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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۵ جون ١٨
  

  "فيفا" رشوه خواری در ۀدر حاشي
  جھانی و دادستان جھانیپوليسامپرياليسم امريکا 

 ھانسياستی برای تحکيم سرکردگی و قلدری در ج 

  

بر پا شد که انگيزه ) فيفا( به يکباره جنجالی بر سر رشوه خواری در فدراسيون جھانی فوتبال٢٠١۵ جون ماه در آغاز

، دادستان سابق نيويورک و وزير دادگستری )Loretta Lynch"(لورتا لينچ"انم خ. ھای آن بسيار جالب توجه است

، اسنادی منتشر نمود که ادعا داشت بر سر واگذاری حقوق برگزاری مسابقات جھانی فوتبال به قطر و امريکاکنونی 

  . روسيه رشوه پردازی شده است

 افتادند تا برگزاری اين مسابقات را در قطر و  مطبوعات و خبرگزاری ھای جھان ھمزمان و ھماھنگ به کارًفورا

  .روسيه منع نمايند

اظھار داشت که امکان ملغی کردن قرارداد ) Domenico Scala"(دومنيکو اسکاال"آقای " فيفا"رئيس موقت 

جای شگفتی .  در صورت اثبات رشوه خواری منتفی نيست٢٠٢٢ و روسيه ٢٠١٨برگزاری فوتبال جام جھانی در قطر 

َطر بود و در انتخابات َ در رقابت دريافت حق برگزاری جام جھانی فوتبال، رقيب ق٢٠١٠ در سال امريکا که نيست

  . پنھان تا به امروز نيز صدايش در نيآمده بودۀشکست خورد و با کين

  خشک نشده بود، معلوم شد، حق برگزاری جامھای جھانی در پاريس،امريکا دادگستر وزير ۀھنوز مرکب ادعانام

 شورايعالی جلسۀ زالند نو برای خروج به موقع از ۀن با رشوه دادن به نماينديفريقای جنوبی و به احتمال قوی در برلا

ھا و يا نشمردن آراء داده شده به مراکش برای گزينش المان آراء به نفع ۀی، برای اعمال نفوذ در نتيجأدر ھنگام اخذ ر

 سند ننگين ديگری برمال ،ِھا در اين رسوائی اخيرالماندر مورد تقلب . ستفريقای جنوبی با رشوه دھی صورت گرفته اا

گرھارد " تسليحاتی اين کشور با عربستان سعودی در زمان حکومت ۀ و توافقنامالمان ٢٠٠۶شده که به جام جھانی 

  .سوسيال دموکرات ارتباط دارد" شرودر
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 جديدی برداشت که در يک سوی آن ئیه از رسوا تلگراف چاپ انگليس پردۀروزنام: "بر اساس گزارش مطبوعات

بر اساس اين خبر، عربستان در قبال موافقت برلين با امضای .  و در طرف ديگر کشور عربستان قرار داردالمانکشور 

 المان به کشور ٢٠٠۶با رياض، از واگذاری ميزبانی جام جھانی سال » آر پی جی« عدد ١٠٠٠يک توافقنامه ارسال 

  .بودحمايت کرده 

آمده است مقام ھای سويسی اعالم کردند در ھمان روزی که گروھی " بيلد"ی المان ۀ اين خبر به نقل از روزنامۀدر ادام

 بازداشت شدند در ساختمانی که پيش از اين امريکابر اساس کيفرخواست دادگاھی در " فيفا "ۀاز مقام ھای عالی رتب

و اين ." يافته اند که متعلق به مکان برگزاری دو جام جھانی بعدی استآژانس بازاريابی ورزشی بود به اسنادی دست 

  .ھنوز از نتايج سحر است

فوتبال " دوستی"که با اسلحه برای کشتار مردم به دست ارتجاع عربستان سعودی، پرچم  چه فضاحتی بزرگتر تر از اين

رچمدار ضد رشوه خواری در مقابل دوربينھای سخن راند و به عنوان پ" المان تابستان ۀحماس"ملل را برافراشت و از 

محکوم کرده، درخواست اصالحات نمود و خواست نفوذ " فيفا"رسانه ھای گروھی ظاھر شد و رشوه خواری را در 

  . را به ميان آورد" فيفا"بيشتر در 

روشن . ابل اثبات نيستکه ساير فدراسيونھای فوتبال جھانی برای دريافت اين حقوق، قانونی رفتار کرده باشند، ق  اين

 امر اتفاقی نبوده و با خرواری از انگيزه ارجنتايناست که انجام مسابقات جھانی فوتبال بعد از کودتای سرھنگان در 

ِکه اسرائيل که يک کشور آسيائی مصنوعی است، در جام جھانی فوتبال اروپا  اين. ھای سياسی و مالی ھمراه بوده است ِ
 امری سياسی و قانونی من درآوردی ًممالک مسلمان و يا مترقی آسيا بايکوت نشود، صرفاشرکت می کند تا از طرف 

  .  اسرائيل و مخالف علم جغرافيای جھان استۀبرای قد و قوار

 که وجدانش از برده داری در قطر و اخبار وحشتناکی که از آنجا به گوشش رسيده امريکااما اين خانم وزير دادگستر 

به گزارش اکو ويژن به نقل از يورونيوز، "چه اسنادی استناد می کند به اين موضوع بر می گردد که شده به " ناراحت"

 ۀ اتحادي(Concacaf)و رئيس پيشين کنفدراسيون کونکاکاف" فيفا"، عضو سابق )Chuck Blazer"(چاک بليزر"

برای دو " فيفا"ی برخی از مقامات به دريافت رشوه از سو.  و دريای کارائيبامريکای شمال و مرکزی ئفوتبال قاره 

در حاليست " فيفا"فاش شدن اين موضوع از سوی عضو سابق . فريقای جنوبی اعتراف کرده استاجام جھانی فرانسه و 

  . مطرح بود٢٠٢٢ و ٢٠١٨که تاکنون بحث تنھا بر سر دريافت رشوه برای بازيھای جام جھانی 

 و ١٩٩٨ جنوبی ميزبانی بازی ھای جام جھانی فوتبال در سال ھای فريقایابنا به اعتراف چاک بليزر، فرانسه و 

  .به دست آورده اند" فيفا"والن ؤ را با پرداخت رشوه به مس٢٠١٠

تحت فشار بوده و از جلسات و " اف بی آی"، از سوی ٢٠١٣گفته می شود چاک بليزر، به دليل فرار مالياتی در سال 

از طريق ضبط " اف بی آی"ھمکاری وی با .  جاسوسی می کرده استامريکا فدرال پوليسبرای " فيفا"مسائل داخلی 

طی روزھای گذشته در زوريخ و آنھم در " فيفا"مکالمات مقامات اين کنفدراسيون، موجب دستگيری تعدادی از مقامات 

  ."آستانۀ کنگرۀ ساالنۀ اين فدراسيون شد

 وئی قرار داشته و برای آنھا توسط دستگاه ضبط صوت امريکا  تحت فشار مقامات،تا اينجا معلوم شده که اين آقای شاھد

 در اروپا و ھر کشور متمدن ديگری ممنوع امريکا وزير دادگستریاين اقدامات . جاسوسی می کرده استدوربين مخفی 

اين روش شبيه روش حکومتھائی نظير جمھوری سرمايه داری اسالمی ايران است که به ھيچ موازين حقوقی، . است

شاھدی که تحت فشار سند و آنھم به صورت غير قانونی و با فريب افراد جمع . القی و ضوابط جھانی پايبند نيستاخ

 که خود بايد مدافع اجرای بی نقص قوانين یدولت. د، اقدامش غير قانونی و بايد مورد پيگرد قضائی قرار گيردکنآوری 

 چنين دولتی ديگر مشروعيت رسيدگی به جرايم ديگران را .باشد خودش مجاز نيست به اقدامات تبھکارانه دست زند
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نی کسی را اگر به ولفي تۀدر اروپا شما حق نداريد مکالم. ندارد و تمام سامان حقوق يک گشور را به زير پرسش می برد

ھای دنيائی را تصور کنيد که دستگاھ. چنين اسنادی در دادگاه فاقد ارزش حقوقی است.  ضبط کنيد،وی اطالع ندھيد

مدعی حمايت از حقوق مردم و گسترش عدالت خودشان با فشار و تقلب، با توسل به نقض قانون و تبھکاری به جمع 

امنيت قضائی وجود ندارد و ھر کس از پرونده سازی، حتی در حريم روشن است که در اين دنيا . آوری مدرک بپردازند

ولی . اين روش را می توان با بدترين روشھای استبدادھای خودکامه قياس کرد. خصوصی خويش نيز وحشت دارد

ھمه  نه تنھا از اين روشن تبھکارانه حمايت می کند، بلکه اين روش خودکامه و حقوقی خويش را به امريکاامپرياليسم 

  . استدادستان کل جھانوزير دادگستری و " لورتا لينچ"ممالک جھان تسری داده و تحميل می کند و تو گوئی خانم 

يس را که کشوری امريکا در پيگرد رشوه گيری در سو وی با وقاحت و طلبکاری ھر چه بيشتر دليل دخالت امپرياليسم 

ِح داد و توجيه کرد که مرتشی برای دريافت رشوه سفری به  ندارد، چنين توضيامريکادر قلب اروپاست و ربطی به  َ ُ
ئی صورت گرفته است و امريکا دالر اقامت نموده و رشوه به وی با امريکا کرده و در ھتلی در داخل خاک امريکا

به اين ترتيب زمينه .  صورت پذيردامريکا ۀ قضائيۀ ضد وی اعالم جرمی از جانب قوهھمين مدارک کافی است تا ب

جوگر  و ئی خريد و فروش کند و يا از جستامريکا دالر در جھان که با امريکارای پيگرد ھر فرد نامطلوب از نظر ب

 تارنماھایخويش را با استفاده از نرم افزارھا و يا ) ميل- ای(تفاده نموده و پست ھای الکترونيکاس" گوگل"و يا " ياھو"

زيرا . ئی قرار می گيردامريکا تارعنکبوتی پيگردھای قضائی ۀ شبکدربه بعد ئی ارسال دارد از اين امريکاشرکتھای 

امپرياليسم .  نيز بر سر جنجال اخير ھمين استامريکاھدف امپرياليسم .  عبور کرده استامريکاکه از فضای مجازی 

کند و آنھم  جھان را بازی می کرد حال می خواھد نقش دادستان کل جھان را نيز بازی پوليس که تا کنون نقش امريکا

خواھد به جرايم مربوط به يفری جھانی در الھه را چنانچه بدر وضعيتی که اين کشور حتی دادگاه امپرياليستی ک

  . قبول ندارد، رسيدگی کندامريکاجنايات جنگی 

 ئی ھا از نارضائی و نفرت مردم عليه رشوه خواری و چپاول استفاده می کنند، نه برای جلوگيری از چپاول،امريکا 

زشتکاری . که ساير نيات شوم خويش را به ذھنيت عمومی و قابل ھضم برای ھمه مردم جھان بدل نمايند بلکه برای اين

.  به يک امر عادی، متداول و قابل فھم برای ھمه تبديل گرددامريکابه امری بديھی بدل شود، نقض قانون از جانب 

 به صرف ادعا، امريکا به اين نتيجه برسند که امپرياليسم ئی عوض شود و ھمهامريکاذھنيت جھان برای اعمال زشت 

ھمه کس تا کنون می دانست که در دستگاه فوتبال جھانی رشوه دھی و . محق بوده و مجاز به ارتکاب ھر توحشی است

ھمه کس می دانست که برده داری و توحش در کشور قطر که نه سنت فوتبال در آنجا . رشوه خواری مرسوم است

اشته و دارد و نه حقوق بشر در آنجا رعايت می شود و نه برگزاری فوتبال در تابستان در آنجا مقدور است، نه وجود د

کاشفان "يکباره اين مقدار ه پس چه شده که ب. دست آمده استه با کار اقناعی ميان نمايندگان، بلکه با زور رشوه ب

  َطر بردارند؟َ قِحقايق در دنيا پيدا شده اند تا پرده از روی "جديد

 درآمد اقتصادی برای اين ممالک برگزار دالر ميلياردھا ًداليل اين امر را که با اين ھمه رياکاری ھمراه است و طبيعتا

  :کننده ھمراه دارد می توان چنين خالصه کرد

ت و بنيادھای سساؤ مۀ قوانين کنگره و حقوقی خويش را به ھمه کشورھای جھان، به ھمامريکاکه امپرياليسم  نخست اين

ممالکی که به اين زورگوئی .  می دھد قرار"ُحسن"و " َشر"جھان تحميل می کند و تنھا اين قوانين را مالک تشخيص 

 ممکن، بلکه مشکل غيرتمکين کنند به بدعتی تن در داده اند که شانه خالی کردن از زير بار آن در آينده برايشان اگرنه 

 دادستان ۀ جھان می داند و بدان عمل می کند، بلکه خرقپوليس نه تنھا خود را امريکاسم در يک کالم امپريالي. خواھد بود

  .دوش انداخته استه کل جھان را نيز ب
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 و امپرياليسم زبون و مفلوک روسيه در ممالک سوريه، امريکاکه تضاد ميان امپرياليسم متھاجم و جنايتکار  دوم اين

تشديد شده، ممانعت از برگزاری جام جھانی فوتبال در ... مکاری با بريکس وعراق، ايران، افغانستان، اوکرائين، ھ

 امپرياليسم ۀبخشی از سياست سلطه جوياننيز  اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک اين کشور ۀروسيه و تالش برای محاصر

  .برقصند... ان و به ساز اوباما و جرج بوش و يا ريگکند کهتمام جھان را وادارتا ست که تالش می کند امريکا

ُکه اختالفات عربستان سعودی و قطر بر سر حمايت قطر از اخوان المسلمين در مصر و  جنگ داخلی در ليبي سوم اين  اَ

ُتشديد شده است و گوشمالی به قطر که در چارچوب منافع امپرياليسم   در منطقه گام گذارده و پای خويش را از امريکاَ

  .ھن نيست، دور از ذنھادهگليمش فرا تر 

َ منفی قطر در اذھان عمومی زمينۀاز اين گذشته طرح نمون َ  الغای حق برگزاری مسابقات جام جھانی در روسيه را ۀِ

َاتخاذ تصميم در مورد خود قطر را با اين بھانه باز می گذارد ۀ بھتر فراھم، توجيه و منحرف می کند، ولی ھميشه نتيج َ

منتفی است و فقط بايد به تحريم مسابقات " هسفانأمت"ت برای يافتن جای جديد که به علت پيشرفت تدارکات و کمبود وق

  .در روسيه تن در دھيم

 البته به اين استدالالت گزينشی و با انگيزه ھای مشکوک يک استدالل سياسی عوام پسند نيز اضافه می شود که گويا 

َتحريم جام فوتبال در قطر و انصراف از برگزاری آن می تواند د  تبليغاتی ۀ ضد ما برانگيزد و اين زمينهنيای اسالم را بَ

غرب به علت دشمنی با اسالم پرونده سازی می کند و می خواھد جام جھانی در : را به تروريستھا بدھد که مدعی شوند

َقطر را در خدمت منافع اسرائيل و غرب  د، مسابقات  سياسی عوام پسنلآنوقت با استناد به ھمين تنھا استدال.  کندمنتفیَ

 و حتی اگر موفق نشوند پرچم تحريم را بلند جلو می گيرندجام جھانی در قطر برگزار شده و در روسيه از برگزاری آن 

  .می کنند

ولی . ما ورزش بی طرف نداريم.  حزب ما ھميشه گفته است و تکرار می کند که ورزش نيز يک امر سياسی است

تا امپرياليستھا در سرنوشت دنيا . ی ملتھا و نه ايجاد دشمنی ميان آنھا باشدسياست ورزشی ھميشه بايد در خدمت دوست

به نظر . دخالت می کنند بذر نفاق و دشمنی را ميان خلقھا و ملتھای جھان می پاشند و وضع بھتر از اين نخواھد بود

 را روشن کرد که امريکاسم نقش امپريالي" فيفا" رشوه خواری ھای متداول در ورزش و در یحزب ما بايد در عين افشا

اين امپرياليسم ھمه دستآوردھای دموکراتيک بشريت را در زير پای . خطرش بيش از رشوه دھی و رشوه خواری است

 آنان ۀاز چھرخوب است نقاب . َش سرمنشاء رشوه دھی و رشوه خواری و شر در جھان استودخود له می کند و خ

    .برداريم

  

  )توفان(حزب کارايران

  اد ماه ھزار وسيصد ونود وچھار خورشيدیخرد

www.toufan.org 

 


