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هرگونه استفاده ی غیرانحصاری از مطالب منجنیق حتا 

بدون ذکر منبع، آزاد است.

و  نویسندگان  به  را  واحدی  رسـم الخط  منجنیق 

مرتجامنش تحمیل منی کند.

ستمدیگان  مبارزه ی  خدمت  در  که  را  آنچه  منجنیق 

نداند، منترش منی کند.

در  مقاالت  تیرت  روی  مطالب  به  آسان  دسرتسی  برای 

فهرست مطلب کلیک کنید.



را  »منجنیق«  پیش  از  که  کسانی  احتاملن  اول: 

انتظار  دارند،  آشنایی  آن  مواضع  با  و  می شناسند 

باشد.  فوتبال  علیه  ویژه نامه  این  داشت  خواهند 

این  قضا  از  نیست.  چنین  خوشبختانه  یا  متاسفانه 

»فوتبال«  از  دفاع  برای  است  تالشی  ویژه نامه 

آن طور که باید باشد نه آن طور که در روزگار کنونی 

کردن  فکر  امکان  ایجاد  برای  است  تالشی  هست. 

در  که  البته  دلیل  همین  به  دیگر.  »فوتبال«ی  به 

فوتبال  آالم  و  نکبت ها  متامی  مورد  در  نرشیه  این 

حرفه یی در جهان کنونی خواهید خواند اما در کنار 

گذشته  در  که  آشنا خواهید شد  تجربه هایی  با  آن 

یا همین امروز برای لذت بردن از بازی فوتبال، در 

زدن  رقم  و  فرودستان  برای  فوتبال  ماندن  دسرتس 

یا  داشته  وجود  فوتبال  میانجی  به  نیک  اتفاقات 

وجود دارد. دغدغه ی ما در این نرشیه بازگرداندن 

تعلق  آن  به  که  آنجایی  به  است،  مردم  به  فوتبال 

دارد و به کسانی که از آن لذت می برند، غرق شور 

زندگی  پیروزی هایش  و  شکست ها  با  و  می شوند 

می کنند.

دوم: در دنیای فوتبال حرفه یی و در رسانه هایی که 

به این جهان تعلق دارند چیزهایی همواره در حال 

ترنس جندرها  همجنس گرایان،  زنان،  شدنند.  حذف 

از  بهایی ها  و  افغانستانی ها  ترنس سکشوال ها،  و 

پزشکی،  کادر  ورزشگاه ها،  کارگران  ایران،  فوتباِل 

توپ جمع کن ها و بسیاری دیگر یا از سیامی فوتبال 

این  می شوند.  انگاشته  نادیده  یا  حذف  حرفه یی 

تعلق  حذف شده گان  این  به  همه  از  بیش  نرشیه 

دارد و پیوسته حضور آنان را و امکان حضور آنان 

باید  و  می تواند  که  چیزی  است.  کرده  جستجو  را 

در عرصه ی عمل ترویج شود تا آن »فوتبال« دیگر 

امکان تحقق پیدا کند.

برای  راهی  دنبال  به  هم چنین  نرشیه  این  سوم: 

تنها  ایران  در  مسلط  گفتار  است.  فوتبال«  »نجات 

اظهارنظر  رهگذر  از  فوتبال،  نجات  برای  که  راهی 

و   90 نظیر  پربیننده یی  برنامه های  و  کارشناسان 

تنور  بر  دمیدن  می دهد  ارائه  تیراژ،  پر  نرشیات 

آنگاه که خصوصی سازی  و  »خصوصی سازی« است 

این  با  افزون تر می کند،  را  ملی  فوتبال  ناکامی های 

ایران  ما در  از گفتار خودش دفاع می کند که  ادعا 

»خصولتی سازی«  بلکه  نداریم،  خصوصی سازی 
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را در هر جمع »ایرانی« خواهیم دید. با این وجود 

ما این نرشیه را نه زیر آن پرچم ملی یا هر پرچم 

جایگزین دیگری که مثلن شیر و خورشید در میان 

آن باشد، بلکه بر هامن شکافی منترش می کنیم که 

در روزهای رسد و یخ بسته ی دی ماه 96 برمال شد و 

زمانه ی ما را به دو بخش تقسیم کرد: پیش از دی ماه 

96 و بعد از آن. فوتبالی که ما از آن دفاع می کنیم به 

هامن مردمی تعلق دارد که در آن روزها به خیابان 

آمدند، کشته شدند، زندانی شدند و هنوز در زیر 

خاکسرت می تپند، در مبارزات روزانه ی زحمتکشان.

داریم، که واژه یی است برای اهدای ثروث عمومِی 

در انحصار دولت به نهادها و افراد نزدیک به نظم 

اما تقلبی آشکار است. تنها راه نجات  این  مستقر. 

فوتبال از نکبت های فوتبال حرفه یی، تنها راه نجات 

»مردم«  به  آن  گرداندن  باز  فوتبال  نام  به  چیزی 

و  عمومی،  بودجه ی  با  آن  نیازهای  تامین  و  است 

بر فوتبال  اراده ی حاکم  برابر  راه مقاومت در  تنها 

جهانی تالش برای ابداع مسیرهای خودگردانی است. 

تجربه یی که در این نرشیه با منونه هایی از آن آشنا 

خواهید شد.

داریم،  قرار  جهانی  جام  آستانه ی  در  اینک  چهارم: 

و  می جوشد  »ملی«  احساسات  که  هنگامی  هامن 

شکاف ها را، حتا به طور موقت، می پوشاند و ناپدید 

می کند. آنچه که در روزهای گذشته در توئیرت اتفاق 

افتاده است وجهی منادین دارد. پیش از این نیروهای 

هوادار حکومت، یا آن طور که در

 توئیرت خطاب می شوند، »عرزشی ها«

 پرچم جمهوری اسالمی را کنار نام 

خود نصب کرده و به این

 ترتیب قابل تشخیص بودند.

در روزهای قبل که حال و 

هوای جام جهانی به توئیرت

 هم رسید، بسیاری از 

ایرانیان مقیم توئیرت برای

 هواداری از تیم ملی

 پرچم جمهوری اسالمی را

 کنار نام خودشان نصب 

کردند. به این ترتیب آن

 تفاوت و تضاد واقعن موجود

 در جامعه به ناگهان ناپدید

 شد و همگی زیر پرچم

 مشرتک و هویت ملی مشرتک 

گرد آمدند. این اتفاق به شکل واقعی

 در جهان واقعی هم اتفاق می افتد.

 روزهایی در پیش است که پرچم جمهوری اسالمی 
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و  باشگاه ها  هواداران  که  وقت هایی  بیشرت 
متاشاگران فوتبال رسگرم متاشای یک مسابقه نباشند، 

درگیر حواشی و اخبار مربوط به مترینات، خرید و 

فروش ها و منازعات بین مربیان و بازیکنان خواهند 

بود. از همین رو هر بازیکن یا مربی، چهره ای منادین 

به دست آورده و نقش خاصی را در جدل ها یا به 

اصطالح کل کل های هواداران بر عهده می گیرد. یکی 

می شود کاپیتان مقتدر که نیمه ی زمین را به بهرتین 

نحو مدیریت می کند؛ یکی مربی کاربلد بد دهن و به 

دور از علم روز؛ یکی مدافع خوش اخالق بی حاشیه 

و... . این حواشی و فراتر رفنت بازیکن از یک 

مهره ی درون زمین به سوی ستاره شدن

 و چهره شدن، مثل هر رشته و حرفه ی 

دیگر قواعدی مشخص دارد. هرجا

 که ستاره پای گذارد، هواداران هم پای می گذارند. 

درگیری  محل  به  زمین  بیرون  و  درون  دعوای  هر 

هواداران دو سوی نزاع بدل می شود و هر موضوع 

اجتامعی که مورد اشاره ی ستارگان باشد، زیر ذره بین 

چنین  در  می گیرد.  قرار  رسانه ها  و  آن ها  هواداران 

رشایطی حرف زدن از سیاسی نبودن ورزش، آن هم 

فوتبال که در سایر منت های این مجموعه با ماهیت 

و  ایران  در  دولتی اش  فاسد  ساختار  و  سیاست زده 

مافیایی اش در جهان آشنا می شوید، بیش تر به یک 

شوخی پلشت می ماند که قرار است این فیگورهای 

؟ . . . ا پهلو
ارژنگ علی پور
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تنها  و  کند  تهی  بودنشان  اجتامعی  از  را  اجتامعی 

جای برازنده ی آن ها را در خارج از میدان مسابقه، 

تیزرهای تبلیغاتی و روی بیلبوردهایی بداند که برای 

حضور در آنها رقم های رسسام آوری به این ستارگان 

پرداخت می شود. در این منت به سه وجه مختلف 

این موضوع خواهیم پرداخت.

الف( نارصخاِن معرتض

هواداران  از  بسیاری  دید  از  تنها  نه  حجازی  نارص 

اگر  ایرانیان،  از  بسیاری  دید  از  بلکه  استقالل 

فوتبال  تاریخ  دروازه بانان  بهرتین  از  بهرتین،  نه 

از موفق ترین  لیستی  که  زمان  بود. حتی هر  ایران 

دروازه بانان تاریخ فوتبال آسیا از طرف کنفدراسیون 

آن  باالی  در  همیشه  می شود،  تدوین  آسیا  فوتبال 

جایی برای نارصخان کنار گذاشته شده است. با این 

اوصاف طبیعی ست که یک هوادار فوتبال از بودن 

به  چه  محبوبش،  تیم  در  شخصیتی  و  الگو  چنین 

عنوان بازیکن و چه مربی، احساس غرور کند.

از  بسیاری  مانند  انقالب  از  پس  حجازی  نارص 

ورزشکاران و هرنمندان رسشناس در نظام ایدئولوژیک 

نقشی  بازی  قواعد  به  احرتام  با  و  حاکم هضم شد 

متوسط  رسمربی  و  ملی  تیم  سابق  دروازه بان  جز 

امتناع  با  او  فوتبال را در اجتامع بر عهده نگرفت. 

از در دست گرفنت عکس روح الله خمینی برای ورود 

استقالل  باشگاهی  بازی های  از  یکی  در  زمین  به 

مورد غضب قرار گرفت و از تیم ملی کنار گذاشته 

شد، سپس با مهاجرت به هند و بنگالدش سعی بر 

استقالل  و  ایران  فوتبال  مسموم  فضای  از  جدایی 

مالی داشت. البته او در متام سال هایی که بازیکن 

یا مربی بود در برابر ستم های هیچ کدام از دو نظام 

رسکوبگر نایستاد و یا از موقعیت اجتامعی اش برای 

رساندن صدای محرومان و ستم دیدگان به هواداران 

بهره ای نربد. حجازی در بیشرت موارد سکوت کرد و 

به پاس این سکوت به ایران بازگشت و دیگر مورد 

غضب مسوولین فدراسیون نبود، تا چند ماه مانده 

آزادسازی  با  که  احمدی نژاد  دوران  در  مرگش  به 

بهای  افزایش رسسام آور  و  انرژی  حامل های  قیمت 

افول  به دوران  ایران  اقتصاد  گاز مرصفی خانوارها، 

سوم  یک  به  ایران  پول  ارزش  و  شد  وارد  تازه ای 

کاهش یافت. در چنین فضایی، که جامعه ی متالطم 

به سمت فروپاشی اجتامعی و درگیری های خیابانی 

تازه می رفت، نارص حجازی، که نه دیگر حقوق چند 

ده میلیونی دریافت می کرد و نه هزینه های افسار 

باور  گسیخته ی درمان رسطان و پرداخت قبوض را 
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رشایط  این  نقد  به  رسگشاده  نامه ای  در  می کرد، 

کرد  گالیه  مسئوالن  از  و  پرداخت  اقتصادی  سخت 

و پس از مدت کوتاهی درگذشت. این زمان بود که 

حجازی به واسطه ی رفتار مزورانه ی رایج در فرهنگ 

ما در برابر مردگان، به یکباره به اسطوره ی شجاعت 

و پهلوانی بدل شد.

برای بسیاری این ایده به سادگی قابل دفاع بوده و 

هست که هرکس باید به تخصص خود بپردازد و از 

وارد  زمانی  فقط  و  بپرهیزد  دیگر  امور  در  دخالت 

عرصه هایی مانند سیاست یا اقتصاد شود که از آن ها 

رسرشته داشته و یا ممر درآمدش باشند. در نتیجه 

نارص حجازی -طبق این تعریف- کامال حرفه ای رفتار 

کرده و فقط زمانی که معاشش به خطر افتاده، صدا 

نام هایی چون  با  که  تفکری  است. چنین  آورده  بر 

از  شایسته ساالری  یا  فن ورزی  حرفه/تخصص گرایی، 

دهه ی هفتاد در گفتامن رسمی نظام سابقاانقالبی 

انقالب  شکست  محصول  )که  اسالمی  جمهوری 

مردمی در برابر ضدانقالب مرتجع است( هم وارد 

شده است، این واقعیت را پنهان می کند که سیاست 

را  کسی  آن  همه  از  اول  بیامر،  اقتصاد  و  نادرست 

هدف قرار می دهد که به دور از ساختار فاسد حاکم 

باشد. بر همین اساس، نقد سیاسی و اعرتاض به وضع 

معیشت، نه تنها حق اساسی فرد، بلکه یک انتخاب 

آگاهانه است بین حفظ منافع یا اعرتاض به واقعیت 

خشن و فاسد. در ادامه به این خواهیم پرداخت که 

در مقابل این رویکرد محافظه کارانه و حرفه گرایانه، 

چگونه می توان هم ماهرانه و زیبا بازی کرد و هم 

معرتض باقی ماند.

ب( الیِی کریمی و شجاعی به نارصخان

دوران  رشوع  از  که  است  بازیکنی  کریمی  علی 

یاغی  چهره ای  عنوان  به  همواره  فوتبالش  حرفه ای 

شناخته می شد. او که یکی از پرافتخارترین بازیکنان 

نظراتش  بیان  از  هرگز  است،  ایران  فوتبال  تاریخ 

ابایی نداشته و از هامن روزهای اول در کنار آرامش 

و ادبش در مترینات، خوی معرتض خود را نیز بی پروا 

نشان داده است. اولین محرومیت کریمی به زمانی 

سن  در  بودن  شناخته شده  علی رغم  که  برمی گردد 

نوزده سالگی و داشنت شانس کسب عنوان بازیکن 

سال فوتبال آسیا، پس از درگیری فیزیکی با داور با 

)رسنخ  شد  مواجه  میادین  از  ساله  یک  محرومیتی 

و  خشونت  تبلیغ  نوشته  این  هدف  نکنیم،  گم  را 

یا  معرتض  شخصیت  شناخنت  بلکه  نیست،  درگیری 

فرصت طلب کسانی ست که می توانند با یک پست 

اینستاگرام چندین هزار نفر را در لحظه تحت تاثیر 

پیرشفت  سال های  در  همواره  کریمی  دهند(.  قرار 

حرفه ای اش چهره ای رسکش باقی ماند. در روزهایی 

قرار  رضب وشتم  مورد  خیابان ها  در  جوانان  که 

درون  سیاسی-انتخاباتی  جنبش  یک  و  می گرفتند 

چارچوب نظام مستبد با شدیدترین روش ها رسکوب 

بازیکنی بود که در  او از جمله ی آن شش  می شد، 

بازی تیم ملی مقابل کره ی جنوبی، پنج روز پس از 

با چسِب  انتخابات مخدوش سال هشتاد و هشت 

حتی  و  بستند  دستشان  دور  به  سبز  دستبد  برق 

جمله  –از  حرفه ای  و  امنیتی  تهدیدهای  وجود  با 

ممنوعیت ابراز متایالت و هواخواهی های سیاسی در 

مسابقات فوتبال- حارضنشدند به مردم پشت کنند؛ 

مردمی که هر آنچه یک ورزشکار یا هرنمند مشهور 

آنان و مرهون هزینه هایی ست  توجه  دارد، مدیون 

که برای دیدن بازی یا اثرشان پرداخت می کنند. علی 

کریمی در ادامه ی آن اعرتاضات به دیدار خانواده ی 

یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات به نام 

امضا  او  یاد  به  را  پیراهنش  اشکان سهرابی رفت و 

اما محدود  او  کرد. رسکشی  اهدا  خانواده اش  به  و 

حتی  و  نبود  سیاسی  جنبش  یک  با  هم صدایی  به 

در زمان عضویت در تیم بایرن مونیخ آملان به دلیل 

قواعد  به  توجه  عدم  و  باشگاه  اسپانرس  با  درگیری 

سختگیرانه ی رعایت پوشش -که از اغلب سلربیتی ها 

و پابلیک فیگورها عروسک های هم شکل می سازند- 

با یکی  او  مجبور به ترک باشگاه شد. درگیری های 
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از منادهای فساد ورزشی و اقتصادی در ایران، یعنی 

علی دایی، هم بارها خربساز شدند و او به وضوح 

از »زورکی« بودن آشتی شان صحبت کرد تا ما او را 

همچنان به دور از خودفروشی ها و چاپلوسی های 

کریمی  دیگر شخصیت  ببینیم. وجه  ایران  در  رایج 

و جمعی ست،  بیدار  نگاه  این  با  پیوند  در  که  هم 

از  البته  که  است،  افتادگان  و  نیازمندان  به  توجه 

او به کودکان  از اشکال نیست.  دید نگارنده خالی 

که حاال  سابق  ورزشکاران  از  می زند،  بهزیستی رس 

در بسرت بیامری اند حامیت مالی و به خانواده های 

محروم رسیدگی می کند.

در مجموع اگرچه این رفتارها در برابر ورزشکارانی 

چون علی پروین و حتی نارصخاِن معرتض حرف های 

زیادی برای گفنت دارند، اما از یک عنرص خالی اند: 

اگرچه  خیریه ای  رفتارهای  در  ریشه ای.  نگاه 

دل رحمی و نیک خویی سلربیتی ها منایان است، اما 

خواهد  گرسنه ای  به  غذا  وعده ای  دادن  نتیجه شان 

بود و نه ایجاد رشایط برابر ارتزاق و مقابله با کسانی 

که مسبب و سودبرنده ی بیگاری کشیدن از ضعیفان 

و گرسنگی مردم اند. مباند که بسیاری از خیران، این 

برگرداندن  از  پرهیز  و  مالیات  از  فرار  برای  روزها 

سهمی به اجتامع، دست به کار خیریه می شوند و 

بوقچی گری  و  نان  لقمه  چند  دادن  با  حقیقت  در 

و  مالیات  مسیر  از  را  هنگفتی  مبالغ  تبلیغاتی، 

از  که می تواند  به دور می دارند  اجتامعی  خدمات 

باشد  داشته  زاینده  حامیت های  گرسنگان  هامن 

مورد  در  البته  بازگرداند.  تولید  مسیر  به  را  آنان  و 

اثبات  به  امروز  به  تا  سوداگری  وجه  این  کریمی 

نرسیده و می توان رصفا از ماهیت منفعل خیریه ای 

کمک هایش ایراد گرفت، آنجا که به تولید یا برخورد 

ریشه ای منجر منی شود و به جای آموزش ماهیگیری، 

رصف دادن چند ماهی به محرومان می گردد.

اجتامعی  باب  در  روزها  این  که  روزتری  به  مثال 

کاپیتان  آنیم  شاهد  بودن(  معرتض  )یا هامن  بودن 

خاطر  به  که  شجاعی ست  مسعود  ملی،  تیم 

وظایف  چارچوب  در  ارساییلی  تیمی  مقابل  بازی 
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گذاشته  کنار  تیم  از  نکردن،  توبه  و  باشگاهی اش 

شد )البته نباید در چنین رشایطی نفس مخالفت با 

ارساییل و جنایت ها و تبعیض های این رژیم به دلیل 

اسالمی  جمهوری  پروپاگاندای  ستم پیشه ی  ماهیت 

اینستاگرام  صفحه ی  کردن  ورانداز  برود(.  یاد  از 

می اندازد  شک  به  را  آدم  گاهی  شجاعی،  مسعود 

امروز  ایران  در  فوتبال  بازیکن  یک  هم  او  آیا  که 

است؟ از معرفی کتاب و بیان عقایدش تا سعی بر 

فرهنگ سازی دیگرگونه و حامیتش از جمعیت دفاع 

از کودکان کار و خیابان، همگی نشان از تفاوت وی 

او  دارند.  روزها  این  ورزشی  سلربیتی های  سایر  با 

ورود  برای  زنان  حق  از  رییس جمهور  با  دیدار  در 

از  مصاحبه ها  در  می کند،  حامیت  ورزشگاه ها  به 

یکی  به  و  می گوید  ایران  فوتبال  در  گسرتده  فساد 

از رازهای مگوی بیشرت ساحت های زندگی اجتامعی 

ایران اشاره می کند؛ تجاوزها و تعرض ها به کودکان 

و نوجوانان )در مدارس فوتبال(. او نه تنها کاپیتان 

تیم ملی، که نسخه ی جایگزینی برای علی پروین ها 

در  که  دایی هایی ست  علی  و  حجازی ها  نارص  و 

را  بار خود  به البی گری،  آلوده  با دستان  و  سکوت 

کرده  فراموش  را  پیرامون خود  رنج  و  درد  و  بسته 

و پی منفعت خود را می گرفتند. شاید حال روشن 

شده باشد که منظور از این که یک بازیکن می تواند 

هم  معرتض  و  سیاسی  اما  باشد،  موفق  و  حرفه ای 

باقی مباند چیست.

پ(کریمی، مجیدی و ما

و  شخصیت سازی ها  از  وجه  این  به  بخش  این  در 

تقابل هواداران می پردازم که چگونه گاهی با تکیه بر 

حرفه ی فرد و تعلق خاطر احساسی به یک باشگاه، 

از منطق و هرآنچه که نیک می دانیم فاصله گرفته 

و اسیر هویت سازی های بی اعتبار می شویم. برویم 

به  دوباره  او  که  کریمی  بازی  پایانی  سال های  به 

پرسپولیس بازگشته بود. در برابر کری خواندن های 

هواداران پرسپولیس و امید آن ها به درخشش کریمی 

فرهاد  هم  استقالل  هواداران  دربی،  دیدارهای  در 

مجیدی را داشتند؛ بازیکنی موفق و شناخته شده که 

در روزهای خوبش مهاجمی زهرآگین بود. فایده ای 

این  به مقایسه ی  از لحاظ فنی  نخواهد داشت که 

دو بپردازیم، چرا که مترکز این نوشته نه بر گل های 

به مثر رسانده و نه بر پاس های موفق و عنوان های 

اجتامعی  خصایل  و  شخصیت  بر  بلکه  بین املللی، 

هیچ  تنها  نه  مجیدی  فرهاد  از  است.  بازیکنان 

که طی  منانده  یاد  به  نوشته ای  یا  مصاحبه  صحنه، 

آن، مفسدی تخریب شود، زورگویی نقد شود و یا 

دست افتاده ای گرفته شود، بلکه عکس های یادگاری 

و دیدارهایش با راست ترین شخصیت تاریخ معارص 

انتخابات  از  پس  احمدی نژاد  محمود  یعنی  ایران 

اوضاع  بی اهمیتی  نشان دهنده ی  و هشت،  هشتاد 

سیاسی و اجتامعی زمان برای وی اند.

آن چه برای ما در لحظات احساسی و هیجانِی کُری 

خواندن مهم است و به واسطه ی آن به دنبال کردن 

مجازی  شبکه های  در  تیم ها  و  بازیکنان  صفحات 

می انجامد، تبعاتی فکری و فرهنگی به دنبال دارد 

الگوبرداریامن  و در حقیقت منابع فرهنگ سازی و 

را به طور مستقیم جهت می دهد. هواداری از یک 

دلیل  بی هیچ  معموال  که  بازیکنان  از  -گروهی  تیم 

تحلیلی یا ایدئولوژیک و رصفا بر پایه ی محل تولد 

جربی مان اتفاق افتاده- به همین سادگی خود تبدیل 

به یک فرصت برای تاثیر گرفنت از تفکرات و سبک 

بر تصادف  بنا  که  زندگی خاصی می گردد. شخصی 

دنبال  را  شجاعی  یا  کریمی  امثال  زمانی-مکانی 

می کند با بخشی از تضادها و بحران های اجتامعی 

آشنا می گردد و کسی  اطرافش  اعرتاضات محیط  و 

بدین  می بیند،  و  می خواند  روز  هر  را  مجیدی  که 

اسیر حرفه گرایی و »سیاسی  واسطه هر روز بیشرت 

نبودن« می شود؛ که خود بنا بر ماهیت سازشکارانه 

راستای  در  سیاسی  جهت گیری  فرصت طلبانه اش  و 

منافع آنانی ست که در قدرت اند و دست در فساد 

را  این  به چنین مواردی  و رسکوب و... دارند. حال 
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تختی  و  قلیچ خانی  این روزها  که  کنیم  اضافه  هم 

شجاعی  و  کریمی  به  را  جایشان  و...  دهداری  و 

داده اند؛ به این معنا که امروز رصف معرتض بودن 

به  بود(  ستاره ها  متایز  عامل  نوشته  اینجای  تا  )که 

سیاسی بودن تعبیر شده و کفایت می کند و نه شکل 

یا  که  داریم  ستارگانی  امروزه  اعرتاض.  آن  عمق  و 

معرتضند یا زبان بسته و رس در گریبان؛ اما روزگاری 

پهلوانانی داشتیم که نه تنها عضو حزب یا جریانی 

سیاسی بودند، بلکه با )خود(آگاهی طبقاتی و نگاه 

تاثیرگذاری  بر  تالش  جامعه،  مشکالت  به  ریشه ای 

و سازماندهی جمعی داشتند و اصولی چون سود، 

به  و  نبودند  شده  تعریف  برایشان  شهرت  و  مقام 

کار  و  بود  تشکیالتی  سیاسی شان  کار  دلیل  همین 

خیرشان، سازمان دهی.

این نوشته آمدند تصادفا مربوط  مثال هایی که در 

به باشگاه هایی خاص شده اند، اما در مجموع واضح 

است که در این نوشته سه چیز مورد نقد است: اول: 

الگو و ستاره شدن هر شخصیت معروف که

 رصفا حرفه اش را خوب انجام دهد و مزایای هنگفت 

نه  و  باشد  مولد  نه  کارش  اینکه  ولو  کند،  دریافت 

حیاتی؛ دوم: عدم متایز بین حرفه گرایان فرصت طلب 

و حرفه ای های معرتض، به وقت هواداری و کل کل و 

الگوسازی؛ سوم: راضی شدن به حداقلی از اعرتاض 

یاد بردن ستم های ریشه ای و  از  یا عمل جمعی و 

بودن  سیاسی  به  توجه  عدم  و  مناسب  راهکارهای 

یا  با هر عمل  انسان در هر ساعت و هر مکان و 

سکوتی. همچنین در این نوشته ورزشکارانی مانند 

کوچک ترین  که  و...  قلعه نویی  و  دایی  و  پروین 

ارتباطی با اعرتاض و نام نیک ندارند، مورد بررسی 

شدن  کشته  روی  چشم  آنکه  چون  نگرفتند  قرار 

میلیونی اش  حقوق  دریافت  با  و  ببندد  آدم ها 

رهرب  از  طارمی  مهدی  مانند  )یا  کند  پیشه  سکوت 

نظامی خونریز عکس و نوشته منترش کند(، نه تنها 

نظام  یک  تبلیغاتی  ارکان  از  که  سیاسی ست؛  کامال 

رسکوب گر و ستم پیشه است.



به ازدواج آنها شد.

زمین  تیز  و  تند  فراری  لَخت،  موهای  با  الغراندام 

فوتبال، متولد 16 آذر 1326، شاگرد گل زن و تهاجمی 

آقای اسالمی که در 152 بازی، موفق به زدن 95 گل 

برای تیم پرسپولیس شد. او جزء 14 نفری بود که در 

سال 1365 و هنگام بازی های 1986 در اعرتاض به 

کادر فنی تیم ملی از این تیم استعفا داد و با دعوت 

ملی  تیم  به  دوباره  سال  چهار  از  بعد  پروین  علی 

او  برای  نفر  روزی صدهزار  که  مهاجمی  بازگشت، 

هورا می کشیدند، تلفن را برداشت و از مادرش در 

تهران کسب اجازه کرد تا با دخرت تاجر پولدار ساکن 

قطر ازدواج کند، جواب مثبت مادر هم تأییدی بود 

برای ازدواج، متام اینها از 

آذر وقِت  به  مرده  زِن  اِج  حر
اعظم صفایی

لحظه  آن  در  درشت،  چشامنی  با  الغراندام  پرس 

حرست می خورد که ای کاش امروز به مدرسه نرفته 

بودم، تا زندگی ام طور دیگری می شد. به محض ورود 

نگاهش به راهروی خانه افتاد. جسمی که رویش با 

مالفه ای گلدار پوشانده شده بود، روی زمین افتاده 

بود، چشم هایش را که حرکت داد لکه های قرمزرنگ 

تلفن  تلفن رفت،  به سمت  را هم دید،  روی زمین 

را برداشت و زنگ زد، زنی پشت تلفن بود: »مادرم 

خونه«،  لکه های  از  پر  کنارشم  افتاده،  زمین  روی 

توضیح بیشرتی نداد و گوشی را گذاشت.

بابا  علی می دانست که مامان از هامن اول عاشق 

مامان  برود،  قطر  به  بابا  اینکه  از  قبل  حتی  بود. 

بازیکن  عشق  به  بود،  پرسپولیس  تیم  طرفدار 

پرسپولیس فوتبال بازی می کرد و پیراهن فوتبالیست 

مورد عالقه اش را می پوشید. دخرت تاجر پولداری که 

فرز      و  تر   8 شامره ی  عاشق  حاال  بود،  قطر  ساکن 

فوتبال ایران شده بود. پیشنهاد ازدواج مادر الله  

به پرسپولیسی مورد عالقه ی دخرتش منجر   
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خانه ی  گوشی  می گذشت.  رسعت  به  علی  ذهن 

به  علی  گذاشته شد،  گل نبی  کوچه ی  کتابی  میدان 

متام دیروز و دیشب فکر می کرد، خاله مهرنوش و 

را  دیشب  و  دیروز  متام  مامان  دوستان  ساغر  خاله 

با بچه هایشان در خانه ی آنها بودند، قرار بود همه 

با هم بروند بیرون، چرا با اینکه صبح علی مریض 

برود  مدرسه  به  که  بود  کرده  ارصار  الله  بود  شده 

بیرون؟  بروند  تا  می رود  دنبالش  زود  بود  گفته  و 

همه از خانه رفته بودند بجز مامان، علی امروز در 

به  بود که  بود، آمده  قبول شده  تهران  فوتبال  تیم 

الله بگوید و خوشحالش کند، اما کلید در قفل در 

اتاقش  پنجره ی  از  بود  شده  مجبور  بود.  نچرخیده 

که هر شب باز می گذاشت داخل خانه شود. داخل 

بالکن  در  ته سیگاری هم  بود،  پاش  و  ریخت  خانه 

افتاده بود، نه خدمتکار و نه الله سیگاری نبودند، 

همه چیز در عرض چند ساعت عوض شد.

سناتوِر سناتوری
سناتور خط حمله ی فوتبال ایران که حاال در اردو با 

تیم ملی در آملان به رس می برد خرب از خانه ی میدان 

کلید  کتابی  خانه ی  در  سناریویی  نداشت.  کتابی 

زده شده بود. جسد الله سحرخیزان با سی و هفت 

داخل حامم،  خیس  ی  حوله  چاقو،  محکم  رضبه ی 

آب منی جامانده در بدن مقتول و نگرانی خانواده 

از ماشین پرایدی که بارها در کوچه ی خانه ی کتابی 

اثر  و  بالکن  افتاده در  ته سیگار  بود و  دیده شده 

این  پای الله بخش عریان  بر مچ  انگشت جامانده 

سناریو بود. بازیکن بااخالق آن روزهای فوتبال حاال 

در هواپیام در راه بازگشت به تهران از تیرت روزنامه ها 

خرب خانه ی میدان گل نبی را متوجه می شد، آیا این 

درست است که بعد از قتل کسی تلفنی به او گفته 

در  روزنامه  تیرت  منتظر  او  و  شد«؟  متام  »کار  بود: 

را  صداقتش  قول خودش چوب  به  یا  بود  اردویش 

خورده بود؟ غزال تیزپایی که هیچ دفاعی جلودارش 

نبود آیا بازی دیگری را رشوع کرده بود؟

پرسپولیس  سابق  بازیکن  کالنی  از  هشت  شامره ی 

به او ارث رسیده بود. حاال او شامره ی هشتی بود 

پا  عضالت  قوی ترین  قلیچ خانی  پرویز  از  بعد  که 

را داشت و در سال 63 با زدن 4 گل در بازی های 

مقدماتی ملت ها آقای گل شد. بچگی اش را با فوتبال 
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رشوع کرد، در 18 سالگی با امضای پدرش وارد تیم 

بزرگسالن راه آهن شد. این اولین بازی حرفه ای او در 

سال 1355 بود و اولین قرارداد حرفه ای ای که مبلغ 

40 هزار تومان در آن منعقد شده بود.

تیم  در  انقالب  سال های  در   58 تا   55 سال  از  او 

راه آهن بازی کرد. هم زمان در تیم جوانان امید هم 

بازی می کرد. بعد از 58 به تیم بانک ملی رفت و 

که  حالی  در  ملی،  بانک  تیم  در  سال   3 مدت  به 

آقای گل شده بود، بازی کرد. به دعوت علی پروین 

قراردادی  بست،  وقرارداد  شد  پرسپولیس  تیم  وارد 

هم  آخر  سال های  تا  و  اخالقی  تعهد  با  سفیدامضا 

چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی قرارداد با 

تعهد اخالقی می بست. اما هامن زمان که در ایران 

زیر  به  بازیکن رس  داده منی شد،  بازیکن ها  به  پول 

فوتبال با بسنت قرارداد با تیم های قطری مغازه،خانه 

و خیلی چیزهای دیگر خریداری کرد. گل کاشته ای 

که به شاهین زد برای خودش بهرتین گل زندگی اش 

برای  را  بازی اش  آخرین  سالگی   28 سن  در  و  بود 

مربی گری  دنیای  به  پا  و  داد  انجام  پرسیولیس 

گذاشت.

رورسی طالیِی شهر ما
رورسِی طالیی و مانتوی کرم رنگش اولین چیزی است 

که در دادگاه به چشم می آید. چادر سیاه رنگی که 

روی شانه هایش افتاده و تار مویی که هر از گاهی 

با دستانش مرتبش می کند و آن را زیر رورسی طالیی 

می چپاند تا دوباره بعد از چند دقیقه بیرون بیفتد.

پرستار  است،   1348 اردیبهشت   30 متولد  او 

از سیزده سالگی دل باخته ی ستاره ی  که  ساملندانی 

شامره ی 8 فوتبال ایران شده بود، فوتبال را زمانی که 

4 تا 5 سال داشت، در حالی که عروسک دست دوز 

مادرش را که با تکه های پارچه دوخته شده بود، در 

دست می گرفت و در کوچه ی باریک خلیج محله ی 

تهران رس جنوب شهر تهران، وقتی برادران و پرسهای 

می کردند،  بازی  قرمزرنگی  پالستیکی  توپ  با  محله 

دیگر  و  شد  بالغی  دخرت  که  زمانی  تا  شناخت. 

نتوانست به کوچه برود، حاال فوتبال را از تلوزیون 

دنبال می کرد.

عاشق شامره ی 8 با پیراهن قرمز بود. وقتی با پاهای 

به  را درون دروازه می زد نفس شهال  قوی اش توپ 

پشت  از  که  نارصی  منی دانست  می افتاد.  شامره 

قوی  پاهای  هامن  با  می دید،  تلویزیون  شیشه ی 

آخرین رضبه اش را به چهارپایه ی زندگی پر شور او 

خواهد زد. حاال او ایستاده، نه در کوچه با عروسک 

دست دوز مادر، ایستاده در جایگاه متهم به قتل.

مظنون  اولین  دستگیری  از  ماه  یک  به  نزدیک 

میلیون  یک  مبلغ  به  را  چکی  زنی  که  می گذشت 

تومان از حساب همرس مقتول نقد کرد، این رسنخ 

محمدخانی  نارص  با  زن  این  رابطه ی  تا  بود  کافی 

با  منایان شود. شهال  الله سحرخیزان  عقدی  همرس 

پروندهای حجیم خود و 3500 صفحه کاغذ حاال در 

دادگاه ایستاده بود و متهم به قتل زن عقدی ستاره ی 

بااخالق فوتبال ایران که عکسش روی جلد مجالت و 

روزنامه های آن روزها بود، شده بود. اتهام دیگرش 

ملی،  تیم  رسبه زیر  فوتبالیست  برای  تریاک  تهیه ی 

رسقت اموال منقول و موارد دیگری بود که ارتکاب 

 37 سناریوی  می شود.  نامیده  عفت  منافی  اعامل 

رضبه ی چاقو با نقش پررنگ شهال و نقش کم رنگ 

شامره ی هشت فوتبال و قتل الله سحرخیزان کلید 

خورد و خدیجه معروف به شهال جاهد را به دادگاه 

تیزپای  پا قرص گل های غزال  و  پر  کشاند. طرفدار 

خط حمله که حاال چهار سال بود بطور مخفیانه اما 

خیابان  خانه ی  در  معروف  فوتبالیست  با  صیغه ای 

و  طاحونی  حافظ  با  نارص  شهال،  از  قبل  که  ظفر 

می کرد،  رفت وآمد  آنجا  به  بزرگان  از  یکی  محافظ 

زندگی اش را رشوع کرده بود.

زندگی دوم ستاره ی فوتبال با پیشنهاد مادرزن پولدار 

در  آنها  آشنایی  نشد،  آغاز  قطر  مقیم  تاجر  همرس 

که حاال  افتاد. شهالیی  اتفاق  سن 28 سالگی شهال 

پرستاری جذاب و زیبا شده بود وبعد از سال ها تالش 
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باالخره در میدان آزادی با حمید درخشان رودررو 

شد و شامره تلفنش را به او داد. این آغاز داستانی 

و  مجالت  رستیرت  را  تهرانرس  محله ی  دخرت  که  بود 

حتی  که  روزنامه هایی  کرد،  روزها  آن  روزنامه های 

قبل از حکم دادگاه تیرتشان این بود: »خدیجه جاهد 

معروف به شهال قاتل الله سحرخیزان همرس نارص 

محمدخانی«.

باالخره بعد از پانزده سال، دوم تیرماه 1377 ساعت 

یک ونیم شب صدای زنگ تلفن به صدا درآمد و آن 

لحن گرم، قراری برای دیدار و آغاز چهار سال زندگی 

مخفی نارص محمدخانی. زندگی ای که با واسطه گری 

زمین  آتش پاره ی  بود،  خورده  گره  درخشان  حمید 

یکی  و  ورزشی  روزنامه نگاران  محبوب  که  فوتبال 

در  اولین بار  بود،  دهداری  علیه  کودتاچی ها  از 

امارات  مقابل  را  ملی  تیم  پیراهن   1359 شهریور 

ملی  تیم  از  که  بود  نفری   14 لیدر  پوشید،  تن  بر 

درخشان  حمید  و  دادند  استعفا  فنی  کادر  بخاطر 

 1365 سال  در  شد،  محروم  میادین  در  حضور  از 

زمانی که 28 ساله بود پس از ده سال حضور در تیم 

پرسیولیس از این تیم جدا شد و به لیگ قطر رفت 

و در سال 1369 با حضور علی پروین به تیم ملی 

برگشت، در سی و سه سالگی بعد از پنج سال بازی 

در قطر به پرسپولیس برگشت ولی بعد از چند ماه 

به االسد  به قطر رفت و  در دی ماه 1370 دوباره 

قطر پیوست، تیمی که شامره هشت قرمزپوش هم 

آن روزها برایش توپ می زد و به گفته ی خودش با 

حمید درخشان پنج سال دریک اتاق در قطر زندگی 

کردند، دوست صمیمی نارص محمدخانی و یکی از 

درخشانی  حمید  نارص،  شخصی  زندگی  از  مطلعان 

که همواره سایه اش در پرونده ی شهال جاهد دیده 

می شد اما نقشش در زندگی ستاره ی فوتبال کم رنگ 

وکم رنگ تر شد.

خیمه شب بازی در مقابل فرشته ی عدالت
دادگاه ها  محمدخانِی  نارص  تا  هشت  شامره ی  از 

فاصله ی زیادی بود، جلسات پراز ابهام طی می شد، 

هرگز  که  می کرد  داستانی  از  حکایت  که  ابهاماتی 

را  سناریو  پرده  پشت  که  دستانی  و  نشد  گفته 

نارص  حضور  با  دادگاه  جلسات  می کردند،  رهربی 

محمدخانی وخانواده ی الله سحرخیزان برگزار شد. 

با داشنت  برای روزنامه نگاران که  دادگاهی جنجالی 

زن صیغه ای در کنار زن عقدی جنجالی تر می شد.

بی گناهی خود  از  دادگاه ها  متام  در  شهال همچنان 

حرف می زد تا این که یک روز بعد از مالقات رشعی 

قتل  به  بارانی،  شب  یک  در  محمدخانی  نارص  با 

اعرتاف کرد و قتل الله سحرخیزان را به گردن گرفت. 

اما بعد از مدت کوتاهی ادعا کرد که بخاطر عشقش 

به نارص و این که نارص از او خواسته بخاطر آبروی 

مهاجم فوتبال قتل را به گردن بگیرد، اعرتاف کرده و 

نارص به او قول داده متام تالشش را برای آزادی شهال 

مالقات  از  بعد  در هامن جلسه ی  اما  کرد.  خواهد 

نارص با شهال، نارص از دادگاه خواستار حکم قصاص 

شد.

در جلسه ی سوم دادگاه فریادهای شهال با اسم حافظ 

گره خورد، دروازه بان تیم پرسپولیس ،شخصی که به 

او متاس  با  تلفن همراه  با  گفته ی شهال روز حادثه 

گرفته بود و گفته بود که خانه ی میدان کتابی نارص 

بود و  اما خانه خلوت  برو،  آنجا  به  شلوغ است و 

جسد الله وسط راهرو افتاده بود، دادگاه غیرعلنی ای 

هم در این زمان با حضور حافظ طاحونی برگزار شد 

و دلیل غیرعلنی بودن آن رسیدگی به اتهامات خالف 

رشع شهال و نارص عنوان شد، اما چرا حافظ طاحونی 

به این دادگاه فرا خوانده شده بود؟

رابطه ی حافظ طاحونی و همرسش با الله سحرخیزان 

آنها،  خانه ی  حافظ  گفته ی  به  که  بود  حدی  در 

خانه ی امید الله بود. آیا بخاطر 4 میلیون بدهی ای 

که حافظ به الله داشت وهرماه سودش را می داد به 

دادگاه فرا خوانده شد؟

حراست  دخالت  جمله  از  پرونده  دیگر  ابهامات 

الله  بدن  در  مانده  باقی  اسپرم  آب،  سازمان 
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سحرخیزان، از بین بردن مدارک موجود در صحنه ی 

قتل توسط گروهی که در اولین دقایق آنجا رسیده 

بودند، شسنت فرش خونی، پیدا نکردن آلت قتاله که 

توسط رسگرد ابهریان که روی پرونده کار می کرد و 

هامن زمان از کار روی پرونده برکنار شد، به عنوان 

نواقص پرونده از آنها نام برده می شود. ابهامات این 

پرونده را قطورتر می کند.

همه ی راه ها به قطر ختم می شود
آن  نام  که  است  کشوری  مهم ترین  شاید  »قطر« 

در  و  سحرخیزان  الله  قتل  پرونده ی  در  بارها 

به  جاهد  شهال  محاکمه ی  جریان 

در  سحرخیزان  الله  می آید.  میان 

قطر  مقیم  شیرازی  خانواده ی  یک 

بود.  شده  بزرگ  و  آمده  دنیا  به 

اولین  از  یکی  محمدخانی  نارص 

که  بود  ایرانی  فوتبالیست های 

و  محمدخانی  کرد.  بازی  قطر  در 

آشنا  هم  با  قطر  در  سحرخیزان 

الله  پدر  کردند.  ازدواج  و  شدند 

امیر  با  نزدیکی  رابطه ی  سحرخیزان 

دایی الله سحرخیزان  و  داشته  قطر 

از ماموران امنیتی کشور قطر است. 

محمدخانی اقامت دائم کشور قطر 

از اعدام شهال جاهد  را دارد و بعد 

به قطر  اعصاب« چند ماه  »برای اسرتاحت و متدد 

برای  هم  عرفان  محمدخانی  کوچک  پرس  می رود. 

سال  چند  در  ایران  در  رسبازی  خدمت  از  فرار 

بزرگ  پرس  علی  و  می کند  زندگی  قطر  در  گذشته 

او سه سال برای تیم االهلی قطر بازی کرده است. 

ادعا  مصاحبه ای  در  الله  خواهر  نیلوفر سحرخیزان 

مصادف  که  قطر  به  پدرم  سفر  زمان  »در  می کند: 

با مسافرت محمدخانی به آملان بود، نارص به پدرم 

ارصار می کرد نروید. در ایران مبانید. من دمل شور الله 

را می زند.« هرگز معلوم نشده است چرا دل نارص 

محمدخانی برای الله شور می زده است اما اطالعات 

دیگری هم در پرونده وجود دارد که به یک کشور 

عربی دیگر ختم می شود. به گفته ی رسگرد ابهریان 

آرش  مجله ی   106 و   105 شامره ی  با  گفت وگو  در 

پدر  با  مرتبط  اشخاص  از  یکی  الله  قتل  از  »پیش 

شخص  این  می رسد.  قتل  به  دبی  در  الله  دایی  و 

توسط  گویا  و  بوده  فوتبال  بازیکنان  دالل  دبی  در 

مافیای ورزش به قتل رسیده و بسیار شایع شده بود 

هامن  است.  بوده  محمدخانی  نارص  با  مرتبط  که 

زمان که من درخواست پیگیری این رس نخ را کردم 

عوامل حراست سازمان آب توسط معاون مبارزه با 

جرایم جنایی که در آن زمان رسهنگ پاسدار کشفی 

بود با هامهنگی رییس وقت آگاهی رسدار پاسدار 

نقدی  رسدار  گلستان  و  گرمابه  رفیق  که  تقی زاده 

معروف بود، وارد پرونده شدند.«

آیا قتل الله سحرخیزان به درگیری باندهای مافیایی 

ورزشی که در ایران یک پای آنها در سپاه پاسداران 

مورد  این  در  دارد؟  ربط  است،  امنیتی  نهادهای  و 

نخواهیم  هم  هرگز  احتاملن  و  منی دانیم  هیچ چیز 

این  در  آب  سازمان  حراست  حضور  اما  دانست. 

قتل  این  که  می کند  پیدا  معنا  زمانی  تنها  پرونده 
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باشد.  داشته  ارتباط  امنیتی  نهادهای  با  نحوی  به 

متامی مطبوعات  و هم  ابهریان  هرچند هم رسگرد 

و رسانه هایی که به این موضوع اشاره کرده اند برای 

حراست ها  نهادی  ارتباط  به  حضور  این  فهمیدن 

اطالعات  این  اما  کرده اند  اشاره  اطالعات  وزارت  با 

حراست  حضور  برای  توجیهی  منی تواند  درست 

سازمان آب باشد.

در  هرچند  حراست ها 

وزارت  اندام واره ی  واقع 

و  ادارات  در  اطالعات 

اما  هستند  موسسات 

آنها  محوله ی  وظایف 

ادارات  هامن  به  دقیقن 

و موسسات ربط دارد. به 

آنها  روشن و رصیح  زبان 

که  هستند  جاسوس هایی 

اطالعات  وزارت  سوی  از 

و  ادارات  کنرتل  برای 

موسسات گامرده شده اند. 

در  تحقیق  چرا  این که 

مورد قتل الله سحرخیزان 

سازمان  حراست  به  باید 

آب سپرده شود هم یکی 

نقاط مبهم موجود در  از 

این پرونده است.

بگذارید یک ارتباط امنیتی دیگر را هم احضار کنیم. 

و  ایران  ملی  تیم  سابق  دروازه بان  حافظ طاحونی، 

دوست نزدیک نارص محمدخانی که با هم در یک 

به  بودند  خیابان ظفر هم خانه  در  خانه ی مجردی 

همراه شخص سومی که بیشرت به یک شبح شباهت 

و  است  نشده  برده  او  از  نامی  که هیچ  دارد، چرا 

بوده  بزرگان«  از  یکی  گفته شده که »محافظ  تنها 

است. ابهام اما تنها در مورد »شبح« نیست. در مورد 

حافظ طاحونی هم هر چه بیشرت بگردید کمرت پیدا 

ندارد.  کجایی  هیچ  در  ردی  هیچ  او  کرد.  خواهید 

انگار در دوران دروازه بانی برای تیم ملی سنگ شده 

و بعد از آن زندگی نکرده است. او تنها به واسطه ی 

صدای اعرتاض شهال در سومین جلسه ی دادگاهش 

که از خدا می خواهد »حافظ« را لعنت کند ناگهان 

ظاهر می شود، پشت درهای یک جلسه ی غیرعلنی 

حضور می یابد و بعد دوباره ناپدید می شود. هرگز 

سحرخیزان  الله  سوم  مراسم  چرا  منی شود  معلوم 

خانه ی  جای  به 

منزل  در  پدری 

طاحونی  حافظ 

است؟  شده  برگزار 

با  طاحونی  حافظ 

الله  از  که  پولی 

گرفته  سحرخیزان 

چه  مشغول  بوده 

تجارتی بوده است؟ 

متاس  ماجرای 

شهال  با  طاحونی 

فرستادن  و  جاهد 

نارص  خانه ی  به  او 

تنها  محمدخانی 

بعد  ساعت  چند 

بوده؟  چه  قتل  از 

و  طاحونی  چرا 

که  »دوستان«ی 

معلوم نیست چه کسانی بوده اند فرش خونی ای را 

که از مدارک صحنه ی جرم بوده می شویند؟ طاحونی 

از چه طریقی آنقدر نفوذ داشته که ترتیب تحویل 

را  بازداشتگاه  به  مستعار  اسم  با  نارص محمدخانی 

تنها  برساند؟  تریاک  او  به  بازداشتگاه  در  و  بدهد 

یعنی  بی ربط  موضوعی  جریان  در  بعد،  سال  چند 

و  پول  رس  بر  استیلی  حمید  با  دایی  علی  دعوای 

بازیکن و تجارت خواهیم فهمید که بیژن طاحونی، 

باشگاه های  میان  بازیکن  داللی  در  حافظ  برادر 

شوهرخواهرش،  کمک  به  و  دارد  دست  داخلی 
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مافیاهای ورزشی  بزرگرتین  از  یکی  اردشیر الرودی 

ایران را اداره می کنند، چیزی شبیه مافیای محمدرضا 

رشیفی نیا در سینام، هرچند در تکذیبیه های متعدد 

می زند.  جا  ورزش«  ساده ی  »معلم  یک  را  خودش 

به هامن اندازه که چیزی در مورد حافظ طاحونی 

طاحونی  شهریار  مورد  در  چیزی  یافت،  نخواهیم 

هم پیدا منی کنیم و هرگز منی فهمیم او چه ارتباطی 

میان  در  نامی  تنها  او  از  دارد.  برادران طاحونی  با 

تائید  مورد  ایرانی  ورزشی  »ایجنت«  چند  از  یکی 

فیفا می بینیم، با یک عکس پرسنلی روتوش شده. او 

برخالف ایجینت های دیگر اصلن اهل رسانه نیست 

یافت. طاحونی ها،  نخواهیم  را  او  با  و مصاحبه یی 

دالالن ورزشی، مافیا، نهادهای امنیتی و افراد گمنام، 

اطالعات پراکنده ای هستند که کسی به پیگیری آنها 

عالقه ای نداشته است.

در زندان عقربه ی ساعت منی پرد، می خزد
راهروی  کنار  که  مرتی  بیست  اتاق   6-5 انتهای  در 

ال مانندی قرار داشت، زیر پنجره ی یک مرتی ای که 

گوشه ی دیوار بود و توی تخت طبقه ی اول که دور 

چسبانده   8 شامره ی  ستاره ی  عکس های  دورش  تا 

شده بود، تلفن های طوالنی به زندان و گفتگوهای 

تیرت  که  حالی  در  داشت.  ادامه  همچنان  عاشقانه 

روزنامه ها و مجالت از قول نارص محمدخانی این 

بود که »من چوب صداقتم را خوردم، تا زنده ام الله 

در دمل جا دارد«، شهال هم چنان در زندان آوازهای 

حکمش  منتظر  و  می کرد  زمزمه  را  عاشقانه  ترکی 

را  او  افشانش  موهای  و  پاشنه دار  کفش های  بود، 

از متام منتظران برای اعدام جدا می کرد، منتظرانی 

با  با دمپایی پالستیکی و چادرهای نخی سورمه ای، 

نقش ریز ترازوهای عدالت. چشامن شهال اما خسته 

بود. او سال ها تالش کرده بود که بی گناهی خودش 

 1386 تیرماه   17 روز  در  اما رسانجام  کند  ثابت  را 

در پرونده ی قتل الله سحرخیزان مجرم شناخته شد 

از تحمل 9 سال زندان روز چهارشنبه دهم  بعد  و 

آذرماه 1389 ساعت 5:45 دقیقه در محوطه ی زندان 

اوین با حکم قصاص پای چوبه ی دار رفت. هرچند 

پای شهال  از زیر  برادر الله سحرخیزان  را  چهارپایه 

پای قوی نارص محمدخانی به وضوح  اما رد  کشید 

روی چهارپایه باقی مانده بود.
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مردان بدون زنان
در جریان رسیدگی به پرونده ی قتل الله سحرخیزان و محاکمه ی شهال جاهد ده ها مرد برای بازجویی احضار 

می شوند، تعدادی از آنها برای مدتی بازداشت شده اند، تعدادی به عنوان شاهد و مطلع و متهم در دادگاه 

محاکمه و اغلب آنان تربئه شده اند. با توجه 

به مستندات منترش شده از پرونده هرکدام از این مردان می توانسته اند بخشی از ابهامات پرونده را روشن 

کنند، اما گویی هیچ کس عالقه ای به پیگیری رس نخ های موجود در پرونده نداشته است. مهم ترین رس نخ ها 

بدون این که پیگیری شوند به حال خود رها شده اند.زندگی و مرگ شهال جاهد و البته الله سحرخیزان، هر 

چند برای هر دوی آنها به تراژدی ختم شد اما سود بسیاری برای دیگران داشت. بر اساس زندگی و مرگ 

آنها چندین فیلم و تئاتر و کتاب بفروش منترش شد، نرشیات زرد و غیرزرد ویژه نامه های متام رنگی در 

این مورد منترش کردند، پتیشن ها امضا و بیانیه ها صادر شد. و کسی چه می داند شاید اشاره به رسنوشت 

آنها در جایی موجب شده باشد بازیکنی، مربی ای، داللی رام و رسبه راه شده باشد. در انتها اما همه با 

را عفو کردند، رسانه ها  را بخشیدند، خانواده ی الله دامادشان  پدر  هم آشتی کردند. پرسان محمدخانی 

مصاحبه های متعددی را با نارص محمدخانی ترتیب دادند تا روایت کند که چگونه قربانی شده است و 

در جشن پرسپولیس از او تجلیل کردند. همه به زندگی های خودشان بازگشته اند. نارص محمدخانی بعد از 

ربوده شدن توسط اقوام همرس سومش، حاال احتاملن در جایی مشغول معاشقه با همرس چهارم یا خدا 

می داند چندمش است و در آن دورها جنازه ی دو زن به چشم می خورند. یکی با بدنی پاره پاره از زخم 

کارد و دیگری با گلویی کبود از فشار طناب.



از آنجایی که تو یکی از پر رسوصداترین انتقال های 

مورد  در  را  نظرت  می خواستیم  بودی  رسخابی 

به  پرسپولیس  از  رضاییان  رامین  )انتقال  شایعاتی 

استقالل( که این روزها مطرح می شود، بدانیم.

لطفا بعضی چیزها را با چیزهای دیگر مقایسه نکنید! 

ویژه ای  احرتام  فوتبال  بازیکنان  همه ی  برای  من 

قائل هستم اما بهرت است که هر کسی را نسبت به 

جایگاه و رشایط خودش بسنجیم. من شانزده سال 

بود.  روزنامه ها  اول  صفحه ی  روی  اسمم  و  عکس 

پس بهرت است مرا با کسی مقایسه کنید که چنین 

رشایطی داشته باشد. جدا از اینها این روزها

انتقال های رسخابی

 بیشرت به خاطر حواشی 

و مسایل این چنینی است. اما

 انتقال من یک انتقال فوتبالی 

و فنی بود که اتفاقا حواشی

 بسیار زیادی به دنبال داشت.

          قسمتی از مصاحبه ی

          علیرضا نیکبخت واحدی

           با روزنامه ی گل

رسانه، 
فوتبالیست و 

بمب های ساعتی
روزبه امانپور
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جمله ی  این  بیانگر  نیکبخت،  مصاحبه ی  کالم  جان 

ساده است: »به من توجه کنید.« او هامن علیرضای 

جایگزین  ولی  است  پیش  سال   12-10 خوش استیل 

شدن امثال رضاییان و طارمی به جای خود را، روی 

جلد روزنامه های رنگارنگ ورزشی برمنی تابد.

هامن  با  می بیند.  جدابافته  تافته ای  را  خود  او 

مختصات آشنای فوتبالیست ها و ستاره های محبوب. 

از  همیشگی  ناراضی  عاصی،  روز،  مد  خوش ظاهر، 

برای  رسانه ها  و  مردم  از  متوقع  و  نیمکت نشینی 

توجه به شهرت و تصویرش. او شاید فراموش کرده 

هر  مانند  به  بازیگری  دوران  دراوایل  که  باشد 

بازیکن دیگری، وقتی در ابومسلم مشهد توپ می زد 

آرزوهای بلندپروازانه ای داشت. اما پس از چند سال 

رسانه های  توجهات  از  رسمست  و  رسخوش  آنقدر 

پیشنهاد  که  بود  فتوژنیکش  ژست های  به  داخلی 

اتلتیکو مادرید که شیفته ی استعداد و توانایی های 

روزهای  اوج  در  کرد.  رد  راحتی  به  را  بود  او شده 

رقابت های  در  ملی  تیم  برای  می توانست  بازیکنی 

آسیا  ملت های  جام  دو  و  آملان   2006 جهانی  جام 

۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ به عنوان بازیکن ثابت وستاره حضور 

از  را  او  جذاب،  به شدت  حواشی  ولی هامن  یابد 

تالش کردن برای رسیدن به این هدف به غایت بزرگ 

فوتبالی منع می کرد. زندگی فوتبالی علی نیکبخت 

نشان دهنده ی آن بود و هست که همیشه حاشیه 

جذاب تر از منت است.

با  مصاحبه  برای  که  اندک فرصتی  همین  در  او 

هوای  دلش  شده  نصیبش  پرمخاطب  رسانه ی  یک 

با  باز  و  کرده  را  گذشته  درخشان  روزهای  آن 

درست  یک  تیرت  می خواهد  جنجالی  صحبت های 

پس  بودیم  مبب  ما  »اگر  بدهد:  تحویل  حسابی  و 

تیرت  دیدن  با  روز  آن  فردای  و  هستند«  چی  اینها 

انتقادی رنگی و درشتش برای مدتی کوتاه خوشحال 

فوتبالیست  یک  به  تبدیل  زمان  مرور  به  اما  باشد. 

سابق غرغروی افرسده شده که پر رنگ نبودنش در 

بین رسانه ها او را منزوی می کند. این منزوی بودن 

منونه ی  باشد.  داشته  می تواند  تاسف بارتری  نتایج 

تاریخی آن »جرج بست« افسانه ای. از دید بسیاری 

از طرفداران فوتبال بهرتین بازیکن تاریخ. به نقل از 

سایت طرفداری، او نخستین کسی بود که به خاطر 

توانایی های فنی و چهره اش محبوب شد و حقوق 

حرفه ای  فوتبال  از  بعد  دوران  اما  گرفت.  حرفه ای 
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برای او بسیار اسفناک بود و عاقبت در 59 سالگی 

به خاطر مرصف بیش از حد الکل درگذشت. یا از 

مجتبی  مانند  اسامی ای  داخلی  فوتبال  منونه های 

محرمی، نارص محمدخانی و علی اکربیان، هر کدام 

به نحوی دوران پسافوتبال نابودکننده ای داشتند که 

اثراتش تا مدت ها بر روند زندگی شان سایه انداخت 

که  محرمی  مجتبی  کرد.  نابود  را  آنها  متامی  به  یا 

تاریخ  چپ  دفاع  بهرتین  عنوان  به  او  از  همگان 

بازیکنی و  یاد می کردند چه در زمان  ایران  فوتبال 

چه پس از آن با مسایل مختلف حاشیه ای و اعتیاد 

شدید دست به گریبان بود. نارص محمدخانی دیگر 

و  تراژیک  پرونده ی  و  پرسپولیس  نابغه ی   8 شامره 

رسگیجه آور شهال جاهد که عاقبت به قتل همرس و 

آن مشخص  از  بعد  انجامید.  وی  معشوقه ی  اعدام 

شد او هم عالوه بر این حواشی با مساله ی اعتیاد 

اکربیان  علی  است.  بوده  مواجه  جدی  طور  به 

گلزنی  شم  از  که  استقالل  رسیع  و  زهردار  مهاجم 

فوق العاده ای برخوردار بود. او نیز به مانند دو مورد 

اخیر نه تنها درگیر مرصف مواد مخدر شد، بلکه به 

جرم ساخت و فروش کراک ابتدا به اعدام و بعدتر 

به حبس ابد محکوم شد. در کنار این نام ها فراوانند 

فوتبالیست های معروف دهه ی شصت و هفتاد که 

می کردند  متاشاچی  از  مملو  را  ایران  استادیوم های 

تلخ ترین  شده اند.  منزوی  و  خانه نشین  اکنون  اما 

که  شد  سیدعلیخانی  کاظم  امثال  نصیب  رسنوشت 

از  با وجود سابقه ی درخشان فوتبال حرفه ای، بعد 

درعزلت  بیامری  و  مالی  مشکالت  تحمل  سال ها 

چشم از جهان فرو بست.

خیال  با  کدامشان  است؟  بیمه  فوتبالیست  »کدام 

پر  کدامشان  می زند؟  حرف  آینده  مورد  در  راحت 

و پای سامل دارند؟ خیلی از فوتبالیست های قدیمی، 

آنها  به  هیچ کس  و  است  نه شان  گرو  هشت شان 

از  حامیت  صندوق  که  می گویند  مدام  منی رسد. 

فالن جا  که  می گویند  مدام  می کند!  حامیت  آنها 

آنها را بیمه می کند اما هیچ وقت چنین اتفاق هایی 

کنم  بازی  که  روزی  تا  فوتبالیست  من  منی افتد. 

دهم.  انجام  کاری  و  باشم  پومل  دنبال  به  می توانم 

توی  دیگر  و  شود  متام  فوتبامل  که  روزی  از  امان 

از  رساغی  هیچ کس  فردایش  از  نباشم.  سبز  زمین 

من منی گیرد و کسی جواب سالمم را هم منی دهد.« 

)علیرضا نیکبخت واحدی، هامن مصاحبه(

نیکبخت در همین گفتگو صحبت اولیه ی خود مبنی 

بر قیاس مع الفارق خود و رضاییان را نقض می کند. 

رسانه های  یک  تیرت  نیکبخت  وقتی  صحبت ها  این 

یک صفحه ی  در  و  کوچک  تیرتی  با  بود،  رنگارنگ 

ستاره های  زبان  از  رسانه ها،  مهم هامن  چندان  نه 

داده  بازتاب  امروز  بازنشسته ی  بازیکنان  و  دیروز 

جلد،  روی  ستاره های  رنگ  و  آب  ولی  می شد. 

و  کوچک  سیاه  تیرتهای  خواندن  از  را  خوانندگان 

مالل آور بازمی داشت. اکرث اوقات بازیکنان سابق در 

مقایسه ی خود با جدیدی ها از کلامتی مانند مبب و 

استفاده  پول پرست  و  اسطوره  شده تر  غلو  یا  ترقه، 

می کنند. اما در واقعیت امر تفاوت چندانی میان آنها 

نیست. خود بازیکنان فوتبال هم که اغلب ناخواسته 

نزولی افرسدگی تدریجی می شوند،  این سیر  درگیر 

کمرت مقرصند. این تاثیر رسانه های غول آسای ورزشی 

و اجتامعی است که به واسطه ی محبوبیت بسزای 

را  رضاییان ها  و  نیکبخت  اجتامع،  میان  در  فوتبال 

حرفه ای(  فوتبال  در  حضور  به  )بسته  مدتی  برای 

از  حداکرثی  استفاده ی  از  بعد  و  برند  به  تبدیل 

آنها  بازیگری  دوران  پایان  در  جذاب  برندهای  این 

را به حال خود رها می کنند. ستارگانی که به دلیل 

جوانی فقط و فقط به این روزمرگی هیجان انگیز دل 

بسته اند و البته کیست که در اوج محبوبیت، از این 

میزان توجه و شهرت چشم بپوشد.

در این بین شبکه های مجازی مانند ایسنتاگرام و یا 

می کند.  جدا  نیکبخت  از  را  رضاییان  دوران  توئیرت، 

شبکه های  بودن  وجهی  چند  به  توجه  با  رسانه 

اجتامعی با ستاره های عرص خود ارتباط نزدیک تری 

ستاره پروری،  جدیدتر  نوع  این  در  می کند.  برقرار 
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استفاده ی رسانه قرار می گیرند. حتی  اخبار و تصاویر مورد  مثابه معدن  به  بازیکنان  صفحات خصوصی 

پست هایی که ستاره ها از به اشرتاک گذاشنت آنها پشیامن می شوند و به رسعت از صفحات مجازی خود 

حتی  بین  این  در  بازیکنان  می شوند.  ورزشی  جراید  و  سایت ها  مأخذ  و  منبع  به  تبدیل  می کنند  حذف 

مجبورند به بعضی رسانه ها و خربنگاران مبلغی به منظور حق الزحمه و حق السکوت بپردازند. تیرتها، تبدیل 

که سودای  و جوانان مشتاقی هستند  نوجوانان  فالوئرها  این  از  زیادی  بسیار  میزان  فالوئر می شوند.  به 

فوتبالیست شدن در رس دارند.

»گرام ترنر« در پژوهشی پیرامون حضور سلربیتی ها در فضای مجازی،  به تاثیر معمولی جلوه دادن زندگی 

ستاره های مشهور روی ذهنیت فالوئرهای جوان تاکید می کند. فرهنگی که خواه ناخواه به شخص، فارق 

افراد مشهور  به پست های  افراد  واکنش  بیشرتی می کند. شکل  توجه  اجتامعی  و  از هویت های گروهی 

ایرانی  از حمله ی کاربران مجازی  اما به شکل جمعی موارد زیادی  پارامرتهای گوناگون بستگی دارد.  به 
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به بازیکنان و داوران فوتبال اتفاق افتاده است، که 

به نوعی تاثیر شگرف رسانه ی مجازی را در زندگی 

پیچیده  ارتباط  این  ایرانی منعکس می کند.  جوانان 

دو  می تواند  داده  نشان  پیش تر  ایرانی  فوتبال  که 

احساساتی  بازگشت  مثال  عنوان  به  باشد.  سویه 

به  تابستان 95  در  و مهدی طارمی  رامین رضاییان 

باشگاه پرسپولیس که تا آستانه ی عقد قرارداد با تیم 

کردن  آنفالو  و  قهر  اما  بودند.  رفته  پیش  ترکیه ای 

بسیاری از فالوئرهای اینستاگرام، این دو را متقاعد 

کرد که ضمن عذرخواهی، به ایران بازگردند. گهگاه 

دیده ایم که واکنش نشان دادن به اتفاقات روزمره ی 

وظیفه ی  به  تبدیل  مجازی،  صفحات  در  جامعه 

برایشان  است  ممکن  قالبا  که  می شود  سلربیتی ها 

جذابیتی هم نداشته باشد. فوتبالیست هایی که به 

خاطر عملکرد ومهارت خوب فوتبال بازی کردن به 

افکار عمومی معرفی و به رسعت  به  عنوان ستاره 

تبدیل به قهرمان و الگو می شوند و متام حرکاتشان 

در فضای مجازی تحلیل و بررسی می شود. بی واسطه 

شکل  مجازی،  رسانه های  ویژگی  عنوان  به  بودن 

صمیامنه تر و غیررسمی تری به روابط ستاره-طرفدار 

می دهد و این ویژگی چه بسا ستاره ها را بیشرت و 

عادت  طرفداران  ویژه ی  توجه  به  روزانه  طور  به 

می دهد. در چنین فضایی ،اگر تا دیروز جنجال ها و 

حواشی فوتبالی علیرضا نیکبخت، در مورد باشگاه، 

در  فوتبال  بازی های  و  مترینی  جلسات  ملی،  تیم 

فضای رسانه ای مطرح بودند، امروز نحوه ی زندگی 

و کارهای روزانه و شخصی رامین رضاییان به لطف 

اینستاگرام در اختیار فالوئرها و رسانه قرار می گیرد.

وجود  نقضی  مثال های  ایران،  فوتبال  تاریخ  در 

داشته اند که علی رغم پایان دوران فوتبال حرفه ای، 

بازهم در تیررس رسانه ها قرار داشته اند. اما اغلب به 

دلیل روی آوردن به صندلی مربی گری این حضور را 

تداوم دادند مانند علی پروین، نارص حجازی و علی 

دایی. اما در دنیای فوتبال، تعداد کمی از بازیکنان 

بزرگ توانسته اند دوران مربی گری درخشانی داشته 

این  از  زیادی  بسیار  تعداد  آمار  گواه  به  باشند. 

بازیکنان پس از دوران بازیگری حرفه ای دچار بحران 

هویت می شوند. با شخصیت گوشه نشین و منزوی 

خود غریبه اند و مستمسک نگاه و توجه رسانه هایی 

خربی  جذابیت های  فاقد  را  آنها  امروز  که  هستند 

می داند. رسانه ای که به آنها احرتام می گذارد و هر 

از چندگاهی هم زمان تحلیل کردن رفتار ستاره های 

رجوع  انباری  اتاق  در  اکنون  ستاره های  به  کنونی 

می کند. فوتبال حرفه ای در ابتدای امر با غربال گری 

ناامید و  را  از ورزشکاران  بسیاری  رقابت فرشده  و 

منزوی می کند و اجازه ی ورود به جرگه ی حرفه ای ها 

را به هر کسی منی دهد. در ادامه دست در دست 

که  هم  را  کسانی  پرنفوذ  و  نیرومند  رسانه های 

منتخبش بوده اند، البته بعد از استفاده، دور می ریزد.

شاید بخش آخر مصاحبه ی سلربیتی سابق را بتوان 

تا  بازیکن–ستاره ها   ، دید  هم  دیگری  دریچه ی  از 

توجه،  مورد  و  اخبار رسگردانند،  یک  تیرت  در  وقتی 

متام اثرات این توجه را همیشگی و ذاتی می بینند، 

اما به دوران بازنشستگی، توجه مردم به ستاره های 

جلب  پوشالی،  دیروز  ستاره های  زعم  به  و  جدید 

صنفی  خواسته ای  از  دیروز  ستاره ی  این بار،  شده، 

نانوشته ی  با عرف  دیروز،  صحبت می کند، ستاره ی 

باالی  زندگی  سطح  و  ایران،  نیمه حرفه ای  فوتبال 

متوسط، تیرت یک رسانه ی دیروز و میان صفحه ی گاه 

به گاه امروز به موضوع دیگری هم توجه می کند: 

امروز  زنگ زده،  ستاره ی  شاید  بازنشستگی.  بیمه ی 

در بین له له توجه طلبی، جایی را نشانه رفته باشد 

گالدیاتورهای  به  را  باستان  رم  گالدیاتورهای  که 

عرصجدید پیوند می زند، کسانی که با گذشت 4 دهه 

پایان ماه عسل دوران قهرمانی،  با  از عمر خود، و 

جایگاه  به  وضعیت  و  رسانه  سیستم،  توسط  تازه 

واقعی شان تف شده اند و باید تصمیم بگیرند چگونه 

امرار معاش کنند، اگر فوتبال پر و پای سامل برایشان 

گذاشته باشد.
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کنفرانس خربی کارلوس کیروش رسمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با الجزایر یک چهره ی ویژه 

داشت: بامداد میرزایی، دالل و یا به زبان ورزشی نویسان ایجنت رسمی فوتبال که سالیانی است به نیمکت 

دیدارهای  »سازمان دهنده«ی  و  می دانند  کیروش  کارلوس  به  نزدیک ترین چهره  را  او  ملی چسبیده.  تیم 

تدارکاتی تیم ملی فوتبال و البته که »مدیر برنامه«ی تعدادی از بازیکنان.

هم  را  پرسپولیس  روزنامه ی  روزگاری  که  پرسپولیس  اسبق  مدیرعامل  است،  میرزایی  علی  فرزند  بامداد 

 evol« منترش کرد. رسانه ها از او به عنوان »مدیر ایرانی- کانادایی«ای نام می برند که با رشکت فرانسوی

sport« همکاری می کند و گاهی نیز می گویند یکی از مدیران این رشکت است. رشکتی که یکی از کارهای 

سودآورش برگزاری تورمننت و دیدارهای غیررسمی فوتبالی است.

کنار کیروش در  بامداد در  الجزایر، هامن دیداری که  ایران-  دیدار  از  ایران چند روز پس  خربگزاری های 

کنفرانس خربی حارض شد، منت ایمیل فدارسیون فوتبال الجزایر را منترش کردند که به فدراسیون فوتبال ایران 

خرب داده بود: دست هایی در کار است که مانع برگزاری این مسابقه شود.

خبرنگاردالل ها: 
چند می گیری معروفم کنی؟
آناهیتا .ح
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را تکذیب  اما همه چیز  مسئوالن فدراسیون فوتبال 

کردند و تنها از ناهامهنگی دو »ایجنت« خرب دادند 

معرفی  خواستار  الجزایر  فدراسیون  کردند:  اعالم  و 

 »evol sport« یک ایجنت رسمی شده و تنها رشکت

تاریخ  هم  همین  برای  می شناسد،  رسمیت  به  را 

اعالم شده از سوی این »ایجنت« که بامداد میرزایی 

هم در آن سهم دارد را پذیرفته است.

رییس فدراسیون فوتبال ایران چند روز بعد از این 

در  میرزایی  بامداد  به حضور  اعرتاض  و  »رسوایی« 

کیروش  داد.  او  برکناری  به  حکم  خربی  کنفرانس 

هم که در هفت سال گذشته با بیانیه نویسی و قهر 

گرفته،  فوتبال  فدراسیون  از  خواسته  هرچه  ناز  و 

ویژه ی  برنامه ی   نوشت:  فیس بوکی  بیانیه ای  در 

آماده سازی تیم فوتبال لغو شده است.

دستمزد ۴۲۰ میلیون تومانی کیروش

جام  در  حارض  مربیان  گران ترین  از  یکی  کیروش 

را  ایران  مربی  ورزشی  رسانه های  است.  جهانی 

جهانی  جام  در  حارض  گران قیمت  مربی  چهارمین 

روسیه معرفی کرده اند. دستمزد کیروش ۲.۹ میلیون 

ایران هم  یورو اعالم شده است. فدراسیون فوتبال 

طبق معمول این رقم را تکذیب کرده اما حارض به 

افشای قرارداد با کیروش نیست.

وب سایت برنامه ی تلویزیونی ۹۰ که در همه ی این 

سال ها حامی نخست کارلوس کیروش بوده، دو سال 

فدراسیون  از  مربی  این  ماهیانه ی  دریافتی  پیش 

پرداخت های  بدون  تومان  میلیون   ۴۲۰ را  فوتبال 

جانبی گزارش کرد. کیروش عالوه بر این در همه ی 

این  سال ها از محل اسپانرس لباس های تیم ملی هم 

درآمد کسب کرده است.

بر  عالوه  رسمربی  آقای  بدانید  اینکه  برای  حاال 

دستمزد ماهیانه و پاداش های گاه و بیگاه چه سود 

دیگری از نشسنت بر نیمکت تیم ایران می برد دعوای 

او با فدراسیون فوتبال بر رس لباس های تیم ملی را 

جام جهانی  مقدماتی  بازی های  در  او  بیاورید.  بیاد 
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حارض به پوشیدن لباس هایی که »آل اشپورت« برای تیم ایران 

رشکت  این  توافق  یک  در  رسانجام  نشد.  بود،  کرده  طراحی 

به  مبلغی  مقدماتی  مرحله ی  بازی  هر  ازای  به  که  پذیرفت 

به  کیروش  توافق  این  از  بعد  کند.  پرداخت  ایران  رسمربی 

بازی هایش ادامه داد تا رسانجام مدیر این رشکت اعالم کرد به 

درخواست رییس فدراسیون فوتبال ۱۰۰ هزار دالر به کیروش 

پرداخت کرده است. در توافقنامه ی افشاءشده ی آقای رسمربی 

و این رشکت، مربی ایران به ازای هر بازی که لباس های رشکت 

آل اشپورت را به تن می کرد، ۳۵ هزار دالر دستمزد به حسابش 

واریز می شد.

با همه ی این ها اما کیروش همچنان به بهانه گیری هایش ادامه 

داد و هر بار هم کیفیت لباس های تولیدی این رشکت را بهانه 

رشکت  یک  به  را  لباس ها  تهیه ی  فدراسیون  رسانجام  تا  کرد 

ایتالیایی به نام »جیوا« واگذار کرد. این قرارداد هم اما مورد 

بازی های  برای همین در آستانه ی  رضایت رسمربی نیست و 

را  ایتالیایی  رشکت  هزینه ی  هم  است  ناچار  ایران  روسیه، 

پرداخت کند و هم به آدیداس پول بدهد.

این تنها یکی از خواسته های کیروش است که به فدارسیون فوتبال 

تحمیل شده. او هر وقت که خواسته ای داشته و مخالفتی با آن 

دیده، راه تهدید و بازارگرمی در پیش گرفته است. چند سال قبل 

که در پرداخت دستمزدش به دلیل بحران ارزی اختالل ایجاد شد، 

راهی پرتغال شد و گفت که باید به کارهای شخصی اش برسد و 

ممکن است هیچگاه بازنگردد.

دیگر  و  ورزشی نویسان  بسیج  و  هامنا  کیروش  تهدید 

»روزنامه نویسان« برای بازگرداندن او هامنا. شاید شام خاطرتان 

ملی  تیم  که  آسیایی  بازی های  از  پس  قبل  سال  چند  اما  نباشد 

فوتبال ایران از رسیدن به فینال بازماند، گروهی از روزنامه نویسان 

در نامه ای رسگشاده خواستار متدید قرارداد کیروش شدند. برخی 

از آنها حتی پیشنهاد کردند: دولت یارانه ی نقدی آنها را قطع و 

خرج مربی تیم ملی کند.

آقای مستشار
تعداد  منی دهد.  تن  ایرانی ای  دستیار  هیچ  به  کیروش  کارلوس 

مربیان ایرانی که در این سال ها در کنار او دوام آورده اند و یا به 
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زبان روزنامه نویسان حامی اش تحمل شان کرده تنها 

یک تن بوده: مارکار آقاجانیان که به نظر می رسد 

برای حفظ او هم یک دلیل محکم دارد: آقاجانیان 

هیچگاه جای او را نخواهد گرفت، نه به این خاطر 

که مربی خوبی نیست بلکه به خاطر این که »اقلیت 

آستانه ی  در  نیز  این  از  پیش  چه  است.  مذهبی« 

جام جهانی ۹۸ هنگامی که ایویچ برکنار شد، جالل 

طالبی جای او را گرفت تا ذوالفقارنسب »سنی« نفر 

اول نیمکت »تیم ملی« نشود.

هم  را  امریکا  از  بازگشته  منازی  امید  حتی  کیروش 

بعد علی کریمی  تنها چندوقت تحمل کرد. چندی 

را روی نیمکت نشاند، به او ماموریت داد تا بساط 

مترین را مهیا کند و بعد هم نظاره گر شود. غافل از 

اینکه کریمی نه منازی است و نه مارکار. وقتی هم 

که کریمی رشوع به افشاگری درباره ی برخوردهای 

چمن  زمین  از  تازه بازنشسته  نکونام  کرد،  کیروش 

با  نکونام  همکاری  عمر  افزود.  مربیان  کادر  به  را 

رسمربی سابقش هم اما چندان به درازا نکشید.

تیم  آماده سازی  اردوهای  از  یکی  در  حتی  کیروش 

ملی، هنگامی که با انتقادهای تند برانکو رسمربی 

اردو  از  را  تیم  این  بازیکنان  روبرو شد،  پرسپولیس 

به تهران بازگرداند و اعالم کرد: این بازیکنان را به 

همه ی  آن  کنار  در  کرد،  نخواهد  دعوت  ملی  تیم 

اتفاقی  کرد.  خارج  اردو  از  هم  را  ایرانی  دستیاران 

بنگر هم  که پیش تر برای مهدی رحمتی و محسن 

رخ داد. جالب اینکه تا زمان کنار گذاشنت رحمتی از 

تیم ملی، مدیر برنامه های او بامداد میرزایی –هامن 

این  از  بعد  و  بود-  کیروش  مشاور و رشیک خوب 

واقعه همکاری رحمتی و بامداد هم قطع شد.

وقتی که اردوی اخراجی ها به تهران رسید، کیروش 

لشگر  تا  نوشت  را  شبه خداحافظی اش  بیانیه ی  هم 

تیم ملی  به  از »خیانت«  و  بیافتند  راه  هوادارانش 

در آستانه ی بازی های مهم و چشم داشنت رسمربی 

پرسپولیس به نیمکت تیم ملی بنویسند. فدراسیون 

هم مثل همیشه دست به کار شد برای خریدِن ناز 

رسمربی و باشگاه ها را به همکاری بیشرت و تن دادن 

و  لیگ  برای  پرتغالی«  »مستشار  که  برنامه ای  به 

دیگران نوشت، ملزم کرد.

زمین  در  که  نیمکت  روی  دستیاران  در  نه  کیروش 

ایران  لیگ داخلی  بازیکنان  برای  هم چندان جایی 

متصور نیست. او در سال های نخست در لیگ های 

»ملیت  با  بازیکنانی  امریکا  و  اروپا  دسته چندم 

را  تیمش  اصلی  ترکیب  هم  حاال  و  یافت  ایرانی« 

به قول خودش »لژیونرها« تشکیل می دهند، حتی 

وقتی که تیمی نداشته باشند و در هیچ مسابقه ی 

دژاگه،  اشکان  مثل  نروند.  میدان  به  رسمی ای 

یک  با  رویارویی  ماجرای  از  پیش  شجاعی  مسعود 

تیم ارساییلی و یا قوچان نژاد و دانیال داوری. برای 

کیروش مهم نیست که این بازیکنان در مسابقه ای و 

یا مترینات منظم باشگاه ها حضور دارند یا نه، مهم 

بازی نکردن در لیگ ایران است.

»یا پول بده یا تیم رو داغون می کنم«
کمی از داستان کیروش فاصله بگیریم، بازگردیم به 

لیگ هفتم فوتبال ایران. روزهایی که افشین قطبی 

از  پس  و  بود  ساخته  رویایی  تیمی  پرسپولیس  در 

رسمربی گری  اصلی  گزینه ی  برتر  لیگ  در  قهرمانی 

شیراز  حافظیه ی  ورزشگاه  در  او  شد.  ملی«  »تیم 

به نشانه ی خداحافظی از تیم پرسپولیس و نشسنت 

بر نیمکتی »بزرگرت« دور افتخار زد و در کنفرانس 

خربی هم از انتخاب خود به این عنوان خرب داد.

چند ساعت بعد اما اتفاقی غیرمنتظره رخ داد: علی 

تاخته  به مدیران فدراسیون فوتبال  پیشرت  دایی که 

تیم  انتخاب رسمربی  در  »رابطه گری«  به  را  آنان  و 

ملی  تیم  رسمربی  عنوان  به  بود،  کرده  متهم  ملی 

معرفی شد. خرب برای قطبی و روزنامه نگارانی که از 

چند ماه قبل برای رسیدن او به تیم ملی خرب ساخته 

بودند، شوک برانگیز بود.

از  نامی  افشای  بدون  خربگزاری ها   ۸۸ فروردین 

دستگیری چند خربنگار ورزشی خرب دادند که »قصد 
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داشتند افشین قطبی را به عنوان رسمربی تیم ملی 

معرفی کنند و در قبال آن یک سوم قرارداد وی را به 

خود اختصاص دهند«.

 ۱۳۸۷ اسفند  از  ورزشی نویسان  دستگیری  موج 

رشوع شد. هنگامی که فاش شد یکی از خربنگاران 

روزنامه ی الربز ورزشی در متاس با داریوش مصطفوی، 

مدیرعامل اسبق پرسپولیس خاستار حامیت مالی –

مدیرعامل  می شود.  روزنامه  این  از  پول-  پرداخت 

وقت پرسپولیس که حضورش در فدراسیون فوتبال 

ایران با فساد مالی و رشوه خواری گره خورده، این 

مکامله را در اختیار علی سعیدلو -وزیر وقت ورزش- 

احمدپور  نارص  ماجرا  این  دنبال  به  می دهد.  قرار 

مهدی  همراه  به  خربورزشی  روزنامه ی  رسدبیر 

هژبری –روزنامه ی نود- حامد قاسمی )نویسنده ی 

)خربنگار  علوی  احد  ورزشی(،  الربز  روزنامه ی 

روزنامه ی گل( و آرش ظلّی پور از مجریان برنامه ی 

ورزش از نگاه دوی تلویزیون دستگیر شدند.

اتهام  این  مصاحبه  یک  در  بعد  چندی  احمدپور 

روایت های  در  پذیرفت.  آن  جزئیات  بیان  بدون  را 

روزنامه نگاران  از  گروه  این  خودمانی  و  غیررسمی 

چند  به  را  فوتبالیستی  تیرت  یک  با  که  روایت شده 

برابر قیمت رساندند و یکی را به تیم ملی تحمیل 

کردند.

است،  فوتبالیست ها  همین  از  یکی  مجیدی  فرهاد 

اسطوره ی استقاللی های دهه ی ۷۰ و ۸۰ خورشیدی 

گفت:  تلویزیونی  برنامه ی  یک  در  پیش  چندی  که 

که  تیرتی  با  ورزشی  خرب  و  احمدپور  نارص  هامن 

زدند، سبب شدند تا استقالل پولش را بدهد. او در 

میزبان  را  چندوقتی  اتریش  در  حضورش  روزهای 

نارص احمدپور رسدبیری که زحمت معروف شدنش 

را کشیده و طلبش از استقالل را نقد کرده بود، شد.

مجیدی چند سال بعد هم ناگهان در میانه ی فصل، 

استقالل تهران را ترک کرد. هامن روزها شایعه  شد 

که آزمایش دوپینگ ستاره ی آبی ها مثبت بوده است. 

چندی بعد هم یکی از مدیران فوتبالی غیرمستقیم 

از دوپینگ یکی از فوتبالیست هایی که هر از گاهی 

نیروزا  مواد  و  می رفت  عربی  متحده ی  امارات  به 

تزریق می کرد، پرده برداشت. رسانه های ورزشی اما 

از کنار این ماجرا گذشتند و چندی بعد  با سکوت 

هم مجیدی را شایسته ی نشسنت بر نیمکت استقالل 

دانستند.

من به خربنگاران باج منی دهم
مربیان  و  بازیکنان  نچسب ترین  از  دایی  علی 

اول  مهاجم  که  زمان  آن  چه  است،  ایران  فوتبال 

نیمکت  روی  که  سال هایی  چه  بود،  ایران  فوتبال 

با  که  حاال  همین  و  نشست  ملی  تیم  مربیگری 

است.  رسیده  آسیا  باشگاهی  رقابت های  به  سایپا 

دستمزد  کنار  در  که  »موفق«  فوتبالیستی  تاجر_ 

را  تولیدی اش  و  زنجیره ای  فروشگاه های  مربیگری، 

بودنش  نچسب   و  بدخلقی ها  همه ی  با  دارد.  هم 

اما تک جمله هایی دارد که روایتگر بخشی از فشاری 

است که روزنامه نویس های ورزشی به او آورده اند.

و  داور«  کردن  »غش  با  قبل  سال  چند  که  دایی 

»داوران کارت به کارتی« پایه گذار محرومیت یکی از 

داوران با سابقه به دلیل رشوه خواری شد، روزهایی 

از  بعضی  بود:  گفته  بازی می کرد  فوتبال  که هنوز 

خربنگاران با او مشکل دارند، چون حارض نیست به 

آنها باج بدهد.

تکرار  را  ادعا  این  شد،  مربی  که  هم  بعدتر  دایی 

را  خربنگار-دالالن  نام  روز  یک  که  گفت  و  کرد 

او »زنگ می زنند  به  افشاء می کند، هامن هایی که 

و می خواهند فالن بازیکن را به تیمش اضافه کند«. 

دعوای  و  نشده  عملی  هم  هنوز  البته  وعده  این 

دایی و خربنگاران هر از گاهی باال می گیرد.

برای  اما  نداده  تن  آن  به  می گوید  دایی  که  آنچه 

تعدادی از مربیان ایران بخشی از حیات ورزشی شان 

بوده و هست. رابطه ی امیر قلعه نویی، فراز کاملوند 

مربیگری اش  کارنامه ی  که  درخشان  حمید  حتی  و 

و  ورزشی  رسانه های  با  ندارد  چیزی  شکست  جز 
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تلویزیونی عجیب است. درخشان حتی  برنامه های 

وقتی که از راه آهن و دسته یک لیگ فوتبال اخراج 

شد بازهم به عنوان »کارشناس« میهامن روزنامه ها و 

برنامه های تلویزیونی بود. درباره ی امیر قلعه نویی و 

دوستانی که منت صفحه ی اینستاگرام او را می نویسند، 

برایش لقب می سازند و به وقت الزم اجازه ی سوال 

و  دیگر خربنگاران منی دهند هم حرف  به  پرسیدن 

حدیث زیاد است. او البته دوست نزدیکی دارد به 

نام منصور واعظی که دالل معروفی است و نزدیک 

به تراکتورسازی تربیز. تعداد بازیکنانی که قلعه نویی 

به یک تیم آورده و در نیم فصل کنار گذاشته شاید 

یک رکورد منحرص به فرد باشد.

یارس ارشاقی که روزگاری رسدبیر سایت پارس فوتبال 

هم  حاال  و  بود 

سیام  و  صدا  در 

کار  به  مشغول 

سال  چند  است، 

کرده  روایت  قبل 

بود: »یک روز امیر 

قلعه نویی زنگ زد و 

گفت به آدرسی که 

آدرس  بروم.  داده 

خانه ای  به  متعلق 

بود.  ستارخان  در 

رسیدم  رسظهر 

یک  ساعت  آنجا، 

بعدازظهر بود. یادم می آید برای ناهار پیتزا سفارش 

داده بودند. در آن جلسه اردشیر الرودی، جهانگیر 

را  صحبت شان  داشتند.  حضور  هژیری  و  کوثری 

نفر  یک  بخواهیم  ما  اگر  که  کردند  آغاز  اینگونه 

مربی تیم ملی می شود و اگر نخواهیم منی شود. ما 

تشکیالت داریم. وقتی می آیید داخل تصمیم گیرنده 

نیستید. ما قرارداد، بازیکن و تیم را تعیین می کنیم. 

البته شام رضر منی کنید. من پیشنهاد آنها را نپذیرفتم 

و از آن خانه خارج شدم اما امیر قلعه نویی همراه 

آنها ماند«.

برادارن میرقرقی در  داستان های حمید درخشان و 

مربی  درخشان  که  دیگر هم  و هرجای  پرسپولیس 

توضیخ  به  نیازی  که  است  آن  از  روشن تر  شد، 

که  برادری  دو  از  یکی  اینکه  جالب  باشد.  داشته 

هیچ مربی ای غیر از درخشان در لیگ فوتبال ایران 

حارض به بازی دادن به او نبود بعدها به لیگ یونان 

پیوست تا به گفته ی خودش، توانایی هایش را ثابت 

کند.

خشایارخان و برادران
ایران  فوتبال  در  تازه ای  دهه ی ۷۰ خورشیدی موج 

راه افتاد: لژیونرها. اگر علی دایی، مهدی مهدوی کیا، 

کریم باقری و خداداد عزیزی کمی زودتر از دیگران 

حاشیه  بدون 

لیگ  به  پایشان 

آملان باز شد، موج 

بازیکنان  دوم 

رس  اما  ایرانی 

باشگاه های  از 

درآورند.  اتریش 

مهرداد  نخست 

به  که  میناوند 

گراتس  اشتورم 

این  با  و  پیوست 

تیم دو سال پیاپی 

این  لیگ  قهرمان 

لطیفی،  علی  پاشازاده،  پای  او  از  پس  شد.  کشور 

فوتبالیست های  از  دیگری  گروه  و  مجیدی  فرهاد 

و  باز شد  اتریش  نه چندان جذاب  لیگ  به  ایرانی 

اسم مشرتک همه ی این انتقال ها هم یک نام بود: 

داشت،  تسلط  آملانی  زبان  به  که  محسنی  خشایار 

قهرمان  نوجوانی  در  و  زیسته  اتریش  در  سال ها 

بوکس شده بود.

و  ایران  فوتبال  رابط–دالل-  به  زود  محسنی خیلی 

در  باشگاه  یک  سهام  هم  بعد  و  شد  تبدیل  اروپا 
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مدیر  عنوان  به  را  پروین  علی  خرید،  را  اسلواکی 

فنی به کار گرفت و راه را برای »ترانسفر« بازیکنان 

جوان و البته کاسبی بهرت باز کرد.

و  »واسطه«  عنوان  به  او  از  که  روزهایی  هامن 

به  می شد،  برده  نام  ایران  فوتبال  بزرگ  »دالل« 

بودن  ایجنت  و  داللی  بین  گفت:  دویچه وله  رادیو 

از  داللی.  نه  و  است  ایجنتی  او  کار  است.  فرق 

شاهکارهای ایجنت اما امضای جعلی ای بود که برای 

رضایت نامه ی رسمربی استیل آذین انجام داد تا این 

باشگاه با محرومیت و کرس امتیاز روبرو شود.

خشایارخان که رابطه ی خوبی با رسانه های ورزشی 

داشت و دارد، هامن روزهایی که همه جا نامش به 

عنوان مافیا و دالل بزرگ مطرح می شد در گفت وگو 

با »تی وی پالس« برای خرید استقالل اعالم آمادگی و 

همه ی آنچه را که به او نسبت داده بودند را انکار 

کرد.

محسنی که یک دوره جنگ لفظی میان او و میناوند، 

اتریش  به  او  واسطه ی  به  که  بازیکنانی  از  یکی 

رپرتاژ- همین  از  یکی  در  گرفت  باال  بود،  رسیده 

گفتگوها روایت می کند که رابطه ی خوبی با حمید 

بازیکن و مربی سابق پرسپولیس داشته و  استیلی، 

اتریش  لیگ  به  را  میناوند  مهرداد  او  توصیه ی  به 

منتقل کرده است. داستان این انتقال هم خواندنی 

شاهرودی  رضا  خواهان  اتریشی  باشگاه  است. 

است، در یکی از مترین های تیم ملی که منایندگان 

باشگاه اتریشی حضور دارند، حمید استیلی به عمد 

جام  بازیکن  این  تا  می کند  مصدوم  را  شاهرودی 

جهانی را از دست بدهد. نتیجه ی نهایی اینکه تنها 

چند روز پس از امضای قرارداد میناوند با محسنی 

اتریش  به لیگ  بازیکن  این  برنامه،  به عنوان مدیر 

منتقل می شود و خشایارخان هم به سودش می رسد.

فوتبال ایران یک محسنی دیگر هم دارد: حمید که 

و محکوم  به جرم »داللی« دستگیر  قبل  چند سال 

هم  محسنی  برادران  روزنامه نگار  حامیان  شد. 

داغدار که از وقتی پای او را از فوتبال بریدند، راه 

»لژیونر« شدن هم مسدود شد.

خربنگاردالل ها
اصل  کمیسیون  گزارش  از  بخشی  »دالل خربنگارها« 

۹۰ مجلس شورای اسالمی درباره ی فساد در فوتبال 

از  یکی  بود.  نشد،  افشاء  هیچگاه  آن  جزئیات  که 

یک  رسدبیر  اعرتاف  سند  گزارش نویسان،  مستندات 

بود:  گفته  که  بود  پرطرفدار  ورزشی  روزنامه ی 

میلیون   ۱۰ بازیکنی  از  قبل،  سال  هشت  »رسدبیر 

تومان اخذ کرده تا یک هفته به صورت روزانه در 

صفحه ی اول روزنامه پوشش داده شود و همین کار 

بازیکن به مبلغ کالن در  این  افزایش قیمت  باعث 

فصل نقل و انتقاالت شد.«

به سمت  اشاره  انگشت  گزارش  این  انتشار  از  پس 

پدرخوانده ی  الرودی  اردشیر  رفت،  نام  یک 

دارد.  هم  مربیگری  سابقه ی  که  ورزشی نویسان 

روزنامه ی  اولین  ورزشی  ابرار  روزنامه ی  موسس 

از ظهور  پیش  تا  که  ۷۰ خورشیدی  دهه ی  ورزشی 

نسل جدید دالل ها –یا ایجنت ها- نقش اول را در 

نقل و انتقاالت به واسطه ی رابطه ای که با مربیان 

سال ها  می کرد.  بازی  داشت،  باشگاه ها  مدیران  و 

بعد که نسل تازه ظهور کردند و بازیکنان هم مثل 

قبل بازی منی خوردند، »اردشیرخان« اعرتاف کرد که 

این  از  جزئیاتی  اما  است  داشته  زیادی  اشتباه های 

بیان  را  بازیکن-  و  تیرت  فروش  و  اشتباهات –خرید 

نکرد.
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خانواده ی آقای ناظمی: نفوذ در دفرت رییس سازمان
مازیار ناظمی را با گرمکن ورزشی و خربهای ورزشی به یاد داریم. او 

مدرسی روزنامه نگاری را هم در سابقه ی کاری دارد، همینطور روابط 

روابط عمومی  و  اخبار ورزشی  گوینده ی  را.  عمومی سازمان ورزش 

وزارت ورزش از منتقدان داللی است. با این حال دو ناظمی دیگر در 

نقش ایجنت حضور پررنگی در فوتبال دارند. شهراد و مهرداد. شهراد 

دوست صمیمی فراز کاملوند است و رابط مربیان ترکیه ای با فوتبال 

فدراسیون  پرسپولیس.  در  دنیزلی  مصطفی  حضور  اول  نقش  ایران، 

فوتبال ایران چند سال قبل فعالیت شهراد را تعلیق کرد، بعد از این 

اتفاق مهرداد به فوتبال وارد شد. این دو ناظمی در آستانه ی هر فصل 

ایران به  انتقاالت و یا شایعه ی حضور یک مربی خارجی در  نقل و 

تحلیلگر روزنامه های ورزشی تبدیل می شوند و درباره ی کیفیت فنی و 

ضعف مربیان و بازیکنان حرف می زنند و خربنگاران هم می نویسند.

   رشوین طاهری: قلم پول ساز
خربنگار ورزشی است. در جشنواره ی مطبوعات عنوان بهرتین گزارش ورزشی را کسب کرده. اما در آزمون 

»کارگزاری« فوتبال هم رشکت کرده و مجوز ایجنتی دارد. او چهار سال پیش به همراه ۱۴ کارگزار رسمی 

و  نقل  بازار  در  فعال  حضور  با  همزمان  طاهری  گرفت.  »تذکر«  فوتبال  رسمی  نهادهای  سوی  از  دیگر 

انتقاالت هم برای همشهری ورزشی می نویسد و هم برای رسانه های اقتصادی و صنعت بانکداری. اطالعات 

زیادی از او در دست نیست جز تک عکس هایی که هر از گاهی با یکی از ستاره های فوتبال می گیرد و یا 

تحلیل هایی که درباره ی »شیوه های رسمایه گذاری« و »راهکارهای کسب درآمد بیشرت« و »اقتصاد ورزش« 

می نویسد.

علی جوادی: روزنامه ی »سودآور«

یه تازگی عهده دار روابط عمومی فدراسیون فوتبال شده و جای خود 

فوتبالی نویسان   ۸۷ سال  پرونده ی  در  که  داده  هژبری  مهدی  به  را 

دستگیر شد. جوادی سابقه ی کار در تلویزیون را هم دارد. شش سال 

که  و عبدامللکی  احمدپور  نارص  و جانشین  بود  رسدبیر خرب ورزشی 

هر دو کارنامه ی درخشانی در »بزرگ کردن« و »بفروشی« بازیکنان 

داشتند. جوادی یک بار هم برای پاره ای از توضیحات درباره ی فساد 

فوتبال به مجلس فرا خوانده شد. هنوز مشخص نیست که او جزئیاتی 

یا  کرد  گزارش  مجلس  به  را  فوتبال  داللی  در  خربنگاران  نقش  از 

افشین عبدالهیان رسدبیر ابرار ورزشی که هر دو جایگزین »استخوان 

شکسته«های دالل-خربنگاری هستند.
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در جستجوی »املاس«
سنی  رده ی  بازی های  متاشای  برای  که  است  کسی  کمرت 

نوجوانان و جوانان وقت بگذارد. حتی شبکه های تلویزیونی 

تورمننت های  پخش«  برای خرید »حق  چندانی  متایل  هم 

این گروه سنی ندارند. مدیر برنامه ها اما پای ثابت متاشای 

جذابیت  خاطر  به  نه  هستند.  سنی  رده ی  این  بازی های 

بازی ها بلکه برای پیدا کردن بازیکنانی که »برد« آنها در 

نقل و انتقاالت را تضمین می کنند.

در مسابقات جام جهانی هم »مدیر برنامه«ها مناینده های 

دیگران  که  می فرستند  بازی هایی  متاشای  به  را  خود 

کنند.  کشف  املاس  تا  دارند  آن  متاشای  به  عالقه ای  کمرت 

با  تا  به ورزشگاه می روند  و جوانان  نوجوانان  رده های سنی  در هر دوره ی مسابقات  »استعداد یاب«ها 

کشف یک »استعداد« تازه، برده ی دیگری را به خدمت بگیرند.

به  دورمتوند  از  او  انتقال  پیوست.  آرسنال  به  امسال  که  ارمنستانی  فوتبالیست  مختاریان،  منونه اش 

منچسرتیونایتد منونه ی کاملی از »شکار املاس« بود. هنگامی که دورمتوند به این انتقال رضایت منی داد، 

مدیر برنامه های مختاریان دست به کار شد و بندی از قرارداد را بیرون کشید که در آن سود »ایجنت« 

تضمین شده بود. اگر مختاریان به منچسرت 

می رفت او حق الزحمه ش را می گرفت و اگر 

را  انتقال  این  از  ناشی  زیان  باید  می ماند 

جربان می کرد. در نهایت هم دورمتوند دید 

به  و  است  دوجانبه  زیان  مختاریان  ماندن 

رفنت ستاره اش رضایت داد.

بازیکنانی  از  دیگر  بسیاری  وضعیت  این 

است که از قاره ی افریقا و یا آمریکای التین 

یا  برنامه ها  مدیر  منتقل می شوند.  اروپا  به 

این  ابد  تا  قراردادهایی  در  دالل ها  هامن 

هر  از  و  می گیرند  اختیار  در  را  بازیکنان 

انتقال و قرارداد تبلیغاتی ای که امضاء می شود، سهم و درصد ویژه ای می گیرند.

نامدارترین دالل فوتبال در یک دهه ی گذشته خورخه مندز پرتغالی است. مدیر برنامه های رونالدو که از 

سال ۲۰۰۳ پس از انتقال رونالدو به منچسرت یونایتد همچنان مدیر برنامه های او است و در پس هر توافق 

تازه ای با رئال مادرید سهم خودش را می گیرد. از مندز به عنوان دومین شخص تاثیرگذار فوتبال جهان نام 

می برند.

او عالوه بر رونالدو، آنخل دی ماریا، خامس رودریگز، دیگو کاستا و برناردو سیلوا را هم »مدیریت« می کند 

و می گویند که مشاور و مدیر برنامه ی مورینیوی معرف نیز است. درآمد اعالم شده ی مندز در سال ۲۰۱۷ از 

داللی فوتبال ۷۶.۹ میلیون دالر برآورد شده است. او جایگاه نخست »دالل«ها را در این سال واگذار کرد.
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۸۰ بازیکن و یک مدیر
دالل نخست ۲۰۱۷ کنستانتین دمیرتاسکو بود. مدیر حداقل ۸۰ بازیکن 

از جمله ادینسون کاوانی، فیلیپه کوتینیو، داگالس کاستا، منانیا ماتیچ، 

دیمیرتی پایت، انگولو کانته، رافائل واران و اولیویه ژیرو. درآمد او از 

واسطه گری در سال گذشته بیش از ۱۰۸ میلیون دالر تخمین زده شده 

است. فوربس ارزش نقل و انتقاالت بازیکنانی که این دالل رومانیایی 

معامله کرده را بیش از ۱ میلیارد دالر تخمین زده است.

سحر مهردادیان و علیرضا نیکومنش: مورد ویژه ی طارمی

ساخته  داستان  کافی  اندازه ی  به  گذشته  سال  دو  در  طارمی  مهدی 

است: ماشینی که قرار بود به مجتبی محرمی هدیه کند و به ازای آن 

از هدایتی چک گرفت. رفتنش به ترکیه و بازگشت و جعل مدرکش 

که مثره اش محرومیت پرسپولیس از دو پنجره ی نقل و انتقاالت است 

و رسانجام رفنت به لیگ قطر. پشت متام این ماجراها یک زوج حضور 

اولین  گفته  خودش  که  مهردادیان  سحر  و  نیکومنش  علیرضا  دارند: 

»مدیر برنامه ی زن« در فوتبال ایران است. هر چه که نیکومنش با 

بازیکنان داخلی برای انتقال به لیگ های خارجی کار می کند، مهردادیان 

جاده ی مخالف را می ورد: انتقال بازیکنان خارجی به تیم های داخلی 

و پرونده سازی برای باشگاه ها در فیفا

کیا جورابچیان
کیاوش جورابچیان را حتمن می شناسید: هامن »ایرانی موفق« ساکن 

لندن که با ابراهموویچ و قربانف رفاقت دارد و مالک سهام باشگاه 

وستهام یونایتد است. او همزمان سهام یک باشگاه فوتبال در برزیل 

جریمه ی  از  ماندن  امان  در  برای  و  کرده  ثبت  خود  نام  به  هم  را 

در  است. جورابچیان  کرده  واگذار  دیگری  به شخص  را  آن  احتاملی 

نقل و انتقال فوتبالیست ها حضور پررنگی دارد. اگرچه هنوز آنقدر 

بلد  اما خوب  بگیرد  قرار  »برترین ها«  فهرست  در  که  نشده  مشهور 

است چطور قرارداد ببندد که یک بازیکن را تا آخر عمر داشته باشد 

و حق کمیسیون خوبی نصیبش شود.

جورابچیان برای انتقال خاویر ماسکرانو و کارلوس تبس ۵.۵ میلیون 

پوند جریمه شد. نام او و رشکتی که با آن همکاری می کند در اسناد 

به  متهم  او   . است  آمده  لیکس«  فوتبال   « به  افشاءشده ی معروف 

پولشویی و تاسیس رشکت در جزایر آزاد است. حق کمیسیون کیا تنها 

بابت انتقال رامیرس از بنفیکا به چلسی ۵۰ درصد مبلغ قرارداد بود.
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رشکت بارنت و رشکا
گرت بیل، گیلفی سیگوردسون، گریگرورژ کریچوویاک، آدرین سیلوا، 

آدام الالنا، لوک شاو و جو هارت را می شناسید؟ مدیر برنامه ی متامی 

این فوتبالیست ها و حدود ۱۶۰ فوتبالیست کم نام ونشان تر یک رشکت 

است: استالر گروپ. این رشکت در سال ۲۰۱۷ »نقل و انتقال« ۵۰۰ 

ورزشکار را در ید خود داشت و جاناتان بارنت مدیر آن مسئول بخش 

فوتبالیست ها است. اگر او را منی شناسید انتقال جنجال برانگیز بیل از 

تاتنهام به رئال مادرید را به خاطر بیاورید: ارزش معامله ۸۶ میلیون 

پوند. درآمد بارنت از واسطه گری در سال گذشته حدود ۵۳ میلیون 

دالر تخمین زده شده اما اینکه این رقم واقعی است یا نه را کسی 

منی داند.

دالل منفور
به  یونتوس  از  و  یونتوس  به  یونایتد  منچسرت  از  فرانسوی  پوگبای  انتقال 

پوندی سال  میلیون   ۱.۵ پوگبای  از  او  کرد.  رایوال مهندسی  مینو  را  منچسرت 

۲۰۱۲ یک معامله ی ۱۰۵ میلیون یورویی در سال ۲۰۱۶ ساخت. عالوه بر این 

مختاریان و زالتان در کنار روملو لوکاکو، بلیز ماتوئیدی، و مارکو وراتی هم 

تحت سیطره ی رایوالی هلندی- ایتالیایی هستند. تعداد بازیکنانی که رایوال 

امورشان را رتق و فتق می کند و از آنها سود می برد ۵۵ تن گزارش شده است. 

مشکوک  انتقال های  از  تعدادی  پرده ی  پس  در  او  که  می گویند  این حال  با 

هم دست دارد. حق کمیسیون داللی او در سال گذشته ۴۳.۵ میلیون دالر 

اعالم شده است. تخصص رایوال »شکار املاس« است و »رسمایه گذاری« روی 

فوتبالیست های کمرت شناخته شده.

رضا محمدکاظمی: استاد سپاهِی دالل
درباره ی  کتاب  چند  است،  دانشگاه  مدرس  محمدکاظمی 

همینطور  و  فوتبال  باشگاه های  برون سپاری  و  کارآفرینی 

نوشته  فوتبال«  باشگاه های حرفه ای  در  ورزشی  »بازاریابی 

مدیر  انتظامی،  نیروی  آجرلوی  همراه  و  همکار  است. 

برکنارشده ی تراکتورسازی تربیز و سابق سپاه و استیل آذین. 

سپاه  دانشگاه  را  محمدکاظمی  آخر  کتاب  اینکه  جالب 

پاسداران منترش کرده است.
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فوتبال تجاری شده در طول دهه های اخیر همواره در خدمت انحراف اذهان عمومی، بازتولید وضع 

موجود و رسکوب فرودستان از طریق منایش »موفقیت« به واسطه ی بازمنایِی فرودستانی که استعداد 

فوتبالی ناب داشتند و با سال ها تالش به وسیله ی یک استعدادیاِب نجات دهنده کشف شده اند، بوده 

است. فرودستان نجات یافته ای که قرار است رؤیای هزاران کودک فرودست رسارس جهان شوند که 

اگر تالش کنند می توانند یکی از نیامرها، رونالدوها و یا مسی های آینده باشند. در واقع رویاسازی در 

خدمت رسکوب امر جمعی.

به  ورود گسرتده ای  اخیر  سال های  در  که حتی  است  ما جاری  روزمره ی  زندگی  در  آن چنان  فوتبال 

فعالیت های سازمان های خیریه داشته است. جمعیت امام علی به عنوان یکی از مطرح ترین خیریه های 

کشور از چند سال پیش اقدام به برگزاری لیگ فوتبالی تحت عنوان »پرشین لیگ« کرده است که در آن 

کودکان پرس فرودست مراکز مختلف این خیریه در رسارس کشور تیم های فوتبالی را آماده و برای یک 

لیگ چندروزه به تهران می فرستند. منِت پیش رو سعی خواهد کرد با توجه به داغ شدن طبع فوتبال با 

رشوع جام جهانی، به واسطه ی پرشین لیگ به نقد سازوکار پرشین لیگ و از طریق آن کار خیریه ای 

بپردازد.

پرشین لیگ در خدمت نهادینه کردن تبعیض
لیِگ کودکاِن فرودسِت حاشیه ای است. کودکان پرس  تبعیض دانست. لیگ پرشین،  متایز را می توان آغاز 

فرودست حاشیه ای که توسط مراکز جمعیت امام علی در رسارس کشور جمع می شوند، مترین می کنند، 

لیگ؛  پرشین 
فرودست سازی خدمت  در  فوتبال 

پیام نیکوکار
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مسابقات  در  و  بیایند  تهران  به  تا  می بافند  رؤیا 

در  فردی  صورت  به  شوند،  قهرمان  کنند،  رشکت 

که  استعدادیاب هایی  شاید  تا  بدرخشند  مسابقات 

مسابقات آن ها را متاشا می کنند آن ها را نشان کنند 

قرار  آن ها  بخورد.  رقم  برایشان  دیگری  آینده ی  و 

است گالدیاتورهای مستطیل سبز باشند تا در بهرتین 

حالت تنها چند نفرشان در میان رسخوردگی کودکان 

پرس دیگر –که رسنوشت مشابه خود آن ها را دارند- 

باقی مبانند. اما مساله ی مهم تر این است که آن ها 

و  فرودست  کودکان  برچسب  پیشینی  صورت  به 

کودکان کار را با خود حمل می کنند. همه ی کودکان 

حارض در مسابقات و مایی که آن ها را از دور متاشا 

می کنیم می دانیم که آن ها به واسطه ی کودک کار 

بودنشان، به واسطه ی فقیر بودنشان آنجا هستند و 

پرشین لیگ قرار است این متایز را در آن ها نهادینه 

متفاوت  است  قرار  و  هستند  متفاوت  آن ها  کند. 

آن ها  در  قدرت افزایی ای  هیچ  نیست  قرار  مبانند؛ 

برای فراروی جمعی از وضع موجود صورت پذیرد. 

اگر فراروی ای هم باشد یک فراروی فردی است در 

نهادینه شده  این متایز  خدمت رسکوب جاماندگان. 

آغاز رسکوب است.

منایانگر  پرشین  لیگ  در  متایز  این  دیگر  سوی  از 

در  که  قدرتی  روابط  است.  قدرت  روابط  از  نوعی 

خدمت تکمیل پروژه ی سوژه زدایی از این کودکان 

فرودست قرار می گیرد. آن ها قرار است بفهمند تنها 

راه فراروی از وضع موجود یک فراروی فردی است 

که  می شود  میرس  زمانی  تنها  فردی  فراروِی  این  و 

فرادستان امکانی برای این فراروی برای آن ها فراهم 

جمعیت  توسط  که  لیگ  پرشین  است  قرار  کنند. 

امام علی برگزار می شود امکان فراروی فردی آن ها 

در  سوژگی ای  هیچ  آن ها  باشد.  موجود  وضع  از 

تغییر وضعیت خود ندارند و تنها باید چشمشان به 

روزنه هایی دوخته شود که از سوی فرادستان برای 

قیمت جا  به  تنها  فراروی  این  و  باز می شود  آن ها 

گذاشنت دیگر فرودستان میرس خواهد شد.

البته این مسئله باید ذکر شود که هیچ دلیلی وجود 

داوطلبان  سوی  از  حداقل  فرایند  این  که  ندارد 

شود.  انجام  آگاهانه  به صورت  علی  امام  جمعیت 

منافع  و  در کل جامعه  مناسبات قدرت جاری  این 

صورت  به  را  مسیری  چنین  که  آن هاست  طبقاتی 
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می گذارد.  آن ها  داوطلبان  جلوی  در  ناخودآگاه 

نیست،  داوطلبان  این  خیر  نیت های  بر رس  مساله 

اما  دهند  تغییر  را  جهان  منی توانند  خیر  نیت های 

می توانند راه جهنم را سنگ فرش کنند. در یک کالم 

است  موضوع  این  کامل  و  تام  منایش  لیگ  پرشین 

که جمعیت امام علی خود را کارگزار بهبود رشایط 

قائل  بدون  می داند  رانده شده  حاشیه  به  کودکان 

شدن سوژگی برای خود فرودستان.

اصلی شان  کارکردهای  از  یکی  خیریه  نهادهای 

افرادی  است.  فرودستان  سوژگی  حذف  همین 

اقتصادی،  رسمایه های  از  برخورداری  واسطه ی  به 

یک  تأسیس  به  اقدام  منادین  و  اجتامعی  فرهنگی، 

و  آن ها  بین  قدرت  روابط  می کنند.  خیریه ای  نهاد 

فرودستان جامعه ی هدفشان به وجود می آید. یک 

ساختار باال به پایین متشکل از باالیی های فرادست 

پایین دست های  و  یادشده  رسمایه های  دارای 

فرودست رسکوب شده شکل می گیرد. فرادستان خود 

تغییری  هیچ  آنها  نظر  از  )البته  تغییر  کارگزاران  را 

ممکن نیست و آن ها به صورت پیشینی امکان تغییر 

بهبود وضعیت  تنها سعی در  را منتفی می دانند و 

سازوکاری  هیچ  ولی  می دانند.  می کنند(  فرودستان 

و  آن ها  تصمیم سازی  و  فرودستان  مشارکت  برای 

این  لذا  ندارد.  وجود  پایین  از  آن ها  قدرت افزایی 

کارگزاری در خدمت رسکوب سوژگی خود فرودستان 

خواهد بود. همچنین تغییری که آن ها از آن صحبت 

می کنند قرار نیست با تغییری در مناسبات موجود 

همراه باشد. مناسبات قرار است حفظ شوند، تنها 

فرودستان  حال  شامل  است  قرار  فرادستان  لطف 

شود.

پرشین لیگ، نامی برای رسکوب مهاجران
حاشیه  به  کودکان  علی  امام  جمعیت  ادعای  طبق 

رانده شده قرار است به واسطه ی فوتبال مترین مدارا 

بیاموزند.  را  تفاوت ها  به  احرتام  و  کنند  تحمل  و 

از هر چیز شامل  بیش  تفاوت ها  این  است  بدیهی 

ملیت  و  نژاد  قومیت،  مذهب،  چون  مواردی 

به  توجه  -با  می شود  مسابقات  در  رشکت کنندگان 

حضور افغانستانی ها و سنی مذهب ها و... در جمع 

کودکان رشکت کننده در این لیگ- قرار است کودکان 

بازی  با  مختلف  مذاهب  و  قومیت ها  ملیت ها،  با 

کردن کنار هم و یا رو در روی یکدیگر یاد بگیرند 

که به تفاوت های هم احرتام بگذارند و این مذهب، 

نیست.  آن ها  در  تبعیضی  سبب  قومیت  و  ملیت 

خیریه ای  چطور  که  است  این  اصلی  مسئله ی  اما 

انتخاب  نام »پرشین« را  انتخاب اسم لیگش  که در 

می کند فارغ از همه ی مسائل دیگر می تواند چنین 

زبان و  از قدرت  آن ها  بربد. گویی  پیش  را  مسیری 

گفتامن سازی در خدمت رسکوب و حذف گروه های 

حاشیه ای و فرودست بی خرب هستند. برعکِس آنچه 

هواداران این لیگ می گویند حتی نام »پرشین لیگ« 

قرار است به جای احرتام به تفاوت ها سبب نابودی 

و ادغام شدن این تفاوت ها در فرهنگ و ارزش های 

این  که  است  بدیهی  شود.  قدرت  دارای  یک جمع 

بیشرت  چه  هر  رسکوب  به  منجر  -که  سیاست ها 

نیست  نام  به یک  مهاجران می شود- فقط محدود 

و این نام تنها نشانه ای از یک سیاست آسیمیالسیون 

فرهنگی )همگون سازی فرهنگی( است. باید گفت 

جمعیت  رسکوبگر  ایدئولوژی  افشاگر  پرشین،  نام 

امام علی در برخورد با مهاجرین است.

مضاعف  رسکوب  خدمت  در  پرشین  لیگ 

دخرتان فرودست
لیگ فوتبال پرشین تنها مختص به پرسان فرودست 

باید  اینجا  و به حاشیه رانده شده است. سؤالی که 

مطرح شود این است که پس تکلیف کودکان دخرت 

به حاشیه رانده شده چه می شود؟ چگونه مجموعه ی 

به  رشایط  بهبود  برای  تالش  ادعای  که  خیریه ای 

حاشیه رانده شدگان را دارد این حذف سیستامتیک 

دخرتان طبقات فرودست را توجیه می کند.

سیاست های  با  بیش ازپیش  زنان  که  زمانی  در 

حذف  عمومی  عرصه های  از  جنسیتی  تبعیض آمیز 

و محدود می شوند؛ در زمانی که جنسیت در کنار 
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نژاد،  طبقه،  مانند  دیگر  فاکتورهای  از  بسیاری 

اصلی  عوامل  از  یکی  و...  مذهب  سکسوآلیته، 

فرودست ساز است و رصف جنسیت زن داشنت سبب 

بدیهی  می شود؛  زنان  بیشرت  شدن  رانده  حاشیه  به 

است که سیاست حذف کودکان دخرت از پرشین لیگ 

برای  سطح  آن  در  جایگزینی  گرفنت  نظر  در  بدون 

آن ها سبب رسکوب مضاعف و درونی شدن بیشرت 

به  دخرت  کودکان  در  جنسیت  مبنای  بر  فرودستی 

حاشیه رانده شده می شود.

از سوی دیگر، در کنار حذف کودکان دخرت به حاشیه 

لیگ،  پرشین  مسابقات  در  رشکت  از  رانده شده 

جمعیت امام علی با اجرای یک منایش تبلیغاتی از 

سنت  خالف  بر  می توانند  که  می کند  دعوت  زنان 

بازی  منی توانند  زنان  )که  کشور  در  فوتبال  ورزش 

فوتبال مردان را از نزدیک و در استادیوم متاشا کنند( 

فوتبال حارض  تیم های  و  استادیوم حارض شوند  در 

را تشویق کنند. آن ها با یک منایش قالبی سعی در 

می کنند.  زنان  حقوق  به  خود  دادن  نشان  وفادار 

انجام  حالی  در  آن ها  متناقض  و  قالبی  منایش 

می شود که آن ها اقدام به حذف و رسکوب کودکان 

می کنند.  فرودست  طبقات  زنان  همچنین  و  دخرت 

مسابقات  متاشای  برای  زنان  دعوت  دیگر  بیان  به 

پرشین لیگ، منایش حق ورود زنان به استادیوم در 

به حاشیه  پنهان سازی رسکوب کودکان دخرت  مقابل 

رانده شده است.

پرشین لیگ، رویاسازی در خدمت رسکوب
پرشین لیگ برای کودکان پرس رشکت کننده بیش از 

هر چیز یک رؤیاست. رؤیای مسی و رونالدو شدن؛ 

موجود؛  وضع  از  رهایی  رؤیای  شدن؛  دیده  رؤیای 

کودکان  این  برای  لیگ  پرشین  شدن.  استثنا  رؤیای 

رؤیا می سازد. رؤیایی که قرار است این کودکان چند 

آن  برای  عمر  یک  و  کنند  زندگی  آن  امید  به  روز 

رسکوب شوند.

ناخودآگاه  بلکه  آشکارا  نه  شاید  حتی  لیگ  پرشین 

رؤیای استثنا شدن را به آن ها می دهد. رؤیای فردی 

خود  کوشش  و  تالش  با  که  رانده شده  حاشیه  به 

آنچه  برساند.  فرادستان  جمع  به  را  خود  می تواند 

تبلیغ  از همیشه  بیش  را  آن  نئولیربال  امروز  دنیای 

می کند؛ هامن رضب املثل »خواسنت توانسنت است«. 

یعنی هر کس با تالش و کوشش می تواند پیرشفت 

که  چیزی  هامن  برسد؛  درجات  باالترین  به  و  کند 

اگر کسی  تبلیغ می شود.  در مورد مسی و رونالدو 

نتواند این چنین پیرشفت کند مشکل از خود اوست، 

ناکافی  استعداد  یا  و  مناسب  تالش  عدم  از  مشکل 

اوست و ربطی به مناسبات ندارد. این رؤیای استثنا 

شدن رؤیایی است که کودکان به حاشیه رانده شده ی 

پرس با آن پا به پرشین لیگ می گذارند. رؤیایی که 

وقتی نتوانستند به آن دست پیدا کنند )که اگر همه 

این چنین نباشند قریب به اتفاق این چنین اند( و با 

مرگ رؤیای خود و به دور از هیاهوی این چند روز 

دوباره به رشایط روزمره ی خود بازگشتند، قرار است 

اینکه  نقش  باشد.  داشته  را  آن ها  رسکوب گر  نقش 

بار دیگر به کودکان به حاشیه رانده شده ثابت کند 

که دلیل مشکالت آن ها خودشان هستند و نه یک 

ساختار نابرابری ساز. رسکوبی که تنها کارکردش حفظ 

وضع موجود است. در واقع رؤیای مسی و رونالدو 

برای  کافی  تالش  عدم  واسطه ی  به  را  آن ها  شدن 

روزنه ای  می کند.  رسکوب  آرزوهایشان  به  رسیدن 

که توسط فرادستان برای آن ها فراهم شد اما آن ها 

نتوانستند از آن بهره مند شوند.

استثنا  برای  کاذب  رویاسازی  این  دیگر  سوی  از 

امر  کامالً فردگرایانه است. هیچ  یعنی  شدن است، 

جمعی ای در آن نهفته نیست. قرار است تنها یک 

روح  کند.  پیدا  نجات  دهشتناکش  رشایط  از  نفر 

رقابت در پرشین لیگ همین است. قرار است یک 

تیم پیروز شود و در تیم قرار است یک نفر ستاره 

تیم  مهاجم  احتامالً  است  قرار  ستاره  این  و  باشد 

باشد یعنی ذبح امر جمعی برای رهایی یک نفر. به 

بیان دیگر این رویاسازی کاذب در خدمت رسکوب 

هرگونه امر جمعی نیز هست. این رویاسازی کاذب 
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از  جمعی  فراروی  یک  مقابل  در  سدی  عنوان  به 

وضع موجود است.

پرشین لیگ ساخت ابژه ی رسگرمی
پرشین لیگ، لیگ فوتبال پرسان به حاشیه رانده شده 

یا  مستقیم  علی  امام  جمعیت  تبلیغات  است. 

همگان  از  که  تبلیغاتی  است.  همین  غیرمستقیم 

به  این  فوتبال  متاشای  برای  که  می کند  دعوت 

دقیقاً  این  بیایند.  ورزشگاه  به  رانده شدگان  حاشیه 

حاشیه  به  کودکان  یعنی  ماجراست،  دیگر  سوی 

رانده شده ای که تبدیل به ابژه های رسگرمی دیگران 

اجتامعی  آسیب های  توریسم  هامن  این  می شوند. 

نیست،  تغییر وضعیت کودکان  است. دیگر مسئله 

ابژه های  به  فرودستان  شدن  تبدیل  مسئله  بلکه 

از  عکاسی  تورهای  مانند  است.  فرادستان  رسگرمِی 

مناطق زلزله زده و یا مناطق حاشیه ای. مسئله تبدیل 

آسیب های اجتامعی )اشاره به نقدهایی که به خود 

این ترکیب آسیب های اجتامعی می شود در حوصله ی 

برای  توریستی  مسئله ی  یک  به  نیست(  مقاله  این 

پرشین  مسابقات  در  حضور  با  که  است  فرادستان 

لیگ و متاشای فوتبال و تشویق یک تیم یا یک نفر 

چند ساعت خوب را بگذرانند. مسئله در واقع این 

است که قرار است کودکان فرودست برای ساعاتی 

از  مهم تر  و  باشند  متاشاگرانشان  ابژه های رسگرمی 

آن عذاب وجدان این متاشاگران را با توهم اکتیویسم 

به واسطه ی متاشای یک مسابقه ی فوتبال برای مدتی 

از بین بربد. این سوی دیگر سوژه زدایی از فرودستان 

است.

پرشین لیگ در خدمت حذف علت ها
پرسش اصلی در مواجهه با کار کودکان و یا کودکان 

به حاشیه رانده شده و در معرض خطر همواره باید 

سوی  به  وقتی  باشد.  علت ها  و  ریشه ها  سوی  به 

مناسبات  هامن  که  اصلی  ریشه های  و  علت ها 

موجوِد بازتولیدکننده ی نابرابری، سلطه و فقر است 

توجه کنیم آنگاه باید رساغ چگونگی درگیر شدن با 

این علت ها و ریشه ها برویم.

یکی از مشکالت اصلی کار خیریه ای، و در این مورد 

محسوب  آن  عالی  منونه ی  که  لیگ  پرشین  خاص 

می شود، این موضوع است که توجه به جای علت ها 

بر روی معلول ها است. در پرشین لیگ مسئله علت 

به حاشیه رانده شدن و یا علت فقر کودکان نیست 

از  آن ها  هستند.  فقیر  کودکان  خود  مسئله  بلکه 

رشایط زیسته ی خود منتزع می شوند و بدون توجه 

قرار  توجه  مورد  رشایط شان  ریشه ی  و  علت  به 

می گیرند.

رسانه ای  با  که  می کند  ادعا  علی  امام  جمعیت 

جلب  کار  کودکان  به  را  توجه  لیگ  پرشین  کردن 

به  رسانه ها  بگوییم  که  است  دقیق تر  اما  می کند. 

کودکان کار توجه می کنند که به کار کودکان توجه 
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نکنند. رسانه ها قرار است معلول ها که کودکان کار 

به  که  بپردازند  آن ها  به  و  بدهند  نشان  را  هستند 

علت وضعیت آن ها نپردازند. رسانه منایش می دهد 

که  را  آنچه  تا  می دهد  منایش  رسانه  کند.  پنهان  تا 

واقعاً باید منایش بدهد پنهان کند. این مسیری است 

که در عمل جمعیت امام علی می رود: پنهان سازی 

معلول هایی  معلول ها.  کردن  رویت پذیر  و  علت ها 

که این گونه رویت پذیر کردنشان کارکردی جز حفظ 

وضع موجود، سوژه زدایی از آن ها، بازمنایی رسارس 

تحریف شده از وضعیتشان و در بدترین حالت تالش 

برای حذف معلول هایی که علت پنداشته می شوند، 

اتفاقی که  نخواهد داشت. )برای منونه می توان به 

چند سال قبل برای محله ی دروازه غار افتاد اشاره 

با رویت پذیر  ان جی اوها و رسانه ها  کرد که چطور 

ساخنت و بازمنایی تحریف شده از وضعیت این محله 

آتش زدن چادرهای  و  تهاجم  طی چند سال مسیر 

دولت مردان  توسط  هرندی  پارک  در  حارض  افراد 

»پرشین  که  کرد  تکرار  باید  باز  کردند(  هموار  را 

تا علت  لیگ« کودکان فرودست را منایش می دهد 

فرودستی آن ها را پنهان کند.

پرشین لیگ، منحرف کننده ی نیروی اجتامعی
پرشین  پروژه  پیشربد  برای  اکرثیت داوطلبین فعال 

دنبال  به  قطعاً  خیریه ای  عمل  هر  کل  در  و  لیگ 

رانده شده  حاشیه  به  افراد  زندگی  رشایط  تغییر 

هستند. البته بسیاری از این داوطلبین به دلیل پایگاه 

آموزش  یک  بدون  آن  از  ناشی  تعینات  و  طبقاتی 

رهایی بخش و خودکشی طبقاتی منی توانند به سوی 

اما  کنند.  حرکت  تغییر  برای  رادیکال  رویکردهای 

آن ها دغدغه مند هستند و حتامً پتانسیل هایی برای 

تغییر دارند. کار پرشین لیگ به طور خاص و هر کار 

خیریه به طور عام، منحرف کردن نیروی اجتامعی 

دغدغه مند و هرز دادن پنانسیل تغییر است. آن ها 

به  علت ها  از  اجتامعی  نیروی  کردن  منحرف  با 

معلول ها نیروی داوطلبی که با دغدغه تغییر پا به 

این خیریه ها گذاشته است را هرز می برند و مانعی 

اجتامعی در  نیروی  این  کارگیری  به  برای  می شوند 

لیگ  پرشین  دیگر  بیان  به  مناسبات.  تغییر  جهت 

تضمین کننده ی حفظ وضع موجود است.

پرشین لیگ، قدرت زدایی از فرودستان
در طول منت و در عناوین مختلف به طور مستقیم 

یا غیرمستقیم به قدرت زدایی از فرودستان پرداخته 

به علت ها  پرداخنت  بدیهی است روش  است.  شده 

قدرت افزایی  بدون  است.  مهم  بسیار  ریشه ها  و 

برای شناخت جمعی  تالش  بدون  یعنی  فرودستان، 

این علت ها و در کل متام محورهای سلطه، روابط 

فرودستان،  خود  توسط  آن ها  تقاطع های  و  قدرت 

مناسب  راه کارهای  کردن  پیدا  برای  تالش  بدون 

و  فرودستان  با  علت ها  این  به سمت  برای حرکت 

برای  فرودستان  با  جمعی  حرکت  بدون  نهایت  در 

تغییر مناسبات منی توان ادعایی برای تغییر داشت. 

شود  پرداخته  آن  به  شد  سعی  منت  این  در  آنچه 

پرشین لیگ  نشان دادن این موضوع بود که دقیقاً 

این  است.  فرودستان  از  قدرت زدایی  خدمت  در 

قدرت زدایی هیچ سویه ی رهایی بخشی ندارد و تنها 

بازتولیدکننده ی وضع موجود است. به بیان خالصه تر 

نتیجه  در  و  فرودستان  از  قدرت زدایی  لیگ  پرشین 

بهبود  لباس  بازتولیدکننده ی وضع موجود است در 

نقطه ای  این  رانده شده.  حاشیه  به  کودکان  رشایط 

می کند.  دشوار  مسئله  با  را  ما  مواجهه ی  که  است 

تن  بر  لیگ  پرشین  که  زیبایی  لباس  باید  اول  زیرا 

کرده است را از تن آن در بیاوریم تا بتوانیم ارتجاع 

مخفی شده پشت آن را منایش دهیم.

پرداخته  آن  به  منت  ابتدای  در  که  هامن طور  باید 

شد دوباره تکرار کنیم که فوتبال تجاری شده امروز 

وضع  بازتولید  عمومی،  اذهان  انحراف  خدمت  در 

آن ها  و رسکوب  فرودستان  از  سوژه زدایی  موجود، 

به واسطه ی رویاسازی کاذب و بسیاری موارد دیگر 

است. پرشین لیگ منونه ی متام عیاری از این موضوع 

است که با به تن کردن لباس خیریه ای پیچیدگی های 

تازه ای را نیز به آن افزوده است.



مقدمه: فوتبال در نوع خود ورزشی سیاسی است. ورزشی که روزی بازی ای جمعی بود و اکنون 

برای خود قلمرویی از اقتصاد سیاسی در میان یک جامعه ی طبقاتی دارد. برای امثال من که روزی 

برای ستاره های فوتبال فریاد می کشیدند و با پیروزی و شکست تیم خود شاد یا رنجور می شدند 

نگاه به آن زاویه ی دیگری دارد؛ عشق اولی است که پیش از آن که مارکسیسم و مبارزه را تجربه 

کنم، در آن همصدایی و شورش را تجربه کردم. رقابت اول بار در ذهن من فوتبالی شکل گرفت و 

حاال از پس سال ها هر چند دیگر آن تیفوسی نوجوان روی سکوها نیستم و نسبت به کل این روند 

منتقدم، همچنان نشانی از عشق سال های پیش را در خود دارم.

زمانی فوتبال ایرانی ارزان ترین و در دسرتس ترین تفریح عمومی بود، البته برای مردان. زمانی دربی های 

را در سال های بی صدایی  بود که هم صدایی  برای همه ی کسانی  بزرگ  کارزاری  پایتخت  آبی  و  قرمز 

می خواستند. در جنوب تهران اما فوتبال دریچه ای به امید بود؛ دریچه ای برای دست یافنت به همه ی آن 

چیزهایی که از زندگی عادی و پا گذاشنت در مسیر کاری خانواده و پدر ممکن بود. یک جنوب شهری 

سه راه برای رسیدن به یک زندگی آرام تر داشت یا باید درس می خواند، یا آن که به نهادهای حکومتی 

می پیوست و یا فوتبالیست می شد. با این همه فوتبال یک فرق با همه ی اینها داشت، یک فوتبالیست 

شهرت و قدرت را هم زمان داشت. برای ما به عنوان استقاللی های میدان چهارصددستگاِه خیابان پیروزی، 

صادق ورمرزیار و جواد زرینچه سمبل غیرت و تعصب به همه ی چیزهایی که می خواستیم بودند.

کردند »سازماندهی اش«  که  عاشقانه ای 
امیرعباس آزرم وند
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فوتبال اما چنین مناند، هامن طور 

که نگاه ما هم به آن تغییر کرد. 

روزگاری نه چندان دور، در سال 

برگشت  و  رفت  هزینه ی   83

یک  خوردن  و  استادیوم  به 

ساندویچ هزار و 500 تومان بود 

و االن بلیط طبقه ی اول 10 هزار 

در  این ها  همه ی  و  است  تومان 

اکنون  »مهرورزاِن«  دولت  هامن 

آنها  شد.  ممکن  عدالت طلب 

هنوز   70 دهه ی  اواخر  در  که 

قیمت  هامن  می رفتند  استادیوم 

هزار و 500 تومانی را هم ناعادالنه می دانستند چرا 

که زمان آنها کمرت کسی بلیط می خرید و حتی اگر 

بود،  تومان   100 بلیط  قیمت  نهایتا  هم  می خرید 

فوتبال  از  را  خود  سهم  نیز  اصالحات  حال  هر  به 

می خواست. استادیوم نیز از هامن سال های دهه ی 

قداره کش های  و  برای ملپن ها  پاتوقی  به  تبدیل   70

مشهور پایتخت شد. هامن هایی که زندانی بودند و 

به خاطر سه ماه جنگیدن در سوریه اکنون در سطح 

اینستاگرام شان  صفحه ی  و  می چرخند  آزادانه  شهر 

هزاران فالوور دارد.

استادیوم های  شورشی  پتانسیل  خوبی  به  حاکمیت 

ایران را درک و به همین دلیل رسداران و وابستگان 

را رهسپار فوتبال کرد. این موضوع جدید نبود، زمان 

نظامی ها  ایران  فوتبال  مسئوالن  بیشرتین  هم  شاه 

بودند اما این بار یک فرقی با گذشته داشت، نظامی ها 

صدای  رسکوب  و  ملپنیسم  مشوق  شدند  این بار 

آبی  مشهور  لیدرهای  این بار  سکوها.  روی  مخالف 

و قرمز نه دلدادگان تیفوسی که چاقوکشان قهاری 

توی چشم های خون  به اصطالح منی شد  بودند که 

گرفته ی آنها نگریست. از آغاز دهه ی 70 حاکمیت 

سکوها و فوتبال را نشانه گرفت، از استقالل رشوع 

کرد چرا که همچنان آن را مناینده ی تاج می دانست 

که  برد  جایی  به  را  آن  هواداران  مشهورترین  و 

دیگر هیچ کدام به استادیوم بازنگشتند. سال ها بعد 

بهروز  شبیه  که  می شد  صحبت  کسی  از  همچنان 

وثوقی بود و از آن آبی های دو آتشه؛ اما ناگهان رفت 

پرسپولیس  نوبت  آن  از  پس  بازنگشت.  هیچگاه  و 

در  و  را سلطان می خواندند  او  پروین،  علی  و  شد 

این دیار سلطان بودن جرمی بود سنگین. پروین را 

او  نام  استادیوم  در  که  هوادارانی  و  کردند  بیرون 
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امنیتی  بندهای  اوین و  به زندان  را صدا می کردند 

سال ها  را  »پروینی ها«  همین  از  یکی  شدند.  برده 

بعد دیدم. دیگر استادیوم منی رفت و در قهوه خانه ی 

میدان شهدا کار می کرد. از روزهای زندانش در سال 

و  انفرادی  سلول های  شعارنویسی  از  می گفت.   72

ما  بودند.می گفت  مجاهد  که  هم سلولی هایی  از 

شعار  آن  بر  که  رفتیم  سلولی  در  و  بودیم  پروینی 

دیوارها  از  یکی  روی  بود.  رجوی  مسعود  نفع  به 

زنده باد  سوسیالیسم،  زنده باد  بود  شده  نوشته  هم 

حتی  نرفت،  استادیوم  دیگر  او  کارگری.  حکومت 

نشد  حارض  بازگشت  هم  پروین  علی  که  هنگامی 

من  که  پروینی  علی  می گفت:  برود.  استادیوم 

می خواستم این نبود، او هم شده بود همجنس آن 

دیگران. مامشات و مراعات می کرد و اگر قرار بود 

چنین شود خب چرا ما به زندان رفتیم؟ از زمان روی 

عاشقانه-عارفانه  رویه ی  این  اصالحات  آمدن  کار 

دو  این بار سکوها  تدریج.  به  البته  اصالح شد،  هم 

رنگ آبی و قرمز نبودند، 10 رنگ شدند. تیم امیر 

قلعه نوعی، فتح الله زاده، قریب و... و در مقابل تیم 

غمخوار.  و  هدایتی  انصاری فر،  حسن  پروین،  علی 

آنها روی سکو  حاال جرات می خواست چیزی علیه 

می شد  افتضاح  تیم  نتایج  وقتی  چند  هر  بگویی. 

ناراضیان  صدای  یارای رسکوب  قداره ای  هیچ  دیگر 

را نداشت اما اگر این هم صدایی عمومی و حامیت 

جمعی هواداران استادیوم نبود، بیچاره معرتض.باند 

و باندبازی و وابستگی به حاکمیت تنها در سطح

هواداران هم  کانون  مسئوالن  مناند،  باقی  مدیران   

عمدتا از میان کمیته چی های سابق انتخاب می شدند. 

استقالل،  باشگاه  هواداران  انون  ک    مسئول  مثال 

عباس نقدی زاده بود که سال ها در کمیته ها فعالیت 

لیدرهای  سازماندهی  مسئولیت  اکنون  و  می کرد 

می کند  تعیین  که  اوست  دارد.  عهده  بر  را  باشگاه 

باشند  لیدر  باشد، چه کسانی  لیدرها چقدر  حقوق 

بر روی  سکوها چه شعاری  نباشند،  و چه کسانی 

داده شود. شاید این تصور پیش بیاید که امثال  

هواداران  فحاشی  با  مقابله  خواهان  نقدی زاده ها 

هستند اما چنین نیست، چرا که آنها به وقت الزم 

خود پرچمداران اصلی سازماندهی انواعی فحاشی ها 

به دیگرانی هستند که الزم است از یک تیم بروند 

یا بی آبرو شوند. فوتبال ایرانی اکنون تبدیل شده به 

همه ی آن چیزی که در کشور حاکم است، نه دیگر 

مانند گذشته  را  استادیوم ها شور عاطفی هواداران 

بازکنان سمبل تعصب به  منایان می کند و نه دیگر 

تامین  هوادارانش  برای  را  شادی  که  هستند  رنگی 

کند. فوتبال ایران در فسادی سیستامتیک غوطه ور 

شده و طبیعی است هر کس که در آن وارد می شود، 

با کمی باال و پایین همرنگ جامعت شود. سکوهایی 

که روزی رسشار از شور و احساس بود، پر شده از 

پول بازی و باندبازی و زوربازی. با این وجود هنوز 

هم روزهای حساسی وجود دارند که فارغ از رنگ ها 

دل ها را می لرزاند. همچنان دربی تهران مهم است 

و علی رغم اینکه فوتبال کثیف تر از هر زمانی است، 

نباید به تیم رقیب باخت.



در ستایش و نکوهش فوتبال
علی عجمی

این مطلب را رفقای منجنیق یک سال پیش خواسته 

بودند و به دالیل مختلف نشد که بنویسم، اما یکی 

بود که وقتی  این  بااهمیتش  از دالیل کوچک ولی 

بودم،  برخاسته  خودم  نفی  به  انگار  کردم  رشوع 

دیدم قرار است در یک مطلب ۱۰۰۰ کلمه ای ثابت 

رسسخت  هوادار  سوسیالیست  یک  عنوان  به  کنم 

فوتبال، آدم غیرمنطقی و دیوانه ای هستم که فوتبال 

را ول منی کند.

شد  باعث  بزرگ تری  دالیل  کنار  در  موضوع  این 

رساندن این مطلب اینقدر به درازا بکشد، همین جا 

می کنم،  عذرخواهی  مکرر  پیچاندن  بابت  رفقا  از 

عذرخواهی  هم  منجنیق  فرهیخته ی  خوانندگان  از 

درباره ی  جز  دیگری  چیز  معمول  طبق  که  می کنم 

جهان خودم منی توانم بنویسم و انتظار یک مطلب 

تحقیقی نداشته باشند.

طی ده سالی که خودم را به عنوان یک سوسیالیست 

جدی  نسبتا  درگیری  و  فوتبال  به  عالقه   شناخته ام، 

دوستان  تعجب  مایه ی  اغلب  هواداری  بحث  در 
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ویژه  به  که  موافقم  البته  و  است  بوده  رفقایم  و 

موضوع هواداری در فوتبال واقعا هم غیرمنطقی و 

عجیب است، شام در کودکی یا نوجوانی، تحت تاثیر 

تا  و  می شوید  تیم  یک  هوادار  هرچه  یا  محیط 

آخر عمر قرار است از آن تیم حامیت کنید، با هر 

با  شوید،  ناراحت  باختش  هر  با  و  شاد  پیروزی اش 

و  اشتباهات  و  کنید  تکراری  کل کل های  رقبایتان 

همه ی  به  کنید،  توجیه  را  باشگاهتان  ضعف های 

و  سیاسی  و  اداری  فساد  ایران،  فوتبال  در  این ها 

حضور نظامیان و دستگاه های رسکوب را هم اضافه 

کنید و این واقعیت تحقیرآمیز که هنوز زنان حتی 

برای  و  ندارند  هم  را  ورزشگاه  در  حضور  اجازه ی 

به شامیل  را  دیدن یک مسابقه مجبورند خودشان 

مردان درآورند.

فوتبال یکی از جذاب ترین رسگرمی ها و احتامال بعد 

مهم ترین  از  یکی  فوتبال  تلویزیون،  و  مذهب  از 

مخدر ها برای مردم یا توده ها است، اگر از یک حاکم 

بپرسید دوست دارد کارگران در ساعات غیرکاری و 

چه  برمی گردند،  مسجد  یا  کلیسا  از  این که  از  پس 

کاری انجام دهند منطقی است که بگوید تلویزیون 

متاشا کنند و ایده آل این که از تلویزیون فوتبال متاشا 

کنند.

این که ایده آل حاکم متاشای فوتبال است، اتفاقا در 

جمهوری اسالمی بهرت از همه صادق و قابل اثبات 

موضوعی  تنها  اسالمی،  جمهوری  سیامی  در  است. 

که در آن نسبتا باب نقد و گفتگو و بحث و جدل 

و  فوتبال  بحث  است،  باز  با حضور همه ی طرفین 

در صدر برنامه ها هم برنامه ی تلویزیونی نود است. 

حدود بیست سال از رشوع برنامه ی نود می گذرد، 

کلی رییس صدا و سیام و رییس جمهور و انتخابات 

نود  و  فردوسی پور  ولی  شده  عوض  همه چیز  و 

همچنان هست و برنامه هایش هم قطع نشده.

با این که هر هفته کنایه های زیرپوستی و متلک های 

در  عوامل دست چندم حکومت،  به  سیاسی مجری 

شبکه های اجتامعی به عنوان سندی بر شجاعت و 

نکته سنجی مجری دست به دست می شود، همیشه 

برخوردار  و سیام  مدیران صدا  بیشرتین حامیت  از 

تعامل داشته اند،  به قول خود فردوسی پور  بوده و 

نشده  عوض  مجری اش  نشده،  قطع  برنامه  پخش 

برنامه های  پربیننده ترین  از  سال  بیست  حدود  و 

موضوع  بی خطرترین  فوتبال  چون  بوده،  تلویزیون 

اگر  که  دارد  تعامل  آنقدر  هم  مجری اش  و  است 

به مدیریت رسید، درباره ی چه چیزی حرف  بحث 

بزند و درباره ی چه چیزی نزند و درباره ی چه برنامه 

بسازد.

در  دخرت  چند  اخیرا  همین  این که  پرانتز  داخل 

منایشگاه کتاب گیرش آورده بودند که چرا درباره ی 

و  منی سازی  برنامه  استادیوم  در  دخرتان  حضور 

جلوی  که  فردوسی پور  بدهد،  جواب  منی توانست 

دوربین نود هزار و یک کول بازی در می آورد و نقش 

یک منتقد منصف و موازماست کش را بازی می کند، 

حتی خارج از تریبون برنامه هم جرات منی کرد به 

این موضوع بپردازد و نظرش را بگوید.

درباره ی  »هفت«  برنامه ی  با  را  نود  برنامه ی  اگر 

سینام، مقایسه کنیم خصلت تخدیری فوتبال بیشرت 

جایی  تنها  نه  هفت  برنامه ی  می آید،  دستامن 

بلکه  نگذاشته  کم خطر  کنایه های  و  کول بازی  برای 

مجری اش در طول کمرت از ده سال چهار بار عوض 

ایدئولوژیک ترین  از  یکی  هم  همیشه  و  شده 

انتقاد  برای  اسالمی  جمهوری  سینامی  منتقدان 

بی رحامنه از سینامی غیرارزشی و ستایش از سینامی 

حکومتی حضور داشته است، بر خالف برنامه ی نود 

قید مخاطب و  به راحتی  بارها  تلویزیون  مسئوالن 

پربیننده بودن برنامه ی هفت را به نفع اولویت های 

ایدئولوژیکشان زده اند، به این دلیل ساده که سینام 

بسیار بیشرت از فوتبال با اجتامع و سیاست و تفکر 

انتقاد رسوکار دارد و احتامل بیشرتی دارد وسط  و 

دعواهای زرگری، نقد سیاسی ای در آن مطرح شود 

و نسبت به فوتبال خطرناک تر است.

حرفه ای،  فوتبال  صنعت  تخدیری  ماهیت  بنابراین 
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فرادستان  منافع  جهت  در  و  فرودستان  رضر  به 

غیرقابل انکار است، طبیعی است هر حاکمی ترجیح 

تا  ببیند  فوتبال  فراغت  زمان  در  کارگرش  می دهد 

این که مطالعه یا سازماندهی کند، با علم به همه ی 

یکی  هنوز  عالقه ام  مورد  تیم  پیروزی  دیدن  اینها، 

از خوشی های مهم زندگی است و به محض رشوع 

مسابقه همه ی این استدالل ها را فراموش می کنم یا 

حداقل مانع لذت بردنم از فوتبال منی شود.

احتامال  دارم،  عالقه  فوتبال  به  هنوز  چرا  منی دانم 

ولی  تخدیر،  بحث  هامن  و  شده  عادت  به  تبدیل 

به  کمی  خودم  تجربه ی  خالل  از  می کنم  سعی 

روستایی  مناطق  در  بپردازم،  هواداری  موضوع 

هم  و  کردنش  بازی  هم  فوتبال،  شهرها،  جنوب  و 

هواداری از ارزان ترین رسگرمی ها و گاه تنها رسگرمی 

که  است  جذابی  بازی  آنقدر  حتی  است،  موجود 

و  دروازه  عنوان  به  سنگ  دو  با  زمین  روی  شخصا 

حتی بطری یا قوطی خالی تن ماهی به عنوان توپ، 

فوتبال را تجربه کرده ام.

هواداری که معموال خودآگاه یا ناخودآگاه تحت تاثیر 

و یا در تقابل با دوستان، خانواده و اطرافیان شکل 

و  کودکان  که  است  اولین هویت هایی  از  می گیرد، 

و  شناسند  می  آن  به  را  خود  حاشیه ها  نوجوانان 

گاه تا پایان عمر با آنها می ماند و گاه تا پایان عمر 

یا  دوقطبی  این  است.  آنها  بخش هویت  مهم ترین 

چندقطبی های هواداری، فضایی را برای ارتباط شکل 

می دهد، فضایی برای دوستی و رقابت های احتاملی، 

برای کری خوانی و شوخی و درگیری احتاملی، برای 

متاشای جمعی مسابقات و کارناوال و جشن و سوگ 

و پیروزی و شکست و لحظات دراماتیک جمعی.

ارتباط  امکان  خودبخود  باشگاه  یک  از  هواداری 

با  امکان دوستی  با اغلب کودکان محله، مدرسه و 

نیمی از کودکان و نوجوانان محله را فراهم می کند، 

تبدیل  را  عادی  آدم  هر  هم  فوتبال  متاشای  حتی 

کیفیت  درباره ی  می تواند  و  می کند  کارشناس  به 

بدون  کند  بحث  و  اظهارنظر  مربیان  و  بازیکنان 

این که به سواد خاصی نیاز داشته باشد و یا این که 

نظراتش پرت باشد.

با آن که دیگر به آن شدت هوادار نیستم ولی هنوز 

ارتباطم با بعضی از دوستانم در شبکه های اجتامعی 

درباره ی فوتبال است و بعضا رصفا فوتبال ما را به 
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و بحث  مثال موضوع پست من  پیوند می زند،  هم 

زیرش هرچه باشد، یکی از دوستان می آید و متلکی 

یا آرژانتین می اندازد، که حداقل یعنی  به استقالل 

باشد  او در هر موقعیتی  یا عکس  و علیکی،  سالم 

یا  ٰرئال  یا  آملان  اخیر  شکست  درباره ی  چیزی  من 

پرسپولیس می نویسم و باز سالم و علیکی.

می کنند،  منتسب  فوتبال  به  که  مشکالتی  از  یکی 

در  نژادپرستی  یا  زن ستیزی  مثل  بحث هایی 

فوتبال،  که  موافقم  این که  با  است،  فوتبال 

خدمت  در  اغلب  ملی،  سطح  در  ویژه  به 

عمل  ناسیونالیستی  احساسات  برانگیخنت 

رابطه ی  نژادپرستی  مثل  اما معضلی  می کند، 

علی و معلولی با فوتبال ندارد، فوتبال رصفا 

کمک  احساسات  این  شدن  دیده  و  بروز  به 

به  گاه  اروپا  ورزشگاه های  در  هنوز  می کند، 

یا  می کنند  پرتاب  موز  سیاه  بازیکنان  سمت 

زیر  چون  اما  درمی آورند  میمون  صدای  برایشان 

نورافکن های ورزشگاه و دوربین های تلویزیون است 

با وضوح بیشرتی دیده می شود؛ وگرنه آن کسی که 

در ورزشگاه به سمت دنی آلوز موز پرتاب می کند، 

و  مدرسه  و  کوچه  در  احتامال  و  است  نژادپرست 

خیابان هم نژادپرستانه رفتار می کند.

در جامعه  و جاری  نژادپرستی ساری  ایران هم  در 

نشان می دهد،  را  ورزشگاه ها خودش  در  که  است 

که  داور  مادر  و  خواهر  به  ناموسی  فحش های  از 

از  جمعی  -یا  تراکتورسازی  هواداران  بگذریم 

هوادارانش- تا حاال بارها شعار »مرگ بر فارس« رس 

داده اند، نژادپرستی واضح تر از این؟ البته این را هم 

باید یادمان باشد که چند سال پیش همین برنامه ی 

فوتبالی نود، یکی از نژادپرستانه ترین آیتم  هایش را 

درباره ی هواداران تراکتورسازی پخش کرد که خیلی 

هم مورد استقبال طنازان مرکزنشین واقع شد.

دوربین برنامه ی نود به میان متاشاگران تراکتورسازی 

لفظی  و  گرامری  اشتباهات  از  گزیده ای  و  رفت 

پخش  را  زدن  حرف  فارسی  هنگام  ترک  هواداران 

کرد که معروف ترینش هامن بود که به جای این که 

فردوسی پور می خندید، گفت چرا  آقای  بگوید چرا 

زبانی  نابلدی  این  و  می خند،  فردوسی پور  آقای 

در  مدت ها  تا  و  درآورد  را  مرکزنشینان  قهقهه ی 

شبکه های اجتامعی سوژه ی لودگی بود، حال آن که  

اشتباه رصف فعل در زبان دوم اشتباه رایجی است 

هنگام  را  اشتباه  این  بارها  فارس زبان  نگارنده ی  و 

مثل  اشتباهاتی  داده ام،  انجام  کردن  صحبت  ترکی 

نژادپرستانه  رفتارهای  این  و...  رفتی  آنها  خورد،  تو 

یا  واقعی  نژادپرستی  انعکاس  هم  ایران  فوتبال  در 

سکسیزم واقعی ای است که در همه جا جریان دارد 

اما در فوتبال بهرت دیده می شود.

به تجربه، اغلب فعاالن سیاسی و به ویژه تعدادی 

از رفقای خودم نه تنها عالقه ای به فوتبال نداشتند 

یا حوصله شان  می کردند  تجویز  را  متاشا  عدم  بلکه 

یک  عالقه ی  یا  هواداری  اصال  می شد  تنگ تر  که 

می دیدند،  متناقض  را  فوتبال  به  سوسیالیست 

رصف  با  که  نشدم  قانع  هیچ وقت  شخصا  راستش 

تحریم فوتبال از سوی ما یا تشویق مردم به دوری از 

فوتبال، بشود قدمی به نفع سوسیالیزم یا هر آرمانی 

و  فوتبال  تخدیری  نقش  معتقدم  البته  و  برداشت 

با  مقابله  راه های  و  کلی  طور  به  حرفه ای  ورزش 

با  شخصا،  که  شود  بررسی  و  بحث  باید  بیشرت  آن 

توجه به عالقه ام به فوتبال به نظر می رسد کم کاری 

کرده ام. شاید اگر دو مقاله در این باره خوانده بودم، 

نوشنت این مطلب بیش از یک سال طول منی کشید.



فوتبال در میدان خاکِی خیال
اکرب معصوم بیگی

ترجمه ی  بر  مرتجم  »تقدیم نومچه«ی  در  آنچه 

ادواردو گالئانو آمده  »فوتبال در آفتاب و سایه«ی 

نیست.  فوتبال  سابق  دوستدار  یک  رتوریک  فقط 

بی پیر  آفتاب  در  که  تخسی  بچه های  »همه ی 

مردادماه، حتی در صالت ظهر، حارض نبودند دست 

از بازی بکشند و زمین بازی را ترک کنند« فقط بازی 

خیال«  خاکی  »میدان  در  نوستالژیکی  و  شاعرانه 

اتفاق افتاده. عده ای  نیست، چیزی است که واقعاً 

از بچه محل های قلدر وگُنده الت ما که چند سالی از 

ما بزرگ تر بودند و از کُرکُری خواندن های یک مشت 

جغله ی بچه پررو حسابی کفری شده بودند یک روز 

درآمدند که :»این قدر زر زر زیادی نکنید، حوصله ی 

اگر  رسبردید،  بازی هاتان  بُلدرم  اُلدرم  این  با  را  ما 

تخم پدرتان هستید -که نیستید- چرا با ما مسابقه 

منی دهید؟ ها؟ جیگرش را دارید؟ تخم اش را دارید 

بچه پرروها؟« که خلیل، که برادرش »ابی« )ابراهیم( 

هم جزو دارودسته ی گانگسرتهای کوچه ی سعادتی 

بیست مرتی جوادیه بود، بی محابا به خودش جرئت 

بی بته ها  شام  داریم،  را  تخم اش  »ما  درآمد:  و  داد 

و  گذاشت  نه  ابی  برادرش  که  ندارید«  را  کون اش 

نه برداشت و با پشت دست دست زد توی صورت 

با  باشد  خلیل که »گُه زیادی نخور، دفعه ی آخرت 

بزرگ تر از خودت گنده تر از دهنت حرف می زنی. 

یاال! هستید یا نه« که خلیل به طرف اش حمله ور شد 

و با مخلوطی از »ادای گریه« و فحش و فضیحت 

ما  که  پراندن  لگد  و  مشت  برادرش  به  کرد  رشوع 

همه با هم رفتیم جلو و امیر گفت: »برای چی فحش 

می دهید. فکر نکنید ازتان می ترسیم...« که قلدرها 

همگی بُراق شدند و یک قدم آمدند جلو که امیر 

همین طور که خلیل را از ابی جدا می کرد لحن اش را 

کامالً عوض کرد که: »معلوم است کون اش را داریم 

قلدرها،  از  یکی  چی؟«.  رس  ولی  بدهیم.  مسابقه 

پرویز چاخان، آمد جلو و گفت: »اگر شام گُه لوله ها 

را،  پرسپولیس  سینام  بلیط های  رسی  دو  من  بردید 
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سگ خور، به شام می دهم ولی اگر شامها باختید یا 

ده تومن اِخ می کنید به ما  یا ما حق داریم نفری 

پنج تا چک به صورت شام بچه پرروها بزنیم، قبول؟ 

خب، کدام اش ده تومن یا چک و لقد؟« ما نگاهی به 

هم کردیم که می رساند اگر یک سال هم پول هامان 

را روی هم بگذاریم جخ هفت تومن بشود. رزاق که 

بیشرت به دماغ مبسوط اش و بی دست و پایی اش در 

دعوا شهره بود و معموالً وقت زد و خورد و بزن بزن، 

گالدیاتورها  ُکت های  و  کفش ها  داشنت  نگه  مأمور 

بود، جرئتی کرد و گفت: »چک...چک...چک قبول 

است« بعد همین طور که چشم هایش دو دو می زد، 

منفعل و ترس زده، به ماها نگاه کرد. ما هم به هم 

نگاه کردیم. بعد من درآمدم که: »باشد، چک« و با 

نگاه به جست وجوی تأیید برآمدم. تأیید شد.

یازده  ساعت  مردادماه،  وسط  درست  موعود،  روز 

که  شدیم  بازی  زمین  راهی  دسته  دو  هر  نیم،  و 

فاصله ی  به  ساخته نشده ای  درندشت  محوطه ی 

بیست مرتی  »استیل«  سینام  از  باالتر  مرت  سیصد 

باقر  و  چیدیم  را  آجری  دروازه های  بود.  جوادیه 

جیگرکی را به داوری قبول کردیم. دل توی دل مان 

نبود. از بچه پررویی چیزی کم نداشتیم ولی از لحاظ 

حکایت  ما  مسابقه ی  که  بودیم  ریقونه  چنان  جثه 

جنگ پشه با حبشه بود. بازی رشوع شد. فوتبال نبود، 

جنگ تن به تن بود. مرا در دفاع گذاشته بودند که 

بدترین و فجیع ترین بازیکن جمع »بچه پرروها«ها 

در  روز  سه  هفته ای  و  بودم  کشتی گیر  ولی  بودم 

آقای  روزها  آن  قهرمان  کشتی گیر  داریوش  باشگاه 

مقدم  در صف  و همیشه  می کردم  مترین  سعدیان 

هرگونه درگیری و بزن بزن. گل اول را ما خوردیم. 

اما غیرت کردیم و بیست دقیقه ای گذشت و برد و 

یا مرگ!  برد  یا  پیدا کرد:  باخت جنبه ی »ناموسی« 

در میانه ی گرمای سوزنده ی بی پیر، که مخلوط عرق 

شور و خاک و ُخل کورمان کرده بود، پرویز توپ را 

گرفته بود و هر کس دم پرش بود می زد و می کوبید 

و درو می کرد، می آمد جلو و داشت به دروازه ی ما 

می رسید که دیدم بچه های ما با هم داد می زنند  و 

ضجه می کنند که »اکرب! اکرب نذار این پرویز مادر... 

را  چشم ام  پرویز،  جلو  رفتم  که  بزند«  گل  به امان 

بستم و محکم با لگد کوبیدم به تخم اش که پرویز 

معموالً  که  جیگرکی  باقر  داور،  و  شد  زمین  پخش 

مجله خواندن ها و افاضه های گه گاهی مرا مسخره 

می کرد آمد جلو که: »آهای! آقای فیلسوف خربازی 

خرد  را  پات  قلم  خودم  بعد  دفعه ی  نداشتیام، 

می کنم...«. رفیق های پرویز آمدند و از زمین بلندش 

رساپا  الحق  که  کرد  من  به  نگاهی  پرویز  و  کردند 

»انتقام  منتظر  باید  که  می دانستم  افتادم.  لرزه  به 

زیگفرید« باشم. از آن دقیقه به بعد، قلدرها هرچه 

می کردند، هرچه می زدند، هرچه لت وپار می کردند، 

به  هشت  نتیجه ی  با  بازی  می خوردند.  گل  بیشرت 

متام  سعادتی  کوچه ی  »بچه پرروها«ی  نفع  به  پنج 

شد. صورت ها از رضب مشت ها همه ورم کرده بود. 

پیرهن های  نداشت.  سامل  جای  پاها  ساق  و  زانوها 

از  مخلوطی  بود.  ریش  ریش  و  دریده  وصله دار 

خون و عرق و خاک رساپای همه رابرداشته بود و 

پرویز که هنوز از درد لگدی که به تخم اش خورده 

بود می لنگید، آمد جلو و دو دسته بلیط های سینام 

شام  مثل  ما  »بگیر،  خلیل:  به  داد  را  پرسپولیس 

نامرد نیستیم، با نامردی بردید، باشد، به خدمت تان 

بود  پرسپولیس  سینام  کنرتل چی  پرویز  رسیم«.  می 

»قاسم  سینامی  به  و  بود  راه آهن  میدان  که طرف 

وقت  آن  پرده ی  روی  فیلم  داشت.  شهرت  کوری« 

جستجوی  )»در  »جویندگان«  کوری  قاسم  سینامی 

خواهر«( جان فورد که از فیلم های خیلی محبوب 

من است، بود.

***

پاسوخته ی  و  لجوج  و  بی پول  بروبچه های  »همه ی 

فوتبال که از در و دیوار امجدیه باال می رفتند، چوب 

و باتوم و دشنام پاسبان های نگهبان ورزشگاه را به 

جان می خریدند اما حارض نبودند حتی یک مسابقه 

را، به خصوص که مسابقه ی پرسپولیس و تاج بود، از 
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دست بدهند« در آن»تقدیم نومچه« مرتجم فارسی، 

از  به عشق و شیفتگی به فوتبال و جیب خالی و 

پا ننشسنت اشاره دارد. به روزی که هرچه باتوم به 

رس پرویز چاخان خورد کوتاه 

نیامد، معامله ی به مثل کرد، 

پاسبان  سینه ی  به  مشت  با 

ورزشگاه  رعب آور  و  نره خر 

امجدیه زد، خودش را به هر 

باالی  به  بود  رضبی  و  زور 

آن که  برای  و  کشاند  دیوار 

سمجی  درشت هیکل  پاسبان 

را که عهد کرده بود نگذارد او 

شود،  ورزشگاه  وارد  بی بلیط 

با  بازدارد  گریز  و  تعقیب  از 

مرگباری  پاره آجر  کوبیدن 

کرد  دور  از خودش  بر رسش 

که:  درآمد  ابراهیم  فریاد  که 

را!«  یارو  کشتیش  »پرس 

دست  از  را  مسابقه ای  هیچ 

منی دادیم.

***

بر  مرتجم  مقدمه ی  در 

سایه«  و  آفتاب  در  »فوتبال 

می شود  اشاره  که  آن جا 

از  بسیاری  »برخالف  گالئانو 

همتایان و دوستاِن چپ گرای 

برابر  در  آغاز  از  هم  خود 

بد  عبوسانه،  موضعی  فوتبال 

زُهم، خشک و شکاکانه در پیش منی گیرد و رسارس 

کارگر  طبقه ی  کردِن  دور  برای  توطئه ای  را  فوتبال 

این است که  از مبارزه ی اجتامعی منی داند« غرض 

بخت  با  چاره  چه  لیکن  دانیم/  نیز  ما  تقوا  »آیین 

گمراه«. گالئانو و من هم می دانیم »فیفا« چیست 

را  مافیایی  بزرگ  ما هم رشکت های  و چه می کند، 

خوب می شناسیم و همه ی کوشش و پیکار اجتامعی 

ما برای درهم کوبیدن قدرت جهنمی رسمایه و بر 

مصطبه نشاندن طبقه ی کارگر جهانی است. ما هم 

خود  تهاجمی  ماهیت  بر  بنا  فوتبال  که  می دانیم 

اساساً ورزشی مردانه و »ماچو«یی است، ارزش های 

بی باکی،  رقابت،  تهور،  است:  مردانه  ارزش های  آن 

رس نرتس داشنت، قلدری، بُردن به هر قیمت و چه 

بسا به بهای نابودی حریف و بازنده نشدن تا پای 

جان چون که احدی بازنده ها دوست ندارد. فوتبال 

ورزش ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم از دیرپاترین 

احساس های برشی و شاید اصالً دیرپاترین احساس 
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چه  و  من.  یعنی  ناسیونالیسم  چون  است،  برشی 

چیز »مقدس«تر از من، چه چیز باالتر از من، چه 

یعنی  خانواده  و  من،  خانواده ی  از  ارجمندتر  چیز 

بسط »من«. من باید بربم یا مبیرم. با این همه، این 

لطافت های  و  زیبایی ها  فوتبال  نیست.  ماجرا  متام 

در  گاه  و  است  نکردنی  انکار  که  دارد  دل انگیزی 

ناب  موسیقی  قطعه  یک  به  لحظه هایش  بهرتین 

می ماند. اکرب رادی منایش نامه نویس خوب ما و یکی 

از چیره دست ترین مقاله نویسانی که زبان فارسی به 

خود دیده، در جایی گفته است که از پاس های کوتاه 

و متوسط فوتبالیست های برزیلی )فوتبالیست های 

محبوب اش در فوتبال دنیا( چه ها که در نرثنویسی 

نیاموخته است: همیشه نه جمله های دراز بنویس، 

نه کوتاه، نه متوسط. گاه بلند بنویس، گاه به مقتضای 

مقام برای تغییر ذائقه کوتاه و گاه متوسط. این که 

می دهد  نشان  نکنی  کجا  و  بکنی  را  کار  این  کجا 

که فوتبالیست یا نویسنده ی درجه ی یکی هستی یا 

متوسطی یا به مفت منی ارزی.

***

اواخر دهه ی چهل سیاست آمد و عشق به فوتبال 

حاال  نداشتم.  فوتبال  به  رغبتی  دیگر  زد.  کنار  را 

»فیلسوف« به خیلی چیزها آگاه شده بود. خواندن 

ورزشی«  »کیهان  جمله  از  را،  مجله ها  از  خیلی 

می خرید  که  مجله هایی  جنس  گذاشت.  کنار  را، 

عوض شده بود. حاال »آرش« و »دفرتهای زمانه« و 

اندیشه و هرن« و ُجنگ های ادبی  »جهان نو« و » 

)و »سیاسی«( شهرهای بزرگ ایران )تربیز و مشهد 

و خرم آباد و رشت و...( را و جزوه ها و کتاب های 

یاران  از  رفته  رفته  و  می خواند  »مرضّه«  و  مخفی 

سال های پیش کناره می گرفت. جنگی اجتامعی در 

پیش بود. باید خود را برای آن جنگ بی زنهار آماده 

در  نداشت.  جایی  جنگ  این  در  فوتبال  می کرد. 

عادل آباد شیراز گاه زیرچشمی و گاه کمی بیش از 

زیرچشمی فوتبال را دنبال می کرد و از معشوقه ی 

قدیم رساغی می گرفت اما دل لَْنگی می کرد و آن طور 

مسابقات  فوتبال  مسابقه ی  منی کرد.  اعتنا  باید  که 

آسیایی سال پنجاه و سه میان ایران و ارسائیل البته 

استثنایی بود که حتی چریک های کهنه کار فدایی و 

مجاهد را هم بی استثنا به پای تلویزیون بند کشاند.

***

در  نوشته ها  از  پاره  دو  یکی  از  را  گالئانو  ادواردو 

شاملو  احمد  بزرگ مان  شاعر  جمعه«ی  »کتاب 

شناختم. در نیمه های دهه ی خونین شصت، دهه ی 

بزرگ ترین رسکوب هایی که تاریخ معارص ایران به یاد 

دارد، کتاب دیگری از گالئانو به فارسی منترش شد با 

عنوان »رشیان های باز آمریکای التین«، هامن کتابی 

کنفرانسی  در  را  آن  از  نسخه  یک  چاوز  هوگو  که 

به اوباما هدیه کرد که: »بگیر و بخوان و آدم شو 

امریکای  از  دلپذیری  بسیار  تاریخ  کتاب  یانکی!« 

التین است که به سبکی بسیار بدیع و بس شگفت 

نوشته شده. ولی راستش شیفتگی من به کار و بار 

اواخر  در  گالئانو  نرثنویسی  و  داستان گویی  طرز  و 

دهه ی شصت از خواندن کتاب » شب ها و روزهای 

عشق و جنگ« آغاز شد که در بسیاری از لحظه و 

ماجراها پنداری در ایران دهه های پنجاه و شصت 

می گذرد. هامن وقت نیمی از کتاب را، ازشوقی که 

به اسلوب حکایت پردازی نویسنده داشتم، به فارسی 

و  آمد  پیش  کارهایی  بعد  که  دریغ  اما  برگرداندم 

این  نربدم.  پایان  به  را هرگز  کتاب  ترجمه ی رسارس 

باعث شد تا کتاب های دیگر گالئانو و هر چه را از 

او درآمده بود و درمی آمد طلب کنم و با ولع همه 

)تاریخ ها  هفتاد  دهه ی  اوایل  در  وقتی  بخوانم.  را 

آفتاب  در  فوتبال   « کتاب  است(  شمسی  به  همه 

و سایه« به دستم افتاد و تقدیم نامچه و مقدمه ی 

»میدان  هندوستان  یاد  فیل ام  خواندم  را  نویسنده 

بی پیر  و  داغ  ظهر  صالت  آن  و  کرد  خیال«  خاکی 

مردادماه و خلیل و ابراهیم و رزاق و پرویز چاخان 

و  کچل  باقر  و  نیم دندون  داود  و  سه کله  و حسن 

ایرج و نارص و سینامی قاسم  خدمت و قسمت و 

کوری، و دیگر معطل اش نکردم.



سه  در  خاکی  فوتبال  زمین  آن  از  باید  چیز  همه 

کیلومرتی میدان خراسان رشوع شده باشد، از شومی 

خراسان  میدان  کیلومرتی  سه  در  بایر.  خاِک  هامن 

»زمین  آن  به  که  داشت  قرار  فوتبالی  خاکی  زمین 

روغن  بزرگ  آگهی  یک  که  چرا  می گفتند  موشک« 

شاه پسند را در ابعاد بزرگ و به شکل موشک در آن 

کاشته بودند، جایی برای لیگ های محلی و هیجان 

و رشط بندی. جواد شفایی، مفرس ورزشی و زندانی 

فریدونی  مهدی  است  گفته  دهه ی شصت  سیاسی 

مجاهدین  سازمان  هواداران  از  آزموده  علیرضا  و 

خلق ایران را در زندان دیده که با آب وتاب خاطرات 

فوتبال در زمین موشک را تعریف می کردند. او البته 

در یک مورد اشتباه می کند، اشتباه می کند که زمین 

موشک هامن جایی است که ما اکنون آن را به نام 

مکان های  است،  همین  ماجرا  می شناسیم.  خاوران 

»یاد« ما تاریخ ندارند. رضا آزموده برادر علیرضا اما 

می آورد،  یاد  به  را  موشک  زمین  در  بازی  خاطرات 

خاطرات آن شوِر بزرِگ توپ و تیم و محله را. اوست 

خون بازی در محوطه ی هجده قدم
هژیر پالسچی

حبیب خبیری و ایرج ماسوری
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که روایت شفایی را تصحیح می کند تا حاال بدانیم 

مهدی فریدونی و علیرضا آزموده وقتی در تابستان 

67، در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی اعدام 

از زمین موشک، در  کیلومرت آن سوتر  شدند، هفت 

گورهای جمعی دفن شدند. در نزدیکی هامن زمین.

نظم سلطانی که رسنگون شد همه سیاسی شدند. 

منی شدند،  دیده  آن  از  پیش  تا  که  آنهایی  همه ی 

پیکرهای واقعی خودشان  با  شمرده منی شدند حاال 

و  خودشان  رسنوشت  در  تا  بودند  آمده  میدان  به 

تا سال های  بود  مانده  کنند. هنوز  دیگران مداخله 

فرنگ  از  تازه  که  قلیچ خانی  پرویز  رسکوب.  سیاه 

برگشته و از مردم عذرخواهی کرده بود حاال سیامی 

نجیب یک فوتبالیست ملِی فدایی را بر خود داشت. 

دیگر کسی پنهان منی کرد که به کدام سازمان و حزب 

گرایش دارد که هیچ، بلکه سیاسی بودن و هواداری 

هم  منزلتی  و  شان  تشکیالتی  حزبی،  سازمانی،  از 

داشت.

سال رسکوب اما وقتی رسید دیگر زمان انتخاب بود. 

در حالی که کودتاچی هایی که تیم ملی و تیم های 

به  تاج و پرسپولیس را غصب کرده بودند  محبوب 

میدان های ملی می رفتند و چرخ فوتبال هم چنان بر 

مدار توپ می چرخید، بیرون از زمین ورزش بودند 

فوتبالیست هایی که در میدانی دیگر به مصاف هم 

تغییر  با  که  فوتبالیست هایی  سو  یک  بودند.  رفته 

چهره، در خانه های مخفی و تیم های تشکیالتی از 

تورهای پلیسی می جهیدند و زیر پای نیروی رسکوب 

تکل می کشیدند و سوی دیگر فوتبالیست هایی که 

در تیم های مسلح دادستانی و اوین به دنبال شکار 

فرمان  پیشاپیش  جدید  حکومت  که  بودند  کسانی 

قتل آنان را صادر کرده بود.

که  بود  فوتبالیستی  مهم ترین  شاید  خبیری  حبیب 

رسانجام بازداشت شد و در زمین میدان تیر آخرین 

گل هایش را زد روی سینه ی خودش. خبیری مدافع 

ملی  تیم  به  هام  باشگاه  از  ایران  امید  ملی  تیم 

امید آمده بود. او در دوران حضورش در تیم ملی 

بار  دو  و  کرد  بازی  تیم  این  برای  بار  هجده  امید 

هم گل زد، از جمله یکی از دو گل رسنوشت ساز به 

ایران به مسابقات  تیم کویت را که موجب صعود 

جام جهانی آرژانتین در سال 1978 شد، خبیری زد. 

مجاهدین  سازمان  به  خبیری  بهمن  انقالب  از  بعد 

خلق ایران گرایش پیدا کرد و با این سازمان در ارتباط 

خانه نشین  سال  هرچند   1359 سال  گرفت.  قرار 

طرح  اجرای  با  فوتبال  ستاره های  از  بسیاری  کردن 

موسوم به »27 ساله«ها بود اما از فوتبالیست های 

که  زمانی  آنان،  از  برخی  ملی،  تیم  از  رانده شده 

دوران تصفیه ی تیم های فوتبال رسرسید به تیم ملی 

و پرسپولیس که حاال دیگر پیروزی شده بود و تاج 

تا  خبیری  حبیب  بازگشتند.  بود  شده  استقالل  که 

چند ماه بعد از 30 خرداد 1360 هم هنوز برای تیم 

مجبور  کوتاهی  فاصله ی  به  ولی  می کرد  بازی  هام 

شد به زندگی مخفی روی بیاورد. او را رسانجام بر 

رس قرار لو رفته یی بازداشت کردند. محمود رسابی، 

روزنامه نگار و کارشناس ورزشی در مورد این دوره از 

زندگی خبیری می نویسد: »حبیب مدتی در خانه ی 

کمیته های  جالدان  می دانستیم  دو  هر  و  بود  من 

در  هستند.  دنبالش  به  سخت  گلوبندک  و  بازار 

مدتی که در خانه ی من بود قرار گذاشتیم داللی او 

را از ایران خارج کند. چند نفر از کسانی که رازدار 

بودند را شب هایی به خانه دعوت می کردم تا با هم 

تا  نکند.]...[  تنهایی  باشیم و حبیب خیلی احساس 

میدان  را حوالی  و کسی  برود  باید  گفت   ... اینکه 

کرد  کند و ارصار هم  )امام حسین( مالقات  فوزیه 
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که تنها برود و برگردد. ولی کسی که قرار بود حبیب 

را مالقات کند، لو رفته و تحت نظر بود. هر دو را 

در محل مالقات دستگیر کردند... حبیب پرکشید و 

لبخند جادویی اش را به میراث برای همیشه به ما 

بخشید.1« رسانجام حبیب خیربی را اواخر خرداد یا 

اوایل تیر 1363 اعدام کردند. گرچه در اسناد رسمی 

سازمان مجاهدین خلق تاریخ 31 خرداد نوشته شده 

اما تاریخ خاکسپاری او در بهشت زهرا 24 تیر ماه 

مصداقی  ایرج  نوشته ی  به  است.  بوده  سال  هامن 

احکام  اجرای  دادیار  جعفر(  )مال  قدوسی  مجید 

اوین که خودش هم سابقن فوتبالیست بود به دلیل 

را  او  اعدام  حکم  اجرای  خبیری  حبیب  به  عالقه 

معلق نگاه داشته بود اما از غیبت او به دلیل سفر 

کردند.  اجرا  را  خیربی  اعدام  حکم  و  استفاده  حج 

مصداقی می نویسد: »او پس از بازگشت از سفر حج 

شدیدن از این موضوع ناراحت بود و ادعا می کرد 

عده ای مغرض در دادستانی هستند که از موقعیت 

جریان  به  را  حبیب  پرونده  ی  و  کرده  سوءاستفاده 

انداخته و او را اعدام کرده اند.«2

حبیب خبیری هرچند معروف ترین و رسشناس ترین 

فوتبالیستی بود که در سال های سیاه دهه ی شصت 

و  بود  اعدامی  فوتبالیست  تنها  نه  اما  شد  اعدام 

عرتتی  عالءالدین   1360 دی   7 در  آنها.  اولیِن  نه 

بندر  ملوان  تیم های  بازیکن خط حمله ی  کوشالی، 

تهران  پرسپولیس  و  دارایی  رشت،  سپیدرود  انزلی، 

عالءالدین  زمان  این  در  شد.  تیرباران  الهیجان  در 

که  بود  کوشالی  عرتتی  خانواده ی  از  نفر  چهارمین 

او  از  پیش  نبود.  نیز  آنها  آخرین  و  می شد  اعدام 

دو  هر  نجم الدین  و  شمس الدین  دیگرش  برادران 

در  مجاهدین  سازمان  نظامی  شاخه ی  اعضای  از 

جنگل های گیالن، بازداشت و اعدام شده بودند، و 

خودش  همراه  به  را  کامل الدین  ساله اش   16 برادر 

اسفند  در  بعد،  ماه  دو  به  نزدیک  کردند.  تیرباران 

1360 عصمت رشیعتی مزینانی، همرس عالءالدین و 

نوه ی محمدتقی رشیعتی نیز تیرباران شد. عالءالدین 

شناخته  چنان  گیالن  مردم  میان  در  کوشالی  عرتتی 

عالالدین عطرتی کوشالی
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شده و محبوب بود که از سوی سازمان مجاهدین 

خلق در اولین دوره ی انتخابات شورای مجلس ملی 

بعد از انقالب 57، از الهیجان به عنوان کاندید این 

سازمان معرفی می شود.

فوتبالیست  ماسوری،  ایرج  کوشالی  عرتتی  از  پیش 

تیم لرستان در 28 شهریور 1360 در زندان خرم آباد 

تیرباران شده بود. تیم لرستان در سال 58 مقام سوم 

کشوری را به دست آورد. سعید ماسوری برادر ایرج 

که اکنون با حکم ابد شانزده سال است که در زندان 

به رس می برد در مورد روزی که خرب اعدام برادرش 

را به خانواده دادند می نویسد: »صدای زنگ تلفن 

را شنیدم. مثل همه ی بچه ها که دوست دارند تلفن 

تلفن دویدم و  به طرف  را خودشان جواب بدهند 

گوشی را برداشتم: منزل ماسوری؟ بله بفرمایید! از 

آنجایی که صدایم هنوز بچه گانه بود خطابم کرد و 

گفت: من از بیامرستان زنگ می زنم به پدر و مادرت 

است،  رسدخانه  در  اینجا  ماسوری  ایرج  جسد  بگو 

بیایند بربند! به هیچ کس هم چیزی نگویید! و تلفن 

تیرباران هامن محل  و  زندان  ]...[ محل  قطع شد! 

سابق ساواک شاه )حاال اطالعات ( بود، یک خیابان 

باالتر، که این جالدان جدید رویش را به راستی سفید 

کرده بودند. به طوری که مادر موقع مناز صبح صدای 

گلوله ها را هم شنیده بود ولی منی دانست که فرزند 

و جگرگوشه اش را دارند تیرباران می کنند. بعد هم 

با محارصه کردن خانه، مانع برگزاری مراسم شدند 

و تا سال ها نه تنها اجازه ی گذاشنت یک سنگ قرب را 

هم منی دادند بلکه هر بار که سنگی می گذاشتند با 

پتک های شقاوت خرد می کردند.«3 یک برادر دیگر 

ایرج ماسوری به نام سیامک نیز در جریان عملیات 

فروغ جاویدان در کرمانشاه کشته شده است.

تیم ملی  و  باشگاه هام  فوتبالیست  مهشید رزاقی، 

از  که  بود  فوتبالیست هایی  از  دیگر  یکی  نیز  امید 

امیدهای آینده ی فوتبال ایران محسوب می شد اما 

جوانی اش را در زندان های جمهوری اسالمی گذراند 

و رسانجام در کشتار جمعی تابستان 1367 در زندان 

سال  از  رزاقی  مهشید  شد.  اعدام  کرج  گوهردشت 

56 در عرصه ی فوتبال ملی شناخته و به عنوان یک 

را خیلی زود  او  تیم هام شد.  وارد  استعداد جدید 

این  اما  کردند  امید دعوت  ملی  تیم  در  بازی  برای 

درخشش چندان نپایید. مهشید رزاقی در سال 1359 

به عنوان مشکوک در خیابان بازداشت شد و بدون 

این که ارتباط تشکیالتی او با مجاهدین خلق آشکار 

شود در زندان نگاهش داشتند. در بهمن 1360 بود 

که رسانجام رزاقی در دادگاه هواداری از مجاهدین 

و خواندن نرشیه ی مجاهد را پذیرفت و چون پیش 

بود  بازداشت شده  سازمان  مسلحانه ی  فاز  آغاز  از 

به 3 سال زندان محکوم شد. رزاقی در زندان اما در 

شامر زندانیان مقاوم و رس موضعی بود و به همین 

نشد.  آزاد  زندان  از  محکومیت  پایان  از  بعد  دلیل 

را  او  آزادی  سال ها  آن  معمول  رسم  به  دادستانی 

به اعالم انزجار از سازمان مجاهدین خلق مرشوط 

که  بود  چنین  نپذیرفت.  را  این رشط  رزاقی  و  کرد 

در  تا  ماند  زندان  در  سال ها  »ملی کش«  عنوان  به 

زندانیان  جمعی  کشتار  جریان  در  و   67 تابستان 

سیاسی در زندان گوهردشت به دار آویخته شود.

محمدرضا  اعدام  مورد  شاید  اما  عجیب تر  همه  از 

تابستان  )مهرداد( بگلری، فوتبالیست الهیجانی در 

فوتبالیستی  عنوان  به  هرچند  بگلری  باشد.   67

اما کسی  محبوب در سطح شهر شناخته شده بود 

او را به عنوان فعال سیاسی منی شناخت و چنین هم 

نبود. با این وجود در 9 مرداد 1365 نیروهای وابسته 

به سپاه پاسداران بگلری را در محل کارش بازداشت 

کردند. بعدها معلوم شد که اتهام او پناه دادن به 

مهشید رزاقی
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خلق  مجاهدین  سازمان  فراری  هواداران  از  یکی 

شده  مخفی  وی  منزل  در  یک شب  برای  که  بوده 

است. بگلری در فروردین 1366 به اتهام »هواداری 

از منافقین« به دو سال زندان محکوم شد. اتهامات 

موجود چنان بی پایه بود که در سال های سخت ترین 

برخوردها با هواداران سازمان مجاهدین، فوتبالیست 

الهیجانی تنها به دو سال زندان محکوم شد. با این 

وجود در تابستان 1367 و در جریان کشتار جمعی 

شامر  در  نیز  بگلری  محمدرضا  سیاسی  زندانیان 

دریای خزر  که در ساحل چمخاله ی  بود  زندانیانی 

به خانواده  تلفن  از طریق   6۷ آبان  در  اعدام شد. 

خرب اعدام وی را دادند و از پدر و پدر همرس او، 

تعهد کتبی گرفتند که از عزاداری و اطالع رسانی به 

دیگران خودداری کنند.

فوتبالیست های  نام  موجود  پراکنده ی  اسناد  در 

آن  از  است.  شده  ثبت  هم  دیگری  شده ی  اعدام 

راه آهن،  تیم جوانان  بازیکن  نوری  نام عادل  جمله 

ابراهیم هوشمند بازیکن تیم جوانان راه آهن، وحید 

مزرعه  قاسم  جوانان،  ملی  تیم  عضو  شکری پور 

حبیبی  ابراهیم  و  خوزستان  جوانان  تیم  کاپیتان 

بازیکن تیم ستاد مشرتک. با این وجود اطالع دقیقی 

در مورد آنان موجود نیست.

دو هاف تایم در جهنم
هوس  تهران  در  که  آنهایی  همه ی  احتاملن 

کوهنوردی کرده اند و برای کوهنوردی به ارتفاعات 

منطقه ی دربند رفته اند، می دانند حدود یک ساعت 

اوسون«  »هتل  به  بگذرند  پس قلعه  روستای  از  که 

خواهند رسید که در متام چند دهه ی قبل هم مامن 

و  است  بوده  غیرحرفه یی  و  حرفه یی  کوهنوردان 

هم در امدادهای کوهستانی نقش مهمی داشته و 

چندین نفر را از مرگ رهانیده است. اما شاید کمرت 

کسی بداند که مدیر خوش برخورد و خنده روی هتل 

اوسون که حاال نزدیک به یک دهه است مدیریت 

هتل را بر عهده دارد و تقرینب در همین هتل زندگی 

پهلوان افشار،  سعید  از  غیر  نیست  کسی  می کند 

بازی های  دوران خودش  در  که  سابقی  فوتبالیست 

درخشانی برای ماشین سازی و تیم ملی انجام داده 

است:  گفته  گفت وگویی  در  پهلوان افشار  است. 

از دومین دوره ی جام تخت  »از سال 1346، یعنی 

جمشید فوتبال بازی کردم تا سال 1361 که باالجبار 

نتوانستم بازی کنم.«4 اجباری که پهلوان افشار از آن 

سخن می گوید چیزی نیست غیر از سال هایی که به 

اتهام هواداری از سازمان چریک های فدایی خلق در 

زندان گذرانده است.

در کنار فوتبالیست هایی که هرگز از زندان ها بیرون 

دفن  نشاندار  و  بی نشان  گورهای  در  و  نیامدند 

شدند، بودند فوتبالیست هایی که در اوج شکوفایی 

چشم  روزها  صعب تریِن  در  و  شدند  بند  روانه ی 

بازیکن  دوختند. حسن جشنی وند  هیوال  در چشم 

چابک خط حمله ی تیم نفت تهران سال ها زندانی 

بود و تنها بر حسب اتفاق در جریان کشتار زندانیان 

دروازه بان  نقدی،  امان الله  نشد.  اعدام  سیاسی 

ثابت هام در جام دوم و سوم تخت جمشید، علی 

محمد رضا بیگلری
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سجادی، احمد سجادی و ایرج امیدوار بازیکن تیم 

نیروی هوایی، اقبال و کاپیتان تیم بانک ملی دیگر 

فوتبالیست هایی بودند که سال ها مشقت زندان را 

فوتبال  بازی  میدان  از  برای همیشه  و  آوردند  تاب 

دور شدند. ایرج امیدوار بعد از آزادی از زندان دچار 

بیامری های متعدد جسمی شد و رسانجام در حالی 

درگذشت. می کرد،  زندگی  کیش  جزیره ی  در  که 

پرسه در خاک غریب
که  گذشتند  مرزها  از  بردند  در  به  جان  که  آنها 

آن  از  طوالنی تر  تبعید  سال های  اما  برگردند  روزی 

شد که آواره ها بتوانند بازگردند و آنچه که با خود 

آورده بودند را در خدمت فوتبال قرار دهند. پرویز 

بود  فوتبالیستی  مهم ترین  شک  بدون  قلیچ خانی 

که  سال هایی  در  وطن،  از  دوری  سال های  در  که 

می توانست ده ها جوان فوتبالیست را آموزش دهد 

پاریس زندگی کرد و  در 

درآورد  را  آرش  مجله ی 

بود  او  رسم  که  چنان  و 

رصف  را  زندگی اش  متام 

مبارزه با ستم و استبداد 

کرد.

قلیچ خانی،  از  غیر  به 

پهلوان افشار  مجید 

دارایی،  تیم  دروازه بان 

هافبک  نایب آقا  حسن 

تیم هام، یوسف مهدوی 

بازیکن هام، احمد نقوی 

ملی،  تیم  و  مهاجم هام 

هافبک  ادیبی  اصغر 

شاهین، پرسپولیس و تیم 

ملی، بهرام مودت 

حسین  ملی،  تیم  و  سپاهان  پرسپولیس،  دروازه بان 

فداکار مهاجم تیم دارایی، مهدی غزال مهاجم هام، 

مجید  ملی،  تیم  و  تاج  هافبک  نوین روزگار  عباس 

مشرتی بازیکن میانی هام و تیم ملی، علی سجادی 

دفاع میانی تیم هام که مدتی را هم در زندان بود، 

محمد آزادان عضو تیم ملی امید، جمشید حیدری نیا 

بازیکن تیم منتخب جوانان خوزستان، رضا محمدی 

بازیکن تیم ملی امید و محمد بهروزی داور رسمی 

فوتبال از جمله دیگر فوتبالیست هایی بوده اند که 

به دلیل عضویت یا هواداری از سازمان های سیاسی 

مجبور به ترک ایران شده اند.

یاران شیطان
سال های رسکوب یک نسل کامل از فوتبالیست های 

اما همه ی  این  کرد،  بیرون  بازی  از زمین  را  نام  به 

گرفته  قرار  پرسش  مورد  فوتبال  خوِد  نبود.  ماجرا 

چیز  همه  کردن  اسالمی  تئوریسین های  و  بود 

بودند.  اسالمی  فوتبال  برای  برنامه ریزی  مشغول 

بازیکنان  از  بزرگ  و  مهم  تیم های  زدودن  از  بعد 

ناهمگون شدنی بود که راه برای حاکمیت حزب الله 

بر فوتبال هموار شد. در روزهایی که خون و جنون 

رستارس جامعه را فرا گرفته بود و بازیکنان رسشناس 

فوتبال یا در برابر جوخه ی آتش ایستاده بودند، یا 

در زندان با مرگ چشم در چشم دوخته بودند و یا 

ایرج امیدوار و نارص نبوی )زندانی و زندانبان(
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در مخفی گاه ها به دنبال مفری برای تداوم مبارزه در 

داخل یا خروج از مرزها می گشتند، با وساطت کاظم 

تیم شاهین و سیداحمد  رحیمی، مربی حزب اللهی 

بنیان گذار  خمینی،  روح الله  با  دیداری  خمینی 

جمهوری اسالمی ترتیب داده شد تا حساسیت های 

بدنه ی حزب الله زدوده و آب توبه روی رس فوتبال 

اسفند 1360 در  این دیدار که در  ریخته شود. در 

شاهین،  بازیکنان  از  تعدادی  گرفت  انجام  جامران 

آبیاری،  داشتند. جمشید  استقالل حضور  و  پیروزی 

فریادشیران،  نادر  حیدری،  علی  دینورزاده،  مهدی 

امیر خانی، عباس موسیوند، محمود حقیقیان، امیر 

مرزوقی، سعید مراغه چیان، نارص محمدخانی، کامل 

محمود  پروین،  علی  طاهرخانی،  منوچهر  انجینی، 

مجید  دادکان،  محمد  مایلی کهن،  محمد  خوردبین، 

ابراهیم  غفاری،  مهدی  عربشاهی،  ضیا  سبزی، 

فتح آبادی،  غالمرضا  کارگر،  عباس  کیان طهامسبی، 

و  یوسفی  رحیم  درخشان،  حمید  حجازی،  نارص 

درست  که  بودند  فوتبالیست هایی  پنجعلی  محمد 

دو ماه بعد از تیرباران عالءالدین عرتتی کوشالی و 

در حالی که گزمه ها دربه در دنبال حبیب خبیری و 

پرویز قلیچ خانی می گشتند، به دیدار رهرب جمهوری 

اسالمی رفتند.

همکاری  که  فوتبالیست هایی  بودند  میان  این  در 

می دادند.  انجام  رسکوب  نیروهای  با  مستقیم تری 

ملی  تیم  و  ملی  بانک  تیم  دروازه بان  نبوی،  نارص 

می کرد.  همکاری  اوین  دادستانی  رضبت  گروه  با 

باالیی  مقام  ملی  بانک  تیم  مدافع  روشن  شیرعلی 

و  آورد  دست  به  اوین  دادستانی  رضبت  گروه  در 

و  تبدیل  الجوردی  اسدالله  نزدیکان  از  یکی  به 

مرزوقی  امیر  شد.  رضایی  محسن  محافظ  بعدها 

تحت  و  پیوست  املپیک  کمیته ی  به  شاهین  مدافع 

کمیته  گشت های  در  اربابی  مهدی  حاج  فرمان 

تیم  بازیکن  کوثری  محمداسامعیل  داشت.  حضور 

داشت  را هم  تاج  در  سابقه ی حضور  که  ابومسلم 
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فرماندهان  از  یکی  به 

تبدیل  پاسداران  سپاه 

مسئوالن  از  و  شد 

بود.  مرصاد  عملیات 

کوثری بعد از دو دوره 

از  مجلس  منایندگی 

و  ری  تهران،  حوزه ی 

اینک  پایداری،  جبهه ی  عضو  عنوان  به  شمیرانات 

عهده  بر  را  تهران  ثارالله  قرارگاه  جانشینی  سمت 

دارد. بعد از اعدام حبیب خبیری البی های حکومت 

در خارج از ایران موفق شدند برادر او مهدی خبیری 

را به ایران بازگردانند و او را به سمت نایب رییس 

برادر  خاطره ی  تا  کنند  منصوب  فوتبال  فدراسیون 

اعدام شده اش را از اذهان بزدایند.

نیروهای  به  که  نبودند  فوتبالیست ها  تنها  این 

گاهی  اوضاع  فراخور  به  بنا  بلکه  پیوستند  رسکوب 

شکنجه گران نیز در زمینه ی فوتبال مسئولیت هایی را 

بر عهده گرفتند. مجید قدوسی دادیار اجرای احکام 

در  رسکوب  نیروهای  به  پیوسنت  از  پیش  که  اوین 

با  بازی می کرد مدتی  لیگ های غیرحرفه یی فوتبال 

حفظ سمت در دادستانی مسئولیت کمیته ی برگزاری 

داشت5.  وقتی  عهده  بر  را  تهران  فوتبال  مسابقات 

بار متاشاچی های فوتبال  اولین  در سال 1368 برای 

بعد از بازی به خیابان ها ریختند، مسئولیت اداره ی 

دو زمین مهم فوتبال در تهران به شکنجه گران اوین 

آزادی  استادیوم  ریاست  واگذار شد. مجید قدوسی 

از شکنجه گران  کریمی  بر عهده گرفت و حمید  را 

شعبه ی بازجویی و مسئول ورزش اوین به ریاست 

مصطفا  هفتاد  دهه ی  در  رسید.  امجدیه  استادیوم 

شعبه ی  رسبازجوی  اسالمی،  به  معروف  رمضانی 

هیات  انضباطی  کمیته ی  ریاست  به  اوین  هفتم 

فوتبال تهران منصوب شد و دو نفر از پاسداران اتاق 

مالقات اوین را هم با خود به هیات فوتبال برد.

فوتبالیست هایی  میان  در  اما  رسنوشت  تلخ ترین 

که با حکومت جمهوری اسالمی همراه شدند شاید 

رسنوشت علی اکرب محمدی باشد. بازیکن خط دفاع 

 57 انقالب  از  بعد  که  تهران  عقاب  و  پرسپولیس 

جانب حکومِت نوبنیان را گرفت و به عنوان خلبان 

شیرعلی روشن

علی اکرب محمدی
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نیروی هوایی چنان اعتامد نیروهای امنیتی را جلب 

کرد که توانست خلبان ویژه ی پرواز مقامات مهم 

حکومتی به ویژه هاشمی رفسنجانی باشد؛ آن هم 

نفوذی  نیروهای  کشف  دلیل  به  که  سال هایی  در 

سازمان  ویژه  به  احزاب،  و  سازمان ها  به  وابسته 

مجاهدین خلق و حزب توده ی ایران کسانی که به 

چنین موقعیتی دست می یافتند باید از ده ها آزمون 

امنیتی می گذشتند.

با یک  تاریخ 21 مرداد 1365  علی اکرب محمدی در 

فروند جت فالکون به عراق گریخت و مصاحبه های 

انجام  بین املللی  و  عراقی  رسانه های  با  متعددی 

متوجه  را  ادامه ی جنگ  مسئولیت  آنها  در  که  داد 

کرد. حکومت  روح الله خمینی  و  اسالمی  جمهوری 

صدام که برای جلب افکار عمومی از این مصاحبه ها 

نهایت استفاده را برده بود پاداشی دو میلیون دالری 

به فوتبالیست سابق داد و او را روانه ی آملان کرد. 

بر  را  کلوپی  اداره ی  هامبورگ  در  هرچند  محمدی 

عهده گرفت اما تحت حفاظت پلیس سیاسی آملان 

دادگاه  در  می کرد.  زندگی  ناشناس  صورت  به  و 

میکونوس این تردید به بیان آمد که نیروهای امنیتی 

ایران از طریق ارتباط با فریدون فرخزاد، که آن زمان 

برادر  و  لس آنجلسی  خواننده ی  محمدی  سعید  با 

عاطفی  رابطه ی  در  و  هم خانه  محمدی  علی اکرب 

یافته اند،  دست  او  اقامت  محل  آدرس  به  بود، 

در  نشد.6  تبدیل  یقین  به  هرگز  تردید  این  هرچند 

نهایت جوخه های مرگ وابسته به حکومِت ایران در 

هامبورگ رساغ خلبان فراری رفتند و در دی 1365 

او را در مقابل کلوپش به گلوله بستند.

آفساید در رشایط سخت
فوتبال  میان  دهه ی شصت  سال های  خونین  تقابل 

ورزشی  و  حکومت  اختیار  در  ورزشی  مثابه  به 

شهر  جنوب  خاکی  زمین های  از  روییده  مردمی 

فصلی  می شود،  منادین  منت  این  چهره های  در  که 

رضوری برای بازخوانی رسگذشت و رسنوشت فوتبال 

در ایران است. بدون دیدن این که چگونه و به چه 

و  شد  تهی  مردمی  گرایش  هر  از  فوتبال  شیوه یی 

قسی ترین شکنجه گران بر فوتبال حاکم شدند تا از 

فوتبال  امروِز  رشایط  فهم  کنند،  سیاست زدایی  آن 

آن  سوی  یک  که  است. رشایطی  ناممکن  ایران  در 

وابسته  »کارآفرینان«  هنگفت  رسمایه گذاری های 

به نهادهای نظامی در فوتبال است، یک سوی آن 

یک  و  انتخاباتی  شوهای  در  فوتبالیست ها  رشکت 

سوی آن بدون شک تبدیل فوتبالیست ها به تاجران 

چربدست بازار مرصف برای مثال رقابت علی دایی 

»برند«های  کردن  وارد  رس  بر  گلزار  محمدرضا  با 

غربی. وضعیت وخیمی که کلیت آن تصویری برای 

ما می سازد تا بتوانیم آن را چنین بخوانیم: فوتبال در 

عرص نولیربالیسم، فوتبال در عرص اعتدال.

مهربانی   پیام  با  جادویی  لبخندی  خبیری،  حبیب    -1

https://goo.gl/mUxcx9

سال   25 در  ایران  فوتبال  به  نگاهی  از  سوم  قسمت    -2

https://goo.gl/cy6Gws   گذشته. ایرج مصداقی

3-  به یاد ایرج در رثای شاهرخ. سعید ماسوری 

https://goo.gl/ipuDmf  

https://goo.gl/LGfUdb   4-  هتل اوسون

مراجعه  قدوسی  مجید  مورد  در  بیشرت  اطالعات  برای    -5

کنید به »نقش مجید قدوسی یکی از عوامل کشتار 67 در 

https://goo.gl/yR2Ufm فوتبال« ایرج مصداقی

6-  »ریگه، مامور پلیس جنایی هامبورگ که برای شهادت 

می داد  شهادت  رفسنجانی  خلبان  محمدی،  ترور  مورد  در 

درباره ی فرخزاد گفت: خانواده ی محمدی معتقدند فرخزاد 

مخفی  آدرس  داشته  محمدی  برادر  با  نزدیک  رابطه ی  که 

هامبورگ  در  ایران  کنسولگری  مقامات  به  را  محمدی 

به  گفت  ما  به  خود  بازجویی  در  فرخزاد  اما  است.  داده 

کنسولگری ایران رفت وآمد دارد، ولی آدرس محمدی را به 

قاضی  برلن  در  هنوز  است.«  نداده  کنسولگری  مقامات 

هست؛ ترور و دادگاه میکونوس. پروژه ای از آرشیو اسناد 

خداقلی.  عباس  پاینده.  مهران  ایران_برلن.  پژوهش های  و 

حمید نوذری. نرش نیام. آملان.

https://goo.gl/mUxcx9
https://goo.gl/cy6Gws
https://goo.gl/cy6Gws
https://goo.gl/ipuDmf
https://goo.gl/ipuDmf
https://goo.gl/LGfUdb
https://goo.gl/yR2Ufm


پرویز دهداری به افسانه می ماند، پر راز و رمز. 

عالمت سوال های بی شامر که هنوز با گذر نزدیک 

به سه دهه از مرگش پابرجا است و ذهن را به 

خود مشغول می دارد. فوتبالیست و بازیکنی که 

شهرت و اعتبارش تنها به هرنی که در مستطیل 

سبز و یا روی نیمکت مربیگری نشان داد محدود 

آبادان از روی سکوهای داغ

بود فوتبال  تختی  پرویز 

مناند. او را نشان و مناد یک دوره ی 

خوانده اند،  ایران  فوتبال  از  ویژه 

کاریزمایش  و  قدرت  و  نظم  از 

از  و  شده  روایت  فراوان  قصه های 

پیش  فوتبال  دستگاه  که  جفاهایی 

انقالب 57 در حقش روا  از  و پس 

اجباری،  خانه نشینی های  داشت: 

و  متاشاچی ها  برفی  گلوله های 
کودتای شبانه ی بازیکنان فوتبال فارسی.

او را نشان فوتبال آبادان خوانده اند و گاه 

املاس های  و  نفت  رسزمین  »نگین«  نیز 

زمین سبز در زمین های شنی داغ جنوب. 

از نخستین نسل »شاهین«های آبادان که 

سالیان طوالنی سایه شان بر فوتبال ایران 

سنگینی  کرد و هنوز هم در گوشه ی ذهن 

دیدند،  را  فوتبال  از  دوره  آن  که  آنهایی 

خاطره ی خوب و دلنشین مستطیل سبز 

و توپ گرد است.

در روایت های این و آن از دوران شاهین 

»تعلق  از  نشانه هایی  دهداری  پرویز  و 

خاطر سیاسی« و حتی فراتر از آن فعالیت 

هم دوره اش  بازیکنان  دیگر  و  او  سیاسی 

آبادان  در  که شاهین چه  آنطور  هست. 

برابر  در  بود  »توده«  تیم  تهران  چه  و 
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از  دقیق  نشانی  نامش  که  »تاج« 

خواستگاه و جایگاهش است.

با این همه اما هیچ »سند رسمی« 

از این روایت ها در دست نیست. 

تهران  شاهین  که  روزی  از  حتی 

شد؛  منحل  »دستگاه«  دستور  به 

هرچه مانده شنیده و روایت هایی 

روزها.  آن  بازماندگان  از  است 

بازماندگانی که شامری از آنان به 

»خدمت«  در  »پرسپولیس«  سان 

وضع موجود قرار گرفته و گروهی 

حذف  و  اجباری  خانه نشینی  نیز 

و ورزشگاه ها  فوتبال  از حافظه ی 

سهمشان شده است.

حمید نوذری آن سال ها را سخت 

به خاطر دارد: »وقتی شاهین منحل شد این طرف 

و آن طرف روایت هایی بود که دستگاه، خرسوانی 

و حتی خود شاه پشت ماجرای انحالل قرار دارند«. 

ماجرا به تیر 1346 باز می گردد: دو روز پس از بازی 

شاهین تهران و تهران جوان. شاهین این بازی را 3 بر 

یک برد اما دو روز بعد سازمان ورزش و تفریحات 

به دلیل آنچه که »منافات فعالیت ها با روح عالیه ی 

ورزش« خواند، باشگاه شاهین را منحل کرد.

دارد.  وجود  رویداد  این  از  چندگانه ای  روایت های 

گروهی اختالف رسان دارایی و شاهین را علت این 

تصمیم می دانند. گروهی دیگر متاشاگران و فضایی 

که شاهین ساخته بود. سکوها در هر بازی شاهین 

ملتهب می شد و گاه نیز شعارهایی در مخالفت با 

همزمان   1342 سال  که  آنطور  می دادند.  حکومت 

میان  قهرمانی کشور  افتتاحیه ی مسابقات  دیدار  با 

شاهین و دارایی سکوها »شاه« را از ورزشگاه فراری 

و  »شا.....  می زد:  فریاد  ورزشگاه  سمت  یک  داد؛ 

سمت دیگر هین«.

نوذری زاده ی آبادان است، برادرش نیز سالها در تیم 

واسطه ی  به  کرد.  بازی  »جم«  آبادان  شاهین  دوم 

دوران  هامن  در  خانوادگی  روابط  البته  و  برادرش 

کودکی به متاشای فوتبال نشسته و آنطور که خودش 

می گوید: »حواشی و بحث هایی که درباره ی فوتبال 

و بازیکنان شکل می گرفت را می شنیدم«.

بیشرت شام او را به عنوان »رییس کانون پناهندگان 

ایران و افغانستان در برلین« می شناسید. سال های 

طوالنی است که ایران و پیش از آن آبادان را ترک 

کرده. حتی تا چند سال قبل »اطالع زیادی درباره ی 

فوتبال ایران نداشتم. یک دلیلش به دلیل موضعی 

از  بود که نسبت به جمهوری اسالمی دارم.« پیش 

بوده  فوتبال  متاشای  و  ورزشگاه  ثابت  پای  اما  آن 

در آبادان. اما نه در روزهای حیات و اوج شاهین: 

بازی  زمان  منی آید  یادم  بود.  کم  سنم  »آنوقت ها 

یادم  خوب  شد  مربی  وقتی  اما  را.  دهداری  کردن 

هست.«

شاهینی ها  که  می شنیدم  اطراف  »از  می گوید: 

رسی  یک  و  بودند  خوشنام  دارند.  تفاوت  بقیه  با 

خصلت های فردی داشتند. رفتارهای اجتامعی آن ها 

همیشه مورد توجه قرار داشت.«

حتی به خاطر دارد که »شاهین  در انتخابات شوراها 

نقش مهمی داشت. مهم بود که از چه کسی حامیت 
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دوره  آن  در  سیاسی ها  و  خوشنام  افراد  می کند. 

تالش می کردند اطالعیه ای از شاهین در حامیت از 

خودشان برای انتخابات شوراها و یا مجلس بگیرند«.

می گوید: »خودم اطالعیه و یا اعالم حامیت شاهین 

یکبار  که  یادم هست  اما خوب  ندیدم  را  کسی  از 

تیم جم یک اعالمیه داد و نوشت از افراد زیر برای 

انتخابات حامیت می کند«.

از او پرسیدم: نامزدهای مورد حامیت شاهین و یا 

جم چه ویژگی ای داشتند؟ از نام آنها منی شد پی برد 

شاهینی ها چه گرایش سیاسی داشتند؟

پاسخش این بود: »در آن دوره که من به یاد دارم 

بیشرت افراد خوشنامی که نقشی در فساد اقتصادی 

نداشتند، خوشنام بودند و نزدیک به جبهه ی ملی، 

مصدق و حتی حزب توده احتاملن. اما اگر گرایش 

امکان  داشتند در جو آن زمان  سیاسی دیگری هم 

علنی کردنش نبود. افراد خوشنامی که وجهه ی ملی 

و چپ داشتند از طرف بازیکنان و باشگاه حامیت 

می شدند«.

»تاج« تنها در زمین فوتبال رقیب شاهین نبود: »آنها 

عده ای  از  و  می دادند  اعالمیه  انتخابات  فصل  هم 

به دستگاه  نزدیک  که  آدم هایی  حامیت می کردند. 

اعتبار شاهین و حتی جم را نداشت  بودند بیشرت. 

اما«.

نوذری هیچ وقت بازی دهداری را از نزدیک ندید، اما 

مربیگری او را به خاطر دارد: »در آستانه ی بازی های 

برد  را  تیم  و  شد  ملی  تیم  مربی  املپیک  مقدماتی 

از بازی های آسیایی گفتند استعفاء  اما قبل  املپیک 

بازی های  و   1350 سال  به  ماجرا  است«.  داده 

مقدماتی املپیک مونیخ بازمی گردد. دهداری موفق 

املپیک  نهایی  مرحله ی  به  را  ایران  فوتبال  تیم  شد 

1972 برساند. چندی بعد رسانه ها اعالم کردند: او از 

مقام خود استعفاء کرده است. بعدها اما مشخص 

در  بازی  سابقه ی  که  او  دستیار  رنجرب  محمد  شد 

باشگاه پاس- تیم نظامیان- را داشت، عامل برکناری 

دهداری بوده است.

تیم های  مربیگری  سال ها  که  مهاجرانی  حشمت 

جوانان و بزرگساالن ایران را بر عهده داشت، روایت 

کرده است: »در آن سال ها فدراسیون فوتبال بیشرت 

اعزام  به کالس های مربیگری  را  تاج  پاس و  اعضای 

می کرد.«

نوذری هم می گوید: »این صحبت ها شنیده می شد. 

انتخاب  پاس  از  ملی  تیم  مربیان  که  می گفتند 

می شوند. اما هر وقت که با بحران روبرو می شدند 

یک شخصیت  چون  می رفتند  دهداری  پرویز  رساغ 

ویژه بود، اتوریته ی خاصی داشت«.

او به سختی تصاویری از روزهایی که دهداری برای 

درگذشتش  شایعه ی  و  شده  اعزام  لندن  به  درمان 

دارد: »روی صندلی چرخدار  یاد  به  را  بود  پیچیده 

با کالهی بر رس. اگر اتفاقی برایش می افتاد حتمن 

همه ی آبادان عزا می گرفت«.

بود:  آبادان  فوتبال  مناد  دهداری  نوذری  نگاه  از 

سال هایی  حتی  بودند.  قائل  احرتام  برایش  »همه 

که به تهران رفت بازهم مورد احرتام بود و تشویق 

می شد«. یکی مانند »تختی اما در زمین فوتبال«.



ایران است.  آبادان راز رسبسته ی فوتبال  شیر ژیان 

پرسک سیه چرده ی الغراندامی که حاال پس از رفتنش، 

خاطرات  و  مانده  ورزشگاهی  و  خیابانی  بر  نامش 

آنکه مبیرد،  از  پیش  بار  که چند  او  از  تلخی  بیشرت 

مرده بود.

فقط 22 سال داشت که به تیم ملی فراخوانده شد، 

هامن روزهایی که تنها »تهرانی«ها پیراهن

 تیم ملی فوتبال را به تن می کردند و هر

 کس که می خواست به این پیراهن برسد

، باید در یکی از باشگاه های تهران

 توپ می زد.

فوتبال ایران از جنوب

 رشوع شده بود، از هامن

 روزهایی

 که انگلیسی ها 

مسجد  در  سیاه«  »طالی  کشف  برای  بودند  آمده 

سلیامن و بعد هم آبادان. هر روز عرص وقتی کمی 

از زور آفتاب کم می شد، چشم ها خیره بود به چند 

نفری که در زمین »گراند شاپوری« هفت به هفت 

دنبال یک توپ می دویدند.

بچه های خطه ی جنوب هم  تا  نکشید  خیلی طول 

به جای »اش تی تی« و »هوبیو« زیر آفتاب سوزان، 

فوتبال  و  خاکی  زمین های  در  توپ  دنبال  بدوند 

بشود بخشی از زندگی شان و »کانون فوتبال آبادان« 

اسطوره ی دهداری
حمید مافی
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پاالیشگاه  کارگران  هم  بعد  سال  چند  متولدبشود. 

همبازی  شدند  و  دادند  تشکیل  را  تیم  دومین 

محل  و  »خارجی«ها 

نسل  اولین  تولد 

ایران«.  »برزیلی های 

روزها  آن  ژیان  شیر 

بچه مدرسه ای بود.

وقتی  بعد  سال  چند 

کانون  تهران  در  که 

تشکیل  فوتبال  ترقی 

از  گروهی  شد، 

ی  ی ها رسه ا بچه مد

دیگر  حاال  که  آبادان 

فوتبال را می شناختند، 

شدند  جمع  هم  دور 

مدرسه ی  زمین  در  و 

تیم  »کامل امللک« 

بنیان  را  »محصالن« 

»شیر  گذاشتند. 

عوامل  از  یکی  ژیان« 

تیم  این  شکل گیری 

بود که چند سال بعد 

مقام های  فشار  با 

دولتی ناچار به تغییر 

گروه  »این  شد:  نام 

آبادان  در  آنقدر 

آن حق  به  ورود  برای  بازیکن  که هر  محبوب شد 

محصالن  تیم  آرام  آرام  می کرد.  پرداخت  عضویت 

انتخاب  خود  برای  را  آزاد  عنوان  و  داد  نام  تغییر 

هم  سلطنتی  نیروهای  غضب  مورد  که  تیمی  کرد، 

قرار داشت. همین مجموعه با قدرت گرفنت به مرور 

زمان به جدی ترین رقیب برای کارگر، که تا آن روز 

حرف اول را در خوزستان و حتی کشور می زد، تبدیل 

سیاسی  فعالیت های  از  آنکه حکومت  از  بعد  شد. 

بازیکنان تیم آزاد پرده برداشت این تیم به »جم « 

تغییر اسم داد«.

که  بودند  خوب  آنقدر  همبازی هایش  و  ژیان  شیر 

تیم های پایتخت به دنبال شان بروند. همین هم شد 

که شاهین تهران برای یک بازی از او کمک خواست 

تا در امجدیه برایش بازی کند. بازیکنان آن روزهای 

بازگشت  از  پس  که  می کنند  روایت  آبادان  جم 

کاپیتان از تهران، جم هم شد »شاهین«. می گویند 

این تغییر نام به توصیه ی اکرمی، مدیر وقت باشگاه 

به  تیم  تهران صورت گرفته است: »هر دو  شاهین 

لحاظ عقیده و تفکر به هم نزدیک بودند«.

دهداری در اولین دوره ی مسابقات باشگاهی فوتبال 
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ایران با باشگاه شاهین آبادان به مقام قهرمانی رسید 

و بعد از آن هم آمد به تهران و شد بازیکن شاهین 

و  داشت  بیشامری  هواداران  روزها  آن  که  تهران 

رقیب »تاج« بود، تیمی که وصل بود به دربار.

تا آخرین روزها که شاهین به دستور حکومت منحل 

از آن رفت  باشگاه وفادار ماند و پس  این  به  شد، 

مربی  شد  و  شاهینی ها  دوم  خانه ی  پرسپولیس، 

»رسخ «ها اما تنها برای یک سال و بعد هم رفت و 

»گارد تهران« تهران بی ستاره را ساخت.

دعوت  فوتبال  ملی  تیم  به  سالگی   22 در  که  او 

شده بود، پیش از اینکه 40 ساله شود نشست روی 

نیمکت مربیگری تیم ملی. هامن روزها می گفتند که 

اول  از  بازیکن »باج« منی دهد.  به  »اصول« دارد و 

بود،  همینطور  نیمکت  روی  و  بازی  زمین  در  هم 

جلسه  هر  برای  تاج  »وقتی  می خواست:  را  حقش 

مترین 6 تومان می دهد، حق ما در شاهین حداقل 

یک بلیط رایگان برای خانواده هایامن که هست«.

راست و دروغش را کسی منی داند جز هامن هایی که 

آن روزها همبازی بودند با شیر ژیان و یا بازیکنش، 

اما می گویند که رفتنش از پرسپولیس و تیم ملی به 

خاطر همین اصول گرایی اش بود. در یکی از بازی های 

چند  و  گذاشت  بیرون  را  اصلی  مهاجم  پرسپولیس 

روز بعد هم عذرش را خواستند. مکتب شاهینی ها 

همین بودند. وقتی که شد مربی تیم ملی، محمد 

رنجرب را آورد کنارش به عنوان دستیار. تیم را رساند 

به املپیک، هامن وقت هم »تاج« و »پرسپولیس« با 

او رس سازگاری نداشتند: »بازیکنانشان را ندادند به 

تیم ملی. مدیر پرسپولیس می گفت: پول بازیکنان را 

ما می دهیم و نفعش را دهداری می برد«.

را  محصالن  تیم  که  روزها  هامن  مثل  اما  دهداری 

سازمان داد، افتاد دنبال بازیکن های جوان تر و کم نام 

و نشان تر. قرار بود تیم ملی برود بازی های آسیایی 

داده  را  جایش  و  شده  برکنار  پرویز  رسید  خرب  که 

به یکی دیگر. مجله های ورزشی آن روزها نوشتند 
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رنجرب،  با  نظر  اختالف  خاطر  به  کرده،  استعفاء  که 

هامنی که خودش آورده بودش و جایش را داد به 

دوست و همخانه و دستیارش و خانه نشین شد.

قتل در وقت اضافه
پرویز دهداری را چند بار کشته 

مبیرد.  آنکه  از  پیش  بودند، 

حتی یک بار مرگ مربی شهیر 

شد تیرت یک روزنامه ها. هامن 

او در لندن برای  روزهایی که 

پیوند کلیه تحت عمل جراحی 

قرار گرفت. قصه پرداز ورزشی 

افشار-  ابراهیم  ایران-  نویس 

روایت کرده که آن روز تهران 

و آبادان عزا بود و شیون. در 

فوتبال  مسابقه ی  چند  رشوع 

به احرتام او سکوت کردند.

افشار  بهنودوار  قصه های  در 

حتی یک زن هم »زار و گریان 

خودش را رسانده به بیامرستان 

لندن تا حداقل دلداری بدهد 

به همرس سوگوار پرویز خان«. 

قصه نویسی  دروغ  و  راست 

عمل  و  دهداری  بیامری  کنار،  بگذاریم  را  افشار 

پیوند کلیه اش در سال 54 واقعیت دارد و بازگشت 

واداشت  به هلهله  را  آبادان  ُولِک های  تهران  به  او 

و شهر پر شد از شادی برای بازگشت »شیر ژیان«.

به دست دوستان  بار  دو  این  از  پیش  اما  دهداری 

بار  نخستین  بود؛  شده  کشته  بازیکنانش  و  پیشین 

در پرسپولیس که هیچوقت مشخص نشد چه کسی 

زیرآبش را زد تا برود و گارد تهران را بسازد و دومین 

بار هم در تیم ملی فوتبال که زجرش دادند، نه تیم 

بازیکن  تاج  و  پرسپولیس  نه  و  داشت  مترین  زمین 

دادند به تیم ملی.

اما شاید هیچکدام این ها تلخ تر از آن روزی نبود که 

14 بازیکن تیم ملی به رسکردگی محمد پنجعلی و 

حمید درخشان –که آن روزها بچه های علی پروین 

گرفتند.  کناره  ملی  تیم  از  و  نوشتند  نامه  بودند- 

محمد  به  را  جایش  آنکه  از  پس  سال   14 درست 

فارسی«  »فوتبال  داد، نسل جدید ستاره های  رنجرب 

به بهانه ی سخت گیری های »آقای مربی« از تیم ملی 

استعفاء کردند تا دست پرویز دهداری خالی مباند.

دیگران  که  آنچه  دیدن  به  داشت  عادت  اما  او 

»مایه ی  و  بود  »امید«  برایش  فوتبال  منی دیدند. 

در  بودند  ماتم زده  که  آدم هایی  نشاط«  و  شادی 

دهه ی 60. می گویند آمدنش به تیم ملی »توصیه« 

بوده و به واسطه ی احمد خمینی. جهانگیر کوثری 

وقتی  چند  خمینی  احمد  که  است  کرده  روایت 

پس  را  او  دهداری  اما  رفته،  شاهین  تیم  مترین  به 

فرستاده است.

پشت پرده هرچه که بود، دهداری اختیار تام در تیم 
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ملی را خواست و به او دادند. دستیارانش را خودش 

از  تازه ای  نسل  بازی های سئول.  برد  را  تیم  و  آورد 

بازیکنان که پیش از این دیده منی شدند و ستاره ها 

در  بود  ذخیره. سخت گیر  نیمکت  روی  گذاشت  را 

نظم و تیمش جایی برای »قالتاق«ها نداشت. همین 

شد  او  و  نیمکت  روی  نشاند  را  پنجعلی  که  شد 

رسدسته ی 14 نفری که از تیم ملی کناره گرفتند و 

زمینه ی مربیگری »پروین« را فراهم آوردند.

سلطان کودتا
علی پروین مناد »ملپن فوتبالیست«هاست. از هامن 

اول که پایش باز شد به پرسپولیس که دیگر نشان 

کمرتی از »مکتب شاهین« داشت. کم سابقه تر بود 

و کم سن تر، اما رسم نوچه پروری را خوب می دانست 

برایشان  ننه سلطان  تا  خانه  می برد  را  بازیکنان  که 

آبگوشت بار بگذارد.

به  رسید  و  ساخت  دهداری  که  تیمی  در  پروین 

املپیک بازیکن بود، اما هامنند چند سال بعد که شد 

ستاره و میدان دار و رسدسته ی »مافیا«ی فوتبال که 

هر وقت اراده کردند یکی را از تیم کنار گذاشتند و 

دیگری را جایش آوردند.

رفتند،  کنار  ملی  تیم  از  که  پروین  دسته ی  و  دار 

رگبار  به  را  دهداری  متاشاگرها  زمستانی  روز  یک 

گلوله های برفی بستند و او هم تیم را گذاشت برای 

دار و دسته ی بچه های پرس ننه سلطان.

دهداری البته که اولین قربانی »باند پروین« نبود. 

پس  آشوب  پر  سال های  در  پیشرت  سال  چند  آن ها 

دادند.  دق  هم  را  محراب«  »عمو   57 انقالب  از 

هامن روز که دادکان و ممد پنجی »سوت را از عمو 

محراب گرفتند و دادند دست علی آقا«. پروین بعد 

از آن شد همه کاره ی پرسپولیس، با هرکس که چپ 

افتاد از پرسپولیس راندش.

او پیش از راندن محراب شاهرخی، با همدست هایش 

بود.  کرده  دور  پرسپولیس  از  را  امیرآصفی  منصور 

پرسپولیس  به  رایکوف  که  بود  قرار  روزها  هامن 

را بسازد و جای منصورخان  بحران زده  تیم  و  بیاید 

از  گرفت  تصمیم  که  وقتی  امیرآصفی  بگیرد.  را 

پرسپولیس تیمی تازه بسازد و چند تایی از بازیکنان 

دام  در  کند،  بیرون  را  باندباز  و  گذاشته  به سن  پا 

از  پس  یکی  که  افتاد  دادکان  و  مایلی کهن  پروین، 

گفت وگو  ورزشی  نرشیه ی  دو  با  او  علیه  دیگری 

کردند و آخر رس هم کارشان را کردند و بعد رسیدند 

به این نتیجه که بروند »عمو محراب« را بیارند که 

اهل رفاقت بود و »مشتی«.

هم  سالی  چند  که  آتیشه  دو  فوتبالی  مانگا،  علی 

ایران  فوتبال  ملی  تیم  تدارکات  مسئول  عنوان  به 

عمو  پروین،  علی  که  است  گفته  کرد،  همراهی  را 

محراب را گول زد. آخرین تصویر زنده ی علی رحامنی 

پرسپولیس–  بعد  و  شاهین  مانگای  علی  –هامن 

مراسم  در  مایلی کهن  محمد  رس  بر  بلندش  فریاد 

خاکسپاری هامیون بهزادی است. او گفته است که 

و  مایلی  پنجی،  ممد  گفت  محراب  عمو  به  پروین 

دادکان را بیرون کند. »تو اینها را اخراج کن، بقیه اش 

بقیه ی  با تو هستم، متاشاگران، مانگا و  با من. من 

تیم ها هم با تو هستند«.

جوان،  تهران  و  پرسپولیس  بازی  امجدیه  استادیوم 

پیش  را  پروین  علی  پروژه ی  مانگا  و  متاشاگران 

بردند. ممد مایلی عصبانی شد، هنوز آن عکس که 

او از فنس امجدیه باال رفته تا با مشت بکوبد توی 

آمد  بیرون  زمین  توی  از  متاشاگران هست،  صورت 

و به طرف سکوها هجوم برد، از فنس رفت باال و 

می خواست به مانگا هجوم بربد. اما دستش نرسید و 

گفت: »ای، منافق کثیف!«

اخراج  با کارت قرمز  به زمین برگشت  مایلی وقتی 

اما مایلی  از پرسپولیس.  شد و چند وقت بعد هم 

– بدنی  تربیت  وقت  رییس  رساغ  رفتند  پنجی  و 

داوودی- و برگشتند پرسپولیس. پرس ننه سلطان هم 

برای ماندن در پرسپولیس طرح دیگری ریخت: »زدن 

عمو محراب«.

و  پروین   1360 سال  که  نوشته اند  ورزشی  راویان 
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راه  چو  شیراز  از  بازگشت  از  بعد  همدست هایش 

با  و  کرده«  عرق خوری  محراب  »عمو  که  انداختند 

همین حربه خانه نشین اش کردند تا دق کند.

***

گرد  توپ  تاریخ  از  نشان یک دوره  پرویز دهداری 

منایی  رسنوشت اش  و  است  ایران  سبز  مستطیل  و 

از عاقبت تلخ فوتبالی که روزگاری چیزی بیشرت از 

فوتبال در دل خود داشت.

هیچ کجای قصه هایی که از زندگی پرویز دهداری 

نوشته شده، نشانی از اینکه او هامنند چند بازیکن 

اسالمی  جمهوری  استقرار  فردای  در  یا  که  دیگر 

اعدام شدند و یا ناچار به ترک ایران، سیاسی بوده، 

نیست. حتی برادر و فرزندان او نیز کتامن می کنند 

که »پرویز خان« گرایش سیاسی داشته است.

بگذارید فرض را بر این بگذاریم که این روایت های 

رسمی »حقیقت« دارند، نه دهداری آدم سیاسی ای 

حکومت  مخالفان  برای  نشانی  شاهین  نه  و  بوده 

پهلوی و چپ گرایان پیش از انقالب 57 ایران. اصلن 

ورزشگاه  در  شاهین  متاشاگران  که  روزی  هامن 

امجدیه فریاد زدند »شا....هین، شا.....هین« را هم 

را  محبوب شان  تیم  اسم  اینکه  به حساب  بگذاریم 

کش دار تکرار کردند و کاری به »شاه« نداشتند. حتی 

تعطیلی شاهین، انحاللش و هزار اتفاق دیگر را هم 

و  تاج  دارایی،  مدیران  اختالف  به حساب  بنویسیم 

شاهین و جنگ شان برای رسیدن به راس فوتبال.

زبان  از  »حقیقت«ی  که  هم  را  این ها  همه ی 

بدانیم،  ایران  فوتبال  رسمی  تاریخ  نویسندگان 

منی شود انکار کرد که شاهین و نسل شاهین آخرین 

نسل از فوتبالیست هایی بودند که تنها کارشان دنبال 

توپ دویدن و افزایش بازی های ملی و قراردادهای 

میلیاردی نبود، آخرین نسل از فوتبالیست هایی که 

نسل  عکس  درست  حکومت.  به  نشدند  »وصل« 

»پروین« و »قلعه نویی« که از شاهین باال آمدند اما 

همه ی عمر فوتبالی را »آویزان« ماندند و »ملپن«. نه 

پرسپولیس شد آن شاهینی که وقتی منحلش کردند 

30 هزار نفر ماتم گرفتند و نه »اسطوره «های نسل 

بعد شدند یکی مثل پرویز خان. هامنطور که فوتبال 

هم دیگر نشانی از آن روزها نداشت و ندارد.



هما، همان »هما«ی قدیمی
نگاهی به رسگذشت تیم هام از گذرگاه زندگی برادران نقوی

هر دو بسیار جوان بودند که به هام پیوستند. هر 

احمد  فاصله.  با یک سال  و  در شانزده سالگی  دو 

برادر بزرگرت را در سال 52 پرویز دهداری خودش به 

هام برد. به گفته ی خودش »هام اولین تیم بزرگی 

بود که توی آن بازی می کردم و جوان ترین بازیکن 

لیگ بودم. پرویز دهداری من را به هام برد و من 

در هام ماندم تا وقتی مجبور شدم از ایران خارج 

هم  کوچک تر  برادر  محمود  بعد  سال  یک  شوم.« 

وارد هام شد: »من در یک تیم بیشرت بازی نکردم و 

آن هم هام بود. یعنی از سال 53 تا سال 69 شانزده 

برای  اول  کردم، سه سال  بازی  تیم هام  برای  سال 

تیم جوانان هام و بقیه را برای تیم اصلی. شش سال 

هم کاپیتان هام بودم.« احمد مهاجم بلندقامت و 

کوتاه تر  قامتی کمی  با  و محمود  بود  تیزپای هام 

با بازی در پست دفاع چپ وارد هام شد اما بعد 

دوران  در  نهایت،  در  و  شد  تیم  هافبک  مدتی  از 

کاپیتانی بازی ساز میانی هام بود.

پرویز خان، پدر، مربی، فرمانده
هام  باشگاه  تاریخ  چهره ی  مهم ترین  شک  بدون 

کسی نیست غیر از پرویز دهداری. پرویز خان وقتی 

را تشکیل  تیم گمنام »گارد«  از پرسپولیس رفت و 

آنهایی که می خواستند  به همه ی  داد می خواست 

ریشه اش را بزنند ثابت کند می تواند از هیچ چیزی 

بسازد که دوباره مثل »شاهین« که منحل شده بود، 

باشد و محبوب دل های مردم.  خار چشم دستگاه 

به گارد برد.  با خودش  همین بود که دو دسته را 

وارد  تازه  که  دانشجویی  اغلب  بچه های  یک دسته 

فوتبال شده بودند و یک دسته هم بچه های جوان 

آبادان را. »هام« البته خیلی وقت پیش تشکیل شده 

بود، در سال 1341، اما در سال 1352 بچه های گارد 

به همراه مربی شان شدند »هام« و »هام« شد تیم 

پرویز خان. محمود نقوی می گوید: »پرویز دهداری 

بگویم  می توانم  و  داشت  مکتب  یک  برای خودش 

خیلی  را  ایران  جامعه ی  بود.  مدیری  آدم  خیلی 

می شناخت، بدون این که تحصیل کرده باشد، خیلی 
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تیم گارد

همه ی  آنها  داشت،  موفقی  خیلی  تیم  و  بود  نافذ 

امکانات را داشتند ولی ما چیزی نداشتیم. در واقع 

ولی هام رقیب اصلی تاج و پرسپولیس بود. ما هم 

فقط مقابل اینها انگیزه داشتیم که خوب بازی کنیم، 

گذشته  نبودند.  مهم  ما  برای  خیلی  دیگر  تیم های 

ایران خیلی  از هام تاثیر پرویز دهداری در فوتبال 

بودند،  دهداری  پرویز  شاگرد  خیلی ها  بود.  زیاد 

پیشکسوت  االن  که  دیگر  پروین و خیلی های  علی 

محسوب می شوند همه شاگرد دهداری بودند.«

نقوی توضیح می دهد:  احمد  را  »مکتب« دهداری 

نیمه حرفه یی-نیمه آماتور  ایران  فوتبال  دوران  »آن 

حرفه یی.  تا  بود  نیمه آماتور  بیشرت  خب  ولی  بود 

فوتبال  رساغ  به  پول  انقالب  از  قبل  سال  یکی-دو 

آمد، جام تخت جمشید درست شد، لیگ حرفه یی 

فوتبال  به  شاه  رژیم  طرف  از  پولی  و  شد  درست 

تزریق شد که در رشد فوتبال خیلی تاثیر گذاشت. 

منتها تیم هام با این که جزو رشکت هواپیامیی شد 

و پول داشت ولی پرویز دهداری سیستمی داشت 

که برای من خیلی جالب بود، این که هرچند ما پول 

داشتیم اما پول را مستقیم به ما منی داد، مثلن من که 

دانشجو می شدم شهریه ی من را می داد. یا بچه های 

دیگر مثلن می خواستند کاری رشوع کنند، رسمایه ی 

که  سیستمی  یک  یعنی  می داد.  را  کارشان  اولیه ی 

حرفه یی نبود ولی یک سیستم کلکتیو و جمعی بود 

با یک رسی شعارهایی که کم و بیش اجرا می شد. به 

همین دلیل بود که هام با تیم های دیگر فرق داشت 

و به همین دلیل با این که همه ی ما می توانستیم به 

تیم های دیگر برویم، نود و نه درصد بچه ها در تیم 

داشتیم  را دوست  تیم هام  ما  ماندند. همه ی  هام 

و مردم هم تیم هام را خیلی دوست داشتند. البته 

خود  به  مستقیم  هام  تیم  چون  که  بود  هم  این 

بازیکن پول منی داد خیلی بازیکن ها هم به تیم ما 

منی آمدند. به شخصه بسیار به شخصیت پرویز خان 

و به کاریزمای او عالقه داشتم. از نظر سیاسی هم 

آدم وابسته یی به حکومت شاه نبود.«

دهداری  پرویز 

در  تنها  اما 

اداره ی  عرصه ی 

مربی  تیم 

نبود،  متفاوتی 

احمد  اعتقاد  به 

نقوی او در 

صه ی  عر

هم  فوتبال 

نوآوری هایی داشت که فوتبال ایران را متحول کرد: 

این  می گفتند  مربی ها  که  چیزی  اولین  زمان  »آن 

بود که بزن به جلو، توپ را برسان به نوک حمله. 

دهداری اولین نفری بود که به دفاع ها گفت توپ 

را که می گیرید سعی کنید بازی را از نو رشوع کنید. 

سیستمی که پرویز دهداری به وجود آورد سیستمی 

بود که ما با پیروی از آن دو سه دقیقه توپ را در 

ایران  فوتبال  در  زمان  آن  تا  این  که  داشتیم  کنرتل 

سابقه ندارد. بعدها دیدیم این هامن سیستم »تیکی 

مربی  عنوان  به  را  آن  هم  کرایوف  که  است  تاکا« 

آموزش می داد، سیستم مبتنی بر پاس های کوتاه که 

عده یی  خودش  با  دهداری  می کند.  کنرتل  را  بازی 

علیرضا  مثل  بود  آورده  هم  را  آبادان  بچه های  از 

به  که  بوند  کسانی  اینها  و  غزال  مهدی  یا  عزیزی 

خوبی می توانستند این تکنیک را پیاده کنند. با این 

سیستم بود که توانستیم از یک تیم کاملن معمولی 

که تازه آمده بود به لیگ، تبدیل شویم به تیم دوم. 

نائب  جمشيد  تخت  جام  در  حضورمان،  اولین  در 

قهرمان شدیم. دهداری بعدن سعی کرد این را در 

آنجا کار مشکل تر  انجام دهد که در  تیم ملی هم 

بود چون در تیم ملی آشپز چند نفر بود.«

داستان پرویز دهداری، داستان مربی توانایی است 

که کاریزما و اتوریته ی او معروف است. و این کاریزما 

نقوی  احمد  است.  نبوده  مثبت  همواره  اتوریته  و 

توضیح می دهد: »آن زمان و االن هم که حتا بدتر 
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ایستاده از راست: محمود نقوی، فرهاد کامل، حمیـد علیدوستی، حسین فداکار، احمد نقوی، سهام الدین میرفخرایی

نشسته از راست: حسین آترشنگ، هادی نراقی، مجید میرنظام، حبیب خبیری، احمد سجادی

شده، مربی ها و رسپرست تیم هر چه از دهنشان در 

می آمد می گفتند. دهداری اما هیچ وقت حرف بدی 

باعث  که  داشت  کاریزمایی  و  اتوریته  یک  منی زد. 

در  اما  بیایند.  تیم  به  او  خاطر  به  خیلی ها  می شد 

عین حال این بدی را هم داشت که همه چیز دست 

پرویز دهداری بود. اعم از مسائل مالی و غیرمالی. 

کسی  قدرت دست  و  می شود  قوی  مرکزیت  وقتی 

می آید.  پیش  چیزها  خیلی  امکان  می شود  انباشته 

خیلی چیزهای مبهمی در زمینه ی کارهای مالی تیم 

دهداری  پرویز  بگویم  منی خواهم  داشت.  وجود 

مقرص بود، آن سیستم مقرص بود، سیستمی که در 

آن مدیریت یک نفر از مدیریت متام مراجع رسمی 

و دولتی مثبت تر بود.«

این کاریزما و اتوریته سال ها بعد کار دست دهداری 

داد. وقتی در سال 1364 رسمربی تیم ملی ایران شد 

در سئول  آسیایی 1986  بازی های  به  تیم  این  با  و 

رفت 14 بازیکن تیم ملی هنگام بازگشت در اعرتاض 

به اتوریته ی او از تیم ملی استعفا دادند. دهداری 

دوست  جان  به  را  او  که  بازیکن های هام  از  البته 

داشتند فقط احمد سجادی را به تیم ملی برد که تازه 

از زندان آزاد شده بود و از هامن اول با بازیکن های 

از  و  همه چیز،  مالک  را  خودشان  که  حزب اللهی 

نقوی  محمود  درافتاد.  می دانستند  ملی  تیم  جمله 

این بود که  می گوید: »کار جالبی که دهداری کرد 

بازیکن های دیگر که  پنجعلی و خیلی  روی محمد 

حزب اللهی  گفت:  کرد.  کم  را  بودند  حزب اللهی 

هستید که باشید برای من مهم نیست. هرچه من 

از  منی خواهید  اگر  و  کنید  گوش  باید  را  می گویم 

به رهربی  بازیکن  که 14  بود  بروید.« همین  اینجا 

تا  دادند  استعفا  بازیکن های حزب اللهی  هدایت  و 

مربی کهنسال را کله اش کنند.

تیم روشنفکرها
دهداری  پرویز  داستان  تنها  اما  هام  تیم  داستان 
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فقط  هم  هام  محبوبیت  و  تفاوت  دلیل  و  نیست 

در  هام  تیم  ترکیب  است،  نبوده  دهداری  پرویز 

چنین  بود.  متفاوت  دیگر  تیم های  با  زمان  آن 

تیم  بازیکنان  همه ی  که  بود  این  از  ناشی  تفاوتی 

هام دانشجو بودند و دانشگاه در آن زمان یکی از 

پایگاه های اصلی نیروهای سیاسی مخالف حکومت 

شاه بود. چنین بود که اغلب بازیکنان تیم هام درگیر 

سیاست هم بودند. محمود نقوی به یاد می آورد که 

در زمستان 1356 دانشجویان دانشکده ی ورزش به 

بهانه ی حضور تیم کشتی آمریکا در ایران تظاهراتی 

پا کردند و در آن تظاهرات پرچم  ضدآمریکایی بر 

آمریکا را آتش زدند. در جریان این تظاهرات سی نفر 

بازداشت و به مدت یک ماه زندانی شدند. محمود 

نقوی، هافبک تیم هام در میان بازداشت شدگان بود.

احمد نقوی هام را به نوعی تداوم شاهین و دارایی 

می بیند. او می گوید: »تیم شاهین تیمی بود که دکرت 

اکرامی و پرویز دهداری در راس آن قرار داشتند و 

بازیکن ها هم اغلب بچه های حزب توده و روشنفکر 

بودند. بعد از انحالل شاهین تیم دارایی چنین تیمی 

بود، به ویژه در دوران حضور پرویز قلیچ خانی و 

مخالف  نوعی  به  که  بچه هایی  و  لواسانی  مهدی 

حکومت بودند. تیم ما هم تیمی شد که هم قبل از 

انقالب و هم بعد از انقالب خار چشمی بود برای 

فدراسیون و دستگاه و به همین دلیل هم بین مردم 

محبوب بود. مردم می گفتند اینها فروشی نیستند.«

تیم  یادآور  تعریف می کند  نقوی  احمد  که  فضایی 

است:  سوکراتس«  »دکرت  دوران  در  برزیل  ملی 

تیم  به  ما  بازیکن های فوتبال می گفتند  از  »بعضی 

می گویند.  چه  اینها  منی فهمیم  چون  منی رویم  هام 

بچه ها در حاشیه ی مترین ها و اردوها بحث سیاسی 

می کردند، کتاب می خواندند، بعضی ها خانواده های 

سیاسی داشتند، مثلن برادر نعیم صفری اعدام شده 

بود. در اردوهای تیم ملی همیشه از تیم های دیگر 

کمونیست  همه ی شامها  می گفتند  که  می شنیدیم 

هستید. بعد از انقالب هم که خب این جو خیلی 

شدید شد.« اشاره ی نقوی به نادر صفری لنگرودی، 

برادر نعیم صفری است که هنگام طی دوره ی دکرتا 

از  خارج  بخش  را  خودش  همکاری  انگلستان  در 

مارکسیست_ ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  کشور 

دوره ی  یک  گذراندن  از  پس  و  کرد  آغاز  لنینیست 

آموزشی دو ماهه در یکی از پایگاه های فلسطینی 

در بغداد و پایان دوره ی دکرتایش در رشته ی شیمی 

عازم ایران شد و یک چمدان حاوی اسلحه را هم با 

خود به ایران برد. او در شامر کسانی بود که بعد 

اعرتافات  نتیجه ی  در  و  افراخته  وحید  بازداشت  از 

نیز  او  پدر  شد.  تیرباران  نهایت  در  و  بازداشت  او 

که دبیر دبیرستان هدف تهران بود با خواندن خرب 

اعدام فرزندش در روزنامه سکته کرد و درگذشت.

شورای بازیکنان، منطقه ی رهاشده ی هام

سال 1356 از یک جهت برای تیم هام، سال 

سختی بود. مربی کاریزماتیک تیم بیامر شد و 

بنابراین ابتدا فریدون عسگرزاده را به عنوان 

با شدت  بعد  و  آورد  تیم هام  به  کمک مربی 

فریدون  و  کرد  ترک  را  تیم  بیامری اش  گرفنت 

غیبت  در  شد.  هام  تیم  رسمربی  عسگرزاده 

راه جدیدی  تیم  بازیکنان  که  بود  پرویز خان 

عسگرزاده  کردند،  پیدا  امور  اداره ی  برای 

بازیکن ها  و  نداشت  را  دهداری  کاریزمای 

هم منی پذیرفتند تابع او باشند. محمود نقوی 

می گوید: »موقعی که پرویز خان مریض شد، 

حسن  مثل  تیم  بزرگرتهای  دست  افتاد  تیم 

نایب آقا، سهام الدین میرفخرایی، حبیب علیزاده 

و نعیم صفری. اینها همه بچه های تحصیل کرده 

کمبود  آن  می خواستند  و  بودند  باشعوری  و 

کنند،  جربان  جمعی  شکل  به  را  خان  پرویز 

بودند  کرده  درست  جدولی  یک  دارم  یاد  به 

که براساس آن پول ها را تقسیم می کردند، بر 
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اساس این که چقدر در تیم هام سابقه داری، 

چند تا بازی کردی، چند وقت است آمده یی. 

اینها همه چیزهایی بود که باعث می شد یک 

که  نبود  این طور  واقع  در  بگیرد.  امتیاز  نفر 

پرویز خان رفته و یک نفربیاید بشود جانشین 

او و تیم را اداره کند.«
بر  را  تیم  هدایت  مربی  کنار  در  که  کمیته  این 

عهده گرفته بود در جریان رسنگونی نظم سلطانی 

تبدیل  تیم هام  بازیکنان  اصلی شورای  به هسته ی 

شد. تجربه یی یگانه از تصمیم گیری جمعی بازیکنان 

آن  نقوی  احمد  شورایی.  قدرت  و  فوتبال  تیم  یک 

روزها را چنین به یاد می آورد: »شورای بازیکنان تیم 

تحت تاثیر  که  شد  تشکیل  انقالب  از  بعد  اولین بار 

متام  باید  چرا  که  بود  این  ما  مسئله ی  بود.  انقالب 

از  ناشی  این هم  باال گرفته شود که  آن  تصمیامت 

از  چیز  همه  می خواستیم  ما  این که  بود،  انقالب 

پایین شکل بگیرد. مثلن مسائل مالی را خودمان حل 

می کردیم که این خیلی مهم بود. این که فالن بازیکن 

با چه مبلغی جابه جا می شد در شورا تصمیم گیری 

می شد و دست یک نفر نبود. در کنار این مواردی 

مانند آوردن بازیکن و حتا انتخاب مربی توسط شورا 

افزوده است: »در  نقوی  انجام می شد.« و محمود 

مورد چگونگی اداره ی تیم هم در شورا تصمیم گیری 

می شد.«

نعیم  از  بودند  عبارت  ابتدا  در  شورا  این  اعضای 

توانایی،  محمد  میرفخرایی،  سهام الدین  صفری، 

احمد نقوی و محمود نقوی. اغلب این افراد گرایش 

خلق  مجاهدین  سازمان  یا  ایران  توده ی  حزب  به 

این  وارد  هم  دیگری  کسان  بعدها  داشتند.  ایران 

ایستاده از راست: نعیم صفری، علی خورشیدی، محمد توانایی، احمد نقوی، امان نقدی، سهام الدین میرفخرایی
نشسته از راست: حسن نایب آقا ، محمود نقوی، مهدی غزال، ناصر نورایی، علی سجادی
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و  سنجری  احمد  بعدی  دوره های  در  شدند،  شورا 

و  شدند  شورا  وارد  مدتی  برای  هم  پذیرا  جمشید 

این  نیاوردند.  رای  شورا  در  عضویت  برای  کسانی 

افراد در جلسات مجمع عمومی بازیکنان و از سوی 

آنان انتخاب می شدند تا برای یک سال عضویت در 

شورای بازیکنان را بپذیرند. محمود نقوی می گوید: 

زمین  دور  هامن  نبودیم،  بیشرت  نفر  بیست  »ما 

این  می خواهیم  امسال  می گفتیم  و  می نشستیم 

کارها را انجام بدهیم، چه کسانی حارضند مسئولیت 

عضویت  برای  داوطلبین  بین  از  بعد  و  بپذیرند؟ 

با  مشکلی  اگر  کسی  می شد.«  رای گیری  شورا  در 

تصمیامت شورا داشت می توانست به آنها مراجعه 

کند و مشکلش را با ایشان در میان بگذارد. اعضای 

شورا تالش می کردند که مشکل را بر طرف کنند و در 

صورت لزوم برای حل مشکل مجمع عمومی برگزار 

می شد و البته همه ی اینها به قول محمود نقوی »در 

یک فضای رفاقتی و دوستانه بود.«

به  فروتن  بهمن  انتصاب  چگونگی  مورد  در  نقوی 

بازیکنان  شورای  سوی  از  هام  تیم  رسمربی  سمت 

من  نداشتیم  هم  پول  که  رشایطی  »در  می گوید: 

بهمن  بیاید.«  فروتن  بهمن  که  دادم  پیشنهاد 

فروتن هیچ سابقه یی در ایران نداشت غیر از بازی 

کوتاه مدتی در تیم شاهین و در سنین نوجوانی. او 

به تازگی از خارج برگشته بود اما در مدرسه ی عالی 

احتاملن  و  بود  کرده  تحصیل  آملان  کلن  در  ورزش 

مهم تر از همه عضو حزب توده بود. محمود نقوی 

پیشنهاد بهمن  از  این مورد می گوید: »من قبل  در 

فروتن خیلی در مورد او پرس وجو کردم. یک بار هم 

آشنا  با خودش و خانواده اش  و  او رفتم  به خانه ی 

است  چطور  کارش  سطح  منی دانستم  واقعن  شدم. 

زمان  آن  است.  چپی  که  بود  مهم  برایم  بیشرت  اما 

ما چون پول نداشتیم معلوم بود که منی توانیم یک 

کادر فنی شناخته شده بیاوریم. پس گفتیم فروتن 

را می آوریم. اگر کارش خوب بود که می ماند و اگر 

هم بد بود همه با هم تصمیم می گیریم و می گوییم 

فروتن  بهمن  مربی گری  با  هام  تیم  منی خواهیم.« 

قهرمان دسته اول ایران شد.

اما چرا هامیی ها دوباره دنبال پرویز خان نرفتند تا 

او را که حاال دوباره می توانست رسمربی تیم باشد به 

باشگاه برگردانند؟ محمود نقوی به این سوال پاسخ 

می دهد: »برمنی گشت، در واقع دوست نداشت که 

جمعی  تصمیم گیری  سیستم  این  خان  پرویز  بیاید. 

را قبول نداشت. در واقع رییس بود و می خواست 

از انقالب پول نبود، او  رییس باشد. در ضمن بعد 

زندگی  دنبال  برود  می خواست  و  بود  هم  مریض 

خودش.«

در واقع تضاد هام با پرویز دهداری در روزهای بعد 

از انقالب تضاد انقالب بود با هر چیز کهنه و قدیمی، 

تضاد امر نو با نظم گذشته. تضادی که رسانجام در 

دوران اراده یی که می خواست بر رسنوشت انقالب 

حاکم شود، رس باز کرد. مسئوالن رشکت هواپیامیی 

تالش  و  می کردند  دخالت  تیم  امور  در  هام 

می کردند اختیارات شورای بازیکنان را محدود کنند. 

»بیشرت  روزها می گوید:  آن  مورد  در  نقوی  محمود 

مشکل تراشی می کردند. به این صورت که مشکالت 

طراحی  هواپیامیی هام  از طرف رشکت  بیشرت  تیم 

هامهنگ  هم  ایران  فوتبال  هیات  با  ولی  می شد 

جلوی  »آنها  می کند:  تاکید  نقوی  احمد  و  بودند.« 

بچه های  که  می گفتند  می انداختند.  سنگ  ما  پای 

هام یا کمونیست اند یا مجاهد. اوایل کار ما را تحمل 

ببندها هم رشوع نشده  و  بگیر  و هنوز  می کردند 

بود. اما با این حال با ما مشکل داشتند.« رسانجام 

رسکوب ها برای حل این تضاد کارگر افتاد. برخی از 

بازیکنان قدیمی مخفی شدند، برخی به زندان رفتند، 

درگیر  چندان  که  برخی  حتا  شدند.  فراری  برخی 

فعالیت سیاسی نبودند و فقط »هام«یی بودند هم 

بگیرند. شورا  کناره  برای مدتی  دادند الاقل  ترجیح 

از  تنها  دیگر  بسیاری شوراهای  مانند  اما  بود  البته 

بازیکنان  بود.  مانده  باقی  نام  یک  پوسته،  یک  آن 

نبودند و  با آن سیستم شورایی آشنا  جدید چندان 
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به این ترتیب بخش زیادی از اختیارات را رسپرست 

منصوب تیم هام »احمد بهنام« در اختیار گرفت که 

تیم  مدیریت  در  را  توانایی«  »محمد  قدیمی ها  از 

دخالت می داد تا قدیمی های هام معرتض نشوند و 

غیبت شورای حقیقی بازیکنان به چشمشان نیاید. 

به هرحال تجربه ی  »اما  احمد نقوی معتقد است: 

ایران  از  من  شد.  نهایت رسکوب  در  که  بود  نویی 

خارج شدم، حبیب اعدام شد و رسانجام تیم را منحل 

کردند.« برای دانسنت داستان انحالل هام هنوز باید 

صرب کنید.

تیم سیاسی ها
حامل  چیزها  نوین  نظم  از  گذشته  اما  انقالب 

گشودگی هایی هم بود. دورانی بود که همه سیاسی 

شدند و آنهایی که پیش از آن صالحیتی برای مداخله 

خودشان  رسنوشت  در  نداشتند  سیاسی  امر  در 

شد.  تعطیل  وقتی  چند  اما  فوتبال  کردند.  مداخله 

دیگر   57 شهریور  »از  می گوید:  نقوی  محمود 

مسابقات و باشگاه ها تعطیل شد و تا یک سال بعد 

از انقالب، یعنی در سال 58 هم تعطیل بود. هرچند 

در سال 58 کم کم تیم ملی شکل گرفت. به یاد دارم 

که سال 1359 ما برای تیم امید قبول شده بودیم و 

می خواستیم برای بازی های آسیایی به ترکیه برویم 

که از شانس ما در شهریور عراق به ایران حمله کرد 

و با رشوع جنگ همه ی سفرها کنسل شد و ما هم 

نرفتیم. بعد از آن دوباره یک تعطیلی موقت بود تا 

اواخر سال 59 که کم کم باشگاه ها رشوع به فعالیت 

کردند.«

ایستاده از راست:  نارص میرزایی، حسین آترشنگ، حمید علیدوستی، محمود نقوی، مهرداد حفظی فر، فرامرز عزتی

نشسته از راست: مجید مشرتی، جمپور صفرزاده، فرهاد کامل، مجید میرنظام، هدایت شعارغفاری 
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بازیکنان تیم هام هم متاثر از فضای انقالب اغلب 

سیاسی شده بودند. حبیب خبیری، حسن نایب آقا، 

مهشید رزاقی، امان الله نقدی، علی سجادی و احمد 

سجادی مجاهد بودند و نعیم صفری، برادران نقوی 

گرایش های  هم  دیگران  توده یی.  فروتن  بهمن  و 

محمد  نبودند.  فعال  چندان  اما  داشتند  سیاسی 

به مجاهدین خلق داشت و  توانایی مثلن گرایشی 

بود  همین ها  می زد.  چپ  هم  خورشیدی  علیرضا 

بعد  می کرد.  جذاب  خیلی ها  برای  را  هام  تیم  که 

برخی  نبود  فوتبال  در  پولی  دیگر  که  انقالب  از 

چون  آمدند  به هام  دارایی  تیم  بازیکن های خوب 

حمید  مانند  کسانی  بود.  جذاب  برایشان  هام  تیم 

علیدوستی، احمد سنجری، محسن یوسفی و هادی 

نراقی جذب هام شدند و کیفیت تیم را ارتقا دادند. 

بیشرتی  دستمزد  قبلن  که  بودند  بازیکن هایی  اینها 

اساس  بر  دیگر  و حاال  دیگر می گرفتند  تیم های  از 

ترجیح  را  هام  تیم  فرهنگی شان  و  سیاسی  عالیق 

که  سنجری  احمد  مانند  کسانی  برای  بودند.  داده 

با  که  علیدوستی  حمید  یا  داشت  تئاتر  در  دستی 

بچه های سینامیی رفت و آمد می کرد فضای سیاسی 

و روشنفکری تیم هام جذاب تر از بقیه ی تیم ها بود.

یا  توده  در حزب  که  آنهایی  تیم هام،  سیاسی های 

سازمان مجاهدین خلق عضو بودند یا هوادار فعال 

تشکل های  بنیادین  تضادهای  رغم  به  بودند  آنها 

از زمین فوتبال، در باشگاه هام  سیاسی شان بیرون 

در کنار هم به خوبی کار می کردند یا برادران نقوی 

ما  تالش های  متاسفانه  دارند.  ادعایی  چنین  الاقل 

برای مصاحبه با یکی از بازیکنان باشگاه هام که از 

هواداران سازمان مجاهدین خلق در آن سال ها باشد 

به نتیجه نرسید. احمد نقوی در این مورد می گوید: 

»ما خیلی خوب با هم کنار می آمدیم، حتا بعد از 

با هم  این که سازمان هایامن  با  30 خرداد سال 60، 

مشکل سیاسی خیلی عجیب و غریبی داشتند. مثلن 

مجاهدین می گفتند حزب توده آدم های ما را معرفی 

می کند و حزب توده می گفت مجاهدین ستون پنجم 

چنین  تیم  در  بین خودمان  ما  ولی  آمریکا هستند 

مشکالتی نداشتیم و هر کمکی هم که می توانستیم 

به هم می کردیم، حتا اگر این مشکالت در تقابل با 

حکومت برای کسی به وجود آمده بود.« حرف های 

»این  گفته هاست:  همین  تائید  هم  نقوی  محمود 

ورزش  در  غریبی  و  عجیب  پدیده ی  یک  واقعن 

مطلب  اصل  تیم هستید  یک  در  وقتی شام  است، 

این است که فوتبال بازی کنی و تیم مقابل را بربی. 

در واقع این اختالفات فراموش می شود. اتحاد تیمی 

ما، با این که اختالف نظر داشتیم، محکم بود. البته 

پسند حکومت  مورد  ما  که هیچ کدام  بود  این هم 

نبودیم، این نقطه ی اشرتاک مهمی بود. با هم بحث 

هم می کردیم. من به یاد دارم با حبیب ]خبیری[ و 

محمد توانایی ساعت ها بحث می کردیم ولی دشمن 

هم نبودیم، در بحث به جایی منی رسیدیم ولی در 

نهایت می گفتیم هر کس نظر خودش را دارد.«

با  هام  تیم  توده یی های  تفاوت  تنها  البته  این 

توده  حزب  نبود.  داشتند  تعلق  آن  به  که  حزبی 

انقالب طرفدار تشکیل شورها  از  بعد  در سال های 

تشکیل سندیکاها  بر حزب  عام حاکم  و خط  نبود 

و اتحادیه ها به جای شوراها بود. دلیل چنین خط 

ایران،  انقالب  از  البته تحلیل حزب توده  سیاسی ای 

و طرفدارانش و هم چنین  ماهیت روح الله خمینی 

غیررسمایه داری  رشد  راه  و  جهانی  صف بندی های 

روح الله  تقویت  با  داشت  اعتقاد  توده  حزب  بود. 

خمینی و هواداران او گرایشی بر انقالب ایران حاکم 

خواهد شد که با غرب رسمایه داری در تضاد است 

نزدیک  از  غیر  ندارد  راهی  هیچ  الجرم  بنابراین  و 

شدن به اردوگاه سوسیالیسم و بلوک رشق. بنابراین 

نهادهای  که شوراها  بود  داده  تشخیص  درستی  به 

جمهوری  حاکمیت  تثبیت  با  و  سیاسی اند  قدرت 

اسالمی در تضاد قرار دارند و به همین دلیل هوادار 

به  سندیکاها  و  اتحادیه ها  تشکیل  و  آنها  انحالل 

درست  تشخیص  بودند.  مشارکتی  نهادهای  عنوان 

رسکوب  در  متامشان  و  تام  هم دستی  به  البته  آنها 
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ایستاده از راست: علی خورشیدی، حسن نایب آقا، علی سجادی، احمد نقوی، شناخته نشد، سهام الدین میرفخرایی

نشسته از راست: حبیب خبیری، محمود نقوی، محمد جهانی، شاهرخ مطیعی، نارص نورایی

قدرت سیاسی مردمِی رهایی بخِش برآمده از انقالب 

تثبیت حاکمیت جمهوری اسالمی منجر شد.  57 و 

با این حال گویا حزب توده نه شورای بازیکنان هام 

بود  این  را.  فوتبال  نه  و  را چندان جدی می گرفت 

احمد  نداشت.  هام  توده یی های  با  خاصی  کار  که 

نقوی می گوید: »حفظ شورا برای ما مهم بود چون 

اتحاد جامهیر شوروی را الگوی خودمان می دانستیم 

به  چون  بود  مهم  هم  مجاهدین  بچه های  برای  و 

این  با  هم  حزب  می شدند.  محسوب  چپ  نوعی 

موضوع مشکلی نداشت و البته رابطه ی ما با حزب 

حزب  و  بدهیم  گزارش  حزب  به  که  نبود  این طور 

روی کار ما نظارت کند. ما در واقع کار خودمان را 

می کردیم.« و محمود نقوی به یاد می آورد: »کار ما 

را  کسی  یک بار  فقط  نبود.  مهم  حزب  برای  خیلی 

از سازمان جوانان فرستادند که با ما مصاحبه کند. 

متاس های ما هم اغلب انفرادی بود و ربطی به حزب 

نداشت. مثلن با حسین فکری ارتباط داشتیم ولی نه 

از طریق حزب. بعدها هم همیشه مثلن جهانگیر 

کوثری که سابقه ی توده یی داشت برای تیم هام در 

کیهان ورزشی تبلیغ می کرد اما اینها ربطی به حزب 

نداشت و بیشرت متایالت و متاس های انفرادی بود.«

این فضا اما باقی مناند. رسکوب گسرتده ی نیروهای 

سیاسی رسانجام به تیم هام هم رسید، سال دشوار 

زندان  ماه  نه  ]سجادی[  »احمد  بود:  رسیده  راه  از 

امان الله  بود،  زندان  سال  پنج  ]سجادی[  علی  بود، 

نقدی هم زندانی شد، مهشید رزاقی زندان بود که 

که جای  کردند. حبیب خبیری هم  اعدامش  بعدن 

ایران خارج  از  احمِد ما هم مجبور شد  دارد.  خود 
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به  را چنین  آن روزهای سیاه  نقوی  شود.« محمود 

می گوید  دیگرانی  کناره گیری  از  و  می آورد  خاطر 

و  خبیری  »مهدی  نیاوردند:  تاب  را  سال ها  آن  که 

علیرضا خورشیدی رفتند آمریکا و آنجا رفتند دنبال 

اعدام  از  بعد  البته  خبیری  مهدی  تحصیالتشان.« 

جمهوری  فرستاده ی  ماموران  واسطه ی  به  برادرش 

اسالمی به ایران برگشت و ریاست فدراسیون فوتبال 

ذهن ها  از  برادرش  خاطره ی  تا  گرفت  عهده  بر  را 

زدوده شود.

خیلی ها  سال ها  آن  »در  می گوید:  نقوی  محمود 

دل کندند و از آن فضای سیاسی فاصله گرفتند، در 

واقع فهمیدند که داستان دیگر خیلی جدی شده و 

صحبت مرگ و زندگی است.«

فصِل بی حبیب
اجرای حکم اعدام خبیب خبیری همه را شوکه کرد. 

هیچ کس چیزی منی گفت اما همه می دانستند، حتا 

از هیچ چیز خرب  آنهایی که سال ها بعد ادعا کردند 

ایران  از  تازگی  به  نداشته اند. احمد نقوی آن زمان 

گریخته بود و هنوز در گرفت و گیر پناهندگی دست 

می کرد.  فرق  اوضاع  اما  محمود  برای  می زد،  پا  و 

هم بازی و رفیقش را که از ماه ها پیش ندیده بود، 

افتاده بودم توی  اول  اعدام کرده بودند: »سه روز 

صد  انگار  بخورم.  تکان  منی توانستم  اصلن  و  خانه 

نفر من را کتک زده باشند. هیچ حرکتی منی توانستم 

بکنم. بعد هم مدت زیادی طول کشید تا دوباره به 

حکومت  زمان  آن  این که  با  برگشتم.  عادی  رشایط 

منی گذاشت برای کسانی که اعدام می شدند مراسمی 

قرب  مراسمی رس  قبلی  اطالع  بدون  اما  شود  برگزار 

تیم  بازیکن های  از  تعدادی  ما،  شد.  برگزار  حبیب 

هام هم رفته بودیم. ماموران به مراسم حمله کردند 

و چند نفر را از هامن جا به اوین بردند. مواجهه با 

این اتفاق باعث شد که کم کم قبول کنیم که حبیب 

همین  و  بود  بزرگی  شوک  من  برای  ولی  نیست. 

حاال هم که اسمش را می آورم حامل خراب می شود. 

اخالق  و  فوتبال  در  بود،  خوبی  پرس  خیلی  حبیب 

واقعن درجه یک بود. در واقع حبیب را زدند تا بقیه 

ماست هایشان را کیسه کنند.«

البته معتقد است حبیب خبیری اگر  محمود نقوی 

فوتبالیست معروفی نبود اعدام منی شد یا الاقل آن 

 .67 تابستان  برای  می ماند  و  منی شد  اعدام  زمان 

برادران نقوی هر دو به خاطر می آورند که تا ماه ها 

ترکیب  در  حبیب  هنوز  هم   60 خرداد   30 از  بعد 

از استادیوم  این که بیرون  با  تیم هام بازی می کرد، 

از همه جا خون جاری بود، با این که دربه در دنبال 

مجاهدین خلق می گشتند، با این که مهشید رزاقی را 

اتفاقی از سال 59 بازداشت کرده بودند، با این حال 

هنوز رساغ حبیب نیامده بودند. وقتی آمدند حبیب 

پیدایش کردند. محمود  باالخره  و  بود  مخفی شده 

نقوی می گوید: »اگر حبیب یک آدم معمولی بود به 

خاطر آن مقدار کار سیاسی ای که می کرد آن اتفاق 

برایش منی افتاد. اما چون حبیب خیلی توی دهن ها 

از همه زهر چشم  این وسیله می خواستند  به  بود 

بگیرند.«

اشغال نیمه کاره ی باشگاه
»هام«  برای  اما  بودند  نشسته  تخت  بر  که  آنها 

پیش  از  آنها  داشتند.  رس  در  بزرگرتی  نقشه های 

فوتبال  دستگاه  وارد  را  نظامی  و  امنیتی  نیروهای 

کنند.  فتح  را  همه جا  می خواستند  و  بودند  کرده 

کمیته چی ها و شکنجه گرهایی نظیر مهدی اربابی و 

مجید قدوسی که در گذشته پایی هم به توپ زده 

بگیرند.  دست  در  را  همه چیز  که  می آمدند  بودند 

محمود نقوی به یاد می آورد: »هم زمان با رسکوب ها 

از  و  بودند  شده  پیر  هم  تیم  بچه های  از  تعدادی 

بازیکن های جوان تر  و  بعدی  نسل  و  رفتند  فوتبال 

آمدند. از سال 1365 اذیت کردن تیم هام را رشوع 

هام  هواپیامیی  گزینش  که  ترتیب  این  به  کردند. 

تیم  قدیمی های  برخی  می خواهد  که  کرد  اعالم 

مثل من و محمد توانایی و جمشید پذیرا را از هام 
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اخراج کند ولی جوانان تیم گفتند ما یا همه با هم 

می مانیم یا همه با هم می رویم. تالش کردند بین ما 

تفرقه بیندازند اما موفق نشدند و در نهایت گفتند: 

خب! همه با هم بروید. به جای ما یک رسی بازیکن 

جوان و حزب اللهی را آوردند اما اولین سالی که تیم 

اینها در مسابقات باشگاهی رشکت کرد اوت شد و 

هام به دسته ی دوم سقوط کرد. ما هم همه با هم 

رفتیم در یک تیم دسته ی سوم تهران به نام »ایزد 

توی  دستمزدی  هیچ  بدون  کردیم،  بازی  مهرآباد« 

زمین خاکی مترین کردیم. بعد در دسته ی سوم اول 

شدیم و آمدیم دسته ی دوم، در دسته ی دوم هم اول 

شدیم و آمدیم دسته ی اول. این زمانی بود که دیگر 

حزب اللهی ها هم از تیم هام رفته بودند و در واقع 

تیم هام نابود شده بود.«

محمود نقوی و دیگر بازیکن های هام اما هنوز دل 

محمود  که  بود  این  داشتند.  تیم خودشان  گرو  در 

با هم کالسی های سابقش در دانشکده ی ورزش که 

بودند  شده  بدنی  تربیت  باالی  رده  کارمندان  حاال 

متاس گرفت و گفت که آنها می خواهند در دسته ی 

تربیت  و مسئولین  کنند  بازی  تیم هام  نام  به  اول 

بدنی هم قبول کردند. هام بازگشته بود.

بودند  آمده  که  »آنها  است:  معتقد  نقوی  محمود 

هام را بگیرند از بسیج و سپاه آمده بودند. از نظر 

فوتبالی چیزی نداشتند ولی چون حزب اللهی بودند 

قدرت داشتند. آنها مهارت و استعداد و محبوبیتی 

می خواستند  ترتیب  این  به  و  نداشتند  فوتبال  در 

این کمبودها را جربان کنند، فکر می کردند اگر تیم 

اداره  را  آن  می توانند  بگیرند  را  هام  مثل  محبوبی 

اما در عمل  باشند  بیاورند و محبوب  کنند و مقام 

دیدند که منی توانند و تیم را رها کردند.«

برای  حزب اللهی ها  تهاجم  دلیل  هم  نقوی  احمد 

»جمهوری  می کند:  تحلیل  چنین  را  هام  اشغال 

می تواند  فوتبال  که  فهمید  رسیع  خیلی  اسالمی 

عاملی باشد که بشود از آن استفاده کرد. توجه به 

از  بسیاری  که  باشد  جالب  می تواند  هم  نکته  این 

پاسدارها و سپاهی ها خودشان توی زمین های خاکی 

داشتند.  عالقه  آن  به  و  بودند  کرده  بازی  فوتبال 

فوتبال مانند بسکتبال و والیبال نبود که مخصوص 

اقشار خاصی باشد، بلکه فوتبال و کشتی ورزش به 

تنگاتنگی  ارتباط  چنین  بود.  مستضعفین  اصطالح 

وجود داشت و مثل االن هم نبود که فوتبال تبدیل 

شده به یک بازار بزرگ.«

»هام«یی بر جا منانده است
هامیی ها به تیم محبوبشان بازگشتند اما کشمکش ها 

نقوی  محمود  داشت.  ادامه  هم چنان  باالیی ها  با 

ما  چرخ  الی  چوبی  یک  روز  »هر  می آورد:  یاد  به 

می گذاشتند. کار را به جایی رساندند که دیگر کسی 

انگیزه ی بازی نداشت.« همین بود که کم کم آنچه از 

بازیکنان هامی قدیمی باقی مانده بود هم پراکنده 

شدند. آنچه که باشگاه هام بود و هام با آن شناخته 

می شد بازیکنانی بودند که حاال برخی مانند برادران 

نقوی در خارج از کشور زندگی می کنند و کاری با 

فوتبال ندارند، برخی در داخل به انزوا رانده شدند، 

برخی هم  و  گور خفته اند  در  برای همیشه  برخی 

با هامن  باقی ماندن در عرصه ی فوتبال ملی  برای 

باالیی ها کنار آمده اند. شاید حضور هم زمان حمید 

به  اربابی  مهدی  و  رسمربی  عنوان  به  علیدوستی 

عنوان رسپرست در تیم پیکان و جدایی هم زمان آنها 

از این تیم وجهی منادین داشته باشد. در وضعیت 

با خانواده اش  رابطه اش  که  آن کسی  فوتبال  جدید 

حجاب  نبود  حارض  همرسش  چون  بود  شده  قطع 

اسالمی بر رس کند با رییس جانِی کمیته ی شمیرانات 

به کرات در یک قاب قرار گرفته است. تیم هام در 

شامر تیم هایی بود که در دهه ی هشتاد و در جریان 

شهرستان ها،  به  پایتخت  تیم های  واگذاری  سیاست 

به جوانرود کرمانشاه منتقل شد و کالبد بی روح آن 

برای همیشه به دسته ی دوم سقوط کرد.



اسپارتاکوِس 
مستطیِل

گفت وگو با پرویز قلیچ خانی

سـبز
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اشاره: در آذر ماه 1394 نرشیه ی دنیای فوتبال در 

سال ها  از  بعد  جدیدش  دوره ی  شامره ی  دومین 

عکس پرویز قلیچ خانی را روی جلد گذاشت. کاپیتان 

بازیکنی که حتا دشمنانش  و  ایران  تیم ملی  سابق 

فوتبال  بازیکن  بهرتین  او  که  کنند  انکار  منی توانند 

نام  گذشته  سال های  متام  در  اما  است  ایران  تاریخ 

و  داشت  قرار  فهرست ممنوعه ها  در  او  و چهره ی 

منایش ضدارساییلی خودش هم  برای  حتا حکومت 

ارساییل  به  تاریخی  گل  آن  زننده ی  از  نبود  حارض 

اما  منی برد  را  او  نام  کسی  که  شبحی  بربد.  نامی 

فوتبال  دنیای  حارض.  شبحی  منی شد،  هم  فراموش 

اگر  حتا  ماموریت  این  داشت،  ویژه  ماموریتی  اما 

را  افکار عمومی  نهادهایی که می خواهند  از سوی 

ماموریتی  بدون شک  باشد،  نبوده  هم  کنند  کنرتل 

که  ماموریتی  بود.  مستقر  نظم  سوی  از  تاریخی 

پویا،  اندیشه ی  مهرنامه،  مانند  دیگری  نرشیات 

نرشیه ی  ده ها  و  فردا  تجارت  سیاست نامه،  تجربه، 

دیگر در حوزه های مختلف مشغول انجام آن بودند: 

باز کردن مسیر برای نئولیربالیسم و »به یاد آوردن 

برای فراموش کردن«. آنها در نرشیات مختلف متام 

زمان  آن  تا  اغلب  نام های  می زدند،  را شخم  تاریخ 

آنها را برای همیشه  تا  یاد می آوردند  به  ممنوع را 

بیژن جزنی و چریک های  از  به فراموشی بسپارند. 

خلق  مجاهدین  و  حق شناس  تراب  و  خلق  فدایی 

کانون  و  توده  حزب  تا  مارکسیست_لنینیست 

نویسندگان ایران و سازمان پیکار و امیرپرویز پویان، 

با ذره بین  آنها  حتا علی رشیعتی و جالل آل احمد. 

داشت  نشانی  آرمان گرایی  از  که  چیزی  هر  دنبال 

اسناد  و  تحریف  و  به دروغ  توسل  با  تا  می گشتند 

طور  به  که  امنیتی  تاریک خانه های  از  استخراجی 

دیگری  تاریخ  می گرفت،  قرار  اختیارشان  در  ویژه 

بسازند، روایت دیگری از تاریخ که در عرص اعتدال 

طبقه ی  و  فرودستان  استخوان  کردن  خرد  کار  به 

کارگر بیاید.

ویژه نامه ی پرویز قلیچ خانی را باید در همین راستا 

دید. بخشی از یک پروژه ی معین که دنیای فوتبال 

ادامه  متامی شامره هایش  در  مداوم  و  پیگیر  را  آن 

داد. نه تنها در مورد قلیچ خانی به آن شامره بسنده 

جهانگیر  رساغ  رفتند  مثال  برای  بعدها  و  نکردند 

قلیچ خانی  مورد  در  او  زبان  از  ترهاتی  تا  کوثری 

و  دهداری  پرویز  رساغ  رفتند  بلکه  کنند،  منترش 

بدهند  نشان  تا  کلی  محمدعلی  و  تختی  غالمرضا 

ورزشکار نباید سیاسی باشد، ورزشکار بهرت است در 

امور بزرگان دخالت نکند و توپ خودش را بزند و 

کشتی خودش را بگیرد. آنها البته تنها با یک شکل از 

سیاست مسئله داشتند. آنها ستایشگران اصالح طلباِن 

معتدلی چون محسن صفایی فراهانی بودند و کاری 

امنیتی  نیروهای  و  نظامی  فرماندهان  حضور  با 

نظامی ها  به حضور  نداشتند، هرگز حتا  فوتبال  در 

آنها  برای  اینها  نشدند.  هم  نزدیک  فوتبال  در 

داشتند  مشکل  سیاستی  با  آنها  نبودند،  »سیاسی« 

در  باشد،  ایستاده  »مردم«  سمت  در  که  دارند  و 

دربار  باالدستی های  با  وگرنه  »زحمتکشان«،  سمت 

ندارند.  و  نداشتند  مشکلی  هیچ  سپاه  و  دولت  و 

تبدیل  است.  فوتبال  از  سیاست زدایی  آنها  هدف 

فوتبال به چیزی برای مرصف توسط رسمایه گذاران 

و کارآفرینان و دالل ها و مافیا. و درست به همین 

دلیل در دومین شامره به مهم ترین چهره ی سیاسی 

ورزش در تاریخ ایران حمله کردند تا بگویند چگونه 

دخالت در سیاست می تواند به »تراژدی« ختم شود 

امور  در  دخالت  »محرتم«  ورزشکاران  است  بهرت  و 

قدرت  و  ثروت  صاحبان  و  نخبه گان  به  را  سیاسی 

بسپارند.

چنین است که دفاع از پرویز قلیچ خانی برای ما تنها 

فوتبالی  از  دفاع  نیست،  قلیچ خانی  پرویز  از  دفاع 

می ایستد  ستم  برابر  در  که  فوتبالی  است،  دیگر 

یک  در  است،  کرده  قلیچ خانی  پرویز  که  چنان  و 

لحظه ی تاریخی متام آن شهرت و محبوبیت را برای 

پیش بردن مبارزات رهایی بخش به کار می گیرد. در 

این گفت وگو بیش از ورزش با قلیچ خانی از مبارزه 
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او را مرور  حرف زده ییم، خاطرات 

شبهه افکنی های  پاسخ  کرده ییم، 

انصارش  و  اعوان  و  فوتبال  دنیای 

فوتبال  به  البته  و  داده ییم  را 

رغم  به  که  جایی  به  بازگشته ییم، 

دستگاه  متام  تالش  رغم  به  دوری، 

برای  حاکم  نظم  ایدئولوژیک 

فراموشی و بدنام کردن، او به آنجا 

تعلق دارد، به آنجایی که نامی ترین 

کاپیتان تاریخ فوتبال در ایران باشد، 

همیشه کاپیتان.

که  مدت  این  در  قلیچ خانی  آقای 

و  می خواندم  شام  مورد  در  من 

مصاحبه های مختلف شام را دنبال می کردم احساس 

مصاحبه های  شام  ورزشی  زندگی  مورد  در  کردم 

مفصلی  مصاحبه ی  جمله  از  دارد  وجود  مختلفی 

و  جزئیات  وارد  خوبی  به  که  برادران1  امیر  با 

زندگی  مورد  در  البته  است.  شده  ریزه کاری ها 

سیاسی شام هم صحبت شده اما به نظرم رسید کمی 

صحبت ها کلی است. اگر اجازه بدهید می خواهم 

بیشرت روی این بخش مترکز کنم و البته که در این 

میان به فوتبال هم خواهیم پرداخت. بنابراین سوال 

ما در مصاحبه های مختلف  این است که  اول من 

و  کودکی  از  شام  که  دیده ییم  و  خوانده ییم  شام 

بودید،  تختی  از منش جهان پهلوان  متأثر  نوجوانی 

به هیأت های مذهبی می رفتید، در تظاهرات سال 

1342 رشکت کردید، معلم هایی داشتید که روی شام 

دانشجویی که در محله ی  از جمله  تأثیر گذاشتند 

شام زندگی می کرد. از همین دانشجو رشوع کنیم، 

او که بود و چه تاثیری روی شام گذاشت؟

پیش رسطان  سال  چند  که  ما  دانشجوی  رفیق  این 

داشت و فوت کرد، حسین صدری بود، برادر پرویز 

صدری از دوستان نزدیک مصطفا شعاعیان. پرویز با 

مصطفا کار می کرد. حسین هم موقعی که دانشجوی 

دانشرسای عالی شد، یک سال در آنجا درس خواند 

دانشگاه  ادبیات  رشته ی  رفت  و  کرد  رها  بعد  و 

تهران. رابطه ی من با حسین هم از اینجا جدی شد. 

رابطه یی که قبل از آن رابطه ی بچه محلی و ورزشی 

بود- حسین قهرمان تیم ملی شیرجه ی سکوی سه مرت 

ایران بود- کشیده شد به مسائل سیاسی. البته این را 

هم بگویم آن دورانی که من مذهبی بودم، منازخوان 

نبودم. بیشرت اقتضای سن وسال بود که خیلی ها این 

دوره را داشته اند. آن زمان یکی از معدود مراکزی 

که می شد با بچه ها دور هم جمع شد و شلوغ کرد و 

غذای مجانی خورد، همین هیأت های مذهبی بود. 

جامعه،  فضای  بود.  خورده  رضبه  هم  توده  حزب 

فضای بعد از شکست 32 بود و در آن دوراِن سکون 

خب  و  می رفتند  جاها  این طور  به  بیشرت  بچه ها 

زبان داری  و  رس  آدم های  هم  این ها  است  طبیعی 

ما  برای  منرب نطق می کردند  باالی  که وقتی  بودند 

بچه ها خیلی گیرایی داشت.

را سیاسی  بود که شام  به دانشرسا  پس ورود شام 

کرد.

به  ورود  با  ماجرا  درصد  هشتاد  است.  همین طور 
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دانشرسا رشوع شد. به سال های 42 که می رسیم، من 

هم مثل دیگر نوجوانان معرتض خانواده های  فقیر- 

پدر من کارگر کوره پزخانه بود- که در جنوب شهر 

از هیجان 15 خرداد  و زورگویی  زندگی می کردیم، 

پلیس که آن را هم قبلن دیده بودیم و حاال با آن 

در  رشکت  می کردیم.  استقبال  می شدیم،  رودررو 

کم و بیش  هم  بعد  و  داشت  را  تأثیرات خودش  آن 

شدن  سفت  اما  دانش آموزی.  عمومی  حرکت های 

دانشرساست.  به  ورود  زمان  ماجرا  چفت وبست 

دانشرسا  هنوز  زمان  آن  که  حسین  با  ارتباط  بعد 

بود. البته قبل از آن هم با آقا رحیم  یزدانی ارتباط 

زندان  در  سال ها  که  توده یی هایی  از  یکی  داشتم؛ 

اصفهان بود. او با مهندس ]عباس[ گرمان رفیق بود 

و سال های زیادی زندان کشیده بود، بعد از زندان 

رفیق صمیمی ]جمشید[ آموزگار و تیمسار ]نارص[ 

مقدم بود. وقتی با آقا رحیم آشنا شدم این بچه های 

بودند  نفری  پانزده-بیست  توده  حزب  مردادِی   28

بیرون، ماهی یک بار دور  از زندان آمده بودند  که 

و  مرشوب  دوره ی  بیشرت  که  می شدند  جمع  هم 

غذاخوری بود، منتها آنجا بحث سیاسی هم می شد. 

آن ها  بود،  آنجا  گریخته  جسته  زمینه هایی  یک 

و  دانشگاه ها  اخبار  که  بودند  هم خیلی عالقه مند 

از من بشنوند.  را  دانشجو و تظاهرات ها  بچه های 

این ها تأثیرات خودش را داشت تا آشنایی با حسین 

از  دست نوشته هایی  حسین  و  شد  بیشرت  آرام آرام 

شعاعیان را آورد.

اینها قبل از سیاهکل است؟

را  من  وقتی  کنی  دنبال  که  را  تاریخ ها  یعنی  آره! 

سال 50 بازداشت می کنند یک سال بعد از سیاهکل 

است ولی ارتباط با حسین و از طریق او با مصطفا 

یک  باشد  یادم  درست  اگر  است.  سیاهکل  از  قبل 

»دانشجو«  نام  به  بودند  درآورده  بچه ها  نرشیه یی 

دانشگاه ها مستقر شده  گارد در  که  زمانی  از  ولی 

بود بچه ها را می گشتند. ولی من چون فوتبالیست 

بودم و گاردی ها من را می شناختند این نرشیه ها را 

به راحتی می بردم داخل. یا اطالعیه هایی را که در 

مورد درگیری ها می دادند و احیانن نسخه یی از آن 

به دست حسین می رسید با حسین تکثیر می کردیم 

و من توی ساک ورزشی ام به دانشگاه می بردم.

هم  بازجویی ها  در  بعدن  که  نوارهایی  ماجرای 

مطرح شد چه بود؟

بعضی مواقع در تظاهرات ها بچه ها دیوار گوشتی 

مثلن  وسط  آن  می نشست  یکی  می کردند،  درست 

شعر می خواند یا یک تکه یی از متنی، اطالعیه یی را 

می خواند. خب تصور ما این بود که اگر ما را نبینند 

از روی صدا منی فهمند چه کسی است، ولی هامن 

زمان که من را گرفتند بازجوها فکر می کردند ما نوار 

پر می کنیم و به خارج می فرستیم. یا بعضی وقت ها 

بچه های  که  بود  کوتاهی  گفتارهای  نوارها  در 

دانشجوی سال های قبل پر کرده بودند.
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شام بعدها خودتان را هوادار »فدایی« 

با  هم  برهه یی  یک  در  و  دانستید 

به  توجه  با  کردید.  سازمان همکاری 

اختالفاتی که بعدها مصطفا شعاعیان 

با  ارتباط شام  و  کرد  پیدا  با سازمان 

فعالیت  می شود  آیا  صدری،  حسین 

جستجوهایی  مجموعه ی  در  را  شام 

سال های  در  که  کرد  دسته بندی 

و  جمع ها  در  چهل  دهه ی  پایانی 

است  جریان  در  مختلف  محفل های 

و از یک جای آن سیاهکل و جنبش 

فدایی بیرون می زند؟

مسائل  در  شدن  درگیر  من  برای 

سازمان های سیاسی بیشرت از سال های 

46 و 47 است. یعنی بعد از خواندن 

به  زندان  از  که  زندانیانی  دفاعیات 

بعدن  و  روزبه  ]خرسو[  مثل  می کرد.  درز  بیرون 

]شکرالله[ پاک نژاد. از وقتی این احساس به وجود 

بودم.  کتاب  دنبال  داشتم،  مطالعه  به  نیاز  که  آمد 

از خیلی جلوتر با تیم ملی به مسافرت های خارجی 

می رفتم. در یکی از این مسافرت ها به مونیخ رفتم. 

هم  مرا  خب  و  آمدند  کنفدراسیون  بچه های  آنجا 

به من عالقه مند  به عنوان ورزشکار می شناختند و 

نوار گرفته بودم و آورده  این ها کتاب و  از  بودند، 

و  داریوش  مثل  کسانی  با  ایران  در  ایران.  بودم 

]فریدون[ فروغی هم ارتباط داشتم و به واسطه ی 

آن ها با یک نوارفروشی. وقتی برگشتم یکی از این 

نوارها را بردم آنجا تا ببینم آیا می تواند آن را تکثیر 

کند. نوار شعرهای ]محمد[ زهری بود که بچه های 

 48 و   47 سال های  از  بودند.  خوانده  کنفدراسیون 

و  بودم  دانشجویی  فعالیت های  درگیر  مقدار  یک 

از  از همه دست نوشته های مصطفا بود که  مهم تر 

می رسید  حسین  برادرش  به  صدری  پرویز  طریق 

از  بخش هایی  مثلن  می آورد.  ما  برای  حسین  و 

دست نوشته ی کتاب »شورش« را که بعدن نامش را 

به »انقالب« تغییر داد من از حسین گرفته بودم و 

به یکی دو نفر دیگر هم داده بودم. روزی حسین 

در رستوران  ]پویان[  امیرپرویز  با  دیدار مصطفا  از 

»وایت کپ« در میدان فردوسی برایم گفت. حسین 

برادرش پرویز صدری را دیده بود و پرویز به حسین 

بود.  گفته  را  فدایی ها  به  پیوسنت  احتامل  جریان 

رضبه  از  بعد  و  خورد  رضبه  شایگان  گروه  بعدها 

مانده  بچه ها  و  شایگان  مادر  و  پرویز  و  مصطفا 

بودند. این زمانی بود که مرضیه ]احمدی اسکویی[ 

توسط مصطفا به سازمان وصل شده بود.

مصطفا با مادر شایگان و بچه ها به سازمان پیوست 

و رفت مشهد که مسئول او علی اکرب ]جعفری[ شد. 

که  کرد  نقد  را  این  مادر مصطفا  دستگیری  از  بعد 

می فرستاد.  شناسایی  برای  را  مادر  نباید  علی اکرب 

حسین  یعنی  بود.  داده  سازمان  به  هم  را  کتابش 

می گفت مصطفا دارد فشار می آورد که چرا جوابش 

را منی دهند. وقتی بعد از انقالب من کتاب »شورش 

نه، قدم های سنجیده در راه انقالب« حمید مومنی 

را دیدم ماهیت این اختالفات برای من روشن شد. 

چون آن اوایل بعد از انقالب که ستاد فدایی ها هم 
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باز شده بود وقتی برای مصطفا مراسم گرفتند تعداد 

زیادی نیآمده بودند. چهل-پنجاه نفر بیشرت نبودیم. 

و  گرفتند  مراسم  که  مصدق  برای  احمدآباد  در 

طالقانی سخرنانی کرد و قرار بود علی کشتگر هم به 

عنوان سخنگوی فدایی ها حرف بزند، من و حسین 

سه نوع تراکت کوچک با عکس مصطفا و شعارهای 

حداقل  تراکت ها  این  کدام  هر  از  و  مصطفا،  خود 

دو هزار نسخه با کوله پشتی به احمدآباد بردیم که 

وقتی توی شلوغی ها به هوا پاشیدیم یک دفعه همه 

تعجب کردند. یکی از کسانی که تراکت ها را به او 

داده بودیم تا او هم پخش کند اگر بهت بگویم چه 

کسی بود شاید شاخ در بیاوری. داریوش مصطفوی 

فوتبالیست سابق تیم ملی و رییس فدراسیون فوتبال 

بعد از انقالب بود.

عجب!

به این کارها منی خورد منتها خب با ما خیلی دوست 

ولی  می کرد  نوقی  و  نق  حسین.  با  بود، خصوصن 

عالقه مند هم بود. این حرکت خیلی صدا کرد. وقتی 

دقیقن  گرفتند  را  لواسانی  مهدی  و  من   50 سال 

فدایی ها  دادگاه های  دارند  که  است  موقعی  هامن 

آن  با  بودند  کرده  فکر  این ها  می دهند.  تشکیل  را 

بودیم،  انداخته  راه  دانشرسا  در  که  تظاهراتی 

ارتباطی با سازمان داریم. بعدن معلوم شد مرتب به 

دانشگاه تهران رفته اند، یکی از بچه های الهیجان را 

در دانشگاه تهران گرفته بودند و او همکاری کرده 

و گفته بود که اطالعیه ها را من می برم. بعد سال 50 

که در واقع یادبود سیاهکل بود، دیگر برای ما زدن 

دیوار گوشتی شعر  که من وسط  بود  آخر  به سیم 

خواندم. کمیته ی دانشرسا را هم با چهار نفر دیگر 

این ها  از  یکی  شد  معلوم  که  بودیم  داده  تشکیل 

فردی به نام َسَندگُل خربچین ساواک است و همه ی 

می دادیم،  تشکیل  او  خانه ی  در  ما  که  را  جلسات 

فکر  این ها  صورت  هر  در  است.  می کرده  ضبط 

را  بزرگ  و  مهم  گروه  یک  بگیرند  را  ما  اگر  کردند 

صحبت  دانشرسا  در  من  که  روزی  چون  گرفته اند 

کردم و شعر خواندم، فردای آن صدای من در رادیو 

عراق پخش شده بود. ساواک با خودش فکر می کند 

حتمن با این ها خلبانی هم بوده که نوار را به این 

رسعت به عراق رسانده است. حاال بعدن می گویم 

اصلن چه کسانی را گرفتند.

شعرخوانی شام چه زمانی بود؟

گرفته  دانشرسا  در  را  سیاهکل  یادبود  ما   .50 سال 

بودیم و تظاهرات می کردیم. رسم این طور بود که 

شش-هفت نفر از خودی ها دیوار می بستند و یک 

نفر می نشست شعر یا اطالعیه می خواند که طرف 

دیده نشود. در واقع قبل از دی ماه کمیته  ی دانشگاه  

برای یادبود 19 بهمن شگل گرفت.

در واقع اولین سالگرد سیاهکل هم بود.

هم  طرفی  از  بود.  مهم  هم  دلیل  همین  به  بله! 

است  ماه  شش  تازه  گارد  که  است  موقعی  هامن 

وارد دانشگاه ها شده است. زمانی است که کمیته ی 

این ها  صورت  هر  در  نگرفته.  شکل  هنوز  مشرتک 

فکر کرده بودند یک گروه بزرگی است که با برخی 

افرسها رفت و آمد دارند و بعد درآمده بود که آبان 

یا آذر 50 من به زندان قرص رفته ام و با یک زندانی 

ابد مالقات کرده ام. حاال ماجرا چه بود؟ پرسخاله ی 

همرس سابقم، صمصام بختیار، کاردار سفارت ایران 

معروف  خان  چراغعلی  پرس  بود،  غربی  آملان  در 

اهل رومانی دوست  با دو دخرت  آنجا  بختیاری. در 

می شود. او را منتقل کردند به تهران. آن زمانی هم 

بود که من همه جا رسک می کشیدم که خرب و اطالعات 

جمع کنم. به همین دلیل می رفتم وزارت خارجه و 

صمصام را می دیدم. حاال نگو او را آورده اند ایران و 

تحت نظر است و می خواهند او را بگیرند. گویا آن 

دخرتها جاسوس های رومانی بودند. من هم هر دو 

سه هفته یک بار می رفتم وزارت خارجه به آقا مجید 

شش  ساواک  این که  از  بی خرب  می زدم  رس  صمصام 
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ماه است او را در ایران کنرتل 

گرفتند.  را  او  بعد  می کند. 

به  مجید صمصام  کردند  اعالم 

جرم جاسوسی برای کشورهای 

او  و  بازداشت شد  بلوک رشق 

را به اعدام محکوم کردند. ثریا 

در عرض 48 ساعت خودش را 

دیدن  و  رفت  رساند  ایران  به 

را  اعدام  ترتیب  این  به  و  شاه 

او  کردند.  ابد  حکم  به  تبدیل 

شاهپور  وزیری  نخست  زمان 

بود،  پرسخاله اش  که  بختیار 

از زندان آزاد شد. در هر حال فکر کرده بودند که 

آن  و  آمدند  بنابراین  و  دارند  رابطه  خیلی  این ها 

شبیخون را زدند. ولی پنج یا شش روز بیشرت طول 

نکشید که همه چیز برایشان رو شده بود و فهمیده 

بودند که به کاهدان زده اند. هامن شب اول اصغر 

رشفی، حسن حبیبی و رسوان ]محمدعلی[ مالکیان، 

داریوش مصطفوی و مهدی لواسانی را هم گرفتند. 

یک شبه اصغر رشفی و حسن حبیبی و مالکیان که 

افرس شهربانی بودند را رها کردند چون معلوم شد 

آن  فردای  هم  را  مصطفوی  داریوش  نبوده،  چیزی 

بعد  یعنی  ماندیم.  لواسانی  و  کردند. من  آزاد  روز 

از شش-هفت روز دیگر برایشان کاملن روشن شده 

کاری  منی توانستند  ولی  زده اند  کاهدان  به  که  بود 

بکنند، گرفته بودند و صدایش پیچیده بود. هفته ی 

بعدش در روزنامه ها اعالم کردند که این دو نفر را 

به جرم فعالیت های کمونیستی بازداشت کرده ییم. 

مهندس گرمان، که گفتم رفیق صمیمی مقدم بود، 

مقدم  ماست.  فامیل  این  می گوید  او  پیش  می رود 

می گوید: ببین اصلن برو و حرفش را نزن، چون این 

عضو یک شبکه ی بزرگ مائوئیستی است.

حاال چرا مائوئیستی؟

در  مختلف  نقطه ی  ده-بیست  در  اقلن  چون 

جنگ های  بود،  افتاده  دستشان  به  که  جزوه هایی 

چریکی مائو و چهار تضاد مائو هم وجود داشت. 

اینها همه کتاب هایی بود که از مسافرت ها می آوردم 

عالقه مندند  کمی  می دانستم  که  آشناهایی  به  و 

می دادم. اول که کتاب را می خواندم یک رسی لغات 

بود که وارد زبان فارسی شده بودند، مثلن در چهار 

»روولوسیون«.  بودند  نوشته  انقالب  جای  به  تضاد 

چون خودم معنی برخی کلامت را منی دانستم، معنی 

که  می نوشتم  لغت  کنار  و  می کردم  پیدا  را  آن ها 

وقتی می دهم کسی بخواند احیانن با لغت مشکل 

پیدا نکند. همه ی اینها دست ساواک افتاده بود.

کنفدراسیون  بچه های  با  دیداری  گویا  آتن هم  در 

در  را  حرف  این  که  رشفی  اصغر  البته  داشته اید. 

با  می گوید  می زند،  فوتبال«  »دنیای  با  مصاحبه 

فدا یی ها دیدار داشتید که او منی داند اقلیت بودند 

یا اکرثیت که احتاملن به دلیل آن است که تفاوت 

این ها را با هم منی داند.

نداشت  اقلیتی وجود  و  اکرثیت  آن زمان  اصلن در 

ولی هر بار به سفر می رفتم هواداران کنفدراسیون 

رفته  که  هم  شوروی  حتا  می دیدم.  را  دانشجویی 

شهر  در  دیدم.  را  توده یی ها  از  توکی  و  تک  بودم 

روستف شوروی با یک جوان توده یی آشنا شدم که 

بعدها هوادار سازمان ]چریک های فدایی خلق[ شد. 
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تظاهرات  در  را  او   57 سال  اوایل 

وقتی  مادر،  ملکه ی  خانه ی  جلوی 

بود،  نشده  عوض  حکومت  هنوز 

به  معروف  دیدم.  هیلز  بورلی  در 

این  طی  در  بود.  مسکویچ«  »اکرب 

از  شدن  رد  برای  پلیس  تظاهرات 

خیابان با ماشین به وسط جمعیت 

زد. اکرب چندین جای بدنش زخمی 

از بچه های  زیادی  تعداد  و همراه 

یک  شد.  بیامرستان  راهی  زخمی 

روز هم در مجارستان به همراه آقا 

فکری ]فریدون[ کشاورز را دیدیم.

البته در این مصاحبه ها سوال های 

مثلن  هست.  زیاد  خنده دار 

رشفی  اصغر  از  خربنگار  یک جایی 

عضو  »قلیچ خانی  می پرسد: 

چریک های فدایی خلق بود؟ هامن 

مصاحبه  لنینیسم؟«  مارکسیست 

پرونده های  بخش  دبیر  خود  را 

است.  داده  انجام  نرشیه  ویژه ی 

لواسانی  این که بگذریم مهدی  از 

چقدر واقعن فعالیت داشت؟

هم  واقعن  می آمد.  تظاهرات  توی  لواسانی  مهدی 

طفلکی زیاد ارتباطی نداشت. موقعی هم که او را 

گرفتند گویا در خانه اش یک مجسمه ی کله ی لنین 

پیدا کرده بودند یا چنین چیزی. اعالم هم کردند که دو 

نفر مصاحبه خواهند کرد. مصاحبه را هم ساواکی ها 

رفتند در خانه اش و با خودش و خانواده اش انجام 

دادند. بعد از آزادی، من یک نیم فصل دیگر در تیم 

پاس بازی کردم و بعد رفتم تیم عقاب که »فکری« 

مربی آن شده بود و او هم آمد، ولی از هامن یکی 

دو ماه بعدش که هنوز پاس بودیم، رابطه ی چندانی 

با هم نداشتیم. بعد از مصاحبه من را بردند جلوی 

چنین  در  هیچ کس  امیدوارم  کردند.  پیاده  خانه 

چقدر  بزنی  حدس  می توانی  نکند.  گیر  موقعیتی 

سخت و دردآور است. بعد از 27-28 روز و بعد از 

این که آوردندت تلویزیون و آن حرف ها را زدی، حاال 

آزاد شده یی و در واقع ولت کرده اند وسط محله.

شام در نامه یی که در روزهای انقالب نوشتید و از 

مردم عذرخواهی کردید...

درد همین است. آن نامه نیست. آن یک جزوه است 

از  قبل  سال  یک  حدود  در  که  صفحه.   70 حدود 

مهاجرانی  حشمت  شد.  منترش  آمریکا  در  انقالب 

با من متاس گرفت که بیا آرژانتین، من برای این که 

بتوانم کاری انجام دهم قول دادم که می روم. چون 

گفتم  می کردم.  بازی  آمریکا  ارت کوییِک  تیم  در 

می آیم و باشگاه هم قرار شد پانزده روز مرخصی 
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کنفدراسیون  بچه های  با  من  ولی  بروم.  که  بدهد 

چنین  گفتم:  گرفتند  متاس  که  بچه ها  زدم.  حرف 

چیزی است و شام چقدر می توانید کمک کنید؟ من 

احتیاج به وکیل خوب دارم. آن ها گفتند: ما می کنیم، 

بروم  می خواهم  گفتم:  بکنی؟  می خواهی  کار  چه 

آنجا، کاپیتان تیم هم هستم. هامن روز اول مسابقه 

پیراهنم را درمی آورم و آتش می زنم و چنین کارهایی. 

رفتیم یک وکیلی را دیدیم. این وکیل گفت: منی توانم 

تضمین بدهم که تو را تحویل ایران ندهند. چون تو 

ایرانی هستی، می روی آنجا و ایران هم االن رابطه ی 

خوبی با دولت آرژانتین دارد. بنابراین ما منی توانیم 

تضمین بدهیم که می توانیم تو را بیرون بیاوریم.

در آرژانتین هم که خونتا رس کار بود.

دیده  که  وکالیی  همین  برای  بودند.  نظامی ها  بله 

بچه های  با  من  بعد  منی توانیم.  گفتند  بودیم 

منی روم.  پس  گفتم:  کردم،  صحبت  کنفدراسیون 

از  یکی  چون  بود  کرده  تبلیغ  خیلی  هم  باشگاه 

دو نفری بودم که آن موقع از لیگ آمریکا به جام 

چرا  پرسیدند  باشگاه  مسئولین  می رفتم.  جهانی 

منی روی؟ گفتم جریان این است. گفتند: پس اعالم 

نکن تا ما زمانش را به تو بگوییم. هفته ی بعد یک 

و  دادند  ترتیب  مصاحبه ی مطبوعاتی در سن خوزه 

را دعوت کردند. من  رادیو و روزنامه ها  خربنگاران 

آنجا اعالم کردم که به چه دلیل منی روم. گفتم در 

و  است  شکنجه  است،  زندان  است،  اختناق  ایران 

بنابراین من تحریم می کنم و منی روم. بعد بالفاصله 

اردشیر زاهدی در نرشیه ی سن فرانسیسکو کرونیکل 

خیلی  داد.  دندان شکن  جواب  یک  قول خودش  به 

این طور  اصلن  فرد  این  که  صورت  این  به  پُرمایه. 

گه خوردم نامه  شد  زندانی  وقتی  حتا  این  بوده، 

نوشته و آمده بیرون. به او کمک کردند و در نهایت 

این که اصلن این فرد در تیم انتخاب منی شده و الکی 

خربنگار  ماجرا  این  از  بعد  است.  کرده  را  کار  این 

سن فرانسیسکو کرونیکل آمد سن خوزه و مصاحبه ای 

با من کرد که در آن واقعه را رشح دادم. بعد از این 

کرده  آماده  و  نوشته  با حسین  که  را  من جزوه یی 

این صحبت 8 ماه  بودیم در آمریکا پخش کردم و 

قبل از انقالب است. این جزوه هم چنین در کنگره ی 

لس آنجلس  در  فدایی  سازمان  هوادار  کنفدراسیون 

در  کمونیست ها  اتحادیه ی  احیای  کنفدراسیون  و 

برکلی  در  مثلن  شد.  پخش  وسیعی  طور  به  برکلی 

بچه های دبیرخانه ی کنفدراسیون احیا محبت کردند 

و جزوه را تایپ کردند، فرامرز]طلوعی[ سمنانی، که 

در جمهوری اسالمی اعدام شد، خیلی محبت کرد. 

پرویز شوکت هم در چاپخانه ی خودش نزدیک به سه 

هزار نسخه چاپ کرد و واقعن هر سه هزار نسخه 

شد.  پخش  احیا  کنفدراسیون  کنگره ی  سه شب  در 

دوباره دو هزار نسخه چاپ کردم که هفته ی بعدش 

به لس آنجلس  فدایی  کنگره ی هواداران سازمان  به 

بردم و دو هزار نسخه را در آنجا پخش کردم. بعد 

از شش-هفت ماه هم انقالب شد و به ایران آمدم. 

به ایران که آمدم چند نفر از هامن بچه هایی که در 

ستاد ]سازمان چریک های فدایی خلق[ بودند گفتند 

بیا دوباره این را چاپ کن. در واقع من این جزوه را 

در ایران با تغییراتی در ناِم کتاب که در چاپ اول 

با  »سخنی  به  بود  جانبازانش«  و  خلق  از  »پوزشی 

نوشته های  و  مصاحبه ها  کردن  اضافه  با  و  خلق«، 

امان  منتها  کردم.  چاپ  انگلیسی زبان  روزنامه های 

از این دوستان توده یی! این جزوه به دست رحامن 

منی دانستم  اصلن  من  می رسد،  کیهان  در  هاتفی 

رحامن هاتفی در روزنامه ی کیهان کار می کند چون 

من با برادرش رحیم همکالس بودم و عضو کمیته ی 

پنج نفره ی دانشرسای عالی بود که بعد در جمهوری 

اسالمی اعدام شد. خالصه کیهان نوشته یی را بر اساس 

انقالب  انگار من حاال که  آن جزوه منترش می کند. 

شده تقاضای پوزش و بخشش دارم. در صورتی که 

هشت ماه قبل با همین فرامرز سمنانی در برکلی 

عوض  را  اسمش  می گفت  که  داشتیم  بحث  و  جر 

بگذار  جانبازانش«،  و  خلق  از  »پوزشی  نگذار  کن. 
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»پوزشی از خلق و مبارزانش«. گفتم 

بابا من در همین یک سالی که اینجا 

مسلحانه  جنگ  رس  شام  با  هستم 

دعوا کردم حاال تیرت را تغییر بدهم؟ 

از  دارد،  تیرت معنی  این  به هر حال 

قصد گذاشته ام جانبازانش و از چنین 

فضایی پوزش می خواهم. به هر حال 

کیهان کار زشتی کرد و روی صفحه ی 

را  تیرتها  آن  و  گذاشت  عکس  اول 

زد که من بالفاصله رفتم تحریریه ی 

گفت:  و  آمد  هاتفی  رحامن  کیهان. 

از دستم  نداشتم،  به رشفم من خرب 

این  است،  شلوغ  رسمان  رفته،  در 

من  کرده اند،  پدرسوختگی  بچه ها 

هم  روزی  فردای  می کنم.  جربان 

پس فردای  یعنی  بودم،  رفته  من  که 

نه  »نامه«  اصطالح  به  آن  انتشار 

هامن جایی که آن را منترش کرده بود، یعنی نه روی 

یک  در  و  داخلی  صفحات  در  بلکه  اول،  صفحه ی 

ستون کوچک زد که این طور نبوده و این جزوه یک 

سال قبل چاپ شده بوده است.

پس من سوامل را تصحیح می کنم. شام در آن جزوه 

یک  کردند  بازداشت  را  شام  وقتی  که  نوشته یید 

آمپول  این  ماجرای  کردند.  تزریق  شام  به  آمپولی 

چه بود؟

من آنجا اسم یک پزشکی را هم می برم، پزشکی که 

آمد دم سلول چون گفته بودم غذا منی خورم و مثلن 

اعتصاب غذا کرده بودم، برای این که ضعیف نشوم 

این  که  است  این  واقعیت  داد.  قرص  و  زد  آمپول 

تصحیحش  یک جایی  باید  که  بود  مواردی  از  مورد 

بیشرت  این  کجا.  منی دانستم  خب  ولی  می کردم، 

پرویز  می گفت:  که  بود  صدری  حسین  حرف های 

این ها آمپول می زنند، این ها فالن می کنند. در واقع 

دکرتی  آن  شاید  گفتم  و  شد  باورم  کم کم  هم  من 

که آمد و آمپول زد همین بود. این دکرت، دکرتِ تیم 

ملی بود و دوست پرویز دهداری. چون ارتشی بود 

مناف  جریان  بود.  شده  هم  مشرتک  کمیته ی  دکرت 

بودم  بیرون  وقتی  را  بود  شده  که  شکنجه هایی  و 

همین دکرت به من گفته بود. من البته رفتم و بعدن 

او را دیدم، گله هم کرد و حق هم داشت. ولی خب 

در آن موقعیت چنین تصوراتی هم ایجاد می شود و 

حسین هم خیلی ارصار داشت.

ولی این که شام را تهدید می کردند که به همرستان 

تجاوز می کنیم چه بود؟

امروز که با فاصله نگاه می کنم به نظرم یک بلف 

بود. او را به هوای این که می خواهند مالقاتی بدهند 

آورده بودند دم در ورودی سوم اسفند شهربانی که 

من  عضدی  پیداست.  مشرتک  کمیته ی  در  آنجا  از 

باز  شهربانی  حیاط  توی  که  کمیته  در  دم  آورد  را 

این  از  می شود، در شهربانی را نشان داد هر چند 

را  چیزی  بود  بعید  روحی  حالت  آن  در  و  فاصله 

»عطاپور«  دکرتحسین زاده  گفت  و  ببینم  خوبی  به 
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را  کار  این  دارد  تصمیم 

بکند.

بازجوهای شام در ساواک 

چه کسانی بودند؟

که  بود  این  ماجرا  ببین 

من  اول  روز  پنج شش  تا 

می بردند  منی زدم.  حرف 

شب  هر  می آوردند.  و 

]هوشنگ[  یک  ساعت 

را  من  و  می آمد  قبادی 

خودش.  اتاق  به  می برد 

هم  دیگر  نفر  یک 

می کردند،  تحقیر  می آمد. 

شو.....،  لخت  می گفتند 

می کردند  تهدید  خالصه 

بعد  منی کردند.  کاری  اما 

از 6-7 روز برای خودشان 

هم روشن شده بود که ما 

کار خاصی نکرده ایم. روز 

دهم بود، ساعت ده شب 

انفرادی  نگهبان در سلول 

را باز کرد و گفت: بازجو 

من  و  می خواهد  را  تو 

را برد پایین. برد داخل اتاقی و در را بست. میزی 

بود، من نشستم پشت آن میز و مردی هم پشت 

بود.  نشسته  داشت،  قرار  آن سوتر  که  بزرگرتی  میز 

گفت: من را می شناسی؟ گفتم: نه! گفت: اما اسمم 

را خوب می شناسی. اینجا و آنجا خیلی در مورد من 

تبلیغ کردی. گفتم: من اصلن شام را ندیده ام. گفت: 

من رسهنگ زمانی ام. -هامن که به خرسو روزبه تیر 

زد- این حرف ها را تو گفته ای دیگر. به من گفت: 

بازجویی تو را داده اند به من و من بدبخت شده ام. 

پرسم از خانه قهر کرده و رفته. من عکس های تو را 

از در و دیوار خانه کندم با من قهر کرده و رفته. 

لجبازی نکن، این عطارپور بی ناموس پستان مادرش 

و  حرف ها  این  از  کلی  نکن.  لج  تو  گرفته،  گاز  را 

می خواهم  و  هستم  تو  طرفدار  من  این که  خالصه 

باز و  آن موقع قصه ی  ما هم  کنم.  بازجویی  را  تو 

این هامن  فکر می کردیم  و  بودیم  را شنیده  کبوتر 

است. ولی واقعن نبود. رسهنگ ]علی اصغر[ زمانی 

جزو بازجوهای شهربانی بود و ]رضا[ عطارپور که 

زمانی  رسبازجو،  بود  شده  داشت  کمرتی  سابقه ی 

مرداد   28 کودتای  از  بعد  توده یی های  بازجوی  که 

او  به هر حال  بود.  این قضیه شاکی  از  بود خیلی 

 30-25 آن  قطر  که  داد  نشان  من  به  را  پرونده یی 

سانتیمرت می شد، یک ضبط صوت هم بود و هفت-
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نوار بغل ضبط صوت، گفت: شام خوردی؟  هشت 

گفتم: بله! گفت: خب من االن تو را آورده ام خودم 

می روم می خوابم، صبح ساعت شش نگهبان می آید 

و تو را به سلول می برد، من ساعت 10 تو را برای 

بازجویی می خواهم، این ها را هم نگاه کن و بخوان، 

همه چیِز تو توی این پرونده هست، از روی این ها 

به من بازجویی پس بده. من باز هم باورم منی شد. 

نیم ساعتی دست به هیچ چیز نزدم، بعد یواش یواش 

بعد  و  پرونده  آخر  تا  رفتم  و  زدم  ورق  را  پرونده 

هم نوارها را گذاشتم. برای همین است که االن با 

قاطعیت می گویم که خودشان هم فهمیده بودند که 

واقعن هیچ چیز در پرونده نیست. خیلی ها گزارش 

داده بودند. برخی بچه های تیم ملی و خربنگاران. 

از برخی هم  همین اصغر رشفی گزارش داده بود. 

خواسته بودند در مسافرت ها گزارش بدهند که من 

با چه کسانی متاس می گیرم، چه کسانی می آیند. از 

آن ها خواسته بودند اگر می توانند عکس بگیرند و 

چنین چیزهایی. چند فتوکپی از هامن دست خط های 

بودم.  نوشته  را  لغات  معنی  کتاب ها  توی  که  من 

نوارها دیگر اوج فالکت بود. ما پنج نفر بودیم که 

کمیته ی دانشگاه را درست کرده بودیم. من بودم، 

در  انقالب  از  بعد  که  بانه  کریمی  هاتفی،  رحیم 

درگیری های کردستان کشته شد، و یکی از بچه های 

به  بود  هم  فردی  منی آید،  یادم  اسمش  که  فیزیک 

اسم َسَندگُل که سال قبلش یک ماهی بازداشت شده 

که  بود  بلوچستان  و  سیستان  معلم های  از  و  بود 

آمده بود دانشرسا لیسانس بگیرد. ما با تصور این که 

او زندان رفته و اهل این کار است، به ویژه با ارصار 

کریمی بانه، او را وارد کمیته کرده بودیم. جلسات 

را هم در خانه ی او در نظام آباد می گذاشتیم چون 

می گفت کسی نیست و من راحتم. ما هر دو هفته 

یک بار در خانه ی او جلسه داشتیم. خانه ی او اتاقی 

انتهای  بود،  مرت   8 طول  و  مرت   5 عرض  با  قدیمی 

اتاق را پرده کشیده بودند که مثلن اساس و لحاف 

من  او می گفت: خانم  بعد  نباشد،  پیدا  و تشک ها 

مذهبی است و جلو منی آید، ولی از زیر پرده به ما 

به جای  آن پشت  معلوم شد  بعدن  چای می دهد. 

و صدای  بوده  نشسته  همرس سندگل یک ساواکی 

ما را ضبط می کرده که توی این نوارها بود. من که 

آمدم بیرون همه این ماجرا را فهمیدند و با این که 

سال آخر لیسانسش بود رسیع او را از دانشرسا بردند 

و گفتند امتحان ها را هم بیرون بده.

پس بر این اساس بازجویی پس دادید؟

است  این طوری  دیدم  وقتی  من  حال  هر  به  بله! 

گفتم:  دادم.  پس  پرونده  اساس  بر  را  بازجویی ها 

رابطه ی  هیچ کس  با  اما  کرده ام  را  کارها  این  بله 

تشکیالتی نداشته ام. حتا اسم حسین را هم نیاوردم. 

در مورد لواسانی هم گفتم: هامن طور که به دیگران 

پرسیدند:  کتاب می دادم.  او هم  به  کتاب می دادم 

کتاب ها را از کجا آورده یی؟ گفتم: همه را از خارج 

آورده ام. بازجویی ها که متام شد و آقای زمانِی بازجو 

می کنم  فکر  کرد،  خدمت  من  به  خودش  قول  به 

بیست روزی گذشته بود و دیگر در آن شش-هفت 

روز آخر خودم هم روحیه ام را باخته بودم و آن ها 

هم دنبال مصاحبه بودند. عضدی و عطارپور آمدند 

و با من حرف زدند.

از  تعدادی  ساواکی ها  از  غیر  گویا  تلویزیون  در 

مطبوعاتی ها هم بودند.

بله! رسدبیر کیهان ورزشی بود.

مهدی دری؟

]حبیب[  ملی،  تیم  مربی  رنجرب،  محمد  دری.  بله 

از  هم  خربنگار  دو  بهمنش،  عطاالله  روشن زاده، 

روزنامه ی اطالعات بودند. 

با  نزدیکی  رابطه ی  چون  شام  قلیچ خانی  آقای 

سابقه ی  هم  بهمنش  و  داشتید  بهمنش  عطاالله 

بعدها  اصلن  آیا  داشت  توده  حزب  در  عضویت 
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به  را  آن ها  ترتیبی  به چه  که  کردید  او صحبت  با 

تلویزیون آورده اند؟

عضو  گذشته  در  دو  هر  دری  مهدی  و  او  *اصلن! 

سازمان جوانان حزب توده بودند. حاال داستانی را 

جعفر  قبل  سال  چهار-پنج  حدود  می گویم.  برایت 

بین املللی فوتبال رسطان داشت و در  نامدار، داور 

او  از فوتش من رفتم دیدن  آمریکا فوت کرد. قبل 

و در خانه ی نامدار، روشن زاده را دیدم. روشن زاده 

برایم تعریف کرد: »اوایل سال 1350 یک آقایی به 

من زنگ زد، گفت: من تهرانی هستم و از ساواک 

زنگ می زنم، از سلطنت آباد. گفت: شام فردا ساعت 

از رییسم که  بیا دفرت من کارتان دارم. من رفتم   9

]محمود[ جعفریان بود اجازه گرفتم و او هم گفت 

معرفی  را  خودش  آقایی  یک  و  رفتم  برو.  حتمن 

با تیم ملی  کرد و گفت: شام دو هفته ی دیگر که 

لحظات  متام  در  داری  وظیفه  می روی،  مسابقه  به 

مواظب قلیچ خانی باشی و ببینی با چه کسی متاس 

می گیرد.« حاال این قبل از ماجرای دستگیری ماست. 

هتل  یک  در  اصلن  ما  گفتم  او  به  »من  می گوید: 

و  شامست  وظیفه ی  این  نه  گفت:  او  و  نیستیم. 

میهن و اینها. خالصه بعد از این که ما از آن مسافرت 

من  آقا  گفتم:  خواستند.  را  من  دوباره  برگشتیم 

زیاد  را هم  قلیچ خانی  اصلن خود  ندیدم،  را  کسی 

]رضا[  این منشی  از  بعد  ماه  پنج-شش  منی دیدم.« 

ساعت  صبح  روشن زاده  گفت:  و  زد  زنگ  قطبی 

هشت و نیم با کراوات و کت شلوار دفرت آقای قطبی 

باش. می گفت من صبح که وارد دفرت قطبی شدم، 

در دیگر دفرت که به یک سالنی باز می شد، باز بود 

این  و  دیگر  نفر  چند  و  ]قلیچ خانی[  تو  دیدم  و 

طرف هم دکرت حسین زاده ]عطارپور[ که خودش را 

معرفی کرد، نشسته اند. گفت: عطارپور آمد و یک 

رسی کاغذ داد دست ما و گفت: شام می روید آنجا 

و مصاحبه می کنید. هر کدام پنج سوال را به نوبت 

می پرسید. یک سوال نفر اول و یک سوال نفر دوم 

پنج  کدام  تا هر  یکی می چرخد  یکی  و همین طور 

بپرسند. می گفت:  را  بعضی ها چهار سوال  و  سوال 

خالصه مصاحبه را کردیم و بعد هم تو آزاد شدی. 

به  تهرانی  آقای  دوباره  که  بود  گذشته  سالی  یک 

من زنگ زد. رفتم. می گفت: باید مراقب قلیچ خانی 

باشی دارد می رود فالن مسابقه. گفتم: آقا! مگر این 
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را  کار  این  باید  به هر حال  نکرده؟ می گوید:  توبه 

بکنی باالخره قطبی متاس می گیرد و وساطت می کند 

که دست از رس او بردارند.

حرف هایی که شام در مصاحبه گفتید قبلن با شام 

چه  باید  که  بودند  گفته  یعنی  بود؟  شده  مترین 

چیزی بگویید؟

زاده  حسین  و  عضدی  توسط  قبلن  سؤال ها  متام 

به من نشان دادند،  بار  نوشته شده بود و دو سه 

ارصار  عطارپور  و  عضدی  مشخصن  که  چیزی 

من  که  است  خطی  چند  نشود  اشتباه  که  داشتند 

واقع  در  می گفتم.  باید  مصاحبه  آن  انتهای  در 

را  سواالتی  که  بود  این  در  هوشیاری شان  همه ی 

آن ها  مشابه  تغییر  کمی  با  که  بودند  کرده  تنظیم 

در بازجویی ها رد و بدل شده بود. البته دو سه روز 

قبل از مصاحبه ی تلویزیونی هم عضدی آمد و متام 

پرسید:  بعد  داد،  من  به  کاغذ  یک  روی  را  سواالت 

قبول  گفته یی  ما  به  بازجویی  در  که  را  اینهایی  تو 

داری؟ گفتم: بله! گفت خب پاسخ این سواالت را بر 

اساس همین بازجویی ها بده. در دو سه روز قبل از 

روز مصاحبه چنین رس و کله هایی با من زده بودند. 

به  مصاحبه  بار   8 یا   7 از  بیش  مصاحبه  روز  البته 

خاطر حرف اشتباه من و یا سؤال کننده ها قطع شد 

و دوباره پر شد. راستش به یاد آوردن آن روز هنوز 

هم بعد از گذشت 47 سال بسیار سخت و زجرآور 

است. ما را 28 اسفند آزاد کردند. یک هفته بعد از 

بود،  شهربانی  رییس  که  صدری  تیمسار  چون  آن، 

برای آزادی افرسانش اصغر رشفی و مالکیان و حسن 

بود، رسهنک صادقی  حبیبی خیلی زحمت کشیده 

رییس باشگاه پاس که من و لواسانی هم بازیکن آن 

باید همه برویم برای عید دیدن  تیم بودیم، گفت 

رییس شهربانی. توی راه که داشتیم می رفتیم مهدی 

ما  آقا  بگوییم  آنجا  می رویم  که  ما  گفت:  لواسانی 

خانه نداریم، به ما خانه بدهند. من انگار آب رسد 

ریخته باشند روی رسم. گفتم: خجالت بکش ما باید 

رسمان پایین باشد، درست است که مردم عادی هنوز 

وقتی ما را می بینند دوال راست می شوند و تربیک 

شده.  گهی خورده  چه  که  اما منی فهمند  می گویند 

روشنفکران  بین  در  اما  بودند  این طور  عادی  مردم 

وضع فرق می کرد. بواقع من چهار پنج سال خجالت 

می کشیدم رسم را موقع راه رفنت باال بگیرم و اصلن 

که هنوز هم  عادتی شد  یک  به  تبدیل  کم کم  این 

این کالهی  نگاه منی کنم،  را  آدم ها  من هست،  در 

سخت  خیلی  است.  همین  برای  می گذارم  که  هم 

و  می کنم  فکر  موضوع  این  به  همیشه  من  است. 

می بینم چقدر حرفی که به تیمسار نصیری رییس آن 

زمان ساواک در سلطنت آباد زدم واقعی بود، چون 

ساواک من را کشید باالی دار و طناب را سفت نکرد، 

هامن باال نگاه داشت تا تتمه ی هرچه مانده از بین 

ساعدی  که غالمحسین  من وضعیتی  نظر  به  برود. 

دچارش شد یک واقعیت بود، نتوانست با آن مواجه 

فرار  مصاحبه  آن  از  تا  خورد  مرشوب  هی  و  شود 

کند. من شانس آوردم. البته این را بگویم از حدود 

این جریان من صبح می رفتم یک  از  بعد  ماه  یک 

آبجو  و  بود  مولن روژ  سینام  باالی  که  آبجوفروشی 

دانشرسا  از   11 ساعت  یعنی  می خوردم.  ودکا  و 

دانشرسا  توی  منی توانستم  اصلن  بیرون.  می آمدم 

مبانم و نگاه بچه ها را تحمل کنم. می آمدم بیرون و 

می رفتم توی این کافه و آنجا بودم تا دو و نیم-سه 

که می رفتم مترین. مست بودم. مربی تیم ملی هم 

که آقا فکری باشد می گفت: الاقل وقتی می خواهی 

تا نزدیک  بیایی مترین چایی توی دهنت بریز. من 

می کردم  بازی  فوتبال  ماجرا  این  از  بعد  ماه  شش 

بعد  کنم.  بازی  بتوانم  که  می خوردم  مرشوب  اما 

بردند  و  کردند  ماشین  سوار  مرا  آمدند  ساواکی ها 

را  روشنفکرها  نکن!  گفت:  عضدی  همین  کمیته. 

ول کن، مگر ندیدی مردم قرآن به رس گرفتند برای 

آزادی ات؟ مگر ندیدی مردم چقدر خوشحال شدند 

نداشت.  اثری  اینها در من  منتها  آزاد شدی؟  وقتی 

تا یک بار حسین صدری آمد و گفت: پرویز من در 
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مورد وضعیت تو با مصطفا حرف زده ام و او گفت: 

می تواند  آدم  نیست،  این  راهش  بگو  من  قول  از 

زندگی کند و در زندگی با شکست هایش برخورد و 

آن ها را جربان کند. واقعن به خاطر حرف مصطفا 

که حسین به من گفت مرشوب را کنار گذاشتم و 

چسبیدم به مترین.

این طور که متوجه شدم شام بعد از آزادی هم، در 

سال های بعد هم چنان با حسین صدری و کامبیش 

ارتباط بودید.  با مصطفا شعاعیان در  او  از طریق 

یعنی فعالیت را کنار نگذاشتید؟

به  خیلی  گذاشتم  کنار  را  مرشوب  این که  از  بعد 

خانه ی حسین می رفتم. پدر و مادر حسین فرهنگی 

آبگوشتی  برای مان  معمولن  هم  مادرش  و  بودند 

پیدا  را  خودم  وقتی  است  طبیعی  می گذاشت.  بار 

دوباره  می کردم.  دنبال  را  همه چیز  دوباره  کردم 

با  می بردم.  دانشرسا  به  را  اطالعیه ها   51 اواخر  از 

دوباره  می رفتم  که  خارج  داشتم.  ارتباط  بچه ها 

از  یکی  مثلن  می دیدم.  را  کنفدراسیون  هواداران 

که  است  مونیخ   1972 املپیک  اتفاق ها  مهم ترین 

می شود تابستان 1351. بچه های کنفدراسیون تعداد 

زیادی از صندلی ها را گرفته بودند و روزهای بازی 

خیلی  هم  خودم  من  می آمدند.  ورزشگاه  به  ایران 

نگران برخورد بچه ها بودم. ولی واقعن هیچ حرف 

بوسیدند. من هم  را  و من  آمدند  نزدند، حتا  بدی 

کاپیتان تیم بودم و از هامن سفر دوباره اعالمیه ها و 

نوارهای شان را آوردم.  در سال 52 هم شبی از مترین 

شهریور   25 میدان  در  صادقی  محمد  خانه ی  رفتم 

]هفت تیر[. نشسته بودیم که گفتم به خانه زنگ 

نشوند.  دلواپس  که  می آیم  دیر  بگویم  و  بزنم 

خانه مان آن زمان کوشک بود. زنگ زدم دیدم یک 

قلیچ خانی  آقای  گفت:  برداشت.  را  گوشی  آقایی 

شامیید؟ گفتم: بله! شام؟ گفت: گوشی خدمتتان و 

گوشی را به همرسم داد. او گفت: آقایان از کمیته ی 

اینجا هستند.  از ساعت 9 شب  و  آمده اند  مشرتک 

خالصه دوباره گوشی را به طرف داد و مأمور گفت: 

شام کجایید ما بیاییم دنبالتان؟ گفتم: نه! من همین 

االن خودم را می رسانم. تنها کاری که کردم این بود 

که صندوق عقب ماشین پر از اطالعیه بود، همه  را 

ریختم توی یک کیسه و دادم به محمد صادقی که 

ماشین  یک  دیدم  رساندم  که  را  خودم  کند.  پنهان 

گشتی ایستاده و عقب تر هم یک ماشین دیگر، مرا 

به  بود که  نیم شب  سوار کردند. ساعت دوازده و 

کمیته ی مشرتک رسیدیم و مرا تحویل افرس نگهبان 

دادند که رییس دفرت عطاپور بود.

این بازداشت چقدر طول کشید؟

نامش رضا  نگهبان  افرس  این  توضیح می دهم.  االن 

مقدم بود که بک راست تیم الربز بود. یک بار که به 

آملان رفته بودم بچه ها پرسیدند تو مقدِم فوتبالیست 

در  است  ساواکی  او  گفتند:  آره  گفتم:  می شناسی؟ 

سفارت ایران در آملان. این مقدم هم فهمیده بود که 

نوبت  پرویز من  ما می دانیم ساواکی است. گفت: 

گشتی ها  به  حسین زاده  صبح  از  نبود،  نگهبانی ام 

گفته بود که تو را بیاورند. گفتم با اجازه تان امشب 

من افرس نگهبانی می مانم. البته حسین زاده فهمید 

به خاطر تو می گویم. خالصه من را برد توی اتاقش 

نکن! عضدی  بیا!  کوتاه  تو رو خدا  پرویز  و گفت: 

قرار است 6 و 7 صبح بیاید بازجویی. گفتم: تو از 

قدیم  از  تو  می دانم  گفت:  می کنی؟  کار  اینجا  کی 

وضعیت من را می دانی، ولی به خدا من شکنجه گر 

نبوده ام، بازجویی نکرده ام. کارمند ساده ی کمیته ی 

حسین زاده  دفرت  رییس  شده ام  تازگی  و  مشرتکم 

او  من.  پیش  آمد  مقدم  انقالب  از  بعد  )عطاپور(. 

بازجوییش  بچه ها  ستاد  توی  میکده.  ستاد  بردم  را 

کردند هیچ کس رضا را ندیده بود برای همین بعد از 

دو روز بازجویی و تحویل دادن اسلحه اش، رفت ولی 

یک هفته بعد توسط کمیته ی مدرسه ی رفاه دستگیر 

شد که پس از یک ماه آزاد شد. در واقع بازجو نبود 

و هامن طور که گفته بود کارمند کمیته بود. به هر 
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حال صبح عضدی آمد و رشوع کرد که آقا تو دوباره 

داری کاری می کنی که مجبور شویم تو را بگیریم، 

رفتی روی خودت کار کرده یی ولی خیال می کنی ما 

اینقدر خریم که بیاییم دوباره تو را بگیریم که رس 

و صدا  بی رس  می توانیم  ولی  نه!  بلند شود  و صدا 

ترتیبت را بدهیم. خالصه حرف هایی از این دست. 

این بود که شام بروید ترتیب هایی  من هم جوابم 

که می خواهید بدهید، هر کاری می خواهید بکنید. 

ماشین  یک  سوار  را  من  که  بود   1 ساعت  تقرینب 

کردند و بردند جلوی خانه پیاده کردند.

شام چندین بار با خربنگاران درگیر شده اید ماجرای 

اطالعیه سندیکای خربنگاران بر علیه شام چه بوده 

است؟ 

اردو  توی  ملی.  تیم  مربی  بود  شده  اوفارل  بله! 

بچه ها را به او معرفی کردند. بیست وچهار ساعت 

بعد  به  این  از  که  کیهان  با  کرد  مصاحبه یی  بعد 

توی  بیاید  اجازه  بدون  ندارد  حق  خربنگاری  هیچ 

اردوی تیم ملی برای مصاحبه با بازیکنان. هر کسی 

می خواهد بیاید باید بیست وچهار ساعت قبل متاس 

تآکید  در ضمن  کنند.  تعیین  وقت  برایش  و  بگیرد 

و  است  کار  این  مسئول  تیم  کاپیتان  که  بود  کرده 

خربنگاران باید با او متاس بگیرند. جنجالی هم روی 

این شد و گذشت. یک هفته بعد من اتفاقی داشتم 

پله های  روی  راهرو  بیرون  در  دیدم  می شدم  رد 

آقای  یک  و  نشسته اند  بچه ها  از  تعدادی  داوودیه 

حرف  آن ها  با  و  نشسته  آ ن ها  کنار  هم  جوانی 

می زند. حدس زدم خربنگار است، گفتم: آقا ببخشید 

اینجا یا مهامن این  شام به عنوان خربنگار آمده اید 

بچه ها هستید؟ گفت: هر دوتا! گفتم: نه! منی توانی 

هر دوتا باشی. فقط می توانی مهامن این ها باشی، 

باید  که  آن هایی  گفت:  بگیرد.  اجازه  باید  خربنگار 
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و  را گرفتم  نیستیم. رسیع گوشش  ما  بگیرند  اجازه 

کشان کشان بردمش جلوی در و نگهبان داوودیه را 

صدا کردم و گفتم: این آقا را بیندازید بیرون. خالصه 

اول  صفحه ی  در  اطالعیه  یک  صبح  فردا  و  رفت 

روزنامه ی آیندگان زدند که قلیچ خانی می گوید متام 

اخبار مملکت دروغ است. عنوانش هم بود: »نامه ی 

رسگشاده به رسپرست سازمان تربیت بدنی و معاون 

نخست وزیر« که یعنی ربط ماجرا به نخست وزیری 

و از آن طریق به ساواک را هم گوشزد کنند. نوشته 

بودند که خربنگار ما رفته بوده، او خربنگار ما را زده 

و گفته این مملکت این طوری است و اخبار دروغ به 

خورد همه می دهند. همه تعجب کردند. من خودم 

در  این  هستند.  نامرد  اینقدر  این ها  یعنی  گفتم: 

واقع به ریشه زدن است. خدا پدر کامبیز آتابای را 

بیامرزد، آن زمان رییس فدراسیون فوتبال بود. ظهر 

من  چطوری؟  پرویز  گفت:  و  اردو  توی  آمد  دیدم 

آیندگان را دیدم و خیلی ناراحت شدم، می دانستم 

تو هم االن ناراحت می شوی، ما بازی های حساسی 

بود.  راه  در  آسیایی  جام  واقع  در  داریم.  رو  پیِش 

خیلی  زدم،  حرف  نصیری  تیمسار  با  من  گفت: 

عصبانی بود و یک خورده او را نرم کردم اما اگر یک 

موقع زنگ زدند حتمن برو. فردای هامن روز نصیری 

را  و گفتم شام من  رفتم سلطنت آباد  مرا خواست. 

طناب  اما  دار  باالی  بردید  و  خیابان  وسط  آوردید 

را سفت نکشیدید که متام کنید، من را آن باال زنده 

مسخره ام  و  بروند  و  بیایند  مردم  که  داشتید  نگاه 

فارغ التحصیل  وقتی  از  گفتم:  این  بر  عالوه  کنند. 

شده ام هیچ کجا به من کار نداده اید و صالحیت من 

را تائید نکرده اید. گفت: تربیت بدنی به تو پیشنهاد 

داده. گفتم: تربیت بدنی به من پیشنهاد داد کارمند 

مراکز  به  بروم  می خواهم  من  بشوم،  بدنی  تربیت 

آموزشی چون رشته ام این است. گفت: بروی جاهای 

ساواک  می خواهی  اگر  تازه  کنی؟  شلوغ  آموزشی 

بچه  کند  تائید  برای چنین جاهایی  را  تو  صالحیت 

که شیر می خواهد باید یک ونگ ونگی بزند. گفتم: 

تیمسار یک بار من را کردید رس دار و آن باال رهایم 

کردید، تجربه پیدا کرده ام که اگر این بار بروم رس دار 

چکار کنم. گفت: ببین! همین جا هم داری می گویی. 

فکر نکن معروفیت داری. این دفعه کاری می کنیم 

که نفهمی اصلن چه اتفاقی افتاده. من حاال خودم 

به آتابای می گویم باید چه کار کند. برو بیرون! و 

زده  آخر  سیم  به  من  می گفت.  راست  هم  واقعن 

بودم.

با این اوصاف چرا دوباره بازداشت نشدید؟

به  نیازی  دیگر  بودند  کرده  من  با  آن ها  که  کاری 

کاری  کارها.  نوع  این  برای  هم  آن  نبود،  گرفنت 

نداشت  شک  جامعه  روشنفکری  محیط  که  کردند 

که من همکار ساواک هستم. با هیچ گروه سیاسی 

ارتباط نداشتم برای همین تک نفره به آب و آتش 

گفتم  که  آزادی هامن طور  از  بعد  هفته ی  می زدم. 

با بچه های پاس برای تربیک سال عید رفتیم دیدن 

رییس شهربانی. وارد حیاط شهربانی شدیم، همه ی 

رسهنگ  تیم  رسپرست های  و  بودند  بازیکن ها 

صادقی و رسگرد اسداللهی هم بودند. اگر بخواهی 

اتاق رییس شهربانی باید از جلوی در  بروی طرف 

رد شوی.  می شد  باز  حیاط  به  که  کمیته ی مشرتک 

و  حسین زاده  ناگهان  می شدیم  رد  آنجا  از  وقتی 

اسداللهی  آمدند.  بیرون  در  از  دیگر  نفر  دو  یکی 

این ها  به  آقای حسین زاده خیلی ممنون که  گفت: 

این  نداره!  تشکر  گفت:  حسین زاده  کردید.  کمک 

حرام زاده یی که من می بینم فکر کنم چند ماه بعد 

باید در کوه های مرزی بگیرمش.

شاهپور  حضور  در  خربنگاران  با  هم  دیگر  یک بار 

درگیر   1355 سال  در  مونرتال  املپیک  در  غالمرضا 

می شوید. ماجرای این درگیری چه بود؟

به املپیک مونرتال که رفته بودیم، هم زمان منایشگاه 

بین املللی هم بود و ایران هم در منایشگاه بین املللی 

غرفه داشت. یک شب گفتند همه با هم می رویم 
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تیم  اصلی  رسپرست  رفتیم  که  آنجا  شام.  برای 

 13 از  یکی  که  بود  عصار  سیف]الدین[  رسهنگ 

کمیته  در  من  که  زمان  آن  بود.  اوین  شکنجه گر 

بودم یک بار هامیون بهزادی را آورد مالقات من که 

هامیون بهزادی ده دقیقه گریه می کرد که می گویند 

من علیه تو گزارش داده ام، به خدا این طور نیست. 

از  یگانگی  اسامعیل  بودیم،  که  آنجا  ما  خالصه 

اعضای هیات مدیره ی سندیکای خربنگاران هم آنجا 

بود که آن اطالعیه را داده بودند. شاهپور غالمرضا 

و آتابای هم با هم ایستاده بودند و گیالس مرشوب 

هم دستشان بود. من و علی پروین و محمد صادقی 

ایستاده  این ورتر  بچه ها  از  نفر  هفت-هشت  و 

بودیم. اسامعیل یگانگی آمد رشوع کرد دست دادن 

دراز  هم  من  سمت  به  را  دستش  بچه ها.  این  با 

کرد، من گفتم: من آخه با کسی که آدم فروش است 

کرده یی  دراز  را  دستت  چطور  تو  منی دهم،  دست 

گفت:  برافروخته  بدهی؟  دست  من  با  می خواهی 

کار  البته  من  می بینی  حاال  گفت  تا  می بینی.  حاال 

آن  دادم،  او  به  چارواداری  فحش  ولی  کردم  بدی 

آتابای و شاهپور غالمرضا. یک هو  هم درست بغل 

گفتم:  پرویز!  که  رفت  چشم غره  و  برگشت  آتابای 

در  را  اطالعیه  آن  رفته  منی کشد،  خجالت  آخر 

روزنامه ها نوشته بعد آمده می خواهد با من دست 

بدهد. البته قبل از این هم با شاهپور غالمرضا یک 

برخورد دیگر داشتم، حتا قبل از ماجرای بازداشت و 

زندان. بازی های آسیایی در تایلند بود، ]ایگور[ نتو 

به ما گفت به افتتاحیه نرویم چون فردای آن روز ما 

بازی داشتیم، من و حسن حبیبی و ]حسین[ کالنی 

نفر  خرده یی  و  دویست  رفتند.  بقیه  ولی  ماندیم. 

بودند. خالصه  رفته  مختلف  رشته های  در  ایران  از 

ما توی هتل بودیم که دیدیم همین طور بچه ها را 

آوردیم  تهوع می آورند. شانس  و حالت  با رسگیجه 

کلینیکی در صد مرتی ما بود. بچه ها را بردیم آنجا 

و معلوم شد غذایی که صبح در هتل خورده بودیم 

آمد  روز شاهپور غالمرضا  آن  فردای  بوده.  مسموم 

بشقاب  یک  من  بدهد،  مانوری  یک  که  هتل  توی 

که  سالنی  در  ورزشکارها  همه ی  جلوی  را  غذا  از 

داشتیم غذا می خوردیم گرفتم جلوی دماغ و صورت 

خود  ببین  کن،  بو  را  این  گفتم:  غالمرضا،  شاهپور 

شام می توانی این را بخوری. از قبل باید به فکر ما 

می بودی.

در مورد ماجرای جام جهانی آرژانتین گویا حشمت 

مورد  در  که  می بیند  را  ولیعهد  می رود  مهاجرانی 

حضور شام در ترکیب تیم کسب تکلیف کند. مگر 

ولیعهد چه کاره ی فوتبال بود؟

هیچ کاره. ماجرا این طور بود که بچه ی شاه دبیرستانی 

بود و یک تیم دبیرستانی هم داشتند که در مسابقات 

رشکت می کرد. پنج دبیرستان شامل شهر بود که بین 

این ها مسابقه می گذاشتند. حشمت مهاجرانی مربی 

بچه ی شاه بود و علی پروین و بعضی از بچه ها را 

هم گاهی رس مترین می برد. این است که رابطه ی 

در  رفتم  وقتی  حال  هر  به  داشت.  او  با  خوبی 

این طور  ایران وضعیت  در  گفتم  آمریکا  رسانه های 

هامن  از  فهمیدند  احتاملن  حتا  خوردند.  جا  است 

اول هم قصد این بوده بروم و برنامه شان را به هم 

بریزم. اما خودشان را زدند به آن راه. البته ]حسن[ 

بودیم ولی  ما کشیده  را  روشن می گوید زحمت ها 

قلیچ خانی قرار شد بیاید. ما می دانستیم او اگر بیاید 

بنابراین  می شود.  کاپیتان  دوباره  و  است  فرم  رس 

رفتیم پیش حشمت خان و گفتیم: حشمت خان اگر 

او بیاید آرژانتین ما بازی منی کنیم.

نارص  و  پروین  علی  همراه  به  می گوید  او  بله 

حجازی رفتند و گفتند شام نباید باشید. یعنی این 

ادعا درست نیست؟

نرفنِت  ولی  باشند.  گفته  و  باشند  رفته  است  ممکن 

من ربطی به این نداشته. خود فدراسیون و حشمت 

را می دانستند. هوشنگ دیده بان  مهاجرانی جریان 

در ضمن  بود،  فوتبال  فدراسیون  دبیر  آتابای  رفیق 
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قبلن رییس ساواک خرمشهر بود. برادر این دیده بان 

مسابقات  هفته  دو  و  آمریکا  بودند  فرستاده  را 

ارت کوییک را دیده بود و خرب داده بود که پرویز 

روی فرم است. یعنی آمده بود ببیند من واقعن روی 

فرم هستم یا نه.

شام  مورد  در  که  فوتبال«  »دنیای  ویژه نامه ی  در 

یا در واقع علیه شام منترش شده است، شخصی به 

برای خودش یک پا مسعود  که  افشار،  ابراهیم  نام 

مطرح  را  ادعاهایی  است،  ورزشی نویس  بهنوِد 

می کند. مثلن می نویسد: »امروز چهل سال بعد از 

آن واقعه ]بازداشت قلیچ خانی[، رفته ام رساغ مأمور 

دستگیری  از  اطالعاتی  سال ها،  آن  امنیِت  سازمان 

حسابی  و  درست  حواس  بگیرم.  چپ  توپچی های 

می گوید:  دارد.  نوشنت  فالش بک هایش  اما  ندارد 

پرویز از شاه خانه گرفت یا نه؟ پرویز از عبده، سی 

هزار دالر گرفت یا نه؟« حاال گرفتید یا نه؟

اولن این ابراهیم افشار یکی از قلم به مزدان جمهوری 

اسالمی است که از فردای انقالب با رنگ عوض کردن 

در قالب خربنگار طرفدار انقالب رشوع به همکاری 

اسالمی  ورزشی دست ساز جمهوری  روزنامه های  با 

کرد. تنها پولی هم که من گرفتم مربوط بود به قصد 

خرید من توسط یک باشگاه ترکیه یی. مخترص این که 

قبل از بازی فینال جام ملت های آسیا در سال 1347 

از تیم شکراسپرت ترکیه یک مناینده آمد که من و 

به پول  را بخرد. رقمش هم آن موقع  جالل طالبی 

ایران نزدیک سی صد هزار تومان می شد که خیلی 

زیاد بود. شب روزنامه ها نوشتند: قلیچ خانی و جالل 

طالبی وطن را ترک منی کنند. ما رفتیم کیهان و گفتیم: 

از خودمان  را زده ییم؟ گفتند: ما  این حرف  ما کی 

ننوشته ییم. از تربیت بدنی این را به ما دادند. من و 

جالل رفتیم تربیت بدنی پرسیدیم: جریان چیست؟ 

یک نامه از دفرت مخصوص شاه به ما نشان دادند که 

گفته بودند به اینها یک مقدار از این را پول بدهید 

که مبانند و نروند. ]منوچهر[ قراگوزلو، که آن زمان 

تازه رییس سازمان تربیت بدنی شده بود، گفت: من 

می روم،  گرونوبل  به  زمستانی  مسابقات  برای  دارم 

بروم و برگردم پول شام را تهیه می کنیم و می دهیم. 

ما هم خوشحال که بناست چنین پولی بگیریم. یک 

ریاست  از  قراگوزلو  نوشتند  روزنامه ها  بعد  هفته 

تیمسار  او  جای  به  و  برکنار  بدنی  تربیت  سازمان 

]پرویز[ خرسوانی رییس سازمان تربیت بدنی شد. 

جالل  و  من  روز  آن  فردای  بیداد!  داد  ای  گفتیم: 

رفتیم تربیت بدنی. آنجا گفتند: دِر تربیت بدنی را 

بسته اند و کسی را راه منی دهند، خرسوانی گفته تا 

یک ماه می خواهد به دزدی باشگاه ها رسیدگی کند. 

ما داد و بیداد راه انداختیم. نگهبان ها رفتند باال و با 

رییس کمیته ی املپیک آمدند. اوگفت: بگذارید بروم 

تیمسار  گفت:  آمد  و  رفت  بزنم.  حرف  تیمسار  با 

شام  می کنم،  پیدا  را  نامه ها  من  ندارد.  خرب  گفته 

نامه  و  رفتیم  بعد  هفته ی  ما  بیایید.  بعد  هفته ی 

گفتیم:  خرسوانی  به  رفتیم  خالصه  نشد.  پیدا  هم 

ما نامه ی دفرت مخصوص را دیده ییم و مبلغ را هم 

برویم  نیست  نامه ها  اگر  گفته اند،  این قدر  ما  به 

می کنیم  پیدا  را  نامه ها  نه!  گفت:  مخصوص.  دفرت 

اما این طور نیست. بعد از یک هفته دوباره رفتیم 

دیدن خرسوانی و باالخره گفت: نامه پیدا شده و ما 

باید حدود 120هزار تومان به شام بدهیم. گفتیم: 

همین را بدهید. از دفرت خرسوانی که آمدیم بیرون 

دارد  دوست  تیمسار  گفت:  املپیک  کمیته ی  رییس 

کرده  منحل  خرسوانی  را  دارایی  تاج.  بروید  شام 

بود و جالل که در تیم دارایی بود مشکلی نداشت. 

گفت:  می دهید؟  چقدر  تاج  برویم  اگر  پرسیدیم: 

خیالتان از این بابت راحت باشد. هفته ی بعد دوباره 

رفتیم و نفری یک چک بیست هزار تومانی به ما داد 

و گفت این برای آمدن به تاج. گفت: تو هم از کیان 

از هامنجا  امیرآصفی  ]منصور[  به  بده. من  استعفا 

زنگ زدم، او هم به رییس باشگاه زنگ زد و رییس 

باشگاه گفت: برو چون تیمسار به باشگاه ما کمک 

می کند، امیرآصفی هم راضی است. حاال راضی هم 
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نبود من می رفتم چون نان نداشتم بخورم. پرسیدیم: 

بقیه ش چه می شود؟ خود تیمسار خرسوانی گفت: 

جام ملت های آسیا در پیش است و االن پول نداریم 

یک  بسیارخب  گفتیم:  باشد.  راحت  خیالتان  ولی 

متام  مسابقات  این  تا  می کنیم  هم صرب  نیم  و  ماه 

شود. بعد از این بازی ها ما را دعوت کردند به دفرت 

بودند.  نداده  پولی  ما  به  آنجا  تا  و  شاه  مخصوص 

تیمسار جهانبانی که رییس آجودانی دفرت مخصوص 

تیمسار  قلیچ خانی  آقای  گفت:  من  به  و  آمد  بود 

قلیچ خانی  می گوید  و  است  ناراحت  خرسوانی 

گفته می خواهد به شاه بگوید پول ما را نداده اند. 

سیصد  از  بدهند.  بوده  قرار  نداده اند.  گفتم: خب 

هزار تومان کرده اند صد و بیست هزار تومان، فقط 

هم  آن  که  داده اند  ما  به  تومان  هزار  بیست  هم 

به  می خواست  است. خرسوانی  تاج  در  بازی  برای 

شاه بگوید که من یک بخشی از این پول را داده ام 

بخشی را هم خواهیم داد. به ما هم می گفت همین 

را بگویید. من گفتم نه! اگر شاه بپرسد من راستش را 

می گویم. شاه هم آمد و رفت و چیزی هم نپرسید. 

خالصه ده روز بعد از جام ملت ها خرسوانی به هر 

کدام از ما هفتاد هزار تومان چک تضمینی داد. این 

بود کل ماجرا.

در دو مطلب از همین ویژه نامه اسم مهدی دری 

اما  ماجرا چیست  منی نویسند  ولی  می شود  مطرح 

درآورده یید.  را  دری«  آقای  »پدر  شام  می نویسند 

خودکشی  وسط  این  هم  شمشیربازی  دخرت  یک 

می کند. قضیه ی شام و مهدی دری چیست؟

از  شمشیرباز  دخرت  خودکشی  موضوع  راستش 

افشار  ابراهیم  فکر همین  و ساخته ی  اساس دروغ 

بیشرت  توضیح  به  نیازی  اصلن  است،  حزب اللهی 

نیست. این خصلت افراد عقده یی است که به این 

شایعات دامن می زنند. اما در مورد خود شخص دری 

رسدبیر سابق کیهان ورزشی حرف های گفتنی بسیار 

است. او می گفت در جوانی هوادار حزب توده بوده 

است. گیالنپور و صدرالدین الهی در کیهان ورزشی 

تا رسدبیری یک  و  بال خود گرفتند  و  پر  زیر  را  او 

دوره ی کیهان ورزشی باال کشیدند. من دری را زمانی 

شناختم که از طرف کارشناسان فوتبال به عنوان مرد 

فوتبال سال 1344 انتخاب شدم. امیرآصفی که مربی 

من در تیم کیان بود من را با خودش به ساختامنی 

در یکی ازکوچه های خیابان الله زار برد و گفت اینجا 

عکس  تو  از  است  قرار  و  است  کیهان  تحریریه ی 

دری  شدم.  آشنا  دری  با  که  بود  اینجا  از  بگیرند. 

بچه های حزب توده را که من به محفلشان می رفتم 

می شناخت. چندین سال بعد دری را گرفتند و 15 

روز در قزل قلعه بازداشت بود. علت بازداشتش هم 

این بود که روزنامه ی رستاخیز منترش شده بود، به 

او گفته بودند باید از کیهان ورزشی بیایی بیرون و 

بروی بخش ورزشی رستاخیز را بگردانی. یک خرده 

درشتی کرده بود که گرفته بودند و تهدیدش کرده 

بودند. خالصه آمد بیرون و رفت رستاخیز.

اما ماجرای دری و دستگیری من، کیهان ورزشی هر 

سال با نظرخواهی از تعداد زیادی کارشناس فوتبال 

اقدام به انتخاب بهرتین فوتبالیست سال می کرد که 

من اولین بار در اسفند ماه 1344 از طرف کارشناسان 

چهار  سه  از  همیشه  بودم.  شده  سال  مرد  فوتبال، 

ماه قبل از عید نظرخواهی رشوع می شد. در اواخر 

سال پنجاه من با رأی باالیی جلوتر از دیگران بودم. 

ولی زمانی که دستگیر شدم این نظرخواهی متوقف 

شد. بعد از آن شوی تلویزیونی آزاد شدم. جز روزی 

دیدن  به  پاس  بازیکنان  سایر  به همراه  زور  به  که 

ِرییس شهربانی رفتیم مثل آدم های مات و دیوانه از 

خانه بیرون نیامده بودم. فکر می کنم 9 اردیبهشت 

و  شد  وارد  ورزشی  کیهان  یک  با  خواهرم  که  بود 

با خوشحالی گفت که من دوباره مرد سال فوتبال 

بدتر  این  از  رضبه یی  برآمد.  نهادم  از  آه  شده ام! 

امکان پذیر نبود. گویا ساواک ول کن من نبود. دنیا 

جلوی چشامنم سیاه شده بود. آن شوی تلویزیونی 

و حاال هم مرد فوتبال سال شدن. آیا تعبیر دیگری 
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دامن  مگر  کرد  ورزشی  کیهان  عمل  این  از  می شد 

زدن به شایعه ی همکار ساواک بودن من؟

تحریریه ی  به  گریان  چشامنی  با  روز  آن  فردای 

که  کیهان ورزشی  به بخش  برای رفنت  رفتم.  کیهان 

در انتهای سالن بود باید از کنار میز بخش ادبیات 

مرتبه  یک  منی دید.  را  جایی  چشمم  می گذشتم. 

بود.  گلرسخی  گرفت. خرسو  را  دستم  مچ  شخصی 

گفت پهلوان دو دقیقه بشین. نگاهی به من کرد و 

گفت: مردم تو را بیشرت از این که فکر کنی دوست 

دارند، محکم باش و با اشاره به انتهای سالن گفت 

دوست و دشمن خودت را بهرت بشناس! تشکر کردم. 

به انتهای سالن که رسیدم چشمم به پرویز دهداری 

افتاد، فوری به طرفم آمد و بغلم کرد و گفت: دو 

کار  چه  گفتم  بهش  و  هستم  اینجا  است  ساعتی 

زشتی کرده است. من را با خودش برد بیرون. پس 

از گذشت چند ماهی باز همین پرویز خان دهداری 

با دری شد.  بود که واسطه ی دوستی دوباره ی من 

به او گفتم چرا در مصاحبه رشکت کرد؟ چرا این کار 

کثیف و غیر انسانی را کرد؟ مرتب می گفت رشکت 

در مصاحبه ی تلویزیونی اجباری بود ولی در مورد 

مردسالی می گفت: چون امتیازهای تو خیلی جلوتر 

از دیگران بود و معلوم بود که تو مرد سال فوتبال 

هستی، اشتباه کردم و فکر می کردم به نفع توست.

زمانی که من به امریکا رفتم و برای تیم ارت کوییک 

به  آمریکا  آورد  را  دخرتش  دو  دری  می کردم،  بازی 

صورت پانسیون گذاشت خانه ی ما. ده روز قبل از 

انقالب آمدم ایران و پس از دو ماه برای نگهداری 

امریکا  به  بود  بدنیا آمده  تازه  از دخرت کوچکم که 

رفتم. دری هم از همرسش جدا شده بود و با همرس 

جدید و دخرتانش خانه ای خریده بودند. رابطه ی ما 

هم بسیار رسد شده بود. روزی از او پرسیدم جریان 

این که نام تو جزو خربچین های ساواک در کتابی که 

یا خروج  اتحادیه ی کمونیست ها منترش کرده اند و 

سفارت  در  اسنادش  که  امریکا  سفارت  توسط  پول  

او  به  افتاده چیست؟  دانشجویان  به دست  امریکا 

گفتم: تو حداقل باید بگویی که چرا اسمت در این 

گزارش هایی  رس  است!  معلوم  است؟  آمده  کتاب 

که داده ای. البد گزارش هایی که در مورد خرسوانی 

بد  خرسوانی  با  فکری  حسین  و  دری  داده یی؟ 

دولت،  شاید  که  می کردند  پرونده سازی  و  بودند 

خرسوانی را برکنار کند. بعد هم معلوم شد ساواک 

به خربچین هایش پول هم می داده.

او چون به ایران رفت و آمد داشت و با کیهان ورزشی 

ارتباط داشت، خصوصن با همین افشار حزب الهی، 

کیهان ورزشی نوشت  پیش در مقاله یی در  سال ها 

رصیح  را  این  شده!  حامله  قلیچ خانی  از  دخرتی 

ننوشته بودند اما با گوشه و کنایه فهامنده بودند که 

این دخرت، دخرت دری بوده. حاال هم پس از گذشت 

کرده  تکرار  را  این  فوتبال  دنیای  بیست واندی سال 

است. این دیگر بیرشمانه ترین دروغی است که تنها 

بنویسد و تکرار  افشار می تواند  به مزدی چون  قلم 

کند.

تیم فوتبالی  انقالب گویا شام  از  در سال های بعد 

تیم  این  جریان  نام شوفاژکار.  به  می کنید  درست 

چیست؟

با  آشنایی  برای  می گفتند  بچه ها  شد  انقالب  وقتی 

محیط کار و کارگری، بهرت است در کارخانه ها دنبال 

با  و  داشتم  وانت  یک  انقالب  از  بعد  بگردیم.  کار 

آن کار می کردم. انقالب فرهنگی هم موجب شده 

می توانستم  من  چون  نکنند  استخدام  را  من  بود 

صالحیت  عدم  ساواک  اما  شوم  دانشگاه  استادیار 

داده بود و پرونده ی آن موجود بود، هامن پرونده 

فرهنگی  انقالب  از  بعد  من  استخدام  عدم  مبنای 

حسین[  ]امام  فوزیه  میدان  از  کمی  روز  یک  شد. 

دست  پیرزنی  که  بودم  شده  رد  انقالب  سمت  به 

بلند کرد. نگه داشتم و پرسیدم: مادر کجا می روی؟ 

این  گفتم:  آدرس.  این  به  بروم  می خواهم  گفت: 

انقالب  تا میدان  را  تو  آدرس خیلی دور است ولی 

می برم. نشست کنار من و او را بردم. آن زمان اغلب 



104

آنجا  آمدم  می ایستادم.  پیوند  کتاب فروشی  جلوی 

پارک کنم ولی این پیرزن رشوع کرد درددل که من 

این طوری است و شوفاژ خانه ام شکسته و  خانه ام 

کار  با خودم گفتم چه  حواله ی شوفاژ هم داشت. 

]آزادی[  میدان شهیاد  به سمت  رفتم  کنم؟ خالصه 

کرج.  جاده ی  در  شوفاژکار  کارخانه ی  آنجا  از  و 

تحویل  را  رادیاتور  تا  دادیم  را  حواله  انبار،  جلوی 

انبارداری  بگیریم. یک دفعه پنج-شش جوان که در 

کار می کردند ریختند دور من که آقا پرویز چاکریم 

و نوکریم. خالصه به من گفتند: آقا پرویز ما اینجا 

فوتبال  اینجا  ما  با  روز  یک  بیا  داریم  فوتبال  زمین 

بازی کن. گفتم: شام مربی منی خواهید؟ گفتند: ما از 

خدا می خواهیم. گفتم: شام بروید با رییس کارخانه 

روز  دو  هفته یی  من  شد  راضی  اگر  کنید  صحبت 

می آیم و شام را مترین می دهم. دیدم بهانه ی خوبی 

است که به این ترتیب وارد کارخانه بشوم. فردا یک 

نفر به اسم آقای پورحیدری با من متاس گرفت که 

بعدن فهمیدم پرسعموی ]منصور[ پورحیدری مربی 

تاج است که آنجا مهندس و مدیر داخلی کارخانه 

بود. گفت: آقای قلیچ خانی می توانید یک رس بیایید 

اینجا یا بگویید من می آیم خدمت شام. گفتم: نه! 

صحبت  ما  گفت:  او  آنجا.  رفتم  عرص  می آیم.  من 

کنیم  رسمی  استخدام  را  شام  منی توانیم  کردیم، 

آن  ببندیم.  روزه   89 قرارداد  با شام  ولی می توانیم 

زمان اگر قراردادی زیر 90 روز داشتی موعد پایان 

ادعایی هم  دیگر  و  باطل می شد  قرارداد همه چیز 

منی توانستی داشته باشی ولی اگر باالی 90 روز بود 

می خواهم  من  که  کنی  شکایت  بروی  می توانستی 

که  آنجا  رفتم  من  حال  هر  به  باشم.  دائم  کارگر 

پرولرتیزه بشوم و بعد هم بچه های سازمان گفتند 

تو  و  داریم  کارخانه  این  در  کارگر هوادار  که چند 

آنجا یک حوزه بزن. ما هم یک حوزه تشکیل دادیم 

و با هم کتاب می خواندیم. بچه های دیگر هم حوزه 

داشتند. پیکاری ها بودند، مسلامنان مبارز یک حوزه 

داشتند، جنبشی ها داشتند، حزب اللهی ها هم بودند. 

ماه دومی که من آنجا بودم اعتصاب شد. کارگرهای 

خودمان به من خرب دادند که بناست امروز اعتصاب 

آغاز شود و من آن روز زودتر از همیشه، ساعت 3 

و 4 از کارخانه رفتم که وقتی کارخانه شلوغ می شود 

رییس  و  گرفته  باال  کار  شنیدم  بعدن  نباشم.  آنجا 

کارخانه را گرفته اند و یکی هم آن وسط گفته رسش 

را بربید. در هر صورت کار به مقامات باال کشید و 

فردا دوباره رفتم کارخانه و توی انبار بودم که یک 

نفر با لباس شخصی آمد و گفت: آقای قلیچ خانی من 

فالنی هستم و از سپاه آمده ام و خواهش می کنم با 

من بیایید. گفتم: پس من ماشینم را بردارم. گفت: نه 

منی خواهد، برمی گردید. رفتیم مقر سپاه در جاده ی 

کرج و گفتند: ما می دانیم شام دو ماه است به این 

کارخانه آمده یید و از یک ماه پیش شام را زیر نظر 

می کنید.  صحبت  کارگرها  با  دائم  می دانیم  داریم. 

مثلن شام در انبار چه کار دارید؟ گفتم: باالخره من 

دارم بچه ها را مترین می دهم. گفت: آقا پرویز شام 

آمده یی پرولرتیزه بشوی! بحث های بچه ها را شنیده 

بیکارم،  من  گفتم:  می شناختند.  را  این ها  و  بودند 

عدم صالحیت داده اند و جایی به من کار منی دهند، 

به هر حال  گفتند:  کنم.  کار  اینجا  آمده ام  من هم 

اگر از فردا نیایی ما ممنونت می شویم. با دوستان 

صحبت کردم و آن ها هم گفتند: دیگر نرو.

در  می گیرد  شکل  مسلحانه  جنبش  که  دوره یی 

جاهای مختلف، در فرم مبارزه، در نوع ارتباطات، 

از  گسستی  زندان  تحمل  نوع  و  زندان  در  حتا 

شیوه های پیشین اتفاق می افتد. از بیرون که نگاه 

داریم  فوتبالیست  رسی  یک  ما  می بینیم  می کنیم 

که وقتی شام وارد دنیای حرفه یی فوتبال می شوید 

توده  حزب  به  آن ها  سابقه ی  و  مربی اند  بیشرت 

می رسد مثل حسین فکری و پرویز دهداری. نوع 

متفاوت  حرفه یی  دنیای  هامن  با  اما  شام  تعامل 

است. چقدر این تفاوت را متأثر از جنبش مسلحانه 

می دانید؟
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ما یک بار بحث مفصلی با حسین ]صدری[ داشتیم 

چون دور و بر من یک رسی بچه ها بودند و دنبال 

به  دست  باشد  بنا  روزی  اگر  بفهمیم  بودیم  این 

کار  این  انجام  به  حارض  کسانی  چه  بربیم  اسلحه 

که  بود  ]گامنه زنی ای[  سونداژی  این  بود.  خواهند 

به نوعی مصطفا آن را هدایت می کرد و از طریق 

چند  می دید  می رسید. چون حسین  من  به  حسین 

نفر از بچه های ورزشکار مثل ]بیژن[ ذوالفقارنسب 

با من رابطه ی نزدیکی دارند. من اعتقادم این بود که 

منی شود االن مستقیم رفت و در مورد این موضوع 

حرف زد، حسین می گفت اگر تو برآوردت این است 

که این بچه ها به حرف تو گوش می دهند آن وقت 

جان  حفظ  برای  ما  که  گفت  می شود  بزنگاه  رس 

خودمان باید مسلح شویم. مثلن برآورد کن که اگر 

بخواهیم یک بانک را بزنیم چه کسی حارض است 

کمک بکند و تا کجا. البته خیلی ساده انگارانه بود 

ولی به هر حال در جریان حوادث بودیم در حالی 

توده یی های  محفل  آن  به  می رفتم  من  وقتی  که 

قدیمی اینها منتظر بودند که خربهای بیرون را بدهم 

و واقعن هم خرب نداشتند. یا ما با اردوی تیم ملی 

به کشورهای مختلفی می رفتیم. می رفتیم مجارستان 

یا مسکو. هتل که تقسیم می شد به بهانه ی این که 

سوچ،  ]گئورگی[  مسرت  و  رسمربی  فکری  حسین 

بود، خروپف  انسان رشیفی هم  تیم که چه  مربی 

می کنند، من حارض می شدم با اینها به یک اتاق سه 

نفره بروم. چون سابقه ی فکری را می دانستم بهرتین 

بودم  برده  که  را  کتابی  و  بنشینم  که  بود  فرصت 

با خیال راحت بخوانم. خود فکری هم کتاب ها را 

یا مثلن پرویز  از من می گرفت و می خواند.  گاهی 

دهداری هم همین طور. خاطرم هست که در دوران 

اتاق  توی  من  بودیم،  رفته  اردو  پرویز  مربی گری 

پرویز وارد شد.  خودم داشتم کتاب می خواندم که 

بعد گفت: چه می خوانی؟ همه ش کله ت توی کتاب 

است. گفتم: آن دوره یی که شام بودید منی گذاشتند 

این ها را بخوانید، دارم چهار تضاد مائو را می خوانم. 

گفت: خواهش می کنم بده من هم بخوانم. من هم 

کپی کرده بودم که به یکی از بچه ها بدهم، هامن 

را دادم به پرویز. گفتم: ولی خواهشن این را به من 

برگردان. گفت: حتمن. مسافرت متام شد و برگشتیم. 

تیم  پزشک  که  دکرت صیرفیان  دیدم  بعد  هفته  یک 

ملی بود و در ضمن او را به عنوان پزشک به کمیته ی 

مشرتک هم می بردند کتاب را برای من آورده است. 

البته من آن زمان این را منی دانستم. خالصه صیرفیان 

این  تو  منی دانستم  اصلن  گفت:  و  آورد  را  کتاب 

چیزها را دنبال می کنی بیا یک خرب مهم به تو بدهم. 

خرب شکنجه ی مناف در کمیته را به من داد و این که 

بعد  بدهد.  لو  را  رفقایش  محل  است  شده  مجبور 

پرویز خان!  را گرفتم. گفتم:  پرویز  یقه ی  من رفتم 

است.  اعتامد  مورد  بابا  گفت:  بود.  کاری  چه  این 

کمیته ی  دکرت  حاال  و  بوده  ارتش  رسگرد  می دانم 

زندانی ها کمک می کند.  به  اتفاقن  و  مشرتک شده 

این نشان می دهد توده یی ها هیچ درکی از رشایط 

مشخص نداشتند چون اصلن دیگر در جریان نبودند 

در  ما  منتها  منی فهمیدند.  را  ماجرا  حساسیت  و 

دورانی بودیم که یک نفر را امروز در دانشکده یی، 

دستگیر  که  می آمد  خرب  فردا  و  می دیدیم  جایی 

شده و این ها روی رفتار ما تأثیر می گذاشت. خود 

با من  نفر رساغ  یک  روزی  بودم  منتظر  من خیلی 

برای  امکانات داشتم ولی  بگیرد، چون خیلی  متاس 

به رغم  مانند من  به کسی  نزدیک شدن  بچه ها  آن 

امکاناتی که داشتم بی احتیاطی بود. مثلن فرض کن 

من از شوروی با خودم یک تفنگ دولول آوردم آخر 

که  گرمان  مهندس  برادر  گرمان  را دکرت  آن  رس هم 

دکرت پزشک قانونی بود گرفت برای شکار.

آقای قلیچ خانی! هامن طور که جمهوری اسالمی از 

سپاهی ها  و  زندان بان ها  و  بازجوها  دوره یی  یک 

و  باشگاه ها  و  استادیوم ها  مدیریت  وارد  را 

در  هم  دوره یی  یک  از  می کند،  فدراسیون ها 

دوران پهلوی نظامی ها مدیریت ورزش را بر عهده 
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ورزش  وارد  نظامی ها  چرا  شام  نظر  به  می گیرند. 

شدند؟

به نظر من اصلن رشوع این قضیه از دوران شاه بود. 

بعد از جریان تظاهرات در تشییع جنازه ی آقاتختی و 

از دوران ریاست خرسوانی در سازمان تربیت بدنی، 

حضور نظامی ها رشوع شد. از هامن زمان هم رییس 

یکی  داشت.  دفرت  رییس  دو  بدنی  تربیت  سازمان 

معمولی و یکی هم محرمانه که از ساواک می آمد. 

به یاد دارم اولین رییس دفرت محرمانه که از ساواک 

آمده بود شخصی بود به نام فدایی یا فدوی. او قبلن 

رییس ساواک نور و سلده بود. حاال حتام این سوال 

پیش می آید که من این را از کجا می دانم؟ بعد از 

ماجرای تلویزیون، درسم را هامن سال متام کردم و 

شدم.  وظیفه  افرس  سال رسبازی.  دو  می رفتم  باید 

مرا فرستادند نور و سلده که در دبیرستان های آنجا 

درس بدهم. بنا بود بروم و با رییس مدرسه طی کنم 

که پنجشنبه و جمعه به تهران می روم. آنجا کلی مرا 

تحویل گرفتند و رییس مدرسه گفت: تو پنجشنبه و 

جمعه و شنبه برو و هامن چهار روز در هفته کافی 

است و تا جایی هم برای اسکان پیدا کنم یک اتاقی 

در هتل برایم گرفتند. شب هم رفتیم خانه ی یکی 

بودند.  از معلم ها و هفت-هشت معلم هم آمده 

نشستیم و اولین گیالس ها که باال رفت بحث سیاسی 

رشوع شد. سیاهکل هم اتفاق افتاده بود و در این 

مورد هم صحبت شد. آخر شب صاحب خانه گفت: 

خانواده ی من رفته اند سفر و می توانی هتل نروی. 

خالصه ماندم هامن جا و صبح رفتم مدرسه. ساعت 

10 رییس مدرسه آمد و کاغذی آورد که آقا شام را 

خواسته اند. پرسیدم: کجا خواسته اند؟ گفت: ساواِک 

اینجا، نزدیک هم هست. رفتم آنجا، آقایی آمد به 

نام فدایی یا فدوی که رییس ساواِک آنجا بود. گفت: 

خب! آقای قلیچ خانی دیشب خوش گذشت؟ فوری 

فهمیدم. گفتم: خربها را که حتمن به شام داده اند. 

این  و  می روی  چرا  خب  می دانی  که  شام  گفت: 

حرف ها را می زنی؟ گفتم: بحث عجیبی نبود. گفت: 

خیر این طور نیست، اینجا هم جای حساسی است. 

من هامن دیروز می خواستم بیایم و به شام هشدار 

بدهم اما حاال با رییس مدرسه صحبت می کنم که 

بروید، ترشیف  به مدرسه  فردا  از  نیست  شام الزم 

بربید تهران، همه ی روزها را هم برای شام حارضی 

تربیت  سازمان  رییس  خرسوانی  وقتی  می زنند. 

بدنی شد، دیدم همین آقا رییس دفرت اوست. بعد 

حجت  ]علی[  تیمسار  دوران  در  و  خرسوانی  از 

]کاشانی[، سیف عصار، شکنجه گر اوین رییس دفرت 

محرمانه شد. در واقع ورود نظامی ها واکنش رژیم 

بود به تظاهرات شب هفت آقاتختی. در جمهوری 

اسالمی هم همین اتفاق افتاد. جمهوری اسالمی اول 

متوجه نبود که ورزش ابزار مهمی است و به دردش 

می خورد. فکر کرد می تواند ورزش را تعطیل کند و 

اتفاقی  آن اوایل هم عملن تعطیل کرد. منتها چند 

که در امجدیه افتاد و مردم در و پیکر را شکستند و 

بعد دو اتفاق در استادیوم صدهزار نفری افتاد که به 

بهانه ی داوری بد، مردم حتا عوارضی ها را شکستند، 

بود. دانست که  برای حکومت  این ها زنگ خطری 

این وسیله، وسیله ی مهمی است و برای حکومت ها 

بهرتین وسیله است. به هر حال ورزش، مخصوصن 

فوتبال یکی از ورزش هایی است که اقشار مختلف 

محیطی  و  است  خطرناک  این  عالقمندند.  آن  به 

است که حکومت احساس می کند اگر روی آن کنرتل 

نداشته باشد، باخته است . به نظر من این شد که 

تصمیم گرفتند و آرام آرام نیروهای خودشان را وارد 

ورزش کردند. شام نگاه کن به محض این که باشگاه 

عرض  در  کرد  پیدا  فراوانی  طرفداران  تراکتورسازی 

یک ماه سپاه رفت کل باشگاه را خرید.

ایران  فوتبالیست  بهرتین  شام  که  دوره یی  در 

در  و  می کردید  بازی  حرفه یی  سطح  در  و  بودید 

می بینیم  ما  می کردید  سیاسی  فعالیت  ضمن 

از  بسیاری  هم  دوران  آن  در  جهان  سطح  در  که 

طور  به  فوتبالیست ها  و  عام  طور  به  ورزشکارها 
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حضور  انقالبی  و  مبارزاتی  فعالیت های  در  خاص 

دارند ولی در دنیای جدید چنین نیست. به شکل 

منادینی پرویز قلیچ خانِی فدایی خلق با علی پروین 

و علی دایِی تاجر و بیزینس من جایگزین شده اند، 

یا چهره ی شورشی مارادونا با تیپی مثل لیونل مسی 

چه  را  اتفاق  این  دلیل  شام  است.  شده  جایگزین 

می دانید؟

به نظر من دلیل اصلی آن خود محیط ورزش فوتبال 

اقشار  و  است  زیبایی  ورزش  بسیار  چون  است. 

که  است  طبیعی  دارند.  کار  و  رس  آن  با  مختلف 

دیکتاتورها به خطرناک بودن این محیط پی بربند. 

این ماجرا از چهل-پنجاه سال قبل در آمریکای التین 

رشوع شد. در آن زمان یک باشگاه فوتبال با بسیج 

متاشاچی هایش در انتخاب رییس جمهور کشور تأثیر 

می گذاشت. به همین خاطر دولت ها رشوع کردند 

ورزش  و  فوتبال  خطر  فوتبال.  روی  رسمایه گذاری 

زیادی  اتفاقات  آمریکا  در  مثلن  بود.  شده  معلوم 

سیاه پوست  دونده های  که  کاری  ولی  بود  افتاده 

کردند  مکزیکوسیتی   1968 املپیک  در  آمریکایی 

بی نظیر بود و کاری کرد که دولت آمریکا یک پارچه 

علیه این دو نفر اقدام کند. آن ها را از ورزش محروم 

کردند، از دانشگاه بیرون کردند، از کار اخراج کردند. 

در اسرتالیا هم آن مقام دومی که با این ها همکاری 

دور  به  ورزش  از  و  شد  محروم  سال ها  بود  کرده 

افتاد. یعنی تالش می کردند خطر محیط های ورزشی 

را با این شیوه ها خنثا کنند. از زمانی به این نتیجه 

رسیدند که پول هم وجود دارد و حاال برویم و این 

محیط ها را کنرتل و مدیریت کنیم. از فدراسیون های 

با  گالیانو  ادواردو  کردند.  رشوع  فیفا  و  بین املللی 

هم  هنوز  و  درافتاد  بین املللی  فدراسیون های  این 

پرونده ی او بعد از نزدیک دو دهه در دادگاه الهه 

باز است. او افشا کرد که چگونه پول هنگفتی این 

وسط توسط مافیاهای مختلف، از جمله مافیای مواد 

مخدر در عرصه های ورزشی رسمایه گذاری می شود. 

شام می بینید یک زمانی سوکراتس کاپیتان تیم برزیل 

بود یا پائول برایترن، هافبک تیم ملی آملان غربی که 

میلیاردر  می گفتند  او  به  و  بود  مارکسیست  علنن 

می کرد،  مالی  کمک  مردمی  نهادهای  به  که  رسخ 
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را نشاندند که متام  ]فرانس[ بکن باوئر  در مقابلش 

درآمدش را در تراست های بزرگ آملان رسمایه گذاری 

کرده. یعنی در واقع رفته رفته کم رنگ تر شد.

شکل  به  همه  فوتبال  دنیای  ویژه نامه ی  در 

با  قلیچ خانی  پرویز  می گویند  متظاهرانه یی 

درگیرشدن در سیاست فوتبال را از حضور خودش 

فوتبال  در  اگر  شام  هم  حال  هر  به  کرد.  محروم 

باقی مانده بودید زندگی کاملن متفاوتی با امروز 

داشتید. خودتان چه حسی در این مورد دارید؟

من صادقانه بگویم که حس خیلی خوبی دارم. من 

بچه یی بودم که در جنوبی ترین نقطه ی تهران زندگی 

کردم، توی خاک و خل، بزرگ شدم. در خانواده یی 

از کارگران قدیمی توده یی  که فقیر بود. پدرم هم 

بود، ولی خوشحامل که زرق و برق دنیا من را آلوده 

زندگی  در یک خانواده ی زحمتکش  این که  با  نکرد 

چنین  نبود. چون  زندگی ام خوب  و وضع  می کردم 

جایی  یک  به  تا  آدم  که  است  آماده  محیط هایی 

می رسد و مشهور می شود خودش را گم کند. االن 

جایی  به  تا  ورزشکاران  از  خیلی  متأسفانه  می بینم 

می رسند دیگر فقط به دنبال دیده شدن هستند. در 

صورتی که من خودم را عادت دادم این طور نباشم. 

ورزشی  روزنامه های  وقتی  هم  اول  روز  هامن  از 

حتا  منی خریدم.  را  روزنامه  می انداختند،  را  عکسم 

می خرید  را  نرشیات  این  اوقات  گاهی  که  پدرم  با 

بحث داشتم که نخر. شام در دوران فوتبال من اکرث 

بازیکن ها را دیده یید که آنها را روی دست و شانه ی 

متاشاچی ها می آوردند تا جلوی در امجدیه، من در 

وارد  اصلن  و  کند  بلند  مرا  کسی  نگذاشتم  عمرم 

جمعیت نشدم که چنین اتفاقی بیفتد. بعد از متام 

امجدیه  بردیم بچه ها دور  بازی هایی که  کاپ ها و 

اکرث  می دویدند، من هیچ وقت منی رفتم. مثلن شام 

با هرنپیشه ها  که  می بینید  را  زمان  آن  بازیکن های 

یا خواننده ها برای جلد مجالت عکس می انداختند. 

خیلی  خوبند،  خیلی  هرنپیشه ها  می گفتم  همیشه 

با  بخواهم  که  نیستم  حدی  در  اصلن  من  عزیزند، 

هیچ وقت  بیندازم.  عکس  خوب  خواننده ی  این 

شوت  خوب  می زدم،  توپ  خوب  این که  خاطر  به 

می زدم، خوب می دویدم و مردم تشویقم می کردند، 

که  است  همین  خاطر  به  منی شدم.  غره  خودم  به 

نداری.  احساس  انگار  اصلن  تو  بعضی ها می گویند 

نه این نظر درست نیست. من نه تنها احساس دارم 

بلکه در حدی هم هست که هر وقت اخبار را دنبال 

فیلم های  در  که  را  ناروایی  کوچک ترین  می کنم، 

من  نظر  به  می شود.  اشکم رسازیر  می بینم،  خربی 

این به من کمک کرده است. کمک کرده خیلی جاها 

آلوده نشوم. برای من امکان پولدارشدن فراوان بود، 

اما همین حاال هم  ما فرق می کرد.  هرچند دوران 

می بینی بازیکن های رشیفی داریم مثل مهدوی کیا، 

مثل علی کریمی ولی در مقابل کسی هست مثل 

علی دایی که بازیکن بسیار خوبی بود اما آلوده شد. 

از وقتی پولدار شد و رفت پشت رس هم مغازه باز 

کرد هم بغل دست بابک زنجانی عکس گرفت، هم 

در کنار قصابی که در تظاهرات 88 با هفت تیر مردم 

نیست.  ورزشکار  یک  شأن  در  این  می زند. خب  را 

واقعن  چون  باشد  مردم  کنار  در  باید  ورزشکار 

چه  تشویق  آن  منی دانی  تو  است.  مردم  مدیون 

افتاده تر  را  این که برخی  تاثیری دارد. ولی به جای 

کند، آن ها را غره می کند و فکر می کنند آدم خاصی 

هستند که چهار تا توپ می زنند. همه ی این توپ 

زدن ها، همه ی این هد زدن ها متام می شود چیزی که 

می ماند رفتار تو در مقابل مردم است.

1- پرویز قلیچ خانی، مافیای ورزش در ایران

  https://goo.gl/rE5ioh  :قسمت اول

https://goo.gl/IzEC2h  :قسمت دوم
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منجنیق: این منت پیش از این در آرش شامره ی 110+1 منترش 

که  بود  آرش  مجله ی  شامره ی  آخرین  شامره  این  است.  شده 

توسط دوستان پرویز قلیچ خانی به پاس زحامت او منترش شد. 

با توجه به این که این شامره از نرشیه نسخه ی اینرتنتی نداشت 

پرداخته  قلیچ خانی  پرویز  زندگی  به  مفصلی  به شکل  البته  و 

در  را  منت  این  نویسندگان  اجازه ی  با  که  گرفتیم  تصمیم  بود، 

گاه نامه ی منجنیق نیز منترش کنیم.

کودکی
۱۳ آذر ۱۳۲۴ زاده می شود؛ »در یکی از خانه های قدیمی محله ی 

صابون پزخانه ی جنوِب تهران«. دومین فرزند عادله و عراض است 

از چنگوره ی  مرد،  پایتخت.  به  کوچیده  تازه  زوج  آن  اولین پرس  و 

اردبیل آذربایجان.1 عیاض، به  از  قاقازان رهسپار تهران شده و زن 

کارگری در کوره پزخانه روی می آورد. عادله، دخرتی ست  «ریزنقش 

پاش  اگر  البته  که  کم حرف  و  سفره دار  و  دوست داشتنی  فرز...  و 

می افتاد، با یکی دو کلمه، تکلیف روشن می کرد.« عیاض به سبِب 

چندی رسکارگر  از  پس  تحرِک چشم گیرش،  و  پُرکاری  سخت کوشی، 

کوره پزخانه می شود. سال ۱۳۳۰ از »محوطه ی محقرانه ای که بیست 

و هفت اتاق« داشت و یکی از اتاق ها زیستگاه او، همرس و سه 

فرزندش بود »نقل مکان منوده و در تیر دوقلو ]پایین[ میدان خراسان 

متحد  شورای  به  اینکه  با  می گزیند.  سکنی«  اجاره   ای  خانه ای  در 

کارگری پیوسته و با حزب توده همکاری هایی دارد، به دین و آئین 

شیعی پایبند است. از این روست که پرویز را به مدرسه ی اسالمی 

برهان در خیابان پاک می سپرد . فضای مدرسه ی برهان، پرویز را به 

سمِت اسالم می کشاند. خود در این باره می نویسد: »در کالس چهارم 

مدرسه ی برهان بودم که اولیای مدرسه و بچه ها، مرا به خاطر تسلط 

و صدایی که در خواندن اشعار مذهبی داشتم به اقامه گویی مدرسه 

انتخاب منودند... تفویض چنین مقامی... موهبِت معنوی بزرگی بود 

که من از به دست آوردن آن در پوست، منی گنجیدم.«

کالس پنجم را در مدرسه ی عاصمی می گذراند؛ چه در کوچه ی برق 

ادیسون ساکن شده اند. در اینجا، دلبسته ی والیبال  می شود. دلبستگی 

به راهی که جستی اش بودی به پای
نارص مهاجر- مهرداد باباعلی
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یک  منی شدم  »...حارض  می گوید:  که  آنجا ست  تا 

دقیقه، روشنی هوا را از دست بدهم. چه کلک ها 

منی زدیم که بیشرت والیبال بازی کنیم.«

کودکان  اندوه های  و  شادی ها  با  را  دبستان  دوران 

تنگدست می گذراند؛ در کنار سه برادر، دو خواهر 

فرزندان شان  درس  خواندن  به  که  پدری  و  مادر  و 

...« منی کند:  فراموش  هرگز  می دهند.  اهمیت 

استشامم  چراغ  روغن  بوی  آن ها  از  که  تکالیفی 

که  بی خرجی  و  مخترص  رسگرمی های  می شد... 

وسایل شان را حداکرث یک توپ چرمی رسفینتل دار... 

و  دویدن ها  خل  و  خاک  میان  در  می داد.  تشکیل 

تیله انگشتی بازی کردن ها و کولی گرفنت ها را...«

می نویسد.  نام  امیرکبیر  دبیرستان  ۱۳۳۷در  سال 

در این سال، کم درس می خواند. بیش از پیش، به 

تکیه  و  مسجد  به  و  می بندد  دل  شیعی  آئین های 

در  ویژه  به  می جوید؛  راه  سینه زنی  دسته های  و 

که  است  رهگذر  این  از  رمضان.  و  محرم  ماه های 

به  و  می شود  اجتامعی  جنب وجوش های  شیفته ی 

فعالیت های  هیجان انگیز  »کیفیِت 

جمعی« پی می برد.

سوی  به  دبیرستان ،  هشتم  کالس  در 

این  و  می شود  کشیده  فوتبال  زمین 

و سویی  زندگی اش سمت  به  تصادف، 

»با  می بخشد.  تعیین کننده  و  تازه 

دوچرخه ام از خیابانی که در... راه خانه 

و مدرسه قرار داشت، پیش می رفتم... 

به  که  را دیدم  بچه ها  و  بر  از  عده ای 

روی آسفالت مشغول بازی هستند. با 

و  زدم  کناری  به  را  دو         دلی دوچرخه  ام 

ایستادم... بچه ها به من پیشنهاد بازی 

دادند. تردید داشتم که پیشنهاد شان را 

قبول کنم یا نه. تصمیم قطعی را در... 

باداباد!...  هرچه  گرفتم.  لحظه  چند 

دوچرخه  فوراً  فوق اش کتک می خورم. 

دیگران  قاطی  و  کردم  پارک  کامالً  را 

شدم. در حالی که یک ساعت از بازی 

که  می آمد  نظرم  به  می گذشت،  ما 

فقط دو سه دقیقه ای        ست که بازی را رشوع کرده ام. 

متوجه شدم از وقت نهار گذشته است. دل به دریا 

به  روز  آن  رفتم.  خانه  به  مدرسه  جای  به  و  زدم 

اندازه ی دو خطا، کتک خوردم... با دیر به خانه رفنت 

باعث نگرانی شده بودم... و دوم اینکه چرا فوتبال 

از  وقتی می خواستم  روز  آن  فردای  کرده ام...  بازی 

مدرسه به خانه برگردم، منی دانستم چه کنم. چون 

گذشنت هامن بود و وسوسه شدن برای بازی فوتبال 

باز  دیدم  مرتبه  یک  و  رفتم  پیش  بی اختیار  هامن. 

بازی  فوتبال  بچه ها  با  دارم  و  گذشته  ساعتی  یک 

می کنم.«

و  گام می  نهد  فوتبال  دنیای  به  که  است  بدین سان 

خود را می آراید. به پدر و مادر می گوید: »از طرف 

کفش  شاگردان  همه ی  داده اند  دستور  دبیرستان 
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کتانی برای ورزش بخرند. این کلک، خوب 

کتانی  کفش  یک  من  برای  فوراً  گرفت. 

خریدند.«

در  کتانی   با کفش  و شب،  و ظهر  صبح 

زمین های خاکی می دود و توپ می زند. 

همراه  را  فوتبال  به  دلدادگی  پیگیری، 

می آورد. می خواهد بزرگان و افسونگران 

از  »پیش  بشناسد.  را  دلربا  دنیای  این 

بچه ها  کار  بازی،  ختم  از  پس  و  رشوع 

و  فوتبال  بازیکنان خوِب  از  که  بود  این 

نام هایی  بزنند.  حرف  شاهکارهای شان 

و  حبیبی  حسن  جدیکار،  بیوک  چون 

رس  بر  همه  از  بیش  اسامعیلی،  فریربز 

زبان همبازی  های من بود. می گفتند پای 

چپ جدیکار قوی  است و شوت های چپ 

جدیکار  از  که  تعریفاتی  دارد.  خطر  او 

می شد، به قدری عجیب و باور نکردنی 

بود که آرزو داشتم یک روز بازی او را از 

نزدیک متاشا کنم... بازی فریربز و حسن 

دیدم  و  کردم  متاشا  نزدیک  از  را  حبیبی 

حقیقت  می گویند،  درباره شان  هرچه 

دارد. حسن حبیبی و تیمی که خودش رسپرست و 

هم کاپیتان آن بود، در متام محالت، شهرت داشت. او 

برای فوتبال و گسرتش آن خیلی زحمت می کشید... 

تیم تشکیل  می دانستم در چهارصددستگاه چندین 

داده است.«

کیان
در تابستان سال ۱۳۳۸ با شامری از هم محله ای هایش 

با  تا  می نویسد  نام  کیان  باشگاه  فوتبال  تیم  در 

و  شود  فوتبالیست  خربه،  مربی  یک  راهنامیی های 

در زمین چمن، بازی کند. »...پانزده نفر می شدیم... 

هرکدام به هر کلکی پنج تومان جمع کرده بودیم 

که از مزایای باشگاهی استفاده کنیم. تیم الربز دسته 

سوم یا چهارم کیان بود... باالخره مسابقاِت فوتبال 

خردساالن آغاز شد... رشکت در مسابقه، مترین مداوم 

مربی،  بودم.  خطی ها  کنار  جزو  من  داشت...  الزم 

کنار  مرا...  گرفت...  بازی  به  را  رزرو  نفرات  بقیه ی 

خط نشاند و اعتنایی نکرد... منی دانم چه تغییراتی 

در سازماِن باشگاه شد که مربی ما کنار رفت... قرار 

شد آقای علی الهی مترینات ما را به عهده بگیرد... 

هرچه فوتبال می دانم از آن استاد است. چند ماهی 

از مترینات ما... ]و رشکت در مسابقات[ می گذشت. 

ناگهان بسیاری از بازیکنان بسیار خوب و برجسته ی 

کیان باشگاه خود را رها کردند و به تیم های دیگر 

جوان گرایی...  مگر  نداشت؛  چاره ای  کیان...  رفتند. 

جاهای خالی، دست کوچکرتها افتاد که یکی شان هم 

من بودم... باورم منی شد که به تیم دسته ی یک کیان 

صعود کرده باشم... در اولین روز مترینم با بازیکنی 
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 صاحب نام روبه رو شدم... منصور امیرآصفی، بازیکن 

برجسته ی کیان و مدافع نیرومند تیم ملی ایران. آن 

روز پس از خامته ی بازی، امیرآصفی به من گفت: تو 

می توانی یک بازیکن برجسته شوی؛ ولی راه... بسیار 

طوالنی ست. مترینات خود را رها نکن... امیرآصفی 

که بعدها استاد آموخنت درس زندگی به من شد، مرا 

به فکر راه طوالنی قهرمانی انداخت...«

کاسته  فرو  فوتبال  به  پرویز،  ذکر‹‹  و  ›‹فکر  اما 

منی شود. به آنچه در دور و برش روی می دهد نیز 

و  کوره پزخانه ها  کارگران  اعتصاِب  است.  حساس 

 ۱۳۳۸ دی   ۲۰ جنبش  سپس  و  تهران  تاکسی  رانان 

دانش آموزان دبیرستان  های تهران که »تعطیل مدارس 

با  مقابله  و  خیابان ها  به  تظاهرات  این  کشاندن  و 

پلیس« را به دنبال دارد، بر این نوجوان پُرشور و رش، 

اثر می گذارد. در این دوران است که شنیده هایش 

در »وصِف جوامنردی ها و خصائل انسانی« غالمرضا 

تختی، او را شیفته ی جهان پهلوان می کند؛ تا آنجا که 

به متاشای کشتی گیری  او می شتابد: »... می خواستم 

تا هرچه زودتر او را از نزدیک ببینم... و با چهره ی 

مهربان و مردم دوستش آشنا گردم. تختی از آن زمان 

به بعد و در دورادور برای من الگویی گردیده بود... 

بدون آنکه هنوز جز کُشتی، چیزی از او دانسته و 

یا نفرتش را از رژیم ]محمدرضا شاه پهلوی[ دریافته 

باشم.«

می آورد.  روی  فوتبال  به  پیش  از  بیش   ۱۳۳۹ سال 

شامر  به  کیان  ثابِت  بازیکن های  از  یکی  دیگر 

می آید و چهره ای آشنا برای متاشاگران پَر و پا قرص 

مشق  و  درس  گرچه  تهران.  باشگاهی  مسابقه های 

مسائل  به  نسبت  رانده،  زندگی  حاشیه ی  به  را 

اجتامعی همچنان حساس است. اردیبهشت ۱۳۴۰، 

به تظاهراِت دانش آموزان دبیرستان ها و دانشجویان 

با  همبستگی  در  که  می پیوندد  تهران  دانشگاه 

اعتصاب عمومی آموزگاران ایران پدید آمد و به کشته 

شدن دکرت عبدالحسین خانعلی، یکی از رهربان آن 

جنبش انجامید. و این رسآغاز شکل گیری گرایش ضد 

این باره  حکومتی پرویز قلیچ خانی ست. دیرترها در 

می نویسد: »با این همه هنوز از سیاست چیزی رسم 

و  کردن ها  شلوغ  این  منی دانستم  دقیقاً  و  منی شد 

تورسی خوردن ها و رسکوب شدن ها برای چیست... 

درک منی کردم که چرا من هم متایل دارم که بروم و 

شلوغ کنم. ولی... این را می دانستم که کار خوبی 

ناشناخته ای را  می کنم و به این وسیله، تنفر دقیقاً 

که از رژیم در دل دارم، بیرون می ریزم و آرامشی به 

من دست می دهد.«

اجتامعی  مشارکت در جُنب و جوش های سیاسی- 

سال آموزشی ۱۳۴۰- ۱۳۳۹ از یک سو و پیوسنت به 

کیان و بازی های باشگاهی از دیگر سو، سبب ناکامی 

و  امیرکبیر  کردن  رها  و  می شود  دهم  در کالس  او 

نام نویسی در دبیرستان ادیب. جابه جایی مدرسه اما 

ندارد.  پیش گرفته،  راه و رویه ای که در  بر  تأثیری 

را  خود  پیش  از  بیش   ۱۳۴۰  -۱۳۴۱ آموزشی  سال 

سال  پایان  در  آنکه  نتیجه  وامی    گذارد.  فوتبال  به 

است.  تهران  منتخب«  »بازیکن   ۳۳ از  یکی   ،۱۳۴۱

و این در حالی ست که: »...هنوز کسی منی دانست 

این جوان نوخواسته هامن بِک چِپ گرد و قلمبه ی 

باشگاه کیان است... برای هیچ کس باور کردنی نبود 

که یک کارشناس فوتبال، این طفلی را که رسش به 

گردی توپ فوتبال بود، برای تیم تهران انتخاب کند. 

در  آنکه  خاطر  به  شاید  می کردند  فکر  بعضی ها 

صورِت افراد منتخب نام دو بازیکن از کیان باشد، 

این طفل هم به دنبال نام منصور امیرآصفی، اضافه 

شده است. در آن زمان همگان با این تصور، او را 

به حال خود رها کرده بودند. و او در گوشه ی زمین 

امجدیه، دور از توجه دیگران با توپ ور می رفت.«

۱۵ خرداد ۴۲
می شود  هم زمان  تهران«  منتخب  »تیم  به  راه یابی 

سیاسی  پهنه ی  در  سیدروح الله خمینی  پدیداری  با 

کشور و شاخ و شانه کشیدن های وی برای محمدرضا 

شاه پهلوی در آستانه ی رفراندوم بهمن ۱۳۴۱. پرویز 
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قلیچ خانی، به حرف های این روحانی جسور و مرجع 

شاهانه  اصالحات  با  می سپارد،  گوش  شیعی  تقلید 

دشمنی می ورزد و در فردای بازداشِت رهرب »ارتجاع 

شیعیان  و  سنت گرایان  اعرتاضی  خیزش  به  سیاه«، 

هم محله ای هایش:  دوشادوش  می پیوندد؛  متعصب 

قرار  طبق  بر  من  که  بود  خرداد   ۱۵ روز  »صبح 

در  پلیس  گردیدم...  شاه  مسجد  روانه ی  قبلی... 

پیاده  دوچرخه ام  از  من  می شد.  دیده  جا  همه 

و  دوچرخه ها  که  ویژه ای  محل  در  را  آن  و  شده 

موتورسیکلت های مردم نگه داری می شد، گذاشتم و 

در  زیادی  جمعیِت  کردم.  حرکت  مسجد  طرف  به 

مسجد گرد آمده بودند و هر لحظه نیز بر تعداد شان 

افزوده می گشت. جمعیت تازه رشوع به دادن شعار 

کرده بود که به ناگاه صدای تیراندازی از اطراف به 

فریاد  صدای  افتاد.  ولوله ای  مردم  در  رسید.  گوش 

بود.  رسیده  خود  اوج  به  اینک  شعارها  خشامگین 

سوی  به  جمعیت  همراه  به  هم  من  میان  این  در 

در  بردم.  یورش  مسجد  مکان های خروجی  و  درها 

این هنگام خرب رسید که... ارتشی ها نیز وارد میدان 

شده و به همراهی پلیس ها، مردم بی سالح را زیر 

آتش گرفته اند. من به بیرون زدم... رنِگ رسخ خون 

مردم بر زمین و دیوارها ماسیده بود. من راه خویش 

را به سوی دوچرخه ام که هنوز از غارِت ارتشیان و 

مزدوران رژیم مصون مانده بود، بازیافته و با زدن به 

کوچه پس کوچه ها، به رسعت از آن محل دور شدم 

مردم  صِف  به  بار  دیگر  امن تری،  مکان های  در  تا 

بر  سوار  طرف،  آن  از  رژیم  مزدوران  گردم.  ملحق 

تانک ها و زره پوش ها... و از این طرف، بولدوزرها... 

نفرت  از  من  منظره ها، رساپای وجود  این  دیدن  با 

نسبت به رژیم انباشته گشت...«

ماندگار  اثری  پرویز  بر   ۱۳۴۲ خرداد   ۱۵ خیزش 

می گذارد. از این پس، سیاست و مسائل سیاسی در 

وجودش النه می کند. اندک زمانی پس از آن رویداد 

تاریخی، با حسین صدری آشنا می شود؛ از قهرمانان 

ادبیاِت  دانشکده ی  دانشجوی  و  ایران  شیرجه ی 

صدری ست؛  پرویز  برادر  حسین،  تهران.  دانشگاه 

آن  هم رزم  و  شعاعیان  مصطفی  هم دانشکده ی 

و  نشست  قلم.  اهل  اندیشه ورز  مارکسیسِت 

با حسین، باورهای دینی پرویز را سست  برخاست 

می کند و او را به سمِت ماده گرایی می                          کشاند.

در مرداد ۱۳۴۲ و پس از برگزاری بازی های قهرمانی 

در  باز  قلیچ خانی  پرویز  نام  کشور،  باشگاه های 

گوشه ی  چهار  فوتبالیست های  »زبده ترین  فهرست 

به  است  قرار  اما  بار  این  می آید.  دیده   به  ایران« 

برای  را  تا خود  اعزام  شود  فوتبال  ملی  تیم  اردوی 

بازی در برابر تیم ملی پاکستان آماده سازد.

پاییز هامن سال ۱۳۴۲، از دبیرستان حکیم الهی رس 

امیدهای  از  شامری  که  دبیرستان  این  درمی آورد. 

فوتبال ایران را گرد آورده، اراده ی پرویز را در راهی 

که برگزیده، استوارتر می سازد. به ویژه آنکه املپیک 

توکیو در راه است و آرزوهای بزرگ، برانگیزاننده. 

دسته جمعی  مترین های  رسید.  فرا  »زمستان 

نیمه تعطیل... به ویژه وقتی برف می بارید، همه ی 

صبح ها  کسی  اگر  اما  بود.  سکوت  در  زمین ها 

نزدیک ورزشگاه شامره ی ۳ شهباز عبور می کرد، یک 

دیوانه ی پاکوتاه و گرد و قلمبه ای را می دید که در 

زمین آسفالته ی آن ورزشگاه به این سوی و آن سوی 

قلیچ خانی  دیوانه،  این  می پرد...  هوا  به  و  می دود 

بود که هنگام خواب و غفلت زدگی دیگران در میان 

برف و باران، کمبود قدرت خود را از دیگران جربان 

وقتی  توپ...  دیوانه ی  اما  بود؛  دیوانه  او  می کرد. 

بازیکن  آماده ترین  قلیچ خانی  می شد،  متام  برف ها 

جوان تهران بود...«

در بهار سال ۱۳۴۳، همراه با تیم برگزیده ی تهران، 

از  بازی دوستانه راهی شوروی می شود.  برای چند 

فوتبال کشور،  فدراسیون  که  باز،  اوست  بخت یاری  

شش بازیکن اصلی تیم ملی )هامیون بهزادی، حمید 

حمید  شاهرخی،  مهراب  برمکی،  حمید  جاسمیان، 

تیم  با  از همراهی  را  بیوک وطن خواه(  شیرزادگان، 

ملی بازمی دارد و به مدت یک سال از بازی محروم 
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می کند . پرویز در هر سه بازی تیم ملی ایران در شوروی، خوش  

می درخشد و جای خالی یاران را به خوبی پُر می کند. در بازگشت 

از بازی های شوروی، به مترین های تیم ملی فوتبال ایران فراخوانده 

 ۱۳۴۴ تابستان  آخر  ماه  دو  توکیو ست.  املپیِک  راهی  که  می شود 

توکیو  املپیک  به  ایران  اعزامی  ورزشکاران  آمادگی  اردوی  در  را 

با جهان پهلوان غالمرضا تختی آشنا می شود.  اینجا  می گذراند. در 

در این باره می نویسد:

جهان پهلوان غالم رضا تختی
دانشگاه  در  معمول  روال  به  را  تدارکاتی  ماهه ی  دو  »...اردوی 

فرم  در  اصطالح،  به  ورزشکاران،  که  تا  بودند  منوده  برپا  افرسی 

دلخواه قرار بگیرند... تختی در رشته ی کشتی برگزیده شده بود. 

نزدیک  از  که  تا  می گردید  فراهم  امکانی  من  برای  ترتیب  بدین 

با او آشنا شده و گاه به گاه بتوانم با او به صحبت بنشینم. یعنی 

هامن چیزی که بیش از آن بارها آرزویش را داشتم. این نشست ها 

و صحبت کردن ها که ابتدا زمینه اش با بازی تخته نرد چیده شده 

بود که به هنگام اسرتاحت... بدان می پرداختیم... پس از دو سه 

پی برد،  من  در  ضدرژیمی  گرایشاِت  به  تختی  شهید  که  نشست 

مردم  مبارزات  و  رژیم  از  رس  که  می کشید  بدان جاهایی  اغلب 

درآورد. آقا تختی بدین وسیله می خواست... روی من کار کند. او 

رساپا نفرت از رژیم و واقعاً دوستدار مردم بود...«

تا  توکیو می شود  رهسپار  ایران  ورزشی  کاروان   ۱۳۴۳ مهرماه   ۱۰

در هژدهمین دوره ی بازی های املپیک، رشکت کند. در این کاروان 

چند زن ورزشکار نیز حضور دارند. این نخستین بار است که زنان 

زنان،  از  هیچ یک  نه  اما  می یابند.  راه   املپیک  به  ایران  ورزشکار 

نه جهان پهلوان، و نه تیم ملی فوتبال ایران با دسِت پُر به ایران 

بازمنی گردند.

ایران »قیافه ی زجرآوری به خود  در آن سال که تیم ملی فوتبال 

پیرشفِت  پُل  جهان،  ارتش های  بین املللی  بازی های  بود«،  گرفته 

پرویز می  گردد. درخشش این بازیکن ذخیره ی تیم ایران در بازی 

با تیم ترکیه در ورزشگاه امجدیه، ستایش همگان را برمی انگیزد. 

این بازی را گرچه ایران می بازد و ترکیه به مسابقاِت نیمه نهایی 

راه می یابد، اما از رهگذر همین مسابقاِت ارتش های جهان است 

ایران به ثبت می رساند. جام عمران  که پرویز خود را در فوتبال 

و  فرامی رسد  جهان  ارتش های  مسابقاِت  پی  در  که  منطقه ای 

بازی  های چشم گیر قلیچ خانی در برابر تیم های ترکیه و پاکستان، 

هر تردید ی را نسبت به جایگاه او در فوتبال ایران از میان می برد. 

ایران می نامند  را مرد شامره ی یک فوتبال سال ۱۳۴۴  قلیچ خانی 

ورزشی  کیهان  می نشاندند.  کشور  فوتبال  امیدهای  رده ی  در  و 

درباره ی این گزینش می نویسد: »...او درخشان ترین چهره ای ست 

که در سال ۴۴ در اوج قدرت رسیده است. چه کسی می تواند در 

کنکور تصاحِب توپ طالیی کیهان ورزشی با او به رقابت برخیزد؟ 

او نه از یک باشگاه نیرومند و وجیه املله است و نه از یک باشگاه 

پرتوان و پول ده. بلکه از تیمی ست بی درآمد که حتا فاقد پول کفش 

و پیراهن برای بازیکنان است و سخت در زمینه ی فوتبال به اصل 

انتخاب کرده ایم که  را  او  بدین سبب  آماتوری معتقد می باشد... 

علی رغم تورهای فراوانی که باشگاه  ها در راهش گسرتده بودند، 

به هیچ توری نیفتاد و به هیچ دامی اسیر نشد. به این خاطر توپ 
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طالیی ما را می گیرد که روحی پاک، جسمی قوی و 

قلبی رسشار از مهر و دوستی دارد و عشق به فوتبال 

و ورزش پاک را بر هر چیز مقدم می دارد.«

واکنش قلیچ خانی به این گزینش، نشان گر آن است 

از  جزیی  تنها  نه   ،۱۳۴۴ سال  مرد  برای  فوتبال  که 

روشن نگری  بیان گر  بلکه  زندگی ست،  جاری  جریان 

و اندیشه ورزی این قهرمان نیز هست: »...برای من 

میدان بازی و توپ، رسآغاز دیدارها و آشنایی ها و 

بزرگ ترین درس زندگی ست... من همیشه بین زنده 

ماندن و زندگی کردن، یک دیوار فاصله می بینم. من 

اکنون به خاطر روح عصیان گر خود با توپ زندگی 

و  بی خربم  آینده ی خود  از  که  در صورتی  می کنم. 

بدانم زنده هستم،  تأسف است که خود  این جای 

بدون اینکه زندگی کنم. من همیشه با افکار خودم 

در پیکارم... این توپ چیست که مرا بازیچه ی خود 

و  عاطفه  و  نیست  بیش  یک جسم  است؟...  کرده 

محبت ندارد. در حالی که پیرامون زندگی، هزاران 

عاشق رسگردان...«

پرویز که دیگر یکی از بازیکنان ثابِت تیم ملی فوتبال 

ایران شمرده می شود، در بازی  های فوتبال دبیرستانی 

و  میرزاحسن  پرویز  کنار  در   ۱۳۴۳  -۱۳۴۴ سال 

تهران  قهرمانی  مقام  به  را  حکیم   مناجاتی،  مهدی 

می رساند. این ها چیرگی بر دیگر تیم های دبیرستانی 

و دست یابی به جام قهرمانی آموزشگاه های تهران را 

دو بار دیگر و پی درپی ، از آن حکیم می کند.

در  را  پرویز   ،)۱۳۴۶ دی   ۱۸( تختی  غالمرضا  مرِگ 

اندوهی جانکاه فرو  می برد. از پای درآمدن اسطوره، 

نسل  یک  زندگی  الگوی  و  دست شدن رسمشق  از 

در  را  جهان پهلوان  خودکشی  بهت انگیز  خرب  بود. 

زمین شامره ی ۲ امجدیه می شنود. با مربی و دیگر 

پزشک  به  و  منی شود  همراه  ملی  تیم  بازیکنان 

قانونی منی رود. به خانه ی حسین صدری می شتابد 

تا ببیند چه باید کرد. و به این ترتیب همیار آنانی 

می  شود که برآنند سوگواری تختی را یک راهپیامیی  

اعرتاضی بزرگ کنند. به ویژه چهلمین روز درگذشِت 

اسطوره را: »دانشجویان دانشگاه تهران، پلی تکنیک 

داده  اعالمیه ی مشرتکی  بازرگانی  عالی  مدرسه ی  و 

بودند. باالی اعالمیه عکس تختی بود و زیر عکس 

میهن پرست  تختی،  یادبود  به  بود:  شده  نوشته 

نوشته  ریزتر،  حروف  با  هم  پایین تر  کمی  قهرمان. 

آزادگی  مظهر  این  بزرگداشت  خاطر  به  ما  بودند: 

مزار  بر  فقدانش  روز  چهلمین  در  انسان دوستی  و 

شوش،  میدان  از  حرکت  آمد.  خواهیم  هم  گرد  او 

پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ساعت دوازده ظهر.«

اثری  پرویز  بر  ابن بابویه گذشت،  تا  از شوش  آنچه 

ماندگار گذاشت: »از ساعت 13.00 روز 4۶/۱۱/2۶ 

دانشجویان دانشکده های مختلف از ابتدای میدان 

شوش با عکس های کوچک و بزرگ از تختی و تاج 

ابن بابویه  عازم  منظم  صفوف  با  و  زیاد  گل های 

مضمون  این  به  شعارهایی  راه...  بین  در  بودند. 

گشته.  شهید  تختی  بدانند  زحمتکشان  می دادند: 

پس از طی مسافِت بین میدان شوش، به مزار تختی 

رفتند و از آنجا بر رس قرب شهدای ۳۰ تیر و حسین 

فاطمی آمدند. در آنجا یکی از دانشجویان و یکی 

صحبت  بازاریان  طرف  از  نفر  یک  و  روحانیون  از 

کرد و به اصطالح پیامن بستند که تا آخرین قطره ی 

خون مبارزه کنند. در موقع برگشنت شعارهای تند از 

پیروز است، درود  به روزبه، ویت کنگ  قبیل درود 

بر زندانیان یونان، مرگ بر دیکتاتور جنده باز داده 

شد که در نتیجه پلیس به طرف آن ها حمله منوده و 

آن ها در نزدیکی میدان شوش متفرق شدند... بعداً 

بازاری ها کنرتل کار را... گرفتند و شعارهای درود بر 

خمینی بت شکن و غیره هم رشوع شد... در بین راه 

شعارهای کمونیستی داده می شد...«

ساواکی ها  دست  به  یا  کُشت  را  خود  تختی  اینکه 

کشته شد، برای پرویز اهمیِت چندانی ندارد. پرویز 

یقین دارد که جهان پهلوان زیر فشار ساواک از پای 

می  افتد و این نفرتش را به دولت صدچندان می کند. 

پرویز  پدر  عراض،  هنگام  همین  در  آنکه  ویژه  به 

می شود.  بازداشت  ساواک  پایوران  دست  به  نیز 
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مخفی گاه یکی از اعضای تشکیالِت تهران حزب توده 

را که به تازگی برپا شده بود از پدرش می  خواستند. 

اما چون به جایی منی رسند، وی را به اتهام »تبانی با 

مجرم« به حبس می اندازند. جرمش اما تنها دوستی 

»نفرت  واهی،  اتهام  آن  بود.  مبارز  توده ای  آن  با 

بارور  پیش  از  بیش  پرویز  وجود«  در  را  رژیم  از 

می سازد. برای آزادی پدر به بسیار درها می زند تا که 

رسانجام حسین مبرش )۱۳۸۶- ۱۳۰۱( رییس پیشین 

فدراسیون فوتبال و از بستگان خانواده ی سلطنتی، 

در بر او می گشاید و سبب رهایی عراض قلیچ خانی 

آغاز  از  پیش  زندان می گردد ؛ درست چند هفته  از 

برگزار  تهران  در  که  آسیا  ملت های  جام  بازی های 

می شد؛ از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷.

نیز  بازی ها  این  در  پرویز 

 نیک می درخشد؛ به ویژه 

با ارساییل  در بازی نهایی 

در  اردیبهشت.   ۲۸ در 

دقیقه ی ۸۶، »حرکِت پا به 

توپ زیبا« و شلیِک رسکش 

میانه ی  از  او  سهمگین  و 

را  مساوی  بازی  میدان، 

ایران  سود  به  یک،  دو- 

که  را  گلی  می کند.  متام 

هافبک  قلیچ خانی،  پرویز 

دروازه ی  در  ملی،  تیم 

ایران  و  می کارد  ارساییل 

جام   قهرمانی  به  را 

می    رساند،  آسیا  ملت های 

ورزش،  این  کارشناسان 

تاریخ  گل  »تاریخی ترین 

دانسته اند؛  ایران«  فوتبال 

سیاسی،  »جنبه های  با 

و  فرهنگی  اجتامعی، 

راهپیاميی های  اقتصادی« 

مردم  خودانگیخته ی 

به  شب  از  پاسی  تا  که  تهران  خیابان های   در 

و  ضدارساییلی  تند  شعار های  با  و  می کشد  درازا 

دفرت  به  حمله  نیز  و  است  توأمان  ضدصهیونیستی 

به آتش کشیده  ال آل در خیابان ویال و  هواپیامیی  

به  افسانه سازی ها  و  داستان پردازی ها  آن،  شدن 

همراه آورد. اما با این بازی بود که روحانیت شیعی، 

›‹فوتبال غربی‹‹ را حالل داشت و از آن پس آن را 

جایز شامرد. از سوی دیگر، پس از دیدن »شادی و 

شعف مردم« و اشک چشم هزاران هزار تنی که »...

به خاطر  از شادی  امجدیه  نورافکن های  پرتوی  در 

پیروزی می گریستند«، دولت و دولتیان نیز رویه ای 

جز  می گیرند.  پیش  فوتبالیست ها  به  نسبت  تازه 

پاداش های دولتی، » جام ملت ها، آغاز نوعی تجلیل 
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می شود...«  باب  ایران  ورزش  در  بعداً  که  است 

محمود بیاتی، مربی تیم فوتبال آن روز ایران شهادت 

روز  هر  دادند.  ساعت  بچه ها...  »به  که  می دهد 

یک جا دعوت بودیم...« در این چرخش تاریخی ست 

با  بازیگران سینام  که »عکس مشرتِک خوانندگان و 

فوتبالیست ها می رود روی جلد. نخستین ترانه های 

فوتبالی روی صفحات گرام و نوارهای

دلکش  می شود.  تکثیر  کاست 

اشک  بازی تان/  از  تپد  دل  می خواند: 

من از دیده روان. گل زدی ای قهرمان. 

شد  بازی  وقتی  می خواند...  ویگن 

باشین.  کاشته  گل  تا  چهار  سه  متوم، 

عمومی  اشتیاق  غیرورزشی،  نرشیاِت 

زن  مجله ی  حتا  می کنند.  دنبال  را 

 ۱۳۴۷ خرداد  چهارم  شامره ی  در  روز 

ملت  قلب  متام،  روز  ده  می نویسد: 

امجدیه  میدان  در  توپ  همراه 

می چرخید«.

بزرگداشت ها،  و  بزم ها  اوج  نقطه ی 

ایران  فوتبال  ملی  تیم  ›‹ رشف یابی‹‹ 

شاه  محمدرضا  ›‹پیشگاه‹‹  به  است 

کاخ  در  نیز  قلیچ خانی  پرویز  پهلوی . 

شادان  نه  می شود؛  رشفیاب  نیاوران 

دست بوسی  می  دانست  دل نگران.  که 

شاه سنت دیرپای این گونه مراسم است: »...در این 

رشف برباددهی... من از انجام این کار رس باز زدم. 

گویی در آن لحظه چهره ی شهید تختی را در برابر 

دریافت  چگونگی  دیگر  بار  یک  که  می دیدم  خود 

تعریف  برایم  شاه  دست  از  را  پهلوانی اش  بازوبند 

می کند و غیرمستقیم از من هم می خواهد تا که از 

او رسمشق گیرم. و منی که او را رسمشق خود قرار 

داده بودم، با این عمل خواستم ثابت کنم که شاگرد 

تیمسار  برنامه،  امتام  از  او هستم. پس  برای  خوبی 

]پرویز[ خرسوانی و تیمسار دیگری که فکر می کنم 

به  مرا  بود،  گارد  فرمانده ی  هاشمی نژاد،  ]محسن[ 

اتاقی بردند و در آنجا مورد بازخواست قرار دادند 

که : چرا چون دیگران بر دستان شاه بوسه نزده ای. 

من هم... به طریقی موضوع را رفع و رجوع منوده 

و چنین وامنود کردم که عظمتش! مرا گرفت و از این 

قبیل اراجیف...«

ِشکراسپرت
بازتاِب  گرچه  ناپذیرا،  و  ›‹ناپسندیده‹‹  رفتار  این 

اجتامعی منی یابد، اما در کارنامه ی پرویز قلیچ خانی 

اندک زمانی  منی ماند.  بی  پادافره  و  می ماند  برجای 

پس از فروکش جشن و رسورها، به پرویز قلیچ خانی 

و نیز جالل طالبی، مرد سال و ›‹آقای گل‹‹ فوتبال 

در  که  دارایی  باشگاه  سبک  دارای  رسدار  و  کشور 

بود،  شده  تهران  باشگاه های  قهرمان   ۱۳۴۶ سال 

شکراسپرت  تیم  استخدام  به  که  می شود  پیشنهاد 

در  را  زیر  مزایای  و  پیشنهاد، حقوق  درآیند.  ترکیه 

نقداً  که  تُرک  لیره ی  ۱۰۰هزار   -۱« برمی گرفت : 
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بیمه،   -۲ انتقال  حق  ]برای[  شد  خواهد  پرداخت 

مسکن و غذای مجانی ۳- دو بلیط رفت و آمد به 

تهران و ترکیه در مدت یک سال ۴- بورس تحصیلی 

مجانی که بعد از انقضای قرارداد همچنان به قوت 

پاداش و بهای  باقی خواهد ماند ۵- پرداخت  خود 

این دو  به طور مرتب؛ حتا در صورت غیبت  بازی 

بازیکن به علل معذوریت های مختلف ۶- تضمین 

خرج مسکن و غذا برای همرس و یا همراهان این 

دو بازیکن ۷- ایجاد کاری با ارزش ۱۰۰۰ لیره حقوق 

ماهانه...«

طالبی و قلیچ خانی پیشنهاد شکراسپرت را می پذیرند. 

شکراسپرت،  به  پیوسنت  برای  دو  این  شوق  و  شور 

اعالم رضایت دارایی و کیان با این واگذاری و ابراز 

کافی  رشط  اما  ایران،  فوتبال  فدراسیون  موافقت 

ایران  ورزش  در  بی مانندی  رویداد  چنین  برای 

با  ورزشی  کیهان  که  رویدادی  نیست. 

به آگاهی همگانی  را  این رسنوشته آن 

آسیایی ست  کشور  اولین  »ایران  رساند: 

که لیاقت و افتخار صدور بازیکن را پیدا 

کرده است.«

بدری  تام االختیار شکراسپرت،  مناینده ی 

و  در  این  به  متام  هفته ی  دو  چاکر، 

قلیچ خانی  و  طالبی  تا  در  می زند  آن 

راه  جایی  به  اما  کند.  ترکیه  راهی  را 

منی برد و درمنی یابد که مشکل چیست 

بیان  شگفت زده  کیست.  مشکل گشا  و 

می دارد که: »...هرگز تصور منی کردم که 

در رسزمین رستم مجبور باشم برای کار 

به این سادگی ›‹هفت خوان‹‹ را بگذرانم 

و یا چون بهرام گور، این دو بازیکن را 

طی  در  شوم.  صاحب  شیران  میان  از 

این دو هفته، از همه به ظاهر جواب 

مثبت شنیده ام. اما هرگز این جواب ها و 

موافقت ها، کاری صورت نداده اند. من 

در تعجبم وقتی بازیکن و مدیر و رییس 

و مربی و و و همه حارض به یک چنین قراردادی 

هستند، دیگر این گربه رقصانی و امروز و فردا کردن 

چه معنایی دارد... نکند طرِف قرارداد من صغیر و 

تعیین  برای شان  کفیل  و  قیم  همه  این  که  نادانند 

شده است.«

بدری چاکر، ایران پس از »انقالب شاه و مردم« را 

›‹گربه رقصانی‹‹هایی  چنین  منی داند  و  منی شناسد 

مسئله ای  هر  اینکه  آن  و  دارد  قوی  منطقی 

و  شود  رسانده  عرض‹‹  ›‹رشف  به  می بایست 

همچو  کشور،  برجسته ی  فوتبالیسِت  دو  رسنوشِت 

در  اقتصادی   و  اجتامعی  فرهنگی،  مسئله ی  هر 

دست ›‹پدر تاجدار‹‹ مملکت است و دانای کل و 

شاه قدر قدرت. راز و رمز آن ›‹گربه رقصانی‹‹ پس از 

چند سالی از پرده برون افتاد؛ پس از آنکه پرویز به 

بند کشیده شد: »فدراسیون فوتبال... در گفتگوهای 
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بسیار موافقت کرد تا جریان به رشف عرض ملوکانه 

رسد تا هرچه فرمودند انجام شود. شاهنشاه فرموده 

بودند: نظیر هامن پولی را که باشگاه ترکیه به این 

کند،  بازی  باشگاه  آن  برای  تا  می دهد  بازیکن  دو 

ایران  در  بازیکنان  و  بدهد  آن ها  به  بدنی  تربیت 

مبانند...«

زیر  اجراء،  مرحله ی  در  ملوکانه‹‹  ›‹امر  اما 

و  دار  کشمکش  و  اداری  دستگاه  چرخ دنده های 

می شود.  دگردیسی هایی  دچار  قدرت،  دسته های 

با برکنار شدن ریاسِت تربیت بدنی، به دو بازیکن 

گفته  می شود در صورتی پول را دریافت می کنند که 

»تغییر باشگاه دهند، یا در باشگاه بخصوصی ثبت 

نام کنند.«

روایِت پرویز از این ماجرا نیز شنیدنی ست: »اندکی 

از  یکی  که  بود  آسیا  ملت های  جام   امتام  از  پس 

دالالن فوتبال ترکیه... به ایران آمد و خواهان بسنت 

]تیم  باز یکنان  از  دیگر  یکی  و  من  با  قراردادی... 

به  پرداخت  جهِت  پیشنهادی  مبلغ  گردید.  ملی[ 

هر یک از ما، یک صد و شصت هزار تومان بود... 

زندگی ام  در  می توانست  زمان  آن  در  پولی  چنین 

پیشنهاد  این  از  باشد...  تعیین کننده ای داشته  نقش 

استقبال منوده و جهت ترتیب دادن کارها قرار شد که 

فردایش نزد ]حسین[ قرا گوزلو، رییس وقت تربیت 

گذاریم.  میان  در  وی  با  را  موضوع  و  رفته  بدنی 

ترکیه.  کنسول  با  البته  گرفت؛  صورت  رفتنی  چنین 

منتها  منود.  اعالم  را  خویش  موافقت  هم  قراگوزلو 

جواب قطعی را به این موکول کرد که موظف است 

برای چنین کاری ›‹رشف عرضی‹‹ تهیه کند و از ما دو 

روز وقت خواست. اما فردای آن روز با کامل تعجب 

دیدم که در ورق پاره های شبانه ی رژیم، عکس ما را 

چاپ کرده و در زیرش نوشته اند گویا ما به ›‹خاطر 

نیستیم  حارض  میهن پرستی‹‹،  و  شاه دوستی  عالیق 

چنین قراردادی را بسته و جهت بازی به کشور ترکیه 

جالل  و  قلیچ خانی  پرویز  شب  آن  فردای  برویم.« 

و  می روند  کیهان  روزنامه  ی  دفرت  به  هم  با  طالبی 

دلیل انتشار این خرب دروغ را از آن ها جویا می شوند. 

می شنوند که: اطالعیه را سازمان تربیت بدنی داده 

است! یک راست به سازمان تربیت بدنی می روند 

و مسئله را با حسین قراگوزلو در میان می گذارند. 

از او می شنوند که: »از طرف دفرت مخصوص چنین 

دستوری داده اند که شامها نبایست به ترکیه بروید! 

و قرار بر این شد که هامن پولی را که تُرک ها قرار 

است به شام بدهند، در همین جا به شام پرداخت 

کنند.«

چندی  از  پس  چه  نکردند.  پرداخت  هم  را  پول 

برکنار  کار  از  و  گرفت  قرار  غضب  مورد  »قراگزلو 

خرسوانی،  ]پرویز[  تیمسار  او  جای  به  و  گردید 

مصدر کار شد. خرسوانی به خاطر مقاصد و منافع و 

مطامعی که داشت، ابتدا منکر پرداخت چنان پولی 

شد و بعد هم رشط پرداخِت هرگونه پولی را موکول 

به عضویت ما در باشگاه تاج منود. پس از آن نیز به 

از ۷۰ هزار تومان پول پرداخت  هر کدام مان بیش 

نکرد.«

به هر رو، جالل طالبی و پرویز قلیچ خانی، از دارایی 

می آورند.  روی  تاج  به  و  برمی تابند  روی  کیان،  و 

نامی،  سنندجی  کرد  را  پرویز  پیوسِت  و  گُسست 

گرم  کانون  شد  »...مجبور  است:  داده  رشح  چنین 

و دوست داشتنی کیان را که مردان نیک نامی مثل 

صدرالدین میراعتامدی، امیرآصفی و علی الهی آن را 

برای بچه های باصفا و صمیمی بنا نهاده بودند، ترک 

کند و به جای اینکه... به ترکیه پرواز کند به باشگاه 

تاج، کوچ اجباری کرد.«

ناکامی و دوری از کیان را، دلدادگی به فاطی صفا، 

فرو  ایران،  زنان  شنای  ملی  تیم  آینده ی  کاپیتان 

می کاهد. این دلدادگی به پیوند زناشویی می انجامد؛ 

پایان  به  را  دبیرستان  پرویز  اینکه  از  پس  درست 

 رساند. وقتی از او می پرسند فاطی را بیشرت دوست 

داری یا فوتبال را، می  گوید: »...من بارها این سؤال را 

از خودم کرده ام و می دانید هر بار به چه نتیجه ای 

را  از دومی و دومی  بیش  را  اولی  اینکه  رسیده ام؟ 
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بیشرت از اولی می خواهم.«

دانشرسای عالی
بدنی  تربیت  رشته ی  در  پرویز   ،۱۳۴۷ پاییز 

فضای  در  می شود.  پذیرفته  دانشرسای عالی 

خورشیدی  چهل  دهه ی  پایانه ی  دانشگاهی  

با  می یابد:  پرورش  سیاسی اش‹‹  ›‹ته مایه های 

کتاب خوان  می گردد،  دم خور  چپگرا  دانشجویان 

می شود، با شعر انقالبی انُس می گیرد، اعالمیه های 

سیاسی  نگرش  گونه ای  و  می پراکند  ضدحکومتی 

پا  پیش  مسائل  گذشته،  »...چون  می کند.  پیدا 

افتاده منی توانست به راحتی خوشحامل کند«. دیگر 

منی خواهد در تاج مباند. سودای پیوسنت به عقاب را 

در رس می پروراند که حسین فکری، توده ای پیشین، 

مربی آن تیم وابسته  ی به نیروی هوایی ست. اما راه 

از تک و  از دست انداز است.  پُر  به عقاب  رسیدن 

از آنکه پاس را رسپلی سازد برای  تا منی افتد. پیش 

رسیدن به عقاب، با تیم ارتش ایران به یونان می رود؛ 

 ۱۳۴۸ سال  در  جهان  ارتش های  جام  بازی های  در 

رشکت می جوید، بار دیگر می درخشد و دست یابی 

ایران را به مدال برنز، ممکن می  سازد. در همین سفر 

محصلین  جهانی  کنفدراسیون  اعضای  با  که  است 

گفتگو  و  دیدار  به  اروپا،  در  ایرانی  دانشجویان  و 

می نشیند. این دیدار از چشم ساواک دور منی ماند 

که پس از کارزار جهانی کنفدراسیون در دفاع از بیژن 

جزنی و یارانش در پاییز و زمستان ۱۳۴۷، هشیارتر 

از پیش شده است. اصغر رشفی دوست و همبازی 

پیامدهایش  و  دیدار  آن  ماجرای  قلیچ خانی،  پرویز 

را چنین رشح داده است: »...رفتیم یونان. مسافرت 

رفتیم،  شنبه  کشید.  طول  ساعت  هشت  و  چهل 

در  برگشتیم.  دوشنبه  صبح  و  کردیم  بازی  یکشنبه 

قلیچ  بودند.  دنبال مان  تن  هشتاد  هفتاد،  سفر  آن 

فهمیده بود. من هم فهمیده بودم که این ها همه 

برای  آن ها  امنیتی اند...  بیشرت  و  نیستند  خربنگار 

قلیچ خانی آمده بودند. جرم قلیچ  این بود که... به 

صورت جدی وارد سیاست شده بود... ما تیم کویت 

را دو- هیچ شکست دادیم. بچه ها شب می خواستند 

بروند در آتن بگردند... قلیچ گفت: من می خواهم 

در هتل مبانم. هامن زمان که ما بیرون بودیم، چند 

پُر  هم  هتل  فضای  می کنند.  مالقات  قلیچ  با  تن... 

بودند  آمده  خربنگار  پوشش  در  که  کسانی  از  بود 

که قلیچ را زیر نظر داشته باشند... وقتی برگشتیم 

در  علناً  قلیچ  ُخب  البته،  گرفتند.  را  همه  ]ایران[ 

دانشگاه فعالیت می کرد. خیلی پرخاشگر بود. خیلی 

می دانستند.  هم  همه  نداشت.  ترسی  بود.  شجاع 

حکومت به خاطر این بخش از شخصیِت قلیچ خانی 

و محبوبیت اش از او وحشت داشت و منی خواست 

او را بگیرد که بعد داستان تختی تکرار شود.«

در  فاطی،  و  پرویز  دخرت  اولین  هاله،  شدن  زاده 

شورشگر  رفتار  و  رسکش  روح  از   ۱۳۴۹ تیرماه  اول 

پرویز، هیچ منی کاهد. برآمدن جنبش چریکی در ۱۹ 

بهمن ۱۳۴۹ و پا به میدان نهادن چریک های فدایی 

خلق، بیش از پیش او را به سوی پیکار با بیدادگری 

می کشاند.  شاه  خودکامگی  و  پهلوی  حکومِت 

سیاهکل،  رستاخیز  آغاز  »با  می گوید:  این باره  در 

پیشتازان انقالبی صفحه ی جدیدی در مبارزات خلق 

ما گشودند... محیط های دانشجویی نیز تحت تأثیر 

این مبارزات به هیجان آمدند و به جنب و جوش 

آنان  کیفیت  و  مبارزات  این  دامنه ی  بر  افتادند. 

افزوده گشت و بالطبع آثار این ارتعاشات به من هم 

رسید. این مبارزات مرا نیز تحریک و هیجان زده منود. 

اما من به عوض اینکه به این هیجانات خودم شکل 

داده و در باال بردن دانش سیاسی خویش بکوشم، 

منودن ها  تظاهر  و  دادن ها  شعار  هامن  به  فقط 

یعنی  کمبود،  این  منودن  جربان  از  و  کرده  بسنده 

آموخنت دانش سیاسی، غفلت ورزیدم... در پاره ای از 

شعرخوانی ها و اعرتاض کردن ها به رژیم و اعالمیه 

تکثیر کردن ها، به ویژه در محیط دانشگاهی ادامه 

می دادم.«

از  قلیچ خانی  پرویز  دلزدگی  با  است  همراه  این  و 
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بازی های  به  نسبت  او  ودلرسدی  و  تاج  باشگاه 

باشگاهی. روحیه ی این دوره ی او را رسمقاله نویس 

برگی  آخرین  و  واکاویده  دقت  به  ورزشی  کیهان  

کوبیده،  زمین  بر  تاج  از  رهایی  برای  پرویز  که  را 

افتخار،  و  غرور  با  »...منی توانست  است:  منایانده 

فریاد شادمانی و رسفرازی رسدهد. وجودش در گرو 

جزر و مدها بود. گاهی در برابر 

بیگانگان به نهایت می درخشید 

داخلی  میدان های  در  گاهی  و 

ناپیدا و یا کم فروغ بود. تا آنجا 

به  نسبت  او  بی اعتامدی  که 

تأثیر  تیم اش...  مربی  در  بازی، 

هیچ کدام  که  شد  چنان  و  نهاد 

و  نبودند  راضی  یکدیگر  از 

قلیچ خانی دیگر نتوانست ادامه 

گفتگوی  یک  در  سپس  دهد. 

ادعا  و  برآورد  فریاد  مطبوعاتی 

ما  بازیکنان  گذشته  در  که  کرد 

می کردند...  انتخاب  را  داوران 

باال می زد  را  پرده ها  از  بسیاری 

و در معرض افکار عمومی قرار 

می داد...«

به این  سان، پرویز خود را از تاج 

می رساند؛  پاس  به  و  می رهاند 

در تیر ۱۳۵۰. از این پس دوباره 

زنده می شود، می روید، می بالد، 

قهرمانی  بازی های  در  و  می ساید  آسامن  به  رس 

می  گردد.  پرسپولیس  هم آورد  پاس  سال،  آن  فوتبال 

در دانشرسای  عالی نیز که اینک سال چهارم آن را 

می گذراند، از کوشندگان سیاسی ست و یکی از پنج 

نفر عضو کمیته ی مخفی ای که مبارزات دانشجویی 

 ،۱۳۵۰ مهر  در  دانشگاه  بازگشایی  با  راه برند.  را 

می افتد  تکاپو  به  عالی  دانشرسای  مخفی  کمیته ی 

سایر  مبارز  دانشجویان  با  هامهنگ  و  همپا  که 

مناسبِت  به  عالی کشور،  و مدرسه های  دانشگاه ها 

سازمان  را  برنامه هایی  سیاهکل،  رستاخیز  سالگرد 

دهند.

سالی که زنگ بزرگ خون به صدا درآمد
از پایان سال ۱۳۴۹، فضای سیاسی کشور دستخوش 

دگرگونی هایی می شود و هیجان سیاسی، بخش هایی 

در  روزنامه ها  اسفند   ۲۶ می گیرد.  فرا  را  جامعه  از 

صفحه ی اول و با حروف درشت خرب می دهند که: 

به جرم حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل، امروز 

پرویز   ،۱۳۵۰ فروردین   ۱۵ شدند.  تیرباران  نفر   ۱۳

مطبوعاتی  مصاحبه ی  یک  در  امنیتی،  مقام  ثابتی، 

›‹کشف شبکه ی مارکسیستی«ای  از  پُر رس و صدا، 

سخن می  گوید که »قصد داشتند از طریق جنگ های 

پارتیزانی شهر و ده، به قدرت برسند»؛ و اینکه ۱۳ تن 

از »گردانندگان اصلی شبکه که در حادثه ی پاسگاه 

داشتند«  دخالت  غیرمستقیم  و  مستقیم  سیاهکل 
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بازداشت و »دادگاه نظامی افراد مذکور را به اعدام 

محکوم و حکم درباره ی آن ها اجراء شده« است.

هامن شِب ۱۵ فروردین که رسانه ها گفته های مقام 

دادند  و خرب  پراکندند  کشور  در رستارس  را  امنیتی 

مار  و  تار  را  سیاهکل  شبکه ی  اصلی  گردانندگان 

کرده اند، کالنرتی قلهک، هدِف حمله ی چریک های 

 ۱۳۵۰ فروردین   ۱۸ روز  می گیرد.  قرار  خلق  فدایی 

ترور  چریک ها  دست  به  فرسیو  ضیاء  رسلشگر 

در  که  بود  نظامی ای  دادگاه  ریيس  او  می شود. 

به  را  سیاهکل  رزمندگان  از  تن  سیزده  اسفند،   ۲۶

و  عکس  فروردین،   ۲۱ فرستاد!  اعدام  جوخه ی 

عباس  ارشف،  حمید  پویان،  امیرپرویز  مشخصاِت 

مفتاحی، رحمت پیرونذیری، محمد صفاری آشتیانی، 

و  زبیرم  احمد  سالحی،  جواد  صادقی نژاد،  اسکندر 

روزنامه های  اول  صفحه ی  در  شهابی پور  منوچهر 

تومان  هزار   ۹۰۰ نوید  با  می رسد؛  چاپ  به  رسمی 

و  جنگل‹‹  شبکه ی  ›‹فراریان  شناسایی  برای  جایزه 

و  نام  که  بزرگی  پوسرت  فرسیو‹‹.  سپهبد  ›‹ضاربین 

سیام ی  چریک هایی فدایی را بر خود دارد نیز هامن 

روز ۲۱ فروردین در »متام خیابان ها و مراکز عمومی 

تهران و شهرستان ها توزیع گردید«. این ها نشانه های 

بارز آغاز نربدی خونین میان حکومتی استبدادی  و 

و  منش  گونه گونی  به رغم  که  انقالبی ست  جنبشی 

روش یکان  هایش، سمت و سویی یگانه دارد: مبارزه ی 

خشونت آمیز با حکومتی که راه مساملت آمیز پیکار 

سیاسی را یک رسه بسته است.

از  چریک ها  میان  که  روزی ست  کمرت  پس  این  از 

دیگر  از  ساواک  و  شهربانی  نیروهای  و  سو  یک 

از  شامری  ندهد،  روی  مسلحانه   درگیری  سو 

روانه ی  امپریالیستش  حامیان  و  استبداد  مخالفان 

و  پیروزی ها  خرب  نشوند.  شکنجه   و  نگردند  زندان 

در  درشت  قرمز  حروف  با  حکومت  کامیابی های 

رادیو  از  تاب  و  آب  با  و  می               شود  چاپ  روزنامه ها 

و تلویزیون پخش می  گردد: »ضاربین سپهبد فرسیو 

اسکندر  پویان،  پرویز  کشته شدگان،  شدند.  کشته 

صادقی نژاد و رحمت پیرونذیری می باشند.«

این گونه خربها، با اطالعیه های رسمی همراه است؛ 

پویان  »امیرپرویز  کشور:  کل  شهربانی  امضای   به 

طراح  بوده،  متواری  افراد  متفکر  مغز  و  رهرب  که 

نقشه ی قتل مرحوم سپهبد فرسیو و برنامه ی رسقت 

بانک ملی، شعبه ی خیابان آیزنهاور بوده و شخصاً 

اسکندر صادقی نژاد  داشته...  این رسقت رشکت  در 

کشنت  در  مشارکت  بر  عالوه  پیرونذیری  رحمت  و 

نگهبان کالنرتی قلهک و رسقت بانک ملی شعبه ی 

سه  متواریان،  از  دیگر  نفر  یک  اتفاق  به  آیزنهاور 

به  که  را  فرسیو  سپهبد  مرحوم  قتل  نقشه ی  نفری 

اجرا  بود،  شده  طراحی  پویان  امیرپرویز  وسیله ی 

منوده بودند.«

در حالی که پخش خرب درگیری های مسلحانه دستور 

از  حکومت  تبلیغاتی  دستگاه های  و  است  روز 

می دهند،  سخن  داد  امنیتی  نیروهای  کامیابی های 

خرب بازداشِت  مبارزان به رسانه ها راه منی یابد یا که 

به رضورت و بنا بر مصلحت راه می یابد. درباره ی 

سکوت  سیاسِت  نیز  مبازران  شکنجه ی  و  زندان 

این همه نه خرب دستگیر ی ها  با  دستور روز است. 

مر ِگ  به  گاه  که  وحشیانه  شکنجه های  خرب  نه  و 

جان برکفان انقالبی می انجامد، از وجدان های بیدار 

را خانواده ها پخش  این  گونه خربها  پنهان می ماند. 

می کنند و یا هم رزمان دستگیرشدگان. مرکز پخش، 

دانشگاه های کشورند. هر از گاه، هسته ها و کمیته ی 

اطالعیه،  یا  و  اعالمیه  تراکت،  تهیه ی  با  دانشجویی 

خرب را به میان مردم می برند. پرویز قلیچ خانی عضو 

دانشجویی ست  کمیته  ی  و  هسته  ده ها  از  یکی 

مبارز  دانشجویان  کمیته ی  عضو  پنج  از  یکی  و 

می شنود  که  دانش رسا ست  در  دانشرسای عالی. 

زیر  انقالبی  روشنفکر  و  نویسنده  دهقانی،  بهروز 

شکنجه های توان فرسای ساواک جان باخته است؛ در 

و  پرویز  آنکه  از  بیش  رویداد  این  ۹ خرداد ۱۳۵۰. 

و  پرویز  خشم  به  افکند،  هراس  به  را  هم رزمانش 

مخالفان استبداد دامن می زند. دروغ زنی ساواک و 
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نیز  شهربانی درباره ی چگونگی مرِگ جواد سالحی 

بیدار  وجدان های  می افتد،  برون  پرده  از  که  آنگاه 

درمی یابند آن فدایی خلق برای اینکه زنده به دست 

لو  شکنجه  زیر  را  هم رزمانش  و  نیفتد  ساواکی ها 

ندهد، از جان شیرین خود دست شسته است. این 

کردار انقالبی که بیشرت با خوردن سیانور توأمان و 

تا آن روز مانند ش دیده نشده است، عنرصی دیگر 

رفته  می سازد  که  را  فدایی   فرهنِگ  منظومه  ی  از 

گسرته ی  در  را  خود  و  می گرفت  بازو  و  بُرز  رفته 

کشور  از  خارج  ایرانی  مبارزان  میان  نیز  و  جامعه 

بازمی منایاند. پشتیبانی آشکار و کارای کنفدراسیون 

جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی از چریک ها، 

اما واکنش تند حاکمیت را به همراه می آورد. در اول 

امیرعباس هویدا،  تیر، نخست وزیر محمدرضا شاه، 

اعالم می   دارد که: »برای خائنین در داخل و خارج 

از مملکت جایی نیست«. در پی این تهدید، پیگرد، 

بازداشت و رسکوبی مخالفان شدت و شتابی فزاینده 

می گیرد. تا پایان شهریور، صدها تن از مخالفان را 

شناسایی و ده ها تن را به زندان می        اندازند؛ از جمله 

۷۵ تن از رهربان و رهروان سازمان نو بنیاد مجاهدین 

دانشجویی  شاخه ی  از  بیشرت شان  که  را  ایران  خلق 

تدارک  مرحله ی  و  بر آمده اند  ایران  آزادی  نهضت 

مهندس  می گذرانند.  از رس  را  شهری  جنگ چریک 

نارص صادق، مهندس سعید محسن، منصور بازرگان، 

به  گرچه  را  و...  یعقوبی  پرویز  حنیف نژاد،  احمد 

چند  به  اما  می دهند،  شکنجه  شکل ها  شدید ترین 

پی  چریکی  نوپای  تشکل  این  سازماندهی  چون  و 

منی یابند.  دست  تازه ای  داده های  به  و   منی برند 

این  دستگیرنشده ی  اعضای  از  شامری  بدین سان، 

سازمان، در روز اول مهر، طرح ربودن شهرام پهلوی، 

فرزند ارشف پهلوی را به اجراء می گذارند که ناکام 

و  دولتی  جنجال  و  هو  از  تازه ای  موج  و  می ماند 

بازداشِت مخالفان را به همراه می آورد.

گسرتده ی  دستگیری های  به رغم  و  همه  این  با 

ادامه می یابد  تبلیغ مسلحانه  پاییز ۱۳۵۰، عملیاِت 

 ۲۵۰۰ جشن های  جریان  در  می توانند  چریک ها  و 

ساله، به  رغم تدبیر های تازه ی امنیتی، چند تندیس 

تهران  در  کنند؛  منفجر  را  برق  دکل  و چندین  شاه 

نیز  رشته عملیات  این  درباره ی  شهرستان ها.  در  و 

حکومت سیاسِت سکوت به کار می بندد. اما در ۱۸ 

بهرام  ترگل،  کتیرایی، هوشنگ  اعدام هامیون  آبان، 

طاهرزاده، نارص کریمی و نارص مدنی، بنیان گذاران 

گروه آرمان خلق را به اتهام »تشکیل دسته ی ارشار 

مسلح و مقاومت مسلحانه با مأموران« جار می زند. 

شکنجه های وحشیانه ای که بر آن انقالبیون رفت و 

ایستادگی آن ها را زیر فشار های دهشتناِک جسمی 

و روحی، جرگه ها و جریان های انقالبی به گوش ها 

هامیون  حامسی  ایستادگی  ویژه  به  می رسانند؛ 

شکنجه های  زیر  در  را  ترگل  هوشنگ  و  کتیرایی 

توان  سوز!

آذر و دی ۱۳۵۰، ماه های فرود رضبه های پی درپی 

ساواک و شهربانی  بر پیکر گروه ها و محفل هایی ست 

یا  و  آورده اند  روی  چریکی  رزم  به  موج  موج  که 

دی،   ۲۶ در  برخاسته اند.  از چریک ها  پشتیبانی  به 

رس  پُر  مطبوعاتی  مصاحبه ی  یک  در  ثابتی  پرویز 

امنیتی  انتظامی و  نیروهای  پیروزی های  از  و صدا، 

با  خرابکار  شبکه ی  »سه  می دهد:  سخن  داد  شاه 

از  شد...  کشف  مهامت  و  اسلحه  فراوانی  مقادیر 

شبکه های خرابکاری، ۵۲۰ نارنجک و مبب، صد لوله 

اسلحه ی  قبضه  سه  و  صد  مسلسل،  پنج  دینامیت، 

و  منفجره  مواد  و  مهامت  فراوانی  مقادیر  کمری، 

ربودن  نقشه ی  و  بی سیم کشف شد...  دستگاه  دو 

سفرای خارجی و مقامات برجسته ی داخلی... افراد 

شبکه ای که قصد انفجار دکل های انتقال برق تهران 

را داشتند، دستگیر شدند... بقایای شبکه ی سیاهکل، 

و  مخربالدوله  انفجارهای  و  بانک ها  رسقِت  عامل 

وزارت دارایی بودند...«.

مأموران  با  ›‹خرابکاران‹‹  مسلحانه ی  درگیری 

بامداد  ساعت های  نخستین  در  امنیتی  و  شهربانی 

۲۸ دی ماه، اما گسرتده تر از آن است که حکومت 
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بتواند بر آن رسپوشی از سکوت بگذارد. پس از دو 

ماه.  دی   ۳۰ در  می دهد؛  رسانه ها  به  را  خرب  روز، 

شد...  کشف  کن  کوی  در  خرابکاران  »...مخفی گاه 

شدند...  زخمی  و  کشته  کن  کوی  در  بانک  دزدان 

سیروس سپهری کشته شده است و شاهرخ هدایتی 

و  خرابکاران  از  شد...  مجروح  گلوله  سه  اصابت  با 

مخفی گاه آنان، ۴ مبب ساعتی و سه قبضه اسلحه ی 

کمری و مقداری وسایل انفجاری به دست آمد.«

پس از این رویداد، چندی از پایان کار ›‹خرابکاران‹‹ 

سخن به میان منی آید. پنداری دریافته اند که جنبش 

از میان برداشتنش  نوپدید چریکی ریشه دار است، 

آسان نیست و به برنامه ریزی پُردامنه   ای   نیاز دارد: 

آمیزه ای از سیاسِت خشونت و رسکوبگری شدید و 

توجیه و تبلیغی دنیاپسند! سویه هایی از این سیاست 

در »مصاحبه ی مهم شاه با پنج تن از روزنامه نگار ان 

می آید؛  به چشم  سویسی«  و  آمریکایی  برجسته ی 

می بینید،  آنچه  ما  کشور  »...در   :۱۳۵۰ بهمن   ۲

تروریست هایی  این ها  یعنی  است.  ضدیت  واقعاً 

از  که  می دانیم  ما  و  می شوند  هدایت  که  هستند 

نظایر  ما  می روند...  و  می کشند  آدم  می آیند؛  کجا 

دانشجویان  میان  آملان،  و  آمریکا  در  را  عوامل  این 

خود می بینیم و من آن ها را مثره ی اتحاد غیرمقدس 

بین تندرو های راست و چپ می خوانم... این ها یا 

کمونیست ها هستند... کمونیسم در کشور ما خالف 

قانون است و بنابراین کسانی که این رویه را تعلیم 

می شوند...  احاله  نظامی  محاکم  به  می دهند... 

دسته ی دیگر کسانی هستند که مبادرت به رسقت 

محکمه ی  به  تروریست ها...  و  می کنند  مسلحانه 

نظامی جلب می شوند..«

 ۳ در  شاه،  مطبوعاتی  مصاحبه ی  از  پس  روز  یک 

مفتاحی  عباس  احمدزاده،  مسعود   ،۱۳۵۰ بهمن 

کادرهای  و  رهربان  از  دیگر  تن  یک  و  بیست  و 

دانشجو  بیشرتشان  که  خلق  فدایی  چریک های 

هستند، در دادگاه نظامی محاکمه می  شوند. کارزار 

دانشجویان  و  محصلین  جهانی  کنفدراسیون  بزرگ 

می شود  سبب  انقالبیون  جان  از  دفاع  در  ایرانی 

دادگاه  به  را  خربنگاران  از  چندتنی  حکومت  که 

که  دادگاه  از  گوشه هایی  رهگذر  این  از  دهد.  راه 

یابد.  بازتاب  رسانه  ها  در  دارد،  ادامه  بهمن   ۱۳ تا 

متهمین با دلیری و بی باکی بی مانندی، از فرصِت به 

دست آمده بهره می جویند و جامعه را با آرمان ها 

و هدف های چریک های فدایی خلق آشنا می سازند. 

آن ها بی پرده می گویند  حکومت شاه غیرقانونی ست 

و دادگاه نظامی صالحیِت رسیدگی به پرونده آن ها 

مکتِب  پیرو  کمونیست منی دانند؛  را  ندارد. خود  را 

که  منی کنند  نفی  می خوانند.  لنینیسم  مارکسیسم 

حکومت  یک  استقرار  و  »رژیم  برافتادن  خواهان 

می گوید:  فاش  مفتاحی  اسدالله  سوسیالیستی« اند. 

»ما می خواستیم مردم را از واقعیتی که در مملکت 

اسلحه هم  تبلیغ،  این  برای  و  کنیم  آگاه  می گذرد، 

داشتیم تا چنانچه در دست پلیس یا مأموری گرفتار 

دست  به  و  کنیم  خودکشی  تسلیم  از  قبل  شدیم، 

آنان نیفتیم و مجبور به اعرتاف و معرفی کردن افراد 

گروه مان نشویم؛ اما بعد تصمیم گرفتیم در صورت 

مواجه شدن با مأمورین و برای جلوگیری از نابودی، 

راهی  این  جز  زیرا  بزنیم.  هم  تعرض  به  دست 

نبود. ما پس از تشکل و تشکیل یک جمعیت، نام 

چریک های فدایی خلق را برای خود تعیین کردیم. 

ما تبلیغ مسلحانه می کردیم.«

باور های  بر  پافشاری  آشتی ناپذیری،  مبارزه جویی، 

فرآیند  به  نسبت  بی اعتنایی  و  نافرمانی  انقالبی، 

مفتاحی،  عباس  احمدزاده،  مسعود  برای  دادرسی، 

و  توکلی  مفتاحی، حمید  اسدالله  احمدزاده،  مجید 

سعید آرین حکم اعدام در پی  دارد و ۹ حکم حبس 

ابد، ۱۵ سال زندان برای سه چریک فدایی خلق و 

حبس های کمرت از ده سال برای پنج تن دیگر از آن 

۲۳ تن را.

حکم های دادگاه نظامی و رفتار حامسی ۲۳ فدایی 

وجدان های  روزه،  ده  دادرسی  جریان  در  خلق 

و  می دهد  تکان  جامعه  کنار  و  گوشه  در  را  بیدار 
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دیگران  از  بیش  دانشجویان،  وامی دارد.  تکاپو  به 

برانگیخته اند و بسیجیده . با هشیاری و به کاربندی 

روش های کار مخفی، به تدارِک بزرگداشِت سال روز 

در  برمی آیند؛  بهمن   ۱۹ در  سیاهکل‹‹  ›‹رستاخیز 

همه ی دانشگاه ها و نهاد های آموزش عالی کشور و 

از جمله دانشرسای عالی. پرویز و دیگر دانشجویان 

مبارز، در هامن نخستین رای زنی ها، بر آن می شوند 

که بزرگداشت این سال روز را هرچه رزمنده تر برپا 

برنامه ریزی اند که ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ در  کنند. رسگرم 

از  دیگر  نفر  روزنامه ها می خوانند: »محاکمه ی ۲۰ 

خرابکاران فردا در دادگاه نظامی به طور علنی آغاز 

می شود... این گروه از متهمین... طی ماه های اخیر 

توسط مأموران انتظامی دستگیر شده اند... عضویت 

در دسته و جمعیتی با مرام اشرتاکی، توزیع و تکثیر 

نرشیاِت غیرمجاز، تهیه و اختفای اسلحه و مهامِت 

تدارک  کشوِر،  مرز  از  غیرقانونی  عبور  غیرمجاز، 

از  دیگر...«  و رسقت های  هواپیام  ربودن  مقدماِت 

اتهام های آن هاست که بیشرتشان دانشجو هستند.

خرابکاری  به  متهم   ۲۰ دادگاه  اینکه  اعالم 

›‹علنی‹‹ست را آگاهان به کارزار بزرِگ کنفدراسیون 

جهانی در پشتیبانی از مبارزان دربند حکومِت ایران 

برتراند  سارتر،  ژان پل  پشتیبانی  و  می دهند  نسبت 

راسل و شامری دیگر از رسآمدان روشنفکری جهان و 

نیز نهادهایی چون عفو بین امللل، انجمن بین املللی 

حقوق  بین املللی  کمیسیون  دموکرات،  حقوقدانان 

برش، دفرت بین املللی حقوقدانان کاتولیک و...

را  درگیر  دانشجویان  و  بیدار  وجدان های  خرب، 

مخالفان  کین  و  خشم     بر  و  می سازد  اندیشناک 

نهایی  جلسه ی  هم زمانی  می افزاید.  استبداد 

سالگرد  با  خرابکاری  به  متهم  انقالبی   ۲۰ دادگاه 

تندترین  دادن  رس  سبِب  سیاهکل‹‹،  ›‹رستاخیز 

 ۱۹ سه شنبه  روز  اعرتاضی  اکسیون های  در  شعارها 

مبارک؛  مرگت  فرسیو  می شود:  دانشگاه ها  بهمن 

بر  ننگ  ای  مزدور/  کرد  دار  بر  را  ما  خوب  یاران 

تو مزدور/ ای ننگ بر تو مزدور؛ صدها نفر فدایی 

بر  ننگ  ای  دار/  چوبه ی  زیر  یا  اعدام  انتظار  در 

چنین  یک  در  مزدور.  تو  بر  مرگ  ای  مزدور/  تو 

فضایی ست که دانشجویان دانشکده ی تربیت بدنی 

دانشرسای عالی، برنامه ی خود را به اجراء می گذارند: 

ده ها دانشجوی مبارز در یک آن در صحن دانشکده 

گردهم می  آیند ، چندین حلقه ی تو در توی انسانی 

برپا می سازند، یکی  شان که پرویز باشد، در میانه ی 

حلقه  ی مرکزی و پنهان از دیده ها بر زمین می نشیند 

و شعری انقالبی می خواند و سپس به ایستادگانی که 

شعار های سیاسی رس می دهند می پیوندد. در چشم 

به هم زدنی، همه پراکنده می شوند. پرویز و چند تن 

از هم رزمانش اما در راه کافه   تریای دانشکده، باز 

شعار می دهند و در ورودی کافه  تریا را نیز با لگد 

ساواک  از چشم خربچین های  عمل  این  می شکنند. 

پنهان منی ماند.

نیمه شب هامن روز ۱۹ بهمن، دادگاه نظامی رأی 

خرابکاری‹‹  به  متهم   ۲۰›‹ درباره ی  را  خود  نهایی 

محکوم  اعدام  به  آن ها  از  هیچ یک  می کند.  صادر 

نسبِت  جهانی  اعرتاض  دلیل  به  بسا  چه  منی  شوند. 

احمدزاده،  مسعود  مفتاحی،  عباس  اعدام  به حکم 

توکلی،  حمید  مفتاحی،  اسدالله  احمدزاده،  مجید 

این  و  یاران شان.  سنگین  حبس  های  و  آرین  سعید 

دم  و  گوش  و  رس  خرده خربهای  که  حالی ست  در 

از آن دارد که متهامن  بریده ی روزنامه ها، حکایت 

محمد  شکوهی،  علیرضا  چهارم،  تا  اول  ردیف 

احمدیان، حسین هاشمی، عبدالله رضوی عامد، رفتار 

مسعود احمدزاده را الگو قرار می دهند، از پاسخ به 

پرسش های رییس دادگاه نظامی رس باز می زنند و به 

این سخن بسنده می کنند که »ما پیرو مارکسیسم- 

لنینیسم هستیم و صالحیت دادگاه را قبول نداریم.« 

آشتی ناپذیری، پرهیز از ابراز پشیامنی و حتا گونه  ای 

دادگاه  گردانندگان  مسلحانه،  تبلیغ  از  جانبداری 

نظامی را بر آن می دارد که »چهار نفر ]را[ به حبس 

ابد و هفت نفر به ده سال و سه نفر به هفت سال، 

پنج نفر به پنج سال و یک نفر به سه سال زندان 
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محکوم« کنند.

از  شامری  وحشت،  و  رعب  فضای  گسرتش  برای 

و  می  کنند  بازداشت  نیز  را  دانشجویی  کُنشگران 

آزاد  را  پرویز  اما  می اندازند.  زندان  به  بی محاکمه، 

بسنده  او  مراقبت‹‹  و  ›‹تعقیب  به  و  می گذارند 

می کنند. نیک آگاهند که بازداشِت این فوتبالیست 

در  دارد.  اجتامعی  و  سیاسی  پی آمدهای  نامدار، 

دارد، خط  رابطه  با چه کسانی  دریابند  پی آنند که 

فعالیت  درگیر  حد  چه  در  و  چیست  مشی اش  و 

سیاسی ست! پرویز اما در اندیشه های دور و دراز، 

شب و روز می گذراند. پریشان و آشفته حال است. 

او  بر  گذشته،  شکل  به  زندگی  کند.  چه  منی داند 

سخت دشوار شده است. چند بار می کوشد حسین 

صدری را ببیند، سفره ی دل با او بگشاید و بگوید 

با  ندارد.  بازی  برای  را  سابق  دماغ  و  دل  دیگر  که 

بی میلی به رِس زمین می رود و مترین می کند. اما با 

دقت و درنگ بیشرتی رویدادهای سیاسی را دنبال 

در  روز  هر  که  را  مخالفان  ببند  و  بگیر  و  می                          کند 

خربهاست و موضوع گفتگوها.

است  نگشته  هفته ای  هنوز  سیاهکل  سالگشِت  از 

تازه خرب می دهند،  محاکمه ی  دو  از  روزنامه ها   که 

امروز  به یک روز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۵۰: »صبح  هر دو 

دادگاه عادی و علنی شامره ی ۳ دادرسی ارتش برای 

رسیدگی به اتهاماِت چهار نفر از خرابکاران که در 

تربیز به کالنرتی پنج حمله کرده و پاسبانی را به قتل 

چراغی  تقی زاد  محمد  گردید.  تشکیل  رسانیدند... 

محمدتقی  ساله،   ۲۴ توسلی  عبدالعلی  ساله،   ۲۴

افشانی نقده و سیداحمد ریاضی، متهامن این پرونده 

به هم زدن  برای  توطئه  آنان،  اتهامات  که  هستند 

حکومت، دخول در دسته ی ارشار، عضویت در دسته 

و جمعیت با مرام اشرتاکی می باشد...«

علنی  و  عادی  دادگاه  امروز،  »صبح  دیگر:  دو 

شامره ی ۱ دادرسی ارتش برای رسیدگی به اتهاماِت 

یک دسته ی پانزده نفری از نهضت آزادی به ریاست 

جلسه ی  در  گردید.  تشگیل  خواجه نوری  رستیپ 

دادرسی که با حضور عده ای از اقوام متهامن تشکیل 

شده بود، متهامن به صالحیت دادگاه اعرتاض کردند 

صالح  را  خود  شور،  و  رسیدگی  از  پس  دادگاه  و 

دانست و محاکمه ی یازده نفر از متهامن پرونده ی 

فوق به رشح زیر آغاز گردید. نارص صادق ۲۶ ساله، 

بازرگانی ۲۵ ساله، مسعود رجوی ۲۳ ساله،  محمد 

علی میهن دوست ۲۶ ساله، منصور بازرگان ۳۱ ساله، 

ساله،   ۲۴ راهی  حسن  ساله،   ۳۰ فیروزیان  مهدی 

محمدتقی شهرام ۲۴ ساله، محمد احمدی ۲۸ ساله، 

مصطفی مالیری ۲۲ ساله و محمد غرضی ۳۰ ساله.«

محاکمه ی گروه یازده نفره که بیشرتشان در شهریور 

ماه و پس از ›‹کشف توطئه ی ربودن‹‹ شهرام پهلوی 

بازداشت شده بودند، چند روزی به درازا می کشد. 

علیه  اقدام  و  توطئه  در  »رشکت  اتهام  به  را  آن ها 

رویه ی  و  مرام  با  دسته ای  تشکیل  کشور،  رژیم 

و  تهیه  اسناد،  ضدسلطنت، رسقِت هواپیام و جعل 

حمل اسلحه ی غیرمجاز« محاکمه می کنند. چکیده ی 

کیفرخواسِت دادستان و نیز دست   چین پرسش های 

رییس داد گاه و پاسخ متهامن که در روزهای ۲۶ تا 

۳۰ بهمن به رسانه ها راه می یابد، بر افکار همگانی 

اندیشه  به  را  بیدار  وجدان های  می گذارد،  اثر 

وامی دارد و سبب می شود که شامری به زندگی شان 

سمت و سویی تازه دهند و چه بسا ›‹قدم در راه 

و  تسلیم ناپذیزی  بگذارند‹‹.   بی فرجام  و  بی برگشت 

دلیری آن یازده  تن و هواداری بی پرده یا پوشیده ی 

یک یک شان »از راه حل غیرمساملت آمیز، یعنی به 

در  اساسی  تغییرات  ایجاد  برای  اسلحه  بردن  کار 

افکار عمومی می اندازد  جامعه« چنان ولوله ای در 

»...در  می رسد:  نیز  شاه  مجلس  به  پژواکش  که 

مملکت...  رشیف  پاسبانان  و  افرسان  به  خیابان ها 

از آنان که با چپاول و  سوء قصد می کنند. گروهی 

غارت بانک ها به ترور و آدم کشی دست زده بودند، 

تحت تعقیب قرار گرفته و محکومیت هایی هم پیدا 

به  ایران خواستار آن است که نسبت  کردند. ملت 

این خرابکاران و خیانت پیشگان، اشد مجازات اعامل 
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را  مملکت  پیرشفت های  که  جوان ها  این  شود... 

نیستند،  آگاه  مملکت  پیرشفت های  از  و  ندیده اند 

جای تأسف است که برای تعلیم آدم کشی و رسقِت 

بانک، به کشور عراق می روند و در مراجعت به ایران 

دست به خرابکاری می زنند. و این روزها عده ای از 

این خائنین در دادگاه تحت محاکمه هستند و باید 

به مجازات اعامل نادرست خود برسند.«

این تهدید نیز کارگر منی افتد و متهامن که ۴ تن شان 

به اعدام محکوم شده اند، ۳ تن به ده سال حبس، 

سال  پنج  و  سال  هفت  و  سال  هشت  به  سایرین 

واپس  خود  انقالبی  موضع  از  زندان،  سال  سه  و 

منی نشینند. علی میهن دوست یکی از چهار محکوم 

به اعدام، آخرین دفاع خود را نیز فرصتی می سازد 

برای تبلیغ دیدگاه های مجاهدین خلق: »هدف های 

زدن  رضبه  از  بود  عبارت  مسلحانه  مبارزه ی  از  ما 

حیاتی  مراکز  انفجار  یعنی  اسرتاتژیکی،  مراکز  به 

قوای  به  زدن  رضبه  بانک ها،  مصادره ی  مملکت، 

امنیتی و ارتش... من با آقای دادستان بحث منی کنم. 

اگر مسلسل به دستم بدهید، هم اکنون او را با تیر 

خواهم زد.«

این جمله ی واپسین، با حروف درشت، در روزنامه ها ی 

از  رسانه ها  روز،  هامن  می شود.  چاپ  بهمن،   ۳۰

بازی عقاب با پاس می نویسند که سه بر یک به سود 

پاس متام می شود و گل اول را پرویز می زند؛ از روی 

اما، پرویز منی درخشد.  بازی  پنالتی. در آن  نقطه ی 

رس در جای دیگری دارد و در حد انجام وظیفه، از 

خود مایه می گذارد. در مترین ها و مسابقه های دیگر 

آن هفته نیز با دل و جان بازی منی کند و از مترکز 

بر مسجد  پاس  پیروزی ۱-۶  الزم بی بهره است. در 

پیروزی ۰-۵  تنها یک گل می زند و در  نیز  سلیامن 

پاس بر سپاهان نقش چندانی ندارد. فضای سیاسی 

آزارش می دهد و مانده است چه کند. دریافته است 

را  اوست و رفت و آمدهایش  دنبال  به  که ساواک 

زیر نظر دارد. حس می کند جامعه  آبسنت حادثه ای 

است که چه بسا دامن او را نیز خواهد گرفت. نطق 

به  مجلس  در  شاه،  نخست وزیر  هویدا  امیرعباس 

نگرانی  اش دامن می زند: »...آقای موسوی مناینده ی 

به مطالِب بعضی روزنامه های خارجی  حزب مردم 

درباره ی ایران اشاره کردند... درباره ی عده ای ... که 

گانگسرتبازی  و  بانک  رسقِت  و  آدم کشی  جرم  به 
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آن ها  از  مذکور  روزنامه های  و  می شوند  محاکمه 

پشتیبانی می کنند. اما من در اینجا اعالم می کنم که 

ما مملکت را از وجود این گونه خائنین پاک خواهیم 

ایران در خارج در صدد برآیند  اگر دشمنان  کرد و 

که جنجال بیشرتی به وسیله ی روزنامه های خارجی 

به راه بیاندازند، این تالش ها ما را از وجود این گونه 

نخواهد  باز  عدالت  قاطع  اجرای  و  خائن  اشخاص 

داشت.«

بر  حکومت  تهدید آمیز،  و  تند  سخنان  این  پی  در 

 ،۱۳۵۰ اسفند  یازده  و  ده  روزهای  که  می شود  آن 

و  تهران  در  پرشکوهی‹‹  و  عظیم  ›‹تظاهرات 

سیاسی  فضای  هم  تا  دهد  سازمان  شهرستان ها 

افکار  به  هم  و  برگرداند  خود  به سمت  را  جامعه 

پشتیبانی  از  که  بنامیاند  جهان  و  ایران  عمومی 

که  می کند  ادعا  است.  برخوردار  مردم،  گسرتده ی 

ابتکار این ›‹تظاهرات ملی‹‹ با سازمان کارگران ایران 

وابسته به حزب ایران نوین ست و »منایندگان حزب 

مردم و حزب ایرانیان، منایندگان اصناف، کشاورزان، 

انجمن های  زنان،  شورای  انقالب،  سپاهیان  کانون 

صنایع  صاحبان  فرهنگیان،  و  دانشگاهیان  محلی، 

و بازرگانان« از آن حامیت کرده اند. اعالمیه ای هم 

پخش  ملی  تظاهرات  برگزاری  کمیته ی  امضای  به 

استعامر‹‹  ›‹جیره خوار  را  ›‹خرابکاران‹‹  که  می کنند 

که  نشان  و  بی نام  جایی  دست آموز  و  می خواند 

›‹هشیاری  از  اعالمیه  است.  عراق  دولت  پنداری 

که  می دهد  سخن  داد  نیز  ایران‹‹  ملت  بیداری  و 

»آماده تر و قاطع تر و مصمم تر از همیشه آوای شوم 

این زاغان سیه روی و کلیه ی خائنین اغفال شده در 

خارج و داخل کشور و در هر لباسی که هستند در 

حلقوم خفه می کند و طومار کثیف و ننگین زندگی 

آنان را در هم می  پیچد.«

از  که  شکوهمند‹‹  و  عظیم  ›‹تظاهراِت  این  برای 

پیش می دانند و می گویند با رشکت ۲۰۰ هزار نفر 

تبلیغی گسرتده دست  و  تدارک  به  برگزار می شود، 

و  دبستان ها  که  می کنند  اعالم  تنها  نه  می زنند. 

دبیرستان ها و دانشگاه ها در روز سه شنبه ۱۰ اسفند 

بسته هستند و اینکه »طبقات دیگر مردم پایتخت 

بر  را مبنی  اعالمیه هایی تصمیم خود  ضمن صدور 

تعطیل فعالیت... و رشکت در تظاهرات خیابانی...« 

نیز در  را  بلکه چند فروند هواپیام  ابراز داشته اند، 

درمی آورند  پرواز  به  تهران  آسامن  در  دوشنبه  روز 

...« فرو ریزند.  شهر  گسرته ی  در  تراکت هایی  تا 

میهنی  شعارهای  بر  عالوه  مزبور  تراکت های  روی 

و برنامه ی تظاهراِت عمومی، تنفر طبقات مختلف 

خائنین  و  بیگانه  و عامل  استعامر  به  نسبت  مردم 

ابراز شده...« است.

و  را، جامعه ی مدنی  تبلیغاتی دولت  این هیاهوی 

خویش  راه  و  انگاشتند  نادیده  بیدار  وجدان های 

نیز چون هزارها هزار شهروند  پرویز  پیش گرفتند. 

ایرانی، آن روز را به کارهای خود می گذراند. شب 

تلویزیون  اخبار  و  روزنامه   راه  از  که  است  هنگام 

یکی  شاهد  سپه  میدان  »امروز،  که:  می شود  آگاه 

از عظیم ترین و بی سابقه ترین تظاهرات بود. ده ها 

هزار نفر از طبقات مردم با در دست داشنت شعارها 

و پالکاردها در این میدان اجتامع کردند و نسبت به 

استعامر و عامل آن ها، ابراز تنفر منودند... کشاورزان 

به هنگام عبور از خیابان های پایتخت، در حالی که 

هر کدام بیل و داس در دست داشتند شعارهای ملی 

میهنی می دادند... اولین ناطق آقای هادی طبیبیان 

مناینده ی کارگران بود... به نام خدا و به نام شاهنشاه 

آریامهر آغاز به سخن کرد: ملت ایران به هیچ دسته و 

گروهی و به هیچ عامل داخلی وطن فروش یا خارجی 

آزاده ی  مردم  رسنوشِت  منی دهد  اجازه  استعامرگر 

ملت  دهد...  قرار  خویش  دست  ملعبه ی  را  ایران 

ما به نوکران رسسپرده ی استعامر... و به چند خائن 

مایه ی  را  دزدی  و  آدم کشی  که  داخلی  وطن فروش 

افتخار می دادند و می  خواهند مملکت را به اربابان 

خارجی خود بفروشند، فرصِت عرض وجود نخواهد 

داد و آن ها را رس جای خودشان خواهند نشاند... ما 

از دولت و دستگاه قضایی مملکت می خواهیم که 
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اشد مجازات محکوم  به  را  خائنان وطن فروش  این 

دانشجویان  مناینده ی  نادر صداقت  ]سپس[  کنند... 

دانشجویان...  ویژه  به  جوان  نسل  ]گفت:[  کشور 

ایران  عظمت  و  استقالل  حفظ  برای  تا  آماده اند 

و  مرز  این  کوته بین  و  سیاه دل  دشمنان  با  عزیز... 

اعامل  از  دانشجویان  ما  برخیزند...  مبارزه  به  بوم 

و  به دزدی  زدن  با دست  که  فریب خورده  گروهی 

آدم کشی داعیه ی آزادی خواهی دارند و می خواهند 

و  بفروشند  خود  خارجی  اربابان  به  را  خود  وطن 

دانشجو،  لباس  در  ولو  باشند،  که  در هر موقعیتی 

از دولت می خواهیم  انزجار می کنیم.  و  تنفر  ابراز 

که مطابق قانون به عنوان آدمکش و دزد مسلح، به 

اشد مجازات محکوم شان کنند...«

از  پس  که  ملی‹‹  ›‹تظاهرات  پایانی  قطعنامه ی 

صنف های  و  قرشها  سایر  ›‹منایندگان‹‹  سخرنانی 

اجتامعی خوانده می شود نیز یک رسه خط و نشان 

کردن  نابود  برای  حکومت  اراده ی  بیان گر  و  است 

رسکشان و به متکین واداشنت ناهمسازان. بندهای ۳ 

و ۴ قطعنامه، لرزه بر اندام ها می اندازد و جای تردید 

منی گذارد که دوره ی تازه ای در سیاست رسکوبگری 

رحم  نافرمانان  بر  حکومت  و  است  شده  آغاز 

منی  آورد: »...3ـ ما رشکت کنندگان در این تظاهرات، 

اعالم  ایران  ملت  فرد  فرد  جانب  از  منایندگی  به 

می داریم که هر نوع خرابکاری، رسقت، آدمکشی و 

خیانت به مملکت و دین و تاریخ و سنن ملی را که 

از جانب استعامر در این کشور تدارک دیده شود، 

در نطفه خفه خواهیم ساخت و... آن افراد معدود 

از سالح دشمن و  استفاده  با  را که  خیانت پیشه ای 

تیغ کشیدند،  به روی فرزندان وطن  او  به تحریک 

طرد  همیشه  برای  خود  خالق  و  سامل  جامعه ی  از 

کرده ایم و مصمم اعالم می داریم که در این کشور، 

و  رشف  از  دور  و  غیرانسانی  اعامل  چنین  روزگار 

مردمی سپری گشته است. 4ـ  ... از مسئوالن مملکت 

خواستاریم که خائنان و خرابکاران داخلی و خارجی 

و مزدوران استعامر را بی کمرتین گذشت و رحمتی 

به شدیدترین وجه ممکن مجازات کنند...«

›‹تظاهرات  پایانی  لحظه های  در  مبب  چند  انفجار 

و  تظاهرکنندگان  از  یکی  کشته شدن  به  که  ملی‹‹ 

زخمی گشنت چند تن دیگر می انجامد و ›‹شناسایی 

آمران و عامالن‹‹، با بزرگ منایی همراه است و کوفنت 

بر کوس کین توزی و انتقام جویی.

در  و  تظاهرات  خرب  انتشار  از  پس  ساعتی  چند 

را  قلیچ خانی  پرویز  اسفند،   ۱۰ سه شنبه  نیمه شب 

دستگیر می کنند؛ دم در خانه اش و همراه با رسوان 

حسن حبیبی، کاپیتان پاس و تیم ملی فوتبال ایران2 .  

است،  بیگانه  کلی  به  سیاست  دنیای  با  که  حبیبی 

غروب آن روز دیده بود که ماموران ساواک رسوان 

اصغر رشفی، فوروارد باشگاه پاس و تیم ملی را در 

زمین فوتبال دانشکده ی پلیس بازداشت می کنند و 

دلواپس آنچه در کمین پرویز نشسته است، خرب را 

به او می رساند.3 هیچ یک از آن دو اما گامن منی         برند 

لواسانی، سانرت هافبک چپ  پیشرت مهدی  که کمی 

دیگر  تن  دو  و  کرده اند  بازداشت  نیز  را  پاس  تیم 

تا چند ساعت دیگر راهی  نیز  از هم بازی های شان 

مالکیان،  می شوند: محمدعلی  بازداشتگاه شهرباتی 

فوروارد پاس و داریوش مصطفوی، گوش چپ عقاب.

در زندان ساواک
که  هامن جا  می  برند؛  شهربانی  زندان  به  را  پرویز 

دیرتر ها زندان هولناِک کمیته ی مشرتک ضدخرابکاری 

دیگر  اتاق های  در  او  از  نیز جدا  سایرین  می  شود. 

همین بنای تاریخی زیر بازجویی اند. حسن حبیبی 

بی درنگ  را  پرویز  اما  می کنند.  آزاد  بی  بازجویی  را 

حتا  می دانیم.  را  چیز  همه  ما  می کشند:  اخیه  به 

اسم خلبانی که برای تو خرب می آورد و خرب می برد! 

کار  هیچ  می شناسیم.  را  گروه تان  اعضای  همه ی 

شامها از ما، از چشم ما پنهان نبوده است. به نفع 

با  بنویسی و بگویی  خودت است که اسم همه را 

چه کسی متاس داشته ای!

است.  زده  بهت  و  مات  است.  خورده  یکه  پرویز 
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او  که  مردی  دو  آن  منی  فهمد 

او  از  می کنند،  سؤال پیچ  را 

دنبال  به  و  می خواهند  چه 

خربهایی  خلبان؟  هستند.  چه 

از  و  می فرستاد  خارج  به  که 

خارج برایش   فرستاده می شد؟ 

می گویند  چه  این ها  گروه؟ 

به  می خواهند.  چه  او  از  و 

نام  »با  یکی شان  که  آن ها 

که  دیگری  و  قبادی  مستعار 

دم  هم  مرتباً  و  بود  الغراندام 

می زد...  ننگینش  افتخارات  از 

را  مفتاحی  عباس[  اینکه  ]و 

اله  من  و  کردم  بازجویی  من 

پاسخ  کرده ام«،  بله  و  کرده ام 

و  کرده اند  اشتباه  که  می دهد 

او با هیچ گروهی متاس ندارد، 

هیچ خلبانی را منی شناسد و خرب از جایی ندارد که 

بخواهد به خارج بفرستد. رسش به فوتبال گرم است 

و به خانواده و دانشکده! بازجو ها منی گذارند حرفش 

را به پایان رساند. پیوسته می گویند: دروغ می گویی، 

ندارد.  فایده ای  کتامن  و  روست  ما  برای  دستت 

تأکید می کنند که خیر و صالحش در این است که 

به همه چیز اقرار کند و جان خود و خانواده اش را 

نجات دهد؛ چون ساواک همه چیز را می داند و حتا 

خرب دارد که او در روز ۱۹ بهمن در دانشکده شعر 

انقالبی خوانده که بیست و چهار ساعت بعد، رادیو 

این حرکت،  با  است!  کرده  را پخش  آن  بغداد خرب 

ُصم و بُکم  می بازد.  را  خود  و  می شود  مات  پرویز 

در خود فرو می رود و  برای یکه تازی، قصه پردازی، 

دو  را هموار می سازد.  زمینه  رجزخوانی  ساواکی ها 

بازجو پس از لختی  او را رها می کنند و پیش از اینکه 

تنهایش بگذارند، از او می خواهند خوب فکر کند؛ 

به زن و بچه اش رحم کند، قهرمان بازی و کله شقی 

را کنار بگذارد و به اشتباهات و گناهانش که تنها به 

سود دشمنان ایران و بیگانگان متام شده، اعرتاف کند 

و از عفو ملوکانه برخوردار شود!

پرویز تا صبح در اندیشه است. تردید ندارد که برایش 

پاپوش دوخته اند و پرونده  ای باال و بلند، ساخته اند. 

تا  دیده اند؟  برایش  خوابی  چه  چیست؟  قضیه  اما 

کجا بنا دارند پیش روند؟ هدف آیا گرفنت زهر چشم 

است و ›‹بر رس جای خود نشاندن‹‹ و رام کردنش؟ 

توبه وادارند و  به  او را بشکنند،  یا که می خواهند 

تعریف و متجید مطبوعاتی از شاه و پیرشفت های 

کشور و ابراز انزجار از ›‹خرابکاران‹‹؟

پس از چند روز بازجویی و رو در رویی با بازجوهای 

رسهنگ  اتاق  به  را  قلیچ خانی  پرویز  گوناگون، 

مصطفی زمانی می برند. این بازجوی کهنه کار ساواک 

پرویز را می بیند، با خشمی توام با دلسوزی می گوید: 

من  را  توده ای ها  از  خیلی  زمانی ام.  رسهنگ  من 

تو...  گرفتم.  من  را  روزبه  کرده ام. خرسو  بازجویی 

تو... همه چیز تو را می دانیم. می دانیم در کدام سفر 

که را دیدی، چه کتاب هایی خریدی، چه کتابی را به 

چه کسی امانت دادی، در دانشکده با چه کسانی 
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فعالیِت سیاسی می کنی، چه بحث هایی با رفقایت 

آن ها کشیده ای! چه  با  نقشه هایی  و چه  داشته ای 

از آن ها  به آ ن ها داده ای و چه خربهایی  خربهایی 

نبوده  پنهان  ما  چشم  از  حرکتت  هیچ  گرفته ای. 

این  منی زنم،  برگ  تو  به  بدانی  اینکه  برای  است. 

پرونده را بردار و پشِت میز آن را بخوان. نوارهای 

کاسِت داخل این جعبه را هم گوش کن و ببین در 

جلسه  های کمیته ی پنج نفره ی دانشگاه که درست 

کرده بودید، چه چیزهایی گفته ای و چه فحش هایی 

به شخص اول مملکت و مقامات عالی رتبه ی کشور 

داده ای. گزارش ها را که خواند ی و شنیدی، بنشین و 

خوب فکر کن. من می روم روی تختم بخوابم. پس 

شنیدی،  را  نوارها  و  خواندی  را  پرونده  که  این   از 

امروز من  از  برمی گرداند.  به سلولت  را  تو  نگهبان 

هشت  ساعت  فردا  و  هستم  تو  بازجویی  مسئول 

صبح بازجویی را رشوع می کنم. سعی کن با دقت 

گزارش ها و نوارها را به خاطر بسپری و پاسخ هایت 

را درست بنویسی. من این خدمت را به این خاطر 

به تو می کنم که پرسم عاشق توست. متام در و دیوار 

اتاقش را با عکس های تو پُرکرده و این چند روزه هم 

با دعوا و مرافعه نگذاشته عکس هایت را پاره  کنم. 

این کمک من به خاطر عالقه ی پرسم به توست. از 

بدهی  پاسخ هایی  کن  بردار. سعی  بچه بازی دست 

که به نفع خودت باشد.

گفتگوهای جلسه ی  که  درمی یابد  پرویز  سلول،  در 

کمیته  اعضای  از  یکی  خانه ی  در  که  نفره  پنج 

برگزار می شد، همه ضبط شده اند. گزارش ها، گرچه 

رسشار از بزرگ منایی و گزاف گویی  ست، کم و بیش 

درست هستند. نادرست، نظریه  ها و جمع بندی های 

میان تهی  خربچینان و گزارشگران فرومایه، کم سواد و 

کم شعور ساواک است که از حرف ها و هم نشینی های 

او با شامری از فوتبالیست های اهل کتاب و »دنبال 

و  ساخته  مائوئیستی  گروه  یک  اجتامعی«،  مسائل 

جوان  درجه داران  با  گویا  که  گروهی  پرداخته اند. 

رسی  و  رس  هم  ارتش 

اندیشیدن  از  پس  دارد!!! 

درباره ی  بازاندیشیدن  و 

و  یافته ها  داده ها، 

به  ساواک،  آگاهی های  

این نتیجه می رسد بهرتین 

بر  که  است  این  راه 

و  سستی ها  نادرستی ها، 

ساده انگاری های گزارش ها 

نشان  و  بگذارد  انگشت 

دهد که گروه  مائوئیستی 

افسانه ای  بیش نیست که 

او  بدخواهان  و  مغرضان 

تافته و بافته اند.

با این حال، پرویز بیم آن دارد که توطئه ای در کار 

باشد و حکومت زخم خورده و برافروخته بخواهد با 

وامنودن اینکه او و دوستانش گروهی چپگرا  سازمان 

داده اند و نقشه های شومی در رس داشته اند، آن ها 

در  درماندگی  ها  و  ناکامی ها  قربانی  گوسفند  را 

نیروی  دم  هر  که  کند  انقالبی  جنبش  با  رویارویی 

بیشرتی می گیرد. به این سان می توانستند به مردمان 

ایران و جامعه ی جهانی بنامیاند که شاه از حامیت 

مردم، به ویژه کارگران و کشاورزان کشور برخوردار 
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دشمنان  و  دارد  دست  در  را  امور  مهار  است، 

داخلی اش فریب خوردگانی بیش نیستند که از سوی 

تغذیه  عراق  بعث  حزب  و  استعامری  دولت های 

را  ایران  پیش رفت های  و  سفید  انقالب  و  می شوند 

برمنی تابند.

رسخط خربهای های روزنامه ی اطالعات آن روز که 

از سوی بازجویان بیان می شود، بیم و بی قراری او 

را دو چندان می سازد: میلیو ن ها نفر در شهرستان ها 

استعامر  اقدامات  تظاهرکنندگان  کردند/  تظاهرات 

و عامل داخلی آن ها را محکوم ساختند/ کشاورزان 

برپا  رسارس کشور در روستاها تظاهرات باشکوهی 

کردند و آمادگی خود را برای درهم کوبیدن مخالفان 

و  ظلم  در  بغداد  کردند/  اعالم  ایران  ملی  انقالِب 

بیدادگری دست یزید را از پشت بسته است/ مردم... 

با شعارهای میهنی خود جواب های دندان شکنی به 

دشمنان داخلی و خارجی و خائنین وطن دادند و 

اعالم منودند هر لحظه که رهرب عالی قدر ایران اراده 

برانداخنت دشمنان پوشالی  فرمایند، جان برکف در 

ایران در صف مقدم قرار خواهند گرفت...

نفر  شش  می کنند  اعالم  که  است  روز  همین  در 

وظیفه  دوم  ستوان  بیگانه‹‹،  عامل  ›‹خرابکاران  از 

مسعود احمدزاده، اسدالله مفتاحی، غالمرضا گلوی، 

توکلی و  ستوان دوم وظیفه عباس مفتاحی، حمید 

مجید احمدزاده که »دست به اقدامات غیرانسانی و 

آدم کشی و دزدی بانک و رسقت مسلحانه و تشکیل 

دسته ی ارشار مسلح و حمل اسلحه و مهامت جنگی 

زده  اساس حکومت  برهم زدن  به منظور  از خارج 

و در زیر پوشش مرام اشرتاکی عده ای از هموطنان 

بی گناه ما را کشته بودند« به حکم دادگاه تجدیدنظر 

نظامی »سحرگاه امروز... اعدام شدند.«

است.  خیال  و  فکر  در  پرویز  سحر،  تا  شب  آن 

سناریو های مختلف را از پیش چشم می گذراند و به 

حالت های متفاوت می اندیشد. خود را برای سین-

نباید  که  می گوید  خود  با  و  می  کند  آماده  جیم ها 

خونرسدی اش را از کف بدهد و باید نقش خود را 

و  دانشجوی جوان  یک  عنوان  به  کند:  بازی  خوب 

جستجوگر و سخت عاطفی که هم و غم اش فوتبال 

است.

نزد  را  قلیچ خانی  پرویز  نگهبان ها  بامداد،  هشت 

چه  می پرسد:  رسهنگ  می برند.  زمانی  رسهنگ 

پاسخ می دهد: جناب رسهنگ،  تصمیمی گرفته ای؟ 

و  خیال بافی  گزارش ها،  این  بیشرت  بی گناهم.  من 

عضو  من  که  قسم  رشافتم  به  داستان پردازی ست. 

هیچ دار و دسته ای نیستم و با هیچ جا متاسی ندارم. 

گیرم که از رس کنجکاوی کتابی خوانده باشم. مگر 

کتاب خواندن جرم است؟

ناشنیده  را  قلیچ خانی  حرف های  زمانی  رسهنگ 

می گیرد و بازجویی را آغاز می کند. پرویز می کوشد 

کوتاه بنویسد و تا حد ممکن کلی. پس از گذشت 

چند ساعت و نوشنت و امضاء کردن چندین برگه ی 

بازجویی، رسهنگ زمانی پرویز را به رییس خود رضا 

عطارپور )مشهور به دکرت حسین زاده( می سپارد. متهید 

و تدبیری که برای پرویز قلیچ خانی اندیشیده اند، این 

است که ابتدا او را به بحث و گفتگو پیرامون مسائل 

بکشانند  بین املللی  و  اجتامعی  اقتصادی،  سیاسی، 

نادرست شان  با داده های درست و  اینکه  از  و پس 

خلع  سالح اش کردند، با شکنجه ی روحی )به ویژه 

به  را  او  با تهدید و تطمیع،  نیز  عذاب وجدان(، و 

زانو درآورند و به توبه وادارند. پرویز به دام آن ها 

می افتد. به رغم دانش اندک سیاسی اش، به بحث و 

با عطارپور می نشیند. در هر گفتگو، کم و  گفتگو 

کم تر  می آورد و پس از چند روزی پی  می برد که باید 

از آن مخمصه خود را برهاند. اعتصاب غذا می کند؛ 

به مدت چهار روز. دست از رسش برمنی دارند و با 

پند و اندرز و نیز توهین و تحقیر می کوشند او را 

از پای درآورند. پرویز وا منی دهد و با اینکه توش و 

توان اش به ته رسیده است، همچنان تکرار می کند 

بی گناه است و با هیچ دار و دسته ای رابطه ندارد. 

روز یازدهم حبس، بازجویی کتبی آغاز می شود که 

›‹زیر هشت‹‹  توأم است و در  با شکنجه ی روحی 
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نشاندن و به گوش رساندن فرود تازیانه ها و فریاد 

مبارزان. در این جاست که فرایند فروشکسنت قهرمان 

...« این باره می نویسد:  در  دیرترها  شتاب می گیرد. 

دکرتی که پزشک کمیته و در عین حال پزشک تیم 

تو مدتی... غذا  آمد و گفت:  بود،  نیز  فوتبال  ملی 

شدن  برطرف  جهت  که  گفته ام  من  و  نخورده ای 

بزنند.  ویتامین  آمپول  تو  به  صبح  روز  هر  ضعف، 

رفته  اینکه  تا  داشت  ادامه  مرتباً  کار  این  روز  چند 

رفته در خودم احساس نوعی ضعف و سستی منودم 

مقاوتم  و  شده  خراب تر  اعصابم  روز  هر  دیدم  و 

کمرت می گردد... کار به جایی رسید که پس از مدتی 

درست به شکل یک آدم منگ درآمده بودم... یک 

حالِت روحی نامتعادلی به من دست داده بود... ]در 

این میان[ پیشنهاد کذایی توسط شخص هیکل داری 

را  با تهدید و تطمیع داده شد... زنم  نام پرویز  به 

آنچه  اگر  گفت:  و  داد  نشان  من  به  کمیته  جلوی 

تو  را می آوریم  انجام ندهی، زنت  را که می گوییم 

و متعاقبش شنیع ترین و وقیحانه ترین کلامت را به 

زبان راند که قلم از نوشنت اش رشم دارد... متعاقب 

و  ناپختگی  که  بود  توهین ها  و  هتاکی ها  این 

افکار شکل نایافته ای  نیز  و  کم تجربگی سیاسی من 

که داشتم از طرفی و از طرف دیگر تحقیر و تخلیه 

هم  دست  به  دست  مدت...،  آن  در  روحم  منودن 

داده، سبب گردید تا بدون آنکه به درستی به عاقبت 

و نتیجه برگزاری آن خیمه شب بازی ننگین فکر کرده 

رل  آن  گرفنت  برعهده  به  خویش،  تأیید  با  باشم، 

مسخره در خیمه شب بازی وقاحت آمیز مقام امنیتی 

رضا دهم. پس رضا دادم و ننگ.«

اعرتاف تلویزیونی
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۵۰، رسانه ها ی کشور اعالم می کنند 

فعالیت های  اتهام  با  لواسانی  و  »قلیچ خانی  که 

رشح  و  عکس  جز  شده اند.«  بازداشت  کمونیستی 

قرار  به  می شود:  گفته   تنها  آن ها،  از  کلی   حالی 

و  قلیچ خانی  پرویز  گذشته،  هفته ی  حاصله،  اطالع 

مهدی لواسانی به اتهام فعالیت های کمونیستی در 

دانشرسای عالی بازداشت شده و تحت تعقیب قرار 

گرفته  اند.« خرب، از گونه ی خربهای ساواک ساخته و 

به رسانه ها ابالغ شده است. پس از یازده روز، این 

نخستین بار است که نام پرویز قلیچ خانی و مهدی 

بی گامن،  می آید.  چشم  به  رسانه ها  در  لواسانی 

ساواک از هامن نخستین روز بازداشِت این دو، به 

گردانندگان رسانه ها، سازمان تربیت بدنی، فدراسیون 

فوتبال و... دستور داده بود که ›‹تا اطالع ثانوی‹‹، 

از ذکر نام پرویز قلیچ خانی و مهدی  لواسانی اکیداً 

از  خودداری کنند و دستگیری و بازداشت آن ها را 

دید همگان پنهان دارند. سیاسِت سکوت تا آنجاست 

برای  که  ورزش  دنیای  مجله ی  نشسِت  در  حتا  که 

گزینش بهرتین فوتبالیست سال برگزار می شود، نام 

پرویز قلیچ خانی به زبان منی آید. کیهان ورزشی نیز 

که از ۳۰ بهمن، برنامه ی نظرسنجی را که   درباره ی 

به کلی تعطیل می کند.  بود  آغاز کرده  مرد فوتبال 

و  فوتبال  دوستداران  کنجکاوی   تنها  اما  همه  این 

دلبستگان به پرویز را برمی انگیزد و تنور شایعه ها  را 

می افروزد. دو روز پس از دستگیری آن دو، پنجشنبه 

۱۲ اسفند، که رسانه ها از آرایش تیم صدرنشین پاس 

و  می نویسند  آبادان  جم  با  حساس  رویارویی  در 

نامی از پرویز قلیچ خانی و مهدی لواسانی منی آورند، 

پچ پچ ها آغاز می شود. غیبت این دو بازیکن کلیدی 

برگزار  امجدیه  در  اسفند  بازی که ۱۵  روز  به  پاس 

می  شود، بازداشت آن ها را به دسِت ساواکی ها، رس 

گزارش  های  در  نام  آن ها  نیامدن  زبان ها می اندازد. 

آن بازی که پنج ـ هیچ به سود پاس متام می شود،  

از پیش می سازد.  بازداشِت آن ها را داغ تر  شایعه ی 

که  دارد  تأکید  همچنان  ساواک  این همه،  با 

و  ممنوع النام  لواسانی  مهدی  و  قلیچ خانی  پرویز 

ممنوع التصویر مبانند. قرار بر این است که تا آن ها 

را در هم نشکنند به اعرتاف تلویزیونی نکشانند، الم 

تا کام درباره ی شان گفته نشود. هم از این روست که 

در گزارش های بازی رسنوشت ساز پرسپولیس با پاس 
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که در روز ۲۰ اسفند برگزار می شود، ۲-۰ به سود 

پرسپولیس پایان می یابد و پاس را از کرسی قهرمانی 

تهران فرو می اندازد، هیچ اشاره ای به این دو بازیکن 

جمعه ی  روز  همین  در  شگفتا،  منی شود.  زندانی 

در هم می شکنند  را  پرویز  که  است  اسفند  بیستم 

وامی دارند.  تلویزیونی  مصاحبه ی  و  اعرتاف  به  و 

پس از این تسلیم است که ساواک سیاسِت سکوتش 

می شکند  دگراندیش  فوتبالیست  دو  به  نسبت  را 

و به رسانه ها دستور می دهد که در روز شنبه ۲۱ 

اتهام  به  اسفند اعالم دارند: »قلیچ خانی و لواسانی 

فعالیت های کمونیستی بازداشت شده اند.«

در روز یکشنبه ۲۲ اسفند، رسانه ها خرب می دهند که 

»۱۰ خرابکار مورد عفو ملوکانه قرار گرفتند... و ۹ 

نفر اعدام شدند.« خرب اعدام آن ۹ نفر: مناف فلکی 

تربیزی، محمد تقی زاده چراغی، اصغر عرب هریسی، 

حسن رسکاری، اکرب موید، جعفر اردبیل چی، علی رضا 

بازتابی  آرش،  علی نقی  امینی نیا،  یحیی  نابدل، 

جهانی می یابد و با انتقادهای روشن و نیمه روشن 

رسانه های اروپا و آمریکای شاملی روبه رو می شود. 

به  جهانی  رسانه های  که  است  آن  نشانه ی  این 

نیستند  و حارض  پی برده اند  تازه ی حکومت  نیرنِگ 

ایران،  در  را  ناسازگاران  اعدام  و  خشونت  سیاسِت 

زیر پرده ی دروغین ›‹عفو و بخشش شاهانه‹‹ فرو 

کشند. سیاست پُر ریب و ریایی که در اطالعاِت ۲۳ 

بوده ایم  آن  »...شاهد  می یابد:  بیانی  چنین  اسفند، 

رس  ناله  استعامر  گوش خراش  کرناهای  چگونه  که 
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داده اند تا کیفر تبه کاران را ناموجه جلوه گر سازند... 

دیروز چند خائن آدمکش و مزدور پلید استعامر به 

نیز  کیفر جنایت و خیانت خویش رسیدند. ده تن 

آن  مؤید  خود  این  شدند.  واقع  ملوکانه  عفو  مورد 

ایران،  ملت  دوراندیش  و  نیک خواه  رهرب  که  است 

اجرای کیفرهای شدید را تا آنجا که پای موجودیت 

میهن و ملت درمیان نباشد، منی پذیرند.«

پیرو  این خط و مشی  و برای فرافکنی ناکامی ها و 

درماندگی های دولت و سازمان امنیت، چند و چون 

پرویز  تلویزیونی  رادیو  اعرتافاِت  منایش  برگزاری 

منایش   این  می یابد.  چندان  دو  اهمیتی  قلیچ خانی، 

که حاال می بایست با ›‹چهره ای انسانی‹‹ بر صحنه 

رود، در دو پرده نوشته می شود و در دو روز پی در 

پی به اجرا  درمی آید. شِب چهارشنبه سوری، سه شنبه 

۲۴ اسفند، نیمی از صفحه ی اول روزنامه ها، تصویر 

لواسانی  قلیچ خانی و مهدی  پرویز  از  گفته هایی  و 

اخبار  از  چشمگیری  بخش  می گذارند.  متاشا  به  را 

ساعِت هشت شب نیز درباره ی قلیچ خانی ست که 

ورزشی،  با خربنگاران  دوستانه  »...گفتگوی  یک  در 

جریان فعالیت های سیاسی خود را بازگو می کند.« 

در این ›‹ گفتگوی دوستانه‹‹ که آن روز صبح ضبط 

شده بود، مهدی لواسانی حضور ندارد. در این باره 

توضیحی منی دهند و به این بسنده می کنند که »...

چون مهدی لواسانی، دوست ورزشکار قلیچ خانی... 

قلیچ خانی  تحت تأثیر  انجام شده،  فعالیت های  در 

قلیچ خانی  نظر می رسد، رسنوشتی چون  به  بوده... 

پُر  و  بی تنش  فضایی  در  رو،  هر  به  باشد.«  داشته 

آرامش، قلیچ خانی به پرسش های خربنگاران ورزشی 

پاسخ می دهد: »...حتام می دانید من زندانی هستم 

تصور  تردید  بدون  پرسیدید.  من  از  را  آن  علت  و 

می کنید که من باید مرتکب جرمی شده باشم... من 

به پاره ای چیزها آلوده شده ام که امروز از ارتکاب 

همه ی آن ها متأسفم. ولی حاال که به خودم آمده ام، 

افسوس می خورم که چرا ما جوان ها گاهی همه چیز، 

مملکت  جهانی  اعتبار  و  حیثیت  خانواده،  وطن، 

از  یکی  که  من  برای  می بریم...  یاد  از  را  خودمان 

افراد تیم های قهرمان ایران هستم و همیشه ایرانی 

بوده ام و باز هم ایرانی خواهم بود و باالتر از هر 

شاهنشاه  عنایات  و  مراحم  از  دیگری،  فوتبالیست 

برخوردار شده ام، مایه ی رشمساری است که بخواهم 

آنچه را که مرتکب شده ام بازگو کنم. میل داشتم که 

از  این باره حرفی نزنم؛ ولی امیدوارم مردم قبل  در 

آنکه به صورت یک خائن به من نگاه کنند، توجه 

داشته باشند که من فقط در چند حادثه ی کوچک 

فریب خوردم و امکان فریب خوردن برای هر فردی 

وجود دارد... من یک دانشجو هستم و حتامً به این 

حقیقت واقف هستید که دشمنان مملکت کار تبلیغ 

دانشجویان  دانشگاه و روی  از  را  دادن...  و فریب 

رشوع کرده اند... حقیقت این است که من با وجودی 

که دانشجو هستم... مطالعات زیادی ندارم. بیشرت 

حتا  و  گذشته  ورزش  با  و  فوتبال  میدان  در  وقتم 

رشته ی تحصیلی من هم چیزی جز ورزش نیست... 

دست  به  بیشرتی  فرصِت  خوشبختانه  که  حاال  اما 

آوردم و صحبت هایی که با من شده الاقل مرا به فکر 

واداشته، می بینم که دنبال عواطفم رفته ام، نه عقلم، 

و... این هامن چیزی است که توجه مبلغان بیگانه را 

جلب می کند و تنها سعی می کنند که از برانگیخنت 

عاطفه و تأثیر بر روی عواطف جوانان، آن ها را به 

کارهایی که نباید، وادار می کنند. مثالً به من گفته اند 

مدرسه برای همه ی بچه های مملکت وجود ندارد... 

اینکه عواطفم را تحریک کرده بودند،  به دلیل  اما 

اخیر،  سال  ده  در  فقط  که  نکردم  فکر  لحظه  یک 

تعداد دانش آموز و دانشجو در این مملکت به پنج 

برابر رسیده است... فکر می کنم با این مثال کوچک، 

توانسته باشم توضیح بدهم که منظورم از عاطفی 

ما  از جوان های  زیادی  تعداد  فکر کردن چیست... 

عاطفی فکر می کنند، عاطفی زندگی می کنند و کمرت 

به مشکالت و واقعیات توجه دارند... من به دنبال 

به  که  در مسافرت هایی  کردن،  فکر  عاطفی  هامن 

پاره ای از آن ها  خارج کردم، نرشیاتی را که مقدمتاً 
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ذهنم را فریب داده بود، با خودم به ایران آوردم و 

به دوستانم دادم. در تظاهرات و عربده جویی هایی 

که مطمئناً بی منطق بود، رشکت کردم و گاهی هم 

این تظاهرات را تشدید منودم و یادم هست که یک 

دانشرسا  بچه های  برای  انقالبی  شعر  یک  هم  بار 

همه جا  شکستم.  را  دانشرسا  بوفه ی  دِر  و  خواندم 

زبان عیب جویی می گشودم و هر کجا مشکلی برایم 

پیش می آمد، آن را به حساب حکومت می گذاشتم... 

و  پدر  پای  به  را  خوردنش  زمین  که  بچه ای  مثل 

مادرش می گذارد... حرف اول من این است که یک 

بچه ی عاطفی گناهکار را پشت دستی می زنند، ولی 

مجازات  استحقاق  دستی  پشت  یک  از  بیشرت  من 

اجرا  هم  سنگینی  مجازات  من  برای  اگر  و  دارم  را 

شود، به مملکتم حق می دهم. ولی من هم یک حق 

دارم که هر ایرانی دارد و آنکه به مراحم و الطاف 

آرزو  و  باشم  امیدوار  مملکتم  شاهنشاه  بی پایان 

کنم که مرا ببخشند. بنده قول می دهم آنچه را که 

گذشته، جربان بکنم و دوباره حیثیت و رشف خودم 

را به دست بیاورم... من امیدوارم که راه بازگشت را 

به روی من باز کنند.«

روز چهارشنبه  در  این منایش سوزناک،  پرده ی دوم 

۲۵ اسفند اجرا می شود. در این روز است که اعالم 

فوتبالیست  دو  حال  شامل  ملوکانه  »عفو  می شود 

شدند«.  آزاد  لواسانی  و  قلیچ خانی  و  شد  زندانی 

اسفند   ۲۴ در ساعِت هفت شب سه شنبه  را  آن ها 

و پیش از پخش منایشنامه ی تلویزیونی ضبط شده ی 

»گفتگوی دوستانه با خربنگاران ورزشی« آزاد کردند 

و با چند خربنگار به خانه هاشان رساندند تا با آب 

و تاب بنویسند: »...قلیچ خانی و لواسانی که اندکی 

بعد از ساعت هفت بعدازظهر دیروز بعد از غیبت 

از امروز صبح بار  چهارده روزه به خانه بازگشتند، 

خانم  گرفتند...  رس  از  را  خود  عادی  زندگی  دیگر 

صدایش  که  قلیچ خانی  پرویز  همرس  صفا  فاطمه 

پرویز  آزادی  به  ما  گفت:  می لرزید،  شوق  فرط  از 

خیلی امیدوار بودیم اما فکر منی کردیم که به همین 

از  بیشرت  و  خوشحالیم  همه  ما  شود...  آزاد  زودی 

همه دخرتک مان که مرتب رساغ پدرش را می گرفت 

جواب  او  به  می ریختم،  اشک  که  حالی  در  من  و 

می دادم که پدر در اردوست و به زودی برمی گردد. 

ما همه خوشحالیم که پرویز به حقایق پی برد و راه 

درست زندگی را شناخت. مادر پرویز قلیچ خانی نیز 

می کردم.  گریه  روزها  این  متام  می گفت:  شادی  به 

حاال که پرویز مورد عفو ملوکانه قرار گرفته است، 

اصالً باورم منی شود. به ما گفته بودند که برای آزادی 

به  منی کردیم  فکر  اما  باشیم؛  امیدوار  زیاد  پرویز 

همین زودی مورد بخشش قرار گیرد. خوشحامل که 

حقایق را به پرویز فهامنده اند.«

دو  بازگشِت  منایش،  دوم  پرده ی  پایانی  قسمت 

به  رفنت شان  ›‹زندگی  عادی‹‹ ست؛  به  فوتبالیست 

در  مشارکت  و  درس  کالس  در  حضور  دانشرسا، 

مترین تیم پاس که پنجشنبه ۲۶ اسفند با تیم منتخب 

جوانان تهران بازی دارد. این همه با آب و تاب در 

رسانه ها می آید.

خودویرانی
پرویز چند ساعتی پس از رهایی از زندان درمی یابد 

که جز او و لواسانی، رشفی، مصطفوی و مالکیان نیز 

چند ساعتی در بازداشت بوده اند. می فهمد که آن ها 

را به اتهام واهی همکاری سیاسی با وی به عنوان 

کرده اند.  بازجویی  چپگرا،  سیاسی   گروه  یک  رابط 

رشفی  اصغر  دستگیری اش،  شب  در  که  می فهمد 

خطر کرده، به خانه  ی او رفته و از همرس و خواهر 

پرویز خواسته که بی فوِت وقت، همه ی ›‹کتاب های 

ضاله‹‹ و اعالمیه های او را بسوزانند.

فردای آن روز، که از خانه پا بیرون می گذارد، احساس 

می کند تاب سنگینی نگاه ها را ندارد. زود به خانه 

است.  کرده  تسخیر  را  او  ناآشنا  بازمی گردد. حسی 

در  پوچم«. وجودش  که هیچم،  »احساس می کردم 

حاکمیت  به  نسبت  خشم  می سوزد.  رشم  و  خشم 

در  آنچه  و  خودش  به  نسبت  رشم  و  ساواکی ها  و 
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مصاحبه ی مطبوعاتی به زبان آورده. رشم، رفته رفته، 

همه ی وجودش را فرا می گیرد. از خود بیزار است 

داده  دست  از  را  اشتهایش  ستیز.  در  خویش  با  و 

است. در یکی از اتاق های خانه خود را حبس کرده 

است. یکی از دوستانش، اتومبیل شخصی خودش را 

دم در خانه  ی پرویز پارک می کند و سویچ آن را به 

که  لحظه  هر  بتواند  پرویز  تا  می دهد  خانواده اش 

می خواهد، بی مزاحمت بیرون رود. اما پرویز خلوت 

گزیده و به بازاندیشی آنچه بر رسش آمده، نشسته 

از آزادیم نگذشته  است. »...بیست و چهار ساعت 

بود که آقا فکری آمد دم در خانه ی ما. ساعت یک 

یا یک و نیم بعدازظهر بود. با هامن ماشین دوستم 

جوانی اش  در  او  ُخب،  بیرون...  رفتیم  فکری  آقا  با 

از  داشت.  سیاسی  تجربه ی  و  بود  توده  حزب  با 

سؤال  بازداشتم  و  دستگیری  ماجرای  درباره ی  من 

گفت:  آرام  و  داد  کردم. گوش  تعریف  برایش  کرد. 

مسئله ای نیست، طوری نشده. از حالت اش مشخص 

بود که می خواست نوعی دلگرمی به من بدهد. و 

آدم های  از  گفنت  و  کردن  راهنامیی  به  کرد  رشوع 

و  رفتیم  تهران پارس  در  رستورانی  به  نسل خودش. 

پشت میزی نشستیم. هامن طور که صحبت می کرد 

اصالً  روز  آن  تا  ودکا می خوری؟ من  پرسید:  از من 

فکری  آقا  با  اولین بار  برای  بودم.  نخورده  مرشوب 

ودکا خوردم. خیلی هم خوردم. سه لیوان بزرگ. بعد 

او را به باشگاه تهران جوان رساندم و خودم به خانه 

آمدم. پرویز ژافره یکی از دوستانم که مدیر داخلی 

ایستاده  خانه مان  در  دم  بود،  جوان  تهران  باشگاه 

بود؛ منتظر من. تا مرا دید گفت: کجایی؟ دو ساعته 

که منتظرت هستم. گفتند با آقا فکری رفتی چرخی 

او  ماشین  سوار  بی اختیار  برمی گردی.  زود  و  بزنی 

شدم و رفتیم تهران نو تا به یکی از دوستانش رس 

بزند. پس از اینکه ماشین را پارک کرد و رفت، من 

به  اینجا  از  منی  دانم.  کی؟  شدم.  پیاده  گویا  هم 

بعدش را از زبان پرویز ژافره می دانم. گفت: وقتی 

برگشتم، تو در ماشین نبودی. همه ی محله را گشتم 

تا اینکه بعد از یک ساعت جست و جو، تو را زیر 

پیدا  پیدا کردم. به هر حال وقتی مرا  پل تهران نو 

حامل  آورد.  خانه  به  مرا  بودم.  مست  مسِت  کرد، 

مسموم  زیاد،  مرشوب  خوردن  اثر  در  نبود.  خوب 

بدنم  متام  کردند.  عوض  را  لباس هایم  بودم.  شده 

کبود شده بود. بعد مرا به درمانگاه بردند. معده ام 

را شستشو دادند و به خانه آوردند. سه چهار روزی 

از خانه بیرون نیامدم.«

از این روست که در نخستین بازی اش پس از رهایی 

از زندان، جمعه ۴ فروردین ۱۳۵۱، در دقیقه ی ۶۳ 

قدم به میدان می گذارد. با اینکه وضعیت جسامنی 

از یک دقیقه »از پُشِت محوطه  خوبی ندارد، پس 

۱۸... توپ را در درون دروازه ی عقاب« می فرستد. 

شور و شادی جمعیت و یارانی که او را بوسه باران 

افرسده  آن  از  بیش  منی افتد.  کارگر  او  بر  می کنند، 

و  مردم  دلبندی  بتواند  که  شکسته  درهم  و  است 
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از  اما  کند.  درک  می دهند،  او  به  که  را  دلداری ای 

پا بیرون گذارد  از خانه  پا  آن روز دیگر پروا ندارد 

با  و  فرورفته  خود  در  چند  هر  رود؛  خیابان  به  و 

رسی فرو افتاده: »من دیگر روبه روی خودم را نگاه 

این موضوع  پایین بود. رس  منی کردم. همه اش رسم 

با مهدی لواسانی حرفم شد. می گفت: تو کله ات را 

دلت  گفتم:  او  به  می روی!  راه  و  می اندازی  پایین 

باال  را  رسمان  خوردیم  که  گُهی  این  با  می خواهد 

بگیریم!«

رشم از دیگران و رشم از خود، نیز درماندگی در درک 

و ریشه یابی آن کابوس هولناک، او را به سوی می  

باالتر  کمی   بود  »کافه ای  می کشاند.  می خوارگی  و 

از سینام مولن روژ که شده بود پاتوق من. صاحبش 

از  فیلیپ. هر روز  نام موسیو  به  بود  ارمنی  مردی 

ساعت 11 صبح تا 3 بعدازظهر آنجا بودم و مرشوب 

می خوردم. بعد هم با هامن حال و روز می رفتم رس 

زمین. رس مترین همیشه مست بودم. بی اراده بودم. 

هر کار که می کردم، ارادی نبود! حس عجیبی داشتم 

بدهم.  توضیح  درست  را  آن  منی توانم  هنوز  که 

دیگر  گم گشتگی.  و  بی ارادگی  منگی،  از  آمیزه ای 

هیچ چیز برایم مهم نبود. به دانشرسا می رفتم، اما رس 

کالس منی رفتم. سال آخر بودم و امتحان ها نزدیک 

اظهار محبت می کردند،  اینکه هم کالسی ها  با  بود. 

بعد می  زدم  و  دور خودم می چرخیدم  یک ساعتی 

همه کس  از  بودم.  بالتکلیف  بودم.  بی قرار  بیرون! 

همه.  از  بیش  خودم  از  بودم؛  گریزان  همه چیز  و 

کاری کرده بودم که هیچ سنخیتی با روحیه ی خودم 

نداشت. هیچ جور منی توانستم خودم را با آنچه پیش 

آمده بود، تطبیق بدهم. خیلی سخت بود. از خودت 

تو  با  توانستند  این ها  که  شد  چطور  می پرسیدی 

چنین کنند؟ به دنبال چرایی دلیل این کار در خودم 

می گشتم. صحنه ها را به خاطر می آوردم. از خودم 

می پرسیدم چه کردند که من شکستم؟ من که ناآگاه 

بودم  خوانده  می دانستم.  چیزهایی  باالخره  نبودم. 

که  نبودم  کسی  یعنی  می کنند.  چه  زندان  در  که 

نداند مبارزه در جامعه ی ما چیست و چه عقوبت ها 

قد  جایی  به  عقلم  می کردم،  فکر  ندارد. هرچه  که 

کتک  که  کتکی  چرا؟  می پرسیدم  خودم  از  منی داد. 

باشد که نخورده بود. شالق هم که نزدند. شکنجه ی 

جسامنی هم که در کار نبود! پس با چه روشی و چه 

مکانیزمی توانستند مرا از خودم دور کنند؟ لحظه  به 

ذهنم  در  را  زمانی  رسهنگ  بازجویی های  لحظه ی 

مرور می کردم تا شاید بفهمم چه شد و چه بر من 

رفت. صحنه های گفتگو با حسین زاده پیش چشمم 

ظاهر می شد. یکی از آن روزها، هامیون بهزادی را  

رسهنگ سیف عصار که از شکنجه گران ساواک بود، 

پیش من آورد. هامیون، طفلک، گریه کنان می گفت: 

همه می گویند من تو را لو دادم. باور کن کار من 

نبود.  کاره ای  او  نیست.  او  کار  می دانستم  نیست. 

صحنه ی بازجویی را صد بار مرور کردم؛ پرونده ای 

تا  من  و  گذاشت  من  جلوی  زمانی  رسهنگ  که  را 

صبح آن را ورق می  زدم. خیلی چیزها در آن پرونده 

بودند  داده  درباره ی من  که  گزارش هایی  متام  بود. 

یک  ساواک.  مأموران  تا  گرفته  فوتبالیست ها  از  را؛ 

افتاده  اتفاقاتی که  پرونده ی عجیب و غریب! متام 

تداعی  در ذهنم  پرده ی سینام  انگار روی یک  بود 

می شد. کالفه کننده بود. مرا منگ تر می کرد. قدرت 

تصمیم گیری و فکر کردن به کلی از من سلب شده 

بزنم که نزدم!  بود. به رسم زد دست به خودکشی 

بار  با مرشوب می توانستم  تنها  حالت عجیبی بود. 

در  در مترین ها،  تنها  نه  بکشم.  به دوش  را  زندگی 

مسابقه ها هم مست بودم.«

گزینش او در آغاز اردیبهشت به عنوان مرد فوتبال 

ایران سال۱۳۵۰-۱۳۵۱ از سوی کیهان ورزشی، پرویز 

جایزه ی  به هم می ریزد.  بیش  از  بیش  را  قلیچ خانی 

بود  شده ای  حساب  ›‹عمل  پرویز،  نگاه  از  کیهان 

برای خرد کردن«اش. جایزه ای بود به روی آوردن  و 

کرنشش در برابر حکومت و پشت کردن و »خیانتش 

گزینش،  این  برای  نرشیه  آن  توضیحاِت  خلق«.  به 

دوچندان  را  او  نژندی  حالت  و  رسافکندگی  حس 
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»...دعوت  بود:  نوشته  ورزشی  کیهان  می کرد. 

برای  سال  پایان  از  پیش  ماه  چهار  نظر،  اظهار  به 

بازیکنان سابق،  داوران، رهربان،  مربیان،  از  جمعی 

نویسندگان و دیگر کسانی که به عقیده شان احرتام  

واقعه ی  رهگذر  این  در  شد...  فرستاده  می نهادیم، 

تاسف باری روی داد که موجب شد برای رسیدن به 

مدتی  برای  را  جریان  و  کند  بروز  اشکالی  مقصود 

بود  مخصوصی  گرفتاری  اثر  در  این  مناید.  تعطیل 

بدین روی  آمد...  پیش  قلیچ خانی  پرویز  برای  که 

را  کار  یا  گرفتیم  تصمیم  موقت،  تعطیل  در هنگام 

درست انجام دهیم یا به طور کلی از آن دم نزنیم. 

بدین ترتیب بود که مدتی کار مرد سال تعطیل شد. 

خوشبختانه گرفتاری برطرف شد و پرویز قلیچ خانی 

بار دیگر به جامعه ی ورزش و دامن ملت باز گشت.«

کیهان  به  قلیچ خانی  پرویز  اعرتاض  بلند  بانگ 

ورزشی، از دفرت آن نرشیه بیرون منی رود و در چشم 

به هم زدنی محو می شود. آنچه به میان می آید و مثل 

خوره روح پرویز را »در انزوا می خورد و می تراشد« 

گامن و گرایش آدم هاست به اینکه قهرمان، خود را 

به قدرت فروخته و به خدمت ساواک درآمده است. 

احساس می کند که همه نسبت به او بدبین شده اند 

و به دیده ی سوءظن به او می نگرند. احساس می کند 

به  را  دل شان  حرف  می شوند،  روبه رو  او  با  وقتی 

زبان منی آورند و جانِب احتیاط را می گیرند. احساس 

می کند که همه چشم شده اند و او را می پایند. در 

آسیب   سیاسی ها  و  دانشجویان  روشنفکران،  برابر 

بیشرت  گامنه ها  و  حس ها  این گونه  و  است  پذیرتر 

روحش را می تراشد. از خود می پرسد: این ها درباره ی 

من چه داوری  ای دارند؟ درباره ی من چه می گویند؟ 

و این پرسش های بی پاسخ، بیش از پیش او را به سوی 

میخانه و می خوارگی می کشاند. اعتناء هم ندارد که 

مسئوالن باشگاه، یا تیم ملی یا مربی هایش بدانند 

که او دائم الخمر است و نیمه مست به میدان بازی 

می رود. اما ساواک نسبت به رفتار اجتامعی پرویز 

بی اعتناء نیست. در یکی از روزهایی که در کافه ی 

مسیو فیلیپ رسگرم می گساری ست، عضدی و چند 

مأمور ساواک او را بازداشت می کنند و به کمیته ی 

مشرتک می برند. »یک شب تا صبح مرا نگه داشتند 

هم  خانه  به  البته  کشیدند.  نشان  و  خط  برایم  و 

و  نباشید  نگران  بودند:  گفته  و  بودند  داده  خرب 

بازداشت  را  او  خاطر  این  به  می کنیم.  آزادش  زود 

کرده ایم که زیاد مرشوب  خورده بود و کنرتل خودش 
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درست  گرفته،  پیش  که  را  رویه ای  این  نداشت.  را 

نیست. تبعاِت اجتامعی اش منفی ست. به او بگویید 

نباید در مقابل مردم تظاهر به می خوارگی و مستی 

کند و اینکه وجدانش معذب است و... این کارها به 

رضرش متام می شود... ما به او محبت کرده ایم. به او 

خدمت کرده ایم. اجازه داده ایم به آغوش جامعه باز 

گردد و فوتبال و درسش را ادامه دهد و...«

و  پند  نه  و  ساواک  کشیدن های  نشان  و  خط  نه 

کارگر  پرویز  بر  نیک خواه  ورزش دوستان  اندرزهای 

و  افرسده  و  است  مردم گریز  همچنان  منی افتد. 

می  خواره و رس در گریبان. تا آنجا که می تواند، به 

انجام وظیفه اش در تیم ملی پایبند است و در همه ی 

بازی های مقدماتی املپیک مونیخ رشکت می کند؛ اما 

تیم  با  بازی  در  ندارد.  درخششی  و  نیست  ستاره 

کره ی شاملی که جمعه پنجم خرداد ۱۳۵۱ در تهران 

با  می انجامد،  تیم  دو  تساوی  به  و  می شود   برگزار 

حتا  »قلیچ خانی  می گذارد:  میدان  به  پا  نزار  حالی 

بود  گفته  مسئولین  به  لباس کن  اتاق  و  راهرو  در 

من  شده.  خشک  بدنم  آب  شده ام.  مسموم  »من 

حتا با اسهال شدید هم در مبارزه ام. من توان بازی 

ندارم.« ولی نام او می بایست در میدان باشد. چه 

دیدیم زمانی که ماهیچه های هر دو پایش گرفت و 

خود تقاضای تعویض منود، باز هم تعویض اش پُر از 

جنجال بود...«

با این حال، در بازی برگشت که در راولپندی برگزار 

می شود، به ›‹جربان مافات‹‹ برمی خیزد و با مشارکتی 

معنادار به پیروزی ۲-۰ ایران بر کره ی شاملی یاری 

می رساند و نیز راه یابی تیم ملی به مونیخ و املپیک 

۱۹۷۲/ ۱۳۵۱. در همین هنگام است گویا که حسین 

صدری به دیدارش می آید. این نخستین بار است که 

پس از دوران محبس، دوست دیرینش را می بیند. در 

رفتار حسین نسبت به خود هیچ تغییری منی بیند. 

و  شفیق  رفیقی  داناست،  دوستی  گذشته،  چون 

برخورد  که  می شنود  حسین  از  دلسوز.  آموزگاری 

ضعیف با ساواک، توجیه  کننده ی الابالی گری نیست. 

که مردم گریزی، می خوارگی و بی تفاوتی نسبت به 

همه کس و همه چیز، نه سازنده است و نه شایسته ی 

به  باید  خودویرانی  به جای  که  سیاسی.  مبارز  یک 

خودسازی برآید و از این رهگذر، ریشه های ضعفش 

را بازشناسد. که در بازنگری کژراهی که رفته، نباید 

از یاد بربد که از تجربه ی رویارویی با پلیس سیاسی 

ره توشه ای نداشته است. که باید هرچه زودتر خود 

رفته  رفته  و  گیرد  پیش  را  مبارزه  راه  بازیابد،  را 

به  سخن  پایان  در  حسین،  کند.  جربان  را  خطایش 

مصطفی  سوی  از  پیامی  حامل  که  می گوید  پرویز 

شعاعیان است. »از پرویز بپرس چه هدفی را دنبال 

می کنی؟ فایده  ی این کارها که می کنی،   چیست؟ چه 

انسان در  بگو  پرویز  به  آن می بری؟  از  استفاده ای 

زندگی خطاها می کند. خطا هر چقدر هم که بزرگ 

برای رشد و  آغاز ی ست  پایان زندگی  نیست.  باشد، 

تا  بگذارد  کنار  را  مرشوب  بخواه  پرویز  از  تکامل. 

قدرتش را دوباره باز یابد و بتواند درست فکر کند و 

ببیند راه چیست.«

مصطفی  گفته های  نیز  و  صدری  حسین  با  گفتگو 

شعاعیان سبب می شود پرویز می و می خوارگی را 

بجوید:   بنشیند و چاره  بازاندیشی  به  بگذارد؛  کنار 

»به این نتیجه رسیدم که فوتبال تنها راه نجات من 

است برای بیرون آمدن از گردابی که هر روز بیشرت 

در آن فرومی رفتم. با خود گفتم، با عالقه ای که مردم 

بهرت  فوتبال  در  دارند، هرچه  من  به  بازار  و  کوچه 

بشوم و پیش تر بروم، بیشرت می توانم زمینه ای بسازم 

برای نشان دادن اعرتاض! برای شسنت این سیاهی ای 

این  از  غیر  چاره ای  انداخته!  سایه  وجودم  بر  که 

ندارم. فعالً باید با همه ی وجودم به فوتبال بچسبم. 

راه نجات من فوتبال است.«

بازگشت به خویشنت
در کشاکش با خویش و در تالش برای نجات جویی، 

مهر   ۱۹ تا  شهریور   ۴( مونیخ  املپیک  چشم انداز 

خویش  بازسازی  به  پرویز  نیست.  بی تأثیر   )۱۳۵۱
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از  با  و  برمی آید 

پیگیرانه ی  رسگیری 

و  دشوار  مترین های 

روشمند، یک رسه خود 

را به فوتبال می  سپارد. 

املپیک،  بازی های  در 

درخشان  ستاره ی  باز 

تیم ملی فوتبال ایران 

آن  گرچه  می شود؛ 

و  مجارستان  به  تیم 

و  می بازد  دامنارک 

تنها با یک پیروزی به 

ایران بازمی گردد.

بازی های  از  پیش 

املیپک اما پرویز پاس 

را ترک کرده بود و در 

مردادماه به عقاب پیوسته بود که مربی اش حسین 

فکری ست. با پیوسنت او و مهدی لواسانی به این تیم 

کهن سال تهران، جان تازه ای در کالبد عقاب  دمیده 

سیامیی  انتخابی،  مسابقات  در  تیم  این  می شود. 

مدعی  بازی ها  روز  آخرین  تا  و  دارد  شکوهمند 

قهرمانی ست. اما عقاب در جام اتحاد که به ابتکار 

چهار باشگاه بزرگ پایتخت )پاس، پرسپولیس، تاج و 

عقاب( برگزار می شود، به جایی منی رسد؛ چه پرویز 

قلیچ خانی در دقیقه ۶۴ بازی با تاج آسیب می بیند 

و از گردونه بیرون می افتد. عقاِب قلیچ خانی در جام 

تخت جمشید نیز که از تیرماه ۱۳۵۲ آغاز می شود 

و تا دی ماه آن سال ادامه می یابد، خوش می درخشد 

و در جایگاه چهارم می ایستد. درباره ی نقش کلیدی 

قلیچ خانی  »پرویز  می نویسد:  ورزشی  کیهان  او، 

کاپیتان تیم ملی ایران برای پیروزی عقاب، در اکرث 

مواقع وظیفه ی خود را در میانه ی میدان رها کرده 

و یک رسه چون بازیکن نوک حمله در خدمت عقاب 

بود.«

با همین روحیه، در مترین های تیم ملی فوتبال ایران 

رشکت می کند که اینک سودای حضور در بازی های 

جام جهانی را در رس می پروراند؛ پیروزی بر اسرتالیا 

گرم  و  رسد  مردی ست  او  اینک  آملان.  به  رفنت  و 

چشیده و بازیکنی آبدیده و کارآزموده که به یارانش 

توانایی و امید می بخشد برای بازی در جام جهانی 

ایران است  فوتبال ۱۳۵۲/۱۹۷۳. خود نیز امید تیم 

و این بر همگان هویداست؛ حتا برای هم آورانش. 

سیدنی،  دیلی تلگراف  روزنامه ی  که  نیست  بیهوده 

در آستانه ی نخستین بازی دو تیم ایران و اسرتالیا، 

عکس او را چاپ می مناید، از او به عنوان پرویز کبیر 

یاد می کند و درباره اش می نویسد: »او مانند مهاجم 

پنجاه  برای  او روز شنبه  بازی روگبی ست.  نیرومند 

ایران بازی  بار برای تیم ملی  و نهمین و مهم ترین 

می کند.«

با این حال تیم ایران، بازی رفت را در روز شنبه ۲۷ 

شکست  این  دلیل   .۰-۳ می بازد؛  اسرتالیا  به  مرداد 

رسمربی  ناکافی  تدارک  دلیل  به  چیز  هر  از  بیش 

ارزیابی  و  بازمی گردد  بیاتی  محمود  رسگرد  تیم، 

نادقیق او از تکنیک برتر حریف و راهربد نادرستش 

این  از  نتیجه ی مساوی. درس گیری  به  برای رسیدن 
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پی  در  برگشت  بازی  در  را  ایران  پیروزی  شکست، 

برگزار می شود. ستاره ی بی چون  تهران  دارد که در 

و چرای این بازی و زننده ی هر دو گل ایران، پرویز 

»...یکه تاز  می نویسند:  درباره اش  قلیچ  خانی ست. 

داشت...  فراوان  درخششی  و  بود  دیروز  مسابقه ی 

یکی از بهرتین بازی های اوج دوران فوتبال خود را 

برگزار منود....«

به رغم پیروزی درخشان بر اسرتالیا، تیم ملی فوتبال 

›‹تفاضل  چه،  منی شود.  جهانی  جام  رهسپار  ایران 

ناکامی،  این  اسرتالیا ست.  سود  به  تیم،  دو  گل‹‹ 

فصل  در  زیادی   ناهامهنگی های  و  نابسامانی ها 

از  بیش  که  می آورد  پدید  ایران   ۱۳۵۲  -۵۳ فوتبال 

هر زمان به فوتبال حرفه ای و باشگاه های ورزشی- 

عقاب  است.  کرده  پیدا  کشش  سودآور  تجاری 

و  نابسامانی   دستخوش  دیگر  باشگاه  های  از  بیش 

نیروهای هوایی  از  ناهامهنگی  ست؛ به ویژه آنکه 

کشور نیز دوری گزیده  و مزایای مالی و تسهیالتی 

ترتیب  این  به  است.  داده  دست  از  را  پیوند  آن 

دور  دومین  آغاز  در  عقاب  تیم  اخراج  »مسئله ی 

جام تخت جمشید... به علت نداشنت امکانات الزم، 

از جمله چمن مترین، برای نخستین بار مطرح شد. 

اما با تعهداتی... برای یک سال دیگر نیز اجازه یافت 

که در مسابقه های رسارسی رشکت کند«. این نیز به 

نوبه ی خود اختالفات درونی تیم را دامن می زند که 

بسیاری بزرگ ترین سد راه پیرشفت عقاب در آن سال 

دانستند و دلیل سقوطش به میانه ی جدول. عقاب 

تخت جمشید  جام  بازی های  از  دوره   این  پایان  در 

با ۲۲ بازی، ۵ برد و ۷ مساوی و ۱۰ باخت، هشتم 

می شود؛ در میان دوازده تیم.

با پایان بازی های باشگاهی، برگزاری هفتمین دوره ی 

می گیرد.  قرار  توجه  کانون  در  آسیایی  بازی های 

از  یکی  در  بازی ها  این  که  است  نخستین بار  این 

رشکت  با  می شود؛  برگزار  نزدیک  خاور  کشورهای 

۳۰۱۰ ورزشکار از ۲۵ کشور در ۱۸ رشته ی ورزشی و 

در مجموعه ی ورزشی آریامهر تهران )آزادی کنونی(. 

ویژه  به  و  کشور  بدنی  تربیت  سازمان  آرزومندی 

فدراسیون فوتبال به درخشیدن ایران در این ورزش 

مدرن و ناکامی تیم ایران در رشکت در جام جهانی 

فوتبال  فدراسیون  که  می شود  سبب   ۱۹۷۴  /۱۳۵۳

کشور مربی طراز اولی به خدمت گیرد؛ فرانک اوفارل 

را. جوان  گزینی این مربی پیشین منچسرت یونایتد و 

نظم آهنین و مترین های نوینی که وی با جدیت و 

را  کشور  فوتبال  فضای  می گذارد،  اجرا  به  انضباط 

بیش از پیش تب آلود می کند. به ویژه آنکه اوفارل 

نه روی خوشی به نرشیه های ورزشی و باشگاه های 

فوتبال  نامداران  همه ی  نه  و  می دهد  نشان  بزرگ 

پرویز  فرامی خواند.  تابستانه  اردوی  به  را  ایران 

قلیچ خانی تنها بازیکن نامداری ست که او به کردار 

می آورد. در یکی از انگشت شامرترین گفتگوهایش 

با رسانه ها درباره ی این ستاره فوتبال ایران می گوید: 

)اوفارل  عگاب  باشگاه  از  انتخاب شده  فرد   «...تنها 

پرویز  کند(  تلفظ  را  عقاب  نتوانست  کرد  کار  هر 

قلیچ خانی ست. او بازیکنی بسیار تیزهوش و نیرومند 

است. اما اگر تا این حد هم نیرومند نبود، حتامً او را 

انتخاب می کردم. چون او دارای این خاصیت است 

که می تواند خودش را زود در خدمت تیم ملی قرار 

دهد و همین طور ]در خدمت[ سایر بچه ها...«

در  که  بازمی سازد  گونه ای  به  را  ایران  تیم  اوفارل 

همه ی بازی هایش پیروز است و رسانجام رویاروی 

ارساییل قرار می گیرد. این نربد فرجامین نیز یک بر 

قهرمانی  مقام  و  می یابد  پایان  ایران  سود  به  صفر 

ایران می  گردد. پرویز قلیچ خانی این بار  آسیا، از آن 

تدبیر  کارشناسان،  ا ست.  ارساییل  با  بازی  راهرب  نیز 

کار  به  و  قلیچ خانی  »آوردن  را  اوفارل  داهیانه ی 

گرفنت او در پیشاپیش دو مدافع میانی« دانسته اند 

و اینکه ›‹قلیچ‹‹ »...با شلیک های سنگین و رهربی 

از  کارسازتر  مراتب  به  منطقه  این  در  تکنیکی اش، 

آغاز،  در  مکان  این  در  او  حضور  بود.  دفاع  خط 

کرد.  مستولی  ارساییل  تیم  بر  سنگین  وحشتی 

توپ  های شتابزده ی مدافعان ارساییل، دلیلی بر این 
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واقعیت بود.«

پیروزی تیم فوتبال ایران بر ارساییل، سهم مهمی در 

دستیابی ایران به ۳۶ مدال طال در بازی های آسیایی 

دارد و کسِب مقام دوم ورزش آسیا. با این کامیابی، 

در رسارس  مدرن  ورزش های  گسرتش  و  رشد  فرایند 

کشور شتابی بی پیشینه می گیرد و انبوهی از طرح ها 

و برنامه های نسنجیده و بلندپروازی های بی  پشتوانه 

به یُمن دالرهای نفتی، به اجراء گذاشته می شود. در 

اراده ی هیئِت مدیره ی فدراسیون فوتبال  این میان 

ایران نیز بر آن قرار می گیرد که تشکیالت گسرتده ی 

باشگاه عقاب را یک رسه ببندد. اراده شان را که همه ی 

اهالی ورزش کشور را شگفت زده می کند، در روز ۲ 

این  با  می رسانند؛  آگاهی همگانی  به   ۱۳۵۳ بهمن 

توضیح کوتاه: »باشگاه عقاب در پایان مهلت مقرر، 

امکانات الزم را از نظر محل باشگاه و تأمین زمین 

گردانندگان  اعرتاض  است.«  نیاورده  فراهم  مترین 

کشور  ورزش  دست اندرکاران  از  شامری  و  عقاب 

سست تر  ناروا،  کردار  و  خودکامه  سیاسِت  این  به 

و  بازاندیشیدن  به  را  مدیره   که هيئت  است  آن  از 

واپس نشسنت از عزم  جزم شان وادارد. پس هر یک از 

بازیکنان عقاب به سویی می روند.

پرویز قلیچ خانی به تیم دارایی می  رود که یک سال 

و  طالبی  جالل  همِت  به  بود؛  شده  بازسازی  پیش 

»چند جوان شیفته ]که[ از نظر مادی همچون ستون 

محکمی پشت رس او بودند و متام امکانات را هم 

در  دارایی  و می گذارند.«  اختیارش می گذاشتند  در 

هامن نخستین سال زندگی دوباره ی خود، یعنی سال 

قهرمانی  عنوان  کسب  با  توانست   ،۵۲  -۵۳ فوتبال 

تیم های دسته ی دوم تهران، به تیم های دسته ی اول 

بپیوندد و به مسابقات جام تخت جمشید پا بگذارد. 

قلیچ خانی به سبب دلبستگی ای که به جالل طالبی 

به دلیل عضویِت  نیز  به دارایی می پیوندد و  دارد، 

چند جوان و دانشجوی روشن اندیش در آن تیم: عالء 

عطرتی کوشالی، حسین فداکار، حمید علی دوستی، 

در  حسینی.  حسین  افشار،  مجید  شفیعی،  شهریار 

این نکته نهفته است راز امضای آن »قرداد متوسط« 

و نپذیرفنت پیشنهاد »تیم های دیگر که با مبالغ باالتر 

به استقبال او آمده بودند«.

و  جوان  یاران  جدی کار  و  فداکار  یار  قلیچ خانی، 

که  دارایی  تیم  تپنده ی  قلب  و  می شود  گمنامش 



تخت جمشید  جام  دوره ی  سومین  تیم های  محبوب ترین  از 

از  دارند  رشکت  آن  در  تیم  شانزده  که  بازی ها  این  است. 

اسفند ۱۳۵۳ آغاز می شود؛ اما به زودی در سایه ی بازی های 

جام بین املللی ایران قرار می گیرد که نوآوری اوفارل است و 

ایران  فوتبال  تیم  آماده سازی  راستای  در  تدارکاتی  تورمننتی 

برای رشکت در املپیک مونرتال ۱۳۷۶/ 1355.

خربنگاران از یک گروه خاص طرفداری می کنند
اردوی تیم ملی فوتبال ایران در تیرماه ۱۳۵۴ تشکیل می شود. 

این بار نیز فرانک اوفارل رسمربی فوتبالیست های برگزیده ی 

و  ترتیب  نظم،  بیشرتین  بتواند  اینکه  برای  ا ست.  کشور 

را  خربنگاران  حضور  آورد،  فراهم  بازیکنانش  برای  را  مترکز 

به  اما  خربنگاران  می  سازد.  ممنوع‹‹  »اکیداً  اردوگاه،  در 

مقرراتی که رسمربی جدی و سخت گیر ایرلندی وضع کرده  

است، اعتنایی ندارند. آنکه در برابر این خالفکاری می ایستد، 

است  وظیفه مند  ملی  تیم  کاپیتان  همچو  قلیچ خانی ست. 

خوبی  میانه ی  خربنگاران  با  که  او  دارد.  مرعی  را  مقررات 

ندارد و پس از تجربه ی هولناِک آن اعرتافات تلویزیونی که به 

از سوی  گزینش  و سپس  انجام شد  مطبوعاتی  نام مصاحبه ی 

جسته  دوری  آن ها  از  همواره  سال‹‹،  »مرد  عنوان  به  کیهان 

است، آنگاه که می بیند خربنگاری با چند تن از بازیکنان رسگرم 

پافشاری  کند.  ترک  را  اردوگاه  می خواهد  وی  از  گفتگو ست، 

با  گفتگو  دادن  ادامه  و  ماندن  در  آیندگان  روزنامه ی  خربنگار 

بازیکنان، سبب می شود که قلیچ خانی سکوت چند ساله اش را 

بشکند، باز دهان بگشاید، به ›‹قلم به مزدان‹‹ و ›‹عمله ی ظلم‹‹ 

ملی،  تیم  »...رهرب  راند:  بیرون  اردوگاه  از  را  خربنگار  و  بتازد 

آنان  با  و  راند  تیم ملی...  اردوی  از  را  غضب آلود... خربنگاران 

درهای  بسنت  ساخت.  متعارف  حد  از  بیشرت  را  خود  فاصله ی 

اردو و ایجاد نوعی انضباط و دیسیپلین نظامی وار که بر اردو 

سایه افکنده بود و همه چیز را از دید خربنگاران پنهان می منود، 

دیپلامسی ای... بود که اوفارل با آن کار خود را رشوع کرد.«

افشاگری قلیچ خانی از پیوند تنگاتنِگ خربنگاران با کانون های 

قدرت، نقش آنان در مغزشویی ملت و دشنام گویی به خربنگاران 

وابسته به حکومت، چون باد در اردوی داوودیه می پیچد. همه 
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دلواپس پرویز اند و پیامدهای این درگیری بی مانند. 

پس از چند روز پُر دلهره، ساواک پرویز را ›‹احضار‹‹ 

می کند؛ به واسطه ی کامبیز آتابای، رییس فدراسیون 

فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان  نگران  سخت  که  فوتبال 

ایران است. »کامبیز آتابای برگه ی کاغذی به من داد 

و گفت برو و هیچ نرتس. برگه را نگاه کردم. آدرسی 

نصیری  تیمسار  دفرت  رفتم.  سلطنت آباد.  در  بود 

بود که می خواست مرا ببیند. تا وارد اتاق شدم، با 

که  هم  باز  درآمد:  غضبناک  و  برافروخته  چهره ای 

شلنگ و تخته انداختی. چرا این کارها را می کنی؟ 

این همه محبت به تو کرده ایم، به جای اینکه آدم 

بشوی، منک دان می شکنی. تو که می دانی حواس مان 

را کنرتل می کنیم. فکر  به تو هست و هر حرکتت 

رشت  از  ماشین  تصادف  یک  با  منی توانیم  می کنی 

خالص شویم. آن مزخرفات چه بود که به خربنگار 

برای  ببینم  بگو  آیندگان گفتی؟ خجالت منی کشی؟ 

چه این  کارها را می کنی؟ دنبال چه هستی؟«

رفتار قلیچ خانی در برابر ریاسِت ساواک کل کشور، 

ارتشبد نصیری، و نیش و نوش او آرام و احتیاط آمیز 

است. گزارش ماموران ساواک را از آنچه میان او و 

از  نادرست می خواند و  خربنگار آیندگان روی داد، 

تضییقاتی شکوه می کند که علیه او اعامل می شود؛ 

از اینکه با مدرکی معادل فوق لیسانس در تعلیم و 

منی کند  استخدامش  آموزشی ای  نهاد  هیچ  تربیت، 

روبه روست،  »عدم صالحیت‹‹  مشکل  با  و همه جا 

می گوید و... پیشنهاد ریاسِت ساواک برای استخدام 

در یکی  از اداره های دولتی و هر شغلی جز آموزش 

ورزش را نیز محرتمانه رد می کند. هشدارها و خط 

و نشان کشیدن  ها را در سکوت می شنود و بی آنکه 

اما هامن  واکنشی نشان دهد، ›‹مرخص‹‹ می شود. 

دم با خود می گوید: این قصه رس دراز دارد!

نگشته،  برگزار  تهران  جام  که  مادام  قصه،  دراز  رس 

خربنگار  با  قلیچ خانی  درگیری  و  منی گردد  منایان 

آیندگان در پرده می ماند. پرویز، دوستان و یارانش، 

این دوره ی برزخی را بد می زیند. شامری می  گویند 

پرویز را به زودی بازداشت و راهی زندان می کنند و 

شامری بر این گامنند که دوستدارانش در تشکیالت 

ورزش کشور، برای حل و فصل مسئله راهی خواهند 

جام  بازی های  که  چنین جوی ست  یک  در  جست. 

و  الجزایر  ملی  تیم های  رشکت  با  ایران  بین املللی 
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باشگاه  لهستان،  و  شوروی  امید های  زئیر،  و  مرص 

گالس اسکورت چکسلواکی، دو تیم اصلی و ب ایران 

اصلی  تیم   .۱۳۵۴ تیر   ۲۹ تا   ۲۰ از  می شود؛  برگزار 

ایران که کاپیتان آن قلیچ خانی ست، حذف می شود 

نهایی راه می یابد و در آن  ایران به نربد  و تیم ب 

آوردگاه، از چک ها شکست می خورد.

ماجرای  از  بازی ها،  پایان  از  پس  روزی  چند 

هم  آن  می شود؛  برداشته  پرده  داوودیه  اردوگاه 

سندیکای  را  رویداد  این  کشوری.  گسرته ی  در 

با  می  آفریند؛  مطبوعات  خربنگاران  و  نویسندگان 

معاون  به سپهبد علی حجت،  انتشار شکوه نامه ای 

بدنی  تربیت  سازمان  رسپرسِت  و  نخست وزیر 

ماجراست  آن  رسمی  روایت  شکوه نامه،  این  ایران. 

که بسیاری از روزنامه ها و نرشیه های ورزشی، منت 

ورزشی :  کیهان  جمله  از  می پراکنند؛  را  آن  کامل 

»تیمسار سپهبد حجت کاشانی، معاون نخست وزیر 

و رسپرست سازمان تربیت بدنی ایران، با احرتام

با  مطبوعات  خربنگاران  و  نویسندگان  سندیکای 

همواره  که  آریامهر  شاهنشاه  بیانات  به  عنایت 

قهرمانان و ورزشکاران را به رعایت اصول اخالقی و 

مبانی جوامنردی- به خصوص در میدان های ورزشی- 

سازمان  به مسئولیت  توجه  با  و  رهنمون می شوند 

و  نویسنده  حرمت  و  شان  حفظ  در  بدنی  تربیت 

ورزشی،  اردوهای  و  میدان ها  در  ورزشی  خربنگار 

توجه آن جناب را به مسئله ی زیر - که با تأسف در 

ورزشگاه داوودیه پیش آمد- جلب می کنیم.

روزنامه ی  ورزشی  رسویس  شکایت  موجب  به 

آیندگان، در روز سوم تیرماه، آقای خرسو ادیب زاده 

از  خربنگار ورزشی آن روزنامه، برای تهیه ی گزارش 

وضع اردوی فوتبالیست های تیم ملی، به ورزشگاه 

با  که  حالی  در  آیندگان  خربنگار  می رود.  داوودیه 

آقایان عزت جان ملکی، غالمحسین مظلومی، گارنیک 

جهانگیری،  جاوید  عادلخانی،  محمدرضا  شهبندری، 

صحبت  رسگرم  نگارش  حسن  و  آشتیانی  ابراهیم 

بوده است، آقای پرویز قلیچ خانی از راه می رسد و 

بی آنکه مورد سؤال قرار گیرد، بی مقدمه، با جمالت 

اهانت بار به نویسندگان و خربنگاران وسایل ارتباط 

جمعی می تازد و در نهایت گستاخی می گوید: ›‹من 

از خربنگاران خوشم منی آید... برای اینکه خربنگاران 

از یک طبقه ی مخصوص  ندارند... خربنگاران  رشف 

طرفداری  خاص  گروه  یک  از  و  می زنند  حرف 

می کنند. خربنگار ایرانی اصالت ندارد. خربهای هرنی 

است.  دروغ  اصالً  سیاسی  و خربهای  ندارد  اصالت 

نسل جوان می خواهد خربهای درست را بخواند نه 

این اراجیف را.‹‹ آقای قلیچ خانی- که قسمت اعظم 

وسایل  مدیون  و  مرهون  را  موفقیت اش   و  شهرت 

چندمین بار  برای  متأسفانه  جمعی ست-  ارتباط 

پنجه  شده اند،  شهرتش  باعث  که  کسانی  روی  به 

جریان  در  نیز  پیش  سال  دو  شخص  این  می کشد. 

مسابقات مقدماتی جام جهانی، در حالی که بازوبند 

کاپیتانی تیم ملی فوتبال را به دست داشت، مانع 

در  که  زحمتکشی  جامعت  به  و  شد  عکاسان  کار 

سوز و گرما برای ادای وظیفه- که مأال به شهرت و 

تالش  در  می شود-  منجر  او  چون  افرادی  موفقیت 

موقع  به  اقدام  که خوشبختانه  کرد  اهانت  هستند 

شدید  بازتاب  و  خربنگاران  و  نویسندگان  سندیکای 

عذرخواهی  موجب  مطبوعات،  ورزشی  نویسندگان 

و  نویسندگان  سندیکای  شد.  عکاسان  از  نامربده 

خربنگاران این بار نیز ضمن طرح شکایت علیه آقای 

قلیچ خانی، رفتار دور از نزاکت او را با یک خربنگار 

جناب  آن  از  و  می کند  محکوم  شدت  به  ورزشی 

انتظار دارد ضمن رسیدگی به این مسئله و دستور 

رفع اهانت از آقای ادیب زاده، به مسئوالن مربوط 

تأکید فرمایند که از تکرار چنین حوادثی پیش گیری 

شود.

سندیکای  که  یادآوری ست  به  الزم  پایان  در 

نویسندگان و خربنگاران، با احساس مسئولیت ملی 

و میهنی خود به منظور حفظ شئون تیم ملی فوتبال 

ایران در نزد بازیکنان و مربیان و خربنگاران خارجی 

این  طرح  که  گرفت  تصمیم  ایران،  جام  در  حارض 
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شکایت را تا پایان مسابقات به تعویق اندازد. قبالً از 

اقداماتی که مقرر می فرمائید در این زمینه صورت 

گیرد، سپاسگزاری می شود.

و  نویسندگان  سندیکای  دبیر  مجدد.  احرتام  با 

خربنگاران مطبوعات- محمدطاهر طاهریان«

معاون  برای  آن  فرستادن  و  نامه  این  نوشنت 

حرفه ای  سیاسی-  پرونده سازی  یک  نخست وزیر، 

جدی برای پرویز قلیچ خانی ست و نرش آن از سوی 

رسانه هایی که سال ها ست مهر سکوت بر لب دارند 

پرهیز  سیاسی  تند  انتقادهای  این گونه  درج  از  و 

دارند، بهت و نگرانی به بارمی آورد. آگاهان سیاسی 

ساواک  که  دارند  یقین  اینک  قلیچ خانی  نزدیکان  و 

از رنج  پرویز می آید و دور دیگری  به زودی رساغ 

اما  ساواک  است.  روز  دستور  در  قهرمان  شکنج  و 

قلیچ خانی را بازداشت منی کند ؛ چه بسا برای دامن 

زدن به این شایعه  که: قلیچ خانی ساواکی ست! شاید 

املپیِک  مقدماتی  مسابقاِت  که  دلیل  این  به  هم 

مونرتال در راه است!

پرویز را به مترین مسابقاِت مقدماتی فرامنی خوانند. 

نه تنها او، که بسیاری دیگر از نامداران فوتبال کشور، 

از این بازی ها کنار گذاشته می شوند. اوفارل پس از 

بازی های جام بین املللی ایران، عمل کرد ناخوشایند و 

»ناکامی مهره های قدیمی...، دست به یک دگرگونی 

ایران  فوتبال  ملی  تیم  در  جوان گرایی«  و  انقالبی 

که  و جوان گرایی  انقالبی  دگرگونی  این  در  می زند. 

کارشناسان آن را »یکی از جنجالی ترین فهرست های 

تیم  از  نفر  ده  خوانده اند،  ایران «  فوتبال  تاریخ 

بر گزیده  شاهنشاهی  ارتش  تیم  از  نفر  چهار  و  ب 

سعودی  و  بحرین  بر  ایران  بدین سان  و  می شوند 

چیره می شود، با عراق و کویت به تساوی می رسد 

و به املپیک مونرتال ره می سپارد. اوفارل نیز پس از 

این معجزه ایران را ترک می گوید.

پرویز  او  مهاجرانی ست.  حشمت  اوفارل،  جانشین 

تیم  تا  برمی گزیند  را  نامداران  از  دیگر  شامری  و 

ملی فوتبال ایران را برای بازی های املپیک مونرتال، 

جام  دوره ی  ششمین  میان،  این  در  بازسازند. 

ملت های آسیا در ایران برگزار می شود، از ۱۳ تا ۲۳ 

خرداد ۱۳۵۵. تیم ملی فوتبال ایران به رهربی پرویز 

قلیچ خانی ستاره ی تابناک این دور از مسابقات است. 

این تیم پس از پیروزی ۸-۰ بر یمن جنوبی و ۲-۰ بر 

عراق به نیمه نهایی می رسد؛ چین را ۲-۰ می برد و 

در بازی نهایی با کویت در استادیوم صدهزار نفری 

آریامهر )آزادی کنونی( در برابر ۹۰ هزار متاشاگر، با 

گل زیبای علی پروین، سومین جام ملت های آسیا را 

از آن ایران می کند.

کارنامه ی  چنین  یک  با  و  قهرمانی ست  این  پی  در 

مونرتال  راهی  ایران  فوتبال  ملی  تیم  که  عالی ای 

می شود. بازی های املپیک در ۲۶ تیر ماه ۱۳۵۵ آغاز 

می شوند و تا ده مرداد ۱۳۵۵ جریان دارند. فوتبال، 

پُر متاشاگر شده است.  از ورزش های  پیش  از  بیش 

ورزش  این  نوباوگان  بر  را  پهنه  فوتبال،  غول های 

پاها و رسها و مغزها، تنگ کرده اند. فوتبال ایران، 

اما قدکشیده و در خور اعتناء شده ا ست. تیم ملی 

جا   C گروه در  قلیچ خانی  پرویز  کاپیتانی  به  ایران 

می خورد،  شکست   ۲-۳ لهستان  از  گرچه  می گیرد. 

برای اولین بار به یک چهارم نهایی املپیک راه می یابد 

و در برابر تیم قدرمتند شوروی رسمی افرازد که پس 

از آملان رشقی و لهستان در سکوی سوم بازی های آن 

سال می ایستد. در این بازی که ۲-۱ به سود شوروی 

مثر  به  را  ایران  گل  تنها  قلیچ خانی.  می  گیرد،  پایان 

می رساند و مورد توجه نقدنویسان فوتبال و شامری 

از باشگاه های اروپایی قرار می گیرد.

دوم  نیم فصل  رونق  آغاز  املپیک،  بازی های  پایان 

در  که  قلیچ خانی  است.  ایران  باشگاهی  بازی های 

و  است  تیم  متفکر  مغز  و  موتور  اول،  نیم فصل 

فصل  قهرمان  پرسپولیس،  بر  پیروزی  سبب ساز  نیز 

گذشته ی بازی ها، در نیم فصل دوم نیز که تا آذرماه 

دارایی  می درخشد.  خوش  کشید،  درازا  به   ۱۳۵۵

پاس، قهرمان  نیم فصل دوم،  اول  در هامن روزهای  

بر  دو  را  تخت جمشید  جام  مسابقات  از  دور  این 
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بر   ۰-۴ چیرگی  با  سپس  و  می دهد  شکست  صفر 

آن  خلق  به  قادر  دیگری  تیم  »هیچ  که  آرارات 

منی شود« موقعیت خود را در جایگاه پنجم جدول 

تثبیت می کند. قلیچ خانی بهرتین گل زن دارایی ست؛ 

این  مدافع  نقش  در  بازی ها،  بیشرت  در  که  هرچند 

مهم ترین  کارشناسان،  گامن  به  می کند!  بازی  تیم 

ویژگی تیم »شاید کسب مساوی های پرشامر مردان 

دارایی در جام چهارم باشد. آن ها در نیم فصل اول از 

میان ۱۵ مسابقه، صاحب یازده تساوی شدند؛ ولی 

هرگز نباختند.«

پرویز  اما،  درخشانی  کارنامه ی  یک چنین  به رغم 

اندیشناک است و بر آنکه رخت سفر بندد و از ایران 

برود. رشد و گسرتش اختناق سیاسی و فکری پس از 

پاگیری حزب رستاخیز که همه ی ساحت های زندگی 

جامعه را درمی نوردد و مترکز هرچه بیشرت قدرت را 

ورزش هم  به  می آورد،  به همراه  دولت  در دست 

را  بدنی  تربیت  سازمان  انحالل  و  می کند  رسایت 

»سیاست  ها  اینکه  برای  شاه  خواست  دارد.  پی  در 

به کلی  باید  ورزش  لحاظ  از  مملکت  برنامه های  و 

آریامهر«  شاهنشاه  مطاع  »اوامر  و  شود«  دگرگون 

در این راستا، رسچشمه ی دلنگرانی پرویز می شود. 

نهادهای  بی رای زنی  و  خودرسی  با  دیکتاتور  شاه 

سازمان   -۱« که:  بود  داشته  ›‹مقرر‹‹  قانون گذاری، 

وزارت  که  زمانی  تا  و  گردد  منحل  بدنی  تربیت 

تأسیس شود، تشکیالت ورزش در  جوانان و ورزش 

را  خود  کار  و  یابد  مترکز  پرورش  و  آموزش  وزارت 

بزرگ  ۲- مجموعه های  کند.  آغاز  مدارس کشور  از 

دولت  طرف  از  که  ضوابطی  اساس  بر  ورزشی  و 

اداره  مدیره ای  هیئت  نظر  زیر  می شود،  تدوین 

باشد.  کشور  ورزشکاران  عموم  دسرتس  در  و  شود 

۳- مجموعه های کوچک و سایر میدان های ورزشی 

زیر نظر وزارت آموزش و پرورش در اختیار مدارس 

قرار داده شود. ۴- هرگونه کمک الزم به باشگاه های 

ورزشی موجود انجام گیرد و برای ایجاد و گسرتش 

باشگاه ها در رسارس کشور، اقدامات تشویق آمیز به 

عمل آید.«

این سمت گیری ورزش کشور، چشم انداز یک زندگی 

که  می کند  مه آلود  پرویز  برای  را  بی دردرس  و  سامل 

خود را در آستانه ی بازنشستگی می بیند و پروانه ی 

تدریس هم ندارد. به تدارِک سفر برمی آید. مقصد، 

را  هاله  و  فاطی  دخرتش،  و  همرس  آمریکاست. 

او  به  اما  مشکلی؛  بی هیچ  می کند،  واشنگنت  راهی 

اجازه ی خروج از کشور منی دهند: »چند ماهی مرا 

رس دواندند. پاسپورتم در اداره ی گذرنامه گیر کرده 

بود. مانده بودم، چه کنم. یکی از روزهایی که به 

سونای بولینگ رفته بودم، علی عبده رییس باشگاه 

کردم.  مطرح  او  با  را  مشکلم  دیدم.  را  پرسپولیس 

گفت من سعی می کنم هر جور شده، اجازه ی خروج 

برایت بگیرم. اما رشط دارد؛ رشطش این است به تیم 

پرسپولیس بیایی و برای ما یک سال بازی کنی.«

پیوسنت به پرسپولیس برای پرویز قلیچ خانی، خالی از 

هیجان نبود. به ویژه آنکه مربی پیشین و ›‹استاد 

پرسپولیس  تیم  مربی  زندگی‹‹ اش،  درس  آموخنت 

شده بود. پس از چندی اندیشیدن پیرامون پیشنهاد 

پیشنهاد،  آن  گوناگون  سویه های  سنجیدن  و  عبده 

به  و  می کند  خداحافظی  دارایی  در  دوستانش  از 

با  هنگام  این  در  پرسپولیس  می پیوندد.  پرسپولیس 

بحرانی سخت روبه روست. علی پروین، اصغر ادیبی 

و شامر دیگر از کهنه کاران، در برابر امیر آصفی، صف 

آراسته اند. درگیری دم افزون میان پاره ای از تیم، با 

پرسپولیس  پی درپی   شکست های  سبِب  تیم،  مربی 

می شود که »هرگز در تاریخ ۹ ساله ی باشگاه پیش 

نیامده بود«. کوشش های قلیچ  خانی، چه در بیرون 

و چه درون میدان، راه به جایی منی برد و پرسپولیس 

چاره ای  امیرآصفی  منی یابد. رسانجام  سامانی  و  رس 

جز استعفا منی بیند و پرسپولیس را رها می کند. در 

پی این رویداد، قلیچ خانی از عبده اجازه می خواهد 

که او نیز راه خود پیش گیرد و به آمریکا برود. عبده 

اجازه ی  قلیچ خانی  برای  را برمی آورد و  او  خواسِت 

از جالی وطن، در ۲۴ اسفند  خروج می گیرد. پیش 



149

قلیچ خانی  پرویز  افتخار  به   ،۱۳۵۵

تیم  می گردد؛  برپا  دوستانه ای  بازی 

در  مجارستان.  ملی  تیم  با  ایران  ملی 

تیم  برای  بازی   یکمین  و  هشتاد  این 

پایان  ملی که ۲-۰ به سود مجارستان 

را  بازی  از  نیمی  تنها  پرویز  می یابد، 

در زمین می ماند و نیمه ی دوم را به 

ابراهیم قاسمپور وامی گذارد؛ هامن که 

»بعدها جانشین او در تیم ملی شد.« 

اردیبهشت  سی  از  قلیچ خانی  پرویز 

تیم  مربی  سمِت  در  نیز  خرداد   ۸ تا 

شیفتگان  و  فوتبال  متاشاگران  برابر  در  پرسپولیس 

خود پدیدار می شود.

سفر به آمریکا
چند   ،۱۳۵۶ تیر  آغازین  روزهای  از  یکی  در  پرویز 

کریم  دکرت  خرداد   ۲۲ نامه ی  انتشار  از  پس  روزی 

به  فروهر  داریوش  و  بختیار  شاپور  دکرت  سنجانی، 

محمدرضا شاه، ایران را به سوی آمریکا ترک می کند. 

چند هفته ای در واشنگنت می ماند. فاطی و هاله را 

سیر می بیند و سپس رهسپار سن حوزه  در کالیفرنیا ی 

و  آنجاست  کوچک ترش  برادر  که  می شود  شاملی 

رسگرم درس و مشق.

کانون های  مهم ترین  از  یکی  شاملی  کالیفرنیا ی 

کنُشگری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان 

ایرانیست که اینک چند شاخه شده و هر شاخه  اش 

از مشی سیاسی یکی از سازمان های انقالبی داخل یا 

خارج از کشور پشتیبانی می کند. سن حوزه، خانه  ی  

هست  نیز   )Earth Quake( کویک  ارت  باشگاه 

فوتبال  خوب  تیم های  از  یکی  فوتبالش  تیم  که 

آمریکاست. این دو ویژگی، سبب می شود که پرویز 

پس  بپسندد.  آمریکا  در  زندگی  برای  را  سن حوزه 

می پیوندند  او  به  هاله  و  فاطی  که  هفته  چند  از 

و گرمای شهر را که یادآور هوای تهران است حس 

این  در  برمی گزینند.  زندگی  برای  را  آنجا  می کنند، 

کاپیتان  یارگیری  به  کوییک  ارت  پافشاری  گزینش، 

پیشین تیم ملی فوتبال ایران، بی تأثیر نیست.

پرویز از هامن روزهای نخست زندگی در سن حوزه، 

متاس  دانشجویی  گوناگون  انجمن های  رهربان  با 

می گیرد و آن ها را آگاه می سازد که با هدف پیوسنت 

ایران  شاه،  حکومت  انقالبی  مخالفان  صفوف  به 

خود،  مبارزه ی  با  می خواهد  و  است  کرده  ترک  را 

شده‹‹،  مرتکب   ۱۳۵۰ اسفند  در  که  را  ›‹خطایی 

کُنشگران  و  رهربان  از  پاره ای  واکنش   مناید.  جربان 

اوست.  انتظار  از  دور  دانشجویی،  انجمن های 

درستی  به  که  می یابد  آنان  میان  در  را  کمرت کسی 

دردش را درک کند و به راستی بخواهد بر زخم های 

مرهمی  او،  تلویزیونی ›‹  ›‹اعرتافاِت  باز  همچنان 

او را  آنجا پیش می روند که  تا  بگذارد. شامری حتا 

به  را  این گونه واکنش ها  خائن می خوانند! منی داند 

حساب دروغ پردازی ها و شایعه سازی های حکومت 

کنشگران  از  برخی  چپ روی  و  خامی  یا  بگذارد 

کنفدراسیون ها و یا ساده انگاری و ناآشنایی خودش 

متحده ی  ایاالت  در  دانشجویی  جنبش  فرهنگ  با 

آمریکا.

خود  هم رزم  و  رفیق  که  کسانی  از  دل آزردگی 

می داند و  رسخوردگی از رفتارهای سیاسی ای که به 

آستانه ی  تا  را  پرویز  دیگر  بار  یک  می بیند،  چشم 

در  را  حبس  دوران  کابوس  می برد.  پیش  افرسدگی 
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زندان ساواک- شهربانی و اعرتاف تلویزیونی، از نو 

می زید. رشم، گریبانش را رها منی کند و نیز یادآوری 

آن روزها که با رسی افکنده به خیابان پا می گذاشت 

و از نگاه مردمان، هراس داشت. در جنِگ با خویش 

و درنگ بر آنچه در پیش می بیند و می شنود، به این 

پندار می رسد که ماجرای زندگی پُر فراز و فرودش 

را بنویسد، چند و چون روی آوردنش به مبارزه علیه 

حکومِت شاه و نیز لغزشش را به هنگام اسارت در 

از  و  دهد  رشح  استبدادی  نظام  آن  پایوران  دسِت 

خلق پوزش بخواهد. اندیشه اش را با حسین صدری 

در میان می گذارد که دو سالی ست به آمریکا آمده 

و در داالس زندگی می کند. حسین اندیشه ي پرویز 

را می پسندد و به او قول می دهد در وظیفه ای که 

هنوز  پرویز  رساند.  یاری اش  داده،  قرار  پیشاروی 

اما  ندارد.  دردنامه  آن  نوشنت  برای  را  الزم  آمادگی 

هر دو بر این باورند که بهرتین فرصت برای چاپ 

جهانی  جام  بازی های  آستانه ی  ماجرا،  آن  پخش  و 

فوتبال آرژانتین است که از یازده خرداد تا چهار تیر 

ماهی  چند  هنوز  روز  آن  تا  می شود.  برگزار   ۱۳۵۷

وقت دارند.

باز پرویز به فوتبال پناه می برد. با متام توش و توان 

و از بام تا شام به مترین های سخت می پردازد. در 

می زند‹‹.  ›‹توپ  نیز  محلی  نیمه حرفه ای  تیم  یک 

از فدراسیون  این برش زمانی ست که مناینده ای  در 

فوتبال ایران به سن حوزه می آید. پرویز قلیچ خانی را 

می بیند و پیام رسمربی تیم ملی را به او بازمی گوید: 

»حشمت مهاجرانی از تو خواسته که در بازی های 

جام جهانی رشکت کنی! ُخب، از سوی او به متاشای 

چند تا از بازی ها هم آمده بود و دیده بود که وضع 

بدنی و بازی ام خیلی خوب است. از من قول گرفت 

که در جام جهانی آرژانتین برای تیم ملی ایران بازی 

کنم. من هم پذیرفتم.«

بحرانی  از  و  می بخشد  روحیه  پرویز  به  فوتبال 

می دهد.  نجات  کشد،  تباهی  به  را  او  می رفت  که 

بازمی یابد،  را  به نفس خویش  اعتامد  اینکه  از  پس 

با  می نشیند؛  سیاسی اش  فعالیِت  طرح ریزی  به 

به  پیوسنت  نقشه ی  صدری.  حسین  هم اندیشی 

دست زدن  و  آرژانتین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 

کنار  بازی ،  نخستین  در  اعرتاضی  کنش  یک  به 

مرحله  ای  دو  آن، طرحی  به جای  گذاشته می شود. 

درمی اندازند: دو هفته پیش از آغاز بازی ها، کاپیتان 

تیم ملی فوتبال از راه رسانه ها اعالم می کند که در 

از  کشورش  بر  حاکم  خفقان  و  استبداد  به  اعرتاض 

جام  بازی های  در  رشکت  و  ایران  تیم  با  همراهی 

ماجرای  دوم،  مرحله ی  در  می پوشد.  چشم  جهانی 

در  جزوه ای  شکل  به  را  زندگی اش  فرود  و  فراز 

آن  برای  و  می پراکند  کشور  از  خارج  ایرانیان  میان 

می خواهد.  پوزش  خلق  از  تلویزیونی‹‹  ›‹اعرتافات 

کنار نهادن طرح نخست و بر جای نشاندن طرح دو 

مرحله ای، با دگردیسی ّجو سیاسی کشور و پاگیری 

و  شاه  دیکتاتوری  علیه  مردم  اعرتاضی  جنبش های 

حامیان آمریکایی اش، بی پیوند نیست.

سن حوزه  کویک  ارت  به  ماه  بهمن  در  پرویز 

می پیوندد؛ چند ماهی پیش از آغاز بازی ها ی بهاری 

جامعه ی فوتبال آمریکای شاملی )NASL(. آسوشیتد 

می پراکند:  جهان  گسرته ی  در  را  خرب  این  پرس 

]آرژانتین[  در جام جهانی  ایران  ملی  تیم  »کاپیتان 

با ارت کویک سن حوزه قرارداد امضاء کرده است... 

کویک ها می گویند پرویز... تنها بازیکن جام جهانی 

کنونی ست که در فصل تازه ی NASL رشکت می کند. 

آرژانتین  در  ایران  تیم  با  که  ژوئن  ماه  استثنای  به 

خواهد بود، این هافبک ۲۹ ساله با کویک ها بازی 

خواهد کرد...«

آغاز  فروردین  نیمه ی  از   NASL فوتبال  بازی های 

ارت کویک  پنج  پیراهن شامره ی  با  پرویز  می شود. 

خود  سوی  به  را  چشم ها  تیم،  این  دفاع  خط  در 

اردیبهشت   ۲۳  /۱۹۷۸ مه  ماه   ۱۳ تا  می کشاند. 

باخت   ۲ و  برد   ۳ مساوی،   ۵ کویک  ارت   ۱۳۵۷

چند  اردیبهشت،   ۲۵ مه/  ماه   ۱۵ دارد.  کارنامه  در 

در  دانشجویان  شورانگیز  راهپیامیی  از  پس  روزی 
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تظاهرات  و  تهران  دانشگاه های  ناآرامی های  تربیز، 

باشگاه  در  پرویز  تربیز،  و  قم  در  مردم  گسرتده ی 

فرامی خواند  مطبوعاتی ای  مصاحبه ی  کویک  ارت 

رسانه ها  منایندگان  میان  نوشته  که  را  اعالمیه  ای  و 

یوغ  زیر  در  امروز  ایران  »...خلق  می کند.  پخش 

پلیس  و  شاه  حکومِت  حکومت ها،  وحشیانه ترین 

می برد...  به رس  ساواک،  گشتاپومانندش،  مخفی 

اساسی ترین حقوق خود محرومند...  از  ایران  خلق 

پاسخ  اعدام  و  شکنجه  و  زندان  با  را  اعرتاضی  هر 

می گویند. تعداد زندانیان سیاسی ایران از صدهزار 

هم  عفوبین امللل  گزارش  در  )چنانکه  است  افزون 

از  ایران  محروم  ملت  که  حالی  در  است(.  آمده 

و  پزشکی  و  بهداشت  وسايل  ابتدایی ترین  فقدان 

آموزش رنج می برد، دولت ایران ساالنه میلیاردها دالر 

اسلحه می خرد و ایران را بزرگرتین خریدار اسلحه در 

جهان می کند. سازمان جاسوسی سیا هزاران مأمور 

به ایران گسیل داشته تا به ارتش و پلیس مخفی شاه 

آموزش دهند و آن ها را با مدرنرتین سالح ها مجهز 

ایران و خاورمیانه  کنند و هر نوع قیام ملی را در 

قرشهای  سوی  از  مخالفت  امواج  منایند.  رسکوب 

گوناگون خلق ایران، از سوی دانشجویان و کارگران 

می گیرد...  فزونی  دم  اینک هر  مرتقی،  روحانیان  و 

شاه و قصابان اش، با وحشیانه ترین وسائل به مقابله 

مردم  توده ی  به  جدید  سالح های  با  و  برخاسته اند 

را قتل عام منوده اند...  نفر  حمله کرده اند و هزاران 

در چنین اوضاع پُر خشم و خروش، شاه می خواهد 

از عشق مردم به ورزش سوء استفاده کند... به این 

علت من از رشکت در جام جهانی بازی های ۱۹۷۸ 

رس بازمی زنم و به شدت رژیم دیکتاتوری فاشیستی 

متام  امیدوارم  و  می کنم  محکوم  را  ساواک  و  شاه 

من  با  شاه  جهانی  کردن  محکوم  در  آزادیخواهان 

همگام شوند.«

پاسخ های پرویز قلیچ خانی به پرسش های خربنگارانی 

که در مصاحبه ی مطبوعاتی حضور دارند و اعالمیه ی 

در  اعالمیه،   از  فرازهایی  با  را خوانده اند همراه  او 

شامری از روزنامه های آمریکایی بازتاب می یابد. به 

مثل، روزنامه ی سانفرانسیسکو کرانیکل، در صفحه ی 

وجدان  کردار  عنوان  زیر  اظهارنظرها،  و  عقاید 

می نویسد: »...او اجباری به سخن گفنت نداشت. این 

نشانه ی بارز شهامت اوست. حکومت ایران با پرویز 

بدون  که  بود  داده  اجازه  او  به  و  بود  آمده  کنار 

دخالت ]در سیاست[، آنگونه که می خواهد زندگی 

کند. ولی وجدانش به او اجازه منی داد. در سپتامرب 

گذشته، به او اجازه دادند با زن و دخرت اینک هفت 

ساله اش ایران را ترک کند. او با ارت کویک قراردادی 

برنامه ای پیش بینی شده،  بر  بنا  امضاء کرده است... 

قرار بود  او در جام جهانی رشکت کند و کاپیتان تیم 

کوییک  ارت  با  قراردادش  باشد.  ایران  فوتبال  ملی 

نیز به او چنین اجازه ای را می داد. اول فکر کرد به 

آرژانتین بر ود و در وقِت مناسب بیانیه ای صادر کند 

و مخالفتش را با رژيم شاه اعالم  مناید. اما دریافت 

دست  در  را  مطبوعات  مهار  که  ایران  حکومت 

بیانیه  این  انتشار  از  به راحتی می تواند  خود دارد، 

جلوگیری کند. وانگهی دولت می توانست حضور او 

را در آرژانتین »گواه« هواداری او از رژیم قلمداد 

از  ناشی  را  غیبتش  بازی منی کرد،  که  اگر هم  کند. 

»صدمه ی بدنی« جلوه می دادند.«

کنفرانس مطبوعاتی ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ پرویز 

مصاحبه ی  تنها  نه  سن حوزه،  شهر  در  قلیچ خانی 

زیر سؤال  به  تهران  در  را  او  اسفند   ۲۴ مطبوعاتی 

می برد و بر رسشِت فرمایشی آن پرتو می افکند، که 

در خدمِت روشنگری  از حکومِت استبدادی شاه قرار 

ایران  مردم  اعرتاضی  می گیرد وحقانیِت جنبش های 

را که دیگر یکی از خربهای هر روزه ی رسانه هاست، 

که  آنجا ست  تا  مصاحبه  این  تأثیر  می کند.  ثابت 

موضع گیری  به  ناگزیر  واشنگنت  در  ایران  کنسول 

در  ایران  سفارت  کنسول  اردالن،  »آقای  می شود: 

واشنگنت دی.سی، پرویز را متهم می کند به ›‹پراکندن 

تصویری جاهالنه و تحریف شده از مملکت مان‹‹«.

قلیچ خانی  پرویز  که  است  مصاحبه  این  از  پس 
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می گیرد.  دست  به  را  زندگی اش  کابوس  نگارش 

دل مشغولی اش دیگر فوتبال نیست، چند و چون آن 

›‹تن زورمندش‹‹  نوشته، فکر و ذکرش شده. گرچه 

حارض  همواره  ارت کویک  بازی ها ی  و  مترین ها  در 

است و در انجام وظیفه کوتاهی منی کند، اما ›‹جان 

و خردش‹‹ در جایی دگر است. در فاصله ی آزادی 

به  می  خواهد  صدری  حسین  از  بازی،  دو  میان 

ورز  ذهن  در  آنچه  همیاری،  به  تا  بیاید  سن حوزه 

داده است، به کاغذ بنشاند. نوشته،  در آغاز تیر به 

پایان می  رسد. پرویز منت تایپ شده  را به تنی چند از 

آن  تا  می دهد  دانشجویی  کنفدراسیون های  رهربان 

را از دیده بگذرانند و اگر پیشنهادهایی دارند، با او 

در میان بگذارند. نوشته مورد پسند و ستایش آن ها 

قرار می گیرد. به شیکاگو می  شتابد تا پیش از آنکه 

نوشته اش را به چاپ دهد، از نگاه سنجش گرایانه ی 

فدایی  چریک های  سازمان  پشتیبان  کنفدراسیون 

آن  هوادار  و  دلبسته  چه  یابد:  آگاهی  ایران  خلق 

سازمان کمونیستی ست که پس ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ مناد 

انقالبی گری در ایران شده است. رفتار محافظه کارانه 

دلش  به  کنفدراسیون  آن  رهربان  بیشرت  ناپخته ی  و 

به  دهد،  آن ها  به  را  نوشته  بی آنکه  منی نشیند. 

سن حوزه بازمی گردد.

تا تیر ۱۳۵۷ که بازی های NASL ادامه دارد، پرویز 

مجال آن را منی یابد که به چاپ پوزش از خلق برآید. 

به  ارت کویک که در آن سال  بازی  از آخرین  پس 

به  نیز  و  می یابد  دست  آمریکا  غرب  چهارم  مقام 

باشگاه، نوشته اش را  با آن  پایان رسیدن قرارداداش 

به شکل جزوه ای چهل و پنج صفحه ای و با هزینه ی 

شخصی، انتشار می دهد. این جزوه برای نخستین بار 

در کنگره ی سازمان دانشجویان و محصلین ایرانی در 

آمریکا )هواداران کنفدراسیون احیاء( پخش می شود 

و  محصلین  کنگره ی  دومین  و  بیست  در  سپس  و 

کنفدراسیون  )عضو  آمریکا  در  ایرانی  دانشجویان 

خلق(  فدایی  سازمان چریک های  هوادار  و  جهانی 

که در دی ۱۳۵۷ برگزار می گردد.

و  می کند  آغاز  خلق  شهیدان  نام  به  را  سخن 

»نوشته«  این  عنوان  از  که  »هامن گونه  می نویسد: 

یا  و  توجیه  هیچ گونه  اینجا  در  من  قصد  پیداست، 

تلویوزیونی  مصاحبه ی   – عملی  بر  گذاردن  صحه 

آن  نیست!  داده ام  انجام  گذشته  در  که   -50 سال 

عمل نه می تواند قابل توجیه باشد و نه اینکه اساساً 

کسی چنان توجیهی را از من خواهد پذیرفت. ضعف 

نشان دادن در برابر دشمن و خیانت منودن به مردم، 

به هر شکل و مقیاسی که بوده باشد، اصوالً نه تنها 

آن  از  باالتر  بلکه  است،  زشت  و  نکوهیده  عملی 

گناهی نیست! من در این »نوشته« هرگز نخواهم 

گفت که این خیانت را آگاهانه و از پیش به منظور 

خاصی مرتکب شده ام. من هرگز نخواهم گفت که 

تا  دادم  تن  زشت  عمل  بدین  بند،  از  نجات  برای 

پس از رهایی، با دشمن مبارزه کنم و یا سخنانی از 

این قبیل... نه!... واقعیت این است که من در یک 

طلب  با  و  خورده  را  دشمن  فریب  شوم،  لحظه ی 

بخشایش منودن از شاه جنایتکار، به خلق خود پشت 

به  را  او و جان بازانش  بدین گونه، مبارزات  کرده و 

ویژه در آن هنگام که ابعادی نوین به خود گرفته 

بودند و پیشاهنگان انقالبی در آن آغاز حامسه گون 

خویش جهت مقابله با برودت دیکتاتوری خون ریز 

از هر  بیش  فاشیستی حاکم،  نفرت انگیز  و سکوت 

من  داشتند،  را  دوست  گرم  نفس  به  احتیاج  زمان 

با  هم پای  دادم،  انجام  که  عملی  با  ناجوامنردانه، 

جان گذشتگی های  از  و  مبارزات  لحظه ای  دشمن، 

آنان را عمالً به متسخر گرفته و به نوعی بر کوره ی 

واقعیت  آری.  پاشیدم!  را  تسلیم  آنان آب رسد  داغ 

به  نفرت انگیز،  لحظه ی  یک  در  من  که  است  این 

خیانت  مبارزاتی اش  دست آوردهای  و  خود  خلق 

منودم. ولی حقیقت این است که من اساساً خیانتکار 

رس  تا  پای  چون  منی خواستم  من  نیستم!  و  نبوده 

شکامن دیگر، آلوده ی ننگ گردم! ذرات وجود من 

منی توانست خودفروشی را تحمل مناید! ولی با این 

وجود، در یک لحظه ی گیجی و گنگی و ماتی، فریب 
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دشمن را خورده، به چنان عمل رشم آوری دست زدم 

منوده،  اشاره  چگونگی اش  به  آینده  سطور  در  که 

توضیح خواهم داد. قصد من از نوشنت این سطور، 

فقط و فقط تجدید عهدی با خلق، در میان گذاردن 

در  جانگداز  دردی  ریخنت  بیرون  او،  با  مسئله  این 

دامان پر مهرش و نیز تعقیب سه هدف زیرین بوده 

است:

جانبازانش  و  »خلق  از  پوزش خواهی   -1

 – پیداست  نوشته  منت  از  که  همچنان   –

انجام  پنجاه  سال  در  که  عملی  نفی  با 

که  واقعیت  این  دادن  نشان   -2 داده ام. 

دادن  نشان  ضعف   – پلیدی  امر  چگونه 

در برابر دشمن و فریب خوردن از او- با 

توجه به توان و ظرفیت سیاسی ای که که 

گردید.  ممکن  برایم  انجامش  داشتم،  من 

خطای  به  شهامت  با  منی بایستی  آیا   -3

نابودی  صدد  در  و  منوده  اعرتاف  خویش 

منودن  سکوت  چه،  برآئیم؟  منفی اش  آثار 

انجام  که  خطایی  برابر  در  بی اعتنایی  و 

داده ایم و گذشت معمولی از آن، انگار نه 

نوعی  به  است، خود  افتاده  اتفاقی  انگار 

به  می باشد.  خطا  آن  بر  گذاردن  صحه  یا  و  تأئید 

نظر من اعرتاف منودن به اشتباه و گناه و یا خیانتی 

سیاسی یا حتا باالتر از آن، پوزش خواهی، به خودی 

خود نه تنها نشانه ی ضعف و کوچک شدن اخالقی 

اعرتاف کننده نیست، بلکه درست برعکس، دلیل بر 

شهامت و صداقت اخالقی او نیز می باشد. مهم این 

نیست که ما ذات عمل را دلیل بر انجام دادن و یا 

ندادن آن عمل بدانیم! مهم این است که بدانیم برای 

بخشش  تقاضای  و  عذرخواهی  کسی  چه  از  و  چه 

می کنیم! شاید برای من در زندگی این دومین باری 

باشد که به طور مشخص به جنبش عملی مبادرت 

به یکباره  می ورزم. یک بار در آن لحظه ی شوم که 

متامی شخصیت و غرور مرا حیوان صفتان درنده خو 

افتخاری  با  امروز که  از من ستاندند و یک بار هم 

و  زده  کاری  چنین  به  دست  دوباره  هیجان انگیز 

یک بار  را  از دست رفته ی خویش  غرور  بدین وسیله 

دیگر بازمی یابم...«

بازگشت به ایران
و  شاه  ضددیکتاتوری  جنبش  دم افزون  اوج گیری 

حامیان آمریکایی اش پس از برافتادن دولت ازهاری، 

برنشسنت بختیار در کاخ نخست وزیری و رفنت شاه از 

ایران در دی 1357، پرویز را برمی انگیزاند که هرچه 

زودتر به ایران بازگردد. فاطی همرسش باردار است 

و سال آخر فوق لیسانش در رشته ی تربیت بدنی را 

این  به  گرفت ها،  و  گیر  بررسی  از  پس  می گذراند. 

بازگردد و زمینه  ایران  به  نتیجه می رسند که پرویز 

را برای بازگشت فاطی، هاله و نوزاد در راه، آماده 

سازد.

در روز ۱۳ بهمن ۱۳۵۷، پرویز به ایران بازمی گردد؛ 

یک روز پس از بازگشت آیت الله خمینی از تبعید ی 

پا خاسته است. در جوش و  پانزده ساله . تهران به 

خروش است. شادی و نگرانی در سیامی شهر موج 

می زند. تهران در تب و تاب یک زایامن بزرگ است. 
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شعار های مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، بختیار دولت 

فدایی،  بر  درود  خمینی،  بر  درود  نیز  و  بی اختیار 

اصلی شهر  دیوارهای خیابان های  بر مجاهد،  درود 

را پوشانده است. خیابان های اصلی شهر، رسریز از 

سلطنتی  نظام  متام  و  تام  برافتادن  که  است  مردم 

تا آخرین  از جان شسته اند  را می خواهند و دست 

سنگر مقاومت آن نظام فروپاشیده را فتح کنند.

دولت  علیه  روزانه   که  راهپیامیی هایی   در  پرویز 

نیز  می کند.  رشکت  می شود،  برگزار  بختیار  شاپور 

رستاخیز  سال روز  نفری  هزار  ده  چند  مراسم  در 

سیاهکل در ۱۹ بهمن، در زمین چمن دانشگاه تهران. 

روزهای  از  بیش  را  نگاه ها  سنگینی  که  آنجاست 

هنگام  به  نیز  دلیل  همین  به  می کند.  حس  پیش، 

حمله به پادگان فرح آباد، و درخواسِت امدادرسانی 

و پاسداری از تلویزیون در شب ۲۱ بهمن ۱۳۵۷، با 

مسلحانه  دفاع  به  پوشیده،  و چهره ای  کاله  و  شال 

از تلویزیون می  شتابد. حس و حال آن روزش را در 

بار  این  که  زندگی اش  کابوس  دوم  چاپ  دیباچه ی 

 ۱۲ تاریخ  و  می یابد  انتشار  خلق  با  سخنی  نام  با 

را  اسالمی  جمهوری  رفراندوم  روز   ،۱3۵۷ فرودین 

با  ما  »خلق  است:  بازمنایانده  چنین  دارد،  برخود 

موفق  رسانجام  بسیاری،  قربانیان  دادن  و  تالش ها 

رژیم  و  شاهنشاهی  نظام  ننگین  عمر  به  تا  گردید 

فاشیستی محمدرضاشاه پهلوی خامته داده و طومار 

خیانت و جنایت این سلسله را در هم پیچد. و چه 

لذتی باالتر از این می توانست برای من وجود داشته 

باشد که در واپسین روزهای مبارزه، من نیز موفق 

خلقم  میان  در  را  خودم  دیگر  یک بار  که  تا  گردم 

یافته و دوش به دوش آنان در نربدشان رشکت جویم. 

نصیبم  موفقیتی  چنین  رسانجام  اینکه  از  خوشحامل 

گردید تا که در قیام مسلحانه ی ۲۱ بهمن ماه عمالً 

رشکت جسته و همراه با غریو شادی هزاران هزار 

زن و مرد و کودک و جوان، در میان خون و در زیر 

رگبار گلوله های آتشین، از این خیابان به آن خیابان 

و از این سنگر به آن سنگر راه بسپرم.«

با این همه، در پهنه ی همگانی، پرویز هنوز احساس 

پُر تب و  ناایمنی دارد و بی قراری. در آن روزهای 

منی یابد.  پژواکی  او  نوشته ی  حادثه،  پُر  و  تاب 

بی خرب  آن  از  نیز  پیرشو  و  انقالبی  روشنفکران  حتا 

از کنار خرب آن می گذرند. حضور در  یا  می مانند و 

ستاد سازمان چریک های فدایی خلق ایران که ابتدا 

در دانشکده ی فنی دانشگاه تهران برقرار می شود و 

سپس در یکی از اداره  های اشغال شده ی ساواک در 

خیابان میکده ی تهران، میان او و سازمانی که با متام 

نزدیک تری  مناسباِت  می ورزد،  عشق  آن  به  وجود 

هوا.  در  پا  و  است  بی تکلیف  منی آورد.  همراه  به 

جوان  هزار  هزارها  همچون  کند.  چه  منی داند 

پُرشوری که پی گونه ای پیوند با یکی از جرگه ها و 

را در  اسم و رسم اند، روز ها  با  جریان های سیاسی 

پیرامون دانشگاه تهران، کتابفروشی های دور و بر و 

گفتگوهای خیابانی می گذراند. کمرت حرف می زند و 

بیشرت شنونده است. گرچه همه می شناسندش، کمرت 

کسی  از سیاسی ها به سویش می آید.

۷ خرداد ۱۳۵۸ خرب به دنیا آمدن دخرت دومش را فاطی 

به او می رساند. نام نورسیده را الدوز می گذارند؛ به 

یاد صمد بهرنگی و الدوز و کالغ هایش.

را  زندگی  چرخ  بیابد،  کاری  که  می کند  آن  آهنگ 

و  فاطی  بازگشِت  برای  را  الزم  امکانات  و  بگرداند 

ادبیات  دانشکده ی  به  آورد.  فراهم  الدوز،  و  هاله  

که چون  درخواست می کند  و  دانشگاه رس می زند 

دانشکده  ورزش  مربی  عنوان  به  را  او  گذشته 

استخدام کنند. نه تنها پاسخ منفی  ست، که فاش به 

او می گویند در نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی، 

جایی ندارد. به یاری داریوش مصطفوی، از کارخانه ی 

مسافرکشی  و  بارکشی  و  می خرد  وانت باری  مزدا، 

پیشه می  سازد. در این میان، فاطی از او می خواهد 

هرچه زودتر خود را به سن حوزه برساند و اولدوز 

دانشگاهی اش  آزمون های  بتواند  او  تا  دارد  نگه   را 

تنگنا ست  در  سو  هر  از  که  پرویز  بگذراند.  از رس 

زدنی  هم  چشم  به  در  دل شکسته،  و  رسخورده  و 
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راهی  و  می گیرد  خروج  برگه ی  می بندد،  سفر  بار 

اعرتاضی  تظاهرات  از  پس  درست  می شود؛  آمریکا 

آیندگان و حمله ی وحشیانه ی حزب الله  به تعطیل 

سازمان  ستاد  تسخیر  ۲۱مرداد،  در  راهپیامیان  به 

چریک های فدایی خلق در ۲۲ مرداد به دست دار و 

دسته های چامقدار و در آستانه ی لشکرکشی ارتش 

به کردستان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸.

چند  می    گذراند.  سن حوزه  در  را  ماهی  چند  پرویز 

دوپارگی.  و  دلی  دو  رنج.  و  درد  از  رسشار  ماهی 

نومیدی و نژندی. از خود می پرسد: آیا باید به ایران 

از خود منی داند  او را  انقالبی ای که  ایران  بازگردد؟ 

و به هزار رنگ از خود می راند. چشم انداز زندگی 

از  آیا  می خواهد  چیست؟  آمریکا  در  آدم  او  چو 

ارزش ها و آرمان هایش بربد، در کار فرو رود و ثروت 

به  باز  می اندازد.  پا  از  را  او  خیال  و  فکر  اندوزد؟ 

الکل پناه می برد و انسان گریز و گوشه گیر می شود. 

با پایان آزمون های دانشگاهی فاطی و در نتیجه ی 

گفتگوهای دور و دراز با او، راه را در بازگشت به 

اعاده ی  برای  مبارزه  رسگرفنت  از  و  می  جوید  میهن 

حیثیت!

دی ۱۳۵۸ پرویز به ایران بازمی گردد. چند هفته  پس 

می  شوند.  ایران  راهی  الدوز  و  هاله  فاطی،  او،  از 

عراض،  فجیع  مرگ  خرب  که  نیافتاده اند  جا  هنوز 

را می شنوند: در آتش سوخت؛ در شب  پرویز  پدر 

در  افروخت  آتشی  جاودانه  و  چهارشنبه سوری. 

آنکه سوگ عراض  از  پرویز پس  بازماندگانش!  جان 

برمی  آید.  کار  به جستجوی  می  گذارد،  پشت رس  را 

در کارخانه ی حاجی بابا که رادیاتور شوفاژ می سازد، 

›‹پرولرتیزه  امید  و  تصادف  به  می شود؛  استخدام 

شدن‹‹! و باز به تصادف، دوسِت دوران نوجوانی اش، 

پنجاه  دهه ی  آغاز  در  که  می          یابد  را  محمدی  اکرب 

رسپرسِت تیم فوتبال یکی از محله های تهران بود و 

در میانه ی همین دهه از زندان سیاسی رس درمی آورد 

اوست که  راه  از  فدائیان خلق روی می آورد.  به  و 

رفته رفته با اعضای سازمان فدائیان خلق  )اکرثیت( 

نزدیک می شود، از اعتامد آنان برخوردار می  گردد و 

در گام نخسِت همکاری، مسئولیِت حوزه ی کارگری 

کارخانه ی رادیاتور سازی را پذیرا می شود.

رس  از  را  تازه  بحرانی  اما  اکرثیت  خلق  فداییان 

و جناح چپ،  اقلیت  دنبال جدایی  به  می گذرانند. 

دنباله روی  برنامه ی  برابر  در  دیگر  شامری  اینک 

با  سازش   سیاست  و  توده  حزب  مشی  و  خط  از 

پس  که  پرویز  برافراشته اند.  قد  واپس گرا  حکومت 

و  کرده  مطالعه  پیوسته  متحده،  ایاالِت  به  سفر  از 

استحکام  را  سیاسی اش  دانش   شالوده ی  کوشیده 

بخشد، برداشت های خود از رسشِت نظام جمهوری 

اسالمی و سمت گیری سیاسِت چپ نسبت به آن را 

با دیدگاه های این جرگه  از فدائیان اکرثیت همگون 

می سازد.  هامهنگ  آن ها  با  را  خود  پس  می بیند. 

معینی،  هامیون  زنده یادان  گفته های  و  نوشته ها 

مهرداد پاکزاد، منوچهر هلیل رودی، بهروز سلیامنی و 

نیز علی کشتگر را با دقت بیشرتی می خواند و آن را 

از برداشت ها و کردار سیاسی فرخ نگهدار، جمشید 

طاهری پور و سایر رسمداران اکرثیت ›‹درست تر‹‹ و 

پیروان  نیز در سلک  ›‹اصولی تر‹‹ می یابد. رسانجام 

بیانیه ی ۱۶ آذر قرار می گیرد و با هم اندیشان خود 

در زمستان ۱۳۶۰ از سازمان اکرثیت می گسلد.

بازمی یابد  را  قلیج خانی خود  پرویز  فرایند،  این  در 

پر  است؛  از شور و شوق  پر  اینک  بازمی آفریند.  و 

اختیار  در  و  دلشاد  و  رسبلند  خروش.  و  جوش  از 

اکرثیت  از  پیش  از  بیش  که  تشکیالتی  تشکیالت. 

نزدیک  انقالبی  جریان های  به  و  می جوید  دوری 

می شود. یورش سپاهیان شب را نیز به طیف چپ 

توده،  )حزب  اسالمی  جمهوری  با  وحدت  هوادار 

از  بیانیه ی ۱۶ آذر( پیش  پیروان  اکرثیت و  سازمان 

۷ فروردین ۱۳۶۲ می بیند و هم از این رو از کادرها 

ترک  را  ایران  که  می خواهد  خود  علنی  اعضای  و 

با پوشش خانوادگی  کنند. در زمستان ۱۳۶۲ پرویز 

از آنجا به واسطه ی  خود را به رضائیه می رساند و 

یخ زده  و  برف آلوده  کمرهای  و  کوه  از  قاچاق برها، 
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به  سپس  و  می رساند  ترکیه  به  را  خود  و  می گذرد 

آذر   ۱۶ بیانیه ی  پیروان  که  اینجاست  در  پاریس. 

و  بحث  از  پس  می نشینند.  رفته  راه  بازبینی  به 

فحص های زیاد، و در آستانه ی هفتمین پلنوم خود، 

سیاست های شان را در چند سال اول پس از انقالب 

به  فدایی  ماهنامه ی  در  را  آن  و  می کشند  نقد  به 

به  گرایش  که  است  زمان  این  در  می رسانند.  چاپ 

وحدت با پاره هایی از فدائیان اقلیت در میان اعضاء 

می گذارد.  رشد  به  رو  آذر   ۱۶ بیانیه ی  هواداران  و 

ایستادگی طیفی روبه رو می شود  با  این گرایش  اما 

که در پی کنشگری سیاسی به شکل پیشین نیستند. 

پرویز در طیف دوم است و از انگشت شامر کسانی 

که کار بازسازی جنبش چپ بحران زده و هزارپاره را 

از رهگذر کار فرهنگی- سیاسی میرس می داند.

و   ۱۳۶۸ خردادماه  در  که  روست  همین  از  هم 

مسعود  همیاری  با  وحدت،  کنگره ی  از  پس  کمی 

بنیان  را  آرش  نرشیه ی  فالحتی  مهدی  و  نقره کار 

می نهد. نرشیه ای که رفته رفته هویت و راه و روش 

که  دموکراتی  نرشیه ی چپ  می یابد:  خود-ویژه ای 

به  نسبت  پیرشو  انتقادی  اندیشه ی  همگانی ست؛ 

جمهوری اسالمی و جهان رسمایه  داری را بازمی تاباند 

و رساترین صدای تبعید ما ایرانیان می شود.

در محکمه ی جمهوری اسالمی
۲۳ سال پیش، شاید هنوز می شد از پرویز قلیچ خانی 

فوتبالیست  و  ایران  ملی  تیم  کاپیتان  عنوان  به 

بی نظیر تاریخ این ورزش در کشور ما یاد کرد. اما 

آرش،  نرشیه ی  از  110 شامره  انتشار  از  پس  امروز 

کافی  پرویز  سیامی  ترسیم  برای  عنوان  این  دیگر 

اکنون برای کلیه ی جریان های  او  نیست. بی تردید، 

آرش  نرشیه ی  کاپیتان  عنوان  به  تبعید،  در  سیاسی 

قادر  که  فردی ست  تنها  او  می شود.  بازشناخته  نیز 

و  برلین  دیوار  فروریزی  از  ناشی  فضای  در  شد 

با همیاری های  ایران،  اوج گیری بحران جنبش چپ 

میان  در  بی شامرش  دوستان  شبکه ی  داوطلبانه ی 

پایه  نو   نرشیه ای  ایرانی،  دموکرات های  و  چپ ها 

گذارد. نرشیه ای که 23 سال دوام می آورد و روز به 

روز بر غنای مطالبش افزوده می شود و به عرصه ای 

برای دیالوگ رنگین کامن گسرتده ای از اپوزیسیون، از 

تا سوسیالیست ها و کمونیست ها  مرشوطه خواهان 

پرویز،  به  عالقه مندان  و  دوستان  می گردد.  تبدیل 

جامعه ی  الف(  می شوند:  شامل  را  بزرگ  گروه  دو 

در  مطبوعاتی  و  سیاسی  فعالین  ب(  ورزشکاران؛ 

تبعید.

پرویز  از  گوناگون  مناسبت های  به  نخست،  گروه 

»بزرگ ترین  و  »پیش کسوت«  عنوان  به  قلیچ خانی 

سخن  اخیر«  نیم قرن  ایران  تاریخ  فوتبالیست 

گفته اند. ویدئوی ساخته ی جمشید واهول در سال 

پرویز  تولد  سالگشت  شصتمین  مناسبت  به   2005

قریب  با  مصاحبه ها  از  مجموعه ای  بر  مشتمل  که 

به پنجاه تن از پیشکسوتان فوتبال ایران است، این 

را  روایت  این  چکیده ی  می سازد.  مستند  را  روایت 
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باز  مصاحبه شوندگان  از  یکی  اظهارات  در  می توان 

یافت: »پرویز قلیچ خانی نابغه ی فوتبال ما بود، تو 

فوتبال  تاریخ  بود.  عالی  می کرد،  بازی  پُستی  هر 

کشور ما او را فراموش منی کند.«

تاریخ فوتبال کشور ما نیز پرویز قلیچ خانی را فراموش 

نکرد تا آنجا که ۲۷ سال پس از انقالب ایران، در ادامه ی 

دستگاه های  و  اسالمی  جمهوری  مستمر  تالش های 

تاریخی،  پرونده سازی های  برای  امنیتی-مطبوعاتی 

در مجموعه ی بهت  انگیز ی در نرشیه ی دنیای فوتبال 

)سال هفتم، شامره ی 2، رسی جدید، آذر ماه 1392/ 

دنیای  پرویز،  »تراژدی  عنوان  زیر   )2013 دسامرب 

قلیچ خانی  سقوط  و  ظهور  اولین بار  برای  فوتبال 

می کند«،  بررسی  را 

موضوع  مجدداً  پرویز 

گرفت.  قرار  واکاوی 

نشان می دهد  شواهد 

سکوِت  شکسنت  که 

رسانه های  ساله ی   ۳۵

ورزشی کشور درباره ی 

قلیچ خانی،  پرویز 

بخشی ست از برنامه ی 

دستگاه ها ی  جدید 

جمهوری  امنیتی 

»تعرض  برای  اسالمی 

به اپوزیسیون رادیکال 

کردن  مخدوش  و 

اندیشه ی چپ به طور 

چهره های  و  کلی« 

پهلوی  دوران  چپگرای 

به طور مشخص.  دوم 

باری، در مقدمه ی این 

به  پرویز  از  مجموعه، 

»فوتبالیستی  عنوان 

می شود:  یاد  بزرگ« 

بود.  متام عیار  »ژنرالی 

او »پرویز کبیر« فوتبال ایران نام داشت. او توانست 

یگانه چهره ی فوتبال ایران در تاریخ باشد.«

داریوش  روشن،  حسن  رشفی،  اصغر  حاج رضایی، 

توانایی های  درباره ی  دیگر  بسیاری  و  مصطفوی 

ایران  فوتبال  تاریخ  بازیکن  بهرتین  عنوان  به  پرویز 

اما جان کالم مجموعه  چیز دیگری  سخن گفته اند. 

بدین  است که چکیده ی آن را رسدبیر، علی عالی، 

همیشه  که  »سؤالی  است:   آورده  مقدمه  در  نحو 

در ذهن آدم هایی مثل من وول می خورد، این است 

که چرا سیاست، او را از فوتبال قاپید؟ مگر نه اینکه 

داشت؟  احتیاج  او  به  سیاست  از  بیشرت  ما  فوتبال 

مقابل  در  ضعف اش  ویژه  به  دوم،  پرویز  داستان 
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همه ی  برای  می تواند  شاه،  زمان  امنیت  سازمان 

توپچی های جوان و خام آینده های دور، درس عربتی 

باشد. با هر کسی که صحبت می کنی به فوتبال او 

سیاست پیشگی اش  درباره ی  اما  می کند،  تعظیم 

حرف دارد، موضع دارد، حرمان دارد. حکایِت پرویز 

دوم، حکایتی جان گداز است از این نکته ی تاریخی 

و  بزرگ  فوتبالیست  می تواند  چگونه  سیاست  که 

عدالت خواهی را به هزارتوی پیچیده ای بکشاند که 

دست همه از او کوتاه باشد.«

از  بسیاری  ترجیع بند  آخر،  قلنبه ی  حرف  همین 

حاکی  »غمی  است:  مزبور  مجموعه ی  نوشته های 

روز  از  اگر  ایران  فوتبالیست  کامل ترین  اینکه  از 

سیاست  دام  در  نخست 

را  خود  اتوپیای  و  منی افتاد 

در میدان فوتبال می جست، 

به  فوتبال  آیا  می شد؟  چه 

عدالت خواهی مثل او بیشرت 

نیاز داشت یا سیاست؟«

چپگرا  قلیچ خانی  پرویز  اگر 

کمونیسم  جای  به  و  نبود 

آیت الله  فقاهتی  اسالم  به 

آیا  بود،  آورده  روی  خمینی 

چنین  فوتبال  دنیای  رسدبیر 

می کشید  پیش  را  پرسشی 

برای  پروند ه ای  چنین  و 

فوتبالیست‹‹  ›‹کامل ترین 

فراخواندن  می گشود.  ایران 

جوان  فوتبالیست های 

مداخله  به  نورسیده  و 

چهار  سیاست،  در  نکردن  

اعرتاض های  از  پس  سال 

به  میلیونی  گسرتده ی 

 1388 انتخاباتی  کودتای 

نیست.  شگفت انگیز  البته، 

ایرانی  ورزشکاران  که  آنگاه 

این اعرتاض ها  با  در میادین ورزشی در همبستگی 

و در محکومیِت خودکامگی ولی فقیه دستبند سبز 

اجباری«  سیاسی  »بی تفاوتی  می بستند،  دست  به 

حکِم  و  بود  واجبات«  »اوجب  از  ورزشکاران  برای 

حکومتی به حساب می آمد. سه سال قبل از انتشار 

مجموعه ی »دنیای فوتبال«، شبکه ی فارسی تلویزیون 

بی. بی. سی، در برنامه ی »به عبارت دیگر: گفتگو با 

دیگری  نحو  به  را  پرسش  قلیچ خانی« همین  پرویز 

»همکارانش  بود:  داده  قرار  قلیچ خانی  برابر  در 

می گویند اگر فقط به فوتبال توجه می کرد، همتایی 

فوتبالیست  از  اسالمی،  انقالب  وقوع  با  نداشت... 

حرفه ای به فعال سیاسی و روزنامه نگار خارج نشین 



159

تبدیل شد. آیا پرداخنت به سیاست به بهای فدا کردن 

محبوبیت در میدان ورزشی، کار درستی بود؟«

این گفتگو شنیدنی ست:  پاسخ پرویز قلیچ خانی به 

»من خودم را به هر حال در وهله ی اول یک ورزشکار 

می خواهم  متعهد  ورزشکار  یک  ولی  می دانم؛ 

که  بچه هایی  این  مورد  در  که  هامن جوری  بدانم. 

دستبند سبز بستند و در مسابقه رفتند، خیلی زیبا 

حکومت  توسط  ما  ورزش  سال ها  ببینید...  بود. 

جمهوری اسالمی اخته شده بود؛ صدایی درمنی آمد. 

با  فوتبال  بازیکن  شش  آن،  اوج  در  یک مرتبه  ولی 

دستبند سبز رفتند ]به میدان[. من یک نگاه دیگری 

داشتم، ولی آن ها کار بسیار بزرگی کردند. این نشان 

می دهد سیاسی شدن به معنای با مردم بودن است، 

بدی  چیز  سیاست  اینکه  نه  بودن...  غیرمردمی  نه 

است، سیاست بازی چیز بدی است.«

خاطر  به  را  فوتبالیست  یک  هرگز  جراید  اصحاب 

تبلیغ کیف و کفش، اتومبیل، عطر یا تیغ ریش تراشی 

ثروت اندوزی  اگر  منی دهند.  قرار  شامتت  مورد 

چرا  نیست،  پرسش  مورد  ورزشی  اشتهار  پایه ی  بر 

به  سیاست،  عرصه ی  در  شهرت  این  به کارگیری 

خصوص وقتی که متضمن هزینه های سنگینی چون 

از دست دادن موقعیت حرفه ای، زندان و شکنجه 

برای ورزشکار است، پسندیده نیست؟ به عالوه، آیا 

یا هر  برای ورزشکاران  بی تفاوتی سیاسی  به  اجبار 

گروه دیگر اجتامعی و حرفه ای، با فرهنگ و ضوابط 

می شناسیم  کم  نیست؟  تعارض  در  دموکراتیک 

اجتامعی   گروه های  دیگر  چهره های  و  ورزشکاران 

وابسته  به جامعه ی مدنی دموکراسی های موجود را 
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که در پهنه ی سیاسی نیز درگیرند و حتا فعال؟!

نیفتیم، به ماجرای  از پرسش اصلی دور  برای آنکه 

او به عنوان ورزشکار  پرویز و دو چهره ی متفاوت 

و سیاسی کار، بازگردیم. رابطه ی این دو از کجا آغاز 

دیگری  نابودی  بهای  به  یکی،  رشد  آیا  می شود؟ 

نبوده است؟

آئین فتوت
هنوز باور منی کرد که کنار تختی ایستاده است و با 

آسامن  گویی سقف  تو  می گیرد.  یادگاری  او عکس 

نیز کوتاه تر از قامت جهان پهلوان بود و چه افتخاری 

ایران،  فوتبال  نوخاسته ی  قهرمان  اینکه  از  بزرگ تر 

در اردوی تدارکاتی مسابقات املپیک 1964 توکیو از 

نزدیک با او همدم و همنشین می شد. »بدین ترتیب 

نزدیک  از  که  تا  فراهم می گردید  امکانی  من  برای 

با او آشنا شده و گاه به گاه بتوانم با او به صحبت 

بارها  آن  از  پیش  که  چیزی  هامن  یعنی  بنشینم. 

آرزویش را داشتم.«

برای  تختی  می گوید؟  آرزوها سخن  کدام  از  پرویز 

پرویز که بود؟ »من... افتخار می کنم که در نوجوانی 

که ورزش را رشوع کردم با انسانی آشنا شدم، یا در 

در  که  گرفت  قرار  من  زندگی  الگوی  انسانی  واقع 

تاریخ ورزش ایران هیچ گاه فراموش نخواهد شد، و 

آن جهان پهلوان تختی بود.«

تختی هامن آرش آرمانی پرویز است؛ هامن سیاووش 

حکیم ابوالقاسم فردوسی ست، هامن داش آکل صادق 

بهرنگی ست.  کوراوغلی صمد  است، هامن  هدایت 

است،  گزیده  سکنی  ایران  زمین  جای  جای  در  او 

ریشه  ما  فرهنِگ  پود  و  تار  در  تختی  جهان پهلوان 

هامره  و  ماناست  منی میرد؛  هرگز  است،  دوانده 

میان  »در  است:  فتوت  آئین  سالک  او  جاودان. 

بچه های مدرسه و محل و مردم، وصِف جوامنردی ها 

و خصائل انسانی اش زبان زد کوچک و بزرگ گردیده 

بود و تحت تأثیر چنین آوازه ای من نیز می خواستم 

تا هرچه زودتر او را از نزدیک ببینم...«

عیاران  دیگر  و  یزدی  نایب  پهلوان  تختی، همچون 

است.  جوامنردی  یا  فتوت  آئین  رهروی  زورخانه، 

یگانه است و  قلندری  و  رندی، عیاری  با  که  آئینی 

در متامی ادبیاِت کالسیک ما می توان رد پای آن را 

از  تصویر جامعی  یافت. محمدرضا شفیعی کدکنی، 

داده  ارائه  ایران  تاریخ  در  قلندریه  گوناگون  ابعاد 

است که در آن آئین فتوت جایگاهی مرکزی دارد.

ایران پیشامدرن ما  یا جوامنردی که در  آئین فتوت 

جایگاهی واال داشت و الگوهای پسندیده ی رفتاری 

تحول  و  تغییر  که ضمن  می تاباند  باز  را  ارزشی  و 

در درازنای اعصار، هنوز انعکاس دهنده ی  گونه ای از 

حیاِت روحی و ارزش های بنیادین جامعه ی ماست. 

به  را  رفتاری  الگوهای  آن  از  پاره ای  شفیعی کدکنی 

توصیف می کند:  ُسلمی، چنین  عبدالرحمن  از  نقل 

لغزش  از  چشم پوشی  و  داشنت  یاران  با  »نرم خویی 

دعوت  و  بی مهامنی  دوست  رسای  به  رفنت  ایشان، 

به هنگام، اطمینان داشنت و عیب جویی نکردن در 

طعامی که برای او می آورند، بخشندگی و پاسداری 

از دوستی قدیم. باید که به هنگام خوردن ادب را 

صادر  برادران  از  معصیتی  که  مادام  کند،  رعایت 

نشده با ایشان مدارا کند، با یاران همراهی و همدلی 

کند. در جمع دوستان از اصحاب خویش آغاز کند؛ 

نه از ویژگان خود. یاران را در اموال خویش حاکم 

و فرمان      روا بداند. میهامن دوست باشد. برادران را 

تعظیم کند و برای ایشان به پا خیزد. دارای استقامت 

بخشندگی  و  صدر  سالمت  صاحب  باشد،  احوال 

باشد... غریبان را دوست بدارد و به نیکی ایشان را 

تعهد کند. راستگوی و امانت  دار باشد. پیش از آنکه 

به جامه ی نیکان درآید، اندرون خویش را پاکیزه کند. 

از  پس  باشد.  میهامن دوستی  و  میهامن  اِکرام  اهل 

یاران به خوردن بپردازد. چنان اندیشد که بازمانده ی 

نه آنچه نگه داشته  او آن است که بخشیده و  مال 

است... اعامل خویش را هرگز در نظر نیاورد و بر 

پاداش و عوض نباشد و چون  کارهای خود جویای 

از کاری توبه کرد، بر توبه ی خویش استوار مباند و 
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بدانچه ترک کرده است، بازگشت نکند.«

صبغه ی  فتوت  ُسلمی،  روایِت  در  آنکه  علی رغم 

دوم  قرن  اوایل  از هامن  دارد،  یا صوفیانه  مذهبی 

کشیده  پیش  فتیان  درباره ی  دیگری  هجری صفات 

شیعی  تعالیم  در  ریشه  روی  هیچ  به  که  می شود 

ندارد. فی املثل در هامن سی سال آغازین قرن دوم، 

بنا به تحقیق استاد مصطفی جواد، مردانی در شام 

و عراق بوده اند که عنوان »فتیان« داشته اند و »اهل 

دوم  قرن  پایان  در  و  بوده اند،  غنا«  و  خمر  و  لهو 

به  عیاران و شاطران،  از  او، جمعی  به گفته ی  هم 

قرار  جامعه  و  دولت  رویاروی  که  رسیده اند  ظهور 

داشته اند.

پرورش جسم در آئین فتوت، نه در تعارض با پرورش 

پهلوان  و  می گیرد  قرار  آن  تداوم  در  بلکه  روح، 

حامل ارزش های بنیادین این آئین است. گفتنی ست 

مناد  که  زورخانه ها  رسوم  و  آداب  از  بسیاری  که 

ورزش پیشامدرن ایران است »از چرخ زدن و کباده 

کشیدن، تا کبودی زدن یا خالکوبی روی بدن، همه 

و همه استمرار سنِت عیاران است.« به این اعتبار، 

متایز شعبان جعفری و دیگر گزمه ها و قداره بندان 

حکومت محمدرضاشاه پهلوی با جهان پهلوان تختی 

نه در زور بازو، بلکه در همین پیروی از آئین فتوت 

یا جوامنردی ست.

معیارهای  اساس  بر  ورزشکاران  تقسیم  اگرچه 

است،  قابل بحث  و »غیرمتعهد«  سیاسی »متعهد« 

اما جایگاه ورزش، چه کهنه و چه مدرن، در شکل 

دادن به هنجارها و الگوهای رفتاری و مبانی ارزشی 

ما  کشور  در  است.  انکارناپذیر  جامعه  فرهنگی  و 

است،  نبوده  جسم  تقویِت  برای  تنها  ورزش  نیز 

تقویت روح  برای  مثابه مکتبی  به  باید  را  بلکه آن 

و  الگوها  به  بخشیدن  قوام  راستای  در  عاملی  و 

تلقی  مدنی  جامعه ی  غیررسمی  قواعد  و  ارزش ها 

کرد. به واقع، هامن گونه که مورخ اقتصادی نهادگرا، 

می دارد،  اظهار   )Douglas North( نورت  دوگالس 

نهادهای اجتامعی رصفاً شامل قواعد رسمی دستگاه 

دولتی نیستند؛ آن ها همچنین دربرگیرنده ی همین 

کُدهای  یا  و  مدنی  جامعه ی  غیررسمی  قواعد 

که  رفتاری اند  کدهای  همین  رفتاری اند.  نانوشته ی 

هامن  از  را  تهران  صابون پزخانه ی  محله ی  کودِک 

اوان کودکی، مشتاق پیروی از الگوی رفتاری جهان 

پهلوان تختی می کند. »تختی از هامن نوجوانی من، 

برای من الگوی زندگی شد. و خوشحامل که رسنوشت 

کشاند  راهی  به  را  من  و  کرد  به من  را  این کمک 

که به انسان های بغل دستی ام بیشرت از خودم توجه 

داشته باشم؛ به همسایه ام، به فامیلم، به خانواده ام، 

به مردم مملکتم.«

پرویز  با  ورزشکار  پرویز  تناقض  توصیف  در 

سیاسی کار، بارها به مصاحبه ی تلویزیونی وی پس از 

دستگیری اش در نظام ستم شاهی اشاره شده است. 

سنتی  ترجیع بند  هامن  نیز  فوتبال  دنیای  رسدبیر 

جعل  چنین  رشفی  اصغر  قول  از  و  کرده  تکرار  را 

ضعیف  قلیچ  که  می دانست  »اصغر  است:  کرده 

است. می دانست که اگر در فوتبال نهنگ است، زیر 

شکنجه گربه هم نیست. مقر می آید، زود.«

املاموراملعذور. وانگهی جاعل در پی درک پیچیدگی 

هر  با  که  نبود  گربه  قلیچ خانی،  نیست.  پدیده ها 

شکنجه ای ›‹مقر‹‹ آید. شکنجه ی جسامنی اش را از 

آنچه بر او اعامل شد هم کم رنگ تر جلوه می دهد: 

به  جالد  حسین زاده  که  لگدی  و  چک  تا  »...چند 

نبود«.  کار  در  جسمی ای  شکنجه ی  اصوالً  زد،  من 

جسمی  شکنجه ی  میان  فرق  فوتبال  دنیای  رسدبیر 

یا که می داند و به  و شکنجه ی روحی را منی داند؛ 

شکسنت  در  آنچه  رو،  هر  به  منی آورد.  خود  روی 

جسمی  شکنجه ی  می افتد،  مؤثر  قلیچ خانی  پرویز 

نیست، شکنجه ی روحی ست. در چند روز بازجویی، 

در  که  می کنند  تهدید  را  پرویز  ساواک  مأموران 

ندامت  ابراز  و  تلویزیونی  مصاحبه ی  عدم  صورت 

تجاوز  را مورد  از شاه، همرسش  بخشایش  و طلب 

جنسی قرار خواهند داد. زیر فشار تهدیدها، پرویز 

به مصاحبه ی تلویزیونی تن می دهد. او نه کسی را 
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دیگری  مبارز سیاسی  دستگیری  نه موجب  داد،  لو 

این حال،  با  داد.  به ساواک  نه قول همکاری  شد و 

»ناجوامنردانه » ی خود  این عمل  نتوانست  او هرگز 

جانبازانش«  و  خلق  از  در«پوزش  او  ببخشد.  را 

برابر  را که موجب نشان دادن ضعف اش در  آنچه 

بیان  با صداقت کامل  دستگاه جهنمی ساواک شد، 

می کند و از مردم می خواهد که او را »عفو« کنند. 

قضاوت  نحوه ی  در  را  فتوت  آئین  به  پرویز  باور 

به  بی چون و چرایش درباره ی کردار خود می توان 

روشنی دید: »هامن گونه که از عنوان این »نوشته« 

یا  و  توجیه  هیچ گونه  اینجا  در  من  قصد  پیداست، 

صحه گذاردن بر عملی ـ مصاحبه ی تلویزیون سال 

50 ـ که در گذشته انجام داده ام نیست! آن عمل نه 

اینکه اساسا کسی  می تواند قابل توجیه باشد و نه 

ضعف  پذیرفت.  خواهد  من  از  را  توجیهی  چنان 

به  منودن  خیانت  و  دشمن  برابر  در  دادن  نشان 

مردم به هر شکل و مقیاسی که بوده باشد، اصوال 

باالتر  بلکه  است،  و زشت  نکوهیده  تنها عملی  نه 

از آن گناهی نیست!... من ناجوامنردانه با عملی که 

و  مبارزات  با دشمن، لحظه ای  دادم، همپای  انجام 

از جان گذشتگی های آنان ]جانبازان خلق[ را عمال 

به متسخر گرفته و به نوعی بر کوره ی داغ آنان، آِب 

رسد تسلیم پاشیدم.«

قضاوِت  در  و  است  نبخشیده  را  خود  هرگز  پرویز 

ذره ای  ماجرا،  آن  باره ی  در  خود  چرای  و  بی چون  

از  پس  سال  چهل  به  قریب  است.  نکرده  تردید 

انتشار آن جزوه، در مصاحبه ای با تلویزیون بی.بی.

سی و در پاسخ به عنایت فانی که می گوید: »...به 

هر حال شام بازداشت شدید و بعد آمدید تلویزیون 

و اظهار ندامت کردید«، چنین اظهار می دارد: »من 

داشتم می آمدم به این مصاحبه. واقعیت را بگویم، 

چون آدم باید با مردم روراست باشد. من با خودم 

فکر می کردم کاشکی آقای فانی این سؤال را نکند. 

گذشته؛  قضیه  این  از  سال  چهل  که  علت  این  به 

چهل سال! من یک تاریخی پشتم دارم. و االن هم 

جمهوری اسالمی مثل دوره ی شاه سعی می کند که 

با فشار، انسان ها را بشکند و انسان ها را در واقع 

وادار به همین مصاحبه ها بکنند. و امروز هم ُمد 

بسیار خوبی است. همه می گویند جمهوری اسالمی 

این کار را می کند، و کسانی که می آیند و مصاحبه 

حکومت  آن  فشار  تحت  ندارند،  گناهی  می کنند، 

این  فانی  آقای  اگر  ُخب  گفتم  خودم  با  هستند. 

سؤال را بکند، من چه باید بگویم. من احساس کردم 

به عنوان یک ورزشکار متعهد و  یک وظیفه دارم: 

اینکه در عرصه ی سیاسی هستم، تفاوِت شکست و 

مقاومت را باید توضیح داد. امروز مسئله ی شکست 

و ضعف دارد با مقاومت مخدوش می شود. به نظر 

من هر کسی در هر مقطع تاریخی بشکند، شکست 

بخورد، ضعف نشان بدهد، در آن لحظه ی تاریخی 

مردم  اجتامعی  مبارزات  به  را  لطمه  بزرگ ترین 

خودش زده است، هر کسی می خواهد باشد.«

جدای از میزان دقت این داوری و جنبه ی غلوآمیزش، 

واالترین  و  نجیب ترین  زیباترین،  هامن  رشمساری، 

خصلتی ست که پرویز را نه تنها به آن نسل عاشقان 

به همه ی رهروان  بلکه  نزیستند،  با شب  رشزه که 

راستین فتوت گره می زند. قاضی او آرش است. او بر 

ضعِف خود رسپوش منی نهد، به مباینت رفتار خود 

می داند  نیک  و  است  واقف  جوامنردی«  ›‹آئین  با 

که »قهرمانی«، بنا به تعبیر زیبای داریوش آشوری، 

و  رندان  عیاران،  صفت  دومی  آن  نیست!  پهلوانی 

»بخشودن  ورای  آنچه  و  است  فتوت  آئین  رهروان 

آن  با  عهد  تجدید  می گیرد،  قرار  نبخشودن«  و 

ارزش های بنیادین و الگوهای رفتاری ست که میثاق 

نانوشته  ی جامعه ی مدنی ما محسوب می شود.

نظام  اقتدار  بحبوحه ی  در  که  است  میثاق  همین 

خلق  جانباختگان  دیگر  و  فدائیان  شاهنشاهی، 

به  باز  و  ایران زمین کرد  را محبوب قلوب مردمان 

موجب همین میثاق بود که به هنگام فروپاشی نظام 

سلطنت، به رفتار رسهنگ رحیمی به دیده ی احرتام 

از  را  ورزشکار  و  ورزش  بتوان  شاید  شد.  نگریسته 
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سیاست جدا کرد، اما بیچاره ملتی که به قهرمانانش 

دل خوش کند و پهلوانانش مرده باشند!

رسنوشت  و  همگانی  جباریت،پهنه ی 

ورزشکاران ایران
روز  از  چرا  که  می گیرند  خرده  پرویز  به  گفتیم 

در  خود  اتوپیای  و  افتاد  سیاسِت  دام  در  نخست 

زندگی  تاریخچه ی  به  اگر  نجست؟  فوتبال  میدان 

پرویز نیک بنگریم درمی یابیم که رسنوشت پرویز را 

»بتی رقم زد که دیگرانش می پرستیدند«.

داستان شکراسپورت را می دانیم و اینکه روزنامه های 

آن روز عکس پرویز قلیچ خانی و جالل طالبی را چاپ 

کردند و نوشتند که این دو ستاره ی فوتبال ایران »...

به خاطر عالیق شاه دوستی و میهن پرستی... حارض 

نیستند که چنین قراردادی را بسته و جهت بازی به 

کشور ترکیه...« بروند. اما دعوت از پرویز برای بازی 

در تیم های نامدار فوتبال جهان، به همین مورد ختم 

منی شود. باشگاه های آملانی نورنربگ و بایرن مونیخ 

و نیز باشگاه املپیاکوس یونان از دیگر باشگاه هایی 

هستند که خواهان عقد قرارداد با کاپیتان تیم ملی 

و  دستگاه  کارشکنی های  اما  بودند؛  ایران  فوتبال 

شخص پرویزخرسوانی مانع از انجام آن شد. »سال 

بعد که ]پرویز[ برای هامن بازی های منطقه ای تیم 

ملی به ترکیه رفته بود، از سوی باشگاه بایرن مونیخ 

برای پیوسنت به آن باشگاه پیشنهادی شد. متاسفانه 

به  قادر  وی  معمولی،  پاسپورت  نداشنت  علِت  به 

کاسنت  به خاطر  زمان  آن  در  نشد.  آملان  در  ماندن 

دیپلامتیک  آبی  پاسپورت  بازیکنان  به  هزینه ها،  از 

می دادند که دارای مهلت اعتباری محدودی بود، با 

داشنت این پاسپورت کسی حتا منی توانست پناهنده 

شود. این مسئله که برای پرویز قلیچ خانی و جالل 

طالبی رخ داد، بعدها باعث تلخکامی های بسیاری 

در  عضویت  زمان  در  شد.  بازیکن  دو  این  برای 

باشگاه تاج، تیم ارتش، قلیچ خانی را برای مسابقات 

جهانی ارتش به آتن برد. در این مسابقات، تیم ارتش 

سوم  مقام  به  قلیچ خانی  بسیار  درخشش  با  ایران 

باشگاه  از سوی  قراردادی  پیشنهاد  و موجب  رسید 

همراهی  عدم  با  مجدداً  که  شد  وی  به  املپیاکوس 

تیمسار خرسوانی و همچنین عدم در اختیار داشنت 

گذرنامه، این پیوسنت به نتیجه نرسید.«

در  پرویز  حرفه ای  زندگی  درباره ی  داده ها  این 

آمده  فوتبال  دنیای  رسدبیر  آقای  مقاله ی  هامن 

اتوپیای  عواقب  پرویز،  »تراژدی  عنوان  که  است 

گفته  شاید  می کشد.  یدک  را  ایدئولوژیک«  فوتبال 

ویژه  به  ایدئولوژیک«،  فوتبال  »اتوپیای  که  شود 

پس از انقالب بهمن ۱۳۵۷، در تعیین مسیر زندگی 

در  مکثی  اندک  با  اما  است.  بوده  تاثیرگذار  پرویز 

خصوص دگردیسی های درون جامعه ی ورزشی ایران 

درمی یابیم که کارنامه ی نظام جمهوری اسالمی حتا 

سیاه تر از کارنامه ی نظام محمدرضاشاه پهلوی ست. 

آزادانه ی  عقد  حق  از  پرویز  پیشین،  نظام  در  اگر 

در  و  بود  محروم  بین املللی  باشگاه های  با  قرارداد 

شکنجه ی  و  تهدید  مورد  شاهنشاهی  زندان های 

انقالب بهمن،  از  روحی واقع می شد، بی گامن پس 

اعدامیان  جزء  الجوردی،  اسدالله  زندان های  در 

می بود.  زمان  امام  گمنام  فرزندان  مثله شدگان  و 

ویژه نامه ی ورزشی آرش شامره ی 109 مورخ آوریل 

2013/ فروردین 1392، کارنامه ی جمهوری اسالمی را 

در عرصه ی ورزش و مناسبات این نظام با ورزشکاران 

به خوبی وامی کاود.

و  ایران  ملی  تیم  سابق  تک خال  خبیری  حبیب 

خوش فکر  فوروارد  سنرت  کوشالی،  عرتتی  عالءالدین 

تیم دارایی و پرسپولیس به دست دژخیامن جمهوری 

اسالمی در اوین تیرباران شدند. در رسمقاله ی آرش 

امیرآصفی،  منصورخان  و  فکری  »آقا  می خوانیم: 

مجید  بخشیدند.  تیرخالص زن ها  به  ]را[  جای شان 

به  را  ورزش  امنیتی ها،  و  سپاه  و رسداران  قدوسی 

که  تختی  جهان پهلوان  کجاست  کردند.  بدل  زباله 

است؟  مردم  برشانه  های  هنوز  تابوت اش  خاطره ی 

تختی کجاست تا ببیند حامالن پوچی چون رضازاده 
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لقب جهان پهلوان گرفتند و امیر تهرانی، کشتی گیر 

اوین  از  رس  روسی،  یورداتف  برنده ی  و  آور  مدال 

درآورد و شالق به دست، بازجوی 209 شد!؟ مجید 

قدوسی به کار مصاحبه گرفنت از حبیب خبیری بود و 

الجوردی طناب بر گلوی حبیب و عالء عرتتی سفت 

کند.  را حلق آویز  از خاطرات مان  تا بخشی  می کرد 

و سهراب  تارزان  بوقی و حسن  ُمرد. ممد  امجدیه 

سبیل جای شان را به لیدرهایی دادند که مواجب شان 

سپاه،  اشارِت رسداران  به  و  است  بازیکنان  با  برابر 

در  زنان  سوسو  که  ستارگانی  می کنند.  کله پا  آدم 

شب های سیاه اوین پشت به ما رفتند و دیگر خواب 

هیچ غنچه ی گل رسخی را ندیدیم. مهشید رزاقی و 

مسعود طاعتی و ایرج امیدوار...«

یکی  رسکوب گری،  و  خشونت  شدِت  بر  افزون 

استقرار  اسالمی  جمهوری  نظام  مشخصه های  از 

نه  زنان  است.  ورزش  حوزه ی  در  جنسی  آپارتاید 

تنها از بسیاری از رشته های ورزشی محروم شده اند، 

بلکه حتا از حق حضور در میدان ها و مسابقه های 

ورزشی نیز محرومند.

نظام  نظام سلطنتی و  ناهمسانی های  از  رصف نظر 

و جامعه ی  به ورزش  برخورد  در  اسالمی  جمهوری 

ورزشی، این دو شکل جباریِت ایرانی در یک مورد 

 Public( همسانند. هر دوی آن ها با پهنه ی همگانی

به  حارض  هیچ وجه  به  و  می ورزند،  عناد   )sphere

رسمیت شناخنت استقالل جامعه ی مدنی از دستگاه 

استادیوم های  نیستند. گرد هم آیی در  قدرت دولتی 

چند هزار نفره ی ورزشی و یا محبوبیت یک ورزشکار 

مسئله ی  یک  مردم،  وسیع  گروه های  میان  در 

این امر به ویژه در ورزش هایی چون  امنیتی ست. 

فوتبال یا کُشتی که با قاعده ی جامعه ، یعنی اکرثیت 

در  فرودست(  قرشهای  جوانان  ویژه  )به  جوانان 

اهمیتی دوچندان می یابد.  متاس روزمره قرار دارد، 

تجمع در میدان های ورزشی همواره متضمن تقویت 

پایکوبی  و  شادمانی  ابراز  میهن پرستانه،  احساسات 

ضدحکومتی  شعارهای  رسدادن  یا  و  دسته جمعی 

اشکال  برای  عنارص  این  از  کدام  هر  ا ست.  بوده 

این  از  است.  جابرانه، خطرناک  نظام های  گوناگون 

روست که ورزش در کشور ما به زور مداخله های 

»سیاسی  به  همواره  امنیتی،  دستگاه های  مکرر 

شدن« گرایش دارد. این واقعیت را به بیان و از زبان 

پرویز قلیچ خانی بشنویم: »...به اعتقاد من، اصالً در 

کشورهای دیکتاتورزده، در کشورهایی که سابقه ی 
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دیکتاتوری دیرینه است، و در واقع فقر و بیچارگی 

نهادینه شده، و مخصوصاً اگر هنوز فاصله ی طبقاتی 

باشد،  زیاد  سوم  جهان  اصطالح  به  جوامع  این  در 

نه  نیست.  سیاست  چهارچوب  از  خارج  هیچ چیزی 

تنها ورزش، همه چیز با سیاست و با زندگی روزمره 

گره خورده است.«

فزون بر این، امروزه ورزش، به ویژه فوتبال، صنعتی 

نه  بازار  این  دارد.  گسرتده  بازاری  که  است  بزرگ 

نهایی  محصول  یک  عنوان  به  فوتبال  شامل  فقط 

واسطه ای  صنایع  دربرگیرنده ی  که  )Output(ست، 

)Input( نیز هست که از استقبال متاشاگران فوتبال 

برای تبلیغ و فروش سایر محصوالت سود می جوید. 

در  بسیج  و  پاسداران  سپاه  گسرتده ی  مداخله ی 

اقتصاد ایران در سال های پس از پایان جنِگ ایران و 

عراق، به عرضه ی خرید و کنرتل باشگاه های ورزشی 

نیز ترسی یافته است و امروز صنعت فوتبال ایران 

همچون بسیاری دیگر از رشته های ورزشی به طور 

نظامی ست.  و  امنیتی  نهادهای  متلک  در  مستقیم 

بدین اعتبار، این نهادها نه تنها مدیریت باشگاه های 

دارند  تصاحب  در  را  آن ها  مالکیت  بلکه  ورزشی، 

تربیت  جوانان،  با  مرتبط  وزارتخانه های  متامی  و 

بدنی و انشاء تن و روان از آن ها تبعیت می کنند. 

جدایی ورزش از سیاست، اگر به معنای پایان دادن 

امنیتی  و  نظامی  دستگاه های  کنرتل  و  مالکیت  به 

نخستین  باید  را  آن  باشد،  ورزشی  جامعه ی  بر 

ما  کشور  در  مستقل  مدنی  جامعه ی  تکوین  رشط 

باید  که  نیستند  ورزشکاران  این  آورد.  حساب  به 

این  شوند،  محکوم  اجباری  سیاسی  بی تفاوتی  به 

بختک دستگاه های امنیتی ـ نظامی و رژیم آپارتاید 

جنسی ست که باید از تن جامعه ی ورزشی برداشته 

شود تا پهنه ی عمومی قادر به تنفس در هوای پاکیزه 

یابد.  رشد  امکان  مستقل،  مدنی  جامعه ی  و  گردد 

درخواسِت پناهندگی، فرار و مهاجرت بخش مهمی 

از  اول کشور در سال های پس  از ورزشکاران طراز 

انقالب و به ویژه پس از رسکوب اعرتاض های مدنی 

چشمگیر  شدن  امنیتی  همین  ره آورد   ،1388 سال 

ورزش در ایران است.

گذشته  سال   23 در  قلیچ خانی  پرویز  مستمر  تالش 

به عنوان کاپیتان نرشیه ی آرش در اعرتاض به نظام 

کاپیتان  به عنوان  او  جمهوری اسالمی مکمل نقش 

نادرند کسانی که قادر  ایران است.  اسبق تیم ملی 

سعادت  باشند.  نقش  دو  این  از  یک  هر  ایفای  به 

برخورداری از استعداد کاپیتانی در هر دو عرصه از 

آن پرویز است. پیروی از الگوی جهان پهلوان تختی 

جز این معنایی ندارد.

فهرست منابع نزد »منجنیق« محفوظ است

1-   »چنگوره، دهی ست از دهستان قاقازان، بخش ضیاء آباد 

شهرستان قزوین«. ساکنان اولیه ی آن »دو قوم بهزادپور و 

صدور  و  پهلوی  حکومت  اوایل  در  که  بودند  قلیچ خانی 

شناسنامه این نام های خانوادگی را برگزیدند.« لغت نامه ی 

دهخدا، جلد پنجم، ص ۷۲۷۶ و ویکی پدیا.

با  قلیچ خانی در جزوه ی سخنی  پرویز  بازداشت  2-   روز 

خلق دقیق و درست نیامده است. دلیل بازداشت اش نیز در 

 Tortured Confessions کتاب ارزشمند یرواند ابراهامیان

)۱۹۹۹( دقیق نیامده است و او به دلیل »قاچاق کتاب های 

ممنوعه« بازداشت نشد. در برگردان فارسی آن کتاب به قلم 

رضا رشیفی ها )باران، ۱۳۸۲( نوشته شده که » قلیچ خانی... 

پس از چهارده ماه زندان... در برابر عموم ظاهر شد« که 

نادرست است.

 3-  اصغر رشفی در مصاحبه با دنیای فوتبال تاریخ دستگیری 

خود را درست نداده است.



پنالتی



معتمد  پزشک  توسط  ورزشکار  زنان  بدن  مدیریت   .1

حاکم
برای حضور  زنان  که مشکالت  پرسیده شود  این سوال  اگر 

در ورزش های رسمی در ایران چیست احتامال اولین پاسخ  

این که داشنت حجاب  از ما پوشش زنان خواهد بود،  خیلی 

حتا  یا  کنند  ورزش  آزادانه  نتوانند  زنان  که  می شود  باعث 

تنیس  آنها در برخی مسابقات ورزشی مانند  امکان رشکت 

با شئونات مورد  لباسی که  یا شنا اساساً وجود ندارد چون 

ورزشی  رشته های  این  برای  باشد  هامهنگ  حکومت  نظر 

این دست  از  اخباری  با  هرازگاهی  یا  است.  نشده  طراحی 

گرفنت  اجازه ی  ورزشکاری  زِن  شوهِر  که  می شویم  روبرو 

پاسپورت برای حضور در مسابقات جهانی ورزشی را به او 

»برخوردهای  حامل  مسائل  این  متام  که  هرچند  منی دهد. 

اما  هستند  جنسیتی«  »تبعیض  عبارتی  به  یا  سکسیستی« 

رشوع  ریشه ای تری  مسائل  از  زن  ورزشکاران  برای  قضیه 

رشته های  در  مخصوصاً  ورزشکار  زنان  که  جایی  می شود؛ 

ورزشی ای مثل فوتبال و فوتسال، که دولت و بخش بزرگی از 

جامعه آن ها را ورزش هایی مردانه می دانند، ابتدا باید ثابت 

کنند در چهارچوب ایده آل های زنانه  ی مورد نظر جامعه جا 

می گیرند و با این اوصاف به چنین ورزش های مردانه ای هم 

عالقه دارند.

پزشکی  کمیته ی  رییس  هاشمیان،  احمد  پیش  سال  چند 

فدراسیون فوتبال ضمن تایید محرومیت هفت فوتبالیست 

تعیین  تست  در  که  مشکالتی  دلیل  به  زن  فوتسالیست  و 

 ]1389 ]از  پیش  سال  سه  »از  گفت:  داشتند،  جنسیتشان 

فوتبال،  فدراسیون  رییس  درخواست  اساس  بر  تاکنون 

کمیته ی  و  پزشکی  کمیته ی  سوی  از  مشرتکی  دستورالعمل 

جنسیت  تعیین  خصوص  در  فدراسیون  این  انضباطی 

بدن های حذف شده ی زنان 
از زمین چمن

رشاره شاهد
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این  طبق  شد.«  ابالغ  باشگاه ها  به  زن  ورزشکاران 

از  قبل  باید  لیگ  در  فعال  زنان  متام  دستورالعمل 

عقد قرارداد در معاینات پزشکی رشکت کرده و فقط 

پس از تکمیل پرونده توسط پزشک معتمد باشگاه و 

تایید نهایی آن می توانند قرارداد ببندند.

در  بازیکنی  یا  باشگاهی  »اگر  گفته ی هاشمیان  به 

این زمینه کوتاهی کند، از سوی کمیته ی انضباطی 

از  که  شد  خواهد  مجازات  فوتبال  فدراسیون 

کرس  به  می توان  گرفته شده  نظر  در  مجازات های 

سقوط  یا  برتر  لیگ  رقابت های  از  حذف  امتیاز، 

محرومیت  بازیکن،  مورد  در  و  پایین تر  لیگ  به 

مادام العمر از رقابت های لیگ برتر اشاره کرد.«

معنای چنین آزمایشی این است که زنانگِی هنجاریِن 

زنان  به  آزمایش ها  این  در  نظم مستقر  تائید  مورد 

ورزشکار تحمیل و باعث می شود بسیاری از زنانی که 

بدنشان هورمون های مردانه ی بیشرتی 

رویدادهای  از صحنه ی  می کند  تولید 

گذاشته شوند. همچنین  کنار  ورزشی 

با چنین معاینات پزشکی ای حکومت 

شخصی ترین اطالعات این ورزشکاران 

را به دست می آورد. بطور مثال این که 

آیا این زنان رشیک جنسی دارند یا بر 

اساس ارزش های سنتی و مذهبی باکره 

تبعیض آمیز  بر  عالوه  نه.  یا  هستند 

از  خاصی  شکل  تحمیل  این  بودن 

»زنانگی« به همه ی زنان، این قوانین ابهام آمیز راه را 

برای انواع خشونت به زن ها باز می گذارد، مخصوصاً 

با  متفاوتی  جنسی  هویت های  و  گرایش   زنانی که 

نه تنها  آزمایش ها  این  دارند.  جامعه  هنجارهای 

باعث می شود این زنان از تیم و فعالیت ورزشی و 

اجتامعی حذف شوند بلکه مشکالت مضاعفی برای 

زندگی اجتامعی و خانوادگی آن ها بوجود می آورد.

2. نگاه جنسیتی در تلویزیون آملان
ملت های  جام  زنان  فوتبال  مسابقات  جریان  در 

اروپای 2013 که تیم ملی فوتبال زنان آملان در اولین 

رسید،  تساوی  به  هلند  مقابل  رقابت ها  این  بازی 

ثانیه ای   22 کلیپی  مسابقه  از  بعد   ZDF شبکه ی 

آملان  ملی  تیم  لباس  در  را  زنی  که  کرد  درست 

ماشین  درون  به  را  گل آلود  توپی  که  می داد  نشان 

لباس شویی شوت می کرد. با جمله ای با این مضمون: 

»زنان به جای اجرای حرکات زیبا با توپ در زمین 

مسابقات به کارهای نظافتی مشغولند.« هرچند که 

از جمله  داده شد  نشان  واکنش هایی  کلیپ  این  به 

این که این تیزر باید کارت قرمز بگیرد و به زباله دان 

پرت شود، اما با این وجود ساخته شدن چنین چیزی 

و پخش آن از رسانه ی پرمخاطبی مانند ZDF نشان 

می دهد تفکر مردانه تا چه حد در ورزش هایی مانند 

فوتبال نهادینه شده است.

3. ورود ممنوع! فوتبال قلمرو ما مردان است!
به  محدود  فقط  فوتبال  به  جنسیتی  نگاه 

فوتبالیست های زن نیست بلکه مردان این ورزش را 



169

چنان قلمرو شخصی خود می دانند که آن را به هر 

چیزی که مربوط به فوتبال باشد تعمیم می دهند. 

به زبان ساده تر فرقی منی کند زنی بخواهد فوتبال 

بازی کند، آن را متاشا کند، وارد کل کل های فوتبالی 

شود یا پزشک تیم باشد، در هر صورت اینها از نگاه 

بسیاری از مردان قلمروهایی مردانه است.

البته در این نگاه مردانه جایی هم برای زنان درنظر 

گرفته شده است. جایی که قرار است با استفاده از 

نقش های جنسیتی زنان و استفاده ی ابزاری از بدن 

آن ها در تبلیغات و میان برنامه های ورزشی فوتبال 

را برای مخاطبین مرد جذاب تر کنند.

در جریان یورو 2016 عالوه بر همه ی کل کل ها در 

مجازی  فضای  در  و...  بازی هایشان  و  تیم ها  مورد 

حق  کسی  چه  شد.  مطرح  هم  دیگر  سوال  یک 

هنگام  زنان  کند؟  اظهارنظر  فوتبال  مورد  در  دارد 

اظهارنظر در مورد فوتبال با برخوردهای سکسیتی ای 

مواجه شدند که مودبانه ترین آن ها این بود: »زنان 

از فوتبال چیزی منی فهمند«. در واقع فوتبال چنان 

زن ها حق  تنها  نه  که  گره خورده  مردانه  فضای  با 

ندارند در مورد فوتبال نظر بدهند بلکه مردانی هم 

که فوتبال منی بینند مورد متسخر قرار گرفته و در این 

قلمرو مردانه مردانگی شان زیر سوال می رود! کدام 

مردی می تواند عاشق فوتبال نباشد؟

اما این تنها جایی نبود که زنان در جریان مسابقات 

یوروی 2016 مورد حمالت سکسیستی قرار گرفتند. 

کلودیا نوی من، ۵۲ ساله، خربنگار و گزارش گر ورزشی 

تلویزیون ZDF  آملان مسابقه ی بین تیم های ولز و 

سوئد را گزارش کرد. این اولین باری بود که یک زن 

در تاریخ تلویزیون آملان دست به چنین کاری می زد. 

این گزارش گر که تا قبل از این بازی های بسیاری از 

فوتبال زنان را گزارش کرده بود مورد حمالت شدیدی 

از سوی مخاطبین فوتبالی قرار گرفت. یک منونه از 

اعرتاضات کامنت هایی بود که کاربران فیس بوک در 

و  نوشتند  نوی من  کلودیا  علیه  رسانه  این  صفحه ی 

همگی بر یک اصل توافق داشتند: فوتبال یک بازی 

مردانه است و زنان آن را خراب می کنند!

یکی از توئیت های جالبی که یک کاربر زن در این 

شبکه ی  بازی  »گزارشگر  که  بود  این  نوشت  مورد 

ZDF خانومه. اول تعجب کردم. خنده  داره که یه 

رسی چیزا چقدر تو اعامق مغزم نفوذ داره که باید 

نوی من در  تاسف آوره!« خود  تعجب کنم! درواقع 

این زمینه معتقد است: »در حوزه های مردانه مانند 

فوتبال، زنان فقط تحمل می شوند و در بهرتین حالت 

نقش  یک  پای  وقتی  اما  می رسند.  به نظر  »زیبا« 

سنتی مردانه مانند گزارش گری ]فوتبال[ وسط باشد، 

تخصص  وقتی  می شود.  گذاشته  کنار  »تحمل«  این 
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می شود،  منتقل  زن  یک  صدای  طریق  از  دانش  و 

عده ی زیادی اعتامد خود را از دست می دهند، چرا 

که فوتبال برای مردان آملانی یک امر مقدس است. 

کارم را به بهرتین شکلی که می توانم انجام می دهم 

و اگر این کمکی بکند که روزی همکاران جوان ترم 

رشایط آسان تری داشته باشند، می توانم آن را تحمل 

کنم. پوست من کلفت است.«

هرچند رییس شبکه ی ZDF از نوی من حامیت کرد 

و خیلی از کامنت ها با مضمون سکسیستی پاک شد 

طوماری  کردند  تالش  روزنامه نگاران  از  گروهی  و 

اما  کند،  گزارش  را  فینال  بتواند  وی  تا  کنند  تهیه 

در متام دوران یوروی 2016 تا هم اکنون او فوتبال 

شبکه ی  احتاملن  است.  نکرده  گزارش  را  مردانه ای 

با  مبارزه  به  را  برنامه اش  بودن  پرمخاطب   ZDF

سکسیم ترجیح داد.

4. زنان، فوتبالیست های برچسب خورده
است.  زنان  همراه  همیشه  جنسیتی  نقش های 

حرفه ای  ورزشکار  یک  عنوان  به  اگر  حتی  آن ها 

همیشه  باشند،  داشته  حضور  جهانی  رویدادی  در 

بعنوان »مادر«، »همرس« و... از آن ها یاد می شود. 

و  قدرت  دادن  نشان  برای  که  بوده  بسیاری  موارد 

با مردان هم رده اش  را  او  مهارت یک ورزشکار زن 

مقایسه کرده اند تا نشان دهند زنانی هم هستند که 

می توانند به اندازه ی کافی »مرد« باشند.

انجمن فوتبال انگلستان پس از بازگشت تیم فوتبال 

زنان انگلیس از جام جهانی 2015 که مقام سوم را 

منترش  مضمون  این  با  توئیتی  بودند،  کرده  کسب 

کرد: »شیرزنان ما بازگشتند تا دوباره مادر، همرس و 

دخرت باشند. امروز آنها یک عنوان دیگر هم دارند: 

مقاله  یک  ابتدایی  جمله ی  توئیت  این  قهرمان«. 

درباره ی بازگشت تیم فوتبال زنان انگلستان بود.

5.چند نقل قول سکسیستی
من  نظر  به  روس(:  )فوتبالیست  آرشاوین  آندرا 

مشکلی نیست که دخرتها فوتبال را دوست داشته 

باشند اما معتقدم که سطح فوتبال زنان پایین تر از 

آن سطحی است که بشود جدی شان گرفت.

که  بدهیم  اجازه  فیفا(:  سابق  بالتر)رییس  سپ 

زن های فوتبالیست لباس های زنانه تری بپوشند. مثل 

می توانند  آن ها  می پوشند.  والیبال  برای  که  لباسی 

بپوشند.  تنگ تری  ورزشی  شلوارک  مثال  به طور 

من  -البته  هستند  خوشگل  فوتبالیست  زن های 

برایشان  باید  و  می گویم-  اینطوری  که  ببخشید  را 

مثل  گذاشت.  مردان  قوانین  با  متفاوت  قوانینی 

این  مبنای  کنند.  بازی  سبک تری  توپ  با  این که 

تصمیم برای ایجاد زیبایی های زنانه ی بیشرت است. 

اصال چرا لباس هایشان بر مبنای ُمِد روز نباشد.

مایک نیوول این جمله را وقتی دستیار داور زنی به 

نام امی ریرن بوده است می گوید: او ]امی ریرن[ نباید 

این جا باشد. می دانم این به نظر سکسیستی می رسد 

بازی  زمین  این جا  هستم.  سکسیست  یک  من  اما 

می کنند.  این جا چه کار  زن ها  بنابراین  نیست  پارک 

فوتبال مداخله  را در  کنید و زن ها  اگر شام رشوع 

این یک چیز  برمی خوریم.  بزرگی  به مشکل  دهید 

درستکارانه  سیاست  با  احمق هایی  برای  احمقانه 

است.

رون آدکینسون )مربی اسبق لیورپول(: زن ها باید در 

دیسکوتک و بوتیک و آشپزخانه باشند اما در فوتبال 

جایی برای آن ها نیست.

یا  بودید  این جمالت موافق  از  با هرکدام  اگر شام 

حتی در اعامق وجودتان کمی احساس شعف کردید 

بکنید. سکسیت  خودتان  برای  فکری  نشده  دیر  تا 

بودن افتخار نیست.

6. مبارزه با سکسیسم در زمین چمن
فوتبال به عنوان یک امر مردانه چنان با سکسیسم 

در جامعه گره خورده که بسیاری از زن ها از ابتدای 

زندگی از وارد شدن به این فضا نهی می شوند. آن ها 

از کودکی آموزش می بینند که این ورزش را به مردان 
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بسپارند و بسیاری از زن ها از این که حتی به فوتبال 

ابراز عالقه یا در مورد آن اظهار نظر کنند می ترسند. 

اما فوتبال به خودی خود حامل سویه های سکسیستی 

نیست بلکه مانند هر امر اجتامعی دیگر تحت تاثیر 

در  را  سکسیسم  جامعه  بر  حاکم  مردساالر  فضای 

خود جای داده و نهادینه کرده است.

برای  فوتبال  جهان  در  چالش ها  بزرگرتین  از  یکی 

جامعه ی LGBTQ است که کمرت به آن توجه شده 

متایالت  دلیل  به   LGBTQ جامعه ی  بازیکنان  و 

جنسی متفاوت، از تیم ها و میادین این ورزش کنار 

گذاشته شده اند. این مساله ای است که در مورد آن 

قدمی  سکوت  این  شدن  شکسته  می شود.  سکوت 

فوتبال  ورزش  در  جنسیتی  تفکیک  با  مبارزه  برای 

است که میلیون ها هوادار را تحت تاثیر خود دارد.

 )IGLFA( لزبین ها انجمن گی ها و  در سال 1992 

 LGBTQ فوتبال  جهانی  رشد  و  تقویت  هدف  با 

تیم  از صد  از زمان تاسیس آن بیش  تاسیس شد و 

و باشگاه در بیش از سی کشور جهان در مسابقات 

IGLFA رشکت کردند. هدف IGLFA در سال های 

اخیر سازماندهی کردن یک مسابقه ی جهانی ساالنه 

بوده است تا بتواند مسابقات ملی و بین املللی ای در 

نقاط مختلف جهان ترتیب دهد.

برای  را  راه  توانسته  انجمنی  چنین  تاسیس  اگرچه 

اما  کند  باز  فوتبال  در   LGBTQ جامعه ی  حضور 

برای  درازی  راه  هم چنان 

این  آنچه  به  رسیدن 

خود  معرفی  در  انجمن 

دارد.  وجود  می گوید 

بطور مثال تفکیک تیم ها 

و  لزبین ها  بخش  دو  به 

سوال  این  با  را  ما  گی ها 

جای  که  می کند  مواجه 

کجاست  ترنسجندرها 

کمپانی  دو  تبلیغات  یا 

که  آدیداس  و  نایک 

ماهیت چنین انجمنی را در سایه ی تبلیغات و بازار 

بررسی مساله ی سکسیسم و  داده بطوری که  قرار 

همجنسگراستیزی در فوتبال به تشکیل یک انجمن 

و تبلیغات حول آن محدود شده و صورت مساله ی 

اصلی پاک شده است. در واقع سوال اصلی این است 

تیم های  در  منی توانند  فوتبالیست ها  این  چرا  که 

باشگاهی و ملی بازی کنند و در تیم های محدود به 

این انجمن ایزوله می شوند؟

چنین  تشکیل  می بینیم  کمبودها  این  با همه ی  اما 

انجمن هایی و ورود کادرهای زن به میادین فوتبال 

که  زنان  فوتبال  شدن  پررنگ تر  همچنین  مردان، 

حاصل تالش فوتبالیست های زن برای بدست آوردن 

به  را  مردانه  فضای  بوده  فوتبال  در  جایگاهشان 

چالش کشیده و هامنطور که در مثال های باال هم 

آورده شد حتی در حاشیه ی فوتبال، که بخش مهمی 

بحث هایی  است،  ورزش  این  طرفداران  زندگی  از 

مورد  در  سکوت  شکسنت  به  و  آورده  بوجود  را 

سکسیسم هم در فوتبال و هم در جامعه انجامیده. 

روندی که می تواند بخاطر پرمخاطب بودن فوتبال 

ذهن میلیون ها هوادار این ورزش را تحت تاثیر قرار 

دهد و به ابزاری برای مبارزه با سکسیسم، تفکیک 

تبدیل  جنسی  گرایش  دلیل  به  تبعیض  و  جنسیتی 

شود.



فوتبال جشنواره ی ست برای رسگرمی و بیشرت از آن 

کسب وکار؛ در جام جهانی و بین القاره ای تا لیگ های 

داخلی همواره بازیکنان زیادی شامره وار از دروازه ی 

تاریخ می گذرند با شامره ی پیراهنی که بر تن دارند، 

عکسی از یک صحنه ی ناب و تکرارنشدنی که منونه 

می شود برای همیشه و یا رکوردی از تعداد گل هایی 

که زده اند و گاه نیز تعداد و شاید تنها گلی که به تور 

تعداد صفرهای  نیز رقم و  گاه  دروازه شان نشسته. 

مقابل قرارداد یک بازیکن است که او را »ماندنی« 

که  بازاری  در  ارزان ترین  یا  و  گران ترین  می کند، 

حاال می گویند سودآورتر از دیگر »صنعت های بازار 

جهانی« است.

با  فوتبال  می انگیزد  شور  به  را  خیال  که  هرآنچه 

رسشار  بازاری  البته  و  هیجان  نان،  نام،  دارد،  خود 

بزرگ و دست های پشت پرده. خربهای  از رقم های 

ورزشی و در میان آنها خربهای فوتبال گران ترینند، 

بازی های فوتبال را در بسیاری از کشورها تنها کسانی 

که »توان خرید حق اشرتاک« دارند می توانند ببیند 

و ورزشگاه رفنت در بازی های »بزرگ« گاه 500 یور و 

باالتر از آن آب می خورد، 500 یورو برای 90 دقیقه 

متاشای یکی از هامن »رکورد دارها« که روز به روز 

گوناگون  تبلیغاتی  بیلبوردهای  بر  بیشرت  تصویرشان 

می نشیند.  تلویزیونی  شبکه های  میان برنامه های  و 

در  موجود  شانسی های  و  خرسی  آدامس های  از 

تا  بن بست  در  گرفتار  روستای  در  کوچک  بقالی 

رشکت های  دالری  چندهزار  و  متفاوت  بسته های 

با  می توانید  هم  شام  بکنید:  را  تصورش  مسافرتی. 

ترکیش ایرالین پرواز کنید، هامنند لیونل مسی. شاید 

چند وقت بعد صندلی ای که او بر آن نشسته بود 

هم با قیمت بیشرتی در دسرتس باشد. وقت پرواز 

مسی را می بینید در حال اعالم رضایت از پروازی که 

داشته. او شام را وسوسه کرده، نامش و شهرتش که 

پول بیشرتی بپردازید تا با هامن رشکت هواپیامیی ای 

که استفاده کرده، مسافرت کنید. وسوسه ی شام اما 

توپی به ِگردی زمین بر ُگرده ی زمین
عزیز میری
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که  البته  و  به سود مسی 

رشکت ترکیش ایرالین و یا 

هر برند دیگری است.

فوتبال  کرد،  می شود  چه 

جنونی  جنونش.  و  است 

که گاه مرز و توقفی ندارد، 

زندگی  همه ی  می شود 

و  لحظه اش  هر  آدمی، 

شاید هم همه ی وجودش. 

می شود ابزار شادی و گاه 

نیز بغض، می شود محرک 

فوتبال  عصیان.  و  خشم 

دیدن  فریاد،  غم،  شادی،  هیاهو،  است:  همین 

یک  هر  با  رقصیدن  و  ناشدنی  تکرار  صحنه های 

است  بهانه ای  فوتبال  داریم.  دوست  که  تیمی  گل 

برای حس »غروری رسکوب شده«، فرصتی برای پیدا 

برای خشم و شادی  کردن »شادی گمشده«، جایی 

تور دروازه ی  به  برای یک رضبه که  تنها  »جمعی« 

رقیب می نشیند. مهمرت از همه گاه نیز میدانی است 

و فرصتی برای منایش و دیده شدن »تحقیرشدگان« 

و »محذوفان«، کارزاری است برای انتقام یک جنگ، 

یک دوره ی استعامر و اشغال در مستطیل سبز.

دوربین های  حضور  در  جنگی  است.  جنگ  فوتبال 

پرشامر که ثانیه به ثانیه ی یک مسابقه را می خرند 

برای  است  جنگ  می فروشند.  گزاف تر  قیمتی  با  و 

سیاستمداران و بنگاهدارانی که در در جایگاه ویژه 

قیمت  کاهش  به  بازی  زمین  در  اشتباهی  هر  با 

یا از دست رفنت »پایگاه مردمی«شان فکر  سهام و 

می کنند. یک کارزار و بازار اقتصادی–هویتی بزرگ 

با بازیگرانی بی شامر که حاال سالیانی است فوتبال را 

هم – از زمین های خاکی تا بزرگ ترین استادیوم ها- 

اشغال کرده اند.

و  دارند  بیشرت  که  »بزرگ تر«ها  که  کارزاری 

می توانند  هنوز  که  را  »کوچک تر«ها  ثرومتندترند، 

از  حداقل هایی  می توانستند-  هم  شاید  یا  –و 

نابود  دهند،  منایش  را  فوتبال  معنای  به  فوتبال 

می کنند. با آژانس های کشف استعداد، با خریدهای 

چندمیلیون دالری و گاه نیز با رشوه البته در پوشش 

»خیرخواهانه«.

و  مالکان  برای  فقط  نه  بزرگ  باشگاه های 

»مهم«  نیز  سیاسی  رهربان  برای  که  رسمایه گذاران 

هیچ یک  هیچگاه  نبود  اگر  چه  »کاربردی«اند.  و 

میان  در  نشسنت  زحمت  بلندپایه«  »مقام های  از 

در  نیز  گاه  منی دادند.  خود  به  را  هیاهو  همه  آن 

پشت پرده و حتی عیان تر در مدیریت باشگاه های 

سیاستمداران  همین  تصویر  و  رد  می توان  »بزرگ« 

را دید: منونه ی  بارز برلوسکونی. منونه های دیگر در 

فوتبال فارسی فالن وزیر و فالن وکیل.

حاکامن سیاسی و رسمایه داران در ائتالفی هامهنگ 

به کشنت فوتبال آمده اند از سالیان دور. همین قرمز 

با آن گذشته که یکی را  و آبی تهران را نگاه کنید 

درباری می خواندند و دیگری را »مردمی«. حاال هم 

استقالل و هم پرسپولیس و بسیاری دیگر از نامداران 

استقالل  تراکتورسازی،  ملوان،  چون  ایران  فوتبال 

خوزستان، نساجی قائم شهر و... شده اند عاملی برای 

»معروف شدن« یکی از هامن مدیرهای دولتی که 

صندوق  بدهی.  از  انبوهی  با  می روند  و  می آیند 

است و جیب متاشاگرانی که همچنان شوق  خزانه 

فوتبال دارند و البته درآمدهای تبلیغاتی چندمیلیارد 
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تومانی، چه بهرت از میدان فوتبال برای دیده شدن 

و تیرت یک شدن در پرتیراژترین روزنامه ها در عرص 

یخبندان. یکی مثل حسین هدایتی یا علی انصاری 

زبان ها  بر رس  را  نامشان  اینگونه  کجا می توانستند 

بیاندازند؟ فوتبال است، بازاری برای معروف شدن، 

فساد  بر  گذاشنت  پوشش  برای  کردن،  معامله  برای 

از همین  و اختالس. منونه هایش را بروید بشامرید 

لیگ  تا  اسپانیا  مادرید  رئال  و  آملان  مونیخ  بایرن 

دسته چندم و محلی خودمان.

جمله ای  که  اللیگا  حد  در  باالتر،  سطح  برویم 

وضعیت«.  بودن  »عالی  اعالم  برای  است  معروف 

رئال مادرید را نگاه کنید، ثرومتندترین باشگاه جهان، 

کهکشانی ها و هر لقب دیگری که رسانه ها نثارش 

باشگاه  این  پرده ی  کرده اند. کسی می داند در پس 

چه می گذرد؟ رئال منادی است برای »مادرید« برای 

»اسپانیا«، نشانی است از »اقتدار« گذشته در برابر 

باشگاه  دیگر  مقابل  در  حتی  و  مایورکا  بارسلونا، 

پایتخت اتلتیکو.

استقالل طلب،  کاتاالن های  مناد  بارسلونا،  آنطرف تر 

کودکی  هر  می گویند  نشدن.  تسلیم  برای  نشانی 

صدور  با  هم زمان  می آید،  دنیا  به  کاتاالن  در 

می گیرد.  هم  را  بارسلونا  هواداری  کارت  شناسنامه 

»تبلیغات«.  از  مباند  دور  کرد  دراز سعی  سالیان  تا 

تنها نشانی از »یونیسف« داشت بر روی لباسی که 

پرچم کاتاالن ها نیز هست. در نهایت اما شد محل 

تبلیغات هواپیامیی قطر، شد بیلبورد سیار تبلیغاتی 

فدراسیون فوتبال قطر که برای میزبانی جام جهانی 

را  کارگر  به هر کاری زد و حاال هم هزاران  دست 

تا  است  کرده  مدرن  ورزشگاه های  ساخت  قربانی 

فرارهای  داستان  و  بروید  باشد.  شایسته  میزبانی 

ناقابل  دالر  چند  با  بخوانید  بخوانید،  را  مالیاتی 

»استعدادهای ناب« را از خانواده جدا و به کاالیی 

برای کسب سود بیشرت بدل می کند.

از این داستان ها زیاد هست، قصه ی »آژاکس«های 

نوجوانانی  »کشف«  برای  آفریقا  قاره ی  در  پرشامر 

دو  از  بعد  که 

با  می شود  سال 

دالر  میلیون  چندین 

زد  از  فروخت شان. 

مدیران  بندهای  و 

با  معروف  بازیکنان 

از  باشگاه ها،  رسان 

پشت  دست های  آن 

تور  به  برای  پرده که 

انداخنت یک »ستاره« 

جنسی  کارگران  به 

و  می شوند  متوسل 

چرا  صحنه سازی. 

راه دور برویم همین میانه ی اروپا و آسیا، ترکیه و 

ماجرای آنکارا اسپوری که حاال نامش شده عثامنلی 

سیاستمداران  رابطه ی  به  تا  کنید  دنبال  را  اسپور 

حاکم و فوتبال پی بربید.

گزارش اول: اینجا کویته
از  زیادی  سال های  بوده ام،  کویت  در  سال ها  من 

ایران  در  که  آنچه  از  بیشرت  گذرانده ام.  که  عمری 

هنوز  است  من  زندگی  از  بخشی  فوتبال  گذشته. 
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هم  شاید  و  میلیون ها  مثل  بود.  هم  آنجا  هم، 

میلیاردها هوادار دیگر به رنگی و باشگاهی عالقه 

دارم. با پیروزی اش شادی می کنم و باختش حتی اگر 

کوتاه مدت، غمناکم می کند، خسته تر می کند.

فوتبال و قصه ی توپ گرد و مستطیل سبز در کویت 

هم هامن است که در دیگر نقاط جهان می بینیم. 

مهرداد  مانند  فوتبالیست هایی  هستند  هم  آنجا 

میناوند و بسیاری دیگر و حتی دی کاچوی ایتالیایی 

یک  در  پیروزی  هر  از  پس  که  آملانی  ماتیوس  و 

باال  می زند  »ناسیونالیستی«شان  »ملی« حس  بازی 

این  از  حتمن  دیگران.  تحقیر  به  می کنند  و رشوع 

صحنه ها بسیار دیده اید در بازی های »ملی« کویت 

با ایران و یا عراق. اگر هم توئیرت و البته رسانه های 

کویتی را دنبال کنید، می توانید منونه های بیشرتی از 

این هم سانی »ملی پوشان ایرانی« و کویتی به دست 

آورید. توهین و تحقیر از هر دو سو.

شاید تنها تفاوتش با فضای فارسی در این است که 

گاهی رسانه ها- البته اگر به نفع شان باشد- به این 

موضوع می پردازند و روسای سازمان فوتبال که البته 

خویشاوند حاکامنند را به چالش می کشند. البته تا 

آنجایی که اجازه دارند.

گزارش دوم: نربد در القادسیه
از نواف الخالدی دروزاه بان باشگاه  منونه ای آشکار 

یادآوری  برای  است  نشانی  نامش  -که  القادسیه 

شکست ایران در برابر سپاه اسالم- و تیم ملی کویت. 

او پس از اینکه در یک مسابقه ی ملی گل خورد، در 

از  که  توئیرت  در  کویت  هواداران  از  یکی  به  پاسخ 

با جای عکس های متعدد چیزی  تا  بود  او خواسته 

عذرخواهی  و  بنویسد  ملی  تیم  باخت  درباره ی 

و  با عرب ها حرف می زنم  نوشت: »من فقط  کند، 

ارزشی  و  وزن  هیچ  من  برای  تو  مثل  مجوس هایی 

ندارند و در صفحه ی من جایی نداری.«

تیم ملی کویت در این مسابقه با پنج گل بازی را 

به عامن واگذار کرد. نواف الخالدی پس از دریافت 

گل سوم، مصدومیت را بهانه می کند تا تعویض شود 

و از بار مسئولیت شکست سنگین رها. رسانه ها و 

کارشناسان فوتبال او را به باد انتقاد می گیرند و این 

توئیت هم انتقاد را بیشرت می کند. الخالدی البته که 

چند روز بعد از آن مخاطب و دیگران عذرخواهی 

است.  فوتبال  آنی  واکنش های  هامن  مهم  اما  کرد 

مثل دست ندادن فیروز کریمی با بازیکن نیجریه ای 

و یا رجزخوانی های توام با توهین و تحقیر بازیکنان 

ملی و باشگاهی ایران در برابر باشگاه های عربی و 

به عکس.

از  یکی  بازیکن  است،  نامداری  دروازه بان  خالدی 

پیش تر  که  القادسیه  کویت،  باشگاه های  مهم ترین 

معروف  دربی  پاهای  از  یکی  بود.  الجزیره  نامش 

نامش  العربیه هم پیش تر  العربیه.  برابر  کویت در 

العروبه بود. باشگاهی که به »نارصیست«ها نزدیک 

است و توسط پیروان او تاسیس شد.

بازی العربیه و القادسیه مهم ترین مسابقه ی داخلی 

کویت است، مثل دیگر دربی های معروف. متاشاگران 

پرتعدادی دارد و هیجان فوتبال باشگاهی در کویت. 

اما رویارویی این دو در زمین فوتبال خالی از حاشیه 

نیست، چه در وسط مستطیل سبز و چه در میان 

متاشاگران دوآتشه که هرچه دارند نثار هم می کنند. 

شعارهای به جای مانده از عرص پیشااسالم تا همین 

امروز، شیعه و سنی، عرب و عجم و هر چیز دیگری 

اما  نکته  دارد.  ربط  گذشته ی جاری  دو  این  به  که 

این است که این دو باشگاه بازیکن مبادله می کنند 

و حاال هم هر دو تهی اند از آن نامی که دارند. نه 

و  نارصیسم  هواداران  برای  است  پایگاهی  العربیه 

یا هم پیامنان ایران در کویت و نه القادسیه علمدار 

شده اند  تبدیل  دو  هر  سنی.  عربی-  ناسیونالیسم 

به باشگاه هایی معمولی و دعوایشان را گذاشته اند 

روی سکوها.

»منم  کویته،  اینجا  کویت:  از  دوم  گزارش 

بدون«
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است،  »الکویت«  هم  کویت  فوتبال  سوم  ضلع 

عقله  عادل  حادثه  بد  از  را  ریاستش  که  باشگاهی 

از  پیش  »عراقی«،  ریشه ای  با  دارد  دست  در 

از  دسته  آن  از  او   .1961 سال  در  کویت  استقالل 

تابعیت  سند  توانسته  که  است  »غیرکویتی«هایی 

از  پس  که  دیگر  مهاجر  هزار   120 برخالف  بگیرد 

سال ها زندگی در کویت، هیچ مدرک و سندی ندارند 

و هیچ گاه کویتی به شامر منی آیند، مگر در رشایطی 

ویژه.

می خوانند،  »بدون«  عربی  زبان  به  را  گروه  این 

دشوارتری  زندگی  رشایط  که  زحمتکش  کارگرانی 

با  ازدواجشان  حتی  و  تولدشان  دارند،  کویت  در 

محرومند  ثبت منی شود،  دولتی  دفاتر  در  کویتی ها 

از بسیاری از خدمات عمومی و دولتی و کارگرند در 

بازار و کارگاه های ساختامنی. ناشهروندانی که تنها 

و تنها معجزه ای می تواند به جمعیت »کویتی«های 

دارای اوراق هویتی اضافه شان کند.

را  فوتبال  دیگران  مانند  که  البته  هم  »بدون«ها 

دوست دارند و بازی می کنند. مگر می شود در میان 

120 هزار »بدون« هیچ فوتبال دوست و فوتبالیستی 

خالی  زمین های  البته  فوتبال  از  سهمشان  نباشد. 

است، آن هم در رسزمینی که زمین چمن هایش بیشرت 

از تعداد باشگاه هاست. »بدون«ها حتی از عضویت 

هامن  شبیه  بودند،  محروم   لیگی  باشگاه های  در 

ایران که مدال های  افغانستانی های متولد شده در 

فرستادنشان  و  گرفتند  پس  هم  را  قهرمانی شان 

حاشیه ای دور تا با خودشان رسگرم باشند.

زندگی  دهه  شش  تا  پنچ  از  پس  آنها  است  غمبار 

ناچارند  گاه  نیز  ازدواج  ثبت  برای  حتی  کویت  در 

نیز  او  که  البته  و  بدهند  تن  ناخواسته  فرزندی  به 

باید در انتظار مباند برای معجزه ای که شاید روزی 

اسناد هویتی کویتی به او هبه شود. حکومت کویت 

هامنند دیگر کشورهای خلیج گاهی به »بدون«ها 

پیشنهاد می کند که تابعیت جزایر قمر را بگیرند و 

از این وضعیت نجات یابند. حاال این جزیره ی قمر 

و داستانش چیست هم مباند برای یک وقت دیگر.

زمین  در  که عرصها  »بدون«هایی  بیشامر  میان  از 

خالی دنبال توپ می دویدند، در این سال هایی که 
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گذشته یک نفر توانسته از هفت خوان عبور کند و 

برسد به سطح اول فوتبال کویت. البته نه به همین 

آسانی که شام می خوانید.

-با هامن  الکویت  باشگاه  در  االن  که  العنزی  فهد 

مدیری که خودش ریشه ی غیرکویتی دارد به روایت 

رییس فدراسیون کویت- بازی می کند و دعوت شده 

به تیم ملی بعد از کلی بحث و جدل. او البته که 

ستاره است و به کار می آید و عالوه بر این برخوردار 

بود و هست از روابط خاص. فوتبال را از الکاظمه 

رشوع کرد و رسید به سطح اول اما راه برای دیگر 

»بدون«ها باز نشد. آنها مانده اند و زمین خاکی و 

از غم و  ستاره هایی که نشانشان می دهد به همه 

رنج نشسته بر صورت.

فوتبال  می توانند  شیخ ها  آیا  چهارم:  گزارش 

بازی کنند؟
اگر برایتان مهم است، رییس فعلی فدراسیون فوتبال 

کویت پرس شیخ فهد احمد جابر صباح است که در 

جنگ با عراق کشته شد. یکی دیگر از فرزندان او 

هم مالک باشگاه القادسیه است، تیم حکومت.

دیگر  ضلع  یک  کویت  فوتبال  که  هست  خاطرتان 

باز کرد.  برای عنزی  را  راه  الکویت که  دارد. هامن 

او از خاندانی عراقی می آید، از هامن هایی که در 

رسزمین های پیش از سایس پیکو در حرکت بودند. 

رسزمین داشتند و نداشتند.

مدیر القادسیه که هم زمان به باشگاه داری، تجارت 

برنامه ی  یک  در  می پردازد،  سیاست  نیز  گاهی  و 

الکویت -هامن  با  دیدار  درباره ی  وقتی  تلویزیونی 

پرسش  مورد  است-  آن  مدیر  عقله  عادل  که  تیمی 

دیگه  اون  عقله؟  »عادل  می گوید:  می گیرد،  قرار 

کیه؟ ترسی از این ها نیست. اگر که در دوران جنگ 

خاندان  عضو  چند  از  یکی  می ترسیدیم.«  باید  بود 

با  تا  می گیرد  بهره  اندک  فرصت  همین  از  صباح 

کنایه »غیرکویتی بودن« علقه که شاید بیشرت از او 

در کویت زیسته را یادآور شود و البته که نسبتش 

بدهد با حکومت بعث.

بر  صباح  جابر  خاندان  حکمرانی  از  دیگر  منونه ای 

آسیا  غرب  فوتبال  سازمان  حتی  و  کویت  فوتبال 

برکنارشده ی  رییس  به هامم،  محمد  به  او  حمله ی 

قطر  فوتبال  فدراسیون  رییس  و  آسیا  کنفدراسیون 

به  کویت  در  بار  یک  که  صباح  جابر  طالل  است. 

رسقت متهم و ناچار به عذرخواهی رسمی و علنی 

شد، درباره ی اختالفش با بن هامم در زمانی که او 

ریاست کنفدراسیون آسیا را عهده دار بود، می گوید: 

به  را  »عربی«  خلیج  جام  نام  که  خواستیم  او  »از 

کوتاهی  مورد  این  در  او  دهد،  تغییر  خلیج  شیوخ 

کرد و از من خواسته شد برکنارش کنم. من هم این 

کار را کردم.«

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  صباح  جابر  طالل 

داشند،  درخواستی  چنین  فدراسیون ها  و  باشگاه ها 

او  فدراسیون ها.  از  باالتر  »نه  می دهد:  پاسخ 

باشگاه ها می گرفت و ما هم  تصمیم هایی به رضر 

این کار را انجام دادیم.«

تلویزیونی  از شبکه ی  که  این گفت وگو  ادامه ی  در 

ابوظبی پخش شد، گزارشگر می پرسد که آیا منظور 

شام خصوصی سازی است؟ صباح هم پاسخ می دهد: 

غیردولتی  باشگاه  کدام  خصوصی سازی؟  »کدام 

است؟« و در ادامه خطاب به مجری برنامه می گوید: 

اما خود  اینگونه متام نشود.  برنامه  که  است  »بهرت 

شام در امارات چند سند جعل کرده اید که باشگاه ها 

باشند  شاید خصوصی  کاغذ  روی  نه!  خصوصی اند. 

اما هیچ باشگاهی خصوصی نیست.«

گزارشگر هم برای اینکه مغلوب نشود، از او می پرسد 

نامناسب  شیوخ  جام  به  خلیج  جام  نامگذاری  که 

از  شیخم،  فرزند  »من  می شنود:  پاسخ  و  نیست؟ 

که رس  می کنم  افتخار  این  به  و  شیوخ  مبارک  تبار 

مردم  اعتامد  مورد  یعنی  بودن  شیخ  و  پا شیخم  تا 

بودن.« او راست می گوید، شیوخ اگرچه منی توانند و 

»شان« شان باالتر از آن است که بدوند دنبال توپ، 

اما با دالرهای نفتی دیگران را در زمین می دوانند و 
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لذتش را می برند.

بله این است ماجرای فوتبال در کویت که چند سال 

فوتبال  در  سیاستمداران  دخالت  دلیل  به  هم  قبل 

تعلیق شد. منونه ای کوچک از فوتبال دولتی شده و 

تحت سیطره ی حاکامن هامنند هرجای دیگر و در 

شکلی دیگر. مثل منونه های وطنی که دعوایشان در 

رسانه ها رس این بود که کدام یکی با شورت ورزشی 

عکس دارد و پشت پرده بر رس سهم شان از بازاری 

که هم نام دارد و هم نان. هر دوی این ها شبیه اند و 

شاید هم بهرت اینکه منونه ای کوچک تر از کت وشلوار 

و کراوتی هایی نشسته در مقر سازمان های عریض و 

طویل فوتبال.

مثل هامن معروف های افسانه ای که پس از بازیگری، 

شدند دست اندرکار و مدیر بلندمرتبه در فیفا و یوفا 

پله ی  تا  آملان ها  قیرص  از  که  درآمد  گندش  بعد  و 

برزیلی ها رشوه گرفته و داده اند. در آخر هم شیوخ 

جام  میزبانی  برای  که  شدند  بدنام  روسیه  و  قطر 

جهانی رشوه داده اند. کسی ندید که قیرص فوتبال 

آملان دور دنیا را رفته، به هر دولتی وعده ای داده تا 

میزبانی جام جهانی را بگیرد.

گزارش آخر: حکمرانی برده داران
بیایید به اول قصه برگردیم، چشم هایامن را ببندیم 

و خیال کنیم که فوتبال هامن است که ما دوستش 

از دالالن  نشان، دور  و  نام  این همه  بدون  داریم: 

ما،  شادی  برای  »ما«،  برای  میدانی  انسان،  تجار  و 

که  متاشاگرانی اند  پیروزش  انتها  در  که  نربدی  برای 

برای  نیستند  ناچار 

از  یکی  مشرتک  متاشا 

خصوصی  شبکه های 

شوند و برای رسیدن به 

سکوی ورزشگاه ها گاه 

هزینه  دالر  صد  چند 

کنند.

اصلن برگردیم به یکی 

از هامن زمین خاکی ها 

در هر کجای این زمین 

هامن  از  یکی  گرد، 

جاهایی که من »بدون« بودم و شام هم »افغانِی« 

بی کاغذ به حاشیه رانده شده . محذوفانی که هر چه 

را از ما گرفتند، نتوانستند توپ گرد و زمین خاکی را 

بگیرند. برویم در یکی از همین زمین های خاکی و 

هر کس دیگر مانند خودمان را بخوانیم برای لذت 

بردن از فوتبال. فوتبالی که به اشغال صاحبان ثروت 

و قدرت در نیامده است.

چشم هایامن را ببندیم، خیره شویم به میانه ی میدان 

و متاشای نسلی از فوتبال و فوتبالیست ها پیش از 

حکمرانی »برده داران« بر باشگاه ها و بازیکنان. به 

نسل زیتونی ها که نان و نام را گذاشتند و رفتند و 

پیوستند به انقالبیون الجزایر. فوتبال پس از آن نسل، 

است  تجارتی  و  فرصت  »بازار«  پیرشوی  دوران  در 

بی بدیل در اشغال و همزمان خدمت سیاستمداران 

متاشای  تنها  و  تنها  آن  از  ما  سهم  رسمایه داران.  و 

یکدیگر  برابر  در  »گران قیمت«ترین ها  رقابت 

است با رعایت احتیاط و دیدن تصویر ستاره ها بر 

بیلبوردهای شهری و برچسب و پوشش کاالیی که 

این  و  ببندیم  را  بخریم. چشم هایامن  است  ممکن 

فوتبال را با آخرین فنون فیلمربداری و پخش نبینیم.
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توضیح مرتجم: این گزارش در خرداد 1389 در 

مایک  و  بیرمن  کریستف  توسط  بخش  شش 

اشپیگل  آملانی  نرشیه ی  توسط  گروسه کاتهوفر 

سولطان  کریستفر  ترجمه ی  از  و  شده  منترش 

در اشپیگل انگلیسی به فارسی برگردانده شده 

است. استقالل بخش ها و همچنان به روز بودن 

موضوعات و داستان ها، به ما امکان مطالعه ی 

به  متفاوت  نگاهی  داشنت  و  بخش ها  مستقل 

فوتبال را از دید بهره کشی و برده داری خواهد 

داد.

جام جهانی فوتبال برای اولین بار امسال در آفریقا 

آفریقایی  جوان  بازیکنان  اما  شد،1  خواهد  برگزار 

اروپایی  برتر  باشگاه های  میان  در  که  مدت هاست 

جوانان  بعضی  که  حالی  در  خواستنی اند.  کاالیی 

بازیکنان  از  بسیاری  می روند،  رده ها  باالترین  تا 

رسگردان خیابان ها می شوند. منتقدین از یک تجارت 

برده ی جدید سخن می گویند.

بخش اول: عطش اروپا برای فوتبالیست های 

جوان آفریقایی
اندازه ی کلبه سه مرت در سه مرت )10 پا در 10 پا( 

صفحات  سقف،  بنت اند؛  جنس  از  دیوارها  است؛ 

فلزی جوش داده شده است و مبلامن پراکنده شامل 

یک تخت و یک چراغ نفتی است. پنجره ای در کار 

نه  نه مسرتاح و  برقی هست،  نه  نیست. همچنین 

کلبه ی  این  در  که  نفری  پنج  برای  لوله کشی  آب 

پشه زده در باماکو، پایتخت مالی، زندگی می کنند.

روز  گرمای  می کند،  غروب  خورشید  که  حالی  در 

می کنند  عو  عو  سگ ها  می یابد،  کاهش  تدریج  به 

و موذن اذان رس می دهد. در مقابل کلبه، مادر بر 

شش قطعه از تجارت برده ی جدید
مرتجم: ارژنگ علی پور
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که  حالی  در  می پزد،  ذرت  فرنی  منقل  آتش  روی 

می کنند.  پوست  انبه  و  نشسته  خاک  بر  دخرت  دو 

پدر و پرس در مورد آینده صحبت می کنند. هر دو 

تی رشت آث میالن بر تن دارند. پرس، که نامش آمادو 

برای  بازی  می تواند  کامال  که  می گوید  است،  کِیتا 

باشد،  اوج خودش  در  اگر  اما  کند،  تصور  را  میالن 

به بارسلونا می رود تا در پست هافبک میانه بازی 

کند. پدرش رس او را نوازش می کند و لبخند می زند؛ 

مردی سال خورده که به عنوان باربر کار می کند؛ او 

در زانوهایش، کمرش و لگنش درد دارد.

آمادو یک توپ الستیکی را برمی دارد و آن را در هوا 

نگاه می دارد، با صدها روپایی با پای چپ و راستش، 

با رضبه ای روی شانه هایش می اندازد،  را  سپس آن 

روی رسش و باز روی پاهایش. توپ یک بار هم با 

زمین برخورد منی کند. آمادو می گوید: »من می خوام 

یه حرفه ای بشم. من می خوام از فوتبال پول دربیارم 

من  بدم.  بهرت  زندگی  یه  خونواده م  به  بتونم  تا 

منی خوام که پدر و مادرم توی این کلبه مبیرن. این 

ماموریتمه، منی تونم شکست بخورم«. لحنش ناگهان 

به طرز عجیبی، عجیب برای یک آدم چهارده ساله، 

جدی می شود.

کارخانه ی رویا
از باماکو تا اروپا راهی طوالنی است، راهی طوالنی 

اما  آث میالن،  تا  مالی  در  خاکی  خیابان  یک  از 

به  او  است.  برداشته  را  اول  گام  آمادو همین حاال 

روشنی به خاطر می آورد که یک سال پیش چگونه 

بود، وقتی که درباره ی یک مرد سفیدپوست شنید 

که  بود  بچه هایی  دنبال  به  باماکو  رستارس  در  که 

که  کودکانی  کنند،  بازی  فوتبال  می توانستند خوب 

رسیع بودند و چابک و می توانستند توپ را کنرتل 

کنند. آن مرد، یک فرانسوی، مسابقاتی را در سطح 

از آن ها بازی  شهر ترتیب می داد و آمادو در یکی 

کرد. در آخر وی پنج نفر برتر را انتخاب کرد –پنج از 

میان 5000. آمادو یکی از آن پنج پرس بود.

در  پیش[  ماه  ده  ]حدود  سپتامرب  اوایل  از  او 

مرکز شهر  در حاشیه ی  فوتبالی  آکادمی  ]مترینات[ 

باماکو در نزدیکی سواحل رود نیجر رشکت می کند. 

او بر روی یک چمن خوب مترین می کند، سه وعده 

غذا در روز می گیرد و در تخت خود می خوابد.

آبی اش  دیوارهای  خاطر  به  که  فوتبال  مدرسه ی 

»خانه ی آبی« نام دارد، یک کارخانه ی رویاست. آن 

تبدیل  شانس  آمده اند،  پیش  اینجا  تا  که  بازیکنانی 

انگلیس،  اسپانیا،  در  حرفه ای  بازیکنان  به  شدن 

از  »بابام  می گوید:  آمادو  دارند.  را  آملان  یا  فرانسه 

خوشحالی زد زیر گریه وقتی که من توی مدرسه ی 

شبانه روزی قبول شدم«.

ورزیده و ارزان
دارند.  وجود  آفریقا  در  زیادی  فوتبال  مدرسه های 

می بینند،  موهبت  یک  عنوان  به  را  آن ها  برخی 

مانند  مدارسی  لعنت.  یک  عنوان  به  دیگر  برخی 

که  می دهند  پرورش  را  بازیکنانی  باماکو  مدرسه ی 

گرفته اند.  قرار  اروپایی  باشگاه های  عالقه ی  مورد 

آن ها جوان هستند، از لحاظ تکنیکی ماهر، ورزیده 

- و ارزان.

که جام جهانی  قاره ای  آفریقا،  اهل  فوتبالیست های 

از یازدهم ژوئن ]بیست و یکم خرداد[ در آن آغاز 

می شود، کاالی جذابی هستند. باشگاه های اروپایی 

به  استعداد  کشف  برای  میالدی  پنجاه  دهه ی  از 

آفریقا می روند و در سال های اخیر این جست وجو 

است.  شده  تبدیل  سودآور  بسیار  کسب وکاری  به 

باشگاه های  خارجی  بازیکنان  یک چهارم  حدود  در 

این  می آیند.  آفریقا  از  اروپایی  برتر  لیگ های 

و  می کند  معامله  را  امید  که  است  کسب وکاری 

توسط مدیرانی جدی اداره می شود؛ اما قاچاقچیان 

بی پروا هم سهمی در ماجرا دارند.

آفریقایی ها مجذوب اروپا می شوند زیرا باور دارند 

می شود:  یافت  فراوانی  به  آنجا  در  چیز  همه  که 

به هدف زده و  بازیکنان  اعتامد. بعضی  پول،  کار، 
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ستاره می شوند، بازیکنانی مانند ممدو دیارا با رئال 

مادرید، ساموئل اتوئو با اینرتمیالن و دیدیه دروگبا با 

چلسی. اما برای اکرثیت رویای رسیدن به یک زندگی 

بهرت به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای هرگز به مثر 

منی نشیند.

***

بخش دوم: نظم سختگیرانه
ساعت پنج و نیم بامداد دوشنبه است در باماکو و 

به سوی  که  اتوبوسی می رود  به سمت  کِیتا  آمادو 

آکادمی خواهد رفت. پرسی الغر، یک ژاکت پشمی 

پوشیده است و چمدانی چرخ دار را با خود می کشد.

 Avenue de خیابان  در  شبانه روزی  مدرسه ی 

l’Union Africaine واقع شده است، در محله ای 

با خیابان های پیچ درپیچ و مغازه های قطعات یدکی. 

ساختامن مدرسه، بزرگ به شکل بلوک دو طبقه با 

سقفی مسطح، با توجه به خانه های اطراف تقریبا 

شبیه به یک سفینه ی فضایی است. ]ساختامن[ در 

محل سابق یک منطقه ی دفن زباله بنا شده است. 

حیاط شامل یک استخر است که درختان نخل و پاپایا 

دانش آموز  رشدیافته ترین  کرده اند.  محصور  را  آن 

آن ها  ساله.  یازده  جوان ترین  و  است  ساله  هجده 

از دوشنبه تا شنبه در محل آکادمی زندگی می کنند 

و راس ساعت 6:30 بامداد از خواب برمی خیزند و 

9:30 شب به رخت خواب می روند. در این بین دو 

نوبت مترین دارند و دو نوبت مدرسه، برای یادگیری 

و  زیست شناسی  ریاضی،  فرانسه،  چون  دروسی 

فیزیک.

ژان-مارک گییو، 64 ساله، مرد سفیدپوستی که برای 

جذب استعدادهای جوان فوتبال به باماکو آمده بود، 

در بالکنی در طبقه ی دوم ایستاده است. او صاحب 

مدرسه است و در هر دو زانو آرتروز دارد. پایین تر 

دانش آموزانش  یا   académiciens بازی  زمین  در 

پالستیکی  زرد  موانع  میان  در  دویدن  مشغول 

نزدیک  خود  پای  با  را  توپ  که  حالی  در  هستند، 

نگاه می دارند. بچه ها مشغول حرف زدن یا خندیدن 

از  نیستند، بلکه کار می کنند. چیزهای زیادی برای 

دست دادن وجود دارند. مربیان دستورالعمل ها را 

کوتاه و رسیع  پاس های  اعالم می کنند؛ می خواهند 

را ببینند و دریبل زدن ممنوع است. مانند همیشه 

می گوید:  گییو  می کنند.  بازی  کفش  بدون  پرسها 

»این کار ماهیچه ها را تقویت می کند و رصفه جویی 

هم هست و بچه ها حس بهرتی نسبت به توپ پیدا 

می کنند.«
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پتانسیل بی پایان
آماده سازی  کسب وکار  در  بزرگی  نقش آفرین  گییو 

بازیکنان آفریقایی است، شاید حتی بزرگرتین. یک 

]فوتبالیست[ حرفه ای سابق که نوزده بار برای تیم 

ملی فرانسه بازی کرده و در دهه ی هشتاد میالدی 

بوده است. دستیارش در آن زمان آرسن  مربی کن 

ونژه بود که اکنون مربی تیم لندنی آرسنال است. 

سال  در  را  مدرسه اش  نخستین  گییو 

نود و چهار میالدی در آبیجاِن ساحل 

عاج گشود.

برگزیدم  را  آفریقا  »من  می گوید:  او 

وجود  بی پایان  پتانسیلی  اینجا  زیرا 

قابل  جنوبی  آمریکای  با  و  دارد 

قادر  من  آفریقا  در  است.  مقایسه 

بودم که خودم به تنهایی همه چیز را 

بسازم. این یک ماجراجویی انسانی و 

البته اقتصادی بود.«

او اکنون مالک مدارسی در مالی، غنا، ماداگاسکار، 

به  را  بازیکن  چهل  و  صد  است،  الجزایر  و  مرص 

اروپا صادر کرده و بازیکنانش شامل دیدیه ُزکُرا در 

ابوئه  امانوئل  سیتی،  منچسرت  در  توره  کولو  سویا، 

در آرسنال، آرتور بوکا در اشتوتگارت و یایا توره در 

بارسلونا می شوند. سیزده نفر از بازیکنان سابقش در 

جام جهانی در آفریقای جنوبی بازی خواهند کرد.

وضع  را  نظامش  قوانین  تنهایی،  به  گییو  و  گییو، 

می کند. در ابتدا در باشگاهی اروپایی رسمایه گذاری 

مثابه  به  باشگاه  آن  در  بازیکنانش  سپس  می کند، 

یک ویرتین بازی می کنند. اگر باشگاه دیگری یکی 

از فارغ التحصیالنش را بخرد، گییو بخشی از روند را 

تصاحب می کند، معموال بین شصت تا نود درصد.

حرکت هوشمندانه

داد،  انجام   2001 سال  در  را  کار  این  بار  اولین  او 

زمانی که سهام کافی را برای کنرتل باشگاه کا اس کا 

ِبِوِرن به دست آورد؛ باشگاهی در لیگ اول بلژیک 

توسط  که  آرسنال،  بود.  ورشکستگی  رشف  در  که 

دوست قدیمی اش آرسن ونژه اداره می شود، با یک 

و نیم میلیون یورو )1.85 میلیون دالر( در این جریان 

رسمایه گذاری کرد. انتخاب بلژیک به عنوان دروازه ی 

عرضه ی بازیکنانش به بازار حرکتی هوشمندانه بود. 

فوتبال  در  خارجی  بازیکنان  برای  محدودیتی  هیچ 

اجازه ی  کسب  ملزومات  و  ندارد  وجود  بلژیک 

اقامت برای یک بازیکن حرفه ای از کشوری خارج از 

محدوده ی اتحادیه ی اروپا، نسبتا کم هستند.

استعدادهایش  از  نفر  از سی  بیش  تدریج  به  گییو 

برای  آفریقایی  یازده  تا  گاهی  آورد.  بلژیک  به  را 

به  بازیکنان  فروش  به  گییو  می کردند.  بازی  ِبِوِرن 

ادامه  سوییس  و  اوکراین  فرانسه،  در  باشگاه هایی 

داد. او این پروژه را در سال 2006 به پایان رساند 

در  مدرسه  ساخت  برای  آمده  دست  به  سود  از  و 

باماکو استفاده کرد.

اولین  دانش آموزان  وزن  و  قد  مدرسه،  این  در 

سه شنبه ی هر ماه محاسبه می شود. وقتی که آمادو 

کِیتا وارد »خانه ی آبی« شد قدش 1.43 مرت و وزنش 

سی کیلوگرم بود. قد او اکنون یک و نیم مرت و وزنش 

سی و سه کیلوگرم است. محاسبه ی قد و وزن بچه ها 

روش گییو برای کنرتل رشد طبیعی آن ها است.

او می گوید: »به هر حال، ما منی دانیم که آیا پرسها 

بسیاری  نه.«  یا  می گویند  ما  به  را  واقعی شان  سن 

که  گذرنامه ای  و  ندارند  احوالی  ثبت  مدرک  هیچ 

برادر  به  متعلق  شاید  می دهد،  نشان  او  به  پرسی 
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منی تواند  ساله  ده  بچه ی  »یک  باشد.  کوچک ترش 

سی و پنج کیلو وزن داشته باشد؛ نه در آفریقا.«

***

بخش سوم: نیاز به سودآوری
مدرسه  این  در  سال  نه  تا  شش  دانش آموز  یک 

می ماند، بسته به سنی که در آن پذیرفته شده است. 

آموزش،  مترین،  و  می کنند  امضا  قراردادی  والدین 

یورو  میلیون   1.6 گییو  مجانی اند.  خوابگاه  و  اتاق 

است،  کرده  خرج  باماکو  در  آکادمی  ساخت  برای 

که ساالنه 165 هزار یورو هزینه ی اداره ی آن است. 

باید سودی به دست آورد  گییو برای جربان پولش، 

باشگاه های  به  را  دانش آموزانش  باالخره  که  وقتی 

اروپایی بفروشد. مانند مدیر یک صندوق مالی، او 

به رشد ارزش رسمایه اش وابسته است. این برداشت 

اوست از جهانی شدن فوتبال.

گییو همچنین از سال 2005 آکادمی فوتبالی را در 

تایلند گردانده است. آرسنال یکی از رسمایه گذاران 

دو  با  که  آورده  دست  به  را  امکان  این  و  است 

گییو همکاری  ببندد.  قرارداد  مدرسه  برتر  استعداد 

و  »تبلیغ  باشگاه  که  زیرا  می پسندد،  را  آرسنال  با 

تضمین خوبی برای بانک است.«

از  آفریقایی هایی  همراه  به  را  تایلندی  پرسان  او 

کیلومرتی  صد  در  ُچنبوری  آکادمی  در  عاج  ساحل 

می دهد.  مترین  بانکوک  رشقی  جنوب  مایلی(   62(

آورد.  پیش  سال  را چهار  عاجی  گییو پرسان ساحل 

یکی از آن ها در آن زمان تنها هشت سال داشت.

وجدان آسوده

گییو در حالی که روی بالکن مدرسه اش در باماکو 

آسوده ای  وجدان  »من  می گوید:  می کند،  صحبت 

را  و مقرراتی  قانون  که هیچ  دارد  او ارصار  دارم.« 

باشگاه ها  به  را  بازیکنان  او  پا منی گذارد، چون  زیر 

رضایت  والدین  که  می افزاید  در ضمن  منی فروشد. 

میان  در  هم  فرهنگی  شوک  مشکل  »و  داده اند. 

نیست. آفریقایی ها به راحتی همه جا سازگارند.«

انسان  قاچاقچی  یک  را  گییو  سیاستمداران  برخی 

نهاد  در  مشخصی  مسوولین  هم چنین  می دانند. 

اجرایی بین املللی فوتبال، فیفا، نظر منفی ای نسبت 

تا خشکی  آفریقا  دوشیدن  به  را  او  و  دارند  او  به 

متهم می کنند. برای لِنارت یوهانسون، رییس سابق 

اتحادیه ی انجمن های فوتبال اروپا )یوفا(، کسب وکار 

چیز  نه  و  »کودک ربایی  آفریقایی  استعدادهای  با 

دیگر« است. اما برای پرسان در باماکو، گییو کسی 

تا به زندگی  است که می تواند به آن ها کمک کند 

بهرت برسند.

برخوردی همچون یک کاال
سولیامنه دیومانده بعد از یک دور مترین روی چمن 

نشسته است. او پانزده ساله است و تا یک ماه پیش 

همچنان در آکادمی تایلند به رس می برد؛ جایی که 

سه سال را گذرانده بود. او خانواده اش را در طول 

آن مدت تنها یک بار دید. او به آفریقا بازگشت زیرا 

که اعتبار گذرنامه اش متام شد و قادر به متدید ویزا 

نبود.

او می گوید که قطعا دلش برای آفریقا تنگ بوده، 

»اما من تونستم یه کشور دیگه رو بشناسم و االن 

تایلندی حرف بزنم. من هرجا  انگلیسی و  می تونم 

میرم تا بتونم دست آخر برم اروپا.«

آیا احساس منی کند که مانند یک کاال با وی برخورد 

می شود؟

دیومانده پاسخ می دهد: »خب که چی؟ موسیو گییو 

به من کمک می کنه تا بتونم بعدن پول در بیارم.«

***

بخش چهارم: یک تجارت برده ی مدرن؟
ایرباهیم کارابوئه نیز در رویای ثروت مند و مشهور 

است.  حرفه ای  فوتبالیست  یک  عنوان  به  شدن 

از  پیش تر  گام  یک  هم اکنون  او  که  گفت  می توان 

سولیامنه است، زیرا کارابوئه به اروپا رسیده است، 

به فرانسه.
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پاریس به سمت غرب می رود  از  او در قطاری که 

می کند.  نگاه  بیرون  به  پنجره  از  و  است  نشسته 

کاپشنی  دارد.  جوانی  چهره ی  و  است  چارشانه 

زیپ دار بر تن دارد و هدفونی بزرگ؛ به موسیقی 

سایر  با  متفاوت  چندان  می دهد.  گوش  آفریقایی 

مسافران واگن به نظر منی رسد، اگرچه زندگی بسیار 

متفاوتی با آنان دارد.

کارابوئه، 18 ساله، اهل ساحل عاج است. در دسامرب 

ژان- را  خود  که  برنامه ای  مدیر   ]86 ]آذر   2008

میشل معرفی کرده بود، در آبیجان به رساغ ایرباهیم 

آمد و به او پیشنهاد بازی در اروپا را داد. ایرباهیم 

می گوید: »من هیجان زده بودم.« و سپس داستانش 

را تعریف می کند.

ژان-میشل گفت که او باید مبلغ یک میلیون فرانک 

یا  یورو   1500 حدود  )در   ،CFA غربی،  آفریقای 

1850 دالر( برای سفر پرداخت کند. کارابوئه مبلغ 

را از دوستانش قرض گرفت. مدیر برنامه بلیط های 

جعلی  گذرنامه ای  او  برای  و  کرد  تهیه  را  هواپیام 

ساخت که سن ایرباهیم را بیشرت نشان می داد. اگرچه 

پرواز  اروپا  به  حتی  که  شد  متوجه  فرودگاه  در  او 

این حال[  ]با  است،  دوبی  برای  ویزایش  و  منی کند 

سوار هواپیام شد.

منایش توانایی هایش برای قذافی
پشت  دوبی  در  را  مترین  آزمایشی  دوره ی  یک  او 

با  قرارداد  عقد  به  مایل  آن جا  باشگاه  گذاشت.  رس 

با  نتوانست  برنامه،  مدیر  ژان-میشل،  اما  بود،  وی 

اعراب به توافق برسد، در نتیجه آن جا را ترک کردند. 

بار  یک  لیبی.  پایتخت  بود،  طرابلس  بعد  ایستگاه 

گذاشت.  منایش  به  را  توانایی هایش  کارابوئه  دیگر 

این بار سعدی قذافی، فرزند رهرب »انقالبی« معمر 

قذافی و یک فوتبالیست به نوبه ی خود، در جایگاه 

نشسته بود. او تحت تاثیر قدرت و استقامت کارابوئه 

قرار گرفت و حتی پس از مترین با وی دست داد. اما 

قراردادی به کارابوئه پیشنهاد نشد.

ژان-میشل سپس او را به شهر کازابالنکا در مراکش 

برد. برای دو هفته کارابوئه با باشگاهی مترین کرد 

نام  که  بود،  بی اهمیت  برایش  نامش هامن قدر  که 

مدیر  اما  بودند،  او  خواستار  مراکشی ها  قبلی ها. 

که  داد  توضیح  او  را رد کرد.  پیشنهاد  برنامه هایش 

نقشه های بزرگ تری برای وی دارد.

دو  هر   )87 دی  )پانزدهم   2009 ژانویه ی  چهارم 

باالخره به اروپا رسیدند، در فرودگاه اورلی پاریس. 

برد،  هتلی  به  را  او  کارابوئه  برنامه های  مدیر 

گذرنامه اش را ضبط کرد و گفت که دو روز دیگر باز 

خواهد گشت. کارابوئه می گوید: »این آخرین باری 
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بود که او را دیدم«. او شانزده ساله بود و 20 یورو 

در جیب داشت.

آوارگی در خیابان ها
در  انتشار  زمان  به  ]نسبت  پیش  سال  ده  از  بیش 

2009[، کمیساریای ]عالی[ حقوق برش سازمان ملل 

گزارشی را منترش کرد که اخطار می داد »یک »تجارت 

برده«ی  جدید با بازیکنان جوان آفریقایی در حال 

شکل گیری است«. در بلژیک، سیاستمدار ژان-ماری 

ِدکِر 442 پرونده ی اتهامی قاچاق انسان با بازیکنان 

نیجریه ای را مورد بررسی قرار داد. بسیاری از آنان 

آواره ی خیابان شده بودند؛ برخی حتی به تن فروشی 

 5000 از  گزارش هایی  همچنین  بودند.  آورده  روی 

پرس وجود دارد که با امید رشوع اشتغال حرفه ای به 

فوتبال به ایتالیا رفته و سپس ناپدید شده اند.

البته ایرباهیم کارابوئه ناپدید نشد. او در تیمی دسته 

سو  کله  )له   Les Clayes-sous-Bois در  هشتمی 

با سطح خاک رسی  بازی،  زمین  بازی می کند.  بوآ( 

رسخش، بیرون از شهر است. بیشرت بازیکنان هنوز 

و  دارند  اضافه وزن  برخی  کارآموزند؛  یا  دبیرستانی 

تقریبا همه شان یک سیگار را قبل از مترین، رضبتی 

دود می کنند. مربی به عنوان راننده ی تحویل بسته 

پانزده  فصل  این  در  اینجا  تا  کارابوئه  می کند.  کار 

گل به مثر رسانده است و باشگاه شانس صعود به 

دسته ی باالتر را دارد، اما زندگی اش آن چیزی نیست 

که او به هنگام ترک ساحل عاج تصور می کرد.

در  او  نه.  هدفش  به  اما  رسید،  اروپا  به  کارابوئه 

را  کارآموزی اش  و  می کند  زندگی  مسافرخانه  یک 

پایان  به  گیاه  و  گل  تخصصی  مجموعه ی  یک  در 

او  از  که  وقتی  می شود  خشمگین  است.  رسانده 

پرسیده می شود آیا می تواند تصور کند که زندگی اش 

با گل کاری بچرخد. او می گوید که به زودی با یک 

باشگاه دسته دومی مترین خواهد کرد و توقع دارد 

کارابوئه  شود.  تبدیل  ]موقعیتی[  چیزی  به  این  که 

می گوید »من دیدیه دروگبای بعدی ام.«

***

و  شکست خورده  رویاهای  پنجم:  بخش 

مدیران برنامه ی حریص
راه های زیادی برای بازیکنان آفریقایی که خواهان 

هیچ  بدون  اما  دارد،  وجود  هستند،  اروپا  به  رفنت 

قطعیتی. ژان-کلود مبوومین از این آگاه است. او با 

سیر و مسیر کارابوئه آشناست، زیرا که به او کمک 

کرد تا در سازمان رفاه ثبت شود. در واقع او با صدها 

پرونده ی مشابه کارابوئه آشناست، پرونده هایی که 

دامئا شامل رویاهای شکست خورده، مدیران برنامه ی 

حریص و هم دستی باشگاه ها می شوند.

مبوومین 42 ساله چانه ی تیزی دارد، صورتش را از ته 

تراشیده و موهای کوتاه-بلندش را بدون پف مدل 

داده. او اهل کامرون است، جایی که برای تیم ملی 

هشت بار به زمین رفت. او شانزده سال در فرانسه 

زندگی کرده است. ده سال پیش سازمان مردم نهاد 

قربانیان  به  که  گذاشت،  بنیان  را   Foot Solidaire

تجارت بازیکنان آفریقایی یاری می رساند.

تیم  یه  کامرون،  سفارت  توی  بار  »یه  می گوید:  او 

که  پرس،  همه  دیدم،  رو  ساله ها  چهارده  از  کامل 

توسط مدیر برنامه شون رها شده بودن. این ُهل اول 

انجام کاری ]در من[ بود«. او رسیع صحبت می کند، 

رساندن  برای  را  زمانی  شاید چون منی خواهد هیچ 

پیامش به بیرون، از دست بدهد.

آفریقا می ترکه
مبوومین همین ماه یک کارزار دیگر در علیه قاچاق 

برنامه ای  است؛  انداخته  راه  به  فوتبال  در  کودکان 

ملی  کمیته ی  و  آفریقا  اتحادیه ی  حامیت  تحت 

املپیک فرانسه. اما پولی که فراهم می کنند همچنان 

ناکافی است. Foot Solidaire حتی دفرتی متعلق 

به خود ندارد و مبوومین در خانه کار می کند.

از جام جهانی حتی  او متقاعد شده است که پس 

می گوید  او  ریخت.  خواهد  رسش  بر  بیشرتی  کار 

به  می خوان  بیشرتی  آدمای  حتی  می ترکه.  »آفریقا 
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قلب  به  رفنت  منظور  به  اروپا«.  برن  فوتبال  خاطر 

قضایا، او در رشف رفنت به سفری در دل قاره است؛ 

برای سخرنانی هایی در سنگال، مالی و ساحل عاج و 

پخش اطالعیه هایی در غنا و کامرون. او می خواهد 

توضیح  خانواده هایشان  و  جوان  بازیکنان  به  که 

دهد که اروپا بهشت نیست. او می خواهد که آن ها 

بدانند که مدیران برنامه یی هستند که از بازیکنان 

سوءاستفاده می کنند، درست مانند آنچه قاچاقچیان 

آن ها  می خواهد  و  می کنند،  پناه جویان  با  انسان 

بفهمند که یک دوره ی آزمایشی مترین خودبه خود 

به عقد قرارداد منجر منی شود و این که آن ها نباید 

هیچ چیزی را که منی فهمند، امضا کنند.

حدود  دارد.  رو  پیش  را  سخت  نربد  یک  مبوومین 

کم تر  با  آفریقا  صحرای  جنوب  ساکنان  از  نیمی 

سیل  و  می گذراند  روزگار  روز  در  دالر  یک  از 

اروپا  به  رسیدن  به  امیدوار  جوان  فوتبالیست های 

فروکش نکرده است. باشگاه ها، به نوبه ی خود، در 

شخم زدن آفریقا برای جواهرات فصل بعد بیشرت و 

بیشرت بی رحم می شوند.

بهره کشی نواستعامری
از سال 2001، وقتی که فیفا قوانین نقل و انتقاالتش 

را به بندی درباره ی »محافظت از خردساالن« گسرتش 

داد، محدودیت سنی باالی هجده سال برای انتقال 

بازیکنانی قرار داده شد که به کشوری دیگر منتقل 

می شوند –مگر زمانی که والدین کودک را همراهی 

کنند. اما باشگاه ها به طور مداوم در پی دور زدن 

دسته  دامنارکی  باشگاه  مثال،  برای  هستند.  قوانین 

اولی اف.ث. میت ییلند تالش کرد تا با آوردن شش 

نیجره ای شانزده یا هفده ساله با عنوان دانش آموز 

مهامن، آن ها را به ترکیبش اضافه کند.

مبوومین می گوید: »هربار که قوانین تغییر می کنند، 

حال  در  می کند«.  تغییر  نیز  انسان  قاچاق  تجارت 

حارض مدارس فوتبال در آفریقا بزرگ ترین مشکل اند. 

او می گوید زیرا به کودکان وعده های دروغین داده 

سوءاستفاده  آن ها  فقر  از  خارجی ها  زیرا  می شود، 

بهره کشی  مورد  چنان  بازیکنان  که  چرا  و  می کنند 

قرار می گیرند که گویی مواد خام اند.

بریتانیایی  کارشناس  یک  داربی،  پال  برای 

حرفه ای تر  پروژه های  این  ورزش،  جامعه شناسی 

در همکاری با باشگاه های اروپایی یا رسمایه گذاران 

»بهره کشی  برای  مصداقی  که  هستند  غربی 

هدفشان  تنها  می گوید:  داربی  نواستعامری«اند. 

»تهیه، پاالیش و صدور منابع طبیعی –در این زمینه، 

فوتبالیست ها- است.«

***

فوتبال  آفریقایی،  کودکان  برای  ششم:  بخش 

همه چیز است
ژان-مارک گییو که در دفرتش در خانه ی آبی در باماکو 

پشت لپ تاپ نشسته است، از کوره در می رود وقتی 

که از او در مورد منتقدانش پرسیده می شود. »من 

برای فوتبال آفریقا بیش تر از فیفا زحمت کشیده ام. 

دارد  Foot Solidaireوجود  مثل   سازمانی  اینکه 

خوب است، اما چرا اساسن این مصیبت را داریم؟ 

چون فیفا به بچه های آفریقایی شانسی منی دهد.« 

»برای  می لرزد.  صدایش  که  است  عصبانی  آن قدر 

من  اگر  است.  همه چیز  فوتبال  آفریقایی  کودکان 

کنار  کفش فروشی  مشغول  شاید  بوکا  آرتور  نبودم، 

جاده می بود.« ]این ها را[ با ارجاع به مدافع ساحل 

عاجی اشتوتگارت می گوید.

آفریقایی  بازیکنان  صادرات  اخیر  سال های  در 

سخت گیری  به  توجه  با  شده،  سخت تر  اروپا  به 

سفارت خانه های بسیاری از کشورهای اروپای غربی 

در صدور ویزا نسبت به سال های قبل. با این وجود، 

بخشی  او  است.  عملیاتش  گسرتش  حال  در  گییو 

جدید را به آکادمی باماکو می افزاید که شامل شش 

و  تخت خواب،   24 مجموع  با  می شود؛  دیگر  اتاق 

همچنین رستورانی با یک تراس روی بام.

گییو برنامه دارد که طی دو یا سه سال آینده، زمانی 
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که اولین فارغ التحصیالن مالی به سن قانونی برسند، 

کند.  رسمایه گذاری  اروپا  در  دیگری  باشگاه  در 

فرانسوی  دومی  دسته  باشگاه  یک  که  می گوید  او 

Île-de- خوب خواهد بود. او می افزاید »ترجیحاً در

France«، چون این منطقه ی دربرگیرنده ی پاریس، 

بسیار مرکزی است و به همین خاطر قابل دسرتسی 

برای مدیر برنامه ها و استعدادیاب هاست. او مطمنئ 

است که باشگاهی را خواهد یافت، زیرا هامن گونه 

که خودش می گوید: »من ناگهان مانند یک میلیاردر 

روسی ظاهر منی شوم. من با بازیکنان 

خوبی می آیم که هیچ هزینه ای برای 

باشگاه ندارند و بسیار می ارزند.«

او فایلی را در کامپیوترش باز می کند. 

آینده ی  رشد  درباره ی  پیش بینی  یک 

کسب وکارش است. »من گامن می کنم 

که از همه ی آن دانش آموزانی که در 

نفر  پنج  آمده اند،  دنیا  به  سال 1992 

به اروپا برسند. از متولدین 1993، سه 

بیست  نفر. 1995:  نفر. 1994: چهار 

و نه نفر.«

تقلید از الگوهایشان
او  بود.   1995 سال  متولد  کِیتا  آمادو 

مشغول بیرون بردن زباله از اتاق خود 

است، که با سه دانش آموز دیگر مشرتک است. این 

تحویل  و  اتاق  از متیزی  که  است  آمادو  نوبت  ماه 

به موقع موبایل هم اتاقی هایش به رسایدار اطمینان 

نه  تا  عرص  شش  بین  فقط  متاس ها  کند.  حاصل 

شب مجازند. هدف این وظیفه آموزش دو نکته به 

ساکنین است: احساس مسوولیت و هدایت دیگران؛ 

مانند یک کاپیتان تیم.

کِیتا می گوید: »برام مهم نیست اگه که موسیو گییو 

دوم.  پدر  یه  دوسته،  یه  اون  درمیاره.  پول  من  با 

مسی  لیونل  اندازه ی  به  رو  من  که  می خوام  من 

مشهور کنه.« سپس به رسعت می چرخد و به سمت 

تلویزیون  دانش آموزان می رود. آن ها روبروی  سایر 

نشسته اند؛ با موهایی هنوز خیس پس از دوش گرفنت؛ 

اروپا[.  ]باشگاه های  قهرمانان  جام  متاشای  مشغول 

بازی  خوب  بازیکنی  می بینند  که  زمان  هر  بچه ها 

می کند، به هوا می پرند، تشویق می کنند و حرکات 

تی رشت های  پرسها  می کنند.  تقلید  را  الگوهایشان 

منچسرت  و  آاس رم  مادرید،  رئال  چون  باشگاه هایی 

یونایتد را پوشیده اند که با رنگ های روشن شان در 

نور مالیم بسیار به چشم می آیند.

را  آث میالنش  سیاه  و  قرمز  راه راه  تیرشت  آمادو 

دوباره بر تن دارد. این طور به نظر می رسد که گویی 

امید دارد با بر تن کردن لباس قهرمانش، به نوعی 

بتواند قدرت هایش را هم تصاحب کند. انگار که این 

راهی باشد برای تبدیل شدن به یک شخص جدید؛ 

یک فوتبالیست حرفه ای در اروپا.

شاید.

آفریقای  به میزبانی  1-  منظور جام جهانی 2010 

جنوبی است.



پیش از هر حرفی، باید اعرتاف کنم که من یک 

سال هاست  که  فوتبالی  عشق  فوتبامل،  عشِق 

در تناقضات دو روی سکه ی عشق و نفرت اش 

دست و پا می زنم، و البته یک بار برای همیشه 

خواستم تکلیفم را با این وضعیت روشن کنم.

فوتبال شبیه زندگی:
عشِق فوتبال ها با دیدن تیرت اصلی این مقاله، احتامال 

عطای خواندنش را به لقایش می بخشند. برای یک 

شنکلی1  بیل  که  آن طور  اگر  فوتبال  فوتبال،  عشِق 

نباشد،  زندگی  از  فراتر  چیزی  بود  کرده  توصیفش 

مساوی است با زندگی: پر از لحظات درام و کمدی، 

تراژدی و حامسه، یاس و غرور. البته که روایت های 

متعددی درباره ی فوتبال 

وجود دارد، فوتبال را ورزش کارگری 

می دانند و از لیورپول و منچسرت مثال

 می آورند که به امروزشان نگاه

داشته  طبقاتی  ساختاری  هم هویتی  این  نکنید،   

ورزش های  اسب سواری  و  تنیس  اگر  دارد،  و 

تیم  پایه ریز  لیورپول  بندر  کارگران  بورژوازی ست، 

فوتبال لیورپول هستند. این ورزش بیان قابلیت های 

پرولتاریاست در برابر بورژوازی.

مساله این نیست که توصیفاتی از این دست چقدر 

یک  برای  که  اینجاست  مساله  نه،  یا  است  واقعی 

لحظات،  یا  ادعاها  این  متام  برای  فوتبال  عشق 

دارد،  وجود  هم  ارائه  قابل  و  واقعی  شواهدی 

انتخاب  به دقت  مثال هایی مثل شات های عکاسِی 

شده ای از تاریخ، اما بدون هیچ مابه ازایی در ارتباط 

با هامن تاریخ. تصویری که شبحی از آن، بیرون اثر 

بیاید  اما، خوشامن  می ایستد و مداخله ای منی کند. 

یا نه، فوتبال مهم است، وقتی فوتبال پرطرفدارترین 

وقتی  دارد،  طرفدار  میلیارد   ۳.۵ و  دنیاست  ورزش 

فینال آخرین آوردگاه جهانی اش، فینال جام جهانی 

میلیارد   ۳.۲ دنیا  در رسارس  فیفا،  گفته ی  به   ،۲۰۱۴

پدیده  این  تحلیل  و  شناخت  در  داشت.  بیننده 

روی  تا  نیست،  کافی  بودن  آکادمیک  کارشناس 

فوتبال، 
افیون توده ها

فواد کیکانلی

طبقه ی  ترک خورده ی  سکوهای 

آزادی، هامنجا  استادیوم      باالی 

که به لطف AFC دیگر صندلی دار 

منتظر  ساعت   ۸ آفتاب  زیر  شده، 

این  نقد  باشی،  نبوده  بازی  رشوع 
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دیوانگی مدرن، انگار چیزی کم دارد.

عشق فوتبال ها، جایی ورای تیفوسی ها و متعصبین 

باشگاهی می ایستند، آنها فوتبال را، به خاطر ذاِت 

فوتبال دوست دارند: به خاطر معجزاتش، غیرقابل 

زیبایی اش.  و  ریتم اش، هیجانش  بودنش،  پیش بینی 

به  بی شباهت  بحث  این  جهت  این  از  قضا  از 

برای  »هرن  و  متعهد«  »هرن  همیشگی  بحث های 

هرن«،  »هرنبرای  طرفداران  که  جایی  نیست.  هرن« 

از  جدا  حتی  منفردی،  و  اصیل  روح  حاوی  را  هرن 

خالق اثر می دانند که بالذات وجود و البته اصالت 

فوتبال  و  اصالت  از  فوتبالی ها هم می توانند  دارد. 

ناب ساعت ها برایتان مثال بیاورند. از ۲۰۱۲ رویایی: 

بازی  و  بوندس لیگای ۲۰۱۲-۲۰۱۱  از هفته ی ۲۸ام 

اشتوتگارت و دورمتوند و آن ۸ گل و آن ۴-۴ نفس گیر 

که کسی دوست نداشت به پایان برسد.2 از درام روز 

هم زمان  بازی  و  سال  هامن  انگلستان  لیگ  پایانی 

و  یک طرف  از  رنجرز  کوئینزپارک  و  منچسرتسیتی 

 ۴۴ از  دیگر،  طرف  از  سانِدرلَند  و  یونایتد  منچسرت 

سال حرست طرفداران سیتی در شهری که یونایتد کل 

دو دهه ی پیشینش را در فوتبال اروپا رسوری کرده 

بود، و از آن دقایق اضافه ی جنون آمیز و گل آگوئرو 

چلسی  حامسه ی  از  فرگوسن.  ماسیده ی  آدامس  و 

لیگ  در   ۲۰۱۲ سال  رویایی  بارسلونای  حذف  در 

تراژدی خردکننده ی  از  نیوکمپ.  در  اروپا  قهرمانان 

آملان  به  برزیل  گله ی   ۷ باخت   ،۲۰۱۴ جهانی  جام 

رویاهای  و  بهت زده  چشامن  برابر  نیمه نهایی  در 

نابودشده ی متاشاگران میزبان. اشک ها و لبخندهای 

بزرگ.  و  معترب  جام  هر  در  حذفی  بازی  هر  پایان 

قهرمان  دامنارک  یا   ۲۰۰۴ اروپای  قهرمان  یونان  از 

درگیر جنگ  یوگسالوی  جایگزین  که   ۱۹۹۲ اروپای 

بالکان شد و یک به یک غول کشی کرد تا قهرمانی. 

ُمشت های منونه ی خروار، شات هایی از تاریخ.

اما این واقعیت های غیرقابل انکار، این تصاویر پر از 

زندگی، بر روی ابعاد دیگری از واقعیت فوتبال سایه 

انداخته است، واقعیت هایی که در بزرگ منایی این 

فوتبال،  گردش  در  اقتصاِد  حجم  و  تاریخی  مقاطع 

رسانه ای  تبلیغات  و  چندملیتی  رشکت های  متام  با 

و بنگاه های رشط بندی و نهاد اداره کننده ی فوتبال 

بازیکِن  انتقال  واسطه های  و  مدیریتی  سیستم  و 

مدفون  غبار  خروارها  زیر  فاسدش،  دندان  بن  تا 

زندگی  عرصی  در  ما  نکنید  فراموش  است.  شده 

رسانه ها،  حتی  نه  رسانه،  امپراطوری  که  می کنیم 

خربی  شبکه های  با  ماست،  دنیای  مطلق  حاکم 

ساعته   ۲۴ موسیقی  با  رسگرمی سازهایی   ،CNN

 ،SKY شبکه مثل  ساعته   ۲۴ ورزش  یا   MTV مثل

نقش  درباره ی  ارتباطات  تئوریسین  پُستمن3  نیل 

شکل  به  رسانه ای  بسط  از  پیش  هم  آن  رسانه، 

امروز، در اواخر دهه ی ۸۰ میالدی نوشته بود: »...

استعاره ای  رسگرمی،  تلویزیون،  صفحه ی  روی  بر 

هم  تصویر  از  خارج  گفتامن هاست.  متامی  برای 

زمانی  که  هامن طور  است.  غالب  استعاره،  این 

صنعت چاپ، فرم اداره ی سیاست، مذهب، تجارت، 

آموزش، قانون و بقیه ی حوزه های مهم و تاثیرگذار 

اجتامعی را دیکته می کرد، تلویزیون امروز حکمرانی 

جلسات  درس،  کالس های  دادگاه ها،  در  می کند. 

هیات مدیره ها، جلسات مسوولین اجرایی، کلیساها 

یکدیگر  با  دیگر  آمریکایی ها  هواپیامها،  حتی  و 

گفتگو منی کنند، آنها یکدیگر را رسگرم می کنند، آنها 

ایده هایشان را به اشرتاک منی گذارند، تصاویرشان را 

استدالل  گزاره  با  دیگر  آنها  می گذارند،  اشرتاک  به 

منی کنند، با سلربیتی ها، ]صنعت[ زیبایی و تبلیغات 

پیام  که  نیست  این  فقط  مساله  می کنند.  استدالل 

به  را  دنیا  متام  استعاره«  یک  عنوان  به  »تلویزیون 

صحنه ی منایش بدل می کند، مساله این است که از 

پرزرق وبرق[  ]دنیای  هم  منایش  صحنه ی  این  قضا 
الس وگاس آمریکاست.«4

تصاویر  ورای  فوتبال ها،  عشق  دنیای  ورای  فوتبال 

برای  است.  پیچیده  پرزرق وبرق رسانه ای، مفهومی 

درک بهرت فوتبال، الزم است به خوانش هایی غیر از 

خوانش های رسانه ای هم نگاهی بیندازیم.
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فوتبال، رسمایه ی منادین
برای  ندیده اید،  را  صحنه ها  این  تابحال  اگر 

لحظه ای تصورتان را به کار بیندازید: ورزشگاهی با 

چندین هزار طرفدار که »در رسما و گرما« عاشقانه 

میلیون ها  با  تیم هایی  تیمشان حامیت می کنند،  از 

هوادار، صدها بازیکن در رده های مختلف سنی، با 

بنگاه های  دولتی، رسمایه های شخصی،  بودجه های 

مالی و اسپانرس و انواع امکانات لجستیک. تیم های 

باشگاهی: مناد شهر، محله یا منطقه یا هویت های 

وارث  ملی  تیم های  و  قومی  و  ملی  برساخته ی 

منایش های  بیگانه.  »دیگرِی«  برابر  در  ملی  هویت 

جهانی،  جام  املپیک،  جهانی،  آوردگاه های  بزرگ، 

کنفدراسیون ها،  جام  باشگاه ها،  جام  ملت ها،  جام 

لیگ های معترب و غیرمعترب، پخش تلویزیونی و حق 

انحصاری پخش. یک امپراطوری کامل.

اگر مجموعه ی متامی اینها را رسمایه های در گردش 

به  پرداخنت  از  پیش  بگیریم،  درنظر  فوتبال  برای 

رسمایه ها  این  از  دیگر  بخشی  به  فوتبال،  اقتصاد 

منادین. هزاران هزار هوادار،  می پردازیم: رسمایه ی 

خاص،  منادهایی  با  خاص،  روزی  در  هفته  هر  که 

رسودهای  خاص،  سنت های  خاص،  اسطوره های 

خاص و در مکانی خاص گرد هم می آیند و مراسمی 

وجهه ای  اول  نگاه  در  می آورند،  بجا  را  خاص 

اسطوره ای به این »وضعیت« می بخشند. بیش از هر 

چیز این تصویر، تصویری از مناسک مذهبی به ذهن 

متبادر می کند، چیزی شبیه مراسم حج یا هیات های 

این  اگر  محرم.  در  عزاداری  دسته های  و  مذهبی 

تولید،  قابلیت  با  فرهنگی،  کاالیی  را  منادسازی ها 

بازتولید و انباشت تصور کنیم، درواقع با رسمایه ای 

منادین طرفیم. رسمایه ای که در درجه ی اول احتیاج 

هم هویتی  از  شکلی  دارد،  برساخته  هویتی  به 

داشته  واقعی  مابه ازایی  که  »ما«یی  ساخت  برای 

بی واسطه.  تعلق  احساس  و  شور  از  نوعی  باشد. 

نوعی  قرار است ترجامن  باهم بودگی در واقع  این 

درون  )هم هویتی(  زیستی  باشد.  انضاممی  زیست 

معبد )استادیوم( و در تقابل با دیگری خارج از قاب 

)حریف(.

غیر از مذهب، فرم آشنای دیگری که این هویت ها 

گرد  موقت  اتحادی  در  و  غیرطبقاتی  غالبی  در  را 

میهنی،  جنگ های  است،  ملی گرایی  می آورد،  هم 

اتحادهای موقت و از فراز طبقات. و از قضا فوتبال 

ملی هم چنین آبشخوری دارد. متام کنش جمعی ما 

تیم های  برابر مجموعه ی  در  ایرانی  فوتبال بین های 

فریادهای  همیشگی شان،  وقت کُشی های  و  عربی 

»بقره بقره« برای متام داورهای عرب بازی های ایران، 

تقابل های هلند – آملان و جام ملت های ۱۹۸۸ در 

شبی که مردم هلند دوچرخه هایشان را پس گرفته 

بودند،5 جام جهانی ۱۹۹۰ و دعوای ریکارد و فولر 

و آن آب دهان کذایی، بازی های متام تیم های بالکان 

در برابر رصبستان6 بعد از جنگ های دهه ی ۹۰ و 

نسل کُشی هایش. ورزش و فوتبال که قرار بود جای 

جنگ های دیگر را بگیرد یا فرم آنها را به رقابت های 

جنگ های  کنار  در  دیگری  جنگ  کند،  بدل  سامل 

واقعی می آفریند، چرا که فوتبال در وجه ملی عامل 

تشدیدکننده ی ملی گرایی است، جایی که رسود ملی، 

پرچم در اهتزاز، پیراهنی که عموما بازتابی است از 

رنگ پرچم ملی، هویت ملی و دیگرِی دشمن، همه 

و همه در راستای خلق موقعیت و التهاب هم افزایی 

بالقوه  که  بالفعل،  حتی  نه  اگر  که  می گیرد،  قرار 

تبلور عینی فاشیسم است.

مساله ی اصلی آنجاست که این باهم بودگِی برساخته، 

انضاممی نیست، از آنجا که توده ای می سازد با زمان 

طبقه ی  از  فراتر  زیستی  با  مشخص،  جغرافیای  و 

امتاِم  با  مذهب.  و  جنسیت  اقتصادی،  و  اجتامعی 

زماِن این باهم بودگِی موقت، امِر واقعی خودش را 

تحمیل می کند و وضعیت  برساخته  این زیست  به 

سیامنی  برسکوهای  می شکند.  درهم  را  انتزاعی 

طرفداران  برای  شامره دار  صندلی های  یا  استادیوم 

هر تیم فوتبالی، طبقه ی اقتصادی مفهومی انتزاعی 

این  از  بیرون  که  هامنقدر  می شود،  محسوب 
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زندگی  مفهوم  آشکارترین  دقیقه ای،   ۹۰ زیسِت 

است. دیگرِی غیرخودی در آرنا،7 طرفداران تیم های 

حریفند، اتحادی با هویت جمعی اما موقتی، علیه 

پرسش  می گیرد.  شکل  استادیوم  درون  دیگری  این 

واقعی اما اینجاست که بیرون از این مجموعه، ستم 

اجتامعی  و  سیاسی  رسکوب  جنسیتی،  یا  طبقاتی 

توسط کدام دیگری اعامل می شود؟ هامن اقتداری 

که از قضا این رسمایه ی منادین را فارغ از خواست یا 

نیاز تولیدکنندگانش، یک جا در اشکال مختلف دولتی 

فوتبال  نهاد  باشگاه،  نهاد  می کند.  ترصف  اداری  یا 

ملی )فدراسیون ها(، قاره ای ) کنفدراسیون ها(، نهاد 

اقتدار  نهاد  همه،  برفراز  و  فیفا(   ( جهانی  فوتبال 

حاکم:  دولت ها.

رییس جمهور  و  دولت  رییس  چند  از  تصویر  چند 

و  مختلف  استادیوم های  در  ملکه  و  پادشاه  و 

بازی های بزرگ و مهم در ذهن دارید؟ چند رییس 

دولت می شناسید که علنا هوادار تیم فوتبال خاصی 

هستند؟ از اظهارنظرهای ترامپ درباره ی آرسنال و 

آرسن ونگر تا طرفداری ژنرال فرانکو از رئال مادرید 

بازی اش  کیروش،  کارلوس  با  احمدی نژاد  عکس  تا 

بولیوی،  چپ گرای  رییس جمهور  مورالس  کنار  در 

مجیدی  با  عکسش 

و  استقالل  اسطوره ی 

رسپرست  خوردبین 

عکس های  پرسپولیس. 

کنار  در  پروین  علی 

هاشمی  احمدی نژاد، 

رفسنجانی و خامتی در 

انتخاباتی.  کمپین های 

فروردین   ۵ تراژدی  و 

بازی های  و   ۱۳۸۴

جهانی  جام  مقدماتی 

لبالب  استادیوم   ،۲۰۰۶

ژاپن  و  ایران  بازی  و 

زیر  که  نفری   ۷ آن  و 

دست و پا جان دادند تا در اصلی طبقه ی باال بخاطر 

کاندیداهای  از  یکی  قالیباف  هلکوپرت حامل رسدار 

کنار  در  که  انتخابات خرداد هامن سال،  در  حارض 

رییس  و  اصالح طلب  کاندیدای  مهرعلیزاده  محسن 

وقت سازمان تربیت بدنی، برای ترصف این رسمایه ی 

منادین به استادیوم آمده بودند، باز نشود، و ۴۰۰۰۰ 

متاشاگر، تنها گیت خروجی فرعی با عرض ۶-۷ مرت 

از  تلی  ثانیه  چند  در  و  باشند8  داشته  خروج  برای 

انسان های درهم شکسته روی هم تلنبارشود.

ایران،  شبیه  کشورهایی  در  و  وضعیتی  چنین  در 

هستیم،  مواجه  منادینی  رسمایه ی  چنین  با  وقتی 

ورود نظامیان و مدیران دولتی سابق برای ترصف این 

رسمایه ی منادین، به نام اقتدار بتواره ی دولت، چیز 

لحظه ای  از  تراکتورسازی  منی رسد.  نظر  به  عجیبی 

در  جدیدی  قطب  به  هوادارانش  واسطه ی  به  که 

فوتبال ایران بدل شد، توسط رسداران سابق ترصف 

و به تیم نظامی بدل شد، ملوان بندرانزلی، یکی از 

توسط  ایران،  تیم های  پرهوادارترین  و  قدیمی ترین 

بازیکنانش،  که  شد،  بدل  نظامی  تیمی  به  ارتش 

بازیکن- از  گذشته،  سال های  برخالف  عمدتا 

رسبازهای تیم های دیگر تشکیل می شد. فقط مرور 
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نام مدیران پرسپولیس واستقالل و سپاهان )۳ قطب 

سنتی فوتبال ایران( در این سه دهه، منایانگر هجوم 

مدیران دولتی و رسداران سابق به فوتبال برای غبضه 

کردن این رسمایه ی منادین در قامت دولت است.

رسمایه ای  منادین،  رسمایه ی  اگر  وجود  این  با 

دیگر  انواع  تولید  یا  جذب  قابلیت  و  هم افزاست 

دولتی  مدیران  هجوم  این  دارد،  هم  را  رسمایه 

ترصف  برای  رصفا  منی تواند  فوتبال  به  نظامی  و 

سکه ی  دیگر  سوی  قضا  از  باشد،  منادین  رسمایه ی 

رسمایه ی منادین فوتبال، اقتصاد فوتبال است.

فوتبال، بنگاه تجاری سودِده
جام جهانی ۲۰۱۴، آملان قهرمان بی حرف و حدیث. 

و   ۹۰ دهه ی  متام  به  نسبت  پوست انداخته  آملاِن 

دهه ی ابتدایی هزاره ی جدید، با فوتبالی شاداب، رو 

به جلو و غیرمکانیکی. با سبکی دیگر غیر از آخرین 

قهرمانی پیشین شان در  جام جهانی ۱۹۹۰. ژرمن ها 

آخرین بار با مربی گری بکن باوئر افسانه ای قهرمان 

جام جهانی شده بودند، با فوتبال معروف به آملانی، 

جان سخت، مکانیکی و منظم. طول دهه ی ۹۰ این 

فوتبال با برتی فوگتس و شاکله ی اصلی تیم قهرمان 

ملت های  جام  کرد،  دیگر هم کسب  جام  یک   ،۹۰

اروپای ۹۶. مربی بعدی با حفظ هامن روند در فینال 

جام جهانی ۲۰۰۲، به نایب قهرمانی بسنده کرد، اما 

آملان  مدعای  پر  فوتبال  برای  فاجعه  بعد  سال  دو 

جایی  ملت ها،  جام  مقدماتی  از  خورد، حذف  رقم 

به مسابقات صعود  آنها  از  باالتر  و هلند  که چک 

کردند. بعد از این افتضاح تاریخی، روند آماده سازی 

و برنامه ریزی تیم ملی آملان تغییر کرد.

آملان حد فاصل ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ را با تغییر نگرش آغاز 

مقدماتی  حذف شده ی  تیم  که  نگرشی  تغییر  کرد، 

در  جهان  قهرمانی  مقام  به  را  اروپا  ملت های  جام 

آمریکای  در  که  اروپایی  تیم  اولین  رساند.  برزیل 

چطور؟  و  شود  جهانی  جام  فاتح  توانست  التین 

متام  را  این  آسیب شناسی!  مدیریت،  برنامه ریزی، 

موفقیت  این  درباره ی  که  می گویند  ما  به  مقاالتی 

نوشتند، کلامت کلیدی این مقاالت عبارتند از: تغییر 

نگرش و فلسفه، برنامه ریزی بلندمدت، دستورالعمل 

جدید، شناسایی سیستم ها، الگوبرداری، اصالح نظام 

متام  در  فوتبال  آکادمی  تاسیس  بازیکن،  پرورش 

مربی   ۱۰۰۰ به کارگیری  آملان،  اول  طراز  تیم های 

سیستم  تحول  آملان،  در  نقطه   ۳۳۶ در  نیمه وقت 

اینها:  متامی  ماورای  البته  ...و  استعدادیابی،  پایه ای 

رصف  دالر  میلیارد  یک  رسمایه.  و  رسمایه  رسمایه، 

بهبود  آکادمی های فوتبال، یک میلیارد یورو رصف 

تجهیزات، امکانات و تاسیسات. فقط لحظه ای تصور 

کنید، این برنامه ریزی کلید موفقیت باشد، خب، چند 

برنامه ریزی ای  چنین  به  قادر  که  می شناسید  کشور 

برای ارتقا زیرساخت ها باشند؟ اگر بودند و شد، چند 

چنین  خرج  به  قادر  که  می شناسید  دنیا  در  کشور 

هزینه ای در فوتبال هستند؟ دقت کنید: یک میلیارد 

یورو رصف »بهبود« تجهیزات، امکانات و تاسیسات، 

نقطه ی  در  تاسیسات،  و  امکانات  و  تجهیزات  این 

صفر این رسمایه گذاری، تنها در مقایسه با کشورهای 

اروپایی مشابه در سال ۲۰۰۴، در چه جایگاهی قرار 

داشت؟

طرح اصالحات اقتصادی معروف به اصالحات هارتز، 

که از ابتدای سال ۲۰۰۵ و در دولت رشودر رشوع 

شد و در دولت مرکل ادامه پیدا کرد، اصالحاتی که 

سیستم اقتصادی کشور آملان را متحول کرد و تعداد 

نفر  ملیون   ۳ به  نفر  میلیون   ۵ از  را  آملان  بیکاران 

به ۱.۷۳۸  را در سال ۲۰۱۱  داد و صادرات  کاهش 

تریلیون دالر رساند، قوانین کار را متحول کرد و در 

نهایت اجازه ی رسمایه گذاری در فوتبال را به کشور 

متمول آملان داد. آنجال مرکل در فینال جام جهانی 

تیم  رختکن  و  برزیل  ماراکانای  استادیوم  در   ۲۰۱۴

رسمایه ی  این  تا  بود،  حارض  قهرمانی  از  بعد  آملان 

دولتی رسمایه محور  نگاه  از  به غیر  منادین، حاصلی 

برخی...  که  حالی  »در  که  همویی  باشد،  نداشته 

را  آخر  پله ی  از  گذر  توان  تیم  این  داشتند...  شک 
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داشته باشد... از تیم کامال حامیت کرد و گفت که 

به کارایی سیستم اعتامد دارد.«9 و به کارایی کدام 

جذب  قابلیت  منادین،  رسمایه ی  این  اگر  سیستم؟ 

رسمایه های دیگر را نداشت کدام عقل سلیِم سیستم 

رسمایه داری، با رسمایه گذاری در فوتبال موافق بود؟

بدون  رشط بندی،  بنگاه های  بدون  امروز،  فوتبال 

نربد نامتام نایک و آدیداس و پوما، پپسی و کوکاکوال 

قابل  اسپانرسینگ،  بدون  در یک کالم  و  بول  رد  و 

تصور نیست. منچسرت یونایتد در ۲-۳ فصل اخیر از 

نظر نتیجه گیری اوضاع وخیمی داشت، اما با دست 

باز در پنجره ی نقل و انتقاالت وارد شد و بازیکنان 

مهمی خرید، برای چنین خریدهایی شام احتیاج به 

میان  این  در  اسپانرسها  که  والبته  دارید  نقدینگی 

نقش مهمی ایفا می کنند، زالتان ایرباهیموویچ بعد 

از پیوسنت به منچسرت که پیش از این تحت قرارداد 

رشکت  با  و  لغو  را  قراردادش  بود،  نایک  رشکت 

فرانسوی  بازیکن  پوگبا  می بندد،  قرارداد  آدیداس 

و  شخصی  قرارداد  تحت  که  یوونتوس  تیم  مستعد 

البته تیمی با آدیداس است و زمزمه ی پیوستنش به 

رئال مادرید دیگر تیم مهم کمپانی آدیداس شنیده 

می شود، ناگهان با منچسرت یونایتد قرارداد می بندد، 

کمپانی  گذشته  سال  دو  در  اسپانرسش  که  تیمی 

بازیکن ها،  انتقال  برای  یا مثال  بوده است.  آدیداس 

خرج  رسسام آوری  رقم های  دیگر  تیم  به  تیمی  از 

فروش  با  تا  است  کافی  نیم فصل  یک  اما  می شود، 

هامن پیراهن به هواداران؛ یعنی رسمایه های منادین 

دوباره در حساب های  نظر  پول مورد  باشگاه، متام 

باشگاه آماده ی خرید بعدی باشد.

بگذارید مثال کوچکی بزنیم از یک لیگ اروپایی10،  

جدول زیر جدول گردش مالی باشگاه های لیگ برتر 

انگستان در فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۵، را نشان می دهد. در 

فصلی که چلسی، منچسرتسیتی و آرسنال، به ترتیب 

اول، دوم و سوم شدند.

 

اسباب بازی  رده بندی،  این  اول  تیم  چلسی،  باشگاه 

میلیاردر روس رومن آبراموویچ است، کسی که در 

 ۷۵ لندنی،  باشگاه  این  خرید  بدو  در  سالگی،   ۳۵

در  تا  کرد  پرداخت  را  باشگاه  بدهی  پوند  میلیون 

بازیکن  خرید  رصف  پوند  میلیون   ۱۱۷ بعدی  قدم 

کند. کسی که از درون سیستم اقتصادی بیامر پس از 

فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی، بخاطر نزدیکی به 

باندهای قدرت، از انباشت رسمایه ی اولیه ی موجود، 

در  چلسی  تیم  شد.  افسانه ای  میلیاردری  به  بدل 

فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۵، ۷۱ میلیون پوند از بلیط فروشی، 

 ۱۱۳ و  تلویزیونی  پخش  حق  پوند  میلیون   ۱۳۶

است. شیخ  داشته  عایدی  تبلیغات  از  پوند  میلیون 

منصور بن زائد النهیان، میلیاردر اماراتی، از خاندان 

سلطنتی ابوظبی، تیم منچسرتسیتی را در سال ۲۰۰۸ 

به  تایلند  پیشین  نخست وزیر  شیناوارا،  تاکسین  از 

قیمت ۲۱۰ میلیون پوند خرید و از آن به بعد هر 

ساله رقمی معادل با ۵۰۰ میلیون پوند رصفا هزینه ی 

سالیانه ثبت کرده است. اسنت کروئنکه ی آمریکایی 

با ۶۷٪ سهام و آلیرش اوسامنف روس با ۳۰٪ سهام، 

باشگاه  مالک  هستند.  آرسنال  باشگاه  مالک  دو 

گلیزر  امریایی  خانواده ی  یونایتد،  منچسرت  معروف 

سهام  کل   ۲۰۰۵-۲۰۰۳ سال های  طی  که  هستند 
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این باشگاه را به قیمت یک بیلیون دالر خریداری 

کردند. فوتبال، به مدد زبان بین املللی پول، جهانی 

شده است. جدول دوم، جدول سود و زیان تیم های 

فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۵ است، البته پیش از کرس مالیات:

 

است.  شده  حرفه ای   ،۱۹۹۲ از  انگلستان  برتر  لیگ 

از همه چیز به  این حرفه ای شدن بیش  رگ اصلی 

جایی  و هست،  بود  وابسته  تلویزیونی  پخش  حق 

رابرت  رسانه ای  غول  به  متعلق  اسکای  شبکه ی  که 

مرداک، حق انحصاری پخش 

چنگ  از  را  جزیره  فوتبال 

گردن کلفتی  کمپانی های 

آی تی وی،  و  بی بی سی  مثل 

متام  به  شبکه  این  آورد.  در 

انگلستان  تیم های لیگ برتر 

توجهی  قابل  مبلغ  سالیانه 

پخش  انحصاری  حق  بابت 

پرداخت  بازی ها،  تلویزیونی 

از  مهمی  بخش  که  می کند 

را  باشگاه  سالیانه ی  درآمد 

تشکیل می دهد. این پول از 

انحصاری.  حق  این  فروش  از  می شود؟  تامین  کجا 

خصوصی،  دولتی،  تلویزیون های  کسی؟  چه  به 

دارندگان ماهواره، در یک کالم: از جیب طرفداران، 

هامن رسمایه ی منادین! هامن رسمایه ی منادینی که 

از قضا در شکل بومی بخش دیگری از منبع درآمد 

باشگاه ها هم هستند. با خرید پول بلیط. اما همه 

اما خب! هامن ها  بلیط را ندارند،  که امکان خرید 

امکان خرید آبومنان ماهواره ها و شبکه های مربوط 

از[  ]نفر  میلیون   ۸ از  »بیش  چطور؟  را  اسکای  به 

افرادی که حق پخش ماهیانه ی برنامه های شبکه ی 

می پرداختند   ۲۰۰۸ سال  در  را  بریتانیا  در  اسکای 

برتر  لیگ  برای متاشای مسابقات  اعالم کردند فقط 
آبومنان شبکه را می پردازند.«11

متام  کنیم  تصور  لحظه ای  برای  فقط  بدهید،  اجازه 

شادی  و  تیم  موفقیت  برای  رسمایه گذاری ها  این 

امر الزم  انجام می شود، و خب  هواداران است که 

برای رسمایه گذاری، جذب رسمایه است و موفقیت 

در گروی رسمایه و مگر غیر از این است؟ پس فوتبال 

فوتبال، هیجان کشنده، معجزات  زیبای  ذات  ناب، 

غیرقابل  رسنوشت ساز  لحظاِت  باور،  غیرقابل 

مثل  معجزاتی  شد؟  چه  فوتبال  بودن  پیش بینی 

قهرمانی ناتینگهام فارست و دربی کانتی دهه ی۷۰ 

هم  زودگذر  هیجانات  فوتبال،  امروز  شکل  این  با 
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منی توانند باشد. اگر به لیست قهرمانان لیگ برتر انگلستان 

برمنی خورید،  بیشرت  نام   ۶ به  کنید  نگاه  تشکیل  بدو  از 

منچسرت یونایتد، چلسی، آرسنال، منچسرت سیتی، و دو نام 

نام ها چسبیده اند، لسرت  این  به  که مثل وصله ی ناچسب 

سیتی و بلک برن روِورز. معجزاتی که مثل شمع بی فروغ 

هر دهه یک بار شاید طلوع و البته مثل بلک برن حتی به 

دسته های پایین تر هم سقوط می کنند.

متام  بدانیم  اگر  باشد  منی تواند  و  نیست  قاعده  معجزه، 

این بخش طوالنی و کسل کننده و خواب آور، فقط بخش 

معترب  لیگ های  از  یکی  درگردِش  رسمایه های  از  کوچکی 

امروز  فوتبال  در  موفقیت  رمز  اسم  رسمایه  اروپاست. 

با غول های تجاری بارسلونا و رئال مادرید،  است. اسپانیا 

فوتبال مثل مسی  بزرگ  مالیاتی ستاره های  دور زدن های 

مثل  بزرگی  تیم های  بیگاه  و  گاه  تخلف های  نیامر،  و 

و  میالن  سقوط  مثل  ایتالیا  فوتبال  افتضاحات  بارسلونا، 

التزیو به دسته ی پایین تر در دهه ی ۸۰ و کالچوپولی تیم 

یوونتوس در سال ۲۰۰۶، همه و همه بخش های کوچک 

که  رسمایه ای  منی دانیم.  یا  می دانیم  ما  که  است  دیگری 

جذب این رسمایه ی منادین شده است. و چه چیز از رسمایه 

سیاسی تر؟

فوتبال سیاسی نیست
اگر فوتبال را دنبال کنید، این شعار مبهم را حتام شنیده اید، 

نهادهای متولی ورزش در رسارس  از دیگر  تاسی  به  فیفا، 

دنیا مثل کمیته ی املپیک، معتقد است آلوده شدن ورزش 

فوتبال،  پس  می شود،  ورزش  نابودی  باعث  سیاست،  به 

سیاسی نیست. در فراری به جلو فیفا و البته خیل عشاق 

را  فوتبال  که  می خواهند  از شام  حتی  ملتمسانه  فوتبال، 

سیاسی نکنید! اما سیاست به چه معنا؟

آن بوِد سیاسی، که نهاد فیفا با آن مخالفت می کند، رصفا 

اگر شام در  پایین دستی است،  به معنای  سیاست مردمی 

بلند  سیاسی  تبلیغ  و  برن  بدهید،  سیاسی  شعار  استادیوم 

کنید، روی پیرهنتان جمله ای له یا علیه یک جریان سیاسی 

نقش بسته باشد، شام دارید فوتبال را سیاسی می کنید و 

ای وای!

اما آیا فیفا با سیاست به معنای اقتدار حاکم، قدرت مستقر، 

حفظ وضع موجود و یک کالم اعامل اقتدار از باال به پایین 

مخالف است؟ فیفا سمبل قانون گذاری و نهاد اداره کننده ی 

با معیارهای مورد  اگر ورزشگاه شام  فوتبال در دنیاست، 

نظر فیفا مطابقت نداشته باشد تیم یا باشگاه شام مجاز 

فدراسیون  اگر  نیست،  جهانی  آوردگاه های  در  رشکت  به 

شام مطابق با استانداردهای فیفا نباشد، فوتبال شام فارغ 

از رتبه و جایگاهش در دنیا، تعلیق می شود. اگر بازیکنی 

دیگر  تیم  به  تیمی  از  فیفا  استانداردهای  به  توجه  بدون 

از  معلوم  مدتی  به  را  بازیکن  آن  فیفا  کند،  پیدا  انتقال 

این موارد گفته شده،  البته که متام  بازی محروم می کند. 
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استثنائاتی هم دارد و البته که استثنا قاعده نیست 

می تواند  فیفا  است!  سیاسی  گشنت  استثنا  دنبال  و 

به  را  در جام جهانی  تیم شام  پول جایزه ی حضور 

بهانه ی تحریم سیاسی دولت کشورتان، معلق کند و 

اینها منونه های رفتار سیاسی یک نهاد قدرت نیست؟ 

و  فیفا  در  اداری  و  مالی  فساد  و  ارتشا  و  اختالس 

یک دوجین  و  پالتینی  میشل  و  بالتر  سپ  برکناری 

سال   ۲-۱ در  فیفا  میان رتبه ی  و  عالی رتبه  مدیر 

جهانی  جام  میزبانی  اعطای  آشکار  تخلف  گذشته، 

باالدستی  سیاسی  رفتار  اگر  قطر،  کشور  به   ۲۰۲۲

نیست چه معنایی دارد؟

فوتبال  در  منادین  رسمایه ی  درباره ی  این  از  پیش 

ملی و استفاده ی دولت ها از این رسمایه گفتیم، این 

ملی گرایی ناب سیاسی در جام جهانی، مگر می تواند 

باهم بودگی  از  دیگر  نوعی  اما  باشد؟  غیرسیاسی 

و  مذهبی  اشکال  در  برساخته،  هویت  قالب  در 

می کند.  پیدا  منود  باشگاهی  فوتبال  در  قومیتی 

رنجرِز پروتستان و سلتیِک کاتولیک شهر گالسکوی 

اسکاتلند، فوتبال بازی منی کنند، جنگی که هم زمان 

با بازی این دو تیم در سکوها، بیرون و داخل زمین 

از  نه  آغاز می شود،  یک سوال  با  است،  در جریان 

در  که طرفدارش هستید. چون  تیمی  از  مذهبتان، 

هر حال پاسخ پرسش مذهبی در همین سوال هم 

مشهود است.

اما مگر نه اینکه این زیست، زمان و جغرافیا دارد 

باید  تضاد  این  مکان،  و  زمان  دایره ی  از  بیرون  و 

خودش را در غالبی انضاممی بازتولید کند؟ ترجامن 

تضادهای بیرون استادیوم، در اشکال مختلف درون 

نربِد روی سکوها  آن  است،  بازتولید  قابل  استادیوم 

از  باشگاه ها غیر  اما  برقرار بوده و هست  همیشه 

رسمایه ی  تولید  و  منادین  رسمایه ی  این  مصادره ی 

سکوها  جنگ  بازتولید  صدالبته  و  آن  از  اقتصادی 

وظیفه ی دیگری ندارند: میالن ایتالیا و دو تیم آث 

قطب  دو  به  بدل  زمانی  از  اینرتناسیونال  و  میالن 

مختلف در شهر میالن شدند که تیم آِث، پرچمدار 

حفظ روح ایتالیایی در تیم بود و بخش دیگری از 

عشق فوتبال های شهر میالن معتقد بودند می توان 

از بازیکنان غیرایتالیایی هم استفاده کرد. البته این 

هر دو تیم جایی که منافاتی با هم نداشتند، رسمایه 

راست گرای  نخست وزیر  برلوسکونی  سیلویو  بود، 

ایتالیایی مالک باشگاه آ.ث میالن است و خانواده ی 

موراتی غول نفتی ایتالیایی تا سال ۲۰۱۴ مالک اینرت 
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مالکین  و  فیات  کارخانه ی  با  یوونتوس  بود.  میالن 

تیم های  متام  بازیکنان  بهرتین  ساله  هر  متمولش 

فاشیستی  و سالم  راحتی شکار می کند  به  را  ایتالیا 

رم،  التزیوی  تیم  تیفوسی  طرفداران  مناد  کامکان 

فاشیست  دیکتاتور  موسولینی  بنیتو  محبوب  تیم 

باشگاه  مناد  چگوارا  تصویر  و  است  ایتالیایی، 

بولونیا هنوز هم  تیم  از مارادونا و  ناپولی که بعد 

داخل  در  می شود.  خوانده  ایتالیایی  چپ های  تیم 

ایران جنگ همیشگی پرسپولیسی ها و استقاللی ها 

یا  جهان  یا  آسیا  ایران،  تیم  پرطرفدارترین  ادعای  و 

اصیل بودن یکی و حکومتی بودن دیگری در دورانی 

که هردو تیم دولتی اند و وابسته به وزارت ورزش. و 

متام اینها مگر می تواند بدون مابه ازایی بیرون از این 

چرخه، توان بازتولید این مفاهیم را داشته باشد؟

چنان که در کشورهایی که ستم ملی در آنها وجود 

دارد این هویت رسکوب شده در فرم دیگری بازتولید 

فاشیستی  انگاره های  برابر  در  مقاومت  می شود. 

نهایتا  منجر منی شود،  متفاوتی  امر  بازتولید  به  هم 

دربرابر هویت  اقلیت رسکوب شده  بازتولید هویت 

در  و  اسپانیا   ۱۹۸۲ جهانی  جام  در  مقتدر:  ملی 

جریان بازی اسپانیا- انگلستان، تعدادی از باسکی ها 

به دلیل این که باسک ها توسط دولت مرکزی رسکوب 

می شدند، با پرچم انگلستان انگلیسی ها را تشویق 

می کردند، یا جام جهانی ۹۰ و بازی ایتالیا- آرژانتین 

قهرمان  مارادونا،  که  ناپل  طرفداران  و  درناپل، 

و  میالن  پولدار  برابر شاملی های  در  را  ناپولی  تیم 

تراکتورسازی  یا  می کردند.  تشویق  رم  و  یوونتوس 

که به دلیل تحقیر و رسکوب خلق آذربایجان مامن 

پان فارسیسم  برابر  در  پان ترکیسم  بازتولید  محل  و 
مرکزی می شود.12

برابر  در  کروات  هویت طلبی  مناد  زاگرب  دینامو 

اتلتیکو  ملی گرایی رصب،  مناد  بلگراد  ستاره ی رسخ 

قانونی  بیلبائو مناد هویت باسک که هنوز هم در 

نانوشته کم و بیش متام بازیکنانش یا متولد باسک 

اسپانیا هستند یا باسک فرانسه و با این وجود جزو 

پایین تر  دسته ی  به  هیچ وقت  که  است  تیمی   ۳

سقوط نکرده است. بارسلونا مناد هویت کاتاالن در 

تقابل با دیکتاتوری دوران فرانکو. دورانی که مردم 

صحبت  خودشان  زبان  به  منی توانستند  ایالت  این 

کنند آن هم در تقابل با رئال مادرید تیم سلطنتی 

اسپانیا و تیم مورد عالقه ی فرانکو، با اسطوره ای مثل 

اسپانیا  داخلی  جنگ های  در  که  برنابئو  سانتیاگو 

برای ارتش فرانکو جنگیده بود! و به عنوان پاداش 

امروز  و  شد  فرانکو  عالقه ی  مورد  تیم  همه کاره ی 
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تیم  اختصاصی  ورزشگاه  روی  نامش 

مادریدی می درخشد. هرچند امروز هر 

مناد چیزی  از  غیر  باشگاه ها،  این  دوی 

از آن گذشته ی خون بار یدک منی کشند. 

بازیکنان کاتاالِن تیم ملی اسپانیا بعد از 

قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۰، با پرچم 

یادشان  اما  زدند  افتخار  دور  کاتاالن 

که  مردمی  از  تابستان،  هامن  که  نبود 

به  اعرتاض  در  مادرید  یا  بارسلونا  در 

سیاست های نئولیربالی ریاضت اقتصادی 

زیر باتوم پلیس بودند، حامیتی کنند.

حفظ  خدمت  در  ایده آل،  تصاویر 

بازی  نقش  موجود  وضع  آراستگی 

 ۱۹۷۸ جهانی  جام  در  وقتی  می کنند، 

آرژانتیِن ۲ سال بعد از کودتای نظامی 

۱۹۷۶ که برای صعود به دور نهایی باید چهار گل به 

پرو بزند، و البته با ۵۰ میلیون دالر وام و ۵۳ هزار تن 

غالت هدیه شده به پرو، نه تنها صعود می کند که 

قهرمان جام جهانی ۱۹۷۸ هم می شود، مردم خسته 

از دولت کودتا و کشتار و فضای بسته ی رسکوب و 

رعب و وحشت، در یک اتحاد ملی در فضای فتح 

جام جهانی از یاد می برند که در ۲ سال گذشته چه 

در  می فهمند  دیگرهمه  طرف  واز  آمده  بر رسشان 

من  و  آرومه  چیز  »همه  نظامی  خونتای  آرژانتین 

چقدر خوشحامل«.

۴ سال بعد درست پیش از جام جهانی ۱۹۸۲، جنگ 

ابلهانه ی دولت کودتایی آرژانتین و دولت نئولیربال 

مارگارت تاچر بر رس جزایر مالویناس )فالکلند( که به 

شکست طرف آرژانتینی و تلفاتی بالغ بر ۶۴۹ کشته 

انگلیسی ها  برای  کشته   ۲۵۵ و  آرژانتینی ها  برای 

منجر شد، تا در جام جهانی مکزیک، اعجوبه ای به 

نام مارادونا ظهور کند و یک تنه نه تنها دومین جام 

اتحاد دولت–ملت هدیه  به  را  آرژانتینی ها  جهانی 

کند، که با گل معروف »دست خدا« و گل بعدی که 

بعد از دریبل ۷ انگلیسی به مثر رسید، انتقام غرور 

را  آرژانتینی ها  شکست خورده ی 

از انگلیسی ها بگیرد!

فوتبال اصال سیاسی نیست، فقط 

وقتی  بس  و  است  »فیرپلی« 

درست پیش از جنگ بالکان، متام 

با  جنگ  در  که  نفرتی  و  خشم 

وحشی گری متام به نسل کشی های 

بعدی منجر شد، در بازی دینامو 

بلگراد،  رسخ  ستاره ی  و  زاگرب 

متاشاگران  بین  و  سکوها  روی  از 

به  شد،  رشوع  کروات  و  رصب 



199

و  کرد  مداخله  پلیس  وقتی  و  کشید  زمین  میان 

بازیکنان  گرفت،  کتک  زیر  را  کروات  تیم  هواداران 

دینامو و از جمله بازیکن شاخص سال های بعد تیم 

ایتالیا، زوامنیر بوبان،  ملی کرواسی و باشگاه میالن 

در دفاع از متاشگران با لگد به پلیس حمله ور شدند.

منایش  دیگر،  مثال  انبوهی  همراه  به  مثال ها  این 

درون  انضاممی  زیست  است،  انضاممی  زیستی 

محیط ورم کرده ی استادیوم ها، کانون های هواداران، 

بوقچی ها. زیستی  لیدرها، و صدای بوق  شعارهای 

که به تشکیل تیفوسی ها، اولرتاها و هولیگان هایی 

و  ایتالیا  و  انگلستان  در  که  می انجامد  فوتبال  در 

متایالت  پلیس،  با  درگیری  در  را  هویتشان  روسیه 

فاشیستی ضدبیگانه–دیگری و اوباش گری می یابند، 

و در ایران، در به رسمیت شناخته شدن شغل لیدر-

نظامی- مدیران  عمل چامق  در  و  باشگاه،  کارمند 

تا  استادیوم ها  نبض  گرفنت  در  ایران،  فوتبال  دولتی 

بار دیگر فضا به سمت آخرین شورش سکوها در ۲۷ 

بهمن ۶۸ پیش نرود.

فوتبال به عنوان یک حوزه ی اجتامعی در ارتباط با 

حوزه های اجتامعی دیگر و از دل روابط دیالکتیکی 

نه  می شوذ،  سیاسی  که  است  اجتامعی  مناسبات 

چون ذات سیاسی دارد یا نه، چون در دنیای خارج 

این  درون  منی کند.  زیست  اجتامعی  روابط  این  از 

چهارچوب دیالکتیکی؛ اقتصاد فوتبال، نهاد و متولی 

از  بخشی  همه  منادین  رسمایه ی  و  دولت  فوتبال، 

این کنش اجتامعی و بدون تردید در هردو معنای 

گفته شده، سیاست باالدستی و سیاست مردمی، به 

غایت سیاسی اند.

فوتبال، احساس جهاِن بی احساس
یک  بداخمی  با  حجاریان،  سعید  پیش  سال  چند 

اعرتاضی- جمع های  نقد  در  اصالح طلب  تحلیلگِر 

فوتبالی مردم ایران، و با قرض کردن اصطالح ملپن–

و  مجهول  عبارت  مارکسیستی،  ادبیات  از  پرولتاریا 

یا  این جمع ها  تا  را ساخت،  بی معنای ملپن–بورژوا 

در  را  ایران  متوسط  طبقه ی  اوباش گری  او  زعم  به 

نیاز  بالقوه گی  حال  این  با  کند،  تحلیل  ارتباط  این 

به هم هویتی، نشان از آن داشت که این تضادها از 

بیرون می زنند  واقعی و زیست طبیعی  زندگی  دل 

است  واقعیتی  در چشم  پاشیدن  خاک  کتامنش،  و 

که دیر یا زود از سوی دیگری، رخ منایی خواهد کرد.

جهاِن  احساس  ستم دیده،  مخلوق  آه  »مذهب  اگر 
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جان  و  بی احساس، 

است،  بی جان  اوضاعی 

افیون  مذهب  ]و[ 

فوتبال  توده هاست«، 

متام  از  نابی  مثال  امروز 

را  گفته شده  نشانه گان 

و  مناد  می کشد:  یدک 

برای  می سازد،  اسطوره 

بیگانه شده ی  انسان 

همبستگی  ۲۱ام  قرن 

و  جایگزین  و  می آفریند 

هم طراز هویت ملی، شور 

می سازد،  شبه فاشیستی 

هویت طلبانه  غرور  با 

و  شکست ها  جایگزین 

مناسک اش  و  معبد  و  نهاد  با  می شود،  نارسایی ها 

گاهی  فوتبال  می کند.  تولید  و  جذب  رسمایه 

جایگزینی برای بروز زیستی واقعی می شود، گاهی 

التیام  گاهی  واقعی،  زیست  فراموشی  برای  دلیلی 

گاهی جنگ  زخم،  انتقام ستاِن  گاهی  و  است  زخم 

میدان  از  خارج  جنگ  جایگزین  گاه  و  می آفریند 

افیون  تنها  نه  اگر  فوتبال،  اینکه  خالصه  می شود. 

دنیای مدرن، اما بدون تردید افیون توده هاست.

 ۷۰ و   ۶۰ دهه ی  در  لیورپول  افسانه ای  تیم  رسمربی    -1

میالدی، این جمله برای متام فوتبالی های ایرانی، یک مابه ازا 

دارد، امیر حاج رضایی، کارشناس تلویزیونی فوتبال ایران

2-  اگر احیانا گذارتان به یوتیوب افتاد و این بازی را رسچ 

یک  پایانی  گل  از  بعد  بازی،  انگلیسی  گزارشگر  کردید، 

البته  جمله ی کلیدی دارد، او که به وجد آمده با فریاد و 

ُمقطع می گوید:...و دقیقا به همین دلیل است که ما فوتبال 

را دوست داریم.

Neil Postman  -3 

 Amusing ourselves to 4-  کتاب رسگرمی تا رسحد مرگ

death

5-  اشاره به اشغال هلند در جتگ جهانی دوم که ارتش 

آملان دوچرخه های هلندی ها را ترصف کرده بود.

6-  یکی از جدیدترین این تقابل ها، بازی آلبانی و رصبستان 

استقالل طلبان  پرچم  بازی  انتهای  در  که  بود   ۲۰۱۴ اکترب 

کوزوویی استادیوم را به میدان جنگ بازیکنان و طرفداران 

دو تیم بدل کرد.

7-  استادیوم های رم باستان، محل جنگ گالدیاتورها

8-  آن روز در استادیوم بودم و یکی از کسانی که جنازه ها 

و زخمی ها را از زیر خروارها آدم بیرون می کشید، یکی از 

تراژیک ترین تصاویر متام زندگی ام.

بسازیم؟«  جهان  قهرمان  تیم  »چگونه  مقاله ی    -9

https://goo.gl/iaBkWJ    بی بی سی فارسی

https://goo.gl/1Ztb0S   10 -  نگاه کنید به گاردین

11-  کتاب روزی روزگاری فوتبال، نوشته ی حمیدرضا صدر، 

صفحه ی ۱۴۶، چاپ دوم

12-  فقط برای لحظه ای آن برنامه ی ۹۰ با سوال پیامکی 

تصویر خیل  و  آورید  به خاطر  را  ایران  تیم  پرطرفدارترین 

مبنی  اعرتاضشان  و  تراکتورسازی  تیم  طرفدار  معرتضین 

تیم  از  طرفداری  در  برنامه  به  پیام هایشان  نرسیدن  بر 

محبوبشان.

https://goo.gl/iaBkW
https://goo.gl/1Ztb0S


شامره ی  چند  در   ،2016 سال  در  اشپیگل  مجله ی 

دست های  و  فساد  مورد  در  مهمی  مطالب  پیاپی 

پشت پرده در مافیای فوتبال منترش کرد. اشپیگل 

افشای  از  بعد  که  بود  نرشیه ای  هشت  از  یکی 

که  »فوتبال لیکس«1  نام  به  پالتفرمی  در  اسنادی 

با  می دانست،  ویکی لیکس  از  متاثر  را  خودش 

»شبکه ی  نام  به  همکاری  شبکه ی  یک  تشکیل 

همکاری های مشرتک تحقیقاتی اروپا«. سه متنی که 

ما برای ترجمه برگزیده ایم در 

شامره ی 51 مجله ی اشپیگل، 

در دسامرب 2016 منترش شده 

یکی  روابط  به  تنها  و  است 

از باندهای مافیایی حاکم در 

دنیای فوتبال می پردازد.

قلمرو  فوتبال  واسطه گری 

درنده ی  حیوانات  جدید 

این  است.  رسمایه داری 

آنچه  مانند  ندرت  به  مسئله 

رشکت  مدارک  محتویات  در 

دارد،  وجود  دوِین  ورزشی 

می شود.  دیده  روشنی  بدین 

با  مهیج  صعود  یک  داستان 

و  کثیف  روش های  و  پول 

چندش آور.

تازه واردی.  تجارت  این  در  تو 

او رییس باشگاه رئال مادرید 

یک  می خواهی  تو  است. 

بفروشی.  او  به  را  بازیکن 

چنین  روز  هر  احتامال  او 

پیشنهادی را دریافت می کند. 

برای او پبشنهاد تو فقط یکی از بیشامر پیشنهادی 

است که دریافت می کند و او رییس بزرگرتین باشگاه 

جهان است. پس نقشه ی تو چیست؟ قدمت دارترین 

نقشه ی موجود: سکس. پس از آن تو، رشکت ورزشی 

ورزشی  رشکت های  بی وجدان ترین  از  یکی  دوین، 

جهانی و او کامکان فقط یک مرد است.

در  میامی  در  مادرید  رئال   2013 اوت  ماه   7 در 

فینال یک  این  و  دارد  بازی  مقابل اف سی چلسی 

حقیقت  در  که  است  تابستانی  مسابقات  دوره ی 

کاپ قهرمانی در آن اهمیتی ندارد، کاپی که مثال آن 

را یک کارخانه ی آبجوسازی اهدا کرده است، بلکه 

انشاءاهلل، سالطین!
مرتجم: میال مسافر
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مهم هزینه ی ورود به »بازی«ای است که مبلغ آن 

بازی  این  تعیین شده و چندین میلیون است.  قبال 

برای رشکت دوین، یک رشکت تازه وارد جاه طلب در 

قرار است  فوتبالیست ها،  با  انسان  تجارت  عرصه ی 

مهم ترین بازی سال شود. مسابقه ای که نتیجه ی آن 

نه روی چمن بلکه در یک آپارمتان لوکس، یک شب 

قبل از بازی مشخص می شود.

رشکت دوین یک سال پیش از این در ازای مبلغی 

ناچیز حق انتقال یک بازیکن به نام جفری کندوگبیا 

که در تیم اف سی ِسویا بازی می کرد را خرید. اکنون 

اگر باشگاه دیگری 20میلیون یورو برای او بپردازد، 

سویا انتخاب دیگری ندارد. بدین ترتیب اسپانیایی ها 

باید به او اجازه دهند که باشگاه را ترک کند: یعنی 

قرارداد آنها را به انجام این کار مجبور می کند.

بنابراین دوین رسیعا تالش می کند باشگاهی را پیدا 

بپردازد.  میلیون   20 کندوگبیا  جفری  برای  که  کند 

رییس  و  مادرید  رئال  از  بهرتی  موقعیت  چه  پس 

در  و  فلوریدا  در  احتامال  که  پرز«  »فلورنتینو  آن 

در  حوصله اش  تابستانی  فوتبال  بازی های  جریان 

عاریف،  خانواده ی  که  جایی  است.  رفنت  رس  حال 

مربعی  650مرت  خانه ی  یک  دوین،  رشکت  مالکان 

خصوصی  جزیره ی  که  دارند  زندگی  فیرشآیلند  در 

ثرومتندان بسیار بزرگ است.

عاریف  دوین،  ورزشی  رشکت  رییس  اوت،   6 در 

عاریف چندین خرب از طریق واتساپ روی موبایلش 

دریافت می کند که فرستنده ی آن کسی نیست جز 

در  »من  اوست:  ورزشی  مدیر  که  لوکاس«  »نلیو 

»من  بود«.  عالی ای  روز  »دیروز  هستم«.  میامی 

چند تن از روسای باشگاه ها را همراه کردم و حتی 

فلورنتینو هم آمد. خیلی خنده دار بود. او کراواتش 

را هم درآورد و رقصید«. آنها با هم به کالب موکای 

در ساحل میامی رفتند. کالبی که به داشنت دخرتان 

به  بیشرت  لباس کارشان  سکسی ای مشهور است که 

بسته بندی هدایایی برای باز کردن شباهت دارد.

فردا  که  است  قرار  »حاال  بود:  داده  ادامه  لوکاس 

برنامه در آپارمتان فیرشآیلند ادامه پیدا کند.«، »من 

آنجا  به  دخرت  چند  که  بدهم  ترتیبی  می خواهم 

»البته  فلورنتینو«.  »برای  خودمان«،  »برای  بیایند«، 

است  قرار  که  کرد  اعتامد  »ویولت«  به  بشود  اگر 

عاریف  عاریف  بیاورد.«  اینجا  به  را  تلفنی  دخرتان 

در پاسخ به او گفته: »برادر! من تا حاال این زن را 

ندیده ام«، »هر کاری که می خواهی بکن«. عاریف 

از  از لوکاس می خواهد که عکس های خانوادگی را 

دیوار بکند و اتاق پدر عاریف را هم قفل کند. لوکاس 

اما مخالفت می کند: »من این اتاق را به فلورنتینو 

»به  می شود:  تسلیم  عاریف  عاریف  داد«.  خواهم 

پاسخ  لوکاس  کندوگبیا«.  برای  یورو  20میلیون  ازای 

او  به  اینقدر  که  است  دلیلی  تنها  »این  می دهد: 

رسیدگی می کنیم«.

»شب  می گوید:  موجزی  متاس  در  لوکاس  بعد  روز 

احتامال  بردم.  خانه  به  خود  با  را  فلورنتینو  گذشته 

آن  بدون  البته  می کنم.  را  کار  همین  هم  امروز 

بود«  کرده  دل خوش  آن  به  دوین  که  موفقیتی 

15میلیون  تنها  »رئال  می کند:  اضافه  مایوسانه  و 

می پردازد«. 15 میلیون کافی نیست تا سویا را مجبور 

به فروش بازیکنش کند. پس لوکاس باید دوباره در 

تا  باید پدرم دربیاید  جستجوی خریدار باشد: »من 

کسی را پیدا کنم که این مبلغ مرشوط در قرارداد را 

برای کندوگبیا بپردازد.«

سه هفته بعد دیگر صحبتی از رئال در میان نیست، 

به  دوین  رشکت  است.  موناکو  باشگاه  نوبت  بلکه 

این ترتیب از بازیگران سودی می برد که تنها با سود 

حاصل از تجارت مواد مخدر قابل قیاس است، یعنی 

رییس  با  آشنایی  اما  ماه.   13 در عرض  درصد   524

رئال مادرید هم برای دوین به وضوح منفعت داشته 

است، هرچند به اشکال دیگری. لوکاس در مورد رئال 

مادرید می گوید: »رابطه ی من با آنها از تیتانیم هم 

محکم تر است.«

گفته  که  سکس پارتی ای  مورد  در  او  پرز؟  خود  و 

داشته  رشکت  آن  در  میامی  ساحل  در  می شود 
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نداشته  برخورد  هیچ کس  با  شب  آن  که  می گوید 

است. و ادامه می دهد: البته این روزها در دیسکو 

است؛  رفته  هم  موکای  کالب  به  احتامال  و  بوده 

بنابراین شاید کسانی از میان صدها مشرتی ای که در 

آنجا بوده اند از او عکسی هم گرفته باشند، اما چیز 

بیشرتی در کار نبوده است. او نه با کسی مالقات 

کرده و نه در پارتی ای رشکت داشته است. رئال هم 

هرگز به کندوگبیا عالقه نشان نداده است و کسی 

هم تالش نکرده که او را به رئال پیشنهاد دهد. و 

کار  دوین  با  هرگز  باشگاه  می داند  او  که  جایی  تا 

مشرتکی انجام نداده است.

این که پرز، که دستی هم در  بر  هیچ مدرکی دائر 

کار ساخت وساز دارد و هم چنین از روسای کنرسن 

یا  و  لوکاس  دعوت  واقعا  است،  آملان   هوخ تیف 

پذیرفته  را  این چنینی  عاشقانه« ی  »پیشنهادهای 

بین عاریف و  نه در نوشته های رد و بدل شده  یا 

لوکاس وجود ندارد. کسی چه می داند؟ شاید لوکاس 

می خواسته نزد رییسش کمی بزرگنامیی کرده باشد. 

ورزشی  بازاریابی  سایت  در  پرز  از  نوشته یی  اما 

دوین توجه را به خود جلب می کند: »ما باید روی 

تجربه ی  با شام  ما  کنیم.  تاکید  بودن شام  حرفه ای 

درباره ی  می گوید  پرز  داشتیم.«  نقصی  و  بی عیب 

این باره  در  به هرحال  و  ندارد  توضیحی  جمله  این 

چیزی به خاطر منی آورد.

پیش  هفته  دو  کثیف:  فوتبال  کثیف،  نقشه های 

همکاری های  »شبکه ی  در  همکارانش  و  اشپیگل 

مشرتک تحقیقاتی اروپا« تصمیم گرفتند ارسار مربوط 

به تجارت بین املللی فوتبال را افشا کنند. از آن زمان 

چگونگی  درباره ی  مضحک  داستان هایی  تاکنون 

فوتبال،  گران قیمت  ستاره های  مالیاِت  از  فرار 

فضای فوتبال را تکان داده است. دیگران درباره ی 

روش های داللی فوتبالیست ها و قراردادهای عجیب 

و غریب در بوندس لیگا و روابط حاکم بر این بخش 

نوشته اند که در آن پول نقش اصلی را ایفا می کند و 

عشق به باشگاه توهمی بیش نیست.

پول  که  می شود  داده  نشان  دوین  مورد  در  اکنون 

چگونه از منابع نامعلوم به فوتبال رسریز می شود و 

همراه با پول فلسفه ی معامله هم به چیزی تبدیل 

از فیلم های مافیایی می شناسیم.  می شود که آن را 

شناخته شده  چندان  عمومی  افکار  برای  که  دوین 

این  درمی آورد:  پول  بزرگ  ستارگان  نام  با  نیست 

رشکت نیامر را، که گران ترین ستاره ی فوتبال جهان 

است، به بازار عرضه می کند، در کنار آن مدتی است 

که  را،  بکام  دیوید  مانند  حرفه ای ای  فوتبالیست 

بزرگ  یک سمبل  به  است،  بوده  گران ترین ها  جزو 

رسیع ترین  هم چنین  است.  کرده  تبدیل  تبلیغاتی 

مشرتیان  لیست  در  بولت  یوسین  یعنی  جهان  مرد 

دوین قرار دارد. و بوریس بکر، مشهورترین آملانی ای 

است که قراردادهای تبلیغاتی اش را از طریق دوین 

می بندد.

دوین نه تنها کندوگبیا، مردی 20 میلیونی، را تحت 

فرانسه  ملی  تیم  بازیکن  اکنون  که  داشت  قرارداد 

که  میلیونی،  مانگاال، مردی 30  الیاکیم  بلکه  است، 

فالکائو،  رادامل  و  می کند  بازی  والنسیا  در  اکنون 

مردی 40 میلیونی، که امروز در موناکو بازی می کند، 

 7 هم چنین  و  بوده اند.  دوین  با  قرارداد  طرف  نیز 

بازیکن هلندی باشگاه »اف سی توئنته« که نزدیک 

بود به خاطر معامالت مخفیانه با دوین با محرومیت 

مواجه شود. باشگاه ورزش هامبورگ در آملان هم در 

حال تصمیم گیری برای یافنت راه های رسیدن به پول 

برای بازیکن های مازادش از طریق نزدیکی به دوین 

از  یکی  به  عاریف  عاریف   2015 جوالی  در  بود. 

دوستان طرف معامله اش می نویسد: »ما در آستانه ی 

بسنت قرارداد همکاری با هامبورگ هستیم.«

با کمک »فوتبال لیکس« نشان داده می شود که چه 

کسی پشت رشکت دوین قرار دارد و مسبب صعود 

پاک  سطح  این  پشِت  کثافِت  چیست.  آن  رسیع 

مخفی.  پستی  صندوق های  دروغ.  می شود:  آشکار 

را  باشگاه ها  و  می بندند  را  دهان  که  قراردادهایی 

مجبور به فروش بازیگران می کنند. رشکت هایی که 
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تنها آدرس موجود از آنها آدرس یک صندوق پستی 

تا امروز در پشت آن  است و خاندان مالک دوین 

از  را  پولشان  آنها  نداند  کسی  تا  شده اند  مخفی 

می توان  موجود  مدارک  مبنای  بر  می آورند.  کجا 

الیگارشی های  با  چگونه  عاریف  خاندان  که  گفت 

مورد  چقدر  دارند،  پیچیده  ارتباط هایی  قزاقستان 

اعتامد خانواده ی رجب اردوغان، رییس جمهور ترکیه 

هستند )مراجعه کنید به گزارش اولگا! مشرتی سکس 

عاریف ها  چگونه  و  شامره(.  همین  در  می خواهد 

با کمک چهره هایی که گفته می شود بهرتین روابط 

با  مشکوکی  قراردادهای  دارند،  روس  مافیای  با  را 

دونالد ترامپ در آمریکا داشته اند. )مراجعه کنید به 

گزارش منابع مشکوک در همین شامره(

اسم  دارد،  قرار  لندن  در  آن  مرکز  که  رشکت،  این 

دروغی  آن  ظاهر  است:  فوتبال  تجارت  برای  رمزی 

زیبا است و حقیقت تلخ عمیق تر آن در اعداد و در 

است.  نهفته  پنهانی  توافقات  و  قراردادها  بندهای 

دوین  امروز  فوتبال،  و  است  فوتبال  امروز  دوین، 

است.

جانوران درنده
25 ماه مه 2013 در استادیوم ومبلی لندن رسنوشت 

دورمتوند  تیم  درمسابقه ی  آملان  فوتبال  در  قدرت 

لیگ  در  آملان«  نهایی  »بازی  عنوان  به  بایرن  علیه 

هواداران  که  هامن قدر  می شود.  تعیین  قهرمانی 

ساختامن  یک  در  »آنها«  هستند،  هیجان زده  تیم 

آرامند.  سنت جیمز  گران قیمت  منطقه ی  در  اداری، 

خیابان  در  واقع  ساختامنی  هفتم  طبقه ی  اینجا 

چارلز دوم، محل رشکت رسمایه گذاری ورزشی دوین 

است. عاریف عاریِف 27 ساله که دو سال پیش این 

رشکت را با اتکا به ثروت خانوادگی راه انداخته، در 

حال شامرش کسانی است که می خواهد در جایگاه 

مخصوص متاشاگران در استادیوم جای دهد. روشن 

نلیو  برای  برای خودش و یک جا  است که یک جا 

لوکاس مدیر ورزشی رشکتش نیاز دارد. او چندین جا 

نظر  در  بازیکنان  مشاوران  و  ورزشی  مدیران  برای 

برای  گذاشنت جایی  کنار  نباید  و هم چنین  می گیرد 

»پرت لورسن« آملانی را فراموش کند که در کارخانه ی 

کشتی سازی اش در شهر برمن بزرگ ترین کشتی های 

تفریحی لوکس را می سازد. رضری ندارد آدم با کسی 

آشنا باشد که ثرومتندترین مردان جهان را می شناسد.

اما افراد ویژه در لیست مهامنان او کسان دیگری 

بقای  برای  بلکه  تنها خیلی مهمند  نه  آنها  هستند. 

یعنی  دارند،  ویژه ای  اهمیت  هم  دوین  رشکت 
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و  ساشا  او  قدیمی  رفقای  و  عاریف  توفیق  پدرش، 

الکساندر ماشکویچ است و  نام کامل ساشا،  آلیک. 

آلیک به اسم علی جان ابراهیمویچ شناخته می شود.

»سه  الیگارشی  سوم  دو  یکدیگر،  کنار  در  دو،  این 

قزاق« افسانه ای هستند که با کنرسن ای.ان.آر.سی 

خود، تجارت سودآوری در پردازش مواد خام را در 

متام  دارند  اجازه  آنها  که  دهه هاست  دارند.  دست 

سود میلیاردی منابع معدنی بی انتهای قزاقستان را 

به حساب شخصی خودشان رسازیر کنند تا بتوانند 

چیزهایی را بخرند که برای شهرت یک الیگارش به 

برای  است:  نیاز  درست وحسابی  ولخرجی  عنوان 

مثال ماشکویچ یک رولزرویس فانتوم وی، دو بنتلی، 

یک فراری، یک المبورگینی و شش مرسدس بنز دارد. 

او در عرض دو روز در فرانسه 2،1 میلیون یورو برای 

]خرید[ جواهرات، ساعت و لباس خرج کرد.

تنها  که  قدرمتند  غارتگرانه ی  سیستم  یک  در 

طرق  به  دیکتاتور،  نظربایِف  سلطان  خانواده ی 

مختلف میلیاردها را در اختیار گرفته است، موفقیت 

نیست.  ممکن  باال  از  بدون حامیت  الیگارشی  یک 

دیپلامت های آمریکایی ماشکویچ را به عنوان دوست 

نزدیک حاکم قزاقستان که از 1990 در قدرت است، 

دسته بندی می کنند. و خاندان عاریف هم در شامر 

کسانی اند که مورد لطف بیشرتی قرار دارند.

عالیه، خواهر عاریف عاریف در یک َچت درباره ی 

تا  می کند  کمک  بابا  به  »او  می نویسد:  ماشکویچ 

در  برادرش  کند«.  حفظ  را  خود  اصلی  کسب وکار 

جواب می نویسد: »بله، او یک دوست بزرگ است«. 

تجارت مواد اولیه هامن »کسب وکار اصلی«ای است 

ورزشی  رشکت  رسنوشت  هم چنین  و  همه چیز  که 

بدین  و  دارد.  بستگی  آن  به  لندن  در  تازه تاسیس 

به  قهرمانی  جام  فینال  به  مدعوین  لیست  ترتیب 

منشا سیاه یک امپراطوری خانوادگی برمی گردد که 

اکنون می خواهد سلطه اش را بر فوتبال هم اعامل 

کند.
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توفیق، برادر بزرگرتو رفیک، برادر کوچکرت در پایان 

باید  که  گرفتند  قرار  جایی  در  دقیقا   80 دهه ی 

می بودند تا با پرش از کمونیسم به قلمرو حیوانات 

درنده خوی رسمایه داری در زمان تعویض سیستم در 

نقطه ی درست فرود آیند. یعنی در آغوش کسانی که 

به چیزهایی دست یافتند که دیگر از آنها به عنوان 

منی شد.  حفاظت  شوروی«  نظام  در  مردم  »اموال 

از  توفیق  و  می کرد  زندگی  قزاقستان  در  خانواده 

دهه ی 70 در آنجا با سمت رییس بخش هتلداری 

در وزارت بازرگانی مشغول به کار بود.

از شغلش دست  او  از فروپاشی شوروی  بعد  کمی 

کشید و شغل آزاد برگزید. اما برادرش، رفیک از سال 

پست  یک  در  بازرگانی  و  صنایع  وزارت  در   1991

کلیدی قرار گرفت. او اولین رابط با خارجیانی شد 

که خواهان رسمایه گذاری در بخش تجارِت فسفر و 

آلیاژ آهن بودند.

آن  از  پس  چگونه  عاریف ها  که  نیست  مشخص 

برای  توفیق  که  است  اما روشن  رسیدند.  ثروت  به 

دو  می کرد.  کار  سیمون  و  دیوید  روبن،  برادران 

نود  دهه ی  اواسط  تا  که  هندی االصل  انگلیسی 

صنایع آلومینیوم را در اختیار گرفته بودند. کنرسن 

به  رسمایه داری  درنده ی  حیوان  یک  عنوان  به  آنها 

داشنت سودهای گزاف و اعامل روش های بیرحامنه، 

پرداخت مزدهای ناچیز و آلوده کردن محیط زیست 

شهرت داشت. و در این میان توفیق عاریف »منبع 

نیز  عاریف  عاریف  پرسش  که  بود  آنها  مطمنئ« 

سال ها بعد چنین نامیده شد.

آنچه که بعدها پیش آمد »جنگ آلومینیوم«، یعنی 

جنگ تعیین قلمروها بود که برادران روبن در پایان 

دادند، گلوی برخی  از دست  را  امپراتوری خود  آن 

رضب  به  یا  و  شد  بریده  آنها  کنرسن  مدیران  از 

توفیق  احتامال  دادند.  از دست  را  گلوله جان خود 

شد  ناپدید  قزاقستان  در  دلیل  همین  به  عاریف 

مارس  در  جوان  عاریِف  عاریف  رفت.  ترکیه  به  و 

2014 در این مورد نوشته است: »زمانی که تجارت 

با جنایات سازماندهی شده درآمیخت )که آن روزها 

اجتناب ناپذیر بود( محل را ترک کرد.«

رفیک، برادر توفیق اما ماند و دقیقا به این خاطر 

که در کنار »سه قزاق«، ماشکویج، ابراهیمویچ و نفر 

خانواده ی  گرفت.  قرار  شودییف  پاتوخ  یعنی  سوم 

عاریف با کسب یک سود مناسب از آشفتگی نجات 

نود  دهه ی  اواسط  از  آنها  صورت  هر  در  یافت. 

کارخانه ی »آسی سی پی« را در کنرتل داشتند که یکی 

از بزرگرتین مراکز تولید مواد شیمیایی با فلز کروم 

بود. چه کسی به عاریف برای این کار پول داد؟ برای 

»کسب وکار اصلی«ای که به نوشته ی عاریِف جوان 

ساشا ماشکویچ در سال 2013 هم هنوز برای آن یک 

پرداخت  منبع  بنابراین  »دوست« محسوب می شد. 

پول به احتامل زیاد الیگارشی سه نفره بوده است. 

کنرسن آنها از قضا بزرگرتین معادن کروم را هم در 

باید  عاریف  کارخانه ی  کروم،  بدون  و  دارد  اختیار 

تعطیل می شد.

رسوایی پشت رسوایی
بین  است.  پول  چاپ  ماشین  یک  »آسی سی پی« 

اساس  بر  خانواده  این   2014 تا   2004 های  سال 

از  دالر  میلیون   400 مبلغ  خودش  داخلی  آمارهای 

سود  کروم  با  شیمیایی  فرآورده های  فروش  بابت 

که  بود  مبادا  روز  برای  ذخیره ای  این  است.  کرده 

نه  داشت.  مهارت  آن  پس انداز  در  عاریف  رفیک 

خانواده  برای  نیز  توفیق  برادرش  بلکه  رفیک  تنها 

از  بعد  توفیق  است.  کرده  کسب  درآمد  میلیون ها 

زنجیره ای  هتل های   1993 سال  در  ترکیه  به  فرار 

پنج ستاره ی »ریکسوس« را راه اندازی می کند. عالوه 

ترکیه  ساختامن سازی  رشکت  بزرگ ترین  به  این  بر 

که  است  روشن  کامال  می پیوندد.  »سیمبول«  یعنی 

می گرفتند.  قزاقستان  از  دولتی ای  قراردادهای  آنها 

برای منونه قرارداد ساخت دانشگاه آستانه که البته 

به نام دیکتاتور »دانشگاه نظربایف« نامیده شد یا 

برای ساخت »پیرامید«؛ محلی برای برگزاری جشن ها 
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و مراسم هایی که به دستور 

حاکم مطلق بر پا می شود.

توفیق  جدید،  هزاره ی  در 

متحده  ایاالت  به  عاریف 

را  کار خود  و  کرد  مهاجرت 

او در آنجا یک  توسعه داد. 

مستغالت  و  امالک  رشکت 

تاسیس  »بایروک«  نام  به 

با  و  رفت  نیویورک  به  کرد، 

حیله گرترین  مشهورترین، 

مناقشه ترین  مورد  و 

یک  و  هتل  یک  موجود  ساختامن سازی  رشکت 

ترامپ،  دونالد  با  یعنی  ساخت،  مجموعه آپارمتان 

رییس جمهور آتی ایاالت متحده ی آمریکا.

هر چیز که توفیق عارف روی آن دست می گذاشت 

موارد  برخی  در  و  مشکوک  جریان  یک  به  اغلب 

]در  می شد.  ختم  رسوایی  یک  به  بیشرت،  چیزی  به 

فریب  که  می کردند  احساس  رسمایه گذاران  انتها[ 

خورده اند؛ آن میان خط و ربطی با یک رسمایه گذار 

جوان  بسیار  »مانکن«های  و  داشت  وجود  متقلب 

و  عاریف  و  ددی  شوگر  سس  با  اوکراینی  و  روس 

دوستانش، برنامه ی کاملی برای یک بدنامی. عاریف 

تکذیب  می شد  متهم  آنها  به  که  را  چیزهایی  دامئا 

مصون  قانونی  مجازات  از  هم  همیشه  و  می کرد 

واحد  یک  این که  از  بعد  ترکیه  در  ولی  می ماند. 

روی  را  سه قزاق  جمع  متام  و  او  پلیس  کامندویی 

»مانکن«ها  با  لوکس  تفریحی  کشتی  یک  عرشه ی 

گیر انداخت، چند هفته رسخط خربها بود.

و حاال این آن خاندانی است که می خواهد در 2011 

تجارتی جدید یعنی فوتبال را تسخیر کند. بازاری که 

کارشناسان درآمد سالیانه ی آن را حدود 20 میلیون 

یورو تخمین می زنند که در آن قیمت ها مثل قیمت 

جدید  بازاری  می رود.  باال  استخراج شده  تازه  نفِت 

برای جانوران درنده.

پول ها را رفیک می دهد. او از سال 2011 تا 2015 

کرده  پرداخت  یورو  میلیون   75 حدود  در  چیزی 

که  هستند  کسانی  تنها  توفیق  و  رفیک  است. 

می توانند در مورد ثروت خانوادگی تصمیم بگیرند. 

مردی که قرار است تجارت جدید را در دست بگیرد 

عاریف عاریف، پرس توفیق است. او باید نشان دهد 

در عرصه ی ورزش چه می تواند بکند و چه در چنته 

دست  در  را  خانوادگی  کسب وکار  بعدها  تا  دارد، 

کارخانه ی  است:  مهم  واقعا  فعال  که  آنچه  بگیرد. 

مستغالت  و  امالک  معامالت  است،  شیمیایی  مواد 

لیاقت  اما  عاریف  عاریف  ساخت وساز.  صنعت  و 

با  منطبق  او  روش های  داد.  خواهد  نشان  را  خود 

روش های خانوادگی است: کثیف و موفق.

»ما میلیونر خواهیم شد«
زمانی که عاریف عاریف در سال 2011 وارد تجارت 

فوتبال شد، اطالع چندانی در این بخش نداشت و 

این  در  کارش  تقریبا  هم  لوکاس  ورزشی اش  مدیر 

تجارت متام بود. لوکاس به تازگی با پدرخوانده اش، 

بود.  شده  جدا  او  از  و  کرده  دعوا  زهاوی«  »پینی 

یک  فوتبال  واسطه گری  عرصه ی  در  که  زهاوی 

لوکاس  بود  احساس کرده  افسانه محسوب می شد، 

به او خیانت کرده است و لوکاس را تهدید کرده بود 

که »تو بزرگرتین اشتباه زندگی ات را مرتکب شدی«، 

انجام  به  قادر  دیگر  تو  و  ندارم  تو  با  کاری  »دیگر 
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کاری نخواهی بود.«

زهاوی اما در این مورد اشتباه می کرد. لوکاس تنها 

این صنعت  به ستاره ی  تبدیل  در عرض چهار سال 

می شود و همراه با او »رشکت ورزشی دوین« هم 

رشد می کند، یعنی رشکت تازه تاسیس عاریف برای 

رسمایه گذاری های ورزشی.

ساله   34 لوکاس  نلیو  و  ساله   27 عاریف  عاریف 

آینده  تخیل  میان  مرز  در  جوان  مرد  دو  هستند، 

»چه  می کند:  شادی  نلیو  خودبرتربینی.  جنون  و 

عاریف  و  پول!!!«  پول،  بندازیم!!!  راه  تجارتی 

پاسخ می دهد: »ما را در ده سال آینده تصور کن. 

انشاالله، سالطین!« و دوباره نلیو: »اصل اساسی ما 

را فراموش نکن: با هم و برای همیشه. ما برنده و 

آنها به خود  این ترتیب  به  میلیاردر خواهیم شد.« 

به سلطان  تبدیل  تا  ده ساله می دهند  یک فرصت 

شوند اما تنها سه سال طول کشید تا گروه دوین به 

سوددهی برسد.

سبک  است،  گانگسرتی  رپ  به  شبیه  آنها  زبان 

زندگی شان مثل پلی بوی و اعتامد به نفس شان مانند 

قهرمان بوکس. عاریف الف می زند خانه ی جدیدی 

که او دیده »جان می دهد برای سکس گروهی« و 

لوکاس در جواب می نویسد »اوه، ِیس« با سه عالمت 

تاکید. نلیو برای جشن هالوین به این فکر است که 

یا لویی چهاردهم  ناپلئون، پاپ و  خود را به شکل 

لباس  »من  می نویسد:  عاریف  عاریف  و  درآورد. 

دیکتاتور را می پوشم.«

اغلب  نیست،  لندن  در  عاریف  عاریف  که  اوقاتی 

یا در »ایبیزا« و یا در جنوب فرانسه مشغول پارتی 

کردن است. خواهرش نگران اوست. او نباید وقتش 

انرژی اش  متام  باید  بلکه  کند  تلف  کالب ها  در  را 

او  به  عاریف  عاریف  اما  شود.  کسب وکار  رصف 

اطمینان می دهد که »وضع بازار خوب است و من 

می دانم که چه می کنم.«

هر  که  است  بزرگی  مغازه ی  مانند  دوین  رشکت 

گونه جنسی در آن یافت می شود. در کنار معامالت 

ورزشی بخشی از رسمایه ی دوین رصف تجارت مواد 
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قرار  آن  راس  در  عاریف  عاریف  که  می شود  اولیه 

معادن  سنگ  در  که  دوین  طبیعی  منابع  یا  دارد. 

در  عاریف  عاریف  که  جایی  است.  رشیک  برزیل 

دیوید  پرس  روبن  جیمی  با  معامله  تدارک  حال 

و  خرید  سلطان  سمزوف،  والدیمیر  با  یا  و  روبن 

فروش مستغالت که گذرنامه ی بلژیکی دارد، است. 

رابطه ای مانند دوستی و باندبازی قدیمی پدرانشان.

حتی دربخش ورزش هم دو رشکت دوین در کنار 

هم هستند. رشکت بازاریابی دوین برای ستاره هایی 

ازای  در  بکر  بوریس  و  نیامر  بکام،  دیوید  مانند 

کمیسیون قراردادهای تبلیغاتی جور می کند. با این 

وجود کسب وکار اصلی رشکت رسمایه گذاری ورزشی 

عاریف  عاریف  توسط  واقع  در  که  است  دوین 

هدایت می شود هرچند او رسام هیچ ارتباطی با آن 

ندارد. این بخش، بخش قامر ورزشی روی موجودات 

دو پا، یعنی فوتبالیست ها و کسب درآمدهایی بابت 

انتقال آنهاست.

را  استعدادها  انتقال  حق  دوین  ورزشی  رشکت 

را  فوتبالیست ها  قیمت  سوداگری  با  و  می خرد 

به  آنان  فروش  وبا  برده  باال  رسیعا  امکان  حد  تا 

باشگاه های دیگر سود کالنی به جیب می زند. مثل 

»مالکیت  را  مدل  این  و  فرانسوی  کندوگبیای  مورد 

شخص ثالث« می نامند که از آمریکای التین به سوی 

افتاده  جا  پرتغال  و  اسپانیا  در  شده،  رسازیر  اروپا 

تا ماه مه 2015 در همه ی لیگ های اروپا  و هنوز 

مجاز خواهد بود.

بازیکن،  و  باشگاه  فروش[  و  ]خرید  کنار  در 

رسمایه گذاری دوین به مثابه شخص ثالث در چنین 

جا  فوتبال  ناجی  عنوان  به  را  خودش  معامالتی 

می اندازد. به این ترتیب که به باشگاه های کوچک 

که به تنهایی و بدون قدرت مالی دوین قادر نیستند 

این  از  بخرند، کمک می کند.  را  عالی  استعدادهای 

باشگاه های ورزشی ای که سنت های قدیمی  طریق 

ولی پول کمی دارند می توانند با پول دوین، فاصله ی 

خودشان را با باشگاه های ثرومتند کمرت کنند.

واقعیت این است که اختالف بین ده تیم برجسته 

در اروپا و تیم های دیگر جهان سال به سال بیشرت 

اسپانیا  در  بایرن،  برای  آملان  در  پول  می شود. 

پاریس  برای  فرانسه  در  بارسلونا،  و  مادرید  برای 

لیگ ها  در  باشگاه ها  این  و  می زند  گل  سن ژرمن 

برنده اند. پیشنهادی که دوین به تیم های رها شده 

ارائه می دهد، تنها شانس آنهاست، مانند وامی که 

موسسه های اعتباری به یک آدم بدبخت و بیچاره 

بانک ها حتی یک سنت  می دهند در حالی که که 

هم به او وام منی دهند. به این ترتیب نرخ بهره ای 

دوین  و  باالست  اندازه  به هامن  می گیرند  که  هم 

تقریبا هیچ وقت قامری را منی بازد. برای تضمین این 

دارد  وجود  قرارداد  در  دست وپاگیری  بندهای  بُرد 

مانند  دوین  قرارداد  طرف  ورزشی  باشگاه های  که 

باشگاه اف سی توئنته یا اتلتیکو مادرید باید آن را 

بپذیرند.

» کاکا سیاه برایامن پول درمی آورد«
آگوست  در  دوین  خرید  اولین  بارادا«  »عبدلعزیز 

2011 است. او اهل مراکش بود و در باشگاه محلی 

به  دوین  می کرد.  بازی  مادرید  حومه ی  در  ختافه 

ختافه 1،5میلیون برای 60 درصد از بارادا می پردازد. 

تیم  به  بازیکن  این  که  نگذشته  سال  دو  هنوز 

الجزیره در امارات متحده ی عربی می رود. هزینه ی 

است.  یورو  میلیون   8،5 انتقال  برای  او  شدن  آزاد 

درآمد این انتقال برای دوین پس از کرس هزینه های 

دوین  که  ارقامی  و  آمار  طبق  حتی  جانبی،  جزئی 

در اوراقش ثبت کرده، مبلغ 3،3 میلیون یورو است 

عاریف  عاریف  به  لوکاس  می شود.  درصد   223 که 

است.  ناراضی  خودش  اما  نیست«  »بد  می نویسد 

»ما دیگر قادر به کنرتل او نبودیم. حقوق ماهیانه ی 

خالص او450 هزار یورو بود، اما آنها ماهیانه به او 

سه میلیون دالر می پردازند.« منظور از »آنها« باشگاه 

آنجا  به  می خواست  حتام  بارادا  که  است  الجزیره 

منتقل شود. لوکاس دلش می خواست برای فروش او 



210

دست نگهدارد. »اگر این بازیکن به حرف من گوش 

می داد، پول بیشرتی می گرفتم«، این را می نویسد و 

یعد از آن یک فحش هرزه هم می دهد.

بازیگران و باشگاه ها باید آنچه را که خوشایند دوین 

است انجام دهند. بازیگران به مثابه ابزار بازی یعنی 

نهایت  در  هستند.  فوتبال  کازینوی  در  ژتون هایی 

مهم نیست که برای آنها چه چیز بهرت است، بلکه 

مهم منافع دوین است.

نتوانست  بطور مثال مورد کندوگبیای فرانسوی که 

به باشگاه رئال مادرید، بزرگرتین باشگاه جهان برود 

برای  لوکاس  نلیو  رفت.  موناکو  به  نهایت  در  بلکه 

بسیار  ما  برای  »معامله  عاریف می نویسد:  عاریف 

پاسخ می دهد:  او  به  بود« و عاریف عاریف  عالی 

را خراب  او  ترقی  راه  که  امیدوارم  برادر...  »تربیک 

پاسخ  در  نلیو  است«  قلبم شکسته  باشیم...  نکرده 

می نویسد: »در چند روز آینده به حساب بانکی ات 

نگاه کن و آن وقت احساس دیگری خواهی داشت« 

»می دانم  می گوید:  او  پاسخ  در  عاریف  عاریف  و 

باشگاه های  در  را  پرس  این  همیشه  من  اما  برادر 

دوستانش  از  یکی  برای  او  می کردم«.  تصور  بزرگ 

تیم  یک  به  پرس  این  می خواستم  »من  می نویسد: 

درست و حسابی برود. اما همه چیز به عنوان یک 

بازی مطلقا مالی به پایان رسید.«

هستند،  معامله  موردهای  فقط  بازیکنان  سایر 

با  چیزی  چنین  شنیدن  و  ندارد  وجود  احساسی 

بی تفاوتی توام است. زمانی که یکی از ستاره ی دوین 

عاریف  می درخشد،  خودش  ملی  تیم  با  بازی  در 

»آفرین  می گوید:  و  کرده  تشویق  را  او  عاریف 

درمی آورد«.  پول  برایامن  سیاه  کاکا  این  عوضی. 

عاریف  که  الفاظی هستند  گه  و  کاکاسیاه  عوضی، 

عاریف و لوکاس دامئا به کار می برند. نکته ی اصلی 

این است: زمخت، باحال، گنده گو.

یکدیگر  برای  چنان  لوکاس  و  جوان  عاریِف 

می نویسند گویی که متام دنیا به آنها تعلق دارد اما 

هامن قدر برایشان مایه ی رسخوردگی است زمانی که 

به آنها یادآوری می شود دنیا همچنان متعلق به بابا 

توفیق و عمو رفیک است. عاریف پرس در جوالی 

روز  هر  »مرا  می نویسد:  پیرمردها  درباره ی   2013

می گایند.«

مدیریت  خوبی  به  شخصا  عمو  را  مالی  بخش 

آدم  داخل  عمویش  و  پدر  پیش  زمانی  او  می کند. 

داده اند  او  به  که  را  که رسمایه ای  می شود  حساب 

ما بستگی  تا آن زمان »همه ی کارهای  پس بدهد. 

به تنظیم روابط با پدر و عمو دارد«. یک بار لوکاِس 

مدیر ورزشی آنقدر از وضعیت خسته شده بود که 

به رفیقش پیشنهاد رها کردن همه چیز را داد. عاریف 

عاریف در جواب می نویسد: »منی توانم برادر، گیرم، 

تنها راهش بریدن بند است اما چاقوی مناسب این 

کار میلیون ها مایل با اینجا فاصله دارد.«

بزرگ  کارهای  انجام  آنها چاره ای جز  برای  بنابراین 

و پر منفعت و به هر قیمتی برای عاریف های پیر 

که  هامن گونه  می گویند  دروغ  راحتی  به  منی ماند. 

»این  می آورند.  زبان  به  را  زشت  الفاظ  راحتی  به 

خایه مال ها می خواهند مالکیت شخص ثالث را برای 

این حرفی است که عاریف  کنند«  همیشه ممنوع 

ممنوع  برای  فیفا  قصد  به  عکس العمل  در  عاریف 

دوین  عوض  در  داشت.  رشاکتی  چنین  اصل  کردن 

دفاع  اصل  این  از  خودش  معرفی  بروشورهای  در 

کرده و خود را حامی روش های متیز مالکیت شخص 

ثالث معرفی می کند: »دوین هیچگاه در تصمیامت 

به  مجبور  را هرگز  وآنها  دخالت منی کند  باشگاه ها 

فروش بازیکنانشان نخواهد کرد.« واقعیت اما بطور 

مشخص  طور  به  است.  دیگری  گونه ی  به  آشکار 

قراردادهای دوین با باشگاه ها، حاوی بندهایی است 

اوال  مورد  مثل  بندهایی  هستند.  اجبار  حد  در  که 

جان هلندی که تیم بنفیکای لیسبون او را در سال 

2012 خریداری کرده بود.

دوین اوال جان را با نصف حق انتقال به مبلغ 4،575 

آن  در  دوین  که  معامله ای  خرید.  یورو  میلیون 

همیشه و درهر صورتی شش میلیون سود می برد. و 
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حداقل شش میلیون سود.

معنای »همیشه« این است که اگر بنفیکا بازیکن را 

با قیمت کمرت از 12 میلیون بفروشد، باز هم دوین 

 12 از  بیشرت  اگر  کرد.  یورو سود خواهد  میلیون   6

میلیون در کار باشد، دوین شش میلیون به اضافه ی 

اگر  می کند.  دریافت  را  اضافی  مبلغ  از  درصد   50

نشود  فروخته  سال  سه  گذشت  از  پس  بازیکن 

بازهم دوین شش میلیون از بنفیکا درمی آورد. اگر 

بازیکن برای ورزش ناقص العضو شود هم دوین باز 

شش میلیون دریافت می کند. اگر بنفیکا به قرارداد 

تعویض  از  هم  وجهی  هیچ  و  دهد  خامته  بازیکن 

بازیکن کسب نکند باز باید شش میلیون به دوین 

بپردازد. اگر باشگاه دیگری حارض باشد 20 میلیون 

بپردازد و بنفیکا نخواهد بازیکن را بفروشد، نصف 

وجه یعنی 10 میلیون را باید به دوین بدهد. خود 

دوین هم می تواند دنبال باشگاهی بگردد که حارض 

به پرداخت 20 میلیون باشد و غیره.

 25 سود  یک  الاقل  سال  سه  از  پس  حداکرث  دوین 

درصدی خواهد داشت. به محض این که دوین این 

معموال  فقیر  باشگاه های  برای  کند  طلب  را  حق 

چاره ای جز فروش بازیکن منی ماند، البته اگر بازیکن 

به فروش برود. بنفیکا از سال 2014 سه بار اوال جان 

را به باشگاه هامبورگ قرض داد، احتامال به این امید 

بازار  که از دست او راحت شود. زیرا ارزش او در 

در حال حارض تنها 5 میلیون است. اگر دوین پس از 

سه سال طبق قرارداد شش میلیون از بنفیکا بگیرد، 

معنایش این است که بنفیکا مبلغی بیش از ارزش 

مالی بازیکن پرداخت کرده است.

این مورد استثا نبود و چنان چه معلوم است قاعده ی 

برای  قرارداد  در  است.  این گونه  دوین  قراردادهای 

»فا. باشگاه  در  روزها  این  که  گیالووگی  خوسوا 

بندهای  هم  می کند  بازی  وولفسبورگ«  اف.ال. 

مشابهی وجود دارد. در سال 2013 او در تیم اتلتیکو 

مادرید بازی می کرد که چندین بار با دوین معامله 

داشت و یک سود 30 درصدی برای دوین در اینجا 

تضمین شده بود.

افسانه ای  منصفانه،  ثالِث  شخص  مالکیت  داستان 

گفته  که  است  این  بزرگرت  دروغ  نیست.  بیش 

می شود در رشکت دوین هیچ ساختار مبهمی وجود 

ندارد. دوین در یک جلسه ی معرفی، خودش را از 

متامیز  ثالث  شخص  مالکیت  کثیِف  رسمایه گذاران 

شده  ثبت  کامال  آنها  که رشکت  می گوید  و  ساخته 

است و به طور دائم توسط ناظرین اقتصادی کنرتل 

می شود. این ادعاها در مورد گروه دوین است! متام 

رشکت هایی  درهم پیچیده ی  مجموعه ی  گروه  این 

است که فقط آدرس پستی دارند و گاها در جزایر 

مالت، گاها در جزایر ویرجین انگلستان و گاها در 

امارات متحده ی عربی واقع شده اند. رشکت هایی که 

با صندوق پستی تاسیس می شوند، منحل می شوند 

و  رفت  می شود،  آنها  جانشین  دیگری  رشکت  و 

آمدهای دامئی و حرکت دایره ای ممتد. منطق رشد 

رسیع صندوق های پستی را نلیو لوکاس در 2013 به 

رک و راستی معمول خودش در یک پیام به عاریف 

عاریف چنین توضیح می دهد: »ما باید ساختاری به 

وجود بیاوریم که خود و رشکت مان را حفظ کند تا 

هیچ کس چیزی درباره ی ما پیدا نکند.«

مالیات  اداره ی  می توانست  »هیچ کس«  از  منظور 

بریتانیا  خزانه داری  فوتبال لیکس  اسناد  طبق  باشد. 

احتامال از برخی پول های رسازیرشده به امپراطوری 

دوین اطالعی نداشته است. اما هیچ چیز منی توانست 

عاریف پرس شود  اندازه موجب دستپاچگی  این  تا 

غیر از نگرانی از این موضوع که دوستان قدیمی در 

قزاقستان به هویت کسانی که پشت رشکت ورزشی 

توفیِق  به هویت  از جمله  بربند،  دوین هستند پی 

پدر با اسم مستعار اسکیپ.

اما  بلومربگ  اقتصادی  خدمات   2013 جوالی  در 

دقیقا گزارش دقیقی در این باره داد و عاریف ها به 

قرار  رشکت  فوری  بسنت  گزینه ی  مقابل  در  رسعت 

گرفتند تا کسی دوباره این پرسش را مطرح نسازد. 

اسکیپ،  و  او  »برای  که  می داند  جوان  عاریف 
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قزاق ها اهمیتی ندارند اما اگر بفهمند که او پشت 

این رشکت قرار دارد، کسب وکار خانواده ی او را در 

قزاقستان دنبال می کنند و آن وقت همه چیز به پایان 

می رسد.«

کشتی  در  که  افتضاحی  از  پس  که  است  روشن 

تفریحی در ترکیه پیش آمد، پیام مشخصی به توفیق 

عاریف رسید که از انظار عمومی دور مباند. آیا این 

قزاق«  از طرف »سه  بود؟  از طرف دوستانش  پیام 

عاریِف پرس می توان خواند  در چت های  قدرمتند؟ 

الیگارش  که آنها پدرش را به حال خود رها کردند. 

ماشکویچ منی خواست بعد از آن اصال هیچ رابطه ای 

با اوداشته باشد. »او متام تقصیرها را به گردن پدر 

انداخت تا خود را نجات بدهد.« حاال دیگر همه چیز 

عادی شده است. آنها با هم در لندن به استادیوم 

و یا در ساردنیا به رستوران رفته اند. اما اگر یک بار 

دیگر پدرش مورد توجه ویژه قرار بگیرد همه چیز 

خراب خواهد شد، عاریِف جوان ترسیده بود.

عاریف  اما  می دانست  پارانویا  را  اینها  لوکاس  نلیو 

که  کشوری  در  اوضاع  داد  توضیح  او  به  عاریف 

خانواده از آنجا می آید چگونه است. افرادی مانند 

در  نه  کرده اند،  کار  متمدن  در جهان  نلیو همیشه 

قزاقستان یا ترکیه. عاریف عاریف می نویسد: »آنها 

ما را نابود می کنند. کسب وکار و روابط ما در سطوح 

پایان  به  همه چیز  بعد  و  می کنند  کشف  را  باال 

می رسد.« نام تجاری دوین کارش متام شده است و 

باید سایر معامالت را از این رشکت جدا کرد.

ماجرا این قدر باال منی گیرد اما عاریف های پیر دیگر 

شوند  مخفی  صوری  رشکت های  پشت  کامال  باید 

شفافیت  باشند.  نظاره گر  خرمن  رس  لولوی  مثل  و 

دیگر عملی نیست. آنچه که به نفع عاریف ها متام 

می شود این است که از سال 2013 همه ی معامالت 

با یک حساب مخفی کثیف تر انجام می گیرد.

امیرنشین  یک  است،  راس الخیمه  در  حساب  این 

آن  وجود  از  اصال  کسی  کمرت  که  فارس  خلیج  در 

اطالع دارد. و دقیقا این موردی است که به مذاق 

در  را  پول های خود  که می خواهند  رسمایه گذارانی 

کنند خوش می آید. مشاور رشکت های  آنجا مخفی 

پستی با مدیریت لوکاس در حال ایجاد یک رشکت 

تجارت  این  بیشرت  است.  »دنوس«  نام  به  صوری 

کوچک با درآمد ورزشی پر می شود. اغلب ده درصد 

معامالت یعنی چندین میلیون یورو به امارات می 

رود. اما پول ها نباید آنجا مبانند. دوین ورزشی این 

آن  از  نباید  پرداختی هایی که کسی  برای  را  پول ها 

اطالع یابد، خرج می کند.

پروژه ی  یک  آغاز  از  قبل  لوکاس  نلیو  رشوه؟  برای 

از  دارد  عهده  بر  را  آن  مذاکرات  که  ساختامنی 

عاریف جوان می پرسد: آیا می تواند به طرف معامله 

»بله  می گوید:  جواب  در  عاریف  و  بدهد؟  رشوه 

برادر« از آنجایی که جریان رقیب هم هامن مقدار 

آن  با  معامله  پرداخت،  بپردازد،  بود  قرار  نلیو  که 

مبلغ رس نگرفت. چه تفسیر دیگری از توضیحی که 

باالی موجود در رشکت  لوکاس در مورد مبلغ  نلیو 

صوری دنوس به خاندان عاریف داده است، می توان 

داشت؟ این توضیح که این پول ها به دوین متعلق 

به  باید  ما  که  است  آدم هایی  »برای  بلکه  نیست، 

آنها پول بپردازیم.« آدم هایی که رصیحا می خواهند 

هیچ گونه »مدرک کتبی«ای در میان نباشد.

مطلب دیگری را هم عاریف جوان در چت توضیح 

آدم های طرف  به  باید  لوکاس[  ]نلیو  »او  می دهد: 

معامله اش که ما از آنها چیزی می خریم و یا به آنها 

چیزی  هامن  این  بپردازد.«  پول  می فروشیم  چیزی 

است که لوکاس از ابتدا آن را برای عاریِف پدر روشن 

کرده بود و توفیق به عاریِف جوان گفته بود که »او 

باید از این معامالت که مشکوکند، دوری جوید.«

برای مثال در سال 2014 گروه دوین نیمی از حقوق 

تصویری بازیگر با استعداد بلژیکی، عدنان یانوزای 

که در تیم منچسرت یونایتد و زمان کوتاهی هم در 

بوروسیا دورمتوند بازی کرده بود، را خرید. مبلع یک 

و نیم میلیون یوروی آن را دوین رسام و نیم میلیون 

ورزشی  مشاور  به  دنوس  طریق  از  مخفیانه  را  آن 
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عدنان یانوزای می پردازد و آن گونه 

به  پول  این  آمده  ایمیل ها  در  که 

جیب پدر یانوزای وارد خواهد شد. 

آیا دوین است که این پول سیاه را 

برای صید استعدادها می پردازد؟

به  مشخصا  دنوس  از  پولی  یک بار 

حساب مشاور ورزشی ای واریز شد 

می کرد  کار  بازیکن  برای  هم  که 

از سوی دیگر  باشگاه.  برای  و هم 

اروپای  از  که  را  زنانی  پول  لوکاس 

رشقی می آورد از طریق یک رشکت 

شخصا  که  می پردازد  مالتی  صوری 

توئیرت  در  دارد.  تعلق  خودش  به 

این  با  کاترینا.اس  نام  به  زنی  درباره ی  نوشته ای 

دیدگان،  برای  بهشتی  »او  می شود:  دیده  وعده ها 

جهنمی برای عقل و برزخی برای جیب است.«

مقصد سفر این زنان اروپای رشقی به شهرهایی که 

در حال برگزاری مسابقات لیگ هستند جلب توجه 

می کند. اما دلیل سفر آنها نامعلوم است. آیا فقط 

شکل  به  لوکاس  یا  و  می کنند؟  همراهی  را  لوکاس 

هدفمندی از آنها برای منافع دوین استفاده می کند 

تا در کنار بازی ها معامالتی را جوش دهد؟ آنگونه 

که ظاهرا در فلوریدا، در نظر داشت این برنامه را 

با رییس رئال مادرید، در آپارمتان لوکس خانواده ی 

عاریف پیش بربد.

مجله ی  با  مصاحبه  در  منی خواست  لوکاس  نلیو 

سئواالت  همه ی  جزئیات  و  مورد  این  به  اشپیگل 

پاسخ دهد و تنها به گفنت این که »همه ی این موارد 

را رد می کنم.« اکتفا کرد. همین طور عاریف عاریف، 

رییس رشکت ورزش دوین و پدرش توفیق و عمویش 

رفیک به سئواالت مجله ی اشپیگل پاسخ ندادند اما 

که  دادند  اطالع  وکیل خود  طریق  از  لوکاس  مانند 

این سئواالت تجاوز به حریم شخصی آنان است و بر 

اساس پیش فرض های غلط تنظیم شده اند. از جانب 

پدرش  و  او  مشاور  یانوزای،  عدنان  قزاق«،  »سه 

پاسخی داده نشد.

فوتبال لیکِس گه
این قضیه را می توان چنین دید: مورد دوین نشان 

می دهد که پول کثیف چگونه به دنبال پیدا کردن 

راه هایی برای معامالت متیز است، مانند خانواده های 

مافیا که می خواهند نسل دوم و سوم خود را پاکیزه 

جلوه دهند تا کسی عروج کثیف آنان را به خاطر 

نیاورد. در ورزش فوتبال قضیه به این قرار است که 

کثیف جور درمی آید.  با روش های  کثیف  رسمایه ی 

و  قوی  متایالت  ناب،  احساسات  دلیل  به  اما  این 

شور و شوق عمیقی که فوتبال برمی انگیزد، روشن 

نیست. این فریبی است چنین تجارتی در شب های 

در  کامال   20:45 ساعت  در  لیگ ها  قهرمانی  بازی 

انجام آن موفق است.

و  نیست  خجالت بردار  پول  که  است  این  واقعیت 

هم چنین باشگاه ها از دوین که نوید پول کالنی را 

به آنان می دهد، دلرسد منی شوند. گرچه هر کسی 

در این تجارت باید به روشنی بداند که بهرت است از 

دوین دوری کند.

هرچند  می یابد  ادامه  طریق  بدین  کسب وکار 

شیوه ی »مالکیت شخص ثالث«، یعنی خرید فردی 

ممنوعیت  این  علیه  است.  ممنوع  بازیکن ها  سهام 
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شکایات بسیاری، از جمله از جانب رشکت دوین به 

تاکنون  که  است،  اروپا رسیده  اتحادیه ی  کمیسیون 

ناموفق بوده اند.

اما دوین، دوین نیست اگر نتواند این ممنوعیت را 

اگر  منی بود  کثیفی  تجارت  هم  فوتبال  و  بزند  دور 

فیفا شدت این ممنوعیت را دوباره کاهش منی داد. 

ولی خب، رسمایه گذاری فردی روی فوتبالیست ها 

واقعا باید ممنوع مباند، هرچند هامن گونه که فیفا 

به باشگاه های دامنارک توضیح داد باشگاه ها اجازه 

دارند در پایان سال درصدی را بابت فروش بازیکنان 

کسب کنند.

پیش نویس یک قراداد دوین در نوامرب 2015 این گونه 

فرموله شده بود که دوین در ازای 1،5 میلیون 20 

درصد از باشگاه فوتبال کادیس اسپانیا را خریداری 

همه ی  انتقال  حق  از  نیمی  شامل  که  کرد  خواهد 

بازیکنان این باشگاه می شود.

هم چنین باشگاه هامبورگ در اوج ناامیدی از تیمش 

و به دنبال بازیکن جدید، در سال 2015 وارد مذاکره 

ِهِسن،  فُن  توماس   2015 مارس  در  شد.  دوین  با 

شورای  سمت  از  استعفا  از  پیش  روز  چند  درست 

از  مذاکره کننده ای  طرف  با  مونیخ  در  تیم،  نظارت 

دوین مالقات کرد. در حالی که ممنوعیت »مالکیت 

بعد  ماه  دو  از  و  بود  تصویب شده  ثالث«  شخص 

الزم االجرا می شد. با این وجود فُن ِهِسن مبلغ 12،2 

میلیون یورو را به عنوان هزینه ی خرید سهام شش 

بازیکن باشگاه هامبورگ از جمله پیرمیشل السوگا، 

بایسرت  ماکسیمیلیان  و  تاه  جاناتان  ]ِهیس[،  کِلِرِب 

پیشنهاد داد.

او پیشنهادش را با استناد به گفته ی دیتامر بایرزدورفر، 

رییس هیات مدیره ی باشگاه مطرح کرد که گفته بود 

سهام بازیکنان را بفروشند. رئوس نقشه ی فُن ِهِسن 

بسته  قراردادی  ابتدا  که  نیست  مشکلی  بود:  این 

شود تا رشکت ورزشی دوین بخشی از سهام باشگاه 

هامبورگ را بخرد. اما ظاهرا باید مذاکراتی پیرامون 

از  پس  رسمایه گذار  که  بگیرد  صورت  مسئله  این 

»فروش بازیکن« چگونه در سود سهیم خواهد شد 

که  است  ممنوعیتی  زدن  دور  دقیقا  مسئله  این  و 

فیفا در اول مه 2015 آن را تصویب کرد.

بایرزدورفر، رییس هیات مدیره ی باشگاه در جریان 

از  یکی   2015 ژوئن   10 تاریخ  در  شد:  داده  قرار 

بازیکنان  از  لیستی  او  برای  دوین  مذاکره کنندگان 

در  فرستاد.  را  هامبورگ  باشگاه  برای  بالقوه  جدید 

جنوا  سمپدوریای  حرفه ای  بازیکنان  از  یکی  مورد 

و  دوین  بین  »خریداری شده  که  می شود  نوشته 

هامبورگ« است و این مورد شامل »مالکیت شخص 

ثالث« می شد و ممنوع بود.

در پایان قراردادی بسته نشد. چرا؟ باشگاه هامبورگ 

گفت  و  کرد  تائید  را  دوین«  با  اطالعاتی  »تبادل 

مالی  تامین  »پیگیری  برای  اطالعات  تبادل  این  که 

مجدد« بوده اما در نهایت باشگاه تصمیم گرفت که 

این قرارداد را ننویسد و هم چنین به دلیل ممنوعیت 

»مالکیت شخص ثالث« توسط فیفا. به احتامل زیاد 

نلیو لوکاس، مدیر ورزشی دوین هم باید به دنبال 

راه های جدیدی باشد.

مشرتک  همکاری های  »شبکه ی   2015 سپتامرب  در 

که  دوین  درباره ی  را  مستنداتی  اروپا«  تحقیقاتی 

از طریق فوتبال لیکس به دستش افتاده بود، منترش 

نوشت:  وکیلش  برای  لوکاس  بعد  ماه  دو  ساخت. 

با  بپردازم.  را  تو  مزد  قادر هستم  آیا  که  »منی دانم 

تغییر  ساختارها  همه ی  حاال  گه  فوتبال لیکِس  این 

می کنند.« این طور به نظر می رسد که لوکاس اکنون 

رشکت  چند  احتامال  و  بسازد  جدیدی  ساختار  باید 

صوری جدید ایجاد کند تا کسب وکار دوباره از رس 

گرفته شود.

بیشرت  آدرس  این  در  فوتبال لیکس  مورد  در    -1

بخوانید: فوتبال لیکس؛ افشاگری بی سابقه در تاریخ 

https://goo.gl/8XOEF3   ورزش
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 ! لگا و ا
مشتر ی 

سکس 
هد ا می خو

ترجمه: پژاره حیدری

اسناد فوتبال لیکس، نزدیکی خاندان عاریف با دولت 

و رییس جمهور اردوغان را افشا می کند.

می زد  حدس هایی  االن  تا  که  کسی  ]اطالع[  برای 

اما منی دانست که در ترکیه چه خرب است: ]ترکیه[ 

مانند  که  منتخب  رییس جمهوری  با  است  کشوری 

یک سلطان رفتار می کند، دولتی با یک قانون اساسی 

است  این  مهم تر  نهایت  در  آن  در  که  دموکراتیک 

که چه کسی چه کسی را می شناسد، چه کسی به 

درد چه کسی می خورد و چه کسی برای چه کسی 

خانواده ی  بین  رابطه ی  مثال  برای  می کند.  خدمت 

عاریف با رجب طیب اردوغان، داستان رابطه ی بین 

یک خاندان دالل و رسان دولت ترکیه.

سال  شش  در  پلیسی  بازرسی  یک  با  داستان  این 

قبل آغاز می شود. »یوسف حقی دوغان«، دادستان 

ترکیه ماه ها ]در مورد این موضوع[ تحقیق می کرد، 

زیر  را  مظنونین  قرارهای  می کرد،  شنود  را  تلفن ها 

نظر داشت و رسانجام در 28 سپتامرب 2010 فرمان 

در ساحل  نزدیک ظهر  ویژه  یگان  داد. یک  حمله 

بزرگ  وارد کشتی  از طناب،  استفاده  با  اژه  دریای 

136 مرتی ای به نام »ساوارونا« شد که دولت ترکیه 

به مصطفی کامل آتاتورک هدیه داده بود؛ کشتی ای 

کشتی  یک  عنوان  به  آن  از  شواهد  اساس  بر  که 

تن فروشان  از  گروهی  با  می شد،  استفاده  تفریحی 

اهل اروپای رشقی که یک باند جاکشی مخصوصن 

باند  رییس  نام  بود.  داده  سفارش  پارتی  این  برای 

ماه  چندین  از  دوغان  دادستان  جاکش ها  چنان که 

قبل در مورد آن اطمینان داشت، توفیق عاریف بود، 
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یک مولتی میلیونر ترک-قزاق.

یگان ویژه عاریف را در خواب غافلگیر و او را به 

کردند.  بازداشت  معامله اش  طرِف  دوستان  همراه 

بزرگ  الیگارشی  معروِف  چهره های  از  گروهی 

قزاقستان معروف به »سه قزاق« به اسم الکساندر 

پاتوخ شودییف،  و  ابراهیمویچ  ماشکویچ، علی جان 

طبیعی  منابع  بخش های  بهرتین  که  میلیاردهایی 

قزاقستان را در چنگ خود گرفته اند. غیر از این چند 

اوکراینی  و  زیبای روس  و  بسیار جوان  زن  نه  نفر، 

اثبات جرم ]عبارت  در آنجا دستگیر شدند. مدارک 

بود از[ کاندوم، صورت حساب های هتل و پوشه یی 

جالبی  وضعیت  گفت:  می شد  زن ها.  عکس  حاوی 

برای توفیق عاریف نبود.

جرم  اثبات  مدارک  اینها  دوغان  دادستان  نظر  به 

در  بود.  فروش زن ها  و  در مورد خرید  پدرخوانده 

منت دادنامه، که در اسناد فوتبال لیکس موجود است، 

چنین نوشته بود که عاریف قبلن هم برای رشکای 

تجاری اش، از اوکراین و روسیه زنان تن فروِش بعضن 

زیر سن ]قانونی[ را آورده بود تا رضایت ایشان را 

جلب کند.

در مکامله ی پیامکی ای که به دست بازرس ها افتاد، 

اولگا، دخرتی روس می نویسد: »آیا همه مدل سکس 

عاریف  اعتامد  مورد  افراد  از  یکی  و  می خواهی؟« 

می خواهد.«  مشرتی سکس  »اولگا!  می دهد:  پاسخ 

در یک صحبت تلفنی دیگر، ماه ها پیش از حمله به 

ساوارونا، یک جاکش به عاریف قول »پنج مهامن« را 

می دهد. و هامن شب پنج دخرت وارد هتل ریکسوس 

 15 واسیلیسای  آنها  میان  در  که  می شوند  ِبلِک  در 

به  دارند. چنین  استفانیای 16 ساله حضور  و  ساله 

نظر می رسد که یکی از دخرتها باب میل نیست و 

دوباره سوار هواپیام می شود تا برگردد چون عاریف 

به یکی از افرادش می گوید: »آنجا دخرتی بود که به 

درد منی خورد، پولش را پرداخت کن.«

توجهات   2010 سال  در  آنتالیا  عالی  دیوان  دادگاه 

یک  عاریف  توفیق  کرد.  جلب  خود  به  را  بسیاری 

بنگاه  که  بود  شناخته شده  پولداِر  و  نفوذ  با  فرد 

خانوادگی آنان در بخش های مختلف امالک، هتل ها 

و منابع طبیعی فعال است. چیزی که در آن زمان 

خاندان  شبکه ی  که  بود  این  اما  منی دانستند  همه 

پیدا کرده و چقدر قدرمتند  تا کجا گسرتش  عاریف 

است.

که  می دهد  نشان  فوتبال لیکس  در  موجود  مدارک 

عاریف هنوز افرادی را در دو رشکت از بزرگ ترین 

می کنند:  کنرتل  را  آنها  که  دارد  ترکیه  رشکت های 

»رشکت ساختامنی سیمبول« و »هتل های زنجیره یی 

زناِن  تجارت  برای  محلی  عنوان  به  که  ریکسوس« 
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هم چنین  و  می شود.  استفاده  آن  از  رشقی  اروپای 

عاریف  دارد.  ترکیه  دولت  با  خوبی  بسیار  روابط 

همواره به رابطه ی خیلی نزدیک با اردوغان مفتخر 

بود. و در جریان دیدار با او همیشه پرسش عاریف 

عاریف را هم همراه می برد. برای عروسی دخرتش 

آیال در سال 2013 رییس جمهور اردوغان، همرسش 

دعوت شده گان  لیست  در  مصطفا  برادرش  و  امینه 

بودند.

به خاطر رسوایی سکس بر کشتی ساوارونا عاریف 

به مدت کوتاهی تحت فشار قرار می گیرد. رسانه های 

هتک  آتاتورک  کشتی  از  این که  خاطر  ترکیه  به 

حرمت شده بود، برآشفته بودند. اما توفیق عاریف 

در دادگاه خودش را قربانی جلوه می داد. او اقرار 

اما  بود  آورده  ساوارونا  کشتی  به  را  زن ها  که  کرد 

کتامن می کرد که آنها برای سکس آورده شده اند. او 

گفت: این زن ها خواننده و رقاص هستند. یکی از 

افراد او هم در دادگاه شهادت داد که در قرارهای 

برای  فقط  اما  داشته اند  حضور  زن ها  این  تجاری 

تلطیف فضا.

با این وجود این زن ها تحت فشار قرار داده شده 

بودند تا در دادگاه صحبت نکنند. از یک زن روس 

به آنها پیغامی داده شده بود که »در دادگاه شهادت 

ندهید«، و تاکید شده بود: »هیچ کدام از شام«. از 

هامن شامره تلفن پیامکی دیگر آمده بود: »آرامش 

نکنید.«  امضا  را  کنید و هیچ چیز  را حفظ  خودتان 

جمله های  همه  زن  پنج  آن  پیامک  این  از  پس 

یکسانی به پلیس می گفتند: »من با هواپیام از مسکو 

به استانبول آمده ام و به بودروم رفتم. به هیچ کدام 

از سوال های دیگرتان جوابی منی دهم.« زن ها دیگر 

بازجویی نشدند، حتا ماشکویچ هم با وجود این که 

بارها این کشتی را کرایه کرده بود، بازجویی نشد. 

دو میلیاردر قزاق دیگر هم همین طور.

با توجه به این که هیچ کدام از زن ها حارض نشدند 

شدند.  منتفی  عاریف  علیه  اتهامات  بزنند،  حرفی 

رده ی  از  مرد  چند  گریبان  فقط  نهایت  در  دادگاه 

دوم و سوم خاندان را گرفت. ]داستان[ این دادگاه 

می گذارند  قضات  چرا  می کند.  ایجاد  را  سواالتی 

عاریف و همدستانش از زیر بار اتهامات فرار کنند؟ 
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و چرا اجازه ندادند مدارک در دادگاه ارائه شود؟

عاریف در سال 1993 از قزاقستان به ترکیه مهاجرت 

فتاح  همراه  می گیرد.  را  ترکیه  تابعیت  و  می کند 

متینجه، یک تاجر ترکیه یی رشکت ساختامنی سیمبول 

را راه می اندازد و هم چنین یک رسی هتل که بعدها 

نام گذاری  ریکسوس  زنجیره یی  هتل های  نام  به 

می شوند که شبیه به هیلتون در ترکیه است. رشکت 

قرارداد  طرف  مرتب  طور  به  سیمبول  ساختامنی 

دولت است و ساالنه میلیاردها درآمد دارد. هتل و 

رشکت از لحاظ قانونی به اسم متینجه هستند، پس 

از رسوایی ساوارونا در سال 2010 متینجه به صورت 

به  استناد  با  می کند.  برائت  اعالم  عاریف  از  علنی 

اسناد فوتبال لیکس عاریف سهم خودش را از این دو 

رشکت در سال 2006 به یک رشکت صوری در جزایر 

ویرجین بریتانیا انتقال داده بود.

در یک مدرک به نقل از متینجه نوشته شده است: 

»دلیل این که سهم عاریف در این رشکت به نام من 

است اعتامدی ست که بین من و عاریف وجود دارد. 

هدف از این کار این بوده و هست که من به عنوان 

امین عاریف از سهام او نگهداری می کنم.« متینجه 

در پاسخ به نرشیه ی اشپیگل گفته است که عاریف 

هیچ سهمی در این رشکت ها ندارد.

از  فقط  نه  خودش  ترقی  مسیر  در  عاریف  توفیق 

بسیار  روابط  بلکه  بود  بهره مند  متینجه  پشتیبانی 

سیدکی  مثل  دولت  به  نزدیک  تجار  با  نزدیکی 

مدرسه ی  دوران  دوست  آیان  سیدکی  داشت.  آیان 

همدیگر  با  آیان  و  عاریف  خاندان  است.  اردوغان 

از  آیان  می کنند.  استفاده  خصوصی  جت  یک  از 

می تواند  که  است  اردوغان  آدم های  نزدیک ترین 

او متاس  تلفن همراه خصوصی  با  به طور مستقیم 

بگیرد. آیان و عاریف از طریق رسمایه گذاری مشرتک 

سال  در  می فروشند.  ترکیه  در  را  ترکمنستان  گاز 

2014 اردوغان به رس گرفنت این معامله کمک کرده 

عاریف،  عاریف  قرارداد  شدن  بسته  از  قبل  است. 

معامله اش  از دوستان طرف  یکی  برای  توفیق  پرس 

معامله ی  یک  آستانه ی  در  ما  »برادر!  می نویسد: 

بزرگ در ترکمنستان هستیم، ما باید رئال مادرید یا 

بارسا را برای یک بازی دوستانه به آنجا بیاوریم که 

رییس جمهور را تحت تاثیر قرار دهیم. آنجا می شود 

میلیاردها درآمد داشت.«

به  اردوغان،  آنها،  قهرمان  این که  از  قبل  مدت ها 

از  خانواده  این  هم  شود  تبدیل  مستبد  حاکم  یک 

می کردند.  حامیت  اردوغان  ارتجاعی  سیاست های 

پیام های  از  یکی  در  عاریف  عاریف  مثال  برای 

واتس آپ می نویسد: »مسخره است که ترک ها بعد 

از هشتاد سال تازه می فهمند که گول دموکراسی را 

تا کنرتل خالفت اسالمی و منابع طبیعی  خورده اند 

می توانند  آنها  بدهند.  دست  از  را  دنیا  انرژی 

و  اسالم  و  بگذارند  ماتحت شان  توی  را  دموکراسی 

منابع طبیعی را به ما پس بدهند.«

 

بع  منا
ک مشکو

ترجمه: پژاره حیدری

آلزایمر متحرک است. کسی که  ترامپ یک  دونالد 

به یاد ندارد با چه کسی در مقابل دوربین ها عکس 

و  بوده  حارض  کسی  چه  خربی  نشست  در  گرفته، 
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چند میلیون دالر به او پرداخت کرده تا برج ترامپ 

ادعا می کند خاطرات محوی  او  برساند.  امتام  به  را 

از این موارد دارد. ممکن است همه ی اینها به این 

دلیل باشد که ترامپ امروز می خواهد فراموش کند 

به عنوان تاجر با چه افراد مشکوکی رس و کار داشته 

است.

در دسامرب 2007 دونالد ترامپ مورد بازپرسی وکال 

قرار گرفت. دلیل این بازپرسی یک اختالف حقوقی با 

رشکت تایم وارنر بود. آن زمان کنرسن رسانه ای تایم 

ترامپ  مورد  در  خوشایندی  چندان  نه  کتاب  وارنر 

از آنها درخواست غرامت  منترش کرده بود. ترامپ 

در  که  رسوایی هایی  خاطر  به  که  ادعا  این  با  کرد 

این کتاب در مورد آنها نوشته شده، او قراردادهای 

میلیاردی ای را از دست داده است. و مهم تر از همه 

تجارت های »خوبی« را که تصمیم داشته با فردی به 

نام توفیق عاریف انجام دهد.

قصد  عاریف  و  ترامپ   2000 دهه ی  اواسط  در 

با برج های ترامپ  اروپای رشقی را  از  داشند نیمی 

پر کنند: مسکو، کیف، ورشو. تا وقتی که به گفته ی 

ترامپ این رسواسازی معامالت را بر هم زده است. 

یاد  عاریف  تجاری اش  رشیک  از  نیکی  به  ترامپ 

می کند: در این پروژه ها اکرث مواقع با عاریف رس و 

کار داشته و عاریف ارتباطات وسیعی دارد، »او در 

سطح بین املللی کار می کند، خودتان خواهید دید.« 

عاریف رشکای تجاری روسش را هم همراه با خودش 

به نیویورک نزد ترامپ آورده بود.

چهار سال بعد، در سال 2011 ترامپ باز هم درگیر 

یک دعوای حقوقی دیگر شد. این بار دعوای حقوقی 

در مورد یک پروژه ی ساختامنی بود که او و توفیق 

آن  انجام  مشغول  بایروک  صنعتی  گروه  و  عاریف 

بلکه  نبود  رسانه ها  با  دعوا  مسئله  این بار  بودند. 

که  بودند  رسمایه گذارهایی  از  گروهی  دعوا  طرف 

رسمایه هایشان را پس گرفته بودند. ترامپ باز هم 

ناگهان دچار آلزایمر شد و گفت: »من آقای عاریف 

را خوب منی شناسم و بیش از چند بار او را ندیده ام.«

در واقع اما ترامپ رابطه ی خیلی نزدیکی با توفیق 

عالقه ی  از  بیشرت  آنها  اشرتاکات  داشت.  عاریف 

آنها  بود.  رشقی  اروپای  جواِن  زن های  به  زیادشان 

پروژه های  انجام  با  می کردند  سعی  سال  سال های 

کنند.  پر  را  خودشان  جیب های  ساختامنی  مشرتک 

این را صدها صفحه از پرونده های دادگاه، ایمیل ها و 

قراردادهای موجود در فوتبال لیکس نشان می دهد. 

دوستان  حتا  که  بود  نزدیک  به حدی  آنها  رابطه ی 

خاندان عاریف همیشه می توانستند از رسویس های 
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ویژه ی هتل های ترامپ استفاده کنند.

که  ترامپ  مورد  در  را  معامالت  این  که  چیزی 

امروز سیاستمدار شده است، اینقدر جنجال برانگیز 

انجام  رصف  که  پول هایی  که  است  این  می کند، 

منابع  از  می شده،  ساختامنی  پروژه های  این 

هم چنین  و  قزاقستان  روسیه،  در  سوال برانگیزی 

اتحادیه ی  در  که  می شده  تامین  رسمایه گذارانی 

اروپا به اتهام پولشویی تحت نظر بوده اند. در منت 

دادنامه ی یکی از پرونده های قضایی آمریکا در سال 

بودجه ی  که  زمان  »هر  است:  شده  نوشته   2010

رشکت بایروک به انتها می رسید، ناگهان یک حواله ی 

پول در حدی که بتوانند کار رشکت را ادامه دهند، از 

جای نامعلومی به دست آنها رسیده است.«

معامله با عاریف برای ترامپ تقرینب بدون ریسک 

بود. عاریف می ساخت و ترامپ فقط حق استفاده 

از  درصد   18 و  می کرد  واگذار  را  تجاری اش  نام  از 

سود را می گرفت. امروز اما رییس جمهور آینده تالش 

می کند بیشرتین فاصله ی ممکن را با این پروژه ها و 

توفیق عاریف نشان بدهد.

تجارت  بازار  وارد   2000 دهه ی  اوایل  در  عاریف 

را  خودش  رشکت  نام  و  شد  آمریکا  در  ساختامن 

از  یکی  در  واقع  رشکتی  گذاشت،  بایروک«  »گروه 

بهرتین محالتی که در نیویورک وجود دارد. رشکت 

او در طبقه ی 24م یک آسامن خراش در خیابان 56م 

از  در مرکز شهر منهنت قرار داشت. این آدرس حتا 

برج ترامپ هم معروف تر است.

در  رشکت  هیات مدیره ی  در  کوتاهی  فاصله ی  به 

کنار عاریف، فلیکس ساتر ]دیده شد[: مردی با یک 

سوال برانگیزتر.  روش های  و  سوال برانگیز  گذشته ی 

ساتر وقتی که 8 ساله بود با خانواده اش از شوروی 

به  مدرسه  امتام  از  بعد  کرد،  مهاجرت  آمریکا  به 

عنوان واسطه وارد بازار بورس اوراق بهادار شد و در 

سال 1991 با قانون دچار مشکل شد.

فلیکِس  منهنت،  در  باری  در  پارتی  یک  خالل  در 

دعوا  زن  یک  رس  بر  همکارانش  یکی  با  25ساله 

میز  روی  را  مارگریتا  کوکتل  گیالِس  یک  ساتر  کرد. 

بار شکست و لیوان شکسته را به صورت همکارش 

و  خورد  بخیه   110 فلیکس  همکار  صورت  کوبید. 

ساتر یک سال زندانی شد.

اواخر دهه ی نود یک گروه ویژه ی اف بی آی که 
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روسیه  از  که  سازماندهی شده یی  جنایات  مورد  در 

را  او  دقت  با  می کرد،  تحقیق  می شدند،  هدایت 

بود  این  ساتر  به  بازرس ها  اتهام  گرفت.  تحت نظر 

برای مافیا، یک شبکه ی  به منظور پولشویی  او  که 

تجاری به راه انداخته بود که از طریق آن نرخ بازار 

سهام را دستکاری می کرد. طبق مدارک دادگاه ساتر 

و  از حدود سی رشکت صوری  کار  این  انجام  برای 

حساب بانکی استفاده می کرد. میزان رضری که این 

کار متوجه سهامدارها کرده بود بالغ بر 40 میلیون 

دالر می شد.

در دسامرب 1998 ساتر در آستانه ی احضار به دادگاه 

بود، اما این بار او توانست خودش را از طریق یک 

نجات  شدن  زندانی  از  دولتی  مقامات  با  معامله 

دهد. از نظر مقامات دولتی آمریکا ارتباطات نزدیک 

ساتر در روسیه می توانست برای آنها سودمند باشد. 

استخدام  »عامل«  عنوان  به  را  او  دلیل  همین  به 

کردند. کاری که او باید انجام می داد این بود که 

پراکنده  سینگِر  هوایی  ضدحمله ی  دستگاه های 

را  شوروی  اتحاد  تازه استقالل یافته ی  کشورهای  در 

خریداری کند. این دستگاه ها را سی آی ای در دهه ی 

بود  فرستاده  افغانستان  مجاهدین  برای  هشتاد 

به  سالح ها  این  که  داشتند  هراس  مقامات  حاال  و 

دست گروه های تروریستی بیفتد و از آن علیه منافع 

آمریکا استفاده کنند.

دادگاه  که  چنان  ماجرا  این  به  مربوط  پرونده های 

تاکنون  ملی«  امنیت  حفظ  دلیل  »به  می کند  ادعا 

در خفا هستند و در جریان دادگاه هر کجا که به 

این ماجرا اشاره شده است از ساتر با اسم مستعار 

نام برده می شود، باز بنا به ادعای دادگاه به دلیل 

»هراس از به خطر افتادن جان او و خانواده ش.«

منایان   2003 سال  در  ناگهان  دیگر  بار  ساتر  نام 

می شود، در کنار توفیق عاریف در »گروه بایروک« 

و این بار به عنوان عضو هیات مدیره، با یک قرارداد 

منحرص به فرد. در این قرارداد 50درصد از سود به 

از  بیش  سال 2008  تا  تنها  او  تعلق می گیرد.  ساتر 

8میلیون دالر به عنوان سود برداشت کرده. پولی که 

عاریف مطمئنن برای اطالعات تا آن موقع نداشته ی 

نکرده  پرداخت  ساختامنی  مسائل  مورد  در  ساتر 

است.

در ژوئن 2004 این دو رشیک با دونالد ترامپ وارد 

معامله شدند. عاریف و ساتر اجازه یافتند که از نام 

تجاری ترامپ در ساخنت چهار هتل آپارمتان استفاده 

کنند. دو دستگاه در »فورت الدردیِل« فلوریدا، یک 

ترامپ«  »سوهوی  و  آریزونا  فونیکس  در  دستگاه 

یک برج 46 طبقه یی وسط نیویورک.

رشکت  تجاری  امور  بردن  پیش  برای  ساتر  گویا 

بایروک از روش های بسیار سنتی ای استفاده می کرد. 

طبق شهادت یکی از رشکای پروژه در دادگاه، ساتر 

بود.  کرده  تهدید  مرگ  به  را  او   2006 فوریه ی  در 

ساتر به او گفته بود: اگر در مورد گذشته ی او در 

جایی حرفی بزند، به پرسخاله اش می گوید که »یک 

قلم  و  وصل  تخم هایت  به  شوک الکرتیکی  دستگاه 

پاهایت را خرد کند«. ساتر البته در دادگاه این قضیه 

را کتامن کرد.

نیویورک  به   2007 سال  در  ترامپ  ترامپ؟  اما  و 

تایمز می گوید که من اصلن ساتر را منی شناسم و از 

گذشته ی جنایی او در سال های بعد با خرب شدم. او 

هم چنین در سال 2013 اظهار داشته: »اگر ساتر االن 

توی همین اتاق نشسته باشد من او را منی شناسم.« 

روی   2010 سال  در  ساتر  که  اینجاست  اما  جالب 

کارت ویزیت شخصی اش عنوان »مشاور ارشد دونالد 

ترامپ« را نوشته بوده و آدرس ایمیلی که برای متاس 

FSater@trumporg.« روی کارت نوشته شده بوده

com« است. با این وجود اطرافیان ترامپ می گویند 

که ساتر هیچ گاه در آنجا اشتغال نداشته است.

ما  به  کلامت  از  بیشرت  عکس ها  اما  اوقات  بعضی 

اطالعات می دهند. برای مثال عکسی که در سپتامرب 

عاریف  ترامپ،  آن  در  و  است  شده  گرفته   2007

ساختامنی  پروژه ی  کردن  معرفی  حال  در  ساتر  و 

می زنند.  لبخند  دوربین  سمت  به  ترامپ  سوهوی 
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آدم هایی  مانند  نه  واقعی  دوست های  به  شبیه 

او  که  می گوید  ساتر  منی شناسند.  را  همدیگر  که 

رضرهایی را که وارد آورده، جربان کرده است و به 

افتخار  شده،  مرتکب  بیست سالگی  در  که  اعاملی 

منی کند. از نظر ساتر این که ترامپ را به گذشته ی او 

ربط بدهند بسیار چندش آور است.

ولی آشنایی و دوستی با ساتر تنها مسئله یی نیست 

که ترامپ را در رابطه ی با توفیق عاریف و رشکت 

بایروک به تنگنا می اندازد. برای مثال رشکت دیگری 

هم وجود دارد به نام »گروه اف.ال« که در ایسلند 

ثبت شده و از رسمایه گذاران اصلی »بایروک« است. 

نوشته  بایروک هم  بروشور رشکت  در  موضوع  این 

شده. وقتی که در سال 2007 تجارت امالک خوب 

در  را  خودش  سهام  عاریف  توفیق  منی رفت،  پیش 

چهار پروژه ی ترامپ به این رشکت فروخت. این که 

دارد  قرار  اف.ال«  »گروه  پشت  کسی  چه  دقیقن 

به  رشکت  می شود  گفته  اما  نیست  مشخص  هنوز 

چند روس پولدار تعلق دارد.

رشکت  مالی  اسبق  مدیران  از  یکی  شکایت  طبق 

بایروک، »بایروک« از طریق یک رشکت صوری پنجاه 

آمریکا  مالیاتی  بهشت  »دالویر«،  به  دالر  میلیون 

قاچاق کرده است. این معامله ی مشکوک هنوز در 

دادگاه در دست بررسی است.

شد.  ورشکست   2008 سال  در  اف.ال«  »گروه 

ترامپ دردرسساز  برای  رابطه  این  مسئله یی که در 

»گروه  دادگاه  پرونده های  طبق  که  بود  این  شد 

اف.ال« با پوتین در ارتباط هستند یا حداقل شاکیان 

چنین ادعایی دارند. اما در این مورد اطمینان وجود 

دارد که ترامپ در 16 می 2007 طی یک نامه از این 

معامله خربدار شده و از او به صورت کتبی خواهش 

کرده اند که با این معامله موافقت کند و ترامپ با 

فروش سهام عاریف به »گروه اف.ال« موافقت کرده 

اما مدعی است که ترامپ  است. تشکیالت ترامپ 

شخصن در این ماجرا درگیر نبوده است.

میان  ارتباط  از  که  می کند  ادعا  ترامپ  هم چنین 

یکی  ماشکویچ  الکساندر  با  عاریف  تجاری  رشیک 

از اعضای »سه قزاق« چیزی منی دانسته. در یکی از 

به  میلیاردر  این  از  اما  بایروک«  بروشورهای »گروه 

عنوان یکی از رشکای اسرتاتژیک رشکت نام برده شده 

است. در اوایل دهه ی 2000 در یکی از دادگاه های 

پولشویی  در  ماشکویچ  نقش  مورد  در  بلژیک 

پرونده یی مطرح شده است که در نهایت در ازای 

پرداخت میلیون ها یورو پرونده بسته می شود.

ساتر  و  عاریف  توفیق  بایروک،  با  معامالت 

به  ملکی  معامالت  بازار  نشدند.  متام  موفقیت آمیز 

آپارمتان های  پاشید.  هم  از  اقتصادی  بحران  دلیل 

و  نیویورک  در  ترامپ  برج های  در  شده  ساخته 

از  بسیاری  نکردند.  پیدا  خریداری  فورت الدردیل 

رسمایه گذاران خود را مغبون می دیدند. شکایت های 

بسیاری علیه ترامپ و عاریف انجام شد. خریدارها 

این  در  ساتر  رشاکت  از  که  بودند  شده  مدعی 

معامالت ملکی خرب نداشته اند و به هیچ وجه چیزی 

خیلی ها  منی دانستند.  او  جنایی  گذشته ی  مورد  در 

پیش  چون  داشتند  فریب خوردگی  احساس  هم 

پروژه ی  این  راس  در  ترامپ  می کردند  فکر  آن  از 

زیر  او  امضای  که  دلیل  این  به  است  ساختامنی 

بروشورهای تبلیغاتی پروژه ها بود.

فورت الدردیل  در  که  برجی  و  ترامپ«  »سوهوی 

به مزایده گذاشته  بود در سال 2014  ساخته شده 

شدند. رییس جمهور آینده با اغلب شکات به توافق 

ترامپ  برای  عاریف  با  تجارت  و  معامله  اما  رسید؛ 

بار  او  داشت:  دالر  میلیون  چند  از  بیش  هزینه یی 

دیگر اعتبارش را از دست داد.

https://goo.gl/8XOEF3 


پشت رس  رو  نفر  دو  توپه.  »ماردونا  صاحب 

گذاشت. توپ رو کنرتل می کنه. از راست حرکت 

هم  رو  سومی  دنیا.  فوتبال  نابغه ی  می کنه. 

دریبل می کنه. می خواد پاس بده به بوروچاگا. 

گــــــــــــــــــــــــــــــــ نابغه.  نابغه  نابغه 

کنم.  گریه  می خوام  گـــــــــــــــــــل...  ـل... 

مارادونا...  دیگو...  فوتبال.  زنده باد  من.  خدای 

جلوی اشک هام رو منی تونم بگیرم. مارادونا، در 

یک حرکت تاریخی، در بهرتین بازی زندگیش، 

سیاره  کدوم  از  کهکشان،  در  کایت  یک  مثل 

بذاری؟  جا  رو  بریتانیایی  این همه  که  اومدی 

تا یک ملت مشت هاشون رو گره کنن و برای 

آرژانتین فریاد بکشن. دیگو آرماندو مارادونا.« 

بخشی از گزارش مسابقه ی یک چهارم نهایی، هنگامی 

تاریخی  حرکت  یک  در  افسانه ای  مارادونای  که 

دروازه ی تیم انگلستان را باز می کند تا نه فقط یک 

ملت، بلکه متامی جهان جنوب مشت هایشان را گره 

کنند و فریاد بزنند. دیگو آرماندو مارادونا. کاری که 

او با دست های خدا متامش کرد. این تنها یک بازی 

نبود. زمین جنگی بود برای بازگشنت روح رسخورده 

و تحقیرشده ی این جهان استثامرشده و به یغامرفته. 

برای همین دریبل های مارادونا نه فقط یک تکنیک 

بی نظیر بلکه یک حرکت تاریخی بود که در اذهان 

باقی ماند و همچون افسانه ای نسل به نسل، سینه 

به سینه منتقل شد چنان که گویی همه ی نسل ها 

برای  و  دیدند  چشم  با  را  لحظه  این  و  روز  این 

مارادونا مشت هایشان را گره کردند.

انقالب ها  و  دیکتاتورها  رسزمین  جنوبی  آمریکای 

کشورهای  چنان  استثامر  و  مبارزه  تاریخ  است. 

آمریکای جنوبی را به هم پیوند داده که فرقی منی کند 

از کدام ملت یا کشور باشی، می توانی یک آرژانتینی 

کشته  سیا  سازمان  دست  به  بولیوی  در  که  باشی 

مسی کثیف  دست های  تا  خدا  دست  از 
پویا نودهی
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شوی و یا یک کوبایی که برای مارادونای آرژانتینی 

فریاد بزنی. مارادونا یک فوتبالیست شورشی است 

از متامی لحظات زندگی حرفه ای  این را می توان  و 

او فهمید. از مصاحبه هایش تا درگیری هایی که بین 

پله ی    نظیر  فوتبالی و سلربیتی هایی  نهادهای  و  او 

برزیلی در گرفته است.

هامن  از  آمد  بدنیا  فقیر  خانواده ی  یک  در  که  او 

کودکی برای تامین مخارج خانواده دست به حرکات 

با توپ در میادین شهر زد. در سال 1984  منایشی 

همراه تیم ملی آرژانتین به میادین بین املللی وارد 

مارادونا  مکزیک  در   ۱۹۸۶ جهانی  جام  در  شد. 

اوج  در  گذاشت.  منایش  به  را  خود  زیبای  فوتبال 

حساسیت های این جام، دو تیم آرژانتین و انگلستان 

قرار  هم  برابر  در  نهایی  یک چهارم  مرحله ی  در 

گرفتند. جنگ جزایر فالکلند  در میدان ورزشی به 

منصه ی ظهور رسید. مارادونا با زدن دو گل تاریخی 

آرژانتین شد. نخستین گل مسابقه  پیروزی  موجب 

مثر  به  دست  با  دوم  نیمه ی  ابتدای  در  مارادونا  را 

رساند و چند دقیقه بعد در حالی که در میانه های 

با دریبل زدن هفت  میدان صاحب توپ شده بود 

بازیکن انگلیسی توپ را وارد دروازه ی پیرت شیلتون، 

دروازه بان انگلستان کرد.

آمریکای  در  زندگی  سکه ی  روی  دو  فقر  و  فوتبال 

جنوبی هستند. رویای بسیاری از کودکان آمریکای 

تا  است  فوتبال  ستاره ی  به  شدن  تبدیل  جنوبی 

دور  ورزشی  استادیوم های  که  جهنمی  از  بتوانند 

برای  که  گالدیاتورهایی  کنند.  فرار  کشیده اند  آن ها 

پا گذاشنت در کلسیوم بی تابی می کنند، شاید یکی از 

آن ها توسط باشگاهی خریداری شود. در کودکی به 

اروپا و یک تیم باشگاهی مهاجرت کند، شاید خرج 

عمل بیامری ای که گریبانش را گرفته هم پرداخت 

شود و خانواده ی فقیرش هم بتوانند نفسی بکشند. 

شاید روزی لیونل مسی  شود.

آرژانتین  اگرچه   86 جهانی  جام  از  پس  سال ها 

فوتبالیست های بسیاری را به جهان فوتبال معرفی 

کرد و همیشه تیمی پرقدرت برای حریفان بود اما 

را  مارادونا آن ها  نابغه همچون  نبود یک  انگار که 

متامی  می کرد.  محروم  فینال  به  دوباره  رسیدن  از 

طرفداران آرژانتین منتظر روز موعود بودند تا یک 

پیش  را  تاریخی  دوران  آن  دوباره  جوان  مارادونای 

رویشان زنده کند. و مسی این امید را به طرفداران 

آرژانتین بازگرداند.



225

پدرش  آمد.  به دنیا  فه  سانتا  روزاریو،  در  مسی 

خورخه هوراکیو مسی، کارگر کارخانه بود و مادرش 

نیمه وقت.  نظافت چی  یک  کوچیتینی،  ماریا  سلیا 

آغاز  گراندولی  تیم  در  را  فوتبال  سالگی  پنج  از  او 

کرد. مسی پس از مدتی به عنوان شخصی جوان به 

یک نقطه ی قوت در آن تیم تبدیل شد؛ او تنها یک 

بازی را در چهار سال بعدِی حضورش از دست داد 

و در آنجا به ماشین شامره ی ۸۷ مشهور شد. عدد 

۸۷ از سال تولد او الهام گرفته شده بود. در سن۱۱ 

سالگی تشخیص داده شد که او با کمبود هورمون 

رشد مواجه  است. استکارلس رکساچ، مدیر ورزشی 

وقت باشگاه بارسلونا، توسط بستگان مسی در لیدا 

و کاتالونیا، از استعداد او آگاه شده بود و مسی و 

خاله اش برای ترتیب دادن مذاکره با او آماده بودند. 

را  درمانی  هزینه های  پرداخت  پیشنهاِد  بارسلونا 

پذیرفت به رشط آنکه مسی حارض به نقل مکان به 

اسپانیا باشد. مسی و پدرش به بارسلون نقل مکان 

کردند، جایی که او در آکادمی جوانان باشگاه ثبت 

نام کرد.

در  بارسلونا  باشگاه  تاریخ  گلزن  بهرتین  مسی 

بازی های رسمی به شامر می آید. او توانست با ۹۱ 

بیشرتین گل زده  گل در سال ۲۰۱۲ صاحب رکورد 

در یک سال شود.  مسی به همراه بارسلونا هشت 

بار قهرمان اللیگا، سه بار قهرمان جام حذفی اسپانیا، 

بار  اسپانیا، چهار  فوتبال  برنده ی سوپرجام  بار  پنج 

سوپر  قهرمان  بار  دو  اروپا،  قهرمانان  لیگ  قهرمان 

کاپ اروپا و دو بار قهرمان و یک بار نایب قهرمان 

و  اولین  مسی  است.  شده  جهان  باشگاه های  جام 

تنها بازیکنی است که در چهار رقابت لیگ قهرمانان 

وی  است.  یافته  دست  گل  آقای  عنوان  به  اروپا 

این رقابت ها  بازیکنی است که در  اولین  همچنین 

رکورد بیشرتین هت تریک را در اختیار دارد. او در 

سال ۲۰۱۲ در لیگ قهرمانان اروپا تاریخ ساز شد و 

نخستین بازیکنی شد که در یک مسابقه ی این جام 

پنج گل به مثر رسانده است. وی همچنین به رکورد 

خوزه آلتافینی رسید و در یک فصل لیگ قهرمانان 

۱۴ گل به مثر رساند. مسی رکورد بیشرتین گل زده 

 ۷۳ با   ۲۰۱۱–۱۲ فصل  در  را  اروپایی  لیگ های  در 

گل به نام خود ثبت کرده است. او در هامن فصِل 

و  گذاشت  به جای  از خود  را  گل  رکورد ۵۰  اللیگا 

رقابت  شش  در  که  شد  بازیکنی  اولین  همچنین 

پاس گل  مختلف در یک فصل هم گل زده و هم 

داده است. لئو در ۱۶ فوریه ۲۰۱۳ سیصدمین گل 

خود در تیم بارسلونا را به مثر رساند و باالخره در 
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توانست چهارصدمین گل دوران  ۲۷ سپتامرب ۲۰۱۴ 

حرفه ای فوتبال خود را در بازی مقابل گرانادا به مثر 

یکمین  و  بیست  در  او در ۳۰ مارس ۲۰۱۳  رساند؛ 

بازی متوالی در اللیگا موفق به گل زنی شد و اولین 

بازیکن تاریخ شد که در یک لیگ حرفه ای فوتبال در 

متام بازی های متوالی در برابر همه ی تیم ها موفق 

به گل زنی شده است. این ها منونه ای از موفقیت های 

مسی است که بارها توپ طالی بهرتین بازیکن را از 

آن خود کرده و نشان می دهد مسی را به عبث با 

مارادونای افسانه ای مقایسه نکردند. اما این مقایسه 

تنها در تکنیک های بازی باقی ماند. اگر به مدال ها 

از  افتخارها بخواهیم نگاه کنیم مسی حتی برتر  و 

مارادونا و به عقیده ی بسیاری بهرتین بازیکن تاریخ 

فوتبال جهان است. اما مسی هیچ گاه نتوانست آن 

افسانه ای شود که همه منتظرش بودند.

تکنیک  از  بیشرت  چیزهایی  به  شدن  افسانه  برای 

که  چیزهایی  است.  نیاز  گل  پُر  رزومه ای  و  خوب 

مارادونا دارد اما پله نه و به همین جهت است که 

و  پله  بین  قرن  بازیکن  بهرتین  انتخاب  برای  وقتی 

مارادونا رقابت درمی گیرد فدراسیون جهانی فوتبال 

رای  مارادونا  به  مردم  اما  می کند  انتخاب  را  پله 

می دهند. حمیدرضا صدر، مفرس فوتبال در جایی از 

مقاله ی خود به نام »چرا مارادونا از پله بهرت است؟« 

که به مقایسه ی پله و مارادونا می پردازد، می گوید: 

موفق  تاجر  یک  حساب گری اش،  همین  با  را  »پله 

هم شناختیم. معموال او را با کت وشلوار و کراوات 

صاحب  و  دیروز  بازیکن  آوردیم.  یاد  به  آراسته 

ده ها کمپانی تجاری امروز و دارنده ی هزاران سهام 

رشکت های کوچک و بزرگ، مناینده ی پپسی کوال به 

مدت یک دهه. همین طور ستاره ی سینام )با بازی 

در فیلم فرار به سوی پیروزی جان هیوسنت( و البته 

وزیر ورزش برزیل در سال 1994 هم بوده. در برزیل 

جمله  معروف کنایه آمیزی هست که می گوید: »...

هم  پولدار  و  سیاهپوست  و  هستی  برزیلی  اگر 

هستی، یقینا نامت پله است.«

فرق  که  اخالق شان  در  نه  مارادونا،  و  پله  تفاوت 

ماهوی ندارد، بلکه در همین نکته ی نهفته در تفکر 

پله به عنوان جریان  کاسبکارانه و محافظه کارانه ی 

حاکم و اصلی و آنارشی/ هرج و مرج و ضدجریان 

بودن ذاتی مارادونا به عنوان وارونه ای از آن جریان 

است. به همین دلیل پله همه جا، از مراودات سیاسی 

مارادونا،  و  دارد  حضور  تلوزیونی  منایش های  تا 



227

مجامع  و  رسانه ها  در  مطلوبی  چهره ی  زحمت  به 

می یابد. جام جهانی 1994 آمریکا با همراهی پله و 

ویتنی هیوسنت، خواننده ی زن معروف آمریکایی، در 

مراسم اختتامیه به پایان رسید و مارادونا در نیمه راه 

هامن جام اخراج شد. او بعدها تنها به رفاقتش با 

فیدل کاسرتو و سفرهایش به کوبا می بالید.« 

ستاره ی  دیگر  رونالدو  از  وقتی  مارادونا  خود 

کاسبکارانه ی  شیوه ی  می کند  صحبت  مسی  رقیب 

قرار  نقد  مورد  این گونه  را  او 

گلی  رونالدو  »وقتی  می دهد: 

دوربین  به  می رساند  مثر  به 

نگاه می کند و یک شامپو به تو 

می فروشد!«

و  اسطوره  یک  مارادونا  اگر 

جنوب  جهان  مقاومت  سمبل 

به شامر می رود مسی تنها یک 

آرژانتینی-اسپانیایی  سلربیتی 

بارسلونا  پدیده ای که در  است. 

بازی های  در  و  می زند  توپ 

ملی آرژانتین مواظب است تا مصدوم نشود. مسی 

که  است  سیاست زدایی شده ای  فوتبال  محصول 

دیگر منی توان در آن زمین فوتبال را برای امید ها و 

آرمان ها تسخیر کرد بلکه این بیزینس من ها هستند 

که بر زمین حکم می رانند. اصطالح فوتبال حرفه ای 

نقطه ی آغازین این دگردیسی است. فوتبال را هامنند 

هرچیز دیگری از هرآنچه رهایی بخش است تهی و 

تبدیل می کند به محصولی برای فروش. گالدیاتورها 

هم رسگرم ماشین های آخرین مدلشان حتی به یاد 

منی آورند از کجا آمده اند زیرا منطق بازار می گوید 

که تنها راه سعادت زیر پا گذاشنت دیگران و ندیده 

گرفتنشان است.

می کند  فراموش  تنها  نه  مسی  که  است  این گونه 

او گفت  به  مارادونا روزی  بود آن طور که  قرار  که 

بلکه  او«  از  بهرت  حتی  و  شود  دیگری  »مارادونای 

خود  که  بیزینس منی  به  می شود  تبدیل  برعکس 

عاملی است بر افزودن فقر به جهانی که از آن آمده. 

منطق  با  حتی  امروز  یغامگر  و  دیروز  یغامشده ی 

سوداندوزی  تشنه ی  آنچنان  هم  بازار  جهان  همین 

است که با ثبت رشکت های صوری در پاناما دست 

نشان  تا  می زند  دالری  چندمیلیارد  مالیاتی  فرار  به 

دهد فوتبالیست -بیزینس من های امروز چیزی کمرت 

از دونالد ترامپ ندارند.

زندگی  از  جدیدی  بخش  نیز  خیریه  کمک های 

سلربیتی ها شده. آن ها که تا به موقعیتی می رسند از 

چهره ی مردمی خود برای سوداندوزی نهایت استفاده 

تبلیغاتی  تیزرهای  در  رشکت  با  ابتدا  می برند.  را 

از مدتی خود  بعد  و  بیزینس می شوند  وارد جهان 

با ثبت رشکت های بزرگ و کوچک و هامنند مسی 

اغلب صوری به روند تبعیض گسرت بازار جهانی ورود 

از سود  ناچیزی  بسیار  بخش  نهایت  در  و  می کنند 

هنگفتی را که بدست می آورند جلوی دوربین ها و 

نام کمک های مردمی  تبلیغاتی تحت  نورافکن های 

را  آن چهره ی دروغین  تا همچنان  صدقه می دهند 

بیزینس  از  بخشی  هم  این  کنند.  حفظ  خود  برای 

آن ها، عاملی برای ماندن آن ها بر رس زبان ها است 

این  البته  کنند.  دریغ  هم  این  از  نبود  بعید  وگرنه 

رسنوشت تنها مختص به لیونل مسی نیست. این یک 

سبک زندگی است که برای متامی فوتبالیست هایی 

که در لیگ های حرفه ای بازی می کنند رقم زده شده 
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است و سلربیتی های قدیمی تر همچون پله و میشل 

حامیت  آن  از  بازار  دست  در  دست  هم  پالتینی 

سیاست  از  و  خصوصی سازی شده  فوتبال  می کنند. 

و  کرده  گره  مشت های  برای  جایی  دیگر  گریزان 

استادیوم ها  تنها  ندارد.  جنوب  جهان  اشک های 

همچون غول های زمین خوار زمین های زاغه نشین ها 

و  دالالن  حرفه ای،  فوتبالیست های  تا  می بلعند  را 

صاحبان باشگاه بتوانند زندگی های مجلل تری داشته 

باشند.

فوتبال آرژانتین اما همیشه بازیکن هایی را در خود 

پرورانده که در منطق فوتبال حرفه ای ادغام نشدند. 

به  که  او  است.  بازیکن ها  این  از  یکی  باتیستوتا 

عنوان یکی از خوش اخالق ترین بازیکن های آرژانینت 

ملی  تیم  در  را  پرافتخاری  دوران  می شود  شناخته 

فیورنتینا  خود  محبوب  باشگاهی  تیم  همچنین  و 

نشانی  فیورنتینا  شهر  در  او  مجسمه ی  کرد.  سپری 

از این محبوبیت است. او همیشه از حامیان ارتش 

کمک  آن ها  به  و  بود  ملی  آزادی بخش  زاپاتیستی 

که  دارد  نیز وجود  دیگری  مالی می کرد. منونه های 

نیروی رهایی بخش هنوز در دل  نشان می دهد آن 

فوتبال آمریکای التین زنده است.

در  را  امید  همچنان  زمان  همین  در  نیز  مارادونا 

دل ها زنده نگاه می دارد و بشارتی است که در چنین 

رشایطی هم مقاومت هم چنان ادامه دارد وقتی از 

مقاومت کوبا حرف می زند و از جنبش بومی ها در 

مارادونا،  اخیر،  سال های  در  می کند.  دفاع  ونزوئال 

التین  آمریکای  در  رهایی بخش  مبارزات  به  نسبت 

بارها واکنش نشان داده و از رهربان این جنبش ها 

تحت  کوبا  در  که  زمانی  او  است.  کرده  حامیت 

درمان بود با فیدل کاسرتو رهرب کوبا دوست شد. او 



تصویری از فیدل کاسرتو را بر بازوی چپ و چه گوارا 

را بر بازوی راست خود خالکوبی کرده تا به شیوه ی 

از  خودش  جنجالی  و  مخصوص 

باشد.  کرده  حامیت  کوبا  انقالب 

»ال  خود  اتوبیوگرافی  مارادونا 

گروه های  و  اشخاص  به  را  دیگو« 

زیادی از جمله فیدل کاسرتو تقدیم 

کرده، او در این تقدیم نامه نوشته 

و  کاسرتو  فیدل  به  »تقدیم  است: 

از طریق او به همه ی مردم کوبا.«

هواداران  از  همچنین  مارادونا 

ونزوئال  رییس جمهور  چاوز،  هوگو 

بود. کسی که از او در میرافلورس 

این  از  پس  مارادونا  کرد.  استقبال 

با  مالقات  هدف  با  گفت  مالقات 

به  ولی  بوده  آمده  بزرگ  مرد  یک 

که  کرده  با کسی مالقات  آن  جای 

»من  بوده است:  بزرگرت  هم  آن  از 

چاویستا  من  دارم،  ایامن  چاوز  به 

هستم. هرچه فیدل می کند، هرچه 

بهرتین  من  برای  می کند،  چاوز 

را  مخالفت اش  مارادونا  است.« 

در  آمریکایی  کشورهای  نشست  در  امپریالیسم،  با 

ماردل پالتا در ۲۰۰۵ اعالم کرد. او در آنجا با پوشیدن 

تی رشتی با برچسب »بوش را متوقف کنید« و اشاره 

جرج  حضور  با  انسانی  آشغال  عنوان  به  بوش  به 

دبلیو بوش در آرژانتین مخالفت کرد. در سال ۲۰۰۷، 

فوتبالیسِت سالخورده با حضور در برنامه ی هفتگی 

تلویزیونی چاوز از این هم فراتر رفت و گفت: »من 

از هر چه از آمریکا می آید متنفرم. با متام توان از 

آن متنفرم.«

اگرچه منی توان و نباید اشتباهات مارادونا یا عالقه ی 

نادیده گرفت.  را  به دوربین و دیده شدن  او  وافر 

یک  اما  است  افسانه  یک  سبز  میدان  در  مارادونا 

می کند.  حمل  خود  با  نیز  را  خطاکار  انسانی  بعد 

خصایص انسانی ای که با روحیه ی شورشی آمیخته و 

او را به وادی های مختلفی کشانده. او سیاستمدار 

او  پله  بیزینس من نیست. برای همین به راحتی  و 

را گول می زند تا زمانی که میکروفون ورزشگاه باز 

است در مورد مسی غر بزند  یا زمانی که کت وشلوار 

همچون  می زند،  زار  تنش  به  که  می پوشد  برندی 

شده  دعوت  بزرگان  مهامنی  به  که  پاپتی  بچه ای 

است. اما در ضمن زمانی که مارادونا با دو نفر از 

از  و  شود  استادیوم  وارد  می خواهد  دوست هایش 

به  نیز  او  می کنند،  جلوگیری  دوست هایش  ورود 

با همین خطاها  باید  استادیوم منی رود. مارادونا را 

و  ماجراجویی ها  خطاها،  این  چون  داشت  دوست 

از زندگی مردمان جنوب  بلندپروازی ها هم بخشی 

است.



روزگار دوزخی یک فوتبالی کمونیست
بیژن کیارسی

سیگاری برایش می گیرانم، بدون فیلرت هامن طور 

سال هاست  که  هامن طور  است.  خواسته  که 

سیگارش را کشیده است. پُک می زند و می گوید: 

خوب  رو  همدیگه  من  و  همرسم  »می دونی 

توافق  ما  که  سالی هست  بیست  یه  می فهمیم، 

کردیم که من سیگار بکشم زمانی که باهم یه جا 

نباشیم. اینجا هم منیاد چون می دونه من فوتبال 

باید  سیگار  دونه  یه  نیمه  دو  بین  کم کم  ببینم 

بکشم. البته توی این بیست سال چند باری هم 

شده که فیلیپا هم بوده و 

من سیگار کشیدم. نه!

 بحث خایه داشنت و

 این مزخرفات نیست، 

موقعیتش جور بود

. مثل زمانی که

 کلمبو توپ رو 

وارد دروازه ی تیم 

این برلوسکونی جاکش کرد.

آخرای سال ۲۰۰۴ بود که

 اولین بار سکته کردم، 

دکرتا عین پیامربان مرگ چند

 سالی بود که گفته بودن: با این

 فشار خون باال و رعایت نکردن

 دستورات پزشکی و سیگار کشیدن، احتامل سکته 

باالست ولی من به فیلیپا و دخرتام می گفتم این دکرتا 

همه زر مفت می زنن و فقط می خوان داروهاشون 

رو بفروشن که رشکت بایر با پول عایدی از فروش 

داروهاش، هزینه های تحقیقاتی ش درباره ی مبب های 

دربیاره.  بتونه  رو  کشاورزی ش  سموم  و  شیمیایی 

همین االنم که می رم داروخانه بهشون می گم: این 

پول خون منه که دارم می ریزم تو شکم رشکت های 

داروسازی، بجای اینکه بتونم با این چندرغاز حقوق 

آقایون دارن توی  از زندگی لذت بربم،  بازنشستگی 

سواحل اقیانوس آرام با پول خون من عیاشی می کنن 
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شاید  بعضیا  برای  می خندن.  ما  همه ی  ریش  به  و 

غریب  و  عجیب  حرفای  که  بامزه م  پیرمرد  یه  من 

کسخل  یه  شاید  هم  دیگه  بعضیای  برای  و  می زنه 

غرغرو که هنوز هم به اون شبح اعتقاد داره. در هر 

صورت اینکه اونا چه فکری می کنن به قول آملانی ها 

تخمم  ]به   Das geht mir am Arsch vorbei « «

هم نیست[ مهم اینه که من حرف خودم رو می زنم 

نه این دری وری هایی رو که به عنوان اخبار و تحلیل 

کوفت و زهرمار به خوردمون می دن.« 

پیشگویی دکرتها درست از آب درآمد.

با  بود.  برده  هم  لیورنو  و  بود  شده  متوم  »فوتبال 

رفقا نشسته بودیم مثل همیشه درباره ی سیاست و 

طبقه ی کارگر و رسمایه داری و رشودر و برلوسکونی 

زده  گپ  دیروقت  تا  لیورنو  عشق مون  و  فوتبال  و 

برمی گشتم خونه رسخوش  تاکسی  با  بار  از  بودیم. 

اولش دمل  راننده گپ می زدم که  با  پاتیل داشتم  و 

تنگه  نفسم  که  بگم  خواستم  هرچی  بعد  ریخت، 

منی تونستم به زبون بیارم، داشتم فریاد می زدم اما 

همش صداهای عجیب و غریب ازم خارج می شد، 

دردم زیاد بود و هر جوری بود به راننده فهموندم 

خفیف  سکته ی  بیامرستان.  به  برسونه  رو  من  که 

کرده بودم.«

***

»وقتی دخرتم اومد بیامرستان بهش گفتم: به دکرتا 

بگو که من از کارخونه های داروسازی شکایت دارم.

نیست.   حرفا  این  وقت  االن  بابا  گفت:  فراچسکا 

باال  رو  من  پول  وقتشه.  االن  اتفاقن  گفتم:  بهش 

کشیدن و بهم آشغال هاشون رو فروخنت و نتیجه ش 

شده همون چیزی که از اول گفته بودن. این ماهیت 

رسمایه داریه فروش کاال بدون هیچ ضامنتی، هدف 

فروش و کسب درآمده و گور پدر جون من و تو که 

باهاش اونا دارن پول روی پول می ذارن.« می خندد 

و  می زنم  زر  دارم  »می دونستم  می دهد:  ادامه  و 

دستمون به جایی بند نیست اما می خواستم بهشون 

بگم که من تا آخر عمرم باهاشون رس جنگ دارم.«

مدت  چند  گفت  فیلیپا  برگشتم  که  بیامرستان  »از 

وضع  برای  که  بود  این  هم  دلیلش  لیورنو.  بریم 

مزاجیم خوبه، چون کنار دریاست و هوای کنار دریا 

برای حامل خوبه و هم اینکه رفقا اونجان و اونا حامل 

رو از لحاظ روحی خوب می کنن.«
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»می دونی؟ رسمایه داری همه جا رو به گه 

کشیده، اما لیورنو ژست ضدرسمایه داریش 

رو حداقل در ظاهر حفظ کرده. با اینکه 

سازمان یافته گی  کارگرا  می دونن  همه 

کارگری  سنت های  اما  ندارن،  رو  گذشته 

و کمونیستی رو تا اونجا که بتونن حفظ 

می کنن  افتخار  این  به  هنوم  و  می کنن 

ایتالیا  کمونیست  حزب   ۱۹۲۱ سال  که 

دوران  در  و  گرفت  شکل  لیورنو  توی 

مبارزه  مهم  شهرهای  از  یکی  موسولینی 

با فاشیسم بود. هنوز هم آث لیورنو مسابقه داشته 

باشه پرچم های رسخ و ضدفاشیستی رو به استادیوم 

می برن و رسود بال چاو می خونن و یک صدا فریاد 

و  فوتبال   Berlusconi Pezzo di merda می زنن: 

گذشته ها  مثل  باهم  بدرستی  اینجا  هنوز  سیاست 

باید از جونش سیر شده باشه  گره خورده و کسی 

که اونجا بگه ورزش از سیاست جداست. چون هنوز 

اونجا در این مورد کاملن توافق وجود داره که هر 

چیزی که توی این دنیاست سیاسیه. چون فوتبال توی 

مسابقه ی  کارگرهاست.  ما  ورزش  هم  هنوز  لیورنو 

قهوه خونه ها  و  بارها  توی  می شه  متوم  که  فوتبامل 

و رستوران ها صحبت از فوتبال و سیاسته و کله ها 

که داغ بشه یکی رشوع می کنه به خوندن بند اول 

Bandiera rossa و بقیه هم دم می گیرن و پشت 

تا  ضدفاشیستی  و  کمونیستی  رسودهای  بندش 

آخرای شب. باید یه بار که اونجام بیای. بهت خوش 

می گذره اما امان از تو که این کونتو تکون منی دی.«

***

»روزای آخر سال بود که رفتیم لیورنو. اون سال برای 

آث لیورنو هم سال خوبی بود. اولین سالی بود که 

لوکارلی  که  بود  دومی  سال  و  آ  رسی  بود  برگشته 

برگشته بود و همون سال اول با زدن ۴۱ گل تیم رو 

از رسی ب دوباره به سطح اول فوتبال ایتالیا آورده 

بود.

مسابقه ی  آخرین  بلیط  فیلیپا هم  و  من  برای  رفقا 

سال لیورنو رو خریده بودن، اونم با کدوم تیم؟ با 

آث میالن، تیم این خوک کثیف سیلویو برلوسکونی. 

بارون میومد اما کسی عین خیالش نبود و ورزشگاه 

مهم ترین  بود.  پر  کیپ  تا  کیپ  همیشه  عین 

با  همه  نبود.  دملون  تو  دل  و  بود  سال  مسابقه ی 

تیکه  یه  »برلوسکونی  می زدن:  فریاد  وجود  متام 

بین فاشیست ها و  بود  انگار صحنه ی جنگ  گهه«. 

رو  جنگ  این  قبلن  که  انگار  نه  انگار  پارتیزان ها. 

پدرامنون برده بودن. انگار این جنگ هیچ وقت متوم 

توی  رو  زیادی  االن مسابقه های  تا  بود. من  نشده 

استادیوم دیدم اما اون روز از شدت هیجان دل پیچه 

قول  به همرسم  اما  می خواست  سیگار  دمل  داشتم، 

داده بودم. فیلیپا دستام رو گرفته بود، همیشه وقتی 

که چیز مهمی رو می خواد بگه، بدون اینکه به طرف 

مقابلش نگاه کنه، خیره می شه به یک جای دور و 

حرفش رو می زنه. اون روز هم همین طور که چمن 

ورزشگاه رو نگاه می کرد با خونرسدی گفت: »نگران 

نباش ما بازم این جنگ رو می بریم.« میالن با همه ی 

ستاره هاش اومده بود. اما اون روز بازیکنا نذاشنت که 

نیمه ی اول بود  هیچ کدومشون نفس بکشن. هنوز 

که یه توپ از وسط زمین فرستادن و یکی تو ازدحام 

اینکه  از  قبل  و  کرد  دفع  ناقص  دروازه بان  زد،  رس 

لوکارلی به توپ برسه، کلمبو بدون اینکه مکث کنه 

تیر خالص رو زد. از خوشحالی همه فریاد می زدن 

و بعضی ها هم گریه می کردن. به فیلیپا نگاه کردم، 

اشک توی چشامش جمع شده بود و برام سیگاری 
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گیراند. مسابقه که متوم شد توی بارون همه ایستاده 

دور  لوکارلی  و  می کردن  تشویق  رو  بازیکنا  داشنت 

افتخار می زد.«

***

به جز  دارن،  دوست  اونجا  همه  رو  »لوکارلی 

رسمایه دارا و فاشیستا که کسی اونا رو آدم حساب 

چون  دارن؟  دوستش  همه  چرا  می دونی  منی کنه. 

درآمد  با  رو  تورین  تیم  با  قراردادش  داشت.  خایه 

بود  زده  بود،  نکرده  امضا  یورو  پونصدهزار  ساالنه 

براشون  تا  رفقا  پیش  بود  برگشته  و  همه چیز  زیر 

فوتبال بازی کنه و گل بزنه، تا باهاشون شبا بشینه 

اینکه  آیا  و  بزنه  حرف  فوتبال  و  سیاست  درباره ی 

بوجود  یه چشم انداز جدید  که  داره  امکانی وجود 

کنه.  پیدا  تغییر  موجود  فالکت بار  رشایط  تا  بیاد 

»استعداد  بودن:  زده  تیرت  هم  کثیف  روزنامه های 

مامان جونش«  بغل  تو  برگشت  رسعت  با  الیتناهی 

تف!«

تئاتر نفسش با  »اونا نفهمیدن که اون مثل بازیگر 

از  راه می رفتی  یکیه. توی شهر که  نفس هوادارها 

می گفنت  بدبخت بیچاره ها  همه ی  کوچیک  و  بزرگ 

و هنوزم می گن کریستیانو رفیقمونه، از خودمونه و 

برگشته خونه. درست برعکس هم اسمش رونالدوی 

اومده.  از کجا  بود که  نرفته  یادش  لوکارلی  احمق، 

چند سال بعد که خاطراتش رو منترش کرد، عنوان 

کتابش رو گذاشت »میلیون هایتان ارزانی خودتان« 

خوندنش  اشتیاق  هم  دانش آموزا  حتا  که  کتابی 

توی  که رسشون  منطقه  اون  معلم های  و  دارن  رو 

حساب کتابه و خوک تو کله هاشون نریده، کتاب رو 

به دانش آموزاشون توصیه می کنن.«

***

نشده  بازنشسته  و  می کردم  کار  که  زمانی  »تا 

به  اینکه بگیم ماهم دستمون  برای  تابستونا  بودم، 

دهنمون می رسه می رفتیم تعطیالت. کجا؟! معلومه 

ایتالیا. چون برای ما ارزون متوم می شد و هم اینکه 

رفقا توی لیورنو و بولونیا فعال بودن و ارتباط هامون 

اینجوری حفظ می شد. هرچند که از دهه ی هشتاد 

با  اوضاع برای ماها روز به روز سخت تر می شد و 

چطور  رسمایه داری  که  می دیدیم  خودمون  چشم 

سنگرها  و  می کنه  یکدست تر  رو  همه چیز  داره 

با رسعت  رو  داریم  دست  در  ما  که  جبهه هایی  و 

بیشرتی تصاحب می کنه، اما هنوز دهه ی سیاه نود 

حتمن  بود  زنده  پدرم  اگه  البته  بود.  نشده  رشوع 

با  از جنگ  بعد  که  باختیم  زمانی  ما  باز می گفت: 

تا  زمین  گذاشنت  رو  اسلحه ها  پارتیزان ها  فاشیستا 

بگیرن،  تصمیم  برامون  مادرقحبه  سیاستمدارای 

بهرت  ما  برای  زندگی  از  نوع  چه  که  بگیرن  تصمیم 

و  می درخشد  شیطنت  از  چشامنش  الزم تره.«  و 

می گوید: »به هر حال پدرم اگه االن زنده بود صد 

سالش شده بود و بخاطر این فحش سکسیستی رفقا 

اونو می بخشیدن.«

***

»توی یکی از این تعطیالِت اواخر دهه ی هشتاد و 

به  لوکارلی  اسم  بودم  لیورنو  که  نود  دهه ی  اوایل 

فوتبالی ش  استعداد  از  رفقا  و  بود  خورده  گوشم 

تعریف می کردن. اما چند سال بعد بود که اسمش 

همه جا پیچید. اواسط دهه ی نود بود، دقیقن زمانی 

که همه ی قهرمانای کاغذی و پولکی فوتبال ایتالیا، 

از مربی تا بازیکن، داشنت از خایه های برلوسکونی 

و ماسیمو موراتی و آشغال های دیگه باال می رفنت و 

توی آملان گانگسرتهای بایرن مونیخ داشنت نقشه های 

نشونه های  آخرین  تا  می کردن  اجرا  رو  کثیفشون 

فوتبال به عنوان ورزش محرومان و زحمتکشان رو 

از بین بربن. ناگفته منونه که این یه برنامه ی رسارسی 

نداشنت.  بقیه ی جاها هم حال و روز بهرتی  بود و 

آخرین مرحله ی کاالیی کردن فوتبال استارت خورده 

فوتبال  و  رسمایه  ستایش  در  همین  برای  بود. 

ساعته  بیست وچهار  رسانه هاشون  توی  غیرسیاسی 

منجالب  در  خرخره  تا  فوتبال  می کردن.  تبلیغات 

سیاست و پول بود ولی اونا هر روز می گفنت فوتبال 

از  باید  تنها  و  نداره  به سیاست  ربطی  که  ورزشیه 
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اون لذت بربین. تف!«

»لوکارلی دعوت شده بود تیم ملی فوتبال زیر بیست 

و سه ساله ها. تیم ایتالیا منی دونم با کدوم تیم بازی 

کریستیانو گل  بود،  لیورنو  توی  بازی  این  و  داشت 

زد و بعد پرید روی تابلوهای تبلیغاتی و پیراهنش 

باال و عکس فرمانده رو پشت و روی  رو زده بود 

بود. جمعیت روی سکوها  زیرپیرهنش چاپ کرده 

دیوانه شده بود زمانی که عکس »چه« رو دیده بود 

و آخر بازی هم عین یه پارتیزان با همون تی رشت که 

روش عکس »چگوارا« چاپ شده بود با مردم توی 

استادیوم خوشحالی کرده بود. ما اینجا فردا خربدار 

می زدم.  نعره  خونه  توی  من  خوشحالی  از  شدیم، 

به فیلیپا گفتم: گور پدرشون. امروز اگه ارتش آملان 

و ایتالیا دوباره متحد بشن من رو منی تونن مجبور 

کنن برم رس کار. رفتم دم خونه ی رفیقم رسجیو، با یه 

شیشه گراپا و رفتیم نشستیم کنار راین و به سالمتی 

انگار  درآوردیم.  رو  بطری  ته  کریستیانو  و  ارنستو 

دوباره  ما  نود  نکبت بار  دهه ی  اون  توی  روز  اون 

متولد شده بودیم.«

و  بی ربط  چیز  هر  روی  رو  »چه«  عکس  »االن 

»چه«  عکس  می فروشن.  و  می کنن  چاپ  باربطی 

روی  چوبی،  آب نبات  روی  کربیت،  قوطی  روی 

طاقت  اما  زهرمار.  روی  کوفت،  روی  بشقاب، 

استادیوم  توی  جوون  بازیکن  یه  که  ببینن  نداشنت 

به متاشاگرها عکس کسی یا چیزی رو نشون بده که 

سیستم رو زیر سوال بربه و با زبون بی زبونی بگه؛ 

هی جاکشا من رو منی تونین رنگ کنین. نتیجه این 

تیم  اون  از  ساده گی  همین  به  رو  لوکارلی  که  شد 

تو  عقل  جو  یه  که  کسایی  همه ی  و  گذاشنت  کنار 

رسشون بود فهمیدن که فوتبال دیگه ورزش کارگرای 

معدن و اسکله و انگورچینای توسکانی نیست، بلکه 

همیشه  مثل  طرف  یه  از  که  شده  رسی  چند  دیو 

از استعداد بچه های محله های پایین نشین استفاده 

می کنه و از طرف دیگه با قراردادهایی که باهاشون 

می بندن اونا رو از هزارجا اخته می کنن و تبدیل به 

عروسکای مستعد صنعت فوتبال می شن تا بربنشون 

توی جشن ها و برنامه ها و تبلیغات بکنن که با تالش 

از لجنزاری که رسمایه داری براتون ساخته می تونین 

رو  خانواده هاتون  و  بشین  پولدار  و  بیاین  بیرون 

نجات بدین. اسم این رو صنعت فوتبال گذاشنت و 

کاملن در خدمت   و  از چنگ مردم دراومد  فوتبال 

رسمایه داری قرار گرفت و تبدیل شد به چیزی مثل 

مذهب برای دنیای جدیدی که ساخته بودن.

 ***

 »لوکارلی کوتاه نیومد. سال ۱۹۹۹ رفقا و هوادارای 

آث لیورنو گروه اولرتاضدفاشیستی رو تشکیل دادن. 

برای  رو   ۹۹ خاطر شامره ی  همین  به  هم  لوکارلی 

که  بود  شده  معروف  اینقدر  کرد.  انتخاب  خودش 

هرجا باهاش مصاحبه کنن چند تا کنایه به وضعیت 

پیش اومده بزنه و بگه: با افتخار اعالم می کنم که من 

کارگری  و  فقیر  یه خانواده ی  توی  و  یه کمونیستم 

بزرگ شدم. و از کثافت فقر و گرسنگی حرف بزنه، 

متساح  اشک  براش  بقیه  که  رمانتیکی  فقر  اون  نه 

می ریخنت.«

»توی یه مصاحبه که زیاد به پر و پاش پیچیده بودن 

این  به  کی  از  بودن:  کرده  سوال  ازش  با متسخر  و 

نتیجه رسیدی که کمونیستی؟ با تندی جواب داده 

از توی شکم مادرم کمونیست بودم برای  بود: من 

جواباش  نیست.  موجود  دیگری  راه  این  جز  اینکه 

معمولن مثل تفی بود که تو صورت این کثافتا پرتاب 

عین  بود.  کرده  عاصی  هم  رو  اونا  البته  و  می کرد 

تیم ملی  برای  بازی  تنها چند  اما  ماشین گل می زد 

ایتالیا بازی کرد چون بهش راه منی دادن و به چشم 

با  می ترسیدن  که  می کردن  نگاه  بهش  گر  بز  یک 

حرفاش و رفتارش بقیه رو هم هوایی کنه.«

»این حرفا رو که ما االن می زنیم اگه کسی فوتبال 

و داستان هاش رو نشناسه فکر می کنه اینا همه در 

مک کارتی  دوران  در  مثلن  و  دور  بسیار  زمان های 

پیش در قلب  بوده، منی دونن که همین چند سال 

اروپا این اتفاق ها افتاده.«
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برات  بپیچی  برام  دیگه  یه سیگار  »اگه  گفت:  بعد 

می گم که  فوتبال توی ایتالیا از کی کاملن بگا رفت؟ 

از  و  کرد  مصاحبه  پفیوز  کانیوی  دی  که  زمانی  از 

موسولینی تعریف کرد، رفقا هر چی داد زدن انگار 

نه انگار که دی کانیو یه همچین گهی خورده. چند 

سمت  رفت  راست  یه  مسابقه  از  بعد  بعدم  وقت 

داد.  فاشیستی  بهشون سالم  و  هولیگان های التزیو 

خون همه به جوش اومده بود و فدراسیون فوتبال 

هم که دید انگار اوضاع داره از کنرتل خارج می شه 

از  یکم  آب ها  که  زمانی  و  شانتاژ  به  کرد  رشوع 

عادل  قضایی  دستگاه  حکم  می دونی  افتاد  آسیاب 

ایتالیا چی بود؟ به جای اینکه با چکش عدالت بزنه 

این جاکش رو ناکار کنه فقط ده هزار یورو جریمش 

که  سلمونی  به  می داد  یورو  هزار  ده  یارو  کردن. 

بیکار  راست ها  کنه.  کوتاه  رو  سگش  موهای  بیاد 

ننشسنت، اونا هم که دیدن بدجوری کالهشون پس 

معرکه س دست به کار شدن و کریستیانو رو برای 

اینکه بعد از زدن هر گل مشت دست چپش رو گره 

می کرد و باال می برد سی هزار یورو جریمه کردن.« 

پک عمیق تری به سیگارش می زند و می گوید: »آره 

رفیق فوتبال ایتالیا همون موقع کاملن بگا رفت. اگه 

استادیوم های  احتاملن متوم  بودن  پدرم و دوستاش 

این دیو چند رس فوتبال رو به آتیش می کشیدن اما 

دیگه خودت بهرت می دونی، تخامی همه ی ماها رو 

آنچنان کشیدن که اگه کسی هم می خواست این کار 

رو بکنه تا ابد از زندگی ساقطش می کردن.«

***

می پرسم: با همه ی این صحبت ها چرا هنوز فوتبال 

رو دنبال می کنی؟

ما  که  بود  معشوقه ای  این  »چون  می دهد:  پاسخ 

عاشقانه دوستش داشتیم و اونا از ما دزدیدنش. هر 

ختم  کجا  به  رسنوشتش  ببینم  میام  گاهی  چند  از 

خاموش  را  سیگار  سمج.«  کنجکاوی  یه  مثل  شده. 

اینها چونکه من  »با متام  ادامه می دهد:  و  می کند 

به اون شبح با متام وجود اعتقاد دارم، هنوز ته دمل 

امیدی هست که اون شبح معشوقه ی ما رو هم از 

چنگال رسمایه نجات خواهد داد.«



ناسازگار فوتبالیست 
مارادونا آرماندو  دیه گو 
گزارش تصویری یک زندگی
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توضیح رضوری: آنچه که از این پس می خوانید رشح 

حال فوتبالیست هایی است که در چند دهه ی اخیر 

به وضعیت مستقر نه گفته اند، در مبارزات گوناگون 

رشکت داشته اند و هر کدام به نحوی در مقابل تلقی 

مسلط از »بازیکن حرفه یی فوتبال«، آنچه که توسط 

رسانه ها و مجامع رسمی و در راس همه فیفا ترویج 

وجود  این  با  ایستاده اند.  می شود،  حقنه  و  تبلیغ  و 

توضیح دو نکته در این مورد رضوری است:

شوروی  اتحاد جامهیر  فروپاشی  از  بعد  دوران  اول: 

به  راست  همه جانبه ی  تهاجم  و  سوسیالیستی 

متامن  تهاجمی  با  کمونیستی،  جنبش  دستاوردهای 

ایدئولوژیک نیز همراه بوده است که هرگونه مقاومت 

و مبارزه علیه رسمایه داری و جهاِن تحِت سلطه ی آن را 

ناممکن و غیرعقالنی و از آن بیشرت غیررضوری جلوه 

داده است. ما زندگی فوتبالیست هایی را برگزیده ییم 

این  مقابل  در  امکانات خودشان  و  توان  حد  در  که 

آگاهیم که  این وجود  با  وضعیت مقاومت کرده اند. 

این فوتبالیست ها دقیق  اگر در متام جزئیات زندگی 

از  شویم گاه و بی گاه به نقاطی می رسیم که برخی 

مستقر  وضعیت  با  ناخودآگاه  یا  خودآگاه  هم  آنها 

هم دست شده اند. با این وجود معیار ما برای انتخاب 

آن که گفت: »نع«

رانداز با دروازه باِن 
فولکر ایپیش. دروازه بان سن پائولی

به  کارآموزی  دوران  طی  برای  شد.  متولد  هامبورگ  شامل  کیلومرتی  صد  در  کوچکی  روستای  لنزان،  در 

هامبورگ رفت و در آنجا ماندگار شد. بعدها برای آن که نشان دهد همیشه با نظم مستقر رس ناسازگاری 

داشته است، گفت: در متام دوران کارآموزی بلیط اتوبوس نخریده چون اعتقاد داشته حمل و نقل عمومی 

می تواند و باید رایگان باشد، هرچند بارها جریمه شده است. در 1981 بازی در تیم سن پائولی را به صورت 

حرفه یی آغاز کرد. آن زمان هامبورگ، به ویژه منطقه ی »ریپربان« در نزدیکی سن پائولی بسرت مناسبی برای 

ایده ها و مبارزات چپ رادیکال آملان بود.

طول  متام  در  آنها  که  است  بوده  این  بازیکنان 

از آن به مقاومتی عام  زندگی ورزشی شان و بعد 

وفادار بوده اند و هرگز به متامی تسلیم نشده اند، 

را  او  زندگی  رشح  که  مورد  یک  از  غیر  به  البته 

خواهید خواند.

دوم: منابع ما هم برای یافنت این بازیکنان و هم 

برای رشح زندگی آنها، به غیر از اطالعات خودمان 

و اطرافیامنان جستجو در میان کتاب ها و مقاالت 

منترش شده بوده است. بسیار مهم است که توجه 

گزارش ها  و  کتاب ها  این  اغلب  نویسنده ی  کنیم 

»مردان سفیدپوسِت اروپایی یا آمریکایی« بوده اند. 

پس بی دلیل نیست که تقرینب هیچ چیزی در مورد 

فوتبالیست های زن، هم جنسگرا یا ترنسی که ممکن 

باشند  داشته  اعتقاداتی  و  گرایش ها  چنین  است 

فوتبالیست های  میان  از  و هم چنین  نکردیم  پیدا 

دست  آنانی  زندگی  و  نام  به  تنها  جنوب  جهان 

یافتیم که شهرت آنها از مرزهای »ملی« گذشته و 

به چهره یی »بین املللی« تبدیل شده اند و البته باز 

هم نه همه ی آنها. به این ترتیب ما ایامن داریم 

ترنس سکشوال ها  همجنس گرایان،  زنان،  میان  در 

جهان  کشورهای  میان  در  نیز  و  ترنس جندرها  و 

جنوب، در آمریکای التین و آفریقا و آسیا کسان 

دیگری هستند که در همین سنگر قرار دارند و ما 

و جهان ما هنوز آنها را منی شناسیم و منی شناسد، با 

این حال شبح آنها در همین صفحات حضور دارد.
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برای ایپیش سیاست و مبارزه ی سیاسی همواره از 

اهمیت بیشرتی نسبت به فوتبال برخودار بوده 

سیاسی اش  اعتقادات  خاطر  به  بارها  او  است. 

که  کاری  کرد،  ترک  را  فوتبال  موقت  طور  به 

آن  انجام  از  حرفه یی  فوتبالیست های  اغلب 

برای  مهدکودکی  در  کار  برای  یک بار  دارند.  ابا 

دفعه ی  و  کرد  رها  را  فوتبال  معلول  کودکان 

بعدی مستطیل سبز را واگذاشت تا به »باریگاد 

در  عمل  این  بپیوندد.  نیکاراگوئه  در  کارگران« 

پاسخ به فراخوانی بود که در آن دولت انقالبی 

نیکاراگوئه که جبهه ی آزادی بخش ساندنیست ها 

از چندین سال مبارزه ی مسلحانه آن را در  بعد 

دست گرفته بود، از مبارزان انقالبی رستارس جهان خواست در بازسازی نیکاراگوئه مشارکت کنند. وقتی 

ایپیش به سن پائولی بازگشت، در جریان اولین بازی مورد تشویق شدید هواداران تیم قرار گرفت که تصمیم 

او را می ستودند. او حاال چهره ی شناخته شده ی خیابان هافن، یکی از مراکز رفت وآمد نیروهای انقالبی بود 

که وقتی بازی نداشت در کافه ها کنار مردم می نشست و فوتبال می دید.

فولکر ایپیش از سال 1991 به دلیل آسیب دیدگی ستون فقرات مجبور شد بازی فوتبال را کنار بگذارد، در 

حالی که 29ساله و هنوز جوان بود. هشت سال بعد به عنوان مربی دروازه بانان به سن پائولی بازگشت. 

سن پائولی اما دیگر آن تیم سال های گذشته نبود. بعد از مدتی به دلیل اختالف سلیقه با رسمربی تیم کنار 

گذاشته شد و از آن پس دوره های کوتاه مربی گری دروازه بانان را در تیم های مختلف تجربه کرد. او اکنون 

رسمربی تیم فوتبال شهر کوچک لنزان، هامن روستای سابقی که در آن متولد شده بود، است و البته به رغم 

آسیب دیدگی ستون فقرات به عنوان کارگر بارانداز در بندر هامبورگ کار می کند.

به شامر  در هامبورگ  رادیکال  از شناخته شده ترین چهره های جنبش چپ  یکی  ایپیش هنوز هم  فولکر 

گرفتم،  که  افتخار می کنم. من هم چنان رِس تصمیمی  انتخاب کردم  که  زندگی ای  به  و می گوید:  می رود 

ایستاده ام.

مک دونالد تا  مائو  صدر  از   
پائول برایترن. هافبک تیم ملی آملان غربی

آملان  در  میالدی   70 دهه ی  از  سیاست  و  فوتبال  از  مانده  جا  به  تصویرهای  مشهورترین  از  یکی 

مجموعه عکس هایی است که پائول برایترن را در خانه اش نشان می دهد، یکی از معروف ترین بازیکنان تیم 

ملی آملان زیر عکس صدر مائو و ارنستو چه گوارا.

جنبش های  از  متاثر  جهان  کشورهای  اغلب  مانند  هم  غربی  آملان  سیاسی  فضای  میالدی  هفتاد  دهه ی 

رادیکالی بود که در سال های پایانی دهه ی 60 آغاز شد و تقرینب در رستارس دهه ی هفتاد و در اشکال 

مختلف ادامه یافت. پائول برایترن که آن زمان عالوه بر تیم ملی در باشگاه بایرن مونیخ نیز بازی می کرد 

متاثر از چنین فضایی بود. شاید به همین دلیل بود که دعوای او با مدیران باشگاه بایرن مونیخ در سال 
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1973 معنایی غیر از کشمکش های معمول میان بازیکنان و مدیران باشگاه ها داشت. برایترن وقتی در سال 

73 از سوی باشگاه بایرن مونیخ به دلیل لخت رقصیدن در کنار استخر بعد از پیروزی بایرن در لیگ برتر 

باشگاه های آملان جریمه شد، گفته بود: »این باشگاه حال به هم زن حتا بلد نیست جشن بگیرد.« این البته 

هم زمان بود با ظهور جنبش های حق بر بدن در میان زنان و مردان جوان.

برایترن هم چنین در سال 1974 یکی از اصلی ترین، یا حتا اصلی ترین سازمان دهنده ی اعتصاب بازیکنان تیم 

ملی آملان غربی در اعرتاض به دستمزدهای دریافتی بود و به رغم تهدید به اخراج از سوی هلموت شون، 

رسمربی تیم ملی کوتاه نیامد. در حالی که به نظر می رسید اعتصاب بدون نتیجه به پایان خواهد رسید 

برایترن اعالم کرد که تیم ملی را برای همیشه ترک خواهد کرد. فوتبال ملی آملان غربی در آستانه ی بازی های 

جام جهانی که این کشور میزبان آن هم بود، با بحران مواجه شد. مدیران فرانتس بکن باوئر، کایپتان تیم را 

به مذاکره خواندند و قراردادهای بازیکنان با فدراسیون به نفع بازیکنان تغییر کرد.

جام جهانی بعدی هم برای برایترن و فوتبال آملان غربی بی رسوصدا نبود. تنها چند روز مانده به جام جهانی 

1978 در آرژانتین، برایترن اعالم کرد در اعرتاض به دیکتاتوری خونتای نظامی بر آرژانتین در مسابقات جام 

جهانی رشکت منی کند و در حالی که به خدمت رسبازی اجباری فراخوانده شده بود، مدت ها در یک انبار 

ذغال سنگ پنهان شد.

با این وجود در عرص رنگ باخنت آرمان ها و زیر فشار هجمه ی ایدئولوژیک رسمایه داری جهانی، پائول برایترن 

هم یکی از کسانی بود که به آرمان های دوران جوانی اش پشت کرد. او حاال مفرس رسمی فوتبال و مربی 

باشگاه های معترب بود و مانند بسیاری از چهره های ورزشی پول پارو می کرد. جنجالی ترین حاشیه ی برایترن 

در این دوران حضور او در دو تبلیغ برای مک دونالد و فولکس واگن بود. هامن طور که به فاصله ی کمی از 

فروپاشی دیوار برلین، رسمایه داری به نشانه ی پیروزی شعبه یی از مک دونالد را در پست مرزی سابق میان 

برلین غربی و برلین رشقی، با پوشش کامل رسانه یی افتتاح کرد، حضور برایترن در تبلیغ مک دونالد برای 

نظم مستقر نشانه ی فتح بود، فتح فوتبالیستی که روزگاری زیر عکس صدر مائو می نشست و به خونتای 

نظامی اعرتاض می کرد.
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چپ جناِح  میانِی  دفاع 
اولگوئر پرساس. دفاع میانی تیم بارسا

با  بارسلون  و  کاتالونیا  کشمکش 

دو  همواره  اسپانیا  مرکزی  حکومت 

بخش داشته است. بخشی نیروهای 

رسمایه داری  بخشی  و  چپ  انقالبِی 

که  بارسلونی  و  کاتالونی  نوکیسه ی 

پولدارترین  ندارد  دلیلی  مدعی اند 

استان های اسپانیا مخارج بخش های 

اولگوئر  را هم متحمل شوند.  دیگر 

چهره های  از  یکی  بی تردید  پرساس 

محبوب جناح چپ این جنبش است.

اقتصاد تحصیل کرد و در هامن دوران به همراه دوست  پرساس ضمن بازی در تیم بارسلونا در رشته ی 

شاعرش »ُرک کازاگران« کتابی نوشت به نام »راهی به سوی ایتکا«، که نام جزیره یی یونانی و محل آفرینش 

ادیسه ی هومر است. او در این کتاب حضور تیم بارسا در مسابقات قهرمانی سال 2005 اسپانیا را با مبارزه ی 

پارتیزان های کاتالونی و جبهه ی ضدفاشیستی علیه نیروهای فرانکو در سال 1939 یکی می داند.

زندگی شخصی این فوتبالیست از زندگی سیاسی اش جدا نیست. او به رغم بازی در تیم طراز اول بارسا 

برای حامیت از محیط زیست مدت ها با وسایل حمل و نقل عمومی رفت وآمد می کرد و رسانجام راضی شد 

یک ون خاکسرتی کوچک داشته باشد که قابل مقایسه با اتوموبیل های گران قیمت بازیکنان فوتبال نیست.

اولگوئر پرساس به نرشیات سیاسی چپ کمک مالی می کند و البته در آنها مطلب می نویسد، در تجمع های 

تجمعات  این  در  بار  چندین  تاکنون  و  می کند  مشارکت  اروپا  اتحادیه ی  نولیربالی  قوانین  علیه  اعرتاضی 

سخرنانی کرده است، او هم چنین فعال جدی جنبش ضدجنگ در دوران حمله ی آمریکا و متحدانش به 

عراق بود و هم چنین هزینه های برگزاری یکی از کنرست های مانو چائو، موزیسین و خواننده ی چپ و 

هوادار جنبش زاپاتیستی را بر عهده گرفت. یک بار وقتی در جریان یک مسابقه تنها گل بازی را به مثر 

رساند، آن را به پرسبچه ی چهارده ساله یی از اهالی شهر سابادل تقدیم کرد که به جرم چسباندن پوسرتهای 

اعرتاضی علیه شهردار شهر بازداشت شده بود.

در این میان یکی از مقاالت پرساس منجر به جنجالی بزرگ در اسپانیا و تغییر مسیر زندگی این بازیکن 

فوتبال شد. او در این مقاله ضمن محکوم کردن دولت، قوه ی قضائیه و قانون اسپانیا به ریاکاری نوشته بود 

که زندانی کردن »ایگناسیو دخوآنا چائُز«، عضو پیشین سازمان جدایی طلبان باسک )اتا( در میان زندانیان 

عادی ستمکارانه است. انتشار این مقاله منجر به تهاجم وسیع در مطبوعات و رسانه های دست راستی به 

پرساس شد. در مشهورترین منونه »سالوا بالستا« مهاجمی که آن روزها در باشگاه لوانته بازی می کرد گفت: 

»من برای گِه سگ احرتام بیشرتی از پرساس قائلم.« مطبوعات دست راستی آنقدر پرساس را به حامیت از 

»تروریسم« متهم کردند که باشگاه تصمیم گرفت او را به تیم آژاکس بفروشد. جایی که این بازیکن فوتبال 

بعد از چند سال بازی در آن تصمیم گرفت در سال 2011 برای همیشه از فوتبال خداحافظی کند.
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خودم پاریِس  اعماِق  هم چون  سیاه 
لیلیان تورام. دفاع میانی یوونتوس و بارسلونا

آنچه که پای لیلیان تورام، بازیکن سیاه پوسِت دفاع میانی یوونتوس، بارسلونا و البته تیم ملی فرانسه را 

به سیاست باز و او را به یک مبارز خستگی ناپذیر علیه تبعیض نژادی و رسمایه داری تبدیل کرد، شورش 

در حومه های مهاجرنشیِن پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه در سال 2005 بود که تا سال 2006 هم ادامه 

به نوعی  نیز  به خوبی می شناخت چرا که خودش  را  این جوانان شورشی و عاصی  تورام  لیلیان  داشت. 

مهاجر بود. تورام در سن 9 سالگی از جزیره ی گوادلوپ، یکی از مستعمرات فرانسه به مادرش پیوست 

که چند سال قبل به فرانسه مهاجرت کرده بود و سال ها در همین حومه ها زندگی می کرد تا به لطف 

فوتبال توانست از حومه های فقیرنشین خارج شود. به همین دلیل بود که در باران تحقیر و توهینی که 

از رسانه های رسمی و مقامات دولتی به سوی حومه نشین ها روان شده بود، موضع متفاوتی اتخاذ کرد که 

نام او را رس زبان های جوانان مناطق محروم انداخت. او گفت: »اکرث این بچه ها هیچ راهی ندارند و به 

همین دلیل است که اعرتاضاتشان خشونت آمیز است. من با خشونت موافق نیستم اما آنها را به خوبی 

درک می کنم.« چند روز بعد وقتی نیکوال سارکوزی، وزیر کشور کابینه ی ژاک شیراک و رییس جمهور بعدی 

فرانسه بچه های شورشی را پست خواند، تورام در موضع گیری دیگری اعالم کرد: اگر آنها پست هستند، پس 

منم پست هستم. این اظهارات از زبان فوتبالیست مشهوری بیان می شد که هفت سال پیش از آن نشان 

افتخار »لژیون دونور« را از دست ژاک شیراک دریافت کرده بود.

رویارویی بعدی تورام با مقامات بر رس اظهارنظر لوران بالن، رسمربی وقت تیم ملی فرانسه در یک جلسه ی 

خصوصی در سال 2011 بود که توسط محمد بلکاسمی، مشاور فنی تیم ملی در حومه های مهاجرنشین 

پاریس، مخفیانه ضبط و چند روز بعد افشا شد. بالن در این جلسه گفته بود: ما فقط یک تیپ خاص بازیکن 

تولید می کنیم: درشت هیکل، قوی و رسیع. و کدام بازیکن ها درشت هیکل، قوی و رسیع هستند؟ سیاه ها... 
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دوباره  داریم  نیاز  ما  می کنم  فکر  من 

تا 14ساله مترکز  بچه های 12  روی متام 

کرده و معیارهای جدیدی ]برای انتخاب 

بازیکن[ در نظر بگیریم، معیارهایی که 

با فرهنگ خود ما مطابقت دارد.«

این اظهارات خشم تورام را برانگیخت و 

او را به موضع گیری واداشت. تورام گفته 

نژادپرستی  بالن  گناه  حداقل ترین  بود: 

ناخودآگاه و ترویج کلیشه های نژادی است. بالن هرچند به رسعت اظهارات خودش را پس گرفت و اعالم 

کرد از حرف های او سوءبرداشت شده و حتا اگر متام بازیکنان تیم ملی سیاه پوست باشند برای او اهمیتی 

جذب  که  پرسانی  انتخاب  برای  نژادی  »سهمیه«ی  ایجاد  طرح  شدن  مطرح  با  چندی  از  بعد  اما  ندارد 

برنامه های آموزشی فوتبال می شوند، آشکار شد که خشم تورام بی دلیل نبوده است. او به درستی فهمیده 

بود گفنت این حرف که بازیکنان سیاه قوی تر و قدرمتندتر از دیگران هستند و دیگران قابلیت های دیگری 

دارند تنها قدمی با گفنت این حرف فاصله دارد که بازیکنان سفید از بازیکنان سیاه باهوش تر هستند.

تورام در این سال ها نه تنها بارها علیه قوانین ضدمهاجرت و رسمایه داری اعرتاض کرده، بلکه با ابتکارات و 

خالقیت هایی عملن هم در این مبارزه حضور دارد. ازجمله در سال 2006 او به همراه »پاتریک ویرا« از 

هفتاد پناهجوی بدون کاغذ آفریقایی برای متاشای بازی مقدماتی جام اروپا در برابر ایتالیا دعوت کردند تا 

به این ترتیب توجه افکار عمومی را به قوانین ظاملانه ی مهاجرتی جلب کنند.

راست قلب  از  چپ  شوِت 
خاویر زانتی. مدافع کناری اینرت میالن

میالن  اینرت  کناری  مدافع  زانتی  خاویر  اول  نگاه  در 

و  رسشناس  فوتبالیست های  بقیه ی  به  شبیه  کارهایی 

فیفا  سفیر  نشان  او  می دهد.  انجام  سلربیتی ها  عموم 

در آمریکای التین را دارد و به همراه همرسش سازمانی 

غیردولتی برای حامیت های اجتامعی از کودکان فقیر در 

آرژانتین ایجاد کرده است. با این وجود احتاملن زانتی 

بومیان  میان  در  فوتبالیست ها  محبوب ترین  از  یکی 

شورشی منطقه ی چیاپاس در مکزیک به شامر می رود.

زانتی  نزدیک  رابطه ی  محبوبیت  این  دلیل  بدون شک 

رابطه یی  است.  ملی  آزادی بخش  زاپاتیستی  ارتش  با 

که هواداران سنتی باشگاه اینرت میالن را در شوک فرو 

برد. اینرت میالن باشگاهی است که سننت ریشه در میان 

محافظه کاران و نیروهای راست دارد. با این حال زانتی، 
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مدافع کناری اینرت میالن از درون جبهه ی راست به سمت چپ پاس می داد.

شاید مهم ترین پاس زانتی کمک 5هزار یورویی ای باشد که بعد از تهاجم نیروهای شبه نظامِی مورد حامیت 

پلیس به چند روستای هوادار جنبش زاپاتیستی از سوی اینرت میالن برای زاپاتیست ها ارسال شد. در 10 

آوریل 2004 اهالی چند روستای واقع شده در مرز مکزیک و گوامتاال در پاسخ به فراخوان حزب انقالبی 

دموکراتیک مکزیک برای حامیت از جنبش زاپاتیستی تظاهرات کردند و پس از آن که مورد تهاجم نیروهای 

شبه نظامی قرار گرفتند، بسیاری از اهالی روستا خانه های خودشان را ترک کردند و به مناطق زاپاتیستی پناه 

بردند. در این زمان بود که زانتی وارد عمل شد و از طریق برونو بارتولیجی، مدیر بخش اداری اینرت میالن 

در چند نوبت مختلف پول، لباس و وسایل فوتبال برای شورشیان چیاپاس ارسال کرد. مبلغ این کمک ها از 

محل جریمه ی بازیکنان اینرت میالن برای دیر کردن رس مترین ها یا استفاده از تلفن همراه در هنگام مترین 

تامین شده بود.

همراه با این کمک ها زانتی در نامه یی برای شورای دولت خوب در چیاپاس نوشت: »ما معتقدیم که با شام 

اصول و آرمان های مشرتکی داریم که روحیه ی زاپاتیستی را بازتاب می دهد. ما به دنیای بهرتی فکر می کنیم، 

از غنای تنوع فرهنگ ها و سنت های همه ی مردم رسشار است.  اما  دنیایی که جهانی سازی شده نیست، 

از این نظر است که ما می خواهیم از مبارزه ی شام برای حفظ ریشه ها و دفاع از آرمان هایتان پشتیبانی 

کنیم.« او در بخش دیگری از نامه اش نوشته بود: »ما به عنوان ورزشکار و به خصوص به عنوان فوتبالیست 

به کار گروهی ای باور داریم که همه به خاطر یک هدف مبارزه می کنیم و معتقدیم جمع شدن نیروها 

در یک جا ما را به پیروزی رهنمون می شود. در این راه ما متعهدیم و با این که اهدافامن متفاوت است از 

شام پشتیبانی می کنیم.«

به دنبال این کمک ها معاون فرمانده مارکوس، از رهربان ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی نامه یی برای 

ماسیمو موراتی، مالک و مدیر باشگاه اینرت میالن نوشت. )که رشح مخترصی از آن را در بخش مربوط به 
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تیم فوتبال زاپاتیستی می خوانید( چندی بعد موراتی پاسخ این نامه را نوشت و اعالم کرد که باشگاه اینرت 

میالن حارض است در هر کجا که ممکن باشد، »در یک زمین بازی کودکان، در ورزشگاهی که با درخت های 

غول پیکر احاطه شده باشد، در یک استادیوم در پایتخت یا در قطعه زمینی خاکی که دور آن با گچ خط 

کشیده اند« با تیم فوتبال زاپاتیستی مسابقه دهد. موراتی که به وضوح از فضای نامه ی معاون فرمانده 

مارکوس متاثر بود در این نامه نوشت: »فوتبال می تواند ما را به کودک و انسان هایی برابر تبدیل کند. ما 

تصور چیزهای بزرگ را در رس می پرورانیم و از چیزهای کوچک شاد می شویم: یک دریبل، یک پا قیچی، یک 

رضبه ی رس... به خاطر اینها شادی می کنیم و بعد می فهمیم متام این چیزهای کوچک از احساسات حقیقی 

ساخته شده است.« او هم چنین در مورد شباهت فوتبال و انقالب یادآور شد: »هر انقالبی از روی نقطه ی 

پنالتی در زمین خودی آغاز می شود و با گشودن دروازه ی حریف پایان می یابد.«

با این که ماسیمو مارتی در نامه اش تاکید کرده بود اگر زاپاتیست ها موافق باشند تیم اینرت میالن حارض است 

به رسعت وارد فاز تدارکاتی برای برگزاری این مسابقه شود اما این بازی هرگز انجام نشد. با این وجود زانتی 

اعالم کرد خوشحال خواهد شد که در چیاپاس و با فوتبالیست های زاپاتیست بازی کند. وعده یی که به آن 

عمل کرد و بعد از خداحافظی از فوتبال در سال 2014 با سفری به چیاپاس، پیراهن تیم اینرت میالن خودش 

را به شورای دولت خوب اهدا کرد.

فوتبال زمیِن  سرِخ  کارگِر 
پائولو سولیر. هافبک پروجا

پائولو سولیر کارگر کارخانه ی فیات بود که به 

عضویت تشکیالت سازمان چپ کارگرِی لنینی 

 1969 سال  در  که  زمانی  و  درآمد  پروجا  در 

این  فیات چند ماه توسط کارگران  کارخانه ی 

کارخانه اشغال و مدیریت آن به یک شورای 

کارگری واگذار شده بود، به عنوان عضو این 

شورا برگزیده شد. ورود او به فوتبال و پیوسنت 

سیاسی  سابقه ی  همین  از  نیز  پروجا  تیم  به 

شصت  دهه ی  در  پروجا  است.  گرفته  منشا 

تیم فوتبالی بود که به هواداری از جریان های 

رادیکاِل چپ انقالبی شهرت داشت. سولیر در 

خود  نام  به  را  خاصی  رفتار  فوتبال  تیم  این 

از  یکی  هم  هنوز  و  سال ها  تا  که  کرد  ثبت 

نشانه های جنبش کمونیستی در ایتالیا است. 

می کرد  دروازه  وارد  که  گلی  هر  از  بعد  او 

باالی  مشت  شکل  به  را  خودش  چپ  دست 

رس می گرفت.

سولیر هنوز هم از رادیکالیسم دهه ی شصت 
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که  تصویری  دارد  اعتقاد  او  می کند.  دفاع 

می دهند  ارائه  شصت  دهه ی  از  رسانه ها 

اما هرگز  است  احمق شورشی  تصویر چند 

دهه ی  رادیکال  چپ  جنبش  که  کمکی  از 

حرفی  کرد  جامعه  پیرشفت  به  شصت 

جنبش های  که  منی گویند  آنها  منی زنند. 

و  زیست محیطی  جنبش های  فمینیستی، 

جنبش های دفاع از حقوق مدنی در دهه ی 

شصت بود که تقویت شد و اثرات اجتامعی 

خودش را باقی گذاشت.

او به دلیل عقاید سیاسی اش نه تنها همواره 

سیاسی  نیروهای  و  رسانه ها  سوی  از 

دست راستی تحت فشار بود بلکه مسئله ی 

فوتبال هم کشیده  به  دشمنی های سیاسی 

شد و بعد از پایان یک بازی در مقابل تیم 

التزیو، از سوی هواداران فاشیست این تیم 

مورد هجوم قرار گرفت. آنها حتا صندلی های 

سولیر  سمت  به  و  شکستند  را  ورزشگاه 

پرتاب کردند.

او اما عالوه بر تضاد میان هواداران فاشیست 

تیم التزیو با یک فوتبالیست کمونیست، از 

فوتبال  هواداران  میان  در  جاری  خشونت 

تحلیل عمیق تری داشت که آن را در کتاب خودش با نام »لگد زدن و تف کردن روی عکس« چنین تحلیل 

کرد: »آن کس که سیاسی نیست و هر هفته مجبور به تحمل شکنجه ی کار، قیمت ها و هیچ انگاشته شدن 

است، تبدیل به یک مبب بالقوه ی انسانی می شود. مطبوعات و خودش او را وادار می کنند به بحث کردن، 

التامس کردن و خودفروشی برای خرید بلیط فوتبال. پرداخت قیمتی غیرمعقول برای ورود به استادیوم. اگر 

تیمش بد بازی کند یا این که داور کار ناعادالنه یی بکند، هواداران تیم خشن و خطرناک می شوند.« برای او 

همه چیز سیامیی طبقاتی دارد.

سولیر اما هرگز از عقاید سیاسی اش عقب ننشست. او بعد از خداحافظی با فوتبال نیز به عنوان نویسنده 

و روزنامه نگار در مورد سیاست و فوتبال می نویسد هرچند چنان از فوتبال مدرن و روابط مافیایی حاکم 

بر آن متنفر است که می گوید: به محض این که تلویزیون فوتبال پخش می کند، کانال را عوض می کنم. او 

معتقد است توانایی فوتبال برای میخکوب کردن نگاه هواداران و بازیکن ها به این ماجرا آن را تبدیل به 

افیون توده ها کرده است. سولیر اعتقاد دارد در جهان امروز، فوتبال نئولیربالیزه شده به میانجی نرشیات 

فوتبالی، برنامه ها و کانال های تلویزیونی و سایت ها و توئیت های رسشار از عقده مردم را به نادیده گرفنت 

مسائل اجتامعی تشویق و بی عملی سیاسی را ترویج می کند.
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ژنرال ها سرزمین  در  دیگر  جهانی  سازماندهنده ی 
سوکراتس. کاپیتان تیم ملی برزیل

وقتی در جریان بازی های جام جهانی 1986 در مکزیک کاپیتان تیم ملی برزیل وارد زمین شد همه به 

یاد املپیک 1968 در همین مکزیکوسیتی افتادند. در سال 68 دو دونده ی دوی دویست مرتِ سیاه پوست 

پاهای  آن  با  اینک سوکراتس،  و  بودند  کرده  تبدیل  اعرتاض  برای  مکانی  به  را  قهرمانی  آمریکایی سکوی 

جادویی و رضبه های رس قوی هدبَندی روی پیشانی اش داشت که بر آن شعاری علیه دیکتاتوری نظامی 

حاکم بر کشورش نقش بسته بود.

از جام  با دیکتاتوری نظامی  اما مبارزه ی سوکراتس  بود  برداشته  آن روزها دیکتاتوری نظامی دیگر ترک 

جهانی 86 آغاز منی شد. او با این که در رشته ی پزشکی تحصیل کرده بود و در میادین ورزشی هم گاهی 

»دکرت سوکراتس« خوانده می شد اما بازی فوتبال را نه از تیم های نخبه گان تحصیل کرده و فرنگ دیده، بلکه 

از اولین تیم طبقه ی کارگر سائوپائولو آغاز کرد: از سال 1978 با بازی در تیم »کورینتیانس« که در 1910 

توسط کارگران برزیلی بنیان گذاشته شده بود.
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آورد  به دست  مکزیک  در  را  فوتبال  جام جهانی  قهرمانی  کاپ  برزیل   1970 سال  در  وقتی  آن  از  پیش 

دیکتاتوری نظامی تالش کرد آن را نتیجه ی اعامل دیسیپلین نظامی در متام عرصه های زندگی عمومی، از 

جمله فوتبال نشان دهد. از چند روز پیش از مسابقات مالقات بازیکنان با همرسان یا دوست دخرتهایشان 

ممنوع بود، ساعت خوردن، نوشیدن و خواب آنها کنرتل می شد و حق نداشتند اردو یا هتل محل اقامتشان 

را ترک کنند. حکومت نظامی نه تنها در مورد تیم ملی بلکه در مورد تیم های باشگاهی هم همین نظم 

پادگانی را حاکم کرده بود.

بود  دلیل  همین  به 

به  سوکراتس  وقتی  که 

بازیکن  چند  همراه 

جمله  از  دیگر  فوتبال 

کاسگرانده«،  »والرت 

رودریوگوئز  »والدیمیر 

»زینون  و  دوسانتوس« 

فاریاس«  دی سوزا 

»دموکراسی  جنبش 

کورینتیانس« را در اوایل 

دهه ی هشتاد در باشگاه 

خودشان بنیان گذاشتند و اداره ی امور باشگاه را در دست گرفتند، نه تنها این باشگاه به جزیره ی رهاشده یی 

در قلب دیکتاتوری نظامی تبدیل شد بلکه عمل آنها به رسعت از مرزهای باشگاه و فوتبال و ورزش فراتر 

رفت و در فضای رسکوب و خفقان طنین انداخت. آنها که انقالب کوبا را ستایش می کردند یک هسته ی 

سوسیالیستی را در باشگاه فوتبال بنیان گذاشتند که کنرتل امور را به دست گرفت و باشگاه را به شیوه ی 

خودمدیریتی اداره می کرد. آنها در مورد استخدام، میزان مرصف الکل و سیگار، آزادی بیان عقاید سیاسی و 

مانند آن با رای برابر متامی اعضای باشگاه تصمیم می گرفتند و در این تصمیم گیری ها تفاوتی میان رسمربی 

با ساده ترین کارگر نظافت چی شاغل در باشگاه نبود.

این جنبش با اعالم اولین انتخابات عمومی بعد از حاکمیت دیکتاتوری نظامی در 15 نوامرب 1982 که بنا 

بود در سطح منایندگان فدرال، شهرداری ها و فرمانداران برگزار شود، به شدت فعال شد و بازیکنان باشگاه 

با تی رشت هایی که روی آنها نوشته شده بود: »در پانزدهم رای بده« در بازی ها ظاهر شدند، انتخابات 

این آغازی بود بر روندی که تا سال 1989 به  پایان رسید و  با پیروزی چشم گیر کاندیداهای مستقل به 

اما پایان  طول انجامید تا آخرین بقایای دیکتاتوری نظامی هم برچیده شود. برکناری دیکتاتوری نظامی 

تیم  آرمانی  فضای  آن  متام  بازار  روابط  که  می دید  خودش  چشم های  با  فوتبالیست  پزشک  نبود.  ماجرا 

»کورینتیانس« را فتح کرده و بازیکنان فعال در جنبش دموکراسی کورینتیانس یا به حاشیه رانده شده اند و 

یا به مرور با روند جدید همراه می شوند. سوکراتس ابتدا تالش کرد در دنیای جدید راهی برای باقی ماندن 

در فوتبال پیدا کند اما بعد از چند قرارداد نافرجام با باشگاه های انگلیسی و ایتالیایی رسانجام برای همیشه 

فوتبال را ترک کرد و تا پایان زندگی به سیگار، کتاب و الکل پناه برد هرچند تا پایان به آرمان های آن هسته ی 

رهایی بخش سوسیالیستی باشگاه »کورینتیانس« وفادار ماند.
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کمونیسما برای  زدن  توپ 
کریستیانو لوکارلی. مهاجم لیورنو

کریستیانو لوکارلی در شهری به دنیا آمد که همواره یکی از مهم ترین پایگاه های حزب کمونیست ایتالیا 

و جنبش چپ بوده است. نه تنها بسیاری از کارگران بندر در »لیورنو« عضو حزب کمونیست بودند بلکه 

هواداران تیم فوتبال لیورنو هم عقاید سیاسی خود را علنن در جریان بازی ها آشکار می کردند. لوکارلی 

مناینده ی شایسته ی چنین شهری در زمین فوتبال است.

این گرایش سیاسی اما برای فوتبالیست لیورنویی بی دردرس نبوده است. بسیار جوان بود که برای بازی در 

تیم زیر 21ساله های ایتالیا دعوت شد ولی در جریان یکی از بازی ها، بعد از زدن گل پیراهن خود را درآورد 

و زیِر پیراهن تی رشتی بر تن داشت که روی آن تصویری از چه گوارا نقش بسته بود. همین ابراز عقیده ی 

کوچک باعث شد دعوت او به تیم ملی تا سال 2005 به تعویق بیفتد. مدیران فوتبال به دقت مراقب بودند 

که بازیکنان عقاید سیاسی نداشته باشند.

لوکارلی اما هرگز از عقاید خود ابراز پشیامنی نکرد، او به کمونیسم و لیورنو وفادار ماند چنان که در سال 

2003 برای بازی در تیم لیورنو 50 درصد از دستمزدش را به این باشگاه تخفیف داد تا از تورینو به تیم 

لیورنو منتقل شود و اعالم کرد با پنجاه درصد از دستمزدش یعنی مبلغی در حدود پانصدهزار یورو به جای 

کشتی خصوصی یا اتوموبیلی گران قیمت، یک پیراهن باشگاه لیورنو را خریده است.

متام زندگی فوتبالی لوکارلی آمیخته با موضع گیری های سیاسی است، تقدیم یک بازی خود به چهارصد کارگر 

اخراجی کارخانه فلورنتاین، حامیت از اعتصاب بزرگ کارگران در لیورپول و پوشیدن پیراهنی با شامره ی 

99 در حامیت از کلوپ هواداران کمونیست لیورنو که در سال 1999 تاسیس شده است و برخی تحرکات 

لوکارلی  که  باشد  دلیل  همین  به  شاید  می کند.  هدایت  و  سازماندهی  را  باشگاه  این  هواداران  سیاسی 

رسانجام یک نرشیه ی محلی به نام »پیک لیورنو« را تاسیس کرد که به رسعت میان هواداران تیم لیورنو و 

مبارزان سیاسی شهر محبوب شد.



251

ملی مجلس  در  تظاهرات  سخنگوی 
روماریو. مهاجم تیم ملی برزیل

آنهایی از ما که سن بیشرتی دارند، هامن دهه شصتی های معروف، زوج مهارناپذیر بازی های جام جهانی 

1994 آمریکا را به یاد می آورند. روماریو و به به توی افسانه یی که هیچ دروازه یی منی توانست در برابر آنها 

مقاومت کند. صحنه های شادی آنها بعد از هر گلی که با همکاری هم به مثر می رساندند معروف ترین 

تصاویر آن دوره از جام جهانی است.

با این حال راه این دو نفر نه در زمین فوتبال اما بعد از آن که هر دو با فوتبال خداحافظی کردند از هم جدا 

شد. آنها هر دو در سال 2010 از ایالت ریودوژانیرو وارد مجلس برزیل شدند اما این بار نه به مثابه یک زوج 

بلکه به عنوان اعضای دو حزب مخالف. روماریو در این انتخابات به منایندگی از سوی حزب سوسیالیست 

برزیل برگزیده شد و به به تو به منایندگی از حزب دموکرات، حزب مورد حامیت پرتغالی های مهاجری که 

اجدادشان سال ها پیش به عنوان استعامرگر پا به برزیل گذاشته بودند.

این البته تنها نشانه ی اختالف نظر سیاسی نبود. زمانی که بنا شد برزیل در 2014 میزبان بازی های جام 

جهانی باشد روشن شد که روماریو و به به تو هر کدام در چه سمتی ایستاده اند. در حالی که معروف ترین 

با  جهانی،  جام  مسابقات  برگزاری  کمیته ی  سفرای  عنوان  به  به به تو  و  رونالدو  برزیل،  فوتبال  بازیکنان 

در  بودند، روماریو  برزیل  میزبانی  برای  رایزنی  اسطوره یی مشغول  و  پله ی قدرمتند  پشتیبانی و حامیت 

این  علیه  برزیل  در خیابان های  که  مردم محرومی هم صدا شد  با  و  ایستاد  این صدای هامهنگ  مقابل 

تصمیم تظاهرات می کردند.

این رویارویی البته تنها با چند بازیکن سلربیتی نبود، روماریو با فدراسیون فوتبال برزیل و البته با فیفا هم 

درافتاده بود. او گفت: رونالدو و به به تو یا منی دانند در برزیل چه خرب است که نادانند یا می دانند و تظاهر 
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می کنند که از آن بی خربند. در هامن زمان در مورد خوزه ماریان مارین، رییس فدراسیون فوتبال برزیل که 

جانشین ریکاردو تکشیرا شده بود اظهارنظر کرد: اگر تکشیرا مسئول متام زشتی های دهه ی اخیر در فوتبال 

برزیل باشد، مارین حتا از تکشیرا هم بدتر است و در مورد فیفای تحت زعامت سب بالتر نوشت: فیفا 

تنها به خاطر یک چیز می آید: پول. سب بالتر کوچک ترین عالقه یی به آینده ی برزیل بعد از جام جهانی 

ندارد... آنها به چیزی که پشت رس رها می کنند نگاه هم منی اندازند.

با اوج گرفنت تظاهرات مردمی هم زمان با آغاز بازی های جام جهانی، در حالی که پلیس ضدشورش تالش 

به  خطاب  خشمگین  پله ی  بگیرد،  دست  به  معرتضان  بازداشت  و  رسکوب  با  را  خیابان ها  کنرتل  می کرد 

معرتضین گفت: هیاهو و اعرتاض را فراموش کنید و به جای آن به یاد بیاورید که تیم ملی، مناینده ی کشور 

است و خون مردم برزیل در آن جریان دارد. برای کاپیتان سابِق سوسیالیست تیم ملی اما چنین نبود. او در 

حالی که شبانه روز در شبکه های مجازی اخبار اعرتضات مردم را پوشش می داد و با انتشار پیام های کوتاه 

نوشتاری، صوتی و تصویری آنها را به ادامه ی اعرتاضات تشویق می کرد، افشا کرد که فدراسیون فوتبال برزیل 

نزدیک به دو میلیارد و نهصد میلیون دالر از محل بودجه ی عمومی برای میزبانی جام جهانی هزینه کرده 

است. او نوشت: »پولی که تاکنون رصف ساخت ورزشگاه های جام  جهانی در برزیل شده، معادل هزینه ی 

ساخت 8هزار مدرسه، خرید 3۹هزار دستگاه اتوبوس و ساخت ۲8ورزشگاه در رسارس برزیل است... با پولی 

که رصف ساخت ورزشگاه مانی گارینشا در برازیلیا شد می توان ۱۵هزار خانه برای خانواده های کم درآمد 

ساخت... رییس کنونی کشور ما فیفا است. فیفا در دولت برزیل یک دولت دیگر راه انداخته است و در 

حال حکمرانی است. فیفا از برگزاری جام جهانی در برزیل ۴میلیارد ریل ]واحد پول برزیل[ به جیب می زند؛ 

بدون آن که حتی یک ریل هم مالیات بدهد، آنها در پی فقیر کردن مردم هستند.«

کارگری فوتباِل  دروازه باِن 
نویل ساوتال. دروازه بان تیم ملی ولز

فوتبال  که  نباشد  یادآوری  به  نیازی  احتاملن 

و  شد  آغاز  بریتانیا  کارگر  طبقه ی  درون  از 

را  فوتبال  که  بود  کشوری  اولین  کشور  این 

حرفه یی  کرد.  »حرفه یی«  ورزشی  به  تبدیل 

قدرت  با حضور  بیشرت  روزبه روز  البته  بودن 

و رسمایه در عرصه ی فوتبال هم معنی شد و 

فوتبال را به تجارت خانه ی بزرگی نظیر آنچه 

به یک  کرد.  تبدیل  آن هستیم،  امروز شاهد 

ورزشی  از  بریتانیا  در  فوتبال  تحوالت  معنا 

مختص طبقه ی کارگر به ورزشی که رسمایه های هنگفت به واسطه ی آن در گردش است، مشابهت غریبی 

به رسگذشت حزب کارگر بریتانیا دارد. حزبی که هرچند برای مهار رشد جنبش کمونیستی در بریتانیای 

اوایل قرن بیستم به وجود آمد اما برای تقابل موثر تالش کرد شعارهای عدالت طلبانه و چپ را از آن خود 

و در مسیر یک فعالیت انتخاباتی و رسمی سازماندهی کند. این شعارها اما رفته رفته در حزب کارگر رنگ 
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باخت تا دیگر در دوران صدارت تونی بلر بر حزب، نه تنها تفاوت چندانی با حزب راست گرای محافظه کار 

نداشته باشد بلکه در برخی زمینه ها حتا راست تر از حزب محافظه کار شود. تونی بلر بود که خطاب به 

سوسیالیست ها گفت: بهرت است از »لفاظی های انقالبی« دست بردارند و واقعیت جهان جدید را بپذیرند.

بنیادین  انتخابات درون حزبی تحولی  او در  بدین ترتیب ظهور جرمی کوربین در حزب کارگر و پیروزی 

از  مانند هم سلکانش در کشورهای دیگر هرچند هنوز  این حزب محسوب می شود. کوربین  در رویکرد 

وضعیت موجود فراتر منی رود اما مسیرهای رادیکالی را در درون این وضعیت می گشاید که حول آنها امکان 

سازمان یابی انقالبی محیا می شود.

کوربین در مورد فوتبال نیز برنامه هایی دارد که مورد حامیت نویل ساوتال، دروازه بان اسبق تیم ملی ولز 

قرار گرفته است. ساوتال در حالی که بسیاری از فوتبالیست های رسشناس انگلیسی در صف حامیان حزب 

محافظه کار یا جناح راسِت ناراضی حزب کارگر قرار گرفته اند، در شبکه های مجازی و مصاحبه های متعدد 

اعالم کرده که » من مردی را انتخاب می کنم که می خواهد زیبایی را دوباره به این بازی ]فوتبال[ بازگرداند. 

زیبایی ای که افراد بسیاری از آن لذت بربند نه فقط عده یی خاص.«

آنچه مورد حامیت ساوتال قرار گرفته عبارت است از افزایش کمک های دولتی به فوتبال و کاهش نقش 

نهادها و رسمایه گذارهای خصوصی، تامین بلیط های ارزان قیمت برای متاشاگران که به نفع متاشاگران فقیر 

خواهد بود و اصالحاتی در ساختامن ورزشگاه ها برای تسهیل حضور متاشاگران معلول.

ساوتال هم چنین در جریان فعالیت در کمپین انتخاباتی کوربین، زمانی که با افراد مختلف دیدار می کرد، 

با مشکالت جامعه ی ال.جی.بی.تی آشنا شد، مشکالتی که تنها به حضور آنان در فوتبال و ورزش محدود 

منی ماند و ابعاد عمیق تری هم داشت. از آن پس ساوتال به مدافع پیگیر حقوق جامعه ی ال.جی.بی.تی 

تبدیل شده است. او شاید تنها فوتبالیست انگلیسی است که در این مورد ابراز عقیده می کند.

ورزشی قتل گاِه  در  ضدکودتا 
کارلوس کازلی. مهاجم تیم ملی شیلی

از  زیادی  خاطرات  کازلی  کارلوس 

داشت،  سانتیاگو  ملی  استادیوم 

عنوان  به   1969 از  که  جایی 

بازی  آن  در  بارها  ملی  تیم  مهاجم 

 1973 سپتامرب   11 در  بود.  کرده 

به  ارتش  کرد.  تغییر  همه چیز  اما 

فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه و 

با پشتیبانی ایاالت متحده ی آمریکا 

سالوادور  دولت سوسیالیست  علیه 

ابتدا  هامن  از  و  کرد  کودتا  آلنده 

رسکوب گسرتده ی فعاالن سیاسی و حامیان آلنده آغاز شد.

می آورند،  کم  زندانی  همه  آن  دادن  جا  برای  بازداشتگاه  و  زندان  می دانستند  پیش  از  که  کودتاچی ها 

12هزار زندانی را به استادیوم ملی سانتیاگو منتقل کردند. رختکن های استادیوم حاال به شکنجه گاه تبدیل 
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شده بود. اتاق های مخوفی که در آن زندانیان 

تجاوز  آنها  از  برخی  به  می شدند،  شکنجه 

می شد و بسیاری بعد از ورود به آن اتاق ها 

برای همیشه ناپدید شدند. کازلی تازه به تیم 

»لوانته« در اسپانیا پیوسته بود و این وقایع را 

از دور دنبال می کرد.

با  »مقابله  تبلیغات  تحت  شیلی  کودتای 

شکل  به  اما  گرفت  صورت  مارکسیسم« 

تنها  یعنی  سال،  نوامرب هامن   21 در  عجیبی 

در  که  کرد  اعالم  فیفا  کودتا  از  بعد  ماه  دو 

جریان بازی های مقدماتی جام جهانی 1974 تیم اتحاد جامهیر شوروی سوسیالیستی باید در مقابل تیم 

ملی شیلی بازی کند و البته در زمین استادیوم ملی سانتیاگو. در حالی که بسیاری از رسانه های مستقل 

جهان در مورد وقایع استادیوم سانتیاگو می نوشتند و شیلیایی هایی که جان به در برده بودند افشا می کردند 

که استادیوم به محل شکنجه و قتل گاه تبدیل شده است، برای فیفا اهمیتی نداشت که بازی فوتبال در این 

سالخ خانه برگزار شود.

مسئوالن تیم ملی اتحاد شوروی در اعرتاض به این تصمیم فیفا اعالم کردند که حارض نیستند در استادیوم 

سانتیاگو یا هر استادیوم دیگری در شیلی مسابقه دهند و از فیفا خواستند بازی میان اتحاد شوروی و شیلی 

در یک کشور دیگر آمریکای جنوبی برگزار شود. فیفا اما بر تصمیم خودش پافشاری کرد. رسانجام در 21 

نوامرب تیم شیلی وارد زمینی شد که حریفی در آن حضور نداشت.

کارلوس کازلی که به عنوان مهاجم تیم برای حضور در یک بازی ملی فراخوانده شده بود، در مورد آن روز 

می گوید: »نیمه شب شنبه به ما گفتند که تیم شوروی منی آید. آن بازی احمقانه ترین چیزی بود که در متام 

عمرم دیده بودم. ما وارد زمین شدیم ولی رقیب نداشتیم... داور سوت زد، ما توپ را به حرکت درآوردیم 

و گل زدیم. داور هم گل را قبول کرد... آن بازی مسخره ترین منایشی بوده که در دنیا برگزار شده و من 

هم یکی از بازیگران آن منایش بودم.« منایش اما به همین شکل مضحک پایان نیافت. وقتی تک گل شیلی 

در چنین وضعیت عجیبی وارد دروازه ی خالی اتحاد شوروی شد و بازیکن های تیم ملی بالتکلیف بودند 

که چگونه شادی کنند، کارلوس کازلی به سمت نیمکت های خالی استادیوم شیلی دوید. متاشاچیانی که به 

ورزشگاه آمده بودند در سمت دیگری نشسته بودند و کازلی با حرکاتی منایشی گل را به صندلی های خالی 

تقدیم کرد. صندلی هایی که تنها تا چند روز پیش، هزاران زندانی سیاسی روی آنها نشسته بودند.

کازلی البته بالفاصله بعد از بازی به اسپانیا بازگشت و دچار عقوبتی نشد اما وقتی در سال 1974 برای 

پیوسنت به تیم ملی پیش از اعزام به آملان غربی به شیلی بازگشت متوجه شد که خونتای نظامی برای انتقام 

از او مادرش را بازداشت و شکنجه کرده است. مادر کازلی البته مانند میلیون ها شیلیایی به آلنده رای داده 

و هوادار او بود اما هیچ فعالیت سیاسی ای فراتر از این نداشت.

یک شب پیش از اعزام تیم ملی به آملان غربی مقامات ترتیب دیدار اعضای تیم ملی با ژنرال پینوشه را در 

کاخ اشغال شده ی ریاست جمهوری دادند. کازلی تنها بازیکنی بود که وقتی پینوشه روبه روی او ایستاد و 

دستش را به سمت او دراز کرد، دست هایش را پشت رسش پنهان کرد و با ژنرال دست نداد. سکوتی بر اتاق 
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حکمفرما شد و ژنرال به رسعت از مقابل دیگران گذشت.

از این پس کازلی که اغلب در خارج از کشور به رس می برد از هر فرصتی استفاده می کرد تا به عنوان یک 

فوتبالیست رسشناس و بین املللی در مصاحبه ها در مورد وضعیت حاکم بر شیلی و جنایت های دیکتاتوری 

نظامی حرف بزند.

در سال 1988 وقتی بنا شد رفراندومی در مورد ابقا یا برکناری دیکتاتوری نظامی در شیلی برگزار شود، 

لزوم  به همراه مادرش در آن در مورد شکنجه ها و  فیلمی که  پیوست و  به کمپین »نه«  کازلی فعاالنه 

بود. کازلی  تبلیغاتی کمپین »نه«  فیلم های  تاثیرگذارترین  از  برکناری دیکتاتوری نظامی حرف زدند یکی 

هنوز هم به رییس جمهور شهید و هزاران ناپدیدشده ی شیلیایی وفادار است.

خمپاره یر  ز فوتبال 
پردراگ پاشیچ. هافبک تیم ملی یوگسالوی

داستان ابتکار عمل پاشیچ در مقابل محارصه ی سه ساله ی 

تیم  سابق  هافبک  این که  است.  خواندنی  البته  سارایوو 

ملی یوگسالوی که سابقه ی بازی در تیم اشتوتگارت را هم 

داشت، درست در زمانی که شهر در محارصه قرار داشت و 

از هر سو باران گلوله می بارید، در رشایطی که می توانست 

با آسودگی شهر را ترک کند و به اشتوتگارت برود ترجیح 

داد در سارایووی تحت محارصه مباند و مدرسه ی فوتبالی 

برای بچه هایی تاسیس کند که هر روز هنگام رفت وآمد به 

مترین ها باید از دیدرس تک تیراندازها پنهان می شدند. پردراگ پاشیچ چنین انتخابی داشت در حالی که 

رادوان کارادزیچ، روانشناِس سابق تیم ملی، کسی که به گفته ی پاشیچ همواره به او و دیگر بازیکنان درس 

اتحاد و هم دلی می داد یکی از اصلی ترین عوامل و شاید اصلی ترین عامل محارصه ی سه ساله ی سارایوو 

بود که طی آن نزدیک به دوازده هزار نفر کشته شدند.

فهرست  در  پاشیچ  گرفنت  قرار  برای  دلیل  تنها  این  اما  است  مهم  بسیار  هرچند  پاشیچ  عمل  ابتکار 

»فوتبالیست های ما« نیست. بعد از صلح در سارایوو پاشیچ در اولین بازی ملی با شعار »نه به راسیسم، 

نه به ناسیونالیسم« رشکت و بعد از آن با فوتبال خداحافظی کرد. اما از آن پس پاشیچ یکی از چهره های 

مشهور منتقد تجاری سازی فوتبال و روابط حاکم بر آن به شامر می رود.

پاشیچ معتقد است: »پول و سودپرستی احساسات و عواطف را کشته، فوتبال را هم همین طور. در فوتبال 

هم مانند هر چیز دیگری احساسات و عواطف جای خودش را به سودپرستی داده است.« او می گوید: 

بازیکنان جهان در یک تیم جمع شوند و آن تیم  این که با رصف میلیاردها دالر بهرتین  متوجه منی شود 

قهرمان شود چه ارزشی می تواند داشته باشد. او برای این که آرمان های خودش را در فوتبال دنبال کند یک 

مدرسه ی کوچک فوتبال در سارایوو راه انداخته که تالش می کند شاگردانی بیرون از روابط تجاری حاکم 

بر مدارس فوتبال تربیت کند. مبارزه ی پاشیچ علیه جنگ هنوز ادامه دارد هرچند قتل عام کنندگان تغییر 

کرده باشند.
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دست به  دوربین  پادشاه 
اریک کانتونا. مهاجم منچسرت یونایتد

بدون  و  ناگهان  فرگوسن  آلکس  عزیزکرده ی رس  و  یونایتد  منچسرت  فوتبال  ستاره ی   1997 سال  در  وقتی 

هیچ اعالم قبلی با بازی فوتبال خداحافظی کرد نه تنها متاشاگران فوتبال و هواداران منچسرت یونایتد بلکه 

هم بازی های »پادشاه« هم شوکه شدند. تصمیم کانتونا اما قاطع و برگشت ناپذیر بود. با این وجود او هرگز 

به متامی فوتبال را ترک نکرد.

برای کانتونا فوتبال و هواداران آن اهمیت دارند و به همین دلیل است که از موقعیت خود به عنوان یک 

ستاره ی فوتبال استفاده می کند تا هوادارانش را متوجه مسائلی کند که معمولن به آنها توجه منی کنند و 

همه ی اینها به سبک ویژه ی کانتونایی.

برای منونه او در سال 2014 ویدئوی کوتاهی خطاب به فرانسوا اوالند پر کرد و در آن با اشاره به تاریخ 

استعامر فرانسه در الجزایر و جنایت های فرانسوی ها در این کشور، هشدار داد که مراقب باشد با سکوت 

در مقابل جنایات ارساییل در فلسطین آن خاطره را زنده نکند. او از کادر خارج شد اما به رسعت بازگشت 

و از مردم خواست اگر با پیام این ویدئو موافقند ویدئوهایی مشابه آن برای اوالند بسازند. یا در دوران 

ریاست جمهوری نیکوال سارکوزی در فراخوانی از مردم خواست در یک روز مشخص همه ی موجودی هایشان 

را از بانک ها بیرون بکشند و به این ترتیب دولت فرانسه را »در انقالبی بدون خون ریزی« رسنگون کنند.

علیه  مبارزه  در  گوناگون  اشکال  به  بلکه  است  فرانسه  در  مهاجران  پیگیر حقوق  مدافع  تنها  نه  کانتونا 

جریانات راست و اسالم ستیزی نیز حضور دارد. او هم چنین با دقت و حساسیت تحوالت فلسطین را دنبال 

می کند و به طور دائم در حامیت از مبارزات مردم فلسطین موضع می گیرد.

مهم ترین بخش از زندگی سیاسی کانتونا اما دقیقن هامن بخش هایی است که به فوتبال مربوط است. در 
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سال 2009 او برای ساخت فیلمی از کن لوچ، کارگردان کمونیست انگلیسی رسمایه گذاری کرد که در نهایت 

با نام »در جستجوی اریک« اکران شد و خودش هم در این فیلم بازی کرد. محور فیلم تجاری شدن فوتبال 

و خارج شدن فوتبال از دسرتس هواداران محرومی است که از پس هزینه های متاشای فوتبال برمنی آیند. 

فیلمی که به نظر می رسد تاثیر مستقیمی در برنامه ی جرمی کوربین برای اصالح وضعیت فوتبال گذاشته 

است.

او هم چنین تاکنون دو فیلم مستند در مورد فوتبال و سیاست ساخته است. کانتونا در فیلم »شورشیان 

فوتبال« زندگی پنج فوتبالیست سیاسی و مبارز و تاثیر آنها در زندگی دیگران را بررسی می کند و در فیلم 

»فوتبال و مهاجرت؛ یک صد سال تاریخ مشرتک« به نقش فوتبال در زندگی مهاجران می پردازد و البته از 

نژادپرستی پنهان در مراجع رسمی فوتبال غرب پرده برمی دارد. او هم چنین برنامه ی تلویزیونی ای به نام 

»مامور عالی رتبه ی فوتبال« برای یورواسپرت می سازد که در آن به زبان طنز اما رصیح و تند و تیز نهادهای 

رسمی فوتبال، فساد موجود در آنها و روابط کثیف و مافیای حاکم بر دنیای فوتبال را به نقد می کشد. برای 

کانتونا هنوز هم تغییر جهان از مسیر فوتبال می گذرد.

اشغالی سرزمین های  شوت زن 
محمود رسسک. تیم ملی فلسطین

ملی  تیم  بازیکن  محمود رسسک 

در سال 2009 هنگامی  فلسطین 

باخرتی  کرانه ی  به  غزه  از  که 

می رفت تا یک قرارداد فوتبالی را 

امضا کند توسط ماموران ارساییلی 

مقامات  هرچند  شد.  ربوده 

جهانی  توجه  که  زمانی  ارساییلی 

به وضعیت رسسک جلب شد ادعا 

کردند او با سازمان جهاد اسالمی 

همکاری داشته است، ادعایی که 

البته همواره از سوی رسسک چه در زندان و چه در بیرون از زندان رد شده است. با این وجود تا پیش از 

توجه جهانی به وضعیت رسسک فوتبالیست زندانی فلسطینی نه اتهامی داشت و نه حکم محکومیتی. 

از تالش دولت  فوتبالیست بخشی  این  بازداشت  که  بودند  مدافعان رسسک مدعی  و  فلسطینی  مبارزان 

ارساییل برای جلوگیری از حضور ورزشکاران فلسطینی در میادین جهانی به شامر می رود.

توجه جهانی به وضعیت رسسک زمانی جلب شد که در سال 2012 او به همراه تعداد زیادی از زندانیان 

پایان ماه  سیاسی فلسطینی که در زندان های ارساییل بودند دست به اعتصاب غذا زد. در حالی که در 

مه دولت ارساییل با زندانیان فلسطینی به توافق رسید و آنها به اعتصاب غذای خود پایان دادند، محمود 

رسسک اعالم کرد تا زمانی که تکلیف اتهام و محکومیت او روشن نشود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

اعتصاب غذای رسسک نزدیک به سه ماه و تا 10 ژوئیه ادامه داشت. بنا به گزارش پزشکان بدون مرز او 

در این مدت 33 درصد از وزن بدن خودش را از دست داد اما رسانجام به پیروزی رسید. مقامات ارساییلی 
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رسسک را در 10 ژوئیه از زندان آزاد کردند. در این مدت بسیاری از بازیکنان رسشناس فوتبال مانند اریک 

کانتونا، فردریک کانوته و لیلیان تورام به همراه کسانی چون کن لوچ کارگردان سینام و نوام چامسکی 

فیلسوف و زبان شناس از او حامیت کردند و رسانجام تحت فشار آنها بود که میشل پالتینی و سب بالتر 

روسای وقت یوفا و فیفا وادار به موضع گیری شدند و از ارساییل خواستند رسسک را آزاد کند. زندان رسسک 

هرچند برای او به معنی پایان حضور در فوتبال حرفه یی بود اما از آن پس او به چهره یی بین املللی در دفاع 

از حقوق مردم فلسطین تبدیل شده است.

کوتاه پاس های  و  سخت  انتخاب های 
یوهان کرایف. هافبک هجومی آژاکس آمسرتدام و بارسلونا

یوهان کرایوف را بیشرت به عنوان بازیگری می شناسند که نوآوری و خالقیت های او فوتبال را دگرگون کرده 

است. او چه به عنوان بازیکن و چه بعدها به عنوان مربی، نسلی از فوتبالیست ها را تربیت کرد که بیش 

از قدرت بدنی و رسعت، با تکنیک بازی می کردند. کرایوف بود که جای شوت های بلند و دفع توپ را با 

پاس های کوتاه و حفظ توپ عوض کرد، تکنیکی که بنیان گذار آن خود او بود و به »تیکی تاکا« معروف 

شد. تکنیک محبوِب پرویز دهدارِی خودمان.

سال ها بعد وقتی که خودش مربی شده بود دنیای فوتبال مدرن را مسخره می کرد. برای او قابل درک نبود 

که تیم های مطرح بازیکنان را بر مبنای آماری انتخاب می کنند که توسط کامپیوترها تحلیل شده است. او 

به خوبی می دانست تکنیک و خالقیت چیزی نیست که برای یک کامپیوتر قابل درک و تحلیل باشد و به 

یاد می آورد زمانی که فوتبال را در تیم آژاکس آغاز کرده بود به زحمت شوت های پانزده مرتی می زد.

کرایوف در نسلی بالید که پول تنها چیزی نبود که موجب می شد فوتبالیست ها »انتخاب« کنند، به همین 

بازی های جام جهانی  بود در جریان  فوتبالیست های جهان  از شناخته شده ترین  یکی  دلیل در حالی که 
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1978 در آرژانتین اعالم کرد که برای اعرتاض به جنایت های دیکتاتوری نظامی در آرژانتین در این بازی ها 

رشکت نخواهد کرد. رسپرست تیم ملی هلند اما به او اطالع داد که این شدنی نیست و باید در بازی های 

تیم ملی حضور داشته باشد. کرایوف خطر محرومیت را پذیرفت و از تیم ملی هلند استعفا داد تا مجبور 

نباشد تیم را در بازی های جام جهانی همراهی کند. او یک بار دیگر هم وقتی در بازی های جام جهانی 

1974 در آملان غربی تیم ملی هلند متام بازیکنان را مجبور کرده بود پیراهن های آدیداس به تن کنند تا پای 

استعفا از تیم پیش رفت اما حارض نشد پیراهن های آدیداس را بپوشد. او تنها بازیکن هلندی ای بود که در 

جام جهانی 1974 آدیداس بر تن نداشت.

در دوره ی دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا با این که امکان این را داشت که به تیم »رئال مادرید«، 

تیم محبوب دیکتاتور فاشیست بپیوندد، و آژاکس هم او را به رئال مادرید فروخته بود، تهدید کرد فوتبال 

را برای همیشه کنار می گذارد و به تیم بارسلونا پیوست. به عنوان بازیکن تیم بارسلونا بود که با نیروهای 

مبارز کاتالونیا در متاس قرار گرفت و چنان که خودش بعدها گفت به »یک هلندی کاتاالن« تبدیل شد.

در بارسلونا بازی می کرد که پرسش به دنیا آمد، دولت اسپانیا در آن دوران گذاشنت نام های کاتاالنی بر 

فرزندان را ممنوع کرده بود و چنین نامی را ثبت منی کرد. کرایوف همرسش را به هلند فرستاد و در هلند 

پرس کرایوف »جوردی« نام گذاری شد، نام یکی از محبوب ترین قدیس های مردم کاتالونیا. به این ترتیب تا 

زمانی که کرایوف در اسپانیا بود فاشیست ها مجبور بودند نام قدیس کاتالونی را دائم بشنوند.

کرایوف یک بار دیگر فاشیست های اسپانیایی را به چالش کشید. او که سه بار برنده ی جایزه ی توپ طالیی 

فرانکو  پلیس  شد  مطلع  وقتی  بود  برخوردار  توجهی  قابل  محبوبیت  از  و  بود  شده  اسپانیا  باشگاه های 

سیزده نفر از مبارزان کاتاالن را بازداشت کرده است عکس امضاشده ی خودش را برای دوست خربنگارش، 

خاویر فولک در زندان فرستاد و روی آن نوشت: »خاویر! امیدوارم خیلی زود دوباره تو را در بازی های 

بارسا ببینم.« خاویر فولک عالوه بر خربنگار یکی از رهربان حزب سوسیالیست متحد کاتالونیا، یک حزب 

از چهارصد مبارز کاتاالنی  بازداشت رسارسی بیش  او مقدمه یی برای  بازداشت  کمونیست محلی بود که 

محسوب می شد. کاری که کرایوف کرد موجب شد توجه رسانه های جهانی به وضعیت این زندانیان جلب 

شود و خاویر فولک تنها سه ماه در زندان مباند.

شاید به دلیل همین پیوند عمیق با مردم کاتالونیا بود که وقتی به دلیل رسطان ریه بسرتی شد و پرشکان 

به او اطالع دادند که به زودی زندگی اش به پایان خواهد رسید، به بارسلون رفت و در آنجا درگذشت. خرب 

مرگ او را برای اولین بار رادیو کاتالونیا اعالم کرد و پرچم ها در رستارس کاتالونیا به یاد او نیمه افراشته شدند.

سرد سرزمین های  در  سرخ  گالدیاتور 
اگیل اولِسن. هافبک و مربی تیم ملی نروژ

رسسخت ترین منتقدانش هم اعتقاد دارند تاریخ فوتبال نروژ را باید در دو بخش نوشت: قبل از »دریلو« 

و بعد از »دریلو«. اگیل اولِسن، معروف به دریلو چنان تاثیری بر فوتبال نروژ به جای گذاشت که به رغم 

این که تقرینب متامی مسئوالن ورزشی و غیرورزشی و رسانه های بزرگ نروژی از او متنفر بودند تا سال 2013 

در جایگاه رسمربی تیم ملی نروژ باقی ماند و بعد از آن هم همواره تیم با مشاوره های او پیش رفته است. 

این دریلوی بی ادعا بود که توانست فوتبال را در یک کشور پنج میلیون نفری که عاشق بازی های زمستانی 

بودند و فوتبال را چندان دوست نداشتند، به ورزشی محبوب تبدیل کند.
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هرچند تحت هدایت اولسن بود که تیم نروژ برای اولین بار از گروه مقدماتی بازی های جام جهانی به 

دور بعدی صعود کرد و به ویژه در هامن گروه مقدماتی تیم برزیل، قهرمان دور قبلی جام جهانی را با 

نتیجه ی 2 بر 1 شکست داد اما رسانه ها هرگز فراموش نکردند که مربی تیم، عضو حزب کمونیست کارگران 

نروژ، شاخه ی مائوئیست انشعابی از حزب کمونیست است. او در پاسخ به یکی از منتقدانش که او را 

»سوسیالیست« خطاب می کرد، گفته بود: »من یک سوسیالیست نیستم، من یک کمونیستم.«

اولسن در دوران بازیکنی هم یک بار موجب جنجالی بزرگ در رسانه های نروژی شد. زمانی که در سال 

1970 و هم زمان با بازی های مقدماتی جام جهانی در مقابل تیم دامنارک به همراه پرتسن یک بازیکن دیگر 

تیم ملی نروژ در تظاهراتی رشکت کرد که هامن روز در کپنهاگ علیه سیاست های بانک جهانی برگزار شده 

بود، تظاهراتی که با خشونت پلیس و واکنش رادیکال تظاهرکننده گان همراه بود. فردای آن روز در جریان 

کمپین تبلیغاتی تلویزیون نروژ علیه »آشوبگران« از جمله اِیویند یوهانسون، رسپرست تیم ملی نروژ با 

خربنگار تلویزیون دامنارک مصاحبه کرد و گفت: جوانان سامل دامنارکی باید به جای اغتشاش در خیابان ها 

وقت خود را رصف متاشای فوتبال کنند. رسانه ها اما آشکار کردند که دو بازیکن تیم ملی نروژ، اولسن و 

پرتسن در همین »اغتشاشات« حضور داشته اند.

او در سال 2010 هم در صدر اخبار سیاسی نروژ قرار گرفت، زمانی که به همراه صد نفر دیگر از چهره های 

فرهنگی، هرنی و سیاسی نروژ بیانیه یی در حامیت از تحریم فرهنگی و علمی ارساییل امضا کرد. در این 

کارگران  از هرنمندان،  و  بود  مقایسه شده  آفریقای جنوبی  بر  آپارتاید حاکم  با  فلسطین  بیانیه وضعیت 

فرهنگی و دانشگاهیان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ها، کالج ها و موسسات فرهنگی نروژ خواسته بود 

تا از همکاری با موسسات دولتی ارساییل و منایندگان آنها خودداری کنند. در این بیانیه هم چنین تاکید 

شده بود باید با افراد و موسساتی در ارساییل که مخالف سیاست های اشغالی دولت ارساییل هستند در 

متاس قرار گرفت. با این وجود اولِسن و دیگر امضاکنندگان این بیانیه با اتهام »یهودستیزی« تحت فشار قرار 

گرفتند. رسانه ها از آنها می خواستند امضای خود را از پای این بیانیه بردارند. اگیل اولِسن اما در اوج این 

فشارها در گفت وگویی مطبوعاتی گفت: »با متام وجود از بیانیه حامیت می کنم و اعتقاد دارم نود درصد 

از مردمی که در رسزمین های اشغالی زندگی می کنند از این بیانیه حامیت می کنند.« او اهل تسلیم شدن 

نبود، نه در فوتبال و نه در سیاست.
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جام جهانی 1978 در آرژانتین یک جام جهانی ویژه بود. تنها دو سال پیش از آن نظامیان علیه دولت ایزابل 

پرون کودتا کردند و دیکتاتوری نظامی بر کشور حاکم شد. از هامن ابتدا عالوه بر اعدام های رسمی تعداد 

زیادی از مخالفان 

که  حکومت 

فعاالن  از  اغلب 

چپ  جنبش 

کمونیستی  و 

و  ربوده  بودند، 

شدند؛  ناپدید 

دوران سیاهی که 

دوران  به  بعدها 

»جنگ کثیف« معروف شد. وقتی فیفا آرژانتین را برای میزبانی جام جهانی 1978 انتخاب کرد در واقع 

هدیه ی گشاده دستانه یی به دیکتاتورهای نظامی این کشور بود که بتوانند در پرتو »آشتی ملی« چهره ی 

دیکتاتوری نظامی را بزک کنند. برای حسن انجام مسابقات جام جهانی مستشاران دو رشکت آمریکایی از 

ماه ها پیش به آرژانتین رفتند تا بر روند امور نظارت کنند. با این حال تبلیغات دیکتاتوری نظامی فرو پاشید 

زمانی که برخی از مشهورترین فوتبالیست های جهانی اعالم کردند در اعرتاض به جنایت های دیکتاتوری 

کرایِف هلندی، دومنیک  یوهان  و  آملانی  برایترنِ  پائول  بر  نظامی در جام جهانی حضور منی یابند. عالوه 

روشتائو مهاجم جوان تیم ملی فرانسه که در آن روزها یک آنارشیست هوادار باکونین بود نیز بازی های 

جام جهانی آرژانتین را تحریم کرد. به یاد بیاوریم که پرویز قلیچ خانِی خودمان هم در همین بازی ها بود 

که در اعرتاض به دیکتاتوری شاه به آرژانتین نرفت.

روشتائو بعدها در زندگی سیاسی خود به تروتسکیسم گرایش پیدا کرد و در سال های بعد از اعضای فعال 

لیگ انقالبی کمونیست ها بود. او تا زمانی که این حزب خودش را در حزب جدید ضدرسمایه داری منحل 

کند با این تشکیالت همکاری می کرد و پس از آن به سازمان نربد کارگری پیوست.

تناقض عجیب روشتائو اما این است که به گفته ی خودش او هرگز فوتبال را دوست نداشته و می دانسته 

فوتبالیست  به جای  بیایم  دنیا  به  دوباره  »اگر  حتا می گوید:  او  ماند.  نخواهد  باقی  فوتبالیست  یک  که 

ترجیح می دهم موسیقی دان باشم.« با این وجود او نه تنها تا انتها فوتبالیست باقی ماند بلکه حتا بعد از 

خداحافظی از فوتبال نیز رسانجام به ریاست کمیته ی ملی اخالق فوتبال فرانسه برگزیده شد که وظیفه ی 

آن نظارت بر رفتار بازیکنان در زمین و بیرون از زمین است. او که منتقد فوتباِل برنامه ریزی شده ی مدرن 

است اعتقاد دارد: »فوتبال مدرن خالقیت بازیکنان را کشته است. من گاهی اوقات تعجب می کنم که آیا 

مهاجامن امروزی هامن لذتی را که من از بازی تجربه کرده ام، تجربه می کنند.« روشتائو در عین حال به 

او وضع قوانین سخت گیرانه تر برای  از پروژه های  شدت حامی داوران فوتبال محسوب می شود و یکی 

اطاعت فوتبالیست ها از دستورات داوری بوده است.

فوتبال از  متنفر  حرفه یی  یک 
دومنیک روشتائو. مهاجم تیم ملی فرانسه
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همجنس گرایان زیتونِی  مدافع 
ویکاش دوراسو. هافبک میانی تیم ملی فرانسه

ویکاش دوراسو از موریس به فرانسه مهاجرت کرده است، از رسزمینی که میراث استعامر او را به ترکیبی 

از فرانسوی و انگلیسی و هندی تبدیل کرده بود. این پیشینه احتاملن به دوراسو کمک کرد تا وقتی موردی 

از تبعیض نژادی در فوتبال فرانسه اتفاق افتاد آن را به خوبی بفهمد. دوراسو یکی از بازیکنانی بود که 

وقتی اریک کانتونا از سوی دیدیه دشان، رسمربی تیم ملی فرانسه به شکایت تهدید شد در کنار او ایستاد.

در جریان بازی های یوروی 2016 کریم بنزما، بازیکن عرب تیم ملی فرانسه از سوی دشان به ترکیب تیم 

ملی دعوت نشد. او پیش از این در یک پرونده ی اخالقی متهم به اخاذی از یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی 

شده بود و چند مقام دولتی فرانسه، از جمله وزیر ورزش از دشان خواسته بودند او را در ترکیب تیم ملی 

نگذارد. ماجرا اما فقط به بنزما ختم منی شد. حاتم بن عرفا، که بر اساس نظرسنجی ها یکی از سه بازیکن 

برتر تیم ملی فرانسه در سال 2016 محسوب می شد نیز به رغم دعوت اولیه به ترکیب تیم در نهایت به 

دالیل نامعلومی از فهرست تیم ملِی اعزامی به بازی های یورو خط خورد.

در این زمان بود که کانتونا وارد ماجرا شد و در مورد بنزما و بن عرفا گفت: »هر دو بازیکنان خیلی خوبی 

اصلیت  که  باشد  فرانسه  در کشور  تنها کسی  او  است. شاید  اصیل  فرانسوی های  از  ولی دشان  هستند، 

فرانسوی دارد. هیچ کس در خانواده ی او ریشه در کشور دیگری ندارد. من از این که بنزما و بن عرفا برای 

از بهرتین های فوتبال فرانسه هستند، ولی  آنها در حال حارض  انتخاب نشدند خیلی تعجب کردم.  یورو 

اصلیتی دارند که رسمربی فرانسه آنها را منی پسندد و به همین دلیل فکر می کنم که دشان این دو را برای 

حضور در یورو 2016 دعوت نکرد.«

در حالی که وکالی دشان کانتونا را به شکایت تهدید کرده بودند ویکاش دوراسو، که در ترکیب تیم حضور 

داشت، از اظهارات کانتونا حامیت کرد. او ضمن اشاره به فضای عمومی حاکم بر رسانه های فرانسوی بعد 

از حادثه ی شارلی ابدو و رشد جریانات راست افراطی دشان را متهم کرد که متاثر از این فضا، که ربطی به 
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ورزش ندارد، تصمیم گرفته بنزما و بن عرفا را از ترکیب تیم کنار بگذارد. او گفت: »فوتبال دیگر منونه یی از 

فرصت و یکپارچگی ای نیست که مسلامنان فرانسوی هم می توانند در آن دخیل باشند.« در روزهای بعدی 

اظهارات او تندتر شد: »این فقط مربوط به نژادپرستی نیست. بلکه هم چنین توهینی به محله های طبقه ی 

کارگر است. ما باید در نظر داشته باشیم که بنزما و بن عرفا هر دو از این محله ها می آیند. و البته توهین به 

مسلامنان زادگانی که از یک پس زمینه ی عرب می آیند، توهینی به متام مردم فرانسه که پس زمینه یی مربوط 

به کشورهای آفریقای شاملی دارند.«

مبارزه ی دوراسو با اشکال تبعیض اما از اینجا آغاز نشده بود. او نه تنها در هر فرصتی از فقر دامنگیر 

حاکم بر »موریس« و میراث استعامر در این رسزمین سخن می گفت بلکه از سال 2007 حامیت خود را از 

موسسه ی »فوتبال همجنسگرایان پاریس« اعالم کرد و به طور پیگیر از حقوق همجنسگرایان در فوتبال و 

ورزش گفت و نوشت. او در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی اش در این مورد گفت: »در سال 1998 جاستین 

فاشانو، اولین بازیکن حرفه یی فوتبال بود که در باشگاه ناتینگهام فورد بریتانیا بازی می کرد و افشا کرد 

که همجنس گراست. فشار رسانه ها و هواداران روی او چنان زیاد بود که خودکشی کرد. امروز هم وضع 

هامن طور است. در حالی که برای این که یک بازیکن فوتبال شوید کافی ست تنها باهوش باشید.« دوراسو 

این را هم اضافه کرد که حامیتش از جامعه ی همجنسگرایان به معنای حامیت از متام کسانی است که در 

فوتبال مورد تبعیض واقع می شوند، نه فقط کسانی که به دلیل رنگ پوست مورد تبعیض قرار می گیرند، 

بلکه هم چنین زنان و افراد معلول.

فوتبال دنیای  آرشه ی  بدون  ز  ویولنسل نوا
سزار لوییس منوتی. مربی تیم ملی آرژانتین

»در دنیایی که بر پایه ی منفعت و مرصف گرایی بنیان شده است، طبیعی است که آرمان جایی نداشته 

باشد و فوتبال به بازیچه ای برای تجارت های بزرگ تبدیل می شود. بنابراین در کشورهای جهان سوم نان را 

از مردم می دزدند و در کشورهای صنعتی آرمان ها و رویاهایشان را.« این منونه ای از اظهارنظرهای مردی 
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است که در اوج دیکتاتوری در آرژانتین بر روی نیمکت تیم ملی آن کشور در سال ۱۹۷۸ نشست و تیم 

با »خورخه ویدال«،  از دست دادن  به مقام قهرمانی رساند. کسی که در مراسم اهدای جام  را  آرژانتین 

دیکتاتور نظامی کودتاچی رس باز زد و با گفنت جمله ی »بازیکنانم بر دیکتاتوری تاکتیک و خشونت سیستم 

غلبه کردند« به نظام سیاسی کشورش طعنه زد و نگاه ها را به خود جلب کرد.

برای  آن که  از  بیش  و  داده اند  لقب  فوتبال«  »فیلسوف  رسانه ها  و  ورزش  نظریه پردازان  را  منوتی  سزار 

موفقیت های خودش در عرصه ی فوتبال معروف باشد بخاطر نوع نگاهش به ورزش به مثابه پدیده یی 

اجتامعی شهرت دارد. او سال هاست که نظریه ی »فوتبال چپ« را ارائه داده است، نظریه یی که بیشرت به 

سویه های زیباشناسانه ی فوتبال و ارزش های اجتامعی این ورزش جمعی تکیه دارد و در دیگرسو فوتبالی 

که با تجارت گره خورده است را زیرمجموعه ی »فوتبال راست« طبقه بندی کرده است. در جایی می گوید: 

»اصل بنیادین ورزش آزادی است. وقتی بازیکنان فوتبال با الگوی کسب پیروزی از هر طریق ممکن و با 

هر توجیهی تربیت می شوند، یقین بدانید که در این فضا ورزش مرده است. بازیکنان فوتبال که اغلب در 

طبقات پایین جامعه رشد کرده اند را با رسعتی باور نکردنی به ابزاری برای توسعه ی این ورزش و تبلیغ 

کاالهای تجاری تبدیل می کنند تا آنجا که بازیکن فوتبال به ورزشکار بودن خود به عنوان امری جانبی نگاه 

و سویه های آزادی خواهانه ی ورزش را فراموش می کند.«

خانه ی او به محلی برای جمع شدن بسیاری از مربیان، روزنامه نگاران و مشتاقان نظریه های او تبدیل شده 

است، اما او بیش از آن که درباره ی تاکتیک و اسرتاتژی های فوتبال سخن بگوید، از فوتبالی می گوید که در 

واقع پیوند عمیقی با زندگی طبقه ی کارگر و فرودستان داشته است. برند شوسرت بازیکن آملانی تیم بارسلونا 

در دهه ی هشتاد، در جایی درباره ی منوتی گفته است: »منوتی در کار مربیگری فوق العاده است، کم حرف 

بود اما زمانی که با بازیکنی صحبت می کرد، حتمن جویای حال خود و خانواده اش بود، در غیر این صورت 

روی نیمکت می نشست، فکر می کرد و بی وقفه سیگار می کشید.«
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ل تبا فو
سرزمین            در 

ن ها و حلز
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دشمن به  رو  فوتبال،  به  پشت 
وقتی صحبت از تیم هایی می شود که به تیم های چپ مشهورند باید حتمن به یک نکته دقت کرد: برخی 

به  تیم ربطی  تیم های چپ مشهور شده اند و »چپ بودن«  به  به دلیل هوادارانشان  تنها  تیم ها  این  از 

خود تیم ندارد. برای مثال با وجود این که هواداران تیم آ.اِ.ک در آتن به چپ بودن مشهورند و در مقابل 

تیم های راست و ناسیونالیست صف بندی می کنند اما جیورجوس کاتیدیس، بازیکن همین باشگاه وقتی در 

بازی مقابل تیم »ورویا« گلی به مثر رساند رو به متاشاچیان با دست سالم فاشیستی داد. با این وجود ما 

تالش کرده ییم تیم هایی را برای معرفی برگزینیم که در آنها عالوه بر کلوپ هواداران، خود تیم ها هم الاقل 

در یک فضای سیاسی چپ حضور دارند و هر کجا که کشمکشی در این زمینه وجود داشته آن را مطرح 

کرده ییم. توضیحاتی که در مورد بخش مربوط به بازیکنان فوتبال داده ییم در اینجا نیز مصداق دارد و بیش 

از این باید متذکر شویم که روابط شبکه یی ای که میان این تیم ها ایجاد می شود، پیوندهای میان هواداران 

املپیک مارسی، لیورنو و آ.اِ.ِک آتن یا ارتباطات تیم های سن پائولی و سلتیک، مسابقات محلی و لیگ های 

آلرتناتیوی که این باشگاه ها برگزار می کنند هامن نقطه های کوچکی هستند که با متاشای آن می توان هنوز 

به فوتبال، به چیزی به نام »فوتبال« امیدوار بود.

نمی شوند »چهره«  که  فوتبالیست هایی 
تیم فوتبال جنبش زاپاتیستی

هرچند هنوز محبوب ترین ورزش در میان زاپاتیست ها بسکتبال است اما آنها تیم فوتبالی هم دارند که 

تاکنون با تیم های مختلفی خارج از مکزیک هم بازی کرده است. البته طبعن کسی منی تواند مطمنئ باشد 
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که بازیکنان این تیم را افرادی ثابت تشکیل می دهند 

چرا که بازیکنان تیم هم مانند متامی نیروهای مبارز 

جنبش زاپاتیستی صورت خود را، حتا در طول بازی، 

برای مخفی  با رسپوش سیاهی می پوشانند که هم 

ماندن چهره ی مبارزان جنبش از آن استفاده می شود 

هم به یکی از منادهای جنبش زاپاتیستی تبدیل شده 

است.

به  تبدیل  زاپاتیست ها  برای  زمانی  فوتبال  شاید 

موضوعی جدی شد که خاویر زانتی، کاپیتان وقت تیم 

اینرت میالن با آنها متاس گرفت. )رشح مفصل تر ماجرا 

را در بخش مربوط به خاویر زانتی بخوانید( نامه یی 

که هامن زمان معاون فرمانده مارکوس برای ماسیمو 

موراتی، مالک و مدیر باشگاه اینرت میالن نوشت نوع 

نشان  فوتبال  بازی  به  را  زاپاتیستی  جنبش  رویکرد 

می دهد. این نامه که در ماه مه سال 2005 نوشته 

شده، حاوی پیشنهادات گوناگونی برای مدیر باشگاه 

اینرت میالن بود. او در این نامه به موراتی اطالع داد 

که عالوه بر سخنگویی ارتش زاپاتیستی آزادی بخش 

و  زاپاتیست ها  فوتبال  تیم  به سمت رسمربی  ملی 

شده  برگزیده  آن  »بین الکهکشانی«  روابط  مسئول 

حارض  دیگری  هیچ کس  که  دلیل  این  به  تنها  ولی 

نبوده این سمت را بپذیرد، و از همین جایگاه برای 

او نامه می نویسد.

معاون فرمانده مارکوس به موراتی پیشنهاد داد به 

جای یک بازی، دو بازی انجام دهند یک بازی رفت 

در مکزیک و یک بازی برگشت در ایتالیا که جایزه ی 

آن به جای کاپی از طال، گلدانی از گل ذرت باشد. 

در  که  است  چایاپاس  بومیان  مخصوص  ذرت  گل 

ضمن از آن یک نوشیدنی گوارا درست می کنند.

به نوشته ی او بازی در مکزیک می تواند در ورزشگاه 

برگزار  مکزیکوسیتی  در  یونیورسیتاریو«  »املپیکو 

شود، اصلی ترین استادیوم فوتبال در این شهر که به 

دانشگاه مستقل ملی مکزیک وابسته است و درآمد 

توسط  که  »لوس آلتوس«  بومیان  به  آن  از  حاصل 

کمک  شده اند،  آواره  خود  روستای  از  شبه نظامیان 

شود. شورش دانشجویان در سپتامرب 1968 که منجر 

به کشتار وسیع آنان توسط نیروهای پلیس و ارتش 

مکزیک  در  املپیک  بازی های  آغاز  از  پیش  درست 

شد، از همین دانشگاه رشوع شده بود. او هم چنین 

»ُدن  موافقت  صورت  در  می توان  می کند  پیشنهاد 

مکزیک  در  میالن  اینرت  فرصت حضور  از  ماسیمو« 

استفاده کرد و بازی دیگری در »گواداالخارا« مرکز 

ایالت »خالیسکو« ترتیب داد و درآمد حاصل از آن را 

رصف کمک به جوانانی کرد که »به شکل غیرقانونی 

در زندان های آن ایالت زندانی شده اند« و نیز رصف 

کمک به »متام زندانیان سیاسی کشور«.

که  صورتی  در  می نویسد  مارکوس  فرمانده  معاون 

از  می توانند  زاپاتیست ها  باشد  موافق  میالن  اینرت 

دیه گو مارادونا بخواهند که در این بازی نقش داور 

را بر عهده بگیرد، خاویر آگیره )هافبک سابق تیم 

ملی مکزیک( و خورخه والدانو )مهاجم سابق تیم 

و  باشند  خط نگهدار  کمک داورهای  آرژانتین(  ملی 

و  باشد.  بازی  چهارم  داور  برزیلی  سوکراتس  دکرت 

هم چنین از دو شخصیت »بین الکهکشانی« ادواردو 

بندتی  ماریو  و  روزنامه نگار(  و  )نویسنده  گالئانو 

اروگوئه یی  پاسپورت  »با  که  روزنامه نگار(  و  )شاعر 

سفر می کنند« دعوت شود این بازی را برای تلویزیون 

زاپاتیستی، یعنی تنها تلویزیونی که خوانده می شود، 

مفرس  و  )روزنامه نگار  مینا  جیانی  و  کنند  گزارش 

بازی  گزارشگران  لوئیس می توانند  پدرو  و  ورزشی( 

در ایتالیا باشند.

او موراتی را مطلع می کند که در اعرتاض به ابژه کردن 

زنان در بازی های فوتبال، زاپاتیست ها از جامعه ی 

گی ها و لزبین ها و به خصوص از دگرجنس پوش ها 

را  بازی  تا  کرد  دعوت خواهند  ترنس سکشوال ها  و 

افتتاح و در طول بازی تیم زاپاتیست ها را تشویق 

کنند. به نوشته ی مارکوس این کار چند فایده دارد: 

هم موجب می شود تلویزیون این بازی را سانسور 

نشان  هم  و  می کاهد  بازی  خشونت  از  هم  کند، 

می دهد که تنها یک جهان و دو جنس وجود ندارد 
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بلکه کسانی هستند که همواره مورد آزار و اذیت 

از دیگران هم حامیت  اما می توانند  قرار گرفته اند 

کنند.

ختم  همین جا  به  فرمانده  معاون  پیشنهادهای 

باشگاه  مدیر  برای  نامه اش  ادامه ی  در  او  منی شد. 

در  دیگری  بازی  می توانیم  بود:  نوشته  میالن  اینرت 

متحده  ایاالت  کالیفرنیای  ایالت  لس آنجلِس  شهر 

کمبود  آن  فرماندار  که  »جایی  دهیم.  انجام 

اسرتوئید جربان  با  را  سلول های عصبی و مغزی اش 

می کند.« و متام درآمد این مسابقه رصف مشاوره ی 

حقوقی به مهاجران غیرقانونی در آمریکا و مبارزه 

»پروژه ی  در  سازماندهی شده  اوباش  و  اراذل  با 

مینت من« خواهد شد. پروژه ی مینت من، نام یک 

گروه شبه نظامی بود که در خالل آن سال ها از درون 

راست افراطی تشکیل شده بود تا با رضب وشتم و 

غیرقانونی«  »مهاجرت  آنچه  با  مهاجران  اذیت وآزار 

می خواندند مبارزه کند، آنها خواهان کشیدن دیوار 

ایاالت متحده و مکزیک و به شدت مخالف  میان 

زیرساخت ها  ترمیم  برای  مکزیک  به  مالی  کمک 

این روزها در کاخ سفید و  بودند. کسانی که گویا 

مارکوس  یافته اند.  تجلی  ترامپ  دونالد  برنامه های 

در  زاپاتیست ها«  رویایی  »تیم  نوشت:  ضمن  در 

این بازی پالکاردی را حمل خواهد کرد که روی آن 

درخواست آزادی مومیا ابو جامل و لئونارد پلتی ِیر 

سیاسی  مبارز  جامل  ابو  مومیا  است.  شده  حک 

سیاه پوست و لئونارد پلتی ِیر مبارزی از مردم بومی 

ایاالت متحده هستند که هر دو به اتهام ساختگی 

رس  به  زندان  در  تاکنون  ابد  حبس  حکم  با  قتل 

برده اند. مومیا ابو جامل سال ها زیر حکم اعدام بود 

و رسانجام اعدام او به حبس ابد تبدیل شد.

چون  داشت  هم  جایگزینی  پیشنهاد  مارکوس 

ایجاد  از  جلوگیری  برای  بوش  که  است  »محتمل 

از ماسک های  ما  اجازه ندهد که  شور در هالیوود 

بهارانه-تابستانه مان استفاده کنیم« بنابراین پینشهاد 

او این بود که بازی در مقابل گوانتانامو، یعنی پایگاه 

در  متحده  ایاالت  نامرشوع«  و  »غیرقانونی  نظامی 

اینرت  بازیکنان  و  شود  برگزار  کوبا  »رشیف«  خاِک 

میالن و تیم فوتبال زاپاتیست ها متعهد شوند که هر 

مردم  که  تحریم هایی  به  اعرتاض  نشانه ی  به  کدام 

کیلو مواد  رنج می برند یک  آن  از  کوبا سال هاست 
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غذایی و یک کیلو دارو به کوبا بربند.

بازی های  به  که  است  زمانی  مارکوس  نامه ی  اوج 

بازی های  میزبان  می نویسد:  او  می رسد.  برگشت 

برگشت در ایتالیا شام هستید و هم چنین ما. و به 

ایتالیایی ها  کنایه اضافه می کند: چون می دانیم که 

»عمدتن طرفدار زاپاتیست ها« هستند. به نوشته ی 

و  میالن  در  می تواند  بازی ها  این  از  یکی  مارکوس 

اینرت میالن باشد و دیگری در  در استادیوم باشگاه 

هر کجایی که اینرت میالن تصمیم بگیرد اما شاید در 

و  می شود«  ختم  رم  به  بازی ها  »همه ی  چون  رم، 

بازی ها می تواند رصف کمک  این  از درآمد  بخشی 

به مهاجرانی از ملیت های مختلف شود که توسط 

دولت های اتحادیه ی اروپا برچسب مجرم می خورند 

می تواند  میالن  اینرت  باشگاه  آن  بقیه ی  مورد  در  و 

تصمیم بگیرد. او البته تاکید می کند که زاپاتیست ها 

برای  و حتمن  استفاده  ایتالیا  در  فرصت حضور  از 

یک روز به جنوا سفر خواهند کرد تا روی مجسمه ی 

استعامر چند  از  منادی  عنوان  به  کلمب،  کریستف 

خودمختار  مناطق  مناد  حلزون  بکشند،  حلزون 

وجود  حلزون  پنج  چیاپاس  در  و  است  زاپاتیستی 

که  کنند  محلی  نثار  هم  را  گل هایی  البته  و  دارد. 

در  ضدجهانی سازی  مبارز  جولیانی،  کارلو  آنجا  در 

با  جریان اجالس رسان گروه هشت در سال 2001 

گلوله ی پلیس به خاک افتاد. او موراتی را توجه داد 

که جریمه ی تخریب آثار باستانی را اینرت میالن بر 

عهده خواهد داشت و مسئولیت حفاظت از گل ها 

را زاپاتیست ها بر عهده می گیرند.

او هم چنین نوشت: و اگر قرار است به اروپا بیاییم 

داشته  باسک  رسزمین  در  هم  بازی  یک  می توانیم 

باشیم تا اگر فرصت برای حرف زدن دست منی دهد، 

فرصت برای لگد زدن را امتحان کنیم. و در مقابل 

»بی بی وی ای  بانک  راسیست های  مرکزی  دفرت 

که  آنهایی  بزنیم،  تظاهرات  به  دست  بانکومر« 

تالش می کنند کمک های مردمی ای را که اجتامعات 

)احتاملن  کنند  تلقی  جرم  می کنند،  دریافت  بومی 

برای انحراف اذهان عمومی از اقدامات مجرمانه یی 

مالیاتی،  فرار  مانند  می شود  انجام  آنها  علیه  که 

بازنشستگی  صندوق های  مخفی،  حساب های 

غیرقانونی، کمک های مخفی به کمپین های سیاسی، 

و  التین  آمریکای  در  بانک ها  خریدن  برای  رشوه 

تصاحب ناعادالنه ی کاالها(. »بی بی وی ای بانکومر« 

بزرگرتین موسسه ی مالی کشور مکزیک است که در 

بیلبائو«  »بانکو  اسپانیایی  بانک  توسط   2000 سال 

خریداری شد.

معاون فرمانده مارکوس در پایان می نویسد: »شاید 

برای این که توازنی در عدم برتری آشکار شام ایجاد 

کنم الزم باشد بعضی اطالعات محرمانه را در اختیار 

از زنان و  یعنی  تیم ما مختلط است،  بگذارم.  شام 

موسوم  چکمه های  با  ما  می شود،  تشکیل  مردان 

این  می کنیم.  بازی  معدنچیان«  »چکمه های  به 

توپ  است  ممکن  و  دارند  فلزی ای  نوک  چکمه ها 

را سوراخ کنند. بنا بر رسوم ما بازی فقط وقتی متام 

می شود که هیچ بازیکنی از دو تیم در زمین منانده 

باشد، یعنی این یک مسابقه ی استقامت است. تیم 

کند،  تقویت  را  خود  که  است  مختار  زاپاتیست ها 

مثلن با حضور آدولفو باتیستا یا ماریبل دومینگوئز 

]بازیکن تیم ملی زنان مکزیک[ البته اگر قبول کنند. 

اگر  که  کرده ییم  طراحی  یونیفورمی  ما  ضمن  در 

]مانند  آبی  نوارهای سیاه و  داریم می بازیم  ببینیم 

ما  پیراهن های  روی  میالن[  اینرت  ورزشی  لباس های 

ظاهر می شود تا رقبا، داوران و مردم را گیج کند.

او در انتهای نامه اش ابراز امیدواری می کند: شاید ما 

بتوانیم فوتبال جهان را انقالبی کنیم و آن وقت شاید 

یک  به  دوباره  و  نباشد  تجارت  فقط  دیگر  فوتبال 

بازی برای رسگرمی تبدیل شود. بازی ای که به قول 

شام، از احساسات واقعی تشکیل شده است.

این بازی هرگز انجام نگرفت اما تیم های غیرحرفه یی 

و باشگاه های کوچک با سفر به چیاپاس بازی فوتبال 

به سبک زاپاتیستی را تجربه کردند.
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از ماه های میانی سال 1957 اعضای مخفی جبهه ی آزادی بخش میهنی الجزایر در فرانسه متاس با بازیکنان 

به  تنها  نربد  بود و  اوج  الجزایر در  مبارزه ی ضداستعامری  آغاز کردند.  را  فرانسوی  باشگاه های  الجزایری 

مرزهای الجزایر محدود منی ماند. اخبار مربوط به الجزایر به شدت سانسور می شد و حرف زدن از الجزایر 

و پشتیبانی از استقالل آن عقوبت سنگینی به دنبال داشت. مبارزان الجزایری در خیابان های فرانسه توسط 

عوامل پلیس مخفی ترور می شدند.

دادند:  مثبت  پاسخ  الجزایر  میهنی  آزادی بخش  جبهه ی  دعوت  به  فوتبالیست   10 وضعیتی  چنین  در 

عبدالرحمن بوبکر دروازه باِن باشگاه موناکو، مصطفا زیتونی و قادر بخلوفی هر دو بازیکنان خط دفاعی 

باشگاه موناکو، مختار عریبی بازیکن میانی آرسی النس، محمد بومزراق بازیکن میانی تیم لومان، عامر 

روایی، بازیکن میانی باشگاه آنژه، عبدالعزیز بن تیفور بازیکن میانی موناکو، عبدالحمید کرمالی مهاجم 

تیم املپیک لیون، سعید براهیمی و عبدالحمید بوچوک هر دو مهاجامن باشگاه تولوز و رسانجام رسشناس تر 

از همه رشید مخلوفی مهاجم تیم سن اتین و تیم ملی فرانسه. بازیکنان جوانی که اغلب اگر فوتبال را در 

تنها بن تیفور عضو تشکیالت  آنها  انتظارشان بود. در میان  آینده ی درخشانی در  ادامه می دادند  فرانسه 

مخفی جبهه ی آزادی بخش در فرانسه بود.

در آوریل 1958 حرکت فوتبالیست ها آغاز شد. پنج بازیکن به سمت سوئیس رفتند، پنج بازیکن به سمت 

ایتالیا و همگی 15 آوریل به تونس رسیدند و در هتل مجستیک سکنی گزیدند. آنها هنوز به تونس نرسیده 

بودند که مقامات رسمی دولت فرانسه طی اطالعیه یی آنها را به عنوان »فراری« تحت تعقیب قرار دادند 

آفساید بدون  ر  استعما علیه  نبرد 
تیم جبهه ی آزادی بخش میهنی الجزایر
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و این البته توجه خربنگاران بیشرتی را به البی هتل مجستیک جلب کرد.

فوتبالیست ها در هتل تشکیل تیم جبهه ی آزادی بخش میهنی الجزایر را اعالم کردند، آنها در اولین کنفرانس 

مطبوعاتی شان اعالم کردند به جنگ تصویری خواهند رفت که دولت و رسانه های فرانسوی از مبارزین 

جنبش  کردند  اعالم  آنها  می کنند.  معرفی  خشونت طلب  تروریست  مشتی  را  آنها  و  ساخته اند  الجزایری 

الجزایر یک نربد ضداستعامری رهایی بخش است که در برخی مواقع الجرم دست به اسلحه می برد.

فرانسوی سانسور شد،  آزادی بخش در مطبوعات  تیم جبهه ی  به  اخبار مربوط  بعد متام  از چند هفته ی 

سانسوری که تا پایان نربد استقالل الجزایر ادامه داشت. فیفا هم مطابق معمول به یاری دولت فرانسه 

آمد و نه تنها این تیم را به رسمیت نشناخت بلکه متام تیم هایی که حارض شدند در مقابل تیم جبهه ی 

در  تیمی  هیچ  با  نشدند  موفق  حضورشان  طول  متام  در  آنها  شدند.  جریمه  دهند  مسابقه  آزادی بخش 

غرب بازی کنند. اما در اتحاد شوروی، کشورهای بلوک رشق، جمهوری خلق چین، ویتناِم رها شده از یوغ 

امپریالیسم و لیبی توانستند با تیم های ملی مسابقه بدهند.

در طول سال هایی که تیم جبهه ی آزادی بخش به عنوان سفیر ورزشی جنبش الجزایر وجود داشت، بیست 

و سه بازیکن الجزایری دیگر از کشورهای مختلف و به ویژه از فرانسه به این تیم پیوستند. در سال 1962 

و بعد از اعالم استقالل الجزایر، تیم جبهه ی آزادی بخش میهنی بنیان اصلی تیم ملی الجزایر را تشکیل داد. 

رشید مخلوفی در مورد آن دوران می گوید: »حتا اگر همه ی طالهای دنیا را به من می دادند، منی توانست با 

تجربه ی حضورم در تیم جبهه ی آزادی بخش میهنی برابری کند.«

مه ماه  سرخ  روزهای  در  فدراسیون  اشغال 
لحظاتی از فوتبال فرانسه

در ماه مه 1968 شورشی از خیابان کرتیه التین در پاریس آغاز شد و به رسعت به همه جا زبانه کشید. 

دانشجویان شورشی، دانشگاه ها را یکی پس از دیگری اشغال کردند، دانش آموزان مدارس و مدارس عالی را 

در اختیار گرفتند. در حالی که رهربی سازشکار اتحادیه های کارگری و احزاب سنتِی صاحب نفوذ در میان 
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کارگران، هنوز زمان نیاز داشتند تا بر تردیدهایشان غلبه کنند، جنبش اشغال کارخانه ها آغاز شد و کارگران 

از اتحادیه هایشان پیشی گرفتند. کارگردان ها، هرنپیشه ها و عوامل سینام محل برگزاری جشنواره ی کن را 

اشغال کردند.  دولت در شهر بندری نانت سقوط کرد و برای چند روز اداره ی امور در این شهر به شورایی 

متشکل از کارگران و دانشجویان واگذار شد. در چنین روزهایی، در 22 ماه مه، تعدادی از فوتبالیست های 

فرانسوی که در هامن روزها نهادی به نام »کمیته ی اقدام فوتبالیست ها« تشکیل داده بودند، به مدت شش 

روز دفرت فدراسیون فوتبال فرانسه را اشغال کردند. آنها در روزی که کنرتل امور را در فدراسیون به دست 

گرفتند بیانیه یی صادر کردند که در آن نوشته شده بود:

»ما فوتبالیست های متعلق به باشگاه های مختلف در نواحی گوناگون پاریس امروز تصمیم گرفته ییم که 

دفرت مرکزی فدراسیون فوتبال فرانسه را اشغال کنیم. درست مانند کارگران و دانشجویانی که کارخانه ها و 

دانشگاه هایشان را اشغال می کنند. ]اما[ چرا؟

از  نفر  هزاران  و  فرانسوی  فوتبالیست  هزار  به ششصد  فدراسیون  این  و  دفرت  این  دادن  پس  منظور  به 

دوستانشان که فوتبال متعلق به آنهاست و روسای فدراسیون به عنوان کسانی که از ورزش سود می برند 

]آن را[ به منظور در خدمت گرفنت برای تامین منافع خودپسندانه ی خودشان، مصادره کرده اند.

اکنون این به شام بستگی دارد! شام بازیکنان فوتبال، مربی ها، مدیران باشگاه های کوچک، بی شامر دوستان 

و هواداران فوتبال، دانشجویان و کارگران! تا با پیوسنت به ما کیفیت ورزش خودتان را حفظ کنید.

درخواست ما اخراج رسیع سودکنندگان از فوتبال و توهین کنندگان به بازیکنان و برگزاری یک رفراندوم بین 

ششصد هزار بازیکن فوتبال است تا فدراسیون توسط خودشان کنرتل شود.

از قید پول و حامیان مالی تاسف برانگیزی هستیم که ریشه های  ما هم چنین خواهان رها کردن فوتبال 

تباهی فوتبال به شامر می روند و خواهان تعلق یارانه های دولتی به فوتبال و ورزش های دیگر هستیم، 

چیزی که روسای فدراسیون هرگز مطرح نکرده اند.

https://goo.gl/TUdJ59
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فوتبال می تواند برای شام باقی مباند، ما از شام می خواهیم که بدون اتالف وقت به دفرت مرکزی فدراسیون 

فوتبال در خیابان »ِد لِنا«ی پاریس، شامره ی 60 بیایید، جایی که دوباره به خانه ی خودتان تبدیل شده است.

ما متحد ]با هم[، دوباره فوتبال را خواهیم ساخت، کاری که هرگز نباید متوقف شود- ورزِش لذت بردن، 

ورزِش جهان فردایی که کارگران ساخنت آن را آغاز کرده اند. همگی به سوی خیابان »ِد لِنا« شامره ی 60. 

کمیته ی اقدام فوتبالیست ها«

بعد از شش روز هرچند این رویاها، مانند رویاهایی که در رستارس فرانسه از خواب برخواسته بود با باتوم 

پلیس و تظاهرات آشتی ملی لگدکوب شد اما هنوز هر زمان که از »فوتبالی دیگر« در جایی صحبت شود، 

آن شش روز رسخ فدراسیون فوتبال فرانسه و آن بیانیه  درخشان خواهند شد.

سکوها تیزان های  ر پا
باشگاه لیورنو. توسکانی. ایتالیا

ایتالیا در سال 1921 در شهر لیورنو تاسیس شد، شهری کارگری در ایالت توسکانی که  حزب کمونیست 

ایتالیا تبدیل شد. درست به همین دلیل است که وقتی بسیاری  بعدها به پایگاه مقاومت ضدفاشیستی 

و سوسیال دموکرات شده اند،  گذشته ی خود دست شسته اند  عقاید  از  کمونیست  سابق حزب  رهربان  از 

هواداران باشگاه لیورنو هنوز به حزب کمونیستی که وجود ندارد، به هامن حزب کمونیسِت 1921، به 

پارتیزان ها و مقاومت ضدفاشیستی وفادارند.

شعار یکی از کانون های هوادار تیم لیورنو که در سال 1999 تاسیس شده است و هدایت و سازماندهی 

بخش بزرگی از هواداران تیم را بر عهده دارد، این است: »مبارزه ی ما مبارزه ی طبقه ی کارگر است: دشمنی 

با فاشیسم و دشمنی با رسمایه داری. پس تا ابد هرجا که ما را بکشاند، می رویم.«

معمولن هر بازی لیورنو با خوانده شدن یکی از رسودهای سنتی حزب کمونیست توسط هواداران آغاز 

با  پرچم های رسخ  و  چه گوارا  تصویر  دارد.  زیادی  محبوبیت  که  »پرچم رسخ«  ویژه رسود  به  می شود، 

https://goo.gl/YnmVV4
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در  چکش  و  داس  عالمت 

ثابت  پای  هواداران  میان 

است.  لیورنو  بازی های  متام 

تقرینب  این که  بر  عالوه  آنها 

ایتالیا را با خود  هرگز پرچم 

فراخور  به  منی کنند  حمل 

روز  سیاسی  موضوعات 

خود  با  دیگری  پرچم های 

پرچم  می برند:  ورزشگاه  به 

کاتالونیا  کوبا،  فلسطین، 

که  دیگری  کجای  هر  یا 

و  باشد  مبارزه یی در جریان 

خربش به آنها برسد.

در طول بازی هواداران تنها 

تیم لیورنو را تشویق منی کنند، 

شعارهایشان  میان  در  بلکه 

و  دولت  رسمایه داری،  علیه 

هم  کارگران  از  حامیت  در 

ویژه  به  می دهند.  شعار 

وقتی تیم مقابل لیورنو یکی 

در  که  باشد  تیم هایی  از 

مالکیت برلوسکونی است یا 

تیمی مانند باشگاه التزیو که 

هوادارانش به داشنت متایالت 

بخش  مشهورند،  فاشیستی 

کشیده  هم  خیابان  به  گاه به گاه  تقابل  این  می گیرد.  تعلق  ضدفاشیستی  شعارهای  به  شعارها  از  بزرگی 

می شود. برای منونه وقتی در جریان بازی لیورنو با باشگاه آ.ث.میالن که سیلویو برلوسکونی مالک آن بود، 

هواداران لیورنو شعار »برلوسکونی بچه بازه« رس دادند کار به زد و خورد شدیدی میان هواداران دو باشگاه 

کشیده شد.

هواداران لیورنو یک بار دیگر هم در صدر اخبار رسارسی قرار گرفتند، زمانی که 17 رسباز ایتالیایی در جریان 

اشغال عراق کشته شدند و اغلب باشگاه های ایتالیایی بازی هایشان را با اعالم یک دقیقه سکوت به یاد 

آنان آغاز کردند ولی هواداران باشگاه لیورنو نه تنها سکوت نکردند بلکه بازی را با رسودهای ضدجنگ و 

شعارهایی علیه دولت و ارتش آغاز کردند. آنها از هجمه ی رسانه ها منی ترسند، شاید به همین دلیل باشد 

که در برابر ادامه ی فضای جنگ رسدی در رسانه ها چنین واکنش نشان می دهند که هر سال خیلی جدی 

سالروز تولد ژوزف استالین را در لیورنو جشن می گیرند.
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ضدفاشیست ها فوتبالی  کنگره ی 
باشگاه سن پائولی. هامبورگ. آملان

سن پائولی  باشگاه  هواداران 

ریشه در شبکه های آنارشیستِی 

ضدفاشیستی دارند و در واقع 

یکی از قدرمتندترین بخش های 

و  ضدفاشیستی  جنبش های 

ضدراسیستی در آملان به شامر 

در  می توانید  شام  می روند. 

بزرگ  تظاهرات های  اغلب 

معروف  پرچم  ضدفاشیستی 

سن پائولی، که یک جمجمه و 

دو استخوان بر روی آن نقش 

بسته اند، را هم ببینید.

هواداران باشگاه سن پائولی از هر شکلی از ناسیونالیسم بیزارند و به همین دلیل در بازی های جهانی از تیم 

ملی آملان پشتیبانی منی کنند، آنها از معدود هواداران فوتبالی اند که با صدای بلند آرزوی باخت تیم ملی 

بین املللی  رقابت های  در  کشورشان 

است  روشن  می آورند.  زبان  به  را 

که تاکنون بارها درگیری هایی میان 

هواداران سن پائولی و هولیگان های 

فاشیستی که یکی از ستون های اصلی 

جریان های  و  نئونازی  شبکه های 

آملان  ناسیونالیست  حزب  چون 

آلرتناتیوی  حزب  و  پگیدا   ،)NPD(

رخ  می شوند،  محسوب  آملان  برای 

داده است.

فراوان  پول  تزریق  که  فوتبال مدرن  قرار گرفت.  آستانه ی ورشکستگی  در  تیم سن پائولی  در سال 2003 

نظیر  باشگاه هایی  بلعیدن  حال  در  می شدند  محسوب  آن  شاخصه های  خصوصی  رسمایه گذاری های  و 

سن پائولی بود. هواداران تیم اما ابتکاری به کار بستند تا باشگاه را از ورشکستگی نجات دهند. آنها کمپینی 

به راه انداختند تا با فروش منادها و پرچم های سن پائولی و فروش بلیط های بازی های تیم بیشرت از قیمت 

برای  از آن پس برگزاری مسابقاتی  البته موفق شدند.  باشگاه را نجات دهند و  برای همبستگی،  واقعی 

تامین هزینه های باشگاه به سنت تبدیل شد و کم کم »تورمننت ضدراسیستی« نام گرفت. در این مسابقات 

عادی  مردم  و  و ضدراسیستی  آنارشیست جنبش های ضدفاشیستی  مبارزان  غیرحرفه یی،  فوتبالیست های 

از قیمت  بیشرت  را در حد وسع خودشان  بلیط های مسابقات  با هم مسابقه می دهند،  از رستارس جهان 

https://goo.gl/DuYcjn
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واقعی می خرند و با خرید منادها، پرچم ها، خوراکی ها و نوشیدنی ها از تنها تیم ضدفاشیست آملان حامیت 

می کنند.

باشگاه سن پائولی در سال 2006 و در حالی که آملان میزبان رقابت های جام جهانی بود در تقابل با آن 

رقابت هایی را برگزار کرد که آن را »جام رام نشده« نامیدند، مسابقاتی که در آن زنان و اعضای خانواده ی 

فوتبال  تیم های  از  رقابت ها  این  در  حضور  برای  آنها  دارند.  پررنگی  و  جدی  حضور  ال.جی.بی.تی.کیو 

مردمانی دعوت کردند که به عنوان »ملت« از سوی جامعه ی جهانی به رسمیت شناخته منی شدند: تیم 

فوتبال تبت، گرینلند، جمهوری ترکیه ی قربس شاملی و البته »جمهوری سن پائولی«.

فلسطین هوادار  آواره ی  یرلندی های  ا
باشگاه سلتیک. گالسکو. اسکاتلند

به نظر می رسد هواداران باشگاه 

دسته  آن  شامر  در  هم  سلتیک 

بیشرت  که  باشند  هوادارانی  از 

عقاید  تا  می روند  ورزشگاه  به 

بیان کنند. شاید  را  سیاسی خود 

که  بحث هایی  دلیل  همین  به 

در مورد باشگاه سلتیک می شود 

»بازی  مورد  در  آن که  از  بیشرت 

فوتبال« باشد در مورد »سیاست« 

است.

از جمله هواداران باشگاه سلتیک در یک کمپین رسانه یی گسرتده در سال 2016 به دلیل حمل پرچم های 

فلسطین در جریان دیدار تیم با یک باشگاه ارساییلی به »یهودستیزی« متهم شدند و اتحادیه ی فوتبال اروپا 

تصمیم گرفت آنها را جریمه کند. این نهمین باری بود که باشگاه سلتیک به دلیل حمل منادهای سیاسی ای 

که از سوی یوفا غیرقانونی تشخیص داده شده بود، جریمه می شد. هواداران باشگاه سلتیک اما با یوفا 
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هم نظر نبودند. آنها به این نکته اشاره می کردند که هواداران برخی از باشگاه ها هم با پرچم ارساییل در 

ورزشگاه حضور می یابند و تاکنون یوفا برای چنین مواردی جریمه یی در نظر نگرفته است.

و  یوفا  میان  کشمکش 

در  البته  سلتیک  هواداران 

مناند.  باقی  مرحله  همین 

»تخلف«ی که مدنظر یوفا 

قرار داشت حمل 30 پرچم 

بازی  در  بود،  فلسطین 

بعدی تیم سلتیک، در حالی 

باشگاه  رسمی  مقامات  که 

و  رسانه ها  فشار  زیر  هم 

عقب نشینی  حال  در  یوفا 

بودند، هواداران باشگاه با ده ها پرچم فلسطین و پوسرتهایی در حامیت از جنبش مردم فلسطین در باشگاه 

حارض شدند. رستارس نیمکت های هواداران سلتیک با پرچم های فلسطین انباشته شده بود. آنها اما پیش از 

بازی با تیم ارساییلی با صدور بیانیه یی دلیل اهمیت حامیت از مردم فلسطین در خالل یک بازی فوتبال را 

توضیح داده بودند. توضیحات آنها برخالف نظر یوفا و رسانه هایی که گوش ها را بسته و دهان ها را گشوده 

بودند کاملن فوتبالی بود. توضیحات آنها موارد زیر را شامل می شد: »ارساییل تاکنون چندین بار ورزشگاه 

غزه را مبباران کرده است، پیش از جام جهانی 2014 ارساییل چندین روز به بازیکنان ساکن غزه ی تیم ملی 

فلسطین اجازه ی عبور از مرز رفح، برای پیوسنت به مربیان خود از کرانه ی باخرتی برای آموزش در مرص را 

نداد، در سال 2007 ارساییل اجازه نداد تیم ملی فلسطین برای حضور در بازی های مقدماتی جام جهانی به 

سنگاپور سفر کند و در نتیجه تیم آنها بازنده اعالم شد. فیفا درخواست تیم ملی فلسطین برای تجدید بازی 

را رد کرد، این تیم در سال 2008 برای حضور در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، که امکانی برای 

حضور در بازی های جام ملت های آسیا محسوب می شد، از سوی ارساییل با محدودیت های جدی مواجه 

شد، در ژوئن 2007 متامی بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان فلسطین از اردن به غزه بازگردانده شدند، در 

یک مورد دیگر دولت انگلیس با امتناع از صدور ویزا برای بازیکنان فلسطینی در جریان یک تور ورزشی به 

یاری ارساییل آمد. دلیل اعالم شده ی رسمی این بود که »احتامل بازگشت بازیکنان فلسطینی به کشورشان 

بسیار ضعیف بود.«، تیم ملی فلسطین معمولن مجبور است مسابقات خانگی اش را در استادیومی تقرینب 

خالی و خارج از شهر برگزار کند، ارساییل در اکترب 2008 تنها بخشی از تیم ملی فلسطین را برای برگزاری 

یک مسابقه در خاک خود پذیرفت، البته نه در قدس و در ضمن به »صائب جندیه« کاپیتان تیم اجازه ی 

خروج از غزه داده نشد، در جریان یکی از حمله های رژیم ارساییل به غزه سه بازیکن فلسطینی به نام های 

»ایامن الکورد« بازیکن تیم الریادی، »ویجیه مشاه« بازیکن تیم شجاعیه و »خلیل عابد جابر« از اعضای 

تیم فوتبال املپیک فلسطین در خانه های خود کشته شدند، ارساییل ورود توپ فوتبال، پاستا و قهوه را به 

غزه ممنوع کرده است و ادعا می کند که توپ های فوتبال، ماکارونی و قهوه می توانند برای اهداف نظامی 

مورد استفاده قرار بگیرند.«

در نهایت هواداران سلتیک اعالم کردند به هر اندازه که یوفا باشگاه را جریمه کند، به هامن میزان برای 
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»امداد پزشکی فلسطین« و »مرکز ابداع«، یک مرکز فرهنگی برای کودکان فلسطینی در اردوگاه عایدة در 

بیت الحم کمک مالی جمع آوری خواهند کرد. حتا پیش از اعالم نظر یوفا بیش از 125هزار دالر در صندوقی 

که از سوی هواداران باشگاه موسوم به »بریگاد سبز« تشکیل شده بود، جمع شد و این مبلغ تا پایان سال 

به 220هزار دالر رسید. این در حالی بود که یوفا در سپتامرب هامن سال سلتیک را به پرداخت 10هزار و 

هفتصد دالر جریمه محکوم کرد. کمپین اما به همین ترتیب به پایان نرسید. تیر خالص به مغز تصمیم 

ناعادالنه ی یوفا نه در اسکاتلند بلکه در بیت الحم شلیک شد. کودکان تحت پوشش مرکز ابداع در مقابل 

ساختامن این مرکز تجمع و در حرکتی منایشی پول قلک های خودشان را برای پرداخت جریمه به باشگاه 

سلتیک اهدا کردند.

مردم فلسطین اما تنها مردمی نبوده اند که هواداران سلتیک با آنها ابراز همبستگی کرده اند. آنها بارها با 

سیاه پوستان تحِت آپارتاید در آفریقای جنوبی، جنبش استقالل طلبان باسک و این اواخر با پناهجویان سوری 

ابراز همبستگی کرده اند. روی پالکارد بزرگ آنها در حامیت از پناهجویان سوری نوشته شده بود: »آوارگان 

خوش آمدید؛ از طرف باشگاهی که توسط آوارگان تاسیس شد«. اشاره ی آنها به آوارگی خودشان به هامن 

دلیلی بازمی گردد که حامیت از مبارزان ایرلند شاملی را به بخش تفکیک ناپذیری از سنت های هواداران 

سلتیک تبدیل کرده است. باشگاه سلتیک در سال 1887 توسط کشیش کاتولیکی به نام پدر والفرید تاسیس 

شد تا از درآمد آن برای تغذیه ی مهاجران ایرلندی ساکن شده در گالسکو و کمک مالی به خانواده های فقیر 

یا مصادره ی زمین هایشان توسط  فقر  به دلیل  ایرلندی هایی هستند که  نوادگان  آنها  استفاده شود.  آنان 

انگلیسی ها در دوران قحطی بزرگ عرص ملکه ویکتوریا به گالسکو کوچ کردند و به همین دلیل به طور 

دائم با نوادگان هامن انگلیسی ها، یعنی هواداران تیم رنجرز در نربدند.

اشغالی سرزمین های  در  کوررنگی 
هاپوئل تل آویو. تل آویو. ارساییل

زبان عربی  باشگاه در  این  نام  معنی 

نشان  با  وقتی  که  کارگر  می شود: 

اصلی  مناد  که  رسخ  چکش  و  خنجر 

دیگر  می شود  همراه  است،  باشگاه 

یک  با  که  منی ماند  باقی  تردیدی 

باشگاه  روبه روییم.  چپ  باشگاه 

تاسیس  از  پیش  حتا  تل آویو  هاپوئل 

رسزمین های  روی  ارساییل  کشور 

زمان  آن  داشت.  وجود  هم  اشغالی 

که یهودی ها، مسلامنان، مسیحیان و 

پیروان ادیان و باورهای دیگر در کنار 

هم در فلسطین زندگی می کردند. آن زمان تیم »هاپوئل« تیمی بود مورد حامیت کارگران یهودی و حزب 

کمونیست.

این پیوند و ارتباط با احزاب چپ بعد از اشغال اراضی فلسطینی و تاسیس دولت ارساییل هم هم چنان 
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پابرجا مانده است. ارتباطی گسرتده با احزاب وابسته به صهیونیسم چپ مانند حزب کارگر، حزب عمل 

متحد و حزب مارکسیست-لنینیست هاشومر هاتزر که در منتهاالیه صهیونیسم چپ قرار دارد و طرفدار 

میان حزب  این  در  البته  و  باشند  داشته  اکرثیت  آن  در  یهودی ها  که  است  فلسطین  دولت  یک  تشکیل 

کمونیست ارساییل که یک حزب غیرصهیونیستی و در مواردی ضدصهیونیستی است. این باشگاه هم چنین 

پیوند جدی ای با اتحادیه های کارگری ارساییل دارد.

هواداران باشگاه اغلب پرچم هایی با تصویر چه گوارا و کارل مارکس به ورزشگاه می آورند و همین طور 

پالکاردهایی که روی آنها شعار »کارگران جهان متحد شوید« به زبان عربی نقش بسته است. آنها ارتباطات 

دوستانه یی هم با هواداران سن پائولی، اتلتیک آمونیا، سلتیک و دیگر کلوپ های هواداری چپ دارند. با 

اورشلیم« محسوب  »بیتار  و  تل آویو«  »مکابی  باشگاه های  هاپوئل  اصلی  رقیب  دالیل  این  متام  به  توجه 

می شوند که مورد حامیت راست ترین جریان های سیاسی موجود در ارساییل هستند.

با این وجود »هاپوئل تل آویو« تا زمانی که هنوز داخل مرزهای ارساییل قرار دارد تیمی بسیار مرتقی است. 

هواداران هاپوئل علیه پیوسنت به ارتش و خدمت رسبازی اجباری اعالمیه می دهند، در مبارزه علیه تبعیض 

نژادی اعامل شده بر ساکنان سیاه پوست ارساییل یا اقلیت »هیدیش« حضور دارند، در مورد رسمایه داری 

در ارساییل و سیاست های نئولیربالی صحبت می کنند اما بحران آنها از هامن جایی آغاز می شود که بحران 

متامی صهیونیسم چپ آغاز می شود. آنها، و در مجموع صهیونیسم چپ، در مورد متامی ظلم ها در متامی 

از رادیکال ترین  به غیر  آنها  از ظلمی که متوجه مردم فلسطین می شود.  به غیر  جهان صحبت می کنند 

الیه هایشان که بخش بسیار اندکی را شامل می شود حتا در مورد حق تشکیل دولت فلسطینی هم سکوت 

اختیار می کنند.

بود.  سلتیک  تیم  با  بازی  هامن  گرفته اند  قرار  آن  در  هاپوئل  هواداران  که  موقعیتی  افشاگرترین  شاید 

)که رشح مفصل آن را می توانید در بخش مربوط به معرفی این تیم بخوانید( هاپوئل تل آویو هامن تیم 
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ارساییلی ای بود که به مصاف سلتیک رفت و سلتیک به دلیل حمل پرچم فلسطین توسط هوادارانش در 

جریان این بازی از سوی یوفا جریمه شد. در حالی که این ماجرا به یکی از جنجالی ترین مسائل فوتبال در 

اروپا تبدیل شده بود و عالوه بر موضع گیری و اقدام مراجع رسمی فوتبال کار به اظهارنظر مقامات دولتی 

هم رسید، از باشگاه هاپوئل و کلوپ هواداران آن هیچ صدایی درنیامد. آنها نه چیزی را تائید کردند و نه 

چیزی را تکذیب کردند: سکوت مطلق! و این در حالی بود که سفیر دولت نتانیاهو در اسکاتلند با توجه 

دادن به گرایش چپ باشگاه هاپوئل، هواداران سلتیک را به باد متسخر گرفته بود.

این قضایا  از  بعد  اروپا  در  فوتبال  فروم های مجازی هواداران چپ  در  که  در جریان بحث های وسیعی 

درگرفت، یک آی دی کمونیست که ادعا می کرد در ارساییل متولد شده است توضیح روشنگرانه یی نوشت. 

او نوشته بود که در میان هواداران هاپوئل مانند هواداران متامی تیم های دیگر گرایش های گوناگونی وجود 

دارد و البته این شامل خیل عظیمی از هواداران هر تیم هم می شود که رصفن می خواهند فوتبال نگاه 

کنند و هیچ گرایشی به سیاست ندارند. او ادعا کرد که اطالع بی واسطه دارد که در کلوپ هواداران باشگاه 

هاپوئل گروه کوچکی هستند که گرایش های ضدصهیونیستی دارند اما صدای آنها در مقابل اکرثیت این 

هواداران که یا ترجیح می دهند در مورد فلسطین سکوت کنند و یا آشکارا خود را چپ اما صهیونیست 

می نامند، شنیده منی شود.

نژادی  چنین است که »چپ«های هاپوئلی علیه رسمایه داری شعار می دهند، در کمپین های ضدتبعیض 

حضور دارند اما در مورد بزرگرتین ستمی که درست زیر گوش آنها در جریان است سکوت می کنند. سکوتی 

که به سادگی صدای آنها را در صدای سفیر دولت نتانیاهو ادغام می کند.

دور سرزمین های  در  مقاومت 
دیپورتیوو فلسطینو. سانتیاگو. شیلی

است  طوالنی  سالیان 

رسمی  سازمان های  که 

»فوتبال  سیاستمداران  و 

خدمت  به  را  غیرسیاسی« 

گرفته اند و هم زمان دیگران 

سیاسی  »استفاده ی  از  را 

می کنند.  منع  فوتبال«  از 

فوتبال  رسمی  سازمان های 

هم برای اجابت این خواسته 

ایستاده اند تا نشانی از »سیاست« در تیم و یا بازیکنی بیابند و تنبیه اش کنند، مانند آنچه که فدراسیون 

فوتبال شیلی سال 2014 در برخورد با »دیپورتیوو فلسطینو« انجام داد.

با نام و نشان فلسطین در  بازیکنان دیپورتیوو فلسطینو که کیلومرتها دورتر از رسزمین های اشغال شده 

زمین فوتبال حارض می شوند، نقشه ی فلسطیِن پیش از اشغال- 1948- را جایگزین عدد یک در شامره ی 

پیراهن هایشان کردند. پس از دو بازی اما فدراسیون فوتبال شیلی بازیکنان را از پوشیدن این لباس ها منع 

و باشگاه را 1300 دالر جریمه کرد. گروه های سیاسی حامی ارساییل هم در این میان خواستار کنار گذاشنت 
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باشگاه از لیگ شیلی شدند. بازیکنان اما در بازی بعد دوباره با نقشه ی فلسطین به میدان رفتند. آنها این بار 

نقشه را بر روی شانه ی پیراهن هایشان حک کردند. تعدادی از بازیکنان هم تصویری از فلسطین پیش از 

اشغال را بر روی دست هایشان نقش زدند.

مدیر شیلیایی فلسطینو گفت: فشار زیادی به آنها وارد شد تا این کار را نکنند. حتی به باشگاه گفته شد 

مسئولیت درگیری و خونریزی متاشاگران متوجه او است. اما اتفاقی نیافتد. جریمه ی نقدی »فلسطینو« را 

هم هواداران پرداختند. هواداران بیشامری که چندین برابر مبلغ جریمه را به نشان همبستگی با فلسطین 

به حساب بانکی باشگاه واریز کردند. باشگاه نیز خطاب به هوادارانش نوشت: »برای ما، فلسطیِن آزاد، 

همیشه فلسطین تاریخی است، نه کمرت.«

بازمی گردد: دهه ی 1920.  این رسزمین  اشغال  از  پیش  به سال های  به شیلی  فلسطینی ها  مهاجرت  آغاز 

نزدیک به سه دهه بعد موج تازه ای از مهاجرت اجباری فلسطینیان آغاز شد. آنها از خانه و زادگاه خود 

رانده و روانه ی کمپ های پناهندگی اردن، لبنان، سوریه و دیگر کشورهای منطقه شدند، بسیاری هم دورتر 

از »زادگاه«. جمعیت فلسطینی های شیلی نزدیک به نیم میلیون نفر برآورد می شود. بسیاری از آنان زاده ی 

شیلی اند و شاید حتی نتوانند به زبان عربی حرف بزنند اما زمین فوتبال و سکوهای ورزشگاه را به میدان 

مبارزه تبدیل کرده اند: »میدان مبارزه برای همه ی آنهایی که رویای بازگشت به رسزمین  شان را دارند.«

کیلومرتها دورتر از رسزمین های اشغالی، در رسزمینی دیگر که سال های سیاه کودتا و حکومت نظامیان 

انقالبیون تبدیل شد، »دیپورتیو فلسطینو« و هوادارانش  را دید، آنجا که استادیوم های فوتبال به قتلگاه 

شعله ی امید را زنده نگه داشته اند و در هر بازی این رسود می خوانند: »حصارها را ویران کن/ آنها را در 

هم بکوب/ این رسزمین مال ماست« 

هر بازی »دیپورتیوو فلسطینو« فرصتی است برای مدافعان فلسطین تا همراه با رقص پرچم های پرشامر 

»آزادی فلسطین« را بارها فریاد بزنند. آنها فرسنگ ها دورتر از رسزمین های اشغال شده، آنگونه که روبرتو 

آلورس، یکی از بازیکنان تیم گفته: می جنگند تا تاریخ یک کشور حذف نشود.

https://goo.gl/3xoFgf
https://goo.gl/3xoFgf
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اخراجی کمونیست های  تیم 
اتلتیک اومانیا. نیکوزیا. قربس

تاسیس باشگاه اتلتیک اومانیا حاصل یک خیانت است، خیانت هیات مدیره ی باشگاه فوتبال آپوئل در 23 

مه 1948. در ماه های پایانی جنگ داخلی یونان، در حالی که ارتش مورد حامیِت بریتانیا و آمریکا خانه 

به خانه در پی شکار کمونیست ها بود، هیات مدیره ی باشگاه فوتبال آپوئل نامه یی برای فدراسیون فوتبال 

در مسابقات  بتواند  تیم  این  یافنت »آشوب های کمونیستی«  پایان  با  کرد  امیدواری  ابراز  و  نوشت  یونان 

ساالنه ی فوتبال یونان رشکت کند. بازیکنان تیم که اغلب عضو یا هوادار حزب کمونیست بودند این نامه 

را به درستی یک موضع گیری سیاسی در مورد جنگ داخلی یونان محسوب کردند و از تیم استعفا دادند. 

مدیریت تیم چنان به وحشت افتاد که چند نفر باقی مانده را هم اخراج کرد. به این ترتیب یک تیم کامل 

فوتبال بدون باشگاه باقی ماند.

تنها  پاپاپرتو،  ماتئوس   1948 ژوئن   4 در 

عضو سوسیالیست هیات مدیره ی باشگاه 

آپوئل که با تصمیم هیات مدیره مخالفت 

اعضای  بود،  داده  استعفا  نیز  او  و  کرده 

مستعفی و اخراجی آپوئل را به جلسه یی 

این جلسه  آنها در  اغلب  دعوت کرد که 

حارض شدند. به پیشنهاد پاپاپرتو بود که 

تیم اتلتیک اومانیا تاسیس شد و به همراه 

چند تیم فوتبال چپ دیگر برای اولین بار 
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فدراسیون فوتبال آماتوری قربس را بنیان گذاشتند، هرچند اکنون باشگاه اومانیا در لیگ دسته اول فوتبال 

قربس بازی می کند.

همین گذشته ی آمیخته با مقاومت است که اتلتیک اومانیا را به محبوب ترین تیم فوتبال قربس تبدیل کرده 

است، حامیتی که هم چنان به نزدیکی این تیم به حزب کمونیست قربس هم مربوط می شود. هواداران 

اتلتیک اومانیا نیز مانند دیگر هواداران باشگاه های چپ با تصاویری از چه گوارا و پرچم های داس و چکش 

به متاشای بازی های تیم محبوبشان می روند و هنوز هم با افتخار در برابر هواداران تیم خیانت پیشگان 

آپوئلی صف آرایی می کنند که با پرچم یونان به ورزشگاه می آیند.

کارگر طبقه ی  فوتبالیسِت  زنداِن  فر
رایو واِیکانو. مادرید. اسپانیا

واِیکانو منطقه یی در مادرید است که از لحاظ تاریخی محل زندگی فقرا، بی خامنان ها، مهاجرین، دزدها و 

کارگران جنسی است. در کنار این تصویر که رسانه های جریان اصلی بیشرت دوست دارند از واِیکانو دیده 

شود، این محله یکی از پایگاه های اصلی مقاومت ضدفاشیستی نیز محسوب می شده و یکی از معدود 

محالت مادرید است که فاشیسم فرانکویی هرگز نتوانست به متامی بر آن مسلط شود. امروز هم واِیکانو 

یکی از اصلی ترین محله های حامی جنبش های ضدرسمایه داری است.

باشگاه رایو واِیکانو، باشگاه چنین منطقه یی است. تیمی برآمده از درون طبقه ی کارگر و فرودستان بی چیز 

و وفادار به آنها. مهم ترین سنگر ورزشی چپ در برابر تیم های بزرگی مانند رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 

که هر دو به نسبت های مختلف روح ناسیونالیسم عظمت طلب اسپانیایی را منایندگی می کنند.

هواداران رایو واِیکانو چهره های همیشه حارض در اعرتاضات ضدرسمایه داری اند و چنان که از ایشان انتظار 
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می رود، متعلق به رزمنده ترین بخش آن. آنها هم چنین در متامی مبارزات ضدفاشیستی و مبارزات علیه 

نژادپرستی و هموفوبیا حضور دارند و بخش مهمی از فضای سیاسی چپ مادرید از سوی آنان تقویت 

می شود. گروه موسیقی ضدفاشیستی »اسکا.پ« نیز از هواداران برجسته ی این باشگاه است و دو ترانه 

به نام های »مثل یک رعد و برق« و »رایو واِیکانو« را با محتوایی ضدفاشیستی برای این تیم خوانده اند. 

این اما تنها هواداران رایو واِیکانو نیستند که در مبارزات سیاسی فعال اند. بازیکنان و مربی تیم هم حضور 

جدی ای در این عرصه دارند. در ماه مارس 2012 و در جریان جنبش اشغال میادین در اسپانیا بازیکنان این 

تیم در جریان رقابت های محلی یک روز در بازی ها رشکت نکردند و در عوض به تظاهرات مردمی پیوستند. 

از تخلیه ی خانه های اجاره یی که در تداوم جنبش اشغال  این تیم هم چنین در جنبش جلوگیری  اعضای 

میادین شکل گرفته بود نیز فعال بودند و در برخی موارد برای بسنت مسیر پلیس به مردم می پیوستند. آنها 

در کمپینی برای جلب توجه افکار عمومی مبلغی را جمع آوری کردند تا با پرداخت اجاره ی عقب افتاده 

از اخراج پیرمرد هشتاد و پنج ساله یی به نام »کارمن مارتینز« جلوگیری کنند که به دلیل عدم توانایی در 

پرداخت اجاره بها در آستانه ی اخراج از خانه یی قرار گرفته بود که از دهه ی شصت میالدی در آن زندگی 

می کرد. بازیکنان باشگاه هم چنین گروهی را به مدیریت »روبرتو تراشوراس«، کاپیتان تیم ایجاد کرده اند 

که در امر اسکان دادن و رسیدگی به بی خامنان ها فعال است. بازیکنان رایو واِیکانو فراموش نکرده اند که 

فرزندان هامن محله اند، محله ی مهاجرین و بی خامنان ها و کارگران جنسی، محله ی طبقه ی کارگر.

کودتا سال های  متولد 
بشیکتاش. استانبول. ترکیه

در  عقاب ها  است  قرار  که  بار  هر 

میدان  به  ودافون پارک  ورزشگاه 

از  ضدشورش  نیروهای  بروند، 

که  متاشاگرانی  کیلومرت جلوتر  چند 

دارند،  را  استادیوم  به  ورود  قصد 

باری  چند  می کنند.  بدنی  بازرسی 

به  آنان  از  هم مانع ورود تعدادی 

قبل  سال  چند  شده اند.  ورزشگاه 

پارک گزی که  اعرتاضات  با  همزمان 

گسرتده ترین تظاهرات علیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود، 35 تن از اعضای »چارشی« به اتهام 

اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند. آنها در سازماندهی و حامیت از معرتضان حضوری پررنگ داشتند. 

به روایتی اعرتاضات پارک گزی بازگشت دوباره ی بال های عقاب سیاه تیزچنگال بود که پس از درگذشت 

اتیک و فشارهای امنیتی حضورشان کمرنگ شده بود.

آنها هر بار که به استادیوم می روند حتمن یک ابتکار تازه دارند: هامنند روزهایی که ساموئل اتوئو در 

اسپانیا هدف حمالت نژادپرستانه ی متاشاگرانی بود که به سمت او پوست موز پرتاب می کردند. در یکی 

از همین بازی ها جو ورزشگاه آنقدر وحشتناک و غیرقابل تحمل شد که اتوئو به نشانه ی اعرتاض از بازی 

دیگر  و  اتوئو  از  دلجویی  برای  اروپا  و  اسپانیا  در  فوتبال  رسمی  سازمان های  آن که  از  پیش  آمد.  بیرون 

https://goo.gl/nW4MWD
https://goo.gl/vbiSKM
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فوتبالیست های سیاه پوست دست به کار شوند، این »چارشی« بود که نقش او را بر یک پارچه ی بزرگ 

کشید و نوشت: ما همه اتوئو هستیم. ما تو را دوست داریم. شاید همین همراهی و حامیت بود که چند 

سال بعد این بازیکن کامرونی را وسوسه کرد تا در ترکیه به دوران بازیگری اش پایان بدهد.

آنها چند سال بعد، 2016، هنگامی که متاشاگران به اورتون لوئیز بازیکن سیاه پوست پارتیزان بلگراد توهین 

نژادپرستانه کردند، هامن کار قبلی را تکرار کردند تا به دیگر متاشاگران فوتبال نشان دهند: می شود هم از 

متاشای فوتبال لذت برد و هم تیم محبوبت را تشویق کرد بدون توهین و تحقیر.

»چارشی علیه همه چیز« یکی از اصلی ترین شعارهای هواداران پر شور عقاب های تیزچنگ استانبول است. 

آنها بازار را در برابر بازار به کار گرفته اند. بازار اول محله ای است برای همه و همبستگی و بازار دوم اما 

منطق و نظمی که می خواهد همه چیز را تصاحب و متلک کند. حتی سکوهای ورزشگاه و انجمن های 

هواداری را. مانند آنچه که فیکرت اورمان پس از آنکه مدیرعامل بشیکتاش شد در پیش گرفت. او که در 

پشت پرده به اردوغان و حزب عدالت و توسعه نزدیک است، پس از اعرتاض های پارک گزی گروهی از 

هواداران را با نام »عقاب های 1903« در مقابل چارشی سازمان داد. هوادارانی که از حامیان دولت اردوغان 

بودند و در بیانیه ی اعالم موجودیت خود را »عثامنیست، اسالم گرا و محافظه کار« و دشمن چارشی معرفی 

کردند.

اورمان حتی ورود اعضای چارشی به ورشگاه خانگی بشیکتاش را محدود و ممنوع کرد. ورود آنها به دیگر 

ورزشگاه ها هم تا دو سال قبل ممنوع بود. آنها پس از پنج سال، سال 2017 توانستند باردیگر تیم شان را در 

بازی مقابل گاالتارسای و فرنباغچه در بیرون از خانه تشویق کنند. پیش از آن اما آنها مسافت های طوالنی 

را برای همراهی با تیم محبوبشان و حضور در ورزشگاه طی می کردند و بازرسی و خشونت پلیس و گاه 

نیز خشونت متاشاگران رقیب را تاب می آوردند تا سکوها از »حس همبسته« خالی مناند. چه زاده ی دوران 

رسکوب بودند و کودتا و بازمانده ی روزگاری که نظامیان در ترکیه »چپ کشی« پیشه کردند، سال های سیاه 

دهه ی 80 میالدی و دهه ی 60 خورشیدی.

در آن سال های سیاه حداقل 50 نفر در مالءعام اعدام شدند، هزار تن دستگیر و زندانی و پس از پایان 

دوران محکومیت برای همیشه ناپدید و هر گردهم آمدن گروهی از چپ ها ممنوع، چارشی متولد شد تا 

از سکوهای ورزشگاه برای شکسنت خفقان و اعرتاض استفاده کند. مجموعه ای از متاشاچیان فوتبال که با 
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دیگر متاشاچیان تفاوت داشتند و به دنبال چیزی فراتر از متاشای بازی و تخلیه ی هیجان بودند. چارشی در 

این سال ها از ورزشگاه و فوتبال برای دیدار گروه ها و فعالین بهره برد و به زبان طنز و کنایه در تشویق ها 

و شعارهایش به محدودیت های اعامل شده اعرتاض کرد. به همین دلیل بیشرت از تیم بشیکتاش به چشم 

آمد تا نظارت امنیتی و کنرتل متاشاگران بشیکتاش هم شدت بیشرتی یابد و گروهی از اعضای چارشی تحت 

تعقیب قرار بگیرند.

همزمان با اعرتاض های پارگ گزی تصویری بزرگ از یک هلیگان در لباس بشیکتاش از بلندترین ساختامن 

نزدیک به محل تجمع آویزان شد: اپتیک باشکان با دست های گشوده و رو به آسامن که به سان یک روح 

به استانبول و گزی بازگشته بود با نشانه های خاص. نقطه ی حرف I نام او یک ستاره ی رسخ بود، Aها 

به هامن شکل آنارشیست ها نوشته شده بود و S هم تصویری از داس و چکش.مشابه نشانه هایی که در 

نوشنت و طرح »چارشی« به کار می رود. پیش از این نیز تصویر او بارها در استادیوم خانگی بشیکتاش و یا 

تظاهرات یک می در ابعادی بزرگ به چشم خورده بود، این بار اما در گسرتده ترین اعرتاض علیه دولت و 

اردوغان که تصمیم داشت محل تجمع و اعرتاض را به »بازار« مدرن و بلندمرتبه تبدیل کند، معلم تاریخ 

و هوادار دو آتشه ی بشیکتاش برگشته بود تا به سان یک روح رسکش و شورشی همه را به همبستگی در 

برابر »بازار« بخواند.

بود،  استانبول شده  و عقاب های  فوتبال  دلبسته ی  مادرش  به واسطه ی  و  از کودکی  که  ایشیکالر  محمد 

رابطه ای فراتر از معلم و شاگردی با شاگردانش برقرار کرده بود، آنگونه که گاه اگر یکی از آنها پول نداشت 

در جیبش می گذاشت، و آنکارا را رها کرد و به استانبول بازگشت تا با چارشی به استادیوم برود و تیم 

محبوبش را از نزدیک ببیند و همزمان سکوها را علیه همه چیز متحد کند. هواداران پرشور بشیکتاش به او 

لقب »آخرین هلیگان« را داده اند، متفاوت از متامی هلیگان هایی که فوتبال به خود دیده است. معلمی که 

از متاشاچیان و هواداران فوتبال سازمان شکل داده بود. سازمانی که در اعرتاض های پارک گزی نقش مهمی 

در سازماندهی ایفا کرد و به همین دلیل 35 تن از اعضای آن به اتهام »تالش برای خرابکاری«، »تشویق به 

اقدامات خشونت آمیز«، »اقدام علیه امنیت کشور« و ... محاکمه و تعدادی از انان به پرداخت جریمه و 

حبس محکوم شدند
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می 2008 چندی پس از مرگ ناگهانی اپتیک در حالی که شورشی ها همچنان عزادار بودند و مبهوت، آلن 

مارکاریان روزنامه نگار و یکی از اعضای چارشی، در مراسم منایش فیلم مستندی از زندگی »پرس خوب 

خلق« با زبانی شاعرانه انحالل گروه را اعالم کرد و سپس به رسانه ها گفت: ما منی خواهیم به بشیکتاش 

رضبه بزنیم. همیشه چیزی از قلبامن به این تیم افزودیم و از پیچیدگی زمان لذت بردیم. این تصمیم اما 

با واکنش گروه دیگری از هواداران عضو چارشی روبرو شد. آنها با انحالل مخالفت و اعالم کردند: چارشی 

ادامه ی فعالیت خواهد داد.

»ما متحد هستیم« پاسخ بازیکنان بشیکتاش به هواداران پرشوری است که نام تک تک آنان را یک صدا 

آنقدر  آنها  می خواهند.  زمین  درون  و  بیرون  در  شورشی ها  که  آنچه  به  درست  پاسخی  می زنند.  فریاد 

همبسته اند که در اعرتاض به دستگیری تعدادی از هواداران برای ساعت های طوالنی در ساختامن پلیس 

نشستند تا رفقایشان را آزاد کردند. این همبستگی و اتحاد تنها به درون گروه محدود نیست. منونه های 

فراوانی  از همبستگی هواداران شورشی بشیکتاش می توان فهرست کرد: مانند آنچه که در حامیت از اتوئو 

انجام دادند. اما بازهم فراتر از زمین فوتبال باید نشان هایی از تفاوت آنها با دیگر متاشاچیان و گروه های 

هواداری یافت.

آنها برای نوشنت نامشان که حاال در بسیاری از خیابان های ترکیه یک گرافیتی آشنا است، حرف A را به 

شکل مناد آنارشیست ها  و C را به شکل داس و چکش می نویسند تا گرایش سیاسی خود را هم آشکار کنند. 

مجموعه ای از هواداران فوتبال که به نژادپرستی، سکسیسم، فاشیسم، هموفوبیا، تبعیض و هرچیز دیگری 

که در خدمت نظم حاکم است، نه می گویند و استادیوم ها را به تریبونی برای اعالم موضع تبدیل می کنند.

شاید ماندگارترین اعالم موضع و همبستگی هواداران شورشی دقیقه ی 65 دیدار با گاالتارسای باشد پس از 

زلزله ی 2011 وان. روزهای رسد زمستان 2011 که زلزله وان و چند شهر دیگر را لرزاند، چندصد تن را کشت 

از  به زلزله زدگان کوتاهی می کرد. برخی  امدادرسانی  ترکیه در  را ویران کرد، دولت  و خانه های بسیاری 

دولتی های ملی گرا و روزنامه نگاران و سیاستمداران زلزله را »انتقام خدا از کردها« می خواندند، »چارشی« 

سکوهای ورزشگاه را به محلی برای اعرتاض به این کوتاهی و همبستگی با زلزله زدگان تبدیل کرد. آنها روی 

یک پارچه ی بزرگ نوشتند: »خورشید را برایت می فرستم، تحمل کن! ما هستیم و تو رسدت نخواهد شد 

وان«. بازی که به دقیقه ی 65 رسید در رسمای زمستان لخت شدند و چندی بعد هم مجموعه ای از وسایل 

را به همراه پارچه نوشته برای کودکان زلزله زده ی وان فرستادند. آنها به فاصله ی چند روز در بازی بشیکتاش 

با فرنباغچه هم برای جلب توجه همگان به زلزله زدگان شال و کاله های خود را به داخل زمین بازی پرتاب 

کردند. داور بازی را به علت حجم زیاد شال و کاله برای دقایقی قطع و فدراسیون فوتبال ترکیه نیز باشگاه 

بشیکتاش را به خاطر این اقدام متاشاگران 20 هزار لیر جریمه کرد.

چارشی از گروه های سازمان دهنده ی تظاهرات یک می استانبول است. برنهای بزرگی که بر روی ان نوشته 

شده: تنها یک راه وجود دارد: انقالب. تنها یک تیم وجود دارد: تیم خلق. تصاویری از دنیز گزمیش که در 

سال های سیاه اعدام شد و خرب اعدامش تیرت نخست روزنامه های ترکیه بود و »چه گوارا« و البته که اپتیک 

که دست های گشوده اش زنجیری را پاره کرده است.

آنها نسبت به رویدادهای بین املللی هم بی تفاوت نیستند، از مخالفت با مبب اتم و نیروگاه های هسته ای 

در سال روز مبب باران امتی ژاپن تا جمع آوری کمک برای پناهندگان و همچنین اعالم همبستگی با فلسطین 

در روزهایی که دولت ترکیه روابط تجاری با ارساییل را گسرتش می داد. هواداران بشیکتاش سال 2012 در 
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حالی که ترکیه و ارساییل به دنبال عادی سازی و بهبود روابط بودند و چند کودک در غزه با شلیک نیروی 

نظامی ارساییل کشته شدند، پارچه  نوشته ای بزرگ را با خود به ورزشگاه بردند که بر آن نوشته بودند: »اگر 

همه ی کودکان را بکشید، باز هم یک موسی زنده خواهد ماند« که اشاره داشت به داستان کشنت همه ی 

کودکان توسط فرعون مرص در جستجوی موسی و زنده ماندن پیامرب یهودیان.

تصاویر متعدد دیگری می توان از فعالیت های غیرفوتبالی هواداران شورشی دید، تصاویری از دنیز گزمیش 

و دیگر اعدام شدگان سال های خونبار 80، دستگیرشدگان اعرتاضات گزی، گم شدگان سال های کودتا و شعار 

و پارچه نوشته هایی در دفاع از رسکوب شدگان. متولد سال های کودتا چند سالی است که دوباره جان گرفته، 

هرچند که بشیکتاش دیگر آن تیم پیشین نیست و به سان دیگران برای عقب مناندن از قافله هم ورزشگاه 

جدیدی ساخته و هم برای سهم بیشرت در بازار فوتبال در چند کشور فعالیت می کند. هواداران شورشی اش 

آنها تکثیر شده اند در شهرهای مختلف ترکیه و سکوهای  اما هستند به سان سال های کودتا و خفقان. 

ورزشگاه را به تریبونی علیه وضع موجود تبدیل می کنند، آن هم در روزگاری که در همه چیز و همه جا 

دستورالعمل سیاست زدایی به شدت اجرا می شود.

رنگین کمانی فوتبالیست های 
دالیچ هملت. سات ارک لندن. انگلستان

فوتبال انگلستان یکی از اولین فوتبال هایی 

هجوم  آن  به  بزرگ  رسمایه های  که  بود 

مالکان  میان  در  روزها  این  آوردند. 

باشگاه های دسته ی یک فوتبال انگلیس از 

هر قامشی پیدا می کنید، از مافیای روسی 

تا قامرخانه دار آمریکایی، از شیوخ عرب تا 

پولدارهای شیک سوییسی. گردن ننهادن به 

این رسمایه یعنی بیرون ماندن از دسته ی 

یک و لیگ برتر. انتخابی که باشگاه دالیچ هملت کرده است و تاوان آن را با بازی در لیگ دسته دومی 

جنوب انگلستان می پردازد.

این باشگاه در مقابل هجوم رسمایه به فوتبال که موجب گران شدن بیش از اندازه ی بلیط ها و وضع قوانینی 

شده است که فوتبال را از دسرتس باشگاه های محلی خارج می کند، برای جلب متاشاگر و تامین هزینه های 

باشگاه بلیط های بازی هایش را ارزان تر و با قیمتی مناسب برای متاشاگران محلی می فروشد، کشیدن سیگار 

در جایگاه متاشاگران را مجاز اعالم کرده و لیوان آبجویی بزرگ تر از بازی های دیگر می فروشد. دالیچ هملت 

تالش کرده است با سازماندهی کانون های هواداری در محله ی سات ارک لندن و محله های نزدیک به آن 

مشارکت مردم محلی را در حفظ باشگاه جلب کند و به این ترتیب البته در زندگی مردم منطقه حضور 

تشویق  فقرا  برای  عمومی  تغذیه ی  پروژه های  از  و حامیت  ایجاد  به  را  هواداران خودش  و  دارد  جدی 

می کند.

دالیچ هملت البته دست از رس دولت برنداشته است و چون اعتقاد دارد محل تامین هزینه های فوتبال باید 

بودجه ی عمومی ای باشد که توزیع آن توسط دولت انجام می گیرد بارها با برگزاری تجمع و تظاهرات تالش 
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کرده مقامات دولتی را وادار کند که هزینه های باشگاه را از راه بودجه ی عمومی تامین کنند. کشمکشی 

که هنوز هم در جریان است.

دالیچ هملت هم چنین اولین تیمی در انگلستان است که از حقوق جامعه ی ال.جی.بی.تی حامیت کرد و 

به همراه باشگاه کالفام، کلوپ »دیوار آهنین« را راه اندازی کرد که مسئولیت برگزاری مسابقات بین املللی 

فوتبال جامعه ی ال.جی.بی.تی و حامیان آنها را بر عهده گرفته است.  این کلوپ در ابتدا به رساغ تیم های 

محلی رفت و مشارکت برخی از آنان را جلب کرد و سپس توانست در اروپا با بعضی از باشگاه های سیاسی 

و رادیکال متاس بگیرد و حامیت برخی از آنان مانند سن پائولی و سلتیک را به دست آورد.

موضوع حقوق جامعه ی ال.جی.بی.تی برای دالیچ هملت اما بیشرت از برگزاری یک لیگ است. هواداران 

این تیم در متام بازی ها منادهای جامعه ی ال.جی.بی.تی را حمل می کنند و شعارهایی در حامیت از آنان 

رسمی دهند. پرچم های رنگین کامنی در کنار تصاویر چه گوارا و پرچم های صورتی ترکیب ثابت منادهایی 

هستند که متاشاگران دالیچ هملت با خود به ورزشگاه می برند. این باشگاه برنامه هایی هم برای افزایش 

مشارکت زنان و همین طور کودکان در برنامه های باشگاه، کانون های هواداران و بازی فوتبال دارد و به 

طور پیگیری حضور آنان را تشویق و تقویت می کند. آنها به شدت به فضای مردانه ی فوتبال در انگلیس و 

جهان اعرتاض دارند و به همین دلیل در اغلب موارد بازیکنان تیم لباس هایی به رنگ صورتی می پوشند که 

در جهان مردان، رنگی متعلق به زنان است.

https://goo.gl/Oz4qaL
https://goo.gl/Oz4qaL
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گشوده امکان های 
دخرتان و پرسان گاوچران. منطقه ی ایسنت در شهر بریستول. انگلستان

جمهوری انرتناسیونالیستی. ولز. انگلستان

و تیم های دیگر

در تابستان سال 1992، به فاصله ی کوتاهی از فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی سوسیالیستی و در رشایطی 

که هارترین دوران رسمایه داری معارص تا آن روز محسوب می شد، فوتبال نیز مانند همه چیز مورد تهاجم 

قرار گرفت. در جریان نابودی بخش عمومی، رسمایه گذاران خصوصی از راه رسیدند و بازار خرید و فروش 

گرم شد. دست نامرئی بازار در قدم اول »فوتبال« را نابود کرد.

در هامن تابستان تعدادی از مردان جوان ساکن منطقه ی ایسنت در شهر برستول تصمیم گرفتند تیمی محلی 

درست کنند تا روزهای یکشنبه با هم فوتبال بازی کنند. همین تصمیم ساده در کمرت از سه دهه تبدیل به 

جریانی عظیم شد که آن مردان جوان، در آن تابستان داغ هرگز فکرش را هم منی کردند.

تیم پرسان گاوچران ایسنت به رسعت گسرتش پیدا کرد، محبوب شد و به الگویی بدل شد که می توان کمی 

سهل انگارانه آن را جنبشی در برابر فوتبال » حرفه یی« خواند. این گسرتش البته تنها به واسطه ی فوتبال 

و  می کردند  مبارزه  هم  تاچریسم  میراث  علیه  که  بودند  کارگرانی  اغلب  جوان  مردان  آن  نیفتاد.  اتفاق 

چهره های فعال تظاهرات و تجعامت محسوب می شدند. تاچر دیگر نخست وزیر نبود اما میراث او هنوز 

باقی بود و جان میجر، وزیر امور خارجه و خزانه داری تاچر نخست وزیر شده بود و سیاست های تاچر را 

ادامه می داد، مشت آهنین تاچر بر رس طبقه ی کارگر و فرودستان مستدام بود.

تیم های  آنها در سطح  با پیچیدن آوازه ی  تیم پرسان گاوچران و هم زمان  از تشکیل  به فاصله ی کوتاهی 

باال گرفت.  ایسنت هم تشکیل شد. کار آرام آرام  انگلستان، تیم دخرتان گاوچران  غیرحرفه یی و محلی در 

ده ها نفر به باشگاه گاوچران ها پیوستند و باشگاه نه تنها گسرتش یافت، بلکه صاحب تیم های ورزشی ای 

در دیگر رشته ها هم شد. تیم های کریکت، سنگ نوردی و مانند آن. اکنون تیم گاوچران ها تنها در رشته ی 

فوتبال بیش از دویست عضو دارد.

ماجرا اما به ایسنت و گاوچران ها محدود منانده است. باشگاه فوتبال جمهوری انرتناسیونالیستی در شهر 
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منونه  ده ها  از  یکی  تنها  ولز 

به  که  است  باشگاه هایی 

همین  با  و  ترتیب  همین 

ترکیب درست شده است. در 

دو دهه ی اخیر تنها در اروپا 

همین  با  فوتبال  تیم  ده ها 

مختلف  کشورهای  در  روش 

اولین  در  است.  گرفته  شکل 

اروپا  در  تیم ها  این  که  لیگی 

برگزار کردند، تیم های مختلفی 

از انگلستان، آملان، فرانسه، نروژ، ایرلند، بلژیک، لهستان و البته تیمی از سووتو، منطقه ی حاشیه نشین شهر 

ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی حضور داشتند.

آنها به رسعت هم تایانشان را در آمریکای التین، این آموزشگاه بزرگ انقالب یافتند. گاوچران ها تاکنون سه 

با تیم فوتبال زاپاتیست ها مسابقه داده اند. آنها هم چنین یک مسابقه ی  بار به چیاپاس سفر کرده اند و 

اغلب  آن  ساکنان  که  داده اند  ترتیب  لس آنجلس  فقیرنشین  و  جنوبی  محله های  در  را  کریکت  رسارسی 

سیاه پوستان هستند. گاوچران ها یک بار هم موفق شده اند از سد رژیم ارساییل بگذرند و با فوتبالیست های 

باید  احتاملن  فوتبال گاوچران ها  تیم  بدهند. مشهورترین چهره ی  فلسطینی در زمین های خاکی مسابقه 
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»بنسکی« باشد، هامن هرنمند گرافیتی معروف که در شهر برستول متولد شده است. بنسکی در جریان 

یکی از سفرهای تیم گاوچران ها به چیاپاس، تیم را به عنوان دروازه بان همراهی و از فرصت حضور در 

چیاپاس استفاده کرد تا چندین اثر گرافیتی روی دیوارهای این منطقه بکشد. یکی از آثار بنسکی به مناد تیم 

فوتبال زاپاتیست ها تبدیل شد. بنسکی هم چنین برای تامین هزینه های باشگاه گاوچران ها چند اثر خودش 

را به این باشگاه اهدا کرده است تا از محل فروش آنها هزینه های باشگاه را تامین کنند.

هم  به  همکاری  شبکه ی  یک  در  و  آورده اند  وجود  به  خود  میان  اتحادی  جهان  رستارس  از  تیم ها  این 

با  مبارزه  جنبش های  در  ضدجهانی سازی،  تظاهرات های  ضدرسمایه داری،  مبارزات  در  آنها  پیوسته اند. 

راسیسم، سکسیسم و هموفوبیا حضور دارند و به واسطه ی تیم های ورزشی فرودستان را برای مقاومت در 

مقابل ستم سازماندهی می کنند. عالوه بر این به طور دائم مسابقات بین املللی ای برگزار می کنند که محل 

دیدار و برنامه ریزی برای آینده است، مسابقاتی که در آمریکای التین »آزادی به میانجی فوتبال« نامیده 

می شود و در اروپا »آلرتناتیو جام جهانی«. اگر با خواندن این سطرها به امکان هایی فکر می کنید که در 

این تجربیات موجود است، دارید به هامن چیزی فکر می کنید که ما به آن فکر کرده ییم: به فوتبالی نه 

تنها فراتر از تجارت، بلکه حتا فراتر از رسگرمی، به امکانی برای سازماندهی. اخبار مربوط به این تیم ها را 

در رسانه های بزرگ پیدا نخواهید کرد اما این وب سایت یکی از سایت هایی است که اخبار آنها را پوشش 

می دهد. اگر حتا مانند برخی از ما انگلیسی هم بلد نباشید با کمک »مرتجم گوگل« می توانید اطالعات 

کلی ای به دست بیاورید و در جریان اخبار قرار بگیرید. هرچند با شام موافقیم که »مرتجم گوگل« واقعن 

مزخرف است.

https://nigewritesfootball.wordpress.com/






گـــــــــل



فوتبال: دوست محبوب سرمایه داری
تری ایگلتون

تغییر  هرگونه  برای  عقب  به  قدمی  جهانی  جام 

اساسی است و امروز فوتبال افیون توده هاست.

دنبال  که  آنان  برای  کامرون  دیوید  کابینه ی  اگر 

تغییرات اساسی اند خرب بدی است، جام جهانی حتی 

که حتی  یادمان می آورد  به  است.  بدتر  آن هم  از 

بعد از مرگ ائتالف هم چه چیزی موجب عدم تغییر 

می شود. اگر متام اتاق های فکر راستگرا با ابتکارات 

خود برای منحرف کردن اذهان عمومی از بی عدالتی 

کار  به  کاری دست  زندگی سخت  و جربان  سیاسی 

شوند، راه حل همه شان یک چیز است: فوتبال. هیچ 

برای حل مشکالت رسمایه داری منی توان  بهرتی  راه 

تصور کرد، جلوگیری از سوسیالیسم. و در کشمکش 

میان این دو، فوتبال چندین سال نوری جلوتر است.

جوامع مدرن منکر همبستگی مردان و زنان می شود 

می کند.  تبدیل  به رسسامی جمعی  را  آن  فوتبال  و 

اغلب تعمیرکاران خودرو و شاگردمغازه ها در برابر 

فرهنگ واال بی زبانند؛ اما یک بار در هفته می توانند 

انسان هایی  هرنمندانه ی  رفیع  و  زیبا  منایش  شاهد 

گزاف  چندان  آنها  برای  نابغه  کلمه ی  که  باشند 

رشکت  یا  َجز  موسیقی  گروه  یک  همچون  نیست. 

فیلم سازی، فوتبال هم استعداد فردی درخشان را با 

کارگروهی فارغ از فردیت ترکیب می کند و بنابراین 

جامعه شناسان  که  می زند  مسئله ای  حل  به  دست 

همکاری  بوده اند.  آن  چاره جویی  پی  در  مدت ها 

می رسند.  تعادل  به  کنار هم  در  محیالنه  رقابت  و 

وفاداری کور و رقابت خشن موجب ارضای برخی از 

قوی ترین غرایز تکاملی ما می شود.

را  معمولی بودن  و  شکوه  همچنین  فوتبال  بازی 

بازیکنان  می کند:  ترکیب  هوشمندانه  نسبتی  با 

قهرمانان مورد پرستشند، یک دلیل که این همه مورد 

فراخودهای  آنها  که  است  آن  می گیرند  قرار  توجه 

)Alter ego( شام می شوند که به سادگی می توانند 

تنها خداوند می تواند صمیمت و  باشند.  خود شام 

دیگری بودگی را بدین نحو ترکیب کند، هرچند که 

مدت هاست این ویژگی اش را به برخی سلربیتی ها 

خوزه  مثل  خاص  آدم های  به  بدل  که  داده  انتقال 
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مورینیو شوند.

در نظم اجتامعِی عاری از جشن و منادگرایی، فوتبال 

به میان می آید تا به غنی سازی زندگی زیبایی شناسانه 

کند  اقدام  مردمی 

رمبو   آرتور  که 

برایشان  رصفا 

یک  تداعی کننده ی 

عضالنی  چهره ی 

ورزش  سینامست. 

است  توجه  محل 

یک  برخالف  اما، 

نظامی  آیینی  مراسم 

عمومی،  محیط  در 

نیست  منفعل  بیننده 

مشارکت  می تواند  و 

آن  در  مشتاقانه ای 

مردان  باشد.  داشته 

که شغل شان  زنانی  و 

فکری  جذابیت  هیچ 

می توانند  ندارد 

ترشیح  یا  خاص  بازی   یک  تاریخچه ی  یادآوری  با 

مهارت های فردی فالن بازیکنان اظهار فضل کنند. و 

مطابق آنچه از یونان باستان آموخته ایم متاشای این 

رقابت پرهیجان، صفوف مردم و می خانه ها را مملو 

از جمعیت می کند. مانند تئاتر برشتی، مسابقه  افراد 

عادی را به متخصص تبدیل می کند.

تاریخی  فراموشکاری  با  سنتی  عمیقا  احساس  این 

فرهنگ پست مدرن در تضاد قرار می گیرد که در آن 

هر چیزی که پیش از همین ۱۰ دقیقه ی قبل خلق 

شده حکم عتیقه دارد. حتی نوعی اختالل جنسیتی 

کشتی گیر  یک  قدرت  بازیکنان  می دهد،  رخ  هم 

به  فوتبال  می آمیزند.  باله  رقصنده ی  شکوه  با  را 

کارناوال  آیین،  اختالف،  درام،  زیبایی،  هوادارانش 

می کند.  تقدیم  تراژیک  سخت  بعضا  لحظاتی  و 

همچون یک ایامِن سخت مذهبی، مسابقه است که 

کنی،  بازی  با چه کسی  بپوشی،  تعیین می کند چه 

چه رسودی بخوانی و به کدام رضیح مقدس دخیل 

غایی  راه حلی  تلویزیون،  همراه  به  فوتبال  ببندی. 

قدیمی  معضل  این  برای 

با  باید  باالخره  است: 

کنیم  چه  سیاستمدارامنان 

وقتی به درد منی خوردند؟

گذشته،  قرون  در 

عامه پسند  کارناوال های 

که  هم زمان  اروپایی، 

معمولی  انسان های  برای 

در  ایمنی  احساس 

مثال  را  ارزش ها  باژگونی 

تصاویر  حرمت  هتک  با 

مسخره کردن  و  مذهبی 

قوم،  بزرگان  و  لردها 

در  می کردند،  ایجاد 

می توانستند  عین حال 

قلمداد  آشوب طلبانه  ذاتا 

یک  از  نوعی  شوند، 

آزمایش مقدماتی برای یک جامعه ی بی طبقه.

خشم  فوران  یک  از  می توان  فوتبال،  با  مقابل،  در 

علیه  هواداران  که  جایی  زد،  حرف  پوپولیستی 

مالکانی که خون باشگاه را می مکند قیام می کنند. 

افیون  امروز،  فوتبال  از  زیادی  بخش  این حال  با 

افیون،  این  مناد  کوکایین شان.  کَِرک  نه  توده هاست 

و  است  محافظه کار  و  فرصت طلب  بکام  دیوید 

واقعا  هرکس  نیستند.  بلشویک ها  دیگر  قرمزها 

تصدیق  قطعا  باشد  مصمم  سیاسی  تغییر  درباره ی 

می کند که این بازی را باید تعطیل کرد. )فوتبال( هر 

لباس سیاسی ای که به تن کند هامنقدر دارای قدرت 

می شود که اپرا وینفری لباس مدیر اجرایی کمپانی 

نفتی بی پی راپوشیده باشد.

منبع:  گاردین 

https://goo.gl/q5Z2Zg


تری ایگلتون اشتباه می کند که فوتبال را به عنوان 

ما  می کند.  بی ارزش  رسمایه داری  بازی  از  بخشی 

حد  در  حالتش  بهرتین  در  که  چرا  ورزشیم،  عاشق 

هرن متعالی است.

چپ  اذهان  درخشان ترین  از  یکی  ایگلتون  تری 

اما  است.   )Cromwell( کروم ول  از  بعد  اروپایی 

یادداشت اخیرش به عنوان »فوتبال: دوست محبوب 

بین  رابطه  درک  فقدان  از  ناشی  که  رسمایه داری«، 

پاسخگویی  نیازمند  ورزش و جامعه ی مدرن است، 

است.

ایگلتون می نویسد: »اگر متام اتاق های فکر راستگرا 

با ابتکارات خود برای منحرف کردن اذهان عمومی 

کاری  زندگی سخت  جربان  و  سیاسی  بی عدالتی  از 

دست به کار شوند راه حل همه شان یک چیز است: 

فوتبال«

و سپس ادامه می دهد »تا حد زیادی امروز فوتبال 

را  آخر  رضبه ی  نهایت  در  و  توده هاست«.  افیون 

تغییر  درباره ی  که  کسی  »هر  که  می زند  اینگونه 

سیاسی جدی باشد منی تواند این واقعیت را نادیده 

بگیرد که این بازی را باید تعطیل کرد.«

نخ منای  حرف  هامن  ایگلتون  یادداشت  پیام 

و  گرد  که  انگار  خواندنش  هنگام  که  چپ هاست 

عاشق  که  مایی  می شود.  بلند  کامپیوترم  از  غباری 

گول  باید  باشیم.  شده  اغفال  باید  هستیم  ورزش 

خورده باشیم. آیا ما واقعا یک رسی معتاد دامئی به 

دور از »آنچه مهم است« هستیم که دامئا می خواهیم 

وقت مان را جوری بگذرانیم که هیچ ارزشی نداشته 

باشد؟ این حرف یک چرند نخبه گرایانه است.

ما عاشق ورزش نیستیم به این دلیل که مثل بچه ها 

عاشق  ما  بزنیم.  مک  را  حواس پرتی  پستانک  دامئا 

آنیم چرا که هیجان انگیز و جذاب است و در بهرتین 

حالتش در حد هرن متعالی است. شاید لیونل مسی یا 

میا هام هرنمندان درجه یکی هستند که توجه غرایز 

الهام بخش  می توانند  آنها  می کنند.  جلب  را  مردم 

عین حال  در  فوتبال،  انکار  با  ایگلتون  باشند.  مردم 

آن جنبه ی فوق العاده ی انسانی و فیزیکی رقابت را 

فوتبال تنها درباره ی سرمایه داری نیست
دیو زیرین
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نیز انکار می کند. ما می توانیم اهرام ثالثه را تحسین 

کنیم در عین حال که کار بردگی و رنج ناشی از ساخته 

شدن آن را درک می کنیم. ما می توانیم از موسیقی 

مسیحی(  مذهبی  موسیقی  از  )ژانری  گاسپل 

وجود  می دانیم  که  عین حال  در  بربیم  لذت 

درباره ی  است  امید  درباره ی  که  هامنقدر  آن 

درد و رنج هم هست. به طور مشابه، در میان 

سیاست و دردی که ورزش حرفه ای را محارصه 

کرده و تهدیدی برای آن محسوب می شود در 

عین حال هرنی نهفته است که می تواند نفست 

را بند بیاورد.

اما شبیه به همه ی هرنها، آنچه ما را به ورزش 

در ذات خودش جذب می کند، منایش پتانسیل 

انسانی رها شده است و اینکه چگونه می توانیم در 

بین  از  را  ما  منی خواهد  که  کنیم  زندگی  جامعه ای 

بربد. بله بسیاری از ما بیش از آنکه ورزش کنیم آن 

گناه  نیست.  ورزش  گناه  این  اما  می کنیم.  متاشا  را 

جامعه ی امروزی ماست که در عمر تاریخ دوره ای 

زودگذر محسوب می شود. قدمت ورزش بسیار بیشرت 

از اینهاست و با انکار آن بخشی زیادی از تاریخ مان 

به عنوان موجودات زنده نیز انکار می شود.

ما امروز می دانیم به محض آنکه نوع برش توانست 

لباسی تهیه کند و غذایی بخورد، رشوع به بازی کرد. 

ورزش نیز فعالیتی انسانی شبیه به موسیقی، رقص، 

یا سازماندهی مقاومت است. مادامی که ورزش در 

انسانی ای که خرج  ندارد، شور  اهمیتی  باشد  خالء 

آن می شود دگرگونش می کند. ورزش به چیزی فراتر 

و  شده  تبدیل  بازگشنت  عقب  به  یا  کردن  فرار  از 

ورزش هایی  می شود.  ما  زندگی  از  معنادار  بخشی 

مانند فوتبال بازتاب جامعه اند، هامنطور که بازتاب 

مناقشات آن.

در نتیجه، وقتی به مناقشه ی آزادی سیاه پوستان فکر 

 Jackie( رابینسون   ما جکی  ذهن  می کنیم، چشم 

 Muhammad( ]کلی[  محمدعلی  و   )Robinson

بدون  مدرن  زنان  جنبش  داستان  می بیند.  را   )Ali

بیلی  از  شووینیست  ریگز  بابی  شکست  به  اشاره 

جین کنیگ ناقص است.  فوتبال توضیح می دهد که 

چرا تیم فوتبال الجزایر بعد از متاشای فیلم کالسیک 

و ضدامپرالیستی »نربد الجزایر« )۱۹۶۶( تحریک شد 

تا انگلستان را بربد. و البته یکی از تکان دهنده ترین 

مناظر ورزش در قرن گذشته: مشت های گره کرده 

در دستکش های مشکی تامی اسمیت و جان کارلوس 

در املپیک ۱۹۶۸ بود.

ورزش، در نهایت، مانند یک چکش است. می توانید 

چکش را بر رس یک نفر بکوبید یا می توانید با آن 

شام  استفاده ی  نحوه ی  به  کنید.  خلق  زیبا  چیزی 

ربط دارد. می تواند وحشیانه باشد. می تواند زشت 

باشد. اما در عین حال پتانسیل غیرقابل باوری برای 

جمع شدن ما کنار یکدیگر دارد، تا سالمت باشیم، 

رقابت  هیجان  از  البته  و  کنیم  تفریح  بربیم،  لذت 

کیف کنیم.

ایگلتون، کسی که به طور مفصلی درباره ی مارکس 

نوشته است، باید آن قاعده ی کلی مارکس را به یاد 

داشته باشد که می گفت: »هیچ چیز انسانی برای من 

غریبه نیست.« جدل نهایی درباره ی ازخودبیگانگی 

ایگلتون است تا ما.

منبع:  گاردین

https://goo.gl/ooPrnV


دو  هر  می کنند،  زندگی  پاریس  در  دو  هر 

و  می کنند  ترجمه  دو  هر  می خوانند،  فلسفه 

می نویسند، هر دو عالقه ی روشنی به آلن بدیو، 

دانشگاه  استاد  و  کمونیست  معارص  فیلسوف 

پاریس 8 دارند و از همه مهم تر این که، حتا اگر 

از دور چنین به نظر نیاید، هر دو به معنایی 

می کنند،  دنبال  را  فوتبال  هستند،  »فوتبالی« 

را  رشط بندی  و  ورزشگاه  در  حضور  تجربه ی 

که  است  دلیل  همین  به  درست  دارند.  هم 

هم  مقابل  در  فراهانی  بابک  و  کیانپور  امیر 

در  اما  می زنند  حرف  فوتبال  از  و  نشسته اند 

فوتبال باقی منی مانند. از پیش هم روشن بود 

که آنها به میانجی فوتبال از چیزهای دیگر هم 

حرف خواهند زد.

بابک: خب یکی از مسائلی که ذهن منو مشغول 

معدود  از  یکی  می شه  احساس  که  اینه  می کنه، 

شور  از  شکلی  تبلور  برای  کامکان  که  مکان هایی 

به  ورزشی،  رویدادهای  حول  مونده،  باقی  جمعی 

ویژه در فوتبال خودش رو نشون می ده، اون هم 

توی فوتبال رده ی اول حاال چه در سطح باشگاهی و 

چه در سطح ملی در هر کشوری. البته فارغ از این که 

این شور جمعی که توی این مکان ها بروز می کنه، 

درباره ی  ما  وقتی  عین حال  در  داره.  خصلتی  چه 

جمعی  شور  این  می زنیم،  حرف  اول  رده ی  فوتباِل 

هم توی یک مکان مشخص، مثلن توی استادیومی 

که شکل یک هامیش رو داره بروز می کنه، هم در 

یه سطح دیگه، ناظری که از بیرون داره این رویداد 

یک  می ده،  قرار  تحت تأثیر  رو  می کنه  دنبال  رو 

شوری که با فاصله داره اتفاق می افته ولی به هر 

حال می  تونه یک لحظه ی گذرای تجربه ی حِس شور 

جمعی رو ایجاد بکنه. یعنی چه توی اون لحظه در 

اون مکان حضور داشته باشی، چه از فاصله ای دور 

باهاش مواجه بشی. در عین حال در همین فوتبال 

با یک تجاری سازی عمیِق همه جانبه  ما  اول  رده ی 

رسوکار داریم. انگار متام رقابت، متام مسئله بر رس 

هرچه تجاری تر شدنه: رویدادهایی مثل جام جهانی 

و جام ملت ها، جام باشگاه ها و... در نهایت شبیه 

و  خرید  امکان  قراره  گویا  که  شدن  مکاره ای  بازار 

فروش های بعدی رو فراهم کنه. در واقع، این شور 

جمعی به زمینه ای برای خرید و فروش تقلیل پیدا 

کاالیی  اصلِی  به عنوان ضامِن  نهایت  در  و  می کنه 

این  در  هم  اون  می کنه،  عمل  رویداد  خوِد  شدِن 

سطح گسرتده: رویدادی که توانایی این رو داره که 

در این مقیاس بزرگ این همه آدم رو چه در سطح 

فوتبال، تروریسم، سرمایه داری و چیزهای دیگر
مباحثه ی امیر کیانپور و بابک فراهانی
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ملی و چه در سطح جهانی درگیر کنه، تبدیل به یک 

در  معدود  بسیار  اقلیت  یک  برای  درآمدزا  صنعت 

دنیا می شه.

نظر من  به  فوتبال  امیر: همین خصلت دوگانه ی 

فوتباله؛  پروبلامتیک هر بحثی درباره ی  اصلی ترین 

یعنی اینکه از یه طرف فوتبال به شور و اشتیاق و 

امیال فروخورده ی مردمی گره می خوره، و از طرف 

دیگه این که کل دم و دستگاه فوتبال یک سامانه ای، 

یک بازاری شده درون نظام رسمایه داری جهانی که 

موجد خودبیگانگی، روابط کاالیی و... است. غالنب و 

مخصوصن در چارچوب مطالعات فرهنگی، فوتبال، 

وجود خودش رو -به عنوان پدیده ای که سویه های 

مثبتی داره- به نحوی با پیشاتاریخش توجیه می کنه، 

و  بوده،  گالدیاتورها  جنگ  ریشه ش  این که  طرح  با 

این جنگ در طول تاریخ تبدیل شده به یک رقابتی 

که دیگه در اون خونی ریخته منی شه، و خب این 

یک دستاورد متدنی است!… حاال از بحث متدن و 

ناخرسندی هاش که بگذریم...

کردِن  جشنواره ای  نوع  یک  واقع  در  بابک: 

تضادهایی که قبال خشونت بار بوده و حاال قراره به 

یک شکل دیگری بروز کنه…

قضیه ست.  طرف  یک  این  خب  اما  دقیقن،  امیر: 

کاملن مشخصه که خود همین فوتبالی که مفاهیم 

جنگ  جمعی ش،  مقدس  ریشه های  در  اون  اصلی  

هیأت  در  دوباره  امروز  بوده،  »قربانی«  و  مرگ  تا 

»سکوالر«شده و مدرن امروزی ش، به یک میانجی  و 

کاتالیزوری بدل شده برای بروز ناسیونالیسم، برای 

تجسم بخشیدن به دشمن خارجی، و تشدید جنگ 

بین ملت ها.

بابک: یعنی همون کلیت های افسانه ای و دروغین 

رویدادهای  واسطه ی  به  حاال  می شن،  بازتولید 

جدید…

طول  در  که  متدنی ای  روند  معنا،  یک  به  امیر: 

جریانه.  در  معکوس  شکل  به  افتاده،  اتفاق  تاریخ 

است،  سیاست  ادامه ی  »جنگ،  می گه:  کالوزویتس 

کردن  معکوس  با  فوکو  و  دیگر«  ابرازی  با  ولی 

جنگ  ادامه ی  رو  سیاست  کالوزویتس،  گزاره ی 

می دونه. همین رابطه ی دو سویه در مورد »فوتبال« 

می بینیم  که  ایران  در  صادقه.  نوعی  به  »خون«  و 

پیش فرض  بازتولید  مکان های  مهم ترین  از  یکی 

استادیوم های  نیستیم«،  »ماعرب  انسان شناختِی 

هم  رسمایه  قضیه ی  کنار،  به  همه  اینها  فوتبالن. 

هست؛ متام این دعواها و رقابت ها در غالب ملی 

اضافی  ارزش  تولید ِ  برای  امکانیه  یک  باشگاهی  یا 

انباشت در چارچوب روابط رسمایه داری. مشکل  و 

بین  رابطه ی  بحِث  در  اصلی  معضل  بزرگرته!  البته 
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فوتبال به عنوان یک دستاورد متدنی با رسمایه داری 

اینه که امروز ما در جایگاه و موقعیت تاریخی ای 

با  رسمایه داری  تفکیک  جایگاه،  این  از  که  هستیم 

در  چنان  رسمایه داری  روابط  دشواره.  واقعن  متدن 

ریشه  هرن  و  فوتبال  مثل  متدن  حوزه های  همه ی 

دوانده، که تصور متدنی مجزا و متفک از اون واقعن 

رو  فوتبال  می شه  چطور  مثلن  سختیه.  مأموریت 

بیرون از مناسبات نظام رسمایه داری تصور کرد؟ این 

ممکنه کسانی رو به اونجا برسونه که بگن کلن باید 

از فوتبال عقب نشینی کرد و دست شست…

بابک: خب آره، نکته ی مهمی که باید بهش توجه 

اینه که ما با رسمایه داری جهانی ای طرفیم که  کرد 

گلوبالیزه شدنش فقط در سطح مرزهای جغرافیایی 

برسازنده ی  منطق های  کلیت  بلکه  منی شه،  معنا 

به عبارتی کلیِت اجتامعی  یا  عمل در هر حوزه ای 

ما می تونیم  که  اینه  مسئله  برمی گیره. حاال  در  رو 

برای هر حوزه ای یک شکل ویژه ای از سوژه گی رو 

قائل باشیم که این سوژه گی با میانجی های مختص 

به همون حوزه با رسمایه داری ارتباط برقرار می کنه، 

که  متناقض منایی  جهانشموِل  خصلت  این  با  یعنی 

رسمایه داره، خطابی که در ذاتش مبتنی بر تبعیضه، 

اما در عین حال همه گان، و به طور خاص سوژه ی 

تحت تبعیض رو مورد خطاب قرار می ده که می تونی 

و باید وارد بازی بشی...

امیر:…و این یک کلیت کاذبی می سازه…

از  نوعی  یک  هر حوزه ای  در  ولی  درسته،  بابک: 

سوژه گی  اون  رسمایه  که  می گیره  شکل  سوژه گی 

رو با زبان و امکان های خاص خودش مورد خطاب 

به  »بدیویی«  کمی  بخوایم  اگه  مثلن  می ده،  قرار 

قضیه نگاه کنیم، در حوزه های چهارگانه ی حقیقت 

)سیاست، علم، هرن و عشق(، هرن بیشرتین خطر رو 

برای  رو  پتانسیل  بیشرتین  داره،  کاالیی شدن  برای 

بشه،  کاال  به  تبدیل  بی واسطه  و  مستقیم  اینکه 

خرید و فروش بشه و به عبارتی در منطق رسمایه 

هضم بشه. در حوزه های دیگه هم با همین خطر 

اتفاق  این  بی واسطه  هرن  درمورد  اما  مواجهیم، 

با امر محسوس رس و کار داره،  می افته، چون هرن 

به صورت مستقیم اُبژه تولید می کنه و چون اُبژه 
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که  داره  رو  این  قابلیت  ابژه  این  می کنه،  تولید 

مستقیمن به بازار عرضه بشه و به فروش برسه.

امیر: خب از این جهت شباهت زیادی بین فوتبال 

و هرن هست، حداقل اجزا و عنارص سازوکار هرنهای 

منایشی و فوتبال خیلی شبیه به هم دیگه ن.

این سوژه گِی فوتبالی  اینه که  بابک: حاال پرسش 

خطاب  مورد  چطور  و  داره  خصلتی  چه  دقیقن 

چه  در  رو  فوتبال  اصلن  می گیره؟  قرار  رسمایه 

حوزه ای باید طبقه بندی کرد؟ در حوزه ی رسگرمی؟ 

یک باشگاه یا یک »اجتامع فوتبالی« طی چه روندی 

و با کدوم میانجی ها به یک بنگاه اقتصادی تبدیل 

یک  آغاز  در  فوتبال  می رسه  نظر  به  می شه؟ چون 

بنگاه اقتصادی نبوده و این روند در یک نقطه ای از 

تاریخ آغاز شده…

امیر: بذار قبل از این، یک چیزی در ادامه ی بحث 

وضعیت  به  توجه  با  این که  مورد  در  بگم،  قبلی 

کنونی دم و دستگال فوتبال، این احساس ممکنه به 

بیاد که بهرته کلن بی خیال فوتبال به عنوان  وجود 

یک عرصه ی روابط کاالیی، که احساسات ارتجاعی 

واقعیت  اما  می کنه، شد.  تولید  و جنگ طلبانه هم 

اینه که عقب نشینی از فوتبال در قالب یک واکنِش 

دگامتیِک شبه مذهبی خطرناکه؛ به هر حال در هر 

آلرتناتیوی برای نظم موجود، تصور وجود یک شکلی 

از فوتبال گریزناپذیره، اون هم فوتبالی که نه فقط 

بلکه  باشن،  اون  جز  منچسرتیوناید  و  مونیخ  بایرن 

فوتبالی که حتا، با یک قیود و در یک چارچوبی، بشه 

سوال های  همه ی  اینها  کرد…  رشط بندی  رسش  بر 

موردش  در  باید  که  تخصصی ایه 

حرف زد.

با  ناچاریم  باز  اینجا  بابک: خب 

همون مسئله ی سوژه گِی فوتبالی 

روبرو بشیم و از یک زاویه ی دیگه 

هرنی  تولید  با  که  قیاسی  اون  به 

کردیم برگردیم. من قطعن معتقدم 

رسگرمی  به  تقلیل  قابل  هرن  که 

نیست، پس برای این که این نسبت 

بهرت مشخص بشه، شاید بهرت باشه 

به جای واژه ی رسگرمی از واژه ی 

مثلن  کنیم؛  استفاده  دیگه ای 

می زنی  حرف  رشط بندی  از  تو  وقتی  حتا  »بازی«! 

می کنی،  صحبت  »بازی«  منطق  از  واقع  در  داری 

پس با نوعی از سوژه گی رسوکار داریم که با منطق 

»کودکی« در ارتباطه – نکته ای که در مورد آفرینش 

هرنی هم مصداق داره…

هم  که  تئاتره  شبیه  فوتبال  یک جوری  آره،  امیر: 

»بازی«ست، و هم رسگرمی! حاال البته بستگی داره 

تعریف  چطوری  رو  مفاهیم  این  از  کدوم  هر  که 

بکنیم، درسته، این شباهت وجود داره. واقعیت اما 

اینه که پاسخ به این پرسش رو که »چرا امروز فوتبال 

به عرصه ای از روابط کاالیی تبدیل شده« نه در خود 

فوتبال که باید در منطق رسمایه داری جستجو کرد. 

این منطق و فرم عمومی رسمایه داریه که می تونه 

نه  و  کنه،  جذب  خودش  در  رو  ناهمگون  عنارص 

فقط پدیده های دوران معارص، که عنارص آرکائیک 

امکانات  که  رو  گذشته  فقط   نه  و  رو،  باستانی  و 

کردارهای  که  رو  عقالنی  امور  فقط  نه  رو،  آینده 

جنون آمیز رو... این انعطاف پذیری رسمایه داریه که 

می تونه چیزهایی که رسشت و خاستگاه و خصلتی 
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ناهمگون با خود اون دارن رو درون خودش بکشه... 

به اصطالح  نگاه هژمونیک در مارکسیسم  برخالف 

توسعه ی  از  خطی  روند  یک  تاریخ  ارتودوکس، 

و  عقالنیت  سمت  به  حرکت  و  اقتصادی-اجتامعی 

قضا  از  رو  رفتارها  جنون آمیزترین  نیست.  رهایی 

امروز در به اصطالح »پیرشفته ترین« جوامع می شه 

دید. اگر از دریچه ی رسمایه به قضایا بنگریم، از قضا 

جنون، خرافه و جنگ و تعصب بازار پرسودتری در 

مقایسه با بازار عقالنیت و صلحه. به ادغام فوتبال 

منظر  همین  از  باید  هم  مناسبات رسمایه داری  در 

نگاه کرد. خالصه، به نظرم تا حد زیادی جواب نه در 

خود فوتبال که در منطق رسمایه داریه…

بابک: درسته، ما منی تونیم منطق رسمایه داری رو 

فقط در یک حوزه ی خاص به صورت مجزا مطالعه 

کنیم، بلکه باید منطق کلی ش رو در نظر بگیریم تا 

ولی  می کنه.  عمل  چطور  حوزه ای  هر  در  بفهمیم 

رسمایه  کلِی  منطق  همون  که  اینجاست  پرسش 

دقیقن  منظورم  می شه،  حوزه  این  وارد  چطور 

و  منطق  یک  با  »بازی«  -حوزه ی  »بازیه«  حوزه ی 

مختلفی  شکل های  »بازی«  این  حاال  جمعی-  شور 

می گیره. مثال می شه گفت نوعی منطِق برسازنده ی 

منظر  یک  از  داره،  وجود  »بازی«  در  اجتامع 

مجموعه ای  بر  مبتنی  اجتامعی  هر  انسان شناختی، 

از مبادالته )یا حتا به طور مشخص، جامعه مرتادف 

سه  در  که  مبادالتی  مبادالته(،  از  مجموعه ای  با 

اقتصاد،  حوزه ی  می شن:  طبقه بندی  کلی  حوزه ی 

خویشاوندی...  روابط  حوزه ی  در  و  زبان،  حوزه ی 

عنوان  به  رو هم می شه  »بازِی جمعی«  حاال خود 

در  که  مبادله ای  گرفت،  نظر  در  مبادله  از  شکلی 

نیست،  رسمایه دارانه  مبادله ی  لزومن  خودش  ذات 

کلود  مثلن  داریم...  زمینه  این  در  زیادی  مثال های 

لوی-اسرتوس یک منونه ی جالبی از آیین های مبادله 

در رستوران های ارزون قیمِت مناطق جنوبی فرانسه 

رو نقل می کنه که شاید به بحث ما هم کمک کنه: 

تو این رستوران ها در مقابل هر مشرتی یک بطرِی 

رشاب ارزون قیمت )و غالنب نامرغوب( هست که در 

قیمت غذا محاسبه شده، همه ی مشرتی ها همون 

بطری رو همراه غذاشون دریافت می کنن و جالب 

اما  لیوان رشابه.  یک  فقط حاوی  بطری  این که هر 

در  نه  رو  بطری  که هر مشرتی  اینجاست  جالب تر 

که  ناشناسی  مشرتی  لیوان  در  بلکه  خودش  لیوان 

هم  شخص  اون  و  می کنه،  خالی  نشسته  کنارش 

اول  شخص  به  پاسخ  در  رو  کار  همین  متقابلن 

و  میزان  افتاده؟  اتفاقی  چه  اینجا  می کنه.  تکرار 

از  هیچ کدوم  یکسانه،  بطری  دو  هر  کیفیت رشاب 

این دو نفر ارزش کمی یا کیفی بیشرتی نسبت به 

اون چیزی که از ابتدا در اختیارشون بوده دریافت 

نکردن! به عبارتی، از نقطه نظر اقتصادی، هیچ کدوم 

این  ارزش  که  اینه  معنیش  نیسنت.  بازنده  یا  برنده 

عمل در خود مبادله، به مثابه یک پیوند اجتامعی، 

نهفته ست و نه در ابژه ی مورد مبادله... حاال ما در 

هر »بازی جمعی«  هم قاعدتن شکلی از مبادله رو 

داریم. در رشط بندی هم شکلی از مبادله رو داریم. 

ولی مسئله اینه که اولن چه خصلتی از مبادله در 

این »بازی« بین دو فرد یا دو گروه مختلف اتفاق 

میانجی هایی  چه  با  و  کجا  از  این  دومن  می افته؛ 

پیدا  سودآوری  و  فروش  و  خرید  و  تجاری  منطق 

این  و  کنه  نفوذ  اون  توی  رسمایه داری  که  می کنه 

سوژه گی رو به نفع خودش مصادره کنه؟

کلی  خصلت  به  هم  باز  این  نظرم،  به  امیر: 

رسمایه داری برمی گرده؛ به این معنا که رسمایه داری 

به  حرکت  و  خودش  بسط  و  تغییر  حال  در  مدام 

انواع  بر  مبنی  اجتامعی  روابط  متام  ادغام  سمت 

زندگی  کلیت  متام  واقعی«  »تابعیت  و  مبادله 

از  خاص  بازی  یک  عنوان  به  فوتبال  و  اجتامعیه، 

به خاطر  بلکه  نیست  مستثنی  فقط  نه  این جهت 

نفر  میلیون ها  این که  و  جذابیتش  و  محبوبیت 

امکان  و  مناسب  عرصه ی  کرده،  خودش  درگیر  رو 

سودآوری برای تاخت و تاز رسمایه داری و انباشت 

حتا  موجود،  نظم  چارچوب  در  یعنی،  رسمایه ست. 
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داشت،  هم  دیگه ای  ماهیت  و  شکل  فوتبال  اگه 

به  رو  این  و  می افتاد.  اتفاق  سناریو  همین  بازهم 

جای منطق بازی با ارجاع به منطق رسمایه داری بهرت 

می توان توضیح داد. البته می شه درباره ی این حرف 

که خب  جذابه؟  اینقدر  اساسن  فوتبال  چرا  که  زد 

بحث دیگریه...

بابک: آره ولی قبل از این که بریم توی این بحث 

یک نتیجه گیری از بحث قبلی داشته باشیم، هدف 

من از پیش کشیدن بحث مبادله و ربط دادنش به 

اجتامعات  برسازنده ی  که  خواستگاهی  شکل های 

برای  جوابی  دنبال  به  که  بود  این  هسنت،  اولیه 

پروبلامتیکی که تو مطرح کردی بگردیم )این که آیا 

باید فوتبال رو گذاشت کنار؟(... اگه فوتبال رو باید 

بر  مبتنی  باید  این »قطعیت«  کنار گذاشت  به کل 

یک استداللی باشه که این خصلت رسمایه دارانه رو 

که  که همون طور  حالی  در  ببینه.  فوتبال  ذات  در 

از مبادله، خصلت رسمایه دارانه  در اشکال دیگه ای 

یک خصلت جوهری نیست، در حوزه ی فوتبال هم 

عرصه ی  در  )ابتدا  که  هست  امکان  این  احتاملن 

تفکر و با انتزاع از منطق رسمایه( فوتبال آلرتناتیوی 

رو تصور کنیم…

»فوتبال  مسئله ی  جواب  که  اینه  نکته ش  امیر: 

توجه  با  به ویژه  نیست،  آلرتناتیو« جواب ساده ای 

حوزه های  تنیدن  درهم  تاریخی  فرآیند  همین  به 

با اون  مختلف فرهنگ و عرصه های مختلف متدن 

این  رسمایه داری.  می گذاریم  رو  اسمش  که  چیزی 

فرایند، تحول یک شبه ای نبوده، و دویست سیصد 

سال طول کشیده تا به این شکل تثبیت شده: از نوعی 

»بازی« اولیه تا فوتبال که ادغامش به این شکل و 

دراین سطح در رسمایه داری جهانی چیز متاخریه... 

داشت؟  خواهد  سازوکاری  چه  آلرتناتیو  فوتبال  این 

در اون، رئال مادرید لباس های تیمش رو چطوری در 

رشط بندی  ماجرای  می ده؟  قرار  هوادارانش  اختیار 

در اون چی می شه؟ و... هزاران سوال پیچیده و فنی 

نظری.  پروبلامتیک های  مجموعه ای  و  داره  وجود 

آلرتناتیو،  واقعیت های  دیگر  مثل  آلرتناتیو  فوتبال 

از  بشه،  در عمل می تونه ساخته  چیزیه که رصفن 

قبل نقشه ی مشخصی وجود نداره، و فرایند تحقق 

اون هم احتاملن درست مثل ادغام فوتبال در بازار 

اینجا  بود. در  جهانی رسمایه داری یک شبه نخواهد 

البته به عقب نگریسنت و مرور تاریخ طوالنی ادغام 

»بازی« در رسمایه داری، قطعن می تونه قطب منایی 

برای نشون دادن مسیر حرکت در جهت آزاد کردن 

فوتبال از چنگ رسمایه داری باشه.

رسمایه داری  که  حوزه هایی  که  درسته  بابک: 

منطق  واقع  در  و  داره  حضور  درونشون 

منطق  با  چنان  هست  سازمان دهنده شون 

شکل  به  تفکیکشون  که  شدن  عجین  رسمایه داری 

انضاممی به این راحتی نیست، ولی ما بخاطر این که 

بتونیم اون حوزه ها رو فکر کنیم ناچاریم به شکلی 

از انتزاع رو بیاریم، یعنی بتونیم یک انتزاعی بکنیم 

از منطق رسمایه داری که بتونیم اون حوزه رو در 

هستی خودش فکر کنیم که بعد دوباره برگردونیم 

انضاممیش کنیم و حاال در حوزه ی رسمایه داری به 

صورت عمیق تر مورد مطالعه ش قرار بدیم. به خاطر 

باید به خاستگاه های  با تو موافقم که  اینه که من 

رشوع  کجا  از  این  که  کرد  نگاه  و  برگشت  فوتبال 

کرده، چطور این روند دویست سیصد ساله رو طی 

کرده و... قطعن بررسی این موضوعات توی زمان و 

روی رضورتش  ولی  منی گنجه  گفتگو  این  چارچوب 

به  تبدیل  اینها  این که چطوری  گذاشت:  تاکید  باید 

از  منتزع  اونها  منطق  و  می شن  اقتصادی  بنگاه 

درونشون  مبادله  از  شکلی  چه  چیه،  رسمایه داری 

قابل  آلرتناتیوی  فوتبال  بگیم  بتونیم  که  داره  وجود 

تصوره...

امیر: صددرصد من موافقم فقط به اینها جواب های 

ساده نباید داد.

بابک: منی شه داد. در واقع ناممکنه. ولی به هرحال 

ما به این نتیجه می رسیم که اگه فوتبال رو هم در 

برسازنده ی  منطق  کنیم،  دسته بندی  بازی  حوزه ی 
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اون یک شکل منحرص به فردی از مبادله ی اجتامعیه 

که خب زمینه رو باز می کنه تا رسمایه داری با اون 

خصلت جهانی ای که داره واردش بشه و سوقش بده 

به سمت یک منطق سودآور. ولی این باعث می شه 

که یک چالشی ایجاد بشه. وقتی که ما می ریم به 

سمت سودآورکردن، وقتی می ریم به سمت این که 

خود رسمایه منطق برسازنده ی تولید در یک حوزه 

بشه، بعد ما به این پرسش برمی خوریم که در فوتبال 

ارزشی  تولید  آیا  داره؟  وجود  تولید  از  شکلی  چه 

بحث  این  چیه؟  ارزش  این  داره؟  وجود  فوتبال  در 

جدی ایه که باید پیگیریش کرد. ولی قبل از این که به 

این بحث بپردازیم در این مورد حرف بزنیم که در 

فوتبال هم رسمایه داری به هر حال همراه خودش 

گرایشی رو میاره که در هر حوزه ی دیگه ای هم این 

به خصوصی سازیه.  گرایش  اون هم  کرده،  وارد  رو 

به عنوان مثال قبلن در جای دیگه ای ما بحث کرده 

در  تئاتر  به خصوصی سازی  گرایش  درباره ی  بودیم 

ایران که از حدود اواخر دهه ی هفتاد غالب شد؛ اگر 

نگیم یک اجامع، یک هژمونی ای در گفتار تئاتری های 

ما وجود داشت که متام مشکالت تئاتر رو در دولتی 

رو  تئاتر  پیرشفت  و  تئاتر  و رهایی  بودنش می دید 

به صورت  هنوز  گرایش  این  شدنش.  در خصوصی 

جدی وجود داره و بعضن جاهایی هم عینی شده یا 

حداقل داره به اون سمت می ره، یعنی پاسخ در این 

بود. حاال وقتی ما می گیم تئاتر دولتی، نسبت تئاتر 

رو با دولت یک نسبت سوبژکتیو در نظر منی گیریم 

ایدئولوژیک در حوزه ی  به صورت  قراره دولت  که 

ارگانیک  رابطه ی  منظورمون  نه!  کنه،  تئاتر دخالت 

در  بده؟  سوبسید  باید  دولت  آیا  دولته...  و  تئاتر 

واقع رابطه ی هرنمند با متاشاگر باید برمبنای رابطه ی 

مالی باشه یا نه باید هرنمند از دولت، در واقع از 

همون  در  فوتبال  در  کنه.  ارتزاق  عمومی  صندوق 

داره  وجود  جدی تری  صورت  به  گرایش  این  دهه 

دقیقن  رو  اسمش  می شه  نظرم  به  اینجا  اصلن  و 

انجام  چگونگی  رس  فقط  گذاشت.  »اجامع«  یک 

هر  این که  و  هست  بحث  خصوصی سازی  این 

گویا  می شه  ایران  فوتبال  مشکالت  از  صحبت  جا 

مثلن  منی شن.  خصوصی  باشگاه ها  که  اینه  مشکل 

در مورد باشگاه های بزرگ مثل پرسپولیس واستقالل 

سال های ساله که این جدال وجود داره که اینها باید 

خصوصی بشن و متام مشکالت این ها از اینجا ناشی 

می شه که دولتی هسنت. حاال دولتی بودن اینها باز 

خودش بحث برانگیزه که چه شکلی از دولتی بودنه. 

حرف  دولتی  رسمایه داری  از  داریم  واقع  در  چون 
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به  دولت  از  نه  می زنیم 

که  عمومی ای  بخش  عنوان 

خصوصی  بخش  مقابل  در 

مورد  این  در  می گیره.  قرار 

این  که  بزنیم  حرف  باید 

شده  طی  چجوری  فرایند 

شکل  که  اجامعی  واین 

یک  بر  مبتنی  چقدر  گرفته 

حقیقته. یعنی چقدر واقعن 

از  ایران  فوتبال  مشکالت 

ایجاد  نبودن  خصوصی 

تو  که  چنان  یا  و  اینه  فوتباله  آیا مشکل  و  می شه 

رو  فوتبال  منطق  آیا  رسمایه داریه؟  مشکل  گفتی 

باید مورد مطالعه قرار داد یا منطق رسمایه رو؟ آیا 

با خصوصی نشدن  پیدا کرده  رسمایه س که مشکل 

فوتبال یا فوتباله که مشکل پیدا کرده با خصوصی 

نشدن با شگاه ها؟

امیر: ما حتا اگه به شکل محلی و موضعی اونچه 

افتاده  اتفاق  ایران در دهه ی هفتاد  فوتبال  که در 

و  تغییر  ریشه های  به  برگردیم  و  کنیم  دنبال  رو 

افتاده،  اتفاق  ایران  فوتبال  در  که  جدیدی  تحول 

خیلی رسیع می فهمیم که چاره ای نداریم جز این که 

در چارچوب منطق رسمایه داری جهانی فکر کنیم، 

ثابت  ما  به  انضاممی  فکت های  رسعت  به  یعنی 

گسرتده تر  قالب  یک  به  برگردیم  باید  که  می کنه 

در  رسمایه  داری  مناسبات  و  فیفا  نقش  به  جهانی: 

این  در  تحول. من حاال سعی می کنم  و  تغییر  این 

مورد  در  اون،  از  قبل  ولی  بگم،  چیزهایی  مورد 

شباهت گفتار اهالی تئاتر و فوتبال و این که هر دو 

خصوصی سازی رو به عنوان یک جزم مقدس، کلید 

باید  و راه حل همه ی مسائل و مشکالت می دونن، 

بگم خود این ارصار و این که این بحث ها همین طور 

مدام به شکل مالل آوری تکرار شده، نشون می ده که 

ایران، حاال به  ذهنیت فرهنگی-اجتامعی غالب در 

دلیل انزوا و رشایط خاص تاریخی، با ذهنیت جهانی 

حوزه های  سخنگوهای  و  ناهمزمانه،  و  ناهمگون 

مختلف فرهنگ و هرن و ورزش، به نوعی هنوز  در 

دهه ی نود و در دوران به اصطالح »پایان تاریخ« و 

شوروی  جامهیر  اتحاد  فروپاشی  از  بعد  فضای  در 

نفس می کشن و زندانی ان. اینجا واقعن شایسته ست 

کلمه ی »عقب افتادگی« رو به کار برد، نه به عنوان 

یک واقعیت ساختاری و سیستامتیک، بلکه به عنوان 

برگردیم  اگه  حاال  ذهنی-روانشناختی.  خصلت  یک 

در  افتاده،  ایران  فوتبال  در  اتفاقی  چه  این که  به 

اشاره کردی، مهمرتین  آغاز دهه ی هفتاد که بهش 

مخصوصن  فوتباله،  به  سپاه  رسداران  ورود  تغییر 

از شورِش امجدیه ی سال شصت و هشت. در  بعد 

فضای  کل  در  که  عمده ای  تحول  و  تغییر  ادامه، 

اتفاق می افته، یعنی دوم خرداد،  سیاسی-اجتامعی 

دامن فوتبال رو هم می گیره. در این فضای جدید، 

مهمرتین دغدغه »نرمال« شدن فضای فوتباله. یعنی 

با  سپاه  رسداران  که  هستیم  این  شاهد  هم زمان 

و هم زمان  فوتبال می شن  وارد  امنیتی  دغدغه های 

ویژه  به  هفتاد،  دهه ی  دوم  نیمه ی  از  گفتار  این 

با برنامه ی نود، حاکم می شه که فضای فوتبال باید 

دو  این  بشه.  نرمال  و  غیرایدئولوژیک  اصطالح  به 

تحول، یعنی، از یه طرف، ورود سپاه به عنوان یک 

نیروی نظامی-فراقانونی به صحنه، و از طرف دیگه، 

جهانی،  نظم  در  ادغام  و  نرمالیزاسیون  برای  تالش 

دیگر  در  و  نیسنت  فوتبال  حوزه ی  مختص  رصفن 
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حوزه های فرهنگی و اجتامعی هم همین روند رو 

تحت تأثیر  نه  فقط  هم  تحوالت  این  دید.  می شه 

بیرون  از  فشار  تحت  که هم زمان  درونی  نیروهای 

پول  جهانی  صندوق  که  همون طور  می دن.  رخ 

می کنه  دیکته  بیرون  از  رو  دستوراتی  و  قیود  یک 

ایران هم  رییس جمهورهای  ایران و متام  اقتصاد  به 

این دستورالعمل ها رو مرصانه پیگیری می کنن، در 

فوتبال هم، فیفا به عنوان یک ابررشکت چندملیتی 

و  ترم ها  رسی  یک  و  می ده،  انجام  رو  کار  همین 

فدراسیون  که  می کنه  دیکته  رو  دستورالعمل هایی 

فوتبال باید انجام بده. غایت پروژه ی نرمالیزاسیون، 

در اینجا رسیدن به سنتز و به یک نقطه ی مشرتکیه 

بین دغدغه های امنیتی ای که سپاه منایندگی می کنه 

کاری  اونه.  سخنگوی  فیفا  که  جهانی ای  اصول  و 

می ده،  انجام  مشخصن  نود«  »برنامه ی  مثلن  که 

سنتز  نقطه ی  همین  کردن  جفت وجور  و  جستجو 

و اشرتاکه. اصالح طلب ها همین میانجی گری رو در 

انجام می دن. همینجاست  سطح سیاسی وسیع تری 

این که  که واقعن مجبور هستیم جهانی فکر کنیم. 

یک  به  فیفا می تونن  و  نظامی  چطور یک سازمان 

نقطه ی تعادل و آشتی ای برسن، پرسشیه که در یک 

پرسش  این  به  نیست؛  طرح  قابل  محلی  چارچوب 

منی شه پاسخ داد مگر از طریق طرح و پیش کشیدن 

ماهیت رسمایه داری جهانی شده ی نئولیربال. برخالف 

متام افسانه پردازی ها در مورد این که رسمایه داری با 

جهانی شدن دست دولت ها رو کوتاه خواهد کرد، 

خواهد  درهم  رو  ملی  و  محلی  قیود  و  مرزها  و 

شکست، اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده، بعضن 

و  محلی  بی قوارگی های  از  استفاده  و  احضار  حتا 

ملی بوده. آقای ایفانتینو، رییس فیفا میاد ورزشگاه 

می خوان  که  رو  زنانی  هم زمان  و  ایران،  در  آزادی 

و  می کنن،  دستگیر  در  پشت  بشن  ورزشگاه  وارد 

آب از آب تکون منی خوره. رسمایه داری نئولیربال و 

استبداد دولتی به این معنا دست در دست هم به 

پیش می رن.  سال هاست این بحث مدام داره تکرار 

می شه که حاکم شدن اقتصاد بازار آزاد و مناسبات 

ارمغان  به  دموکراسی  ایران،  در  رسمایه دارانه 

دموکراسی و  بودن  که همبسته  می آره. همون قدر 

رسمایه داری کاذبه، این هم ایدئولوژیک و دروغینه 

که خصوصی شدن می تونه مشکالت فوتبال رو در 

ایران حل کنه. خصوصی سازی، در اینجا به هیچ وجه 

قضا  از  نیست.  دولت  از رش  شدن  رها  منزله ی  به 

عوامل  از  یکی  نئولیربالیسم  دوران  در  دولت  خود 

اصلی سلب مالکیت از مردم بوده.

نیفتاده،  اتفاق  هم  فوتبال  توی  فقط  این  بابک: 

در  این که  به خاطر  متام حوزه ها همین طوره،  توی 

واقع پشت این ادعا که خصوصی سازی باعث می شه 

عمیقن  گفتار  یک  با  بشه،  کم  دولت  مداخله ی 

ایدئولوژیک مواجهیم، در واقع خصوصی سازی برای 

این که  برای  برسه،  خودش  اهداف  به  بتونه  این که 

قرار  هدف  مورد  که  رو  سودی  اون  بتونه  رسمایه 

برای رفع  کنه، در متام حوزه ها  دنبال  می ده جدی 

این سودآوری وجود  راه  بر رس  که  مختلفی  موانع 

داره از جمله مثلن اتحادیه ها یا متام مقاومت هایی 

که می تونه شکل بگیره و دست اندازهایی که رس راه 

رسمایه داری قرار می گیره، نیاز به یک نهادی داره که 

این نهاد در واقع بتونه مقررات زدایی رو رهربی و 

اجرایی کنه و این به یک دستگاه عظیم الجثه ای احتیاج 

داره که اون دستگاه، دستگاه دولتیه،همون طور که 

محوِر  که  عین حالی  در  ریگان  دولت  در  می بینی 

گفتار نئولیربال ایدئولوژیک کوچک شدن دولته اما 

دولت به یک دستگاه غول آسایی تبدیل می شه برای 

این که قراره مقررات زدایی رو اجرایی کنه، پس این 

در هر حوزه ای می تونه اتفاق بیفته.

امیر: حتا می شه گفت که خود معنای دولت عوض 

اقتصادی  بنگاه های  به  تبدیل شدن  شده، دولت ها 

بزرگ که کارشون سلب مالکیت عمومی از مردمه، 

کردن سوبسید  قطع  با  به شکل های مختلف،  حاال 

و انواع روش های مختلف. منونه های روشنی از این 

تغییر ماهیت و معنای دولت رو در روسیه، ترکیه 
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و خود ایران می توان دید. در ایران، حداقل شصت 

درصد اقتصاد مستقیمن تحت کنرتل بیت رهربی و 

نهادهای وابسته به اونه. و این نهاد مثل یک بنگاه 

یک  ترامپ  دولت  می کنه.  عمل  اقتصادی  بزرگ 

منونه ی مشخص دیگه ست. تا همین چندوقت پیش، 

متام مداخالت جهانی آمریکایی ها به نام خیر عمومی 

االن  می شد،  توجیه  برش  مثل حقوق  ارزش هایی  و 

در دولت ترامپ این پرده فروافتاده و رییس جمهور 

آمریکا با اعالم این که می خواد رسبازهای آمریکا رو 

از سوریه خارج کنه، به وضوح به عربستان سعودی 

و... سیگنال می ده که دولت آمریکا، مثل یک رشکت 

خالصه  و  داره،  اسپانرسشیب  به  احتیاج  اقتصادی، 

تأمین  باید  برشدوستانه  مداخله ی  هزینه ی  این که 

بشه، حاال یا مستقیم یا با بسنت قرارداد جدید فروش 

اسلحه یا از طریق عرضه ی سهام آرامکو توی بازار 

بورس نیویورک. همین مسأله رو در یک سطحی در 

فوتبال هم می بینیم: از یک طرف، با یک ابررشکت 

طرف  از  و  هستیم  روبرو  فیفا  مثل  چندملیتی 

تابعه  رشکت های  عنوان  به  فدراسیون ها  با  دیگه، 

با سهامدران و مدیرعامل های مختلف و ناهمگون، 

مثل مورد سپاه در ایران.

باید کمی روش مکث  نکته مهمیه که  این  بابک: 

این  ایدئولوژیکه،  گفتار  این  چقدر  این که  کرد. 

تبلیغات مبتنی بر رضورت خصوصی سازی که گویا 

گذر  دیگه  منطق  یک  به  منطقی  یک  از  ما  قراره 

دولتِی  منطق  یک  از  ما  قراره  انگار  یعنی  کنیم. 

خصوصی سازی  منطق  یک  به  غیررسمایه دارانه ای 

واقع  در  که  حالی  در  کنیم.  عبور  رسمایه دارانه 

قول  به  رسمایه داریه.  این  کارگزار  دولت،  خود 

رسی  یک  بالقوه  رو  فدراسیون ها  می تونیم  ما  تو 

رشکت های تجاری ببینیم و به نظر من ورود سپاه 

توضیح  می شه  هم  منظر  این  از  رو  فوتبال  به 

امنیتی و  بین مسائل  تقاطعی  یعنی توی یک  داد. 

مسائل اقتصادی سپاه به فوتبال ورود می کنه و در 

از خود  منحرصبه فردی  یک شکل  با  اینجا  ما  واقع 

خصوصی سازی روبه روییم. چون مسئله یی که توی 

اینه که این  ایران مورد پرسش و نقد قرار می گیره 

در  رانتیه،  اقتصاد  یک جور  نیست،  خصوصی سازی 

حالی که در ذات خودش در تضاد آنتاگونیک با اون 

این که  فقط  منی گیره.  قرار  خصوصی سازی  منطق 

تقاطع  در  خصوصی سازیه  اون  از  ویژه  شکل  یک 

بین امنیت ملی و اقتصاد. مثلن تو وقتی به شورش 

68 امجدیه اشاره می کنی و ورود سپاه به فوتبال. 

در  داره.  محوری  اهمیت  قطعن  امنیتی  وجه  این 

منافع  کرده  ورود  که  جایی  هر  به  سپاه  عین حال، 

نهاد  یک  سپاه  ضمن  در  بوده.  اون  در  اقتصادی 

یک  بگیم  رصفن  منی تونیم  ما  که  عجیب الخلقه ایه 

یک  یعنی  خودشه.  کالسیک  شکل  در  دولتی  نهاد 

نهاد اقتصادیه که یک رسی منافع خصوصی در اون 

قرار داره که این منافع خصوصی مشخصن به شکل 

بازوهای  عنوان  به  دولت،  به  وصلن  ایدئولوژیک 

در  دولت  مقابل  در  ولی  دولت.  نظامی  و  امنیتی 

در  باشه  عمومی  بخش  قراره  که  کالسیکش  معنای 

مشخص  صورت  به  سپاه  بخش خصوصی،  با  تضاد 

نیست  چیزی  یعنی  نیست،  تعریف  قابل  منفک  و 

قرار  خصوصی  بخش  مقابل  در  بگیم  بتونیم  که 

ایران  در  هم  فقط  این  عین حال  در  ولی  می گیره. 

تالقی  این  می گیم  ما  که  خاطره  همین  به  نیست. 

بین امنیت و اقتصاد در درون منطق رسمایه داری و 

در درون منطق خصوصی سازیه. مثلن اگه کمی از 

فوتبال فاصله بگیریم و رساغ حوزه های دیگه بریم، 

توی کشورهای رسمایه دارِی توسعه یافته همه جا این 

می گیرن  قرار  تالقی  در  نهایت  در  اقتصادی  منافع 

با مسائل امنیتی. مثلن می تونیم در حوزه ی رسانه 

این رو بررسی کنیم. برای منونه در فرانسه، و توی 

همه ی کشورهای رسمایه داری، در فرانسه رصفن به 

عنوان یک مثال اکرثیت رسانه های بزرگ در مالکیت 

ده میلیاردر بزرگ فرانسه هسنت. که بخش عظیمی 

سازماندهی  امنیتیه.  واقع  در  رسانه ها  این  کار  از 

به مسائل  یعنی چه نسبت  امنیتی.  گفتار  یک جور 
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خارجی یا در ارتباط با درگیری های داخلی و طبقاتی 

یک گفتار امنیتی تولید می کنن، ولی چرا توی این 

در  داره  که  امنیتی یک رسمایه دار خصوصی  گفتار 

مخابرات، حوزه ی  در حوزه ی  از جمله  هزار حوزه 

درمیاره،  پول  گردشگری  و  هتل  صنعت  راه سازی، 

اکرثشون  البته  )که  بزرگ  رسانه ی  یک  باید  حداقل 

چندین رسانه رو هم زمان در اختیار دارن(، یا مثلن 

سازمان های نظرسنجی رو در مالکیت خودش قرار 

منافع  جستجوی  همیشه  این که  خاطر  به  بده؟ 

امنیتی  گفتار  از  شکلی  با  جایی  یک  در  اقتصادی 

هم تالقی پیدا می کنه که باید اون حوزه رو هم در 

مالکیت خودش بگیره. اگه برگردیم به فوتبال ایران، 

ورود سپاه رو هم به این ترتیب می شه توضیح داد. 

یعنی تالقی مسائل امنیتی و اقتصاد. سپاه قطعن یک 

سود اقتصادی رو هم از ورودش به فوتبال در هدف 

اقتصادی  این سود  پرسید  باید  قرار می ده.  خودش 

از  فراتر  و  داره؟  خودش  در  ایران  فوتبال  که  چیه 

منافع  چه  ایران  اول  رده ی  فوتبال  امنیتی،  منافع 

اقتصادی ای برای سپاه داره که در اون ورود می کنه؟ 

چون به هر حال اگه این منافع به یک سطحی از 

امنیتی  حساسیت  میزان  نرسن  اقتصادی  سودآوری 

اونها هم برای سپاه پایین میاد و این منافع می تونه 

اینقدری نباشه که سپاه بخواد واردش بشه. پرسش 

اینه که این چیه و در مسیر رشد خودش داره به چه 

سمتی می ره؟ از جمله مثلن خرید و فروش بازیکن، 

صدور بازیکن یا حوزه های مختلفی 

مثل حوزه ی تبلیغات.

فکر  من  نخست،  نگاه  در  امیر:  

اینقدر  ایران  منی کنم که فوتبال در 

به  که  باشه  داشته  بازار گسرتده ای 

جذاب  سپاه  برای  اقتصادی  لحاظ 

باشه، اون هم با توجه به امکانات و 

امتیازات انحصاری سپاه در صادرات 

و واردات و...

وجود  مسئله یی  یک  ولی  بابک: 

اقتصادی  بنگاه  یک  وقتی  داره. 

ما  )اگه  می شه  وارد  حوزه ای  به 

مورد  اقتصادی  بنگاه  یک  عنوان  به  فعلن  رو  سپاه 

مطالعه قرار بدیم، هرچند سپاه قابل تقلیل به بنگاه 

رو  اون  اقتصادی  وجه  الزمه  ولی  نیست  اقتصادی 

به  الزامن  حوزه  اون  به  ورودش  بگیریم(،  نظر  در 

معنی سودآوری مستقیم اون حوزه نیست ولی به 

معنی ارتباط داشنت و شاید یک شکلی از پشتوانه ی 

ایدئولوژیک،  سودآوریه که حاال می تونه پشتوانه ی 

پشتوانه ی سازمان دهنده ی جمعی ش، یا یک ابزاری 

برای کنرتل باشه. یعنی وجوه امنیتی اون سودآوری 

اقتصادی.

امیر: مسئله اینه که یک اراده  یا الزامی وجود داره، 

از درون و بیرون، برای نرمالیزاسیون و ادغام فوتبال 

بازار جهانی. برای رسمایه داری همون قدر  ایران در 

تضاد شیعه و سنی جذابه و می تونه بر مبنای اون 

دیگه یی  یک سطح  در  که  کنه  تولید  اضافی  ارزش 

در  فوتبال  داغ  بازار  پرسپولیس.  و  استقالل  تضاد 

ایران باید جهانی بشه. منتها چنین چیزی امکان پذیر 

و  استقالل  سپاه.  میانجی   به  مگر  بود  نخواهد 

کانال  از  مگر  شد  نخواهند  خصوصی  پرسپولیس 

سپاه. همین جاست که دغدغه ی امنیتی و منفعت 

اقتصادی به هم گره می خورن. اون نظم جهانی، که 
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فیفا سخنگوی اونه، به سادگی حارضه چشم ببنده 

بر این واقعیت که مسیر جهانی شدن فوتبال ایران 

داره از کانال یک نیروی امنیتی با کارنامه ی تاریک 

فیفا  تصمیم  مثال جالب همین  یک  االن  می گذره. 

جهانیه،  جام  کردن  تیمی  هشت  و  چهل  بر  مبنی 

در  حضور  با  بیشرتی  ملت های  که  بهانه  این  به 

ویرتین جام جهانی، احساس شور و نشاط و هویت 

و غرور می کنن؛ به قول مارینا هاید در گاردین، اما 

جز مدیران ارشد بانک های سوئیس و افراد مشابه، 

بعیده کس دیگه ای رو پیدا کنید که از این تصمیم 

فیفا خوشحال شده باشه. این تصمیم اقتصادی فیفا 

فالن  در  دیکتاتور  فالن  خواست  بر  بیشرت  قضا  از 

کشور پیرامونی منطبقه که فوتبال براش ابزار تقویت 

هویت ملی و یکپارچگی اجتامعی و یکدست کردن 

»نرمال«  وضعیت  این  که  می بینیم  سیاسیه.  فضای 

جهانی فوتبال انواع پدیده های غیرنرمال و ناهنجار 

رو درون خودش پذرفته و آمادگی داره که بپذیره. 

با  عین حال همراه  در  ادغام هم  فرایند  این  کلیت 

سلب مالکیت پیوسته و مدام از مردمه.

بحثمون  از  سنتزی  یک  بخوام  اگه  من  بابک: 

مورد  در  قبلی مون  بحث  به  برمی گردم  دربیارم 

ما  که  عنرصی  یک  پای  واقع  در  امنیت.  و  اقتصاد 

اول بحثمون در موردش صحبت کردیم اینجا دوباره 

همون  شکل  در  فیفا،  می گی  تو  وقتی  می شه.  باز 

رشکت چندملیتی غول پیکر با چه استداللی و با چه 

48تیمه شدن  به  می کنه  تشویق  میاد  چشم اندازی 

کشورهای  مردم  که  استدالل  این  با  جهانی،  جام 

بیان در ویرتین قرار  مختلف و ملیت های مختلف 

کلی  شکل  در  تضادها  این  می خواد  یعنی  بگیرن، 

یک  داره  تو  قول  به  ولی  بشه  بازمنایی  »فرهنگ« 

بر  مبتنی  تقابل  این  که  می کنه  ایجاد  رو  تقابلی 

ملت  عنوان  تحت  بسته شده  یک رسی هویت های 

با  که  یکپارچه فرض شده ییه  دروغین  کلیت های  و 

هم در تقابلن. ولی همون طور که تو توضیح دادی 

تبدیل  اینجا  یعنی  داره.  هم  اقتصادی  چشم انداز 

بازار  تغذیه ی یک  برای  به یک جشنواره ای می شه 

جهانی.

این جشنواره، هر چقدر هم تضادهای  امیر:  در 

بیشرتی  جنون آمیز  و  ناهنجار  پدیده های  کاذب، 

جهانی  بازار  کنن، صحنه گردانان  پیدا  عرضه  امکان 

هم استقبال بیشرتی می کنن.

اول  که  نکته یی  اون  بگم.  می خوام  بابک: همینو 

همین  هم  کردیم  صحبت  موردش  در  بحثمون 

این  وسط.  میاد  جمعی  شور  مسئله ی  یعنی  بود 

جنون هم به یک شکلی از شور جمعی برمی گرده. 

یعنی جایی که اقتصاد با امنیت تالقی پیدا می کنه 

همون جاییه که یک شکلی از شور جمعی هم بروز 

می کنه. ما فعلن منی خوایم در مورد خصلت های این 

می تونه خصلت های  ولی  بزنیم  شور جمعی حرف 

فاشیستی  شور  یک  می تونه  باشه.  داشته  مختلفی 

باشه.

فوتبالی  ترجمه ی  منونه ش همین  امیر: صددرصد. 

باال  شدت  به  االنم  که  عربستان  و  ایران  تخاصم 

گرفته.

بابک: حتا نه فقط عربستان، بلکه هر کشور عربی.

امیر: جالبه. خیلی از کسانی که به عنوان چهره های 

البته  که  می شن  شناخته  ایران  فوتبال  در  موجه 

گفته هاشون  متام  ترجیع بنِد  که  هسنت  همون هایی 

خصوصی سازی باشگاه هاست، بیش از بقیه به این 

حرف های  بدترین  منونه،  برای  زدن.  دامن  تضاد 

نژادپرستانه رو در مورد جاسم کرار )بازیکن عراقی 

امیر حاج رضایی  آقای  ایران( همین  حارض در لیگ 

مودب ترین  اصطالح  به  و  موجه ترین  از  که  زده 

چهره های فوتبال ایرانه...

بابک: با پلیتیکال کارکتنس...

امیر: آره! این فوتبالیست عراقی، یک بار و به دالیل 

مسخره ست«؛  ایران  »فوتبال  گفت:  موجهی  کاملن 

یک  در  حاج رضایی  او،  به حرف های  واکنش  در  و 

داستان رسایی  به  کرد  رشوع  تلویزیونی،  برنامه ی 

با  مقایسه  در  ایرانی ها  باالی  فرهنگ  درمورد 
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اعراب... از لحن حرف های او که بگذریم، محتوای 

سخنان هیچ فرقی با اظهارنظر مجتبا محرمی -که به 

نوعی مناینده ی ملپنیسم در فوتبال ایرانه- در مورد 

این فوتبالیست عراقی نداشت.

بابک: پس گفتار امنیتی غالنب جایی می تونه وارد 

یک  ایجاد  واسطه ی  به  می خواد  که  بشه  اقتصاد 

شور کاذب زمینه رو برای سوددهی فراهم بکنه یا 

پتانسیلی  که می تونه  از طریق رسکوب یک شوری 

رهایی بخش داشته باشه. عنرص رسکوب در این گفتار 

امنیتی می تونه عیان و مستقیم نباشه بلکه از طریق 

بیاد یک شوری رو  ادغامی وارد بشه. یعنی  حذف 

از طریق کنرتل، سازمان دهی و جهت دهی به سود 

خودش مصادره کنه. کام این که اگه ما وارد خوانشی 

جمعی  حضور  اونها  در  که  بشیم  کارناوال هایی  از 

می تونیم  بگیره،  شکل  فردی  منافع  ورای  مردمی 

به  »میل«  که  بزنیم  رهایی بخشی حرف  از خصلت 

تجربه ی حضور جمعی رو در یک قالب جشنواره یی 

ایجاد کنه. شاید در فوتبال هم چنین شکلی از »میِل« 

برسازنده ی سوژه وجود داشته باشه؛ این میل اما به 

و  می شه  ادغامی  می شه، حذف  سازماندهی  دقت 

تقلیل داده می شه به یک »تقاضا«یی که باید رسیع 

وارد بازار بشه، خرید و فروش بشه و در حوزه های 

پخش  تبلیغات،  حوزه ی  در  بشه،  سودآور  مختلف 

باشگاه ها.  واگذاری  بازیکن،  مبادله ی  تلویزیونی، 

یعنی همه ی این رقابت ها باید این میل رو در این 

راستا سازماندهی کنن.

و  سیاسی  دعوای  مثلن  که  همون طور  امیر: 

ژئوپلیتیک ایران و عربستان بازار خوبی برای خرید 

و  استقالل  فوتبالی  رقابت  می کنه  ایجاد  اسلحه 

الهالل هم یک بازار بالقوه ی دیگه ست؛ رسمایه داری 

تابع  و  کار می گیره  به  رو  تضادهای مختلف  انواع 

خویش می کنه، چه تضادهایی که مربوط به دوران 

نطفه شون  که  اونهایی  پیشارسمایه داری هسنت، چه 

االن کاشته شده، چه تضادهای دوران جنگ رو چه 

رقابت های دوران صلح رو. و جالبه که گلوگاه بازار 

صلح و بازار جنگ در ایران، هر دو در اختیار سپاه 

و به طور کلی نیروهای امنیتیه.

بابک: بخشی که می مونه برای این که بتونیم از متام 

این بحث ها که کامل هم نیست، نتیجه یی بگیریم 

پرسش  به  که  بکنه  ایجاد  زمینه یی  یک  می تونه  و 

صورت  به  و  فوتبال  برای  که  اینه  برگردیم  اوملون 

مبادله ی  از  مثابه یک شکلی  به  »بازی«  گسرتده تر 
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می شه  آلرتناتیوی  شکل  چه  جامعه،  برسازنده ی 

تجسم کرد؟ ما پاسخ قطعی برای این نداریم، پاسخ 

خیلی پیچیده ست و اصلن قرار نیست پاسخ قطعی 

داشته باشیم. ولی باید بتونیم به صورت عقالنی به 

امکان اون فکر بکنیم. برای این که بتونیم به صورت 

عقالنی به چنین چیزی فکر بکنیم باید این رو بگیم 

که به هر حال شکلی از بیگانه سازی در فوتبال در 

برای من همین  که  داره،  اون وجود  امروزِی  شکل 

بیگانه گی سوژه گِی جمعیه، بیگانگی شور جمعیه. 

با ارجاع به همون مثال  یعنی این شور جمعی که 

از  از حضور جمعی،  تجربه یی  کارناوال ها می خواد 

زیست جمعی، تجربه یی از برقراری ارتباط جمعی با 

حیات رو رقم بزنه، تقلیل پیدا می کنه به پشتوانه ی 

تجاری  به شدت خصوصی و محدود  مبادله ی  یک 

که هیچ ماهیت دیگه ای نداره. پس این شور محروم 

می شه از اونچه که بهش تواناست. یعنی این شور به 

مثابه یک سوژگی جمعی توانایی ای رو در خودش 

تقلیل  و  اقتصادی  مبادله ی  واسطه ی  به  که  داره 

سود،  کسب  برای  بهانه ای  به  بازی  رسمایه دارانه ی 

گرفتاِر  شور  این  پس  شده.  محروم  توانایی  این  از 

وضعیتیه که در اون واقع شده. سوال اینه: این شور 

چطوری می تونه در یک وضعیت دیگه یی قرار بگیره 

که از این بیگانگی رها بشه و دست به آفرینش بزنه، 

حداقل این قوه ی خالقه رو تجربه کنه، امکانش رو 

کشف کنه. یعنی باید دید آیا می شه وضعیت های 

در  آلرتناتیوی  وضعیت های  آیا  ساخت؟  آلرتناتیوی 

یا  امروز  که  تجربیاتی هست  امروز هسنت؟  جهان 

باشن؟  داده  پاسخ  پرسشی  چنین  به  این  از  پیش 

عین حال  در  چون  پیچیده ست  سوال  این  به  پاسخ 

فراگیر  و  گسرتش  برای  رو  ابزاری  خودش  رسمایه 

این  در  ما  رو  تجربه  اون  که  داره  خودش  کردن 

داشته  منی تونیم  غیررسمایه دارانه  ابزار  با  وضعیت 

کنش های  محدودتر،  تجربه های  شاید  ولی  باشیم. 

محلی تری داشته باشیم که تجربیاتی از این شور رو 

به ما نشون بدن. باید به دنبال این منونه ها گشت.

من  کردی،  استفاده  بیگانگی  کلمه ی  از  تو  امیر: 

می خوام بگم که فضای فوتبال واقعن موجود، این 

همه گیر و فراگیر شدن فوتبال تا این اندازه، این که 

می بینی در دل بحران های عمیق اجتامعی و سیاسی 

برای بخش بزرگی از مردم تنها واقعیت موجود فقط 

در  نیهیلیسم.  جز  نیست  چیزی  نشانه ی  فوتباله، 

واقع، فوتبال و رسیال  تلویزیونی، امروز دو سمپتوم 

و نشانه ی نیهیلیسم، نه فقط در ایران که در سطحی 

جهانی ان. هر دو هم منطق مشابهی دارن: فصلی 

بدون  آخر.  الی  همین طور  و  بعدی  فصل  پشت 

البته  این نیهیلیسم خودش  هیچ غایت و گسستی. 

جای  امروز  فوتبال  دیگه ایه.  چیز  غیاب  نشانه ی 

خالی چیز دیگه ای رو پُر کرده، مشخصن جای خالی 

که  رو  زندگی  جمعی  سازماندهی  برای  ایده هایی 

دست کم به اندازه ی خود فوتبال واجد اون شور و 

شوق باشه. من طرفدار فوتبامل ولی نه به عنوان یک 

جاروبرقی ای که متام فضای میل، تجربه و زندگی رو 

در خودش ببلعه.

بابک: خب بخشی از این در پیوند با همون پرسش 

برای  که  مکانی  تنها  انگار  امروز  که  چطوره  اوله. 

ما باقی مونده برای تجربه ی شکلی از شور جمعی 

فوتباله؟ این به نظرم انحصاری شدن فوتبال و نشان 

غیاب یک چیز دیگه س. در حالی که میل به شور 

جمعی وجود داره ولی این میل سازماندهی می شه 

در یک مکان خاصی که حاال اون مکان قراره همه ی 

پاسخ ها رو به ما بده. وقتی تو می گی نیهیلیستی، 

که  دیگه  حوزه های  در  بربیم  رو  همین  می تونیم 

مثلن  می کنه.  بروز  فاجعه  شکل  به  نیهیلیسم  این 

غریبی  و  عجیب  تروریستی  جریان های  شکل گیری 

رو  اونها  تئولوژیک  خصلت  منی تونی  حتا  تو  که 

پدیده ی  یک  بدی...  ساختارمند  و  جدی  توضیح 

عجیب الخلقه با نوعی الهیات هالیوودی!

اولیویه روآ می گه در  امیر: نظیر همون چیزی که 

مورد شکل گیری داعش.

به  میل  واقعی،  اون شور  غیاب  در  دقیقن  بابک: 
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ما  می ده.  شکل  رو  داعش  که  شوره  اون  تجربه ی 

می بینیم خیلی از افرادی که ملحق شدن به داعش 

خاطر  به  رصفن  و  ندارن  مذهبی  خاستگاه  اصلن 

سمت  به  دیگه ای  امکان  هرگونه  از  بودن  محروم 

یک فضای کاملن مبتنی بر ماجراجویی و منتهی به 

»انتحار« کشیده می شن...

امیر: این انتحار رو به نظر من همون قدر در اعتیاد 

به فوتبال و رسیال  هم می شه دید...

بابک: به همین دلیل این نسبت رو برقرار می کنم...

خودویران گری  از  شکلی  انتحار،  از  شکلی  امیر: 

وجود  رسیال  و  فوتبال  در  شدن  غرق  در  قطعن 

داره، در خو گرفنت به کران مندی کاذبی که فوتبال 

و رسیال ایجاد می کنن، و در تن دادن به انفعال و 

افرسدگی ای که اینها پشت ماسکی از شور و اشتیاق 

تولید می کنن.

ما  که  بیاد  اغراق شده  نظر  به  خیلی  شاید  بابک: 

به  وقتی  ولی  کنیم،  برقرار  پیوند  اینها  بین  بخوایم 

اینها  مشرتکی  منطق  می بینیم  می ریم  عمقشون 

تو  که  خودویرانگری ای  که  می کنه  سازماندهی  رو 

اتفاق  انتحار در دو شکل مختلفش  می گی، منطق 

که  می بینی  تو  تروریستی  شکل  اون  در  می افته. 

این  افقی، در واقع در جایی که  در غیاب هرگونه 

و  نیست  زیسنت  قابل  موجود  واقعیت  در  حیات 

بتونه  که  امکانی  غیاب  در  نداره،  زیسنت  ارزش 

فانتزی  انتهای  تا  تو  بسازه،  رو  آلرتناتیوی  واقعیِت 

پیش می ری و این فانتزی، فانتزی فاجعه باری می شه 

تروریستی  انتحارِی  شکل  در  رو  ماجراجویی  که 

ممکن می کنه. و در شکل دیگه ش به شکل تجربه ی 

در  رو  حیات  که  گذرا  پرهیجاِن  فرشده ی  لحظات 

یک لحظه در کلیتش حس می کنی. در واقع قراره 

زندگی در این شوری که در فوتبال شکل می گیره، در 

همون لحظه مرصف بشه و این مرصف شدن زندگی 

شکل  اون  خودویرانگریه.  از  شکلی  لحظه  اون  در 

که  سازماندهی شده ای  شکل  این  و  تروریستی شه 

بناست به عنوان آلرتناتیو اون شکل از بروز تضادها 

رو  خودویران گری  منطق  همون  ولی  بیفته  اتفاق 

داره در شکل دیگه ای بازسازی می کنه.

امیر: من فقط با توجه به بحث تروریستی بودن 

رو  تبرصه ای  کنونی، الزمه یک  در وضعیت  فوتبال 

عنوان  به  فوتبال،  از  دفاع  در  دوباره  کنم  اضافه 

طور  به  دست کم  می تونه  که  غیرجدی  »بازی« ای 

رو  ایدئولوژیک  و  عبوس  کاذب،  کلیت های  بالقوه 

درهم بشکنه. باالخره، من از موضع چپ استقاللی 

فرهنگی؛  چپ  یک  موضع  از  یعنی  می زنم،  حرف 

از همین  از بخش هایی  نداره  ابایی  یعنی چپی که 

نه  البته  کنه.  دفاع  جنون آمیز،  چقدر  هر  فرهنگ، 

از فرهنگ به معنای متعالی اش، اتفاقن برعکس، از 

فرهنگ به عنوان عرصه ی امور مبتذل و پیش پاافتاده.

بابک: حاال اگه قراره مواضع رو روشن کنیم خب 

منم از موضع یک چپ پرسپولیسی، یعنی یک چپ 

خلقی دارم حرف می زنم.

امیر: آره ولی خلقی که نیهیلیست شده.

بابک: مشکل منم همینه و دقیقن همین جاست که 

ما به توافق می رسیم. ولی مسئله اینه که فوتبال باید 

می تونست یک کارناوالی باشه که حتا اون تضادهای 

رایج،  تبلیغ  برخالف  اما  بگیره.  به سخره  رو  کاذب 

فوتباِل موجود آلرتناتیوی برای اون تضادها نیست، 

چون  دیگه ایه  شکل  در  تضادها  اون  بازتولید  بلکه 

من  اگه  شاید  و  منطقه.  برسازنده ش همون  منطق 

کنم  نام گذاری ش  »بازی«  منطق  به  توجه  با  بخوام 

)چون همون طور که گفتم، در حوزه ی »بازی« ما به 

هر حال با منودی از منطق »کودکی« مواجه هستیم( 

یک  امروزی ش  شکل  در  فوتبال  بگیم  می تونیم 

»کودکی ویرانگر«ه، و نه یک »کودکی آفرینش گر«. 

کودکی ایه که در بنِد انواع گرایش های غیرعقالنی و 

اون  حال  عین  در  و  مونده  گرفتار  خودخواهانه ش 

شور خالقانه ش رو تا حد زیادی از دست داده... یا 

در جهت  بگم، شور خالقانه ش  بخوام  دقیق تر  اگه 

همون ویرانگری سازماندهی، ادغام و حذف شده.
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