
جام جهانی فوتبال و بازی جهانی کارگران

شاعری آلمانی جمله ای دارد به این مضمون »انسان وقتی بازی میکند به واقع انس�ان اس�ت«. دیگ�رانی

نیز خود زندگی را به یک بازی تشبیه کرده اند، البته بازی که واقعی اس��ت و قواع��د خ��اص خ��ود را دارد.

یکی از بازی هایی که توانسته در این زمانه بیشترین توجه را به خود جلب کند بازی فوتبال است. 

فوتبال به نوعی همزاد و وابسته به گسترش سرمایهداری صنعتی بوده اس�ت. هم�ان طور ک�ه انگلس�تان

نقاط دیگر به و گرفته شکل آنجا در آن پابهپای نیز فوتبال بود، صنعتی سرمایهداری تولید شیوهی مهد

جهان گسترش یافت..

بازی های جام جهانی فوتبال در کشور قطر در حال برگزاری است. این دوره از مسابقات همراه با حواش�ی

از یکی اس�ت. ک�رده نمای�ان بیش�تر خ�ودش از ب�یرون ب�ا را س�بز مس�تطیل ارتب�اط ک�ه بودهاست خاصی

مهم ترین ویژگی های این دوره آشکار شدن یکی از دروغهای جهان سرمایه بود. دروغی که سالیان س��ال

دم ودستگاه تبلیغاتی سرمایه داری به خورد مخاطبان خود می داد: »ورزش را نباید سیاسی کرد.«

سیاسی نبودن ورزش البته تا جایی است که من�افع امپریالیس�م در خط�ر نباش�د، هم�انطور ک�ه دی�دیم

کشورهایی که زیر چتر امپریالیسم آمریکا هستند، تیم فوتبال روس�یه را از مس�ابقات جام جه�انی تح�ریم

کردند. دلیل این تحریم را حمله ی روسیه به اوکراین عنوان کردند. در ص�ورتی ک�ه اگ�ر خ�وب ب�ه نقش�ه

گسترش ناتو دقت می کردیم متوجه می شدیم که این زیاده خواهی ناتو بود که خود را تا پشت مرزه��ای

روسیه رسانده و به شکل گیری همه جانبه ی فاشیسم در اوکراین کمک کرده بود.

البته این تحریم را باید نشانه این دانست که نه تنها فوتبال سیاسی است، بلکه مسائل بسیار کوچک تر

س�رمایه داران و و بی اهمیت تر از فوتبال نیز در جهان س�رمایه حام�ل سیاس�ت هس�تند. پس زم�انی ک�ه

امپریالیست ها می گویند »ورزش را نباید سیاسی کرد« منظورشان این است که »ورزش را نباید ب�ر علی�ه

ما سیاسی کرد«.

مسئله ی دیگری که در رسانههای سرمایه داری بازتاب داشت مسئله ی ضایع شدن حِق ک�ارگران در فراین�د

ساخت پروژه های مربوط به جام جهانی در کشور قطر بود. همراه با این موج رسانه ای ع��ده ای از چهره ه��ا

یا همان سلیبریتی ها هم بحث تحریم این دوره از مسابقات را ب�ه خ�اطر دف�اع از حق�وق ک�ارگران مط�رح

کردند.

 در قط�ر اعالم ک�رد، ب�ه2022 فیفا رأی خود را مبنی بر برگ�زاری ج�ام جه�انی 2010پس از این که در سال

منظ�ور ب�دین ش�د. ب�زرگ پروژهه�ای اج�رای ب�ه مجب�ور قط�ر کشور الزم، زیرساختهای وجود عدم علت

کارگران مهاجری که عمدتًا  از شبه قاره هند بودند به قطر مهاجرت کردند. در ط�ول اج�رای این پروژه ه�ا،



مه��اجر در فراین��د6500طب��ق گزارش��ی ک��ه روزنام��ه گ��اردین منتش��ر ک��رد، ح��دود   نف��ر از این ک��ارگران

ب�درفتاریهایی ک�ارگران با دیگر ادعاهای بر بنا همینطور دادهاند؛ و دست از را خود جان ساختوسازها

صورت گرفته است. این گزارش ها با آن چه دولت قطر ارائه می دهد تفاوت بسیار زیادی دارد.

این که اشخاص تحریم کننده برای تسکین وجدان های معذب خود دست به چ�نین اق�دامی می زنن�د ی�ا

ایج��اد را تفاوتی هیچ غایی سطح در است، قطر دولت گذاشتن فشار زیر برای سیاسی اقدام یک حاصل

نمی کند. باید توجه داشت که چنین واکنشهای حقوقی هیچ ره آوردی ب��رای ک��ارگران و مب��ارزه طبق��اتی

ندارد و هم س�ویی ب�ا این جریان ه�ای حق�وقی، افت�ادن در دام�ان ارباب�ان چ�نین پروژه ه�ایی اس�ت. این

بی سودِی مسائل حقوقی برای کارگران را باید در خود موضوع شدن مسئله ی »حق« جست وجو کرد.

ب��ه رس��میت ش��ناختن حق��وق عم��ومی انس��ان اولین ب��ار در عص��ر س��رمایه داری و توس��ط دولته��ای

سرمایهداری ظاهر می شود. بنی�ان دولت س�رمایه داری ب�ر اس�اس جامع�ه م�دنی اس�ت. ک�ارگر ن�یز عض�و

جامعه مدنی است؛ یعنی فردی که پی گیر منافع خصوصی اش اس�ت، پی گ�یرِی این من�افع، او را ب�ا دیگ�ر

س�ندیکاهای ک�ارگری ب�ه عن�وان مجموعهه�ایی ک�ه افراد جامعه مرتبط می کند. شکل گیری اتحادیه ه�ا و

وظیفه ی دفاع از اعضای خود درون چارچوب ساختاری جهاِن سرمایه را بر عهده دارند این گونه می ت��وان

فهم کرد. دفاعی که هیچ گاه از بین برنده ی تضاد بنیادین ک�ار و س�رمایه نیس�ت و ب�ه اس�تثمار ک�ارگران

پایان نمیدهد. هرچند یکی از عواملی که وض�عیت ک�ارگران ی�ک کش�ور س�رمایه داری را نس�بت ب�ه ی�ک

کشور دیگر به ظاهر بهتر می کند وجود همین سندیکاها و اتحادیه ه�ا اس�ت؛ موجودیت ه�ایی ک�ه خ�وِد

جامعه ی مدنی سرمایه داری اسباب خلق و به رسمیت شناختن آن ها است.

اما قوانین در کشورهای مختلف سرمایه داری بنا بر ویژگی های تاریخی، سیاس�ی، جغرافی�ایی و ... آن ه�ا

 ب�ه اس�تقالل رس�ید. پی�دا1971متفاوت است. کشور قطر در ابتدا مستعمرهی انگلستان بود و در س�ال 

ش�تاب گ�رفتن گس�ترش مناس�بات س�رمایه و انباش�ت شدن منابع عظیم گاز درون مرزه�ای قط�ر عام�ل

 میلیون نفر است، که بنا به همان3سرمایه در این شبه  جزیره بوده است. امروز جمعیت قطر نزدیک به 

میدهند. تشکیل کارگران در واقع یا مهاجران را قطر جمعیت بیشتر سرمایه، عظیم حجم

از این رو وضعیت کارگران در کشوری که دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم با هم دستی آمریکا اختراع شد

را نباید با کشوری دیگر که مبارزات کارگری در آن، ق�دمتی ب�ه درازای خ�ود ت�اریخ س�رمایه دارد مقایس�ه

کرد.

حتی در همان کشورهایی که در ظاهر وض�عیت ک�ارگران به�تر از ک�ارگران مه�اجر قط�ری اس�ت، مم�ات و

حیات دولت سرمایه داری آن کشور به استثمار کارگران هم��ان کش��ور و ک�ارگران دیگ��ر کش��ورها وابس�ته

است. می توان گفت اگر روزی قرار باشد حق کارگران رعایت شود، باید پایان شیوه ی تولید سرمایه داری

را جشن گرفت که البته این موضوع بحث دیگری است که ب�ا مان�دن در چارچوب ه�ای س�رمایه و مط�رح

کردن مسئله حق متفاوت است.



می توان از مطرح کنندگان و دفاع کنندگان از حقوق کارگران قطری این را پرسید: در کجای جهان سرمایه

است؟ نشده خورده کارگران حق

حقوق بشر به طور عام و حقوق کارگران، زنان و ... جزء دال های گفتمانی سرمایه داری است؛ دالی که در

کنار مفاهیمی چون آزادی، دموکراسی و ... مجم�وعه ای از جه�ان مفه�ومی را ب�رای معناس�ازی ب�ه جه�ان

چ��ون اس��ت. س��رمایهداری ای��دئولوژی پوش��اندن عم��دهاش ک��ارکرد ک��ه میکن��د ف��راهم س��رمایهداری

سرمایهداری در اساس بر بهره کشی انس�ان از انس�ان، ی�ا به�تر بگ�وییم، س�رمایه داران از ک�ارگران اس�توار

است.

کارکرد دیگر این دال ها برای زیر فشار گذاشتن هر موجودیتی است که بنا بر هر دلیلی سیاست هایش با

سیاست های امپریالیسم آمریکا هم خوانی ندارد. در واقع می توان گفت چنان چه کشوری بخواهد کمی از

طرح های امپریالیستی آمریکا خارج شود، دستگاه عظیم رسانه ای سرمایه داری دس��ت در انب��ان مفه��ومی

خود ک�رده و چ�نین دال ه�ایی را ب�یرون می کش�د. دال ه�ایی ک�ه در انته�ا هم ب�ه هیچ داللت مشخص�ی

نمی رسد. می توان برای نمونه وض�عیت حق�وق بش�ر ب�ه ط�ور کلی و قض�یه ت�رور خاش�قچی در عربس�تان

سعودی و برخورد رسانه های غربی را از نظر گذراند.

ما چرخش های سیاسی دولت مردان قطر در خصوص اتفاق�ات سیاس�ی، از هم�راهی ت�ا رودررو ش�دن ب�ا

نقشه های امپریالیسم در منطقه را دیده ایم. از دفاع از بهار عربی و حمایت از مخالفان قذافی تا حم�ایت

از براندازان نظام سوریه و پشتیبانی همه جانبه از مخالفان اسد و بودن در جبهه ی عربی ضد یمن ت�ا ب�ه

مشکل خوردن در روابط  خود با عربستان و برگشت قطر به سمت مواضع ایران در خصوص این اتفاقات

آشنا هستیم.

می توان نتیجه گ�رفت دال »ح�ق ک�ارگران« هنگ�امی ک�ه از رس�انه هایی پخش می ش�ود ک�ه ب�رای تحق�ق

نقشه های خود نه تنها حق کارگران را می خورند، بلکه از ریختن بمب بر سر انسان های بی دفاع نیز اب��ایی

سوء استفاده از نام کارگران نیست. ندارند، چیزی جز

یک با راه یک تنها میزنند، کارگران حق از دم صاف دلهایی با اما ناآگاهی روی از آنانکه و کارگران برای

ش��ناخت دال ه��ای گفتم��انی س��رمایه داری اس��ت. دال ه��ایی ک��ه پیش ش��رط می مان��د. پیش ش��رط راه،

ی�ا مس�یری هم دوگانه های ک�اذبی چ�ون اس�تبداد/ آزادی، دموکراس�ی/ دیکت�اتوری و ... برمی س�ازد. راه

تاکتیکه�ای اس�تراتژیها و ک�ه بازیای است. کارگری جهانی انقالب خلق بازی در شراکت که دارد وجود

خاص خود را دارد و این تنها بازی ای است که در عصر سرمایه داری می تواند انسان را ب�ه راس�تی انس�ان

کند و به فرایند انسان شدن ختم می شود و الغیر. 


