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پای حسابداران هم به فوتبال 
شد کشــــــــــیده 

پــِس پشــِت صحنــه ی بازی هــای جــام جهانــی ) 1 ( رشــوه دادن 
ــرار  ــه ق ــم ک ــش ه ــورد پرس ــت؛ م ــم در کار اس ــوه گرفتن ه و رش
ــده  ــد روز مان ــی چن ــه حت ــه این ک ــد. نتیج ــا می کنن ــد، حاش می گیرن
بــه برگــزاری افتتاحیــه ی جــام جهانــی برزیــل و حتــی پیــش از بــه 
ــزاری  ــتادیوم برگ ــوز اس ــا هن ــاز بازی ه ــوت آغ ــدن س ــدا درآم ص
مســابقات در پــی یک صــد و ده ســال پیشــینه ی برگــزاری مســابقات، 
ــل محــل  ــود و بســیاری از کارهــای تکمی ــاده نب ــل آم ــه طــور کام ب
برگــزاری مانــده بــود بــرای دقیقــه ی 90 کــه دیگــر کار از کار گذشــته 

بــود. 
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فوتبــال  بین المللــی  فدراســیون   
ــه ی  ــی ده ــم ط ــت ک ــا ( ) 2 ( دس ) فیف
گذشــته بــا شــماری ادعــا در مــورد 
ــادِ  ــن و فس ــوه گرفت ــوه دادن و رش رش
در مقیــاس میلیون هــا دالر در ســطح 
جهــان رو بــه روبــوده اســت؛ ادعاهایــی 
ــات  ــماری از مقام ــت ش ــه می توانس ک
بلنــد پایــه فیفــا را در معــرض اســتعفا یا 
اخــراج قــرار دهــد. اداره ی تحقیقــات و 
پلیــس فــدرال امریــکا ) اف بــی آی ( ) 3 ( 
ــا را بررســی  ــن ادعا ه ــم برخــی از ای ه
ــی  ــز تحقیقات ــون نی کــرده اســت. هم اکن
مســئول  مقامــات  این کــه  مــورد  در 
فیفــا بــرای رأی بــه برگــزاری جــام 
ــا دالر  ــر میلیون ه ــی 2022 در قط جهان
رشــوه گرفته انــد در جریــان اســت؛ 
موضوعــی کــه مقامــات ذی ربــط در 
ــد،  ــب کرده ان ــه آن را تکذی ــر همیش قط
انتشــار  پــی  در  اخیــراً  این کــه  تــا 
گزارشــی در روزنامــه ی ســاندی تایمــز 
) 4 (، بــه اســتناد میلیون هــا ای میلــی کــه 
دربــاره ی رشــوه خواری در فیفــا بــه 
ــات  ــود، اتهام ــیده ب ــه رس ــن روزنام ای
بــار دیگــر در صفحــه ی  پیش گفتــه 
اول روزنامه هــای اروپــا ظاهــر شــد. 
ــی  ــاگری ها حت ــن افش ــا ای ــان ب همزم
ــه ی  ــای برجســته ی جامع برخــی مقام ه
جهانــی فوتبــال از درون یــا بیــرون فیفــا 

مطــرح کردنــد کــه دیگــر اینــک زمانــی 
ــد در  ــه زدوبن ــوده ب ــه رأی آل ــت ک اس
مــورد برگــزاری جــام جهانــی 2022 در 
ــری  ــود و رأی گی ــال ش ــد ابط ــر بای قط
ــان  ــن زم ــرد. در همی ــام گی ــدد انج مج
الکســاندرا ریــج ) 5 ( وکیــل دادگســتری 
کانادایــی، از حقوق دانــان مــورد احتــرام 
زمینــه ی  در  بین المللــی  جامعــه ی 
در  عضویــت  از  فســاد  بــا  مبــارزه 
ــور پاک ســازی  ــر ام ــه ی نظــارت ب کمیت
ــه  ــل این ک ــه دلی ــال ب ــای فوتب جامعه ه
فیفــا و ســپ بالتــر ) 6 ( رییــس قدرتمند 
آن در ایجــاد تغییرجــدی نیســتند کنــاره 
ــر  ــه اگ ــود ک ــن ب ــت. حــرف او ای گرف
فیفــا خواســتار جلــب اطمینــان جامعه ی 
جهانــی در مــورد رأی بــه برگــزاری 
مســابقات جــام جهانــی ســال 2022 در 
قطــر اســت، تنهــا راه آن اســت کــه ایــن 
انتخــاب بــار دیگــر بــه صــورت شــفاف 
بــه رأی گذاشــته شــود. ریــج می افزایــد 
ــده ی  ــن به جــز خــودِ اعضــای گردانن م
فیفــا کســی را ندیــده ام کــه بــه رأی بــه 
ــی 2022 در قطــر  برگــزاری جــام جهان

ــد. ــته باش ــاد داش اعتم

 موضوع اتهام
پیش بینــی  کــه  فیفــا،  در  آشــفتگی 
از  دالر  میلیــارد  چهارونیــم  می شــود 

آورده،  به دســت  برزیــل  مســابقات 
ــت  ــاد در موقعی ــن نه ــده ای ــبب ش س
و  اقتصــادی  مؤسســه های  آن گونــه 
ــه  ــرد ک ــرار گی ــی ق ــرکت های انتفاع ش
ــا  ــوه دهی در آن ه ــا رش ــوه خواری ی رش
ــی  ــه ی مؤسســه و واقعیت ــوان هزین به عن
تحمل شــدنی  تجــارت  عرصــه ی  در 
در  فســاد  رواج  شــود.  داده  جلــوه 
ــه  ــه گســترش دارد ک ــی رو ب ــا زمان فیف
به وســیله ی  پیگیرانــه ای  تحقیقــات 
ــر  ــی در ســال های اخی ــات امریکای مقام
در مــورد رشــوه خــواری و رشــوه دهــی 
در شــرکت های فراملیتــی در اقصــی 
قوانیــن  دارد؛  نقــاط جهــان جریــان 
ارتــکاب  زمینــه ی  در  ســختگیرانه ای 
بــه رشــوه دادن و رشــوه گرفتــن در 
پلیــس  و  شــده؛  تصویــب  بریتانیــا 
ــر  ــود ب ــای خ ــر کنترل ه ــادا ب ــی کان مل
ــت؛  ــزوده اس ــی اف ــرکت های فراملیت ش
ــیاری از  ــده بس ــبب ش ــه س ــرایطی ک ش
شــرکت ها در اطــراف جهــان در صــدد 
اســتخدام کارشناســان و وکالی حقوقــی 
ــا  ــدن ب ــه رو ش ــرای پیشــگیری از روب ب
ســخت گیرانه ی  مقــررات  و  قوانیــن 
ــتخدام  ــه اس ــد، و ب ــوه برآین ــد رش ض
حســابداران خبــره در زمینــه ی اســتقرار 
سیســتم های کنتــرل داخلــی در ایــن 
ــا ایــن حــال،  ــد. ب شــرکت ها روی آورن

دفتر مرکزی فیفا در زوریخ: سوییس
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فیفــا، کــه از 200 جامعــه ی ملــی فوتبــال 
ــی  ــده، کار چندان ــکیل ش ــان تش در جه
ــکل  ــت. مش ــرده اس ــه نک ــن زمین در ای
دیگــر این کــه ســوییس، جایــی کــه 
ســه بُعدی  شیشــه ای  مرکــزی  دفتــر 
مجلــل فیفــا در بزرگ تریــن شــهر ایــن 
ــا  ــت ت ــتقر اس ــخ مس ــور در زوری کش
ــررات  ــن و مق ــد قوانی ــال 2006 فاق س
ضدرشــوه کــه بخــش غیــر دولتــی هــم 

ــود. ــد، ب ــمول آن باش مش
ســال 2012 بــود کــه پــس از یــک دهه 
از زمانــی کــه فیفــا در مظــان اتهام فســاد 
بــود،  گرفتــه  قــرار  و رشــوه خواری 
ــارت و  ــرت، نط ــرای مباش ــه ای ب کمیت
اصــالح مدیریــت فیفــا تشــکیل شــد و 
مــارک پیــت ) 7 ( اســتاد حقــوق و رییس 
ــوه خواری در  ــا رش ــارزه ب ــروه مب کارگ
و  اقتصــادی  همکاری هــای  ســازمان 
ــوب  ــت آن منص ــه ریاس ــعه ) 8 ( ب توس
ــارشناس برجسته ی کانادایِی  شـد. دو کـ
ــز ) 9 ( و  ــز کالت ــا فســاد، جیم ــارزه ب مب
ــن از او  ــش از ای ــه پی ــج ک ــم وری خان
ــن  ــت ای ــه عضوی ــز ب ــم نی ــاد کردی ی
کمیتــه درآمدنــد، کــه فــرد نخســت 
ــال  ــای مســابقات فوتب ــه تماش ــز ب هرگ
دیگــری  و  بــود  ننشســته  حرفــه ای 
کــه  را   ) 10 ( هاکــی  بــازی   بیش تــر 
ورزش مردمــی و رایج تــر کاناداســت 
اعضــای  بقیــه ی  می کــرد.  دنبــال 
کمیتــه هــم از ســایر کشــورهای جهــان 
ــه  ــن کمیت ــه ی ای ــده شــدند. برنام برگزی
آن بــود کــه تغییراتــی در ســاختار فیفــا 
پدیــد  آن  فعالیت هــای  وچگونگــی 
ــه از  ــرد ک ــش گی ــی پی آورد و تمهیدات
فیفــا  در  رشــوه خواری  وسوســه ی 
ــی  ــزارش نهای ــه گ ــن کمیت ــد. ای بکاه
جــاری  ســال  آوریــل  در  را  خــود 
) 2014 ( منتشــر کــرد بــا ایــن تأکیــد کــه 

ــرای  ــی شــده ب ــف پیش بین انجــام وظای
کمیتــه ی موصــوف بــه کار و زمــان 

دارد.  نیــاز  بیش تــری 
توصیــه ی  دو  اجــرای  در  فیفــا 
کمیتــه ی پیش گفتــه، مایــکل گارســیا 
را  نیویــورک  پیشــین  دادســتان   ) 11 (
بررســی کننده ی مســتقل در  به عنــوان 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه ی واکاوی ادعاه زمین
رشــوه خواری و  هانــس یواخیــم اکــرت 
ــینه ی  ــا پیش ــار، ب ــی آلمانی تب ) 12 ( قاض
ــه  ــازمان یافته را، ب ــم س ــتانی جرای دادس
ــه ی  ــأت داوری کمیت ــس هی ــوان ریی عن
کــرد.  منصــوب  اخالقــی  ضوابــط 
گارســیا کــه بــه تحقیــق در مــورد 
ــا  ــوه خواری در فیف ــات رش ــیِل اتهام س
ــئولیت  ــاًل مس ــت، قب ــده اس ــارده ش گم
ســال  انفجــار  دربــاره ی  تحقیــق 
ــی ) 13 ( و  ــارت جهان ــز تج 1993 مرک
در   ) 14 ( القاعــده  بمب گذاری هــای 
ــورهای  ــکا در کش ــفارتخانه های امری س
ــت.  ــته اس ــده داش ــر عه ــی را ب افریقای
کانادایــی  کارشــناس  کالتــز  جیمــز 
ایــن  گزینــش  مــورد  در  پیش گفتــه 
ــئوالن،  ــت مس ــه اس ــناس گفت دو کارش
بررســی کنندگان بســیار ســخت گیری 
را بــرای تحقیــق دربــاره ی فســاد در 
ــل از  ــگاه او قب ــد. از ن ــا برگزیده ان فیف
این کــه رأی بــه برگــزاری جــام جهانــی 
ــرار  2022 در قطــر مــورد تجدیدنظــر ق
ــیا  ــزارش گارس ــر گ ــد منتظ ــرد بای گی
ــد  ــادر خواه ــرت ص ــه اک ــی ک و حکم

ــود.  ــرد، ب ک
 

شگردهای فرار از مجازات
تحقیقــات گارســیا به جــای این کــه 
بــه نتایــج ملموســی برســد بــه افزایــش 
شــک و تردیــِد بیــش از پیــش او در 
مــورد اوضــاع فیفــا انجامیــد. در همیــن 

ــری  ــته ) 2014 ( خب ــارس گذش ــاه م م
ــی  ــه برخ ــی از این ک ــد حاک ــر ش منتش
ــِی  ــه ی اجرای ــد کمیت از اعضــای قدرتمن
ــار گذاشــتن گارســیا  ــا خواســتار کن فیف
ــه ی تحقیقاتــش  ــا محــدود شــدِن دامن ی
همــه ی  وجــود  بــا  او  و  شــده اند 
ــش  ــر راه تحقیقات ــر س ــه ب ــی ک موانع
قــرار داشــت در هفتــه ی اول مــاه ژوئــن 
ناچــار شــد تحقیقاتــش را ظــرف چنــد 
ــود  ــزارش خ ــرد و گ ــان ب ــه پای روز ب
ــه  ــرت ارائ ــه اک ــه ب ــش هفت ــی ش را ط
در   ) 15 ( گاردیــن  روزنامــه ی  کنــد. 
ــی  ــن مــورد نوشــت، گارســیا در حال ای
ــاند  ــان می رس ــه پای ــزارش خــود را ب گ
ــه  ــماری ک ــات پرش ــی اتهام ــه بررس ک
روزنامــه ی  پیش گفتــه ی  گــزارش  در 
ســاندی تایمــز بازتــاب یافتــه بــود 
بــرای او امکان پذیــر نشــده اســت. ایــن 
همــان تجربــه ای اســت کــه ســبب شــد 
ریــج هــم ســال گذشــته از عضویــت در 
کمیتــه ی راهبــری فیفــا اســتعفا داد. ریج 
معتقــد اســت فیفــا همیشــه شــگردهایی 
ــوایی ها  ــدن رس ــر گذران ــرای از س را ب
ــی  ــت. یک ــه اس ــه کار گرفت ــا ب در فیف
از دالیــل اســتعفای ریــج ایــن بــود 
کــه فیفــا از میــان توصیه هایــی کــه 
ــه  ــور ب ــالح ام ــرای اص ــان ب کارشناس
ــی  ــد، برخ ــه می کنن ــازمان ارائ ــن س ای
ــه را  ــد و بقی ــاب برمی گزین ــه انتخ را ب
ــم  ــت ه ــرد. پروفســور پی ــده می گی نادی
دلیــل اســتعفای ریــج را محدودیــت 
بررســی های  انجــام  بــرای  زمانــی 
کافــی ذکــر کــرده اســت. او هــم گفتــه 
ــرات واقعــی  ــِش ایجــاد تغیی اســت چال
در فیفــا بــه زمانــی نیــاز دارد کــه ریــج 
ایــن زمــان را در اختیــار نداشــت. ریــج 
جریــان  در  کــه  اســت  یادآورشــده 
فعالیت هایــش در فیفــا یکــی از مدیــران 
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ارشــد کــه نخواســته نامــش فــاش شــود 
ــج در آن  ــه ری ــه ای ک ــه کمیت ــه او گفت ب
انتصــاب زنــان در  عضویــت دارد از 
خــودداری  فیفــا  بــاالی  مرتبه هــای 

می کنــد. 
فیفــا همیشــه از اجــرای توصیه هــای 
چـــارچوب های  بـــا  هـم پیـــوند 
بــه  ) راهبــری شــرکتی (  شــرکت داری 
کــرده  اجتنــاب  بی پــرده  صورتــی 
اســت. حتــی حقــوق ســپ بالتــر 
رییــس فیفــا هرگــز فــاش نشــده اســت 
و اعضــای مســتقل کمیتــه ی اجرایــی از 
ــرکت داری در  ــای ش ــری رهنمود ه پیگی
فیفــا بازداشــته شــده اند. فیفــا حتــی 
ــورد  ــق در م ــه ی تحقی ــته توصی توانس
یکپارچگــی ســاختار ایــن نهــاد یــا 
پلیــس  تحقیقــات  انجــام  پیشــنهاد 
در مــورد حصــول اطمینــان از نبــود 
ــن  ــه بی ــازمان یافته ی مجرمان ــاِط س ارتب
ــرف  ــه ط ــرکت هایی را ک ــران و ش مدی
معاملــه ی جامعه هــای فوتبــاِل عضــو 

ــد. واقعیــت ایــن  فیفــا هســتند پــس زن
ــی  ــه ی جهان ــارت جامع ــه نظ ــت ک اس
ــیله ی  ــه وس ــد ب ــا بای ــر فیف ــال ب فوتب
ــه ای صــورت  ــال منطق جامعه هــای فوتب
ــزی  ــر مرک ــت دفت ــه دس ــه ب ــرد ن گی
ــرای  ــری ب ــن رأی گی ــا همچنی ــا. فیف فیف
برقــراری نصــاب ســنی و تعییــن دوره ی 
ــران  ــدی مدی ــرای تص ــن ب ــی معی زمان
ــی  ــته اســت و حت ــل واگذاش ــه تعل را ب
ــاله  ــر 78 س ــه بالت ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــه او  ــر اینک ــی ب ــنهادی مبن ــت، پیش اس
نبایــد بــرای یــک دوره ی دیگــر ریاســت 
فیفــا را عهــده دار شــود، نادیــده گرفتــه 
اســت. خانــم ریــج گفتــه مطمئــن اســت 
هــر تصمیــم دیگــری هــم کــه در ایــن 
زمینــه گرفتــه شــود نتیجــه ی آن رســیدن 
بــه هدف هــای درازمــدت بالتــر اســت. 
او می گویــد بالتــر زمانــی بــه او گفتــه: 
 » واقعیــت ایــن اســت کــه در مقامــی کــه 
او به عنــوان رییــس فیفــا در آن قــرار 
می توانــد  بخواهــد  زمــان  هــر  دارد 

ســوار هواپیمــا شــود و بــه هــر کشــوری 
کــه خواســت بــرود و حتــی مــورد 
اســتقبال رییــس آن کشــور قــرار گیــرد ». 
محمــد بــن همــام ) 16 (، عضــو ســابق 
ــی  ــس قبل ــا، ریی ــی فیف ــه ی اجرای کمیت
و   ) 17 ( آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
رییــس پیشــین فدراســیون فوتبــال قطــر 
مــرد دیگــری در جامعــه ی جهانــی 
فوتبــال اســت کــه هنــوز بــا اتهــام 
ــا  ــی ب ــت؛ حت ــوه خواری روبه روس رش
ــه  ــت ب ــد از محکومی ــه بع وجــود این ک
انفصــال ابــد از خدمــت در جامعه هــای 
ــه  ــی ب ــی تجدیدنظرخواه ــال در پ فوتب
دلیــل نبــود شــواهد کافــی از اتهــام 
ــی  ــا ادعای ــه شــد. ام رشــوه خواری تبرئ
ــرار دارد  ــام ق ــر هم ــون در براب ــه اکن ک
ایــن اســت کــه بــا پرداخــت پنــج 
ــه  ــا ب ــد ی ــورت نق ــه ص ــون دالر ب میلی
صــورت هدیــه بــه مقامــات ارشــد فیفــا 
بــه کســب رأی بــه برگــزاری جــام 
جهانــی ســال 2022 در قطــر نایــل 
آمــده اســت، اگــر چــه برخــی گفته انــد 
حتــی در غیــر این صــورت هــم رأی بــه 
ــی 2022 در قطــر  برگــزاری جــام جهان

بســیار ســؤال برانگیز بــود.
شــدن  بــاز  و  فیفــا  در  تغییــرات 
ــی  ــات یک ــه مناقش ــابداران ب ــای حس پ
اتهامــات  به دنبــال  کــه  تغییراتــی  از 
ــب  ــه تصوی ــا ب ــات فیف ــه مقام ــر ب اخی
ــد  ــات ارش ــرکت مقام ــع ش ــیده من رس
ــور  ــاب کش ــه انتخ ــا در رأی دادن ب فیف
جهانــی  جام هــای  برگزارکننــده ی 
اســت. درهمیــن زمینــه پیــش بینی شــده 
ــده ی  ــور برگزارکنن ــاب کش ــت انتخ اس
جــام جهانــی 2026 به جـــای این کـــه با 
ــره انجــام  ــی 25 نف ــه ی اجرای رأی کمیت
گیــرد بــه رأی 209 نفــر عضــو کنگــره ی 
ــب  ــن ترتی ــا بدی ــود ت ــذار ش ــا واگ فیف

سپ بالتر هشتمین رییس فیفا
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ــق  ــد رأی از طری ــوذ و خری ــال نف اعم
رشــوه  دشــوار گــردد. بــه نظــر ویکتــور 
مونتاگلیانــی ) 18 ( رییــس انجمــن فوتبال 
کانــادا و عضــو کنگــره ی فیفــا، به عنــوان 
نماینــده ی انجمــن یادشــده، تغییراتی در 
ــد  ــه بای ــت و هم ــان اس ــا در جری فیف
مــورد  در  تحقیــق  خاتمــه ی  منتظــر 
ادعا هایــی بمانیــم کــه در مــورد رأی 
ــی 2022 در  ــام جهان ــزاری ج ــه برگ ب
قطــر مطــرح اســت. بــه پیش بینــی او در 
صــورت اثبــات واقعیــت ادعاهایــی کــه 
ــای  ــت، اعض ــا رویاروس ــا آن ه ــا ب فیف
مــورد  در  مشــکلی  فیفــا  کنگــره ی 
جــام  مســابقات  برگــزاری  این کــه 
ــد  ــن کنن ــر را کان لم یک ــی در قط جهان
نخواهنــد داشــت. کالتــز حقــوق داِن 
ــی  ــه به تازگ ــادا ک ــوی کان ــِل تورنت اه
ــا  ــری فیف ــه ی راهب ــش درکمیت مأموریت
بــه پایــان رســیده نیــز گفتــه اســت کــه 
ــاری  ــزاوار اعتب ــا س ــال فیف ــن ح در عی
ــا  ــژه ب ــت آورده، به وی ــه به دس ــت ک اس
ــتقل  ــِی مس ــه ی حسابرس ــکیل کمیت تش
مــورد  را  فیفــا  حســاب های  کــه 
ــه ی  ــه کمیت ــد و ب ــرار می ده ــی ق بررس
ــم گیری هایــش  ــا در تصمی ــری فیف راهب
ــیدگی ها  ــن رس ــه ی ای ــاس نتیج ــر اس ب
یــاری می دهــد. بــا ایــن وصــف کالتــز 
ــت  ــرده اس ــد ک ــج تأکی ــد ری ــز مانن نی
ــه   ــوه خواری در هم ــا رش ــارزه ب ــه مب ک
جــای دنیــا بــا تغییــر فرهنــگ ســازمانی 
ــادآور شــده  ــج ی ــم ری ــد دارد. خان پیون
اســت کــه عــالوه بــر ضــرورِت نظــارت 
ــر  ــوییس ب ــور س ــئول کش ــات مس مقام
ــل دیگــری  ــا، عام ــور در فیف ــان ام جری
تعیین کننــده ای  نقــش  می توانــد  کــه 
در تغییــر و بهبــود مدیریــت ایــن نهــاد 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــته باش ــی داش جهان
ــی  ــام جهان ــی ج ــای حام ــد ملیتی ه چن

بــر خــرج میلیون هــا دالری کــه بــه ایــن 
نظــارت  می کننــد  کمــک  مســابقات 
ــه  ــورت نتیج ــن ص ــر ای ــد، در غی کنن
ــادی  ــم؛ فس ــه می بینی ــت ک ــن اس همی
اتفــاق می افتــد، فیفــا بــا شــگردهایی آ ن 
را از ســر می گذرانــد، امــا بــاز رســوایی 
ــن  دیگــری آشــکار می شــود. رواج چنی
ــخی  ــوای پاس ــا از فح ــی در فیف وضع
ــری  ــس خب ــر در کنفران ــپ بالت ــه س ک
مــاه ژوئــن ســال جــاری ) 2014 ( در 
ســائوپائولو دربرزیــل بــه پرســش یکــی 
از خبرنــگاران در مــورد چگونگــی رأی 
ــی 2022 در  ــام جهان ــزاری ج ــه برگ ب
قطــر داد هــم پیداســت کــه گفتــه اســت: 
 » مــن پیغمبــر نیســتم، همیــن و بــس. مــا 
ــم و  ــی ها می مانی ــه ی بررس ــر نتیج منتظ

ــد ».  ــد آم ــش خواه ــه پی ــه چ این ک

پی نوشت ها
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