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 Economic اقتصادی

 

  قراگوزلومحمد

  ٢٠١١ جون ٢٧

  

   ، پول وفوتبالیاسيقدرت س
   آمددر

 . شودی م قابل تحمل ترري است که ھر لحظه غدهيکشی  ناکی جھان را به تعفن بویستي مونتاری ھااستي ستيحاکم

ھر جا که بتوان پول .  شودی نمی و گاز جا سازنفتی   فقط در قراردادھایارديلي می و رانت ھات رشوگريحاال د

 یري که از دست گستندي نراني ای دادستانت فقط مقامانيا . شودی مدهي دیمال  از فسادی و نشانیپارو کرد؛ رد

 راني البته فقط فوتبال اني و انديگوی   سخن مانيراني ایاو شور حوزه ھا از جمله نفتۀ  در ھمیمفسدان اقتصاد

 ..." ما پاک است که فوتبال مان پاک باشدیکجا "ی ناصر حجازادي  آلوده است و به قول زندهی که به گند تباھستين

ه  کستي ھوده نیب.   در کار استزي نی رسد فضاحتی قدرت و پول به مشام می ھر کجا بوزي نیالملل نيدر سطح ب

  : کم مانند گفته بودیبا صراحت"دست نوشته ھا"مارکس در

 ،لتي را به شرارت، شرارت را به فضلتيفض ،نفرت رابه عشق ، را به نفرتعشق ،یئ وفای رابه بیپول وفادار"

کارل ." ( کندی ملي، حماقت را به ھوش و ھوش را به حماقت تبدخدمت کار را به ارباب، ارباب رابه خدمت کار

  )١٣٨٢:٢٢٣مارکس

" پولون وار؟:"  پرسندی دختران جوان از عاشقان خود مزين " عبادیمشد "ی ترکی اپرایميقدۀ  در آن ترانحتا

  ...) مي آی میپول اگر دار...."(پولون وارگلرم!!" ندي گوی؛ بله م" دارم"  شنوند یو چون م) ؟ی پولداریعني(

اش آغشته به انواع " یسپاھ"و" ینظام"رانيمدۀ به گفت شورحاکم بر کۀ  از فضا و اخالق طبقیسأ به تراني افوتبال

 اش با کيالمپ مي که ت–راني مانند فوتبال ایئاي فوتبال درجه دوم آسکي که در یوقت.  استرهي و غی مالی ھایگ آلوده

 کيالمپۀ  پشت دروازی در پی سال پنيچھلم ی شود و برای حذف مو بازد یعراق مۀ  جنگ زدمي به تنهيآن ھمه ھر

 ست که یعي طباري ھمه را در آورده بسی است که صدااني در جری واخالقی از فساد مالی حجمني چن- ماسدیم

 یانواع کثافت ھا – ستي دانسته نی اش به درستی که رقم واقع– ی دالرارديلي چند صد می باگردش مالیفوتبال جھان

 ی شد که پاممکن ی تنھا زمانهي به روس٢٠١٨ یان جام جھیبرگزارۀ ياختصاص سھم . رادر خود انباشته باشدیمال

  رفتي پذفاي بود که فني تر ازيآم  آمد و از ھمه چندشاني مدودوف به م– ني پوتی آن به رھبرفي کثیايماف

 ھا کارسازبوده و توانسته مھم ی قطریرا بی نفتیحاال معلوم شده است که دالرھا.  باشد٢٠٢٢ جام زبانيقطرم
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. ستي صاحب ورزش نی سطحچي ھزدري ناي ببرد که حتا در غرب آسیني نشخي شاري را  به دی مسابقات ورزشنيتر

 کوي و نريخ" نقش افراد) اي آسوني کنفدراسی مستعفسيئر(  ماجرا حضرت بن ھمامني دانسته آمد که در اجيبه تدر

بعد دانسته آمد . ا شل فرموده است رسهي قطر سر کخيش  متعلق به پدرانی نفتی  چاه ھاعتبارو به ا  کردهأفيرا ا" کار

و ماجرا !!  گرفته استیانعمت لقمه ۀ  خوان گستردني ھاست وحضرت سب بالتر ھم از انيکه ماجرا فربه تر از ا

 ی کیھنر"استي تحت ریتأي به ھی مالئی رسواني به ایدگي رستيولؤ شگفت ناک شد که مسسخت یزمان

.  شدزي ننيچنان که چن.  خواھد شدسئي ری آقایابقا  منجر بهقي تحقۀجيتناگفته معلوم بود که ن. ديمحول گرد"نجريس

  " آورد تا بالتر گورش را گم کند؟ی باال مدي بایگري چه افتضاح دفايف" در آمد که تا آن جا که مارادونا به اعتراض

 داشت به جذاب ميواھ خئی و روایلي تحلیاست نگاھ  متفاوتی قلم اندکني نوشته که با مقاالت سابق اني در ایبار

 چپ و ی ھااني جرآمدن گردی مناسب برای مکانی که زمانیورزش. فوتبال یعني معاصر یاجتماعۀ دي پدنيتر

 یورزش . قرار گرفته استی کاران جھانتياو جن  قمار بازانیگارشي الاري  به کل در اختنکي بوده است وایکارگر

 شھر و روستا را به ني نشهي حاشیزار نفر از فرودستان اقتصاد صد ھکي ازشي بزي مثل تبری تواند در شھریکه م

  . بکشد ومياستاد

  .... تر و مشھور تر استمحبوب ی و ھنری و اجتماعیاسيسۀ  اش از ھر چھری مسونلي که لیورزش

  

  .یالدي ھفتاد مۀل دھياوا. كايمرۀ امتحد االتي ا-١

 یھا  دوم، سالی جنگ جھانۀ كالن و باد آوردیبر سودھاله ي كا،يمراسم يالي امپری به رھبری جھانیدار هيسرما

 جنگ كمرراست یھا یراني از وی ھنوز از خسارات ناش-س ي و انگلالمانژه ي و به و-اروپا .كند ی می را سپریخوش

 .وكسلمانند بر. ديآ یھا به  چشم م یناز نيباران سنگ  بمباررمنگام آثيورپول و بي از لندن و لئیھا در بخش. اند نكرده

كنند  یرا دوره م” مارك “ئی شكوفائی طالۀنديخود خواب خوش آ یه و  جدا شدن بخش شرقي ھا در شوك تجزالمان

ھا مغموم از حضوردردناك  یلھستان. اند مسرورند اس را فرا پشت نھاده وحشت گشتاپو و اس ن كه دورانيو از ا

 یھا ن پراك ، تعداد تانكيھا، در بُھت بھار خون و چك.  اَند سار مان ورشو شرميوستن به پي گاز، از پیھا وگاهارد

كشتگان استقالل و  شمارند و با عدد ی م-اند   سنگر گرفتهین آزادي كه در اطراف شھرھا به كم- را یروس

ا و يرباران برين و تيپس از مرگ  استال.  استدهش سم چند شقهيالياردوگاه سوس. كنند یسه مي خود مقایخواھ یآزاد

 متعاقب ،یکي  بلشوی”اي پرولتاریكتاتوريد“استقرار یكم حزب تالش برايست و يست و بي بۀ ُكنگریاربرگز

 خود را به ی؛ جا)١٩٦٠تا ١٩٣٠از (کي و انحطاط بوروکراتی دولتی دارهيخون بار سرماۀ  دورکي تيحاکم

 ،ی چوئن ال-ن مائويچ.  است هادادي بر پرولتاریکتاتوري  و دیدار هيرسرماي راه رشد غیسم ناب خروشچفيونيزيرو

 از اردوگاه مادر سر ئی و جداین، سرود ناسازگاريم یتنام ھوشيو  انور خوجه،یتو؛ آلباني ِ مارشال تیوگسالوي

 یھا  راكنار عكسنيم یھوش از یريا تصوي دنیھا چپ. كاستيمراتنام در ُشُرف شكستن شاخ ابر قدرت يو .اند داده

 سقوط ی ھانویھا  در جنگلیگري پس از دیكي ئیكايمرا٥٢.Bیھا افكن بمب. اند ختهيوگوارا و ماركس و انگلس آ چه

بر تن و جان درخشان انبوه درختان .... ن يم یھوش! ھو! ھوی ھابر ترنم ترانه ت كنگي ویاد شاديكنند و فر یم

  ....افكند یرعشه م

خواھان به    یھاو جمھور دموكرات. زند ی م خودساخته دست و پای ھفتاد در بحرانۀل دھيكا، اوايمرا متحد االتيا

س كنار ي نفیكه در قاب–نكلن يلبخند تلخ ابراھام ل. شود یمشابه اخطار مۀ ن حادثيناگھان دوم..... اند كه  جان ھم افتاده

زد تا  يآم یدر م یكند  جذاب جان افۀ با چھر–است  د نشستهي سفخ كای اصلیھا گوك برفراز اتاق  ونیتابلوھا
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اه مرگ ي سۀيا را با سايفرنيورك و واشنگتن و تگزاس و كاليوي و نالمانام خون وجنون، ي حامل پیھا كركس

قرمز  كوشند با پرتاب توپ ی مضحك مئیوي سناریضمن  طراح” CIA“ وابسته به یھا رسانه.... ھاشوربزنند

 ببرند و سمانيراگرانديگون به زپنتاۀ ش بودجي افزاۀنيھا، خطر روز افرون مسكو را بر زم ن سرخي سرزمهترور ب

 ئیھا غول–اند  یناراض" فكران روشن" اعتراف گرفتن از ئی كه فقط استاد حرفه– KGB ئیروستا از افسران 

!  برافروزندیتر  را با شعاع فزونبحرانۀ ل آتش فروزان جنگ سرد شعۀمي بسازند و با افزودن به ھیشاخ و دم یب

 رود، به یھا به شمار م  دموكراتی از سویرنگ و كميز كه آلترناتين )رابرت(او  برادر یكند  اف پس از ترور جان

ا به كام ي دنیھا ، چرخیالدي ھفتادمۀل دھياوا.  در راه استزي نینزيبحران اقتصاد ک .شود یم  كشتهیرز مشكوكط

 یھنر. ھا شده است زبانخواه ورد  ی مردان جمھورۀش از ھميان نام دو نفربين ميدر ا ... چرخد ی ھا مستيکنسروات

  .كسونيچارد نينجر وريس یك

تر از  ش به مراتب تلخرتيكسون كه صورت و سين. سرد و خشنۀ  بزرگ و چھر یني دو مرد تنومند با وجه مشترك ب

اگرچه به ظاھر پرچم نفر نخست تازه واردان به  است، ور استون يكسون اوليلم نينز في ھاپكیآنتون )Sir(ك ِسر يميم

حداكثر فرد دوم به   ،یساز استيك و سي و تئوریواقع در محاسبات نظر د را به دست گرفته است، اما بهيفكاخ س

 در سقوط ۀو ضرب ی ترور كندیكا ھنوز از بُھت ماجرايمرامردم . نجر استيس ی كیاول ھنر مرد. رود یشمار م

” نيژاكل “ۀني دموكرات خود را كه بر سجمھور سئين ري خونۀنيو صورت و س اند و سر تنام رھا نشدهي ویھا جنگل

 كه به یدار هير سرمايپ –س يدش اوناسين در جوار ھمسر جديد ژاكلير جديتصاو .اند آرام گرفته است فراموش نكرده

ن مونرو ير مرلينظ ت كمي بر بسته و مغلوب شھرت و جذابرختد ياز كاخ سف– مانسته است ئی در كنار آھویكفتار

ش ي از شعرھایكا واروپا ، دفتريمراتوجه به مذمت شاعران چپ و جوان  یوت بيال. اس. ی تیاگر زمان. است  شده

 ئیباي قامت زۀكرده بود، آنك در كنار ھم ميتقد) ن فوندايج( غرب ینمايك  سي اروتیچون و چرا ی بۀرا به ستار

و فرھنگ در  است و اقتصاديس یدرھا.... ستاده بود يلر اي آرتور مۀبزرگ به اندازه ای سندين مونرو، نويمرل

  ! چرخد ی میگري دۀ ھفتاد بر پاشنۀ دھیكايمرا

  . ميرون نرود تا باز گرديب تان  كالم از كفۀادتان باشد و رشتيت ما ي حكاین جاي اتا

  

  . دي جدۀ شروع دھی در ابتدای جنوبیكايمرا. ١٩٧٠ن سال، ينخست. كايمرا -٢

 یھا و سرھا شان را فقط و فقط به ساق  اند و چشم و دل را فراموش كرده زاپاتایھا  یني تمام شور آفرھا یكيمكز

ك زندان را يمكز یم مليان محكوم به حبس ابد پس از حذف تي؛ زندانیكوكاليدر زندان مكز. اند ھادوخته ستيفوتبال

ك ي یويھا راد اغتشاش وبازگشت آرامش به زندان تنرفع یدھد برا یس زندان دستور مئير. اند  سرشان گذاشتهیرو

 خود را گوش ی از ھم بندھایكي سر یان عصبانيساعت بعد زندان كي. مصادره شود” خطر“موج موجود در سلول 

. رديت قتل رابپذيولؤشود مس یم بازنده موظف ميتان تيكاپ!! یغيآن ھم ت!! زنند یك ميبُرند و با آنگل كوچ یتا گوش م

  نو و شرطين و كازئي كوكائیايمافۀ  گلول١٢ با یبه  جرم گل خود) ايبكلم یم مليمدافع ت(اس اسكوبار يھنوز آندر[

پول و . خون ھم ھست. ه و سود باشديھر جا كه انباشت سرما .دھد ی خون میفوتبال بو. ده استي به قتل نرسیبند

 ماراتون كي ھا در المان.  بر پاستیناك  شگفتیاك غوغي مكزیدر شھرھايكوكاليرون از زندان مكزيب . ]جنون ھم

ه ھم صف ي؛ متحدان جنگ سابق علید از جنگ اجتماعيجدۀ بار در عرص نيا. شوند یھا م ئیايتاليپر گل  مغلوب ا

  . اند بسته
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دان يم فرانتس بكن بائر جوان با دست شكسته و گچ بسته به. ده استيرس اني به پاینيتلر و موسولي وحدت ھروزگار

روز نبرد است تا رم عصر باشكوه سزارھا را تا يپ ی فاكتیايتالياما ا. ھا باشد المانرود تا گرد مولر گل زن اول  یم

ان ياند تا ازم ا جمع شدهي دنیھا  ستارهۀ متفاوت ھمیا هدر مسابق .ستين"  دفاعیشھرب "گريرم د. رديصبح جشن بگ

 ئی جادویھا فتر غول اول دۀرا به صفح” پله“نام  اه بهي سیديمنتو آرانتس مروار ید ادسون دوناسيآنان خورش

ر شعاع پر فروغ پله رنگ يگران ھم ھستند، اما زيآلبرتو و د كارلوس جرسون، و،يتوستا. ل سبز سنجاق كنديمستطل

 –مغرور  یھا د پوشيمه، سفي جرۀپشت منطق. اه استيد سيد مرواريھا معطوف ص یسي انگلۀذھن ھم .اند هباخت

 محاصره را ۀتوپ حلق .كنند ی پوش را محاصره مئید طاليار مرو–) ١٩٦٦لندن( دور قبل یمدافعان قھرمان

 در ١٩٧٠ ینال جام جھاني در فايتاليال و يبرز.  گوردونبنكس باشدئیرسد تا مغلوب نھا ینھو ميشكند و به جرز یم

ھر لحظه   کهئی ھاکيفتگان فوتبال و چرير از شي صبح است و به غ٤در تھران ساعت .... بندند یمقابل ھم صف م

 گاري سیدر زندان پشت قوط .اند دهيخواب  شوند، ھمهرباراني تني اوی پشت تپه ھای فرار ساختگکيمکن است در م

  " شکندیدر چشم ترم م چند ؛ خوابۀ  خفتنيغم ا " سدي نوی مماي نادي هب واني پوۀ با خاطریکي چرقيرف

طال باران  ك رايوم آزتِك مكزيان استاد آسم، ن قھوهيگر در دستان مسافران سرزمي دۀقي دق٩٠تا  مهيجام ژول ر

. رقصد ی نوشد و میرو و سائوپولو آب جو ميودوژانير ريماند و با مردم فق یدار ميكا تا صبح بيمراتمام . خواھد كرد

  . آغاز شود یگريشود تا عصر د یمه تمام ميژول ر

  

  .كايمرۀ ااالت متحديا-٣

ھا  الكيكاد. شوند یبودند متفرق م نال گرد آمدهي فۀ مسابقیماشا تیش براي پی، كه ساعتیاست جمھوري مردان رۀھم

نگ يل با چند مرد مسلح در پاركيك اتوموبيفقط . رنديگ یفاصله م دي از كاخ سفاهي سی ھانيموزيو ل ھا اكيو پونت

 یا نقره یسيل انگلي سوار اتوموبیاست  جمھوري مردان رۀ از ھمیكيو فقط . یسيلس انگيرولزرو. موقت مانده است

نجر سخت يسيذھن ك. او درمانده است. ديخود در كاخ سفيۀ يدر اتاق و. او مانده است. نجريس ی کیھنر. شود یم

د يخر ی برای مال  بزرگیھا ت شركۀشود ناگھان ھم یگونه م شد چهياند یاو با خود م....  استیگري دۀشيمشغول اند

 به سراغ یگر كسيرا دتا فورد چ از كوکاكوال. رنديگ ی میشيگر پيكدي خود از ی كاالھایر پله و نصب آن رويتصو

جاودانه شده  شهي ھمیست براداگالس با اسپارتاكوس ھاوارد فا ن كه كركيرود؟ مگر نه ا یورد نميستارگان ھال

است؟ فا شده يش مغلوب فوود با تمام جاه و جاللي ھالیعني  و بن ھور و ده فرماٍن؟ديساست و چارلتون ھوستون با اِل 

باور از . كند یپس باور م. گرا است و البته عمل گرا كاران واقع نجر از محافظهيسياما ك.  استیرا نه؟ باور نكردنچ

د باور يپس  با. یدار هي فراوان سرمایھا  كاربست آن در عرصهی برایديت وتمھيرش واقعي قبول و پذیعنينظر او 

  .... كرد و به سرعت دست به كار شد 

.  خود راه نداده استۀليت را به مخي واترگیر ماجرايزتصوي نهاالت متحدين شھروندان ايتر ني از بدبیھنوز كس-٤

جرالدفورد . اند خواھان را مرور نكرده ی جمھوریر نفوذ به ستاد انتخاباتيواشنگتن پست مس نگار ھنوز دو روزنامه

ن يمانند ھم. (ستيچندان مطرح ن مداران تاسي سانيم معاون او در یس جمھورئياس با ريدر ق.  استیمرد كوچك

س بزرگ مرعوب ئي رۀنديكند آ یز گمان نمينجرنيسيحتا ك!!!) .  خودمانیمي ومحمد رضارحیبيدكتر حسن حب

ورد ياگر فوتبال با  ھال“.ن انباشته استيري شیاھايؤنجر را از ريسيذھن ك قدرت فوتبال....  خواھد شد كه یحوادث

  ” .گلوله فتح خواھد كرد كيك يكا  تمام جھان را بدون شليمرۀ امتحد االتي ایدار هي سرماگاه نجمع شود، آ
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 در ی غربالماناقتصاد . شود ی فوتبال آغاز می باجام جھانیگريمه، دوران دي شدن جام ژول ریگاني پس از با-٥

 یگ ت ورشكسۀدر آستانمان ورشو يپ. زند ی را می و بانكیمارك دراروپا حرف اول نظام پول.  استئیحال شكوفا

 .ز ين لھستان.  زند ی بحران دست و پا مگردابدر –مان ين پي این اعضايتر  از مقروضیكي -  ی شرقالمان. است

 بر اروپا و ی سروری فرانتس بكن بائر سودایبه فرماندھ وپ درواليارش ي  با ھلموت شون و دستی غربالمان

. یدورمقدمات.  است١٩٧٤ یزبان مسابقات جام جھاني می غربانالم. دھد ی وجودش پرورش میدايدر سو جھان را

ل و ھلند ي مقابل برزی بعدیھا یشود تادر باز ی می شرقالمان مغلوب ی غربالمان شده به محاسۀك مسابقيان يدر جر

پس از .  کشندی ھا ھورا مکي بلشوی از سوواري فتح داديه   مردم زحمت کشبني برلواري دیآن سو.رديقرار نگ

 آمده ی جام جھانهف، نسكنس و رپ بيوھان كروي ھمچون ئیھا شل و غولينوس مي ھلند با ریم مليت رخشش آژاكسد

  زود رس یگخود را به باز نششت ھا یلي برزئینسل طال. ستدي نخست فوتبال باین بار بر سكوي اولیاست تا برا

ل ين و برزيآرژانت. اند د اضافه شدهيجمع جد ز بهيئو نايو و ل نهيفرانچسكو مار. وه لبنو مانده است يفقط ر .اند سپرده

 ینيھا در زم المان. نندينال ببيھا خود را درف یكنند تا نارنج یافت مي درنداز ھل)   تا٢و ٤(در مجموع شش گل 

 از یھنوز بحران ناش. شكنند ی را درھم مینا و التوو ژارماخ و توماشفسكيرزديميمرداب گونه دژ لھستان كاز

 لھستان فوتبال. ده است يك نكشيوزويمز و ني جلد تایر نحس لخ والسارا به روي تصویساز یاب کارگران كشتاعتص

ن كه يبعد از ا هي ثان٤٥و سرانجام  شود یھا م برتر  ژرمنۀ اش مغلوب اراد ستيوپاتولوژيزي دانش وپزشكان  فۀبا ھم

ھا  ونيلي و میخيمون  تماشاگرانیان ناباوري در م–فگتس یورد ، برتآ ینال را به صدا در مي فۀلور سوت مسابقيجك ت

مه ي جرۀجادوگر را در محوط  فيكرو، ھا نخورده است المان ی كه ھنوز توپ به پایطي و در شرایونيزي تلوۀننديبب

ا ان مسابقه اميپا... ستاده بود ير ايما  وارد دروازه سازد كه سپئیتوپ  را از ھمان جا كند تا نسكنس یسرنگون م

   ... شدد باي جدی جام  جھانۀبرند ني اولالمان یايزند تا باوار ی را رقم میگريحكم  د

، هاالت متحديدر ا.  خود را گرفته استئیم نھاينجر تصميسيك یھا نگذشته كه ھنر ك ھفته از جشن ژرمني ھنوز -٦

ن يسنگ كا در مسابقات بوكسيمرا ی حوادث ورزشۀھا ھم آن سال.  نبوده استیمطرح و محبوب فوتبال ھرگز ورزش

ن پوست مسلمان شده در يرنگ وسي كه كاسئیجا. وركيويسن اسكوئر گاردن نيدر مد. شد ی خالصه مئی وزن حرفه

ھمچون  یفان گردن كلفتي حرئی طالیشد و با آن رقص پا ینگ مي وارد ر ی كلینام محمدعل ت باياوج  محبوب

شه يتر از ھم زهي ھارلم و برانكس با انگیھا اھان محلهيران وسيا فقكرد ت یزر و جورج فورمن را ناك اوت ميجوفر

كل يمانند ما ی و بزرگانNBAگ يل.  شدندی جاز میقي و بسكتبال و موسبوكس گني وارد ریگري پس از دیكي

 از ھمان زمان) اھاني سیقي موسۀاسطور(نگ ي كیب یب. وجود آمدند  بهی كلیست سال پس از محمدعليجوردن ب

 ئی حرفه بوكسان به جز ئيكايمرا.   را خواندI shot the sheriff مشھور  ۀ ھمان ھنگام ترانیپخته شد و باب مورل

ورد ي ھالئینسل طال ديشياند ینجر با خود ميسيك. ھرگز! ز ھستند، اما  فوتبال، نهي نی راگبۀو بسکتبال و جاز خور

 یداغ برگمن در کازابالنکا براۀ بوس . بوگارتیاز او ھمفر شين مونرو مرده بود و پيمرل.  استیدر حال فراموش

 ی می بازلهي تنيباراک حس.  لوترفراموش شده بودنيمارت.  خواندی نموتامعمۀ  کلبگري دیکس . جذاب نبودفرودستان

كن  با حضور يليسۀ ن ھمه دريبا ا.   گفتن نداشتیبراه ای تاز  حرف یز پس از كلي نئی بوكس حرفه. کرد

تس را پرورش يگ لي كه امثال بئیجا.  بودیدر حال شكل بند )IT( اطالعات یتكنولوژ ن متخصصانيتر شاخص

 با  حضور صاحبان یا جلسه ھا، المان یروز پس ازقھرمان دو. ديشي اند ی فوتبال مۀنجر اما به حربيسيك .داد یم

 دولت یدار هيسرما یان نھد و آرزوھاي م خود را بهیھا نجر دغدغهيس یل شد تا كي تشكی نفتیھا ھا و تراست كارتل

 یھا  زرادخانهیدھ انيتوانست ز ی مشيھا جاذبه تمامفوتبال با . ن فوتبال نشان دھديكا را در زميمرامحافظه کار
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ھمان روز بازرگانان بزرگ .  را  جبران كنددي از اضافه تولی ناشیگو ورشکست  نرخ سودیپنتاگون و سقوط احتمال

و  چنان . ز كننديفوتبال وار  خود را به حسابی از دالرھاینجر مجاب شدند كه بخشيسيحات كي توضمتحده با االتيا

 رفتند تامگر فوتبال هاالت متحديت به ايف  در اوج قدرت و محبوبيوھان كرويو فرانتس بكن بائرو   كه كه پلهدبو

 یلي كه ژائوھاوه النژ برزیعد زمان ھبك مايتر از كم. نبود ی كافیھا یساز مين تصمياما ا. رديكا جان بگيمرا

كا به يمرا ۀر امور خارجيس دفتر وزئي ریرا به دست گرفت تا از سو نولفي تیدر شھر ژنو گوش) فايس وقت فئير(

ن يرژانتا ١٩٧٨! ن كرده بودييز تعي جام را نیزبان بعديفا دوميمھم به آن كشور فراخوانده  شود، فۀ ك جلسيمنظور 

 وارد كايمرا ۀر از در مخصوص وزارت امور خارجي وزی آقاۀژيھمان ويالنژكه به عنوان م  ھاوه.اي اسپان١٩٨٢و 

ر ي دفتر وزۀ گوشیفاتيتشر ی راحتی كه در صندلیو بعد وقت. قه در اتاق انتظار معطل ماندي دق١٥ فقط ود،شده ب

  :دير شني وزیز آقاد و اي  خود دیرو  روبه–ز كنار آمده بود يکه از پشت م–نجر را يسينشست و ك

 یزبان جام جھانيم كايمرا ۀاالت متحدي اكيزد نۀنديد كه در آي بدھیبيد ترتيفا بايتان در ف شما وھمكاران!  جنابیعال «

 یمخالفت  فرو رفت و بدون آن  كه قصدی راحتیصندل رت درعمقيھاوه النژ از فرط ح» ....د يبا. فوتبال باشد

د يگ ھم نداريشما حتا ل... د ي بایجھان  جامزبانيم. كا كه فوتبال ندارديمرا! ريآخر جناب وز« : داشته باشد گفت

ده يس بزرگ را نشنئي رۀكرد جمالت معترض ی كه وانمود مید وبلند شد و در حالي ابرو در ھم كشنجريسيك. » ....

م يا ما آماده. كرد ميم دفاع خواھن مقاي شما در ایمان از ابقا ما با تمام امكانات«: د و گفت ياو را بر یھا است، حرف

س ئير[امزيليو.مي مجھز گوش كنیھا ومي  استادسيسأوت ئی گ حرفهي لیانداز  راهۀبه نظرات كارشناسان شما دربار

روز بعد .  تمام شد قهي دق٥تر از  ا گفت و گو در كمي مذاكره ۀھم. »....  كارھا را خواھددادۀيب بقيترت] ريدفتر وز

 مورد ا ر١٩٩٤ یجھان  مسابقات جامی برگزاریكا برايمرانھاد  شي است تا پ فا آمادهيف«  :الم كردفا اعيف یگو سخن

  ». قرار دھدی جدیمطالعه و بررس

به قصد .   حاضر شده استالمانھا در   با پرچم سرخیر شورويه تحت عنوان اتحادجماھي روسیم ملين تيآخر -٧

رسند تا در مقابل  ینال مين به فياشي  از جنس لئویبان دروازه”فياداس“آنان با .  اروپایھا شركت در جام ملت

 به نام ی صاحب سبكی مربیت و به رھبريكاردو رود گوليھلند با مثلث ماركوفان باستن؛ فرانك ر. ستنديھا با یھلند

 اچف گوربئیكاي و پروستروی گالستوستئیدن اصالحات بورژوايش از فرا رسيھا را پ سنگر روس شل،ينوس مير

ك سره يھا را   خط ُكرنر كار روسیكيمانند فان باستن ازنزد یت و شوت بي گولی سر چكشۀضرب. زدير یفرو م

 یمثلث قدرت با دالرھا. اند ل شدهي بزرگ جھان فوتبال تبدیھا ستاره  ھلند بهیھا یناميگر سوريحاال د. كند یم

نام . نديبنش) رويس سن(وم جوزفه مئاتزايالن در استاديم آث ۀ شانی اقبال رویرود تا ھما یا ميتاليا ا بهيفراوان ماف

الن در برابر چشمان يم آث) اري دست(وكاپلو يو فاب) یسرمرب(یگوساچيرد كه اريگ ی چنان اوج میو برلوسكونيلويس

 ..ھاشده است ن چكمهير سرزمي نخست وزیگر برلوسكونيحاال د. كنند ی او را جفت میھا كفش ، رهيات مدي ھیاعضا

  . رسد یا ميتالي به ا١٩٩٠ی جام جھانیزبانيھا م سان پس از سال  نيو بد. ھا قھرمان اروپا  یالنيم

 ۀف وبرادران كرول؛ نوبت به كودك گرسنيوھان كروياز   ھلند بعدیم  مليالن و تي كنار درخشش باشگاه مدر

ت به يرودگول. وند زندي پیاع از آزادك و دفياست دموكراتي سیھا نهيزم ن فوتبال را بهيرسد تا زم ی میناميسور

ران احمد شاملو به پاس مقاومت يدر ا .زدير ی فرو میگري پس از دیكيد را ي آپارتایھا دفاع ازنلسون ماندال دروازه

  : دي سرای میا گونه ت شعر سپاسياسم انيماندال در زندان نژادپرستان 

  فاصله نيتر كوتاه/   زمان است ۀبيما فارغ از شا ابطِ و خط ر/ ین سويمن ا/ ت سوزان در قفسیني زمی آن سوتو«

   »      ... دردۀي ھمسایا/  درازكنی من به اعتماد دستیز. / جھان است
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  ]: ص–نگاه : شعرھا، تھران : ، دفتر اول) ١٣٨٢(احمد شاملو [                                                         

 یه تمام ژانرھايبافد و عل ی خود را میضد كوكالس كالن موھا  فعال جنبشیسبك اعضات به ي در اروپا رود گولو

  . زند ی نلسون ماندال گل می آزادیشود و برا یمبارزه مۀ  وارد صحنینژاد پرست

  در مقابل رهين جزي تصرف ای جھان با پرچم انگلستان برائیاي دریروين نيتر یقو .ناسي مالوۀريجز.فالكلند -٨

 چند ناو یھا تا توپ رسد یبست م  زود به بنیلي خیزن  چانهیپلماسيد.  صف بسته استینيف آرژانتي ضعیناوھا

.  ر ين را تحقي آرژانتیھا  و ھم ژنرالكنند لناس را اشغايتر از دو روز ھم مالو در عرض كمیسي انگلیآسا غول

 –ن ينبار دو كشور آرژانتيد و اي فرا رس١٩٨٦ یھا به شدت مجروح شده بود جام جھان یني آرژانتی ملۀكه اراديدرحال

 شكست جنگ  ی ازآن بود كه ھنگام تالفی شواھد حاكۀھم. ستادندي ھم اید رودرروي  جدیا س در عرصهيانگل

  . استدهيسفالكلندسر ر

ر ن بار دين فوتبال و اي خود را در زمۀچھر ی به ھم خوردند تا جنگ نظامئیمه نھاي حساس نۀ دو كشور در مسابق

 كوتاه قد ین جنگ برابر  مرديھا در ا یني آرژانتیناج. ش بگذاردي، به نمایونيزيتلو نندهيب ھا ونيليبرابر چشمان م

 ن صاحب توپ شد و مرداني زمۀاني مارادونا از میزمان.  مارادونادوگوآرمان هيد.  مجعد بودی با موھایوعضالن

ن يآخر ،)لتونيترشيپ(ر آنان ي از سنگربان مغرور و پ درو كرد و پس از عبوریگري پس از دیكي را یسيانگل

 – دست ینتز فاۀپرواز در آمد تا با ضرب  ھا بهیسي بعد باالتر از مدافعان بلند قد انگلیقيخت و دقايدژشان را فرو ر

 یحالن در ير كند، مردم آرژانتيشكست فالكند تحق ی را به تالفیسي مردان انگلۀ ھم–دان ي میقاض به دور از چشمان

” خداست]انتقام[دست ” مارادونا“مان آوردند كه يا  ن آموزهيبه ا گفتند، ی شكر میدند و دعايكش یب ميكه صل

)Hand of God .("بود كه كارلوسیروزين پي بعد از ا" .مي سپاس گزاریا ما داده همارادونا را ب  کهني از اايخدا  

 تلخ و تند خو بود و به جز  یمدار استيكه س”  ِمنِم“. رادونا رفتدار ماين شخصاً به ديس جمھور وقت آرژانتئيِمنِم ر

دستور ) ندوزام خوزه(س دفترش ئيرفت، به ريپذ ینه را خارج از وقت مقرر نمي كابیك از اعضايچ يركشور ، ھيوز

وصل  گ او رادرن یا قصد مالقات كرد  بيگرفت و  ی اگر مارادونا تماس تلفن–گاه  یگاه و ب–د داده بود ھر لحظه ياك

ك سال پس از آن ي – ١٩٩١به سال . د ازكوبا  دعوت  كرد يدل كاسترو از مارادونا به منظور بازديدوسال بعد ف. كند

گر  مارادونا ي بار د–ر شد و فرانتس بكن باالمان  مشكوك مغلوبیك پنالتي نبال به دینال جام جھانين در فيكه آرژانت

نت بخش يز گوارا  او در كنار كاله ارنستو چه١٠ ۀراھن شماري رفت تا پ كاستروبه ھاواناۀمانيبا دعوت صم

ون و ي افیايمافاگر چه بعدھا مغلوب  ت مارادونايشخص.  باشدی جنوبیكايمرا یخي تلخ تاریھا ادمان يخاطرات و 

اما با تمام – ا صورت بسته استيتالي ایايتوسط مافناپلئونی  یشد پس از قھرمان ی كه گفته مئیماجرا–ن شد يكوكائ

 ی مرگ شتافته ، اما نام او براۀاد به كوبا رفته و تا آستاني ترك اعتیبرا گو بارھا هي كه دین اوصاف و با وجوديا

  ... و  د اشرفيگوارا، حم وار، چهيش مانند زاپاتا، بوليوب كم. است  كردهوش جھان جا خیھا شه  در قلب چپيھم

 ئیكايمراداران  هينجر و سرمايسيَحَسب ظاھر دو دھه تالش ك. فوتبال یجھانجام  .١٩٩٤. كايمرا ۀاالت متحديا -٩

ست درجه يك فوتباليخ خود حتايشود كه در تمام طول تار ی برگزار می فوتبال در كشوریداده است و جام جھان جهينت

.   حذف شودیلي برزیوي با تك ُگل روماری حذفۀ درمرحلاكند ت ی صعود میكا ناپلئونيمرام يت. ز نداشته استيسوم ن

 خورد تا در یران ھم شكست ميم  فوتبال ايكا با دو گل از تيمرام ي ت– فرانسه ١٩٩٨ یجام جھان–چھار سال بعد 

تمام توجه خود را معطوف به   كهیك چنينجر و نه ديسينه ك.  دست از پا درازتر باز گرددئیابتداۀ ھمان مرحل

  دان آمدهيدرست به مۀ ين فرضيشان با ا انيآنان و حام.  دنديورد نظرنرس مۀجي فوتبال كرده بودند ، به نتترشگس

ش يو ب كم. رديگ ی صورت مین گردش ماليتر شي  در فوتبال باسلحه و مواد مخدر صنعت نفت،بودند كه بعد از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ن ين الدي ز ،ی نجومیمبلغ. افزوده  احتساب ارزشنبدو. اتيبدون مال .ارد دالريلي بالغ بر ھشتصد میساالنه رقم

 ١٤.F.ك فروند جت ي یقاً معادل بھايدق. د رفته بوديدالر به رئال مادر ونيلي م٦٠مت يش با قيدان، پانزده سال پيز

 ٦“مت يروزگار مرد گران ق. ون دالرپرداخت کرده است يليم١٢٠تان رونالدويسي جذب كری  براديرئال مادر

نفت  یاي شاخص مافی از اعضایكيكه ) النينتر مير باشگاه ايمد (یمو موراتيماس. است  شدهی سپر”یون دالريليم

  نخست یبرلوسكون. است  از وقت خود را به باشگاه فوتبال اختصاص دادهیا رود بخش عمده یاروپا به شمار م

. ات استي فۀ، كارخان)وونتوسي اهر باشگيمد (یلي آنۀين سرمايتر كم. ن طوريھم) النيم ر اثيو مد( ايتالير ايوز

م ياز تيد امتيق خريشود، از طر یحال حاضر غرب محسوب م داران هين سرمايتر  از بزرگیكيچ روس كه يبرامووآ

غات، پخش يتبل مه، اسپانسرھا،ي بیھا ت شركتيفعال. مه كرده استي خود را بۀي از سرمایتوجھ  بخش قابلیچلس

 یجاد اشتغال ھنگام برگزاريھا و ا وميازاستادھا، ساخت و س ستيات؛ ترانسفر فوتباليط، مالي بل ، فروشیونيزيتلو

 پر سود یدر مجموع فوتبال را به صنعت .... یسم و شرط بنديتور ھا و صنعت  مختلف و رونق ھتلیھا تورنمنت

 را شكل یجھان یدار هي سرماۀ يغذ تیاصلۀ ، حلقنماينفت و سالح و مخدر و س عيكرده است كه در کنار صنا ليتبد

 جام باشگاه نالي به فورپولي و لالنيث م.آ  کهیھنگام.( دان آن كرده استي را وارد میاران اقتصادمد استيداده و س

 شي با سه گل پالني میاول بازۀ مين.  بودی برلوسکونالنيبه سود م٩ به کي ی بازار شرط بنددندي اروپا رسیھا

 یبرلوسکون.  به ھفتاد شدکي یبند شرط مهي دو نانيدر م. دي رسفي تخفی بیتي قاطعبه اش یافتاد و قھرمان

 گفتن ی برای بود و حرفبازنده چي که سه ھیورپولي برد لی کرد و روئینوي تجارت کازني دالر وارد اونيلي مصديس

 قهي در عرض ده دقورپوليل.  روشن بودجهينت. که چه کند  خود دستور دادیو بالفاصله به مرب. ؛ شرط بستنداشت

برابر آن   ھفتادن؛ي جام نمادکي و فاي فی دالرونيلي م٧٠ۀزي جای به جایبرلوسکون.... و زد قدرتمند سه گل النيبه م

 فقر و لي از دالیکي دياست و شا م بد بوده و حساب و کتابیاضي ریمن از کودک.  زدبي دالر به جونيلي م٣٠٠

 که جناب نخست نيا.  راین حضرت برلوسکوی سود شرط بندديکن داي ضرب ساده پکي است اما شما با نيم ھمفالکت

 ھوادران ی منفغاتي ازتبلیناش  شودی متنوع با فشن ھا متھم مزشي و آمیبه فساد اخالق" یانصاف"ی فقط با بريوز

  .)  استاني در مري نخست وزی بدنامی براستھاي کمونیپا. ديشک نکن.  ستگاي و بوردیگرامش

ركانه ي زیو فوتبال را به ترز. اند  آوردهیان به فوتبال روئياكيمراگر يبارد. یالدي م٢٠٠٧سال . همتحد االتيا - ١٠

م يون دالر به تيلي م٢٥٠ز يرت انگيد بكام با رقم  حيوي دیانتقال جنجال. اند ختهيورد آمي ھالۀبه پشتوان ئی و حرفه

وود به ي از ھالیحي تلویندگيبه نما)  بكامیھا ر برنامهيمد(كروز  شكل گرفته است كه تامیطيراكا در شي امریگالكس

دار يك ديدر ) یچلس(چيم آبرامووي قرارداد بكام خشك نشده است كه تیھنوز امضا. وسته استيپ ن بازار چربيا

 كرده و با تك گل یقه در آن بازيكه بكام فقط پانزده دق–ن مسابقه يو ا.  رفته استیدوستانه به مسابقه با گالكس

م يك و نيش از يب.  استقبال شده استیونيزيتلو یھا  مردم و شبكهی از سو به شدت-تمام شده   ی به نفع چلسیتر جان

كا گفته يمراد بر حضور بكام در يكأبا ت پله. نندينش یون ميزي تلوین  بار پاياول ی برائیكايمراون نفر شھروند يليم

تام . زوده خواھد شدوم افيھزار نفر بر تعداد تماشاگران حاضر در استاد است كه دست كم در ھر مسابقه پانزده

. وود شوندينده  وارد ھاليبتوانند در آ) ھمسر بكام(ا آدامز يكتوريو –د بكام يوين است كه زوج ديب ارخوشيكروز بس

حتا با . كند  را گرمی شرط بندازار ھرگز نتوانست بی كلی بعد از محمدعلئی حرفه ن وزنيكا بوكس سنگيمرادر 

توان  ی ندارد و نمیگاھير كشورھا جايان مردم سايز در مين) ئیكايمر افوتبال (یراگب. سونيلد و تاي فیحضور ھال

 یط فروشيان بليران ورزشگاه آرسنال لندن در جريدانندكه مد یان خوب مئيكايمرا. ن  بوديچندان خوش ب  آنۀنديبه آ

ب ياند به جوون پيليت مسيكصد و بيط دو ھزارپوند، فقط يمت ھر بليپرتغال  با احتساب ق–ل ي برزۀ دوستانۀمسابق
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 ید جام جھانيترد یب.... رد يگ یره را در بر نميغات و غي، تبلیونيزيتلو  از پخشی ناشی كه درآمدھایرقم. اند زده

  .  خواھد كردافي الماروسفي خانم دلي اقتصاد برزئی در شكوفائیسزا نقش  ب٢٠١٤

 که پرداخت یدر آمدۀ در ژوھانسبورگ به محاسب ی جوانی روسپی جنوبیقايآفر ی جام جھاناني روز پس از پاکي

ھزار دالر اضافه بر در آمد گذشته  پانزده . بدک نبودیا . بودندختهي فوتبال دوست به حساب تن او ری ھاستيتور

 کي دي شود و حساب نکرد که عمر مفگزار گرسنه بریقايفرا ھر ھفته دریاو آرزو کرد که جام جھان. بد نبود

 و خدمات متعلق به عي کل صناو ی که دولت و ھتل داران بخش خصوصنيا. ر دو سال استحداکث"سکس ورکر "

 ماندال. ستي دانسته نی زده اند بر کسبي مسابقات به جني چه قدر از ره آورد ایتيو چندمل" یمل"  داران هيسرما

  ." دارم ؛ حوصله ندي کنميرھا ":گفت

  

  :کي ري از تحربعد

 یبرا– آن ی اجتماعیھا ی و حتا شاد– فوتبال یاسي سی اقتصادیماجراھاۀ ذشته از ھمن كه در چند سال گيكوتاه ا

ھا  ده (یون تومانيلي چھارصد وھفتصد میھا  به جا مانده است و رقمیدر پ ی پیھا  شكستۀران فقط غصيمردم ا

 البته ده ھا ھزار برابر   وئی  حرفهۀسنديگر و نو ضاً پژوھشيك استاد تمام وقت دانشگاه وايبرابر درآمد تمام عمر 

ارقام  . ارزشی ب٣درجه  ستي چند فوتبالیبرا...) رهي و غی و لوله سازیکارگران نساجۀ  افتادقيتعو یدستمزدھا

 اتوبوس درھم یاديو البته تعداد ز.  بخردیشخص  تواند جتی کوتوله که به اذعان خود می فالن مربی برایارديليم

  ........ ندي بی را در حبس مشيکايسندۀ ري مدتأي ھیھنوز اکثر اعضا  کهیران  شركت واحد اتوبوسیشكسته برا

  

  : دوريبعد از تحر

  . رھا شدنداباني در بی به علت فقر مالماري بچند

  . گرفتی تومان از تراکتور سازونيلي م٩٠٠ فصل ھفت ھشت ماھه کيی  برائی قلعه نوريام

  . مردیگخاطر گرسن  تھران بهري پرفتگر

  . اش افتادمي تومان خرج کرد و تارديلي مستي فصل بکي ی براني آذلي استميت اردريليولترا م اصاحب

  : نوشت١٨٤٤ کارل مارکس در سال و

 . صاحب آنی ھا و قدرت ھایگژيو:  من استی ذاتی ھا و قدرتھایگژيو  قدرت پول ، حدود قدرت من است؛حدود

زشت  . شودی نمنيي من تعتي بر اساس فردنجام دادنش ھستم ابداً که قادر به ا  آن چه که ھستم و آن چهنيبنا بر ا

آن ۀ قدرت بازدارند  ،ی اثر زشتراي زستم؛ي زشت ننيبنا بر ا.  زنان را بخرمنيباتري خود زی براتوانم یھستم اما م

. رام دارداما پول و طبعا صاحب آن عزت و احت  ھستمهي و سفزي ھمه چیآدم رذل ، دغل، ب.  شودیبا پول خنثا م ،

 هيآدم سف . ھستمی است که آدم درست کارني فرض بر انيبنا بر ا  دھدی نجات میپول مرا از زحمت دغل کار

   است؟هي ؛ آن وقت چه طور صاحبش سفزھاستيچۀ کل ھم ھستم اما اگر پول عقل


