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 سياست فوتبال
  تابع قوانين جھانی سرمايه است  (FIFA) فايفا

 
 

گرفت که مسابقات فوتبال تصميم  (FIFA)  ، فايفا  افريقا و بيدادگری  ظاھریدر ميان فقر، تجمل

اين کشور ھنوز ھم در .  افريقای جنوبی برپا کند مملکت پر از تضاد   را در٢٠١٠جھانی سال 

يت سياھان که اکثرحيات در زندگی و سطح .  زير مھميز صاحبان سرمايه دست و پا می زند

وسايل توليد   . سال ھای پار به مشاھده نمی رسداز   بارزی نفوس را تشکيل می دھند، تفاوت

با وجوديکه سياھان بعضی  . سفيد قرار دارد  در دست چپاولگران و خون آشامان ًکالھمچو گذشته 

 صاحبان سرمايه و اقليت سفيد ،سسات روبنائی را در دست دارند، اما تصميم گيرندگان اصلیمؤ

  .اند

مفاد    بيليون دالر٣.۵حد اقل از مسابقات فوتبال    (FIFA) فايفاطبق گزارش خبرگزاری ھا، 

اعالنات و شبکه ھای  از  که فايفا پولی استميليون ھا دالر عالوۀ  اين مبلغ به . خواھد برد

 ازين مقدار پول،  يک دالر آن ھم در راه بھبود حيات نکبتبار سياھان . دست مياورده تلويزيونی ب

  در سطح جھانی مورد نظر فايفامختلف افريقای جنوبی مصرف نخواھد شد، بلکه در ساحات 

  .  سرمايه گزاری خواھد گرديد
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 ھزار کار و ١۵٠راه انداختن مسابقات جھانی فوتبال بيش از ه در آغاز ادعا شد که آمادگی و ب

تاثير مثبتی بر حيات ميليون ھا تن از باشندگان پيشه در سکتور ساختمانی خلق نموده که در نتيجه 

 متعددی که اعمار ی و جاده ھا ساختمان ھای مجللھمچنان.  ھد داشتاصلی افريقای جنوبی خوا

الکن واقعيت ھا چيزی ديگر .   ساختد، برای ھميش کيفيت زندگی مردم را بھتر خواھگرديده

شه موقتی بوده و اعمار جاده ھا و ھوتل ھای لوکس بيشتر قيمت منازل مناطق يخلق کار و پ.  است

ًستديوم ھای جديد بعدا بال استفاده باقی .    اند، افزايش خواھد دادثروتمندان را که اکثريت سفيد

فايفا و کمپنی ھای    .محل تجمع کانگستر ھا مبدل خواھند شد و يا اينکه به خانۀ زاغ ھا و  هماند

متعلقه از قوانين داخلی افريقای جنوبی  مستثنی شده و از پرداخت ماليات بر عايدات معاف گرديده 

ليت پرداخت ھيچ گونه جبران خساره را در صورت وقوع کدام حادثه مانند انھدام و مسؤفايفا .اند

 در واقعيت فايفا مانند يک کشور در داخل يک کشور ديگر عمل می . نداردستديوم و افگار شدن 

  .کند که از صالحيت نا محدودی برخوردار است

سسۀ توليدی سرمايه ؤه و به يک مارزش بشری خود را از دست دادھا فوتبال مانند ساير ورزش 

 مثل يک کوپوريشن نظام سرمايه داری عمل می کند و (FIFA) فايفا.  ر شکل داده استيداری تغي

  .سود می جويد
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