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چرا تیم ملی ایران به انگلیس 
باخت؟ حاال دیگر این سوال مهم 
نیست. حاال فقط مهم این است 
که تیم ملی روبه روی ولز نمایش 
خوبی داشته باشــد و بتواند به 
خوبی بــه تورنمنــت برگردد. 
ایران باید روحیــه اش را حفظ 
کند و ناامید نشود. تنها راه پیش 
روی تیم ملی برای برنده شدن، 
تکرار نکردن اشتباه های دیدار 
با انگلیس اســت. اگر کی روش 
این اشتباه ها را تکرار نکند، تیم 
ملی شانس خوبی برای موفقیت 
خواهد داشت. هنوز دو مسابقه 
دست نخورده باقی مانده و تیم 
ملی هنوز پتانسیل عبور از این 

مرحله را دارد.

با دفاع تازه
اولین ســوال بزرگ درباره بازی 
با انگلیــس، حضور روزبه چشــمی 
در ترکیب اصلی اســت. چــرا روزبه 
ناگهان به ترکیب اصلی اضافه شــد؟ 
چرا بازیکنی که در دو فصل گذشــته 
در خط هافبک اســتقالل به میدان 
رفته، ناگهان مدافــع میانی تیم ملی 
شد؟ حقیقت آن است که بدون هیچ 
شک و تردیدی، روزبه یکی از عوامل 
بسیار موثر شکست ایران در این نبرد 
بود. بازیکنی که یارگیر مستقیم هری 

مگوایر روی کرنرها به شمار می رفت اما 
سه بار متوالی روبه روی مگوایر اشتباه 
کرد. یک بار صحنه ای مشــکوک به 
پنالتــی رخ داد، یک بار تــوپ به تیر 
دروازه برخورد کرد و یک بار دیگر نیز 
پاس گل به ساکا از راه رسید. نمایش 
تیم ملی در این جــدال افتضاح بود و 
روزبه یکی از دالیل مهــم این ماجرا 
به شــمار می رفت. روزبه روی صحنه 
گل سوم نیز بسیار بد عمل کرد تا یکی 
از بدترین روزهــای دوران فوتبالش 
را ســپری کند. حاال انتظــار می رود 
روبه روی ولز، بازیکن دیگری به جای 

او در قلب دفاع قرار بگیرد.

شوک بیرو
مصدومیت زودهنــگام بیرو نیز 
شــوک بزرگی به تیم ملی ایران بود. 
بیرو در هر سه بازی قبلی جام جهانی 
در ترکیب تیم ملی قرار داشت اما این 
بار تنهــا دقایقی بعد از شــروع بازی 
آســیب دید و نتوانســت تیم ملی را 
همراهی کند. از دست دادن گلر اول 
تیم ملی، یک ضربه روحی بزرگ برای 
این تیم بود. سیدحسین حسینی نیز 
به جای او وارد زمین شــد و نتوانست 
ســیو خاصی در جریان بــازی انجام 
بدهد. البته سیدحســین مقصر این 
وضعیت نبود و روی بیشــتر گل ها، 
اصال نقش بدی ایفا نکرد. با این حال 
از دست دادن ستاره ای مثل بیرانوند، 
چیزی شبیه یک ضربه برای تیم ملی 

بود و ایران را در شرایط ناخوشایندی 
قرار داد. حاال دوباره سیدحسین درون 
دروازه می  ایستد. این بار تیم ملی نباید 
با اشتباه های دوباره، کار را برای گلرش 

سخت کند.

دفاع سه نفره، 
تصمیمی که جواب نداد

عجیب ترین تصمیم کی روش، به 
زمین فرســتادن تیم ملی با سه دفاع 
بود. جالــب اینکه تیم ملــی تا امروز 
حتی یک بــار هم با ایــن روش بازی 
نکرده بود. این روش نیاز به هماهنگی 
بسیار زیادی دارد و بازیکنان تیم اصال 
نمی توانستند خودشان را در زمین پیدا 
کنند. ناهماهنگی شدید خط دفاعی 
تیم ملی کامال محسوس بود و زمینه 
را برای فروپاشــی روحی تیم فراهم 
کرد. این حقیقت را هــم از یاد نبریم 
که اساسا تیم های کارلوس کی روش 

بعد از خوردن گل، شدیدا دچار افت 
روحی می شوند و نمی توانند به خوبی 
به زمین مسابقه برگردند. این ویژگی 
قبال هم در بازی های زیادی برای این 
تیم دردسرساز شده بود. معضلی که 
معلوم نیســت چه زمانی در این تیم 
برطرف خواهد شد. انتظار می رود تیم 
ملی امروز با دفاع چهار نفره روبه روی 

ولز قرار بگیرد. 

سعید عزت، 
یک جای خالی بزرگ

تصمیم عجیب دیگری که کارلوس 
کی روش گرفت، قرار دادن ســعید 
عزت اللهی روی نیمکت تیم ملی بود. 
او در تصمیمی حیرت آور، علی کریمی 
را از ابتدا در ترکیب قرار دارد. بازیکنی 
که در دو سال گذشته هرگز در تیم ملی 
بازی نکرده بود. سعید در نیمه دوم وارد 

زمین مسابقه شد و با حضورش شرایط 
بهتری برای تیم ملــی ایران به وجود 
آورد. حاال دیگر کی روش متوجه شد 
که نباید در چنین بخشــی از زمین، 
دســت به چنین ریسک بزرگی بزند. 
سعید عزت، یک ستاره برای تیم ملی 
ایران اســت و هر وقت که در ترکیب 
اصلی بــازی کرده، یک ســروگردن 
باالتر از نفرات دیگر بوده است. غیبت 
او یک اشتباه نابخشودنی فنی از سوی 

کارلوس کی روش به شمار می رفت.

فاجعه جهانبخش 
و بازگشت با سردار

میدکننده تریــن  ا ز نا یکــی ا
ســتاره های ایــران در ایــن نبرد، 
جهانبخش بود. بازیکنی که نشان داد 
به لحاظ فنی، اصال قابل اعتماد نیست. 
او در نیمه اول صاحب موقعیت خوبی 

شد اما توپ را به شکل ناامیدکننده ای 
به بیرون زد تا نشــان بدهد که اصال 
قابل اعتماد نیســت. جهانبخش در 
خط حمله ایران اصال خــوب نبود و 
در نیمه دوم هم تعویض شــد. با ورود 
ســردار تیم ملی اوضاع بهتری پیدا 
کرد و بــه خصوص در فــاز هجومی، 
بهتر و بهتر شــد. بدون شک در بازی 
دوم باید ســردار آزمــون از ابتدا در 
ترکیب تیم ملی قرار بگیرد. دیگر هیچ 
دلیلی برای نیمکت نشینی این ستاره 
در تیــم ملی وجود نخواهد داشــت. 
نیمکت نشینی ســردار در این بازی، 
یک اشتباه فنی بزرگ دیگر از سوی 
کی روش بود. اشــتباهی که نیمکت 
تیم ملی را پرستاره و ترکیب اصلی را 
خلع سالح کرد. این تصمیمی بود که 
دیگر به هیچ قیمتی نباید در تیم ملی 

تکرار شود.
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کی روش: 
 بازي با بزرگان

مثل پلي استيشن نيست
کارلوس کي روش که در تمرین روز سه شنبه 
تیم ملي حضور نداشت، روز گذشته به تمرین آمد 
و در حاشیه تمرینات گفت وگویي با خبرنگاران 
انجــام داد. او صحبت هایــش را این چنین آغاز 
کرد:»به خاطر حمایت های شــما مجددا تشکر 
می کنم. ما هیچ وقت دوست نداریم داخل زمین 
باشــیم وقتی نمی توانیم برای هواداران افتخار 
کســب کنیم. نتیجه ای که به دست آمد، باعث 
می شــود ما از آن یاد بگیریم.« او در ادامه عنوان 
داشــت:»ما مقابل تیمی قــرار گرفتیم که یکی 
از نامزدهای کسب جام اســت. با رفتار مناسب 
و یک روند مناســب روحی و ذهنی، باید درون 
زمین باشیم و خودمان باشــیم. طی پیامی که 
فرستادم، بازیکنان تیم ملی دشمنان ما نیستند. 
به کســانی که می خواهند بازیکنان را تبدیل به 
دشمنان کشور کنند، می خواهم تبریک بگویم 
چون کارشــان را درســت انجام دادند. مطمئن 
هســتم که اکثر مردم می دانند که این بازیکنان 
در طی ســال های طوالنی باعث شادی و افتخار 

مردم شدند.«

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان 
کرد:»من می خواهم این ایــده که بازیکنان تیم 
ملی، دشمنان ما هستند را تخریب کنم و بگویم که 
دشمنان ما کسانی هستند که تالش کردند تمرکز 
ما را بر هم بزنند. کســانی که فکر می کنند انجام 
بازی جام جهانی مقابل تیم های انگلیس، پرتغال و 
تیم های این گونه مثل بازی در پلی استیشن است، 
باید بگویم که این مسئولیت بزرگی روی دوش ما 
است. به افرادی که این کار را انجام دادند، تبریک 

می گویم و باید از خودشان خوشحال باشند.« 
کي روش در پایان با انتقاد از یک رسانه مطرح 
کشور گفت: نمی توانم صحبت هایم را تمام کنم 
بدون اینکه به این رســانه تبریک بگویم. شــما 
کارتان را خوب انجام دادید چون ترکیب را صبح 
اول وقت قبل از آغاز بازی اعالم کردید. این به ما 
کمک می کند که می دانیم یک نفر داخل تیم است 
که با شما صحبت می کند. همه رسانه های ایرانی 
اینجا هستند و شــما این کار را انجام دادید. شما 

یک قهرمان بزرگ هستید.« 
    

شادي در تمرين با شجاع
شکست سنگین 6 بر دو مقابل انگلیس همراه با 
مصدومیت بیرانوند، باعث شد که روحیه تیم ملي 
ایران بسیار ضعیف شود. ملي پوشان ایران در هر 
نیمه بازي با انگلیس سه گل دریافت کردند و با وجود 
اینکه نیمه دوم بهتر بودند، باز هم نتیجه نهایي آنها 
را با حال بد راهي رختکن کرد. موضوعي که بعد از 
سوت پایان بازي تمام نشد و به تمرینات تیم ملي 
هم کشیده شــد. در این بین شجاع خلیل زاده در 
آخرین تمرین تیم ملي، سعي در برگرداندن روحیه 
هم تیمي هایش داشت. تصاویري از شجاع منتشر 
شده که او را در حال شــوخي و خنده باژائو پسیرو 
مربی تیم ملی نشــان مي دهد تا ســعي کند جو 
سنگین تمرینات را کمي تغییر داد و انگیزه و نشاط 
را به تیم برگرداند. کي روش هم به نوبه خود سعي در 
ایجاد انگیزه در شاگردانش داشت که با فراموشي 
بازي انگلیس، پرقدرت به دیدار دو حریف بعدي 
خود در بیست ودومین دوره جام بروند. تالش هاي 
خلیل زاده جاي تقدیر دارد اما این ملي پوش ایران 
قدم در راه سختي گذاشته اســت. چراکه باخت 
غیرقابلي که در ورزشگاه خلیفه برابر انگلیس رقم 
خورد، سنگین ترین شکست فوتبال ایران طی 6 
دوره حضور در جام جهانی بوده است. با این وجود 
بهتر است ملي پوشان هم سعي کنند این موضوع را 
فراموش کنند و براي دو بازي بعدي برابر ولز و آمریکا 
با روحیه باال به میدان بروند. کسب نتیجه خوب در 
این دو بازي مي تواند ایران را از این شرایط خارج کند 
و شاید حتي براي نخستین بار شاهد صعود تیم ملي 

از مرحله گروهي جام جهاني باشیم. 

دوحه

آدرنالین

از دست دادن ستاره ای مثل 
بیرانوند، چیزی شبیه یک 

ضربه برای تیم ملی بود و ایران 
را در شرایط ناخوشایندی 

قرار داد. حاال دوباره 
سیدحسین درون دروازه 
می  ایستد. این بار تیم ملی 
نباید با اشتباه های دوباره، 

کار را برای گلرش سخت کند

پنجمین روز از جام جهاني قطر، بســیار جذاب دنبال خواهد شد. جایي که 
بزرگان فوتبال در این جام وارد میدان مي شوند. در ادامه نگاهي داریم به چهار بازي 

که امروز برگزار خواهند شد. 

سوئیس-کامرون )13:30(
اولین بازی امروز، بین دو مربی جذاب شــکل خواهد گرفت. دو بازیکن که در 
همین تیم های ملی درخشیده اند. مورات یاکین در خط دفاعی سوئیس و ریگوبرت 
سانگ در خط حمله کامرون سال های زیادی به میدان رفته اند. این اولین تقابل 
تاریخ دو کشور محسوب می شود. این پنجمین جام جهانی متوالی و دوازدهمین 
تورنمنت سوئیس به شمار می رود. این تیم در هر پنج تجربه اخیرش در جام جهانی 
بازی اول را بدون شکست پشت سر گذاشته است. تنها سه کشور اروپایی در چهار 
تورنمنت اخیر همیشه از دور گروهی صعود کرده اند و سوئیس یکی از این تیم ها 

به شمار می رود. کامرون بعد از یک دوره غیبت به جام جهانی برگشته است. تیمی 
که بعد از جام جهانی 90 ایتالیا، دیگر هرگز نتوانسته از گروهش در این تورنمنت 

صعود کند.

اروگوئه-کره جنوبی )16:30(
اروگوئه و کره جنوبی برای ســومین بار در جام جهانی به میدان می روند و هر 
دو بازی قبلی با برد اروگوئه به پایان رسیده است. اروگوئه در 6 تقابل از هشت بازی 
اخیرش در جام جهانی برنده بوده اســت. این تیم در جام جهانی قبلی چهار برد 
به دست آورد که با رکوردش در جام جهانی 1930 برابری می کند. این تیم اما در 
هفت شروع اخیرش در جام جهانی فقط یک بار برنده از زمین مسابقه خارج شده 
است. آماری که این تیم را نگران نبرد حساس با کره جنوبی خواهد کرد. یک شروع 
بد می تواند این تیم پرستاره را وارد یک بحران پیچیده کند. تیمی که هم میانگین 

سنی باالیی دارد و هم در عین حال نفرات تازه واردی در ترکیبش دیده می  شوند.

پرتغال-غنا )19:30(
جام جهانی برای لئو مسی، اصال خوب شروع نشد و حاال نوبت رونالدو است که در 
این تورنمنت به میدان برود. کریس و تیمش امروز روبه روی تیم مرموز غنا به میدان 

می روند. تیمی که به سختی راهی جام جهانی شــده و حاال کار دشواری در قطر 
خواهد داشت. این جام برای کریس اهمیت زیادی دارد. او به تازگی از تیمش جدا 
شده و بعد از ترک رسمی یونایتد، به هیچ چیز به اندازه درخشیدن در جام جهانی 
فکر نمی کند. کریس کوهی از انگیزه است که رقابت های این دوره جام جهانی را 

در اوج اعتماد به نفس کلید بزند.

برزیل-صربستان )22:30(
پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی امروز رسما این مسابقه ها را شروع خواهد 
کرد. تیمی که امیدوار است بعد از 20 سال دوباره روی سکوی اول دنیا قرار بگیرد. 
برزیل تیمی پرستاره و درخشان اســت. تیمی که همیشه می تواند با ستاره های 
پرشــمارش در خط حمله چشــم ها را خیره کند. برزیل با این کیفیت، جام را با 
امیدواری زیادی شــروع خواهد کرد. خیلی ها باور دارند که این آخرین شانس 
تیته برای بردن جام قهرمانی با برزیل اســت. اگر او بتواند تیم را قهرمان کند، در 
مســیر جاودانگی قدم برمی دارد. در غیر این صورت شاید برکناری او اصال دور از 
ذهن نباشد. این سومین جام جهانی صربستان، بعد از انتخاب این نام برای کشور 
بدون هیچ پیشوند و پسوندی است. آنها امیدوارند با مثلث رویایی خط حمله در 

این تورنمنت نتیجه بگیرند.

نگاهی به چهار مسابقه امروز جام جهانی

اژدها وارد می شود!

چهره به چهره

شکست خوردن آرژانتین روبه روی عربستان، به یکی از 
بزرگ ترین شگفتی های تاریخ جام جهانی بدل شد. نتیجه  ای 
که موجب شد در عربســتان، تعطیل رســمی اعالم شود. 
این شکســت برای فوتبال آرژانتین، تکان دهنده بود اما این 
نتیجه بدون شک حسرت بزرگی نیز روی دوش فوتبال ایران 
گذاشت. اگر مســی و رفقا به خاطر باخت به رنار خودشان را 
سرزنش می کردند، فوتبال ایران نیز باید در این حسرت بزرگ 
شناور شود که شــانس جذب هروه رنار را به عنوان سرمربی 

داشته اما این شانس را به راحتی از دست داده است.
شاهکار تاکتیکی. این اسمی است که می شود روی برتری 
عربستان بر آرژانتین گذاشت. تیمی که در همان 10 دقیقه 
اول از حریف گل خــورد اما برخالف تیم ملــی ایران دچار 
فروپاشی روحی نشد. عربستان بین دو نیمه، همه چیز را در 
مورد آرژانتین شناخت و در 45 دقیقه دوم، دست به یک کار 
بزرگ زد. دو گل تماشایی، آرژانتین را به گوشه رینگ کشاند 
و بزرگ ترین برد تاریخ عربستان در جام جهانی به دست آمد. 
مرد اول این برد بزرگ، بدون شک هروه رنار بود. ستاره ای که 
قبال در مراکش و ساحل عاج، هنر مربیگری اش را نشان داد و 

بعد از کارلوس کی روش، در یک قدمی پیوستن به تیم ملی 
ایران قرار داشت. فوتبال ایران با رنار به توافق رسیده بود و به 
نظر می رسید همه چیز در حال انجام شدن است. با این وجود 
رنار از تیم ملی دو ماه زمان خواست تا در پایان جام ملت های 
آفریقا از مراکش جدا شود و فدراسیون وقت که اتفاقا همین 
حاال هم دوباره روی کار آمده به شــکل اعجــاب آوری قید 

این مربی را زد. فوتبال ایران، امضای قرارداد با 
همچنــان در 
حــال ضربــه 

خــوردن از این 
تصمیم فاجعه بار است. در واقع به 

نظر می رسد این تصمیم بد، سرمنشــا همه اتفاق های تلخ 
این روزهای فوتبال ایران باشد. رنار دقیقا همان کسی بود که 
فوتبال ایران به او نیاز داشت. یک مربی مقتدر و منضبط که به 
لحاظ فنی، فوق العاده است. مردی که نه لجبازی می کند، نه 
ترکیب عجیب و غریب می چیند، نه نفرات اصلی را به نیمکت 
می برد و نه با تصمیم های بد، ایده های عجیبش را در تیم ملی 
آزمایش می کند. او یک مربی پرانگیزه است که با هیچ کس سر 
جنگ ندارد. او تیمش را با قدرت از دور گروهی به جام جهانی 
رسانده و جای کسی را روی نیمکت تیم به شکل عجوالنه ای 

غصب نکرده است. او اصل جنس 
اســت. یک مربی بسیار بزرگ 
که حاال توانسته خوشبختی را 

به فوتبال عربستان هدیه کند.
رنار می توانست امروز روی 

نیمکت تیم ملی باشد و ایران را در مسیر بردهای بزرگ قرار 
بدهد. رنار می توانست روی نیمکت ایران، نفس عربستان را 
بگیرد. فدراسیون مهدی تاج اما به بهانه دو ماه 
تعویق، حاضر به جذب این مربی نشد. آن 
هم در حالی که این تیم در آن مدت فقط 
یک اردوی تدارکاتی داشت و سرنوشت 
آن اردو نیز اصال برای 
تیم ملــی مهم 
نبود. این اشتباه 
وحشتناک، تاوان 
ســنگینی داشت. 
فدراسیون بعد از آن اتفاق به سراغ 
مارک ویلموتس رفت و در یک قدمی 
حذف از مقدماتی جام جهانی قرار 
گرفت. مساله فقط این نبود. ایران 
به خاطر جذب این مربی و در نهایت 
فســخ قرارداد او، جریمه بســیار 
سنگینی داد. رقمی وحشتناک که 
باید صرف توسعه فوتبال می شد. 
ما به جای آن که آینــده را با رنار 

بخریم، آینده را به ویلموتس فروختیــم. البته فوتبال ایران 
راه نجاتش را از ایــن برزخ پیدا کرد و با دراگان اســکوچیچ 
به هر قیمتی خــودش را به جام جهانی رســاند اما ناگهان 
سرمربی اش را تغییر داد و با آشفتگی محض به جام جهانی 
رسید. کنایه آمیز اســت که همزمان با بدترین نتیجه تاریخ 
ایران در جام جهانی، عربســتان بهترین برد همه تاریخش 
را به دست آورده است. آنها با یک انتخاب درست، راه را پیدا 
کردند و تیم ملی ایران خودش را به بن بســت کشاند. جالب 
اینکه مسببان فاجعه ویلموتس، دوباره با سالم و صلوات به 
فدراسیون برگشتند و حاال زمینه را برای تحقیر فوتبال ایران 
فراهم کردند. این یک شکست تاریخی برای فوتبال ایران بود 
که نشان داد هرگز نمی توان با مدیریت افتضاح، نتایج خوبی 

به دست آورد.
فوتبال ایران در همه ابعاد، به هوای تازه نیاز دارد. به مدیرانی 
که قراردادهای بــد نمی بندند و فوتبال را بــا چالش روبه رو 
نمی کنند، به مربیانی که پرانگیزه تر هستند و برای گرفتن جای 
دیگران روی نیمکت عطش ندارند. و البته به بازیکنانی که کمی 
مسئولیت پذیرتر باشند. با این روند نمی توان به جایی رسید. 
ما یک بار فرصت جذب رنار را از دست دادیم و نه تنها خودمان 
را تضعیف کردیم، که زمینه را برای قدرتنمایی عربستان نیز 
فراهم آوردیم. حاال باید به این سوال بزرگ فکر کرد 
که چه راهی برای برون رفــت از وضعیت فعلی 
وجود دارد. شاید جذب یک مربی در قواره های 
رنار، اولین قدم باشد. مردی که فوتبال عربستان 

را بعد از سال ها، احیا کرده است.

هروه رنار، جواهری که از دست دادیم

مسی باخت، ما بيشتر!

اتفاق روز

ایران و ولز؛ تیم ملی و فرصتی برای بازگشت

لطفا تکرار نکن!

آریا طاري 


