
فرافکني به سبک تاج
فدراس��يون فوتب��ال 
مدعي اس��ت که يک 
نهاد عمومي غيردولتي 
است و مديراني که دم از 
استقالل مي زنند امروز 
بايد پاسخگوي قرارداد 
ويلموتس باش��ند. هر 
نهادي يا هر سازماني 
مي تواند براي موضوعي 
مانند سرمربي تيم ملي فوتبال پيشنهاداتي را مطرح 
کند، اما اين توصيه ها مبني بر اجبار نيست، مي خواهد 
اين پيش��نهاددهنده مرکز فرهنگي تجاري ايران و 
هلند باشد يا وزير ورزش يا شخص رئيس جمهور. اين 
معرفي دليل بر اين نيست که فدراسيون فوتبال حتماً 
آن را بپذيرد. وزير ورزش با ارسال پيشنهادهايي که 
براي معرفي مربي تيم ملي شده از فدراسيون خواسته 
که آن را بررسي کند و اشاره نشده که قراردادي بسته 
شود. فدراسيون فوتبال اما با رسانه اي کردن پيشنهاد 
وزير مي خواهد توپ را به زمين وزارت ورزش بيندازد 
و اين در حالي اس��ت که آنقدر براي فوتبال کش��ور 
مشکل درست کرده اند که مي خواهند انتخاب مربي 
که قراردادش با ابهامات��ي همراه ب��وده و بايد به آن 
رسيدگي شود را به جاي ديگري ارتباط دهند که اين 
منصفانه نيست. انتقادات زيادي به مديريت و عملکرد 
وزير ورزش با توجه به توجه زي��ادش به فوتبال وارد 
است، اما بايد انصاف را در اين قضيه در نظر داشت. اين 
موضوعي نيست که بخواهيم به وزير ورزش منتسب 
کنيم. معتقدم که فدراس��يون فوتبال ب��راي فرار از 
پاسخگويي ديگران را متهم مي کند و آقاي تاج بايد 
پاسخ دهد چرا زماني که قرارداد ويلموتس امضا شد 
از شفاف سازي و پاسخگويي که دو شاخصه مديريت 

است، امتناع کرد.

   سعيد احمديان
ماجراي قرارداد بحث برانگيز مارک ويلموتس هر روز 
که مي گذرد ابع��اد تازه تري به خ��ودش مي گيرد و 
حاال شکسته شدن سکوت مهدي تاج در يک تريبون 
يک طرفه در تلويزيون، پاي يک مرکز فرهنگي تجاري 
را به پرونده ويلموتس باز کرده است. رئيس فدراسيون 
فوتبال در اين گفت وگوي تلويزيوني در پاسخ به اين 
سؤال که ويلموتس را چه کسی به شما معرفی کرد، از 
نقش مرکز  تجاري فرهنگي ايران و هلند در انتخاب 
ويلموتس پرده برداشت: »وزير ورزش نامه ای به ما داد 
که از طرف مرکز تج��اري فرهنگي ايران و هلند بود. 
اين مرکز ژولين لوپتگی، هروه رنار و مارک ويلموتس 
را به وزارت ورزش پيشنهاد داده بود و وزير هم نامه را 

برای فدراسيون فرستاد و درخواست بررسی داد.«
پ��س از مصاحبه جمعه ش��ب مهدي تاج ب��ا برنامه 
بدون تعارف اخبار 20:30 تلويزيون و افشاگري اش 
در نقش وزارت ورزش در ق��رارداد ويلموتس، حاال 
همه نگاه ها به مرکز  تج��اري فرهنگي ايران و هلند 
جلب شده است، مرکزي که با وجود فعاليت تجاري 
فرهنگي اش، گويا مشاوره ورزشي هم مي دهد و پس 
از جدايي کارلوس کي روش، مديران اين مرکز براي 

فوتبالي ها نيز نسخه پيچيده اند.
   سلطاني فر و ارتباطش با مرکز ايران و هلند

اما مرکز تجاري فرهنگي ايران و هلند چه ساختاري 
دارد و چه اتفاقي افتاده است که اين مرکز که هزاران 
کيلومتر دورتر از کشورمان قرار دارد، تصميم گرفت 
که براي نيمکت تيم ملي فوتبال س��رمربي انتخاب 
کند و به حوزه فعاليتي وارد شود که ارتباطي به آن 
مرکز نداشت. جست وجوی نام اين مرکز در اينترنت، 
شما را به نتايج جالب و البته قابل تأملي مي رساند که 
مي توان دليل ورود مرکز تجاري فرهنگي ايران و هلند 

به پروسه انتخاب جانشين کي روش را حدس زد.
نقطه اتصال مرک��ز تجاري فرهنگي اي��ران و هلند، 
مس��عود س��لطاني فر، وزي��ر فعل��ي ورزش اس��ت. 
سلطاني فر ش��هريور 95 در حالي که رئيس سازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری و معاون 
رئيس جمهور بود در سفري که به هلند داشت، روبان 
مرکز تجاري فرهنگي ايران و هلند را بريد و اين مرکز 
را افتتاح کرد تا اين مرکز به نوعي يکي از دستاوردهاي 
ماه هاي پاياني حضور سلطاني فر در ساختمان سازمان 

ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری باشد.
سلطاني فر در اين مراسم، افتتاح اين مرکز را يکي از 
از دستاوردهاي توافق هسته اي عنوان کرد: »دولت 
ايران پس از توافق هس��ته اي بر آن اس��ت تا با فعال 
کردن صاحبان تجارت و صنعت و همچنين فعاالن 
عرصه هاي فرهنگ��ي، روابط اقتص��ادی و تجاري و 
فرهنگي اي��ران و هلند را بهبود ببخش��د و به دور از 
مناقش��ات و جنجال هاي سياسي کش��ورهايي که 
منافع خود را در تحريم ايران مي بينند، زمينه رشد 
و شکوفايي هرچه بيشتر روابط فرهنگي و اقتصادي 
ايران و اتحاديه اروپ��ا و به ويژه اي��ران و هلند را رقم 
بزند. گش��ايش مرکز تجاري فرهنگي ايران و هلند 
گام بزرگي در اين راستا محسوب می شود و مي تواند 
ابتکار عملي براي همکاري هاي آتي با کشور هلند و 

ساير کشورهاي عضو اتحاديه اروپا باشد.«
    ويلموتس پيشنهاد تاجر صنايع دستي 

پاييز 95 سلطاني فر به عنوان وزير ورزش از مجلس 
رأي اعتماد گرفت تا از خيابان آزادي به خيابان سئول 
ش��مالي تهران نقل و مکان کند، اما به نظر مي رسد 
او همچنان ارتباطش را ب��ا مجموعه تحت مديريت 
س��ابقش حفظ کرده تا جايي که آنها اي��ن اجازه را 
پيدا کردند که با ورود به حوزه ورزش در اين باره به 

سلطاني فر مشاوره و البته پيشنهاد بدهند. در همين 
زمينه س��ه س��ال و نيم پس از افتتاح مرکز تجاري 
فرهنگي ايران و هلند، اين مرکز س��ال گذشته و در 
روزهايي که با قطعي ش��دن جداي��ي کي روش تيم 
ملی فوتبال در انتظار معرفي سرمربي جديد بود، در 
نامه اي به وزارت ورزش سه گزينه را براي هدايت تيم 

ملي فوتبال معرفي کرد.
اما اين س��ؤال پيش مي آيد که مرکز تجاري فرهنگي 
ايران و هلند )INTCC( در چه حوزه هايي فعاليت 
مي کند، مرکزي که حاال پس از مصاحبه جمعه شب 
مهدي تاج، خيلي ها در ايران انتخ��اب اين مربي را از 
چشم آن مي بينند. مرکز تجاري فرهنگي ايران و هلند 
در يک ساختمان سه طبقه در شهر اليدردورپ هلند  
قرار دارد. اين مرکز که از سوي بخش خصوصي تأسيس 
شده، اولين مرکز از اين نوع در اروپاست و برنامه عرضه 
محصوالت و توليدات کشورمان شامل صنايع دستي، 
مبلمان، فرش، سفال و ساير محصوالت توليدي ايراني 
در هلند و فراهم آوردن زمينه ارتباط تنگاتنگ ميان 

تجار و فعاالن عرصه فرهنگ را دنبال مي کند.
 مازيار تشکری تيمجانی، مدير مرکز تجاري فرهنگي 
ايران و هلند، يکي از فعاالن صادرات صنايع دس��تي 
ايران است. تش��کري فارغ التحصيل رشته هنرهای 
زيبا از کشور ترکيه اس��ت که به گفته خودش چون 
در حوزه هنری موفقيت چندانی نداشته به تجارت 
روی آورده اس��ت و حدود 21 س��ال س��ابقه فروش 
صنايع دستی ايران را در خارج از کشور دارد و اولين 
فروشگاه را در س��ال 2000 در آمستردام هلند ثبت 
کرد. او در سال 2016 هم با حمايت سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری در زمان مديريت 
س��لطاني فر، مرکز تجاري فرهنگي ايران و هلند را با 

تمرکز روي صنايع دستی تأسيس کرد.

   وزارت ورزش شفاف سازي کند
در کاتال��وگ معرفي مرکز تج��اري فرهنگي ايران و 
هلند بر اس��اس ماهيت و اهداف پيش بينی ش��ده، 
عملکرد کلی مرکز در س��ه شاخه اصلی تقسيم شده 
اس��ت که عبارتند از مرک��ز تجاري اي��ران – هلند، 
مرکز فرهنگي ايران – هلند و نمايش��گاه و فروشگاه 
دائمي صنايع دستي. در حالي فعاليت هاي اين مرکز 
در حوزه هاي تجاري و فرهنگي تعريف شده که تنها 
وظيفه تعريف شده براي اين مرکز در بخش ورزش، 
برگزاري تورهاي ورزشي است که در حوزه دپارتمان 
تخصصي خدمات توريسم مرکز تجاري ايران و هلند 

تعريف شده است. 
فعاليت هاي اين مرکز با توجه به سوابق مديرعاملش 
در حالی روي فروش صنايع دستي متمرکز شده است 
که پيش��نهاد اين مرکز براي انتخاب سه گزينه براي 
تيم ملي فوتبال در سال گذشته غيرمتعارف و عجيب 
است و ارتباطي با حوزه هاي فعاليت اين مرکز ندارد. 
پيگيري ها و ايميل خبرنگار »جوان« براي ارتباط با 
اين مرکز و چرايي ورود يک مرکز تجاري فرهنگي، آن 
هم در قلب اروپا به ماجراي انتخاب سرمربي تيم ملي 

فوتبال تاکنون بي پاسخ مانده است.
با اين حال به نظر مي رسد وزارت ورزش و به خصوص 
مسعود س��لطاني فر بايد در اين باره پاسخگو باشند 
که بر اس��اس چه متر و معياري دوس��تان قديمي او 
در دوران رياس��تش در س��ازمان مي��راث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری اجازه پيدا کردند در حوزه 
غيرتخصصي ش��ان به وزير ورزش مش��اوره بدهند، 
مش��اوره اي که وزير هم آن را به فدراس��يون فوتبال 
ارجاع داد و نتيجه آن قرارداد فاجعه بار ويلموتس شد 
که به حيف و ميل بيت الم��ال و افت تيم ملي فوتبال 

منجر شده است.
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   شيوا نوروزی
مس��ئول اصلی عقد ق��رارداد با م��ارک ويلموتس تمام 
تالش��ش را به کار گرفته تا يک بار ديگر تقصيرات را به 
گردن ديگران بين��دازد. مهدی تاج که فک��رش را هم 
نمی کرد پای س��ازمان بازرسی کل کش��ور و نهادهای 
نظارتی ب��ه قضيه ويلموتس باز ش��ود با افش��اگری در 
خصوص نقش مس��عود س��لطانی فر ت��وپ را به زمين 
وزارتی ها انداخت تا بلکه قدری از گناهانش کاسته شود. 

   پيشنهاد 3 گزينه
رئيس پيشين فدراسيون که مدت ها به بهانه بيماری 
و پشت سر گذاش��تن دوره درمانی در اروپا سکوت 
کرده بود، مقابل دوربين خبر تلويزيون قرار گرفت و 
مانند گذشته با ژست های حق به جانب پشت پرده 
قرارداد کذايی با ويلموتس را رسانه ای کرد. به گفته 
مهدی تاج، نقش وزير ورزش پررنگ تر از حد تصور 
اس��ت: »وزير ورزش در نامه ای ويلموتس را معرفی 
کرد. در واقع نامه ای به وزير ورزش و جوانان ارس��ال 
ش��ده بود و او را معرفی کرده بودند. طبيعی هم بود، 
وزير هم اين نامه را برای بررسی و رؤيت به فدراسيون 
فوتبال فرستاد. مرکز فرهنگی ايران و هلند اين نامه 
را ب��ه وزارت ورزش فرس��تاد و ويلموتس، لوپتگی و 
رنار را پيشنهاد کرد و گفته بود که اين مربيان برای 
هدايت تيم ملی بهترين هستند. ويلموتس سومين 
گزينه پيشنهادی بود و بعد از ناکامی در عقد قرارداد 
همکاری با لوپتگی و رنار، به سراغ ويلموتس رفتيم. 
قرارداد او 2/2 ميليون دالر برای هر سال بود. گفتيم 
اگر او بد نتيجه گرفت و ما اخراجش کرديم، فقط سه 
ماه غرامت می دهيم و اگر خودش هم خواست برود به 
اندازه سه ماه دستمزد می گيرد. اين موضوع ظرافت 
قرارداد را نشان می دهد. اتفاقاً اين بند را هم آقای وزير 
پيشنهاد کرد و به نفع ما ش��د. جدايی او هم به علت 
پرداخت نشدن دستمزد در موعد مقرر بود. به عنوان 

حسن نيت 300 هزار يورو اضافه  به او پرداخت کرديم 
و االن نيز طلبکار هستيم. ويلموتس نمی تواند از ما 

غرامت بگيرد.«
   نامه ای برای بررسی

وزير و همکاران��ش در وزارتخانه خيلی زود دس��ت 
به کار ش��دند تا صبح اول وقت )ديروز( به اظهارات 
تاج واکنش نشان دهند. در توضيح ارائه شده توسط 
روابط عمومی وزارت ورزش ن��کات جالب زيادی به 
چشم می خورد: »وزير ورزش و جوانان ويلموتس يا 
هر مربی ديگری را به فدراسيون فوتبال معرفی نکرده 
است، بلکه صرفاً نامه انجمن فرهنگی ايران و هلند را 
که در آن سه مربی خارجی باسابقه در تيم های ملی 
و باشگاهی کش��ورهای مختلف معرفی شده بودند 
»برای بررس��ی« به فدراس��يون فوتبال ارجاع داده 
اس��ت. اين يک رويه معمول اس��ت که برخی افراد، 

نهادها يا س��ازمان ها در مورد فدراسيون ها پيشنهاد 
يا درخواستی که دارند برای وزارت ورزش و جوانان 
ارسال می کنند و وزارت ورزش و جوانان اين نامه ها 
را به فدراس��يون های مختلف برای بررس��ی ارجاع 
می دهد. ضم��ن اينکه عبارت »بررس��ی« به معنای 
دس��تور اقدام نبوده، بلکه برای بررس��ی جوانب امر 
و اتخاذ تصميم توسط آن فدراس��يون است و طبعاً 
انتخاب و عقد قرارداد با افراد و مربيان تيم های ملی 
از اختيارات و مسئوليت های کامل فدراسيون هاست 
و وزارت ورزش و جوان��ان هي��چ دخالتی در انتخاب 

مربيان نداشته و ندارد.«
   با وزارت يا عليه وزارت؟

يادش بخير؛ آن زمان که قرار بود فدراسيون قرارداد 
کارلوس کی روش را بعد از جام جهانی برزيل تمديد 
کند، گودرزی وزير وق��ت ورزش اص��اًل موافق اين 

موضوع نبود، اما کفاش��يان رئيس اسبق فدراسيون 
با ايستادن مقابل اين خواسته، مربی پرتغالی را چهار 
س��ال ديگر در ايران حفظ کرد. منتها شرايط تاج و 
س��لطانی فر کاماًل متفاوت بود؛ اين بار وزارت ورزش 
تمايل زيادی به توافق با ويلموتس داش��ت و همين 
مسئله کمک بزرگی به مهدی تاج کرد تا قراردادی 
در حد ترکمانچ��ای )روزی 500 ميليون تومان( با 

مربی بلژيکی امضا کند.
   هماهنگی پنهان

حاال که جزئيات قرارداد رو شده، خيلی ها حرف های 
گذشته شان را فراموش کرده اند. پاييز سال گذشته 
تاج در مصاحبه ای به هماهنگی فدراسيون با وزارت 
ورزش برای امضای قرارداد با ويلموتس اشاره کرد و 
اينکه تمام بندهای موجود با نظارت نهادهای مربوط 
در اين ق��رارداد گنجانده ش��ده اس��ت. در حقيقت 
هماهنگی بين وزارت و فدراس��يون يک��ی از عوامل 
اصلی رس��يدن ويلموتس به نيمکت تيم ملی بوده 
اس��ت. جالب اينکه علی نژاد، معاون وزير ورزش ماه 
گذش��ته در حاش��يه مراس��م موزه ورزش در جمع 
خبرن��گاران هرگونه دخال��ت در جزئي��ات قرارداد 
ويلموتس را رد کرد و مدعی شد جزئيات قرارداد هر 
مربی به فدراسيون مربوط ارتباط دارد. در صورتی که 
پرداخت سه ماه حقوق بيش��تر به ويلموتس نتيجه 

دخالت های وزارت ورزش است. 
حاال که واقعيت ها عيان شده ديگر نه سلطانی فر، نه 
علی نژاد، نه تاج و نه هيچ ک��س ديگری نمی تواند با 
فرافکنی، مظلوم نمايی يا حتی برانگيختن احساسات 
عمومی از پاسخگويی و پذيرفتن مسئوليت فرار کند. 
باز هم تأکيد می کنيم بررسی دقيق جزئيات تخلفات 
و س��وءمديريت های صورت گرفته در اين خصوص 
مطالبه عموم مردمی است که منتظر درخشش تيم 

ملی فوتبال کشورشان هستند.

همه مقصرند جز تاج!
پای وزير ورزش رسماً به پرونده ويلموتس باز شد

نسخه تاجر صنايع دستي براي نيمکت فوتبال
 گزارش ويژه »جوان« از مرکز تجاري فرهنگي ايران و هلند که به گفته تاج، ويلموتس را براي سرمربيگري تيم ملي 

پيشنهاد داده و ارتباط نزديکي با وزير ورزش دارد

فریدون معینی

 عضو پيشين کميته فنی 
فدراسيون فوتبال

 نقش صفر درصدی کميته فنی 
در انتخاب ويلموتس 

هيچ اطالع��ی از جزئيات قرارداد 
مارک ويلموت��س نداريم. من هم 
يک��ی از اعضای کميت��ه فنی در 
زمان مذاکره با اي��ن مربی بودم، 
اما هيچ صحبت و مشورتی با اين 
کميته نش��د. بايد از رئيس وقت 
فدراس��يون س��ؤال کرد که برای 
انتخاب س��رمربی تي��م ملی چرا 
نظرات کميته فنی پرسيده نشد. 
مهدی تاج در اين ماجرا ش��خصاً 
تمام تصميم��ات را می گرف��ت و همه کارها را خ��ودش انجام 
می داد. در کل کميته فن��ی وظيفه دارد گزينه هاي��ی را که با 
مالک ها و فلسفه فوتبالمان منطبق هستند مورد بررسی قرار 
دهد، از آنها برنامه کاری بگيرد و مطالعه دقيقی روی عملکرد 
آنها انجام  دهد. نتايج اين بررسی ها به هيئت رئيسه فدراسيون 
منتقل می شود تا آنها تصميمات الزم را برای مذاکره با گزينه 
مدنظر بگيرند، اما متأس��فانه در کشورمان اين پروسه برعکس 
انجام می شود و ريسک تصميمات بسيار باالست. يک بار موفق 
عمل می کنند و بار ديگر ناموفق. رئيس وقت فدراسيون بايد با 
ش��فافيت در خصوص تصميمش توضيح دهد و وقتی خودش 
همه تصميمات را می گيرد بايد پاسخگوی انتخابش هم باشد. 
در واقع نقش کميته فنی فدراسيون در انتخاب ويلموتس صفر 
درصد بود! هر کس��ی می تواند گزينه ای را پيشنهاد دهد، ولی 
قانوناً مسئوليت بررس��ی نهايی با کميته فنی است و پس از آن 
هم هيئت رئيسه. البته ممکن است تصميمات کميته فنی هم 
بعضاً اشتباه باشد؛ مثاًل کاپلو به عنوان سرمربی انگليس انتخاب 
شد و در جام جهانی موفق نبود. منتها طی کردن روند صحيح 
در مذاکره با گزينه مورد نظر از بروز مشکالت بعدی پيشگيری 

می کند، چراکه با مشورت همه گزينه نهايی انتخاب می شود.

روايتی از گزينه های تيم ملی بعد از کی روش

وقتی گزينه آخر انتخاب نهايی شد
   دنيا حيدری

تيم ملی از صعود به فينال ج��ام ملت های آس��يا 2019 بازماند، 
مأموريت هشت ساله کی روش در ايران نيز به پايان رسيد. هرچند 
که فدراسيون نيز ديگر تمايلی به ادامه اين همکاری نداشت و مدعی 
بود که به دنبال سرمربی بهتر از کی روش است. اگرچه حرف هايی 
از حضور سرمربی داخلی هم به ميان آمد، اما فدراسيون سه گزينه 
خارجی مدنظر داشت. لوپتگی، هروه رنار و ويلموتس که در نهايت 
اين آخرين گزينه بود که روی نيمکت تيم ملی نشست، مربی ای که 
نه فقط سودی برای فوتبال ايران نداشت که انتخابش ضربه مالی 

هنگفتی به جيب مردم و بيت المال زد.
   عجله فدراسيون رنار را منتفی کرد

حضور رنار در ايران قطعی به نظر می رسيد. سرمربی مراکش در جام 
جهانی 2018 که اين روزها هدايت عربستان را برعهده دارد، حتی 

ديدار ايران مقابل ژاپن را هم از نزديک در کنار ابراهيم شکوری، 
سرپرس��ت دبيرکلی س��ابق فدراسيون تماش��ا کرد. اگرچه 
شکوری گفت وگو با اين مربی را دوستانه عنوان می کند: »من 
در زمان برگزاری جام ملت ها در دوبی با رنار مذاکره کردم! اين 
موضوع جزو اختيارات من نبود و دوستانه با او صحبت کردم، 
اما صحبت کرده بوديم که رنار به ايران بيايد، ولی دوس��تان 
ديگری که تصميم گيرنده بودند چنين اعتقادی نداشتند.« 
مذاکرات با سرمربی فرانسوی اما به گفته ترابيان، رئيس سابق 
کميته بين الملل فدراسيون به دليل عجله آقايان در فدراسيون 
فوتبال به رغم عالقه اين مربی برای حضور در ايران منتفی شد: 
»از سوی فدراسيون مأموريت داش��تم برای مذاکره با رنار به 

سنگال بروم. مذاکرات خيلی خوبی هم انجام داديم و به نتايج مطلوبی 
نيز رسيديم. حتی رنار با فدراسيون فوتبال مراکش به توافق رسيده 
بود که بعد از جام ملت های آفريقا قطعاً جدا شود و همسرش هم در 
تهران مدرسه فرانسوی برای فرزندانش پيدا کرد و رنار قرار بود طبق 
صحبت هايی که با او انجام داده بودم بعد از پايان جام ملت های آفريقا 
به ايران بيايد، اما مديران فدراسيون در اين خصوص صبر نکردند و رأی 
به انتخاب ويلموتس دادند.« فدراسيون در حالی حاضر نشد تا پايان 
قرارداد رنار صبر کند که در اين مدت تيم ملی تنها يک بازی دوستانه 
داشت و حضور اين مربی فرانسوی در تيم ملی از تيرماه نمی توانست 

ضربه ای به برنامه های تيم در مسير جام جهانی بزند.
   داستان مبهم لوپتگی

قبل از ويلموتس لوپتگی به ايران نزديک شده بود. گفته  می شد او 
يکی از جدی ترين گزينه های نشستن روی نيمکت تيم ملی بود که 
تاج مذاکرات طوالنی را با او داشت و حتی بليت سفرش به تهران نيز 
رزرو شده بود، اما ناگهان ورق برگشت و سرمربی فعلی سويای اسپانيا 
قيد حضور در ايران را زد. برخی مدعی شدند که تحريم ها باعث شد 
که لوپتگی قيد حضور در تهران را بزند. برخی از نزديکان فدراسيون 
هم بر اين باور بودند که اين مربی بعد از مشورت با کی روش بوده که از 
تصميمش برای نشستن روی نيمکت تيم ملی ايران سرباز زده است. 
البته داستان هايی که در خصوص منتفی شدن حضور لوپتگی روی 
نيمکت تيم ملی گفته می شود، يکی، دوتا نيست. جدا از ادعاهای 
مطرح شده قبلی از يک سو گفته می شود اين مربی بر سر قرارش با 
مسئوالن فدراسيون فوتبال در يکی از کافی شاپ های اسپانيا حاضر 
نشده است، از سوی ديگر شنيده می شود که سرمربی سابق تيم ملی 
اسپانيا توافقات خوبی هم با فدراسيون فوتبال ايران داشته، اما بروز 
يک مسئله خانوادگی مانع از توافق بين ايران و اين مربی اسپانيايی 
شده است. گفته می ش��ود تاج در اسپانيا با لوپتگی جلسات خوبی 
داشته و به توافقاتی نيز رسيده بود، اما در نهايت اين مربی به دليل 

بيماری پدرش، قادر به حضور در ايران نبود.
   گزينه آخر، بدترين انتخاب

منتفی شدن رنار و لوپتگی، فدراسيون را بر آن داشت تا با قراردادی 
ننگين ويلموتس بلژيکی را روی نيمکت تيم ملی بنشاند. انتخابی 
که تاج مدعی بود خيلی بهتر از دو گزينه قبلی بوده، اما سرانجام کار 
بدون شک چيزی نيست که بتوان از آن حتی به عنوان يک انتخاب 
معمولی ياد کرد، چه برسد به انتخابی خوب که عالوه بر دشوار کردن 
مسير صعود به جام جهانی، هزينه ای 3 ميليون يورويی را هم روی 

دست فوتبال ايران گذاشته است!

نگاه

یه
اش
ح

کي بود کي بود من نبودم
   فريدون حسن

پاي ميلياردها تومان پول بيت المال و مردم ايران در 
ميان اس��ت. ميلياردها تومان پولي که بي حساب و 
کتاب قرار است سر از جيب مارک ويلموتس سرمربي 
س��ابق و نجيب تيم ملي فوتبال ايران سر در بياورد. 
همان مردي که تحت هدايتش دو باخت بد به بحرين 
و عراق داشتيم تا خطر حذف از مرحله مقدماتي جام 

جهاني 2022 را پشت سرمان احساس کنيم.
آن روز که با مرد نجيب بلژيکي قرارداد امضا کرديم، 
تمام آقايان با غرور و افتخار از يک توافق فوق العاده 
و دوسر برد براي ايران صبحت کردند و همه تالش 
داشتند که اين مثاًل موفقيت را به نام خودشان ثبت 
کنند. عکس هاي يادگاري شان با ويلموتس را دوباره 
نگاه کنيد، متوجه مي شويد که پشت تمام ژست هاي 
آنها چه مي گذرد. حاال اما گاف کار درآمده و همه از 

زير بار مسئوليت شانه خالي مي کنند.
مهدي تاج گرگ باران ديده اي است. او از روز اول گفت 
که وزارت ورزش در جريان کامل قرارداد ويلموتس بوده 
و اين قرارداد زير نظر مس��تقيم آنها بسته شده است، 
ش��ايد چون اين روزها را مي ديد. بي خود هم ناگهان 
مشکل قلبي پيدا نکرد و راهي اروپا نشد، فقط فکرش را 
نمي کرد که آب ها از آسياب نيفتد، حتي حاال هندوانه 
هم زير بغل وزير مي گ��ذارد وقتي که مي گويد آن بند 
معروف و تحقير آميز هم )که به زعم آقايان به سود ايران 
اس��ت( به توصيه وزير در قرارداد گنجانده شده است. 
بندي که مطابق آن در صورت فسخ قرارداد از سوي هر 

طرف، ايران بايد سه ماه خسارت می پرداخت!
وزارتي ها ديرتر اما به فکر افتادند و حاال کارشان سخت 
شده، حتي اگر همه با هم عنوان کنند که فدراسيون 
و تاج مقصر اصلي اين افتضاح هس��تند. تازه هميشه 
هم يک ق��دم عقب تر از تاج هس��تند، حتي در جلب 
نظر رسانه ملي و کشاندن آن به سمت خود براي بيان 
حرف ها و انداختن توپ به زمين حريف. اتفاق تلخي 
در شرف وقوع است و جالب اينکه همه مي دانند يک 
افتضاح تاريخي رخ داده و قرار است ميلياردها تومان 
در اين وانفس��اي اقتصادي از جيب مردم و بيت المال 
برود، اما کس��ي کاري نمي کند. آقايان هم مش��غول 
انداختن تقصير به گردن يکديگر هستند. از هر کسی 
مي پرسي اين وسط چه  کاره بوده اي، يک پاسخ مي دهد 
»هيچ کاره«، به ق��ول معروف »کي ب��ود کي بود من 
نبودم«. جالب اينکه سند و مدرک هم از هم رو مي کنند 
و پس از آن هم تکذيبيه و جوابيه است که از طرف مقابل 

براي پاسخگويي رسانه  اي مي شود.
واقعيت اين است که قراردادی تأسف بار و بسيار بد 
منعقد شده، هم وزارت و هم فدراسيون در آن نقش 
داشته اند و اينگونه نيست که امروز با بازي رسانه اي 
بخواهند تقصير را گردن يکديگر بيندازند. اينگونه 
نيست که يکي بيماري و مش��کل قلبي را که همه 
خوب مي دانيم فريبي بيش نبود، بهانه و شانه از زير بار 
پاسخگويي خالی کند و آن ديگري هم بهانه بياورد که 
فقط در حد پيشنهاد کننده در اين قصه نقش داشته 
است. واقعيت اين است که تشت رسوايي آقايان از بام 
افتاده، فقط آرزو مي کنيم براي يک بار هم که شده 
مسببان اصلي اين افتضاح را پاي ميز محاکمه ببينيم. 
همه چيز مثل روز روشن است؛ دو طرف با فريبکاري 
و بازي رس��انه اي مي خواهند خود را بي گناه نشان 
دهند و تقصير را به گردن طرف مقابل بيندازند. بازنده 
اصلي در اين ميان مردم و فوتبال ايران هستند، واال 
همه خوب مي دانيم که هم فدراسيون و هم وزارت 
چگونه از قبل اين قرارداد خورده اند و برده اند، يکي با 
کمک دالل هاي اطرافش و ديگري تحت پوشش کار 
فرهنگي و تجاري که هنوز نمي دانيم چه ارتباطي با 

انتخاب سرمربي تيم ملي دارد!
واقعيت اين است که ما محکوم به پرداخت خسارت 
هستيم و اين بازي راه افتاده از سوي تاج و وزارت يک 
سياه بازي براي فريب افکار عمومي و مقصر جلوه دادن 
يکديگر است، پس باز هم بايد آرزو کنيم يکي پيدا شود 

و تمام اين آقايان را پاي ميز محاکمه بکشاند.

يادداشت

نگاه

امیررضا واعظ آشتیاني

 کارشناس مديريت ورزش

فوتبال

پرونده
قرارداد مارک ويلموتس


