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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در فوتبال
حرفهای جمهوری اسالمی ایران بود .با توجه به هدف اصلی پژوهش ،روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود .به این منظور ،با انجام
مصاحبههای کیفی با خبرگان و متخصصان امر ،مهمترین موانع حقوقی و قانونی موجود در مسیر پیادهسازی سیاستهای کلی اصل
 44قانون اساسی ،در فوتبال حرفهای کشور شناسایی شد .در پژوهش حاضر ،نمونهگیری از افرادی انجام گرفت که مربوطترین دادهها
را ،دربارة موضوع پژوهش فراهم میکردند .در پژوهش حاضر از نظرهای  26نفر از افراد ،در قالب  35مصاحبه استفاده شد و زمانیکه
موضوع بهحد اشباع نظری رسید ،فرایند جمعآوری یافتهها پایان یافت .مطابق با مبانی پژوهشهای کیفی ،تحلیل یافتهها همزمان با
جمعآوری دادهها انجام گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد ،مهمترین موانع حقوقی و قانونی مؤثر در اجرای سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساسی عبارت بودند از :جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصیسازی؛ تغییرات مکرر در قوانین تصویبشده؛ وجود
مشکالت قانونی در خصوص قوانینی چون حق پخش تلویزیونی و حقوق مالکیت معنوی (کپیرایت)؛ وجود برخی اشکاالت و نواقص
در قوانین و مقررات مربوط مانند قانون کار ،قانون مالیات و قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قدیمی بودن قانون تأسیس و ادارة وزارت
ورزش (سازمان تربیت بدنی) و باشگاههای ورزشی؛ تعدد مراجع تصمیمگیری در زمینة خصوصیسازی و واگذاری باشگاههای حرفهای؛
ناهماهنگی و همسو نبودن مقررات و سیاستهای اجرایی؛ کمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرایندهای اجرایی سیاستهای
کلی اصل 44؛ نامشخص بودن وضعیت مالکیتی بسیاری از باشگاهها از منظر حقوقی؛ وجود مشکالت حقوقی در ثبت قراردادها و
کمکاری دولت و وزارت ورزش در ارائة الیحههای مؤثر و کارامد.
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اقتصاد ،باشگاه ،حقوق ،خصوصیسازی ،سیاست ،فوتبال.
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مقدمه
حوادث و وقایع دنیای حاضر نشان میدهند که امروزه ورزش بهطور اجتنابناپذیری با سیاست پیوند
خورده است .ورزش ،از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از عرصههای بسیار مهمی است که
حکومتها ،افراد و سازمانهای بینالمللی با آگاهی کامل از ابعاد سیاسی -اجتماعی آن ،همواره تمایل
داشته اند تا از آن برای دستیابی به اهداف موردنظر خود بهرهبرداری کنند .تمایل افکار عمومی جهان به
کسب اخبار و اطالعات مربوط به رویدادهای ورزشی از یک سو و انعکاس گستردة وقایع ورزشی از طریق
رسانههای جمعی از سوی دیگر ،موجب شده است که قلمرو ورزش و سیاست روزبهروز به هم نزدیکتر
شوند ،بهطوریکه عرصة ورزش از دنیای سیاست و جدایی آن از بازیهای سیاسی ،دیگر امری ساده بهنظر
نمیرسد .اکنون آشکارا شاهد تأثیر تنشها و بحرانهای بینالمللی و ملی بر ورزش هستیم و میبینیم که
عرصة ورزش بهتدریج به محلی برای رقابتها و رویاروییهای کشورها و افراد سیاسی تبدیل شده است،
چنانکه در سیاستگذاریهای بینالمللی و ملی بهصورت هدف مهمی درآمده و نقش بسیار بااهمیتی را به
خود اختصاص داده است .حتی تعدادی از حکومتها از آن بهعنوان ابزار اعمال فشار بر سایر کشورها
استفاده میکنند ،به ویژه اینکه استفاده از آن نسبتاً سهل و فاقد خطرهای معمول و رایج در رویارویهای
بین کشورهاست (.)1
ورزش میتواند محیط خوبی را برای فعالیت سیاستمداران فراهم سازد .ورزشی که دارای بیش از سه
میلیارد طرفدار است و ملتهای گوناگون را در یک زمان خاص به تماشای خود میکشاند ،بیشک بدون
دخالت سیاست اداره و کنترل نمیشود .بهدلیل همین عالقهای که تودهها به ورزش دارند و نیز بهدلیل
شرایط خاص سیاسی و اجتماعی کشور ،نگاه مسئوالن و متصدیان امر به ورزش حرفهای و بهخصوص
فوتبال نگاه امنیتی است .وجود برخی درگیریهای سیاسی در داخل و سوءاستفادة برخی جریانهای
سیاسی داخلی و خارجی از آنها و احتمال سوءاستفاده از محیط پرطرفدار و گستردة ورزش سبب شده
است که مسئوالن و متصدیان امور از واگذاری یا خصوصیسازی باشگاههای ورزشی (بهخصوص باشگاههای
پرطرفدار استقالل و پرسپولیس) واهمه داشته باشند (.)2
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) بهشدت دولتها را از دخالت در امور فوتبال منع کرده و با وضع
قوانینی خاص انجام هر گونه فعالیت سیاسی یا حتی مذهبی از طریق ورزش را قدغن اعالم کرده است.
اخباری که گاهی از گوشه و کنار جهان در خصوص محرومیت ورزشکاران یا کشورهای مختلف به گوش
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می رسد ،مؤید همین مطلب است .با این حال ،وجود نگاه امنیتی به محیطهای ورزشی کماکان از دالیل
مؤثر در عدم واگذاری باشگاههای ورزشی به بخش خصوصی است (.)3
ورزش بهدلیل دارا بودن قدرت شکل دادن جماعات ،قدرت رسانهای ،پرورش نخبگان و قهرمانان و
برخورداری از خودتوانی ،دارا بودن تشکیالت و سازماندهی و سازمان جهانی بیرون از نهادهای قدرت و
همچنین ،مشارکتپذیری و عقلگرا بودن و توزیعپذیر بودن ،پدیدهای است که همواره میتواند اثر مؤثری
در نظامهای سیاسی داشته باشد .هر نظام سیاسی بهتبع ایدئولوژی و استراتژیهای برگرفته از نگاه
ایدئولوژیک ،رویکرد خاصی به ورزش دارد .حکومتهای دموکراتیک ورزش را بهصورت انجمنی و هیأت و
فدراسیونی اداره میکنند .رژیمهای اخالقگرا به بٌعد تربیتی ورزش اهمیت میدهند و خالصه نگاه به
ورزش تحت تأثیر تفکران سیاسی حاکم بر جامعه میتواند شکل و سازمان خاص خود را داشته باشد (.)4
فوتبال دارای ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی گستردهای است و فدراسیون فوتبال و
باشگاهها بهعنوان مهمترین بخش این صنعت نقش خطیری در کلیة ابعاد ذکرشده دارند ،پرواضح است
که مسائل و مشکالتی که این صنعت در طی سالهای گذشته و بهخصوص سالهای اخیر با آنها روبهرو
بوده موجب تضعیف آن و عدم دستیابی به اهداف موردنظر در این صنعت شده است (.)5
در حال حاضر ،بحث خصوصی سازی در تمام صنایع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش نیز از این
مقوله مستثنا نیست .در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاهها تغییر کرده و به مدد تجاری
شدن باشگاهها صنعت ورزش رونق شایان توجهی به خود گرفته است .در کشورهای پیشرفته ارزش افزودة
صنعت ورزش بخش زیادی از محصول ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد،
اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی ایفا میکند (.)6 ،7
یکی از راههایی که برای غلبه بر مشکالت بخش عمومی پیشنهاد شده و بهصورت گسترده طرفدار
پیدا کرده ،واگذاری به بخش خصوصی است ( .)8بخش خصوصی ورزش میتواند نقش مؤثری در توسعة
ورزش همگانی ،قهرمانی و همچنین اهدافی مانند اشتغالزایی و افزایش بهرهوری از اماکن و تجهیزات
ورزشی داشته باشد ( .)9همچنین ،مطابق با قانون برنامة چهارم توسعه تا پایان برنامه (سال  )1388باید
تمامی فعالیتهای اجرایی تأمین منابع ورزش حرفهای به بخشهای غیردولتی واگذار میشد .ولی مروری
بر نوع مالکیت باشگاههای حرفهای ایران حاکی از تصدیگری بسیار باالی دولت در باشگاهداری حرفهای
است (.)10
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بررسی شواهد تجربی در خصوص موضوع خصوصیسازی حاکی از این است که خصوصیسازی به
بهبود سطح عملکرد شرکتها منجر میشود ( .)11با این حال ،محققان نشان دادند ،عواملی که بر عملکرد
پس از خصوصیسازی تأثیر می گذارد ،در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه متفاوت است ( .)12در
همین زمینه ،پژوهشگران با بررسی موضوع ،عنوان کردند که اصالحات اقتصادی و اثربخشی مالکیت
شرکتی ،دو عامل کلیدی در تغییر عملکرد شرکتهای خصوصی شدهاند ( .)13همچنین ،تجربة کشورهای
مورد مطالعه حاکی از آن است که اگر خصوصیسازی پس از مطالعات جامع و براساس برنامهریزی دقیق
انجام نگیرد و بسترهای الزم برای اجرای آن فراهم نشود و بر فرایند آن در حین و پس از آن نظارت نشود،
اجرای آن جز توسعة بیعدالتی و بروز نارضایتی عمومی ثمری نخواهد داشت (.)14
خصوصیسازی از ریشههای دموکراسی بهشمار میآید و مفهومی اجتماعی است .اگر جامعه بزرگتر
از دولت باشد ،آنگاه میتوان اعالم کرد که خصوصیسازی میتواند پیشرفت کند .از سوی دیگر ،در هر
جایی که یک دولت قوی وجود دارد ،بخش خصوصی دچار ضعف خواهد شد .همچنین ،بهعلت بزرگ بودن
دولت در خاورمیانه ،فضای بسیار اندکی برای انتخاب فردی باقی میماند و هیچ نشانهای از آزادی عمل
فردی در خاورمیانه مشاهده نمیشود؛ در نتیجه ،ما دارای جوامع ضعیف ولی دولتهای قوی خواهیم بود.
بنابراین ،شواهد حاکی از آن اند که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی همچون ایران ،قدرت اقتصادی در
دست دولت متمرکز است و فضای بسیار اندکی برای حضور فعاالن اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جامعه
در خارج از سیستمهای دولتی وجود دارد (.)15
عالوهبر موارد کلی باال ،در کشورهای دارای بخش خصوصی ناسالم و توسعهنیافته که خود نیازمند
حمایت دولت است ،کارایی تعریفشده با رویکرد شناختهشدة آن سازگاری ندارد .بنابراین اگرچه
خصوصیسازی سیاستی بوده که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته با تدارک مقدمات الزم با موفقیت
همراه بوده است ،باید این نکته را در نظر داشت که چنانچه شروط و پیشنیازهای الزم برای آن فراهم
نباشد ،تصمیم برای خصوصیسازی آثار مطلوبی بر اقتصاد کشور بر جای نمیگذارد .برای نمونه ،در آفریقا
برنامههای خصوصیسازی بهعلت فقدان زیربنای مالی الزم و ناتوانی بخش خصوصی ،با دشواریهای زیادی
روبهرو شد .در کشورهایی چون کنیا ،جامائیکا و پرو نیز نبود حمایت الزم از سوی دولت و تکیه این کشورها
به حمایتهای خارجی از جمله دالیل و موانع ناکامی خصوصیسازی بوده است (.)16
ارتباط باشگاههای ورزشی با مراجع دولتی موضوعی است که هنوز در بعضی کشورها بهصورت روشن
و مشخص تعریف نشده است .بنابراین در بسیاری موارد این موضوع بهصورت معضلی اجتماعی نمود
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مییابد و هزینههای زیادی را نیز به خود معطوف میکند ( .)17به هر حال دولتها بنا به دالیل مختلف
تمایل دارند تا در امور ورزشی وارد شوند .جکسون( )19981با انجام مطالعاتی بیان میدارد که نگرش
دولتها به ورزش و باشگاههای ورزشی میتواند از حمایت فعاالنه تا نادیده گرفتن آن در نوسان باشد.
همچنین وی بیان داشته است که بهطور کلی دولتها با اهداف زیر در امور ورزشی وارد میشوند:


تشویق جوانان به مشارکت در فعالیتهای ارزشمند اجتماعی؛



ارتقای سالمت جامعه؛



بهبود وضعیت آموزش ،رشد شخصی و گسترش مشارکت عمومی؛



گسترش و تعمیم آداب اجتماعی و فرهنگی در عرصة عمومی؛



کسب اعتبار ملی و بینالمللی؛



ایجاد تعامل بین مردم و دولت (.)18

موارد مذکور همگی میتوانند دالیلی مهم برای توجیه حضور و مداخلة دولتها در ورزش باشد.
باشگاهها ی ورزشی نیز به دالیل مختلف نیاز مبرم به حمایت دولت دارند ،ولی مسئلة بااهمیت این است
که رابطة دولت و باشگاه باید بهطور روشن و صریح تعریف و تبیین شود ( .)19گذشته از نوع باشگاهداری،
نگاهی به حرفهای شدن ورزش در کشور نشان میدهد شروع این حرکت بدون مطالعات و اساس علمی و
تجربی بوده و اصوالً بنای آن غیرتخصصی گذاشته شده است که علت آن را میتوان در ناکافی بودن ضوابط
و مقررات قانونی موجود جستوجو کرد ( .)17به بیان دیگر در حال حاضر بیشتر باشگاههای فوتبال کشور
در اختیار سازمانها و دستگاههایی هستند که دارای شرکتهای صنعتی و کارخانههای تولیدی میباشند.
با توجه به اینکه سرمایهگذاری در این بخش دولتی است ،همانند بسیاری از اموری که توسط دولت انجام
میگیرد ،پرهزینه است و رقابت چندانی نیز میان باشگاهها وجود ندارد ( .)5عالوهبر آن دولتی بودن
باشگاههای فوتبال کشور توان رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده ،موجب تضعیف باشگاههای خصوصی
و در نتیجه صدمه خوردن فوتبال حرفهای کشور شده است (.)20
از سوی دیگر فوتبال ما میکوشد تا با معیارهای حرفهای تطابق یابد و از لحاظ مالی ،اجرایی و
تشکیالتی همان چیزی باشد که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا( )AFC2میخواهند ،این در حالی است
که یکی از قوانین فیفا و اصول حرفه ای ورزش در جهان مالکیت و ادارة دولتی باشگاههای حرفهای از
1 . Jackson
2. Asian Football Confederation
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جمله فوتبال امری غیرقانونی است ( .)21کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با تأکید بر خصوصیسازی فوتبال
ایران ،این موضوع را یکی از شرایط افزایش سهمیة کشورها در فصل  2009-2010مسابقات لیگ قهرمانان
آسیا دانسته بود ( .)20بنابراین انجام تحقیق حاضر میتواند در دستیابی فوتبال ایران به اهداف موردنظر
این دو سازمان و تطابق با شرایط بینالمللی کمک کند.
دلدار و همکاران ( )1392ضمن شناسایی و رتبهبندی موانع سیاسی و حقوقی خصوصیسازی
باشگاههای حرفهای فوتبال کشور نشان دادند ،نبود شبکههای تلویزیونی خصوصی در زمینة پوشش
مسابقات فوتبال حرفهای کشور ،انحصاری بودن پوشش رادیوتلویزیونی مسابقات و رویدادهای فوتبال
حرفهای کشور و مالکیت دولتی بسیاری از نهادها و سازمانهای ورزشی ،مهمترین موانع موجود بر سر راه
خصوصیسازی در باشگاههای حرفهای فوتبال کشورند .افزایش کارایی و اثربخشی ،بهبود مدیریت ،بهدست
آوردن نتایج مطلوب و افزایش اعتبار باشگاه ،از موارد مهمی است که همواره مورد توجه عالقهمندان فوتبال
بوده و مشکالت فرهنگی اجتماعی در راه خصوصیسازی باشگاهها مانع دستیابی به اهداف مذکور شده و
بنابراین رفع موانع فرهنگی اجتماعی موجود از گامهای ضروری در این زمینه است (.)3
یافتههای پژوهش جاللی فراهانی و علیدوست قهفرخی ( 21 ،)1392مانع مهم را در راستای اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی نشان دادند که میتوان این موانع را در دو دستة کلی با عنوان
«موانع اقتصادی و مالی و موانع سرمایهگذاری و حمایت مالی» طبقهبندی کرد .مهمترین موانع
شناساییشده در این زمینه عبارت بودند از :بیثباتی در سیاستهای پولی و مالی کشور ،عدم مشارکت
سرمایه گذاران خارجی در بازارهای سرمایه داخل ،مالکیت دولتی بسیاری از صنایع ،کارخانهها ،نهادها و
سازمانهای ورزشی و غیرورزشی ،پایین بودن سرانة درآمد ملی در کشور ،فقدان امنیت اقتصادی و ریسک
باالی سرمایهگذاری در ورزش حرفهای ،عدم تخصیص حق پخش تلویزیونی مناسب به باشگاهها ،وجود
رقابت ناعادالنه بین باشگاههای دولتی و باشگاههای خصوصی ،ساختار بلیتفروشی متمرکز در سازمان
لیگ حرفهای ،عدم شفافسازی اطالعات مالی و اقتصادی باشگاهها ،سازمان لیگ و فدراسیون (.)22
همچنین ،یافتههای پژوهش علیدوست قهفرخی و همکاران ( ،)1392در بررسی و تحلیل موانع
فرهنگی و اجتماعی مؤثر در پیادهسازی سیاستهای کلی اصل  44در ورزش حرفهای نشان داد ،مهمترین
موانع عبارتاند از :مخالفت برخی متخصصان و کارشناسان با مباحث خصوصیسازی ،وجود ریشههای
تاریخی و سابقة  80سالة اقتصاد دولتی ،نگاه مالکیتی دولت به شرکتها و صنایع زیردست ،وجود ابهام
در واگذار ی و ترس از تغییر در مدیران و مسئوالن باشگاههای ورزشی ،عدم تمایل مسئوالن و مدیران
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دولتی به کاهش حیطة نظارت یا مدیریت آنها ،عدم شناخت فرهنگ ورزش حرفهای در بین مسئوالن و
مدیران باشگاههای ورزشی ،عدم اعتقاد برخی مسئوالن و دولتمردان به اثربخشی و کارایی بخش خصوصی
در ورزش ،عدم نگرش و اعتقاد به ورزش بهعنوان مقولهای اقتصادی و انتظار کارکردهای فرهنگی و تربیتی
از باشگاههای حرفهای (.)23
در همین زمینه کین )2009(1نیز ،ضمن اشاره به مشکالت عدیدة مالی باشگاهها و افزایش روزافزون
بدهیها در لیگ فوتبال انگلستان ،برای رفع این مشکالت پیشنهادهایی را ارائه میکند که مهمترین آنها
انتخاب فرد یا افراد مناسب و شایسته بهعنوان مالک باشگاه است .وی حتی دقت در انتخاب مدیر باشگاه
را بهعنوان راهحلی برای رفع این مشکالت پیشنهاد میکند (.)24
همزمان با ورود باشگاهها به عرصة تجارت ،گرایش صاحبان سرمایه به سرمایهگذاری در این صنعت
پررونق ،شدت و شتاب بیشتری میگیرد .در چنین وضعیتی ،استفاده از روشهای نوین ،حرفهای و مطمئن
در ادارة باشگاهها و رعایت حقوق سرمایهگذاران بیشازپیش اجتنابناپذیر شده است .اما این موضوع باید
با توجه به تجربة دیگر کشورها و آشنایی با نحوة مالکیت ،مدیریت ،نظارت ،کیفیت عملکرد مالی باشگاههای
ورزشی و نیز شناخت وضعیت حاکم بر سیستم ورزش کشور بهدقت بررسی شود .استفاده از این روشها
و اتخاذ تدابیر ویژه در مورد افزایش درآمد و کاهش هزینههای باشگاهها ،چشمانداز مثبتی از صنعت ورزش
در آینده را نوید میدهد .بنابراین برای تحقق آن باید کارهای زیربنایی برای اجرایی شدن اصل  44و
خصوصیسازی باشگاههای حرفهای صورت گیرد.
مسئله و موضوع این پژوهش بیانگر وضعیت و مشکالتی است که در سالیان گذشته در سیستم اقتصادی
کشور و بهتبع آن سیستم ورزش کشور بهویژه در بخش فوتبال حرفهای احساس میشود و آن عدم پیادهسازی
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،در خصوص مسائل اقتصادی فوتبال کشور است .محقق درصدد تحلیل
موانع حقوقی ایجادشده در این مسیر است .بررسیها نشان میدهد ،پژوهش یا مطالعاتی دربارة موانع پیادهسازی
اصل  44قانون اساسی در فوتبال حرفهای کشور انجام نگرفته و معدود پژوهشهای مربوط نیز تنها حوزههایی
خاص از بحث خصوصیسازی را پوشش دادهاند.

1. Keen, MP. A.
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روششناسی پژوهش
با توجه به هدف اصلی پژوهش ،روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود .پژوهش کیفی نوعی پژوهش است که
یافتههایی را بهدست میدهد که با شیوههایی غیر از روشهای آماری یا هر گونه کمی شدن کسب شدهاند
( .)25به بیان دیگر ،دادهها در پژوهش کیفی بهصورت واژه (و نه بهصورت ارقام) به توصیف موضوع
میپردازند (.)26
برای اجرای پژوهش ،ابتدا از طریق رجوع به اطالعات موجود در پایگاههای اینترنتی ،کتابها ،مجالت و
نشریات مختلف ،مبانی نظری و پیشینة موضوع بررسی شد .سپس با انجام مصاحبههای کیفی با خبرگان و
متخصصان امر ،مهمترین موانع حقوقی اثرگذار بر اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در ورزش
حرفهای کشور ،شناسایی شد .شایان توضیح است که با توجه به مبانی نظری پژوهشهای کیفی ،همزمان با
انجام مصاحبهها تحلیل و کدگذاری آنها نیز انجام گرفت ،بهطوریکه تحلیل هر مصاحبه بههمراه یافتههای قبلی،
بهعنوان راهنمای مصاحبه و معیاری برای انتخاب افراد بعدی بود .انجام مصاحبههای کیفی تا حد رسیدن به
اشباع نظری ادامه پیدا کرد .آنگاه موانع شناساییشده در قالب مؤلفههایی دستهبندی شده و بهطور مجزا ارائه
شدند .در مرحلة بعد ،نظرها و راهکارهای افراد نمونه در این خصوص بهطور جامع و کامل گردآوری و دستهبندی
شد و در نهایت نیز ،تجزیهوتحلیل بر روی یافتهها انجام گرفت.
جامعة آماری پژوهش استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور در زمینة مدیریت ورزشی و اقتصاد؛
بههمراه کلیة مدیران ارشد وزارت ورزش و کمیتة ملی المپیک ،رؤسای فدراسیونها و مدیران عامل باشگاههای
ورزشی ،اعضای کمیسیونهای اقتصادی و ورزش در مجلس شورای اسالمی در دورة زمانی برنامة پنجسالة پنجم
بود که حدود  150نفر را شامل میشد .همچنین ،بهمنظور دریافت نظرهای خبرگان و متخصصان ،از افراد
شناختهشده و صاحبنام در عرصههای خصوصیسازی و همچنین باشگاهداری خصوصی استفاده شد.
براساس مطالعات و بررسیهای صورتگرفته ،نمونهگیری از افرادی انجام گرفت که بیشترین فرصت را
برای گردآوری مربوطترین دادهها دربارة پدیدة تحت مطالعه فراهم میکردند .در انتخاب افراد برای انجام
مصاحبه ،ابتدا تیم پژوهش حدود  45نفر از افرادی را که تصور میشد در زمینة موضوع پژوهش صاحبنظر
و خبره بودند شناسایی کرده و اقدام به انجام مصاحبه کرد .زمانیکه موضوع بهحد اشباع نظری رسید،
فرایند انجام مصاحبه و جمعآوری دادهها پایان یافت .در منابع علمی انجام  12تا  18مصاحبه را برای
رسیدن به اشباع نظری کافی میدانند؛ با این حال ،محققان برای اطمینان از رسیدن به اشباع نظری 35
مصاحبه را با  26نفر انجام دادند (برخی افراد ،بهدلیل کمبود وقت در مصاحبة اول یا برای کسب اطالعات
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بیشتر در خصوص موارد جدیدی که محقق به آنها میرسید ،بیش از یکبار مورد مصاحبه قرار گرفتند).
جدول  ،1تنوع و تعداد افراد مصاحبهشده را به تفکیک جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی ،نشان میدهد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش استقرای منطقی ،بهمنظور مفهومسازی و نظریهپردازی استفاده شد .این
فرایند بدین ترتیب بود .1 :اجرا و ویرایش مصاحبهها .2 ،کدگذاری نظرها .3 ،طبقهبندی نظرها در گروههای
مفهومی یکسان .4 ،تفسیر مفاهیم برآمده از پژوهش .5 ،ترکیب مفاهیم و نتیجهگیری ،و  .6مقایسة نتایج با
نتایج سایر مطالعات (.)27
جدول  .1تنوع و تعداد افراد مصاحبه شده به تفکیک جايگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی
تعداد

تعداد

افراد

مصاحبه

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقالب فرهنگی

 3نفر

 4مصاحبه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی

 4نفر

 8مصاحبه

اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه در رشتة مدیریت ورزشی

 4نفر

 6مصاحبه

اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه در رشتة اقتصاد

 4نفر

 4مصاحبه

رؤسا ،دبیران و اعضای هیأت رئیسة فدراسیونهای ورزشی

 3نفر

 5مصاحبه

رؤسا ،معاونان و مدیران ارشد وزارت ورزش و کمیتة ملی المپیک

 4نفر

 4مصاحبه

مدیران عامل باشگاههای حرفهای خصوصی و دولتی

 4نفر

 4مصاحبه

مجموع

 26نفر

 35مصاحبه

جايگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی

یافتههای پژوهش
پس از مصاحبه با خبرگان و متخصصان و تجزیهوتحلیل آنها ،موانع حقوقی اثرگذار بر اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در فوتبال حرفهای کشور شناسایی و دستهبندی شدند .در
این مرحله 18 ،مانع شناسایی شد .سپس مواردی که اجماع کمتری روی آنها بود حذف ،و در
مجموع  13مانع که در بیشتر مصاحبهها بر آنها تأکید شده بود و متخصصان اتفاقنظر بیشتری بر
آنها داشتند ،بهعنوان مهمترین موانع حقوقی انتخاب شد که در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  .2موانع حقوقی در اجرای سیاستهای کلی اصل  44در فوتبال حرفهای
تعدد تکرار
رديف

مهمترين موانع شناسايیشده

1
2
3

وجود مشکالت قانونی در خصوص مباحثی چون حق پخش تلویزیونی در کشور
نامشخص بودن وضعیت مالکیتی بسیاری از باشگاهها از منظر حقوقی
نبود قوانین حمایتی در خصوص مباحثی مانند حقوق مالکیت معنوی (کپیرایت) در کشور
جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصیسازی و تغییرات مکرر در قوانین
تصویبشده
کمکاری دولت و وزارت ورزش در ارائة الیحههای مؤثر و کارامد
تعدد مراجع تصمیمگیری در زمینة خصوصیسازی و واگذاری باشگاههای حرفهای
کمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرایندهای اجرایی سیاستهای کلی اصل 44
عدم تصویب قوانین و مقررات مختص با اجرای سیاستهای کلی اصل  44در ورزش حرفهای
وجود برخی مشکالت حقوقی در ثبت قراردادهای بازیکنان و مربیان باشگاههای حرفهای
قدیمی بودن قانون تأسیس و ادارة وزارت ورزش (سازمان تربیت بدنی) و باشگاههای ورزشی
ناهماهنگی و همسو نبودن مقررات و سیاستهای اجرایی نهادهای قانونی با سیاست
خصوصیسازی
وجود برخی اشکاالت و نواقص در قوانین و مقررات مربوطه مانند قانون کار ،قانون مالیات
و قانون مدیریت خدمات کشوری
عدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرایی الزم

در مصاحبهها
(از  26نفر)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

24
20
19
18
18
17
17
16
15
14
12
11
9

بحث و نتیجهگیری
مهمترین موانع حقوقی که در مسیر پیادهسازی سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در فوتبال حرفهای
شناسایی شد ،در جدول  2ارائه شده است.
وجود مشکالت قانونی در خصوص مباحثی چون حق پخش تلویزیونی در کشور و همچنین ،نبود
قوانین حمایتی در خصوص مباحثی مانند حقوق مالکیت معنوی (کپیرایت) در کشور از جمله مهمترین
موانع حقوقی و قانونی در مسیر پیادهسازی سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در ورزش حرفهای
است .همانطورکه مشاهده می شود ،بیشتر افرادی که با آنها مصاحبه شد ،این دو مورد را بهعنوان مانع
معرفی کردند ،بهعبارتی میتوان اذعان داشت که در این خصوص اجماع نسبی وجود داشته است .چنین
موضوعاتی بعضاً ریشه در مسائل عقیدتی و سیاسی دارد و بهعنوان مانعی در برابر توسعة حمایت مالی از
ورزش و توسعة پخش رسانهای مسابقات ورزشی عمل میکند .در مجموع بهنظر میرسد تا مشکل مذکور
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در سطح کالن کشور حلوفصل نشود ،توسعة حقوقی ورزش حرفهای در این زمینه دچار مشکل خواهد
بود .عزیزخانی ( )1385نیز در گزارش خود اشاره داشت که عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی ،قوانین و
مقررات پیچیده ،نارسایی در قوانین موجود ،مجوزها و سایر اختالالت نهادی که اغلب غیرشفافاند ،از
مهمترین عوامل مؤثر بر کندی روند سرمایهگذاری در کشور بهشمار میروند (.)28
از دیگر موانع حقوقی و قانونی که در اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی میتوان به آن
اشاره داشت ،نامشخص بودن وضعیت مالکیتی بسیاری از باشگاهها از منظر حقوقی است .در مادة 22
قانون تجارت کشور انواع معامالت تجاری ذکر شده است ،اما باشگاه ورزشی حرفهای در هیچیک از عناوین
مادة  2قانون تجارت نمیگنجد ،بنابراین الزم است طبق قانون خاصی موضوع باشگاهداری حرفهای در
قانون تجارت کشور تصریح شود .از سوی دیگر ،از آنجا که دستورالعمل خاصی برای چگونگی ثبت
باشگاههای حرفهای فوتبال در کشور وجود نداشته است ،بنابراین این باشگاهها تابع ضابطه واحدی برای
تعیین نوع مؤسسة خود نبودهاند .همین موضوع و مغایرتهایی در اساسنامة باشگاههای حرفهای فوتبال
موجب شده است که امکان ارائة نظر قاطع در مورد وضعیت حقوقی باشگاهها میسر نباشد (.)21
همانطور که در مطالعات تطبیقی پژوهش حاضر بیان شد ،ضابطه و نظام حقوقی واحدی برای
باشگاههای حرفهای فوتبال در کشورهای مختلف وجود دارد .برای مثال ،باشگاههای حرفهای فوتبال در
انگلستان موظفاند اساسنامة خود را مطابق با اصول تجارت بریتانیا ،قوانین اتحادیة اروپا و قوانین مراجع
ملی و بینالمللی فوتبال تنظیم کنند و آن را به تأیید مراجع مربوطه برسانند ( .)29این در حالی است که
در کشور ما پس از سالها و بهدلیل الزاماتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاههای فوتبال کشور
وضع کرده است ،بیشتر باشگاههای حرفهای فوتبال به شکل صوری و بهعنوان یک واحد تجاری به ثبت
رسیده و فعالیت میکنند .با توجه به موارد مذکور ،تدوین الگوی واحدی برای وضعیت حقوقی و اساسنامة
باشگاهها بهگونهای که بتواند اهداف تجاری و ورزشی را همزمان برآورده سازد ،ضروری بهنظر میرسد.
یکی دیگر از موانع حقوقی و قانونی در تحقق خصوصیسازی در ورزش حرفهای ،کمکاری دولت و
بهویژه وزارت ورزش ،در ارائة الیحههای مؤثر و کارامد در این زمینه است .بهطور کلی برای تصویب یک
قانون در کشور دو راه کلی وجود دارد؛ در روش اول موضوع بهصورت طرح از طرف نمایندگان مجلس
مطرح شده و پس از طی فرایندهای رایج به تصویب نمایندگان میرسد و به قانون تبدیل میشود .اما اگر
در موضوعی دولت احساس نیاز کند ،میتواند آن موضوع را بهصورت الیحه به مجلس ارائه کند تا با رأی
نمایندگان به تصویب برسد .همانطورکه پیش از این نیز بحث شد ،در زمینة تدوین قوانین منسجم و
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کارامد دربارة مسئلة خصوصیسازی باشگاههای حرفهای در کشور مجلس شورای اسالمی عملکرد قابل
قبولی نداشته است ،با این حال دولت نیز نتوانسته است با ارائة الیحههای مناسب به حل مسائل و مشکالت
وجود در این زمینه کمک چندانی کند .بهنظر میرسد دولت با تشکیل کمیتهای در وزارت ورزش برای
بررسی جوانب مختلف امر و تهیة الیحههای مؤثر و کارامد ،قصد دارد این ضعف را پوشش دهد و در جهت
جبران کاستیهای گذشته قدم بردارد.
از دیگر موانع حقوقی و قانونی شناساییشده ،جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصیسازی و
تغییرات مکرر در قوانین تصویبشده و همچنین ،تعدد مراجع تصمیمگیری در زمینة خصوصیسازی و
واگذاری باشگاههای حرفهای است .محققان اعتقاد دارند ،وجود قوانین و مقررات بیشازحد برای
سرمایهگذاری و اجرای ناکارامد آنها ،سرمایه را بهسوی بخشهای غیررسمی و زیرزمینی هدایت خواهد
کرد ( .)30همچنین ،تعدد نهادها ،سازمانها و شوراهای مختلف برای تصویب قوانین و مقررات و
بخشنامهها ،از دیگر معضالت موجود پیش روی سرمایهگذاری در کشور بهشمار میآید .برای نمونه ،عالوهبر
مجلس شورای اسالمی که وظیفة اصلی قانونگذاری را در کشور بر عهده دارد ،سایر نهادهای شبهقانونگذار
مانند وزارتخانهها  ،شوراها ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره نیز ،هر کدام بهنحوی مرتباً قوانین و
مقررات موجود را دستکاری و تغییر میدهند .بهطوریکه در برخی موارد بهدلیل ناهماهنگی مالحظه
میشود که مقررات متناقض بسیاری در کشور در آن واحد ،اجرا میشوند .همچنین ،در برخی موارد قوانین
آنقدر پیچیدهاند که تفاسیر مختلف از آن ارائه شده و گاهی در درک آن مشکالتی ایجاد میشود (.)28
کمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرایندهای اجرایی سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی ،از دیگر موانعی است که در مسیر پیادهسازی سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در ورزش
حرفهای وجود داشته است .باید در نظر داشت ،منظور از خصوصیسازی ،رهاسازی دولت نیست؛ بلکه
تغییر نگرش به وظایف دولت مطرح است و دولت وظایف حاکمیتی خود را پس از واگذاری تصدیها ،در
امر نظارت و برنامهریزی و راهبرد اقتصادی مؤثر باید اعمال کند .این امر مستلزم تقویت سازمانهای
نظارتی و حسابرسی است .بهطور قطع ،تغییر نظام اقتصادی کشور با وجود نظام بوروکراسی کهنة اداری
حاکم بر کشور و سازمانها و شرکتهای دولتی کار سادهای نخواهد بود و ایجاد یکسری زیرساختهای
فیزیکی و قانونی در انجام آن ضروری بهنظر میرسد .بدینطریق الزم است برای تسریع و هماهنگی در
امور اجرای سیاستهای کلی اصل  ، 44ستادی با حضور نمایندگانی از سه قوة مقننه ،مجریه و قضائیه و
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همچنین ،دستگاههای نظارتی و نیروهای مسلح تشکیل شود و اقدامات الزم بهمنظور تدوین قوانین نظارت
و بازرسی در این زمینه انجام دهند (.)2
وجود برخی مشکالت حقوقی در ثبت قراردادهای بازیکنان و مربیان باشگاههای حرفهای از دیگر موانع
تحقق سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در ورزش حرفهای است .در حال حاضر از لحاظ حقوقی
مشخص نیست که قرارداد فوتبالیست حرفهای با باشگاه از چه نوع قراردادی است و چه نظام حقوقی بر
آن حکمفرماست (.)21
در ژاپن مقررات بسیار دقیقی در زمینة عقد قرارداد با بازیکنان وضع شده است .بررسی مقررات،
آییننامهها و برنامههای سازمان لیگ حرفهای فوتبال ژاپن و همچنین فدراسیون فوتبال ژاپن حاکی از آن
است که اصول و مقررات ویژه و گستردهای در موارد مربوط به قراردادهای بازیکنان فوتبال در ژاپن حاکم
است .بازیکنان غیرحرفهای از قراردادهای غیرحرفهای با باشگاه خود برخوردارند .شرایط برخورداری از
قرارداد حرفهای برای بازیکنان غیرحرفهای براساس مقدار زمانی است که آن بازیکن در مسابقات معرفیشده
توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال حضور داشته باشند .همچنین ،شایان ذکر است که قراردادهای
حرفهای بازیکنان فوتبال ژاپن خود به سه نوع قرارداد تقسیم شده و برای هر یک از انواع قراردادهای
حرفهای مذکور سقف حقوق و پاداش معینی در نظر گرفته شده است (.)5
محققان ،پژوهشها ی زیادی را دربارة دستمزد بازیکنان در کشورهای مختلف انجام دادهاند (.)31
همچنین ،موضوع سقف قرارداد از مسائل پذیرفتهشده در بسیاری از لیگهای معتبر دنیاست (.)32 ،33
در لیگ حرفها ی فوتبال ایران نیز چند سالی است که بحث سقف حقوق مطرح شده است ،ولی بهدلیل
ضعف قانونگذار ی و نبود پشتوانة حقوقی و قانونی مناسب برای آن ،بیشتر باشگاهها با ترفندهای مختلف
(مانند پاداش ،کارانه ،حق بازی و غیره) قانون را دور میزنند و مبالغ کالنی را به بازیکنان پرداخت میکنند.
سایر بررسیهای انجامگرفته بر روی وضعیت قراردادهای لیگ حرفهای ،لزوم بازنگری در نظام حقوقی
قراردادهای بازیکنان لیگ حرفهای فوتبال را پیشنهاد کرده است (.)21
یکی دیگر از موانع حقوقی و قانونی در خصوصیسازی ورزش حرفهای کشور قدیمی بودن قانون
تأس یس و ادارة وزارت ورزش است .قانونی که سازمان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش کنونی براساس
آن اداره میشود ،مربوط به سال  1350بوده و ضروری است تا مسئوالن و متصدیان امور اقدامات الزم را
جهت بازنگری و اصالح آن انجام دهند .در زمینة اصالح ساختار تربیت بدنی و ورزش ،بررسیهای وضعیت
موجود نشاندهندة ضعف در ساختار و تشکیالت مرتبط با باشگاهها ،در وزارت ورزش است .بنابراین،
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میبایست اصالح ساختار و تشکیالت مرتبط با باشگاهها در وزارت ورزش در دستور کار قرار گیرد .ساختار
فدراسیونها و ادارات کل ورزش و جوانان استانها نیز بر اثر این اصالح ،نیازمند به تغییر خواهد بود (.)2
هماکنون با برنامهریزیها و پیگیریهای انجامگرفته ،بناست ضمن بازنگری در قوانین و اساسنامة وزارت
ورزش ،اساسنامه و اصول باشگاهداری نیز بازبینی و اصالح شود.
یکی دیگر از موانع حقوقی و قانونی در تحقق خصوصیسازی در ورزش حرفهای ،عدم تصویب قوانین
و مقررات مختص با اجرای سیاستهای کلی اصل  44در ورزش حرفهای است .محمدی ( )1378فراهم
نشدن بسترهای مورد نیاز مانند نبود استراتژی شفاف و مشخص برای اجرای مراحل مختلف کار
خصوصیسازی را بهعنوان یکی از موارد خصوصیسازی نامطلوب بیان کرده است ( .)34داورزنی ()1374
نیز ،خأل قانونی و فقدان سیاستهای مشخص در زمینة ایجاد باشگاههای خصوصی و واگذاری باشگاههای
دولتی به بخش خصوصی را مهمترین مانع در زمینة خصوصیسازی باشگاههای کشور بیان میکند (.)35
وجود برخی اشکاالت و نواقص در قوانین و مقررات مربوط مانند قانون کار ،قانون مالیات و قانون
مدیریت خدمات کشوری از دیگر موانع شناساییشده در اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
در ورزش حرفها ی است .به اعتقاد محققان ،مشکالت قانونی که از ناحیة تفسیر قانون اساسی ،قانون کار،
قانون مالیات و قانون تجارت روند اجرای خصوصیسازی را تحت قرار میدهند .در واقع موارد مذکور،
هزینههای مبادله1سرمایهگذاری توسط بنگاهها را افزایش میدهند (.)36
یکی از قوانینی که بیشتر با مباحث اصل  44قانون اساسی مرتبط است ،دستورالعمل اجرایی مادة 88
از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که بند «ج» آن دربارة روشهای واگذاری اماکن ورزشی،
تفریحی و رفاهی دولتی به بخشهای غیردولتی بحث میکند .هماکنون و پس از چندین سال از تصویب
این قانون و با وجود برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای بسیار ،ابهامات آن رفع نشده و بحث و بررسی
در مورد آن کماکان ادامه دارد.
از دیگری مواردی که در بحث و مصاحبه با خبرگان و متخصصان و در خصوص نواقص و اشکاالت
قانونی بدان اشاره شد ،مشکالتی است که در قوانین سربازی و مسائل مربوط به آن وجود دارد .بسیاری از
مدیران باشگاههایی که در امر استعدادیابی و بازیکن پروری فعالیت دارند ،اذعان داشتند درست در زمانیکه
این بازیکنان به سن بازدهی مطلوب میرسند (حدود  18تا  20سالگی) ،بهدلیل لحاظ نشدن منافع
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باشگاهها و مشکالتی که بابت فراخوان این دسته از بازیکنان جهت خدمت مقدس سربازی بهوجود میآید؛
باشگاهها بهناچار مجبورند بازیکنان را برای مدت حداقل دو فصل به یکی از تیمهای نظامی واگذار کنند.
شایان ذکر است که وجود چنین مشکالتی در باشگاهداری حرفهای انگیزة سایر تیمها را نیز برای
بازیکنپروری و استعدادیابی کاهش میدهد.
عدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرایی الزم و همچنین ،ناهماهنگی و همسو
نبودن مقررات و سیاستهای اجرایی نهادهای قانونی با سیاست خصوصیسازی ،از دیگر موانع تحقق
سیاستهای کلی اصل  44در ورزش حرفهای است.
اصوالً در بسیاری از کشورها ،اجرای برنامة خصوصیسازی متکی به قانونی است که بهطور ویژه برای
آن مقصود تصویب شده است .انواع موضوعاتی که این قوانین را پوشش میدهند ،بهطور وسیع از کشوری
به کشور دیگر تفاوت دارند و بستگی به عواملی مثل مقررات قانونی الزم برای حمایت از مالکیت بخش
خصوصی ،لزوم تشکیل یک نهاد نظارت بر اجرای خصوصیسازی و غیره دارد .متأسفانه ،اجرای این سیاست
در کشور بدون هر گونه چارچوب قانونی خاص و تدوینشده صورت گرفته است و از این نظر با مشکالت
گوناگونی از ناحیة تعدد مراجع تصمیمگیری ،چگونگی اتخاذ روشهای مناسب در مراحل مختلف اجرا و
باالخره ضمانت اجرای الزم پس از به اجرا درآمدن آن مواجه است (.)36
همچنین ،مجلس باید با وضع قوانین کارا ،شفاف و عادالنه بستر الزم را برای واگذاریهای سالم فراهم
کند .در حال حاضر ،چالش نبود مجموعه مقررات یکپارچه و منسجم در زمینة خصوصیسازی ،شفاف
نبودن این امر و نبود مقررات باثبات و در نهایت نبود سیاستهای یکسان و صحیح با ضمانت اجرایی باال،
کامالً احساس میشود (.)28
عالوهبر ضعف در تدوین قوانین ،بعضاً بروز ناهماهنگی در اجرای قانون یا ناهمسو بودن برخی قوانین
با یکدیگر موجب بروز تعارض در امر خصوصیسازی باشگاهها شده است .برای نمونه ،در برنامة چهارم
توسعه ،هرچند به کمکهای مالی و اداری به باشگاهها اشاره شده ،لیکن راهبرد و برنامهای مشخص برای
شکلگیری ،حفظ یا احیای باشگاههای ورزشی ،اتخاذ نشده است .با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی ،اجرای بند«"ب» مادة  117نیز بهعلت تنظیم نشدن آییننامة مرتبط ،بهدرستی
اجرا نشده است .این امر موجب شد تا نهتنها بخش خصوصی در امر باشگاهها فعال نشود ،بلکه امکان ایجاد
و تقویت بخش دولتی ،فراهم شود .این موضوع در حالی است که با توجه به مفاد این قانون ،در صورت
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 تعاونیها، میتوان بخش عمدهای از اعتبارات را برای تقویت تشکلها،تعیین راهبرد و سیاستهای صحیح
.و نیز باشگاههای خصوصی جذب کرد
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Abstract
The aim of this study was to analyze the legal barriers affecting the implementation
of general polices of article 44 in Iran professional football. With respect to the main
aim of the study, the methodology was qualitative. Authorities and experts underwent
qualitative interviews and the most important legal barriers to the implementation of
general policies of article 44 in Iran professional football were identified. The sample
consisted of those who had the most relevant data of the subject of the study. The
viewpoints of 26 subjects in the framework of 35 interviews were used and data
collection was finished until theoretical saturation. In accordance with qualitative
researches, data were analyzed simultaneously with data collection. Results showed
that the most important legal barriers to the implementation of general policies of
article 44 included the lack of comprehensive rules and regulations of privatization,
continual changes in rules and regulations, legal problems of TV rights and copyright,
some problems and deficits in rules and regulations such as labor law, tax rules and
service management rules, outdated rules of the establishment and management of
Sport Ministry (Physical Education Organization) and sport clubs, multiplicity of
decision makers in privatization and resignation of professional clubs, inconsistency
of executive rules and policies, lack of control and supervision rules to control the
implementation processes of general policies of article 44, indeterminate ownership
of most clubs from legal viewpoint, legal problems in contract registration, indolence
of the government and Sport Ministry to present effective and efficient bills.
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