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 دشانخو بین خواهندمی که گفتند اروپا بزرگ هایباشگاه از برخی گذشته یهفته

 اتاعتراض با و بود خبرها سرخط در روزی چند خبر این .دهند تشکیل  سوپرلیگ یک

 .ماند فرجامبی نهایت در و شد روبرو گسترده

 

 توسط ااروپ فوتبال برتر هایتیم از «سوپرلیگ» یک تشکیل برای تلاش شکست

 شدنکالایی داستان در منفصل فصل یک فقط بزرگ، هایباشگاه میلیاردر صاحبان

 هسرمای کنترل و مالکیت تحت سودده، داریسرمایه هایسازمان به آن تبدیل و ورزش

 که راچ بود سوپرلیگ یبرنامه صندوق مدیر مورگان پیجی که نیست تصادفی است.

 تصادفی همباز است. مدرن ورزش کنترل در جهانی یسرمایه بیرونی صورت بانک

 تحت گذشته در که باشگاهی بود، مادرید رئال مدیر جدید لیگ اصلی محرک که نیست

 کنترل بود. نیااسپا پایتخت فاشیست جناح فرانکوئیسم، و اسپانیا فاسد سلطنت یسلطه

 آن دیرم توانندمی پولدارها خیلی تنها اما اعضاست با برتر هایباشگاه اکثر برخلاف رئال

 دهیب مادرید رئال و ها.باشگاه اغلب مثل برندسازی به وابسته است باشگاهی و شوند

 دارد. بزرگی

 یهزینه به تا بود شده طراحی طوری و باشد، کارتل یک بود قرار وپرلیگس

 بود قرار زود خیلی که پیروانی یا هواداران یهزینه نهایت در و ترکوچک هایباشگاه

 در ار مسابقات یا کنند پرداخت تلویزیون از مسابقات این تماشای برای هاییآبونمان

 پابرجاست. هم الان همین شرایط این اما د.کن ایجاد انحصار ببینند، استادیوم

 تاس زمانی شبیه این کند.می مخفی را سرمایه نقش کارتل این پیرامون هیاهوی

 داریسرمایه که چرا میزنند، حرف انحصارات مخرب نقش یدرباره اقتصاددانان که

 برگردیم. «آزاد رقابت» سمت به باید فقط و است عادلانه و خوب هم خیلی رقابتی

 هارمیلیارد توسط و شده محورسرمایه هم الان همین فوتبال که است این واقعیت

 سانبه روزبهروز و شوند سرگرم آن با که چیزی سانبه اغلب شود؛می کنترل و مدیریت

 دستورات از مدیران و بازیکنان ندارند؛ صدایی هیچ هواداران ساز.پول وکاریکسب

 کل در اما هستند، هارمیلیارد حاکمیت مخالف داریهوا هایسازمان کنند.می تبعیت

 که نای از بیش کارهایی باید ما اکنون» بگویند کهاین جز دهندنمی ارائه حلیراه هیچ

 رسیم،ب مصالحه به آنها با اروپا قهرمانان لیگ گسترش یدرباره یا بخوانیم را آنها بلوف
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 را خود نقش و بسازیم دوباره را نهادها بنویسیم، دوباره را قوانین باید ما دهیم. انجام

 «کنیم. ارزیابی دوباره هواداران سانبه

 یمصرف ارزش کهاین دهد.نمی تغییر را ورزش کالاسازی واقعیت کارتل این پایان

 است. شده تبدیل سود ایمبادله ارزش به است آن تماشای و کردن بازی که ورزش

 .شد وکارکسب به تبدیل نوزدهم قرن اوایل در صنعتی داریسرمایه با همزمان ورزش

 ند،دار حضور انگلیس برتر لیگ در ایحرفه بازیکن ۰۶۶ حدود بگیریم. نظر در را فوتبال

 ایحرفه بازیکن هزار ۰۶ حدود و انگلستان در فوتبال ایحرفه ازیکنب هزار چهار حدود

 بزرگ سیارب فوتبال بازیکنان حقوق و مدآدر نابرابری بالا، به پایین از البته جهان. کل در

 دتواننمی فوتبال حقوق با کهآن تا آوردمی در میلیون ۶/۱ ایهفته که بازیکنی از است:

 خب و نیست(. بزرگ چندان گروه این )طبیعتاً باشد داشته دوم کار باید و کند زندگی

 ۰۶۶ دودح ظاهراً کنند،می بازی فوتبال سرگرمی برای تنها که هستند هم کسانی البته

 دارد. وجود دنیا در فوتبال بازیکن نفر میلیون

 
 ردیگ و اسپانسرشیپ گروه دو به ایتالیا و اسپانیا انگلستان، هایباشگاه برای تجاری مدهایآ)در

 (است نشده تقسیم تجاری یدرآمدها

 و بالبیس است: جهان بزرگ هایورزش دیگر شبیه فوتبال در درآمدی نابرابری

 که است ینا آمریکایی بالبیس و فوتبال ینکته و تنیس. و کریکت آمریکایی، فوتبال

 هاییورزش هرگز معینی سطوح در کهآن حال باشند. مردمی ورزشهای هااین بود قرار

 ودند.ب شده گذاشته کنار گسترده طورهب اواخر همین تا زنان کهاین اول اند.نبوده مردمی
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 و ودشمی بازی مردان توسط که بود مردانه یمسابقه یک نبود، مردمی ورزشی فوتبال

 بازی فوتبال مشخصاً یا ورزش چندان زنان کردند.می تماشایش مردان عموماً

 ارهواد و سرمایه و کرده پیدا تریبزرگ مخاطب کمی تازگی زنان فوتبال کردند.نمی

 مردان که زمانی برای را غذا و بمانند خانه در بود قرار زنان کند.نمی جلب هم زیادی

 رفتمی انتظار زنان از کریکت مورد در کنند. آماده گشتندبرمی آن تماشای یا بازی از

 کنند. درست ساندویچ و چای بودند بازی مشغول زمین در که مردانی برای تا

 یاییآس یا سیاه اگر بود. شدهمدرن ورزش در پرقدرتی نیروی البته هم نژادپرستی

 بالبیس هایتیم ۱۴۹۱ سال تا مثلاً  شدید.می گذشته کنار ایحرفه مسابقات از بودید،

 رزشو تنهانه مانز آن تا بالبیس دادند.نمی بازی را سیاه بازیکنان آمریکایی ایحرفه

 داشت. وجود پول که جایی مشخصاً بود، سفید مردان ورزش که مردان

 وستاییر کارگران و بود فرانسه و انگلیس وسطاییقرون روستاهای در کریکت زادگاه

 ترلکن تحت بالا سطوح در و شد. باکلاس ورزش یک زود خیلی اما کردند.می بازی را آن

 رد است(. همین هم هنوز انگلستان )در گرفت قرار هاآریستوکرات و فرادست طبقات

 و ندگرفتمی پول کردن بازی برای که «بازیکنان» بین ایحرفه مسابقه انگلستان

 در اقع،و در نداشتند. پول به نیازی که بودند پولدار آنقدر که بود ها()جنتلمن «آقایان»

 آقایان و بازیکنان ودیور (England in Lords) ردل بازی زمین یعنی ریکت،ک قلب

 آورد.می جابه را رسم این هم کردمی بازی بعدی سال که گروهی هر و بود جدا هم از

 شد. ریخته دور رسوم این از کلی میزند حرف پول که مدرن داریسرمایه در طبعاً

 میلیاردرهای توسط که شده تبدیل جهانی داریسرمایه شرکت یک به کریکت امروز

 سراسر کریکت ۱پولکی بازیکنان از خود سودآور مسابقات در و شودیم اداره هندی

 حاکمیت )محصول شد مردمی ورزش جنوبی آسیای در کریکت کند.می استفاده جهان

 مینه فوتبال سوپرلیگ کارتل واقع در بود. کالایی کاملاً  بالا سطوح در اما استعماری(

 همواجه در قدیمی آماتوری هایلیگ که حالی در کند،می فعالیت هند کریکت در الان

 کسی چندان انگلستان دولتی مدارس در امروز شوند.می محو رهامیلیارد یسرمایه با

                                                      

ر د شطططانتیموقع نکهیکه پس از ا شطططودیگفته م یکنانیبه باز کتیدر کر mercenaryاصططططلاح ۱ 

 جهانند. یجاها گریدر د ییهادنبال فرصت دهندیخودشان را از دست م یالمللنیب یهامیت
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 از یا آیندمی خصوصی مدارس از یا تماماً  ایحرفه بازیکنان و کندنمی بازی کریکت

 ناپدید اًریبقت شایرلنکا و شایریورک صنعتی مناطق کارگر بازیکنان کریکتی. هایخانواده

 اند.شده

 و کردند ابداعش وسطاقرون هایآریستوکرات نبود. مردمی ورزش وقت هیچ تنیس

 بود بالا طبقات ورزش که آنجایی از شد.می بازی شاهان قصر در وقت گذران برای

 یس،تن انگلیسی کارگر قهرمان کرد. حفظ بیستم قرن اواخر در را اشآماتوری موقعیت

 دش ویمبلدون قهرمان بار سه که لانکاشایری ریسنخ فرزند (،erryP Fred) پری فرد

 استخومی که چرا نشناختند رسمیت به هرگز تنیس مقامات را برد اسلم گرند هشت و

 خر تنیس در زمانی شدنایحرفه دربیاورد. پولی کردن بازی تنیس از و شده ایحرفه

 بنگاه یک هم تنیس حالا کرد. تولید سودی شودمی دید داریسرمایه که داد

 دیدش یمسابقه یک و شودمی اداره میلیاردر حامیان توسط که است دیگر یشدهجهانی

 است. کرده ایجاد درآمد و بندیرتبه

 بتوان شاید را سواریدوچرخه رانند،می دوچرخه نفر هامیلیون روزانه که جاآن از

 لذت برای هفته آخر هر نفر هامیلیون که حالی در اما کرد. حساب مردمی ورزش

 تبدیل تجاری محصولات از دیگر یکی به ایحرفه سطح در کنند،می سواریدوچرخه

 سادف مخدر، مواد مصرف از مملو و شودمی کنترل میلیاردر مالی حامیان توسط که شده

 است. مسابقات فصل و حل و اداری

 معادن اطراف وستاهایر در که چند هر بود هاباکلاس ورزش اول همان از راگبی

 مناطق در کشاورزان اصلی ورزش آن از غیر فقط(. )مردان کرد پیدا طرفدارانی ولز

 و نوبیج آفریقای و لندینیوز استرالیا، استعماری کشورهای و فرانسه انگلستان، پولدار

 رد کارگر یطبقه مناطق در ایتوسعه راگبی لیگ بود. بالا طبقات خصوصی مدارس

 بتوانند کارگر یطبقه بازیکنان تا گرفت شکل ایحرفه صورت به و بود سانگلی شمال

 نزط دانستند.می ناخوشایند را آن راگبی یاتحادیه مقامات که چیزی بگیرند، حقوق

 هم را (union rugby) راگبی یاتحادیه نهایت در سرمایه که جاستاین ماجرا
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 (league rugby) راگبی لیگ که حالی در جاستهمان الان هم پول و کرد ایحرفه

  ۰ندارد. پولی نسبتبه

 چوب و توپ هایبازی که انگلیسی مهاجران را آمریکا در بالبیس مردمی ورزش

(games ball and bat) حق» در کاملاً اما بردند. قاره آن به کردندمی بازی 

 و ود،نب کارگری ورزش یک هرگز آمریکایی فوتبال شد. تجاری «لیگ سوپر امتیازهای

  بود. آمده پولدارها 3لیگ آیوی از انگلستان در راگبی شبیه

 هایبورسیه کنندمی تلاش شدتبه ورزشی استعدادبا کارگر یطبقه هایبچه امروز

 هایلیگ در ثروت کسب برای محکم قدمی عنوانبه را بسکتبال و تنیس فوتبال،

 وفقم عظیم، هایفداکاری وجود اب کوچک اقلیت یک تنها البته کنند. دریافت ایحرفه

 شوند.می کار این به

 سپس و روستایی کارگران توسط ابتدا بود. کارگری ورزش حقیقتاً اروپا در فوتبال

 ندکا بسیار یا و نبود آن در پولی یا هم عموما و شد.می بازی صنعتی شهرهای کارگران

 ادافر از بسیاری برای کردند.می دنبال را آن کارگر( زنان اندکی )و کارگر مردان بود.

 یراه چنین بوکس که طورهمان بود، فقر از خروج برای راهی کارگر یطبقه استعدادبا

 وکاریکسب فوتبال امروز ربود. را آن مهار پیش سال ۱۶۶ حدود از سرمایه اما بود.

 توسط روزافزون طورهب و کنندمی اشاداره شانسرگرمی برای هارمیلیارد که است

 رد شانمظنه و دارند دارانیسهام فوتبال هایباشگاه شود.می مینأت جهانی یسرمایه

 زشور سازیکالایی از فصل آخرین تنها سوپرلیگ جنجال شود.می تعیین سهام بازار

 است. داریسرمایه در

 بازیکنان شود.می اداره سرمایه برای و سرمایه توسط بالا سطح در ورزش امروز

 و الا(ب سطوح )در دارند بزرگی دریافتی باستان، روم گلادیاتورهای یهشب بالا سطح

 است، جریان در سود برای ورزش که آنجا از اما دارند، شاندوست نفر هامیلیون

                                                      

 شودیم خطاب گیل که بعضاً یراگب گیو با ل ندیگویهم م یبه آن راگب که اختصطاراً یراگب یهیاتحاد۰ 

 نفره. ۱3 ینفره است و دوم ۱۶ یباز یمتفاوت است. اول

 است. کایکشور آمر یخصوص یهاگروه دانشگاه نیترمجموعه متشکل از معروف کی گیل یویآ3 
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 شاتما سرگرمی برای را گلادیاتورها این نفر میلیون صدها شود.می تمام زود شاندوره

 کنند.می بازی را ورزش آن خود ترکم اما کنند،می

 تواندنمی فوتبال که است این گویدمی ما به هاورزش دیگر و فوتبال داستان آنچه

 هاباشگاه و هااستادیوم شدن مردمی برای شود. مردمی ورزشی دوباره داریسرمایه تحت

 یأر یک عضو یک مبنای بر باید هاباشگاه یاداره و دربیایند عمومی مالکیت به باید

 کنانبازی سرمایه. نه باشد دولت با باید تنها ورزش هزینه مینأت باشد. اعضا یبرعهده

 شورز و خصوصی یسرمایه شوند. استخدام متعارف حقوق با مشاغل دیگر مانند ایدب

 اداره مردم توسط که ورزشی شود، جایگزین واقعی مردمی ورزش با باید سود برای

 تنها و نیست ممکن خود خودی هب رویکردی چنین اجرای است. مردم برای و شودمی

 مکنم جامعه در کتیدموکرا کنترل و عمومی مالکیت ترگسترده یبرنامه یک قالب در

 شود.می
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