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 مقدمه

های مختلف های تجویزی دول ترین سیاس یکی از مهمبه دو دهه است  که  نزدیک

ویژه هر از چندگاهی بوده اس . بههای فوتبال سازی باشگاهخصتوصتیدر ورزش ایران 

ویژه استتللال و پرسوولی  بههای فوتبال های ارزی کلان باشتگاهها و جریمهکه بدهی

 حل کارآمدعنوان راهبه نیزها به بخش خصوصی ، واگذاری آندیابمیای رسانهانعکاس 

های عظیمی که افتد. بدهیها میپیشتتتگیری از اتلان منابا مالی دوباره بر ستتتر زبان

های ایرانی و برخی از کشتتتورهای جنور در نظم جدید جهانی اگرچه خاص باشتتتگاه

 یدلال یاست  اما در اصل ریشه در تیییر مناسبا  حاکم بر فوتبال جهان دارد. پدیده

های کفایتی مدیرانِ منصورِ مالک باشگاهلود فوتبال تجاری اس ( و نیز بی)که خود مو

های مالی زیادی را در جریان زیان ،پرسوولی  و استللال یعنی وزار  ورزش و جوانان

کند. همچنین دستتتتمزدهای نجومی و عمومی تحمیل می ینلتل و انتلالا  به خزانه

برد. تمامی این ها را بالا میباشتتگاه یاداره یفستتاد نهادینه در فوتبال ایران هم هزینه

 شود. منابا و اموال عمومی پرداخ  میمحل ها از هزینه

ها به اشتتخاص حلیلی و حلو ی ستتازی و واگذاری باشتتگاهخصتتوصتتی یتاریخچه

سال  انون استتاستتی در   44های کلی اصتل حل کارآمد به ابلاغ ستیاست عنوان راهبه

آهن استتتللال اهواز، راه، باشتتگاه  دیمی  ستتهآن  ینتیجه گردد که درباز می 1834

یز ها نبه بخش خصوصی واگذار شدند. اما سرنوش  این باشگاه ،تهران و داماش گیلان

ابلاغ این اصتتل خصتتوصی شدند،  یکه در نتیجه بستیاری از صتدها شترکتی همچون

ا های  نابودی آنافتادن به دام مشتتکلا  فراوان ا تصتتادی، اختلاس، بدهکاری و در نه

 بود. 

های فوتبال تیم یخصوصی در اداره-دولتی یگیری دوگانهموجب شتکل رونداین 

شود. شتده است  که در آن مدیری  دولتی بد و مدیری  خصتتوصتتی کارآمد تللی می

ها به اشخاص حلیلی یا حلو ی خاص نیز از سوی تمایل برای واگذاری باشتگاه یکفه
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به طور و نیز تولید علم  ،یخبررسان یهاحوزهها و ی ، رسانهمدیران و مستوولان حاکم

ن تریکه وزیر ورزش و جوانان ایران یکی از مهمطوریشود بهمداوم تلوی  و تبلیغ می

ستازی پرسوولی  و استللال عنوان فوتبال را خصتوصتی یحوزه 99های ستال برنامه

 کرده اس .

 

 فوتبال« سازصنعت پول»

فوتبال و حاکم شدن منطق مبادلا  پولی و مالی که همزمان با افزایش شدن تجاریبا 

محبوبی  آن در ستتطج جهان بود، ستتودهای کلانی به فوتبال ستترازیر شتتد. پخش 

ستتتازی فوتبال بود که فوتبال و جریان هواداری را به فراتر تلویزیونی انللابی در جهانی

جاری را به آن جلب کرد. این فرآیند ها و برندهای تاز مرزهای ملی برد و توجه کموانی

ها برای کسب درآمد ای و این کموانیهای رسانهموجب همدستی آشکاری میان بنگاه

از فوتبال شتتد. تلاش صتتاحبان ستترمایه و برندهای تجاری برای تبلیغ با استتتفاده از 

ها از لحاظ مالی گشتت  و های فوتبالی موجب  درتمند شتتدن باشتتگاهفوتبال و ستتتاره

را  ری بالاتها و بازیکنان از طریق دستتتمزدهار اب  برای در اختیار گرفتن ستتتاره ملاًع

 بیستتتتمی پایانی  رن دههاز دو شتتتکل داد. در نهای  هجوم نولیبرالیستتتم به ورزش 

آن  گیریهای شتتتکلبا ماهی  و ریشتتته فوتبتال را وارد دوران جدیدی کرد که کاملاً

ها، ستتلب مالکی  طبلا  پایین از زدایی از ستتتارهمتفاو  بود. تیییراتی که به ستتو ه

ها به مدارس فوتبال و راندن آنرف  به شتتمار میورزشتتی کارگری  که زمانیفوتبال 

د نها در مدارس فوتبال کشتتورهای جنور، تیییر فرآیکشتتی از فوتبالیستت پولی، بهره

عنوان یک اصتل رستتمی و کننده، پیدایش دلالی بههواداری و تبدیل هوادار به مصترن

ام . تولد مفهوم نوینی به نشدمالی منجر  یگرایی و فستاد افستارگسیخته انونی، نخبه

دستتتیابی به آن دستتترستتی به منابا مالی بود  یکه لازمه« ایفوتبال علمی و حرفه»

 گون ساخ . خودِ بازی فوتبال را نیز دگر
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 دولتی -خصوصی یهای فوتبال ایران و دوگانهباشگاه

موازا  این تیییرا  در ستتطج جهان، فوتبال ملی و باشتتگاهی ایران نیز وارد دوران به

در سکون نسبی  تلریباً 06 یدر دهه 75جدیدی شتد. فوتبال ایران که پ  از انللار 

چون پرسوولی  و استللال که پیش  هاییجانی تازه گرف . باشتگاه 56 یبود، در دهه

میان   75ها پ  از انللار کردن منابا و داراییملیاز انللار خصوصی بودند، در روند 

دولتی و خاص چرخیدند و در نهای  به مالکی  وزار  ورزش شتتتبتهچنتدین ارگتان 

ا ت هایی بود که از دوران پیش از انللاردرآمدند. تراکتورستتازی تبریز یکی دیگر از تیم

های ستتیاستتی و برداریبهرهدر بدو امر، شتتد. به صتتور  دولتی اداره می  95ستتال 

  دولو در نتیجه  ه بودا تصتادی از فوتبال موجب جلب توجه بخش دولتی به آن شد

و  عهده گرف ربهای کشور را گذار اصلی حمای  از پرطرفدارترین تیمعنوان سرمایهبه

 .داش داری زیرنظر دول   رار امور باشگاه یتمامی اداره

ن شمار ایهای بیهزینه بلکهسود حاصل از گردش مالی این دو تیم  با این حال، نه

منابا عمومی  ها را از محلها نیز این هزینهآنو ها تحمیل شتتتد بر دول ها باشتتتگاه

 .  اندتأمین کرده

ولان ئمستتتانتخار مدیران و  ی رواج دلالی و غیردموکراتیک بودن رونددر نتیجته

ه کاس  دستمزدهای بالا و ار ام نجومی ای حاکم شد چه بر فوتبال حرفهآن ها،باشگاه

تنها هیچ نستتبتی با شتترایت ا تصتتادی حاکم بر ایران ندارد بلکه با معیارهای ستتلف نه

ایِ متعارن جهان نیز دستتتمزدی نستتب  به کیفی  باشتتتگاه و لیت در فوتبال حرفه

ا هها میلیوناین باشتتگاه ،. در جریان نلل و انتلالا  هر فصتتل فوتبالان استت ناهمخو

ها و نهادهای س  که ارگانکنند و این در حالیدلار هزینه بر منابا عمومی تحمیل می

بهداشتت  و درمان، آموزش، محیت زیستت ، ورزش  یرستتانی در حوزهدولتی خدم 

 های فرهنگیغیر از بخشداره امور کشور بههای اتامین تمامی هزینه همگانی و تلریباً
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مردم روبرو  ا با مشتتتکل منابا مالی و ارز برای تامین رتتتروری ،خاصایدئولو یک  –

 هستند. 

مختلف که ماه گذشتتتته  یها در چند پروندهها و جریمهبتدهی  ،مثتال عنوانبته

 . از دلار بوده اسمیلیون  دوها ملزم به پرداخ  شدند بیش از تعیین تکلیف و باشتگاه

بازیکن استتتتللال و  7ستتتوی دیگر در فصتتتل فوتبالی جاری دستتتتمزد  رارداد فلت 

ها )شتتروع عجیب راید در فوتبال ایران برای افزایش دوباره پرستتوولی  بدون آپشتتن

 میلیارد تومان اس . 06دستمزدها( 

کار و فکاذر و شکننده(، کنترل ااگرچه ) های فوتبال در ایجاد همبستگیپتانسیل

از سوی ه اس . بودتوجه ساختار سیاسی همواره مورد ،اذهان و همچنین نمایش ا تدار

برداری از احستتاستتا  جمعی  هواداران باشتتگاه یا رویداد ورزشتتی خاص بهره دیگر،

 شتتانطباهای بارها برای تحمیل ستتیاستت تواند دستتتاویزی برای مدیران باشتتگاهمی

یر  گویی در میاگیری و شتفافی  و پاس تصتمیم باشتد که با فرایندهای دموکراتیک

به نفا از فوتبال و محبوبی  آن  نیز در ستتتطج کلان علاوه بر آن،  کتامتل  رار دارد.

یی و گرا. رواج منطق بازار، مصرنشودبرداری میبهرهولیبرالیسم و منطق سیاسی آن ن

  هواداران نسب عظیمجمعی   از عشق برداریبهرهتمامی روندهای نولیبرالی با  تللین

 تر اس . الوصولبه تیم سهل
عنوان نهادی عمومی و مستلل از دول  تعریف ها بهاگرچه طبق  وانین، فدراسیون

های فدراستتتیون فوتبال نیز بر عهده دول  استتت . هزینهمین أتاند اما در ایران شتتتده

ل باز فوتباتیم ملی ستتترمربی  یترین خستتتار  فوتبال به منابا عمومی به پروندهتازه

گذاری را شتترک  ستترمایه وی میلیون یورو از دستتتمزد پرداختی به  دوگردد که می

تامین اجتماعی )شستا( پرداخ  کرده اس . به عبار  دیگر از جیب و اموال کارگران 

اجتماعی مین أتاین هزینه انجام شده اس . این اتفاق در شرایطی رخ داده که سازمان 
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 یشتتدگان زیرمجموعهاز ارائه خدما  کافی و وافی و مناستتب به بیمههمیشتته ناتوان 

 اس . بوده خود 

رسد، یعنی الزام به های ا تصتادی ایران میستویِ دیگرِ این رویدادها به ستیاست 

های فوتبال به اشتخاص حلیلی و حلو ی ستازی و واگذاری باشتگاهاجرای خصتوصتی

و پ  از ابلاغ این اصل به اجرا   36دهه  انون اساسی. این سیاس  از  44طبق اصتل 

های دول  و با نام کاستن از هزینه ایتعدیل ستاختاری گستترده یدرآمد و در نتیجه

ستازی آن، چند باشگاه فوتبال به بخش خصوصی واگذار شدند. استللال اهواز، کوچک

این  یتیمی بودند که خصتوصتی شدند اما نتیجه  ستهآهن تهران و داماش گیلان راه

 ی هر سهها، آشفتگی در ادارهسازی چیزی جز افول اوراع ا تصادی باشگاهخصتوصی

 تیم، اختلاس و در نهای  نابودی باشگاه نبود. 

های مورد توافق حامیان نولیبرالیسم را در مورد کارآمدی بخش یعنی حتی اگر فرض

 نیا اس .در ایران چیزی جز شکس  نبوده  آن یخصوصی بوذیریم باز هم تجربه

 هک بوده همراه یجهان سطج در یبرالینول یهااس یس شکس  با سو کی از شکس 

های بودگیبه خاص گرید یسو از و شد انینما 0663-0665 یمال بحران از ژهیوبه

عنوان یک کشور پیرامونی در نظام جهانی و جوامعی چون ایران یعنی  رارگیری به

 یافته در تمامی ساختارهای جامعه. فساد سیستماتیک رخنه

های ها اتلان داراییدولتی باشگاه یاین اس  که هم اداره ی حاررنوشتته مدعای

ستتازی عمومی و مردمی و ناهمخوان با رویکردهای دموکراتیک استت  هم خصتتوصتتی

سازی داری و اداره فوتبال باشتد. چون خودِ خصتتوصتتیتواند بدیل مطلور باشتگاهنمی

کننده تولیدهای عمومی توست ا لی  طبله بالا و تصتاحب دارایی یپیشتاپیش نتیجه

همان روند و  یها به بخش خصتتوصتتی ادامهباشتتگاه ینابرابری استت  و ستتوردن اداره

همچنین بتا فرض درآمتدزایی برای همتان ا لیت  موجب ستتتلب مالکی  هواداران از 

 شود.کننده و تولید فساد مالی میباشگاه و تللیل هوادار به مصرن
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 داری خصوصی های درونی باشگاهتناقض

ورزشتی جمعی اس ، تشکیل تیم و تلسیم واایف و همراهی جما با ملررا  فوتبال 

لی در دهد، به همین دلیل ستتایمون کریچبازی ماهی  جمعی بودن آن را نشتتان می

ب با آن فرم ستیاسی متناس« کنیمکنیم و تی به فوتبال فکر میبه چه فکر می»کتار 

ا هواداران هستند که به فوتبال داند. از سوی دیگر در وا ا این جمرا سوسیالیسم می

کنند. به عبار  دیگر فوتبال بدون های مالی عظیم را ایجاد میدهند وگردشمعنتا می

 Fair بتتازی جوانمردانتته»هواداران یعنی هیچ.  وانین بتتازی فوتبتتال بر طبق مفهوم 

Play»   و رعای  عدال  ایجاد شتده است  و حرور داور در زمین بازی نشانگر اهمی

در کتار  تونی میستتون مورخ انگلیستتی یع عدال  استت . همچنین به گفتهمورتتو

«Association Football & English Society» باشتتگاه  یخود کلمه(club) 

کنتتد. تونی کتتالینز دیگر مورخ بتا خود نوعی تعلق اجتمتتاعی برای هواداران ایجتتاد می

دهد نخستتتین نشتتان می «Sport In Capitalist Society»انگلیستتی در کتار 

اند. هتای ورزشتتتی فوتبال را بازیکنان، دانشتتتجویان و کارگران ایجاد کردهبتاشتتتگتاه

ها نیز از همین  اعده پیروی کرده و ورود فوتبال به ایران و تشتکیل باشگاه یتاریخچه

 های فوتبال مردمی بودند. ترین تیم دیمی

سازی ایران مورتوع خصتتوصی های نولیبرالی در ا تصتاداز زمان اجرای ستیاست 

های دول  بوده اس . از یک سو دول  خود های فوتبال یکی از مهمترین چالشباشگاه

دار اصلی و کلان کشور مالک دو تیم پرطرفدار و مهم فوتبال اس  و از عنوان سرمایهبه

هتای دیگر بته بخش خصتتتوصتتتی بتا نام واگذاری ستتتوی دیگر در پی واگتذاری تیم

ر بالا د یکردن ا لی  طبلهبرای سهیمجا که در این .خود مردم است  بهها ولی ئمست

دار و مالک منفرد به مفهوم سرمایهاز جعلی  یتفسیر شتاهد های عمومی کشتورثرو 

داری انگلستتتان و . تجویز این الگو ملهم از تیییرا  مدل باشتتگاههستتتیم مفهوم مردم
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رغم افزایش تعداد مالکان چند باشگاه اروپایی دیگر اس . اما موروع این اس  که علی

های فوتبال، ورود بخش خصتوصتی و صاحبان سرمایه به آن در تراد میلیاردر باشتگاه

 اس .شده آن  تباهیهای فوتبال و موجب اساسی با ریشه

هم ها فراباشگاه یهای بخش خصوصی برای ادارهیکی از نتاید منفی ورود سرمایه 

 . به عبار  دیگر اگرعملاً نابرابرند هایی استت  کهباشتتگاهکردن شتترایت ر ابتی میان 

 (اکنون چنین نگاهی وجود داردگونه که )همان تللی کنیم« بازار»مسابلا  فوتبال را 

ی هایی که دسترسبر رار سازد. باشگاه تعادلیوجود ندارد که  نامرئی در این بازار دس 

ها و استتتتعدادها را جذر خواهند کرد و نمایش تر دارند ستتتتارهه منابا مالی بیشبت

تر به راحتی و های رتتعیف درتمندتری خواهند داشتت . در طرن دیگر میدان باشتتگاه

دهند می تن یداهای خودکار حذن خواهند شد یا مجبورند به  واعد وابستگی و بدهی

 ر اب  با ی بمانند. یتا عرصه

 سودآوری باشگاه وگر مربوع به ترتاد روندهای دموکراتیک با ترتتمین تنا ض دی

م با گسترش نولیبرالیساس  که میان تراد ذاتی  این تنا ض مشابه ستود مالک اس . 

خصتوصی باشگاه تابا افزایش سود و سرمایه  ی. ادارهاست جواما  ستازیتیکدموکرا

لتی باشگاه دول  اعرای هیا  طور که در اداره دومالک اس  نه خواس  هوادار. همان

داری کند، در شتتتیوه باشتتتگاهمدیره و مدیران را بر استتتاس مصتتتالج خود انتخار می

ره مدی  أهیخصتوصتی نیز این موروع تابا ترمین افزایش سود مالک اس . اعرای 

گویی در  بال هواداران پاستت  گونهغیردموکراتیک و غیرشتتفان و بدون هیچ یدر روند

. مجموع این فرآیند به شتتد  فستتادزا استت  و به راحتی به رشتتد شتتوندانتخار می

های ایرانی هم عینی آن را باید در باشتتتگاه یزند. نمونهدلالی نیز دامن می یپتدیتده

ها باز های مشکوک و اختلاسدولتی و هم خصتوصتی دید که راه را برای ورود سرمایه

رزش وولان ئمسپرتکرارترین عبارتی که از زبان که شرایطی اس  در این همه کند. می

 شود این اس  که تیم متعلق به هواداران اس .و فوتبال در ایران شنیده می
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 هایپیشتتین استت ، به ماهی  باشتتگاه تنا ض ی منطلیکه ادامه یتنا ض دیگر

 که موجب تیییر جریان هواداری شتتتدهگردد بازمیفوتبال با روند جاری حاکم بر آن 

رویدادهای باشگاه  یبدیهی اس  که با واگذاری باشگاه به بخش خصوصی همه .است 

گیرد. مالک و دلال هستتند که بر تصمیما  سترمایه و ستود  رار میمنافا ثیر أتتح 

 گذار اس  نه ررای سود سهامدار و سرمایهمین أتدارند و اولوی  امور با ثیر أتباشتگاه 

و توانمندی هواداران نستتتب  به امور ثیر أتحذن  هوادار. این امر در دراز مد  موجب

کنند کنندگان تللیل پیدا میشود. در طی این فرآیندها هواداران به مصرنباشتگاه می

حصولا  و م ورزشگاه  بلیکه فلت خریدار تماشتای بازی پخش تلویزیونی  اینترنتی، 

 باشگاه همچون لباس و پرچم هستند.

الایام توست ه در کشورهای اروپایی که از  دیمفروش باشتگاه به صتاحبان سترمای 

شده موجب سلب مالکی  هواداران از باشگاه شده و در نتیجه سهام هواداران اداره می

که پ  از فروش باشگاه منچستر طوری. بهاس  های بسیاری را در پی داشتهناررایتی

 که دیگر هیچ اثرگذاریینمالکوم گلیزر، هواداران از ا ،دار امریکایییونایتد به ستتترمایه

 شد  ناراری هستند.بهبر تصمیما  باشگاه ندارند 

های اما مورتتوع مهم دیگر که به مو عی   ئوپلتیکی کشتتورها و اجرای ستتیاستت 

گردد جایگاه ایران در نظام جهانی استتت . مو عی  پیرامونی ایران و نولیبرالی بتاز می

های آن حاکم اس ، ل و بر باشگاهفستاد ستیستتماتیک شرایت مشابهی را که در برزی

خصتوص که ا تصتاد غیرمولد ایران وابسته به نف  اس . در برزیل آورد. بهوجود میبه

های با ها همچون شتترک که به موجب آن باشتتگاه 1«پله»تصتتویب  انون معرون به 

فوتبال  رار گرفتند و  ینظار  اتحادیه یمحدود خصتوصی خارج از حوزهولی  ئمست

                                                      

های پیشتتین فوتبال برزیل که در زمان ریاستت  جمهوری کاردوستتو و اجرای ستتیاستت  ی. ستتتاره1 

 نولیبرالی، وزیر ورزش برزیل بود.
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 ای ا تصادی از نوعگیری رابطههای این کشور باعث شکلبدهکاری همیشتگی باشتگاه

 هایاین رابطه باشتتگاه یرابطه وابستتتگی کشتتورهای جنور به شتتمال شتتد. در نتیجه

های جوان و با استتتعداد های مداوم خود ا دام به فروش بازیکنبرزیلی برای حل بدهی

نند، به عبار  دیگر مالک برای حل مشتتتکل کهای بزرگ اروپایی میخود به باشتتتگاه

های کند. نستتتخهبرداری از نیروهای انستتتانی باشتتتگاه میبتدهی خود ا تدام به بهره

ستتتازی که برای فوتبال ایران تجویز شتتتده با همراهی دلالی که یکی از خصتتتوصتتتی

واند تمیتر( )اما در ابعادی کوچکراحتی بهترین علل اتلان منابا مالی استت  گستتترده

 ای را نیز در ایران ر م بزند.چنین تجربه

باشتگاه به بخش خصوصی تجربه عینی  ستهدر تاری  جدید فوتبال ایران واگذاری 

که فستتاد نهادینه ویژه اینها بوده استت . بهو ورشتتکستتتگی آن این تنا رتتا ، اختلاس

های مشتتتکوک، ریستتتک ها و ستتترمایهشتتتده، رانتی بودن جریان واگذاری و فروش

 یکنندهتلوی گذاری به دلایل سیاسی و ا تصادی و نبود حق پخش تلویزیونی سرمایه

اند در چارچور و حتی نتوانستتته داری در ایران بودهناکارآمدی این شتتکل از باشتتگاه

 واعد نولیبرالی که اولوی  با افزایش ستتترمایه مالک و بازدهی مالی استتت ، هم موفق 

 طور کههای نولیبرالی همانموی ستتیاستت بهتکرار مو در چنین شتترایطی، .عمل کنند

، فساد و مییدابدهی  یهای ا تصاد شاهد هستیم، چیزی جز تکرار چرخهدیگر بخش

 رفتن منابا عمومی نخواهد داش .از دس 

  

  


