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در نام و ننگ فوتبال 

این روزهــا  مردمان کشــورهایی که تیم 
ملی شــان در رقابت های جام جهانی فوتبال 
حضــور دارند بــا هیجانی بیشــتر از ســایر 
کشورهایی که در این رقابت ها غایب اند اخبار 
و رویدادهای جام جهانــی فوتبال را پیگیری 
می کنند و مردم ایران نیز از این قاعده مستثنا 
نیستند. شــب های فوتبالی در قاب رسانه تا 
دیروقت ادامه می یابد و روزها صفحه نخست 
روزنامه ها را عکس ها و جمالت حماســی و 

تیترهای فوتبالی می پوشاند. 
جو روانی و فضای احساسی ایجاد شده که 
بخش اعظم آن از تاثیر رسانه منبعث می شود 
به گونه ای است که افراد جامعه گمان می کنند 
باید در این رویــداد مهم نقشــی ایفا کنند. 
درست همانند همان لحظه ای که فرد مهمی 
را می بینند و گمان می کنند باید با این فرد مهم 
عکسی به یادگار بگیرند. اینجاست که صفحات 
مجازی در اینســتاگرام و کانال ها و گروه ها از 
متن های احساســی چهره ها و غیرچهره ها 

آکنده می شود. 
یکــی کــی روش را »کارلــوس ایرانی« 
می خواند، و دیگــری او را ســفیر فرهنگ و 
جنگندگی ایرانی لقب می دهد و آن دیگر کار را 
تا آنجا پیش می برد که می نویسد: »پس راحت 
می گویم که هیچ کس مثل تو نمی توانســت 

غرور ملی مان را به ما برگرداند.« 
اساس حرف این افراد آن است که کی روش 
کاری کرد تا ما تیمی از پیش باخته نباشیم. این 
همه در حالی است که ما مردمان حتی بعد از 
باخت هم خود را بازنده نمی دانیم و به گونه ای 
رفتار می کنیم و ســخن می گوییم که گویی 

بازی باخته را ما برده ایم.  
اصوال رقابت های ورزشــی از آن جهت در 
قالب تیم های ملی به صورت یک نهاد در میان 
ملت ها دارای شأن و اعتبار شد تا بر این بستر 
روابط میان ملت ها فارغ از مناسبات سیاسی، 
جنگ ها، درگیری هــا و تنش هــای واقعی 
تسهیل شود و ملت ها در مســیری جدای از 
مسیری که سیاســتمداران و حاکمان جهان 
ترســیم کرده اند بتوانند با یکدیگر در ارتباط 
باشند. اما آنچه در گفتمان این روزهای حاکم 

بر فضای رسانه ای کشور مشــاهده می شود 
گویای این واقعیت اســت که مفاهیم و تعابیر 
حاکم بر گفتمان ورزش با تعریف مشــخصی 
که از آن ذکر شــد از جایــگاه اولیه خود جدا 
شــده، به حوزه های گفتمانی سایر مفاهیم و 
مقوالت اجتماعی از قبیل غرور و حیثیت ملی 

وارد شده است. 
این روزهــا چنــان از فوتبــال به عنوان 
احیاکننده یا مقوم غرور ملی ســخن به میان 
می آید که گویی کشورهایی که فوتبال ندارند، 
یا در این رقابت ها حضور ندارند یا حضور دارند 
و شکســت می خورند پس حتما یا غرور ملی 
ندارند یا اگر هــم دارند در صورت باخت غرور 
ملی آنها جریحه دار شده است. بی تعارف ترین 
روایتی که می توان از یک مسابقه، مثال مسابقه 
فوتبال میان تیم ملی ایران و اســپانیا داشت 
آن اســت که یازده جوان ایرانی با یازده جوان 
اسپانیایی با هم مســابقه داده اند و بر اساس 
تفکــرات دو مربی یک بر صفــر باخته اند. اما 
چه می شــود که یک بازی فوتبال که اساس و 
فلسفه آن نزدیک کردن ملت هاست به گونه ای 
در میان جامعه تعریف می شود که حضور در 
آن رقابت به وسیله ای برای تقویت یا آن طور 
که برخی از چهره های رسانه ای در رسانه ملی 
به آن دامن می زنند احیای غرور ملی تبدیل 

می شود. 
چگونه اســت که باختن در یک مســابقه 
ورزشی غرور ملی ما را تقویت کرده یا آن را به 
ما برگردانده است؟ مگر باخت هم باعث غرور 
می شود؟ اشکال کار آنجاست چون رسانه های 
ما به ویژه چهره های نامدار این عرصه هرشب 
بر قاب تلویزیون و تا پاسی از شب مدام بر این 
طبل می کوبند و مفاهیم موجود در ســاحت 
ورزش را به ســاحت های غیرورزشی تعمیم 
داده و با همــان ادبیات و زبان رایج در ســایر 

حوزه ها در اقلیم ورزش جوالن می دهند.
 زمانی کــه مفاهیم از جایــگاه و گفتمان 
اصلی خود خارج می شوند و یک بازی فوتبال 
خارج از فلســفه و کارکردهــای اصلی خود 
تعریف و تمجید می شــود و تمــام حیثیت 
و غرور ملی کشــور بدان گره زده می شــود 
آن گاه اســت کــه ُمرّوجان چنیــن ادبیاتی 
ناچارند برای توجیه باختی کــه در برابر یک 

تیم دیگر داشــته اند به هزار جور فلسفه بافی 
متوســل شــده، آن را رنگ پیروزی بزنندتا 
غرور ملی شــان جریحه دار نشــود. بنابراین 
ناچارند به همان زبانی با غرور ملی در فوتبال 
سخن بگویند که پیشتر درخصوص غواصانی 
که با دســتان بســته در جزیــره ام الرصاص 
شــهید شــده بودند یا آتشن شــانانی که با 
جانفشانی در حادثه پالسکو جان باختند، یا در 
بازپس گیری حقوق هسته ای، یا دستاوردهای 
دانشمندان هســته ای و هزاران نمونه دیگر 
ســخن می گفتیم. اگر در آن زمان قهرمانان 
حماسه ساز ملی غواصان شهید، آتش نشانان 
جان برکف، یــا دیپلمات ها و دانشــمندان 
هســته ای کشــورمان بودند این بار در این 
حماسه سرایی جعلی ناچاریم قهرمانی چون 

کی روش داشته باشیم. 
مربی خارجی ای که با دســتمزدی که از 
ایران ستانده است هفتمین مربی گران قیمت 
حاضر در این رقابت هاســت و قراردادی که با 
فدراسیون فوتبال بسته است کمتر از قرارداد 

ترکمانچای نیست. 
جداکردن مفاهیــم از یک بافتار گفتمانی 
و جاری کردن آن بر حوزه های دیگر که هیچ 
تناســبی با یکدیگر ندارند چنین اشکاالتی 
را به وجود می آورد. از این روســت که عادل 
فردوســی پور پس از باخت یک بر صفر ایران 
مقابل اسپانیا با چشــمانی غم بار، سوگوارانه 
بــرای کــی روش مرثیه ســرایی می کند و 
عذرخواهانه می گوید )قریب به مضمون( که 
ای کی روش عزیز، ما در این مدت چقدر به تو 
بد کردیم، به تو انتقاد کردیم، دستمزد تو را به 
روی تو کوبیدیم، اما تو امروز جواب کارهای بد 
ما را با این افتخار بزرگ )باخت یک بر صفر در 
مقابل اسپانیا( دادی و ما را شرمسار رفتار زشت 
خود کردی. البته توانایی های فنی مربی تیم 
ملی بر کسی پوشیده نیست و اساسا موضوع 

بحث نیست.
نکته در این اســت یک مربــی کاربلد، با 
کاربلدی خود پــول هنگفتــی از جمهوری 
اسالمی ایران ســتانده، کار خود را به خوبی 
انجام داده یا نداده است. با تغییر گفتمان ها از 
وی قهرمان ملی نسازیم یا غرور ملی ایرانیان را 

به برد و باخت در فوتبال مرتبط کنیم.  
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»خلیفه منتظر« لقبی است که به دلیل برگزاری 
انتخابات زودهنگام در ترکیه بــه اردوغان داده 
شــده اســت. چندی پیش رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور فعلی ترکیه پــس از دیدار با دولت 
باغچه لی، رهبر حزب راســتگرای حرکت ملی 
)MHP( خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام 
شــد. انتخاباتی امروز برگزار می شود و آینده این 
کشور را دچار تغییرات اساسی می کند. انتخابات 
پارلمانی جدید در ترکیه به معنای آغاز تغییر نظام 
سیاسی در این کشور اســت. پس از این انتخابات 
قرار است قانون اساسی جدید ترکیه به اجرا درآید 
که بر اســاس آن حدود اختیارات و قدرت ریاست 
جمهوری بیشتر خواهد شد و قطعا این انتخابات برای 
ترکیه رویدادی سرنوشت ساز است. اگرچه اردوغان 
وضعیت کنونی در سوریه و عراق، و تصمیماتی که 
باید در سیاست های کالن اقتصادی کشور اتخاذ 
شود را دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام بیان کرده 
است اما نا گفته پیداست که دالیل دیگری برای این 

انتخابات زودهنگام وجود دارد.

  »خلیفه منتظر«
 بر تخت  می نشیند؟
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