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حاکمیت بازار در ورزش
امروزه ورزش و در این میان مهمتر از همه فوتبال ،برای اقتصاد جهانی
حوزهای بسیییار فراتر از اوقات فراغتی اسییک ه باواهت تراری با.ییت با تبتیل .ییتن
فوتبال به صیعتتی ررسود ه رردش مالی عظیمی دارد ،روابط آن با اقتصاد جهانی بسیار
ریچیته و تعگاتعگ .ییته اسییک تراری.ییتن فیایعتهی فوتبال را نبایت رتیتهای معفرد و
مریا دانسیک ،بلکه این فرایعت حاصیل رسترش حا میک سیاسکهای اقتصادی بازارررا
به ورزش و فوتبال بهویژه در اروپا بوده اسک
سیاسکهای آزادسازی اقتصادی ریآمتهای عمتهای برای فوتبال دا.ک ،از جمله
تغییر در بازار ار بازیکعان با تصیوی

قانون بوسیمان در دههی  09میلادی 1،دستیابی به

سیییود فیایعته در فوتبال سییینخ نابگان در نتیرهی ورود و تیریق سیییرمایهرذاریهای
خصییوصییی خارج از آن ،عرضییهی سییهاب با.ییگاهها در بورس و رسییترش تبلیغات و
برنتیعگ این تراری.یتن همساز با اخلاقیات نوین بازار آزاد در ورزش ه رسانههای
جریان اصیییلی از آن حمایک می ععت ،تا جایی ریش رفته ه امروز دیگر فوتبال تراری
موضیوعی عادی تلقی می.ود و به این ترتی

هررونه متل غیربازاری از فوتبال همچون

ععصری نامنلوب فرض .ته ه بایت عار رذا.ته .ود
از منرحترین و بیرگترین ذینفتان این اصییلاحات تراری در ورزش .ییبکههای
تلویییونی و غولهای رسیانهای جهانی هسیتعت ه از رریق دسیترسی اناصاری به راش
بازیها و بهویژه مسییابقات فوتبال ارورا و رعج لیگ متتبر جهانی (انگلیس ،آلمان ،ایتالیا،
اسیینانیا و فرانسییه به سییودهای هعگفتی دسییک یافتهانت و به همین دلیل حامی سییرسییاک
 1قانون بوسیمان تصیمیمی از دادراه قیایی اتاادیه ارورا مصوبه  1001ب اسک ه به یک بازیکن حرفهای
فوتبیال در یکی از تیمهیای عییییو اتایادییه اروریا این اجیازه را میدهیت تا به صیییورت آزاد رس از رایان
قراردادش با یک تیم ارورایی به با.یگاه دیگر معتقل .ود این قانون اررچه در ابتتا آزادی عمل بیشتری به
بازیکعان داد اما تأثیر اصلی آن در تبتیل فوتبال به ترارت و رسترش عملکرد دلالان رسمی بود
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ورز.ییی هسییتعت ه امروزه به تتبیر دیویت انتروز ( UBER SPORT 2910خوانته
می.ییود؛ یتعی ورز.ییی .ییر تی ،تراری ،تما.ییایی متکی به سییلبریتیها ه جایگیین
رویتادهای سعتی ورز.ی .تهانت ورز.ی ه با معنق جریان انبا.ک سرمایه همساز و از
هر آنچه ه مانع این جریان .یییود ،مصیییون اسیییک به همین دلیل اسیییک ه در دوران
عالمریری رونا ه لاظهای تاریای از تراوز بیحت و حصییر انسییان به مایط زیسییک
اسیک ،رسانه بهجای زیرسؤال بردن رایتاری این ساختار ،باران به وجود آمته را همانعت
ییک روییتاد ریشبیعی نشیییته و خیارج از اثرات فتالیکهای انسیییان جلوه میدهت و به
موازات آن بازار نیی برای رذر از آن ،از ورزش و فوتبال متد میجویت

فوتبال متأخر و بازار جهانی
هسییتی فوتبال در سییرمایهداری متأخر با رول و سییرمایهی مالی رره خورده اسییک
حرم رردش مالی سییالانهی فیفا بهععوان ارران حا میک فوتبال جهان از تولیت ناخالص
داخلی بسیییاری از شییورها ریشییی ررفته اسییک ،به رور مثال درآمت آن از جاب جهانی
 2912روسیییه رقمی بالغ بر  1.1میلیارد یورو بوده ه ر وردی تاریای را برای فیفا به
ثبک رسیییانت راش بازیها و فروش تما.یییای آن سیییود بالایی به غولهای رسیییانهای و
.یر ای تراری آن داده و با عرضیهی سیهاب با.یگاهها و تبلیغات ،فوتبال عملاً باشی از
فرایعت ترارت جهانی .ته اسک معابع اصلی رردش مالی فوتبال امروزه بر رایهی  1حق
راش تلویییونی  2اسینانسریعگ  3عرضهی سهاب در بورس  4تبلیغات و  1درآمتهای
بلیک فرو.ی و برنتیعگ اسک
این تریاری سیییازی و ورود بیه بیازار جهیانی نه فقط فوتبال سییینخ نابگان را از
درآمتهای لان بهرهمعت رده ه با ایراد ارتبارات ریچیته با باشهای دیگر اقتصییاد،
عملاً قسیمتی از وظیفهی تأمین ثبات سیود در بازار به عهتهی فوتبال رذا.یته .ته اسک
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در سیییوی دیگر در این روابط تعگیاتعیگ ،سیییازمیانتهی نوین فوتبال با لیگهای ملی،
قارهای ،بینالمللی و مسابقات آن فوتبال را در مسیر جهانی.تن قرار داد
در واقع این .ییتاب نتیرهی مقرراتزدایی در دهههای رایانی قرن  29بود فرایعتی
ه تأثیر بهسیییایی در ر.ییت تکعولوژی راش بازیها و توسییتهی .ییبکههای تلویییونی
ماهوارهای ،ابلی و دیریتال مبتعی بر ا.یترا

دا.یک این نوآوریها توانسک بهسرعک

ررداخک در ازای راش را جایگیین راش عمومی رایگان رذ.یته و سیود سییر.اری را
نصی

غولهای رسانهای و البته با.گاهها عت رسترش راش تلویییونی فوتبال همچعین

راه را برای ورود سییرمایهرذاریهای اسیینانسییریعگ و تبلیغاتی باز رد ،در نتیره سییهم
رردش میالی فوتبال و ر.یییت اقتصیییادی آن افیایش یافک فیفا و  1لیگ متتبر ارورایی،
غولهای رسانهای و .ر کهای تراری بیشترین سهم را از این ر.ت اقتصادی دارنت
در عار این معابع درآمتی ،امروزه مافیای .یر بعتی رتیتهی رو به ر.تی اسک
یه ارتبیاریاتی ریچییته بیا معاسیییبات حا م بر دنیای فوتبال و رردانعتران آن دارد و به
ا.یکال ماتل

از آن تغذیه می.یود به بیان دیگر در عمل بقای .ر بعتی به برریاری

مسابقات فوتبال رره خورده اسک
درری رانتمی رونا و توق

مسیابقات فوتبال ،نه فقط با.گاهها و لیگهای ملی و

بینالمللی و عفتراسییونها بلکه .ر کها و منانیهایی ه در این رردش مالی عظیم
سیهیم هسیتعت ،دچار مشکل می.تنت؛ بهویژه .ر کها و غولهای رسانهای فراملیتی ه
بقایشیان در ررو راش و نمایش سرررمی و ورزش تما.ایی همچون فوتبال بوده اسک
درسیک به همین دلیل فتراسیون فوتبال ارورا ،یوفا ،رس از به تتویق افتادن جاب ملکهای
 2929این قاره ،از با.یگاهها و لیگهای ملی درخواسیک غرامک سعگیعی رد ه بتوانت
اهش سودی را ه در اثر این وقفه ترربه رده ،جبران عت ،یا حامیان مالی و با.گاهها
اسییتراتژیهای جتی تی برای جبران خسییارت نا.ییی از توق

وتاه متت فوتبال به ار

بردنت و حتی برخی همچون با.گاه چلسی ه به دلیل رونا اهشی  49میلیون رونتی از

5

آسو جواهری

درآمت  449میلیونی سالانه خود دا.تعت ،با از سرریری مسابقات توانستعت سود خالص 32
میلیون رونتی س

ععت

نرمالیزاسیون و نجات حداکثری اقتصاد جهانی
ارر این ریارهی عیعی را بنذیریم ه رانتمی رونا جهان را به دوران ریش و رس
از خود تقسییم رده اسک ،خواهیم دیت نظم سرمایهسالار جهانی بتون دا.تن راسخهایی
رو.یین برای مسییا ل ریشآمته حتی بتیهیترین موضییوعات یتعی حفظ جان انسییانها و
نیروی ار را به .یکل عریانتری نادیته ررفته و تماب توان خود را بر اتااذ سیاسکهای
رردانتن چرخ سیرمایه رذا.یته اسیک سییاسکهایی ه رس از عبور از .و

نا.ی از

باران رونا ،رو.ینتر از رذ.یته نشیان میدهت ه برای سرمایهداری نرات حتا ثری
سرمایه از نرات انسانها اهمیک بیشتری دارد
در این دوران ررورارانتای رسیانهای با تأ یت بر همییستی مسالمک آمیی با ویروس
و اهمیک بازرشییک به وضییتیک نرمال ریشییا رونایی سییتی در آراب ردن تلارم ریشرو
دارد وضیتیتی ریشیا رونایی ه اتفاقاً هیچ نسبتی با برابری ،آزادی و عتالک نتا.ک ،به
عبارت دیگر هیچ چیی «نرمال» نبود ،اما سییرمایهداری با اسییتفاده از باران رونا آن را
عادی و نرمال جلوه میدهت ،چرا ه بقای نظمسیییرمایهسیییالار در ررو باران و ارا هی
تصیویری ماتوش از آن اسک به این دلیل .تار «بازرشک به وضتیک نرمال جتیت» در
یک دورهی بارانی وارونهترین .تاری اسک ه میتوان بر روی آن مانور داد
سیم دوبال ( 2919متتقت اسیک ه هماننور ه نولیبرالیسیم سییاسی از دل باران
بیرون آمت ،نولیبرالیسم ورز.ی نیی ری فرایعت مشابهی زاده .ت و ر.ت رد او به فاجتهی
رییش سیکوی ورز.گاه هیلی بورو در سال  1020ا.اره می عت ه مبعایی برای تغییرات
بتتی در .کل ورز.گاهها .ت ،یتعی آغاز اعیانیسازی  gentrificationورز.گاهها
؛ فرایعتی ه بهععوان یک راهبرد .ییهری جهانی برای تولیت سییرمایهدارانه حیاتی اسیک
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این رونت ه در ابتتا با تغییر قیمک بلیط مسابقات نمود ریتا رد ،در ادامه تأثیرات عمیقی
در روابط هواداری و تبتیل هواداران به خریتاران رذا.ک
فوتبال بهواسنه مابوبیک و عمومیک و البته ترارت عظیم نا.ی از آن ،زمین بازی
معاسیبی برای سیرمایهداری اسیک ه در ایاب رانتمی نه تعها به مک نرات اقتصاد بیایت،
بلکیه بیا رروریاریانتا و رفتمان رسیییانهای ه آن را حمایک می عت ،نویت بازرشیییک به
وضیییتیک ریشیییا رونا ه آن را «نرمال» میخوانعت ،بتهت رسیییانه نیی با روایک افتاارات
فوتبال در نرات اقتصیییاد ،نظم و سیییازماندهی ورزش مترن را لایتغیر و البته سیییودمعت
باوانت
به همین دلیل مسیییابقات فوتبال علیرغم عالمریری رونا در سیییراسیییر دنیا با
وتاهترین وقفه دوباره از سییر ررفته .ییت و اررچه رانتمی .یییوههای بازاریابی را دچار
تاول عمیقی رد ،اما فرصیییکهای اقتصیییادی نوظهور همانعت فروش ما ک هواداران و
جیایگییعی میا یک بیه جیای انسیییان و تغییر بازاریابی از اسیییتادیوب به خانه را در اختیار
.یر کهای تراری و فوتبال رذا.یک در این .یرایط اصرار به از سرریری مسابقات با
تأ یت تبلیغاتی بر رعایک رروتکلهای بهتا.یتی آ.یکار ععته دو نکته بود 1 :استفاده از
فوتبیال برای نریات اقتصیییاد . 2یییکیای عمیق میان بهرهمعتی معارق ماتل

جهان از

رردش مالی عظیم فوتبال
به موازات برریاری مرتد مسیییابقات فوتبال رو.یییش رسیییانهای با راش و تولیت
رفتمانی در حمایک از موفقیکآمیی بودن آن قصت دارد بگویت در دوران رانتمی میتوان
همانعت رذ.یته زنتری رد و با ورزش اقتصاد را نرات داد رسانهها با روایکهای خود
بیه بقیا و ریاییتاری فوتبیال جهیانی تریاری و به رور لی  UBER SPORTمک
می ععت تا سیودمعت بودن این .یوه سازمانتهی ورزش را بازنمایی ععت و نشان دهعت ه
چگونه فوتبال مانعت سیییایر باشهای تراری و .یییر کهای بیرگ در اقتصیییاد ،تهتیت
رانتمی را تبتیل به سیییود رده اسیییک هعگامی ه مفسیییران و روزنامهنگاران ورز.یییی
دربیارهی آیعیته ورزش رس از رونا صیییابک می ععت ،مترین آنها رغبتی برای زیر
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سییؤال بردن سییاختار عونی فوتبال نتارنت و حتی از .یییوههای نوظهور سییی

درآمت

استقبال می ععت
در سیییوی دیگر ،تأ یت بر برریاری با رعایک رروتکلهای بهتا.یییتی هییعهبر در
.ییراینی ه ا ثریک با.ییگاهها از درآمتهای لان حق راش و .ییر ای تراری بیرگ
بیبهرهانت و با حذی تما.یییارران از درآمت روز مسییابقه 1نیی ماروب .یییتهانت ،معرر به
بازرشایی ورز.گاهها در برخی از شورها .ته ه متعایی جی بازی با جان افراد به بهای
برقراری فرایعت سی

سیود از ورزش نتارد هماننور ه ر.ت تصاعتی معابع درآمتی

در دهههای رذ.ییته یک روی سییکهی افیایش بهرهمعتی شییورها ،لیگها ،با.ییگاهها،
بیازیکعان ،مربیان و مشیییار ک ععتران در چرخهی برریاری فوتبال بوده و روی دیگر
آن ور.یکستگی و بتهکاری دا می و وابستگی فوتبال افریقا ،امریکای جعوبی و آسیایی

و استثمار ود ان در متارس فوتبال بوده اسک
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