


 

 

                                         شاملواحمد                    
 جخ امروز

 ام از مادر نزاده
 نه!

 .عمر جهان بر من گذشته است
 .هاست ي قرن ام خاطره ترين خاطره نزديك

 مان كشيدند بارها به خون
 ،به ياد آر

 آورد كشتار و تنها دست
 .ما بودبركت  ي بي قاتق سفره ي بي پاره نان

 ام دادند اعراب فريب
 ي خويش بر ايشان در گشودم برج موريانه را به دستان پرپينه

  گان را بر نطع سياه نشاندند و مرا و همه
 .گردن زدند

 نماز گزاردم و قتل عام شدم
 ام دانستند. كه رافضي

 نماز گزاردم و قتل عام شدم
 .ام دانستند كه قرمطي

 مان يكديگر را بكشيم و و برادرانگاه قرار نهادند كه ما  آن
  اين

 !ترين طريق وصول به بهشت بود كوتاه
 به ياد آر

 آورد كشتار كه تنها دست
 .قدرِ عورت ما بود ي بي پاره جل

 ي برادرت تُركان را آواز داد بيني خوش
 تو را و مرا گردن زدند

 سفاهت من چنگيزيان را آواز داد
 گان را گردن زدند تو را و همه

 مان نهادند. ن يوغِ ورزاو بر گرد
 گاوآهن بر ما بستند

 مان نشستند بر گرده
 مرز شيار كردند و گورستاني چندان بي

  گان را كه بازمانده
 هنوز از چشم

 .خونابه روان است
 كوچِ غريب را به ياد آر
 از غربتي به غربت ديگر

 جوي ايمان و تا جست
ما باشد  تنها فضيلت. 

 به ياد آر!
 قراري بود خِ ما بيتاري

 نه باوري
 .نه وطني

 نه!
 جخ امروز

 از مادر
  ام. نزاده
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  و پرسپوليس خوش فكر تيم دارايي دسنتر فوروار كوشالي عترتيِ الدين و عالء سابق تيم ملي فوتبال ايران تك خالحبيب خبيري 

  نددر اوين تيرباران شد رژيم اسالمي به دست

  ما ي  ز خاطرات غارت شدهبخشي افوتبال، 
مان زار حكومت اسالمي ما را در خود كشيد و خالصي از آن آرزوي ديرپاي نتهايش ندويده، لجناي كه تا اماست. كوچهانتهاي خاطراتي بيفوتبال كوچه

  بخشي از خاطرات ما شدند.منش، مبشر و سرودي، بهزادي و كالني، مهراب و حجازي و ..... امجديه و هژبر و رضا چاچا و عطاء بهشد. 
  ها، ورزش را به زباله بدل كردند. ها بخشيدند. مجيد قدوسي و سرداران سپاه و امنيتيزنخالصشان به تير، جاييآصفآقا فكري و منصور خان امير

پهلوان هاي مردم است. تختي كجاست تا ببيند حماالنِ پوچي چون رضازاده لقب جهاناش هنوز بر شانهي تابوتپهلوان تختي كه خاطرهكجاست جهان
شد!؟ مجيد قدوسي به كارِ مصاحبه  209ي يوردانف روسي، سر از اوين درآورد و شالق به دست بازجوي برنده آور وگير مدالگرفتند و امير تهراني، كشتي

  آويز كند.مان را حلقتا بخشي از خاطرات كردسفت مي و عالء عترتي گرفتن از حبيب خبيري بود و الجوردي طناب بر گلوي حبيب
كنان است و  به اشارت سردارانِ سپاه، آدم شان برابر با بازيشان به ليدرهايي دادند كه مواجبسيبيل جايبوقي و حسن تارزان و سهراب امجديه مرد. ممد 

گل سرخي را نديديم. مهشيد رزاقي و مسعود غنچهاوين پشت به ما رفتند و ديگر خواب هيچ  هاي سياه گاني كه سوسوزنان در شبكنند. ستارهمي پا كله
   و.... طاعتي و ايرج اميدوار

فرمان  شود قبل از صدور گفته ميباشد.  افزون از صد مي ايران در فوتبال گمان عمر بي، ولي نداريمدقيقى از ورود فوتبال به ايران در دست  تاريخِو اما، 
روسي  نانملوا، مدآها در رفت و  روس نيز در شمال ها بود و يسلجنوب ايران به خاطر نفت در دست انگ و زماني كه هنوز امتياز تنباكو لغو نشده ،مشروطيت

   .وردندآدر گردشيسي اولين كساني بودند كه توپ را به لو انگ
هنوز . باشد مي 1914اوايل جنگ جهاني اول در  زمان با هم داد اين رخ شد كهبرگذار  فوتبال مسابقه براي اولين بار ها در تهران، يگشايش كالج امريكاي با

هاي  و مغازه ندهاي محلي پيدا شد تيم سپس به بازي فوتبال روي آوردند. جات مختلف هبازيكن در شهر تهران در دست 200حدود كه  به اتمام نرسيدهجنگ 
 تر، اين ورزش توسط . پيشبود شروع شدهفوتبال محلي پيش از آن . از كالج آغاز شد اي وتبال مدرسه. فدوزي شروع به دوختن كفش فوتبال كردند كفش

بعدها با انقالب اكتبر  .وارد ايران شده بودند ،بادكوبه، ارمنستان و تركيه ي كه به داليل مختلف ازمهاجران به نمايش گذاشته شده بود؛ جرانفرزندان مها
) 1920(1299دانيم چند سالى پس از تاًسيس حزب كمونيست ايران در سال  . به يقين اما مىبيشتر شد ناين مهاجرا تعداد 1917شوروي در سال 

لوژيك سياسى ديده بودند، در بازگشت به ايران فوتبال را نيز با خود سوغات آوردند و در آشنا كردن مردم ئوهاى ايرانى كه در شوروى آموزش ايد كمونيست
  با اين ورزش نقش به سزايى داشتند؛ به ويژه در آذربايجان و اصفهان.

گران و داورانِ قديمي  ، به سراغ برخي بازيكنان، مربيان، گزارشي فوتبال ردن خاطرات گذشتهروست، تصميم گرفتيم براي زنده ك اي كه پيش نامه در ويژه
مان زنده كنند. با مراجعه به بخش زيادي از دوستان قديمي در خارج از كشور، براي چندمين بار  رفته و از آنان بخواهيم آن خاطرات را براي مردم وطن

چه بسيار سخت و  رسي است! ولي آن مشهور شدن، كار دشواري نيست! با كمي استعداد و شانس، شهرت قابل دستمان ثابت شد كه قهرمان بودن و  براي
 ي تر نشاني از اين روحيه راه شدن است؛ كه متأسفانه در شرايط امروز جهان كم ، كنار مردم بودن و با درد و رنج و غم و نداري مردم همآيد بدست مي دشوار

  هاي ورزشي باقي مانده است. ي در محيطمرد پهلواني و جوان
گوزلو، زاده، حسين قرهورديان، آندرانيك اسكندريان، مسعود مژدهي، آرشاوير ملكيان، جعفر نامدار، حبيب روشننامه، گارنيك مهرابيان، كارو حق در اين ويژه

  هريك سرودي سردادند تا خاطره نميرد. نراقي ارو هوشي امير برادران انساري، داريوش ذهاب، مجيد وارث،مانوك خدابخشيان، حسين خو
: پشت اين سياه نژاد، بهروز شيدا، مهدي اصالني، كيوان سلطاني و...... شانه زيرِ زخمِ خاطره دادند تا گفته باشيمي آرش ناصر رحمانيراهانِ هميشهو هم 

  ما و فرصت بازي بوسه و ترانه و سرود خواهد رسيد.هافتايم آورد.  توان رخسارِ سوسن و ستاره و ماه به ياداميد، ميماه و بيهاي بيدريچه
آرش 
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 ورديان كارو حق
ها، همبازي خودم در باشگاه خيلي خوشحالم كه امروز پس از سال آرش:

ي خاطرات  دست داد تا  درباره اين فرصت تاج و تيم ملي را پيدا كردم و
 فوتبال بازيكنان سرشناساز  تو كاروي عزيز،م. با او بزن گذشته، گپي

كردي. نه تنها  ي ايران بودي كه در تيم ملي و باشگاه تاج بازي مي ارامنه
بين ارامنه ايران بلكه، براي تمام مردم ايران مايه افتخار بودي و قابل 

در ضمن، اكثر  كني. آمريكا زندگي ميهاست كه در احترام. االن سال
ي جمهوري اسالمي ايران كمتر درباره ها روزنامهدانند كه  طرفداران تو مي

بگو چطور  خوانندگان ما براي محبت كن و كنند. آن دورانِ تو صحبت مي
  به فوتبال عالقه پيدا كردي و چگونه به تيم ملي راه پيدا كردي؟

   
در تهران به دنيا آمدم و تحصيالت  1324من سال  ورديان: كارو حق

بودم و دبيرستان را در دبيرستان ابتدايي را در مدرسه آرامِ هاكوپيان 
التحصيل شدم. فوتبال را از زمان بچگي  كماليه. بعد از دبيرستان تمدن فارغ

هاي خاكي  هاي خاكي شروع كردم. از زمين ها از زمين مثل تمام فوتباليست
شد  خيابان نادرشاه كه در آن موقع، يعني در زمان ما شمال شهر حساب مي

كرديم.  ها درست مي بود كه ما با همت بچه هاي بسياري آنجا و زمين
جا بودند خواهش سرازيري و شيب هم داشت كه با كمك مردمي كه آن

ها خاك بريزند تا زمين مسطح شود  كرديم با كاميون بيايند و در شيب مي
  جا شروع كردم.  تا ما بازي كنيم. من بازي را از آن

از بازيكنان مدارس بودند و تيمي به نام گوهر داشتيم. تيم خوبي بود. هم 
ي نادرشاه، تيمي  هم بازيكنان محالت.  همين مسئله باعث شد كه در محله

درست شود كه بعداً بيشترشان به تيم آرارات رفتند. بعد تيم ديگري به نام 
مجيديه بود كه بيشترشان به تيم ملي و آرارات رفتند. در آن زمان آقاي 

ند كه بيشتر به فوتبال محالت مبشر رئيس فدراسيون فوتبال بود
آيند و بايد بيشتر به  گفتند بازيكنان از اين محالت مي رسيدند. چون مي مي
ها برسيم. اين بود كه مسابقاتي گذاشتند و تيم گوهر اول شد و آقاي  اين

مبشر آمدند. همان موقع در دبيرستان تمدن تيم خوبي داشتيم كه قهرمان 
ا قهرمان ناحيه شش شديم. از همان زمان در اي آموزشگاها شديم. م ناحيه

هايي كه در مسابقات دبيرستاني داشتيم، مربيان تيم هاي  تمام بازي
هاي  آمدند از بازي باشگاهي مثل تهران جوان، آرارات، تاج، شاهين و .... مي

از خودم تعريف  -كردند.  مدارس و محالت، بازيكنان خوب را انتخاب مي
آمد  خواستند. يك نفر مي اين دوازده باشگاه من را ميي  اما همه -كنم نمي

از استقالل، از شاهين، آقا شجاع و.... ولي من همان موقع آرارات را ترجيح 
دادم. آقاي گارنيك محرابيان آمده بود براي تيم آرارات كه مسابقاتي در 
مجيديه گذاشتند كه تيم گوهر و سنايي و طوفان كه باشگاه بزرگي داشت 

شركت كردند. كساني مثل آصفي، كه بعدها گلر آرارات شد. بعداً  در آن
گرايي كند وقتي ما قهرمان شديم آقاي  خواست جوان وقتي تيم آرارات مي

محرابيان گفت بياييد آرارات. من و پسرعمويم جوان بوديم آمديم آرارات و 
اي  اي در شهر بيروت مسابقه شروع كرديم به تمرينات. تيم آرارات مسابقه

داشت با قهرمان لبنان. چون جوان بوديم من و پسرعمويم ويگن را نبردند. 
ما خيلي ناراحت شديم. توقع داشتيم. و چون جوان بوديم ناراحت شديم. 
آنها برگشتند و ما هم سه ماه نرفتيم باشگاه ولي چون فوتبال را دوست 

ر ثابت تيم داشتم گفتم دوباره بروم بازي كنم. برگشتم و مدت چهار سال يا
آرارات شدم. اولين مربي من آقاي يريتسيان بودند كه مرد خيلي خوب و 

بردند رسيدگي  اي بود و هر بار با تيم گوهر مسابقه داشتيم مي مذهبي
ام در تيم آرارات  ها روحيه داشته باشند. اولين مربي كردند تا بازيكن مي

  و در فوتبال  آقاي گارنيك محرابيان بودند كه هر چي در تيم محالت

  
  

  
  اُوه زيلر، كاپيتان تيم ملي آلمان ورديان به همراه كارو حق

  
يادگرفتم، از ايشان است. من از باشگاه آرارات براي تيم ملي انتخاب شدم 

اي در داكا بازي كنم. آن وقت تيم بنگالدش جزو  تا در جام عمران منطقه
ها كه به  همان موقع شان بازي كرديم. تيم پاكستان بود و ما در پايتخت

تهران آمدم آقاي گارنيك به خاطر اختالفي كه با باشگاه بر سر پولي كه قرار 
و از   ها همگي جلسه كردند بود بدهند و نداده بودند، استعفا كرده بود. بچه

من هم خواستند شركت كنم. جلسه در خانه لئون كوراييان بود و تصميم 
راضي نكند كه برگردد، همگي استعفا گرفتيم كه اگر باشگاه گارنيك را 

بدهيم. من از جلسه بيرون آمدم. من كسي نبودم كه از آرارات بروم ولي 
خواستند. من  ها مرا مي ي باشگاه شود بازي كرد. همه ديدم اينجا ديگر نمي

اي ندارد. به  فوتبال را دوست داشتم ولي ديدم اگر گارنيك نباشد فايده
گفت ما فقط تيم  م. در آن روزها باشگاه آرارات ميهمين دليل از آرارات رفت

خواهيم. هر وقت با پرسپوليس يا با تاج  بازي  خواهيم. قهرماني نمي مي
دانم از چه  ترسيدند. نمي گفتند نبريد، ببازيد. از يك چيزي مي داشتيم مي

ترسيدند. در هر صورت اين جريانات بود كه من رفتم. بايد باالخره به  مي
خواستند.  رفتم. آن وقت تاج و پرسپوليس بود و هر دو مرا مي تيمي مي

باشگاه تاج در خيابان ايرانشهر و تا منزل ما در ويال، پياده پنج دقيقه بود كه 
رفتيم آنجا براي بازي. چند بار رفتم با تيم ديهيم بازي  با حسين فرزامي مي

امي گفت كردم. در دبيرستان كمالي هم با فرزامي همكالس بودم. فرز
تيمسار ميگه بيا باشگاه تاج. باالخره تصميم گرفتم برم. يك روز به فرزامي 

خواهم بيام باشگاه شما. حسين فرزامي غيبش زد. پنج دقيقه بعد  گفتم مي
برگشت رفته بود به تيمسار خسرواني كه رئيس سازمان تربيت بدني بود، 

ده و نيم صبح است زنگ زده بود. برگشت گفت بريم، بريم! گفتم ساعت ياز
بايد برويم كالس. گفت نه بريم. رفتيم سازمان تربيت بدني. بيست نفري در 
اطاق خسرواني بودند. تيمسار با خوشرويي گفت: شنيدم دوست داري بيايي 
باشگاه تاج؟ من گفتم بله. او هم اظهار خوشحالي كرد. به آقاي ديلمي كه 

داد. من تا آن موقع چهار مباشرش بود گفت كه چهار هزار تومن به من 
ام  هزار تومن نديده بودم وبراي آن موقع، خيلي پول بود. در تاج اولين مربي

فر، بعد از آن  آقاي محمد بياتي بود. بعد از بياتي آقاي مرحوم علي دانايي
آقاي رايكوف. من حدود ده سال در تاج بازي كردم. همان موقع هم در تيم 

خاب شده بودم. با تيم تاج قهرمان جام آسيا در ملي بودم كه از آرارات انت
در  1357تهران شديم و قهرمان جام آسيا در سال  1347مسابقات سال 

ساله شاهنشاهي  2500بانكوك، جام قهرماني جام كورش براي مسابقات 
  در تهران، شركت در  1974كه در تهران بود، قهرمان بازيهاي آسيايي سال 
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هاي بزرگي بودند و  يل كه با هم بوديم، كه تيمجام جهاني كوچك برز
-32بانكوك با تيم ملي بودم. من تقريباً  1970شركت در بازيهاي آسيايي 

ام. يك بازي هم به اسم تهران كرديم. با تيم تاج  بازي در تيم ملي كرده 30
قهرمان باشگاههاي تهران شديم. يك بار قهرمان باشگاه تخت جمشيد و 

بريك شكست  2آسيا شديم در تهران تيم اسراييل را  قهرمان بازيهاي
هاي خارجي  شديم. بازي »ميلز«داديم. سه بار در هندوستان، قهرمان جام 

زيادي داشتم با تيم تاج و تيم ملي. ده سال عضو تيم ملي بودم. هفت 
  هشت سال در تيم تاج بازي كردم.

كرديد، بازيكن  يشما زماني كه در تيم ملي و تاج و آرارات بازي م آرش:
بسيار خوبي بوديد. آيا اكنون كه در امريكا هستيد، فوتبال ايران را دنبال 

  كنيد؟  مي
  

تلويزيوني در گلندن   كنم. يك برنامه من فوتبال ايران را تعقيب مي كارو:
  اي نيم ساعت شده است.  دارم كه قبالً يك ساعته بوده االن هفته

تواني نظرت را در رابطه با  ورت ميكني. در اين ص پس دنبال مي آرش:
  فوتبال آن موقع و االن توضيح بدهي؟

ها با  اي نبود. فوتبال آماتور بود. بازيكن بله. آن موقع فوتبال حرفه كارو:
ها اگر  كردند. تعصب داشتند. مردانگي داشتند. در بازي جان و دل بازي مي

اي  . وقتي حرفهكنند روي نيمكت بودند ناراحت بودند كه چرا شركت نمي
نبود به نظر من بهتر بود. آن موقع دو تا تيم تاج و پرسپوليس بود همه 

آوردند در نتيجه اين دو تيم قوي  هاي خوب و بد را اين دو تا تيم مي بازيكن
ها و به  اندازي شد  به شهرستان شدند. بعد هم كه ليگ تخت جمشيد راه مي
ها درست كنند  اي براي تيم ودجهها يك ب ها سپردند كه آن كارخانه ي همه

اي است ولي فوتبالِ ما عقب  از آن موقع بهتر شد. اين فوتبال اسمش حرفه
هايي داشتيم  رفته است. البته تا ده سال بعد از انقالب بد نبود ما فوتباليست

كردند مثل آقاي علي دايي و آقاي كريمي  كه در خارج از ايران بازي مي
كنند. فوتبال  تر نداريم كه در خارج از ايران بازي ميولي االن دو سه تا بيش

نتوانستيم راه  2010ما آن كه بايد باشد نيست. در مسابقات جام جهاني 
تيم بود كه در مسابقات جام جهاني  16پيدا كنيم. اين كه در زمان ما 

كرد. امروز  كرد، و يك تيم از آسيا و اقيانوسيه بود كه شركت مي شركت مي
چهارو نيم سهميه دارد، در آسيا گرفتاري داريم. براي مسابقات كه آسيا 

برزيل االن در گروه پنج تيمي هستيم كه سه  2014مقدماتي جام جهاني 
در  2010توانيم مثل جام جهاني سال  بازي داريم، اگر همت نكنيم، نمي

افريقا، حضور داشته باشيم. اشكال ما نداشتن تداركات درست است. مثالً  
آيند. مربي بايد  خارجي داريم كه همان موقع كه الزم داريم كم مي مربي

كنار تيم باشد نه اين كه سه ماه برود تعطيالت و موقع مسابقات بيايد تيم 
را آموزش بدهد. به عقيده من بهترين مربي تيم ملي بايد از خودمان باشد. 

يا شديم اما هيچ ها ايراني بودند قهرمان آس ما اين تجربه را داريم وقتي مربي
ايم. به عقيده من فوتبال  موقع با مربي خارجي حتا رايكوف، ما برنده نشده

هايي كه بازيكنان خوبي هستند. ما  آن موقع بهتر بود. االن هستند جوان
بايد به مسابقات جام جهاني برويم! زيرا آسيا اكنون چهار و نيم سهميه دارد 

به تيم لبنان باختيم. و در ايران نيز از  و شانس بيشتري داريم. اولين بازي را
ازبكستان شكست خورديم. كار بسيار براي ما دشوار شده است. االن سه 
بازي ديگر يكي با لبنان در خانه و دو بازي در خارج از خانه با قطر و كُره 
جنوبي داريم. بايد هر سه مسابقه را پيروز شويم چون در غير اين صورت 

بت پلي آف پيروز شويم و بعد هم با نماينده آمريكاي ابتدا بايد در رقا
جنوبي كه روندي بسيار دشوار خواهد بود در نتيجه بايد در همان گروه 

ي مستقيم دريافت كنيم و شانسي  خودمان اول يا دوم باشيم تا سهميه
  داشته باشيم و كار به اما و اگر و روز آخر كشيده نشود.

  ي كه در اختيار من قرار دادي. كاروي عزيز! سپاس از وقت آرش:
*  

  
  

  
  

   زاده روشن حبيب
  

 مهم مسابقات بيشتر رپرتاژ ايران، دوستان ورزش ،1357 انقالب از قبل
 حبيب و بهمنش عطا. شنيدندمي تلويزيون و راديو طريق از را ورزشي
 را دوستانورزش خود، مهارت با كه بودند ورزشي مفسر دو زادهروشن
 و راديو پاي ورزشي، مختلف هايرشته رپرتاژِ نيدنش براي هاساعت

 دست فرصتي كاليفرنيا، كانتيِاورنج شهر در. كردندمي ميخكوب تلويزيون
گفت اين حاصل. باشم داشته زادهروشن حبيب با كوتاهي يمصاحبه تا داد
  . خوانيدمي زير در را وگو

*******  
 

 در را تانوقت داشتيد كه هاييگرفتاري عليرغم كه خوشحالم خيلي آرش:
  .داديد قرار من اختيار
 ورزشي مفسر ترينزبده عنوان به بهمنش عطا و شما صداي سال هايسال
 تثبيت با ،1357 انقالب از پس متأسفانه. رسيدمي ايران مردم گوش به

 تمامي مذهبي، ديكتاتوري شدن مستقر و اسالمي جمهوري سياه حكومت
حافظه بر فراموشي گرد پاشيدن با اندكرده سعي رسيده قدرت به مسئولين

 براي كه را كساني -سال 35 زير نسل خصوصأ - وطنانمانهم عمومي ي
 در افراد اين از كي.  يبسپارند فراموشي به بودند انگيز خاطره ايران مردم
 مهم هايبازي شما صداي با مردم هاسال كه. هستيد شما ورزش، زمينه

 چه بوديد، كه شما بداند نسل اين كه اين براي. كردندمي دنبال را ورزشي
 بگوييد، خودتان يدرباره كمي شديد، ورزشي مفسر چگونه و كرديدمي كار
  .كنيد بازگو را خودتان از ايشناسنامه واقع در
  

 در. هستم 1316 سال متولد من. شما لطف ابراز از متشكرم :زادهروشن
 و هستم پامنار يبچه بگويم توانممي نوعي به. هستم ساله 75 حاضر حال
 منطقه در ما كه است قرار اين از هم داستانش. سنگلج يبچه آن از بعد
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 از كيي در كه. رفتممي رودكي دبستان به من. كرديممي زندگي پامنار
 اهللاآيت يخانه اما ام،كرده فراموش را كوچه اسم كه بود پامنار هايكوچه

. بود برو و بيا و ميتينگ محل دائم كوچه اين. بود كوچه آن در كاشاني
 سنگلج به و شديم بلند آنجا از بعد. شدمي تعطيل ما يمدرسه گاهي
 پارك نزديك كه رفتممي نظامي دبستان به ششم و پنج كالس در. رفتيم
خاكي زمين اين در ما و بود بيابان همه سنگلج جنوب خيابان در. بود شهر
 اين و رفتم دبيرستان به و كرديم رشد هم بعد. ديمكرمي بازي فوتبال ها

 1337 سال در..... داشت ادامه شهر پارك جنوب خاكيِ هايزمين در برنامه
مي پرسنل و شود افتتاح تلويزيون خواهدمي كه بودم خوانده مجله در

 در هم و داشتم عالقه خيلي هنرپيشگي به هم من كه آنجا از خواهند،
 داشتم عالقه فوتبال به چون ديگر طرف از و كردممي بازي تئاتر مدرسه

 گويندگي براي هم و هنرپيشگي براي هم. كردم تلويزيون در كار درخواست
 براي مرا بود استخدام مسئول كه كسي آن. زدم عالمت گزارشگري و

. نبود مطرح رپرتاژ نام به ايمسئله اصالً موقع آن. كرد استخدام گويندگي
 وزارت به عنيي آمدم، راديو به ازدواجم از بعد. بودم يونتلويز گوينده من

 جمهوري اطالعات وزارت به ربطي كه رفتم سابق جهانگردي و اطالعات
 تيم تازه كه چرا بشوم ورزشي گزارشگر خواستممي راديو در. ندارد اسالمي

 كنممي فكر.  بود كرده گل توكيو المپيك مسابقات مقدماتي در ايران ملي
. شنيدممي تكه تكه را بهمنش هايگزارش موقع آن من. بود 1343 سال
 راديو كه ايمسابقه اولين. كردنمي پخش مرتب راديو موقع آن در چون
. كرد پخش را دقيقه نود يعني. بود هندوستان و ايران مسابقه كرد پخش
 دانستمنمي. ترسيدممي اصالً گفتمي او. كردمي تعريف بعدها بهمنش خود
 كه راديو رفتم من حال هر به. نه اي كنم صحبت دقيقه نود وانمتمي

 گزارشگر ولي. بشوم جزئياتش وارد خواهمنمي. نشد كه بشوم گزارشگر
مي مصاحبه وكال و وزرا با رفتممي. شدم پارس خبرگزاري وسياسي شهري
 و خواستند مرا آنجا كه شد درست ملي تلويزيون 1345 سال در. كردم
 از او. كردند همكاري به دعوت پيمان اسداهللا آقاي نام به دوستي توسط

 در كيي هست خالي پست دو گفت من به. شناختمي مرا 3 كانال تلويزيون
 كرد معرفي را پست دو اين دليل اين به. سينما با رابطه در كيي و ورزش
مي را سينمايي هايبرنامه و كردم،مي سينمايي كار تلويزيون در من چون
 اين به. داشت آگاهي فوتبال بخصوص و ورزش به من عالقه از و .گفتم
 رئيس شدم و انداختم راه را ملي تلويزيون ورزش بخش تنهايي من ترتيب

. انداختم راه را بخش اين تنهايي خودم چون دانمنمي آن، كارمند اي آن
 نيم اخبار در ورزشي خبر دقيقه دو شبي با. انداختم راه چه با بگويم حاال

 مدت به هم هفتگي ايبرنامه كه گفتند اينها ماه دو از بعد. سياسي ساعته
 را هفته ورزشي وقايع دقيقه پانزده ظرف در برنامه اين در. بدهيد ربع كي

 خالي جاي شايد. دانمنمي نه؟ اي آمد خوششان مردم.  كرديممي بررسي
 همكار كه تاندوس از يكي از. كردند اضافه مرتب را برنامه اين ولي داشتند
 تا. كرديم اضافه را برنامه و گرفتممي كمك اسكوئي مسعود نام به بوديم
 يدفعه آيدمي ادم. يكنيم پخش هم تلويزيوني رپرتاژ شد قرار كه موقعي
 جوانتهران با بود شهرباني تيم بازي كردم گزارش تلويزيوني رپرتاژ كه اولي

 اين و ماهواره موقع آن. اشتيمند هم خارجي مسابقه. ديگر تيم كي شايد اي
 از را هاباشگاه هايفيلم. بود كم خيلي هايشبازي هم ملي تيم. نبود چيزها

  .گذاشتمي صدا هابازي روي بهمنش.  خريديممي انگليس
 كي در هم ايران ملي تيم سابق باناندروازه از يكي طاري قربانعلي آقاي
 بيشتر ولي كرد،مي كمك الفوتب مسابقات گزارش در كوتاه زماني مقطع
 اطالعات وزارت طرف از روز كي تا. كردممي گزارش من را هابازي

 همان. داريم كار باهات گفتند و زدند زنگ من به) معاونت دفتر( جهانگردي
 كار آن راديوي براي بودم رفته فراوان عشق با زماني كه اطالعاتي وزارت
 بكنم اديي است الزم اينجا! بودم نشده موفق و كنم آغاز را ورزشي گزارش

 مرا بتواند تا كشيد زحمت من براي دوران آن در خيلي كه روحاني تقي از

 خواستند مرا خالصه. نرسيد زورش طفلك ولي بيندازد گزارشگري خط در
 جام نام به بشود برگزار است قرار هاييبازي سري كي چون بيا گفتند
 فوتبال فدراسيون رئيس وديسر سرهنگ كه دانستممي هم من. دوستي

 از هابازي اين پخش براي. فدراسيون رييس است شده مكري تيمسار و رفته
 رفته كشتي تيم با بهمنش چون خواهيممي كمك تو از گفتند من به راديو

 پنج آيدمي يادم. مسابقه ده و است روز ده. جهاني مسابقات براي آرژانتين
 پاكستان، عراق، ايران،: داشتند كتشر دوستي جام مسابقات اين در تيم

مي كه كردندمي بازي ايدوره كه تركيه از مرسين تيم و مسكو اسپارتاك
 آن جمعيتي مسابقات اين براي. مسابقه كي روزي عنيي مسابقه، ده شد

 بود هم زمستان در كه مسابقات اين در كه اين براي. آمدنمي چنان
 صورت به پيكان اتومبيل كي تايمهاف هر در امجديه به بكشند را جمعيت
 كه بود چيزها اين و خچالي هم سوم و دوم يجايزه و بودند گذاشته جايزه
 آن براي و بود داده پيكان عدد ده خيامي محمود اما. آيدنمي ادمي درست
 روحاني تقي از كه اين. كردمي روحاني تقي هم را كشيقرعه. شدمي تبليغ

مي كه هست هم بار اولين. استاديوم در رفتيم هم ام. دارم دليل برممي نام
. ترسيدممي. مستقيم هم آن كنم گزارش راديو از دقيقه نود براي خواهم
 مقدمه هم زادهاديب ايرج. كردم گزارش را اول يمسابقه. ترسيدممي واقعاً
 باز. كردممي گزارش را بازي كل من و كردمي اعالم رپرتاژ آغاز در را برنامه

 برنده كي بر دو ايران كه بود عراق و ايران بين اول مسايقه ميĤورم خاطر هب
 اكبر توسط دوم گل و) خانيقليچ( زديد شما خود هم را اول گل و شد

شيشه اطاقك دو امجديه ورزشگاه در مخصوص جايگاه طرفين در. افتخاري
 رضا( استاديوم گوينده به داشت اختصاص آن راست سمت كه بود اي
 بين فاصله در. بود راديو رپرتاژ گروه اختيار در هم چپ سمت و) طباييطبا
 هندلي هايتلفن اين از هم تلفن! زد زنگ تلفن عراق و ايران بازي نيمه دو
 بعد چرخانديمي بار سهدو را هندل اي دسته بايد زدمي زنگ وقتي كه بود

 تلفن اين. داد بجوا را تلفن بود اطاقك اين در كه اپراتوري. داديمي جواب
 به اپراتور خالصه. ارك ميدان در راديو و امجديه ميان بود مخصوص خط
. كنند صحبت تو با خوانمي وزارتخانه معاون آزمون دكتر جناب گفت من

 آزمون دكتر ولي امكرده خراب حتماٌ گفتم خود با و ترسيدم اول اشواقعيت
 را اشهمه را دقيقه 45 من. بده ادامه طور همين خوبه خيلي آقا: گفت
 داره كرديم فكر هم ما. هاتشويق اين از و كردي نقاشي قشنگ كردم گوش

 كه آيدمي ادم. يداديم ادامه و گرفتيم جون نتيجه در كنهمي تشويقمان
 آمد كسي كه كنم گزارش خواستممي و اتاقك در آمد دوم روز روحاني تقي
 ادتهي گفت. است روحاني تقي ديدم. كرد ماچ مرا يكله پسِ و اتاقك در

 اون طفلك آخه. شهمي درست گفتم ديدي ديدي،. باش داشته صبر گفتم
. ناراحتم من ديدمي چون باش، داشته صبر كم كي گفتمي من به موقع

 بيشتر و تلويزيون به برگشتم دوباره و كردم گزارش را مسابقات اين خالصه
 فدراسيون دبير موقع آن در كه هم بهمنش. بودم مشغول تلويزيون كار به

 جام تا دادممي ادامه را كار اين من. بود برگشته آرژانتين از بود كشتي
 طريق از تلويزيون كه بود بار اولين 1970 سال در. شد مكزيك جهاني
 دو شبي صبح 4 ساعت در ما. كردمي پخش را خارجي مسابقه ماهواره
 و برزيل. شد قهرمان زيلبر كه بود سال آن. كرديممي پخش را مسابقه
 تا كرديم بزرگتر و بزرگ را مانفعاليت يدايره ما. كردند بازي ايتاليا

 هر و افتاد مانهمه سر بر انقالب بهمن بعد. آسيايي بازيهاي به رسيديم
  .رفتيم سمتي به كداممان
نمي را مسائل اين از خيلي بودم ورزش محيط در كه اين با منآرش: 
 به و داشتيد، موقع آن وضع به تسلط كه مفسر كي عنوان به شما. دانستم
 چه كنيدمي فكر داديد،مي تشخيص خوبي به را مسائل كه كسي عنوان
 ايران در انقالب از بعد با انقالب از قبل هايباشگاه و ورزشكاران بين تفاوتي
مي فكر چگونه شما مثل آدمي بداند است مهم نسل اين براي. دارد وجود
  كند؟
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 اين طول در رژيم اين كه كرديد اشاره شما كه موضوعي اين :زادهروشن
 واقعيت كي بكند قطع گذشته با را جوان نسل ارتباط كرده سعي هاسال
 جام مسابقات پيش سال دو. بگويم خواستممي را نمونه كي من. است

 كردممي نگاه را آمريكا تلويزيون من. جنوبي افريقاي در بود 2010 جهاني
مي نگاه هم را اسالمي جمهوري تلويزيون و كردمي پخش مستقيم كه

 چه ببينم خواستم مي را نيمه دو بين فاصله در تايم،هاف در بخصوص. كردم
 هم را اسمش كه آقايي كي شبي ك. يكنندمي تحليل چگونه و گويندمي
 آن فطر اين هم نفر دو كيي و بودند نشسته ما موقعِ همان مثل دانمنمي
 كمك كه بود شبي. كردندمي تحليل اصطالح به و بودند نشسته او طرف
 خيلي استوديو در گوينده اين. بود نگهدار خط فركامراني حسن  ايراني داور

 هم داور جهاني جام در ما كه رسيدمي زماني كي كاش گفت و كرد تشويق
 و بودم هنشست طور همين من. نداشتيم داور حاال تا ما چون داشتيممي

 در ما كه دانستنمي نداشت، تقصيري هم طفلك اين. كردممي فكر داشتم
 بوده نگهدار خط هم و كرده داوري هم كه داشتيم داور جهاني جام دو

 اطالعات خواهندنمي هااين كه است اين منظورم. نامدار جعفر آقاي. است
مي شروع 57 بهمن از چيز همه هااين براي. بدهند جوانان به را گذشته

 دارد، وجود دوره دو فوتبال بين هاييتفاوت چه گفتيد كه اين اما. شود
 از ايران فوتبال مثالً. داشت دقيق اطالعات بايد سوال اين به پاسخ براي
 را فدراسيون رييس شد كني علي و آمد وجود به فدراسيون كه 1325 سال
 رييس اولين از 57 نبهم از بعد و 57 بهمن به برسيم بيايم تا كنيم نگاه

  .بود نوآموز ناصر كنممي فكر ولي دانمنمي من كه فدراسيون
 به. بودند كرده تعطيل را فوتبال ورزش مدتي نوآموز، ناصر از قبل آرش:
. داشت رييس نايب كي هم فوتبال. بود شده تعطيل هارشته اكثر كلي طور
 بعد بالفاصله. تبالفو فدراسيون رئيس اولين شد  نوآموز ناصر مدتي، از پس
 طاوسي، هادي: شدند پيدا وقت حكومت طرفداران كله و سر سال، كي از

 علي سجادي، نصراهللا آبشناسان، دوباره راغفر، حسين آبشناسان، حسين
  .... و مرتضوي محمد

  
 بعد و بودند انقالبي شور گرفتار كه اول سال در گرانحكومت :زاده روشن

. شدنمي فوتبال به چنانيآن نگاه اصطالح هب و عراق با ساله 8 جنگ هم
 كي به كردمي سعي هامسئوليت از فرار براي رژيم. بود باشگاهي مسابقات

  .جنگ به بدهد حواله را چيز همه شكلي
 هم هافدراسيون وضع به ورزش، متخصص مفسرِ كي عنوان به شما آرش:
 مرگ جريان از بعد سابق رژيم در دانيممي هم را اين و. داشتيد آگاهي
 يك فوتبال كه خاطر اين به - ساواك امنيتي مسئولين تختي، پهلوانجهان
هم گرايي،هم و اتحاد ورزش اين كه بودند آگاه خوبي به -است جمعي بازي

محيط كنترل براي خاطر همين به زند،مي دامن مردم بين را تعاون و كاري
 پيدا بدني تربيت مانساز در شانسروكله فوتبال، خصوص به ورزشي هاي
ك ييك رئيس دفتر علني،  بدني عالوه بر تربيت سازمان رئيس هر و شد

 در. شدمي معرفي ساواك طرف از كه رئيس دفتر محرمانه هم داشت
 عراق، و ايران جنگ پايان از پس حكومت سردمداران اسالمي، جمهوري
 وير تواندمي كه است مهمي بسيار ورزش كي فوتبال كردند احساس

 وارد هااطالعاتي و سپاه سرداران كه بود پس اين از. بگذارد اثر شهروندان
 شما شدند كشور هايباشگاه و ورزشي هايفدراسيون بدني، تربيت سازمان

  كردند؟ را كار اين چرا كنيدمي فكر كارشناس كي عنوان به
  

 هاسال اين در كه مطالعاتي با من استنباط. دارد دليل چند :زادهروشن
 و فرانسه در فوتبال جهاني جام از بعد و اخير سال 15 در بخصوص ام،كرده
 اين. است امنيتي دليل دليلش اولين ،1998 سال در ايران هايبازي

 خودشان كه ماجرايي از بعد آمدند هااين. زنبور يالنه بود شده هااستاديوم
 در نسيشا خوش« گويممي من كه» ملبورن حماسه« گذاشتند را اسمش
 -شدند مساوي برگشت و رفت بازي دو در استراليا با ايران كه- » ملبورن
 جاآن از و. هاخيابان توي ريختند مردم و شد انتخاب جهاني جام براي ايران
 چشم كوري به جوانان گرفته، مردم از را نشاط و شادي حكومت اين كه

 تيم انتخاب از پس. كردند هاخيابان در شادي و رقص به شروع حكومت،
 بيشتر خيلي اسالمي، رژيم مسئولين فرانسه، جهاني جام براي فوتبال

 ورزشي هاياستاديوم به ديروز تا كه كساني. شد جلب فوتبال به توجهشان
 همان از پس اين از كه شدند مصمم كردند،مي نگاه زنبور النه صورت به

  .كنند استفاده خود نفع به هااستاديوم
 در بد، داوري بهانه به بار چندين فوتبال تماشاگران كه شدبا يادمان آرش:

 پس بار دو و. دادند حكومتي ضد شعارهاي صدهزارنفري و امجديه استاديوم
 به دست آزادي ميدان تا نفر هزار چندين نفري، صدهزار استاديوم از بازي از

  .كردند ويران را كرج جاده عوارضي و استاديوم و زدند تظاهرات
  

 بود شده فوتبال هايورزشگاه گويممي كه است دليل همين به :ادهزروشن
بهره توانندمي فوتبال محيط اينئ از و مكان اين از ديدند هااين. زنبوي النه

 در مسابقه هر االن ببينيد شما. بگيرند اختيار در آنرا سكان و كنند برداري
 اجازه ستانا تأمين شوراي بايد شود برگزار است قرار كشور كجاي هر

 را مسابقه ساعت بخواهد فوتبال فدراسيون اگر حتا. بدهد را آن برگزاري
 كه همانگونه هم استان تأمين. بگيرد اجازه استان تأمين از بايد دهد تغيير

 اين از. دهندمي تشكيل هاامنيتي را آن اعضاي اكثر پيداست نامش از
 پول هم. كرد برداريبهره فوتبال محيط از توانمي كه ديدند هااين گذشته
مي. كنيم برداريبهره توانيممي كانال اين از گفتند خود با. قدرت هم هست
 اي آجرلو سردار آقاي اين. كنيم استفاده آن از پرش سكوي عنوان به توانيم

 عامل مدير فرد اين وقتي شناخت؟مي كسي چه را غمخوار اكبر آقاي آن
 سردار كيي آن ا. يشد معروف اسمش و شناختند را او مردم شد پرسپوليس

. خراسان در كيي آن اي بود پارس عامل مدير -نكنم اشتباه اگر -الهي كريم
 هاسياسي بعد. كردند استفاده است فوتبال اسمش كه منبع اين از خالصه

 يجنبه 98 سال همان ايران فوتبال اصالً خاتمي دوران در. آمدند هم
. امريكا به خوردند كشي قرعه در كه وصبخص بود كرده پيدا هم سياسي

 به را ايران فوتبال پاسداران، سپاهخالصه. كردندمي تبليغات اينها يهمه
 يمسئله خاطر به اول يدرجه در من يعقيده به. گرفت خودش دست
  .پول سپس و امنيت
 به وضع روزها اين ولي است، شده ايحرفه ايران فوتبال كه اين با  آرش:
 در كه ميلياردي ارقام اين. است خالي هااستاديوم كه است يدهرس جايي
 امثال سپاه سرداران توسط كه است نفت فروش پول اند،ريخته فوتبال

 محيط اين به فوتبال محيط كنترل ضمن در و شهرت كسب براي رويانيان
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 بسيار محيط فوتبال، محيط اندفهميده رژيم مسئولين. است شده تزريق
  .است خودشان تبليغاتي هايستفادها براي بكري

   
 يمسئله همان كه است دليل همين به است، درست بله  :زادهروشن
 هااين. كنممي بازتر را بحث اين تانبراي االن. كنممي مطرح را امنيتي
عصيان حالت هاجوان دارند، سركشي حالت هاجوان مملكت اين در ديدند
 در بگذاريد گفتند خود با. جاست ينبهتر استاديوم ديدند دارند، گري

 در را هاآن ما ولي بزنند را دادشان. كنند خالي را خودشان هااستاديوم
 فرض بود مهم خيلي مسابقه كي كه هم وقتي. داريممي نگه محدوده همان
 آيندمي ايعده كه طور همان آزادي، استاديوم در آيندمي نفر صدهزار كنيد

 تا دارند مسابقه سيپرسپول و استقالل وقتي يندگومي و كنندمي تعريف
مي محافظت سخت عنيي است، نظامي منطقه كيلومتر هشت هفت شعاع
 اندآورده وجود به فوتبال در كه پليسي فضاي اين از حاكميت يعني. كنند

  .چيز همه روي گذاشتن سرپوش براي كنندمي استفاده
 به است، اقتصادي و ياسيس بحران دچار كه اين با اسالمي جمهوري آرش:

 پرداخت گزافي هايحقوق كنندمي بازي هاباشگاه در كه ملي تيم بازيكنان
 ولي نيستند، اسالمي جمهوري طرفدار بازيكنان اين اكثر چند هر. كنندمي
 با هستند ماوطن دوستورزش ومردم جوانان الگوهاي كه ورزشكاران اين
مراسم در شركت و ميلياردي، ايهحقوق با قيمت، گران هايماشين اين
 روضه حال در پرسپوليس باشگاه رئيس رويانيان- حكومتيان عزاداري هاي

مي پخش نذري پلوي و زنندمي سينه دارند هم تيم بازيكنان و است خواني
 اند؟گرفته قرار اسالمي رژيم استفاده سوء مورد كه كنندنمي فكر چرا -كنند
  است؟ ايران مردم ريتاكث تنفر مورد حكومتي هم آن
  

 آلوده اين بگويم، شما به طوري چه هاجوون اين ها،بچه اين :زادهروشن
 بازيدختر و شوند سوار را ماشين آن خواهندمي هااين. است پول به شدن

 آن ناچارند پس باشد نداشته كارشان به كاري كسي و بكنند خفا در هم را
 و داريد تشريف جاآن در شما كه هفرانس همان در. بروند هم را زنيسينه
 بردندمي هاشب  را فوتبال ملي تيم جهاني، جام در امبوده آنجا در هم من

  . كردممي كار سي بي بي براي موقع آن من. خواندندمي كميل دعاي
 پول، به شدن آلوده اين: كنم اضافه هم را نكته كي شد، پول صحبت چون
 بدي چيز نفسهفي پول. داشته تبالفو خصوص به ورزش در منفي اثرات

 قهرماني براي كه ورزشكاري. آوردمي فساد نباشد كنترل اگر اما نيست،
 نظر از بايد كه است طبيعي و كند صرف زيادي وقت بايد كندمي ورزش
 در. باشد داشته وجود صحيح نگرش بايد ولي. باشد تأمين اشزندگي مالي
 گرچه آيد،مي چشم به بسيار ،اخالق و فرهنگ فقدان بحث حاضر حال

. كشندمي دكي هم را فرهنگ پسوند هاباشگاه و ورزشي مراكز از بسياري
. است شده رنگ كم ايران ورزش در مقوله دو اين كه اينست واقعيت اما

 فرهنگي هايارزش اگر پول برابر در اما هاست،ورزش سازترينپول فوتبال
 شده ما ايران در كه اين كما. شودمي ودهآل و رودمي بيراهه به نشود رنگ پر

 حضور مورد در قبالً كه آيدمي در ابزار صورت به كه اين به مضافاً. است
 اين از گذشته. كردم اشاره آن به سپاه سرداران بخصوص و رژيم عوامل
 همه! كنيد نگاه آمده بوجود ايران فوتبال در كه بازيدالل اين به مسئله،
 اما دارد؛ وجود بازيكن انتقال و نقل براي واسطه اي آژانس دنيا جاي

 هانويس ورزشي برخي حتا ايران در! كند داللي هم مربي شده كمترديده
  .شودنمي باورتان كه اندزده هم به ثروتي وشده كار اين داخل
 ايد،اندوخته زيادي تجربيات هاسال اين طي كه كسي عنوان به شما آرش:

روشن حبيب عنوان به دارد قرار مانوطن كه شرايطي با امروز باشد قرار اگر
  گوييد؟مي چه آنها به كنيد دل درد و صحبت ايران قهرمانان با زاده

  

 1357 اي 1356 سال كي آن خصوص به انقالب از پيش :زادهروشن
 بگويم است بهتر اي ريزيبرنامه مراكز عنوان به تكايا و مساجد از ماليان
 اما. كردندمي بسيج را مردم و استفاده ايران وقت حكومت عليه مبارزه مراكز
 براي اسالمي جمهوري رژيم كه تبليغاتي تمام وجود با هاستسال اكنون
 عوض در. ندارند مراكز اين به توجهي هاجوان كند،مي مذهب و دين

آيت پيش چندي كه طوري به. است شده بيشتر هاورزشگاه به رويكردشان
 بود كرده سئوال مسئولين از موضوع همين با ارتباط در ازيشير مكارم اهللا
مي هاورزشگاه به مساجد جايبه رمضان مبارك ماه در ما هايجوان چرا«

 هايجوان اقبال اين از كه اينست ورزشكاران به من پيام بنابراين....» روند
 و هوظيف باشند، داشته خاطر به. كنند برداري بهره ايران ملت سود به كشور

 و است مهم دارند، عهده به مردمشان و كشورشان قبال در هاآن كه رسالتي
  .باشند گذار اثر توانندمي

 كنند ايفا را نقشي همان توانندمي كشور ورزشي هاياستاديوم كالم، مخلص
  .داشتند انقالب از قبل دوران در تكايا و مساجد كه

  .  شما از ممنون خيلي آرش:
*  

  

  
 

  كندريانآندرانيك اس
  

سال، صداي آندرانيك اسكندريان را پاي تلفن شنيدم!  34پس از آرش: 
نشين، صميمي و مهربان. او تنها فوتباليست تيم ملي فوتبال ايران  آرام و دل

آرژانتين، در تيم منتخب  1978است كه بعد از بازي هاي جام جهاني 
سال در تيم  7ست كه به مدت  جهان بازي كرده است. او جزو اولين كساني

  فوتبال كاسموس شهر نيويورك امريكا جزو بهترين بازيكنان تيم بوده است.
ضمن تشكر از آندرانيك كه وقت خود را براي اين مصاحبه در اختيار من 

كند  قرار داد، از او خواستم در شرايطي كه رژيم جمهوري اسالمي تالش مي
به دست فراموشي  ي خاطرات خوب گذشته فوتبال و  افتخاراتش را همه

اي از  بسپارد، براي آشنايي نسل جديد طرفداران فوتبال ايران، شناسنامه
  خودش ارائه كند.

: ضمن تشكر از لطف شما، اول بگويم كه براي من افتخار آندرانيك
  كنم. گو مي و ست كه با شما گفت بزرگي
ز دارند، ها امرو دانيد در دوران ما اين امكاناتي كه جوان طور كه مي همان

كرديم. با هر توپي كه بود. بعضي  ها بازي مي وجود نداشت. ما در خيابان
كرديم. هر چيزي كه گرد  هاي پاره، توپمان را درست مي ها با جوراب وقت

زديم. گاهي در ماسه و شن بازي  داشتيم با آن روپايي مي بود بر مي
تجهيزات امروز را دانيد كه آن موقع ما  كرديم. خود شما بهتر از من مي مي
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 25بينيم در يك زمين بازي براي ده بازيكن،  نداشتيم. مثالً در آمريكا مي
نفر را در  300توانست  توپ مي 25گويم اين  عدد توپ است. با خودم مي

  ايران سرگرم كند.
كردم. البته حتماً اسمش االن عوض شده  من در خيابان نادرشاه زندگي مي 

دانم اما  هاي جديد را نمي وطنم دورم و اسمسال است از  35چون من  
آراكس رفتم.  تمام عمرم در همين خيابان نادرشاه زندگي كردم. به مدرسه

آباد بود. مسعود مژدهي يكي  هاي عباس منش كه طرف بعد به دبيرستان فرخ
محلي من بود. از بچگي با هم بازي  از بازيكنان خوب تاج و تيم ملي، هم

اي كه براي دبيرستان كردم  كه در دبيرستان اولين بازيكرديم. تا اين  مي
آيي با باشگاه فوالد بازي  آقاي گارنيك محرابيان من را ديد و گفت چرا نمي

دادند ولي گفتند خرج تحصيلت را  كني؟ فوالد آماتور بود. پول نمي
داد.  دهيم. و اين كار خيري بود كه آقاي محرابيان هميشه انجام مي مي

هاي ما بزرگ شدند ولي تحصيالت نداشتند. و اين چيزي  اليستبعضي فوتب
كنم، چون اولين حرفي كه زد  است كه من از آقاي محرابيان فراموش نمي

دهيم. او مورد  دهيم ولي خرج تحصيلت را مي اين بود كه ما پول نمي
گاه فراموش  هاي اين مربي را هيچ ام محبت احترام همه بود. در تمام زندگي

ام در  سالم بود. اولين بازي 15م. سه سال در تيم فوالد بازي كردم. كن نمي
خواستيم براي ورود به  فوالد با تيم آرارات بود كه تا فينال آمده بوديم و مي

تايم  باختيم گارنيك در هاف ها بازي كنيم. ما داشتيم مي دسته يك باشگاه
تم مطمئني؟ گفت آندرانيك برو خودت را گرم كن. من ترسيده بودم. گف

گفت: آره آره برو تو. بعد همين كه رفتم داخل زمين از شانس خوب من، 
شد. تا اين كه آرارات با پنالتي  3-3تيم فوالد شروع كرد به گل زدن، بازي 

بازي را برد و رفت دسته اول و ما در دسته دوم مانديم. اين را براي اين 
ردند. او مربي گفتم تا بگويم آقاي گارنيك چقدر به من خدمت ك

ي ارامنه و ورزش فوتبال ايران، مديون  دوست و شريفي بود كه جامعه انسان
  اوست.

ها را  هاي خاكي محالت مختلف، بازي بچه رفت زمين گارنيك مهرابيان مي
آورد در  داشت و مي ها را برمي كرد و ديد خيلي خوبي داشت. اين نگاه مي

رفتيم در تيم  گرفتيم مي له ميتيم فوالد. اما ما همين كه كمي سر و ك
  كرد.  گشت و فوتباليست جديد پيدا مي آرارات و اين بنده خدا دوباره مي

من اولين بار كه شما را ديدم جوان بودم. ديدم چقدر براي تمرين زحمت 
كشيد. چيزي هم بگويم شايد يادتان نباشد. چون نايلون به كمر  مي
كه شما را ديدم روز گرمي بود و كرديد. من روزي  بستيد و تمرين مي مي

آن قدر در آن گرما تمرين كرديد كه من از نگاه كردنتان خسته شدم. 
خاني،  گويند قليچ گفتم اگر مي ها اثري روي من گذاشت كه با خودم مي اين

كشيده است.  خاني نشده است. براي اين كه زحمت زيادي  بيخود او قليچ
ستم آن زحمتي كه از شما ديده بودم خوا من تمام عمرم كه بازي كردم مي

را روي زمين پياده كنم. من هيچ موقع باشگاه و اسم و اين چيزها برايم 
دانم. هر  ها مي ها چرا. خودم را مديون تماشاچي مهم نبود، اما تماشاچي

ام هنرم را به طرفدارانم نشان دهم. حتا اگر  ام فقط خواسته  موقع بازي كرده
خواستم  گذاشتم مي پايم را در زمين بازي مي مريض بودم. همين كه

  بهترين كيفيت را براي طرفدارانم نشان بدهم.
اين خصوصيت در كمتر بازيكني وجود دارد كه قدردان تماشاگران  آرش:

اند. اين فكر درستي  كنند، اندك باشد. تعداد بازيكناني كه اين طور فكر مي
فوتبال باشيم. تشويق و توجه  است كه ما بازيكنان بايد قدردانِ طرفداران

ي بازي كردن خوب  طرفداران فوتبال است كه به بازيكن نيرو و انگيزه
دهد. ما بايد مديون آنها باشيم. يعني سعي كنيم در زندگي هميشه  مي

ورزند  ها باشيم؛ مردمي كه به ما عشق مي همراه و هميار مردم و در كنار آن
زشي حق ندارند در شرايط سخت و دشوار، و ما را دوست دارند. قهرمانانِ ور

مردم وطنشان را تنها بگذارند. اين قدرداني شما يكي از خصوصيات انساني 
است كه بايد در اكثر بازيكنان وجود داشته باشد؛ چه آن موقع كه در 

كنند. آندرانيك عزيز،  باشگاه هستند و چه زماني كه در تيم ملي بازي مي
  ج رفتيد؟چطور شد كه به باشگاه تا

  
باشگاه عوض كردن من هم موضوع جالبي است. من در  آندرانيك:

ام دو مربي خوبم، هاملت  ام. اولين شانس هاي زيادي آورده ام شانس زندگي
داويديان و گارنيك محرابيان بود. شانس دومِ من رفتنم از فوالد به آرارات 

خاب شدم. در اين بود. همين كه از فوالد به آرارت آمدم در تيم جوانان انت
بازيكني در تيم پاس بود  - گرمي داشتيم كه بازي آخر، تيم سه بازي دست

من آمدم توپ را از او  -به نام همايون شاهرخي كه شوت زن خوبي بود
بگيرم تا شاهرخي توپ را شوت نزند. من زمين خوردم. قرار بود با تيم 

ح شدم و مرا جوانان در مسابقات آسيايي بازي كنم. آن روز من مجرو
طور گذاشتند در استاديوم و همه رفتند. چهار ساعت طول كشيد تا به  همان

خانه رسيدم. از آن روز نه از تيم جوانان و نه از تيم ملي و نه از باشگاه 
ماه بعد روزي با رفقايم به  9خبري بود و نه هيچ چيز ديگر. تا اين كه 
آخر من راست  -زدم پم توپ ميباشگاه آرارات رفته بوديم و داشتم با پاي چ

آصفي آمد و گفت:  زدم كه زنده ياد امير ولي با پاي چپ توپ مي -پا هستم
تونم بازي كنم و  تو فوتباليستي؟ گفتم من فوتباليست بودم ولي ديگه نمي

تواني كمي بدوي؟ گفتم آره ولي با پاي  زانويم خراب شده. گفت: حاال مي
آصفي  روز ما كمي بازي كرديم. بعد اميرتونم توپ بزنم. آن  چپم فقط مي

  كني. فردا صبح  گفت: ميدوني تو با همين پاي چپ بهتر از همه بازي مي
  
  

  
  

آصفي براي  برمت پيش دكتر. وجداناً بگويم كه آقاي امير پيش من ميبيا 
من مثل پدر بود. فرداي آن روز، مرا برد پيش دكتر زركش. دكتر زركش 

توانم عمل كنم فقط  اي زانو بود و گفت: اميرخان ميه يكي از بهترين جراح
شود. امير خان به من نگاهي كرد و گفت: شما پول داري؟  ده هزار تومن مي

گفتم: نه، ما ده تومنش را هم نداريم. روز بعد گفت من در باشگاه آرارات 
توانم برايت پول جمع كنم. يك مقدار هم  گذارم تا ببينم مي ميتينگ مي

گيرم. در هر صورت اميرخان  دهم و يك مقدار هم از باشگاه مي خودم مي
خواست هر طوري شده پاي مرا درست كند. دو هفته بعد زنگ زد و  مي

گفت كه پول را جمع كرده است. رفتيم و پاي مرا دكتر زركش عمل كرد. 
سه هفته بعد من در زمين بودم. اولين بازي تيم تاج با آرارات بود. بعد بازي 

  ها انداختند.  كردم كه عكس بزرگي هم در مجلهخوبي 
آصفي بگويم چون او معلم من  راجع به اميرهم من نكته را  بد نيستآرش: 

ها انجام داده است.  هم بود. اميرخان اين كار را در مورد خيلي از فوتباليست
ام بود، براي اولين بار  كردم و اميرخان مربي زماني كه در تيم كيان بازي مي

هاي تهران انتخاب شدم و قرار بود براي فينال  تيم منتخب آموزشگاهدر 
مسابقات به شهر رضائيه برويم. يك روز امير آصفي از من پرسيد: مگر تو 
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دهد بعد هم پولش را ندارم كه بروم. او  نميري؟ گفتم: نه. بابام اجازه نمي
هم به عنوان  ي مرا از پدر و مادرم گرفت و سي تومن ي ما و اجازه  آمد خانه

ام  پول توجيبي به من داد. من خودم جزو كساني هستم كه هميشه گفته
هاي سال با خود اميرخان در  آصفي هستم. سال كه در ورزش، مديون امير

وقت  بازي بودم، هيچ كيان بازي كردم. در تيم ملي هم با اميرخان هم
و مديون و قدردان   ها و انسانيتش را فراموش نكرده ها، محبت خوبي

ام به  اميرخان هستم. روزي كه خبر مرگ اميرخان را شنيدم، تنفر و كينه
توانستم در مراسم  اين حكومت سياه اسالمي چندين برابر شد زيرا  نمي

  يادبودش در ايران حضور داشته باشم
  

ام. من شانسم اين بوده كه به  اي مثل او نديده من انسان و مربي آندرانيك:
املت داويديان، گارنيك مهرابيان و اميرآصفي برخورد هايي مثل ه آدم

توانم آنها را فراموش كنم. نبايد اين  اند و نمي ام كه واقعاً انسان بوده كرده
ها حرف بزنيم چون اگر ما نزنيم كس  افراد را فراموش كنيم و بايد از آن

پيدا  توان كند بخصوص كه اين طور افراد را ديگر نمي ديگري از آنها ياد نمي
  كرد. خيلي كم هستند.

اي كه با آرارات در مقابل تاج انجام دادي،  بگو بعد از اولين بازي آرش:
  چطور شد از تيم تاج سر درآوردي؟

  
رفتم.  من سه سال با تيم آرارات بازي كردم. بايد به سربازي مي آندرانيك:

را در  ام توانند كاري كنند كه من سربازي به باشگاه آرارات گفتم آيا مي
تهران بگذرانم؟ رئيس باشگاه آن زمان گفت: آقاي اسكندريان هر جا 

توانيم بكنيم. آن موقع آقاي جالل طالبي  خواهي برو. ما هيچ كاري نمي مي
مربي تيم دارايي خيلي لطف داشتند. از طريق يكي از دوستان پيغام داده 

خواهد بيايد در  توانيم كار سربازي اش را درست كنيم. اگر مي بود كه ما مي
نهاد شده بود كه بروم در  تيم دارايي. همان موقع از طرف تيم تاج هم پيش

تواند مرا  بياورد تهران. بعد از سه سال  تيم تاج، چون تيسمار خسرواني مي
در  1974رفتم تيم تاج. پنج سال هم در تاج بازي كردم. اولين بار در سال 

ي اول هم اتاقي شما بودم و  د هفتهتيم ملي انتخاب شدم. اگر يادتان باش
هاي  ام. در آن بازي جام ملت اتاق شده براي من افتخاري بود كه با شما هم

آسيا اول شديم. بعد از آن رفتيم براي مقدماتي المپيك. تيمي كه آن موقع 
دانم.  ي فوتبال ايران مي هاي ملي دوره داشتيم را من يكي از بهترين تيم

موقع به هيچ تيمي نباختيم. بعد هم رفتيم به المپيك  براي اين كه ما هيچ
مونترآل و به شوروي باختيم. من از آن بازي شروع كردم به يادگيري 

هاي آنها را ياد  خواستم تكنيك واقعي. از بلوخين خوشم آمده بود و مي
بگيرم. دوست داشتم دفاع بازي كنم و اگر يك بازيكن خوب در زمين 

  كنم.  هست، فقط او را مارك
ام كه ما در ايران، هيچ موقع بازيكني  ي دوستانم گفته من هميشه به همه

گويم. چه زماني كه تيم مقابل شما  مثل شما نداشتيم. اين را از ته قلبم مي
كردم و چه زماني با هم در يك تيم بوديم، شما جاي چهارتا  بازي مي

  كرديد. بازيكن بازي مي
د آمدي امريكا و در تيم كاسموس بازي ات. چطور ش مرسي از محبتآرش: 
  كردي؟

  
تايم بازي  من انتخاب شدم براي بازي در تيم دنيا. يك هاف آندرانيك:

زد و نه انگليسي،  كردم. بعد از بازي يك آقايي آمد كه نه فارسي حرف مي
گفتند اسمش پروفسور مازايي است. اين فرد يكي از افراد  اسپانيايي بود. مي
د. او گفت: ما سه بازيكن را نگاه كرديم شما، مارينو از تيم كاسموس بو

خواهيم از  برزيل و پرانتيني از آرژانتين. همه بك چپ بوديم. او گفت: مي
شما سه نفر، يكي را انتخاب كنيم. او خواهش كرد كه اگر يك هفته اينجا 

اي كه در مقابل بوكا جونيور دارند شركت كنم. خرج اين  بمانم و در بازي

دالر به عنوان كادو به من خواهند داد. من هم فكر  2000ت را به اضافه مد
دالري به من  15000بينم. بعد از آن بازي يك چك  كردم كه ضرري نمي

گردم  توانم بمانم. برمي دادند. من هم گفتم كه در ايران قرارداد دارم و نمي
تاج كمي مسئله گردم امريكا. آن موقع هم با تيم  ايران و اگر توانستم برمي

خواهم بروم امريكا، هم تحصيالتم را ادامه بدهم  داشتم. من رفتم و گفتم مي
ايم. گفتم پولتان را پس  و هم بازي كنم. گفتند كه اين همه به تو پول داده

ورديان بودم. گفتند بايد نقد بدهي. من هر چه پول  دهم. با كارو حق مي
كا آمدم. از موقعي كه به كاسموس داده بودند به آنها پس دادم و به امري

ها به من احترام گذاشتند و هم دوستم  آمدم هم باشگاه و هم تماشاچي
داشتند. هفت سال هم در كاسموس بازي كردم. من در نيوجرسي فروشگاه 

گويند كه من فوتباليست شدم به خاطر  آيند و مي ورزشي دارم هنوز مي
اند  ه با ديدن شما خواستههايي هستند ك دانيد چقدر بچه شما و نمي

كنيد بكنند.  پس اين نيست  فوتباليست شوند و همان كاري را كه شما مي
اي  كنيم بلكه در هر حركتمان يك بچه رويم و در زمين بازي مي كه فقط مي

خواهد فردا براي باشگاه و يا كشورش  گيرد و مي هست كه از ما عكس مي
  همان شود. 

كني آيا امكان  دنبال ميكني يا نه؟ و اگر دنبال مي آيا فوتبال ايران راآرش: 
  ي گذشته و حال براي خوانندگان ما بيان كني؟ دارد نظرات را در باره

  
كنم. اما تيم ملي را با  من مسابقات باشگاهي را نگاه نمي آندرانيك:

كنيم. آن غيرت تيمي كه اول بود ديگر نيست. آن غيرتي  دوستانم نگاه مي
و براي تيم ملي بازي كند نيست. حاال تيمي مثل قطر يا  كه بايد برود

آيند  برديم. حاال مي گل مي 3-4ها را با  عربستان سعودي. در گذشته اين
برند. آن غيرت تيمي كه بيايد نود دقيقه بازي  تهران  و ما را يك بر صفر مي

  كند نيست.
د خيلي دهن به نظر تو چه دليلي دارد!؟ با اين كه پولي كه مي آرش: 

  باالست. رقم روي ميليارد تومن است.
  

توانيد بخريد. با پول هم  پرويزخان شما فوتبال را با پول نمي آندرانيك:
آيد. اين در قلبتان است. من واقعي  تواني بازي كني و اين از قلبتان مي نمي
ام. غيرت تيمي كه مثل مهراب  گويم تا حاال يك بازيكن مثل شما نديده مي

ورديان و كالني داشتند، ديگه نيست. كالني را چند بار  كارو حقشاهرخي، 
گشت. االن چند تا  به خاطر مصدوميت از زمين بردند بيرون، ولي دوباره بر

  توانيد پيدا كنيد كه اين خصوصيت را داشته باشند.  بازيكن مي
ها خيلي تاثير دارد. ما در  كنم شرايط اجتماعي روي آدم من فكر ميآرش: 
اي به وطن  كشي هايي كه وجود داشت عالقه ه با همه مشكالت و حقگذشت

اي كه در جامعه و بين بازيكنان بود، در همه تأثير  و به مردم داشتيم. روحيه
 1350ي  گذاشت براي همين اگر در مورد پولِ اندكي هم كه اواخر دهه مي
تعصب  داديم و با شد، خيلي اهميت نمي گرفتيم، كمي باال و پايين مي مي

كنم در شرايط امروز  كرديم. ولي من فكر مي باشگاهي و ملي، بازي مي
چيزي به عنوان غيرت و تعصب ملي، در جامعه وجود ندارد و يا اين كه 

اي به جامعه و به  اند كه انگار هيچ دلبستگي جوانان در شرايطي رشد كرده
ول و آخر مردمشان ندارند و براي همين همه چيز شده است ماديات. حرف ا

گويند خون توي بازيشان نيست براي همين است.  زند. اين كه مي را پول مي
كرديم به هم كمك  خورديم همه سعي مي آيد وقتي يك گل مي يادم مي

شود بين بازيكنان ديد. به  كنيم. اما االن بيشتر درگيري و خشونت را مي
ماعي است نظر من تمام اين مسايل و مشكالت، بيشتر معلول شرايط اجت

  كه پس از انقالب در ايران حاكم شده است.
سال گذشته،  35در حالي كه با رشد تكنولوژي و ارتباطات و ..... در اين 

معلوم است كه بازي در ايران هم رشد كرده و سرعت گرفته اما 
كند.  اش نسبت به كشورهاي ديگر كمتر است و يا نمود پيدا نمي رفت پيش
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زيكنان هيچ دلخوشي از وضع موجود ندارند. مورد بايد قبول كنيم كه با
بردندش بيرون، تا  كالني مورد خيلي خوبي است. با برانكارد از زمين مي

آمد  پريد بيرون و مي شد مي كنار زمين برسد كمي دردش كه خوب مي
  وسط زمين. 

  
  االن هم هستند ولي تعداشان بسيار كم است.  آندرانيك:

ها بگويي؟ تو بازيكني بودي كه مدت  جوان آيا حرفي داري براي آرش:
اي. حتا پسر تو مدتي در تيم ملي فوتبال  طوالني در خارج بازي كرده

  كرده است. كمي هم از پسرت بگو؟ آمريكا بازي 
  

پسر من چهار سال پيش بهترين بازيكن آمريكا شد. در فينال آندرانيك: 
ان سال آقاي گل هم دو تا گل زد و قهرمان باشگاههاي آمريكا شدند. هم
ي هفتم بود كه شش  شد. برعكسِ من، پسرم فوروارد بود. سال بعد در هفته

گلر تيم  اي به سرش خورد.  هفت تا گل داشت كه در حين بازي صدمه
مقابل با زانو زد به سرش. مدت طوالني در بيمارستان بستري بود. 

ي تيم ملي امريكا اش را نيز مدتي از دست داد. باالخره برگشت و برا حافظه
بازي كرد. دوباره صدمه خورد. بازي آخر را براي گاالكسي انجام داد. و در 

سال فوتبال   20بازي سوم باز هم از ناحيه سر صدمه ديد. به او گفتم من 
ام و نديدم كسي اين همه به سرش صدمه بخورد كه به تو صدمه  بازي كرده

اش را به دست آورده ولي  سالمتي خورده. االن فوتبال را كنار گذاشته است.
  گيرد. اي بازي كند سر درد مي وقتي بخواهد حرفه

ي مربيان و بازيكنان مثل اميرآصفي، رايكوف،  در خاتمه دوست دارم از همه
ورديان، علي  هاملت داويديان، گارنيك مهرابيان، مهراب شاهرخي، كارو حق

شان بودم، تشكر  راهي كساني كه در باشگاه و تيم ملي هم جباري و همه
  كنم.

  . ممنون هستم از وقتي كه به من دادي تا با تو مصاحبه كنمآرش: 
*  

   گپي با جعفر نامدار
جعفر نامدار، يكي از بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه شاهين در 

هاي تيم ملي و  گيري از بازي بود. نامدار بعد از كناره1330 -40هاي  دهه
ري فوتبال پرداخت. او تنها داور ايراني است كه دو بار در جام باشگاه، به داو

 جهاني به عنوان داور وسط سوت زده و دو سه بار هم داور كنار بوده است.
ي آرش به سراغ جعفر نامدار رفتم تا گپي داشته  ي اين شماره نامه براي ويژه

ي فوتبال. هايش در جام جهان هايش در تيم ملي و داوري ي بازي باشم درباره
  خوانيد حاصل اين ديدار است. چه در زير مي آن
  

  
  

كسوتان فوتبال ايران بوديد كه پس از  آقاي نامدار عزيز، شما از پيش آرش:
چنين  خداحافظي از تيم ملي فوتبال و باشگاه، به سمت داوري رفتيد. هم

. من به عنوان يك در سطح جهان المللي يكي از بهترين داوران بين
كنم؛ خوشحالم كه وقت  ليست ايراني، به فردي مثل شما افتخار ميفوتبا

خود را در اختيار من قرار داديد. براي شناخت نسل جوان بگوييد جعفر 
نامدار كه بود، چه زماني در تيم ملي فوتبال ايران بازي كرد و چطور شد كه 

ت ي داوري فوتبال كشيده شد و مسابقات جام جهاني را سو كم به حرفه كم
  زد؟

 
كنم. من امروز يكي از بهترين  پرويز جان سالم عرض مي جعفر نامدار:
كردم مرد  ام در خارج از كشور است. هيچ وقت فكر نمي روزهاي زندگي

ي خودم و در كنار خودم ببينم.  بزرگ تاريخ فوتبال ايران را يك روز در خانه
ها بودي.  گويم. تو هميشه براي من جزو بهترين اين را بدون تملق مي

كنند خيلي به ندرت  كساني كه در دفاع بازي مي داني كه مشهور شدنِ مي
زحماتي كه  -كه در خط حمله بودند-ها آيد، هميشه تمام كننده پيش مي

شدند. اما مثل  كشيدند را به ثمر مي رساندند و مشهور مي مي  بازيكنان دفاع
زده بازيكن مثل ام اگر ما يا ام. من هميشه گفته شما كسي را نديده

شديم. در هر حال خيلي خوشحالم.  خاني داشتيم، قهرمان جهان مي قليچ
آيد از شما تعريف و تمجيد كنند اما اين  دانم كه شما خوشتان نمي البته مي

  واقعيتي است كه اين روزها بايد گفت. 
گويم:  پايان شما. ولي باور كنيد صميمانه مي با سپاس از محبت بي آرش:
  ام كه اليق اين همه لطف شما باشم. ي مردم وطنم كاري نكردهمن برا

ديدم آرزويم اين  ها را كه مي زماني كه من شروع به بازي كردم، شما قديمي
هاي  ي قبل از من بوديد. شما در بازي بود كه مثل شماها باشم. شما دوره

هندوستان و ژاپن شركت داشتيد. من خوشحالم كه قبل از من بازيكنانِ 
سيار خوبي مثل شما در تيم ملي بودند. از همه مهمتر اخالق و كرامت ب

ي خوبي براي فراگيري نسل  اي كه در نسل شما وجود داشت، زمينه ورزشي
، هر چه به جلوتر 1357دانم چه شده است كه بعد از انقالب  ما بود. اما نمي

است. از بحث تر شده  ايم، اين ويژگي اخالق و پهلواني روز به روز ضعيف رفته
  دور نشويم. قرار شد شما از خودتان بگوييد!؟

  
كنم آيندگان، الگوهاي خوبي داشته باشند  من هم آرزو مي جعفر نامدار:

  ام. هاي گذشته نديده اما من كه تا به حال كسي را نظير نسل
ي خيابان ري هستم. در دبيرستان پهلوي  ي خودم: من بچه و اما در باره

هاي خوب من بودند،  مطيعي و ساوجي همكالسي ناصر ملك ام. خوانده درس 
پدر من يازده بچه داشت كه من هم يكي از آنها بودم. با اين كه اداره يازده 
بچه بسيار مشكل است، پدر و مادر من زحمات زيادي كشيدند كه ما را چه 

اي رساندند كه همه خودكفا شديم. وقتي  پسر و چه دختر، به مرحله
افتم! اين  هاي قديمي چرمي مي وتبال قديم، من ياد آن توپگوييد ف مي
رفتيم خيابان  دانيد ما مي ها نيم باد بود و باد تمام نداشت. خودتان مي توپ

ها را  درست كنند بعد يخ  كردند تا در آنجا يخ شهباز. آنجا زمين را گود مي
رديم و در ك رفتيم از آن موقعيت استفاده مي بردند زيرزمين. بعد ما مي مي

اي  كرديم. نه وسيله برديم و بازي مي همان جا كه خاكي شده بود، توپ مي
كرديم تا يواش يواش آمدم  اي. آنجا خود به خود بازي مي داشتيم، نه مربي

فر بود كه مرد  عضو تيم شاهين شدم. البته اولين مربي من آقاي دانايي
يم ما تيم مردمي بود و بسيار خوبي بود. بعد هم به باشگاه شاهين رفتم. ت

مردم دوستش داشتند اما متأسفانه تيم تاج از محبوبيت كمتري برخوردار 
بود. مردم بيشتر به ما توجه داشتند. در كنارش تيم دارايي و تهرانِ جوان 

هاي خوبي بودند. بعد به آبادان منتقل شدم.  من دانشسراي  بود كه تيم
  تربيت بدني را تمام كردم. 

  چه سالي وارد تيم ملي شديد؟شما  آرش:
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قبل از آن در دانشگاه ادبيات سه سال كاپيتان تيم بودم كه  جعفر نامدار:

هر سه سال تيم برنده شد. در دانشگاه تربيت بدني هم همين طور. فكر 
بود براي تيم ملي انتخاب شدم. در آن روزگار به جاي  1338كنم در سال 

ابقات و مسافرت به كشورهاي ديگر، كم تيم ملي، بيشتر تيم تهران بود. مس
بود. يادم مي آيد سفرهايي به كشورهاي شوروي و ژاپن داشتيم من بك 

خواستند يازده نفر اول  كردم. البته در آن دوران وقتي كه مي راست بازي مي
كردند. مثالً تيمسار مكري كه  تيم را انتخاب بكنند دوستي و پارتي بازي مي

يلي هم زحمت كشيد، ولي در تنظيم تيم دخالت براي فوتبال ايران خ
دانستم كه در  كرد. در همان هندوستان من خودم را مستحق اين مي مي

همه بازيها بازي كنم، اما چون من از باشگاه شاهين بودم و آنها در تيم تاج! 
  چنين نشد.

  كرد!؟ پس هر كس هر مقدار كه مي توانست، پارتي بازي مي آرش:
  

بله تا اين كه يك روز رفتم پيش آقاي مكري و گفتم:  جعفر نامدار:
تيسمار مكري من جوون هستم و اينجا بقدري آناناس و موز خوردم كه پر 
از انرژي هستم، چرا در تيم نيستم؟! وقتي اين حرف را زدم، جلسه كرد و 

گويد از فرط انرژي دارم  خواهم مثل نامدار كه آمده مي گفت من بازيكن مي
وم. من بازي اسرائيل، هندوستان و پاكستان را بازي كردم ما ش منفجر مي

ها را برديم اما بازي چهارم را مساوي كرديم. منظورم اين  هر سه اين بازي
است كه فوتبال ما امكانات زيادي نداشت! مثل باشگاه شاهين؛ با اين كه 

خانه بود. ما در آن دوره  كني ما يك صندوق خيلي طرفدار داشت، لباس
هاي متعدد نداشتيم. يكي زمين شماره دو  كني يا استاديوم ش و لباسدو

خاكي   امجديه بود و زمين دبيرستان البرز و زمين شماره سه شهباز كه همه
كرديم. كنفدراسيون آسيا در آن موقع مثل  ها بازي مي بودند. ما در آن زمين

ات هم خيلي حاال نبود كه سازمان جوانان و نوجوانان داشته باشند. مسابق
ي پدر مادرم  كرديم من كه بين يازده بچه رفتيم بازي مي كم بود. وقتي مي

خواهد،  دانستم بازي خرج دارد، لباس مي پايبند ورزش فوتبال شده بودم مي
ها براي من مشكل بود. آن موقع ما  خواهد، همه اين پول اياب و ذهاب مي

جا  رساندم دروازه دولت و از آن نو خودم را مي نشستيم، از تهران تهران نو مي
رساندم به  امجديه. بعد از امجديه. استاديوم صدهزار  خودم را پياده مي

خواست نظير  نفري را درست كردند كه استاديوم آبرومندي بود. من دلم مي
  ها داشته باشيم.. ي شهرستان اين استاديوم را در همه

د در حالي كه نيمي از هاي خوب زياد شون چه فايده اگر استاديوم آرش:
ها را ندارند!  ها باشند اجازه ورود به اين استاديوم مردم ايران كه خانم

شود،  گيرند ساخته مي ها با بودجه دولت از مالياتي كه از مردم مي استاديوم
  توانند از حق خودشان استفاده كنند. پس نيمي از ماليات دهندگان نمي

  
ها  گذارند خانم كننده است كه نمي حتبراي من خيلي نارا جعفر نامدار:

ها بيايند. يكي از داليل موفقيت من اين  براي تماشاي ورزش به استاديوم
بود كه فاميل ما خيلي پرجمعيت بود. دختر و پسر جوانِ دبيرستاني و 

خواست بيايد بازي مرا ببيند! و  دانشگاهي، حتا مادرم خدابيامرز مي
آمدند بازي مرا  ام مي كردند. وقتي خانواده آمدند و به راحتي تماشا مي مي

انرژي  ي كردم همه گرفتم كه سعي مي كردند، به قدري جون مي تماشا مي
ات  گفت: جعفر، وقتي خانواده خودم را در زمين پياده كنم. دكتر اكرامي مي

تايم هم بازي كني. اين است كه  تواني سه هاف آيند براي تماشا، تو مي مي
ها نيايند فوتبال را  ي رشد فوتبال اگر مردم نيايند يا خانمبه نظر من برا

م كه مسئولين فعلي سازمان راانصافي است. من اميدو شا كنند، بيتما
بدني متوجه باشند كه مرد و زن بخصوص در ميادين ورزشي همه  تربيت

ها بايد  چيزشان بايد مساوي باشد و اين هم يكي از مواردي است كه خانم

سهم خود استفاده كنند. اين را بايد مسئولين بررسي كنند كه  بتوانند از
  هاي فوتبال زنانه هم داريم. حق بانوان ضايع نشود. در حالي كه تيم

ها بازيكن تيم ملي فوتبال بوديد، چطور شد  آقاي نامدار، شما سال آرش:
  تصميم گرفتيد به طرف قضاوت فوتبال برويد؟

  
كردم  وقع هم كه فوتبال بازي ميببينيد من همان م جعفر نامدار:

هاي مختلفي داشتم! مثالٌ در آبادان، رييس هيئت فوتبال آبادان  مسئوليت
طور، من رئيس  بودم. در دانشكده نفت آبادان و در دانشگاه ملي هم همين

تربيت بدني بودم. هميشه با ورزش سر و كار داشتم بخصوص با فوتبال. كار 
كردم. در مورد  عالقه داشتم. خيلي مطالعه ميخودم را بلد بودم. خيلي هم 

بردم از اين كه بتوانم از دانش داوري  داوري فوتبال هم واقعأ لذت مي
استفاده كنم. وقتي در فدراسيون فوتبال بودم مرا فرستادند به بانكوك براي 
ديدن كالس داوري. در آلمان هم دوره داوري ديدم. دو بار هم در 

وره ديدم. بعد مسابقات آسيايي بود رفتم در آنجا دانشگاهي در انگليس د
قضاوت خوبي كردم، سپس برگشتم، هنوز خوب پخته نشده بودم. دوباره در 

داور دنيا دعوت كردند. رفتم آنجا.  30المپيك مونيخ مرا بين  1972سال 
دادند. به من دو داوري دادند. برمه و  معموال به داوران آسيايي يك بازي مي

قضاوت كردم و آلمان شرقي با مكزيك را وسط قضاوت كردم. آن  شوروي را
اند. چند بازي  رفتند اما االن جدا شده موقع داورهاي وسط كنار هم بايد مي

مهم مثل آلمان شرقي با آلمان غربي كمك داور بودم كه خيلي خيلي مهم 
ر ترين داو شان براي من نوشتند كه اين دقيق هاي بود. به هر حال روزنامه

المپيك بود. من از آن به بعد خيلي خيلي عالقمند شدم. بعد ضيافتي 
داور بوديم و خيلي سخت است بين سي داور بخواهيد انتخاب  30دادند. 

كردم، حتا  ها قضاوت مي كنيد. وقتي برگشتم ايران هر وقت در استاديوم
كردند درست  كردم، مردم چون قبولم داشتند، فكر مي وقتي اشتباه مي

  ت. داور را بايد مردم قبول داشته باشند.اس
كنيد فوتباليست بودن شما و اين كه همه زير و بم اين  فكر نمي آرش:

  شناختيد در قضاوت درست شما تاثير داشته است؟ ورزش را مي
  

هايي كه فوتبال بازي نكرده باشند و  كامالً درست است. آن  جعفر نامدار:
زند. اين  د، خيلي به قضاوتشان ضرر ميباشن  با خواندن تئوري  داور شده

مسئله در داوري خيلي به من كمك كرده است. بالفاصله در المپيك  
انتخاب شدم و مسابقه فرانسه و گوآتماال را قضاوت  1976مونترآل كانادا در 

آلمان در برلين بازي شيلي و استراليا را  1974كردم. مسابقه جام جهاني 
ري بودم كه براي مرحله نهايي انتخاب شده قضاوت كردم و جزو شش داو

كردند كمك  بودم. براي بازي سوم و چهارم كه ايتاليا و لهستان بازي مي
آرژانتين انتخاب شدم و بازي مكزيك  1978داور بودم. بعد در جام جهاني 

در المپيك ناشنوايان در امريكا  1984و لهستان را قضاوت كردم. و در سال 
ش و انگلستان و شوروي را قضاوت كردم. اكنون كه در بازي آلمان و اطري

اي هم هستند، به ياد  بينم كه حرفه ها را مي امريكا هستم و اين فوتباليست
كرديم.  داديم بازي مي افتم كه زير آماتور بوديم  و حتا پول مي خودمان مي

ي هايي دارا دادند. حاال ببينيد چه فوتباليست در داوري هم چيزي به ما نمي
ها، از  اند و كساني مثل مرحوم برومند يا خيلي از قديمي هايي شده چه ثروت

  فوتبال چي دارند؟
به نظر من مهم اين بوده كه وقتي شما آمديد رييس هيئت داوران  آرش:

شديد تا جايي كه به ياد دارم، يك سري طرح و برنامه هم داشتيد يك 
توانيد  بال انجام داديد. ميي داوران فدراسيون فوت سري كارها براي كميته

  ها بدهيد؟ شرح كوتاهي از اين فعاليت
  

زماني كه من رئيس كميته داوران بودم، فدراسيون ما خيلي  جعفر نامدار:
    بان و بيژن معتمدي. در هر كميته خوب بود. كامبيز آتاباي و هوشنگ ديده
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ن بودند. شناختند. همه اهل ف گذاشتند كه فوتبال را مي كساني را مي
كنند. ما با كميته داوران فوتبال  كساني كه اهل فن باشند پيشرفت مي

مان را  نفر از داورهاي 10-12انگلستان تماس داشتيم. من در حدود 
فرستادم آنجا تا دوره ببينند و برگردند. همين طور به يوگسالوي و آلمان. 

ده بود ايران و به قدري كالس داوري ما باال بود كه رئيس كميته داوري آم
اي نوشت كه تيترش  وقتي سيستم داوري ما را ديد در برگشت مقاله

گويم كه ما  بود.  بسيار از ايران تعريف كرده بود. من نمي» داوري در ايران«
مشكل نداشتيم، مشكل هم داشتيم. همه جلو افتاده بوديم! داوري ايران را 

قاي نظري يا آقاي صالحي در سطح جهان، قبول داشتند. حاال من بودم يا آ
ها همه تحصيلكرده بودند و حداقل ليسانس داشتند.  و آقاي رياحي. اين

هاي  المللي خودشان را نشان دادند. بازي هاي بين ها رفتند در ميدان اين
هايي  آسيايي، بازيهاي المپيك آسيايي در تهران، بانكوك و ... در اكثر بازي

  كردند. وب استقبال ميكه داشتيم از داورهاي ما خيلي خ
خود من بدشانسي آوردم! براي رياست كميته داوران آسيا انتخاب شدم. از 
شركت نفت منتقل شدم به فدراسيون فوتبال. درست شش ماه به انقالب 
مانده بود. خيلي ما را قبول داشتند خيلي زياد. من همان موقع به استخدام 

امريكا و از توانايي من استفاده فدراسيون فوتبال آمريكا درآمدم كه بيايم 
كنند. همه كارهايش هم تمام شده بود ولي خورد به انقالب و يك سال 
خروج از ايران ممنوع شد. رفتم پيش پسر آقاي خميني كه بازيكن تيم 

خواهم  اي برايم آمده مي شاهين قم بود. يك نامه به او نوشتم كه دعوتنامه
خره نتوانستم بيايم. حتا به وزارت امور بروم. كه گفتند بايد صبر كني. باال

ي امريكا را الاقل بكن كانادا. گفت  خارجه هم رفتم. گفتند اين دعوت نامه
آقاي نامدار دردسر براي خودت درست نكن. من باالخره گذشتم. بعد به 

خواستند تحصيل كنند، ترك وطن كرديم و آمديم  هايم كه مي خاطر بچه
  امريكا.

المللي فوتبال از شما  ه در امريكا بوديد، فدراسيون بينشنيدم زماني ك* 
  براي كنگره داوران دعوت كرده!؟

  
يك كنگره بزرگ داشت » اي. اف. سي«بود كه   2009سال  جعفر نامدار:

بودند، » اي. اچ. سي«كه تمام نمايندگان كشورهايي كه عضو فيفا و عضو 
رئيس فدراسيون بين كشور در كنگره حاضر بودند.  47دعوت شده بودند. 

اي به نام من فرستاده بودند كه خبر  المللي اروپا و آسيا نيز بودند. دعوتنامه
نداشتم.، تا اين كه آقاي بهارمست كه در امريكا داور هستند و باعث افتخار 

گردد و  در دنبال تو مي به در» اي. اف. سي«ما ايرانيان، به من گفتند كه 
گ زدم. خوشحال شدند و بالفاصله مدارك را اي به من داد. من زن شماره

فرستادند و من هم پر كردم و فرستادم. پس از چند وقت، بليط هواپيما و 
  همه امكانات سفر را  فرستادند. 

من به كنگره رفتم. ديدم چه تشكيالتي! فقط براي تجليل از داوران 
. آقاي اي بود كه در جام جهاني بودند. من آنجا مات مانده بودم آسيايي

كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال ايران و آقاي نظري هم از ايران آمده 
  بودند. خالصه مجلس بسيار باشكوهي بود و كلي پول و وسايل ورزشي كادو 

اي  همام رئيس كنفدراسيون آسيا بود. براي من روز تاريخي دادند. دكتر بن
وم آنجا براي جا، فدراسيون سنگاپور از من دعوت كرد تا بر بود. همان

  شان صحبت كنم. داوران
  بينيد؟ شما امروز وضع داوري فوتبال جهان را چگونه مي آرش:

  
شان  ها، وضع امروز داوران در سطح جهاني مثل فوتباليست جعفر نامدار:

كنند،  خوب است. در هر تورنمنتي كه در جام جهاني يا المپيك قضاوت مي
بيست هزار دالر هم به داور كنار.  دهند و به داور وسط چهل هزار دالر مي

ها و مربياني مثل  در حالي كه در گذشته داوراني مثل من و حتا فوتباليست
كرديم. در گذشته همه در ايران آماتور بودند و  مهاجراني، پولي دريافت نمي

  گرفتند. تنها پول ناچيزي براي اياب و ذهاب مي
يران عضويت داشتيد و هم به نظر شما كه هم در تيم ملي فوتبال ا آرش:

در كميته داوران، چه تفاوتي بين فوتبال قبل از انقالب بهمن و بعد از آن 
  هايي دارند؟ كنيد؟ در واقع آن دوره و اين دوره چه ويژگي مشاهده مي

  
در آن دوره   اول از همه اين كه آن تيم ها آماتور بودند. همه جعفر نامدار:

كرديم. اما  جود داشتيم، در زمين پياده ميعرق ملي داشتيم و آن چه در و
ها ميليونر هستند مرتب مواظب پاهايشان  امروز چون اكثر فوتباليست

  هستند.
جا كه قرار است براي تيم ملي بازي كنند، از خود تعصب  در واقع آن آرش:

  دهند. نشان نمي
  

ايشان اي و سرمايه زيادي بر دقيقاً، در حالي كه فوتبال حرفه جعفر نامدار:
هاي  در نظر گرفته شده است. همه داراي امكانات خانه و ويال و ماشين

رفتيم  دادند مي متعدد هستند. اما اگر اون موقع اين امكانات را به ما مي
زديم. رفته بوديم در بازي هندوستان، آمدم سر بزنم، سرم شكاف  همه را مي

ي كردم. نه تنها من برداشت؛ بالفاصله باند بستم و رفتم با سر شكسته باز
اند اما  اي شده اين طور بودم، همه واقعاً فداكاري مي كردند. حاال حرفه

هاي ايران باشگاه دولتي هستند.  اي بودن را ندارند. اكثر باشگاه شرايط حرفه
ها بدون استاديوم هستند، اين همه بودجه صرف بازيكن  بيشتر باشگاه

كدام نتيجه خوبي نگرفته  ملي هيچكنند اما نه تيم جوانان و نه تيم  مي
  است. اصالٌ فوتبال زير ساخت ندارد. شما چند بار قهرمان آسيا شديد.؟

  سه بار.  آرش:
  

سه بار قهرمان آسيا. همين حشمت مهاجراني سه بار تيم  جعفر نامدار:
هاي ميلياردي،  جوانان ايران را اول كرد. در حالي كه امروز با صرف بودجه

هاي  ايم و حتا با اين كه شانس سهميه تيم عيفي گرفتهنتايج بسيار ض
آسيايي براي شركت در جام جهاني به چهار و نيم رسيده است، شانس 

  انتخاب ايران بسيار ضعيف شده و اين براي فوتبال ما بسيار سنگين است.
  جعفر عزيز،  ممنونم از وقتي كه به من اختصاص دادي.  آرش:

*  
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  گارنيك مهرابيان
  

ترين بازيكنان و  ترين و قديمي كش گارنيك مهرابيان يكي از زحمت آرش:
ايران بود،  ي ارامنه ي مربيان تيم آرارات تهران بود. او مورد احترام جامعه

هايي مانند كارو حق ورديان، آندرانيك اسكندريان، آرشاوير  فوتباليست
زيكنان تيم دانند. گارنيك خود از با ملكيان و... خود را مديون گارنيك مي

تهران و تيم ملي ايران و از مربيان فوتبالي بود كه بازيكنان خوب و آينده 
كرد و با تعليم و  را در محالت انتخاب مي -خصوصاً بازيكنان ارامنه -دار 
  داد. سازي، آنان را براي بازي به تيم آرارات تهران تحويل مي آماده

ا با او داشتم، خواهش كردم در ديداري كه در شهر گلندن كاليفرنياي امريك
كار  ي براي آشنايي بيشتر نسل جوان فوتبال ايران، كمي از خود و سابقه

  خوانيد حاصل اين ديدار است خود را براي ما بازگو كند. آن چه در زير مي
******  

اي  در خانواده 1316مصادف با  1937من در سال گارنيك مهرابيان:  
تهران، يك مغازه كوچك داشت و طبق متوسط به دنيا آمدم. پدرم در 

گفتند يعني عرق  كرد. اين طور مي معمول ارامنه، پياله فروشي مي
كردم. ما  فروخت. خيلي قديم بود. من از بچگي در فيشرآباد زندگي مي مي

هاي مسلمان  پنج جوان ارمني بوديم كه هميشه با هم بوديم. البته دوست
كه  مان ورزشكار شديم. شايد به خاطر آنهم داشتيم. از ما پنج نفر چهار نفر

محل باشگاه تاج يا دوچرخه سواران سابق، آن موقع در خيابان ايرانشهر قرار 
هاي محلي داشتيم.  داشت. ما آن موقع خيلي كوچك بوديم و بازي

خورديم. هشت نفر بوديم. پنج ارمني و  كرديم، كتك مي رفتيم بازي مي مي
القه پيدا كرديم كه فوتبال بازي كنيم. سه مسلمان. بعد يواش يواش ع

سواران، يك قطعه زمين بود. خدا بيامرزد علي  انتهاي باشگاه دوچرخه
فر را كه مربي اول من بود. از او چيزهاي فراواني ياد گرفتم. علي آقا  دانايي

اين تكه ». بچه«گفت:  بود. به بيشتر ما مي» بچه«اش  هميشه تكه كالم
هم اثر گذاشته بود و با اين كه اكثر شاگردانم مثلِ  كارو آقا رو من  كالم علي

  گفتم، بچه.  و آرشاوير و اسكندريان بزرگ شده بودند، باز من به همه مي
وقتي تيمسار خاتم كاپيتان تيم دوچرخه سواران تاج بود و من هم عالقه 

ام نزديك بود از من خواهش كرده بودند و پول اتوبوسم را هم  داشتم و خانه
رفت،  ها را با خودم ببرم. اتوبوس تا دم امجديه نمي دادند كه اين توپ مي

كردم.  ها بازي مي رفتم. در راه هم با آن يك پانصد متري را هم پياده مي
گفت: اين  فر مي اش بازي مرا گرفته بود. به علي آقا دانايي خاتم خيلي چشم

ب بود. به هر گذاشتي با ما بازي كند خو بچه خيلي كوچك است اگر مي
آقا بود. او به ما گفت كه اين  حال ما آن زمين را پاك كرديم. خواست علي

هاي دوستانه با هم بكنيد.  ها بياييد پاك كنيد و بازي زمين اينجا افتاده، بچه
دانيد كه در  ما به دليل فشاري كه رويمان بود بازيمان خوب شد. شما مي

پدرم موافق ورزش و فوتبال نبود  شود. من زمين كوچك رفت و آمد زياد مي
گفت بيا درس بخوان. متأسفانه من دوازده سالم كه بود و ششم  و دائم مي

 -ابتدايي بودم پدرم فوت كرد. زندگي من خيلي تغيير كرد. خوشبختانه،
ام با  كنم. پدرم دوبار ازدواج كرده بود و نامادري البته االن اين طور فكر مي

رد. چون متمايل به فوتبال شدم از مدرسه كه ك من زياد سازگاري نمي
رفتم باشگاه و در آن زمين خاكي  گذاشتم و مي هايم را مي آمدم كتاب مي

كرديم. بعد علي آقا خيلي محبت داشت. خيلي چيزها به ما ياد  بازي مي
گفت سعي كن در زمين خودت باشي. نگاه نكن ببيني ديگران چه  داد. مي
هاي  تواني بكني. خيلي درس يني تو چه كار ميكنند. سعي كن بب كار مي

  خوبي به ما داد.
من بازي را از تيم دوچرخه سواران شروع كردم كه بعداً تاج شد. خوب 
خاطرم هست كه از آن پنج شش نفر كه با هم بوديم من و بازيك غازاريان 

خواهم بروم  به فوتبال آمديم ولي در بين راه يك روز بازيك به من گفت: مي
وكسور بشوم. من هم گفتم خيلي خوب و چون خيلي با هم نزديك بوديم ب

آيم. رفتيم آقاي پطروس نظربيگيان مربي بود.  من گفتم من هم با تو مي
ها را به ما داد و گفت كمي  خواهيم بوكس بازي كنيم. دستكش گفتيم مي

بازي كنيد. آن طرف مقابلمان يادم نيست چه كسي بود اما بعد از اين كه 
چند تا مشت توي صورت من زد اشك از چشمم روان شد و دماغم پر خون. 

خواهم بوكسور بشوم. اما، بازيك ماند و قهرمان  گفتم آقا پطروسيان من نمي
ام عوض شد و  هاي المپيك رفت. من هم مسير زندگي بوكس شد و به بازي

بود  ام خوب صد در صد به دنبال فوتبال بودم. به قدري كنترل توپ و بازي
آقاي جاللي كه  -دفتر باشگاه جلوي در بود-آمد  كه هر بار مهمان مي
ي ماست.  كرد كه اين بازيكن آينده كرد و معرفي مي دفتردار بود مرا صدا مي

آقا طي كردم. يواش يواش و پله به پله از نوجوانان به  من مسيرم را با علي
آقا  آن موقع هم علي جوانان آمدم و در هفده سالگي وارد تيم تاج شدم. تا

مربي تيم تاج بود. خيلي خوب يادم هست كه در همان هفده سالگي مربي 
خارجي آمده بود براي بازيهاي تيم ملي، مرا هم دعوت كرده بود. رفتم براي 

ها  ها بچه هاي تيم ملي، از قضا چون كنترل توپم خوب بود، آن موقع تمرين
توانستم  را نشان داد. من مي تكنيكشان خيلي ضعيف بود. بازي من خودش

ها را بازي كنم. مربي خارجي من و جديكار را براي اولين بار  پست ي همه
هاي آسيايي هندوستان. رفتيم  دعوت كرده بود به تيم ملي  براي بازي

ساعت مانده به پرواز، دو بازيكن  48هاي لباسمان را هم گرفتيم. اما  اندازه
در ضمن  -دوست ندارم نام كسي را ببرم  برم چون من كه نامشان را نمي

از نظر من تيمسار خسرواني مقصر بود.  -ها مقصر بودند كنم آن فكر نمي
ي خسرواني  آيند به آقا اين دو بازيكن از تيم شاهين خط خورده بودند و مي

آييم تيم تاج. متأسفانه  گويند اگر اين بازيها را برويم بعد از برگشت مي مي
ل كرده بود. يك ارمني بود كه مترجم فدراسيون آن موقع تيمسار هم قبو

بود. يادم مي آيد بعدازظهر بود و جلوي باشگاه ايستاده بوديم و خيلي 
ايم كه برويم براي  خوشحال بوديم كه در سن هفده سالگي انتخاب شده

آمد باشگاه تاج،  بازيهاي آسيايي. ديدم اين مترجم فدراسيون كه هميشه مي
مي گرفته است. به من گفت: گارنيك حوصله داري؟ يك خبر اش ك قيافه

برايت دارم. گفتم چه خبري؟ خوب است يا بد؟ گفت: بد. چيزي كه در 
آن موقع تيمسار  -كردم. گفت: آقاي خسرواني  ام اصالً فكرش را نمي زندگي

قبول كرده و اسم تو و  -مكري رييس فدراسيون بود كه با هم رابطه داشتند
ها ببرند. ما  خط زده و موافقت كرده كه آن دو نفر را براي بازي جديكار را

آن موقع خيلي ناراحت شديم. ولي تصميم گرفتيم كه به خاطر اين مسئله 
باشگاه عوض نكنيم. تيم ملي رفت و مساوي كردند و برگشتند. در موقع 
برگشت اين دو نفر را طبق توافقي كه كرده بودند نشاندند روي دوششان. 

من در  ي ي يك ساعت هم بهشان هديه دادند. اين بدترين خاطرهنفر
دانيد كه در هفده سالگي موقعيتي كه براي آدم پيش  فوتبال بود. چون مي

آيد دنياي ديگري است. در هر صورت من فوتبال را در تيم تاج ادامه  مي
هاي تهران شديم و به اصفهان رفتيم. آن  دادم. سال بعد قهرمان باشگاه

كردند و قهرمان ايران معلوم  آمدند با هم بازي مي ها مي شهرستان موقع
هاي خوبي داشتيم كه از من  شد. تيم ما قهرمان ايران شد. البته بازيكن مي

كناني، نادر افشار،   بزرگتر بودند. دو سه سالي با من فرق داشتند: پرويز كوزه
م ما بودند. در هر بيگي و محمود بياتي در تي زاده، حسن جديكار، عارف قلي

كردم  كرد و فكر مي حال هميشه ته دلم اين مسئله برايم ناراحتي ايجاد مي
چرا اين حق را از من گرفتند؟ بعد آقاي فكري مربي تيم ملي شد. مرا براي 

كانادادراي شروع به كار  ي هاي ديگري دعوت كردند. من در كارخانه بازي
كارخانه به من گفت كه تيم  كردم كه صاحبش ارمني بود. يك روز صاحب

يك آمده ولي تيمش خيلي  ي دو به دسته ي آرارات به زحمت از دسته
هايش پير هستند. بياييد برويد تيم را درست كنيد. من  ضعيف است. بازيكن
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به باشگاه آرارآت رفتم. پشيمان نيستم. دوست داشتم يك روزي مربي 
  بشوم و اين مسئله خيلي به من كمك كرد. 

گذاشتم و به من قول دادند كه به تيم كمك  احب كارخانه احترام ميبه ص
هاي ارامنه را جمع  هاي مختلف بازيكن كنند. رفتم و شروع كردم از تيم

هاي ارمني  كردم. خوشبختانه موقعي كه در تيم تاج بودم هميشه بازيكن
آمدند به سمت فوتبال. به هر  ارامنه اول مي ي خيلي داشتيم. انگار همه

بازيكن داشتيم.  14ها جمع كرديم. سال اول  حال ما آن تيم را از باشگاه
هاي دسته يك بين پانزده تيم  هاي باشگاه بيشتر از اين نداشتيم. در رقابت

شود، بايد بازيكن يا بسازيم يا  ششم شديم. بعد فكر كردم اين طور كه نمي
بگيريم. پولي هم  پيدا كنيم. اجازه هم نداشتيم غير از ارمني كس ديگري را

برادر  -ورديان نداشتيم. ولي عشق بود. عاشق فوتبال بوديم. شاهين حق
يكي از افرادي بود كه به كمك او، توانستم كارهاي زيادي براي  -بزرگ كارو

ارامنه در اين  -ارامنه انجام بدهم. به شاهين گفتم برويم نارمك و مجيديه 
اكي بازي بگذاريم و ببينيم اگر هاي خ آنجا در زمين -محالت زياد بودند

بازيكني پيدا كرديم بياوريم آرارات، تا حداقل هيجده بازيكن داشته باشيم. 
هاي  ما اين كار را شروع كرديم و واقعاً خيلي هم موفق شديم. خيلي بازيكن

بازيكن  22خوبي پيدا كرديم كه از اين محالت آورديم.  تيم در سال بعد 
ام اگر اسم ببرم خيلي زياد  وبي را تربيت كردههاي خ داشت. من بازيكن

 ورديان، آندرانيك اسكندريان، آرشاوير ملكي جزء آن شوند ولي كارو حق مي
  ها بودند. 

گويم. يك روز داشتم با  آرشاوير يك داستان كوتاهي دارد كه برايتان مي
 شد. تابلوي رفتم مجيديه كه اتوبوس از ميدان عشرت آباد رد مي اتوبوس مي

باشگاه شبديز را ديدم. در ايستگاه بعدي پياده شدم. بعدازظهر بود. گفتم 
ببينم چه خبر است. چون خودم تمرين نداشتم وقت داشتم. ديدم چند تا 

زنند به ديوار. مدير باشگاه هم دوست من بود. دوست  جوان دارند توپ مي
و از صداي  زند نزديكم بود. بعد ديدم جواني نازك اندام دارد آنجا توپ مي

توپ فهميدم بازيكن بدي نيست. يواشكي صدايش كردم. گفتم آرشاوير 
دوست داري بيايي آرارات. گفت: آره و من او را بردم. دوستم خيلي 

  رود، در آن آسفالت و ...  ها كرد ولي من گفتم اين اونجا از بين مي شكايت
زمين. خودتان توي   او را آوردم و بعد از چند ماه در مقابل پاس گذاشتم

هاي قلدري داشت. ما دو سه تا گل خورديم اما  دانيد كه پاس هم بازيكن مي
آرشاوير از بيست متري يك شوت قوي زد به طاق دروازه. از آن روز 

ورديان  ايم. بعد از آن كارو حق فهميدم كه يك سنتر فوروارد هم پيدا كرده
تر بود. ماييس به  موفقرا دارم. دو تا برادرهاي ماييس و آريس كه ماييس 

تيم ملي هم رفت. باغديك عابديان را داشتم كه به نظر من براي فوتبال 
  ايران يك حسن نظري دوم بود. بك راست خوبي بود. 

گري فيفا در ايران را ديدم  و كار با آقاي آتاباي،  مربي ي بعد از آن دوره
  رئيس فدراسيون فوتبال 

در پوالد بوديد آيا اين قبل از اين   ورهكنم كه شما يك د من فكر مي آرش:
  دوران است يا بعد از اين؟

  
هاست. خب با آرارات كار كردم. بعد از شش هفت سال  قبل از اين گارنيك:

ششصد تومان براي رفت و آمدم به من بدهند كه  - قرار شد ماهي پانصد
رادر اين هم عقب افتاد تا اين كه خسته شدم و استعفا دادم. آقاي شاهين ب

من را گرفت كه بيا يك تيم جوان درست كنيم. گفتم باشد تيم  ي كارو يقه
جوان درست كنيم اما با چه اسمي برويم شركت كنيم. رفتيم پوالد را پيدا 
كرديم. رييس باشگاه صاحب زمين و تشكيالت بود و مرد خوبي بود و گفت 

فتم باشه اما خواهي بكن. گ كه من به تو خيلي اطمينان دارم، هر كاري مي
يك كمكي، يك پيراهني و...... آدمي ثروتمندي نبود اما طبع بلندي داشت 

ها را از  اي هم داشت. با شاهين آمديم دوباره بچه و عشق به ورزش. زورخانه
محالت براي پوالد جمع كردن. ديگر كارو در پوالد نبود. آندرانيك 

كند.  خوب بازي مي اسكندريان را يك روز برادرش آورد و گفت اين خيلي
كند،  هايي مي من او را نگاه كردم ديدم در زمين بسكتبال پوالد چه جهش

م او را گرفت. يكي دو سالي ا كند، چپ، راست، خيلي چشم اي مي چه سعي
ها كار كرديم و يك بار هم آمديم فينال در مقابل آرارات. گير  با اين بچه

ريم يا نه؟ بعد به ارامنه چه بگوييم؟ دانستيم بايد از آنها بب كرده بوديم! نمي
بختانه باختيم. يك ماه كه  بعد آمديم و گفتيم بازي است ديگر. خوش

طور و  كني و من هم همين گذشت به شاهين گفتم تو كه از جيبت خرج مي
گذاشتيم.  ي من مي  مان است. جلسه فوتبال را در خانه براي عشق و عالقه

كرد و شده بود طرفدار  ندويچ درست مياين خانمِ من هم بيچاره هي سا
خواهد و ما  ها حيف هستند و اين كارها پول مي فوتبال. گفتم بيا اين بچه

تان را برداريد و  ها را جمع كردم و گفتم به نظر من تيم نداريم. يك روز بچه
برويد به تيم آرارات. آن موقع امير آصفي مربي تيم آرارات بود. حاال كه اسم 

آمد الزم است يك يادآوري بكنم كه من از امير يك استفاده  امير آصفي
اي  كردم چون حرفه اي فكر نمي كردم حرفه خيلي بزرگي بردم. كار كه مي

دانستم.  گري هم چيزي نمي كردم. از مربي نبودم. مربي بودم اما بازي هم مي
را در فدراسيون ديدم. آمد مرا بغل كرد و بوسيد و گفت من  يامير آصف

تم با باشگاه آرارات قرارداد بستم. پرسيدم چه قراردادي؟ گفت: شش هزار رف
تومن. او را ماچ كردم. گفت چرا مرا ماچ كردي؟ گفتم من هم ارزش خودم 

بينم پنج شش هزار تومن بايد حقوقم باشد نه اين  را فهميدم. االن دارم مي
اين طوري  كه پانصد تومن و آن را هم نداده باشند. بعد امير گفت: جداً

ات نيستي بيا با تيم  بان مرا صدا كرد و گفت اگر مربي تيم است. بعد ديده
ملي كار كن. دستيار بشو كه آن موقع آقاي اوفارل به عنوان مربي آمده بود. 
رفتم با اوفارل. چون آن موقع قرار بود المپيك آسيايي در ايران برگزارشود. 

اجراني هم كمكش بوديم. آندرانيك اوفارل مربي تيم ايران بود و من و مه
داد اما تاج  اسكندريان آن موقع از آرارات رفته بود تاج. چون آرارات پول نمي

پول داشت. در ضمن با كارو نزديك بودند و كارو بيشتر كارهايش را انجام 
داده بود. رفتم تيم ملي براي كمك به اوفارل و همراهي با مهاجراني. در 

آندرانيك اسكندريان انتخاب نشده بود. ديدم اوفارل  فينال قهرمان شديم.
جويد.  هايش را مي جود. هر وقت ناراحت بود ناخن هايش را مي دارد ناخن

ام خيلي خوب نبود! باالخره پرسيدم، گفت  من هم در آن موقع انگليسي
ام چون بهترين بازيكن آسيا در آن موقع  براي بك راست خيلي ناراحت

دانم  يعني بهترين گل زن آسيا. خيلي ناراحتم و نميگوش چپ عراق بود 
ها  شناسم اگر موافقت كنيد. (اين چه كار كنم. گفتم واهللا من يك نفر را مي

هاست.) بعد آندرانيك را  روز قبل از شروع بازي 16گويم مال  را كه مي
ها را  معرفي كردم. دو سه نفر را هم مهاجراني گفت. اوفارول گفت بايد اين

اش را برداشته بود و رفته بود  كنم. در آن زمان آندرانيك زن و بچهتست 
شمال. به شاهين برادر كارو كه خدا حفظش كند گفتم بپر آندرانيك را پيدا 
كن. باالخره با تلفن و غيره او را پيدا كرد و آورد براي تست. وقتي تستش 

اشته بودند پوشيدند. آندرانيك را گذ كرد در آن زمان قرمز و سفيد مي مي
فهميد  بك چپ و پروين و حسن روشن را گذاشته بودند مقابلش. شما مي

گويم. دو بازيكن خوب را گذاشته بودند روبرويش. با او صحبت  كه چه مي
ي  كردم و گفتم نگذار اينها رد بشوند چه پروين چه روشن. پروين ضربه

ن روز بهترين ها. آ اولش را كه بزند ديگر تمام است و خالصه از اين حرف
بازي را كرد. از اين شش نفر كه براي آزمايش آمده بودند اوفارل فقط 
آندرانيك را نگهداشت. ولي يك مسئله بود كه آندرانيك از فرم خارج شده 

اش كنيم. ايران  بود. چون رفته بود شمال و... او را دادند دست من كه آماده
ه آنها را برد. من دائم به با تيم بحرين و با تيم هاي عربي بازي داشت ك

ها. اما او  گفتم آندرانيك را هم بگذاريد مقابل اين تيم اوفارل و مهاجراني مي
را هي نگه داشتند تا اين كه رسيديم به فينال با عراق. باز اوفارل شروع كرد 

هايش. گفتم چيه؟ چون در آن زمان يك بازيكن قشقايي  به خوردن ناخن
ازيكن خوبي بود. تكنيك داشت ولي كند بود. آمده بود در تيم ملي. ب
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رفت، اينها  كرد، چپ و راست مي كرد، پرشي كه مي اي كه آندرانيك مي بازي
همه خيلي بهتر بود. به هر جهت روز آخر به اوفارل گفتم درست است كه 
من ارمني هستم و او هم ارمني ولي من به اين خاطر نيست كه سفارش 

ريد. باالخره او را جناح چپ گذاشت و آندرانيك هم كنم اندرانيك را بگذا مي
ي آخر بازي آندرانيك  هايش را انجام داد. ده دقيقه يكي از بهترين بازي

عضله مچ پايش گرفت. او را آورديم بيرون و قشقايي رفت داخل زمين.  
مان كرد. در هر صورت در اين  نزديك بود سه تا گل بخوريم كه خدا كمك

  پيشرفت كرد.شرايط آندرانيك 
ي و بخصوص ارامنه هاي تيم مل دهي با بچه هاتي كه مي با اين توضيح آرش:

ها در مورد اين قضيه كه  اي. خودت بعد از گذشت سال ركردهاي كا يك دوره
  اند به تيم ملي چه حسي داري؟ اند تيم آرارات و بعد رفته هاي ارامنه آمده بچه

  
ه كالس فيفا در ايران رفتم. من اول يك توضيحي بدهم. من ب گارنيك:

شصت نفر بوديم. آقاي حبيبي اول شد و من دوم شدم. آن وقت من تيم 
بان معاون فدراسيون فوتبال مرا به عنوان مربي به تيم  نداشتم، آقاي ديده

هاي شيراز  هاي تيم ملي كار كردم بچه ملي دعوت كرد. وقتي در اردو با بچه
شيراز شش ماه كار كردم ولي ديدم به من خيلي عالقمند شدند. رفتم 

هاي خوبي بودند و بازيكنان خوبي  شود. با باشگاه مشكل بود وگرنه بچه نمي
داشتند. از آن طرف با تيم ملي كه كار كردم بعد از اتمام بازي ها مرا به 
عنوان نماينده يا مربي فدراسيون فوتبال فرستادند تعليم جوانان زير بيست 

ن داشتند. فنالند بود، عربستان و يك كشور ديگر. پنج سال. تورنمنت جوانا
تيم هم از ايران آمده بود، خوزستان، تبريز، تهران و ... آنجا داشتم بازيكن 

بان به من زنگ زدند و از من يك مربي  كردم كه آقاي ديده انتخاب مي
خواستند. گفتم جاويد آنجاست ببينيد اگر موافق است و اگر دوست دارد 

اش  گويم برو. دوست دارم اينجا باشد ولي اگر شرايط لبته من نميبرود. ا
كنم يكي از عوامل  خوب است برود. رفتم با مدير عامل صحبت كنم. فكر مي

سازي بود  سازي داشتم مدير عامل ماشين هايي كه با ماشين بزرگ موفقيت
ورزش كه در آمريكا درس خوانده بود و با فوتبال آمريكا آشنا شده بود و با 

دانست. به من گفت: گارنيك  بزرگ شده بود. او از ورزش خيلي چيزها مي
خواهم اين است كه سه سال ديگر  اين تيم ماست و چيزي كه از شما مي

تيم خوبي داشته باشيم و بيشتر افرادش تبريزي باشند. با اين شرايط 
يايد به قرارداد بستيم. تيم را برداشتم رفتم. آن موقع براي اين كه تيمي ب

ها دو گروه بودند. يك گروه در جنوب و يك گروه  جام تخت جمشيد دسته
آمدند به جام تخت جمشيد. ما  هاي اين دو گروه مي از شمال و فيناليست

هم همين كار را كرديم. ما افتاديم با مازندران. با هر شرايطي بود مازندران 
خوبي بود. باالخره با  را برديم. بعد آمديم با كرمان افتاديم كه تيم خيلي

دفاع و گردن كلفتي اين تيم را برديم. سال اول تيم را آورديم ليگ تخت 
خواهم بروم.  جمشيد. من رفتم به مدير عامل گفتم پاداشم را بدهيد مي
گل  10-12گفت اگر اين تيم برود در جام تخت جمشيد از هر تيمي 

يك واقعيتي بود از هر توانم با اين تيم بروم در زمين.  خورد من نمي مي
نفرشان باالي سي سال بودند. آن  9رفت توي زمين  يازده بازيكني كه مي

دهم كه اختيار تام داري،  موقع چيزي نبود. باالخره گفت من به تو كاغذ مي
 10خواهي انجام بده. آمدم تهران  خواهي، هر خريدي كه مي هر كاري مي

ها كار كردم. نيم فصل اول، ما  اين هاي دو و سه. روي بازيكن بردم. از دسته
جزء سه تيم اول بوديم. چون شرايط آب و هواي تبريز و زمستانش خيلي 
سخت بود ما مجبور بوديم پشت سر هم بيرون بازي كنيم. مقرمان شده بود 

شدند. آن موقع  ها خسته مي مشهد، تهران، آبادان. در نتيجه روحاً بچه
  ند. در هر صورت نتايج خوبي داشتم. اي نبودند همه آماتور بود حرفه

تا اين كه انقالب شد و همه چيز به هم خورد و قراردادمان هم آنجا ماند، 
رفته   سال برگشتم به ايران. 18ولي من خيلي خوشحالم چون وقتي بعد از 

بودم يك بازي نگاه كنم كه يك نفر در استاديوم شماره تلفن مرا گرفت و 

اهد..... از تبريز يك نفر به من زنگ زد. عباس خو نگفت براي چه كسي مي
اسدزاده كاپيتان تيم بود. رفتم سه روز تبريز. واقعاً آن دو سه روز يكي از 

آمدند در  ام بود؛ ايام ماه رمضان بود و بعد از افطار مي بهترين روزهاي زندگي
اعالم كردند. هر سالني رفتم بازي را استاپ دادند از بلندگو  ها بازي مي سالن

بوسيدند و چاي  كردند، قدرداني كردند. مردم تبريز هر كجا مرا ديدند مي
سال بعد از شما، ما هنوز  15گفتند آقاي محرابيان  دادند. همه مي مي

هايي كه شما تربيت كرديد، داشتيم. آن نوجوانان شما رشد  فوتباليست
تاي  9يز ساختم سازي تبر كردند و آمدند باال. بازيكناني كه براي تيم ماشين

  كردند. آنها براي تيم كولوني تبريز بازي مي
به عنوان آخرين سئوال بگوييد كه فوتبال امروز ايران را چطور  آرش:

  بينيد؟ هايي مي بينيد؟ در رابطه با روابط اجتماعي، فدراسيون و.... چه تفاوت مي
  
  

  
  

ي متاسفانه گويم ول من به يك مسئله ايمان دارم و هميشه هم مي گارنيك:
گويم: ما بايد به  شود. البته به عنوان مربي مي مثل اين كه زياد انجام نمي

سان بدهيم. از زماني كه خودم فوتبال را  مان امكانات يك هاي همه باشگاه
شروع كردم تاج و پرسپوليس بودند. خيلي مشكل است يك تيم مثل پاس 

نداشتند و همه امكانات مال كرد يا دارايي امكاناتي  ها را جمع مي كه ارتشي
تاج و پرسپوليس بود. حاال هم همان طور است. اسمش شده پيروزي و 

اند   استقالل كه همان تاج و پرسپوليس هستند. دو تا تيم اصفهاني هم آمده
آيد باال چون  باال كه بد نيست. دو سال هم هست كه تراكتورسازي دارد مي

تبريزي از خودشان زمين دارند.  هاي كنند. همه تيم دارند پول خرج مي
هاي خودشان امكانات ندارند.  ها براي بازي امكانات دارند خيلي از باشگاه

آوريم. چند ميليون  امكاناتشان خيلي كم است. مثال ما مربي از خارج مي
مان  گذاريم. حاال اگر مربي بنديم. همه امكانات را در اختيارش مي قرارداد مي

ه اين موارد توجه نداريم. زياد به حرفش ارزش ايراني باشد زياد ب
 گذاريم. االن ما اين مشكل مربي خارجي را داريم كه دارند همه پول نمي

هاي هفته قبل را  برند. چيزي به ما ندادند. من داشتم بازي هاي ما را مي
ها نشان  هايي از بازي اليت هايها يك  كردم در سايت فوتباليترين نگاه مي

بيني آن تيمي كه مربي ايراني دارد بهتر بازي  كني مي گاه ميدهند. ن مي
تواند بهتر بازي كند. چون مربي ايراني افكار  كند. علت دارد كه مي مي

ها  شناسد. وضعيت فاميلي اين فهمد. موقعيت بازيكنش را مي بازيكنش را مي
آيد پولش را بگيرد و برود. مربي  داند. ولي مربي خارجي فقط مي را مي

گويد من بايد بهترين زمين بازي را داشته باشم. برايش تهيه  خارجي مي
  كنند اما مربي ايراني خودش را بايد به اين در و آن در بزند. مي

ايد  گري كرده شما كه اين همه تجربه داريد و در خارج هم مربي آرش:
بينيد؟ من مثال خودم  اي و آماتور را در چه چيزي مي تفاوت فوتبال حرفه

اي  اي شده اما فوتبال موقعي حرفه كنم فوتبال ايران ظاهراً حرفه احساس مي
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ها بتوانند با تماشاگران، با تبليغات و اسپانسرهاي قوي  شود كه باشگاه مي
درآمدزايي داشته باشند.  آيا در ايران اين وضع وجود دارد؟ يا اين كه اين 

  دانيد؟ اتي مي آيد. اين فوتبال را حرفه ها از جاي ديگر مي پول
  

گويم. بيشتر  ها را مي ها را بگويم بعد باشگاه من اول بازيكن گارنيك:
اي نيستند. يعني فكرشان  هاي ما، يعني نود در صدشان حرفه بازيكن
كنند هر كسي آمد  اي نيست. همه فكر مي اي نيست. رفتارشان حرفه حرفه

اروپايي را مقايسه  اي اي است. بازيكن حرفه قرارداد بست و پول گرفت حرفه
كنيد آيا ممكن است يك ساعت از تمرينش بزند يا براي باشگاهش مشكل 

كنند.  شان را تنبيه مي بينيد بهترين بازيكنان به وجود بياورد؟ چون شما مي
اي اروپا خودش فكر  كنند. در حالي كه بازيكن حرفه يعني تنبيه مالي مي

اش را براي باشگاهش  بازي كند چون قرارداد بسته است چرا بهترين مي
چه در قدرتش هست را انجام ندهد ديگر او كاري ندارد  انجام ندهد. چرا آن

گويد. اصال به مسائل جنبي تيم نبايد كاري داشته باشند.  كه مربي چه مي
خوانم كه مشكل بين مربي و بازيكن پيش آمده  اينجا در مطبوعات مي

اي نيستند. به جز  مان حرفه زيكناناست. اينجا اين طور نيست. ما هنوز با
هاي ايران  دانم باشگاه اند. نمي هاي خارجي بازي كرده پنج نفري كه در تيم

ها را  كنند؟ وقتي فدراسيون فوتبال آسيا آن امكاناتشان را از كجا تهيه مي
شان  كنم دولت به همه اي هستند اما من فكر مي داند حرفه اي مي حرفه

  كند. كمك مي
گويند كه خودش خرج  اي به آن باشگاهي مي كنم حرفه فكر مي من :آرش

اي  خودش را  درآورد. يعني مستقل باشد و وابسته نباشد. باشگاه حرفه
هاي خصوصي همان  هاي خصوصي است. شركت وابسته به شركت

كنند چون  گوييد را پياده مي هايي كه شما به درستي مي سياست
تواند دعوايش  رت بازيكن با مربي نميخواهند سود ببرند. در اين صو مي

اند يا  تواند اعتراض كند چرا مرا در بازي نگذاشته بشود و يا بازيكن نمي
خواهد او را در ليست فروش بگذارند.  غيره.  فوقش اين است كه بازيكن مي

طور كه شما به درستي گفتيد هم  اما واقعيت اين است كه به نظر من همان
اي بودن  ها هنوز دركي از حرفه ندارد و هم باشگاه اي بازيكن نگاه حرفه

دهند به  آورند و مي ندارند و از ديد من اين پول نفت دولت است كه مي
  آيد. اينها و اين مشكالت هم به وجود مي

ها شناخت  يك نكته هم براي من مهم است، شما كه دورادور از اين بازيكن
  چطور مي بينيد؟ ها را ها با قبلي داريد تفاوت اين بازيكن

ام. جايي كه زندگي مي كنم  هاي ايران را ديده من خيلي كم بازي گارنيك:
ي افتي را دارد   كنم اما فوتبال ما يك دوره ساتيليت ندارم و كم نگاه مي

دهد. يعني به جايي رسيده كه استاپ كرده. علتش را من چون  نشان مي
ديات مقداري كارها را مشكل كنم مسئله ما دانم ولي فكر مي دورم زياد نمي

اش  كرده است. البته خيلي شنيدم و در روزنامه خواندم كه بازيكن با مربي
ها نبايد اجازه  درگير است و يا يك بازيكن با يكي ديگر درگيري دارد. اين

اي بايد فكرش اين باشد كه اين هفته من  داشته باشند چون بازيكن حرفه
بدهم و بروم در زمين و جواب مردم را بدهم.  بايد تمرينم را به خوبي انجام

  در حالي كه در ايران اين طور نيست.
  اي نيستند. يعني از لحاظ فكري حرفه آرش:

گيرند دورادور ما  مان پولي هستند. پول مي هاي نه ما تيم گارنيك:
كنند،  اي رفتار نمي كنند، حرفه اي فكر نمي اند اما حرفه اي گوييم حرفه مي

ها همه با هم جمع شده و  كنم اين كنند. من فكر مي تمرين نمياي  حرفه
  مشكل اساسي درست كرده است.

 از وقتي كه در اختيار ما قراد داديد. با تشكر آرش: 

*  
  

  
 

  
  

  گوزلو ديداري با حسين قره
 ايران گوزلو، يكي از خبرنگاران، گويندگان و مفسرين ورزشي * حسين قره

اهللا بهمنش شروع كرد و تا مدت كوتاهي بعد از بود كه كار خود را با عطا
هاي زيادي ساكن  ، به كار خود مشغول بود. سال1357انقالب بهمن ماه 

  دبي بود و اكنون ساكن شهر ساكرامنتو در كاليفرنياي آمريكاست. 
اش شد.  با وجود كسالتي كه داشت، با گرمي تمام پذيراي ما در منزل

نشستيم. حاصل اين ديدار كوتاه را در  اش ها و خاطرات ساعتي پاي حرف
  خوانيد. زير مي

پرويز جان، خيلي متشكرم؛ و بسيار خوشحالم؛ و اين گوزلو:  حسين قره
افتخار  ي بينم كه مايه ست كه خود را در مقابل كسي مي شايد تنها رپرتاژي

ي ما در آن دوران بوده است. با شناختي كه سال ها از تو نازنين دارم،  همه
ات در زمين! و چه آن  از نظر اخالقي و قدرت ذهني و فكري و مديريتچه 

كه من يكي - عطوفت و مهرباني كه در تمام دوران زندگي به ديگران كردي 
ها سالم و سالمت باشي. بدان كه  اميدوارم سال -ام از شاهدان عيني آن بوده

  افتخار كشورمان هستي. ي مايه
  

  
  

آباد، پزشك ارتش  ولد شدم. پدر من در خرمي ارتشي مت من در يك خانواده
بود و مادرم نيز ماما (قابله) بود. به ياد دارم زماني كه مادرم را براي تولد 

ي پشت بازار لرستان  كردند، من با يك چراغ فانوس در محله اي خبر مي بچه
  كردم براي روشن شدن جاده.  در جلوي مادرم حركت مي
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گاه  زدم و براي همين هيچ بان لري حرف ميمن از كودكي با دوستانم به ز
ام. پدرم در همان لرستان فوت كرده و در همان  اين زبان را فراموش نكرده

  جا دفن شده است.
دوران دبستان را در لرستان تمام كردم و پس از مرگ پدر، دوران دبيرستان 

  را در دبيرستان پهلويِ تهران .
سواران در  ن باشگاه دوچرخهزيادي داشتم و چو ي من به بوكس عالقه

ما بود،  ي تغيير نام داد، نزديك خانه» تاج«خيابان ايرانشهر كه بعدها به 
آيد كه  براي تمرين بوكس در باشگاه تاج ثبت نام كردم. يادم مي

كناني، گارنيك مهرابيان، محمود بياتي، نادر افشار و... در آن موقع در  كوزه
  كردند. تيم فوتبال تاج بازي مي

كه سال تأسيس تلويزيون در ايران است، من به عنوان گوينده  1338سال 
اي بود كه  برنامه» گذرگاه تاريخ«و كارگردان به استخدام تلويزيون درآمدم. 

ملك يزدي استاد تاريخ در دانشگاه تهران، مديريت اين برنامه را به  خان
از مدتي اين  گي آن را. البته پس عهده داشت و من كارگرداني و گوينده
  برنامه از طرف ساواك ممنوع اعالم شد.

رفتن به المپيك   ي هاي مقدماتي خود را آماده تيم ايران داشت در بازي
ها را زنده پخش  كرد، و تلويزيون هم كسي را نداشت تا اين برنامه توكيو مي

گي كه داشتم، مسئوليت  ي گوينده كند! من قرار شد به خاطر صدا و تجربه
رزشي را به عهده بگيرم. به همين خاطر من براي تلويزيون و بخش و

كرديم. اولين  هاي ورزشي را زنده گزارش مي بهمنش براي راديو، برنامه
هاي المپيك توكيو بود كه خود شما هم در اين  مسافرت ورزشي من بازي

هاي مقدماتي  كرديد. البته من يادم است كه شما در بازي مسافرت بازي مي
هاي المپيك انتخاب شديد و به عنوان  يم بوديد! ولي براي بازيرزرو ت

بازيكن فيكس به ژاپن آمديد. و از آن زمان تا خداحافظي از بازي فوتبال، 
  براي تيم ملي بازي كرديد.

شركتي به ثبت رساندم به نام  1968من بعد از المپيك ژاپن، در سال 
المپيك را وارد ايران و  هاي ورزشي اكثر رشته  كه فيلم». المپيك فيلم«

ها و مؤسسات ورزشي  ها را در اختيار شركت كرديم؛ و اين فيلم ترجمه مي
ها را براي تماشا،  توانستند اين فيلم داديم. در ضمن، عموم مردم مي قرار مي

اجاره كنند. البته اين شركت نتوانست بيش از سه چهار سال، دوام داشته 
اين كار براي آن روز ايران زود بود. هر چند كنم كه هنوز  باشد. من فكر مي

اي كه به ورزش و خدمت به ورزش داشتم، در آن  كه من به خاطر عالقه
كردند، من به  گذاري مي روزها كه همه براي پولدار شدن روي زمين سرمايه

ام را تا ورشكستگي، در اين راه  خاطر عشق به ورزش، تمام سرمايه
  معلوم شد كه من اهل تجارت نبودم. گذاري كردم. خالصه، سرمايه

ي پستي  خواد مطرح كنم اين است كه من با همه اي كه دلم مي نكته
كم  گاه ارادت من به هيچ ورزشكاري هايي كه در زندگي داشتم، هيچ بلندي
  كس نداشتم و ندارم. ي منفي نسبت به هيچ و هيچ نكته نشد

اي را به تلويزيون دادم  پروژه» المپيك فيلم«هاي آخر شركت  در همان سال
  ي پايتخت بود.»پهلوان كوچولو«كه مورد قبول واقع شد. اين پروژه به نام 

سال، كه بيشتر در  12تا  5اين پروژه، مسابقات كشتي بود بين جوانانِ 
شد  ها بود. مسابقاتي بين جوانان برگزار مي جنوب شهر و مورد توجه خانواده

گرفته بوديم. در همين دوران بود كه و جوايزي هم براي آنان در نظر 
  مسئول برنامه ورزش جوانان تلويزيون شدم.

البته بعد از اين كه تلويزيون ايران تبديل به تلويزيون دولتي شد، آقاي 
زاده مسئول ورزش تلويزيون شد و من مسئول ورزش نوجوانان. در  روشن

نان در سطح اين دوران بود كه براي تهيه خبر، در اكثر مسابقات نوجوا
كردم. و در همين زمان بود كه تيم جوانان ايران به  جهاني، شركت مي

  گري حشمت مهاجراني، سه بار قهرمان آسيا شد. مربي

 ي هاي مختلف در اداره بعد از انقالب، بدليل نبود امكانات و نظرگاه
امكان كار كردن بسيار مشكل شده بود. ضمن اين كه زياد با افراد تلويزيون، 

  ديمي موافق نبودند.ق
را همراه تيم براي رپرتاژ به كويت فرستادند. از شانس مبازي ايران با كويت 

ها فرودگاه را بمباران كردند و چون حشمت  بد من، همان روزها عراقي
نهاد كرد كه بروم دبي! و معتقد بود  مهاجراني در دبي كار گرفته بود، پيش

  حتماً كاري پيدا خواهم كرد.
  سال در دبي ماندن همان! 18ن همان و ماندن م
  كنم. هاست كه در آمريكا زندگي مي سال به آمريكا آمدم و اكنون سال 18پس از 

*  
  

  مسعود مژدهي
  

  
  

مسعود عزيز، مرسي از وقتي كه براي مصاحبه در اختيار من قرار آرش: 
  داديد.

خواستم مطمئن بشوم كه  قبل از شروع بحث، من مي مسعود مژدهي:
  هاي من حتماٌ در مجله شما درج خواهد شد. !؟ تصحب

  البته! تنها در مجله آرش چاپ خواهد شد.  آرش:
  

  هر چيزي هم كه بگويم، منتشر خواهيد كرد!؟ مژدهي:
البته كه هر چيزي كه شما بگوييد، منتشر خواهد شد! مگر اين كه  آرش:

  خواهم كرد. شما از من تعريف كنيد، مطمئن باشيد كه اين موارد را سانسور
  

خواهم چيزي را  خواستم بدانم. من نمي نه! نشد. همين را مي مژدهي:
گيرد،  خواهم بگويم از درونم سرچشمه مي حذف كنيد! آخه چيزهايي كه مي

هاي  احساسي است كه بهش باور دارم. تنها من نيستم؛ اكثر فوتباليست
  قديمي در مورد شما، همين احساس را دارند. 

ش ميكنم مصاحبه را شروع كنيم و بعد بر سر مواردي كه من خواه آرش:
  زني كنيم.  قرار است سانسور شود چانه
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سال از انقالب، نسلي  34دانيد كه با گذشت حدود  خود شما بهتر از من مي
ها و طرفداران فوتبال در ايران بوجود آمده كه با بازيكنان  از فوتباليست

ما بوجود آمده كه  ي طي در جامعهقديمي آشنايي ندارند. و در ضمن شراي
مسئولين نظام اسالمي نيز به عمد سعي دارند بر خاطرات خوبي كه از 

تاريخي مردم وجود دارد، گرد فراموشي بپاشند؛ به   ي گذشته در حافظه
همين خاطر، براي اين كه نسل امروز وطنمان با شما آشنايي بهتري پيدا 

وييد از كجا و كي فوتبال را بگ خودتان براي ما بگوييد!، كمي ازكنند
هايي توپ زديد؟ چند بازي در تيم ملي انجام  كرديد؟ در چه باشگاه شروع

  داديد؟ و...
كنم  قبل از هر چيز بايد بگويم من بسيار خوشحالم و افتخار مي مژدهي:

ي  كه فردي مثل شما كه بهترين بازيكن تاريخ فوتبال ايران هستيد، در باره
  كنيد. ا من مصاحبه ميفوتبال ايران ب

راه دوستانم زمين را  طاوس قديم كه خاكي بود، به هم هاي تخت من در تپه
كرديم. تيم ما به  كرده و بازي مي كرديم و با سنگ دروازه را نشان  پاك مي

تر تيم  طاوس معروف بود. چند چهارراه پايين ي تخت»ها سه ستاره«نام 
اني مانند آندرانيك اسكندريان، آريس كه بازيكن» آرمن«ارامنه بود به نام 

هاي  كردند. البته هميشه بين ما و بچه ميناسيان و برادرش در آن بازي مي
كم صاحب دروازه و  تيم آرمن، كُركُري بود و بيشتر برنده شدن ما. كم

ها كه فينال بود، و دور زمين  كشي زمين شديم. در يكي از اين بازي خط
ود، مرحوم سرگرد اسداللهي كه مفسر فوتبال نفر تماشاچي ب 500بيش از 

در كيهان ورزشي و در ضمن سرپرست تيم پاس بود بازي ما را تماشا 
كرد. آخر بازي مرا صدا زد و پرسيد اسم شما چيست، گفتم مسعود  مي

مژدهي! او پرسيد: برادر عباس هستي؟ گفتم: بله. اسداللهي پرسيد: فردا 
يايي؟ گفتم بله. من روز بعد به زمين فوتبال تواني به زمين باشگاه پاس ب مي

باشگاه پاس رفتم و تمرين را شروع كردم. زمان زيادي نگذشته بود كه اسم 
سالگي بازي باشگاهي را 15خودم را جزو بازيكنان پاس ديدم. يعني از 

شروع كردم. تيم پاس تيم خوبي بود و افرادي مثل ، اصغر شرفي، ناصر 
رفتم  سن، فورواردهاي تيم بودند. من در آن روزها مينوآموز، پرويز ميرزا ح

كردم، چون شيزادگان  امجديه و از روبروي جايگاه تيم شاهين را تشويق مي
و بهزادي و دهداري را دوست داشتم. يك روز حسن حبيبي به من زنگ زد 
و گفت بايد بيايي تمرين و در تيم بازي كني! چون چند نفري از فورواردها 

ها رفتم براي بازي  اند. يعني به فاصله كمي از سكوي تماشاچي زخمي شده
  در زمين.
ساله بودم و طرفدار  9جا مطرح كنم  خواد در اين اي دارم كه دلم مي خاطره

تيم شاهين: يك روز در زمين شماره يك امجديه، در مسابقات باشگاهي، 
بر هيچ  4كرد. همه معتقد بوديم كه شاهين  تيم شاهين با كيان بازي مي

كرد،  تيم كيان را شكست خواهد داد. ولي هر چقدر تيم شاهين حمله مي
گرفت. با اين كه قد بلندي  ها را مي ي حمله شماره پنج كيان جلوي همه

نداشت، روي سر همايون بهزادي كه بهترين سر زنِ تيم ملي بود، همه 
شد ولي، زد! يك بار هم با همايون بهزادي براي زدن سر بلند  سرها رو مي

توپ را استپ سينه كرد و بهزادي را دريبل زد و حمله كرد. همه طرفداران 
پرسيدند كه اين بك وسط كيان، چه كسي است؟ كه  شاهين از هم مي

مساوي بود.  88ي  بعدها معلوم شد كسي نبود جز  شما. اين بازي تا دقيقه
داور در  خور از اين مساوي در حال ترك استاديوم بودند كه مردم هم دل

متري دروازه شاهين، فول دفاع شاهين را گرفت! ضربه آزاد  25ي  فاصله
  شما از اين فاصله، گل شد و شاهين يك بر صفر بازي را به شما باخت.

مسعود عزيز، تشكر از محبت شما؛ ولي، بريم سر بحث اصلي كه بيش  آرش:
  گفتيد!؟ مياز اين مجبور به سانسور نشويم. چگونگي بازي در تيم پاس را 

  
كني  هاي باشگاهي گذشته بود كه رفتم لباس شش هفته از بازي مژدهي:

هاي  تيم پاس، به من پيراهن تيم را دادند. من كفش نداشتم و يكي از بچه

ذخيره تيم به من كفش داد. وقتي وارد زمين شديم و تماشاگران را ديدم، 
وري  هافبك تيم بود گيج شدم! بازي با تيم ديهيم تاج بود. آقاي محمود يا

هاي اول را كه  گفت نترس، فقط توپ داد و مي و مرتب به من دلداري مي
سال  15گرفتي زود پاس بده تا اعتماد بنفس خودت را بدست بياري. من 

ام را زدم. فرداي بازي  بيشتر نداشتم. در اين بازي بود كه اولين گل باشگاهي
ترين و بهترين بازيكن زمين چاپ  ام را به عنوان جوان ها، عكس هم روزنامه

بازي در پاس انجام دادم. رايكوف كه هم مربي  8كردند. در اين سال حدود 
تاج و هم مربي جوانان بود، من را براي تيم جوانان انتخاب كرد. در اين سال 

هاي آسيا در تهران شركت كرده بود.  هاي جام باشگاه تيم تاج در بازي
ها  كمكي از تيم پاس قرض گرفت. در همين بازي رايكوف مرا به عنوان يار

گفت: بيا باشگاه تاج تا  آمد تو اطاق من و مي بود كه رايكوف هر روز مي
گذارم. و حتا رايكوف تهديد كرد كه  همين امروز شما را فيكس در تيم مي

اگر نيايي تاج، در تيم جوانان هم انتخاب نخواهي شد. من گفتم: چون 
ياد اسداللهي اجازه نده، از  داري به باشگاهم هستم، تا زندهانسان متعهد و وفا

باشگاه پاس جدا نخواهم شد. چند روزي مانده بود به مسافرت تيم ملي 
گيري لباس انيفورم با بچه ها به خياطي مراجعه  جوانان كه براي اندازه

جا بود كه به من اطالع دادند كه از تيم ملي جوانان، خط  كرديم و در آن
ام. پس از مدتي به دفتر اسداللهي رفتم و جريان را برايش تعريف  دهخور

كردم. براي همين من در پاس ماندم. حدود يك ماه بعد، يك تيم آلماني به 
تهران آمده بود و با تيم پاس بازي داشت. روز بازي من گوش چپ پاس 

هر بار بودم و در مقابلم در تيم آلماني، بازيكن تيم ملي آلمان. در آن روز 
زد و داور هم فول  شدم، محكم منو مي كه من از اين بازيكن رد مي

گرفت. حسن حبيبي كه كاپيتان تيم پاس بود به من گفت برو گوش  مي
راست بازي كن! زماني كه به گوش راست رفتم، بك راست آلمان هم جاي 
خودش را عوض كرد و به بك چپ آمد و دوباره شروع كرد به زدن من. در 

خوردگي  ها، زخمي شدم و از زمين بيرون رفتم. ضرب از اين درگيرييكي 
اي بود كه چندماهي از بازي دور بودم. در همين ايام، رايكوف به  من به گونه

سراغم آمد و خواست كه به باشگاه تاج بروم. من فكر كردم كه به خاطر 
در تيم خرابي پا، چه بهتر كه برم تاج و پولي هم بگيرم و انتخاب نكردنم 

هزار تومن هم پول  6ملي جوانان را توسط رايكوف، تالفي كنم. رفتم تاج و 
گرفتم و برادرم عباس را هم با خودم بردم. هر دو قرارداد بستيم. يك ماهي 

رفتم، روزي رايكوف به سراغم آمد و پايم را  به خاطر خرابي پا تمرين نمي
ني به پاي من داد و آزمايش كرد و با كمي كار روي آن، يك مرتبه تكا

بالفاصله شروع به راه رفتن و دويدن كردم. به واقع بايد بگم كه كار رايكوف 
هاي  باعث شد كه دوباره شروع به بازي كنم. در واقع پس از شش ماه تمرين

  خودم را در تيم تاج با شما و ديگران شروع كردم.
  ها داريد؟ ن بازياي از اي شما كي در تيم ملي بازي كرديد؟ آيا خاطره آرش:

  
كرد. يك  رايكوف در مسابقات باشگاهي، كم كم از من استفاده ميمژدهي: 

روز قبل از بازي با پرسپوليس، به رايكوف گفتم اگه من فردا گوش چپ 
گذارم ابراهيم آشتياني بك راست پرسپوليس حتا يك توپ  بازي كنم، نمي

خوبي كردم و تيم  سانتر كند. رايكوف قبول كرد و من در آن روز بازي
پرسپوليس را يك صفر برديم. از آن روز به بعد، در تيم تاج مرتب بازي 

كردم و با تيم ملي جوانان به ژاپن و تايلند رفتم. در تهران با تيم منتخب  مي
كرد، بازي كردم. وقتي شما با  تهران با تيم سانتوز برزيل كه پله بازي مي

چك برگشتيد، در تيم ملي انتخاب هاي جام جهاني كو تيم ملي از بازي
  سالي عضو تيم ملي بودم.  7شدم و حدود 

تا جايي كه به ياد دارم، شما در مسابقات باشگاهي، زياد كارت زرد و  آرش:
  قرمز گرفتيد و با داورها درگير بوديد! علت چه بود؟
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خواست بازي را  راستش من بازيكن متعصبي بودم و دلم نمي مژدهي:
بردم. در ضمن داوران ما هم  ي انرژي خودم را بكار مي مين همهببازم. در ز

شدند و مرتب با  من مي ي همه خوب نبودند و باعث خراب شدن روحيه
ها هم با دادن كارت زرد و قرمز مرتب باعث  شدم و آن داوران درگير مي

دادند. در ضمن به خاطر اين  شدند و مردم هم شعار مي عصبانيت مردم مي
بين بودند و فكر  ني زماني رئيس تربيت بدني بود، مردم بدكه خسروا

كرده، و روي داوران اثر  بازي مي  كردند كه خسرواني در گذشته پارتي مي
كرد و  گذاشته است. خود تيمسار خسرواني به اين مسئله اشاره مي مي
هاي تيم  كردند براي بازي ي داوران سعي مي گفت كه در گذشته همه مي

كنند. براي همين داوران خيلي  ت بزنند و حاال دارند تالفي ميتاج خوب سو
زدند. در دوران رياست كامبيز آتاباي وضع  مواقع به ضرر تيم تاج سوت مي

بدتر شده بود و اكثر نفرات فدراسيون به غير از خود آتاباي و مسعود 
برومند، بقيه دشمن من شده بودند و چشم نداشتند منو ببينند. روزي در 

اي كه در شهر اصفهان داشتيم، داور مسابقه از من فول گرفت، من  ابقهمس
برگشتم و گفتم اين فول بود! يك مرتبه شروع كرد كه بچه..... بله فول بود 
و دست كرد تو جيب و كارت زرد داد! گفتم چي گفتي؟ دوباره گفت: گفتم 

م و اونم بچه ..... كه ديگه متوجه نشدم، هر چي از دهنم درآمد نثارش كرد
كارت قرمز داد و منو اخراج كرد. بعد هم تقاضاي محروميت دوساله از بازي. 
در دادگاهي كه فدراسيون تشكيل داد، مسعود برومند از من پرسيد كه تو 

ام! او گفت پس ما حرفي  اي يا نه؟ گفتم بله داده به اين داور فحش داده
ست من اقرار كردم كه نمي توانيم بزنيم و شما محروم هستي!؟ من گفتم در

ام، ولي از ايشان سئوال كنيد ايشون اول به من چي گفتند كه من  چه گفته
فحش دادم؟ داور مزبور گفت من چيزي نگفتم. من گفتم: من شهامت دارم 
و گفتم كه چي به تو گفتم و اگر شهامت داري و مرد هستي بگو كه تو چي 

ود برومند بلند شد و منو گفتي؟ اون داور گفت كه گفتم بچه.....   مسع
بوسيد و معذرت خواهي كرد، ولي داور را براي سه هفته از قضاوت محروم 

  كردند.
اي  مسعود جان، چون موضوع داوري را مطرح كردي، بد نيست نكته آرش:

بدني بود و رايكوف مربي  را بازگو كنم. هنوز خسرواني رئيس سازمان تربيت
دوران تعدادي جوان با استعداد مثل تو، تيم ملي جوانان و تاج. در همين 

وردي و عباس مژدهي و... به تاج آمديد. اگر يادت  حاج قاسم و قراب و اهللا
ها و رايكوف در جلسه از  ياشد، هر هفته در باشگاه جلسه داشتيم و بچه
كردند كه مثالٌ در مسابقه  داوران گله داشتند و به پرويز شيخان توصيه مي

ارد و يا... چه كسي داور باشد بهتر است! حتا برخي مواقع با پرسپوليس يا گ
خود خسرواني كه رئيس سازمان تربيت بدني بود از خود من كه كاپيتان 

كرد كه چه كسي داور باشد بهتر است! و اكثراٌ  تيم بودم خصوصي سئوال مي
ها و رايكوف بود، داور مسابقه  در روز مسابقه همان داوري كه مورد نظر بچه

شد. و باز اگر فراموش نكرده باشي، زماني كه من از باشگاه تاج در پايان  مي
كشي خسرواني به تاج آمده  قراردادم استعفا دادم [زيرا من به زور و گرو

بودم] در اولين مصاحبه اين مسئله را علني مطرح كردم. اين يك واقعيت 
وران فوتبال دا ي بود كه در زمان رياست خسرواني در تربيت بدني، كميته

  العمل بعدي داوران بدون زمينه نبود. تحت فشار بودند. عكس
من در اين مورد چيزهايي شنيده بودم. ولي خسرواني يك سال  مژدهي:

بعد از رفتن من به تاج، ديگه رئيس سازمان تربيت بدني نبود. براي همين 
ردم و گيري ك سالگي از فوتبال كناره 26من زياد در جريان نبودم. من در 

به امريكا آمدم. از اين كار هم خوشحالم، زيرا فرصتي داشتم تا درس خودم 
  ام را سامان بدهم. را تمام كنم و زندگي خانوادگي

هاي دوران شما  توان فوتباليست هايي مي آخرين سئوال: در چه زمينه آرش:
  با بازيكنان اين دوره را مقايسه كرد؟

  

توان شاهد بود، صميميت بين  خوبي مي هايي كه به يكي از زمينهمژدهي:  
رم، اين صميميت و دوستي بين  بازيكنان است! هر وقت كه به ايران مي

گير است. اين صميميت در مسابقات و  بازيكنان قديمي، بسيار چشم
هاي  دوران گذشته هم بود. در حالي كه در بازيكنان اين دوره، چنين  رقابت

وان اين مسئله را در مسابقات باشگاهي و ت چيزي وجود ندارد. به راحتي مي
كسوتي به هيچ وجه وجود ندارد؛ در  ، احترام و پيش ملي شاهد بود. مسئله

هاي ورزشي،  ي رشته حالي كه در گذشته، يكي از روحيات پهلواني در همه
ها بود. كه متĤسفانه در اين دوران  كسوت احترام و حرمت گذاشتن  به پيش

  دارد.جايي در محيط ورزش ن
هاي جام  در گذشته جام تخت جمشيد بود، حاال شده جام آزادگان. رِزرو

هيچ خواهند برد. وقتي  4تخت جمشيد بازيكنان فيكس جام آزادگان را 
  كنيم، واقعاٌ فاجعه است. هاي تيم ملي را با امروز مقايسه مي بازي

ا توجه شما اعتقاد داريد كه فوتبال ما نسبت به سابق، عقب رفته؟ آي آرش:
  داريد كه تيم امروز ما، دوبار به جام جهاني رفته است؟

  
پرواضح است! شما مقايسه كنيد بازي برگشت استراليا در تهران را  مژدهي:

كردم. دو  كرديد و من هم پام شكسته بود و بازي نمي كه خود شما بازي مي
هاي  زيدقيقه دنبال گل سوم بوديم، با با 55دقيقه زده بوديم و  35گل در 

  امروز تيم ملي!؟
رفت و اكنون پنج  در گذشته يك تيم از آسيا و اقيانوسيه به جام جهاني مي

  رود! ببينيد وضع تيم ايران چگونه است؟ تيم از آسيا به مسابقات مي
ببينيد وضع به جايي رسيده كه در استاديوم صدهزار نفري به تيم ازبكستان 

  نميشه روش حساب كرد.بازند! تيمي شده كه به هيچ وجهي  مي
  مسعود عزيز، با تشكر از محبت شما آرش:

  
  
  

  
  مسعود مژدهي، محمود خردبين، صفر ايرانپاك، : ايستاده از راست

  ناصر حجازي. نشته: علي پروين
  
  

* 
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  ذهاب داريوش

  

  
 

 ما اختيار در مصاحبه اين براي را خود وقت كه اين از ممنون خيلي آرش:
 تحليل و مفسري كار طرف به كه شد چطور بگوييد مانبراي اابتد. گذاشتيد

  آمديد؟ ورزش
  

 در كه است افتخار باعث. كنممي تشكر شما از بنده اوالٌ :ذهاب داريوش
 ورزش دنياي در چنانآن ديگر مفسرهاي برخالف من. هستم شما خدمت
 به سال چهار سه. بودم شاهين باشگاه عضو نوجواني در كه اين جز. نبودم
 به من چون -  زندگي دليل به بعد و كردم بازي فوتبال آماتور صورت

 به -بودم شده هم مستقل دانشگاه، رفتن ضمن و آوردم روي موسيقي
 بازي وخانواده از كنم، تأمين را خودم بودم مجبور كه مالي مسائل خاطر
 و يكشت فوتبال، به عالقه علت به اما كردم؛ دوري بازيگر، عنوان به فوتبال

 كه است ايمسابقه تركم رانيا در اميجوان دوران در  ورزش، به عالقه كالً
 منتشر انگليس در كه» گل« ورزشي ي مجله ي ترجمه براي. باشم دهيند
 در من فعاليت كل اين. داشتمي كارهم ورزشي ايدن ي مجله با شدمي

. شتهدا وجود من خانواده در ورزش به عشق اما و. است ورزش ي زمينه
 منتقل من به را ورزش به عشق اين و بوده قديم طوفان تيم عضو پدرم
 فعاليت نيز جااين. آمديم آمريكا به و كرديم مهاجرت ما كه اين تا. كرده

 و ريتفس زمينه در من، ورزشي فعاليت بيشتر. كردممي دنبال را ورزشي
 بر. بود بسكتبال و سباليب مانند امريكا هايورزش ي زمينه در گزارش
 حدود. شدمي رانيا و زباني فارس جمعيارتباط دنياي وارد تصادف حسب

 كه است سال ده و هستم فعال تلويزيون و راديو در من كه است سال 15
  .دارم ورزشي ي شبانه مداوم ي برنامه
 يدرباره مراي منف نظرِ. ايدكرده مصاحبه من با بار چند شما خود آرش:
 مورد در را شما نظر خواستممي. ميداني آنجلسيسل هايتلويزيون راديو

 خواهم نمي - فوتبال با رابطه در مشخصاً آنجلسيلوس جمعيارتباط وسايل
 عنوان به ها،رسانه اين ورزشي بخش بگوييد بدانم؟ – شوم ديگر مسائل وارد

 حكومت مخالف را خودشان اكثرأ كه مهاجرت، و تبعيد در هايرسانه

 رابطه در شاننقش هستند، ايران در موجود وضع مخالف و دداننمي اسالمي
 اي بوده مثبت ايران، ورزش محيط كلي طور به و فوتبال گزارش و تحليل با

  منفي؟
  

 عرض تانخدمت هم را دليلش! نبوده مثبت من نظر به :ذهاب داريوش
. است نتايج روي تمركزشان و توجه ورزشي، هايبرنامه اين بيشتر. كنممي
 مي خوبي گزارش و پوشش را مسابقات عنيي». نمايش« شو روي نيعي

 منابع از اي ايران از مجبورند البته كه دهندمي نشان خوبي ويدئوهاي دهند،
 چيزي خودشان از بتوانند كه ندارند ايسرمايه چون بگيرند؛ الملليبين

. است صرف خبري ي زمينه در شاننقش بيشتر صورت هر در. كنند توليد
 همين بودم هم هنرمند اگر من. هستم موضوع اين مخالف ي جبهه در نم

 و نتايج مورد در مردم سازيآگاه كنار در بايد كنميم فكر چون بودم طور
 كه ناروايي مسائل و بحراني مسائل به تريجدي و ترعميق نگاه ها،اليتهاي
  .باشند داشته شود مي انجام ايران ورزش در

  ؟!بگيرد انجام ورزش بررسي و نقد هنگا با عنيي :آرش
  

 دقيقه 12 اگر. برد را آهنراه تيم پرسپوليس تيم. دقيقاً :ذهاب داريوش
. است عبثي كار شرايط اين در و زمان اين در كنيم اليتهاي و بدهيم نشان

 به را ورزش كه نداشتم تقصير من گويممي را خودم من نداشتيم، تقصير ما
 بعد زمان از ما ورزش توي آمد كه بود سياست اين بلكه زدم پيوند سياست

 - باشيم داشته بيداري و آگاه وجدان اگر – را هاورزشي ما الجرم و انقالب از
 هااين پيوند و باشيم داشته توجه جامعه مسائل به و سياست به كرد مجبور

 بشناسانيم مردم به شده انجام ما مملكت در عملي و صوري صورت به كه را
 مرتب كه كندمي وادار مرا كه عاملي بزرگترين مثال عنوان به. وييمبگ و

 در هاخانم حضور عدم كنم صحبت ورزش و سياست پيوند به راجع
 متمدنانه. نيست عقالني. نيست انساني اين. است فوتبال هاياستاديوم

 كه روزي تا من و است تبعيض كي است جبر كي است زور ك. ينيست
  .زنممي حرف مسئله اين به راجع ستمه حرفه نيا مشغول
  .شود مي زده حرف كم مورد اين در هم مطبوعات در متأسفانه آرش:

  
 اگر و شودنمي آن به راجع صحبتي بگويم، شما به من :ذهاب داريوش
! بدهند جواب آن به مجبورند و كندمي سئوالي ايبيننده بشود هم صحبتي

 هاييگرافيك و داننميم خود يوظيفه را مسئله طرح من كه حالي در
. است پسري صدهزار استاديوم من سر پشت گرافيك االن. امكرده درست

 ما بگيريم؟ كه از را حقمان ما گويند مي و اندگرفته را پنلي خانم تا دو
 اين. نيست آزادي استاديوم اين برسانيم؟ كسي چه گوش به را فريادمان
 سمبل عنوان به پنل اين از من. است پسري صدهزار استاديوم استاديوم
 پوششِ وضع آن با. مملكتم هايخانم حق احقاق عنوان به. امكرده استفاده

 كار در كه آدمي عنوان به دانممي خودم ي وظيفه من را هااين. هاخانم
 هست هم ديگري دنياي كه بگويم، مانجوانان به را هااين بايد هستم ورزش

 مجبور زور با و كنندمي زندگي دارند آنها كه صوري دنياي آن برخالف كه
 ويديوهاي كه هست هم ديگري آزاد دنياي باشند،يم آن از اطاعت به

 گزارشگر كي عنوان به من اما دهد؛مي نشان را اين خارجي هايفوتبال
  .بپردازم هااين به بايد ورزشي
 جوانان از نيمي كه معني اين به گذاشتيد حساسي نكته روي انگشت آرش:
 بي دليل شما نظر به. محرومند كردن ورزش از باشند، هاخانم كه جامعه
  است؟ علت چه به ها،رسانه اين در موجود مسايل به اعتنايي

  
 از خارج در كه كساني هراس اولين. دارد مختلفي داليل :ذهاب داريوش

 اين تندهس مطبوعات در اي و دارند راديويي اي و تلويزيوني هايبرنامه ايران
 را وجدانش كه هم شايد. بشوند شناخته رژيم مخالف عنوان به كه است
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 شخصي، داليل به اما كنند، مخالفت هاعدالتيبي اين با كه باشند داشته
 هاييمسافرت! دارند ايران با كه ارتباطاتي بخاطر) نيست پول منظورم لزوماً(

 اين بيشترش. كنندنمي صحبتي! كنندنمي تر لب! كنندمي ايران به كه
 كه هم مقدار كي و ندارند دردسر حوصله -گويممي خودشان قول از-  است
 دستور به اي شكلي به كنند مي كار آن در كه وتلويزيوني راديو منافع

  .كنندمي تأمين را منافع اين خودشان اي و هاتلويزيون راديو اين صاحبان
 اين بر دستي اي و نظارتي اسالمي جمهوري كه كنيدمي فكر شما آيا آرش:
   دارد؟ هارسانه

 ترس معني دو هر و جبن، و ترس بين هست فرقي :ذهاب داريوش
 شما و افتدمي اتفاقي شود، مي ايجاد خطري كه است اين ترس. دهد مي

 اين جبن. بخورد آتش به دستتان ترسيد،مي. دهيد مي نشان العملعكس
 هراس دچار بيفتد، اتفاق يزيچ چنين است ممكن كه اين فكر با كه است
 واقعيت كه اين نه. ترسيدمي. است دومي اين كنممي فكر من و. شويد
 يا كند ايجاد شانبراي خطري است ممكن اسالمي جمهوري. نه! ندارد
 براي چرا گويندمي كه همين. روندمي جلو روش اين با هااين نكند،

 خطر بايد جامعه، وجدان با آدم كي اتفاقاً. كنيم درست دردسر خودمان
تحصيل شماي و من اگر. كندمي دردسر دچار را انسان كردن، خطر و. كند
 دنياي در شما بكند؟ را كار اين بايد كسي چه نكنيم، را كار اين ،كرده

 تكان و كنيد آگاه را جوان صدها توانيدمي خوب مقاله كي با ارتباطات
نمي نكاه ديگر من. بكنم توانممي را كار همين تلويزيون در هم من بدهيد؛

 عدم مورد در من با كسي وقتي. افتدمي اتفاقي چه پشتش ببينم كنم
 ايران فوتبال در سپاه سرداران حضور اي و استاديوم، در هاخانم حضور
 است من تحليل تجزيه و رسد مي فكرم به كه چه آن من كند،مي صحبت

 اي و خانيقليچ آقاي كه باشم منتظر نبايد. بدهم تحويل مردم به بايد
 متأسفانه اما. بدهم انجام را خودم يوظيفه بايد من. بكند را كار اين ديگري

  بينمنمي هاخيلي در را اين من
 بايد را ايحرفه شرافت. دينام ايحرفه شرافت راآن شودمي واقع در آرش:
 مسئله ديد،كر اشاره آن به كه مسائلي از كي. يپرداخت بدان و كرد رعايت
 كندمي سعي رسدمي قدرت به حكومتي هر است طبيعي. هاستامنيتي
 كار آن متخصص لزوماً كه بگمارد كار راًس در را ستميس با فكرهم مديرانِ
مي استفاده متخصصين از مديران اين آيا كه است اين سئوال حاال. نباشند
 از خارج هايهرسان در كرديد، مطرح كه ايحرفه شرافت اين آيا كنند؟
 و هستند معروف آنجلسيلس به كه هاييتلويزيون راديو خصوصاً كشور،
 از بخش اين در رژيم افشاگري سطح چرا دارد؟ وجود! دارند ورزشي بخش
  است؟ نازل بسيار هابرنامه

   
 هايرسانه احتياط ي مسئله همان اين گويم،مي من :ذهاب داريوش

 بپردازند هم اگر و پردازندنمي مسئله اين به اكثراً كه است كشور از خارج
 يا مجله كه بينيدمي شما. است ايران داخل هايمجله از برداريكپي

 كنندمي انتقاد پيروزي باشگاه رئيس رويانيان از هم ايسنا اي مهر خبرگزاري
 ما براي منتهي كنند عبور قرمز خط از نبايد كه است اين هاآن براي اما

 خط چه هستيم، خارج در كه ما براي. باشد داشته وجود دنباي قرمزي خط
مملكت مردم باشد، مانجوانان سازي آگاه بايد اصلي هدف ما براي قرمزي؟

 در كه ندارد را اين قدرت حكومتي هيچ.  ترسيم مي چه از ما باشد مان
 كنمنمي فكر من. بدهد انجام پليسي كار مردم زندگي زواياي و آحاد تمام
 در ببيند كند مي مراقبت دارد دائم مثال عنوان به اسالمي ريجمهو كه

. است ممكن راندومي شكل به گاهي! گويند مي چه مردم تلويزيون، فالن
 به بايد. بدهم انجام را خودم بايدكار من باشد چيزي چنين هم اگر اما

 ديگري كس كه باشم نداشته اين به كاري جامعه آگاه و بيدار وجدان عنوان
 وحدت، مديريت تعريف فرماييد، مي درست كامالً شما. نه اي دهدمي مانجا

 كه طور همان باشد نداشته تخصص تواندمي مدير. است هماهنگي و كنترل

 آن در را متخصص افراد كه است اين اش اصلي شرط اما گفتيد؛ هم شما
 است آتاباي آقاي شاه زمان در روشنش مثال. بگيرد كار به حرفه و صنعت

 همه اينها آورد را حبيبي آقاي رسولي، آقاي بان،ديده هوشنگ آقاي كه
 آقاي به. چرخاندند مي را ايران فوتبال اينها. بودند راستش و چپ دست
 از بعد دوران در بينيدمي االن شما اما. گذاشتند مي ارج دهداري پرويز

 اجتماعي زمينه عنيي نشده، تربيت اصالً شكل آن به متخصصي انقالب
 مذهبي -امنيتي باشد، متخصصي هم اگر بشود تربيت متخصصي كه نداشته
 ضمن در! دارند هراس امنيتي، و مذهبي غير متخصصين كه اين براي. است

 از قبل زمان در كه انساني هيچ به كنمنمي فكر من! ندارند هم اعتماد
 اصال. باشند داشته اعتماد بوده متخصص خودش يحرفه و شغل در انقالب

 دوران در كه نشده مقامي صاحب شغلي هيچ در كسهيچ است كد كي ينا
 را خميني و شاه بحث اصالً. باشد بوده مقامي داراري هم انقالب از قبل

 پرورش ها اين كه دهدنمي اجازه كه است سيستم هراس اين. كنار بگذاريم
  .كنند پيدا

 امنيتي رينمأمو و سپاه سرداران همه اين گسيل علت شما، نظر به آرش:
  چيست؟ فوتبال، در ژهيو به ورزش، محيط در
  

 از كه ستهراسي و خودشان به اطمينان عدم علتش :ذهاب داريوش
 در. كندنمي ايجاد اشكالي شانبراي مسجد در تجمع اينها. دارند تجمع
 از ولي ها،خيابان در آيندمي نفر هزار دهها عاشورا در مثال مذهبي مراسم

 ديگري فضاي فضا چون. ترسندمي استاديوم، در ورزشي آدم نفر هزار پنج
ميي كشت سالن اي فوتبال دراستاديوم كه مردمي شرايط و تفكر. است

 اندشده جمع مسجد و حسينيه در كه مردمي و حسينيه شرايط با نشينند
 به. كجاست خطر دانندمي و شناسندمي را ريشه حكومتيان. دارد فرق

 اين خاطر به اندكرده درست فوتبال در كه ايودهآل محيط مثال عنوان
 هابسيجي گرفتند تصميم كه پيش سال پنج از اتفاقاً و. است مردانه محيط

 خودشان را اين- گفتند خودشان. است شده بدتر بكنند، هااستاديوم وارد را
 بسيجي كي بايد تماشاگر نفر سه دو هر ازاي در كه -گويمنمي من گفتند

 اشاخالقي خصوصيات با كاري من كيست؟ بسيجي. باشد وماستادي در
خيلي. ندارد ورزش فوتبال كار به كاري او. است نظام وفادار او اما،! ندارم

   بگويم صادقانه توانممي را اين. كنندمي تماشا چي دارند فهمندنمي هايشان
 ار ما هايفدراسيون اكثر و بدني تربيت سازمان تيمسارها، سابق در كه

 از بايد كالن مديريت در كه است رژيم اعتماد عدم از اين. داشتند دردست
 كه ندارد ايرادي گفتيد هم شما كه طورهمان اما. باشد خودشان نفرات
 را متخصصين هااين. بگيرند بكار را متخصصين ولي نباشد متخصص مدير
 دند،نكر تربيت متخصصي دوره اين در كه اين دليل به كيي آورندنمي هم
 در شانعرضگي بي و هست شغل دادن دست از هراس همان كه، اين دوماً

  . مردم مقابل
 فوت از بعد درست و گذشته يدوره در بينم مي كنممي نگاه وقتي آرش:
 افسر من. آمد پيش ورزش در امنيتي مامورين مسئله تختي، پهلون جهان
 شده نييتع شيپ ازي رستانيدب به را خود تا افتمي ماًموريت و بودم وظيفه

 سه ماه در شد قرار. كنم معرفي نور شهر پرورش و آموزش ادارهي حوزه در
 توافق مدرسه رئيس با البته تهران بيايم هم را هفته كي و بمانم آنجا هفته

 از بعد شنبه و باشم تهران در باشگاهي مسابقات براي هاجمعه كه كرديم
 با.  داد من به اينامه مدرسه رئيس ورودم فرداي. كنم معرفي را خودم ظهر
 شهر ساواك ي اداره:گفت  كجاست؟ پرسيدم. آدرس اين به برو گفت خنده
 اين به كاري چه براي پرسيد! فدايي نام به شخصي. آدرس به رفتم. است
 در بايد ماه 18 براي و هستم وظيفه افسر كه دادم توضيح ام؟آمده شهر

 مدرسه به را خود كه ديروز گفت او. مكن خدمت شهر اين پرورش و آموزش
 هم دور شام براي اهالي از كيي يخانه در معلمين با شب كرديد، معرفي
   آقاي! تهران برويد اينجا از فردا شما است بهتر: گفت من به... و! ايدبوده
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 تمام شما خدمت تا گذاشت خواهند حاضري شما براي هم دبيرستان رئيس
 فدايي آقاي همان ماجرا، اين از بعد ماه شش درست دآيمي ادمي من. شود

 سازمان ي محرمانه دفتر رييس اولين كه ديدم بدني تربيت سازمان در را
 كه بود عصار سيف سرهنگ هم ي محرمانه رئيس دومين. بود بدني تربيت
 بدني تربيت سازمان به بود، رفته لو چون. بود ساواك گرشكنجه 13 جزو

 سرپرست عصار سيف همين هم مونترال المپيك رد. بود شده منتقل
 يعني.  علني سرپرست ايران، شناي مربي رشيدپور و بود كاروان ي محرمانه

 خسرواني از شد،مي بدني تربيت سازمان رئيس كسي هر بعد به تاريخ آن از
 و بود علني كيي كه داشتند دفتر رئيس دوتا همه غيره، و حجت تا گرفته

. بود چنين هم شاه ي دوره در كه دهدمي نشان اين. محرمانه هم كيي
 شوند،مي جمع هااستاديوم در مختلف طبقات از مختلف اقشار چون

 تظاهرات بار چندين از بعد اسالمي، رژيم در اما. داشتند وحشت ديكتاتورها
 هاباشگاه در را هاامنيتي نفوذ نفري، صدهزار و امجديه استاديوم در مردم
 محيط معنوي، و مادي منافع به توجه با سپاه سرداران اين و كردند زياد

 فوتبال چون است فرعي اشمادي يجنبه البته. كردند قبضه را ورزش
 كه گفت ايحرفه فوتبال به توان مي زماني من يعقيده به. ندارد درآمدي

 حالي در كند تأمين فوتبال از خودش را هاهزينه و باشگاه ي هزينه بتواند
 تزريق فوتبال محيط به هاامنيتي و سپاه توسط كه است نفت پول ناي كه
 اين به فرهنگي، تاثيرات دليل به كه كرده اعالم هم سپاه خود. شودمي

 كنترل براي سپاه و هاامنيتي بينيممي كه حال. است شده وارد محدوده
 است، كرده پهن نيز فوتبال ورزش در را خودش هايشاخك فوتبال، محيط

 و كرده نظر تجديد خود، برخوردهاي در نبايد تبعيد در ايراني هايرسانه آيا
 مثل - اسالمي رژيم هاي تلويزيون و نشريات انتقادهاي ي شيوه از حداقل
    بردارند؟ جلوتر قدمي - 90 برنامه

  
 مسائل حاال كه تفصيالت و عكس با ديدم را موردي من: ذهاب داريوش
 خودشان. اندكرده هااستاديوم وارد را مذهبي مسائل خودش، جاي امنيتي
 بازي هر براي شود مي انجام تهران در كه بازي هر در كردند اعالم رسماً

 براي فرستند مي هااستاديوم به روحانيت لباس همان با را روحاني 80-70
 ديدم را هاعكس اين من! تماشاگران مذهبي شرعي، سواالت به دادن پاسخ

 كه كسي ايدشنيده كجا شما. گيردمي اشخنده اًواقع ببيند كسي هر و
  ؟!كند طرح را خود سئوال و استاديوم در بيايد دارد شرعي سواالت
 جز كند نمي فكر چيز هيچ به كند مي تماشا فوتبال دارد نشته كه كسي
 هازمينه يهمه در را ما يجامعه كه است وتفريطي افراط همان اين. فوتبال

 فرستادن بفهمند، كه ندارند شعور آنقدر ها اين عني. ياست كرده فلج
 خنده و مسخره يمايه شرعي مسايل براي فوتبال بازي استاديوم به روحاني

 حضور يمسئله و قدرت اعمال يمسئله دانند،مي را اين من نظر به ؟!است
 مهمي فاكتور كي خودش هاخانم حضور عدم مسئله كه طورهمان. است
 مانجمعيت از نيمي به كه داريم قدرت ما كه بگويند خواهندمي كه است
 محيط اون.  قدرته اعمال براي همه هااين! گوييممي زور باشند، زنان كه

 و بسيجي و روحاني هااستاديوم در. اندكرده درست خودشون هم را آلوده
اين! چرخاندمي سردار كي را باشگاه هستند، سپاه و امنيتي مامورين تمام

 كسهيچ كه است كلفت آنقدر مانگردن ما كه گويندمي همه به نددار ها
 جمع حواستان! ماست دست در قدرت همه. شود وارد ما حريم به تواندنمي
  .باشد

 و انساني احساس كوچكترين ورزشي، گرگزارش كي اگر شما نظر به آرش:
 افشاگرانه و جدي برخوردي مسائل اين با نبايد باشد، وجودش در ملي

  باشد؟ اشتهد
  

 ديگر يمسئله. است مهم مسائل از كيي اين. صد در صد :ذهاب داريوش
 به كه نويسندمي قرارداد هااين. بازيكنان مورد در كشيحق. است كشيحق

 اوالً. بدهند باشگاهي سال كي بازي براي تومن ميليون ششصد بازيكني
 كي قراردادها ادني ي همه خالف بر چون است غيرقانوني قراردادها ي همه
خواريرشوه اين سال هر و بچرخد گردونه اين خواهندمي چون است ساله
 نفر كي با ساله چهار قراردادي اگر شما چون. شود تكرار هاتقلب اين و ها

 قرارداد در تازه،. بكنيد توانيدنمي را صحبتش ديگر سال چهار تا كه ببنديد
 جا همين در كه گذارندمي يگريد قرار صحبت، در ولي نويسندمي را چيزي
 - امكرده تحقيق را اين من - فوتبال بازيكن همين بعد. شودمي خورده پولي
 كه اخير سال دوازده ده همين در. بگيرد را قراردادش كل كه نيامده پيش
 دولتي، هايواسطه تا گرفته دالل از اند،كرده درست را فوتبال برتر ليگ

 بدهند، رشوه و پول كنند، ثبت. كنند االجرا الزم تا گيرند مي پول زيرميزي
 برايشان كه اين نه بدهند رشوه بايد دولت به وابسته هاي روزنامه به حتا

شش اينها قرارداد اگر عني. يننويسند بد موردشان در بلكه بنويسند خوب
 پولي بي بهانه به هااين يهمه تازه باشد گرفته سال در تومن ميليون صد

كشيحق اين بنابراين. ندارد درآمدي بليط، فروش با كه ايران تبالفو وگرنه
 مورد در. گويندنمي و نويسندنمي آن به راجع و دانندنمي هاخيلي هم را ها

 كرده ورزش روز 10 كه خانمي هر كه. نكرديم صحبتي ما هاخانم پوشش
 و بدهد مانجا ارتفاع پرش تا ببندد خودش دور پتو كي گويندمي او به باشد

 گذشته رژيم در كه اين كما. كند ورزش بتواند تا بپوشد دوشامبر رب كي اي
 حال عين در پوشيدند،مي را روزگاران آن ورزشي لباس هاخانم كه حالي در

 كه اخالقي غير كار. است قدرت اعمال هااين همه. داشتند هم را نجابتشان
 شما و من مثل هم هااين كه است اين كنندمي ورزشي مفسر سري كي

 همان داليل به اما بينند،مي و دانندمي را طالعات و اخبار اين همه
 آن مورد در خواهندنمي كردم مطرح مانصحبت ابتداي در كه چيزهايي

 اصطالح به كي كه است كاري بدترين اين من نظر به. بزنند حرف
 نشديم استسي وارد ما گويممي هم باز. دهد انجام تواندمي ژورناليست

 محبوب باشگاه دو كردند آمدند كه كاري اولين. شد وارد ما به سياست
 ادبيات همان با غصب گويم مي مخصوصا من. كردند غصب را ايران

 پولساز فوتبال. خواستندمي خودشان كه درآورند شكلي به بعد و خودشان،
 صورت آن در چون كنند سازيخصوصي خواهندنمي كه اين براي نيست

  . دهندمي دست از را آن صد در صد نترلك
  .است سازي تراكتور باشگاه هم اشنمونه آخرين آرش:

  
 اگر ولي.  گرفت سپاه كه بود محبوب هم باشگاه اين بله :ذهاب داريوش

 تاريخ اين از بعد تماشاچيانش تعداد باشگاه اين كه بينيدمي كنيد توجه
 ادگاري اصطالح به استاديوم در يتراكتورساز هايبازي در قبالً. كرد فروكش
 مثال آهنراه با معمولي بازي كي براي - گويندمي خودشان كه– امامشان
 و تاج تيم با را تراكتورسازي تيم بازي االن اما آمدمي نفر 40000

  .آيندمي نفر 10000 حداكثر اي نفر 5000 پرسپوليس
 هااستاديوم به كه مردمي تركيب. است همين هم رژيم قصد البته آرش:

. شوندمي جمع هاتكيه و مساجد در كه نيست كساني تركيب روند،مي
  .دادي من به كه يوقت از سپاسگزارم و ممنون عزيز، داريوش

*  
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  انآرشاوير ملكي
با تشكر از اين كه وقت خود را براي اين مصاحبه به من داديد.  آرش:

تيم آرارات بوديد و آشاوير عزيز، شما يكي از سنتر فورواردهاي خوب 
هاي بزرگ ايران، خواهان  چندين بار هم آقاي گل شديد. هميشه نيز باشگاه

ولي شما تيم آرارات را دوست  شما بودند و مرتب در صدد جذب شما،
گاه به  ها، در باشگاه آرارات تهران مانديد و هيچ ي سختي داشتيد و با همه

ت كه ابتدا خود را معرفي كن فكر ترك باشگاه خود نبوديد. خواهشم اين اس
و براي خوانندگان ما بگو چطور به فوتبال رو آوردي و چطور وارد باشگاه 

  آرارات شدي؟
خيلي ممنون از اين كه به ياد من هم بوديد. براي من افتخار  آرشاوير:

هاي  ورديان و پرويز قليچ خاني كه از بهترين است كه در كنار كارو حق
ام. نه اين كه جلوي شما بگويم كارو شاهد است  شستهفوتبال ايران بودند ن

خاني نديده. به هر حال من  كنم فوتبال ايران هنوز مثل قليچ من فكر مي
هاي  شنيدم كه پر از هيجان و مقام هاي گارنيك و كارو را مي صحبت

خودم، ساده   قهرماني و كاپ و غيره بود ... اما دوران فوتبالِ من مثل زندگي
هايي كه پنجاه سال پيش دوست بودم،  من هنوز با دوست بوده است.

دوست هستم و به آنها وفادارم. هر جايي هم شركت كردم، در دبيرستان و 
ام. دليل اين كه در آرارات هم ماندم به  غيره، وفادار بودم. از جمله خانواده

ايست كه دارم. پيش خودم فكر كردم وقتي  خاطر همين روحيه و فلسفه
ام دو تا گل بزنم، پس  اش را به من داده كه توانسته پيراهن را و مربيآرارات 

ورديان و  هر چيز را كه دارم، مديون اون هستم. خيلي براي كارو حق
احترام قائل هستم ولي به آرارات وفادار ماندند و  ديگران كه از آرارات رفتند

داند كه  هم مي افتخاري براي ارامنه بودند كه رفتند به تيم ملي. خود كارو
بينيم. ما يك  ديگر را مي يكي از بهترين رفقاي خوب من است و هميشه هم

هاي ارامنه بودند. اگر هر كسي  عده ارمني بوديم، تيم آرارات هم فقط از بچه
كرد. به  رفت، تيم آرارات هم بايد تعطيل مي گذاشت و مي تيم آرارات را مي

ي شما  م و هيچ كسي به اندازهدليل همين اعتقادم من در آرارات ماند
داند كه وقتي در تيم آرارات باشي موقعيت چنداني نداري. من با صداي  نمي

هاي كوچك بازي  اي داشتم در آنجا گفتم: وقتي در تيم آمريكا مصاحبه
كرديم و مثالً با تيم تاج بازي داشتيم اگر احياناً موقعيتي براي گل زدن  مي

هاي  خاني بود، حجازي بود، تمام نخبه قليچآمد مقابل من آقاي  پيش مي
ها هم سه تا گل زدن مشكل بود.  تيم ملي در مقابل ما بودند. آن موقع

شود مقايسه كرد  خواهند مقايسه كنم اما به نظر من نمي گاهي از من مي
شود مقايسه كرد. من هيچ وقت  پاك، يا مظلومي يا كالني را نمي مثالً ايران

كنم تا اين قدر كه  كردم و افتخار مي ودم، بايد افتخار ميها نب دنبال رقابت
خواسته در تيم ملي بازي كنم   فوتبال بازي كردم. معلوم است كه دلم مي

خواستم بازي كنم. اين است كه خود شما ميدانيد  اما به هر نحوي نمي
زماني كه آقاي فكري در تيم عقاب بود مرا صدا كرد، مثل اين كه شما هم 

ده بوديد و به او گفته بوديد با من صحبت كند. به من گفت اگر لطف كر
دهيم. به قول كارو ما اون موقع از  بيايي عقاب ده هزار تومن پول مي

كرديم. و او به من قول تيم ملي را هم داد ولي من يك  مان خرج مي جيب
 دانستم اين كه با آرارات شروع كردم و با آرارات هم بايد تمام چيزي را مي

كنم.  سال است با تيم آرارات گلندن همكاري مي 28كنم. همين االن هم 
گري و غيره ... با آرارات  هنوز هم تا آنجايي كه از دستم بربيايد از مربي

كنم. به همين خاطر است كه با آرارات ماندم. تيم آرارات هيچ  همكاري مي
ه عنوان تيم بختانه يكي دو بار انتخاب شدم و ب وقت قهرمان نشد. خوش

تهران بازي كردم كه هنوز هم يادم هست و جزو افتخاراتم هست. من 
هاي مسلمانم مقابل هم بازي  افتخاري كه دارم اين است كه با تمام دوست

  شان هم رفيق بودم.  كرديم ولي با همه
كني چرا كه تو صحبت را  من خيلي خوشحالم از اين صحبتي كه مي آرش:

اي كه بسيار انساني و خوب  عروفيت آوردي در زمينهاز چهارچوبه شهرت و م
است. شما به عنوان اقليت مذهبي در ايران، براي اين كه جايگاه واقعي 
خودتان را در اين جامعه نشان دهيد كلوپي تشكيل داديد به نام باشگاه 
ارامنه و به نظر من كار بسيار خوبي بود. و شما نيز نبايد كاري را كه كردي 

خواهد كه همه كس ندارد. هر  اي مي خود اين كار روحيه !گيريدست كم ب
ي افراد با هم متفاوت است. اين روحيه در شما مثل گارنيك  چند كه انگيزه
ها در آرارات بود ولي در اثر مشكالتي كه پيش آمد رفت ولي  است كه سال

ي كردم و از تيم كيان برا دوباره برگشت. خود من هم در تيم كيان بازي مي
 ودر باشگاه كيان كه  چند ساليپس از  .تيم ملي انتخاب شدم در بازي

من و غالمرضا مجيد،   مربي يامير آصف روزيتيم ملي بودم  ثايتبازيكن 
تو بهتر  نفع باشگاه كيان باشگاه و مصلحت رئيس باشگاه گفتند: به خاطر

آن زمان  . البته دراست به باشگاه تاج بروي و يك سالي براي تاج بازي كني
تيمسار خسرواني تازه رئيس سازمان تربيت بدني شده بود. من به باشگاه 
تاج رفتم. بعد از پايان قراردادم دوست داشتم بروم تيم عقاب پيش 

فكري كه در حسين فكري. ولي به خاطر مخالفت تيمسار خسرواني با  آقا
ورتي به مرداد عضو سازمان جوانان حزب توده بود، تنها حاضر شد در ص 28

من به پاس رفتم و سپس به  من رضايت نامه بدهد، كه به تيم پاس بروم.
عقاب. زماني كه عقاب منحل شد، به تيم دارايي رفتم و پس از دو سال كه 

براي شش ماه به پرسپوليس رفتم. رفتن من به  ،در دارايي بازي كردم
در خاطراتم هاي مختلف هر كدام به خاطر مسايلي بود كه اميدوارم  باشگاه

به طور مفصل به اين مسئله بپردازم. ولي اين نگاه تو دقيقاً نگاهي انساني 
است و خودت خوب تشخيص دادي كه بايد آنجا بماني. هميشه هم خوب 

هاي فراواني هم  هاي آرارات بودي و گل بازي كردي. هميشه جزو ستاره
راضي  ي كه كردي،. حاال سئوالم اين است كه آيا با گذر زمان از انتخابزدي

  هستي؟
  

بسيار خوشحالم بخصوص االن. چون االن در بين ارامنه و  آرشاوير:
برم.  اي دارم كه لذت مي زيادي دارم. يعني رابطه ام احترام دوستان غيرارمني

كشم. هر كاري به هر  كنند كه خجالت مي ارامنه طوري به من لطف مي
كنم نود درصد مردم  دگي ميحال بازدهي دارد من االن در اجتماعي كه زن

ي پاكي بوده. اولين مربي من  اي كه داشتم فلسفه عقيده دارند كه فلسفه
من شد. بعد گارنيك محرابيان و امير   برادرم بود. بعد آقاي تيموريان مربي

  آصفي مديونم. گارنيك هم كه هر  شان بخصوص امير آصفي. من به همه
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ش پيش آقاي گارنيك محرابيان است از ارمني به هر جايي رسيده سرِ نخ
گري يادگرفتم. بعد مربي  كردن، از او مربي جمله خود من كه غير از بازي

آصفي كه  ي اينها را مديون گارنيك هستم. بعد هم امير آرارات شدم كه همه
به ما درس زندگي داد از هر نظر. از اين كه با ايشون چندين سال كار 

ن معلم خوبي بود. من موقعي هم كه از شاه عزيز كردم. امير آصفي براي م
شانزده سالم بود.  - گفتند برويد چون به قول شما خودشان مي -آمدم آرارات
ام دوسال بزرگتر است. بعدش برگشتم شاهديز و سه سال  شناسنامه

كنند كه من در آن  گري كردم. االن اينجا دارند يك كلوپي درست مي مربي
ني كه از فوتبال دارم، هنوز هم  ي دوستا كلي همهكنم. به طور  شركت مي

دارم براي اين كه هيچ رقابتي نداشتم كه مثالً بروم در زمين فحش بدهم، 
كردم فوتبال را براي  اي نبودم. من فكر مي پول بدم، پول بگيرم در هيچ مايه

  كنم. اش هستم، بازي مي اين كه عاشق
انيستي، نگاهي انساني است با اين نگاهي كه داري كه نگاهي اوم آرش:
اي كه االن وجود دارد چه در ايران و چه در خارج، در  ي فوتبال حرفه درباره

زند چه فكر  مقابل اين فوتبال كه پول و قرارداد حرف اول و آخر را مي
  كني؟ مي
  

خواهم بزنم به نظر خودم همه حرف را  اين حرفي را كه االن مي آرشاوير:
الن بازيكناني مثل رونالد و مسي، بازيكنان خيلي خوبي ام. به طور كلي ا زده

شود. فكر  كشم تا ببينم مسي چطور موفق مي هستند. من دارم خودم را مي
شود. متأسفانه در  كنم آن بازيكني كه اخالقش خوب نباشد، موفق نمي مي

زمان ما هم بودند كه در مقابل تماشاچي خوب بودند اما پشت سر به همه 
تون و  دادند. من همه بازيكنان يادم نيستند. شما رو به خاطر بازي ناسزا مي
آورم مظهر  اي كه با هم داشتيم. مثالً كالني را هر وقت به يادمي دوستي

  اخالق بود. تا آنجايي كه من با او تماس داشتم و ديدم براي همه الگوي 
ه آن كنم االن اين پولي كه آمده وسط باعث شد اخالقي بود. من فكر مي

شنوم البته ما آنجا  تقريباً اين طوري كه مي -دوستي، اخالق، احترام متقابل 
شنويم، احترام  آيند و مي هايي كه مي نيستيم كه از نزديك بدانيم اما از بچه

اي شده يك دفعه پول  شان نيست. فوتبالي هم كه آمده و حرفه متقابل بين
ه و يك دفعه صد آمده تويش مثل كسي است كه در عمرش پول نديد

ها  شود. اين برد! اين فرد نود در صد بدبخت مي ميليون دالر از التاري مي
گري خيلي باال، سه  اي اند به حرفه اند از آماتوري رسيده هم يك باره آمده

گويند  آيند مي ها كه از ايران مي ميليون و چهار ميليون. بگذريم كه خيلي
اش مال خودشان نيست، زد و بندهاي  گيرند همه اين پولي كه اينها هم مي

گيرد، بايد بازيكن  بيرون است. بازيكني كه سه ميليون و چهار ميليون مي
دوست و انسان دوستي باشد كه اين پول را ول كند و به خاطر  خيلي ميهن

آيد  كرديم. يادم مي باشگاهش، خودش را نفروشد. يعني ماها اين فكر را مي
اصالً  –چ پايم ضربه ديده بود رفتم پيش زركشبا تاج بازي داشتيم من م

 -كنيم چون امكاناتش را نداشت باشگاه در جريان نبود كه ما چه كار مي
رفتم پيش زركش او باندپيچي كرد و درست كرد كه رفتم سرِ زمين. ولي 

  نشيند تا  رود كنار زمين مي اي تا پايش طوري شود مي االن بازيكن حرفه
اي شدن، به فوتبال ما  يرد. به نظر من اين نوع حرفهسال ديگر پولش را بگ

لطمه زده. تا انجايي كه من شنيدم آن تعصب و احترامي كه زمان ما وجود 
داشت االن وجود ندارد. اين باعث تاسف من است. اميدوارم روزي برسد كه 

ام  جايي كه من ديده مان بيايد به همان سطحي كه بود. تا آن تيم مملكت
مان در مقايسه با كشورهاي خليج كه همه پيشرفت  فوتبالاالن سطح 

طور كه  ايم. همان ايم يا عقب رفته اند ما يا همان سرجاي خودمان مانده كرده
شناسيد زمان شاه هم وزير و نخست وزير نبودم، ورزشكار بودم و  مرا مي

اي داشتيم با صداي آمريكا  دنبال اين چيزها نبودم. حتا يك بار مصاحبه
كنند. من گفتم ببينيد اين  كشي مي گفتند االن دارند حق ستان ميدو

كشي و پيراهن تيم ملي را با شرايطي به اين و آن دادن تازگي ندارد.  حق
دانند من هيچ موقع  آيد شما هم تاجي هستيد همه مي زماني كه يادم مي

ني ام ولي بازيكنا نزديك شما نبودم يعني در سطح شما و پروين بازي نكرده
كردند. حاال من  كه ذخيره تيم تاج و پرسپوليس بودند در تيم ملي بازي مي

چون هدفم نبود هيچ وقت سعي نكردم به هر قيمتي وارد تيم ملي بشوم. 
اما پيراهن تيم ملي را خيلي ارزان فروختند يعني به حراج گذاشتند. از 

 جا نيستم اما مطمئن هستم همان زمان شاه تا حال. االن من آن
هاي بزرگ ببندند و  توانند قراردادهايي با تيم هايي هستند كه مي نورچشمي

ها به عنوان هديه اين پيراهن  پيراهن تيم ملي نصيبشان بشود. به خيلي
ها ادامه  ها و ناحقي بازي شود. اينها دردهايي بوده كه اين پارتي داده مي

كه فوتبال  داشته تا االن كه ظاهراً بدتر هم شده و نتيجه اين شده
  مان به اين وضع افتاده است.  مملكت

 گو با من. و * آرشاوير عزيز، خيلي ممنون از پذيرش اين گفت
  

*  
  
  

  رات تهرانتيم فوتبال آرا

  

  
ورديان، واهان سيمانيان، واقيناك  ايستاده از چپ: گارنيك مهرابيان، گارو حق

ز چپ: كنستانت هاراتونيان، اوهانيان، خاچيك هاراتونيان، آقاسي هاكوپيان. نشسته ا
  گوگو بوخانيان، هنريك سركسيان، وازگن خاچيكيان و هاملت آصفيان 

  

*  
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  خدابخشيان مانوك

  .گذاشتيد من اختيار در مصاحبه، اين براي كه وقتي از ممنون  آرش:
 سعي سياسي، قدرت گرفتن با انقالب فرداي از ايران اسالمي جمهوري 

 حذف بود، آفرينشادي ايران مردم براي گذشته از كه چهآن  هر است كرده
 براي آفرين شادي هايزمينه ترينمهم از كيي فوتبال محيط و ورزش. كند

 خاك و كردن اسالمي در سعي اسالمي رژيم كه بود ورزش طرفداران
 قدرت به تازه ماليانِ. داشت دوستان فوتبال خوب خاطرات بر پاشيدن
 بودند، مردم توجه مورد و شده شناخته محيط ناي در كه كساني با رسيده،

 و سرشناس مربيان و بازيكنان بر عالوه. ندارد و نداشته سازگاري سر
 با همكاري به حاضر كه ورزشي خوب گزارشگرانِ و مفسرين مردم، محبوب

  .نبودند امان در توزيكينه اين از نيز نشدند رژيم اين
 خوب گزارشگرانِ از كيي وزلو،گقره زاده،روشن و بهمنش كنار در شما

 مانوك: بگوييد ما براي چيز هر از قبل. بوديد گذشته در ايران ورزشي
  شد؟ كشيده گزارشگري و فوتبال ورزش به چگونه كيست؟

  
مي تصوير كي و دريچه كي از هميشه را فوتبال من :خدابخشيان مانوك

 چهارده موقع آن در من. بود مجله كي روي كه بينممي تصويري از. بينم
 را اروپا و بود خوانده درس امريكا در كه بودم آشنايي يخانه در و بود سالم
 هلن فيلم تبليغ مجله روي عكس كه كردممي نگاه را ايمجله. شناختمي
 دست به ساك بازيكن دو از بود عكسي مجله آن درون اما. بود تروا اسب و

مي را ها آن از كيي چون شد، جلب توجهم من. اتوبوس كي كنار در
 وسط پوشكاش عكس چرا. كرد پيدا مفهوم برايم عكس. پوشكاش! شناختم

 دارند بازيكن دو اين گفت. كند ترجمه خواستم آشنا آن از است؟ مجله اين
 آن فوتباليست ترينبزرگ. تبعيد به بروند كه شوندمي پياده اتوبوس از

 عكس چون ناكجاآباد؟ به رودمي و شودمي پياده اتوبوس از دارد چرا! دوران
 يبچه وقتي. داشتم عالقه فوتبال به زمان همان از من و. گفت مي را همين
مي عشق وقتي كني،مي بازي فوتبال خاكي هايزمين در و هستي آبادان
 پرويز با برود جاسميان حميد و ملي تيم برود برمكي حميد كه كني

. بود مهم برايم مجارها زيبا ديدگاه و مجارها و پوشكاش پس دهداري،
. كردممي ارنج تيم سالگي 16 در. گرفتم ادي را بازي هايسيستم زود خيلي
 براي. بودم بلد خوب را بازي هايسيستم. گذاشتمنمي تيم در هم را خودم
 اين هميشه اما. اتاقم توي گذاشتم و بريدم را مجار تيم عكس آن همين
 داشته ارزش قدر اين فوتبال بايد چرا كه كردمي جلب را توجهم مسئله
 مطالعه وقتي بعد برود؟ تبعيد به زمان، تيم ترينبزرگ كاپيتان كه باشد
 مقابل در كه مردم براي شد ايانگيزه مجار بزرگ تيم اين چگونه كه كردم

 داغان را هاآن كردند بازي هاانگليسي با مجارها وقتي ؟!بايستند شوروي
. ستديگري يانگيزه كي فوتبال ديدم من. بردند 3 به 8 نتيجه با و كردند
 ارزش كي اما ست،خاكي زمين در گانهبچه بازي كي كه است درست
 چون و بود سياسي فوتبال به هميشه نگاهم من همين براي. دارد ديگري
 كه بودم اين دنبال هميشه بودم شده بزرگ سياسي خانواده كي در خودم
 خواستممي خودم چون كنم؟ استفاده را اين اريابز لحاظ از توانممي چگونه

 نتيجه در. كنم استفاده ابزاري لحاظ از امياسيسي هادگاهيد با را آن

 صورت به آن از تواندمي هم دولت و حاكميت عنيي رقيب كردممي احساس
 و داشتم تسلط ارمني زبان به كه داشتم را بخت اين. كند استفاده ابزاري
 آنها نوشت،مي روسيه فوتبال يباره در و آمدمي روسيه از كه هاييروزنامه

 را اخبار بتوانم كه بودم مسلط قدر آن انگليسي زبان به. كردممي مطالعه را
 كالس رفتم بفهمم، بهتر را فوتبال بتوانم كه اين براي حتا. كنم دنبال
 اما. بخوانم را فوتبال فرانس اي اكيپ يمجله بتوانم تا دوستي پيش فرانسه
 مثل فردي كه اين از غير به فوتبال اين ببينم كه بودم اين دنبال هميشه

مي كه كردممي صحبت كسي با من. دارد ديگري نقش چه سازد،مي را پله
بخش من ،2004 جهاني جام براي كند درست ايويژه گزارش برود خواست

 پله ينا گفتمي فرد اين. گفتممي برايش را اشاقتصادي و سياسي هاي
 گذاشت را برزيل پله كه گفتم او به من شناسند؟مي را او همه كه كيست
 بنابراين. بود برزيل در عامل ترينمهم پله قهوه، از بعد. جهان ينقشه روي
 اي باشي شناگر اي بايد هستي آبادان يبچه و داري را نگاه اين شما وقتي

 نگاه طور اين وقتيچه را فوتبال من. نداري ديگري انتخاب. فوتباليست
 سه چهار اي  چهار دو چهار اي بنديممي ام دبليو را تيم رويممي كه نكردم
 عدالت يفرشته مثل داره عدالتي فوتبال بودم معتقد هميشه من سه،

 فوتبال در شما گاهي كه چرا است بسته هميشه هم هاشچشم. امريكا
. بپذيري مجبوري را لتيعدابي اون اما! عدالتيه بي كه بينيمي چيزهايي

  .بپذيري مجبوري شما ولي شهمي فوتبال در هاييعدالتيبي هم هنوز
 را ورزش و فوتبال كه اين به رفتن براي كردي آغاز نكته اين از آرش:
  كني؟ تفسير

  
 كي كرديدمي فكر آيا. بوديد بازي اين در من از زودتر خودتان شما :مانوك
 كي ما. نداشت وجود اين امكان دقيقاً يايد؟ب فوتبال اين در مفسري زماني
  .داشتيم بهمنش عطا

  زادهروشن كي و آرش:
  

خانه به را اپرا پاواروتي. بود پاواروتي مثل من نظر به بهمنش عطا :مانوك
 هند و ايران بازي در خودم من. را فوتبال بهمنش عطا و برد مردم هاي
 چون! كنم كار چه مدانست نمي خوشحالي از زد گل برمكي حميد وقتي

 كردند فكر مادرم و پدر كه كردم خوشحالي قدر آن. بودم او جوان دوست
 تجربه روي. دادمي ما به را امكان اين كه بود بهمنش اين و امشده ديوانه

. هاخارجي در حتا نديدم، كار اين در بهمنش تسلط به آدمي من گويممي
 بهمنش مثل آدمي و امدهكر كار هم هاانگليس وي تي ونايتدي در من

 را ادبيات. بود سياسي آدم اوالً چون بود كار اين در اياعجوبه او. نديدم
مي من از بهتر شما شناخت،مي خوب را تاريخ. شناختمي خوب خيلي
 ديدم مي رفتيم مي سفري هر. داشتيد هم با خاصي هاينزديكي زيرا! دانيد

  .خواندمي كتاب بهمنش
مي تبعيد به كه مجله آن در پوشكاش عكس ديدن خاطر به شما آيا آرش:
  كرديد؟ پيدا كشش فوتبال مفسري و گزارشگري به رفت،

  
 رد مرا ولي دادم امتحان حقوق دانشگاه در رفتم دوبار من. بله :مانوك
 به استادي بعداً كه بودم زده هاييحرف آبادان حقوق دانشگاه در. كردند
. است كرده گشاديدهن حد از بيش نشگاهدا در شما پسر بود گفته پدرم
 چرا: گفتم چرا؟: گفت. ملل سازمان كل دبير بشوم خواهم مي گفتم من بله

  بشوند؟ جدا هم از بايد جنوبي و شمالي كره چرا ويتنام؟ دو بشه ويتنام
  ؟! نزنيد گنده هايحرف و بگيريد را زبانتان جلوي شدنمي آرش:

  
 را سيستم آن ساختار و فوتبال محيط در دآمدي بعداً خودتان شما :مانوك
 حالت دو پس كرد؛ توان نمي سياسي كار كه شود مي متوجه آدم. ايدديده
 و مخالفينش با بروي اي و كني كار هاآن با و سيستم با بروي بايد اي دارد
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 حزب جزو پدرم كه بودم شده بزرگ ايخانواده در كه من. حزبي هايگروه
 و نكند اشحزبي هايبازي وارد را ما كه بودم خواسته او از من! بود داشناك

 خواهيدمي جوري هر برادر دو شما: گفت داشت كه كالسي يهمه با او
 توانستيمنمي ما بنابراين. باشيد داشناك نيستيد مجبور و كنيد زندگي
 و حزب به اعتقادي اصالً من. هاچريك در برويم اي و بشويم ايتوده برويم
  .ندارم ديبن دسته

 غيرقانوني گذشته، رژيم زمان در احزاب مبارزه كه است اين واقعيت آرش:
 با. بود رستاخير حكومتي و آزاد حزبِ تنها هم، سلطنت عمرِ اواخرِ در. بود
 بود، غيرقانوني اجتماعي عدالت و آزادي طرفداران هايكتاب اكثر كه آن
 جنبش. داشت يانجر جامعه در ممنوعه هايكتاب چاپ و مبارزه ولي

 و متعهد هايانسان. كردندمي را خود كار متعهد فكرانروشن و دانشجويي
 هم حزبي و بودند اجتماعي -سياسي مبارزان يجرگه در كه بودند منفردي
  . نبودند

  
 اين ملي تيم هايبازيكن ايعده با بعدها من. پذيرممي را اين من :مانوك
 و كردندمي بازي هنرمندان تيم در. شمبا دوست نزديك از داشتم را فرصت
 با هااين كردم احساس كه بود جالب خيلي برايم من. داشتيم هاييمالقات

 و داشتند، چپ هايگرايش شانهمه كردندمي بازي تاج تيم در كه اين
 هااين چرا كهنيا و بود جذاب برايم كه كردندمي تعريف من براي چيزهايي

  . كردند عمل گونهاين
 من. فوتبال شدن مربي نه فوتبال، كردن بازي نه اما بود من زندگي فوتبال
 اتفاق ما براي افتاد اتفاق مجارها براي كه ايحادثه كردممي حس هميشه

بازي كه نبود مهم برايم. برو را خط اين گفتمي من براي نفر ك. يافتدمي
. كردم تفسير بالفوت و گشتم را كشور چهار و چهل اي كردممي گزارش را ها

 در ديگر كه1994-1995 سال در وقتي و بودم حادثه اون منتظر هميشه
 رايگان يمجله چاپ كار در بودم رفته و كرده رها را فوتبال و نبودم فوتبال

 در من گفت و زد زنگ من به افشارقريب پرويز روز كي آنجلس،لس در
 وقتي. امخريده را ششپخ حق را ژاپن و كره عراق، ايران، بازي 18 كانال
مي را نفر دو فقط بازيكن 16 از كنم گزارش را هابازي كردم شروع و رفتم

 مي ايران تيم وقتي بعد سال دو. درخشان و استيلي حميد. شناختم
 افشار قريب وتلويزيون ايران راديو در را اين آمدم من فرانسه برود خواست
 امريكا و آنجلسلوس در كه ودب جالب بسيار  براشون هابچه. كردم گزارش
 براي كردند مصاحبه همه استيلي دايي، علي. كنندمي مطرح را اينها دارند
 كي شدن مطرح اين آنها براي. بود جهاني جام از ترمهم آنجلسلوس آنها

  . بود ديگري يانگيزه
  نبودند؟ مطرح لحظه آن تا هاآن عنيي آرش:

  
 جهاني سطح در حاال ولي شناختند مي ايران در فقط را هاآن. نه :مانوك
 آنجلسلس كه نكنيد نگاه: معتقدم من هم هنوز ببينيد. شدندمي مطرح
. كنندمي بازي بد. است آنجلسلوس از ايران نجات هم هنوز كرده سقوط
 خواهد سقوط رژيم خيابان، در بياوريد را آنجلسلس درست هايآدم شما
  .كرد

 اسالمي خوارانآدم و كرده سقوط بليق حكومت كه است سال 34 آرش:
 خواهد سقوط حكومت گوييممي كه است سال 34 و هستند حكومت در

 ايران در اتفاقي باشد قرار اگر كنيدنمي فكر! آنجلسلس از همآن و! كرد
   بود؟ خواهد داخل در و ايران داخل مردم خود دست به تنها بيفتد،

  
 كه بود مهم برايشان هابازيكن آن گويمب خواهممي را اين. نه نه نه :مانوك

 من. شدند كارتيگرين آمدند بعداً هم شانهمه شوند، مطرح آنجلسلس در
 مانوك گفتندمي راديو در من قديمي كارهم دو كردم گزارش وقتي

 جمهوري اعدام يهاجوخه مأمورين افشار قريب پرويز و خدابخشيان
  . بود شهر اين در تناقضي چنين عنيي. كنندمي مطرح جااين در را اسالمي
 ابزارهاي از كيي و شريف بسيار يوسيله كي فوتبال من نظر به آرش:
 تعاونِ و اتحاد يمسئله بازي اين در. كشورهاست تمام در مهم هايتجمع

 براي. نيست آيندخوش ديكتاتورها براي اين و. زندمي را اول حرف جمعي،
 هدف كي براي جامعه، مختلف طبقات از مردم اقشار فوتبال تماشاي
 پليس، پاسدار، فقير، و دارسرمايه تاجر، و كارگر آيند،مي گردهم مشترك
. ترسندمي گونيناهم اين از ديكتاتوري هايرژيم. حكومت مخالف و بسيجي

. اندكرده كه چنان. كنندمي كنترل را محيط اين نيرو تمام با همين براي
 هاي،امنيتي و سپاه سرداران توسط نفتي الرهايد كردن واريز با حكومت
 غيره و كارت گرين دنبال كه دوستاني. درآورده كنترل تحت هم را بازيكنان

 دوست را آنجلس لس كه است مبادايشان روز براي هاتن هستند، و بودند
  .كرديد گزارش را هاآن بازي شما كه خاطر اين به نه. دارند

  
 را كار خودش، زمان در بايد. نكنيم دخالت و يستيمبا كنار نبايد ما :مانوك
  بگذاريم تأثير و بگيريم بدست
   ؟!دخالتي چگونه اما! هستم موافق شما با هم من آرش:

  
 سال سه دو بار، كي وقت چند هر من. بسازيم را خودمان بايد اول :مانوك
 دثحوا. هشتاد دهه به كنيم نگاه. برگشتم و كرده مطالعه. امشده ناپديد
 زير رفت خميني چون كنندمي فكر همه شودنمي تكرار روز هر تاريخي
 را كسي برداريم اگر پس. شد انقالب خورد، سيب لوشاتو نوفل درخت
 چيزي چنين نه! شودمي انقالب حتما فردا لوشاتو، نوفل درخت زير بگذاريم
 رويدب شما. كنيممي انقالب بار كي روز چند هر حاال تا مشروطه از. نيست
  . خواهيممي چه نيست معلوم. كنيد مطالعه

 كرد مصاحبه من با دنيا يمجله ترينبزرگ وقتي باشم نكرده كاري هيچ اگر
روزنامه اين و. برادرش و خبيري حبيب يقضيه دنبال برو گفتم بهش من
 به و برگشت بعد. كرد مالقات تهران در را بزرگ خبيري حبيب رفت نگار
 حبيب ولي ننوشت، بيشتر خط دو. بود كي بيريخ حبيب كه گفت من

  . مانده تاريخ در خبيري
 نگاه خبيري حبيب ادي زنده مسئله به ديگري زاويه از توانيممي آرش:
 هم آن، از پس و است كرده اعدام را خبيري حبيب اسالمي جمهوري. كنيم
 خاطر به بايد اسالمي جمهوري واقع در! شده مرتكب را 67 بزرگ عام قتل
 هر به مرتبه يك اما،! شود محاكمه است بشريت عليه كه هاجنايت اين

 ما يوظيفه. بريممي استراليا در ما فوتبال معجزه با -شما قول به - دليلي
 افشاي ا! ياست تبعيد در هابازيكن نمايش و تيم اين تبليغ ها،تبعيدي
 جنايات گريافشا راههم به تبعيد در بازيكنان تشويق اگر رژيم؟ جنايات

  اسالم؟ جمهوري اي بريممي ما را تبليغ اين سود نباشد، اسالمي رژيم
  

  . بريممي ما نه :مانوك
 فرانسه، جهاني جام در: كنيد توجه هم نمونه اين به نيست بد پس *

 در را خود هواداران از زيادي تعداد مجاهدين سازمان ايران، بازي روزهاي
 تعداد نيز رژيم. دادندمي شعار حكومت دارانمسرد عليه بر و بسيج استاديوم

 در و آورده فرانسه به هواپيما دو با را سپاهيان و هاامنيتي از زيادي
 مسافرت ايران به بار سه دو سالي كه ايراني تماشاچيان كمك به استاديوم

 شيوه و سياست با من كه اين. پرداختند مجاهدين با مقابله به كنند،مي
 بود آورشوك برايم چهآن اما،! است روشن هستم، مخالف ينمجاهد برخورد
 به تلويزيون صفحه بر ملي تيم بازيكنان زننده و كثيف حركات و برخورد
! بود گرفته شكل حكومتي عوامل با بستگيهم در كه بود مجاهدين هواداران

 جام از قبل ديگر نمونه. برد سود هابازي از كه بود اسالمي جمهوري اين و
 آلمان، به مسافرت از قبل ايران ملي تيم كاپيتان كه بود آلمان هانيج



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٢٩  109ي  آرش شماره

 و خدا كمك به«بود اميدوار و داد هديه نژاد احمدي به را تيم پيراهن
 ديدن براي ها،بازييي نهاچهارم كي اي و فينال در ايشان» غيبي امدادهاي

  .كنند شركت ايرانبازي
  

  ... ولي درسته ديدگاهتان شما: مانوك
 بحث اين زيرا ببنديم، جاهمين را حرف بخش اين بديد اجازه اگر رش:آ

   ؟!ستطوالني بسيار
 براي ببين. بود ايران فوتبال تاريخي تقدير و سرنوشت گويممي من :مانوك
 براي بود تيپيخوش پسر. بود قايقران نسل، آخرين گفتم شما به من همين

. كنيم تبليغ را رژيم بوديم امدهني ما گوييمي درست دقيقاً. نبودند مهم من
 از بعد. نكرد مستقيم دخالت ملبورن از قبل تا نكنيم اشتباه هم را رژيم

 اسالميسم بنگ، بينگ روز آن عنيي داد رخ جهاني جام در كه انفجاري
 اين بدون( آنجلسلوس بيلدينگ فدرال همين در. آمد ايرانيسم و شد كشته

. نگهداشت زنده مرا فوتبال.) خوابيدم تمرف من چون! بگويم گزارشگر من كه
 ريختند باشند، فوتبال در كه اين بدون ايراني جوان هزار هشت ببينيد
اين بود آمده اول پليس. ايران ايران زدندمي فرياد و بيلدينگ فدرال جلوي

 بردمي كه تانتيم چطور شما. برده ما تيم بود گفته كيي بعد. بگيرد را ها
 را اين خواهممي من. ايران بگوييم آمديم ما زنيد؟مي آتش ماشين رويدمي

بازي از موقع به آخوندها كه طورهمان ديد را خطر زنگ زماني رژيم بگويم
مي فكر شاه چون. خواباندند را شاه و كردند استفاده شما استرالياي هاي
 را اسراييل ما باختند اسراييل به هاعرب. منطقه ژاندارم استشده كرد

. زديد اسراييل به شما كه توپي از. خانيقليچ توپ با كي؟ توپ با. برديم
 هايشانه سوار شاه. برديد را اسرائيل شما. ببريد را بازي خواستيدمي شما
 اصالً را تاريخ بازي، آن. شدند شما هايشانه سوار هم آخوندها و شد شما

  گويم؟مي درست. كرد عوض
 سال انقالب و بود 1347 سال اسرائيل اناير بازي! نيست درست اصالً *

 ساله 2500 سلطنت كه 1357 سال انقالب! بعد سال ده ،1357
مصاحبه در بايد كه دارد ديگري عوامل و داليل! كرد سرنگون را شاهنشاهي

  .پرداخت آن به ديگر يي
  

 آن با را فوتبال وقت هيچ من. است همين در شما اشتباه. نه نه نه: مانوك
  .كنمنمي جدا هم از هست برش و دور كه متافوري

  . كرد جدا هم از نبايد است درست اتفاقاٌ آرش:
  

   آمد ايرانيسم و شد كشته اسالميسم گويممي من :مانوك
 بود، مهم بسيار ايران داخل مردم براي عزيزي خداد گل با ايران برد آرش:

 يديگر يمسئله اي و ايرانيسم گشته شدن اسالميسم و زنده شدن براي نه
 را شادي رقص و بيايند هاخيابان به كه كردند پيدا فرصت مردم !خارج در
 پاسداران، و هابسيجي اكثر. بگذارند نمايش به اسالم پاسداران روي در رو

. نداشتند دخالت جرات و بودند ايستاده تماشا به كه بودند ايبازنده ناظرين
 علنيِ رقصِ و شادي و رشو همين و شادي؛ و بود شور پارچهكي ايران

 رژيم سركوب عوامل چشم در بود خاري حكومتيان، مقابل در جوانان
  .اسالمي

  
  دقيقاً :مانوك
 و خود باالتنه كندن با جوان دختران تهران، نقاط اكثر در روز آن در آرش:
  چي؟ عنيي اين. رقصيدندمي و پرداخته كوبيپاي به بدن، آميزيرنگ

  
  چي؟ عنيي خب :مانوك

 ضمن در و. دارد اهميت بسيار مردم تجمع براي فوتبال كه عنيي :رشآ
  .است مهم بسيار كردن استفاده آن از چگونه

  
  

  
  

  .گوييممي را همين دو هر ما. گويممي را همين هم من :مانوك
 خارج با داخل در تفاوتي چه ببينيم بايد شودمي گفته اين وقتي! نه آرش:
 بدون خودش ملي يمسئله براي را اين كندمي دهاستفا آيدمي خارج. هست
 در كه طوري به. كشدمي خيابان به را هاجوان و كردن؛ فرهنگي كار هيچ
 جمهوري هايخانهسفارت دم سياسي، هايپناهنده از خيلي هايبچه اروپا

 در تا بگيرند را اسالم جمهوري رنگ سه پرچم تا بودند كشيده صف اسالمي
  .بپيچند خود به را آن مسابقه روز
 كشور از خارج جمعي ارتباط هايدستگاه ترمهم همه از و مادرها، و پدر آيا
 يباره در جوانان اين به! دانندمي اسالمي رژيم اپوزيسيون را خود كه

 اين كه اين براي آيا ؟!اند داده را كافي توضيحات اسالم جمهوري جنايات
تلويزيون راديو تمام كه است كافي ،روندمي ايران به باركي سالي عزيزان
 باشگاهي مسابقات يهمه و بياندازند راه ورزشي برنامه آنجلسلس هاي
 به آمريكا بر ايران پيروزي روز تا بدهند بخوردشان روز و شب را ايران

 نداشتن، رژيم جنايات به كاري و گفتن، ايران ايران با و بريزند هاخيابان
وطن شعار سخت كه وطن از دور هايتبعيدي ام وظيفه پس ؟!كنند شادي
 رژيم اين با مبارزه و افشا در دهيم،مي» ايرانيسم« شما قول به و پرستي
  دارد؟ قرار رفتار اين كجاي سياه،

   
 همين دارم االن من. نكيند چيزها اين قاطي را من اصالً. وي الو آي :مانوك

  .گويممي شما به را
 درست دقيقاً. داديم انجام موقع به را هنگام به سياسي بازي كي آمديم ما

رسانه يجامعه لحاظ از مانده عقب و هرت شهر كي آنجلسلوس. گوييمي
 و گنجي اكبر مثل هايشفرستاده اسالمي جمهوري كه طوريهمان. ايست
 فرستادن اي و. شوند مي قهرمان و اينجا فرستدمي را..... و عبادي شيرين

  !!مدحي سردار مانند اپوزيسيون، درون هايشنيتيام و سپاهي مأمورين
 روز كارت گرين گرفتن براي تنها كه هايشفوتباليست طورهمين و آرش:
  .هستند آمد و رفت در مبادا

  
 ورزش طرف به كه جديدي نسل. موافقم شما با دقيقاً جااين در من :مانوك

 من. زندمي را اول حرف پول كه شده پيدا بازاري كي است كرده فكر آمده
 زدم، حرف جهاني جام هايبازي از و تپش تلويزيون در رفتم كه بارياولين
 كه طورهمان ايران نسل دو. تپش روممي چرا من كه كردند تعجب هاخيلي
مي همه زدممي حرف شماها از من وقتي شناختنمي را ما كرديد اشاره
 اين من حرف. بزنيد حرف كريمي علي آقاي از را گذشته كنيد ول گفتند
  ....  داشتند آرزو كه جديدي هايآدم موافقم شما با من بله. است
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 و منصور تا عقيليف عارف، داريوش، از داشتم هنرمندها تيم كي من ببيند
 يهمه كه بود اين ديدممي آنجا كه زيبايي چيزهاي از يكي. آمدندمي پويا
 پيراهن هميشه فرزين. بشوند فوتباليست روزي كي داشتند آرزو اينها

 زدمي كه دريپ ك. يبود پروين علي عاشق چون پوشيد مي را هفت شماره
 بشود كه بود اين آرزويش اندي نه؟ بود پرويني علي: گفتمي گشت برمي
 تيم در را خودشان هنرمندها تيم مجازي دنياي اين در. خانيقليچ پرويز
  . موافقم شما با من هبل. دارد را بدي اين آنجلسلس. ديدندمي ملي
 بهشان. امكرده ايراد دارند ورزشي هايبرنامه كه هاييبچه اين به اكثراً من

 و هارسانه اين در آمديد وقتي كه بوديد افتادهعقب قدرآن شما امگفته
 و كنيد كمك فوتبال به بياييد كه اين جاي به گرفتيد را امكانات بهترين

 تانكدام هيچ تنها نه كنيد، افشا و نيدك بحث را كشور فوتبال مشكالت
 اسپانسر گرفتن و  ستد و داد قصد كه اين خاطر به بلكه نكرديد چنين

 و كشور از خارج در آمد كه نسلي بله. نكرديد هم سياسي بحث داشتيد،
 هايحركت تمام به بلكه فوتبال به فقط نه انداخت، راه ورزشي يبرنامه

  .است زده لطمه هم سياسي
 كرديد،مي فوتبال تفسير هم ايران در و هستيد ايباتجربه آدم چون :آرش
 جمهوري كه هاسال اين با كنيد،مي نگاه ما فوتبال گذشته به وقتي امروز

  بينيد؟ مي هاييتفاوت چه است كار سر بر اسالمي
  

 كار در بيايد خواستمي كسي هر گذشته در. فرهنگ مشكل :مانوك
 كه پازوليني به اي و فليني به مثالً. دارد گرايش كسي به ديديمي سينما،
 فوتبال در كه بزرگي قدم اولين ما هم فوتبال در. بود مهم برايشان

. نرفتند هاشاهيني كه. توكيو المپيك بازيهاي رفتيم كه بود اين برداشتيم
  .نرويد گفت را شاهيني شش اين اكرامي دكتر

 چند براي ايران ملي تيم كه تاس زمان به مربوط مسئله اين البته آرش:
  .برود سابق شوروي به بود قرار دوستانه بازي

  
. بودم جريان در و دانممي چون من 1964  المپيك بازي.. نه نه نه :مانوك

  باشد ادتي اگر
 المپيك، به ماه شش از بيشتر تقريبأ. بودم هابازي اين در خودم من آرش:

  بودند شده محروم نفر شش اين
   

 اكرامي دكتر دفعه كي برود خواستمي ملي تيم اما نه محروميت :مانوك
  .بيرون كشيد را شاهيني بازيكن شش

شوروي و محب رئيس باشگاه  برود بود قرار ملي تيم! جان مانوك نه آرش:
ها بود و چون بين شاهين و دارايي درگيري  دارايي هم جزو سرپرست

نجبر بايد بجاي محب سختي بود. تيم شاهين اعتراض كرد و گفت كه ر
  . آييمنمي ما نبريد را رنجبر اگر و گفتند برود.

  
  . مالزي رفتند باشه ادتي المپيك اگر چون. نرفتند المپيك ولي :مانوك
 اعتراض هااين. شودمي روشن نكني عجله و بدهي اجازه اگر. نه نه :آرش
 دش توافق باالخره. گرفتند تماس فدراسيون سيرئ مبشر با و كردند

 دكتر. رسيدند توافق به هااين. نباشد رنجبر اما بيايند شاهين بازيكنانان
 هابچه يهمه تهران آهنراه در حركت روز. آمد خواهند كه داد قول اكرامي
 تا داشتند نگه را تبريز تهران قطار ساعت دو. شاهيني نفر شش جز به بودند
 راه تبريز تهران قطار. يندآنمي دادند خبر دقيقه آخرين باشند! راه در شايد
  .هاسرپرست با بود بازيكن تا 13. افتاد

  
  .آمد ادمي است درست بله :مانوك
 به هواپيما با را تهران از نفري چند مربيان، از برخي كمك به مبشر آرش:
 شوروي رفت تيم. شدند اضافه تيم به تبريز از هم نفري دو و فرستاد تبريز

 طي ونيفدراس ما، برگشت از قبل. برگشت تهران به هابازي از پس و
  .. بود ماجرا اين از بعد ژاپن المپيلك. كرد محروم را نفر شش هر اياطالعيه

  
 رفتند كه باري آن اما گوييدمي درست تاريخي كرونولوژي لحاظ از :مانوك
 نفر شش اين كه است درست و المپيك رفتيممي بار اولين براي المپيك

  داشتند؟ تأثير
 بهترين چون. داشتند تأثير خيلي نفر شش اين. است درست بله :آرش
  . بودند تيم اصلي بازيكنان آنان، از نفر چهار. بودند هابازيكن

  
  ..... شيرزادگان و بهزادي و دهداري :مانوك
رسانه در سالي چه از را فوتبال تفسير و بگوييد،گزارش ما براي حال آرش:

  كرديد؟ شروع ها
 به سال اين در. فوتبال مفسر خدابخشيان مانوك شدم 1974 سال :مانوك

 مرا هابازي اين در. شد شروع هم آسيايي هايبازي و رفتم جهاني جام
 واترپولو بختانهخوش. كنم گزارش واترپولو فرستادند و كردند حذف

 در كه كارتي تنها كردندمي صادر كارت موقع آن. شد بازي زيباترين
 قطبي دوست كه ميالنيان مهندس روز ك. يبود من تكار نيامد، تلويزيون

 كي ولي نه سياسي گفتم داريد؟ سياسي پرونده شما پرسيد، من از بود
 بالفاصله من كه گرفت مرا كارت قطبي آقاي بعد ساعت 48. دارم چيزي

 آقاي كه. ديدم ايدوره انگليس رفتم و سرم به زد آسيايي هايبازي از بعد
 خواستم. بودند هم پيترز و جفرس و مور بابي يا،دن معروف مربي گرين
 نتيجه در. آمد دنيا جاآن فرزندم و بود من با همسرم ولي! انگليس بمانم

 جام بازي آخرين بهمنش كنار در 1978 سال در كه وقتي تا من. برگشتيم
 را جلويم نتوانند كه روممي من گفتم آنتن روي و كردم گزارش را جهاني
 به قطبي آقاي. بيرون آمدم تجارتي پاسپورت با من. بودم اناير در بگيرند

. گرددمي بر و رودمي موقتاً آقا اين عنيي كه داد، تجارتي پاسپورت من
. نداشتم پولي من چون دادند، هم تومن هزار ده و كردند لطف خيلي ايشون

 به راجع بيخودي حرف و بنشينم اونجا نرفتم هرگز من: است اين حرفم من
 خدابخشيان مانوك گفت و كرد قشنگي مصاحبه دوستي ك. يبزنم بالفوت

 تبليغ را فوتبال هرگز من. كرده تبليغ را ما آبكي فوتبال كه است متهم
 را داشتم اروپايي و جهاني فوتبال از كه هايياندوخته كردم سعي من. نكردم
 اي بردمي ملي بانك كه نبود مهم برايم من. ايران فوتبال در بياورم

 موقع اون بود چه فرقش پرسيديد شما. آبادان اي بردمي آرارات پرسپوليس،
 زحمت بيچاره. بنويسد علمي فوتبال كردمي سعي اسدالهي آقاي حداقل
. كردمي ترجمه را مطالبي گيالنپور آقاي. گرفتيم ادي ازش ما. كشيد بسياري

 ورزش، با رابطه در نوشتمي علمي عميق مطالب الهي صدرالدين آقاي
 به را شيك چيزهاي كردمي سعي هم زاده روشن. كردمي مطالعه بهمنش
 اسالمي فرهنگ حتا. بياورند خواستند را چيزي چه امروز. بياورد تلويزيون

 با نمكيده آقاي كه است نيهيليسمي فرهنگ همان اينها. نيست هم
. كردند ار كار همين فوتبال با هم هااين زد، لطمه سينما به هايشاخراجي
مي بشوند مشهور خواهندمي كه اين براي هم ما نشينخارج دوستان
 بگويند هاآن به همه كه استاديوم در روندمي بشود خوش دلشان خواهند
 شانهمه. كردند تعريف برايم خودشان. ايران اندرفته شانهمه. آمديد خوش

 روزهاي. آمديد خوش اندگفته هااين به همه آريامهر استاديوم امجديه در
بازي در شوروي با شما بازي. بودم گزارشگرش من كرديمي بازي شما آخر
 كنفدراسيون. زدي را پنالتي شما ديداشت شوروي تيم با المپيك در كه اي

 گفت رفت بانديده آقاي ادمهي من. زمين دور پالكارد با آمدند دانشجويي
 خدابخشيان آقاي با رومب من نكنيد كاري بازيممي شوروي به ما آقايون

 به كي بر دو راي باز شما كه. شديد باخت موجب شما بگويم كنم مصاحبه
 گزارش وقتي من. موقع آن بود دنيا تيم بهترين تيم اون. ديباختي شورو
 تونهمي چطور مهاجراني حشمت. است شوروي تيم اين گفتممي كردممي
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 دلمان امروز. كجاييم وزامر. بوديم رسيده سطح اين به ما. ببره رو اون
 بله. برد بين از كسي چه. كنيممي چيكار دوبي و بحرين با كه است خوش
 فوتبال سردارهايش با و انداخت را اشاختاپوستي هايچنگال آمد رژيم
 انقالب كردن صادر آن، خدمت بيشترين من نظر به اما كرد نابود را ايران
 در كنيد، نگاه اگر هارسانه هم روزام. خريد را كشور خارج. بود خريدن. بود

 آقايان اين كي به كي كه است سال 32 من. است طور همين هم سياست
  .بود كرده سقوط حال به تا رژيم نبودند ها رسانه اين اگر. شناسم مي را

 . داديد قرار من اختيار در را خودتان وقت كه اين از سپاس با آرش:
  

*  
  

  
  اصر حجازي و امير برادراناز راست: عطاءاهللا بهمنش، ن

  
  

  
  امير برادران

  
  

  .كمي از خود بگوييد ماقبل از هر چيز براي آشنايي خوانندگان  آرش:
پشت  -آب اكبر آباد سر -من متولد محله ميدان ژاله  امير برادران:

در نو جواني روزهاي جمعه  صبح  خودم را به . ورزشگاه  شماره سه  هستم
اي زير جعبه ،هاي ورزشگاهرساندم و در پشت ميلهورزشگاه شماره سه مي

گذاشتم تا بتوانم تماشاگر تمرينات انفرادي بازيكنان محبوبم از  پايم مي
  .خاني باشمجمله پرويز قليچ

خورشيدي  به صدا و سيما آمدم و ده سال به عنوان  1363من در سال 
ن در مجله دانش زماهم. هاي ورزشي كار كردمكننده و گزارشگر برنامهتهيه

نوشتم. در مدت ده سال اد حسين جباري مييورزش به سردبيري زنده
خدمت در صدا و سيما دو بار در گزينش سياسي و عقيدتي كه مالك 

وقت به استخدام صدا و سيما در نيامدم و استخدام افراد بود رد شدم و هيچ
از ايران  1373اي كار كردم. در سال به اصطالح آن زمان به صورت برنامه

هاي تلويزيوني و صد البته اينترنت و ها بعد با افزايشِ كانالسال .خارج شدم
هاي اي چون دنياي مجازي، فعاليت كاري من بيشتر شد و در شبكهپديده

و   "من و تو"تلويزيوني بي بي سي فارسي، صداي امريكا و همينطور شبكه 
  ار كردم.هاي ورزشي به عنوان كارشناس فوتبال كسايت
   هاي خارج از كشور چيست ؟نظر شما در باره رسانه آرش:

  

هاي خارج از كشور را بايد به دو دسته  تقسيم كرد: صداي رسانه برادران:
هاي اين زير نظر دولتكه هاي كالن آمريكا و بي بي سي فارسي  با بودجه

يست ها  كه  بطور رسمي مشخص  نشود و ديگر رسانهدو كشور اداره مي
شان گانشود و بر اساس ادعاي گرداننده بودجه آنان ازكجا تامين مي

هاي  بي ها با مشكالت زياد مالي روبرو هستند. درمورد شبكهبسياري از آن
بي سي فارسي  يا صداي امريكا شما به عنوان بيننده تكليفتان با اين دو 

شود و ه ميها ادارهاي عمومي اين كشورشبكه مشخص است كه با سياست
توقع شما هم در همان حد است. چراكه  در پس پرده  سياست و ارتباطي 

هاي توليدي خودشان را تنظيم ها و برنامهكه با جمهوري اسالمي دارند خبر
ها بستگي كشند و اينرا باال و پايين مي فتيلهكنند و به قول معروف  مي

آيد و اگر پايين مي لهفتيشان كه اگر تامين شود دارد به منافع سياسي
به لحاظ تاريخي سرويس جهاني بي بي سي  باال مي رود! فتيلهتامين نشود 

معروف بود.  "سرويس امپراطوري"ميالدي ابتدا با عنوانِ  1932در سال 
ديويد ميليبند وزير خارجه پيشين بريتانيا در وب سايت خود به نقش بي 

كند و مشخصا ً  به نقش اره ميسفارتخانه بريتانيا اش 150بي سي در كنار 
زبان بي بي سي به عنوان اهرم نفوذ دو شبكه تلويزيون فارسي و عربي

بريتانيا تاكيد كرده است. ديويد كامرون نخست وزير و ويليام هيگ 
 Britishوزيرخارجه بريتانيا نيز با اشاره به شورا يا مركز فرهنگي بريتانيا (

Councilها به عنوان قدرت نرم بريتانيا ي، از آن) و سرويس جهاني بي بي س
كنند. حتي وبالگ در تاثيرگذاري افكار عمومي و ديپلماسي جهان ياد مي

گر معتبر و قديمي بي بي بانك جهاني به نقل ار جان سيمپسون گزارش
گيري افكار سي به نقش و رسالت دستگاه خبرپراكني بريتانيا در شكل

رد. نقش صداي آمريكا نيز در بسياري از عمومي مردم جهان سوم اذعان دا
ميالدي و يا  1956حوادث جهان از جمله قيام مردم مجارستان در سال 

آمريكاي  يميدان تيانامن در چين، به ويژه تاثيرگذاري سياسي در منطقه
   التين بر كسي پوشيده نيست.

 "تومن و "هاي ديگر، به عنوان مثال شبكه تلويزيوني در باره شبكه : آرش
اندازي شده و مانند بي بي سي و صداي گذاري فراوان راهكه با سرمايه
  داريد؟ يوابسته  به هيچ دولتي هم  نيستند، چه نظر امريكا ظاهراً

  
هاي لسشوند. شبكهها نيز به دو بخش تقسيم مياين شبكه امير برادران:

ي هامشكل بزرگ شبكه  سوي ديگر. "من و تو"آنجلسي در يك سمت و 
آنجلسي با دو موضوع مرتبط است. اول مسئله مالي. دوم نداشتن آدملس

هاي تصويري خواند. توان به نوعي راديوها را مي هاي كاردان. اكثر اين شبكه
 .زنند فقط حرف ميها گذارند و ساعتبه عنوان مثال يك دوربين ثابت مي

هاي به دستهبعد هم  ،كردندها كار سياسي مياوايل بيشتر اين شبكه
 يها عمدتاً سياسمختلف تقسيم شدند. در حال حاضر بخشي از اين كانال

هاي تفريحي پر شان را با موزيك و برنامههاياند و تعدادي ديگر برنامهمانده
قضيه چيز ديگري است و متاسفانه تا به امروز  "من و تو"كنند. در مورد مي

پرده اين شبكه معرفي و  اندركاران پشتحاميان مالي واقعي و دست
با شبكه انگليسي آي  براي تهيه برنامه ظاهراً "من و تو"اند . شناخته نشده

چيز اين شبكه م كه همهيكاري دارد و بطور كلي بايد بگو) همITVتي وي (
اي از ابهام قرار دارد. حتا در تارنماي رسمي اين شبكه و در بخش در هاله

  ابهامات اين شبكه داده نشده استپاسخ شفافي به  "درباره ما"
كاري كه شما خود دوراني كوتاهي با اين شبكه همبا توجه به آن :آرش
  توانيد از اين ابهام بيشتر بگوييد ؟ايد، ميكرده

  
كاري با اين شبكه آن بود كه براي تصور من در آغاز هم امير برادران:

آغاز كار نيز بر چنين هاي من در اين شبكه خط قرمزي وجود ندارد. فعاليت
داد. كارهايي را هم كه ارائه دادم خيلي مورد توجه قرار تصويري شهادت مي

گرفت و اطرافيان مديريت شبكه هم از اجراي برنامه راضي بودند. چندي 
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هاي ورزشي باشيد. اي گذاشتند و گفتند كه شما مسئول برنامهبعد جلسه
الي و جزيئات اجرايي، بعد از چند زماني پس از توافق بر سر مسائل مكوتاه

درجه تغيير روش دادند و گفتند: ما نمي 180باره مديران شبكه هفته يك
كنيد در اي به مسائل نگاه ميتوانيم با شما كار كنيم چون شما خيلي ريشه

كننده داشته باشيم! استنباط من از خواهيم برنامه سرگرمصورتي كه ما مي
نين موردي اين است كه  مديران ظاهري اين شبكه داد و ابالغِ چاين رخ

 اختياري از خود ندارند و صاحبان اصلي اين شبكه را جايي ديگر و در پشت
گذاري كالن اهداف خود پي ميپرده بايد جست. كساني كه با سرمايه

دانيد اين شبكه تلويزيوني هيچ در آمدي از پخش آگهيچه ميگيرند. چنان
توان اين شبكه ، پرسش اساسي آن است كه آيا ميهاي تجاري ندارد

بر اساس  هاي پشت پرده دانست؟اي را به دور از وابستگيپرهزينه و حرفه
خانواده عباسي هستند » من وتو«كنندگان ظاهري شبكه اطالعات من، اداره

تر تلويزيون آزادي را داشتند و ها در آمريكا زندگي كرده و پيشكه سال
شبه بدون هيچ دليل مشخص جمهوري اسالمي بودند. اما يك ظاهراً مخالف

ببين تي «اندركارانِ اصلي، شبكه اينترنتي ل شد و دستياين شبكه تعط
را راه اندازي كردند. كيوان عباسي مدير فعلي شبكه من و تو ، مدتي » وي 

كرد، اما بعد از دوسال سر از قاسمي در تلويزيون طپش كار ميهم براي امير
عباسي طرفدار پادشاهي  يآورد! خانوادهدر  دن و مديريت شبكه من و تولن

بودند و كيوان عباسي عضو كمپيني كه چند سال پيش رضا پهلوي براي 
جاست كه در اين شبكه دمكراسي در ايران ايجاد كرده بود! اما جالب اين

هاي سياسي رضا پهلوي بر ضد جمهوري اسالمي هيچ حرفي از فعاليت
ها و برخي شايعات در مورد اين شبكه تلويزيوني ن نمي شود!! شنيدهعنوا

و سركوب مردم در داخل و  88گوياي اين است كه بعد از انتخابات سال 
رنگ شدن نقش و قدرت هاشمي رفسنجاني، پسر ارشد او زمان با كمهم

دستي در سروسامان  ،مهدي هاشمي كه از ايران خارج و به انگلستان آمد
  داشته و دارد. "من و تو"و اداره  بخشيدن

كننده و هايي سرگرمگيري غيرسياسي و برنامهاين شبكه ظاهراً با سمت
هاي معروف مانند گوگوش و هاي مستند  با استفاده از برخي چهرهفيلم

برداري كه كپي "بفرماييد شام"و  "آكادمي گوگوش" يهوتن و برنامه
باشد و جذب مخاطبان فراوان به ايي ميهاي اروپسوپراستار شبكه يبرنامه

ويژه در داخل كشور، مبلغ اين تئوري مي باشند كه مردم ايران ديگر از 
كننده هستند! هاي سرگرمو تنها طالب برنامه هاي سياسي خسته شدهحرف
خواه ايران و خاموش ساختن جنبش جوانان آزادي يكارانه برااي فريبنقشه

هاي افكار عمومي مردم و درگير كردن خانوادهآغاز راهي براي تحميق 
خطر. واقعيت اين است كه اين تفكر و هاي بيمعمولي ايراني به سرگرمي

هاي پذيرش ها در تلويزيون من و تو در حد خود موفق بوده و زمينهبرنامه
هاي من و تو، جم تي جا فراهم ساخته كه شبكههاي مبتذل را تا آنبرنامه

ترين بيندهپسند از پرهاي ارزانيا، فريبنده و منطبق با ذائقهوي، تي وي پرش
  اي در داخل ايران هستند.هاي ماهوارهكانال
كه براي تلويزيون  "آفسايد"برنامه ورزشي و پربيننده شما با عنوان  :آرش

كرديد بعد از رفتن شما از اين شبكه به چه تهيه و اجرا مي  "من و تو"
  سرنوشتي دچار شد؟

  
اما  كار . آن برنامه كال تعطيل شد و ديگر ادامه پيدا نكرد مير برادران:ا

هاي تهيه شده عجيبي كه خيلي هم سئوال برانگيز بود اينكه تمام آن برنامه
جالب آنكه . را از روي يوتيوپ حذف كردند كه اكنون غير قابل ديدن است

دند و حتي ها همين آقايان بسيار مرا تشويق كربراي تهيه آن برنامه
هاي ورزشي شبكه من و تو را به من دادند كه گويا  نهاد اداره برنامه پيش

ناگهان به اصطالح از باال دستورآمد بايد اين برنامه براي هميشه قطع شود!  
گذاشتم و به  البته من از اوايل شروع كار، هر برنامه را روي يوتيوپ مي

ها هنوز قابل دريافت رنامههمين دليل خوشبختانه تعداد زيادي از آن ب
  است.
هاي ديگر مثل بي بي سي فارسي با توجه به تجربه كاري كه با رسانه :آرش

ها با فوتبال كنيد كه برخورد اين رسانهو صداي آمريكا داشتيد فكر مي
  چگونه بوده است؟

  
به اعتقاد من فوتبال در هر كشوري نمادي از اوضاع  و احوال  امير برادران:

دانيم كه همه  ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن كشور است. ميسياسي
آلوده به مسائل  !تر بگويمچيز از فرداي انقالب اسالمي آميخته و درست

هاست سياسي و امنيتي شد و از اين رو فوتبال در جمهوري اسالمي سال
ر باعث شده كه برخورد يهمين واقعيت انكار ناپذ .كه سياسي و امنيتي است

كاري باشد. از م با مالحظهوأها همواره با توجه به شرايط سياسي ترسانه اين
ها مستقل نيستند و اگر بخواهند با مسائل فوتبال به جا كه اين شبكهآن

ها عبور كنند كه بايست از خط قرمزشكل واقعي وجدي برخورد كنند، مي
ين رو ها صادر نخواهد شد. از امجوز چنين عبوري هرگز از طرف دولت

 يهاي داخل ايران به اجراها هماهنگ و همراه با سياستتمامي اين رسانه
هاي ورزشي به ويژه  فوتبال در پردازند. در واقع محتواي برنامه برنامه مي
ها هم آن را ها همان آشي است كه جمهوري اسالمي پخته و ايناين رسانه

  زند! هم مي
ي اسالمي امنيتي است و گوييد كه فوتبال در جمهورشما مي :آرش

هاي شما را ها و برنامهجا كه من نوشتهاين مسائل تا آن يهميشه هم رو
ايد. چرا چنين برداشتي از فوتبال در ام، تاكيد داشتهخوانده و ديده

كنيد فوتبال و ورزش با  سياست ارتباط جمهوري اسالمي داريد و فكر مي
  دارد ؟

  
ال و ورزش را جدا از كل شرايط جامعه وقت فوتبمن هيچ امير برادران:

پرمخاطب فوتبال بازتابِ  يسياست حاكم بر ورزش به ويژه رشته بينم.نمي
باشد. مديريت ورزش در ايران هويت و روح حاكم بر  مديريت آن جامعه مي

آمد و پول نفت ريخت و پاش ميدهد: يكي اين كه از دردو كار انجام مي
هاي آنان را خرج ن رژيم  قهرمانان ورزشي و مدالكند و ديگر آنكه مسئوال

در المپيك  ،نمونه بارز اين برخورد ابزاري با ورزش را !كنندتبليغات خود مي
هاي المپيكي را در اين  لندن  شاهد بوديم. به لحاظ آماري بيشترين مدال

هاي هاي ورزش ما در رشتهساختهها و خودستارهدوره كسب كرديم. تك
چون كشتي، وزنه برداري و...... خوش درخشيدند، اما اين پيروزي  انفرادي

ها به مدالورزشي به ابزارِ تبليغي سران جمهوري اسالمي تبديل شد و آن
آوران چسبيدند. در اين رهگذر هنوز به ياد داريم كه  كشتي گيران و 

ها در خصوص مربيان فرنگي تا چه اندازه از رفتار و سر و صداي حكومتي
ر شدند و مربي بزرگي چون محمد يگالش و درخشش آنان در المپيك دلت

بنا  با آن همه عشق به شاگردان از صحنه بيرون رفت تا بيش از اين شاهد 
كارانه نباشد .در اين جا براي آنكه بيشتر بدانيم كه ناحقي و تبليغات فريب

رسيد چرا ورزش در جمهوري اسالمي تا كجا بدون ريشه و پايه است، بايد پ
آبي وسيع و سه ميليون نيروي مسلح دارد، در آن  يدر مملكتي كه گستره

شود ؟ مند ديده نميهيچ نشاني از يك تيرانداز شايسته و يك شناگر ارزش
توان گفت كه مدال گرفتن ما در كشتي مانند مدال  از نگاه كارشناسانه مي

ر هر آوردگاه د ت.گرفتن جامائيكا يا سودان در دو سرعت و استقامت اس
خواهند كه براي پيروزي و قهرماني دعا كنند و در كنار ورزشي از مردم مي

اي آن هميشه از مردم انتظار صبر و اعتماد به مديران دارند و از هر هزينه
هاي مقامات حكومتي كوتاهي نمي كنند .اما اين مردم براي اجراي خواسته

شند و پاسخ بخواهند! وقتي هيچمند بادر موقع شكست هم حق دارند گله
المللي نيست، هاي بينكس پاسخگوي شكست هاي پي در پي در ميدان

شوند و گويي به شكست عادت  تفاوتي و رخوت ميمردم ناخواسته دچار بي
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كنند، كه به راستي بدترين حالت براي يك ملت است. بدترين اتفاق مي
خوشيل يكي از معدود دلرد، فوتبايها بمآدم "خوشيدل"وقتي است كه 

  هاي هنوز مجاز در ايران است.
توان براي فوتبال حكومت اسالمي هايي ميبنديبا نگاه شما چه دوره :آرش

  در نظر گرفت؟
  

  
  

 سه كنون تا ابتدا از اسالمي جمهوري در ورزش و فوتبال امير برادران:
 به كه اول يدهه اي دوران: اول دوران. است سرگذاشته پشت را مهم يدوره
 جانبههمه هايدرگيري شاملِ نهاد، نام خميني دوران راآن توانمي نوعي

 عراق، و ايران جنگ تاًثير تحت كه بود چيزهمه شدن رو و زير و ايران در
سايه فوتبال و ورزش جمله از اجتماعي موضوعات يهمه بر جنگ نكبت 

 گذشته شمايل و لشك حفظ تقالي در فوتبال اول يدهه در.  گستراند
 تقال اين انجام سر انقالبي هايحكومتي گيرنفس فشار. بود هاقديمي توسط

 است قرار فوتبال نداند كسهيچ هنوز دهه كي از پس تا برداشت ميان از را
  .شود اداره فرمي و شكل چه با

 در. شد آغاز خميني مرگ و عراق و ايران جنگ افتني پايان با: دوم يدوره
 هايصحنه در گذشته از بيش بايستمي اسالمي جمهوري اندور اين

 فوتبال و ورزش. كند اعالم را خود الملليبين حضور اجتماعي و اقتصادي
 ترپررنگ حضور شاهد ما دوران اين در نبود مستثني قاعده اين از نيز

 و محمدي، عزيز چونان هاآن از شماري باشيم،مي هاامنيتي و هانظامي
 چنان حضور اين به نياز. هستند فعال فوتبالي  حوزه در هنوز تاج مهدي

 ي ويژه بخشي خورشيدي هفتاد يدهه اواسط از اطالعات وزارت كه بود
  .كرد داير خانهوزارت اين در فوتبال
 ميالدي 1988 سال در فوتبال جهاني جام به ايران صعود با: سوم دوران
 براي آسيا فوتبال كنفدراسيون فشار. شودمي آغاز پيش از متفاوت دوراني
حرفه فوتبال ظاهري اعالم به مجبور را ايران ورزش مسئوالن شدن ايحرفه

 آماتوري استانداردهاي زيرِ مديريت و امكانات لحاظ به كه فوتبالي. نمود اي
 از بيش روز هر دوران اين در! كند عمل ايحرفه بارهكي بايد كردمي سر

 سال چند در و شد مالي و اخالقي كثافت و فساد در غرق فوتبال  پيش
 ننگ بساط اين سازندگان و عوامل حتي كه آمد در آنجا تا كار گند گذشته

  . اندداده سر فاسد فوتبال فرياد ديگران فريب براي نيز آلود
آيا كساني هم در فوتبال ايران سراغ داريد كه نگاه آنان را همراه با  : آرش

  ؟واقعيت و حقيقت بدانيد 
   

دانم اشاره اي به نظرات دو چهره خوش جا الزم ميدر اين امير برادران:
نام و شايسته از دو نسل فوتبال ايران داشته باشم تا بهتر بدانيم بر فوتبال 

خان امير آصفي شخصيت استثنايي در ما چه گذشته و مي گذرد. منصور
بتدايي است كه فوتبال ايران گفته است : مشكالت فوتبال ملي ما آنقدر ا

ن يا !نيازي به مطالعه تطبيقي و استفاده از كارشناسان متخصص ندارد
سخن منصور امير آصفي كامال صحيح و منطقي است. براي اداره و پيشرفت 

فوتبال قانون و ضوابط مشخصي وجود  دارد كه فرمول آن در تمام دنيا 
چرا كه ! تپذير نيسكسان است اما در حكومت اسالمي تحقق آن امكاني

فوتبال يك مقوله كامال امنيتي است و قرار نيست كه اساس پيشرفت 
 !هاي خصوصي هستند در ايران اجرا شودفوتبال كه باشگاه

 چرا باشگاه ها خصوصي نمي شوند ؟
ترين شود! بزرگها از دست دولت و حكومت خارج ميچون اختيار آن

  ست كه براي كنترل حساب و كتابي اهاي بيمشكل حال حاضر اين پول
هاي سياسي و دولتي و هيچفوتبال به آن وارد شده و در كنار آن انتصاب

گوي مسئوليتي كه به عهده دارد، كس هم در بدنه مديريتي جامعه پاسخ
اين  يهاي سياسي در بدنهتوسط آدم 1998نيست! روندي كه از سال 

وتبال نام گذاشت را بايد روز ملي ف 76آذر 8ريزي شد! روز حكومت پايه
ها ريختند و غرور ملي روزي كه مردم بعداز  پيروزي بر استراليا به خيابان

خودشان را نشان دادند و نظام ديكتاتوري وايدئولوژيك در اين روز حضور 
حمد خاكپور يكي از ستارهم !ميليوني مردم را يك خطر بزرگ احساس كرد

ن مورد نظر جالبي دارد : بعد از انقالب در اي هاي نسل طاليي فوتبال
يك اتفاقاتي در فوتبال و كشور افتاد كه  98احساسم اين است كه در سال «

كرد تصميم گرفته شد فوتبال كنترل شود و از آن مسيري كه حركت مي
مسيرش را تغيير داد. روزي كه ما از استراليا برديم، تمام مردم كشور در 

تواند اين كس نميشتند و هيچهمه جا آمدند بيرون و يك احساس ملي دا
اي شد براي عدهها بهانهرا انكار بكند ولي بعد از آن جريان اين بيرون آمدن

سري تصميماتي گرفته اي كه بيايند بيرون و اعتراض كنند. اين شد كه يك
شد از سوي مسئوالن كه اين را كنترل كنند و مسير فوتبال را عوض كردند 

  »م به وجود نياورند.كه آن احساس را براي مرد
هاي فوتبال در حكومت اسالمي از چه مكانيسمي معيارِ گزينش :آرش

  كند؟پيروي مي
 

اگر به روند انتخاب مربيان نگاه كنيم به عنوان مثال: افشين  امير برادران:
نگار هاي يك سري به ظاهر كارشناس فوتبال و روزنامهبندوقطبي با زد

طور شبكه هاي امنيتي و نيو هم ي مي كردندورزشي كه نقش دالل را باز
سياسي به فوتبال ايران وارد شد و فضايي در رسانه ها بوجود آوردند كه يك 

 !گراييگرايي بود ! كه االن تبديل شده به كي روشنوع قطبي
اي امنيتي چون ها به فوتبال ملي، چهرهپس از تحميل قطبي توسط دالل
پس از گفتگو با قطبي،  يه دوبي رفت. وحبيب كاشاني وارد عمل شد و ب

وي را  با سالم و صلوات و انداختن پرچم جمهوري اسالمي بر دوشش كه 
روي  يجنبه تبليغاتي براي نظام داشت، وارد ايران كرد. قطبي بعد از مدت

نيمكت تيم ملي نشست. وي در حاشيه يك مصاحبه بعد از قهرماني 
زار دالر نا قابل از قراردادش توسط ه 100در باره هاپولي شدن  پرسپوليس
ها و خبرنگاران، تيكه انداخت كه معلوم نيست اين سرقت رسانه چي

مودبانه! در روز روشن متعلق به كدام جريان ژورناليسم داللي در اين دوره 
 !از ورزشي نويسي ايران است

تمامي مربيان كه روي نيمكت تيم ملي به عنوان سرمربي نشستند از سال 
با رفتن ايران براي اولين بار در پس از انقالب اسالمي به جام جهاني  1998
  ! لهاي سياسي عبور كردند،از كانا
هاي سياسي در فوتبال جمهوري اسالمي از چه زماني آغاز حضور آدم :آرش
 شد؟

  
اين بدعت را بطور رسمي رئيس جمهور وقت محمد خاتمي  امير برادران:

هاي سياسي را به پاي آدم و رسماً راهاني عمالًگذاشت و با آوردن صفايي ف
فوتبالي و خوش نام چون   فوتبال باز كرد. با اين كار در اولين قدم يك آدم

گذار منصور امير آصفي كه ثمره كارش در فدارسيون فوتبال يك مربي تاثير
بنام اويچ بود را از صحنه فوتبال حذف كردند و به دنبال آن اويچ را اخراج 
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خواستند مانند قبل از انقالب كه فوتبال د و با آوردن جالل طالبي ميكردن
ايران با يك مربي ايراني( حشمت مهاجراني) به جام جهاني رفت رونوشتي 

مدن صفايي فراهاني و دستور خاتمي به وزارتآ !از آن هنگام داشته باشند
بي هايق پولها براي دادن پول به فدارسيون فوتبال در واقع آغازِ تزريخانه

فشارهاي كنفدارسيون  زمان باحساب و كتابِ دولتي به فوتبال بود، كه هم
هايي كه بعد اي كردن فوتبال ايران اتفاق افتاد . پولفوتبال آسيا براي حرفه

از دوازده سال امروز وقتي در برنامه نود نظر خواهي در باره افت فوتبال 
ها درصد علت را همين پول 71گيرد ايران و شكست به لبنان صورت مي

گفته نماند مربياني هم كه از آن زمان به تيم ملي آمدند ، نا !مي دانند
اند. محمد مايلي كهن كه از هاي امنيتي و سياسي گذشتههمگي از كانال

طريق معاون وقت سازمان تربيت بدني فائقي، با هماهنگي وزارت اطالعات 
س فدارسيون وقت (داريوش با يك تلفن مربي تيم ملي شد و رئي

زاده از اعضاي دولت مصطفوي) هم هيچ نقشي نداشت! و بعدها مصطفي تاج
كرد مصطفوي به ها قبل گزارشي را درباره عملاصالحات تائيد كرد كه سال

محمد خاتمي داده است. همين گزارش را سعيد فائقي معاون وقت سازمان 
داند! البته اين گزارش به ورزش عامل اصلي بركناري داريوش مصطفوي مي

گردد و مصطفوي  برمي 1998 روزهاي بعد از صعود تيم ملي به جام جهاني 
كهن را صادر كرده بود اجازه (وزارت اطالعات) حكم بركناري مايليكه بي

اي دانست كه ديگر جايي در فدراسيون نخواهد داشت! اين نكتهبه خوبي مي
به زبان  آنكه مستقيماًبي ا خبرآناليناش بطبا در مصاحبهبود كه هاشمي

اطرفيان احمدي  مربي بعدي علي دايي بود كه با !كردبياورد، تاييدش مي
رضا زاده و نماينده  نژاد (مهرداد بذر پاش رئيس انجمن اسالمي دانشجويان،

 آخر هممردم اردبيل در مجلس) البي كرد و مربي تيم ملي شد. و دست
اول به درخواست مربيگري تيم ملي ايران جواب روش، كه بار كارلوس كي

ها بود و بار زمان با تظاهرات مردم در خيابانمنفي داد و چون آن جواب هم
منفي سياسي براي رژيم داشت، سياسيون وارد عمل شدند و با دادن پول 

ميليون دالر) او را به ايران آوردند تا بگويند هيچ  9بيشتر (رقمي نزديك به 
ظاهرات مردم در خيابان نداشته است و او هم در اولين مصاحبه ربطي به ت

مطبوعاتي گفت: آمده ام كه آرزوهاي شما را تحقق ببخشم و تيم را به جام 
جهاني ببرم! حرفي كامال فريبنده و مشابه زماني كه افشين قطبي مصدر 

سال  37هاي آسيا زد. جامي كه كار شد و حرف از قهرماني در جام ملت
ها  هم ز آن بي نصيب هستيم، حتي در هيچ فينالي در جام ملتاست ا

هاي مديريتي ها را بايد در زمينههاي اين ناكاميحضور نداشتيم و ريشه
  د.يجامعه در همه ابعاد آن د

با توضيحات شما همه چيز از آمدن اصالح طلبان جنبه قانوني  : آرش
  گرفت؟

  
كالت فراواني در جامعه ايجاد هاي دولتي كه االن مشپول امير برادران:

كرده از زمان خاتمي و صفايي فراهاني به فوتبال تزريق شد . در ابعاد 
تر نيز در تشكيالت ورزش و حتي كميته ملي المپيك  اتفاق افتاد كه  وسيع

هاي بين المللي بود. آمدن مهر عليزاده به  پيامد آن از دست دادن كرسي
باعث شد تا علي  ، دولت اصالحاترياست سازمان تربيت بدني ازسوي 

كفاشيان به كميته المپيك برود و بدترين نتايج تاريخ المپيك را كه فقط 
علي كفاشيان با اين كارنامه  يك نقره و يك برنز بود در پكن رقم زديم.

هاي فوتبال ون فوتبال آوردند تا  روند شكستيبه فدارس مردود مديريتي را
  امه داشته باشد.چنان ادها همدر تمام رده

توان به تغييرات سازنده در آينده به عنوان آخرين پرسش، آيا مي :آرش
  ورزش و به ويژه فوتبال ايران اميدوار بود؟

  
ساله  34هاي سراسر تلخ و مردود در عمر با توجه به تجربه امير برادران:

ده ها، اميدي به  آينتوان با اين رژيم ضد ارزشجمهوري اسالمي هرگز نمي

بست. اين حكومت بارها و بارها نشان داده كه به هيچ اصولي در هيچ  
هاي شخصي در ها و سليقهاي پايبند نيست  و فقط به خواستهزمينه

كند، از اين رو باور شد و عمل ميياندچهارچوبِ نظام واليت مطلقه فقيه مي
زمان  دارم كه اميدواري  نه تنها در ورزش بلكه در كل جامعه ايران آن

وجود خواهد داشت كه ديگر جمهوري اسالمي وجود نداشته باشد . با 
توان همه چيز را از نو ساخت و كامه ميسرنگوني اين رژيم ويرانگر و خود

مطمئن هستم با اين نسل آگاه و بيدار به زودي شاهد روزهاي خوش و 
ن افتخار همدلي ملي خواهيم بود و فوتبال و ورزش را بايد بار ديگر در دورا

و غرور به تماشا بنشينيم  و ما نيز مثل مردم جهان از فوتبال به لذت 
 برسيم.

*  
  
  
  

  
  
  
  
  

                       

 وارث مجيد

 در. داديد قرار ما اختيار در مصاحبه اين براي كه وقتي از تشكر با آرش:
 رثوا ديمج: بگوييد و كنيد معرفي را خود ما خوانندگان براي امكان صورت

 ساز برنامه چگونه شده؟ ورزش گزارشگري وارد كجا و چگونه كيست؟
   است؟ شده تبعيد هايرسانه ورزشي

  
 امزندگي هايآيكون از كيي خدمت در كه خوشحالم بسيار :وارث مجيد
. كرد عالقمند فوتبال به كسي، هر از بيشتر مرا كه كساني از كي. يهستم
 زمين در. بودم شاهين طرفدار من .كيان و شاهين بين بود كوتاهي بازي

 اولين. داشتم دوست خيلي را بهزادي همايون سرزدن و شهباز 3 شماره
 سر بهزادي سر روي بار چندين كه ديدم بردم،پي شما بازي كنه به كه باري
. بوديم جوانتر شما از ما بودم ترجوان وقت آن بود، جالب برايم خيلي. زدي

كوتاه كه كسي. بزنه سر همايون سر روي تونهيم كه كيه اين گفتم خودم با
   ؟!است زياد هم وزنش و تر،

 موقع آن. شد شروع تهران آسيايي هايبازي با ورزش به من ورود ماجراي
 تعداد چون. بودند اصلي گزارشگر بهمنش عطااهللا و زاده روشن حبيب آقاي
 -بود رشته شانزده -شد زياد تهران آسيايي هايبازي در ورزشي هايرشته

 افسر زنجان در من. بگيرند هم را تريجوان گرانگزارش گرفتند تصميم
 صدايم كه گفتندمي. كردممي دكلمه شعر صف سرِ گاهي. بودم وظيفه
 هايمهمكالسي از كيي دبيرستان در. كردممي بازي هم فوتبال. است خوب
 با پدرش. بود گفته پدرش به. گوزلوقره شهريار. بود گوزلوقره آقاي پسر

 بنويس اسم خواهند،مي كه گزارشگراني اين براي گفت. نبود خوب بهمنش
 در مونيخ مقدماتي هايبازي براي بار اولين البته. نوشتم را اسمم هم من و

 و دادند ما به ساده صوت ضبط ك. يبود كويت - ايران بازي. بود 1972 سال
 زمين كنار. بوديم نفر هشت هفت ما. كنيد گزارش را بازي اين برويد گفتند

 به و تلويزيون براي زادهروشن. كردمي گزارش راديو براي بهمنش. نشستيم
 يك. داديم تحويل را نوارها اين بعد. خودمان براي هم ما هابچه از كيي قول
 اصفهان آهنذوب و ملوان تيم بازيِ برو گفتند و زدند زنگ من به بعد هفته
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ي بعد يك بازي ديگر. تا اين كه شد بازيهفته گزارش كن. راديو براي را
هاي آسيايي و من چون افسر وظيفه بودم رفته بودم. اعالم كردند در فالن 

نفر  16روز بياييد. رفتيم و شروع كردند به تقسيم كردن. ما را جزء آن 
زاده در كرد. آقاي روشنانتخاب كردند. آقاي بهمنش كشتي گزارش مي

خيلي جالب بود كه من را براي فوتبال انتخاب كردند.  مركز بود. براي من
زاده براي بوكس بود. براي مانوك براي واترپولو انتخاب شد. ايرج اديب

سالم بود. سرباز بودم و خيلي كيف  23خودم هم خيلي عجيب بود چون 
كردم. اولين مسابقه تيم ملي ايران بود با تيم ملي بحرين كه در امجديه 

روز مسابقات را  16گر بازيهاي آسيايي. ترتيب شدم گزارشبود. به اين 
كرد. ها را تهيه ميار هم داشتم كه براي من اسميگزارش كردم. يك دست

البته بزرگ ما بودند كه جا دارد از آنها نام ببرم كه يكي حسن عزيزي بود و 
د. كردندادند و هم كمكم ميها هم به من ايده ميآقا. اينيكي حسن نايب

تا روز بازي فينال با اسراييل. آمدم به استاديوم. خوب ديگر فينال بود و 
كنيد. پرسيدم چرا. همه پخش مستقيم. به من گفتند شما گزارش نمي

زاده ها تمام شده بودند و فقط اين بازي مانده بود. گفتند آقاي روشنبازي
ه بودم.. از روز، روزي سه بازي گزارش كرد 15كند. من در مدت گزارش مي

اند اين يك آقايي كه مسئول ورزش تلويزيون بود پرسيدم چرا؟ گفت: گفته
ام نبود بازي سياسي است و تو هم خيلي جوان هستي. من هم اصالً حالي

كه چيست. ولي باالخره درس خوانده بودم و گفتم اگر از لحاظ فوتبالي 
اند. اگر هم ي نكردهباشد من فوتباليست هستم و اينها هيچ كدام فوتبال باز

از لحاظ كاري باشد كه خود شما تشخيص داديد كه من فوتبال گزارش 
كنم. اگر هم از لحاظ سياسي باشد من االن افسر وظيفه هستم. خيلي 
تيزتر از اينها هستم. االن در ارتش ايرانم. ديدم نه قبول ندارند. من رفتم 

ايران واسراييل بود. چند  اي كه در استاديوم نبودم بازيخانه. تنها بازي
 - چون اين در دلش مانده بود-زاده با آقاييِ تمام سال پيش آقاي روشن

د ساواك به مسئولين يكارم. ولي باور كنگفت من يك عذرخواهي به تو بده
ن يگفته بود كه شما خيلي جوان هستيد و تنها دليلي كه آورده بودند هم

م را بگيرم دعوايم شد و براي همين بود. البته من وقتي رفتم تلويزيون چك
هم نه آنها خواستند و نه من خواستم ادامه بدهم. چون چند تا بازي را 

ترين بازي تاريخ فوتبال را نگذاشتند گزارش گزارش كرده بودم ولي مهم
  كنم. بعد هم از دور خارج شدم تا اين كه انقالب شد كه دوباره آمدم. 

  كرديد؟ش مييعني بعد از انقالب گزار آرش:
  

لتصوير ممنوع ا 1982ايران بودم. در سال  1985بله. من تا سال  وارث:
ي ما و مرا بردند. اين آقاي شدم. به اين ترتيب كه شب ريختند در خانه

التصوير محمد هاشمي كه ريئس تلويزيون بود به داد من رسيد ولي ممنوع
صحنه نبودم. بعد كردم، يعني جلوي كنندگي ميشدم. سه سال كار تهيه

داد و براي فوق ليسانس از طريق آنها اقدام سفارت استراليا پذيرش مي
توانستم كار خودم را بكنم. كردم. آن دوران بدترين دوران بود چون نمي

شود كه آدم از خودش تعريف بكند ولي كارم خيلي البته جلوي شما نمي
» ورزش و مردم«برنامه  گزار مورد توجه مردم قرار گرفته بود. من بنيان

كند. او را ي احمد خميني اجرايش مياي كه پسرخالههستم. همين برنامه
ي ارتباط جمعي اينها جاي من گذاشتند. از ايران بيرون رفتم و در رشته

ليسانس گرفتم. ليسانسم حسابداري صنعتي بود. وقتي درس خواندم. فوق
براي ايران كاري كنم. گفتم خواست التصويرم كردند خيلي دلم ميممنوع

گردم. در رشته راديو تلويزيون درس ها كه از آسياب افتاد برميروم آبمي
م يهاراندم. هم هر كار ديگري. بعد بچهخواندم. براي اموراتم هم تاكسي مي

  ها هم ديگر سراغي از ما نگرفتند. بزرگ شدند. اين
ان و مجريان ورزشي در سازم با برنامهيهايكي از داليل مصاحبه آرش:
كنم ها، احساس نمياين است كه در برخي از برنامه يآنجلسهاي لوسرسانه

هاي ورزشي براي تبعيدياند! و يا اصالً اين برنامهكه در خارج تهيه شده

ا براي مردم داخل ايران؟ واقعيت اين است كه موجوديت ما يهاست 
جنايتي است كه در ايران جاريها در خارج از كشور، گوياي ظلم و يتبعيد

ست. پس زندگي ما در تبعيد، با سياست گره خورده است. مردم ايران زير 
فشارند، زير ظلم و ستمي هستند كه اين رژيم بر سرشان خراب كرده است! 

هاي ضد انساني ها و سياستسري برنامهطبيعي است كه در ورزش هم يك
نار آن به راحتي گذشت. فوتبال يكي توان از كو امنيتي وجود دارد كه نمي

قشرها  يهاي پولساز و فراگير است. طرفداران فوتبال از همهاز ورزش
جي و پاسدار..... در واقع تنها يهستند از پولدار گرفته تا فقير، دانشجو، بس

گران سياه ايران، مشكل آفرين اش براي حكومتمحيطي است كه كنترل
هاي ورزشي منيتي ها را به سمت محيطاست براي همين پاسداران و ا

اند. حتماً يادتان هست چند سال پيش ادواردو گاليانو كتاب كيش داده
مافياي ورزش را نوشت و نشان داد چطور مافيا در اين ورزش نفوذ كرده 

ساز ورزشي است. حال سئوال من اين است: شما به عنوان مفسر و برنامه
 يهاد قائل هستيد؟ برمال كردن خرابيچه رسالتي در اين تبعيد براي خو

باشگاهي؟  يهاي برد و باخت تيممافياي سياسي در ورزش ايران و يا نتيجه
دهد!؟ آيا فكر نميها را نشان ميكه خود جمهوري اسالمي به خوبي اين

هاي تبعيد هستند، نقد و بررسي و افشاي كه در رسانه يكنيد كار مفسرين
  زش است؟اين مافياي سياسي در ور

  

  
  
هاي مرا ديده اوالً صد در صد با شما موافقم. اما كاش شما برنامه :ثوار

دهي؟ گويد تو چرا فوتبال نشان نمي بوديد. چون همين شجره به من مي
ي  ي من با همهخواهم از خودم تعريف كرده باشم اما جهت برنامهمن نمي

دش را كار ندارم. بينيد متفاوت است. خوب و بهايي كه شما ميبرنامه
جهتش متفاوت است. اين را خود آقاي ذهاب و ديگران اعتقاد دارند. من 

ها با هم كنم. در اين دنيا همه پديدهتأثير آن را در ايران دارم حس مي
كنم كه ورزش با سياست ارتباط دارد يا ارتباط دارند. اصالً من تعيين نمي

اند. به گواهي رند و با هم گره خوردهها با هم ارتباط داي اين پديدهنه. همه
كليپي كه در يوتوب است اين را مي 500سايت من و يا به گواهي بيش از 

ام: يكي اين كه در گيري براي برنامه خودم تعيين كردهگويم. من دو سمت
شود نباشد. يعني اين كه چه در ايران انجام ميالعمل نسبت به آنعكس

شان دارند. هايها همه خوراكي براي برنامهنيافتد ايمثالً اتفاقي در ايران م
شان چون فتواي غلطي است. از دوستي ميخواهم بگويم همهحاال نمي

خواهيد كنيد؟ ميپرسيدم در خرداد ماه انتخابات است چه كار داريد مي
كاري بكنيد يا اين كه پنج روز مانده به انتخابات بگوييد اين شوراي نگهبان 

ام من به توليد اعتقاد الن است و ... چون درس تلويزيون خواندههم كه ف
كنند. كي از اشكاالت اين است كه بودجه نيست، ولي كار هم نمييدارم. 



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٣٦  109ي  آرش شماره

كنم. اين من براي يك ساعت و نيم برنامه، اغراق نيست، يك هفته كار مي
  كنم.ده ساعت اينجا مونتاژ مي يآقاي شجره شاهد من است. من روز

اند كه هايي كه برايم مهمكنم. اما جواب سئوال شما. من آدمكار ميخيلي 
ها براي من هاي مرا ببينند جوانهاي داخل ايران هستند. حاال چرا اينبرنامه
دهند. ها يك خوراك ميهاي جمعي جمهوري اسالمي به ايناند؟ رسانهمهم

مثالً برنامهيك خوراك كنترل شده. بعضاً اين خوراك را هم دوست دارند. 
لوحانه است اگر بخواهيم فكر ي زيادي دارد. سادهدر ايران بيننده» نود«ي 

هاي دهد. اگر به برنامهها ميكنيم كه اين برنامه چيزي اساسي به اين
ايم يا مجازي هم برويد در اين باره دائم حرف است. حال چقدر موفق بوده

تر به جوان ايراني نشان اي شفافمان اين است كه جادهدانم اما نيتنه نمي
بدهيم. راه صحيح را از ديد خودمان به او نشان بدهيم تا او قدرت تميز 

دهند  ي نود را كه به او نشان ميدادن بيشتري پيدا كند تا همان برنامه
شايد ما هم همان را بگوييم اما كامالً از زاويه ديد ديگري يا از زاويه ديد 

ن نباشد كه همه چيز از يك زاويه به جوان ايراني دومي نشان بدهيم. اي
  داده شود. شما حتماً اين را قبول داريد.

زدم و رفتم از تهران زنگ ميمن يكي دو باري كه قبال به ايران مي 
جا خبر گرفتن خيلي سخت است واقعيت پرسيدم چه خبر؟ اين كه آن مي

خواهيد باز ايميل مياست. اينترنت آنجا با اين جا هيچ ربطي ندارد. يك 
گوييد ولش كن. در نتيجه شايد برايم خيلي شويد و ميكنيد خسته مي

سخت بوده با اين وضع اقتصادي اينجا با وضع مالي كه نه بيمه داريم و نه 
كنم اين ماهواره تنها جايي است امكانات زياد، اما با اين حال احساس مي

اما  -جاي ايران را پارازيت بيندازندتوانند همه نمي –ها كه عليرغم پارازيت
  ترين پل ارتباطي همين ماهواره است.تنها پل و مهم

ها با گوييد، نبايد نوع برنامهكه خود شما مي يآيا به همين دليل آرش:
  هاي ايران متفاوت باشد؟برنامه

  
توان كنم دو سه روز ميبه همين دليل با دوستاني كه مشورت مي وارث:

گويند يك پولي به ما بده. مثل مجله ما بعد از سه چهار بار ميكار كرد ا
آيد و اگر نباشد اين مجله در نميد اين مجله در مييآرش كه اگر شما باش

دادن يك خوراكي به آن شنونده و آيد. برنامه ما هم همين طور است.
  اي كه در ايران است كه الاقل يك بار ديگر فكر كند.بيننده
اي را همه خوب! ولي زماني كه ما در تبعيد موضوع و مسئله هانيت آرش:

دهيم، بايد توجه داشته كنيم و يا  تحليلي را ارائه مينقد و بررسي مي
باشيم كه سمت و سوي اين نقد و بررسي و تحليل ما چه كساني را هدف 

ي نقد و بررسي و تحليل مشكالت قرار داده است!؟ به نظر شما اگر زاويه
هاي چه كه در رسانهشود با آنحكومتي مطرح مي يهاكه در رسانهورزشي 

سويي داشته باشد، آيا تنها داشتن نيت خوب شود، همتبعيدي مطرح مي
  ، كافيست؟  يسازان تبعيدي برنامهبراي قضاوت درباره

  
خوبي را گفتيد. االن فهميدم كه  يتان را گرفتم. چون نكتهصحبت وارث:

كامالً با شما موافقم. مثال مسابقه ايران و اسراييل. ده  منظور شما چيست.
تواند اين طور گزارشگر مختلف بخواهند اين را گزارش كنند. يكي مي

گزارش كند كه فالني شوت زد، فالني توپ را داد به آن يكي و ... ديگري 
ميالدي از سازمان  40تواند بگويد اين اسراييل كشوري است كه در دهه مي

ها ها را بيرون كردند، اينهستند كه فلسطيني ييانيت گرفته، اينهاملل حق
هاي اتمي دارند. يا در مورد تيم ايران بگويد هايي هستند كه بمبهمان

دهند. در ها راه نميها را در استاديومهايي هستند كه زناينها همان
ن شان ندا آقا سلطان كشته شد. چون مسابقه كه همان است. مانتخابات
م كه هرگز جمهوري اسالمي يگويكنم در برنامه ما خيلي چيزها ميفكر مي
رود. هر كليپي انتخاب كنيد اگر مطلبي داشت كه شما اش هم نمينزديك

گيرم. چون گفتيد من اين را در ايران هم شنيده بودم من حرفم را پس مي

ون هم پيغامي ندهم. چايدقيقه 5امكان ندارد كه حتا در يك كليپ 
س يكه رئ ينويسم. در ايران كسچيز را مياي براي من ندارد. من همه يمعن

س باشگاه پرسپوليس. همه يشود رئرويانيان مي يسوخت است به نام آقا
كند. د سي ميليارد خرج مييآكنند ايشان ميها ده ميليارد خرج ميتيم

سپوليس! مربي ان كي؟ هشت تا بازيكن تيم ملي آورده پريبهتر از آقاي رويان
را هم رفته با خوزه مانوئل از پرتقال قرارداد بسته! اما تماشاچي او را هو 

گفته من ديگر چه كار كنم؟ در برنامه نود هم او را دعوت نكرده چون مي
ن طور يپرانند. اما ما با اين موضوع اكنند. چيزهايي هم متقابالً به هم ميمي

يم اين آقاي سردار براي چه در فوتبال گويكنيم. ما اصالً ميبرخورد نمي
ها اصالً دارند فوتبال را است و اين پول براي چه دست اين آقاست؟ اين

كه برايش زيرساخت درست كنند. ما يك سري حرفكنند. بي آننابود مي
ها داريم كه ممكن است كوچك هم باشند ولي هاي كليدي در اين برنامه

ها نميكنيم كه چرا خانمها به اين اشاره مياند. مثالً در همه برنامهمهم
ها بيايند؟ ممكن است چيزي ساده و تكراري به نظر بيايد توانند به استاديوم

  اما در دلِ آن سخن بسيار است. 
ها را در پرسيد چرا خانمام. شما به حق مينها را ديدهمن اي آرش:

در اين باره فيلم دهيد؟ اما در جمهوري اسالمي ها راه نمياستاديوم
هايشان اين فيلم را اند. و مردم هم در خانهاند. فيلم آفسايد را ساخته ساخته

تر چه كار ميد قشنگياند. ديگر از فيلم آفسااند ديدهبا اين كه ممنوع كرده
خواهيد بكنيد؟ يكي از هنرهاي جمهوري اسالمي اين است كه همه چيز را 

د و به همان سئواالت، محتواي جديدي داد. در كند. بايد كار كرمحتوا ميبي
گويند. برنامه ورزشي نود در تهران هم دارد ميمورد سرداران همه دارند مي

ام كسي آورند در ورزش! اما نديدهها دارند پول ميگويند اينگويد. همه مي
بگويد اين پول نفت و پول چپاول شده اين مردم غارت شده است كه توسط 

دهند چرا؟ يك موقع ها ميها دارند تحويل باشگاهها و آقازادهنيتيسپاه و ام
گوييد و بعد با نگاه يك تبعيدي به تفسير و خبري را مياست كه شما واقعه 

پردازيد، در حالي كه در داخل همين واقعه و خبر را و تحليل اين واقعه مي
پردازند. اين دو دهند ولي با نگاه يك حكومتي به تفسير و تحليل آن ميمي

نوع برخورد و دو نوع معني و دو نوع تأثير هم دارد و با هم بسيار متفاوت 
ها فالن مربي و فالن كس و بازيكن و هستند. در واقع مشكل ما تبعيدي

داوري و پخش بازي پرسپوليس و تاج نيست. مشكل مديريت كالنِ جامعه 
نقد و بررسي طرح و هاي تبعيدي هاي ورزشي رسانهاست. وظيفه برنامه

  ها و مديريت اين حكومت در عرصه ورزش است.  برنامه
بايد از يهوديان متعهد ياد بگيريم. ببينيد چگونه به درستي از هر لحظه 

ها كنند. چرا نبايد از آنمناسب براي افشاي جنايات فاشيسم استفاده مي
كشان ا آدمياد بگيريم. حبيب خبيري، بازيكن تيم ملي فوتبال كشورمان ر

هاي ديگر  اند. تعداد زيادي از ورزشكاران رشتهجمهوري اسالمي اعدام كرده
هاي ها در زنداناعدام شدند و يا پس از سال 67عام بزرگ تابستان در قتل

فرساي هاي طاقتجمهوري اسالمي، آزاد و پس از چند سال در اثر شكنجه
فكر تيم فوتبال دوار بازيكن خوشايرج امياند. براي نمونهدوران زندان، مرده

بانك ملي و مسعود طاعتي بازيكن بسكتبال تيم ملي ايران. آيا براي تكرار 
، چرا نبايد مرتب و به مناسبتينشدن زنجيره جنايت در جمهوري اسالم

هاي مختلف از خبيري ها و ايرج اميدوارها و مسعودها... نگفت؟ چرا نمي
ا در خارج از كشور با ورزشكاراني كه در خواهيم نسل جوانِ ورزش دوست م

شان ايستادند، آشنا شوند؟ به نظر راه آزادي و عدالت اجتماعي در كنار مردم
هاي ورزش در خارج از كشور، صدمه شما چه كسي از اين افشاگري رسانه

اش خواهد ديد؟ آيا جز مسئولين حكومت سياه كه همه خواهان سرنگوني
گرفته، اعدام كرده، بازيكن  يمهوري اسالمهستند؟ حبيب خبيري كه ج

آقا را بياوري روي خط، البته به تواني حسن نايبتيم ملي ايران بوده، مي
گويم، يك چپ بياوري، يك مجاهد بياوري، يك سلطنتعنوان مثال مي

آقا اين وقايع را بگويد. نرويم فقط بگوييم طلب بياوري. تا مثال حسن نايب



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٣٧  109ي  آرش شماره

مان هايآيد كه چطور شده كه جواناين سئوال پيش ميچند چند شد. بعد 
آنجلس ساعت سه صبح بلند ها در لوسمان حتا بزرگترهايو نه فقط جوان

شوند كه ليگ فوتبال ايران را ببينند؟ اين ناشي از يك سيستم تبليغاتي مي
است. اين جهان تبليغات را جمهوري اسالمي هم ياد گرفته است. متأسفانه 

ر تبعيد تخصص نبوده از آقاي شجره گرفته تا بقيه چون تخصص در چون د
ها به نفع جمهوري اسالمي تمام مي شود. اين هاي اينكار نيست مخالفت

  آن جوهره است.
  

گذاشتيد. واقعاً خيلي خوب اشاره كرديد. كاش شما يك نشستي مي وارث:
صه كنم. ببين د در ميدان. بگذار خالييآفرين به شما. دوم اين كه چرا نيا

جمهوري اسالمي قبح يك سري چيزها را ريخته. زن در استاديوم نيامدن 
ايد در تلويزيوني اند. شما ديدهقبحي ندارد، اينها حتا قبح آدمكشي را ريخته

گويم. اصال اين ايد كسي بيايد بگويد تسليت ميكه سياسي هم هست ديده
شما كامال موافقم. اما ميد. من با اين حرف يمورد را شايد نشنيده باش

زيون. چون يك يگويند در تلويزيون بايد قادر باشي طرف را بنشاني پاي تلو
فيالبي مهمان  يكند. ديروز آقادكمه دستش هست اگر نپسندد قطع مي

اي شروع كنيم كه بينندگان مختلف، من بود. به خود فيالبي گفتم. به گونه
همان موقع خاموش نكنند. بعد  حتا كساني كه فيالبي را دوست ندارند

زنيم. ما در برنامه م و از او حرف مييدهالباليش عكس خبيري را نشان مي
م، اما همه يحسن را گفتيم، عباس را گفتيم اما گفتم آقاي فيالبي شعار نده

هايت گوش بدهند تو بايد با جايي كه به حرفهايت را بزن.  تا آنحرف
ه او تو را دوست و برادر خود قلمداد بكند و تماشاچي طوري برقرار بشوي ك

هايم هاي تو گوش بدهد. اين است كه من در بخشي از برنامهبه حرف
مجبورم از آقاي رويانيان از همان ديدگاه كه نود هم از آن حرف زده حرف 

فهمد. اما اگر آن را بهتر مي يبزنم. چون اين آن زباني است كه جوان ايران
  كند.امه ديروز مرا باور ميمرا باور كرد برن

روم، كمي از ايران خبر ها با آن كه ايران نميمن هم مثل خيلي آرش:
هاي سياسيِ دارم! واقعيت اين است كه نه تنها برنامه ورزشي حتا برنامه

آنجلس در ايران برد ندارد. واقعيت اين است كه هيچ راديو تلويزيون لس
هاي  وي او اي و وده و نيستند. تنها كانالاي نبها حرفهيك از اين تلويزيون

هاي دولتي امريكا و اي هستند كه سازماني حرفهبي بي سي، دو رسانه
با احتياط  يآنجلسلس يهاانگليس را پشت خود دارند. بنابراين نبايد رسانه

  مورد سياستي را پيشه كنند كه سودش به جيب ماليان برود.بي
  

گويم فرض ها بهشان ميشان شده. بعضي وقتلاز اينها شغ رخيب وارث:
م. يم برگرديكنگويند فكر نميكنيد؟ ميكنيد ايران آزاد شود، چه كار مي

من  يروم. چرا كسي اسپنسر برنامهگيرم مياما من اولين بليط را مي
تو حقيقت را  :گويدشود؟ براي اين كه ما به قول شجره كه مي نمي
توانم بگويم سرود شاهنشاهي بگذارم. يا مي توانمگويي. من هم مي مي

اي كه كنم مستقل باشم. اما اين نكتهمصدق فالن و فالن! اما من سعي مي
در دقايق اخير گفتيد صد در صد با شما موافقم اما جوابش را ندارم. كمك 

آيم يتلويزيوني به اندازه كافي زياد است. وقتي م يخواهد.كار در برنامهمي
اهميت را بايد كپي جا. همان فوتبال بيآيد ايني برنامه، نعشم ميبراي اجرا

شود سه چهار ساعت كار. كني، به استاندارد اينجا در بياوري و خود اين مي
ام نتوانستم پياده كنم. اين را را كه داشته يپذيرم كه فكراما اين را مي

  كنم.قبول مي
شود كرد تا رسانهچكار مي اگر اين نظر را قبول داريد به نظر شما آرش:

شتر به كساني تعلق داشته باشد يا حرف كساني يهاي بيرون از كشور ب
  پخش شود كه مثل بسياري از مردم خواهان سرنگوني اين حكومت هستند.

  

جوابش بسيار ساده است. اين كار تك نفره، دو نفر و سه نفر نيست.  وارث:
شود. شما اگر فر رويش نوشته مياي اسم پنجاه نايد يك برنامه سادهديده

نويسيد خيلي بهتر است از ات را كسي نگاه كند مطلبي كه شما مينوشته
نويسيد. اگر از من بپرسيد چه كار احتياج داري؟ ميمطلبي كه خودتان مي

م يك نفر را براي من بگير كه برايم اديت كند. يك ميكروفون نو احتياج يگو
را  يام با فيالبي پنجاه دفعه صدايم قطع شده. يكدارم چون ديروز در برنامه

خواهم زحمت اي پنج دقيقه براي من مطلب بفرستد. نميد هفتهييبگو
ديگري بكشد. بايد به اين و آن التماس كنم كه دو تا عكس برايم بفرستند. 

جا ايراني است و ام اين است كه صاحب اينآرشيو نداريم. تنها دلخوشي
  به من بگويد چرا اين را گفتيد يا نگفتيد.  اتفاق نيفتاده كه

كنند. كمك فقط پول گوييد هيچ كاري نميهايي كه شما مياين تبعيدي
  من كمك است.  ينيست. اگر يك عكس، يك نكته برايم بفرستند برا

هاي خارج كشور در حال يبينم هشتاد درصد ايرانمن وقتي مي آرش:
به نظر من برنامه اجر كردن براي اينگرفتن بليط و رفتن به ايران هستند 

هايي كه دنبال كمك كردن براي سرنگوني رژيم ياي ندارد. تبعيدها فايده
هستند در مقابل نيروهاي ديگر، كم هستند. ما اندكيم و زياد نيستيم در 

ترينش زبان ماست كه ميبزرگ را نبايد در سر پروراند. كم يهانتيجه ايده
هاي رژيم، از كساني كه تبعيدي فشاي جنايات و برنامهتوان براي تحليل و ا

  هستند كمك گرفت. و اگر توان نداريم نكنيم.
  

كند. از رسانهاي پنج دقيقه هم كسي براي من مطلب تهيه نميهفته وارث:
شود! در اين مدتي كه آنجلس خيلي شنيده بودم، ولي باورم نميهاي لوس

  ام.ه و شنيدهام خيلي چيزها ديدجا آمدهبه اين
*  
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