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آدرنالین

تیم ملی به زودی برای ششمین بار 
در جام جهانی به میدان خواهد رفت. 
این سومین تجربه حضور متوالی ایران 
در جام جهانی است. ایران در دوره های 
قبلی، لحظه های تلخ و شیرین زیادی 
داشته است. لحظه هایی که گاهی لبخند 
را به صورت هــواداران فوتبال ایران 
آورده اند و گاهی هم اشک طرفداران 
فوتبال در ایران را جاری کرده اند. حاال 
که در آســتانه حضور در دوره تازه ای 
از این جام هســتیم، بد نیست که این 
لحظه های فراموش نشدنی و جذاب را 

با هم مرور کنیم.

داستان شروع شد
ماجرای تیم ملی و جام جهانی از مسابقه 
با هلند در جام جهانی 1978 شروع شد. شاید 
آن مســابقه برای ایران خوب پیش نرفت اما 
به هر حال شروع جام جهانی تجربه جذابی 
بود. تجربه ای که فوتبال ایــران را وارد عصر 
تازه ای کرد. ســتاره های تیم ملی در حالی 
روبه روی هلند قرار گرفتند که اصال تجربه ای 
در این سطح نداشــتند و بسیار نگران به نظر 
می رسیدند. همین مساله موجب شد ایران 
نتواند نمایش خوبی داشته باشد و در نهایت با 
نتیجه سه بر صفر بازنده شود. با این حال این 
شروعی برای ماجراجویی های ایران در جام 

جهانی بود.

گل شماره یک
تیم ملی در دومین بازی تاریخش در جام 
جهانی موفق به زدن اولین گل تاریخش در 
این جام شــد. تقریبا هیچ کس شانسی برای 
ایران در این بــازی قائل نبــود و همه تصور 
می کردند تیم ملــی به راحتــی روبه روی 
ستاره های اسکاتلند شکســت می خورد. با 
این حال تیم ملی نمایش خوبی برابر این تیم 

داشت و به شکل غافلگیرکننده ای خوب 
بازی کرد. تیم ملی که گل اول این 

مسابقه را دریافت کرده بود، با 
ضربه دانایی فرد گل تساوی 
را به ثمر رساند و در نهایت 

توانست یک امتیاز از تیمی بگیرد که بسیاری 
از ســتاره هایش در بهترین تیم های فوتبال 

انگلیس به میدان می رفتند.

سینیشا و ایستگاهی اش
تیم ملــی در اولین مســابقه جام جهانی 
1998 روبه روی یوگســالوی نمایش بسیار 
خوبی داشت. دو لحظه در این نبرد بود که به 
حسرت بسیار بزرگی برای فوتبال ایران تبدیل 
شد. اول موقعیت طالیی مهرداد مینانوند که 
می توانست تیم ملی را صاحب گل اول کند. 

ایران در یک قدمی جلــو افتادن از رقیب 
بود و اگر این برد را به دست می آورد 

در نهایت شــانس خوبی برای 
صعود داشت اما این اتفاق 

رخ نــداد و در نهایت 
ایــران مغلــوب 

حریف شــد. 

در شرایطی که 
احمد عابدزاده به دلیل 
مصدومیت این مسابقه را از دست 
داده بود و نیما نکیســا درون دروازه دیده 
می شد، ضربه ایســتگاهی میهایلوویچ از 
خط دروازه ایران عبور کرد و یوگســالوی 
در نهایت توانست با این گل همه امتیازهای 
مســابقه را از تیم ملی ایران بگیرد. سینیشا 
یکــی از متخصصین اصلی ایســتگاهی در 

دنیای فوتبال به حساب می آید.

حمید و اشک ها
بهترین و تاریخی ترین بــرد تیم ملی در 

جام جهانی، روبه روی آمریکا به دســت آمد. 
این اولین برد تاریخ ایران در جام جهانی نیز 

بود. نبردی که بیشتر از یک مسابقه فوتبال 
برای ســتاره های ایران اهمیت داشت. 
دو گلی که تیم ملی در این مســابقه به 
ثمر رســاند، فراموش نشــدنی به نظر 

می رسید. در 
نیمه 

اول حمید 
اســتیلی بــا 
یک ضربه ســر 
لعــاده روی  فوق ا
ارسال زرینچه به گل 
رسید و این گل را با قطره های اشک 
جشن گرفت. این احساسات برانگیزترین 
لحظه دوران حضور او در ترکیب تیم ملی بود. 
گلی که برای همیشــه در حافظه تیم ملی و 

البته جام جهانی باقی خواهد ماند.

توری که لرزید
شــادی گل یورگن کلینزمن روبه روی 
تیم ملی ایران در آخرین بازی ایران در جام 
جهانی یک اتفاق خبرساز بود. کلینزمن که 
از سوی خود آلمانی ها با فشار زیادی روبه رو 
بود، گل زدن به ایران را با لرزاندن تور دروازه 
جشــن گرفت. او که در دوران زلزله رودبار 
به شــدت به ایران کمک کرده بود و در بین 
هواداران فوتبال در ایران محبوبیت بســیار 
زیادی داشــت، با این حرکت بخشی از این 
محبوبیت را از دســت داد. با شکســت تلخ 
روبه روی آلمانی ها، ایران شــانس صعود به 
مرحله حذفی را از دست داد. این اولین بار بود 

که ایران به صعود به دور حذفی جام جهانی 
نزدیک شده بود.

بازی با پا و قلب
ابراهیم میرزاپور گلر بــدی نبود اما هرگز 
نتوانســت بازی با پا را یــاد بگیرد. 
همیــن خصیصــه این 
ســنگربان تیم ملی 
را در اولیــن بازی 
جام جهانی 2006 
روبه روی مکزیک 
به دردسر انداخت. 
ایران بــا گل یحیی 
گل محمدی مسابقه 
را به تساوی کشانده بود 
اما اشتباه های میرزاپور 
ایــران را به دردســر 
انداخــت و تیــم 
ملــی گل دوم را 
دریافت کرد. گل 
سوم مکزیکی ها 
نیز کمــی بعد به 
ثمر رســید تا یکی 
ز پرســتاره ترین  ا
تیم های تاریخ فوتبال 
ایران، جام جهانی آلمان را 
با یک شکست بزرگ شروع 
کند. شکســتی کــه تیم 
برانکــو را خیلی زود 
به بحران کشاند و 
جو اردوی تیم را 
نیز به شدت تحت 

تاثیر قرار داد.

فیگو کشته شد
این لحظه هیچ ربطی به نتایج ایران در جام 
نداشت اما باز هم یک لحظه فراموش نشدنی 
بود. در این صحنه خاص از نبرد ایران و پرتغال، 
حســین کعبی یک خطای بسیار خشن روی 
فیگو انجــام داد و زخمی را به یــادگار روی 
صورت اسطوره فوتبال پرتغال باقی گذاشت. 
فیگو به شدت از این صحنه متعجب و عصبانی 
شــده بود. شــاید اگر در آن دوران وی.ای.آر 
وجود داشت، حسین کعبی بعد از رقم زدن این 

صحنه از زمین مسابقه اخراج می شد.

نمایش غرورآمیز
کاری که تیم ملی با آرژانتین کرد، بیش از 
حد جذاب و شجاعانه به نظر می رسید. ایران 
روبه روی آرژانتین در جــام جهانی 2014 نه 
فقط خوب دفاع کــرد، بلکه در خط حمله نیز 
فوق العاده بود و لحظه های بسیار خوبی را رقم 
زد. تیم ملی به سادگی می توانست آرژانتین را 
هم شکست بدهد اما بدشانسی مانع این کار 
شد. ایران که در این بازی به معنی واقعی کلمه 
بی نقص ظاهر شده بود، اسیر سه عامل مختلف 
شد. اول بدشانسی، دوم درخشش خیره کننده 
سرخیو رومرو روی خط دروازه حریف و سوم، 
داوری ملوراد مازیچ. مردی که می توانست یک 

پنالتی برای تیم ملی اعــالم کند اما از صحنه 
خطا روی اشکان دژاگه گذشت و اجازه نداد تیم 
ملی دروازه حریف را باز کند و تیم ملی را جلو 
بیندازد. با این حال این یک نمایش غرورآمیز 
برای تیم ملی بود و هواداران فوتبال در ایران را 

هم بسیار خوشحال کرد.

اولین گل در برزیل
تیم ملی در هر دو بــازی اول جام جهانی 
2014 خوب بازی کرد اما نتوانست گلی بزند. 
اولین گل ایران در این دوره اما باالخره در بازی 
سوم به ثمر رسید تا کابوس یک جام بدون گل 
از فوتبال ایران گرفته شود. این گل را زننده گل 
صعود ایران به جام زد. رضا قوچان نژاد با یک 
حضور به موقع روی پــاس عالی جواد نکونام 
دروازه را باز کرد. البته که تیم ملی، برنده این 
بازی نشد و در نهایت روبه روی بوسنی شکست 
خورد اما این گل لذت خاص خودش را برای این 
تیم داشــت. این تنها گل گوچی در جام های 

جهانی بود.

برد بعد از 20 سال
تیم ملی در جام جهانی 2018 بعد از دو دهه 
باالخره طعم یک پیروزی دیگر در جام جهانی 
را چشــید. ایران نبرد با مراکش را اصال خوب 
شــروع نکرد اما به خوبی به بازی برگشت و در 
نهایت با گل به خودی عزیز بوهیدوز گل برتری 
را به ثمر رساند و سه امتیاز حساس و کلیدی را 
جشن گرفت. یک برد تاریخی که همه ایران را 

غرق در شور و شادی کرد.

آن تکل های فراموش نشدنی
تیم ملی در جــام جهانی 2018 چند تکل 
استثنایی هم داشت. اول تکل امید ابراهیمی 
روی پای بازیکنان مراکش تا تکل فوق العاده 
ســتاره های تیم ملی روبه روی اســپانیا. این 
تکل ها بخشی از ماهیت تیم ملی را به نمایش 
گذاشتند. تیمی که به غایت جنگجو بود و همه 
چیز را در زمین مسابقه می گذاشت. تیمی که 
حتی وقتی شکســت می خورد، با همه وجود 

جنگیده بود.

چطوری کریس؟
تیم ملی در آخرین بازی جام جهانی، برای 
اولین بار موفق شــد یک پنالتی را مهار کند. 
این اولین ســیو ایران در تاریــخ جام جهانی 
بود. تجربه ای که با شــاهکار علیرضا بیرانوند 
رقم خورد و یک اتفاق بزرگ را برای تیم ملی 

رقم زد.

لحظه های فراموش نشدنی تیم ملی در تاریخ جام جهانی 

کاری که تیم ملی با آرژانتین کرد، ساز غرور!
بیش از حد جذاب و شجاعانه به 

نظر می رسید. ایران روبه روی 
آرژانتین در جام جهانی 2014 

نه فقط خوب دفاع کرد، بلکه در 
خط حمله نیز فوق العاده بود و 

لحظه های بسیار خوبی را رقم زد

بهترین و تاریخی ترین برد تیم 
ملی در جام جهانی، روبه روی 

آمریکا به دست آمد. این اولین برد 
تاریخ ایران در جام جهانی نیز بود. 

نبردی که بیشتر از یک مسابقه 
 فوتبال برای ستاره های ایران 

اهمیت داشت
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آریا رهنورد

درخشش وفايي
با عبور از نفر دوم جهان

یکي از بزرگ ترین رویدادهاي اسنوکر حرفه اي 
که ســاالنه برگزار مي شــود، رقابت هاي اسنوکر 
قهرماني انگلستان است. این دور از رقابت ها امسال 
از 12 نوامبر با حضور 32 ورزشکار برتر دنیا آغاز شده 
است که حسین وفایي نیز در آن حضور دارد و توانست 
بار دیگر عملکرد درخشاني از خود نشان دهد. او در 
مرحله انتخابي این رقابت ها، اسنوکربازان پاکستان 
و انگلستان را با نتیجه 6 بر چهار از پیش رو برداشت تا 

راهش را به رقابت اصلي هموار کند. 
وفایي در ادامه در یک دیدار فوق حساس مقابل 
مارک سلبی، مرد شماره دو اســنوکر جهان قرار 
گرفت  و توانست براي سومین بار او را شکست دهد. 
وفایي و سلبي پیش از این 6 بار با هم تقابل کرده اند 
که حاصل آن دو برد براي وفایــي و چهار برد براي 
سلبي بود. اما اسنوکرباز ایران که مدتي است روي 
دور برد ســتاره هاي جهان افتاده، این بار هم موفق 
ظاهر شد و توانست به جمع 16 نفر برتر مسابقات راه 
پیدا کند. مارک سلبی که یکی از مدعیان قهرمانی 
در این مسابقات بود، برابر ستاره ایرانی حرفی برای 
 گفتن نداشــت و از دور مسابقات در کشور خودش 

کنار  رفت.
حاال وفایی امشب ساعت 23 با جک لیزووسکی 
در جمع 16 نفر برتر این رقابت ها به میدان خواهد 
رفت؛ حریفی که به مراتب کم نام و نشان تر از مارک 
سلبی است اما قطعا می تواند برای اسنوکرباز ایرانی 
دردسرساز شود. وفایي سال گذشته توانسته بود مرد 
شماره یک جهان را در این رقابت ها شکست بدهد و 
حاال با هدف به دست آوردن جایزه اي که حدود 200 

هزار پوند است، به مصاف رقبایش مي رود. 
    

سه شمشيرباز در جام جهاني فرانسه
بعد از جام جهاني شمشیربازي الجزایر که تیم 
ملي اسلحه سابر ایران به عنوان نایب قهرماني دست 
یافت، حاال ملي پوشان کشورمان باید خودشان را 
براي جام جهاني فرانســه آماده کنند. فدراسیون 
شمشــیربازي ایرانف با توجه به عملکرد و نتیجه 
شمشیربازان در دو بخش انفرادي و تیمي رقابت هاي 
الجزایر، تصمیم به اعزام ســه سابریست به فرانسه 

گرفته است. 
به این ترتیب علی پاکدامــن، محمد فتوحی و 
محمد رهبری نفراتی هستند که با هزینه فدراسیون 
و در قالب ترکیب اصلی تیم ملی شمشیربازی در جام 
جهانی فرانسه شرکت می کنند. نفر چهارم با هزینه 
شخصی مجاز به حضور در این رقابت ها خواهد بود. 
سابریست هاي ایران البته قبل از آغاز جام جهاني، 
قرار است در یک کمپ تمریني در این کشور حضور 
پیدا کنند. بر این اساس آنها طی روزهای 12 تا 20 
آذرماه در فرانسه خواهند بود تا هم پیگیر تمرینات 
شان باشند و هم در مسابقات شرکت کنند. نتیجه 
رقابت های جام جهانی فرانسه همچون فرانسه روی 

رنکینگ نفرات اعزامی تاثیر مستقیم دارد.

حذف دختران ايران از قهرماني جهان
در دومین روز از رقابت هاي تکواندوي قهرماني 
جهان، ایران سه نماینده داشت که هیچ کدام شان 
موفق به کسب مدال نشدند. نرگس میرنوراللهی 
نماینده وزن 62- کیلوگرم ایران پس از استراحت 
در دور نخســت، مقابل کارولین جلسویک از نروژ 
به برتری رسید،  در یک یک هشــتم نهایی مقابل 
اشــلی کرایولد نفر دوم رنکینگ از کانادا شکست 
خورد و از دور مسابقات کنار رفت. زینب اسماعیلی 
نماینده وزن 67- کیلوگرم ایران نیز در دور نخست 
مقابل لــورن ویلیامز دارنده مــدال نقره المپیک 
 توکیو از بریتانیا شکســت خورد و از دور رقابت ها 

کنار رفت.
در بخش مردان نیز عباســی نماینده وزن 87- 
کیلوگرم ایران، در دور نخست مقابل انریکه پرز به 
برتری رسید. وی در دومین مبارزه مقابل میگوئل 
مارتینز نفر اول رنکینگ جهــان از برزیل به برتری 
رسید و راهی یک هشتم نهایی شد. عباسی در این 
مرحله برابر مهدی خدابخشــی ملی پوش سابق 
تکواندوی ایران و دارنــده مدال های طالی جهان 
201۵ و طــالی بازی های آســیایی 2014 که به 
عضویت تیم صربســتان درآمده، به میدان رفت و 
دو بر صفر شکســت خورد و از دور مسابقات حذف 
شد. خدابخشي درنهایت توانست مدال طال را براي 

صربستان به دست بیاورد. 

منهای فوتبال

ورزش بانوان

به محض انتخاب قطر به عنوان کشور میزبان جام ملت ها، زمزمه های 
زیادی در مورد شراکت بین ایران و کشور میزبان جام مطرح شد. این 
صحبت ها حتی در سطح روسای جمهور نیز به میان آمد اما حاال درست 
در آستانه شروع جام جهانی 2022 قطر، می توان با قاطعیت گفت که 
ایران عمال هیچ نقشــی در این میزبانی ندارد و عمال نظاره گر بیست و 
دومین دوره جام جهانی خواهد بود. تلخی ماجرا زمانی بیشتر می شود 
که بدانیم جام جهانی به لحاظ جغرافیایی، هرگز تا این اندازه به ایران 
نزدیک نبوده است. بد نیست بدانیم که ایران چه فرصت هایی را در این 

زمینه از دست داده است.

برگزاری جام در ایران، محال تر از محال
یکی از رویاهای بزرگ مدیران ایرانی، این بود که بتوانند چند مسابقه جام را 
به ایران بیاورند. تصور می شد با توجه به وسعت کم قطر، این اتفاق ممکن باشد. 
با این حال قطر هزینه زیادی برای این کار انجام داده بود و هرگز حاضر نمی شــد 
این لذت را با کسی شریک شود. از همان ابتدا نیز مشخص بود که این اتفاق تحت 
هیچ شرایطی رخ نمی دهد. حتی اگر کشور قطر رضایت می داد که چند مسابقه 
جام به ایران منتقل شود، ایران استانداردهای الزم را برای چنین کاری نداشت. 
همین حاال از چند ماه قبل، ورود تماشاگران به استادیوم های ایرانی ممنوع شده 
و هیج تماشاگری در ورزشگاه های فوتبال ایران دیده نمی شود. کیفیت بسیاری 
از چمن ها و شرایط بسیاری از استادیوم ها نیز به معنی واقعی کلمه افتضاح به نظر 
می رسد. در نتیجه حتی اگر قطر تصمیم به چنین کاری می گرفت، فوتبال ایران 
ظرفیت الزم برای چنین کاری را نداشت. حاال هم بهتر است به جای رویاپردازی 

در این مورد، به دنبال ساختن ورزشگاه  های استانداردی باشیم که این موقعیت 
را برای ایران فراهم می کنند. طبیعتا شرایط خاص طبیعی ایران، وضعیت بهتری 

برای میزبانی به وجود می آورد اما امکانات در این مورد، اصال قابل قبول نیست.

تورها ارزان نیستند
یکی از صحبت هایی که از چندین ســال قبل مطرح می شد، ارزان  بودن و در 
دسترس بودن تورها برای سفر هوادارها به قطر بوده است. حاال اما قیمت بسیاری 
از تورها از صد میلیون تومان نیز عبور می کند. در حقیقت رفتن به نزدیک ترین 
جام جهانی تاریخ نسبت به ایران، همچنان یک فعالیت بسیار الکچری است. اگر 
هواداران ایرانی نتوانند به این دوره از جام جهانی بروند، حضور در جام جهانی بعدی 
در قاره آمریکا عمال غیرممکن خواهد بود. در نتیجه نزدیک بودن به این دوره جام، 

تاثیر خاصی روی وضعیت هواداران فوتبال در ایران نداشته است.
 

فن زون در کیش، این غیرممکن است
مدیران گردشگری در ایران معتقد بودند که می توانند کیش را به یک جزیره 

فوتبالی تبدیل کنند و بازی های تیم ملی را با حضور گســترده تماشاگرها روی 
پرده های بزرگ به نمایش بگذارند. این اتفاق البته در نهایت تحت هیچ شرایطی 
رخ نداد. حاال هیچ شور و حالی از فوتبال در هیچ جزیره ای از ایران دیده نمی شود 
و حتی خبری از تماشای گســترده فوتبال هم نیست. حتی طرح اجرای فوتبال 
در سینماها نیز به اجرا درنمی آید. البته بخش مهمی از این اتفاق به مسائل اخیر 
مربوط می شود اما در هر شرایطی بعید بود که ایران بتواند جوی حتی نزدیک به 
قطر برای این دوره جام جهانی رقم بزند. این اتفاق از همان ابتدا نیز کامال محال به 

نظر می رسید و حاال نیز مشخص شده که اصال رخ نخواهد داد.

توریست ها و ایران؛ اتفاقی که رخ نمی دهد
رویای بزرگ و جاه طلبانه دیگر در این مورد، حضور توریســت ها در ایران به 
جای قطر بود. در واقع انتظار می رفت به دلیل ارزان بودن امکانات ایران، بعضی از 
مسافران جام جهانی فقط بازی ها را در قطر ببینند و برای اقامت به ایران بیایند. 
این اتفاق هم اما رخ نداد و تا امروز به گفته برخی مسئولین حتی یک نفر هم از همه 
توریست ها برای حضور در جام جهانی به ایران نیامده است. این یک شکست بزرگ 

دیگر برای همسایه میزبان جام جهانی به شمار می رود.

پخش تلویزیونی؛ آخرین سنگر
گفته می شود که برخالف چند دوره گذشــته، این بار ایران پخش تلویزیونی 
بازی ها را خریده و مسابقه ها را به صورت رسمی روی آنتن خواهد برد. اگر این اتفاق 
رخ بدهد، حداقل یک تفاوت بین ایــن دوره و دوره های قبلی برای ایران به وجود 
می آید. این تنها سنگر باقی مانده است و شاید در نهایت نتیجه بخش باشد. به هر 
حال کیفیت پخش تلویزیونی نیز بسیار مهم خواهد بود. اینکه بازی ها با چه کیفیتی 
و از چه زمانی روی آنتن می روند، اینکه چه برنامه هایی برای کارشناسی ساخته 
می شود و چه کسانی در قاب تلویزیون حضور پیدا می کنند، بسیار مهم و کلیدی 
خواهد بود. اگر اتفاق موثری در این خصوص رخ ندهد، امتیاز ایران از همسایگی با 
قطر صفر خواهد بود. البته این موضوع به طور کلی مشکلی ندارد. چراکه قرار نیست 
کشورهای همسایه حتما سهمی در جام داشته باشند اما به خاطر وعده های بزرگ 

و غیرممکن اولیه، این موضوع بیشتر به چشم آمده است.

جام جهانی 2022 قطر؛ و وعده هایي که هیچ کدام عملي نشد

شراکت خيالی!

اتفاق روز

آریا طاري 


