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  توپ 

  چرخد هنوز در زمين ما مي
  
  

  
  وجوي فوتبال در اتاقِ كار، سفري در ذهنِ سيال در جست

  
  
  

  بهروز شيدا
  
  
  

ننوشته باشند؟ چه بگوييم كه نگفته باشند؟ كجا از فوتبال چه بنويسيم كه 
ي تلويزيون بگرديم؟ در يوتيوب  را بگرديم كه نگشته باشند؟ در صفحه

ها بگرديم؟ راهي نيست؛ بايد همين  ها بگرديم؟ در نشريه بگرديم؟ در كتاب
خانه؛ همين كامپيوتر؛ جاها را بگرديم. بايد اتاق خود را بگرديم؛ همين كتاب

ها  گرديم؛ متن رويم. همين جا را مي زيون. از اتاق خود بيرون نميهمين تلوي
نويسيم. چه  ها را مي ي بين متن نويسيم؟ رابطه گرديم. چه مي را مي

گرديم؟  گوييم. دنبال چه مي ديگر را مي ها با يك متن  گوييم؟ سخن مي
در ها،  خانه، الي اين كتاب گرديم. در همين كتاب ها مي دنبال توپ در متن

گرديم. ذهنِ سيال را  تصويرها مي -همين كامپيوتر، الي همين خط 
  گرديم. مي

ي  كه ذهن سيال را بگرديم، اما بايد يك چيز را بگويم: همه پيش از آن
خوانيد، بر مبناي  هاي سوئدي يا انگليسي مي هايي كه از متن تكه

  اند.  هايي سخت آزاد نوشته شده ترجمه
  گرديم.  ذهن سيال را مي

   

1  
شود؛  ي ادواردو گالئانو آغاز مي نامه با اعترافكدام تاريخ  -فوتبال  كتاب

ها  اي ي اروگوئه كند كه مثل همه . او اعتراف مياعتراف نويسندهزيرِ عنوانِ 
كرده  خواسته است فوتباليست شود. خيلي هم خوب بازي مي اش مي دل

كني بوده است  رين بازيت ها؛ در خواب. چه روزها كودن است؛ البته تنها شب
كه در اروگوئه ديده شده است. اكنون اما خود را يافته است؛ نيازمند 

كار كدام تيم يا كشور  كه بپرسد اين معجزه دست آن  ي فوتبال؛ بي معجزه
  )1است؛ يك عاشقِ عادل.(

ي  خوانيم: تاريخ فوتبال جز استحاله چنين مي فوتبالكمي بعد زيرعنوانِ 
ل به وظيفه نيست؛ چه فوتبال به صنعت تبديل شده است و بارِ مي اندوه

  )2ي بازي از دست رفته است.( ي برآمده از شادي زيبايي
دود؛  زنان مي ي زمين نفس چنين: در كناره كن بازيكمي بعد زير عنوانِ 

يابد  ِ سر پرتگاه سرنوشت. و يك روز زيبا درمي رو شكوه آسمان، پشت روبه
گذاري كرده است؛ چه  را روي يك كارت سرمايهخود  ي هستي كه همه

شهرت، اين معشوق گريزان، رفته است و حتا چند خطي به تَسال به جاي 
  )3نگذاشته است.(

چنين: مرد دروازه، ديوار، نگهبانِ قفس.  بان دروازهكمي بعد زير عنوانِ 
 كار، غربال، مترسك هم خوانده شود. تواند اما شهيد، كيسه بوكس، خراب مي

ي دروازه؛ در انتظار  محكوم است كه بازي را از دور ببيند؛ تنها زير تير افقي
  )4مجازات خويش.(

بوسد؛  ي باد پاي او را ميچنين: يك روز زيبا الهه بتكمي بعد زير عنوانِ 
شود؛ در يك ي او را. با اين بوسه بت متولد مي پاي نزار و تحقير شده
آيد؛ يك توپ . به دنيا ميشيرواني خانه، زير يك اصطبل، در يك نجيب

  )5شناسد، به او نياز دارد.( جويد، او را مي اش. توپ او را ميفوتبال درآغوش
ها خورند، راكتها تكان ميچنين: پرچم دارطرفكمي بعد زير عنوانِ 

آيند، نوارهاي مارپيچ رنگي در هوا  ها به صدا درميغرند، طبل مي
شوند، تنها چيزي كه ها فراموش مي شود، عادتچرخند، شهر ناپديد مي مي

هست معبد فوتبال است. در اين مكان مقدس، تنها مذهبي كه منكري 
  )6رد.(اندارد، خدايان خود را به نمايش مي گذ

دار فوتبال است، هر چند چنين: متعصب طرف متعصبكمي بعد زيرِعنوانِ 
راند تا راه انكار  رَد را ميي رواني سقوط كرده است. ذهنِ اسيرِ او خ از زاويه

ها خشن نيستند، اين  حقيقت هموار شود. متعصب اعتقاد دارد كه خوب
  ) 7ها را به خشونت مجبور مي كنند.( بدها هستند كه آن

چنين: گل ارگاسم فوتبال است. اين اواخر اما اين  گلكمي بعد زيرِعنوانِ 
ي  اي با نتيجه مسابقه ندرت دهد. پنجاه ساِل پيش به تر دست مي ارگاسم كم

ي خود  شد. اكنون اما بيش از هر چيز يازده بازيكن به دروازه تمام مي 0 - 0
  ) 8چسبند تا گل نخورند.( مي

ي انگيزي كه ديكتاتوري چنين: ستمگر نفرت داوركمي بعد زير عنوانِ  
  )9كه اپوزيسيوني ممكن باشد.(كند؛ بي آنخود را اعمال مي

، زبانِ جنگها؛ از آن ميان  ها زير عنوان و سخن ها هست بعد عنوان
  .قوانينِ بازي، توپ، استاديوم

. در سال 2010تا سال  1930خوانيم: از سال  بعد تاريخ جام جهاني را مي
در ايتاليا، در  1934شود؛ در سال  جام جهاني در اروگوئه برگزار مي 1930
جهاني به دليل جام  1946و  1942هاي  در فرانسه. در سال 1938سال 

در برزيل برگزار  1950شود. در سال ي دوم برگزار نميجنگ جهاني
در سوئد، در سال  1958در سوييس، در سال  1954شود؛ در سال  مي

در مكزيك،  1970در انگلستان، در سال  1966در شيلي، در سال  1962
 1982در آرژانتين، در سال  1978در آلمان غربي، در سال  1974در سال 

در ايتاليا، در سال  1990در مكزيك، در سال  1986در اسپانيا، در سال 
در كره جنوبي  2002در فرانسه، در سال  1998در آمريكا، در سال  1994

  در آفريقاي جنوبي. 2010در آلمان، در سال  2006و ژاپن، در سال 
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، 1962، 1958هاي شود: در سالها برزيل پنج بار قهرمان ميدر اين سال
، 1982، 1938، 1934هاي ؛ ايتاليا چهار بار: در سال2002، 1994، 1970
؛ اروگوئه دو بار: در 1990، 1974، 1954هاي  ؛ آلمان سه بار: در سال2006
؛ 1986، 1978هاي  .آرژانتين دو بار: در سال1950، 1930هاي سال

يك ؛ اسپانيا 1998؛ فرانسه يك بار: در سال 1966انگليس يك بار: در سال 
  .2010بار: در سال 

در دلِ تاريخ جام جهاني اما ادواردو گالئانو در مورد بسياري چيزهاي ديگر 
گو  ) تبليغ كاالها، ديه10گويد؛ از آن ميان: رود گوليت،( ها مي نيز سخن
  ) 11مارادونا.(

نويسد: اين فرزند تيره پوست سرزمين سورينام،  از رود گوليت چنين مي
پذير تبعيضِ نژادي بوده است. در چند كنسرت كه نا هميشه دشمن آشتي

عليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي برگزار شده است، گيتار زده است. در سال 
ترين فوتباليست اروپا برگزيده شده است،  هنگامي كه به عنوان به 1987

) تقديم كرده است؛ به پرشور 12ي خود را به نلسون ماندال(توپ طاليي
ا زير سقف زندان سر بر زمين سرد گذاشته است تا ثابت ه مردي كه سال

  )13كند سياهان هم انسان هستند.(
ي  ي دهه هاي پاياني نويسد: اين روزها، در سال از تبليغ كاالها چنين مي  

تر از فوتبال صحبت مي كنند. حاال  ، روزنامه نگاران بسيار كم1990
كنان، خريد،  مزد بازي كنان، دست شنويم: قيمت بازي چيزهاي ديگري مي

 فروش. 
كنان فوتبال ستون متحرك تبليغ كاالها هستند. به همين خاطر فيفا  بازي

دهد، بر پيراهن  ي انساني خبر مي گي ثبت هر عبارتي را كه از همبسته
  كنان ممنوع كرده است.  بازي

گوي فدراسيون فوتبال آرژانتين  ) سخن14، جوليو گروندونا(1997در سال 
كنان در زمين فوتبال از آموزگاراني كه به حقوق ناچيز خود  نداد بازياجازه 

اعتراض كرده بودند، حمايت كنند. كمي پيش از اين ماجرا، فيفا روبي 
اي در حمايت از كارگران بنادر  ) را به جرم اين كه چند واژه15فاولر(

  )16كرد.(  اش نوشته بود، جريمه انگلستان بر پيراهن
اي  گو مارادونا چهره نويسد: در شهر ناپل ديه ارادونا چنين ميگو م از ديه   

هاي او را با  داران عكس گرد و مغازه گان دوره مقدس بود. فروشنده
فروختند؛ پيچيده در ردايِ قديسين.  ي تاج مريم مقدس مي زمينه پس

ها  هاي شمال ايتاليا در آن فروختند كه  نعش باشگاه هايي را مي تابوت
هاي صاحب باشگاه آ. ث.  فروختند كه از اشك هايي را مي ود. بطريآرميده ب

گو  ها كاله گيس ديه ها و سگ ميالن، سيلويو برلوسكوني، پر بود. بچه
  گذاشتند.  مارادونا بر سر مي

پنجاه سال بود كه باشگاه ناپل ليگ ايتاليا را نبرده بود؛ حاال اما به ميمنت 
هاي  رويان جنوبي توانسته بودند آن شمالي گو مارادونا اين سبزه وجود ديه

  سپيدروي را شكست دهند؛ توانسته بودند به عمري تحقير پاسخ دهند.
گو مارادونا تكفيرِنظم مستقر بود؛ انتقام از تاريخ بود. مردم ميالن  هر گل ديه

دستاني  ي تُهي ساز جلوه از مقصرِ ماجرا نفرت داشتنتد؛ از مردي كه سبب
گو مارادونا را ژامبون  ها ديه دانستند. آن د خود را نميشده بود كه ح

  خواندند.  ي كريسمس مي فرفري
گو مارادونا وفادار نماند. هنگامي كه او اعالم كرد  شهر ناپل اما به ديه

ي پرسوزن  هاي مومي خواهد باشگاه ناپل را ترك كند، گروهي عروسك مي
ي مردمي بود كه زماني او را   ي او پرتاب كردند. حاال او زنداني به خانه

ي مافيا. درست در همين دوران ماجراي اعتياد او به  پرستيدند؛ زنداني مي
گو ماراكوكا تبديل شد؛  گو مارادونا ناگهان به ديه كوكايين رو شد. ديه

ناپذير. مسيحي كه  خواست قهرمان باشد؛ يك بيمار درمان مجرمي كه مي
ه بود، خدايي كه انتقام شكست آرژانتين هاي نفريني را رستگار كرد جنوبي

) را در زمين فوتبال گرفته 17از انگلستان در ماجراي جزاير الس مالويناس(
ي  گون دو گل به تيم ملي بود، خدايي كه به دستي نامرئي و به پايي معجزه

انگلستان زده بود، حاال رداي تقدس از دست داده بود. حاال يك شارالتان 
  بود.

و مارادونا نيز اما سينه از خاك برداشت. به زمين فوتبال بازگشت. گ نعش ديه
رساند. در جام جهاني هم درست مثل  1994ي  آرژانتين را به جام جهاني

تر بود. ناگهان اما افتضاح دوپينگ علم شد.  درست  از همه به» آن روزها«
به گو مارادونا بود كه سر خود را در بشقاب گذاشته و  است كه اين ديه

  ها بود كه چشم تقديم كرده بود، دشمنانِ قدرتمند اما مدت  دشمنان خود
ي حرف  تمامي گشوده بود؛ همه راه سرِ او بودند؛ چه او قلب خود را به به

ي پرغرورِ جهانِ فوتبال از مرزهاي مجاز گذشته  خود را زده بود. شورشي
 )18بود؛ خشم و خيال درهم آميخته بود.(

توانيم در جهاني دو قطبي  الئانو از تاريخ فوتبال را ميروايت ادواردو گ
فروبكاهيم: در يك قطب نظم مستقر ايستاده است؛ در قطب ديگر 

وجوي شورش در برابر نظم مستقر. در قطب نظم مستقر مفاهيم و  جست
اند: قدرت، ثروت، سكوت،  ديگر داده هاي بسياري پشت به پشت يك ارزش

مانند.  هايي كه خاموش مي ري، نابينايي، عكساعتنايي به ديگ مصلحت، بي
هاي بسياري تالش  در قطب شورش در برابر نظم مستقر نيز مفاهيم و ارزش

گشايي، فهم  ديگر را بيابند: آرزو، اعتراض، صدا، دل كنند دست يك مي
  گويند.  هايي كه سخن مي ديگري، بينايي، عكس

گو  كند، نام ديه جو ميو در قطبي كه شورش در برابر نظم مستقر را جست
رسيم اما عكسي از يكي از  آوريم. چون به نام او مي مارادونا را به ياد مي

، استاديوم آزتك، 1986ژوئن سال  22آيد:  هايش پيش چشم مي گل
ي جام جهاني ميان آرژانتين و  ي يك چهارم نهايي مكزيكو، بازي
ت. پيتر شيلتون، ي انگلستان اس . توپ روي دروازه51ي  انگلستان،دقيقه

گو  بان انگلستان به هوا پريده است تا توپ را مشت كند. سر ديه ) دروازه19(
گو مارادونا دست خود را در  سطح دست پيتر شيلتون است. ديه مارادونا هم

گو مارادونا  اش با توپ مماس است. عكسِ گلِ ديه كنار سر آورده است. دست
اتاق روشن: اندازد: كتابِ  ي ميبه انگلستان اما ما را ياد متن ديگر

  ي روالن بارت.   ، نوشتههايي در بارة عكاسي  انديشه
  
2  

در هر عكسي هايي در بارة عكاسي   اتاق روشن: انديشهبه روايت كتابِ 
  شوند: استاديوم، پونكتوم.  ي التين ناميده مي دو عنصر هست كه به دو واژه

. استاديوم در فرهنگ اخالقي استاديوم يعني تحت تأثير چيزي قرار گرفتن
گاني.   ي تماشاچي ريشه دارد؛ در نوعي آموزش؛ نوعي توافق همه سياسي -

شود؛ چه  ها مي بر مبناي استاديوم است كه تماشاچي جذب بسياري عكس
اي كه در  هايي تاريخي. داللت فرهنگي اسنادي سياسي باشند چه صحنه

ها،  ها، اشاره ها، چهره حالتكند از  استاديوم هست به تماشاچي كمك مي
  ها سهم ببرد. ها، كنش آرايي صحنه

دادي  پونكتوم يعني نيش، خال، شكاف، سوراخ ريز. پونكتوم يك عكس رخ
كند. راه  زند. پونكتوم استاديوم را قطع مي است كه تماشاچي را را نيش مي

ل كند. مفهومي جمعي را به دريافتي فردي تبدي تأويلي ديگر را هموار مي
جهد و در تماشاچي رخنه  كند. پونكتوم انگار تيري است كه از كمان مي مي
  كند.  گدازد. ذهن او را كبود مي كند. پونكتوم وجود تماشاچي را مي مي

كند. از جنس دوست داشتن است. از  درد را تحريك مي استاديوم تمنايي بي
  هاي مبهم است. فهمِ نيت عكاس است.  گي بسته جنس دل

اعتنايي به نيت عكاس است. آفرينش  م اما از جنس عشق است. بيپونكتو
هايي است كه پشت  ي عكس است. كشف است. شنيدنِ حرف دوباره

شود. صيد  ها است. فهم چيزي است كه در نگاه اول ديده نمي دوربين
  )20ها است. آفرينش عكسي ديگر است.( پنهان

ونا به انگلستان در جام گو ماراد يك بار ديگر به ياد عكسِ گل اول ديه
  گويد؟ مي افتيم. پونكتومِ اين عكس چه مي 1986جهاني 
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گو مارادونا به انگلستان، پرش  نگاه مبتني بر استاديوم در عكس گل اول ديه
گو  بيند، تقلبِ ديه بيند، مشت پيتر شيلتون را مي گو مارادونا را مي بلند ديه

كشد، گاهي چيزي  تقلب چهره درهم ميگاهي از اين  د.ينب ميمارادونا را 
  گويد.   هم زير لب مي

گو مارادونا را فراموش  گويد. تقلب ديه پونكتوم اين عكس اما چيز ديگري مي
بيند كه شايد رنگ دادخواهي دارد. شايد  كند. در دست او تصادفي مي مي

كند، شايد به دل تاريخ سفر مي كند، شايد به جنگ  فوتبال را رها مي
انديشد؛  مي 1982لستان و آرژانتين بر سر جزاير الس مالويناس در سال انگ

به شكست آرژانتين؛ به مردمي كه انگار در چنگال قدرتي استعماري اسير 
اند، اما از جادوي  گو مارادونا داشته اند؛ به مردمي كه چشم به پاهاي ديه بوده

  اند.  دست او نصيب برده
ايستد؛ در كنار  در كنار داور اين مسابقه مي پونكتوم اين عكس انگار ناگهان

گو  گيرد تا به ديه ايستد.عدالت جهانِ فوتبال را به هيچ مي مردم آرژانتين مي
  ي مردم بپوشاند؛ شايد. شده مارادونا لباس فرزند گم

ياد عكسي ديگر هايي در بارة عكاسي ما را   اتاق روشن: انديشهكتابِ 
 1340ي  دور؛ عكس تيم كيان تهران در دهه اندازد؛ عكسي از روزگاران مي

  گويد؟    ي شمسي. پونكتومِ اين عكس چه مي هجري
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اي از تاريخ فوتبال ايران را  نگاه مبتني بر استاديوم در اين عكس تكه
بينند كه خوراك  اي را مي حاشيه  دست، كم هاي آماتور، پاك بيند. تيم مي
كناني را  بيند. روزهاي آغاز بازي ر را ميهاي دو هاي بزرگ بودند. جواني تيم

ي يك سرزمين تبديل  ي جمعي ها بعد به بخشي از حافظه بيند كه سال مي
  شوند. مي

انديشد كه حتا كساني كه فوتبال را  پونكتوم اين عكس اما شايد به اين مي 
كنند، حتا كساني كه با تاريخ  ي خويش دنبال مي به عنوان بخشي از هستي

اند، در اولين نگاه شايد تنها چهار نفر از ساكنان اين  يران زيستهفوتبال ا
عكس را بشناسند: ايستاده از سمت راست، نفر اول: منصور اميرآصفي، نفر 

ملكي،  خاني؛ نشسته از سمت راست، نفر سوم: عزت جان پنجم: پرويز قليچ
   نفر پنجم: علي پروين.

در مقابل دوربين آوريم تنها  يشان را به ياد نم كساني كه نام ي همهانگار
را به آغوش  علي پروين» سلطان«و  خاني پرويز قليچ» سردار« اند تا ايستاده
 ملكي جان و عزت اميرآصفي آن گاه دست منصور؛ پرتاب كنند فوتبال تاريخِ

. انگار خود را در غبار بنشانندهمان تاريخ  ي را هم بگيرند و بر صندلي
ها رداي نور بر شانه بيندازند. و ما نيز انگار نام  ناند تا آ فراموشي پيچيده

دانيم تا ما نيز  ها را نمي ؛ نام آنها باشيم دانيم تا هم دست آن ها را نمي آن
گاه از   ها شانه آن دست تاريخي شويم كه چه بسياران را از ياد برده است. هم

  گويد.  گان مي هشد اند. پونكتوم اين عكس از فراموش گان ي دريادمانده يادرفته
اي از  نويسيم. در يادمانده خاني مي ها را به روايت پرويز قليچ و نام آن
گاه او بودند.   شود كه شانه گاه كساني مي  آورد؛ شانه گان را به ياد مي يادرفته

 ،محمود عرب ،اكبر خشكباري ،آصفي منصور اميرايستاده از سمت راست: 
نژاد،  محمد كي ماعيل رجبعلي تهراني،اس ،خاني پرويز قليچ ،محمود قمري

 ،عزت جانملكي ،حسن فارسي ،راست: حسن آخشيجان سمت نشسته از
  ايرج مسعودي. ،علي پروين رضا پارسانژاد،

روزي اندازد؛ ياد كتابِ  عكس تيم كيان ما را ياد تاريخ فوتبال ايران مي
   ي حميدرضا صدر. ، نوشتهشناسي روزگاري فوتبال: فوتبال و جامعه
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در يك مقدمه و شناسي  روزي روزگاري فوتبال: فوتبال و جامعه كتابِ
؛ فصل دوم: روزي روزگاري امجديهگويد: فصل اول:  پانزده فصل سخن مي
بريتانيا: انگلستان، اسكاتلند، ايران، ؛ فصل سوم: ايران: تيغ و ابريشم

ا: ايتالي؛ فصل پنجم: اسپانيا: توفان ادامه دارد؛ فصل چهارم: ولز
ها باز  آلمان: ژرمن؛ فصل ششم: ها ها و تيفوسي ها، افراطي عاشقي

فرانسه: آبي، سپيد، ؛ فصل هفتم: گردند هميشه باز مي گردند، مي
 ؛؟هاي آماتور اي  اي يا حرفه سوئد: آماتورهاي حرفه؛ فصل هشتم: قرمز

فصل دهم:  تركيه: ما اروپايي هستيم، شما كجايي هستيد؟؛فصل نهم: 
يوگسالوي: از سكوها تا ؛ فصل يازدهم: هاي سرخ شرقي: ستارهاروپاي 
؛ فصل سيزدهم: دنياي سياه، پودر سپيد؛ فصل دوازدهم: سنگرها

؛ هاي سربي كلمبيا: گلوله؛ فصل چهاردهم: ي شمشير آرژانتين: بر لبه
  .ي مردانه زنان و فوتبال: يك بازي مردانهفصل پانزدهم: 

ايران نويسم:  خوانيم؛ كمي بازمي را كمي ميدوم   در اين ميان ما تنها فصل
  .تيغ و ابريشم

 1280 -  1300هاي ها در سالفوتبال در ايران از كجا آغاز شد؟ تهراني
هايي پارچه دور تكه گذراندند. تكه ي چلتوپ هم وقت مي خورشيدي به بازي

- پيچيدند، چيزي شبيه توپ ميالستيكي معروف به قنبل الستيك مي
هاي راندند؛ در يخچال ن را با چوبي به اين سو و آن سو ميساختند و آ

گان  ها اعضاي سفارت انگلستان و وابسته اطراف خندق تهران. در همان سال
كردند. مردان جوان ايراني پشت ها در دروازه دولت فوتبال بازي مي آن

رفته ها كافي نبود، به بازي گايستادند و هر گاه تعداد انگليسيها مي دروازه
  شدند.  مي

برپا شد؛ با شركت سه  1286نخستين مسابقات فوتبال در تهران در سال 
ي تلگراف هند  ي پارس، كمپاني تيم سفارت انگلستان، بانك سلطنتي

ي آمريكايي، اروپايي. سه سال بعد، ساموئل مارتين جوردن، مؤسس مدرسه
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را به عنوان بخشي  اش به البرز تغيير پيدا كرد، فوتبالكه بعدها نام مدرسه
  از درس ورزش به رسميت شناخت.

برپا شد؛ به نام انجمن ترقي و  1300اولين تشكيالت فوتبال ايران در سال 
ي مهم فوتبال ايران شايد ديدار دو تيم تهران و ترويج فوتبال. اولين مسابقه

  هاي مقيم ايران باشد. انگليسي
انجام شد.  1304باكو در سال ي تيمي از ايران به مقصد اولين سفر خارجي

در باكو ايران سه مسابقه برگزار كرد. در ديدار نخست در برابر تيم نفت باكو 
شكست خورد. در ديدار دوم در برابر دانشگاه باكو با  0 - 2ي  با نتيجه

ي باكو با  مساوي كرد. در ديدار سوم در مقابل باشگاه كلني  0 -  0ي  نتيجه
  رد.شكست خو 1 - 2ي نتيجه

در كابل انجام شد؛ در برابر  1320ي ايران در سال  ي تيم ملي اولين مسابقه
  .0 - 0ي  با نتيجه ؛ي افغانستان. دو تيم مساوي كردند تيم ملي

تشكيل شد؛ به مسئوليت  1325اولين فدراسيون فوتبال ايران در سال 
  محمد ركني.

، در هندوستان  ياييهاي آس ي ايران در بازي المللي اولين حضور پررنگ بين
ي ايران مدال نقره را كسب كرد؛  ميالدي رخ داد. تيم ملي 1951در سال 

  پس از شكست در مقابل هندوستان. 
تجربه كرد؛ در توكيو.  1964ي ايران اولين المپيك را در سال  تيم ملي

گروه شد. حاصل  ايران در توكيو با سه تيم آلمان شرقي، روماني، مكزيك هم
در برابر  1 -  0در برابر آلمان شرقي،  3 - 0و يك مساوي بود؛ دو شكست 

  در برابر مكزيك.  1 - 1روماني، 
ي ايران يك بار  ، تيم ملي1966ي سال هاي آسياييدو سال بعد در بازي

ي فينال با  ديگر مدال نقره برد؛ پس از شكست در برابر برمه در مسابقه
  . 1 - 0ي  نتيجه

رخ  1968ث تاريخ فوتبال ايران اما شايد در سال ترين حواد يكي از مهم
ي اسراييل.  هاي آسيا؛ در تهران در برابر تيم ملي داد؛ در فينال جام ملت

ي ايران در اين مسابقات درخشان ظاهر شد؛ چهار مسابقه، چهار  تيم ملي
، در 4 - 0، در برابر تايوان 2 - 0پيروزي، جام قهرماني. در برابر هنگ كنك 

  . مسابقه با اسراييل ماجرايي بود. 2-  1، در برابر  اسراييل 3 - 1برمه برابر 
هاي المپيك راه پيدا كرد؛ سال  ي ايران دو بار ديگر هم به بازي تيم ملي

  ، مونترال.1976، مونيخ؛ سال 1972
انگيز بود؛ دو شكست سنگين، يك  ي ايران در مونيخ شگفت نتايج تيم ملي

، شكست 5 -0ي ت در برابر مجارستان با نتيجهي غيرمنتظره. شكس پيروزي
 -  0ي  ، پيروزي در برابر برزيل با نتيجه4 - 0ي  در برابر دانمارك با نتيجه

1 .  
ي ايران از گروه خود صعود  ي بزرگي رخ داد. تيم ملي در مونترال اما حادثه

 - 0ي  ي نخست كوبا را با نتيجه كرد؛ هر چند تنها با دو مسابقه. در مسابقه
در مقابل لهستان  3 - 2ي   ي دوم با نتيجه شكست داد. در مسابقه 1

هاي المپيك  مغلوب شد. غنا تيم چهارم گروه پيش از اين از شركت در بازي
انصراف داده بود. در مرحله يك چهارم نهايي ايران در برابر اتحاد جماهير 

  شكست خورد.  2 - 1ي  شوروي با نتيجه
ار نيز در جام جهاني حضور پيدا كرده است؛ در ي ايران سه ب تيم ملي

دو شكست و يك  1978ي  . در جام جهاني2006، 1998، 1978هاي  سال
مغلوب شد؛ در برابر پرو  3 - 0ي  تساوي نصيب برد. در برابر هلند با نتيجه

مساوي كرد. در جام  1 -  1ي  . در برابر اسكاتلند با نتيجه4 -  1ي  با نتيجه
دو شكست و يك پيروزي نصيب برد. در برابر يوگسالوي  1998ي  جهاني

. آمريكا را 2 -  0ي  شكست خورد؛ در برابر آلمان با نتيجه 1 - 0ي با نتيجه
يك بار ديگر دو   2006ي  شكست داد. در جام جهاني 1 - 2ي  با نتيجه

شكست  3 -  1ي  شكست و يك تساوي نصيب برد. در برابر مكزيك با نتيجه
 1 -1ي  . در برابر اوگاندا با نتيجه2 - 0ي  ابر پرتقال با نتيجهخورد؛ در بر

  ) 21مساوي كرد.(

روزي روزگاري فوتبال: فوتبال و ، در كتابِ ايران تيغ و ابريشمفصلِ 
هاي قديمي،  كند؛ كوچه رفته را احضار ميروزهاي از دست ،شناسي جامعه

ها،  دهان، دشناماستاديوم امجديه، استاديوم آزادي، تماشاچيان كف بر 
خاطر  هايي كه به ، حمامها فروشي در آب ميوه» قهرمانان«ها، ، هلهله

هاي جواني، تصويرِ پشت  شدند، تصويرِ روي جلد مجله قُرُق مي» قهرمانان«
ها،  ها، كركري هاي شكست ها، سكته هاي دبيرستاني، دشنام جلد كتاب

ها،  ها، آسيايي جام ها، ، المپيك»لُنگ حموم«، »شيش تاييا«شعارها: 
ها، آن  ي ماشين همه ها، بوق ي چهارراه هاي فتح در همه ها، شيريني جهاني

 روزها.  
روزي روزگاري فوتبال: فوتبال و ، در كتابِ ايران تيغ و ابريشمفصلِ 
اندارد: نوستالژي. نگاه ژاك الكان به  ما را به ياد يك واژه ميشناسي  جامعه

  آوريم. نوستالژي را به ياد مي
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كند:  گونه توصيف مي آميز نگاه و چشم را اين ي تعارض ژاك الكان رابطه
بيند در طرف سوژه است؛ نگاه اما در در طرف ابژه قرار  چشمي كه ابژه را مي

كنيم، بايد بدانيم كه ابژه هم از پيش به  دارد. هنگامي كه ما به ابژه نگاه مي
  توانيم ببينمش.  ا نمياي كه م كرده است؛ از نقطه ما نگاه مي

كند، نه نگاه ابژه كه نگاه ديگري  در نوستالژي چيزي كه ما را جذب مي
كند. در  است؛ نگاه تماشاگر آن زمان؛ نگاه كسي كه به جاي ما نگاه مي

آيد؛ كه در نگاه  اي كه به نمايش درمي  نوستالژي جاذبه نه در صحنه
  اي  است كه مجذوب صحنه شده است.  تماشاچي

اي  بيند. يعني تماشاچي در صحنه ر نوستالژي سوژه در ابژه نگاه خود را ميد
ي نوستالژيك  بيند.  كاركرد ابژه كند خود را در حال ديدن مي كه نگاه مي

ي ابژه است.  پنهان كردن تعارض ميان چشم و نگاه از طريق قدرت جاذبه
كند؛  گي مي نوستالژي يعني بازگشت به وجود كسي كه در گذشته زنده

  ي نگاه ديگري.  يعني نوسازي
كند.  كند. ديگري به جاي ما به ابژه نگاه مي در نوستالژي ابژه به ما نگاه نمي

ي خود  نوستالژي يعني چشم ديگري را وام گرفتن؛ شايد يعني چشم جواني
  ) 22را بر صورت گذاشتن.(

زد؛ ياد اندا اي از يك شعر مي نگاه ژاك الكان به نوستالژي ما را ياد تكه
ي محمدعلي سپانلو؛ ياد تصويري از  ، سرودهخانم زمان  منظومهاي از  تكه

  هايي كه آن روزها جوان بودند. روزهاي قديم شهر تهران؛ ياد چشم
  
7  

فوتبالِ آن روزها را چنين منظومه خانم زمان محمدعلي سپانلو در 
  سرايد: مي

  اي در صف امجديه؟ چه عمر فرسوده
[...]  

  است: دارايي و تاج و شاهين؟ نخستين كدام
  شود: تاج، پرسپوليس، پاس، ملوان؟ چه كس قهرمان مي

  كدامند مردان تاريخي لحظه و پا؟
  برومند و جدي و دهداري و نادر افشار

  هاي پرشور و توفان در عرصه                               
[...]  

  چه سان بارها شهر غوغا قرق شد
  با نام ميهنكه در اشتياق ظفر بود، 

  و تهران خلوت شده
  هايش نشسته پيش گيرنده                 

  )23در افسون گلهاي پرويز و پروين و روشن ...(
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گويد كه در صف  از تماشاچياني سخن ميخانم زمان   منظومهاي از  تكه
هايي كه در امجديه بازي كردند، از كساني كه بر  امجديه پير شدند، از تيم

ها ترجيع بند سخن  شان سال دويدند، از كساني كه نامچمن امجديه 
ي  پيچيد. همه ها مي خانه ها و قهوه گزارشگراني بود كه صدايشان در خانه

اندازد. از همه ي ساكنان آن  ها باز هم ما را به ياد عكس تيم كيان مي اين
  افتيم.  خاني مي هاي اين شعر به ياد پرويز قليچ عكس و نام
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ي فوتبال ايران بوده است. به عنوان عضو  خاني كاپيتان تيم ملي ليچپرويز ق
شركت كرده است. در  1976، 1972، 1964در سه المپيك   تيم ملي

ي ملي چهارده گل زده است؛ از آن ميان دوگل كه در  وپنج بازي شصت
زنند: گل دوم به  ي تاريخ فوتبال ايران چون چراغ خيال چشمك مي خاطره

 19خورشيدي، 1347ماه سالِ  ارديبهشت 29فوتبال اسراييل،  ي تيم ملي
هاي آسيا،  ميالدي؛ استاديوم امجديه، تهران، جام ملت 1968ماي سال 

شهريورماه سال  2ي فوتبال استراليا،  . گل دوم به تيم ملي86ي  دقيقه
، تهران،  ميالدي، استاديوم آزادي 1973اوت سال  24خورشيدي، 1352
  .30ي  ، دقيقه1974ي  ي جام جهاني دماتيهاي مق بازي

خاني اما فوتبال را همان جاها گذاشته است و به سوي جهاني  پرويز قليچ
وجوي معنايي ديگر هم دويده است. هم از  ديگر هم دويده است؛ به جست

بينيم؛ طور  اين رو است كه پونكتوم عكس كيان را طور ديگري هم مي
كنيم و در  خاني را از آن عكس جدا مي يچخوانيم: پرويز قل ديگري هم مي

جديد؛ در عكسي كه  -بينيم؛ در عكسي توأمان قديمي   عكسي ديگر هم مي
  از يكي شورش سر برآورده است.  

دردي  ي انسان شورشي كجا است؟ خشم است؟ درد است؟ هم سرچشمه
ها، گاهي يكي از  ي اين داند؟ گاهي همه است؟ آرزو است؟ كسي چه مي

ها. هرچه هست اما يك چيز پيدا است. انسان  ، گاهي چيزي جز اينها اين
كند، باال و  انداز را به روايت خويش تصوير مي سرچشمه و چشمشورشي 

كند، راه و بيتوته را به روايت خويش  پست را به روايت خويش تقرير مي
  كند.  وجو مي كند. انسان شورشي جهاني ديگر جست تعبير مي

وجوي معناي خويش و جهان ديري است شورش  به جست خاني پرويز قليچ
  دردي جهاني ديگر آرزو كرده است.  را برگزيده است؛ به خشم و درد و هم

كارِ همان خشم و درد و  ي آرشي كه در دست داريم هم دست نشريه
  دردي و آرزو است. عكسي ديگر از او است. هم

رِ ديگري از مردانِ فوتبال ديگرِ پرويز قليچ خاني، ما را به ياد تصوي  عكس 
  آوريم. ي نايك را به ياد مي فيلم تبليغاتياندازد.  مي
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ي نايك چنين است: توپ از آسمان زير پاي ديديه  داستانِ فيلم تبليغاتي
ي ساحل عاج در مقابلِ تيم  آيد كه با پيراهن تيم ملي ) فرود مي24دروگبا(

بان  شود. دروازه به تك مي  ايتاليا تك بان كند. با دروازه ي ايتاليا بازي مي ملي
) در آخرين 25ي ديديه دروگبا. فابيو كاناوارو( رود؛ توپ قوسي شيرجه مي

رسد. با يك قيچي برگردان، درست روي خط دروازه، تيم خود  لحظه سر مي
  دهد.  را نجات مي

ي انگلستان با توپ حركت مي كند؛  ) در لباس تيم ملي26حاال وين روني(
ي فرانسه. يك پاس بلند براي يكي از  ي تيم ملي رعت تمام رو به دروازهبا س
) 27ي فرانك ريبري( رود؛ روي سينه فرستد. توپ اما لو مي اش مي ياران

كند.  آيد. وين روني عصباني است. چيزي به طرف پنجره پرتاب مي فرود مي
نويسند. يك  يها م ي بد او قصه ها از بازي شكند. روزنامه ي پنجره مي شيشه

گي  كند. در يك اردوگاه دورافتاده زنده كشي مي زمين فوتبال را خط
اش بلند شده است. وين روني يك بار ديگر در لباس تيم  كند. ريش مي
ي فرانسه.  گردد؛ در مقابل تيم ملي ي انگلستان به زمين فوتبال برمي ملي

حاال يك قهرمان  گيرد. رود. توپ او را مي روي پاي  فرانك ريبري تكل مي
كند. نوزادان به نام اوغسل تعميد  ي انگلستان مالقات مي ملي است. با ملكه

) مرد اول تنيس 28ي پينگ پونگ روجر فدرر،( شوند. در يك بازي مي
  كند. جهان، را مچاله مي

ي برزيل همه را  چرخد؛ در لباس تيم ملي ) مي29توپ زير پاي رونالدينهو(
) مرد 30هاي كوبي بريانت،(توپ بسكتبال در دستكند. حاال  دريبل مي
آنجلس ليكرز. يك شوت  بال در لباسِ تيمِ لوس  ي بسكت ي پهنه مهارنشدني

دور به سوي سبد؛ گل. توپ يك بار ديگر زير پاي رونالدينهو؛ يك شوت 
  )31ي كريستيانو رونالدو.( محكم؛ توپ روي سينه

كريستيانو رونالدو در پرتغال  ي حركت كريستيانو رونالدو با توپ. مجسمه
  ي آزاد كريستيانو رونالدو.  شود. ضربه برداري مي پرده

  )32نويسد.( آيد: نايك آينده را مي بر پرده چنين مي
پرسيم: نايك كدام  كنيم. از خويش مي ي فيلم را فراموش نمي ي پاياني جمله

خط نويسد؟ به كدام  ي چه كساني را مي نويسد؟ آينده آينده را مي
ي نايك را  آوريم. كارگران كارخانه نويسد؟  تصاوير ديگري را به ياد مي مي

   آوريم. آوريم. كودكان پاكستان را به ياد مي به ياد مي
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ي رپ  نگريم كه عنوان كار كودكان را بر خود دارد. يك ترانه به كليپي مي
الت رسد. در متنِ اين كليپ چنين نوشته شده است: ايا به گوش مي

مانده. اين  رفته است؛ پاكستان كشوري عقب ي آمريكا كشوري پيش متحده
ترين شكل ممكن از طريق يك كارخانه به يك ديگر  دو كشور اما به مخوف

 2008اي چند مليتي است كه تنها در سال  پيوندند. نايك كارخانه مي
سالِ  گدوازده بيليون دالر درآمد داشته است. نايك البته از كارگرانِ بزر

كند؛ كه در پاكستان كودكان سه سال  استراليايي و آمريكايي استفاده نمي
 گيرد؛ با حقوقي بين ده تا بيست سنت در ساعت.  به باال را به كار مي

اي قرار  دهند كه هر كارگر در معرض بخارهاي سمي ها نشان مي آزمايش 
، استراحت دارد كه صدوپنجاه برابر ميزان مجاز است. توالت، آب تميز

كنند. خود را با  گي مي ها زنده محدود يا ممنوع است. كارگران در كارگاه
خورند. گزينشي  شنوند و كتك مي شويند. فحش مي سطل و اسفنج مي

  )33نيست، راه گريزي نيست، اميدي نيست.(
گاني كه مارك  پرسيم: ستاره كليپ ما به پايان رسيده است. از خويش مي

كاله نايك را بر سر، كفش نايك را بر پا دارند، آيا از نايك را بر سينه، 
اند؟ آيا  هاي كودكان پاكستان چيزي شنيده گي ها و خسته ها و تنهايي ترس

انديشند؟ آيا رخصت دارند از آن كودكان سخن بگويند؟  به آن كودكان مي
» ها نايك«كيفر سخن از آن كودكان چيست؟ كيفر اعتراض به نايك و 

  خود چه به ياد دارند؟  گان فوتبال از كودكي چيست؟ ستاره
افتيم. به ياد زالتان ايبراهيمويچ  ي يكي از مردان نايك مي به ياد كودكي

  . من زالتان ايبراهيمويچ هستمافتيم؛ به ياد كتابِ  مي
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، از روزگار من زالتان ايبراهيمويچ هستمزالتان ايبراهيمويچ در كتابِ 
گويد: پسر كوچكي بودم با دماغي بزرگ. مشكل  ي خويش چنين مي كودكي

ي من اما انگار به  ي انرژي بردم. همه تكلم هم داشتم. از اين ناتواني رنج مي
خواست خود را نشان  ام مي اي قرار نداشتم. دل ام منتقل شده بود؛ لحظه بدن

  دهم.
از  اي پر ي مالمو؛ محله كرديم؛ در حومه گي مي ي روسن گورد زنده در محله

  ها.  ها، و البته سوئدي ها، يوگسالوها، لهستاني ها، ترك سوماليايي
پرسيد زالتان كوچولو امروز چه طور گذشت؟  كس نمي ي ما هيچ در خانه

كس فرصت  كرد. هيچ ها كمك نمي تري در تكاليف مدرسه به بچه هيچ بزرگ
  هاي گره كرده بود؛ بزن بزن و كتك.  گله نداشت. تنها دندان



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٤٣  109ي  آرش شماره

كنان به طرف خانه دويدم؛ انتظار  از پشت بام كودكستان افتادم. گريه روزي
جايش سيلي  ي مهربانانه. اما به نوازش داشتم؛ يا دست كم چند كلمه

مادرم فرصت نداشت كسي » كردي؟ بوم چي كار مي  رو پشت«خوردم: 
ي ما بدخلق بوديم.  جنگيد. همه داري دهد.  تنها براي زنده ماندن مي را دل

شكست و من مجبور  زد. گاهي مالقه مي ي چوبي مي ادرم ما را با مالقهم
ي ديگر بخرم. انگار تفصير من بود كه او محكم زده  بودم بپرم يك مالقه

ي من كه دو  است. يك بار من را با يك وردنه دنبال كرد. تنها خواهر تني
ك مالقه تر بود به من گفت براي خنده برويم و برايش ي سال از من بزرگ

ي كريسمس. مادرم  بخريم. يك مالقه خريديم ده كرون؛ به عنوان هديه
  )34شوخي را نگرفت.(

كند.  ژرمن بازي مي زالتان ايبراهيمويچ اين روزها در باشگاه پاريس سن
ي باشگاه پاريس سن  اي است كه صاحبان قطريترين عنصر پروژه مهم

اما   كند. اين ها مي دهد، دريبلميها زند، پاسها مياند. گلژرمن آغاز كرده
  ي نقش او نيست.  همه

گان  شناسان، فيلسوفان، نويسندهي زبانزالتان ايبراهيمويچ در حضور همه
وار  ي زالتان وار. واژه ي ديگري به زبان فرانسه اضافه كرده است: زالتان واژه

تا يابد؛  ي محبوب تلويزيوني توسط عروسك او گسترش مي در يك برنامه
شوند: هاي فرانسه چنين سخناني شنيده ميجا كه اين روزها در مدرسه آن

وار گذراندم؛ در راديو تلويزيون چنين سخناني: من امتحان رياضي را زالتان
وار  كس معناي دقيقِ كنشِ زالتان وار زد. هيچي آزاد زالتان فالني يك ضربه

نهاد كرده  ه را چنين پيشداند. شوراي زبان سوئد اما معناي اين واژ را نمي
  است: كاري را با قدرت انجام دادن، مسلط بودن.

ي  گي ي جديدي ساخته است؛ انكارشده زالتان ابراهيمويچ از نام خود واژه
ي كودكان انكار  دوران كودكي را به صدايي رسا تبديل كرده است. همه

) 35،(مسافرتوانند. به ياد فيلم  دوست اما چنين نمي ي فوتبال شده
  افتيم. ي عباس كيارستمي، مي ساخته
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يك فوتبال گل كوچك شروع مي شود؛ در  اي از با صحنه مسافرفيلم 
ي اين بازي قاسم جواليي است؛  ي اصلي اي تنگ در شهر مالير. چهره كوچه

هم هست؛ مسافري فيلم  اي كه شخصيت اصلي ي ده دوازده ساله پسربچه
  پناه، ويران. كش، بي فرزند پدر و مادري زحمت

اش  ي حواس گوشه قاسم جواليي عاشق فوتبال است؛ چنان عاشق كه هيچ
ي  به درس و مشق نيست. حاال تصميم گرفته است براي ديدن يك مسابقه

فوتبال به تهران برود. خرج اين سفر سي تومان است؛ ده تومان بليط رفت، 
رگشت، پنج تومان بليط امجديه، پنج تومان پول تاكسي. ده تومان بليط ب

  البته به شرطي كه در طول سفر هيچ چيز نخورد. 
اي كه  ي اين مبلغ اما ساده نيست. قاسم پنج تومان را از پول خرجي تهيه

ي  ي هزينه ي بقيه پدرش به مادرش داده است، دزديده است. براي تهيه
دارد و به  رد، آلبوم تمبرش را برميگذا مي  اش را در جيب سفر خودنويس

خرد. چه كند؟  ها را بفروشد. هيچ كس اجناس او را نمي رود كه آن بازار مي
ي با مرامي است. دوربين مستعملي را از  اش، اكبر، بچه يكي از دوستان

دهد. شايد با فروش آن فرجي شود. به  شان كش مي رود و به قاسم مي خانه
خرد. قاسم  ب مغازه دوربين را بيش از چهل قران نميروند. صاح اي مي مغازه

كند، در  كند. با دوربيني كه كار نمي فروشد. فكر ديگري مي دوربين را نمي
گيرد؛ با اين وعده كه روز  مقابل چند قران، از تعدادي به دروغ عكس مي

كند اما  ي پولي كه جمع مي ها را تحويل خواهد داد. همه بعد عكس آن
اش را به  ها و توپ شود. سرانجام گل كوچك ن چهل قران نميبيش از هما
فروشد. پول سفر جور شده است. بليط اتوبوس  وپنج تومان مي قيمت بيست

امجديه  ي فروشي ي بليط رود. اما هنگامي به باجه خرد و به تهران ميمي
شود بليطي از  اي نيست. مجبور مي رسد كه بليط تمام شده است. چاره  مي

سياه بخرد. پيش از اين كه مسابقه شروع شود، بيرون از استاديوم  بازار
رود. هنگامي  شود، در كناري به خواب مي زند، خسته مي فوتبال گشتي مي

  تمام شده است. ي فوتبال شود كه مسابقه بيدار مي
اش جز تحقير و توهين چيزي نديده  گي از اطرافيان ي زنده قاسم در همه

  ت. است؛ چيزي نشنيده اس
تا حاال كدوم «گويد:  رسد. معلم به او چنين مي روزي دير به مدرسه مي

  .» گورستون بودي
  كرده است.  اش درد مي دهد كه دندان قاسم جواب مي

  .»ت بخوره تو سرتا دندون«گويد:  معلم در جواب او چنين مي
اندازمت  كم فوتبال بازي كن [...] شب مي«گويد:  روزي مادرش به او مي

  .»كتك. زير شالق پدرتزير 
روزي مدير مدرسه خطاب به مادر كه به مدرسه آمده است تا از قاسم  

كمي .» دبستانو به گند كشيده؛ به گند«گويد:  كند، چنين مي شكايت  
كند و خطاب به او ادامه  ي مادر شروع به زدن قاسم مي بعد، به توصيه

كشم منَم كف  پدرت رو در ميارم. دندوناتو يكي يكي مي«دهد:  مي
  .»ات دست

گذارد. پيش از سفر قاسم به تهران، اكبر به او  قاسم اما سركشي و آرزو نمي
كند  كند تا خود را براي امتحان آماده كند. كتاب فارسي را باز مي كمك مي

دهد:  ؟ قاسم پاسخ ميياغيپرسد؛ از آن ميان:  هايي را از او مي و معناي واژه
؟ قاسم پاسخ بلندپروازي. اطاعتدهد:  خ مي؟ قاسم پاسانضباط. سركش

  .آرزوي ترقي كردندهد:  مي
قاسم انكار شده است. مجبور به اطاعت شده است. از بازي منع شده است. 
هم از اين رو است كه سفر او به تهران، سفري حماسي است. سفر بلوغ 

 و بلندپروازي است. سفري در راه گريز از زير  است. سفري در راه سركشي
   يوغِ اطاعت است؛ سفري قهرمانانه براي ديدن قهرمانان فوتبال.
تحليل نقد، قهرمان؟ قهرمانانه؟ تعريف قهرمان چيست؟ به ياد كتاب 

  افتيم. ي نورتروپ فراي مي نوشته
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ي  گويد: اگر قهرمان از زاويه نورتروپ فراي در مورد مفهوم قهرمان چنين مي

يش برتر باشد، قهرمان اسطوره است؛ ها و محيط خو نوع از ديگر انسان
ها و محيط  ي مرتبه از ديگر انسان مرگ. اگر قهرمان از زاويه گونه؛ بي خداي

انگيز. اگر  خويش برتر باشد، قهرمان رمانس است؛ انساني با اعمال شگفت
ها برتر باشد، اما از محيط خويش  ي مرتبه از ديگر انسان قهرمان از زاويه

ن حماسه يا تراژدي است؛ انساني هدفمند، توانا، شجاع. برتر نباشد، قهرما
ها برتر باشد نه از محيط خويش، يكي از ما  اگر قهرمان نه از ديگر انسان

  )36است؛ نشان نيازها و آرزوهاي مشترك انسان.(
قهرمان فوتبال نشان نيازها و آرزوهاي مشترك انسان است كه به چشم   

پوشد، گاه لباس قهرمان  اسطوره مياش گاه لباس قهرمان  تماشاچيان
  رمانس، گاه لباس قهرمان حماسه، گاه لباس قهرمان تراژدي.

اما قهرمان گاه تنها موجودي  بيرون از چشم ديگران، بر خاك تلخِ جهان
تراژيك است؛ زخمي، ويران، سرگردان، هراسانِ روزهاي تنهايي، ناتوان از 

هرمان فوتبال در يك رمان ي يك ق گي فهم جهانِ خويش. به ياد زنده
ي هنس يورگن نيلسن  ، نوشتهي فوتبال فرشتهافتيم. به ياد رمان  مي
 ) 37افتيم.( مي
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انگيزي كه از فوتبال ارائه  خاطر تصاوير شگفت بهي فوتبال  فرشتهرمان 
شكن، يك پاس  خاطر تصوير يك دريبلِ دفاع  پذير است؛ به دهد دل مي

ع حريف. بيش از هر چيز اما به خاطر تصوير صائب، حركت در عمق دفا
ي جنبش  ي هفتاد ميالدي، به خاطر تصويرِ شكوفايي ي دهه روزگار بحراني
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آور جهان مردانه به هنگامِ رشد فمينيسم  ي سرسام چپ، به خاطر سرگيجه
 خواند. ما را به خود مي

ي  گي ي يك طالق دردناك است؛ يك روزمره صحنه ي فوتبال فرشته
ي چپ را دوست دارند؛ تصوير پرتگاهي كه  عده در جمعي كه انديشهقا بي

  هاي كار دهان باز كرده است.  هاي آكادميك و محيط ميان حلقه
اش فرناندز  ي فرانك و دوست دوران كودكي گي گرد زندهي فوتبال  فرشته

ي  اي بوده است؛ قهرمان واقعي گيرد. فرانك فوتباليست برجسته شكل مي
ي ماركسيست است كه پايگاه  گر. فرناندز اما يك دانشگاهيي كار طبقه

  ي خويش را ترك كرده است. طبقاتي
ي پر از كاميابي، از  اي ي حرفه گي ها فرانك، بعد از يك زنده حاال بعد از سال

ي از كار افتاده؛  ليگ برتر انگلستان بازگشته است؛ در قامت يك مرد الكلي
افكند؛ هيچ  يچ نورافكني بر او نور نميدر قامت مرد تنهايي كه ديگر ه

گي را ندارد. نخست  كند. فرانك تاب اين زنده سرودي نام او را مكرر نمي
  كند. گاه خودكشي مي كشد، آن هاي خود را مي سر و بچه هم

ماند.  كند، اما زنده مي تري ندارد. او هم خودكشي مي فرناندز هم روزگار به
را اشغال ي فوتبال  فرشتهجهانِ  ي فرناندز مرگ فرانك و نوزايي

  )38كنند.( مي
يك دانشگاهي و يك قهرمان فوتبال به سوي ي فوتبال  فرشتهدر رمان 

هاي  ميرد. ياد مرگ ماند، دومي مي كنند. اولي مي مرگ دست دراز مي
ي  افتيم؛ ياد درگيري افتيم. ياد درگيري در زمين فوتبال مي ديگري مي

 افتيم.   و االهلي در سرزمين مصر ميداران دو تيم المصري  طرف
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 و سعيد پورت شهرِ از المصري تيم ي بازي ؛است 2012 سال ي فوريه
 تيم ها بيني پيش ي همه خالف بر .المصري ي خانه در قاهره؛ شهرِ از االهلي

 زمين به تيم دو داران طرف شود. مي پيروز 1- 3 ي نتيجه با المصري
 نزديك ؛شوند مي كشته نفر هفتاد از بيش .شود مي آغاز درگيري .ريزند مي
  هستند. االهلي تيم داران طرف از شدگان كشته تر بيش مجروح. نفر هزار به

 به مصريلا تيم اندار طرف از نفر ويك بيست است. 2013 سال ي ژانويه
 محكومان گان بسته شوند. مي محكوم اعدام به االهلي داران طرف قتل جرم
 آتش ها آن سوي به پليس كنند. مي حمله زندان به سعيد پورت شهر در
  شوند. مي زخمي نفر سيصد و كشته نفر سي .گشايد مي

 به محكوم گانِ بسته پليس اند. كشته را ديگر يك فوتبال تيم دو داران طرف
 اعدام مراسم عكس افتيم؛ مي عكس يك ياد است. كشته را گان شده اعدام
   سبزوار. رشه در فوتبال زمين در جوان مردي
 را بارت، روالن ي نوشته ،عكاسي دربارة هايي انديشه روشن: اتاق كتاب
  گويد؟ مي چه عكس اين پونكتوم داريم. ياد در هنوز
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بيند كه در  نگاه مبتني بر استاديوم در اين عكس جواني چشم بسته را مي

رود؛  ميي مرگ باال  ي خويش با احتياط از صندلي هاي هستي آخرين لحظه
هاي هستي  بيند كه محكوم به مرگ را در آخرين گام جالداني را مي

بينيم؛ طناب و تيرآهن؛  كنند. چمن رنگ پريده را مي مي» كمك«
  اند. بان چشم كرده تماشاچياني در دوردست كه شايد دست سايه

نگرد تا  نگاه مبتني بر استاديوم شايد در اين عكس به پاهاي محكوم مي
 يابد.  دريابد. درنمي ذهنِ او را

ها از   انديشد كه به كدامين واژه نگاه مبتني بر پونكتوم اما شايد به اين مي
ها  مروتي، از اين پليدي سخن بگويد؟ به كدامين واژه اين كابوس، از اين بي

ها از زمين  ي اعدام سخن بگويد؟ به كدامين واژه خويانه از مجازات درنده
  شتزارِ مرگ شده است؟ اي سخن بگويد كه ك بازي

ماند و عكس ديگري را  خشم خاموش مي -نگاه مبتني بر پونكتوم از اندوه 
آورد.  تر به ياد مي آورد؛ تماشاچيان مراسمِ اعدام را از نزديك به ياد مي

  گويد؟  پونكتوم عكس تماشاچيان اعدام چه مي
  

17  

   
  

بيند كه به  مي هاي محوي را نگاه مبتني بر استاديوم در اين عكس چهره
دمي پيش در  هاند. عكسي ك اند و به جايي چشم دوخته نظم و آرامي نشسته

ي  هاي پاياني اند. به لحظه گويد به كجا چشم دوخته ياد آورديم به ما مي
اش با احتياط از  اند كه به كمك جالدان ي مرد جواني چشم دوخته هستي
اند كه انگار خيال ترك  تهرود. تماشاچيان چنان نشس ي مرگ باال مي صندلي

اي كه دستاني  استاديوم راندارند؛ كه انگار تا پايان خواهند نشست؛ تا لحظه
  شرير نعش اعدامي را از باد بچينند.

ها از  انديشد كه به كدامين واژه نگاه مبتني بر پونكتوم اما به اين مي  
الي را ها استاديوم فوتب ي خويش سخن بگويد؟ به كدامين واژه شرمساري

  ي رايگان است؟تصوير كند كه در آن مرگ انسان سرگرمي
ماند و تصوير ديگري را  اندوه خاموش مي - نگاه مبتني بر پونكتوم از شرم    

 آورد.  نيستاني را به ياد مي انامآورد. كاريكاتوري از  به ياد مي
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يند كه در يك ب نگاه مبتني بر استاديوم در اين كاريكاتور گوسفنداني را مي

  اند. ي گوسفندي ديگر آمده استاديوم فوتبال به تماشاي سالخي
خبراني  بيند. بي ي جالد و قرباني را مي دستي نگاه مبتني بر پونكتوم اما هم

اند؛ كه به چشمانِ  بيبيند كه تنها به قتل يكي از خويش چشم ندوخته را مي
  كنند. يعطوفت خنجر جالد را براي گلوي خويش هم تيز م بي

  آورد. اي از احمد شاملو را به ياد ما مي شبانهپونكتوم اين عكس 
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  سرايد:  را چنين مي ابراهيم در آتش اي از كتاب شبانهاحمد شاملو 

  
  در نيست 

 راه نيست           
  شب نيست 

 ماه نيست           
  نه روز و 

 نه آفتاب،          
 ما

  بيرونِ زمان 
 ايم تادهايس             
 تلخي ةبا دشن

 مان يها در گُرده
  كس  هيچ

  كس  با هيچ          
 گويد سخن نمي                       

  كه خاموشي 
  به هزار زبان               

 در سخن است                             
  در مردگان خويش 

  بنديم  نظر مي                    
 ،يئ با طرحِ خنده                                  

 كشيم و نوبت خود را انتظار مي
 هيچ بي

  )39(!يئ خنده
     

انگار نگاه مبتني بر پونكتوم كاريكاتورِ مانا نيستاني  شبانهدرست است اين 
ي كساني كه قتل يكي از  زيرانه كند. انگار از رنجِ سكوت سربه را استعاري مي

يابد  اي نمي كس كه واژه مويد؛ كه آن ميكنند، خموشانه  خويش را نظاره مي
پناه است كه  قدر بي اش  سخن بگويد، در حضور جالد همان كه از زخم تلخ

زير. به اين خاطر است شايد كه نوبت خويش را  در حضور تماشاگران سربه
پرسد تيغ گلوگاه بعدي را  كشد. به اين خاطر است شايد كه مي انتظار مي

   چه كسي تيز خواهد كرد؟
من ها و گلوهاي بريده است؛  آوريم كه مملو از تيغ رماني را به ياد مي

  خُرم. ي مهدي يزداني ، نوشتهمنچستر يونايتد را دوست دارم
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. شود  ميآغاز  1383 پاييز سال  درمن منچستر يونايتد را دوست دارم 

يفي ك ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران دانشكده جوي تاريخِ يك دانش
بر  سنگين است،» اش نامه هاي جورواجور تحقيقات پايان پاره ورق«را كه از 

رود. در ويترين  از ميدان فردوسي به طرف ميدان انقالب مي دوش دارد و
كنند:  هاي بزرگ فوتبال پخش مي ، تلويزيون تصويري - يك فروشگاه صوتي 

ف ها اين طرف و آن طر هاي تلويزيون هاي سرخ روي صفحه لكه«
ها  هاي سفيدي هستند كه مدام طرف سرخ شان نقطه دوند و بين مي
    )40(.»روند مي

  آورد. نشيند و خون باال مي اي مي جوي تاريخ سرطان خون دارد؛ گوشه دانش
را  1330و  1320هاي  سال كمي بعد انبوهي از حوادث خشونت بارِ

انگار  .شوند ديگر مي  خوانيم كه يكي پس از ديگري جانشين يك مي
بيرون  جوي تاريخ دانش از كيف  »هاي جورواجور تحقيقات پاره ورق«

را  يك سرزمين تاريخ دوراني از شوند تا آيند و در كنار هم چيده مي مي
  روايت كنند.

نام را به ميدان  هايي بي ، شخصيتمن منچستر يونايتد را دوست دارم   
هايي كه تنها  شند؛ شخصيتباايران تاريخ  هايي از سال آورد تا بازيگران مي

  اند كه يا كشته شوند يا بكشند. به ميدان آمده
، يك بار ديگر به سمت ست دارمومنچستر يونايتد را ددر پايان من 

هايش را  پسر چشم«گرديم:  تصويري برمي -ويترين فروشگاه صوتي 
رود نزديك ويترين فروشگاه، يكي دو نفر زير چتر به  مالد. مي مي

شنود كه فوتبال بين منچستر يونايتد  اند. پسر مي  ا خيرهه تلويزيون
زنند و منفجر  هاي قرمز گل مي و يك تيم ديگر است كه يكهو لكه

   )41(.»شوند توي زمين مي
ي تلويزيون  جوي تاريخ را بر صفحه هاي دانش ماند كه رگ مثل اين مي

كه در آن  بينيم؛ برآمده از تاريخي ي او را مي بينيم؛ سرطان موروثي مي
هاي سرخ سرطاني پيروز  اند در برابر گلبول هاي سفيد هنوز نتوانسته گلبول
  شوند.

رنگ پيراهن تيم منچستر يونايتد را من منچستر يونايتد را دوست دارم 
  كند.  به تمثيلِ پرخوف تاريخِ خونين يك سرزمين تبديل مي

بگرديم. » خوش پايانِ«و ديگر بس است. بايد در ذهن سيال به دنبالِ يك 
دارِ ناشناسِ فوتبال.  افتيم؛ شعري از يك دوست به ياد يك شعرِ سوئدي مي

افتيم؛ به ياد صداي  مي يك توپ و يك ميدانبه ياد صدايِ شعرِ 
  خواند. ي خويش مي ي كوچه پرسخاوتي كه ما را به مهماني
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   در اشك و هلهله
  و ميدانكوچه  در

  از زمستان تا تابستان
  طلوع تا غروب از

  كند جدا مي از هم ؛كند وصل مياين بازي ما را به هم 
  كند مي مان ايمنيكي چشم مراقب كه 
  به درون آمدن و عروج

  ؛ تا پايان تا اوجبازي 
  پرداخت انرژي

  ي هيجان آزادي
  يدرد شليك اسلحه به هم

  تا بدگماني و ترس را بكشيم
  تا در راه عشق به بازي بميريم

  ي من تقسيم كوچه
  توانيم درد باخت را دوست بداريم آن جا كه مي

  )42.(اي پرتاب كنيم ي پيروزي را به گوشه و شادي
  چرخد. توپ هنوز در زمين ما مي  

  1391اسفندماه 
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  ي ورزش پيامي آشكار به جامعه 
  
  

اعدام حبيب خبيري فوتباليست خوش فكر تيم ملي توسط اسداهللا 
ي ورزش داشت: اشتهار و  الجوردي با خود پيامي آشكار به جامعه
تان نخواهد  ي امنيتي براي بازي در تيم ملي فوتبال هيچ دامنه

  .داشت
  
  

  مهدي اصالني
  
ي جام  ي دوازدهم ششمين دوره ن هفتهكرد با پايا تر كسي تصور مي كم

و صدرنشيني سه تيم باالي جدولي شهباز،  57تخت جمشيد در سال 
پرسپوليس و تاج، فوتبال ايران در حوادث انقالب به محاق تعطيل و فالكتي 

ها در آتش كين  فروشي دچار شود. تنها سينماها و پياله اسالمي از نوع انقالب
اي از ياس  و اعدام ترانه سر رسيده بود. هيمهنسوختند. ساعت مرگ گُل 

ي  بود در آتش كينه» هاي مبتذل كاست«برافروختند و هرچه گيتار و دف و 
دل سر كشيدند و قيصر از   ها خونِ ور شد. تئاتري سردمداران جديد شعله

ها كه جاي گذر، حكومت قُرق كرده بودند و  دست آب منگولي
ي علوي  ود به تبعيد رفت. پشت بامِ مدرسهشان آغازيده ب خوني اكبر علي

هاي پرسپوليس  پست جهنم شد. تاج سرنگون و استقالل جايگزينش. ستون
بار نه به دست اسكندر كه توسط لشگريان صادق خلخالي به آتش  اين

كشيده و به  يغما رفت و پيروزي ناميده شد. شهباز شد همان شاهين قديم، 
ه. حكومت نوپاي اسالمي با مهدي بازرگان و عمرِ بار اما پروبال ريخت اين

موقت دولتي كه مستعجل بود، رياست سازمان تربيت بدني از طاغوت به 
آبي و عضو تيم  قامت و چشم ياقوت وانهاد. خلبان نادر جهانباني سپهبد بلند
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آكروجت ايران يك ماه پس از انقالب به دستور و حكم خلخالي در بيست و 
نجاه و هفت به اتهامي هنوز نادانسته و تنها تحت عنوانِ دوم اسفند پ

حسيني يكي از اعضاي كميته  االرض تيرباران شد. حسين شاه مفسدفي
گزين جهانباني شد. شاه  استقبال از خميني از جانب دولت موقت جاي

برداري از اموال كاخ  حسيني كه از جانب دولت موقت ماًموريت صورت
وزير كشور -ر شده بود به دستور هاشم صباغياندا شمس در كرج را عهده

فردا رفتم «شود:  وزيري فراخوانده مي به دفتر نخست  - دولت موقت
وزيري. ديدم اعضاي دولت آقاي بازرگان جمع هستند. آقاي بازرگان  نخست

حسيني تو از اول دنبال ورزشكاران بودي، بيا بشو مسئول  گفت: شاه
يون فوتبال نيز از كامبيز آتاباي سرپرستي و رياست فدراس» ورزش.
گذار جام تخت جمشيد و رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا به ناصر  بنيان

هاي صادق خلخالي سهم  آموز رسيد. بخت با آتاباي يار بود كه از گلوله نو
» نبايد باشد«گري وليعهد با  نبرد. حشمت مهاجراني به اتهام مربي

نشين شد. اولين ضربه بر  خانه گير ودست ريشوهاي تازه به دوران رسيده،
ي فوتبال فرود آمد:  پيكر فوتبال در دوران زعامت ناصر نوآموز بر پيكره

ي اشغال افغانستان توسط شوروي. تيغ تنها  تحريم المپيك مسكو به بهانه
سرايي در اوج  ها كشيده نشد. برادران محبي و رضا سوخته بر پيكر فوتبالي

ست نه شرقي نه غربي و تحريم دو المپيك مسكو و گي سوختند. سيا آماده
گيري  ي سفارت آنجلس عمرِ مفيد ورزشي اينان به پايان رساند. با غائله لوس

شان  ي مارگيري و شامورتي دانشجويانِ خط امام كه هركه را عشق و جعبه
كشيدند، دولت بازرگان سقوط كرد، و با آغاز جنگ  بود از جعبه بيرون مي

وزير  نخست«اق، به سبزه نيز آراسته شد. محمدعلي رجايي ايران و عر
بود، مصطفي » تقوايش بيشتر از علمش«كه به تعبير خميني، » مكتبي

ش در دوران آموزش پرورش را بر مسند رياست ورزش  كار داوودي هم
كه در نوع  "حاج مصطفي"نشاند. مصطفي داوودي، يا به تعبير رجايي، 

بود به رياست سازمان تربيت بدني منصوب شد.  ها ترين خود يكي از فاسد
رجايي به حاجي پيغام كرد: برو محيط ورزش را پاك كن. وي كه هيچ 

رجايي بر  ي آشنايي با ي مديريتي در ورزش نداشت تنها به واسطه سابقه
سازي كارمندان  از پاك "حاج مصطفي"تخت ورزش مملكت جلوس كرد. 

اين سازمان از افراد ريشوي زيرديپلم  گونه كه تربيت بدني آغاز كرد. آن
اشباع شد. سپس ناصر نوآموز كه تيمسار شاهي بود، كله كرد و هادي 
طاووسي به رياست فدراسيون فوتبال تكيه زد. حاجي ابتدا تمامي سفرهاي 

يش » ها ساله بيست و هفت«كار!  ورزشي را موقتاً لغو نمود و سپس طرحِ شاه
كم در ميان  كه از هادي طاووسي كه دسترا اجرايي كرد.  مشخص بود 

ها بدنام نبود كاري بر نخواهد آمد. او كه تنها سه هفته پس از شروع  فوتبالي
جنگ با عراق بر مسند فدراسيون فوتبال تكيه زده بود، سعي كرد فوتبال را 

گري تيم ملي را به اصغر شرفي وانهاد و نيز   ها بسپارد. مربي به فوتبالي
ون حسين كالني و كامبيز جمالي را به خدمت فراخواند. هايي چ چهره

رفت. اختالف  كالني چشم آبي و موبور و طاغوتي اما تو كت حاجي نمي
و طاووسي ظرف چند ماه به اوج رسيد و طاووسي پس از  "حاج مصطفي"

اهللا ذوب شده  ده ماه از خدمت منفصل شد. حاجي سپس به سراغ يك حزب
سان سيزدهمين رئيس فدراسيون تاريخ فوتبال در خود رفت. حسين آبشنا

  شد.                                                                                                                        
هيچ ترتيب و آدابي  : اين طرح تنها يك بند داشت و بيها ساله 27طرح 

اش  وتبال بود. هر فوتباليستي كه شناسنامهيكي از داليل به قهقرا بردن ف
هاي ملي را ندارد.  باالي بيست و هفت سال است، حق شركت در بازي

كه در جمهوري استثنايي اسالمي خود اين طرح با استثنائاتي  جالب آن
محمود حقيقيان، محمد » ي حسن كبابي دردانه«راه شد. سه  بديع هم

هشت  و اللهي بودند، با بيست سه حزب كهن و مهدي دينورزاده، كه هر مايلي
صاف "و البد به دليل انبوهي ريش و  "حاج مصطفي"سال سن به تشخيص 

مشمول معافيت حاجي شدند. از ديگر ابداعات نابِ  "بودن كف پايشان

طراحي لباسي جديد با الگوي فوتباليست اسالمي بود. نيمه  "حاج مصطفي"
اي بازيكنان كردند و براي تاًئيد به  ن پارهپيژاما يا شورتي بلند تا زانو بر ت

هاي مرتبط مجلس ارسال. پاسخ فيفا اما در مقابل اين اقدام  كميسيون
ماند،  روشن بود و قاطع: با اين شورت و لباس مسخره كه به لباس خواب مي

و در شرايطي كه  شان ها در اولين حضور فوتبالي ساله 27فوتبال بي فوتبال.
ر به تحويل گرفتن تيم نبود با حكمي كه حسين حاض اي هيچ مربي

گري جالل  آبشناسان براي خودش به عنوان سرمربي صادر كرد، با مربي
و در  1982چراغپور و تقي جهاني (دستيار بعدي سعيد امامي) در سال 

هاي آسيايي دهلي با يك باخت در دور مقدماتي مقابل ژاپن و در  بازي
كست مقابل كويت كه اواخرِ دورانِ نظامِ يك چهارم نهايي با ش ي مرحله

داديم از دور مسابقات حذف  ها را شكست مي ملي هم آن  پيشين با تيم دوم
  شدند.                     

پنداشت، پس با طرح  تر از هر ورزشي مي فوتبال را طاغوتي "حاج مصطفي"
حاج "بايست از شر بازيگران دوران پيشين خالصي يابد.  ها مي ساله 27

تا ساليان سال از طرح دفاع كرد و استداللش آن بود كه: بايد  "مصطفي
دار و مبتال به شرب خمر پاك  محيط مقدس ورزش را از شر بازيكنان مسئله

نيا و رضا نعلچگر به  و بازيكناني چون حميد فرزام» ها تيپ خوش«كرد. ابتدا 
ي چون ناصر شان حذف و بازيكنان اللهي جهت فيزيك ظاهري و غير حزب

ها شدند. اگر  ساله 27حجازي، حميد عليدوستي، علي پروين مشمول طرح 
ها بيش از ديگران جسم و جانِ ناصر حجازي را  ساله 27بگوييم تيغِ طرح
ها بيش از ديگر  بان ايم. در تمامي دنيا ضريب سني دروازه دريد گزاف نگفته

گي  از تيم ملي  ساله 29گي و در  بازيكنان است. ناصر حجازي در اوج آماده
حذف شد. از ديگر بازيكناني كه به جهت تمايل سياسي در همان ابتدا از 

توان به طفل شيرين فوتبال ايران و باشگاه  تيم ملي كنار گذاشته شدند مي
هما اشاره داشت. حبيب خبيري به جهت هواداري از مجاهدين كه هنوز 

لي كنار گذاشته شد وي بعدها از فوتبال م 59سازماني بود قانوني در سال 
به همين بهانه دستگير و به داليلي واهي مورد انتقام كور قرار گرفت و 

پر كرد. اعدام حبيب  اش را در اوين پر گي ساله 29اسداهللا الجوردي تمامي 
ي ورزش داشت.:  خبيري توسط الجوردي با خود پيامي آشكار به جامعه

تان نخواهد  ي امنيتي براي يچ دامنهاشتهار و بازي در تيم ملي فوتبال ه
داشت. كساني شانس آن يافتند تا پذيراي تبعيدي ناخواسته شوند، ورنه 

خالِ فوتبال آسيا و  تك امروز در آغوش گورهاي ناشناس آرميده بودند.
خاني، بام به بام از منزل  كاپيتان اسبق تيم ملي فوتبال پرويز قليچ

گي  زده و  با  گريز زمستاني تا مرزِ يخ اش در خيابان ژاله گريخت مسكوني
ي  پيش رفت و سرانجام با رسيدن به دوبايزيد تركيه ترك وطن كرد و شيره

آقا،  افشاري، حسن نايب نهاد. مجيد پهلوان اش "آرش"جانش را در كمان 
يوسف مهدوي، اصغر اديبي، بهرام مودت، حسين فداكار، مهدي غزال، 

فرد، حسن نظري،  اسكندريان، ايرج دانايي روزگار، آندرانيك عباس نوين
مجيد مشتري، عليرضا خورشيدي، شهريار شفيعي، مسعود مژدهي و ... 

ها  هريك به داليلي متفاوت به تبعيد و مهاجرت تن دادند. در ديگر رشته
محمد قرباني قهرمان سابق المپيك و جهان و مسلم اسكندر فيالبي پهلوان 

شان  دند. كساني نيز به جهت تمايالت سياسيايران رخت تبعيد بر تن نمو
به حبس رفتند. علي سجادي، احمد سجادي، احمد نقوي، مهشيد رزاقي، 

افشاري، ايرج اميدوار، عال كوشالي(عترتي) و ...  اهللا نقدي، سعيد پهلوان امان
هفت در گوهردشت و عال  و از اين ميانه مهشيد رزاقي در تابستان شصت

ها بود ورنه  اعدام شدند. اين تنها سهم فوتبالي 60 سالِ كوشالي در سياه
كساني چون مسعود طاعتي بسكتباليست سرشناس بعد از خالصي در اثر 

كه سرنوشت ايرج  عوارض ناشي از حبس چهره در نقاب خاك كشيد، چنان
الظهور قهرمان تيم ملي كشتي  اميدوار اين گونه رقم خورد. هوشنگ منتظر

ي محبوب زندانِ زنان،  تيرباران شد و چهرهدر اصفهان  60مهر  5
هفت باالي دار  و واليباليست سرشناس فروزان عبدي، در اسيركشي شصت
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اهللا بر مسند قدرت نشانده شدند. بهروز  هاي حزب سوتر اما چهره رفت. زان
سحابه و حسين راغفر و محمد دادكان هريك در دوراني متفاوت به رياست 

ردند. سهم الشخورهايي چون حافظ طاحوني نيز فدراسيون فوتبال تكيه ك
كنار گذاشته شد. شيرعلي روشن فوتباليست سابق بانك ملي به وردستي 
الجوردي در گروه ضربت دادستاني اوين ارتقا يافت و بعدها محافظ محسن 

گونه  بان سابق بانك ملي نيز سرنوشتي اين رضايي شد. ناصر نبوي، دروازه
افع سابق شاهين متعلق به باند مهدي اربابي و يافت. امير مرزوقي مد

اهللا،  فرمانده لشگر رسول» سردار اسماعيل كوثري«آباد،  سعد ي كميته
كاران مهرداد بذرپاش و نماينده مجلس در  ي امنيتي نظام و از هم مهره
ي هشتم و نهم و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي  دوره

اي امنيتي  شمار چهره ومسلم از جمله بيمجلس با سابقه بازي در تيم اب
» زن تير خالص«هاي امنيتي و  سنجاق شده به فوتبال بودند. از ديگر چهره

ي شصت كه نقشي در خور در فوتبال تهران يافت بايد به  زندان در دهه
مجيد قدوسي يكي از عوامل اجرايي كشتار  مجيد قدوسي اشاره كرد.

هاي خاكي جنوب  ن بود. وي از زمينهفت در زندان اوي و تابستان شصت
شرق تهران سر از تيم دادستاني و نيروهاي ضربت اوين درآورد و مدارج 

مسئولِ اخذ  درش  ترقي را به سرعت طي كرد به جهت وقاحت و زبانِ پرده
هاي مديد  ي اوين شد. مجيد قدوسي مدت مصاحبه از زندانيان در حسينيه

  زادي را بر عهده داشت.                                                                                   نيز سرپرستي و مديريت استاديوم آ
ي دردسر  : دو تيم پرطرفدار پايتخت، از همان آغاز مايهپرسپوليس و تاج

اموال و  ي مسئولين جديد ورزش بودند. سازمان تربيت بدني با مصادره
ورزشي  ي مجموعه ي ابتدا سرپرستي "طاغوتي"امتياز اين دو باشگاه 

فرهنگي تاج را، كه نامش سمبل حكوت ساقط شده بود، با حكم 
حسيني به نام عنايت آتشي زد. او نيز عباس كردنوري را بر مسند  شاه

دغدغه  فوتبال مجموعه نشاند.  تغيير نام تاج به استقالل به راحتي و بي
گي نبود. بولينگ  به همان سادهعملي شد، اما پيروزي شدن پرسپوليس 

عبده پس از تاًسيس بنياد مستضعفان به اين نهاد واگذار شد و نامش به 
ي ورزشي شهيد چمران تغيير يافت. بنياد تصميم گرفت تيم  مجموعه

ي مسابقات  پرسپوليس در سال شصت با نام شهيد چمران پا به عرصه
هه و بازيكنان در اعتراض به فوتبال بگذارد كه با مقاومت بازيكنان تيم مواج

ِ جديد مقابل هما حاضر نشده و بازي را سه بر صفر واگذار كردند. اصرار  نام
گزين از جمله آزادي  بنياد اما بر تغيير نام پرسپوليس بود. چندين نام جاي

رسماً  1365پيشنهاد شد. در كشاكشِ يافتنِ نام جديد، پرسپوليس در سال 
ها در دو باشگاه پرهوادار پايتخت  د. حضور امنيتيبه پيروزي تغيير نام دا

هاي سياسي باز كرد.  پاي اين دو تيم و هواداران را به درگيري و كشاكش
فرد، ملحوجي وزير صنايع دولت  به اصرار حسن غفوري 1372در سال 

هاشمي رفسنجاني پرسپوليس را به امير عابديني سپرد. اوج ورود به 
 76بندي دو باشگاه پرطرفدار تا پيش از خرداد  هاي سياسي و جناح درگيري

هايي  ها به جهت حضور چهره گونه بود: استقاللي و روي كارآمدن خاتمي اين
جواد ايرواني و كاظم اوليايي گرايش راست  چون كاظم ميرولد و محمد هم

ها به اصطالح، چپ  كردند و پرسپوليسي درون حكومت را نمايندگي مي
باره ورق برگشت و بر خالف   به يك 76ابات خرداد حكومت را. در انتخ

اي كه به امضاي بازيكنان و مربيان و  ها با انتشار بيانيه انتظار استقاللي
زاده رسيد، از كانديداتوري خاتمي حمايت  اهللا مديريت باشگاه از جمله فتح

ها به جهت حضور علي پروين و نزديكي فكري تاريخي  كردند و پرسپوليسي
اي كه امضاي امير عابديني را هم با خود  مؤتلفه و بازار با انتشار بيانيهوي با 

ها  انتخابات پرسپوليسي ي نوري. با اعالم نتيجه داشت از كانديداتوري ناطق
ها وانهادند. امير عابديني بعدها و تحت  آورد سياسي را به استقاللي شهر

در آن  هستم.چپ ميرحسين موسوي  من«: فشار افكار عمومي گفت
انتخابات هم به ناطق اعتقاد داشتم. اگر قرار بود به سمت كسي بچرخم كه 

داد بايد بگويم من در فهرست آقاي خاتمي در جمع وزراي  ليت ميئومس

 اي نوري جايگاه تعيين شده اما در فهرست ناطق ،اش بودم پيشنهادي
ولت همگي ما در د ليت اين كار را نكردمئونداشتم. پس من به خاطر مس

استاندار بوديم.  زمان آن ليت داشتيم. من و ميرولدئومهندس موسوي مس
بعد »  مقام وزارت صنايع بود ايرواني وزير اقتصاد بود. مهندس محلوجي قائم

ي جمعي امضاء نكردند، تا  داد به فرموده، دو باشگاه ديگر بيانيه از اين رخ
حمايت آشكار از كه در جريان كودتاي انتخاباتي حميد استيلي با  آن

هايش  نژاد را در مناظره من قدرت آقاي احمدي كه نژاد و عنوان اين احمدي
ي   . به سربازان جبههديدم و او نشان داد كه مرد اول مملكت است

نژاد  چسباني درگاه احمدي كار استيلي حتا به اعالميه گرايان بدل شد. اصول
ردار خورشيدي (پدر حمايت از كانديداتوري سبراي هم كشيده شد. وي 
پس از كتك انتخابيه گچساران  ي در حوزه نژاد) داماد محمود احمدي

نژاد خورد با تني مجروح به تهران منتقل شد.  مفصلي كه از مخالفان احمدي
گري پرسپوليس بود.  مزد اين حمايت آشكار نزديك شدن به نيمكت مربي

ت پرسپوليس جاي گرفت يار دنيزلي و قطبي روي نيمك ابتدا با عنوان دست
آذين شد ودر نهايت پس از  علي پروين سرمربي استيل گري و سپس با البي

پرسپوليس منصوب  گري بركناري دايي توسط حبيب كاشاني به سرمربي
فني پرسپوليس يكي از  ي اينك با عضويت در كميته شد. استيلي هم

            هاي درگاه سردار رويانيان است.                   مليجك
                                 

ي  ي شصت حكومتيان چاره : در دههالوقت هاي ابن سازي و تيم باشگاه
سازي از باال، بديلي كامالً اسالمي را در مقابل دو  كار در آن ديدند تا با تيم

هايي چون وحدت كه  گيري تيم سابق قرار دهند. شكل "طاغوتي"باشگاه 
ي بسيج محله سرآسياب دوالب و عارف با كاپيتاني سيد عمدتاً از اعضا

مهدي ابطحي، و نفراتي چون مصطفي اردستاني، مجيد جاللي و ... سعدآباد 
، سعدآباد ي اندركاران كميته كني مهدي اربابي، كه خود از دست با كارچاق

هايي كه نيامده به  هاي نه چندان موفق بود. تيم ي اين تالش بود از جمله
سپاه، بانك صنعت و معدن،  فتحِ بسيجِ مقاومت ني فوتبال سپرده شدند.بايگا

ها   ي اين باشگاه و بانك تجارت، پورا، كشاورز، بهمن، از جمله بانك سپه
  بودند.                                                                                             

بداهللا صوفياني، كه شركت و انحصار پوست و ع تاجر معروف حاج  پورا:
امتياز  ي ايران را داشت با خريد باشگاه قديمي كيان كه صاحب روده
شد، نام  عمادي اداره مي اش غالمرضا مجيد بود و توسط صدري مير اصلي

اين باشگاه قديمي و مشهور را به پورا تغيير داد. يكي از اتفاقات جالب در 
هاي پس از انقالب جاپاي علي پروين است. سلطان  سازي داري يا تيم تيم

گيرد و كاري به باقي ماجراها  كشد و سهم امامش را مي خود را كنار مي
كيا  ي مالي سلطان اظهارات مهدي مهدوي ندارد. يكي از موارد سوءاستفاده

و انتقال سال قبل گفته بود: مهدي   پس از آني بود كه سلطان در فصل نقل
نظري صريح و  گو و اظهار و كيا در گفت ياد پير شده. مهدوي يبه كارمون نم

سوزد، بهتر  اگر اين آقا خيلي دلش به حال پرسپوليس مي« غيرعادي گفت:
شان، صحبت  رفت به حساب 77ميليوني كه سال  700- 800است از آن 

- . شد چهار سال پرسپوليس مي ي موقع بودجه  كند؛ مبلغي كه شايد آن
زنم را دارم و مستند حرف  هايي كه مي من مدارك اين حرفله؛ ب- اقعاً؟و

و البته » د.زنم و اگر الزم باشد آنها را به بازرسي هم ارائه خواهم دا مي
كه مهدي بهترين شاگردم بوده سر و ته  سلطان مانند هميشه با گفتن اين

حاج عبداهللا صوفياني به جهت رفاقت با علي پروين و  ماجرا را هم آورد.
ها پروين را مورد  واج پسرش با دختر علي پروين در جذب برخي چهرهازد

گونه بود كه تيم پورا اولين تيم  عبداهللا آن داد. ثروت حاج مشاوره قرار مي
اش را در ايتاليا برگزار كرد و با استخدام  بود كه اردوي تداركاتي اي باشگاهي

خداداد، منصور مربياني مانند فريدون معيني، ابراهيم آشتياني، احمد 
زاده، يحيي  پورحيدري و ... بازيكناني چون وحيد قليچ، مرتضي فنوني

محمدي، جواد منافي، كاظم سيد عليخاني، مهدي فالمرزي، شكورزاده و  گل
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ي فعاليت گذاشت.  قطبي، پا به عرصه ... با ادعاي خارج كردن فوتبال دو
اشگاه قديمي كيان آوردش نابودي ب چندي بعد پورا تعطيل شد و تنها دست

بود. با انحالل باشگاه پورا. ازدواج فوتبالي پسر حاج عبداهللا با دختر 
نيز به جدايي انجاميد و دختر سلطان به همسري آرش فرزين  "سلطان"

گذاري دسته  باره از كنسرت آرش فرزين يك "سلطان" ي درآمد. با اشاره
با  "سلطان"ه داماد چندم در آلمان به عنوان مترجم و كمك مربي و البت

  كت پرسپوليس درآورد.                         مزدي هنگفت سر از نيم دست
اين تيم با امكانات وسيع بانك تجارت با خريد امتياز باشگاه بانك تجارت: 

ناصر حجازي، حسن  انندآوردن مربيان نامداري مبوتان از پرويز ابوطالب و 
از نفراتي چون ماركار آقاجانيان، علي  گيري روشن، جالل چراغپور و بهره

محمدي، بيژن طاهري، رضا احدي، محمد احمدزاده،  دايي، سيروس دين
با همان ادعاي پورا و حاج عبداهللا وارد گود شد، اما عمرش  افشين پيرواني

                                                 به پنج سال هم نرسيد.                                                                      
تيم كشاورز وابسته به وزارت كشاورزي با  70در ابتداي سال  كشاورز:

 ي فعاليت ورزش نهاد. در آغاز اي كالن پا به عرصه مزد و سرمايه دست
افتخاري، جواد زرينچه، نادر علي قايقران، هايي مانند سيروس  ستاره

نفراتي و بعد  ت زر، كوروش برمك و... را جذب كرد.محمدخاني، كوروش تش
مرتضي كرماني، محمدحسن ، مجتبي محرمي و  رضا حسن زاده انندم

شان  را به تركيب تيمي فرد، مجيد نامجومطلق و سيدمهدي ابطحي انصاري
ي دوم و تغيير  اضافه كردند. پنج سال بعد با سقوط كشاورز به دسته

را پايين كشيد و  اش داري ي تيم يم كركرهمديريت وزارت كشاورزي اين ت
  تمام.                                                           

ي تيم پاس و استخدام  تيم فوتبال بهمن با خريد بازيكنان و بدنه بهمن:
ماركار  ها با خريد به فوتبال ايران اضافه شد آن 1372فيروز كريمي در سال 

منش، حميد استيلي، اكبر  خاكپور، رضا امري، رضا رضاييآقاجانيان، محمد 
نادر محمدخاني، خداداد عزيزي، هاشم حيدري، ، يوسفي، اصغر مديرروستا

ي فوتبال  چندسالي در عرصهفرهاد مجيدي، علي لطيفي، محمد نوازي 
 و تمام. امتياز خودشان را به پيكان واگذار كرده 79در سال  فعال و سپس 
ر امير مرزوقي، محمود معمار، مصطفي اردستاني، مهدي بازيكناني نظي

تر به  دينورزاده، عباس موسيوند، نادر فريادشيران، محمود حقيقيان بعد
مندي سيد احمد خميني و  باشگاه شاهين پيوستند. شاهين به جهت عالقه

           اي امكانات دولتي بهره برد.              اي كه با كاظم رحيمي داشت از پاره رابطه
  
  

  
  

: اولين ديدار من ورزشكار نيستم اما ورزشكاران را دوست دارم
ها با خميني نيز با پااندازي كاظم رحيمي (معاون خلخالي در  فوتباليست

احمد در اسفند سال  ي رفاقتش با سيد هاي زندان قصر) به واسطه اعدام
كاظم «د: ي گل شرحي اين گونه از آن ديدار دار شصت انجام شد. نشريه

د و موجب ررحيمي، بعد از انقالب نقشي اساسي در ساختار ورزش ايفا ك
ارتقاي جايگاه فوتبال شد. ارتباطات او با بيت امام راحل باعث شد بسياري 

و به توبه كنند مياني وي پس از انقالب  در از اهالي فوتبال به ضمانت و پا
به  1360ر زمستان سال كاظم رحيمي، د.[...] خيل مردم انقالبي بپيوندند

ها از بيت امام  خواست برخي از اهالي فوتبال وقت مالقاتي براي فوتباليست
بود كه ظرفيت پذيرش منزل كوچك امام محدود بود  ه اينئلگرفت، اما مس
نفر، شانس و فيض مالقات با امام خود را يافتند.  30 - 40و فقط حدود 

ي مواجه بود اما باالخره يك متعدد بسيار هاي كاظم رحيمي با درخواست
حذفي) تيم  معيار براي انتخاب نفرات پيدا كرد. او تيم شاهين (قهرمان جام

منتخب تهران (قهرمان جام قائداعظم) و تيم پرسپوليس (قهرمان جام 
 23المللي وحدت) را به ديدار حضرت امام برد. اين سه تيم در فاصله  بين

را فتح كرده بودند و موجب شدند سه جام  60بهمن تا هشت اسفند سال 
هاي طبيعي انقالب اسالمي شكسته  فضاي ركود فوتبال پس از درگيري

فرات تيم ن :با امام خميني 60ها در مالقات اسفند سال  ركيب فوتبالي. تشود
شاهين: كاظم رحيمي (مربي و سرپرست)، جمشيد آبياري، مهدي 

ير خاني، عباس موسيوند، شيران، ام دينورزاده، علي حيدري، نادر فرياد
يم منتخب تهران: (ياران مشتركي از ت .محمود حقيقيان و امير مرزوقي

چيان، ناصر  شاهين و پرسپوليس در اين تيم حاضر بودند) سعيد مراغه
يم پرسپوليس: علي . تمحمدخاني، كامل انجيني و منوچهر طاهرخاني

ن، مجيد سبزي، محمد دادكا كهن،  پروين، محمود خوردبين، محمد مايلي
طهماسبي، عباس كارگر و  ضياء عربشاهي، مهدي غفاري، ابراهيم كيان

دادكان،  محمد وقت مالقات زود تمام شد اما با اصراري. آباد غالمرضا فتح
ماجرا از . ها دقايقي بيشتر ماندند و عكسي اختصاصي با امام گرفتند فوتبالي

ها را به  اي امام(ره)، بچهه وقتي شروع شد كه محافظان پس از پايان صحبت
طرف درب خروجي راهنمايي كردند اما دادكان كه آن زمان هم بازيكني 

مند به انقالب بود صدايش را كمي بلند كرد و گفت: چرا  ارزشي و عالقه
بو كنيم و كمي لباسش را لمس كنيم. ما تا   گذاريد امام را از نزديك نمي

س ديدار ايشان را پيدا كنيم. امام اينجا آمديم و معلوم نيست باز هم شان
ها وقت  دقيقه بيشتر براي فوتبالي اين صدا را شنيدند و دستور دادند چند

  »گذاشته شود
هاي امنيتي كه پايش به دو باشگاه باز  : از اولين چهرهآيند ها مي امنيتي 

فرد باشگاه استقالل را در  محمدي بود كه با حكم حسن غفوري شد علي آقا
زاده رياست فعلي استقالل  اهللا گان فتح محمدي، از بسته گرفت. (آقااختيار 

محمدي، معاونت رياست جمهوري را داشت و سپس در دوران  است) آقا
الريجاني مسئول سانسور خبر در صدا و سيما بود و عضو مجمع تشخيص 

ها در باشگاه استقالل  محمدي فراكسيون همداني مصلحت نظام. با آمدن آقا
از  هايي براي حل مشكالت مالي چهره علي آقامحمديشد. تكميل 

را براي ورود به باشگاه انتخاب  مداران شاخص نمايندگان مجلس و سياست
رئيس كل وقت بانك مركزي (به  ،مجيد قاسمي، احمد مسجدجامعي كرد.

)، منوچهري مديرعامل وقت بانك !عنوان مشاور اقتصادي و كميته بسكتبال
عباس ) ي استقالل!ها هاي شهرستان ل ساختمانئوملت (به عنوان مس

گفت به من پيشنهاد  ي مجيد قاسم: «آور شد در اين ارتباط ياد كردنوري
اند در  من را به عنوان رئيس كميته بسكتبال گذاشتهبعد اند  مشاور داده

اما اين » ها فقط قد بلندم است. حالي كه تنها شباهت من به بسكتباليست
ني نيافت. پس از مشكالت مالي اوليه، قرار شد وزارت شرايط دوام چندا

ايرواني هم وارد بازي جواد  محمدجا بود كه  كشاورزي وارد ماجرا شود. از اين
ها قائم  شد. مردي كه روزي وزير امور اقتصادي و دارايي بود و در آن سال

جواد ايرواني در حال حاضر معاونت مالي  محمد مقام وزارت كشاورزي.
دار است. يعني تمامي اموال مرتبط با بيت  سي بيت رهبري را عهدهبازر

ها تا بنياد مستضعفان و... ايرواني با ورد به  رهبري از نذورات و توليت آستان
فراكسيون به  تن اين سه ورود راه خود كرد. استقالل كاظم ميرولد را نيز هم

(كاظم اوليايي) تر يك همداني ديگر  در استقالل منجر شد. پيش ها همداني
مجلس بود در  ي ها پيوسته بود. ميرولد، كه دو دوره نماينده نيز به استقاللي
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بانك پاسارگاد است. (بانك پاسارگاد به  ي مديره حال حاضر رئيس هيئت
اي خارج از نظام بانكي دولتي تشكيل شد.) حضور  خامنه ي توصيه
آمد نفت و  ردي از درهاي ميليا امنيتي در فوتبال و تزريق پول هاي چهره

نژاد شتابي خارج از اندازه به  ديگر منابع با استمرار دولت كودتايي احمدي
  خود گرفت.

: حاج حسين اي به نام حاج حسين هدايتي آذين و پديده استيل 
مند ايراني نام برده  كه از او به عنوان يكي از ده ثروت دوالبي هدايتي 

» بانك عابر«به پرسپوليس  به » انيانسردار روي«شود تا پيش از ورود  مي
ي دروازه دوالب تهران است و  حسين بچه ها شهره بود. حاج پرسپوليسي

ها كليد هر قفلي. هدايتي در زمان  عاشق علي پروين، و براي پرسپوليسي
ي  جنگ ايران و عراق جواني است هجده ساله كه از جانب بسيج منطقه

د و پس از بازگشت از جنگ مسئول امور شو دروازه دوالب به جبهه اعزام مي
ي ده در ميدان شهدا. و به راستي نعمت بود آن جنگ  پرسنلي منطقه

اي دست  زماني به سرعت برق به ثروتي افسانه هشت ساله. وي در كوتاه
داري، كشاورزي و  سال است در كارخانه 22«گويد:  خودش مي يابد. مي

سلمانم كه وجوهات خود را كنم. يك بچه م سازي فعاليت مي ساختمان
اي از ثروت  وشهگ» اي و مالياتي ندارم. م بدهي بيمههيك ريال پردازم و  مي

الين آمده  جم آن دولتي جام ي گونه كه در نشريه اي حاج حسين آن افسانه
مالكيت صنايع استيل آذين، شركت خاورآذين، شركت فجر  چنين است:

فوالدسازي و ورق، شركت  ي هگالوانيزه سپاهان كاشان، چندين كارخان
سازي در دبي،  نيز برج نايبند بزرگترين شركت پرورش ميگوي ايران،

داري در بازار مبل ايران و بانك خصوصي تات، رياست چندين شركت  سهام
گذاري در هتل  تجاري در ايران و كشورهاي ديگر خاورميانه، سرمايه

ي متعدد در ايران امالك كشاورزي و مسكون صاحبسيروس و هتل كيش و 
. حاج حسين اخيراً و پس از انحالل خليج فارسي  و كشورهاي حاشيه

با پرداخت دوميليارد بدهي تيم ملوان انزلي هفتاد درصد باشگاه  آذين استيل
ي  ملوان را از نيروي دريايي خريداري كرد. ابتدا علي پروين به واسطه

 800آذين به  اي استيلامتياز باشگاه اكباتان را بر 86هدايتي در سال 
ميليون تومان خريداري كرد. هدايتي با آوردن سردار آجرلو به عنوان 

آوري سوپراستارهاي فوتبال داعيه آسيايي شدن در سر  سرپرست و جمع
داشت اما به جهت سوء مديريت مقام آخر ليگ برتر را كسب كرد و به 

ليارد با مشاوره مي  تر سقوط. تيمي كه هدايتي با چند ده پايين ي دسته
بست، با سقوط مفتضحانه به ليگ » سلطان علي پروين«اش  مقتداي ورزشي

داري منصرف شد. هدايتي را اما  دو، عمالً منحل و هدايتي موقتاً از خير تيم
كند. جدا از خريد هفتاد درصدي ملوان انزلي  داري رها نمي تيم ي وسوسه

سهام باشگاه گهر درورد به نام  حسين، با خريد هم از نيروي دريايي، حاج آن
جاست كه چرا  برادرش مالك واقعي اين باشگاه هم هست. پرسش اين

داري روي  حسين با آن همه زيان مالي دوباره به خريد سهام و تيم حاج
گوي چرايي ماجرا باشد. بر  آورد. شايد بازداشت كوتاه اخيرِ هدايتي پاسخ مي

سال جاري حسين هدايتي توسط در پاييز » فارس نيوز«اساس گزارش 
بدهي بانكي بازداشت و بالفاصله آزاد شد. بازتاب پليس آگاهي به جهت 

ميليارد تومان  180امروز بدهي هدايتي به سيستم بانكي كشور را افزون از 
حسين هدايتي كه با « چنين آمده است: خواند. در گزارش بازتاب امروز هم

شد،  ان دسته چك شناخته مياي در ورزش تحت عنو تبليغات رسانه
موقتاً  بازداشت شد تا پس از اميرخسروي و زنوزي، سومين متهمي باشد كه

حسين هدايتي يكي » بازتاب«به گزارش سرويس اقتصادي » بازداشت شد.
هاي مختلف  گيري كاران بزرگ و سرشناس بانكي كه تاكنون با ارتباط از بده

هاي معمول با بدهكاران بزرگ تالش كرده بود، خود را از گزند برخورد
بانكي در امان نگه دارد و حتي اخيراً تيم ملوان را براي خود خريداري كرده 
و گوهر درود را نيز به نام برادرش نمود، بازداشت شد تا به پرونده 

شود مجموع  هاي سنگين وي رسيدگي شود. در حالي كه گفته مي بدهكاري

. پرسش اصلي اما يليارد تومان بودهم 180بدهي وي به سيستم بانكي كشور 
گونه را  هايي اين اين است: فردي با هوش سرشار اقتصادي هدايتي چرا زيان

افرادي نظير هدايتي براي سفيد كردن پولشان و البته  كند؟ تحمل مي
هاي  گذاري پرداخت خمس و ذكات و نيز چهره شدن نيازمند سرمايه

ين پرسشِ تارنماي فرارو كه چرا اين حسين در مقابل ا گونه هستند. حاج اين
گويد: همين كه لبخندي بر  كنيد؟ تنها يك كالم مي همه زيان را تحمل مي

  ي لب ورزشكاري بنشيند مرا بس.                                                   گوشه
: مافياي بازار مبل تهران. ثروت اصلي علي انصاري عمدتاً علي انصاري

رئيس است. وي بازار مبل ايران  بورسآباد است كه  هاي يافت نزمي شامل
 ي است و رئيس اتحاديه و بانكي به همين نام گذاري تات گروه سرمايه

اما براي چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب  .سازان تهران مبل
 علي انصاري رئيس فدراسيون دوچرخه سواري است، اما حضور ه است.كرد
نقشي معادل حسين هدايتي استقاللي ت مديره باشگاه استقالل ئدر هي وي

ها است. شايد حضور علي  مالي استقاللي  ها به وي بخشيده. وي كليد قفل
باشد براي انتقال پر سروصداي جواد نكونام از انصاري در استقالل پاسخي 

حاج «اوساسوناي اسپانيا به باشگاه استقالل. انتقالي كه به عنوان بمب 
شهره شد. ابتدا باشگاه اسپانيايي براي فروش نكونام مبلغ دوونيم » واليهش

استقالل «ميليون يورو مطالبه كرد. سايت خبرآنالين اما مدعي شد كه: 
 هاي جواد نكونام واسطه قرار داده  محمودرضا فاضلي را به عنوان مديربرنامه

دالر بپردازد.  ها ياييبا اسپان نامه كاپيتان تيم ملي بايد براي گرفتن رضايتو 
هزار دالر تخمين زده  500پرداخت مبلغي بيش از ، توافقات اوليه دو طرف

دهد،  شايعات اما از رقمي افزون از سه هزار ميليارد تومان خبر مي »مي شود
 هنوز رقم واقعي انتقال جواد نكونام از اوسوسانا به استقالل نادانسته است.

همين حاال آور شد:  خري نكونام ياد تقدات و گرانزاده در پاسخ به ان اهللا فتح
 15ميليون يورويي داريم. اين پول مي شود  5پيشنهادي فروش جواد براي 

گوييد من چرا اين  يك فصل ما. بعد مي ي ميليارد تومان ، يعني بودجه
و بر سر در منزل علي انصاري در نياوران دو طاووس زنده  .آال را خريدم! قزل

قيمت طاووس در بازار آزاد چقدر داند  كند. راستي كسي مي يخودنمايي م
است؟                                                                                                       

علي  - اگر رويانيان سردار است من هم شواليه هستم." حاج شواليه:
هاى  اخهشحقيقات و نوآورى مديريت اروپا كه يكى ازمركز ت "-زاده اهللا فتح

 "شواليه" نشان است، با فروشدر بروكسل  "اينووا" ارزش ي بي موسسه
تواند با چندين هزار دالر و يوروي ناقابل  كند. هر كس مي درآمدزايي مي

نشان شواليه (چيزي معادل دكتراي افتخاري) را براي خود از اين مؤسسه 
زاده رسماً در برنامه نود و در پاسخ به عادل  اهللا ي فتحابتياع كند. حاج

ها  كه قيمت باالتر از اين حرف پور از ارزان خريدن اين نشان و اين فردوسي
كاري حساب كردند (پنج هزار يورو) خبر داد.                                      ها مايه بود و آن

مطلق  رضا زنوزي محمدمطلق:  رضا زنوزي كيست؟ محمد» ميم ز«آقاي 
معروف به شهرام جزايري تبريز به دوچيز شهره است. فوالد و فوتبال. 

اند.  نشريات حكومتي ثروت وي را بالغ بر صد و دوازده ميليارد ارزيابي كرده
و زايي  را در راه اشتغال مدعي است كه اين سرمايه زنوزي خود

. خود را ندارد ي برد و قصد افزودن به سرمايه گذاري به كار مي سرمايه
 ي عظيم اقتصادي است كه در عرصه ي مجموعه 10مالك حدود زنوزي 

. به وي تعلق دارد تبريز نيز باشگاه گسترش فوالد اند. فوتبال نيز فعال
گسترش فوالد تبريز، مجتمع فوالد بناب، مجتمع  گذاري شركت سرمايه

صنعتي درپاد تبريز، گروه كارخانجات الد عجب شير، كارخانجات گروه فو
ياقوت صنعت تبريز، گروه صنعتي توانگران سهند، كارخانه بنيان ديزل 

فوالدگستر گذاري  گروه صنعتي الماس تبريز، مركز آموزش سرمايه ،تبريز
كوثر، مؤسسه فرهنگي ورزشي گسترش فوالد تبريز، گروه صنعتي ايران 

اير بخشي از اموال گروه وي است. زنوزي يكي  آتا تبريز و هواپيمايي خودرو
كاران سيستم بانكي كشور است. زنوزي از نزديكان مشايي و  ديگر از بده



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٥١  109ي  آرش شماره

نژاد. وي سي درصد سهام بانك  نژاد است و خريدار خودروي احمدي احمدي
و چهار در صد سهام  گري متعلق به رحيم مشايي و شركاء و سي گردش

خودروي تبريز را نيز دارا است. گفتني  ك سامان و بخشي از سهام ايرانبان
باشد و اساساً  گري متعلق به رحيم مشايي و شركاء مي كه بانك گردش آن

نازل به اطرافيان  ي هاي كالن با بهره شويي و پرداخت وام براي پول
  نژاد تاًسيس شده است.  احمدي

  

  
  علي دايي به همراه بابك زنجاني

                                                                                                           
الريجاني و  ي فاضل با افشاي نوار مكالمه آيد. بابك زنجاني: مي» ز«قاي آ

نژاد چندين نوبت از فردي به نام  سعيد مرتضوي در مجلس توسط احمدي
كيست؟ آقاي ز يا بابك زنجاني » ز«آيد. آقاي  ميسخن به ميان » ز«آقاي 

باشد در شروع جنگ ايران و عراق ده ساله بوده بر اساس  مي 1349متولد 
داري و  باشد. بانك ادعاي خود زنجاني، وي صاحب بيش از شصت شركت مي

ي  كه داراي گذرنامه» ز«هاي آقاي  داري و معامالت نفتي عمده فعاليت هتل
دهند. وي ابتدا قصد داشت با خريد يك  د را تشكيل ميباش دانماركي مي

شويي بپردازد. مشهور به قلك محافل  سوم سهام بانك پارسيان به پول
رود و با داير كردن  ي حكومت است. ده سال پيش به تركيه مي پرده پشت

دهد. از  اش را شكل مي يك شركت لوازم زيبايي و آرايشي فعاليت اقتصادي
هاي آسيان اكسپرس ايرالين. اس سيتي  شركت نژاد حمديابتداي حكومت ا

بانكرز در دبي و كيش، و جنرال تردينگ در دبي را براي معامالت نفتي 
هاي مربوط  تأسيس كرده و نيز با تأسيس بانكي در مالزي براي انتقال پول

گردد. شركت فراز قشم،  ي پرسود مي به معامالت نفت عمال وارد اين عرصه
گ تاجيكستان، شركت خدماتي ساختماني ماويس از ديگر كنت بيلدين

اف آي آي «تر از همه،  باشند. و پراهميت آور زنجاني مي هاي سود شركت
باشد توسط  گذاري در مالزي مي كه مخفف اولين بانك اسالمي سرمايه» بي

هاي نفتي جمهوري اسالمي داير شده  زنجاني جهت معامالت و حمل و نقل
                            است.           
 2012در دسامبر  زنجاني در ايران پيدا شد؟» ز«ي آقاي  چرا سروكله
ها از طريق  تحريم دنِز كمك به دور"اروپا به دليل آنچه  ي توسط اتحاديه

داشتن نقش كليدي در تجارت نفت ايران و انتقال پول مربوط به فروش آن 
گي  . زنجاني به تازهتحريم قرار گرفتخوانده شد، در ليست  "به دولت ايران

» نت سوري«آهن تهران و تغيير نام اين باشگاه به  با خريد امتياز باشگاه راه
به فعاليت فوتبالي كشانده شد. علي دايي با تجليل از بابك زنجاني و اظهار 

رسيد اين باشگاه منحل  آهن نمي اين مطلب كه اگر زنجاني به داد راه
آهن را حضور  كاري در راه و هم اش يل حضور و ماندنشد، يكي از دال مي

داند. سايت بازتاب امروز با  هاي ورزشي اقتصادي!! آتي مي زنجاني و فعاليت
اش  وي را در كنار سيد حسن  انتشار تصاويري از زنجاني در جت اختصاصي

كاظمي همان كسي است كه  دهد. مير كاظمي مشهور به رعيت نشان مي مير
كرد.  گان شليك مي دتاي انتخاباتي با سالح كمري به تظاهركنندهبعد از كو

دنياي فلز، پارسيان فلز، لوح فشرده پارس و از  هاي وي مديرعامل كارخانه

چنين تصاويري ديگر بابك زنجاني را مجهز به  تجار موفق!! ايراني است. هم
                 دهد.                                        سالح كمري نشان مي

نت شركت  نت چيست؟ سوري . سوريجديد» نت سوري«آهن سابق،  راه
ي  شود كه عمدتاً در محدوده هايي به همين نام را شامل مي گروه هتل

ترين  كند. مجلل جغرافيايي خليج فارس در كيش و قشم فعاليت مي
است نت  هاي سوري هاي ايران در دو شهر كيش و قشم از جمله فعاليت هتل

سازي بخش ديگر  . ويال و هتلباشد كه متعلق به بابك زنجاني مي
گيرد. به راستي پشت بابك زنجاني چه  هاي زنجاني را در بر مي فعاليت

  اند؟                                                                       كساني ايستاده
ابراهيم  جا: پ بيا اينتي آيد. خوش دار ميرمردان چند ميلياردي. س

ي مس كرمان اخيراً در  قاسمپور هافبك سابق تيم ملي و سرمربي عزل شده
شود به بازيكناني كه روپايي به سختي  اي اعالم كرد: اگر مي مصاحبه

كرد  خاني اگر االن فوتبال بازي مي زنند يك ميليارد داد، به پرويز قليچ مي
خاني كه به باور بسياري از  يز قليچدادند. پرو بايد چند ميليارد دالر مي

كند: زماني  باشد نقل مي كارشناسان برترين بازيكن تاريخ فوتبال ايران مي
خواست وي را جذب  اش كه علي عبده به جهت عالقه وافر به بازي

پرداخت آن  پرسپوليس كند با پرداخت شصت هزارتومان كه باالترين پيش
پروين در پرسپوليس پرداخته بود و نيز گاني چون علي  زمان بود و به ستاره

 100هزارتومان و در مجموع با  40مبلغي مازاد و البته زيرميزي معادل 
تومان  1500هزار تومان سفيد و 4اي معادل  هزارتومان و قرارداد ماهانه

اش  سياه او را به پرسپوليس برد. پرويز قصد آن داشت با البي عبده و روابط
را  اش طريق وي پاسپورت و ممنوعيت خروج از ايران با سازمان امنيت، از

  حل كند
نژاد و سرازير شدن دالرهاي نفتي كه به باالترين  با آغاز به كار دولت احمدي

ها و سرداران سپاه در فوتبال  اش رسيده بود حضور امنيتي حد تاريخي
سردار محمد رويانيان كه  1386شتابي افزون از پيش گرفت. در سال 

نژاد به  ي نيروي انتظامي مازندران بود با حكم احمدي فرماندهتر  پيش
. سردار به شد منصوب مديريت حمل و نقل و سوخت كشوررياست ستاد 

با حكم عباسي وزير ورزش و جيبي پر دالر  1390اي كوتاه در سال  فاصله
پرسپوليس را به تيم  "بِرَند"به مديرعاملي پرسپوليس منصوب شد. ابتدا 

صدا فرياد برآوردند:  د و دوباره پيروزي شد پرسپوليس. و هوادارن يكبرگردان
ترين  . رفتار سردار وي را به محبوبسردار متشكريم. سردار دوست داريم

اي نيست كه سايت باشگاه  ها بدل كرده. تقريباً هفته ي پرسپوليسي چهره
قرار  سايت  هاي مختلف روي خروجي پرسپوليس خبري از سردار را  به بهانه

هايش در تمرين پرسپوليس. پنالتي زدن سردار. سردار  ندهد: سردار با نوه
اي شيك در تمرين حضور داشت و ...  امروز با كاپشن شلوار كرم قهوه

تيپ بيا  جا خوش تيپ بيا اين زدند: خوش صدا فرياد مي جمعيت و ليدرها يك
يخت تا ميليارد را به پاي تيم ر 50سپس سردار افزون از  جا. اين

به عنوان  "سلطان علي پروين"دو باره پاي  "كهكشاني"پرسپوليسي بسازد 
هاي سردار  سلطان و بريز به پاش ي . مشاورهمشاورِ سردار به تيم باز شد

تر  رود همان كاري با پرسپوليس كند كه پيش دهد و سلطان مي جواب نمي
قالي كه به اعتراف آذين كرده است. و پرسپوليس با مانوئل ژوزه پرت با استيل

كم هشت ميليارد خرج  سرپرست پيشين پرسپوليس محمود خردبين، دست
ي سقوط به انتهاي جدول قرار  رو دست سردار و پرسپوليس نهاد در آستانه

اي انقالبي!! از پرسپوليس اخراج كرد و   گرفت. سردار، مانوئل ژوزه را به شيوه
ام سردار مترادف گشوده محمدي سپرد. اين اقد سكان تيم به يحيي گل

اي تازه در فيفا براي پرسپوليس شد.                                                    شدن پرونده
هاي ميلياردي و باختن در تمامي دعواهاي حقوقي و  هزينه
از طريق از خروجش از ايران پيرمرد پرتقالي بعد المللي:  هاي بين پرونده

وكيلش ايميلي به فيفا زد تا شكايتي رسمي كرده باشد عليه تيم سرشناس 
رفته هاي حقوقي كه از ايران به فيفا  پرونده ي در همه به تحقيق .ايراني
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برانكو ، اي نادر در نمونهطرف ايراني پرونده را واگذار كرده است، حتا 
محمد از  نويس اي دست توانست با برگهايوانكويچ سرمربي سابق تيم ملي 

هزار  400نوشته نشده بود، دادكان كه حتي روي سربرگ فدراسيون فوتبال 
د. به غرامت بگير از ايران به عنوان پاداش صعود به جام جهاني ناقابل! دالرِ

تيم هاي ايراني از همه  ي پرسپوليس در ميان همهالين:  آن گزارش خبر
علي دايي كه  ي ن شكايت باشگاه السد قطر در پروندهتر است. از زما بدنام

اش محمد خاتمي رئيس جمهور وقت ايران دست به دامن امير  براي خاتمه
لمللي عليه پرسپوليس به فيفا رفته ا پرونده بين 10قطر شد تا امروز بيش از 

. از آخرين محكوميت جهاني موارد محكوم شده ي و اين تيم در همه
كردم  ظاتي كه مطلب را براي ارسال به آرش آماده ميپرسپوليس در لح

گو با  و مطلع شدم كه آفتاب آمد دليل آفتاب. سردار رويانيان رد گفت
ي وينگاداي پرتقالي  آنالين خبر از محكوم شدن پرسپوليس در دوره خبر
هزار دالر به وينگادا  270يچ راه فراري وجود ندارد،ما بايد ه« دهد: مي

من از دولت و  شود يك ميليارد تومان. تقريبا مي الر فعليبا د بدهيم كه
توانم  من كه نمي خواهم كه پرسپوليس را كمك كنند. بانك مركزي مي

مديران قبلي است اما اگر تا  اين بدهي بروم از بازار قاچاق دالر تهيه كنم،
اسفند ماه آن را پرداخت نكنيم فيفا آخرين اخطارش را به پرسپوليس  25
مگر  حرف من اين است كه در نهايت بايد اين پول پرداخت شود، د.ده مي

  در ابتداي شروع ليگ حاج »توانم فرار كنم و اين پول را ندهم من چقدر مي
زاده) كه دوئل را در فصل نقل و انتقال به سردار باخته بود،  اهللا شواليه (فتح

 ي سردار هبراي جبران مافات دست به دامان سردار صالحي شد و سر و كل
در اولين  . سردارمقام اقتصادي در باشگاه استقالل پيدا شد با سمت قائم

و نيز  ميلياردي براي استقالل بياورد. 9 اقدام اعالم كرد قصد دارد اسپانسرِ
هاي  كاران سابقم است طرح تصميم داريم با سردار رويانيان كه از هم كه اين

صالحي بنا به داليلي نامعلوم  هرچند سردار كنيم. اقتصادي مشترك اجرا 
اما حضور اميدوار رضايي برادر  ،خيلي زود از جمع مديران استقالل جدا شد

 ي امنيتي و چهره سابق سپاه و احمد رسولي نژاد ي محسن رضايي فرمانده
فعلي مجلس  كه دادكان قولش را داده بود ي از اعضاي سابق سپاه و نماينده

   اده باقي نگذاشت.اهللا ز جاي نگراني براي فتح
  

    
   علي كريمي                                    علي پروين              

  
  رويانيان 

هركس به هر  ها: قلب و مهربان، حضرت علي فوتبالي سردار خوش
كند و سردار هم دست رد به  خورد به سردار مراجعه مي مشكلي بر مي

ز كرامات سردار كمك به باشگاه شاهين اي ا زند. نمونه كس نمي ي هيچ سينه

 باشگاه شاهين بوشهر ي مديره ، عضو هيئتداريوش دلفانيبوشهر است. 
 رويانيانسردار اي كه به خاطر مشكالت شاهين بوشهر با  گفت: طي جلسه

تواند به شاهين كمك  از ايشان خواهش كرديم به هر نحوي كه مي داشتيم
به دليل . سردار مسئله استقبال كردند كند. ايشان هم با روي باز از اين

چنين به خاطر  اينكه پرسپوليس و شاهين از يك خانواده هستند و هم
به  (!؟)بوشهري پرسپوليس يعني حسين ماهيني، مبلغ قابل توجهي ي ستاره

چنين قول دادند تا رفع كامل مشكالت  تيم شاهين كمك كردند. ايشان هم
سوار با موهاي  . بازيكنان پورشهكنند شاهين، از اين تيم بوشهري حمايت

زنند و سردار هم با  زده در مراسم عاشوراي باشگاه پرسپوليس سينه مي ژل
راهي با  كند و بعد دست به دست هم در هم صداي خداداش مداحي مي ته

كنند. سردار مانند  نذري ميان فقرا پخش مي ي سلطان علي پروين قيمه
با  كند. كرد، دالر تُخس مي سمت ميحضرت علي كه خرما ميان فقرا ق

ي  شود. در آستانه ها حاكم مي حضور سرداران فضايي معنوي بر تيم
به  پس از مصدوميت علي كريمي و رضا حقيقيآورد پايتخت و  شهر

 ي ها براي اينكه بقيه پرسپوليسي ي سلطان، ي سردار و توصيه فرموده
اين اتفاق در حالي  .نندك ميشان مصدوم نشوند گوسفند قرباني  بازيكنان
فرداي تمرين شد  ميهر تيمي كه برنده  هاي پيشين در بازي افتاد كه

دستي كردند و براي  ها اين بار پيش اما پرسپوليسي ،كرد گوسفند قرباني مي
. عادل فر خون ريختند در درفشي كه بال از تيمشان دور شود، اين

هاي قيمتي پورشه كه  ماشيني نود از سردار درباره  پور در برنامه فردوسي
بحث اهدايشان به بازيكنان اين تيم جنجال ساز شده بود پرسيد و سردار 

تا ماشين  5ما از اسپانسرمان يك ميليارد طلب داشتيم كه جايش « گفت:
ها به چه كسي داده شده. من  دانم اين ماشين گرفتيم. حاال من كه نمي

عقل كه  گويي هستم، بي استشجاعتش را دارم كه دروغ نگويم. من آدم ر
توانم  فرد چقدر گرفته از ما ؟ من نمي پرسي كريم انصاري نيستم. از من مي

براي  ديگران چطور زنند ، همه چيز را بگويم. وقتي ديگران حرفي نمي
كس هم  كنند و صداي هيچ ميليارد هزينه مي 6جذب دو بازيكن 

خرين وضعيت مذاكرات آ ي دربارهسردار پيش از شروع ليگ .» آيد درنمي
آغوش پرسپوليس براي خلعتبري باز است. « گفت: پرسپوليس با خلعتبري

او بازيكن خيلي خوبي است و حق دارد كه مبلغ خيلي زيادي بگيرد. اما من 
  .»دهم دو ميليارد تومان به خلعتبري نمي

هاي سردار جريان انتقال هافبك دفاعي تيم  بازي دل و يكي از موارد دست
شهيد سپاسي شيراز، رضا حقيقي، به پرسپوليس بود. جريان را در فجر 

شايد خود عادل هاي نود  در يكي از برنامه«آنالين بخوانيم:  گزارش خبر
كرد كه روي خط آمدن سرپرست فجر  فردوسي پور هم فكرش را نمي

واكنش تند سردار  سپاسي و اظهارات او در مورد قرارداد رضا حقيقي؛
سرهنگ عاري وقتي روي خط نود  همراه داشته باشد. رويانيان را به

ما مجبور شديم كه به دليل مشكالت مالي بهترين بازيكن  آمد،گفت
ميليون  600رضا   نامه ما براي رضايت. خودمان را به پرسپوليس بفروشيم

ها  كه حمايت نشديم و وعده هم به دليل اين گرفتيم آن از سردار تومان
ميليون تومان  550دانم پرسپوليسي ها  ر كه من ميطو تحقق پيدا نكرد.آن

سردار را  پور فردوسي، پس از اين اظهار نظر »هم به خود حقيقي داده اند.
اي به حقيقي  چه كسي گفته كه ما يك ميليارد و خورده«روي خط آورد: 

.» سرپرست باشگاه فجر سپاسي عاري؛ سردار« :فردوسي پور» داده ايم؟
اگر هم چنين پولي داده باشم هدفم ن م اند! خود كرده يايشان ب«رويانيان:

 ي درودمن به گهر .ارزيده قدر مي كه حقيقي اين نه اين كمك به فجر بوده
 من نمي اما تا به حال هيچ حرفي در اين مورد نزده بودم. .ام هم كمك كرده

ها را قبول كنم اما آقاي جعفري مدير عامل  خواستم مبلغ پيشنهادي فجري
ساز  تيم كه از دوستان بنده هم هستند گفتند كه فجر باشگاهي بازيكن اين

 تا كمكي به فجر شده باشد. من هم قبول كردم مشكل پولي دارد است و
اش سكوت  همه من از استقالل بيشتر خرج نكردم.پور بدان  قاي فردوسيآ



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٥٣  109ي  آرش شماره

 ود.ش كوه هم كه باشد زير اين همه فشار آب مي ام، اش خنديده همه ام، كرده
خواهي پشت پرده  مين. چكش نشو روي اعصاب م پور؟ آقاي فردوسي

هاي دنيا را بياورم  توانستم بهترين هافبك دفاعي من مي فوتبال را بگويم؟
ام كه اين حرف را  من شرمنده اما براي بازيكن ايراني ارزش قائل شدم.

 ها روزي كه به تهران آمدند پول هتل و اتوبوس را زنم اما گهري مي
پس از آن با شكايت از فضاي  سردار.» ها آمدند من پول دادم و آن نداشتند.

 20:30گو با بخش خبري  و در گفت كند و حاكم بر فوتبال قصد استعفا مي
من مرد فوتبال نيستم. هر «  بنايش جدايي از فوتبال است: كند ميكيد أت

كرده ، اين هاي ميلياردي آورده. او هزينه  گويند رويانيان پول روز مي
اين فوتبال ناپاك است. اتفاقات شفاف  .هاي ميلياردي را از كجا آورده پول

ها  پرسد خيلي گر برنامه از او مي زارشگ.» نيست و من ديگر خسته شدم
هاي ميلياردي از ستاد سوخت به پرسپوليس وارد شده  اعتقاد دارند اين پول

 با خودم كه دارد. مگر اينپولي ن اصالً ستاد سوخت«كه رويانيان مي گويد: 
گويند خودشان در  بنزين بردارم و ببرم. اين آقاياني كه از اين چيزها مي

داند كه  زاده مي اهللا هاي اقتصادي ما هستند و مثال خود فتح جريان فعاليت
مان  المللي تجارت راه انداختيم و از طريق دفاتر بين از طريق فوتبالما 

پرسد  زاده نمي اهللا كس از آقاي فتح را هيچكنيم. تازه چ درآمدزايي مي
ها هم ميلياردي هزينه  آورد؟ باقي تيم اش را از كجا مي هاي ميلياردي پول
اين فوتبال ناپاك  زنند. ها مي كنند ولي همه درباره تيم ما از اين حرف مي

را شايد بتوان در  پرده در آن و فوتبال آلوده و دستان پشت »است و آلوده
نظر سرپرست تيم فجر سپاسي شيراز بعد از باخت پنج بر صفر  راين اظها

ي تباني و خريده شدن بازيكنان  اين تيم مقابل استقالل در شيراز و مسئله
مقابل استقالل پشت پرده داشت و اين  بازي ديروز«فجر سپاسي ديد: 

وگو با خبرنگار  اري در گفتسرهنگ ع .»اتفاقات در تاريخ ثبت خواهد شد
فقط در همين حد بگويم كه « ):خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسناورزشي 
شود براي  هيچ مربي حاضر نميبدانيد  هاي ياوري از سر ناچاري بود تعويض

كه تيمش را تهاجمي كند يك مدافع به زمين ببرد، مگر اين كه اتفاقات  اين
و آنها را  سپاريم ها را به تاريخ مي پرده پشت باشد. ناگواري در زمين افتاده

كنيم، اما فوتبال تمام شدني است، در حالي كه بعضي از مسايل  بازگو نمي
هاي  گويم. تعويض فهمند كه چه مي ها مي در تاريخ ماندگار است. فوتبالي

» ها بزند. ياوري ديروز اجباري بود و او مجبور شد كه دست به اين تعويض
حتا خارج از  كند باز است و مثل ريگ پول خرج مي سردار عتيقه

معلول  بردارِ وزنهترين  جذب سيامند رحمان، قوي اش. سردار براي داري تيم
رقم دقيق  جهان، با وي براي پيوستن به اين باشگاه به توافق رسيد.

چه  پوشيدن پيراهن پرسپوليس توسط سيامند رحمان نامشخص است چنان
ترين  قويو بهداد سليمي  قرمان ديسك ايران جذب احسان حدادي رقمِ
 پيراهن پرسپوليس را بر تن كه تنها قرار است جهان، برداري ي وزنهمرد

  كنند نامشخص.
يكي از قوانين فدراسيون فوتبال  كف قرارداد هم نيست: سقف قرارداد 

ميليون تومان  350ها با سقف قراردادي معادل  كه باشگاه و سازمان ليگ آن
غالمرضا بهروان سرپرست سازمان «بيش از اين به بازيكنان پرداخت نكنند. 

گويي  باعث ترويج دروغليگ در مخالفت با اين قانون معتقد است: اين قانون 
چنين بازيكنان شده به همين خاطر بود. امروز  ها و هم مديران عامل باشگاه

گويم جدا  ميبه شما به ضرس قاطع و به عنوان سرپرست سازمان ليگ برتر 
هاي  حواله و نيز پورشه به بازيكنان و مربياناز ملك و امالك، اتومبيل 

ها را در بازار نقد  تا مربيان و بازيكنان آن- دهند گرد مي تيرآهن و ميله
جاست  پرسش اين »دانيم. كنيد ما اين ها را نمي شما فكر مي -كنند

ها را بر اساس سقف و به ظاهر روي كاغذ  سرداران فوتبالي كه تمامي پول
كنند تا چه  ي ارقامي نادناسته را به بازيكنان پرداخت ميرعايت اما زيرميز

هاي  باشد. يكي از نمونه استفاده باز مي ميزان دست خودشان براي سوء
فرد مهاجم فصل پيش سايپا و  ها قرارداد با كريم انصاري گونه پرداخت اين

فرد طبق قوانين  پيوستنش به پرسپوليس است. قرارداد ثبت شده انصاري
در ارتباط با رقم مگوي قرار داد  ميليون تومان باشد، اما 350ن بايد فدراسيو

فرشاد قديري دروازه بان دوم فرد كه سردار از گفتنش ابا دارد،  با انصاري
واقعا «صبا پس از پيروزي اين تيم در بازي مقابل پرسپوليس گفت: 

تيم  مهاجمان اين ها اين قدر ضعيف بازي كردند. دانم چرا پرسپوليسي نمي
فرد را  انصاري اگر يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان اصال گلزن نيستند.

ميليون  400زدم. يك ميليارد و  تا گل براي اين تيم مي 4دادند  به من مي
تواند  قدر باز است كه مي دست سردار آن» شود. را به مرده بدهي، زنده مي

ي پرداخت كند.                  بيش از يك ميليارد اضافه بر رقم فدراسيون زيرميز
ها نيز سرايت  انگيز است كه به ديگر رشته چنان وسوسه فساد فوتبالي آن

ها به جهت شعاع اندك مخالفان و فقر ورزشكاران  كند، اما در ديگر رشته مي
ها را به  باشند آن دست و جنوب شهري مي هاي تهي كه عمدتاً از خانواده

  .داردميقدرت وا  ليسي و كاسهدريوزگي 
 2012وزنه برداري المپيك برنده مدال برنز يانوش رستمي ك چفيه رهبر: 

پس از بازگشت از المپيك هر چقدر  :گفت گو با فارس نيوز و در گفت لندن
چفيه رهبر را كم دارم.  تنها بينم در كنار مدال المپيك كنم مي كه نگاه مي

 طالي مدال كسب كيوي همچنين از دو آرزوي خود سخن گفت كه ي
از  من«از دست ايشان:  و دريافت چفيه المپيك و ديگري ديدار رهبر ايران

قبل هم چنين درخواستي را داده بودم تا زماني كه روي سكوي جهاني و 
را بر گردنم بيندازم اميدوارم  چفيه آقاروم، با انگيزه مضاعفي  المپيك مي

داي مدال طالي جهاني اه» .ها محقق شود اين موضوع به همين زودي
نژاد كه پس از كسب مدال  كشتي از سوي حميد سوريان به احمدي

اي را در فضاي  هاي گسترده طالي وي در المپيك لندن، واكنش
  .دارد حركات نشان دست از اين نيز مجازي برانگيخت

قدر شور  : آشِ فوتبال آنلهاي فوتبا هاي مصطفوي از حاشيه ناگفته 
چون  هم طلب شخصيتي فرصتشود.  هم بلند مياست كه صداي خان 

داريوش مصطفوي كه خود زماني بر صندلي رياست فوتبال تكيه داشت و 
چيزش هست، در  براي بازپس گرفتن اين صندلي حاضر به فروش همه

خوش  پرسپوليس دست«گويد:  ارتباط با باشگاه پرطرفدار پرسپوليس مي
آبادي شروع شد كه  زمان عليدر  ئلهاهداف سياسي است و بيشتر اين مس

مديره غير ورزشي وارد اين باشگاه شدند و به جز  تئسري اعضاي هي يك
ها بقيه براي اهداف سياسي آمدند. اين رويه حتي در  دو نفر از آن - يكي 
نيز وجود دارد و  و استقالل هاي ديگري مانند ذوب آهن و سپاهان باشگاه

مديريت در باشگاه  ي ه سابقهمصطفوي ك »افراد غالبا سياسي هستند.
: من ژوزه را به  درخصوص عملكرد ژوزه در اين تيم گفت ،پرسپوليس را دارد

تا خبرنگار كه از مسايل پشت پرده  4عنوان دربان هم قبول ندارم. متاسفانه 
روش كرده و چنين تبليغاتي  روش كي اطالعي ندارند دائما ژوزه ژوزه يا كي

روش هشت ميليارد  نيا به كسي مانند كي. كجاي دبراي آنها كردند
يك ريال كمك  آقايان بودمكه مدير عامل پرسپوليس  دهند. زماني مي

ها بر بيايم.  توانستم از پس هزينه اگر حسين هدايتي نبود چطور مي .نكردند
صطفوي با اشاره به زمان مديريتش در م.» رود فوتبال ما اين طور پيش نمي

من مخالف بازگشت قطبي به پرسپوليس بودم، «:  باشگاه پرسپوليس گفت
گفت  مي اصرار كرد قطبي برگردد. آبادي كرد. علي آبادي اصرار مي اما علي

 گفتند او محبوب است قطبي برگردد. مي و فرمودند مقامات باال اصرار دارند
                     »آورد. و جمعيت مي

مياني از نوع سرداران ترديد در هيچ حكومت صددرصد نظامي نيز نظا بي
ي مديريت ورزش به ويژه فوتبال را اشغال  سپاه در جمهوري اسالمي عرصه

اند. پرمخاطب بودن فوتبال و خيل عظيم تماشاچيان قدرتي را به  نكرده
اي  خورده ارزاني بخشيده كه با هيچ پديده فرماندهان عمدتاً شكست

اكبر غمخوار،  ي،باشد. نام كساني مانند سرهنگ عار زدني نمي تاخت
راد، ناصر شفق،  لو، كريم مالحي، علي صالحي، هاشم غياثيرمصطفي آج
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رويانيان،  حسين جعفري، محمد نژاد، عزيز محمدي، محمد احمد رسولي
يوسف شاكري، احمد  نژاد، محمد زارع، محمد اميدوار رضايي، مقداد نجف
ن از حضور محمدي نشا ، علي آقامحمد آقامير  شهرياري، مجتبي پيمبري،

مخاطب به  ي ورزش دارد. فوتبال پر ارنگ در عرصه و بخشي از سرداران رنگ
هاي سياسي درون حاكميت. ملوان  بندي ظاهر ابزاري است در دست گروه

انزلي، تراكتورسازي تبريز، ابومسلم مشهد، فجر سپاسي شيراز، تيم هايي 
                                                                                            اند.           خود شده هستند كه توسط نهاد سپاه مالِ

هاي ايران پس از  يكي از پرطرفدارترين تيم ياشاسين تراختور:
سازي تيمي  باشد تراكتور پرسپوليس و استقالل، تراكتورسازي تبريز مي

ر حوادث و جريانات است صددرصد امنيتي و متعلق به سپاه. اين تيم د
تواند منبع شر باشد؛ تيمي كه پس از هر بازي  توانست و مي تبريز مي

گان بابك  كساني را حتا در نزد اپوزيسيون بدان واداشت تا بگويند نواده
توركيسم را  توان اين اشتياق و پان گونه مي دين چه و چه كردند! چه خرم

فرمانده سپاه  "ر پورجمشيدياناكب  سردار علي"مهار زد. پاسخ را از زبانِ 
هاي سپاه پاسداران مسائل  هاي فعاليت يكي از شاخه« مرور كنيم: عاشورا

  فرهنگي است و آنجا كه 
  

  
  

گر ساخته  احساس نياز شود، سپاه وارد شده و تأثيرات مثبت خود را نمايان
 اي كه تنها مجموعه است كه مصداق آن تيم تراكتورسازي تبريز بود.

را حل كند،  تراكتورست به اين مسئله ورود پيدا كرده و مشكالت توان مي
توان عمل كرد؟ معموالً و در  تر مي تر و عاقالنه اي از اين حرفه» سپاه بود.

سازي شاهد برخي شعارهاي  هاي تراكتور ساليان اخير در تبريز و بازي
اخير ايم. كساني شكمشان را صابون زده بودند كه در بازي  ضدحكومتي بوده

هاي آسيا و  هاي باشگاه تراكتور مقابل الجزيره امارات در چهارچوب بازي
حضور نزديك به صدهزار تماشاچي شاهد اعتراض و شورش از جانب 

صالحي  تماشاچيان باشيم. بازي را تراكتور برد و پس از زدن گل توسط سيد
ي دختر  نهكوبي آزادا ها پاي گير مزين به يازهرا!، شاهد ساعت و نمايش عرق

هاي شب بوديم. حسرت بر دل  گلي تا نيمه و پسرهاي جوان در شاه
دين دل و جگرشان را  گان بابك خرم گان باقي ماند چرا كه نواده اميدبسته

مي خوردند و تنها به رقص لزگي ماجرا داشتند و بس. سرداران كارشان را 
و    نترل اوضاعك بامنافع اقتصادي، در اين زمينه فوت آب هستند و جدا از 

، تبليغ دين و يا شمار اين باشگاه قديمي فوتبال شرايط حاكم بر هواداران پر
گانِ برادران  كنند. چرا كه ليدرها و اجيرشده شان را هم مي زهرا و يا حسين
شان  هاي گي سعي در ايجاد فضايي كامالً مذهبي در تشويق سردار، به تازه

ها مكرر  ا زهرا كه اين روزها در استاديومدارند شعارهايي نظير يا علي مدد. ي
سيد محمد حسين نعمتي،  تر شنويم را در همين راستا بايد ديد. پيش مي

در باشگاه » هاي بسيج ايجاد پايگاه«سرپرست كانون بسيج فوتبال تهران، از 
 دانسته بود.» ها خواست خود باشگاه«هاي فوتبال خبر داد و آن را 

افراد ورزشي « فرموده بودند:حسين اهللا كرم، ر! دكتر! كه برادر! سردا چنان آن

ما در . توانند استراتژي سياسي كشور را در ورزش پياده كنند به تنهايي نمي
جهان كنوني براي دست يافتن به حقوق خودمان خصوصا حقوقي كه امروز 

كنيم در تالش هستيم با حضور سياسيون در ورزش، از  متصور مي
اين حضور  »ور براي احياي اين حقوق استفاده كنيم.هاي ورزش كش ظرفيت

ي حيات  حضور سرداران قادر به ادامه چنان است كه هيچ تيم فوتبالي بي آن
ديگر با چراغ در  باشد و مديران فوتبالي در سبقت از يك اش نمي ورزشي
تواند بدون  داري نمي گردند. هيچ تيم دار مي جوي سرداران مايه و جست

اش را حل كند. حضور هر سردار يعني  هاي مالي ن بحرانحضور سردارا
 :ولي فقيه در سپاه پاسداران ي علي سعيدي، نمايندهسرريزشدن دالر. 

اسماعيل  »سپاه است.هاي اقتصادي جزيي از رسالت  در عرصه سپاهورود «
و  كوثري، عضو ارشد سابق سپاه پاسداران و نماينده فعلي تهران در مجلس

سپاه يك نيروي چند بعدي نظامي، «اشگاه ابومسلم: مدافع پيشين ب
 :علي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران محمد» است. اعتقادي و سياسي

سپاه ديگر تنها بازوي مسلح و توانمند رهبري نبوده بلكه به عنوان بازوي «
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) . شود  غير مسلح ايشان نيز محسوب مي

دوديتي را براي سپاه در انجام ماموريت در ابعاد مختلف دفاع از گونه مح هيچ
  » اند. انقالب اسالمي قائل نشده 

ي فوتبال چنان فضا و  سرداران سپاه با ورودشان به عرصهمربيان مداح: 
كس را شهامت خروج از اين  اند كه هيچ گفتمان و حريمي به وجود آورده

تواند يك ورزشكار را به  ها گاه مي ظاميدايره ميسر نباشد. تنبيهات فوتبالي ن
ي نابودي كامل سوق دهد. مانند كاري كه با مجتبي محرمي، كردند.  عرصه

گويي  و گرد پيروزي ايران بر استراليا در برنامه نود گفت ي سال اخيراً به بهانه
با ابراهيم تهامي مهاجم خوزستاني تيم انجام شد كه پرده از اين نوع 

مسئله اين دانيد چر؟  مرا خط زدند. مي«دارد. تهامي گفت:  تنبيهات بر مي
ها  خبرچين- است كه در آخرين سفر تيم ملي به هنگ كنگ به من گفتند

و به همين دليل  (سكس شاپ) رفتم ام كه نبايد مي جايي رفته -اند خبر برده
ميناوند با مهرداد گويند من و  جايي كه از آن سخن مي اند. آن مرا خط زده

در ماندم. اگر رفتن به  ي داخل رفت و من در آستانه حتا م رفتيم. ميناونده
به يك  ».چرا مهرداد به جام جهاني رفت ولي من نرفتم ،آنجا اشكال داشت

خوان تيم بود. سالي كه گذشت به  دليل ساده مهرداد ميناوند مداح و قرآن
رزشي اما ي عاشورا و ايام محرم نشريات دولتي به موضوعي غيرو بهانه

. از كنند دهند يا مداحي هم مي پراهميت پرداختند: مربياني كه خرج مي
نويي، حسين فركي، علي دايي،  جمله غالم پيرواني، فرهاد كاظمي، امير قلعه

  كهن. فيروز كريمي، محمد مايلي
رود. او  هر سه شنبه به جمكران مي نويي لعهامير قالين،  آن به گزارش خبر
ت و بردهاي تيمش، هميشه نام امام زمان(عج) را به زبان بعد از تمام باخ

كند و در  مي ئترا تبديل به يك هياش در جردن  خانهآورد. زيرزمين  مي
مراسم اربعين حسيني تمام دوستان و آشنايان را دعوت. او يكي از بانيان 

پيش  ير قلعه نوييام. رود آباد هم به شمار مي سيد الشهدا در نازي ئتهي
مرينات استقالل دقايقي با بازيكنان اين تيم صحبت كرد. در يكي از تاز از آغ

اش  شگاه استقالل هم آن را روي خروجيگزارشي كه سايت رسمي با
خواهم قدر  از شما مي« نويي خطاب به بازيكنان گفت: قلعه ،فرستاد

توجه كنيد كه اگر به موفقيتي رسيديد  ئلهوالدينتان را بدانيد و به اين مس
در احاديث هم داريم كه روزي فردي به . اي خير اين عزيزان بوده استدع

خدمت حضرت رسول اكرم(ص)رسيد و گفت در كارش گرفتاري به وجود 
آمده است. پيغمبر فرمودند برو و براي پدرت كه در قيد حيات است كار 
خيري انجام بده. او رفت و ديد كه مشكلش برطرف نشده است. دوباره نزد 

رفت و گفت مشكلم حل نشده است. پيغمبر فرمودند برو و دوباره پيغمبر 
كار خيري براي پدرت انجام بده. گره آن مرد باز نشد و براي بار سوم 
خدمت حضرت رسول (ص)رسيد و گفت چه كند. پيغمبر فرمودند باز هم 
برو و كار خيري انجام بده. دفعه سوم گرفتاري اش حل شد. آمد نزد 
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تشكر كرد. پيغمبر فرمودند براي پدر سه بار كار خير حضرت رسول (ص)و 
كردي و مشكلت حل شد، اگر براي مادر بود با يك بار كار خير مشكل حل 

در اردوهاي تيمش معموال مراسم زيارت  كهن محمد مايلي .»مي شد
نيز ارادت خاصي به  علي دايي كند. عاشورا، دعاي ندبه و كميل برگزار مي

و حضرت زهرا(س) دارد. پيش از حضور تيم در زمين حضرت ابوالفضل (ع) 
با ذكر  علي داييدهند،  بازي، آنجا كه بازيكنان حلقه اتحاد را تشكيل مي

و ا كند. زمين مي ي نام حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت زهرا(س) تيم را روانه
تسبيح كند و  كند، به مشهد و قم سفر مي براي موفقيت تيمش نذر مي

فوتبال كثيف  ي خواندنِ گزارشي رسمي در اين زمينه پروندهبا . اندازد مي
تماشاچيان در التهاب « :نهيم چنان ناگشوده وا مي سرزمينمان را هم

اي از  زند. به گوشه صدا آستينش را باال مي اما او آرام و بي ،سوزند مي
تواند به طور كامل از هياهو دور باشد. وضو  رود، جايي كه مي رختكن مي

آورد. ورق  اش را بيرون مي كند در جيبش و قرآن جيبي د، دست ميگير مي
خواند. اين  كنان آيات را مي ايستد و زمزمه زند، روي يكي از صفحات مي مي

دانند او در اين دقايق  عادت هميشگي اوست. بازيكنان به خوبي مي
خواهد قرآن بخواند. علي  خواهد با كسي حرف بزند و تنها مي تنهاست، نمي

راهي كند،  كند كنار دستش بشيند و با او هم ايي كسي را مجبور نميد
دقيقه قرآن  10تا  5شهريار دوست دارد در خلوت خودش بنشيند. او 

اي يك بار به شاه عبدالعظيم  پيوندد. هفته خواند و بعد به بازيكنان مي مي
 3به رود و گهگاه به امام زاده صالح در تجريش سر مي زند. دايي نزديك  مي

زاده رفت تا شايد در  سال قبل، با يك دنيا اشك و حسرت به اين امام
اش بتواند لحظاتي آرام بگيرد. بعد از شكست تلخ به  روزهاي سخت زندگي

) در آزادي و اخراج دايي از 2010(مقدماتي جام جهاني  عربستان
تي زاده براي ساعا سرمربيگري تيم ملي، او راهي تجريش شد تا در اين امام

آرام بگيرد و از هياهوي شكست فاصله بگيرد. دايي شايد هرگز تصور 
كرد حباب آرزوهايش اينگونه بتركد و در اوج به فرش برسد. شايد او  نمي

تا شد  ميبايد مانند ديدار كره جنوبي، قبل از مسابقه راهي مشهد مقدس 
اد تا در تيم ملي موفق شود اما پيش از ديدار عربستان اين كار را صورت ند

تر شود. دايي عادت  ميان ناباوري آزادي، ايران ببازد و به سقوط نزديك
روي نيمكت را در تيم ملي هم فراموش نكرد. او تسبيح  نتسبيح انداخت

معروفش را از مرحوم آيت اهللا بهجت گرفت؛ كسيكه به دايي توصيه كرده 
خ روحاني به بود براي موفقيت تيمش صلوات بفرستد. جريان ديدار او و شي

براي سرمربي سابق سايپا  رمال معروفدليل اس ام اس هايي بود كه يك 
 ي فرستاد. در آن روزهاي او مربي و بازيكن سايپا بود و تيمش در آستانه مي

قهرماني قرار داشت. پيش از بازي اين تيم و پگاه در هفته هاي آخر ليگ 
ل كرد در آن نوشته معروف اس ام اسي مشكوك به او ارسا رمالبرتر يك 

ناكامي در  ".يا به من پول بده يا تيمت قهرمان نمي شود"شده بود: 
هفته هاي بعدي ليگ برتر دايي را بر آن داشت تا چند گوسفند در تمرين 
سايپا قرباني كند اما ظاهرا كليد اين معما در دست آيت اهللا بهجت بود. 

اجعه كردم و مثل تمام من به ايشان مر«دايي از آن روزها نقل مي كند: 
مردم، به بنده هم دو دقيقه وقت دادند. وقتي مشكلم را گفتم، ايشان 

ها ذكر بگويم و تسبيح بياندازم، مشكلي وجود نخواهد  فرمودند اگر در بازي
كند كه در صف نمازگزاران پشت سر  اي اشاره مي دايي به لحظه» داشت.
احساس عجيبي داشتم، مو به تن "اهللا بهجت ايستاد و به او اقتدا كرد:  آيت

و  »اما در ديدار با عربستان كاري از تسبيح جادويي برنيامد "سيخ شده بود.
              ي دستان آلوده است.                                                                                                            همه ....

*  
  
  

  
  
  

  
  گاهي به رسانه هاي ورزشي ن

  زنان، اولين قرباني در جمهوري اسالمي!
  حضور سربازان گمنام امام زمان در فوتبال!

  
 حسين خونساري

 
گيري جمهوري اسالمي،  اي به نام انقالب اسالمي و شكل پيش از فاجعه

هاي ورزشي در ايران داراي شكل و شمايل معمول در جهان بودند  رسانه
هاي روز همراه شوند. آنان كه سني  ا هر چه بيشتر با اندازهشد ت وتالش مي

آورند كه كيهان ورزشي و دنياي ورزش  باالي پنجاه سال دارند، به ياد مي
ها بود تابه شوق و تشنگي يك هفته آنان  هر شنبه صبح در دست ورزشي

هاي رستاخيز و آيندگان  پاسخ بدهند. در كنار اين دو مجله هفتگي، روزنامه
ز هر روز چند صفحه را به اخبار و تجزيه و تحليل رويدادهاي ورزشي ني

دادند كه اين دو روزنامه در آن روزگار از اعتباري قابل توجه  اختصاص مي
برخوردار بودند. راديو و تلويزيون هم چند ساعت را به ورزش مي پرداختند 

ها با چند گوينده خوش صدا و شايسته در خدمت  ورزش و  كه سال
هاي  ها بودند و با پخش مستقيم مي كوشيدند تا روز به روز با برنامه رزشيو

هاي ورزشي در پيش از  نگاهي گذرا به رسانه پر بارتر به روي آنتن بروند.
داراي  ،انقالب اسالمي گوياي آن است كه شماري از دست اندركاران

ي به اين اي اتفاقي يا سفارش ها نيز به گونه پيشينه ورزشي بودند و بعضي
  .بودها  حرفه راه پيدا كرده كه آمار گروه دوم باالتر از اولي

در اين رهگذر بنا دارم  نامي از كسي نبرم تا حق و حقوق همگان حفظ 
شود، چرا كه هر گاه نامي در رد يا تاييد اين يا آن از قلم بيافتد، بدون شك 

ا خواهم داد تا انصاف رعايت نشده است. البته تا حد ممكن نشان و نشاني ر
هاي ورزشي، فوتبال با  در ميان رشته براي فردا آدرسي وجود داشته باشد.

ها و گويندگان فوتبالي  طرفداران بيشتري همگام بود و از اين رو قلم بدست
ها بودند. يك پرسش هميشه براي اهالي فوتبال  نيز پرشمارتر از ديگر ورزش

در يك استخر با عمق سه متر   ايران مطرح بوده و آن اينكه آيا كسي كه
غرق مي شود، اين اجازه و حق را دارد تا مفسر و كارشناس شنا باشد؟! 

ها مي پرسند كه آيا فوتبال با شنا  بدون ترديد پاسخ روشن است و همين
گاه به توپ نخورده وحتي در حياط خانه  تفاوت دارد؟  كسي كه پايش هيچ
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نويسنده يا گزارشگر فوتبال شود و با  تواند نيز بازي نكرده است، چگونه مي
اي و تكراري به عنوان روزنامه نگار ورزشي معرفي  ها و سخنان كليشه نوشته
  گردد؟

هاي ورزشي ما گذاشتند و  اين خشت كج را از همان روزهاي آغاز در رسانه
گويا هرگز دست از سر ديوار كوتاه فوتبال ايران برنخواهد داشت! 

انقالب اسالمي را آن سرهنگ واال منش داشت كه ترين تعريف از  درست
گفت اين انقالب مثل يك بيل بود كه بر خاك ايران زدند تا  هميشه مي

  همه چيز زير و رو شود!
وقتي باد انقالب به توفان تبديل شد و همه چيز و همه كس را فرا گرفت، 

و  ها هاي ورزشي نيز از اين توفان بدور نماندند و به سرعت عكس رسانه
ها نقش بست. در اين  ها در اين رسانه هاي برآمده از انقالب و انقالبي نوشته

احوال، اهالي ورزش هم در دو گروه صف آرايي كردند و به اصطالح انقالبي 
و ضد انقالب ناميده شدند كه در مطبوعات ورزشي و راديو تلويزيون مثل 

ها،  دسته از رسانه در جمع اين همه جا  اكثريت با طرفداران انقالب بود.
تر از دنياي ورزش قلمداد كرد  اي انقالبي توان به گونه كيهان ورزشي را مي

شد. در آن  كه اين تفاوت حال و هوا در كيهان و اطالعات هم ديده مي
روزهاي توفاني و سراسر حادثه، خبر اعدام  چند مسئول ورزش در حكومت 

هاي  مدال آوري از صحنههاي ورزشي خورد تا جاي  شاه روي جلد رسانه
چنين خبر اعدام بوكسور سنگين وزن تيم  هم جهاني و المپيك را بگيرد.

ملي ايران نيز به چاپ رسيد كه فرداي آن خبر آمد  بوكسور متجاوز در پي 
  كشته شدن برادرش در درگيريهاي كردستان از اعدام رهايي يافته است !!

كرد  يز را زير و رو و دگرگون ميانقالب اسالمي رفته رفته مي بايد همه چ 
كه در اين راستا ، پاكسازي و حذف چهره هاي آشنا در تمام زمينه ها در 

هاي مطبوعات و راديو و تلويزيون  ها قرار داشت و ورزشي دستور كار انقالبي
هاي كاركشته و دلسوز  و  نيز از اين قلع و قمع بدور نماندند. بسياري از آدم

اين تيغ بي نصيب نبودند و شماري خانه نشين شدند محبوب در ورزش از 
هاي اسالمي در  با پاگيري و حضور انجمن مجبور به فرار شدند.و بعضي نيز 
هاي ورزشي نيز به سرعت از  ها، شكل مديريت رسانه ها و اداره تمام سازمان

ها استقرار پيدا  بافت پيشين خالي شد و شوراي سردبيري در اين رسانه
ين ميان چند به جا مانده از گذشته با چند تازه از راه رسيده با كرد. در ا

هاي ورزشي  يكديگر دست همكاري و همراهي دادند تا  دوران پيشين رسانه
در ايران به تاريخ سپرده شود. يكي دوسال آغازين جمهوري اسالمي با جا 

 هاي رنگارنگ به آشنا و ناآشنا سپري شد هاي هرروزي و بر چسب به جايي
  دانست چگونه سازگار شود. و هيچ كس با اوضاع و احوال تازه نمي

هاي  به راستي هيچ چيز با كمترين ثبات و آرامش همراه نبود كه رسانه
  . بردند سر ميه ورزشي هم در همين مسير ب

  

  
  زنان، اولين قرباني در جمهوري اسالمي!

يدند كه اين مردمان با سر شيرجه رفته در يك استخر خالي خيلي زود فهم
حكومت بيش از هر چيز دشمن زنان است و وقتي ورزش دختران و زنان 

هاي اول پس از انقالب روبرو شد،  ايراني با تعطيلي و ممنوعيت در همان ماه
هاي ورزشي نيز خالي از هر خبر و  ورزش ايران كامال مردانه گشت و رسانه

اكترين ضربه به توان بزرگترين و هولن عكس زنانه شدند!! اين را مي
هاي ورزش يك سرزمين هميشه افسرده به حساب آورد. در اين حال  ريشه

ديگر هيچ رسانه ورزشي شكل و محتواي طبيعي و قابل قبول را نداشت و 
توان گفت كه  با توجه به نابودي ورزش بانوان در جمهور اسالمي مي

اي  نهسال گذشته به گو 34مطبوعات و صدا و سيماي حكومتي هرگز در 
اند و دست كم نيمي از جمعيت ايران هيچ  معمولي به ورزش نپرداخته

نقشي نداشته است. بدون هيچ شك و ترديدي در طول اين سالهاي سياه، 
اند و زنان  صدها استعداد ورزشي در جمع زنان ايراني محكوم به نابودي شده

المي قلمداد ها در رژيمي جنايتكار به نام جمهوري اس را بايد اولين قرباني
  كرد! 

  جمهوري اسالمي در كنار آمريكا!
بايد در آن حاضر  اولين رويداد بزرگ كه ورزش در جمهوري اسالمي مي 

مسكو بود كه از قضا حكومت انقالبي ايران  1980شد، بازيهاي المپيك  مي
با تحريم اين بازيها در كنار امريكا ايستاد تا بدين ترتيب حمله شوروي به 

با ورزش گالويز شود. كيهان ورزشي كه از مادري به نام كيهان  افغانستان
تر بودند، در  كرد و به اصطالح انقالبيون در اين موسسه پرخروش پيروي مي

هاي ورزشي  پشتيباني از تحريم المپيك مسكو به نوعي پيشتاز ديگر رسانه
اعث آن ها را به گوش برساند. همين تحريم ب به اصطالح فرياد انقالبي بود تا

بود تا تني چند از قهرمانان مدال بگير ايراني در كشتي و يكي دو رشته 
ورزشي ديگر دچار محكوميت ناخواسته شوند و تنها فرصت حضور در تاالر 

 هاي ورزش را از دست بدهند. فرصتي كه داغ آن تا آخر عمر بر افتخارآفرين
  قلب و روح اين چند ورزشكار نشست!

اق در نيمه سال پنجاه و نه خورشيدي پنداري همان عر آغاز جنگ ايران و
كوشيدند و  يابي به آن مي سالحي بود كه دشمنان ايران و ايراني براي دست

همين سالح به طرفداران تعطيلي ورزش و مسابقات ورزشي اين قدرت را 
يابي به خواسته انقالبي خود اصرار ورزند!  بخشيد تا بيش از پيش براي دست

از آغاز جنگ نگذشته بود كه كيهان ورزشي و دنياي ورزش و  زمان چنداني
برنامه هاي ورزشي  سيماي جمهوري اسالمي نيز مثل همه جاي ديگر رنگ 
و بوي جنگي به خود گرفتند و تصوير و عكس توپ و تانك و اسلحه به 

  جاي صحنه هاي ورزشي پخش و چاپ شد!!!
ها بر همه كس و همه  ندر همين حال انقالبيون و به اصطالح بچه مسلما

هاي جنگ رفت و تعطيلي ورزش  آوردند كه بايد به جبهه چيز فشار مي
واجب شرعي است و ورزش كردن خالف شرع !! نا گفته نماند كه تعطيلي 

نيز  چند ورزش از جمله بوكس، پرورش اندام (بدنسازي) شطرنج و ...
و ميسر نشان بدهد هاي ورزشي را ممكن  اي بود تا تعطيلي تمام رشته بهانه

و عالوه بر آن عدم پخش تلويزيوني و چاپ عكس كشتي، شنا و... به علت 
توانست راه را براي دشمنان  ها مي پوشش غير اسالمي ورزشكاران اين رشته

دانيم كه انقالب اسالمي يا همان بيل به وسعت  ورزش هموارتر سازد. مي
اي و دروغگو به سر كار بيايند  هاي عقده تمام ايران كاري كرد تا عقب افتاده

هاي بزرگ به آدمهاي كوچك سپرده شود كه ورزش ايران نيز پس  و پست
راه اندازي  . از آغاز جنگ به شكل دربست بدست كوچولوهاي مغزي افتاد

هاي انقالب اسالمي، سپاه پاسداران، بسيج و.... در اولين سالها و  كميته
نگ، حق همه رقم دخالت را در همه هاي ج ها در جبهه سردمداري اين گروه

  امور به آنان بخشيد، از جمله ورزش.
هاي ورزشي در جمهوري اسالمي براي  ديديم كه رسانه در اين گيرودار مي

كسب اجازه جهت ادامه عمر خود در هر شماره يا هر برنامه ميزبان يك 
م كه آخوند هستند تا نظر اسالم را در باره ورزش جويا شوند و بارها ديدي

يابيم با چه جانورهاي  سخن از ورزش اسالمي و انقالبي  به ميان آمد تا در
عجيب و غريبي روبرو هستيم. به دنبال تحريم بازيهاي المپيك مسكو در 
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و از كف رفتن چند مدال احتمالي و سوختن چند قهرمان  1980سال 
  كاروان توان اولين حضور دهلي (هند) را مي 1982ايراني، بازيهاي آسيايي 

ورزش ايران  با پرچم جمهوري اسالمي در يك آوردگاه آسيايي به حساب 
آورد. در اين دوره از رقابت ها، ورزشكاران به اصطالح انقالبي جوالن 

هاي به رنگ روز در آمده از همان آغاز ورود به دهلي  دادند و اين چهره مي
شجويان عضو بيشتر زمان را با دان به جاي تالش و كوشش ورزشكارانه،

گذراندند و از خبرنگاران و عكاسان ايراني حاضر در  انجمن اسالمي مي
خواستند كه هميشه به محل عزاداري و دعا بيايند. ضمن  مسابقات نيز مي

هاي ورزشي ايران با ترك هتل  آنكه آنان انتظار داشتند تا نمايندگان رسانه
جويي در هزينه به صرفه  )تكيه عزاداري(محل اقامت و خوابيدن در 

ها اختصاص بدهند!!  بكوشند و پول را براي كمك به انجمن اسالمي
ماجرايي كه تني چند از خبرنگاران به اصطالح مكتبي و متعهد به آن تن 

  هاي هر روزي ريشوها روبرو شدند. دادند و بعضي نيز با چشم غره
  

  امام زمان در دروازه ايران!
ي در بازيهاي آسيايي حال و هوايي در اولين حضور ورزش جمهوري اسالم

هاي ورزش ايران وجود داشت و آنان كه سوار بر  كامال متفاوت با گذشته
دسته  اي ناآشنا و ناشيانه گام به ورزش گذاشته بودند، موج انقالب به گونه

گلهايي به آب دادند تا به يادگار بماند. در آن هنگام فردي به عنوان مدير 
زش به دهلي آمده  بود كه همزمان مسئوليت روابط مسئول مجله دنياي ور

عمومي سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي را نيز به عهده داشت. اين 
هاي ملي  فرد بيگانه با ورزش و آويزان به انقالب اسالمي در پي ديدار تيم

فوتبال ايران و كره جنوبي كه با پيروزي يك بر صفر ما پايان يافت، شاهكار 
  ان داد و چنين تيتري براي چاپ در مجله دنياي ورزش  فرستاد:خود را نش

  از دروازه ايران نگهداري كرد!! )عج(امام زمان 
پس از انتشار دنياي ورزش با چاپ اين تيتر تاريخي، گفته شد كه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آنچنان آخوند دعايي، نماينده خميني در 

ه بودند كه دعايي به محض بازگشت موسسه اطالعات را به تمسخر گرفت
مدير مسئول دنياي ورزش و ديدن او، يك سيلي در گوش فرستاده به 
بازيهاي آسيايي بخواباند. گويا اين حضرت ذوالحياتين آنقدر بد رقصيده بود 

در طول سالهاي جنگ، تك و  ها نيز خوش نيامد. كه حتي به مذاق انقالبي
هاي ورزشي تالش داشتند تا  در رسانه هايي شايسته و شرافتمند توك چهره

هاي تحميلي از سوي  ها و سليقه مانع از حركت ورزش در جهت خواسته
ريشه شوند والحق در آن شرايط دشوار تا حدودي موفق بودند.  ريشوهاي بي

هاي ورزشي كوشيدند تا  همين كه اين انگشت شمار دست اندركاران رسانه
تند و يادآور طبيعت و بستر جهاني ورزش در مقابل فشارهاي از هر سو بايس

باشند، جاي ارزشگذاري دارد و نام اين چند تن را بايد در كتاب ورزش 
  ايران به نيكي آورد.

  
  !!ايران نام به شكست هر –هر پيروزي به نام جمهوري اسالمي 

در حكومتي كه از همان آغاز نشان داد به هيچ اصول انساني و اجتماعي و 
بوده و همه چيز را براي خود خرج و مصادره كرده و آويزان به ملي پايبند ن

هاي ورزشي نيز داستان ديگري  مذهب است، پيروزي و شكست در ميدان
پس از چند بار حضور   اين جماعت است. داشت كه نشانگر پليدي و پستي

سيماي  المللي ديديم و شنيديم كه به ويژه در صدا و در ديدارهاي بين
شود تيم ملي جمهوري  ي به هنگام پيروزي گفته ميجمهوري اسالم

شود تيم ملي ايران!! يعني پيروزي از  اسالمي و در وقت شكست گفته مي
آن جمهوري اسالمي است و شكست مال ايران! هنوز هم اين روش كثيف و 

هاي ورزشي صدا و سيما جريان دارد. شايد در طول تاريخ  حقيرانه در برنامه
ز حكومتي اين چنين دشمن ايران و ايراني نبوده و اين كهن ديار هرگ

هميشه با فريب و ريا به سراغ افكار عمومي رفته تا احساسات ملت را بازيچه 
  هاي شوم خود سازد. خواسته

  
  فصل تازه با جبر زمان!

و  به دنبال پايان يافتن جنگ هشت ساله و پايان حيات خميني و تغيير 
ها با  هاي ورزشي همپاي ديگر زمينه تحول ناشي از گذر زمان، رسانه

ترين نقطه آن را بايد پيوند بيشتر با  هايي همراه شدند كه روشن تازه
نامه ورزشي  در اين هنگام، چند هفته  رويدادهاي ورزش جهان به شمار آورد.

ها اضافه شدند و يكي دو روزنامه صبح نيز  اي به جمع قديمي به شكل ورقه
ختصاص دادند تا رونق بيشتري براي اهالي ورزش چند صفحه را به ورزش ا

توانست مثل هر چيز  فراهم شود. از آنجا كه ورزش در جمهوري اسالمي نمي
هاي حاكميت  ديگر با شكل و شمايل آشنا در جهان دنبال شود و سياست

اسالمي بايد در همه جا جاري و ساري باشد، در دهه دوم حكومت آخوندي 
هاي  هاي شايسته در رسانه حضور آن معدود چهره ها براي ديگر تمام راه

رسيد. بد نيست  تر به نظر مي ورزشي بسته شده و عرصه هر چه بيشتر تنگ
ترين  اي داشته باشيم به سن و سال مسئوالن و بزرگترهاي قديمي اشاره

مجله ورزشي ايران يعني كيهان ورزشي در پيش و پس از انقالب كه گوياي 
منتشر 1334ن ورزشي اولين شماره خود را درسال كيها خيلي چيزهاست.

كرد و وقتي بيست و چند ساله بود، مدير مسئول و سر دبير آن باالي پنجاه 
سال داشت. كيهان ورزشي هنگامي كه چهل ساله شد، داراي مدير مسئولي 

بدانيم كه تخصص و تجربه تا چه اندازه در حكومت  سي ساله بود تا بيشتر
  ارزش است. جمهوري اسالمي بي

  
  اندازي انجمن نويسندگان وعكاسان ورزشي راه

نزديك به نود  سال پيش نويسندگان و عكاسان ورزشي در اروپا دست به 
تشكيل سازماني براي پشتيباني و حمايت از دست اندركاران اين حرفه زدند 

هاي ورزشي در اين قاره و اعتبار و قدرت  كه بعدها با رشد و گسترش رسانه
چنداني به عضويت در اين تشكيالت براي  از آنان، ديگر نياز هر يك

كشورهاي پيشرفته اروپايي وجود نداشت. در طول دو سه دهه اخير اين 
شود، بيشتر مورد استقبال  يشناخته م )ايپز(سازمان كه با نام اختصاري 

كشورهاي جهان سوم و به قولي عقب افتاده قرار گرفته است. چند 
ان با تماس شخصي به عضويت ايپز در سالهاي دهه شصت نويس اير ورزشي

خورشيدي در آمده بودند كه در دهه هفتاد و تقاضاي روزافزون اهالي 
هاي ورزشي ايران و خواست ايپز، مقدمات تشكيل انجمن نويسندگان  رسانه

و عكاسان ورزشي توسط وزارت كشور جمهوري اسالمي فراهم آمد. پس از 
هاي حكومت، سرانجام انتخابات  و تحميل خواستههاي بسيار  كش و قوس

براي تعيين اولين هيات مديره انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران 
برگزار شد. در جريان اين انتخابات ديديم كه زدوبندهايي  1374در سال 

ميان چند نفر اتفاق افتاد تا پيوند يكي دو ريشو با يك ريش تراشيده 
ريشوها از آن بي ريش چند چهره روي دست  ريشه عملي شود و  بي

خوردند و ائتالف آنان يكطرفه از آب در آمد. هنگام انتخاب رئيس انجمن 
نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران، نماينده وزارت كشور جمهوري اسالمي 

توانيد به تاييد  يادآور شد كه فقط و فقط در صورت انتخاب آقاي فالني مي
ت كشور اميدوار باشيد و در غير اين صورت بايد قيد اين انجمن توسط وزار

آن را بزنيد. نگارنده اين نوشته به عنوان نفر چهارم در انتخابات اولين هيات 
مديره انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران در جلسه انتخاب رئيس 
انجمن حضور داشت و به نماينده وزارت كشور گفت كه ما يك انجمن 

هرگز سياسي نيستيم. نماينده وزارت كشور اما پاسخ داد  ورزشي هستيم و
ها و حتي انجمن حمايت از بيماران كليوي نيز  كه از نظر ما تمام انجمن

ريشه پيشنهاد داد كه ما  ريش بي سياسي هستند. در اين لحظه آن بي
اي براي تشكيل و ثبت انجمن به جز قبول نظر نماينده وزارت كشور  چاره
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توانيم هر كس را انتخاب كنيم. نگارنده  هاي بعدي مي دورهنداريم و در 
ديگر از اين انجمن بيرون آمد و يك آخوند زاده رئيس انجمن شد و 

  سال!! 17ريشه نيز دبير او به مدت  ريش بي بي
  

  حضور سربازان گمنام امام زمان در فوتبال!
 ثيرباور دارم كه ورزش و به ويژه فوتبال در جمهوري اسالمي تحت تا

مستقيم اوضاع و احوال عمومي به لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي 
با بساط موجود  واجتماعي قرار دارد و فوتبال در طول اين سالها كامالً

سرازيرشدن پول به  همخواني داشته است. در دهه هفتاد خورشيدي و
هاي ورزشي و ساختار  ها، رسانه هايي در باشگاه بينيم كه چهره فوتبال مي

هاي حكومتي تلقي  نمايند كه آنان را بايد فرستاده دراسيون فوتبال رخ ميف
كرد. در اين ميان وزارت اطالعات جمهوري اسالمي نقشي پر رنگ براي 
نظارت و دخالت در امور فوتبال را براي خود قائل شد و بخش و قسمت 

ن مسئول اين بخش در آ خاصي را براي اين منظور در وزارتخانه داير كرد.
تواند نامي ساختگي و  هنگام فردي به نام سالمي بود كه بدون ترديد مي

هاي  مستعار باشد. بسياري از نويسندگان و خبرنگاران فعال در رسانه
ورزشي در سالهاي مياني دهه هفتاد براي گفتگو و هماهنگي توسط سالمي 

دو نوبت به اين  به وزارت اطالعات دعوت شدند كه نگارنده  نيز در
اي  هر دو بار دريافتم كه وزارت اطالعات برنامه زارتخانه احضار شد.و

گسترده و مفصل براي حضور مستقيم و غير مستقيم در فوتبال دارد و 
هاي ورزشي ناگزير هستند تا براي ادامه  هاي شناخته شده در رسانه چهره

كار به گونه مستقيم يا غير مستقيم در خدمت سربازان گمنام امام زمان 
  باشند!

در كيهان باعث  1373گفتني است كه حضور نماينده رهبر انقالب در سال 
آن بود تا دومين پاكسازي و اين بار در قالب خريد خدمت در كيهان 
ورزشي رقم بخورد و نگارنده نيز ناگزير به خروج اجباري از اين مجله 

كنترل در اين احوال دو وزارت ارشاد اسالمي و اطالعات براي  قديمي شد.
نگاري تن به  ها همراه و هماهنگ بودند و اگر روزنامه همه جانبه رسانه

توانست پروانه  داد، بدون برو برگرد نمي همكاري با وزارت اطالعات نمي
ساالنه خبرنگاري را از وزارت ارشاد دريافت كند. گواه اين امر روزگار 

كه ديگر  نگارنده درطول سه سال پيش از خروج تحميلي از ايران است
  نتوانست پروانه خبرنگاري را از وزارت ارشاد بگيرد.

  
  كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي

با شناختي كه از بافت فوتبال در جمهوري اسالمي دارم، ترديدي وجود 
 ريزي برنامه با گذشته سال پانزده –هاي ورزشي در ده  ندارد كه رسانه

تمام نفرات درشت بايد در  و وندش مي اداره حكومت به وابسته هاي امنيتي
هاي وزارت اطالعات باشند. اين خدمت به شكل مستقيم يا  خدمت خواسته

شود و فضاي كاري تا آنجا مسموم و ترسناك به نظر  غيرمستقيم انجام مي
حساب و  وقتي پولهاي بي كنند. رسد كه همگان احساس آلودگي مي مي

هاي  ها و روزنامه نامه و هفته كتاب و بدون حسابرسي به فوتبال تزريق شد
فوتبالي يكي پس از ديگري گام به صحنه گذاشتند، هر هوشياري دريافت 
كه قرار است بساطي پرو پيمان براي سرگرمي و فريب به ويژه نسل جوان 

سازي، دستور اول در اين بساط بود. در اين حال  پهن شود كه حاشيه
زنامه نيز زد كه وقتي از قافله كيهان ورزشي براي چندي دست به انتشار رو

روز عقب افتاد ، ناگزير به تعطيلي آن شد و فقط هفته نامه را ادامه داد. 
سالهاست كه تنها يك نام از كيهان ورزشي و دنياي ورزش بر جا مانده و در 

هاي ورزشي خريدار چنداني ندارند و چند هزار  بساط اين روزهاي رسانه
بينند. خيلي وقت است كه فرياد  ا در كنار ميمشتري سالخورده و موسپيد ر

رسد  از فساد و آلودگي سراسري در فوتبال جمهوري اسالمي به گوش مي
هاي ان در ساختار اين حكومت قرار دارد و فوتبال همگام  گمان ريشه كه بي

فوتبالي كه روز به روز  و بيش از  كند. براي هاي فاسد حركت مي با ديگر زمينه
، فراتر از ده روزنامه و يك شبكه تلويزيوني و يك برنامه چهار  كند پيش سقوط مي

ي دارد كه به واقع هيچ تناسبي ميان اين فوتبال مردود و هفتگ و زنده ساعته پنج–
شود! حاال كار به جايي رسيده است كه آبرو و اعتباري  اين همه رسانه ديده نمي

مي هيچ تفاوتي ميان يك دالل و ها ورزشي باقي نمانده و در نظر عمو براي رسانه
همين سه سال پيش بود كه  واسطه با يك خبرنگار ورزشي وجود ندارد.

و عامل درجه  )پدر خوانده(هاي ورزشي را با عنوان  نويس رسانه ترين فوتبال قديمي
يك فساد در فوتبال جمهوري اسالمي معرفي كردند تا ديگر هيچ احترام و ارزشي 

در جمهوري اسالمي همه كس را بايد قرباني و معلول  نماند.براي اين حرفه باقي 
شود و آن برادر كه باوري  دانست، آن بازيكن شايسته و خوش رفتار كه اعدام مي

كند، به  ديگر دارد و سالها با فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي همكاري مي
جمهوري  راستي هر دو قرباني اين سيستم تبهكار و جهمني هستند! تا روزي كه

توان به روشنايي داشت و وقتي دروغ،  اسالمي سرنگون نگردد، هيچ اميدي نمي
 ،نيرنگ و چند چهرگي در بيش از سه دهه بر همه چيز سايه انداخته است

هاي ورزشي نيز بايد در خدمت دروغگوها و رياكاران باشند. گويا حافظ بزرگ  رسانه
  گويد: همين امروز با ماست كه چنين مي

  مفتي و محتسب  ور كه شيخ و حافظ ومي خ
 كنند چو نيك بنگري همه تزوير مي

*  
  

  
  اظميبابك زنجاني و ميرك

  مافياي ورزش
  در جمهوري اسالمي  
  

  كيوان سلطاني
  

هر نگاهي به ورزش در جمهوري اسالمي، و در اولين برخورد با واقعيت 
ورزش و  دردناكي مواجه مي شود كه نيمي از جمعيت كشور يعني زنان از

صحنه هاي ورزشي حذف گرديده اند. پديده ي آپارتايد يا اعمال تبعيض 
گروهي، جنسي و نژادي عليه بخشي و يا گروهي از شهروندان، مردمان، از 
جداسازي شروع مي شود و سپس تبعيض هاي اجتماعي، سياسي و يا 
اقتصادي بر اساس اين جداسازي ها اعمال مي گردند. جمهوري اسالمي با 
جدا كردن زنان و مردان در اجتماع، كارخانه، مدارس، دانشگاه، و محيط 
هاي ورزشي، و ناهمساز اعالم كردن زنان و مردان، اين جداسري را اصل مي 
پندارد، و چون به گوهر ضد زن است، راه حل را به حذف زنان در اين 

ور، عرصه هاي اجتماع و از جمله ورزش مي ديد. از ديد متحجر اولياي ام
زنان نبايستي در محافلي كه مردان  ورزش مي كنند، چه در مقام ورزشكار 
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و يا تماشاگر بازي ها و مسابقات ورزشي شركت كنند. اين آپارتايد جنسي، 
سال  34، هم چنان به شكل هاي ديگري در اين دگرديسي اش علي رغم 

و حجاب نامه نگاري به فيفا براي قبول كاله خود  اعمال مي گرديده است.
زنان و غيره آن قدر مشمئز كننده است كه نمي توان آن را شركت دادن 

لذا  بررسي وضعيت ورزش در جمهوري اسالمي ابتدا  زنان در ورزش ناميد.
به ساكن ناقص است زيرا ورزش زنان در بهترين حالت، ورزش  طيف ويژه 

ش اجتماع اي كه با پارامترهاي غير انساني و تبعيض آميزي از بدنه ي ورز
  1جدا شده است انگاشته مي شود و الجرم آغشته به اين تبعيض است.

سخن گفتن از ورزش در جمهوري اسالمي، بدون در نظر گرفتن اين كه چه 
مثلث مناسباتي در آن جا حاكم است و  اين مناسبات چه ارتباطي با 

ايران دارد، به مانند توزين مضاعف ِ شيئي در  اقتصاد  -سياست-قدرت
البراتواري انتزاعي، بدون در نظر گرفتن نيروي جاذبه ي زمين است. در 
چنين محاسبه ئي، هرچند از شيوه هاي دقيق اندازه گيري و استفاده از فن 
آوري هاي نوين هم باشد، اما به دليل عدم اعتناء به عامل تعيين كننده ئي 

در امر تبيين  مانند ِ نيروي جاذبه ي زمين كه نيروئي همه گاه متعين است،
وزن شيئ مورد نظر به كجراه رفته ايم. براي بررسي هر چند اجمالي ورزش 

بايستي به ماهيت رژيمي كه بر مصدر  ،تحليل اين در ايران، ابتدا به ساكن
به ساختار قدرت  و طرق كنترلي كه توسط آن  ؛كار است عنايت بكند

كات آنگاه چنين بررسي اعمال مي شود نيم نگاهي بياندازد. با اذن به اين ن
روزي و تضمين هنه تنها در ذات خود بسيار مفيد و مؤثر است، بلكه براي ب

سالمت جامعه، ضروري مي نمايد. با ايقان مي توان گفت كه تشخيص 
ميزان سالمت در جامعه به تناسب ورزش عمومي و اجباري و بازدهي و 

د. جمهوري كارآيي نهادهاي آموزشي، تربيتي و پرورشي بستگي دار
اسالمي، وزارت خانه اي به نام ورزش و جوانان هم چون جواهري بدلي بر 

آزارد. هنگامي  ش چشمان مردمان را ميا تاج عاريتي كابينه دغل باز دولت
هاي كالن، فاميل ساالري، نخبه بازي، تضييع حقوق  كه اختالس، دزدي
ار بر اصول و در بودجه، مناسبات غير استو عميق هاي آحاد جامعه، حفره

هاي  ي اعمال شده در سياست، اقتصاد و فرهنگ در حيطه قانون، رويه
تواند دست خوش  داخلي و خارجي است، ورزش در جمهوري اسالمي نمي

چنين پارامتر هاي ساختاري نباشد. اگر باندهاي غير منتخب ِ حاكم ( 
اي انتخابي بودن به خودي خود فضيلتي نيست، وقتي ساز و كار الزم بر

انتخابي اصلح بر اساس آراي آزادانه ي شهروندان مهيا نباشد، مرز انتخاب و 
انتصاب مخدوش است)، هر كدام از خوان گسترده ي معطوف به ثروت هاي 
نفتي، به تناسب ميزان نفوذ، قرابت و يا درجه ي سرسپرده گي به اركان 

ورزش نيز  واليت و باندهاي پيراموني دست به تطاول مي زنند، در حيطه ي
همين باندهاي نظامي و غير نظامي، از امكانات و رانت ها، با قيقاج هائي كه 
ناشي از همين ارتباطات است بهره مي برند. پديده ئي كه مي توان آن را 

  مافياي ورزش در جمهوري اسالمي و يا مافياي در مافيا دانست.
******  

د بتوان دستگاه ي وضعيت ورزش در جمهوري اسالمي، شاي براي بررسي
هاي تحليلي مختلفي را بكار گرفت. استفاده از آمار و  وارسي رديف هاي 

تواند در يك نوع بررسي كارساز باشد كه  ي تخصيص مي بودجه و شيوه
طبق آن پارادايم، نوع نگاه جمهوري اسالمي به ورزش تبيين گردد. اما از 

تي ندارد و تخصيص آنجا كه آمار در جمهوري اسالمي معني و جايگاه درس
بودجه نيز از مكانيسم يكساني برخوردار نيست، پرداختن به حيات و ممات 
يكي از پرطرفدارترين ورزش هاي رايج در ايران يعني فوتبال، متد بررسي 

  ما در اين نوشتار است. 
فوتبال در زمان رژيم گذشته، رشته ي پر اهميتي بود، نه تنها از آن جهت 

راي نمايش دادن جاه و جالل خود در آوردگاه هاي كه گرايش ِ رژيم ب
ورزشي، به مثابه هيبت خود در صحنه جهاني و قاره اي، بلكه از جهاتي نيز 
با اقبال اليه هاي وسيع جوانان و اجتماع به فوتبال آگاه بود. خرج بودجه 

هاي قابل توجه براي توسعه ي امكانات ورزشي در پايتخت و در چند مركز 
ر، آوردن مربي خارجي و نيز تمايل به برگزاري مسابقات ورزشي استان ديگ

در تهران و نمايشات در عرصه هاي آسيايي، فرصت هاي مشخصي در 
  ورزش فوتبال ايجاد كرد.

لحاظ كردن موفقيت هاي فوتبال در عرصه هاي قهرماني در آسيا، رفتن به 
و آرژانتين و برگزاري منظم جام تخت جمشيد،  1978جام جهاني 

نپرداختن به وضعيت ورزش در مدارس در شهرستان ها، شهرك ها ، بخش 
هاي كوچك و اشاره نكردن به موارد ضيق امكانات ساختاري ورزشي در 

  روستاها و قصبات ايران، صرفاً ديدن نيمه ي پرِ ليوان است. 
گرايش و شوق وافر كودكان، دانش آموزان و جوانان به تمرين و ممارست 

ري فنون و پيچ و خم هاي فوتبال با توپ هاي پالستيكي در براي يادگي
زمين هاي خاكي، كه پشتوانه ي فوتبال يك مملكت محسوب مي گردد، را 

  نمي توان به حساب صد رژيم گذشته واريز كرد.
تب فوتبال سراسر ايران را درنورديده بود. صدها هزار نونهال ايران در 

بادها و در اكناف بي در و پيكر ي حلبي آ هاي خاكي و در كناره زمين
مدارس شهرها و روستاها، و با نبود امكانات و وسايل ورزشي، به فوتبال 

اي قوي براي  مشغول بودند. اين رويكرد به مثابه نيروي مادي و محركه
كرد. نه تنها تيم ملي فوتبال ايران از اين پشتوانه  فوتبال، پشتوانه سازي مي

هاي فوتبال كه از همين  ه حضور پر تعداد ستارهكرد، بلك غني استفاده مي
كردند  هاي ليگ تخت جمشيد را مزين مي هاي خاكي برخاسته و  تيم زمين

شدند، باعث شد كه نقايص و فقر آموزش و پرورشي  و موجب رونق آن مي
  در رژيم گذشته مكتوم بماند.

د هزاري سال بعد از سر كار آمدن رژيم اسالمي، هنوز ورزشگاه ص 34باري، 
كه در زمان رژيِم سابق ساخته شده است،  "آزادي و يا آريامهر سابق"نفري 

دهه از  4ايران است، كه به همين اعتبار  "استاندارد"تنها استاديوم 
تر است. همين يك رقم، خود بيانگر  هاي دنيا عقب استانداردهاي ورزشگاه

حال فوتبال  وضعيت حال فوتبال ديمي ايران و يا به ديگر سخن، صورت
بدون ساختار و زيربناي ايران است. جمهوري اسالمي وارث فوتبالي شد كه 

  كرد. گي، در آسيا اما ميدان داري مي علي رغم بي ريشه
گذراند، فوتبال  برخالف كشتي كه در زمان انقالب روند نزولي خود را مي

خود توانسته بود به راحتي حريفان آسيايي را برده و از سد رقيب سنتي 
يعني استراليا، عبور كرده و به جام جهاني برود. با كش و قوس انقالب اما، 

ها از تب و تاب مسابقات و ليگ منظم و شركت در ديدارهاي جهاني و  مدت
  آسيايي باز ماند.

هاي بعد اين  فيروز كريمي، بازيكن سابق تيم پاس و مربي حزب اللهي دهه 
و روز آن روز فوتبال، در گفتگوئي با  تيم و ليگ برتر ايران، در مورد حال

  )2گويد( ي مشرق چنين مي روزنامه
اول فوتبال ما مصادف با سالروز پيروزي انقالب شد. يك سال و خرده اي  " 

پيش از انقالب كه ورزش تعطيل شد. تظاهرات مردمي اصال اجازه اين كارها 
ال نبود. پس از فوتب 1358را نمي داد. بعد از آن هم دو سال تا اواخر سال 

انقالب هم جنگ و دفاع مقدس پيش آمد و مصادف شد با خدمت من در 
پليس و شهرباني. ابتدا به جبهه رفتيم؛ ولي پس از فتواي حضرت امام 
خميني (ره) مبني بر حفظ امنيت شهرها در زمان جنگ، در شهر مانديم. 

يعني هر  ليگ نبود و باشگاه هاي تهران بود. 1370پس از آن هم تا سال 
  "استاني براي خودش ليگ داشت و در سطح كشور مسابقاتي نبود.

ها و بعدها سپاه پاسداران، امروز به  ها در كميته همين تجمع فوتباليست
ي مباركه  يكي از معضالت فوتبال ايران يعني فوتبالي زير نگين امنيت خانه
ي  در ادامهكه الجرم ماالمال از فساد و تباهي است، تبديل شده است كه 

از فوتباليست هايي كه در  - ز -رضا اين نوشته به آن خواهيم پرداخت.
دمادم انقالب در يك تيم تخت جمشيدي در خوزستان بازي مي كرد، از 



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٦٠  109ي  آرش شماره

ئي آن روزها و شريطي كه كه بعد از انقالب بدان دچار  فوتبال نيمه حرفه
  شده بود مي نويسد:

تا چند سال پيش كه هنوز در از تجربه ي شخصي خودم شروع مي كنم.  "
زدم، با شروع جنگ  ايران بودم و در يكي از باشگاه هاي خوزستان توپ مي

را هم كه قبالً داشتيم از ما دريغ كردند.  ايران و عراق همان امكانات محدود
بخشي كه مربوط مي شد به شرايط جنگي، و بخشي ديگر هم به تبليغات 

ه كس را فقط در خدمت جنگ و ي رژيم كه  همه چيز و هم هپردامن
خواست. در آن دوره براي شركت در مسابقات باشگاهي مي  آن مي "بركات"

بايست اول دفترچه آماده به خدمت گرفت، و يا گواهي مبني بر ادامه ي 
  تحصيل ارائه داد.

ورزش قهرماني در "اي با عنوان  ي مقاله كه در كتابچه ز، در ادامه -رضا
  نويسد: مي 1993-و از انتشارات آغازي نو "نجمهوري اسالمي ايرا

ي تيم هاي اعزامي از  در اردوي مسابقات قهرماني استان بوديم. همه" 
اردوي "ي  ها را با هم در يك مدرسه چپانده بودند. برنامه شهرستان
مسابقات حكايتي بود. اين برنامه عبارت بود از نماز جماعت،  "تمريني

باب فوائد ِ جنگ، شركت در دعاي  رند اندسخن راني فالن و بهمان آخو
  "كميل ديدار و زيارت امام جمعه و ..... ديدار از مزار شهدا.

در چنين وضعيتي اگر گفته شود نه تنها روند رو به رشد فوتبال ايران 
متوقف شده است، بلكه در سيري قهقرائي پيش رفته، صرفاً نصف حقيقت 

ازه به قدرت خزيده، مخالفين سياسي ايم. در حالي كه رژيم ت را ادا كرده
ي ورزش  خود را با تازيانه و دار، شكنجه و اعدام سركوب مي كرد، در عرصه

و فوتبال نيز اين سركوب اعمال مي شد. جدا از ده ها ورزشكار اعدام شده، 
و صدها ورزشكاري كه طعم تلخ زندان و شكنجه را چشيدند. تعدادي از 

هما چون زنده يادان حبيب خبيري، و عالء  ملي پوشان و بازيكنان تيم 
عترتي كوشالي اعدام شدند، و نيز ملي پوشان و فوتباليست هايي كه به 
خارج از كشور آمدند و اعالم پناهنده گي سياسي كرده و با افشاي سياست 

 هاي سركوب گرانه در ايران پرداختند. 
ورزشكاراني كه  افشا گري هاي بين المللي توسط مدافعين حقوق بشر و نيز

كردند، و نيز  ها را پيدا مي در خارج از كشور، امكان  دسترسي به رسانه
پناهنده شدن ورزش كاران عضو تيم هاي اعزامي به تورنمت هاي 

كشاند. اما اين رژيم  المللي، جمهوري اسالمي را به انزواي بيشتر مي بين
چنين وضعيتي به  چنان كه در ذات خود اصالح ناپذير بوده، در مقابله با

هاي اطالعاتي به عنوان  امنيتي كردن اوضاع دست مي زد. گسيل تيم
سرپرست و تداركات و همراه، و نيز گماردن مامورين اطالعاتي به عنوان 

هاي ورزشي بر اساس حرب الهي بودن  ورزش كار، و گزينش اعضاي تيم
براي خنثي  هاي ورزشي آنها، راه كار جمهوري اسالمي آنها و نه شايستگي

  ي ورزش كاران ضد رژيم بود. هاي افشا گرانه كردن فعاليت
ها، و اين  استاديوم هاي ورزشي، كه در غياب ِ آزادي  اجتماعات و ميتينگ

كه هر نوع تجمع آحاد و يا گروهي از مردم ممنوع بود، محل مناسب و 
نسبتاً كم هزينه تري براي طرح خواست هاي اعتراضي مردم، و ابراز 

ارضايتي از وضع موجود بود. بعد از اعدام زنده ياد حبيب خبيري، كاپيتان ن
محبوب تيم فوتبال به جرم هواداري از سازمان مجاهدين خلق ايران، هر 

هاي سركوب  ها شاهد اعتراضات مردم و در گيري با ارگان هفته  استاديوم
اسري رژيم بود. رژيم باز هم چاره را در تعطيل كردن مسابقات ليگ سر

ماه ديد. براي مدتي تيم ملي فوتبال در مسابقات   7فوتبال كشور براي 
  خارج از كشور شركت نكرد.

دهلي، كه بعد از دستگيري حبيب خبيري، تيم  1982در بازيهاي آسيايي 
كرد، مسئوالن ورزشي جمهوري  المللي شركت مي ملي در يك تورنمنت بين

كهن، محمد پنجعلي و محمد  اسالمي عناصر حزب الهي چون محمد مايلي
دادكان در تركيب اصلي و نيز كساني چون نادر فريادشيران نيز در كنار تيم 

  با خود به دهلي برده بودند.  نادر فريادشيران و محمد مايلي كهن با دانش 

  
  

  
  سعيد شرويني، بابك زنجاني و رؤيانيان

  
اي مسابقات جويان  و پناهنده گان مخالف جمهوري اسالمي كه به تماش

كشتي رفته بودند، ايجاد درگيري كردند كه در مطبوعات هند نيز انعكاس 
آخوند زاده با ادعا و  يافت. سفير وقت جمهوري اسالمي در دهلي محمد نبي

ارائه مدرك مبني بر مصونيت سياسي و امنيتي ايشان از بازداشت آنها 
  جلوگيري كرد.

رزش در اختيارش باشد، تا خواست و ي شصت مي جمهوري اسالمي در دهه
اش نگردد. اما  عرصه يي براي به چالش كشيدن اقتدارش توسط مخالفين

يي براي مخالفت  عليه جنگ ارتجاعي  هاي فوتبال دقيقاً به عرصه استاديوم
ي آن تبديل شده بودند.  ايران و عراق و بخصوص تداوم جنايت كارانه

ها و سرازير  كوهاي استاديومي  مردم عليه جنگ از روي س شعارهاي كوبنده
ها و تظاهرات هاي خياباني  بعد از مسابقات به  شدن مردم به خيابان

  گي تبديل شدند. هاي هفته پديده
لكوموتيو جنگ نيز كشان كشان، بعد از بلعيدن بيش از پانصد هزار نوجوان 
و جوان فقط در ايران، باالخره با سركشيدن جام معروف زهر، به پايان خط 

يد. در پس آهنگ اين عفريت خانمان سوز، رژيم جمهوري اسالمي براي رس
و  "نداي جنگ جنگ كو پيروزي!"زهر چشم گرفتن از همان جواناني كه 

دادند و نيز  ديگر شعارهاي ضد جنگ را در استاديوم هاي ورزشي سر مي
اش در اقصي و اكناف جامعه دست به كشتار زندانيان  مخالفين سلطه

هزاران زنداني زد. در التهاب اين كشتار ها و نيز  1367بستان  سياسي در تا
گرفت و گريزهاي ناشي از جانشيني خميني، رمقي در جامعه نمانده بود كه 

  هاي ماضي پرداخته شود.  به فوتبال بسان سال
هاي مانده از جنگ بر سر  گي و بر ويرانه دولت رفسنجاني كه با شعار سازنده

از كردن دروازه هاي اقتصاد به روي سرمايه گذاران كار آمده بود، ضمن ب
هاي بانكي و  خارجي و اقتداء به فرامين بانك جهاني براي اصالح سامانه

هاي اقتصادي و ساير مضامين ديكته شده، جداي از آن كه نداي  تعديل
را در صفوف اپوزسيون مماشات جو در انداخته  "احسنت! صحيح است!"

هاي با  داري را نيز به  تحسين براي كرشمه سرمايه بود، سر سلسله جنبانان
نعلين و عبايش واداشته بود. حكومت رفسنجاني كه سياست هاي توأمان 
سركوب در داخل و ترور در خارج را ادامه مي داد، ادعا مي كرد كه براي 

هاي  به جامعه بايست به ورزش همگاني و هم چنين ورزش "تزريق نشاط"
ئزه دختر ايشان نيز كه با عنايت حمايت ابوي، علني قهرماني پرداخت. فا

كرد، منادي ورزش زنان شد و غر و  مخاطره كرده و دوچرخه سواري مي
لندهاي جناح هاي هيأت حاكمه نقل مجلس بود كه كسي به متن ضايعه 

  )3يعني تداوم ستم جنسي مضاعف و يا سيستم آپارتايد جنسي نپردازد.(
شروع شد. تيم  "گي سردار سازنده"بال از زمان يورش براي قبضه كردن فوت

هاي اول تهران يعني تاج و پرسپوليس كه در بدو به قدرت خزيدن حاكمان 
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جديد،، به استقالل و پيروزي تغيير نام و مالكيت آنها به دولت رسيده بود، 
ها و بعدها  هايي كه توسط كميته ها و دواير دولتي به بنياد مانند ساير شركت

شدند واگذار شد. تيم استقالل كه از زمان هاي  اسداران اداره ميسپاه پ
كرد  ي حكومتي داشت كماكان از ارتباطات دولتي تغذيه مي قديم نيز عقبه

شد و  توسط بنياد مستضعفان اداره مي 1366و پرسپوليس نيز كه از سال 
هاي زيادي  هاي مختلف و ناخوش آيند و در گيري دست خوش مديريت

وزارت  "تحت حمايت" 1372رين و هواداران باشگاه شد، از سال بين مأمو
ي اول و دوم  صنايع و معادن كه آن زمان آقاي حسين محلوجي در كابينه

جا كه حسن (امير) عابديني كه  رفسنجاني وزيرش بود، سپرده شد. اما از آن
ي بازي در تيم  خود مدتي در هيئت پاسدار در سپاه پاسداران بود و سابقه

رسپوليس و معاونت محلوجي را نيز داشت به مدير عاملي پرسپوليس پ
به عهده داشت. از آن هنگام  1379گمارده شد. او اين مسئوليت را تا سال 

تا كنون اداره اين دو باشگاه پر طرفدار به دست دولت بوده است. از 
هاي ديگري كه در پست هاي مدير عاملي و يا عضويت  پاسداران و  امنيتي

اند مي توان از كساني  كرده "انجام وظيفه"ي اين دو باشگاه  هيئت مديره در
مثل اكبر غمخوار،  حجت خطيب، عباس انصاري فرد، محمد حسن انصاري 

) نام برد. و از همين قماش مي توان 4فرد، حبيب كاشاني، سردار رويانيان(
ن وزارت از كساني چون زريبافان، مقداد نجف نژاد، علي محمدي (از معاوني

گري ناصر حجازي  ي وقت استقالل كه با مربي اطالعات و عضو هيئت مديره
به دليل اين كه به اندازه كافي مؤمن نيست مخالفت ورزيد)، سردار احمد 

برادر محسن رضائي، علي انصاري(كه به سلطان  -شهرياري، اميدوار رضائي
افت آباد داير مبل ايران معروف است، مركز مبل ايران را در زمين هاي ي

كرده است، رئيس گروه سرمايه گذاري تات، صاحب يكي از بانك هاي 
خصوصي ايران به نام بانك تات، كه بعلت تخلفات مالي و دست داشتن در 
يك اختالس چند هزار ميليارد توماني ظاهراً منحل اما در بانك آينده ادغام 

  شد، است)  و علي فتح اله زاده خوئي را نام برد.
ها و شعار  زمان دولت خاتمي، جو ورزشگاه ها نيز فرق كرد، تظاهرات در 

ي به خيابان ريختن  تر شد. جمهوري اسالمي كه در حادثه ها علني دادن
مردم و پاي كوبان مختلط دختران و پسران در برپائي جشن پيروزي و 

هاي تهران، كه تا صبح جو تهران را در  صعود به جام جهاني در خيابان
خود داشتند و  پاسداران مجبور به نقش نظاره گري شده بودند، دست 

دختر به استاديوم آزادي كه   5000ي  دست پاچه شد بود، ورود پيروزمندانه
ها را باز كرده و داخل شدند تا در جشن پيروزي سهيم باشند،  با قدرت درب

دي به هاي بع آنها را كامالً مچل كرد. اما آنها بي كار ننشستند. تظاهرات
سران جمهوري اسالمي اين درس را داد كه به جاي كم محلي به فوتبال، 

ي مرسوم جمهوري اسالمي در اين  بايستي آن را كامالً قبضه كنند. شيوه
اش به دست سپاه  ها براي قبضه كردن هر ارگان و امكاني، سپردن سال

  پاسداران است.
باليست سابق ملي، و ي محمد خاكپور فوت به مصاحبه "تفهيم اتهام"براي 

ي نود،  با روزنامه 1998عضو تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني سال 
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شما اگر بخواهيد روند فوتبال كشور را از همان جام جهاني سئوال: 
گوييد؟ آن تيم چه تغييراتي كرده  تا االن بررسي كنيد چه مي 1998

  بينيد؟ ش را چگونه ميا و آينده
يك اتفاقاتي  98هاي  در همان سالاحساسم اين است كه : خاكپورمحمد 

در فوتبال و كشور افتاد كه تصميم گرفته شد فوتبال كنترل شود و از آن 
. روزي كه ما از استراليا كرد مسيرش را تغيير داد مسيري كه حركت مي

بيرون و يك احساس ملي  برديم، تمام مردم كشور در همه جاي دنيا آمدند
تواند اين را انكار بكند ولي بعد از آن جريان اين  كس نمي داشتند و هيچ

اي كه بيايند بيرون و اعتراض كنند.  اي شد براي عده ها بهانه بيرون آمدن
سري تصميماتي گرفته شد از سوي مسئوالن كه اين را  اين شد كه يك

كه آن احساس را براي مردم به  كنترل كنند و مسير فوتبال را عوض كردند
  وجود نياورند.

 به اينجابراي خواندن متن كامل مصاحبه ي خواندني محمد خاكپور 
  مراجعه كنيد. ***

حرف هاي آقاي خاكپور احتياجي به تفسير ندارد، اما بد نيست كه بدانيم، 
و  بازي ايران و امريكا، حاكميت جمهوري اسالمي به  1998از سال كه بعد 

برد. در  ي ديپلماتيك پي قدرت فوتبال به عنوان يك ابزار كنترل و نيز وسيله
بود كه تب فوتبال داغ بود و هر بازي  2002هاي مقدماتي جام سال  بازي

ت، ايران با تظاهرات ساسري مواجه مي شد. محمد خاتمي رئيس جمهور وق
اين ها مشكل شان با نظام است، چون  "ها گفت در مخالفت با اين تظاهرات

بازيم تظاهرات مي  كنند، و وقتي هم كه مي بريم تظاهرات مي وقتي ما مي
ي معتقدند، كه باخت به بحرين عمدي بوده است تا ايران ا . عده"كنند

در هاي تظاهرات مخالفين نظام  ناخواسته درگير چالش"صعود نكند و 
. مطلب داخل گيومه نقل "هاي جام جهاني نشود هاي تداركاتي و بازي بازي

ي رهبري خطاب به بازيكنان تيم ملي فوتبال  قولي است منتسب به نماينده
توان صحت و صقم اين حدس و گمان را  شب بازي ايران و بحرين. نمي

از محك زد، اما اين ظن چنان قوي بود، كه خاتمي ناچاراً در متن يكي 
پرداخت. اين تكذيب، بعد از  "شايعه"هاي خود به تكذيب اين  سخن راني

ربيت بدني و صفائي تزاده، رئيس سازمان  ي مهرعلي تكذيب هاي چندباره
  فراهاني رئيس فدراسيون فوتبال بود.  

بعد از آن دوره، جمهوري اسالمي كه از قدرت، جاذبه و امكان فوتبال مطلع 
را  "اتجاديه فوتبال"كردن آن دست بكارشد.  ابتدا  "هتاخ"شده بود، براي 

ي سپاه پاسداران استفاده كرده "بازنشسته"بوجود آورد كه از وجود اعضاي 
ها  هاي حراست استان و شعبه "شوراي تأمين استان"با  "تعامل"و آنها در 

ي فوتبال عضو  گيرند. كساني كه در اتحاديه ها را به دست مي كنترل بازي
هاي  دا از سردار عزيز محمدي و مهدي تاج و ساير دانه درشتهستند، ج

ي تيم هاي ليگ برتري چون سردار ساكت از  سپاه، رؤساي هيئت مديره
از تيم سابق پاس كه بعداً به استيل آذين  )6(تيم سپاهان، سردار آجرلو

ي سعادت آباد و رئيس هيئت  منتقل شد، مهدي اربابي رئيس سابق كميته
سردار جعفري از فجر سپاسي،  سردار  سردار مالحي، انات،فوتبال شمير

احمد شهرياري از تيم صبا، سردار حبيب كاشاني و يا  اكبر غمخوار از 
و يا فتح اله زاده از  فعلي، مدير عامل رويانيانسردار  پرسپوليس و يا 

كنند. در درون  استقالل هستند.  اينان تمام جيك و پيك فوتبال را رصد مي
ها نيز نه تنها تركيب هيئت مديره را دولت تعيين كرده و اكثريت با  هباشگا

قوق حكه ايضاً  "ليدر"سرداران است، بلكه با انتخاب  -ها و پاسداران امنيتي
ت، حركات و واكنش هواداران را نيز اها هستند، حتي احساس بگير باشكاه

   )7(كنند جهت و قالب دهند. سعي مي
مجبور شد براي بركنار كردن و از سكه انداختن  ي شصت، رژيم اگر در دهه

اش در بين هوادران فوتبال و پرسپوليس  علي پروين، كه جداي از محبوبيت
مربي ايراني بعد از انقالب بود  بلكه به اين علت كه او اولين قبل از انقالب،

رسانده بود،  1369به قهرماني در جام ملت هاي آسيا در سال  را كه ايران
شد. شان سعيد امامي "الماس امنيتي"از  و استفاده به كارگيريمجبور 

ها عليه علي پروين  كه در ورزش گاهسعيد امامي كساني را اجير كرده بود 
امروز ليدرها گوش به فرمان باشگاه و حقوق بگيران نظامند و  شعار بدهند.

  از پس چنين مسائلي به راحتي بر مي آيند.
هم زمان كه رگشت تيم تراكتورسازي به ليگ برتر ي به نام با وقتي با پديده

ي آذري و در تقابل به سياست هاي سركوب  با رشد گرايشات هويت خواهانه
، راه حل حكومت ساده بود. ابتدا ناصر  ي حكومت بود مواجه شدند گرانه

شفق مدير عامل تيم تراكتور سازي بركنار و سردار محمد حسين جعفري 
در صد  40سپس  گردد. منصوب مي مدير عامل نبه عنوابه جاي ايشان 

به  صندوق بازنشستگي وابسته به سپاه پاسداران  تيم تراكتورسازي سهام



  ي ورزش  نامه ويژه
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زمين چمن سپاه عاشورا تمرين كرده، و ). تيم تراكتور در 8(شود منتقل مي
از چفت و بست امنيتي  به همين راحتي يك تيم  نظامي به حساب آمده،

ي سربازان فوتباليست نيز استفاده كند.  از سهميه مي تواند برخوردار گشته
آيد.  ي كنترل رژيم در مي به اين ترتيب تيم تراكتور سازي هم در حلقه

شان داد و هوار  خواهند براي تشويق تيم هواداران تراكتور هم هر قدر مي
كنند، تا زماني كه براي رژيم دردسري ايجاد نكند، اتفاقاً سرگرمي خوب و 

هوادران تيم  "هدايت"ليدرها براي  . انتخاب تيم ِ)9(ستبي ضرري ا
  تراكتورسازي از ديگر ابزار كنترلي بود كه انجام گرديد.

اند و بارها در  فوتبال و كشتي ايران تا به حال هر يك، يك بار تعليق شده 
هاي سياسي در امر  اند. دليل تعليق نيز دخالت خطر تعليق قرار گرفته

ترين هواداران رژيم نيز اذعان  روز ديگر حتي كودنورزش بوده است. ام
دارند، كه رژيم در جنگ ايران و عراق از اسرائيل و از طريق اسرائيل اسلحه 

كرد، اما در ظاهر به خاطر ِ حمايت از  از ديگر كشورهاي غربي تهيه مي
، از مسابقه دادن ورزشكاران ايراني با ورزشكاران اسرائيلي "آرمان فلسطين"

هايي كه بازيكنان و ورزشكاران در اين  زنند. اخطار ها و جريمه ز ميسربا
  اند، كه بايستي در جاي ديگري به آن پرداخت. رابطه گرفته

اما فوتبال ايران به دليل دخالت آشكار در انتصابت فدراسيون فوتبال انجام 
شد.  البته اين دخالت در بعضي از كشورهاي ديگر هم كما بيش انجام مي 

. زياد  دور نبايد رفت. وقتي عدي حسين فرزند صدام حسين، رئيس شود
هاي تنبيهي معروفي كه عليه بازكناني  فدراسيون عراق بود و با شرح برخورد

هاي تيم ملي عراق نقش داشتند، هنوز از  كه بزعم ايشان در نامكامي
خاطرها پاك نشده است. در خيلي از كشور هايي كه حكومت نظاميان 

ي چند سال پيش و يا جونتاهاي نظامي در  بود، چون حكومت نيجربهبرقرار 
ي  توانستند نماينده اش نمي آمريكاي التين، طبعاً فدراسيون فوتبال و رئيس

ي ورزشي و يا فوتبالي متبوع خود باشند. باري، فيفا فوتبال ايران را  جامعه
گزاري جام به علت اخراج محمد دادكان بعد از رياست فدراسيون بعد از بر

  ي محمد دادكان، تعليق كرد. آلمان، و نيز نامه 2006جهاني 
محمد علي آبادي كه توأمان پست معاونت رئيس جمهور و  رياست سازمان 
تربيت بدني را داشت، براي قبضه كردن تمام و كمال فدراسيون، كانديد 

شود و براي محكم كاري، معاونين سازمان  پست رياست فدراسيون مي
بدني و نيز كاركنان تربيت بدني چون  علي كفاشيان، ورزشكار رشته  تربيت

شوند كه بعداً به نفع رئيس كنار بروند.  ي دو ميداني سابق، نيز كانديد مي
روند، اما كانديدهاي منتقد  كانديداهاي بدلي يكي پس از ديگري كنار مي

ح نيز چون داريوش مصطفوي و كاظم اوليايي و ديگران كه تصميم جنا
كنند،  با اعالم اين كه اين انتخابات فرمايشي است!  غالب دولت را حس مي

اعالم انصراف مي دهند. در اين اوان فيفا اخطار كرد كه علي آبادي 
تواند رئيس فدراسيون شود. و از ترس تعليق مجدد، احمدي نژاد به  نمي

يد ). كفاشيان تك و تنها كاند10دهد( علي آبادي دستور به انصراف مي
ماند، شخصي به نام شهنازي كه كسي اسمش را هم نشنيده است تنها  مي

  خورد. رقيب اوست كه براحتي شكست مي
كند. ابتدا  كفاشيان هم براي رئيس و به دلخواه او مربي تيم ملي انتخاب مي

ساله است كه ايران را همراه  14انتخابش افشين قطبي است. افشين قطبي 
ترك مي كند. در آنجا تحصيل مي كند، و به مربي خانواده به قصد آمريكا 

مربي تيم ملي امريكا بروس  1998گري روي مي آورد. در جام جهاني 
سامپسون او را به عنوان يكي از دستيارانش و مسئول استعداديابي تيم ملي 
به كار مي گيرد. بعد از ان، او با مربيان نامدار هلندي در در كره جنوبي و 

ار مي كرد. با گوس هيدينگ به عنوان  تحليل گر و آناليزور، تيم ملي كره ك
و سپس با ديك آدوكات و پيك وربيك به عنوان دستيار كار مي كند. 
حبيب كاشاني و حميد استيلي او را براي مربي گري تيم پرسپوليس به 

سال  6ايران مي آورند. او در سال اول سر مربي گري،  پرسپوليس را كه 
ه هيج جامي نرسيده بود، علي رغم آنكه فيفا به علت سوء بود كه دستش ب

امتياز هم از آن  6مديريت و نپرداختن تعهداتش به مربيان خارجي سابق، 
كسر كرده بود به قهرماني مي رساند. اقاي كفاشيان دستور مي گيرد كه 
افشين قطبي را سرمربي كند. افشين قطبي در دومين سال سرمربي گري 

س است. از بازيكنان پرسپوليس خداحافظي مي كند، و از اش در پرسپولي
شيراز به مقصد تهران براي مالقات با كفاشيان ترك مي كند. اما، مهرداد 
بذر پاش با علي آبادي مالقاتي دارد و توصيه مي كند كه علي دائي مربي 

  شود.
  
  

  
  
  

ه ) عضو بسيج در دانشگاه صنعتي شريف، در بهمن ما11مهرداد بذر پاش (
به عنوان مشاور احمدي نژاد منصوب مي شود و شش ماه بعد، با   1384

ي مورد نياز،  ي تحصيلي و يا تجربه بيست و چند سال سن و نداشتن سابقه
شركت سايپا، يعني دومين توليد كننده در صنعت ي  رهابتدا عضو هيئت مدي

سرمربي  اتومبيل ايران و آنگاه مدير عامل آن مي گردد. هم زمان علي دائي
تيم سايپاست. علي دائي هم يك سال قبل سايپا را قهرمان ليگ ايران كرده 

اش يعني تيم سايپا در ميانه هاي جدول بود. ( علي  بود، اما در آن سال تيم
ساه در فوتبال  70دائي االن مربي تيم راه آهن است؛ راه آهني كه سابقه ي 

خاطر رانت ها و اختالس هاي ايران داشت به بابك زنجاني كه اين روزها به 
و رشوه هاي كالن به كارگزاران و دولتيان سوژه ي رسانه هاست، فروخته 

فهمد. محمد مايلي كهن در يك درگيري  شد) او رابطه هاي قدرت را مي
دائي) بعد از جريان ميكونوس و  اي با او افشا مي كند كه تو را ( رسانه

ه عنوان ديپلماسي فوتبالي به اروپا بحران روابط ايران و آلمان و اروپا، ب
بردند. او به هر رو و هر تفسيري از اين توفيق اجباري، از حضورش در 

هاي آرمينا بيليفلد، هرتا  ي بهينه را كرده، در تيم فوتبال اروپا نهايت استفاده
برلين و بايرن مونيخ بازي كرده است. از اين مسير با مربيان برجسته اي  

دانش و تجربه مي اندوزد. فيفا بعد ها او را به عنوان عضو آشنا مي شود و 
ي جوانان فيفا اتنخاب كرده و از اين طريق جزء مجمع  فيفا مي  كميته

گردد. او اما براي سرمربي گري تيم ملي ايران خيلي كم تجربه است. ولي 
جوان است و جوياي نام. افشين قطبي اما در مسير پرواز تهران شيراز، از 

اخبار ورزشي راديوي جمهوري اسالمي مطلع مي شود كه نه او بلكه  طريق
  علي دائي سر مربي تيم ملي شده است. 

علي دائي اما توصيه پذير است با اصول گراياني چون جاسبي و دادكان و 
بعضي از روحانيون سر و سري دارد. شايع است كه با خانواده اي روحاني 

مي گويد، براي ارشاد  هايشهمصاحبكرده، خودش هم در "وصلت"م ه
مي  ي اقبالش اما افول خدمت آيت آله بحجت مشرف مي شده است. ستاره

 . بهميگردداز مربي گري تيم ملي اخراج  Ĥباديعليكند. و با يك دستور ديگر 
فعاليت مشترك اقتصادي با برادرش برمي گردد. تا مدت ها خود را از 

ان بر حذر مي دارد، اما يك مدير مصاحبه با رسانه هاي جنجالي ورزشي اير
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حزب الهي بنام حبيب كاشاني او را براي مربي گري پرسپوليس مي آورد، 
علي دائي هم كريمي را از تيم پرسپوليس كنار مي گذارد كه به خاطر 

) همان  مدير بعداً علي 12بستن مچ بند سبز انتقام از او گرفته باشند، (
  را هم از پرسپوليس اخراج مي كند.  رغم خواست هوادران تيم، علي دائي

ي متفاوت درس واحدي مي  افشين قطبي و علي دائي با دو زمينه و عقبه
گيرند كه  در روابط مافيايي فوتبال ايران يك و يا دو آشناي كار به دست 
نمي توانند اقبال كسي را در اين بي ساماني و بي ضابطه گي ياوري باشند. 

و آن درگيري هاي خونين و  1388خابات سال  علي كفاشيان بعد از  انت
جنايت ها، و حمايت بعضي از بازيكنان از حركت هاي مردمي، افشين 
قطبي را كه مجدداً اغوا شده و  بعد از اخراج علي دائي سرمربي گري را 

احمدي نژاد ببرد. بازيكنان تيم ملي با  "تحليف"پذيرفته است را، به مراسم 
ه گان هم دردي مي كنند، سرمربي را به مهماني خانواده هاي جان باخت

  نمي خواند. "امپراطور"اشباح مي برند. كسي ديگر به قطبي 
افيائي اين چرخه هاي معيوب و اين انتصاب هاي سياسي، ربطه مندي و م

ي خروار است را برشمردم، كه رابطه ي علت  را يك به يك كه مشت نمونه
ان را خاطر نشان كرده باشم. وقتي و معلولي سياست حاكم بر  ورزش اير

داللي  -اين روابط جلوي چشم  و در انظار باشد، فهميدن روابط مافبائي
  سهل تر مي گردد.

مي  "افشاگري"، دست به 90عادل فردوسي پور، در برنامه ي پربيننده ي 
هائي كه قرارداد ها را دست به دست كرده و  "ايجنت"زند. از دالل ها و 

هاپولي كرده صحبت مي كند.  ميزان افشاگري اما به "را سهم بازيكنان 
)، مالك باشگاه 13چند دالل مفلوك و يا كساني چون حسين هدايتي(
ي فردوسي پور كه  استيل آذين، و باشگاه ملوان و  گهر درود و.... . اما برنامه

از صدا و سيماي تحت نظر ضرغامي پخش مي شود، نمي تواند در مورد 
هدايتي سئوال كند كه او كيست؟ از كجا اين سرمايه ي  ي حسين سابقه

هنگفت را به هم زده است؟ هدايتي هم چون صادق محصولي از سپاهيان 
هاي احمدي نژاد است. ضرغامي نيز از سپاه پاسداران  اي سابق، و هم دوره

آيد، و رياست بنياد مستضعفان را  به عهده داشته است.  آيا انتظار عبثي  مي
از "انتظار داشته باشيم كه كسي از تريبون صدا و سيما نداي  نيست كه
ها و انتصاب سپاهيان و  را سر دهد و  مالكيت سپاه بر تيم "ايد كجا آورده

 15و 14سرداران به مدير عاملي تيم هاي ليگ را مورد چالش قرار دهد؟ (
حمايت ") طبيعي است كه فردوسي پور يك در ميان از  18و 17،  16،

ي چون هدايتي براي سرمايه گذاري در بخش خصوصي دفاع "دران هسرماي
كند، ولي از قول كسي كه روي خط مي آورد بپرسد كه چرا هدايتي در 
اطاق كريمي شنود كار گذاشته بود.  و يا چرا سردار آجرلو  علي كريمي را 

، از تيم اخراج كند؟ خشايار محسني مالك باشگاه "روزه خواري"به مصداق 
تارادا را دراز كند، آرش فرزين، داماد علي پروين و مترجم سابق دي اس

باشگاه استيل آذين  را رسوا كند، اسامي دالالن كه  خيلي از آنها گواهي 
ن حرفه اي فوتبال را از فيفا در جيب دارند، با ذكر يكمعتبر نماينده گي باز

شان هم سپاه مخفف نام و نام حانوادگي افشا كند. اما خط قرمز برنامه ي اي
  است. "بيت رهبري"پاسداران و نهاد هاي تحت نظارت 

افشاگري هاي فردوسي پور براي وي بي هزينه هم نيست. وقتي او به 
هائي به او و  پردازد، تركش ي تيم هاي بزرگ مي افشاي مافياي پشت پرده

)، 19ي قلعه نوعي ( كند، مثالً وقتي به روابط پشت پرده اش اصابت مي برنامه
خريدن علي  "خرمهره"و يا مناسبات غير فوتبالي رويانيان و يا مدرك و 

اهللا زاده مي پردازد، نكوهش هم مي شود. اما تا زماني كه از خاك  فتح
اند گذر نكند، جاي پايش سفت است. اما به  ريزهائي كه برايش ريخته

هاي ديگري كه هر كدام از منشوري خاص مي گذرند  ئي از افشاگري نمونه
 "همكار"بپردازيم. امير خسرو جردي كه اين روزها به عنوان كارشناس  و 

آيد و در مورد  فوتبال ايران صحبت مي كند در  ِبي بي سي، بروي آنتن مي
  )20ي خليج فارس مي نويسد:( وبگاه  خبرنامه

 روند رو به رشد ورزش و ،ايران اما پس از روي كار آمدن رژيم اسالمي در"
ها براي ملي پوشان  ايران متوقف شد وديگر آن قهرماني به خصوص فوتبال

به فاصله دوسال كه از حيات اين رژيم گذشت كشور  نشد. ايران تكرار
هاي  ترين نسل درگير جنگي ناخواسته با ارتش عراق شد ويكي از طاليي

روند نزولي فوتبال ايران سرعت بيشتر به خود گرفت  فوتبال ايران نابود شد.
ان جنگ هشت ساله با عراق،كشور دوران بازسازي را طي كرد و .پس از پاي

سربازاني كه به عنوان سپاهي درگير جنگ با سربازان عراقي بودند وارد بازار 
 نظام رسيدند، به طوريكه سربازان و كار شده و به درجات بااليي در
  ."هاي امروز تغيير نام دادند بسيجيان ديروز به سرداران وژنرال

س براي اثبات روند رو به رشد ورزش در ايران به ذكر قهرماني ايشان سپ
هاي پياپي در قاره ي كهن( منظور آسياست) پرداخته بدون آن كه اشارئي 
به  ورزش بي ساختار و گل خانه ئي آن زمان بكند. اگر صرفاً قهرماني مد 

 هاي نطر باشد، كه همين  جمهوري فقاهتي اسالمي نيز مي تواند از قهرماني
مكرر در كشتي  بگويد و يا وزنه برداري، ورزش هاي رزمي. مي تواند بگويد 
براي اولين بار بسكتبال در آسيا اول شد، و يا واليبال به جام جهاني رفت و 

تيم برتر دنيا قرار گرفت. اگر منظور از كار بنيادي در ورزش با  10جزو 
مي نيز مربي هاي آوردن اوفارل و  رايكف به ايران  باشد، جمهوري اسال

صرب و كروات را براي بسكتبال و مربي هاي كوبائي و  صرب و ايتاليائي را 
براي واليبال به ايران آورده و قهرماني در اين رشته در آسيا هم نتيجه اش 

تغييرات ساختاري و بنيادي صورت گرفته است؟ آيا  بوده است. اما آيا
انات آموزشي همراه با تغذيه ورزش عمومي، اجباري و قابل دست رس با امك

ي مناسب  در سطح دبستان هاست؛  و در كنار آن اكادمي رشته هاي 
  ورزشي ايجاد شده اند؟ جواب طبعاً منفي است.

  آقاي دستجردي سپس با افشاي افشاشده ها  ادامه مي دهد:
دراكثر باشگاهها سرداران ديروز و دكترهاي امروز به سمت مدير عاملي "

ي كه اصال لياقت رسيدن به آن را نداشتند .روزي درفوتبال رسيدند مقام
اي از فوتبال  ايران مديراني بودند كه عالوه بر داشتن دانش مديريت سررشته

را هم با خود به همراه داشتند ومي توانستند فوتبال كشور را به خوبي اداره 
ي قدرتمند كنند كه ثمره آن قهرماني مكرر درقاره كهن بود اما با ورود مافيا

سپاه به فوتبال شاهد بروز سوءمديريت درتمان مقاطع فوتبال كشور هستيم 
.دخالتهاي مستقيم دولت محمود احمدي نژاد دراداره فوتبال ايران به حدي 

 تعليق حالت به را ايران عضويت فيفا –بود كه فدراسيون جهاني فوتبال 
يبي سقوط قرارگرفت د و از همين زمان بود كه فوتبال ايران درسراشدرآور

.سرداراني كه وارد فوتبال ايران شدند به گفته اكثر مرداني كه درجنگ 
هشت ساله با عراق از خاك ايران دفاع كردند اصال خط مقدم جبهه و 
رويارويي مستقيم با سربازان و ارتش عراق را تجربه نكردند و مردان تاثير 

نگ از مزاياي اين سالها به گذاري در دوران جنگ نبودند اما پس از پايان ج
 ."خوبي سوءاستفاده كردند

سردار اكبر غمخوار يكي از بزرگترين باندهاي مافيايي صنعت گردشگري را "
درايران دارد وي دردهه هشتاد وارد فوتبال وباشگاه پرسپوليس شد و 
درجايگاهي نشست كه اصال لياقت نشستن برآن صندلي را نداشت واز كنار 

سردار  سپوليس به ميلياردها تومان پول وشهرت رسيد.پر شهرتاسم و 
عزيز محمدي از فرماندهان نيروي زميني سپاه كه هم اكنون نايب رئيس 
دوم فدراسيون فوتبال ورئيس سازمان ليگ است با حمايت فرماندهان سپاه 

درحال حاضر به نوعي همه كار  هاي باالي فوتبال ايران نفوذ كرد و به رده
 سرداران ديگري مثل ناصر شفق، هي كشور است.فوتبال باشگا
سردار  سردار كريم مالحي، سردار محمد حسين جعفري، ،سردارآجورلو

محمد رضا ساكت و مداحاني مانند علي فتح اهللا زاده و حبيب كاشاني بر 
فوتبال باشگاهي ايران تكيه زدند و دراين فوتبال به ميليارها تومان ثروت 

ت اندازي كردند.اين مردان ومديران كارنابلد با مردم بي پناه ايران دس
ورودبه فوتبال براي خود اسم ورسمي دست وپا كرده و با مصاحبه هاي بي 
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البته  ."محتواي خود هرروز تيتر يك ، روزنامه هاي ورزشي كشور هستند
آقاي دستجردي بر جراحات شهر نيز دست مي گذارد، اما چون مي خواهد 

  رود: مقوله از دستش  در ميجنس جور بفروشد، اصل 
فوتبالي كه دولتي باشد و مافياي قدرتمند سپاه درآن حاكم باشد نبايد "

سردار مهدي  بهتر ازاين عمل كند .درجاييكه افرادي مثل علي كفاشيان،
تاج مافياي صنعت فوالد ايران و ساير افراد غير ورزشي فوتبال ايران را اداره 

امروزه شاهد  وفايي اين ورزش پرطرفداربود.مي كنند نبايد شاهد رشد و شك
بروز مسائلي درفوتبال ايران هستيم كه مايه تاسف وشرمساري براي كشور 

 هاي دالل وجود داللي درسطح گسترده، درمجامع بين المللي فوتبال است.
دربرنامه اي  كه از جانب مردان صاحب قدرت به خوبي حمايت مي شوند.

حقايق دردناكي هستيم كه نشان دهنده  ومثل نود شاهد پخش تصاوير 
ها  كاناليزه شدن داللي و پولشويي درفوتبال ايران به وسيله حلقه خودي

  "دررژيم اسالمي است.
اين فوتبال، كه براي عالقمندان به فوتبال عذاب آور است، براي حاكميت 
 مافيائي، اسباب حكم راني است، اما براي جوانان ايران مايه سرگرمي است. 

برگزار مي كنند. فردوسي پور دربي ايران را با دربي تيم  "دربي"براي آنها 
كند، آمار و ارقام ها را رديف  مقايسه مي "صاحب فوتبال"هاي كشورهاي 

كند؛ براي بازي دربي داور خارجي مي آورند، به احساسات عده ئي بر  مي
؟ داور وطني خورد، كه چرا داور وطني اين قضاوت را به عهده نمي گيرد مي

زند، تماشاگران از خجالت جد و آباد گذشته و خواهر مادر خود و  سوت مي
اش در مي آيند و آنگاه فدراسيون فخيمه براي ارشاد آنها گرداني از  همسايه

  )22و  21طالب و روحاني را  در بازي دربي در ورزشگاه مستقر مي كند!! (
  انه نهان بايد كرد!روزگار غريبي ست نازنين! عشق را در پستوي خ

آنك قصابانند/ در گذرگاه ها مستقر با كنده و ساطوري خون آلود/ روزگار 
غريبي ست نازنين!  و تبسم را بر لب ها جراحي مي كنند/ و ترانه را بر 

  دهان/ شوق را در پستوي حانه نهان بايد كرد.
******  
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هاي ما در بازي مقابل  حركت نماديني است كه فوتباليستفارسي راديو دويچه وله مي گويد: 
صدا   خواهند و تا چه حد با جامعه هم ي جنوبي انجام دادند و كامال گويا بود كه چه مي كره

انگيز بود كه به فيفا نامه نوشت و در   فوتبال هم حيرت سو هستند. واكنش فدراسيون  و هم
اند اعتراض كرد و خواستار واكنش فيفا شد. فيفا  بند سبز بسته آن به اين كه بازيكنان ما مچ

كند،  كنان را محروم نمي  نشان داد و گفت نه تنها اين بازي عالي ايالعاده  هم واكنش فوق
ندارد چنين كاري بكند. خود بازيكنان نيز مطلع شدند بلكه فدراسيون فوتبال ايران هم حق 

ي خود، غيرمستقيم اعتراض  كيا نيز در بيانيه اعتراض كرد. مهدوي ئي  و نكونام در مصاحبه
كنان غير از يكي دو  ي اين بازي خود را نسبت به اين قضيه نشان داد. نتيجه اين شد كه همه

  دانستند. تيم ملي را بيش از اين صالح نمي نفر با تيم ملي خداحافظي كردند و ماندن در

   متن كامل مصاحبه با رستم پور را در اين لينك مي توانيد بخوانيد:
، از محله "بسجي به سرداري رسيده است"كسي كه از  -) هدايتيمحمدرضا (حسين - ١٣

ي دوالب تهران، مالك بانك صنايع استيل آذين، مالك كارخانه هاي فوالدسازي و ورق، 
دارنده ي بزرگ نرين شركت پرورش ميگوي ايران، برج ساز (آپارتمان  و يا كاندومينيوم هاي 

در حاشيه ي خليج فارس، مالك زمين هاي  مسكوني تجاري)) در دبي، داراي ملك و امالك
كشاورزي وسيع، سهام دار بازار مبل ايران، رئيس شركت هاي تجاري در ايران و خاورميانه و 

كردن هاي جوانك بسيجي ديروزي عضور  "دشت"چندين فعاليت تجاري ديگر، از جمله 
ه روز وقتي اراده  تهران، و از كميته ي معروف علم الهدي است، كه  امروز 10سپاه منطقه 

كرده بود كه باشگاه پرسپوليس را بخرد، و داريوش مصطفوي را مزاخم مي ديد، حاضر بود 
ميليون تومان دست خوش بدهد كه ايشان از مدير عاملي كنار گذاشته شود. واگذاري  200

باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس عاي رغم اصراراقاي خامنه اي براي خصوصي سازي انجام 
  ي شود، چون رژيم از كنترل اين دو باشگاه و هوادران انبو شان مطمئن نيست.نم

  لينك در مورد نظرات محمد مايلي كهن  در باره ي مافياي فوتبال ايران -14
htmlhttp://www.jahannews.com/vdccesqix2bqxe8.ala2.  
  لينك روزنامه ي مشرق در مورد پدرخوانده ها در فوتبال ايران -١٥
  ي نداي انقالب در مورد مافياي فوتبال ايران لينك روزنامه - 16
mlhttp://www.nedayeenghelab.com/vdcepv8w.jh8vzi9bbj.ht   
لينك روزنامه ي تابناك در مورد شيرين كاري هاي مافياي فوتبال از رشوه خواهي تا  -17

  تعيين نتيجه و اخراج مربي كه باج ندهد
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=40560  

  ف صحبت مي كند و از مافياي فوتبالو حاال سردار رويانيان هم از فوتبال كثي -18
http://www.navad.net/newscontent.aspx?NewsID=58322  

استقالل و پرسپوليس از دالل ها و مافياي هاشمي نسب بازيكن خوزستاني سابق تيم هاي 
  فوتبال مي گويد:

  افشاگري بازيكن سابق استقالل در مورد پشت پرده ي كثيف تيم استقالل - 19
http://www.navad.net/NewsContent.aspx?NewsID=59141  

  امير خسروجرديلينك مطلب  -20
fars.com/item/3709-http://www.khalije   

فدراسيون فوتبال در بازي هاي پرسپوليس و استقالل و نيز بازي هاي تيم ملي آخوند  - 21
  ها را به ورزشگاه مي آورد:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151202843297271.44
1575.108514667270&type=1  

  م در بازي دربي مي نويسند:سايت تابناك از وجود مبلغان ديني در استاديو -٢٢
  ساير پيوند ها در مورد مافياي ورزش:

 لينك بخش ورزشي راديو فردا در مورد انتخابات  فدراسيون فوتبال و نقش دولت
http://www.radiofarda.com/content/f5_iran_football_federation_electi

ons_and_presence_of_government_and_military/24484164.html  
  لينك شركت تيم ها ورزشي در مراسم فرمايشي:

http://www.tabnak.ir/fa/news/301830/22-در-ورزش-جامعه-باشكوه- حضور-
  بهمن

http://www.tabnak.ir/fa/news/301810/22- راهپيمايان-صف-به- ها پرسپوليسي -
  پيوستند- منبه

* 
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  ماندگارترين عكس

  تاريخ المپيك   
  

  
  اداي احترام به حقوق بشر

  
كنم جهان  گونه كه بود دوست نداشتم. هنوز هم فكر مي من جهان را آن«

ام يا نقره يا برنز. من تنها براي  بايد تغيير كند. براي من مهم نبود طال برده
تواند با خود زندگي كند و  اتفاقِ بعد از مسابقه آن جا بودم. انسان چگونه مي

  »گويد؟ خود را قهرمان بخواند، هنگامي كه به خود و ديگران دروغ مي
  جان كارلوس                                                                

  
  قيهوشيار نرا

هجري شمسي)، آبستن حوادث بسـياري در   1347ميالدي ( 1968سال 
هاي مدني در گوشه و كنار جهـان بـود. اگـر     ها و تساوي حوزه كسب آزادي

سـال   1968شـويم سـال    حوادث هر سال را كنار هم قرار دهيم متوجه مـي 
اي بوده است. هر بار كه مطالبات حقوق اجتماعي طبقـات و اقشـار    پرحادثه
اختيـار وارد مقولـه سياسـت     كنـيم بـي   هر كشـوري را مطالعـه مـي   مختلف 

هـا و   هـاي حكمـران آنـان و رابطـه     شويم، زيرا سياست كشورها و دولـت  مي
المللي است كه خـط و مشـي و حـدود و     هاي ملي و بين هاي سازمان ضابطه

كنـد و متأسـفانه در بسـياري مـوارد راه      ثغور تقاضاهاي مدني را تعيين مـي 
ها برعكس و مخالف اهداف خيرخواهانه آزادي طلبان  و سازمان برخورد دول

  و تساوي خواهان جوامع مدني است.
در مقوله ورزش نيز بسيار پرحادثه بود زيرا مهمترين رويـداد   1968سال 

شد و ايـن بـار كشـور     ورزشي يعني مسابقات المپيك در اين سال برگزار مي
اش از سراسر  پيك و ورزشكارانمكزيك در امريكاي مركزي مهماندار اين الم

  دنيا بود. 
متـر   200در اين نوشتار كوتاه به گزارش حادثه مهم پـس از فينـال دوي   

هاي طـال،   پردازيم. پس از اهداي ديپلم افتخار و مدال رشته دو و ميداني مي
نقــره و برنــز در آغــاز ســرود ملــي ايــاالت متحــده آمريكــا، دو سياهپوســت 

مدال دستان خود را بـه عنـوان اداي احتـرام بـه      آمريكائي در باالي سكوي
حقوق بشر و در حقيقت پايمال كردن اين حقوق در آسمان ورزشگاه آزتـك  
مكزيكوسيتي باال بردند. بدين سان و بنا بر ادعاي بزرگان ورزش پراثرترين و 

حقـوق مـدني در صـحنه ورزش     طلبيِ انگيزترين صحنه و اوج تساوي خاطره
رسيد. تماشاي عكسي كه امروزه از اين حركت انسـاني   تاريخ بشري به ثبت

بجا مانده هنوز كه هنوز است مو بر اندام انسان ـ موجودي كه خود را اشرف  
كنـد.   كند و اشك از چشمان انسان سرازير مـي  نامدـ راست مي مخلوقات مي

امروزه كارشناسان ورزش و بخصوص مفسران المپيـك ايـن صـحنه را جـزو     
آورند. اين اداي احترام به  هاي تاريخ المپيك به حساب مي  يادگارترين عكس

  پردازيم. تساوي حقوق بشر چندين جنبه دارد كه در اينجا بدان مي
  

  تحليل ورزشي مسابقه فينال
) روز مسـابقه بـود. روزي مطبـوع بـا     1347مهرمـاه   24( 1968اكتبر  16

يـرا بهتـرين،   متر اهميت بسـزائي داشـت ز   200انگيز. فينال دوي  هوائي دل
ترين دوندگان دنيا در آن حضور داشتند. وقتي در كمتـر   ترين و سريع چابك

سـاله   24سياهپوسـت   تامي اسـميت ثانيه اين مسابقه پايان يافت،  20از 
 200ثانيه اولين انسان روي زمين شـد كـه دوي    83/19آمريكائي با ركورد 

نوز پـس از گذشـت   ثانيه دويد و ركوردي باقي گذاشت كه ه 20متر را زير 
سال با وجود اين كه اين ركورد شكسته شده ولي هم چنـان در   44بيش از 

  متر بجا مانده است. 200ميان پنج ركورد تاريخي دوي 
ساله اسـتراليائي   26دونده  پيتر نورمنبعد از مدال طالي تامي اسميت، 

ايـاني  ثانيه، يعني كمي بيش از فقط دو دهم ثانيه، از خط پ 06/20با ركورد 
 200گذشت و صاحب مدال نقره شد. اين ركورد تا به امروز بهترين ركـورد  

شود و ايـن ركـورد هنـوز     متر تاريخ دو و ميداني كشور استراليا محسوب مي
اي درخشان در آسمان پرستاره دو و ميداني استراليا بـه وضـوح    بسان ستاره

ليا بـود. در روز  متـر اسـترا   200تابد. پيتر نـورمن قهرمـان بالمـانع دوي     مي
فينال پيتر نورمن از پشت پنج دونده با چنان سرعتي آمد كه جان كـارلوس  

  آمريكائي را رد كرد.
هـاي   جدال براي كسب مدال برنز بسيار پرالتهاب بود و در آخـرين صـدم  

ساله از دانشگاه ايـالتي سـان    23سياهپوست آمريكائي  جان كارلوسثانيه 
خط پايـان رد شـد و مـدال برنـز را از آن خـود       حوزه در كاليفرنيا بود كه از

ثانيه بود. يعني فقط چهار صدم ثانيه از پيتر نـورمن   10/20كرد. ركورد وي 
عقب افتاد. جالب اينكه در چند ده متر آخر مرتب سمت چپش را كه تـامي  

پائيـد در حاليكـه ايـن پيتـر      دويدند مي اسميت بود و با هم پهلو به پهلو مي
آسا از كنار راست جـان كـارلوس    از فاصله دور و با سرعت برقنورمن بود كه 

رد شد و جان كارلوس متوجه نشد چون به خيال خود مراقب تامي اسـميت  
  بود.
  

 1968زمينه المپيك  پيش
مفهوم تساوي و جامعه مدني در اياالت متحده آمريكا به علـت تبعيضـات   

سـوخت. دهـه    نژادي بر عليه شهروندان سياهپوسـت در خـون و آتـش مـي    
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بود  هاي بسيار شاهد حوادث دردناك ناشي از وجود تعصب و تبعيض 1960
 1968شد. در آپريل  كه به علت وجود تلويزيون به راحتي به دنيا مخابره مي

در ايالت تنسي ترور شـد.   (Memphis)مارتين لوتر كينگ در شهر ممفيس 
اش در  جويانـه  حبه خاطر مبـارزات صـل   1964او جايزه صلح نوبل را در سال 

  اسلو پايتخت نروژ دريافت كرده بود.
دو ماه بعد رابرت كندي كانديداي رئيس جمهـوري آمريكـا در هتلـي در    

آنجلس در ايالت كاليفرنيا ترور شد. وي قول داده بـود اگـر رئـيس     شهر لس
كند پايان رسـمي جنـگ ويتنـام و     جمهور شود اولين كاغذي كه امضاء مي

  آمريكائي به خانه و كاشانه خويش خواهد بود. برگرداندن سربازان 
جنگ خانمانسوز ويتنام در اوج خـود بـود و هـر روز     1968با شروع سال 

شدند. در  صدها سرباز آمريكائي و صدها سرباز و شهروند ويتنامي كشته مي
داخل آمريكا شهرهاي ايـاالت جنـوبي كـه طرفـدار تبعـيض نـژادي بودنـد        

عليـه شـهروندان سياهپوسـت بـه وجـود       اي هبرخوردهاي وحشيانه و كشند
آوردند. سفيدپوستان متعصب و در قدرت در اين ايـاالت حاضـر نبودنـد     مي

  براي سياهپوستان حقوق مدني مساوي قائل شوند.
ــك       ــابقات المپي ــاز مس ــل از آغ ــال قب ــوادث و يكس ــن ح ــوران اي در ك

ريكا هاي المپيك آم مكزيكوسيتي ورزشكارانِ سياهپوست و سفيدپوست تيم
 Olympic)» پروژه المپيك بـراي حقـوق بشـر   «گروهي تشكيل دادند بنام 

Project for Human Rights) هدف اين گروه تحريم المپيك بود. اين گروه .
توسط تامي اسميت، جان كارلوس و هاري ادواردز و چندين نفر ديگر بطـور  
 خودجوش بوجود آمده بود. هدف غائي ايـن گـروه تسـاوي حقـوق مـدني و     

  هايي موجود در آمريكا بود. عدالتي مبارزه با بي
هاري ادواردز كه استاد جامعه شناسي دانشگاه كُرنل و هم چنين بعنـوان  
يك ورزشكار سياهپوست در رشته پرتاب ديسـك در دانشـگاه ايـالتي سـن     
حوزه فعاليت داشت، بزودي ورزش را رها كرد و تصميم گرفت از طريق علم 

م سياهپوست آمريكا خدمت كند. در حقيقـت هـاري   و دانش به طبقه محرو
شـود.   ادواردز آرشيتكت اصلي پروژه المپيك براي حقوق بشر محسـوب مـي  

چنين معتقد بود بايد سياهپوستان واجـد شـرايط و تحصـيل كـرده      وي هم
 4هاي مديريت ورزش كشور بكار گرفته شوند. ايـن گـروه    بيشتري در پست

  شرط داشتند:
زيـا و آفريقـاي جنـوبي كـه رسـماً سيسـتم آپارتايـد        كشورهاي رود اول:

  داشتند بايد از المپيك اخراج شوند.
مقــام قهرمــاني جهــاني محمــدعلي در ورزش بــوكس بايــد بــه وي  دوم:

بازگردانده شود. محمدعلي پس از گرويدن به دين اسالم از سربازي اجباري 
ي آمريكـا بـه   ا بخاطر جنگ ويتنام سر باز زد و با اينكه كميته بوكس حرفـه 

دهد، شجاعانه بـه اداره نظـام    وي اخطار كرده بود كه مقامش را از دست مي
وظيفه محل مراجعه كرده و ورقه سربازي را امضاء نكرد و قـانون را زيـر پـا    

  دهد آدم بكشد. اش اجازه نمي گذاشت. وي اعالم كرد عقايد ديني
يتـه جهـاني   آقاي آوري براندج آمريكائي بايد از سـمت رياسـت كم   سوم:
استعفا دهد. وي همچنـين   (International Olympic Committee)المپيك 

رياست و اداره كميته ملي المپيك آمريكا را به عهـده داشـت. آوري برانـدج    
شـد و شـديداً مخـالف     ترين مديران ورزش جهان محسوب مي يكي از لجوج

  تداخل ورزش و سياست بود.
اي سياهپوست در اركـان مـديريت   ه استخدام بيشتر كمك مربي چهارم:

  هاي مختلف ورزشي آمريكا. تيم
شعله اين گروه قبل از شروع المپيك خاموش شد ولـي جـان كـارلوس و    

سينه هاي معرف پـروژه را بـا خـود بـه مكزيكوسـيتي       تامي اسميت سنجاق
ها به شكل يك دايره كوچك به اندازه يـك سـكه    آوردند. اين سنجاق سينه

حك شـده بـود. جـان     OPHRي آن مخفف پروژه يعني ساخته شده بود رو
  كارلوس و تامي اسميت بفكر فرصتي بودند كه حرف خودشان را بزنند.

  

 كن در رخت
هاي طال و برنز شدند و  زماني كه جان كارلوس و تامي اسميت برنده مدال

باال رفتن آنان بر سكوي مدال حتمي شد از فرصـت بدسـت آمـده اسـتفاده     
در حـق سياهپوسـتان پيـام      عـدالتي  گرفتند عليه اعمال بيكردند و تصميم 

  خود را به دنيا بدهند.
كـن حضـور داشـت و از تصـميم آنـان       در اين ميان پيتر نورمن در رخـت 

خبردار شد. وي در استراليا عليه شركت ندادن سياهپوسـتان اسـتراليائي در   
نا بر عقيده خواست ب هائي كرده بود و آنروز مي گيري هاي ورزشي خرده رشته

انساني خويش كاري انجام دهـد. پـس بـه جـان كـارلوس و تـامي اسـميت        
تواند بكند. پس از اينكه جـان كـارلوس و    نزديك شد و پرسيد وي چكار مي

تامي اسميت سعي كردند وي را منصرف كنند و دليل آوردنـد ايـن حركـت    
ر ساز خواهد شد ولي چـون متوجـه شـدند پيتـ     براي وي در استراليا مشكل

را از  OPHRنورمن مصمم است، قبول كردند. وي يـك سـنجاق سـينه آرم    
ورزشكار ديگري گرفت و آنرا باالي آرم كميته ملي المپيك استراليا بـر روي  

  ژاكتش نسب كرد.
الزم به تذكر است كه جـان كـارلوس و تـامي اسـميت فقـط يـك جفـت        

رده دستكش سياه داشتند چون جان كارلوس دستكش خود را فرامـوش كـ  
ها را در دست كنند  نهاد كرد هر كدام يكي از دستكش بود. پيتر نورمن پيش

ها بعد وي بدعت  طور هم شد. اين اولين بدعت پيتر نورمن بود. سال و همين
ديگري به جان كارلوس و تامي اسميت هديه كرد كه در قسمت ديگـر ايـن   

  نوشتار ذكر خواهد شد.
  

 سكوي مدال
اي كه سرود ملي ايـاالت متحـده    رست در لحظهلحظه تاريخي فرارسيد. د

پوش خـود   آمريكا نواخته شد، جان كارلوس و تامي اسميت دستان دستكش
را باال بردند و سر خود را خم كرده و چشم به زمين دوختنـد. پيتـر نـورمن    

آور  هاي دو كشور مدال هيچ حركتي از خود نشان نداد و فقط به صعود پرچم
ها بخوبي نمايان بـود و از چشـم    ها در عكس سينه قخيره شد، ولي آن سنجا

مقامات كميته ملي المپيك استراليا دور نماند. عكسي كه گرفته شد، اكنون 
سايت اجتماعي ـ ورزشي كه در مقولـه حقـوق بشـر      در گوشه و كنار هر وب

 اداي احترام به حقوق بشر.شود. چنين بود  كند ديده مي فعاليت مي
 

 
 

 احترام هاي اداي مشخصه
عكسي كه امروزه در سراسر جهان ايـن لحظـه را ثبـت كـرده اسـت و بـا       
پيشرفت گسترده تكنولوژي و اينترنت همه جا پخش شده است بعنوان يكي 

شـود. حركـت    هاي تاريخ ورزش جهان محسـوب مـي   ترين عكس از پربيننده
هـاي ذيـل    جان كـارلوس و تـامي اسـميت در ايـن عكـس داراي مشخصـه      

  باشد: مي
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قـدرت سـياه  «ها به خـاطر شـعار    باال بردن دست ل:او «(Black Power) 
نيست. اين نظريه اشتباهاً در ميان خبرنگاران ورزشي ناآشنا به اهداف جـان  

ش ا كارلوس و تامي اسميت جا گرفته است. تامي اسميت در كتاب خاطرات
اين حركـت بـراي شـعار    «گويد:  مي (Silent Salute)» حركت سكوت«بنام 
بـه همـين دليـل    » رت سياه نبود، بلكه اداي احترام به حقوق بشـر بـود.  قد

نويسنده اين نوشتار عنوان مقاله را خواسته و هدف تـامي اسـميت انتخـاب    
  كرده است.

قدرت سياه شعاري است كه الزم به مطالعه و تحقيق و تحليل مخصـوص  
ق هـاي ضـدتبعيض نـژادي اطـال     باشد ولي در عمل به آن اليه از جنبش مي
شود كه خواهان كسب قدرت سياسي و اجتماعي بـراي سـياهان بودنـد.     مي

است.  (Black Panthers)» پلنگان سياه«يكي از اينها جنبش راديكالِ گروه 
گـزاران پلنگـان    استوكلي كارمايكل يكي از بدعت 1966در حقيقت در سال 

سـال   سياه اين عبارت را تبديل به شعار كـرد. در حـالي كـه اولـين بـار در     
در  (Richard Wright)نويسنده ادبي سياهپوستي بنام ريچارد رايت  1954

  از آن استفاده كرد.» قدرت سياه«كتابش تحت عنوان 
ها روي شلوار كشيده شده: اين پيام فقـر طبقـه    برهنه و جوراب پاي دوم:

هايشـان را در   سياهپوست بود. جان كارلوس و تامي اسميت با مهارت كفش
وي سكو گذاشته و پابرهنه شدند. آنها از قبل جوراب سياه را روي آورده و ر

  شلوار ورزشي خود كشيده بودند.
شال سياه تامي اسميت: تـامي اسـميت شـال سـياهي دور گـردن       سوم:

اش را روي آن پوشـيده بـود. بنـا بـه گفتـه تـامي        بسته بود و ژاكت ورزشي
  ست.اسميت اين شال نشان غرور و افتخار يك سياهپوست ا

ش را از قصد ا ژاكت زيپ نشده جان كارلوس: كارلوس زيپ ژاكت چهارم:
فكري با طبقه زحمتكش و  زباني و هم باز نگاه داشت و به اين طريق پيام هم

  ها در آمريكا را صادر كرد. كارگران كارخانه
تســبيح دور گــردن جــان كــارلوس: جــان كــارلوس گــردن بنــد  پــنجم:

بند  گويد هر دانه اين گردن ان كرده بود. وي مياي از گردن آويز گونه تسبيح
عدالتي در اياالت جنوبي آمريكا زنـده زنـده    معرف سياهپوستي بود كه با بي

  آن كه كسي از هويت او آگاه شود. شد بي سوخته مي
سنجاق سينه پروژه المپيك براي حقوق بشر: هر سه ورزشكار اين  ششم:

 OPHRايـن سـنجاق بـا مخفـف     سنجاق را به سينه خويش دوخته بودنـد.  
  معرف گروه پروژه المپيك براي حقوق بشر بود.

هـاي اداي احتـرام    ترين مشخصه سر به پائين: اين هم يكي از مهم هفتم:
شود. جان كارلوس و تامي اسميت گردن خم كـرده   حقوق بشر محسوب مي

جويانه شـوند تـا در حقيقـت     آور حركت صلح و سر به زمين انداختند تا پيام
شد را  عدالتي كه در حق سياهپوستان اعمال مي نداي مظلوميت و شدت بي

  به جهانيان برسانند.
وقتي اين سه ورزشكار از سكو پائين آمدنـد بـا صـداي هـوي تماشـاگران      

اگـر مسـابقه را ببرم،امريكـائي    «روبرو شدند. بعـدها تـامي اسـميت گفـت:     
ر بدي انجام دهم، شوم نه يك سياهپوست آمريكائي. ولي اگر كا محسوب مي

كنـيم.   گويند كاكاسياه است. ما سياهپوست هستيم و به آن افتخـار مـي   مي
 »داند امشب چه كرديم. جامعه سياهپوست آمريكا خوب مي

  
 1968پس از المپيك 

تامي اسميت و جان كارلوس از دهكده المپيك خارج شدند و بـه آمريكـا   
دنـد. جـان و خـانواده آنـان     بازگشتند. تمام حاميان مالي خود را از دست دا

  شد. ساليان درازي را به سختي طي كردند. مرتب تهديد مي
تامي اسميت با چند سال تـأخير بـه صـحنه ورزش بازگشـت و از طـرف      

 2008هاي ورزشي مختلف جوايز مختلفي كسب كـرد. در آگوسـت    سازمان
خويش را به دونده سرعت اوسـين بولـت در    1968هاي دوي  يكي از كفش

تامي اسـميت   2008چين بعنوان هديه تولد داد. در جوالي  2008يك المپ

و جان كارلوس جايزه شجاعت آرتور اَش را بخـاطر اداي احتـرام بـه حقـوق     
بشر در برنامه كانال تلويزيوني اي.اس.پي.ان دريافت كردند. آرتور اَش ستاره 
تابناك سياهپوست آمريكايي ديگري در ورزش تنيس است كـه شـركت در   

اهرات ضد تبعيض نژادي وي بر عليه دولت آپارتايد آفريقـاي جنـوبي در   تظ
  صفحات تاريخ ثبت شده است.

جان كارلوس سرنوشت ديگري داشـت. پـس از دو و ميـداني بـه فوتبـال      
آمريكائي روي آورد ولي بخاطر صدمه زانو مجبور شد فوتبال را تـرك كنـد.   

ؤسسـات ورزشـي شـد و    هـا و م  ها بعد سخنگوي بسياري از سازمان وي سال
  هنوز فعال تساوي حقوق مدني است.

تــر و  سرنوشــت پيتــر نــورمن از جــان كــارلوس و تــامي اســميت ســخت 
تر بود. آمريكا عوض شد و مردم عنقريب به خلوص حركت جان  ناجوانمردانه

كارلوس و تامي اسميت پي بردند، ولـي روح سـركش تعصـبات در اسـتراليا     
  كماكان قدرتمند باقي ماند.

  

  
  

مقامات ورزش استراليا پيتر نورمن را توبيخ كردنـد و مطبوعـات اسـتراليا    
متـر و   100وي را طرد كرد. با اينكه پيتر نورمن چنـدين بـار در مسـابقات    

متر برنده شد، ولي تيم دو و ميداني المپيـك اسـتراليا نـه تنهـا پيتـر       200
مـردي در ايـن    مونيخ نفرستاد، بلكه هيچ دونده 1972نورمن را به المپيك 

دو رشته اعزام نشد. اين تنها باري است كه كشور استراليا در دوهاي سرعت 
  المپيك نماينده نداشت.

ــيح ــر آنكــه در مســابقات المپيــك   از همــه قب ــه  2000ت ســيدني، كميت
برگزاركننده مسابقات از وي استفاده نكرد و گوئي پيتر نورمن بـه فراموشـي   

يك برنامه آمريكائي دعوت شد و آنهـم   كامل سپرده شده است. وي فقط به
  ها فهميدند كشورش به وي اهميت نداده است. پس از آنكه آمريكائي

سـال پـس از المپيـك مكزيكوسـيتي) پيتـر       35(درست  2003در اكتبر 
بـرداري از   نورمن به دانشگاه ايالتي سن حوزه دعوت شد تـا در برنامـه پـرده   

رار بـود در صـحن ايـن دانشـگاه     كه ق» اداي احترام به حقوق بشر«تنديس 
انجام شود حضور يابد. در اينجا نيز پيتر نورمن بدعت كرد. جان كـارلوس و  
تامي اسميت در اين سـاليان بـا پيتـر نـورمن در تمـاس بودنـد و وقتـي از        
ساختن اين مجسمه يادبود برايش گفتند، نورمن پيشنهاد كرد جـاي وي را  

خلصانه سكوي مقام دوم را به هزاران در سكوي مدال خالي نگاه دارند. وي م
بازديدكننــده ايــن مجســمه تقــديم كــرد كــه وقتــي از آن مجســمه عكــس 

گيرند در جاي خالي پيتر نورمن بايستند و به احترام آن اداي احتـرام در   مي
دستان خود را در آسمان باال ببرند. اين بود اسطوره اخالقـي   1968المپيك 

رمن. جـان كـارلوس و تـامي اسـميت بـا      اين سفيدپوست بزرگـوار پيتـر نـو   
  نهاد پيتر نورمن موافقت كردند. پيش

سـالگي در ملبـورن اسـتراليا     64در سـن   2006اكتبـر   3پيتر نورمن در 
اكتبـر (روز   6درگذشت. فدراسيون دو و ميداني اياالت متحـده آمريكـا روز   

 اعـالم كـرد و هـر سـاله    » پيتـر نـورمن  «تشييع جنازه پيتـر نـورمن) را روز   
ســال پــس از المپيــك  38دهــد.  يــاد انتشــار مــي اي بــراي آن زنــده بيانيــه

مكزيكوسيتي اين سه نفر ورزشكار يكبار ديگر در كنار هم بودند. اينبار جان 
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كارلوس و تامي اسميت پيشاپيش ديگران تـابوت پيتـر نـورمن را بـر دوش     
من كشيدند و در مراسم ختم وي سخناني مبني بر اصالت وجداني پيتر نـور 

  بيان كردند.
هـيچ اسـتراليائي بـه    «گفت:  2012اي در سال   جان كارلوس در مصاحبه

اندازه پيتر نورمن اليق افتخار، شناسـائي و قـدرداني نيسـت. فقـط بخـاطر      
اش، مقـاومتش، و رضـايش بـراي اينكـه چـون       تعلقات انسانيش، شخصـيت 

  »گوسفندي قرباني عدالت شود.
پيتـر نـورمن بـه سـينه زد از قهرمـان      الزم به تذكر است كه سنجاقي كه 

سفيدپوسـت عضـو گـروه     (Paul Hoffman)پاروزني آمريكـا پـاول هـافمن    
OPHR  كـن و قبـل از ورود بـه ورزشـگاه از پـاول       در موقع خروج از رخـت

  هافمن قرض گرفته بود.
  پارلمان فدرال دولت استراليا در حركتي 2012آگوست  20در تاريخ 

سال به  44كه در آن پيتر نورمن را پس از  شايسته تصميمي صادر كرد
را در مورد پيتر  زير مورد 4حق خودش رساند. در اين تصميم، پارلمان 

  :كردنورمن رسما اعالم 
پيتر نورمن را به  هاي ورزشي و پيروزي ها موفقيت: پارلمان بند اول 

 1968متر در المپيك  200مدال نقره در دو  اولي .شناسد رسميت مي
متر وي پس از  200پا بر جا ماندن همين ركورد   سيتي و دومي مكزيكو
  .سال 44گذشت 

پروژه « سنجاقشجاعت پيتر نورتون در قرار دادن از : پارلمان بند دوم
براي همدردي با ورزشكاران سينه، روي » المپيك براي حقوق بشر

  ، قدرداني كرد.اسميت و جان كارلوس  ريقايي تامياف  آمريكايي
كند بخاطر ظلمي  مي  پارلمان از پيتر نورمن معذرت خواهي وم:بند س

كه مقامات ورزش استراليا در حق وي اعمال كردند كه همانا نفرستادن 
مونيخ بود، با وجود اينكه وي در مسابقات  1972پيتر نورمن به المپيك 

  . شده بودهاي ورودي المپيك  مقدماتي حائز ركورد
 اشاعه در را نورمن پيتر قدرتمند نقش ،خيرتاپارلمان با يك  بند چهارم:

   شناسد. را به رسميت مي در استراليادي نژا تساوي
گذار المپيك مدرن است. پنج حلقه المپيك  پير دوكوبرتن فرانسوي بنيان

كه نشان رويداد المپيك است سـمبول پـنج قـاره روي زمـين اسـت. پيتـر       
بعد سر ماجراي سـكوي   ها و چه سال 1968نورمن با حركاتش چه در سال 

خاليش در تنـديس دانشـگاه ايـالتي سـن حـوزه اسـطوره المپيـك و پـنج         
  اش را ثابت كرد. حلقه

زندگي سختي را گذراند ولي هرگز بخاطر شـركتش در اداي   پيتر نورمن،
احترام حقوق بشر ابراز ندامت نكـرد. پيتـر نـورمن كماكـان بـراي خـودش       

يماري گانگارين مبتال شد و از دويـدن  به ب 1985دويد تا اينكه در سال  مي
افتاد. افسردگي، پناه به مشروبات الكلي و عاقبت اعتياد به داروهاي مسـكن  

  وي را از پا انداخت.
حوادث ديگري هم در مقوله مطالبات آزادي و تساوي حقـوق   1968سال 

اسـلواكي كـه    مدني بود. تظاهرات دانشجويان در لهستان. تظاهرات در چـك 
به اشغال نيروي نظامي اتحاد جماهير شوروي منتهي شد. تظاهرات  در انتها

نفر توسـط   44دانشجويان مكزيكي از آغاز المپيك كه منجر به كشته شدن 
پليس مكزيك شد. در اين ماجرا خبرنگار معروف اوريانا فاالچي هـم حضـور   
داشت و چندين بار زخمي شد و توسط پليس كتـك خـورد ولـي توانسـت     

از تظاهرات انتشـار دهـد. دانشـجويان بخـاطر ايـن اعتصـاب        گزارش كاملي
كردند كه كشور فقيري چون مكزيك بجاي برگزاري المپيـك بايـد بودجـه    
خود را صرف مردم فقير و بيچاره كشور كند. نهضت چپ و راديكال آمريكـا  

اسلواكي بودند الهام گرفت و منجر به  هائي كه در لهستان و چك از آمريكائي
ر كنوانسيون حزب دمكرات آمريكا در شهر شيكاگو شد. همانطور تظاهرات د

كه قبالً ذكر شـد رهبـر مصـلح سـياهان مـارتين لـوتر كينـگ و سـناتور و         
كانديداي رئيس جمهوري رابرت كندي در اين سال و به فاصله دو ماه ترور 

شدند. تظاهرات جوانان فرانسـه در ايـن سـال رخ داد و بسـياري حـوادث و      
  گر. تظاهرات دي

» 1968«براي اطالع و مطالعه بيشتر در حوادث اين سال لطفاً بـه كتـاب   
  مراجعه كنيد.  (Mark Kurlansky)نوشته مارك كورالنسكي 

  2013مارچ 
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  من رويايي دارم
  اي تاريخي ياد داشتي كوتاه به ياد لحظه

  
  دانيل عيني

  
  

هاي المپيك مكزيكو شاهد  ميالدي، بازي 1968اكتبر سال  16روز 
اي بود كه پيش از آن در هيچ المپيكي رخ نداده بود. زمان تقسيم  حادثه
ي  بود. تومي اسميت، دونده هاي دوي دويست متر مردان فرا رسيده مدال

سياه پوست آمريكايي قهرمان اين رشته شده بود؛ با ركورد جديد جهان. 
ي سپيد پوست استراليايي، مدال نقره را برده بود؛ جان  پيتر نورمن دونده

  پوست آمريكايي، مدال برنز را. ي سياه كارلوس، ديگر دونده
ميدان شدند، پاي سكوي هاي طال و نقره و برنز وارد  برندگان مدال  

شان انداخته شد. اما  ها بر گردن قهرماني ايستادند، از سكو باال رفتند، مدال
ي آمريكا دو قهرمان آمريكايي  ي اياالت متحده هنگام پخش سرود ملي

اش را گره كرد  ي يگانه را رقم زدند. تومي اسميت دست راست همان حادثه
ي هر  هاي گره كرده را. مشت اش و به هوا برد؛ جان كارلوس دست چپ

ي قدرت سياهان در دستكش سياهي پوشيده شده بود.  ها به نشانه دوي آن
پيتر نورمنِ استراليايي كه از هيچ چيز تعجب نكرده بود، با خونسردي بر 

  سكوي خود ايستاده بود.
ي غرور سياهان بر گردن  مي اسميت شال گردن سياهي به نشانهتا   

اش را نبسته بود تا با  كارگران يقه آبي  زيپ كاپشن داشت. جان كارلوس
بندي هم بر گردن داشت  كه آمريكايي اعالم همبستگي كرده باشد. گردن

داد كه در قرن شانزدهم توسط  اي مي خبر از همدردي با بردگان آفريقايي
ي اربابان خود كشته  بازرگانان آمريكايي در آفريقا خريده شدند، در خانه

  هاي حمل برده به دريا پرتاب شدند. از كشتيشدند يا 
چيز را با يك ديگر   ها همه ها داشت. آن پيتر نورمن هم دست در دست آن  

ي المپيك  ي مدال عالمت سازمان پروژه هماهنگ كرده بودند. هر سه  برنده
براي حقوق بشر را بر سينه داشتند كه توسط جامعه شناس آمريكايي هاري 

  با هدف اعتراض به تبعيض نژادي تأسيس شده بود. 1967بر ادواردز در اكت

ي  ي استراليايي تنها در اعتراض به تبعيض نژادي با دو دونده دونده   
هم داده بود: قرار بود تومي » اي پيشنهاد سازنده«آمريكايي همراه نشده بود، 

اسميت و جان كارلوس هردو دست خود را با دستكش سياه بپوشانند. جان 
بود. اين پيتر ي المپيك جا گذاشته  هايش را در دهكده لوس دستكشكار

هاي خود  بود يكي از دستكش كرده پيشنهاداسميت مي نورمن بود كه به تا
اسميت دستكشي در  تاميرا به جان كارلوس بدهد. به همين خاطر بود كه 

  دست راست داشت و جان كارلوس دستكشي در دست چپ.
  1960ي  ي خود بودند. دهه ارلوس  فرزندان زمانهمي اسميت و جان كتا   

هاي مدني در آمريكا و  ي ترور جان. اف. كندي، اوجگيري جنبش دهه
تظاهرات ضد جنگ ويتنام بود. اما تومي اسميت و جان كارلوس هنگامي كه 

بردند، شايد  ي قدت سياه به هوا مي ي خود را به نشانه كرده هاي گره مشت
تين لوتر كينگ را در خاطر داشتند. مارتين لوتركينگ، بيش از هر چيز مار

 4هاي المپيك، در  رهبر سياهپوستان افريقا، چند ماهي پيش از آغار بازي
ي مردي سفيدپوست  در هتلي در ممفيس به ضرب گلوله 1968آوريل سال 

كشته شده بود. تومي اسميت و جان كارلوس تنها سوكوار مرگ او نبودند. 
  را نيز به ياد داشتند: من رويايي دارم.سخن معروف او 

پيتر نورمن كه در روياي تومي اسميت و جان كارلوس شريك شده بود،    
ي ملي المپيك  ها را پرداخت: از طرف كميته بعدها بهاي همراهي با آن
هاي استراليايي به او حمله كردند، و عليرغم  استراليا توبيخ شد، رسانه

مونيخ را پيدا  1972ي شركت در المپيك  هاش اجاز ركوردهاي درخشان
  نكرد.

ي  سازش، مت نورمن، همه ي فيلم ، برادرزاده2008ها بعد، در سال  سال  
ها را در فيلم مستندي كه با نام سالم نظامي در مورد او ساخته بود،  اين

بر اثر  2006تصويركرد. پيتر نورمن خود هيچگاه اين فيلم را نديد. در سال 
  بي درگذشته بود.ي قل حمله

بعد از آن روز بر تومي اسميت و جان كارلوس نيز خيلي چيزها گذشت.    
المللي المپيك از  ي بين ها به دستور اوري برانديژ، رئيس آمريكايي كميته آن

  ي المپيك اخراج شدند.  تيم دووميداني آمريكا و از دهكده
ج آبرلين، كه بيشتر تومي اسميت به فوتبال آمريكايي روي آورد، در كال   

دهند، به عنوان استاديار كار  اش را سياهان و دختران تشكيل مي دانشجويان
ي  كاليفرنيا انتخاب شد و  به عنوان ورزشكار برگزيده  1999كرد، در سال 

  كند. اكنون به  عنوان سخنران در مراسم مختلف شركت مي
هاي المپيك  بازي جان كارلوس هم ورزش را ادامه داد. يك سال بعد از   

، ركود صد يارد جهان را شكست، فوتبال آمريكايي را به صورت 1968
  كند.  اي دنبال كرد و اكنون به عنوان مشاور در يك مدرسه كار مي حرفه

جان كارلوس كار ديگري هم كرده است: پس از گذشت بيش از چهل    
، كتابي نوشته ي آمريكايي سال از آن حادثه به همراه ديو زيرين، نويسنده
كه جهان را  اي ورزشي ي  است؛ كتابي با نام داستان جان كارلوس: لحظه

  تغيير داد. در اين كتاب كارلوس از ديروز و امروز خود نوشته است؛ از مشت
گره كرده بر سكوي المپيك تا وفاداري به خود: حتا اگر چشمان خود را 

چشمان خود را بگشايم  توانم آتش آن روزها را حس كنم. اگر ببندم، مي
گونه كه بود دوست  توانم آتش را در اطراف خود ببينم. من جهان را آن مي

  كنم جهان بايد تغيير كند. نداشتم. هنوز هم فكر مي
ام يا نقره يا برنز. من تنها براي اتفاقِ بعد از  براي من مهم نبود طال برده  

د زندگي كند و خود را تواند با خو مسابقه آن جا بودم. انسان چگونه مي
  گويد؟  قهرمان بخواند، هنگامي كه به خود و ديگران دروغ مي

*  
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 بازي تمام شد

  به عقب نگاه نكن. ممكن است چيزي به تو نزديك شود.
 )1ساچل پِيج(                                                            

  

  
 Dave Zirinديو زايرن 

  ماني نژادي ناصر رح ترجمه
  

 درباره ي اين ترجمه
بازي «هايي از كتاب ديو زايرن تحت عنوان  ي قسمت مطلب زير ترجمه

ي همين امسال از چاپ خارج شد. ديو زايرن  است كه در ژانويه» تمام شد
ترين و جسورترين خبرنگاران ورزشي آمريكايي است كه  يكي از برجسته

شود. او از آن دسته از خبرنگاران اهميت او روز به روز بيشتر شناخته مي 
ورزشي است كه ورزش و ورزشكاران را تنها در ميدان بازي و بعنوان 

بيند، او ورزش و ورزشكاران را در  ي با يكديگر نمي حريفاني در مقابله
عدالتي و  ي پيكارهاي اجتماعي و بعنوان متحدان مردم در برابر بي عرصه

عتبار و اهميت ديو زايرن در مقام كند. ا ستم اجتماعي نيز دنبال مي
 Michael Eric*ي ورزشي تا حدي است كه مايكل اريك دايسن نويسنده
Dyson   ناميده فوق قهرماناو را.  

گشايد.  افقي تازه از ورزش در برابر چشمان خواننده مي» بازي تمام شد«
اين كتاب رويكردي اجتماعي و سياسي به ورزش دارد، نه آنگونه كه در 

كنند. ورزش تنها درگير  هاي همگاني روزمره، ورزش را معرفي مي سانهر
كردن مخاطبان در يك هيجان كور و احساسات بي هويت نيست؛ ورزش، 
امروز، آنگونه كه دولت ها و سازمان دهندگان آن كوشش دارند آن را 

اي كامالً متفاوت و  معرفي كرده و به نمايش بگذارند، در اين كتاب به شيوه
ديكال توصيف شده و نقش آن، بازيكنان و حوادث ورزشي در ارتباط را

هاي اجتماعي مورد بررسي  مستقيم و انكارناپذير آن با تحوالت و جنبش
ي ورزشكاران  قرار گرفته است. در اين كتاب، ما نقش مؤثر و تقويت كننده

ترين  هاي مردم را در حساس ها و جنبش ها، اعتراض در حمايت از خواست
ظات سياسي جامعه، از خاورميانه تا باختر ميانه، بنحو انكارناپذيري لح
 .بينيم مي

هايي كه در اينجا ارايه شده بتواند طعمي از محتوا و  اميدوارم قسمت
  كيفيت اين كتاب را منعكس كرده باشد. 

اي متعهد و پرشور، تحليلگر اجتماعي و  مايكل اريك دايسن نويسنده* 
يون، و استاد دانشگاه است. او تا كنون هيجده كتاب سياسي راديو و تلويز

 .كند ه جرج تاون جامعه شناسي تدريس مياكنون در دانشگا بچاپ رسانده و هم
  مترجم

 پيش بازي
) 2ها را زمين گذاشتند و هودي( توپ ميامي هيتتيم  2012در مارس 

د و چون يك تيم، شانه به شانه ايستادن هايشان را به تن كردند. آنها، هم
ها  دهند: آن كاري را كردند كه به ما گفته شده ورزشكاران ديگر انجام نمي

از  – هيتي بازيكنان  بخاطر عدالت، موضعي آگاهانه سياسي گرفتند. كليه
، و Dwyane Wade، دويان وِيد LeBron Jamesها، له برون جيمز  ستاره

داكوتاي از  Mike Millerگرفته تا مايك ميلر  Chris Boshكريس بوش 
، در دفاع از  Juwan Howardجنوبي تا رِزِرو تقريباً چهل ساله جووان هاوارد

ي  سركرده«هفده ساله كه بتازگي توسط  Trayvon Martinترِي ون مارتين 
، George Zimmermanي خودفرموده مسلح، جورج زيمرمن »گشت محله

به يك اسلحة  كشته شده بود، يكپارچه ايستادند. در حالي كه قاتل مارتين
) و 3نُه ميليمتري مسلح بود، آن نوجوان هيچ چيز جز يك پاكت اسكيتلس(

) (چاي سرد آريزونا) در جيبش نداشت. ترِي ون 4يك قوطي نوشابه(
هنگامي كه كشته شد يك هودي به تن داشت كه اهل بخيه با هوش پايان 

ابراين ارزش داده و بن جلوه مي» مشكوك«ناپذيرشان معتقد بودند كه او را 
 تعقيب كردن را داشت.

ترين و درعين  تكان دهنده هيتدر ميان تمام تيم هاي ليگ، اين اقدام 
ترين قدمي بود كه برداشته شد و به گوش رسيد. تكان دهنده  حال مناسب

اي دست اول شناخته  بود چون بازيكنان تيم هيت اغلب بعنوان مجموعه
تيم، تيم محبوب ترِي ون بود، و او  شده اند. همچنين مناسب بود زيرا اين

اش را در فاصلة استراحت بازي انجمن ملي  زماني كشته شد كه خانه
) تمام ستاره ترك مي كرد، محلي كه بازي جيمز و وِيد را تماشا 5بسكتبال(
 مي كرد.

با توجه به خشمي كه مرگ تري ون مارتين دامن زد، بويژه در فلوريداي 
يت بنحو عجيبي غيرمنتظره مي نمود. آنچه براي جنوبي، حركت قوي تيم ه

، له برون جيمز، »كينگ«آور بود اينكه خود  بسياري از طرفداران تيم تعجب
تيم ايدة   2012اين حركت را ترغيب كند. طبق گزارش، تصوير مارس 

 #WeWantJusticeجيمز بوده و ابتدا در توئيتر شخصي او با برچسب 
 گذاشته شد.

ماجرا خيلي عاطفي بود، براي همة ما يك روز عاطفي «، جيمز بعداً گفت
بود. ما خوشحاليم كه توانستيم با آن تصوير نوري بر وضعيتي بيندازيم كه 

) همبازي او وِيد به 6” (عدالتي است. كنيم يك بي احساس مي
بنظر من اين وضعيت مملكت را تحت تأثير قرار داد، «آسوشيتدپرس گفت، 

نها چيزي كه پسر بزرگ من بعنوان هديه از من چون كريسمس گذشته، ت
خواست، هودي بود. وقتي من هفتة پيش راجع به اين داستان شنيدم، به 

كنم چون  فكر پسرهاي خودم افتادم. من به اين دليل دارم صحبت مي
ضرورت داره كه ما از اين كليشة قالبي مردهاي جوان سياه پوست عبور 

 )7”(كنيم.
اني كه يك نوجوان بود، بالقوه بعنوان بزرگترين بازيكن از زم” كينگ جيمز“ 

ي يك مادر  بسكتبال زنده تثبيت شد. او همچنين كسي است كه بوسيله
ايالت اوهايو، بزرگ شد و زماني آنقدر فقير بودند  Akronمجرد در ايكران 

كه در يك ماشين زندگي مي كردند. او همه چيز دارد، از جمله خاطراتي از 
كه هيچ چيز نداشته است. شايد بهمين دليل است كه زماني گفت  دوره اي

بندرت » يك نماد جهاني مانند محمدعلي باشد.«آرزويش اين است كه 
شاهدي مبني بر تالش او براي دست يافتن به رؤيايش در دست داريم، اما 

توان تأثير علي در او دانست كه حداكثر تالشش  تصوير او را با هودي مي
 سته شدن اوست.براي برج

در بازي محلي تيم هيت در جمعه شب بعدي، جيمز و چند بازيكن تيم او 
بر » ما خواستار عدالتيم«و » شادروان ترِي ون مارتين«هايي مانند  با پيام

ها الهام بخش ديگران  هاي خود، به زمين بازي آمدند. اقدام آن روي كفش
هايي  يكن ها، از ستارهدر سراسر انجمن ملي بسكتبال شد. طيفي از باز
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تا  Carmelo Anthonyو كارملو آنتوني  Steve Nashمانند استيو نش 
و براندن نايت    Will Bynumورزشكاراني كمتر مشهور مانند ويل باينم  

Brandon Knight براي آگاهي بخشيدن به صدا درآمدند. آنتوني، ستارة ،
يتر خود را به تصويري با نيويورك، تصوير توئ  Knicksخبرساز تيم نيكس 

كه روي بدن » من ترِي ون مارتين هستم«هودي تغيير داد همراه با شعار 
 او منعكس شده بود.

براي  Detroit Pistons، ميانة ديترويت پيستونز Greg Monroeگرِگ مونرو 
دهد كه چرا  توضيح مي Detroit Free Pressروزنامة ديترويت فري پرس 

ها از همان محله  اين بچه«خواستند حرفي بزنند.  ا ميبسياري از بازيكن ه
يا محله هايي بدتر از آن. و ما همان خبرها  –شويم  آيند كه ما رد مي اي مي
بينيم كه همه مي بينند. ما وقتي سي ان ان را روشن مي كنيم، يك  را مي

كانال سي ان ان مخصوص نداريم. وقتي پليس ماشين ما را متوقف مي 
شود كه بسكتبال  ميليونر مخصوصي نيست. به ما پول داده مي كند، پليس
 »بازي كنيم.

هاي كارتون يا روبات  توان گفت كه ورزشكاران شخصيت به زبان ديگر مي
شود كه  اي از اين جهان هستند. اغلب گفته مي ها پاره نيستند. آن

ورزشكاران امروزي، مانند پيشينيان خود، حقي در مبارزه براي تغيير 
دارند. زماني ورزشكاران، بويژه ورزشكاران رنگين پوست و زنان ورزشكار، ن

تري عليه نظام تبعيض منافع شخصي داشتند، اما امروز  در مبارزة گسترده
-پسا«ديگر نه. بحث اين است كه ما در حال حاضر بنحوي يك جامعه ي 

اي ه هستيم. در حالي كه بيش از هر زمان  ديگر آدم» سياسي-نژادي، پسا
گويند جهان تغيير كرده، اما بي عدالتي، تبعيض و  زيادي وجود دارند كه مي

 نابرابريِ فرصت ها هنوز بر اين سرزمين حكم مي راند.
در جهان واقعي هر نوع تغييري اساساً رشد يابنده و سخت يابنده است. در 

تواند شگفت انگيزتر  جهان ورزش نوع متفاوتي از تغيير وجود دارد و نمي
باشد. در طول سي سال اخير، مجموعة صنعت ورزش به يك موجود ن

جهاني و تريليون دالري تغيير شكل داده است. اين تغيير، آشكارا با هر چه 
غيرسياسي تر شدن محصول آن و بازيگران آن عملي شده است. از پيتون 

تا دانيكا پاتريك  Derek Jeterتا درِك جِتر  Peyton Manningمانينگ 
Danica Patrickشد اين بود  ، پيام مسلطي كه بوسيلة ورزشكاران القاء مي

كه بسيار مهمتر است كه انگ تجارتي بود تا يك فرد، و اينكه يك ورزشكار 
امروزي هرگز نبايد عاليق تجاري اش را قرباني اصول سياسي كند. اين 

 ، ستارة بزرگ المپيك، است Jesse Owensاعتقاد انعكاس نظر جسي اوئنز 
تنها وقتي مشت سياه اهميت پيدا مي كند كه پولي در آن «كه گفته بود 

 »باشد.
****** 

در طول چند سال اخير، شبح سياست، ورزش را مسخر كرده است. هر روز 
ها،  ورزشكاران بيشتري در پهنة سياسي، به موازات رشته اي از انقالب

نند و صداي خود را ك ها و اعتراضات، چشم انداز جهاني را تعريف مي اشغال
نمايند. جهان واقعي به جهان ورزش نزديك شده و جهان ورزش به  بلند مي
نگرد. اين كتاب چگونگي و چرايي اين تحوالت را توضيح  ي خود مي گذشته

مي دهد. من اميدوارم بتوانم نشان دهم كه چه خود را طرفدار ورزش 
حات ورزش براي ي ما در درك اين امر كه چرا صف بدانيم يا نه، همه

 فهميدن ورزش كافي نيستند، سهمي داريم.
****** 

 ديوار ميان ورزش وسياست شكاف برداشته است
 Pheonixتيم فينكس سانزِ  روز استقالل مكزيك]،[2012در پنجم ماه مي 

Suns اي رفت كه هيچ تيم ورزشي آمريكايي  انجمن ملي بسكتبال به نقطه
شان در برابر سن آنتونيو  ي نهايي مسابقهها در  قبل از آن نرفته بود. آن

هايي وارد زمين شدند كه خيلي  با پيراهن San Antonio Spurs اسپرس
»] خورشيدها«[به اسپانيايي يعني ». لُس سانز«ساده بر آن نقش بسته بود: 

مجلس سناي آريزونا به ميدان آمده بودند؛  1070ها متحداً عليه اليحة  آن
گفته بودند با جنايتكار قلمداد كردن هر مهاجر بدون  اي كه منتقدان اليحه

اند. اين براي اولين بار در تاريخ  مدرك، يك متن نژادپرستانه تدوين كرده
كل تا  از مالك تا مدير –ورزش اياالت متحده بود كه تمام اعضاي يك تيم 

يك موضع گيري يكدست سياسي ابراز داشتند. اين حركت  –بازيكنان 
ي يك تغيير موج با  ترين لحظه ط تيم سانز، شايد تبليغاتيجسورانه توس

 فركانس كوتاه در جهان ورزش بود.
نيز در پشتيباني از  Green Bay Packers»  گرين بِي پكرز«اعضاي تيم 

 Scottكارگران ويسكانسين، كه مورد حملة فرماندار ايالت، اسكات واكر
Walker شان ادامه دادند. به ايستادگي، قرار گرفته بودند نيز ايستادند، و 

هايي در خاورميانه بودند كه در بهار عرب نقش مهمي  ها و باشگاه فوتباليست
 اي كمك كردند تا انقالب شان شكل بگيرد. بازي كردند و با تأثير بي سابقه

از تيم   Brendon Ayanbadejoدو بازيكن ليگ ملي فوتبال، برندن آيانبادهو 
قهرمان سوپربول از   Scott Fujita و اسكات فوهيتا  Pro Bowlerپرو بولر 

به طرفداري از  2009در پاييز  New Orleans Saints نيواورلئان سينتس 
صحبت كردند. (ستارة بسكتبال استيو نَش، راب  )LGBT )8برابري ازدواج 

 New Englandنيوانگلند پيتريات  از Rob Gronkowskiرانكوسكي 
Patriotاهان ، مايكل استرMichael Strahan   از نيويورك جاينتNew 

York Giantشون آوري از نيويورك رنجر ،New york Ranger چارلز ،
ها پيوستند؛ و بازيكنان ديگري نيز كه مايل  باركلي، مايكل اروين به آن

بودند از چيزي كه تا همين اواخر در اتاق رختكن تابو شمرده مي شد، 
 آشكارا صحبت كنند.)

رهاي سياسي ديگري اخيراً در جهان ورزش منفجر شده. تعطيل كار انفجا
تري به معرض نمايش  طعمي از بحران اقتصادي وسيع )NBA )9 و NFLدر 

گذارد كه توجه جنبش اشغال را نسبت به اين امكان ظاهراً داراي امتياز 
و برانگيخت. اتهام تكان دهندة تجاوز به كودك در دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا 

تر در زمينة فساد در انجمن ملي ورزش  موضوعات گسترده
، مسايل سياسي ديگري را دامن زد كه مشخصاً )NCAA )10دانشگاهي

هاي خود انتظار اجراي  كرد كه ما از دانشگاه اي صحبت مي دربارة وظيفه
ورزش » توليد درآمد«ها را داريم. ورزشكاران كالج در واكنش به موضوع  آن

هايي امضا كردند تا تشكيالت خود را از قيد اين  تبال اعالميهفوتبال و بسك
 سيستم زشت و به شدت فاسد رها سازند.

****** 
اين حركات همبستگي كوچك ممكن است بنظر كم اهميت برسند، اما مهم 
هستند. ما چه دوست داشته باشيم چه دوست نداشته باشيم، ورزشكاران 

ها واقعاً مدل چه  رد كه پرسيده شود آنمدل هستند، بنابراين ارزش آن را دا
 هستند؟

گرايي احمقانه، تعداد بيشتري از  اگر بجاي مدل شدن بخاطر مادي
درباره ي  –ورزشكاران دركي از آگاهي جمعي گسترده از خود نشان دهند 

همة ما وضع بهتري خواهيم داشت. حتا  –موضوعات سياسي يا غير سياسي 
يك ورزشكار موافق نباشم، تنها همين كه او هنگامي كه من با نظر سياسي 

آورد و بحثي را دامن  تري را بوجود مي گويد كه گفتگوي كامل چيزي مي
گيريم، و اين اهميت  زند بيش از آن چيزي است كه ما از كنگره مي مي

 بالقوه دارد.
تر  اي بزرگ ي خود در جامعه را بخاطر انگيزه ورزشكاراني كه جايگاه برجسته

ي باد مي شوند، انعكاس صداي ترق و  اندازند و تبديل به پرّه يبخطر م
مبارزة  1968شويم. در سال  اي وارد مي ي تازه تروقي است كه به دوره

سياسي بخشي از اكسيژن جهان ورزش بود. مردم و مسابقات ورزشي كه ما 
 كرديم بوسيلة مبارزات خياباني شكل گرفتند. تماشا مي

شود،  هايي ديده مي ) شورش11يانه تا باختر ميانه (در زماني كه از خاورم
ها در ميان مردم نگاه كرد و توجه كرد كه دژ ورزش  توان به واقعيت مي



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٧٢  109ي  آرش شماره

» تعطيل تاريخ« 1990هاي غيرسياسي  آمريكا نيز ترك برداشته است. سال
ناميده شد. بسيار خب، تعطيالت به پايان رسيد و تاريخ با يك انتقام 

بور از خندق بنحو طاقت فرسايي انجام شد و وارد اتاق ع –بازگشته است 
 رختكن شد.

هاي  چرا ورزشكاران هر چه بيشتري به صدا در آمده اند؟ برخي به رسانه
كنند، بخاطر آن كه  اجتماعي بعنوان يك سيستم حساس پخش اشاره مي

اعتماد ندارند. صدوچهل » مكتب قديم«نسلي از ورزشكاران به گزارشگران 
شود و فيس بوك اين توانايي گفتگوي مستقيم با  فجر ميحرف من

 طرفداران را ارايه مي كند.
تعريف نام «تئوري ديگر اين است كه بازيكنان اكنون بدليل تبليغات، براي 

اند. من در يك سمينار براي بازيكنان صفر  ترغيب شده» و نشان خود
بود كه چگونه كيلومترِ انجمن ملي بسكتبال، جايي كه موضوع مسلط اين 

توانند تشخص خودشان را پيدا كنند و يك شخصيت بياد  بازيكنان مي
كردم. فقط تكرار  ماندني براي مخاطبان خود خلق كنند، صحبت مي

دهيم و يك بازي انجام  ما صدوپنجاه درصد مي«هايي مثل  وار كليشه طوطي
ه ترين ، كه امروز بعنوان يك مسئوليت ديده مي شود. اما قانع كنند»بده

دليل بسادگي اين است كه، همانطور كه گرِگ مونرو گفته، جهان تغيير مي 
 كند و ورزشكاران بخشي از اين جهان هستند.

، 2011با وجود اين، بلند كردن صدا هنوز هزينه دارد. اين را ما در ماه مي 
اوساما بن الدن، توسط سگ  ،»9/11طراح«پس از آنكه رهبر القاعده و 

روي دريايي اياالت متحده كشته شد، ديديم. بدنبال كشتن او هاي ني ماهي
ي  پرستي عمومي استقبال كرد. از هلهله جهان ورزش از طغيان وطن

شب «هاي  خودجوش چهل هزار طرفدار در فيالدلفيا تا هياهوي جشن
هاي سراسر كشور، جهان ورزش در سرور و  در استاديوم» سپاس ارتش

 الدن، غرق در شادي شد.شادمانيِ فوت دراماتيك بن 
و در جريان - اما برخي ورزشكاران جرأت كردند با اين حركت مخالفت كنند

هاي آزادي بيان در ورزشوكراسي  روند آن درس سختي دربارة محدوديت
پيشين » All-Americanآمريكنِ  -آل«رابرت،  -آموختند. كريس داگالس

، در پاسخ به Milwaukee Buckبسكتبال ممفيس و بازيكن ميلواكي باك 
مرگ بن الدن باندازة يك كتاب دعا دليل و حجت آورد كه چرا به اين 

هاي ديگر، در توئيتر خود گفت،   پيوندد. او، ضمن واكنش جشن نمي
مرگ خرج برداشت تا يك نفر كشته شود. ده سال و دو جنگ  919،967«

يكا) تخميناً هزينه برداشت تا اين آدم كشته شود. براي ما (اياالت متحد آمر
دالر هزينه داشت تا اين آدم كشته شود. خب، ما  1،188،263،000،000

 »برديم. هاااااا. (طعنه)
بود و بايد » كودن«و » احمق«ناسزا، تهديد، و اين باور عمومي كه او 

است كه » بي شعوري«بست چون آدم  اش را مي »دهان [فحش] ابله«
رابرت  - ف سرازير شد. داگالساش پيدا شده، از همه طر ناگهان سروكله

گويم هيچ ربطي به  چيزي كه من مي«سعي كرد در توئيتر مقابله كند، 
 9/11هاي  يا آن آدم (بن الدن) ندارد. من هنوز درمورد خانواده 9/11

هاي جنگ هم ناراحتم... آيا مردم  درمورد خانواده بهمان اندازهناراحتم، اما 
يكا برو بيرون، چون من مخالف مرگ گويند از آمر باين دليل به من مي

هستم؟ چون من مخالف جنگ ده ساله  گناهان بيشتري بيروزمرة 
هستم؟ چه به سر آزادي بيان ما آمده؟ چيزي كه من امشب فهميدم اين 
است كه ورزشكارها نبايد افق ديد داشته باشند. اما من اهميت نمي دهم. 

 Rashard هال ارد مندنرش» درمورد چيزها احساس معيني داريم. همما 
Mendenhallدوندة پشتيبان پروبول ، Pro Bowl ورگ استيلرز  از تيم پيتسب

Pittsburgh Steelers،  ،با اظهار نظرش حتا تعجب بيشتري برانگيخت
خواهيد بن الدن را ببينيد كه در جهنم مي  شمايي كه مي گوئيد مي«

دا چگونه درمورد پرسم كه خ سوزد و روي خاكسترش بشاشيد، از شما مي
» گيرد؟ قلب شما احساس مي كند؟... چه نوع آدمي مرگ را جشن مي

رود و ترديد خود را نسبت به داستان رسمي حملة  تر مي هال بعد پيش مندن
 Don Banksشود كه دان بنكس   ابراز مي كند، و موجب مي 9/11

اي با عنوان  همقالاسپورت ايلوسترِيتد، ي  ي ارشد فوتبال در نشريه نويسنده
 بنويسد.» عيار بلغور مي كند مهمالت تمام NFLهال آخرين بازيكن  مندن«

خشم و عصبانيت بحدي شدت پيدا كرد كه سرپرست تيم استيلرز، آرت 
، يكي از حاميان مالي بزرگ پرزيدنت اوباما و سفير Art Rooneyروني  

درمورد توئيترها  اي رسمي واقع ناگزير شد اظهارنامه آمريكا در ايرلند، در
ام، بنابراين دشوار است توضيح  من با رشارد صحبت نكرده«صادر كند كه، 

داده شود يا حتا درك كرد كه منظور او از اظهارات توئيتري اخير او چيست. 
تمامي سازمان استيلرز از عمليات نيروي نظامي كشورمان بسيار مفتخر 

اين همه به بازگشت سربازان ما توانيم اميدوار باشيم كه  است و ما تنها مي
 »به كشور منتهي شود.

  

  
  

شما خواه بخشي از جنگهاي دهة اخير را حمايت بكنيد يا نه، اين امر بايد 
روشن باشد كه نگاهبانان فرهنگ ورزش سعي دارند به ورزشكاران يك 
درس بياموزند: شما حق خود را براي داشتن عقيده، جز انتخاب كفش 

ايد. اين چيزي است كه تا مغز  ورزشي، تفويض كردهورزشي و نوشابة 
استخوان جهان ورزش ما جريان دارد. اين ايده كه: ورزشكاران، بويژه 

 »خفه شوند و بازي كنند.«ورزشكاران رنگين پوست، بايد فقط 
هال بي آن كه توجه داشته باشند عجيب ترين  رابرت و مندن -داگالس

اند. بازيكنان بوسيلة مديريت،  اش ساختهرا ف» نه -سياست«تضاد اين قانون 
هرگز «شوند كه قوانين را رعايت كنند، و  ها قوياً ترغيب مي خانواده و رسانه

اما خواه ما اين موضوع را برسميت بشناسيم يا  - » از سياست صحبت نكنند
اي ما سايه افكنده. من اين  نه، يك فضاي بشدت سياسي بر كل ورزش حرفه

كنم كه مردم  گويم چون در شهري زندگي مي علت نمي حرف را فقط باين
حمايت مي كنند. اين حرف را به اين علت » رد اسكين«از تيمي بنام 

كنند كه بطور جمعي  گويم كه در هر واقعة ورزشي، ما را تشويق مي مي
اي با  پرستي و قدرت نظامي را كه در هر گوشه هاي ملي گرايي، وطن جلوه

بگيريم. بعالوه، سياست تجارت بزرگ و معامالت گل آراسته اند، جشن 
حمايت مالي بزرگ، ميدان هاي ورزشي را اشباع كرده است. يك بار، 

را  2خواهند در هرثانيه آگهي هاي مرد عنكبوتي صاحبان بيس بال مي
كنند كه طرفداران ورزش با خشم  بگذارند، و تنها زماني عقب نشيني مي

اي  فوتبال كالج، باصطالح آماتورها، به اندازهطغيان مي كنند. حتا بازيكنان 
خجلت زده شده ) NASCAR)12به آگهي هاي تجارتي بسته شده اند كه 

است. اگر فقط صاحبان تيم هاي هوادار ورزش مي توانستند يك آبجوي 
جمعي از خوشحالي  سرخ، سفيد و آبي اختراع كنند، ممكن بود دسته

  سكندري بخورند.
ها را از  ايم كه ورزشكاران اين دوره سراسر تاريخ ديده، ما همچنين در اما

اند و بعد آن را بجاي خود برگردانده اند. اين هنگامي اتفاق افتاده  سرگذرانده
ها از سكوي رفيع و بشدت تجاري شدة خود براي گفتن چيزي دربارة  كه آن

اند كساني را كه در قدرت هستند  جهان استفاده كرده و جرأت كرده
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سازند. دليلي وجود دارد كه ما كساني مانند جكي رابينسون  خاموش
Jackie Robinson)13(  را با جنبش حقوق مدني در ارتباط مي بينيم؛

 Billie Jean؛ بيلي جين كينگ1960) را با جنبش سالهاي 14محمد علي(

Kin)15 (را با جنبش زنان؛ يا تام وادلTom Waddell)16(  قهرمان المپيك
اين  )LBG)17. گذار بازيهاي همجنس گرايان را با حقوقو بنيان 1968

كه  –وقت فقط يك نمايش نبوده  كند كه ورزش هيچ تاريخ يادآوري مي
تواند احساسات را براي تغيير اجتماعي تلنگر  ورزش ظرفيتي دارد كه مي

 بزند.
فرهنگ ورزش ما، شيوة انديشيدن اجتماعي، روابط و آرايش قدرت را شكل 

تصور ما را از خود كه  -زش جايگاهي دارد كه مفاهيم فرهنگي مي دهد. ور
كه هستيم و چگونه يكديگر را مي بينيم، نه تنها بعنوان آمريكايي بلكه 

را آشكار مي سازد. شيوه اي كه ما مسايل  -همچنين بعنوان يك فرد 
شان بحث مي كنيم، قالب ريزي  هفهميم و دربار جنسيت، نژاد و طبقه را مي

. و، مانند هميشه، براي درك اين كه چگونه با اين نُرم ها و كند مي
ساختارهاي قدرت مذاكره شود، مبارزه شود، و در برابرشان مقاومت شود، 

 تعيين كننده است.
ها مسايل مهمي هستند، مسايل مهمي كه نگاهبانان ورزش مايل  اين

ينه را نيستند مورد سؤال قرارشان داد. اين كتاب پرسش هايي در اين زم
مطرح خواهد كرد. هدف اين كتاب اين است كه به تمام اين سروصداهايي 
كه حاميان و دالل هاي مجموعة صنعت ورزش تالش مي كنند، و نمي 
توانند، ناديده گرفته شود، معني ببخشد. ما به تمام راههايي كه ورزش، 

اند  ودههايي كه در سالهاي اخير در برخورد با هم ب سياست، انقالب و واكنش
هاي سياسي  نگاه خواهيم كرد و سعي خواهيم داشت  بفهميم كه آيا پيام

هاي اخطاري است براي  واقع نشانه اي كه از طريق ورزش جريان دارد، در
 همة ماست. اميدوارم بتوانم نشان دهم كه دست به قمار بزرگي نزده ام.

****** 
 از زمين بازي به زمين سياست

ي شروع شد من در مديسون [ايالت ويسكانسين] بودم اي كه راه پيماي هفته
ها با چه بلوغي، از تظاهرات  ديدي كه آن و شگفت انگيز بود وقتي مي

اي و هيجان  ريزي شده تا چيزهايي بهمان اندازه پرخاشگرانه، توده برنامه
ها سال در اين كشور ديده نشده بود، آرايش  زده كه چيزهاي ديگر، كه ده

ه با روز والنتاين شروع شد، زماني كه اتحاديه ي معلمان اند. هفت داده
فرماندار واكر: «اي در دست داشتند كه مي گفت:  پالكاردهاي چاپي حرفه

بياد دارم كه با خود فكر كردم اين پالكارد، صادقانه » قلب داشته باش
ها بيرون  بگويم، خيلي سست است. اما بزودي دانش آموران از كالس

ها بيماري اعالم كردند. راه پيمايي هاي فرعي ديگري به  ريختند و معلم
ميدان آمدند، و از نقاط مختلف سرتاسر مديسون، در عمارت كنگره بهم 

شد صدها  پيوستند. من از يك نقطه به نقطة ديگر مي دويدم، احساس مي
هزار آدم از شش تا شصت ساله با فرياد و خشم همه جا را پر كرده اند. 

كاردها آشكارا به حوادث خاورميانه كه اوايل همان سال رخ انبوهي از پال
تواند دموكراسي داشته باشد، چرا  اگر مصر مي«داده بود، اشاره داشتند: 

 ».خواهيم نه ديكتاتور ما فرماندار مي«و » ويسكانسين نتواند؟
اما چيزي كه اين نويسنده ي ورزشي مبهوت، كه خودش سهمي در اين 

هده كرد، نشان ها و سرودهاي خشمگيني بود كه تظاهرات داشت، مشا
همانقدر برجسته و جالب بودند كه ميزان كالهها و كت هاي نازك تيم 

هاي پكرز خود را روي هم مي گذاشتند،  پكرز. اگر تظاهر كنندگان لباس
را پر كند. (من  )Lambeau Field)18 توانست تمام ميدان ورزشي َلمبو مي

م، و برايم دشوار است تصور كنم كه يك تظاهرات ا در نيويورك بزرگ شده
و   Jets كارگري با توده هاي كارگر و دانشجو، با اينهمه لباس تيم جتس

شركت كنند.) پالكاردهايي به  دو تيم فوتبال نيويورك][ Giants جايِنت
بازكن [Aaron Rodgers آرون راجرز «نمايش گذاشته بودند كه نوشته بود: 

اسكات واكر «و » ي اتحاديه است، من هم هستم. اينده] يك نمتيم پكرز
ي  تيم پكرز بوسيله«يك شعار مي گفت، ». ها] است طرفدار تيم بيرز [خرس

ها  من با يكي از معلم» ي ثروتمندان شود، دولت بوسيله مردم اداره مي
ويسكانسين به نوعي يك دولت “صحبت كردم، او بنحو دقيقي توضيح داد: 

اش با طرفداران  رز هم يك تيم مردمي است، مالكيتمردمي است و پك
آنست... از حقوق كارگران دفاع كردن يعني طرفدار تيم پكرز بودن. اين هر 
دو يكي است. وقتي ما واكر را با پيراهن پكرز مي بينيم، مثل اينست كه به 

 )...19”(ما دشنام مي دهد.
برنده ي سوپر بول  العاده ترين قسمت اين نمايش، فقط سمبل هاي اما فوق

هاي مديسون نبودند، خود اعضاي تيم پكرز بودند. برادي پاپينگا  در خيابان
و جيسون اسپيتز از بازيكنان وقت و كرتيس فولر، كريس جك، چارلز 
جوردن، باب النگ و استيو اسكونيِوسكي بازيكنان سابق تيم، اظهارنامه ي 

 زير را در اوج تظاهرات مديسون صادر كردند:
وقفه در زمين بازي است كه تيم پكرز و  دانيم كه كار تيمي بي ما مي«

ويسكانسين را اهميت بخشيده. ما بعنوان  تيمي كه در مالكيت مردم است، 
قادر نبوديم بازي سوپر بول را بدون حمايت طرفداران خود ببريم. همين 

مي  ي كاركنان دولتي است كه ايالت ويسكانسين را اداره فداكاري روزانه
ها معلمان، پرستاران، و كارگران مسئول نگهداري كودكان هستند  كند. آن

كنند. اما اكنون، فرماندار، واكر، در  كه از ما و از خانواده ي ما مراقبت مي
ها بگيرد.  ها را از آن يك حمله ي سياسي بي سابقه سعي دارد حقوق آن

طبقه ي متوسط  حق مذاكره درباره ي دستمزد و مزايا شالوده ي بنيادي
ماست. اتحاد كارگران همان كنترل بر قدرت شركتهاست و براي باال بردن 

كارگران كمك مي كند. سنت طوالني ويسكانسين تمام استاندارد جامعه، به
در اجازه داشتن كارگران بخش عمومي كه صداي خود را درمورد شغل خود 

حق، ثُبات  براي دولت كار كرده است. اين 1930باشند، از   داشته 
بيشتري در روابط ميان كار و مديريت بخشيده و رويكردي مشترك در كار 
عمومي داشته است. اين كارگران بخش عمومي، قهرمانان هر روزه ي 

خواهيم كه  ويسكانسين هستند و ما از فرماندار و مجلس ايالتي مصرانه مي
 »ها سلب نكنند. اين حقوق را از آن

****** 
ره هاي اعتراضي عميق روبرو هستي، رفتن بسراغ كساني هنگامي كه با دو

كه قبالً اين شرايط را از سرگذرانده اند، معني معيني دارد. من با دكتر جان 
كه مشت خود را  1968قهرمان المپيك  )John Wesley Carlos)20 كارلوس 

در دستكش سياه در المپيك مكزيكو سيتي باال برد، صحبت كردم. جان 
ي گفتن حقيقت به قدرت از جانب ورزشكاران را بخوبي كارلوس بها

ها به حمايت از تظاهركنندگان بيش از  شناسد، و باور دارد كه اين اقدام مي
ها اقداماتي شرافتمندانه است. دكتر كارلوس آن روز  حق شناسي است: اين

 به من چنين گفت:
كه اين كنم فرماندار واكر درك كند كه كارگران هستند  من فكر نمي“ 

اند و كارگران هستند كه بافت جامعه ما را انسجام  مملكت را ساخته
بخشيده اند. كارگران مردماني از توده ها هستند. براي او يا هر شخصيت 
سياسي ديگري كه سعي كند دستمزد كارگران را قطع كند، بهداشت را از 

ها را  هد آنها بگيرد، اتحاديه هايشان را داغان كند، يا بهر شكلي بخوا آن
توان گفت مسخره است... من آنچه را كه  تحت انقياد درآورد فقط مي

كنند و براي حقوق  كارگران، دانشجويان، ورزشكاران، و تمام معترضان مي
ها هستم. هر  كنم و هزار در صد با آن خود به پا خاسته اند، ستايش مي

 ين را مي گويد.فردي از جهان ورزش كه قلبي يا دركي از انسانيت دارد هم
****** 

ترين شخصيت ورزشي كه در جنبش اشغال وال استريت صحبت  برجسته
، دكتر جان كارلوس بود. وقتي دكتر كارلوس 1968كرد، فردي از سالهاي 

به پارك زوكوتي رسيد، در حالي كه من پشت سر او مي رفتم، با دريايي از 
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ينه و هر سني، شانه ر پيشهرج و مرج منظم روبرو شد. انبوه جمعيت از ه
ه حالت آماده باش و از باالي ي هم گرد آمده بودند. پليس ها ب به شانه

هاي مجلل شان با خشم به پايين مي نگريستند. طيفي از پالكاردهاي  اسب
ما «تا » درصد هستند 99مهاجران بدون مدرك بخشي از «دست ساز از 

» اليات بر ثروتمندانم«تا » را بخاطر داريم )٢١(Troy Davisديويس تروي
سراسر ميدان را احاطه كرده بود. جان كارلوس نگاهي به من كرد و گفت، 

 »ي خودش باشه. چقدر عاليست كه آدم توي خونه«
با كمك انتظامات جنبش اشغال وال استريت كه ما را براي صحبت دعوت 

 ) باز22كرده بودند، توانستيم راهمان را به جلو، در برابر مجمع عمومي(
كنيم. وقتي من از سرپرست تيم برنامه پرسيدم كه آيا جان كارلوس 

تواند فقط چند كلمه صحبت كند، او نگاه پرسش آميزي به من كرد و  مي
اي بر باالي سكوي مدال، در حالي  پرسيد او كيست. من با تقليد مرد خسته

كه سرم را پايين آوردم و مشتم را باال بردم، جوابش را دادم. دخترك 
اگهان چهره اش درخشيد. او كسي بود كه سالها، شايد چندين دهه پس از ن

متولد شده بود و با اين همه موضوع را دريافت. جان كارلوس  1968
من «برود. او با صداي خش دار خود گفت، » ميكروفن مردم«توانست پشت 

براي شما اينجا هستم. چرا؟ چون من شما هستم. ما پس از چهل و سه 
اي وجود دارد كه بايد برنده شد. امروز  ا هستيم چون هنوز مبارزهسال اينج

 »هاي ماست كه مي آيند. براي ما نيست، بلكه براي بچه
روز بعد، ما در يك برنامه ي تلويزيوني هستيم و از دكتر كارلوس سؤال مي 

آيا شما واقعاً بين آنچه كه در المپيك انجام داديد و آنچه كه اين «شود، 
با خوابيدن در پارك زوكوتي انجام مي دهند، ارتباطي مي  `جوانان´

اوه، من مسلماً ارتباطي مي بينم. اين «دكتر كارلوس جواب داد، » بينيد؟
عدالتي عمومي در  ، با توجه به بي1968ارتباط خيلي روشن است. در سال 

جهان، ديگر جاي مناسبي براي بپا خاستن جز در بازيهاي المپيك نبود. در 
عدالتي اقتصادي در جهان، ديگر جاي مناسبي  ، با توجه به بي2011سال 

 »براي بپاخاستن جز درست در وال استريت باقي نمانده.
 ها: زير نويس

بازيكن بيس بال سياهپوست آمريكايي كه پرتاب توپهاي او بسيار معروف  - 1
فات و و 1906جوالي  7اي درآورد. متولد  بوده و او را بصورت شخصيتي افسانه

 .1982جون  8
2- Hoodie or Hoody .نوعي گرمكن با كاله 
3- Skittles نوعي شكالت ريز رنگارنگ با پوستة شكر سخت كه داخل آن با ،

 مخلوطي از شكر، شيرة ذرت و روغن هستة خرما پر شده.
4- Arizona iced tea 
5 - National Basketball Association (NBA( 
6- Associated Press, “Wade, Heat speak out on shooting death of 

Florida teen,”March 24, 2012. 
http://www.nba.com/2012/news/03/23/heat-

statement.ap/index.html 
 همان  - 7
 8-  .lesbian, gay, bysexual and transgender (LGBT( 
9 - National Basketball Association 

10- National Collegiate Athletic Association 
نويسنده به تظاهرات و اعتراضات ويسكانسين در قسمت غربي مركز آمريكا  -11

 اشاره دارد.
انجمن ملي مسابقات اتومبيل راني، كه پس از مجمع ملي فوتبال مهمترين  -12

 اي ورزش  را در آمارهاي تلويزيوني آمريكا دارد. نمايندگي انحصاري حرفه
آمريكايي است كه در يكي از مهمترين تيم هاي ببيس بال  - اولين آفريقايي -13

)Major League Baseball در عصر ما بازي كرده. شخصيت نمونه و استعداد (
انكارناپذير رابينسون، بنيادهاي سنتي جدايي سازي نژادي آمريكا را برمال ساخت و 

حقوق هاي ديگر زندگي آمريكايي را. جكي رابينسون در جنبش  همچنين جنبه
 اي دارد. مدني آمريكا نقش برجسته

، 1964در اصل بنام كاسيوس كلي شناخته مي شد. او نام خود را در سال  -14
پس از پيوستن به حزب ملت اسالم به محمدعلي تغيير داد و بدنبال آن مذهب 

دهد  با اين استدالل كه مذهب او اجازه نمي 1967سني اسالم را پذيرفت. در سال 
بازي و رفتن به جنگ ويتنام سر باز زد و بهمين دليل محكوم به پنج از خدمت سر

سال زندان گرديد، عنوان قهرماني از او گرفته شد، و جواز بوكسوري او لغو گرديد. 
او زنداني نشد و بمدت چهار سال جنگيد تا توانست در دادگاه پيروز شود. محمد 

 علي اولين و تنها قهرمان سنگين وزن جهاني بود.
، بازيكن تنيس و بازيكن شماره يك در جهان در 1943نوامبر  22متولد  -15

عنوان برنده در طول حرفة خود دارد. او همچنين يكي  39اي بوده. او  تنيس حرفه
در برابر بابي » نبرد جنسيت ها«از فعاالن برابري جنسيتي و برندة مسابقة تنيس 

يس زنان، تيم جهاني تنيس، و است. او بنيانگذار انجمن تن 1973ريگ، در سال 
 بنياد ورزش زنان است.

، بنيانگذار المپيك 1937ورزشكار هموسكسوئل آمريكايي، متولد اول نوامبر  -16
در سن فرانسيسكو، كه بعداً نام آن  1982در  Gay Olympicsها  هموسكسوئل

 بوسيلة كميتة المپيك اياالت متحده به بازيهاي هموسكسوئل تغيير داده شد.

 هستند. lesbian, gay, bisexual, transgenderمخفف و حروف اول كلمات  -17

استاديوم محلي تيم گرين بِي پكرز از تيم هاي كانون ملي فوتبال است كه در  -18
افتتاح گرديد. اين  1957محل سابق استاديوم شهر ساخته شده و در سال 

قرار دارد، و ظرفيت آن  استاديوم در گرين بي (خليج سبز) در ايالت ويسكانسين
 نفر است. 73،094

، اسكات واكر، فرماندار ايالت ويسكانسين، اليحه اي بنام اليحه 2011در فوريه  -19
ي ترميمي بودجه ي ويسكانسين به كنگره ي ايالتي ارايه كرد كه با تصويب آن به 

لب ها س ميزان قابل مالحظه اي حقوق كاركنان و كارگران بخش عمومي را از آن
مي كرد. بدنبال اين پيشنهاد بالفاصله معلمان، پرستاران، كارگران و كاركنان بخش 
عمومي، دانش آموزان و دانشجويان، و... در اعتراض به اليحه، تظاهرات وسيع و بي 
سابقه اي سازمان دادند و ساختمان كنگره را اشغال كردند. يكي از مهمترين مواد 

نگيخت، لغو حق چانه زني يا مذاكره ي جمعي ميان  اليحه كه اعتراض عمومي را برا
نمايندگان كارگران و كارفرما بود. حق مذاكره ي جمعي، كه با مبارزات طوالني 
كارگران بدست آمده، فرايندي است كه هدفش رسيدن به يك توافق براي تنظيم 

ت شرايط كار، ميزان دستمزد، ساعات كار، آموزش حرفه اي، بيمه، بهداشت و امني
محيط كار، اضافه كار، غرامت، بازنشستگي، مرخصي با حقوق در روزهاي بيماري، 
حق شكايت، حق شركت در تنظيم امور محل كار، شركت يا كارخانه و از اين قبيل 

 است.

متر  200و برنده ي مدال برنز  …يارد در  100، ركورد دار 1945متولد  -20
رام او به قدرت سياهپوستان بهمراه . اداي احت1968جهاني در المپيك تابستاني 

، كشمكش هاي سياسي زيادي بوجود 1968تامي اسميت در المپيك تابستاني 
آورد. پس از يك دوره دوندگي به كانون ملي فوتبال (آمريكا) و كانون فوتبال كانادا 

اي  پيوست. بعد از آسيب هايي كه بر او وارد آمد خود را بازنشسته كرد، ورزش حرفه
 .ار گذارد و مربي شدرا كن

ر ايالت جورجيا به اتهام قتل يك پليس د 2011سپتامبر  21تروي ديويس در  -21
ي تروي ديويس با پيچيدگي هاي حقوقي بسياري روبرو بود و سه  اعدام شد. پرونده

بار اعدام او متوقف شد، زيرا روايت شهود و گزارش حادثه با تناقض ها و تضادهاي 
هاي سياسي، حقوقي و  بعالوه سازمانهاي حقوق بشر و شخصيتزيادي همراه بود. 

هنري متعددي از او دفاع كرده و از دادگاه ايالتي و دادگاه عالي درخواست بخشش 
او را داشتند. باالخره براي بار چهارم تاريخ اعدام او را تعيين كرده و با وجود 

ا، با چهار ساعت اعتراض هاي عمومي و عريضه اي با نزديك به يك ميليون امض
 تأخير، او را اعدام كردند.

ي خود را دارد. بطور مثال، در اينجا،  جنبش اشغال ادبيات و زبان ويژه -22
» مجمع عمومي«آيند  ها مي جمعيت مردمي را كه به هواداري و حمايت آن

)general assemblyتر ميكروفن را  ) مي نامند، يا در چند سطر پايين
 گويند. مي   People's Mic»ميكروفن خلق« يا» ميكروفن مردم«

  *پانويس ها از مترجم است.
* 
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  فوتبال زنان

  

 
  

 مقدمه:

ي ورود زنان به دنياي فوتبال نشانگر موانعي است  نگاهي كوتاه به تاريخچه
كه در جوامع مختلف همواره بر سر راه زنان وجود داشته است. اولين كلوپ 

ميالدي تأسيس شد. در زمان  1894 فوتبال زنان در انگلستان در سال
شد  هاي مختلف زنان برگزار مي جنگ جهاني اول بازيهاي متعددي بين تيم

بعد از جنگ و برگشت مردان  گشت. و درآمد آن صرف امور خيريه مي
 1921ي زنان كمتر شد تا اين كه در سال  اهميت مسابقات خيريه

فعاليت زنان پشتيباني فدراسيون فوتبال انگليس از باشگاهها خواست از 
  نكنند و درخشش فوتبال زنان پس از اين فراخوان كمرنگ شد. 

ي  شد در همه ي فوتبال كه ورزشي مردانه تعريف مي ورود زنان به عرصه
ي آن در فرانسه است كه اولين  كشورها با مشكالت زيادي همراه بوده نمونه

خالفتهاي زياد مردان با م 1917ي بين دو تيم فوتبال زنان در سال  مسابقه
  مواجه شد.

ي زماني بين اولين مسابقات زنان و ورود آنها به جام جهاني  نگاهي به فاصله
نشاني از سختكوشي مردان در ممانعت از سهم برابر زنان از  1991در سال 

  حقوق خود در همه جاي دنياست. 
تبال ي فو اين تأخير در كشورهايي چون ايران مسلماً بيشتر است. سابقه

گردد.  ميالدي برمي 60شمسي مصادف با دهه  40ي  زنان در ايران به دهه
هاي محلي و  بان وارد تيم دختران ايرانيِ عالقمند ابتدا به عنوان دروازه

به شكل  1349شدند. زنان در سال  خيابانيِ مردان موسوم به گل كوچك 
نها اختصاص رسمي اجازه يافتند فوتبال بازي كنند و محلي براي تمرين آ

داده شد. باشگاه تاج اولين باشگاهي بود كه تيم فوتبال دخترانش را تشكيل 
  هاي پرسپوليس، ديهيم و عقاب اين رويه را ادامه دادند. داد. بعدها تيم

وقوع انقالب و بر سر كار آمدن حكومتي اسالمي سد عظيمي در مقابل 
ي بعد از به قدرت ادامه و پيشرفت اين ورزش گذاشت. رژيم جمهوري اسالم

توجهي چشمگيري نشان داد چه  رسيدن در رابطه با فوتبال مردان هم بي
رسد به دادن امكانات به زنان. سالها بعد آن هم به دليل فشارهاي اجتماعي 
و خواست پيگير زنان بود كه رژيم با اعمال شرايطي غيرقابل قبول و گاهاً 

ن در زمينهاي تمرين شد. اما زنان فراتر از تحمل انساني ناچار به پذيرش زنا
هاي ممنوعه را درنوردند اين  خواستند به هر قميتي شده عرصه ايران كه مي

بار نيز به اين شرايط عصر حجري جمهوري اسالمي تن دادند تا بتوانند 
ي آزمايش بگذارند. زنان  هاي جديد به بوته هاي خود را در زمينه توانايي

هاي بازي دست  به مردان بسيار ديرتر به زمين ايران عليرغم اين كه نسبت
را به  55تيم فوتبال زنان ايران در جهان جايگاه  2010يافتند اما در سال 

دست آورد كه اين جايگاه باالتر از جايگاه فوتبال مردان ايران در همان 
  بندي است.      رده

****** 

  باالخره دخترها راهش را پيدا مي كنند
  بريپيم -نجمه موسوي

دومين باري بود كه توجهم به ورزش فوتبال چندان جلب شد  1998سال 
كه پاي تلويزيون بنشينم و بعضي از مسابقات را تماشا كنم. از تبي كه 

گير شده بود بر كنار نمانده بودم. اين تب زماني به اوج خود رسيد كه  همه
هم قرار گرفتند  تيم ايران و امريكا در مقابل جام جهاني فرانسه، كشي در قرعه

كردم.  ها بود دور از ايران زندگي مي و ورزش با سياست در هم آميخت. سال
تبعيدي بودم و حاكمانِ بر خاكم مرا از ديدارش محروم كرده بودند. بازي 

ها و پرچمي كه برايم ناشناس بود وارد  شروع شد. بازيكنان ايراني با لباس
تر سرودي بود كه هيچ حسي را  ندهده تر و تكان زمين شدند و از همه عجيب

كردم  شان را كه نگاه مي انگيخت. حس عجيبي داشتم. بازي در درونم برنمي
ي فوتبال نگاه  ها پيش برگشتم. زماني كه براي اولين بار مسابقه به سال

هاي  توانم بگويم هيچ گاه طرفدار هيچ يك از تيم كرده بودم. در كل مي
هم نيستم و به طور كلي به اين ورزش نظر  فوتبال نبوده و در حال حاضر

زماني بوده كه  ،لطفي هم ندارم اما هر بار كه توجهم به آن جلب شده
كردن  فوتبال با سياست مخلوط شده و تن خود را به هدفي ديگر فراي وارد

  ي حريف ساييده است.  توپ به دروازه
اي بودم  تجربه كمگذرد، من جوان كم سال و  ها از آن مي بار اول نيز كه سال

نبرده  عدالتي اجتماعي در ايران پي كه اگرچه هنوز به درستي به مفاهيم بي
بودم و در اين مسير هنوز حركت جامعي نكرده بودم اما به دليل مطالعاتم از 

گيريهاي اسراييل  خبر نبودم و موضع گذشت بي اتفاقاتي كه در منطقه مي
كه به ما چندان دور هم  -ز جهان عليه فلسطين و درگيريهاي اين منطقه ا

تفاوت نبودم. پس وقتي قرار  انگيخت و نسبت به آن بي خشمم را برمي -نبود
ي  شد ايران و اسراييل با هم بازي كنند من نيز كه برخالف همه

ام را  هايم تا به حال عكس هيچ فوتباليستي كالسور درسي همكالسي
ودم و اين مقابله را با توجهي ويژه نياراسته بود نيز منتظر نتيجه اين بازي ب

شناختم حتا به  ها را نمي نگاه كردم. آن روز چون هيچ يك از فوتباليست
خاني بود كه گل پيروزي را وارد دروازه  يادم نماند كه اين پرويز قليچ

اي  اسراييل كرد. آن چه در آن زمان برايم مهم بود شركت در حس عمومي
ي ايرانيان را در مقابل تيم  مراه آن تقريباً همهبود كه تيم ايران را و به ه

اسراييل و در اصل در مقابل سياست اسراييل تبدار كرده بود. از پسِ آن گلِ 
ها ريختند و شادي كردند و من نيز.  فرداي  معروف بود كه همه به خيابان

هايم شاهد گزارشات و هيجانات دختراني كه از  آن روز در جمع همكالسي
  آوردند بودم. ر در ميفوتبال س

گشتم. منتظر بودم  با نگاه كردن به بازيها به دنبال آن حس مي 1998سال 
دلم از شادي بلرزد اما هيهات كه سياست بيش از هر وقت ديگر با ورزش در 

آميخته بود و ورود بازيكنان ايراني با پرچم ايران كه نشاني از جمهوري  هم
هايش بود و  ي جنايت ياه و تاريخچهاسالمي داشت يادآور اين جمهوري س

  غش، دل به بازي بسپرم.  توانستم بي نمي
چند روز بعد دوست جواني كه توانسته بود بليط بازي ايران و امريكا را تهيه 
كند و به ديدن اين مسابقه برود، چون دختر بود و تا به حال به اين 
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پا نگذاشته  محيطي كه در تخيل عمومي ما ايرانيان محيطي مردانه است
كرد. از بودن در جمعي و خود را با  حد از اين تجربه ياد مي بود با نشاطي بي

كردن، با هر حركت  آميختن، همصداي هزاران نفر حسي را بيان جمع در
توپ لرزيدنِ دل و آرزوي پيروزي براي تيم مورد نظر خود كردن. فرياد 

ين دوست به ياد دارم زدن. فرياد زدن و فرياد زدن. تا آنجا كه از حس ا
بيشترين چيزي كه او را تكان داده بود يكي شدن با موجي بود كه در 

آيد، او نيروي اين موج را به آبهاي اقيانوسي  استاديوم به حركت درمي
  تواند سدي را از جا بكند. كرد كه مي تشبيه مي

ي  وقتي براي اولين بار فيلم آفسايد جعفر پناهي را ديدم  و خواسته
زدند تا به اين موج بپيوندند ياد  تراني كه خود را به هر در و ديواري ميدخ

تشبيه اين دوست افتادم و مطمئن شدم كه رژيم جمهوري اسالمي هم 
  كند.  نيروي اين اقيانوس را حس كرده كه در مقابلش مقاومت مي

ساخته شده به درستي انگشت روي  2006فيلم آفسايد پناهي كه در سال 
   اي برخوردار است. اجتماعي و خاص ايران گذاشته كه از اهميت ويژه اي پديده

چرا كه ديرزماني است از  -آن كه قصد نقد و يا تعريف از اين فيلم باشد بي
هاي اين فيلم  و گفتگوي پناهي به عنوان  اما از صحنه -ساختن آن گذشته 

به سياست ي فوتبال  رفرانس استفاده خواهم كرد تا نظرگاهي كه به بهانه
برد را بيان كنم و نشان دهم  زند و سياست حاكم را زير سوال مي تنه مي

ترين حقوق  چگونه حكومتي مرتجع نيمي از جمعيت كشوري را از ساده
كند و چگونه از ابتداي حاكميت اين رژيم زنان در تمام  خود محروم مي

موجود بر سر  كنند و بر سدهاي ها باالخره راه خود را پيدا كرده و مي عرصه
جعفر پناهي در اين رابطه  شوند. راه ورود به فضاي مردانه چيره مي

گويد: يك روز دخترم خواست با من براي ديدن فوتبال به استاديوم  مي
دهند. خانمم با من آمد. من در آنجا هر چه اصرار  بيايد و من گفتم راه نمي

ها  خواهد به اين ا نميكردم اجازه ندادند. دخترم مرا كشيد كنار و گفت باب
آيم داخل. من رفتم توي  التماس كني. تو برو تو من خودم يك جوري مي

استاديوم و واقعا ده دقيقه بعد دخترم آمد. وقتي از او پرسيدم چطوري 
اگر يك دختر » كنند. باالخره دخترها راهش را پيدا مي«آمدي؟ گفت 

براي او ممنوع است  بخواهد بيايد در محيطي كه به دليل تبعيض جنسيتي
  بايد در خودش تغييري ايجاد كند كه بتواند بيايد داخل.

دانم آقاي پناهي اين نام را به چه قصدي انتخاب كرده اما چون گمانم  نمي
بر اين بود كه حتا در انتخاب نام فيلم بايد سمبليسمي وجود داشته باشد از 

شود پرسيدم و  جب ميدوستي در مورد زماني كه در فوتبال، زدن آفسايد وا
پاسخ اين بود: وقتي بازيكنها در زمين از دفاع تيم مقابل به دروازه نزديكتر 

پايه نبوده است. به  شود. ديدم گمانم بي هستند و از آنها جلوترند آفسايد مي
نظر من اين جا هم جعفر پناهي حرفي زده است چرا كه در تمام اين فيلم 

اگرچه در زمين فوتبال نيستند و در جا به شاهد هستيم كه بازيكنان اصلي 
جاي شهر و در گوشه و كنار استاديوم به سمت هدفي در حركتند دائم از 

جويند تا خود  ترند. راههايي را مي سيستم و رژيمي كه مانع آنان است پيش
را به هدف برسانند. دختر از دست مأمور امنيتي كه مقابل درِ استاديوم 

كند.  فرار مي» كجا؟ كجا؟«پرسد  كند و مي اله او ميايستاده و دست زير ك
ي توالت رفتن از دست مأمور  دختر ديگري كه دستگير شده به بهانه

كند اما به داليل انساني و براي اين كه براي  رود و بازي را نگاه مي درمي
دهد. يكي  گردد و خود را تحويل مي سرباز وظيفه مشكلي ايجاد نكند برمي

شان لباس مبدل  رود. همه گيرد و با او به داخل مي مي دست كوري را
هايي است كه رژيم  اند تا به رنگ محيط دربيايند. اينها همه تكنيك پوشيده

اش از تشخيص و مقابله با آنها عاجز  با صدها مأمور امنيتي و حفاظتي
ي ايران دارند و همگي به  است.در ديالوگها سواالتي كه نيمي از جامعه

  شوند:  گردد مطرح مي ولت و يا به مسائل مذهبي برميسياست د
تواند كنار يك مرد  چرا ما زنان به استاديوم راه نداريم؟ چرا يك زن نمي

  ....بنشيند؟ 

ها همه توخالي است: براي اين كه نبايد كنار مردان نامحرم بنشينيد.  پاسخ
  ره.دهند. براي امنيت خودتان است و غي براي اين كه مردها فحش مي

رساند  گيري مي ي ديگري بين قبل و بعد از انقالب مرا به اين نتيجه مقايسه
كه در زمان قبل از انقالب تغييرات و تحوالت جامعه به صورت زايمان 

گرفتند در حالي كه رژيم جمهوري اسالمي همه كار را  طبيعي صورت مي
دهد. خود  ميخواهد به زور انجام دهد و زايمان را نيز با فورسپس صورت  مي

كند. هم اوست كه  اوست كه زمان تغيير و چگونگي زايمان را مشخص مي
  گويد در چه بيمارستاني اين زايمان بايد صورت بگيرد. مي

تر شدن مثالم كمي توضيح بدهم. در قبل از انقالب در  براي روشن
مان همه جور عالقه وجود داشت:  هاي دبيرستانها و در ميان همكالسي

ش دوست بودند و صبح اول وقت تا قبل از شروع كالس واليبال جمعي ورز
كردند تا بيشتر به ورزش  كردند و حتا گاهاً از كالسي غيبت مي بازي مي

ي خود بپردازند. جمعي ديگر اهل ادبيات بودند و بيشتر كتاب  مورد عالقه
ره اي ديگر هنر دوست بودند و عضو كانون فيلم و تئاتر و غي خواندند. عده مي

بودند و جمعي هم به اصطالح پسرباز بودند. اما هيچ دستوري و اعمال 
ها  كرد . گاهي هم جمعه زوري نبود. آن كه هنردوست بود، پسربازي هم مي

رفت و آن كه به ورزش عالقه داشت گاهي هم به ديدن فيلمي  كوه مي
ي ها خود به خود و بنابر امكانات اجتماعي و خانوادگ رفت. پس گرايش مي

رفتند همانهايي بودند كه  گرفتند. دختراني كه به استاديومها مي شكل مي
شدند. پس  ورزش دوست بودند و براي ديدن ورزش داخل استاديومها مي

گرايششان و هدفي كه در رفتن به استاديوم بود شكلي طبيعي داشت. در 
يم براي حالي كه در بعد از انقالب از آنجا كه همه چيز ممنوع است. البته رژ

اند تا هر كاري  اي دارد به همين دليل همه حريص شده هر ممنوعيتي بهانه
دانند  را در شكل غلوآميز و گاهاً تنها براي مقابله با سياستي كه نادرست مي

انجام دهند. در اين تالش گاهي هدف اصلي كمرنگ شده و تنها مفهوم 
باشد. جمهوري  مي ي اصلي حركت و حضور مبارزه و مقاومت است كه انگيزه

خواهد به زور زنان را از استاديومها حذف كند و زنان به صورت انبوه به  مي
خواهد به زور جلوي فرياد  آورند. جمهوري اسالمي مي اين مكان هجوم مي

زنند و شادي  زدن و شادي كردن را بگيرد مردم به هر مناسبتي فرياد مي
اي هستند  و مردم دنبال بهانهترسد  كنند. جمهوري اسالمي از تجمع مي مي

آميختن زن و  تا به خيابانها بريزند و تجمع كنند. جمهوري اسالمي از درهم
مرد وحشتي ناگفتني دارد و دختران و پسران جوان از در و ديوار 

خواهد  روند تا درهم آميزند. جمهوري اسالمي به زور مي استاديومها باال مي
و زنان به هر شكلي كه گاهاً غلواميز لباس و پوشش زنان را تعيين كند 

  كنند.  كجي مي است نيز به او دهن
ال است، يك  گويد: اين يك ايده جعفر پناهي در مورد پايان فيلم آفسايد مي

انتظار است. زماني است كه ما منتظرش هستيم. زماني كه اين محدوديتها 
ي اجتماعي از  برداشته بشود. او معتقد است كه اين مشكلهاي پيش پاافتاده

گيرد. او آرزوي روزي را دارد كه مردم  يك طرز فكر غيرانساني سرچشمه مي
يك جامعه با هر مرام و مسلك و طرز فكري كه دارند بتوانند در كنار هم 

  زندگي كنند.
دهد و قصد ثبت اين دوران را دارد.  او با اين كار گزارشي به تاريخ مي

هم به تاريخ بگويم كه ما در اين دوره خوا گويد: مي خودش در اين باره مي
كرديم. شرايط زندگي ما و محدويتهايي كه داشتيم را  اين چنين زندگي مي

ها برداشته شود وجود اين سندها  نشان دهم. اگر روزي اين محدوديت
ها  اي است براي اين كه به آن شرايط برنگرديم. اگر اين محدوديت يادآوري

ها به ما اين نكته را يادآوري  اين قبيل فيلمهم چنان ادامه داشته باشد 
ايم كه درست زندگي كردن چگونه است. چون  كنند كه فراموش كرده مي

كنيم و همه چيز عادي  گاهي به دليل زندگي در آن شرايط فراموش مي
خواهم يادآوري كنم كه نبايد فراموش كنيم  شود. ولي به اين ترتيب مي مي

  و نبايد عادي شود. 
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  ي مسعود نقره كارنوشته» بچه هاي اعماق«رمان 

  توسط انتشارات فروغ در كلن آلمان منتشر شد
  

  ورزش
  "بچه هاي اعماق"و ما  

  
  مسعود نقره كار

  
روياي قهرمان شدن همزاد محروميت وفقراست، ستاره شدن آرزوي 

شان تاريك و شبانه است. ورزش  كودكاني ست كه روزگار وزندگي
ه براي قهرمان وستاره شدن بچه هاي محروم وفقير دردسترس ترين را

  شان را داشته و دارند: است، ابزار و وسائل، و شورو شّرواقعي كردن روياي
بياباني يا تكه زميني خاكي با تُوپي يا چيزكي مثل توپ براي فوتبال، نخ يا 

اي  طنابي بين دوديواركاهگليِ يك بن بست براي تُور واليبال، چوب يا ميله
ني با چند آجر و موزائيك سوراخ شده يا طناب پيچ شده بر سرچوب و آه

ميله براي هالترزدن، تُشكي كُنج اتاق و اتاقكي براي كُشتي گرفتن، متكائي 
شان، حوضچه و جوي  دور انداختني و لت و پار كيسه بوكسِ تمرين بوكس

  آبي براي شنا و.....
اند از ميان شان  ربه نيز ديدهدر دسترس، به تج "امكانات"در كنار اين همه 

 ستاره و قهرمان اند و  بچه هائي را كه روياي شان به واقعيت بدل كرده
اند كه از محله شان،  شان ديده اند. هرشب ستاره اي درآسمان آرزوهاي شده

  درخشد. چسبد و مي ي آسمان نگاه شان مي از ميان خودشان به سينه
جنوب و جنوب شرقي تهران بود، بچه هاي اين طرف تهران، كه زماني 

يعني از فوزيه كه شمال شهرش به حساب مي آمد تا شهناز و شهباز و 
پا "دروازه دوالب و خرابات و غياثي و ميدان خراسان و خيابان خراسان و

و بي سيم نجف آباد و تيردو قلو و پاخط و ميدان شوش و.......، "ماشين
خيابان پاك و زمين چهار راه  8ماره بيابان زغالي و زمينِ ارج و ورزشگاه ش

شهباز و كلوپ صدري ايستگاه غياثي و  3عارف غياثي و ورزشگاه شماره 
باشگاه آقا شعاع سرِ ناصري سپهر و زورخانه و باشگاه ورزشي سيد قراب در 
بي سيم نجف آباد و امير شيرگير درجاده مسگر آباد و باشگاه نيرو در 

هائي چون  نِ پاك و.... را نيز داشتند. وستارهميدان شاه و استخر سرِخيابا
  پرويز قليچ خاني و علي پروين و حسين تهامي و منوچهر احمدي و......

 بچه" و ما ورزش حكايت از اين چند پاره ي ماجرا يا اپيزود گوشه هائي
اند، رماني  بر گرفته شده "بچه هاي اعماق"هستند كه از رمان  "اعماق هاي

  به زودي توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر خواهد شد.آن  2و1كه جلد 
  
1  
 سرِخيابان افتادند. خراسان راه تُوي خيابان يعقوبِ كَل ي خانه قهوه جلوي از

 بتول. برادر طيب خان طاهرخان ي خانه روبروي بودند، زده نصرت طاق زيبا
  .كرد مي تماشا درِخانه الي از خانم

 بده نيس، خدا بد برنزم خب اما بود، گرفته طال آورد مي شانس مثقال يه -
  .بريكت

 طاهر اش، و اصغرِ راست و چپ دست گاوي ممد و مثقالي مهدي آيد، مي
. گوش جمعيت تا گوش. بود ام علي خرگردن شان، دنبالِ سالنه سالنه

 گُلي حلقه. نشانداش هايش شانه روي يكي مرتبه يك و فرستادند، صلواتي
  :گرفتند مد همه. داشت برگردن

  تهامي حسين است اين.... آبي آسمان اي -
   تهامي حسين شيره.... آبي آسمان اي         

  .آورد مراد زيرِگوش سر لشه غالم
 بفهمه اگه مرتضي ن، خوشگله مرتضي نخ تو بيشترشون نيگا بريم، زودتر -

  .مي كنه پا شّربه
  
2  

گُه جمع كن ازتُو آشغال اي كه مسلم  عباس مگسو تُوي تُوپ پالستيكيِ پاره
  چپاند تا توپِ بازي شان جور شود.  ها پيدا كرده بود كهنه مي

 شنيدي پسرِ شاه فوتبال بازي مي كنه؟. -
 اون جيغيل حاال واسه ما فوتبال بازي كنم شده، مگه الل فوتبالم مي زنه؟ -
 ي اماله. حرف دهنتو بفهم، مي خواي ببرنت اداره -
 پروين. علي يا باشه خاني قليچ يا پرويز بيشمر داره دوست گفته -
 تحفه چه خوش خوراكم هست. -
ميگن آقا پرويز قبول نكرده اما علي آقا قبول مي كنه، علي آقا آخه طال  -

 فروشه و طال شناس، گفته اين پسره طالس .
 خود علي آقا كه طال تره. -
  
3  

  نگاه نكردند كه ببينند صداي كيست و از كجاست:
 ن فوتبال نيگا كنين يا چشم چرُوني و هيزي؟اومدي -
 هر دوتاش -

 ي آن ها را تاراند: صداي مرتضي همه
ببخشين سركارداشتيم اون يكي دوتا كفترچاهي هارو كه زير جايگاه  -

 داديم. نشستن بهم نشون مي
زير جايگاه هاي چوبي جمع مي شدند تا گوشه هائي از زير دامن زن و 

كردند.  ان گذاشته بودند كسي اينكاررا نكند، اما ميدختري را ببينند. پاسب
گاهي دورو بر استخر امجديه مي پلكيدند، شايد دختري در حال شنا كردن 

 ببينند. آنتن گذاشته بودند كه اگر سرو كله پاسباني پيدا شد، خبر كند:
 بدوئين بياين، آقا پرويز اومد تُو زمين. -

  ها دويدند. و به طرف جايگاه
 
4  

گوش مي كرد،  "گل ها"ي شريعت روزنامه اش را پهن كرد، پدر برنامهآقا 
بافت، مصدري  روي جدول مجله خيمه  اش را مي ننه جون گيس كم پشت
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زده بود، عموعسگر بساط عرق خوري جورمي كرد، و مراد عكس تختي تُوي 
  آلبومي كه عكس ورزشكارها را جمع كرده بود، مي چسباند.

 اسباب سياست، اهل و كاميونداراست آقاي قليچ خانيپدر  شنيده ام بنده -
  .افتخاراست

اين ها جناب شريعت حاصل زحمات آن رادمرداني هستن كه امثال شما  -
منورالفكرهاي توده نفتي صبح تا شام به آن ها ناسزا ميگين، رضاشاه و 

هاي  پسرش اين مملكت رو به اينجا رسوندن، اگراين پدرو پسر نبودن جوان
ل جوان هاي كشورهاي عربي به جاي فوتبال مي بايد با تخم هاشون ما مث

يه قُل دوقُل بازي مي كردن، يا براشون تسبيح توليد مي شد كه به جاي 
وررفتن با پائين تنه شون ذكربگن، اين مرد ورزشگاهي ساخته كه حتي 

ي دماوند  شب ها ميشه تُوش فوتبال بازي كرد، همين مراد گفت كه از قله
  يشه نور چراغ اين ورزشگاه رو ديد و.....هم م

ي اينو بگيره، هرچي مخه  بابا يكي مردونگي كنه جلوي فك ترمز بريده -
  زيرگرفت.

  مادر عصباني شد:
شما مردا همه تون مريضين، از فوتبالم كه حرف مي زنين آخرش كارِتون  -

  به پائين تنه ختم ميشه.
  
5  
  :خواندند زدند و مي چرخ مي شنگول و شاد شناختند، نمي ازپا سر

  با اره بريدند سرِموشه دايان را....عجب ختنه سوروني، عجب ختنه سوروني
 چه ببينين كه نبودين اومد، اسرائيل دخل دشمنان اسالم چشم كوري به -

 عالمِ تمومه كوبيديم، امشب شون دروازه اسالمو تُو ميخ دودفه جوري
  . گيره مي جشن اسالم،

  .فابريك و نخورده دست يا شده ختنه ؟ بود جورميخي چه -
  :مراد نگفت به چيزي مشكي عباس 
 هارم اعالميه از يكي كردن، پخش اعالميه بودن، اومده دانشجوهام -

 يه قليچ خاني پرويز تون، محله بچه گل طرف يه بازي ي همه. آورديم
 ود،ب تَك جهودا، ي دروازه تو تپوند زمين ازوسط بده بريكتش خدا طرف،
 درجا ميگفتن تُو امجديه نزده، گلي همچي يه دنيا تو هيچكي حاال تا ميگن

  بخرن . مليون چند پاشو كه بستن باهاش داد قرار يه
 اما خطرناك تقي. حسين مداح سيد جز هستند همه. اند جمع گُله به گُله
  .كجاست حسين مداح سيد داند مي

 يكي و گرگان متري ده و گلچين چهارراه و ناجي خيابون هاي هيئتي با -
 خيابان تُوي كه جهود، اهللا لطف سراغ رفتن آباد مفت لوشاي و ازلَش تا دو

  . داره بزازي گرگان
  :كرد تعريف خطرناك تقي براي شب حسين مداح آخر و سيد 
 در شو خركي ي معامعله ابولي حاج پسر كرديم، حال ش درخونه با اول -

 پريده رنگ با اهللا لطف كرد، بارون شاش رودرِ خونه  باباش سر خير و آورد
 مي باشيش، زده تيركمون با كه خري ابول مث بود، كرده زرد در، دم اومد
مثه  گائيديم؟ رو اسرائيل خوار زديم ديدي اهللا لطف  گفتم بهش. لرزيد
 و آزار باعث چرا مربوطه، چه من به آخه گفت لرزيد، مي حالجا ي معامله
 اگه: گفت بهش و جلو رفت قاسم آسيد ميشين، هام بچه و زن و من اذيت

 زنش به نگاهي اهللا لطف.  گائيدم دايانو موشه زن بگو نيس مربوط تو به
 درست حاال گفت، قاسم آسيد. گائيدم دايانو موشه زن: گفت لب زير و كرد
  چاك. به زديم شو خونه در به كوبيد لقد يه بعد  شد،

  بود: مادر خبر را شنيده بود. عصباني -
آخه به اين آدمه خوب و محترم چيكارداشتن؟ اين مداح زنا زاده بره  -  

 جلوي مادر و خواهراشو بگيره كه نظام آبادو آبادتر كردن.
  پدر زمزمه كرد:

  رسد به بي بي ....درياب كنيز مطبخي را  دستت كه نمي -

6  
ده بود و كُپه اي زباله تكيه دا مش سلمون  گاري دستيِ رفته گري اش را به

  مات مسابقه ي واليبال شده بود.
 اين سپوره بي نوارم امروز از نون خوردن انداختين. -
 ام با بازي مي كنه، داره كله قند آب مي كنه. آره واهللا، نيگا چه حالي -

وسط بيابان زغالي تُور واليبال نوئي كارگذاشته بودند. يكي دوتا 
  آمده بودند. "تيغي زدن "ازواليباليست هاي تيم ملي هم براي

اما هيچكدوم حيدرخان وممدرعيت نميشن. ميگن آبشاراشون زمينو  -
 سوراخ مي كنه.

  مرتضي سر زيرِ گوش مراد آورد:
 ببين اين اُزگَل چاخانم كه ميگه چاخانه درست حسابي ميگه. -
 نگفتي سوراخاش چقدي هستن غالم. -
 اونو برو از آبجي جونت بپرس -

ي و قلي و عباس مگسو براي حال گيري سراغ غالم لَشه روز بعد مرتض
  رفتند:

رو بشمريم، آخه حيدرخان ديروز يه  اومديم بريم سوراخاي بيابون زغالي -
 چهل پنجاتائي آبشُو رزد.

  غالم لَشه سر از الي درِ خانه بيرون آورد.
ش ا پا بزنين برين جلو، وقت هدر ندين، بيابون زغالي االنه كُل االجمعين -

 شده سوراخ، برين اونجا اوفتادين تُوش.
  و در را محكم بست.
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 فهميدي ديشب چه گُلي منوچهر احمدي كاشت؟ -
 نه. -
يك روئي از ممد سياه كم كرد كه بيا و بين، آخه ممد سياه بعد اينكه  -

چنگيز و جهانگيرو با چاقو زد خيال ورش داشته بود، يابوئي شده بود، جلو 
يره تو پاي منوچهر احمدي، خيال كرده بود منوچهر خان از سينما الوند م

اي و شيك و پيك و كفش ورني  اون بچه سوسوالس، گول كت شلوار سورمه
كشه  كنه، قمه رو مي ي اول رو كه نوش مي شو خورده بود، ممد سياه كاراته

ش رو هواس، ميگن منوچهرخان مثه پرِ كاه مي  كه يهو مي بينه قمه
و با يك لقد طحالِ  32سينه ي يكي از دو طبقه هاي خط ش به  چسبونه

 شو مي ترِكونه.
  پدر شب خبر آورد:

آمد، بسيار خوش تيپ و خوش پوش، و مؤدب،  اصلن به اين جوان نمي -
 هام جفت كردن. ي گنده الت كاري كرد كه همه

 اش ور مي رفت: آقا شريعت با شوارب سبيل
اين جوان سياسي و اهل مطالعه  از آقا مصطفي پرده خوان شنيدم كه -

 ست، بايد مراقب باشد سرش را زير آب نكنند.
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  ي سيد قراب. بدوئين، بدوئين، تختي اومده زورخونه
دادند به زورخانه نزديك شوند. از اللوي جمعيت خودشان  جمعيت امان نمي

اي كه زورخانه وسط آن بود رساندند. صداي ضرب و زنگ و  را تا سر كوچه
 را مي شنيدند. مرشد

 ميگن عباس شيرِ خدا مرشده. -
آقا مصطفي پرده خوان به آنها راه داد تا كنار او بايستند. يكريز حرف مي 

  زد:
خان عمو حيدر و  جاي آقا مصطفي طوسي و حاج باقر مهديه و حسن -

ام خاليه، االنه حتمي آقا تختي و اسداهللا و جمال و مصطفي  عباس زندي
توي گودن. ميگن تختي با اينكه مي تُونه بزرگترين تاجيك و سحرخيز  
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داره ، قمپزي نيست،  ميل و كباده رو بزنه و بكشه هميشه كوچكترينو ور مي
متواضع ست. اما خب سردمِ زورخونه سيد قرابه، واسه اينكه سيده، به 

 احترامه جدش، آخرشم بساط دعا خوونيه سيد ِ قراب پهن ميشه.
  ش مراد برد:مرتضي سر نزديك گو

اين آق مصطفي اينجام دست از پرده خوونيش ور نميداره، مخ و گوش  -
 كار مي گيره المصب.

  ننه جون سالم نمازش را داد و دو كف دست به صورت كشيد:
ببينم مادر، اين راديو گفت تختي رو يه نفر تٌو خارج زده زمين، خب  -

ده زمين بايد جهان ديگه چرا بهش ميگن جهان پهلوان؟، اوني كه اينو ز
 پهلوان باشه.

 به خاطر اخالق ومعرفتش بهش ميگن جهان پهلوان. -
 ي جهانيه اخالق و معرفت كسي نتوونسته بزنش زمين؟ يعني تو مسابقه -

  قهقهه ي آقا شريعت مراد را عصباني كرد. از خانه بيرون زد. 
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ديدين  ميگم اگه گذرتون افتاد طرفاي كلوپ صدري و آقا داودي رو -

دستتونو بذارين پشته تون، طرفاي باشگاه آقا شعاع  كه مي رين همين 
 كارو بكنين، الكردارا رو هوا مي زنن.

 ما كه بي خياليه، اونائي كه تاقچه دار و سفيدن مواظب باشن. -
بنده باالخره سر در نياوردم كه چرا غالب كشتي گيرها و باستاني كارها  -

ورد زبان شان است و صلوات را چپ و راست كه نام موالعلي و حسين  
ها  غرغره مي كنند و علم و كتل كش شيدالشهدا هستند اينقدر به پسر بچه

 توجه و محبت دارند.
 البته  شما اهالي حوزه هاي علميه را از قلم انداختين جناب شريعت. -

  صداي ننه جون تُوي اتاق پيچيد:
ي  ي معصيت پهن شد، آخه مساله رهإليه، باز سف وأتوب ربي اهللا أستغفر -

اي واسه حرف زدن نيست، معصيت غيبت كردن كمتر از كاري كه  ديگه
 شما به بقيه نسبت ميدين نيست.

  صداي مرتضي خوشگله بود:
رم رو تشك واسه كشتي گرفتن با من صف بسته ميشه،  من هر وقت مي -

تك كاري رو ي هر روز ك ن، حوصله ي اين تاقچه فهميدم همه كشته مرده
  نداشتم، قيد كشتي روزدم .
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  كار پيچيد. نقره بست بن تُوي خوشگله مرتضي ااُوي -ااُو -
 ديگه امشب باالغيرتاً اما امضاكن، ولگرديتو و بيابونگردي  پاشو برو دفترِ -

  .برنگردي مالين خونين و و شيكسته دست سرو
 مگسو وعباس ليق چرخاند، مي دستش روي اي مجله بست سرِبن مرتضي
 قوي ترو بلند توانستند، نمي بزنند، قاپ دستش از خواستند مي لشه وغالم
  زد: مي داد. بود ها آن تراز

 حال نيگا عكسشو بيا پيچيده، تُودنيا توپ مثه ميگن شده، سال مرد قليچ -
  .ش خونه درِ اديسون برق شيم بريم جمع عشقي، كن حال بيا كن،

 اديسون برقِ دوقلوو تير ديگه شهر، شمال رفته ناو كاري، كجاي بابائي -
  .نمياد

 عاصمي مدرسه سرِكوچه بختياري نصي با ديروز همين نزن، حرف الكي -
  .بود

نشونه  عكسشو نشينين آدم بچه مثه تا ندين، واجر جرو خودتونو بيخودي -
 تُو اقلش ساعتي دو خريدم، رو مجله تا شدن يكي مادرم خوارو نميدم، تون
 عنق نقي فروشيِ روزنامه جلو خُراسون خيابون سرِ ببينين برين ودم،ب صف
  . خبره چه

  .گرم دمش كرد، خودشو كار باالخره نالوطي ناكسِ -

  نالوطي؟ ناكسِ چرا حاال -
 كنيم، مي حال باهاش اينجوري ما خُب شدي؟ اوساچسك ما واسه باز -

  .هستيم نوكرشم
 ي مجله جلد روي بود، خودش د،شمر مي را ها ستاره بام پشت روي شب

  .ماند جلد روي صبح تا ورزشي، كيهان
*  

  
  
  
  

 هاي ورزشي ياغي زمين

  
  
  
  
  

  افشارشهرزاد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي ورزشي، اريـك كانتونـاي فرانسـوي    ستاره پيشين فوتبال، ياغي زمين
بـه نمـايش    2012 وئيهفيلم ياغيان فوتبال را در فستيوال فيلم سارايوو در ژ

 Gillesو    Gilles Perezفيلم توسط دو فرانسوي بـه نامهـاي   گذاشت. اين 

Rof   و در آن اريك كانتونا، ستاره پيشين تيم منچسـتر يونايتـد    تهيه شده
به نقل زندگي پنج فوتباليستي مي پردازد كه در تاريخ كشورشان به عنـوان  
سمبل انسانيت و همبستگي با مردمشان مشهورند. اين پـنج فوتباليسـت در   

حاضـر   ،حـاكم شـده بـود    كشورشـان  استبداد در خفقان و حاكميت ايطشر
 كه با حاكميت همكاري كنند و در كنار مردم ايستادند. ندشدن

در مقدمه اين فيلم، اريك كانتونا مي گويد، شما از فوتبـال چـه مـي دانيـد     
ليگ قهرماني اروپا، مبلـغ ترانسـفر بازيكنـان، هـو كـردن بازيكنـان توسـط        

ايـن چهـره    ؛شما حـق داريـد   !شونت، تجارت و پول درآوردنتماشاچيان، خ
من در  .واقعي فوتبال است ولي من در مورد ديگري با شما صحبت مي كنم

هـا بـا شـما صـحبت      مورد معيارها و ارزشهاي واقعـي و انسـاني فوتباليسـت   
  همان فوتباليستي كه خود من بودم. ،خواهم كرد

كـه مـدت يـك مسـابقه فوتبـال       اي دقيقـه  90در اين رپرتاژ  اريك كانتونا
هـائي كـه در اوج شـهرت و     نشان مـي دهـد كـه چگونـه فوتباليسـت      ،است

عليـه جنـگ و ناعـدالتي هـاي      اي مبارزهتصميم گرفتند بر ،محبوبيت بودند
  در كنار مردمشان قرار گيرند. اجتماعي
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بـازيكني از سـاحل عـاج     (Didier Drogba) ديديه دروگبـا اين مستند با 
مي شود. زمانيكه كشور در اوج جنگ داخلي اسـت و زمانيكـه فقـر و    شروع 

كسي بايد پيدا شـود تـا بجـاي تفنـگ بـه دسـت        ،كند بي عدالتي بيداد مي
آن كـس   .جوانان و نوجوانان توپ فوتبال هديه كند تا از ورزش لذت ببرنـد 

 ديديه دروگبا است و مردم از او به عنوان سنبل صلح و آزادي نام مي برند.
 :گويـد  روزنامـه نگـار مـي     )Christophe BoisBouvier( ريستف بوابويهك

سـال توسـط مـردي     33مدت به  1993تا  1960كشور ساحل عاج از سال 
استثنائي اداره مي شد كه سعي مي كرد وحدت در كشور را حفظ كند. بعد 

كشور در مقابل واقعيت هاي اجتماعي و مبارزات بين نيـروي   1993از سال 
كودتـائي نظـامي    يك 2002اي تجزيه كشور قرار گرفت و در سال مسلح بر

و در حـين   2005كشور را در بحران سياسي و اقتصادي فرو بـرد. در سـال   
كشور ساحل عاج ميهمان تيم سودان  2006مسابقات مقدماتي جام جهاني 

  صعود تيم ساحل عاج را مسلم  ،اين مسابقه درپيروزي تيم ساحل عاج  . بود
يه دروگبا در رختكن تيم ملي ساحل عاج زمانيكه بطور مستقيم و كرد. ديد

از طريق تلويزيون با مـردم كشـورش صـحبت مـي كـرد، پيـامي بـه مـردم         
 سـاحل عـاج   ديديد چگونهگفت:  به مردم ساحل عاج كشورش فرستاد. وي

تواند متحد شود و براي يك  از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مي چگونه
به شما قول داده بـودم و بـه    ؛برود 2006د و به جام جهاني هدف مبارزه كن

ها به شما قول داده بوديم كه اين جشـن يـك    آن عمل كردم. ما فوتباليست
جشن ملي است و همگي در آن شركت خواهيم كرد. من و همگي بازيكنان 

گوئيم، بياييد همديگر را ببخشيم، ما هرگـز   زنيم و مي در مقابل شما زانو مي
توانيم در اين شرايط جنگي زنـدگي كنـيم،    ن همه ثروت زيرزميني نميبا اي

ها را بر زمين بگذاريد و به جنگ داخلي پايان دهيد. از حكومـت نيـز    اسلحه
خواهيم تا در اولين فرصت انتخابات آزاد را برگزار كند تا همـه در كنـار    مي

ن بـراي  هم در آرامش و صلح زندگي كنيم. ديديـه دروگبـا و سـاير بازيكنـا    
جشن صعود به ساحل عاج بر مي گردند تا در آخرين مسابقه تشـريفاتي در  

برگزار  Boiteمقابل ماداگاسكار بازي كنند. اين مسابقه در استاديوم مخروبه 
اي تبـديل  شـده بـود.     به متروكه ،ساله 5مي شود كه به علت جنگ داخلي 

براي اين مسـابقه   براي اولين بار، نيروهاي مخالف دور هم جمع مي شوند و
هـا بعـد از    و بعد آن، پيوند صلح را امضاء مـي كننـد. تيتـر تمـامي روزنامـه     

چگونه فوتبال باعـث دوسـتي و اتحـاد    «آخرين مسابقه  فوتبال يكسان بود 
  ». بين مردم مي شود

  
كـارلوس  در ادامه اين مستند، تصوير بـر روي بـازيكن محبـوب شـيليائي     

بـه طـور    1973رود. بازيكني كه در سال  مي  (Carlos Caszely) كاسزلي
صحبت مي كند و خواستار عدالت براي مردم  ،بر عليه ديكتار پينوشه علني

 .تر از قهرمـاني اسـت   انسان و انسانيت مهم : گويد شود. وي مي كشورش مي
ورزشكاران نادري هستند كـه بـه خـاطر مواضـع سياسـي خـود متمـايز از        

خاطر مواضع سياسي خود بر عليه حاكميـت  ديگرانند و بهاي سنگيني را به 
پردازند. اين همان چيزي است كه من دچار آنم و هنوز  هم ادامـه دارد.   مي

گويم كه دمكراسي بهتر از  چنان به عقايد  خود پايبندم و هميشه مي من هم
  ديكتاتوري دست چپي و يا راستي است. 

جاي شيلي ديده  ، دوستي، مهرباني و صداقت در همه1973قبل از كودتاي 
مي شد. در تيم ملي شيلي هم اين شرايط وجود داشت و بازيكنان بـا شـوق   

شان را بر تـن و بـه آن افتخـار مـي كردنـد. بعـد از        فراواني پيراهن تيم ملي
همه چيز عوض شد.  ،با سرنگوني سالوادور آلنده 1973سپتامبر  11كودتاي 

ه و حاضر نيست به حقوق شود باور كرد كه ارتش برادر كشي كرد چگونه مي
شود پا به استاديوم  مردم و دمكراسي احترام بگذارد. از اين به بعد چگونه مي

نفـر زنـداني    12000ناسيونال شهر سانتياگو قدم گذاشت، جائي كه بيش از 
كودتا در آن جمع  شده بودند. در اين استاديوم افرادي جمع شده بودند كه 

هاي انقالب بود. اغلب زندانيان بـراي   رزشجرمشان فقط حمايت از آلنده و ا
اي بـدون   بازجوئي فرا خوانده شدند و ديگر هرگز بازنگشتند. هـيچ محاكمـه  

شكنجه و تخريب انساني برگزار نشد و اخبار خشونت، تجاوز و مـرگ بعـدها   
وظيفه من به عنوان يـك ورزشـكار ملـي     :دهد به گوش رسيد. وي ادامه مي

گ تاريخي هرگز فراموش نشود تـا دوبـاره تكـرار    اين است كه اين مرحله نن
  شود. هيچگاه  نبايد اجازه داد تا فوتبال شريك جرم ديكتاتورها شود. 

، در مسـابقات  مقـدماتي جـام جهـاني، كشـور شـيلي       1973نوامبر  21در 
كند كـه هرگـز در ايـن     ميهمان اتحاد شوروي است. اتحاد شوروي اعالم مي

خواهد كه مسـابقه در يـك كشـور     د و از فيفا مياستاديوم مسابقه نخواهد دا
شود كه اتحاد  ديگري از آمريكاي التين انجام شود. بي توجهي فيفا باعث مي

شوروي از انجام اين مسابقه سـر بـاز زنـد و بـدين ترتيـب حـق شـركت در        
  مسابقات فينال جام جهاني در آلمان را از دست دهد. 

م بدون افراد اتحاد شوروي بايد انجام با اين حال مسابقه بين تيم شيلي و تي
و تـوپ را وارد دروازه تـيم    مي شد. تيم شيلي مسـابقه را شـروع مـي كنـد    

شوروي مي كند. كارلوس كاسزلي تصميم مي گيرد به طرف يك قسـمت از  
تريبون خالي استاديوم برود و اين گل را به آنهائي هديه كنـد كـه جايشـان    

  خالي بود. 
  

  
  

در آن زمان براي يك تيم اسپانيائي بازي مـي كـرد و بـه    لي، زكاس كارلوس
ائي برخوردار بود. به محض ورود بـه شـيلي مـي     همين دليل، از جايگاه ويژه

  توانست بي محبا بر عليه رژيم ديكتاتوري صحبت كند. 
آلمـان، جشـني برگـزار     1974هـاني  براي صعود و تيم ملي شيلي به جام ج

ود را به كاخ رياست جمهـوري رسـانده و بـا    شود تمامي بازيكنان بايد خ مي
  پنيوشه  ديداري داشته باشند. 

كارلوس كانسرلي خاطره ديدارش را بـا رئـيس جمهـور كودتـا ايـن چنـين        
تعريف مي كند : تمامي بازيكنان در سالن پذيرائي كـاخ رياسـت جمهـوري    
جمع شده بوديم. ناگهان در بزرگي باز شد و يك ژنـرال بـا عينـك بـزرگ و     

  ياهي كه بر چشم داشت وارد سالن شد. تنفر زيادي از اين مرد داشتم. س
اي صحبت كرد و صعود تيم ملي شيلي به جام جهاني را  پينوشه چند دقيقه
بازيكنان به صف شدند و پينوشه با يـك يـك بازيكنـان    «به ما تبريك گفت 

هـا را بـه    دست مي داد و تبريك مي گفت: وقتي جلوي مـن رسـيد. دسـت   
بدنم بردم و حاضـر بـه دسـت دادن بـا وي نشـدم. ايـن لحظـه چنـد         پشت 



  ي ورزش  نامه ويژه
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اي، مثل هزاران سال برايم بود. سرش را پايين انداخت و چيزي نگفـت   ثانيه
و از جلوي من رد شد. به سرپرست تيم گفتم، الاقل بگذار يك نفر بگويد در 
اين كشور چه مي گذرد. چند هفته بعد مادرم دستگير شد و تحت وحشيانه 

  ين شكنجه ها قرار گرفت و اين بهاي حركت من در مقابل پنيوشه بود. تر
  

  
بـازيكن تـيم    ، داستاني زيبا و بسيار شجاعانه است.رشيد مكلوفيداستان 

تصميم مي گيرد كشور فرانسه  1958ملي فرانسه و تيم سنت ايتن در سال 
ي به الجزايـر سـفر كـرده و از اسـتقالل آن حمايـت كنـد. و       را ترك كند و

، اين بازيكنـان فوتبـال   FLNدانند بعد از علي بن بالرخبر  گويد همه مي مي
بودند كه توانستند نقش مهمـي در تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي الجزايـر      

و ديگر بازيكنان الجزاير اولين مسابقه رسمي  رشيد مكلوفيداشته باشند. 
هـواداران   تيم ملي الجزاير را در شهر الجزيره برگزار مي كننـد تماشـاچيان  

FLN    و همگي مسلح  بودند. وي مي گويد به لطف  فوتبال براي اولـين بـار
توانيـد   پرچم الجزاير به اهتزاز در آمد و سرود ملي نواختـه شـد. شـما نمـي    

دهد. ما موفق شـده بـوديم    حدس بزنيد چه شور و شوق به انسان دست مي
بـود. سـرانجام    تيمي را درست بكنيم كه بر پايه مبارزات مردم درست شد ه

با حمايت مردمي، توانستيم براي اولـين بـار از طريـق فوتبـال، اسـتقالل و      
  پيدايش كشور نوين را به جهانيان معرفي كنيم.  

سفر براي آزادي، تماشاچيان را به هواي سرد  ،بعد از آفريقا و امريكاي التين
زمانيكـه شـهر توسـط     1993اروپاي شرقي مـي بـرد. درسـارايوو، در سـال     

   نيروهاي صربي محاصره شده و مردم در وحشت و فقر زندگي مي كنند.
  

  
  

بازيكن قديمي تيم ملي يوگسالوي جزو   (Pedrag Pasic) پدراگ پسيك
افرادي است كه در محاصره قرار دارد. اولـين ديـدار تـيم فـيلم بـرداري بـا       

اين  در قبرستان سارايوو كه قبالً زمين فوتبال بوده انجام مي گيرد. پسيك
همان زمين فوتبالي است كه به دليل كمبـود جـا در مـدت جنـگ داخلـي      

 1991تبديل به گورستان كشته شدگان جنگ شد. وي مي گويـد در سـال   
زودوان كراچيك، رئيس تيم سارايوو بود و از لحاظ رواني تأثير فراواني روي 
بازيكنان داشت. چندي بعد وي تبديل به يك حيوان سياسـي شـد و شـهر    

  اي كرد.  را به محاصره در آورد و آن را تبديل به ويرانه خود

نهـاد شـده بـود، شـهر را تـرك كنـد و بـه همـراه          پـيش  پسيكچه به  اگر
اش به اشتوتگارت آلمان بـرود ولـي او تـرجيح داد در شـهر مانـده و       خانواده

بهمراه مردم شهرش از حقوق زيستي دفـاع كنـد. وي ادامـه مـي دهـد كـه       
شهر بمانم و از آن دفاع كنم. تنها سالح من فوتبـال بـود.   تصميم گرفتم در 

تيمي را تشكيل دادم و همه مردم شهر را براي پيوستن به آن دعوت كردم. 
سالن ورزش تنها جائي بود كه مردم با صلح و صفا در كنار هم زنـدگي مـي   
كردند و غذاهاي خود را بين هم تقسيم مي كردند. اين حركـت مـن باعـث    

هاي بعد از جنگ، تنها خاطرة خـوش مـردم، فوتبـال و زنـدگي      شد كه سال
  كردن با آن باشد.

 . ميرسد برزيل  به سكراتس كاپيتان تيم ملي در پايان اين رپرتاژ، نوبت
پيوندد.  به تاريخ مردم و كشورش مي 2011دسامبر در  رس كه با مرگ زود

داران آزادي كاپيتان سابق تيم ملي، و داراي دكتراي پزشكي، يكي از سردم
كه در سائوپولو بازي مي  ، زماني1985، 1981سال  او دردر كشورش است. 

طوري انسجام داده بود كه از  ها، باشگاه را كرد در مقابله ديكتاتوري ژنرال
ترين تصميم تا باالترين آن توسط راي بازيكنان و مسئولين باشگاه  كوچك

ها استفاده  رصت از تريبونانجام مي شد. در همين سال بود كه از اولين ف
مي كرد و رژيم نظامي و ديكتاتوري را براي مردم بر مال مي ساخت و بدون 

  شك به يكي از بازيكنان مسئول و مردم كشورش شناخته مي شد. 
فوتبال شناخت. وي مي گفت  ياارگو  چه بدون شك مي توان سوكراتس را

  ز گرداند. او پيراهن چگونه مي شود دمكراسي را با راي مردم به كشور با
  

  
و » راي بدهيـد  15روز «را به تن مي كرد كه پشت آن نوشته بود  8شماره 

  اي خون روي آن نقش بسته بود.  جلوي آن آرم كوكاكوال بود كه لكه
عكس پيروزي تيم سائوپولو در همه روزنامه هاي برزيل ديده مي شـد ولـي   

 15روز«آن مي كرد شعار  ها را خيره آن چيزي كه بيشتر از همه چيز چشم
روي پيراهن بازيكنان بود.  مردم مشـاركت عظيمـي را در ايـن    » راي دهيد 

انتخابات انجام دادند و ديكتـاتوري برزيـل در همـه شـعبات مهـم شكسـت       
خورد. اين حركت سوكراتس باعث شد كه در روز فينال جام حـذفي برزيـل   

بردن يا باختن ولي «وند بازيكنان با شعار بزرگ وارد زمين ش 1993در سال 
در همين سال سوكراتس در مقابل بيش از »  بگذاريد دمكراسي تعيين كند.

اگر  كند ميليون كه در ميدان كاتدرال سائوپولو جمع شده بودند اعالم مي 2
هاي برزيل تاييـد كننـد كـه انتخابـات آزاد رياسـت       حكومت نظامي و ژنرال

خواهد ماند و براي ادامـه فعاليـت   جمهوري در برزيل شكل گيرد، در برزيل 
ورزشي خود به ايتاليا نخواهد رفت و با اين شانتاژ موفق شد حكومت نظاني 

  برزيل را شكست دهد. 
دكتر سوكراتس چند ماه قبل از تهيـه فـيلم ياغيـان فوتبـال در گذشـت  و      
استاديوم هاي فوتبال برزيل را درغم فرو بـرد. سـوكراتس مـي گويـد، ايـن      

ه شما فوتبال را دوست نداشته باشيد ولي اگر نقش فوتبال در عادي است ك
  سياست برزيل را درك نكنيد از برزيل درك درستي نخواهيد داشت. 

*  
  


