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  شيوا نوروزي 
آوازه بلبش�وي فوتب�ال اي�ران گوش 
فلك را هم كر كرده است. پرونده هاي 
ش�کايت های بين الملل�ي از تيم ه�اي 
ايراني آنقدر زياد اس�ت ك�ه كارمن�دان فيفا وقت 
س�رخاراندن هم ندارند. با شکايت مارك ويلموتس 
يك بار ديگر فيفا جريمه اي س�نگين برايمان بريد؛ 
اين بار البته بحث باشگاهي در ميان نيست و نتيجه 
دس�ت گلي است كه فدراس�يون چند ستاره به آب 
داده و افتضاح به بار آمده باعث شد تا وزارت ورزش 
و سازمان ليگ اس�تخدام بازيکن و مربي خارجي را 
در فوتبال ممنوع كنند! راه حلي كه نه منطقي است 
و نه  حرفه اي. از آنجا كه پاك كردن صورت مس�ئله 
تأثي�ري در اص�ل ماجرا نخواه�د داش�ت. در ادامه 
تأثيرات اي�ن تصميم عجوالنه را بررس�ي مي كنيم. 

  غيرمنطقي
اين اولين باري نيست كه يك خارجي براي رسيدن به 
حق و حقوق و بندهاي عجيب و غريب قراردادش دست 
به دامن فدراسيون جهاني فوتبال مي شود و اتفاقاً نيز اين 
نهاد بين المللي به نفع او و به ضرر ما رأي صادر مي كند، 
ولي قصه مربي بلژيكي سروصداي زيادي به پا كرده تا 
جايي كه پاي نهادهاي قضاي��ي و مجلس هم به قضيه 
باز شده است. حساس ش��دن ماجرا باعث شد آقايان به 
فكر چاره بيفتند تا بلكه جلوي موارد بعدي گرفته شود، 
ولي تنها فكري كه به ذهن شان رسيد ممنوع كردن به 
خدمت گرفتن بازيكن و مربي فرنگي بود؛ تصميمي كه 
به عقيده بس��ياري هيچ منطقي پشتش نيست و صرفاً 
براي فرار از واقعيت ها و س��اكت كردن انتقادها گرفته 

شده است. 
  تکرار اشتباهات گذشته

تاريخ فوتبال ما پر است از قوانيني كه عجوالنه و از سر 
استيصال گرفته شده و از آنجا كه فوتبال خصوصي در 
كش��ور ما معني ندارد، دود وضع قوانين من درآوردي 
مستقيماً به چش��م مردم رفته و هزينه اش از بيت المال 
پرداخت شده است. س��ال 87 مديران وقت فدراسيون 
و س��ازمان ليگ به اين نتيجه رس��يدند كه اجازه ورود 
دروازه بان خارجي را به ليگ و هيچ تيمي ندهند! وضع 
اين قانون و اعم��ال آن در ليگ برتر با اعتراضات زيادي 
همراه ش��د؛ باال رفتن بي رويه قيم��ت دروازه بان هاي 

وطني، كمب��ود گلرهاي با كيفيت داخل��ي و همچنين 
داغ شدن تنور دالالن براي غالب كردن دروازه بان هاي 
بي كيفيت با ارقام نجومي به تيم ها از جمله انتقادهاي 
وارده به اين طرح بود. با اين حال آقايان در آن س��ال ها 
با ژس��ت هاي مديريتي از تصميم ش��ان دف��اع كردند 
و بر اج��راي آن هم تأكيد داش��تند. اين وس��ط جيب 
دروازه بان هاي پرمدعي داخلي ب��ا قراردادهاي نجومي 

پر شد. 
  كيفيت پايين

با گذشت بيش از يك دهه از آن تصميم خنده دار، حاال 
دوباره يادشان افتاده كه مي توانند به كل حضور هرگونه 
بازيكن و مرب��ي خارجي را در فوتب��ال را ممنوع كنند. 

قطعاً اين بار نيز سازمان ليگ و موافقان اين طرح توجهي 
به مسائل فني و تبعات اجراي اين قانون نكرده اند. مگر 
فوتبال فشل ما چقدر بازيكن باكيفيت دارد كه نياز همه 
تيم ها به ويژه تيم هاي مدع��ي را مرتفع كند. در همين 
ليگ نوزدهم كه تازه تمام ش��ده تعداد مهاجمان گلزن 
وطني كه بتوان روي درخشش ش��ان ب��راي يك فصل 
حساب كرد به اندازه انگشتان يك دست هم نمي رسد. 
حاال با ممنوعي��ت ورود خارجي ها، بيش از همه خوش 
به حال فوتباليست های درجه چندم داخلي مي شود؛ با 
كمك دالالن دستمزدهايشان را چند برابر مي كنند و با 
وجود نداشتن كيفيت فني الزم دستمزدي چندين برابر 

حق واقعي شان به جيب خواهند زد. 

  ادعاي پوچ
حاميان طرح مذكور با اين ادعا بر اجراي آن مصر هستند 
كه ممنوعيت اس��تفاده از مربيان و بازيكنان خارجي از 
خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند. بايد به اين دسته از 
مديران اين نكته را يادآوري كرد كه متأسفانه چند سالي 
است كه برخي از چهره هاي داخلي هم دستمزدشان را 
ارزي دريافت مي كنند. با اين حساب زياد نمي توان روي 
اين ادعا مانور داد؛ ضمن اينكه مشكل اصلي فوتبال ما 
خروج ارز آن هم به خاطر بازيكن��ان و مربيان خارجي 
بي كيفيت، قراردادهاي بي حساب و كتاب، نقش دالالن 
و سوءمديريت است. در صورتي كه هيچ كس از استخدام 
خارجي هاي باكيفيت و پرداخت دستمزدهاي معقول به 

آنها گله اي ندارد. بازيكنان و مربيان خارجي باكيفيت، 
تأثير مس��تقيمي در باال رفتن س��طح فن��ي و كيفيت 
بازي هاي ليگ خواهد داش��ت و اين واقعيت را به هيچ 
وجه نمي توان كتمان كرد. منتها آقايان براي پوشاندن 
ضعف هاي خود و فرار از پاس��خگويي صورت مسئله را 

پاك مي كنند. 
  نقش دالالن 

س��همي كه واس��طه ها و دالالن در فوتبال اي��ران دارند، 
هيچ مدير و باشگاهي ندارد. حقيقتي تلخ كه سال هاست 
امان فوتبال مان را بريده و با وج��ود اينكه همه از آن خبر 
دارند، ولي عماًل اقدامي برای پاك سازي اين رشته صورت 
نمي گيرد. نزديك به 20 سال از برگزاري ليگ برتر مي گذرد 
و در اين مدت مربيان و بازيكنان فرنگي ناشناخته بسياري 
سر از كش��ورمان درآورده اند و بدون ذره ای تأثيرگذاري با 
جيب پر به خانه بازگش��ته اند. دالالن چسبيده به فوتبال 
بيشترين سود را از اين نقل و انتقاالت بي فايده و پرهزينه 
برده اند. اگر قانون منع حضور خارجي ها در اين فصل اجرايي 
شود، واسطه ها حوزه كاري شان را از خارجي به داخلي تغيير 
مي دهند و كاسبي شان را در بين بازيكنان و مربيان داخلي 

پيگيري مي كنند. 
با اين تفاس��ير چطور مي توان انتظار داشت اجراي اين 
قانون از هدر رفت پول باش��گاه هاي دولت��ي و صنعتي 
جلوگيري كند؟ دو سه ميليارد كف دستمزد اعالم شده 
بازيكنان ليگ برتري براي فصل آتي به شمار مي رود و 
فوتباليست هاي اسم و رسم  دار هم كه درخواست هايي 
بيش از 10 ميليارد داشته اند و قاعدتاً پورسانت دالالن 

هم به همان ميزان افزايش مي يابد. 

  دنيا حيدري 
باال رفتن عجيب و غريب ارقام پيشنهادي 
بازيکن�ان و مربيان داخلي به دليل بس�ته 
شدن درهاي فوتبال ايران روي خارجي ها، 
دس�تاورد قابل پيش بيني قانوني امتحاِن پس داده و 
البته شکست خورده اي است كه فوتبال ايران پيش 
از اين نيز تجربه آن را داش�ته اس�ت  و به گفته واعظ 
آش�تياني، مديرعامل س�ابق اس�تقالل بايد توسط 
هيئت مديره باشگاه ها مديريت شود و وضع و تصويب 
اين قوانين نه قانوني اس�ت و نه حرفه اي، خصوصاً كه 
پيشتر نيز شاهد پيامدهاي مخرب و منفي آن بوده ايم!

      
قرار بود استفاده نکردن از بازيکن و مربي 
خارجي به لحاظ مال�ي كمکي براي فوتبال 
ما باشد، اما اين روزها شاهد پيشنهادهاي 
عجيب و غريبي هستيم كه نشان مي دهد 

اين قانون نتيجه عکس داشته است!
واقعيت اين اس��ت كه وض��ع چنين قانون��ي از لحاظ 
حرفه اي درست نيس��ت و غيرقانوني اس��ت؛ چراكه 
باشگاه ها توسط هيئت مديره و مجمع هايي كه دارند 
اداره مي ش��وند و اين دخالت در امور باشگاه هاس��ت. 
فدراس��يون مي توانست به لحاظ ش��رايط اقتصادي و 
نوس��انات ارزي توصيه كند كه تا آرام ش��دن اوضاع، 
باش��گاه ها از جذب بازيكن و مربي خارجي خود داري 
كنند، اما گذاش��تن قانون آن هم وقتي پيشتر تجربه 
آن را داشتيم و نتيجه اش را هم ديديم، منطقي نيست. 
فدراسيون در گذش��ته هم تجربه وضع چنين قوانين 
شكست خورده اي را داش��ته كه يا كسي اجرا نكرده يا 
قيمت ها را سركش باال برده است. در واقع فدراسيون 
براي فرار از مسئوليت به سمت وضع قوانيني مي رود 
كه مي داند، نمي تواند بر آن نظارتي داشته باشد و اين 

هيچ توجيهي ندارد.
در هر صورت اين قانون وضع ش�ده است 
و حاال ش�اهد اع�داد و ارق�ام غيرمنطقي 
هس�تيم. براي نمونه س�عادتمند مي گويد 
به م�ا پيش�نهادهاي 13- 12 و 15 ميليارد 
توماني ش�ده و با يك حساب سر انگشتي 
ساده مي توان گفت هر بازيکن 10 ميليارد 
روي مبلغ پيش�نهادي خود گذاشته و اين 
مس�ئله اوضاع را به ش�دت به ه�م ريخته 

است!
متأسفانه باشگاه هاي ما كه به طور عمده نيز دولتي يا 
شبه دولتي هس��تند، هيچ هماهنگي و همدلي با هم 
ندارند. بهترين كار اين است كه مجامع اين باشگاه ها 
تكلي��ف كنند و س��قفی را در نظ��ر بگيرند ت��ا تيم ها 
بر اس��اس بودجه اي كه دارند بسته ش��وند. مثاًل براي 
بهترين بازيك��ن 2 ميليارد توم��ان در نظر بگيرند كه 
همين هم اس��ت و بهترين بازيكن فوتبال ايران امروز 
بيش از 2 ميليارد نمي ارزد. از سوي ديگر باشگاه ها با 
هم هماهنگ، متحد و همدل باش��ند تا بازيكناني كه 
قصد دارند از اين ش��رايط سو ءاستفاده كنند، تيرشان 
به س��نگ بخورد و اين قيمت هاي غيرواقعي كه هيچ 
منطقي در آن وجود ندارد، شكس��ته شود، وگرنه اين 

لجام گسيختگي ادامه خواهد داشت.

مسئله اينجاست كه به دليل نبود نظارت، 
عقد قرارداده�اي نجومي ب�راي مديراني 
كه خوب مي دانند، فردا روز نه قرار اس�ت 
پاسخگو باش�ند و نه كسي يقه آنها را بابت 
اشتباهات محرزشان مي گيرد، كوچك ترين 

دغدغه اي ايجاد نمی  كند! 
متأسفانه در فوتبال ما افرادي وجود دارند كه يدك كش 
نام مدير هستند، اما آنچه را كه نمي دانند مسائل مربوط به 
مديريت و بودجه و در عين حال چگونه هزينه كردن است 
و چون نمي دانند، به دنبال داستان ها و واژه هاي بي معنايي 
مانند تركاندن بمب و گرفتن ماهي قزل آال و چنين تعابير 
بي محتوايي هستند كه در گذش��ته به كرات شاهد آن 
بوديم. درحالي كه تنها راه برخورد و مقابله با اين بلبشو و 
آشفته بازار گذاشتن سقف از سوي خود باشگاه ها و همدلي 
آنها براي ايستادن مقابل ارقام غيرمنطقي كه بازيكنان و 
مربيان پيشنهاد مي دهند، است، اما مشكل اينجاست كه 
نظارتي وجود ندارد و اگر هم داشت، شاهد اين پيشنهادها 
و عقد قراردادهايي نبوديم كه هيچ منطقي در آن نيست، 
اما اگر همه دست به دست هم بدهند، اطمينان داشته 

باشيد كه نتيجه اي مثبت را شاهد خواهيم بود.
مسئله اينجاس�ت كه فدراس�يون تجربه 
چنين قانون گذاري هايي را داش�ته است. 
پيشتر با ممنوع شدن استفاده از دروازه بان 
خارجي قيمت گلرهاي داخلي سربه فلك 
گذاش�ت، اما ام�روز آقايان باز هم س�راغ 
همان قانون امتحان پس داده و شکس�ت 

خورده رفته اند. 

فدراسيون فوتبال مدت هاست كه به لحاظ مديريتي 
فشل و ناكارآمد است و صرفاً يكسري مسابقات برگزار 
مي كند كه آن هم با اما و اگرها و مسائل متعدد است. 
درحالي كه اگر اين سقف و محدوديت در جذب بازيكن 
و مربي خارجي را باشگاه ها تعيين كنند و همه متعهد 
شوند كه هر مديري بيش از مثاًل 2 ميليارد تومان براي 
بهترين بازيكن كه ملي پوش هم است، ندهند و مجامع 
و هيئت مديره هاي باش��گاه ها عملكرد مديران خود را 
زير ذره بين ببرند و با متخلفان در اين راس��تا برخورد 
كنند، شاهد اين آشفته بازار نخواهيم بود، اما نه فقط 
فدراسيوني قانونمند نداريم كه مسائل را اصولي پيش 
ببرد كه هيئت مديره ها هم جنبه تش��ريفاتي دارند و 
مي توان گفت همه مسائل دس��ت به دست هم دادند 
تا امروز ش��اهد چنين هرج و مرج��ي در اعداد و ارقام 

پيشنهادي باشيم.
يعني اگر به جاي فدراسيون هيئت مديره ها 
چني�ن قانوني وض�ع كنن�د، ش�اهد اين 

لجام گسيختگي نخواهيم بود؟
مهم ترين مس��ئله اين اس��ت كه فدراسيون وظيفه 
وضع چنين قانوني را ندارد و خود مديران باشگاه ها و 
مجامع آنها هستند كه بايد ببينند توان خريد بازيكن 
يا مرب��ي را دارند ي��ا خير. از س��وي هيئت مديره ها 
مس��ئوليت دارند در صورت خرج نابه جا از س��وي 
مديرعامل و ريخت و پاش غيرمنطقي سريعاً موضوع 
را به اط��الع رئيس مجمع برس��انند و آن مدير بايد 
در هيئت مديره مورد مؤاخذه ق��رار بگيرد. در واقع 
مديرعامل بايد بر اساس بودجه اي كه در نظر گرفته 

ش��ده بازيكن جذب و هزينه هاي باش��گاه را تأمين 
كند، اما مش��كل اينجاس��ت كه در فوتب��ال ايران 
هيئت مديره ها جنب��ه فرماليته دارن��د و كارآمدي 
ندارند و حتي مجامع باشگاه ها هم فرماليته هستند 
و همه اينها از اين مسئله نش��ئت مي گيرد كه هيچ 
نظارتي وجود ن��دارد. اگر يك نظارت��ي بر عملكرد 
هيئت مديره ها و حتي مجامع باشگاه هاي ما كه به 
طور عمده دولتي هستند، بود هيچ مديري اين قصور 
را انجام نمي داد كه بيش از بودجه اش هزينه تراشي 
كند، اما وقتي هيچ نگراني براي پاسخگو بودن ندارد، 
بايد هم ش��اهد چنين اتفاقاتي باشيم؛ ضمن اينكه 
وقتی بدون بررسي و كارشناس��ي تصميمي اتخاذ 

شود، بحث سو ءاستفاده از آن هم به وجود مي آيد. 
در شرايط اقتصادي امروز جامعه كه نوسانات 
ارزي به هيچ عنوان قابل پيش بيني نيست، 
جذب مربي و بازيکن خارجي منطقي به نظر 
نمي رس�د، اما به واس�طه قانون جديد حاال 

شاهد ارقام پيش�نهادي عجيبي هستيم، 
به طوري كه حرف از رقم 50 ميلياردي براي 
يك مربي به مي�ان آمده اس�ت. يعني يك 
س�وم رقم قرارداد ننگين ويلموتس. با اين 
ش�رايط آيا فرقي اس�ت بين جذب مربي و 
بازيکن داخلي يا خارجي ، وقتي به واس�طه 
نبود نظارت، حيف و ميل بيت المال همچنان 

به قوت خود باقي است؟
درست است. اگر چه در فضاي حرفه اي چنين چيزي 
مقدور نيست، اما در شرايط فعلي كه نرخ ارز دقيقه اي 
جابه جا مي شود، براي باشگاه ها جذب بازيكن و مربي 
خارجي مق��رون به صرفه نيس��ت و هرگونه خريدي 
در اين راستا اش��تباه اس��ت و آن پولي كه قرار است 
به بازيك��ن و مربي خارجي داده ش��ود را مي توان در 
آكادمي ه��ا و براي بازيكنان مس��تعد هزين��ه كرد تا 
در چنين ش��رايطي به جاي ج��ذب بازيكناني كه به 
دنبال ماهي گيري از آب گل آلود هستند، باشگاه ها از 
داشته هاي شخصي خود استفاده كنند. ضمن اينكه 
در صورت قوي بودن آكادمي ها، باشگاه ها مي توانند 
از ترانسفر بازيكن نيز بهره مالي ببرند، اما در خصوص 
مربياني ك��ه در اين ش��رايط قيمت ه��اي آنچناني 
مي دهند هم صراحتاً مي گوي��م مربيان ما با توجه به 
دانشي كه دارند بيش از 2 ميليارد تومان نمي ارزند؛ 
يعني بهترين آنها بيش از 2 ميليارد ارزش مالي ندارد 
و اگر باش��گاهي قصد پرداخت چني��ن ارقامي را به 
مربيان دارد، بايد هم با آن باش��گاه و هم با آن مربي 

برخورد جدي شود.

فدراسيون براي فرار از مسئوليت چنين قانوني  وضع مي کند 
نگاهي به تجربه شکست خورده منع استفاه از خارجي ها در ليگ برتر فوتبال ايران در گفت وگوي »جوان« با واعظ آشتياني

بررسي تأثيرات اجراي قانون منع استفاده از بازيکنان و مربيان خارجي در فوتبال ايران

به اسم مردم به كام دالل!

 تصميم دم دستي فوتبالي ها 
براي پاك کردن سوء مديريت ها

  سعيد احمديان 
پاك كردن صورت مس��ئله يكي از 
دم دستي ترين گزينه هاي مديران 
فوتبال كش��ورمان اس��ت، مديراني 
كه ياد گرفته اند در مواجهه ب��ا يك معضل همواره 
ساده ترين راه را انتخاب كنند، هر چند آن تصميم 
و مسكني كه براي درمان در نظر گرفته اند، عوارض 
وخيم تري داشته باشد. با وجود چنين تصميم هاي 
پرهزينه اي سال هاس��ت كه شاهد هستيم مديران 
كمتر سعي كرده اند به سمت حل ريشه اي مشكالت 
و اتفاقاتي كه فوتبال را با مصائب زيادي روبه رو كرده 

است، بروند. 
ممنوعيت جذب بازيك��ن و مرب��ي خارجي براي 
باش��گاه ها هم يكي از همان تصميم هاي دم دستي 
مديران فوتبالي اس��ت ك��ه عنوان پوش��الي پنج 
فدراس��يون 5 ستاره را به خودش��ان چسبانده اند، 
بهانه شان هم حجم باالي شكايت فوتباليست هاي 
خارجي در فيفا و ليست بلند بااليي از بدهي هايي 
است كه در اين اوضاع اقتصادي بايد از جيب دولت 
و بيت المال ب��ه بازيكناني پرداخت ش��ود، آن هم 
بازيكناني كه خيلي  از آنها با چند برابر قيمت واقعي 
قرارداد بسته اند و كارايي ش��ان در باشگاه هايي كه 
حضور داشته اند، صفر بوده است. البته كه بايد براي 
جلوگيري از چنين وضعيتي ك��ه تنها به پر كردن 
جيب برخي مديران و مربيان دالل نما و دالالن ختم 
مي شود، فكري بش��ود و اجازه داده نشود تا چنين 
هزينه هاي هنگفتي خرج فوتباليست هايي شود كه 
بعداً مشخص مي شود كه در كشورشان پرنده فروش 
بوده اند و دالالن آنها را به عنوان بازيكن حرفه اي به 

باشگاه هاي دولتي غالب كرده اند. 
اما آيا حل ريشه اي مشكل ورود بازيكنان و مربيان 
بي كيفيت خارج��ي، ممنوعيت آن اس��ت؟ قطعاً 
اينطور نيست و اين تصميم تنها پاك كردن صورت 
مسئله است و از جنس همان تصميماتي كه مديران 
فوتبالي كه اغلب ش��ان با توجه به رانت و رابطه به 
فدراس��يون فوتبال و باش��گاه هاي دولتي راه پيدا 
كرده اند، در ش��رايط حاد و اضط��راري مي گيرند. 
اين در شرايطي اس��ت كه فوتبال باشگاهي ايران 
فوتباليس��ت و مربي خوب خارجي هم كم نداشته 
اس��ت، خارجي هايي كه قطعاً حضورش��ان سبب 
مي شود تا سطح فوتبال در كش��ورمان رشد كند. 
با اين ح��ال هم نمي ت��وان كتمان ك��رد كه اغلب 
خارجي هايي كه به كشورمان مي آيند، بي كيفيت 
هستند و تنها به واسطه رابطه خوب دالل ها با يك 
مدير و يك مربي باش��گاه هاي دولتي تنها براي پر 
كردن جيب واسطه ها به كشورمان مي آيند و آخر 
هم بدون اينكه چيزي به فوتبال كش��ورمان اضافه 

كنند، مي روند. 
حال با توج��ه به اي��ن مزاي��ا و معايب باي��د تدبير 
درس��ت تري براي جلوگيري از ورود بازيكن و مربي 
خارجي بي كيفيت گرفته شود، هر چند تصميم گيري 
در اين رابطه نياز به واكاوي ريشه هاي اين معضل دارد 
و مديران كم حوصله و كارنابل��د فوتبال از آن دوري 
مي كنند. با اين حال باش��گاه ها به جاي جلوگيري 
از جذب خارجي ها ابتدا بايد بر اساس بودجه اي كه 
دارند، هزينه كنند تا در پرداخت ها با مشكل روبه رو 
نش��وند و مانند امروز با بدهي ها و شكايت هاي زياد 
روبه رو نباش��ند. همچنين فدراس��يون فوتبال بايد 
قوانين سختگيرانه و البته مدوني درباره حضور يك 
مربي و بازيكن خارجي در كش��ورمان وضع كند و با 
محدود كردن دايره خارجي هايي ك��ه مي توانند با 
باشگاه ها قرارداد ببندند، بر رقم هايي كه با بازيكن و 
مربي خارجي قرارداد بسته مي شود، نيز نظارت كند 
تا جلوي سوء استفاده دالالن گرفته شود و ديگر شاهد 
حضور خارجي هاي بي كيفيت كه تنها دستاوردشان 

حيف و ميل بيت المال است، نباشيم. 

يادداشت

مديراني که قسر در مي روند
  ماني سعيدي 

فدراسيون فوتبال در حالي جذب مربي 
و بازيكن خارجي را به دليل هزينه هاي 
زيادي كه بابت شكايت ها و پرداخت 
نكردن مطالب��ات خارجي ها به كش��ورمان تحميل 
مي ش��ود، ممنوع كرده كه به نظر مي رسد كمتر به 
نقش مديران باشگاه ها و فدراسيون فوتبال در به وجود 
آمدن چنين معضلي پرداخته ش��ده است. در اينكه 
جذب بي ضابطه خارجي ها هزينه هاي زيادي را براي 
باشگاه هاي دولتي به همراه داشته، شكي نيست، اما 
در سال هاي اخير چند بار شنيده ايد و خوانده ايد كه 
يك مدير باشگاه دولتي بابت هزينه هاي هنگفتي كه با 
جذب بازيكن خارجي روي دست بيت المال گذاشته 
است، بازخواست و محاكمه شود؟ به جرئت مي توان 
گفت با وجود س��وء مديريت هاي زياد در اين رابطه، 
هيچ مديري تاكنون در اين رابطه محاكمه نش��ده و 
بي تفاوتي نهادهاي نظارتي و قضايي نسبت به حيف 
و ميل بيت المال در فوتبال كه به گسترش فساد در 
اين ورزش منجر شده است، زمينه اي را فراهم كرده 
كه مديران متخلف با وجود تصميم هاي هزينه ساز 
در شرايط سخت اقتصادي، از حاشيه امنيت بااليي 
برخوردار باشند، آن هم در شرايطي كه ريشه و معضل 
اصلي ورود خارجي هاي بي كيفيت را در بايد در اتاق 

مديران دولتي فوتبال جست وجو كرد. 

بازتاب

     گزارش

     گفت و گو

فدراس�يون فوتبال مدت هاس�ت 
ك�ه ب�ه لح�اظ مديريتي فش�ل و 
ناكارآم�د اس�ت و صرفًا يکس�ري 
مسابقات برگزار مي كند كه آن هم 
با اما و اگرها و مس�ائل متعدد است

واقعيت اين اس�ت كه وضع  قانون 
من�ع اس�تخدام خارج�ي ه�ا در 
لي�گ از لح�اظ حرفه اي درس�ت 
نيس�ت و غيرقانوني است؛ چراكه 
باش�گاه ها توس�ط هيئت مديره و 
مجمع هايي كه دارند اداره مي شوند 
و اين دخالت در امور باشگاه هاست

س�همي ك�ه واس�طه ها و دالالن در 
فوتب�ال اي�ران دارند، هي�چ مدير و 
باش�گاهي ندارد. حقيقت�ي تلخ كه 
سال هاس�ت ام�ان فوتبال م�ان را 
بري�ده و با وج�ود اينکه هم�ه از آن 
خبر دارند، ولي عم�اًل اقدامي برای

 

پاك سازي اين رشته صورت نمي گيرد

پرونده
 بررسي قانون ممنوعيت جذب

 بازيکن و مربي خارجي

فوتبال


