
بي دردسر و بدون اينكه حرص بخوريم اين بار 
به جام جهاني صعود كرديم. آقاي حاج رضايي 
چه داليلي را در اين صعود تأثيرگذار مي دانيد؟ 
چه شد اين بار بر خالف جام جهاني 98 و 2016 
براي رفتن به جام جهاني جان به لب نشديم؟ 
فوتبال در اين دوره نسبت به دوره هاي پيش چه 
فاكتورهاي بيشتري داشت كه ما توانستيم يك 

صعود زودهنگام را جشن بگيريم؟
به نظر من مقايسه كردن كار درستي نيست، عوامل بسيار 
زيادي وجود دارد كه نمي گذارد در شرايط  مختلف تيم ها 
با هم مقايسه شوند. يك سال و نيم، دو سال بعد از آمدن 
آقاي كرش به ايران بود كه تيم كشورمان راهي جام جهاني 
برزيل شد. بعد ايشان چهار سال وقت داشتند تا در تيم ملي 
تغيير نسل بدهند و تغيير سبك ايجاد كنند. در اين زمينه 
يك سري بازيكنان جوان به تيم ملي دعوت شدند كه دعوت 
كردن از اين بازيكنان مقدار زيادي شهامت مي خواست. 
تركيب تيم ملي عوض و تعداد لژيونرهايمان زياد شد و به 
همين خاطر نمي توانيم به جهت سطح بازيكنان و مربياني 
كه در دوره هاي مختلف در تيم ملي بودند، اين مقايس��ه 
را در نحوه صعود ك��ردن انجام بدهيم. تي��م ملي به رغم 
صحبت هاي آقاي كرش كه هر چند وقت يكبار از كمبودها 
گاليه مي كردند و مي ناليدند، تيم ملي از خيلي پشتوانه هاي 
اقتصادي و مالي برخوردار بود و فدراسيون فوتبال و وزارت 
ورزش به تيم ملي كمك كردند. بنابراين اين دوره كاماًل 
متفاوت ب��ا دوره هاي گذش��ته بود و همان ط��ور كه اول 
صحبت هايم عرض كردم، نقش سرمربي، تالش و بازيكنان 

و حمايت فدراسيون را نمي توانيم ناديده بگيريم. 
صعود مقتدرانه اي هم داشتيم، بدون گل خورده 
و بدون باخت، ريش�ه اين اقتدار فوتبال را در 

صعود به جام جهاني در چه مي بينيد؟

وقتي به تيم ملي نگاه مي كنيم، كامالً تاكتيك تيم مشخص 
اس��ت و از سيس��تمي كه مؤلفه هاي دفاعي دارد، كرش 
استفاده مي كند. بازيكنان به زمين خودمان مي آيند، توپ 
را به حريف مي دهيم اما فضاي بازي را خودمان در دست 
مي گيريم. اين مؤلفه هاي دفاعي هنر آقاي كرش است. در 
دنيا هم البته تيم هايي مانند منچستر با مورينيو و آتلتيكو 
مادريد با سيمونه از سيستم دفاعي استفاده مي كنند. البته 
فوتبال دفاعي هيچ وقت خالف اخالق و قانون نيست اما 
خب مردم دوست دارند فوتبال تهاجمي ببينند. سبك بازي 
و تمرينات تيم ملي كامالً بر اساس دفاع و ضد حمله طراحي 
شده است. اين اجازه مي دهد يك دفاع سازمان يافته كمتر 
گل بخورد كه براي ايران اين عدد صفر گل خورده است. ما 
در مسئله دفاعي به كمال نرسيديم اما به صورت نسبي رشد 
كرديم و مشخص است كه تيم به اصول دفاعي نزديك شده 
است. اين ايده آقاي كرش است كه به بار نشسته، هر چند 
مردم بازي تهاجمي و گل هاي زياد را دوست دارند اما مهم تر 
از اينها نتيجه نهايي مسابقه است كه به نفع تيم ايران رقم 
خورده است. به هر حال هر مربي براي خودش ايدئولوژي و 
بينش خاصي دارد و در يك فوتبال تهاجمي يا دفاعي، هدف 
هر تيم كسب پيروزي است. تاكتيكي هم كه كرش در تيم 
ملي اتخاذ كرد سبب شد تا تيم ملي كشورمان با زيان خيلي 

كم به جام جهاني صعود كند. 
حاال با صع�ود به جام جهان�ي خيلي ها صعود 
از گروهمان را از ك�رش و تيمش مي خواهند، 
با توجه به ظرفيت و پتانس�يلي كه داريم چه 
هدف گذاري هايي بايد براي مس�ابقاتمان در 

روسيه داشته باشيم؟
با دو چي��ز مخالفم؛ معتق��دم اول اينكه س��قف آرزوهاي 
فوتبالمان نبايد تنها صعود به جام جهاني باشد، صعود به جام 
جهاني نبايد باعث شود كمبودها و مشكالتمان را بپوشانيم 

و فراموش كنيم. دو اينكه رسيدن به دور دوم نيز نبايد سقف 
آرزوهايمان باشد. معتقدم كه اين پيروزي و صعود به جام 
جهاني پيام آور اس��ت. اين پيام را دارد كه بايد در كارهاي 
زيربنايي و ساختاري اجتماعي فوتبال توانمند باشيم. البته 
با افتتاح ورزشگاه نقش جهان و ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد 
اين زيرساخت ها در فوتبال كشورمان در حال شكل گيري 
است. مس��ئله ديگر توجه به رده هاي پايه است، اينكه در 
رده هاي پايه فقط رسيدن به جام جهاني هدفمان نباشد و 

سقف آرزوهايمان را كوتاه نكنيم. 
يعن�ي ش�ما معتقدي�د ك�ه باي�د ن�گاه 
بلندپروازانه تري داش�ته باش�يم و تأثيرات 
صعود به جام جهاني را در توسعه زيرساخت ها 
و فوتبال پايه ببينيم، نه اينكه يك هدف و يك 

سقف آرزوي كوتاه مدت داشته باشيم؟
قطعاً، به دليل اينكه اس��تعدادهاي فوتبالمان سقفشان 
خيلي باالست. ما كشوري هس��تيم كه به دليل داده هاي 
علمي، فاكتورهاي مدنظر فيفا را براي پيشرفت داريم. بر 
اساس آمار كنفدراسيون فوتبال آسيا، ايران باالترين نيروي 
انساني مستعد فوتبال را در سطح آسيا دارد، كافي است كه 
شما نگاه كنيد به نيمكت تيم ملي، اينكه با توجه به پتانسيل 
بااليي كه داريم، چه بازيكناني روي نيمكت مي نش��ينند 
و اين نشان مي دهد كه فوتبال ايران غني و براي پرورش 
اين استعدادها زحمت كشيده شده است و نشان از نيروي 
انساني باالي ما در زمينه فوتبال دارد. دوم به جهت اقليمي 
و جغرافيايي، كشوري چهار فصل هستيم و مي توانيم در 
تمامي فصول تمرين و مس��ابقه برگزار كنيم. در مجموع 
معتقدم با توجه به اين پتانس��يل و ظرفيت سقف فوتبال 
ايران را نبايد پايين آورد. پويايي فوتبال به اين نيست كه بعد 
از حضور در چهار دوره جام جهاني، در دوره بعد به مرحله 
حذفي يا باالتر برويد. اين موفقيت خيلي خوبي است ولي 

مطالبات فوتبال ايران با توجه به فاكتورها و ظرفيت هايي 
كه اشاره كردم خيلي بيشتر از اين است. 

نگاه س�طحي و بدون اه�داف بلندم�دت به 
موفقيت�ي مانند صع�ود به ج�ام جهاني، چه 

آسيب هايي مي تواند داشته باشد؟
يك نمونه آن را در اظهارنظرهايي كه پس از بازي با ازبكستان 
ش��د، مي توان ديد. حاال كه به جام جهاني رس��يديم، اين 
موفقيت باعث نشود تا كساني كه دس��ت اندركار فوتبال 
هستند، عيوب و نواقصي كه در فوتبال  كشورمان با آن روبه رو 
هستيم را بپوشانند و از موضع قدرت صحبت نكنند. اين به 
فوتبال لطمه مي زند. بالفاصله بعد از پيروزي مقابل ازبكستان 
و صعود به جام جهاني، مصاحبه هايي مي شود كه از آن بوي 
تسويه حساب مي آيد و نوعي سوء استفاده از اين موفقيت 

است و در جاي مناسبي بيان نشده است. 
از مجم�وع صحبت هايت�ان مي ش�ود اين طور 
برداش�ت كرد كه صعود به جام جهاني مي تواند 
كليد توسعه فوتبال كشور در همه جوانب باشد؟

بله اين توس��عه و نگاه ويژه بايد در تمام��ي زمينه ها رخ 
بدهد، ما االن سال هاس��ت بهترين تيم آسيا هستيم، اما 
اينكه ايران قدرت اول آسيا اس��ت تنها در يك تيم ملي 
نبايد تجلي پيدا كند. قدرت مل��ي بايد وجه بين المللي 
پيدا كند و تيم ملي با تيم هاي مطرح جهان بازي كند، در 
كشورهاي مطرح اردو بزند، در واقع فوتبال در عمق كشور 
جاري ش��ود. البته اين انتظار وجود ندارد كه فدراسيون 
فوتبال مانند غول چراغ جادو عمل كند و همه مشكالت 
يك شبه حل شود. اين امكان وجود ندارد، در واقع ما االن 
با صعود به جام جهاني، در پيروزي مقطعي موفق بوده ايم 
و بايد به سمت پيروزي پايدار حركت كنيم و كشورمان 
براي رس��يدن به اين هدف ابزار و لوازم الزم را دارد ولي 

چگونه از آن استفاده كنيم بحث ديگري است.

صعود زودهنگام تيم ملي 
شيوا نوروزي
   گزارش

فوتب�ال اي�ران ب�ه جام 
جهاني روس�يه هم�ه را 
شگفت زده كرده است. برخي آنقدر از اين صعود تاريخي 
سرخوش و ذوق زده هستند كه فراموش كرده اند تيم 
كارلوس كرش براي رس�يدن به اين ه�دف بزرگ چه 
سختي ها و چه چالش هايي را پشت سرگذاشته است. 
حاال كه بليت يوزپلنگ ها براي سفر به روسيه رزرو شده 
انتظار مي رود با برطرف كردن مشكالت هميشگي راه 
ب�راي ادام�ه درخش�ش تي�م مل�ي هم�وار ش�ود. 
اين دومين دوره پياپي است كه تيم ملي فوتبال كشورمان 
يكي از 32 تيم حاضر در جام جهاني به شمار مي رود. در 
حالي كه پيش از اين تجربه چهار دوره حضور )1978، 
1998، 2006 و 2014( در اين مسابقات را داشتيم براي 
دومين بار متوالي به جام جهان��ي راه يافتيم تا روزهاي 
خوش مرد پرتغالي با فوتبال ملي ايران همچنان تداوم 
داشته باشد. البته تاريخ سازي ملي پوشان به همين جا 
ختم نمي شود. ايران دومين تيم راه يافته به جام جهاني 
روسيه بود )بعد از برزيل(، راهيابي به جام 2018 اولين 
صعودمان دو بازي مانده به پايان رقابت هاي انتخابي لقب 
گرفت و از همه مهم تر اينكه تيم ملي ايران تنها تيمي در 
جهان بود كه بدون گل خورده جواز صع��ود را دريافت 
كرد. تيم كرش آخرين بار در مصاف با تركمنس��تان در 
سال 94 دروازه خود را باز ش��ده ديد ) ايران 3 بر يك به 
پيروزي رس��يد(. صعود به جام جهاني 10 ميليون دالر 
براي فوتبال ايران درآمدزايي كرد؛ مبلغي نزديك به 38 
ميليارد تومان كه اميدواريم به دست فدراسيون برسد و 

در راه آماده سازي تيم ملي استفاده شود. 
  از مسقط تا تهران

اگرچه برخي كارشناسان با مسجل شدن صعود تيم ملي به 
جام جهاني 2018 راهيابي به اين رقابت ها را آسان توصيف 
كردند اما اهل فن و حتي مردم فوتبال دوس��ت كشورمان 
به خوبي مي دانند راهيابي به بزرگ ترين آوردگاه فوتبالي 
دنيا راحت نيست. يوزپلنگ هاي كشورمان نيز به رغم همه 
مشكالتي كه بر سر راه خود مي ديدند عزمشان را جزم كردند 
تا كمترين امتياز را از دست بدهند و با بهترين نتيجه جشن 
صعود به راه بيندازند. در اين مسير كارمان از مرحله دوم 
مقدماتي در قاره آسيا آغاز شد؛ عمان، تركمنستان، كوام 
و هند هيچ كدام حريفاني نبودند كه برايمان خطرآفرين 

باشند.  در نهايت نيز با ش��ش برد، دو تساوي و 20 امتياز 
صدر گروه D را دراختيار گرفتي��م. كار اصلي زماني آغاز 
شد كه در مرحله سوم مدعيان قاره كهن در دو گروه براي 
صعود به روسيه با يكديگر رقابت مي كردند. سفيدپوشان 
كشورمان با تيم هاي ازبكستان، كره جنوبي، قطر، چين 
و س��وريه در گروه اول جنگيدند كه در اين مرحله نيز با 
برد، دو تساوي و 20 امتياز )دو بازي باقي مانده( در آزادي   6

صعودشان به جام جهاني را جشن گرفتند. 
  مخالفان كرش

سرمربي پرتغالي با اينكه محبوبيت زيادي بين مردم و 
هواداران دارد اما در بين مربيان وطني و برخي كارشناسان 
هس��تند افرادي كه به هيچ وجه دل خوشي از كارلوس 
كرش ندارند و از هيچ فرصت و بهانه اي براي مصاحبه هاي 
آتشين عليه او نمي گذرند. در يك سال اخير كرش بارها 
با منتقدان و مربيان باشگاهي درگيري لفظي پيدا كرد و 
حتي كار به انتشار بيانيه هاي تند و تيز نيز كشيد. فصل 
گذشته ليگ برتر به خاطر برگزاري اردوهاي تيم ملي در 
خارج از كشور چند باري تعطيل شد؛ تعطيلي هايي كه 
داد برخي مربيان باشگاهي را درآورد. از جمله اين مربيان 

كسي نبود جز برانكو ايوانكوويچ؛ سرمربي پرسپوليس 
كه به اس��تراحت اجباري بازيكنان در خردادماه س��ال 
گذشته به ش��دت اعتراض كرد تا جايي كه كرش را به 
گروكش��ي بازيكنان ملي پوش متهم س��اخت. حمايت 
كريمي، قلعه نويي و مايلي كهن بيانيه آتشين كرش را 
به همراه داش��ت: » اگر با مارها بگرديد مي خزيد و سم 
تف مي كنيد!« كش��مكش هاي لفظي تداوم داش��ت تا 
اينكه با وساطت فدراسيون دو طرف فيتيله دعوا را پايين 
كشيدند. برگزاري ديدارهاي دوستانه اي كه از نظر مربيان 
بي اهميت و بي فايده بودند يكي ديگر از علل اعتراض ها به 

سرمربي تيم ملي و تعطيلي ليگ بود. 
  استعفايي در كار نبود!

چالش هاي پيش روي تي��م ملي يكي دو ت��ا نبود. حل 
مشكل زمين تمرين يكي از چالش هاي منحصر به فردي 
بود كه حواشي زيادي را ايجاد كرد و اعتراض هاي كرش 
را به همراه داش��ت. در اين مدت بيانيه ه��اي زيادي را از 
سرمربي تيم ملي ديديم كه به نظر مي رسد از اين حيث نيز 
ركورددار باشيم. عملي نشدن وعده هاي فدراسيون تنها 
يكي از داليل اعتراض كارلوس كرش بود، اعتراض هايي كه 

سرانجام كاسه صبر سرمربي را لبريز كرد و استعفا داد؛ البته 
استعفايي كه هرگز نهايي نشد! درگيري دوباره با سرمربي 
پرسپوليس كرش را براي استعفا متقاعد كرده بود. برانكو 
از اينكه در ميانه فصل كرش بهترين بازيكنان قرمزها را 
به تيم ملي دعوت كرد به ش��دت ابراز ناراحتي كرده بود 
تا جايي كه با اين جمله كرش را به چالش كش��يد: »اگر 
از گروهمان در آسيا صعود نكنيم، كرش مقصر اصلي اين 
قضيه است.« همانطور كه انتظار مي رفت سرمربي پيشين 
تيم ملي پرتغال و رئال مادريد باز هم كوت��اه نيامد و در 
بيانيه اي عريض و طويل پاسخ برانكو را داد: »عمدي يا غير 
عمد، به اين مرد قول نيمكت تيم ملي ايران داده شده بود. 
در حال حاضر او ناراحت است و حسودي مي كند.« بحث 
رفتن يا ماندن كرش مدت ها از موضوعات داغ رسانه ها بود 

كه خوشبختانه اين موضوع باز هم ختم به خير شد. 
  انفعال فدراسيون 

در تم��ام مدتي كه فوتبال ملي ايران اس��ير حواش��ي 
خودس��اخته بود فدراس��يون فوتبال در بيشتر موارد 
نتوانست مديريت صحيحي را در مواجهه با اين مسائل 
داشته باش��د. س��رمربي تيم ملي از آنجا كه هميشه از 
نحوه مديريت فوتبال كش��ورمان انتقاد داشته و آن را 
غيرحرفه اي مي خواند هم��واره در بحث مديريت تيم 
ملي چند قدم از فدراسيون جلوتر بوده است. تا جايي كه 
هم كفاشيان و هم تاج اختياراتي به مراتب بسيار بيشتر 
از س��اير مربيان ملي به او دادند. ب��ا اينكه به هيچ وجه 
نمي توان منكر تأثير حضور كرش بر باال رفتن س��طح 
فوتبال ملي ايران ش��د اما بايد پذيرفت كه فدراسيون 
فوتبال براي پنهان كردن ضعف هاي خود مس��ئوليت 
تصميم گيري هاي زيادي را به كرش داد تا هم انتظارات 
سرمربي برآورده شود و هم از انتقادهاي او در امان باشند. 
همين مسئله نيز دردسرهايي را به وجود آورد، اعتراض 
برخي از اهالي فوتبال به اختيارات بيش از حد سرمربي 
تيم ملي تنها يك��ي از اين موارد اس��ت. بركناري همه 
دستياران ايراني از جمله موارد استثنايي است كه مهدي 
تاج هيچ واكنش��ي به آن نش��ان نداد! پرداخت نشدن 
دس��تمزد كادر فني تيم ملي يكي از همان اتفاق هايي 
بود كه راه را براي انتقاد كرش از مديريت فدراس��يون 
باز گذاشت. هضم اين مسئله كه دس��تمزد كادر فني 
پرداخت نشود براي سرمربي حرفه اي ايران كه تجربه 

حضور در تيم هاي بزرگ را دارد اصاًل قابل قبول نبود. 
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از استعفاي كرش تا صعودي تاريخي
راه دشواري كه تيم ملي تا رسيدن به روسيه طي كرد

تأثير صعود بايد در زيرساخت ها و فوتبال پايه ديده شود
بررسي اثرات حضور در جام جهاني بر آينده فوتبال ايران در گفت وگوي »جوان« با امير حاج رضايي

موفقيت، رؤيايي بود كه كرش ب��راي فوتبال تعبير كرد. آن هم يك 
دنيا حيدري

     نگاه
تعبير رؤيايي با دو صعود پياپي به جام جهاني. نه اينكه پيش از مرد 
پرتغالي نيمكت تيم ملي صعود به جام جهاني را تجربه نكرده باشيم 
نه. پيش از او نيز سه مرتبه اين تجربه را داشتيم و جز 98 فرانسه ديگر صعودهايمان با استرس و اما 
و اگر همراه نبوده اما هرگز نتوانستيم با چنين اقتدار و آمار خيره كننده اي صعود كنيم. آن هم دو 

مرتبه پياپي كه حاال انتظار صعود از مرحله گروهي جام جهاني را به وجود آورده است. 
اما كرش، همان پرتغالي يك دنده كه گاه پا در يك كفش مي كرد براي رفتن و گاه نداشته هاي فني، 
زيرساختي و امكاناتمان را بر فرق سرمان مي كوبيد و گاه چنان جواب دندان شكني به حريفان ياوه گو 
مي داد كه تصور مي كرديم به اشتباه محل تولدش در شناسنامه پرتغال نوشته شده، اين رؤيا را به 
شيريني هر چه تمام تر برايمان تعبير كرد. آن هم در دومين صعود پياپي كه نه فقط براي نخستين 
بار بود،  كه مقتدرانه و غرور آفرين و البت��ه زودهنگام بود.  كرش ثابت كرد كه موفقيت آنقدرها هم 
دور از دسترس نيست كه با حسرت بدان چشم بدوزيم. او ثابت كرد كه موفقيت هدفي است واال كه 
براي رسيدن به آن بايد يكدل بود و تالش كرد و با سختي ها جنگيد. حتي اگر اين سختي ها نداشتن 
زمين تمرين، حريف تداركاتي يا حتي ياوه گويي دشمناني باشد كه مي خواهند به هزار و يك ترفند 
ورزش و به خصوص فوتبال ايران را منزوي كنند. حاال اما با گذشت شش سال از حضور او در ايران 
مي دانيم هر خواستني توانستن است. نه اينكه كرش معجزه اي خارق العاده كرده باشد نه. او بدون 
شك پيغمبر نيست كه كارش را معجزه اي الهي بدانيم كه بعد از سختي هاي بسيار نصيبمان شده. 
او فقط يك مربي پرتالش است با هدفي مشخص كه تداوم حضورش روي نيمكت تيم ملي فوتبال 

ايران رؤيايي شيرين را براي ما محقق كرد. همين و بس. 
امكانات فوتبال ايران از اولين روز حضور كرش و در طول شش سال گذشته اندك تغييري نكرده. 
چانه زني هاي او براي زمين تمرين،  حريف تداركاتي،  برپايي اردو يا حتي گرفتن بازيكنان از تيم هاي 
باشگاهي همچنان به قوت خود باقي است و اين مس��ائل و مشكالت را نه قهرها و تهديد هايش به 
استعفا تغيير داد و نه بيانيه هايش براي ايجاد اتحاد و همدلي. در واقع مهم ترين فاكتوري كه باعث 
شد تيم ملي فوتبال ايران دو صعود به جام جهاني را با اين مرد پرتغالي تجربه كند، حضور مستمرش 

طي شش سال گذشته روي نيمكت تيم ملي بود. 
ثبات، بدون ش��ك مهم ترين كليدواژه موفقيت كرش در تيم ملي فوتبال ايران بود. مسئله بسيار 
مهمي كه توانست انبوه مشكالت خصوصاً مشكالت زيرساختي و تداركاتي را كنار زده و تصويري 
خيره كننده از توانايي هاي فوتبال ايران ترسيم كرده و موفقيتي خاطره انگيز را رقم بزند. قرار نيست 
توانايي هاي سرمربي تيم ملي و دانش فني او را زير سؤال ببريم. اما بدون شك شش سال حضور در 
تيم ملي ايران شناختي را براي او فراهم كرد كه بتواند با كمترين امكانات،  بهترين انتخاب ها را داشته 
باشد. انتخاب هايي كه بسياري از آنها در فواصل زماني مختلف با انتقادهاي زيادي مواجه شدند اما 
مجموعه اين انتخاب هايي كه درس��ت و غلط را در كنار هم داشت،  توانست همان هدفي را دنبال 
كند كه كرش برنامه ريزي كرده بود و نتيجه اي را رقم بزند كه نه فقط او كه 80 ميليون ايراني چشم 
انتظارش بودند؛ صعود به جام جهاني. صعودي مقتدرانه كه بعد از س��ال ها آقايي ايران را بار ديگر 
در فوتبال آسيا به رخ كشيد. آقايي تيمي كه اگرچه طي چند سال اخير سكوي نخست رده بندي 
قاره كهن را در اختيار داشت اما حاال با اين صعود مقتدرانه يك بار ديگر به همه ديكته شد. خصوصاً 

آنهايي كه تالش زيادي براي پايين كشيدن آن داشتند اما تيرهايشان به سنگ خورد. 
اين موفقيت مي تواند يك الگو باشد و بررسي شود. درست مثل باخت هايي كه نياز به بررسي دارند 
براي علت يابي و عدم تكرار، بردها نيز مي تواند زير ذره بين قرار گيرد براي الگوبرداري. خصوصاً كه 
ثبات، گمشده امروز فوتبال ايران اس��ت. چه در عرصه مديريت و چه فني. گمشده اي كه فوتبال 
باشگاهي و پيش��تر فوتبال ملي ضربه هاي جبران ناپذيري از آن خورده است. اما امروز، با يك نگاه 
ساده مي توان دريافت اين حضور مستمر كرش در شش سال گذشته و اعتماد به يك تفكر واحد براي 
پياده سازي اهدافش بوده كه توانسته بعد از صعود به جام جهاني برزيل،  حضور در جام جهاني روسيه 
را نيز مقتدرانه رقم بزند. چيزي مشابه اتفاقي كه طي دو سه سال گذشته در عرصه فوتبال باشگاهي 
براي پرسپوليس رخ داد. ثبات مديريت و بعد از آن ثبات كادر فني كه اين تيم را از ناكامي هايي كه 
سه سال قبل با آن دست و پنجه نرم مي كرد طي دو سال به يك نايب قهرماني،  يك قهرماني و صعود 
به يك چهارم نهايي آسيا رساند. موفقيتي كه پيش از آن و چند س��ال قبل سپاهان نيز با تكيه بر 

همين مهم بدان دست يافته بود و با دور شدن از اين راه، موفقيت هايش نيز خاتمه يافت. 

فوتبال ايران با صعود به رقابت  هاي جام جهاني 2018 روسيه آمار حضور 
فريدون حسن

   حاشيه
خود در بزرگ ترين رويداد ورزشي جهان پس از المپيك را به عدد 5 
رساند؛  فوتبالي كه حاال مي توان گفت رسيدن به جام جهاني آرزويش 

نيست و بايد به فكر درخشش در مرحله نهايي اين مسابقات باشد. 
  نگاهي به تاريخ صعودهاي ايران به جام جهاني از 1978 آرژانتين تا 2018 روسيه ثابت مي كند كه 
فوتبال در 4 دوره با اقتدار راهي جام جهاني شده است و تنها در سال 1998 و جام جهاني فرانسه بوده 
كه به عنوان آخرين تيم صعودي دراماتيك به جام جهاني داشته است؛ صعودي كه به رغم حضورهاي 
بعدي و مقتدرانه در اين رقابت ها هنوز س��الگرد آن )8 آذر1376( و يادآوري آن بازي حماسي در 

ملبورن از سوي فوتبالي ها گرامي داشته مي شود.  
  صعود مقتدرانه به آرژانتين 

تيم ملي فوتبال ايران در سال 1977 در شرايطي گام به رقابت  هاي مقدماتي جام جهاني گذاشت كه 
فوتبال ايران آرام آرام از فوتبالي آماتوري فاصله مي گرفت. حضور در رقابت  هاي جام جهاني كوچك 
و رويارويي با بزرگان فوتبال دنيا از جمله آرژانتين، برزيل و فرانسه و كسب نتايج قابل قبول مقابل 
آنها باعث شده بود ايران در سايه سه قهرماني پياپي در آسيا قدرت بالمنازع فوتبال قاره باشد بنابراين 
هيچ تعجبي نداشت وقتي قبل از شروع بازي آخر مرحله مقدماتي كويتي ها پارچه نوشته اي با خود 

به زمين بياورند و صعود ايران به جام جهاني 1978 آرژانتين را تبريك بگويند. 
  حماسه ملبورن 

20 سال بعد ايران با حضور ستاره  هاي جديد خود گام به مرحله مقدماتي گذاشت و با گلباران كردن مالديو 
كارش را آغاز كرد، در مرحله دوم اما كار گره خورد هر چند چين و كويت چندان سخت نبودند اما مطابق 
معمول دهه  هاي قبل اسير حرفه اي گري  هاي خاص عربستان شديم و رفتيم به پلي آف و ديدار با ژاپن؛ ژاپن 
را برده بوديم اما در آخرين دقايق كم آورديم تا ژاپني ها هم جهاني شوند و كار ما به استراليا كشيده شود. 
يك بازي سخت مقابل تيمي كه بازيكنانش از ليگ برتر انگلستان مي  آمدند. بازي رفت در تهران يك، يك 
شد و بازي بزرگ در ملبورن فرا رسيد. حتماً آنها كه آن روز را به خاطر دارند خوب مي دانند كه همه تصور 
مي كرديم فيلم را تند كرده اند. استراليا از چپ و راست توپ مي ريخت، خيلي زود گل زد و با شروع نيمه دوم 
اختالف را دو برابر كرد. در ايران همه كار را تمام شده تلقي مي كردند اما يك اتفاق، يك آشوبگر نژادپرست 
ورق را برگرداند وقتي تور دروازه ايران را پاره كرد. رگ غيرت عابدزاده بيرون زد، كريم باقري خشمگين شد 
و علي دايي و خداداد فهميدند كه بايد كاري بكنند؛ اين شد كه حماسه ملبورن خلق شد؛ حماسه اي كه تا 

هميشه به ياد خواهد ماند حتي اگر بارها و بارها راهي جام جهاني شويم. 
   صعودهاي آسان بعدي 

سال 2005 تيم ملي با برانكور پيش از آخرين بازي مقابل ژاپن جشن صعود راحت خود به جام جهاني 
2006 آلمان را گرفت. جشني هر چند بزرگ اما نه به اندازه جشن صعود به جام 98. تيم ملي ايران در 
سال 2013 نيز با اقتدار و باالتر از كره جنوبي اصلي ترين رقيب خود مقتدرانه راهي جام جهاني 2014 
شد تا باز هم جشن صعود در خيابان  هاي ايران برپا شود.  و سرانجام تيم ملي در فاصله دو بازي مانده به 
پايان رقابت  هاي مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه صعود خود را حتمي كرد تا پروسه صعود به جام 
جهاني اينقدر عادي شود كه عالقه مندان به فوتبال به تك بوق  هاي شادي در خيابان ها قناعت كنند ولي 

صعود از ملبورن به جام جهاني چيزي ديگر بود. 

تعبير رؤياي موفقيت

ملبورن چيز ديگري بود
4 بار صعود به جام جهاني با اقتدار اما...

شاگردان كرش 22خرداد با برتري 2 بر صفر مقابل ازبكستان و در فاصله دو هفته مانده به پايان انتخابي جام جهاني، بليت روسيه را براي خودشان 
سعيد احمديان

      گفت وگو
رزرو كردند؛ دومين صعود متوالي به جام جهاني تا حضور در بزرگ ترين جشن فوتبال دنيا ديگر يك آرزو يا رؤيا نباشد. حاال هدف فوتبال ايران، 
 صعود از مرحله گروهي و رفتن به يك هش�تم نهايي ج�ام جهاني اس�ت. دو هفته پس از زودهنگام تري�ن صعود به جام جهان�ي كه با ركورد 
ب�دون گل خ�ورده ب�ه دس�ت آم�د، در گفت وگ�و ب�ا امي�ر حاج رضاي�ي كارش�ناس فوتب�ال كش�ورمان، وضعي�ت تي�م مل�ي فوتب�ال را بررس�ي كرده اي�م. 
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