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اهميت سوپرجام؛ مسابقه مهمي كه برگزار نشد

تبعات درخواستهاي غريب استقالل

سلس��له مس��ابقهاي را جانش��ين آن كرده و آن را جام اتحاديه آلمان
ناميده بودند .ب��ا اين تفاوت كه آن جام فق��ط  5تيم صدر جدول فصل
قبلي ليگ و تيم فاتح جام حذفي را در برميگرفت .آن شش تيم بهطور
يك حذفي مصاف ميكردند تا سرانجام يكي با فتح فينال ،جام اتحاديه
را به خانه ببرد .يوفا اما همانطور كه قب ً
ال آمد با اين روند مخالفت ورزيد
و اوالًحكم كرد كه ش��مول س��وپرجام فقط براي فاتح��ان ليگ و جام
حذفي اس��ت و ثانياً ترتيب و روال و زمان برگزاري آن حدود يك هفته
قبل از شروع فصل جديد ليگ است و تأكيد كرد شايد با ايجاد فاصلهاي
دو هفت��هاي بين اين بازي و ديدارهاي افتتاحي��ه ليگ در فصل جديد
موافقت كند اما هرگز نميپذيرد كه براي سوپرجام بيش از دو تيم وارد
عرصه كارزار شوند و يا نام جام عوض شود و به جام اتحاديه تغيير يابد.

تالش ش��ديد و غريب اس��تقالل براي لغو يا تأخير در بازي س��وپرجام
فوتبال كش��ور كه منجر به شكس��ت 0ـ 3آنان بدون حضور در ميدان و
واگذاري اين جام بر قرمزهاي پايتخت از س��وي فدراس��يون و سازمان
ليگ شد ،بالفاصله اين س��ئوال را به وجود ميآورد كه سوپرجام اصوالً
چيست،جايگاه آن در فوتبال كشورها كدام است و سايرين با كدامين
چش��م و نگاه به آن مينگرند و اصوالً چ��ه موضع اصولي و قابل فهمي را
بايد در قبال آن اتخاذ كرد.
برگزاري مس��ابقهاي بين تيم فاتح ليگ يك كش��ور با قهرمان جام حذفي
از اواس��ط قرن گذشته در كشورهاي مختلف باب ش��د و هر سال به كشور
ديگري بس��ط يافت و به تدريج اين ايده جا افتاد كه اين مس��ابقه شروعي
نمادين بر فصلي تازه فوتبال باش��گاهي در آن كشور باشد .اين چنين بوده
اس��ت كه ما از سالهاي  1970به بعد اين جام را تقريباً در تمامي كشورهاي
اروپايي و سپس آمريكاي جنوبي و حتي آسيايي و آفريقايي و اقيانوسيهاي
هم داشتهايم و به يك رسم جالب و جدي و رسمي تبديل شده است.
ترميم خالفهاي دو غول فوتبال
روي دو ويژگي آخر (جدي و رس��مي) بايد تأكيدي تازه صورت دهيم
زيرا در س��الهاي اخير وقتي انگليس و آلمان كه هر يك مكاتب بزرگي
در ورزش فوتبال دارند ،س��وپرجام خود را جدي نگرفتند و س��عي در
لغو و ي��ا تغيير بافت آن كردند .يوفا و س��پس فيف��ا برخوردي جدي و
هشداردهنده با آنها داشتند و سوپرجام اين كشورها را به شكل سنتي
و ش��ناخته ش��ده آن عودت دادند .ماجراي برخوردهاي توأم با تغيير و

ترميم با س��وپرجام يا انگليس آغاز ش��د كه مدتي پس از جنگ جهاني
هم اعالم كرد اين ديدار را فقط با مقاصد خيريه برگزار ميكند و ارزش
«رس��مي» را بر آن قايل نميش��ود و در همين راس��تا آن را «مسابقه
خيريه آغاز فصل» ناميد و س��الها «چريتي ش��يلد» ناميده ميشد و با
تغيير اسپانس��ر آن به س��الهاي اخير كاميونيتي شيلد نامگذاري شده
اس��ت .فيفا كه از اين تغيي��ر صريح و توصيه نش��ده ناراحت بود پس از
چند فقره اخطار به اتحاديه فوتبال انگلي��س (كه البته قدرتمندترين
و مستقلترين فدراس��يون فوتبال دنيا است) برطرف مقابل حكم كرد
كه حتي اگر مقاصد خيريه و اهداف درآمدهاي مس��ابقه به نيازمندان
ايرادي نداش��ته اشد اما اين مسابقه تحت هر شرايط سوپرجام انگليس
است و رسمي محسوب ميشود و اين جام جزو جامهاي دوران حيات
باش��گاهها به حساب ميآيد و از لحاظ رسمي بودن هيچ تفاوتي با ساير
كاپهاي كشورها ندارد و در نتيجه نسخه جديد سوپرجام انگليس كه
دهه سوم مردادماه امسال بين منچسترسيتي و چلسي برگزار خواهد
شد .بهرغم حفظ عنوان  Commnitg shiLaسوپرجام انگليس به
حس��اب ميآيد و نتيجه آن جزو نتايج جامهاي رسمي انگليس و اروپا
بهشمار خواهد آمد.
«اتحاديه» به جاي سوپرجام؟!
تخلف آلمان در اين زمينه نيز به آرامي توس��ط يوفا برچيده و سوپرجام
آلمان دوباره از سه سال پيش در مردادماه (برابر با اگوست) برقرار شد.
ژرمنه��ا از اواخر دهه  2000و پس از چند س��ال لغو كلي س��وپرجام

مبناي استدالل قوي
مبناي استدالل يوفا آن جا قويتر ميشودكه در نظر بگيريم تعدادي از
كش��ورهاي اروپا به خودي خود يك جام اتحاديه دارند كه نه در ابتداي
فص��ل بلكه در طول فصل برگزار ميش��وند و حت��ي بهرههاي اروپايي
نيز بر آن مترتب اس��ت زيرا تيمهاي فاتح اين جامها مجوز ش��ركت در
«ليگ اروپا» (دومين جام بزرگ فوتبال اين قاره) را كس��ب ميكنند.
از كشورهاي س��ه جامهاي كه يكي از مسابقاتشان جام اتحاديه است
ميتوان به فرانسه،س��وئيس ،اتريش و البته انگليس اشاره كرد .به اين
ترتيب ديدار اسمال س��وپرجام آلمان را نيز اواسط مردادماه بين بايرن
مونيخ ك��ه قهرمان ليگ ش��ده و اينتراخت فرانكفورت ك��ه فاتح جام
حذفي ش��ده نظارهگر خواهيم بود و فاتح آن يك جام رسمي را از منظر
فيف��ا و يوفا به خانه ميبرد و نه يك جام غيررس��مي و الكي و باري به هر
جهت را.
بنابراين معلوم نيس��ت چرا در ايران استقالل با چنين جامي برخوردي
اينطور سطحي و از سر بيمسئوليتي داشت و دارد و دائماً تقاضاي لغو
آن را مطرح ميكرد و يا خواس��تار تعويق  5تا شش ماهه در آن بود .مگر
ميتوان س��وپرجام را در زماني غير از آنچه نش��انگر سستي و عرف آن
اس��ت (ابتداي فصل) به اجرا گذاش��ت و مگر منطقي است جامي را كه
فرآيند و محصول فصل قبل اس��ت ،به جاي مقدمه قرار داد .براي فصل
بعد به وس��ط آن فصل انتصال داد زماني ك��ه هيچكس براي آن تره هم
خورد نميكند و ش��ايد تحوالت و تغيي��رات طول فصل و نزول و صعود
تيمها از آن ديداري بينمك و بيمناسبت بسازد.
نتيج��ه و محصول و تبعات اين درخواس��تهاي عجيب و غريب اعالم
نتيجه 0ـ 3به ضرر آنها و اهداي ج��ام قهرماني به قرمزها بود .واقعهاي
كه با توجه به رفتار غيرقانوني و خواس��تههاي غيرعقاليي آبيها حتي
هفتهه��اي اخير اقدامي منطق��ي مينمود و چارهاي ج��ز اين را براي
مسوالن امر باقي نگذاشته بود.
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