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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ مارچ ١٨
  

  فوتبال و سياست
   در استکھلمسويدن تيم فوتبال ايران و ۀ برخورد به مسابقۀدر حاشي

  

 ١١ - ٢٠١۵ چ مار٣١شنبه  ده است تا در روز سه، از تيم ملی فوتبال ايران دعوت کرسويدنفدراسيون ملی فوتبال  

با اين مسابقه، تيم فوتبال ايران . استکھلم در مقابل ھم قرار گيرند» فرندز آرنا« ھزار نفری ۵٠ در استاديوم ١٣٩۴فروردين 

ھای ملی فوتبال  شود تاکنون حدود سی ھزار بليت مسابقه مابين تيم گفته می. نود و چھارمين تيم ملی فوتبال جھان خواھد شد

  .، به فروش رفته استسويدنايران و 

 سويدن جھان و سه پله باالتر از ٤٢ ، تيم ملی فوتبال ايران در رده)فيفا(فدراسيون جھانی فوتبال بندی تازه در رده

 .است  را به خود اختصاص داده ٤٥ بندی رتبه  در اين ردهسويدن. است قرار گرفته 

 .اند ھای نخست تا سوم را به خود اختصاص داده  و کلمبيا ردهرجنتاينا، لمانافوتبال ھای ملی  بندی فيفا تيم در رده

  .شود ھا انجام می ھا در جام جھانی و يا در جام ملت ھا و نيز حضور آن ھای آن ھا براساس بازی بندی تيم رده

  

ھای  مخالف و موافق زيادی در رسانهھای   در استکھلم، بحثسويدندر پی انتشار خبر مسابقه تيم فوتبال ايران و تيم  

، به ويژه جواب به اين مسألهھدف اين مطلب نيز پرداختن به اين . ی و ايرانی به ويژه راديو ھمبستگی راه افتاده استسويدن

 که آيا ورزش به ويژه فوتبال يک حرکت تفريحی و اجتماعی است يا به يک ابزار اقتصادی و سياسی و تبليغاتی سؤال

  داری تبديل شده است؟ ھای سرمايه داران و حکومت سرمايه
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 اين فوتبال ملی تيم مسابقه برگزاری به نسبت چپ، حزب از سويدن پارلمان زن نمايندگان از يکی کاکاباوه، آمينه

 .است کرده انتقاد ايران با کشور

 فوتبال فدراسيون از آن در که هکرد منتشر کاکاباوه آمينه از ای مقاله ،سويدن »Aftonbladet   بالدت افتون« روزنامه

  .کند لغو را سويدن - ايران ملی ھای تيم مارچ ماه اواخر دوستانه بازی که کرده درخواست سويدن

 ديکتاتوری لوای تحت ايران جامعه در« :است نوشته ايران، در زنان وضعيت به اشاره با خود مقاله اين در وی

 اگر «».است ممنوع باشند حاضر آن در مردان که ورزشی ھای وماستادي در زنان حضور روحانيون، گونه فاشيسم

 ».داشتند نمی را آن در حضور حق زنان شد می برگزار ايران در مسابقه اين

 اين صورت ھر در اگر که کند می تأکيد زمان ھم بازی، اين لغو برای سويدن فوتبال فدراسيون از تقاضا ضمن آمينه،

  .گردد پنھان نبايد ايران در فساد و انسان حقوق و اعدام ھا، زندان در تجاوز و کنجهش حقيقت اما شود،  برگزار بازی

 از بيش را سويدن جامعه عمومی افکار و يافته وسيعی انعکاس زبان فارسی و یسويدن ھای رسانه در آمينه مقاله اين

 ايران اسالمی حکومت ھای بیال ميان، اين در البته .است کرده ايران، اسالمی حکومت جنسی آپارتايد متوجه پيش

 .اند شده برآشفته شدت به آمينه مقاله اين از ھا ليبرال چنين ھم و ،سويدن در

ھای اين ديدار دوستانه  چنين در گزارشی به بررسی جنبه ، ھمسويدن »Aftonbladet   بالدت افتون« پايگاه اينترنتی

 .برگزار کند و اين ديدار بايد لغو شود نبايد با ايران ديدار دوستانه سويدنپرداخته و معتقد است 

ی پيش از ديدار با ايران، با نگاه منفی به اين ديدار معتقد است جريانات سياسی و سويدننگار  سيمون بانک روزنامه

  .غيرفوتبالی را بايد در برگزاری اين ديدار دوستانه در نظر گرفت

 

رزش اجتماعی و سرگرمی و تفريح سالم است يا سياست و  مھم مطرح است که آيا فوتبال وسؤالدر اين ميان اين 

ھاست که مسابقات فوتبال، به  چرا که مدت. ترديد فوتبال ورزش است ولی فقط به ورزش محدود نيست بی تجارت؟

يه عبارت ديگر، . داری و تبليغات ناسيوناليستی و نژادپرستی تبديل شده است يک تجارت بزرگ برای سرمايه

در واقع گرايشات ناسيوناليست . شود ھای رقابتی برگزار می اد با قدرت و حاکميت و سرمايه در ميدانفوتبال در اتح

  . کنند ھای تجاری و تبليغی و سياسی می استفاده ھای حاکم و کاپيتاليسم از فوتبال سوء و نژادپرست و قدرت

اما . استی دايمی مردم سراسر جھان شده ھای اجتماعی، به ويژه تلويزيون، فوتبال بخشی از سرگرم اکنون با شبکه

ھايشان چه  ھا و باشگاه ھای فوتبال و در اين که در رياست اين تيم بسياری از بينندگان اين مسابقات، از پشت پرده تيم

  .خبرند دھد، بی وقايعی رخ می
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ھا انسان ديگر  ند و ميليونکن شکافد گاھی تا حد ديوانگی شادمانی می ھا نفر وقتی توپی دروازه حريف را می ميليون

  . شود زيکی شديد نيز کشيده می و حتی درگيری فئیشوند، گاھی کار به ناسزاگو به ھمان نسبت غمگين می

طلب و  ھای خشونت کتاتوری مانند حکومت اسالمی، ھنگام مسابقات گروهباشگاه ھای ورزشی و حکومت ھای دي

ھا  آن. شوند برند و عامل درگيری و خشونت و نژاپرستی می ات میھای مسابق نژادپرست طرفدار خود را به ميدان

ھا، دست به خشونت و تخريب اموال عمومی  ھا و متروھا و بارھا و کافه حتی پس از پايان مسابقات، در خيابان

  .زنند می

 اتھام  بهئیليس انگليس جان تری کاپيتان چلسی و تيم ملی انگليس را به بازجوو بود که پ٢٠١١مبر دوم نو

لم در ف. ار دو تيم لندنی فرا خواندنز پارک رنجرز طی ديدئيھای نژادپرستانه عليه آنتون فرديناند بازيکن کو عتاب

تری در دادگاه . خطاب کرده بود…» سياه لعنتی« نشان داده شده در دادگاه تری خطاب به فرديناند او را ئیويدئو

او در دادگاه اوليه » خواندم؟… کنی من تو را سياه لعنتی فکر میھی آنتون «… : گفت از فرديناند پرسيده بود

 فابيو کاپلو از تيم ئیآن چه سرانجام به جدا(  بازوبند کاپيتانی را از او گرفتند٢٠١٣ روریبمحکوم شد و در سوم ف

 نژادپرستی محکوم آن چه سرانجام او را به دشنام دادن و نه. تر شدند ھای بعدی طوالنی دادگاه). ملی انگليس انجاميد

ولی . فر به ارمغان آورد يک رکورد ص-  ھزار پوندی ٢٢٠کرد و برای تری چھار جلسه محروميت و جريمه مالی 

ھای  ام سوارز بازيکن ليورپول در ھمان دوران برای دشنئیلو.  محروميت او مورد انتقاد قرار گرفتهچھار جلس

پس از آن بود .  جلسه محروميت روبرو شده بود٨نچستر يونايتد با را مدافع سياھپوست مينژادپرستانه به پاتريس او

اين که تری ھرگز شخصا از فرديناند .  تری و چلسی را مورد انتقاد شديد قرار دادندئیھای بريتانيا که رسانه

تری . رفتعذرخواھی نکرد و اين که باشگاه چلسی به حمايتش از تری ادامه داد و بازوبند کاپيتانی تيم را از او نگ

 .ھمان روزھا با تيم ملی وداع کرد

، شھروند پاريسی از سر کار خود به خانه بر (Brit Paul Nolan) «بری پول نوالن«، ٢٠١۵ روریبھفدھم ف

، در اولين دور از مسابقه ھای »چلسی«ميزبان تيم لندنِی » پاريس سن ژرمن«خبر از آن که تيم فوتبال  گشت بی  می

  .است» پاھای ارو جام باشگاه«

رفت، می بيند گروھی از ھواداران   به خانه می (Richelieu-Drouot) «ريچيليو درو«نوالن که از ايستگاه مترو 

پرتاب کرده و به زور مردم را از قطار پياده  ھا سکه کنند؛ آن  زنند و تھديد می  دھند، فرياد می  تيم چلسی فحش می

  .کردند می

. گيرد لم مین خود مخفيانه فولفيبار و مشمئزکننده به شدت ناراحت شده بود، با ت نتنوالن که از اين صحنه ھای خشو

 از ھوادارانی که يک ئیھا ھا قرار گرفتند؛ صحنه  در سراسر جھان در سر فصل خبر   که او ثبت کرده،ئیتصويرھا

تيم، ما نژاد پرستيم، ما اينيم، اين ما نژاد پرس«: زنند  اندازند و فرياد می  مرد سياه پوست را از واگن قطار بيرون می

   ».جوری ھستيم

شود تا موضوعی  کند بلکه موجب می  را بر مال می  که نوالن پخش کرد، نه تنھا يک نمونه آشکار نژادپرستیئی ويديو

 و يتمسؤول به  تری قرار گيرد و افراد مربوطه را تر و گسترده ھا و تحقيقات بيش با اين درجه از اھميت مورد بحث

 . وا داردئیگو پاسخ

کردم تا اين   من ويديو را برای گاردين فرستادم و ھيچ فکر نمی«: گويد  چنين می» گاردين«نوالن خود به روزنامه 

  ».به دنبال داشته باشد حد واکنش عظيمی
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.  وجود داردچنان در فوتبال تر از آن، از فرھنگی خبر داد که ھم مھم ويديو، خشم جامعه فوتبال را برانگيخت ولی

، نخست وزير بريتانيا »ديويد کمرون«کمدين و » راسل برندِ «گرفته تا » خوزه مورينيو«ھمه، از سرمربی چلسی، 

  .انزجار خود را از اين رفتار ابراز کردند

ھای يھودستيزانه افرادی را در  ھا و شعار بيرون آمد که فرياد ئیويديو تر از يک ھفته بعد از داستان پاريس، کم

مقامات به باشگاه اخطار دادند . ھستند» ھم   وست«باشگاه داد که ھواداران   ھای متروی لندن نشان می از ايستگاه يکی

العمر جلوگيری شود و از مردم نيز خواستند تا اطالعات خود را  که از ورود اين افراد به ورزشگاه به صورت مادام

  . اين افراد در اختيار قرار دھندئیبرای شناسا

 تماس گرفته و پوليسکند، در مورد اين ويديو با   که عليه تبعيض در فوتبال فعاليت می «Kick It Out» گروه

  .تر خواستار کمک و ھمکاری مردم شده است ونقل بريتانيا برای دريافت اطالعات بيش  حملپوليس

دھند تا از قوانين  ھا ميليارد تومان مزد می داران عرصه فوتبال، ھر سال به يک مربی يا فوتباليست ده سرمايه

ل شديد وھا کنتر دانيم که در ايران، حکومت اسالمی مستقيم و غيرمستقيم بر باشگاهمی. حاکميت و بازار عدول نکنند

ل و زيرنظر و کنترھا را شديداً  مورين امنيتی آنأآيند م حتی ھنگامی که تيم ھای ورزشی به خارج کشور می. دارد

 ً   .، پناھنده نشونددھند جا مسابقه می  که در آنئی به کشورھادارند که دست از پا خطا نکنند و احيانا

بر ھمين اساس، . ست که بايد جدا از منافع اقتصادی، سياسی و ايدئولوژی مذھبی و غيرمذھبی باشد ای ورزش حرفه

روی پيراھن » يا اباالفضل«برای مثال جمله . استفاده از نمادھای سياسی و مذھبی در مسابقات ورزشی ممنوع است

بنابراين، حکومت اسالمی ايران، ورزش را به . اش آزاردھنده بود مللیال رضازاده را ھم در آخرين مسابقات بين

ھای غيرانسانی و ايدئولوژی ارتجاعی و مردساالری خود آغشته کرده است به حدی که زنان حق ورود به  سياست

  .چنين سياستی، رسما و علنا سياستی راسيستی و آپارتايد جنسی است. ھای ورزشی را ندارند استاديوم

بنابراين، . ال ايران، به معنای واقعی يک بنگاه تجاری و سياسی است با گردش مالی صدھا ميليارد تومانفوتب

تر  فوتبال در ايران، بيش. کند پوشی نمی برداری سياسی آن چشم وکار پررونقی، به ويژه بھره حاکميت از چنين کسب

ھای  بندی به ھمين دليل رقابت جناح. ه استتر به قدرت و حاکميت سياسی وصل شد از کشورھای ديگر و مستقيم

اين . کند  میئیھای ديگر جامعه، به شکل زمختی خودنما درونی حکومت اسالمی در ھمين عرصه نيز مانند عرصه

ين محلی و کشوری و در ھر مسؤولھا با  ھا، در روابط باشگاه دخالت حکومت در عرصه ورزش در عزل و نصب

ی دالردر عرصه جھانی نيز اين حرفه گردش مالی صدھا ميليارد . خورد ل به چشم میگوشه و کنار ديگری از فوتبا

داری و قدرت   فوتبال از بازار سرمايهئیگر و استثمارگر کنونی، جدا داری ستم رو، در سيستم سرمايه از اين. دارد

يار جذاب است و چرا که بازی و مسابقات فوتبال بس. سياسی حاکم بر جوامع، يک شعار توخالی بيش نيست

ھا  روند و يا پای تلويزيون ھا ھزار نفری می ھای ورزشی ده ھا به استاديوم ھا تماشاگر برای ديدن بازی ميليون

ھای و غيره  ھا و رسانه ھای ورزشی و صاحبان کمپانی  سود نصيب گردانندگان باشگاهدالرنشينند و ميلياردھا  می

. ترين مثال در بازار تجاری پرسود عرصه فوتبال باشد ، شايد مھم»وينکوين دی بر«به عنوان نمونه، . کنند می

چلسی با قرض دادن .  ميليون سود به باشگاه چلسی رساند١١ ميليونی خود به وولفسبورگ، ١٧بازيکنی که با انتقال 

ياسی و ھای تبليغاتی تجاری و س پس فوتبال عرصه نمايش. کند ھای ديگری نيز کسب سود می کن در جنبه بازی

  . ناسيوناليستی و راسيستی و مذھبی استئینما قدرت
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در اين که فوتبال ابزار سياست و حاکميت است، شکی نيست اما اين که در پشت پرده آن در جوامع در حال توسعه 

ا کنند عمدت داری مدرن و پيشرفته، چه جريانی يا کسانی نقش بازی می مانند جامعه ايران و يا در کشورھای سرمايه

  .شود پوشی می در پرده

ھای عظيم اقتصادی و  ھای نفتی و طرح ھای مجلس و مناقصه در دھه ھشتاد، سپاه پاسداران نه فقط دولت و کرسی

ھای  که رياست و ھدايت باشگاه... واحدھای بزرگ صنعتی و تجاری و مافيای قاچاق مواد مخدر، کاال و مالکيت

  .ردندورزشی، به ويژه فوتبال را نيز تصاحب ک

ھا، ھمواره به  رياست اين تيم. ھای ورزشی زير نظر فرماندھان سپاه پاسدارن فعاليت دارند ھا و تيم تقريبا ھمه باشگاه

  . شوند جا می به دست سرداران سپاه جا

سردارانی چون اکبر غمخوار، مصطفی آجورلو، کريم مالحی، علی صالحی، ھاشم غياثی راد، ناصر شفق، احمد 

نژاد، محمد زارع،  ، مقداد نجفئی، عزيز محمدی، محمد حسين جعفری، محمد رويانيان، اميدوار رضانژاد رسولی

ھا سردار سپاه از جمله افرادی ھستند که  محمد يوسف شاکری، احمد شھرياری، مجتبی پيمبری، محمد آقامير و ده

ته و يا در راس مديريت فدراسيون ھای مختلف فوتبال را در سطح ليگ برتر داش تاکنون پست مدير عاملی در تيم

  .اند فوتبال بوده

ھای  اکبر پورجمشيديان، فرمانده سپاه عاشورا به صراحت اعالم کرد که يکی از شاخه چندی پيش سردار علی

ات مثبت خود را تأثيرجا که احساس نياز شود، سپاه وارد شده و  ھای سپاه پاسداران مسائل فرھنگی است و آن فعاليت

ای که  تنھا مجموعه«:  اين فرمانده سپاه گفته بود. ساخته است که مصداق آن تيم تراکتورسازی تبريز بودنمايانگر

  ». ورود پيدا کرده و مشکالت تيم را حل کند، سپاه بودمسألهتوانست به اين  می

ھای   در باشگاهھای بسيج سيد محمد حسين نعمتی، سرپرست کانون بسيج فوتبال تھران، در سخنانی از ايجاد پايگاه

 .ھا دانسته بود فوتبال خبر داد و آن را خواسته خود باشگاه

باره  اللھی نيز در اظھاراتی در اين ھای فشار و حزب کرم، وابسته نظامی مشھور و از گردانندگان گروه حسين هللا

ما در جھان ...  کنندتوانند استراتژی سياسی کشور را در ورزش پياده  نمیئیگفته بود که افراد ورزشی به تنھا

کنيم در تالش ھستيم با حضور  کنونی برای دست يافتن به حقوق خودمان خصوصا حقوقی که امروز متصور می

  .ھای ورزش کشور برای احيای اين حقوق استفاده کنيم سياسيون در ورزش، از ظرفيت

ھای اقتصادی به  و امنيتی در عرصهعلی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران از ورود اين ارگان نظامی 

اسماعيل کوثری، عضو ارشد سابق سپاه پاسداران و نماينده فعلی تھران .  از رسالت اين نھاد خبر دادئیعنوان جز

 .در مجلس نيز سپاه را يک نيروی چند بعدی نظامی، اعتقادی و سياسی معرفی کرده است

سپاه ديگر تنھا بازوی مسلح «ان، در مھر ماه گذشته با بيان اين که نھايتا محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسدار

مقام معظم «: ، گفته بود»شود و توانمند رھبری نبوده بلکه به عنوان بازوی غير مسلح ايشان نيز محسوب می

الب اسالمی گونه محدوديتی را برای سپاه در انجام ماموريت در ابعاد مختلف دفاع از انق  ھيچ) مدظله العالی( رھبری

  ».اند  قائل نشده

سپاه پاسداران، «:  کرده استتأکيدای رھبر حکومت اسالمی، درباره نفوذ سپاه در ھمه امور کشور،  سيدعلی خامنه

 ».يکی از مراکز صدور نيرو به ھمه جای کشور در طول اين بيست و ھفت ھشت سال شده است

ای در زمينه مديريت ورزشی نداشتند و تنھا عامل سوق دادن اين  گونه سابقه بديت ترتيب، بسياری از اين افراد ھيچ

ھای اقتصادی و سياسی  استفاده    ی و سوءپوليسسرداران به عرصه ورزش کنترل ورزش کشور، برای کنترل 
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ای خودش  ھای آن بوده است، ورزش را به کلی از مضمون و محتوای حرفه حکومت اسالمی و عوامل و ارگان

 .اند  يک ابزار سياسی خود تبديل کردهخارج کرده و به

ران، در دست فرماندھان سپاه و بسيج است و يگ برتر ايھاى فوتبال در ل ميك از تي ھر ھا و گزارشات طبق تحليل

  . شوند ھای مھم اقتصادی و سياسی و تبليغی حکومت محسوب می يکی از پايگاه

سردارانى كه . خوريم برمی» سرداران سپاه پاسداران«زيم به نام ران بيانداياگر نيم نگاھی به فوتبال ابه اين ترتيب، 

ھا  ميد و فروش تيا در حال خريھا را برعھده دارند؛  ھاى فوتبال استان ئتياست ھيا ريھا ھستند؛  رعامل باشگاهيا مدي

 تماشاگران ی ورزشکاران و حتیيسپولصد البته که نظارت و کنترل مستقيم و غيرمستقيم مسايل امنيتی و . ھستند

  . ھاست بخشی از وظايف آن

ھای فوتبال  ھا و باشگاه ن به اسامی تنی چند از سرداران سپاه پاسداران حکومت اسالمی، که در راس تيمئيدر پا

  .کنيم اند، اشاره می ايران قرار گرفته

بود كه » اكبر غمخوار«ران را باز كرد، يگر به فوتبال ايكى از سردارانى كه راه ورود سرداران ديطبق گزارشات 

اد تعاون ياو از بن. س گمارده شديعنى پرسپوليران، يم فوتبال اين تير عاملى پرطرفدارتري به مد٨٠ل دھه يدر اوا

  .ران استيھاى مسافرتى و جھانگردى ا س كانونئياد مستضعفان به عرصه فوتبال رسيد و حاال ريسپاه و بن

ران تحت نظر و يگ برتر ايران است و مسابقات ليگ ايس سازمان لئياكنون ر فردى كه ھمز محمدى، يسردار عز

ونى مسابقات و يزيران از جمله تجارت پر سود پخش تلوياردھا تومان درآمد فوتبال ايلي م.شود ت او برگزار مىيريمد

 .شود ت مىيريھاى آن تحت نظر سردار عزيز محمدی مد آگھى

سردار . ر برعھده داردياست آن را سردار محمد آقا مي دارد كه ر»ج كشوريسازمان بس«ج سازمانى تحت عنوان يبس

ج يس سازمان بسئين كه رياو عالوه بر ا. ران، بوده استيتخت ايج تھران، پاين فرمانده بسين جانشيش از اير پيآقا م

 .رود ز به شمار مىيس سازمان ورزش شھردارى تھران نئين ريچن ورزش است ھم

پ محمد رضا نقدى، يھاى گذشته با فرماندھى سرت نظامى است طى سال روى شبهيك ني ن كهيج مستضعفيسازمان بس

ھا، مدارس، كارمندان، اقشار و اصناف مختلف توسعه و گسترش دھد  تالش كرده تا دامنه شعبات خود را در دانشگاه

  . در حال گسترش استزيژه در فوتبال نيران، به ويرسد جايگاه اين نيروی نظامی در ورزش ا و حاال به نظر مى

، توسط »ام مقاومتيپ«و » ابومسلم«عنى يم معروف مشھدى، يدر مشھد و استان خراسان رضوى، ھر دو ت

گر سرداران فوتبال خراسان و يسردار على صالحى، استاندار كنونى خراسان از د. شوند سرداران سپاه اداره می

 .ام مشھد بوده استيه پرعامل باشگاه پاس و سپس باشگايران است كه مدتى مديا

رعامل باشگاه ين مديش از ايز كه پين كنونى فرمانده سپاه امام رضا استان خراسان نيراد، جانش اثىيسردار ھاشم غ

 .ن ورزشى مشھد استمسؤوالاكنون از افراد پرنفوذ در ميان  پاس تھران و ابومسلم مشھد بوده، ھم

  .گر سرداران فوتبال خراسان استيز از ديام مشھد نيره باشگاه پيات مديس ھئيب ريسردار شاكرى، نا

كه مدتى در باشگاه پاس بود و بعدھا به سازمان ورزش شھردارى تھران و سپس باشگاه » مصطفى آجورلو«سردار 

ست مشھور يمی، فوتباليتى مالك باشگاه بر سر على كرين ھدايل اختالف با حسين رفت و تا اين كه به دليل آذياست

ھا  ررسمى صاحبان باشگاهيران است كه تشكلى غيه فوتبال ايس اتحادئيچنان ر او ھم. ن باشگاه رفتي ارانى ازيا

 .شود محسوب می

م صبا، يت. ران بر عھده دارديگ ايھاى حاضر در ل ميگر از تيكى دير عاملى صباى قم، يارى مديسردار احمد شھر

 .شود ان سرداران ارشد انتخاب مىيعامل آن از مريروھاى مسلح است و مديسازى ن ع باطرىيوابسته به صنا
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عنى تراكتور سازى بر عھده سردار ناصر يم اين شھر، ين تيت پرطرفدارتريرين چند وقت قبل مديز تا ھميدر تبر

گر يكى ديز كنار گذاشته شد، از يم تراكتور سازى تبريت تيري كه سردار ناصر شفق از مد١٣٨٩خرداد . شفق بود

ز نام برده يد باشگاه تراكتور سازى تبريرعامل جدين جعفرى به عنوان مديعنى محمدحسيز، يبال تبراز سرداران فوت

 .شد

، ١١٠ پوليسرويانيان، فرمانده کميته و فرمانده نيروی انتظامی نور و استان مازندران، فرمانده ) انوشيروان( محمد

  .پوليس است و رانندگی، مديرعامل کنونی باشگاه پرسئی راھنماپوليسفرمانده 

دھکردی، معاونت نيروی انسانی سپاه پاسداران استان چھارمحال و بختياری، معاونت بسيج سپاه  هللا فروزنده  لطف

س ستاد تيپ قمربنی ھاشمی استان و فرماندھی سپاه پاسداران استان چھارمحال و بختياری تا ئيپاسداران استان، ر

  .ره باشگاه پرسپوليس تھران است ھم اکنون يکی از اعضای ھيات مدي١٣٧١سال 

كريم مالحى؛ از فرماندھان ارشد سپاه پاسداران مدير عامل پاس تھران، پاس ھمدان و ابومسلم مشھد و تراکتور 

 .او اخيرا حکم مشاورت مديرعامل باشگاه استقالل را دريافت کرده است. سازی تبريز بود

ی  ھا رياست ھيأت مديره  که در انفجار مالرد کشته شد سالحسن تھرانی مقدم رئيس صنايع موشکی سپاه پاسداران

  .باشگاه صبا باطری، پيکان و ابومسلم مشھد را به عھده داشت

ھای ابومسلم مشھد و  ھا مديرعامل باشگاه  پشتيبانی بخش موشکی سپاه پاسداران سالمسؤولناصر شھسواری؛ 

  .ه فدراسيون كشتی بوده استسئي سال عضو ھيات ر۵او . پيکان تھران و صبا باطری بود

دو » پيام مقاومت«و » ابومسلم«. س ھيات مديره سابق باشگاه ابومسلم مشھد بودئيھا ر اسد؛ نيز مدت مصطفی بنی

امتياز . اند تيم مشھدی فعال در ليگ برتر و دسته اول در سال ھاى اخير ھمواره توسط سرداران سپاه اداره شده

  .وی انتظامی خريداری شد و سپس به ايران خودرو فروخته شد توسط نير١٣٨۵ابومسلم در سال 

سه چھار ساله فدراسيون فوتبال، ئيسه سازمان ليگ برتر، عضو ھيئت رئي سال عضو ھيئت ر١١هللا محمدى؛  عزيز

 .ھای ملی بود  کميته تيممسؤولس سازمان ليگ ايران و ئير

مديره  س سازمان ليگ ايران، عضو ھيئت ئين فوتبال، رس فدراسيوئيسپاه پاسداران، نايب ر مھدی تاج؛ بازنشسته

  .پرسپوليس و پيش از آن نماينده باشگاه فوالد مبارکه سپاھان بود

زمان رياست سازمان ورزش شھردارى تھران را نيز به  س سازمان بسيج ورزش است که ھمئيمحمد آقا مير؛ ر

  . عھده دارد

  . ھا رياست فدراسيون جودو را به عھده داشت ن فوتبال ايران، سالس كميته بازاريابی فدراسيوئيمحمد درخشان؛ ر

  

ھا  شصت است که مدت س فدراسيون فوتبال در دھهئياللھی وحدت و ر  تيم حزبمسؤولعلی محمد مرتضوی، 

  .استيناف فدراسيون فوتبال را نيز به عھده داشترياست کميته 
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ھای کشور، کافی است تا ميلياردھا  در واقع حضور يکی از سرداران سپاه در راس مديريتی ھر کدام از باشگاه

تومان پول تحت عناوينی چون اسپانسر يا فعاليت اقتصادی به آن باشگاه سرازير و مشکالت اقتصادی آن را بر 

 .طرف کند

ن اساس پس از آن که سردار صالحی با سمت قائم مقام اقتصادی به باشگاه استقالل آمد در اولين اقدام، اعالم بر ھمي

 . ميلياردی برای استقالل بياورد٩کرد قصد دارد اسپانسر 

تری برخوردارند بارھا انتقادات را  ھای سرشناس ورزشی کشور، که از صراحت بيش در اين بين برخی از چھره

 سه ئی و علی دائیمحمد مايلی کھن، امير قلعه نو. اند  ورود سرداران سپاه به عرصه ورزش بيان کردهنسبت به

مربی فوتبال ايران در کنار علی کريمی بارھا انتقاداتی را خطاب به مديران سياسی و نظامی حاکم بر فوتبال ايران 

 .اند مطرح کرده

س ستاد سوخت کشور در راس مديريت ئيمحمد رويانيان ر با اشاره به حضور سردار ئیمايلی کھن در گفتگو

ن است كه يران اين است كه مشكل ورزش ايت امر ايواقع«: باشگاه پر طرفدار پرسپوليس و عملکرد وی گفته بود

د يمن نوعی كه پوست و استخوان و گوشتم از ورزش است با. ھا ندارد ھا و انتخاب ریيگ مي در تصمئیتخصص جا

ند كه در ستاد سوخت ھم تخصصی ندارند يايانی بين فوتبال حضور داشته باشند و آقايگران در ايم و دن باشينش خانه

د اگر يمطمئن باش. توانند فرار كنند ای نمی شود كه چند چند باخته ان مشخص میياما چون فوتبال تابلو دارد و در پا

  ».ھا ھزار بر صفر باخته بودند جی بود آنيدر سوخت ھم تابلوی نتا

، چندی پيش جدال لفظی تندی با سردار رويانيان داشت؛ رويانيانی که اين جمله او يک عده آشغال ئیعلی دا

 به قدر ٨٨ داد، در ايام اعتراضات مردمی به نتايج انتخابات خرداد تغييرگويند اين رھبر، نظام و قانون را بايد  می

 .الزم شھره شد

آيند به حضور سردار  ين است که افراد سياسی و غير فوتبالی به آن می با بيان اين که مشکل ورزش ما ھمئیدا

: نژاد برای انتصاب او به سمت مديرعاملی پرسپوليس اشاره کرد و گفت رويانيان در ھيئت دولت و سفارش احمدی

به اين فوتبال ايد؟ تو ھستی که توسط بنده خدا يک روز است   ديدهئی و رانندگی، جائیاين آقا را به غير از راھنما«

 ».ترسم من از يک من ريش تو نمی. روی خدا برود می ای و يک روز ھم که آن بنده آمده

 سرمربی تيم استقالل تھران نيز اظھارات شديد اللحنی را عليه نظاميان و سياسيون ورزش مطرح ئیامير قلعه نو

اين آقايان اگر در صنعت و کارھای نظامی . دھا بھتر است برون آيند، آن ھای سياسی به فوتبال می آدم«: کرد و گفت

ھا را به فوتبال آورديد؟ مگر من را  ھا و نظامی کردند چرا صنعتی کارشان را بلد بودند در ھمان عرصه فعاليت می

 »گذارند؟ خودرو می مديرعامل سايپا و يا ايران

ھا دنبال  آن. شوند آيند و مشھور می ه ورزش میاين افراد با ارتباطاتی که دارند ب« در ادامه با بيان آن که ئیقلعه نو

اين اعضای ھيئت مديره از «: ھا گفت وی با انتقاد از ترکيب ھيئت مديره برخی باشگاه» .شھرت ھستند نه محبوبيت

  ».خواھيم ھا قدرت سياسی دارند ما اين قدرت سياسی را نمی گويند آن آيند؟ می  کجا می

ای سوابق امنيتی و اطالعاتی در ورزش و فوتبال مانند مھدی تاج، سردار حسين چنين وجود برخی از افراد دار ھم

ھا در   برانگيز آنسؤال که سوابق اطالعاتی و امنيتی نيز دارند پس از حضور  اند ھدايتی ھم از جمله سرداران سپاه

  . رياست و ھيت مديره تيم فوتبال پرسپوليس و تملک باشگاه استيل اذين است

در زمانی که در ھيت مديره تيم پرسپوليس بود با صرف مبالغ . ، مولتی ميليادر است»حسين ھدايتی«ه سردار سپا

ھای تيم را داشت و با وجود ھمان منابع مالی زياد و معلوم  بسيار سعی در خريد بازيکن برای تيم و پرداخت بدھی
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اين سردار قبل از آن که تاجر و کارخانه دار شود و . نيست از کجا آمده اقدام به خريد امتياز باشگاه استيل اذين نمود

چنين عضو بسيج مقاومت پايگاه مالک اشتر   تھران بوده و ھم١٠ پرسنلی سپاه ناحيه مسؤولصاحب اسم در فوتبال 

  .ھم بوده است

کار بوده و تر از اين در دفتر نمايندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران مشغول به  پور، شيخی که پيش االسالم علی حجت

 .اکنون معاون فرھنگی فدراسيون فوتبال ايران است

 حکومت اسالمی ايران از حضور زنان در ورزشگاه دوازده پوليس، ١٣٩٣ خرداد ٣٠پس از آن که روز جمعه 

ھزار نفری آزادی جلوگيری کرد منابع خبری از ممنوعيت ورود خبرنگاران زن به سالن ورزشگاه آزادی برای 

  .ھای ملی واليبال ايران و ايتاليا خبر دادند دار تيمپوشش دومين دي

 

  ھای ايران ی مردان از سوی زنان در ورزشگاهھا ممنوعيت تماشای مسابقه

ھا، گروھی از فعاالن حقوق زنان و  بعد از برخوردھای قھرآميز با زنان درخواست کننده ورود به ورزشگاه

ھای  ای به فدراسيون جھانی واليبال نسبت به ممنوعيت ورود زنان ايرانی به سالن مندان واليبال با ارسال نامه عالقه

در ھمين راستا رسيدگی به عدم .  شدندمسألهھا اعتراض کردند و خواستار رسيدگی به اين  اديومورزشی و است

ترين موارد اجالس دپارتمان ليگ جھانی  ترين و اصلی حضور تماشاگران زن ايرانی در مسابقات تھران يکی از مھم

  .گذشته بود

ھای زن اجازه حضور در سالن را  انند منشی مسابقه مئیپيش از اين، تنھا برخی خبرنگاران زن و عوامل اجرا

 ١٢ست که به گزارش ايرنا، ورود خبرنگاران زن در سه ديدار آينده تيم واليبال ايران به سالن   اين در حالی.داشتند

 .ھزارنفری آزادی ممنوع شده است

 ھمراه ئیھا  آزادی با حاشيه، اصرار زنان برای ديدن مسابقات واليبال تيم ملی واليبال در ورزشگاه٩٣در خرداد ماه 

 .ھای اجتماعی نيز بازتاب يافت  که در برخی منابع خبری و شبکهئیھا بود، حاشيه

ھای روز جمعه، بازداشت برخی از زنان متقاضی حضور در ورزشگاه از سوی نيروی انتظامی  از جمله حاشيه

ه فدراسيون واليبال را برای تماشا و گزارش  اين در شرايطی بود که برخی از زنان خبرنگار نيز که کارت ويژ.بود

ھا را از ورزشگاه بيرون  ن نيروی انتظامی آنمسؤوالبازی گرفته بودند، ابتدا وارد سالن شدند و پس از دقايقی 

 مسابقه ھستند حق ئین نيروی انتظامی به اين خبرنگاران گفتند که فقط زنانی که از عوامل اجرامسؤوال .کردند

 .را دارندحضور در سالن 
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پيش از اين در حاشيه بازی تيم ملی واليبال ايران با برزيل گزارش شد که برخی از زنان ھوادار تيم ملی ايران با 

  .پوشيدن پيراھن تيم برزيل و به نام ھوادار اين تيم توانستند وارد ورزشگاه شوند

 جريان کشور خارج و داخل در ھا خانم یرو به ھا ورزشگاه درھای شدن باز برای که ئیھا تالش به توجه با شک بی

   .بود خواھيم مسابقات ھای سالن و ھا ورزشگاه در ھا آن حضور شاھد زودی به دارد،

 ورود از جلوگيری مورد در فيفا سئير بالتر سپ شديد انتقاد از پس روحانی حسن کابينه ورزش وزير گودرزی

 .است بررسی حال در ملی امنيت شورای ھای کميته از یيک در موضوع اين« :است گفته ھا ورزشگاه به ھا خانم

 ».است گرديده تعيين نيز ئیھا چھارچوب و شده تشکيل گروھی کار رابطه اين در که شده يادآور ورزش وزير

 البته که شوند حاضر ھا ورزشگاه در ضوابط برخی رعايت با نزديک آينده در ھا خانم دارد امکان گودرزی گفته به

 بانوان حضور ھا چھارچوب اين تدوين صورت در و .است شده تأکيد زمينه اين در ھم اسالمی ئوناتش رعايت به

 .بود خواھد خوبی بسيار اتفاق ھا ورزشگاه در

 حضور راه در است خواسته ايران ورزشی نمسؤوال از رسانده چاپ به فيفا نامه ھفته در که يادداشتی در بالتر سپ

 .نکنند ايجاد عیمان ھا ورزشگاه در ھا خانم

 مدعی او .داد نشان واکنش بالتر سپ ھای گفته به که بود کسی نخستين ايران فوتبال فدراسيون سئير کفاشيان علی

  !است بالمانع ايران در فوتبال ھای استاديوم به خارجی زنان ورود شد

 

 ديدار اسالمی حکومت ھوریجم سئير روحانی حسن با ايران به خود پيش چندی سفر در بالتر سپ که است گفتنی

 مھيا ھا ورزشگاه به ھا خانم حضور برای را شرايط تا بود خواسته او از و کرده صحبت مفصل او با باره اين در و

 کرده تعجب اظھار دھند، نمی راه ھا استاديوم به را زنان ايران در ھنوز که اين از خود اخير يادداشت در اما .نمايد

 .داشت نگاه بسته ھا خانم روی بر اين از بيش را ھا استاديوم درھای توان نمی که کرده تأکيد ياداشت اين در او .است

 بالتر سپ سخنان مورد در نيز زنان امور در فوتبال فدراسيون سئير نايب عامری عرب الھه دکتر حال ھمين در

 ميزبانی اعطای ازای در ھا ورزشگاه در بانوان حضور برای بالتر سپ شرط و تأکيد اساس بر« :است گفته

  ».کنيم ئینھا را مسأله اين توانيم نمی سرعت به ما و داريم زمان به نياز المللی، بين مسابقات

ھای جام جھانی نوجوانان را از ايران پس گرفت؛ کافی است ممنوعيت ورود  فدراسيون جھانی واليبال ميزبانی بازی

کی از معترضان به اين ممنوعيت که در زندان است آزاد شود تا زنان به ورزشگاه برداشته شود و غنچه قوامی، ي

 .ايران از ميزبانی چنين مسابقاتی محروم نباشد
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ای به فدراسيون واليبال گفته است که  س کميته برگزاری مسابقات فدراسيون جھانی، در نامهئيگابريله فان سوآيتن ر

نی قھرمانی نوجوانان جھان، آرژانتين را به عنوان ضمن عذرخواھی و سپاس از ايران به خاطر پذيرفتن ميزبا

 .کند ھا معرفی می ميزبان اين رقابت

س فدراسيون جھانی واليبال در کنگره ئي نشده است، اما آری گراچا، رتغييرای به دليل اين  ھرچند در اين نامه اشاره

نان برای تماشای واليبال اشاره جھانی مستقيما به دستگيری غنچه قوامی به دليل اعتراض به ممنوعيت حضور ز

 روز است که ١٢۶دانيد زنی به نام غنچه قوامی در ايران  طور که می ھمان! ھمکاران من: کرده و گفته است

ما معموال در قوانين ھيچ . بازداشت شده؛ دليل دستگيری او حضور در مسابقه واليبال ايران و ايتاليا در تھران بود

ما بر اساس منشور المپيک، فدراسيون جھانی واليبال متعھد به برابری حقوق زنان برای ا. کنيم کشوری مداخله نمی

س جمھور ايران، نامه نوشته و خواھان ئيچنين گفته است که برای حسن روحانی، ر او ھم .حضور در ورزش است

  .تالش او برای آزادی غنچه قوامی شده است

اين تالش با حضور . کنند ھا تالش می  حق ورود به ورزشگاهبيش از ده سال است که زنان ايران برای گرفتن

ھای تيم ملی  در مقابل استاديوم آزادی برای تماشای بازی» روسری سفيدھا«اعتراضی گروھی از زنان، با عنوان 

چون واليبال، با ھمراھی زنان ديگری  فوتبال آغاز شد و در پی ممنوع شدن تماشای مسابقات ورزشی ديگر، ھم

  . داردادامه

 

به عنوان مثال، تيره اخوان . باره برخی نمايندگان مجلس با ورود زنان موافق و برخی مخالف ھستند در اين

سری از زنان و  زنان ايران مسائل حل نشده بسيار زيادی دارند، حاال يک«: طرف، نماينده اصفھان گفته است بی

. کنند، نبايد ما را فريب بدھد ھا آن را بزرگ می کمک رسانهاند و حاشيه درست کرده اند و دارند به  دختران آمده

 ».دانم ھا را من شخصا نماينده زنان ايران نمی اين

ای به دنبال بھبود وضعيت زنان باشند، دوست دارند  بيش از آن که عده«: الله افتخار نماينده تھران نيز معتقد است

اين . ھای حکومتی داشت ترين بازتاب را در رسانه  آليا بيشاما سخنان منتسب به فاطمه» .سروصدا راه بيندازند

کار زن بچه دار شدن و تربيت فرزند و «: ھا، گفته بود نماينده زن مجلس ھمانند نمايندگان مرد و اما جمعه

 بدھند که مخالف با ئیھا خواھند ھر طو رشده به زن نقش ای می يک عده. شوھرداری است، نه ديدن مسابقه واليبال

  ».ظايف شرعی استو

 يرتأثاما مسلم است که اگر فوتبال ماھيت واقعی ورزشی و سرگرمی و تفريحی خودش را پيدا کند و از کنترل و 

ھای فوتبال چه شکست  ھای اقتصادی و سياسی و گرايشات نژادپرسيت و ناسيوناليسيت خارج شود تيم ئیسودجو
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رو، حضور در اين مسابقات بسيار جالب و  کنند از اين دار نمی بخورند و چه پيروز شوند ھمبستگی انسانی را خدشه

دادن  کنند اگر در ميان مسابقه به جای نشان  که مسابقات فوتبال را پخش میئیھا به عالوه تلويزيون.  ھشتندئیتماشا

 ئیديگر جاھا بيننده خود، نيازھا و معضالت و مشکالت واقعی مردم جھان را پخش کنند  تبليغات تجاری به ميليون

ھای فوتبال، برای مثال،  ھا در ميان پخش برنامه چنين اگر اين رسانه ھم. ماند ھای تجاری باقی نمی ئیبرای سودجو

در حالی که نعمات مادی .  جمع خواھد شددالرھا  شک ميليون ھای مردمی به محرومان جھان شوند بی خواھان کمک

اکنون نزديک به يک ميليارد نفر از مردم جھان، گرسنه  انه ھممتأسفو معنوی زيادی در جھان بشری وجود دارد اما 

. اند و کودکان کار و خيابانی شرم بشريت است خانمانکار و بی ھستند؛ صدھا ميليون نفر در سراسر جھان زمين بی

 ھم در جھت ای و باز پردازند و اگر ھم بپردازند بسيار حاشيه ھای بورژوازی به اين معضالت بشری نمیاما رسانه

  .شان است ئیسودجو

جا که مردم به فوتبال عالقه دارند، حکومت ھمواره سعی کرده که اين بازی   نظير کشور ما، از آنئیدر کشورھا

در چنين . برداری کنند مردمی را تحت کنترل خود بگيرد و در راستای اھداف اقتصادی و سياسی خود بھره

ھا شديدا مخالف دخالت حاکميت  برخی از آن. کنند و سياسی متفاوتی پيدا میشرايطی، بازيکنان نيز منافع اقتصادی 

برخی ديگر، . ھای ورزشی ھستند  باشگاهئیو صاحبان قدرت در امور ورزش، به ويژه فوتبال و مخالف سودجو

  .اند ھايشان آلوده خودشان نيز به قدرت و معامالت تجاری باشگاه

ساز  زش و در عين حال ابزاری سياسی در دست حاکميت و يک تجارت پولطور که اشاره شد فوتبال يک ور ھمان

ھای بزرگ فوتبال  صاحبان باشگاه. استداران و حاکمان قرار گرفته  است و از آن جھت شديدا مورد توجه سرمايه

چرا که . ھای ديگر متفاوت است عبارت ديگر، اين تجارت با ھمه تجارت به. برندسود فراوان از تجارت ورزش می

  .برندبازرگانان بازار فوتبال از خريد و فروش ورزشکاران و حتی از نام آنان نيز سودھای کالن می

اما . توان گرفت  و ھر کشور ديگری را نبايد گرفت و نمیسويدنبه عقيده من، جلو بازی فوتبال ايران در 

ای جلو تبليغات و  رصه و در ھر عئیطلب حکومت اسالمی، حق دارد در ھر جا اپوزيسيون سرنگونی

به عبارت ديگر، اتفاقا اين . ھای اقتصادی و سياسی حکومت اسالمی از جمله در بازی فوتبال را بگيرند برداری بھره

 را فراھم کرده است که در داخل و مقابل ئیمسابقه فوتبال به مخالفين جدی حکومت اسالمی اين فرصت استثنا

پالکاردھای افشاگری عليه حکومت اسالمی، از جمله : تنوعی به خرج دھند، ابتکارات م»فرندز آرنا«استاديوم 

ھای  ورود زنان به استاديوم«؛ »به آپارتايد جنسی در ايران پايان دھيد«، »سرنگون باد حکومت اسالمی ايران«

به «؛ »رددحجاب اجباری اسالمی لغو بايد گ«؛ »به جداسازی جنسيتی پايان دھيد«؛ »ورزشی ايران آزاد بايد گردد

ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی در ايران، آزاد «؛ »سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام در ايران پايان داده شود

ھا به خصوص زنان  ھا و چشم درآوردن زدن ھا، شالق چنين تصاويری از زندانيان سياسی، دار زدن ھم... ؛ و»شوند

 با ھمين ئیبه عالوه پخش بروشورھا. ھای تلويزيونی گرفته شود را برافراشته و در مقابل دوربين... زندانی و

ين مسؤولھا،  توان از طريق تماس با رسانه البته قبل از اين نيز می. مضمون شعارھای باال در ميان مردم پخش کنند

المی کارانه حکومت اس ی، وضعيت ايران و عملکردھای جنايتسويدن و بازيکنان تيم سويدنفيفا، فدراسيون فوتبال 

و آپارتايد جنسی، به ويژه ممنوعيت ورود زنان به استاديوم ھای ورزشی را در ميان گذاشت و سمپاتی و ھمبستگی 

اين بخش از اپوزيسيون به خصوص . ھا را با مبارزات بر حق و عادالنه مردم ايران، به ويژه زنان جلب کرد آن

وجه مخالف مسابقه فوبتال تيم  شان دھند که به ھيچنيروھای چپ و کمونيست موظفند ھم در عمل و ھم در نظر ن
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 و بازيکنان ايرانی نيستند، بلکه سرسختانه مخالف دخالت و کنترل حکومت اسالمی بر اين ورزش سويدنايران در 

  .شمار اين حکومت جانی ھستند ھای تجاری و سياسی و سرپوش گذاشتن به جنايات بی استفاده مردمی و سوء

  

خواه را شديدا  دوست و آزادی ھای انسان جو، فوتبال و فوتباليست طلب و عدالت روھای آزاده، مساواتترديد ھمه ني بی

ھاست که در ھمه جا امکان و توان داشته باشند به ھيچ  دوست دارند اما حق طبيعی انسانی و سياسی و آزايد بيان آن

شود در اين مسابقه، نبايد کار سياسی عليه  فته میھای مختلف و از جمله اين که گ جريانی اجازه ندھند تا به بھانه

ستيزی و  شمار حکومت اسالمی به ويژه زن حکومت اسالمی کرد چنين گرايشی در تالش است تا به جنايات بی

  .کشی روزانه آن سرپوش بگذارند ستيزی و آدم آزادی

اگر به معنای واقعی، . ودش را داردھای فردی و اجتماعی خاص خ ھا و جذابيت گی خالصه کنم نھايتا فوتبال ويژه

ھای ناشناخته و پنھان   کند و بايد به اليهتغييرفوتبال را به عنوان يک پديده اجتماعی بپذيريم بايد نگاه ما به آن 

ای و پيچيده بردارد و  بايد حکومت اسالمی ايران را وادار کرد دست از نگاه ابزاری به اين ورزش حرفه. پرداخت

 .ھای آن را بيش از اين لگدمال نکند ش اجتماعی، داوران و بازيکنان و تماشگران و جذابيتحرمت اين ورز

اندرکاران آن  ھاست، بنابراين دست اکنون فوبتال بيش از ھر زمان ديگری از تاريخ بشر، بخشی از زندگی انسان

  .کنندبرداری ابزاری و سياسی و ايدئولوژيکی  ھا از آن بھره نبايد اجازه دھند حکومت

ھای ديگر جامعه، در منگه قدرت و حاکميت و مذھب و  ھای ديگر و عرصه انه فوتبال ايران ھمانند ورزشمتأسف

داوران و بازيکنان و تماشگران بايد در يک صف . برد سرمايه قرار گرفته است و به شدت در رنج و عذاب می

ھا را  جنسی آن و ممنوعيت ورود زنان به استاديومھای حکومت اسالمی بايستند و آپارتايد  متحد، در مقابل جنايت

تر از آن، شکستن يکی از تابوی سياسی و  خود امر مھمی است اما مھم به ھا خود ورود زنان به استاديوم. محکوم کنند

ھای  ترديد اين حرکت به جداسازی جنسيتی در عرصه اگر اين تابو شکسته شود بی. مذھبی حکومت اسالمی است

ھا ھزار تماشگر دارد  به عبارت ديگر، فوتبال به دليل آن که يک ورزش جمعی و ده. شود ه نيز کشيده میديگر جامع

. ھای اجتماعی کند و به ھمبستگی انسانی منجر گردد تواند انسان را از خودبيگانگی درآورد و وارد حرکت می

چه به آن و محيط زيست و زندگی آن  آنبنابراين، نبايد ھيچ چيزی انسان را از خود، جامعه و تحوالت آن، ھر 

فوتبال و يا ھر چيز ديگری که موجب شود انسان خود را فراموش کند ھر چند . مربوط است دور و بيگانه کند

  .کننده باشد، در درازمدت نتايج منفی به بار خواھد آورد و به نفع حاکمان مستبد است سرگرم
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