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ِ سیاسی؟ سیاستِ فوتبال یا فوتبال

سیاسیون ھمھ چیز را برای پیشبرد اھدافشان بکارمی گیرند بخصوص فوتبال کھ عمیق ترین تاثیر را بین توده مردم دارد و بعد عظیم تبلیغاتی
را داراست کھ کمترین پدیده ای در جھان چنین ویژگی دارد.  این دخالت سیاست در فوتبال مثبت است یا منفی؟ آیا وسیلھ ھمیشھ ھدف را

توجیھ می کند؟

سیاست وارد میشود
شاید نخستین باری کھ اھداف سیاسی وارد دنیای ورزش شد، المپیک 1936 برلین بود کھ در آن مدال طالی دونده سیاھپوست آمریکایی

"جس اوونز" توسط آدولف ھیتلر اھدا نشد و برای توجیھ این حادثھ موضع نژادپرستانھ دولت نازی آلمان مورد توجھ جھانیان قرار گرفت.  از
آن زمان تاکنون بارھا دخالت سیاست در ورزش بویژه فوتبال مورد بحث جوامع مختلف قرار گرفتھ است و نقاط تاریک و روشن این تداخل

منافع سیاسی و ورزشی مورد نقد اشخاص و کارشناسان فن بوده است.

بستھ بھ اینکھ مصلحت یا منفعت سیاسی اقضا کرده از فوتبال استفاده یا سواستفاده شده است.  سیاسیون ھمھ چیز را برای پیشبرد اھدافشان
بکارمی گیرند بخصوص فوتبال کھ عمیق ترین تاثیر را بین توده مردم دارد و بعد عظیم تبلیغاتی را داراست کھ کمترین پدیده ای در جھان

چنین ویژگی دارد.  این دخالت سیاست در فوتبال مثبت است یا منفی؟ آیا وسیلھ ھمیشھ ھدف را توجیھ می کند؟ ناگفتھ نماند کھ فوتبال نیز در
مقاطع گوناگون از این رابطھ بوجود آمده سود برده است اما معموال این منفعت آنقدری نبوده است کھ انتظارات را برآورده کند.  ازجملھ

منافعی کھ فوتبال از دنیای سیاست برده است، گسترش ابعاد ورزشی و اقتصادی فوتبال از طریق نفوذ سیاسیون و تصویب قوانینی است کھ
گاه بھ نفع فوتبال بوده است.  سیاست فوتبال بسیاری از حکومت ھا برای اھداف تبلیغاتی خود دست بدامن فوتبال شده اند.  مثال در جام جھانی

1966 انگلستان، کشور کره شمالی کھ پس از جنگ دو کره تاسیس شده بود توانست با درخشش تیم ملی فوتبالش کھ در آن سال بھ طوفان
زرد مشھور شده بود بعنوان سمبل یک کشور قدرتمند کمونیستی مطرح شود و تبلیغات دولت ھای غربی را کھ برعلیھ کره شمالی موضع

گیری می کردند و تصویری منزوی و منفی از این کشور ارایھ کرده بودند را خنثی کند.

گاھی فوتبال باعث آب شدن یخ روابط دو کشور ھم می شود مانند یک دیپلماسی قوی کھ برای میانجگری بین دو دولت متخاصم بکار می
رود.  نمونھ بسیاری در این زمینھ وجود دارد کھ معروفترین آنھا دیدارھای دوستانھ یا رسمی بین آلمان شرقی و غربی سابق یا ایاالت متحده و

کوبا بود کھ باعث بوجود آمدن جو آرامتر سیاسی بین کشورھای دشمن می شد حتی برای مدت زمان کوتاه.  زمانی ھم وجود دارد کھ یک
کشور برای دیکتھ کردن قدرت یا شکستن انحصار قدرت طلبی حکومت دیگر از ابزار فوتبال استفاده می کند مانند دیدار تاریخی بین ایران و
آمریکا در جام جھانی 1998 کھ شکست دادن آمریکایی ھا در آن زمان کمتر از برد سیاسی و نظامی برای ایرانیان نبود.  سال 1990 را بھ

یاد می آوریم کھ تابوی اتحادجماھیر شوروی سوسیالیستی درھم شکست و اردوی کمونیسم ویران شد.  درھمان ایام جام جھانی در ایتالیا
برگزار شد و قھرمانی آلمان غربی و نابودی دیوار برلین تقریبا ھمزمان اتفاق افتاد.

پیام سیاسی کھ بردن جام جھانی برای مردم آلمان شرقی داشت این بود کھ سرمایھ داری غرب بر مرام اشترکی شرق پیروز شده و آنان باید با
خراب کردن دیواربرلین بھ دامان امپریالیسم غرب پناه ببرند.  جدا از این کھ سیاست و فوتبال چھ ارتباطی با ھم پیدا کرده اند، باید بپذیریم کھ
ھردو چنان درھم آمیختھ شده اند کھ تفکیک آنھا از یکدیگر بھ آسانی میسر نیست.  سالھاست کھ فیفا تالش می کند تا با وضع قوانینی سیاست
را از فوتبال جدا کند.  یکی از قانون ھای خوبی کھ اجرای آن برای اعضای فیفا اجباری است، عدم دخالت دولت ھا در فدراسیون فوتبال ھر

کشور است.

اما با وجود این چارچوب مشخص بازھم مشاھده می شود کھ حکومت ھا بنا بھ مصالح و منافع سیاسی شان، مستقیم یا غیرمستقیم در امور
مربوط بھ فوتبال دخالت می کنند و ترفندھای گوناگونی برای دور زدن قوانین فیفا بکار می گیرند.  مانند تشکیل فدراسیون فوتبال با استفاده از
سیاسیون ناشناس یا بازنشستھ و یا افرادی کھ بھ مراکز قدرت متصلند ولی درظاھر از اھالی فوتبال ھستند.  فوتبال سیاسی در سال ھای اخیر

مسایل دیگری نیز باعث شده تا جذابیت فوتبال برای سیاست بازان بیشتر شود و آن سودھای مالی بسیار ھنگفتی است کھ در حاشیھ این
ورزش قرار دارد و طیف گسترده ای از مخاطبان کھ طبقھ و سن وسال نمی شناسد و ھمھ حول محور فوتبال جمع می شوند بنابراین فرصت

خوبی است تا فعالیت ھای اقتصادی در این زمینھ سازماندھی شده و نیز از فوتبال برای مقاصد سیاسی و حتی عقیدتی استقاده شود.

برخی جریانات سیاسی شعارھای موردنظر خود را در زمین فوتبال بھ گوش مردم می رسانند یا با استفاده از حواشی آن بھ تبلیغ ایدئولوژی
خود می پردازند.  حتی دیده می شود بعضی از مقامات کشورھا بھ بھانھ فوتبالدوستی یا حمایت از فالن تیم بھ ورزشگاه یا محل تمرین تیم ھای

فوتبال می آیند و محبوبیت برای خود دست و پا می کنند.  البتھ گاھی این سیاست نتیجھ عکس می دھد و با جابجا شدن برد و باخت، وجھھ
سیاستمدار مخدوش می شود.  بعضی اوقات بدالیل امنیتی دخالت سیاسیون در جریان بازی ھای فوتبال توجیھ می شود و دربدترین حالت شائبھ

مھندسی در نتایج بازی ھا پیش می آید کھ مورد اعتراض ھوادارن قرار می گیرد.  آیا وقتی سیاستمداران بھ خود اجازه می دھند تا برای

ورزشیموضوع کلی:

گزارش
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رسیدن بھ اھدافشان از فوتبال استفاده کنند، ھواداران حق مشکوک شدن بھ برخی حوادث در فوتبال را ندارند؟

در بعضی مسابقات اتفاق می افتد کھ بازیکنی با باال زدن پیراھنش شعار یا تصویری را نمایش می دھد کھ پیروی از مکتب سیاسی یا اعتقادی
را نشان می دھد.  اینگونھ آشکارسازی برای مخالفان ناراحت کننده و برای موافقان شادی را بھمراه می آورد.  شاید سخت ترین بخش ماجرا

ھمین مرز خوبی و بدی دخالت سیاست در فوتبال است.  ازطرفی اگر منافع ما تامین شود با ھمھ اتفاقات موافقیم و اگر عکس خواستھ مان
حاصل شود با آن مخالفت می کنیم.  پس براستی بھترین راه این است کھ فوتبال را از سیاست جدا کنیم تا بھانھ بدست دوست و دشمن برای

سواستفاده احتمالی از آن ندھیم اما واقعا با مطالبی کھ گفتھ شد این امر امکان پذیر است؟
26 مھر 1388
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