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جنگ بوسني در سال 1991 ميالدي كليد خورد. در همان سال كرواسي 
وارد جنگ مي شود كه تا  سال 1995 در مقابل بوسني قرار مي گيرند. در 
سال 1998 كوزوو هم درگير جنگي ناخواسته مي شود، جنگي كه تا سال 
1999 ادامه پيدا مي كند و در نهايت مناقشه 10 ساله بالكان در اين سال 

به پايان مي رسد. 
در بازي  هاي  مقدماتي جام ملت  هاي  اروپا در سال 1992 يوگسالوي با تسلط 
كامل در گروه خود باالتر از دانمارك، اتريش، ايرلند شمالي و جزاير فارو راهي 
دور نهايي در سوئد مي شود، ولي شروع منازعات بالكان يوفا را وادار مي كند 
كه به جاي يوگسللالوي جنگ زده، دانمارك رده دومي را به جام ملت  هاي  
اروپا فراخواند.  ريشارد هولر نيلسن، مربي تيم ملي دانمارك در حال ترميم و 
رنگ زدن ديوار آشپزخانه اش بود كه از راديو جريان جايگزين شدن دانمارك 
را به جاي يوگسللالوي در جام ملت  هاي  اروپا مي شنود.ديگر هيچ فرصتي 
براي وصل كردن ماشين ظرفشويي و مكروويو نمي ماند. او بايد در يك چشم 
به هم زدن تيمي را سر هم مي كرد. از بخت خوش براي دانمارك يك بازي 
تداركاتي با شوروي فروپاشيده در شهر كپنهاگ در نظر گرفته شده بود. از 

يك بازي بي اهميت در يك چشم به هم زدن مهم ترين و تنها بازي تداركاتي 
براي دانمارك خوشبخت به وجود مي آيد؛ در حقيقت اولين و آخرين تست 

براي رفتن روي سن نمايش. 
20 بازيكن دعوت مي شوند تا در كنار پيتر اشمايكل، برايان الدروپ و يان 

نيسن به ميهماني جام ملت  هاي  اروپا در كشور سوئد بروند. 
   همه چيز ممكن است اما بدون اجبار 

وايكينگ ها اصطالحي دارند به اين عبارت: همه چيز ممكن است اما بدون 
اجبار. 

13 بازيكن منتظر آخرين بازي شان در ليگ داخلي بودند. 7لژيونر مشغول 
بازي  هاي  دوستانه تداركاتي و چند تايي هم كنار دريا آفتاب مي گرفتند 
و تعطيالت ساالنه را مي گذراندند، مثاًل الرس اولسن روي كشتي خبردار 
شد كه بايد به كپنهاگ برگردد. در اين شرايط بود كه فوتبال دانمارك بايد 
تمرين و برنامه آمادگي  هاي  فيزيولوژيست ها را كنار مي گذاشت و به تجربه 

كادر فني اش تكيه مي كرد. 
فوراً با هواداران ارتباط برقرار شد، حضور در استاديوم با پرچم سرخ و سفيد 

و شعار »ما سرخيم، ما سفيديم، ما ديناميت دانماركيم.«
سناريو از اين قرار بود كه به سوئد مي رويم، سه بازي انجام مي دهيم و سعي 

مي كنيم كه هر آنچه در توان داريم به نمايش بگذاريم. 
نيلسن قبل از اولين بازي گروهي مقابل انگلستان به بازيكن هايش مي گويد: 
»برويد بيرون خجالت نكشيد و با غرور برگرديد، آنها با نتيجه غرورانگيز صفر 
– صفر به رختكن برمي گردند.  بازي بعدي در مقابل سوئد ميزبان يك - صفر 
بازنده مي شود. سرافكندگي براي اين تيم بود كه در دو بازي هيچ گلي نزده و 
دروازه حريفان را باز نكرده بود، اما دانمارك بي خيال در بازي بعد فرانسه را 2 
بر يك مي برد و از گروه خودش صعود مي كند. هلند در ضربات پنالتي 6 -7 
مغلوب دانمارك مي شود و اين تيم در فينال بازي ها رو در روي آلمان برتي 
فوگتس قرار مي گيرد.  ديناميت دانماركي تانك آلماني را با 2 گل شكست 
مي دهد و قهرمان جام ملت  هاي  اروپا در سال 1992 مي شود، تيمي فقط با 

يك بازي تداركاتي!
   جام جهاني 2018 روسيه 

تيم ملي ايران با مراكش، اسللپانيا و پرتغال همگروه است. روسيه با زحمت 

فراوان، البي  هاي  كالن و سرمايه گذاري هنگفت جام پراعتبار جهاني را به 
كشورش برده و هرگز در دور دوم از اين جشن بزرگ خداحافظي نمي كند. 
پرتغال با كريستيانو رونالدو قهرمان اروپا شده، عالوه بر آن رئال مادريد هم 
جام باشگاه  هاي  اروپا را برده است، بنابراين رونالدو احتياج به استراحت دارد، 

يك بازي كمتر هم براي فصل جديد، يك بازي كمتر است. 
با اين اوصاف ما بايد فقللط مراكش را ببريم، آن وقت با يك مسللاوي برابر 
پرتغال كه آسان ترين بازي ما در اين گروه خواهد بود به مرحله بعد صعود 

مي كنيم و مقابل روسيه ميزبان قرار مي گيريم. 
    ما سبزيم، ماسفيديم، ما سرخيم، ما ديناميت ايرانيم 

از دانمارك ياد بگيريم، فقط با يك بازي تداركاتي قهرمان اروپا شللد. من 
معتقدم در ميان ناباوري همگان ما به دور بعللد راه پيدا خواهيم كرد. اگر 
سعي نكنيم كه به دشمنان مجازي دست سازمان توانايي هايمان را ثابت 
كنيم، بلكه تمام قوايمان را برگرفته از دوستانمان خرج پيروزي برابر مراكش 
كنيم، بازي با پرتغال ما را به دور بعد پرتاب خواهد كرد و اين خواسته ملت 

ايران بعد از پنج دوره شركت در جام جهاني فوتبال است. 
 بهمن فروتن 

كارشناس فوتبال

مي گويند جام جهاني فرصتي اسللت براي نزديكي 
ملت ها، فرصتي است برای فراموش كردن اختالف ها، 
فرصتي اسللت يك ماهه تا جهان از يللاد ببرد هرچه 
زشتي و پلشتي موجود را، اما سؤال اينجاست كه آيا 
در طول تاريخ 20 دوره اي كه از اين رقابت ها گذشته 
سللردمداران زياده طلب جهان فرصتي براي تفكر به 
فوتبال براي مردم گذاشته اند؟ بله مي توان از جادوي 
فوتبال لذت برد، درسللت همان اتفاقي كه با به صدا 

درآمدن سوت آغاز جام جهاني رخ مي دهد. 
فوتبال هوادارانش را جادو مي كند، اينقدر كه ديگر به چيزي جز چرخش توپ، هنرنمايي 
ستاره ها و گل هاي زيبا نمي انديشند و اين درست همان فرصتي است كه گردانندگان 
جهان مي خواهند، فرصتي براي اينكه نگاه ها به سمت و سويي ديگر بچرخد، بگذريم 

كه برخي وقت ها اوضاع اينقدر به هم مي ريزد كه همه چيز رو مي شود. 
دنياي فوتبال هنوز جام جهاني 1934 را به ياد دارد؛ يك جام سراسر فاشيستي كه 
اروگوئه قهرمان به آن نيامد و برزيل و آرژانتين با تركيب دوم و سوم پا به آن گذاشتند 
تا هيتلر و موسوليني ميزبان، افكار فاشيستي خود را در آن فرياد بزنند. فوتبال هنوز 
خاطرات تلخ جام 1938 را از ياد نبرده، وقتي جهان آماده جنگ جهاني دوم بود. وقتي 

همه مي خواهند خون هم را بريزند آيا فوتبال معنا پيدا مي كند؟
يا مثاًل مگر مي توان جللام 78 آرژانتين را فراموش كللرد؛ جامي كه ديكتاتورمآبانه 
به ميزبان رسيد تا فريادهاي مردم ديدار آلبي سلسللته در زير فشارهاي ديكتاتور 
كشورشان در هياهوي باال رفتن جام قهرماني توسط كاپيتان پاسارال شنيده نشود. 

جلوتر كه بياييم اوضاع فاجعه بارتر مي شود، شايد ديگر به اين وضوح نتوان دخالت ها 
را ديد اما دست هاي پشت پرده را مي توان به تماشللا نشست. سال 1982 مناقشه 
انگلستان و آرژانتين بر سر جزاير مالديناس درست پيش از آغاز جام، هر چند كه چهار 
سال بعد مارادونا با دست خدا انتقامي تلخ از انگليسي ها گرفت اما فوتبال شد سرپوشي 

بر زياده خواهي بريتانيا در نيم كره جنوبي جهان!
فوتبال و جام جهاني حاال يك صنعت اسللت، صنعتي در خدمت قدرت ها، فوتبال 
را حاال بايد با دقت تر تماشا كرد و البته گوش به جاهاي ديگر داشت، برپاكنندگان 
اين بزرگ ترين رخداد ورزشللي جهان، پس از المپيك حاال خوب آموخته اند كه با 
سوق دادن افكار عمومي جهان به سمت حركات تماشللايي امثال رونالدو و مسي 
مي توانند هر كاري دلشان خواسللت را انجام دهند. همه ديدند كه كشتارهاي 10 
ساله بالكان در قلب اروپا چگونه در دو جام جهاني 1994 و 1998 محو و فريادهاي 

مسلمانان بوسني و كوزوو در تاريخ خفه شد. 
جام جهاني قبل را يادتان هست، درست وقتي همه سرگرم گلباران شدن دروازه برزيل 
توسط ژرمن ها بودند مردم بي دفاع غزه زير شديدترين بمباران هاي تاريخ سراسر ظلم 

و ستم رژيم صهيونيستي ضجه مي زدند اما مگر صدايي شنيده شد؟
اين روزها و در آستانه جام جهاني بيست ويكم در روسيه اوضاع جهان درست مثل 
هميشه روبه راه سردمداران زياده خواه است،  اين روزها در حالي عالقه مندان به فوتبال 
خود را مهياي تماشاي جام جهاني 2018 مي كنند كه خاورميانه درگير كشتارهاي 

وحشيانه مردم توسط عمال استكبار جهاني است. 
يمن، سوريه و فلسطين كه اين آخري نام تازه اي نيسللت براي جام جهاني، اگر آن 
دوتاي اولي فعاًل يكي، دو جام جهاني را با كشتار و حمام خون گذرانده اند، فلسطين 
جام جهاني را با بمب و گلوله تك تيراندازها و بلدوزرهاي شهرك نشينان صهيونيست 
معنا مي كند، آنها 17 دوره است كه جام جهاني را با كشتار و غصب نظاره مي كنند و اين 
فقط خاورميانه نيست، هرچند كه اوج رذالت و ددمنشي را بايد همين جا جست و  جو 
كرد اما فوتبال سرپوشي هم هست براي مشكالت ريز و درشت كشورهاي امريكاي 
جنوبي، همان ها كه توقع باال بردن جام را دارند تا مردمشان حداقل براي مدتي هم كه 

شده فشارهاي سنگين اقتصادي و مشكالت سياسي و اجتماعي را فراموش كنند. 
جام جهاني فوتبال فرصت خوبي است براي سرپوش گذاشتن به زياده خواهي ها، براي 
انحرف اذهان مردم خواب زده جهان كه اين روزها فقط و فقط منتظر شنيدن سوت 

آغاز اين افسون گر هستند. 
فوتبال، جام جهاني، چه  واژه هاي زيبايي هستند براي صهيونيست ها، براي استكبار 
جهاني و براي عمال منطقه اي شان مثل آل سعود، يك ماه دنيا بي خيال جنايت هاي 
آنها فقط مي خواهد ببيند دست آخر مسي مي تواند براي آرژانتين يك جام هديه 
بياورد يا اينكه باز هم ستاره اي ديگر پيدا مي شود و جام به جايي ديگر پرواز مي كند. 

فوتبال خوب صنعتي  شده براي كارتل هاي بزرگ جهان، همان ها كه از صفر تا صد در 
خدمت زورگويان و مستبدان دنيا هستند،  همان ها كه خواسته و ناخواسته سود فروش 
كاالهايشان بمب و موشك می شود بر سر كودكان و زنان و بي پناهان جهان، ولي خب 
چاره اي نيست نمي توان به تماشا ننشست، نمي توان اين جادوي بزرگ را بي خيال 
شد اما يادمان باشد كه وقتي بهت زده چشم به مستطيل سبز دوخته ايم، گوش هايمان 
تيز باشد و بشنويم فريادهايي را كه در هياهوي جام جهاني روسيه شنيده نمي شود. 
بشنويم كه كساني هستند كه فرياد مي زنند و فوتبال و جام جهاني اين فريادها را خفه 
مي كنند،  از ياد نبريم كه اين لذت  يك ماهه، براي بسياري از مردم دنيا، يك ماه پر از 

سختي، پر از درد، پر از مشقت و پر از مصيبت است. 

اوليللن جام جهانللي در اروپاي  
شرقي در حالي آغاز مي شود كه 
اين رخداد بزرگ ورزشي صرفاً از 
جنبه ورزشي حائز اهميت نيست 
و از ابعللاد ديگري كلله مرتبط با 
نظام جهاني و تحوالت بين الملل 
و حتي پرونده هاي داغ و امنيتي 
است هم تأثير مي پذيرد و انجام 
و چگونگي آن نيز براي روسيه از 
حساسيت برخوردار اسللت. تأمين امنيت اين رخداد ورزشي 
تاريخي در مسكو آنقدر اهميت دارد كه صهيونيست ها و امريكا 
از همان ترفند محمد بن سلمان در ديدار سال گذشته در مسكو 
براي تهديد و امتيازخواهي بهره گرفتند، ولي پوتين در سللال 
گذشته پاسخ شايسللته اي به رفتار كودكانه بن سلمان داد تا 
جرئت تهديد تروريسللتي – وهابي در مسكو براي تغيير رفتار 
روسيه در سوريه را تكرار نكند ولي اين بار براي پوتين متفاوت 
است، چراكه سللازندگان و حاميان و اداره كنندگان تروريسم 
وهابي براي آرام و امن برگزار شللدن مسابقات در مسكو و 11 
شهر ديگر روسيه مهم ترين خواسللته ژئوپلتيكي براي تغيير 
و اثرگذاري در موازنلله قدرت در غرب آسلليا را مطرح كرده و 
تا حدودي موفق هم شللدند. روسلليه بر همين اساس از زبان 
مقامات عالي رتبه خود براي آزادسازي جنوب سوريه به شكل 
غيرمستقيم خواستار عدم مشاركت و عدم حضور مقاومت در 
مناطق نزديك به مرزهاي فلسطين اشغالي شد تا صهيونيست ها 
از خسللارت بزرگ خود در شكسللت پروژه صهيونيسللتي در 
سوريه به خشم نيايند. براي روس ها روشن است كه البي هاي 
صهيونيستي چه نقش پررنگي در سياست هاي ترامپ در قبال 
روسلليه دارند و همين البي ها در اروپا مي توانند بر مناسللبات 
روسيه و اروپا كه در شللرايط و نقطه عطف تاريخي قرار دارند، 

اختالل و تخريب جدي به عمل آورند.
اروپا چه در قالب اتحاديه و چه در شرايط واگرايي و متالشي 
شدن اتحاديه، مسائل بزرگ اقتصادي و امنيتي دارد كه يكي 

از آنها مرتبط با روسيه است. رفتار تحقيرآميز ترامپ، شايد به 
سمتي حركت كند كه اروپا يا كشورهاي اصلي آن جدايي از 
امريكا را در دستور كار سياست خارجي خود قرار دهند و اين 
امر براي روسيه از جهات مختلف اهميت دارد، به ويژه اينكه 
چهره اي مسالمت آميز در مناسبات با اروپا و مديريت رفتاري 
امريكاي ترامپ از خود نشان دهد. به همين دليل درخواست 
ضرورت خروج نيروهاي ايران و مقاومت از جنوب سللوريه از 
زبان مقامات روسي اعالم علني مي شود تا به امريكا،  اسرائيل و 
اروپا پيام دهد. حال آنكه روسيه مي داند حتي اگر در مذاكرات 
پيش رو با امريكا، اسللرائيل و اردن براي چگونگي پاكسازي 
تروريست ها به نتيجه هم برسد، بر مسللئله حضور نيروهاي 
ايراني و يا مقاومت هيچ آثاري نخواهد داشللت. موضع صريح 
بشار اسللد در مورد ضرورت خروج امريكا و تركيه و سركوب 
تروريسللت ها، كه يك روز پس از موضع الوروف مطرح شد، 
گوياي واقعيت فوق است با اينكه شلليفتگان غرب در داخل 
ايران و رسانه هاي عربي و غربي موج عمليات رواني خود را تا 
حدي شدت بخشيدند كه خودشان هم باور كردند ولي وزير 
دفاع رژيم صهيونيستي كه به مسكو سفر كرده، چنان ناكام 
ماند كه نتانياهو هللم به طور همزمان بللا پوتين گفت وگوي 
تلفني كرد كه حاصل آن علني شدن اختالف مسكو با تل آويو 
در خصوص نيروهاي ايراني و مقاومت شد. امريكايي ها هم كه 
از قبل خبر نهايي شدن توافق در مورد جنوب سوريه را داده 
بودند، با تجمع نيروهاي سللوريه براي حمله به تروريست ها، 
دستپاچه شده و هشدار داده اند، دليل آن است كه خيالبافي 
آنها براي حذف مقاومت و نيروهاي ايراني، روي زمين فراتر از 
يك جنگ رواني به پيش نخواهد رفت و روسيه نيز نمي خواهد 
و نمي تواند قواعد شللراكت با ايران در سللوريه را برهم بزند و 
حداكثر براي دفع شر صهيونيست ها و دلخوشي رسانه هاي 
آنها موضع گرفته است. بازي هاي جام جهاني در روسيه، صرفاً 
يك رخداد ورزشي بزرگ و تاريخي نيست، بلكه برآيندي از 
اثرگذاري مؤلفه هاي گوناگون اسللت كه بايد نتايج و روند آن 

را دنبال كرد.

 فريدون حسن

دبير سرويس ورزشی

گوشمانراتيزکنيمکسيفريادميزند جامجهانيدرروسيهازنگاهيديگر

ماديناميتيم
ماايرانيم

  هادي محمدي

كارشناس مسائل بين الملل

چهار شنبه 23 خرداد 1397 | 28 رمضان 1439 | شمـاره 5393 



ملي پوشللان فوتبال تنها نماينللدگان ايران در 
جام جهاني نيسللتند و به اين ليسللت بايد تيم 
داوري كشللورمان را هم اضافه كنيللد. عالوه بر 
حضور شاگردان كرش، عليرضا فغاني به همراه 
رضا سللخندان و محمد رضا منصللوري، داور و 
دو كمك داوري هسللتند كه در روسيه قضاوت 
خواهند كرد تا نمايندگان ايران در دو جبهه در 

جام جهاني 2018 حضور داشته باشند. 
   اولين تجربه داوران ايراني در جام جهاني

تاريخچه حضور داوران ايراني در جام جهاني به 44 
سال قبل برمي گردد و جعفر نامدار اولين ايراني 
بود كه موفق شللد در جام جهانللي قضاوت كند. 
در دهه 70 ميالدي كلله داوري ايران چهره هاي 
شناخته شللده اي مانند منوچهر نظري و محمد 
صالحي را داشللت، نامدار توانسللت با عملكردي 
درخشان، خود را به كميته داوران فيفا ثابت كند 
و در دو دوره پياپي جللام جهاني 1974 و 1978 
قضاوت كرد. در حالي كه تنها 40 سال سن داشت 
در جام جهاني 1974 بازي اسللتراليا و شيلي را 
قضاوت كللرد و در بازي هاي ايتاليللا و هائيتي و 
بازي برزيل و لهسللتان كمك داور بود. نامدار در 
جام جهاني 1978 هم بازي لهستان و مكزيك را 
داوري كرد و بازي برزيل و سوئد و ديگر ديدار بين 

آرژانتين و لهستان را كمك داوري كرد. 
محمد فنايي ديگللر داور ايرانللي حاضر در جام 
جهاني بود.  فنايي پس از غيبت 16 ساله داوران 
كشللورمان، در جام جهانللي 94 امريكا حضور 
درخشللاني داشللت و به عنوان كمك داور بازي 
فينللال برزيل و ايتاليللا را قضاوت كرد. حسللن 
كامراني فر ديگر داور ايراني اسللت كه قضاوت 
در جللام جهاني را تجربه كرده اسللت. او سللال 
2010 به عنللوان كمك داور دو بازي فرانسلله و 
مكزيك و مسابقه سوئيس و شيلي را پرچم زد، در 

يكي عملكرد درخشاني داشت و در ديگري روز 
پرفروغي نداشت تا در كوبل هاي داوري مراحل 
باالتللر قرار نگيللرد. آخرين حضور تيللم داوري 
ايران به جام جهانللي 2014 برزيل بر مي گردد 
كه عليرضا فغاني در بازي افتتاحيه و شش بازي 

ديگر به عنوان داور چهارم حضور داشت. 
   دومين حضور فغاني 

 در جام جهاني روسيه، عليرضا فغاني به همراه 
رضا سخندان و محمدرضا منصوري تيم داوري 
ايران را در روسيه تشكيل مي دهند. شرايط فغاني 
كه دوميللن حضورش در جام جهانللي را تجربه 
مي كند، برخالف دوره گذشته، زمين تا آسمان 
فرق مي كند و داور برجسته كشورمان در چهار 
سال اخير يكي از انتخاب هاي اصلي فيفا از بين 

داوران آسيايي بوده است. 
فغانللي در فاصللله جللام جهاني برزيللل تا جام 
جهاني روسلليه، مسللابقات مهمي مانند بازي 
رفت فينال ليگ قهرمانان آسلليا 2014، ديدار 
فينال جام ملت هاي آسلليا 2015، ديدار فينال 
جام باشللگاه هاي جهان 2015، ديللدار فينال 
فوتبال المپيك 2016 ريللو و ديدار نيمه نهايي 
جللام كنفدراسلليون ها 2017 را سللوت زده تا 
همه در انتظار قضاوت هاي خوبش در روسلليه 
باشللند. قضاوت در بللازي فينال جللام جهاني 
يكي از آرزوهايي اسللت كه فغانللي همواره در 
مصاحبه هايش به آن اشاره مي كند. البته گفته 
مي شود اين داور مطرح كشورمان پس از بازگشت 
از روسيه با دنياي داوري خداحافظي خواهد كرد. 
سخندان و منصوري هم كه اولين تجربه شان در 
جام جهاني به عنوان كمك داور اسللت در كنار 
فغاني در سال هاي اخير تيم هماهنگي را تشكيل 
داده اند و توانسته اند اعتماد فيفا را جلب كنند و 

بليت روسيه را بگيرند. 

كمتر ايراني بود كه پاييز گذشللته پس از اينكه 
كافو سللتاره مطرح فوتبال برزيل قرعه ايران را 
برداشللت، اخم هايش درهم نرفت؛ قرعه اي كه 
تيم كشللورمان را به گروه Bفرسللتاد، در كنار 
اسللپانيا، پرتغللال و مراكش. بدون شللك قرار 
گرفتن در كنار تيم هايي كلله قهرماني جهان، 
اروپا و آفريقا در كارنامه شللان ديده مي شللود، 
سخت ترين قرعه ممكن براي شاگردان كارلوس 
كرش بود؛ قرعه اي كه سللبب شللد تا هواداران 
ايراني نااميدانه شمارش معكوس را براي شروع 
جام جهاني 2018 آغاز كنند، با اين حال كرش 
معتقد است رويارويي شاگردانش با ستاره هايي 
مانند اينيستاي اسللپانيايي، رونالدوي پرتغالي 
و بن عطيه مراكشللي نه تنها ترسللناك نيست، 
بلكه آنها مي خواهند از بازي مقابل اين تيم هاي 

بزرگ لذت ببرند. 
  حضور در جام جهاني پس از 20 سال

تيم ملي كشللورمان در اولين بللازي 25 خرداد 
در سللن پترزبورگ مقابل مراكش قرار مي گيرد؛ 
قهرمان آفريقا با تركيبي از سللتاره هايي كه در 
ليگ هاي معتبر اروپايي بازي مي كنند، به روسيه 
آمده است. آنها پس از 20 سال راهي جام جهاني 
شده اند. مراكش كه با شعار »شيران اطلس، افتخار 
مراكش« به جام جهاني مي آيد، در مرحله انتخابي 
11 گل زد و يكبار هم دروازه اش باز نشد تا نشان 
دهد در فاز دفاعي و هجومللي تيم قابل توجهي 
است. مهم ترين ستاره مراكش يوسف بن عطيه 
اسللت؛ كاپيتان 31 ساله مراكشللي ها كه سابقه 
بازي در تيم هاي بايرن مونيخ، رم و يوونتوس را 
دارد و به نوشته رسانه هاي اروپايي حضور مدافع 
تيم يوونتوس در قلب دفاع مراكش يك فاكتور 

اطمينان به حساب مي آيد. 
  رقابت با گران ترين ها

در دوميللن بازي شللاگردان كللرش 31 خرداد 
در كازان به مصاف اسللپانيا مي رونللد، قهرمان 
جام جهاني 2010 كه با دو جين از سللتاره هاي 
فوتبال دنيا به روسلليه آمده و يكللي از مدعيان 
جدي قهرماني به حساب مي آيد. ماتادورها پس 
از يك افت چند ساله با لوپتگي مربي جوان شان 
دوباره به همان تيم مدعي سابق تبديل شده اند، 
تيمي كه برتري 6 بر يك آنها مقابل آرژانتين در 
يك بازي تداركاتي پيش از جام جهاني، به خوبي 
نشانگر آمادگي باالي ماتادورهاست. اسپانيايي ها 
باارزش تريللن تيللم جام جهاني هم هسللتند و 
مجموع قيمللت 23 بازيكن اين تيللم به 1035 
ميليون يورو مي رسد. اسپانيا كه با شعار »با هم 
شكست ناپذيريم« در جام جهاني حضور دارد، با 
ستاره هايي مانند اينيستا، راموس، ايسكو، دخيا 
و كاستا براي هر حريفي مي تواند ترسناك باشد. 

  مالقات با كريس و يارانش
تيم كشورمان در سللومين بازي مرحله گروهي 
4 تير در موردويا بلله مصاف پرتغال مي رود، اين 
دومين رويايي تيم كشورمان با پرتغالي ها در ادوار 
جام جهاني است. ايران در جام جهاني 2006 به 
 مصاف پرتغللال رفت، مسللابقه اي با شكسللت

 2 بر صفر تيم كشللورمان به پايان رسلليد، حاال 
اين دو تيم در روسيه بار ديگر به هم رسيده اند. 
پرتغال پس از قهرماني در يورو با سللتاره هايي 
مانند كريللس رونالدو، اين بار بلله دنبال بزرگي 
در فوتبال دنيا است. آنها شعار »گذشته  با شكوه 
اسللت و حال حاضر تاريخ« را براي خودشان در 

جام جهاني انتخاب كرده اند. 

به بهانه حضور تيم داوري كشورمان در جام جهاني روسيه

فغانيبهرؤيايشميرسد؟

نگاهي به حريفان ايران در جام جهاني 2018

مصافباترسناكها
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  مانی سعيدی
هفت سال حضور در ايران، كارلوس كرش را تبديل 
به يكي از برگ هاي تاريخ فوتبال كشللورمان كرده 
است، مربي 67 سللاله پرتغالي كه در روسيه براي 
دومين دوره متوالللي روي نيمكت ايللران در جام 
جهاني مي نشلليند، البتلله با چهللره اي تكيده تر و 
چروك تر نسللبت به برزيل كه حكايت از روزهاي 
سخت اين مربي پرتغالي در چهار سال اخير دارد. 
با اين حللال كرش مي گويللد با فراموشللي تمامي 
حاشيه ها، شللاگردانش مي خواهند از بازي مقابل 
بزرگان فوتبال دنيللا در جام جهاني لللذت ببرند، 
هر چند او در شللرايط سختي و با ليسللتي انبوه از 
بازي هاي تداركاتي لغو شللده، تيمش را به مسكو 

برده باشد. 
  ركورددار صعود به جام جهاني 

2018 چهارميللن حضور كارلوس كللرش در جام 
جهاني اسللت تا نام اين سللرمربي به عنوان يكي از 
مربيان ماندگار در تاريخ جام جهاني ثبت شللود. او 
سال 2002 آفريقاي جنوبي را به جام جهاني رساند 
و هشللت سللال بعد در حالي كه اين كشور ميزبان 
جام جهاني بود، هدايت تيم ملي پرتغال را بر عهده 
داشت. او سال 90 هم به ايران آمد و موفق شد تيم 
ملي كشللورمان را در دو دوره متوالللي به جام هاي 
جهانللي 2014 و 2018 برسللاند، موفقيتي كه بر 
خالف ادوار گذشللته با اسللترس و دردسر كمتري 
به دست آمد تا كمتر كسللي در كشورمان باشد كه 
به كارنامه كرش نمره قبولي ندهد. حاال او در حالي 
براي بار چهارم حضللور در جام جهانللي را تجربه 
مي كند كه در يكي از آخرين گفت وگوهايش تأكيد 
كرده، هنوز از مربيگري در باالترين سطح مسابقات 
ملي جهان سير نشللده و به دنبال اين است كه در 

پنجمين جام جهاني هم حضور داشته باشد. 

كرش كه البته چند وقت پيللش در مصاحبه اي با 
خبرگزاري رويترز از قطع همكاري با ايران با توجه 
به اختالفاتش با فدراسيون فوتبال خبر داده بود، به 
نظر مي رسد بايد در جايي غير از كشورمان رؤياي 
حضور در پنجمين صعود به جللام جهاني را تجربه 
كند. او در اين مصاحبه اشاره كرده به بازنشستگي 
فكر مي كرده اما يكباره تصميم گرفته در جام جهاني 
قطر هم حاضر باشد و تنها مربي دنيا لقب بگيرد كه 
پنج تيم را به جام جهاني برده است. او حاال همراه با 
دو مربي ديگر، صاحب ركورد مشترك چهار صعود 
به جام جهاني است. از ازبكستان، الجزاير و آمريكا به 

عنوان گزينه هاي كرش نام برده مي شود. 
  باسابقه ترين مربي ايران در جام جهاني

كارلوس كرش در شرايطي براي دومين دوره متوالي 
هدايت تيم ملي كشورمان را در جام جهاني برعهده 
دارد كه نسبت به سه مربي قبلي كه هدايت ايران را در 
جام جهاني بر عهده داشته اند، جايگاه ويژه تري دارد. 
مأموريت اولين صعود به اولين جام جهاني را حشمت 
مهاجراني بر عهده داشت، مربي اي كه نسل طاليي 
فوتبال كشللورمان را در اختيار داشت و با هدايت او، 
تيم ملي فوتبال توانسللت به جام جهاني 1978 راه 
پيدا كند. 20 سال بعد تيم ملي با هدايت ويرا به جام 
جهاني فرانسه صعود كرد اما اين مربي برزيلي فرصت 
نشستن روي نيمكت تيم ملي را در جام جهاني پيدا 
نكرد و جالل طالبي در فرانسه هدايت ايران را بر عهده 
داشت. سللال 2006 هم تيم ملي فوتبال با هدايت 

برانكو به جام جهاني آلمان صعود كرد. 
در ادامه و از سللال 90 و با آمللدن كارلوس كرش به 
ايران، تيم ملي كشورمان توانست در دو دوره متوالي 
به جام هاي جهاني 2014 و 2018 راه پيدا كند تا اين 
سرمربي پرتغالي سهم زيادي در موفقيت هاي فوتبال 
داشته باشد، هر چند حاشلليه هاي اين مربي كه به 

اعتقاد خيلي ها براي فراهم كردن شللرايط مناسب 
براي تيم ملي بوده، نسللبت به سه مربي ديگري كه 
هدايت ايران را در جام جهاني بر عهده داشته اند، هم 
بيشتر بوده و علي كفاشيان و مهدي تاج حرف هاي 

زيادي در اين باره براي گفتن خواهند داشت!
  رؤياي دومين صعود به يک هشتم نهايي

كرش كه در صدر ليسللت مربيان ايللران در ادوار 
جام جهاني قرار دارد، مي خواهد در روسيه ركورد 
ديگري را هم به نفع خودش ثبت كند. اگر در چهار 
دوره گذشته تيم ملي فوتبال پس از تنها سه بازي و 
در پايان مرحله گروهي به كشورمان بازمي گشت، 
اين بار اما سللرمربي پرتغالي به دنبال عملي كردن 
رؤياي صعود تيم ايران بلله مرحله دوم جام جهاني 
اسللت. البته او با توجه به حريفاني مانند اسللپانيا، 
پرتغال و مراكش كار بسيار سختي در روسيه پيش 
رو دارد، با اين وجود سللرمربي پرتغالللي بارها در 
مصاحبه هايش از تمركز روي اين هدف و رسيدن 
به جمع 16 تيم مرحله دوم جام جهاني سخن رانده 
است. كرش البته در چهار بار صعودي كه همراه با 
تيم هاي پرتغللال، ايران و آفريقللاي جنوبي به جام 
جهاني داشته، يك بار تجربه باال بردن تيم هايش را 

به مرحله يك هشتم نهايي داشته است. 
در جللام جهاني 2010 كه كللرش هدايت تيم ملي 
كشللورش را بر عهده داشللت، پرتغال با دو تساوي 
بدون گل مقابل برزيل و ساحل عاج و برتري 7 بر صفر 
مقابل كره شمالي، به مرحله يك هشتم نهايي صعود 
كرد. پرتغال در يك هشتم اما مقابل اسپانيا قهرمان 
آن دوره يك بر صفر شكسللت خورد و به كارش در 
آفريقاي جنوبي پايان داد. حاال هشللت سال پس از 
آن روزها كرش به دنبال صعود تيمش به يك هشتم 
است، هر چند اين بار بر خالف سال 2010 كار بسيار 

سخت تري پيش رو دارد.

  سعيد احمديان
در حالي از پنج شنبه زنگ شروع جام جهاني در روسيه زده 
مي شود كه ديگر مانند گذشته 20 سال انتظار الزم نيست 
و سال هاسللت كه ديگر صعود و بللازي در جام جهاني براي 
ايراني ها يللك رؤيا نيسللت، رؤيايي كه بخواهنللد از 1978 
آرژانتين تا 1998 فرانسلله منتظر جشللن گرفتللن بمانند. 
سه حضور در 20 سال گذشته به خوبي نشللان از اين دارد 
كه فوتبال مانند قبل ديگر براي رفتن به جام جهاني مسير 
سللخت و پر از پيچ و خمي ندارد. فوتبال ايللران هم در جام 
جهانللي 2018، پنجمين حضور در ايللن رقابت ها را تجربه 
مي كند، تيمي كه بار ديگر با كارلوس كرش پرتغالي به روسيه 

رفته تا پنجه در پنجه حريفان قدرتمندش بيندازد. 
   مصائب آماده سازي

صعود به جام جهاني روسيه شايد بي دردسرترين صعود تيم 
كشورمان در تاريخ جام جهاني بود و شللاگردان كرش سه 
هفته قبل از پايان مرحله گروهي انتخابللي جام جهاني در 
منطقه آسيا توانستند در بازي مقابل ازبكستان در ارديبهشت 
گذشته در تهران جشن صعود بگيرند؛ يك صعود قاطعانه كه 
بدون حتي يك باخت به دست آمد تا بر خالف چهار صعود 
قبلي اين بار خبري از استرس و فشار روز آخر و چشم بستن 
به نتايج ساير مسابقات نباشد. با اين حال روند آماده سازي 
تيم كشللورمان بللراي حضور در روسلليه آنطللور كه كرش 
مي خواست پيش نرفت و در حالي او شاگردانش را روز جمعه 

در اولين بللازي در جام جهاني 2018 در سللنت پترزبورگ 
مقابل مراكش راهي ميدان مي كند كه تيم ملي فوتبال يكي 
از پرحاشيه ترين آماده سازي ها را براي اين مسابقات پشت 
سللر گذاشللت. مهم ترين چالش فوتبال پيش از حضور در 
روسيه، معضل بازي هاي تداركاتي بود؛ معضلي كه سبب شد 
شاگردان كرش نتوانند با بازي مقابل حريفاني مانند تيم اميد 
ازبكستان و تيمي از محالت سيرالئون براي پنجمين حضور 
در جام جهاني محك سللخت و جدي بخورند. بازي مقابل 
تركيه و تونس جدي ترين محك هاي شللاگردان كرش بود، 
هر چند لغو بازي با يونان كه مي توانست يك تدارك مناسب 

باشد، هم به برنامه هاي كرش ضربه زد. 
عالوه بر ماجراي پرحاشيه بازي هاي تداركاتي، باال گرفتن 
دعواي كرش با مربيان ليگ و عدم اعتقاد او به بازيكنان ليگ 
هم سبب شد تا شاگردان كرش دوران آماده سازي پرتنشي 
را براي حضور در جام جهاني روسلليه تجربه كنند. اوج اين 
دعواها در خط خوردن شوكه كننده وريا غفوري و سيدجالل 
حسيني به عنوان دو ستاره ليگ خودش را نشان داد تا مربيان 

ليگ، با دلخوري كرش و شاگردانش را راهي روسيه كنند. 
   اميد به درخشش ستاره ها

با وجود چنين مصائبي اما اميدواري ها هم در تيم ملي فوتبال 
براي شگفتي سازي در جام جهاني كم نيست. تيم كشورمان 
در حالي به روسلليه رفته كه نسللبت به چهار سال پيش با 
حضور بازيكنان بيشتري از كشورمان در ليگ هاي اروپايي و 

آسيايي با تجربه تر شده است. اعتقاد كرش به بازيكناني كه 
در ليگ هاي خارجي توپ مي زنند، در سال هاي اخير سبب 
شده است بسياري از بازيكنان براي اينكه شانس پوشيدن 
پيراهن تيم ملي را براي خودشان باال ببرند، به پيشنهادهاي 
خارجي نه نگويند و مقايسه تعداد لژيونرها و ملي پوشاني كه 
در ليگ ايران بازي مي كنند در ليست 23 نفره و نهايي تيم 
ملي براي جام جهاني، به خوبي بيانگر اين است كه كفه ترازو 

به كدام سمت سنگيني مي كند. 
 عليرضا بيرانوند، مهدي ترابي، روزبه چشمي، اميد ابراهيمي، 
وحيد اميري، رشلليد مظاهري، محمدرضا خانللزاده، پژمان 
منتظري و سيدمجيد حسلليني در حالي 9 نماينده ليگ را 
در ليست تيم ملي تشكيل مي دهند كه در مقابل 14 لژيونر 
در ليست نهايي حضور دارند تا تيم ملي در روسيه روي كاكل 
لژيونرها بچرخد. ملي پوشاني كه برخي از آنها با درخشش در 
ليگ هاي اروپايي، اميدواري هاي زيادي را بين هواداران فوتبال 
براي درخشش در جام جهاني به وجود آورده اند. مانند عليرضا 
جهانبخش كه پس از پشت سر گذاشتن يك فصل رؤيايي در 
آلكمار و كسب عنوان آقاي گلي ليگ هلند به روسيه آمده است 
تا درخشش در ليگ هلند را تكرار كند. كريم انصاري فرد هم 
پس از يك فصل رؤيايي با المپياكوس، يكي ديگر از ستاره هايي 

است كه كرش روي او حساب ويژه اي باز كرده است. 
سللردار آزمون هم هر چند در ليگ روسلليه همراه با روبين 
كازان، فصل خوبي را پشللت سللر نگذاشللت اما شماره 20 

كشورمان نشللان داده كه در تيم ملي اوضاع فرق مي كند و 
او يكي از بهترين بازيكنان كشورمان در بازي هاي انتخابي 
جام جهاني بوده كه با گل هاي حساسش راه صعود كشورمان 
به روسلليه را هموار كرده اسللت. همين اسللت كه خيلي از 
رسانه هاي خارجي نام آزمون را به عنوان يكي از ستاره هاي 

احتمالي جام جهاني روسيه مطرح كرده اند. 
   نگراني در فاز دفاعي

با اين حال هر چقدر در جام جهاني دست كرش در فاز تهاجمي 
با داشتن بازيكنان آماده پر است،اما اين مربي پرتغالي در فاز 
دفاعي با ترديدهاي زيادي براي رسيدن به تركيب اصلي روبه رو 
اسللت و انتخاب زوج مرتضي پورعلي گنجي در دفاع مياني و 
همچنين پست هافبك دفاعي از جمله دغدغه هاي كرش پيش 
از آغاز جام جهاني است. در حالي كرش روزبه چشمي را در پست 
دفاع مياني در بازي هاي تداركاتي به كار گرفته كه ضعف اين 
بازيكن در اين پست نگراني هاي جدي را نسبت به اين قسمت 
از تركيب تيم ملي به وجود آورده است، هر چند كرش همواره 
از انتخاب چشمي دفاع كرده است. در پست هافبك دفاعي هم 
با توجه به محروميت سعيد عزت اللهي در بازي اول، كرش هنوز 
نتوانسته است جانشين مناسبي براي پست جلوي مدافعان 
پيدا كند. ترديدهاي كرش در خط دفاعي در شرايطي است كه 
با توجه به قدرت تهاجمي تيم هايي مانند اسپانيا و پرتغال اين 
مسئله مي تواند به پاشنه آشيل تيم ملي در جام جهاني تبديل و 

جاي خالي مدافعي مانند سيد جالل احساس شود!

به بهانه دومين حضور ايران با كرش در جام جهاني

رؤيايمردپرتغاليدرسرزمينتزارها

بيم و اميدهاي فوتبال  در جام جهاني

يوزهاپنجهدرپنجهغولها
تيم ملی با شعار»80ميليون، يك ملت و يك ضربان« به روسيه رفته است



   شميم رضوان
يكي از شيرين ترين خاطرات ايران از حضور در جام جهاني بي ترديد 
به پيروزي برابر امريكا در جام جهاني 98 فرانسلله برمي گردد. بردي 
كه جالل طالبي، سرمربي وقت تيم ملي فوتبال ايران از آن به عنوان 
فراموش نشدني ترين اتفاق فوتبال ايران ياد مي كند كه ملتي را شاد 
كرد. اين شادي همانطور كه سرمربي اسبق تيم ملي تأكيد دارد،  بعد از 
گذشت سال ها همچنان به قوت خود باقي است. شادي اي كه هنوز هم 
بعد از گذشت سال ها وقتي در خصوص آن صحبت مي شود، مي توان 
نشانه هايش را به وضوح در چهره مردم ديد. مردمي كه آن شب بعد 

از همان گل اول استيلي در واپسين دقايق نيمه نخست به 
خيابان ها ريختند و بعد از گل مهدوي كيا در اواخر 

نيمه دوم سر از پا نمي شللناختند؛ مردمي كه 
هنوز هم وقتي از آن بللازي حرف مي زنند، 

گويي از اتفاقي كه هميللن ديروز رخ داده 
مي گوينللد و به همان اندازه خوشللحال 
مي شوند. شادي اي كه هديه نسل طاليي 
فوتبال ايران بود؛ هديه اي كه مشللمول 

زمان نمي شود. 
  كسي فكرش را هم نمي كرد

جالل طالبي زمانللي كه هدايللت تيم ملي 
را به عهللده گرفت، هرگز تصللورش را نمي كرد 

بزرگ ترين بازي فوتبال ايران را پيش رو خواهد داشت: 
سال ها گذشته اما انگار همين ديروز بود. راهيابي به جام جهاني 

اتفاق شيريني بود، اما شش ماه قبل از بازي ها كه قرعه كشي شد، جو 
سنگيني به وجود آمد. ايران با يوگسللالوي، امريكا و آلمان همگروه 
شد. كسي توجهي به يوگسالوي و آلمان نداشت. همه نگاه ها به امريكا 
بود. از ماه ها قبل مشخص بود كه بازي چقدر سخت و حساس است. 
روزنامه ها هر روز مي نوشللتند؛ هر بار از نگاهي متفاوت. رسانه هاي 
خارجي هم مدام به آن مي پرداختند. برخي شلليطنت مي كردند و 

برخي هم جنبه خبري و ورزشي آن را بررسي مي كردند.
   فشار زيادي روي بازيكنان بود

او خوب مي دانست كه ايران و امريكا يعني چه. خوب مي دانست عده اي 
به دنبال شيطنت هستند و خوب مي دانست بازيكنانش چه باري را 
تحمل مي كنند: فشللار زيادي روي بازيكنان بود. همه مي دانستيم 
چه بازي حساسي است، اما سعي مي كرديم هر اندازه كه به بازي ها 
نزديك مي شويم، كمتر در خصوص آن حرف بزنيم. دليلي به تكرار 
مكررات نبود. چيزي نبود كه كسي نداند. از نگاه ها مي شد همه چيز 
را دريافت. پس تصميم گرفتيم هر چه به بازي ها نزديك مي شويم، 
كمتر از حساسيت و اهميت بازي بگوييم تا بچه ها كمتر دچار استرس 
و هيجان شوند. همان استرس و هيجاني كه خودشان داشتند كافي 

بود، اما همه چيز هم دست ما نبود.
   شيطنتي كه نتيجه عكس داد

تيم ملي راهي فرانسه شد. كادر فني سعي در كنترل اوضاع داشت، 
اما كنترل همه چيز ممكن نبود. مخصوصاً بعد از فيلمي كه شللبكه 
تلويزيوني فرانسه پخش كرد: بعد از بازي با يوگسالوي بچه ها انگيزه 
و روحيه خوبي داشللتند. انگار خوب مي دانسللتند كه مي توانند. به 
خودباوري الزم رسيده بودند. امريكا تيم خوبي بود، اما حاال آنها هم 
مي دانستند كه چيزي از حريف كم ندارند. ولي پخش فيلم به خاطر 
دخترم 24 ساعت قبل از مسابقه، حسابي روح و روان بچه ها را به هم 
ريخته بود. خيلي ناراحت و عصبي بودند. دليلي براي پخش آن فيلم 

نبود. اما شايد آنها كه قصد شيطنت داشتند نمي دانستند با اين كار، 
چطور بازيكنان تيم ملي ايران را يكدل و يكصدا مي كنند براي كسب 
پيروزي. انگار بچه ها دلي با هم پيمان بسته بودند براي پيروزي. نه با 
كالم، كه با نگاه. كافي بود نگاهشان كنيم تا بفهميم چه مي خواهند. 
آنچه مي خواستند در نگاهشان مشخص بود. پس ديگر حتي نيازي به 
حرف زدن و توصيه كردن نبود. گاهي به چند نفر جدا جدا، مسائلي را 

گوشزد مي كرديم، اما نيازي به توضيح و تعريف و حرف زدن نبود.
   اتحاد و همدلي رمز موفقيت بود

پيمان بازيكنان قلبي بود. اين را سرمربي اسبق تيم ملي با اطمينان 
مي گويللد. آنقدر مطمئللن كه گويللي دارد چيللزي را از رو 
مي خواند يا از اتفاقي كه دقايقي پيش رخ داده حرف 
مي زند: روزها بود كه در خيابان هاي اطراف هتل 
ايراني هاي مهاجر را با پيراهن تيم ملي و پرچم 
ايران مي ديديم. همه خواسته مردم از ما يك 
چيز بود؛ پيروزي. گاهي حتي آن را به زبان 
هم نمي آورند. گويي خواسته هايشان را با 
نگاهشان مي گفتند. بچه ها چنان همدل 
قدم برمي داشتند كه باور كردني نبود. شايد 
امريكا تصورش را هم نمي كرد با چنين تيمي 
رو به رو شود. تبليغات منفي زيادي شده بود. 
مي خواستند طوري نشان دهند كه ما اهل دعوا 
هستيم، اما خيلي دوسللتانه جلو رفتيم، گل داديم به 
دست حريف. دست داديم و ثابت كرديم مشكلي هم اگر هست، 
بين دولت هاست كه بايد بنشينند با هم كنار بيايند يا نيايند. نشان 
داديم ما اهل زد و خورد و دعوا نيستيم و مشكلي با هيچ ملتي نداريم. 
اين را همه دنيا ديدند. همانطور كه تللالش بازيكنان را ديدند. همه 
براي هم كار مي كردند. براي هم و به جاي هم مي دويدند. انگار همه 
11 نفر شده بودند يك نفر، گلوله آتش براي شليك به دروازه حريف. 
دقيقه 40 كه استيلي با ضربه سر گل زد، سر از پا نمي شناختيم. فرياد 
شادي ايراني هاي ورزشگاه لذت بخش ترين صدايي بود كه تا آن زمان 

شنيده بوديم. از ته دل خدا را شكر كردم.
   خوشحالم نقشي در شادي مردم داشتم

بازي اما هنوز تمام نشده بود و اين شللايد تنها چيزي بود كه جالل 
طالبي توانست بين دو نيمه به شللاگردانش بگويد:  وارد رختكن كه 
شدم، نمي دانستم چه بگويم كه بچه ها ندانند. آنها خود همه چيز را 
مي دانستند. فقط گفتم كه هنوز بازي ادامه دارد. تا به صدا در آمدن 
سوت پايان بازي ادامه دارد و اين را نبايد فراموش كنيد كه كار هنوز 
تمام نشده است. البته نيازي به گفتن نبود. گل مهدوي كيا در اواخر 
بازي نشان داد كه آنها تا لحظه آخر دست از تالش نكشيدند. سوت 
پايان بازي كه به صدا در آمد، غوغايي برپا بود. نه بازيكنان سللراز پا 
مي شللناختند، نه حاضران در ورزشللگاه. آن بازي، پرتماشاگرترين 
بازي غير از فينال بود. شادي مردم، اشك به چشمانم مي آورد. باورش 
سخت بود، اما بچه هايي بودند كه به دليل زندگي كردن خارج از ايران 
نمي توانسللتند به خوبي فارسللي حرف بزنند، اما با عشق مي گفتند 
»ايران« يا پيرمردها و پيرزن هايي كه مي گفتند سربلندمان كرديد و 
چقدر خوشحال بودم كه نقشي هراندازه كوچك در اين شادي داشتم، 
اما همه چيز به همانجا ختم نشد، وقتي به ايران برگشتيم، مردم چنان 
شرمنده مان كردند كه هنوز فراموش نمي كنم. درست مثل شادي اين 
برد كه هرگز فراموش نمي شود و بي دليل نيست كه بازي ايران و امريكا 

را مادر بازي ها و گل استيلي را گل قرن ناميدند.
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   شيوا نوروزي
نخسللتين صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني فصل جديدي در 
فوتبال ايران رقم زد. 40 سللال پيش بود كه تيم كشورمان با كسب 
تنها سهميه قاره كهن به جام جهاني 1978 آرژانتين صعود كرد اما 
در قرعه كشي خوش شانس نبود و با تيم هاي هلند، اسكاتلند و پرو 
همگروه شللد. تيمي كه بازيكناني چون علللي پروين، مرحوم ناصر 
حجازي، حسن روشن، حسين فركي و  ابراهيم قاسم پور را در تركيب 
داشللت در پايان مرحله گروهي با كسب يك امتياز و زدن دو گل به 

كارش در جام 78 پايان داد. 
   انگيزه زياد

ابراهيم قاسم پور هافبك اسبق تيم ملي فوتبال با يادآوري 
خاطرات آن دوره از انگيزه زياد بازيكنان در ديدار 

نخست مقابل هلند سللخن گفت: »نتايج تيم 
ملي در جام جهاني آرژانتين خوب نبود ولي 
بد هم نبود. چراكه اولين تجربه بازيكنان و 
مربيان در اين رقابت ها به شمار مي رفت. 
اولين بازي ايللران در اولين جام جهاني 
تيم ملي بللا هلند بود. برخللالف ادعاي 
برخي ها ملللي پوشللان انگيللزه زيادي 

داشتند. چند ماه قبل از شروع جام 1978 
در تورنمنتي تداركاتي با تيم ملي آرژانتين 

مصاف داديم كه بازي مسللاوي شد و در نهايت 
در ضربات پنالتي به اين تيللم باختيم. منتها در جام 

جهاني هلند در بهترين شللرايط خود بللود. درواقع بهترين تيم 
ملي فوتبال هلند در جام 78 شركت كرد و در آخر هم عنوان نايب 
قهرماني را به دست آورد. هلندي ها حتي شايسته قهرماني بودند و 
ستاره هايي چون آري هان، نيسكنز، كرول و خيلي هاي ديگر در آن 

تيم حضور داشتند. «
   بهترين تيم تاريخ هلند

پيشكسللوت آباداني معتقد اسللت بهترين تيم تاريخ فوتبال هلند 
در آرژانتين به مصاف ايران رفته اسللت: »به هيچ وجه تيم ايران را 
دسللت كم نگرفتند و از همان ابتداي بازي قدرتمند ظاهر شللدند. 
اين نخستين جام جهاني تاريخ فوتبال كشورمان بود و در شرايطي 
دشللوار توانسللتيم صعود كنيم. در آن زمان تنها يك تيم از آسيا و 
اقيانوسيه سهميه مي گرفت و خبري از چهار سهميه و پلي آف نبود. 
هلندي ها فوق العاده بودند ولي مهم ترين مشكل ما بي تجربگي بود. 
همين مسئله به نفع تيم هلند تمام شد. در اولين تجربه جام جهاني 
به مصاف هلندي رفتيم كه سللتاره هاي فوتبال جهان را در تركيب 
داشت. تجربه آنها با تجربه بازيكنان ايراني قابل قياس نبود، هرچند 
كه ما هم جام را بد شروع نكرديم ولي تجربه هلند به ما مي چربيد.«

   بي تجربگي كار دستمان داد
تنها دليل دادن دو پنالتي به هلندي ها از نظر قاسم پور بي تجربگي 
بازيكنان كشورمان بود: »متأسللفانه روي دو پنالتي دو گل دريافت 
كرديم و از هر نظر كفه ترازو به نفع هلند سنگيني مي كرد. به غير از 

بي تجربگي بازيكنان مربيان نيز تجربه تورنمنتي مثل جام جهاني 
را نداشتند به همين دليل قبل از شروع مسابقات دچار افت شديم. 
معتقدم اگر موقعيتي كه در دقايق ابتدايي بازي با پاس من به حسين 
فركي خلق شللد به گل تبديل مي شد نتيجه ديگري رقم مي خورد. 
اين حساس ترين صحنه اي بود كه هنوز از خاطرم نرفته است. چند 
ماه قبل در تورنمنتي كه به مناسبت تاسيس باشگاه رئال برگزار شد 
شركت كرديم، تورنمنتي كه رئال مادريد، آرژانتين و الجزاير و ايران 
حضور داشتند. در بازي با آرژانتين همه ستاره هاي اين تيم حضور 
داشللتند، آرديلس، لوكه، پاسللارال و خيلي هاي ديگر. آنقدر خوب 
بازي كرديم كه خبرنگاران فكر مي كردند ايران پديده جام جهاني 
1978 مي شللود. با اين حال عملكردمان در جام جهاني 

دچار افت شد.«
    ستاره ها مقابل ايران

ملي پوش اسبق فوتبال تنها به نام چند نفر از 
ستاره هايي كه مقابل ايران به ميدان رفتند 
اشللاره كرد: »در آن دوره واقعاً بدشانس 
بوديم، هلند قهرمان اروپا در اوج آمادگي 
بود، اسكاتلند تيم بزرگي محسوب مي شد 
و دو بازيكللن مطرح به نام جللو جوردن، 
آرشي گميل و كني داگعليش را در اختيار 
داشت و پرو هم قهرمان امريكاي جنوبي شده 
بود. سه تيم از بهترين هاي دنيا در گروه ما بودند. 
پس از باخت به هلند، تساوي با اسكاتلند هم به دردمان 
نمي خورد. مقابل اسكاتلند هجومي بازي كرديم و بعد از گلي كه 
خورديم ايرج دانايي فر با زدن اولين گل تاريخ فوتبال ايران در جام 
جهاني بازي را به تساوي كشاند. نتيجه و بازي قابل قبولي محسوب 
مي شد اما دلمان مي خواست اسللكاتلند را ببريم و براي بازي با پرو 
اميد داشته باشيم. متأسللفانه اين اتفاق رخ نداد. در سومين بازي و 
در برابر پرو انگيزه كافي را نداشللتيم. البته پرو تيم قدرتمندي بود 
ولي همه اينها دست به دسللت هم داد تا ما نتوانيم نتيجه مطلوبي 

كسب كنيم.«
   احترام به بزرگ تر

حجب و حياي بازيكنان جوان تيم ملي نسبت به ملي پوشان باتجربه 
از جمله خاطراتي اسللت كه در فوتبال امروزي به ندرت به چشللم  
مي خورد: »شللرايط ما در آن دوره با شللرايط فعلي زمين تا آسمان 
فرق داشت. امروزه گسترش رسانه ها و اطالعات به بازيكنان كمك 
مي كند اما در دوران ما امكان تبادل اطالعات و كسب تجربه بسيار 
كم بود. با اين حال ملي پوشان تمام تالششان را انجام دادند. عالوه بر 
اين آن زمان تيم ملي مختص دو تيم پرسپوليس و تاج بود و شكافي 
بين بازيكنان وجود داشت. بازيكني مثل من كه از آبادان و آن هم از 
تيم شاهين آماده بود و يكي از جوان ترين بازيكنان محسوب مي شدم 
حجب و حيا بيشتر بود. حد و حدودمان را با بازيكنان باتجربه حفظ 
مي كرديم. اين مسئله هم در روند تيم تاثيرگذار بود. شايد اگر شرايط 

االن را داشتيم نتايجي به مراتب بهتر مي گرفتيم.«

   نخستين حضور، گل و  امتياز
آرژانتين اولين تجربه ايران براي حضور در جام جهاني 
بود. از سال 1930 تا 1970 شايد هرگز فكر حضور در 
اين رقابت ها نيز به سرش نزده بود اما چهار سال قبل، 
براي نخسللتين بار عزم خود را جزم كللرده بود براي 
حضللور در جام جهاني 1974 آلمللان غربي كه البته 
ناكام ماند ولي چهار سللال بعد از اولين ناكامي، براي 
نخستين بار و البته با اقتدار جواز حضور در جام جهاني 
1978 آرژانتين را گرفت، آن هم با سه قهرماني متوالي 
و در پايان درخشان ترين بازه 10ساله خود ) 1968 – 
1978(. ايران در گروه چهارم با هلند ) نايب قهرمان 
دوره گذشته(، اسكاتلند و پرو همگروه بود. بازي اول 
با شكست سه بر صفر همراه شد اما بازي با اسكاتلند 
مي توانست طور ديگري تمام شود، نيمه اول با گل به 
خودي آندرانيك اسكندريان به سود اسكاتلند تمام  شد. 
نيمه دوم ايرج دانايي فر بازي را به تساوي كشاند و اولين 
گل تاريخ فوتبال ايران در جام جهاني را به نام خود ثبت 
كرد. اين يكي از بهترين بازي هاي ايران در جام جهاني 
بود كه در نهايت با تساوي يك – يك به پايان رسيد تا 
تيم ملي ايران اولين امتياز خود را از جام جهاني دشت 
كند. مطبوعات انگليسي بعدها ادعا كردند بازيكنان 
اسكاتلند در اين بازي از هوشللياري كامل برخوردار 
نبوده اند! اما نظر دانايي فر چيز ديگري بود: »اسكاتلند 
آن روزها تيم خوبي بود. با بازيكناني درجه يك كه از 
اسم و رسمي برخوردار بودند. اسكاتلند آمده بود ايران 
را ببرد. آنها خيلي انگيزه داشتند، اما فوتبال خوبي به 
اجرا گذاشتيم و شايد اگر شانس با ايران يار بود حتي 
مي توانستيم برنده بازي باشيم.« پرونده بازي هاي ايران 
در جام جهاني آرژانتين با شكست پرگل چهار بر يك 
برابر پرو بسته شد و تك گل ايران را حسن روشن 22 
ساله اي زد كه همان سال به عنوان دومين گلزن ايران 

در جام جهاني، از استقالل راهي االهلي امارات شد. 
   شاهكار استيلي و كوالك كيا 

بعد از جام جهاني آرژانتين اما 20 سللال طول كشيد 

تا ايران يك بار ديگر حضللور در جام جهاني را تجربه 
كند. آن هم با نسلللي طاليي و فراموش نشللدني و 
اتفاقاتي خاص. تيم ملي ايران با يك داستان طوالني 
و سناريويي باورنكردني در اسللتراليا جواز حضور در 
98 فرانسلله را گرفت. فرانسه، فراموش نشدني ترين 
جام جهاني بللود كه تيم ملي ايللران تجربه كرد. تيم 
ملي با امريكا، يوگسالوي و آلمان همگروه بود. بازي 
نخست با شكست يك بر صفر همراه بود. قبل از بازي 
با يوگسللالوي همه فكر مي كردند ايران كيسه گل 
مي شود. رسانه هاي خارجي پيش بيني كرده بودند 
پللردراگ مياتوويچ اينقدر گل مي زنللد كه آقاي گل 
مسابقات شللود اما اينطور نشللد و ايران در حالي كه 
حقش نبود، يك بر صفر باخت اما مهم ترين بازي ايران 
با امريكا بود. ديداري كه بعدها afc از آن به عنوان مادر 
بازي ها ياد كرد. چالش هاي سياسي دو كشور، بازي 
را حساس تر كرده بود و فرانسلله هزينه زيادي براي 
برقراري امنيت آن كرد. ديداري كه با شاهكار استيلي، 
به بزرگ ترين پيروزي تاريخ فوتبال ايران تبديل شد. 
پنج دقيقه قبل از پايان نيمه نخست بازي بود كه ضربه 
سر فوق العاده  استيلي از 15متري دروازه امريكا را باز 
كرد و ايران را پيش انداخت. گلي كه با فريادهاي شادي 
و اشك هاي روان استيلي و شادي يك ملت همراه بود. 
هرچند كه اواخر نيمه دوم نيز پاس زيباي علي دايي، 

مهدوي كيا را هم در موقعيت گلزني قرار داد و موشك 
ايران، با آرامشي مثال زدني، براي بار دوم دروازه  كيسي 
كلر را باز كرد تا پيروزي ايران قطعي شللود. ايران در 
بازي بعدي به آلمان باخللت اما حتي باخت به آلمان 
هم نتوانست از شلليريني پيروزي ايران برابر امريكا 
كم كند. بعدها، گل اسللتيلي به امريكا جزو پنج گل 
برتر آسيايي ها در جام جهاني قرار گرفت و استيلي در 
خصوص آن گفت: »بعد از بازي با يوگسالوي اعتماد 
به نفس بسيار زيادي پيدا كرديم. همه مصمم بوديم 
كه امريكا را ببريم. بازگشت عابدزاده به درون دروازه از 
لحاظ روحي خيلي به ما كمك كرد. بازيكنان در بازي 
با امريكا بيشتر مي دويدند، بيشتر عرق مي ريختند 
وگرنه اگر مي خواسللتيم فردي به بللازي نگاه كنيم 
امريكايي ها از ما سرتر بودند. در آن مسابقه خدا هم 
با ما بود. من هافبك دفاعي بودم و وظيفه ام پوشش 
دادن به خط دفاع و خط مياني بود، اما در آن صحنه 
وقتي ديدم كه كريم باقري به داخل محوطه جريمه 
نرفته است، احساسم به من گفت كه به داخل محوطه 
استارت بزنم. اين كار را كردم. دعاي مردم پشت سرم 
بود و آن ضربه سللر را با ارسال خوب جواد زرينچه به 
سمت دروازه كيسي كلر زدم. هميشه يكي از مهم ترين 
آرزوهاي كودكي ام بازي در جام جهاني و گل زدن در 
اين مسابقات بود كه به آن رسيدم. بعد از گل متوجه 
هيچ چيز نشدم. اشك و گريه با يكديگر آميخته شده 
بود. همه چيز ناخودآگاه بود ولي جالب بود به ايران كه 
برگشتم، در راه خانه ديدم تمام در و ديوار محله مان 
پر است از عكس هاي گلي كه زدم و شادي پس از آن. 
حتي اين پوستر ها روي ديوارهاي خانه خودمان هم 
بود. مهدي مهدوي كيا براي پاداش از خدمت سربازي 
معاف شد و سرباز قهرمان شد. من اما سربازي رفته 
بودم. جايزه اي كه به من داده شد ديدار با رهبر معظم 
انقالب بود و بوسه اي كه ايشان بر پيشاني من زد.« اگر 
چه گلي كه مهدوي كيا به امريكا زد همانند گل استيلي 
به اين تيم ماندگار نشد اما موشك ايراني سال هاي نه 
چندان دور هامبورگ اين گل را يكي از بهترين گل هاي 
عمر فوتبالي خود مي خواند: »اين يكي از آن گل هاست 
كه من هرگز در زندگي ام فراموشللش نمي كنم و در 
خلوت خود مي نشللينم و نگاهش مي كنللم. در اوج 
خوشحالي تمام اسللترس هاي بازي، تمام زحماتي 
كه در آن سال ها كشيديم با اين گل به بار نشست. از 
وسط زمين كه استارت زدم، تقريباً همه ورزشگاه با 
من نيم خيز شدند و نگاهشان به گام هاي من بود. يك 
نمايي از پشت دروازه است كه دوربين روي پاهاي من 
زوم كرده است. آن نما را خيلي دوست دارم. اين يك 
گل استثنايي است كه هميشه در يادها مي ماند. پاس 
اين گل را علي دايي داد. بعد از بازي با خانواده هايمان 
در ارتباط بوديم، اما حتي قبل از سوت پايان بازي هم 
چون تجربه بازي با استراليا را داشتيم، مطمئن بوديم 

كه ايران غرق در جشن و شادي است.«
   گريه يحيي در تلخ ترين جام جهاني

جام جهاني بعدي ايران هشت سال بعد، 2006 آلمان 
بود كه از آن به عنللوان تلخ ترين جام جهاني ايران ياد 
مي كنند. مكزيللك، پرتغال و آنگوال حريفللان ايران 
در آلمان بودند. انتظللار مي رفت ايران با نتايجي قابل 
قبول اين مسابقات را ترك كند، اما در بازي نخست، 
شاگردان برانكو با يك نمايش بد، سه بر يك به مكزيك 
باختند. يحيي گل محمدي، زننده تك گل ايران در 
آن بازي اما معتقد بود كه حق تيم ملي شكست نبود: 
»نمي دانم  چه  حكمتي  داشت  كه  من  هميشه  گل هاي  
به  يادماندني  و البته  تلخ  مي زنم . در بازي  با ايرلند هم 
گل زدم اما  تيم  ملي  به  جام جهاني نرفت. بعد از گلزني 
به مكزيك حس خوبي داشللتم، مي دانسللتم  با اين  
حركت  70 ميليون  ايراني  خوشحال  شدند، اما باز هم 
گلي كه زدم، بي فايده بود آن  هم  در روزي  كه  به  هيچ  
وجه  مستحق  باخت  نبوديم . بعد از گل آنقدر احساساتي 
شده بودم كه نمي دانستم چه مي كنم!« بعد از مكزيك، 

ايران به پرتغال هم باخت. با نتيجه دو بر صفر. آنگوال اما 
حريف چندان سختي نبود و مي توانست تنها برد ايران 
در آلمان باشد اما آن بازي هم با تساوي يك بر يك تمام 
شد و تك گل ايران را سللهراب بختياري زاده به ثمر 
رساند تا تيم ملي با كسب تنها يك امتياز جام جهاني 
آلمان را ترك كند آن هم در حالي كه هر دو گل زده 
شده در اين رقابت ها توسللط مدافعان به ثمر رسيد. 
جام جهاني آلمان اما تلخ ترين جام جهاني بود. بعد از 
بازي نخست، انتقادها از دايي به اندازه اي بود كه برانكو 
در بازي با پرتغال او را نيمكت نشين كرد و بدون آقاي 
گل جهان به ميدان رفت و دايي بعد از جام جهاني آلمان 
از تيم ملي خداحافظي كرد. لگد كريمي به ساك بعد 
از تعويض و بازي نكردنش برابر آنگوال و ندادن بازوبند 
كاپيتاني توسط يحيي به مهدوي كيا بعد از تعويض و 
خيلي مسائل ديگر، ازجمله حاشيه هاي تلخ جام جهاني 
آلمان بود كه اجازه نداد تيم ملللي ايران توانايي هاي 

واقعي خود را به نمايش بگذارد. 
   گوچي، آخرين گلزن ايران

عادت حضور هر هشت سال يك بار در جام جهاني، 
اين بار هم ترك نشد و ايران باز هم با يك وقفه چهار 
ساله و غيبت در جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي، 
موفق شللد جواز حضور در جام جهاني 2014 برزيل 
را به دست آورد. ايران اين مرتبه با تيم هاي نيجريه، 
آرژانتين و بوسني و هرزگوين همگروه بود. باز هم روي 
بازي با آرژانتين نمي شد خيلي حساب كرد، اما تساوي 
برابر نيجريه و برد بوسني و هرزگوين انتظاري بود كه 
از تيم ملي مي رفت. بازي نخست برابر با انتظارات با 
تساوي به پايان رسيد. البته تساوي بدون گل. در بازي 
دوم، ايران مقابل نايب قهرمان اين جام يعني آرژانتين 
شكست خورد، اما تنها با يك گل. برخالف آنچه كه 
انتظار مي رفت، ياران مسي موفق نشدند با نتيجه اي 
بهتر از پيروزي يك بر صفر اين بازي را به پايان ببرند 
و فوق ستاره بارسا، تنها يك مرتبه موفق به باز كردن 
دروازه ايران شللد. با اين وجود، ايران مي توانسللت با 
برتري مقابل بوسني، طبق انتظارات پيش برود، اما 
بازي با بوسني فراتر از انتظارات بود و شاگردان كرش 
با نتيجه پرگل سلله بر يك بازي را بلله حريف واگذار 
كردند! نتيجه اي دور از انتظار كه شايد ناشي از دست 
كم گرفتن حريف بعد از باخت يك بر صفر به آرژانتين 
بود. تك گل اين بازي را رضا قوچان نژاد به ثمر رساند. 
بازيكن مشهدي كه در دوران كودكي راهي هلند شده 
بود و يكي از آن بازيكنللان ايراني مقيم خارج بود كه 
كرش به تيم ملي دعوت كرده بود. بازيكني كه آخرين 
گلزن ايران در جام جهاني است البته قبل از جام جهاني 
روسيه. قوچان نژاد در راه رسيدن به جام جهاني برزيل 
ناجي ايران بود و شايد اگر دو گل او به قطر و كره نبود 
ايران موفق به كسب جواز حضور در جام جهاني برزيل 
نمي شد. او حاال مي خواهد در روسيه هم براي تيم ملي 
گلزني كند، اما بايد ديد او مي تواند اولين بازيكن ايراني 

باشد كه در دو جام جهاني گلزني كند. 
   گلزن بعدي كيست؟

بعد از جام جهاني برزيل، ايران براي نخستين بار توانست 
بدون هيچ وقفه اي بار ديگر جواز حضور در جام جهاني 
را به دست آورد. اين نخستين بار بود كه تيم ملي ايران 
مي توانست براي دو مرتبه متوالي راهي جام جهاني شود 
آن هم با اقتدار كامل، بدون باخت و به عنوان دومين 
تيمي كه حضورش در بين مسافران روسيه قطعي شد. 
اتفاقي كه انتظارات را از تيم كرش باالتر برد، به طوري 
كه حاال همه حرف از صعود به مرحله بعدي مي زنند 
و بايد ديد حضور هفت ساله مرد پرتغالي روي نيمكت 
تيم ملي مي تواند اين ركورد را هم بزند و ايران را براي 
نخستين بار به مرحله بعد ببرد؟ اما قبل از آن بايد ديد 
هشتمين گلزن ايران در جام جهاني چه كسي خواهد 
بود و آيا تيم ملي ايران مي تواند نهمين و دهمين گلزن 
را هم در جام جهاني روسيه داشته باشد يا... همه چيز 

چند روز ديگر مشخص خواهد شد.

نگاهي به گلزنان ايران در 4 دوره جام جهاني 

گليکههرگزفراموشنميشود
   دنيا حيدري

گلزنـي در جام جهانـي، بـدون شـک بزرگ تريـن آرزوي هـر بازيكنـي اسـت كـه فوتبـال بـازي مي كنـد. آرزويـي كـه البتـه نصيـب هركسـي نمي شـود. در بيـن تمامـي 
سـتاره ها و بازيكنـان فوتبـال ايـران امـا ايـن آرزو بـراي هفـت نفـر تحقـق يافتـه اسـت. ايـرج دانايي فـر، حسـن روشـن، حميدرضـا اسـتيلي، مهـدي مهدوي كيـا، يحيـي 
گل محمـدي، سـهراب بختيـاري زاده و رضـا قوچان نـژاد.  تيـم ملـي فوتبـال ايـران در حالـي بـراي پنجميـن بـار راهـي رقابت هـاي جام جهانـي شـده كـه حـاال هـم نگاه ها 
بـه بازيكنـان ايـن تيـم اسـت، بازيكناني كـه بايد ديـد كـدام يـک مي تواننـد گلـزن بعـدي ايـران در جام جهانـي باشـند. گلزن هشـتم و شـايد هـم گلزنـان نهم، دهـم و... 

ايرج دانايی فرگفت: در جام جهانی 
1978 اسكاتلند آمده بود ايران را 
ببرد. آنها خيلي انگيزه داشـتند، 
اما فوتبال خوبي به اجرا گذاشتيم و 
شايد اگر شانس با ايران يار بود حتي 

مي توانستيم برنده بازي باشيم

مرور خاطرات جام جهاني 1978 با ابراهيم قاسم پور

توپفرکيگلميشد،نتيجهديگريرقمميخورد

جالل طالبي: شادي بازي با امريكا هرگز تمام نمي شود

خوشحالمنقشيدراينخوشحاليداشتم
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شمـاره 5393

جام جهاني بهترين زمان اسللت تللا بهترين هاي فوتبال 
جهان توانايي هللاي خود را در سللطح ملي بلله نمايش 
بگذارند و ثابت كنند ستاره واقعي مستطيل سبز هستند. 
32 تيم برتر فوتبال جهان در روسلليه گللرد هم آمده اند 
تا براي رسلليدن به جامي ارزشللمند با هم رقابت كنند. 
ديدار افتتاحيه را روسيه و عربستان سعودي در ورزشگاه 
لوژينكي برگزار مي كنند اما از بين بازيكنان سرشللناس 
تيم هاي مختلف تنها چند بازيكن مي توانند لقب ستاره 
جام 2018 را بگيرند و به تيم هاي ملي شان براي موفقيت 
ياري رسللانند. اگرچه سللتاره هاي زيللادي در اين دوره 
جام جهاني حضور دارند اما دنيللاي فوتبال بيش از همه 
منتظر درخشش ليونل مسي، كريستيانو رونالدو، محمد 

صالح و چند نفر ديگر است. 
   مسئوليت مسي

بللراي بازيكني چللون ليونل مسللي تحمللل ناكامي در 
جام جهاني بسلليار دشوار اسللت به ويژه كه رقباي او نيز 
در رقابت ها حضللوري فعللال دارند و كري هللاي آنها از 

جدال هاي باشللگاهي به جدال هاي ملي كشلليده شده 
است. امسال نيز مثل هميشه آرژانتيني ها منتظر كسب 
جام قهرماني هستند و جالب تر اينكه باز هم اين مسئوليت 
خطير را به گردن ستاره درخشللان بارسلونا انداخته اند. 
اعجوبه آرژانتيني با بهترين شللرايط به روسلليه آمده تا 
شايد ناكامي هاي گذشللته را جبران كند؛ لئو با قهرماني 
در الليگا و كوپا دل ري روحيه خوبي گرفته و حاال زمان 
آن رسلليده كه موفقيت هايش را در روسيه تكميل كند، 
اما سؤال اصلي اينجاست كه آيا او مي تواند فشار مضاعف 
رسانه ها و هواداران را تحمل كند و در مسير درخشش در 

جام جهاني گام بردارد؟
   نگاه ها به رونالدو

قهرماني در يورو 2016 بخشللي از آرزوهاي او را محقق 
كرده امللا فتح جام جهاني بلله منزله تكميللل اين پروژه 
محسوب مي شللود. كريسللتيانو رونالدو همان بازيكني 
است كه به تازگي هت تريك قهرماني در ليگ قهرمانان 
را با رئال مادريد تجربه كللرد و در 44 بازي 44 گل براي 

كهكشاني ها به ثمر رساند. رسيدن به سكوي اول رقابت ها 
در روسيه تمام ذهن او را درگير كرده است. شكي نيست 
كه رونالدو نيز مثل مسي بار اصلي تيم ملي كشورش را به 
دوش مي كشد و شاخص ترين چهره تيم ملي پرتغال در 

روسيه به شمار مي رود. 
   مصدوم اما با انگيزه

اشك هاي مهاجم مصري در فينال ليگ قهرمانان اشك 
هموطنانش را هم درآورد و حتي هواداران ليورپول نيز از 
بدشانسي بازيكن محبوب خود شللوكه بودند اما محمد 
صالح آنقدرها هم كه به نظر مي رسيد بدشانس نيست و 
با بهبود نسبي مصدوميتش در روسيه به ميدان مي رود. 
سرمربي تيم ملي مصر هم حسللاب ويژه اي روي صالح 
باز كرده و اميدوار اسللت انگيزه هاي فراوان اين بازيكن 
به شگفتي سللازي مصري ها كمك كند. صالح 25 ساله 
اولين جام جهاني خود را در شللرايطي تجربه مي كند كه 
در يك فصل گذشته به ستاره بي رقيب ليورپول و حتي 
ليگ جزيره تبديل شد. پادشاه مصر با زدن 32 گل همه 

مدعيان جزيره را پشت سرگذاشت و لقب آقاي گل فوتبال 
انگليس را از آن خود كرد. فتح اروپا يكي از آرزوهايي بود 
كه ياران رونالدو اجازه تحقق آن را به محمد صالح ندادند 
اما مسي مصري همه عزمش را جزم كرده تا در جام جهاني 
2018 توانايي هايش را در عرصه ملي به همه ثابت كند. 

   پرحاشيه و جنجالي
هرچند كه كوچ به لوشامپيونه و پاريسن ژرمن او را از كانون 
توجهات دور كرده اما نيمار هنوز هللم يكي از مهره هاي 
كليدي برزيل محسوب مي شود. مهاجم برزيلي چند ماهي 
را به دليل مصدوميت دور از ميادين بوده و تمريناتش را 
به جاي فرانسه در كشللورش انجام داده اما تيته به عنوان 
سرمربي اعتقاد ويژه اي به ستاره گران قيمت پي اس جي 
دارد. به همين خاطر اسللت كه در ديدارهللاي تداركاتي 
قبل از شروع جام در تركيب ثابت قرار داشته و براي تيم 
ملي كشللورش گلزني كرده است. چهار سللال از فاجعه 
جام جهاني 2014 گذشته و نيمار براي آنكه ثابت كند جزو 
بهترين هاست در سرزمين تزارها بايد خودي نشان دهد. 

   ستاره هاي كوچک
با اينكه همه توجهللات معطوف چهار بازيكن ياد شللده 
اسللت، اما ساير بازيكنان اسللم و رسللم دار نيز اميدوارند 
از زير سللايه مسللي، رونالدو، صالح و حتللي نيمار خارج 
شوند و نشللان دهند چيزي از آنها كم ندارند. ادن هازار با 
اينكه در ليگ برتر نتوانسللت با صالح رقابت كند ولي در 
جام جهاني اين شانس را دارد كه با پيراهن بلژيك خوش 
بدرخشللد و گل هاي سرنوشت سللازي براي تيم روبرتو 
مارتينز بزند. گريزمان هم فصل خوبي را با اتلتيكو پشت 
سرگذاشته و با آمادگي خوبي كه دارد مي تواند به داد تيم 
ملي فرانسه برسد تا شايد خروس ها بعد از مدت ها بتوانند 
دل هوادارانشان را به دسللت بياورند. توني كروس با رئال 
قهرمان اروپا شده و فتح جام جهاني به همراه ژرمن ها و با 
هدايت يواخيم لو سالي رؤيايي براي او رقم مي زند. به غير از 
اينها بازيكناني چون خامس رودريگز، لوكا مودريچ، خاوير 
هرناندز، لواندوفسكي، داويد سيلوا و ادينسون كاواني هم 

از جمله ستاره هاي كوچك جام 2018 هستند.

وقتتماشایستارهها
   نيک رايت – اسكاي اسپورت

ESPN FC –گري كاسپاروف   
بعد از عشق هيچ چيز به اندازه ورزش نمي تواند احساسات 
انسان را برانگيزد. هر شكست يا پيروزي، نااميدي يا شادي 
هواداران را به همراه دارد. از آن مهم تر اينكه ورزش توانايي 
بي نظيري در كنار زدن مرزها و اتحللاد ملت ها دارد. پير و 
جوان، فقير و غني به خاطر يك پيروزي شلليرين جشني 
ملي به راه مي اندازند و براي مدتي دغدغه هاي زندگي را به 
دست فراموشي مي سپارند.  ضمن اينكه ورزش خاطراتي را 
برايمان رقم مي زند كه تا آخر عمر آنها را فراموش نمي كنيم. 
يادم نمي آيد دقيقاً ازچه سني شطرنج را شروع كردم، اما به 
خوبي جام جهاني 1970 را به خاطر مي آورم؛ پله و قهرماني 
برزيل، نيمه نهايي دراماتيك بين آلمللان غربي و ايتاليا و 

همچنين صعود بحث برانگيز اتحاد جماهير شوروي به نيمه 
نهايي با گلزني در وقت هاي اضافه را از همان تلويزيون سياه 

و سفيد خانه مان تماشا كردم. 
48 سال از آن زمان مي گذرد و حاال روسلليه براي اولين بار 
ميزبان جام جهاني شده است. بايد به تماشاگران مختلفي كه از 
سراسر جهان براي تماشاي بازي ها به روسيه مي آيند، خوشامد 
گفت. چهار سال پيش روسيه در سللوچي ميزبان المپيك 
زمسللتاني بود، پرهزينه ترين المپيك تاريللخ كه ميليون ها 
دالر خرج روي دست كشور گذاشت. به خاطر داشته باشيد 
كه روسيه با توجه به شرايط اقتصادي اش نمي تواند پول ها را 
بي حساب و كتاب خرج كند. شايد تعداد معدودي سرمايه دار 
توانايي خريد تيم هاي فوتبال انگليسللي و امالك در ميامي 

را داشته باشللند و درآمد نفت و گاز به توليد ناخالص داخلي 
كمك كند، اما بايد اذعان كرد كه اكثريت مردم روسيه ماهانه 
درآمدي كمتر از 500 دالر دارند. هزينه هاي برگزاري چنين 
رقابت هايي آنقدر زياد است كه حتي كشورهاي ثروتمندي 
چون ژاپن و كره جنوبي با كمترين فساد مالي مشتركاً جام 
2002 را برگزار كردند. به همين خاطر اسللت كه مخالفان 
پوتين ميزباني جام جهاني را راهي براي منحرف كردن افكار 
عمومي، رسيدن به اهداف خاص، خصوصي سازي درآمدها و 

ملي كردن هزينه ها مي دانند. 
در اين دوره جام جهانللي، 12 ورزشللگاه ميزبان تيم هاي 
مختلف هستند. آمادگي اين ورزشللگاه ها براي برگزاري 
مسللابقات از بحث برانگيزترين موضوعات بوده و روسلليه 

براي اتمام به موقع پروژه  ها از كارگران و مهاجران زيادي از 
آسياي ميانه و كره شمالي استفاده كرده است. به رغم سقوط 
اقتصادي روسيه، پوتين همچنان به دنبال ميزباني هايي از 
اين دست است. به عنوان ورزشكاري كه سال ها معرف اتحاد 
جماهير شوروي و پس از آن روسيه بودم با هر نوع بايكوت 
مخالفم. مطمئن باشيد با بايكوت روسيه ميزبان جام جهاني 
تغيير نخواهد كرد، همانطور كه قطر با آن همه سوءاستفاده 
و رسوايي هنوز هم ميزبان جام جهاني 2022 است. دخالت 
ندادن سياست و ورزش خواسته خيلي هاست و اين خواسته 
معموالً ناديده گرفته مي شود. با هر نوع تفكري مي توان از 
تماشاي فوتبال هاي جذاب در جام جهاني روسيه لذت برد و 

به نيمه پر ليوان اهميت داد. 

   نيک كوهن-گاردين
توجه هواداران فوتبال در تمام دنيا به روسيه است؛ جايي كه 
در سال 2018 ميزباني جام جهاني را برعهده گرفته و به رغم 
كشمكش هاي سياسي مسئوالن اين كشور تمام تالش خود 
را به كار گرفته اند تا لقب بهترين ميزبان را از آن خود كنند. با 
اينكه روز پنج شنبه ديدار افتتاحيه برگزار مي شود اما همچنان 
بسياري درباره علت سپردن ميزباني جام جهاني از سوي فيفا 
به روسيه بحث مي كنند و براي تأييد ادعاهاي خود مباحثي 
چون شللرايط بد اقتصادي، امكانات ناكافللي و چالش هاي 
سياسللي را پيش مي كشللند. به هر حال بايد پذيرفت كه 
روسيه از زمان انتخابش به عنوان ميزبان كوشيده تا از اين 
فرصت به بهترين شكل استفاده كند. به عالوه اينكه قدرت 

اصلي جام جهاني در دست هواداران دوآتشه فوتبال است نه 
سياستمداران. با وجود اينكه همه مدعي اند ورزش و سياست 
هيچ ارتباطي بللا هم ندارد اما بايللد پذيرفت در جام جهاني 
نيز خيلي ها اهداف خاص سياسي خود را دنبال مي كنند. 
به همين خاطر است كه فوتبال دوستان از نگاه سياسي به 
مستطيل سبز ناراحت مي شوند. حفظ پرستيژ ديپلماتيك 
پوتين و غلبه سياسي قطر بر عربستان سعودي از مهم ترين 
اهداف غير ورزشي اين دوره جام جهاني محسوب مي شوند. 
انتظار مي رود فيفا به عنوان مهم ترين نهاد فوتبالي جهان 
عالوه بر دور نگه داشتن فوتبال از سياست مراقب تشديد 
رفتارهاي نژاد پرستانه از سوي تماشاگران نيز باشد. در بحث 
نژادپرستي هم بازيكنان و هم هواداران نقش پررنگي را ايفا 

مي كنند. كوچك ترين رفتار بحث برانگيزي مي تواند بازي ها 
را تحت تأثير قرار دهد و با شدت گرفتن موضوعات فرعي 
جام جهاني به حاشيه كشيده شود. شعارهاي نژادپرستانه 
تنها مختص تيم هاي آفريقايي نمي شللود و حتي برخي 
بازيكنان تيم ملي انگليس نيز با چنين شعارها و توهين هايي 
مواجه شده اند. فدراسلليون بين المللي فوتبال حساسيت 
زيادي به اين مسللئله دارد و حتي كارگروهي ويژه مبارزه 
با نژاد پرستي نيز تشكيل داده است. همين چند ماه پيش 
بود در ديدار روسلليه-  فرانسلله هواداران روس پول پوگبا 
ملي پوش سلليه چرده خروس ها را ميمون خطاب كردند. 
البته اين شعارها براي فدراسلليون فوتبال روسيه 22هزار 
يورو جريمه نقدي به همراه داشللت اما بايد منتظر ماند و 

ديد تنبيهات مالي چقدر در رفتار هواداران كشور ميزبان 
در استقبال از نژادهاي مختلف تأثيرگذار بوده است.  ديگر 
زمان انتقاد و اشكال تراشي به پايان رسلليده و چه موافق 
باشلليم و چه مخالف 32 تيم حاضر در جام جهاني خود را 
به سرزمين تزارها رسانده اند. مربيان و بازيكنان از آخرين 
فرصت براي آماده شدن استفاده مي كنند و قاعدتاً مسئوالن 
تيم ها مي كوشند تا از هرگونه چالش و حاشيه غيرفوتبالي 
در امان باشند. به همين خاطر بايد دست از انتقاد و سياسي 
كردن جام جهاني كشيد و اجازه داد با شروع رقابت ها دوباره 
تب فوتبال دنيا را فرا گيرد. بهتر اسللت به فيفا و انتخابش 
درخصوص ميزبان اين دوره اعتماد كرده و بازي تيم مورد 

عالقه خود را تماشا كنيم.

جامجهاني،نژادپرستيوچالشهايپيشرو

بهدورازسياستازفوتباللذتببريد

نگاهي به بهترين بازيكنان حاضر در جام جهاني 2018


