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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢ اگست ٠۴
 

   برگذاری مراسم افتتاحيه المپيک لندنۀدر حاشي

  تاريخ جوامع تاريخ زندگی مردم و مبارزه طبقاتی است
  

اين تاريخ، تاريخ دوستی . ھا از آن سخن می رانيم، تاريخی است که نمی شود آن را جعل کردتاريخی که ما کمونيست

تاريخی که . ماستاين تاريخ، تاريخ بشريت مترقی، تاريخ .  کارگر و ھمه پابرھنگان سراسر گيتی استۀملل و طبق

يخ در روز قطعی جدال، جشِن دست در اين تار. يا با ما و يا با آنھا، راه ديگری نيست.  تفاوت داردآنھابا تاريخ 

در جھانی بدون تبعيض نژادی، بدون نقض حقوق بشر و ملل، . دسِت ھم بودن پنج قاره را در جھان برگذار می کند

  . در جھانی بدون طبقات در سراسر ھر پنج قاره. بدون وجود استثمار و بھره کشی انسان از انسان

  . ما اندلِل قاره ھا، نماد واقعی المپيک پيروزتنھا در چنين زمانی آن حلقات دوستی م

ند، تاريخ دوستی ملل نيست، که در دواير پنجگانه، مانند پنج تن، دست ا که با ما نيستند و در مقابل مااولی تاريخ آنھ

ريخ تاريخ آنھا، تاريخ زخم و چرک و خون است، تا. را نماد المپيک جا می زنند در گردن يکديگر انداخته اند، و آن

  . تاريخ تجاوز به حقوق ملل، تاريخ تجاوز به حقوق بشر است. تجاوز به پنج قاره است

تاريخ . اين تاريخی است که ما به مردم نشان می دھيم، تاريخ واقعی تحوالت و تکامل جوامع بشری است

  . استنژادیۀ ليوودی و برتری طلباناامپرياليست فرتوت انگلستان تاريخ تبليغات ارزان قيمت و ھ

بی بی .  مراسم بازيھای المپيک در شھر لندن افتتاح شد٢٧/٠٧/٢٠١٢ مطابق ١٣٩١ ]اسد[ مرداد۵در روز جمعه 

  :سخن گفت و نوشت" سفری در دل تاريخ بريتانيا"نام ه سی از اين مراسم ب

ی و رقص و رژه، ھمه فکر می کردند بعد از مراسم افتتاحيه پر زرق و برق المپيک پکن با آن ھمه ھنرھای نمايش"

  .ديگر برای افتتاحيه يک المپيک چه مراسمی می توان تدارک ديد

....  

ی که کارگران و سرمايه داران وجب به وجب آن را آلوده ئزمين سبز و زيبا.  صنعتی شروع شدھمه چيز با انقالب

رخه ھای صنعتی که در به توليدات صنعتی کردند و در کمتر از نيم ساعت نمايش به جز دودکش ھای کارخانه و چ

 صنعت حلقه ھای المپيک را توليد کرد و به احترامش ۀحال چرخيدن بود چيزی باقی نماند و در آخر ھم اين چرخ

  .ھمگی کاله از سربرداشتند
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....  

در اين ميان البته کارگردان اشاره ھای کوتاھی ھم به اتفاقات تاريخی کرد از جمله جنبش حق رأی برای زنان 

  .بريتانيا

....  

شايد آن لحظه بسياری منتظر ديدن يک تبليغ . بعد از آن تصاويری در مکانی ديگر جيمز باند را نشان دادند

دبانه ايستاد و ؤجيمز باند م. د در حال نوشتن بودتلويزيونی بودند، اما جيمزباند وارد اتاقی شد که زنی با موھای سفي

 بريتانيا، ۀی سر زن به سمت دوربين برگشت کسی نبود به جز ملکوقت.  کوتاھی حضور خود را اعالم کرد ۀبا سرف

اليزابت دوم و طنز ماجرا وقتی اتفاق افتاد که جيمز باند و ملکه تصميم گرفتند از داخل ھلی کوپتر و با چتر نجات به 

ھای   ملکه در محل برگزاری مراسم از شوخیۀپرواز و حتی فرود بازسازی شد. داخل ورزشگاه المپيک بپرند

  .شيطنت آميز دنی بويل با ھمه چيز بود

...  

 ۀاز قصه خوانی جی کی رولينگ نويسند. پس از آن مراسم پر شد از معرفی چھره ھای فرھنگی و ھنری بريتانيا

کتاب ھری پاتر برای بچه ھای پيژامه پوش، تا از آسمان فرود آمدن مری پاپينز شخصيت دوست داشتنی برای 

  ..".النی که کودکی شان پر بوده از قصه ھای اين بانوی اعجاب انگيزکودکان و حتی بزرگسا

  

ھر کس المپيک پکن را ديده باشد می داند . ھمين اعترافات بی سر و ته پرده از ماھيت سياسی ورزش بر می دارد

المپيک . که از آن  تاريخ به بعد مراسم افتتاحيه حاوی مضمونی تاريخی اجتماعی و ھنری و فرھنگی خواھد بود

پکن مالکھائی خلق کرد که از آن ببعد ساير دولی که اين مراسم را برگذار می کنند به سادگی نمی توانند از کنار آن 

ديگر نمی شود با نمايشات تبليغاتی بنجل،  سر و ته مراسم افتتاحيه را بر ھم . ثيرات آن بر حذر باشندأبگذرند و از ت

غير از .  سير تحوالت تاريخی را شما برای نخستين بار در پکن شاھد بوديدعامل مھم تحول و تکامل بشر و. آورد

اين ھم نمی شد، زيرا که چين سرمايه داری کنونی، از دل سوسياليسم گذشته و با خيانت به آن توسط رويزيونيستھا، 

نيز از مستعمره بودن ولی در پکن . به درآمده بود، دستآوردھای سوياليسم را نمی شد و نمی شود يک شبه نابود کرد

لمان و ژاپن حرفی اچين و تجاوز امپرياليستھا به آن و جنگ ترياک برای خوش آمد امپرياليستھای بريتانيا، فرانسه، 

ی طوالنی و نابودی ئاز تاريخ راه پيمائی طوالنی ارتش سرخ مائوتسه دون خبری نبود، از جنگ توده . زده نشد

در پکن نيز کسی از . ين و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا سخنی به ميان نيامدفئوداليسم و انقالب دموکراتيک نو

جنگ بزرگ ضد ژاپنی و پيروزی حزب بزرگ کمونيست چين و دستآوردھای عظيم سوسياليسم که سکوی پرش 

در پکن نيز برای خوش رقصی برای سرمايه داری انحصاری .  خبری نبود،سرمايه داری کنونی چين شده است

بر چين را که پيروزی عظيم و آويخته بودند و انقالب کبير اکت١+۵ حلقه المپيک، بلکه به حلقات ۵ نه به جھانی

رويزيونيستھای در قدرت، .  الپوشانی کردند،رھبری حزب بزرگ کمونيست چين بوده پرولتاريا و دھقانان چينی ب

ميت و وفاداری خويش به جھان سرمايه داری،  صميۀخاطر آنھا برای نمايش درجه ھمدستان امپرياليستھا ھستند و ب

 ۀدر المپيک پکن از درج.  کارگر چين خيانت نمودندۀدستآوردھای بزرگ سوسياليسم را قربانی کردند و به طبق

 کارگر چين که با نيروی حياتش به ارزانقيمت ترين وجه کاال برای سرمايه داری چين و ريختن ۀباالی استثمار طبق

چين سرخ . ش جھانی توليد می کند و قربانی فجيع استثمار بروکراتيک حاکم است اشاره ای نبوددر بازارھای فرو

  .به چين سياه بدل شد، به چين خروشچفی
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را بر تاريخ   چين بنمايند و آنۀانگليسھا فقط تالش کردند يک کپی ناشيانه از روی نمايش تاريخ تحوالت جامع

پر "ودبزرگ بينی و با بی شرمی آن مراسم عظيم و نوآوری بزرگ را به عبارت ولی آنھا با خ. بريتانيا انطباق دھند

 افتتاحيه ۀاستعمار فرتوت بريتانيا برنام. را کم ارزش جلوه می دھند خالصه کرده و آن" زرق و برق المپيک پکن

مود و طبيعتا از المپيک را برای جعل تاريخ و تبليغات دروغگين برای فريب افکار عمومی تدوين کرد و برگذار ن

اين نمايش جعل تاريخ نشان می دھد که تاريخ نگاری . المپيک رويزيونيستھای چين برای جعل تاريخ الھام گرفت

تاريخی تنھا قابل اعتماد و . يک امر طبقاتی است و ھر طبقه ای تاريخ را از منظر منافع طبقاتی خويش می نويسد

  . باشد و نه تاريخ زندگی شاھان، شاھزادگان، امراء و شيوخ و اميراناستناد است که تاريخ مبارزه و زندگی مردم

 کارگر و خلقھای ستمکش سراسر ۀ طبقۀتاريخ رويزيونيستھا تاريخ امپرياليستی است و نه تاريخ تجليل از مبارز

  . جھان

ھای مربوطه را  صنعتی انگلستان صحبت می کند و صحنه ۀ کشاورزی به جامعۀ افتتاحيه از تحول جامعۀاين برنام

با ياری صنعت سينما و ساختمان دکور، ماھرانه به نمايش می گذارد، ولی پنھان می کند، که منظور از اين صحنه 

در اين تاريخ، تاريخ استعمار خونريز بريتانيا در . سازی ھا، ھمان پيروزی نظام سرمايه داری بر فئوداليسم است

 مرداد ٢٨د شرقی و ملی کردن صنعت نفت ايران، دادگاه الھه و کودتای نه از کمپانی ھن. سراسر جھان جائی ندارد

نه از سرکوب .  ضد استعمار انگلستانهمريکا با مردم ۀ استقالل طلبانۀصحبت می شود و نه از سرکوب مبارز

احل  فالکلند در سوۀاز اشغال جزير. فريقا سخن در ميان استامبارزات خلق چين و نه خلق کنيا و ساير خلقھای 

 ۀفريقای جنوبی که دست دراز شدادر اين تاريخ جعلی، نقش کثيف نظام آپارتايد . آرژانتين حرفی در ميان نيست

مريکا و انگلستان ااز برده داری سياھان و گسيل ميليونی آنھا به . فريقا بود، کتمان شده استااستعمار انگلستان در 

توگوئی مصر و سودان و عراق .  بسته، يک کلمه پيدا نمی کنيدو فروش اين انسانھای زجرکشيده و به غل و زنجير

نظير عربستان سعودی و اردن " حرام زادگانی"در زير تازيانه ھای استعمار کھن انگلستان نبوده اند و يا تولد ... 

گلستان ھنوز خليج فارس از ميراث استعمار ان.  اين روباه مکار نيستندۀدر عربی، دست پروۀھاشمی و امارات متحد

از تاريخ بريتانيا سخن می رود، ولی از . زجر می برد و بحرين قربانی سربازان متجاوز عربستان سعودی است

نقش اين امپرياليست در تقسيم جھان بعد از جنگ اول جھانی و نقش آنھا در جنگ دوم جھانی و حمايت از سلطنت 

 چکسالواکی که اين کشور را  دو دستی به ھيتلر تقديم کرد ۀطلبان اسپانيا در مقابل جمھوريخواھان و تنظيم توافقنام

استالينی نزديکتر شده و امکان تجاوز به شوروی را افزايش دھد، -لمان نازی به مرزھای شوروی لنينیاتا مرزھای 

از سکوت امپرياليست انگلستان در زمان اشغال کشور اتريش که تقويت نازی در اروپا بود، کسی . در ميان نيست

. رفی نمی زند و از نقش کثيف آنھا بعد از جنگ جھانی دوم و شرکت مستقيم در جنگ سرد به راحتی می گذرندح

 امپرياليستھا در جھان بود و جنايتی در جھان نيست ۀ جنگ جھانی دوم سرکردۀامپرياليست انگلستان تا قبل از خاتم

  .که دست خون آلود آنھا در دخالت در آن مشھود نبوده باشد

از رشد .  مردم ايرلند را سرکوب کرده و ايرلند را بخشی از خاک خويش به حساب می آوردۀن امپرياليست مبارزاي

 صنعتی انگلستان، ۀسرمايه داری در انگلستان صحبت می شود، از اختراع ماشين بخار و ساختن قطار و توسع

 کارگر انگلستان و ۀگر و وضع وخيم طبق کارۀصنايع فلزکاری و نساجی سخن می رود، ولی از استثمار شديد طبق

توگوئی فراموش . مبارزات عظيم کارگری و جنبش چارتيستھا و اقامت کارل مارکس در لندن سخنی در ميان نيست

فراموش کرده اند که نظام سرمايه داری . فريقا ساخته شده استاکرده اند که ليورپول با دست بردگان سياھپوست 

فراموش کرده اند که رفاه . ارگر انگلستان و محصول کار و دسترنج مردم بوده است کۀانگلستان بر دوش طبق
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آنچه ما در زير می گوئيم تاريخی . انگلستان بر دريائی از خون مردم جھان و غارت نفت ايران استوار بوده است

ست که انگلستان را بنا نھاده تاريخ زندگی کسانی ا. نگلستان استولی تاريخ واقعی ا. است که به نمايش نمی گذارند

  .اند

تشکيل می دھد، و در محله ھائی )  ھزار نفر٣٠٠حدود ( درصد تمام جمعيت را ٧٨ زحمتکش در اينجا ۀطبق""

محله " وايت چيپل"و " سن جيلز" نظر فقر و نفرت انگيزی حتی از پست ترين النه ھای ۀسکونت دارد، که از نقط

. تعداد اين محالت در مرکز شھر بسيار است. بدترند" ادينبورگ"ای کج و معوج و کوچه ھ" دابلين"ھای تيره روز 

در جوار شاھراه و غيره، َسربُِگمھای بی پايان کوچه " کالتون"، در قلب بازار نمک، در "تران گيت"در جنوب 

ی بلند، با تھويه بد، ھای تنگ و يا کج و معوج که در ھر قدم حياط يا کوچه بن بستی به آنھا باز می شود که خانه ھا

 ٢٠بدون آب و در حال خرابی را در بر می گيرند، خانه ھا مملو از ساکنين است، سه يا چھار خانواده به سھولت 

طوريکه در ھر اطاق ه و گاه به يک طبقه به عنوان خوابگاه کرايه داده می شود، ب.  در يک طبقه سکونت دارند-نفر

اين محالت . نار ھم جای گرفته اند، بلکه بھتر است بگويم روی ھم تلنبار شده اند نفر، نمی خواھم بگويم ک٢٠ تا ١۵

 آن تب ھای واگير و ۀ بينواترين، منحط ترين و بی ارزش ترين بخش جمعيت است و بايد منشاء ھمۀدر برگيرند

  "".می پراکنند" گالسکو"دھشتناکی دانسته شوند، که از اينجا تباھی را به سراسر 

  "مور دولتی بررسی وضع دستبافان، اين محالت را چگونه توصيف می کندأسيمونز م. سی. جی "بشنويم که

ولی پيش از آنکه کوچه ھای کج و معوج . من بدترين صور فقر را چه در اينجا و چه در اروپای بَری ديده ام"

. کشور متمدن وجود داشته باشدگالسکو را ببينم گمان نمی کردم، که اينھمه جنايت، فقر و بيماری می تواند در يک 

 عمومی درجه پائيِن ده، دوازده و گاه بيست نفر از ھر دو جنس و از ھر سنی، در درجات مختلف یدر خوابگاه ھا

اين مساکن چنان کثيف، مرطوب و خرابند، که ھيچ انسانی مايل به . برھنگی، درھم برھم کف اطاق خوابيده اند

 نوشته فريدريش انگلس ۵١ تا ۴٩ کارگر در انگلستان صفحات ۀوضع طبق"(.نگاھداری اسبش ھم در آنھا نيست

  ).١٨۴۵چاپ اليپزيک 

  :و يا در جای ديگر می آيد

 ۀآنچنان برد.  دارای مالکيت، بورژوازی، می باشدۀطبقۀ  برد و عمالً کارگر حقوقاً : بگذار به زبان ساده بگويم"...

اگر تقاضا برای .  کاال بھايش باال می رود و سقوط می کنداوست که چون يک کاال به فروش می رسد، چون يک

و اگر سقوط کند در اين صورت بھای آنھا . کارگران افزايش يابد، در اين صورت بھای کارگران ھم بيشتر می شود

ين ، در ا"در انبار بمانند"ھم کاھش می يابد، و اگر آنقدر سقوط کند که تعدادی از کارگران غير قابل فروش شده و 

صورت روی دست می مانند، ولی از آنجا که اين برايشان نان و آب نمی شود پس از گرسنگی می ميرند، زيرا به 

نخواھند " تجديد توليد"زبان اقتصاددانان سخن بگوئيم، ھزينه ھائی که به مصرف نگاھداری آنھا می رسد خود را 

 را به اين کار اختصاص نمی دھد، و تا اينجا آقای دور ريخته خواھند بود و ھيچ آدمی سرمايه خوده کرد، پول ب

کل تفاوت با برده داری کھن و بی پرده صرفا در اين است، که .  حق داردبا تئوری جمعيت خود کامالً " مالتوس"

باره به فروش نمی رسد، بلکه تکه تکه، برای يک روز، برای يک  يکه  آزاد است، زيرا که بظاھراً کارگر امروز 

سان خود است، چرا که نه   که مالکی او را به مالک ديگر نمی فروشد، بلکه او خود مجبور به فروش اينسال، زيرا

برای وی جان مطلب يکی است، و اگر اين ظاھر آزادی . دارای مالکيت می باشدۀ  تمام طبقۀ يک نفر، بلکه بردۀبرد

و . که ھيچ بشری معاش وی را تضمين نمی کند به او بدھد، ولی اين عيب را دارد، واقعیبايد که برخی آزاديھای 

دست مرگ ه ندازد و به دورش بيآقای او بورژوازی، ھرگاه نفعی در اشتغال و وجود او نداشته باشد، می تواند ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

او می . وضع بورژوازی بالعکس در چنين ترتيبی به مراتب بھتر از زمان برده داری کھن است. گرسنگی بسپارد

و .  وقت که بخواھد بيرون کند، بی آنکه بدين وسيله سرمايه گذارده شده ای را از دست بدھدتواند آدمھايش را ھر

 ارزانتر از آن برايش تمام می به منظور دلداری برايش محاسبه می کند، کار اصوالً " آدم اسميت"ھمانطور که 

 فريدريش انگلس ۀ نوشت٧٨، ٧٧ کارگر در انگلستان صفحات ۀوضع طبق..."(شودکه توسط بردگان ميسر می بود

  ).١٨۴۵چاپ اليپزيک 

ه ب" جنبش چارتيسم"نام ه لم گشايش المپيک لندن سکوت می شود که نخستين جنبش کارگری در انگلستان بدر ف

 ۀ حاکمۀطبق. ويژه کارگران دفاع کنده دنبال تحقق منشوری بود که از حقوق مردم و به وجود آمد، جنبشی که ب

حق رأى  :جنبش چارتيستھا خواستار آن بود که. ارگران و مردم در سرنوشت خويش بودانگلستان مخالف شرکت ک

آنھا در .  به رسميت شناخته شودىئجنا  مردان بالغ، از لحاظ عقالنى سالم و فاقد سوء پيشينهۀھمگانى براى ھم

که تھيدستان نيز بتوانند   آنخواست می کردند که ھر ساله انتخابات آزاد برای انتخاب نمايندگان انجام پذيرد و برای

 به اين حقوق بورژواھا که متمکن بودند طبيعتاً . خود را نامزد انتخاباتی بکنند به نمايندگان ملت حقوق پرداخت شود

ی گيری أآنھا طلب می کردند که ر. نياز نداشتند و می خواستند از حضور نمايندگان مردم در مجلس جلوگيری کنند

ھاى  حوزهآنھا می خواستند که . جام شود تا راه را بر فشار و رشوه و تھديد بورژوازی ببندندبايد به صورت مخفی ان

نامزد شدن برای قانونى که حق و خواھان آن بودند تا نمايندگى برابر تضمين شود،   تا،انتخاباتى مساوى باشند

 افراد صاحب رأى امکان داشته تا ھمهملغی شود،  ،کندی  پوند ملک غيرمنقول م٣٠٠داشتن  مشروط بهمجلس را 

ی نمی داد، بلکه اين حقوق أبورژوازی بريتانيا نه تنھا به زنان حق ر. ، خود را نامزد انتخاباتی معرفی نمايندباشند

  . ی داشت، که پول داشتأتنھا آن کسی حق ر. را از مردان نيز سلب کرده بود

 خود، اين خواستھا را با ۀ کارگر، که سرانجام در اثر مبارزۀ طبقۀ المپيِک تاريخ انگلستان، به مبارزۀدر نمايشنام

طور ضمنی و ه خون و جان خويش به طبقه بورژوای بريتانيا تحميل کرد، کوچکترين اشاره ای نمی شود و تنھا ب

 زنان برای تساوی حقوقشان، که ۀبرای خالی نبودن عريضه و تظاھر به احترام به حقوق دموکراتيک، از مبارز

آنھا چنين جلوه می دھند که گويا در انگلستان خواست تساوی .  طرحش بُرد سياسی دارد، صحبت می شودامروز

 چارتيستھا ۀزنان انگليس در تمام دوران مبارز. حقوق و تحقق آن پا گرفته و اين دستآورد بورژوازی انگلستان است

بر و قدرت گرفتن کمونيستھا در والب کبير اکتموفق نشدند به حقوق خود دست پيدا کنند و تنھا بعد از پيروزی انق

سراسر جھاِن سرمايه داری، بورژواھا از ترسشان از مقاومت دست برداشتند و در بسياری ممالک اروپائی به اين 

رغم مقاومت بورژواھا از مرد و زن گرفته متحقق شد و نه  تساوی حقوق زنان علی. خواست کمونيستھا تن در دادند

آنھا که .  آنھا امروز مصلحت را در دروغگوئی می بينند تا مقاصد سياسی روز خود را به پيش ببرند.با حمات آنھا

کسب .  ممالک مسلمان شده اندۀباره ھوادار تساوی حقوق زنان در ھم يکه برای حقوق ملتھا ارزشی قايل نيستند، ب

آورد بزرگ کمونيستھا و انقالب کبير  زنان بريتانيا و دستۀحقوق مساوی زن و مرد در انگلستان محصول مبارز

بر شوروی است و اين حقيقت تاريخی را نمايش تبليغاتی المپيک لندن جعل کرده و طوری جلوه می دھد که واکت

  .گويا فقدان اين حقوق ناشی از مقاومت ارتجاع حاکم بريتانيا نبوده است

ای تحقق حقوق دموکراتيک و سوسياليستی در در اين نمايش تبليغاتی، با ناديده گرفتن جنبش عظيم کارگری بر

 ضد فئودالی در ۀقھرمان عدالت طلب و نماد مبارز" رابين ھود"جای ه  اخير می رسيم که بۀانگلستان، به چند دھ

، به عنوان نماد ايدئولوژی استعمارگران انگليسی برای قدرت نمائی در جنگ "جيمز باند"باره  يکه انگلستان، ب

 نژادپرستی و آدم کشی و تحقير انسانھا و ملتھا و برتری طلبی بورژوازی ۀنمايند" جيمز باند. " آيدسرد به ميدان می
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ھمه فن حريف که يک تنه، " قھرمان"يک . نژادپرست آنگلوساکسون است، که خود را ھنوز آقای جھان جا می زند

قش داور و ھم پاسدار و ھم را با تصميمات شخصی و خودسری می سازد، وی ھم ن" بشريت"کار ھمه دشمنان 

وی به عنوان فردی روئين تن، و شکست ناپذير، بايد نماد روئين تنی آنگلوساکسونھا باشد و . دادگاه را بازی می کند

وی ھم کودتا می کند و ھم انقالب و ھم از انقالب و . بنمايد" برتريت"افکار عمومی جھان را، آماده پذيرائی اين 

. لبانی ھا و حاال ھم مسلمانھا را از سر راه بر می داردازی روسھا و روز ديگر چينی ھا و رو. کودتا جلو می گيرد

 منش فردی و خودپرستی و ۀوی نمايند.  مردم استۀوی لولو و نماد قدرقدرتی امپرياليستھا برای تضعيف روحي

  .دوش می کشده ن بوی نقش مھمی در کسب مدال طالی المپيک لند. تبليغ زندگی ھپروتی و غير واقعی است

جيمز . "به ھمه القاء می کند، استعمار، حاميان شکست ناپذيری دارد که زور توده ھا به وی نمی رسد" جيمز باند"

 شھوترانی وی بوده و وی در تمام طول ايفای نقشش به تحقير آنھا و انسانھا مشغول است، بايد ۀکه زنان وسيل" باند

شوی  و نقش مھمی در جنگ روانی و شست" جيمز باند. " دنيا باشدۀ ھم عبرت و ترسۀسرمشق نسل جوان وماي

و " صاعقه"، "سوپر من"سينمای آنھا مملو است از .  ايدئولوژيک امپرياليستھا بازی می کندۀمغزی و مبارز

ليس داستانھای ھاری پوتر جای رابين ھود را می گيرد و سخنی از نويسندگان مترقی و انقالبی انگ. ھا"جيمزباند"

اين نمايشی است که برای المپيک ساخته و پرداخته بودند و بايد به ھمه بينندگان ورزش مغزی دھد . در ميان نيست

 ايدئولوژيک در متن ورزش صورت می گيرد و اين ۀ طبقاتی در عرصۀمبارز. کندشو و  و مغزشان را شست

 بايد به امر ورزش و نقش آن در زندگی توده ھای  طبقاتی است و تنھا از اين منظر کمونيستھاۀمبارزه ھم يک مبارز

الب گالدياتورھای جديد و يا ورزش با و تجارت و برده کردن انسانھا در قورزش در خدمت تبليغات . مردم بنگرند

  .  عمومی برای سالمت و حفظ سالمت و شادابی جامعه، ورزش در خدمت دوستی ملتھا و انسانھاۀجنب
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