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حكومت آرژانتین از زبان ژنرال «مرلو» مسئول اجرایي جام جھاني آرژانتین، طي یك مصاحبة مطبوعاتي اعالم كرد:
«جام جھاني بھ بھترین شكل ممكن برگزار خواھد شد.  این یك تصمیم سیاسي برگشت ناپذیر است.  ھفتصد میلیون دالر خرج مي كنیم تا بھ وسیلة
فوتبال تصویر حقیقي كشور خود را بھ جھانیان عرضھ كنیم.  یك تصویر متفاوت...» و مجلة «الاوپینیون» در سر مقالة خود نوشت:  «البتھ كھ

مسابقات جام جھاني فوتبال یك رویداد سیاسي است و اھداف سیاسي را تعقیب مي كند.»
امریكاي التین و ورزش مدرن كشورھاي امریكاي التین، علي رغم تاریخ و فرھنگشان، امروزه بھ عنوان درمانده ترین و عقب مانده ترین

كشورھاي جھان بھ شمار مي روند.  مجموعھ اي از كشورھاي بزرگ و كوچك كھ طي ششصد سال اخیر ھیچ گاه مجال عرض اندام نیافتھ اند.  بھ
ھمان سان كھ ماشین ھاي مكندة منابع زیرزمیني و معادن سرشارش ھیچ گاه خاموش نشده  و ھمواره ثروت ھاي سرشار آنان را بھ خزانة دول

استعماري سرازیر كرده اند.  آن  گاه كھ زور سرنیزه ھاي سربازان انگلیسي و فرانسوي و امریكایي توان فراگیر خود را براي رام كردن ساكنان
این سرزمین بزرگ از دست داد، «فوتبال» پاي در میان نھاد تا بھ عنوان سالحي كارآمد از طریق استحمار مردم این دیار، راه خروج منابع

غني امریكاي التین و سرازیر شدن آن را بھ صندوق ھاي گشاد و عریض و طویل دول استعماري ھموار سازد.  حضور استعمار در میان
كشورھاي آسیایي و آفریقایي، حضور اربابي مطلق العنان بود.  ھمراه با قراردادي یك طرفھ؛ كھ در آن حق بھره برداري و بھره كشي بي قید و

شرط با دست نشاندگان و مأموران دول استعماري بود.
اگر در سرزمین ھاي اسالمي، اختالفات مذھبي و قومي مي توانست امكان حضور دولت ھاي انگلیس و فرانسھ را فراھم آورد و آنان را

ً از دایرمدار امور سازد؛ در سرزمین بزرگ چین، تریاك مجاني و رایج مي توانست چشم ھا و گوش ھا را ببندد تا ساكان این سرزمین ھا كامال
حضور خصمي خونخوار غافل بمانند؛ در آمریكاي التین وضع دگرگون بود.

از نیمھ دوم قرن نوزده، استعمار و اقتصاد ویژه اش بر آمریكاي التین سایھ افكنده و این سرزمین را در چنگ خویش گرفتار آورده بود.  فقدان
» ً گرایش ھاي مذھبي، فلسفي و اعتقادي و ناكار ماندن افیون، استعمار را واداشت تا براي حضور بالمنازعھ از ورزش مدرن مخصوصا

فوتبال» استفاده نماید.  «فوتبال، آن ھم فوتبال پروفسیونل مي توانست چشم و گوش ملت ھاي بي ریشھ را ببندد، بدان حد كھ آنھا فراموش كنند كھ
ھستند و براي چھ فعالیت مي كنند… مي بینیم كھ استعمار در مقابل قھوه و كائوچوي اروگوئھ در سال 1926 چگونھ دام ورزش را در

اروگوئھ، كوچك ترین كشور امریكاي التین گسترد.»1

در آغاز ، فوتبال در اروگوئھ مفھوم معین و مشخصي نداشت.  تنھا در این سال بود كھ یك كمپاني انگلیسي بھ نام «دوك لند كمپاني» كھ كارش
ً چوب ھاي بسیار گرانبھا و صنعتي آن را بھ انگلستان صادر مي كرد، چون دید كھ تجارت قھوه بود و محصوالت جنگلي اروگوئھ، مخصوصا
كارگران اروگوئھ طالب افزایش دستمزد بیشتر و كار كمتر ھستند، مسئلة افزایش دستمزد را نادیده گرفت و در زمینة كار كمتر بھ كارگران

اروگوئھ اطالع داد كھ حاضر است وسایل تفریح آنھا را فراھم سازد… كمپاني با وارد كردن مقدار زیادي توپ فوتبال و پخش مجاني آن در
میان خانواده ھاي كارگران و نیز با ارایة طریقة این بازي ، ریشھ اي براي فوتبال بھ وجود آورد… در عرض دو سال یعني از 1920 تا

1922 كار بھ جایي رسید كھ یكي از واردات عمدة كشور اروگوئھ توپ فوتبال و وسایل این بازي بود…

دستگاه ھاي تبلیغاتي بھ كار افتاد و در آغاز جوایز بھ پاداش ھاي نقدي مبدل گردید.»2 رئیس كمپاني «دوك لند» در اروگوئھ در نامھ اي بھ
رئیس مستقیم این كمپاني در لندن نوشت:  «آقاي رئیس، دوست محترم، از لطف شما حال ما خوب است.  كارھا در نھایت سرعت جریان دارد

و تغییر فاحشي در بھره برداري از چوب ھاي جنگلي پیدا شده است.  خوشوقتم بھ اطالع شما و ھیأت مدیره برسانم كھ درآمد امسال، بھ طور
تحقیق سي تا سي و پنج درصد بر سال ھاي پیش فزوني خواھد داشت.  اگر بیماري، ماالریا و گاه گاه تب زرد مزاحم نشود.  ما اینك كارگرداني

داریم كھ با حداقل دستمزد حداكثر كار را تحویل مي دھند.  از اخبار بسیار جالب این كھ ورزش فوتبال در طي چند سال اخیر در اینجا رشد
بسیار سریعي كرده، تا بھ آن اندازه كھ امروز ھیچ فردي از افراد كشور اروگوئھ پیدا نمي شود كھ راجع بھ فوتبال عالقھ اي در خود احساس

نكند… در مورد توسعھ این ورزش بھ نظر من باید كاري كرد كھ ملت اروگوئھ آن را بھ عنوان یك اصل و سنت مقدس تلقي كند و تمام
ساعات فراغت خویش را بھ فكر كردن دربارة آن بپردازد»3

جالب توجھ است كھ در خالل سال ھاي 1922 تا 1926 سي و دو میسیون ورزشي وارد اروگوئھ شد و بھ تحقیق دربارة چگونگي ورزش در
این كشور پرداخت و سپس اعالمیھ اي صادر شد كھ براي تأمین سعادت و سالمت و ترقي و رفاه ملت اروگوئھ استادیوم ھاي ورزشي خواھند

ساخت.  خبري كھ روزنامھ ھاي محلي آن را با آب و تاب نقل كردند.  برده داري نوین تجویز شده، صورت نو و جدیدي از استعمار را در
امریكاي التین بھ نمایش مي گذاشت.  طي مدت كوتاھي تنھا در برزیل 12 استادیوم با ظرفیت باال ساختھ شد و با حمایت امریكا مسابقات

ّ خویش را مصروف آن كرد تا فوتبال بھ عنوان یك «شأن ملي» در امریكاي بزرگ و خرید و فروش ورزشكاران رواج یافت.  امریكا ھمة ھم
التین شناختھ شود و این امر مي توانست تمامیت توان، غیرت و تعصب ملي مردم برزیل و اروگوئھ را مصروف بازي فوتبال نماید و از این

رھگذر عموم مردم را از حضور استعمار نو غافل سازد و در اجراي این سیاست ھا بود كھ روزنامھ ھاي پرتیراژ، فوتبال را بھ عنوان «سنت
بزرگ برزیل» قلمداد كرده و امریكاي التین را در میان امواج ورزش حرفھ اي غرق كردند تا جایي كھ امروزه در برزیل فوتبالیست ھا را

چون پیامبران بزرگي مي دانند كھ تجاوز بھ حریم آنھا غیرممكن است.
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«رولف كونیل» خبرنگار ورزشي آلمان در گزارشي نوشتھ بود:  «در دنیا ھیچ ملتي بھ اندازة ملت برزیل بھ فوتبال عشق نمي ورزد و اینگونھ
فوتبال را مافوق ھمھ چیز قرار نمي دھد.  روزي در برزیل ضمن یك مصاحبھ از طرف صحبتم پرسیدم چرا شما برزیلي ھا این چنین

كوركورانھ كشتھ و مردة فوتبال ھستید؟ مي دانید چھ جواب داد؟ او گفت:  شما باید درك كنید كھ ملت برزیل را ھیچ عامل مشتركي بھ یكدیگر
پیوند نمي دھد.  ما فاقد زندگي سیاسي، زندگي فرھنگي و حتي زندگي مذھبي ھستیم.»4

استعمارگران خوب دریافتھ بودند كھ از طریق رواج ورزش پرسر و صدا و مھیج فوتبال مي توان نیروھاي بالقوه ملت ھاي امریكاي التین را
خنثي نمود و آن نیرو را بھ مسیر دیگري منحرف كرد تا از رو در رو شدن این نیروي قوي با عوامل داخلي استعماري غارتگر جلوگیري بھ

عمل آید.  دست نشاندگان غربي ھمة تالش خود را مصروف آن داشتند تا با برگزاري مسابقات پرخرج، مرھمي بر زخم ھاي كھنة ملت ھاي
امریكاي التین بگذارند و شأن و شخصیت حقیقي و ویران شدة این اقوام را در ھیأتي دیگر نشان دھند.  حكومت آرژانتین از زبان ژنرال «
مرلو» مسئول اجرایي جام جھاني آرژانتین، طي یك مصاحبة مطبوعاتي اعالم كرد:  «جام جھاني بھ بھترین شكل ممكن برگزار خواھد شد.

این یك تصمیم سیاسي برگشت ناپذیر است.  ھفتصد میلیون دالر خرج مي كنیم تا بھ وسیلة فوتبال تصویر حقیقي كشور خود را بھ جھانیان
عرضھ كنیم.  یك تصویر متفاوت…» و مجلة «الاوپینیون» در سر مقالة خود نوشت:  «البتھ كھ مسابقات جام جھاني فوتبال یك رویداد سیاسي

است و اھداف سیاسي را تعقیب مي كند.»5 نكتة قابل توجھ آن است كھ ھیأت ھاي مذھبي امریكایي نیز در شھرھاي امریكاي التین مسابقھ
برگزار كردند و جوانان برزیل را با بلیط مجاني براي تماشاي آن دعوت كردند تا از این طریق جوانان برزیلي را تطمیع كنند.

گفتني است كھ امریكا از سال ھاي 1950، ماشین ھاي كشاورزي را بھ صورت گسترده بھ امریكاي التین وارد كرد تا با ماشینیزه كردن
كشاورزي بتواند قھوه، شكر، كائوچو و محصوالت مورد نیازش را بھ دست آورد.  اما چون با مكانیزه كردن كشاورزي با توسعة بیكاري

مواجھ شد فوتبال را جایگزین آن نمود.  این حركت یادآور این سخن استعمارگران است كھ:  «ما آدم ھا را بر حسب قدرت بدني، دقت فني و
ارزش تكنیكي قیمت مي گذاریم و اگر بیكاري ھست، فوتبال را بھ عنوان كار مي توان پیشھ كرد.  اگر ماشین بھ دشمني با نیروي انساني پرداختھ

است، انسان باید نیروھاي خود را در راه صحیحي بھ كار اندازد و بھ فروش برساند.»6
شاید بھ ھمین دلیل بود كھ ورزشكار حرفھ اي مثل یك گاو شیرده ارزش پیدا نمود.  چنانكھ رئیس جمھور برزیل، با ھواپیماي شخصي خود،

بازیكنان را بھ دیگر كشورھا مي فرستاد.7 این حركات مقدمھ اي بر «توسعة پروفسیونالیسم» یا «ورزش حرفھ اي» از سوي دول سرمایھ دار و
استعماري بود.  امري كھ در ذات خود لگدكوب شدن ھمة فضایل انسان و سقوط شأن آدمي را تا حد سرحد یك حیوان تنومند و وحشي نازل

ساخت.  علوم پزشكي، تغذیھ و سرمایة كارخانھ داران و صاحبان كارتل ھاي صھیونیستي دست بھ دست ھم دادند تا از قھرمانان، تابلوھاي
خوش نماي متحرك و مبلغان كاالھاي تجاري بازارپسند بسازند.  حال دیگر استعمار نو، میدان عمل خود را توسعھ داده بود و با كنار نھادن

اسلحھ و زور نیروھاي نظامي بر آن بود تا پنبة ورزش ساكنان مناطق توسعھ نیافتھ را سر ببرد.  در واقع آنچھ كھ حادث شده بود، راه اندازي
دفتر شوراي دالالن بود كھ انسان را قیمت گذاري مي كرد و جام جھاني، ترازویي بود كھ بھ وسیلة آن قیمت آدم ھا معلوم مي شد.  «اروگوئھ»

اولین برگزار كنندة مسابقات جام جھاني بود.

دستگاه تبلیغاتي غرب، ھمة سرمایة خود را مصروف طرح و تبلیغ این بازي ھا نمود تا سرفصل تاریخ نوین را منطبق با خواست دول
استعماري براي این مردم درمانده آغاز كند.  روزنامھ «پوبلھ گازتا» در «مونتھ ویدو» مقالة جالبي نوشت.  مقالھ اي كھ بھ قول نویسندة كتاب «
امریكاي التین دیدار ورزش و استعمار» بیانیھ و مانیفیست استعمارگران بود.  در آن مقالھ آمده بود:  «براي ملت ما افتخاري از این بزرگ تر

نیست كھ برگزار كننده نخستین جام جھاني باشد.  این مسابقات كھ بھ افتخار پیروزي پي درپي ملت اروگوئھ در مونتھ ویدو ترتیب داده شده و
صدمین سال استقالل كشور ما با آن جشن گرفتھ خواھد شد، در حقیقت وجود ملت ما را در دنیا ثابت خواھد كرد.  ما چھ داشتیم؟ آیا ما داراي
یك نیروي دریایي عظیم بودیم كھ با تسلط بر آب ھاي اقیانوس ھا و یكھ تاز در دریاھا نام اروگوئھ را بھ گوش ملل جھان آشنا سازد؟ نھ ما ھیچ

كدام از اینھا را نداریم.  اما یك فوتبال داریم كھ نام ما را در سراسر دنیا بلندآوازه ساختھ است.  ما پیشنھاد مي كنیم در صورت پیروزي تیم
اروگوئھ در مسابقات جام جھاني ما تاریخ ملت خود را از این زمان آغاز نماییم.  یعني بھ جاي اینكھ بنویسم اروگوئھ در سال 1380 استقالل

یافت بھ فرزندان نسل ھاي آینده دنیا بیاموزیم كھ اروگوئھ در سال 1930 موجودیت خود را بھ جھان اعالم داشت… ما باید باور كنیم كھ
موجودیت ما، استقالل ما و شخصیت ھمھ و ھمة ما بستھ بھ پیروزي ما در مسابقات جام جھاني 1930 خواھد بود.» پس از پیروزي تیم

اروگوئھ در سال 1928 طي قراردادي كلیة محصوالت كشاورزي اروگوئھ یكجا و دربست خریداري شد.  آن ھم بھ كمترین بھاي ممكن.  «
ھیچ كس بھ قراردادي كھ در آن سال میان اتحادیة شركت ھاي صادركنندة گوشت مركب از ھلند و انگلستان و فرانسھ از یك طرف و اروگوئھ
ھر سال 800 ھزار رأس گوسفند بھ شركت ھاي مزبور مي فروخت و تعرفة فروش این گوسفندھا سي درصد ارزان تر از گوسفندھایي بود كھ

آرژانتین و شیلي مي خواستند صادر كنند.»9 این پایین آوردن قیمت، اقتصاد آرژانتین و شیلي را دچار مخاطرة عظیمي كرد.  بھ حدي كھ
آرژانتیني ھا تصمیم بھ حملة نظامي بھ اروگوئھ گرفتند10

استعمار بر آن بود تا اذھان ملت ھاي تحت ستم را از مسائل بنیادین مذھبي، سیاسي و اقتصادي معطوف مباحث خرد و پیش پا افتاده، اما،
جنجالي و پر غفلت كند، تا دیگر سراغ از سرنوشت خود، فرھنگ لگدكوب شده اش در دست ھاي استعمار غارتگر نگیرد و نیروي بالقوه اش
را مصروف مجادالت حقیر در میدان ھاي فوتبال كند.  نیرویي كھ مي توانست ضامن سالمتي اخالقي و خودكفایي اقتصادي شود و این تنھا یك
روي سكھ بود كھ در زیر گام ھا لگدكوب مي شد.  ھمة آنچھ كھ مي توانست غرب را از رسیدن بھ آرزویش كھ ھمان «دھكدة جھاني» بود باز

دارد و صھیونیسم را در نیل بھ حكومت یكپارچة جھاني زیر پرچم یھود ناامید سازد.  از ھمین رو بود كھ دیگر، ھمة جوانان امریكاي التین از
فرھنگ و سنت آبا و اجداد خود بي خبر شدند.  آنھا دیگر شاعران، نویسندگان، مصلحان و آزادي خواھان خود را نمي شناختند و بھ عكس

تصاویر قھرمانان پوشالي میدان ھاي ورزش جدید را زیور اتاق ھایشان مي كردند.  اگر فوتبال در میان ساكنان امریكاي التین در خدمت
استعمار در آمد، دالالن استعمار و برده داران نوین، بوكس را میان سیاه پوستان مھاجر و قھرمانان افریقایي جاري ساختند تا در ھر گوشھ اي

از جھان اھداف خود را بھ نحوي دنبال كنند.  «رنھ دونان» دربارة سیر و سفر مدرن غربي مي نویسد:  «ورزش پس از رفتن بھ امریكا، وارد
فرانسھ شد، در فرانسھ دور كند و خستھ كننده اي زد.  از آنجا بھ بلژیك رفت و سپس بھ ایتالیا و آخر كار بھ كشورھاي امریكاي التین مسافرت

نمود.»11
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بسیاري ھمواره بر این فرض بي اساس پاي فشرده اند كھ ورزش مدرن، فاقد بار فرھنگي است و بھ صورت طبیعي سیر و سفر خود را در
عرصة زمین و میان مردم دنبال مي كند.  علي رغم آنكھ بر حسب آنچھ كھ در بخش ھاي پیشین ذكر شد، ھیچ حرفھ و عملي خالي و عاري از

بار فرھنگي و باالخره نظام نظري و اعتقادي ویژه نیست.  ورزش غربي، اگر چھ بھ صورت طبیعي بار فرھنگ امانیستي پس از رنسانس را
حمل مي نمود، تحول غرب و ظھور آن در ھیأت یك نظام امپریالیستي كافي بود تا این نظام، ھمة مقدورات را در خدمت پیشبرد اھداف خود
بھ كار برد و بي تردید مناسب ترین و كم ھزینھ ترین طریق، بسط فرھنگ غرب بود كھ مي توانست ضامن توسعة اھداف استكبار صھیونیستي

شود.  «رنھ ماھو» دبیركل یونسكو در سال 1351 طي نطقي اعالم داشت:  «افریقا، اندك اندك شكل مي گیرد، اما، تا مرحلة پختگي كاملي كھ
اروپا بھ آن دست یافتھ است فاصلة بسیار كمي دارد.  دستیابي بھ این اھداف آسان نیست.  در این میان شكل گرفتن ملي براي كشورھاي نوبنیاد

ً با افریقایي اھمیت خاص دارد و بي شك ورزش عامل مؤثري است كھ این شكل گرفتن را تسریع مي بخشد.  از سوي دیگر ورزش مستقیما
جوانان سر و كار دارد و… در حالي كھ ورزش تنھا وسیلة قابل اعتمادي است كھ بھ كمك آن مي توان جوان را وادار كرد كھ در نقش

اجتماعي خود ظاھر شود و مسئولیت ھاي الزم را بھ عھده گیرد… ھمھ قبول كرده ایم كھ ورزش عامل سازندة فرھنگ برتر است.  اینك ھنگام
آن رسیده كھ تشكیالتي این چنین بھ ما بگویند كھ كجا باید رفت…»12

آنچھ كھ «رنھ ماھو» بر آن تصریح دارد، سھ موضوع مھم «فرھنگ برتر، جوانان و ورزش» است.  قشر جوان قشري است كھ بھ تبع
تمایالت غریزي و توانایي جسماني مستعد شكل گیري است و خامي او اجازة نقد جھان پیرامونش را نمي دھد.  فرھنگي كھ از نظر «رنھ ماھو»

برتر است و باید گسترده شود تا ھمة ملت ھا را در مسیر تمناي استعمارگران خلع سالح نماید و خوي مذھبي و ملي و سنتي را از سر ایشان
بیندازد و ورزش بھ تدریج امكان نضج و رشد آن فرھنگ را در میان جوانان فراھم مي آورد.  «براندج» از رؤساي سابق كمیتة بین المللي

ً یك وسیلة تفریح است.  یك وقت گذراني بھ طریق سودبخش المپیك، زیركانھ ورزش را منحصر در تفریح دانستھ و مي گوید:  «ورزش منحصرا
است.»13 شاید اگر این تعریف جعلي عرضھ نشده بود و ازآن بھ عنوان پوششي براي اغراض اصلي بھره نبرده بودند، امروز مردم جھان

در گرداب فرھنگ و مدنیت غرب گرفتار نمي شدند و شاید این عبارت چرچیل بیانگر بسیاري از رازھاي پوشیده باشد:  «ستون ھاي كاخ
امپراتوري روي استادیوم ھاي فوتبال ایستاده است.»14

ورزش حرفھ اي «پروفسیونالیسم» ورزش حرفھ اي نتیجة طبیعي سیر ورزش مدرن بود.  بھ عبارتي ھم مي توان گفت آخرین منزل ورزش
مدرن بود.  بھ ھمان سان كھ بروز صفات عدالت، شجاعت، عفت، و غیرت، گذر از منزل جوانمردي و ورود در سلك اھل فتوت و باالخره
فرود در مقام والیت، نتیجة طبیعي سیر تربیت بدني سنتي بود.  چھ، ورزشكار، در اولین كالس مدرسة جوانمردي، با گذر از ساحت مرگ
آگاھي، مي آموخت كھ باید با ترك ھواجس نفساني میثاق خویش را با فطرت پاك و ساحت رباني استوار سازد تا بتواند پذیرفتة مكتب فتیان

شود.  این سیر تدریجي ورزشكار را تا فناي ھمة جلوات نفس ملون و ظھور صفات جمال و جالل خداوندي پیش مي برد و فطرت را در او بھ
كمال مي رساند و مقیم حضرت اما حيّ و حجت بالغھ مي ساخت.  علي رغم آنكھ غلبة ھوي و اصالت یافتن تمناي حیوي و تنومندي جسماني

(ھمان كھ در ذات ورزش مدرن بود) نفس سیري ناپذیر او را وامي داشت تا خود را بریده از كالم قدسي و سنت اھل فتوت و والیت، مشرف
بر ھمة اعمال و سكنات آدمي كند.  ھیچ یك از دستورالعمل ھاي فتیان بر شاگرد مدرسة ھواجس نفساني كارگر نمي افتد و بھ عكس این آداب
بسان وصلھ اي ناجور ھمواره ورزشكاران جوامع شرقي و سنت گرا را آزرده است.  آنان بھ تبع باقي مانده ھاي سنت پیشینیان، سعي در ایجاد
نسبت و تعادل میان ورزش نوین و اخالق داشتھ اند، علي رغم آنكھ سیر تدریجي و گذر ایام، غلبة وجوه مادي و فرھنگي برخاستھ از ورزش

مدرن را آشكارتر ساختھ و از جنبھ ھاي معنوي گذشتھ كاستھ است.  ورود بھ جادة ورزش مدرن، ورود بھ سراشیبي تندي بود كھ امكان
بازگشت و بھ عقب نگریستن را از سالكان راه اخذ كرد و این جوامع بھ ناچار، تبعیت از سنت مغرب زمینیان را موجبیت تاریخي و مقتضاي
خود فرض كردند.  حال و روز این ملت ھا بي شباھت بھ قصة اشترسواري مجنون در مثنوي مولوي نیست.  مجنون در طلب لیالي خود بود و

اشتر در طلب مأواي خود و ھمراھي این دو امري متضاد و غیرممكن.  از ھمین رو بود كھ پروفسیونالیسم از مرزھاي مغرب زمین گذشت و
در میان ساكنان مشرق زمین رخنھ كرد.  ملت ھایي كھ گمان مي كردند مي توان چربي را از روغن و تري را از آب اخذ كرد.  شاید اگر توجیھ
عقل مكار بھ مدد مردم این سرزمین ھا نمي آمد و سكوالریزم (تقدس زدایي و دنیاوي كردن دین) كارگر نمي افتاد، ھرگز این تعارض دست از

سر آنان برنمي داشت.  اینان براي یافتن آرامشي نسبي و تحمل عمل خود، سعي در ایجاد رابطھ و آشتي میان دو جریان متعارض كردند و
بي شك حصول نتیجھ منوط بھ تخفیف یافتن و كمرنگ شدن صورت و سیرت تفكر و فرھنگ معنوي بود.  ھمان كھ سكوالریزم عھده دار آن

گردید.  این عمل «سكوالریزه كردن» دربارة ھمة پدیده ھاي غربي وارد شده در سرزمین ھاي شرقي و از جملھ اسالمي صورت گرفتھ است.

از ھمین رو این ملت ھا ھمواره در برابر فرھنگ و مدنیت غربي در ھمة سرزمین ھاي اسالمي دلیل آشكار این واقعھ است.  سلطة صاحبان
سرمایھ بر امر ورزش غرب و بروز تمایالت وحشتناك صاحبان صنایع كھ براي عرضھ و فروش كاالي خود از ھر وسیلھ اي بھره مي جستند،

نیز بھ عنوان مكمل جریان اول، میدان را براي ظھور ورزش حرفھ اي فراھم كرد.  امروزه صحن تمامي میدان ھاي ورزشي، ابزار و ادوات
ورزشكاران و حتي جامھ و پوشش قھرمانان آكنده از نام و نشان كارخانھ ھا و شركت ھاي تولیدي است و در پشت پردة مسابقات نیز ھمواره

مدیران كارتل ھا و تراست ھا، میدانداري اصلي را عھده دارند.  در مدرسة ورزش حرفھ اي، ورزشكاران پیش از آنكھ قھرمان شوند، براي آنكھ
قھرمان شوند، تعلیم مي بینند.  و این سنت ھمة گردانندگان تراست ھا و كارتل ھاي بزرگ بین المللي است.

خبر ذیل، دربارة درخواست كمپاني كوكاكوال، گوشھ اي از نحوة حضور سرمایھ داران در عرصة ورزش را مي نمایاند:  «در حالي كھ كمپاني
تجاري «اي.اس.ال» بھ عنوان نزدیك ترین سازمان بھ كمیتة بین المللي المپیك (ك.ب.ا) شناختھ مي شود، كمپاني كوكاكوال مي كوشد در

سازماندھي بازي ھاي المپیك 1988 بیشترین نقش را داشتھ باشد.  سخنگوي كوكاكوال ھفتة پیش در آتالنتاي آمریكا گفت این كمپاني بھ عنوان
نخستین سازمان تجاري كھ با ك.ب.ا قرارداد بستھ، انتظار دارد، بخش مھمي ازمسائل مالي المپیك سئول را زیر نظر خود بگیرد.  قابل ذكر

است كھ كوكاكوال در زمینھ این المپیك ھم سرمایھ  گذاري ھنگفتي كرده است.  این سخنگو اضافھ كرد كھ بسیاري از مجتمع ھاي ورزشي جھان،
امروزه از حمایت وسیع این كمپاني برخوردارند و با توجھ بھ اینكھ كوكاكوال از سال 1928 (سال برپایي المپیك آمستردام) حامي بازي ھاي

المپیك بوده، این كمپاني حق مسلم خود مي داند كھ در تدوین برنامھ ھاي مالي المپیك سئول بیشترین سھم را داشتھ باشد.  درخواست ھاي
كوكاكوال در حالي مطرح گردید كھ بھ نظر مي آید ك.ب.ا براي گرداندن امور مالي اش، تمام و كمال خودش را متكي بھ كمپاني اي.اس.ال

Data processing afair- Alast انتشار بھ معنی تایید محتوی نیستصفحھ 3 از 5



terça-feira, 29 de junho de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

17:59
ورزشیموضوع کلی:فوتبال و ورزش مدرن: سرگرمي، تجارت، صنعت، فریب؟عنوان:

ً با این كمپاني مقرر كرد بھ كمپاني اجازه مي دھد تدوین امور مالي المپیك سئول را ھم عھده دار گردد، نموده است.  قراردادي كھ ك.ب.ا اخیرا
و باالتر از كوكاكوال بھ رتق و فتق برنامھ ھاي جنبي بازي ھا بپردازد.»15

«ویلیام كاالھان» مدیر تبلیغاتي ژیلت دربارة سرمایھ گذاري كمپاني تجاري گفتھ است:  «سرمایھ گذاري در مسائل تبلیغاتي، روي فوتبال
بیشترین سود را داشتھ اند.»16 دالالن و آژانس ھاي خرید و فروش ورزشكاران ھستة اصلي این داستان را تشكیل مي دھند:  «یك ورزشكار

جوان و صاحب استعداد بھ امید رسیدن بھ آینده اي درخشان پاي یك قرارداد استثماري را امضا مي كند.  ھمھ چیز با وعده آغاز مي شود، وعدة
پول، شھرت، باشگاه، تیم ملي و مسافرت بھ شرق و غرب.  ھمھ چیز بھ سود آژانس و یا باشگاه است و زحمت ھا براي ورزشكار.  این استثمار

شده ھا اختیاري حتي براي انتخاب باشگاه ندارند و پیوستھ در فھرست فروش قرار دارند.  اختیار نام و چھرة خود را نیز ندارند.  بر اساس
قراردادھاي تبلیغاتي كھ باشگاه منعقد مي كند، درصد ناچیزي بھ او پرداخت مي شود.  امروز براي این محصول تبلیغ مي كند، فردا براي

محصول دیگر.  اگر كسي از این بندگان ھوس آزادي كند، چنان بالیي بر سرش مي آورند كھ براي دیگران عبرت شود.  طبق آماري كھ «
مارین وان اووستین» روزنامھ نگار كانادایي استخراج كرده، از ھر 300 ورزشكار بھ دام افتاده ممكن است 50 نفر بتوانند خود را خالص

كنند.  پدر خوانده ھای مافیاي ورزش اجازه نمي دھند كھ تار و پود حكومت آنھا را یك ورزشكار پاره كند و از این 50 نفر حتي بھ اندازة تعداد
انگشتان دست ھم قادر نیست عمر ورزشي خود را در یك مسیر عادي و طبیعي بھ پایان برساند.»17 «براندج» از رؤساي كمیتھ بین المللي

المپیك در سخنراني خود ناگزیر بھ یك اعتراف بزرگ شد.  وي با اشاره بھ مخارج سنگین برگزاري مسابقات بین المللي اظھار داشت:  «
ً تشكیل آن در قدرت چند كشور معدود بازي ھاي المپیك خیلي وسعت پیدا كرده و برگزاري آن در زمان ما آنقدر گران تمام مي شود كھ اوال

ً بھ جھت ھمین مخارج سنگین بھ سوي جنبھ ھاي تجاري گراییده است تا از این راه ھزینھ ھاي یاد شده جبران شود.»18 است و ثانیا

ھیچ گاه پرسیده نمي شود كھ كمپاني سیگار «مارلبورو» و «رینولدز» امریكایي چھ نسبتي با ورزش دارند و چگونھ است كھ ھمواره این
كمپاني ھا، چتر حمایتي خود را بر سر كلوپ ھا و كمیتھ ھاي ورزشي كشیده اند؟ «ششمین جشن سالگرد گروه وابستھ بھ سیگار مالبورو در اسفند

57 در كلوب سن تیلر با حضور قھرمانان بولینگ و اغلب اعضاي شركت مالبرو برگزار شد.»19 ذكر این موارد تنھا براي نشان دادن رد
پاي جریان ھاي سیاسي و اقتصادي بر ورزش امروز جھان است وبي سبب نیست كھ پروفسور لویي شارنیھ دربارة ورزشكاران عصر جدید

مي گوید:  «ورزشكاران و قھرمانان، مبلغین مذھبي قرن بیستم ھستند كھ مذھب اقتصاد را ترویج مي كنند.»20 وي در كتاب «زنجیرھا و
پیوستگي ھا» در بیان نقش تبلیغات قرن در بھره برداري از قھرمانان مي نویسد:  «قھرمان بھ طور كلي ابزاري است براي تبلیغ و این را ھیچ

كس نمي تواند انكار كند… در جایي نوشتھ ام كھ غرب «نمونھ»ھاي برگزیده را فراروي مردم خام اندیش قرار مي دھد.  نمونھ ھایي كھ
تصویرگر اخالق زمانة خویش اند.  آیا ھیچ جزوه و یا رسالھ اي را دیده اید كھ راه و رسم «لیبرالیسم» و یا پیشھ كردن اباحیت و دم غنیمت داني

را آموزش دھد و یا در البھ الي صفحات خود «راه و رسم غافل شدن» و «طریق بندگي ھواجس نفساني» را بیاموزد؟!  ھرگز!  زیرا، آنچھ
در میانة غوغا چھره پوشانده «نمونھ و الگویي» است كھ راه و رسم این مسلك و مذھب را مي نمایاند و از ھمین روست كھ مردم كشورھاي

غیرغربي، پیش از آنكھ فرصت پرسش از اعتقاد و اخالق غربیان را پیدا كنند، در ھمة صورت ھاي عملي و مناسبات اجتماعي آیین و
مقررات آنھا را پذیرا گشتھ اند.

آیین ھا و مقرراتي كھ غرب از طریق «نمونھ ھا» در میان ملل مي گسترد تا با نشر فرھنگ خود امكان چنگ انداختن بر تمامیت اندوختھ ھاي
فرھنگي و مادي ملل را بھ دست آورد.  مطبوعات اروپایي دربارة «جرج بست» فوتبالیست انگلیسي كھ در دھة پنجاه سالیانھ بیش از 750

ھزار تومان حقوق ثابت دریافت مي داشت و قریب بھ دوازده میلیون و پانصد ھزار لایر از طریق فروش آدامس و ادكلن و تبلیغات كسب
مي نمود و در عین حال بھ عنوان ورزشكاري بي انضباط و مشروب خوار شناختھ مي شد، نوشتند:  «وقتي جرج بست گفت سیگار را دوست

ندارم، تمام دخترھا در انگلیس سیگار را ترك كردند.  لباس او بھترین مدل لباس جوانان بود.»21 پوشیده نیست كھ امروزه قوي ترین و
مجھزترین مطبوعات و ایستگاه ھاي رادیویي و تلویزیوني در اختیار ثروتمندان یھودي است و ھم آنان طي پنجاه سال اخیر بزرگ ترین نقش را

در قھرمان پروري و تبلیغات میدان ھاي ورزشي عھده دارند.  در واقع آنان در غافل ساختن مردم جھان از آنچھ در پس پرده مي گذرد، نقش
عمده اي ایفا مي كنند.  عنوان ھاي پرزرق و برق، تعریف و تمجیدھاي پرطمطراق و جلوه ھاي نور و صدا در زمرة ابزاري ھستند كھ

خبرنگاران، روزنامھ نگاران و دستگاه ھاي تبلیغاتي سمعي و بصري جھان از آنھا براي بھ نمایش گذاردن جلوه و جمال جعلي قھرمانان و
ورزشكاران حرفھ اي استفاده مي كنند.  كمپاني ھاي بزرگ امریكایي و اروپایي، براي سرگرم كردن ھمگان سال ھاست كھ مسابقات بزرگ

ورزشي ترتیب مي دھند و بھ اسم بشردوستي دانشجویان كشورھاي جھان سوم را بورسیھ مي كنند.  ھنوز خاطرة مسابقات ابتكاري «یویوي
كوكاكوال» از ذھن مردان و زناني كھ بیش از چھل و پنج سال از عمرشان سپري شده، محو نگردیده است.  خاطرة حضور بیش از 5000

نفر در این مسابقھ كھ با حضور مربیان و نمایندگان كوکاكوال در تھران برگزار شد.  مطبوعات ھمان سال ھا نوشتند:  «ماراس» و «سایر» دو
تن از نمایندگان كمپاني كوكاكوال طبق برنامة تنظیمي كھ از طرف كارخانة كوكاكوال تنظیم شده بود، در مدارس، در باشگاه ھاي ورزشي و در
بین محالت مختلف شروع بھ تعلیم بازي «یویو» بھ جوانان و كودكان بھ طریق صحیح آن كھ در آمریكا و اروپا رواج كامل دارد، نمودند.  این

حادثھ اگر چھ بھ ظاھر ساده و معمولي بھ نظر مي رسد، لیكن دانھ اي است كھ در زمین بكر خاطر نونھاالن كاشتھ مي شود تا در آینده اي نھ
چندان دور بھ ثمر بنشیند.  ماجراھاي این چنین را در سرتاسر دنیا در میان ھمة كشورھا مي توان سراغ گرفت.

بد نیست بدانیدكھ در گیرودار حملة اسرائیل بھ اعراب ده ھا ھزار نفر از جوانان عرب بھ ھواي دیدار مسابقات فوتبال راھي اروپا شدند و چشم
و گوش خود را بر واقعة فلسطین و فریاد و نالة زنان و كودكان بستند.

در سال 1361 مطبوعات نوشتند:  «در حالي كھ ده ھزار نفر كویتي بھ اسپانیا مي روند تا فوتبال تماشا كنند در كشورھاي عربي براي جنگ
با اسرائیل فقط دویست نفر داوطلب شده اند.»22 شایان ذكر است كھ ھیچ یك از ملت ھاي عقب نگھ داشتھ شده در كمیتھ ھاي تصمیم گیري

ً بعد از ھر جام جھاني برگزار مي شود، نمایندة یك سازمان ھاي ورزشي جھاني دخالت مستقیم ندارند.  در یكي از كنگره ھاي «فیفا» كھ معموال
كشور آفریقایي بھ یك مسئلھ اشاره كرد و گفت كھ در كارھاي حساس فیفا نمایندگان قاره ھاي آسیا و آفریقا حضور و دخالت ندارند و انگشت

روي دو كمیتھ مھم امور مالي و مقررات نھاد كھ در این دو كمیتھ اثري از غیر اروپایي و غیر آمریكایي نیست.  جواب این بود:  «89 درصد
درآمدھاي فیفا از راه حق مسابقات و غیره را كشورھاي اروپایي و امریكایي مي پردازند و یازده درصد بقیھ را دیگر كشورھاي جھان.  آنگاه
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چھل و پنج درصد ھزینھ ھاي فیفا در راه گسترش و غیره صرف كشورھاي غیراروپایي و آمریكاي جنوبي مي شود.  بدین روي كشورھاي
آفریقایي و آسیایي و غیره بدھكار ھستند و كسي بدھكار را در كمیتھ تصمیم گیري براي سرمایھ راه نمي دھد.»23

«ھاوه النژ» در زماني كھ عھده دار سمت رئیس كنفدراسیون فوتبال برزیل بود، دربارة رابطھ ورزش مورد نظرش و مطبوعات و رسانھ ھا
مي گفت:  «… اساس این است كھ آنھا (مطبوعات) عوامل حیات و تبلیغ ھستند و رونق آنھا، رونق فوتبال است.» وي ھمچنین گفتھ است:  «
من سال ھا در كار مطبوعات بوده ام یك خبرنگار را باید دستگاه گردانندة فوتبال عاشق فوتبال كند.  آن وقت این عاشق فوتبال عاشقي است كھ

دلپذیرترین ترانھ ھا را براي فوتبال مي سازد و پرشكوه ترین حماسھ ھا را؛ كھ اینھا سبب مي شود چھره ھاي فوتبال بت ھاي زندة نسل ما و
نسل ھاي آینده شوند و…»

«امروزه در برزیل ھر استادیومي براي مردم ما یك بتكده است و چراغ این بتكده ھا را علي رغم تالش فراوان باشگاه ھا و كنفدراسیون فوتبال
برزیل، وسایل ارتباط جمعي روشن نگھ داشتھ اند…» تأكید ھاوه النژ بر اینكھ مطبوعات عوامل حیات فوتبال اند و تشبیھ او دربارة استادیوم ھا
كھ از آنھا بھ عنوان بتكده یاد مي كند، پرده از ارتباط این دو جریان در ھم تنیده برمي دارد.  در دھة چھل سازمان فرھنگي یونسكو كھ ھمواره
علي رغم وابستگي ھایش بھ محافل ماسوني خود را مدافع سینھ چاك تعلیم و تربیت و اخالق در جھان بھ ویژه در میان ملت ھاي شرقي معرفي

مي نماید ، اقدام بھ برگزاري جلسھ اي براي مطبوعات ورزشي این خبر را بھ سرتاسر جھان مخابره كردند:  «در دھكدة كوچك گوتینگ در
شھر مونیخ مجمعي برپا شد كھ یكي از مسائل غامض و پیچیدة جھان ورزش را مورد بررسي قرار داد.  در این شھر كھ سازمان فرھنگي
یونسكو منزل وسیع و زیبایي در اختیار دارد و در حقیقت مركز تحقیقات و سمینارھاي مسائل مربوط بھ جوانان جھان است مسئلة ورزش
مطبوعات مورد بررسي قرار گرفت… این مجمع كھ در گوتینگ تشكیل شده بار دیگر بھ اتحادیھ بین المللي نشریات ورزشي این نكتھ را
خاطرنشان ساخت كھ بسیاري از این واحدھا بھ جھان نویسندگان ورزشي وابستھ اند و ھمچنین ثابت شد كھ بساري از روزنامھ نگاران و

ورزشي نویسان سراسر جھان در امر تحول ورزش مؤثري بازي كرده اند.  این شوراي عالي است كھ نظریاتش از ھر نظر در یونسكو مورد
ً عجیب و ناشناختھ براي ورزشكاران و ورزش دوستان است.  وي نماینده حزب كارگر توجھ قرار مي گیرد.  رئیس شورا یك شخصیت كامال

ً در كابینة اتلي ـ كابینة بعد از جنگ انگلستان وزیر بوده و در سال 1959 جایزه صلح نوبل انگلیس و نامش «فیلیپ نوئل بیكر» است.  سابقا
گرفتھ… دبیر كل شورا «ویلیام جانز» و معاونش «ژان بروترا» است و این سھ شخصیت عجیب ورزش جھاني كساني ھستند كھ حق دارند
دربارة ورزش اظھار نظر كنند و اظھار نظرشان از ھر نظر جالب و قابل توجھ است و ما كھ وظیفة روزنامھ نگاري را در جھان ورزش بھ

ً از ھر جھت احترام بگذاریم.» عھده داریم باید نسبت بھ نظریات این اشخاص كامال

نكتة جالب توجھ اینجاست كھ این كنفرانس یونسكو در ارتباط با ورزش تصمیم بھ تأسیس یك مركز ارتباطي ورزشي براي ایجاد روابط بیشتر
با محافل رسمي و آموزش فن روزنامھ نگاري ورزشي بھ روزنامھ نگاران گرفت و مقرر شد كھ این عده بھ خرج سازمان یونسكو تعلیمات

كافي در كار ادارة ورزش ببینند.  یونسكو عھده دار مخارج تعلیمات نویسندگان و خبرنگاران شده بود تا شاید این صاحبان دم مسیحایي بیشتر از
پیش در كالبد ورزش مطلوب «ھاوه النژ» و یونسكو روح حیات بدمند.  باید گفت كھ این جریان (غوغاي تبلیغات) موجب بوده تا ھیچ كس
چنان كھ بایستھ است جرأت ورود بھ عرصة نقد فرھنگي، سیاسي و تاریخي ورزش را پیدا نكند.  چھ غوغاي تبلیغات این امر را بھ عنوان

تقدیر مقدر ملت ھا و امري ناگزیر جلوه داده است.  بتي بزرگ و بدعتي آشكار كھ بدل بھ سنتي سیئھ شده است.  سنتي كھ تابعانش ھیچ انتقادي
را برنمي تابند.  بي گمان در عصري كھ مردم بھ گرد كعبة بازار بھ طواف در مي آیند و بازار را مركز ھمة بودن و نبودن خویش بھ حساب

مي آورند و مطبوعات تنھا راه درآمد را در چشمان جوانان خام، رسیدن بھ افتخار، سربلندي و ثروت از راه ورزش حرفھ اي تصویر مي كنند؛
رسانھ ھا و مطبوعات در دامن زدن بھ این غوغا، نقش اصلي را بھ عھده دارند، نگاھي بھ ریز و درشت مطبوعات نشان مي دھد كھ چگونھ

ً بھ مرحلة اجرا در ورزشي نویسان آموزش دیده و ھمگام با سیاست ھاي فرھنگي سازمان ھاي ریز و درش جھاني آموختھ ھایشان را دقیقا
مي آورند:  «معجزه در استادیوم محقر شھر كول چستر» یا «مارتین چیورز، بت جدید توتنھام» یا «دنیا باید سال ھا انتظار بكشد تا قھرمان

دیگري نظیر… متولد شود.» در شمارة 28 مجلة دنیاي ورزش سال 49 با عنوان «بازیكن سھ میلیون و ششصدھزار توماني» مي خوانیم:
«… بھ طور كلي در حال حاضر دیگر در این امر تردیدي نیست كھ فوتبال از ھر امر تجارتي پردرآمدتر و داراي بازار داغ تري از ھر

نظر مي باشد.  این مسئلھ خود سال ھاست بھ ثبوت رسیده كھ یك نام بزرگ در دنیاي فوتبال بر روي ھر محصول تجارتي قرار بگیرد،
بزرگ ترین ضامن موفقتیت آن محصول خواھد بود…» و این ماجراي تمام نشدني ھمة كشورھایي است كھ با وجود بحران ھاي سیاسي و

اقتصادي با بحران ھاي فرھنگي نیز روبھ رو ھسند.  سناریوي بلند كارگزاران ورزش جھاني كھ عھد بستھ اند تا ھمة چشم ھا و گوش ھا را تنھا و
تنھا متوجھ بازي ھاي داغ كنند.  چنانكھ برزیل، بدھكارترین كشور آمریكاي التین در كنار آرژانتین، اوروگوئھ و شیلي با آن دست و پنجھ نرم

مي كند.  و با این ھمھ متأثر از دستگاه ھاي ارتباط جمعي ناخواستھ بر قبلھ گاه تمناي استعمار كھنھ كار سر فرود مي آورد.
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