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داستان يك  قانون
نزديك شــدن پرســپوليس به قهرماني 
دوگانه در ليگ و جام  حذفي، مسئوالن سازمان 
ليگ را حسابي به دردســر انداخته است. اگر 
پرسپوليس با بردن ســپاهان و داماش برنده 
جام حذفي شــود، آن وقت سوال بزرگ براي 
مســئوالن برگزاري مســابقات اين است كه 
سوپرجام فصل آينده را بايد ميان كدام تيم ها 

برگزار كنند! 
ظاهرا در آيين نامه مسابقات هيچ پيش بيني 
خاصي در اين زمينه انجام نشــده و سازمان 
ليگ تازه بعد از رخ دادن اين اتفاق قرار اســت 
فكري براي آن بكند. اين در حالي است كه در 
انگليس بعد از قهرماني منچسترسيتي در ليگ 
و حذفي، از همين االن تاريخ و ساعت برگزاري 
بازي سوپرجام ميان اين تيم و ليورپول دقيقا 
مشخص شده اســت. در انگليس و آلمان اگر 
تيمي قهرمان هر دو جام شود بازي سوپرجام 
را با نايب قهرمان ليگ برگــزار مي كند. اما در 
ايتاليا داستان متفاوت است و در صورت دبل 
كردن يك تيم، اين بازنده فينال حذفي است 

كه به سوپرجام راه پيدا مي كند. 
در اســپانيا هم تــا همين فصل گذشــته 
قوانين شبيه ايتاليا بود اما از امسال اين كشور 
سوپرجام را با شكل و شــمايلي جديد و ميان 
چهار تيم برتــر الليگا و كوپــادل ري برگزار 
مي كند. اما در ايران هنوز مشخص نيست براي 
سوپرجام از كدام يك از اين قوانين بايد تبعيت 
كرد. چرا؟ چون مســئوالن پيش بيني چنين 
اتفاقي را نمي كردند و اوليــن واكنش يكي از 
آنها مقابل اين اتفاق هم چنين بوده است:»اگر 
پرسپوليس قهرمان هر دو جام شود، سوپرجام 
را برگــزار نمي كنيم و جام را به پرســپوليس 

مي دهيم!«

اينكــه قهرماني احتمالي يــك تيم در دو 
جام، ســازمان ليگ را دچار سرگيجه مي كند 
اصال اتفاق عجيبي نيســت. چون اين سازمان 
گاهي براي اتفاقات از پيش تعيين شــده هم 
برنامه مشــخصي ندارد، چه برسد به اتفاقات 
غيرمترقبه! از ابتداي فصل كسي نمي داند آيا 
تيمي قهرمان دوگانه خواهد شد يا نه، اما قطعا 
همه مي دانند جام  حذفي يك بازي فينال دارد 
و براي اين فينال بايد شهري به  عنوان ميزبان 
تعيين شود. با اين حال فدراسيون فوتبال در 
فاصله 8 روز تــا فينال اين جــام هنوز به طور 
قطعي مشــخص نكرده اين بــازي را در كجا 

برگزار خواهد كرد. 
به اينها اضافه كنيد موضوع سهميه بندي 
تماشاگران و جنجال هايي كه ماجراي مربوط 
به 50-50 شدن ســهميه ها در بازي اصفهان 
ايجاد كرده اســت. اگر اين قوانين در بندهاي 
آيين نامه به دقت پيش بيني شده و در اختيار 
تمامي باشگاه ها قرار گرفته بود، آيا نيازي به اين 
همه كشمكش بود و اساسا چنين اختالفاتي 
به وجود مي آمد؟ اينكــه در مقررات برگزاري 
رقابت هاي باشگاهي براي برخي از موضوعات 
هيچ بند قانوني روشن و مشخصي پيش بيني 
نشــده قطعا از نقاط منفي كارنامــه مديران 
فوتبال است. سال گذشته بازي سوپرجام بين 
پرسپوليس و استقالل كه مي توانست درآمد 
فراواني را نصيب فوتبال كند، اصال برگزار نشد 
و جامي كه هنوز هزار حرف و حديث و شكايت 
پشتش هســت در دفتر باشگاه پرسپوليس به 

سرخپوشان اهدا شد. 
امسال شــايد اوضاع از اين هم خنده دارتر 
شود. شايد تمام آرزوي سازمان ليگ در حال 
حاضر شكست پرسپوليس و راهيابي سپاهان 
به فينال باشــد. اين اتفاق الاقل يكي از گره ها 
را براي مســئوالن باز خواهد كــرد. وگرنه در 
صورت فيناليســت شدن پرســپوليس بعيد 
نيست مســئوالن در روز فينال جام  حذفي، 
سوپرجام را به ورزشــگاهي كه هنوز مشخص 
نشده ببرند تا در صورت قهرماني پرسپوليس 
آن را به همــراه جام حذفي به ايــن تيم اهدا 
كنند و در غيــر اين صورت به ســازمان ليگ 
برگردانند تا در زماني نامشخص و در مكاني كه 
آن هم هنوز مشــخص نيست، جام را به دست 
قهرمان سوپرجام برسانند. سوپرجامي كه اصال 
مشخص نيســت برگزار مي شود يا مثل فصل 
گذشته تكليفش در سوييس و در راهروهاي 

دادگاه مشخص خواهد شد.

گزارش

آریا طاری

وقتی كارلوس كــی روش هدايت 
تيم ملی را بر عهده گرفت، هنوز تجربه 
كافی در مورد برخورد با مربيان بزرگ 
و شناخته شــده خارجی، در راس هرم 
مديريت فوتبال ايران وجود نداشــت. 
برانكــو ايوانكوويچ آخرين ســرمربی 
خارجی تيم ملی پيش از جذب كارلوس 
به شمار می رفت و از زمان عوض شدن 
تركيب پيشين فدراســيون، تيم ملی 
همواره تحت هدايت سرمربيان داخلی 

قرار داشــت. پس از تجربه های كامال 
ناموفق اميــر قلعه نويی، علــی دايی و 
افشين قطبی روی نيمكت، فدراسيون 
فوتبال به سراغ يك گزينه مطرح خارجی 
رفت و توانست دستيار سابق سر الكس 
فرگوسن در منچســتريونايتد و البته 
سرمربی ســابق رئال مادريد و تيم ملی 
پرتغال را روی نيمكت تيم ملی بنشاند. 
امضای قرارداد با اين مربی، بدون شك 
يك »موفقيت« قابل توجه در كارنامه 
فدراسيون بود. كی روش از همان روزهای 
اول با حساسيت  مثال زدنی اش به فوتبال 

ايران وارد شــد و با عبور از ســوال های 
بی ربــط در مورد طعــم »چلوكباب« 
ايرانــی در كنفرانس های خبری، همه 
زمانش را برای شناخت دقيق ساختار 
فوتبال و البته جامعه ايران صرف كرد. 
او با انتقاد از »هواشناسی« و چند پديده 
خاص ديگر در ايــران، هوش بااليش را 
به رخ كشــيد و به كمك همين هوش، 
خيلی زود فهميد كه نمی تواند از دريچه 
فدراسيون، به همه خواسته هايش برسد. 
كارلوس كــه در تجربه های پيشــين 
كاری عالقه ای به استفاده از شبكه های 

اجتماعی از خودش نشان نداده بود، در 
ايران به شدت در اين شبكه ها فعال شد 
و از ظرفيت اين فضا برای مطرح كردن 
مســائل مدنظرش بهره برد. او در ايران 
به شكل يك »بيانيه نويس قهار« درآمد 
و خيلی زود پای دولت، وزارت ورزش و 
همه مردم را به جنجال های مختلفی باز 
كرد. داستان كی روش برای فدراسيون 
رفته رفته از يك »پيروزی« به شــكل 
يك »شكســت« درآمد اما شــايد اين 
دوران، يــك كالس درس بزرگ برای 
فدراسيون فوتبال به شمار می رفت. آنها 

هرگز در كنترل و مديريت مرد پرتغالی 
موفق نبودند اما حداقل متوجه شدند كه 
برای مربی بعدی، بايد از چه روش هايی 

استفاده كنند.
البته كه امضای قرارداد سرمربيگری 
تيم ملی در يك كشور ديگر، قدم چندان 
مثبتی به نظر نمی رســد امــا حداقل 
بندهايی در اين قرارداد گنجانده شده 
كه اجازه نمی دهنــد مارک ويلموتس 
تشكيالت فوتبال ايران را به ساز خودش 
برقصاند و هر طور كه دلش خواســت با 
مديران فدراسيون رفتار كند. در درجه 
اول تاكيد فدراســيون روی »پروازی 
نبودن« اين مربی است. كی روش بخش 
مهمی از هر سال را در مرخصی سپری 
می كرد و پس از هــر تورنمنت تا ماه ها 
به ايران برنمی گشــت. عــالوه بر اين، 
ويلموتس متعهد شده رقابت های فوتبال 
ايران را از نزديــك دنبال كند. او همين 
چهارشنبه قرار اســت نبرد سپاهان و 
پرسپوليس را از نزديك ببيند. درست 
برخالف كارلوس كی روش كه از مدت ها 
قبل هرگز حاضر نشد به تماشای يكی 
از ديدارهای ليگ برتر بنشيند. در اين 
قرارداد حتی در مــورد نحوه پرداخت 
دســتمزد مربی بلژيكی نيز تدابيری 
انديشيده شده است. عالوه بر اين، مارک 
ويلموتس اجازه نداد عليه فوتبال ايران و 
باشگاه های مختلف مصاحبه كند و بايد 
حداكثر تعامل را با تيم های باشــگاهی 
داشته باشد. همه سفرهای اين مربی نيز 
تنها با هماهنگی فدراسيون انجام خواهد 
شــد. در واقع فدراســيون با مرور همه 
رفتارهای غيرحرفه ای، شكاكانه و خارج 
از چارچوب كارلوس كی روش، تصميم 
گرفته حداكثر استفاده را از آن دوره برای 
به وجود آوردن محدوديت هايی برای 

سرمربی جديد، ببرد.
دوران كارلــوس كــی روش برای 
فدراسيون، كامال »آموزنده« بود و حاال 
به نظر می رســد قرارداد جديد را مرد 

پرتغالی با مربی بلژيكی امضا كرده است. 
شايد چند سال بعد نيز تجربه های اين 
دوره زمانی، برای امضای قرارداد بعدی 
مفيد باشــد. هشت ســال كار كردن با 
يك مربی نه چندان خوش اخالق، اين 
فرصت را بــرای فدراســيون به وجود 
آورده كه ديگر به ســراغ مســيرهای 
اشتباه گذشته نرود. اگر همين حاال در 
قرارداد همه توافق ها صورت نگيرد، در 
آينده فدراســيون نمی تواند سرمربی 
را مجاب به انجام رفتارهای قانونی كند. 
ويلموتس می تواند با همه تمركز و انرژی 
در فوتبال ايران مشــغول به كار شود. 
درست برعكس كارلوس كی روش كه 
بخش زيادی از انرژی اش را برای جنگ 
و دعوا و البته فعاليت هــای تبليغاتی 
و چيدمــان ديدارهای دوســتانه كنار 
گذاشــته بود. ويلموتس شايد كارنامه 
فوق العاده ای نداشته باشد اما بدون ترديد 
از انگيزه بسيار بااليی برخوردار است تا در 
ايران از ناكامی های گذشته مربيگری 
فاصله بگيرد. قبل از هر چيز، او به يك تيم 
ملی متحد در يــك فوتبال بدون تنش 
نياز دارد. فوتبالی كه در آن سرمربی تيم 
ملی عليه باشگاه ها طغيان نمی كند و در 
فضای تيم ملی و باشگاه ها چنددستگی 

به وجود نمی آورد.

بندهای متعدد در قرارداد سرمربی جدید تیم ملی پیام روشنی دارد

قرارداد کی روش با ویلموتس!

اتفاق روز

چهره به چهره

در روزهای گذشته حرف و حدیث های زیادی در مورد به توافق نرسیدن فدراسیون فوتبال با گزینه سرمربیگری تیم 
ملی به گوش می رسید اما مهدی تاج و مارک ویلموتس سرانجام قرارداد نهایی را در محل سفارت ایران در بروکسل امضا 

کردند. بر اساس شنیده ها، این قرارداد بندهای متعددی دارد که شاید نتیجه رفتارهای گذشته کارلوس کی روش هستند. 
شاید این، قراردادی است که در واقع، کی روش با ویلموتس امضا کرده است!

 آریا رهنورد

به محض قطعی شــدن حضور توپچی ها در 
فينال يوروليگ با عبور از والنســيا، نگرانی ها در 
مورد غيبت احتمالی »هنريك ميختاريان« در 
اين مسابقه ميان هواداران آرسنال به اوج رسيد. 
آنها اميدوار بودند ســتاره ارمنی تيم شان بتواند 
تيم را در سفر به باكو همراهی كند اما در نهايت 
باشگاه لندنی رســما اعالم كرد كه سالمت اين 
بازيكن برايش در اولويت است و هنريك در ديدار 
نهايی ليگ اروپا حاضر نخواهد بود. اين داستان، 
حاال انتقادهای وحشتناكی را عليه يوفا به همراه 
داشته است. اتحاديه فوتبال اروپا همواره بر جدايی 
سياســت از فوتبال تاكيد كرده اما در اين مورد 
خاص، عمال تســليم تنش های ميان دو كشور 

ارمنستان و آذربايجان شده است.
آرسنال در حالی چهارشنبه شب ديدار نهايی 
ليگ اروپا را روبه روی چلسی برگزار می كند كه 
در اين مسابقه يكی از ستاره های خط هافبكش 
را در اختيار ندارد. »هنريــك ميختاريان« نه از 
مصدوميت رنج می برد و نه با محروميت درگير 
است. او به دليل شرايط خاص رقم خورده ميان 
دو كشــور ارمنســتان و جمهوری آذربايجان، 

نمی تواند آرسنال را در حســاس ترين مسابقه 
فصل همراهی كند. قرمزهای شــمال لندن در 
اين فصل هيچ جامی به دست نياورده اند و مسابقه 
چهارشنبه شــب، فرصت كليدی اين تيم برای 
رســيدن به اولين جام در دوران مربيگری اونای 
امری خواهد بود. حضور آنها در فصل آينده ليگ 
قهرمانان اروپا نيز بستگی به بردن اين جام دارد 
و طبيعی به نظر می رسد كه آنها بخواهند با تمام 
نيروهای شان برابر چلسی قرار بگيرند. با اين وجود 
مشكالت ميان دو كشور در »قرن بيست و يكم« 
اجازه سفر به باكو را از ميكی گرفته است. مدافع 
پرتجربه آرسنال لورن كوشيلنی در اعتراض به 
وضعيت ميختاريان، تقديم شدن ميزبانی فينال 
يوروليگ به باكو را يك اشتباه نابخشودنی از سوی 
فيفا دانسته و مدعی شده كه اتحاديه فوتبال اروپا 
با اين تصميم لطمه بزرگی به باشگاه آرسنال زده 
است. اونای امری كه پيش از اين با سويا متخصص 
بردن يوروليگ نشان داده نيز از ماجرای به وجود 
آمده برای مرد شماره هفت تيمش راضی به نظر 
نمی رسد:»اين خبر بسيار بدی برای من بود. بايد 
به اين مسائل احترام بگذاريم. چراكه ما چيزی 
درباره جزئيــات روابط كشــورهای ديگر با هم 
نمی دانيم. هنريك با تمام وجود دوست داشت 

تا در اين مسابقه به ميدان برود اما وضعيت او در 
آذربايجان خطرناک به نظر می رســيد.« خود 
ميختاريان نيز به خاطر از دست دادن اين مسابقه 
حسرت می خورد و البته اميدوار است قرمزها با 
جام به خانه برگردند:»بازی در چنين مسابقه هايی 
آرزوی يك فوتباليست است. ممكن است هر سال 
نتوانيد در چنين نبردهايی به ميدان برويد. ما همه 
گزينه ها را در نظر گرفتيم و در نهايت تصميم بر 
اين شد كه با تيم سفر نكنم اما از راه دور هم تيمی ها 

را تشويق می كنم.«
باشگاه آرســنال برای بردن هنريك به باكو، 
خواستار تضمين هايی جدی و مستحكم از سوی 
كشور ميزبان شده بود. يوفا و فدراسيون فوتبال 
آذربايجان، اصرار دارند كه چنين تضمين هايی 
را به توپچی ها داده انــد اما خود ميختاريان برای 
چنين سفری احساس امنيت نداشته و از طرفی 
نيز نمی خواسته تيمش را در خطر فشار و تنش 
بيش از حد قرار بدهد. به نظر می رســد تصميم 
هافبك توپچی ها در درجــه اول يك »تصميم 
شــخصی« بوده اما بدون ترديد روابط ميان دو 
كشور ارمنستان و آذربايجان، هراس بزرگی برای 
اين هافبك به وجود آورده است. سه سال و دو ماه 
پيش بود كه آذربايجان و ارمنستان در منطقه مورد 

اختالف شان در »قره باغ« روی هم آتش گشودند. 
اين سنگين ترين درگيری های نظامی دو كشور 
پس از آتش بس سال 1994 بود. بالفاصله روسيه 
نيز وارد مناقشه شد و از هر دو كشور خواست كه 
از درگيری نظامی دســت بكشند. اين دو كشور 
به عنوان جمهوری های استقالل يافته از اتحاد 
جماهير شــوروی، در چند دهه گذشته بر سر 
مالكيت منطقه قره باغ با هم اختالف  شــديدی 
داشته اند. منطقه قره باغ، اكثريتی ارمنی دارد اما 
زمان شوروی سابق، تحت كنترل آذربايجان بوده 
است. حتی مردادماه سال گذشته، زمزمه های 
جنگ ميان دو كشور به شــكلی كامال جدی به 
گوش رســيد اما با وجود وخيم بودن اوضاع، در 
نهايت جنگی ميان آنها در نگرفت. طبيعتا انتظار 
می رود يوفا ميزبانی يك مسابقه مهم بين المللی را 
به يك كشور درگير در چنين تنش هايی ندهد اما 

ظاهرا آنها در زمان انتخاب باكو، انتظار داشتند يك 
فوتباليست ارمنی در لباس آرسنال، به اين مسابقه 

راه پيدا كند!
هنريــك ميختاريــان دو ســال قبــل با 
منچســتريونايتد فاتح ليگ اروپا شــد اما حاال 
فرصت حضور در فينال اين فصل يوروليگ را از 
دســت داد. حتی اگر او در »امنيت« و سالمت 
كامل در اين بازی حاضر می شد، باشگاه آرسنال 
ناچار بود با واكنش های منفی هواداران كشــور 
ميزبان دست و پنجه نرم كند. سياست اتحاديه 
فوتبال اروپا همواره گســترش فوتبال و دخالت 
دادن كشورهای كوچك در ميزبانی از بازی های 
بزرگ بوده اســت اما انتقادهــا از ماجرای باكو، 
شايد سياست های يوفا را نيز تغيير بدهد و برای 
كشــورهای درگير با تنش، محدوديت هايی به 

وجود بياورد.

پايان فصل فوتبال اروپا، شروع هياهوی نقل و انتقاالتی در 
ليگ های مختلف بوده است. گروهی از تيم ها از چند ماه قبل 
امضای قرارداد با مهره های مدنظرشان را آغاز كرده اند و گروه 
ديگری نيز به دنبــال چند خريد بزرگ در بــازار خواهند بود. 
در شــرايط فعلی نقل و انتقاالت، حتی صحبت از قراردادهای 
180 ميليون يورويی ديگر عجيب به نظر نمی رسد اما جذب 

هر ستاره ای به اين اندازه گرانقيمت نخواهد بود. چراكه قرارداد 
تعدادی از بازيكنان با باشگاه های شان به پايان رسيده و هر تيمی 
می تواند بدون پرداخت هيچ مبلغی، آنها را به تركيبش اضافه 
كند. سرشناس ترين دروازه بانی كه در اين تابستان »بازيكن 
آزاد« محسوب می شود، جی جی بوفون است. مردی كه يك 
ســال برای پی اس جی بازی كرد و قرارداد يك ساله اش با اين 

باشگاه پس از قهرمانی در ليگ فرانسه و البته ناكامی در بردن 
جام حذفی و ليگ قهرمانان اروپا، به پايان رسيد. اسطوره باشگاه 
يوونتوس، پيشنهادهايی از ليگ انگليس دريافت كرده و حاال بايد 
درباره آينده اش تصميم بگيرد. اين احتمال وجود دارد كه بوفون 
برای يك سال ديگر در پاريس نيز ماندگار شود. در شرايط فعلی 
آن چه واضح به نظر می رسد اين است كه مرد ايتاليايی همچنان 
برنامه ای برای بازنشستگی و فاصله گرفتن از دنيای فوتبال ندارد. 
اوضاع »دنی آلوز« در پاريس هم شباهت زيادی به بوفون دارد. 
قرارداد مدافع راست برزيلی با پی اس جی رسما به پايان رسيده 
و حاال همه چيز به تصميم او بســتگی خواهد داشت. در بين 
ستاره های خط دفاعی فوتبال اروپا، »گری كيهيل« و »ديگو 

گودين« نيز ديگر با باشگاه های شان قرارداد ندارند. درست مثل 
آلبرتو مورنو كه اين اواخر نيمكت نشين هميشگی تيم كلوپ بوده 
و ليورپولی ها بعد از درخشش اندرو رابرتسون، تمايلی به تمديد 
قرارداد اين بازيكن نشان نداده اند. گفته می شود بارسا اين مدافع 
را زير نظر دارد تا از او به عنوان ذخيره جوردی آلبا برای سمت 
چپ خط دفاعی استفاده كند. ليورپولی ها در كنار آلبرتو مورنو، 
قرارداد جيمز ميلنر را نيز تمديد نكرده اند. اين هافبك پرتالش 
و سختكوش البته محبوبيت زيادی در بين هواداران ليورپول 
دارد و احتماال باشگاه درست بعد از فينال ليگ قهرمانان در مورد 
سرنوشتش تصميم می گيرد. آدرين ربيو هافبك ديگری است 

كه در فهرست بدون قراردادها جای می گيرد.

سایه تنش سیاسی روی فینال لیگ اروپا

آرسنال در فینال، میکی در خانه!

تیم منتخب ستاره هایی که در پایان فصل »آزاد« شده اند

سالمتی آزادی!

هشت سال کار کردن با یک 
مربی نه چندان خوش اخالق، 
این فرصت را برای فدراسیون 

به وجود آورده که دیگر به 
سراغ مسیرهای اشتباه 

گذشته نرود. اگر همین حاال 
در قرارداد همه توافق ها 
صورت نگیرد، در آینده 

فدراسیون نمی تواند 
سرمربی را مجاب به انجام 

رفتارهای قانونی کند
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