مسئله قراردادهاي حرفهاي ورزشي با تأكيد بر رشته فوتبال

مقدمه
نظام اداري و مالي ورزش قهرماني و حرفهاي كشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانوني بهويژه در حوزه منابع
و مصارف مالي است .مطابق بندهاي « »7و « »11قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و ماده
( )3قانون مديريت خدمات كشوري ،فدراسيونهاي ورزشي و كميتههاي ملي المپيك و پارالمپيك بهعنوان
نهاد يا مؤسسات عمومي غيردولتي شناخته ميشوند كه عهدهدار وظايف و خدماتي هستند كه جنبه عمومي
دارد و مي بايست بيش از پنجاه درصد بودجه ساليانه آنها از محل منابع غيردولتي تأمين گردد.
از يكسو ،كميتههاي ملي المپيك و پارالمپيك داراي رديف متفرقه و مستقل در قوانين بودجه سنواتي
هستند و مشخص نيست بيش از  50درصد بودجه ساليانه آنها از كجا و چگونه و تا چه ميزان تأمين ميشود و
ازسوي ديگر فدراسيونهاي ورزشي از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و كميتههاي مزبور هرساله
اعتباراتي بهصورت كمك دريافت ميكنند .مطابق يك برآورد ،بيش از  60درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان
معاونت پژوهشهاي

در قالب كمك به هيئت هاي ورزشي (كه ماهيت حقوقي و نحوه اداره و تشكيالت آنها در نظام قانونگذاري

اجتماعي ـ فرهنگي

نامشخص است) و به فدراسيونهاي ورزشي هزينه ميشود .در حالي كه ميزان بودجه و نيز درآمد ساليانه و

آموزش و فرهنگ

نحوه هزينهكرد منابع مزبور (ارزي يا ريالي) اين نهادها چندان قابل محاسبه ،ارزيابي ،بازرسي و رديابي نيست.

دفتر :مطالعات

بررسيهاي ضمني نشان ميدهد كه عليرغم افزايش اين هزينهها و درآمدهاي فدراسيون فوتبال ،نتايج
كسب شده فوتبال ايران در راهيابي به جام جهاني ،المپيك و نتايج تيم ملي در جام ملتهاي آسيا و همچنين
مشخصات گزارش

نتايج باشگاهها در ليگ قهرمانان آسيا سير نزولي دارد .ازسوي ديگر ،وضعيت قرارداد بازيكنان و مربيان داخلي و
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خارجي در هر دو سطح فدراسيونها و باشگاهها 1و همچنين مربيان خارجي با فدراسيون در مدت  20سال اخير و
بهويژه  10سال اخير و تعهدات باشگاهها و فدراسيون در قبال قراردادهاي منعقد شده بسيار اسفناك است.

شماره مسلسل:
تاريخ انتشار:
1399/7/2

وضعيت قراردادها و پروندههاي سرمربيان خارجي تيم ملي فوتبال ايران در يك دهه اخير
جداي از محكوميت فدراسيون در ماجراي ويلموتس كه تاكنون سنگينترين رقم محكوميت فيفا ( 6ميليون و
 137هزار يورو معادل حدود  166ميليارد تومان) را در پروندههاي ايران داشته است ،پيش از اين نيز

 .1كه عمدتا دولتي يا وابسته به شركتهاي دولتي يا داراي سهام دولتياند.
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فدراسيون در انجام قرارداد خود با مربيان خارجي بهخوبي عمل نكرده است و در بيشتر مواقع كار به فيفا و صدور حكم عليه
فدراسيون فوتبال ايران كشيده است .پيش از ويلموتس ،كارلوس كيروش كه مدت زيادي مربي تيم ملي كشورمان بود ،بعد از
جدايي براي رسيدن به بخشي از مطالباتش از فدراسيون ايران شكايت كرد و در انتها ،فدراسيون را  200هزار يورو (حدود  5ميليارد
و  400ميليون تومان) محكوم كرد .نكته قابل تأمل اين است كه اين مبلغ در قرارداد كيروش جهت كسب مقام سومي جام ملتها
تعيين شده بود در حالي كه در رتبهبندي مسابقات جام ملتهاي فوتبال  2019اساساً مقام سوم تعريف نشده بود و اين خود نشانگر
اهمال و ناآگاهي مسئوالن فدراسيون فوتبال از نحوه برگزاري مسابقات و سوءمديريت بارز آنها است ،چرا كه اشتباه فاحشي در نحوه
قرارداد حرفهاي كيروش قلمداد ميشود .پيش از اين نيز ،برانكو ايوانكوويچ براي رسيدن به مطالباتش در زماني كه سرمربي تيم
ملي بود ،از فدراسيون فوتبال شكايت كرد و فدراسيون فوتبال به  450هزار دالر (حدود  10ميليارد تومان) محكوم شد.
جريمههاي يك دهه اخير در يك نگاه
همانطور كه در جدول زير مشاهده ميشود ،تاكنون نزديك به  30ميليون دالر (حدود  670ميليارد تومان) عليه فدراسيون
فوتبال و باشگاههاي پرسپوليس و استقالل (بهعنوان شركتهاي فرهنگي ورزشي دولتي تابعه وزارت ورزش و جوانان) حكم صادر
شده است .البته در صورتي كه احكام عليه كل فوتبال كشور را بررسي كنيم ،بهمراتب به مبالغ باالتري خواهيم رسيد.
جدول  .1جريمههاي فوتبال ايران توسط فيفا و  CASدر  10سال اخير
سرمربيهاي تيمهاي ملي فوتبال

 6/337ميليون يورو
بهعالوه  450هزار دالر

حدود  181ميليارد تومان

باشگاه پرسپوليس تهران

 13/65ميليون دالر

حدود  300ميليارد و  300ميليون
تومان

باشگاه استقالل تهران

 8/5ميليون دالر

حدود  187ميليارد تومان

مجموع

 6/337ميليون يورو
 22/6ميليون دالر

حدود  668ميليارد و  300ميليون
تومان

عوامل تأثيرگذار در صدور اين احكام سنگين
موارد مطروحه پيشآمده در فوتبال كشورمان كه گوشهاي از آن بررسي شد ،نشان ميدهد در اين حوزه هم سوءمديريت وجود
دارد و هم ضعف قانوني و خأل ضوابط حقوقي مشخص .بهعالوه ،روشن است كه واحدهاي نظارتي وزارت ورزش و جوانان بهعنوان
متولي اصلي ورزش كشور و فدراسيون فوتبال بسيار ضعيف عمل كردهاند و نظارت مستمر و دقيقي در اين خصوص وجود
نداشته است .ازسوي ديگر ،در حوزه حقوقي به عمد يا سهو در قراردادها ايرادهاي فاحشي وجود دارد .درمجموع مشاهده ميشود
اين اتفاقات عالوه بر هدررفت بيتالمال ،ضربه مهلكي به وجهه و اعتبار كشور در عرصههاي داخلي و خارجي زده است و حيثيت
ملي و منافع عمومي ملت و نظام حكمراني را خدشهدار نموده است.
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امكانهاي پيش رو براي رسيدگي
مسئله مزبور با استناد به مواد ( )598و ( )145قانون مجازات اسالمي و مواد ( )2( ،)1و ( )11قانون مسئوليت مدني از طريق دادگاههاي
صالحه و بندهاي « »5و « »7ماده ( )8قانون رسيدگي به تخلفات اداري ميتواند مورد پيگرد قانوني قرار گيرد و پرونده افراد و اشخاص
بايد به اتهام اهمال منجر به تضييع و ايجاد دين بر ذمه فدراسيون و ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها به
دادستان عمومي و انقالب تهران و هيئت تخلفات اداري ارسال شود .با اين حال ،نظر به مطالبه افكار عمومي و فرصت پيشآمده جهت
حل مسئله و پيشگيري از وقوع چنين رخدادهاي زيانباري براي كشور و رفع خألهاي قانوني در اينباره راهكارهاي ذيل پيشنهاد ميگردد.
پيشنهاد
حل مبنايي اين مسئله كه سالهاست افكار عمومي و نظام حكمراني كشور بهويژه در حوزه نظارتي با آن مواجهه است جز از
طريق ضابطهگذاري قانوني ممكن نيست .بنابراين بسته زير پيشنهاد ميشود:
 .1كليه فدراسيونها و باشگاههاي ورزشي كه داراي صورتهاي مالي منفي هستند يا داراي بدهي مالياتي ميباشند از جذب
مربيان و بازيكنان خارجي منع شوند.
 .2كليه قراردادهاي فدراسيونها و باشگاههاي ورزشي با مربيان و بازيكنان و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي صرفاً پس از تأييد
دفتر حقوقي وزارت ورزش و جوانان رسميت دارد ،در غير اين صورت تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي ميگردد.
 .3وزارت ورزش و جوانان ،كميته هاي ملي المپيك و پارالمپيك با همكاري فدراسيونهاي ورزشي مكلف به تدوين قراردادهاي
تيپ براي حوزههاي گوناگون ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهاي مزبور و زيرمجموعههاي آنها بايد
برمبناي آن انجام شود.
 .4هرگونه كمك مالي به فدراسيونها صرفاً پس از تقديم و انتشار عمومي صورتهاي مالي حسابرسي شده قبلي و مبادله
موافقتنامه فيمابين طرفين انجام شود.
 .5وزارت ورزش و جوانان براي قراردادها سقف مالي تعيين نمايد و قرارداد باالتر از سقف معين شده ممنوع شود و در صورت
احراز تخلف توسط باشگاه ،پرداختكننده و دريافتكننده به دو برابر مبلغ پرداخت شده جريمه گردند.
 .6از پاداشهايي كه توسط بازيكنان باشگاهها و تيم ملي دريافت ميشود مستند به ماده ( )119قانون مالياتهاي مستقيم،
ماليات اضافي اخذ شود.
 .7قراردادهاي بازيكنان و مربيان صرفاً بهصورت ريالي منعقد گردد.
 .8صورت مالي باشگاهها و فدراسيون فوتبال طبق استانداردهاي مربوط اعم از كليه دريافتها ،پرداختها و پاداشها ثبت و
بهصورت شفاف اعالن عمومي شود.
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