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فوتبال

حامد قهرماني

هنوز سه هفته باقيمانده ،سه بازي مقابل امارات،
كرهجنوبي و لبنان ،اما برتري مقابل عراق كار
را تمام كرد و ايران مس��افر قطر  2022ش��د،
س��ريعترين صعود تاريخ فوتبال کشورمان به
جام جهاني پنجشنبه شب رخ داد تا ناخودآگاه پرتمان كند به
 24سال قبل و مقدماتي جام جهاني  1998كه با چه مشقتي
راهي فرانسه شديم .هنوز يادمان نرفته وقتي ويرا تهسيگارش
را روي زمين انداخت ،آن لحظه كمتر كسي باور ميكرد كه
ايران بعد از يك دور جهانگردي آخرين مسافر فرانسه شود ،اما
اتفاق افتاد و سختترين صعود ايران به جام جهاني رقم خورد
و حماسه ملبورن شد يكي از زرينترين برگهاي تاريخ فوتبال
ايران .صعودي سخت كه هرچند جان به لبمان كرد ،اما هنوز
كه هنوز است شيرينترين صعود ايران به جام جهاني است.
با اين ح��ال به عقب ك��ه برگرديم ،صعودهايمان هميش��ه
راحت نبوده و بيش��تر به روز آخر كشيده ش��ده ،مث ً
ال صعود
به جام  2014برزي��ل كه در مصاف ب��ا كرهجنوبي و آن گل
به يادماندن��ي قوچاننژاد رقم خورد تا س��رانجام يك جدال
نفسگير و پرحاشيه به سود ايران تمام شود و كيروش با آن
ژست خاصش از سرمربي كرهجنوبي انتقام بگيرد يا صعود به
جامجهاني آلمان  2006كه با پيروزي دراماتيك مقابل بحرين

از چهارم آذر  1356تا هفتم بهمن ،1400
از روزي كه با برتري مقابل استراليا اولين
صعود ايران به جام جهاني را جشن گرفتيم
تا روزي كه سوت پايان كريستوفر جيمز
بيث استراليايي ،پاي ششمين صعود به جام جهاني
را با برد يك بر صفر مقابل عراق امضا كرد ،حاال ايران
پاييز آينده يكي از  32تيم حاضر در قطر خواهد بود،
آن هم در حالي كه سه هفته تا پايان رقابتهاي مرحله
نهايي گروهي باقي مانده است .برد مقابل عراق در هفته
دوم دور برگشت ،امتيازهاي ايران را به عدد  19رساند
تا بازيهاي باقيمانده تشريفاتي شود و با خيال راحت و
بدون استرس اسكوچيچ و مليپوشان در ادامه بازيها،
نقشههاي موفقيت در جام جهاني سال آينده را براي
خودشان مرور كنند .چهرههاي ويژه بازي پنجشنبه در
استاديوم آزادي تهران را مرور كردهايم.
مهدي طارمي؛ آقاي گل
از هفتم تير  97تا هفتم بهمن  ،1400از روزي كه
مهديطارميدريكمصافتكبهتكدرثانيههاي
آخر بازي با پرتغال در جام جهاني روسيه توپ را
به آس��مان زد تا نامش به عنوان زننده گل صعود
تاريخي ايران به مرحله دوم ثبت نشود تا روزي كه
مقابل عراق ،اينبار توپ را به تور دوخت تا گل صعود
به نامش نوشته شود.
طارمي چهره ويژه بازي با عراق بود .او كه به دليل برف
بيسابقه در استانبول در تركيه زمينگير شده بود،
بامداد پنجشنبه به تهران رسید و به قول خودش از
خواب بلند شد و به ورزشگاه آمد ،اما با وجود يك سفر
سخت به ايران و بدون تمرين با تيم ،او همان مهاجم
آماده هميشه بود و سه دقيقه پس از سوت شروع نيمه
دوم ،دروازه فهد طالب را باز كرد تا كار صعود تمام شود.
با توجه به درخشش خيرهكننده ستاره بوشهري تيم
مليدردوسالگذشته،شايدتنهاگلزنياوميتوانست
رفتن به قطر را دراماتيكتر و هيجانانگيزتر كند.
درخش��ش در پورتو و گلهاي فوقالعاده در ليگ
قهرمانان ،طارمي را تبديل به بهترين لژيونر ايراني در
فوتبال اروپا كرده است .درخششي كه در لباس ملي
هم ادامه دارد و شماره  9آبيپوش پورتو در تيم ملي
هم همان ستارهاي است كه كمتر دروازهباني ميتواند
مقابل فرصتطلبيهايش مقاومت كند ،ميخواهد
اليسون بكر برزيلي گرانترين دروازهبان دنيا و عضو
تيم ليورپول باشد يا طالب دروازهبان تيم ملي عراق
عضو تيم باشگاهي نادي القوه الجويه عراق؛ او كسب
و كارش گلزني است.
مهاجم بوش��هري تيم ملي حاال نامش كنار ساير
گلزنان صعود نوشته ميشود ،كنار غفور جهاني كه
گل صعود را در 1978به استراليا زد ،كنار نام خداداد
گزارش2
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بازي ايران و عراق يك ويژگي خاص داش��ت و آن چیزی
نبود جز حضور بانوان در ورزش��گاه آزادي ،حضوري كه
شايد تداوم داشته باشد و بانوان بتوانند فوتبال را از نزديك
تماش��ا كنند ،حضوري كه هرچند ب��راي دومين بار هم
حاشيههاييداشت،اماجامعهمترقيوبافرهنگكشورمانحتماًمسئوالن
را مجاب ميكند تا براي حضور بانوان در ورزشگاه تمهيدات بيشتر و بهتري
بينديشند تا هم بدخواهان ساكت شوند و هم بانوان شايسته كشورمان
بتوانند با حضور در ميادين فوتبال به سالمسازي بيشتر و بهتر ورزشگاهها
كمك كنند .حضور بانوان در ورزش��گاه آزادي تصويري به يادماندني از
محقق شدن رؤيايي كه وعدهاش از مدتها قبل داده شده بود ثبت کرد.
وعدهاي كه با هموار شدن مسير حاال شاهد محقق شدن آن هستیم ،آن هم
در روزي كه ميتوانست محقق شدن اين رؤيا را دلچسبتر و براي هميشه
در خاطر فوتبال ايران ماندگار و جاودانه كند .روزي به يادماندي با اتفاقي
خاطرهانگيز و فراموش نشدني.
باورم نمیش��د كه بعد از  17سال كار كردن و س��الها عاشقي قرار است
از نزديك به تماشاي ورزشي بنشينم كه از دوران كودكي مرا پاي جعبه
جادويي ميخ ميكرد .با رقابت عقربههاي ساعت براي پيشي گرفتن از هم و
نزديكتر شدن به زمان موعود ،نااميديام بيشتر ميشد .دادن تست براي
صدور ايديكارت به تنهايي نميتوانست دليل حضورم در ورزشگاه باشد.
چند روزي بود كه رؤياي حضور در ورزشگاه ،خواب از چشمانم ربوده بود،
اينحساما تنها مختص به مننبود .در طول مسيربا هر خانمي كههمكالم
ميشدم درست مانند من با هيجاني وصف نشدني به سمت ورزشگاه راهي
شده بود .ورزشگاهي که سالها با حس��رت از بيرون به ديوارهاي بلند آن
مينگريستم و آرزو داش��تم روزي بتوانم در آن سوي اين ديوارهاي بلند،
مسير توپ تا چسبيدن آن به تور دروازه را دنبال كنم.
خوب ميدانستم مهيا كردن شرايط كار سادهاي نيست و زمانبر است .شايد
به همين دليل هم بود كه اميد زيادي نداش��تم ،اما حاال درست در روزي
كه آسمان بيامان باران بركتش را بر سرمان فرود ميآورد راه برايمان باز
شده بود .باز اما ترسي در دلم نهيب ميزد كه مبادا پشت يكي از گيتها با
تابلوي ورود ممنوع از رفتن بازمانم و به ناچار مسير آمده را دست از پا درازتر
بازگردم .از هر ديواره انساني كه عبور ميكردم سرم را به آسمان سخاوتمند
خدا ميگرفتم و شكرش را بجا ميآوردم .با احساس غرور اما توأم با ترس قدم
برميداشتم .در طول مسير اما شادماني دختركاني كه با به دست داشتن
پرچمهاي ايران براي جشن صعود راهي آزادي ميشدند چنان سر ذوقم
میآورد كه گويي كار تمام شده و جواز صعود به جام جهاني قطر را در دست
داريم .صداي شيپورها زيباترين نوايي بود كه تا آن لحظه شنيده بودم.
ورزشگاه فوتبال؛ اين آخر مسير بود .از اينجا به بعد مسيرم از بانوان هوادار
جدا ميشد .من بايد به سمت راس��ت ميرفتم براي نشستن در جايگاه
خبرنگاران و آنها به سمت ورودي بانوان رهسپار بودند .دلم اما آنسوتر بود.
نشستن روي صندليهايي كه از اول روز باران تنشان را بيامان شستوشو
ن ايران» دختركان قطع نميشد .رقص پرچمهايشان
داده بود .فرياد «ايرا 
در آسمان ديدني بود .تغيير مسير برايم س��اده نبود .ندايي مرا به سمت
مخالف ميكشاند ،اما چارهاي نبود ،بايد به سمتي ميرفتم كه كارتم اجازه
ورود آن را ميداد .وارد ساختمان شدم .گيج و مبهوت به اينسو و آنسو
مينگريستم ،حتي نميدانستم بايد از كدام سمت بروم.
وارد اتاق شيشهاي كه شدم ،يك آن از حركت باز ايستادم .سبزي چمن
سيراب از باران ،پرچم پرافتخار ايران كه بر تن سكوها لم داده بود و پرچمهاي
رقصان ،همه و همه قدرت حركت را از من ميگرفت .سالها در انتظار ديدن
اين تصوير بودم .چشمانم خيس بود و قلبم چنان ميتپيد كه گويي گلي
دقيقه 90وارد دروازه حريف شده است .لحظاتي مبهوت ايستاده به چمني
كه سبزي آن با روح و روانم بازي ميكرد زل زدم .آرزويم محقق شده بود.
هيچ تابلوي ورود ممنوعي مقابل نبود و من سرانجام بعد از سالها ،اينجا در
ورزشگاه 100هزار نفري آزادي و روبهروي چمني ايستاده بودم كه قرار بود
دقايقي ديگر ميدان رقابت مليپوشان ايران با سبزپوشان عراق باشد ،آن هم
در حضور بانواني كه هيجان اجازه نميداد دقيقهاي بر صندليهاي خيس
ورزشگاه لم دهند و با آرامش آزادي را از نظر بگذرانند.
اين نخستين بار نبود كه پاي بانوان به ورزشگاه باز ميشد .آزادي پيشتر در
مصاف ايران با كامبوج هم ميزبان بانوان بود ،اما فرصت دستيابي به اين رؤيا
براي بسياري چون من محقق نشده بود .اينبار اما داستان متفاوت از بازي
با كامبوج بود .بانوان اينبار براي گرفتن جشن صعود با تيم ملي پرافتخار
كشورشان بود كه در روزي سرد و باراني خود را به آزادي رسانده بودند براي
تماشايدیداریكهبهزيباييهرچهتمامتروبابهتريننتيجهممكنبهپايان
رسيد ،اما دل كندن از صندليهايي كه سالها حسرت و آرزوي نشستن بر
آن را در سرميپرورانديم كار سادهاي نبود .سكوهاي مردانه يك به يك خالي
ميشدند ،اما در اين سوي ورزشگاه فريادهاي شادي بانوان تمامي نداشت.
جشن همچنان ادامه داشت ،جشن صعود و حضوري كه روزنه اميدي بود
براي بازگشت دوباره به ميعادگاه عاشقان فوتبال كه آغازش با بهترين اتفاق
همراه بود ،اتفاقي به شيريني صعودي ديگر به جام جهاني فوتبال.

تكنگاري از 3چهره ويژه برد يك برصفر مقابل عراقكه رفتن به جام جهاني را قطعی کرد

عزيزي كه با آن ف��رار و بغلپاي ديدنياش و توپي
كه به تور مارك بوسنيچ دوخت ،دومين صعود را
امضا كرد ،كنار محمد نصرتي كه با ضربه سر دروازه
بحرين را باز كرد تا مجوز جام جهاني  2006صادر
شود ،كنار رضا قوچاننژاد كه با تيزهوشي دروازه
كره را در اولسان باز كرد تا مسافر جام جهاني2014
برزيل شويم و كنار نام خودش و سردار آزمون كه
زننده دو گل ايران به ازبكستان در تهران بودند تا به
جام جهاني 2018روسيه صعود كنيم.
دراگان اسكوچيچ؛ من هستم ،دراگان!
از  17بهمن  98تا هفتم بهمن  ،1400دو سالي كه
براي س��رمربي كروات پرماجراتر از هر دوراني در
روزهاي مربيگرياش گذشت ،از روزي كه با پسوند
سرمربي سابق تيم خونه به خونه بابل و صنعت نفت
آبادان به عنوان س��رمربي جديد تيم ملي فوتبال
انتخاب شد تا خيليها از انتخاب او شگفتزده شوند
تا روزي كه به عنوان موفقترين سرمربي تيم ملي
فوتبال در راه جام جهاني ،ايران با او با سريعترين
صعود به اين مس��ابقات تجربه كرد .روزهايي كه
ميگويد به دنبال اثبات خودش بوده است« :با توجه
به س��ختي كار ،از اول به كار خودم اعتقاد داشتم
و ميدانس��تم گروهي از بازيكنان فوقالعاده را در
اختي��ار دارم .آدمهاي زيادي در این دو س��ال من
را دستكم گرفتند و شايس��تگيام را ارج ندادند،

ولي من در نهايت خودم را ثاب��ت كردم ».كارنامه
اسكوچيچ حاال گوياي همه چيز است؛ 14بازي13،
برد و يك مساوي ،بدون حتي يك باخت ،عملكردی
فوقالعاده در مسير جام جهاني كه سرمربي كروات
را باالتر از بسیاری از مربيان نامدار قرار داده و كمتر
كسي ديگر ميتواند او را دستكم بگيرد.
حاال سرمربي  53ساله اهل رييكا يوگسالوي سابق
كه سال  2005كارش را در مربيگري با هدايت تيم
اين شهر شروع كرد 17 ،س��ال بعد توانسته است
به بزرگترين افتخار دوران مربيگرياش برسد و
خودش را آماده نشستن روي نيمكت ايران در جام
جهاني كند ،به خصوص كه با توجه به نتايج او با تيم
ملي ،فدراس��يون فوتبال هم كه پيش از اين گفته
ميشد به دنبال يك مربي اسم و رسمدارتر براي تيم
ملي در جام جهاني بود از موضع خود عقبنشيني
كرده و شهابالدين عزيزيخادم تأیيد كرده است
كه سال آينده در قطر ،اين مربي كروات روي نيمكت
ايران خواهد نشست.
امير عابدزاده؛ آغاز دوباره عصر عقابها
از هش��تم آذر  76تا هفتم بهمن  24 ،1400سال
طول كشيد تا پسر خاطره پدر را تكرار كند .از روزي
كه پدر در ملبورن اس��تراليا يكتنه مقابل ونبلز و
شاگردانش ايس��تاد تا يكي از س��تارههاي صعود
تاريخي ايران پس از  20سال به جام جهاني باشد تا

روزي كه پسر ،يكي از ستارههاي بازي با عراق بود و
با يك نمايش درخشان مانع رسيدن شاگردان زليو
پتروويچ به گل شد .پنجشنبه شب براي عابدزادهها
يك شب به يادماندني بود ،شبي كه امير عابدزاده در
جشن صعود جلوي پدر زانو زد و دستش را بوسيد تا
يكي از خاطرهانگيزترين صحنههاي صعود ايران به
جام جهاني قطر در قاب دوربينها ثبت شود.
امير عابدزاده  28س��اله ،اما براي رسيدن به درون
دروازه راه��ي طوالني داش��ت ،دروازهباني كه زير
سايه اسم پدر كارش را آغاز كرد ،اما در ادامه پس
از يك حضور كوتاه در پرس��پوليس به اروپا رفت و
پس از چهار سال بازي در ليگ پرتغال و تيمهاي
باريرنسه و ماريتيمو ،امس��ال به اسپانيا و يك تيم
دسته دومي رفت تا يك قدم به رؤيايش كه بازي در
سطح اول فوتبال اسپانيا بود نزديك شود .درخشش
امير در اسپانيا هم ادامه پيدا كرد تا او امروز يكي از
ستارههاي پونفرادينا باشد .درخششي كه با توجه به
نيمكتنشينيعليرضابيرانونددربووايستايپرتغال
سبب شد او شماره يك تيم ملي شود .عابدزاده پس
از بازي با سوريه كه براي اولين بار در انتخابي جام
جهاني در تركيب اصلي قرار گرفت ،پنجشنبه در
بازي با عراق هم نفر اول تيم ملي بود و دروازه ايران
را دوباره بسته نگه داشت تا عصر عابدزادهها در تيم
ملي دوباره در حال آغاز شدن باشد.

عذابي كه پاياني خوش داشت

مسير اسكوچيچ برايگذرازجهنم ويلموتس
يادمان نرفته دو سال پيش وضعيت
بحران��ي حاكم ب��ر كادر فني چطور
تيمملي فوتبال را در آستانه حذف
زودهنگام از رقابتهاي انتخابي جام
جهاني قرار داده بود .حاال كه با دراگان اسكوچيچ
صعودي شيرين و راحت را تجربه كردهايم ،بد
نيست نگاهي گذرا داشته باشيم بر روزهاي
تلخي ك��ه م��ارك ويلموتس و مس��ببان
قرارداد ننگين او برايمان ساختند.
فاجعه ويلموتس
استخدام س��رمربي بلژيكي دردسري
تاريخي برايمان رق��م زد .هيچ كس
تص��ور نميك��رد در مرحل��ه اول
مقدماتي آسيا تيم اول قاره در آستانه
حذف قرار بگي��رد .اين اتفاق حاصل
سوءمديريت فدراس��يون وقت و رفتار
غيرحرفهاي م��ارك ويلموتس بود .اين
مربي بلژيكي خ��رداد  98هدايت تيم
ملي را پذيرفت و از همان ابتداي راه
بهانههايزيادشنويدروزهايسخت

را ميداد .ويلموتس عالقه زيادي به حضور در ايران نداشت
و ترجيح ميداد پروازي باشد .ديدارهاي مرحله اول انتخابي
شهريورماه آغاز شد و پيروزي  2بر صفر مقابل هنگكنگ
اولين حض��ور ويلموتس به عنوان س��رمربي ايران در يك
بازي رسمي محسوب ميش��د .يك ماه بعد هم برد پرگل
 14بر صفر مقابل كامبوج به ثبت رسيد ،ولي ورق خيلي زود
برگشت .شكست یک بر صفر مقابل بحرين و پنج روز بعد
هم باخت 2بر يك به عراق! اين دو باخت تلخ دقيقاً زماني رخ
داد كه سرمربي وقت به دليل پرداخت نشدن دستمزدش
حاضر نبود در تمرينات حاضر ش��ود و بعد از اتمام اين دو
ديدار قراردادش را يكطرفه فسخ كرد و تا امروز براي گرفتن
غرامت سنگين از فدراسيون ايران تالش كرده است.
لطف كرونا
كرونا براي فوتبال ملي سبب خير شد ،وگرنه معلوم نبود با
اوضاع وخيمي كه ما در پاييز دو سال پيش داشتيم چه بر
سر آبروي فوتبال كشورمان ميآمد ،نه سرمربي داشتيم و
نه رئيس فدراسيون .شانس آورديم شيوع كرونا ديدارهاي
انتخابي جامجهاني در آس��يا را تا به��ار  1400به تعويق
انداخت .انتخاب س��رمربي جديد بهمن  98اتفاق افتاد و
دراگان اس��كوچيچ با وجود مخالفته��اي زياد جايگزين
خبر

از آرژانتین 78تا قطر 2022

اشرف رامین

سريعترين صعود

در ورزش��گاه آزادي رقم خورد و همين برد باعث ش��د بازي
آخرمان مقابل ژاپن تشريفاتي ش��ود .براي حضور در 2018
روس��يه هم كارمان قبل از بازي آخر تمام شد .تيم كيروش
اينقدر امتياز جمع كرده بود كه حتي تساوي مقابل سوريه در
تهران هم نتواند مانعي باشد براي صعود ايران به جام جهاني.
اما قديميتره��ا حتماً به ياد دارند خاط��ره اولين حضور ايران

در جام جهاني را .ج��ام جهاني  1978آرژانتي��ن و تيمي كه
در آن س��الها آقاي مطلق فوتبال آس��يا بود و به فراتر از قاره
كهن ميانديشيد .اينگونه بود كه صعودش به آرژانتين اينقدر
مقتدرانه رقم خورد كه كويتيها با بنر تبريك به ايران به جهت
صعود به جام جهاني آرژانتين پا به زمين مس��ابقه گذاشتند و
ايران را تا امريكاي جنوبي بدرقه كردند.

ويلموتس شد .بهرغم كشوقوسهاي فراوان مرد كروات
كارش را با تيمملي شروع كرد .همه ميدانستيم براي صعود
به مرحله نهايي بايد چهار برد متوالي كس��ب كنيم .طبق
تصميم ايافسي ديدارهاي باقي مانده به صورت متمركز به
ميزباني بحرين انجام شد .پيروزي برابر هنگكنگ ،بحرين،
كامبوج و عراق همان معجزهاي بود كه اتفاق افتاد.
صعود شيرين
رس��يدن به مرحله نهايي رؤيايي بود كه محقق شد .تي م
ملي در گ��روه  Aبا كرهجنوب��ي ،امارات ،ع��راق و لبنان
همگروه اس��ت و س��ه هفته به پايان رقابتها اولين تيم
آس��يايي صعود كرده لقب گرفته است .تيم اسكوچيچ با
ي راه
رسيدن به آرامش توانست قدرتمندانه به جام جهان 
پيدا كند .ش��اگردان مرد کروات در دور رفت سوريه را با
يك گل شكست دادند ،عراق را  3بر صفر بردند ،تيم امارات
را با يك گل مغل��وب كردند و مقابل كره نيز به تس��اوي
رضايت دادند .در دور برگشت به ترتيب لبنان ،سوريه و
عراق را دوباره شكست داديم تا جشن صعود زودهنگام
در كش��ور برگزار ش��ود .اين صعود را مديون تالشهاي
مليپوش��ان ،كادر فني و البته حمايتهاي مالي خوب
دولت و فدراسيون هستيم.

معجزه فوتبال هنوز هم ميتواند شادي را مهمان دلهاي
مردم کن��د و لبخند را بر لب��ان آنها بنش��اند و آنان را در
سردترين روزهاي زمس��تان و زير بارش باران بيامان به
خيابانها بكش��اند ،آن هم در حالي كه ش��رايط سخت
اقتصادي از يكسو و كرونايي كه همچنان قرباني ميگيرد و زندگيها
را مختل كرده از س��وي ديگر اوض��اع را چنان برآش��فتهاند كه هر روز
شاهد چهرههاي مغموم و درهم رفته مردم در كوچه و خيابان هستیم.
چهرههايي كه هفتم بهمن ،اما نشاني از غم در آن ديده نميشد .اگرچه
بيشك همچنان خاطرهانگيزترين شادي خياباني نصيب هواداراني است
كه هفتم آذر  76در پي صعود تيم ملي ايران به جام جهاني  98فرانسه
به خيابانها آمدند ،اما شادي را كه فوتبال هفتم بهمن  1400مردم را به
خيابانها كشيد هم نميتوان دستكم گرفت .اين معجزه فوتبال است،
فوتبالي كه در شرايط سخت اقتصادي و اوضاع نابساماني كه به واسطه
ويروس منحوس كرونا باز هم ميتواند بهانهای باشد براي شادي و براي
فراموش كردن مشكالتي كه تمامي ندارد ،اما ميتوان براي ساعاتي هم
كه شده فارغ از آن لبخندي بر لب نشاند .فوتبال هنوز هم فرصتي طاليي
است و بهانهاي خوب براي آنكه مشكالت تمام نشدني را اندكي هم كه
شده به دست فراموشي سپرد و خود را لحظهای براي ترسيم صحنههايي
زيبا .اين را ش��ادي مردم در پايان هفته نخست بهمنماه بار ديگر به رخ
كشيد .اما در البهالي تمام اين سختيها به دنبال روزنهاي هستند براي
شادي و فوتبال همچنان بهترين بهانه است .فوتبالي كه موفقيتهايش
هنوز هم بهترين دليل است براي نشاندن لبخند شادي بر لبان مردم.

فريدون حسن

فوتبال و راه سخت پيشرو
فوتبال ايران باز هم جهاني شد ،صعود به جام جهاني قطر هم
زود اتفاق افتاد و هم با قدرت شكل گرفت ،اما در همين صعود
نیز نكاتي ريز نهفته است كه بايد مورد توجهمان قرار گيرد.
حاال سروصداها خوابيده و هيجان فروكش كرده ،حاال بهتر
ميتوان اطراف را ديد و بررسي كرد كه شرايط فوتبال ايران چگونه است؛ ما
سه بازي ديگر در پیش داريم كه تأثيري روي صعودمان ندارد .سه دیداری
كهاتفاقاًميتواندمهمترازتمامبازيهايقبليباشدبرايشناختنخودمان
و محك زدن توانمنديهايمان .از ياد نبريم كه تيم ملي در شرايطي به جام
جهاني رسيد كه ليگ برتر فوتبالمان كمترين نفرات را در آن داشت و به
نوعي ميتوان عنوان كرد كه تيم ملي تيم لژيونرهاي فوتبال ايران بود .اين
صعود هرچند دلچسب و دلنشين بود ،اما فقدان تأثير ليگ برتر فوتبال در
اين صعود زنگ خطري است كه نبايد صداي آن را در هياهو و شور نشاط
صعود به جام جهاني نشنيده بگيريم.
بهرغم اين مسئله مهم فوتبال ايران با اين صعود قدرت خود را به آسيا نشان
داد .حضور سه دوره پيدرپي در مهمترين رقابت فوتبال جهان حاكي از
آن است كه فوتبال ايران حاال اين قابليت را پيدا كرده كه به فراتر از آسيا
بينديشد .بنابراين بزرگنمايي بيهوده اين صعود و تعريف و تمجيدهاي
آنچناني از اتفاقي كه غير از آن هم از تيم ملي توقع نميرفت ،بزرگترين
آفت براي تيم ملي محسوب ميشود .صعود به جام جهاني براي تيمي كه
تقريباً تمام بازيكنان آن در اروپا بازي ميكنند حاال ديگر يك كار عادي
محسوب ميشود و نيازي به پاداش و تعريف و تمجيدهاي آنچناني ندارد،
همانگونه كه براي كش��ورهاي ديگر ندارد .ضمن اينكه فراموش نكنيم
فوتباليها پاداشهايشان را قب ً
ال گرفتهاند .تيم ملي حاال بايد به يك مرحله
جلوتر فكر كند و آن موفقيت در جام جهاني است .بدون ترديد اين موفقيت
در شرايطي رقم ميخورد كه از حاال دلخوش به حضور صرف در جام جهاني
نباشيم و براي ادامه قدرتنمايي برنامه داشته باشيم.
نكته ديگر در جريان اين صعود اينكه راهيابي به قطر  2022با سرمربي و
كادر فني و كساني رقم خورد كه به جرئت ميتوان گفت كه كمترين هزينه
را براي ورزش ايران داش��تند .بنابراين ثابت شد فقط ريخت و پاشهاي
آنچناني نيست كه باعث نتيجهگيري ميشود كه هر بار چنين كردهايم
كمترنتيجهگرفتهايم.فراموشنكنيمباماركويلموتستامرزحذفشدن
رفتيم و حاال بايد خسارت چندده ميلياردي هم بپردازيم .البته اين را هم
خوبميدانيمكهفدراسيوننشينانفوتبالازهمينحاالكيسهدوختهاند
كه براي موفقيت در جام جهاني چه ميخواهيم و چه ،اما نبايد از ياد ببريم
كه همين آقايان قرار بود درآمدزايي و فوتبال را مستقل كنند ،ولی حاال
كارشان به جايي رسيده كه كاسه گدايي به دست گرفتهاند و دائماً تقاضاي
پول میکنند و امروز چه بهانهاي بهتر از صعود به جام جهاني.
مهمتر از تمام اينها اینکه از ياد نبريم فوتبال همچنان اس��ير معضالت و
مشكالت خاص خودش است .قصد نداريم اين موفقيت را زير سؤال ببريم
و كام دوستداران فوتبال را تلخ کنیم ،اما از یاد نبریم كه مشكالت همچنان
پابرجاست .فوتبال هنوز درگير فس��اد ،تباني ،البيگري و داللي است و
اينطور نيست كه با صعود به جام جهاني اين معضالت برطرف شود .اتفاقاً
اگر واقعبين باشيم اين صعود ميتواند فرصتي باشد براي فرار آنهایی كه
ميخواهند پشت اين موفقيت پنهان شوند.

ایران سیزدهمین تیم راهیافته به جام جهانی

پازل قطر 2022در حال کامل شدن

از بي��ن هم��ه مدعيان حض��ور در
جامجهاني تا اينجا فق��ط  13تيم
(بدون در نظر گرفتن ميزبان) بليت
قطر را اوكي كردهاند .به غير از تيم
ملي ايران 12 ،تيم ديگر هم خيالشان از بابت صعود
راحت شده است .ژرمنها اول از همه جشن صعود به
راه انداختند تا در راه رسيدن به قطر مشكلي نداشت ه
باشند .تيم ملي آلمان صدرنشين گروه  Jدر منطقه
اروپا از  30امتياز ممكن  27امتياز به دستآورد تا
11مهرماه صعودي مقتدرانه را به ثبت برساند .يك
روز بعد نوبت به تيمملي دانمارك رسيد تا سهميه
دوم اروپا را كسب كند .دانماركيها نيز با عملكردي
درخشان و با  27امتياز به عنوان تيم اول گروه خود
صعود كردند .در ماه نوامبر نوبت به امريكاي جنوبي
رسيد ،جايي كه برزيل مدعي صعودش را مسجل
ک��رد .در جري��ان ديدارهاي انتخاب��ي اين منطقه
قناريها از سد كلمبيا گذش��تند و زودتر از رقيب
سنتي خود آرژانتين راهي قطر شدند .صدرنشينان
گروههاي چهار و پنج در قاره سبز در يك شب صعود
كردند .فرانس��ه با هدايت دشان يك هفته مانده به

پايان رقابتهاي انتخابي با گلباران قزاقس��تان به
هدفش رسيد و بلژيك هم با شرايط مشابه با غلبه
بر استوني يكي از تيمهاي راه يافته به جام جهاني
قطر لقب گرفت .صربستان ،اسپانيا و كرواسي نيز
همزمان با هم صعودشان را جشن گرفتند .تيمهاي
ملي س��وئيس و انگليس ني��ز به عن��وان تيمهاي

نخس��ت گروههاي  Cو  Iبليت قطر را رزرو كردند.
هلند آخرين تيم اروپايي بود كه س��هميه مستقيم
را گرفت تا بعد از يك دوره غيبت ،اللههاي نارنجي
در جامجهاني حضور داش��ته باشند .تيم دوازدهم
آرژانتين بود .آلبيسلسته بعد از برزيل يكي از چهار
سهميه امريكاي جنوبي را از آن خود كرد.

