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چه کسی مخاطب گزارش است؟

* معاونت*تعاوِن*وزارت*تعاون،*کار*و*رفاه*اجتماعی؛ 

* وزارت*ورزش*و*جوانان؛ 

* فدراسیون*فوتبال؛ 

* فراکسیون*مجلس*شورای*اسالمی؛ 

پیام های کلیدی گزارش

* استفاده*از*الگوی*اتحادیه*های*هوادار-مالک*در*اسپانیا؛ 

* قانون*50+1*آلمان*و*مشارکت*توأمان*بخش*خصوصی*و*هواداران*در*اداره*باشگاه*ها؛ 

* ناتوانی*نسبی*الگوی*تعاونی*در*برخی*کشورهای*فوتبال*دوست*سرمایه*محور*همچون* 

انگلیس*و*ایتالیا؛

گزینه های سیاستی موجود

* *فراهم*آوردن*زمینه*های*قانونی*تشکیل*باشگاه*های*فوتبال*در*قالب*اتحادیه*ها؛ 

* تنقیح*قانون*جامع*باشگاه*داری*با*تأکید*بر*مدل*آلمانی*باشگاه*داری*تعاون*محور؛ 

* رفع*موانع*درآمدزایی*باشگاه*های*فوتبال*از*طریق*حل*مسأله*حق*پخش*تلویزیونی*و*حقوق* 

مالکیت*معنوی*باشگاه*ها*در*این*حوزه؛
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 خالصه اجرایی

از* یکی* پرسپولیس،* و* استقالل* تهرانی،* پرطرفدار* باشگاه* دو* خصوصی*سازی* مسأله*

مجادله*برانگیزترین*اتفاقات*حال*حاضر*فوتبال*کشور*است.*این*دو*باشگاه*روی*هم*رفته*نزدیک*به*

380*میلیارد*تومان*بدهی*دارند*و*عالوه*بر*این*ها،*سو*مدیریت*حاکم*در*دو*باشگاه*سبب*شده*تا*با*

داشتن*پرونده*های*مالی*متعدد*در*فیفا*و*کس1،*هزینه*هنگفتی*بر*دو*باشگاه*تحمیل*شود2.*از*طرفی*

مسأله*خصوصی*سازی*دو*باشگاه*پس*از*12*سال*پیگیری*سه*دولت*دهم،*یازدهم*و*دوازهم،*همچنان*

بی*نتیجه*مانده*است3.*از*جمله*عمده*ترین*مشکالت*مربوط*به*ناتوانی*در*امر*خصوصی*سازی*دو*

باشگاه*استقالل*و*پرسپولیس*می*توان*به*سود*ده*نبودن*این*دو*بنگاه*و*بدهی*های*کالنشان*اشاره*کرد*

که*سبب*شده*واگذاری*آن*ها*در*بورس*و*فروش*کامل*باشگاه*به*یک*مالک*دارای*اهلیت*دشوار*

گردد.*بجز*واگذاری*این*دو*باشگاه*در*بورس*و*فروش*آن*ها،*راه*حل*های*دیگری*نیز*از*سوی*برخی*

افراد*مطرح*می*شود.*به*عنوان*نمونه،*بهمن*عبداللهی*رئیس*اتاق*تعاون*ایران*قالب*تعاونی*سهامی*عام*

را*قالب*مناسبی*برای*واگذاری*سهام*این*باشگاه*ها*می*داند.*وی*معتقد*است*که*تأسیس*تعاونی*سهامی*

عام*می*تواند*فصل*جدیدی*را*در*روند*گسترش*سهم*تعاونی*ها*در*اقتصاد*کشور*به*صورت*عام*و**

جمع*سپاری*مالکیت*در*باشگاه*های*فوتبال*بطور*خاص*بهمراه*داشته*باشد*)عبداللهی،*1399(.*حال*

سؤال*ما*در*این*متن*این*است:*آیا*الگوی*تعاونی*می*تواند*راه*حلی*برای*معضل*باشگاه*داری*این*دو*

باشگاه*پر*طرفدار*باشد؟*موانع*تحقق*الگو*و*مدل*تعاونی*برای*باشگاه*داری*استقالل*و*پرسپولیس*در*

چیست؟*برای*پاسخ*به*این*سؤاالت،*ابتدا*بررسی*از*تجربیات*موفق*تعاونی*های*فوتبال*ارائه*خواهد*

شد*و*سپس*مدل*مطلوب*با*توجه*به*وضعیت*ایران*معرفی*خواهد*شد.*

1. Court of Arbitration for Sport (CAS)
2.*تنها*در*ماه*گذشته*باشگاه*پرسپولیس*بابت*بدهی*به*کالدرون،*مربی*پیشین*خود،*توسط*فیفا*به*پرداخته*580*هزار*دالر*و*170*هزار*دالر*

به*دستیارانش*محکوم*شد.*برای*مطالعه*بیشتر*بنگرید*به:*)خبرگزاری*تابناک،*1399(.
3.*برای*مطالعه*بیشتر،*توضیحات*معاون*سازمان*خصوصی*سازی*درباره*واگذاری*دو*باشگاه؛*ر.ک.*به:*)تارنمای*روزنامه*دنیای*اقتصاد،*1398(.

تجربه بین المللی

در*میان*باشگاه*های*فوتبال*جهان،*الگوی*تعاونی*به*صورت*کم*و*بیش*مورد*استفاده*قرار*گرفته*است.*

در*این*بخش*از*نوشتاری*حاضر*به*برخی*تجربیات*موجود*در*عرصه*بین*المللی*اشاره*خواهد*شد.

اسپانیا

در*میان*تیم*های*اسپانیایی،*تنها*چهار*تیِم*رئال*مادرید،*بارسلونا،*اتلتیکو*بیلبائو*و*اوساسونا*توسط*

مردم*اداره*می*شوند.*طبق*گزارش*وبسایت*ترنسفر*مارکت،*باشگاه*بارسلونا*144*هزار*نفر*عضو*رأی*

*.)Transfermarket, 2020(*می*گویند*)دهنده*است*که*به*آن*ها*سوسیوس1*)به*معنی*شریک*و*عضو

اعضای*دیگر*باشگاه*که*»صخره*ها2«*نام*دارند،*با*وجودِ*پرداخت*حق*عضویت*و*حمایت*از*باشگاه،*

*رأی*دادن*ندارند*و*عموماً*خارجی*ها*هستند*)LaSalle, 2012(.*در*واقع،*این*افراد*حامیان*مالی* حقِّ

و*مجموعه*ای*از*افراد*ثروتمند*و*البته*عالقه*مند*به*بارسلونا*هستند*که*به*باشگاه*کمک*می*کنند.*باشگاه*

رئال*مادرید*نیز*متشکل*از*همین*اعضا*است*و*هر*دو*باشگاه*توسط*یک*هیأت*نمایندگان*از*سوی*

هواداران*انتخاب*می*شوند*)به*مانند*هیأت*مدیره*باشگاه*های*دیگر(.*تعداد*اعضای*سوسیوس*رئال*

*.)Anirudh, 2020( مادرید*در*سال*2020*حدود*90*هزار*نفر*برآورد*می*شود

گوییدو*آسکار3*و*فیلیپ*گانیپاین4*تحقیقی*در*زمینة*بررسي*مشکالت*اساسي*ناکارآمدي*لیگ*

برتر*اسپانیا*انجام*دادند.*نتایج*تحقیق*آن*ها*نشان*داد*ساختار*کنوني*باشگاه*هاي*لیگ*برتر*فوتبال*

نامتناسب*بوده*و*فقدان*قوانین*و*مقررات*مرتبط*با*اقتصاد*و*مدیریت*مالي*در*باشگاه*ها،*فقدان*قوانین*

ویژه*و*مدرن*در*مورد*حق*پخش*رسانه*اي*و*حامیان*مالي*از*دیگر*عوامل*ناکارآمدي*لیگ*فوتبال*

اسپانیا*است*)See: Ascari & Gagnepain, 2006(.*باروس5*تحقیقي*روي*وضعیت*اقتصادي*فوتبال*

1. Socios 
2. Penyes
3. Guido Ascari
4. Philippe Gagnepain
5. Barros
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کشور*پرتغال*انجام*داد.*این*تحقیق*روي*دو*موضوع*تمرکز*داشت،*کمک*هاي*دولت*و*نوع*مالکیت*

باشگاه*هاي*فوتبال.*بررسي*او*نشان*داد*که*باشگاه*هاي*فوتبال*نیز*به*علل*مختلف*نیاز*مبرم*به*حمایت*

دولت*دارند،*ولي*آنچه*اهمیت*دارد*این*است*که*رابطة*دولت*و*باشگاه*باید*به*طور*روشن*و*صریح*

تعریف*شود.*او*به*این*نتیجه*رسید*که*کمک*هاي*دولت*و*شهرداري*ها*به*باشگاه*هاي*حرفه*اي*فوتبال*

نباید*به*صورت*مستقیم*صورت*گیرد،*بلکه*باید*در*قالب*ساخت*استادیوم،*اختصاص*زمین*براي*

اهداف*ورزشي*و*ارائة*وام*هاي*کم*بهره*با*مهلت*بازپرداخت*بلندمدت*باشد.*به*طور*کلی*هرگاه*

حمایت*مالی*دولتی*مستقیم*از*باشگاه*ها*می*شود،*ناکارآمدی*باشگاه*ها*هم*بیشتر*می*شوند*)نقل*شده*

در:*زارع،*بابائیان،*مرادی،*و*حسینی،*1393،*صص.*577*و*578(.

منابع*اصلی*سرمایه*و*بودجه*باشگاه*ها*در*اکثر*موارد*اشخاص*حقیقی*ثروتمند*هستند*اما*برای*

باشگاه*های*رده*باال*که*به*وسیله*لیگ*قهرمانی*در*سطح*جهانی*دیده*می*شوند،*مدعیان*زیادی*وجود*

دارند.*هرچند*که*بسیاری*هم*هستند*که*تنها*به*هواداران*خود*روی*می*آورند.*البته*باشگاه*هایی*که*به*

شکل*تعاونی*اداره*می*شوند*هم*مانند*هر*باشگاهی*دیگر*از*بی*ثباتی*های*اقتصادی*و*مالی*در*دوره*های*

بحران*اقتصادی*در*امان*نیستد.*اما*این*ساختار*مالکیتی*آن*ها*را*از*سایر*باشگاه*ها*در*اروپا*مانند*

باشگاه*های*بزرگ*انگلیسی،*متمایز*کرده*است.*که*در*ادامه*بیشتر*بدان*اشاره*خواهد*شد.*

 آلمان

در*آلمان*تمامی*تیم*های*فوتبال*شبیه*به*تعاونی*ها*فعالیت*می*کنند*)از*لحاظ*مالکیت*و*نحوه*اداره*

باشگاه(.*شرط*حضور*تیم*ها*در*دسته*اول*و*دوم*لیگ*آلمان*این*است*که*حداقل*51*درصد*سهامشان*

توسط*مردم*خریداری*شود.*سرمایه*گذاران*بزرگ*تنها*قادر*به*خرید*محدود*سهام*هستند.*قانون*

»50+1«*بندی*از*مقررات*سازمان*لیگ*آلمان*است*که*در*اکتبر*1998*تصویب*شد*تا*راه*را*برای*ورود*

سرمایه*به*باشگاه*های*این*کشور*که*نیاز*مبرمی*به*سرمایه*گذاری*در*بازسازی*بنیادین*زیرساخت*های*

خود*داشتند،*باز*کند.*قبل*از*تصویب*این*قانون*باشگاه*ها*در*آلمان*به*شکل*سازمان*های*غیرانتفاعی*

اداره*می*شدند*و*مالکیت*خصوصی*ممکن*نبود.*اما*این*قانون*این*اجازه*را*به*باشگاه*ها*داد*تا*به*

صورت*شرکت*های*سهامی*خاص*مدیریت*شوند.*با*قانون*»50+1«*طوری*سازوکار*را*تعریف*

کرد*که*باشگاه*همچنان*50*درصد*به*عالوه*یک*سهم*خود*را*در*اختیار*داشته*باشد*و*هیچ*گاه*یک*

سرمایه*گذار*نتواند*سهام*دار*عمده*باشگاه*شود.*بدین*ترتیب*اکثریت*حق*رای*نیز*همچنان*دراختیار*

اعضای*باشگاه*می*ماند.*استدالل*اصلی*این*قانون*این*است*که*باشگاه*ها*نهادهای*اقتصادی*نیستند*که*

نیاز*داشته*باشد*تا*به*صورت*مستقیم*وارد*بازار*شوند.*به*تعبیری،*حق*رأی*هواداران*برای*انتخابات*

باشگاه*های*آلمانی*حتماً*باید*حداقل*1+50*باشد*و*هیچ*فرد*یا*بنگاه*تجاری*نمی*تواند*سهام*را*به*

گونه*ای*خریداری*کند*که*حق*رای*اکثریت*را*در*اختیار*داشته*باشد*و*اکثریت*حق*رأی*تنها*در*اختیار*

*.)Müller, 2011( هواداران*است.*البته*این*قانون*در*آلمان*برای*تیم*های*لیگ*دسته*سوم*اجرا*نمی*شود

همچنین*باشگاه*هایی*که*بیش*از*20*سال*قبل*از*وضع*این*قانون،*سرمایه*گذارِ*ثابت*یک*تیم*بودند،*از*

این*قانون*مستثنی*شده*اند.*از*آن*جمله*می*توان*به*تیم*ولفسبورگ*)زیر*مجموعه*خودروسازی*فولکس*

*.)Hesse, 2014( اشاره*کرد*)واگن(*و*باشگاه*بایر*لورکوزن*)زیر*مجموعه*صنایع*داروسازی*بایر*آلمان

به*عنوان*نمونه،*در*باشگاه*بایرن*مونیخ*آلمان،*شرکت*های*بزرگ*آدیداس،*آئودی*و*شرکت*

سرمایه*گذاری*آلیانز،*هر*کدام*8.33*درصد*سهام*را*در*اختیار*دارند*)مجموعاً*25*درصد(*و*75*

*.)FC Bayern Munich Website, 2021(*درصد*سهام*در*اختیار*مردم*و*اعضای*سابق*باشگاه*است

*.)Statista, 2018(*همچنین*این*باشگاه*در*سال*2019*میالدی،*بالغ*بر*293*هزار*عضو*داشته*است

باشگاه*بایرن*مونیخ*و*سایر*باشگاه*های*آلمان*طبق*قانون*1998*فدراسیون*فوتبال*آلمان*توانستند*به*

باشگاه*های*سهامی*عام*یا*خاص*تبدیل*شوند*که*در*آلمان*آن*ها*را*آکتین*گزلشفات*)1AG(*می*نامند.*

این*نوع*شرکت*های*سهامی*می*توانند*سهام*خود*را*در*بورس*عرضه*کنند*اما*سهام*باشگاه*بایرن*

مونیخ*در*بورس*عرضه*نمی*شود*و*ترکیب*سهامدارانش*به*همان*صورتی*است*که*اشاره*شد.*رقیب*

1. Aktiengesellschaft
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دیرینه*بایرن*مونیخ*اما*اولین*باشگاه*آلمانی*است*که*بخشی*از*سهام*خود*را*در*بورس*آلمان*عرضه*

کرده*است.*دورتمند*در*سال*2000*این*مهم*را*انجام*داد.*این*باشگاه*بر*اساس*قانون*آلمان*یک*

شرکت*سهامی*مشترک*محسوب*شده*که*ترکیبی*از*شرکت*سهامی*با*مسئولیت*محدود*و*شرکت*

تضامنی*است*)BVB Share, 2021(.*باشگاه*دورتمند*نیز*طبق*قانون،*باید*1+50*درصد*از*سهام*خود*

را*در*اختیار*هواداران*و*اعضای*باشگاه*قرار*دهد.*این*امر*درباره*همة*باشگاه*های*آلمانی*صادق*است*

)بجز*چند*باشگاه*در*دسته*یک*و*دو*آلمان*که*در*حال*حاضر*4*باشگاه*هستند(.*

یک*موضوع*اما*هنوز*در*فوتبال*آلمان*حل*نشده*باقی*مانده*و*آن*حداکثر*سهامی*است*که*یک*

سرمایه*گذار*در*چندین*باشگاه*می*تواند*داشته*باشد.*سوال*اینجاست*که*آیا*یک*سرمایه*گذار*می*تواند*

در*چند*باشگاه*سهم*داشته*باشد؟*اگر*می*تواند*به*چه*میزان؟*تاکنون*محدودیتی*در*این*زمینه*وجود*

نداشته*اما*سازمان*لیگ*به*دنبال*راه*حلی*است*که*سالمت*مسابقات*با*سهامداری*فرد*در*چند*

باشگاه*زیر*سوال*نرود.*بر*خالف*بوندس*لیگا*در*سایر*لیگ*های*اروپا*محدودیت*هایی*برای*تعداد*

سرمایه*گذاری*های*یک*سرمایه*گذار*وجود*دارد.*در*لیگ*برتر*انگلستان*هر*سرمایه*گذار*تنها*سهام*

یک*باشگاه*را*می*تواند*بخرد.*اما*در*"سری*آ*ایتالیا"*و*"اللیگای*اسپانیا"*یک*سرمایه*گذار*می*تواند*

سهام*چند*باشگاه*را*داشته*باشد*)تارنمای*روزنامه*دنیای*اقتصاد،*مدل*های*مدیریتی*در*فوتبال*جهان،*

*.)1391

مدل*آلمانی*باشگاه*داری*از*طریق*وضع*قوانین*متمرکز*از*سوی*فدراسیون*فوتبال*آلمان*توانسته*

سهم*هواداران*را*در*اداره*تیم*های*ورزشی*باال*ببرد،*ولی*نباید*آن*را*با*تعاونی*ها*اشتباه*گرفت.*برخی*

باشگاه*ها*همچون*الیپزیگ*توانسته*اند*از*طریق*اعضای*صوری،*سهام*را*عماًل*در*اختیار*یک*شرکت*

.)Olterman, 2016(*قرار*دهند

الگو*شدن*قانون*1+50*در*اروپا*نیز*قابل*توجه*است.*در*اردیبهشت*1400،*اعتراض*عمده*

هوادارای*منچستریونایتد*و*لیورپول*به*باشگاه*داری*خصوصی*جالب*توجه*بود.*اّما*جالب*تر*از*آن*این*

مسئله*بود*که*به*گزارش*خبرگزاری*بی*بی*سی،*بسیاری*از*هواداران*این*دو*باشگاه*با*پالکاردهای*خود*

خواستار*تصویب*قانونی*شبیه*به*قانون*50*بعالوه*1*و*نزدیک*شدن*به*الگوی*آلمانی*باشگاه*داری*

فوتبال*شدند.*این*امر*نشان*از*موفقیت*این*الگو*در*اروپا*دارد*)خبرگزاری*بی*بی*سی،*1400(.*

این*قانون*هم*خالی*از*ایراد*و*اشکال*نیست.*یکی*از*مهم*ترین*ایرادات*آن*این*بود*که*قانون*»1+50«*

مانع*بسیاری*از*سرمایه*گذاری*های*مفید*شد*و*بسیاری*از*باشگاه*های*آلمانی*از*روند*پیشرفت*عقب*

افتادند.*باشگاه*های*پردرآمدی*مثل*هامبورگ،*اشتوتگارت*و*وردر*برمن*دیگر*به*آن*منابع**مالیی*که*

باشگاه*های*انگلیسی*و*اسپانیایی*به*آن*دسترسی*پیدا*کرده*بودند،*دسترسی*نداشتند.*انتقادات*دیگری*

هم*به*این*قانون*مطرح*می*شود.*از*جمله*این*که*این*قانون*ناقض*قانون*رقابت*در*اتحادیه*اروپا*است.

*منتقدین*قانون*»50+1«*در*تمام*این*سال*ها*معتقد*بوده*اند*که*این*قانون*دیگر*با*واقعیت*دنیای*

فوتبال*امروزی*سازگار*نیست.*چون*باشگاه*های*دسته*اول*و*دسته*دوم*بوندس*لیگا*و*حتی*لیگ*دسته*

سوم*آلمان*که*چند*سال*پیش*حرفه*ای*شد،*خیلی*وقت*است*با*درآمدهای*ساالنه*ای*باال*مانند*یک*

نهاد*اقتصادی*مدیریت*می*شوند*و*این*قانون*دست*و*پای*مدیران*را*برای*جذب*سرمایه*گذاران*و*

منابع*مالی*اضافه*برای*تامین*هزینه*های*باشگاه*را*می*بندد.*اما*در*عوض*در*سایر*لیگ*های*برتر*اروپا*

بر*خالف*لیگ*آلمان*یک*نفر*می*تواند*سهام*دار*عمده*و*مالک*اصلی*باشگاه*باشد.

کارل*هاینتس*رومینگه،*مدیر*اجرایی*بایرن*مونیخ*از*منتقدان*جدی*این*قانون*است*و*در*مصاحبه*ای*

می*گوید:*»تاریخ*قانون*»50+1«*گذشته*و*این*قانون*برای*باشگاه*های*آلمانی*بین*المللی*یک*ضرر*

محسوب*می*شود.*باید*ترویج*این*پوپولیسم*را*متوقف*کنیم.*این*قانون*در*تمام*باشگاه*های*بوندس*لیگا*

در*یک*سطح*تقریباً*بیهوده*انجام*می*شود.*بوندس*لیگا*قطعا*از*وجود*مالکیت*بر*اکثریت*سهام*باشگاه*ها*

سود*خواهد*برد.*باید*حتماً*گزینه*سرمایه*گذاری*برای*سرمایه*گذاران*جدید*به*شرطی*که*هویت*

باشگاه*ها*تغییر*نکند*را*بررسی*کنیم.*اگر*از*نظر*آماری*و*حقیقی*به*ماجرا*نگاه*کنیم،*در*سال*های*اخیر*

قافیه*را*به*سایر*رقبای*اروپایی*باخته*ایم.*در*سال*2013،*آلمان*در*رنکنیگ*باشگاه*های*اروپا*پس*از*
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اسپانیا*در*رده*دوم*قرار*داشت*اما*حاال*انگلیس*و*حتی*ایتالیا*نیز*از*آلمان*پیشی*گرفته*اند.*باید*کمی*

مراقب*باشیم*زیرا*این*موضوع*مخصوصاً*در*بازار*آسیا*یا*آمریکا*مورد*توجه*واقع*خواهد*شد.*بایرن*

نمی*تواند*به*تنهایی*مقابل*این*قانون*بایستد*بلکه*کل*بوندس*لیگا*باید*در*لغو*این*قانون*مشارکت*کنند.*

آلمان*با*این*قانون،*تا*همیشه*جزیره*افراد*خوشبخت*نخواهد*بود.*یا*باید*لغو*قانون*»50+1«*را*در*پیش*

گیریم*و*آن*را*دنبال*کنیم،*یا*این*که*گوشه*ای*بنشینیم*و*بهای*آن*را*بپردازیم«*)رومنینگه،*1397(.*

باشگاه های معترض به نهضت خصوصی سازی در اروپا

توجه*به*موفقیت*تعاونی*ها*در*امر*باشگاه*داری*با*موفقیت*های*اروپایی*بارسلونا*و*بایرن*مونیخ*

بیشتر*از*قبل*جلب*توجه*می*نمود.*دیو*بویل1*بایرن*مونیخ*را*الگوی*مناسبی*از*اداره*یک*تیم*فوتبال*

به*صورت*تعاونی*همراه*با*درآمدزایی*و*کسب*موفقیت*معرفی*می*کند*)Boyle, 2012(.*جدای*

از*موفقیت*برخی*باشگاه*های*تعاونی،*موجی*از*مخالفت*با*فرآیندهای*خصوصی*سازی*فوتبال*در*

انگلستان*نیز*باعث*شد*باشگاه*داری*به*صورت*تعاونی،*مجدداً*در*افکار*عمومی*مطرح*شود.*پس*از*

خصوصی*سازی*گسترده*باشگاه*های*فوتبال*که*از*سال*1983*آغاز*شد*و*نخستین*باشگاه*یعنی*تاتنهام*

سهام*خود*را*در*بورس*عرضه*کرد،*جنبشی*مردمی*برای*راه*اندازی*مجدد*تیم*ها*با*سرمایه*های*مردمی*

راه*افتاد*که*تقریباً*همگی*یا*ورشکست*شدند*و*یا*این*که*در*لیگ*های*منطقه*ای*و*محلی*به*فعالیت*

.)Keoghan, 2014( خود*ادامه*می*دهند

در*همین*حین،*در*انگلستان*بیشترین*امید*از*سوی*جمعیتی*است*که*برنامه*ها*و*ایده*های*خود*

را*با*باشگاه*فوتبال*یونایتد*آف*منچستر*به*اشتراک*می*گذارند.*این*باشگاه*توسط*هواداران*ناراضی*

منچستر*یونایتد*شکل*گرفت.*این*هواداران*نه*تنها*از*روی*کار*آمدن*خانواده*گلیزر*ناخرسند*بودند*

بلکه*با*این*موضوع*که*از*وفاداری*شان*به*باشگاه*به*عنوان*ابزاری*برای*درآمدزایی*استفاده*می*شود*تا*

مالکان*غایب*از*صحنه*بتوانند*سهم*دیگران*را*بخرند،*مشکل*داشتند.*بازسازی*دوباره*باشگاه*توسط*

1. Dave Boyle

هواداران*چشم*انداز*جدیدی*برای*بررسی*ماهیت*باشگاه*فوتبال*بود.*این*ماهیت*را*می*توان*تعامل*

بیشتر*با*روح*اولیه*حاکم*بر*بازی*و*جمعیت*تشکیل*دهنده*باشگاه*ها*تعریف*کرد.*آن*ها*در*جمع*

کردن*یک*میلیون*و*ششصد*پوند*از*هزار*و*چهارصد*طرفدار*موفق*بودند*که*می*توان*آن*را*در*جو*

اقتصادی*فعلی،*همیاری*شگفت*انگیزی*نامید.*موفقیت*آن*ها*روی*سال*ها*ارتباط*نزدیک*با*هواداران*

ساخته*شده*است.*سایر*مالک*هواداران*هم*باید*از*آن*ها*الگو*بگیرند*تا*بتوانند*به*نتایج*تعاونی*برسند.

در*اتریش،*هنگامی*که*شرکت*مشهور*نوشابه*های*انرژی*زا*موسوم*به*Red*Bull**تیم*شهر*سالزبورگ*

را*خرید،*عده*ای*از*هواداران*متعصب*تیم*سالزبورگ،*تیم*جدیدی*به*نشانه*اعتراض*به*فروش*این*

باشگاه*به*بخش*خصوصی،*تیم*دیگری*راه*اندازی*کردند*که*72*درصد*سهام*آن*در*اختیار*مردم*است.*

در*انگلستان*نیز،*پس*از*خصوصی*سازی*گسترده*باشگاه*های*فوتبال*که*از*سال*1983*آغاز*شد*

و*نخستین*باشگاه*یعتی*تاتنهام*سهام*خود*را*در*بورس*عرضه*کرد،*نهضتی*مردمی*برای*راه*اندازی*

مجدد*تیم*ها*با*سرمایه*های*مردمی*راه*افتاد*که*تقریباً*همگی*یا*ورشکست*شدند*و*یا*این*که*در*

لیگ*های*منطقه*ای*و*محلی*به*فعالیت*خود*ادامه*می*دهند.*مثاًل:*A.F.C*Liverpool*که*یک*تیم*کوچک*

شهر*لیورپول*است*)با*تیم*اصلی*شهر*لیورپول*اشتباه*نشود(*و*کاماًل*به*شکل*یک*تعاونی*اداره*می*شود*

و*محصول*همین*جنبش*های*اعتراضی*است.*

از*جمله*دیگر*باشگاه*های*معروفی*که*به*صورت*تعاونی*اداره*شده*و*دارای*اعتبار*زیادی*در*

فوتبال*اروپا*هستند*می*توان*به*گالسگو*رنجرز*اسکاتلند*و*پاناتینایکوس*یونان*نیز*اشاره*کرد1.*

آسیا

در*آسیا،*تنها*دو*کشور*کره*جنوبی*و*هندوستان*باشگاه*فوتباِل*تحت*اداره*مردم*دارد*)هرکدام*فقط*

یک*باشگاه*فوتبال(.*Travancore*Royal*FC*در*هند*و*Seoul*United*FC*در*کره*جنوبی*که*دومی*کاماًل*مثل*

یک*تعاونی*اداره*می*شود.*بجز*هند*و*کره*جنوبی،*تعدادی*تیم*باشگاهی*در*اندونزی*و*دو*باشگاه*در*

1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fan-owned_sports_teams
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ژاپن*نیز*از*مدل*سوسیوس*بارسلونا*در*امور*باشگاه*داری*و*مالکیت*خود*پیروی*می*کنند*که*هیچکدام*

باشگاه*های*شناخته*شده*ای*محسوب*نمی*شوند1.*

موانع رشد تعاونی ها در امر باشگاه داری در ایران

نسبت*تعاونی*ها*و*مدیریت*باشگاه*های*ورزشی*در*ایران*موضوع*مغفول*مانده*در*ادبیات*علمی*

است.*تنها*پژوهش*مهمی*که*در*این*رابطه*به*احصاءِ*چالش*ها*پرداخته،*مقاله*ای*با*عنوان*"موانع*توسعه*

تعاونی*های*ورزشی*در*جمهوری*اسالمی*ایران"*است.*در*این*پژوهش،*نگارندگان*از*طریق*مصاحبه*

با*35*خبره*حوزه*تعاون*و*ورزش*به*این*نتیجه*رسیدند*که*19*مانع*عمده*فعالیت*باشگاه*های*ورزشی*

در*قالب*تعاونی*وجود*دارد*که*از*جمله*مهمترین*آن*ها*می*توان*به*نارسایی*و*تناقضات*قانون*تعاون*

کشور،*تداخل*وظایف*وزارت*تعاون*با*وظایف*اتحادیه*ها،*نبود*تعریف*مشخص*از*باشگاه*تعاونی*

در*قانون،*فقدان*فرهنگ*تعاون*محور*و*مهمتر*از*همه*بی*توجهی*نسبی*تعاونی*ها*به*مقوله*سود*در*

مقایسه*با*بخش*خصوصی*اشاره*کرد*)علی*دوست*قهفرخی،*جاللی*فراهانی،*و*نادران،*1390(.*

1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fan-owned_sports_teams

توصیه های سیاستی 

به*طور*کلی،*تنها*تعدادی*بسیاری*کمی*از*باشگاه*های*دنیا*به*شکل*کامل*به*مانند*یک*تعاونی*

اداره*می*شوند*)از*جذب*سرمایه*تا*اداره*دموکراتیک*آن(*که*عموماً*باشگاه*های*ناشناخته*ای*هستند.*

در*لیگ*برتر*فوتبال*انگلستان*و*یا*در*ایتالیا*باشگاه*های*معتبر*به*صورت*تعاونی*اداره*نمی*شوند.*در*

آسیا*نیز*مسأله*به*همین*شکل*است.*تنها*در*دو*کشور*الگوی*هوادار*مالکی*اتخاذ*شده*که*عیناً*تعاونی*

محسوب*نمی*شوند.*نخست*در*اسپانیا*است*که*در*آن*کشور*نیز*بجز*چهار*کشور*مابقی*باشگاه*ها*به*

صورت*خصوصی*اداره*می*شوند.*چهار*باشگاه*دیگر*اّما*الگوی*موفقی*از*هوادار-مالکی*داشته*اند.*این*

چهار*باشگاه*به*لحاظ*حقوقی*اتحادیه*محسوب*می*شوند*و*به*صورت*اتحادیه*در*اسپانیا*ثبت*شده*اند.*

الگوی*موفق*دوم*نیز*آلمان*است*که*بجز*چند*باشگاه،*مابقی*بر*اساس*قانون*1+50*عمل*می*کنند.*در*

این*الگو*نیز*حق*رأی*بیشتر*در*اختیار*هوادران*است*نه*در*اختیار*شرکت*های*بزرگ*یا*ثروتمندان.*

برخی*از*این*باشگاه*سهام*خود*را*در*بورس*عرضه*می*کنند*و*برخی*دیگر*خیر.*بنابراین*تنها*همین*

دو*الگو*موفق*باشگاه*داری*نزدیک*به*تعاونی*در*دنیا*وجود*دارد*که*هر*یک*اقتضائات*خاص*خود*را*

داشته*اند.*حال*چنانچه*بخواهیم*با*تجربه*از*الگوی*اسپانیا*و*آلمان*در*ایران*عمل*کنیم،*راه*حل*های*زیر*

برای*شروع*بحث*قابل*تأمل*به*نظر*می*رسد:*

الف(*ایجاد*زمینه*های*الزم*برای*اتحادیه*های*مالک-هوادار*به*منظور*مشارکت*هواداران*و*توسعه*

کنش*گری*آنان*در*مشارکت*پیرامون*مدیریت*باشگاه*بدین*صورت*که*اتحادیه*از*هواداران*یک*

باشگاه*به*وجود*آید*و*هواداران*حق*عضویت*سالیانه*پرداخت*نمایند*و*در*انتخاب*مدیر*و*مدیران*

باشگاه*نقش*مستقیم*ایفا*کنند.*بدیهی*است*حق*عضویت*نمی*تواند*تنها*منبع*مالی*باشگاه*باشد*و*

پرداخت*حق*عضویت*توسط*هواداران*تنها*برخی*هزینه*های*مدیریتی*و*حمایتی*از*خود*اتحادیه*

هواداران*را*پوشش*می*دهد.*اّما*این*قابلیت*برای*باشگاه*های*پرهوادار*وجود*دارد*که*مدیران*منصوب*

از*طریق*ظرفیت**هواداری*باشگاه*مثل*فروش*بلیط*استادیوم،*فروش*پیراهن*تیم*و*سایر*اقالم*مرتبط*
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با*نام*تجاری*باشگاه*و*یا*از*طریق*درآمدهای*حاصل*از*حق*پخش*تلویزیونی*)که*بی*شک*باید*برای*

آن*در*ایران*راه*حلی*اندیشیده*شود(*می*تواند*هزینه*های*باشگاه*پر*طرفدار*را*تأمین*کنند.*الزم*به*ذکر*

است*که*الگوی*اول*تنها*برای*باشگاه*های*پرهوادار*مثل*استقالل*و*پرسپولیس*و*تراکتورسازی*توصیه*

می*شود.*

ب(*تصویب*قانون*متناسب*پیرامون*نحوه*مالکیت*باشگاه*ها*)به*طور*مثال*قانون*1+50(*و*الزام*

باشگاه*ها*به*عرضه*سهامشان*که*بایستی*توسط*فدراسیون*فوتبال*ایران*وضع*گردد.*در*این*راستا،*به*

مانند*آلمان*می*توان*باشگاه*هایی*که*پیشتر*توسط*بخش*خصوصی*خریداری*شده*اند،*استثنا*شوند.*این*

الگو*نیز**برای*باشگاه*های*دسته*دوم*و*سوم*ایران*توصیه*نمی*شود؛*مگر*آن*که*باشگاهی*در*این*رابطه*

داوطلب*باشد.*مدل*باشگاه*داری*آلمانی*می*تواند*تهدیدات*مربوط*به*اعتراضات*امنیتی*نسبت*به*نحوه*

باشگاه*داری*دو*باشگاه*پرطرفدار*تهران*را*نیز*کاهش*دهد.*البته*الگوی*اول*تجربه*موفق*تری*است.***
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پیوست یک: سیستم مالی باشگاه بارسلونا )مواد 64 تا 67 اساسنامه باشگاه(

ماده 64 حساب های ساالنه

حساب*های*ساالنه*ای*که*توسط*هیئت*مدیره*به*مجمع*ارائه*خواهد*شد*شامل*موارد*زیر*می*شود:

ترازنامه*و*صورت*سود*و*زیان،*به*نحوی*که*به*شکل*شفاف*وضعیت*مالی*و*منابع*سرمایه***

باشگاه*را*تشریح*نماید.

گزارش*مالی*برای*سال*مالی*مربوطه*که*تغییرات*یا*رویدادهای*معنادار*در*رابطه*با*بودجه***

باشگاه*را*تشریح*نماید.

ماده 65 حسابرسی

حساب*های*ساالنه*ذکر*شده*در*ماده*پیشین،*توسط*حسابرسان*خبره*که*توسط*هیئت*مدیره*

انتخاب*شده*اند،*بازنگری*و*حسابرسی*می*شود.*همچنین*حسابرسی*می*تواند*در*مورد*کل*یا*بخشی*

از*حساب*های*ساالنه،*بسته*به*درخواست*شخصی*که*به*لحاظ*قانونی*حق*ثبت*چنین*درخواستی*

را*دارد*و*البته*با*تقبل*هزینه*حسابرسی*توسط*این*فرد،*صورت*پذیرد.*

تمامی*حسابرسانی*که*ذیل*این*ماده*قرار*می*گیرند*به*مجمع*عمومی*معرفی*خواهند*شد.

ماده 66 حق کنار گذاشتن اعضای هیئت مدیره

هیئت*مدیره*توانایی*کامل*برای*مدیریت*مالی*باشگاه*را*تحت*محدودیت*به*ثبت*رسیده*در*

مقررات*اجرایی*و*قوانین*ذیل*این*اساسنامه*که*ذکر*خواهد*شد،*را*داراست:

الف(*هیئت*مدیره*نمی*تواند*بیش*از*20*درصد*کل*بودجه*را*به*هزینه*های*عملیاتی*تخصیص*

دهد،*چه*ان*میزان*به*واسطه*درآمدهای*پیش*بینی*نشده*در*بودجه*در*دسترس*باشد،*چه*درآمدها*

فراتر*از*انتظار*محقق*شود.

ب(*هیئت*مدیره*می*تواند*پولی*را*در*فرم*اعتبار*یا*وام*و*یا*با*انتشار*اوراق*بدهی*قابل*انتقال،*تا*

سقف*10*درصد*درآمد*ساالنه*پیش*بینی*شده*در*بودجه،*به*فردی*مشخص*انتقال*دهد.

ج(*هیئت*مدیره*می*تواند*با*انتشار*اوراق*بدهی*قابل*انتقال*و*یا*با*وام*دهی*مشروط*به*اینکه*

مقدار*پول*تخصیصی*بیش*از*10*درصد*درآمد*پیش*بینی*شده*در*بودجه*نباشد،*کسب*درآمد*نماید.

الزم*است*هیئت*مدیره*به*منظور*افزایش*این*سقف،*موافقت*مجمع*عمومی*را*که*در*مورد*)الف(*

با*آرای*اکثریت*و*در*موارد*)ب(*و*)ج(*با*آرای*دو*سوم*حاضران*در*مجمع*حاصل*می*شود،*کسب*

نماید.*در*هر*دو*حالت*بایستی*گزارشی*توسط*کمیسیون*مالی*نیز*تهیه*شود.

ماده 67 تراز دارایی خالص

هیئت*مدیره*مؤظف*به*حفظ*دارایی*های*خالص*باشگاه*است*و*در*این*رابطه*بایستی*تمام*

تالشش*را*به*منظور*مدیریت*این*دارایی*ها*که*بدون*استثناء*در*حساب*های*ساالنه*ارائه*شده*به*

مجمع*انعکاس*خواهد*یافت،*به*کار*گیرد*و*تراز*دارایی*خالص*مثبتی*را*پس*از*کسر*مالیات*به*مجمع*

ارائه*نماید.*در*مقابل*اگر*اسناد*مالی*نشانگر*زیانی*باشد*که*مورد*تأیید*مجمع*عمومی*نیز*قرار*گیرد،*

هیئت*مدیره*بایستی*مقدار*زیانی*که*به*واسطه*نتایج*عملکردشان*در*دو*سال*اخیر*حاصل*شده*را*

جبران*نمایند.

به*همین*ترتیب*هیئت*مدیره*باید*تمام*تالشش*را*برای*مدیریت*باشگاه*به*نحوی*که*بدهی*

خالص*هرگز*بیشتر*از*دو*برابر*EBITDA*)درآمدها*پیش*از*کسر*بهره،*مالیات*ها*و*استهالک(*نشود،*

به*کار*گیرد.*در*مقابل*اگر*نسبت*بدهی*به*واسطه*تسویه*حساب*های*مالی*سال*گذشته،*به*باالتر*از*

مقدار*یاد*شده*برسد*و*مجمع*نیز*آن*را*تأیید*نماید،*هیئت*مدیره*مؤظف*است*تراز*دارایی*خالص*را*

در*دو*سال*آتی*برای*دستیابی*به*نسبت*بدهی*قابل*قبول،*مجدداً*برقرار*نماید.*انطباق*با*این*نسبت*

باید*به*صراحت*در*گزارش*حسابرسی*ساالنه*باشگاه*تأیید*شود.
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اگر*در*این*بین*تحت*هر*شرایطی*تغییری*در*هیئت*مدیره*اتفاق*افتد،*هیئت*مدیره*جدیدی*که*

قدرت*اجرایی*را*در*دست*دارد*مقید*به*اجرای*تمام*اهداف*خواهد*بود.

عدم*رعایت*آشکار*هر*یک*از*دو*قانون*مندرج*در*این*ماده*به*دلیل*گذشت*دو*سال*مالی*از*زمانی*

که*اولین*عدم*انطباق*اتفاق*افتاده،*بدون*اینکه*موجودی*خالص*مورد*نظر*حاصل*شود،*در*هر*یک*

از*دو*شرایط،*می*تواند*دلیل*انحالل*فوری*و*پیش*از*موعد*هیئت*مدیره*باشد،*که*توسط*کمیسیون*

مدیریت*جایگزین*خواهد*شد،*به*شکلی*که*ترکیب،*عملکرد*و*صالحیت*های*آن*مواردی*خواهد*

بود*که*در*ماده*35.4*شرح*داده*شده*است.

برای*محاسبه*تراز*دارایی*خالص*مورد*اشاره*در*این*ماده*نسبت*به*بدهی*کل،*بخش*های*مربوط*

به*تأمین*مالی*پروژه*های*سرمایه*گذاری*فوق*العاده*در*امالک*مورد*استفاده*باشگاه*به*منظور*تمرینات*

ورزشی*و*فعالیت*های*معمول،*لحاظ*نخواهد*شد*و*در*این*حالت،*پروژه*های*مذکور،*موضوع*یک*

برنامه*تأمین*مالی*مستقل*و*خاص*خواهد*بود.


