
 
 

  مارادونا

 چهار سال بعد از فيدل كاسترو در 

با چاويسم و را خود  همبستگي

مورد تعهدات  در هونيراوليويه پ

   .مي خوانيد

ديگو مارادوناي آرژانتيني چهره سرشناس فوتبال جهاني ، موضوع فيلم مستند جديدي از فيلمبردار 

اين .  مه در جشنواره فيلم كن به نمايش در مي آيد

 نظرات سياسي دارايسر زبانهاست ، 

نگاهي به . است نكرده آن را پنهان 

Dorados de Sinaloa  ًمكزيك ، اخيرا

بي طرفي «در چارچوب آيين نامه اخالقي هيئت ورزشي 

مارس ، در  ٣١؟ در تاريخ  او 

اين « وي طي سخنراني اش برگزار شد ، 

و همه ونزوئاليي هايي كه رنج مي برند تقديم 

« : كاراكاس ، را متهم كردبروز بحران در 

هايشان مي توانند ما را با قدرتمندترين بمب

به زانو در نمي تواند ما را  زورگوي آنها 
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مارادونا سرشتدر  سياست

pibe de oro(، چهار سال بعد از فيدل كاسترو در  درست  ديگو مارادونا

همبستگيمارادونا هرگز . شصت سالگي بر اثر حمله قلبي درگذشت

اوليويه پ مقاله .پنهان نكرد  همچنين سوسياليسم آمريكاي التين

مي خوانيد زيرر ،دنوشته ٢٠١٩ سال ماه مه در

٢٠  

ديگو مارادوناي آرژانتيني چهره سرشناس فوتبال جهاني ، موضوع فيلم مستند جديدي از فيلمبردار 

مه در جشنواره فيلم كن به نمايش در مي آيد ١٩ فيلمي كه روز. انگليسي آصف كاپاديا است

سر زبانهاست ، بر زندگيش در خارج از زمين بازي ماجراهاي 

آن را پنهان عدم محبوبيت ... ولو به قيمت خطرهرگز  مي باشد كه

Dorados de Sinaloa ي تيم ندو مارادونا ، اعجوبه سابق فوتبال ، مربي فعل

آيين نامه اخالقي هيئت ورزشي  توسط فدراسيون فوتبال مكزيك به دليل نقض

 » مورد تخلف« . قرار گرفت مورد پيگرد و شد توبيخ

برگزار شد ،  Doradosپيروزي  كه پس از اي جريان كنفرانس مطبوعاتي 

و همه ونزوئاليي هايي كه رنج مي برند تقديم ] رئيس جمهور ونزوئال[پيروزي را به نيكوالس مادورو 

بروز بحران در  سئول او از اين فرصت استفاده و آقاي دونالد ترامپ ، م

قدرتمندترين بمبقلدر هاي جهان يانكي ها هستند ، همانهايي كه فكر مي كنند با 

زورگوي آنها رئيس جمهور . حريف ما نيستند اما نه ،

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

pibe de oro( »بچه طاليي«

شصت سالگي بر اثر حمله قلبي درگذشتسن 

همچنين سوسياليسم آمريكاي التين

دررا كه سياسي وي 
   

٠١٩نوشته اليويه پيرونه ماه مه 

  ترجمه مرمر كبير

  

ديگو مارادوناي آرژانتيني چهره سرشناس فوتبال جهاني ، موضوع فيلم مستند جديدي از فيلمبردار 

انگليسي آصف كاپاديا است

ماجراهاي بازيكن سابق ، كه 

مي باشد كه جا افتاده چپ

  .سي سال تعهد

  

ندو مارادونا ، اعجوبه سابق فوتبال ، مربي فعلديگو آرما

توسط فدراسيون فوتبال مكزيك به دليل نقض

توبيخ »سياسي و مذهبي

جريان كنفرانس مطبوعاتي 

پيروزي را به نيكوالس مادورو 

او از اين فرصت استفاده و آقاي دونالد ترامپ ، م. »كرد

قلدر هاي جهان يانكي ها هستند ، همانهايي كه فكر مي كنند با 

اما نه ،. خاك يكسان كنند

  ).١(» آورد

  



 
 

هاي  زمينكه از بچگي در  لقب مارادونا 

در ابتداي   ،حمايت مي كرد مادورو

خود را  كهخوان گوايدو  مقابلرئيس دولت ونزوئال  در 

خائنان و  تمهيدات علي رغم

نيكوالس مادورو را دوباره به عنوان رئيس 

همانطور كه  ....و آن راه نيكوالس مادورو است

. او را هم نمي توانند از ميدان به در كنند

، شماره  ٢٠١٨در طول مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري ونزوئال در ماه مه 

خود مادورو  در كاراكاس انتخاباتي 

در گير ، هنگامي كه ونزوئال 

  .مي ماندچاويست »  ا زمان مرگ

هرگز به دنبال پنهان كردن همدردي خود با چاويسم و همچنين سوسياليسم آمريكاي التين 

به ويژه در . قرار گرفتونزوئال  »

 اين تجمع . برگزار شد) آرژانتين

جورج  يعني» دشمن«در حاشيه چهارمين اجالس سران قاره آمريكا برگزار شد كه دو 

اوو همراه با ) ٢(» قطار آلبا«

 مورد نظرو بسياري از فعاالن مخالف پروژه منطقه آزاد تجاري 

من به «: گفتعليه رئيس جمهور آمريكا 

مي توانم اين زباله هاي انساني كه بوش 

عزت كرامت و من مي خواهم همه آرژانتيني ها درك كنند كه ما براي 

در ورزشگاه مار دل  ٢٠٠٥نوامبر 

 به.  » !زنده باد مارادونا ، زنده باد مردم

El Comandante  ادامه «و

شد كه تمام زندگي  يآمريكاي التين
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لقب مارادونا  -) pibe de oro( »بچه طاليي«ين اولين بار نبود كه 

مادورو ي نبوغ فوتبالش را نشان داده بود ـ از زاغه نشين

رئيس دولت ونزوئال  در   در شبكه هاي اجتماعي پيام حمايت از

علي رغم«: مي ناميد، انتشار داده بود» رئيس جمهور موقت

نيكوالس مادورو را دوباره به عنوان رئيس ، امپرياليسم كه مي خواهند بر ونزوئال حكومت كنند ، مردم 

و آن راه نيكوالس مادورو استهوگو چاوز راه را به ما نشان داد . 

او را هم نمي توانند از ميدان به در كنند چاوز را زمين بزنندهوگو  و] كاسترو

در طول مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري ونزوئال در ماه مه » ! ونزوئال پيروز خواهد شد

انتخاباتي آخرين جلسه  درشخصاً  به ميدان آمد وخودش 

، هنگامي كه ونزوئال  ٢٠١٧ در ماه اوت سال. كردتريبون معرفي  او در

ا زمان مرگت«اعالم كردو گفت ، او حمايت خود را  بود نيز

هرگز به دنبال پنهان كردن همدردي خود با چاويسم و همچنين سوسياليسم آمريكاي التين 

»انقالب بوليواري«چندين بار در كنار هوگو چاوز فقيد ، بنيانگذار 

آرژانتين(مار دل پالتا شهر در  ٢٠٠٥كه در ماه نوامبر 

در حاشيه چهارمين اجالس سران قاره آمريكا برگزار شد كه دو 

«يك شب در گذراندن پس از . وردگرد هم آ را دبليو بوش و هوگو چاوز

و بسياري از فعاالن مخالف پروژه منطقه آزاد تجاري ) رئيس جمهور آينده بوليوي

عليه رئيس جمهور آمريكا درت قبا مارادونا نس آيرس ئبو رسيدن به

مي توانم اين زباله هاي انساني كه بوش شدم و  سواراين قطاردر عنوان يك آرژانتيني افتخار مي كنم كه 

من مي خواهم همه آرژانتيني ها درك كنند كه ما براي . شا كنم

نوامبر  ٤ روزرهبر ونزوئال در سخنراني خود  ،چاوز. » 

زنده باد مارادونا ، زنده باد مردم«: كرد  صحنه دعوت  چنين بهاو را يك صدا با جمعيت 

El Comandante» ادامه ميراث«خواستار مارادونا ،  ٢٠١٣ مناسبت فوت چاوز در سال 

آمريكاي التينمردم باعث تغيير طرز تفكر « چاوز  چرا كه به نظر او

  )٤( ».گذررانده بودنداياالت متحده 
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ين اولين بار نبود كه ته ابال 

زاغه نشين خاكي محله هاي 

در شبكه هاي اجتماعي پيام حمايت از هم سال 

رئيس جمهور موقت«واشنگتن كمك  با 

امپرياليسم كه مي خواهند بر ونزوئال حكومت كنند ، مردم 

. جمهور انتخاب كردند

كاسترو[فيدل  نتوانستندآنها 

ونزوئال پيروز خواهد شد

خودش سابق آرژانتين  ١٠

او در »سرباز«به عنوان را 

بود نيزجدي  يخشونت

  

هرگز به دنبال پنهان كردن همدردي خود با چاويسم و همچنين سوسياليسم آمريكاي التين  ديگو مارادونا

چندين بار در كنار هوگو چاوز فقيد ، بنيانگذار  او. نبود

كه در ماه نوامبر  » توده هااجالس «

در حاشيه چهارمين اجالس سران قاره آمريكا برگزار شد كه دو  آلترموندياليست

دبليو بوش و هوگو چاوز

رئيس جمهور آينده بوليوي(مورالس 

رسيدن به قبل  واشنگتن ، 

عنوان يك آرژانتيني افتخار مي كنم كه 

شا كنمفست را انماينده آنها 

» )٣(مي جنگيم مردم 

يك صدا با جمعيت پالتا 

مناسبت فوت چاوز در سال 

چرا كه به نظر او. شد »مبارزه

اياالت متحده  زير استياليخود را 

  



 
 

در سال . فيدل كاسترو حضور داشت

قهرمان ايتاليا با تيم ناپلي و برنده جام جهاني 

وسياليست و در آنجا با رهبر س 

 متقابل برقراراعتماد ني برتاي مب

ما پنج ساعت را «: گفت  هساخت

، ستا رهبر سياسي اياو تنها ... كوبا كرديم 

(...)  شته باشدندااز زدن اين انگ نيز ابا 

اين  .»قدرت را به دست آورد

، به ويژه براي درمان اعتياد وي به كوكائين 

 líder  (»رهبر عظيم ترين «كاسترو ، 

 .عزاداري كرد اش

 در تابستان . ابايي ندارد نيز در مورد درگيري اسرائيل و فلسطين

آقاي  بارئيس تشكيالت خودگردان فلسطين ،

، وي با اشاره به  ٢٠١٢در سال . 

در .  »من به آنها احترام مي گذارم و آنها را مي فهمم

سرزمين اين عليه بر طي جنگي كه تل آويو 

كه بود صداهايي وي از جمله ، ) 

  ).٥( »شرم آور است آورد

با خويش سياسي  از ابراز تمايالت 

برخي  اخير چند موضع گيري 

در آخرين انتخابات  كه  -... نيمار ، رونالدينيو ، ريوالدو ، كافو و 

در  ٢٠١٨اكتبر  ٢٨ كه روز ) ٦( رياست جمهوري به طور علني از كانديداي راست افراطي ژاير بولسونارو

رئيس جمهور سابق سوسياليست لوئيز 

حضور در از  »فساد«به جرم و پس از يك محاكمه جنجالي زنداني 
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فيدل كاسترو حضور داشت در كنار او ،مورالس  اوو مادورو ، هوگو چاوز و

قهرمان ايتاليا با تيم ناپلي و برنده جام جهاني (باشگاه ناپل و آلبي سلسته  شهرت اش در

 كردآرژانتيني به كوبا سفر قهرمان  ) سال قبل درملي خود 

اي مبرابطه  مي كرداو با كاسترو كه اعتماد به نفس او را تحسين 

ساختاش كه فيلمي در مورد زندگي  او به فيلمساز امير كوستوريكا

كوبا كرديم  و ، آرژانتين ] گواراچه  ارنستو [» چه« 

از زدن اين انگ نيز ابا ، حتي اگر آمريكا  مددزد بنااو را  هيچ كس هرگز نمي تواند

قدرت را به دست آوردسياستمداران با پول به قدرت مي رسند ، او با اسلحه 

، به ويژه براي درمان اعتياد وي به كوكائين كوباجزيره  به وي رهاي مكررفس منجر به 

كاسترو ، مراسم تشييع جنازه  در قهرمان زمين فوتبال ٢

اش» پدر دوم«در غم از دست دادن  وداشت  در هاوانا حضور 

در مورد درگيري اسرائيل و فلسطين از موضع گيري 

رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين ، بامارادونا  ، به مناسبت فينال جام جهاني روسيه

. »فلسطيني هستم يك در قلبم من «: گفت كرد ومحمود عباس مالقات 

من به آنها احترام مي گذارم و آنها را مي فهمم«: گفت ن عليه اشغال اسرائيل ، 

طي جنگي كه تل آويو   هنگام طغيان آتش در غزه ٢٠١٤ 

) غيرنظاميان در صد از٧٥كشته ، از جمله  ٢٢٠٠بيش از 

آوردفلسطيني ها مي  بر سرآنچه اسرائيل «: كرداين قتل عام را نكوهش 

از ابراز تمايالت  ورزشكاراناين مواضع در دنياي فوتبال ، جايي كه بيشتر 

 به استثناي البته  رد،وسواس خود داري مي كنند حكم انفجار بمب را دا

نيمار ، رونالدينيو ، ريوالدو ، كافو و  - چون  برزيلي 

رياست جمهوري به طور علني از كانديداي راست افراطي ژاير بولسونارو

رئيس جمهور سابق سوسياليست لوئيز  البته در كنارادونا مار.  حمايت كردند 

پس از يك محاكمه جنجالي زنداني  بود كه  ،»لوال«، 
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مادورو ، هوگو چاوز وقبل از نيكالس 

شهرت اش در، در اوج  ١٩٨٧

ملي خود  همراه با تيم

او با كاسترو كه اعتماد به نفس او را تحسين . نمودديدار 

او به فيلمساز امير كوستوريكا - نمود

 صرف بحث در مورد

هيچ كس هرگز نمي تواندكه 

سياستمداران با پول به قدرت مي رسند ، او با اسلحه . او انقالبي است

منجر به  »انقالبي«دوستي 

٢٠١٦در سال . گرديد

máximo (  در هاوانا حضور

  

از موضع گيري  قهرمان سابق جهان 

به مناسبت فينال جام جهاني روسيه,   ٢٠١٨

محمود عباس مالقات 

ن عليه اشغال اسرائيل ، مبارزه فلسطينيا

 ـ اوت ژوئيهماهها ي 

بيش از با (  آغاز كرد

اين قتل عام را نكوهش 

  

اين مواضع در دنياي فوتبال ، جايي كه بيشتر اتخاذ 

وسواس خود داري مي كنند حكم انفجار بمب را دا

 هاي مشهور فوتباليست

رياست جمهوري به طور علني از كانديداي راست افراطي ژاير بولسونارو

حمايت كردند   انتخابات پيروز شد،

،  سيلوا  ايناسيو لوال دا



 
 

نها آ«: دادقرار  بي خدشه مورد حمايت 

سالهاي ناپلي در باره  ، ديگو مارادونا براي نمايش يك فيلم مستند 

آخرين لحظه در مجبور شد 

حفظ كرده  در ميان مردم  كه همچنان

 حاكم در زماني كه رسانه ها و بخش زيادي از طبقه سياسي

 هايلغزش«و ابراز نظر هاي جنجالي او 

كاخ  يطال مناسب نخل هاينمي توانست 

Diego Maradona podría ser sancionado por 

criticar a Trump », TN, 3 

l’opposition au Venezuela
 

توسط كوبا و ونزوئال برپا شد و 

 

« Venezuela : Maradona se recueille sur la tombe de Chavez avant la 

présidentielle », AFP, 13 avril
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مورد حمايت  مارادونا او را،  منع شده بود ٢٠١٨انتخابات رياست جمهوري 

 ).٧( »! دزديدند  لوال  

، ديگو مارادونا براي نمايش يك فيلم مستند  ٢٠١٩مه   ١

مجبور شد مشكالت جسمي ، اما به داليل ) ٨( برود جشنواره فيلم كن 

كه همچنان محبوبيتيبدون شك حضور او به دليل  .بازديد خود را لغو كند

در زماني كه رسانه ها و بخش زيادي از طبقه سياسي. مي كردجلب  زيادي را 

ابراز نظر هاي جنجالي او  نگرانخيلي ها را مطرح مي كنند » پوپوليسم چپ

نمي توانست لزوماً  نانش سخ ، بودند زمين فوتبال قهرمان 

Diego Maradona podría ser sancionado por dedicarle una victoria a Maduro y 

 avril 2019. Lire aussi Julia Buxton, « Où va 

l’opposition au Venezuela ? », Le Monde diplomatique, avril 2019.

توسط كوبا و ونزوئال برپا شد و  ٢٠٠٤د بوليواري براي امريكا ، نهادي است كه در سال 

  بوليوي هم به آن پيوست

  ٢٠٠٨فيلم مستند امير كاستاريكا در باره مارادونا ساخته 

: Maradona se recueille sur la tombe de Chavez avant la 

avril 2013 
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انتخابات رياست جمهوري 
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زيادي را جمعيت  است
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dedicarle una victoria a Maduro y 
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2019. 
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 « Dans mon cœur, je suis palestinien, a déclaré le footballeur Maradona à 

Abbas », The Times of Israël, 16
 

 

 Sur Jair Bolsonaro, lire notamment Renaud Lambert et Pierre Rimbert, «

applaudit un fasciste », Manière de voir, n°

mai 2019 
 

 

 

 « Lula, la balle au prisonnier
 

Diego Maradona, d’Asif Kapadia, sortie 
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Dans mon cœur, je suis palestinien, a déclaré le footballeur Maradona à 

», The Times of Israël, 16 juillet 2018 

Sur Jair Bolsonaro, lire notamment Renaud Lambert et Pierre Rimbert, «

Manière de voir, n° 164, « Tous populistes

Lula, la balle au prisonnier », Libération, 20 juin 2018 

Diego Maradona, d’Asif Kapadia, sortie nationale en salles le 31
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Sur Jair Bolsonaro, lire notamment Renaud Lambert et Pierre Rimbert, « Davos 

Tous populistes ! », avril-
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nationale en salles le 31 juillet 2019 

 

 


