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ايران کنونی آينه  
 
 
 

همه آنها که اين بازی را ديده اند . به تيم ملی فوتبال مکزيک باخت و زمين را ترک کرد1بر3تيم فوتبال ايران 
اين بی . متفق القول اند، که بازيکنان ايران، در نيمه دوم بازی حتی آن مقدار تحرک نيمه اول بازی را هم نداشتند

انجاميد، چنان که گل دوم حاصل يک عقب نشينی و بازی  تحرکی بتدريج به آشفتگی در دو خط حمله و دفاع نيز
يعنی توپ را در يک عقب نشينی شتابزده و ترسيده از حريف، برای دروازه بان خودی . خودی با خودی بود

فرستادند و بازگشت ناتوان و کم ُبرد آن از سوی دروازه بان در فاصله ای کوتاه از دروازه ايران بدست مکزيکی 
سن باالی برخی . گل سوم نيز حاصل آشفتگی و فلج شدن خط دفاعی ايران بود. را گل کردند ها رسيد و آن

بازيکنان ايران شايد در کمبود آشکار انرژی بازيکنان ايران در نيمه دوم موثر بود، اما شادی پس از گل نخست 
تيم حاکم است که ارتباطی  ايرانی ها در ميان اعضای تيم حاضر در زمين، خيلی زود آشکار ساخت که رقابتی بر

شايد بی حالی تيم ايران بويژه در نيمه دوم بازی انگيزه و دالئل ديگری داشته که . با رفاقت در زمين بازی ندارد
قطعا در روزهای آينده و از زبان آنها طرح خواهد شد، اما نمی توان روحيه زير فشار تيم ايران بر اثر تظاهرات 

انتشار عکس های تيم ايران . ياست های حاکم و دولت احمدی نژاد را نيز ناديده گرفتمخالفان خارجی و داخلی س
جنگی که از  -با احمدی نژاد درآستانه رسيدن تيم به آلمان، در مطبوعات اين کشور و اروپا، و چهره زشت سياسی

ر احتمال سفر احمدی وی در اذهان عمومی مردم اروپا ترسيم شده و حتی مخالفت هائی که مردم در آلمان بر س
نيز دراين باخت سهم داشت و همين ... نژاد به اين کشور در تماس ها وگفتگوهای مطبوعاتی و تلويزيونی دارند و

اکثريت مردم . سهم بود که در حمايت بسيار پرشور تر تماشاچی ها از تيم مکزيک از ابتدای بازی  بازتاب يافت
هنوز و همچنان از تلويزيون های آلمان در طول هر . بلکه از آن بيم نيز دارند، آلمان از فاشيسم نه تنها نفرت دارند

هفته فيلم های مستندی در باره جنايات نازی ها پخش می شود و دراين فضا انکار هولوکاست توسط رئيس جمهور 
لهستان، روسيه، ، ايران چه واکنشی می تواند در آلمان و اروپای متنفر از نازيسم ببار آورد؟ نفرت مردم فرانسه

از نازيسم و دوران هيتلر ارتباطی با کشتار يهويديان ندارد که دولت احمدی نژاد مدعی شود يهودی ... چک و
مردم اروپا از کشتار، اختناق، فضای هولناک . ستيزی نازی ها را بزرگ نمائی کرده اند تا اسرائيل را تاسيس کنند

مردم اروپا از جنگ و ترور نفرت . نفرت دارند... توسط ارتش بيکانه امنيتی دوران فاشيسم، اشغال سرزمينشان
دارند و به همين دليل از عروج چهره ای انسانی و متفکر مانند خاتمی در ايران استقبال کردند و در آن سالها، 

چنان هم. عليرغم آنکه خاتمی روحانی و معمم بود، محبوب ترين چهره های سياسی جهان در ميان مردم شده بود
اين بيم و نفرت را در واکنش به . که احمدی نژاد با آنکه معمم نيست چهره ای نا پسند و طرد شده است در اروپا

تظاهرات گروه های جوان و شبه نازی را همه در اروپا شاهدند، همچنان که در واکنش نسبت به سر و مو و لباس 
نی که همين گروه ها به حمايت از احمدی نژاد تظاهرات و زما. های آنها در اماکن عمومی و وسائط نقليه عمومی

می کنند و دور و بر محل بازی جمع می شوند و يا در يک گوشه استاديوم، منزوی اما پرهياهو از ايران احمدی 
نژاد حمايت می کنند، وقتی مطبوعات اشاره به رسيدن پول برای همين گروه ها از طرف دولت احمدی نژاد می 

مفصل را بخوانيد از اين مجمل کنند، حديث . 
 

وضع آشفته باشگاه های ايران، کنترل و محدود ساختن مسابقات باشگاهی در سراسر ايران از بيم تظاهرات مردم 
در پايان اين بازی ها، تحريم بازی تمرينی با ايران در ماه های قبل از آغاز بازی های کنونی و تشويق و ترويج و 

ديدار آخر احمدی نژاد با فوتباليست های تيم ملی  م و اعضای آن، که در سخنرانی وحتی تحميل خرافات به تي
اگر به فکر خدا / بگيد يا محمد و بزنيد توی دروازه(منعکس شد و بارها از سيمای جمهوری اسالمی پخش شد 

چهره های . موثر بودهمه اينها در روح مردگی تيم در نيمه اول و فلج تيم در نيمه دوم ...) باشيد گل می زنيد و
تيم، هنوز همان چهره هائی هستند که در سالهای اصالحات به بازيکنان برتر معروف شدند و در  شناخته شده

ورزشکارانی که به حمايت از . سالهای سرکوب اصالحات چهره های جديد به فوتبال ايران افزوده نشده است
جلس ششم از اقبال عمومی يست فوتباليست های ايران برای ماصالحات و انتخابات دوم خرداد به ميدان آمدند و ل



و اين درست در جهت . برخوردار شد، سرکوب روحی و کنترل امنيتی شده اند تا در اين مقوالت وارد نشوند
وقتی، حتی اظهار نظر حرفه ای . مخالف موقعيت فوتباليست ها و ورزشکاران در کشورهای ديگر جهان است

و انتشار آن در مطبوعات با کنترل امنيتی و سانسور  -رانو در راس آنها فوتباليست های اي -وزرشکاران ايران
همراه است و قد و نيم قدهای اداره کننده ورزش ايران، باشگاه ها و فوتبال ايران با خط کش نزديکی و دوری با 

 های ايران و مديريت ورزش وقتی  باشگاه. فرماندهان سپاه و دارو دسته تاريک انديشان مذهبی متر می شود
مانند زمان شاه که به فرمان ملوکانه دراختيار تيمساران و سرهنگان بود، به سرداران پنهان و آشکار سپاه  ايران

ايران بدست آمد؟ يقين داشته باشيم که همين نتايج  -سپرده شده، حاصل جز اين می تواند باشد که در بازی مکريک
روح مردگی در تيم و واکنش تماشاچی ها و  اين. ايران هم بدست خواهيم آوردرا در کشتی و وزنه برداری 

خارجی های حاضر در استاديوم در تشويق مکزيکی ها، همان روح مردگی در ميان مردم ايران در داخل کشور و 
. يافتمکزيک نيز بازتاب  -واکنش های جهانی نسبت به سياست های دولت حاکم ايران است که در فوتبال ايران

ايران،  –م فوتبال ايران هم در پيوند است با بقيه مسائل ايران و حاصل بازی مکزيک فوتباليست های ايران و تي
نتيجه بازی جهان با ايران است، همچنان که روحيه درهم شکسته و بی اعتنائی به برد و يا باخت در ميان اعضای 

از کوزه ! آن اشاره می کنند ه در ارزيابی از آينده ايران بهتيم، روحيه مردم ايران در برابر حوادثی است که هم
 .فوتبال ايران، همان تراويد، که امروز در جامعه ايران می تراود

 
در ساعات برگزاری اين مسابقه نگاهی بياندازيد و ساعات عمال حکومت  -بويژه تهران -به فضای امنيتی ايران

ی پيش بينی شادی مردم براثر برنده شدن تيم ايران و سرکوب اين نظامی در خيابان ها و پارک های تهران برا
و هوای مناسب و استنثائی آلمان در روز  ريشه باخت را اينجاها بايد جستجو کرد، نه در زمين و فضای. شادی

 !برگزاری مسابقه ايران و مکريک


