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دردسرهای ایرانی
 برای دیپلمات های 

خارجی

به عصر حجر بازگشت
  ماشین عکاسان غارت شد، چشم یک پسربچه 

تخلیه شد، 144 نفر آسیب دیدند و کسى 
عذرخواهى نکرد

روایتى از اتفاقات تلخ و تکان دهنده 
در پایان بازى سپاهان و پرسپولیس

يادداشت ۲

يادداشت ۴يادداشت ۳

آقاى قلعه نویى، آقاى مسئول! ما با هولیگان ها چه تفاوتى داریم؟

بحران قبر یا بحران مدیریت؟بشنوید که ایرانی ها نمی شنوند!

سیاوش باقى| اگر محمدعلى نجفى سوژه اول کشور نبود، 
مطمئنا حوادثى که در اصفهان روى داد خیلى بیش از این مورد 
توجه قرار مى گرفت و بازتاب بسیار بیشترى پیدا مى کرد. این 
اتفاقات در فوتبال تازگى ندارد و در همین فصل چندبار شاهد 
چنین فجایعى بوده ایم. نمونه اخیرش همین بازى پرسپولیس 
با ســپاهان در تهران بود که درگیرى ها و صدمــات وارده اش 
فضاى مجازى را پر کرد و حتى یک کشــته روى دست فوتبال 
گذاشت. اگر چه شاید آن مرگ مستقیما در صحنه هاى درگیرى 
روى نداد اما پس از همان بازى بعضى از بازیکنان سپاهان براى 
سفر پرسپولیس به شهرشان خط و نشان کشیدند و به تندترین 
وجهى هواداران و تیم پرســپولیس را تهدید کردند. قبل از آن 
هم در شــهرهاى دیگر با این وضع مواجه بودیم و هر بار با نقد 
و تحلیل هاى جامعه شناسانه و روانشناسانه سعى کردیم ماجرا 
را بى پاســخ نگذاریم. اما نه آن پاســخ ها قرار بود آبى بر آتش 
شعله ورشونده فوتبال بریزد و نه تماشاگران فوتبال تره اى براى 

آن حرف ها و توصیه ها خرد مى کردند. 
جانمایه همه آن جلسات هم این بود که جامعه ایرانى عصبى 
است و انتقال همه مشکالت به زمین فوتبال وقتى با نقایص و 

نارضایتى هاى فوتبالى همراه مى شود، زمینه مناسبى است تا 
هر بازى حســاس و هر دیدار پربرخوردى را به جنجال بکشد و 
خشونت به سرعت به سکوها و بیرون از ورزشگاه سرایت کند. 
تکرار این حوادث هم گویاى این است که ما در کنترل ورزشگاه ها 
و ایجاد فضاى امن و آرام کار کارشناسى نکرده ایم و از تماشاگر 
خسته و عاصى نباید انتظار زیادى داشته باشیم. این جا هم طرف 
حساب ما آن تماشاگرانى نیســتند که چه پیش از بازى و چه 
پس از آن در تاریکى شب براى زدوخورد و بى رحمى به یکدیگر 
چیزى کم نگذاشتند. روى حرف مان به کسانى است که درواقع 
باید مسئولیت این اوضاع را به عهده بگیرند و حداقل باید سعى در 
مدیریت شرایط داشته باشند اما به جاى آن گالن هاى بنزین را بر 
خشم و ناشکیبایى مردم خالى مى کنند؛ یکى امیر قلعه نویى که 
پس از بازى به جاى پذیرش نتیجه و به جاى این که منطقى باشد 
و قبول کند تیمش در خانه خوب بازى نکرده و شایستگى برد 
نداشته، با پیش کشیدن تئورى هاى توطئه و با دوختن زمین به 
زمان سعى مى کند تقصیر باخت را از دوش خود بردارد و متوجه 
نیست که آن را به شکل توده اى از خشــم بى مهار روى دوش 
ادامه در صفحه 14 تماشاگران مى گذارد.  

رسول بهروش
روزنامه نگار

در هفته هاى اخیر پخش مناجات ربنا با اجراي مشهور 
استاد شــجریان در یک شــبکه تلویزیونی افغانستان، 
داغ دل بســیاري از ایرانی ها را تازه کــرد؛ آنها که از این 
همه تنگ نظــري و کم طاقتی از جانب صدا و ســیما در 
عجب انــد و باور نمی کنند که هر روز به مناســبتی باید 
حســرت روز رفته را بخورند. ساده ترین خاطرات دیروز، 
امروز به رویایی دســت نیافتنی تبدیل شــده؛ آیا از این 
شگفت انگیزتر هم ممکن اســت؟ شنیدن مناجات ربنا 
در این سال ها به بخشــی از آداب ماه روزه داري در ایران 
تبدیل شــد؛ اثري جاویدان که محمدرضا شجریان در 
اوج مناقشــاتش با سازمان صداوســیما براي پخش آن 
به عنوان یک میراث ملی اســتثنا قایل شد، اما تلویزیون 
با اولویت دادن به جناح بندي هاي سیاسی همین صداي 
آشــنا را هم از مردم دریغ کرد. این سیاســت «با من، یا 
بر من» دیري است که در ســرزمین ما پیاده می شود و 
البته که یکی از ســالطین بی چون و چراي آن، سازمان 

صداوسیماست.
ادامه در صفحه 2

 فروغ فکرى  
روزنامه نگار

دو ماه قبل بود کــه زمین و زمان به هم دوخته شــد و 
آســمان چنان بارانى بر شهرهاى ایران ســرازیر کرد که 
نتیجه اش سیل شــد. عید براى خیلى ها روى بلندى هاى 
شهرشان گذشت. روى تپه اى که آب را به خود راه ندهد و 
در میان دستان منتظر مردانى که مى خواستند کسى اوضاع 
بحرانى شان را مدیریت کند، تا با دست هاى شان سیل بند 
براى شهر نسازند. تا جان شــان را نگذارند مقابل آب هاى 
خروشان. اما گذاشــتند و عکس و فیلم شان در شبکه هاى 
اجتماعى غوغایى به پا کرد. این اما نخســتین بحران نبود 
و آخرینش هم نخواهد بود. ایران در فهرســت رتبه بندى 
کشــورهاى در معرض بالیاى طبیعى که ســازمان ملل 
متحد با توجه به شاخص هاى جهانى تهدید امنیت انسان 
و محیط زیست منتشر کرده، در میان 172 کشور در جایگاه 
شصت ویکم قرار دارد. جایگاهى که نشان مى دهد همچنان 
ما در معرض بسیارى از بالیاى طبیعى هستیم. بالیایى که 
هم ویرانگرند و هم کشنده. نمونه اخیرش در کنار سیل هاى 
امسال، زلزله  سال 96 سرپل ذهاب بود؛ با آن حجم از ویرانى. 
ادامه در صفحه 2
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جاى این ضربه هنوز گرم است
بى تردید رویداد تلــخ قتل میترا 
اســتاد، اثرات اجتماعى و سیاسى 
مهمى در جامعه ایران خواهد داشت. 
آن چه مورد تأسف است برخوردهاى 
سطحى اســت که برخى رسانه ها و 
اشــخاص با این واقعه انجام دادند و 
کمتر به ریشه یابى نکات اصلى ماجرا 
پرداخته شــد و صداوسیما نیز براى 
جبــران عقب ماندگى هاى تاریخى 
خود در نپرداختن به مسائل جامعه، 
چنان چهار نعل وارد میدان این خبر 
شــد که خبرنگارش جلوى دوربین 
مشغول شمردن گلوله هاى باقیمانده 
در خشــاب شــد! و نمره  مردودى 
دیگــرى را بــر نمرات مــردودى و 

پایان ناپذیر خود افزود.
 در هر حــال، اگــر ورزش کرده 
باشــیم و ضربه اى به پایمان بخورد، 
تا هنگامى که بدنمان گرم اســت، 
چنــدان متوجــه درد اصلــى آن 
نمى شــویم. حتى ممکن اســت با 
وجود ضربه، به بازى ادامه دهیم. ولى 
شب و هنگام استراحت که بدن سرد 
شد، تازه متوجه درد واقعى آن ضربه 
مى شــویم. اآلن هــم گرماى حتى 
ســوزان این اتفاق، افراد زیادى را در 
حیرت فرو برده و نمى توانند ابعادش 
را حدس بزنند و عــده اى نیز بدون 
تأمل و تفکر الزم وارد میدان شده اند 
و هر رطب و یابسى را به هم مى بافند. 
اگرچه باید منتظر روشــن شــدن 
بیشــتر ابعاد ماجرا شد ولى پیش از 

آن به چند نکته باید توجه کرد.
نخســتین نکته اى که نباید از آن 
غفلت شــود، این اســت که در این 
میان یک زن جوان کشــته شــده 
است. پدر و مادر و خانواده اش داغدار 
هســتند. فرزندش بدون مادر شده 
است. مســتقل از هر نقشى که او در 
این ماجرا داشته است، ولى او امروز 
وجود ندارد که درباره اتهامات موجود 
علیه این نقش از خود دفاع کند. باید 
به این وجه انسانى ماجرا توجه کرد و 
بیش از این خانواده و بازماندگان او را 

تحت عذاب مضاعف قرار نداد.
نکته دوم این است که چرا یکى از 
بهترین مدیران کشــور که به اذعان 
همه کســانى که با او کار کرده اند یا 
او را مى شــناخته اند، مدیرى باسواد 
و باهوش و کارآمد بوده، وارد چنین 
وضع بهت آورى شــده اســت؟ چرا 
اصوال در اواخر دهه ششم زندگى اش 
وارد چنین رابطه اى شده است؟ چرا 
با خانمى وارد این رابطه شــده که 
براى به بن بســت رسیدن تعاملش 
با او فقط چند ماه زمان نیاز داشــته 
اســت؟ چرا در ادامــه روابطش با 
دوســتانش و حتى همســر اول و 
دخترش به حداقل رسیده بود؟ چرا 
پس از خودکشى نافرجام او در  سال 
گذشته، نتوانست مسأله را حل کند؟ 
چرا براى ترس از مســائل و تبعات 
کوچک، تن به بزرگترین خطا و جرم 

یعنى قتل داد؟
نقش عوامل بیرونى و غیر شخصى 
میــان آقاى نجفى و همســرش در 
تشــدید این وضع چه بوده است؟ 
آیــا این عوامــل در مــوارد دیگر و 
در گذشــته نیز دخالت هــاى موثر 

داشته اند؟
برخورد رســانه ها و دوســتان یا 
مخالفــان آقاى نجفى پــس از این 
واقعه چگونه بود؟ آیا مبتنى بر یک 
حساب کشى شخصى و سیاسى بود 
یا ابعاد انسانى ماجرا را نیز مورد توجه 

قرار دادند؟
براى پاســخ بــه همــه این گونه 
پرسش ها فرصت هست. امیدواریم 
بازپرسى و دادگاه، مسیرى به دور از 
جنجال را طى کند، چرا که با وجود 
یــک دادگاه شــفاف و علنى بخش 
مهمى از این پرســش ها پاسخ داده 

خواهد شد.
نکته دیگر این که شخصیت هاى 
اصالح طلب باید یــک اعالم موضع 
مقدماتى و حتى کلــى در این باره 
کنند، اگرچه تحلیــل ماجرا را باید 

براى بعد گذاشت.
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در کنار کمک به مردم
 امید را  به آنها بازگردانیم


