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پیشگفتار

ش��اید کسی در این باره که فوتبال یکی از ورزشهای محبوب و پرطرفدار تمامی جوامع 
اس��ت هیچ گونه ش��کی نداشته باش��د. امروزه اگر به هر نقطه این کره خاکی قدم بگذاریم 
ب��ه ندرت می توان گوش��ه ای را پی��دا کرد که در آن تعدادی هر چند ب��رای تفریح، در یک 
مس��تطیل دنبال یک توپ گرد ندوند. فوتبال بقدری دارای جذابیت و مفرح اس��ت که به 
جرات می توان گفت همه اقشار جامعه را می تواند درگیر کند. فوتبال یک ورزش و در عین 
حال یک تجارت پرسود است و از آن جهت به تجارت پرسود تبدیل شده که جهان به آن 
نیاز دارد. البته صاحبان باشگاههای بزرگ فوتبال سود فراوان از تجارت ورزش می برند، اما 
تجارت فوتبال برای آنها چیز دیگری است، به عبارت دیگر محاسن و معایب این تجارت با 
تجارتهای دیگر تفاوت دارد ولی در نهایت اصل حساب سود و زیان بر آن حکومت می کند. 

به دلیل درآمدهای بسیار زیاد و توجه جهانی به باالی فوتبال، صنعتی عظیم و اقتصادی 
پیرامون آن را گرفته است. درآمد ناشی از نقل و انتقاالت، حق پخش تلویزیونی و به دنبال 
آن، تبلیغات و آگهی هایی که رسانه ها می گیرند، همه اینها اجزای صنعتی است که بر دایره 
فوتبال و حساس��یتهایش پدید آمده اس��ت، به نوعی می توان گفت حرف اول و آخر را در 
فوتبال، پول می زند. اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد، همه این حرفها در مورد فوتبال و 
اینکه صنعت پردرآمدی هست یک طرف و حضور تماشاگران و مردم در صحنه های ورزشی 
یک طرف دیگر. اگر تماشاگری در یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه حضور نداشته باشد، نه 
ب��ازی جذابیت دارد و نه پول و درآمدی وجود خواهد داش��ت، بنابراین می توان گفت یکی 



کسب و کار)تجارت( فوتبال 8

از وظایف مهم هم مدیران ورزش��ی و هم ورزشکاران بویژه فوتبالیستها، احترام گذاشتن به 
طرفداران فوتبال و افرادی هس��ت که نبود آن به زیبایی فوتبال لطمه خواهد زد، بنابراین 
هدف اصلی این کتاب یادآوری این نکته هس��ت که هیچ عامل و انگیزه ای نباید به حضور 
تماش��اگر در اس��تادیوم فوتبال و در پی آن بازی زیبای فوتبال لطمه وارد کند، هر چند که 

در فوتبال داد و ستدهای مالی چشمگیری وجود داشته باشد.
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مقدمه

"برو بیرون و از بازی لذت ببر". اینها کلماتی بود که بیل ش��نکلی1 افس��انه ای وقتی که 
تیم��ش را به زمین می فرس��تاد، می گفت. او این کلمات را به عل��ت نگرانی در مورد اینکه 
بازیکنانش اوقات خوبی در بعدازظهر یکش��نبه داش��ته باشند، نمی گفت، بلکه به این دلیل 
می گفت که می دانس��ت اگر بازیکنانش از کارش��ان در زمین بازی ل��ذت ببرند، بهتر بازی 

می کنند. 

افراد زیادی می گویند که علم اقتصاد را دوست ندارند و می گویند که خیلی سخت است. 
من در گفتگو با طرفداراِن فوتبال که در مورد مشکالت مالِی باشگاهشان یا دیگر مشکالت 
در فوتب��ال نگ��ران بودند، توجه کرده ام، که افراد می توانند هم��ه انواع اصول علم اقتصاد را 
وقتی که واقعا عالقه مند هس��تند، درک کنند. بنابراین من فکر می کنم، طرفداران فوتبال، 
قادر خواهند بود این کتاب را درک کنند. حداقل اگر من داستانم را درست بگویم، کارم را 

به بهترین شکل انجام داده ام. 

این کتاب در مورد مش��کالت اقتصادی اس��ت که اخیرا در فوتبال باشگاهِی اروپا وجود 
دارد یا ممکن اس��ت در آینده پدیدار ش��ود و امکانات برای حل کردن و جلوگیری کردن از 
آنها را مورد بحث قرار می دهد. کتاب خودش این موضوع را به روش ساده ای بحث می کند، 
همچنین یک بخش تکمیلی وجود دارد که برای خوانندگانی که وقت بیشتر و پیش زمینه 

1. Bill Shankly
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علم��ِی کامل��ی دارند. خوانندگانی که فق��ط می خواهند ایده اصل��ی را درک کنند، نیاز به 
مراجعه به قسمت تکمیلی ندارند. 

م��ا نیاز داریم تا قبل از تغیی��ر حالت به موضوع اصلی، برای آن آماده ش��ویم. بنابراین 
ما با بعضی داس��تان ها در مورد تاریخچه فوتبال ش��روع می کنیم. این داستان ها، بعدها به 
بحث ما ارتباطاتی پیدا می کنند، ولی موضوع اصلی، آرام بودن است. دست گرمی با برخی 
مالحظات در مورد “قوانین بازی” اس��تفاده ش��ده در این کتاب پایان می پذیرد و سپس ما 
آماده ایم تا بیرون برویم و با مشکالِت فوتباِل مدرن امروز روبه رو شویم. من امیدوارم، شما 

از بازی لذت ببرید.

 www.infideas.com/football-business-supplement در را  تکمیل��ی  قس��مت   *
ببینید. 

http://www.infideas.com/football-business-supplement
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ساخته شده در گذشته
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سازمانهای غیرانتفاعِی اروپایی

آنها مانند دانش��جویاِن بلندپرواز و مدرن که رؤیای خودشان را در مورد تاسیِس شرکِت 
چند میلیونی، قبل از اینکه تش��نه ش��وند دارند، نبودند، نه، آنها نبودند. ناتانیل کرسویک2 و 
ویلیام پرست3، متفاوت بودند. وقتی دو مرد جوان اولین باشگاه فوتبال را در 24 اکتبر 1857 

تاسیس کردند، در مورد پول فکر نمی کردند. هدِف باشگاه شفیلدیونایتد، سرگرمی بود. 

باش��گاه، یک موفقیت فوری بود. در سالهای قبل، بازیهایی که خیلی شبیه فوتبال بودند، 
در خیابانها، میدانها و زمین های بازی مدرس��ه، بازی می ش��دند. بنابراین، باشگاه فوتبال، به 
چیز بزرگی تغییر پیدا کرد. باش��گاه های دیگر خیلی زود، همانطوری که انجمن فوتباِل ملی 
یک مسابقه جامی را برای انگلستان در 1871 تورنومنت FA Cup را راه اندازی کرد، تبعیت 
کردند. همچنین ورزش جدید تماشاگران زیادی را جذب کرد. برای مثال در 1892، 25000 
نفر برد  0-3 وست برومویج آلبیون4 در برابر استون ویال5 را در بازی فینال، تماشا کردند. تا 

آن زمان، به بعضی از بازیکنان که به صورت رسمی اجازه داشتند، پول پرداخت شد.

در ابتدا باش��گاه های فوتبال س��ازمان های داوطلبانه ای بودند ک��ه از اعضای رای گیری 
تش��کیل شده و توس��ط کمیته ها اداره می شدند. ولی ثابت شد این حالت برای باشگاه های 

2. Nathaniel Creswick

3. William Prest

4. West Bromwich Albion

5. Aston Villa
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بزرگتر، رضایتمندانه نیس��ت. آنها نیاز به قرض گرفتِن مقدار زیادی پول به منظوِر س��اخت 
س��کوهای بزرگ تماشاگران داش��تند. مدیران باش��گاه، مجبور به وثیقه گذاشتن برای آن 
قرض ها شدند که این امر این معنی را می داد که اگر باشگاه قادر به برگرداندن قرض نبود، 
آنها مجبور بودند که خودش��ان پول را برگردانند. آن کار خطر بزرگی داشت. به این دلیل، 
در دوره ای تا سال 1920، تقریبا همه باشگاه ها در بخش های باالتر به شرکت های محدود با 
سهامداران تبدیل شدند، زیرا اگر شرکت ورشکست می شد، سهامداران، مسئوِل قرض های 
شرکت نبودند. سهامداران ابتدا، پول باشگاه را پرداخت کردند، در عوض باشگاه بتواند برای 
س��هام آنها س��رمایه گذاری کند. این سهم ها بعدا آنها را به س��ود سهمشان می رساند. ولی 
باش��گاه های فوتبال، قانون ناشناخته ای را به ش��رکت های دیگر، معرفی کردند: بیشنیه ای 
برای سود سهام وجود داشت و آن بیشینه تا حدی کم بود. و سودهای سهام حقیقی، هنوز 
به طور متوسط در موارد زیادی، پائین تر بودند؛ در موارد زیادی، هیچ سود سهامی پرداخت 
نش��د. کس��ی سهامدار نشد تا از سود شرکت دیگر، ثروتمند ش��ود. به این ترتیب، تا حدود 

1980، تقریبا همه باشگاه ها اساسا، سازمان های غیراتفاعی، باقی ماندند. 

انگیزه های اعضای هیئت مدیره چه بودند؟ تعداد زیادی از عالقه مندان به فوتبال بودند 
که می خواس��تند برنده ش��دن تیمشان را ببینند و دوست داش��تند که به شادی طرفداران 
کم��ک کنند. همچنین بعضی ها ب��ا این ایده که به طور کلی باش��گاه تاثیر مثبتی بر روی 
جامع��ه دارد، انگیزه گرفتند. و البته، هیچ رهبری وقتی اعتبارش در ارتباط با باش��گاه باال 
رفت، اعتراض نکرد. همچنین مطمئنا، رهبرانی وجود داشتند که از یک باشگاه برای ترویج 
منافع تجاری خود، استفاده می کردند. در نهایت، ساختن یک استادیوم، تجارت خوبی بود 
و ش��رکت های خصوصی نیز توانستند، با روشهای مختلف دیگر نیز از طریِق باشگاه ها پول 
بدست بیاورند. با این حال، برای اکثر اعضای هیئت مدیره، چنین انگیزه بدست آوردن سود 

غیرمستقیم، وجود نداشت یا در هر مورد، غالب و برجسته نبود. 

در سایر نقاط اروپا، پیشرفت های قابل مقایسه، اگرچه در سرعت آهسته تر، اتفاق افتاد. 
برای مثال، فوتبال حرفه ای در فرانسه در سال 1932 و در هلند در اواخر 1954، آغاز شد. 
هر کش��ور، سیس��تم قانونی خودش را داش��ت که منجر به تفاوت ها در شکل های سازمانی 
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ش��د. برای مثال، بعضی از باش��گاه های هلندی بعد از ظهور فوتبال حرفه ای، به بنیادهایی 
تبدیل ش��دند. در فرانس��ه، باش��گاه ها برای دهه های زیادی به صورت انجمن شهروندان با 
دولت محلی که در مس��ائل و مدیریت باش��گاه ها درگیر می شد، باقی ماندند. این امر اغلب 
ش��امِل مالکیت شهردارِی استادیوم بود. در تعداد زیادی از کشورهای دیگر، چنین اشکالی 
از درگیری دولت، اهمیت کمتری داش��ت یا اصال وجود نداش��ت. اما یک چیز در همه جای 
اروپا یکسان بود: تا 1980 تقریبا هیچ باشگاهی، به صورت مقدماتی، تمایل به سود نداشت. 

مهم ترین هدف، ارائه شکل لذت بخشی از تفریح و سرگرمی به مردم بود. 

به این ترتیب، س��ازمانهای غیرانتفاعی بودند که نه تنها فوتباِل غیرحرفه ای و آماتور را 
ساختند بلکه فوتبال حرفه ای را نیز به وجود آوردند. لذتی که از فوتبال سطح باال به وسیله 
دهها میلیون تماش��اچِی تلویزیون و تماشاگر قبل از 1980منتج می شد، به صورت اساسی 
به بخ��ش غیرانتفاعی کاهش یافت. این بخش، مش��ارکت خارق العاده ای را برای جامعه به 

وجود آورد. 

در ح��دود 1980، صحنه ش��روع به ق��دری تغییر ک��رد. از آن به بعد، تع��داد کمی از 
باش��گاههای اروپایی، به دست صاحبان جدید وارد شدند که حق قانونِی استفاده از باشگاه 

را به منظور سود برای خودشان، داشتند. 

اینکه چه میزان آنها از این فرصت استفاده می کنند، سؤالی برای بعد است.

یک سؤال برای اکنون این است: اگر در سال 1980، مقامات اروپائی، مشروط می کردند 
که همه باشگاههای فوتبال باید به صورت اساسی ساختارهای مالکیت سنتی شان را حفظ 
کنند، چه اتفاقی می افتاد؟ بخشی از پاسخ می تواند اینجا داده شود. حتی بدوِن انواع جدیِد 
صاحبان، جایگاها به خوبی پر می شود و مسابقه فینال جام برتر اروپا میلیونها تماشاچی را 
جذب می کند. قطعا باش��گاههایی که اکنون صاحبیِن ثروتمند دارند، مثل چلس��ی، شانس 
خوبی در رس��یدن به فینال یا حتی برنده ش��دن در آن را ندارند. ای��ن امر برای طرفدارِن 
چلسی شرم آور است ولی برای دیگر اسپانسرها و پشتیبانها، یک خبر عالی است. در نهایت، 
یک جام و فینال همیش��ه بین دو باش��گاه است و فقط یکی از آنها می تواند برنده باشد. آن 
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امر در سال 1872، صحیح بود و امروزه نیز هنوز صحیح است. 

کارآفریناِن آمریکایی

در حال��ی که اروپا، ترقی فوتب��ال در قرن نوزده را تجربه کرد، در ایاالت متحده آمریکا، 
بیس��بال بود که محبوب شد. بیسبال ش��روع زود هنگامی داشت. گفته شده که نیویورک، 
روچس��تر6، از پیش یک باشگاه بیسبال در 1825 داشتند. پنجاه عضو داشت که بین 18 و 
40 سال سن داشتند که در طول بعدازظهر بازی می کردند. در طول چهل سال بعد، تعداد 
زیادی از باش��گاههای دیگر پدیدار ش��دند. هماننِد فوتباِل اروپایی، این باش��گاههای اولیه، 

انجمن هایی بودند که به وسیله داوطلبان اداره می شدند.

به هر حال در حدود 1867، صاحبان شرکتها و کارآفرینان بر روی صحنه ظاهر شدند. 
خیلی سریع، اکثر تیمهای خوب، اگر سود منظمی نداشتند، در اختیار افرادی قرار گرفتند، 
که از تیم برای فراهم کردن و س��اختن زندگی اس��تفاده می کردند. دیگر تیمهای برتر، به 
وس��یله ش��رکتهای تجاری، تصاحب ش��دند. مدل کارآفرینی، در افزایش توجه، موفق بود. 
همانند س��ال 1896، سربازان انقالبی سینسیناتی جلوی 10000 تماشاچی که برای بازی 
پول پرداخت کرده بودند، بازی کردند. همچنین باش��گاه در آن س��ال به همه بازیکنانش، 
حقوقی پرداخت کرد. هیچ باشگاه فوتباِل انگلیسِی هنوز به آن نقطه نرسیده بود. در 1871، 

یک لیگ ملی بیسباِل، در ایاالت متحده آمریکا برپا شد. 

یک مالِک برجس��ته، saloon-keeper Chris von der Ahe از St Louis بود. در س��ال 
1881، او توج��ه کرد که با توجه به اینکه تآسیس��ات نوش��یدنی در نزدی��ک به زمیِن تیم 
بیس��باِل محلی بود، جورابهای ساق بلند قهوه ای، آبجو زیادی در روزهای مسابقه فروخت. 
آن امر، به او الهام داد. او باشگاه بیسبال را خرید و یک شهربازی با موسیقی، محل مسابقه 
اسب س��واری و یک باغچ��ه آبجو نزدیک به زمین س��اخت. روح کارآفرینی اش، به صاحباِن 
باشگاههای دیگر الهام داد و از آن به بعد، سرگرمی های زیاد و متنوع آماده برای عرضه در 

6. Rochester
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اطراف بازیهای بیسباِل تابستانه وجود دارد.

از آنجایی که در آن روزها، مالکان باشگاههای زیادی وجود داشتند که به وسیله فراهم 
کردِن فرصِت س��ود بردن از باشگاههایش��ان، انگیزه گرفته بودند، گاهی اوقات، یک مالِک 
باشگاه، تجارت دیگری مثِل شرکت پخش تلویزیونی را نیز در اختیار داشت، که از قرارداد 
س��ودآوِر ارائه شده به وسیله باشگاه سود می برد. با این حال، انگیزه های غیرمالی نیز نقش 
مهمی را بازی می کنند. تعدادی از صاحبان باش��گاه، ورزش��کارانی بودند که فقط تمایل به 
برنده ش��دن داش��تند. بقیه، فقط از اینکه مورد توجه باشند خوش��حال بودند. در ارتباط با 
چنی��ن انگیزه هایی، تعداد زیادی از صاحبان، بازیکنان برتر را به میزان بیش��تر از آنچه که 
حقیقتا برای س��ود و منفیعت خوب بود، خریداری کردند. همچنین افرادی وجود داش��تند 
که مالکیِت تیم محلی را به عنواِن یک وظیفه ش��هری مورد توجه قرار دادند و به مس��ائِل 
گس��ترده تر عالقه مند بودند،. برای مثال، مالک باش��گاه شیکاگو، فیل وریگلی7، اجازه بازی 
شبانه در پارک خود را تا 1988 نداد، به علت اینکه صدای شبانه و ترافیک را در همسایگی 
نمی خواس��ت. به هر حال، برای بیش��تر صاحبان، س��ودها، در ابتدا ایجاد انگیزه می کنند و 
تع��داد زیادی، از لحاظ مالی به خوبی کار انجام دادند، اگرچه، همانند هر کس��ب و کاری، 

گاهی اوقات ضرر نیز وجود داشت. 

یک باشگاه بیسبال نیاز به رقیب دارد تا در برابرش بازی کند. ولی، یک صاحب شرکت 
ترجیح می دهد که تا حد امکان رقیباِن کمی داشته باشد، زیرا این امر بر فروش بیشتر در 
قیمته��ای باالتر و همچنین، رقابت کمتر برای بازیکنان بهت��ر، داللت می کند. بنابراین در 
1876، تعداد کمی از باشگاهها، یک لیگ ملی را تشکیل دادند، با این قانون که یک باشگاه 
جدید، تنها در صورت موافقت شرکت کنندگان فعلی و موجود لیگ می تواند به آن بپیوندد. 
به عنوان نتیجه، چند تیم دیگر، بعدا به لیگ ملی پیوستند. آنها همچنین توافق کردند که 
تنزل رتبه ای وجود ندارد. در نهایت، یک کارآفرین، خطر از دس��ت دادن درآمد را به علت 

چیزی که به همان اندازه غیرقابل پیش بینی است، قبول نمی کند. 

7. Phil Wrigley 
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ای��ن مدل قدیمی، هنوز هم وجود دارد. مس��ابقه لیگی ملی، لیگ برتر بیس��بال، اخیرا 
ش��امِل س��ی باشگاه می شود. یک سازماِن چتری و محافظ مس��ابقه لیگ را اداره می کند و 
حقوق پخش در تلویزیون را به ایس��تگاههای تلویزیوِن ملی، می فروشد. این امر پول زیادی 
تولید می کند که باش��گاهها بین آنها تقس��یم می کنند. به استثنای نیویورک، هیچ شهری، 
بیش��تر از یک باش��گاه در لیگ اصلی ندارد. این امر به هر باش��گاه یک امتیاز انحصاری در 
شهر خودش و فراتر از آن را می دهد. به عنوان نتیجه، باشگاه می تواند، قیمتهای باالتر برای 
بلیط ها، کاال و حقوق تلویزیون برای پخش های تلویزیونی را تقاضا کند. مدل های شبیه در 

ورزشهایی که بعدا محبوب شدند مثل فوتبال و بسکتباِل آمریکایی وجود داشت. 

یک باش��گاه در باالترین لیگ می تواند ش��هرها را به حرک��ت وادارد که اکنون و مجدد 
اتفاق می افتد. یک ش��هر که کمکهای مالی بزرگ برای یک اس��تادیوم جدید ارائه می کند، 
شانس خوبی برای گرفتن باشگاه یا حفظ باشگاه هایی که آنها دارند، ایجاد می کند. این امر 
می تواند، برای شهر صدها میلیون دالر هزینه داشته باشد. مالکان برنده می شوند و مالیات 

دهنده، بازنده است، مخصوصا اگر او ورزش حرفه ای را دوست نداشته باشد. 

ولی طرفداران ورزشها می توانند مانند طرفداراِن بالتیمور کولتز، نیز رنج را تحمل کنند. 
کولت��ز در بالتیمور برای س��الها بازی کرد و افتخارات زیادی را برنده ش��د. آنها حتی، جام 
برتر را برنده ش��دند. این باش��گاه خیلی به ندرت دوست داشته می شد، بنابراین آمریکاییها 
می گویند، آیا ارتباطی بین یک باشگاه و حامیانش مثل آنچه که بین کولتز و مردم بالتیمور، 

می باشد، وجود دارد. همه اینها در یک شب غمگین در مارچ 1984 به پایان می رسد. 

در آن ش��ب، به ندرت کسی می دانس��ت چه اتفاقی قرار است بیفتد. در نیمه های شب، 
طبق دستورالعمِل Bob Irsay مالک، کامیون های تخلیه، مقادیری از استادیوم را برداشتند 
و آنها را به ایندیاناپولیس که در آن تیم تحت نام متفاوت بازی می کند، حرکت دادند. وقتی 
که بالتیمور، صبح بعد بیدار ش��د، دیگر باشگاه فوتبالی نداشت. با رسیدن اعضای کارکنان 
استادیوم، آنها با حالت گیج دیدند که تقریبا همه چیز، از مبلمان دفتر تا دمبل ها از دست 
رفته است. سالها بعد، بالتیمور، هنوز از آن ضربه بهبود نیافته بود. شما در خیابان بنرهایی 



19فصل 1 : هتشاس خد  دش هتخاس

را می بینید که درخواست می کنند، “توپ را به Baltimore بدهید”. 

بله، کارآفرینی دارای مزایایی هست، ولی دارای معایبی نیز دارد. 

سری جهانی ورزشی سال 1960

لحظ��ه 13اکتبر 1960 در زمین بازی فوربز8 در پترزبورگ9، فرا رس��ید. در طول بازی 
هفتِم سری جهانی بین پترزبورگ پایرتز10 و نیویورک یانکیز11، بیل مازروسکی12، مقام نهم 
در اجرای خانگی را برنده ش��د، بازی را برابر پایرتز با نتیجه 9-10 برنده ش��د و این اولین 
قهرمانی آنها از سال 1925 بود. جمعیت 37000 نفری در یک جشن جهانی در حالی که 
یانکی های معروف، باور نداش��تند، منفجر ش��د. بیش از پنجاه سال بعد، طرفداران هنوز به 
صورت س��الیانه در بقایای پارک بال قدیمی برای جش��ن گرفتِن سالگرِد آن اجرای خانگی 
افس��انه ای، جمع می ش��وند. و آمریکایی های زیادی، بازی مازروسکی را به عنوان بزرگترین 

بازی همه زمانها، در نظر می گیرند. آیا آنها درست می گویند؟ 

در 18 می همان سال، 128000 نفر در گالسکوی همپتن پارک13 دیدند که آینتراخت 
فرانکف��ورت، جام نهایی اروپایی را در برابر رئال مادرید، برنده ش��د. اما بعد از 30 دقیقه از 
بازی، زمان آن برای فرانس پوش��کاش14 و آلفردو دی اس��تفانو15 فرا رس��ید تا شهرت های 
عالی شان را در یکی از بهترین نمایشهای تا به امروز، نشان دهند. پوشکاش چهار گل را به 
ثمر رس��اند و دی استفانو، س��ه گل را به ثمر رساند که منجر شد تا رئال، بازی را با نتیجه 

8. Forbes

9. Pittsburgh.

10. Pittsburgh Pirates

11. New York Yankees,

12. Bill Mazeroski

13. Glasgow’s Hampden Park

14. Ferenc Puskلs

15. Alfredo Di Stéfano
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3-7 ببرد. در طول کل تاریخ جام اروپائی و فینالهای لیگ قهرمانی، فقط چهار هت تریک، 
ثبت شد و دو تا از آنها، در آن شب فوق العاده در پارک همپتن، دیده شد. روزنامه معموال 
محتاط تایمز، نظر داد: »رئال مادرید با اجرای درخش��ان در خاک اس��کاتلند، نظر این که 
این تیم بهترین تیِم جهان است را حفظ کرد«. ولی آیا تایمز، به اندازه کافی، محتاط  بود؟ 

خوب می ش��د اگر در آن سال طالیی، رئال مادرید، با پترزبورگ پایرتز در سری جهانی 
آل اس��پورت، بازی می کرد، ولی به علت برخی از تفاوتهای آزار دهنده در قوانین، این امر 

امکان پذیر نبود. حاال ما هرگز نخواهیم دانست کدام تیم حقیقتا، بهترین بود. 

خوشبختانه، هنوز امکان رقابت بین بیسبال آمریکایی و فوتبال اروپایی در زمینه اقتصاد، 
وجود دارد. س��ال طالیی ورزش��ها در 1960، مثال خوبی برای چنین رقابتی اس��ت. هر دو 
ورزش، برای یک قرن وجود داش��ته اند، بنابراین سؤال استعداد جوان در برابر حرفه ای های 

باتجربه در اینجا مطرح نیست. بنابراین کدام ورزش، به بهترین شکل اجرا می شد؟

 اولین بخش انگلیس��ی، که در آن زمان ش��امل بیس��ت و دو باشگاه بود، نزدیک به 14 
میلی��ون تماش��اگر را در فصل 1959 ت��ا 1960، جذب کرد. این امر ب��ا میانگین 31000 
تماشاگر برای هر مسابقه مطابقت داشت. هفتاد باشگاه، در سه بخش زیر بازی کردند و 18 
میلیون نفر از طریق دروازه هایی که به صورت همزمان اجازه عبور می دهند، برای تماشای 
آنها آمدند. به طور کلی چهار بخش برتر در انگلستان، 32 میلیون تماشاگر را جذب کردند، 
که شامل بازیهای جامی محبوب نمی شدند. در جاهای دیگر در اروپا، زمینها نیز به صورت 

آبرومندانه ای، پر بودند. 

در ایاالت متحده آمریکا، لیگ بیس��بال اصلی، که در آن زمان ش��انزده باش��گاه داشت، 
نزدیک به 20 میلیون تماش��اچی را در فصل 1960 که به بیان دیگر بیشتر از اولین بخش 
انگلیس��ی بود، جذب ک��رد. ولی میانگین تعداد تماش��اچیان برای هر مس��ابقه، کمتر بود: 
16000. این امر این حقیقت را بازتاب داد که باش��گاه بیس��بال بیش از 150 مس��ابقه در 
هر س��ال بازی می کند. در لیگ کوچک بیس��بال، به طور کلی 155 باشگاه وجود داشت و 
مجموع 11 میلیون نفر برای تماشای آنها پول پرداخت کردند. به طور مجموع، لیگ اصلی 


