
 و پیروزیِ سرمایه المپیکبازیِ 

 مقدمه

 1981پروراند و این فکر را در سال ن را در سر میسی بود که فکر برگزاری المپیک نویاولین ک 1بارون پیر دو کوبرتین

ای برای رقابت جوانان در ورزش به جای رقابت ها و ایجاد زمینهبرای نزدیک کردن ملتمتحقق کرد. او به دنبال راهی 

  توانست به هر دوی این اهداف کمک کند.های المپیک میمیدان جنگ بود. از نظر او بازیدر 

دوست، درک درستی از اتفاقات اطراف خود نداشت. به همین دلیل برای کوبرتین با وجود داشتن شخصیتی انسان

نه  1981مسابقات المپیک در سال دهد. بعد از شروع ها، برگزاری مسابقات المپیک را پیشنهاد میجلوگیری از جنگ

م. یاههای کوچک بسیاری بودهای جهانی اول و دوم و جنگها به یکدیگر نزدیک نشدند، بلکه شاهد جنگتنها ملت

 داری تحلیل و بررسیهای طبقاتی در عصر سرمایههای مختلف را در بستر کشمکشکوبرتین بایستی علت جنگ

جو. در عمل نیز ان ملل مختلف و در نظر گرفتن انسان به عنوان موجودی رقابتکرد و نه در بستر اختالفات میمی

مسابقات المپیک نه تنها تأثیری در حل منازعات بین کشورها نگذاشتند بلکه از این منازعات که حاصل مناسبات 

  .ند، تأثیر پذیرفتندطبقاتی بود

دار سرمایه یی طبقهاز تحکیم و تثبیت سلطه ایهنشان. گاهی این مسابقات کنیماشاره میتأثیرها این هایی از نمونهبه 

ا ر دارانسرمایهها، جنایات ی همبستگی ملل و انسانشعارهای لوکس و زیبای المپیک درباره ای که به گونه بودند

ات تحت تأثیر اعتراضت مانند برگزاری مسابقات پارالمپیک پس از جنگ جهانی دوم. گاهی این مسابقا ؛نددپوشانمی

ریو در کشور برزیل که پیش و در حین برگزاری، تظاهراتی علیه  6111مانند مسابقات المپیک  گرفتکارگران قرار می

هایی در دوره .ندها برای برگزاری به جای هزینه کردن آن در جهت ارتقاء بهداشت و آموزش برپا شدصرف هزینه

 1861 سالآوردند مانند را به نماد پیروزی و یا مقابله با کشورهای رقیب در می کشورهای امپریالیستی این مسابقات

هایی در دورههای جهانی اول از حضور کشورهای مغلوب در المپیک جلوگیری کردند. کشورهای پیروز در جنگکه 

مبارزان که  1896نیخ گرفتند مانند المپیک مور میانیز مسابقات تحت تأثیر مبارزات نیروهای ضد امپریالیستی قر

دانستند، می سازمان آزادی بخش فلسطین  ، که اعضای آن خود را هوادار 6فلسطینی در قالب سازمان سپتامبر سیاه

زندانی فلسطینی از  636که هدفشان فشار برای آزادسازی  را انجام دادندورزشکار اسرائیلی  11گیری عملیات گروگان

د نتوانهای المپیک نه تنها نمیاین مسائل نشان دهنده این است که بازی. ل بودای دولت اشغالگر اسرائیهزندان

ای برای بروز دهد، حل کند بلکه خود عرصهها بروز میداری که خود را در انواع جنگای نظام سرمایهتضادهای ریشه

 این تضادها شده است.

 های المپیکبازی

های تخصصی ها در رشتهای در این رقابتورزش است. ورزشکاران حرفهآیی در ترین گردهمهای المپیک بزرگبازی

جدید و ورزشکارانی است که تعداد مدال بیشتر  هایدها به دنبال رکوری نگاهپردازند. همهخود با همدیگر به رقابت می

شود. عیین میمدال تکننده در المپیک برحسب کیفیت بندی بین کشورهای شرکتکنند. ردهتری کسب میو با کیفیت

اگر کشوری یک مدال طال کسب کند در مقایسه با کشوری که تعداد زیادی مدال نقره و برنز کسب کرده است در 

بندی( در مسابقات المپیک و هدف تعیین شده در شعار المپیک، ی امتیازدهی)ردهبندی باالتری خواهد بود. شیوهرده



گرش شود و عمالً منافی نها میطلبی انسانباعث افزایش حس رقابت و برتری ترین و باالترینترین، قوییعنی سریع

 انسانی به ورزش است.

در مسابقات المپیک به اوج رساندن رقابت هدف اصلی ورزش ایجاد سالمتی و شادابی فیزیکی، روانی و اجتماعی است.  

این تبدیل شدنِ رقابت  نی ورزش منافات دارد.گردد و این با هدف انساها به هدف اصلی ورزش تبدیل میمیان انسان

ها است. مناسبات طبقاتیِ حاکم بر به هدف اصلی ورزش نشأت گرفته از مناسبات حاکم بر شرایط اجتماعی انسان

ای و در اوج آن ورزش حرفه ها است.ی رقابت در میان انسانها باعث به وجود آمدنِ انگیزهزندگی اجتماعی انسان

ه سوی ها در چنین بستری هرچه بیشتر بکنند. انسانی این رقابت را نیز ایفا میکنندهالمپیک نقش تثبیتمسابقات 

 شود.ها از همدیگر میکنند که باعث بیگانگی انسانبرتری طلبی و کسب منفعت شخصی حرکت می

چنین قصد دارد آثار حاصل مای برای پوشش تضادهای درونی خود است. هداری همیشه به دنبال وسیلهنظام سرمایه

های ورزشی و در اوج آن مسابقات المپیک و جام از تضادهای طبقاتی را در پس کادوهای لوکس مخفی کند. رقابت

 کنند. حزب نازی آلمانبرداری میداران از آن بهرهجهانی فوتبال یکی از بهترین ابزارهاییست که در حال حاضر سرمایه

ر های آلمانی که دتوان متصور بود که فاشیستای تبلیغاتی استفاده کرد. چطور مین حربهبه عنوا 1831از المپیک 

ای نهها و ایجاد زمیگرایی میان انسانمسابقات المپیک را به قصد هرشد پیدا کردند، می برتری نژادی بستر اندیشه

 داری برای نیل به اهدافهای سرمایهی دولتها ترتیب داده باشند. اهمیت این ابزار برابرای شادابی و تندرستی انسان

غم عدم توانایی در کسب مدال در المپیک، با خرید رسیاسی و اقتصادی به حدی است که شاهدیم برخی کشورها علی

 یها دور نمانند. کشورهای حاشیههای هنگفت قصد دارند که از این رقابتورزشکاران از کشورهای دیگر و صرف هزینه

 .کننداند که بیشترین هزینه را برای خرید ورزشکاران کشورهای دیگر صرف میاز جمله کشورهایی خلیج فارس،

 المپیک و اقتصاد

 (IOCالمللی المپیک)ی بین( کمیته1
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 کندمنبع استفاده می 5های المپیک از های برگزاری بازیالمللی المپیک برای تأمین هزینهی بیندر حال حاضر کمیته

 :اندکه در نمودار زیر نمایش داده شده

 

ی بلکه ذخیره ندی برگزاری مسابقات را تأمین کردهزینه رم به بعد نه تنها 1811منابع درآمدی المپیک از المپیک 

میلیارد دالراز طریق  5/6المللی المپیک ی بینکمیته 6119تا  6115تنها از سال . ندارزی زیادی را به وجود آورد

 میلیون دالر از طریق اسپانسرها بدست آورد. 911تلویزیونی و حق پخش 

یک شد المللی المپی بینترین مافیای اقتصادی در ورزش در قالب کمیتهگیری بزرگمازاد سرمایه باعث شکلاین 

و بود، قرار داشت. سامارانش که از سیاستمداران اسپانیایی در زمان ژنرال فرانک 3س آن آنتونیو سامارانشکه در رأ

المللی ی بینرئیس افتخاری کمیته 6111تا زمان مرگش در  6111رئیس و از سال  6111تا  1891از سال 

 المپیک بود.

، پرزیدنت سامارانش دررأس سازمان نشسته بود 1881توانیم افشا کنیم که در ماه سپتامبر ما می "

میلیون دالر آن موجودی نقدی  11تقریباً میلیون دالر که  119میلیون دالر و دارایی  61ی با بودجه

درصد آن به صورت فرانک سوییس درآمده و باقیمانده به دالر موجود  95ای عاقالنه است که به گونه

  4"است تا از امتیاز بدست آوردن باالترین بهره برخوردار شود.

 کند، درها جلوه میستی انسانرو تنداگرچه در ظاهر امر به عنوان نهادی حامی ورزش  المپیک المللیی بینکمیته

ها حق هایی که از آنو تلویزیون درآمد خود یعنی حامیان مالیمنابع های ترین بخشباطن از نظر اقتصادی به مهم

رین انحصار تالمللی المپیک به عنوان بزرگی بینگیرد، وابسته است. این وابستگی باعث شده است که کمیتهپخش می

ها داری در ورزش تبدیل شود و در جهت تحقق اهداف اقتصادی این شرکتی انحصارات سرمایهمایندهدر ورزش به ن

ا ها را بررسی کنیم. یکی از دالیل انتخاب آتاالنتیابیم که تعیین میزبانتر در میاین موضوع را زمانی روشن گام بردارد.

ه ن شرکت بودبه دلیل اینکه آتاالنتا زادگاه ای، شرکت کوکاکوال بود 1881های المپیک در سال به عنوان میزبان بازی

در  1889المللی المپیک در سال ی بینتوان در جریان رشوه گرفتن چند عضو کمیتهنشانِ این وابستگی را می 5.است

ای المپیک هین است که تاکنون اغلب بازیکشی المپیک زمستانی مشاهده کرد. نشان دیگرِ این وابستگی اجریان قرعه

ها دیگر و آن هم ها در مکانی معدود از بازیاند و تنها چند دورهدر شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی برگزار شده

ای که این مسابقات در آمریکای جنوبی برگزار شد در برگزار شده است. تنها دورهی جنوبی در استرالیا، ژاپن و کره

 در ریودوژانیروی برزیل بوده است. 6111سال 

 ( حامیان مالی المپیک2

دوستی دهد، حامیان مالی المپیک قصد خیرخواهی و انسانداران نشان میی تاریخی سرمایهطور که پیشینههمان

رویدادی صرفاً به عنوان ابزاری برای صیانت از نظام استثماری و سود خود نگاه  وداران به هر وسیله ندارند. سرمایه

 کنند:های المپیک سودآوری میبه سه طریق از بازی داران حامی المپیککنند. سرمایهمی

 تبلیغاتالف( 

 صدور سرمایه و ایجاد بازار فروش کاالهای ورزشی و غیر ورزشی  ب(           



 استفاده از نیروی کار ارزان و مجانیج(            

 

 بلیغاتتالف( 

ز ا سازی سواچهای حامی مالی المپیک با تبلیغات در المپیک قصد شناساندن خود را دارند. شرکت ساعتشرکت

برگزاری المپیک آتاالنتا برای تبدیل شدن به یک برند معروف و از دور خارج کردن رقبای خود از طریق تبلیغات 

یسان برند. شرکت نداران از هر ترفند قانونی و غیرقانونی برای پیروز شدن در این رقابت بهره میسرمایهاستفاده کرد. 

ی مالی جستون حامو تویوتا در آسیا قرار دارد، و در کنار شرکت بری های بریجستونکه در رقابت تنگاتنگی با شرکت

رونمایی   Kicks از خودروی جدید خود به نام ، برای غافلگیری رقیب خود در حین مسابقاتبود 6111المپیک ریو 

رکت شهای رختکن و میدان مسابقات کشیده شد. داسلر رئیس سیتی به اتاقها در المپیک مکزیکوجنگ کفش کرد.

شدن کاالهای گیری از پیادهملبورن برای جلو 1851ای از مسئوالن بنادر استرالیا در جریان المپیک آدیداس به عده

  1شرکت پوما رشوه داد و در این کار موفق شد.

 فروش کاالهای ورزشی و غیر ورزشی صدور سرمایه و ایجاد بازارب(

ش تری به بازاریابی برای فروالمپیک تثبیت کرد، دیگر نیاز کم هنگامی که یک شرکت خود را به عنوان حامی مالی

ای از جهان گذاری دارد. این امکان هر چهار سال یک بار در گوشههایی برای سرمایهچنین مکانکاالهای خود و هم

 511ادادی ای برای اجاره منازل خصوصی به مسافران است، با قر، که واسطه Airbnbشود. به تازگی شرکت فراهم می

 6166های زمستانی چنین المپیک پاریس و هم 6164توکیو،  6161های تابستانی میلیون دالری حامی مالی المپیک

تواند اقدام به سال و در نقاط مختلف می 11این شرکت به مدت ، طبق این قرارداد 9میالن شده است. 6161پکن و 

 گذاری و فروش خدمات خود کند.سرمایه

 از نیروی کار ارزان و مجانی استفادهج(

برگزاری مسابقات  ،آورندی کارگر بدست میداران به طور روزمره سود خود را از استثمار طبقهعالوه بر اینکه سرمایه

اید. گشبینند، میدارانی که به هر نحو خود را با این مسابقات مرتبط میای سودآور را بر روی سرمایهالمپیک عرصه

کنندگان محصوالت ورزشی است، از نیروی کار ارزان کودکان و زنان در پاکستان و کشورهایی از تولید نایک که شرکت

های برگزاری، از کارگران مهاجر برد. میزبانان این مسابقات برای احداث زیرساختمشابه برای سودآوری خود بهره می

الوه بر این موارد در تمامی مسابقات ورزشی مسئوالن کنند. عکه مجبورند با دستمزد بسیار کم کار کنند، استفاده می

در آمریکا  1881برگزاری، سعی دارند که  نیروهای داوطلب برای انجام دادن کارها را جذب کنند. برای مثال در سال 

ی داوطلبان صورت گرفته است و باعث شده های ورزشی به وسیلههای انجام شده در سازماندرصد از کل فعالیت 61

داران شده است.(. میلیارد دالر سود خالص نصیب سرمایه 15جویی شود.) بهتر است بخوانیم میلیارد دالر صرفه 15

داران به این موضوع این مسئله شاید به چشم خود داوطلبان نیاید اما اهمیت موضوع زمانی است که از منظر سرمایه

 نگاه کنیم.

 های المپیککشورهای میزبان بازی(3

گوناگونی از جمله سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک باعث گرایش یک کشور به تصاحب میزبانی مسابقات المپیک دالیل 

ای های خارجی مانند موتور محرکههای میزبان شدن است. ورود سرمایهترین انگیزهدالیل اقتصادی از مهم شود.می



ا هد خود توسعه دهد. معموالً در کشورهایی که اقتصاد آنتواند اقتصاد کشور میزبان را با توجه به سطوح مختلف رشمی

تواند منجر به رشد در اقتصاد شود. گذاری خارجی میبرد، افزایش نرخ سرمایهدر دوران بحران یا رکود به سر می

ی خارجی شد. در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن میلیون دالر سرمایه 1965توکیو باعث جذب  1814المپیک 

های عمیق بعد از جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم درصد رسید. کشور ژاپن که با بحران 1/19به درصد  1/11از 

هایش فائق آمد بلکه به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. این رویداد کرد با برگزاری مسابقات نه تنها بر بحرانمی

 1899درصد بود از  13ها که پیش از مسابقات گذاریسرمایه توکیو معروف شد. در المپیک سئول نرخ رشدبه انفجار 

 6311ی تولید ناخالص داخلی کره جنوبی از درصد رشد کرد. در نتیجه سرانه 6/34، 3/63، 9/61به ترتیب  1881تا 

پکن  کچنین با برگزاری المپیهم دالر رسید. به این ترتیب کره جنوبی به ببر آسیای شرقی تبدیل شد. 1311دالر به 

 درصد رشد پیدا کرد.  6رشد اقتصادی چین  6119در سال 

-ی نیروی کار محقق گردید. در واقع رشد نرخ سرمایهنباید فراموش کرد که این رشدهای اقتصادی با استثمار فزاینده

کارگر  یشود و تأثیر مثبتی در زندگی طبقهدار کشور میزبان میی سرمایهگذاری خارجی باعث تحکیم و رشد طبقه

توان مشاهده کرد. به طور برزیل می 6111آتن و  6114های به طور واضحی پس از المپیکرا گذارد. این مسئله نمی

ال جهانی فوتبهای مربوط به برگزاری المپیک و جاماعتراضات خیابانی بسیاری را علیه بودجهریو ،  6111در مشخص 

ها آمده های بهداشتی و آموزشی به خیابانمعترضان علیه کاهش بودجهها شاهد بودیم که در آن 6119و  6111در 

 یتواند باعث افزایش میزان اشتغال طبقهمیزبانی می ،تنها در برخی موارد و آن هم به صورت موقت و کاذب بودند.

 کارگر شود.

اخیر  یاهپی برد که در سال مسابقاتی رقابت سنگین برای کسب میزبانیِ چراییِتوان به می ،با توجه به مباحث فوق

کشور  ریدادولت سرمایهچنین این مسئله را که هم ی المپیک منجر شد.المللی بیندهی به مسئولین کمیتهبه رشوه

ه کنند و نه برای ایجاد شرایطی کاقدام به کسب میزبانی می دارانسرمایه سودآوریی تثبیت و توسعهمیزبان به هدف 

 توان فهمید.تر میمنجر شود،  روشنها انسانبه بهبود زندگی 

 پارالمپیک

شود. های المپیک برگزار میی چند هفته در شهر میزبان بازیهای پارالمپیک هر چهار سال یکبار به فاصلهبازی

-یاستسی پیدایش این مسابقات تعداد باالی معلولین به جامانده از جنگ جهانی دوم بود. این معلولین قربانیان زمینه

ی نفوذ خود برای کسب سود بیشتر بودند. معلولین تا پیش از این به ترش حوزهداران برای گسهای طیقاتی سرمایه

ها این کارگران بایستی تمام وجود فروختند. در حین جنگداران میعنوان کارگر بایستی نیروی کار خود را به سرمایه

ای هبخش بازیدر همانطور که کردند. داران قربانی میسود بیشتر سرمایهخود یا بخشی از اعضای بدن خود را در جهت 

ای برای پوشاندن تضادهای درونی خود است و این کار را داری همیشه به دنبال وسیلهالمپیک گفته شد، نظام سرمایه

نی دوم را نیز در جهت جها المپیک پس از جنگی مسابقات پاردهد. برگزاردر قالب کادوها و شعارهای لوکس انجام می

ستی دوستی و حقوق بشر که کشورهای امپریالینوع  شعارهای  پوشاندن جنایات کشورهای امپریالیستی باید تفسیر کرد.

. برگزاری چنین مسابقاتی جزئی از  احیاء نددار شده بودداعیه دار آن بودند، در اثر جنایات انجام شده در جنگ خدشه

اهمیت دادن به معلوالنی که خود  شکلِنهان کردن آثار وحشتناک جنگ بود که خود را در برای پ ظاهر لوکسیچنین 

مسئولین دولتی کشورها از این منظر، چنین رویدادی را داد. بوده است، بروز می باعث معلولیتشانداری سرمایهنظام 

ی را ها هر رویدادکنند. آنمنظر نگاه نمی ای از اینداران به صورت منفرد به هیچ پدیدهبه فال نیک گرفتند اما سرمایه



 المپیک را از این جهت نیز بررسیانگارند. بنابراین باید مسابقات پارمطلوب یا نا مطلوب می ،صرفاً از جهت سودآوری

 کنیم.

دون ب ی توانبخشی برای بهبود عملکرد در زندگی روزمره استفاده کردند.معلولین در ابتدا از ورزش به عنوان وسیله

ود. همان شها میشک ورزش تفریحی و توانبخشی باعث بهبود در زندگی معلولین و حتی افزایش امید به زندگی در آن

داران در امان نیست. بنابراین طور که گفتیم هیچ رویدادی در عصر حاضر از قرارگرفتن در چارچوب سودآوری سرمایه

المپیک  المپیک نیز مانند مسابقاتقابتی تبدیل شد.  مسابقات پاری رورزش توانبخشی و تفریحی معلوالن نیز به ورزش

ت. داران شده اسبه دلیل ماهیت رقابتی خود و بیگانه با اهداف انسانی ورزش تبدیل به ابزاری برای سودآوری سرمایه

ت آوردن سود های معلول را درگیر رقابت با همدیگر برای بدسداران است که انساناین اوج وقاحت و پستی سرمایه

حت و غمگین است را در رقابتی قرار دهیم که اکنند. در نظر بگیرید که یک فرد معلول که به دلیل نقص عضو نارمی

در صورت شکست بایستی ناراحتی باخت خود را عالوه بر نقص عضو تحمل کند. از طرفی دیگر در رنکینگ شمارش 

المپیک را در جدولی یکسان با ورزشکاران المپیک محاسبه کنند های ورزشکاران پارها حاضر نیستند که مدالمدال

ند اها تمام وجودشان را در راه سودآوری سرمایه قربانی نکردهگویی نمایندگان سرمایه از این ناراحت هستند که چرا آن

 ! استشده و یا ناراحتند که نقص عضوشان مانع از به کارگیری تمام توانشان در جهت سودآوری سرمایه 

 گیرینتیجه

ها به همدیگر شوند و خود این ها و انسانمسابقات المپیک برخالف شعارهای اولیه نتوانستند باعث نزدیکی ملت

ای و در اوج آن مسابقات المپیک در داری تبدیل شدند. ورزش حرفهمسابقات به جزئی از ساختار طبقاتی عصر سرمایه

ش ی گستربرندهچون المپیک عالوه بر کارکردشان به عنوان پیشمسابقاتی هم 9تقابل با اهداف انسانی ورزش قراردارند.

از  کنند. به عبارت دیگرداری نیز عمل میهای نظام سرمایهسرمایه، به عنوان پوششی لوکس برای پنهان کردن جنایت

را  ی کارگرر طبقهشوند و از طرف دیگر جلوی رشد آگاهی طبقاتی دطرفی منجر به گسترش استثمار کارگران می

تولید  یو گذار به شیوه داران استداری که مبتنی بر افزایش سود سرمایهی تولید سرمایهانحالل شیوه با گیرند.می

رزش همگانی ، وباشندی آن میداری وتثبیت کنندههایی که حاصل نظام سرمایهلغو تمام تبعیضدر کنار  سوسیالیستی،

    ای خواهد شد. ها جایگزین ورزش حرفهانسانبرای تندرستی و شادابی 

1 Baron Pierre de Coubertin 

ها ی آنفلسطینی که عمده 3511 وقایع،در خالل این  رفته است.گ 1891تا  1891های این گروه نام خود را از وقایع سپتامبر سیاه اردن در خالل سال 6 

  غیر نظامی بودند، کشته شدند و از این جهت  این واقعه به سپتامبر سیاه معروف شده است.
3 Juan Antonio Samaranch  
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