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ش�روع فصل نقل و انتقاالت در فوتبال ايران ش�روع بازار مكاره اي است كه 
سال ها منجر به چوب حراج زدن به بيت المال مي شود. اصاًل تفاوتي نمي كند 
كه دست روي كدام تيم بگذاريد. حتي آنهايي هم كه ادعاي خصوصي بودن 
دارند، كاماًل دولتي اداره مي ش�وند و دست در جيب مردم دارند؛ نمونه هايش 
سپاهان و فوالد خوزستان است كه سال هاست با ارتزاق از درآمد دو كارخانه 
بزرگ حاصل دس�ترنج كارگران كه شايد  به نان شبش�ان هم محتاج باشند، 
به صورت ميلياردي س�رازير جيب بازيكنان و مربيان تيم هايشان مي كنند. 

تكليف بقيه هم كه روشن است. س��رخابي هاي پايتخت دو تيم بيت المال خور كه 
حاال قسمتي از سهام شان را فروخته اند و با اين سياه بازي ها حاال ديگر مستقيم از 
هوادارانشان پول مي گيرند و خرج مي كنند. يك نگاه به خرج هايي كه تا همين حاال 
دو تيم براي فصل جديد كرده اند، نشان از اين دارد كه چگونه پول مردم به هدر رفته 

و مي رود، بدون اينكه كسي پاسخگو باشد. 

فصل نقل و انتقاالت كه شروع مي شود، با انبوهي از باشگاه هاي بدهكار با پنجره هاي 
بسته روبه رو می شويم، اما به صورت كامالً جالبي هر سال همين باشگاه هاي بدهكار 
كه ظاهراً به لحاظ قانوني نمي توانند در بازار نقل و انتقاالت فعال باش��ند، حتي با 
پنجره هاي بس��ته به س��بب محروميت هاي بين المللي و داخلي از همه فعال تر و 
ولخرج ترند تا ثابت كنند وقتي پاي بيت المال خوري در ميان اس��ت، حتي قانون و 
آدم هايش هم مسئله را چندان جدي نمي گيرند. اينگونه مي شود كه رقم هاي چند 
صد ميليوني ناگهان ميلياردي مي شود و ارقام چند ميلياردي  چند ده ميليارد! تازه 
بماند كه چه آپشن هايي را به بازيكنان هديه مي دهند و به كسي هم بر نمي خورد. 

اين اتفاقات هر س��ال در فوتبال ايران تكرار مي شود، به اس��م اينكه فوتبال ايران 
حرفه اي است. در حالي كه در عالي ترين س��طح فوتبال جهان مسائل مالي چنان 
جدي گرفته مي شود كه اگر ذره اي شك و ترديد در آنها وجود داشته باشد و شفاف 
نباشند، بدون تعارف و رودربايستي با متخلفان برخورد مي شود. نمونه هاي زيادي 
را مي توان مثال زد. هفته پيش بود كه خبر رسيد ساموئل اتوئو مهاجم نام آشناي 

سابق بارسلون به دليل فرار مالياتي به 22 ماه زندان محكوم شده است. يا طرح هاي 
شفاف سازي مالي باشگاه هاي بزرگي چون رئال مادريد و بايرن مونيخ و بارسلون كه 
هر كدام حكايت خاص خودش را دارد.  به طور حتم تمام تيم هايي كه مثال زديم و 
بازيكناني كه مي توان نام برد با رقم هايي باال اداره مي شوند و بازي مي كنند، اما وقتي 
پاي قانون وسط بيايد كسي راه فرار ندارد. حاال در فوتبال ايران آيا سراغ داريد كه 
باشگاهي به سبب شفاف نبودن مسائل مالي جريمه شده باشد؟ يا اينكه بازيكنان 

ماليات قراردادهاي چند ده ميلياري خود را پرداخت كرده باشند؟ 
اينجا در فوتبال ايران فقط پول ريخت و پاش مي شود و مردم با حسرت رقم هايي را 
جلوي نام بازيكناني مي بينند كه حتي درصدي از آن هم ارزش ندارند. اين روزها بازار 
نقل و انتقاالت فوتبال كمتر از نرخ اجناس اساسي و روزمره مردم روي اعصاب و روان 
مردم نيست. اين روزها فوتبالي ها همسطح مفسدان اقتصادي دست در جيب مردم 
دارند. كافي است بازار نقل و انتقاالت فوتبال را رصد كنيد تا متوجه شويد چگونه 

فوتبال بيت المال خور پول مردم را باال مي كشد. 

ارقامي كه به عنوان دستمزد بازيكنان و مربيان اعالم و پرداخت مي شود، قابل قبول 
نيست. اول فصل همه مي گويند، پول نداريم ولي نمي دانيم از كجا پول مي آورند. 
افرادي چنين دستمزدهاي نجومي را مي گيرند كه از نظر كيفي سطح باال نيستند. 
شايد خيلي ها از مطرح شدن اين صحبت ها ناراحت شوند، اما ليگ تازه به پايان رسيده 
و همه كيفيت مسابقات را ديديم. نه تنها كيفيت افزايش پيدا نكرده، بلكه كاهش هم 
داشته است. يك مربي تيمش فصل پيش ناكام بوده يا يك بازيكن عملكرد ضعيفي 
داشته، ولي امسال پيشنهادهاي نجومي دريافت مي كنند. بازيكن فيكس 2 ميلياردي 
كه در يك فصل فقط سه گل زده براي فصل جديد با 8ميليارد به يك باشگاه ديگر 
رفته است! هرج و مرج و بي ساماني در فصل نقل و انتقاالت بيداد مي كند. نظارتي روي 
ارقام، پرداخت ها، كيفيت و توانايي بازيكنان و مربيان نظارتي نيست. خيلي ها نقش 
دارند؛ دالل ها، واسطه ها، برخي مربيان، عملكرد ضعيف مديران و همچنين عدم نظارت از جمله فاكتورهايي است 
كه در افزايش بي رويه رقم قراردادها تأثيرگذار هستند. آنقدر آدم هاي مختلف در فوتبال دست دارند و تصميم گيري 
مي كنند كه ديگر كسي به كيفيت مسابقات، بازيكنان و مربيان اهميتي نمي دهد. چطور با عملكرد ضعيف پيشنهاد سه 
برابري دريافت مي كنند؟ اين مسائل شك و شبهه هاي زيادي ايجاد كرده است. دستمزدهاي نجومي سودي به حال 
فوتبال ايران ندارد و فقط حجم بدهي ها بيشتر مي شود، كيفيت بازي ها پايين مي آيد و توقعات بازيكنان باال مي رود. 
درست است شرايط فرق كرده، ولي كيفيت كه نبايد پايين بيايد. خيلي ها مي گويند نسل هاي قبلي به بازيكنان نسل 
جديد حسادت مي كنند، اما حرف  ما چيز ديگري است؛ حرف ما بي كيفيت شدن مسابقات و پايين آمدن سطح ليگ 
برتر است. بازيكني كه ساده ترين حركات را هم بلد نيست، قرارداد چندين ميلياردي امضا مي كند. اين فقط حرف 
اهالي فوتبال نيست، بلكه مردم نيز نسبت به اين بي حساب و كتاب بودن پرداخت ها انتقاد دارند. متأسفانه خأل نظارت، 

قانون و مديريت باعث شده تا هركسی تا جايي كه مي تواند رقم قراردادها را افزايش دهد. 

قطعاً اين شرايط تا زماني كه فوتبال مان خصوصي نشود، ادامه خواهد داشت، چراكه 
مديران ما درآمدي براي فوتبال ندارند كه نگران خرج كردن آن باشند. آنها فقط مدير 
هزينه هستند و آنقدر خرج مي كنند تا در زمان حضورشان به يك موفقيتي برسند و 
بعد هم باكوهي از بدهي مي روند. اين دور تسلسل سال هاست كه ادامه دارد. به غير از 
يكي دو باشگاه بقيه همه بدهكار هستند. مخالف درآمد خوب فوتباليست ها نيستيم، 
اما بين فوتبال و هزينه هايش بايد همخواني وجود داشته باشد. متأسفانه هيچ ضابطه اي 
براي پرداخت دستمزدها نداريم و رقم قراردادهاي فوتباليست هاي داخلي به تبعيت 
از معدود لژيونرها افزايش نجومي پيدا كرده اس��ت. برخي از بازيكناني كه در خارج از 
كشور بازي مي كنند، بعد از ش��ش  ماه يا حداكثر يك سال قراردادشان لغو مي شوند و 
برمي گردند. حتي آنها كه در كشورهاي عربي بازي كرده اند ديگر كيفيت سابق را ندارند. 
رقابت ناسالمي بين باشگاه ها وجود دارد و به جاي آنكه در كنترل قيمت ها با هم همسو شوند، تالش مي كنند ركورد 
دستمزدها را بشكنند. هر مديري كه مي آيد بي حساب و كتاب خرج مي كند و انبوهي از بدهي را به جاي مي گذارد. 
كنفدراسيون آسيا با تيم هاي بدهكار برخوردهايي را انجام مي دهد، ولي در كشور خودمان به  رغم داشتن بدهي هاي 
سنگين هيچ برخوردي با پرسپوليس و استقالل نمي شود. به همين خاطر به ساير تيم هاي بدهكار نيز خيلي سخت 
نمي گيرند. اين مسئله باعث شده از ابتداي فصل تكليف چهار پنج تيم با سرمايه گذاري سنگين با ساير تيم هاي كم 
هزينه مشخص باشد. بحث اصلي پول هاي بادآورده دولتي براي باشگاه هاست، در حالي  كه فيفا بر دولتي نبودن فوتبال 
تأكيد دارد و متأسفانه در اين مسئله نيز قانون را دور زده ايم! آينده خوبي در انتظار فوتبال ايران نيست و هر سال ارقام 
اعالم شده سه تا چهار برابر مي ش��ود. بازيكنان حتي براي نمايش و بازارگرمي هم كه شده، دستمزدهاي خود را به 
يكديگر اطالع مي دهند و طبيعتاً حتي رقم بازيكنان بي كيفيت نيز افزايش چشمگيري دارد. ادامه اين روند خطرناك 

است، اگر فوتبال ما درآمدزا بود، اشكالي نداشت، ولي همه مي دانيم كه فوتبال ايران هيچ  درآمدي ندارد. 

خرج هاي بي رويه معلول يك علت اصلي است. باشگاه ها را به عنوان مراكز خدماتي 
مي شناسيم و فيفا باشگاه ها را »بنگاه اقتصادي« معرفي كرده است. هر بنگاه اقتصادي 
برمبناي درآمدزايي پايه گذاري مي شود. برخي ها فوتبال ايران را با كشورهاي ديگر 
مقايسه مي كنند، در اين صورت پولي كه براي اين رشته خرج مي شود ناچيز است، 
اما اگر با ديد حرفه اي به آن نگاه كنيم، مي بينيد فقط اسراف مي شود. علت آن هم 
اين است كه در اروپا از فوتبال درآمدزايي هنگفت مي كنند و ماليات مي دهند و به 
همين خاطر دستمزدهاي باال به بازيكنان و مربيان شان مي دهند و ارقام شان اصاًل 
با اينجا قابل مقايسه نيست، ولي فوتبال در ايران بنگاه اقتصادي نيست، درحقيقت 
قراردادها به صورت غيرمس��تقيم از جيب مردم پرداخت مي شود. در اين وضعيت 
اقتصادي كشور پرداخت دس��تمزدهاي نجومي ظلم به عامه مردم است. برخي از 
بنگاه هاي صعنتي با اينكه خودشان مشكالت زيادي دارند، اما از جيب مردم در ورزش هزينه مي كنند. معادن نيز 
براي همه مردم است، ولي آنها نيز پولشان را براي دستمزد فوتباليست ها صرف مي كنند. اگر فوتبال در بستر درست 
پيگيري شود هم كيفيتش باال مي رود و هم حساب و كتابش دقيق مي شود. منتها فوتبال ما در بستر صحيح خود 
نيست در نتيجه مردم هم نسبت به هر نوع پرداختي حساسيت پيدا مي كنند. مردم حق دارند، بگويند در اين وانفسا 
چرا ميلياردها تومان صرف فوتبال متوسط رو به پايين كشور مي شود؛ اين اعتراض به حق است. دولت ها به فكر اصالح 
ساختار فوتبال نيستند و با اين ساختار غلط پول هاي كالن پرداخت مي شود. شرايط االن فوتبال ما شده شتر، گاو، 
پلنگ! سرخابي ها دولتي هستند، ولي كدام شركت دولتي است كه سقف مشخص بودجه ندارد؟ هر شركتي، چه 
دولتي چه خصوصي يك سقفي براي بودجه تعيين مي كند، ولي ما براي كدام باشگاه سقف بودجه تعيين كرده ايم؟ 
در عوض يك رقابت ناسالم در فوتبال راه افتاده و چند دالل هستند كه يك بازيكن را با ارقام مختلف از اين باشگاه به 

آن باشگاه مي برند. درصدي از همان رقم هاي نجومي به جيب دالل ها و واسطه ها مي رود. 

حاكميت هرج ومرج بر فصل نقل و انتقاالت عدم همخواني بين فوتبال و هزينه هايشدستمزدهاي نجومي ظلم به عامه مردم

 دنيا حيدري 
هنوز هم پدران ما به ياد دارند، روزهايي را كه فوتب��ال تنها يك ورزش بود نه منبع 
درآمد. روزهايي كه حرف اول را تعصب به تيم و پيراهن مي زد و شادكردن هواداراني 
كه در گرما و سرما پاي ثابت ورزشگاه ها بودند، اما تغييرات زندگي فوتبال را هم تحت 
تأثير خود قرارداد، به طوري كه حاال سال هاست فوتبال ديگر تنها يك ورزش نيست و 
به يك صنعت تبديل شده است. آن هم صنعتي پولساز كه گردش مالي بااليي دارد كه 
ديگر تنها به آن 90 دقيقه بازي درون مستطيل سبز محدود نمي شود و صنعت هايي 
چون مد، سينما و تلويزيون، نس��اجي و... را نيز تحت تأثير قرار داده است. در واقع 
فوتبال عالوه بر يك ورزش هيجان انگيز با هواداراني بسيار، منبع درآمدي قابل توجه 

است كه به اشكال مختلف مي توان از آن بهره برداري كرد. هر چند كه در ايران اوضاع 
كاماًل متفاوت اس��ت. البته در ايران هم گردش مالي فوتبال بسيار باال و قابل توجه 
است، به طوري كه ديگر نه فقط هيچ بازيكني براي حضور در يك تيم دست به جيب 
نمي شود تا افتخار پوش��يدن پيراهن آن تيم را از آن خود كند كه براي هر دقيقه و 
ثانيه اي كه بازي مي كند يا حتي زمان هايي كه بازي نمي كند، براي گرفتن پول چرتكه 
مي اندازد. سال هاست كه فوتبال در ايران به شكلي وارونه جاي درآمدزايي، هزينه ساز 
است و درست برعكس تعريفي كه از فوتبال در دنيا وجود دارد. خصوصاً بعد از اضافه 
شدن پسوند حرفه اي به فوتبالي كه با گذشت 21 دوره، ليگ همچنان آماتور است، 
اما نه در پول دادن! خيلي دور نيست زماني كه فوتبال تنها يك عشق بود؛ عشقي كه 

اين روزها تنها در صفرهاي به صف شده در قراردادها منتهي مي شود و بس. 
البته فوتبال بايد براي بازيكنان و مربيان درآمدزا باش��د، وقتي ش��غل اصلي آنها به 
حساب مي آيد. اما رشد غيرمنطقي اعداد و ارقامي كه طي سال هاي اخير به درخواست 
بازيكنان و مربيان در قراردادهاي مختلف درج مي شود، هيچ گونه توجيهي ندارد. چند 
سالي اس��ت كه رقابت هاي غيراصولي و مديريت ناكارآمد باشگاه هاي فوتبال ايران 
با دل دادن به دل دالل ها و بازيكنان و مربيان زياده خواه كار را به جايي رس��انده اند 
كه امروز ش��اهد ثبت رقم هاي چند 10 ميلياردي در قرارداد بازيكنان درجه چندم 
هستيم! ارقامي كه حتي براي ستاره هاي فوتبال ايران هم منطقي نيست چه رسد به 
بازيكنان و مربياني كه هيچ بازده فني و كارنامه قابل قبولي نيز ندارند و حضورشان 
باري از دوش تيم برنمي دارد، اما به واسطه بي  در و پيكر بودن فوتبال بي قانون ايران، 
چند سالي است كه درآمدهاي نجومي به جيب زده و قراردادهايي را امضا كردند كه 
شايد تا همين چند سال قبل در خواب هم نمي ديدند. ارقامي كه تا همين چند سال 
قبل چند صد ميليون شدن آن همه را متعجب كرده بود و حاال به سرعت برق و باد 

چند ده ميليارد را هم پشت سر گذاشته است.

 شيوا نوروزي 
در ابتداي دهه 90 كميته آموزش فدراس��يون وقت به اين فك��ر افتاد كه با منع 
حضور مربيان باالي 65 س��ال مثاًل راه را براي حضور مربيان نسل هاي بعدي باز 
كند. از اين دس��ت قوانين در ليگ برتر به وفور يافت مي شود. پس از آن نوبت به 
بحث تعيين سقف قرارداد براي باشگاه ها شد. س��ازمان ليگ براي جلوگيري از 
افزايش بي رويه دستمزدها به باشگاه ها اعالم كرد، نمي توانند بازيكني با قرارداد 
بيش از 350 ميليون تومان بگيرند. به اين قانون نيز اعتراضات زيادي ش��د، ولي 
در هر صورت به مدت يك فصل به اجرا درآمد تا مش��خص ش��ود سقف قرارداد 
نيز راهكار مناسبي نيست. مديران باش��گاه ها در آن زمان با همكاري بسياري از 
بازيكنان و مربيان براي جبران اين مسئله آپشن هاي زيادي به قراردادها اضافه 
كردند؛ آپشن هايي كه بس��ياري از آنها در قراردادها ذكر نمي شد و بعضاً به جاي 
پول نقد پاي نقل و انتقال ماش��ين، زمين و خيلي چيزهاي ديگر وسط آمد. در 
ليگ هشتم همه نگاه ها به دروازه بان ها بود. آقايان يك شبه به اين نتيجه رسيدند 
در حق گلرهاي وطني جفا شده و مي ش��ود به همين خاطر قانون منع استفاده 
از دروازه بان خارج��ي را اعمال كنند. يادمان نرفته كه اجرايي ش��دن اين قانون 
من  درآوردي چطور باعث چند برابر ش��دن دروازه بان هاي مطرح آن زمان شد. 
گلرهاي اسمي تا دلشان خواست براي باش��گاه هاي پرطرفدار ناز كردند و رقم را 
باال بردند. منتها در فصل نهم قانون فوق به اجرا درنيامد. در تابستان 1393 نيز 
باشگاه ها موظف به رعايت سقف بودجه شدند. سازمان ليگ به خيال خود براي 
آنكه از افزايش بدهي ها جلوگيري و بخش��ي از قوانين مورد تأكيد كنفدراسيون 
آسيا را اجرا كرده باشد، براي باشگاه هاي ليگ برتري سقف هزينه تعيين كرد. بر 
اين اساس تيم ها اجازه داشتند تا سقف 15ميليارد تومان صرف عقد قراردادها، 
هزينه اسكان، س��فرهاي داخلي و اجاره هتل كنند. از طرفي تيم هاي حاضر در 

ليگ قهرمانان نيز با 20 درصد افزايش مي توانس��تند تا سقف 18 ميليارد تومان 
خرج كنند. در تابستان سال 99 و در اوج كرونا سازمان ليگ با همكاري فدراسيون 
فوتبال از ورود بازيكنان و مربيان خارجي جديد به فوتبال ايران جلوگيري كرد. 
طبق قانون مصوب تيم ها تنها اجازه داشتند با بازيكنان و مربيان غيرايراني خود تا 
پايان قرارداد همكاري كنند و هيچ خارجي جديدي حق اضافه شدن به تيم هاي 
ليگ برتري را نداش��ت. نكته اينجاس��ت عمر اين قانون نيز فقط يك فصل بود و 
اينكه چرا قوانين من درآوردي در فوتبال ما تنها يك سال و شايد هم كمتر دوام 
آورده و مي آورد، ابهامي است كه مسئوالن فدراس��يون و سازمان ليگ هرگز در 

جهت رفع آن تالشي نكرده اند. 

درآمدي كه خوابش را هم نمي ديدندمن  درآوردي ترين قوانين فوتبالي

كاظم اوليايي

مديرعامل سابق استقالل

رسول كربكندي

كارشناس فوتبال

ابراهيم قاسم پور

كارشناس فوتبال

   يكي از بزرگ ترين معضل هاي فوتبال ايران كه اتفاقات ناخرسند 
بس��ياري را رقم مي زند، نداش��تن نظارت بر عملكرد مديران است؛ 
مديراني كه به واس��طه روابط بر مس��ند قدرت مي نشينند و خوب 
مي دانند كه هر دس��ته گلي به آن بدهند آب از آب تكان نمي خورد. 
وقتي نظارت بر فوتبال بزرگ ترين حلقه گمش��ده اين رشته است و 
كمتر مسئولي به آن توجه دارد، اين در حالي است كه اهمال در همين 
يك مورد مي تواند فس��ادي گس��ترده را برنامه ريزي كرده و عواقبي 
جبران ناپذير به دنبال داشته باشد؛ عواقبي كه بي هيچ شك و ترديدي 

هزينه آن را مردم خواهند داد نه مسببان امر. 
اهمي��ت نظ��ارت در آش��فته ب��ازار نق��ل و انتق��االت كه ش��اهد 
افسارگسيختگي بي منطق رقم قراردادها و دست و دل بازي بي حد 
و حصر مديران عامل باشگاه ها هس��تيم، به مراتب بيشتر از هر زمان 
ديگري اس��ت، چراكه ريال به ريال آنچه در اين فصل خرج ش��ده يا 
وعده داده مي شود از جيب مردم و بيت  المال است. ضمن اينكه نبود 
نظارت، به آشفتگي فصل مكاره نقل و انتقاالت دامن زده و بر شدت 
هيجانات كاذب آن مي افزايد. خصوصاً كه هر ساله در اين مقطع رقابت 
شديدي بين سرخ آبي هاي تهراني و تيم هاي صنعتي ايجاد مي شود 
كه باعث باالرفتن رقم پيشنهادي از سوي بازيكنان و مربيان شده و 
با دامن زدن بر داللي ها، اوضاع را بغرنج مي كند. البته به زعم بسياري 
در اين ميان برنده اصلي تيم هاي صنعتي هستند كه آزادانه و بي هيچ 
نظارتي قراردادهاي سنگين منعقد كرده و سهم به سزايي در افزايش 
قيمت هر س��اله قراردادها دارند. مس��ئله اي كه تماماً به بي توجهي 
روي عملكرد مديران از سوي نهادهاي باالدستي است. در واقع اگر 
نهادهاي نظارتي قبل از ش��روع هر فصل نقل و انتقاالت در ديدار با 
مديران عامل باشگاه ها حجت را درخصوص قيمت ها با آنها تمام كنند 
و اجازه ثبت قراردادهاي نامتعارف را ندهند، ناهنجاري هاي به وجود 
آمده طي سال هاي اخير به زودي فروكش خواهد كرد، اما مسئله اين 
است كه به رغم تأكيد مديران ناكارآمد به اين رقابت ناسالم كه افزايش 
نجومي قيمت ها را در پي دارد، كوچك ترين اقدامي براي مقابله انجام 
نمي شود و همين بي توجهي و نداشتن نظارت باعث بدتر شدن اوضاع 
شده و اين جسارت را به خاطيان مي دهد تا با سرعت بيشتري به تاخت 
و تاز بپردازند. حال آنكه در فوتبال دنيا نيز شاهد جابه جايي ستاره هاي 
نامدار هس��تيم، قوانيني وجود دارد كه اجازه نمي دهد باشگاه ها هر 
اندازه كه مي خواهند براي جلب رضايت بازيكنان و مربيان مورد نظر 

خود دست به جيب شوند. 

نظارت 
حلقه گمشده نقل و انتقاالت فوتبال 

شميم رضوان 

فريدون حسن
     گزارش

پرونده
فصل

انتقاالت
ل و 

 نق

فصل حمله 
به جيب مردم!

 از قراردادهاي چند ده ميلياردي
 تا آپشن هاي آنچناني  در فصل نقل و انتقاالت


