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 نشریھ دانشجویی بذر
باربد  ، برناک جوان،ی پگاه فھیم،افشین کوشا: ھمکاران این شماره

  کیوان
www.bazr١٣٨٤.com 
www.bazr١٣٨٤.blogfa.com 
Email: bazr١٣٨٤@gmail.com 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   تمشه بیست و ھشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

٢

 پشت حلقھ ھای اتحاد المپیك

  چند یادداشت
  

  باربد کیوان 
،  نور،  موسیقی،  دقت و ظرافت فوق “آشیانھ پرنده”،  پكن

العاده،  تكنولوژی برتر،  ھنر،  رژه،  پرچم،  شكوه،  عظمت،  
ا و صدھا میلیون فلش دوربین ھا،  فریادھای ھیجان،  و صدھ
المپیكی دیگر آغاز . چشم مشتاق دوختھ بر صفحھ ھای تلویزیون

این  .شد؛ زرق و برقی دیگر،  نقابی دیگر بر زشتی ھای دنیا
بار قرعھ بھ نام چین خورد؛ كشوری سرمایھ داری كھ حاكمانش 

برای . ھنوز فریبكارانھ نام سوسیالیست را یدك می كشند
یك . ر سنگینی بھ مردم چین تحمیل شدبرگزاری المپیك پكن،  با

اینان كسانی بودند كھ خانھ . و نیم میلیون نفر بیخانمان شدند
ھایشان را برای ایجاد ساختمان ھا و جاده ھای مخصوص 

 دالر در ٥٠كارگران ساختمانی با دستمزد . المپیك خراب كردند
كار كردند )  روز ھفتھ٧ ساعت كار در روز و ٩برای (ھفتھ 
میلیون ھا . پكن ساختھ شود“ آشیانھ پرنده”ین ورزشگاه تا ھم

كارگر مھاجری كھ در پكن اقامت داشتند را قبل از شروع بازی 
ھا بھ زور از شھر بیرون كردند تا چھره بھ اصطالح پاك تری 

ھر گونھ اعتراض بھ این اقدامات قلدرانھ . بھ پایتخت بدھند
از . صویر نیستاما این،  تمام ت. حكومت بھ شدت سركوب شد

مدتھا پیش ھیأت حاكمھ چین،  قشرھای مختلف بورژوازی و 
از ھتل داران (صاحبان بخش ھای خدماتی بزرگ و متوسط 

گرفتھ تا رستوران داران و بوتیك داران و آژانس ھای حمل و 
را با انگیزه ورود ارز و سرمایھ و سود بھ كشور،  حول ) نقل

. رد دالر ھزینھ اش متحد كرد میلیا٤٣برگزاری موفق المپیك با 
كارگردان برای طراحی مراسم افتتاحیھ،  دولت چین از 

استفاده كرد كھ مشھور “ انگ ایموج”سرشناس این كشور یعنی 
این پیامی از سوی حكام . بھ مخالف خوانی و دگراندیشی است

چین برای روشنفكران دگراندیش بود كھ حاال دیگر زمان 
قدم جلو . نافع ملی در میان استاست و پای م“ وحدت ملی”

طراحان و ھنرمندان ھمساز با . بگذارید،  ما ھم امتیاز می دھیم
َبورژوازی چین واقعا سنگ تمام گذاشتند و تاریخ این كشور را 

مراسم افتتاحیھ . با تجلیل از كھنھ ترین عقاید بھ صحنھ بردند
المپیك پكن،  بازتاب ھمان عظمت ارتجاعی بود كھ حاكمان 

در این مراسم از كنفوسیوس حكیم چین . چین بھ دنبالش ھستند
باستان ستایش شد كھ  تقسیم جامعھ بھ ستمدیده و ستمگر را یك 

مطلوب و غیر قابل تغییر می دانست؛ اطاعت “ حكم آسمانی”
زنان از پدر و شوھر و فرزند پسر را موعظھ می كرد؛ و برای 

ای طبقاتی،  ایده فرونشاندن مبارزات طبقات محروم و جنگ ھ
بھ یك كالم،  بازی ھای . ھارمونی اجتماعی را اشاعھ می داد

المپیك پكن،  با استثمار شدیدتر و اختناق بیشتر برای اكثریت 
جامعھ چین،  سود و امتیاز بیشتر برای اقلیتی از اھالی،  و البتھ 

  .فریبكاری ناسیونالیستی سازمان یافت و بھ اجراء در آمد

▼►▲◄▼►▲◄▼►▲▲◄  
 ورزش با توانایی ھای اقتصادی،  نظام مدیریتی بدون شك

و البتھ اھداف ایدئولوژیك و سیاسی طبقات حاكمھ كشورھا ربط 
در نظام سرمایھ داری امپریالیستی،  ورزش بھ یك . مستقیم دارد

ورزش روز بھ روز از . صنعت،  یك بیزنس،  تبدیل شده است
ز جنبھ تفریحی خود،  جنبھ سالم سازی جسم و روح جامعھ،  و ا

این ورزش، حتی زیر پوشش بھ اصطالح . فاصلھ می گیرد
آماتوری المپیك،  پر است از روحیھ گالدیاتوری،  دوز و كلك 

بازی ھای المپیك نیز،  . زدن،  و استفاده از داروھای نیرو زا
ماشین تولید سودھای كالن و ابزار تخریب ذھن مردم با اندیشھ 

. و شووینیستی و خرافھ ھای مذھبی استھای ناسیونالیستی 
امپریالیست ھای آمریكایی ھمیشھ از این مسابقات برای اثبات 

 ٧٠ و ٦٠در دھھ ھای . آقایی نظام خود بر دنیا سود جستھ اند
میالدی،  طبقات حاكم بر اتحاد شوروی و بلوك شرق نیز می 
خواستند چنین وانمود كنند كھ مدال ھای ورزشكاران این بلوك 
نشانگر برتری و پویایی نظام سرمایھ داری امپریالیستی دولتی 

امروز نیز بازی ھای المپیك علی رغم شعار و ظاھر . آن ھاست
خود،  مھمترین عرصھ رجز خوانی “ غیر حرفھ ای”دوستانھ و 

این بازی ھا وسیلھ ای است برای تحكیم و . ھای جھانی است
نی كھ حاال با زیر پرچم حاكما“ وحدت و آشتی ملی”تقویت 

المپیك فرصتی . پرچم و بوق در ورزشگاه ھا ظاھر می شوند
جوامعی كھ بر اثر ستم ھای طبقاتی و “ ملت شدن”است برای 

جنسیتی و ملی و مذھبی و نژادی،  بھ واقع چند پاره و پر 
  .شكافند

بدون این كھ بخواھیم تصویری ایده الیستی از افكار و 
؛  و بدون این كھ بخواھیم سلطھ خواستھ ھای مردم ارائھ دھیم

ایدئولوژی و فرھنگ طبقات حاكم بر جوامع گوناگون را 
كمرنگ و ضعیف جلوه دھیم،  باید این واقعیت را ھم ببینیم كھ 
نگاه توده ھا بھ المپیك و انتظاری كھ از آن دارند،  با اھدافی كھ 
 دولت ھا از برنامھ ریزی برای این بازی ھا دنبال می كنند فرق

َعموما توده ھا در المپیك،  بھ دنبال لحظات شكوه،  . دارد
ھیجان،  رنگارنگی و خالقیت،  و ھمرنگی مردم از ھر رنگ 

آنان در این گرد ھم آیی بزرگ،  . و ملت و نژاد می گردند
فارغ از تمایزھا و تبعیض ھا و شكاف ھای عمیق جھانی،  بھ 

ی اگر بھ یك حساب آورده شدن ھمگان را جستجو می كنند؛ حت
آنان در سرعت،  جذابیت و خالقیت ھای باور ! ماه ھم نكشد

نكردنی ورزشی،  بھ درستی توانایی ھای نوع بشر را می بینند؛ 
توانایی ھایی كھ ھر روز،  بھ ھزار و یك شكل،  با ایده ھای 
اسارت باری كھ خدایان آسمانی و زمینی را ضروری تلقی می 

لی است كھ دولت ھا با سیاست این در حا. كند نفی می شود
گذاری ورزشی و بمباران رسانھ ای خود،  لحظھ بھ لحظھ توده 
ھای مردم دنیا را رویاروی ھم قرار می دھند و بھ برتری طلبی 

آنھا طعم دوستی و رفاقت را با . و رقابتی احمقانھ وا می دارند
قھرمان سازی ھای قالبی،  با بزرگ كردن جنون آمیز بردھا و 

آنھا . عھ جلوه دادن باخت ھا،  از كام مردم پاك می كنندفاج
مھارت و ھنر منحصر بھ فرد ورزشكاران را در خدمت 

بر مبنای این . نگرشی منسوخ و ارتجاعی قرار می دھند
نگرش،  نوع بشر نیز مثل مدال ھا بھ طال و نقره و برنز،  و 

ق گیرد،  نیز بھ كسانی كھ نباید ھیچ مدال و امتیازی بھ آنان تعل
بر مبنای این نگرش،  تقسیم شدن بھ فرادست و . تقسیم می شود

این ھمان نگرشی است كھ نظم . فرودست،  در ذات بشر است
گروھی كوچك كھ : كنونی دنیا را طبیعی و منطقی می داند
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ثروت ھا و منابع را كنترل می كنند و میلیاردھا نفری كھ با 
  برای بقاء دست و پا دستمزدی معادل یكی دو دالر در روز،

  . می زنند

یك دنیا،  ”دیدن این واقعیات،  پوچی شعار المپیك پكن یعنی 
اما نباید چنین باشد؛ می تواند . را بھ ما گوشزد می كند“ یك رویا

ما می توانیم از ورزش با ھمھ زیبایی ھای اعجاب . چنین نباشد
ی آن آور و شور و ھیجانی كھ در آن جریان دارد لذت ببریم ب

كھ نیاز باشد ورزشكار پیروز بر استخوان ھا و رویاھای در ھم 
بی آن كھ این پیروزی،  برتری و . شكستھ حریفش بایستد

می تواند چنین . پیروزی ملتی بر ملت ھای دیگر را نعره بزند
باشد اگر ورزش،  ابزاری برای تولید سود در دست سرمایھ 

تمگر و خرافی آزاد  و از سلطھ ایدئولوژی ھای سداری نباشد
  .ورزش ھم نیازمند انقالب است. شود

▲◄▼►▲◄▼►▲◄▼►▲  
 را تحت ھر شرایطی نمی توان آیینھ تمام نمای ورزش

اما عملكرد كاروان ورزشی جمھوری اسالمی . جامعھ دانست
ت ھای اجتماعی ایران در المپیك پكن،  بازتاب بسیاری از واقعی

  نومید و بی طراوتی ورزشكاران بی روحیھ،  بی تفاوت،. بود
كھ یكی پس از دیگری از صحنھ رقابت ھا حذف شدند،  نماد 
جامعھ ای بودند كھ جوانانش مدتھاست اسیر سرخوردگی و بی 

جامعھ ای كھ پیشاپیش نیمی از آن یعنی زنان،  حق . آیندگی اند
و در مواردی حتی حق (دیده شدن در میدان ھای ورزشی 

. را ندارند) عنوان تماشاگرحضور در مسابقات ورزشی بھ 
جامعھ ای كھ فقط حق دارد مسابقات بین المللی مردانھ و 

  .سانسور شده را از تلویزیون تماشا كند
از دید بسیاری از مردم،  ورزشكاران حرفھ ای یكی از 
قشرھای ممتاز جامعھ بھ حساب می آیند كھ نھ فقط از شھرت 

در مقایسھ با وضع . بلكھ از درآمدھای قابل توجھی بھره مندند
زندگی توده ھای محروم و تھیدست و فالكت بخش وسیعی از 
حقوق بگیران دولتی،  البتھ این درآمدھا و امتیازھا بھ چشم می 

اما ھمین ورزشكاران حرفھ ای نیز در شبكھ تار عنكبوتی . آیند
ھمین دستگاه مسلط است كھ با . حاكم بر ورزش ایران گرفتارند

پول باالتر ”ساد و دزدی ھای مقاماتش،  ایده سودجویی ھا و ف
گلیم خود را از آب بیرون بكش،  گور پدر ”و “ از ھمھ چیز

ھمین دستگاه مسلط . را در ذھن ورزشكاران جا می اندازد“ بقیھ
است كھ برگزاری مراسم نوحھ خوانی را بھ پروسھ ھای 

 را بھ عنوان“ یا ابالفضل”تمرینی می افزاید،  توكل و دعا و 
فاكتور موفقیت ھای ورزشی تبلیغ می كند،  و عدم موفقیت ھا 

ھمین دستگاه مسلط . توضیح می دھد“ خواست خدا”را نیز با 
است كھ بھ جزء جزء زندگی جوانان منجملھ ورزشكاران گیر 
می دھد؛ ھر جا كھ بھ نفعش باشد ارزش ھا و اعتقادات را مثل 

را زیر سبیلی در چماق بھ سر آنان می كوبد یا بر عكس،  آن 
َمثال بر سر مدل ریش مجاز برای فوتبالیست ھا . می كند

بخشنامھ انضباطی صادر می كند؛ شركت حسین رضا زاده در 

آگھی تبلیغات ماھواره ای برای بنگاه ھای امالك در دبی را 
مكروه می شمارد اما استفاده تبلیغاتی از او برای بانك ھا و 

ن تعلق دارد را مستحب می شركت ھای داخلی كھ بھ خودشا
ھمین دستگاه مسلط است كھ با دو دوزه بازی ھایش،  ھمھ . داند

چیز را نزد این ورزشكاران بھ شعارھای پوچ و الف ھای 
مثال از یك طرف،  بھ آنان دستور . پھلوان پنبھ ای تبدیل می كند

می دھد كھ در مسابقات بین المللی در برابر ورزشكاران 
نشوید و از حذف شدن نترسید،  چون در اسرائیلی حاضر 

بازگشت ما بھ شما معادل ورزشكارانی كھ مدال آورده اند 
پاداش می دھیم؛ از طرف دیگر بھ آنان دستور می دھد كھ خود 
را بھ مریضی بزنید و برای عدم حضورتان در برابر اسرائیلی 
ھا گواھی پزشكی جور كنید مبادا كل كاروان جمھوری اسالمی 

  !! بازی ھا اخراج كنندرا از
بنیان دستگاه ورزش ایران بر استبداد و فساد ملوك 

الطوایفی،  باند بازی و توطئھ گری،  سودجویی و مفت خوری،  
مقامات . فریبكاری سیاسی و افكار خرافی مذھبی استوار است

َعالیرتبھ این دستگاه،  عمدتا از میان افراد با نفوذ امنیتی ـ 
وضعیت ورزش ایران و عملكرد .  اندانتظامی منتصب شده

بیلھ . َن نیز اساسا نتیجھ كاركرد ھمین دستگاه استورزشكارا
  !دیگ،  بیلھ چغندر

▲◄▼►▲◄▼►▲◄▼►▲  
 

. ر المپیك پكن نداشت ورزشكاران،  جایی د  از سویاعتراض
این در حالی است كھ اوضاع دنیا و وضعیت تك تك كشورھا پر 

واند آتش اعتراض سیاسی و است از مسائلی كھ ھر یك می ت
این بار مقامات كشورھا و كمیتھ جھانی . اجتماعی را دامن بزند

المپیك با القائات،  تبلیغات و تھدیدات خود،  راه چنین 
تامی ”در چنین شرایطی باید نام . اعتراضاتی را سد كردند

  ١٩٦٨را یادآوری كرد؛ و المپیك “ جان كارلوس”و “ اسمیت
 آنان دو دونده سپاھپوست آمریكایی بودند كھ .مكزیكو سیتی را

با مشت ھای افراشتھ در دستكش سیاه بھ ھنگام نواختن سرود 
ملی آمریكا بھ نشانھ اعتراض بھ تبعیض نژادی و ستم بر 

و بالفاصلھ از . ایستادند بھ نشانھ قدرت سیاه. سیاھان ایستادند
. گرفتھ شددھكده المپیك اخراج شدند و مدال ھایشان از آنان پس 
مورد حملھ . در بازگشت بھ آمریكا نیز از كار اخراج شدند

رسانھ ای و تھدید جانی از سوی مرتجعین متعصب سفیدپوست 
آنان را چنان تحت فشار قرار دادند كھ تا مدتھا . قرار گرفتند

 سال ٤٠امسال بعد از گذشت . حتی جایی برای خوابیدن نداشتند
دھنده كھ با استقبال و حمایت از آن اعتراض نمادین و تكان 

میلیون ھا نفر از ستمدیدگان و مبارزان دنیا روبرو شد،  جمعی 
از ھنرپیشگان،  خبرنگاران،  ورزشكاران و ھنرمندان آمریكا،  

را با حضور خود آنان “ كارلوس”و “ اسمیت”مراسم تجلیل از 
  ■. برگزار كردند
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  !خدا، قھرمان و رویا: المپیک 
  

  یپگاه فھیم
 

در المپیک امسال بیش از المپیک ) ھمھ خدا ھا (حضور خدا
ی کھ قبل از شروع یتعداد ورزشکارھا. ھای قبل مشھود بود

بازی از خدای خودشان کمک می خواستند و یا بعد از برنده 
. شدن، خدای خودشان را شکر می کردند از ھمیشھ بیشتر بود

فتح قلھ البتھ در دنیای امروز، قھرمانی ھای ورزشکاران و 
ی ھای جسمی و روحی بشر، دیگر اصل ماجرا یھای جدید توانا
لھ اثبات برتری کشورھای شرکت کننده است و أنیست، بلکھ مس

سرازیر کردن میلیاردھا دالر بھ جیب نھادھای مختلفی کھ از 
از جملھ (شان استفاده می کنند یباین مسابقات برای پر کردن ج

، فشاری زیادی بھ ی چنین جودر...). کانال ھای تلویزیونی و
افتخار . لھ رقابت سالم نیستأمس. ورزشکاران اعمال می شود

کھ شاید مقداری اش را ھم بھ (ملی و میلیون ھا دالر پول 
و غیره وارد معادلھ شده و در نتیجھ معادلھ ) ورزشکاران بدھند

شاید این ھم یکی از دالیلی باشد کھ .  عوض شده استَکامال
  . یش از پیش بھ خدا پناه می برندورزشکاران ب

اگر ھمھ ورزشکاران از . ولی اینجا چند مشکل وجود دارد
یک ملت و یک دین بودند، آدم می گفت شاید خدای مشترک بھ 
ھر دلیلی یکی از ورزشکاران را بھ دیگران ترجیح می دھد و 

ی یبگذریم از اینکھ اگر خدا. پشتش را می گیرد کھ برنده شود
 و می توانست پشت ملتی را بگیرد کھ موفقشان وجود داشت

کند، چرا فکری بھ حال ھزاران ھزار بچھ ای کھ ھر روزه از 
 یا –گرسنگی و بیماری ھای سھل العالج می میرند نمی کند 

ھزاران ھزار بدبختی دیگری کھ مردم در جامعھ سرمایھ داری 
ولی در دھکده المپیک کھ مردمی از فرھنگ . درگیرش ھستند

. لھ از این ھم پیچیده تر می شودأا و ادیان گوناگون ھستند، مسھ
البد خداھای مختلف . یعنی دیگر سر و کارمان با یک خدا نیست

با ھم رقابت می کنند و ھر کدام سعی می کند قھرمانی را کھ بھ 
 َ و البتھ ورزشکاران معتقد، احتماال؛خودش معتقد است برنده کند

د، چون یکی از عوارض جانبی لھ نمی شونأمتوجھ این مس
خرافات، تنگ نظری است و البد بیشترشان معتقدند فقط خدای 

البتھ ھیچ کدام از این خداھا بھ ھیچ کدام از . خودشان وجود دارد
این قھرمان ھا در پیروز شدن کمک نمی کنند، ولی اعتقاد بھ 

بھ تحکیم خدای دیگری ) و توسل بھ آنھا(این خداھای ناموجود 
در این ). یامپریالیست( خدای پول و منافع ملی ؛می کندکمک 

اغلب از سنین کودکی . میان چیز زیادی گیر قھرمان ھا نمی آید
کنند، فرصت فکر کردن ی روزی چندین و چند ساعت تمرین م

. بھ ھیچ چیز بھ جز ورزش و پیروزی و مدال طال را ندارند
" فقط" اگر .اگر قھرمان شوند چند صباحی حلوا حلوا می شوند

و یا بدتر از آن، رده چھارم جھان را (نقره و یا برنز بگیرند 
اعصاب ھمھ از جملھ خبرنگاران ھموطنشان را !) کسب کنند

مجبورند علیرغم جراحت با مسکن ھای قوی بھ . خورد می کنند
و بسیاری شان بعد . بسیاری شان ناقص می شوند. میدان بروند

را پشت سر گذاشتند، در فقر از اینکھ سنین قابلیت ورزشی 
یادمان نرود امروز قھرمانی در اغلب ... ، بسر می برند وینسب

رشتھ ھای ورزشی بھ قیمت چشم پوشیدن از سایر جوانب 
شاید بھ خاطر ھمھ این تضادھاست کھ بسیاری از . زندگی است

ی یاین قھرمانان با وجود معجزه ھایی کھ می آفرینند، در تنھا
 و صد البتھ خرافھ ای کھ بھ ؛پناه می برندشان بھ خرافات 

اشکال مختلف از بوش تا احمدی نژاد، تا پاپ و داالیی الما 
  .برای ترویجش می کوشند ھم دست در دست.... و

▲◄▼►▲◄▼►▲◄▼►▲  
 المپیک و قھرمانی ھای تاریخ. ولی ھمیشھ اینطور نبود

امسال چھلمین .  با مدال طال تمام نمی شودَھمیشھ و لزوما
 را ٦٨ بود و نتیجتا رسانھ ھا المپیک سال ٦٨الگرد مھ س

و بیاد ماندنی ترین رکورد آن سال و ھمھ سال . بیادمان آوردند
. ھا، رکوردی کھ در تاریخ ماند و بھ راحتی شکستھ نخواھد شد

دو قھرمان دو میدانی . "جان کارلوس" و "تامی اسمیت"رکورد 
نگام پخش سرود ملی کھ وقتی روی سکوی قھرمانی رفتند، بھ ھ

آمریکا، خبردار نھ ایستادند، بلکھ مشت خود را برافراشتند، 
مشت ھایی با دستکش سیاه بھ عالمت قدرت سیاه و در 
. اعتراض بھ ستمی کھ سیاھپوستان آمریکا می رفت و می رود

 قھرمانی شان را محملی کردند "جان کارلوس" و "تامی اسمیت"
. اه پوستان آمریکا بھ جھانیانبرای رساندن صدای مبارزات سی

بھ خاطر اینکار از مدال شان محروم شدند، از دھکده المپیک 
مریکا دربدر بودند، آتا مدتھا پس از بازگشت بھ . اخراج شدند

کار پیدا نمی کردند، خود و خانواده شان مورد آزار و اذیت 
ولی مایھ وجد میلیون ھا نفر در سراسر .... شدید قرار گرفتند

 سال پس از این واقعھ ھنوز بھ این کار خود ٤٠ و ؛ن شدندجھا
و (می بالند و ھنوز این واقعھ مایھ بحث جدل در جامعھ آمریکا 

 ). در سراسر دنیاست
▲◄▼►▲◄▼►▲◄▼►▲  

 و چین، صحنھ ؛ولی دنیا ھم دنیای چھل سال پیش نیست
 ٦٨سال . المپیک امسال، شاید بھترین شاھد این تغییرات است

بی را تجربھ می کرد کھ در آن میلیون ھا انسان بھ چین انقال
نی در جامعھ طبقا نابرابری ھای پایھ ای میدان آمده بودند کھ 

 و را بھ چالش کشندای کھ انقالبی عظیم را از سر گذرانده بود، 
 این .مبارزه با این نابرابری ھا را تجربھ کنندنوین اشکال 

 یھ بستر جنگ ھاانقالب در صحنھ دنیایی صورت می گرفت ک
) و دنیا(ولی مردم چین . یبخش بودیآزادی بخش و انقالبات رھا

ان شکست خوردند و چین امروز با شدر آن دور از مبارزات
ثروتی کھ از خون و عرق میلیون ھا کارگر چینی انباشت شده، 
وارد دنیای قدرت ھای بزرگ می شود و این المپیک پر زرق و 

  . سورانش  را داردبرق ھم یک جوری حکم ختنھ 
از وقتی قرار شد چین مھماندار المپیک باشد، کلی پول 
ریختند کھ ھم ورزشکار تربیت کنند برای مدال طال و ھم پکن 

ھ پس کوچھ ھای قدیمی را خراب چھمھ کو. را نو نوار کنند
ھمھ را با . کلی ھتل ھای لوکس و غیره ساختند. کردند

 بودند با حقوق ھای زیر کارگرھایی کھ از نقاط مختلف آورده
درست قبل از شروع بازی ھا و وقتی کارھای . خط فقر
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دور . ساختمانی تمام شد، ھمھ کارگرھا را از پکن بیرون کردند
و بدین طریق مضمون واقعی  ؛محالت فقیر نشین دیوار کشیدند

 و دھشت گردانندگان المپیک" یک دنیا، یک رویا"شعار 
ون امپریالیستی را بھ نمایش در نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسی

  .  آوردند

▲◄▼►▲◄▼►▲◄▼►▲  
 متفاوت است و نمی تواند فصل رویای مردم جھاناما  

کم نیستند . مشترکی با رویاھای صاحبان زر و زور داشتھ باشد
ھای انقالبی را در ورزش بھ خاطر می آورند؛ الگوکسانی کھ 

فتھ تا   گر٦٨اعتراض قھرمانان سیاه پوست در المپیک از 
در دھھ شصت و چینی ورزشکاران رفتار خالف معمولی کھ 
ورزشکارانی کھ شعار شان  ؛داشتندھفتاد در میادین ورزشی 

ھای حریف یا تیم   موفقیت بود؛ برای"اول دوستی بعد رقابت"
مقابل ابراز شادی می کردند؛ شکست و پیروزی معنای دیگری 

ای با تماشاگران برای شان داشت؛ رابطھ متقابل و رفیقانھ 
داشتند از شادی آنان نیز بھ وجد می آمدند و تالش می کردند در 

  . ی دیگر باشندیھمھ زمینھ ھا پیام آور ارزشھا و اخالقیات دنیا
زمینھ مادی ی نھ تنھا ادامھ دارد، بلکھ از یچنین رویاھا

ی فارغ ی دنیایرویا. قدرتمندتری در جھان برخوردار شده است
ت، گرسنگی و فالکت و سلسلھ مراتب مبتنی بر از جنگ و جنای
از تجارب درس گیری بھ ی کھ با تکیھ یرویاھا. ستم و استثمار

گردند و قوی تر و سر زنده تر و شاداب تر انقالبی گذشتھ باید 
   ■.الھام بخش تر بھ میدان آیند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یورزش و قھرمان
  

  افشین کوشا
کاری است برای . ک تفریح استتماشای مسابقات ورزشی ی

ورزش می . اوقات فراغت؛ برای روحیھ گرفتن و شاداب شدن
تواند در خدمت پرورش ذھنی و جسمی نسل ھای گوناگون 
جامعھ قرار گیرد می تواند بھ ھبستگی و رفاقت بیشتر میان 

طریقی است برای نشان دادن اھمیت نظم و . مردم کمک کند
، یمردم از ھشیار. ابی بھ ھدفن و تالش برای دستییدیسیپل

ابتکار ، از یاستقامت بازیکنان، از ھمیاری آنان در بازی گروھ
، از فکر کردن و یشکل گرفتن قدرت جمععملھای فردی و 

آنھا . نقشھ ریختن و مبارزه کردن برای پیروزی لذت می برند
بھ مسابقات ورزشی بھ چشم یک نبرد کوچک نگاه می کنند و 

ابقھ اھمیت داشتن استراتژی پیروزمند و در جریان ھر مس
تاکتیک ھای صحیح برای دست یابی بھ ھدف را بھتر می 

ی کھ ورزشکاران می شکنند بھ اھمیت یاز رکوردھا. فھمند
دست یافتن بھ نقطھ عزیمت ھای نوین در تکامل زندگی و 

جلو نھادن در می یابند کھ چگونھ با مبارزه بیشتر پی می برند؛ 
ی جدید می توان استانداردھا

سطح توقعات ھمگان را ارتقا 
غیر ممکنھا را ممکن و داد 
  . کرد

ھمیشھ ورزشکاران  مردم
پرتالشی را کھ با ھوشیاری و 

، لحظات زیبایی می آفرینند و یابتکارات فرد
اما . خود یا تیم را بھ ھدف نزدیک می سازند، تحسین می کنند

ی کردن یا خوش برای یک قھرمان جاودانھ شدن، فقط خوب باز
. مردم معیارھای خودشان را دارند. اخالق بودن کافی نیست

مردم، بخصوص ستمدیدگان جامعھ  ورزشکاران را با 
معیارھای مردمی بودن، درد آشنا بودن، افتاده و خاکی بودن، 
. چاپلوس نبودن و نافرمانی در برابر قدرتھای ستمگر می سنجند

ت کھ آرمانھای خود را در از نظر مردم قھرمان واقعی کسی اس
باال کشیدن قدرت و شھرت فردی و پول و امکانات رفاھی و 

اینگونھ . جستجو نمی کنند... خود بھ قیمت لھ کردن دیگران و 
ورزشکارانی مانند تختی قھرمان مردم و سمبل جوانان بود کھ 

کھ ھم بھتر از او  شدند، وگرنھ چھ در آن زمان کسانی بودند
فرق . د و ھم مدالھای بیشتری کسب کرده اندکشتی می گرفتن

 سکوت گر شاهاینھا با تختی این بود کھ در مقابل رژیم سرکوب
فرقشان این بود کھ بھ مبارزه با . کردند یا مجیزگوی آن شدند
فرقشان این بود کھ درد محرومان . ستمگران اعتقادی نداشتند

یب خیبری نمونھ دیگر حب.  یا فراموش کردنددجامعھ را نشناختن
مقابل  ٦٠سال او در . است کھ کایپتان تیم ملی فوتبال بود

رژیم خیلی تالش کرد کھ او را . جمھوری اسالمی کوتاه نیامد
. وادار بھ ندامت و توبھ کند و مقابل دوربین تلویزیون بکشاند

او راه مقاومت . اما خیبری حاضر بھ شرکت در این بازی نشد
 حبس و سرانجام اعدام را و سربلندی را در پیش گرفت و

  . انتخاب کرد
زانو بر زمین مردم تفاوت کسانی کھ در مقابل ستمگران 

را در میدان ورزشی بلند کردند " آقا"نزدند با کسانی کھ عکس 
تفاوتھا است کھ طالھای المپیک در مقابل با این .* می فھمند

رنگین کمان زندگی و مبارزه مردم و قھرمانان واقعی شان 
  ■ .می بازدرنگ 

منظور رفتاری است کھ حسین رضا زاده بھ عنوان قویترین مرد * 
سنگین وزنی کھ با اینکار سبک مغزی . جھان  در المپیک آتن کرد

  . ش را در مقابل جھانیان بھ رخ  کشیدا

دست اندرکاران نشریھ دانشجویی 
دارند تا بمناسبت بیستمین  بذر در نظر

ال سالگرد کشتار زندانیان سیاسی س
تھیھ ، ویژه نامھ ای ٦٠دھھ  و ٦٧
 می از ھمھ رفقا و دوستان. ندکن

، طرح ھا خواھیم تا گزارشات، مقاالت
 خود را برای ما ارسال  پیشنھاداتو

  . دارند
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  روابط و جھانبینی حاکم بر ورزش ایران
  

  برناک جوان
انھ، این روزھا بسیاری از مردم ایران، در محل کار، خ

در حال تماشای مسابقات گوناگون ... وی دانشجویی خوابگاھھا
المپیک ھستند، دانشجویان و دانش آموزان، دختران و پسران 
جوان، کارگران و زحمتکشانی کھ می دانند در شرایطی کھ فقر 

باال می رود مسابقاتی در جریان  و جھان از در و دیوار جامعھ
! اری و اجرای آن می شوداست کھ میلیاردھا دالر صرف برگز

ھستند چشم انتظار معجزه ای یا حادثھ ای مردم عده کثیری از 
اما این . ندنبھ مدال دست پیدا کایرانی  ورزشکاران کھ در آن

ناامیدی . روبرو می شودعمیق و تاسف ناامیدی انتظار غالبا با 
توام با خشم و در اکثر موارد با دشنامھایی کھ نثار رژیم می 

  !!!کنند
 چنین با ما ھر بار در مسابقات مھم ورزشی دنیا چرا 

 در میان مردم ایران روبرو می شویم؟ انتظارات و احساساتی 
چھ ارتباطی با این مسابقات، ورزشکاران، و انتظار امید این 

حاکم ایران ورزش  دارد؟ چھ چیزی بر... مربیان و مسئولین و 
و سرخوردگی یدی نااماست کھ دختران و پسران جوان را بھ 

  تاسف می کشاند؟
روابط حاکم بھتر می فھمیم کھ پاسخ سئواالت فوق را وقتی 

از زمانی کھ . بر ورزش ایران را مورد بررسی قرار دھیم
ھای المپیک، ورزشکاران، مربیان، مسئولین، تماشاچیان  کمیتھ

انسانھایی کھ در داریم از رابطھ حرف می زنیم، درواقع … و 
. ، سخن می رانیمتفاوتی نسبت بھم قرار دارندجایگاھھای م

عوامل زیادی زیادی است و ھای روابطی کھ دارای پیچیدگی 
بطرز باورنکردنی در شکل گیری آن دخالت می کند و 

غالب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی نظام انعکاسی از 
  . بر جامعھ است

 ،هروابطی کھ بر ورزش ایران حاکم است بسیار عقب ماند
ورزش و روابط حاکم بر آن، در . ارتجاعی و ضدمردمی است

دوره جمھوری اسالمی و زیر سایھ استبداد و خشک اندیشی 
، بھمان اندازه عقب مانده است کھ روابط غالب بر دیگر یمذھب

  .یحیطھ ھای اجتماع
، بین یروابطی کھ بین مقامات عالیرتبھ با نھادھای ورزش

تیم، بین مربی و ورزشکاران  انمسئوالن ورزش با سرپرست
راس توسط وجود دارد، عموما مستبدانھ و زورگویانھ است و 

قدرت مداری ارتجاعی در ورزش نیز . حکومت کنترل می شود
برای کوچکترین بودجھ ای کھ باید منظور . بھ چشم می خورد

در . شود، از باالترین سمتھای حکومتی نماینده ای حاضر است
م بودجھ ناگھان سر و کلھ دزدھای آشنا و اجرای طرحھا و تقسی

...  و ی شاننوچھ ھاسردارھا و غریبھ، حاجیھا و تیمسارھا، 
پیدا می شود کھ بر سر تصاحب بخشی از آن، ھرکاری می کنند 

نقل و . و ھر بالیی الزم باشد سر ورزشکار و تیم می آورند
 تیمھا و ارتقاءان انتقال ورزشکاران ھم بیشتر از اینکھ بھ نفع آن

ارقام موجب جابجایی بشود، بھ بازار داغ داللی دامن می زند و 
  . نجومی می شود

اطاعت پایھ روش آموزش و ھدایت ورزشکاران بر 
ورزشکاران . کورکورانھ و سئوال نکردن  نھادینھ شده است

اگر . حق انتقاد از سیاست و روش مربی و سرپرست را ندارند
آخوندی آن رشتھ  -ی مافیایورزشکاری در باندی از باندھای

. خواھد نشستنباشد، با کوچکترین مخالفتی بھ خاک سیاه 
انتخاب مربي، سرپرست و کاپیتان ھر تیمی و حتی ترکیب آنھا 

دقیقا براساس برتریھای باندی است کھ زمام امور را در آن 
" یجوانمرد"و " یمردانگ"خصلتھای . حیطھ دست دارد

را می ی روابط پوسیده ی رداند، ھمان)یبخوانید مردساالر(
؛ بر مرید و مراد پروری  تقویت و ستایش می شود. پوشاند

 چاپلوس ترین ھا، بھترین موقعیتھا را بدست می ھمین مبنا 
پدرساالری بھ معنای اخص کلمھ بر این روابط حاکم . آورند
ی بسیجیانبھ بھ نوعی را ورزشکاران رژیم تالش می کند . است

در  !تبدیل کند... ورزشی و  کشتی و شورت دوبندهبا پوشش 
سایھ این روابط ھیچ روزنھ ای برای ظھور خالقیتھای فردی و 

روحیھ ھمبستگی و ھمدلی را می این روابط . تیمی وجود ندارد
  . کشد

جمھوری اسالمی ورزش را در زیر پرچم اسالم بھ پیش 
ھنوز کھ ھنوز است برای موفقیت در مسابقات . می برد
 دعا خواني، نذر کردن و فرستادن صلوات را تجویز ورزشي،

 خود در المپیک امسال، انجام "ابتکار"می کنند و در تازه ترین 
بدینسان اوج .* مراسم بین المللی طلسم شکنی را بکار گرفتند

عقب ماندگی خود را در ابتدای قرن بیست و یکم بھ مردم جھان 
  . نشان دادند

جنبھ اسالمی ورزش  ن جدید، بقدرت رسیدن حاکمااوایل در 
 -خمینی ورزشکار محبوب  طرح می شد  برای مثال پررنگتر 

دشمن و اسبش را با « بود کھ بھ قول خودش - امام اول شیعیان
  ! »از وسط نصف می کردیک ضربت شمشیر 

  تبلیغات و درواقع» یایران«ولی رژیم رفتھ رفتھ جنبھ 
ا در ورزش سنگینتر عظمت طلبانھ و ارتجاعی رتی ناسیونالیس
ایران "، مثل رژیم شاه، شعار یجمھوری اسالم. کرده است

را بین مردم بلند می کند و بھ غرور کاذب در بین آنھا " ایران
دامن می زند تا بر سایر ملل فخر بفروشند و خود را برتر از 

  . آنھا ببینند
َاین جھانبینی را اصال نباید بھ ایجاد غرور و تعصب کور 

ش تقلیل داد، بلکھ این نگرش درواقع بھ تفرقھ بین ملل در ورز
با این جھانبینی است کھ ایرانیھا، مردم . ستمدیده دامن می زند

کشورھای عربی یا افغانستانی ھا و پاکستانیھا را تحقیر کرده و 
این موضوع حتی برای . زیردست خود محسوب می کنند

یگر این روی د. ورزشکاران غیرفارس ایران ھم صادق است
، از دست دادن اعتماد بنفس و احساس ضعف در غرور بیجا
تاسف بار است کھ این خودبزرگ . استقدرتمندتر برابر ملل 

در میدانھای ورزشی بازتاب ھمزمان بینی و خودکوچک بینی 
  . می یابد و بر عملکرد ورزشکاران تاثیر می گذارد

یران، جنبھ مھم دیگر روابط و جھان بینی حاکم بر ورزش ا
حکومت زن ستیز جمھوری اسالمی بھ . زن ستیزی است

محرومیت زنان در عرصھ ورزش ھم مثل بسیاری دیگر از 
این ممنوعیت یا . عرصھ ھای جامعھ، رسمیت بخشیده است

محرومیت نھ تنھا در شرکت زنان ورزشکار ایرانی در  
ر بسیاری از رشتھ ھا د، کھ در فعالیت در **یمسابقات بین الملل

زنان ھم اعمال می ورزشی یران و حتی در تماشای رقابتھای ا
ھمان محدودیتھایی کھ در مدارس و دانشگاھھا، ادارات و . شود
تمام و بعضا برای زنان وجود دارد، در ورزش ھم با قدرت ... 

  . جاری استعقب مانده تر و ارتجاعی تر 
با تبعیض زنانی کھ در باشگاھھای ورزشی تمرین می کنند، 

زنان ورزشکار امکانات تخصیص داده شده بھ . برو ھستندرو
: برخوردار استمردان ورزشکار ھ تفاوتھای فاحشی نسبت باز 

 مشکالت  تااز کیفیت بسیار پایین و قفس گونھ سالن ھایشان
 کمبود مربی با تجربھ و ھزینھ  تارفت و آمد برای تمرین
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و حتی کالسھا گرفتھ تا تحمل جسم ورزیده در زنجیر حجاب 
از سوی متلک ھایی بخاطر حمل ساک ورزشی روبرو شدن با 
  !!!جامعھ مردساالر

ورزش ایران ھیچگاه پایھ و اساس مضاف بر ھمھ اینھا، 
محکمی نداشتھ و پیروزیھا و موفقیتھایش با پشتوانھ و ادامھ دار 

مانند رژیم ارتجاعی شاه، کارگزاران جمھوری . نبوده است
 در حرفھ ای کردن ورزش جستجو می اسالمی ھم چاره کار را

اینمورد چھ در . سر و سامانی بھ آن دھندبھ خیال خود کنند تا 
نابرابری و گذشتھ و چھ در زمان کنونی فقط باعث تعمیق 

رژیم بزور تخصیص . شکاف میان ورزشکاران شده است
حرفھ "بخشی از درامدھای نفتی می خواھد تعدادی ورزشکار

اما اینکار نیز  باعث عقب گرد . کندتربیت " ای مدال بگیر
ساختار فاسد  و سلسلھ مراتب . بیشتر ورزش ایران خواھد شد

رشوه خوار و باند باز حاکم بر ورزش نیز حتی اجازه چنین 
  . کاری را بھ آنان نمی دھد

اصلی رژیم در کسوت مدیران ورزشی حاال دیگر عوامل 
جیب زده و با بھ راحتتر می توانند بودجھ ھای فوق کالن را 

ورزشکاران، محیطھا و اماکن سرمایھ گذاری جزئی از آن 
را بر روی انگشتان خود بازی ... ورزشی و 

فرزندان محروم و فقیری کھ حداقل زمانی . دھند
از زمینھای خاکی شروع می کردند، حاال نھ جایی 
برای تمرین دارند و نھ پولی برای ثبت نام در 

 ورزش ھم مثل سرمایھ گذاری در. یباشگاھ
صنایع ایران بی قواره و بی حساب و کتاب رشد 
می کند و ھزاران و میلیونھا ورزشکار با استعداد 

در کنار اندک مجتمعھای عظیم . را بھ باد می دھد
 در تھران و بعضی "قھرماني"و پایگاھھای 

شھرھای بزرگ، میلیونھا جوان از داشتن حداقل 
مین ورزش امکانات ورزشی کھ ھمان سالن و ز

این تک مجتمع ھای عظیم . ارزان است محرومند
 درصد دانشکده ٨٠در حالی سبز می شوند کھ 

ھای تربیت بدنی کشور دارای امکانات، تجھیزات 
و زیرساختھای اولیھ آموزش مربی و معلم ورزش نیستند و 
دانشجویان رشتھ ورزش در ایران، با فقری کھ شامل حال ھمھ 

ملزومات عملی این رشتھ حداقل ز داشتن دانشجویان می شود، ا
آنان را در . کفش و لباس ورزشی محرومندحتی در سطح 

نقش نظامی پادگانی آموزش می دھند تا بعدھا بتوانند در مدارس 
نظام پادگانی کھ در آن دانشجویان . ایفا کنندبھتر را مستبد ناظم 

 ، را تحقیر کننددانشجویان ضعیفترورزش فرا می گیرند کھ 
 ھای ضعفکنند و اینگونھ  هسخردیگر رشتھ ھای دانشگاھی را م

این رفتار و فرھنگ علیرغم . خودشان را بپوشانندتئوریک 
نظام آموزشی با قدرت توسط مقاومت دانشجویان این رشتھ، 

  . حاکم بر دانشگاھھای اعمال می شود
ایران مھر تبعیض جنسی، عقب ماندگی در ورزش 

یعنی ھمھ . قاتی را بر خود داردنابرابری ملی و ستم طب
تبعیضاتی ونابرابری ھا و حق کشی ھا و عقاید خرافی و مذھبی 

روابط ارتجاعی حاکم بر . کھ روزمره در جامعھ شاھد آن ھستیم
ی در کنار دیگر روابط عقب مانده بر پازلورزش ھمچون 

  . جامعھ قرار می گیرد و آنرا تکمیل می کند
وزنھ ھای بھ سوی آینده موجود اما در این اوضاع تیره ر

می توان بھ . ھستند راھگشا و رازگشا روزنھ ھائی کھ . است
بھ شیوه ای کھ نھ تنھا . شیوه دیگری ھم ورزش را رشد داد

با این تیپ بلکھ گروه خونی رژیمھا و دول ارتجاعی نمی خورد 

صحیح راه *** ھم متفاوت است؛ ورزش حرفھ ای کردن 
شیوه ھا و  . استعمومیت دادن و توده ای کردن ورزش

در تاریخ ورزش وارد شد و کوچک  بھ درجات راھھایی کھ
 این نوع .ندجا گذاشت کھ فناناپذیر عمیق از خود بر اثرات

بھ سالم سازی جامعھ و تقویت در درجھ اول توسعھ ورزش، 
می پردازد کھ بھ افزایش کلی توان ورزشکاران ھمبستگی بین 

 روحیھ جامعھ منجر می شود و نھ گسترش تجارت و و
مردمی در طرح یک پایھ ھای . و تقویت منطق سودپولسازی 

 در میان جوانان ورزشکار و گمنام محالت استوار شده ورزش 
جوانانی کھ با روی آوردن بھ ورزش و ترویج آن تالش . است

زیادی می کنند تا در برابر فسادھا و فشارھای اجتماعی 
ستند، غول اعتیاد را عقب برانند، تفرقھ و خودخواھی را بای

کنار بگذارند و اتحاد و انضباط و ھمبستگی را کھ الزمھ 
این طرح ورزشی از . مقاومت و مبارزه است، شکل دھند

دیرباز یک مرکز جاذبھ مثبت، یک وسیلھ موثر برای تشکل 
یابی و شکل دھی تجمع برضد رژیم در دست جوانان مبارز و 

از درون انجمنھای کوه و تیمھای ورزشی . گاه بوده استآ
دانشکده ھا و محالت و شھرستانھا، جوانان انقالبی زیادی 

کھ جمھوری بی جھت نیست . سربلند کرده اند
اسالمی ھم مثل رژیم شاه، جلوی ایجاد چنین 

کند می یرد و آنھا را سرکوب می گتشکالتی را 
ارج از و بھ ایجاد کانونھای خودگردان و خ

حساسیت و تحت کنترل باشگاھھای ثبت شده 
این تالش ھمیشگی رژیمھای . دھدمی ویژه نشان 

ارتجاعی است کھ با ایجاد مانع در راه ھمدلی و 
ھمبستگی و پیشرفت جوانان، آنھا را بھ افیون 

  . مواد افیونی سوق می دھددیگر دین و 
عملی کردن یک طرح مردمی در شاید برای 

ه درازی رفت ولی یک چیز مسلم راورزش باید 
تالش جوانان اینکھ این تنھا راه است و است 

کھ ... برای تقویت محفلھا، کانونھا، گروھھایی و 
متفاوت فعالیت می بلکل در چھارچوب روابطی 

نقطھ روابطی کھ . اھمیت اساسی داردبرای ساختن این راه کنند 
یز حاکم اندیشھ ھای عقب مانده و ارتجاعی و زن ستمقابل 
روابطی کھ در آن بھ حداکثر تالش می شود تا معیارھای . است

  . برای ورزش  ترسیم کند و علمی تری صحیح تر
عقب قطعا ارائھ چنین طرحی بالکل از چھارچوبھ روابط 

برای تالش ورزش خارج است ولی جامعھ و  بر مانده حاکم 
ابط و ی باشد برای نابودی  روزمین تمرینمی تواند خلق آنھا، 

   ■ .جھان بینی عقب مانده حاکم بر ورزش ایران
  
 روز ناکامی و شکستھای ٩ امسال، بعد از ٢٠٠٨ در المپیک *

متوالی کاروان ورزشی ایران، مسئول کمیتھ ملی المپیک، مسئوالن 
و سفیر و سایر دیپلماتھای ایران در ... کاروان ورزشي، مربیان و

سم شکنی و مدد جویی از چین، در محل سفارت، مراسم  مفصل طل
منجی عالم را برگذار کردند کھ در سطح بین المللی پوشش خبری ھم 

  .داشت
 در اینجا منظور رشتھ ھای مختلفی است کھ زنان ما از آنھا **

نھ تیراندازی با تپانچھ ... محرومند مثل شنا و اکثر ورزشھای تیمی و 
  !!!  یباد

. ورزش نیست) ھرمانییا ق(منظور مخالفت با بخش حرفھ ای ***
ورزش حرفھ ای نقش مھمی برای ارتقا استانداردھای ورزشی دارد؛ 
ھمانطور کھ بدون عمومیت بخشیدن و فراگیر کردن ورزش در میان 

  . مردم نیز نمی توان بھ ارتقا ورزش حرفھ ای یاری رساند
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٨

   نیو ایج* گرایش روحانی ھدونیسم 
(New Age) 

 تبت در رویای دیگران
 

  اسالووی ژیژکنوشتھ 
 )یاسلوون( فیلسوف رادیکال و محقق در دانشگاه لیوبلیانا 

  
  برگرفتھ از نشریھ لوموند دیپلماتیک 

 برگردان شروین احمدی 
گزارش ھای خبری تمام رسانھ ھا بھ ما 
نوعی تصویر را تحمیل می کنند کھ چنین 

جمھوری خلق چین کھ . خالصھ می شود
 ١٩٥٠ بطور غیر قانونی تبت را از سال

اشغال کرده، دھھا سال است کھ بھ نابودی 
خشن و منظم مذھب و حتی ھویت اھالی تبت 

تظاھرات . بمثابھ ملتی آزاد کمر بستھ است
بر علیھ اشغالگران » لھاسا«اخیر در شھر 

چینی بھ صورتی خشن و با قدرت سرکوب 

از زمانی کھ پکن بازی ھای المپیک . شد
ی کند تمام تابستان آینده را سازماندھی م

مدافعان دمکراسی و آزادی موظفند کھ بھ چین 
فشار آورند تا این کشور بھ مردم تبت آنچیزی 

ملتی کھ تا این . را کھ از آنھا ربوده بازگرداند
اندازه حقوق افراد را لگد مال می کند حق 
ندارد تصویرش را با نمایش شریف المپیک 

 .بیآراید
ا مثل و چھ خواھند کرد دولت ھای ما؟ آی

ھ در مقابل واقع بینی اقتصادی عقب یشھم
نشینی می کنند و یا قدرت آنرا خواھند داشت 
تا از ورای منافع اقتصادی کوتاه مدت از 
باالترین ارزش ھای اخالقی و سیاسی ما دفاع 

 کنند؟
حتی اگر روشن است کھ مسئولین چینی 
در تبت در موارد بسیاری دست بھ عملیات 

ب زدند با اینھمھ نکات ایجاد وحشت و سرکو
بسیاری وجود دارد کھ تصویر ساده شده 

را مخدوش می » نیک ھا بر علیھ خبیث ھا«
 ٩بھ ھنگام تعمق در مورد وقایع اخیر، . کند

 .مورد زیر را باید در نظر داشت
 استقالل داشت، ١٩٥٠تبت کھ تا سال  -١

. یک شبھ بھ یک کشور اشغال شده تبدیل نشد
بسیار طوالنی و پیچیده است روابط آن با چین 

و چین مدتھا نقش یک حامی را برای تبت 
کافی است بھ خاطر آوریم ( بازی کرده است

کھ کیومینتانگ ضد کمونیست نیز بر روی 
حق حاکمیت چین بر تبت اصرار داشتھ 

حتی خود نام داالیی الما نیز شاھدی ). است
است بر این ارتباط دوجانبھ کھ از ترکیب 

تبتی » بالما« و) اقیانوس(مغولی » یداالی«

 . بوجود آمده
، تبت در زیر یوغ فئودالیسمی ١٩٥٠قبل از سال  -٢

 سال تجاوز نمی ٣٠امید زندگی از (اجباری، در چنگال فقر 
، با فسادی مزمن و چندین جنگ داخلی دست بھ گریبان )کرد
 بھ وقوع ١٩٤٨آخرین آنھا بین دو شاخھ مذھبی در سال ( بود

در حالیکھ ارتش سرخ درست در آستانھ مرزھای کشور پیوست 
رھبران تبت از وحشت ھرج و مرج و فرو پاشی ). قرار داشت

، ھرنوع توسعھ صنعت را ممنوع کرده بودند تا آنجا یاجتماع
. کھ حتی کوچکترین قطعات فلزی باید از ھند وارد می گردید
 بھ اما اینھا باعث نمی شد کھ ھمین رھبران فرزندانشان را

مدارس انگلیسی در ھند بفرستند و سرمایھ 
ھایشان را بھ بانک ھای انگلیسی باز ھم مستقر 

 .در ھند منتقل کنند
انقالب فرھنگی کھ معابد تبت را در  -٣

 ویران کرد تنھا یک پدیده ١٩٦٠سال ھای 
در آنزمان تعدادی : چینی نبود» یواردات«

کمتر از صد گارد سرخ بھ این کشور وارد 
د و جوانانی کھ معبد را می سوزاندند شدن

 . تبتی بودندَانحصارا
  سازمان سیا١٩٥٠از آغاز سال ھای  -٤

(Central Intelligence Agency)  
می و منظم بھ دنبال ایجاد آشوب یبصورتی دا

ھای ضد چینی در تبت بوده است از اینرو 
نگرانی چینی ھا از تالش ھای خارجی برای 

غیر «بت بھیچ وجھ ایجاد نا آرامی در ت
 )١(.نیست» یمنطق
ھمانگونھ کھ تصویرھای تلویزیونی  -٥

گواھی می دھند، حوادث تبت تنھا یک 
و صلح جویانھ راھبان » یمذھب«اعتراض 

آنچنانکھ یک سال پیش در برمھ (ی نبوده یبودا
ی می شده یبلکھ شامل عملیات باندھا) رخ داد

بھ است کھ بھ کشتار مھاجرین ساده چینی و 
آتش کشیدن محل ھای کسب و کار آنھا دست 

بدین ترتیب باید در باره تظاھرات تبت . زده اند
مانند تمام تظاھرات خشونت آمیزدیگر قضاوت 

اگر اھالی تبت می توانند بھ مھاجرین : کنیم
چینی در کشورشان حملھ کنند بھ چھ دلیل 
فلسطینی ھا نباید رفتاری مشابھ با مھاجرنشین 

اسرائیل در کرانھ باختری رود ) نکولو( ھای 
 اردن داشتھ باشند ؟

این یک واقعیت است کھ چینی ھا  -٦
 برای توسعھ اقتصادی تبت، و ھم چنین َوسیعا

برای زیر ساختارھا، سیستم آموزش و درمان 
علی . و بھداشت آن سرمایھ گذاری کرده اند

رغم آزاری غیر قابل انکار، سطح زندگی 
بت ھرگز بھ این خوبی فعلی اقشار متوسط ت

ی یمیزان فقر درمناطق روستا. نبوده است
 .توسعھ نیافتھ غرب چین بھ مراتب بیشتر است

در سال ھای اخیر، چینی ھا استراتژی  -٧
آنھا : شان را در مورد تبت تغییر داده اند
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می خواھند کھ زین پس نھ تنھا » غیر سیاسی شده«مذھبی 
ی ھا بیشتر بر روی نوعی چین. تحمل بلکھ تشویق نیز می شود

مستعمره سازی قومی و اقتصادی تکیھ می کنند کھ بھ سرعت 
را بھ نوعی غرب وحشی چینی سرمایھ داری » لھاسا«شھر 

و   (KARAOKE)»کارااوکھ«تبدیل می کند با کافھ ھای 
بھ شکل دیسنی لند با ھدف جذب » ییپارک ھای بازی بودا«

در پس تصاویر در یک کالم آنچھ . یتوریست ھای غرب
ی توسط سربازھا و پلیس ھای خشن چینی یسرکوب راھبان بودا

 اقتصادی تبت -یدر پرده قرار می گیرد ھمین تغییرات اجتماع
در : امری کھ بسیار وحشتناک تر است. ی استیبھ شیوه امریکا

کمتر از دو دھھ اھالی تبت بھ ھمان سرنوشتی دچار خواھند شد 
 .االت متحدهکھ سرخپوستان و بومیان ای

بنظر می رسد کھ کمونیست ھای چینی باالخره بھ خوبی 
چھ فایده از قدرت سرکوب پلیس : درس خود را فرا گرفتھ باشند

مخفی، زندان و گارد سرخ در نابودی ابنای گذشتھ در مقایسھ با 
توان سرمایھ داری لجام گسیختھ در از بین بردن بافت ھای 

ن در حال اجرای ھمان اجتماعی سنتی؟ بھ سخن دیگر، چی
اعمالی است کھ دولت ھای غربی و دیگران در تمام طول 
تاریخ انجام داده اند، از برزیل در مورد آمازون گرفتھ تا 
 .روسیھ در مورد صربی، و ایاالت متحده در غرب وحشی اش

علت تمام این تظاھرات در غرب بر علیھ چین قبل از  -٨
 توسط َبتی کھ مستقمیابودیسم ت: ھر چیز ایدئولوژیک است

 *ایھ ھای مذھبی ھدونیسمپی الما ترویج می شود یکی از یداال
 است کھ در حال تبدیل شدن بھ شکل (New Age) » نیو ایج«

شیفتگی ما نسبت بھ تبت از این کشور . مسلط ایدئولوژی است
یک پدیده اسطوره ای می سازد کھ ما فانتاسم ھای خود رادر آن 

رتیب وقتی از نابودی اصالت زندگی تبتی بدین ت. یمیمی جو
گالیھ می کنیم در واقع اھالی تبت را بھ فراموشی سپرده ایم و 
از آنھا می خواھیم کھ بھ جای ما از لحاظ فکری و روحی 
اصیل باقی بمانند تا ما بتوانیم در زندگی مصرفی افراطی خود 

 . غرق شویم
، فیلسوف، می  (Gilles DELEUZE)"ژیل دوولوز"
اگر شما در رویای فرد دیگری محبوس شوید، نابود «: نویسد
کسانی کھ بر علیھ چین تظاھرات می کنند باید بھ یاد . »شده اید

داشتھ باشند کھ در حال زندانی کردن تبتی ھا در رویای خویش 
 .ھستند کھ تنھا یک رویاست از میان بسیاری دیگر

نده وقایع و باالخره اگراحساس ناخوشایندی نسبت بھ آی -٩
در مقابل . پدید می آید، ریشھ آن در جای دیگری است اخیر

انفجار رونق سرمایھ داری چین بسیاری از ناظران از خود می 
ی از سرمایھ یجز» َطبیعتا«پرسند کھ دمکراسی سیاسی کھ 

 .داری محسوب می شود کی ظھور خواھد کرد
 Ralf) "رالف دارندوف"دوسال پیش جامعھ شناس 

DAHRENDOF)   در یک مصاحبھ تلویزیونی بین شکست رو
بھ افزایش دمکراسی در کشورھای کمونیستی سابق اروپا و 
اینکھ پس از ھر دگرگونی بنیادی راه بھ سوی رونق و ثروت 

: ل شده بودیمی گذرد ارتباط قا» دره ای از اشک ھا«از میان 
 بھ دورانی َپس از فروپاشی سوسیالیسم نمی توان مستقیما«

حمایت . کت در یک اقتصاد بازار ثروتمند وارد شدپربر
اجتماعی و امنیت سوسیالیستی کھ محدود، اما واقعی بودند باید 
از میان برداشتھ شود و این مراحل آغازین بی شک رنج 

 ».آورند

دره ای از اشک «رنج بار از  ، این گذار"دارندوف"برای 
طول می ) دمکراتیک(بیش از فاصلھ متوسط بین انتخابات » ھا

کشد تا آنجا کھ وسوسھ برای عقب انداختن تغییرا ت بھ دلیل 
فرید "بھ ھمین ترتیب . انتخابات کوتاه مدت افزونی می یابد

 سردبیر نیوزویک بین الملل (Fareed ZAKARIA) "زکریا
(Newsweek International)  کھ چگونھ )٢( اثبات می کند 

حاظ اقتصادی توسعھ دمکراسی فقط می تواند در کشورھای از ل
در کشورھای در حال توسعھ ای کھ «: بگیرد» پایھ«یافتھ 

دمکراتیزه شده اند نوعی پوپولیسم رشد می کند کھ " زودرس"
جای . سرانجامی جز ویرانی اقتصادی و استبداد سیاسی ندارد

تعجب نیست کھ سھ کشور جھان سوم کھ از لحاظ اقتصادی 
فقط پس از یک ) ، شیلییوبتایوان، کره جن(پویاترین ھستند 

 ».دوران استبداد بھ دمکراسی دست یافتند
اگر پس از : اما در این میان تناقض دیگری نیز وجود دارد

ط ی، آن شرا»دره ای از اشک ھا«دوران استبدادی گذر از 
دمکراتیک وعده داده شده سر نرسد، چی؟ این ھمان موضوع 

می توان بھ این . بسیار نگران کننده امروز در مورد چین است
، فقط بازمانده گذشتھ ینتیجھ رسید کھ شاید سرمایھ داری استبداد

ما نباشد، یعنی ھمان روند تمرکز سرمایھ کھ در اروپا بین قرن 
 . پانزدھم تا نوزدھم ادامھ داشت، بلکھ نشانھ ای از آینده ما باشد

ی و بورس یاتحاد ھولناک شالق آسیا«چھ می شود اگر 
 لحاظ اقتصادی موثرتر از سرمایھ داری لیبرالی از» ییاروپا

عمل کند؟ شاید نماد دمکراسی، آنچنان کھ ما آنرا می فھمیم 
دیگر شرطی الزم و موتوری برای رشد اقتصادی نباشد و 

 ■بیشتر یک مانع بھ حساب آید؟
 

* Hédonisme خوشی پرستی 
 

١) Lire à ce propos l’étude détaillée de Kenneth 
Conboy et James Morrison, The CIA’s Secret War in 
Tibet (L’histoire secrète de la CIA au Tibet), University 
Press of Kansas, lieu de publication, avril ٢٠٠٢. 
 
٢) The Future of freedom. Illiberal democracy, W.W. 
Norton & Company, lieu de publication, ٢٠٠٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

سایت سرپیچ دیدن کنید و مطالب ویژه آنرا  از
  .درباره المپیک بخوانید
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  !المپیک و مافوق سود
  
  برھان عظیمی : ارسالی

ی  ی پرس کانال تلویزیون آمریکادسوشیتآبھ نقل از خبرگذاری 
 )پکن (بیژینگ سی کھ حق نشان دادن مسابقات المپیک.بی.ان

در چین را امسال بھ خود اختصاص داده است، از قھرمان 
ست کھ پس از ، تقاضا نموده ا"مایکل فیلپس"شنای این کشور، 

با آخرین )  اوت١٦(اتمام مسابقات شنا کھ قرار است در شنبھ 
اما ھیچیک از خواھش . مسابقھ اش بھ پایان رسد، در پکن بماند

سی تا کنون نتوانستھ است فیلپس را در چین .بی.و تمناھای ان
  !ماندگار نماید

 مدال طال در رشتھ شنا را بھ ٧ کھ تاکنون "مایکل فیلپس"
 اوت قرار است در ١٦صاص داده است، روز شنبھ خود اخت

آخرین تالش خود برای شکستن رکورد قبلی این رشتھ را کھ 
، می باشد "مارک اسپدز"متعلق بھ یک ھمشھروندی اش، آقای 

 کھ در ١٩٧٢مارک اسپیدز در المپیک تابستانی . را بشکند
  در"اسپدز". ار شد بھ ھفت مدال طال دست یافتزمونیخ برگ

 متر ١٠٠فت بخش از رقابت شنا رکورد جھانی را، در ھر ھ
 ٤٠٠ متر پروانھ، ٢٠٠ متر پروانھ، ١٠٠ متر آزاد، ٢٠٠آزاد، 

 متر آزاد امدادی ٨٠٠ متر آزاد مختلف، ٤٠٠، یمتر آزاد امداد
  .را شکست

 در آخرین دوره از رقابتھای المپیک بیژینگ "مایکل فیلپس"
تواند تنھا شناگر ی دی م متر مختلط امدا٤٠٠چین، در رشتھ  

در تاریخ مسابقات شنا شود کھ بھ ھشت مدال طال دست می 
  . یابد

اما تمامی تبلیغات حول این قھرمان شنای آمریکا بھ خاطر 
سی در ھفتھ اول المپیک .بی.تعداد تماشاگرانی می باشد کھ ان
 ملیون نفر در ھفتھ ٣٠بیش از . بیژینگ از آن خود نموده است

تعداد بیشتر . ریکا این مسابقات را تماشا نمودنداول در آم
لوازم (تماشاگر بھ مفھوم تعداد بیشتری از مردم آمریکا تبلیغاتی 

ماشین سازی مثل جنرال موتور، یا  لوکس، پوشاک و ساختمان،
ی مک دونالد کھ در فاصلھ یھمانند تبلیغات شرکت فراملیتی غذا

م ساختمان ھوم دیپو  شرکت لوازَمسابقات پخش می شود، یا مثال
ی تمامی یکھ در یک مناقصھ تنگاتنگ با کمپانیھای عظیم آمریکا

را کھ این !) مخارج تیم شنای آمریکا را بھ عھده گرفت
کند، مشاھده ی تلویزیون در طول نشان دان این مسابقات پخش م

با این امید کھ در ذھن مردم این تبلیغات بھ نیروی . کنندی م
بھ خرید محصوالت این کمپانیھا ترغیب ی کشاندنشان یجادو
" اتحاد"البتھ تمامی این کوششھای تبلیغاتی تحت لوای . نماید

  . مردم آمریکا انجام می شود
 تاکنون فقط یک میلیون دالر از طرف کمپانی لوازم "فیلپس"

بھ خاطر پوشیدن ( بھ عنوان انعام " اسپیدو"و پوشاک ورزشی 
  !  را بھ خود اختصاص داده است)یلباس و کاله شنای این کمپان

 کھ مادر چندین شرکت "سی یونیورسال.بی.ان"کمپانی 
، "یس.یب.ان.اس.ام" ،"ا.اس.یو"ی از جملھ یآمریکا

 می باشد، تنھا در ھفتھ "تلکام" و "اکسیژن"، "یس.یب.ان.یس"
 میلیون دالر سود را از بابت فروش آگھی ١٠اول این مسابقات 

ی یو کمپانی ھای عظیم آمریکا. بھ خود اختصاص داده است
بی سی . ان"ھمچنان در پشت در شرکت غول پیکر 

 صف کشیده اند کھ با پرداخت میلیونھا دالر حق "یونیورسال
آگھی را در طول آخرین مسابقھ مایکل فیلپس برای فروش 

بابت جاسازی خویش در  محصوالتشان و کسب مافوق سود از
تمامی . مپانی بھ پیش برنداذھان مردم آمریکا از طریق این ک

این پول سازیھا تحت گرم کردن بازار فروش یک سوپراستار 
  ■.رودی  بھ پیش م"مایکل فیلپس"آمریکا، یعنی آقای 

  ھای المپ اسطوره
   اسطوره، دیروز-المپیک، امروز

  
  مازیار سمیعی 

   برگرفتھ از سایت سرپیچ
استانیسالوا (استال والش 

 ای ، زن دونده)واالسیویچ
ای  یتبار و آمریکای ی لھستان

 ١٩٣٢بود کھ در المپیک 
آنجلس رکورد دوی  لس

صدمتر را از آن خود و 
برای لھستان مدال طالیی 

او ھمچنین در . کسب کرد
 برلین در ١٩٣٦المپیک 

. دست آورد دوی صدمتر و بازھم برای لھستان مدال نقره بھ
مریکا زندگی استال، کھ شغلی در کلیسا داشت، در ایاالت متحد آ

در سال . کرد و بھ شھروندی آن کشور پذیرفتھ شده بود یم
سال سن داشت در جریان یک سرقت ٦٩ استال والش کھ ١٩٨٠

پس از کالبدشکافی جسد او . مسلحانھ با گلولھ پلیس کشتھ شد
توان او را کامال زن ی دلیل اختالل ژنتیکی نم مشخص شد کھ بھ

  .یا مرد دانست
جنسیت، ملیت : ی اکثر درزھای المپیک است تالق استال نقطھ

شود کھ بتوان ی شکاف روی ھم باعث م و اخالق؛ افتادن این سھ
از آن،  پس.  از این نقطھ آغاز کردَبرای جردادن المپیک دقیقا

تری از این پرچم سفید گسترش خواھد  ھای بیش پارگی بھ قسمت
 مثبت زند؛ بھ آثار ی اش را الف م یافت؛ بھ صلحی کھ گسترش

؛ شاید پیش از ھمھ، ...اش؛ بھ وحدت ملل و ی جسمانی و اخالق
المللی المپیک کھ متولی  کمیتھ بین. اش از سیاست بھ استقالل

ی سیاسی مستقل م و ی لحاظ اقتصاد است، آن را بھ» المپیزم«
روشن است کھ . گوید کھ حافظ این استقالل است ی داند و م 

گرانھ از آن با عنوان صنعت  شورزش، کھ امروزه با لحنی ستای
. طورکلی در چنبره اقتصاد گرفتار شده است شود، بھ ی یاد م

ای و  ھای رسانھ ارتباطات مالی اعضای این کمیتھ با شرکت
چنین ارتباطی را البتھ . تولید محصوالت ورزشی آشکار است

توان بھ فساد شخصی اعضای کمیتھ منتسب کرد؛ چنین  ی نم
، اقتضای ذاتی جایگاھی است کھ کمیتھ )یاطچنین ارتب(ی فساد
اما آیا این جایگاه فعلی این کمیتھ است . المللی المپیک دارد بین

المثل، اگر ساختاری دموکراتیک  ی کھ مسبب فساد می شود؟ ف
توان المپیک را از مطامع سیاسی  ی برای آن بازتعریف شود، نم

  ھای اقتصادی نجات داد؟  ی انداز و دست
ھای المپیک  ی لوپس کھ ساقی پوزئیدون بود و بازپس از پ

ھا را  ی بود کھ این باز) ھرکول(را بنیان گذاشت، این ھراکلس
، معبدی یاو پس از خلع اوژیاس از سلطنت و قتل و. احیا کرد

ھای المپیک را ترتیب  ی برای پلوپس ساخت و دوری از باز
لس ساخت بعدتر کلمینوس کھ حاکم بود، رواقی برای ھراک. داد

بازھم بعدتر اوکسیلوسف پس . و از نو المپیک را برقرار کرد
آندیمیون برای . ھا را احیا کرد از غلبھ بر الیوس، این رقابت

اش برگزار کرد و  تعیین جانشین خود، این مسابقھ را بین پسران
ی ھا، باز ی سرانجام در دوره تاریخی اینیتوس، با توافق اسپارت

برگزاری مجدد المپیک راھی برای . ا کردھای المپیک را احی 
باألخره . اتحاد اقوام ھلنی و گریز از فروپاشی سیاسی یونان بود

، ی میالد٣٩٢ھم تئودوسیوس، امپراتور مسیحی روم، در 
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مسابقات المپیک را تحریم کرد و مجسمھ زئوس را از میان 
گذار  در عصر جدید ھم بارون پیر دوکوبرتن، کھ بنیان. برد
منظور حل  ھا را بھ ی شود، این باز ی یک مدرن شناختھ مالمپ

ھای سیاسی فرانسھ در  دادن بھ بحران مشکالت اجتماعی و پایان
  . آغاز قرن پایھ گذاشت

، خواه یا رسد کھ المپیک، خواه اسطوره ی نظر م روشن بھ
در دنیای کھن یا درعصر جدید و زمانھ نو، با قدرت گره 

، پایان استیالی حاکم با یطیر یوناندر بعضی اسا. خورده است
قتل او، ساخت یادبود و پیشکشی بھ نیای فاتح و برگزاری 

پایان المپیک باستان ھم رویدادی . المپیک ھمراه بوده است
را » تریقو تر، سریع باالتر،«کوبرتن شعار .  سیاسی استَعمدتا

سرلوحھ المپیک کرده است، گفتھ می شود این 
ھا و نصایحی انتخاب  موعظھشعار در مقابلھ با 

گرفتن اعتدال و حد  شده است کھ قناعت و درپیش
گویی بارون با . اند کرده ی وسط را توصیھ م

داری  وچندسال تأخیر خواستھ پرچم سرمایھ چندین
ھای سیاسی  جنبھ. را در برابر فئودالیسم بیفرازد

تر از پیش  این رویداد ورزشی این روزھا روشن
زدایی از  ، اما چرا بر سیاسترسند ی نظر م بھ

 شود؟ ی قدر تأکید م المپیک این
ھا  ی ، مشابھ اصرار سابق المپیکیچنین تأکید

کننده در  کاران شرکت بودن ورزش »آماتور«بر 
این دروغ آشکار، خود مانند . ھا است رقابت

ھا و مجالت  شگرد تبلیغاتی بعضی سایت
نگاری است کھ برای جذب مخاطبان بھ  ھرزه

دھند کھ دخترانی کھ عرضھ  ی نھا اطمینان مآ
ھا از  ھا و فیلم  آماتور ھستند، عکسَاند کامال شده

ھای  زندگی واقعی تھیھ شده است و از کلک
. شده خبری نیست ھای بزک)استار پورن(سینمایی و ھرزاختر
را ستایش » تخصص«شکلی دیوانھ وار  چرا در جھانی کھ بھ

بودن ارزش تلقی شود؟  »آماتور«ه کند، باید در این دو حوزی م
، جسم یاز ھر چیز ، بیشیدر بازنمایی ورزش و امور جنس

از ھر چیز در   بیشَچشم می آید؛ چیزی کھ احتماال آدمی بھ
، ھر یشدن ی ا اما ھر حرفھ. رود ی شمار م ، طبیعی بھیآدم

این . کاری کھ مزدی باشد، متضمن ازخودبیگانگی است
ی شود، ب ی لیتی کھ طبیعی انگاشتھ م، در فعایازخودبیگانگ

ورزش و سکس، ھردو، در . آید ی چشم م واسطھ و بالفاصلھ بھ 
شدن، افساری از پول بر آنھا می  اند اما با کاال وجوی لذت جست

شدن بھ  ی ا زنند؛ ورزشی کھ برای لذت و سالمت است، با حرفھ
کار را تا سرحد مرگ  شود کھ تن ورزش ی ریاضتی تبدیل م

ھا را می دزدد، در  ترتیب، المپیک بدن این بھ. کند یرسوده مف
آنھا را . کند ی شان منحرف م گیرد و از طبیعت ی اختیارشان م

. ریزد ی خواھد، درشان م ی چھ م کند و بعد آن ی از خود خالی م
ی اھداف مشخص خودش را، در قالب طبیعت، بھ مردم قالب م

کھ المپیک  )تر، باالتر یر، قوت سریع(ی رقابت و زیاده جوی. کند 
تصویر  بر آنھا استوار است، ھمچون خصایص فطری بشر بھ

  .شوند ی کشیده م
 ویژگی اسطوره است کھ مقصود تاریخی خود را َ این دقیقا

زند؛ و درست مانند  ی ابدی جا م-یھمچون مفھومی ازل
ل اسطوره ھم، از سویی پر است االمپیک، دھای مختلف  مسابقھ
ھا  ی شان، مرب ی ھا کاران و تیم ورزش. یاز دیگرسو، خالو ھم 

ھایی دورودراز، حتی تأثربرانگیز،  و تماشاچیان، ھمھ با داستان
دست، ھستند کھ این  عواملی ازاین. آیند ی ھا م بھ رقابت

المپیک ولی بھ حقیقت . کنند ی گردھمایی ورزشی را جذاب م
 را تحریف کند، بلکھ در کھ آنھا این ماجراھا کاری ندارد، نھ این

شان  تمامی از آن خود می کند، نسبت بھ عین حال کھ آنھا را بھ
ی کار م تفاوت است و تنھا برای القای معنای موردنظر بھ ی ب
مانند مللی کھ بناست در کنار ھم، صلح و وحدتی . گیردشان 

منزلھ   بھَادغام آنھا ولی غالبا. نمایش بگذارند جھانی را بھ
ھای  حلقھ). یشان در تجارت جھان ھمچون ادغام(  استشان حذف
نمایش  اند تا صلح و ھمبستگی را بھ ھم پیچیده رنگی کھ در رنگ

ھای پرچم  ھمچون ستاره. اند ی  فاقد این معناَبگذارند، مطلقا
، یادآور یپرست جای برانگیختن حس میھن آمریکا کھ بھ

، در ی ھر جایاز سمبل المپیک، بیش. آسایی آمریکا ھستند غول
شود کھ در  ی ھای تجاری دیده م کنار مارک

ی ھا محصوالت خود را تبلیغ می ھا باز حاشیھ
صورت مارک جذاب  پنج حلقھ کذایی بھ. کنند 

اند کھ بازار  آمده آورترین کمپانی ورزشی در نام
ھا نماد بازار و  حلقھ. انحصاری خود را دارد

اند؛ اما  سود نیستند، نھ، آنھا ھنوز نماد وحدت
سرقت  ھایی ھستند کھ در فرم المپیک بھ دال
  . اندرفتھ

کھ با واژگان و  معنای اسطوره بیش از آن
ش ابراز شود از روی قصدش یھا نشانھ

ی گوید کھ م ی المپیزم م. شود ی مشخص م
خواھد جوانان را برای صلح تعلیم دھد و بھ  

آنھا بیاموزد کھ از زور و خشونت استفاده 
دنبال خیرخواھی جھانی و  بھ: گوید ی م. نکنند

یک از اینھا ولی از  برابری است؛ ھیچ
ھم  ھایی کھ بھ بدن. آیند ی مسابقات المپیک برنم

آلود و  زنند و خون ی پیچند، مشت م ی م
توانند  ی طور م جنگند، چھی ھم م جان برای تصاحب مدال با نیمھ

ا پای جان می اتحاد برای صلح را تداعی کنند؟ قھرمانانی کھ ت
، چھ شکلی از ...کنند و ی دوند، از داروھای نیروزا استفاده م

کنند؟ و در نھایت، سیستم بازی  ی ذھن متبادر م خیرخواھی را بھ
گونھ خود را  و پاداشی کھ بر مبنای رقابت استوار شده، چھ

جا، آشکارا چیزی جز  داند؟ برابری در این ی منادی برابری م
تر از ھمھ،  ی تر و شاید نادیدن عمده:  نیستاسم رمز نابرابری
کمبودھای خاص برای ورزش زنان، تفکیک . ینابرابری جنسیت
. تراز ھمھ، ساخت مردانھ ورزش کاران و مھم جنسی ورزش

امتیازی نسبت بھ  ترتیب الفبا و  مللی کھ البد برابر و برادرانھ، بھ
، یوراناتیوپی سیاه با آمریکای ن. روند ی دیگر، رژه م یک

، ممستعمره و یموناکوی چندھزارنفری و ھند میلیارد
  . استعمارگر

ھای خود را دور  ، این تناقضیساز المپیک اما با اسطوره
ھایی را  ھا، کھ تناقض ماھوی ارزش فقط این تناقض نھ. زند ی م

پرھیز از خشونت، اکنون ارزشی مسلط . کند ی شان م کھ ترویج
، قوای قھریھ َ خشونت؟ منظور قطعاکدام: است، اما باید پرسید

، َجنگ بد است، کدام جنگ؟ قطعا. ھا نیست ھا و پلیس حکومت
. شود ی نام صلح آغاز م ای کھ بھ دوستانھ نھ جنگ انسان
شود، اما نابرابری زاییده بازار آزاد از این  ی نابرابری نفی م

در این حصرواستثنا، البتھ کھ دوزوکلکی . قاعده مستثنی است
کند، در مورد  ی وقتی کھ بوش بھ عراق حملھ م. کار نیستدر 
 چنین َگوید، صلح بوش دقیقا ی اش دروغ نم ی طلب صلح

توان در ی نمونھ اعالی چنین تناقضاتی را م. مختصاتی دارد
پرستی درپی  ھا در منتھاالیھ میھنی فاشیسم سراغ گرفت؛ ناز
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یر و کثیف ھای پست، حق کردن تمام تکھ مظفتح جھان بودند، من
ناسیونالیسم، کھ البد باید متوجھ . شان دنیا بھ خاک پاک سرزمین

شان محدود نبود، نژاد  ی یک کشور باشد، برای آنھا بھ جغرافیا
رو ناگزیر  برتر رسالتی تاریخی در مورد جھان داشت و از این

  .ش را گسترش دھدیبود مرزھا
مپیک دانستن ال ی آوردن چنین تشابھی برای فاشیست شاھد
اما تشابھ المپیزم با یک جنبش فاشیستی . رسد ی نظر م عجیب بھ

ھای منظم  ھای باشکوه؛ رژه نمایش. بیش از اینھا است
دست؛ روایت دراماتیک و شورانگیز  بھ کاران پرچم ورزش
دھد؛  ی سطحی حماسی ارتقا م ھا کھ آنھا را بھ مسابقھ

شان؛  نیزمسادگی زبان و لومپ. بودن این ھردو مردساالرانھ
شان زیبا  يخودی خود برا کھ کھ تالش بھ قداست عمل و این

َ در المپیزم ھم، مانند فاشیزم، از انتقاد خبری نیست؛ قطعا. است
این روزھا منتقدان ورزشی بسیاری مشغول کارند، اما یک 

یک بوکسور، یک فوتبالیست، یک . منتقد ورزش در کار نیست
آموزد کھ ھمیشھ  ی  فاشیست مای مانند یک سرباز قھرمان حرفھ
اش آماده فداکاری و  اش، کشورش یا ارتش باید برای تیم

کشد و البتھ  ی صبرانھ مرگ را انتظار م ی او ب. فشانی باشد جان
. رساند ی قتل م  کھ خود بمیرد، دیگران را بھ بیش از آن

ھای  نام قھرمانان ورزشی مانند قھرمانان فاشیست بھ
و در . شوند ی خوانده م... قاب، ژنرال وآمیزی چون ع ستایش
دنبال قھرمانان  ، ھمھ بھیجا نیز، ھمچون یک جنبش فاشیست این

المپیک، برابری را . وجوی پیشوا و برگزیدگان ھستند، در جست
ھایی کھ را کھ پذیرفتھ  ی کھ نابرابر آن ی ارزش تلقی می کند، ب

 مانند فاشیزم َاین، دقیقا. زند، تصریح کند ی و بھ آنھا دامن م
جا از این نظر حائز اھمیت است کھ  برابری در این. است
سپردن  شکل فراھم شود، برای گوش لشکر یک ی ای از سیاھ توده

ھا، و در  ی دادن افتتاحیھ باز جلوه بھ سخنرانی پیشوا یا باشکوه
تصادفی نیست کھ . جویی ضدانسانی این ھردو ی نھایت، برتر

کھ بیش از دو دھھ رئیس کمیتھ  ی ش، کسآنتونیو ساماران خوآن
المللی المپیک بوده است، در کابینھ یکی از پایدارترین  بین

سامارانش در . ھای اروپایی حضور داشتھ است ری دیکتاتو
تن داشت و در حکومت  ھا را بھ دوران فرانکو پیراھن آبی فاالنژ

  .او بھ وزارت رسید
این صحنھ کھ .  استآیند ھمھ، تکرارشدن المپیک خوش با این

فوتبالیستی برای مداوای بازیکن حریف، توپ را بھ بیرون 
ھا بدل شده، ھربار اما  بزند، بھ کلیشھ ثابت ھمھ تورنمنت

خیزند و در ستایش این اخالق مردانھ  ی تماشاگران از جا برم
زنند؛ قھرمانی ملی بعد از کسب مدال، پرچم کشورش  ی کف م
این . زند ی وخندان دور افتخار م گریاناندازد و  ی دوش م را بھ

تصویر تکراری ھربار، مانند قبل، احساسات بینندگان محترم را 
اسطوره حرف جدیدی نمی زند، تکرار . انگیزد ی برم

ای کار جدیدی  قھرمان اسطوره. کند ی سکرآورش آن را جذاب م
اند اما   عادت دھد، اعمال او اگرچھ خارق ی انجام نم
، مظھر قانونی یا  نیستند؛ چراکھ قھرمان اسطورهانگیز اعجاب

او، مرجع احساسی . ابدی است کھ ھمھ ازبرش دارند- یازل
ومکان  او، زمان. ای جمعی است ھمگان و فاعل انجام وظیفھ

 پیش َاسطوره مدرن اما، برخالف اسطوره کھن، لزوما. ندارد
ناپذیر  ی بین جزئیات آن پیش: تر بیانی دقیق پذیر نیست، بھ بیني

، یخوب«گویی  ھمان اش چیزی نیست جز این است، و گرنھ کلیت
قھرمان اسطوره مدرن در . »برنده، برده است«یا » خوب است

ھا را بسیار بھ  بالد، بردن مسابقھ ی بستر رویدادھای تصادفی م
نبودن قھرمان جدید از  ی تاریخ. زنند ی واقبال گره م بخت 

جا  ای مثل تختی این پدیده. ردگی ی اش سرچشمھ م بودن روزمره
او در مرز پھلوان اسطوره کھن و قھرمان . شود ی زاده م

ھردو ھست و این ھردو، او . اسطوره مدرن ایستاده است
اش را  کند، تاریخ حامالن ی  را تھی ماش ل اسطوره، دا. نیست
تختی . شود ی اش منجمد م ی ھا کند و زمان برای نشانھ ی محو م

. اش نبود، قلب تپنده احساسات نسل خود بود زمانھولی اگر روح 
  . تاریخ او ھنوز باقی مانده است

این رویداد . خواھد بیرون از تاریخ بایستد ی المپیک م
زدوده  ھا، گفتاری سیاست ، مانند دیگر اسطورهی ورزش-یسیاس
رخ کشید؛ باید  اش را بھ بودن ی در مقابل، ولی باید سیاس. است

 کھ المپیک ١٩٣٦در سال . با آن ابراز داشتمخالفتی سیاسی 
، یشد، بارسلون، مرکز کاتاالن انقالب ھا برگزار  ی در برلین ناز

ھا و فرانکو ایستاده بود، میزبان المپیکی  کھ در برابر فاشیست
لمپیک ا«ورزشگاه مونتخوئیک، محل برگزاری . دیگر بود

 در گونھ کھ شھردار آن(تر بود یا درست» محبوب بارسلون
ی باز. »ھای مردم ی باز«محل ): ھا گفتھ بود ی افتتاحیھ باز

ھای مردم شاید از منظر افتخارات ورزشی اھمیتی نداشتھ  
نمایش  باشند، رکوردی در آنھا نشکست، عضالتی ستبرتر بھ

ھای پارتیزانی  چنین مقاومتی مانند جنگ... . درنیامدند و
بود؛ اھمیتی ندارد ھای سری مقاومت با نیروھای فاشیست  ارتش

ھای استراتژیک نظامی دست یافتند  ی ھا بھ پیروز کھ پارتیزان
یا نھ؛ آنھا ضربات سھمگین اخالقی و روانی بھ فاشیزم وارد 

خواھد  ی ھا است کھ این روزھا اسطوره م اھمیت ھمین. آوردند
چنینی را خنثی  ھای این ، پیشاپیش حملھ»جام اخالق«با جعل 
    ■.کرده باشد
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