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ادامه از صفحه اول فوتبال

دست و دلمان به کاری نمی رود
 قیمت کتاب و کاالهای فرهنگی و تیراژ آنها برای 
فهم این موضوع کافی اســت. ســری بــه مهاجرت 

نخبگان فرهنگی نیز می توان زد.
وضعیت امروز و تورم افسارگسیخته، فرصت را به 
آن کسی که داراست بیشتر می دهد. زیاد با اصطالح 
«پولدارها پولدارتــر و فقرا فقیرتر شــده اند» روبه رو 
شده ایم. این تنها یک اصطالح نیست. واقعیتی است 
که از همان تغییر پایگاه ها ایجاد شــده است. آنها که 
سرمایه ای داشته اند، با تورم امروز بر ارزشش افزوده 
شده و برخی حتی سرمایه های ماندگارشان را توسعه 
داده اند. آنهایی که کمتر داشته اند، امیدشان به داشتن 
این ســرمایه ها از دست رفته و هرچه بیشتر از زندگی 
ایدئــال خود دور شــده اند. نتیجه این شــده که یک 
طبقه کم شــمار اما پردرآمد در کنــار اکثریت زیر خط 
فقر خودنمایی می کند. رســانه ها هم درواقع صدای 
طبقات مرفه شــده اند، نتیجه آنکه شکاف اجتماعی 

هرچه باالتر خواهد رفت.
خانوارهایی که تا دیروز در طبقات باالتر درآمدی 
بوده انــد و امروز یکباره طعم نداشــتن و کســری در 
هزینــه و درآمدها را می چشــند، باید مدام به فکر به 
تعویق انداختن خواســته ها و نیازهای شــان باشند. 
کســانی  که پیش تر حتی با تالش می توانستند برخی 
ملزومات ســبک زندگــی خاصی را فراهــم آورند و 
امروز تنها محرومیت آنها بر گرده  شان نشسته است. 
کسانی که به سبکی خو کرده و از خود و خانواده خود 
توقعاتی در راســتای همان سبک زیست داشته اند و 
امروز درگیر محرومیت گســترده شــده اند. فشار این 
محرومیت ها هم در نسبت با گذشته خویشتن و هم 
در نســبت با طبقه مرفه عیان در رسانه ها آثار فردی 
و جمعــی ماندگار و انواع بزه هــا را با خود به همراه 

خواهد داشت.
بی ثباتی و ناتوانی بــرای تصمیم درباره آینده آثار 
مخربی با خود به همراه خواهد داشــت. درواقع راه 
هرگونه تصمیم گیری برای زندگی را می بندد. «اینرسی 
شــروع» مهم ترین اثر این بی ثباتی اســت. شروع هر 
کاری اعــم از کارآفرینی و ســرمایه گذاری یا شــروع 
زندگی جدید یا شــروع پذیــرش هر نقش جدید مثل 
والدگری و... مدام بــه روز و روزگاری بهتر به تعویق 
می افتــد. بی ثباتی را همه طبقــات لمس می کنند و 
الزامــا نباید افراد در دهک های پاییــن درآمدی و زیر 
فشار فقر باشند که به این «نتوانستن ها» رسیده باشند. 
بی ثباتی همه تصمیم ها را به تأخیر می اندازد. نگاهی 
به آمار زاد و ولد در سال های اخیر و عدد نیم درصدی 
رشــد جمعیت (که خود می تواند عوارض بلندمدت 
جدی داشــته باشد) نمونه ای از این اینرسی ها است. 
این اینرسی های برآمده از بی ثباتی با انواع مشوق های 
مالی، اجبارها، تشویق ها و حتی سیاست گذاری هایی 
مانند تشکیل قرارگاه های فرزندآوری!  مرتفع نخواهد 

شد.
چقدر شنیده باشــیم این روزها «دزد زیاد شده» یا 
اینکه «مردم ندارند و از هم می دزدند». اصال چرا هر 
روز باید انواع هشدارها با پیامک برای مان ارسال شود 
که کاله مان را برندارند. چقدر شنیده باشیم که گوشی 
تلفن همراه مان را نباید در جای شلوغ بیرون بیاوریم، 
سوار ماشین که هســتیم حتما در را قفل کنیم، برای 
ســفر خانه را بدون الزامات امنیتی رهــا نکنیم و... . 
شــاید راحت از کنار این موضوعات بگذریم؛ اما حتی 
اگر درگیر دزدی نشده باشیم، وضعیت جامعه و فقر 
آمار بزه را افزایش داده و احســاس امنیت را در ما از 
بین برده اســت. ما اعتمادمان را به همه اطراف مان 
از دســت داده ایم. مانند کسانی که هر لحظه ممکن 
است درگیر این حوادث شوند زندگی می کنیم؛ چرا که 
در صورت هرگونه خســارت، بســیار ســخت از پس 
مخارجش برخواهیم آمد. ما امنیت را و حس اعتماد 
را که پایه ســرمایه اجتماعی است، از دست داده ایم. 
این را در کنار بی ثباتی و نداشتن هرگونه افق از آینده 
پیش رو می توان گذاشت و درباره سرمایه اجتماعی و 

توسعه اجتماعی می توان قضاوت کرد.
جایــی که ســرمایه  اجتماعــی از دســت رفت، 
مهاجــرت افزایش پیدا می کند. مهاجــرت به بیرون 
اولین راه است؛ اما اگر امکانش محقق نشود، همین 
محرومیت نیز عاملی برای مهاجرت به درون و انواع 

مشکالتی اعم از افسردگی است.
نشانه های بروز بی انگیزگی و افسردگی را می توان 
در آمار خودکشی، طالق و حتی خشونت دید؛ اختالل 
در نهادهای اصلی و رسمی اجتماعی مانند خانواده. 
جمیع مسائل باال مگر نمی تواند آمار طالق، آمار جرم 

و جنایت را افزایش دهد؟
اما نکته حائز اهمیت آن است که محروم ترین ها و 
بی صداترین ها در این لحظات اقلیت ها، فرودست ترها 
و زنان اند. در جایی که تولید رونقی ندارد و باید قیمت 
و بازار هم زمان کنترل شــوند، زنان از گردونه اشتغال 
حذف می شــوند. آنهــا که دورتر از مواهب شــهری 

هستند، راحت تر به چاه بی کاری فرود می آیند.
شاید بتوان به نکات مثبتی مثل تمایل گردشگران 
برای ســفر بــه کشــورهای ارزان اشــاره کــرد؛ اما 
برهم کنش مشکالت باال در کنار سیاست گذاری ها را 
باید یک بار مرور کرد. گردشــگران به جاهای ارزان و 

ایمن مشتاق ترند.
می تــوان درباره شــوک های قیمتی، تــورم و آثار 
برآمده از آن بســیار نوشت. می توان هرکدام از موارد 
باال را بســط داد و دنبال عللی دیگر برای شان گشت؛ 
اما واقعیت اینجاســت که ما در حال از دســت دادن 
انســجام و اعتماد اجتماعی مان هستیم. زنگ خطر 

مدت هاست به صدا درآمده است.
*جامعه شناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی

دو پادشاه در یک اقلیم آبی 
نمی گنجند؟

وریا غفــوری اولین کاپیتان اســتقالل نیســت که با  �
ســرمربی این تیم به مشــکل خورده  اســت. به گزارش 
فوتبال ۳۶۰، روز گذشــته بود که خبری مبنی بر معرفی 
وریا غفــوری به کمیته انضباطی باشــگاه اســتقالل از 
ســوی کادر فنی این تیم منتشر شــد. اختالف کاپیتان با 
ســرمربی استقالل ســابقه طوالنی در این باشگاه دارد و 
برای اولین بار نیســت که کاپیتان های این تیم با سرمربی 
آبی ها به مشکل می خورند. از زمان حضور زنده یاد ناصر 
حجازی روی نیمکت این تیم و اختالف او با جواد زرینچه 
این گونه مسائل در حوالی باشگاه استقالل وجود داشته 
اســت. به بهانه اختالف مجیدی-غفوری، چند مورد از 

این گونه اختالف ها در سال های اخیر را مرور کرده ایم.
قهر و آشتی امیر و فرهاد

فرهــاد مجیدی یکــی از محبوب تریــن بازیکن های 
تاریخ باشگاه استقالل اســت. او که به خاطر درخشش 
در دربی های پایتخت و گلزنی هایــش نزد هواداران این 
تیم جایگاه خاصــی دارد، خودش در زمان بازی اختالف 
با سرمربی را تجربه کرده است. امیر قلعه نویی که فرهاد 
همــراه با او قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کرده اســت، 
در مقطعی با کاپیتانش در اســتقالل به مشــکل خورد. 
اختالفات این دو باعث شد تا فرهاد مجیدی در بین نفرات 
اســتقالل برای لیگ دوازدهم جایی نداشته باشد، این دو 
در لیگ هشتم هم رابطه چندان مطلوبی باهم نداشتند و 
همین موضوع در بازگشت قلعه نویی به نیمکت استقالل 
برجســته شــد. فوت مادر قلعه نویی در میانه مسابقات 
لیگ دوازدهم موجب نزدیکی فرهاد و امیر شد. مجیدی 
به عنوان کاپیتان به اســتقالل برگشت و قهرمانی لیگ را 

جشن گرفت.
فرهاد عالوه بر مشکل با قلعه نویی با صمد مرفاوی و 
فیروز کریمی هم در استقالل به مشکالتی خورد. مشکل 
او البته با این دو ســرمربی به زودی حل شد اما آن چیزی 
که مشخص اســت و در خاطر هواداران مانده، اختالف 
عمیق فرهاد مجیدی و امیر قلعه نویی است، اختالفی که 
هنوز دیده می شود. قلعه نویی البته در مقاطعی با دیگر 
بازیکنان باتجربه اســتقالل ماننــد مهدی رحمتی، جواد 

نکونام و مجتبی جباری هم به مشکل خورد.
 جنجال روی آنتن زنده

علیرضــا منصوریــان روزهای خوبــی را در نیمکت 
استقالل پشت سر نگذاشــت. او در فصل دوم حضورش 
روی نیمکــت آبی ها، با کاپیتان خــود مهدی رحمتی به 
مشــکل خورد. مشــکالت علیرضا منصوریان با رحمتی 
روی آنتن زنده صداوســیما کار را به تمسخر منصوریان 
توســط یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل هم 
کشاند و منصوریان حســابی در آن برنامه از این شخص 
که پشــت رحمتی در آمده بود، شاکی شد. اختالفات این 
دو ســبب شــد منصوریان در لیگ برتر کم کم، رحمتی را 
نیمکت نشــین کنــد و فرصت برای فیکــس بازی کردن 

حسین حسینی در این تیم فراهم شود.
 پنالتی  دربی عامل اختالف

وینفرد شفر آلمانی بعد از علیرضا منصوریان هدایت 
اســتقالل را بر عهده گرفت. رابطه او با کاپیتان تیم خود 
مهدی رحمتــی تا دربی خوب بود امــا در دربی اتفاقی 
افتاد که منجر به شکراب شــدن رابطه آنها شــد. در آن 
دربی پنالتی ای برای اســتقالل به دســت آمد که رحمتی 
به عنــوان کاپیتان این تیم به جلو آمد و بر خالف دســتور 
سرمربی آلمانی، به فرشید اسماعیلی گفت پنالتی را بزند. 
فرشید پشت توپ ایستاد و پنالتی چیپ او به بیرون رفت 
و استقالل هم دربی را با یک گل واگذار کرد. در نهایت آن 
شکست منجر به این شد تا استقالل آخر فصل هم نتواند 
قهرمان لیگ شود و پرسپولیس رقیب سنتی آنها همراه با 

برانکو ایوانکوویچ قهرمان لیگ برتر شد.
 وریا با فکری و مجیدی

وریا غفوری در نیم فصلی که محمود فکری هدایت 
اســتقالل را بر عهده داشت ، با او به مشکل خورد. حتی 
شــایعه درگیری آنها در تمرینات هم مطرح شده بود که 
این شایعه رد شــد. وریا بعد از فکری، به تازگی با فرهاد 
مجیدی هم به مشــکل خورده اســت. به نظر می رسد 
رابطه مجیــدی- غفوری به این راحتی ها ترمیم نشــود 
و با توجه به اینکه اســتقاللی ها در تعطیالت زمســتانی 
صالــح حردانی مدافع ملی پوش فوالد را هم به خدمت 
گرفته اند، مجیدی دغدغه ای برای کنار گذاشــتن غفوری 
نداشــته باشــد. اختالف مجیدی-غفوری تازه ترین پرده 
از اختالفات ســرمربی و کاپیتان های اســتقالل اســت؛ 
موضوعی که اصال اتفاق تازه ای نه برای استقاللی هاست 
و نه پرسپولیسی ها. نمونه مشــابه این اختالف بارها در 
اردوگاه رقیب هم دیده شده است؛ استانکو پوکله  پوویچ- 
فرشــاد پیوس، علی پروین- احمدرضــا عابدزاده، علی 
پروین- افشــین پیروانی، علی دایی- کریم باقری، یحیی 

گل محمدی-مهدی مهدوی کیا و.... 
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هفته نوزدهــم رقابت های لیگ برتر عصر امروز برگزار می شــود که 
در حســاس ترین بازی ها تیم های پرســپولیس و استقالل به مصاف رقبا 
می روند. در مهم ترین بازی روز پرسپولیس باید در سیرجان به مصاف تیم 
امیر قلعه نویی برود. سرخ پوشــان تهرانی که پیش از شروع رقابت های 
این هفته با اختالف ســه امتیازی در مقایســه با اســتقالل صدرنشین در 
رده دوم جدول رده بندی ایســتاده اند، نیاز مبرم به کســب سه امتیاز این 
دیــدار خارج از خانه دارند. بااین حال، جــدال با تیم های امیر قلعه نویی 
هرگز برای پرسپولیســی ها ساده نبوده است. از این مورد گذشته، گل گهر 

در نیم فصل نخســت به واسطه اســتفاده از بازیکن گابنی اش که بعدها 
غیرقانونی اعالم شــده، هفت امتیــاز مهم را از دســت داد و از کورس 
قهرمانــی جا ماند. قلعه نویــی گفته تمامی بازی هــای پیش رو برایش 
حکم فینال را دارند ولی شاید بازی با پرسپولیس «فینال تر» از بقیه باشد. 
دیگر بازی مهم روز هم در ورزشــگاه آزادی بین تیم های استقالل و فجر 
سپاسی برگزار می شود. استقالل صدرنشــین روی کاغذ نباید دغدغه ای 
برای این بازی می داشــت ولی از آنجا که داســتان سرباز  بودن یا نبودن 
دو مدافــع میانی اصلی اش مطرح شــده، آرامش این تیم گرفته شــده 

است. سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند، دو مدافع میانی استقالل 
از تاریخ اول اســفند مشــمول خدمت سربازی شــده اند و روز گذشته تا 
زمان نگارش این مطلب جواز بازی برابر فجر را به دست نیاورده بودند. 
این اتفاق در شــرایطی رخ داده که فرهاد مجیدی، وریا غفوری، کاپیتان 
ایــن تیم را هم در اختیار کمیته انضباطی قــرار داده و نمی خواهد از او 
اســتفاده کند. حال، اگر قرار باشد دو بازیکن ســرباز استقالل هم در این 
بازی به میدان نروند، آن وقت این تیم در روزی که خطر پرسپولیس را در 

جدول حس می کند، بدون سه مدافع باید به مصاف فجر برود.

برای نوشــتن تأثیر اقتصاد بــر ورزش در یک قرن 
اخیر شاید نیاز به سیاه کردن صفحات متعددی باشد، 
ولی برای برجســته کردن مهم ترین اتفاق ورزشی در 
صد ســال اخیر، واکاوی چندانی الزم نیست. در واقع 
می شود تمامی اتفاقات مهم رخ داده در حوزه اقتصاد 
ورزش را در یک زیر  مجموعه کلی گنجاند و تحوالت 
را حول آن بررســی کــرد. بــرای پررنگ  کردن نقش 
اقتصاد بر ورزش، بهتر است با تحقیقات ژان فرانسوا 
 (CDES) بورگ، محقق مرکز حقوق و اقتصاد ورزش
شروع کرد که می گوید تجارت ورزش ساالنه بین ۸۰۰ 
تا ۹۰۰ میلیارد دالر در سطح جهان درآمد به ارمغان 
خواهد آورد که تقریبا انــداره تولید ناخالص داخلی 
کشــورهایی مانند کوبا، غنا، لوکزامبورگ یا ایســلند و 
برابــر با دو درصد از ناخالص داخلی جهانی اســت. 
همیــن چند جمله کوتاه به خوبــی جایگاه ورزش و 
درآمدهایــی را که این حوزه بــرای اقتصاد دنیا دارد، 

برجسته می  کند.
واضح اســت که این عدد و رقم در طول یکی، دو 
ســال شکل نگرفته و شــاید قریب به صد سال زمان 
نیاز بوده تا این رقم وحشــتناک که هرســاله میزانی 
بــه آن اضافه می شــود، به دســت آید. شــاید برای 
روشن تر شــدن وضع موجود بتوان بــه اولین دوره از 
بازی های المپیک که در یونان برگزار شــد، برگشــت؛ 
در آن زمان، کســی که نفر اول المپیک می شــد، یک 
شاخه زیتون به عنوان نماد و نشانه به دست می آورد؛ 
در صد ســال اخیر اما دیگر شــاخه زیتون دردی دوا 
نمی کند و پول حرف اول و آخر را در ورزش حرفه ای 

و قهرمانی می زند.
رسانه

مهم ترین تحولی که در صد ســال اخیر در حوزه 
اقتصــاد ورزش رخ داده، مربوط به رســانه اســت؛ 
موضوعــی مهم کــه تأثیر زیادی در ســرمایه گذاری 
نهادهای مختلف بر ورزش داشت. از اوایل دهه ۸۰ 
میالدی، تأثیر رسانه به ویژه رســانه های تصویری بر 
حوزه درآمدزایی ورزش رشــد چشمگیری داشت. از 
آن زمان تا به حال، نقش رسانه ها هر ساله پررنگ تر 
و میزان هزینه ای که در ورزش می شود، چشمگیرتر 
شــده است. پوشــش رقابت های ورزشــی از همان 
سال های نخســت دهه ۸۰ میالدی آغاز و این روزها 
تبدیــل به یک جنگ پنهان در ورزش شــده اســت؛ 
جنگی که البته کشت و کشــتاری به همــراه ندارد و 
میلیاردها دالر را در عــرض ۱۲ ماه جابه جا می کند. 
نتیجه آن شده که ورود به این حوزه برای چهره های 
اقتصــادی دنیا، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شــود. 
اگر در چهار دهه گذشــته پــای مولتی میلیاردرها به 
ســرمایه گذاری در ورزش باز شــده بود، در یکی، دو 
دهــه اخیر، این ســناریو تغییر کرده اســت. در واقع 
جنگ اقتصادی در حوزه ورزش آن قدر زیاد شده که 
حاال دولت های مختلف وارد کارزار ورزشی شده و با 
خریدن باشــگاه هایی از کشورهای در حال توسعه، به 
فکر گسترش نفود هســتند. نکته جالب اینکه حربه 
آنهــا حتی قریب به صد ســال بعد از نفوذ رســانه، 
دوباره همین رســانه ها هســتند. آنها با هزینه های 
سرســام آور، رو به مگاپروژه هــای کالن آورده و حاال 
سرمایه گذاری در ورزش را امری حیاتی برای توسعه 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و البته ورزشی می دانند.
اگر صد سال پیش فقط اعطای یک شاخه زیتون 

به قهرمان کفایت می کرد، االن برای گرفتن میزبانی 
تورنمنت هــای بزرگ نیاز به هزینه های سرســام آور 
و البی های ریزودرشــت سیاســی و اقتصادی است؛ 
به طوری کــه در یک قرن اخیر، گرفتــن میزبانی های 
مهم از جمله بازی های المپیــک و رقابت های جام 
جهانی فوتبال، در اولویت دولت های در حال توسعه 
قرار گرفته اســت. با وجــود هزینه های هنگفتی که 
برای این میزبانی ها می شــود، اما نیاز همگی دوباره 
به رسانه است؛ پس به زبان ســاده تر، قدرت رسانه 
در بازنشــر اتفاقات ورزشی، مهم ترین تأثیر اقتصادی 

بر ورزش است.
در دنیای حرفه ای، شــاید از ۵۰ سال قبل تا کنون، 
میزان درآمدزایی از طریق ورزش شــکل و شــمایل 
یکســانی داشــته و در ســال های اخیر به واســطه 
پیشــرفت تکنولوژی، رنــگ و بــوی متفاوتی گرفته 

است.
بلیت فروشی

دم دســتی ترین راه تولیــد پــول در دنیای ورزش 
همین موضوع است. باشگاه های بزرگ و کوچک به 
واسطه فروش بلیت به هواداران از این طریق کسب 
درآمد کرده و می کنند. این موضوع قدیمی که نشده 
هیچ، بلکــه تبدیل به یکی از ارکان تولید ثروت برای 

ورزش شده است.
فروش کاال

بــا پیشــرفت تکنولــوژی و تولیــدات متفاوت، 
باشــگاه های مختلف در حوزه هــای متفاوت ورزش 
رو به فروش کاال آورده اند. ساده ترین راه درآمد زایی، 
فــروش پیراهن باشــگاه بــه هوادارانی اســت که 
حاضرند بلیت تمامی بازی ها را بخرند. عشــقی که 
آنها به ورزش نشان می دهند، الزمه فروش کاالهای 

ورزشی به آنهاست.
تبلیغات

این موضوع از دیرباز تا کنون رکن اساسی در تولید 
ثروت برای ورزش بوده است. رقم هایی که این روزها 
برای تبلیغات هزینه می شود، آن قدر وحشتناک است 
که بتوان با اســتناد به همین بنــد، به تنهایی بار یک 

رشته ورزشی را بست.
ترانسفر

این یکی در مقایســه با دیگری، رشــد سریع تری 
داشــته اســت؛ ابزاری تجاری برای خریــد ارزان و 
فروش گران تر آن. بســیاری از رشــته های ورزشی و 
باشــگاه های بزرگ و کوچک در دنیا از همین طریق 

نان می خورند.
پاداش

حضــور در تورنمنت هــای بــزرگ، پاداش هــای 
مهمی بــرای تیم ها و چهره های ورزشــی دارد. این 
روزها به غیر از کسب درآمد از طرق مختلف، کسب 
قهرمانی یــا قرارگرفتن در جمــع برترین ها، پاداش 

خوبی را نصیب ورزشی ها می کند.
اگر تلویزیون نبود

همان طور که در باال عنوان شد، چرخه اتفاق های 
اقتصــادی بــر ورزش بــدون درنظر گرفتــن نفت و 
صنعت اســت، ولی حتی اگر این دو هم لحاظ شود، 
باز هیچ کدام قدرتــی باالتر از تلویزیون ندارد. در یک 
قرن اخیر، رسانه بیشــترین تأثیر را در تولید ثروت در 
حوزه ورزش داشــته است، ولی حاال می شود رسانه 
را محدودتر کرد و به تلویزیون کشــاند. با نگاهی به 

اتفاقاتــی که در بــاال به عنوان نمونه به آنها اشــاره 
کرده ایم، می تــوان پی برد که اگر پخــش تصاویر و 
تأثیر تلویزیون بر رویدادهای ورزشی نبود، هیچ کدام 
به ایــن انــدازه موفقیت کســب نمی کردند. پخش 
رقابت های ورزشی برای هواداران ایجاد حساسیت و 
آنها را برای رفتن به ورزشگاه ترغیب کرد. برای درک 
بهتر این موضوع، می توان فقط به داستان بازی های 
جام حذفی انگلیس که یکی از قدیمی ترین اتفاقات 
ورزشــی است، اشــاره کرد؛ فینال این رقابت ها سال 
نخســت ۲۰ هزار، ســال دوم بیش از ۴۰ هزار و سال 
ســوم ۱۱۰ هزار تماشاگر داشــت. تلویزیون به خوبی 
نقشــش را در کشاندن تماشــاگران به ورزشگاه ایفا 
کرد. نتیجه آن شــد که باشــگاه ها با فروش بیشــتر 
بلیت به هــواداران، درآمدزایــی دو چندانی کردند؛ 
ضمــن اینکه همان عده را هم در طیفی گســترده تر 
وادار کردند تــا پیراهن یا کاالی تولید شــده مختص 
باشــگاه و تیم مورد عالقه  خود را در اختیار داشــته 

باشند.
مهم تریــن تأثیر تلویزیون اما ورود پرســروصدای 
اسپانســرها به ورزش بود. فــارغ از صدها هزار نفر 
که خودشــان را به ورزشگاه می رســاندند تا بازی را 
از نزدیــک ببینند، گســترش بیننده هــای تلویزیونی 
اهمیت بیشتری داشت. این مورد فرصتی برای ورود 
اسپانســرها با هزینه های گــزاف در ورزش بود. اگر 
فقط به قراردادهای تجاری دور زمین های ورزشــی 
و اسپانسرهای تخصصی تورنمنت های بزرگ رجوع 
شــود، می توان پی برد که گردش مالی در این زمینه 
تا چه اندازه رشــد داشته و چقدر برای حیات ورزش 
مهم بوده است. در دو مورد دیگر نیز به خوبی نقش 
تلویزیون دیده می شــود؛ چون اگــر پخش تصویری 
در کار نبود، فرســتادن یــک بازیکن از یــک قاره به 
قــاره ای دیگر با رقمی نجومی چنــدان امکان پذیر و 
ســاده به نظر نمی رســید. از طرفــی برگزارکنندگان 
تورنمنت هــای مهم هــم برای جذب ورزشــکاران 
مطرح و باالتر بردن ســطح رقابت، نیاز به قراردادن 
پاداش های هنگفت داشــتند که دوباره راه تبلیغ آن 

از دل تلویزیون می گذشت.
از دست دولت راحت شو

نکتــه ای که در این بیــن تبدیل بــه جنگی مهم 
شــد، رقابت بین تلویزیون هــای خصوصی در حوزه 
ورزش اســت. در دهه هــای گذشــته، تلویزیون های 
معتبر بــرای اینکه بتوانند بینندگان را بیشــتر کرده و 
سهم درآمدزایی شــان را افزایش دهند، رو به رقابتی 
ســخت آوردند. آنها با رفتن به ســمت مســئوالن و 
پیشــنهادهای  بزرگ،  تورنمنت های  برگزارکننــدگان 
مالی شــان را ارائــه کــرده و بندی به عنــوان «حق 
پخش» گنجاندند تا هر طور شــده گوی ســبقت را از 
رقیــب بربایند. این طور شــد که ســلطه تلویزیون بر 
اقتصاد ورزش ریشه دوانید و تبدیل شد به مهم ترین 
اتفاق اقتصــادی در حوزه ورزش. بدیهی اســت که 
تلویزیون هــای خصوصی برگ برنده را داشــته و در 
این زمینه بیشــترین هزینه و متعاقبا بیشــترین ســود 
را هــم کرده اند. برای برجســته ترکردن این موضوع، 
می تــوان تحول حــق پخش در دنیــای ورزش را به 
فوتبال محــدود کرد و پی برد کــه تلویزیون ها برای 
دراختیارگرفتــن رقابت هــای ورزشــی، حاضرند چه 
رقم های وحشــتناکی را بپردازند. از آنجا که فرصت 

برای پرداختن به جزئیات نیســت، فقط در یک مورد 
می شــود به قرارداد حق پخش تلویزیونی لیگ برتر 
فوتبال انگلیس پرداخت که با یک قرارداد سه ســاله 
به ارزش سرســام آور ۲٫۳ میلیارد یورو واگذار شــده 
اســت؛ رقمی وحشــتناک که به تولید هنگفت ثروت 

باشگاه های انگلیسی دامن زد.
تلویزیون را  از برق بکش!

موارد باال خیلی خالصه مقدمه ای شــد بر اینکه 
مشــخص شــود چرا تولیــد ثــروت در ورزش ایران 
برخالف دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
رشدی نداشــته است. همان طور که عنوان شد، یکی 
از راه های دیکته قدرت سیاســی و اقتصادی به دیگر 
کشــورهای جهان، گرفتن میزبانی های مهم اســت. 
در طــول تاریخ، گرفتــن میزبانی بازی هــای المپیک 
و رقابت هــای جــام جهانــی، رؤیایی محــال برای 
ایران بوده اســت؛ با این حال، ایران در کسب میزبانی 
رقابت های آســیایی نیز توفیقی در چهل و اندی سال 
گذشــته نداشته اســت. آخرین باری که ایران میزبان 
یک رقابت آسیایی مهم در سطح وسیع بوده، مربوط 
به بازی های آسیایی ۱۹۷۴ است. از آن زمان به بعد، 
دیگر توفیقی در این زمینه حاصل نشــده است. فارغ 
از مسائلی همچون اختالف های فرهنگی و عقیدتی، 
بی توجهــی به مقوله رســانه به ویــژه تلویزیون، در 
ضعیف ترشــدن اقتصاد ورزشــی ایران بی تأثیر نبوده 
اســت. تلویزیون در ایران در انحصار دولت اســت و 
برخــالف اتفاقاتی کــه در یک قرن اخیــر رخ داده و 
رکــن اصلی پولدار شــدن ورزش شــده، در ایران این 
موضوع مســیر عکــس را پیموده اســت. از آنجا که 
تلویزیون رقیبی داخلی ندارد، پس انحصار به وجود 
آمــده و در بســیاری از این موارد، انحصــار تبدیل به 
قدرت طلبی شــده اســت. حتی با وجود گذشت ۴۰ 
ســال از انقالب، مسئله حق پخش در ایران تبدیل به 
بحرانی عجیب و غریب شده که راهی برای برون رفت 
از آن پیدا نمی شــود. همان طور که در باال عنوان شد، 
در کشورهای اروپایی صدها میلیون یورو هزینه برای 
حق پخش می شــود، ولی در ایــران این موضوع در 
پیچ و خم های قانونی گیر کرده و هر بار برای خوشایند 
عده ای در ورزش، رقمی ناچیزی که شاید کفاف خرید 
یک بازیکن هم نشود، به ورزش می رسد. این موضوع 
هم البته فقط روی کاغذ مانده و مشــخص نیســت 
همیــن هزینه اندک چــه زمان و چطور قرار اســت 
پرداخت شــود. تازه این مورد فقط مربوط به فوتبال 
است؛ چون ســایر رشته های ورزشــی نه تنها چیزی 
به عنوان حق پخش ندارند، بلکــه بعضا باید رقمی 
هم به تلویزیون پرداخت کنند تا رقابت هایشان پخش 
شود. شــاید بهترین راهکار از برق کشیدن تلویزیون در 
ایران باشــد تا بعــد از حل وفصل شــدن اصولی این 

مورد، بشود آن را دوباره به برق وصل کرد.
نتیجه این اهمال شده اتفاقی که این روزها افتاده 
اســت؛ ورزش ایران از یک طرف حرف و قدرتی برای 
میزبانی در ســطوح باال ندارد و از طرفی وابســتگی 
بیــش از حد آن بــه دولت، اجازه رقابــت را گرفته و 
نهایتــا منجــر به ضعیف تر شــدن از ُبعــد اقتصادی 
شــده اســت. اگر در ســال های پیش رو این مســئله 
حل وفصل نشود، شاید بتوان تا ده ها سال از این پدیده 
عجیب و غریب به عنوان جدی ترین بحران ورزشی در 

ایران حرف زد.

هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتر؛ روز سربازها؟

تلویزیون را از برق بکش!


