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 آرژانتین، تانگو، توپ گرد و اطاق شکنجهناصر پاکدامن :

اقیانوس آن پائین آمریکای جنوبی که برسیم، آن طرفش شیلی دراز کشیده و این طرفش آرژانتین ولو شده، رو بهبه
میلیون نفر  ۲۶میلیون کیلومتر مربع) و قریب دو برابر ایران، با حدود  ۳/۳تر از ھند (. مملکتی وسیع، کمی کوچکاطلس

  .جمعیت

دل پالتا.  آھنگ است: پامپاس، تیرا دل فوئگو، آکونگاگوا، چاکو، الپالتا، سانتافه، مارهھای خوشطور اسماینجا و آنجا ھمین
تواند ھا و تریاھا آویزان کرد و چه احساس لذتی میھای رنگی رنگی نوشت و باالی کابارهنئونشود با ھمه را می

  .تر دست دھدھای محترممشتریان محترم و خانوادهبه

اش ھم اداره ۱۸۱۶فتحش نایل آمدند، تا حدود ھا نبوده: در قرن شانزدھم، حضرات اسپانیائی بهآرژانتین ھم مال آرژانتینی
  .شودد. در این سال باألخره مملکت مستقل میکردن

یک زن "اند: طور نوشتهآرژانتینی جماعت یا مھاجر است و یا مھاجرزاده. دستور عمل آوردن و طبخ ملت آرژانتین را این
نظام اسپانیائی، سه تا گاوچران چندرگه، یک مسافر انگلیسی، یک نصفه سرخپوست با کپلھای چاق و چله، دو سواره

پیش از کشیدن، یکھو پنج دھاتی  .پان با سگ و یک ذره بردهٴ سیاھپوست. بگذارید سه قرنی سوزن جوش شودچو
چھارم کاسب لبنانی و یک چی اروپای مرکزی (گالیسی)، سهایتالیائی (از جنوب ایتالیا)، یک یھودی لھستانی، یک کافه

سر کنید و بعد ھمراه با یخ و پارافین و آھارزده ببرید بهخوشکارهٴ فرانسوی را بھش اضافه کنید. فقط پنجاه سالی صبر 
  ."سفره

  ."کنندھائی ھستند که در حومهٴ دنیا زندگی میھا، اروپائیآرژانتینی"گوید: بورخس می

کل  ٪۱۵داری، با مساحتی درحدود زندهمیلیون جمعیت، پایتخت تجمل و شب ۹آیرس، پاریس آمریکاست. با بوئنوس
  .کیلومتر ۲۳۰رود/ریوردوالپالتا با بزرگترین مصب دنیا: اوزون/سیمینهکنار قزل مملکت، در

ئی را بنا کرد دھکده (Pedro de Mendoza) قوینلو، پدرو دومندوزاقوینلو و قرهکام آق، یعنی مقارن ایام سعادت۱۵۳۶در 
وزید قحطی کلک ساکنان دھکده را کند. چون البته بادھا آنقدرھا ھم خوش نمی». مریم مقدس بادھای خوش«اسم به

ھزار  ۴۱آیرس به، جمعیت بوئنوس۱۸۰۶کند. در پنجاه سال بعد، خوان دوگرای پرتقالی دوباره بساط را در ھمانجا پھن می
  .رسدنفر می
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تا جنگ  ۱۸۵۰از ھا: قسمت اعظم پنج میلیون نفری که شھر را و بعد ھم آرژانتین را مھاجرت پر کرد. بیش از ھمه ایتالیائی
ھا که حاال دیگر از ھا. و باألخره اسپانیائیھا و پرتقالیھا، فرانسویآرژانتین مھاجرت کردند. بعد ھم آلمانیجھانی اول به
  .شان مانده استشان فقط زبانتسلط گذشته

شود. سیاست، وتبال ختم میزمین فھا بهھمه چیز آرژانتین است. ھمهٴ راه» بازترین شھر دنیافوتبال«آیرس بوئنوس
رابطهٴ "درودروازهٴ دنیای سوم، ساخته و پرداختهٴ اقتصاد، فرھنگ، فقر، خشونت. و باز ھم شھری مثل ھمهٴ شھرھای بی

و زمین » ترافیک«وگو از مشکل و باز ھم صحنهٴ دیگری برای گفت». پول«دنبال و به» تقلید«و مقھور و مغلوب  "استعماری
متری شھر، زمین مترمربعی حدود چھل ھزار تومان (در ھمین دارالخالفهٴ ناصری در زمان آریامھر زمین را به بازی. در مرکز

الحال مترمربعی شش ھزار تومان (که ما بیشترش را پنج ھزار تومان ھم فروختند. آخر ما ھم...) و آپارتمان متوسطوسی
  !ه، چھار برابر شدهایم). و اجاره خانه ھم که در سه سال گذشتھم دیده

غفلت ھم کف آرد و بهئی بهزند مثل سگ جانی بکند و لقمهدھد و ھرکس زور میھا کفاف نمیدر چنین وضعی، حقوق
دھد اجارهٴ یک آپارتمان کند حدود ھزارودویست تومان حقوق دارد. نصفش را مینخورد: فالنی که در دستگاه پلیس کار می

رفتم. اّما خواست که میدلم می«ھا ھم نگھبان است: شش ساعت در شب و سه یکشنبه در ماه. شبدواطاقه و بعد 
اّما رفتن ھم مشکل است ماندن ھم ». خفت که در اینجا زادمنتوان مرد به«ھمه مھاجرند و ھمه معتقد که » کجا؟به

قول ئی است؟ بهت آرژانتین دیگر چه صیغهداند آرژانتینی بودن یعنی چه؟ ملطور. احساس غربت آدمی که نمیھمین
فرانسوا پررو: آرژانتین، شبه ملت است، شبه ملتی که پایتختش را از کشورش بیشتر دوست دارد. چرا که وسیلهٴ افتخار 

شود. مردم از آیرس، غولی است که ھر روز ھم ھیوالتر میبوئنوس"زنند: است و سربلندی. باز ھم روشنفکرھا نق می
کنند. از این گذشته، دیگر ھیچ: کویر فرھنگی که صدای گیتار خودشان) تغذیه می» اممن آمده(«ل و آخرین تصنیف فوتبا

  ."پیچددرش می

کند: روزھای یکشنبه، مردم بدھد و نه غذائی، مردم را با فوتبال تغذیه میتواند فرھنگی بهاینست که دولت ھم که نه می
شود: ھای شھر ھم نصیب پانزده باشگاه فوتبال میروند. ھمهٴ کمکسابقه فوتبال میتماشای مپانصدھزار نفر به

  ."بازترین شھرھای دنیافوتبال«

گوید. مسئول جام جھانی کار دارد؟ پس ژنرال مرلو چه میسیاست چه؟ ورزش به»ورزش، سیاست نیست«گوئید می
کنیم که صد میلیون دالر خرج میھفت). ۱۹۷۷(اکتبر » است برگزاری جام جھانی فوتبال یک تصمیم سیاسی«آرژانتین: 

مبلغانی بسازیم که تصویری از آرژانتین را تبلیغ کنند که با تصویر متداول امروز در جھان متفاوت «ھزار تماشاچی از چھل
جام جھانی  واضح است که مسابقات"دو روز پیش از شروع مسابقات در سرمقاله خود نوشت: » الاوپینیون«و ». باشد

کمک آن، کشور ئی است که بهاین امر معترف است و این مسابقات برایش وسیلهھدف سیاسی دارد. حکومت ھم به
  ".تواند تصویر حقیقی خود را عرضه کندمی

د برای شبا این پول می«. این عقیدهٴ آقای آلوارو آلزوگاری وزیر سابق مالیه بود. "صد میلیون دالر خودش پولی استھفت"
اند: بعد ھم ولخرجی کرده». ھا را نوسازی کردھزار نفر خانه ساخت. ھزاران مدرسه را تعمیر و ھمهٴ بیمارستاندویست

درآمد مسابقات ». شد با صد میلیون دالر انجام دادکردیم ھمهٴ کارھا را میآیرس متمرکز میاگر قضیه را در بوئنوس«
درصدش  ۷۵رسید و کشور میزبان میشد که پنج درصدش بهمیلیون دالر می ۳۵.) حدود ھا، تلویزیون و..(تبلیغات، ورودیه

ھا حرف زد: توی این ھیروویر، شود له و علیه خرجالمللی فوتبال. میفدراسیون بینکننده و مابقی بهھای شرکتتیمبه
ھا. ولی ھا خرج دارد و از این حرفادارهٴ این ورزشگاهھا بود؟ نگھداری و گذاریترین سرمایهراه انداختن تلویزیون رنگی الزم

برگزاری اصل مطلب این است که تصمیم به"است:  ۷۸جھانی حرف آخر، حرف دریادار الکوست، معاون کمیتهٴ برگزاری جام
پس  ."کرد توان با عدد و رقم بیانبرد نمیجھانی تصمیمی سیاسی است و فایدهٴ سیاسی را که آرژانتین از جام میجام

کار افتاد: نظامیان ھفتصد (و شاید ھم ھفتصد و پنجاه) میلیون دالری خرج کردند. سه ورزشگاه ھا بهبرو که آمدم. و چرخ
ھموطنان آیرس را یکباره نونوار کردند و تلویزیون رنگی را بهجدید ساختند و سه تای دیگر را نوسازی کردند. فرودگاه بوئنوس

راه انداختند که از ھموطنان خود بخواھند تا با آغوش باز از مھمانان خارجی پذیرائی مقدار زیادی ھم تبلیغ بهھدیه کردند و 
پوشیم، ھای مھمانی را میبھترین لباس"یافت: ھای مھماندوستی تلویزیون معموالً این چنین خاتمه میبرنامه .کنند

  ."یم تا بتوانند ببیند که ما چه جوری ھستیمکنزنیم و شلوارمان را اطو میھا را واکس میکفش

را پنھان و پوشیده » اسلحهٴ کمری«چطور باید  :دیدند» آداب معاشرت«ھای خاص ضمناً پنج ھزار مأمور امنیتی ھم دوره
 اعالم کردند: در این» طرفمنطقهٴ بی«صد متری را آیرس، یک منطقه چندداشت. دور تا دور ورزشگاه ریورپالت بوئنوس

باری، مؤدبانه، اّما با وسواس و دقت، ھا ھم باید دو، سهوآمد نداشت مگر تماشاچیان عزیز که آنمنطقه کسی حق رفت
ھای غیور در دستھای ارتشی با مسلسل بهدور از چشمان کنجکاو، کامیونتفتیش بدنی بشوند. در گوشه و کنار و به

ھزار نفر بیایند و بعد معلوم شد برای چھل ھزار تا بیشتر جا ندارند. اما فقط  اوّل گفتند قرار است صد .انتظار حادثه بودند
  :آوردکنندگان است. آخر، افکار عمومی دنیا باألخره یکجوری فشار میھزار تا آمدند. ھمه گفتند تقصیر تحریم ۱۷

گران آسیای شکنجهیعنی آب به آرژانتینمطرح شد. صحبت از این بود که رفتن به ۱۹۷۷مسئلهٴ تحریم، از اواخر سال 
  .آرژانتین نرویمریختن. پس اگر با شکنجه و بند و زندان مخالفیم به

شناسان نامه نوشتند که ما شناسی در آرژانتین برگزار شود. سرطان، قرار بود کنگره جھانی سرطان۱۹۷۸در ھمان بھار 
 "جھانیجام"المجالس ویدال و شرکاء بشویم. تحریم زینت خواھیمبا برگزاری کنگره در سرزمین شکنجه مخالفیم و نمی

  .کم شکل یک نھضت اعتراضی را پیدا کرددر کشورھای اروپائی کم

اعتراض کرده باشند. در فرانسه » جھانیجام«ھای کارگری خودشان یک دوره مسابقه گذاشتند که بهدر دانمارک، اتحادیه
الملل از ھمه دعوت کرد که ھنگام عزیمت تیم فوتبال مع شد و سازمان عفو بینجھانی جصدھزار امضاء برای تحریم جام



دیدگان را خفه کند. باألخره مربی تیم فرانسه قول دوستان نتواند فریاد شکنجهفرانسه اجتماع کنند تا غریو شادی فوتبال
دنبال این اقدام بود که به .شودنفر فرانسوی گمشده را از مقامات رسمی جویا  ۲۲آیرس سرنوشت داد که در بوئنوس

باألخره قزاقان اعتراف کردند که ھشت تن از این گروه ھنوز در زندان ھستند اّما از سرنوشت بقیه خبری در دست نیست! 
نگاران راھپیمائی خاموش پرداختند. اتحادیهٴ ملی روزنامهنفر در مرکز شھر به ۳۵۰۰در آمستردام، در روز حرکت تیم ھلند، 

، جمالت مورد استعمال در »راھنما«رفتند تھیه کرد. در این آرژانتین میجھت خبرنگارانی که به» راھنمائی«گلستان ان
کنم جسد خواھش می"و یا » کنم دیگر مرا شکنجه ندھیدخواھش می«دست داده شده و از آن جمله: زندگی روزمره به

  ."ام تحویل دھیدخانوادهمرا به

  .راه افتاده بود متوقف سازدتوانست ماشینی را که بهھای بشردوستانه نمیرت است و سیاست و این حرفاّما ورزش تجا

اش و باألخره ھایش، پاھایش و بعد ذوق و سلیقهدست .شود. قھرمان قیمت داردپول ختم میچیز بهدر ورزش ھم ھمه
پوشان خود را روی پول دادند که تمثال بیمثال ملی ھا و کلیدسازھای فرانسویبندھا، کشبافماست .قیافه مبارکش

ھم رساند. فروش چاپ رساندند. ھمین قضیه پنج میلیون تومانی نفع بهکلیدھا بهھا و دستهھای ماست و زیرپیرھنیظرف
رسید.  پوشانملیدرصد این منافع به ۳۷/۵ھای فوتبال آذین، خودش بیش از ششصد ھزار تومان سود داشت. زیرپیراھن

ُھرت ُھرت ماست »  ماس ماس کنگر ماس«آھنگ کودکان فرانسهٴ ژیکاردستن، به .ھزار تومان. خدا بدھد برکت ۷۵نفری 
پوشان فرانسه در ھر بازی ملیھای خالی را جمع کنند. فالن کفاش، آدیداس، قرار گذاشته بود که بهخوردند که قوطی

فوتبال آدیداس را بپوشند. حضرات ھم قبول کردند اّما در شروع بازی با ایتالیا ھای شرط آنکه کفشتومان بدھد به ۲۵۰۰
شود کنیم. چرا؟ چون این مسابقه جھانی است. با ماھواره پخش میھا را عوض میتر بدھید یا کفشدبه کردند که یا بیش

پوش ھم نه نفر از یازده بازیکن ملی تر است. نمایندهٴ کفاش موافقت نکرد.و تماشاچی زیاد دارد. پس نرخ تبلیغش گران
ھا را سیاه کردند. آنھم پیش از شروع مسابقه تا اسم کفاش از تلویزیون دیده نشود. قوطی واکس را درآوردند و کفش

ھا نفری بازیکن .ھزار تومان است ۲۰۰قیمت یک دقیقه تبلیغات در تلویزیون فرانسه حدود  :فکرش را بکنید حق داشتند
ھزار تومان برای نود دقیقه بازی آن ھم در شبکهٴ پخش جھان. بیخود نیست  ۴۵خواستند یعنی حدود تومان میچھار ھزار 

 .اند؛ عقل سالم در بدن سالم است و کفش سالم در پای سالمکه گفته

گی بخرند یا اگر صورت رنگی. و ھمه دویدند که تلویزیون رنکنند آنھم بهدو بازی را از تلویزیون پخش میودر آلمان سی
ھای رنگی، دویست میلیون مارک (حدود یک میلیارد تومان) باال رفت. رسد الاقل کرایه کنند. فروش تلویزیونزورشان نمی

  .»زنیرو بود مرد را راستی«راستی که زیرا راستی ،کوکاکوال بنوشید«خدا بدھد برکت. و سلطان پله فرمود: 

پوشان وطن. حدود یک میلیونی صفحه تصنیف را صفحه کردند و چه خوب گرفت: دربارهٴ ملیدر آلمان تصنیف ھم ساختند و 
  .فروش رفت

در لھستان ھم بازار تلویزیون رنگی داغ شد. دانشجویان ھم از اینکه امتحانات آخر سالشان با موعد مسابقات تقارن پیدا 
  .»شبح فوتبال :حی سراسر لھستان را فرا گرفته استنوشت: شب» پلیتیکا«نامهٴ کرده ابراز نارضایتی کردند. ھفته

نیویورک رفتند و از آنجا با ھا با طیاره بهئی از اسکاتلندیدالر بود. عده ۲۵۰۰بلیت رفت و برگشت اسکاتلند ـ آرژانتین، 
شمالی از آمریکای سرازیری .آرژانتین رساندند. دو نفرشان ھم با دوچرخه این سفر را کردندخودشان را به» اتواستوپ«
جنوبی! یک ژاپنی ھم ھمین کار را کرد. منتھا رفت سانفرانسیسکو و رکاب زدن را از این شھر شروع کرد: حدود آمریکایبه

ملی اعضای تیم». انگار در دنیا فقط یازده نفر آدم مھم وجود دارد«غرغر افتاد که: ده ھزار کیلومتر. اقتصاددانی در برزیل به
کنند. نتیجهٴ این امر کاھش تولید است: چیزی ھای پا نگاه میتوپ گرد و ساقکشند و بهمردم از کار دست میبرزیل. 

  !حدود دو میلیارد دالر، آنھم البته فقط در برزیل

یزد  ور شدن آتش انقالب، ھمزمان با کشتار، یعنی در شعله۵۷ایران خودمان ھم البته از این معرکه برکنار نبود. در بھار 
کرد بازی می ۴-۳-۳ .کردشرکت می» جام«ماھهٴ زندانیان سیاسی، ایران ھم در دنبال کشتار تبریز، و اعتصاب غذای یکبه
برند یا نه؟ ھا را ھم میکنندگان یاری خواھد کرد یا نه؟ بوقعضلهٴ پای حمله». مسئله این است«؟ ۳-۳-۴و یا  ۴-۱-۳-۲یا 
مربی یادآور را به» نقاط ضعف تیم«پذیرند. آنھم در نوشھر و حضور میمربی تیم را به» واالحضرت ھمایون والیتعھد«

 ۹(اطالعات، ». ھمیشه پشت و پناه ورزشکاران و قھرمانان وطن عزیز باشد«خواھند که شوند و از خدای بزرگ میمی
شود دلیلی جز این ندارد که این حمله میحزب رستاخیز اگر به«پسرهٴ جنغولک! و در ھمین ایام ھم نوشتند:  )۵۶مرداد 

و چند نفری ھم از فرصت استفاده کردند و مقداری کلمات ) ۵۷تیر  ۷(رستاخیز، » حزب تنھا راه رستگاری ملت ایران است
(رستاخیز، » ماندعنوان یک سازمان سیاسی باقی میحزب رستاخیز در تاریخ ایران به«قصار گفتند و از جمله جعفریان: 

آزادی «ئی در مجلس: و نماینده» معنی...ماده پرداختند، ما بهھا بهغربی«:خرداد) ۶ئی در رستاخیز (و نویسنده) ۵۷ر تی ۴
ھا مرج و بلوا ندارد و ملل آزاد جھان خواھان استقالل واقعی خود بدون دخالت ھمهٴ قدرتوھیچگونه وجه مشترکی با ھرج

ھمین سبب استعمارگران رنگ و شکلی که باشد از نظر ملت مطرود و محکوم است و به ھرھستند... در ایران استعمار به
ھدف مقدسی اندازی ما را از رسیدن بهخواھند با ایجاد بلوا و آشوب و تفرقهدل گرفته و میسرخ و سیاه دشمنی ما را به

درصد کل حقوق  ۳۳لیهٴ کارکنان دولت، حداقل به ک«در ھمان جلسه، ساالرجاف پیشنھاد کرد ». که در پیش داریم بازدارند
خرداد).  ۱۰(رستاخیز » ھای زندگی یا گرانی معیشت پرداخت شودعنوان دشواریدرصد به ۴۵و مزایا و برای خدمتگزاران 

زنیم، شما ملی فوتبال ایران! ما فریاد میقھرمانان تیم«داد که آژانس جھانگردی فالنی و شرکاء ھم مرتب اعالن می
ترین فوتبال نویددھندهٴ جالبخواستهٴ عالقمندان بهبا احترام به«نوشت: عالقمندان میو خطاب به» توپ ببندیدروازه را بهد

در لندن، ». باشدآرژانتین می ۱۹۷۸جھانی ملی فوتبال ایران در جام جنوبی برای دیدار از مسابقات تیمتور آمریکای
پانصد روی تیم چھار روی تیم آرژانتین و یک بهرواج داشت: پیش از آغاز مسابقات، یک به ھای اولبندی دربارهٴ تیمشرط

ھای آژانس را گوش نداده بودند! دو ھزار شد! حرفبندی، یک بهشد. پس از اولین مسابقهٴ ایران، شرطبندی میایران شرط
اتمام رسید و در روز ژوئن) به ۲۵و یکشنبه چھارم تیر ( خرداد (اول ژوئن) آغاز شد ۱۱جھانی روز پنجشنبه و مسابقات جام

پیروزی کشور آرژانتین «شش تیر، دو مھندس از مھندسان خودمان در صفحهٴ اول اطالعات با حروف درشت آگھی کردند: 



سرت تبریک ھای مقیم ایران با کمال مکارکنان سفارت کشور آرژانتین و آرژانتینیرا در مسابقات فوتبال جام جھانی به
  .»نمائیمعرض می

حقوق «ھا ئی بخرند. آمریکائیھای تازهاروپا رفتند که سالحھای نظامی آرژانتین بهجھانی، ھیئتھمزمان با برگزاری جام
فروختند. پس باید سراغ فرانسه و انگلیس و ایتالیا و آلمان و اسپانیا آمدند و فعالً نمیشده بودند و کرشمه می» بشری
ھا را زمین گذاشتند اما دو تا حضرات از ماشین پیاده شدند. چمدان .بود» ھتل موریتس«در فرانسه، محل اقامت  رفت.

ھا را بیرون کرد که مدیر ھتل ھم پیشخدمت .»کاره نیستیمما این«ھا را برنداشتند و گفتند: ھای ھتل چمدانپیشخدمت
شان این بود که ما که اظھار ھا اخراجی شدند اّما ھمهٴ حرفد. پیشخدمتنوازی را زیر پا گذاشته بودنقواعد و اصول مھمان

». ئی که بر آرژانتین سایه انداخته ابراز کنیمایم تنفر خودمان را از شکنجهما فقط خواسته«ایم. عقیدهٴ سیاسی نکرده
  .دانددانم، ویدال میکجا رسید من نمیبه .داستان ادامه پیدا کرد

ورزش، تجارت است. سیاست ھم ھست. این تربیت بدنی در واقع یک تربیت سیاسی است، شستشوی مغزی آخر، 
تر. مونترالن برتری قویطرفی داور، اعتقاد بهرقابت، پیروزی، پذیرش بی :ھای اساسی نظام حاکماست و تلقین ارزش

کند نه توپ. ورزش اخالق الق را جامعه درست میشود. اخاخالق نمی توپ که آدم خوشمرحوم گفته است با لگد زدن به
سازد. از اینجاست که قدرت سیاسی سازد. جامعهٴ بداخالق ورزش بداخالق میکند. اخالق ورزش را میرا درست نمی

آورد: قدرت سیاسی ھم که دنبال حفظ قدرت است. اخالق برایش مطرح نیست. ھر چیزی که ورزش روی میمستقر به
گیرد. ورزش بازی میھمین مناسبت بهاخالق و چه بداخالق. ورزش را ھم بهپسندد. چه خوشظ کند میقدرتش را حف

ھا را پرت کنندهٴ قدرت سیاسی یا نظام سیاسی مستقر برای قدرت سیاسی، یعنی حواسھای توجیهیعنی ترویج ارزش
  .تمشیت امور بپردازیمکردن تا حواس خودمان جمع بماند و به

نفع ھمه است. پنجاه بازی بهشبروند. این خیمهالمللی میمین مناسبت است که در ورزش سراغ ھمکاری بینھبه
ھا بازیھا و رجالهھا و حماقتالمللی بوجود بیاورند که جلو گردن کلفتیجوری ھمکاری بینزنند یکسال است که زور می

کس نوبت. ھیچل، فرانسه، شوروی، آمریکا و بقیهٴ حضرات، و آسیا بهھا: اسرائیشود. باز ھمان زورگوئیرا بگیرد و نمی
  ٴفکر ساختن بمب اتمی باشد، بمبی که اگر بترکد کار بشریت ساخته است و جامعهتواند بکند جز اینکه بهھم کاری نمی

لو شکنجه را بگیرد. ھمهٴ ھا را بگیرد، جتواند جلو آدمکشینشین، نمیبشری، با ھمهٴ ادعیه و نیات پاک حضرات قدرت
رسند. اگر ھم بخت وزارت و صدارت میروند و باألخره مثل چرچیل و پینوشه و ویدال بهراست راه میچیان راستشکنجه

شود؛ ھمین یک ساله را یادمان بیاوریم: عیدی امین، بوکاسا و شان باز میبرگشت و از کار افتادند ھزار آغوش امن برای
شما المللی را نگاه کنید بهاش. مقررات و مصوبات و عرف زندگی بینویم، محمدرضاخان خودمان و دارودستهچرا راه دور بر

ئی ندارد. درست که یارو خورد و برد، اّما دیگر کاری ساخته نیست. شما ھم فکر آینده باشید، بزرگواری گویند چارهمی
یابد. ضمناً آینده در دامان گذشته پرورش می .شودز زیر بته سبز نمیکنید. اّما آینده که از گذشته جدا نیست. آینده که ا

شود تعقیب دزد را در قطب شمال ھم میالملل ورزش. آفتابهشود و بینالملل پلیس درست میزودتر از ھمه چیز بین
فظ امنیت و پاسداری یک برای حشود برگزار کرد. آنھای زمستانی را ھم در قطب شمال میکرد. مسابقات جھانی و ورزش

ھم در یک برای سرگرمی و تحمیق جماعت. ورزشکاران جھان متحد شوید، که المپیاد ھست آناز نظام مستقر و این
جھانی ھست تحت توجھات عالیه ویدال و شرکاء. جدا از رنگ و بو و پوست و خون. ھمه حضور شخص شخیص ھیتلر. جام

  .ادری است، جوانمردی است و جھانی. ھمه بیائید، بیائید تماشابیائید حالی بکنیم و ھالتری بزنیم. بر

کند، نگرد، طغیان میکشد، نگران میھم سیگار میچھره است. انبوه از خود بیگانه. پشتانبوه تماشاچی، انبوه بی
انهٴ انفجار و کند. فضائی چون فضای جشن و عزا، و ھر لحظه در آستبندی میگیرد، شرطنشیند، دم میخیزد، میبرمی

کشان است. بندان و ششلولچھره، بھترین یار و یاور قدارهزند. انبوه بیخورد. داور زیادی سوت میتوپ بر تیر دروازه می
قول بیند که آینهٴ دق است. بهنگرد و نمیآینه میانبوھی که حضور دارد ولی وجود ندارد. انبوھی که با چشمان باز به

ترین و بھترین ھستند، رؤیای اینکه یک چیزی ھستند، ترین، قویرؤیا دارند: رویای اینکه بزرگج بهھا احتیایکی، آدم
مراسم ورزشی ھم یکی از  .بخشداین رؤیا تحقق میبه» مراسم«آیند، محلی از اعراب دارند. شرکت در حساب میبه

شوی ھوادار، ھستی، ھیچی، وارد که شدی میبخشد. تا بیرون صف آدم ھویت میمراسم است. شرکت در مراسم به
نام و نشان. وارد شوی. تا بیرون امجدیه ھستی آدمی ھستی بیھا ھمسنگر میدستیبا بغل .موافق این و مخالف آن

طور. شود. دست راست جایگاه یا روبروی جایگاه ھم ھمینکه شدی، دست چپ جایگاه بنشینی موضعت مشخص می
ھای پذیری است که آدمشود. این ھویتاش مشخص میپذیرد، جبھهآید، ھویت خاصی را میطرفی در میآدم از بی

شود، ھا معلوم میکند: با یک عالمت، با یک عکس و حتی با نشستن در فالن طرف زمین، دستهناآشنا را آشنا می
نشان این یا آن. انبوه ونامواھان بیشود. انبوه طرفداران این یا آن، ھواخشود و فرد در انبوه غرق میھا مشخص میخط

بخشد. مھم انبوه موجودیت میھاست که بهھای خودش را دارد. این عالئم و نشانهزبان خودش را دارد. عالئم و نشانه
سوتک، یابد. با یک بیرق، با یک سوتھا میافراد نیستند، مھم انبوھی است که موجودیت خود را در این عالئم و نشانه

داور پول «و افشاگری داور: » ھاتائیشش«، »ھمه جا آن«، »ھمه جا این«آمیز: شعارھای ساده ولی قاطع و تحکمبا 
  .»گرفته

نشان تشکیل شده. ونامھای بیاین انبوه ھم نامشخص است و ھم مشخص. اسم دارد (ھواداران فالن تیم) و از آدم
زیر است شکل است و با جھت انبوه سربهر جمع. جمعی که بیمضمحل شدن د .ھویت توده ھمین است. بودن در جمع

کند اّما نه در پیدایش کند. از فالن تیم طرفداری میو مطیع. مقلد است و استقاللی ندارد. ھرچه بگویند ھمان کار را می
کند، دان طرفداری میخواھد داشته باشد. از ھر یازده نفری که فرستادند میو آرایش و دگرگونی تیم تأثیری دارد نه می

کشد و کیفش ھم کوک است. عالقهٴ تماشاچی ریزد و ھورایش را میشان پول میپاینشیند، بهشان میتماشایبه
پیراھنش. پرچمش، بهتیم عالقمند است، بهئی تجریدی است و انتزاعی. از قید زمان و مکان آزاد است. بهیک تیم، عالقهبه

تش را ببیند حاال چه در گروه اول و چه در گروه دوم، چه حسن در آن بازی کند، چه بازی نکند. دھد مسابقاپول می
مثل » تیم«تماشاچی طرفدار تیم است، نه طرفدار بازیکن. و بازیکن طرفدار پول است، نه تیم. وابستگی تماشاچی به

احزاب، باز این اصل، الاقل در نظر و اگر نه در عمل،  ترینھاست. اّما در غیردموکراتیکاحزاب و سازمانوابستگی افراد به
تأثیر بگذارند. اگر » حزب«فالن یا فالن طریق در روی توانند بهاز افراد تشکیل شده و اعضاء می» حزب«پذیرفته شده که 



یر و تحول خود را انجامد الاقل سازمان در اصل، چگونگی تغیازخودبیگانگی و انقیاد میسازمان، عاقبت بهوابستگی به
آنکه در تغییر و تحول برپاکنندگان مراسم پذیرد بیبینی کرده است. اما تودهٴ انبوه ھمین انقیاد و از خودبیگانگی را میپیش

دھد برایش مسابقه بتواند یا بخواھد که نقشی داشته باشد. انبوه فعال نیست، منفعل است. مسابقه را ترتیب نمی
  .بندی کند، ھورا بکشد، سرگرم باشد و پول خرج کندآگھی را تماشا کند، شرطدھند تا او ترتیب می

داشت مرغوب و » ارزش مبادله«کند. در این نظام فقط چیزی که می» ارزش مبادله«آخر جامعه ھمه چیز را تبدیل به
آن است. شیر در جنگل » دلهارزش مبا«خاطر که به» ارزش استعمال«خاطر مطلوب است. ورزش ھم اگر وجود دارد نه به

ارزد. سرمایه است. سر ساعت ارزد. اّما شیر در سیرک میارزد. اگر فکر تأمین غذایش ھم بکنید دیگر اصًال نمیصنار نمی
ھایش را بشمرند. شیر در سیرک ارزش مبادله دارد. چون آیند که دمش را ببینند و دنداناللـه میباید غذایش را داد. خلق

گفتند طرف، جماعت ھم میاست. در سیرکی دیدم فوتبالیستی را آورده بودند که حاال بیا و گل بزن و به کاال شده
شود. باید پوش است با فالنقدر افتخار. این منطقی است: در جھان کاالھا، ورزشکار ھم کاال میجھانی پوش است،ملی

  .شودھرکس بیشتر بدھد صاحبش می مطابق شرایط معینی تولید شود و در بازار ھم قیمت دارد و

ھر که » نقل و انتقاالت«افتد: ورزشکار بردهٴ زرخرید است آنھم در بازار جھانی. در بازار فروشی راه میو این وسط برده
ھر که بیشتر داد صاحب من «حکم کور پول. ئی و سر بهتر پول بدھد صاحب اوست. نه غیرتی، نه حمیتی، نه عالقهبیش
ھا را از بچگی در مدارس سواری، بچهرسد: در اسبسازی میبردهفروشی بهچه معنویتی! بعضی جاھا، برده». است

شان بلند شود اّما قدشان بلند نشود تا بتوانند بموقع سوارکار شان زیاد نشود، دستکنند که وزنروزی تربیت میشبانه
از دیگران بربایند. البته این وسط، خلق پریشانحال، روی  ماھری شوند و سوار دلدل یا رخش بشوند و گوی سبقت را

اند و آن پشت ھم آقای روتچیلد و یا یکی از فک و فامیل آقاخان مرحوم و یا آدم دیگری از ھمین بندی کردهھا شرطاسب
شود و پژمرده می کند و سوارکار با چھل کیلو وزنش پیرریزد و سوارکاری (سبق) پیشرفت میکیسه میھا را بهقماش پول
ئی را در کنند: عدهسازی را بازی میھا اگر نه مؤسسات بزرگ مالی، این نقش بردهھای دیگر، دولتدر ورزش .و فراموش

گویند عجب رژیم اردوگاه دائمی بردن، ساختن و پرداختن و ساختن برای مدال طال گرفتن! وقتی که مدال گرفتند ھمه می
فکر کسب افتخارات خاورمیانه آمد شیخ طالی عرب خودمان ھم بهی کرده! (پول نفت که بهھائخوبی است، چه پیشرفت

جھانی، نصیب شیخ شارجه یا شیخ ابوظبی بشود، البته اگر زکی یمانی افتادند. بعید نیست تا چند سال دیگر، جام
  .)اش ھم خواھد آمدبگذارد. پولش را که دارند، بقیه

نحوی باید ھیجان را زیادتر تر شود. ورزش، نمایش است و باید تماشائی باشد. بهورزش تماشائی ھمه کار را باید کرد که
شود بلکه برای این است این ترتیب است که حتی مقررات بازی ھم برای تعیین قدرت واقعی حریفان تدوین نمیکرد. به

ھا را که نگاه کنید ھمین را مسیر تحول مقررات بازی تر کند، ھیجانش را زیادتر کند.تر کند، پرگلکه بازی را تماشائی
آیند گل تماشا کنند و خواھید دید. این آقای برزیلی که حاال رئیس فدراسیون جھانی فوتبال است گفته بود که مردم می

  .ھاھا بیشتر شود. داستان کوریز کوچک و این حرفنه بازی. باید قواعد بازی را طوری عوض کرد که گل

ئی برنامهگردد و آگھی را بیشتر بهھای تجارتی میکند و تلویزیون با پول آگھیمریکا، مسابقات را تلویزیون پخش میدر آ
این شرط که مسابقه را کنند اّما بهدھند که بینندهٴ بیشتری داشته باشد. مسابقات بسکتبال را از تلویزیون پخش میمی

کند برگزار کنند و بعد ھم در وسط بازی، ھر جا آن ساعتی که تلویزیون تعیین میمطابق وقت تلویزیون تنظیم کنند و در 
بندی خود ترتیب ورزش حتی در زماناینبه .ھای تجارتی پخش شودکه تلویزیون صالح دید بازی را متوقف کنند که آگھی

  .ا بدھند، تعجبی نداردگیرند تا جواب سالمت رئی که پول میشود و این در جامعهنیز تابع منطق پول می

واقعیت روی واقعیت سرپوش بگذارند. واقعیت است. علت این ھمه توجه ھم برای این است که با این شبهورزش یک شبه
ھای امروزی نبود. ھا، این حرفھای سنتی بود. آن زمانارزش» ز نیرو بود مرد را راستی«و » عقل سالم در بدن سالم«

پایان ماند. بهکوبند که آخر سر عقلی نمیاش میکلهقدر بهرینگ بوکس که بگذارد آنباشد پا بهحاال بدنش ھم که سالم 
گریبان کابوس کار ورزشکاران نگاه کنیم. روزی که کارشان تمام شد انار مکیده را مانند پژمرده و فراموش شده و دست به

  .کندکند جیب تیمسازھا را پر میھا عمر را دراز نمیھای زودگذر، و مرگ زودرس ھم کم نیست. این افراطشھرت

گفتند چنان با پای شود. آن کسی که میرود و فراموش میاین است که قھرمان، حباب رگبار است. نیامده از میان می
ده چنین کلهٴ بازیکن آلمانی که خورده کلهٴ بازیکن دور سرش چرخیده و ھیتلر مجبور شراستش شوتی کرده که توپ که به

کشید. ھای برنج نشسته بود و سیگار میپای راستی را توقیف کند حاال پشت مسجد سپھساالر، در بارانداز، روی گونی
مرد و خلق، قھرمان کرد و میاش سکته میتارزان بیست سال پیش امجدیه، در تخت خانه .ئی ھم بر لب نداشتخنده
ھای بازی روند و تعداد زمینآیند و میھا میھا و سرطالئیرد. پاطالئیکئی را که برایش ساخته بودند نگاه میتازه

  .شود و افتخارھا افزودهھا پر میماند و جیبھمچنان ثابت می

رود که خریدار ھای غیرت و جوانمردی و فتوت و مردانگی را بریزند دور. حاال ورزشکار کاالست و کاال، آنجا میآن حرف
پوشد. این طریق است که ھر دم پیرھنی را میزند و فردا برای آن دیگری، و بهامروز برای این توپ میداشته باشد. 

رود کنگو مسابقه وطن است، کاالی جھانی است. علی مینوسانات بازار. ورزشکار جھانھمه چیز و با توجه بهتفاوت بهبی
گیرند. رد، برای اینکه در کنگو از درآمد مسابقه مالیات کمتری میدھد نه برای اینکه سیاه است و سیاھان را دوست دامی

ترین ساعات، از شبکهٴ اختالف ساعت، بشود در پربینندهکنند که با توجه بهمنتھی مسابقه را در ساعتی برگزار می
ھائی از این صب و حرفماندهٴ داستان جوانمردی و تعطور مستقیم و رنگی، پخش شود. و این است تهتلویزیونی آمریکا به

  .قبیل

ھا و طبقات برای کسب و اعمال سیاست است. یادمان باشد که سیاست ھم چیزی جز مبارزهٴ گروهورزش، یک شبه
تر پیروز است. تنھا نشانهٴ قدرت، قدرت سیاسی در جامعه نیست. صحنهٴ بازی، مثال زمین فوتبال، صحنهٴ قدرت است: قوی

است، چون توپ گرد است و داور دراز و سوت ھم در دھانش. مسابقه، یعنی رقابت، » نسیشا«زدن گل است. اّما گل 
حقدار برسد. شود بھتر و برتر پیروز شود و حق بهخوب است. و رقابت خوب است چون مسابقه خوب است و باعث می



توانند خودشان سازد. ھمه میبخصوص که آشنائی اجمالی با قواعد بازی، از ھر تماشاگری داوری می .چه بھتر از این
کنار گود «ھا را ارزیابی کنند، در ھر لحظه از کنار گود با تمام وجود اظھار وجود کنند. داوری کنند، تاکتیک و استراتژی تیم

» لنگش کن«گذرد مؤثر است. این یعنی تصور اینکه آدم وسط گود است و در آنچه در گود می» نشستن و بگو لنگش کن
بیند کند و خودش را با آنچه میچھره است. با این گفتن است که تصور دخالت و مشارکت میانبوه بی گفتن رسالت

شود: قبل از مسابقه، حین مسابقه، بعد از یک بحث ـ سرگرمی دائمی میکند. این گفتن تبدیل بهغریبه احساس نمی
شود. ت خیالی، مشغلهٴ ذھنی پایدار و دائم انبوه میاین ترتیب مشارککند. صبح، ظھر، شب و بهمسابقه ادامه پیدا می

  .کند که بود و نبودش عامل مھمی در تعیین سرنوشت بازی استانبوه واقعاً تصور می

شود چی؟ کند. پس تکلیف مسابقاتی که از تلویزیون پخش میھای گروھی نظام حاکم ھم این تصور را تقویت میرسانه
کنندهٴ ھرگونه مشارکت واقعی، مسئول و مستمرِ افراد در امور عمومی ر نظامی که نفیھای سخت مطرح نکنیم. دسؤال

ساالرانش بر ھمه چیز سایه انداخته و ھیچکس از حق دخالت باشد؛ در نظامی که دولت قدر قدرت با دیوانساالران و فن
شرکت «و » مراسم«نین نظامی در تعیین سرنوشت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرھنگی خود برخوردار نیست؛ در چ

دھد که انبوه دیگر مقلد و منفعل نیست این تصور پر و بال میدھد. بهانبوه، تصور دخالت و مشارکت را می، به»در مراسم
  .بلکه مستقل و فعال است

ت، اعتقاد ھای موجود است: ضرورت زور و خشونکنندهٴ نظام ارزشکننده و توجیهدر مراسم ورزشی، ھمه چیز تلقین
و اینکه انحصار، » برو قوی شو اگر راحتِ...«بندی، اینکه برتر بھتر است و وجود داور بیطرف و مطلق، نظم و انضباط و ردهبه

طبیعی است و نشانهٴ انتخاب برتران است. رقابت، باعث ترقی و پیشرفت است و ھرچند بخت و اقبال ھم باألخره خود 
چنان از ھاست که آنبازی. زبان ورزشی بھترین ناقل این ارزشجوئی و نظامیلطهچیزی است و توجیه خشونت و س

، »ھا را فرو ریختندروازه«، »ھاتوپ بستن دروازهبه«بلکه » شکست«و » پیروزی«تنھا گیرد: نهاصطالحات نظامی یاری می
ھای ورزشی روزنامهبه .دادند» سلطان«یا  »شاه«پله لقب و و... بیخود نبود که به» سرداران فوتبال«، »ھای ماتوپچی«

بینید. زبان ورزشی یا لغات خود را از زبان نگاه کنید قرابت میان زبان ورزشی آریامھری و زبان سیاسی رستاخیزی را می
انبوه به کار گرفتن این اصطالحاتگیرد و یا از اصطالحات ساخته و پرداختهٴ انبوه، و با بهعاریت میجوی نظامی بهسلطه

کند. (از این لحاظ اصطالحات کشتی نمونهٴ خوبی بخشد و موجودیتش را از رسمیت بیشتری برخوردار میحقانیت می
ھای ھای رسانهھا و گفتهنشان زبان خود را در نوشتهونامبخشد) انبوه بیکنان میبازیاست و یا القابی که انبوه به

  .رسانداد فضای تفاھم میان انبوه و قدرت یاری میایجیابد و این خود بهگروھی می

سیاسی انبوه حتی اعتراض ھم ممکن آخر انبوه برای خودش حق حیاتی دارد. باید مراعاتش را بکنند، در دنیای شبه
ر افکار است. ویدال تنھا حاضر بود که چند تا فوتبالیست تبعیدی را ببخشد که بیایند و تیم فوتبال را تقویت کنند. زیر فشا

عمومی انبوه تماشاچی، در دوران آریامھر ھم، آنجائی که ساواک کوتاه آمد بخشیدن یکی دو تا بازیگر فوتبال بود. در 
آمد، فشار فضای ورزشی موجب خالصی آن چند تن شد. اّما اگر کردند و صدائی در نمیروزگاری که مبارزان را قرمه می

کاره طالئی آنطالئی یا سرگفتند آن پاھا میوقتکند: آنرعایت احوال قدرت را میقدرت، ھوای انبوه را دارد، انبوه ھم 
کشیدند. این فضای تفاھم برای آن است که سرگرمی وجود داشته باشد و ھمه سرگرم است و بعد ھم برایش ھورا می

  .کاری مشغولباشند و ھر کی به

 ۲۲پای گذرد و چشم بهدمان و خرسند و ناخرسند. فارغ از آنچه میاثر، شاجامعه است: خلقی نگران و بیورزشگاه شبه
انبوه، ھمبازی  .شودشود، ھمهٴ روابط جامعه توجیه میھای جامعه القاء میتن دوان و ناالن. در این فضا ھمهٴ ارزش

بینیم: نظامی واقعی را میجامعهٴ ورزشگاه ھمهٴ روندھای مشھود در جامعهٴ آموز قدرت و دولت است. در تحول شبهدست
و قوی دولت است و آن ھم » حق باقوی است«شدن، جھانی شدن، کاالئی شدن، انحصاری شدن و دولتی شدن و 

  .دولت قدر قدرت

  .ھایشطاقتیھایش و بیعدالتیھایش و بیھایش، خشمفضای گرگ و میشِ انبوه، فضای فاشیسم است با تعصب

ھای اقتصادی و سیاسی از این پستانک سحرآمیز غافل نیستند. در بسیاری از یم قدرتبیناین ترتیب است که میبه
دھند! ظاھر قضیه ھم جای حرف ھا را میکشورھا (راه دور نرویم در ھمین ایران آریامھری خودمان) ادارات دولتی خرج تیم

که بدوند و توپ بزنند، خیل کارمندان خرد گذارد: ھر مؤسسه برای سالمت کارمندان خودش، بیست، سی نفری را مینمی
زند و را می» عدلیه«، »مالیه«ھا ھم تیمی دارند و پیرھنی و نامی و نشانی در بازار مکارهٴ ورزش: ھم خوشحال که آن

» تجریه«برد و در مسابقهٴ با می» صحیه«کند و در وقت اضافی از مساوی می» طرق«بازد و با می» نظمیه«خودش به
کند تا سال دیگر مربی بھتری وارد کند و بازیکن بھتری بخرد و دوباره صعود دسته دوم سقوط میگیرد و بهمی کارت زرد

، »دریائی«دھد و ، بند را آب می»آب و برق«دھد اّما خودش در برابر را شکست می» صنعت نفت«، »اطفائیه«کند. 
طور برو که و ھمین» سازیماشین«و » آھنذوب«کند و رفین مینفع طھیچ بهھیچ به «زمینی«زند و با را می» ھوائی«

ھای پرافتخار را. ایوان مداین، طاق بستان، تخت سلیمان، مسجد ھا ھم طنین افتخار دارد. طنین گذشتهآمدم. اسامی تیم
وجه ھم مجانی تمام کنید، با گذشته پیوند داشتن که بد نیست. این تاللـه را ھم برای پر کردن جام اضافه میلطفشیخ
  .کنپرتساز است و حواسشود. پولنمی

مان را پرت آویزی که حواسشود دستخودمان می»ھویت«ھای سنتی: در ورزش است که اوّل از ھمه رفتند سراغ ارزش
تیم اوّل از ھمه جنگ غرب رفپرستی و منبعِ فساد اخالق. بعد که بهکنند. روزی تکیه و زورخانه نشانهٴ خرافات بود و کھنه

میل و کباده » خانهٴ قمرخانم«ورزش باستانی خواندیم که در حق وجود زورخانه را شناختیم. صبح کلهٴ سحر ھمه را به
ھای بگیرند و بچرخند و بچرخند تا آفتاب را مھتاب ببینند و مھتاب را آفتابه. در ورزش بود که خیلی زودتر از جاھای دیگر ارزش

مان آمد و زودتر از جاھای دیگر فھمیدیم که بابا خودمان ھم یک چیزی ھستیم و الزم نیست مثل آن کمکباستانی به
  .ھای سوئدی بدانیم. مال خودمان ھم کارساز استمرحوم یکی از شرایط اصالح ایران را ترویج ورزش



موسیقی «و » ص محلیرق«خصوصا که جنبهٴ نمایشی ھم دارد، حتی در چشم خارجی. برای ھمین است که قبل از 
ایتالیا، تا خان را فرستادیم بهپول و ھمت دستگاه دولت. حتی شعبانباز ھم به». ورزش باستانی«رفتیم سراغ » محلی

المللی افتخارات جمع و جور کند. داری کند و برای مام وطن در صحنهٴ بینھمراه با باستانکارھایش در فستیوال رقص میدان
  !داده بود» کو...خانه«دانشگاه ھم لقب کرده بود و به» تاجبخش«در صحنهٴ ملی که 

ھا، ھمه جا ھست. رونق گاوبازی را در اسپانیای فرانکو یادآور شویم. بزکشی ھم در افغانستان داشت این احیاء سنت
ودش، ھویت ملی دھد که انبوه برای خاجازه می» اختصاصات محلی«تکیهٴ روی این نوع  .داشتدر ھمین مسیر گام برمی

کاری است و آنجا گاوبازی است، در آمریکا کنیم اگر اینجا باستانیمی» ما«کمک ورزشی که فقط ھم بسازد. آن ھم به
سواری و در جاھای دیگر ھم چیزھای دیگر. اّما ھمهٴ اینھا در مقابل فوتبال آمریکائی است، در فرانسه راگبی و دوچرخه

  .کنندش عبث میفرآیند جھانی شدن ورزش، کوش

ورزش جھانی مثالً فوتبال مشغول باشد. در کشورھای دنیای سوم، با خیل عظیم ھمه کس باید پپسی/کوال بنوشد و به
» مراسم«ھا خود را در انبوه تواند باشد. ھمهٴ گمشدهھا، ورزش چه موھبتی مینشینھا و حاشیهمھاجران و شھرزده

ھمه جا «کنند. یکپارچه آتش و ھیجان و تعصب که د و ھمه چیز را فراموش میکننیابند، ھویتی پیدا میباز می
روند تا ورزشگاه صدھزار نفری ماالمال شود. حال، خاستگاه فاشیسم دنیای سوم، از در و دیوار باال می».... پرسپولیس

د. دیگر حاضر است کنکند، زندگی میزنند، انبوه نگاه میشود. سوت میانبوه نشسته است. مراسم آغاز می
  .گوش بسته ھمه چیز را فدا کند: فدای مراسم. و چه چیز بھتر از این برای تیمسازان و تیمسارانوچشم

ھا! قدرت، و این ھمه، شبحی است که ما را فرا گرفته: ورزش، افیون ملتسیاست، شبهجامعه، شبهبازی، شبهشبه
  .آدم شاخ درمیارهھا، چه چیزھا، توپ گرد = عقل گرد. و چه حرف

ھمراه برای اینکه چھارده تیم انتخاب شوند که به .شان جمع بودویدال شاخ در نیاورد. نه او و نه ھمقطارانش. ھمه حواس
گل  ۷۰۹مسابقه داده شد و  ۲۵۰ژوئن در آرژانتین مسابقه بدھند، در پنج قاره جھان  ۲۵ھای آلمان و آرژانتین، از اول تا تیم

فضای ھا ھم بهکنند. آنھای چریکی اعالم کردند که در طول مدت مسابقات رعایت آرامش و نظم را میمانزده شد. ساز
تفاھم با انبوه احتیاج داشتند. دولت با ھمهٴ این احوال از ھیچگونه اقدام امنیتی کوتاھی نکرد. چند نفر را فرستاد اسرائیل 

رسیدند تحت پوشش امنیتی شدیدی قرار را یاد بگیرند. ورزشکاران که می »مبارزه با خرابکاری«فن وھا ھم فوتکه از آن
 ۷۵آیرس، در باشگاه ھندی (ھا را در حومهٴ بوئنوسھا و فرانسویدور از جماعت. مثال ایتالیائیگرفتند. البته آنھم بهمی

یک گشتی ھم  .ماشین پلیس دالر است. جلو ھر در یک ۱۵۰۰حق عضویت در این باشگاه سالیانه  .ھکتار) جا دادند
ونیم شام و بعد استراحت. و کنند: صبح تا عصر ورزش و تمرین، ساعت ھفتگردد. ورزشکاران بردگی میدورتادور می

ھای تلویزیونی: ھمان سریاستراحت یعنی خواندن چند تا کتاب و مجله و روزنامه و دیدن چند تا فیلم و نگاه کردن به
ھا باز ھم بگوئید ورزش باعث دوستی ملت». ھای سانفرانسیسکوخیابان«، »کوژاک«، »اتمیزن «، »باالتر از خطر«

خواست، ھرچند غارغار ھلیکوپتر زد. امنیت چنین میکرد باالی سرش ھلیکوپتر دور میشود. تیم ایران که تمرین مینمی
ھا نبود. روز ارد اّما حاال دیگر وقت این حرفدوست ند گذاشت. آقای ویدال فوتبالاعصاب راحتی برای بازیکن و مربی نمی

آغاز جام، ھمهٴ ادارات دولتی از ظھر تعطیل شد و در طول مدت جام، ادارات دولتی ساعات کار خود را تغییر دادند تا 
ھرچند چون ھا را تماشا کنند. البته که ویدال در مراسم افتتاح ھم آمد. کارمندان بتوانند بعدازظھرھا، با خیال راحت، بازی

دست تکان دادن از جایگاه خودش اکتفا کرد. بازیکنان چند تیم اروپائی تصمیم گرفته بودند که دست او را نفشارند او ھم به
دیدند. با این ھمه لطف دانستند و بخت پیروزیش را زیاد میھای قوی میھا از تیممسابقات شروع شد. آرژانتین را خیلی

ھا باختند. دربارهٴ این پنالتی آرژانتینیھا با یک پنالتی بهفرانسوی .ان ھم از ھیچ کمکی دریغ نکردداوران و حمایت تماشاچی
ھا حرف زدند. برزیل ھم که با آرژانتین مسابقه داشت، شب پیش از مسابقه، ھواداران تیم آرژانتین دوروبر ھتل خیلی

مسابقه استراحت کنند و بخوابند و فردا خواب آلوده و چرتی به ھا نتوانندھا جمع شدند و ھیاھو کردند که برزیلیبرزیلی
مسابقه نھائی جای برزیل بهزد بهمی» پرو«بپردازند. برزیل تیم شکست نخورده بود اّما اگر آرژانتین گل بیشتری به

هٴ آرژانتین با چند ساعت تأخیر رسید. قرار بود مسابقهٴ برزیل ـ لھستان و آرژانتین ـ پرو ھمزمان آغاز شود. اّما مسابقمی
دانستند که باید با چھار گل اختالف، پرو را شکست دھند. ھا وارد زمین بازی شدند میشروع شد یعنی وقتی آرژانتینی

قھرمان آمریکای جنوبی بود. با ھمهٴ این، آرژانتین پرو را  ۱۹۷۵ھای جام شش گل خورده بود و در سال پرو در طول بازی
فوتبال ھا گفتند که پرو خائن بهمرحله نھائی راه یافت. البته این تصادف بود ھرچند برزیلیشکست داد و بهشش بر ھیچ 

زوری ھم نزدند و مسابقه را دودستی  .ھیچ نکردند«الفوتبال. مربی برزیلی گفت: قول خودمان مفسدفیو ورزش است. به
فینال رسیدند ھا بهاخالق یا غیراخالق، آرژانتینی». پابند اخالق نیستندھا ھیچ حریف. بعضی از این پروئیتقدیم کردند به

  .در مقابل ھلند. در روز مسابقه، انبوه فریاد کشید و داور سوت زد

ودو بار. ھر خطا، ھا بیستھا پنجاه بار خطا کردند و آرژانتینیھا، ھلندیھا زد تا آرژانتینیھا را بیشتر علیه ھلندیسوت
سپرد. در ھر حال آرژانتین قھرمان شد و جام طالی پنج دست حریف میشکست و توپ را و ابتکار را بهزی را میآھنگ با

متری را برد. ورزشگاه ریورپالت، شادی ایام کارناوال را پیدا کرد. از زمین و آسمان کاغذ و پولک شش سانتیوکیلوئی سی
میان ورزشکاران آمد تا به .اش برای ھمه دست تکان داد خندان آھارزدهجوشید. ویدال با قیافهٴ و بیرق رنگ و وارنگ می
ھا نه دست دادند نه مدال گرفتند. سرشان را انداختند پایین و از زمین رفتند ھا بزند. ھلندیسینهدست بفشارد و مدال به

کنیم. ساعت نزدیک حساب شکنجه جدا می که ما حساب ورزش را ازمعنای آنبیرون. از قبل اینطور قرار گذاشته بودند. به
ھای تلویزیونی در مجموع سه ھزار و چھارصد ساعت ودو بازی فوتبال را شبکهشش بعدازظھر بود. تا آن لحظه بیست

جنوبی ئی و آفریقایپخش کرده بودند. در این میان مصرف برزیل، کلمبیا، اکواتر و اروپای غربی بیش از ھمه بود. چین توده
ھشتم جمعیت کردند. مسابقهٴ نھائی را پانصد میلیون نفر یعنی یکلین بار بود که از این جام شوکران نوش جان میھم او

  .دنیا تماشا کردند. بعضی ھم گفتند آن روز، دو میلیارد نفر جلو قوطی بگیر و بنشان نشسته بودند. خدا داناست

ویدال صبح لباس ژنرالی پوشید و کار و زندگی را ول کرد و در آرژانتین، خوشی و شادی تا صبح ادامه داشت. حضرت 
کردند. در عیش جوانان مشارکتی کرد تا بگوید: میان سه ھزار جوان آمد که در نزدیکی دفتر کارش رقص و شادی میبه



قول به». ستآیندهٴ آرژانتین که شما جوانان آن را خواھید ساخت ایمان دارد. این خود دلیلی برای غرور مادولت به«
  .»طور جشن نگرفته بودآرژانتین ھرگز این»: «اطالعات«

مدرسهٴ مکانیک «فکر زنان، مردان و کودکان نبود که ھشتصد متر دورتر از ورزشگاه، در زندان شد بهاّما در ھمان زمان می
  .آغاز دوران شکنجه استزنند. برای اینان، ختم مسابقات، روزھا گره میھا را بهشب» نیروی دریائی

در آرژانتین که دچار نشئه فوتبال شده بود، در مملکت تانگو و پایتخت شکنجه و در میان فریادھای شادی، ھمسران و 
در » جوانانی مثل شما«ھای فوتبال نوشتند که ھنوز ھم اعضای تیمئی بهمادران ناپدیدشدگان از پای ننشستند؛ نامه

شنبه، سه بعدازظھر، ساکت و ند و بعد ھمچنان که از چند ماه پیش شروع کرده بودند، ھر روز پنجشوزندانند و اعدام می
راھپیمائی خاموش پرداختند و از گمشدگان خود خبر خواستند. جمھور، کاخ سرخ، بهآرام در میدان ماه مه، مقابل مقر رئیس

جھانگیر » بامزگی«دانست این لقب داد. بیچاره نمی» یدان مهزنان مدیوانه«ھا را ئی از سر طعنه آننویس بامزهروزنامه
خورند و جھانیان ھمدلی ھا حرص میافتند. جنرالراه میآرام و خاموش به» زناندیوانه«شنبه شود. حاال، روزھای پنجمی
  :کنندمی

ئی از مزه(کاخ سرخ، تقلید بی» کازاروزادا»میدان مه. یک طرفش کاتدرال و برج ساعتش و طرف دیگر، . ۱۹۷۸ژوئن  ۱۰
ھا، روز ھا از زیر یوغ اسپانیائی، روز رھائی آرژانتینی۱۸۱۰مه  ۲۵کاخ سفید مرگ بر آمریکا) و در وسط میدان ستون یادبود 

ھا و یکی و دو تا ھم جلو در ورودی کاخ. وسط میدان، استقالل آرژانتین. حدود سه بعدازظھر، چند نظامی مسلح روی بام
شان یواش ھا زیادند. یکیزن .اندھا ھم آمدهشوند. چند تا از فوتبالیستکم جمع میحوش ستون یادبود، جماعت کموحول
زند. در یک چشم بھمزدن، ونیم را میساعت کلیسا، سه». پوش فراوان استمواظب باشید، مأمور شخصی«گوید: می

طرف کاخ شروع اندازند. راھپیمائی بهروی سرشان میرا به سیصد چھارصد تائی زن، روسری، چارقد یا دستمال سفیدی
حاال دور ستون ھستند. مردم جمع » زنان میدان مهدیوانه«» .بندنددوند و راه را میشود. خاموش. دو پلیس میمی

  :اند بحث شروع شدهشده

ھا را نگاه کنید. منتظر ھمینند تا در فرانسه نویسروزنامه .دھیدـ آبروریزی است. این است تصویری که از آرژانتین ارائه می
  .از شما انتقاد کنند

  .ـ آبروریزی، مسألهٴ مفقوداالثرھاست

دانم زنده است یا مرده. ما ھم آرژانتینی ھستیم. دانم کجاست و حتی نمیام. نمیـ دو سال است که پسرم را ندیده
 آخر مگر این وضع طبیعی است؟ 

  !گر پسرت انقالبی بودهـ البته که طبیعی است ا

  .کردبینوایان و محرومان محله کمک میـ نه، واللـه. پسرم کاتولیک پروپا قرص و قالی بود. به

  .شودـ پس دادگاھی می

  .ـ چه دادگاھی. دادگاه فقط دادگاه عدل الھی است

زنند، فریاد ھا حرف مینویس ھستند، زنروزنامهکشد. چند تا کناری میبغض گلوی زن را گرفته است. پلیس مردک را به
پرسند از شوھرم، برادرم، پسرم خبر داری؟ پلیس ھا میخواھد خاموششان کند. زنکنند. پلیس میکشند، گریه میمی

  .کندخشونت می

رسد. عابران می دویست سیصد مترشان بهکنند: خیابان شیک و پیک پایتخت. صفطرف خیابان فلوریدا حرکت میزنان به
ھا را باز ھم داستان آن شب را، آن بعدازظھر را، آن... و آمدن آن» دیوانه«پرسند. ھر کنند و میکنجکاوانه وراندازشان می

  .کندتکرار می

سراغ خبرنگاران دارند و ھرکدام از سوئی، یکی دو تا بهھا را برمیشوند. روسریرسند متفرق میته خیابان که میبه
  .»مان را ببینیمھایخواھیم بچهما می .از ما حرف بزنید«آیند: یم

ودوم ھای بعد ھم. روز بیستشنبهشنبه بعد ھم خواھند آمد و پنجمتفرق که شدند پلیس چند تائی را توقیف کرد. پنج
یکھو صدھا جوانک  .راه افتادندپایان جام مانده بود. مثل ھمیشه خاموش بهژوئن ھم آمدند. دویست تائی بودند. سه روز به

زنان آرام متفرق فحش و فضیحت پرداختند. دیوانهھا حمله بردند و بهآنبه» حزب فقط آرژانتین«دست و با فریاد بیرق به
  .شدند

باشد که شنبه، سه بعدازظھر، یادتان ھر روز پنج .آیند. تا روزی که از گمشدگان خبری بیابند خواھند آمدھنوز ھم می
بدھید. چرا » زنان میدان مهدیوانه«ئی پیشنھاد کردند جایزهٴ صلح نوبل را بهیادشان باشید. ھمین ماه پیش بود که عدهبه

  .شان است مظھر وجدان درھم شکستهٴ خلق در تالش و مبارزندکه نه؟ حق

ھای اخیر در کشورھای دنیای سوم سال ھائی است که دراز پدیده» مفقوداالثر«یا » گمشده«این گمشدگان کیستند. 
حال زندانی سیاسی داشتیم و معدومین. حاال دستهٴ سومی ھم اضافه شده است. چون عالوه بر رواج پیدا کرده. تا به



من مربوط گوید بهاین است که دولت می .اندمبارزه با خرابکاری پرداختهرسمی ھم بهھای نیمهپلیس رسمی، دارودسته
ھا البته که دست پلیس رسمی شود. سرنخ آنتر میروز بیشئی روزبهھای ضربت حرفهفعالیت این نوع گروهنیست. 

است و سرنخ پلیس رسمی ھم در دست مستشاران و عمله اکرهٴ سیا و شرکاء. در مورد آرژانتین که خود آقای ویدال ھم 
کند: سرکوب خجالتی رسالت بزرگ خودش را عیان میھیچ ھای سیا است و بیدیدهاش پینوشه از دورهمثل ھمسایه

ھای چندملیتی آمریکا و خرابکاران برای نجات خانواده، میھن و فوتبال، و ضمناً تامین امنیت الزم برای فعالیت شرکت
  .»بازسازی ملی«ھا را گذاشت: زمینداران بزرگ آرژانتین. اسم ھمه این

 ۱۹۷۶مارس  ۲۴ولی با کودتای ویدال در  ۱۹۷۴راه افتاد یعنی از تابستان ثانی به ماشین سرکوب در واقع از زمان خانم پرون
  .و روی کار آمدن نظامیان ھمه چیز ابعاد دیگری پیدا کرد) ۱۳۵۵فروردین (

کند من آدم ویدال که حکومت می«زبان آورد: این کلمهٴ قصار را به ۱۹۷۶ژنرال مناندز فرمانده ارتش سوم، در تابستان 
  .گویدبگذریم! و بگوئیم که مناندز، دروغ نمی .لحن سخن آشناست». کشممی

در این ): ۱۹۷۷نوامبر  ۲۰یک سال و نیم پس از کودتای نظامیان، در آمریکا گزارش دربارهٴ کارنامهٴ دولت نظامی تدوین شد (
 ۳۰بیش از ار نفر و شمارهٴ گمشدگان بهھز ۱۷تا  ۱۲اند. شمارهٴ زندانیان سیاسی بهھزار نفر اعدام شده ۶مدت بیش از 

ھای صنفی، اقوام و دوستان رسد. قسمت اعظم این افراد را روشنفکران، دانشجویان، کارگران، اعضای اتحادیهھزار تن می
  .دھندو مدافعان زندانیان سیاسی تشکیل می

ھزار زندانی سیاسی صحبت کرد. ھمین  ۱۰ھزار گمشده و  ۱۵الملل، از بیش از دو سال پس از کودتا، سازمان عفو بین
، طرفداران حقوق بشر، ۱۹۷۸کند. در ماه مه ھزار مفقوداالثر می ۱۵خود باز ھم صحبت از  ۱۹۷۹سازمان، در گزارش 

نفر دیگر  ۱۵۴۲انتشار دادند، چند ماه بعد، در ماه نوامبر، فھرست » پرنسا«گمشده را در روزنامهٴ  ۲۵۰۰فھرست اسامی 
ئی را که تصور شد. در برابر ھمهٴ این ھیاھو، دولت نظامیان اوّل سکوت کرد و بعد چند بار اعالم کرد که عدهھم منتشر 

رسد. اّما اسم و رسم ھیچکدام از ششصد نفر ھم نمیاند پیدا کرده است؛ جمع کل این افراد بهشد مفقوداالثر شدهمی
  .این عده را انتشار نداد

تصویب رساندند؛ دولت یا اقوام کسانی که از آغاز ئی دربارهٴ مفقوداالثران بهره نظامیان قانون تازهدر سپتامبر گذشته باألخ
توانند تقاضا کنند تا دولت حکم وفات آنھا را صادر کند! نمایندهٴ دولت و یا یکی از اند میحکومت نظامیان مفقوداالثر شده

کنند بار در روزنامهٴ رسمی اعالن میرساند. پنجثبت میاضای خود را بهکند و تقدادگستری مراجعه میاقوام مفقودان به
کنند. با این قانون جدید، نظامیان باید بتوانند قضیهٴ روز اثری از مفقوداالثر پیدا نشد حکم وفاتش را صادر می ۹۰اگر تا 

  !گمشدگان را حل و فصل کنند

ھای ترقیخواه آمریکا، اعالم ه، شورای امور نیمکرهٴ غربی، از سازماندر اول امسال مسیحی یعنی اوایل ھمین دیماه گذشت
 ۱۵۰۰۰تعداد مفقودان به :دست آورده استحقوق بشر را در قارهٴ آمریکا به، آرژانتین رکورد تجاوز به۱۹۷۹کرد که در سال 

  .رسد. کشور بعدی اوروگوئه است که دو ھزار زندانی سیاسی داردنفر می

در مبارزه با تروریسم «سخن گشودند فرمودند که لب به ۱۹۷۷جنرال ویوال رئیس ستاد ارتش نیروی زمینی یکبار که در سال 
ن کس که فعالیتی دارد (پرونیست زنده یا مرده، معلوم نیست. ھمه را گرفتن، از آ». اثر کردیمنفر را خنثی و بی ۸۵۰۰

شان در دفترچه تلفن دستگیرشدگان ھائی که اسم و رسمھای ارتش انقالبی خلق) گرفته تا آدمدست چپ و یا چریک
شود، جنگ است. جنگ نظام نظامیان با ھرکس که سر بلند کند و بر اساس قانونی ساده و گویا: قتل، شکنجه، پیدا می

  .غارت

ھا گوناگون است: بعضی ھای پانزده شانزده ساله ناپدید شدند و خبری باز نیامد. روشآیرس، بچهبوئنوس ئی دراز مدرسه
اندازند نشانند و از آن باال میھلیکوپتر میبندند. بعضی دیگر را بهمسلسل میکنند و بعد اتومبیل را بهرا سوار اتومبیل می

  .ترین بھانهکوچکبه .دکننکاری میئی را ھم آمپولدر دریا. عده

ھا دستگیر شدند و بعد ، کارگران کارخانهٴ رنو در کوردوبا اعتصاب کردند. صد نفری از آن۱۹۷۷این را بخوانید: در اواخر سال 
ھم مفقوداالثر، وکیل مدافع آنھا ھم در دوم سپتامبر ھمان سال مفقوداالثر شد. راحت، نه خانی آمده و نه خانی رفته و 

  !حفظ شدهامنیت 

ھای ھم در یکی از ایستگاهداستان آقای لوئیس رامس ھم ساده است و ھم آموزنده: لوئیس رامس خبرنگار رادیو است. آن
گیری شوروی و بلغاری را ھای ماھی، نیروی دریائی آرژانتین، کشتی۱۹۷۷در سپتامبر  .ھارادیوئی کوچک شھرستان

چشم و گوش ر ھمکارانش خبر دادند که باید فتوحات لشکر ظفرنمون را چنان بهآقای رامس ھم مثل دیگتوپ بست. بهبه
مصاحبهٴ کوتاھی ھم  .احتیاطی کردجوش. لوئیس خان بیزیر غبغب درآید و عرق ملی بهخلق خدا برسانی که باد غرور به

نظر او، این درگیری خارج ه کرده بود که بهملوان بلغار اظھار عقید .با یک ملوان بلغار ترتیب داد و مصاحبه را ھم منتشر کرد
پایگاه نیروی دریائی احضار کردند. ھای ساحلی آرژانتین روی داده است. آقای رامس را برای ادای توضیحات الزم بهاز آب

دید. میکرد و یا شکنجه جان میھا بعد، آقای رامس یا کتک نوشزندان راوسون. تا ماهئی کشید و بعد ھم بهچه شکنجه
  .اگر از احواالتش بخواھید ماللی ندارد جز... احواالتش را از ویدال بپرسید

  :بزنیم بد نیست» سان ژوستو«سری ھم به



ھا و با چند تا خانهٴ سازمانی اینور ھا و خاکروبهآیرس. پانصد ششصد تائی مھاجر میان خرابهسان ژوستو، حومهٴ بوئنوس
کنند اّما با مقاومت در ن و بیکاران در ھر حال فقیر، با ماھی صدوپنجاه تا سیصد تومان سر میھای کارگراو آنور. خانواده
  .شروع شد ۵۶قضیه در اسفند ». بازدیدھایش«برابر پلیس و 

شود. با یک خروار بچه و ھنوز ھیچ نشده با صورتی پژمرده، زحمت سی سالش میزند. بهآنا. م. با من حرف می«
کند که پس از ناپدید شدن پدر، ھمهٴ افراد خانواده در آن زندگی انگیز. از ما در اطاق کوچکی پذیرائی میقتکشیده و ررنج
شکستند و یا شان را پوشانده بودند و درھا را میھائی که صورتپوشیک روز آمدند. پلیس که نه. شخصی». کنندمی
ھمه. به .کردندکردند که لخت بشوند. گاھی ھم بھشان تجاوز میھا را مجبور میکردند، ھر دفعه زنھا را منفجر میقفل

خواستند ما را زدند. مثل اینکه میھا. بعد وحشیانه ھمه را کتک میترھا، آن ھم جلوی چشم مرد خانه و بچهجوانبه
زدند. و بعد می کردند کتکشان را ھوا نمیھایکردند و یا درست دستھا را ھم وقتی که گریه میبکشند. حتی بچه

نفری شده. قضیه ھر روز از سر شروع  ۲۲حال بردند. ھر دفعه یکی را تا بهشد مرد خانه را میوقتی کارشان تمام می
کم دیگر انتظارشان را کردند که ھی، برگردند و ما را بترسانند. اّما خوب، وحشتناک بود. کمشد. حتماً کیفی میمی
ھای اینجا زیاد از کشد. آدمه روزھای تعطیل، آدم انتظار رفقا و فک و فامیلش را میطوری ککشیدم. درست ھمانمی

ھمین خاطر است به .وجوئی بکند. دیگر برنگشتآید با این حال یک دفعه زنی رفت کالنتری که پرسپلیس خوششان نمی
  .»...که حاال دیگر فقط منتظریم، منتظریم که برگردد

خیال اسرار نھان را کند. اّما مدیر روزنامه دولتی خندان و خوشاطالعی میاند؟ دولت که اظھار بیاند؟ چرا رفتهکجا رفته
اوغلی اند که با خیال راحت، عزببازھای قھاری ھستند. از خانه در رفتهھای سازمانی، خانمکند: حضرات خانهآشکار می

  !بشوند و شکمی از عزا در بیاورند

گذرد. دار و دستهٴ جا داستان از تصور میه است. کسی را گرفتن و بردن و بقیه قضایا. اّما اینجا و آنھم شبیموارد ھمه به
خواھند ثابت می .دھند نکند کسی فکر کند که شکنجه یعنی تکرار و تقلیدخرج میبورخس ویدال از خودشان ابتکار به

شود با تقلید انجام داد باید مکتب را نمی» بازسازی ملی« .دکنندارند نوآوری ھم می» بازسازی ملی«کنند که ھمزمان با 
  :ھای روبرتو جیودیس گوش دھیدحرفگوئید نه! بهداشت و حرف تازه زد و کار تازه کرد. می

، یک شب، یک دسته )۱۹۷۷روبرتو جیودیس، کاسب است. پنجاه سالی دارد. داستان او از این قرار است: سال پیش (
اش. اھل خانه توی یک اطاق: روبرتو و زن و سه بچهٴ ھشت و نه و یازده ساله، و دختر کلفت ریختند تو خانهگردنمرد 

شوند شکایتش زحمت حاضر میدھد بهپلیس خبر میاش. دنبال این یکی آمده بودند. فردا که روبرتو بهودو سالهبیست
  .»که صدایش را در نیاوریدشود. بشرط اینست. باألخره پیدایش میھای سرخود اکار یکی از این گروه«را ثبت کنند: 

رود. باألخره یک گیرد و میزند پولی میآید، حرفی میشود. فقط گھگاھی ماموری میگذرد. ھیچ خبری نمیھا میماه
العمل فوری گیرد با کمیسیون آرژانتینی حقوق بشر تماس بگیرد. عکستصمیم می .شودروز روبرتو طاقتش طاق می

برندش. دخترش، ھای خالی حومهٴ پایتخت مییکی از خانهشود و چشم بسته، بهاست: یک ھفته بعد، روبرتو ربوده می
ھای شکسته و بدنی پر از زخم و جای برقکاری روی گردن و شکم و سینه، وسط خرد و خاکشیر و مضمحل، با دندان

  .میردکنند و دخترک میپدر، موشی را در زیر شکم دختر فرو میاطاق. و آنوقت، شروع کابوس است: جلوی چشم 

زند. ترس ھمه را خفه کرده. نه کس حرف نمیھا فراوان پیش آمده! و ھیچجور داستانگویند که در چند سال اخیر اینمی
  .فقط ترس که منافع مشترک ھمه

شد چرا دھن باز نکردید ھمه فجایع در مملکت شما میپرسیدند که این ھا میپس از پایان کار ھیتلر، وقتی از آلمانی
ھا توانند از این عذر و بھانهھا خبر دارند، دیگر نمیگفتند زبان داشتیم اّما خبر نداشتیم. آرژانتینیمگر زبان نداشتید، می

  .بیاورند

ـ اجتماعی  مسأله این است که شکنجه و زندان و حبس و اعدام کار یک گروه جانی بالفطره نیست. کار یک نظام سیاسی 
گیرد، نه برای خوشامد این و آن. ھمه جا ـ اقتصادی است. سرکوب برای حفظ و دفاع از این نظام و منافع آن صورت می

ھمهٴ آمریکای التین ھمین خبر است: یک مشت  :طور است و در آرژانتین ھم. آرژانتین، استثناء نیست، قاعده استھمین
و بعد ھم زندان و شکنجه و خفقان. و کمک مالی از این طرف و بحران اقتصادی از آن طرف و انبوھی  نظامی و ایاالت متحد

  !گیرنددروازه رفت برای ویدالھا جشن میتیر دروازه خورد! و توپ که بهنشسته و نگران و غمین که توپ باز ھم به

کنند؟ از آرژانتین صحبت کردن دوند؟ ویدالھا برای کی شکنجه میمیھا برای کی آورد؟ دوندهمیان میدان میتوپ را که به
افسانهٴ پرون پرداختن و نه جای پای عمو سام را نشان دادن، کار درستی نیست. بحث از این مسائل، خودش جای و نه به

  .خواھددیگری می







 

 ۲۵پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره 

























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


