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همه حوادث تلخ و شیرین فوتبالی در ایام عید

از تقابل با مارادونا تا فاجعه ورزشگاه آزادی

 8فروردین تیمملی را تنها نگذاریم

در انتظار جشن فوتبالی در نوروز

شاگردان کارلوس کیروش با برد مقابل قطر و چین میتوانند راه صعود به جامجهانی را هموار کنند
شهروند| فوتبال در تعطیالت نوروز 96بر خالف سایر
ورزشها و حوزههای دیگر اصال تعطیل نیس��ت؛ چرا که
همهمنتظریکاتفاقبزرگهستند.ماجراییکهمیتواند
باعث شود آغاز سال نو برای ایرانیها با شیرینترین اتفاق
ممکن همراه شود .عید امسال مردم ایران هر کجا و در هر
شرایطیکهباشندبافوتبالهمراهخواهندبودوتوجهشان
بهبازیهایحساستیمملیایرانمقابلقطروچیناست.
دو مسابقهای که در صورت موفقیت در آنها ،تیمملی در
یک قدمی جامجهانی روســیه قرار میگیــرد و تقریبا
صعودشراقطعیخواهدکرد.
وقتیهمهتیمهایجدولامیددارند
با یک نگاه کلی به جدول ردهبنـ�دی گروه  Aانتخابی
جامجهانی در آسیا به خوبی متوجه خواهید شد که ایران
( 11امتیاز) ،کرهجنوبی ( 10امتیاز) و ازبکستان ( 9امتیاز)
سهتیمیهستندکهدراینرقابتبسیارنزدیکوتنگاتنگ
بیشترین شــانس را برای صعود به جامجهانی برای خود
قایل هستند؛ اما قضیه وقتی جالب میشود که تیمهای
ســوریه ( 5امتیاز) و قطر ( 4امتیاز) هم بشدت به صعود
امید دارند .حتی چین  2امتیازی هم با امید به بازیهای
برگشت نگاه میکند؛ چرا که آنها با هدایت مارچلو لیپی
بزرگ این شانس را برای خود قایل هستند با کسب نتایج
خوب در  5بازی باقی مانده ،بتوانند در بدترین شــرایط
در بازیهای پلیآف به دنبال کســب مجــوز حضور در
جامجهانی باشند .البته این اتفاق نیاز به یک معجزه دارد!
دراینبینقطروسوریهنسبتبهچینامیدبیشتریدارند
وبههمیندلیلبایدنوشتکهنتایجمسابقاتدوربرگشت
اینگروهمیتواندبایکشگفتیبزرگروبهروشود.
همهرقباازایرانمیترسنداما...
ایران سالهایســال است که بهترین تیم آسیا است.
کیروش تیمملی را به یک ثبات تاکتیکی و شخصیتی
خوب رسانده که همه حریفان از رویارویی با ایران هراس
دارند .وقتی سرمربی کرهجنوبی رسما اعالم میکند آنها

در دو بازی پیش رو باید به برتری برسند تا قبل از مصاف
دوباره با ایران صعودشان به جامجهانی قطعی شده باشد،
کامال مشخص است که حریفان هم معتقد هستند تیم
کیروش تیم حاضر در جامجهانی خواهد بود .اما شرایط
جدول به بحرانهای داخلی که در ماههای اخیر فوتبال
ملی ایران پشت سر گذاشته به خوبی نشان میدهد که
کوچکترینلغزشمیتواندبهقیمتازدسترفتنشانس
حضور در جامجهانی برای ایران همراه شــود! با توجه به
رقابت نزدیک تیمها کیروش و مردم ایران خوب میدانند
برایاینکهسرنوشتصعودبهدستخودمانباشد،بایددر
دو بازی که در تعطیالت نوروزی مقابل قطر و چین برگزار
خواهیمکردبهموفقیتبرسیم.
سومفروردینواوجحساسیتدرفوتبالملی
بــازی ایران مقابــل قطر در روز ششــم مســابقات
سختترین بازی تیم کیروش در بازیهای دور برگشت
خواهد بود .ملیپوشــان فوتبال ایران که در  5بازی دور
رفت حتی یک گل هم دریافــت نکردهاند ،برای تثبیت
جایگاه خود در صدر جدول محکوم به کسب نتیجه خوب
مقابل قطر قدرتمند در دوحه هســتند .درست است که
آنها در بازی رفت به پیروزی  2بــر صفر در دقایق پایانی
بازی دســت پیدا کردند اما در طول مسابقه حریف بازی
بهترینسبتبهایرانمقابل90هزارتماشاگرسفیدپوش
حاضر در ورزشگاه انجام داد .این بازی حاشیههای بسیار
زیادی هم داشــت که احتماال روی بازی برگشت روز 3
فروردین که ساعت  20:30در دوحه برگزار میشود هم
تأثیرمیگذارد.فوساتیوشاگردانشخوبمیدانندبرای
ماندن در جدول و از دســت ندادن امید صعود باید یک
ت دادن ایران انجام بدهند .ایرانی که
کار سخت با شکس 
به خاطر حواشی ماههای قبل و لغو بازیهای دوستانه و
اردوهای آمادهســازیاش با مشکالت بســیار زیادی به
رغم شایستگیهای بسیار زیادش روبهرو است .به خاطر
همین حواشی و مشکالت هم هست که همه اعتقاد دارند

،96سال جامهایجهانی فوتبال
سال  ،96سالی فوتبالی برای
ابراهیم قاسمپور ایران اســت .تیمهــای ملی
کارشناس فوتبال بزرگســاالن درمســابقات
مقدماتی جامجهانی به میدان
میروندتاسهمیهجامجهانیراکسبکنند.تیمملیساحلیونوجوانانوجوانانهمدر
جامجهانیبهمیدانمیروندتانمایندگانخوبیبرایکشورمانباشند.همهمابهخوبی
میدانیمبرایموفقیتبهچهعواملینیازداریم.میدانیمکهبایدچهتمهیداتیاندیشیده
شود تا تیمهای ملی درمسابقات برونمرزی موفق باشند .اتفاقا هم بلدیم خوب حرف
بزنیم اما وقتی پای عمل میرســد ،خبری نیســت و تیمهایمان در اوج بیبرنامگی و
بیامکاناتی عازم مسابقات میشوند .موضوع اینجاست که ورزش ما و ازجمله فوتبال
همیشه با مشکالت مالی درگیر اســت .اگر بودجه الزم مهیا باشد و برنامهریزیهای
اصولی انجام بگیرند ،میتوانیم به موفقیت تیمهایمان امیدوارتر باشیم .هر تیمی برای
رســیدن به اهداف خود به برگزاری اردوها و بازیهای تدارکاتی نیاز دارد .درتمام دنیا
تیمهای قدرتمند روی برگزاری بازیهای تدارکاتــی تأکید ویژهای دارند و این دقیقا
همان چیزی است که فدراسیون ایران بشدت در آن مشکل دارد .البته تقصیری هم بر
گردنفدراسیوننیست،چونتاوقتیامکاناتوبودجهدراختیارمدیرانقرارنگیرد،آنها
همنمیتوانندکاریازپیشببرند.اگربرنامههایپیشنهادشدهازطرفکارشناساناجرا
شود ،حتما تیمهای ما میتوانند نتایج خوبی درمسابقات خارجی بگیرند .همین حاال
فوتبال ما را با کشورهای حاشیه خلیجفارس مقایســه کنید .آنها بهترین امکانات را
دراختیار دارند و هرچقدر هم بخواهند بودجه به تیمهایشان اختصاص میدهند ولی
مثلایراننیرویانسانیندارندوبازیکنانشانضعیفوبیاستعدادهستند.آنقدروضع
نیروی انسانی درکشورهای عربی نابسامان است که گاهی مجبورند بازیکن بخرند و باز
هم به فوتبال ایران میبازند .حتی کرهجنوبی هم بــا وجود اینکه از برترین تیمهای
آسیاست؛ مقابل ایران حرفی برای گفتن ندارد و سالهاست که به تیمملی ما میبازد.
بچههای ایران باهوش و بااستعداد هستند و اگر امکاناتی درحد کشورهای عربی به آنها
اختصاص پیدا کند ،ایران قدرتمندتر از اینکه هست ،میشود .با وجود تمام ضعفها و
کمبودهایی که در امکانات فوتبال ایران وجود دارد اما باز هم ما تیم برتر آسیا هستیم و
نگرانی بابت صعود به جامجهانی نداریم .همه تیمهای آسیایی از نبرد با تیمهای ایران
درتمامردههاهراسدارندوایننشاندهندهقدرتایراناست.اگرمسئوالنبرنامهریزی
بهتریبرایفوتبالداشتهباشندوبتوانندازطریقرایزنیهاامکاناتبیشتریرابهفوتبال
اختصاصدهند،ایرانازاینکههست،همقدرتمندترمیشود.همینحاالنگاهکنیدکه
ما صعودمان به جامجهانی را درگروهی دشوار تقریبا قطعی کردهایم و این نشاندهنده
قدرتباالیبچههایتیمملیبزرگسالاست.حضورکیروشدرفوتبالایرانراهمباید
به فال نیک بگیریم و از او برای آموزش به ردههای پایینتر اســتفاده کنیم تا نســلی
فوقالعادهرابرایسالهایآیندهفوتبالپرورشدهیم.

بازی مقابل قطر سختترین آزمون تیم کیروش در دور
برگشت است .لغزش در این مسابقه نهتنها رقابت با کره و
ازبکستان در صدر جدول را سختتر میکند بلکه از قطر
هم یک تیم مدعی صعود خواهد ســاخت .عالوه بر بازی
ایران و قطر ،در روز  3فروردین چین از ســاعت  16:05از
کرهجنوبی میزبانی خواهد کرد و ســوریه هم از ساعت
 20:30درمالزیمیزبانازبکستاناست.
هشتمفروردینوتالشبرایتحققرویا
در روز هفتم مســابقات انتخابی جامجهانی گروه اول،
تیمملی هشــتم فروردینماه در ورزشگاه آزادی میزبان
چینی خواهد بود که درســال گذشــته میالدی فقط
حــدود 400میلیون دالر پول هزینه پیشــرفت فوتبال
باشگاهی خود کرده است و میخواهد با یک برنامهریزی
مناسب و این پشتوانه عظیم پولی در مرحله اول به یکی
از قدرتهای فوتبال آسیا تبدیل شود و بعدها در جهان
هم با توجه به پتانسیل انسانی ناشی از جمعیت زیاد این
کشــور حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد .به این
ترتیب ساعت  16:30روز سهشنبه  8فروردین این کشور
با هدایت مارچلو لیپی در ورزشگاه آزادی مقابل تیمملی
کشــورمان صف آرایی خواهد کرد .ایــن انتظار وجود
دارد که با توجه به تعطیالت نوروزی و حساسیت بسیار
زیاد مسابقه ،مردم با حضور پرشور در ورزشگاه مقدمات
برگزاری یک جشــن بزرگ ملی را فراهم کنند .در این
روز کرهجنوبی از ساعت  15:30به وقت تهران در سئول
میزبان سوریهای است که در بازی رفت این تیم را متوقف
کرده بود .ازبکستان و قطر هم از ساعت 17:30در تاشکند
به مصاف هم خواهند رفت .درواقع با پایان روز هفتم این
احتمال وجود دارد که تا حدود بســیار زیادی سرنوشت
تیمها مشخص شود .اما نباید این نکته را فراموش کرد که
نتایج بازیهای روز ششم که در تاریخ سوم فروردینماه
برگزار میشود هم روی شرایط و حساسیت بازیهای روز
هفتمتأثیرمستقیمخواهدگذاشت.

تعطیالت هیجانانگیز برای عالقهمندان به فوتبال خارجی

از پای تلویزیون ُجم نخورید!

شهروند| در نوروز  96هم مثل هرسال فوتبال متوقف نمیشود و در اقصینقاط
دنیامسابقاتمهمیبرگزارمیشودکهشایدرقابتهایمقدماتیجامجهانی2018
درقارههایمختلفمهمتریناتفاقاتفوتبالیمحسوبمیشود.
تکرارفینالکوپاآمریکا
رقابتهایمقدماتیجامجهانیدرقارههایمختلفدرایامنوروزپیگیریمیشود
که گل سرسبد آنها رویارویی آرژانتین – شیلی خواهد بود .این دو تیم که در 2سال
اخیرفینالکوپاآمریکارابرگزارکردند 4،فروردینبهمصافهممیروند،درشرایطی
که در دیگر بازی مهم این منطقه اروگوئه  -برزیل با هم روبهرو میشوند .همچنین9
فروردین دور بعدی مسابقات مقدماتی جامجهانی در آمریکایجنوبی انجام خواهد
شد .قاره سبز نیز میزبان مسابقات زیادی در روزهای  5 ،4و  6فروردین در گروههای
 9گانهمقدماتیجامجهانیاست،اگرچهرقابتیبین 2تیمسطحباالبرگزارنمیشود.
جزیره،میزبانبازیهایبزرگ
برخالف ایران ،رقابــت در لیگهای اروپایی در روزهای پایانی  95و اوایلســال
 96ادامه خواهد داشــت .در هفته  29لیگ جزیره منچسترســیتی  -لیورپول 29
اسفندماهباهمروبهرومیشوند.همچنیندربازیمهمهفته 30لیگجزیرهآرسنال
منچسترسیتی روز  12فروردین ماه در ورزشــگاه امارات به مصاف هم میروند.بارسلونا  -والنسیا در چارچوب هفته 28اللیگا ،حساسترین بازی این هفته فوتبال
اسپانیارابرگزارمیکنند.هفتهسیامسریآنیزبازیحساسناپولی-یوونتوسرادر
خود جای داده که 13فروردین انجام خواهد شد.
استارتلیگایراند رسال96
هفته  25لیگ برتر ایران که نخســتین رقابتهای باشگاهی کشورمان در سال
 96محسوب میشود ،بعد از  2بازی حســاس تیمملی روزهای  11و  12فروردین
در شهرهای مختلف برگزار میشود .در حســاسترین بازیهای این هفته که 12
فروردینانجامخواهدشد،استقالل–فوالد،نفتآبادان-پرسپولیسوتراکتورسازی
 -گسترشفوالدبهمصافهممیروند.

شهروند| با فرا رسیدن نوروز شاید خیلی از مردم راهی تعطیالت شوند اما قلب فوتبال
در ایران همچنان میتپــد .در نوروز  96نیز تیمملی ایران  2دیدار حســاس در انتخابی
جامجهانی 2018در پیش خواهد داشت تا سرنوشت خود را تا حدود زیادی برای رسیدن
به این رویداد بزرگ ،آن هم برای دومینبار متوالی مشــخص کند .در گذشته هم در رده
ملی و هم باشگاهی شاهد بازیهای خاطرهانگیزی در عید نوروز بودیم که اکثرا با استقبال
خوبی از سوی مردم مواجه شده است .بازیهایی که نتایج و حاشیههای آن ،مردم ایران
را یاد روزهای تلخ و شــیرینی در ایام نوروز میاندازد و نشان میدهد که تعطیالت عید
هم باعث نمیشود مردم فوتبالدوست ایران از تیمهای باشگاهی و ملی مورد عالقه خود
غافلشوند.
تقابلباآرژانتینومارادونادربرنابئو
یکی از نخســتین بازیهای خاطرهانگیز تیمملی ایران در نوروز 2 ،فروردینســال
 1356برگزار شد .باشگاه رئالمادرید به مناسبت جشن 75سالگی خود از تیمملی ایران
برای حضور در یک تورنمنت چهارجانبه دعوت کرد ،تورنمنتی که در آن تیمهای ایران،
آرژانتین ،رئالمادرید و مولودیه از الجزایر حضور داشــتند .این دیدار با گل برتونی برای
آرژانتین در نیمه اول همراه بود اما ایران با گل محمد صادقی در نیمه دوم توانست بازی را
به تساوی بکشاند ،اگرچه درنهایت آلبی سلسته که یکسال بعد از آن قهرمان جامجهانی
 1978شد،درضرباتپنالتیایرانراشکستداد.محمدصادقی،گلزنایراندرآنمسابقه
در اینباره میگوید« :بازی با آرژانتین بازی افتتاحیه ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بود که به
دعوت خود آقای برنابئو ،رئیس وقت باشگاه رئالمادرید برگزار شد .اتفاق جالب این بازی
حضورمارادونا13سالهروینیمکتآرژانتینبود.دربیندونیمهمارادوناواردزمینشدوبا
توپ حرکات تکنیکی انجام میداد .او با توپ جادو میکرد .با اینکه13ساله و ریز نقش بود
ولیبهتوپبسیارمسلطبود.همهبازیکنانتیمماباتعجببهحرکاتاونگاهمیکردند».
تلخترینروزاستادیومآزادی

به 12ســال قبل برمیگردیم؛  5فروردیــن  .1384جایی که ایران برای رســیدن به
جامجهانی  2006باید از سد ژاپن در یک بازی خانگی میگذشت .حدود  8ساعت قبل
از بازی به شکلی عجیب سکوهای ورزشگاه آزادی پر از تماشاگر بود .تیم برانکو توانست
با  2گل وحی د هاشــمیان روزی به یادماندنی را در تاریخ فوتبال ایران رقم بزند و یک گام
دیگر برای صعود به جامجهانی بردارد .اما بعد از بازی اتفاقاتی رخ داد که نهتنها شیرینی
برد را از بین برد ،بلکه تلخترین روز در تاریخ اســتادیوم آزادی را رقم زد .فشــار و ازدحام
جمعیت آنقدر زیاد بود که 7تن از کسانی که برای تماشای بازی فوتبال به ورزشگاه رفته
بودند ،به دلیل ماندن زیر دست و پا جان باختند .ایران 5روز بعد توانست کرهشمالی را هم
در خانهاش از پیش رو بردارد اما کام همه مردم ایران در نوروز  84به خاطر آن تراژدی در
ورزشگاهآزادیتلخبود.
80هزارافغاندرآزادی
تیم فوتبال امید ایران با یک نسل طالیی که چند لژیونر مثل سردار آزمون و علیرضا
جهانبخش را در ترکیب خود داشت ،رویای حضور در المپیک بعد از 40سال را با هدایت
محمد خاکپور در سر میپروراند .امیدهای فوتبال ایران 9فروردین 1394در شرایطی به
مصاف تیم امید افغانستان رفتند که در ورزشگاه آزادی در ظاهر میزبان بازی بودند ،اما در
اتفاقی عجیب و تاریخی80هزار نفر از افغانستانیهای مهاجر در ایران ،برای حمایت از تیم
خود استادیوم آزادی را پر و تا دقیقه آخر نیز با شعارهای خود تیمشان را حمایت کردند.
البته این بازی در پایان با نتیجه  6بر صفر به سود شاگردان خاکپور به پایان رسید .البته
پیش از این و در نوروز  83وقتی تیم امید برای حضور در المپیک  2004با سرمربیگری
محمد مایلیکهن تالش میکرد 2 ،باخت مقابل کرهجنوبی و چین کسب کرد تا رویای
المپیک با نســل طالیی که قهرمان بازیهای آسیایی بوسان شده بود ،بار دیگر از دست
برود.
شکستیبهقیمتبرکناریاسطوره

یکی دیگر از بازیهای خاطرهانگیز تیمملی ایران در نوروز به  8فروردینســال 1388
برمیگردد .شکســت  2بر یک و تلخ تیم علی دایی در برابر عربستان که با رقص و شادی
عربستانیهادرپایانبازیجلویچشمان100هزارتماشاگرایرانیهمراهشد.همهمنتظر
یک جشن ملی در نوروز و عیدی شــاگردان دایی به مردم ایران بودند .حتی حساسیت
مسابقهرئیسجمهوریوقتراهمبهورزشگاهکشانداماتمامایناتفاقاتدرنهایتبهضرر
آقای گل فوتبال جهان شد که در نخستین سالهای مربیگریاش ،مسئولیت بزرگی را
برعهده گرفته بود .تلخی این شکست آنقدر زیاد بود که بالفاصله بعد از بازی علی دایی با
دستوری خارج از فدراسیون فوتبال از کارش برکنار شد و به دوران کوتاه خود روی نیمکت

تیمملیخاتمهداد.

بزرگترینبردکیروش،خداحافظینکو

چند ماه بعــد از جامجهانی و البته حذف تلخ از جام ملتهای آســیای  ،2015وقتی
کارلوس کیروش خروج خود را از تیمملی ایران با تأیید رئیس وقت فدراســیون فوتبال
قطعی میدانست ،در نوروز  94در ظاهر برای آخرین دفعات روی نیمکت تیمملی ایران
نشســت 2 .بازی بزرگ با تیمهای بزرگ اروپا و جهان در پیش بود .شــاید وقتی ایران
توانست در اردوی اتریش با نتیجه  2بر صفر شیلی را با تمام ستارگانش از پیش رو بردارد،
هنوز هیچکس به بزرگی این پیروزی پی نبرده بود اما چند ماه بعد وقتی شیلی با هدایت
سامپائولیآرژانتینبزرگراشکستدادوقهرمانکوپاآمریکاشد،همگاناعتقادداشتند
بزرگترین برد کیروش در طول دوران مربیگریاش در ایران به دست آمده است .چند روز
بعد از رویارویی با شیلی ،ایران در اردوی اروپایی خود به مصاف سوئد رفت و با درخشش
زالتان  3بر یک شکست خورد؛ مســابقهای که آخرین بازی ملی جواد نکونام رکورددار
بازیهای ملی در فوتبال ایران محســوب میشــود .البته با وجود خداحافظی نکونام،
درنهایتکیروشبعدازبازگشتدرایرانماندنیشد.
6تاییپرسپولیسدرآسیا

درتاریخلیگقهرمانانآسیابارهاتیمهایایرانیدرعیدنوروزبهمصافحریفانآسیایی
خودرفتند،اگرچهدرسالهایاخیراینتاریخبهبازیهایملیاختصاصپیداکردهاست.
یکی از خاطرهانگیزترین بازیهایی که در نوروز و در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا انجام
شد ،مربوط به دیدار پرسپولیس و الشباب در  2فروردین  1391میشود .در این مسابقه
که مصطفی دنیزلی هدایت پرسپولیس را بعد از آن دربی معروف 3بر 2در اختیار داشت،
سرخپوشان یک پیروزی بزرگ و 6بر یک را مقابل الشباب عربستان کسب کردند .جالب
است بدانید ایمون زاید در مدت زمان کم حضورش در پرسپولیس دومین هتتریک خود
را در این بازی انجام داد و غالمرضا رضایی ،علی کریمی و امیرحســین فشنگچی دیگر
گلهای این تیم را وارد دروازه حریف عربستانی کردند .استقالل هم در  13فروردینماه
سال 1393یک بر صفر در امارات الجزیره را شکست داد.
دربیهاینوروزی

پرسپولیس و استقالل از دربی شــماره یک تا دربی 84تاکنون8بار در فروردینماه به
مصاف هم رفتهاند که از بین این دیدارها  5بازی با تســاوی به پایان رسیده است .با این
حال  3مســابقه میان  2تیم در ایام نوروز برگزار شده که حاصل  2تساوی و یک پیروزی
برای استقالل بوده است .شهرآورد بیستوهشتم ،سومین تقابل پرسپولیس و استقالل
در فروردینماه بود .اینبار هفتم فروردینماه ســال  66تاریــخ برگزاری بزرگترین بازی
باشگاهی ایران بود که دو تیم در لیگ تهران به مصاف هم رفتند .نتیجه ،تساوی بدون گل
بودتاپرسپولیسواستقاللرقمزنندهیکتساویدیگردردربیهاباشند.دردومیندربی
نوروزی میان سرخابیهای پایتخت یک تساوی دیگر به دست آمد ،در دیداری که در لیگ
ششم و تاریخ 10فروردینماه 86برگزار شد .اینبار هم تساوی یک – یک و اینبار دو گل از
دویاغی.علیرضانیکبختواحدی،بازیکنمحبوباستقاللیهاکهبهپرسپولیسرفتهبود
توانست دروازه تیم سابق خود را باز کند و سپس علی علیزاده که پیراهن سرخ را با پیراهن
آبی عوض کرده بود ،موفق شد کار را به تساوی بکشد .تساویها در دربیهای فروردینماه
ادامه داشت تا  2تیم  10فروردینماه  90به مصاف هم بروند .این بار دربی هفتادم در لیگ
دهم بود و باالخره استقالل توانســت در یکی از دربیهای فروردینماه به پیروزی برسد.
زننده تکگل استقالل در این بازی که هدایت آن را پرویز مظلومی برعهده داشت ،آرش
برهانی بود .درواقع این دربی یکی از همان مســابقات بین  4برد متوالی استقالل و پرویز
مظلومیدردربیمحسوبمیشودکهبعدابهنماداستقاللتبدیلشد.
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