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نمایــش تیم ملی ایــران در 
اولین مسابقه اش در جام جهانی، 
باورنکردنــی بود. یــک نمایش 
بســیار ضعیف از تیم ملی که به 
یک شکست بسیار تلخ انجامید. 
ایران در این نبرد اصال شــبیه آن 
تیم همیشگی نبود. تیمی که در 
چند دوره گذشته جام جهانی نفس 
رقبا را می گرفت و اگر هم می باخت، 

به سختی تســلیم می شد. ایران 
در این مسابقه اما شبیه یک تیم 
محلی فوتبال بازی کرد. تیمی که 
اصال آماده نبود و دروازه اش از چپ 
و راست باز شد. این فاجعه بارترین 
شکست تاریخ ایران در جام های 
جهانی بود. نبردی که عمال طعم 

تحقیر را به فوتبال ایران چشاند.
    

نبرد ایران با انگلیس برای تیم ملی 
به بدترین شــکل ممکن شروع شد. 

روی اولین حرکت جدی انگلیسی ها 
و اولین سانتر آنها روی دروازه، علیرضا 
بیرانوند مصدوم شد. علیرضا از ناحیه 
بینی به شــدت آســیب دید و تالش 
زیادی کرد تا به زمین مسابقه برگردد 
اما نتوانست چنین کاری را انجام بدهد 
و سیدحسین حســینی وارد زمین 
مسابقه شد. گلری که تا همین چند 
ماه قبل حضورش در اردوی تیم ملی 
قطعی نبود، ناگهان درون دروازه ایران 

قرار گرفت. 

این اتفاق به یک شوک بزرگ برای 
تیم ملی تبدیل شد اما شوک بزرگ تر، 
ترکیب اولیه تیم کی روش بود. تیمی که 
برای اولین بار در تمام تاریخش با دفاع 
سه نفره بازی می کرد. سه نفره بودن 
دفاع روبه روی حریفی مثل انگلیس، 
نگران کننده بود. کــی روش ترکیب 
اصلی تیم ملی را جارو کرد. او به جای 
استفاده از شجاع و کنعانی در قلب دفاع، 
به سراغ ترکیب سه نفره مجید حسینی، 
مرتضی پورعلی گنجی و روزبه چشمی 
رفت. ترکیبی که تا امــروز هرگز در 
یک بازی فوتبال در هیــچ رده ای در 
کنار هم بازی نکــرده بودند و ترکیب 
ســه نفره خط دفاعی را شکل نداده 
بودند. طبیعی بود که این ترکیب اصال 

هماهنگ نباشد. 
تیم ملــی خیلــی زود گل اول را 
از حریــف خورد و ضربه ســر دیدنی 
بلینگام، کار را برای ایران دشوار کرد. 
گل های بعدی نیز با سرعت نور از راه 
رسیدند و تیم آشفته و پریشان ایران در 
نهایت نیمه اول را با خوردن سه گل به 

پایان رساند. 
این نیمه یک فاجعه تمام عیار برای 
فوتبال ایــران بود. تیمــی که تعداد 
بی شماری هافبک داشت و به بازیکنی 
مثل علی کریمی بعد از دو سال غیبت، 

به صورت ثابت بازی داده بود. 
اتفاق عجیــب دیگر ایــن نیمه، 
نیمکت نشینی سعید عزت اللهی بود. 
بازیکنی که همیشه در تیم ملی کلیدی 
بوده و بازی نکردنش به شدت در تیم 
احساس می شد. سعید در نیمه دوم به 
زمین آمد و شرایط ایران کمی بهتر شد. 
تیم ملی گل چهارم را هم خورد اما 
با ضربه دیدنــی مهدی طارمی به گل 

رسید تا یکی از گل های خورده حریف 
را جبران کرده باشــد. دو گل دیگر اما 
از سوی دو بازیکن تازه وارد سه شیرها 
یعنی گریلیش و رشفورد کار را دشوار 
کرد. ایران گل ششــم را هــم خورد و 
حتی پنالتی طارمی، چیزی را عوض 
نکرد. تیم ملی در نیمه دوم کمی بهتر 
شده بود اما این موضوع نتوانست تاثیر 

مثبتی داشته باشد.
این وحشتناک ترین شکست ایران 
در تاریخ جام های جهانــی بود. حاال 
شاید مشخص شد که تغییر سرمربی 
در آستانه جام چه تاثیرات تلخی دارد. 
این همان تیمی اســت که می گفتند 
باید مربی اش برکنار شود تا با کی روش 
به جام برود و تحقیر نشود اما در همان 
اولین بازی به شدت تحقیر شد. حاال 
بازیکنانی کــه برای برکنــار کردن 
اسکوچیچ اتحاد تشکیل دادند، باید 
پاسخگوی وضعیت موجود باشند. حاال 
بازیکنانی که برای تغییر فدراسیون و 
آمدن کی روش هر کاری کردند، باید 
پاسخگو باشند. حاال نفراتی که خارج 
از فوتبال برای این تیم تصمیم گرفتند، 

باید پاسخ بدهند.
 این شرایط اصال پذیرفتنی به نظر 
نمی رسد. این شکســت تلخ نتیجه 
مستقیم دخالت دیگران در فوتبال و 
تصمیم های مصلحتی است که فقط به 
تیم ملی لطمه می زند. تصمیم هایی که 
تیم ملی را به گوشه رینگ بردند و کاری 
کردند که تیم ملی این فضای اسفبار و 

تلخ را پشت سر بگذارد.
جام هنوز تمام نشده اما حتی اگر 
اوضاع تیم ملی بهتر شــود، نمی توان 
این شکست تلخ و نفرینی را از یاد برد. 
این نتیجه برای همیشه روی پیشانی 

فوتبال ایران باقی خواهد ماند.  این یک 
داغ بزرگ برای فوتبال ایران است. یک 
تیم بی نظم و به هم ریخته که در زمین 
هیچ حرفی برای گفتن نداشت. تیمی 
که اصال آماده نبــود و هر لحظه آماده 
فروپاشی به نظر می رسید. تیمی که از 
همین حاال در یک قدمی حذف شدن 
از جام جهانی قــرار گرفته و با این فرم 
احتماال در پایان بازی دوم از جام کنار 
می رود تا ضعیف ترین نتیجه تاریخش 
در جام را پشت سر بگذارد. همه چیز 
در مورد این جام برای ایران تلخ به نظر 

می رسد.
این بازي در کنــار نتیجه تلخش، 
اتفاقــات دیگري هم داشــت. طبق 
شــنیده ها، بخش عمــده واکنش 
هواداران زماني بود که بازیکنان ایران 
ســرود نخواندند و با تشویق هواداران 
روبه رو شــدند. البته این تشویق ها در 
جریان بازي شامل حال علي کریمي 
و سردار آزمون هم شد. مهدي ترابي 
و وحید امیري اما در زمان گرم کردن 
با واکنش هاي منفي روبه رو شــدند 
تا کماکان مورد غضــب هواداران قرار 

داشته باشند.
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مارادونا، بهتر از مسي با جام
تیم ملــي آرژانتیــن در حالي امــروز برابر 
عربستان به میدان مي رود که لیونل مسي، ستاره 
آرژانتیني هــا آرزو دارد در آخرین جام جهاني، 
کاپ قهرماني را باالي سر ببرد و این افتخار را به 
کارنامه اش اضافه کند. در این دوره از مسابقات، 
آلبي سلســته یکي از مدعي هاي قهرماني به 
حساب مي آید و مســي هم که حسابي آماده و 
روي فرم قرار دارد، مي خواهد تمام تالشــش را 
به کار ببرد تا تیمش را روي ســکوي قهرماني 
ببیند. در همین راستا خورخه بوروچاگا، زننده 
یکی از سه گل آرژانتین به آلمان در فینال جام 
جهانی 1986، در گفت وگویي که با آاس داشت، 
به بیان شــرایط آرژانتین پرداخت:»صادقانه 
بگویم که شرایط تیم ملی آرژانتین واقعا خوب 
اســت و همه هیجان زده ایم. تیم انگیزه باالیی 
دارد و لیونل مســی هم در شرایط خوبی است. 
بدون شک فتح کوپا آمه ریکا در سال گذشته بار 
بزرگی از روی تیم برداشت و اضطراب تیم کمتر 
شده اســت. تیم روحیه باالیی دارد و امیدوارم 
شــرایط دی ماریا هم بهتر شــود. افسوس که 
آگوئرو به خاطر بیماری بازنشسته شد، در غیر 
این صورت او می توانســت در ترکیب ثابت تیم 
قرار بگیرد. تجربه به من می گوید، تیمی می تواند 
قهرمان شود که در بازی های مختلف بتواند به 
راحتی تغییر تاکتیک بدهد. ما در جام جهانی 
1986 با یک سیســتم کار را شروع کردیم و در 
مراحل مختلف سیســتم تیم تغییر کرد. برای 
هر سیســتم نیز بهترین بازیکنان را در اختیار 
داشتیم. این تیم بسیار شبیه به تیم سال 1986 
اســت.« او درخصوص اینکه بسیاري معتقدند 
مسي با بردن جام جهاني بهترین بازیکن تاریخ 
فوتبال خواهد شد، تصریح کرد:»مسی در یک 
دهه اخیر بهترین بازیکن دنیا بوده است. در 40 
سال گذشته با مارادونا و مسی ما بهترین های 
دنیا را داشتیم. زمانی دی استفانو به عنوان یک 
آرژانتینی بهترین بازیکن دنیا بود. این افتخاری 
برای آرژانتینی هاست. فوتبال یک جام جهانی 
به مسی بدهکار است ولی اگر او این جام را ببرد 
نیز بهتر از مارادونا نخواهد شــد، البته معتقدم 
همین االن هم کمتر از او نیست. من هر دو را در 

یک سطح قرار می دهم.«

    
قطر، بهترين ميزبان از نگاه اينفانتينو

در شرایطي که قطر با وجود هزینه هاي بسیار 
براي میزباني جام جهاني، نتوانسته آنطور که 
انتظار مي رفت رضایت هواداران فوتبال را جلب 
کند، رییس فدراســیون جهاني معتقد است 
که آنها بهترین میزبان جام جهاني هســتند. 
اینفانتینو با ابراز خوشــبینی در مورد توانایی 
قطر برای برگزاری یک تورنمنت اســتثنایی 
گفت:»همه ما از حضور در بزرگ ترین تورنمنت 
جهان هیجان زده هســتیم و شــرایط نشان 
می دهد که در یک جام جهانی ایده آل در قطر 
قرار داریم و جام جهانــی 2022 بهترین جام 
جهانی خواهد بود.« او ادامه داد:»همه بازیکنان 
کامال آماده هســتند و بنابراین بدیهی اســت 
که مســابقات از همه نظر موفق خواهد بود.« 
اینفانتینو سپس با تمجید از میزبانی قطر از این 
مسابقات گفت:»قطر تالش های بی سابقه ای را 
برای برگزاری جام جهانی انجام داده که جهان را 
خیره خواهد کرد. جام جهانی 2022 از ویژگی 
خاصی برخوردار اســت چراکه برای اولین بار 
در جهان عرب برگزار می شود و صدها میلیون 
هوادار فوتبال در جهان، این فرصت را خواهند 
داشت که با فرهنگ این کشور عربی که پذیرای 
همه است، آشنا شوند. به طور کلی، فوتبال یک 

ورزش جهانی و یک زبان برای مردم است.« 
اینفانتینو در حالي این حمایت را از قطري ها 
نشــان داده که تنها دو روز از مسابقات گذشته 
است. باید دید قطري ها در پایان جام چه نمره اي 
براي میزباني شان از ســوي هواداران فوتبال 

حاضر در این کشور مي گیرند.

جام جهانی

آدرنالین

حاال شاید مشخص شد که 
تغییر سرمربی در آستانه 

جام چه تاثیرات تلخی 
دارد. این همان تیمی است 
که می گفتند باید مربی اش 

برکنار شود تا با کی روش 
به جام برود و تحقیر نشود 
اما در همان اولین بازی به 

شدت تحقیر شد

در شروع جام جهانی، این درخشش اکوادور بود که بیشتر از هر چیزی 
به چشم آمد. تیمی که در دیدار افتتاحیه، میزبان رقابت ها را شکست 
داد و یک نتیجه دور از انتظار خلق کرد. کاری که اکوادور روبه روی قطر 
انجام داد، فوق العاده به نظر می رسید. تیمی که به خوبی نبض بازی را در 
دست گرفت و از همان دقایق ابتدایی فشار وحشتناکی به حریف وارد 
کرد. اکوادور در همه دقایق این نبرد تیم برتر زمین به نظر می رسید و در 
نهایت هم به راحتی و بدون کوچک ترین دردسری حریف را شکست داد. 
آنها با همین نتیجه، از همین حاال مدعی جدی صعود از این  گروه هستند.

از وی.ای.آر تا پنالتی، اولین های جام
دو اتفاق مهم از اولین های جام در همین مسابقه رقم خورد. اولین استفاده از وی.ای.
آر خیلی زود از راه رسید و گروه داوری، گل اول بازی را مردود اعالم کرد. شیوه اعالم 
این اتفاق نیز در نوع خودش جالب به نظر می رسید. چراکه این اتفاق با سرعت بسیار 
زیادی رخ داد. عالوه بر این نمایش تصویر سه بعدی نیز هیجان انگیز به نظر می رسید 

و هواداران فوتبال را به وجد آورد. 
این بازی یک »اولین« دیگر هم داشت. این اولین افتتاحیه تاریخ جام جهانی بود که 
اولین گلش با یک ضربه پنالتی به ثمر می رسید. در همه دوره های قبلی هرگز اولین گل 
جام با یک پنالتی رقم نخورده بود. این اتفاق برای اولین بار در جام رخ می داد. انر والنسیا 
پشت این ضربه قرار گرفت و توپ را به تور دروازه سعد الشیب رساند. اکوادوری ها با این 

گل، جام جهانی را رویایی شروع کردند.

گوستاوو؛ مردی برای تحول
کاری که گوستاوو آلفارو با تیم ملی اکوادور انجام داده، حقیقتا تحسین برانگیز 
به نظر می رسد. او تیمی ساخته که می تواند هر حریفی را به دردسر بیندازد. به یاد 
بیاورید که این تیم در مرحله گروهی کوپا آمه ریکا روبه روی برزیل شکست نخورد 

و در مرحله مقدماتی جام جهانی هم عملکرد بسیار خوبی داشت. 
او نشان داده که چه مربی آماده و مستعدی است. مردی که یک نسل خوب از 
فوتبال اکوادور را به خوبی کنار هم جمع کرده و حاال می خواهد این تیم را به مراحل 
باالتری برساند. به نظر می رسد تیم او پتانسیل صعود از این مرحله را خواهد داشت. 
تیمی که در دفاع بسیار مستحکم است و در خط حمله نیز با داشتن مهره ای مثل 

انر والنسیا، بسیار خطرناک به نظر می رسد.

انر والنسیا، شکار و شاهکار
گلزنی در جام جهانی، یک تخصص بسیار مهم برای انر والنسیا به حساب می آید. 
بازیکنی که تا امروز پنج بار در جام جهانی گل زده است. جالب اینجاست که او هر پنج 

گل آخر تیمش در جام جهانی را به ثمر رسانده است. از این حیث فقط سه بازیکن 
آماری بهتر از انر داشته اند. انر صاحب یک آمار درخشان دیگر هم هست. او توانسته 
از 10 شوت اولش در جام پنج تا را به تور دروازه رقبا بچسباند. آماری که در همه دنیا 

نظیر ندارد. 
والنسیا اولین فوتبالیست تاریخ است که نیمی از شوت های اولش در جام جهانی را 
به گل تبدیل می کند. آقای گل این فصل ترکیه، با آمادگی بسیار باالیی به جام جهانی 
رسیده و این جام، می تواند جام او باشد. والنسیا همین حاال با این دو گل، یک گزینه 
جدی برای آقای گلی جام به حساب می اید. چراکه تجربه نشان می دهد زدن پنج یا 

6 گل می تواند هر بازیکنی را به کفش طالی جام جهانی برساند. 
والنسیا سال های سختی را پشت سر گذاشته است. او کودکی دشواری داشته 
و یک تجربه ناموفق را هم در فوتبال انگلیس سپری کرده است. با این حال او حاال 
در 33 سالگی، 33 گل ملی دارد و جام جهانی قطر را به بهترین شکل ممکن شروع 

کرده است.
این تیم صعود می کند

بعید به نظر می رسد اکوادور تیمی باشد که در مرحله گروهی جام جهانی متوقف 
شود. این تیم برای صعود همه چیز دارد. یک دفاع بسیار خوب و یک حمله زهردار. 

البته احتماال همه تیم های این گروه، قطر را خواهند برد. 
پس این نتیجه به تنهایی برای صعود اکوادور کافی به نظر نمی رسد. آنها برای 
صعود باید یک نتیجه خوب روبه روی سنگال به دســت بیاورند. اگر سادیو مانه در 
سنگال حضور داشت، کار اکوادور سخت می شد اما حاال که سادیو هم نیست، اکوادور 

می تواند به رویاپردازی ادامه بدهد. 
این تیم قابلیت الزم برای رد شدن از این مرحله را خواهد داشت. به نظر می رسد 
اکوادور را باید در کنار هلند یکی از دو تیم صعودکننده از این گروه بدانیم. آنها تیم 
پرانگیزه ای هستند و اگر بتوانند این فرم را حفظ کنند، به دور بعدی خواهند رفت. 
تیته سرمربی برزیل، پیش بینی کرده است که اکوادور یکی از بهترین های این دوره 
جام خواهد شد. با نمایش هایی که از این تیم دیده ایم، به نظر می رسد این پیش بینی 

خیلی زود به حقیقت تبدیل شود. 

شروع رویایي جام براي اکوادور

مردی که دنيا را تکان داد!

چهره به چهره

بدترین شروع ایران در جام هاي جهاني

تلخ تر از زهر!

 آریا طاري

شــروع قطر در جام جهانی، تجربه تلخــی برای همه 
هواداران این تیم شد. قطر در این مسابقه اصال خوب نبود و به 
هیچ وجه انتظارها را برآورده نکرد. با توجه به نتیجه ایران در 
اولین مسابقه اش در جام، به نظر می رسد آسیایی ها شروعی 
فاجعه بار در جام جهانی داشــته اند. آن هم در شرایطی که 
برای اولین بار 6 تیم آســیایی در جام جهانی حضور دارند و 
تعداد آسیایی ها در این جام حتی از تعداد تیم های حاضر در 

آمریکای جنوبی بیشتر است. 
فعال همه چیز برای قطر سخت و پیچیده به نظر می رسد. 
کشوری که سال ها تالش کرده تا میزبان جام جهانی شود اما 
در عمل، در اولین بازی اش دو گل دریافت کرده است. اتفاقی 

که برای قطر رخ داده، افتضاح به نظر می رسد. چراکه این تیم 
هم به سختی شکســت خورده و هم هوادارانش در جریان 
مسابقه تصمیم به ترک استادیوم گرفتند تا نشان بدهند که 

فوتبال برای شان یک ضرورت نیست. 
به زور نمی توان هیچ کشوری را به طرف فوتبال سوق داد. 
قطر هم تالش زیادی کرده تا فوتبالی شود اما این اتفاق رخ 
نداده است. حتی میزبانی قطر هم در جریان این تورنمنت 
اصال فوق العاده نبوده و شــور و حال چندانی در این کشور 

دیده نمی شود. 
در حقیقت شــرایط قطر فعال اصال درخشــان نیست و 
نگرانی های زیادی در مورد میزبانی این کشور در این جام به 
وجود آمده است. قطری ها قصد داشتند باشکوه ترین دوره 
جام را برگزار کنند اما عملکردشان بسیار ناامیدکننده بوده 
است. با این روند اصال نمی توانیم به سرنوشت قطر امیدوار 
باشیم. قطری ها در چند روز گذشته تصمیم هایی را گرفتند 

که اروپایی ها را بسیار عصبانی کرد.

 با این حال آنها از حمایت قاطع رئیس فیفا برخوردار بودند 
و اینفانتینو در یک مصاحبه بسیار تند، به منتقدان قطری ها 
تاخت. با این وجود این انتقادها نه تنها متوقف نشدند، بلکه 
حتی بیشتر هم شدند. با این میزبانی، بعید به نظر می رسد 
که دیگر فیفا میزبانی را به یک کشور کوچک بدهد. چراکه 
جمعیت ورودی به قطر در طول جام تقریبا به اندازه نصف 

جمعیت خود این کشور بوده است. 
در نتیجه مشکالت ترافیکی نیز به اوج خودش رسیده و 
شرایط برای رسدین به استادیوم ها دشوار شده است. طبیعی 
است اگر این میزبانی در روزهای اول با مشکل روبه رو شود اما 

همه چیز در روزهای آینده مشخص خواهد شد. 
قطر هنوز این شانس را دارد که همه چیز را تغییر بدهد 
و خاطره بهتری از خودش به جا بگذارد. با این حال تا اینجا 
حتی برگزاري دیدار افتتاحیه نیز از ســوی این کشور اصال 

قابل قبول نبوده و هیجانی را به وجود نیاورده است. 
قطر به لحاظ فوتبالی نیز چیزی برای گفتن نداشته و شاید 

دومین میزبان تاریخ جام جهانی شود که در همان مرحله اول 
از تورنمنت کنار می رود. قطر در شــرایط ناامیدکننده ای 
به ســر می برد و بدون تغییر این روند، هیچ شانســی برای 
این کشور نیســت که ســال ها با آب و تاب از این میزبانی 
صحبت کند و حتی به آن افتخار کند. فعال این یک آزمون 
موفقیت آمیز برای این کشور نیست. چه به لحاظ فوتبالی و 

چه از نظر کیفیت و نظم میزبانی.

شرایط سخت براي میزبان جام جهاني

قطر در خطر!

اتفاق روز


