع مظاهر
خشونت مدرن هستند .آنچه که متأسفانه کمتر به آن توجه
ميشــود ،تحقير افراد و گروهها و طرفین درگیر اســت که
بيترديد نفرتآفرين بوده و کرامت انساني یکدیگر را تهديد
ميکند؛ از ســویی بايد بسياري از مســئوالن و افراد داراي
تريبون ،نحوه گفت و گــو با جامعه را بدانند و بدانند که با
مردم خود سخن ميگويند و نه با رعيت و پيروان کام ً
ال تابع،
از سویی طرف مقابل نیز باید در شعارها و رفتارها ،حرمت ها
را نگه دارد .بر این اساس پرهيز از خشونت ،دوري از تحقير
و توجه به کرامت انســاني و پاس داشتن حرمتها ،درسی
است که باید آن را آموخت و بهکار برد /.منبع :آرمان ملی

ستون آخر

جنجال یک فایل صوتی

انتشــار فایل صوتــی رعنا رحیمپور ،خبرنگار بیبیســی فارســی
کــه محتوای مکالمــه او و مادرش درباره حوادث اخیــر ایران بود،
واکنشهای بســیاری در فضای مجازی برانگیخت .واکنشهایی که
در نهایت این خبرنگار را مجبور کرد تا با انتشــار مطلبی در صفحه
شــخصی خود در اینســتاگرام بنویســد که«:ایران را برای همیشه
در خودم کشــتم» .رحیمپور در این فایل صوتــی میگوید« :چیز
نگرانکنندهای که دیروز شــنیدم این است که رؤسای شبکه ایران
اینترنشنال دستور دادهاند که در این شبکه فقط با رهبران احزاب در
ایران مصاحبه شود ...احزاب ُکرد ،احزاب لر ،احزاب عرب ...این جای
ایران دموکراتیک که نمیخواهند،
نگرانی دارد .کشــورهای منطقهِ ،
اگر در ایران دموکراسی شود و زنان راه بیافتند حقوقشان را بگیرند،
اولین جایی که وحشــت میکند عربستان است .اینها که به دنبال
آیندهی ایران نیســتند .اآلن شروع میکنند به زدن به طبل جدایی،
اینها یک ایران تکهپارهی تضعیف شده میخواهند».
رعنا رحیمپور خود اذعــان کرد که این مکالمه او با مادرش بوده و
نمیداند از چه طریقی به بیرون درز کرده اســت .انتشــار این فایل
صوتی باعث شــد تا وی نســبت به آن واکنش نشان دهد و در یک
استوری اینستاگرامی بنویسد«:در ساعات گذشته بخشی از مکالمه
خصوصی من و مادرم منتشر شــده .تنها احتمالی که به ذهن من
میرسه اینه که صدای ویدئوچت ،از طریق شنود خونه موبایل پدر
و مادرم در تهران یا خونه و موبایل من در لندن ضبط شده .طبیعیه
که من در گفتگوی خصوصی با پدر و مادرم شــاید حرفهایی بزنم
که هرگز علنی نمیزنم .حرفهایی که عوامل جمهوری اسالمی به
طور گزینشــی منتشر میکنند .من به همه خبرنگاران فارسیزبانی
کــه در خارج از ایران علیرغم فشــارهای متعدد حکومت ،در حال
خبررسانی هستند احترام میگذارم .انتشار و بازنشر این فایل صوتی
بر خالف خواســت من و نقض حریم خصوصــی من و والدین من
بوده اســت !».داستان رعنا رحیمپور زمانی بیشتر روی آنتن خبرها
رفت که اصالت فایل صوتی او تأیید شــد تا شــبکه اینترنشنال در
گزارشــی به بیبیسی و خبرنگاران آن حمله کند و خواستار اخراج
رعنا رحیمپور از آن شــبکه شود .هجمهها علیه مجری بیبیسی تا
حــدی باال رفت که او صفحه اینســتاگرام و توئیتر خودش را پاک
کرد و تلویحــاً از کار خبرنگاری اعالم کنارهگیری نمود .با توجه به
وابســتگی مالی شبکه اینترنشنال به دســتگاه اطالعاتی سعودی و
ماجرای قتل جمال خاشقچی که یکی از دالیل آن فاش کردن منبع
مالی شبکه ایران اینترنشنال بود ،حذف فیزیکی و یا هر اتفاقی برای
رعنا رحیمپور از سوی پشتپرده این شبکه محتمل شده است.
در همین حال ســخنگوی وزارت امور خارجــه ایران درباره امکان
بازگشت این مجری شــبکه  BBCکه از سوی شبکه اینترنشنال
تهدید شده اســت ،گفت :اگر او بخواهد میتواند به ایران بازگردد.
وزیر خارجه در نشســت خبــری ،درباره امکان بازگشــت وی که
از ســوی ایران اینترنشنال تهدید شــده بود ،گفت :اگر او بخواهد
به ایــران بازگردد این امکان وجود دارد و شــهروندان ایرانی برای
بازگشت به ایران هیچ ممنوعیتی ندارند .حاشیههای اینترنشنال به
همینجا ختم نمیشود چرا که ممنوعیت ورود خبرنگاران ورزشی
این شبکه به جام جهانی قطر برای تهیه گزارش از سوی این کشور
دردس ِر تازه این شبکه رسانهای است.

