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نبودن پرستمیهن ستایش در

کیارسی بیژن

 در کنفرانسففی المپیففک هففایبازی یایففده از دفففاع منظور به ۱۹۳۶ سال جولی ماه هفتم و ششم روزهای در
 عنففوان بففه نیز نازی، دولت تعقیب تحت آلمان ِی ینویسنده ،مان توماس از آنجا در که شودمی برگزار پاریس

 (ادبففی نوبفف ِلی جایزه دریافت به موفق هک است آلمانی ینویسنده اولین مان توماس. شودمی دعوت سخنران
 یزنففده ینویسففنده تاثیرگففذارترین برشففت برتففولت کنففار در را او زمانآن در بسیاری و است شده) ۱۹۲۹
.دانستندمی زبان-آلمانی

 از ایگوشففه در و تففازدمی برلیففن در سففال آن المپیففک هایبازی برگزاری به اشسخنرانی جایجای در مان
:گویدمی خود سخنرانی

 تففدارک در کففه رژیمففی شففده، گرفتففه شکل داریبرده و اجباری کار اساس بر هایشپایه که رژیمی«
 ورزش بففه توانففدمی چگونه چنین رژیمی است؛ شده نهاده بنا مزورانه تبلیغات ییهبرپا و است جنگ
ن دسته من، باور به بگذارد؟ احترام ورزشکار هایآزادی به و آمیزصلح  که المللیبین ورزشکاران از آ

 در کففه بود نخواهند دیکتاتوری هایدلقک و زندانیان گلدیاتورها، جز چیزی آنجا در بروند، برلین به
».۱کندمی احساس جهان ی»آقا« را خود حاضر حال

 هففایبازی چرا که شود روبرو سوال این با دوم جهانی جنگ از بعد جهان عموم ِی افکار تا گذشت زیادی زما ِن
نشد؟ بایکوت کشورها دیگر طرف از سال آن در المپیک

 در اقففدامی اگففر یا و نشد؛ شنیده برخاست مخالفت به مانتوماس  صدای مانند هم صدایی اگر هاسال آن در
.۲نشد دیده یا حمایت بود، گرفتن شکل حال در برلین در هابازی برگزاری به مخالفت

 کشففور ایففن و کنففدنمی حمففایت المللففی بین بایکوت طرح از آمریکا تیم که این بر مبنی امریکا دولت اعلم با
 بففه را خود ورزشکاران نیز کشورها تمامی تقریبن کند،می اعزام برلین در المپیک هایبازی به را ورزشکارانش

  موفففقهابازی آن از تبلیغاتی بردار ِیبهره با نازی حکومت و هیتلر و کردند؛ اعزام» هانازی« تبلیغاتی شوی آن
 برلیففن المپیففک برگففزاری از خففود مففد نظففر اهففداف تمام به شدند و روزهاآن آلمان یچهرهبه بزک کردن 

.رسیدند

۱ http://www.dhm.de/~jarmer/olympiaheft/olympia3.htm 

 یففک و شوند جمع نبارسلو شهر در مختلف کشورهای ورزشکارا ِن که شد کوشش برلین المپیک در شرکت مخالفا ِن طرف از سال آن در ۲
. نشد عملی اقدام این اسپانیا در داخلی جنگ آتش شدن ورشعله به توجه با که شود؛ برگزار آنجا المپیک ضد
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 درک تا دیدندمی را دوم جهانی جنگ در جهان سرتاسر در کشتار و جنایت خود چشمان با باید جهانیان انگار
.است جهانی تراژدی یک بلکه نیست، آلمانی درام یک هیتلر گرفتن قدرت که کنند

 کنفرانففس در سففالخورده ینویسففنده سخن آن کنیم،می بررسی را تاریخی مقالت و هاتابک که هنگامی امروز
 و» صففلح« تنهففا نه که شدند» دلقکانی« مثابهبه کننده شرکت ورزشکارا ِن که شودمی برجسته خوبی به پاریس

 را هامففدال سففال آن در آلمان. کردند کمک نیز جنون هایپایه استقرار به بلکه نیاوردند،» احترام« و» آزادی«
 دسففت بففه ورزشففی نتایففج از و کنندمی یاد شرمساری با المپیک آن برگزاری از هاآلمانی امروز اما کرد، درو

.گیرندمی فاصله درستی به آمده

 سففیاه هایصفففحه از یکففی و تاریففخ جهففان ِی جففام انگیزتریففنغم عنففوان بففه آرژانتین در ۱۹۷۸ جهانی جام از
 کشففید؛می رنففج نظامی دیکتاتوری هایچکمه زیر آرژانتین دوران، آن . درشودمی هبرد نام ورزشی رخدادهای

 فلسفه این با و رسید قدرت به نظامی کودتای با ۱۹۷۶ سال در ویدل رافائل خورخه ژنرال رهبری به نظامیان
نقدر لزوم صورت در« که  معففترض هایجان ،»شود امن سرزمین این دیگر بار تا شود کشته باید آرژانتینی آ
.ببخشند امنیت خویش وجود به تا زدندمی شخم را

 را خففود چشففمان دیگففر بففار جهففان و بیندنمی آرژانتین در هابازی برگزاری عدم برای دلیلی سال آن در فیفا
مهای بندد؛می  در فوتبففال کننففد،می اعففزام آرژانففتین بففه را ورزشففکاران جهففانی جام به یافتهراه یکشورها تی

 اسففت مففرده مان توماس. کندمی حکمرانی مرگ و سیاست هاخیابان در و دارد جریان آرژانتین هایاستادیوم
 در فوتبففال جهففانی سیرک اطراف در شده، ناپدید و کشته آرژانتین ِی مبارز هزارسی شبح همراه به اش،شبح اما

 مففردم امففروز بففاز امففا شففود،می جففام قهرمان آرژانتین .کندمی پرواز آرژانتین شهرهای دیگر و آیرسبوئنس
 سففزار لففوییز نداد ِندسففت از افتخففار بففا تنها و گیرندمی فاصله آمده دست به نتایج و هابازی آن از آرژانتین

 بگذرد باید زمان همیشه انگار گویند؛می سخن جام اهدای زمان در ویدل ژنرال با آرژانتین تیم سرمربی منوتی
.کند بررسی ابژکتیو عینی و صورت به را بدیهی گاه مسائلی عمومی افکار تا

 ورزش که تفکرند این انتشار حال در شانتبلیغاتی هایدستگاه همراه به سیاسی مختلف هایسیستم که هرچند
.دهدمی نشان را دیگری چیز مشاهدا ْت و هابررسی نتایج اما نیست، سیاسی ایپدیده

 دسففتگاه؛ بزنففد ندیففدن بففه را خففود عامدانه باید انسان ندیدنش برای که است بدیهی قدرآن مساله ایران در
 حضففور حاضففر حففال در و- ورزشففی رخففدادهای بففه ورزشففکارانش اعزام بر علوه اسلمی حکومت  تبلیغاتی

 همچففون هففاییواژه زیففر  کففه گیردمی کار به نیز را خود تبلیغاتی بازوهای تمام -جهانی جام در هافوتبالیست
 یففک جمعیففت از و کنففد خففرد را انسففان  ...و» عظمت« ،»پرستیمیهن« ،»شرف« ،»غیرت« ،»افتخار« ،»شکوه«

 در هففاواژه این با که کند گوشزد ما به تا برخاست هم صدایی اگر تا بسازد،» پرستمیهن متحدالشک ِل«ی توده
 یتففوده همففان توسففط یففا و شففود خفففه نطفففه در انففدبرده» ذهنففی سففورانختنه« مراسففم به را ما تاریخ طول

. شود سرکوب» پرستمیهن«
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 فوتبففال تیم از ما« یا و» نیست سیاسی ورزش« که است عقیده این به پاسخ مقاله این نوشتن یانگیزه گمانبی
 بففه زدن چنففگ جففز سففال همه این طول در که عقایدی یا و ؛»اسلمی وریجمه از نه و کنیممی حمایت ایران

 بففا و اسففت نداشففته دیگففری اساس» فاشیستی« گاهن و» شوونیستی« ،»ناسیونالیستی« تفکرات یپاره ریسمان
.است ریخته اسلمی جمهوری آسیاب به آب تنها اسلمی اسلمی حکومت سرانادبیا ِت 

 بففا تففا است رفته میدان به روزها این فق ِر و درد و دود و آتش برزی ِل در »ایران اسلمی جمهوری فوتبال تیم«
 برایففش و کنففد دفففاع» پرسففتانهمیهن« ایرا ْن اسلمی رژیم» عظمت« و »شکوه« و» شرف« از خویش» غیرت«
 خورده هم به مرزها واقعی؛ اما سیاه طنزی نیستند، کم نیز طنز هاینکته جدی فضای این در. بیافریند» افتخار«

نطور است،  کففه آنجا تا است، کرده جاجابه را مرزها آگاهانه هاسال این تمام طی در اسلمی جمهوری که هما
 کففه کنففد نظففاره دیگففر بار جهان تا فرستدمی تبریک پیام اسلمی حکومت ورزشی سربازان برای پهلوی رضا

.۳کشندمی» شیشکی« خود برای چگونه دانندمی اپوزیسیون را خود که نیروهایی

 و نظففامی سیسففتم توسففط اجتمففاعی هایپدیده دیگر همچون نیز ورزش همیشه در ایران که نداند که کیست
 بففه فرهنگففی-ورزشففی هففایموفقیت یپایه بر اسلمی حکومت تا شود؛می و شده سازماندهی و هدایت امنیتی
 و هففدایت را جنففگ یتوپخانه شصت یدهه در که هاامنیتی و سپاهیان. برسد خود اجتماعی و سیاسی اهداف

 فوتبففال توپ به دل ورزش هدایت با که هاستسال کردند،می آجینشنهد را مبارز نیروهای گریبان داخل در
 اگففر تا اندانداخته مبارز نیروهای زمین به حتا را توپ مناسب زمان در تاریخی هایبرهه در همیشه و اندبسته
 لیسففت بففه اسففم همچنففان و شود، سرکوب» خائن« و» فروشوطن« انگ با بگوید سخنی مخالفت به هم کسی

 و نقففش بففه منقففش که جهان، سرتاسر در ایرانیان روزهایاین یکرده بزک هایچهره. کنندمی اضافه جنایت
 انایففر در سیاسففی سیسففتم کریه یچهره بزک به کمک ناخواسته یا و خواسته است، شده اسلمی-ایرانی نگار
 بففا کففه اسففت ایففران در اسففلمی حکومت برنده بخورد، رقم مسابقه زمین در که اینتیجه هر از فارغ .کندمی

 خففویش بقففای بففرای مرزهففایش خففارج و داخففل در ایرانیففانی چهففره از یگانه و یکدست تصویری فرستاد ِن
. کندمی تبلیغاتی برداریبهره

 رژیففم کشففتار ماشین که بود روزهایی چنین در پیش سال سه و سی که باشد آوررنج نکته این یادآوری شاید
 که آنجاست واقعی رنج اما بود؛ بسته گلوله به زندان از خارج و زندان در را مبارزان از تن هاده روزانه اسلمی

 بففر کله و شففنل و دامن و چهره بر ماتیک نقش ایران اسلمی فاشیستی حکومت سیاسی هاینشانه روزها این
 به سالم جان آسامعجزه نحوی به واقعه آن از روزی خود شاید که کسانی تن و چهره بر حتا کند،می ایفا را تن
.اندبرده در

 آمففاری مسففائل درد بففه فقط حضور این و کرد نخواهد ایاشاره ایران فوتبال تیم حضور به یقین طور به تاریخ
 سرکوب مبارزات حاصل از درد و اندوه و اسلمی جمهوری سیستماتیک کشتار و سرکوب ماشین اما خورد،می

 هففایآلمان بففه تحقیففر و تاسففف با امروز انسان که گونههمان داد؛ خواهد اختصاص خود به را خطی چند شده

۳ http://radiokoocheh.com/article/248902
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 یففاد بففه مقابففل در امففا کنففد،می تقبیح را کشورها دیگر حضور و نگردمی ۱۹۳۶ المپیک هایرقابت در حاضر
 بففا تففاریخی مقطففع هیچ در مصالحه به حاضر و کردند مبارزه فاشیستی سیستم ضد که دیگرانی و مان توماس

گوید.می سخن آنان عم ِل از افتخار با و خیزدبرمی احترام با نشدند هانازی

* * *

مصدایی با رویکرد نویسنده، از تارنمای «توضیح: » بازنشر شده است. گفتگوهای زندان متن فوق، در ه
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