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»فوتبالدرفساد«موضوعبافوتبالفدراسیونوورزشوزارتعملکرددربارهمجلس90اصلکمیسیونگزارش

اسالمیشورايمجلس: به

اساسقانوننودماصلکمیسیون: از

)فوتبالدرفساد(فوتبالفدراسیونوورزشوزارتعملکرد: موضوع

بجذاهايرشتهازیکی. شودمردمهمدلیوملیغرورافزایشسببتواندمیاجتماعی،نشاطوتندرستیمقدمهترینضروريعنوانبهورزش
عهدهبرراورزشیهايفدراسیونبرنظارتمسئولیتخودذاتیوظیفهاساسبرورزشوزارتواستفوتبالماکشوردرورزشیپرطرفدارو

.دارد

عاونمهمراهبهجوانانوورزشوزیر. باشدورزشیهايفدراسیونبهمربوطمسائلپاسخگويبایدعالیمقامعنوانبهورزشوزیردلیلهمینبه
درهمهاینبا. استدوچندانآناننظارتیوظایفلذاوهستندفدراسیونآنمجمععضوفوتبال،فدراسیوناساسنامهاساسبرهمگانیورزش
ردهکمواجهبسیارهايحاشیهوانتقاداتباراورزشیپرطرفداررشتهاینکهایمبودهفوتبالورزشدراتفاقاتیشاهدگذشته،هايسالطول
.استداشتهپیدرراتبعاتیکهاستساختاريتخلفاتمسئلهموضوعات،اینازیکی. است

اصخايگونهبهغیردولتینهادهايامروزه. استحقوقیشخصیتدارايوغیردولتیعمومینهادیکفوتبالفدراسیوناساسنامه،1مادهمطابق
الفوتبفدراسیون. دارندعهدهبررامتنوعیوگستردههايمسئولیتووظایفخود،شدهتعریفاهدافبهنیلومسئولیتانجامراستايدر

ورمنظهمینبهباشد،میشهرستانیااستانفوتبالهايهیأتدارايکشور،نقاطکلیهدرـاستتهراندرآنمقرکهـایراناسالمیجمهوري
.استنمودهمنصوبخدمتبهرازیاديافراد

کیفیطحسافزایشعدمومردماقشاردیگربهنسبتهافوتبالیستدرآمدافزایشوورزشیرشتهاینبهکشورعمومیسرمایهضابطهبیورودبا
عارفغیرمتهايپرداختوداورانمربیان،ها،تیمتبانیازاعمبازیکنانوهاتیمحواشیازمنتشرهاخباروحاصلهضعیفنتایجمتعاقباًوهابازي

موارد،اینشدنايرسانهوبازیکنانازبرخیسويازفوتبالزمینداخلوخارجدردادهرخغیراخالقیرفتارهايوبازیکنانبههاباشگاه
.استشدهمطرحربطذيمسائلبررسیضرورتلذاورفتهباالهاناهنجارياینبهنسبتعمومیافکارحساسیت

هايرشگزاوشکایاتوصولمتعاقبواساسیقانوندرمصرحوظایفانجامراستايدراسالمیشورايمجلسنوداصلکمیسیوناساس،همینبر
موضوع،بامرتبطقانونیاداريونظارتیمراجعازاستعالمضمن»ایرانفوتبالدرتخلفوفسادشدننهادینه«موضوعخصوصدرمتعدد

ررسیببهاقدامالزم،تحقیقاتانجاموخبرهکارشناساننظراستماعوفوتبالمندانعالقهاززیاديتعدادبامصاحبهومتعددجلساتتشکیل
طیجهتپروندهمورد،حسبوگردیدتهیهاسالمیشورايمجلسعمومیجلسهدرقرائتبامتناسبومجملايخالصهکهنمودپروندهاین

.شدخواهدارسالقضائیهقوهبهقانونیمراحل

هالبتوشدهخودداريجزئیاتدرورودازوپرداختهفوتبالفدراسیونوورزشوزارتکارطرزبهگزارشاینکمیسیون،وظیفهوشأنمطابق
.باشدمیدقیقبررسیقابلموارداینتمامقضایی،مراجعرسیدگیمرحلهدر



٢

:استدادهانجامراذیلاقداماتگزارش،اینتهیهبراي90اصلکمیسیون

رخیبعاملمدیرانفوتبال،فدراسیونمدیرانها،رسانهمرتبط،هايوزارتخانهانتظامی،نظارتی،امنیتی،مراجعباجلسه100ازبیشتشکیلـ1
.داورانوبازیکنانمربیان،کارشناسان،ها،باشگاهاز

واسالمیارشادوفرهنگوخارجهاطالعات،دارایی،واقتصادامورجوانان،وورزشهايوزارتخانهکشور،عالیمقاماتدفتربامکررمکاتباتـ2
.فوتبالهايباشگاهوفوتبالفدراسیونمرتبط،نهادهايحراستوظیفه،نظامسازمانسیما،وصداسازمانانتظامی،نیروينیز

.کتبیصورتبهآنثبتوکمیسیوندرمطلعینوشهودشهادتاستماعـ3

مناسبهمکاريعدموپروندهاینبهرسیدگیجریاندرکمیسیونمکاتباتبهفوتبالفدراسیونانحرافیهايپاسخوتوضیحاتارائهدرتعلل
وزارتحراستجملهازنهادهاازبرخیمناسبهمکاريعدموپروندهاینبهرسیدگیروندورزش،وزارتحراستجملهازنهادهاازبرخی

ازبرخیهمکاريوکمیسیونکارشناسانتالشبانهایتدرگرچهکرد،مشکلدچاروطوالنیراپروندهاینبهرسیدگیروندورزش،
.گردیدبرطرفزیاديهايکاستیفوتبال،دلسوزاندرکاراندست

وجودبا(شدنددعوت90اصلکمیسیونبهکهفوتبالجامعهمختلفاقشارازافرادياظهاراتاساسبرهمچنینوواصلههايگزارشحسب
آنافزایشوایرانفوتبالاززیاديهايبخشدرفسادوجود،)فوتبالالخصوصعلیورزشخانوادهدرسالموصادقپاك،ورزشکارانفعالیت

ازعبارتندمعضالتاینمصادیقمستند،اطالعاتاساسبروبودهانکارغیرقابلاخیر،سالچندطی

تبانیـ1

ارتشاءورشاءـ2

دوپینگـ3

غیرمجازبنديشرطـ4

مجعولسندازاستفادهوجعلـ5

واقعخالفهاينامهتصدیقـ6

مالیاتیفرارـ7

نامشروعروابطوالکلمصرفـ8

مخدرموادمصرفـ9

جادووسحرجملهازگراییخرافهرواجـ10

نامشروعطریقازمالتحصیلـ11
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مقرراتوقوانینآشکارنقضـ12

غیرواقعیقراردادهايـ13

حاضر،حالدرکهاستنمودهایجادعظیمیمنفیموجهارسانهطریقازآناجتماعیانعکاسبهتوجهباایرانفوتبالدرمسائلاینوجود
دشناموبدزبانیبدآموزي،برايمناسبیمحلبهفوتبالهايورزشگاه. استایرانفوتبالازفسادچهرهزدودنفوتبال،اهالیاکثرومردمخواست
.شوندمیمحیطایندرخودفرزندانحضورمانعهاخانوادهازبسیاريکهجاییتاشدهتبدیلتماشاگرنماهاازتعدادي

ازکهدهنموثابتامرسابقهطرفیاز. استقضیهایناثباتدالیلازیکیمسابقات،هنگامبهورزشیهاياستادیومدرتماشاگرانفاحشکاهش
قوعودرنیزخودفدراسیون،آنمدیرانازبعضیبلکهنداردوجودفوتبالهايناهنجاريبامناسببرخوردهدفباقاطعیارادهفدراسیونسوي
دبوجوجوانقشربرايدشواريشرایطاخالقی،ضدوفرهنگیضدهايپدیدهبامنصفانهبرخوردعدم. دارندمشارکتهاناهنجارياینازبرخی
.هستندمافیاوجودبهمعتقدوبودهتشکیالتیها،مفسدهازبعضیدرمعتقدندزیاديعدهکهجاییتاآورده

:ازعبارتندکرد،ذکرتوانمیایرانفوتبالدرپدیدهاینبروزبرايکهدالیلیمهمترینمیدانی،بررسیایناساسبر

فدراسیوناساسنامهساختاريمشکالتـ1

فدراسیونارکانمتعددتخلفاتبرابردرجوانانوورزشوزارتبودنمنفعلـ2

فوتبالفدراسیونمجمعسويازاساسنامهدرمصرحوظایفاعمالونظارتعدمـ3

بدنیتربیتسازمانوقتروسايقانونخالفتصمیماتومدیریتسوءـ4

فوتبالفدراسیونفعلیرئیسمدیریتسوءـ5

هاهزینهنحوهبرنظارتعدموکشورعمومیسرمایهوالمالبیتازفوتبالبودجهتامینـ6

فوتبالازسیاسیجریاناتخواهیسهمـ7

مدیرانعملکردبرنظارتعدمـ8

بازیکنانومربیاندستمزدنرخرویهبیافزایشـ9

فدراسیونمدیرانازبعضیتوسطقوانینومقرراتنقضـ10

ناسالممالیروابطبهآنهااندرکاراندستومدیرانآلودگیوهارسانهازبعضیسوءعملکردـ11

فدراسیونقضاییارکانتبعیضباتوأموضعیفعملکردـ12

هاباشگاهسازيخصوصیازمسئوالنازبرخیاستنکافـ13

مهمهايپروندهازبعضیدرقطعیاحکاماجراءعدمیانفوذاعمالـ14

فسادبابرخوردوکشفدرقضاییوامنیتیانتظامی،نظارتی،مراجعتعللوتاخیرـ15
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فدراسیون،عمومیمجمعتوسطهاباشگاهعاملمدیرانومدیرههیاتوفدراسیونمدیریتیهايسمتدرتخصصفاقداشخاصانتصابـ16
.انتظامیونظامینیروهايتجارت،ومعدنصنعت،وزارتجوانان،وورزشوزارت

:شودمیاشارهآنبروزهاينشانهوعواملازايگوشهبهاختصاص،لزوموموضوعاتگستردگیبهتوجهباادامهدر

فوتبالفدراسیونقوانینومقرراتنقضیانقصمواردـالف

بههنمونبرايکهاستبودهبارهایندرموضوعهقوانینومقرراتنقضونقصایرانفوتبالدرمتعددتخلفاتبروزدالیلمهمترینازیکی
:شودمیاشارهآنازمواردي

1386/4/11تاریخدروشدهتنظیموتدوین1386/3/30تاریخدرفدراسیونانتقالیرئیسههیاتتوسطماده82درفوتبالفدراسیناساسنامهـ1
1390/10/4تاریخدرمذکوراساسنامه. استرسیدهوزیرانمحترمهیاتتصویببه1386/5/24تاریخدروفیفاتاییدبه) 2007جواليدوم(

مفادتائیدعدمو32مادهمفادرعایتعدمعلتبهکهشودمیابالغذیربطمباديبهماده85قالبدرواصالحفدراسیونرئیسههیاتتوسط
لاصوقتیکهاستبدیهی. استقانونیاعتبارفاقداساسنامهاینایران،اسالمیجمهوريوزیرانهیاتوفیفاتوسطشدهاصالحاساسنامه
مربوطهاجعمرتاییدیهازکهاياساسنامهاعمالوبرسدمراجعآنتاییدبهبایدنیزآناصالحمواردرسیده،وزیرانهیاتوفیفاتاییدبهاساسنامه
هیاتوفیفاتاییدمورداساسنامهمفادبهصرفاًحاضرگزارشدر90اصلکمیسیوناساساینبر. استآشکارتخلفیکخودنیست،برخوردار

.نمایدمیاستنادوزیران

مجمعاختیاراتازبازرسودارخزانهرئیسه،هیاتاعضايسایررئیس،نوابفدراسیون،رئیسانتخاباتاساسنامه،25ماده3بندمطابقـ2
راي،حقبااعضاياکثریتشود،میمالحظهآنهامشخصاتدردقتکهشدهاحصاءاساسنامه24مادهدرفوتبالفدراسیونمجمعاعضاي. است

اعضايورئیسانتخابدرفدراسیونرئیسباهماهنگیوهمراهیدلیلبهترکیباینطبعاًکهشوندمیمحسوبفوتبالفدراسیونزیرمجموعه
خاباتانتآن،بارزنمونه. گرددمیمحسوبمفقودهحلقهروش،ایندرآزادوواقعیانتخاباتکهاستبدیهیوبودخواهندتاثیرگذاررئیسههیات
عنوانهبمجدداًبودند،فوتبالفدراسیونزیرمجموعهآناکثریتکهمجمعیتوسطفوتبالفدراسیونقبلیرئیسکهباشدمی90/12/15مورخ
.ماندخواهدباقیرئیسکند،ارادهکهروزيتاشودفدراسیونرئیسکسهرشیوه،اینبااستبدیهی. شدانتخابفدراسیونرئیس

مشخصباشند،میفوتبالحوزهدررايصدورورسیدگیبهمجازصالحیت،حدوددرکهفدراسیونقضائیارکاناساسنامه،60مادهابقمطـ3
یدگیرسستاد«نامباراستاديقانون،خالفاقدامیدرآشکارارئیسه،هیاتهمراهبهفدراسیونرئیساساسنامه،مفادبرخالفامااستگردیده

.نمودندتاسیس»اخالقیمنشوریاايحرفهتخلفاتبه

قانوناساسی،قانون24اصلباآنمفادکهشدمصوبماده21درفوتبالرفتاريواخالقیمنشورنامهآئینعنوانبااينامهآئینراستاهمیندر
هاباشگاهابطرنامهآئیندوپینگ،نامهآئینفیفا،المللیبینمقرراتانضباطی،نامهآئینفوتبال،فدراسیوناساسنامه،64/12/26مصوبمطبوعات

مدیرانانضباطی،کمیتهدوپینگ،مراجعصالحیتبه21ماده7بندو14،15،20مواددرنیزصالحیتحیثازوبودهتعارضدرلیگو
.استنمودهوروددادرسیآیینومراحلطیبدونقضایی،مراجعوهارسانهها،استادیوممدیرانها،باشگاه

ایندچنهرکهرسدمینظربهاي،سلیقهرفتارهايبرخیپذیرشوستادایناعضايتوضیحاتوکمیسیوندرحاضرافراداظهاراتبهتوجهبا
برتنظارعدمومتخذهتصمیماتدرشخصیمنافعشائبهوسالیقاعمالدلیلبهلیکنگردیدتاسیسفوتبالجامعهاصالحهدفباستاد

یقضایمراجعدرتواندمیشکایت،موردهايپروندهطبیعیطوربهکهاستشدهانحرافدچارمذکورستادعملکردصادره،آرايواعضاعملکرد
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اییقضمقامتحویلگزارش،مستنداتباهمراهکهاستپروندهضمیمهمذکورکمیسیونتخلفاتازمتعدديموارد. گیردقراررسیدگیمورد
.شدخواهد

رئیسکهحالیدر. کندتعیینفدراسیونحقوقیامورجهتراحقوقیسابقهبافرديدارداختیارفدراسیونرئیسمصوب،اساسنامهمطابقـ4
مقرراتتدوینوحقوقیکمیتهنیزجدیداساسنامه54مادهدر. نداشتحقوقیسابقهکهبودکردهتعیینجایگاهاینبرايرافرديفدراسیون،

رايبکهحالیدراماشدمیتعیینحقوقیمدركبودندارامقررات،تدوینوحقوقیکمیتهریاستبرايبایدمنطقیطوربهکهشدهاضافه
قابلکتهن! استنشدهبینیپیشالزامیچنینکمیتهاینبرايشده،تعیینمرتبطمدركازکمیتهرئیسبرخورداريلزومدیگر،هايکمیته
بهست،نیبرخوردارمرتبطحقوقیمدركازخودکهآنجاازفوتبالفدراسیونمقرراتتدوینوحقوقیکمیتهکنونیرئیسکهاستاینتوجه

.!گیردعهدهبرراآنمسئولیتشخصاًبتواندتااستنگرفتهنظردرراقیديچنینجدید،اساسنامهتدوینهنگام

پنجاتوحقوقیتحصیالتبامعاونیکرئیس،یکبامقرراتتدوینوحقوقیکمیتهتشکیلبهجدیداساسنامه54مادهصراحتعلیرغمـ5
طتوسهانامهآئینتمامیوشدمیادارهـنیستحقوقینیزويتحصیلیرشتهکهـرئیستوسطفقط93سالتیرماهتامذکورکمیتهعضو،

.استشدهاصالحرویهاین،90اصلکمیسیونهايپیگیريبا93سالتیرماهازالبته. استگردیدهتنظیموتهیهایشانشخص

مختلفادواربهقضائیهقوهمحترمروسايمکررهايبخشنامهواساسیقانون141اصلمطابققضاتمجدداشتغالمنعقانونعلیرغمـ6
ومسئولیتپذیرشممنوعیتبرمبنی1384/8/28مورخ10986/84/1شمارهو1386/4/28مورخ4852/86/1شمارهبخشنامهخصوصاً
بایزنمذکورقضاتوگماردهکاربهفدراسیوندرراقضاتازايعدهمقرراتوقوانیننقضضمنفدراسیونرئیسقضات،توسطدیگرمشاغل
. باشندمیياداروانتظامیتعقیبقابلقضائیهقوهمحترمرئیسبخشنامهمدلولاساسبرکهگردیدندتخلفمرتکبمشخصهايسمتپذیرش

)استمحفوظپروندهدرقضاتمشخصات(

کاروسازقدانفنیزوفدراسیوندبیرکلسويازانضباطیآرايابالغدرمهلتقیدعدمقبلی،انضباطینامهآئینبرانگیزچالشنقاطازیکیـ7
هرتاتواندمیدبیرکلاوالًکهنحويبه. استشدهتکرارجدیدنامهآئین43مادهدرمتاسفانهابهاماین. بودرأيابالغازويامتناعصورتدر

نقیصهاین. استنشدهبینیپیشجایگزینیگزینهابالغ،ازامتناعصورتدرثانیاًوننمایدابالغرااستینافوانضباطیرأيبخواهددلشوقت
هايگاهباشمسابقاتدرشرکتازلیگ،قهرمانیبردالقطعیحکمصدوررغمبههاتیمبرخیرأي،ابالغازدبیرکلامتناعدلیلبهشدسبب
متعدديهاينمونه. گردداعطابود،شدهتبانیوتخلفمرتکبقطعی،حکمبهوبودنشدهقهرمانکهتیمیبهقهرمانیمقاموشوندمحرومآسیا

دهندهنشاناحکام،اجرايدرتعلل. کندمیمربوطهمسئوالنايغیرحرفهاغراضازحکایتکهداردوجودپروندهبهرسیدگیدردستایناز
ترینپایهايلیگبهحتیوجدولپایینهايردهبهرابطهفاقدهايتیمسقوطبندي،ردهجدولنبودنشفافحقوق،تضییععدالت،اجرايعدم

یگلدرحضورموارداینعلیرغم. باشدمیباالترهايلیگبهترپایینهايلیگازصعودحتیوجدولبااليهايردهبهمتمولهايتیمحضورو
سويازدریافتیهنگفتمبالغازبرخورداريوآسیاییبنديرتبهحائزهايباشگاهدرحضوروتیمارزشجهتازماديسرشارمنافعدارايبرتر

.باشدداشتهپیدرهاتیماینبرايراکالنیسودتواندمیکهباشدمیآسیاکنفدراسیون

اما،استدانستهرئیسههیاتتصمیماتمجريرافدراسیونرئیسوشدهاشارهاساسنامهمفادازاعضاکاملتبعیتبر16ماده1-1بنددرـ8
اعضاتمخالفبهتوانمینمونهعنوانبه. استندانستهآنانجامبهملزمراخودفدراسیونرئیسرئیسه،هیاتتصویبعلیرغممتعدديموارددر
مورديصورتبهمصوباساسنامه32ماده2بندبامغایرتدرهمچنین. کرداشارهامیدملیتیمسرمربیحفظیاقطبیافشینمربیگريبا

تغییربرايآناناطالعیبیازواستنشدهارائهمجمعاعضايبهکتبیتوضیحات90دي4مورخدراساسنامهاصالحیمواردتکتکبراي
.استگرفتهصورتاستفادهنهایتاًمواردازبسیاري

12بندهايحذفواساسنامهدرمجمعاختیاراتکاهششده،فرضمصوبوگیريراي90دي4جلسهدرمجمعاطالعبدونکهمواردياز
اصالحبهجلسهدرحاضرمجمعاعضايمطلقاکثریتبایدمصوب،اساسنامه32ماده4بندمطابق. استقبلیاساسنامه25مادهاز15و

.ندارندراياعضاسومدویعنیمطلقاکثریت90دي4مجمعدرکهدهندراياساسنامه
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1392سالمالیهايصورتمورددرموضوعاینلیکناستالزامیمجمعتوسطفدراسیون،سالیانهبودجهوبرنامهومالیهايگزارشتصویب
93مورخدررئیسههیاتدیگرسوياز. استنرسیدهفدراسیونرئیسههیاتومجمعتصویببه 3 بنداستنادبهه/1-100شمارهنامهطی27
مینانجامبهکهشودمیخواستاررافدراسیونوقترئیسنایبوفدراسیونوقتکلدبیربرکناريساعت48مهلتدراساسنامه36مادهاز5

ازکهداشتهاساسنامه29ماده1بنداستنادبهراالعادهفوقمجمعتشکیلدرخواست93مهر27مورخدررئیسههیاتدیگرمورددر. رسد
.استنشدهمحققفدراسیونرئیسسوي

بهبایدهادستورالعملها،نامهآیینکلیهکهداردمیاشعارفوتبالفدراسیوناساسنامه37مادهاز8بنددرقانونیصراحتکهحالیدر9
هتوسعوفنیکمیتهپاداش،ارزي،معامالتمرزي،برونهاياعزامهاينامهآیینواستنشدهرعایتموضوعاینبرسدرئیسههیاتتصویب

.استنشدهتدوینملیهايتیمخارجیوداخلیفنیکادرومربیانجذبنحوهجهت

. استاشتهددنبالبهرافاسدهاییتالیکهشدهمتمرکزرئیسشخصدرانضباطیکمیتهنامهآییندرشدهبینیپیشگستردهاختیارات10
اوالکهحالیدرنامه،آیین32ماده2و1بندهاياستنادبهانضباطیکمیتهرئیسسويازمتخلفموقتمجازاتتوانایینمونهعنوانبه

بیمزبور،ماده2بنددراستیا-تخلفنهو-جرمبهنسبتیافتهسازمانواکنشوقضاییمرجعصالحیتحیطهدرگذارقانونتجویزمجازات،
: نامهآییناین42ماده1بندمطابق. استشدهدادهانضباطیکمیتهرئیسبهحکمصدوراختیارضوابط،وشرایطذکربدونوکتابوحساب

صادرحکمیاگراواصافاینبا. »باشدداشتهخواهیتجدیدنظرقابلیتاگرحتیشدخواهداجراکلدبیرامضاوصدورمحضبهانضباطیآراي«
!شودجراانهاییتکلیفتعیینازقبلوآمدهعملبهاعتراضبرغمبایدمزبورحکمکند،اعتراضآنبههممعترضوبودهاعتراضقابلکهشود

عموالم) انضباطیکمیته(ارکاناینخاص،هايپروندهبدلمالحظهوآمدهعملبهتحقیقاتیونظارتیهايدستگاهازواصلهگزارشحسب11
نفوذداراياشخاصمهم،هايپروندهدرخصوصلیکننمایدمیعملقاطعیتبامعمولیاشخاصوفوتبالیمهمغیرتخلفاتیاهاپروندهدر
میردبرخوحدازبیشممشاتباومصلحتیصورتبهوبودهاستقاللوصالبتفاقدفوتبال،سفیدهايیقهیادولتیوامنیتینهادهايدر

ایراداقعودر. نداردراهاناهنجاريبابرخوردبرايراکافیتوانوارادهلذاواعمالفوتبالاهالیبهنسبتتبعیضباوايسلیقهراقانونونماید
کناررانامهآیینمرکهاستانضباطیکمیتهاینعملدروگرفتهقضاییرکنازرااختیاردامنهکهاستنامطلوبینامهآیینوضعاساسی،
.کندمیحکمصدوربهاقدامخود،صالحدیدبهوگذاشته

درفوتبالفدراسیوندرصديصدوقانونیمالکیترغمبه93تیر31بهمنتهیفوتبالفدراسیونقانونیبازرسگزارش7بندبراساس12
تاس) فدراسیونکلدبیروفعلیقبلی،رئیسههیاتاعضاي(حقیقیهايشخصیتازتن5نامبهآنشرکايوموسسیننامبرتر،لیگموسسه

جایگاهبهحقیقیافرادازآنمالکیتانتقالجهتاستضروريباشد،میفوتبالفدراسیونبهمتعلقبرترلیگموسسهمالکیتکهآنجاییازو
.گیردصورتحقوقیوقانونیسریعاقداماتحقوقی،

ورزشوزارتايحرفهوقهرمانیورزشتشکیلبودنقانونیغیربرمبنیفدراسیونریاستبه93دي6مورخدرفدراسیونناظریننامه13
.دادندقرارتاییدموردرامراتبکمیسیون،بهکتبیجوابیهطیمذکورمعاونتوبودشدهمنعکسجوانانو

فوتبالدرمتخصصغیروسیاسیافرادانتصاب-ب
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بهوورزشیسابقهبدونسیاسیهايچهرهازاستفادهایران،فوتبالدرفسادایجادمهمدالیلازدیگریکیآمده،عملبههايبررسیبراساس
یاوالفوتبفدراسیونراسدرمدیریتی،جهتازناتوانوفوتبالیسابقهبدوناماسیاسیغیرهايچهرهازاستفادهیاوفوتبالیسابقهویژه

:استتوجهقابلزیرموارداینجادر. باشدمیکشورهايباشگاه

سابقهبدونسیاسیچهرهیکانتصابباهفتمدولتدر77سالازامااستبودهرئیس33دارايتاکنونانقالبابتدايازفوتبالفدراسیون1
خودايحرفهواصلیاهدافازورزشاینشدندورموجبوفوتبالیغیرسیاسیمدیرانعرصهواردانتصاباتاینورزشی،مدیریتومرتبط
اشگاهیبمسابقاتدرايحرفهلیگبرگزاريبهتصمیملیگ،سازمانرئیسههیاتفوتبال،فدراسیونبرويریاستسالچهارمیندر. گردید
نرموافزاريسختساختارهايازبرخورداريعدمدلیلبهآن،ازناشیتبعاتکهشدنهادهآنرويبرترلیگنامنهایتدرکهگرفتایران

ومربیانکنان،بازیدستمزدیکبارهورویهبیافزایشانتقالی،فدراسیونریاستکهاستبودههاباشگاهوفدراسیونگریبانگیرتاکنونافزاري،
مییدكرا»ايحرفه«واژهایرانفوتباللیگکهاستسال14حدود. داشتدنبالبهراداريباشگاههايهزینهافزایشمتعاقباوهاباشگاه
.استنشدهايحرفهدقیقههنوزکارشناسان،ازبسیارينظرازگذاشتهسرپشترافصل14تقریبااینکهوجودبالیگایناماکشد

برکناريبا85سالدرلیکنکردتغییررونداینفدراسیونراسدرفوتبالیوسیاسیغیرچهرهیکانتصابباهشتمدولتابتدايدرهرچند2
وتبالففدراسیونراسدرورزشیسابقههرگونهبدوندیگرسیاسیچهرهیکورودبرايتالشفدراسیون،راسازفوتبالدرسابقهبامدیراین

اتانتخابدرشرکتازدقایقآخریندرويفدراسیون،ریاستتعیینانتخاباتدرويحضورامکانعدموقانونیموانعدلیلبهامایافتادامه
اینیاسترکاندیدايتنهاعنوانبهنبود،برخوردارفوتبالبامرتبطومدیریتیتوجهقابلسابقهوتوانازکهفرديالجرم،وکردگیريکناره

.شدمنصوبجایگاهایندرحقیقتدروماندباقیفدراسیون

بینجارتتلیسانسفوقتحصیلیمدركباوي. شودنمیدیدهفوتبالورزشسابقهعنوانهیچبهفوتبال،فدراسیونفعلیرئیسپروندهدر3
دانشگاهازاقتصادلیسانسوهلندماستریخدانشگاهازالملل

شد،اشارهآنهبپیشترکهاساسنامهتغییربهتوجهباوشدهکشورفوتبالعرصهواردشرایطنامساعدتریندرویکبارهبهتهرانبهشتیشهید
دموکراتیک،راظاهشکلبهکند،ادارهزمانهرتا–استغیرقانونیکه–مذکوراساسنامهیافتهتغییرساختاربهتوجهباواستماندهباقیتاکنون

.بماندباقیجایگاهایندرتواندمی

حاضرهايیمتاکثرکهآنجاازفوتبالی،ومدیریتیسابقهگونههیچبدونهاییچهرهآن،دنبالبهوغیرفوتبالیسیاسیمدیرانورودبرعالوه-4
وزارتتوسطیاهاباشگاهاینعاملمدیرانومدیرههیاتاعضايالجرمکنند،میارتزاقدولتبهوابستههايشرکتیاالمالبیتازبرترلیگدر

) ینظامهايتیموصنعتیهايتیم(دولتبامرتبطموسساتوهاشرکتتوسطیاو) استقاللوپرسپولیسهايباشگاهدر(جوانانوورزش
قتصادياصنعتی،مدیرانیامبهمگاهیونامشخصمدیریتیسوابقباغیرورزشیهايچهرهازاینکهدلیلبهافرادایناکثرکهشوندمیانتخاب

سببورزش،اینفضايوجزئیاتازآگاهیعدموشوندمیراندهحاشیهبهفنی،کادروبازیکنانومربیانازاستفادهدرهستند،نظامیو
هاياستفادهسوءومیلیارديقراردادهايحقیقتدراماظاهريوغیرواقعیقراردادهايعقدویژهبهمالیناصحیحعملکردونادرستانتصابات
.استکشورعمومیسرمایهمیلوحیفآننتیجهکهاستشدهمختلف

فدراسیونمالیمنابعغیرشفافکردهزینه-ج

شامل،فدراسیونمالیمنابع. کنندمیاستفادهعمومیودولتینیمهمراکزودولتیمالیمنابعازکشورهايباشگاهاکثروفوتبالفدارسیون
فروش،تلویزیونیپخشحقهمراهبهاسپانسرینگجوانان،وورزشوزارتبودجهآسیا،فوتبالکنفدراسیونفوتبال،جهانیفدراسیونهايکمک
شفافیتمعدودولتیمالیمنابعتوان،میراایرانفوتبالدرفسادوجوددالیلمهمترینازیکی. استاقتصاديشدهتاسیسهايشرکتوبلیت

وکردهتاسیساقتصاديشرکت11کافی،بودجهنبودبهانهبهمشهور،هايباشگاهازیکیمدیرعاملنمونهعنوانبه. دانستآنکردهزینهدر
.کردمیوارداتانجامبهمبادرتمختلفهايپوششدرهمچنین
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سرباز،اطالعاتارائهازبارهایندرکمیسیونمکاتباتبهپاسخدرعمومی،مالیمنابعازکنندهاستفادههايباشگاهاکثروفوتبالفدراسیون
رهايسفاطالعاتارائهبهحاضرفوتبالفدراسیوننمونهعنوانبه. نمایندمنحرفراکمیسیونغیرواقعیاطالعاتارائهباشدهتالشواندزده

85اریخازفوتبالفدراسیونوقتدبیرورئیسقانونی،مراکزازاستعالماساسبرامانشدخودخارجی 6 93تا26 7 218و188ترتیببه11
راسممدرشرکتیاتخصصیسمینارهايدرشرکتسفرهاایندلیلمهمتریناینکهبهتوجهبا. اندداشتهخارجی) برگشتورفت(ترددبار

.استفوتبالبامرتبطرسمی

استفادهمتخصصینومرتبطهايمجموعهزیرنهوخودحضوربرايفرصتاینازهموارهفدراسیون،وقتدبیرورئیسکهرسدمینظربه
هدهعبهرااشخاصسفرتصویبوبررسیوظیفهشوراییجوانان،وورزشوزارتدرمرزيبرونسفرهايخصوصدرکهاستذکرقابل. اندکرده
اشوراینوشوندمیمعرفیکشورازخارجبهاعزامجهتفوتبالفدراسیونخصوصاهافدراسیونبهوزارتسويازاشخاصیبعضاچونامادارد
.استدادهصورتراغیرقانونیهايمساعدتومالحظاتخود،مصوباتدرنیز

وسطتشدهتهیهمالیگزارشقرائتاجازهشدهطراحیپیشازریزيبرنامهبافوتبالفدراسیونرئیسههیاتموجود،مستنداتواظهاراتحسب
یراتیتغیشده،تهیهگزارشدرکمیته،ایناعضايازبرخیتطمیعباتاشودمیتالشودهندنمیفدراسیونمجمعدرراشدهتعیینکمیته
دمعازحکایتمذکور،مالیکمیتهگزارشوجود،اینبا. گیردقرارتوجهموردبایدقضاییرسیدگیمرحلهدرموارد،اینطبعاکهگرددایجاد

:شودمیاشارهنکاتیبهتنهازیاد،حجمدلیلبهکهداردفوتبالفدراسیوندرمالیانضباط

ونفدراسیرئیسههیاتتصویببهفوقمالیهايصورتکهشدهقیدگزارشذیلدراینکهرغمعلی92تیر31بهمنتهیمالیترازنامهاساسبر-1
دراسیونفمعامالتیومالینامهآیینحتیواساسنامهتجارت،قوانینبامغایرونداردرارئیسههیاتهايتاییدهاگزارشایناست،رسیدهفوتبال

درنکهایبرمضافا. اندنمودهضمیمهراهاییتاییدیهرئیسه،هیاتازموجودوضعمنتقدیناخراجازبعدظاهري،توجیهبرايالبتهکه. باشدمی
بهراايکمیتهمجمعراستاایندرکهاندنکردهتصویبرافدراسیونمالیهايصورتوبودجهوبرنامهمجمعاعضاي،92سالعمومیمجمع
قرارکمیتهایناختیاردررامستنداتیفدراسیونلیکن. نمایدگزارشرانتایجوبررسیرامالیهايصورتتانمودانتخابمجمعامینعنوان
هايگزارشحسبنیزموضوعاینبهرسیدگیطولدر. ندادآنهابهراشدهتهیهگزارشقرائتاجازهخاصیترفندهايبانیزنهایتدرونداده

.برآمدندکمیتهایناعضايتطمیعدنبالبهفدراسیونمسئولینبهمنتسبافرادبرخیواصله،

دستورالعملیموجببهارزيهايفعالیتومعامالتکلیهفوتبال،فدراسیونمعامالتیومالینامهآیین»ارزيمعامالت«47مادهاساسبر-2
.استنشدهمصوبزمینهایندردستورالعملیگونههیچلیکنبرسدرئیسههیاتتصویببهبایدکهاست

وبودهمربوطهضوابطمغایرکهکردهمحاسبهریالیمعادلراAFCوفیفادرآمدهايفدراسیونارزي،درآمدهايومالیامور4بندبهتوجهبا-3
.نباشدعملمالكغیرشفاف،مالیهايصورتدر»ارزيمعامالت«46مادهتاشدهعملنوعیبهشیوه،اینبا

ورتصبهفدراسیونمالیعملکرددردرآمدهااینلیکناستداشتهیوروودالرارزيدرآمدفیفاهايکمکمحلازفدراسیونکهاینوجودبا-4
اموروزارتایرانیانومجلساموروکنسولیمعاونت. استشدههزینهارزکشور،ازخارجمتعدداردوهايجهتکهحالیدراستآمدهریالی

ازکهAFCازخوددریافتیارزيمبالغفوتبال،فدراسیونکهاستداشتهاعالم93اسفند12مورخ3106577/730شمارهجوابیهطیخارجه
سويازکهنفرچندتوسطدالر400000میزانبهمجزاتاریخسهدردستیصورتبهراشدهواریزخارجهوزارتحساببهسفارتطریق

.استنمودهدریافتبودند،شدهمعرفیفدراسیون
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السهمحقپرداختومحاسبهچگونگیتبیینجهتیکنواختومصوبمدون،دستورالعملفقدانخود،هايگزارشدرفدراسیونحسابرس-5
یزنبدهکارلیگسازمانبهوبودهبیشترآنهاالسهمحقازهاباشگاهازبرخیکهاستنمودهاضافهوگزارشرامربوطهدرآمدهايازهاباشگاه

یاومناقصهبرگزاريبهمربوطمداركواسناد92-91سالطیعمده،معامالتسقفدرمتعددقراردادهايانعقادرغمعلیهمچنین. اندشده
.استنشدهارائهکمیتهبهبررسیجهتتشریفات،تركصورتجلسات

ائهارعدمدلیلبه: استآوردهخودگزارشدرمالیاسنادارائهدرسیونفدراهمکاريعدمازپسنیزفدراسیونمالیعملکردبررسیکمیته-6
هاياعزامارزي،هايالحسابعلیشاملشدهانجامهايپرداختبررسیامکانزمانی،محدودیتوجودوکاملطوربهارزيهايپرداختاطالعات

مالحظهقابلمبالغکهاستآمدههمچنینگزارشایندر. استنگردیدهمیسرکمیتهبرايفدراسیونعواملهايپاداشوکشورازخارج
.استگردیدهواریزمناسب،تضمیننوعهراخذبدونهـمنامبهحقیقیشخصیتحساببهفوتبالفدراسیون) دالر12000000(ارزي

حساببهریالیوارزيدرآمدهايکلیهواریزبرمبنیمعامالتیمالینامهآیین27مادهنیزواساسنامه71ماده4بندبامغایرموضوعاینانجام
فوتبالنفدراسیومعزولدبیربافرداینتجاريشراکتبهخوداظهاراتدرکمیسیونمدعوینبرخی. استبودهفوتبالفدراسیوننامبهبانکی

.استقضاییبررسیقابلکهانددادهتوجهاماراتکشوردر

اموالنگهدارومالیاموراجرايمسئولیتاساسنامه،69مادهبهمستندوباشدمیفدراسیونارکانازیکیدارخزانهاساسنامه،20مادهمطابق-7
.استاوعهدهبه

رئیسببیسبستگانازیکی(طآقاينامبهفدراسیونمالیمدیریتسمتفدراسیون،مالیعملکردبررسیکمیتهگزارشمطابقکهحالیدر
جملهازتشریفاتتركصورتجلساتامضايومعامالتکمیسیونجلساتدرشرکتحتیومالیتصمیماتبرخیاتخاذجهت) فدراسیون

.استشدهصادردار،خزانهامضايبدونمالی،مدیرامضايباایتوشرکتبا93سالپیمانمدیریتقراردادانعقادصورتجلسه

پیشسرفصلدرکهاستکردهتاکید1392و1391تیرماه31بهمنتهیمالیسالبرايخوددرگزارشفوتبالفدراسیونمستقلحسابرس-8
7مبالغفدراسیون،هايپرداخت 7ومیلیارد6 حساببهملیهايتیمسرپرستانومالینمایندگانبهپرداختیالحسابعلیریالمیلیارد1

.استنگردیدهمنظورهزینه

سیونکمیرسیدگیذیربط،نهادهايبهگزارشارائهضمنمالی،مسائلخصوصدرمتعددابهاماتوگستردهحجمدلیلبهکهاستذکربهالزم
.داشتخواهدادامهموضوعاینبه

عمومیمالیمنابعوالمالبیتازهاباشگاهازاستفادهـد

فوتبالردفساددالیلمهمترینازیکیذیربط،نظارتیدستگاههايگزارشوفوتبالپیشکسوتانوکارشناساناذعانموجود،مداركاساسبر
.استالمالبیتوعمومیمالیمنابعازکشورهايباشگاهاکثراستفادهایران،

زادفاعدرفوتبالاندرکاراندستازبرخی. استشدهقراردادهااینازواسطهچنداستفادهسوءومیلیارديقراردادهايعقدسببموضوعاین
بخشتوسطخارجیبازیکنانقراردادکهحالیدرآورند،میروخارجیهايتیموبازیکنانبامقایسهبهمیلیاردي،قراردادهاينوعاینعقد

:گفتبایدبارهایندر! عمومیبودجهنهوشودمیتامینخصوصی

.استنظامیوصنعتیدولتی،هايدستگاهوعمومینهادهايبهوابستهیک،دستهلیگتیم26وبرترلیگتیم16ازدرصد90ازبیشـ1
هاينههزیدقیقمبلغاز-باشدمیبخشایندرهاآسیبمهمترینازیکیخودکههاباشگاهکاريپنهانومالیشفافیتعدمدلیلبهاگرچه
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میزدهتخمینسالدرریالمیلیارد10000ازبیشرقمایننظارتی،هايدستگاهبرآورداساسبرولینیستدستدردقیقیاطالعفوتبال،
.استآوردهفراهمسودجوافرادتوسطفسادایجادبرايرامناسبیزمینهذیربط،هايدستگاهسويازنظارتنبودکهشود

ومالیمنابعکردهزینهدرعاملمدیرانعملکردبرنظارتعدممدیره،هیاتاعضاءبودنفرمایشیدلیلبهفوتبالهايباشگاهاکثردرـ2
عاملرانمدیسويازذیحسابعنوانبهمالینظارتاموردرمرتبطغیرتحصیلیمداركباافرادانتصابتو،درتواقتصاديهايشرکتتاسیس

ازآنهارارفاسباب…و) بودندبدنیتربیتوکشاورزيمتخصاستقالل،وپرسپولیسهايباشگاهدراسبقمنصوبذیحساباننمونهعنوانبه(
رکشوهايباشگاهاکثرمالیهايوضعیتصورتدرانضباطیبیوشفافیتعدمموجبنکتههمینوامدهفراهمنظارتیضوابطومقررات
.استگردیده

بهشرکتیاندازيراهبا91سالدرکنندمیارتزاقهمعمومیبودجهازکهپرسپولیسواستقاللتیمدومحاسبات،دیوانگزارشاساسبر
نهمبالغاینمحاسبات،قانون39مادهبرخالفکهاندداشتهدرآمدریال660/508/814/156مبلغوریال099/039/770/115مبالغترتیب

.تاسرسیدگیبهمفتوحمحاسباتدیواندرآنپروندهونیستمشخصآنهاکردهزینهوضعیتصورتبلکهاندنشدهواریزخزانهبهتنها

پاسخخود،کردهزینهفهرستودرآمديمنابعاعالمبرمبنی90اصلکمیسیونمکاتبهبهپاسخدرخصوصیغیربخشهايباشگاهتمامیـ3
اهمیتموضوع،اینکهبودبرخوردارواقعیتومالیانضباطازخصوصیبخشهايتیمگزارشتنهاوانددادهارائهواقعیغیروانحرافیهاي

.کندمیچنداندوراورزشیهايباشگاهدرسازيخصوصی

دشونمیادارهخصوصیصورتبهودارندعهدهبرحقیقیافرادراایرانیکلیگوبرترلیگفوتبالهايتیمازدرصد10حدودمالکیتـ4
ايهتیمازرارقابتتوانبرخوردارند،دولتیهايشرکتنظارتبیهايحمایتازدولتیهايباشگاهاینکهدلیلبهدارند،اذعانآنانهمهکه

.گذاردنمیباقیهاتیمایناندامعرضبرايمجالیوکندمیسلبتبلیغیروانیجنگیاانتقاالتونقلامردرخصوصیبخشی

وولتیدشبهودولتیهنگفتهايبودجهازورزشیرشتهایناستفادهفوتبال،کشاندنفسادبهعاملمهمترینکهگفتتوانمیجراتبهـ5
انندمدیگرمرتبطهايبخشطبیعیصورتبهمربیان،وبازیکنانجیبدرمالیگستردهمنابعورودبا. استآنکردهزینهبرنظارتعدم

میمربیانوبازیکنانباتبانیوگونهفسادتعاملواردمنابعاینازبخشیآوردندستبهبراينیزفدراسیوناجراییعناصرداوران،خبرنگاران،
.شوند

نظارتبدونانتقاالتونقلـه

تعدادتند،نیساستعدادهاپرورشفکربههاتیمکهفوتبالیدر. شودمییادهاتیمسرنوشتکنندهتعیینعنصرعنوانبهانتقاالتونقلاز
رانمدیعقیدهبه. کنندمیفراهمراامکانیهرآنهابهدستیابیبرايمربیانومدیرانکهدارندوجودسازسرنوشتومعروفبازیکنمشخص

برايالمال،بیتبودجهبهوابستههايتیمولیارزد،نمیتومانمیلیون500ازبیشایرانبازیکنبهترینکشور،هايباشگاهبزرگترینعامل
میپرداختتومانمیلیارددوتاهستندآنپشتهاواسطهوهارسانهها،کنکارچاقمعموالًکه–کاغذرقابتیکدرآنهاآوردندستبه

.کنند

:کنندمیفعالیتمربیانوبازیکنانانتقالونقلدرمختلفروشهايباگروهچهارایران،فوتبالدر

دیرانماکثرآشناییعدمبهتوجهباکهکندمیمنعقدقراردادبازیکنانباشخصاًعاملمدیرحالت،ایندر: هاباشگاهازبرخیعاملمدیران) الف
ها،داللمعموالًفوتبال،اهالیادعاياساسبروداشتهوجودعمومیبودجهمیلوحیفونادرستخریدهاياحتمالفنی،مسائلباعامل
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فنیزدهیبابدونمیلیاردي،رقمهايباناکارآمدبازیکنانبعضاًوبرندمیرااستفادهسوءنهایتفضااینازمربیانبرخیحتیوهاکنکارچاق
.شوندمیهاباشگاهجذب

نعقاداجهتراويتوافق،ازپس. شودمیمذاکرهواردخودنیازموردبازیکنانبامربیروشایندر: مربیانطریقازبازیکنپذیرشومذاکره) ب
کهاستشدهاشارهمقطعایندرمربیانازبرخیتوسطپورسانتاخذبهرسمی،مراجعگزارشدر. نمایدمیهدایتمدیرعاملنزدقرارداد

ناختهشمربیانبرخیپايردکهجاییتاگذاردمیصحهامراینبر-استپروندهسوابقدرمکتوبومضبوطکه–فوتبالاهالیمتعدداظهارات
ضاییقرسیدگیمواردبرخیدروکشورمحاسباتدیوانتردقیقبررسیبهنیازکهشودمیدیدهآندرنیزورزشیهايبرنامهمجریانوشده
.دارد

یاانمربیبرنامهمدیران. استشدهشناختهايحرفهروشعنوانبهدنیاروزفوتبالدرروشاین: برنامهمدیرطریقازبازیکنومربیجذب) ج
مصوبکهدرصديوشودمیمنعقدقراردادرسماًتوافق،ازپسومذاکرههاباشگاهبادارندحوزهاینفعالینازکهاختیاراتیبابازیکنان

بخشاینت،نظاروجوددلیلبه. نمایندمیدریافتالعملحقیاالوکالهحقعنوانبهاستایرانفوتبالفدراسیون) فیفا(المللیبینفدراسیون
.دارنددنبالبهبازیکنانانتقاالتونقلدرراهاحاشیهکمترین

زاونمودهصادرپروانهخودنظرمورداشخاصبرايمواردازبعضیدرایرانفوتبالفدراسیونکهاستشدهاعالمواصله،هايگزارشدر: نکته
ندیوادررسیدگیقابلیتکهاستشدهاعالممهمیموضوعاتفدراسیون،اولحلقهمدیرانازیکیبابرنامهمدیرانازیکیناسالمروابط

.داردراقضادستگاهوکشورمحاسبات

کارگزارکهداردوجودنیزدیگريهايگروه،)هاایجنت(رسمیکارگزارانکناردرها؛کنکارچاقتوسطبازیکنانومربیانانتقالونقل) د
ونقلدرباالییقدرتمربیان،ومدیرانبرخیباتبانیدروهارسانهباارتباطاتوگريالبیقدرتبهتوجهباامانیستندانتقالونقلرسمی

یژهوبهمجازيفضايدرفعالعواملها،روزنامهامتیازصاحبانومدیرانخبرنگاران،برخیرسمی،مراجعگزارشمطابق. اندکردهپیداانتقاالت
خود،هاراتاظدرفوتبالمربیانازتنچند. دارندفعالیتفوتبالبازنشستهداورانومربیانبازیکنان،لیگ،سازمانپرسنلورزشی،هايسایت

اخذواهباشگاهعاملمدیرانبهبازیکنانمعرفیدرفدراسیون،کارکنانومیانیمسئوالنازبرخیدارمعنیامامستقیمغیرگريواسطهبه
50تامبالغی .اندکردهاشارهدالر000

محکومیتحکمتهران،انقالبوعمومیمحاکمسويازکهدستگیرهارسانهعواملازنفر5انقالبدادگاهسويازقبلسالچندراستاهمیندر
وابقسدرافرادمشخصات. (بودنخواهدبازدارندهاحکاماینگونهنقدي،جریمهپرداختبرمبنیمحکومیتنوعبهتوجهباکهگردیدصادرآنان

.)استمحفوظ

اینکهاندنمودهمنعقدجدیدقراردادبازیکن161ومنفکمختلفهايتیمازبازیکن149حدودبرتر،لیگردهدروجاريفصلدر: 1نکته
درآمدحصیلتبازیکن،نرخرویهبیافزایشنقد،وجهتومانمیلیاردهاجابجاییامرایننتیجه. استسابقهکمدنیافوتبالدرانتقالونقلتعداد

.باشدمیفوتبالورزشمختلفهايسمتدرفعالفاسداشخاصازبعضیوهاکنکارچاقتوسطنامشروع

کدامهربازیکناناینفصل،طولدرکهنمودندمنعقدقراردادبازیکن160بامختلفهايباشگاه،1393-1392انتقاالتونقلفصلدر: 2نکته
.!استریالمیلیاردهشتادویکصدحدودبازیکنان،گروهاینبامنعقدهقراردادهايمجموعوداشتندحضورمسابقاتدردقیقه200ازکمتر

استفادهبانگذارندبرجاخودازرديکهاینبرايفدراسیون،مسئوالنازبرخی90اصلکمیسیوندرفوتبالاصحابمتعدداظهاراتاساسبر
عموالً مافراداینکهگویدمیهاکنکارچاقاینروشخصوصدرهاباشگاهازیکیسرپرست. دارندنقشانتقاالتونقلدررسمیغیردالالناز
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زندمیزنگشدهتعیینشخصقبلیقراربامذاکرات،حینوکنندمیثبتخودهمراهتلفندرواقعیغیرشکلبهراسرشناسمربیانشماره
وگیرندیمفیلمآنهاازوبردهلعوولهومجالسبهمربیانوبازیکنانازبعضییاوبرندمیباالرانرخواستفالنیگویندمیواقعبرخالفو

.کنندمیاستفادهسوءطریقاینازنهایتاً

اطرافیانهکفضاییتاثیرتحتنداشت،فوتبالدرايسابقههیچکهدولتینیمهباشگاهیکمدیرعاملکهاستآمدهگزارشیدرنمونهعنوانبه
وباشگاهبهتومانمیلیون100مبلغشدحاضربود،معمولیکهبازیکنیآوردندستبهبرايبودند،ساختهبرایشهاکنکارچاقوهارسانهو

.شودصادرمعمولیبازیکنآننامهرضایتتابپردازدقانونیقراردادهايچارچوبازخارجعامل،مدیرشخص

زردهايرسانهـو

جودورغمعلی. گویندمیزردجرایداصالحاًکهاستورزشینشریاتبرخیفعالیتفوتبال،ورزشدرفسادگسترشعواملمهمترینازیکی
حواشیواخباربهمردمگستردهعالقه. استیافتهبیشتريگسترشروزبهروزرونداینحوزه،ایندرناکافینظارتدلیلبهموضوعه،قوانین
مخاطبجلبودیگريبارقابتبرايآنان،ازیکهروشدهفعالعرصهایندرمتعدديومختلفهايرسانهکهشدهباعثفوتبال،ورزش
.نمایندبیشتريتوجهفوتبال،ورزشعرهدرموجودواقعیغیروبرانگیزجنجالاخباروحواشیبهبیشتر

درحضوراقتصادي،هايفعالیتامالك،خریداريواستفادهموردهايماشینتعدادتاازدواججشنازبازیکنانخصوصیزندگیبهورود
رخیبتعمديکردنمطرحوبزرگنمایینظر،موردهايتیمومربیانبازیکنان،دربارهکذباخباردرجحتیوالمنفعهعاملوخیریهفعالیتهاي

.مذکورندورزشیمطبوعاتدرحواشیجملهازهاباشگاهبهمربییابازیکنمعرفیو) سازيچهره(افراداز

فضاسازي،وشهرتکسبمنظوربهبازکینانومربیانازبرخیکهداردوجودزیاديمواردپرونده،درموجودهايگزارشومستنداتاساسبر
بلیغاتی،تفضاسازيوگزارشتهیهباتاشوندمیخبرنگارانبامعاملهواردباشگاه،بهخودوضعیتتحمیلوخودقراردادهايقیمتبردنباالبراي

.آورندفراهمآنهاکاذبرشدبرايرازمینه

رداختپعدمصورتدرکهکنندمیتهدیدراآنهامربیان،یابازیکنانبهمراجعهباخبرنگارانیمواردي،درکهاستصادقنیزمسالهاینعکس
هکاستدولتیشبهودولتیهايسرمایهازفوتبالارتزاقدلیلبهعاملدوهر. شدخواهندواقعتخریبموردهارسانهایندرنظر،موردمبلغ
.شداشارهآنبهاینازپیش

یکتاکردهاخذتومانمیلیون10بازیکنیازقبل،سالهشتکهاظهارداشت90اصلکمیسیوندرفوتبالیپرتیراژنشریاتازیکیسردبیر
نتقاالتاونقلفصلدرکالنمبلغبهبازیکناینقیمتافزایشباعثکارهمینوشوددادهپوششروزنامهاولصفحهدرروزانهصورتبههفته
.شد

جابدیناتهاباشگاهعاملمدیرانباگیريارتباطباخبرنگارانبرخیکمیسیون،درشدهثبتاظهاراتونظارتیدستگاهیکگزارشاساسبر
نیزبازیکنانزابرخیونمودهباشگاهآنبازیکنانفروشوخریدجهتتکلیفتعیینبهمبادرتبازیکنان،ازفهرستیارائهباکهاندرفتهپیش
ازجهواخذبایاوشوندمیمذکورخبرنگارانتوسطفروشوخریدبهحاضرمبالغی،پرداختبانمانندجاانتقاالتونقلقافلهازآنکهبراي

باقراردادقدعبهترغیببزرگترینهايتیمویافتهافزایشاوبعدفصلقراردادرقمکار،اینباوکردهبرجستهکاذبصورتبهراويبازیکنی،
.شوندمیوي
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ازالغیمبملی،تیمبهبازیکنانایندعوتوآنهاتالشصورتدرکهاستورزشیخبرنگارانبرخیفعالیتازحاکیپرونده،درمضبوطاظهارات
ملییمتفهرستدربازیکنانازیکیحضوربرايخبريپشتیبانیقبالدرهارسانهبرخیمدیرانوخبرنگارانبهریالمیلیون400تا350
.استشدهختپردا

جديرخوردبآنهاباداشتندکهاعترافاتیرغمعلیولیشدندشناساییربطذيهايدستگاهتوسطايرسانهعناصراینازتعداديیکباربراي
طرحمبرايمربیانوبازیکنانازوجهاخذکهکنندمیعنوانصراحتبهدارند،رسانهخودکهافراداینازبرخی. شدرهاموضوعونگرفتصورت
.استمضبوطپروندهدرآنازهایینمونهکهاستورزشیهايرسانهدررایجامريآنها،کردن

دلیلبهنلیکهستند،مندگالیهناسالمرونداینازنیزآنانهاباشگاهمدیرانازبرخیاذعانبهوشدهتبدیلعرفبهفوتبالجامعهدررویهاین
.نندکمیهمراهینهایتدرداشت،نخواهندرااینبامبارزهتوانانتقاالت،ونقلفصلدرنکنند،همراهیمقولهایندراگراینکهوشدنفراگیر

برخیوفوتبالاهالیمتعددهايگزارشاساسبردارد،بسیاريمخاطبینکهنیزسیمافوتبالیهايبرنامهازیکیورزشی،زردنشریاتکناردر
برنامه،ایناصلیعواملنقشدربارههاشائبهبرخیبلکهاست،داشتهفزایندهنقشورزشاینهايناهنجاريافزایشدرتنهانهقرائت،وشواهد

.استتردقیقرسیدگیقابلموضوعکهداردوجودداخلیهايباشگاهبهخارجیبازیکنانومربیاناتصالبراي

موارد،اینهبزدندامنوفوتبالهايزشتیبهپرداختنبابرنامهاینکهمعتقدنداعتناقابلشواهدومستنداتارائهبافوتبالاهالیازبسیاري
ايرنامهبعملکردبررسیبامجموعدراماکندآفرینینقشهمفوتبالمعضالتبرخیبرابردراستتوانستهبرنامه،اینهرچند. یابدمیتداوم

.باشدشدهاصلازبیشهاحاشیهبهگرایشتلویزیونی،برنامهایندرکهرسدمینظربهدارد،قدمتدههیکحدودکه

عرصهدرفعالمطبوعاتبرتمرکزوتوجهدلیلبه-هادولتتمامدر-اسالمیارشادوفرهنگوزارتدرمستقرمطبوعاتبرنظارتهیات
4تنهاتذکر،70ازسالهمانمهمرماهتا93تیرماهنیمهازکهطوريبهاندکردهغفلتورزشیهايرسانهبرنظارتازاجتماعی،وسیاسی

.ستابودهصفرتقریباًقضاییمراجعدرورزشیمطبوعاتباقضاییبرخوردشدیدارتباطهمیندرو! استورزشیمطبوعاتبهمتعلقتذکر

اخالقیوفرهنگیضعف-ز

اکنونهمکهکردادعاتوانمیجرأتبهاماکشند،مییدكخودنامابتدايدرراورزشیفرهنگیعنوانفوتبال،هايباشگاهتماماینکهعلیرغم
رزشوایندرچیزيتنهاواستشدهثروتوشهرتبهنیلگرایی،نتیجهبرعالوهاروپاییکشورهايهمانندایرانفوتبالورزشدرواقعیهدف

.استفرهنگمقولهکنند،نمیتوجهآنبه

نجارهايهتدریجیشدنقالبوغربیهايفوتبالیستازآنهاازبرخیکورکورانهپیروياي،حرفههايفوتبالیستومربیانبااليثروتوشهرت
ولوانیپهروحیهازگرفتنفاصلهاسالمی،فرهنگترویجبهتوجهیکمکناردر…وآنانازبرخیعقیدتیومذهبیهايبنیانسستیغربی،

زارشگکهجاییتااستشدهاخالقیواقتصاديآلودگیهايزمینهبروزوهویتیبینوعیایجادباعثورزشکاران،بهمناسبالگوهايارائهعدم
بهفرهنگاینتسريبامتاسفانه. داردجادووسحرجملهازگراییخرافهبهبازیکنانومربیانازتعداديآوريرويازحکایترسمی،هاي

کهباشیممیجوانانونوجوانانمیاندرفرهنگیهايناهنجاريبروزشاهدفرزندانشان،آیندهبرايمادرانوپدرانآرزوهايوآمالعنوان
.استعمیقوسریعجدي،هاياندیشیچارهنیازمند

حتیونانبازیکبرخیبیندررایجاخالقیفسادبهاشاراتیهاباشگاهمدیرانوهافوتبالیستمربیان،کارشناسان،پرونده،اینبررسیرونددر
.شودنمیآنهابهاياشارهگزارشایندرقضایی،مسیردرهاپروندهاینازبخشیبودنجریاندربهتوجهباکهاندداشتهمربیان
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هبفوتبالمدارسوضعیتبرهااستانفوتبالهايهیاتوفدراسیوننظارتعدمازحکایتکمیسیون،بررسیهمچنینوواصلههايگزارش
اردمودرواندشدهتبدیلايعدهدرآمدزاییوسودجوییبرايمحلیبهسرشناس،هايچهرهحضورتبلیغبامدارساین. داردپایتختدرویژه

.استدادهرخمدارسایندراخالقیوفرهنگیناگوارحوادثمتعددي،

میمعتبرهايتیمبهآموزشبرايکشورهادیگرازکهطوريبهبرخوردارندباالییجایگاهوارزشازپایههايتیماروپایی،هايلیگاکثردر
مدارساینط،ضوابومقرراتتغییربابایدمیکهاندکردهپیدارونقفوتبالمدارسپایه،هايتیمبهاعتناعدمدلیلبهمافوتبالدراماپیوندند

هزار120تا40حدوددرجمعیتیغیررسمی،هايگزارشبربنا. شوندکشورمانواقعیپشتوانهبهتبدیلومنتقلهاباشگاهپایههايتیمبه
.دارندحضورمدارسایندرنوجوانانازنفر

مناسالروابطاخالقی،معضالتوجودازايکنندهنگرانومستندهايگزارشاصیل،وورزشیهايچهرهحضوررغمعلینیزبانوانفوتبالدر
.استرسیدگیحالدرکهداردوجودفدراسیوننظارتومدیریتشدیدضعفوخاصبدنیهايویژگیبابازیکنانیازاستفادهو

مالیاتیفرار-ح

اشخاصازمبالغیوصولوفوتبالشاغلینازحقوقیوتکلیفیمالیاتیوصولجهتمالیاتیامورسازمانقانونیاقداماتعلیرغمفوتبال،حوزهدر
ربیان،مبرتر،لیگدرشاغلورزشیهايباشگاهفوتبال،فدراسیونجرایمانضمامبهمالیاتیبدهیمتاسفانهحاضرحالدرحقوقی،باحقیقی

472مبلغجمعافنی،کادراعضاءسایروبازیکنان 197 775 لاصکمیسیونمتعددپیگیريعلیرغمنامعلومی،دالیلبهکهباشدمیریال180
.استننمودهاعالمرامشهدجامگانسیاهوسپاهاناصفهان،آهنذوبهايباشگاهبدهیمیزانمالیاتی،امورسازمان،90

. ستانداشتهدنبالبهرادولتحقوقتضییعجزاينتیجهقهریه،قوهیاقانونیمسیرهاياعمالازغفلتومالیاتیامورسازمانقاطعیتعدم
تعیینزاپسايمالحظههرگونهبدوننیزاجرامقامدرامرمتصدیانچنانچهاند،نمودهتخلفگذشتهسنواتطینیزفوتبالفدراسیونمدیران
مایندناستفادهبانکیهايحسابانسداداموال،توقیفنمودن،الخروجممنوعهمانندقانونیاختیاراتازعادالنهوقانونیمقرراتاساسبرمالیات

تجویزايهفرصتازونماینداجرایکسانهمهبرايقاطعانهراقانونمفادونشوندقائلتبعیضنفوذ،یاشهرتلحاظبهمالیاتیبدهکارانبینو
.شدخواهدوصولنیزدولتحقوقگردد،استفادهموقعبهتخفیفیابخششهمانندقانونمتندرشده

دردوگانگیدلیلبهآن،ازقبلامااست؛داشتهحوزهاینمالیاتیامورپیگیريدرقبولیقابلعملکردبعد،به89سالازمالیاتیامورسازمان
.نمایندسوءاستفادهوضعیتاینازايعدهاي،حرفهورزشکارانبرخیبابرخورد

دلیلبهفنی،کادرومربیانبازیکنان،شاملفوتبالعواملازنفر283تعداد،93دي15تاریختاکشورمالیاتیامورسازمانگزارشاساسبر
.باشندمیاجرائیهمرحلهدربارسیدگیحالدرالباقیواندقطعیالخروجممنوعمالیاتی،فرارومالیاتپرداختعدم

80سالزامبالغ،اینازبخشیکهاستکشورمالیاتیامورسازمانبهفنیکادروبازیکنانوهاباشگاهبدهیمبلغریالمیلیارد1300ازبیش
طیشرایدرهمآنشود؛میاخذقانونیمالیاتراحتی،بهوتناسببهجامعهاقشاردیگرازهموارهکهاستحالیدراینونشدهپرداختتاکنون

ورمانمردمچشمانجلولوکس،خودروهايبرسوارمیلیاردي،قراردادهايبافوتبالاندرکاراندستوبازیکنانازبسیاريبینندمیمردمکه
.دهندمیتجمل

متیبهآنجاازورفتهاروپاییهايتیمبهبعدواندزدهتوپداخلیهايتیمدرروزگاريکهداردوجودهاییچهرهبدهکار،بازیکنانمیاندر
ايربیمیانپرداختهراخودمیلیونیصدچندمالیاتهنوزولیاند،کردهخداحافظیفوتبالباوبازگشتهایرانبهاالنوپیوستهاماراتیهاي
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مواردکهروندایندلیل. داردمالیاتیبدهیریالمیلیارددهازپیشکهحالیدرشده،خارجایرانازهاستسالوبودمعروفامپراتوربهکه
.استافراداینخروجقبالدرکشورهايباشگاهوفوتبالفدراسیونمکررتعهداتدارد،متعددي

مبلغشاملگروه،پرداختیهايحسابسرفصل1391ماهتیر31بهمنتهیمالیسالبرايفوتبال،فدراسیونحسابرسگزارش9بنداساسبر
8 گردیدهنپرداختمذکورسازمانوجهدرتاکنونکهباشدمیحقوقیوتکلیفیمالیاتیامورسازمانبهسنواتیبدهیماندهریالمیلیون349

.استنشدهمنظورهاحسابدرايذخیرهنیزمذکوربدهیپرداختدرتاخیرازناشیبابت؟ازو

14مبلغشاملگروه،پرداختیهايحسابسرفصل1392ماهتیر31بهمنتهیمالیسالبرايهمچنین سنواتیبدهیماندهریالمیلیارد5
رداختپدرتاخیرازناشیجرائمبابتازونگردیدهپرداختسازماناینوجهدرتاکنونکهباشدمیحقوقیوتکلیفیمالیاتیامورسازمانبه

.استنشدهمنظورهاحسابدرايذخیرهنیزمذکوربدهی

شاملگروه،پرداختیهايحسابسرفصل1393ماهتیر31بهمنتهیمالیسالبرايفوتبالفدراسیونحسابرسگزارش10بنداساسبر
یمالیاتامورسازمانبهبدهیونامشخصواریزهايوگذشتهسررسیدسنواتیپرداختیاسنادماندهترتیببهریالمیلیارد20و10مبالغ

بابتازودهنگردیپرداختمزبورسازمانوجهدرمذکوربدهیونشدهوضعیتتعیینتاکنونوبودهسنواتیعمدتاکهباشدمیحقوقیوتکلیفی
معدبدلیلهمچنینومطروحهمواردبهتوجهباکهاستنشدهمنظورهاحسابدرايذخیرهنیزمذکوربدهیپرداختدرتاخیرازناشیجرائم

.اشدبنمیمشخصفدراسیونمالیوضعیتقبل،هايسالوگزارشموردسالعملکردجهتمالیاتیامورسازماندراتیمالیپروندهتشکیل

امورازمانسبهمالیاتیاظهارنامهارائهبهمنوطمعافهايفعالیتمالیاتیمعافیتکشور،اقتصاديتوسعهپنجمبرنامهقانوناستنادبهمضافا
نظیمتمالیاتیاظهارنامهقبل،هايسالوگزارشموردسالعملکردجهتمالیاتیامورسازماندرپروندهتشکیلعدمدلیلبهکهاستمالیاتی

.استنشدهارائهو

مالیاتپرداختترتیبیاپرداختگواهیاخذبدونمستقیمهايمالیاتقانون186مادهمفادبرخالفگذشتهسنواتطیفوتبالفدراسیون
دراسیونفرئیسبرايمالیاتپرداختدرتضامنیمسئولیتقانون،حکمبهفوقتخطیونمودهصادرفعالیتمجوزاعضاء،سایرومربیان،براي

.نمایدمیایجادلیگسازمانرئیسو

یل،ذمواردکهاستقانونیتکالیفانجامدرورزشیهايباشگاههمکاريعدمورزشکاران،مالیاتیفرایندهايتکمیلدرموجودمشکالتعمده
:گردندمیدولتحقهحقوقمطالبهووصولامردرتطویلوکوتاهیوقصورموجبات

مستقیمهايمالیاتقانون16مادهموضوعحقوقفهرستتسلیموارائهعدم1

خارجیمربیانوورزشکارانبراياشتغالتمدیدیاکشورازخروجپروانهصدوربرايمتعددکتبیتعهداتتسلیم2

ارسالمالیاتیامورادارهبهراآنرونوشتقراردادانعقادتاریخازپسروزسیظرف104ماده1تبصرهطبق(قراردادهارونوشتارسالعدم3
)دارند

مالیاتیامورادارهبهمؤدیاندرآمدياطالعاتازشدهگواهیرونوشتارسالعدم4

مالیاتیهايمفاصاحساباخذدرکوتاهیورعایتعدم5

سربازيخدمتپایانمداركجعل-ط

رتمبادمتقلبانه،هايروشبافوتبال،عواملازتعداديگذرانند،مییاگذراندهراخودسربازيهايدورهورزشکارانازبسیارياینکهعلیرغم
ازنفر500حدودمداركواصله،هايگزارشوگرفتهصورتهايپیگیرياساسبر. اندنمودهسربازيازمعافیتوخدمتپایانکارتاخذبه
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عدوديمتعدادها،فوتبالیستبرعالوهآنهامیاندردریافتی،هايگزارشاساسبرکهگردیدبررسیمعافیتوخدمتپایانکارتداراياشخاص
.اندداشتهحضورهموالیبالیستمجري،خبرنگار،

مدیرعاملوشدمنعقدفوالدباشگاهدرايجلسهداشتهاعالم،90اصلکمیسیوندرمکتوبشرحبهبرترلیگدرشاغلومطرحمربیانازیکی
اقداماتی،انجامومعینشخصبهوجهپرداختازپسکهکردتومانمیلیوندهمطالبهفرزندش،خدمتازمعافیتکارتاخذخصوصدروقت،
.شدباطلبررسی،ازبعدالبتهکهگردیدصادرمربی،اینپسرخدمتازمعافیتکارت

انبازیکنازايعدهمسلح،نیروهايکلستادانسانینیرويمعاونتوانتظامینیرويوظیفهنظامسازمانگزارشومعمولهتحقیقاتحسب
ايهگواهیواقع،خالفهاينامهتصدیقارائهواخذضمنانتظامی،ونظامینیروهايوهاباشگاهمدیرانازبعضیمعاونتومشارکتبافوتبال
بدینتااندشدهسربازيخدمتازمعافیتکارتاخذبهموفقرشوهپرداختوجبههدروالدینحضورگواهیپزشکی،گواهیقبیلازجعلی
لعوامبرخیبرعالوهپرونده،ایندر. نماینددرآمدتحصیلمختلفهايتیمدرقراردادانعقادبابتوانندسربازي،خدمتازفرارضمنطریق

نقشفوتبالاستانیهايهیاتازیکیواسطه،عنوانبهمطرحمربیچهارپزشکی،مداركوخدمتپایاناعطايخصوصدرذیربطنهادهاي
.اندداشته

ضعفهبسوءاستفادهایندالیلازیکیگرفته،صورتهايمداركجعلوتبانیکناردرغیرمعتبر،اسنادباهامعافیتکارتموضوعخصوصدر
يشورامجلساست،الزمکهطالقفرزندانوامدادکمیتهنظرتحتمشموالنبهمربوطامتیازاتمانندشودمیمربوطمجلسقانوندرموجود
.بگیردراهاسوءاستفادهجلويقوانین،ایندرنظرتجدیدبااسالمی

درتومانیمیلیون900قراردادبابازیکنییااستکردهاستفادهمعافیتفرصتازمادرشوپدرصوريطالقازاستفادهبابازیکنانازیکی
!استشدهمعافداشته،قرار) ره(خمینیامامامدادکمیتهپوششتحتمادرشاینکهدلیلبهفوتبال،

کفالت،وجبههماه30پزشکی،دالیلبهشدهاعطاهايمعافیتمیانازوظیفه،نظامسازمانتوسطگرفتهصورتهايبررسیازپسنهایتدر
.شداضافهآنبهبازیکنانمراجعهعدمدلیلبهنیزمورد10وباطلبودههافوتبالیستبهمربوطکهمورد59

نلیکانددادهانجامرابرخوردخود،داخلیخاطیعناصروعواملباپیوسته،بوقوعاتفاقاتجانبههمهبررسیبانظامیذیربطهايدستگاه
ندادهامانج) بازیکنانوفوتبالدرهايواسطه(متخلفیناینخصوصدررااقدامیهیچگونهتنهانهلیگ،سازمانوفوتبالفدراسیونتاکنون

یزنمجرمینومتخلفیندربارهقضاییبررسینتیجه. اندبرآمدهداخلیجلساتوجمعیهايرسانهطریقازامراینتوجیهصدددربلکهاند
.استنشدهمشخصتاکنون

ورحضبامسلحنیروهايکلستادلیگ،سازمانوفوتبالفدراسیونورزش،وزارتوساطتبادریافتی،هايگزارشآخریناساسبرهمچنین
دارندیماظهارشده،تشکیلموضوعاینبررسیبرايکهجلساتیدرامرمسئوالنمتاسفانه. استکردهموافقتنظامیهايتیمدرمتخلفین

میلیارديچندنسنگیهزینهجایگزین،بازیکنانقراردادبابتنشود،استفادهنظامیهايتیمدرکنندهسوءاستفادهمتخلفبازیکناناینازاگرکه
.آیدمیبحسابهمتخلفینبرايتشویقنوعیوتخلفبامبارزهاصلوعدالتخالفبرتصمیماینکهحالیدر! شودمیتحمیلهاتیماینبه

تمعافیکارتدارايبازیکنانازتندوهمراهیجهتمسلح،نیروهايکلستادرئیسازجوانانوورزشوزیروساطتبهتوانمینمونهعنوانبه
رکشوبهسربازيخدمتانجامجهتبازیکنان،اینازیکیشده،اخذتعهداترغمعلیکهکرداشارهآسیاهايملتجامدرملیتیمباجعلی

هستندوظیفهانجامحالدریااندگذراندهراسربازيدورهکهکسانیازاعممردممختلفآحاددیگربیندرمنفیتبعاتموضوع،اینوبازنگشت
.داشتهستند،سربازيخدمتبهاعزامشرفدریاو
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متخلفینبابرخوردنحوهخصوصدرپاراآسیاییوآسیاییمسابقاتورزشکارانوقهرماناندیداردر93ماهآباناولتاریخدرانقالبمعظمرهبر
نباشدورجاین. کشورداخلبهمربوطقانونیتخلفاتچهالمللیبینتخلفاتچهبشودپرهیزشدتبههمقانونیتخلفاتاز: «فرمودندورزشی

ومسئولینپایین؛تاباالازاستتخلفتخلف،نه،بشود؛گرفتهنادیدهشدتخلفیهرکهباشداینورزشدرمحوريقهرمانمعنايکه
ردندکتخلفوقتیکدامشانهروسیاسیقهرمانانوصنعتیقهرمانانوورزشیقهرمانانوملیقهرمانانغیرزبدگان،وزبدگانغیرمسئولین،

«.نیستصالحهیچورزشمسائلدرانگاريسستوانگاريسهل. بشودبرخوردآنباتخلفمثلباید

تبانی-ي

کورسدرايهتیمبیندرلیگپایانیهايبازيخصوصبههابازيازبسیاريدرتبانیمعتقدندفوتبال،مربیانوهافوتبالیستکارشناسان،
.پذیردمیصورتباالترهايلیگبههاتیمصعودمرحلهدریکلیگدرسقوطحالدرهايتیمیاوقهرمانی

بانیتسابقه،درمکتوبشرحبهفوتبالاهالیوکارشناسانازبرخیاظهاراتومعمولهتحقیقاتحسبنظارتی،هايدستگاهگزارشاساسبر
تحقق2و1لیگوبرترلیگمسابقاتازبعضیدرتبانی. استگردیدهکشفآنازمصادیقیکهداردوجودایرانفوتبالدرارتشاءورشاءباتوأم
.گرددمیظاهراست،هاتیمابقاءوسقوطیاقهرمانیدرموثرکهمسابقاتحساسمواعددرشومپدیدهاینبروزاوج. یابدمی

داورانینبها،تیممدیرانوبازیکنانبافدراسیونوقتکارکنانومدیرانمیانی،مسئوالنازبرخیمستندات،اساسبرتبانیدرمباشرعوامل
ازبرخیو90اصلکمیسیونبهشدگاندعوتکهداردمختلفیمصادیقتبانی،هايشیوهوشکل. افتدمیاتفاقبازیکنانوهاتیممدیرانو

:اندکردهاشارهاینگونهموارد،اینبهامنیتیونظارتینهادهايمسئوالن

بهشمادستوقتهرگویندمینظرموردشخصبهوزنندمیمایعچسبخوددلخواهموردگزینهبرگهبهکشیقرعههنگاماوقاتبرخی
.شدعملشکلهمینبهبود،مطرحتیمدوبینبرگشتورفتکهپیشسالچندحذفیجامفینالهمانندبردارراقرعهخورد،چسب

بزرگهايتیمبهانتقالوعدهباپنالتیبهمنجرعمدخطاياخراج،بهمنجرعمديدرگیريزمین،درکاريکمبرايبازیکنانبهرشوهپرداخت
.شودمیپرداختریالمیلیون،20تا100ازموارداینبرايکهسویهیکداوريبرايداوربهرشوهپرداختوکالنقراردادهايبا

500مبلغپرداختپیشنهاد 000 دروازهنپذیرفتن،ازپسکهمقابلتیمعاملمدیربهمطرحهايباشگاهازیکیمدیرعاملتوسطریال000
.بازيباختنقبالدردودرجههايتیممربیبهریالیمیلیون1000تا500پرداختگیرد،میقرارتطمیعموردتیمبان

تیمپرستسرشد،میمعلومقهرمانیسرنوشتکهحساسمسابقاتازیکیدرکهداشتهاعالمبرترلیگمطرحهايتیمازیکیسابقکاپیتان
بردنتیجهبازي80دقیقهتاچنانچهاند،دادهداورتحویلچکفقرهیکطیرامبلغیداور،باتوافقدرکهکرداعالممنبهبازيازقبلما

دقیقهبهبازي. دبزنراپنالتیبایدکاپیتانوبگیردپنالتیمابرايبایدداوررفت،پیشمساويبازياگرولینیستداورکمکبهنیازيداشت،
پنالتیناحقبهاووفرستادمراتوپیکهفرستیدنمیقدم18درراتوپچراکهگفتعصبانیتباوآمدمننزدفرصتیدرداورکهرسید83

.گرفت

نآوناراحتند) هاتیمعواملباداور(اندرکاراندستبیندرتبانیوجودازکهحالعیندرایران،فوتبالنامداروسرشناسهايچهرهازبرخی
یمعقبدیگرانازنکنند،اقداموندهندتنوضعاینبهاگرکهتوجیهاینباحالعیندرامادانند،میورزشبرايمخربیوزشتپدیدهرا

نفعبهرابازيتوانستنمیداوراگرقراردادمطابقکهمشهورداوريبهدالرهزار10پرداختجملهازاندرفتهتبانیسراغموارديدرمانند،
.گرداندبرمیرامبلغازنیمیبایددربیاورد،کنندهپردخت
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یاکنبازیداور،حساببهمستقیمادریافتیمبالغمواردایناکثردرفوتبالاصحاباظهاراتوذیربطنهادهايگزارشحسبکهاستذکرقابل
. ردگیمیصورتپولانتقالونقلصوري،قراردادهايقالبدرگاهوآشنایانودوستانحسابشمارهازبلکهشود،نمیواریزمدیرعاملومربی
سیارباست،شدهگزارشکمیسیونبهنظارتینهادهايتوسطیاوعینیشاهدانیاوکنندهپرداختعناصرتوسطکهموارداینازهایینمونه
.است

ناحیهدادسرايبازپرسیکشعبهوقتریاستبه84,10,24تاریخدررسمیاينامهطیفوتبالفدراسیونسابقرئیسموجود،اسناداساسبر
.استدانستهمحرزرافوتبالفدراسیونمقرراتوحقوقیکمیتهکنونیرئیسسويازرسوهپیشنهادتهران،6

بنديشرط-ك

برايايعدهتاشدهباعثپدیدهاین. استشدهفوتبالمسابقاتخصوصاکشور،ورزشعرصهدررشدبهرومنفیهايپدیدهازیکیبنديشرط
چنینهموبنديشرطهايسایتطریقازعمدتامنفی،پدیدهاین. آورندرويداورانوبازیکنانبرخیباتبانیبههابنديشرطدرشدنبرنده

ایندروودهبتاثیرگذارورزشینتایجدربنديشرطنقشاست،بدیهی. پذیردمیصورتخارجیوداخلیمسابقاتنتایجبینیپیشاوراقفروش
ازشواهديهکباشندتاثیرگذارهاتیمنتایجتغییردربنديشرطباندهايباتوانندمینیزداورانازتعداديبازیکنان،ازبرخیبرعالوهخصوص،

.استموجوددستاین

هايپیامک،هاسایتوهارسانهبرخیتوسطآنهاتبلیغاتوبودهفعالفوتبال،مسابقاتپیشگوییعنوانتحتماکشوردربنديشرطهايسایت
دیگرواسالمیارشادوفرهنگوزارتازمجوزاخذباافرادازبخشیوفوقهاسایتمسئولین. پذیردمیانجام…ومخابراتطریقازارسالی
.دهندمیادامهخودفعالیتبهمجازي،فضايیاومطبوعاتیهايکیوسکوفرهنگیمراکزدرهاییفرمانتشارباهاارگان

باکهدارندشهرمختلفنقاطدرهاییپاتوقهابنديشرطسنتی،روشدرکهگیردمیانجام) آنالین(برخطوسنتیروشدوبهبنديشرط
اعتیادثباعروش،دوهر. کنندمیاوتاولینیاپنالتیاولینگل،اولینکرنر،اولینمسابقه،نتیجهموضوعاتبابنديشرطبهمبادرتتجمع،
همچنینوکشورازارزخروججامعه،پذیرآسیبقشربهماديلطماتورودکشور،اقتصاديچرخهبهلطمهآمدنواردامر،اینبههاخانوادهبرخی
درکهيطوربه. گرددمینامشروعمالتحصیلوورزشیهايرشتهسایربهموضوعاینتسريوگسترشوفوتبالبدنهدرتبانیوفسادایجاد

برخیآنهابینیپیشمطابقتاشوندمیداورانوبازیکنانبامذاکرهواردبرد،نتیجهبرايهابنديشرطاینصحنهپشتعناصرمواردي،

.استبودهورزشایندرفسادایجاددرمهمدالیلازیکیخودکهدهندانجامراگیردصورتمسابقهزمینهداخلدراقدامات

ازیکیبهشود،میازکارافتادهورزشکارانصرفحاصله،درآمدتوجهقابلدرصداینکهتوجیهبابامورد،یکدراسالمیارشادوفرهنگوزارت
لیسپبندي،شرطزمینهدر. اندداشتههاییفعالیتخصوصایندرلیگسازمانسابقهکارکنانازبرخیواستدادهفعالیتمجوزهامجموعه

.استداشتهدستگیرهاییکشور،شمالدربنديشرطهايسایتخصوصدروتاملقابلاقداماتفتا

جاماناوبرايکاريیابدهدبرندهبهراچیزيشد،بازندهکسهرکهمعنااینبهمسابقاتقبیلایندربنديشرطعظام،مراجعنظرمطابق
خپاسکهافراديبهوکردهشرکتمسابقاتدرپولپرداختباافراديکهعملاین«نیزرهبريمعظممقاماعالمینظرمطابق. استحرامدهد،
.«نیستجایزدارد،راباختوبردحکمشود،پرداختمبلغیاند،دادهحصحی
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لغی،مبپرداختباراهاییبرگهیاشوندسایتیواردايعدهاینکه. استحرامتماشاگرانبینومسابقهطرفدوبینبنديشرطبنابراین
مرتکبزنیکنند،دریافتمبلغیصحیح،نظرصورتدرواساساینبروکنندبینیپیشودادهنظرمسابقاتنتیجهدربارهوکردهخریداري

.نیستحرامکاردادنانجامبرايتوجیهیخیریه،موسساتبهدرآمداینازمبلغیدادنوشوندمیحرامبنديشرط

دوپینگـل

یاحریفمقابلدرورزشکارانبرتريباعثکهخارجییاداخلینیروزايمادههرگونهازاستفادهتسهیلیاوتجویزتشویق،توصیه،مصرف،
وفروشوخریدبهنجومیدرآمدهايباايعدهایران،ودنیافوتبالدر. آیدمیحساببهدوپینگشود،کاذبیاناعادالنهصورتبهحریفان
.کنندمیمبادرتدوپینگداروهايقاچاق

مانزدرمرتبطغیراشخاصدخالتوعدالتاجرايعدملحاظبهکهفوتبالفدراسیوندوپینگبامبارزهکمیتهاسبقریساظهاراتاساسبر
گدوپیننظامازسالدهحدودکشورهابرخیوایراندردوپینگبامبارزهنظامامروزهکرد،گیريکنارهخودسمتازفدراسیونفعلیریاست

یرانیاهايفوتبالیستازتعداديدوپینگموردي،هايگیرينمونهاساسبرتجهیزات،وعلمیامکاناتکمبودعلیرغماما. استترعقبدنیا
اردموغالباً. استبودهرشتهاینجهانیآماربرابردهایرانفوتبالدردوپینگارتکابشیوع2008تا2003سالازآماراساسبر. استشدهثابت

.باشدمیناندرولوننوعازآنابولیکاستروئیدهايگروهازایراندردوپینگ

:اجراییاقداماتوپیشنهادات

جهتالزماقداماتفوتبال،فدراسیونمجمعدربیشترتحریکباخود،قهرمانیورزشمعاونازبازخواستضمنورزشوزارتاستضروريـ1
مراجعهبرامربوطتخلفاتوکندپیگیريرامالیمسائلخصوصدرویژهبهاساسنامهنقضموارددرخاطیانبابرخوردواساسنامهنواقصرفع

.کنداعالمفوتبالجهانیوآسیایی

فدراسیونکلدبیرورئیسورئیسههیاتاعضاءمقرراتوقانونخالفاقداماتازاطالعوعلمعلیرغمفوتبالفدراسیونعمومیمجمعـ2
اساسبرنانآبرکناريبرمبنیتصمیماتخاذواعضاءاستیضاحبهنسبتبایستیمیالقاعدهعلیمقررات،مکررنقضومردمنارضایتیفوتبال،

هموارهآناعضاي-مجمعایناعضايانتخابنحوه-گزارشاینابتدايدرشدهذکردالیلبهتوجهباولیکردمیاقدامذاتیهايصالحیت
ايحرفهوقهرمانیورزشمعاونعضویتبهتوجهبا. اندکردهامتناعخودقانونیوظایفانجامازونمودهاختیارسکوتگذشته،سال8طی

.باشندپاسخگوبایدفوتبال،فدراسیوندرجوانانوورزشوزارت

وبمنصغالباًآنحاضرافرادکهمجمعچیدماندلیلبهزیراانتخاب،نهواستانتصابازحاکیفدراسیونرئیسانتخاباتبرحاکمروندـ3
تاستاضروريپیشکسوتان،وکارشناساننظرحسبونمودهمحدودفدراسیونریاستمنصبدرراافرادچرخشباشند،میفدراسیونرئیس

کمیتهزابعضیاعضاءترکیبفدراسیون،رئیسورئیسههیاتاعضاءسنمجمع،اعضاءترکیبموضوعاتدراساسنامهمرتبطمقرراترعایتبا
فوریتقیدبا…وفوتبالداوريمراجعوقضاییارکانمسئولیتهايووظایفشرحوانتخابوگزینشنحوهمالی،اموراداري،سازمانها،

.گرددمرتفعفوتبالمدیریتیمشکالتازبسیاريوشودانجامجدیداساسنامهاساسبرروپیشانتخاباتتاشودایجاداصالحاتی

وزیرهبلذا. دارندرانقشکمترینفوتبالادارهدرباشندمیاهلیتدارايکهفوتبالمتخصصینحاضرحالدرمجمعاعضاءترکیبخصوصدر
الوهعواقداماساسنامهقانونمنداصالحبهنسبتحقوقی،مجاريرعایتبافوریتقیدباگردداعالممجمععالیعضوعنوانبهجوانانوورزش

:تانماینداتخاذترتیبیمجمعترکیبدرفعلی،اعضاءبر
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اسالمی،انقالبازبعدفوتبالفدراسیونروسايکلیهـ

بزرگساالن،ملیتیمایرانیمربیانکلیهـ

بزرگساالن،ملیتیمکاپیتانهايکلیهـ

المپیک،کمیتهدبیرورئیسـ

جوانان،وورزشوزیرمعاونینکلیهـ

باشند،داشتهرافوتبالحوزهدرخدمتسابقهسال5حداقلکهفوتبالمسائلبهآگاهحقوقداننفردوـ

مربیان،کانونمعرفیبامربیانازنفرپنجـ

بازیکنان،کانونمعرفیباملیبازیکنانازنفرپنجـ

داوران،کانونمعرفیباداورانازنفرپنجـ

اشکاالتعرفبراياقداماتمهمترینازیکیفوتبال،فدراسیونرئیسانتخابنحوهوترکیبتغییر. شوندانتخابفوتبالمجمععضوعنوانبه
.بودخواهدفوتبالورزشازفسادچهرهزدودنوموجود

نداشتنوفوتبالهايباشگاهاکثربرهامدیرههیاتتاثیرواسطهبهصنعتیمدیرانشدنحاکموفدراسیوندرمتخصصغیرمدیرانورودباـ4
شده،بزرگساالنهايباشگاهصرفشدهبینیپیشهايسرمایهغالبمدیران،ایننگاهازکیفیتبرنتیجهتفوقوصالحیتدارايمشاورین

اندیشیچارهمهم،اینبرايجوانانوورزشوزارتاستضروريکهاندشدهرهاخودحالبهامیدوجواناننوجوانان،ازاعمپایههايتیمعمال
.کند

هورظوورزشیسکوهايدررایجمنفیوسوءفرهنگها،باشگاهدرورزشی) لیدرهاي(رهبراننقشافزایشساالري،مربیساالري،بازیکنـ5
درايحرفهفوتبالمختلفشقوقتناسبعدممصادیقازتماشاگرنما،هوادارانازتعداديتوسطرقیب،تیمشدهسازماندهیتخریبپدیده
میعمومیصالحیتشرایطدارايوفوتبالبامرتبطوباسابقهمدیرانبهورزشاینمدیریتسپردنآن،اصالحراهتنهاکهباشدمیکشور
اساسنامهاالحوبیشترنظارتبابایدشود،میپرطرفدارورزشایندرفسادبروزبهمنجرکهتخلفاتیروندازجلوگیريبرايورزشوزارت. باشد

.مایدناصالحرا) فوتبالیغیرومدیرغیراما(ارادهبیومطیعهمسو،هايچهرهیامرتبطغیرسیاسیمدیرانبکارگیريروندقانونی،طرقاز

،)ارددخصوصیغیربخشازفوتبالمنديبهرهوضعیتازکه(مالیکالنهاياستفادهسوءدلیلبهورزشیرشتهایندروندرقويجریانیـ6
کهیهایتیمهزینهبردولتیشبهودولتیهايدستگاهنظارتتقویتلزومبرعالوهبنابراین،. دهدنمیراورزشایندرسازيخصوصیاجازه
هکاستخصوصیبخشبهدولتینیمهودولتیهايتیمواگذاريقانوناجراياصلی،کارراهموقت،اقدامیعنوانبههستندآنهاحمایتمورد
خصوصیبخشطریقازمختلفکشورهايدرهنگفتهايپرداخت. باشدمیفوتبالورزشدرساختاريفسادکاهشعواملمهمترینازیکی
تنظارعدمهمراهبهدولتیهايشرکتوعمومیبودجهازورزشاینارتزاقایران،فوتبالدرفسادوجودعواملمهمترینازیکیبنابراین. است
بهوتبالفشدنخصوصیبایدلذاواستناچیزبسیارعملدرکهاستتردیدقابلغیرزمینهایندرکشورمحاسباتدیواننظارتینقش. است
.شودپیگیريجديطور
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یتبازفوتبالمالیتامیندلیلبهمتاسفانهکهاستپهلوانیمنشاشاعهوکماالتبهرسیدنجسمانی،سالمتبرعالوهورزش،ازهدفـ7
فوتبالدراخالقنزولشاهدسکوهابهآناشاعهومربیانومدیرانگرایینتیجهوورزشکارانتجمالتیزندگیآن،برنظارتنبودوالمال

رارزشیوفرهنگیعنوانکههاییباشگاهدرفرهنگیبعدتقویتوفوتبالفدراسیونورزش،وزارتطریقازبایدامراینکههستیمکشورمان
.شودساماندهیکشند،مییدك

کهدادگستريقضاتخصوصدر. داردجانبههمهوسریعرسیدگیقابلیتفوتبال،فدراسیونقضاییارکانتوسطمقرراتسلیقهاعمالـ8
بودهارکبهمشغولفوتبالفدراسیوندرقضائیه،قوهمحترمریاستسويازاصداريهايبخشنامهوقانوننقضضمنقانونی،مقرراتبرخالف

انقالبوعمومیدادستانوقضاتانتظامیدادستانقضائیه،قوهبهرسیدگیجهتمراتباند،گردیدهانتظامیتخلفمرتکبوباشندمییااند
یاتهعنداللزومومجمعدرتااعالمجوانانوورزشوزیربهمراتبفوتبال،فدراسیوناساسنامهمطابقتصمیم،اتخاذجهتازوگردداعالمتهران
.باشندقاضینبایدالزاماًفوتبال،قضاییارکاناعضاءاستذکربهالزم. گرددمطرحرئیسه

وزارتقضائیه،قوههمچونمراجعیهمکاريباباشد،میهاورزشاکثردرفسادبروزدرمهمعواملازیکیکهبنديشرطرواجخصوصدرـ9
ایندرکهموسساتیوسایتهاصادرهمجوزهايابطالضمنجوانان،وورزشوزارتواسالمیارشادوفرهنگوزارتانتظامی،نیروياطالعات،

لالاقیاوشوندمجازاتآنعواملوتعطیلاند،شدهمعرفیکمیسیونگزارشدرکهبنديشرطتجمعمحلهايمکانکنند،میاقدامزمینه
.گرددقطعورزشاندرکاراندستباآنهاتشکیالتیارتباط

بودهآنلمعزوکلدبیروفدراسیونرئیسانحصاردرتقریباًگذشتهسالهايطیفوتبالفدراسیونمدیرانخارجیسفرهاياینکهبهنظرـ10
دهشتحصیلدرآمدهاییهدایاوماموریتحققالبدرفدراسیون،بههزینهتحمیلبرعالوهبعضاًسفرهااینتوجهقابلتعدادقبلازواست
.گردداقداماضافی،هايهزینهبازگرداندنبهنسبتقضاییمقامبررسیدراست،

وزهحشاغلینازبعضیبازیکنان،ومربیانها،باشگاهمالیاتقراردادها،سازيشفافضرورتضمنفدراسیون،مالیاتیبدهیخصوصدرـ11
صورتداريابرخوردمتخلفینبامالیاتی،سازماندرايسلیقهتصمیماتازجلوگیريضمندارایی،واقتصادياموروزیروشوداخذبایدفوتبال،

.گرددارسالقضاییحکمصدورورسیدگیجهتقضائیهقوهبهموضوععنداللزومودهد

وزیربهفوراًمراتبتخلفات،نوعاحصاءضمنفدراسیونرئیسخصوصاًفوتبال،فدراسیونرئیسههیئتاعضاءمتعددتخلفاتخصوصدرـ12
مطابقفینمتخلبهنسبتقانونی،مهلتانقضاءازقبلتخلفاتقرائتوفدراسیونمجمعتشکیلباقانونینظارتضمنتااعالمجوانانوورزش

قضائیهقوههبسریعاًمراتبمجرمانه،عناوینقیدبامعزولکلدبیروفدراسیونرئیساتهاماتبهرسیدگیجهتونمایندتصمیماتخاذاساسنامه
.گیردصورتقانونیاقدامتاگردداعالم

وسطتتخصصیودقیقرسیدگیمستلزمگذشته،سالهايطیهاواسطهوهاباشگاهوفدراسیوندرشاغلمدیراناموالرویهبیافزایشـ13
خریدداوطلبانجملهازحاضرحالدرامانداشتنداختیاردرثروتیهیچشدند،ورزشاینواردکهروزيافراداینازبرخی. استقضائیهقوه

.استسازچارهمهمامرایندرمالحظاتومسامحهعدموقاطعیت. هستندکشورهايباشگاهبزرگترین

نحصاراوجودوورزشاینبامرتبطخبريهايپایگاهونشریاتبخشدرنظارتضعففوتبال،درفسادگسترشدالیلمهمترینازیکیـ14
نظارتهیاتاستضروريخصوصایندر. استشدهايرسانهتخلفاتبرايامنیتموجبکدامهرکهاستتلویزیونیورزشیهايبرنامهدر
ومطبوعاتبر



٢٢

عتقدندمکارشناسانازبرخی. استشدههاییآسیبپیدایشسببموضوع،همینوگیردنمیصورتفرهنگیوفنیابعاددرنظارتیکهحالی
قواعدتنظیمبابتوانندنظارتیمراجعوگیردصورتآنهادربارهمناسبیسازماندهیتاشدهمنتقلهاباشگاهپایههايتیمبهبایدمدارس،اینکه
.کنندنظارتاعمالالزممقرراتو

ورزشردقهرمانیسابقهاگرچهمتخلفینبابرخوردخصوصدررهبريمعظممقامتاکیدبهتوجهبامجلس،بهمربوطقوانیناصالحبرعالوه.16
افکارلقیتکهنکندعملشکلیبهوکنداعمالبیشتريقاطعیتتخلفات،بابرخوردنحوهدرفوتبالفدراسیوناستضروريباشند،داشته

درسفانهمتا. استگرفتهصورتجعلیهايمعافیتدرمجرمومتخلفهايفوتبالیستبابرخورددرآنچهمانند. باشدمتخلفینتشویقعمومی،
هايتیمازتعداديواستناپذیراجتنابامريورزشدرتبانیوجودفوتبال،اندرکاراندستازدرصد90ازبیشاعترافواقراربهحاضرحال

ناصر،عاینشناساییازپسکهاینجاستمسئلهامازنند،میناپسنداقداماینبهدستخود،پنهانوآشکاراهدافبهدستیابیبرايورزشی
.شوداصالحالزممقرراتوضعوفدراسیوندرقوانیناجرايضعفبعددوازموضوعاینبایدکهگیردنمیصورتآنعواملباالزمبرخورد

صورتبهمجرمانهعناویناحصاءبالیگسازمانوفدراسیونمدیرانازبرخیعلیهحقیقیاشخاصشکایاتخواهی،تظلماستضروري.17
.گرددارسالذیصالحمراجعبهرسیدگیجهتمجزي،

کهاسالمیشورايمجلسنوداصلکمیسیونبهقانونیموعدازخارجوموهوممبهم،هايپاسخارسال-2سوءمدیریت-1: دالیلبهتوجهبا
بااهلیتفاقداشخاصازبعضیانتصاب-4فوتبالدرمالیمفاسدخصوصاموجودمفاسدمقابلدرسکوت-3شودمیتلقیجرمقانونطبق

60ماده4بندخالفبراخالقکمیتهرئیسعنوانبهفوتبالفدراسیوناولرئیسنایبانتصاب-5فدراسیونمهمهايسمتدرسوءسوابق
استئکاف-7قضائیهقوهمحترمرئیسهايبخشنامهوقانونبرخالففدراسیون،قضاییارکاندرقضاتاشتغالوانتصاب-6فدراسیوناساسنامه

،نامشروعطریقازمالتحصیلکالهبرداري،مجعول،سندازاستفادهجعل،قبیلازفدراسیونهايپروندهدرقضاییدستگاهبهجرماعالماز
60مادهاز3-3بندبرخالفمهمهايپروندهوقضاییارکاندرنفوذاعمالودخالت-8واقع،خالفهاينامهتصدیقصدورارتشاء،ورشاء

فوریت،قیدباومرتبطمقرراتبهتوجهبافوتبالفدراسیوندرغیرقانونیاشتغال10شغلیموقعیتازسوءاستفاده-9فدراسیوناساسنامه
جهانیراسیونفدوفوتبال؟کنفدراسیونبهممکنقانونیطرقازموضوعاتکلیذکربارامراتبواقداممتخلفینبابرخوردوبرکناريبهنسبت
.استموجودکمیسیوندرمتختلفاناسامیباهمراهمذکورگانهدهمواردمستندات. شوداعالمفوتبال

رسیدگیهتجمراتباست،گردیدهمنتسبمختلفیافرادبهگزارشایندرکهتخلفاتییاجرایمتناسببهاستالزمالذکر،فوقاقداماتمتعاقب
.شودارسالصالحذيمراجعسایریاوقضائیهقوهبهفدراسیونمسئوالنازدیگريتعدادوافرادبرخیخصوصدر

موازاتبهشودمیپیشنهادمجرمان،ومتخلفانباقاطعانهبرخوردلزومواعالمیجرایموتخلفاتتعددوموضوعاهمیتبهتوجهباهمچنین
کشور،کلبازرسیسازماناسالمی،شورايمجلس90اصلکمیسیونقضایی،دستگاهنمایندگانحضورباویژهکارگروهیقضاییرسیدگی

تانهایوقانونیراهکارهايارائهضمنتاتشکیلقضائیهقوهدرجوانانوورزشوزارتانتظامی،نیروياطالعات،وزارتکشور،محاسباتدیوان
.گردندمحکومقانونیمجازاتبهنیزمتهمینوشودزدودهرافوتبالازفسادچهرههمیشهبرايبازدارنده،وقاطعاحکامصدور

مانسازوفدراسیونمالیهايصورتخصوصدرپروندهاخیرالوصولهايگزارشوموضوعاتگستردگیبهتوجهباکهاستذکرقابلخاتمه،در
لکردعمفدراسیون،مدیرانازبعضیمالیفسادادعايها،باشگاهبهلیگسازمانتوسطدرآمدهاپرداختنحوهبانوان،فوتسالوفوتباللیگ،
قوقی،حوحقیقیاشخاصبالیگسازمانوفدراسیونقراردادهايلیگ،سازمانموسسهصدرا،سبز،افقهايشرکتفوتبال،بخشدرملیرسانه

.داردادامهآنرسیدگیومفتوحکمیسیونایندرهمچنانپروندهرشوه،پرداخت


