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  يا پول سازان سرمايه» کارگران فوتبال«
  

ر وکشيدن آنان به برای آنانيکه از سرمايه داری و شگرد ھای آن برای بھره کشی و تبديل تمام انسانھا به مزدو

استثمار چيزی نميدانند و اين را ھم نمی فھمند که فدراسيون ھای فوتبال، تنيس، باسکتبال وغيره برای ساختن اين 

ھمه تيم و اعمار اين ھمه ستديوم و به راه اندازی اين ھمه اعالن و اشتھار چرا جانکنی می کنند، جام جھانی فوتبال 

ير است و اما وقتی نيرنگ ھای سرمايه داری با مديران کارکشتۀ نظام سرمايه داری برايشان بسيار جالب و يا دلپذ

ًرا دانستند، می دانند که اين جانکنی ھا نه برای بازيکن و تماشاچی و اساسا خوش و سرحال نگھداشتن مردم بلکه 

ورنه اين سرمايه برای اھداف خاصيست و آن قرار دادن فوتبال در خدمت ثروت اندوزی سرمايه داران است، 

  . داران نه تنھا تمايلی به اين کار  نشان نمی دادند که ريشه ھای ھر نوع ورزشی را می خشکاندند

 ديگو مارادونا، مشھور ترين فوتباليست جھان که با ديد ديگری به فوتبال می نگرد و از رمز و راز پشت پردۀ  

می نامد و با چنين تشبيه » کارگران فوتبال«ن فوتبال را زالو ھا برای پول کشيدن از ورزش آگاه است ، بازيکنا

  .  می کندءمنطقی فوتبال امروز را  معرفی و ماھيت جام جھانی ھا را افشا

سرمايه داران انگليسی که نسبت به برخی از کشور ھای سرمايه داری به ارزش پول کشی از فوتبال و ازين طريق 

 مليارد دالر بر فوتبال سرمايه گذاری کرده و چندين برابر  از ٢٠النه حدود خالی کردن جيب مردم بھتر آگاه اند، سا

ای که ھفتاد، ھشتاد ھزار نفر به ستديوم ھا با تکت ھای چند صد دالری ھجوم می  در ھر مسابقه. آن سود می کشند

سنال با نوشتن نام ربگذريم ازينکه تيم آ. آورند، معلوم است که در يک سال گراف اين عوايد سر به کجا می کشد

 مليون دالر پول می گيرد و به اين صورت در اعالنات ٣٠٠ی امارات بر پيراھن  بازيکنانش، ئکمپنی خط ھوا

 ٢٢ی می کشد که ئه پول  را سرمايه از گالدياتورھااين ھم. دنيای فوتبال از مليون دالر کمتر حرفی زده نمی شود

  . تر بدوند و گاه ساق پاھای شان را ھم از دست بدھند کيلوم١٠ دقيقه حد اقل ٩٠بازيکن بايد در 

سرمايه داران تالش می کنند تا برای ھر تيم طرفدارانی معرفی و بعد به اين طرفداران به اشکال گوناگونی تبليغ 

 نمايند و طوری در اذھان شان القاء کنند  که تشويق تيم خودی و رفتن به ستديوم ھا و حمايت و تشويق آنان در ھر

ای با تکت ھای چند صد دالری وظيفه و ھمت طرفداران يک تيم است و به اينگونه جيب اين ھزاران و گاه  مسابقه

حمايت از تيم ھای ملی در برابر تيم ھای ديگر دامن زدن به ھژمونيزم ارتجاعی . مليون ھا طرفدار را خالی کنند
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سرمايه داری اين طرفداری را . خود پولسازی می کنندملی است که ملت ھا را در برابر يکديگرقرار داده و برای 

چنان تبليغ می کند تا برای عده ای به دين و سنت مبدل شود، لذا اينان نه تنھا  در مسابقات گاھی رفتن به ستديوم را 

 دھھا از ياد نمی برند و گاه  اين مسابقات در ميان طرفداران دو تيم به درگيری ھای خونينی نيز مبدل می گردد که

 ايده آل است و آن را با آب و اين درگيری ھا برای سرمايه داری دلخواه و. زخمی و حتی کشته بر جا می گذارند

  . ب عجيبی تبليغ می کندتا

با اينکه به قول مارادونا، کارگران فوتبال چون گالدياتورھا در برابر چشمان ھزاران نفر در مقابل يکديگر قد می 

ونتی را درين مسابقات ممنوع قرار داده و در صورتی که کوچکترين حرکتی ازين نوع ديده کشند، اما ھر نوع خش

ًشود، فورا از سوی داوران با کارت ھای زرد و سرخ استقبال می گردند و با گرفتن کارت سرخ حتی حق نشستن 

، چرخ پولسازی آنان را در ستديوم را از دست می دھند، چون اگر چنين نکنند، خشونتی که خود شان دامن می زنند

  . بی حرکت می سازد

 و اين بی شباھت به باشگاه ھای ورزشی سرمايه داران با سرمايه گذاری ھای مليارد دالری ساخته می شوند

داران در کارخانه ھا تالش  سرمايه. ی که در آنھا کارگران توليدی به استثمار کشيده می شوند، نيستئکارخانه ھا

زيده و کارگران ماھر را به خدمت گيرند و درين موارد ميان سرمايه داران رقابت ھای سختی به دارند تا مديران ور

رؤسای اين باشگاه ھا نيز به دنبال بھترين فوتبالر و . راه می افتد، درين باشگاه ھا نيز عين ميکانيزم جريان دارد

ونالدو، ليونل ميسی، فرناندو توريس، يوروسالو کاکا، کرستيانو ر. بھترين ترينر می گردند تا آنان را خريداری کنند

 -  قيمت خريدبه عالوۀ معاش ساالنه-  مليون دالر١٧١زيدان به  . کلوزه و ديگران از گالدياتورھای مليون دالری اند

الکس سر فرگوسن، . لمان است ا برابر صدراعظم٣۵معاش ميسی . از يونتوس تورين راھی رئال مادريد گرديد

سرمايه .  دالری دارندچند مليون معاش ھای ساالنه وينگر، کوپيلو، دومنيک، بوسکيت، دونگا و دھھا ترينر ديگر، 

 مليارد دالر عايد کردند و برای يک ماه برگزاری اين جام، ١١ از برگزاری جام جھانی ٢٠٠۶لمانی در اداران 

از طريق تن لمان آوردند تا اًا از نقاط مختلف اروپا مخصوصا اروپای شرقی به  ھزار روسپی ر۶، ءمافيای فحشا

  . فزايندفروشی بر عايد شان بي

وردند و ازين بابت با قرار  در جام افريقای جنوبی سرمايه داران اين کشور پنج و نيم مليارد يورو سود به دست آ

ی و غيره با چين شده بود، ئ ده ھا ھوتل، چندين ترمينل ھوام، برای ساختن ده ستديویی که جھت تھيه مواد اولئدادھا

ی کردند و اين نمی تواند سرآغاز رقابت جدی فرانسه و امريکا با چين ئ عايدی حدود ھفت مليارد يورو کماچينی ھا

د القاعده که درين جام نيم مليون سياح به افريقای جنوبی آمده و با تبليغاتی مبنی بر تھدي. در بازارھای افريقا نباشد

اين يکی از . اين بازی ھا را مختل و به خون خواھد کشيد، نرخ ھمه چيز در کشور ميزبان چند برابر افزايش يافت

  .دنی است که سرمايه داری برای پول سازی آنرا به کار می گيرئردھاشگ

ودات دھان بسته به خريد و در بازی فوتبال و برخی بازی ھای ديگر، بازيکنان به کاال مبدل می گردند و چون موج

برای سرمايه داری جھت کشيدن . فروش می رسند و سرمايه داران چون آدم فروشان و آدم خران عمل می نمايند

  .  لمان اين ھمه روسپی آورده نمی شداکه اگر اھميت می داشت، در جام جھانی . پول، ھيچ اخالقی اھميت ندارد

در . تی دارد و اين قيمت ھا با ھم جمع شده، قيمت يک تيم را معين می سازددر بازی فوتبال ھر بازيکن از خود قيم

 مليون يورو قيمت داشت، در حاليکه قيمت تمام تيم کوريای جنوبی به اندازۀ ۵۵۵فيفای افريقای جنوبی، تيم اسپانيا 

ايه داران ھندی اکنون که بازی کرکت نيز روز به روز در جھان مطرح می گردد، سرم. قيمت ليونل ميسی نبود
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ًتالش دارند تا اين بازی را نيز پولساز کنند و در صورتيکه اين اقدام در ھندوستان نتيجه داد، مطمئنا غول ھای 

  .بزرگ سرمايه وارد معرکه خواھند شد

ی که ئران و کارگران ماھر نيز در ھر جادر سرمايه داری پيشرفته  که توليد شکل فرامليتی را می گيرد و مدي

 با سرمايه داران بومی ت توليد باشد، انتقال می يابند و ھر سرمايه دار در ھر نقطۀ دنيا می تواند توليدی راضرور

باشگاه ھای سرمايه داری . ندازند، مثليکه کارگر به کاال مبدل می شود، بازيکنان ورزشی نيز کاال می شوندبه راه بي

جمع می کنند و با پرداخت مزد، کار آنان را به نمايش می گذارند را از پنج قاره » کارگران فوتبال«اروپا و امريکا 

درين بازار صدھا بازيکن و دھھا ترينر در معرض نمايش قرار می گيرند و . و از ساق پاھای شان سود می کشند

  .انتخاب مربوط به مديران اين باشگاه ھا است

ھزاران متخصص در سراسر . ن گالدياتورھاست  جام ھای جھانی بھترين و گسترده ترين بازار خريد و فروش اي

 اين خاطر در ختم  جام ھا، به. دنيا اين بازی ھا را به دقت ديده  و قيمت ھای گرانی بر بازيکنان بر تر می گذارند

ی ھای گسترده ای توسط مديران اين باشگاه ھا صورت می گيرد و ھر باشگاھی که پول بيشتر داشت، ئجابجا

ار  ھز٢٠ھمين اکنون برای مسعود اوزل که حال ھفتۀ . ترينرھای برتری را در اختيار می گيردبازيکنان بھتر و 

 مليون ٢٠لمان در يک ماه به نمايش گذاشت،  از سوی آرسنال برايش ای که در تيم ئيورو مزد می گيرد، با بازی ھا

 ھفتاد ھزار يورو  ھفتهھرازين  مليون يورو پيشنھاد شده که درين صورت بعد ٢۵و از سوی مانچستر يونايتد  

. افريقای جنوبی شد، چند برابر باال خواھد رفت جھانی درسپانيا که فاتح جام اخواھد داشت و قيمت بازيکنان تيم 

ُدرين ميان بازارھای شرط بندی بر تيم ھا نيز در جام ھای جھانی گرم می شوند و بر برد و باخت شرط بندی ھای 

  . ھا دالر به راه می افتد و ازين طريق نيز جيب ھزاران نفر خالی می شودمليون ھا و گاه مليارد 

اين بررسی فوتبال ھرگز معنی آن را نميدھد که از ديدن آن پرھيز کرد، زيرا در بخش توليد ھم چنين روابط و 

 ھزاران مورد اما ھرگز از سوار شدن به موتر، استفاده از کمپيوتر، سوار شدن به طياره و. شرايطی حاکم ميباشد

ديگری که با چنان شرايطی توليد می گردند، رو بر تافته نميشود و تا زمانيکه از نظر تئوريک بھره کشی و استفادۀ 

. اين چنينی از فوتبال و بازی ھای پولساز ديگر ارزيابی صورت نگيرد، ھيچ اقدامی برای تغيير آن مفيد نخواھد بود

 رسانه ای را در دست و دھھا کارشناس و تحليلگر را در اختيار دارد، قادر چون دنيای پيشرفته که تمام امکانات

  .     است با ھزار شگرد، اين بھره کشی  را از ديد مردم پنھان نگه دارد و کار خود را انسانی و مردمی وا نمود سازد

 

 


