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    سعيد احمديان 
تا يك س�ال پيش صحبت از ق�رارداد 15ميلياردي 
فوتباليست ها تنها يك شوخي بود، اگر بحث آن پيش 
مي آمد، تصور مي شد كه يك سنگ بزرگ است كه 
بازيكن جلوي پاي باشگاه انداخته تا هر طور شده با 
توجه به پيشنهادهاي ديگري كه دارد، از تيمي كه در آن است، جدا 
شود و پاپيچش نشوند. نمي خواهد به گذشته خيلي دور برگرديم؛ 
همين فصل پيش قرارداد تاپ ترين فوتباليست در ليگ ايران 3 تا 4 
ميليارد بود كه تعداد كمي از بازيكنان ليگ برتري بودند كه چنين 
پولي را دريافت مي كردند و لقب گران ترين گرفته بودند. اما با شروع 
فصل جديد نق�ل و انتقاالت،  قرارداد 15ميلياردي فوتباليس�ت ها 
نه تنها يك شوخي نيست، بلكه واقعيتي است كه خيلي ها را شوكه 
كرده و رقم ها فراتر هم رفته و گفته مي شود يك مربي كه در سال هاي 
اخير با وجود دريافت بيشترين دستمزدها ناكام بوده است، با يكي 
از تيم هاي متمول ليگ برتري قرارداد سه ساله اي به مبلغ 50 ميليارد 
امضا كرده  اس�ت و بي كيفيت ترين فوتباليس�ت ايران�ي هم امروز 
پيشنهادي زير يك ميليارد روي ميز مدير باشگاه ها نمي گذارد، آن 
هم باشگاه هاي دولتي كه ريخت و پاش هايشان در قراردادهايي چند 
ميلياردي كه با بازيكنان چند ميليوني امض�ا مي كنند بيت المال و 

بودجه عمومي كشور پرداخت مي شود. 
   بمب 150 ميليوني!

در روزهايي كه صحبت از قراردادهاي چند ميلياردي در ليگ ايران است 
و خيلي هايشان قرارداد زير يك ميليارد را كسر شأن خودشان مي دانند، 
شايد بهتر باشد به گذشته برگرديم؛ به سال هاي پاياني دهه 70، به 20 
سال پيش، به سال 79 روزهايي كه قراردادها چند ده ميليوني بود و كمتر 
فوتباليستي هم به ذهنش خطور مي كرد كه قرارداد باالي 100 ميليون 
امضا كند. آن روزها اما مهدي هاشمي نسب كه اين روزها روي نيمكت 
فوالد به عنوان دستيار جواد نكونام در سطح اول ليگ برتر حضور دارد، 
يكي از اولين فوتباليست هايي بود كه با قراردادي كه آن زمان غيرمتعارف 
و كالن بود، از پرسپوليس به استقالل آمد. در حالي كه آن روزها بهترين 
بازيكن پرسپوليس 70 ميليون قرارداد داشت گفته شد هاشمي نسب با 
يك قرارداد 150 ميليوني از تيم قرمز به تيم آبي پايتخت آمده است، هر 
چند علي فتح اهلل زاده با رد اين مبلغ مدعي شد كه با 100 ميليون مدافع 

ياغي قرمزها را به جمع آبي ها آورده است. 
البته قرارداد هاشمي نسب آن روزها تنها يك استثنا بود و پرداخت مبلغ 
دو برابري نسبت به پولي كه در آن سال ها به بهترين بازيكن فوتبال در 
كشورمان داده مي شد، خروجي رقابت علي فتح اهلل زاده و امير عابديني 
مديران آن روزهايي اس��تقالل و پرس��پوليس بود. اين مديران با توجه 

به اينكه هزينه س��رخابی ها  از بودجه دولت تأمين مي شد، به اصطالح 
خودشان براي تركاندن بمب ابايي از اين نداشتند كه به يك بازيكن دو 

برابر مبلغي كه آن فصل پول مي گرفت، پيشنهاد بدهند!
   كل كل هايي كه قراردادها را ميلياردي كرد

فوتبال از چنين كل كل ه��اي مديريتي بين باش��گاه هاي دولتي در دو 
دهه اخير ضربات زيادي خورده است، اگر در اواخر دهه 70 فتح اهلل زاده 
و عابدين��ي به دنب��ال تركاندن بم��ب بودند، 11 س��ال بعد ب��ا آمدن 
محمدرويانيان به پرسپوليس و بازگشت دوباره فتح اهلل  زاده به استقالل، 
شاهد بوديم كه رقابت اين دو مدير براي جذب بازيكنان آن هم با دست 
بازي كه براي دست اندازي به بيت المال داشتند، سبب شد تا در كمتر از 

10 سال، قرارداد فوتباليست ها 10 برابر شود. 
تا قبل از س��ال 90 و پيش از آمدن محمد رويانيان از س��تاد سوخت به 
باشگاه پرسپوليس، صحبتي از قراردادهاي ميلياردي در فوتبال نبود. با 
حضور رئيس سابق ستاد سوخت در فوتبال، رقابت او با فتح اهلل زاده در 
اس��تقالل باال گرفت تا جايي كه براي اولين بار در زمان حضور رويانيان 
در پرسپوليس بود كه قراردادهاي ميلياردي در فوتبال كشورمان باب 
شد و فتح اهلل زاده همتاي او در استقالل هم در بستن قرارداد ميلياردي 

از همتايش در باشگاه پرسپوليس عقب نماند. رقابت اين دو مديرعامل 
و افزايش بي ضابطه قراردادها باعث شد تا اين دو مدير چند سال بعد به 
دادسرا فراخوانده شوند.  البته در اين بين باشگاه هاي دولتي ديگر مانند 
سپاهان هم قراردادهايشان دست كمي از سرخابي هاي پايتخت نداشت 
و در برخي موارد بيش��تر هم بود، اما با توجه به اينكه روي اين باش��گاه 
حساسيت كمتري بود، اصفهاني ها با استفاده از بودجه دولتي به ريخت 

و پاش از بيت المال مي پرداختند 
   سقف قرارداد كف قرارداد شد

هر چند رقابت غير سالم باشگاه هاي صنعتي و سرخابي ها در دو دهه اخير 
نقش زيادي در افزايش قراردادها داشته است، اما از نقش برخي قوانين 
خلق الساعه و غيركارشناسي شده در به وجود آمدن چنين شرايطي هم 
نمي توان گذشت. قانون س��قف قرارداد يكي از اين قوانين بود كه با باال 
رفتن بي رويه رقم هاي قراردادها در ليگ برتر، اواخر دهه 80، س��ازمان 
ليگ فوتبال براي مهار و كنترل قيمت فوتباليست ها، اين قانون را وضع 
كرد. طبق اين قانون س��قف قرارداد 350 ميليون تومان تعيين ش��د و 
امضاي قراردادي بيش از اين مبلغ تخلف محسوب مي شد. همانطور كه 
پيش بيني مي شد اين قانون در همان ابتداي راه شكست خورد و نه تنها 

قيمت بازيكنان را كنترل نكرد، بلكه سبب افزايش آن و رواج زيرميزي ها 
و درج رقم هاي غير نادرست و كمتر از مبلغ واقعي در برگه قراردادها شد. 
به عنوان مثال س��يدمهدي رحمتي س��ال 89 قراردادي 777 ميليون 
توماني)غير رسمي و 444 ميليون تومان رسمي( با سپاهان منعقد كرد و 

چنين بازيكناني كم نبودند. 
اين قانون كه در اولين دوره حضور علي كفاشيان در فدراسيون فوتبال 
وضع شد، خيلي زود لغو شد كفاشيان در تازه ترين اظهارنظرش اعتراف 
تلخی در اين رابطه داشته است: »اصاًل سقف قرارداد فايده اي نداشت. 
ما حواسمان روي ميز بود، ولي نگو دوستان زير ميز با هم پول رد و بدل 
مي كردند. « فريبرز محمود زاده، رئيس كميته نقل و انتقاالت س��ازمان 
ليگ هم درباره اين قانون معتقد است: »س��قف قرارداد تبديل به كف 
قرارداد شد و ما به ازاي درخواست بازيكنان از باشگاه ها با امتيازات ويژه 

و خاص به آنها پرداخت مي شود. «
   150 ميليون 79 رسيد به 15 ميليارد 99

حاال در سال 99 و 20 س��ال بعد از روزهايي كه مهدي هاشمي نسب با 
قراردادي 150 ميليوني از پرسپوليس به استقالل رفت، در فصل جديد 
نقل و انتقاالت براي ليگ بيس��تم، قرارداد فوتباليست ها صد برابر شده 
است و بازيكنان اسم و رسم دار، كمتر از 15 ميليارد پيشنهاد نمي دهند و 
حتي يك فوتباليست معمولي و سكو نشين هم كمتر از ميليارد پيشنهاد 

روي ميز مدير باشگاه نگذاشته است. 
در چنين شرايطي به نظر مي رسد راه حل مهار اين گراني افسار گسيخته 
فوتباليست ها كه منابع پرداخت قراردادشان از بيت المال تأمين مي شود، 
نسخه محمد دادكان، رئيس سابق فدراس��يون فوتبال است. او سال ها 
پيش در مصاحبه اي پيش��نهادي در اين باره مطرح كرده بود كه به نظر 
مي رسد راه اجرايي شدن آن حذف مديران دالل و روي كار آمدن مديران 

سالم و پاكدست براي حفاظت از بيت المال است. 
دادكان گفته بود:» بهترين فوتباليس��ت ايران 100 ميليون تومان هم 
نمي ارزد و با در نظر گرفتن تورم در نهايت بايد مبلغ 150 ميليون تومان 
را براي بهترين فوتباليست در نظر بگيريم. بهترين مربي نيز به نظرم نبايد 
50 ميليون تومان بيشتر دريافت كند. مطمئن باشيد اگر روزي به فوتبال 
بازگردم يك سال آن را تعطيل مي كنم. من پيش از انقالب از پرسپوليس 
اخراج شدم و بعد از انقالب نيز از فدراسيون فوتبال اخراجم كردند. من 
روي حرفم پافشاري مي كنم و مي گويم از اين رقم باالتر نبايد به بازيكنان 
داد. ش��ما مديران را جمع مي كنيد و به آنها مي گوييد قراردادها باالي 
100 ميليون تومان نباشد. اگر تمام مديران با شما وفاي به عهد كنند و 
دنبال بازيكن باالي 100 ميليون نروند، ديگر نيازي به تعطيلي فوتبال 
نيست. حاال بازيكن مي آيد و مي گويد من بيشتر مي خواهم. برود خارج 

از كشور و آنجا بگيرد. چه ايرادي دارد؟«

نگاهی به افزايش 100 برابری قرارداد فوتباليست ها در 20 سال اخير 

مدیرانفوتبالدولتیازکیسهخلیفهمیبخشند
     گزارش

   شيوا نوروزي
  ش�روع فصل نقل و انتقاالت در فوتبال 
ايران يعني س�ير صعودي دس�تمزدها. 
منته�ا امس�ال فاكتورهاي�ي از جمل�ه 
افزاي�ش ن�رخ ارز، ت�ورم و ممنوعي�ت 
استفاده از خارجي ها، شيب افزايش رقم قراردادها را 
تندت�ر از گذش�ته كرده اس�ت. مس�عود رضاييان، 
مديرعامل اس�بق باش�گاه هاي فوالد، ملوان و نفت 
مسجد س�ليمان و معاون ورزشي فعلي صنعت نفت 
آبادان در گفت وگو با »جوان« مديران باش�گاه ها را 
خوان�د.  موض�وع  اي�ن  اصل�ي  عام�ل 

         
عل�ت افزاي�ش بي روي�ه رق�م ق�رارداد 

فوتباليست هاي داخلي چيست؟
يك علت اين اس��ت كه برخي باش��گاه ها مشكل مالي 
ندارند و تمام تالششان را مي كنند تا تيم خوبي ببندند. 
در واقع داستان افزايش دس��تمزدها از همين جا شروع 
مي ش��ود. البته تعداد آنها بيش از چهار باشگاه نيست، 
ولي همين تعداد كم نيز روي كل ليگ تأثير مي گذارند. 
حتي باش��گاه هايي كه اوضاع مالي خوب��ي ندارند، نيز 
تحت تأثير اين مس��ئله قرار مي گيرند. همان سه، چهار 
باش��گاهي كه بودجه نامحدود دارند، استخدام بهترين 
مربيان و بازيكنان ليگ اولويت اولش��ان است. البته از 
همان سه، چهار تيم همه انتظار قهرماني دارند و حتي 
نايب قهرماني برايش��ان شكست محس��وب مي شود. از 
آنجايي كه خودش��ان پول قرارداده��ا را نمي دهند، هر 
كاري مي كنند كه فالن بازيكن و مربي را به هر قيمتي 
بگيرن��د. آن وقت بقي��ه بازيكنان هم تص��ور مي كنند، 
ميلياردي مي ارزند. به عن��وان مثال بازيكني كه قرارداد 
500 ميليوني داشته اگر دستمزدش را دو برابر هم كند، 
مي شود يك ميليارد، نبايد بشود 4 يا 5 ميليارد! خب اين 
مسئله قطعاً به ضرر بازيكن كه نيست و آنها اين افزايش 

بي رويه را دوست دارند. 
چه عواملي باعث مي ش�ود باشگاه ها زير بار 

پرداخت دستمزدهاي نجومي بروند؟
ضرر اصلي براي مديرعامل اس��ت؛ درست است كه آنها 
اين ارق��ام را از جي��ب دولت پرداخت مي كنن��د، اما به 
هر حال همه آنها را مقصر نجومي ش��دن دس��تمزدها 
و بي سروس��اماني فوتب��ال مي دانن��د. جاه طلب��ي، 
قهرمان خواه��ي و تحت تأثير ه��واداران ق��رار گرفتن 
مديران، عامل اصلي اين شرايط است. دود مديريت سه، 
چهار نفر به چشم بقيه مي رود؛ چراكه برخي باشگاه ها 
اصاًل چنين بودجه اي ندارند. س��ال گذش��ته داشتيم 
باش��گاه هايي كه هزينه بااليي كردند، ولي در نهايت تا 
پاي سقوط پيش رفتند. در صورتي كه تيم هايي با هزينه 
10 ميلياردي در ميانه جدول بودند. پول بيشتر، ضامن 
كسب امتياز بيشتر نيست. اگر در كار باشگاه ها اعتدال 
وجود داش��ت، به عقيده من رقم قراردادها نبايد از مرز 

300 – 200 ميليون تومان عبور مي كرد. 
در اين آش�فته بازار نقل و انتقاالت مديران 

چگونه بايد خواس�ته هاي عجي�ب و غريب 
بازيكنان و مربيان را مديريت كنند؟

يك دس��ته مدير دولتي هس��تند كه پول قراردادها را 
خودشان نمي دهند. سازمان متبوعه بايد آنها را كنترل 
كند، البته س��ازمان هاي متبوعه اين مديران نيز شايد 
از شرايط راضي باشند، ولي س��ازمان هاي بازرسي بايد 
اين موارد را بررسي كنند. از آنها بپرسند با چه افزايش 
درآمدي دس��تمزدهاي بازيكنان را چند برابر كرده ايد. 
يك دسته هم مدير بخش خصوصي پولدار هستند؛ آنها 
هم مي گويند پول خودمان است. در صورتي كه در دنيا 
اينگونه نيست. مالك متمول منچسترسيتي نمي تواند 
غيرمنطقي خرج كند. مگر باشگاه هاي ما چه درآمدي 
دارند ك��ه 100 ميليارد خرج مي كنن��د؟ فيرپلي مالي 
)Financial Fair Play( قانوني است كه فيفا در نظر 
گرفته و متأسفانه در فوتبال ما ناديده گرفته شده است. 
در اين قانون باش��گاه ها بايد به اندازه درآمدشان خرج 
كنند. خيلي ها مي گويند قيمت دالر باال رفته و در خارج 
از كشور دستمزد خوبي مي دهند. خب اگر اينگونه است، 
برويد خارج بازي كنيد. فالن بازيكن مدعي است اگر در 
خارج بازي مي كرد 500 هزار دالر دستمزد مي گرفت و 
اين رقم را به تومان حساب مي كند و مي گويد دستمزدم 
14 ميلي��ارد تومان اس��ت! عجيب تر اينك��ه بعضي ها 
هم زير بار اي��ن ق��رارداد مي روند. اختي��ار امضا كردن 

قراردادهاي نجومي در يد مديران باشگاه هاست. اگر يك 
نه بگويند و امضا نكنند چ��ه اتفاقي مي افتد؟ يه كمي با 
اين درخواست ها مقابله كنيد و باور كنيد رقم ها به شدت 
س��قوط خواهند كرد. كافي اس��ت آن مدير يك لحظه 
با خودش فكر كند با اين پول ه��ا چه كارهايي مي تواند 
انجام دهد. مثاًل زميني خريداري شود و براي نسل هاي 
بعد هم به يادگار بماند. باشگاه هاي پولدار تصميم بگيرند 
بخش اعظم بودجه خود را صرف زيرساخت ها كنند. البته 
يك ايراد هم به رسانه ها وارد است؛ در رسانه ها مديري 
كه بازيكنان گران و درشت را خريده مدير موفق ناميده 
مي ش��ود و س��اير مديران ناتوان و بي عرضه جلوه داده 
مي شوند. با اين مطالب آنها را براي گرفتن بازيكن به هر 

قيمتي تحريك مي كنيم. 
غير از باش��گاه هاي سرمايه دار، باش��گاه هاي بدهكاري 
چون پرسپوليس و استقالل هم به ريخت و پاش هايشان 

ادامه مي دهند. 
مدير باشگاه بعد از خرج هاي آنچناني با خودش مي گويد 
در اين يك س��ال كه هس��تيم، بگذاريد امسال نتيجه 
بگيريم و مدير بعدي بايد جوابگوي ش��كايت ها باش��د. 
آقايان صراحت��اً مي گويند با وجود داش��تن بدهي هاي 
سنگين براي باش��گاه جام آورديم. در صورتي كه جام 
آوردن به هر شكلي منصفانه نيست. نمي توان يك عده اي 

را براي آينده بدهكار كرد تا جام گرفت. 

وزارت ورزش، فدراسيون فوتبال و سازمان 
ليگ چه وظيف�ه اي در جلوگيري از افزايش 

دستمزد فوتباليست ها دارند؟
فيفا اين موارد را پيش بيني كرده است. ما از صفر تا صد 
فوتبالمان را از روي دست فيفا مي نويسيم كه البته كار 
درستي است، بايد فيرپلي مالي را نيز رعايت كنيم. حتي 
اگر حق پخش تلويزيونی هم پرداخت مي شد، شايد هر 
باشگاه 30 – 20ميليارد درآمد كسب مي كرد. خب شما 
هم به اندازه همين مبلغ خرج كنيد. هيچ وقت دخل و 
خرج باشگاه ها تعادل نداشته است. در صورت عدم رعايت 

فيرپلي مالي فيفا جرايم سنگيني را در نظر مي گيرد. 
فدراس�يون فوتبال ب�ا چالش ه�اي بزرگي 
روبه رو اس�ت. آي�ا اين فدراس�يون توانايي 

اجراي قانون فيفا را دارد؟
شايد خيلي ها بگويند فدراسيون به خاطر گرفتاري هايش 
نمي تواند به اين مس��ال رس��يدگي كند. در صورتي كه 
اينگونه نيس��ت. مگر قرار اس��ت همه كارها را يك نفر 
انجام دهد. در دل فدراس��يون يك كميته اي داريم كه 
مسئول صدور پروانه حرفه اي باشگاه هاست. اين كميته 
بدون اينكه در ساير بخش هاي فدراسيون چه مي گذرد، 
كار خود را انجام مي دهد و مي تواند بحث فيرپلي مالي 
باش��گاه ها را نيز همچون مالك هاي ديگ��ري از جمله 
داشتن تيم هاي پايه، استاديوم استاندارد و نداشتن بدهي 

مدنظر قرار دهد. آن وقت مديران نمي توانند بگويند پول 
خودمان است و هر جور بخواهيم خرج مي كنيم. 

مذاكره ب�ا گزينه هاي مدنظ�ر در هتل هاي 
لوكس چ�ه تأثيري ب�ر افزاي�ش داللي ها و 

دستمزدها مي گذارد؟
در ارقام تأثيري نمي گ��ذارد؛ چراكه براي بازيكن، مدير 
برنامه و مديرعامل فرقي نمي كند ق��رارداد نجومي در 
كجا بسته شود. منتها مذاكره در هتل ابهت باشگاه ها را 
زير سؤال مي برد! بازيكن وقتي براي مذاكره به ساختمان 
باش��گاه برود و نظم انضباط ش��ان را ببيند حساب كار 
دس��تش مي آيد، ولي هتل يعني هر جور مي خواهي بيا 
و برو. نمي دانم اين رس��م را چه كس��ي باب كرده است. 
بازيكن بايد در ش��هر و باش��گاه مورد نظر حاضر ش��ود 
و ش��رايط را از نزديك ارزيابي كند. در ته��ران قرارداد 
مي بندد، بعد ب��ه جنوب م��ي رود و مي گويد هوا خيلي 
گرم تر از تصورات من است! بستن قرارداد در هتل يعني 
باشگاه مي ترسد گزينه مورد نظر با ديدن واقعيت ها در 

باشگاه منصرف شود. 
ممنوعيت ج�ذب مربي و بازيك�ن خارجي 
مخالفان زي�ادي دارد و آن را يكي از عوامل 
باال رفتن قيمت ه�ا مي دانند. با اي�ن انتقاد 

موافق هستيد؟
نه، موافق نيستم. اين موضوع را شنيده ام، ولي در فصل 
پيش كال چن��د بازيك��ن خارجي در ليگ م��ان حضور 
داشتند؟ تعدادش��ان كم بود و از بين آنها بازيكن خوب 
واقعاً انگشت ش��مار بود. خارجي كه كيفيت ليگ يك 
را ندارد، سر از ليگ برتر درمي آورد. بايد اين واقعيت را 
بپذيريم بازيكن باكيفيتي كه به درد ليگ برتر ما بخورد 
دستمزدش كمتر 3- 2 ميليون دالر نيست. در صورتي 
كه تيم ها بازيكن 150 هزار دالري مي آورند و قطعاً از نظر 
كيفيت نمره بسيار پاييني مي گيرد. حاال كه نمي توانيم 
اين بازيكنان بي كيفيت را بياوريم، بايد دس��تمزد همه 
بازيكنان داخلي چند برابر شود؟ 16 تيم ليگ برتري و 
حداقل 500 بازيكن داخلي داريم. به خاطر 5-4 بازيكن 
خارجي كه نيستند قيمت 495 بازيكن داخلي چهار پنج 
برابر شود؟ اصاًل منطقي نيست. اين بازيكنان خارجي به 
دردمان نمي خورند و نبايد هم به ليگ كشورمان بيايند، 
ولي اين دليل نمي شود كه فوتباليست ها داخلي بگويند 

حاال ما جاي آن خارجي ها هستيم. 

جاه طلبي و نتیجه گرايی مديران، عامل اصلي اين بلبشو است
بررسي علل باال رفتن رقم قراردادهاي فوتبال در گفت وگوي »جوان« با مسعود رضائيان، مدير عامل سابق فوالد و ملوان

فوتبال بي در و پیكر
   دنيا حيدري 

يك روز قانوني حساب نشده، روز 
ديگر خودنمايي مديري بي كفايت 
و يك روز هم دستپاچگي يا تظاهر 
براي كنترل بازار! هر ساله فوتبال 
ايران ش��اهد رش��د غيرمنطقي و غير اصولي رقم 
قرارداد بازيكنان و مربيان است. بازيكنان و مربياني 
كه به واسطه عدم مرجع ارزشگذاري و قيمتگذاري 
هر ساله اعداد و ارقامي نجومي را به ثبت مي رسانند 
و هر اندازه كه در توان دالل هايشان باشد، بيت المال 

را مي چابند.
صد البته س��االنه صدها ميليون يورو و هزاران دالر 
صرف خريد بازيكن در فوتبال جهان مي شود. ارقامي 
كه شايد گاهی بي منطق و براي پيشي گرفتن از رقبا 
باال و پايين شود، اما بر اس��اس معيارهايي منطقي 
چون س��ن ،  درآمد تجاري و مي��زان تقاضا براي و 
پس��ت بازيكن در نظر گرفته مي ش��ود، ولی هيچ 
رقمي بي حس��اب كتاب پرداخت نمي شود؛ حتي 
اگر نجومي و هنگفت باشد. براي نمونه ممكن است 
بازيكني كه با قيمتي درشت و سرسام آور به تيمي 
مي پيوندد، خيلي بيش از آنچه براي او هزينه شده، 
براي باشگاهش سود و منفعت داشته باشد، اما آيا 
فوتبال ايران كه بعد از گذشت سال ها هيچ مرجع 
ارزشگذاري و قيمتگذاري ندارد، پتانسيل آن را دارد 
تا به اندازه يا حتي بي��ش از پولي كه براي بازيكني 

صرف مي كند، سود ببرد ؟!
دانس��تن پاسخ اين س��ؤال اصاًل س��خت نيست و 
يك حساب سرانگش��تي و نگاهي گذرا به عملكرد 
بازيكنان فوتبال ايران به خوبي نش��ان مي دهد كه 
ارقام رد و بدل ش��ده در فوتبال ايران كه هر س��اله 
با بهانه هاي واهي به شكلي سرسام آور باال مي رود، 
نه اساس، قانون و قاعده اي دارد و نه حساب شده و 
سود آور است. در واقع يك بهانه به مانند خود نمايي 
مدي��ري بي كفايت كه ب��ه جاي مديري��ت در فكر 
شهرت اس��ت يا داللي، يا وضع قانوني كه بي هيچ 
بررسي كارشناس��انه اي وضع مي ش��ود، مي تواند 
دليل كافي براي رش��د صعودي و غير منطقي رقم 
قرارداد بازيكنان و مربيان فوتبال در ايران باش��د؛ 
همان اتفاق��ي كه چند س��ال قبل با وض��ع قانون 
منع به كارگي��ري گلرهاي خارج��ي در خصوص 
دروازه بانان رخ داد و امروز به واسطه تصويب قانون 
منع به كارگيري بازيكن و مربي خارجي يك بار ديگر 

معضالت بسياري را پديد آورده است. 
ميليارد همچنان از جمل��ه واحدهاي پولي رؤيايي 
است كه با وجو.د اوضاع نابسامان اقتصادي همچنان 
براي بسياري از اقشار جامعه رقمي دست نيافتني 
اس��ت، اما امروزه به واسطه بي كفايتي ها و نداشتن 
دانش مديريت و تصميمات نادرس��ت به ش��كلي 
غيرقابل ب��اور فوتب��ال اي��ران را ب��ه احاطه خود 
در آورده اس��ت! اين بار هم يك قانون من درآوردي 
و غيرحرفه اي دليل اصلي اين جهش چالش برانگيز 
بود كه باعث شد تا شاهد پيشنهادات غيرمنطقي 
و غير اصولي چون هفت،  هش��ت، 9، 10، 12، 14 
و حتي 50 ميلي��ارد توماني براي ي��ك يا دو فصل 
باشيم. ارقامي كه ذهن بس��ياري از افراد جامعه را 
آچمز مي كند، اما اين روزها ورد زبان بس��ياري از 
بازيكنان و مربيان شده و بهانه اي براي قدرت نمايي 
مديران نااليقي كه به جاي ايس��تادگي برابر آن با 
دس��ت  درازي در جيب مردم و زدن چوب حراج به 
بيت المال زمينه ساز اين آشفته بازار شده اند. بي آنكه 
هيچ نگراني بابت پاسخگويي به نهادهاي ذيربط و 

باال دستي داشته باشند. 
دور از ذه��ن نبود. فوتب��ال اي��ران تجربه چنين 
ندانم كاري هاي��ي را كم پ��س نداده ، ام��ا اين بار 
بلبشوي بازار ارزشي ش��رايط را به مراتب نسبت 
به قبل سخت تر هم كرده است، ولی واقعيت اين 
است كه بهانه ها هر ساله براي دور زدن اصول كار و 
برخالف تمام دنيا كه اعداد و ارقام به شكلي حساب 
شده و بر اساس توانمندي ها و شرايط بازيكنان و 
همچنين سن و پس��ت آنها باال و پايين مي شود، 
به روز رساني مي شوند. در ايران ندانم كاري مديران 
بي كفايت و تصميم گيري هاي تأسف بار است كه 
اعداد و ارقام بازيكنان را باال و پايين مي كند كه در 
اين بين رندي دالل ها، چ��ه در قالب ايجنت هاي 
رس��مي و غير رس��مي و چه در قالب مدير براي 
مطرح كردن و ثبت ارقامي كه اين روزها به معناي 
واقعي كلمه سر به فلك زده، تعيين كننده است! 
حال آنكه يك مرجع ارزش��گذاري و قيمتگذاري 
مي تواند با بررسي تمام جوانب قيمت هايي منطقي 
و اصولي را مطرح كند. همان اتفاقي كه سال هاست 
در فوتبال دنيا رخ مي دهد و فوتبال ايران همواره به 
داليلي خاص از پذيرفتن آن سرباز مي زند. شايد 
چون در آن صورت جلوي رشد غيرمنطقي برخي 
گرفته مي شود تا ش��اهد فوتبالي عادالنه باشيم، 
نه فوتبالي كه س��رتا  پاي آن مملو از بي عدالتي و 

داللي است.
هر چند ك��ه امروز ديگر برداش��تن برخي قانون ها 
هم نمي تواند گره از جايي باز كند، وقتي كار از كار 
گذشته است. در واقع آب رفته را نمي توان به جوي 
بازگرداند، اما حتي امروز هم مي توان با تغيير نگاه و 
اندكي منطقي نگاه كردن به اين داستان گامي در 
راستاي موفقيت باشگاه هاي فوتبال ايران برداشت. 
البته به شرط آنكه باز هم كمافي سابق بعد از افتادن 
آب از آس��ياب يادمان نيفتد به دنبال يافتن راهي 
باشيم كه قباي بعد از عيد به درد گل منار مي خورد 
و فوتبال ايران امروز نيازمند يك بازنگري اساسي 
است تا از شر اعداد و ارقامي نجومي و غيرمنطقي كه 

تيشه به ريشه اين فوتبال مي زند رها شود.
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