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  ٢٠١٢ اگست ٠٩

  

  امپرياليسم المپيک

  ھنر جنگ

  

  

بين تيم ھای حاضر در بازی ھای المپيک در لندن، يک تيم خاص ديده می شود به نام شرکت ھای چند مليتی 

تمرينات الزم را انجام داده اند ) ١(سياسی» کوآش«که متشکل از روزنامه نگارانی است که توسط ) مولتيناسيونال(

در اين تيم، مدال طال از آن بريتانيائی ھا است، مدال . وقايع و تفسيرھای جعلی دارندو مھارت خاصی در تحريف 

تعريف » سردرگم، شوخی طبيعت، روبات«طال در بی اعتبار سازی ورزشکاران چينی که آنھا را با واژگانی مانند 

ده از مواد زور افزا را يک ثانيه پس از پيروزی يی شيون شناگر چينی، بی بی سی فورا احتمال استفا. می کنند

سخن گفت، که طی آن ورزشکاران چينی » ساخت و پرداخت تمرين ھای خشن«مطرح کرد و نشريۀ ميرور از 
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ورزشکارانی که «است و » در حد شکنجه«با روش ھائی که » مثل ماشين ھای خود کار ساخته می شوند«

 نشريۀ سازمان کارفرمايان ايتاليائی است که فرستادۀ ] اور٢۴سول [مدال نقره از آن . تحول يافته ھستند» ژنتيکمان

ھمان کله ھای مربع شکل، ھمان تمرکز نظامی، «: آنھا کولودانی ورزشکاران چينی را به اين شکل تشريح می کند 

ی که با خنده و تبسم بيگانه ھستند، ماشين ھای خودکار بدون آرمان قھرمانی، که يک فتوکپی ديگری، ماشين ھائھر 

ط زنجيرۀ مونتاژ پيچ و مھره ھای بزرگی را توليد می کند، برای چنين پيج و مھره ھائی دو راه پيش پای آنھا توس

  . »محکوميت به گرسنگی و فقر، يا رعايت اصول و قواعد ورزشی«می گذارند 

يدگاه مشخصا در لندن نوستالژی سالھای با شکوه گذشته احساس می شود، وقتی که در قرن نوزدھم چينی ھا را از د

ترسيم می کردند، يعنی دورانی که امپرياليسم بريتانيا » صبور، ولی تنبل و پست و رذل«به شکل مردمی » علمی«

کشور چين را به انبار ترياک تبديل کرده بود تا بر خاک سياه مردم چين نظام استعماری و استثماری اش را پر 

ع اعالم کردند، عليه چين اعالم جنگ کردند، و اين کشور را وقتی مقامات چينی ترياک را ممنو. رونق تر سازد

قطع نظر کند و آن را )  ايتالياۀاز جمل(ی از سرزمينشان به نفع قدرت ھای بيگانه تند که از بخش ھائمجبور ساخ

نوستالژی سالھای باشکوه گذشته در عين حال يعنی وقتی که روی سردر پارک ھوآيگپو، در . ناميدند» واگذاری«

انگھای که از اين پس در فرآيند واگذاری بخش ھائی از سرزمين چين به بريتانيا تعلق گرفته بود، روی تابلوئی ش

  .»ورود سگ و چينی ممنوع است«: اين نوشته ديده می شد 

  

  The Mirrorمأخذ عکس 

  مدال طال. يی شيون

نوين توسط اياالت متحده و ھم پيمانانش بازشناسی نشد و اين کشور را از  ، چين ١٩۴٩وقتی چين آزاد شد، در سال 

از اين .  بود که چين برای شرکت در بازيھای المپيک پذيرفته شد١٩٨۴تنھا از سال . بازيھای المپيک محروم کردند

ای قدرت با اين وجود، چنين موضوعی اھميت خاصی بر. تاريخ پيروزی ھای چين به شکل تصاعدی افزايش يافت

ھای غربی ندارد، بلکه نگرانی غرب از بابت ظھور قدرتی نوين است که از اين پس برتری آنھا را در سطح جھانی 

  .به مخاطره می اندازد
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لباس تيم ورزشکاران آمريکائی ساخت چين بود، و ھمين موضوع از ديدگاه نمادينه معنای : موضوع حائز اھميت 

مريکائی ا ورزشکاران ٢٠١۴ه، کميتۀ المپيک اياالت متحده اطمينان داد که از سال در نتيج. ابھام آميزی پيدا کرد

  .مريکا استفاده خواھند کردااز لباس ھای ساخت 

مريکای جنوبی، ورزشکار استخدام می کند تا زير افريقا، اچه کسی، با بھره برداری ازنيروی کار انسانی در آسيا، 

ين خالف چنين معامالتی، به شکلی که نشريۀ ميرور آن را متھم می کند، بر پرچم ستاره دار قھرمانی کند؟ ولی چ

  .»ورزش به مثابه جنگ بدون کاربرد اسلحه است«اين باور است که 

آنھائی که چنين نقل قولی را به عنوان اتھام عليه چين به کار می برند، فراموش می کنند که پرچم المپيک را 

در آوردند، يعنی نظاميانی که از سالحھايشان برای جنگھای تجاوزکارانه استفاده نظاميان بريتانيائی به احتزاز 

استفاده می » ورزشکاران دولتی«نشريۀ کارفرمايان ايتاليا چين را متھم کرد که از »  اور٢۴سول «نشريۀ . کردند

 نفر از آنھا در ١٨٣ليائی  ورزشکار ايتا٢٩٠ولی روزنامه نگار ايتاليائی فراموش می کند يادآوری کند که از . کند

اين گروه از افراد ھستند که به ) به دليل انتخاب سياسی مشخص(نيروھای مسلح ايتاليا خدمت می کنند، زيرا تنھا 

يعنی نظامی سازی ورزش، به شکلی که آقای وزير دی . شکل تمام وقت می توانند به چنين فعاليت ھائی بپردازند

 زندگی نظامی، بر اساس اخالق مشترک بوده، ويژگی تعلق به بدنۀ نظامی مانند -ھمزاد ورزش«: پااوال گفته است

  .»تعلق به يک گروه ورزشی است

 به وقوع پيوست، جنگ نبود، بلکه بايد آن را به عنوان تمرين ورزشی برای آماده ابا اين حساب جنگی که عليه ليبي

  .سازی ورزشکاران المپيک تلقی کنيم

  :پی نوشت 
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  یايتاليائنشريۀ سازمان کارفرمايان 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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