
terça-feira, 29 de junho de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

18:02
ورزشیموضوع کلی:فوتبال ، سیاست و اقتصادعنوان:

475ردیف

فوتبال ، سیاست و اقتصادعنوان:

0موضوع جزئی:0زیر موضوع:

0موضوع خاص:

نویسنده:

مراجع:

http://www.bazyab.irسایت منبع:

متن سند:

فوتبال، سیاست و اقتصاد
٢٢ خرداد ١٣٨٩

«فوتبال، سیاست و اقتصاد»عنوان سرمقالھ  ي روزنامھ ي آفرینش است كھ در آن مي خوانید؛با آغاز جام جھاني فوتبال در کشور آفریقاي جنوبي
بار دیگر توجھ جھانیان بھ این پر طرفدارترین و مھمترین ورزش و رویداد ورزشي جھان جلب شد.  در واقع فوتبال امروزه پیوندي ناگسستني
با جھان مدرن یافتھ است، پیوندي کھ امروزه از یک سوي آن سیاست و قدرت نھفتھ است و در سوي دیگر آن ارتباط ویژه اي با اقتصاد یافتھ

است در این حال پدیده جھان شمول بودن فوتبال باعث شده است تا امروزه تمام کشورھاي جھان از فوتبال بھ عنوان ورزشي مھم با
کارکردھاي متعدد یاد کنند ھمین اھمیت و نقش مھم فوتبال است کھ نگاه سیاستمداران و اقتصاد دانان را بھ خود معطوف داشتھ و کشورھا مي

کوشند تا با تقویت فوتبال ملي و باشگاھي خود از آن بھ مثابھ اھرمي در راستاي افزایش قدرت و پرستیژ ملي، توسعھ و گسترش توریسم،
افزایش وحدت ملي، افزایش درآمدھاي ملي، افزایش درآمدھاي مالي و رشد اقتصادي و ده ھا پیامد مثبت خرد و کالن بھره گیرند در این حال
این اھمیت چندگانھ فوتبال است کھ عمال ھم مي تواند در خدمت دیپلماسي سیاسي کشورھا و گاه حل اختالفات قرار گیرد و ھم در رویکردي

دوسویھ مي تواند خود باعث اختالف، بروز شورش ھا و ده ھا مسئلھ منفي نیز گردد، این واقعیات و پتانسیل گسترده فوتبال و محبوبیت
روزافزون و پیامدھاي مثبت و چندگانھ سیاسي- اقتصادي و بین المللي است کھ کشورھا عمال در رقابتي نفس گیر مي کوشند تا عالوه بر

تقویت فوتبال ملي خود، میزباني مسابقات منطقھ اي، قاره اي و جھاني را بدست آورند دراین میان آفریقاي جنوبي ملتي رنگین کماني کھ 11
زبان رسمي دارد و اینک با گذر دو دھھ اي از دوران آپارتاید نژادي در سال ھاي گذشتھ توانست براي نخستین بار میزباني جام جھاني فوتبال

را بھ قاره آفریقا بیاورد میزباني اي کھ بھ نگاه مقامات آفریقاي جنوبي عالوه بر افزایش پرستیژ ملي، افزایش قدرت ملي و حفظ وحدت ملي
این کشور باعث جذب میلیون ھا جھانگرد و توریست بھ این کشور و کسب درآمدھاي میلیارد دالري از محل برگزاري جام جھاني 2010

خواھد شد.

در این راستا قابل توجھ است در شرایطي کھ فیفا براي برگزاري این رقابت ھا یک میلیارد دالر سرمایھ گذاري کرده است آفریقاي جنوبي
بیش از 5 میلیارد دالر را براي آماده کردن و برگزاري جام جھاني ھزینھ کرده است، ھزینھ اي کھ با توجھ بھ پیامدھاي مثبت و چندگانھ آن

براین کشور کھ شامل افزایش نقش منطقھ اي، کسب میلیاردھا دالر سود و...  مي شود، این کشور چند ملیتي را بیش از ھر زماني خوشحال تر
کرده است.  بي گمان امروزه فوتبال تنھا ورزش نیست بلکھ صنعت، سیاست، اقتصاد، فرھنگ و قدرت ملي نیز ھست این گستره نقش ھاي

فوتبال مي تواند بھ کشورھایي ھمانند برزیل کمک کند تا در عین داشتن جمعیت قابل مالحظھ فقیر عالوه بر رشد ھمگرایي منافع سرشاري از
صادرات بازیکن و کسب جایگاه در معادالت جھاني بدست آورند.

در عین حال از یک سو فوتبال جنگي است بدون تیراندازي جنگي کھ در معادالت بین المللي اھرمي کارآمد و نمادین از سوي کشورھاست
براي دستیابي بھ اھداف خود این اھرم ھاست کھ کشورھایي نظیر کره جنوبي، ژاپن و بسیاري از کشورھاي دیگر را واداشت تا با میزباني

جام جھاني پیامدھاي مثبت چند جانبھ ناشي از آن بھ خود اختصاص دھند در عین اینکھ کشورھاي در حال توسعھ نظیر آرژانتین و برزیل ھم
مي کوشند تا از فوتبال بھ عنوان اھرمي در سیاست خارجي خود استفاده کنند در این راستا قابل توجھ است کھ عدم راھیابي کشورھایي نظیر

ما بھ جام جھاني فوتبال چھ ضررھاي ھنگفت کمي و کیفي اقتصادي، مالي، سیاسي و رواني بر کشورو شھروندان مي گذارد چھ اینکھ بھ
راستي فوتبال اھرم مھم دنیاي جدید است.
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