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ويژهنامه
 جامجهاني
روسيه

تبفوتبال
درسرزمينتزارها
ما ديناميتيم
ما ايرانيم

بهمن فروتن

کارشناس فوتبال

جنگ بوسني در سال  1991ميالدي كليد خورد .در همان سال كرواسي
وارد جنگ ميشود كه تا سال  1995در مقابل بوسني قرار ميگيرند .در
سال  1998كوزوو هم درگير جنگي ناخواسته ميشود ،جنگي كه تا سال
 1999ادامه پيدا ميكند و در نهايت مناقشه  10ساله بالكان در اين سال
به پايان ميرسد.
در بازيهاي مقدماتي جام ملتهاي اروپا در سال  1992يوگسالوي با تسلط
كامل در گروه خود باالتر از دانمارك ،اتريش ،ايرلند شمالي و جزاير فارو راهي
دور نهايي در سوئد ميشود ،ولي شروع منازعات بالكان يوفا را وادار ميكند
كه به جاي يوگس�لاوي جنگزده ،دانمارك رده دومي را به جام ملتهاي
اروپا فراخواند .ريشارد هولر نيلسن ،مربي تيم ملي دانمارك در حال ترميم و
رنگ زدن ديوار آشپزخانهاش بود كه از راديو جریان جايگزين شدن دانمارك
را به جاي يوگس�لاوي در جام ملتهاي اروپا ميشنود.ديگر هيچ فرصتي
براي وصل كردن ماشين ظرفشويي و مكروويو نميماند .او بايد در يك چشم
به هم زدن تيمي را سر هم ميكرد .از بخت خوش براي دانمارك يك بازي
تداركاتي با شوروي فروپاشيده در شهر كپنهاگ در نظر گرفته شده بود .از

جامجهاني در روسيه  از نگاهي ديگر
اولي��ن جامجهان��ي در اروپاي
شرقي در حالي آغاز ميشود كه
اين رخداد بزرگ ورزشي صرفاً از
جنبه ورزشي حائز اهميت نيست
و از ابع��اد ديگري ك��ه مرتبط با
نظام جهاني و تحوالت بينالملل
و حتي پروندههاي داغ و امنيتي
هادي محمدي
است هم تأثير ميپذيرد و انجام
کارشناس مسائل بینالملل
و چگونگي آن نيز براي روسيه از
حساسيت برخوردار اس��ت .تأمين امنيت اين رخداد ورزشي
تاريخي در مسكو آنقدر اهميت دارد كه صهيونيستها و امريكا
از همان ترفند محمد بن سلمان در ديدار سال گذشته در مسكو
براي تهديد و امتيازخواهي بهره گرفتند ،ولي پوتين در س��ال
گذشته پاسخ شايس��تهاي به رفتار كودكانه بن سلمان داد تا
جرئت تهديد تروريس��تي – وهابي در مسكو براي تغيير رفتار
روسيه در سوريه را تكرار نكند ولي اينبار براي پوتين متفاوت
است ،چراكه س��ازندگان و حاميان و ادارهكنندگان تروريسم
وهابي براي آرام و امن برگزار ش��دن مسابقات در مسكو و 11
شهر ديگر روسيه مهمترين خواس��ته ژئوپلتيكي براي تغيير
و اثرگذاري در موازن��ه قدرت در غرب آس��يا را مطرح كرده و
تا حدودي موفق هم ش��دند .روس��يه 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 صهيونيستها
از خس��ارت بزرگ خود در شكس��ت پروژه صهيونيس��تي در
سوريه به خشم نيايند .براي روسها روشن است كه البيهاي
صهيونيستي چه نقش پررنگي در سياستهاي ترامپ در قبال
روس��يه دارند و همين البيها در اروپا ميتوانند بر مناس��بات
روسيه و اروپا كه در ش��رايط 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
چهرهاي مسالمتآميز 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 س��وريه از
زبان مقامات روسي اعالم علني ميشود تا به امريكا،اسرائيل و
اروپا پيام دهد .حال آنكه روسيه ميداند حتي اگر در مذاكرات
پيش رو با امريكا ،اس��رائيل و اردن براي چگونگي پاكسازي
تروريستها به نتيجه هم برسد ،بر مس��ئله حضور نيروهاي
ايراني و يا مقاومت هيچ آثاري نخواهد داش��ت .موضع صريح
بشار اس��د در مورد ضرورت خروج امريكا و تركيه و سركوب
تروريس��تها ،كه يك روز پس از موضع الوروف مطرح شد،
گوياي واقعيت فوق است با اينكه ش��يفتگان غرب در داخل
ايران و رسانههاي 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 ه��م به طور همزمان ب��ا پوتين گفتوگوي
تلفني كرد كه حاصل آن علني شدن اختالف مسكو با تلآويو
در خصوص نيروهاي ايراني و مقاومت شد .امريكاييها هم كه
از قبل خبر نهايي شدن توافق در مورد جنوب سوريه را داده
بودند ،با تجمع نيروهاي س��وريه براي حمله به تروريستها،
دستپاچه شده و هشدار دادهاند ،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 نميخواهد
و نميتواند قواعد ش��راكت با ايران در س��وريه را برهم بزند و
حداكثر براي دفع شر صهيونيستها و دلخوشي رسانههاي
آنها موضع گرفته است .بازيهاي جامجهاني در روسيه ،صرفاً
يك رخداد ورزشي بزرگ و تاريخي نيست ،بلكه برآيندي از
اثرگذاري مؤلفههاي گوناگون اس��ت كه بايد نتايج و روند آن
را دنبال كرد.

يك بازي بياهميت در يك چشم به هم زدن مهمترين و تنها بازي تداركاتي
براي دانمارك خوشبخت به وجود ميآيد؛ در حقيقت اولين و آخرين تست
براي رفتن روي سن نمايش.
 20بازيكن دعوت ميشوند تا در كنار پيتر اشمايكل ،برايان الدروپ و يان
نيسن به ميهماني جام ملتهاي اروپا در كشور سوئد بروند.
همه چيز ممكن است اما بدون اجبار
وايكينگها اصطالحي دارند به اين عبارت :همه چيز ممكن است اما بدون
اجبار.
 13بازيكن منتظر آخرين بازيشان در ليگ داخلي بودند7 .لژيونر مشغول
بازيهاي دوستانه تداركاتي و چند تايي هم كنار دريا آفتاب مي گرفتند
و تعطيالت ساالنه را ميگذراندند ،مث ً
ال الرس اولسن روي كشتي خبردار
شد كه بايد به كپنهاگ برگردد .در اين شرايط بود كه فوتبال دانمارك بايد
تمرين و برنامه آمادگيهاي فيزيولوژيستها را كنار ميگذاشت و به تجربه
كادر فنياش تكيه ميكرد.
فورا ً با هواداران ارتباط برقرار شد،حضور در استاديوم با پرچم سرخ و سفيد

یادداشت | جامجهانی ،نژادپرستی و چالشهای پیشرو
گزارش | گلی که هرگز فراموش نمیشود
تحلیل | یوزها پنجه در پنجه غولها

و شعار «ما سرخيم،ما سفيديم ،ما ديناميت دانماركيم».
سناريو از اين قرار بود كه به سوئد ميرويم ،سه بازي انجام ميدهيم و سعي
ميكنيم كه هر آنچه در توان داريم به نمايش بگذاريم.
نيلسن قبل از اولين بازي گروهي مقابل انگلستان به بازيكنهايش ميگويد:
«برويد بيرون خجالت نكشيد و با غرور برگرديد،آنها با نتيجه غرورانگيز صفر
– صفر به رختكن برميگردند.بازي بعدي در مقابل سوئد ميزبان يك  -صفر
بازنده ميشود .سرافكندگي براي اين تيم بود كه در دو بازي هيچ گلي نزده و
دروازه حريفان را باز نكرده بود ،اما دانمارك بيخيال در بازي بعد فرانسه را 2
بر يك ميبرد و از گروه خودش صعود ميكند .هلند در ضربات پنالتي 7- 6
مغلوب دانمارك ميشود و اين تيم در فينال بازيها رو در روي آلمان برتي
فوگتس قرار ميگيرد .ديناميت دانماركي تانك آلماني را با  2گل شكست
ميدهد و قهرمان جام ملتهاي اروپا در سال  1992ميشود،تيمي فقط با
يك بازي تداركاتي!
جام جهاني  2018روسيه
تيم ملي ايران با مراكش ،اس��پانيا و پرتغال همگروه است .روسيه با زحمت

فراوان ،البيهاي كالن و سرمايهگذاري هنگفت جام پراعتبار جهاني را به
كشورش برده و هرگز در دور دوم از اين جشن بزرگ خداحافظي نميكند.
پرتغال با كريستيانو رونالدو قهرمان اروپا شده ،عالوه بر آن رئال مادريد هم
جام باشگاههاي 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 فق��ط مراكش را ببريم ،آن وقت با يك مس��اوي برابر
پرتغال كه آسانترين بازي ما در اين گروه خواهد بود به مرحله بعد صعود
ميكنيم و مقابل روسيه ميزبان قرار ميگيريم.
ما سبزيم ،ماسفيديم ،ما سرخيم ،ما ديناميت ايرانيم
از دانمارك ياد بگيريم ،فقط با يك بازي تداركاتي قهرمان اروپا ش��د .من
معتقدم در ميان ناباوري همگان ما به دور بع��د راه پيدا خواهيم كرد .اگر
سعي نكنيم كه به دشمنان مجازي دست سازمان تواناييهايمان 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.

گوشمان را تيزکنيم کسي فرياد ميزند
ميگويند جامجهاني فرصتي اس��ت براي نزديکي
ملتها ،فرصتي است برای فراموش کردن اختالفها،
فرصتي اس��ت يک ماهه تا جهان از ي��اد ببرد هرچه
زشتي و پلشتي موجود را ،اما سؤال اينجاست که آيا
در طول تاريخ  20دورهاي که از اين رقابتها گذشته
س��ردمداران زيادهطلب جهان فرصتي براي تفکر به
فوتبال براي مردم گذاشتهاند؟ بله ميتوان از جادوي
فريدون حسن
فوتبال لذت برد ،درس��ت همان اتفاقي که با به صدا
دبیر سرویس ورزشی
درآمدن سوت آغاز جامجهاني رخ ميدهد.
فوتبالهوادارانشراجادوميکند،اينقدرکهديگربهچيزيجزچرخشتوپ،هنرنمايي
ستارهها و گلهاي زيبا نميانديشند و اين درست همان فرصتي است که گردانندگان
جهان ميخواهند ،فرصتي براي اينکه نگاهها به سمت و سويي ديگر بچرخد ،بگذريم
که برخي وقتها اوضاع اينقدر به هم ميريزد که همه چيز رو ميشود.
دنياي فوتبال هنوز جامجهاني  1934را به ياد دارد؛ يک جام سراسر فاشيستي که
اروگوئه قهرمان به آن نيامد و برزيل و آرژانتين با ترکيب دوم و سوم پا به آن گذاشتند
تا هيتلر و موسوليني ميزبان ،افکار فاشيستي خود را در آن فرياد بزنند .فوتبال هنوز
خاطرات تلخ جام 1938را از ياد نبرده ،وقتي جهان آماده جنگ جهاني دوم بود .وقتي
همه ميخواهند خون هم را بريزند آيا فوتبال معنا پيدا ميکند؟
يا مث ً
ال مگر ميتوان ج��ام  78آرژانتين را فراموش ک��رد؛ جامي که ديکتاتورمآبانه
به ميزبان رسيد تا فريادهاي مردم ديدار آلبي سلس��ته در زير فشارهاي ديکتاتور
کشورشان در هياهوي باال رفتن جام قهرماني توسط کاپيتان پاسارال شنيده نشود.
جلوتر که بياييم اوضاع فاجعهبارتر ميشود ،شايد ديگر به اين وضوح نتوان دخالتها
را ديد اما دستهاي پشت پرده را ميتوان به تماش��ا نشست .سال  1982مناقشه
انگلستان و آرژانتين بر سر جزاير مالديناس درست پيش از آغاز جام ،هرچند که چهار
سال بعد مارادونا با دست خدا انتقامي تلخ از انگليسيها گرفت اما فوتبال شد سرپوشي
بر زيادهخواهي بريتانيا در نيمکره جنوبي جهان!
فوتبال و جامجهاني حاال يک صنعت اس��ت ،صنعتي در خدمت قدرتها ،فوتبال
را حاال بايد بادقتتر تماشا کرد و البته گوش به جاهاي ديگر داشت ،برپاکنندگان
اين بزرگترين رخداد ورزش��ي جهان ،پس از المپيک حاال خوب آموختهاند که با
سوقدادن افکار عمومي جهان به سمت حرکات تماش��ايي امثال رونالدو و مسي
ميتوانند هر کاري دلشان خواس��ت را انجام دهند .همه ديدند که کشتارهاي 10
ساله بالکان در قلب اروپا چگونه در دو جامجهاني  1994و  1998محو و فريادهاي

مسلمانان بوسني و کوزوو در تاريخ خفه شد.
جامجهاني قبل را يادتان هست ،درست وقتي همه سرگرم گلباران شدن دروازه برزيل
توسط ژرمنها بودند مردم بيدفاع غزه زير شديدترين بمبارانهاي تاريخ سراسر ظلم
و ستم رژيم صهيونيستي ضجه ميزدند اما مگر صدايي شنيده شد؟
اين روزها و در آستانه جامجهاني بيستويکم در روسيه اوضاع جهان درست مثل
هميشه روبهراه سردمداران زيادهخواه است،اين روزها در حالي عالقهمندان به فوتبال
خود را مهياي تماشاي جامجهاني  2018ميکنند که خاورميانه درگير کشتارهاي
وحشيانه مردم توسط عمال استکبار جهاني است.
يمن ،سوريه و فلسطين که اين آخري نام تازهاي نيس��ت براي جامجهاني ،اگر آن
دوتاي اولي فع ً
ال يکي ،دو جامجهاني را با کشتار و حمام خون گذراندهاند ،فلسطين
جامجهاني را با بمب و گلوله تکتيراندازها و بلدوزرهاي شهرکنشينان صهيونيست
معنا ميکند ،آنها 17دوره است که جامجهاني را با کشتار و غصب نظاره ميکنند و اين
فقط خاورميانه نيست ،هرچند که اوج رذالت و ددمنشي را بايد همين جا جستوجو
کرد اما فوتبال سرپوشي هم هست براي مشکالت ريز و درشت کشورهاي امريکاي
جنوبي ،همانها که توقع باال بردن جام را دارند تا مردمشان حداقل براي مدتي هم که
شده فشارهاي سنگين اقتصادي و مشکالت سياسي و اجتماعي را فراموش کنند.
جامجهاني فوتبال فرصت خوبي است براي سرپوش گذاشتن به زيادهخواهيها ،براي
انحرف اذهان مردم خوابزده جهان که اين روزها فقط و فقط منتظر شنيدن سوت
آغاز اين افسونگر هستند.
فوتبال ،جامجهاني ،چ ه واژههاي زيبايي هستند براي صهيونيستها ،براي استکبار
جهاني و براي عمال منطقهايشان مثل آلسعود ،يک ماه دنيا بيخيال جنايتهاي
آنها فقط ميخواهد ببيند دست آخر مسي ميتواند براي آرژانتين يک جام هديه
بياورد يا اينکه باز هم ستارهاي ديگر پيدا ميشود و جام به جايي ديگر پرواز ميکند.
فوتبال خوب صنعتيشده براي کارتلهاي بزرگ جهان ،همانها که از صفر تا صد در
خدمتزورگويانومستبداندنياهستند،همانهاکهخواستهوناخواستهسودفروش
کاالهايشان بمب و موشک میشود بر سر کودکان و زنان و بيپناهان جهان ،ولي خب
چارهاي نيست نميتوان به تماشا ننشست ،نميتوان اين جادوي بزرگ را بيخيال
شدامايادمانباشدکهوقتيبهتزدهچشمبهمستطيلسبزدوختهايم،گوشهايمان
تيز باشد و بشنويم فريادهايي را که در هياهوي جامجهاني روسيه شنيده نميشود.
بشنويم که کساني هستند که فرياد ميزنند و فوتبال و جامجهاني اين فريادها را خفه
ت يکماهه ،براي بسياري از مردم دنيا ،يک ماه پر از
ميکنند،از ياد نبريم که اين لذ 
سختي ،پر از درد ،پر از مشقت و پر از مصيبت است.
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به بهانه حضور تيم داوري كشورمان در جام جهاني روسيه

فغاني به رؤيايش ميرسد؟

مليپوش��ان فوتبال تنها نماين��دگان ايران در
جامجهاني نيس��تند و به اين ليس��ت بايد تيم
داوري كش��ورمان را هم اضافه كني��د .عالوه بر
حضور شاگردان كرش ،عليرضا فغاني به همراه
رضا س��خندان و محمدرضا منص��وري ،داور و
دو كمكداوري هس��تند كه در روسيه قضاوت
خواهند كرد تا نمايندگان ايران در دو جبهه در
جام جهاني  2018حضور داشته باشند.
اولين تجربه داوران ايراني در جام جهاني
تاريخچه حضور داوران ايراني در جام جهاني به 44
سال قبل برميگردد و جعفر نامدار اولين ايراني
بود كه موفق ش��د در جام جهان��ي قضاوت كند.
در دهه  70ميالدي ك��ه داوري ايران چهرههاي
شناخته ش��دهاي مانند منوچهر نظري و محمد
صالحي را داش��ت ،نامدار توانس��ت با عملكردي
درخشان ،خود را به كميته داوران فيفا ثابت كند
و در دو دوره پياپي ج��ام جهاني  1974و 1978
قضاوت كرد .در حالي كه تنها  40سال سن داشت
در جام جهاني  1974بازي اس��تراليا و شيلي را
قضاوت ك��رد و در بازيهاي ايتالي��ا و هائيتي و
بازي برزيل و لهس��تان كمكداور بود .نامدار در
جام جهاني  1978هم بازي لهستان و مكزيك را
داوري كرد و بازي برزيل و سوئد و ديگر ديدار بين
آرژانتين و لهستان را كمكداوري كرد.
محمد فنايي ديگ��ر داور ايران��ي حاضر در جام
جهاني بود .فنايي پس از غيبت  16ساله داوران
كش��ورمان ،در جام جهان��ي  94امريكا حضور
درخش��اني داش��ت و به عنوان كمكداور بازي
فين��ال برزيل و ايتالي��ا را قضاوت كرد .حس��ن
كامراني فر ديگر داور ايراني اس��ت كه قضاوت
در ج��ام جهاني را تجربه كرده اس��ت .او س��ال
 2010به عن��وان كمكداور دو بازي فرانس��ه و
مكزيك و مسابقه سوئيس و شيلي را پرچم زد ،در

يكي عملكرد درخشاني داشت و در ديگري روز
پرفروغي نداشت تا در كوبلهاي داوري مراحل
باالت��ر قرار نگي��رد .آخرين حضور تي��م داوري
ايران به جام جهان��ي  2014برزيل برميگردد
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 ميدهند .شرايط فغاني
كه دومي��ن حضورش در جام جهان��ي را تجربه
ميكند ،برخالف دوره گذشته ،زمين تا آسمان
فرق ميكند و داور برجسته كشورمان در چهار
سال اخير يكي از انتخابهاي اصلي فيفا از بين
داوران آسيايي بوده است.
فغان��ي در فاصل��ه ج��ام جهاني برزي��ل تا جام
جهاني روس��يه ،مس��ابقات مهمي مانند بازي
رفت فينال ليگ قهرمانان آس��يا  ،۲۰۱۴ديدار
فينال جام ملتهاي آس��يا  ،۲۰۱۵ديدار فينال
جام باش��گاههاي جهان  ،۲۰۱۵دي��دار فينال
فوتبال المپيك  ۲۰۱۶ري��و و ديدار نيمهنهايي
ج��ام كنفدراس��يونها  ۲۰۱۷را س��وت زده تا
همه در انتظار قضاوتهاي خوبش در روس��يه
باش��ند .قضاوت در ب��ازي فينال ج��ام جهاني
يكي از آرزوهايي اس��ت كه فغان��ي همواره در
مصاحبههايش به آن اشاره ميكند .البته گفته
ميشود اين داور مطرح كشورمان پس از بازگشت
از روسيه با دنياي داوري خداحافظي خواهد كرد.
سخندان و منصوري هم كه اولين تجربهشان در
جامجهاني به عنوان كمكداور اس��ت در كنار
فغاني در سالهاي اخير تيم هماهنگي را تشكيل
دادهاند و توانستهاند اعتماد فيفا را جلب كنند و
بليت روسيه را بگيرند.

بيم و اميدهاي فوتبال در جام جهاني

يوزها  پنجه در پنجه غولها
تیم ملی با شعار«80میلیون ،یک ملت و یک ضربان» به روسیه رفته است

سعيد احمديان
در حالي از پنجشنبه زنگ شروع جام جهاني در روسيه زده
ميشود كه ديگر مانند گذشته  20سال انتظار الزم نيست
و سالهاس��ت كه ديگر صعود و ب��ازي در جامجهاني براي
ايرانيها ي��ك رؤيا نيس��ت ،رؤيايي كه بخواهن��د از 1978
آرژانتين تا  1998فرانس��ه منتظر جش��ن گرفت��ن بمانند.
سه حضور در  20سال گذشته به خوبي نش��ان از اين دارد
كه فوتبال مانند قبل ديگر براي رفتن به جام جهاني مسير
س��خت و پر از پيچ و خمي ندارد .فوتبال اي��ران هم در جام
جهان��ي  ،2018پنجمين حضور در اي��ن رقابتها را تجربه
ميكند ،تيمي كه بار ديگر با كارلوس كرش پرتغالي به روسيه
رفته تا پنجه در پنجه حريفان قدرتمندش بيندازد.
مصائب آمادهسازي
صعود به جام جهاني روسيه شايد بيدردسرترين صعود تيم
كشورمان در تاريخ جام جهاني بود و ش��اگردان كرش سه
هفته قبل از پايان مرحله گروهي انتخاب��ي 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 آمادهسازي
تيم كش��ورمان ب��راي حضور در روس��يه آنط��ور كه كرش
ميخواست پيش نرفت و در حالي او شاگردانش را روز جمعه

در اولين ب��ازي در جام جهاني  2018در س��نت پترزبورگ
مقابل مراكش راهي ميدان ميكند كه تيم ملي فوتبال يكي
از پرحاشيهترين آمادهسازيها را براي اين مسابقات پشت
س��ر گذاش��ت .مهمترين چالش فوتبال پيش از حضور در
روسيه ،معضل بازيهاي 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 س��خت و جدي بخورند .بازي مقابل
تركيه و تونس جديترين محكهاي ش��اگردان كرش بود،
هر چند لغو بازي با يونان كه ميتوانست يك تدارك مناسب
باشد ،هم به برنامههاي كرش ضربه زد.
عالوه بر ماجراي پرحاشيه بازيهاي تداركاتي ،باال گرفتن
دعواي كرش با مربيان ليگ و عدم اعتقاد او به بازيكنان ليگ
هم سبب شد تا شاگردان كرش دوران آمادهسازي پرتنشي
را براي حضور در جام جهاني روس��يه 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 ستارهها
با وجود چنين مصائبي اما اميدواريها هم در تيم ملي فوتبال
براي شگفتيسازي در جام جهاني كم نيست .تيم كشورمان
در حالي به روس��يه رفته كه نس��بت به چهار سال پيش با
حضور بازيكنان بيشتري از كشورمان در ليگهاي اروپايي و

آسيايي با تجربهتر شده است .اعتقاد كرش به بازيكناني كه
در ليگهاي خارجي توپ ميزنند ،در سالهاي 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 ميكنند در ليست  23نفره و نهايي تيم
ملي براي جام جهاني ،به خوبي بيانگر اين است كه كفه ترازو
به كدام سمت سنگيني ميكند.
عليرضا بيرانوند ،مهدي ترابي ،روزبه چشمي ،اميد ابراهيمي،
وحيد اميري ،رش��يد مظاهري ،محمدرضا خان��زاده ،پژمان
منتظري و سيدمجيد حس��يني در حالي  9نماينده ليگ را
در ليست تيم ملي تشكيل ميدهند كه در مقابل  14لژيونر
در ليست نهايي حضور دارند تا تيم ملي در روسيه روي كاكل
لژيونرها بچرخد .مليپوشاني كه برخي از آنها با درخشش در
ليگهاي اروپايي ،اميدواريهاي زيادي را بين هواداران فوتبال
براي درخشش در جام جهاني به وجود آوردهاند .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 ستارههايي
است كه كرش روي او حساب ويژهاي باز كرده است.
س��ردار آزمون هم هر چند در ليگ روس��يه همراه با روبين
كازان ،فصل خوبي را پش��ت س��ر نگذاش��ت اما شماره 20

كشورمان نش��ان داده كه در تيم ملي اوضاع فرق ميكند و
او يكي از بهترين بازيكنان كشورمان در بازيهاي انتخابي
جام جهاني بوده كه با گلهاي حساسش راه صعود كشورمان
به روس��يه را هموار كرده اس��ت .همين اس��ت كه خيلي از
رسانههاي خارجي نام آزمون را به عنوان يكي از ستارههاي
احتمالي جامجهاني روسيه مطرح كردهاند.
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 روبهرو
اس��ت و انتخاب زوج مرتضي پورعلي گنجي در دفاع مياني و
همچنين پست هافبك دفاعي از جمله دغدغههاي كرش پيش
از آغاز جامجهاني است .در حالي كرش روزبه چشمي را در پست
دفاع مياني در بازيهاي تداركاتي به كار گرفته كه ضعف اين
بازيكن در اين پست نگرانيهاي 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 عزتاللهي 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 تيمهايي مانند اسپانيا و پرتغال اين
مسئله ميتواند به پاشنه آشيل تيم ملي در جام جهاني تبديل و
جاي خالي مدافعي مانند سيدجالل احساس شود!

به بهانه دومين حضور ايران با کرش در جام جهاني
نگاهي به حريفان ايران در جامجهاني2018

مصافبا ترسناكها

كمتر ايراني بود كه پاييز گذش��ته پس از اينكه
كافو س��تاره مطرح فوتبال برزيل قرعه ايران را
برداش��ت ،اخمهايش درهم نرفت؛ قرعهاي كه
تيم كش��ورمان را به گروه Bفرس��تاد ،در كنار
اس��پانيا ،پرتغ��ال و مراكش .بدون ش��ك قرار
گرفتن در كنار تيمهايي ك��ه قهرماني جهان،
اروپا و آفريقا در كارنامهش��ان ديده ميش��ود،
سختترين قرعه ممكن براي شاگردان كارلوس
كرش بود؛ قرعهاي كه س��بب ش��د تا هواداران
ايراني نااميدانه شمارش معكوس را براي شروع
جامجهاني  2018آغاز كنند ،با اين حال كرش
معتقد است رويارويي شاگردانش با ستارههايي
مانند اينيستاي اس��پانيايي ،رونالدوي پرتغالي
و بن عطيه مراكش��ي نهتنها ترس��ناك نيست،
بلكه آنها ميخواهند از بازي مقابل اين تيمهاي
بزرگ لذت ببرند.
حضور در جامجهاني پس از  20سال
تيم ملي كش��ورمان در اولين ب��ازي  25خرداد
در س��نپترزبورگ مقابل مراكش قرار ميگيرد؛
قهرمان آفريقا با تركيبي از س��تارههايي كه در
ليگهاي معتبر اروپايي بازي ميكنند ،به روسيه
آمده است .آنها پس از  20سال راهي جامجهاني
شدهاند .مراكش كه با شعار «شيران اطلس ،افتخار
مراكش» به جامجهاني ميآيد ،در مرحله انتخابي
 11گل زد و يكبار هم دروازهاش باز نشد تا نشان
دهد در فاز دفاعي و هجوم��ي تيم قابلتوجهي
است .مهمترين ستاره مراكش يوسف بن عطيه
اس��ت؛ كاپيتان  31ساله مراكش��يها كه سابقه
بازي در تيمهاي بايرن مونيخ ،رم و يوونتوس را
دارد و به نوشته رسانههاي اروپايي حضور مدافع
تيم يوونتوس در قلب دفاع مراكش يك فاكتور

اطمينان به حساب ميآيد.
رقابت با گرانترينها
در دومي��ن بازي ش��اگردان ك��رش  31خرداد
در كازان به مصاف اس��پانيا ميرون��د ،قهرمان
جامجهاني  2010كه با دو جين از س��تارههاي
فوتبال دنيا به روس��يه آمده و يك��ي از مدعيان
جدي قهرماني به حساب ميآيد .ماتادورها پس
از يك افت چند ساله با لوپتگي مربي جوانشان
دوباره به همان تيم مدعي سابق تبديل شدهاند،
تيمي كه برتري  6بر يك آنها مقابل آرژانتين در
يك بازي تداركاتي پيش از جام جهاني ،به خوبي
نشانگر آمادگي باالي ماتادورهاست .اسپانياييها
باارزشتري��ن تي��م جامجهاني هم هس��تند و
مجموع قيم��ت  23بازيكن اين تي��م به 1035
ميليون يورو ميرسد .اسپانيا كه با شعار «با هم
شكست ناپذيريم» در جامجهاني حضور دارد ،با
ستارههايي مانند اينيستا ،راموس ،ايسكو ،دخيا
و كاستا براي هر حريفي ميتواند ترسناك باشد.
مالقات با كريس و يارانش
تيم كشورمان در س��ومين بازي مرحله گروهي
 4تير در موردويا ب��ه مصاف پرتغال ميرود ،اين
دومين رويايي تيم كشورمان با پرتغاليها در ادوار
جامجهاني است .ايران در جامجهاني  2006به
مصاف پرتغ��ال رفت ،مس��ابقهاي با شكس��ت
2بر صفر تيم كش��ورمان به پايان رس��يد ،حاال
اين دو تيم در روسيه بار ديگر به هم رسيدهاند.
پرتغال پس از قهرماني در يورو با س��تارههايي
مانند كري��س رونالدو ،اين بار ب��ه دنبال بزرگي
در فوتبال دنيا است .آنها شعار «گذشت ه با شكوه
اس��ت و حال حاضر تاريخ» را براي خودشان در
جامجهاني انتخاب كردهاند.

رؤياي مرد پرتغالي درسرزمين تزارها
مانی سعیدی
هفت سال حضور در ايران ،کارلوس کرش را تبديل
به يکي از برگهاي تاريخ فوتبال کش��ورمان کرده
است ،مربي  67س��اله پرتغالي که در روسيه براي
دومين دوره متوال��ي روي نيمکت اي��ران در جام
جهاني مينش��يند ،البت��ه با چه��رهاي تکيدهتر و
چروکتر نس��بت به برزيل که حکايت از روزهاي
سخت اين مربي پرتغالي در چهار سال اخير دارد.
با اين ح��ال کرش ميگوي��د با فراموش��ي تمامي
حاشيهها ،ش��اگردانش ميخواهند از بازي مقابل
بزرگان فوتبال دني��ا در جام جهاني ل��ذت ببرند،
هر چند او در ش��رايط سختي و با ليس��تي انبوه از
بازيهاي تدارکاتي لغو ش��ده ،تيمش را به مسکو
برده باشد.
رکورددار صعود به جام جهاني
 2018چهارمي��ن حضور کارلوس ک��رش در جام
جهاني اس��ت تا نام اين س��رمربي به عنوان يکي از
مربيان ماندگار در تاريخ جام جهاني ثبت ش��ود .او
سال  2002آفريقاي جنوبي را به جام جهاني رساند
و هش��ت س��ال بعد در حالي که اين کشور ميزبان
جام جهاني بود ،هدايت تيم ملي پرتغال را بر عهده
داشت .او سال  90هم به ايران آمد و موفق شد تيم
ملي کش��ورمان را در دو دوره متوال��ي به جامهاي
جهان��ي  2014و  2018برس��اند ،موفقيتي که بر
خالف ادوار گذش��ته با اس��ترس و دردسر کمتري
به دست آمد تا کمتر کس��ي در کشورمان باشد که
به کارنامه کرش نمره قبولي ندهد .حاال او در حالي
براي بار چهارم حض��ور در جام جهان��ي را تجربه
ميکند که در يکي از آخرين گفتوگوهايش تأکيد
کرده ،هنوز از مربيگري در باالترين سطح مسابقات
ملي جهان سير نش��ده و به دنبال اين است که در
پنجمين جام جهاني هم حضور داشته باشد.

کرش که البته چند وقت پي��ش در مصاحبهاي با
خبرگزاري رويترز از قطع همکاري با ايران با توجه
به اختالفاتش با فدراسيون فوتبال خبر داده بود ،به
نظر ميرسد بايد در جايي غير از کشورمان رؤياي
حضور در پنجمين صعود به ج��ام جهاني را تجربه
کند .او در اين مصاحبه اشاره کرده به بازنشستگي
فکر ميکرده اما يکباره تصميم گرفته در جام جهاني
قطر هم حاضر باشد و تنها مربي دنيا لقب بگيرد که
پنج تيم را به جام جهاني برده است .او حاال همراه با
دو مربي ديگر ،صاحب رکورد مشترک چهار صعود
به جام جهاني است .از ازبکستان ،الجزاير و آمريکا به
عنوان گزينههاي کرش نام برده ميشود.
باسابقهترين مربي ايران در جام جهاني
کارلوس کرش در شرايطي براي دومين دوره متوالي
هدايت تيم ملي کشورمان را در جام جهاني برعهده
دارد که نسبت به سه مربي قبلي که هدايت ايران را در
جام جهاني بر عهده داشتهاند ،جايگاه ويژهتري دارد.
مأموريت اولين صعود به اولين جام جهاني را حشمت
مهاجراني بر عهده داشت ،مربياي که نسل طاليي
فوتبال کش��ورمان را در اختيار داشت و با هدايت او،
تيم ملي فوتبال توانس��ت به جام جهاني  1978راه
پيدا کند 20 .سال بعد تيم ملي با هدايت ويرا به جام
جهاني فرانسه صعود کرد اما اين مربي برزيلي فرصت
نشستن روي نيمکت تيم ملي را در جامجهاني پيدا
نکرد و جالل طالبي در فرانسه هدايت ايران را بر عهده
داشت .س��ال  2006هم تيم ملي فوتبال با هدايت
برانکو به جام جهاني آلمان صعود کرد.
در ادامه و از س��ال  90و با آم��دن کارلوس کرش به
ايران ،تيم ملي کشورمان توانست در دو دوره متوالي
به جامهاي جهاني  2014و  2018راه پيدا کند تا اين
سرمربي پرتغالي سهم زيادي در موفقيتهاي فوتبال
داشته باشد ،هر چند حاش��يههاي اين مربي که به

اعتقاد خيليها براي فراهم کردن ش��رايط مناسب
براي تيم ملي بوده ،نس��بت به سه مربي ديگري که
هدايت ايران را در جام جهاني بر عهده داشتهاند ،هم
بيشتر بوده و علي کفاشيان و مهدي تاج حرفهاي
زيادي در اين باره براي گفتن خواهند داشت!
رؤياي دومين صعود به يک هشتم نهايي
کرش که در صدر ليس��ت مربيان اي��ران در ادوار
جام جهاني قرار دارد ،ميخواهد در روسيه رکورد
ديگري را هم به نفع خودش ثبت کند .اگر در چهار
دوره گذشته تيم ملي فوتبال پس از تنها سه بازي و
در پايان مرحله گروهي به کشورمان بازميگشت،
اين بار اما س��رمربي پرتغالي به دنبال عملي کردن
رؤياي صعود تيم ايران ب��ه مرحله دوم جام جهاني
اس��ت .البته او با توجه به حريفاني مانند اس��پانيا،
پرتغال و مراکش کار بسيار سختي در روسيه پيش
رو دارد ،با اين وجود س��رمربي پرتغال��ي بارها در
مصاحبههايش از تمرکز روي اين هدف و رسيدن
به جمع  16تيم مرحله دوم جام جهاني سخن رانده
است .کرش البته در چهار بار صعودي که همراه با
تيمهاي پرتغ��ال ،ايران و آفريق��اي جنوبي به جام
جهاني داشته ،يک بار تجربه باال بردن تيمهايش را
به مرحله يک هشتم نهايي داشته است.
در ج��ام جهاني  2010که ک��رش هدايت تيم ملي
کش��ورش را بر عهده داش��ت ،پرتغال با دو تساوي
بدون گل مقابل برزيل و ساحلعاج و برتري  7بر صفر
مقابل کرهشمالي ،به مرحله يک هشتم نهايي صعود
کرد .پرتغال در يک هشتم اما مقابل اسپانيا قهرمان
آن دوره يک بر صفر شکس��ت خورد و به کارش در
آفريقاي جنوبي پايان داد .حاال هش��ت سال پس از
آن روزها کرش به دنبال صعود تيمش به يک هشتم
است ،هر چند اين بار بر خالف سال  2010کار بسيار
سختتري پيش رو دارد.
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جاللطالبي:شاديبازيباامريكاهرگزتمامنميشود

خوشحالم نقشي  در اين خوشحالي داشتم

شميم رضوان
يكي از شيرينترين خاطرات ايران از حضور در جامجهاني بيترديد
به پيروزي برابر امريكا در جامجهاني  98فرانس��ه برميگردد .بردي
كه جالل طالبي ،سرمربي وقت تيم ملي فوتبال ايران از آن به عنوان
فراموش نشدنيترين اتفاق فوتبال ايران ياد ميكند كه ملتي را شاد
كرد .اين شادي همانطور كه سرمربي اسبق تيم ملي تأكيد دارد ،بعد از
گذشت سالها همچنان به قوت خود باقي است .شادياي كه هنوز هم
بعد از گذشت سالها وقتي در خصوص آن صحبت ميشود ،ميتوان
نشانههايش را به وضوح در چهره مردم ديد .مردمي كه آن شب بعد
از همان گل اول استيلي در واپسين دقايق نيمه نخست به
خيابانها ريختند و بعد از گل مهدويكيا در اواخر
نيمه دوم سر از پا نميش��ناختند؛ مردمي كه
هنوز هم وقتي از آن ب��ازي حرف ميزنند،
گويي از اتفاقي كه همي��ن ديروز رخ داده
ميگوين��د و به همان اندازه خوش��حال
ميشوند .شادياي كه هديه نسل طاليي
فوتبال ايران بود؛ هديهاي كه مش��مول
زمان نميشود.
كسي فكرش را هم نميكرد
جالل طالبي زمان��ي كه هداي��ت تيم ملي
را به عه��ده گرفت ،هرگز تص��ورش را نميكرد
بزرگترين بازي فوتبال ايران را پيش رو خواهد داشت:
سالها گذشته اما انگار همين ديروز بود .راهيابي به جامجهاني
اتفاق شيريني بود ،اما شش ماه قبل از بازيها كه قرعهكشي شد ،جو
سنگيني به وجود آمد .ايران با يوگس�لاوي ،امريكا و آلمان همگروه
شد .كسي توجهي به يوگسالوي و آلمان نداشت .همه نگاهها به امريكا
بود .از ماهها قبل مشخص بود كه بازي چقدر سخت و حساس است.
روزنامهها هر روز مينوش��تند؛ هر بار از نگاهي متفاوت .رسانههاي
خارجي هم مدام به آن ميپرداختند .برخي ش��يطنت ميكردند و
برخي هم جنبه خبري و ورزشي آن را بررسي ميكردند.
فشار زيادي روي بازيكنان بود
او خوب ميدانست كه ايران و امريكا يعني چه .خوب ميدانست عدهاي
به دنبال شيطنت هستند و خوب ميدانست بازيكنانش چه باري را
تحمل ميكنند :فش��ار زيادي روي بازيكنان بود .همه ميدانستيم
چه بازي حساسي است ،اما سعي ميكرديم هر اندازه كه به بازيها
نزديك ميشويم ،كمتر در خصوص آن حرف بزنيم .دليلي به تكرار
مكررات نبود .چيزي نبود كه كسي نداند .از نگاهها ميشد همه چيز
را دريافت .پس تصميم گرفتيم هر چه به بازيها نزديك ميشويم،
كمتر از حساسيت و اهميت بازي بگوييم تا بچهها 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 ش��بكه
تلويزيوني فرانسه پخش كرد :بعد از بازي با يوگسالوي بچهها انگيزه
و روحيه خوبي داش��تند .انگار خوب ميدانس��تند كه ميتوانند .به
خودباوري الزم رسيده بودند .امريكا تيم خوبي بود ،اما حاال آنها هم
ميدانستند كه چيزي از حريف كم ندارند .ولي پخش فيلم به خاطر
دخترم  24ساعت قبل از مسابقه ،حسابي روح و روان بچهها را به هم
ريخته بود .خيلي ناراحت و عصبي بودند .دليلي براي پخش آن فيلم

نبود .اما شايد آنها كه قصد شيطنت داشتند نميدانستند با اين كار،
چطور بازيكنان تيم ملي ايران را يكدل و يكصدا ميكنند براي كسب
پيروزي .انگار بچهها دلي با هم پيمان بسته بودند براي پيروزي .نه با
كالم ،كه با نگاه .كافي بود نگاهشان كنيم تا بفهميم چه ميخواهند.
آنچه ميخواستند در نگاهشان مشخص بود .پس ديگر حتي نيازي به
حرف زدن و توصيه كردن نبود .گاهي به چند نفر جدا جدا ،مسائلي را
گوشزد ميكرديم ،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
ميگوي��د .آنقدر مطمئ��ن كه گوي��ي دارد چي��زي را از رو
ميخواند يا از اتفاقي كه دقايقي پيش رخ داده حرف
ميزند :روزها بود كه در خيابانهاي اطراف هتل
ايرانيهاي مهاجر را با پيراهن تيم ملي و پرچم
ايران ميديديم .همه خواسته مردم از ما يك
چيز بود؛ پيروزي .گاهي حتي آن را به زبان
هم نميآورند .گويي خواستههايشان را با
نگاهشان ميگفتند .بچهها چنان همدل
قدم برميداشتند كه باور كردني نبود .شايد
امريكا تصورش را هم نميكرد با چنين تيمي
رو به رو شود .تبليغات منفي زيادي شده بود.
ميخواستند طوري نشان دهند كه ما اهل دعوا
هستيم ،اما خيلي دوس��تانه جلو رفتيم ،گل داديم به
دست حريف .دست داديم و ثابت كرديم مشكلي هم اگر هست،
بين دولتهاست 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 ت�لاش بازيكنان را ديدند .همه
براي هم كار ميكردند .براي هم و به جاي هم ميدويدند .انگار همه
 11نفر شده بودند يك نفر ،گلوله آتش براي شليك به دروازه حريف.
دقيقه  40كه استيلي با ضربه سر گل زد ،سر از پا نميشناختيم .فرياد
شادي ايرانيهاي ورزشگاه لذت بخشترين 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 ش��ايد تنها چيزي بود كه جالل
طالبي توانست بين دو نيمه به ش��اگردانش بگويد :وارد رختكن كه
شدم ،نميدانستم چه بگويم كه بچهها ندانند .آنها خود همه چيز را
ميدانستند .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 مهدويكيا 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 س��راز پا
ميش��ناختند ،نه حاضران در ورزش��گاه .آن بازي ،پرتماشاگرترين
بازي غير از فينال بود .شادي مردم ،اشك به چشمانم ميآورد .باورش
سخت بود ،اما بچههايي بودند كه به دليل زندگي كردن خارج از ايران
نميتوانس��تند به خوبي فارس��ي حرف بزنند ،اما با عشق ميگفتند
«ايران» يا پيرمردها و پيرزنهايي كه ميگفتند 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
شرمندهمان كردند كه هنوز فراموش نميكنم .درست مثل شادي اين
برد كه هرگز فراموش نميشود و بيدليل نيست كه بازي ايران و امريكا
را مادر بازيها و گل استيلي را گل قرن ناميدند.

نگاهي به گلزنان ايران در 4دوره جامجهاني

گلي كههرگزفراموشنميشود

دنيا حيدري
گلزن�ي در جامجهان�ي ،ب�دون ش�ك بزرگتري�ن آرزوي ه�ر بازيكن�ي اس�ت ك�ه فوتب�ال ب�ازي ميكن�د .آرزوي�ي ك�ه البت�ه نصي�ب هركس�ي نميش�ود .در بي�ن تمام�ي
س�تارهها و بازيكن�ان فوتب�ال اي�ران ام�ا اي�ن آرزو ب�راي هف�ت نف�ر تحق�ق يافت�ه اس�ت .اي�رج داناييف�ر ،حس�ن روش�ن ،حميدرض�ا اس�تيلي ،مه�دي مهدويكي�ا ،يحي�ي
گلمحم�دي ،س�هراب بختي�اريزاده و رض�ا قوچانن�ژاد .تي�م مل�ي فوتب�ال اي�ران در حال�ي ب�راي پنجمي�ن ب�ار راه�ي رقابته�اي جامجهان�ي ش�ده ك�ه ح�اال ه�م نگاهها
ب�ه بازيكن�ان اي�ن تي�م اس�ت ،بازيكناني ك�ه بايد دي�د ك�دام ي�ك ميتوانن�د گل�زن بع�دي اي�ران در جامجهان�ي باش�ند .گلزن هش�تم و ش�ايد ه�م گلزن�ان نهم ،ده�م و...

مرور خاطرات جام جهاني 1978با ابراهيم قاسمپور

توپ فركي گل ميشد ،نتيجه ديگري رقم ميخورد

شيوا نوروزي
نخس��تين صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني فصل جديدي در
فوتبال ايران رقم زد 40 .س��ال پيش بود كه تيم كشورمان با كسب
تنها سهميه قاره كهن به جام جهاني  1978آرژانتين صعود كرد اما
در قرعه كشي خوش شانس نبود و با تيمهاي هلند ،اسكاتلند و پرو
همگروه ش��د .تيمي كه بازيكناني چون عل��ي پروين ،مرحوم ناصر
حجازي ،حسن روشن ،حسين فركي و ابراهيم قاسمپور را در تركيب
داش��ت در پايان مرحله گروهي با كسب يك امتياز و زدن دو گل به
كارش در جام  78پايان 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 س��خن گفت« :نتايج تيم
ملي در جام جهاني آرژانتين خوب نبود ولي
بد هم نبود .چراكه اولين تجربه بازيكنان و
مربيان دراين رقابتها به شمار ميرفت.
اولين بازي اي��ران در اولين جام جهاني
تيم ملي ب��ا هلند بود .برخ�لاف ادعاي
برخيها مل��ي پوش��ان انگي��زه زيادي
داشتند .چند ماه قبل از شروع جام 1978
در تورنمنتي تداركاتي با تيم ملي آرژانتين
مصاف داديم كه بازي مس��اوي شد و در نهايت
در ضربات پنالتي به اين تي��م باختيم .منتها در جام
جهاني هلند در بهترين ش��رايط خود ب��ود .درواقع بهترين تيم
ملي فوتبال هلند در جام  78شركت كرد و در آخر هم عنوان نايب
قهرماني را به دست آورد .هلنديها حتي شايسته قهرماني بودند و
ستاره هايي چون آري هان ،نيسكنز ،كرول و خيليهاي ديگر در آن
تيم حضور داشتند» .
بهترين تيم تاريخ هلند
پيشكس��وت آباداني معتقد اس��ت بهترين تيم تاريخ فوتبال هلند
در آرژانتين به مصاف ايران رفته اس��ت« :به هيچ وجه تيم ايران را
دس��ت كم نگرفتند و از همان ابتداي بازي قدرتمند ظاهر ش��دند.
اين نخستين جام جهاني تاريخ فوتبال كشورمان بود و در شرايطي
دش��وار توانس��تيم صعود كنيم .در آن زمان تنها يك تيم از آسيا و
اقيانوسيه سهميه ميگرفت و خبري از چهار سهمیه و پلي آف نبود.
هلنديها فوق العاده بودند ولي مهمترين مشكل ما بيتجربگي بود.
همين مسئله به نفع تيم هلند تمام شد .در اولين تجربه جام جهاني
به مصاف هلندي رفتيم كه س��تارههاي 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 ميچربيد».
بي تجربگي كار دستمان داد
تنها دليل دادن دو پنالتي به هلنديها از نظر قاسم پور بيتجربگي
بازيكنان كشورمان بود« :متأس��فانه روي دو پنالتي دو گل دريافت
كرديم و از هر نظر كفه ترازو به نفع هلند سنگيني ميكرد .به غير از

بيتجربگي 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 ش��د به گل تبديل ميشد نتيجه ديگري رقم ميخورد.
اين حساسترين صحنهاي 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 ستارههاي اين تيم حضور
داش��تند ،آرديلس ،لوكه ،پاس��ارال و خيليهاي ديگر .آنقدر خوب
بازي كرديم كه خبرنگاران فكر ميكردند ايران پديده جام جهاني
 1978ميش��ود .با اين حال عملكردمان در جام جهاني
دچار افت شد».
ستارهها مقابل ايران
ملي پوش اسبق فوتبال تنها به نام چند نفر از
ستارههايي كه مقابل ايران به ميدان رفتند
اش��اره كرد« :در آن دوره واقعاً بدشانس
بوديم ،هلند قهرمان اروپا در اوج آمادگي
بود ،اسكاتلند تيم بزرگي محسوب ميشد
و دو بازيك��ن مطرح به نام ج��و جوردن،
آرشي گميل و كني داگعليش را در اختيار
داشت و پرو هم قهرمان امريكاي جنوبي شده
بود .سه تيم از بهترينهاي دنيا در گروه ما بودند.
پس از باخت به هلند ،تساوي با اسكاتلند هم به دردمان
نميخورد .مقابل اسكاتلند هجومي بازي كرديم و بعد از گلي كه
خورديم ايرج داناييفر با زدن اولين گل تاريخ فوتبال ايران در جام
جهاني بازي را به تساوي كشاند .نتيجه و بازي قابل قبولي محسوب
ميشد اما دلمان ميخواست اس��كاتلند را ببريم و براي بازي با پرو
اميد داشته باشيم .متأس��فانه اين اتفاق رخ نداد .در سومين بازي و
در برابر پرو انگيزه كافي را نداش��تيم .البته پرو تيم قدرتمندي بود
ولي همه اينها دست به دس��ت هم داد تا ما نتوانيم نتيجه مطلوبي
كسب كنيم».
احترام به بزرگتر
حجب و حياي بازيكنان جوان تيم ملي نسبت به ملي پوشان باتجربه
از جمله خاطراتي اس��ت كه در فوتبال امروزي به ندرت به چش��م
ميخورد« :ش��رايط ما در آن دوره با ش��رايط فعلي زمين تا آسمان
فرق داشت .امروزه گسترش رسانهها و اطالعات به بازيكنان كمك
ميكند 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 جوانترين بازيكنان محسوب ميشدم
حجب و حيا بيشتر بود .حد و حدودمان را با بازيكنان باتجربه حفظ
ميكرديم .اين مسئله هم در روند تيم تاثيرگذار بود .شايد اگر شرايط
االن را داشتيم نتايجي به مراتب بهتر ميگرفتيم».

نخستين حضور ،گل و امتياز
آرژانتين اولين تجربه ايران براي حضور در جامجهاني
بود .از سال  1930تا  1970شايد هرگز فكر حضور در
اين رقابتها نيز به سرش نزده بود اما چهار سال قبل،
براي نخس��تين بار عزم خود را جزم ك��رده بود براي
حض��ور در جامجهاني  1974آلم��ان غربي كه البته
ناكام ماند ولي چهار س��ال بعد از اولين ناكامي ،براي
نخستين بار و البته با اقتدار جواز حضور در جامجهاني
 1978آرژانتين را گرفت ،آن هم با سه قهرماني متوالي
و در پايان درخشانترين بازه 10ساله خود ( – 1968
 .)1978ايران 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
ميتوانست طور ديگري تمام شود ،نيمه اول با گل به
خوديآندرانيكاسكندريانبهسوداسكاتلندتمامشد.
نيمه دوم ايرج داناييفر بازي را به تساوي كشاند و اولين
گل تاريخ فوتبال ايران در جامجهاني را به نام خود ثبت
كرد .اين يكي از بهترين بازيهاي ايران در جامجهاني
بود كه در نهايت با تساوي يك – يك به پايان رسيد تا
تيم ملي ايران اولين امتياز خود را از جامجهاني دشت
كند .مطبوعات انگليسي بعدها ادعا كردند بازيكنان
اسكاتلند در اين بازي از هوش��ياري كامل برخوردار
نبودهاند! اما نظر داناييفر 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
ميتوانستيم برنده بازي باشيم ».پرونده بازيهاي ايران
در جامجهاني آرژانتين با شكست پرگل چهار بر يك
برابر پرو بسته شد و تك گل ايران را حسن روشن 22
سالهاي 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 جامجهاني آرژانتين اما  20س��ال طول كشيد

ایرج داناییفرگفت :در جام جهانی
 1978اسكاتلند آمده بود ايران را
ببرد .آنها خيلي انگيزه داش�تند،
اما فوتبال خوبي به اجرا گذاشتيم و
شايداگرشانسباايرانياربودحتي
ميتوانستيم برنده بازي باشيم
تا ايران يك بار ديگر حض��ور در جامجهاني را تجربه
كند .آن هم با نس��لي طاليي و فراموش نش��دني و
اتفاقاتي خاص .تيم ملي ايران با يك داستان طوالني
و سناريويي باورنكردني در اس��تراليا جواز حضور در
 98فرانس��ه را گرفت .فرانسه ،فراموش نشدنيترين
جامجهاني ب��ود كه تيم ملي اي��ران تجربه كرد .تيم
ملي با امريكا ،يوگسالوي و آلمان همگروه بود .بازي
نخست با شكست يك بر صفر همراه بود .قبل از بازي
با يوگس�لاوي همه فكر ميكردند ايران كيسه گل
ميشود .رسانههاي خارجي پيشبيني كرده بودند
پ��ردراگ مياتوويچ اينقدر گل ميزن��د كه آقاي گل
مسابقات ش��ود اما اينطور نش��د و ايران در حالي كه
حقش نبود ،يك بر صفر باخت اما مهمترين بازي ايران
با امريكا بود .ديداري كه بعدها afcاز آن به عنوان مادر
بازيها ياد كرد .چالشهاي سياسي دو كشور ،بازي
را حساستر كرده بود و فرانس��ه هزينه زيادي براي
برقراري امنيت آن كرد .ديداري كه با شاهكار استيلي،
به بزرگترين پيروزي تاريخ فوتبال ايران تبديل شد.
پنج دقيقه قبل از پايان نيمه نخست بازي بود كه ضربه
سر فوقالعاد ه استيلي از 15متري دروازه امريكا را باز
كرد و ايران را پيش انداخت .گلي كه با فريادهاي شادي
و اشكهاي روان استيلي و شادي يك ملت همراه بود.
هرچند كه اواخر نيمه دوم نيز پاس زيباي علي دايي،

مهدويكيا را هم در موقعيت گلزني قرار داد و موشك
ايران ،با آرامشي مثالزدني ،براي بار دوم دروازه كيسي
كلر را باز كرد تا پيروزي ايران قطعي ش��ود .ايران در
بازي بعدي به آلمان باخ��ت اما حتي باخت به آلمان
هم نتوانست از ش��يريني پيروزي ايران برابر امريكا
كم كند .بعدها ،گل اس��تيلي به امريكا جزو پنج گل
برتر آسياييها در جامجهاني 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 ميدويدند ،بيشتر عرق ميريختند
وگرنه اگر ميخواس��تيم فردي به ب��ازي نگاه كنيم
امريكاييها از ما سرتر بودند .در آن مسابقه خدا هم
با ما بود .من هافبك دفاعي بودم و وظيفهام 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 س��ر را با ارسال خوب جواد زرينچه به
سمت دروازه كيسي كلر زدم .هميشه يكي از مهمترين
آرزوهاي كودكيام بازي در جامجهاني 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 محلهمان
پر است از عكسهاي گلي كه زدم و شادي پس از آن.
حتي اين پوسترها روي ديوارهاي خانه خودمان هم
بود .مهدي مهدويكيا براي پاداش از خدمت سربازي
معاف شد و سرباز قهرمان شد .من اما سربازي رفته
بودم .جايزهاي كه به من داده شد ديدار با رهبر معظم
انقالب بود و بوسهاي كه ايشان بر پيشاني من زد ».اگر
چهگليكهمهدويكيابهامريكازدهمانندگلاستيلي
به اين تيم ماندگار نشد اما موشك ايراني سالهاي نه
چنداندورهامبورگاينگلرايكيازبهترينگلهاي
عمر فوتبالي خود ميخواند« :اين يكي از آن گلهاست
كه من هرگز در زندگيام فراموش��ش نميكنم و در
خلوت خود مينش��ينم و نگاهش ميكن��م .در اوج
خوشحالي تمام اس��ترسهاي بازي ،تمام زحماتي
كه در آن سالها كشيديم با اين گل به بار نشست .از
وسط زمين كه استارت زدم ،تقريباً همه ورزشگاه با
من نيمخيز شدند و نگاهشان به گامهاي 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 ميماند .پاس
اين گل را علي دايي داد .بعد از بازي با خانوادههايمان
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 تلخترين جام جهاني
جامجهاني بعدي ايران هشت سال بعد 2006 ،آلمان
بود كه از آن به عن��وان تلخترين جامجهاني ايران ياد
ميكنند .مكزي��ك ،پرتغال و آنگوال حريف��ان ايران
در آلمان بودند .انتظ��ار ميرفت 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:
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ي و البت ه تل 
ب ه يادماندن 
ي ب ه جامجهاني نرفت .بعد از گلزني
گل زدم اما تي م مل 
ن
به مكزيك حس خوبي داش��تم ،ميدانس��ت م با اي 
ل شدند ،اما باز هم
ي خوشحا 
ن ايران 
ت  ۷۰ميليو 
حرك 
چ
ي ك ه ب ه هي 
ن ه م در روز 
گلي كه زدم ،بيفايده بود آ 
تنبوديم.بعدازگلآنقدراحساساتي
قباخ 
وج همستح 
شده بودم كه نميدانستم چه ميكنم!» بعد از مكزيك،

ايران به پرتغال هم باخت .با نتيجه دو بر صفر .آنگوال اما
حريف چندان سختي نبود و ميتوانست تنها برد ايران
در آلمان باشد اما آن بازي هم با تساوي يك بر يك تمام
شد و تك گل ايران را س��هراب بختياريزاده به ثمر
رساند تا تيم ملي با كسب تنها يك امتياز جامجهاني
آلمان را ترك كند آن هم در حالي كه هر دو گل زده
شده در اين رقابتها توس��ط مدافعان به ثمر رسيد.
جامجهاني آلمان اما تلخترين جامجهاني بود .بعد از
بازي نخست ،انتقادها از دايي به اندازهاي بود كه برانكو
در بازي با پرتغال او را نيمكتنشين كرد و بدون آقاي
گل جهان به ميدان رفت و دايي بعد از جامجهاني 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 مهدويكيا بعد از تعويض و
خيليمسائلديگر،ازجملهحاشيههايتلخجامجهاني
آلمان بود كه اجازه نداد تيم مل��ي ايران تواناييهاي
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 جامجهاني  2010آفريقاي جنوبي،
موفق ش��د جواز حضور در جامجهاني  2014برزيل
را به دست آورد .ايران اين مرتبه با تيمهاي نيجريه،
آرژانتين و بوسني و هرزگوين همگروه بود .باز هم روي
بازي با آرژانتين نميشد خيلي حساب كرد ،اما تساوي
برابر نيجريه و برد بوسني و هرزگوين انتظاري بود كه
از تيم ملي ميرفت .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 ميرفت ،ياران مسي موفق نشدند با نتيجهاي
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 ش��د .با اين وجود ،ايران ميتوانس��ت با
برتري مقابل بوسني ،طبق انتظارات پيش برود ،اما
بازي با بوسني فراتر از انتظارات بود و شاگردان كرش
با نتيجه پرگل س��ه بر يك بازي را ب��ه حريف واگذار
كردند! نتيجهاي 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 قوچاننژاد به ثمر رساند.
بازيكن مشهدي كه در دوران كودكي راهي هلند شده
بود و يكي از آن بازيكن��ان ايراني مقيم خارج بود كه
كرش به تيم ملي دعوت كرده بود .بازيكني كه آخرين
گلزن ايران در جامجهاني است البته قبل از جامجهاني
روسيه .قوچاننژاد در راه رسيدن به جامجهاني برزيل
ناجي ايران بود و شايد اگر دو گل او به قطر و كره نبود
ايران موفق به كسب جواز حضور در جامجهاني برزيل
نميشد .او حاال ميخواهد در روسيه هم براي تيم ملي
گلزني كند ،اما بايد ديد او ميتواند اولين بازيكن ايراني
باشد كه در دو جامجهاني گلزني كند.
گلزن بعدي كيست؟
بعدازجامجهانيبرزيل،ايرانبراينخستينبارتوانست
بدون هيچ وقفهاي بار ديگر جواز حضور در جامجهاني
را به دست آورد .اين نخستين بار بود كه تيم ملي ايران
ميتوانستبرايدومرتبهمتواليراهيجامجهانيشود
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 ميزنند
و بايد ديد حضور هفت ساله مرد پرتغالي روي نيمكت
تيم ملي ميتواند 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 جامجهاني چه كسي خواهد
بود و آيا تيم ملي ايران ميتواند نهمين و دهمين گلزن
را هم در جامجهاني روسيه داشته باشد يا ...همهچيز
چند روز ديگر مشخص خواهد شد.
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پنجشنبه  ۲۴خرداد ۱۳۹۷
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روسيه -عربستان ورزشگاه لوژنيکي۱۹:۳۰ /

خرداد 1397

جمعه  ۲۵خرداد ۱۳۹۷
مصر -اروگوئه ورزشگاه اکاترينبورگ۱۶:۳۰ /

 28رمضان 1439

ايران -مراکش ورزشگاه سنپترزبورگ۱۹:۳۰ /

شمـاره 5393

اسپانيا -پرتغال ورزشگاه سوچي۲۲:۳۰ /
شنبه  ۲۶خرداد ۱۳۹۷
فرانسه -استراليا ورزشگاه کازان۱۴:۳۰ /
آرژانتين -ايسلند ورزشگاه اسپارتاک۱۷:۳۰ /
پرو -دانمارک ورزشگاه سارانسک۲۰:۳۰ /
کرواسي -نيجريه ورزشگاه کالينينگراد۲۳:۳۰ /
يکشنبه  ۲۷خرداد ۱۳۹۷
کاستاريکا -صربستان ورزشگاه سامارا۱۶:۳۰ /
آلمان -مکزيک ورزشگاه لوژنيکي۱۹:۳۰ /
برزيل -سوئيس ورزشگاه روستوف۲۲:۳۰ /
دوشنبه  ۲۸خرداد ۱۳۹۷
سوئد -کره جنوبي ورزشگاه نيژني۱۶:۳۰ /
بلژيک -پاناما ورزشگاه سوچي۱۹:۳۰ /
انگليس -تونس ورزشگاه وولگوگارد۲۲:۳۰ /
سهشنبه  ۲۹خرداد ۱۳۹۷
لهستان -سنگال ورزشگاه اسپارتاک۱۶:۳۰ /
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کلمبيا -ژاپن ورزشگاه سارانسک۱۹:۳۰ /
روسيه -مصر ورزشگاه سنپترزبورگ۲۲:۳۰ /
چهارشنبه  ۳۰خرداد ۱۳۹۷
پرتغال -مراکش ورزشگاه لوژنيکي۱۶:۳۰ /
اروگوئه -عربستان ورزشگاه روستوف۱۹:۳۰ /
ايران -اسپانيا ورزشگاه کازان۲۲:۳۰ /
پنجشنبه  ۳۱خرداد ۱۳۹۷
فرانسه -پرو ورزشگاه اکاترينبورگ۱۶:۳۰ /
استراليا -دانمارک ورزشگاه سامارا۱۹:۳۰ /
آرژانتين -کرواسي ورزشگاه نيژني۲۲:۳۰ /
جمعه يك تير ۱۳۹۷
برزيل  -کاستاريکا ورزشگاه سن پترزبورگ۱۶:۳۰ /
ايسلند -نيجريه ورزشگاه وولگوگارد۱۹:۳۰ /
سوئيس  -صربستان ورزشگاه کالينينگراد۲۲:۳۰ /
شنبه  ۲تير ۱۳۹۷
بلژيک -تونس ورزشگاه اسپارتاک۱۶:۳۰ /
کره جنوبي -مکزيک ورزشگاه روستوف۱۹:۳۰ /
آلمان -سوئد ورزشگاه سوچي۲۲:۳۰ /
يکشنبه  ۳تير ۱۳۹۷
انگليس -پاناما ورزشگاه نيژني نووگورود۱۶:۳۰ /
ژاپن -سنگال ورزشگاه اکاترينبورگ۱۹:۳۰ /
لهستان -کلمبيا ورزشگاه کازان۲۲:۳۰ /
دوشنبه  ۴تير ۱۳۹۷
اروگوئه -روسيه ورزشگاه سامارا ۱۸:۳۰ /
عربستان -مصر ورزشگاه وولگوگارد۱۸:۳۰ /
ايران -پرتغال ورزشگاه سارانسک۲۲:۳۰ /
مراکش -اسپانيا ورزشگاه کالينينگراد۲۲:۳۰ /
سهشنبه  ۵تير ۱۳۹۷
دانمارک -فرانسه ورزشگاه لوژنيکي۱۸:۳۰ /
استراليا -پرو ورزشگاه سوچي۱۸:۳۰ /
آرژانتين  -نيجريه ورزشگاه سن پترزبورگ۲۲:۳۰ /
کرواسي -ايسلند ورزشگاه روستوف۲۲:۳۰ /
چهارشنبه  ۶تير ۱۳۹۷
کره جنوبي -آلمان ورزشگاه کازان۱۸:۳۰ /
مکزيک  -سوئد ورزشگاه اکاترينبورگ۱۸:۳۰ /
صربستان -برزيل ورزشگاه اسپارتاک۲۲:۳۰ /
سوئيس -کاستاريکا ورزشگاه نيژني۲۲:۳۰ /
پنجشنبه  ۷تير ۱۳۹۷
انگليس -بلژيک ورزشگاه کالينينگراد۲۲:۳۰ /
پاناما -تونس ورزشگاه سارانسک۲۲:۳۰ /
ژاپن -لهستان ورزشگاه وولگوگارد۱۸:۳۰ /
کلمبيا -سنگال ورزشگاه سامارا۱۸:۳۰ /
مرحله يک هشتم نهايي

شنبه  ۹تيرماه ۱۳۹۷
 ،D۲ - C۱ورزشگاه کازان (بازي ۱۸:۳۰ /)۵۰
 ،B۲ – A۱ورزشگاه سوچي (بازي ۲۲:۳۰ /)۴۹
يکشنبه  ۱۰تيرماه ۱۳۹۷
 ،A۲ - B۱ورزشگاه لوژنيکي (بازي ۱۸:۳۰ /)۵۱
 ،C۲ - D۱ورزشگاه نيژني (بازي ۲۲:۳۰ /)۵۲
دوشنبه  ۱۱تيرماه ۱۳۹۷
 ،F۲ – E۱ورزشگاه سامارا (بازي ۱۸:۳۰ /)۵۳
 ،H۲ - G۱ورزشگاه روستوف (بازي ۲۲:۳۰ /)۵۴
سهشنبه  ۱۲تيرماه ۱۳۹۷
 ،E۲ - F۱ورزشگاه سنپترزبورگ (بازي ۱۸:۳۰ /)۵۵

 ،H۱ - G۲ورزشگاه اسپارتاک (بازي ۲۲:۳۰ /)۵۶
مرحله يک چهارم نهايي
جمعه  ۱۵تيرماه ۱۳۹۷

برنده بازي  - ۴۹برنده بازي  ،۵۰ورزشگاه نيژني
نووگورود (بازي ۱۸:۳۰ /)۵۷
برنده بازي  - ۵۳برنده بازي  ،۵۴ورزشگاه
کازان آرهنا (بازي ۲۲:۳۰ /)۵۸
شنبه  ۱۶تيرماه ۱۳۹۷
برنده بازي  - ۵۵برنده بازي  ،۵۶ورزشگاه
سامارا (بازي ۱۸:۳۰ /)۶۰
برنده بازي  - ۵۱برنده بازي  ،۵۲ورزشگاه
سوچي (بازي ۲۲:۳۰ /)۵۹

مرحله نيمه نهايي

سهشنبه  ۱۹تيرماه ۹۷
برنده بازي  - ۵۷برنده بازي  ،۵۸ورزشگاه
سنپترزبورگ (بازي ۲۲:۳۰ /)۶۱
چهارشنبه  ۲۰تيرماه ۹۷
برنده بازي  - ۵۹برنده بازي  ،۶۰ورزشگاه
لوژنيکي (بازي ۲۲:۳۰ /)۶۲

ديدار ردهبندي

شنبه  ۲۳تيرماه ۹۷
بازنده بازي  - ۶۱بازنده بازي  ،۶۲ورزشگاه
سنپترزبورگ۱۸:۳۰ /
ديدار فينال

دوشنبه  ۲۴تيرماه ۹۷
برنده بازي  - ۶۱برنده بازي  ،۶۲ورزشگاه
لوژنيکي۱۹:۳۰ /

وقت تماشای ستارهها
نيك رايت – اسكاي اسپورت

جامجهاني بهترين زمان اس��ت ت��ا بهترينهاي فوتبال
جهان تواناييه��اي خود را در س��طح ملي ب��ه نمايش
بگذارند و ثابت كنند ستاره واقعي مستطيل سبز هستند.
 32تيم برتر فوتبال جهان در روس��يه گ��رد هم آمدهاند
تا براي رس��يدن به جامي ارزش��مند با هم رقابت كنند.
ديدار افتتاحيه را روسيه و عربستان سعودي در ورزشگاه
لوژينكي برگزار ميكنند اما از بين بازيكنان سرش��ناس
تيمهاي مختلف تنها چند بازيكن ميتوانند لقب ستاره
جام  2018را بگيرند و به تيمهاي مليشان براي موفقيت
ياري رس��انند .اگرچه س��تارههاي زي��ادي در اين دوره
جامجهاني حضور دارند اما دني��اي فوتبال بيش از همه
منتظر درخشش ليونل مسي ،كريستيانو رونالدو ،محمد
صالح و چند نفر ديگر است.
مسئوليت مسي
ب��راي بازيكني چ��ون ليونل مس��ي تحم��ل ناكامي در
جامجهاني بس��يار دشوار اس��ت به ويژه كه رقباي او نيز
در رقابتها حض��وري فع��ال دارند و كريه��اي آنها از

جدالهاي باش��گاهي به جدالهاي ملي كش��يده شده
است .امسال نيز مثل هميشه آرژانتينيها منتظر كسب
جام قهرماني هستند و جالبتر اينكه باز هم اين مسئوليت
خطير را به گردن ستاره درخش��ان بارسلونا انداختهاند.
اعجوبه آرژانتيني با بهترين ش��رايط به روس��يه آمده تا
شايد ناكاميهاي گذش��ته را جبران كند؛ لئو با قهرماني
در الليگا و كوپا دل ري روحيه خوبي گرفته و حاال زمان
آن رس��يده كه موفقيتهايش را در روسيه تكميل كند،
اما سؤال اصلي اينجاست كه آيا او ميتواند فشار مضاعف
رسانهها و هواداران را تحمل كند و در مسير درخشش در
جامجهاني گام بردارد؟
نگاهها به رونالدو
قهرماني در يورو  2016بخش��ي از آرزوهاي او را محقق
كرده ام��ا فتح جامجهاني ب��ه منزله تكمي��ل اين پروژه
محسوب ميش��ود .كريس��تيانو رونالدو همان بازيكني
است كه به تازگي هت تريك قهرماني در ليگ قهرمانان
را با رئال مادريد تجربه ك��رد و در  44بازي  44گل براي

كهكشانيها به ثمر رساند .رسيدن به سكوي اول رقابتها
در روسيه تمام ذهن او را درگير كرده است .شكي نيست
كه رونالدو نيز مثل مسي بار اصلي تيم ملي كشورش را به
دوش ميكشد و شاخصترين چهره تيم ملي پرتغال در
روسيه به شمار ميرود.
مصدوم اما با انگيزه
اشكهاي مهاجم مصري در فينال ليگ قهرمانان اشك
هموطنانش را هم درآورد و حتي هواداران ليورپول نيز از
بدشانسي بازيكن محبوب خود ش��وكه بودند اما محمد
صالح آنقدرها هم كه به نظر ميرسيد بدشانس نيست و
با بهبود نسبي مصدوميتش در روسيه به ميدان ميرود.
سرمربي تيم ملي مصر هم حس��اب ويژهاي روي صالح
باز كرده و اميدوار اس��ت انگيزههاي فراوان اين بازيكن
به شگفتيس��ازي مصريها كمك كند .صالح  25ساله
اولين جامجهاني خود را در ش��رايطي تجربه ميكند كه
در يك فصل گذشته به ستاره بيرقيب ليورپول و حتي
ليگ جزيره تبديل شد .پادشاه مصر با زدن  32گل 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 جامجهاني
 2018تواناييهايش 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 ه��م يكي از مهرههاي
كليدي برزيل محسوب ميشود .مهاجم برزيلي چند ماهي
را به دليل مصدوميت دور از ميادين بوده و تمريناتش را
به جاي فرانسه در كش��ورش انجام داده اما تيته به عنوان
سرمربي اعتقاد ويژهاي به ستاره گرانقيمت پي اس جي
دارد .به همين خاطر اس��ت كه در ديداره��اي تداركاتي
قبل از شروع جام در تركيب ثابت قرار داشته و براي تيم
ملي كش��ورش گلزني كرده است .چهار س��ال از فاجعه
جامجهاني  2014گذشته و نيمار براي آنكه ثابت كند جزو
بهترينهاست در سرزمين تزارها بايد خودي نشان دهد.

ستارههاي كوچك
با اينكه همه توجه��ات معطوف چهار بازيكن ياد ش��ده
اس��ت ،اما ساير بازيكنان اس��م و رس��مدار نيز اميدوارند
از زير س��ايه مس��ي ،رونالدو ،صالح و حت��ي نيمار خارج
شوند و نش��ان دهند چيزي از آنها كم ندارند .ادن هازار با
اينكه در ليگ برتر نتوانس��ت با صالح رقابت كند ولي در
جامجهاني اين شانس را دارد كه با پيراهن بلژيك خوش
بدرخش��د و گلهاي سرنوشتس��ازي براي تيم روبرتو
مارتينز بزند .گريزمان هم فصل خوبي را با اتلتيكو پشت
سرگذاشته و با آمادگي خوبي كه دارد ميتواند به داد تيم
ملي فرانسه برسد تا شايد خروسها بعد از مدتها بتوانند
دل هوادارانشان را به دس��ت بياورند .توني كروس با رئال
قهرمان اروپا شده و فتح جامجهاني به همراه ژرمنها و با
هدايت يواخيم لو سالي رؤيايي براي او رقم ميزند .به غير از
اينها بازيكناني چون خامس رودريگز ،لوكا مودريچ ،خاوير
هرناندز ،لواندوفسكي ،داويد سيلوا و ادينسون كاواني هم
از جمله ستارههاي كوچك جام  2018هستند.

جامجهاني ،نژادپرستي و چالشهاي پيش رو
نيك كوهن-گاردين
توجه هواداران فوتبال در تمام دنيا به روسيه است؛ جايي كه
در سال  2018ميزباني جامجهاني را برعهده گرفته و به رغم
كشمكشهاي سياسي مسئوالن اين كشور تمام تالش خود
را به كار گرفتهاند تا لقب بهترين ميزبان را از آن خود كنند .با
اينكهروزپنجشنبهديدارافتتاحيهبرگزارميشوداماهمچنان
بسياري درباره علت سپردن ميزباني جامجهاني از سوي فيفا
به روسيه بحث ميكنند و براي تأييد ادعاهاي خود مباحثي
چون ش��رايط بد اقتصادي ،امكانات ناكاف��ي و چالشهاي
سياس��ي را پيش ميكش��ند .به هر حال بايد پذيرفت كه
روسيه از زمان انتخابش به عنوان ميزبان كوشيده تا از اين
فرصت به بهترين شكل استفاده كند .بهعالوه اينكه قدرت

اصلي جامجهاني در دست هواداران دوآتشه فوتبال است نه
سياستمداران .با وجود اينكه همه مدعياند ورزش و سياست
هيچ ارتباطي ب��ا هم ندارد اما باي��د پذيرفت در جامجهاني
نيز خيليها اهداف خاص سياسي خود را دنبال ميكنند.
به همين خاطر است كه فوتبالدوستان از نگاه سياسي به
مستطيل سبز ناراحت ميشوند .حفظ پرستيژ ديپلماتيك
پوتين و غلبه سياسي قطر بر عربستان سعودي از مهمترين
اهداف غير ورزشي اين دوره جامجهاني محسوب ميشوند.
انتظار ميرود فيفا به عنوان مهمترين نهاد فوتبالي جهان
عالوه بر دور نگه داشتن فوتبال از سياست مراقب تشديد
رفتارهاي نژادپرستانه از سوي تماشاگران نيز باشد .در بحث
نژادپرستي هم بازيكنان و هم هواداران نقش پررنگي را ايفا

ميكنند.كوچكترينرفتاربحثبرانگيزيميتواندبازيها
را تحت تأثير قرار دهد و با شدت گرفتن موضوعات فرعي
جامجهاني به حاشيه كشيده شود .شعارهاي نژادپرستانه
تنها مختص تيمهاي آفريقايي نميش��ود و حتي برخي
بازيكنانتيممليانگليسنيزباچنينشعارهاوتوهينهايي
مواجه شدهاند .فدراس��يون بينالمللي فوتبال حساسيت
زيادي به اين مس��ئله دارد و حتي كارگروهي ويژه مبارزه
با نژادپرستي نيز تشكيل داده است .همين چند ماه پيش
بود در ديدار روس��يه  -فرانس��ه هواداران روس پول پوگبا
مليپوش س��يهچرده خروسها را ميمون خطاب كردند.
البته اين شعارها براي فدراس��يون فوتبال روسيه 22هزار
يورو جريمه نقدي به همراه داش��ت 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 اشكالتراشي به پايان رس��يده و چه موافق
باش��يم و چه مخالف  32تيم حاضر در جامجهاني خود را
به سرزمين تزارها رساندهاند .مربيان و بازيكنان از آخرين
فرصت براي آماده شدن استفاده ميكنند و قاعدتاً مسئوالن
تيمها ميكوشند تا از هرگونه چالش و حاشيه غيرفوتبالي
در امان باشند .به همين خاطر بايد دست از انتقاد و سياسي
كردن جامجهاني كشيد و اجازه داد با شروع رقابتها دوباره
تب فوتبال دنيا را فرا گيرد .بهتر اس��ت به فيفا و انتخابش
درخصوص ميزبان اين دوره اعتماد كرده و بازي تيم مورد
عالقه خود را تماشا كنيم.

به دور از سياست از فوتبال لذت ببريد
گري كاسپاروف– ESPN FC
بعد از عشق هيچ چيز به اندازه ورزش نميتواند احساسات
انسان را برانگيزد .هر شكست يا پيروزي ،نااميدي يا شادي
هواداران را به همراه دارد .از آن مهمتر اينكه ورزش توانايي
بينظيري در كنار زدن مرزها و اتح��اد ملتها دارد .پير و
جوان ،فقير و غني به خاطر يك پيروزي ش��يرين جشني
ملي به راه مياندازند و براي مدتي دغدغههاي زندگي را به
دست فراموشي ميسپارند .ضمن اينكه ورزش خاطراتي را
برايمان رقم ميزند كه تا آخر عمر آنها را فراموش نميكنيم.
يادم نميآيد دقيقاً ازچه سني شطرنج را شروع كردم ،اما به
خوبي جامجهاني 1970را به خاطر ميآورم؛ پله و قهرماني
برزيل ،نيمه نهايي دراماتيك بين آلم��ان غربي و ايتاليا و

همچنينصعودبحثبرانگيزاتحادجماهيرشورويبهنيمه
نهايي با گلزني در وقتهاي اضافه را از همان تلويزيون سياه
و سفيد خانهمان تماشا كردم.
 48سال از آن زمان ميگذرد و حاال روس��يه براي اولين بار
ميزبان جامجهاني شده است .بايد به تماشاگران مختلفي كه از
سراسرجهانبرايتماشايبازيهابهروسيهميآيند،خوشامد
گفت .چهار سال پيش روسيه در س��وچي ميزبان المپيك
زمس��تاني بود ،پرهزينهترين المپيك تاري��خ كه ميليونها
دالر خرج روي دست كشور گذاشت .به خاطر داشته باشيد
كه روسيه با توجه به شرايط اقتصادياش نميتواند پولها را
بيحساب و كتاب خرج كند .شايد تعداد معدودي سرمايهدار
توانايي خريد تيمهاي فوتبال انگليس��ي و امالك در ميامي

را داشته باش��ند و درآمد نفت و گاز به توليد ناخالص داخلي
كمك كند ،اما بايد اذعان كرد كه اكثريت مردم روسيه ماهانه
درآمدي كمتر از  500دالر دارند .هزينههاي برگزاري چنين
رقابتهايي آنقدر زياد است كه حتي كشورهاي ثروتمندي
چون ژاپن و كرهجنوبي با كمترين فساد مالي مشتركاً جام
 2002را برگزار كردند .به همين خاطر اس��ت كه مخالفان
پوتين ميزباني جامجهاني را راهي براي منحرف كردن افكار
عمومي ،رسيدن به اهداف خاص ،خصوصيسازي درآمدها و
ملي كردن هزينهها ميدانند.
در اين دوره جامجهان��ي 12 ،ورزش��گاه ميزبان تيمهاي
مختلف هستند .آمادگي اين ورزش��گاهها براي برگزاري
مس��ابقات از بحثبرانگيزترين موضوعات بوده و روس��يه

براي اتمام به موقع پروژهها از كارگران و مهاجران زيادي از
آسياي ميانه و كرهشمالي استفاده كرده است .بهرغم سقوط
اقتصادي روسيه ،پوتين همچنان به دنبال ميزبانيهايي از
اين دست است .به عنوان ورزشكاري كه سالها معرف اتحاد
جماهير شوروي و پس از آن روسيه بودم با هر نوع بايكوت
مخالفم .مطمئن باشيد با بايكوت روسيه ميزبان جامجهاني
تغيير نخواهد كرد ،همانطور كه قطر با آن همه سوءاستفاده
و رسوايي هنوز هم ميزبان جامجهاني  2022است .دخالت
ندادن سياست و ورزش خواسته خيليهاست و اين خواسته
معموالً ناديده گرفته ميشود .با هر نوع تفكري ميتوان از
تماشاي فوتبالهاي جذاب در جامجهاني روسيه لذت برد و
به نيمه پر ليوان اهميت داد.

