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دور برگشــت آخریــن مرحله از 
انتخابی جــام جهانی بــرای فوتبال 
ایران، از فردا آغاز خواهد شد. تیم ملی 
از مجموع 15 امتیاز دور رفت، 13 امتیاز 
به دســت آورده و در بهترین شرایط 
ممکن برای صعود قرار دارد. با این حال 
پسران اسکوچیچ تحت هیچ شرایطی 
نمی تواننــد در پایان مســابقه فردا با 

سوریه، جشــن صعود به جام جهاني 
را برپا کنند. اگر ایران در این مســابقه 
برنده باشــد، 16 امتیازی می شود و 
صدرنشینی اش را در پایان این هفته نیز 
مسجل می کند. در این شرایط، »سه 
احتمال« برای تعییــن میزان فاصله 
تیم ملی با تیم هــای تعقیب کننده در 
خارج از منطقه صعــود وجود خواهد 
داشــت. اگر لبنان برنده نبرد با امارات 
باشد، فاصله تیم ملی با تیم سوم جدول 

همچنان روی عدد »8« باقی خواهد 
ماند. اگر لبنان نتواند امارات را شکست 
بدهد و عراق روبــه روی کره جنوبی 
برنده باشد، فاصله تیم ملی با تیم سوم 
جدول گروه به عدد »9« می رسد. اگر 
هم عراق نتواند کره جنوبی را شکست 
بدهد و امارات در مسابقه با لبنان برنده 
باشد، تیم ملی صاحب فاصله ای »10 
امتیازي« با تیم ســوم جدول خواهد 
داشت. در چنین شــرایطی طبیعی 

است که هیچ نتیجه ای در پایان مسابقه 
فردا، صعود ایــران را قطعی نمی کند. 
پس فرضیه جشــن صعــود در پایان 
هفته ششم به طور کلی منتفی خواهد 
شد. با این حال اگر تیم ملی برنده دیدار 
حساس این هفته با سوریه باشد، عمال 
99 درصد صعودش را حتمی کرده و 
فقط برای قطعی کردن این صعود روی 
کاغذ به سراغ نبرد بعدی خواهد رفت. 
به نظر می رسد با شکست دادن سوریه، 

آخرین مانع هم از مسیر رسیدن ایران 
به جام جهانی برداشته خواهد شد.

بعد از روبه رو شــدن با سوری ها، 
عراق حریف تیم ملی ایــران خواهد 
شد. تیم اسکوچیچ این شانس را دارد 
که با شکســت دادن عراق در مسابقه 
هفته هفتم، رســما به جمع تیم های 
راه یافته به جام جهانــی 2022 قطر 
قرار بگیرد. فهرستی که فعال تیم هایی 
مثل دانمارک، آلمــان، برزیل و البته 
خود قطر در آن دیده می شــوند. اگر 
ایران بتواند عراق را دبل کند و شکست 
دیگری را بــراي این تیم رقــم بزند، 
در جدول »19 امتیازی« می شــود. 
در این صورت عراقی هــا حتی اگر در 
دیدار هفته ششم توانسته باشند کره 
جنوبــی را هم شکســت بدهند، »7 
امتیازی« باقی می مانند و عمال شانسی 
برای گرفتن ایران در جدول نخواهند 
داشت. در چنین شــرایطی، عراق هم 
در کنار ســوریه از فهرست تیم های 
تعقیب کننده ایران خارج می شــود. 
اگر نتیجه دیدار ایران و عراق، برد تیم 
اسکوچیچ باشد، آن وقت امارات حتی 
با دو برد متوالی در هفته های ششــم 
و هفتم مقابل لبنان و ســوریه، باز هم 
نمی تواند خودش را به تیم ملی ایران 
برســاند. پس در صورت رسیدن تیم 
ملی به دو برد دیگر در این گروه، عمال 
سه تیم عراق، امارات و سوریه از جریان 
رقابت برای رسیدن به تیم ملی خارج 
می شــوند و فقط ســه تیم در جدول 
مســابقات می توانند خودشــان را به 
ایران برسانند. در صورت کسب 6 امتیاز 
برای تیم ملی  در دو دیدار بعدی، صعود 
به جام جهانی فقــط در حالتی قطعی 
نمی شود که لبنان در دو جدال پیاپی، 
امارات و کره جنوبی را برده باشد. اتفاقی 
که کمی دور از ذهن به نظر می رســد. 
در نتیجه اگر تیم ملی ســوریه و عراق 

را ببرد و لبنان در یکی از دو دیدار پیش 
رو امتیاز بدهد، جشن صعود ایران در 
پایان هفته هفتم در استادیوم آزادی 
برگزار خواهد شد. پس بهترین راه برای 
رقم زدن یک صعود مقتدرانه، رسیدن 
به پیروزی در این دو مسابقه است. تیم 
ملی در مسابقه رفت با سوریه و عراق، 
برتری اش را نسبت به این دو تیم نشان 
داده است. بدون تردید این تیم قدرت 
الزم برای کنار زدن این دو رقیب و رقم 
زدن یک صعود بسیار زودهنگام به جام 

جهانی را دارد.
بازی با تیم ملی عراق، می تواند یک 
فرصت بسیار خاص برای فوتبال ایران 
باشد. فرصتی نه فقط برای صعود، بلکه 
برای جشــن گرفتن صعود با حضور 
هوادارهای تیم ملی. چه بهتر که در روز 
انجام آن مسابقه، بانوان هم در آزادی 
باشند تا جشــن فوتبال ایران کامل تر 
شود. تیم اسکوچیچ تا اینجا کارش را به 
خوبی انجام داده و حاال دو برد دیگر، این 
تیم را زودتر از همیشه به جام جهانی 
می رســاند. با این نفرات و این نتایج، 
ســقف آرزوهای این تیم باید حتی از 
رسیدن به جام جهانی هم بلندتر باشد.

نگاهی به احتماالت صعود ایران به جام جهانی 2022

99.9 درصد مسافر قطر! 

چهرهبهچهره

اگر بعد از شکست روبه روی عراق در مرحله قبلی تصور می کردیم برای رسیدن به دور نهایی مرحله انتخابی جام 
جهانی »معجزه« می خواهیم، حاال دیگر باید باور کنیم که فقط و فقط یک معجزه مهیب می تواند سد راه صعودمان به جام 
جهانی 2022 شود. ایران بخش مهمی از مسیر صعود را طی کرده اما این به معنای پایان ماموریت ملی پوش ها نیست. باید 
باور کنیم که در فوتبال، معجزه ها همیشه وجود دارند و باید تا آخرین نفس به مبارزه برای صعود مقتدرانه به جام جهانی 

ادامه بدهیم.

از آخرین بار که ســوریه توانسته دروازه تیم 
ملی ایران را باز کند، چهار سال سپری شده است. 
ایران در 29 تقابل با این رقیب، 17 بار طعم برد را 
چشیده و فقط یک بار شکست خورده است. به 
لحاظ آماری، تیم ملی ایران برتری محسوسی 
نســبت به این رقیب دارد. تیــم ملی حاال برای 
چهارمین بــرد متوالی اش روبه روی ســوریه و 
سومین بردش در دوران اســکوچیچ روبه روی 

این تیم آماده می شود.
اولین گل

اولیــن برخــورد تاریخ ایــران و ســوریه، 
اردیبهشت ســال 52 در استادیوم امجدیه رقم 
خورد. مسابقه ای در جریان رقابت های انتخابی 
جام جهانی 1974 که تا دقایق پایانی بدون گل 
دنبال می شد و سرانجام با یک گل به سود تیم ملی 
ایران به پایان رسید. اکبر کارگرجم، تنها گل زن 
آن مسابقه به شــمار می رفت. مردی که حاال به 
عنوان زننده اولین گل در تاریخ رقابت های تیم 

ملی با سوریه شناخته می شود.
اولین و آخرین شکست

سوری ها در طول تاریخ فقط یک بار موفق به 
شکســت دادن تیم ملی ایران شده اند. در دیدار 
برگشــت انتخابی جام جهانی 1974، دو تیم 
بار دیگر در تهران به مصــاف هم رفتند و این بار 
سوریه با یک گل زودهنگام از تیم ملی پیش افتاد. 
تالش ایران برای زدن گل مساوی تا آخر مسابقه 
بی سرانجام بود و سوری ها موفق به شکست دادن 
تیم ملی شــدند. جالب اینکه این نتیجه دیگر 
هیچ وقت در تاریخ نبردهای دو کشور تکرار نشده 
است. در زمان رقم خوردن تنها برد تاریخ سوریه 
روبه روی ایران، هیچ کدام از ستاره های فعلی تیم 

اسکوچیچ هنوز متولد نشده بودند.
عشق در دمشق

سه سال بعد از آن شکســت، تیم ملی ایران 
انتقامــش را گرفت و این بــار در مقدماتی جام 
جهانی 78 در دمشق حریفش را با تنها گل علی 

پروین شکســت داد. جالب اینکه این سومین 
بازی پیاپی دو تیم بود کــه با نتیجه یک بر صفر 
به پایان می رســید. تیم ملی سوریه در مسابقه 
برگشت که در شیراز برگزار می شد شرکت نکرد 
و در نهایت سه بر صفر بازنده اعالم شد. این تنها 
مسابقه تاریخ دو کشور بود که سرنوشتش به رای 

انضباطی کشیده شد.
تساوی غیرمنتظره

یکی از اولین مســابقه هاي بسیار حساس 
تیم ملی ایران و سوریه در جریان جام ملت های 
1980 انجام شد. جایی که دو تیم در یک گروه 
مشترک قرار داشتند و در همان مسابقه اول به 
مصاف هم رفتند. این نبرد در نهایت با تســاوی 
بدون گل به پایان رســید. جالــب اینکه در 21 
برخورد اول دو تیم، فقط همین مســابقه هیچ 
گلی نداشته است. حتی با وجود توقف روبه روی 
ســوریه، ایران در نهایت صدرنشین این گروه از 

مسابقات شد.
شکار با شهریار

دو تیم در مرحله مقدماتی جام جهانی 1998 
فرانســه نیز به هم برخورد کردند. در این گروه 
چهار تیمی، فقط یک تیم می توانست خودش را 
به مرحله بعدی رقابت ها برساند. تیم ملی کارش 
را در این گروه با زدن 17 گل به مالدیو شروع کرد 
و در مسابقه دوم، هفت گل به قرقیزستان زد تا 
به حریفی بسیار ترســناک برای سوریه تبدیل 
شود. در نبرد ســوم اما از این خبرها نبود و ایران 
به سختی با تک گل علی دایی، سوریه را شکست 
داد. دو تیم در جدال برگشت، آخرین نبرد گروه 
را هم برگزار کردند. قبل از این مسابقه، ایران سه 
امتیاز بیشتر از سوریه داشت و به خاطر تفاضل 
گل به مراتب بهتر، صعودش عمال قطعی به نظر 
می رسید. آن جدال در استادیوم آزادی با تساوی 
دو-دو به پایان رسید. شاهرودی و منصوریان آن 
روز گل های ایران را زدند و حریف هم توانست دو 

بار به این گل ها پاسخ بدهد.
فینال باز مثل سهراب

فینال رقابت های قهرمانی غرب آسیا در سال 

2000 هم بین ایران و سوریه انجام شد. فینالی 
که میزبانش شهر امان در کشور اردن بود. ایران 
که در دور گروهی هم با یک گل سوریه را شکست 
داده بود، در مســابقه فینال هم این حریف را با 
نتیجه یک بر صفر از پیش رو برداشت. سهراب 
بختیاری زاده تنها گل آن مســابقه را زد تا ایران 
قهرمانی رقابت های غرب آسیا در سال 2000 را 

به دست بیاورد.
مهمانی پنالتی ها

مالقات بین ایران و ســوریه تنها یک بار به 
پنالتی کشیده شده و این اتفاق به رقابت های 
غرب آسیا در ســال 2002 برمی گردد. دو تیم 
در رده بندی آن دوره مســابقات غرب آســیا 
در دمشــق با هم روبه رو شــدند و این مسابقه 
با تســاوی دو - دو به پایان رسید. کاملی مفرد 
و نیکبخت در آن جدال برای تیــم ملی ایران 
گل زنی کردند. در پنالتی ها این تیم ملی ایران 
بود که موفق شــد حریفش را با نتیجه چهار بر 
دو شکســت بدهد و سکوی ســوم رقابت های 
غرب آسیا را به دست بیاورد. این یکی از معدود 
بردهای تیم ملی در پنالتی ها روبه روی رقبای 

آسیایی بوده است.
برد خردکننده

بهترین پیــروزی تیم ملی ایــران روبه روی 
ســوریه هم در همین رقابت های غرب آسیا به 
دست آمد. جایی که تیم ملی در استادیوم آزادی 
حریف را با نتیجه وحشتناک »هفت بر یک« در 
هم کوبید. این مسابقه 6 گل زن مختلف داشت. 
از علی دایی و محمد نصرتی تا واحدی نیکبخت 
و آرش برهانی که دو بار تــوپ را از خط دروازه 
ســوریه عبور داد و البته علــی کریمی و فرهاد 
مجیدی که توانستند به ســوریه گل بزنند. این 
پرگل ترین نتیجه در تاریخ رقابت های دو تیم و 
یک طرفه ترین برد میان ایران و سوریه محسوب 

می شود.
بردی که واجب بود

تساوی برابر تیم ملی سوریه در مقدماتی جام 
ملت های 2007 موجب رقم خوردن انتقادهای 
زیادی از تیم قلعه نویی شد. در آن مقطع هیچ کس 
انتظار نداشت تیم ملی ایران با همه ستاره هایش 
قادر به شکست حریفی مثل سوریه نباشد. تیم 
ملی ایران که در آزادی سوریه را شکست نداده 

بود، در مسابقه برگشت جبران کرد و در دمشق 
با گل های نکونام و نصرتی دو بر صفر برنده شد 
تا از انتقادها فاصله بگیــرد و به یک قدمی جام 

ملت های آسیا برسد.
تساوی در باتالق

در مقدماتی جــام جهانــی 2018، ایران و 
سوریه در اســتادیومی به مصاف هم رفتند که 
کوچک ترین شباهتی به یک استادیوم فوتبال 
نداشت. ورزشگاهی که به دلیل بارندگی، کامال 
دچار آب گرفتگی شده بود و توپ در آن به حرکت 
درنمی آمد. در مســابقه ای که سوشا مکانی گلر 
اول تیم ملی ایران بود، سوری ها با حربه استادیوم 
عجیب شان موفق شدند از تیم ملی ایران امتیاز 
بگیرند و تیم کارلوس کی روش را متوقف کنند. 
این امتیاز در حالی به دست آمد که این مسابقه 
هرگز در حالت طبیعی و عادی یک بازی فوتبال 

قرار نداشت.
لطف تاریخی به سوریه

تیم کارلوس کی روش که در مســابقه رفت 
سوریه را شکست نداده بود، در جدال برگشت 
هم روبه روی این تیم برنده نشــد. نتیجه این 
مســابقه البته چندان برای تیم ملی مهم نبود. 
چراکه ایران توانســته بود صعودش را به جام 
جهانی قطعی کند. در این نبرد ســوری ها به 
گل اول مسابقه رسیدند اما ایران با دبل سردار 
آزمــون، از حریف جلو افتاد و برتــری اش را تا 
دقایق پایانی حفظ کرد. با این حال گل دقیقه 

93 عمر السوما، یک تساوی بسیار مهم را برای 
سوریه رقم زد. به لطف همین تساوی، آنها راهی 

مسابقه پلی آف صعود به جام جهانی شدند.
یک سوپراستار، یک پدیده

تیــم ملــی ایــران در دوران ویلموتس هم 
روبه روی سوریه قرار گرفت و این تیم را در یک 
دیدار دوســتانه با نتیجه پنج بر یک شکســت 
داد. هت تریک مهدی طارمی و گل زنی اللهیار 
صیادمنش، از نکات جالب این مسابقه بود. حاال 
اللهیار با پیراهن شماره 9 طارمی در فهرست تیم 

ملی ایران دیده می شود.
یک قدم تا رکورد

ایران با اسکوچیچ هم یک مسابقه دوستانه 
با ســوریه برگزار کرد و حریف را با نتیجه سه بر 
صفر شکست داد. گل زنی سردار آزمون در این 
مســابقه، او را به یک قدمی رکورد تبدیل شدن 
به بهترین گل زن این مســابقه رساند. سردار تا 
امروز سه بار دروازه سوری ها را باز کرده و با یک 
گل دیگر، در کنار علی دایی بهترین گل زن این 

نبرد خواهد شد.
زنده با کاپیتان

مســابقه رفت ایــران و ســوریه در مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2022 مسابقه سختی از 
کار درآمد. ســوریه یک نیمه روبه روی تیم ملی 
مقاومت به خرج داد امــا گل جهانبخش همه 
امتیازهای آن جدال را به حساب تیم ملی ایران 

واریز کرد.

نگاهی به همه تقابل های تیم ملی ایران با سوریه

موشک واقعی، موشک کاغذی! 

بازی با تیم ملی عراق، 
می تواند یک فرصت بسیار 

خاص برای فوتبال ایران 
باشد. فرصتی نه فقط برای 

صعود، بلکه برای جشن 
گرفتن صعود با حضور 

هوادارهای تیم ملی. چه 
بهتر که در روز انجام آن 

مسابقه، بانوان هم در آزادی 
باشند تا جشن فوتبال 

ایران کامل تر شود
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نایب قهرماني شهرداري سیرجان در آسیا
طلسم 29 ساله نشكست

مسابقات جام باشگاه هاي فوتبال زنان آسیا 
به پایان رسید. مسابقاتي که براي نخستین بار 
نماینده اي از ایران هــم در آن حضور پیدا کرد 
و این شانس را داشــت که عنوان قهرماني را از 
آن خود کند. تیم فوتبال شــهرداري سیرجان 
با دو پیروزی برابر نماینده بنیادکار ازبکســتان 
و گولوکام هند و 6 امتیاز صدرنشین مسابقات 
بود و با توجه به لغو رقابت هاي گروه شرق آسیا، 
برای قهرمانی تنها به یک تســاوی نیاز داشت. 
آنها با همین هدف در دیدار آخر برابر امان اردن 
صف آرایي کردند اما در نبود زهرا علیزاده ستاره 
تیم خود که به خاطر مصدومیت این بازي را از 
دست داد، دو بر یک شکست خوردند و با تفاضل 
گل برابر امان به علت باخــت در بازی رودررو به 
کار خود پایان بخشیدند و عنوان نایب قهرماني 
مسابقات را به دســت آوردند. مایسا جبارا گل 
اول این دیدار و امــان را دقیقه 44 از روي نقطه 
پنالتي رســاند. او همچنین زمینه ساز گل دوم 
بود و در دقیقه 82 با توپ ربایي به جبرین پاس 
داد و گل دوم امان به ثمر رسید. در وقت هاي تلف 
شده نیمه دوم، بازیکن امان روی شبنم بهشت 
خطا کرد که داور برای سیرجان پنالتی گرفت. 
افسانه چترنور پشت توپ ایستاد و آن را گل کرد. 
اگر شــاگردان مریم جهان نجاتي مي توانستند 
این دیدار را به ســود خود به پایان برســانند و 
جشــن قهرماني بگیرند، یک اتفاق تاریخي را 
هم براي فوتبــال ایران رقــم مي زدند. آخرین 
قهرمانی فوتبال ایران در مســابقاتی با عنوان 
جام باشگاه های آسیا در سال 1371 توسط تیم 
فوتبال مردان پاس تهران به دست آمد و به این 
ترتیب قهرماني شهرداري سیرجان مي توانست 
طلسم 29 ساله را بشکند. عالوه بر نبودن علیزاده، 
باید به هواي باراني ورزشگاه عقبه اردن هم اشاره 
کرد که در نتیجه به دســت آمده بي تاثیر نبوده 
است. در هر حال شهرداري سیرجان نخستین 
تجربه بین المللي خود را پشت سر گذاشت و این 
نایب قهرماني به نوبه خود بسیار ارزشمند است. 
همچنین نماینده ازبکســتان و هند هم با سه 

امتیاز در رتبه های سوم و چهارم جای گرفتند.
    

 اقدام توهين آميز
 عليه فوتبال بانوان ايران

پس از شکست تیم ملی فوتبال زنان اردن 
در رقابت های مقدماتی جــام ملت های زنان 
آســیا در مهر ســال جاری مقابل تیم ایران و 
صعود ملی پوشان ایرانی به مرحله نهایی جام 
ملت های آســیا، حال فدراسیون فوتبال اردن 
در اقدامی توهین آمیز و به دور از رعایت اخالق 
در فضای مجازی اقدام به انتشــار نامه ای کرد 
که در آن از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار 
تحقیق در خصوص جنسیت بازیکنان زن ایرانی 
شد. شاهزاده علی بن حسین رییس فدراسیون 
فوتبال اردن در توئیتی نوشت:»کنفدراسیون 
فوتبال آسیا باید در این زمینه تحقیق و تفحص 
 AFC کند. ما از کمیته پزشــکان مســتقل
می خواهیم که تحقیق شفاف و واضحی درباره 
این بازیکن ایــران و دیگر بازیکنــان این تیم 
داشته باشد به ویژه اینکه تیم ملی فوتبال زنان 

ایران سابقه چنین رفتارهایی را دارد.« 
زهره هراتیــان رییس ایفمــارک در این 
بــاره گفت:»به عنــوان فردی کــه در فضای 
بین الملل فعالیت دارم، بحث تعیین جنسیت 
به صورت روتیــن در کنفدراســیون فوتبال 
آسیا انجام می شــود. تیم ها قبل از اعزام تست 
می شــوند و قطعا بازیکنان نیز تست های خود 
را انجام می دهند اما موضوعی که تمایل دارم 
حقوقدان های ورزشــی به آن ورود کنند، این 
است که آیا چنین درخواست هایی که فقط به 
آن شک دارید، نباید به صورت محرمانه انجام 
شود؟« وي افزود:»چطور چنین نامه هایی سر 
از فضای مجازی درمی آورد؟ آیا االن زمان آن 
فرا نرســیده که کمیته اخالق کنفدراسیون 
فوتبال آســیا ورود کند و از فدراسیون فوتبال 
اردن بخواهــد که چــرا چنین نامــه ای را در 
فضای مجازی منتشــر کرده است؟ اصل کلیه 
مســتندات تیم ملی فوتبال زنان ایران که در 
مرکز مــورد تائید AFC انجام شــده موجود 
است و هر زمان که AFC درخواست کند، آن 

را ارسال خواهیم کرد.« 

ورزشبانوان

آریا رهنورد

آریا طاري 


