
 
 

  

  



2 
 

 صدای انترناسیونالیستی به قرار زیر است:  هایآدرس

 وبسایت:

www.internationalistvoice.org  

 کانال تلگرام:

http://t.me/intvoice 

 توییتر:

http://twitter.com/int_voice  

 ایمیل:

contact@internationalistvoice.org  

 

 انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت!
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 از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید!

 

سی کار انقالبی سا ستماتیکرکن ا سی شم ، دخالت  برای انداز و ارائه چ

وجود یک گرایش انقالبی هر چند بستتتیار  طبقه کارگر استتتت ۀ مبارز تکامل

مظهر آنتاگونیستتتم میاو دو طبقه اجتماای استتتت  یک گرایش انقالبی  ضتتت ی 

 بارومتر مبارزه طبقاتی است 

غاتی بورژوازی  هایبر خالف دستتتت اه نابعکه از تبلی ستتتریتتتتاری  م

الیه نظام انی که تتتتوسط کستتتتا تتتتتی تنهتتتتالبتتتترایش انقتتتت، یک گبرخوردارند

صتتدای  یتتود هستتتند، امایت می غیره و یداری، استتتامار، بردگی م دستترمایه

لت، دموکراسی، ماقیقتا انترناسیونالیست است و هیچ توهمی به انترناسیونالیستی 

کند  ندارد و از ستتنت کمونیستتت چپ دما  می ستترمایهچپ دستتت اه ستتیاستتی 

ستی برای تحقق امر  سیونالی ستیصدای انترنا  ۀدر مبارز رزمد ومی انقالب کمونی

سیپها و رزشاز ا اشخود و در دما  یماهای پرن   دارد نیاز پرولتری به امایت 

  امایت کنید از صدای انترناسیونالیستی
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 مقدمه

در جریاو جام جهانی اخیر )قطر( که هم زماو با ااتراضات در جام ه بود، 

ورزش در جام ه ایراو بخاطر ااتراضات در قیاس با دی ر کشورها بیشتر رنگ 

سیاسی به خود گرمت  ورزیکارانی که به نوای سمپاتی به ااتراضات جاری 

اراو مردمی دایتند، همچوو الی دایی، وریا غفوری، الی کریمی و    ورزیک

لقب گرمتند که در قلب مردم جای دارند، در مقابل ورزیکارانی چوو مهدی 

و    ورزیکاراو اکومتی لقب گرمتند که  رضازاده اسینترابی، هادی ساای، 

 م دوراو رژیم هستند 

بدنبال یکست تیم ملی ایراو در مقابل ان لیس و آمریکا، مجددا تالش ید 

ها یکل پیروزی یا باخت به خود ب یرند  مخالفاو اکومتی با تا این ن رش

های آمریکا و ان لیس بدنبال هر باخت تیم ایراو در جریاو برامرایتن پرچم

 یتند و اداا کردندااتراضات خویحالی خود را از باخت تیم ملی ایراو ابراز دا

که تیم ملی ایراو نیست که باخته است بلکه تیم جمهوری اسالمی است، در مقابل 

موامقاو س ی کردند در جریاو پیروزی تیم ملی ایراو بر ول  آو را به یک کمپین 

ی آنرا اهای انتخاباتی که ادهامایت از رژیم تبدیل کنند  درست مال سیرک
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کنند، کسی اصال خود سیرک ر آو یرکت میکنند و اده ای دتحریم می

 برد انتخاباتی را زیر سوال نمی

سوال اساسی که مطرح میشود این است که آیا ورزش در جام ه سرمایه 

او آیا ورزش همبدنی دوراو باستانی است؟  داری تداوم ساده و طبی ی تربیت

یی اهای می یکی و جسمانی است که هر انسانی برای رید و یکومم الیت

داری آیا ورزش در جام ه سرمایه جسمانی، روانی و اجتماای بداو نیاز دارد؟

های ضد رژیمی ورزیکاراو گیریمردمی است؟ آیا به صرف برخی جهت

بقه ها چه نف ی به طورزیکاراو یا سلبریتی« مردمی یدو»یوند؟ اصال مردمی می

 کارگر دارد؟ 

ه نه تنها مردمی نیست بلکبرخالف گرایشات راست و چپ سرمایه، ورزش 

به انواو نوای اب ار و در خدمت ایدئولوژی طبقه ااکم است  ورزش در جام ه 

گرایانه در خدمت و تحکیم ناسیونالیسم است و به داری با ااساسات ملیسرمایه

یود و امال در خدمت انواو اب اری برای تخدیر طبقه کارگر استفاده می

های سرمایه در های ورزیی در نقش غولسرکوب طبقه کارگر است  کلوب

 کنند استامار طبقه کارگر نقش مهمی ایفا می
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 تربیت بدنیورزش و 

 

زندگی اادی بشر اولیه همراه با م الیت و ارکات قدرتمند بدنی بوده 

است  کندو غارها جهت سرپناه، تیراندازی جهت یکار ایوانات، ابور از 

  با پیشرمت اندواشی از جمله این ارکات بودهرودخانه، گری  از دست ایوانات 

ری از رای کار سپاهی بدنی ب ها، تربیتدانش و منوو و یکل گیری امپراتوری

سرداراو جنگ برای آمادگی  ید وامور بسیار با اهمیت و ضروری محسوب می

  پرداختندمیم الیت جسمانی و افظ چاالکی و تواو رزمی خود همه روزه به 

 گوییم تفاوت م نایی ژرمی با تربیت بدنینچه که ما امروز ورزش میآبنابراین 

در دنیای امروز کلمه ورزش از ترجمه واژه ان لیسی زماو گذیته دارد  

Sport  به زباو مارسی برگردانده یده است  ریشه ان لیسی ورزش برگرمته از

داری های ایرامی است و با آغاز صن ت ب رگ سرمایهبازی اامه پسند و سرگرمی

 در ان لستاو متولد ید  

بدنی مرایندی است ت لیمی و تربیتی که هدف آو رید و تکامل  تربیت

های می یکی و جسمانی است تا به رید و همه جانبه انساو از طریق م الیت

ی نه تنها نیکومایی جسمانی، روانی و اجتماای انساو کمک کند  در تربیت بد
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رقابت بی مفهوم است یا رقابت اامل مهم و جدی نیست بلکه ب ضی مواقع ن رش 

جم ی، هدف اجتماای یا گروهی دارد  برخالف اقیده پذیرمته یده، ورزش 

 بدنی دوراو دوراو م اصر ی نی جام ه سرمایه داری یک تداوم ساده با تربیت

که  یودای جسمانی اطالق میهای از م الیتورزش به مجمواهباستانی نیست  

سوای از اینکه یک ریته قوانین و مقررات بر آو ااکم است، با رقابت، اهداف 

های اساسی آو است  در یود، لذا یادگیری مهارت از ویژگیمشخصی دنبال می

ها یا نهادهای ها، مدارسیووداری این قوانین از طریق انجمنجام ه سرمایه

 یوند    تنظیم میتری چوو میفا و  جهانی

وجود رقابت در ورزش و تالش برای رسیدو به اهداف مطلوب، گاه گاهی 

 آورد  استفاده از دوپینگ براینتیجه م کوس برای یخص ورزیکار به بار می

رقابت بهتر، مشار نامطلوب می یولوژیکی، پیامدهای روانی و اصبی برای 

زش نی  وارد مناسبات کاالیی یده، داری ورورزیکار بدنبال دارد  در نظام سرمایه

داری است  به ابارت بهتر لذا مناسبات ااکم در ورزش هماو مناسبات سرمایه

ری و ای برای سودآوهدف ورزش نه بهبود کیفیت زندگی انسانی بلکه وسیله

 تصااب ارزش اضامی یده است 
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 سرمایه داری و صنعت ورزشی

 

اروپا و سایر کشورهای ورزش در  یدار هیسرما ستمیتوس ه س یدر راستا

 یهاوویمدراس ازدیادیدو ورزش، تولد و  نهیرونق گرمت  گسترش و نهاد جهاو

 یهادر دههتر و از همه مهم، 1860از دهه  یدارهیهماهنگ با اوج نظام سرما ،یمل

 است که ورزش یزمان نیاآغاز گردید   ستمیقرو باوائل  قرو نوزدهم و یانیپا

که در  ییموتبال توسط کارگراو اروپا ل،ماا رایکرد  ب یالملل نیواق ا خود را ب

 نیید  اول یجنوب یکایراه آهن به کار گرمته یده بودند، وارد آمر یهاکارگاه

 1875در سال  رانیقیمسابقات قا یالملل نیب هیاتحادی، الملل نیب یورزی بندیگروه

ر سال اسب د شینما یالملل نی: بای اه بر ظاهر یدندهای دی ریتهبود  سپس 

 تیو اسک یقرانیقا هیات، 1881در سال  کیمناستیژ یالملل نیب ووی، مدراس1878

 یالمللنیب ووی)مدراس فای( مIOC) کیالمپ یالملل نیب تهیکم     و  1882در سال 

 1914قبل از سال  یالمللنیب ینهادها شتریید  ب سیتأس 1894موتبال ( در سال 

 1یدند  سیتأس

                                                           

 2013نشریه انقالب جهانی ژانویه  1 
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های ای جای  ین رقابترید نیروهای مولده ضروری بود تا رقابت ارمه

 ی با تولید در ارتباطدارهیدر جام ه سرما یهماو طور که کار م دساده یود  

-داری میتجسم مادی خود را از جام ه سرمایه  یندر اصر کنونی است، ورزش 

ت  با داری اسمدرو محصول مستقیم توس ه سرمایه گیرد  به ابارت بهتر ورزش

 های جدید ورزیی هم ی برای رقابت طراای یدند داری ریتهرید سرمایه

صن ت ورزش یکی از صنای ی است که باالترین گردش مالی را در جهاو 

 2026میلیارد دالر بود که انتظار میرود در سال  500بالغ بر  2022دارد که در سال 

ها کارگر در انحصارات ب رگ ورزیی در میلیوو 2میلیارد دالر برسد  700بالغ بر 

جهاو مشغول بردگی م دی هستند که اجم بسیار باالیی از ارزش اضامه را از 

طریق تولیدات لوازم ورزیی تولید میکنند و سهم ب رگی از انبایت سرمایه در 

های گیریصمیمگیرد  انحصاراتی که سهم ب رگی در تاوزۀ ورزش انجام می

 کنند های جهانی ایفا میالمپیک و جام

 

 

                                                           
 2 wswireGlobe Ne 

https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/10/2400658/28124/en/350-Billion-Worldwide-Sports-Industry-to-2031-Identify-Growth-Segments-for-Investment.html#:~:text=The%20global%20sports%20market%20is,(CAGR)%20of%2041.3%25.
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  ناسیونالیسم  در خدمتورزش 

 

داری برای بسط ورزش یکی از اب ار مهم طبقه ااکم در جام ه سرمایه

گرایی و انضباط نظامی در صفوف کارگراو است  ورزش نه پرستی، ملیمیهن

ای ویژه است بلکه اتی وسیلهگرایی و ناسیونالیسم تنها یکی از مظاهر مهم ملی

های یمتدر راستای چنین اهدامی است که برای تقطیر سم مضر ناسیونالیسم است  

 یوند  ملی به انواو نماد دولت ملی ااضر می

ا و های بیش نیست و تمامی دولتبی طرمی سیاسی در ورزش امسانه

پیشبرد اهداف  اند از ورزش به انواو اب اری براینهادهای سرمایه س ی کرده

ین سیاسی خود استفاده کنند  از دیکتاتور اسپانیا )مرانکو( گرمته تا دیکتاتور آرژانت

 ،)خورخه رامائل ویدال(، از مهد تمدو دمکراسی )مرانسه( گرمته تا بریتانیای متمدو

یشبرد ای برای پیاو و به انواو وسیلهورزش به انواو اب اری برای بیاو اقانیت

ه ااکم طبق ناو بوده است  استفاده از ورزش برای اهداف تبلیغاتیهای آسیاست

م یامته همه کشورها ت میبه ای است که رویه به ابارت بهتر برای تخدیر کارگراو

 است 
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در جریاو مسابقات ب رگ ورزیی، ااساسات بران یخته یده و گرایش به 

 ،ملی تشویق تیمیود  برای تشویق تیم ملی به سمت نمادهای ملی سوق داده می

کنند، غرور ملی کنار هم جمع میشوند، دسته جم ی بازی را تمایا میکارگراو 

کنند و سرود ملی یاو پیدا میکنند، یور و ااساس وماداری به ملتااساس می

یوند، پرست میکنند  در چنین لحظاتی کارگراو میهنیاو را زم مه میوطن

یوند، و تضاد طبقات اجتماای انکار می گیرداتحادهای مردمی و مقدس یکل می

زیرا تمایاگراو سرپا ایستاده و چشمانشاو رابه پرچم ملی یا پرچم تیم مورد االقه 

 یوند  خواو سرود ملی یا سرودتیم یاو میآوازهبا یاو دوخته، هم صدا 

با برتربینی تیم خود با ااساس ت لق ملی یا قومی به تحقیر تیم مقابل 

نفرت و کینه ملی، قومی و محلی را مهندسی  پایند  تخم نفرت می پردازند ومی

  ی ارهای یودهای لفظی و می یکی نی  منتهی میکنندکه گاهی به درگیریمی

او، پرستو    بارها از سوی قوم« مرگ بر مارس»، «مرگ بر کُرد»، «مرگ بر تُرک»

اده یده سر دی ورزیی هادر جریاو مسابقات و در استادیوممرتج او ناسیونالیست 

 10است  در جریاو بازی تیم استقالل تهراو با تیم تراکتور سازی تبری  به تاریخ 

باندرولی را به اهت از در آوردند که در آو به زبانهای  پرستاو تُرکقوم 1398آباو 
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ب با چکسلواکی یا یوگسالوی، انتخا»ان لیسی و تُرکی نویته یده بود 

به ناسیونالیسم برای تحریک ااساسات ناسیونالیستی  ، بورژوازی همیشه«شما

 ت چنگ انداخته اس

می او توانایی بورژوازی برای تحریک ااساسات ناسیونالیستی و به تبع آو 

 پرستاو با سطح مبارزه طبقاتی نسبت م کوس دارد   به ابارت بهترمانور دادو قوم

یوند وله میای مرتج او ناسیونالیست  و پرستاورادیکال میشود، قوممبارزه وقتی 

تواو یاهد امیق ترین همبست ی انسانی بود  در جریاو ااتراضات به ام ایش میو 

در یهر ارومیه، م ترضاو برخالف قومپرستاو مرتجع  98در سال  قیمت بن ین

)ترک « دیر اله، هامی ظلمه قارییتورک، کورد ال»تُرک و کُرد ی ار میدادند 

  ت در دست هم، هم ی الیه ظلم هستند(و کرد دس
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 ورزش و چپ سرمایه

 

بدنبال جنگ امپریالیستی جهانی اول که اکاریت قریب به اتفاق 

ها به منامع طبقه کارگر خیانت کردند و به دما  از بورژوازی خودی سوسیالیست

های پرداختند، تنها اقلیت ناچی ی به انترناسیونالیسم ومادار ماندند  سوسیالیست

ردند، اکاریت برگ ار ک 1915را در سال  کنفرانس زیمروالدمخال  جنگ، 

ها با لشویکبدادند  تنها اقلیت ناچی ی ی نی کنفرانس را صلح طلباو تشکیل می

یکست طلبی انقالبی را مطرح کردند  به امایت چپ برمن و چپ هلندی، 

کنفرانس زیمروالد با رد هر گونه توهمات صلح جناح چپ ابارت بهتر 

ابی کرد که یی ارزیطلبانه، طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی را تنها نیرو

های اال ببینیم جناح چپ سرمایه چطور سنت  تواند با جنگ مقابله کندمی

کشد و یک مشت دروغ تحت انواو یکست طلبی ارائه کمونیستی را به لجن می

 نویسند:میدهد  جم ی از کمونیستهای انقالبی ایراو می

 

 اکومت هنقش مسابقات، این در موتبال «ملی  تیم»مردم با یکست طلبی "

 را در آو دادند که تاریخ نمونه نشاو خود از ارکتی  کردند خنای را
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مردم با  .است دیده کم خیلی اداقل یا و ندیده جهانی مسابقات ارصه

خواست باخت و یادی از باخت تیم موتبالی که امال تیم جمهوری 

این    اسالمی نام گرمت دراین خی ش انقالبی تاریخ دی ری را ساختند

« خالف جریاو» ارکت مردم در جریاو خی ش انقالبی را می تواو ارکتی

  3"ارزیابی کرد 

 

رژوازی یاو با بوهای سیاسی که تنها مرقبر خالف این کالیاو و یارالتاو

تا به  اندبه قدرت نرسیده« خمرهای سرخ»نن ین اسالمی این است که هنوز مانند 

ست موزه تشکیل دهند، یک« مردم»های از کله اام براه بیندازند ونام صدر مائو قتل

طلبی انقالبی ی نی تاکید بر اینکه دیمن در خانه خود است و تاکید بر اینکه مبارزه 

طبقاتی تنها نیرویی است که میتواند با بورژوای خودی مقابله کند  اگر از چهار 

ماو هها ب ذریم و به جناح چپ ناتو، ا ب کمونیست کارگری برسیم، ایطبقه

کنند  ادبیات یاو هم بسیار یبیه هم است، چوو به یک خ ابالت را تکرار می

م کنند  آقای کاظهای متفاوت را نمایندگی میطبقه ت لق دارند و مقط جناح

 کند:نیکخواه از رهبراو ا ب کمونیست کارگری چنین اوامفریبی می

                                                           

 وایرا – انقالبی های کمونیست از جم ی 3 

https://www.azadi-b.com/?p=28775
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 یمل میروزها جشن یکست ت نیم مول در ا ریمهم و غ دادیرو کی"

که  راویتوسط جواناو و مردم ا یمل میبود  جشن یکست ت راویموتبال در ا

حصر من دادیرو کیامتاد  اویبه جر راویدر ا یروزها به نحو گسترده ا نیا

 میت»ست کشور از یک کیسابقه است که مردم  یبود  ب یبفرد و استانائ

 نیهفته گذیته ا راوی  در ارندیکنند و جشن ب  یکشوریاو یاد «یمل

 4"یاهد بود  ایرا همه دن یاتفاق استاناُئ

 

ها نه تنها این پرستاو ایرانی ی نی گرایشی از استالینیستاما گرایشی از میهن

را جنایتکارانه و بر ضد تمامیت ارضی ایراو بلکه س اوار مجازات « مردم»املکرد 

 یدند:« مردم»های تومانی چنین خواستار مجازات دانستند  استالینیست

 

یده و  نابرابر مسرور طییرا کیدر  راویا یمل میکه از یکست ت یکسان"

تاو را و ان لس کایآمر نیکردند و پرچم نن  یسنندج رقاص ایدر تهراو و 

کاریاو با نفرت  هیاگر توج یبر سر دست گرمته و مانور دادند ات

 یارض تیبر ضد تمام کارانهتیجنا یگردد، به اقدام نیم  یمیضدرژ

                                                           
 روزنه 4 

https://rowzane.com/2022/11/26/266530/
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اند که س اوار دوست دست زدهوطن یرانیا وویلیم 85 سرنویتو  راویا

 است یاسالم یجمهور هینفرت مقط در یکل و ظاهر ال نیاند  امجازات

سال است و از کودک و ب رگ راویاز نظر مضموو ضد مردم ا یول

 5" بایدیم راویبه ا کایتجاوز آمر یسازیااد یبرا یتدارک

 

می ، نه تیم ملی جمهوری اسالراویموتبال ا یمل میتبا انواو اینکه توماو 

 وویلیم 85، یادی برای یکست آو را الیه سرنویت ستا کشور ما یمل میت بلکه

ارزیابی کرد و خواستار مجازات ید  متاسفانه توماو یک مسئله دوست وطن یرانیا

مردم »انی قرار است این بسیار مهم را از قلم انداخته است و آو هم این که چه کس

را مجازات کنند  ظاهرا توماو از این همه سرکوب بورژوازی نن ین « خاطی

از  های چپ سرمایه یکیاسالمی راضی نیست و دنبال مجازات بیشتر است! جناح

 تر هستند دی ری مشمئ کننده

 

 

 

                                                           

 274توماو یماره  5 

https://www.azadi-b.com/?p=29278


18 
 

 ورزشکاران مردمی یا استثمارگران طبقه کارگر 

 

داری روابط کاالیی ااکم است و ورزش نی  از این قائده در جام ه سرمایه 

ند کنند، درآمدهای نجومی دارمستانی نیست، لذا ورزیکارانی که مهارت پیدا می

به ابارت دی ر همین درآمدهای نجومی بخشی از ارزش اضامی کارگراو است 

 مردمی هماو درآمدهایگیرد  همین ستارگاو ورزیی و البته که به آنها ت لق می

ظاهر  «مردمی»دار البته از نو  کنند و به انواو سرمایهگذاری مینجومی را سرمایه

ستم یاو در تداوم همین سیکنند و منامعیوند و یرو  به استامار کارگراو میمی

کنیم، استاماری است   بحث ما در االت کلی است و از استاناها صرف نظر می

  6بایدن استاناءها نی  مربوط به  نیروی انتظامی مییکی از ایاگرچه 

از درآمدهای نجومی ورزیکاراو خارجی همچوو جردو، رونالدو، مسی 

گردیم  از گل سر سبد گذاریم و به ورزیکاراو مردمی خودماو برمیو    می

کنیم، از اقای الی دایی که اخیرا سمبل ورزیکار ورزیکاراو مردمی یرو  می

                                                           

یکی از استاناها و اجایب روزگار این است که مرمانده نیروی انتظامی برلین در جریاو انقالب آلماو  6 

در جریاو  ود وج و انقالبیوو بیس پلیس برلین ئرمت لق به انقالبیوو بود  به ابارت بهتر  1918در ستتتال 

 کرد مبارز بین کارگراو  های نیروی انتظامیبه توزیع سالحقیام کارگراو یرو  
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است  آقای دایی در تجارت هم همچوو ورزش نی  مومق بوده است  مردمی یده 

از طریق پدرش  کردیم یباز خیمون رویکه در با یزمان یاتاو درآمد خود را 

 گوید:کرد و خودش در این رابطه چنین میگذاری میسرمایه

یرا به پدرم م میهاپول کردمیم یباز خیمون رویکه در با یزمان یات"

 7" امدهیرا د اشجهیو ااال نت کردیم یگذارهیمن سرما یاو برا دادم،

ی نی آو بخش از ارزش اضامی کارگراو را که « امدهیرا د اشجهیااال نت»

ام و ااال هم به انواو گذاری کردهام، سرمایهبه انواو درآمد کسب کرده

غول ی و مشگذار مردمی ج ئی از این سیستم استامارورزیکار مردمی و سرمایه

کسب ارزش اضامه هستم  الی دایی در خرید و مروش مایین، تولید پویاک 

ورزیی )برند دایی(، انحصار برندهای آدیداس و نایک و     مشغول م الیت 

اقتصادی مردمی است، یا به ابارت بهتر مشغول استامار کارگراو است  آقای 

 اخیر با تهدیداتی الیه دایی بخاطر برخی اظهار نظرهایش در جریاو ااتراضات

خود و خانواده اش قرار گرمته است  البته آقای دایی مدای است برخی سخناو 

                                                           

 نس ورزیکاراو ایرانیبی  7 

https://vista.ir/w/a/16/0a4a3/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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اهلل یتآدهند تا او را تخریب کنند که گویا نسبت می اهلل بهجتآیتنادرست را به 

به آقای دایی توصیه کرده وارد مضای مجازی نشود در این باره آقای دایی  بهجت

 گوید:چنین می

تی پرساهلل بهجت[ درس انسانیت، یرامت، وطنمن از آو ب رگوار ]آیت"

 8" امو آزادگی گرمته

 

پرستی و درس انسانیت، یرامت، وطن« مردمی»وقتی یک ورزیکار 

گرمته باید، آو وقت مفهوم یراف و انسانیت  اهلل بهجتآیترا از آزادگی 

لکه ای دایی نیست بپرستی آقیود  مشکل یرامت، انسانیت و وطنمشخص می

م ضل اصلی کسانی هستند که بخاطر اظهار نظر ضد دیکتاتوری ورزیکاراو، 

 کنند  البته واژه مردم بسته به گرایشات متفاوتدرست می« مردمی»برایشاو ماهیت 

گیرد  همین مردم برای جناح مذهبی بورژوایی، ایکال یا مرم متفاوت به خود می

ند کرا پیدا می« خلق»ای مفهوم کند، برای ادها میرا پید« امت»بورژوای مفهوم 

ر کند  دی را پیدا می« هاتوده»و برای جناح کالم رادیکال چپ سرمایه مفهوم 

                                                           

 دنیای اقتصاد 8 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3920982-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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ستارگاو ورزیی نی  نه تنها دست کمی از آقای دایی ندارند بلکه گاهی اوقات 

تاماری سبیشتر از او در استامار طبقه کارگر دخیل بوده و ج ئی از این سیستم ا

 یود هستند که تنها به چند نمونه ایاره می

 کریم باقری 

یکی از تجار م روف و وارد کردو کامیوو و صادر کردو کشمش  در کار

  و در کار رستوراو نی  است مرش ایراو و تبری  در دنیای مرش است

 علی کریمی 

او یکی از سهامدار یا بود  او تجارت اصلی الی کریمی ساخت و ساز است

 دایت  پروژه ای را در یمال ایراود   یک تولیدی پویاک بو

 خداداد عزیزی 

 اما ااال دریک زماو کارخانه ای در مریماو خراساو قند تولید می کرد 

ساخت و ساز است  او یک گالری طالمرویی در خیاباو کریمخاو تهراو 

 ی انجام داده است  دارد و در کشور امارات هم سرمایه گذاری های خوب

 صمد نیکخواه بهرامی 
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قبال صااب یک بای اه بدنسازی در قیطریه بود؛ او مالکیت این بای اه 

سرمایه گذاری خوبی  و را واگذار کرده و م ال در اال برج سازی است

 .هم در بورس انجام داده است

 فرهاد مجیدی 

ی یهر است و یکی از ساختماو هاو تجارت  او در کار ساخت و ساز 

 دبی به این بازیکن ت لق دارد  

 علیرضا منصوریان 

زمانی در کار کامپیوتر بود اما در اال ااضر رستوراو دارد و ی به 

  جدید رستورانش را همین چند وقت پیش امتتاح کرد
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 دختر آبی و دختر کارخانه نساجی  

 

 بخاطر روبنایپس از کسب قدرت سیاسی، بورژوازی نن ین اسالمی 

 هایها برای تمایای رقابتایدئولوژیک خود مانع از اضور زناو در ورزی اه

یک اند در مقابل این تحقیر سیستماتورزیی بوده است  دختراو و زنانی س ی کرده

بورژوازی کای  اسالمی به نوای وارد ورزی اهها یوند  در یکی از این موارد 

ا به ورزی اه ر سرانه قصد ورودبا لباس مبدل پ 1397اسفند  21سحر خدایاری در 

از   که توسط مامورین بازدایت ید را دایت نیاستقالل با ال  یباز یتمایا یبرا

روز در  2آنجائیکه برای خانواده سحر طول کشید تا وثیقه را تهیه کنند، لذا او 

بازدایت به سر برد  سحر بخاطر طرمداری از تیم استقالل به دختر آبی م روف 

ماه  6یود که نظام قضایی برایش مراج ات ب دی به دادگاه متوجه میاو در  ید 

کند سوزی میزنداو ت یین کرده است  در ااتراض به یرایط خود اقدام به خود

بازد  بدوو یک، بورژوازی کای  اسالمی جاو می 1398که متاسفانه  در یهریور 

 مسئول مرگ او است 

ر ایراو و چه در سطح جهانی ای چه دجاو باختن سحر بازتاب گسترده

ها در ادای ااترام به دختر آبی یک دقیقه دایت  در جریاو مسابقات در ورزی اه
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سکوت کردند  ورزیکاراو به یاد او بازوبند آبی به دست کردند و خواستار 

های اجتماای دختر آبی بازتاب اضور زناو در ورزی اهها یدند  در یبکه

زباو  16پدیا( داستاو زندگی اش به مه اینترنتی )ویکیای دایت  در دانشناگسترده

اد او برگ ار های خبری به یمنتشر ید  دختر آبی ترند جهانی توییتر ید و کنفرانس

 ید 

ساله کارگر به نام مرضیه  21یک زو  1400آباو  15مدتی ب د از آو در 

اه دست اش در طاهریاو که در کارخانه نساجی کویر سمناو کار میکرد، مقنه

و خود سر او را به درو رینگ ریسندگیکند  دست اه گیر میرینگ ریسندگی 

نها در بازد  این خبر تکند  به این ترتیب یک برده م دی جاو میکشیده و له می

ای به یادش سکوت کرد، نه کسی البالی اوادث مطرح ید اما نه کسی دقیقه

های ترند ید و نه اصال در یبکهاش را منتشر کرد، نه در توییتر داستاو زندگی

اجتماای مطرح گردید  چرا؟ مرق این دختر کارگر با دختر آبی چه بود؟ برجسته 

م برد و مستل داری را زیر سوال مییدو مرگ دختر کارگر در مدیا نظام سرمایه

واکنش جنبش طبقاتی کارگراو است دراالی که دختر آبی تنها روبنای سیاسی 
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برد و در ایطه جنبش ی اسالمی را زیر سوال میو ااکمیت بورژواز

 خواهی )ضد دیکتاتوری( است دمکراسی

های نایی از تواش نظام ها زو و دختر به خاطر آسیبساالنه ده

ه زنند، در تابستانی ککنند یا دست به خودسوزی میداری خودکشی میسرمایه

در ااتراض به  های کارگراوها و خودسوزیگذیت ما یاهد موجی از خودکشی

ها نه ااساسات کسی را یرایط جهنمی در مالاام بودیم  این خودسوزی

های های خبری به خاطرآنها برگ ار ید و نه اصال در یبکهبران یخت، نه کنفرانس

اجتماای مطرح گردید  این سکوت و بی تفاوتی قابل تامل است  هر کارگر 

دالیل  ها را مشاهده کند بلکهتفاوت آگاهی، هر انساو کمونیستی نه تنها باید این

 ها را نی  باید با بصیرت طبقاتی خود دریابد و زمینه طبقاتی این تفاوت
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 ورزش و خشونت

 

کل ها یداری ناادالتیبرخالف جوامع طبقاتی گذیته، در جام ه سرمایه

االیی بر روابط ک داریگیرند  در جام ه سرمایهسیستماتیک و صن تی به خود می

ها نی  ااکم است  لذا رمتارهای خشونت آمی  ااضای جام ه روابط اجتماای انساو

نند  کان کاسی از یرایط خاص اجتماای است که آو امراد در جام ه زندگی می

ای است و یکل داری به یکل چرخه به هم پیوستهخشونت در جام ه سرمایه

رت بهتر خشونت اامال یده بر بخشی از ساختاری به خود گرمته است  به ابا

ت های دی ر جام ه سرایرود بلکه تغییر یکل داده و به بخشجام ه از بین نمی

های اجتماای روزانه در جام ه یا در محل کار، مقر، کند  تحقیر و خشونتمی

بیکاری، جنگ، اخراج از کار، ناامنی یغلی و    به ایکال دی ری از خشونت در 

، جذب یدو به باندهای جنایتکار، پرخای ری، ااتیاد به الکل، جام ه چوو

 موادمخدر، ب هکاری و     خود را نشاو میدهد 

داری را که از هر ان لس چ ون ی تواش و خشونت در جام ه سرمایه

 کند:چنین توصی  می 1845کند در سال مرد به امراد دی ر سرایت می
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ه آورد ،بمراد دی ر را به بار میمرد با اهر  نیخصومت ب یجام ه امروز"

 ریکند که ناگ  یم جادیهمه ا هیهمه ال یجنگ اجتماا کی بیترت نیا

ی ناپذیرسواد، به طور اجتناب یامراد ب اویدر م ژهیبه و ،یدر موارد مرد

 9" ردیگ یبه خود م ی از تواش، بربریت و یکلی از جنایتیکل

خشونت نایی از ورزش ان کاسی از خشونت جام ه سرمایه داری است، به 

ابارت بهتر خشونت در ورزش نه ان کاس خشونت مردی بلکه ان کاسی از 

خشونت اجتماای است  در جریاو مسابقات ورزیی خشم مروخورده به یکل 

یود و خود را به یکل خشونت الیه دی ر امراد یا جام ه نشاو اصیاو ظاهر می

های کاذب میدهد  تاکید بیش از اد به نتیجه مسابقات ورزیی، بران یختن هویت

اجتماای که نهادهای سرمایه نقش مهمی در ایفای آو دارند و خشونت پلیسی 

 کنند نقش مهمی در بران یختن خشونت ورزیی ایفا می

 15در یکی از خشن ترین اوادث ورزیی، آو هم در ان لستاو متمدو  در 

به خاطر  ،مارست ن هامیو نات ورپولیل یهامیت نیبدر جریاو مسابقه  1989آوریل 

 ای را باز کرد که م موال برایهجوم بیش از اد جم یت، پلیس به ایتباه دروازه

                                                           

 در البرملد یسخنران 9 

https://marxists.architexturez.net/archive/marx/works/1845/02/15.htm
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ید  با ورود سیل جم یت به دروو ورزی اه، تمایاگراو خروج از آو استفاده می

نفر زخمی  766او باختند و نفر ج  97زیادی زیر پا له یدند که در جریاو آو 

 یدند 

ها با خشونت همراه بوده است  خشونت های جهانی یا جام ملتاکار جام

داری است  امکاو از در ورزش ج یی جدایی ناپذیر از ورزش در جام ه سرمایه

داری وجود ندارد، برای از بین بردو بین بردو این خشونت در نظام سرمایه

 های مادی و طبقاتی آو را از بین برد خشونت در ورزش باید زمینه
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 های سرمایههای ورزشی یا غولکلوب

 

در جام ه سرمایه داری روابط کاالیی ااکم است این مسئله یامل ورزش 

داری است  همین ساز در جوامع سرمایهیود  ورزش یکی از صنایع پولنی  می

ه دهند  نکتداراو ارائه میبرای سرمایههای مردمی ورزیی سودهای نجومی بای اه

ها این است که برخالف صنایع تولیدی ورزیی اائ  اهمیت در رابطه با بای اه

ش کنند، در بای اهها ارزکه کارگراو مال دی ر صنایع ارزش اضامه تولید می

ها، اتی بای اههای مردمی از طریق یود بلکه درآمد بای اهاضامه تولید نمی

ای یود  به ابارت بهتر درآمدهو ارزش اضامه از صنایع دی ر تامین میسرازیر ید

نجومی ستارگاو ورزیی )منجمله ورزیکاراو مردمی( از ارزش اضامه کارگراو 

 یود پرداخت می

های ورزیی نی  هستند، آنها را صااباو بای اه داراو گردو کلفتسرمایه

میاو  ترین مراک  رقابتی از مهمها یککنند، چرا که بای اهمدیریت و کنترل می

راو نی  های ایسرمایه داراو برای کسب سود است و این مسئله اتی یامل بای اه

داراو گردو کلفت و م روف یود، صااب تراکتور سازی یکی از سرمایهمی
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های ساده ورزیی و سیاهی لشکر برای است  هواداراو بای اههای ورزیی، مهره

  هایی هستندی اهسودهی چنین باامکاو 

ق ها از طرینمودار باال بوضوح نشاو میدهد که بخش ااظم درآمد بای اه

 برتر، گیمسابقات ل ۀکنندپخش یهارسانه ها توسطمروش امتیاز پخش بازی

و ه است  ب د از آکرد لیجهاو تبد داراوهیسرما یجذاب برا یبه تجارت ورزش را
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 های ورزیی را ت یینبخش مهمی از درآمد بای اه هایا اامیاو آو اسپانسرینگ

قرار دارد   اسپانسرینگکند  ارضه سهام در بورس، تبلیغات و برندینگ ب د از می

واو تدرآمدهای بلیط مرویی بخش ناچی ی را تشکیل میدهد  با این توضیحات می

هایی چوو ورزش مردمی، ورزش نقش متوجه ید که که بر خالف اوامفریبی

کند و نقش مهمی در تخدیر کارگراو دارد داری ایفا میدر اقتصاد سرمایهمهمی 

 که در صفحات ب دی مورد بررسی قرار خواهند گرمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 مسابقات بر روی اجساد کارگران

 

روزنامه بریتانیایی گاردین تحقیقاتی را در رابطه با مرگ  2010در سال 

های ورزیی در قطر انجام داد و استادیومکارگراو خارجی در جریاو ساخت 

کارگر مهاجر از زماو ااطای جام   6500»نتیجه را طی گ اریی تحت انواو 

منتشر کرد و پرده از قتل اام کارگراو بردایت   10«جهانی در قطر جاو باخته اند

 بار بود که صدای خودقتل اام کارگراو در جریاو ساخت ورزی اه چناو جنایت

ا کارگراو رگواهی موت ناچار ید،  المللافو بیننهادهای بورژوایی را درآورد  

مورد تج یه و تحلیل قرار دهد و متوجه ابهاماتی در گواهی مرگ کارگراو ید  

قلبی  نارسایی»ها تحت انواو متوجه ید که بیشتر گواهی موت المللافو بین

 المللو بیناف  توجیه یده است« نامشخص و نارسایی ااد تنفسی به دالیل طبی ی

لت ا بدوو انجام تحقیقات کامیدر گ ارش خود تاکید کرد که مقامات قطری 

ررسی قرار نداده و در ای مورد بمرگ کارگراو خارجی را به طور جدی و ارمه

                                                           

 گاردین 10 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022
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اند و گواهی مرگ کارگراو قلمداد کرده« مرگ طبی ی»اکار موارد الت را 

 اند نسبت داده« های قلبیالل طبی ی یا مواردی چوو نارسایی»را به  مهاجر

های بورژوائی جمهوری اسالمی آمار نهادهای بورژوایی در ژورنالیست

  ها در قطر را زیر سوال بردندت ورزی اهاام کارگراو در جریاو ساخرابطه با قتل

پس  هدر جایی کآنها اداا کردند که اکاریت آنها به مرگ طبی ی موت کرده اند  

گر ا گویدهای ویژه مراجا میسردار اسن کرمی، مرمانده ی اواز این همه جنایت 

ده مهرباو و دلسوز مراجا کشته یمردی بر اثر خطای کارکناو کسی ثابت کند 

 گوید:یود و این چنین آیکارا دروغ میاش میجای ه نصیب است،

سی ام اگر کها گفتهمن آنقدر به توانایی ی او ویژه ااتماد دارم که بار"

ثابت کند مردی بر اثر خطای کارکناو ما کشته یده، به او جای ه خواهم 

 11".داد

رای بیوند، وقتی وقتی با وجود این همه اسناد و میلم منکر جنایات می

گاو ااتراضات اخیر گواهی مرگ، سقوط از بلندی، تصادف، باختهجاو

                                                           

 مرمانده ی او ویژه 11 

https://www.baharnews.ir/news/384575/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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م کنند، چرا نتوانند این مسئله را به قطر ت میخودکشی، مرگ طبی ی و    صادر می

های ویژه مرمانده ی اوهای بورژوازی اسالمی هم از جنس دهند  ژورنالیست

 بامند:هستند و چنین دروغ می مراجا 

نفر از مهاجراو به کشور قطر  750ه ار و  6یود انواو میدر االی که "

، اندهای جام جهانی از دنیا رمتههای مربوط به ساخت ورزی اهدر پروژه

درصد این ت داد به مرگ  80   .آمار اما گویای موضو  دی ری است

ای یا رانندگی جاو درصد در اوادث جاده 10اند  طبی ی جاو سپرده

درصد هم در اوادث یغلی  4اند و د خودکشی کردهدرص 6اند، باخته

 12".اندجاو سپرده

برخالف اوامفریبی ژورنالیسم بورژوازی اسالمی، طبق گ ارش خود 

ثانیه یک کارگر، یک بردۀ م دی در گویه ای از  15در هر نهادهای بورژوایی، 

قتلهای کار ه ار کارگر در محل 3امتد، هر روز این کرۀ خاکی سر بر خاک می

                                                           

 خبرگ اری مهر 12 

https://www.mehrnews.com/news/5358712/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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یوند ج  جنگ اام نمیهیچ جن ی روزانه چنین ت دادی قتلدر  13یوند اام می

اکاریت اظیم ساکناو این کرۀ خاکی از طریق مروش  .طبقاتی بین کار و سرمایه

بورژوازی « بایرف»های کنند اما ژورنالیستنیروی کار خود امر م اش می

های روغها و اوامفریبیکنند  نه داسالمی با مروش وجداو خود امر م اش می

های بورژوازی اسالمی و نه وجداو به ظاهر ناراات ژورنالیسم ژورنالیست

خواه هیچکدام قادر به کتماو این اقیقت نخواهند ید که بورژوایی دمکراسی

داراو گرمت تا سرمایههای جام جهانی بر روی اجساد کارگراو انجام میبازی

 بیشتر تخدیر و مسموم یوند بیشتر سود کسب کنند و کارگراو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سازماو جهانی کار 13 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007969/lang–en/index.htm
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 داریورزش تجلی انحطاط اخالقی سرمایه

 

در آو روابط کاالیی ااکم که  داری است ورزش بخشی از جام ه سرمایه

ها و اخالقیات ااکم بر ورزش ان کاسی از است  به ابارت دی ر مرهنگ، ارزش

ابارت بهتر در ورزش داری است  به ها و اخالقیات جام ه سرمایهمرهنگ، ارزش

رسیدو به هدف به هر وسیله ممکن، ی نی جاه طلبی، تقلب، مساد، خشونت، 

گری، ریاکاری، جاو کندو تا مرز مردو، مردگرایی و    به انواو مرهنگ واشی

ااکم نهادینه یده است  لذا صحبت کردو از ورزش مردمی اوامفریبی بیش 

از ورزش به انواو اب اری سیاسی  است که هدافنیست و تنها در راستای این ا

 گیرد مورد استفاده قرار 

خصی تواند یوقتی در مسابقه ورزیی تنها یک گل یا چند سانتی متر می

را قهرماو، ماتح، میلیادر و    از سوی دی ر  یخصی را مغلوب، بازنده، ناالیق و    

ه نسانی و بداری است  همین رقابت غیر اکند، خود تجلی رقابت جام ه سرمایه

رای داری است زمینه را بیدت مردگرایانه که ان کاسی از رقابت در جام ه سرمایه

دهد  گرایی میکند  همبست ی جای خود را به مردانحطاط اخالقی مهیا می

یابد، بدوو ومق دادو خود با م یارهای نظم ااکم، امکاو ورزیکار به تجربه درمی



37 
 

هیچ ورزیی از تقلب ورزیکاراو در اماو  پیشرمت برایش وجود ندارد  امروز

 ای برای تقلب تبدیل یده است نمانده و ورزش به مدرسه

نحو  رسد که به هربرای کسب موق یت بهتر، ورزیکار به این نتیجه می

ممکن باید کارآیی خود را ام ایش دهد و به هر نحو ممکن باید پیروز یود و  به 

انسانی را زیر پا ب ذارد تا به آو موق یت برسد  تبع آو ناگ یراست تا ارزش های 

گرایش ورزیکاراو به دوپینگ یا استفاده از مواد نیروزا در این راستا است  

ای را به اوارض جانبی مهلک انحطاط اخالقی تا آو اد است که پیروزی لحظه

 و مخربی که دوپینگ یا استفاده از مواد نیروزا بر می یولوژی یا رواو ورزیکار

ای خالصه دهد  این مسئله مقط به ورزیکاراو ارمهگذارد، ترجیح میمی

یود بلکه به بخشی از سنت در ورزش تبدیل یده است و نقش مهمی در نمی

کند  چنین سنتی انحطاط روانی و یخصیتی نسل جواو تباهی نسل جواو ایفا می

ی ی یوند، چیرا بدنبال دارد که در پی آو به یدت دچار امسردگی و اضطراب م

 کند که گرایش به مواد مخدر را در م الیتهای ورزیی بیشتر می
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و داری است که در آدوپینگ بیاو و تجلی انحطاط و گندیدگی سرمایه

وار و مفتضحانه کشی دیوانهرقابت، ثروت، یهرت و مهمتر از همه، بهره

 ورزیکاراو از جسم خود موضو  و مسئله اصلی است 

نحطاط اخالقی آو چناو در ورزش ایراو ریشه دوانیده که مساد، رانت و ا

های امهآیکارا در روزنمصطفی هایمی طبا، رئیس پیشین سازماو تربیت بدنی 

کند  او سالها پیش در رابطه با انحطاط اخالقی و مساد در دولتی به آنها ایاره می

او ااتماال ایرورزش چنین گفت، البته با توجه به تورم در سرمایه پیرامونی چوو 

 ارقام میلیونی را بایدبه میلیاردی تبدیل کرد:

درصد قراردادت را  30گوید باید آورد میماال مالو مربی بازیکن می"

باید به من بدهی و چنین امرادی در سیستم موتبال ما وجود دارند  قرارداد 

رند  یآو بازیکن را با ارقام باال به ثبت می رسانند تا خود سهم باالتری ب 

میلیوو توماو وارد بای اه یده و یک بازی  600بازیکنی دایتیم که با رقم 

ک خواهم، یدر طول یک مصل نکرد  مربی گفته من این بازیکن را می
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قرارداد بسته است  اگر این مربی به این بازیکن ااتیاج دایته پس چطور 

 14 "یک بازی در طول سال نکرد؟

داری و تجلی انحطاط جام ه سرمایهاز آنجائیکه ورزش مدرو محصول 

داری است، لذا امکاو مردمی کردو و در خدمت اااد مردم قراردادو آو سرمایه

ین داری باید از بتوهمی بیش نیست  چرا که زمینه مادی آو، ی نی جام ه سرمایه

برود تا ورزش خصلت کاالیی خود را از دست بدهد و تبدیل به تربیت بدنی و 

 انسانها و یا از همه مهمتر تبدیل به م الیت اجتماای انسانها یود  م الیت می یکی

 

 

 

 

 

 

                                                           

 کالبدیکامی ریشه های مساد در ورزش 14 

 

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/126995-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF
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 ورزش و قمار

 

های پردرآمد ورزش است که در پشت آو بندی یکی از صن تیرط 

داری داراو و نهادهای سرمایه قرار دارند  با این وجود، تواش خود سرمایهسرمایه

اخالقی جام ه و از همه مهمتر مرهنگ ی نی یرایط نابساماو اقتصادی، انحطاط 

خشی سریع، ب« پولدار یدو»و « درآمد»بورژوایی ااکم یا به ابارت دی ر کسب 

 ست داری یده ااز اواملی است که بااث رونق یامتن این بخش از صن ت سرمایه

بندی از طریق بندی ظاهرا غیر قانونی است لذا یرطدر ایراو چوو یرط

خالء  گیرد  در چنین مضایی کهمندهای دی ر انجام  مییرکتهای خصوصی با تر

ه گیرد کقانونی وجود دارد یرط بندی آیکارا یکل کالهبرداری به خود می

داری نی  بر آو ااکم نیست  در کشورهایی که اتی قوانین خود نظام سرمایه

های ها و سازماوها اموما از طریق بن اهبندی قانونی است، قمارکنندهیرط

داری آو کشور دهندکه زیر نظر قوانین سرمایهبندی این امل را انجام میطیر

های سنتی جای خود را به قمارهای آنالین و با رید اینترنت قمارخانهاست  

راهم کرده های آنالینی مبندیاینترنتی داده است و ورزش بستر مناسبی برای یرط
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م گردش مالی نجومی دارند بندی ایرانی اجهای یرطاست  به طوری که سایت

که ااصل سرنویت دردناک امرادی است که دارایی یاو را از دست داده اند  

دهند، از های خود را از دست میبندی اندوختهبیشتر امرادی که در سایتهای یرط

های اند که در رویای بهتر یدو یرایط اقتصادی خود، اندوختهاقشار تحتانی جام ه

 دهند میخود را از دست 

ندی ببندی که در باال ذکر ید، یکل ظاهری و رسمی یرطاین نو  یرط

ها غیر رسمی هستند  تاثیر گذاری روی نتایج مسابقات بندیاست، بخشی از یرط

ا نی  های برتر اروپها اتی یامل لیگورزیی یا به ابارت دی ر تبانی در بازی

جود دارد که گاها یامل مبالغ چند های بیشتری در این مورد ویود  گمانه زنیمی

ها آو بندی غیر رسمی یا تبانی در بازییود  یرطصد میلیونی یورویی نی  می

آو را در  کیالمپ یالمللنیب تهیکم سیرئچناو ورزش را به مساد کشانده است که 

نین کند و چارزیابی می ورزش ندهیآ یبرا م ضل نیترخطرناکسطح دوپینگ 

 گوید:می
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را  هایباز یو تبان یرقانونیغ یبندیرط کیالمپ یالمللنیب تهیکم سیرئ"

ورزش  ندهیآ یمسائل برا نیتربه انواو خطرناک نگیدوپ در سطح

 15"کرده است  یبندرتبه

 داری پیرامونی درورزش ایراو ان کاسی آیکار و بدوو پیرایه از سرمایه

اال انحطاط است و به تبع آو ورزش در ایراو ماسدتر از دی ر کشورها است و 

 یود  در رابطه با تبانی در باخت تیم بهتبانی در بازی یامل ورزش ایراو نی  می

 گوید:چنین می ر والیبالاز بازیکناو لیگ برتبندی در ایراو یکی خاطر یرط

 

ی تیم های ما که از بازیکناو کلیدتیمیمتاسفانه هفته گذیته یکی از هم"

رود در آستانه مسابقه اقدام به مصرف دارویی کرد تا دچار به یمار می

  ما ب دا متوجه یدیم او در سایت تهو  یود و نتواند مسابقه دهد

مسابقه بازی کند تا تیم  خواسته در آوبندی یرکت کرده و نمییرط

 16"!پیروز یود

                                                           

 یس کمیته بین المللی المپیکئر 15 

 جهاو صن تروزنامه  16 

https://www.smh.com.au/world/illegal-betting-matchfixing-as-dangerous-as-doping-says-ioc-chief-20110726-1hyj6.html
https://jahanesanat.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1/52814/
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 داریورزش در دوران انحطاط سرمایه

  

داری در ان لستاو خاست اه ورزش مدرو همانند همچوو توس ه سرمایه

است  به سخن دی ر ابارت بهتر ورزش مدرو هماو قدر محصول تکامل 

طاط انحداری هستند  داری است که کارخانجات صن تی محصول سرمایهسرمایه

داری با گستردگی وظای  دولت همراه است به این مفهوم که دراصر سرمایه

 یود در اینتر میانحطاط سرمایه داری وظای  دولت نی  روز به روز گسترده

برای انبایت سرمایه است، اما  ایجاد شرایط الزمراستا هدف دولت بورژوازی 

 ینه هسرمایه است  لذا  انباشتخود هدف سرمایه نه ایجاد یرایط الزم بلکه 

ه اهده دولت بورژوایی است تا یرایط ب بخش وسی ی از زیر بنای جام ه

گذاری را تسهیل کند، تا یرایط الزم برای استامار نیروی کار به وجود سرمایه

البته گستردگی وظای   آید و امکاو سودآوری برای سرمایه را ام ایش دهد 

دولت داری نی  بوده یا هست  های سرمایهلتدولت به م نای اجیم یدو دو

، در راستای چنین اهدامی بورژوایی در خدمت سرمایه و انبایت سرمایه است  
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واقع  گیرد  دردولت سرمایه مسئولیت برگ اری مسابقات ورزیی را به اهده می

 مسابقات ورزیی نوای تبلیغ دولت یا نهادهای ملی است 

 هامند زیربناهای الزم است، لذا دولتبرگ اری مسابقات ورزیی نیاز

کند  مسابقات و دی ر های ورزیی میها و مجتمعیرو  به ساخت استادیوم

ها هستند که های تجاری واق ی دولتدر اصل نمایش اه رویدادهای ورزیی

های مربوطه پویش داده می یوند  در ابتدا این مسئله توسط توسط رسانه

ه ید  با وارد یدو تلوی یوو بدیو پیش برده میمطبواات تخصصی ورزیی و را

زندگی مردم، تحولی اظیم در این زمینه بوجود آمد و بر ت داد تمایاگراو روز 

به روز ام وده گردید  با امومی یدو اینترنت ج ئی ترین رویدادهای ورزیی نی  

-یباز ها ویود به طوری که گ ارش ورزیی هم ماو با تبلیغ کاالپویش داده می

گیرد  در صفحات ب دی بررسی خواهیم کرد های یرط بندی و قمار انجام می

که  چ ونه همین مسابقات یا رویدادهای ورزیی در خدمت تخدیر طبقه کارگر 

 قرار خواهد گرمت     
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 ورزش در خدمت سرکوب 

 

دموکراتیک در جریاو  هایداری منجمله دولتهای سرمایهدولت

مسابقات ورزیی تحت انواو دما  از نظم و امنیت امومی نیروهای پلیس خود 

ها مستقر کرده و جو امنیتی در جام ه ایجاد ها و در خیاباورا در اطراف استادیوم

کنند    در چنین یرایطی نیروی پلیس نظارت کامل بر اوضا  را دارند و می

های تر از همه دولتیوند  مهمم دولت پلیسی مییهرونداو جام ه امال تسلی

های دموکراتیک با بسیج گسترده نیروهای سرکوب داری به ویژه دولتسرمایه

زنند که گویا بسیج گسترده نیروهای سرکوب برای امنیت این توهم را دامن می

مردم است و به تبع آو، مردم به بسیج نیروهای سرکوب در سطح یهر اادت 

 کنند می

ری بردابهرهورزش همیشه در نظامی ری امپریالیستی مورد استفاده و 

های ازییود  بقرار گرمته است  تنها به چند مورد تاریخی ایاره میتبلیغاتی 

بیشترین نقش را برای مشروایت بخشیدو به رژیم  1936المپیک در برلین در سال 

ها دایت  نازیست نازی ایفا کرد  این المپیک نقش مهمی در راستای اهداف

ها ورزش را با ملت و ملت را با نازیسم یکی تلقی کردند و توانستند مردم نازیست
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ی داری با روبنای ایدئولوژیک نازیسترا پشت سر خود برای جنایات ب دی سرمایه

سئله یامت، مهای امپریالیستی یدت میها که تنشبسیج کنند  در دوراو نازی

قبای امپریالیستی  مطرح ید  اما کشورهای زیادی، بایکوت المپیک از سوی ر

ها بخصوص کشورهای دموکراتیک ورزیکاراو خود را به یوی تبلیغاتی نازی

المللی اا ام کردند  در آو مقطع دولت آمریکا ااالم کرد که از طرح بایکوت بین

 یآور کند  و ورزیکاراو خود را به المپیک برلین اا ام کرد امایت نمی

ش که سیاست در ورز ااالم کرد کایآمر کیالمپ تهیوقت کم سیرئ جیبروند

 :تکند و چنین گفجایی ندارد و آمریکا ورزیکاراو خود را به المپیک اا ام می

 17" استمداراویبه ورزیکاراو ت لق دارد نه س کیالمپ یها یباز"

در  1968در سال  سیتی مسابقات المپیک در یهر مک یکودر همین رابطه 

های المپیک نیروهای روز قبل از آغاز رسمی بازی 10یرایطی برگ ار ید که تنها 

امنیتی مک یک به سرکوب خونین جنبش دانشجویی دست زده بودند  در این 

جریاو نیروهای امنیتی صدها تن ) و به گ اریی اتی ه اراو تن( از دانشجویاو 

                                                           

 1936ن یبرل کیالمپ میجنبش تحر 17 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/fa/article/the-movement-to-boycott-the-berlin-olympics-of-1936
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هور ید  مش« کشتار تالتلوکو»که به واق ه  مخال  رژیم را قتل اام کرده بودند

المپیک مک یکو به بورژوازی مک یک این مرصت را داد تا با برگ اری مسابقات 

پریکوه به مردم ب وید که اوضا  ما خوب است و همچوو همتای ایرانی خود 

 پا کردیم « خس و خایاک»ب وید که جام ه را از وجود 

یت کشورهای دموکراتیک غربی و در کودتای نظامی در آرژانتین با اما

را به قدرت رسانید    راس آو آمریکا انجام گرمت و  ژنرال خورخه رامائل ویدال

ها و به انواو تجلی از قدرت و در آرژانتین با کمک دموکرات 1978جام جهانی 

مشروایت اکومت نظامی آرژانتین برگ ار ید  این در االی بود که هم زماو 

کردند به صورتی که ها دسته دسته مردم را اادام میر خیاباوهای مرگ دجوخه

 جو واشت و خفقاو بوجود آورده بودند 

تحت سلطه جنگ سرد بود و رقابت های  1990ورزش جهانی تا پایاو دهه 

المللی صحنه تقابل بلوک غرب با بلوک یرق و در راستای منامع و ورزیی بین

رای ماال درآو دوراو کشورهای هلند، اسپانیا های امپریالیستی بود  باهداف بلوک

و   در ااتراض به ایغال نظامی مجارستاو توسط یوروی، المپیک ملبورو را در 

را تحریم کردند و چین بخاطر پذیرمته یدو تایواو به انواو یک کشور  1956سال 
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و در جریاو المپیک مسکو، آمریکا در  1980مستقل آنرا بایکوت کرد  در سال 

کشور غربی به دلیل امله یوروی به  64تای منامع امپریالیستی خود به همراه راس

 1984 های المپیکامغانستاو، المپیک مسکو را تحریم کردند  متقابال در بازی

کشور اضو بلوک یرق با انواو اینکه امنیت  14، یوروی و آنجلسلس

خود المپیک را  ورزیکاراو یاو تامین نیست، در راستای منامع امپریالیستی

 بایکوت کردند 

های ورزیی و سرکوب اگر چه در ظاهر ارتباط مستقیمی بین استادیوم

بر  داریوجود ندارد، اما نوای پیوند بین زیر ساختهای ورزیی و تواش سرمایه

که به چند  هولناک دارند یاخچهیها تارومیاز استاد یادیت داد ز قرار است و

 یود:نمونه ایاره می

  1942نفر از مبارزاو و یهودیاو را در ژوئیه  13000پلیس مرانسه بیش از 

 بدوو غذا و بدوو دسترسی« ول دیو»دست یر کرد و سپس در استادیوم 

به سرویس بهدایتی به ص  کرد تا تحویل آلماو نازی داده یود و به 

 اردوگاه آیویتس منتقل یوند 



49 
 

  تیجم  دگاویدر مقابل دمخالفاو خود را موبوتو  میرژ 1966در ژوئن 

 کرد اادام  نشاسایک ومیدر استاد

 ومیاستاددر ییلی  1973در سپتامبر  نویهیژنرال پدنبال کودتای به 

کرد در آنجا زندانیاو به انواو اردوگاه موقت و زنداو امل می ونالیناس

 کردند را بازجویی و یکنجه می

 نیروی دریایی که یک مدرسه ، 1978 یدر زماو جام جهان نیدر آرژانت

ی بود تبدیل به زندانی برای زندانیاو سیاس ورزی اه واقع یده یدر ن دیک

ید  اکومت نظامی با تقویت بلندگوهای ورزی اه مانع ینیده یدو 

 ید مریادهای یکنجه یدگاو می

  طالباو از ورزی اه برای اادام در مالاام استفاده کرده تا تمایاگراو

 یاهد اادام بایند 

 وازی نن ین اسالمی بارها از استادیوم ورزیی برای اادام در مالاام بورژ

استفاده کرده و مردم را برای مشاهده اادام بر روی سکوهای ورزی اه 

 مستقر کرده است 
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بورژوازی همیشه از پیروزی مسابقات ورزیی در راستای منامع امپریالیستی 

ام ه به کار برده است  خود استفاده کرده و آو را به اب اری برای سرکوب ج

سرکوب در گام اول یاید، سرکوب می یکی نباید بلکه بیشتر یکل سرکوب 

روانی و تض ی  روایه را دایته باید  برای ماال به دنبال پیروزی تیم ملی ایراو 

بر ول  که هم ماو با ااتراضات ضد رژیمی همراه بود، بورژوازی اسالمی با به راه 

پیروزی، از یک سو س ی کرد به هواداراو و نیروهای خود های انداختن کارناوال

های پیروزی روایه بدهد و از سوی دی ر س ی کرد از طریق همین کارناوال

تر از همه به بهانه پیروزی، نیروهای خود را روایه مخالفین را تضی  کرده و مهم

 در سطح یهرها گسترش دهد  
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  طبقه حاکمورزش ابزاری در خدمت 

 

 بورژوازی ی نی داری امکار ااکم، امکار طبقه ااکمدر جام ه سرمایه

 لیدتو اب ارهای بر بلکه دارد دست در را مادی تولید اب ارهای تنها نه که است

 امومی امکار مهندسی به قادر اب ارها هماو طریق از و یتهد تسلط نی  ذهنی

 از بیانقال دوراو در تنها ذهنی تولید اب ارهای بر ااکم طبقه سلطه این یود می

 کند:می ایاره چنین موضو  این به مارکس و رودمی بین

امکار طبقه ااکم در هر اصری، امکار ااکم بر کل جام ه اند؛ ی نی، "

طبقه ای که نیروی مادی مسلط بر جام ه است، در ضمن، نیروی مکری 

آید  طبقه ای که اب ارهای تولید مادی را به دست مسلط آو نی  به یمار می 

 18" دارد، بر اب ارهای تولید ذهنی نی  تسلط دارد

 مااک ذهنی تولید اب ارهای بر چ ونه ااکم طبقه که است این سوال

 مذهب، همانند ورزش کند؟می ایفا نقشی چه رابطه این در ورزش و یودمی

                                                           

 ایدئولوژی آلمانی –مارکس  18 
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 نترلک اب ار یک و جام ه سیاسی ریتمدی اب ار یک انواو به و    ناسیونالیسم

 ب اریا به و اجتماای هاینارضایتی مدیریت برای ااکم طبقه دست در اجتماای

 اتهیجان و ورزش از ااکم طبقه است  یده تبدیل امومی امکار مهندسی برای

 تماایاج و ایدئولوژیک جنبه از خود، طبقاتی سلطه تحکیم برای آو از نایی

 امومی رامکا دادو سوق با ااکم طبقه آورد می امل  به را یبردار بهره بیشترین

 به در مهمی نقش ناسیونالیستی روایه تقویت با و خود طبقاتی منامع راستای در

  کند یم ایفا کارگراو مبارزه کشاندو انحراف به و طبقاتی مبارزه راندو ااییه

 ااکم طبقه دست در اب اری داریسرمایه جام ه در ایارمه ورزیکاراو

 پیشبرد راستای در ایارمه ورزیکاراو از سرمایه نهادهای و هادولت و هستند

 رونالدو اب یورویی میلیوو قرارداد با س ودی اربستاو کنند می استفاده خود اهداف

 خواهد این این برای یورو میلیوو 200  مقط رونالدو نیست، موتبال دنبال به مقط

 2030 سال در یوناو و مصر همراه به س ودی اواربست تا کند کمک تا گرمت

 کشور یک تصویر قط ا اربستاو در جهانی جام 19یود  جهانی جام می باو

                                                           

 خواهد دایت دیاا وروی وویلیم 400رونالدو در اربستاو   19

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/a-64335727
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 خواهد ارقر خود الش ا  تحت را زندمی گردو یمشیر با مالاام در که دیکتاتوری

  دهد ارائه خود از را است خوب چی  همه که تصویر یک داد بایستمی پس

 هاسلبریتی دی ر و ورزیکاراو از بورژوازی ،نتخاباتیا هایسیرک در

 و ریکاآم مختص مسئله این کند می استفاده انتخاباتی تنور کردو داغ برای

 یب  یودمی نی  اسالمی بورژوازی اال یامل اکنوو و نیست خارجی کشورهای

 کمپین در و 1396 سال در جمهوری ریاست انتخابات جریاو در که نیست جهت

 لیرضاا و گذایتند تمام سنگ هنرمنداو و ورزیکاراو رواانی اسن انتخاباتی

 )قرم ( یسپرسپول و )آبی( استقالل دایت اظهار ایراو موتبال مربی سر منصوریاو

 گفت: چنین و ایراو برای ایمیده جمع

یده ایم و ارغوانی را تشکیل داده ایم برای امروز قرم  و آبی جمع " 

 20".ایراو

 کستی به و کارگراو کنترل برای اب اری انواو به ورزش از ااکم طبقه

 ارگریک ااتصابات جریاو در کند می استفاده نی  کارگری ااتصابات کشاندو

                                                           

 یدر ورزی اه آزاد یرواان یورزیکاراو و هنرمنداو اام  20

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/645691-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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 گیرییکل از مانع ورزیی رقابت روایه به زدو دامن با ان لستاو در م دنچیاو

 مهم شنق کارگراو پیروزی و تداوم برای که هاییبحث یدند  سیاسی هایبحث

 اول حثب مقداو آو تبع به و ورزیی رقابت بهتر ابارت به دایت، را ایاتی و

 مسئله مینه کرد  کمک کارگری ااتصابات یدو کشانده یکست به موضو  این

 است  مشاهده قابل نی  جاها دی ر در متفاوت ایکالی در

 اهداف برد پیش و هادولت نظامی ساختار افظ در مهمی نقش شورز

 از یکی ند کمی ایفا امپریالیستی جنگ در چه و سرکوب در چه آنها امپریالیستی

 در ورزش وظای  توصی  در آرتور مک دگالس نام به آمریکایی هایژنرال

 گوید:می چنین آمریکا جام ۀ

 

سازد تا جواناو را آماده می ی یخصیت زنده و پویاست وورزش سازنده"

هایی را که از آناو به انواو پاسداراو جمهوری و دموکراسی انتظار نقش

آموزد نیرومندتر یوند و نی  به رود ایفا کند، چرا که ورزش به آنها میمی

تر بایند، چ ونه غرور خود آموزد چ ونه در هن ام ترس یجا آناو می
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تسلیم مرود نیاورند و در هن ام  را افظ کنند، در هن ام یکست سر

 21" پیروزی مروتن و مهرباو بایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 کارکرد ایدئولوژیک ورزش 21 

https://www.isna.ir/news/8106-06450/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1
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  تخدیر طبقه کارگر در خدمتورزش 

 

از سر وارونه  وی به طور ه ل یکی از میلسوماو آلماو بود که دیالکتیک

   ب ضی ازکردابراز میآمی   به مسیحیت و ن ریی ستایش روی زمین قرار دایت

 ی س داوید مریدریش ایتراوس برای ماال ،مذهب یناس یدندیاگرداو ه ل 

جدیدی از مسیحیت ارائه دهد و مسیحیت را با زماو جدید بروزرسانی  اتکرد بد

 کند، یبیه کاری که دکتر یری تی با تشیع کرد  در مقابل یکی از یاگرداو ه ل

قرار  شبر روی پاهای آو رامارکس دیالکتیک وارونه ه ل را متوجه ید و  ی نی

 « ستا هاتودهدین امیوو »داد و در نقد ملسفۀ ه ل مطرح کرد که 

ارجا   بامبارزه ماتریالیسم بورژوایی و جناح چپ سرمایه با مذهب و اتی 

تواند به نقد ملسفه در بهترین االت می« ستا هادین امیوو توده» به گفته مارکس

لیسم از امق ماتریاه ل برگردد و هیچ سنخیتی با ماتریالیسم تاریخی ندارد  

، نقد و مهم ااتقادات مذهبی برای )ب د از نقد مویرباخ( تاریخی، از امق مارکس

از بین بردو آو کامی نیست بلکه تغییر در ساختار اجتماای و اقتصادی پیش یرط 

های جواو بود که به یدت مویرباخ یکی از ه لی .است از بین رمتن و طرد مذهب

دانست و ماتریالیسم مخال  مذهب بود و مذهب را اامل خودبی ان ی انساو می
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ه ب)ت هایی دربارۀ مویرباخ( کرد  مارکس با ت  چهارم زماو خود را نمایندگی می

ه درک این زند که مویرباخ قادر بپردازد و به مویرباخ ط نه مینقد مویرباخ می

برند های دنیای واق ی است که به جهاو دینی پناه میها از نابسامانینیست که انساو

 نویسد:و چنین می

مویرباخ، بر اساس خود بی ان ی انساو، که پدیده دین است، جهاو را  "

پندارد: یک جهاو دینی، که موضو  تصور است، و یک دنیای دوگانه می

د که جهاو دینی را در دنیای واق ی که پایه آو یوآن اه بر آو می ،واق ی

است مستحیل کند  او غامل است که با این کار هنوز مسأله به قوت خود 

بویژه این است که چرا دنیای واق ی  [زیرا آنچه باید توضیح داد]باقی است

از خود جدا یده، به صورت قلمروی مستقل در ابرها تابیت مییابد  این جدا 

اساس از خود گسیخت ی و تضاد درونی دنیای واق ی تبیین یدو مقط بر 

پذیر است  پس نخست باید جهاو را در تضاد آو درک کرد تا سپس بتواو 

 " آو را با اقدام انقالبی و اذف تضاد امال دگرگوو ساخت
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های جواو و با نقد ه لی متوق  ن ردیدمارکس در نقد ملسفه ه ل 

اتریالیسم از م« ت هایی دربارۀ مویرباخ»ای تحت انواو منجمله مویرباخ  با نویته

ئولوژی اید»بورژوایی به ماتریالیسم تاریخی رسید  مارکس با نویتن کتاب 

های جواو چوو مویرباخ، برونوباور و ایترنر بود که باز هم در نقد ه لی« آلمانی

ی کاذب( رسید  مارکس برای نخستین بار ادوار به نقد هرگونه ایدئولوژی )آگاه

  تشریح کرد در کتاب ایدئولوژی آلمانی تاریخی ارکت جام ه را 

مذهب، ناسیونالیسم، دموکراسی بورژوایی، استالینیسم، مائوئیسم و غیره 

ورزش خود در  ،داریایکالی از ایدئولوژی هستند  در اصر انحطاط سرمایه

 «دموکراسی بورژوایی»یود و نقش مهمی همچوو ییکلی از ایدئولوژی ظاهر م

کند  اگر در جوامع قبلی طبقه ااکمه از یا مذهب در تخدیر کارگراو ایفاء می

طریق دین و مذهب مردم را تخدیر کرده و نوای خویبختی یا رضایت تخیلی در 

 انحطاط اصرکردند تا کمتر درد و رنج یاو را متوجه یوند، در آنها ایجاد می

که هدف آو کنترل  کندرا ایفاء مییک دین واق ی  نقشایه داری، ورزش سرم

یت از بخش یا نوای رضاو ایجاد نوای تسلی و اقشار تحتانی جام ه طبقه کارگر

  استدر آنها زندگی 
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ه تود گسترده، های ورزیی به لط  تبلیغاتمراک  ورزیی و برنامه

به  کشاند کارگراو را در زماو مراغت به تمرینات ورزیی یا تمایای ورزش می

یود که توده کارگراو ابارت بهتر ورزش به اب اری در دست سرمایه تبدیل می

کشاند  توده کارگراو از م الیت را در مقابل نیروی نامرئی سرمایه به تسلیم می

 کار طاقتیک روز تراات ب د از ورزیی یا تمایای ورزش به انواو نوای اس

مرسا همچوو، غذا و خواب که برای بازسازی نیروی کار الزم است، مشغول می

ن ی تص، نوای آرامش ردهیرایط درد و رنج خود را مراموش ک ویوند تا استامار 

آو را    بدوو اینکه مرصتخود را برای استامار روز ب د آماده کنند تاپیدا کنند 

ه اش یده است مکر کند، بدوو آنکبه اواملی که بااث سیه روزیپیدا کنند تا 

   مجال آو را پیدا کند بیندیشد که امکاو ساختن دنیای دی ری نی  ممکن است

 م مولی موتبال زا محبوبتر بسیار و  است طرمدار پر بسیار بالسیب آمریکا در

 شنق  کندمی ایفا آمریکائیاو مراغت اوقات کردو پر در مهمی نقش و است

 متفکر هر،ا یمر نیمادل که است گسترده چناو آو آمریکائیاو زندگی در بالبیس

 ودههات امیوو دین» که مارکس جملۀ به   یطن آم یواکنش در ییکایآمر یخدایب

  :دایت اظهار «است



60 
 

 است لباسیب نیا بلکه ست؛ین هاتوده وویام نید کرد،یم ایتباه مارکس»

 22«ست ا هاتوده وویام که

یود توده کارگراو به نوای رضایت تخیلی دست یابند و ورزش بااث می

یود که توده کارگراو به دالیل استامار و زندگی جهنمی خود پی مانع آو می

 یود و در راستای تحکیم روابط وببرند و مانع آگاهی طبقاتی کارگراو می

داری است  به ابارت بهتر ورزش نقش سرکوب ایدئولوژیک و مناسبات سرمایه

کند که بسیار خطرناکتر از سرکوب می یکی است  سیاسی کارگراو را ایفا می

 ایجاد تشویش مردم به ورزش ووسایل ارتباط جم ی بورژوازی نقش مهمی در 

او ایدئولوژیک کنند و با بمباراساسیت و دغدغه مردم کردو ورزش ایفاء می

کنند  لذا انساو کارگر به جای اینکه در رابطه ورزش را به موضو  روز تبدیل می

با م ضالت کارگری، یرایط استامار و غیره در محیط کار با دی ر کارگراو 

یود  صحبت کند، مشغول صحبت در رابطه با مالو مسابقه ورزیی یا ورزیکار می

د، به جای نرسز کار طاقت مرسا به خانه میوقتی هم که ب د از یک رو کارگراو

د مشغول خوزیست ها در رابطه با یرایط ایمطال ه، به جای بحث با دی ر هم طبقه

                                                           
 اهر یمر نیمادل 22 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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د و با دنیای ورزش مشار نایی از روزکاری را تخلیه کرده نیوتمایای ورزش می

د  پروسه انبایت سرمایه نی  بدوو نکنمیکار و خود را برای روز دی ر آماده 

 یابد مشکل تداوم می

ارز انساو کارگر به جای آنکه مالو کارگر مببه دنبال بمباراو ایدئولوژیک، 

را ال وی زندگی و سرمشق مبارزاتی خود قرار دهد، ظاهر پویش، مدل مو، طریقه 

رسانه  دهدها و    را سرمشق خود قرار میظاهر یدو و    ورزیکاراو، سلبریتی

 براوکاراز ال وریتم هوش مصنوای، مطالبی را برای  های اجتماای با استفاده

کنند و به این طریق در بمباراو انساو کارگر و در ایجاد آگاهی کاذب پیشنهاد می

های اجتماای نقش مخربی در رسانه به ابارت بهتر کنند نقش مهمی ایفاء می

 می توسطمسئله مهندسی امکار امو کنند ایفا می راستای مهندسی امکار کارگراو

رسانه های اجتماای آو چناو امتضاح به بار آورد، آش آو چناو یور ید که 

ای سی در مقالهبیی بورژوایی نی  درآمد  بیهایو ایدئولوگ هاصدای خود رسانه

 23«هاداده هیاقدرت در س یباز سبوک؛یو م کایتیآنال جیکمبر ییرسوا»تحت انواو 

پرده از این بردایت که یبکه های اجتماای چطور رمتار کاربراو را زیر نظر دارند، 

                                                           

 هاداده هیقدرت در سا یباز سبوک؛یو م کایتیآنال جیکمبر ییرسوا 23 

https://www.bbc.com/persian/world-features-43504065
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یوند، چطور با تبلیغات هدممند نقشی در چطور داده های دیمن، دموکراسی می

 کنند های انتخاباتی ایفا میپیروزی کاندیداها در سیرک

ده، ننسوای از بمباراو ایدئولوژیک در ورزش در جریاو مسابقات پر بی

المپیک، جام جهانی و غیره که میلیونها نفر در سراسر جهاو مشغول تمایای آو 

هستند، چنین لحظاتی، مرصت مناسبی برای تبلیغات یرکتها، محصوالت و برندها 

 هست تا سودهای نجومی را برای سرمایه داراو تضمین کند 

ویا که گها طبقه ااکم در رابطه با ورزش این است پراکنییکی از توهم

دیل های ورزیی تبتوانند با رید است دادهای خود به ستارهمرزنداو کارگراو می

که  گویندهای طبقه ااکم نمییوند و آیندۀ خود را تضمین کنند  ایدئولوگ

یوند هایی دارند و وقتی به آو نائل نمیچند درصد مرزنداو کارگراو چنین یانس

های د  اما مهمتر از همه رسانهیویاو میچه سرخوردگی اجتماای نصیب

ی یوند که کارگراو به چرایبورژوایی با توهم کاذب و با ایجاد سراب مانع آو می

زندگی مالکت بار خود مکر کنند، ذهن آنها را منحرف کرده و مانع از رید 

یود و به تبع آو در راستای انحراف مبارزه طبقاتی کارگراو آگاهی کارگراو می

 است تی و مبارزه طبقا
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  در خدمت بشریتورزش 

 

داری یکل کاال به خود گرمته و وارد روابط ورزش در جام ه سرمایه

کاالیی یده است و مال هر صن ت دی ری نقش مهمی در سودآوری 

داری کارگر هر چقدر ثروت بیشتری تولید   در جام ه سرمایهداراو داردسرمایه

یود  به ابارت دی ر کارگر هر چقدر کاالی میکند همانقدر بیشتر مقیرتر 

ن خود یود  ایآمریند به هماو اندازه با محصول کار خود بی انه میبیشتری می

مردمی کردو ورزش و در خدمت طبقه  بی انه یدو یامل ورزش نی  میشود  لذا

اوامفریبی بیش نیست و داری کارگر یا مردم قراردادو ورزش در جام ه سرمایه

ی اهداف اها در راستبخاطر استفاده اب اری از ورزش، ورزیکاراو و سلبریتیصرما 

همانقدر م تبر است ضد رژیمی و دمکراسی خواهی است  مردمی کردو ورزش 

داری را بتواو مردمی کرد و در خدمت مردم قرار داد  این زیر بنای که سرمایه

اجین یده و به بخشی الینفک از  داریمادی ورزش است که با سرمایه

ای )ورزش کاال یده( بدوو ، ورزش ارمهداری تبدیل یده استسرمایه

  داری امکاو پذیر نیستسرمایه
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اینکه انساو نیازمند تربیت بدنی، بهدایت و ورزش غیر کاالیی هست نه 

ستی ضروری است بلکه تولید سوسیالیبرای رید می یکی، روانی و اجتماای تنها 

ربیت تاین یک واق یت انکار ناپذیر است که  هایی است ازمند چنین ویژگینی

ها انساو سوسیالیستی ارتباط تن اتن ی با سالمت و بهدایت می یکی و روانی انساو

 داری امکاو پذیردر دروو نظام سرمایهو نیروی کار دارد  منتهی چنین یرایطی 

از بین بردو یرایط مادی ورزش داری و تنها با به زیر کشیدو سرمایهنیست و 

  یود ای مهیا میارمه

های کاذب ریشه کاالیی یدو به جای توهم آمرینی، به جای ایجاد سراب

داری است، باید هدف مبارزه ضد ورزش که هماو نظام تواش سرمایه

وقتی طبقات اجتماای از بین بروند، وقتی پول در جام ه  داری قرار ب یرد سرمایه

مال هر کاالی دی ر مفهوم خود را از کاالیی بودو ورزش  ود، آو موقعاز بین بر

خود را از دست خواهد داد و از نقش رقابت  دست خواهد داد، آو موقع ورزش

تجلی از م الیت تواند میورزش ای خارج خواهد ید، در آو مقطع االت ارمه

جای  ین جنبه مردگرایی  تواندمی آوکه جنبه اجتماای نو  بشر بایداجتماای 

تولید ن مات مادی در یک جام ه بدوو طبقه به مفهوم تولید کاال نیست بشود  



65 
 

بلکه به مفهوم تولید ارزش مصرف است، همین مسئله در رابطه با ورزش نی  صادق 

است  تنها در جام ه کمونیستی است که میتواو صحبت از ورزیی کرد که نه در 

بلکه در خدمت بشریت است، چرا که در آو جام ه خدمت خودبی ان ی انساو 

 رید هر مرد یرط یکومایی آو جام ه است 

 

انترناسیونالیستیصدای   

1401بهمن  30  
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 خطوط اصلی مواضع:

داری ب نواو یک نظام اجتماای وارد دوره جنگ جهانی اول نشتتاو داد که ستترمایه  1

ست خود انحطاط  ستم وجود دارد: یا انقالب و یده ا سی تنها دو آلترناتیو برای این 

 کمونیستی یا نابودی بشریت                           

ست  2 صر ما ، طبقه کارگر تنها طبقه انقالبی ا ست ک  در ا ه تنها این طبقه اجتماای ا

                                                                                                            داری پایاو دهد    تواند انقالب کمونیستی را انجام دهد و به بربریت سرمایهمی

های کارگری ، اتحادیهگردیدداری وارد دوراو انحطاط خود ب د از آنکه ستتترمایه  3

 هاداری یدند  وظیفه اصلی اتحادیهدر سراسر جهاو تبدیل به ارگانهای نظام سرمایه

                          کنترل طبقه کارگر و منحرف کردو مبارزه طبقاتی کارگراو است                                                                      

 ایهانتخاباتی و ستتیرکنمایش در اصتتر انحطاط و گندیدگی ستترمایه، یتترکت در   4

سرمایهتنها در جهت تقویت توهمات دمکر یپارلمان ست   سی ا سی و ا داری دمکرا

                                                                                 هستندداری بربریت سرمایه ،داری دیکتاتوری دو روی هماو سکهسرمایه

هستتتند   مبارزه طبقاتی بر الیه طبقه کارگر و و ضتتد انقالبی ، تمامی جنبشتتهای ملی  5

                                      در اختالمات امپریالیستی است                                                                                                  نظام ادیبخش ملی یک نیروی پیاده جنگ آز

الب انق یکستبه ویژه الت یکست انقالب اکتبر، یکست موج انقالب جهانی،   6

و منجر به انحطاط آدر نهایت که منتهی به ان وای انقالب اکتبر و بایتتتد می آلماو

 ید                                                                                                                
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ها و تروتسکیستها، ها، مائوئیستتمامی اا اب چپ ارتجاای هستند، استالینیست  7

 کنند                                                                                                                 های رسمی و غیره دست اه سیاسی سرمایه را نمایندگی میآنارییست

صطالح   8 سیالیست"کلیه دولتهای به ا یوروی، ار "کمونیست"یا  "سو پای وکه در 

داری یرقی، چین، کوبا و غیره بر سر کار آمدند تجلی یکل ویژه از بربریت سرمایه

                                                                                                                             هستند داری دولتیبوده و سرمایه

دهد و یک ماکتور م ال در تکامل ول پرولتاریا را تشکیل میسازماو انقالبی پیشقرا  9

نقالبی توانند یکل اقلیت او ت میم آگاهی طبقاتی است  سازمانهای انقالبی تنها می

وظیفه یاو نه سازماندهی طبقه کارگر یا کسب قدرت بجای طبقه  و به خود ب یرند

سی  سیا سی نمای قطب یک –کارگر، بلکه رهبری  ست، سیا  فامیتی ریکهبطو ا

 قالبان برای  اصتتلی اناصتتر از کارگر طبقه در آو نفوذ و انقالبی ستتازماو ستتیاستتی

                                                                                               هستند کمونیستی

 تعلق سیاسی:

بقه از تجربیات گذیتتته ط مواضتتع، نظرات و م الیت گرایشتتات ستتیاستتی پرولتری، محصتتولی

سب کرده  سی طبقه کارگر درطول تاریخ این طبقه ک سیا سازمانهای  سهائی که  کارگر و در

سیونال اول،  ستها، انترنا شه های خود را در اتحادیه کمونی ستی ری سیونالی صدای انترنا اند  لذا 

وم و ل ستتجناح چپ انترناستتیونا اجناح چپ انترناستتیونال دوم، انترناستتیونال ستتوم، مخصتتوصتت

مراکسیونهائی که در مقابل انحطاط انترناسیونال سوم وظیفه سترگ دما  از مواضع پرولتری و 

ن چپ بویژه فراکسیییوی و آلمان –کمونیستتتی را بر اهده گرمتند، مراکستتیونهای هلندی 

 کند دما  می چپ میداند و از سنن کمونیستکمونیست ایتالیا 
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 ها را مطالعه کنید!انترناسیونالیستها و جزوات کتاب
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