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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

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ٢۵
  

  ! اراده  و زدودن موانع است وترين چيز داشتن عالقهمھم
  

 شکی نيست که اين ورزش امروز به .ًفوتبال، با توجه به تاريخ تقريبا يک قرن گذشته ورزشی است متعلق به اروپا

مندی خاصی به اين ورزش اھتمام می ه ورزش دوست داشتنی ھمۀ مردم کرۀ زمين تبديل شده است و ھر ملتی با عالق

ورزد و کوشش زياد می نمايد، چه در سطح مملکت و چه در سطح منطقه و جھان تا تيم ھای فوتبال شان در مسابقات 

 ھمتگماری ھای سائر کشور ۀند و برندۀ جام اروپا و جام جھانی فوتبال گردند، اما باوجود ھممنطقه ئی و جھانی راه ياب

ھای جھان، تا جائی که ديده شده است کشورھای اروپائی يگانه کشورھائی ھستند که ھميشه، به غير از سه ـ چھار باری 

 جھانی شده اند، ھم در مسابقات جام اروپا و که کشورھای آرژانتين و برازيل و مکسيکو از امريکای التين قھرمان جام

  . گرفته اندیھم در مسابقات جام جھانی، جام  را از آن خود ساخته و با شادی و غرور بر سکوی قھرمانی جا

در اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی به رحمت ايزد رفته و اقمارش، تا زمانی که اقتصاد دولتی بود، يعنی تا زمانی 

ياست ھای اقتصادی و برنامه ريزی ھای سياسی ـ اجتماعی، از جمله فعاليت ھای ورزشی مديريت که دولت بر س

، و تا حدودی ھم ...ِداشت، بعضی از ورزش ھا، مانند مشت زنی و زيبائی اندام و کک بوکس و کاراته و کشتی کچ و 

نوان ورزش ھای رسمی و طرف عالقۀ فوتبال، از آن جائی که ورزش ھای جھان سرمايه داری پنداشته می شدند، به ع

  . دولت و به تأسی از آن مورد عالقۀ مردم اين کشور ھا شناخته نمی شدند

مند نداشت و ه اين سخن البته بدان معنا نيست که ورزش فوتبال و مسابقات فوتبال در اين کشورھا به ھيچ وجه عالق

رگز برگزار نمی شد، بلکه ھدف از اين سخن اين است که مسابقات بازی فوتبال در اين کشور ھا و ميان اين کشورھا ھ

، به ھنگری يا پولندی مانند ئکشورھا.  خاص و الزم حکومت ھای اين کشورھا بی نصيب بوده استهاين ورزش از توج

طور مثال، که از جمله کشورھای روی ھمرفته کوچک و عقب مانده از نظر صنعت و کشاوری و سائر فنون و علوم 

ًاقمار شوروی بودند و از ھر لحاظ  به برادر بزرگ اتکاء داشتند، ابدا عالقه و توان مالی شان در حدی نبود در زمرۀ 

 و ھمت بگمارند تا بدان قادر شوند که در مسابقات جام اروپا  که به اين ورزش طوری که الزم است عالقه نشان بدھند

  .يا جام جھانی فوتبال اشتراک نمايند

د شدن اقمار اين کشور، شيوع دموکراسی ليبرال، آزادی فردی، فرو ريختن مرز ھا ميان اروپای سقوط شوروی، آزا

شرقی و غربی، رواج اقتصاد بازار در اين کشور ھا، از سر گيری تجارت و داد و ستد مالی و پولی ميان کشور ھای 

و شد گردشگران کشور ھای اروپای شرقی شامل در پيمان وارسا و کشور ھای پيمان ناتو، رشد اقتصادی و باالخره آمد 
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ی که کشور ھا با استفاده از آزادئ سبب شد که مردم اين ،به اروپای غربی و امريکا و سائر کشورھای جھان و بالعکس

تمايالت فرو خفتۀ خويش را در اين زمينه بيدار ساخته بھبود و رونق ] مرفوع شدن تشبث ھای دولتی[ميسر شده بود 

  .ببخشند

 که در مسابقه ای ھمراه با تيم قوی پرتگال با بازی ھنگریويژه تيم فوتبال ه لبانی و پولند، باھای تيم ھای فوتبال بازی 

تا آخر شانه به شانه پيش رفت، به شکلی که موجبات " کريستين رونالدو"کنان بسيار برجسته و نامدار و باد پا، مانند 

  . ز انتظار به دور بوداوقات تلخی و خشم رونالدو را فراھم کرد، ا

 در مسابقات موجود جام اروپا به مدارج عالی دست پيدا کنند و ھنگری و يا پولندلبانی يا اپيش بينی اين امر که تيم ھای 

برندۀ جام قھرمانی فوتبال امسال اروپا شوند، به احتمال زياد پيش بينيی نيست که به حقيقت بپيوندد، اما رسيدن به مقام 

 در بازی با تيم قوی پرتگال مساويانه پيش ھنگریچندان مشھور تيمی نارت که طدا کردن اين مھارت و شموجود و پي

برود و نگذارد تيم نيرومند کشور پرتگال در دور اول بازی ھای اين مسابقه بر آن ھا پيروز شود، خود امری است که 

 ولی اين تصور، با ھمه دوری آن از به حقيقت پيوستن، به حقيقت پيوست تصور آن برای خيلی از انسان ھا محال بود،

، ٣ بر ٣ دقيقه بازی ـ در دو مرحله ـ بدون داشتن امتياز بر يک ديگر، ٩۵ًو تيم ھای اين دو کشور بعد از تقريبا 

  . مساويانه بازی را به پايان رساندند

ن است که چطور کشور کوچکی که  دھه ھا از نگاه اقتصادی مسأله و سؤال اصلی که در اين نوشته مورد نظر است، اي

محتاج به شوروی، که تا سی سال قبل حتی قادر نبود شائستگی راه ... و نظامی و صنعتی و کشاورزی و فناوری و

دا يافتن و شموليت در مسابقات جام اروپا و جام جھانی را از خود بروز بدھد، تا اين حد در فوتبال چيرگی و مھارت پي

  :کند و باال برود که در مسابقات جام اروپا راه پيدا کند و در برابر تيم نيرومندی مثل پرتگال بايستد؟ جواب ساده است

  .ـ داشتن عالقه و اراده١

  .ـ زدودن موانع، خود ساخته يا ساختۀ ديگران٢

  .آ ايجاد پيوند قوی و محکم ميان اعضای تيم٣

 بنيۀ دفاعی کشور، بی نياز شدن تعرصه ھای مختلف، به ويژه درعرصۀ تقويسه چيزی که متأسفانه در کشور ما در

از ديگران، کوتاه کردن دست ھای چرکين و غرض آلودی که به سوی کشور ما دراز شده است و باالخره برآمدن از 

  . کمتر بدان توجه شده است،به اوج خوشبختی و دوستی و  يگانگیو رسيدن قعر بدبختی و خصومت و تفرقه 

در زندگی ھر جھش، در ھر زمينه و از سوی ھر کسی که صورت بگيرد، و ھر رويدادی، برای خردمندان درسھائی 

  . ھستند که می شود از آن ھا به نفع خويش و برای بھبود زندگی فردی و جمعی خود استفاده کرد

 با گذشتۀ بسيار نامعلوم که کشورھای کوچکی امروز در جھان وجود دارند، بعضی ھا با جمعيت بسيار کم و برخی

 دارند؛ طوری که با خيره سری و بدون توجه به قوانين بين المللی و و قوئی قرارامروز درموضع بسيار مطمئن 

 به راھی روان ھستند Tمراعات حق و حقوق ديگران و سرزنش ھای جھانی، مخالف خواست و تقاضای ده ھا کشور

ًچنين امری را بايد جدی گرفت و بايد جدا .  نشده است جلو آن ھا را بگيردکه خود می خواھند و کسی ھم ھنوز قادر

  !بدان توجه کرد

ِدرک ضرورت داشتن اين خصوصيات مثبت و خوب، يعنی داشتن عالقه به زندگی شاد و کامياب، اراده برای رسيدن ِ 

زندگی موفق موجود است و ی که در راه توسعه و پيشرفت به سوی داشتن يک به چنين زندگی، زدودن ھمه موانع

باالخره درک ضرورت پيوند مستحکم و قوی ميان يک يک از اعضای جامعه و يک يک از اقوام و مليت ھای موجود 

  .در يک کشور، در جھان پرتالطمی که ما امروز زندگی می کنيم، نيازی است بسيار مھم، جدی و حياتی
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مکان ميسر است که با عالقه به پيروزی و ايجاد پيوند مستحکم و قوی  اين اھنگریًاگر برای تيم تقريبا گم نام و ضعيف 

 قوی خود را به مقامی برساند که در برابر يکی از قوی ترين تيم ھای فوتبال ۀميان تک تک اعضای تيم و داشتن اراد

ۀ واقعی نسبت به وطن جھان با اطمينانی ناشی از يقين قرار بگيرد، آيا برای ما اين امکان ميسر نيست که با خلق عالق

 بياوريم که در برابر کشور را به وجود" تيم بزرگی" افراد و اقوام کشور ۀدر خود و ارادۀ آھنين و ايجاد وحدت ميان ھم

ازپاچه "ی مانند پاکستان قرار گيرد و از حق مشروع و تاريخی خود دفاع کند؟ پاکستانی که امروز به اصطالح زورگوئ

 کند که روابط تان را با ھند به پائين ترين سطح ممکن برسانيد، از سرزمين اين طرف خط و به ما حکم می" کشيده

به روی ما باز کنيد " تکس و تعرفه"ديورند صرف نظر کنيد، راه ھای ترانزيت به کشور ھای آسيای ميانه را با حداقل 

ير ، در غ...پيدا می کند خود داری نمائيد وو از ايجاد بند ھای برق بر روی دريا ھائی که آب آن ھا به پاکستان جريان 

  !يدآن ھر چه ديديد از خود ديده ا

آری، بايد از ھر پيش آمدی پند و عبرت گرفت و به تک تک ساعت که گذشت زمان را به ما حالی می کند، گوش داد، 

 نياز به ديگران و در غير آن ھيچ چيز عوض نمی شود و ھمين ما خواھيم بود با ھمه ضعف و بيچاری و وابستگی و

  ...  خوردن ھای قلدرانه از دست پاکستان و ايران و" پس گردنی"ھمين 

 ٢۴/٠۶/٢٠١۶  

   

  

   

       

   

    

 

 
 


