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سیامك قلیچ خاني:با آغاز جام جھاني، نقشھ جدید فوتبال در جھان ترسیم شد.  نقشھ جدید مبتني بر شش ویژگي مھم است كھ جام ھاي جھاني را
معنا و قوام خواھد بخشید.  آمار و ارقام رسمي  فیفا حكایت مي كنند كھ در دنیا ٢۴٠ میلیون نفر در ٣٠٠ ھزار باشگاه و در قالب یك میلیون و

۴٠٠ ھزار تیم بھ عنوان بازیكن فوتبال بھ رسمیت شناختھ  شده اند.  خانواده بزرگ فوتبال جھان كھ در نھایت ٧٠۴ بازیكن منتخب، آنان را در
جام جھاني و در قالب ٣٢ تیم ٢٢ نفري نمایندگي مي كنند، برآیند چنین گسترشي است.  اما این خانواده بزرگ براي بقا و توسعھ خود بھ اتفاقات

آتي و عملیاتي بزرگ تر دل بستھ است.

نخستین ویژگي مھم، آمیزش تمام عیار فوتبال با جنبھ ھاي بازرگاني و تجاري آن است.  جام جھاني بھ عنوان قلھ ھیجان و اعتبار فوتبال، در
تعامل كامل با شركاي تجاري و حامیان مالي قرار گرفتھ است.

آنھا سرمایھ گذاران اصلي رونق كنوني فوتبال ھستند و طبیعي است كھ ھیچ سرمایھ گذاري بدون توجھ بھ منافع و نتایج كار، در تجارتي وارد
نمي شود.  حق استفاده انحصاري از نام و لوگوي فیفا و درگیر شدن در تمام عرصھ ھاي برگزاري جام جھاني از مراكز خبري و اطالع رساني

گرفتھ تا اماكن سرگرم كننده، سطح بھره برداري سرمایھ گذاران و شركاي فیفا را تعریف مي كند.  البتھ در كشورھایي مثل ایران كھ شركت ھا
فارغ از قوانین كپي رایت بھ فعالیت مشغولند، ھرگونھ سوءاستفاده از جام جھاني و لوگوي آن مجاز است، این در شرایطي است كھ در سایر

كشورھا منافع تبلیغاتي  این لوگو انحصارا در اختیار فدراسیون و تیم ملي است.  یكي از مفاھیمي كھ در بطن این روند رشد مي كند، ستاره ھا،
مد و آرایش ظاھري بازیكنان است.  این مدل بر بدنھ و ھواداران تاثیر مي گذارد و خیل تماشاگران را بھ دنبال خود مي كشد.  در نتیجھ تكلیف
تولیدكنندگان براي تغذیھ بازار روشن مي شود.  (برخورد مسووالن ورزش ایران با این مقولھ قابل ذكر نیست!) در جام جھاني شركت آدیداس

ابتكار جدیدي را بھ عرصھ نمایش گذارد و یك ورزشگاه كوچك با ظرفیت ٩ ھزار نفر و با تمام امكانات واقعي، آن ھم در مدتي كمتر از یك
ماه و در بھترین و مھم ترین نقطھ شھر كیپ تاون ساخت.

تماشاگران با خرید بلیت ھایي بھ بھاي سھ یورو در این ورزشگاه از طریق تلویزیون ھاي بزرگ بھ تماشاي بازي ھا مي نشینند و در حاشیھ آن
نیز از تمام امكانات رفاھي مانند رستوران، زمین ھاي بازي و موسیقي بھره مند ھستند.

این در حالي است كھ ارزان ترین بلیت تماشاي یك بازي واقعي كمتر از ۶٠ یورو نیست.  آدیداس در این مدت درآمدي بالغ بر یك میلیون و
٨٠٠ ھزار یورو از محل بلیت فروشي در این ورزشگاه موقت كسب خواھد كرد.

اما این رقم در مقابل آمار فروش محصوالت این شركت در فروشگاه اختصاصي جنب ھمین ورزشگاه مانند قطره در مقابل دریاست.  چرا كھ
تمامي  توپ ھاي فوتبالي كھ رسما براي این بازي ھا از آن استفاده مي شد، بھ فروش رفتھ و تعداد یك میلیون و ٧۵٠ ھزار عدد پیراھن ھاي

مختلف تیم ھاي ملي كشورھا بھ خصوص آلمان و میزبان نیز، فروختھ شد.  اما چھار سال پیش در ایران (بھ عنوان مثال) پس از عرضھ
دیرھنگام پیراھن ھاي ملي اورجینال در بازار، تولیدي ھاي میدان منیریھ بھ سرعت از روي پیراھن اصلي كپي كاري كرده و آن را بھ بازار

عرضھ كردند و با وجود استقبال اولیھ از پیراھن ھاي پوما بازار در اختیار كپي كاران قرار گرفت.  فیفا از محل فروش حق پخش تصاویر
تلویزیوني نیز درآمدي حداقل بالغ بر یك میلیارد و 200 میلیون یورو دارد.  آمارھاي جام جھاني٢٠06 نشان داده بود كھ ٢٨ میلیارد و ٨٠٠

میلیون نفر در ٢١٣ كشور جھان بازي ھاي جام جھاني را بھ تماشا نشستھ بودند.  با توجھ بھ افزایش ٢٠ درصدي تماشاگران فوتبال در
ورزشگاه ھاي آفریقاي جنوبي مي توان نتیجھ گرفت كھ نمودارھا در این خصوص نیز سیر صعودي داشتھ اند.

ھر بستھ تبلیغات 30  ثانیھ اي كھ در شرایط عادي، در اوقات مھم در تلویزیون ھاي انگلستان تا ۶٠ ھزار پوند بھ فروش مي رسد، در ایام
جام جھاني با رقمي  معادل نیم میلیون پوند معاملھ مي شود.  صفحھ ھاي پایگاه اینترنتي رسمي  فیفا بیش از دو میلیارد بیننده دارد.  البتھ حتما

مستحضرید كھ در ایران اصوال حق پخش نكتھ بھ رسمیت شناختھ شده اي نیست.  باشگاه ھا دولتي اند و نمي توانند تلویزیون را تحت فشار بگذارند.
درواقع ھمھ چیزمان بھ ھم مي خورد!  روند دوم، مفھوم جھاني شدن در فوتبال است.  این جام، جھاني ترین جام فوتبال تاكنون بوده است.  در این

جام از استرالیا تا آرژانتین حضور دارند.  الجرم ھیچ نقطھ اي از جھان از سیطره آن در امان نمانده است.
رونق این بازار بھ وسعت و شمول آن است.  لذا مطلوب ترین تیم ھا براي فیفا آنھایي ھستند كھ پراكندگي جغرافیایي فوتبال را تضمین مي كنند.

از ھمین رو راھیابي استرالیا مھم تر از غیبت سوئد یا لھستان است.
تیم ھاي آسیایي علي رغم نمایش ضعیف تر نسبت بھ رقباي اروپایي، باید سھمیھ مناسب  را داشتھ باشند.  آفریقایي ھا باید بھ نعمت میزباني نائل

شوند.  و ھمھ اینھا باعث مي شود كھ نیمھ اول ھر جام كھ بھ بازي ھاي دور اول محدود مي شود، بھ مراتب پرھیجان تر و پرنشاط تر باشد.  ٣٢
ملت كھ در طول دو ھفتھ و با آھنگي برابر با سھ بازي در روز با یكدیگر بھ رقابت مي پردازند، ھمھ جھان را سرگرم مي كنند.  جام جھاني

فرصتي یگانھ براي شادي است.  اما نتیجھ آن در ایران چیزي جز یاس و خشم نیست.  روند سوم، قدرتمندتر شدن فیفاست كھ مھم ترین سازمان
غیردولتي جھان – بزرگ تر و حتي كارگشاتر از سازمان ملل متحد- بھ شمار مي رود.  نام فیفا با فوتبال و جشن قرین شده است، درحالي كھ

سازمان ملل متحد الجرم با جنگ و بحران ھا دست و پنجھ نرم مي كند.

در حال حاضر بین این دو سازمان بزرگ تعامالتي چند در زمینھ كودكان، فقر و برنامھ ھاي غذایي بھ وجود آمده است.  مي توان اندیشید كھ
این تعامالت گسترش خواھند یافت و فیفا بدون آنكھ خود را با سیاست درگیر كند، بر دستاوردھاي سیاسي و بین المللي سازمان ملل متحد بیش

از پیش تاثیر مي گذارد.
طرح ھاي متعدد فیفا در دوره ریاست سپ بالتر كھ ناظر بر توسعھ و بھبود قواعد، سازمان ھا و مناسبات فوتبال در كشورھاي عضو است،
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بھ عالوه اھمیت دادن بھ شعارھاي فرھنگي و اجتماعي، مي تواند وجھ بزرگ فعالیت ھاي بازرگاني و تجاري فیفا را تخفیف دھد.
چندي پیش در جشن پیشواز جام جھاني ٢٠١٠، دریافتیم كھ در مناسبات بین المللي، سپ بالتر جایگاھي كوچك تر از كوفي عنان؟؟؟ ندارد.

پروتكل ھاي فیفا گسترش مي یابند.در جنب ھر ورزشگاه و در ذیل ھر مسابقھ فوتبال، سالن ھاي بزرگ پذیرایي از نخبگان و میھمانان ویژه دیده
مي شوند كھ ھریك در بطن خود دستاوردي خرد یا كالن را بھ ارمغان مي آورند.

در ھر بازي، دبیركل فیفا و رئیس ستاد برگزاري بازي ھا میزبان شخصیت ھاي مھمي از عرصھ سیاست و بازرگاني ھستند و ناگزیرند براي
خوشامدگویي بھ ھریك از آنان، لباس ھاي خود را در فاصلھ حركت از ورزشگاھي بھ ورزشگاھي دیگر در آسمان و درون پروازھاي

اختصاصي، تعویض كنند.  اینھا بخش كوچكي از تشریفات و ھزینھ ھایي است كھ سود آن البتھ بھ تمام اعضاي فیفا، بستھ بھ قدرت و
سازماندھي ھریك، رسیده است.

براي جشنواره ھاي خیاباني نیز، روزانھ میلیون ھا نفر بیرون مي آیند.  مردم ترجیح مي دھند بازي ھا را بھ صورت گروھي در اماكن عمومي  
ببینند و احساسات خود را در ھنگام غم و شادي با یكدیگر تقسیم كنند.  آنجا امكان تخلیھ تمام ھیجان ھا ھست.  براي آنكھ مردم، كھ ساعت ھا قبل

از ھر بازي بھ جشنواره ھاي خیاباني آمده اند سرگرم شوند، انواع و اقسام بازي ھا، گروه ھاي موسیقي و رقص، رستوران ھا و فروشگاه ھا
سازماندھي شده اند.

در خیابان ١٧ ژوئن ژوھانسبورگ، حتي زمین كوچك والیبال ساحلي درست شده است.  این خیابان شاھد بیش از صدھا ھزار نفر جمعیت بود.
جایي كھ مردم كوكاكوال را بھ چھار برابر قیمت واقعي اش مي خرند و احساس پیروزي مي كنند!  اما در ایران خودمان شادي ھنوز معناي
غریبي دارد.  مسووالن از جشن ھاي خیاباني در ھراسند و شادي ھاي جمعي معموال بھ برون فكني و اوباشیگري ختم مي شود...روند پنجم،

اھمیت بازیكنان خوب - و نھ فوق ستاره - است.  فوق ستاره ھا دیگر اھمیت خود را در بازي ھایي تا بھ این حد مھم از دست داده اند.  از آنجا كھ
فوتبال بیش از پیش بھ علم، محاسبات رایانھ اي و تحلیل ھاي فني متكي شده، اھمیت كار گروھي و قدرت بدني در آن افزایش یافتھ است.

دوره درخشش فوق ستاره ھایي مثل پلھ در ١٩٧٠، كرایف در ١٩٧۴، مارادونا در ١٩٨۶، روماریو در ١٩٩۴ و زیدان در 2006 بھ پایان
رسیده است.  فوق ستاره ھا در تبلیغات كارآمدتر از میدان ھستند.  این را تجربھ مسي در آرژانتین و یا كریس رونالدو حداقل در میدان اول

نشان دادند.  و در انتھا روند ششم، انفجار رسانھ اي جام جھاني است.  افزایش رسانھ ھا و كانال ھاي ماھواره اي، اھمیت یافتن نشریات اینترنتي،
توسعھ كیفي و كمي  دوربین ھاي دیجیتالي، سبب تقاضاي رو بھ افزایش رسانھ ھا و خبرنگاران براي پوشش جام جھاني شده است.

جام جھاني ٢٠06 بیش از ۵٠٠٠ كارمند ایستگاه ھاي رادیو تلویزیوني، ٣ ھزار و ٧٠١ روزنامھ نگار و ٨۴٩ عكاس را پذیرفت.  این آمارھا
براي این جام قطعا افزایش داشتھ اند.  دیگر ھیچ اتفاقي از نظر دور نمي افتد.  كلمات بازیكنان در ھنگامھ ھر بازي از گوش مخفي نمي ماند.
عكس العمل ھاي مربیان مقایسھ مي شود و حاشیھ و متن اھمیتي یكسان مي یابند.  و البتھ بھ نظر مي رسد دامنھ عدم حضور در جام جھاني فقط
منحصر بھ تیم ملي ما نیست و ما در حوزه ھاي مختلفي بازي را باختھ ایم.  این مطلب فقط بھ این جھت نوشتھ شد كھ مقایسھ اي میان فوتبال

بھ عنوان پدیده اي با شمول باال در ایران و سایر نقاط جھان صورت بگیرد...  حاال بھتر مي توانید قضاوت كنید.
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