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روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تیم ملی تا امروز هرگز با انجام کم تر 
از پنج بازی دوستانه، راهی جام جهانی 
نشده و به نظر می رسد این اتفاق برای 
اولین بار در این دوره رخ خواهد داد. تیم 
ملی تا امروز تنها یک نبرد تدارکاتی برای 
حضور در جام جهانی 2022 داشته و این 
روند حقیقتا نگران کننده به نظر می رسد. 
به همین بهانه بد نیست سایر نبردهای 
دوستانه قبل از دوره های مختلف جام 
جهانی را مرور کنیم. جالب اینکه حضور 
قدرتمندترین برنامه تدارکاتی برای تیم 
ملی به قبل از برگزاری جام جهانی 1978 
مربوط می شود. البته از نظر تعداد بازی، 
جام جهانی 2018 شرایط بهتری برای 

تیم ملی ایران داشته است.  

جام جهانی 1978 )پنج مسابقه(
اولین صعود تاریخ تیم ملی ایران به 
جام جهانی اواخر سال 1977 میالدی 
قطعی شــد. تیم ملی قرار بود به یک 
تجربه کامال جدید و متفاوت برســد و 
یک اتفاق جذاب را پشــت سر بگذارد. 
به همین خاطر برنامه تدارکاتی همه 
جانبه ای برای این تیم ترتیب داده شد. 
ایران ابتدا در یک بازی دوستانه در تهران 
به مصاف یوگسالوی رفت و به تساوی 
بدون گل با این تیم دست پیدا کرد. تیم 
ملی سپس باز هم در تهران روبه روی 
ولز قرار گرفت و مقابل این تیم با نتیجه 
یک بر صفر شکست خورد. بازی با یک 
حریف بریتانیایی با توجه به همگروهی 

با اسکاتلند، تجربه بسیار خوبی برای 
ایران بود. شاید اگر این مسابقه برگزار 
نمی شد، شاگردان حشمت مهاجرانی 
اسکاتلند پرســتاره را در جام جهانی 
متوقف نمی کردند. بلغارستان حریف 
بعدی ایران بود که باز هم برای رویارویی 
با تیم ملی به تهران سفر کرد. آن مسابقه 
با تساوی یک-یک به پایان رسید. ایران 
سپس به تولوز فرانســه رفت و در یک 
نبرد دوستانه با تیم ملی کشور میزبان، 
دو بر یک بازنده شــد. اخرین قدم قبل 
از شــروع جام جهانی نیز شــرکت در 
مسابقه آفریقا-آســیا بود. ایران در آن 
نبرد که در تهران انجام می شد، سه بر 
صفر غنا را شکست داد. در حقیقت تیم 
ملی بعد از قطعی کردن صعود به جام 
جهانی 1978 آرژانتین، پنج مسابقه 
دوستانه انجام داد. از این پنج بازی، چهار 
مسابقه در تهران و یک مسابقه در قاره 
اروپا برگزار شدند. بین رقبای تیم ملی 
هم چهار حریف اروپایی و یک حریف 
آفریقایی دیده می شــدند. با توجه به 
روبه رو شدن ایران با دو تیم اروپایی در 
جام جهانی، این برنامه ریزی منطقی 
به نظر می رسید. هرچند همین بازی ها 
هم موجب نشــد تیم مهاجرانی همه 
پتانسیل های ممکن را در جام جهانی 
به نمایش بگذارد. آن روزها شــرایط با 
امروز متفاوت بود و هیچ کدام از نفرات 
تیم تجربه بین المللی خاصی نداشتند. 
به همین خاطر روبه رو شدن با رقیبی 
مثل هلند در جام جهانی، هراس آور به 

نظر می رسید.

جام جهانی 1998)6 مسابقه(
مسیری که ایران برای رسیدن 
به جام جهانــی 1998 طی کرد، 
دیوانه وار به نظر می رسید. ایران از 
یک مسیر بسیار طوالنی راهی جام 
جهانی شد و این کار را برای خودش 
به شدت سخت کرد. حدود دو ماه 
بعد از جشــن صعــود در ملبورن، 
ایران برای شــرکت در تورنمنت 
ســال نو به هنگ کنگ سفر کرد و 
در این تورنمنت با نیجریه و شیلی 
مســابقه داد. یک شکســت یک 
بر صفــر و یک تســاوی یک-یک 
در این تورنمنــت تدارکاتی برای 
تیم پرســتاره 98 به دســت آمد. 
ملی پوش ها بازی تدارکاتی بعدی 
را در تبریز روبه روی کویت پشــت 
سر گذاشــتند. یک تساوی دیگر 
که البته آخرین دیدار دوســتانه 
قبل از شروع جام جهانی به شمار 
نمی رفت. تیم ملی در همان سال، 
تورنمنت ال جی را در تهران برگزار 
کرد و در این جام با مجارســتان و 
جامائیکا روبه رو شد. ایران روبه روی 
مجارستان دو بر صفر شکست خورد 
و جامائیکا را دو بر یک شکست داد. 
آخرین حریف ایران قبل از رسیدن 
به جام جهانی نیز تیم ملی کرواسی 
بود که در شهر ریکا به مصاف ایران 
رفت. مســابقه ای که یک شکست 
دو بر صفــر را برای تیــم ملی رقم 
زد. هرچنــد که همان کرواســی 
مدتی بعد شگفتی ساز بزرگ جام 
جهانــی لقب گرفت. بــه هر حال 
ایران 6 بازی قبل از رسیدن به جام 
جهانی انجــام داد اما در هیچ کدام 
از این نبردها با قدرت های شماره 
یک دنیا روبه رو نشــد. شاید یک 

بازی بزرگ به ایران کمک می کرد 
تا در جام جهانــی، نمایش بهتر و 
فرصت طلبانه تری مقابل رقبایی 
مثل یوگســالوی و آلمان داشته 
باشد. چراکه ما می توانستیم در این 
مسابقه شکست نخوریم و نتیجه 

بهتری به دست بیاوریم.

جام جهانی 2006 )6 مسابقه(
برنامه آماده ســازی تیــم ملی در 
مسیر رسیدن به جام جهانی 2006 یک 
افتضاح تمام عیار بود. آن نسل پرامید 
و پرستاره با همین برنامه بد، به شدت 
آســیب دید. ایران بعد از صعود به جام 
جهانی، در تهران به مصاف لیبی رفت 
و مدتی بعد در خاک کره جنوبی با این 
تیم بازی کرد. یک برد و یک شکست 
که هیچ کدام همه واقعیت های تیم را 
به برانکو نشان ندادند. توگو و کاستاریکا 
نیز دو رقیب تدارکاتی دیگر تیم ملی 
بودند که مطابق انتظار هر دو روبه روی 
تیم ملی بازنده شــدند. بازی دوستانه 
بعدی در تهران مقابل کاستاریکا انجام 
شد و باز هم ایران مشکلی برای بردن 
بازی نداشــت. بردن همه این دیدارها 
این تصور را به وجود آورده بود که ایران 
تیم بسیار قدرتمندی است اما خیلی 
زود معلوم شد این نتایج فقط یک توهم 
بزرگ را در اطراف تیم تقویت کرده اند. 
ایران مدتی بعد به اردوی کرواسی رفت 
و مقابل هموطنان پروفسور بازی کرد. 
مسابقه ای که با تســاوی دو-دو تمام 
شد. آخرین حریف تیم ملی قبل از جام 
جهانی نیز بوسنی و هرزگووین بود که 
پنج گل از ایران خــورد تا ملی پوش ها 
با روحیــه راهی جام جهانی شــوند. 
فروپاشــی این روحیه اما اصال به زمان 

زیادی نیاز نداشت!  

جام جهانی 2014 )5 مسابقه(
تیم ملی قبل از جــام جهانی برزیل، 
پنج مســابقه انجام داد که فقط یکی از 
آنها در تهران برگزار می شد. تیم کارلوس 
کی روش ابتدا در یک نبرد دوســتانه در 
تهران به مصاف گینه رفت و با یک نتیجه 
عجیب و دور از انتظار در این نبرد شکست 
خورد. ایران ســپس راهی اردوی اتریش 
شد و در این کشور سه مسابقه با بالروس، 
مونته نگرو و آنگوال برگــزار کرد. رقیب 
بعدی تیم ملی هم در خود برزیل حضور 
داشــت. ایران کمی قبل از شــروع جام 
جهانی در این کشور با ترینیداد و توباگو 
مســابقه داد. در حقیقت رقبای ایران در 
آستانه حضور در مهم ترین رقابت فوتبالی 
دنیا، تیم هایی بودند که حتی روی نقشه 
کره زمین به سختی می شد پیدای شان 
کرد! تیم های ضعیفی که کمک چندانی 
به برنامه آماده ســازی ایران برای حضور 
در رقابت های جام جهانی نکردند. جالب 
اینکه تیم ملی آن جام را پشت سر گذاشت، 
سپس جام ملت های آسیا را هم سپری 
کرد و در نهایت دو بازی دوستانه با شیلی و 
سوئد انجام داد! یعنی این بازی های خوب 
را در زمانی انجام داد که دیگر نیاز مبرمی 
به انجام شان نداشتیم. اتفاقی که بارها در 

فوتبال ایران تکرار شده است. 

جام جهانی 2018 )10 مسابقه(
قبل از شــروع آخریــن دوره جام 
جهانــی در روســیه، رکــورد تعداد 
بازی تدارکاتی بــرای این تورنمنت را 
شکســتیم. ایران برای حضور در این 
جام 10 بازی دوستانه برگزار کرد. تیم 
ملی ابتدا در تهران با توگو مسابقه داد 
و برنده شد. بازی بعدی در کازان روسیه 
روبه روی تیم ملی این کشــور برگزار 
شد و با تساوی به پایان رسید. ایران در 
اتریش با پاناما و در هلند هم با ونزوئال 
برخورد کرد. سیرالئون، تونس، الجزایر، 
ازبکستان، ترکیه و لتونی رقبای بعدی 
تیم ملی ایران به حســاب می آمدند. 
این تعداد بــازی به تیــم ملی کمک 
کرد تا نمایش خوبــی در جام جهانی 
داشته باشد. شاید اگر کیفیت رقبا هم 
کمی باالتر بود، ایران شــرایط بهتری 
در این جــام پیدا می کــرد و حتی در 
لحظه سرنوشت ساز، موفق به صعود از 
گروهش می شد. به هر حال تیم ملی در 
این دوره از همیشه به صعود نزدیک تر 
شد اما باز هم نتوانســت خودش را به 
مرحله بعدی برساند. با این حال برنامه 
تدارکاتی تیم ملی برنامه قابل قبولی 
بود. برنامه ای که در کشورهای مختلف 

و متفاوتی به اجرا درآمد. 
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تکرار هفتمی آسیا 
تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران در آخرین 
مسابقه خود در رقابت های قهرمانی آسیا بار دیگر 
در رده هفتم ایستادند. شــاگردان میترا شعبانیان 
در مرحله گروهی این مســابقات مقابل ازبکستان 
و استرالیا پیروز شــدند و برابر تایلند و کره جنوبی 
شکست خوردند تا به جمع چهار تیم برتر قاره راه پیدا 
نکنند. ملی پوشــان ایران در ادامه مقابل قزاقستان 
متوقف شــدند و در بازی آخــر در رقابت هفتمی و 
هشتمی به مصاف ازبکستان رفتند و با شکست این 
تیم جایگاه هفتم را به خود اختصاص دادند. نوجوانان 
دختر ایران در ســت اول دیدار با ازبکستان بازی را 
پرقدرت شروع کردند و پنج امتیاز هم از رقیب جلو 
افتادند اما ازبک ها به تدریج جلو افتادند و درنهایت 
26 بر 24 به پیروزی رسیدند. اما در ست دوم که بازی 
پایاپای پیش رفت، ملی پوشان کشورمان 25 بر 22 
پیروز شدند. ست ســوم با امتیازگیری های پیاپی 
دختران شعبانیان آغاز شد. شــقایق حسن خانی 
کاپیتان تیم ملی هم چند امتیاز را با سرویس مستقیم 
به دست آورد تا در کنار انگیزه برد بازیکنان یک برد 
با اختالف با نتیجه 25 بر 15 رقــم بخورد. ایران در 
ست چهارم هم اولین امتیاز را به دست آورد و خیلی 
زود اختالف را به 9 امتیاز رســاند. حسن خانی هم 
دوباره چند امتیاز متوالی از سرویس به دست آورد 
و درنهایت تیم 25 بر هشت برنده بازی شد. هفتمی 
ایران در حالی رقم خــورد کــه در دوره قبلی این 
مسابقات که در سال 2018 برگزار شد، این جایگاه 
کسب شده بود و بهترین نتیجه ایران در هفت دوره 
حضور در این مسابقات بود. البته انتظار می رفت که 
شــعبانیان و دخترانش یک پله باالتر بیایند. در هر 
حال نوجوانان ایران پتانسیل های بسیاری دارند و با 
برنامه ریزی می توانند آینده خوبی را در این رشته در 

رده بزرگساالن رقم بزنند. 

    
اردوی 14 نفره بسکتبال سه نفره

دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال 
ســه نفره بانوان از روز پنجشــنبه بــا حضور 14 
بازیکن در مجموعه شهید عباسپور دانشگاه شهید 
بهشتی آغاز می شود و تا شنبه 28 خردادماه ادامه 
دارد. این تیم که برای مســابقات کاپ آسیا آماده 
 می شود، افسانه حســن نایبی را به عنوان سرمربی 

باالی سر دارد. 
طبــق اعــالم فدراســیون بســکتبال آیــدا 
گل محمدی، کیمیا یزدیان تهرانی، شادی عبدالوند، 
فائزه شهریاری، فاطمه شــهریاری، مژده نظری، 
زینب غفاری، ناهیده اســدی، زهرا حاج هاشمی، 
آناهیس خداوردیــان، فاطمه آقــازادگان، نگین 
رســولی، نادیا گواری و غزل محسنی 14 بازیکنی 

هستند که به این مرحله از اردو دعوت شده اند.

یازدهمی در پایان هفته اول 
قرار گرفتن تیم ملی والیبال در رده یازدهم هفته 
اول لیگ ملت های 2022، نتیجه ای نیست که باب 

میل عالقه مندان به این رشته باشد. 
تیم ایران که برای نخستین بار با یک سرمربی 
ایرانی حضور در این مسابقات را تجربه می کند، در 
پایان هفته اول نتوانست عملکرد رضایتبخشی 
داشته باشد. بلندقامتان ایران در بازی اول مقابل 
چین سه بر یک پیروز شــدند، در بازی دوم برابر 
هلند که از مدعی های این رشته و مسابقات نیست 
با نتیجه سنگین و عجیب ســه بر صفر شکست 
خوردند، در بازی ســوم اســترالیا را سه بر یک 
شکست دادند و در بازی چهارم در تقابل با ژاپن 
در یک بازی ضعیف نتیجه را ســه بر صفر واگذار 
کردند. بــه این ترتیب شــاگردان بهروز عطایی 
با دو پیروزی 6 امتیازی شــدند و در رده یازدهم 
جدول قرار گرفتند. تیم ملی والیبال آمریکا و ژاپن 
هرکدام با چهار برد و سه پیروزی در رده های اول و 
دوم این رقابت ها تا پایان هفته اول قرار گرفته اند. 
باید دید کادر فنی برای مسابقات هفته دوم چه 
تدبیری می اندیشد تا تیم از این رده دور شود و به 

جمع باالنشین ها بپیوندد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

نگاهی به همه رقبای تدارکاتی تيم ملی قبل از جام های جهانی 

بازی با اشباح! 
آريا طاری

نتيجــه بازی دوســتانه با 
الجزاير اساســا مهم نيست اما 
روند رسيدن به اين نتيجه، بدون 
شک مهم به نظر می رسد. ظاهرا 
در فوتبال ايران با فدراسيونی 
طرف هستيم که اساسا با فوتبال 
و پديده مهمی مثل جام جهانی 
شــوخی دارد. فدراســيونی 
که تيمــش را در ايــن گرمای 
طاقت فرسا به قطر می فرستد، 
تنها يک ديدار دوســتانه در 
برنامه تيم قرار می دهد و فعال 
هيچ برنامــه ای برای اردوهای 
بعدی ندارد. با ايــن روند بايد 
خودمان را آماده تحقير شدن 

در جام جهانی کنيم. اين مسابقه 
هشداری اســت که اگر جدی 
گرفته نشــود، فوتبال ايران را 
زنگ تفريح انگليس و آمريکا 

خواهد کرد.
نمایــش تیــم ملــی روبه روی 
الجزایر، هــراس آور و نگران کننده 
به نظر می رســید. مــا مقابل تیمی 
قــرار گرفتیم که حداقــل نیمی از 
ســتاره های اصلی اش را در اختیار 
نداشت اما باز هم به راحتی توانست 
تیم ملــی ایران را شکســت بدهد. 
واضح به نظر می رســید کــه بعد از 
این همه دوری از میادین، ستاره ها 
سنگین باشند و چندان آماده نشان 
ندهند اما این حجــم از ناآمادگی و 
ناهماهنگی در فاصلــه چند ماه تا 

شروع جام جهانی، حیرت آور به نظر 
می رسد. دراگان اســکوچیچ هنوز 
ترکیب اصلی تیمش را نشــناخته 
و ظاهرا حتی نزدیک به شــناختن 
ترکیب اصلــی هم نیســت. اولین 
ضعف مفرط تیم او بــه خط دفاعی 
و دروازه برمی گــردد. امیر عابدزاده 
در آخرین تجربه های ملی، چندان 
آماده نشــان نداد و حتــی یک گل 
بسیار بد از کره جنوبی خورد اما باز 
هم جلوتر از بیرو و حسینی روی خط 
دروازه ایران ایستاد. بازیکنی که در 
جریان این مسابقه بارها اشتباه های 
بزرگی داشت و تیم ملی را به دردسر 
انداخت. اصرار اسکوچیچ به استفاده 
از صادق محرمی در ســمت راست 
خط دفاعی و دعــوت نکردن رامین 

رضاییان یــا دانیال اســماعیلی فر 
در این پســت هم در نــوع خودش 
باورنکردنــی اســت. صــادق مثل 
همیشــه نمایش خوبی در تیم ملی 
نداشــت و با اگاهی محیطی پایین، 
در دفاع خوب نشــان نداد. او روی 
صحنه رقم خوردن گل اول تیم ملی، 
مرتکب یک اشتباه وحشتناک شد. 
اگر صادق در کارهای دفاعی تعریفی 
ندارد، امید نورافکــن هم به عنوان 
مدافع چپ اصــال بازیکن مطمئنی 
نیست. گل دوم الجزایری ها در این 
مسابقه روی اشتباه مهلک او به ثمر 
رسید. امید در نیمه اول هم در پست 
دفاع وســط، پراشــتباه ظاهر شد. 
حتی در ســایر خطوط تیم ملی هم 
آرامش چندانی برقرار نیست. اینکه 

امید ابراهیمی در این شرایط سنی 
بعد از چند سال ناگهان به تیم ملی 
برمی گردد، موضوع هشداردهنده ای 
است که نشــان می دهد اسکوچیچ 
هنوز ساختارهای تیمش را نشناخته 
است. این مساله خیلی زود برای تیم 

ملی دردسرساز خواهد شد.
نبرد بــا الجزایر زمان مناســبی 
برای فروپاشــی رویاهــای بیش از 
حد خوش باورانــه در مورد تیم ملی 
بود. خیال  می کردیــم صاحب یک 
نسل طالیی خیره کننده هستیم اما 
بجز تنها چند بازیکن، نمی توان این 
گزاره را در مورد سایر مهره های تیم 
ملی به کار برد. چراکه خیلی از آنها 
در نبردهای اخیر به شدت متوسط 
نشــان داده اند. خیــال می کردیم 
شــانس زیادی برای صعــود از دور 
گروهی داریم اما همین که در جام 
جهانی تحقیــر نشــویم برای مان 
کافی خواهد بــود. خیال می کردیم 
قرار اســت یکی از شگفتی سازهای 
جام جهانی باشیم اما فعال احتمال 
زنگ تفریح شــدن برای مان بیشتر 
و جدی تر به نظر می رســد! پس بد 
نیســت که کمی واقع گرایانه تر به 
تیم ملی نــگاه کنیــم و حقیقت را 
کمی بیشتر در نظر بگیریم. طبیعی 
اســت که در این مقطع خیلی ها به 
دنبال برکناری اســکوچیچ باشند 
اما ســاده لوحانه اســت کــه تصور 
کنیم همه مشــکالت بزرگ تیم با 
رفتن اســکو برطرف خواهند شد. 
مشــکل تیم ملی بزرگ تر و کالن تر 
از آن است که با یک جابه جایی روی 
نیمکت به طور کامــل از بین برود. 
قبل از ســرمربی تیم ملی، آنهایی 
باید از فوتبال ایران جدا شــوند که 
توانایی اداره فدراســیون را ندارند. 
که از قدرت کافی برای فراهم آوردن 
بدیهی ترین امکانات اولیه برای تیم 
ملی برخوردار نیستند. که تیم ملی 
را در اوج گرما راهــی قطر می کنند 

و در انتخاب یک رقیــب تدارکاتی 
برای تیم درمی مانند. البته که اسکو 
هم می تواند در همین مســیر تیم 
را ترک کند اما ســوال اینجاســت 
که قرار اســت چه کسی در تیم ملی 
جانشین او شــود؟ اگر فدراسیون 
فوتبال می توانست یک مربی بزرگ 
خارجی را به جــای او روی نیمکت 
قرار بدهد، اخراجش اتفاق مثبتی به 
نظر می رسید اما حقیقت آن است که 
اگر همین امروز مرد کروات برکنار 
شود، تیم ملی با یک مربی داخلی به 
کار ادامه خواهد داد. یکی از آنهایی 
که حتی در لیگ خودمان هم نتیجه 
نمی گیرند و یا آنهایی که چند سال 
است حتی یک شــغل لیگ برتری 

نداشته اند!
بعــد از قطعی شــدن صعود به 
جام جهانــی، نمایش های تیم ملی 
یکی ضعیف تر از دیگــری بوده اند. 
قرار نیست که کامال ناامید شویم و 
ســپرمان را زمین بگذاریم اما فعال 
همه خوش خیالی هــا در مورد این 
تیم باید به گوشــه ای رانده شوند. 
هیچ تیمــی در تاریخ بــا این روند 
آماده ســازی و برنامه ریــزی، بــه 
یک موفقیت مســتمر دســت پیدا 
نمی کند. ایجاد تغییرات بنیادین در 
فوتبال ایران، حتی از رفتن به مرحله 

دوم جام جهانی نیز مهم تر است. 

نبرد با الجزاير زمان مناسبی 
برای فروپاشی روياهای 
بيش از حد خوش باورانه 

در مورد تيم ملی بود. خيال 
 می کرديم صاحب يک نسل 
طاليی خيره کننده هستيم، 

اما بجز تنها چند بازيکن، 
نمی توان اين گزاره را در 

مورد ساير مهره های تيم 
ملی به کار برد

آريا طاري 

تيم ملی؛ نگرانی، نااميدی و هراس

ناقوس تحقیر!


