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اردوه��اي تيم مل��ي و نداش��تن بازي ه��اي تداركاتي 
نمي گرفت كه عالقه اي هم به رص��د بازي هاي ليگ و 
تماشاي عملكرد بازيكنان از نزديك نداشت. مسئله اي 
كه در زمان مثاًل حض��ور او روي نيمكت تيم ملي جزو 
محاسن اين مربي به حس��اب مي آمد كه درست نقطه 
مقابل كي روش غرغرويي بود كه مدام از نداشتن زمين، 
اردو و بازي تداركاتي گله داش��ت! ام��ا دليل محجوب 
بودن اين سرمربي امروز مي توانس��ت مانع از پرداخت 
يك رقم هنگفت 6ميليون يورويي به او ش��ود اگر تاج 
و دار و دسته اش كسر شأنشان نمي شد يك كارشناس 
حقوقي را با خود براي عقد قرارداد با مرد بلژيكي ببرند 
تا امروز ناچار به پرداخت مبلغ هنگفتي از بيت المال و 

جيب مردم نشويم!
  ناديده گرفتن كميته حقوقي

جالب ترين مسئله اين است كه فدراسيون حتي مديران 
و مش��اوران حقوقي خود را نيز در اين زمينه به حساب 
نياورده است! به طوري كه صفي اهلل فغان پور،مس��ئول 
امور حقوقي فدراسي��ون فوتب��ال در آخرين روزهاي 
ارديبهشت ماه امسال صراحتاً در جمع خبرنگاران گفت 
به  رغم درخواستي كه از فدراسيون فوتبال و رئيس سابق 
آن )تاج( داشتم تا همين امروز در جريان قرارداد مارك 
ويلموتس با فدراسيون فوتبال نيس��تم: » بعد از رفتن 
كي روش و چهار ماه قب��ل از انتخاب سرمربي جديد به 
عنوان مسئول حقوقي فدراسيون فوتبال به رئيس سابق 

فدراسيون نامه زدم كه در خصوص انتخاب سرمربي نه 
قصد دخالت دارم و نه صالحيت نظر دارم اما اگر كسي را 
انتخاب كرديد آن را در اختيار امور حقوقي قرار دهيد تا 
امور حقوقي با تشكيل كميته اي متشكل از امور حقوقي، 
امور مالي و كميته بين الملل قرارداد را تنظيم كند و به 
مرحله نهايي برساند ولي تا زماني كه قرارداد اين مربي 
فسخ مي شد در جريان نبوده و نيستم و اين قرارداد مثل 
ماه پش��ت ابر براي ما بود، درحالي كه كميته حقوقي 
فدراسيون فوتبال يكي از بهترين و باتجربه ترين كميته 

حقوقي هاي فدراسيون هاي ورزشي است.«
  6ميليون يورو تاج را به پاي ميز محاكمه مي كشاند؟

در واقع به نظر مي رسد تاج چن��ان اطميناني به علم 

و دانش خود و دار و دسته اش داش��ت كه لزومي نديد 
حتي از مش��اوران حقوق��ي فدراسيون نيز مش��ورت 
بگيرد براي عق��د قرارداد با ويلموتس��ي كه براي يك 
امضا او را تا بلژيك كش��اند و تنها دست��اوردش براي 
فوتبال در ازاي 6ميليون يورويي كه قرار است به لطف 
بي كفايتي مديران فدراسيون به جي��ب بزند، دو برد 
برابر هنگ كنگ و كامبوج است و دو باخت ش��رم آور 
برابر بحرين و عراق. ام��ا آيا امروز كس��ي از تاج بابت 
گاف ه��اي تأسفبار قرارداد ويلموت��س سؤالي خواهد 
پرسيد يا فراتر از آن او را باب��ت حيف و ميل 6ميليون 
يورويي بيت المال پاي ميز محاكمه مي كشاند تا ديگر 

شاهد چنين قراردادهاي ننگيني نباشيم؟

گاف هاي تأسفبار يك قرارداد
سرمربي تيم نه، فدراسيون مقصر است!

 رنسانس مديريتي 
براي نجات فوتبال

قرارداد مارك ويلموتس 
سعيد احمديان
      يادداشت

ك��ه ام��روز كاب��وس 
غرام��ت  پرداخ��ت 
6ميليون يورويي را باالي س��ر فدراسيون فوتبال قرار 
داده، نمونه كاملي از مديريت حاكم ب��ر فوتبال ايران 
است؛ مديراني كه نه تنها داشته اي براي فوتبال ندارند، 
بلكه همواره در دو دهه اخير با سوء مديريت هايش��ان، 
هزينه هاي سنگيني چه از نظ��ر مالي و چه فني به اين 
ورزش پرطرفدار وارد كرده اند. ريشه بحران مديريت در 
فوتبال را بايد در پس��توي انتخاب ه��اي غيرفوتبالي 
جست وجو كرد، معضلي كه سبب مي شود تا مديران نه 
به واسطه توانايي ها و تخصصي كه دارند، بلكه با رانت ها 
و البي هاي پشت پرده پشت ميز مديريت قرار گرفته و 
براي فوتبال ايران تصميم بگيرند. همين مي ش��ود كه 
يك روز يك دونده سابق و مديري كه تا پيش از ثبت نام 
در انتخابات فوتبال، بيگانه با اين ورزش است، با اشاره 
مديران باال دستي اش وارد مسيري مي شود كه ديگران 
براي او تعيين كرده اند تا اهداف و سياست هايشان را به 

واسطه حضور چنين مديري در فوتبال پياده كنند. 
رد پاي تصميم هاي اين مديران را در يك دهه اخير به 
خوبي مي توان در هزينه هايي كه فوتبال كشورمان به 
واسطه حضور اين افراد غيرمتخصص و نامدير متحمل 
ش��ده است، پيدا كرد، مديران��ي كه رزومه ش��ان را با 
موفقيت هايي كه فارغ از تصميم هاي مديريتي شان به 
دست آمده است، پر مي كنند و با وجود مصائب زيادي 
كه بر سر فوتبال اي��ران آوار كرده اند، اين روزها دوباره 
هوس بازگشت به سرشان زده است تا جاي مديراني را 
بگيرند كه آنها نيز به واسطه سيستم مديريتي باندي و 
لهجه اي، پايشان به فوتبال باز شده تا منافع اين ورزش 

قرباني منافع باندي و شخصي شان شود. 
با حضور چنين مديراني ك��ه الفباي مديريت را هم فرا 
نگرفته  و تنها با زد و بندهاي پشت پرده خودشان را در 
فوتبال جا كرده اند، دستاوردي مانن��د قرارداد مارك 
ويلموتس چندان تعجب آور نيس��ت. وقتي يك مدير 
حت��ي بديهيات ق��رارداد حقوقي را ندان��د و در مقابل 
دالل ها و واسطه ها حرف اول را در تنظيم قرارداد بزنند، 
قراردادي امضا مي ش��ود كه جز عقبگ��رد از نظر فني، 
از نظر مالي نيز سب��ب مي گردد تا ع��الوه بر پرداخت 
2ميليون يورو براي تنها دو م��اه كه اين مربي در ايران 
حضور داش��ت، ويلموتس در آستانه گرفتن حكم فيفا 
براي دريافت 6ميليون ي��وروي ديگر هم از فدراسيون 
فوتبال باش��د.  ق��رارداد ويلموتس تنها ي��ك نمونه از 
تركمانچاي هاي مدي��ران فوتبال ب��ا مربيان خارجي 
است، نمون��ه اين قرارداده��ا كه تنها ب��ه حيف و ميل 
بيت المال و همچنين گس��ترش فس��اد به دليل نقش 
پررنگ دالالني ك��ه در لباس مدي��ر در فوتبال حضور 
دارند، منتهي ش��ده است، كم نيس��ت و پرونده فساد 
در فوتبال كه در مجلس نهم تهيه ش��د به خوبي نفوذ 
نامديراني كه تنها براي پيشبرد منافع شخصي شان وارد 
فوتبال شده اند را مطرح كرده است.  عالوه بر ورود جدي 
نهادهاي نظارتي و قضايي و برخورد با مديران فوتبالي 
كه با ريخت و پاش از بيت المال، منفعت طلبي هايشان 
را به ج��اي توسعه فوتبال پيگي��ري كرده اند، نوع نگاه 
و انتخاب هاي مديران فوتبال ه��م بايد دچار بازنگري 
جدي ش��ود. چنين ضرر و زيان هنگفتي كه به واسطه 
سوءمديريت مديران سابق و فعلي فدراسيون گريبانگير 
فوتبال شده است، لزوم رنسانس مديريتي در فوتبال را 
ضروري مي كند و براي رسيدن به اين هدف بايد مجمع 
فدراسيون فوتبال از پوست��ه مجمعي كه البي و منافع 
شخصي و نه منافع فوتبال در آن حرف اول را مي زند، 
خارج گردد و با حضور افراد دلسوز در هيئت هاي فوتبال 
استان و باشگاه ها كه نقش زيادي براي تعيين مديران 
فدراسيون فوتبال دارند، مديريت اين رش��ته ورزشي 
از دست نامديران خارج ش��ود تا اين رش��ته پرطرفدار 
ديگر شاهد رقم خوردن قراردادهاي تركمانچايي مانند 

قرارداد ويلموتس و ديگر سوءمديريت ها نباشد. 

بازخواني گاف عجيب قرارداد كي روش 
براي جام ملت ها

پاداش واقعي براي مقام خيالي!
اي��ن روزه��ا در حال��ي 

ماني سعيدي
      حاشيه

ش��كايت فدراسي��ون 
فوتبال و مارك ويلموتس 
از يكديگر بر سر غرامت 6 ميليون يورويي تبديل به يكي از 
جنجالي ترين پرونده ايران در فيفا شده است كه مديران 
فدراسيون فوتبال سابقه طوالني در بستن قراردادهايي 
دارند كه همه چيز يكطرفه به نفع سرمربيان خارجي بسته 
شده است. يكي از اين قراردادها كه منجر به رأي به نفع 
شاكي خارجي توسط فيفا شده است، مربوط به قرارداد 
كارلوس كي روش با تيم ملي فوتبال براي جام ملت هاي 
آسياست. در اين قرارداد مسئوالن ارشد فدراسيون يكي 
از عجيب ترين گاف ه��اي تاريخ را داده ان��د و در يكي از 
بندهاي اين قرارداد ش��ش ماهه، براي كي روش جهت 
كسب مقامي كه وجود خارجي ندارد، پاداش گنجانده اند. 
اين در ش��رايطي است كه سه سال قبل از جام ملت ها، 
كنفدراسيون فوتبال آسيا برگزار نشدن ديدار رده بندي را 
در اين رقابت ها مصوب كرده بود تا مقام سومي آسيا حذف 
ش��ود. با اين حال مديران فدراسيون فوتبال در تنظيم 
قرارداد كي روش براي جام ملت ها كه تنها شش ماه قبل 
از جام ملت ها امضا شد، براي كسب مقام سوم 200 هزار 
دالر پاداش براي ك��ي روش در نظر گرفته بودند. چنين 
گافي سبب شد تا كي روش پس از اينكه تيم ملي كه با 
شكست برابر ژاپن در نيمه نهايي به فينال نرسيد و ديدار 
رده بندي هم برگزار نشد، با شكايت به فيفا خواهان پاداش 
سومي آسيا شود. فدراسيون جهاني فوتبال هم با توجه به 
وجود اين بند در قرارداد، رأي به نفع سرمربي پرتغالي داده 
و فدراسيون فوتبال محك��وم به پرداخ��ت اين پول به 

كي روش است. 

دنيا حيدري 

پرونده
 بررسی قرارداد مارک ويلموتس 

سرمربی سابق تيم ملی فوتبال

تمام قراردادهاي فوتبال بايد به رؤيت مردم برسد همه چيز در  پرونده ويلموتس مبهم است!
فدراسيون هاي ورزشي طبق ماده 5 قانون مديريت 
خدمات كشوري دستگاه اجرايي محسوب مي شوند 
و بايد قان��ون دسترسي ب��ه اطالعات را اج��را كنند. 
آنها موظفند به عنوان نه��اد عمومي غيردولتي تمام 
قراردادهاي منعقد ش��ده را بر اساس اصل شفافيت 
در اختيار عم��وم مردم قرار دهن��د. چگونه است كه 
انجمن علمي حقوق ورزشي ايران و همچنين رسانه ها 
به ق��رارداد سرمربي تي��م ملي دسترس��ي ندارند؟! 
مسئوليت اجراي قانون در كشور برعهده دولت است، 

رئيس جمهور اين وظيفه را به دستگاه هاي زيرمجموعه خود داده 
است يعن��ي وزارت ورزش، متولي اين كار اس��ت و بايد بر اجراي 
قانون نظارت كند. ش��تر، گاو، پلنگ كه نمي شود. اگر فدراسيون 
فوتبال مس��تقل است چرا بودجه دولتي مي گيرد؟ وزارت ورزش 
براي اين فدراسيون رديف بودج��ه دارد. فدراسيون فوتبال هرجا 
كه الزم است مي گويد به عنوان يك نهاد عمومي خدمات عمومي 
ارائه مي دهم و هرجا هم كه به ض��ررش است مي گويد خصوصي 
است! فدراسي��ون فوتبالي كه خدم��ات عمومي ارائ��ه مي دهد 

خصوصي نيس��ت. كانون وكالي دادگس��تري، 
سازمان نظام مهندسي، سازمان نظام پرستاري 
و... همه بخش خصوصي هس��تند ولي خدمات 
عمومي ارائه مي دهند و تاب��ع نظامات عمومي 
هستند. فدراسيون فوتبال نمي تواند خودش را 
پشت ناآگاهي برخي ها پنهان كند. نه فيفا و نه 
 IOCهيچ وقت نگفتند فدراسيون ها خصوصي 
هستند بلكه هميش��ه روي بحث استقالل آنها 
تأكيد دارند. متأسفانه خيلي ها از مسائل حقوق 
بين الملل اطالع ندارند و فكر مي كنند فيفا حرف از خصوصي بودن 
فدراسيون زده است. فدراسيون ها زيرمجموعه دولت هس��تند و 
بايد تابع قانون كش��ور باشند. خود فيفا اصل ش��فافيت را رعايت 
مي كند و مي گويد تمام قراردادها بايد ب��ه رؤيت مردم برسد. در 
واقع فدراسيون فوتبال اتاق شيشه اي مدنظر فيفا را ندارد. وقتي از 
بودجه عمومي براي ورزش استفاده مي شود قراردادها بايد شفاف 

در اختيار همه قرار بگيرد. 
* كارشناس حقوقی ورزشي

ويلموت��س در ايران فق��ط دنبال پول ب��ود و آقايان 
توجهي به مسائل حقوقي نكردند. كساني كه با مارك 
ويلموتس قرارداد امضا كرده ان��د گويا هيچ توجهي 
به مس��ائل حقوقي نكرده اند. حتي ب��ه نظر مي رسد 
قراردادي آماده از ايران با خود همراه داشته اند ولي 
در بلژيك قراردادي ديگر به امضا رسيده است! همه 
چيز در م��ورد پرونده ويلموتس مبه��م است و علل 
عقد قراردادي با اين همه اشكال پنهان است. شايد 
واسطه اي  در كار بوده و به خاط��ر ارتباطاتش مفاد 

قرارداد به نفع ويلموتس بوده، ش��ايد بحث فساد يا جهل مطرح 
بوده است.

 در كل جس��ت وجو در خصوص علل بس��تن چنين قراردادي و 
اينكه چه اتفاق��ي رخ داده خارج از توان ماس��ت. در ورزش اصل 
بر اين است مربي كه تيمش را دوست نداشته باشد تأثيرگذاري 
روي تيمش ندارد. يك مربي اروپايي به خوبي مي داند كه طرفين 
موظف به عمل به مفاد قرارداد هستند و در غير اين صورت حق 

شكايت به فيفا را دارد. 

مربي كه به خاطر عدم دريافت حقوقش تيمش 
را رها كرد تا پولش را دريافت كند و بعد قبل از 
بازي عراق به اردو آمد؛ اين يعني اينكه او فقط 
دنبال پول بوده اس��ت و آنهايي كه ويلموتس را 
حمايت مي كردند مطمئن بودند در كشور ما به 
هر شكل ممكن 2ميليون دالر به آنها پرداخت 
مي شود. به نظر مي رسد مسائل پشت پرده اي نيز 

وجود داشته است. 
ويلموتس مدعي شده كه يك بند به قراردادش 
اضافه شده است در صورتي كه نمي شود چنين كاري انجام داد. 
متأسفانه هيچ كس نيز در اين زمينه حرفي نمي زند و قراردادش 
را نيز منتش��ر نمي كنند. باالخره سازمان بازرسي كل كش��ور و 
ارگان هاي نظارتي مختلف بايد مردم را نسبت به اين قرارداد آگاه 
سازند. فقط بحث تيم ملي نيست؛ عذرهاي بدتر از گناه مي آورند. 
وزارت ورزش و جوانان هم بايد نسبت به اين قضيه واكنش نشان 

دهد و مسئله را بررسي كند. 
* رئيس سابق كميته ملی المپيک
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همه اتفاقات پشت درهاي بس��ته و در خفا رخ داد و 
فدراسيون هرگز تا قبل از ماجراي فسخ قرارداد حاضر 
به ارائه اطالعاتي از نحوه همكاري با ويلموتس نشد. 
حاال اما با گذش��تن كار از كار تازه مشخص شده كه 
آقايان چه قرارداد سرتاپا اي��رادي را امضا كرده و چه 

گاف هاي وحشتناكي داده اند!
زمان زي��ادي نبرد تا فدراسيوني ك��ه از ويلموتس به 
عنوان مرد نجيب ياد مي كرد براي انداختن تقصيرات 
خود به گردن او مدعي شود كه مرد بلژيكي براي ايران 
نقشه كشيده بود. اما آيا ويلموتس هنگام عقد قرارداد 
چاقو بيخ گلوي آقايان گذاشته بود كه چنين قرارداد 
ننگيني را امضا كنن��د يا اين مس��ئوالن فدراسيون 
فوتبال بودند كه مثل هميشه بي مباالتي كردند و حاال 
كه تشت رسوايي آنها از بام افتاده است به دنبال مقصر 
جلوه دادن مرد اجنبي براي مبرا كردن خود هستند!

  وا دادن از گام نخست
تاج كه همواره تأكيد داش��ت ويلموتس حتي براي 
گرفتن پول��ش هم صدايش در نيام��ده است بعد از 
پيش آمدن داستان فس��خ قرارداد نيز سعي داشت 
با تأكيد بر اينكه مرد بلژيكي رزومه خوبي داش��ته 
است از تصميم خود دفاع كند. حال آنكه مسئله نه 
مرد بلژيكي كه بي كفايتي آقايان در عقد قرارداد با 
اين مربي است؛ قراردادي كه نخستين گاف آن كه 
تعجب همگان را در پي داش��ت عقد آن در سفارت 
ايران در بلژيك بود. آقاياني كه مدعي بودند با درس 
گرفتن از قرارداد ك��ي روش با ويلموت��س قرارداد 
بستند حتي نتوانستند او را متقاعد كنند براي بستن 
اين قرارداد راهي ايران ش��ود و خ��ود راهي بلژيك 
شدند كه اين خود نش��ان مي داد از همان نخستين 

گام ها بند را آب داده اند. 
  خودكرده را تدبير نيست

به گفته نادر شكري، كارشناس حقوقي و رئيس انجمن 
علمي حقوق ورزشي و بر اساس قوانين CAS چنانچه 
مستخدم موجب بر هم زدن قرارداد شود و اصول ذكر 
شده در قرارداد را رعايت نكند، مستحق دريافت مبلغ 
قرارداد نيست و در صورت ذكر در قرارداد، بايد غرامت 
هم پرداخت كند و با توجه به اينك��ه طبق ادعاهاي 
رئيس فدراسيون فوتبال، م��ارك ويلموتس بيش از 
روزهايي كه مقرر ش��ده در مرخصي بوده،فدراسيون 
فوتبال ايران مي توانست با شكايت به CAS در همين 
رابطه، ق��رارداد اين سرمربي را يكطرفه فس��خ و از او 
شكايت كند. متأسفانه اما اين فرصت طاليي به دليل 
گنجاندن بند »چه فدراسيون فوتبال و چه سرمربي 
بلژيكي قرارداد را يكطرفه فسخ كند، بايد غرامتي به 
ارزش سه ماه حقوق ويلموتس به او داده ش��ود« در 
قرارداد مرد بلژيكي، فدراسيون فوتبال حق مسلمش 
را با دستان خ��ودش از خود گرفت ت��ا در هر صورت 

بدهكار ويلموتس باشد!
  فرصتي كه سوخت شد

گفته مي ش��د تاج قبل از امضاي قرارداد با ويلموتس 
بر حضور سرمربي به طور دائم و بيش از 200 روز در 
تهران تأكيد كرده بود، ح��ال آنكه ويلموتس همواره 
خارج از اي��ران بود و نه تنها خ��رده اي به عدم برپايي 

ق��رارداد هم��كاري مارك 
ويلموت��س ابهامات زيادي 
دارد؛ آنق��در زي��اد كه مرد 
بلژيكي با اينكه چند ماه تيم ملي مان را به امان خدا رها 
كرده بود به فيفا شكايت كرده و حاال فدراسيون فوتبال 
مجبور به پرداخت جريمه اي چند ميليون يورويي است. 
اگرچه اين قرارداد كذايي همچنان محرمانه مانده است 
اما عباس ترابيان رئيس سابق كميته بازاريابي فدراسيون 
و مسئول مذاكره با كي روش از لزوم رعايت موارد حرفه اي 

در مذاكره با مربيان خارجي گفته است. 
  فراموشي منافع ملي 

عباس ترابيان كه تجربه مذاك��ره با كارلوس كي روش را 
دارد بر در نظر گرفتن منافع ملي تأكي��د كرد: »يكي از 
بارزترين مشكلي كه براي فوتبال ايران پيش آمد عجله 
بيش از حد دوستان در فدراسيون فوتبال بود. انجام هر 
كاري متناسب با اهميت آن به زم��ان خاصي نياز دارد. 
يادآوري مي كنم كه براي عقد قرارداد با كارلوس كي روش 
من هفت ماه درگير آن ب��ودم. مذاكرات و گفت وگوهايم 
نيز فقط با خود كي روش نبود، ب��ا مديربرنامه  و وكيلش 
نيز بحث مي كردم. هفت ماه در مورد بند بند قراردادش 
بحث مي كرديم. توافق كلي انجام شده بود ولي جزئياتش 

هفت ماه زمان برد، چراكه طرفي��ن مي خواستند موارد 
مدنظرش��ان را در قرارداد بگنجانند. ما ني��ز بايد منافع 
ملي مان را مدنظر قرار دهيم. پس از روشن شدن موارد 
است كه بايد قرارداد امضا شود. از طرفي ما اصرار داشتيم 
كي روش قبل از امضا به ايران بيايد و كش��ور ما را ببيند. 

حتي يك بار او را مخفيانه به ايران آورديم.«
  عجله كار دستمان داد 

رئيس سابق كميته بازارياب��ي فدراسيون از عجله بيش 
از حد مس��ئوالن وقت فدراسيون براي انتخاب سرمربي 
گفت: »در ارتباط با قضيه مارك ويلموتس يك اش��تباه 
اساسي رخ داد؛ فشار زيادي روي فدراسيون بود تا هرچه 
زودتر سرمربي مشخص شود. خود فدراسيون نيز حاضر 
نشد اين فشار را تحمل كند. متأسفانه در اين پرونده يك 
فرد حرفه اي با ويلموتس يا وكيلش صحبت نكرد. حساب 
نش��ده با ويلموتس مذاكره كرديم و اين مسئله منجر به 
ش��كايت او از ايران ش��د. در قراردادهاي فوتبالي  بندي 
وجود دارد ب��ه ن��ام Termination.  در اين بند تمام 
اتفاقات محتمل و جريمه هايي كه طرفين بايد بپردازند 
پيش بيني مي ش��ود. در قرارداد ويلموتس نمي دانم چه 
چيزي نوش��ته اند كه او پس از دو، سه ماه گشت و گذار 
و سفر در آخر از ما شكايت كرد. بايد بندهاي مندرج در 

قرارداد ويلموتس كارشناسي شود.« بي اطالعي از مفاد 
قرارداد ويلموتس نكته ديگري بود كه به آن اش��اره شد: 
»مشكل اينجاست كه ما نمي دانيم در قرارداد چه موارد و 
بندهايي درج شده است. مسلماً ويلموتس به خاطر تأخير 
در آمدن به ايران آن هم يك روز قبل از بازي با عراق بايد 

جريمه ش��ود. منتها دوستان در رسيدن به توافق عجله 
كردند و انگار فقط مي خواستند سرمربي انتخاب كنند.«

  منتظر رنار نماندند
ترابيان مدعي شد مذاكراتش با سرمربي پيشين مراكش 
مثبت بود اما آقايان منتظر آمدن رنار نش��دند: »قبل از 

اين قضيه من از سوي وزارت ورزش مأمور شدم با هروه 
رنار سرمربي مراك��ش مذاكره كنم. بع��د از پيدا كردن 
مديربرنامه هايش به سنگال رفتم، يك هفته درگير اين 
مسئله بودم و روزي سه نوبت با هم جلسه داشتيم. او ايران 
را دوست داشت و خيلي دلش مي خواست به كشورمان 
بيايد. به توافق رسيديم اما رن��ار هدايت مراكش در جام 
ملت هاي آفريقا را برعهده داش��ت به همين دليل به ما 
اعالم كرد تا ماه ژوئن نمي تواند به ايران بيايد. در آن تاريخ 
نيز ما فقط يك بازي دوستانه داش��تيم و مي توانس��تيم 
يك سرمرب��ي موقت انتخ��اب كنيم ولي آقاي��ان آنقدر 
عجله داشتند كه گفتند نمي توانيم صبر كنيم. بعد از ما 
عربستان با رنار مذاكره و او را به عنوان سرمربي انتخاب 
كرد.« دخالت برخ��ي سياسيون در ماج��راي مذاكره با 
ويلموتس از ديگر انتقادات ترابيان بود: »اصاًل كار خوبي 
نبود. مس��ئوالن ديپلماسي كش��ور و رواب��ط بين الملل 
فدراسيون هر كدام بايد وظايف خودشان را انجام دهند. 
اين دو موضوع ربطي به هم ندارد، معني ندارد سفير ايران 
در بلژيك با ويلموتس مذاك��ره كند. احترام زيادي براي 
مهدي تاج قائل هس��تم ولي او براي تشريح مفاد قرارداد 
زبان انگليسي بلد نيست. يك نفر بايد كنار دستش باشد 

تا كار انجام شود.« 

ترابيان رئيس سابق كميته بازاريابي فدراسيون در گفت وگو با »جوان«:

تاج كه انگليسي بلد نيست

حساب نشده با ويلموتس مذاكره كرديم

* مصطفی هاشمی طبا
      نگاه مديريتی

*  نادر شکری
      نگاه حقوقی

  شيوا نوروزي
      گفت وگو


