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تیم آلمان به  تنهایى بدون شــک بهترین اســت، اما فوتبال به میزان زیادى توسعه پیدا کرده. 6
کشــورهاى دیگر درحال حرکت هستند. ما ناچاریم همگام با توســعه حرکت کنیم. ما آلمان ها 
آماده هســتیم. ما قهرمان جهان هســتیم. در اوج قدرت، با بازیکنان متعدد. ما منتظر شــروع 

بازى هاى جام جهانى هستیم.

توماس مولر:
در اوج قدرتیم

از بین ادوار مختلفى که تیم ملى ایران  توانسته اســت به جام جهانى فوتبال ۱
صعود کند، شــاید نتوان مــوردى را یافت که با 
شرایط امروز این تیم و هوادارانش قابل مقایسه 
باشد، پیوند میان تیم ملى و ایرانیان از دو جناح 
مختلف به شدت آسیب پذیر به نظر مى رسد، از 
یکسو فرآیند تشــکیل این تیم، حضور پررنگ 
لژیونرها و تنگ شدن جا براى ستاره هایى که در 
طول ســال براى هواداران سنتى فوتبال خاطره  
آفریده اند، باعث شده است ارتباط شخصى میان 
تک تک هواداران و ستاره هاى تیمشان، از قوت 
سابق برخوردار نباشــد. این تیم ملى، رکورددار 
کمترین استفاده از بازیکنان سرخ پوش در ترکیب 
نهایى در تمام تاریخ حضور ایران در جام جهانى 
است و جاى آنها را بازیکنانى گرفته اند که اگرچه 
هر ایرانى اى به ســطح فوتبال و شهرتشــان در 
مجامع ملى افتخار مى کند، اما حماسه آفرینى 
شــخصى از آنها کمتر به یاد دارد و به زبان اهل 
فلسفه، تجربه زیستى مداومى با آنها را در حافظه 
ندارد. این از تیم ملى ایران در جام جهانى پیش رو 
که تیمى بى خاطره ساخته است و پیامدهاى این 
واقعیت را همین حاال هم مى توان در واکنش هاى 
مختلف مردم در فضاهاى مختلف رســانه اى، 

به ویژه رسانه هاى نوظهور به خوبى دید.
از سوى دیگر، جام جهانى در برهه اى  درحال برگزارى است که بدنه  جامعه  ۲
ایران با آوارى از اخبار نگران کننده و فشــارهاى 
اقتصادى روبه روست. روزهایى که در آن قیمت 
سکه  طال به ساعت باال مى رود و اخبار تحریم ها 
یکى یکى فضاى پیام رســان ها را آلوده مى کند، 
چنگ زدن به نتایج تیم ملى فوتبال، چه بسا براى 
برخى دغدغه اى لوکــس و از آن طبقات مرفه 
باشد، دغدغه اى که مستلزم اندکى آسودگى از 
مشکالت روزمره است، آسودگى اى که بسیارى 

از مردم این روزها از آن بى بهره اند!
عادل فردوسى پور، امپراتور بى چون و  چراى سرزمین فوتبال در کشور ایران، ۳

با طراحى و اجراى آن چه در شــب نخست ویژه  
برنامه  جام جهانى امــا، قصد کرده بود على رغم 
همه  این مشکالت، ناممکنى را ممکن کند، او به 
اقتضاى حرفه  و عالقه اش، قطعاً آگاهى کاملى از 
وضع افکار عمومى و دشــوارى هایى داشت که 
پیش روى محور قــرار گرفتن تیم ملى به عنوان 
عامل تقویت و انســجام هویت ملى قرار گرفته 
است.  اما او هم دست خالى نیامده بود، نقشه اى 

براى اجرا و برگ هایى براى روکردن داشت.
اســتراتژى فردوســى پور را در برنامه   نخســتش مى توان در این چهاربند ۴

خالصه کرد: 
الف) . بازگردانــدن تیم ملى کى روش به بافت 

تاریخى اش
ب) تفکیک تیم ملــى به عنوان یک نماد قابل 
مبادله (سازه  اجتماعى) و تیم ملى به عنوان یک 
تیم ورزشى و یادآورى جایگاه اجتماعى تیم ملى، 

فارغ از اعضا و سرمربى تیم
ج) یادآورى پیوند قدیمى فوتبال و شــرایط 
اجتماعى، نشان دادن جایگاه این ورزش در پازل 

افکار عمومى و روندهاى اجتماعى
د) احیاى پیوند عاطفى، قوى و ریشه دار میان 

فوتبال و بدنه  افکار عمومى
آن شــب بــراى عادل فردوســى پور شــب 
دشوارى بود، شــبى که قرار بود قدرت رسانه  و 
توان تاثیرگذارى اش بار دیگر به نمایش گذاشته 
شود، و وظیفه  سنگینى (اگر نگوییم ماموریتى 

غیرممکن) بر شانه هایش قرار گرفته بود.
و فردوســى پور موفق شد نقشه اى که  کشــیده بود را با تالش هاى کم نظیر ۵
خودش و همراهى هوشــمندانه دو غول بزرگ 
تاریخ فوتبال ایران (حشــمت مهاجرانى و على 
پروین)، که نه تنها هریک در شرایطى بى سابقه به 
پالتوى برنامه زنده آمده بودند، بلکه ترکیبشان 
هم تاکنون در هیچ رسانه اى دیده نشده بود، به 
ثمر نشاند. اما این موفقیت ساده به دست نیامد، 
عادل و تیمش آن شب به خودشان اجازه  دادند 

انواع و اقسام خطوط قرمز مصنوعى ولى جاافتاده 
رسانه  ملى را رد کنند، از نمایش اعضاى قدیمى 
تیم ملى با کراوات و تیپ هاى ویژه تا شوخى هاى 
شخصى على پروین و فردوسى پور، او هرچه به 
ذهنش رسید را خرج کرد تا به مردم بى لبخند 
یادآورى کند فوتبال مى توانــد معجزه کند، از 
ســادگى، صراحت و چهره مردمى على پروین 
گرفته، تا متانت وقار و تسلط حشمت مهاجرانى، 
همه در این موفقیت نقش داشتند. البته از نمایش 
روابط شاگرد- اســتادى میان این دو، و «على» 
خطاب کردن کسى که به اذعان بسیارى «سلطان 
فوتبال ایران» اســت، نیز نباید ســاده گذشت، 
رخدادى که شاید دیگر هیچوقت تکرار نشود. و 
باالخــره ترفندهایى همچون تکــرار چندباره  
تالش هاى على پروین و فردوســى پور و «بقیه 
ورزشکاران و هنرمندان» براى آزادى زندانیان در 
بند (که اگرچه هوشمندانه انتخاب شده بود، اما 
تکرار ناشیانه  و چندباره  آن، کمى از تاثیرش کم 
کرد)، تالش براى شبیه سازى موقعیت 40 سال 
گذشــته و موقعیت امروز، و نیــز دفاع محکم 
حشمت خان از حقیقت به جاى کى روش (که 
بیان ظریفى بود از ایــن واقعیت که چاره اى جز 
حمایت از کى روش وجود ندارد)، همه از برنامه  آن 
شب یک حماسه ساخت. حماسه اى که مى توان 
بدون تردید عادل فردوســى پور، غزال تیزپاى 
رسانه هاى کشور را خالق آن دانست. حماسه اى 
که با تمام توان به کمک تیم ملى کشور و جامعه  
زخم خورده و نگران آمد، جامعه اى که حاال شاید 
بتوان امیــدوار بود بــا ذوق بیشــترى پیگیر 
نتیجه هاى تیم ملى اش باشــد و نتایج خوب یا 
نمایــش امیدآفریــن آن تیــم را در ســیاهه  
موفقیت هاى اجتماعى خود بنویسد. تجربه به ما 
مى گوید که بایــد همچنان منتظــر روکردن 
برگ هاى جدیدتر از سوى فردوسى پور باشیم که 
اگر این پیش بینى درســت باشــد، شاید بتوان 
امیــدوار بود یکبار دیگر معجــزه  فوتبال بتواند 

لبخند را به لبان این مردم بى لبخند بنشاند.

رسانه هاى اسپانیا، از مراکش مى گویند

روزنامه ورزشى اسپانیایى مارکا و روزنامه کاتاالنى 
ال موندو دپورتیوو در هفته اخیر توجهشان به تیم ملى 
مراکش جلب شده است. آنها با نگاه به بازى دوستانه 
مراکش در برابر اسلواکى و استونى یادداشت هایى را در 
تمجید از رقیب خودشان و البته رقیب تیم ملى ایران در 
بازى اول گروه ب نوشتند.  مارکا در همین مورد نوشت: 
«شــیرهاى اقیانوس اطلس تیم دست وپابسته اى در 
جام جهانى نخواهند بود و قدرت خود را در بازى برابر 
اسلواکى به خوبى نشــان دادند. تیم هاى دیگر گروه 
ب که گــروه مرگ جام جهانى اســت، باید از نمایش 
خیره کننده شــیرها در بازى هاى دوستانه بترسند. 
سرعت، حرکت در عمق و فشار زیاد از سوى آنها در برابر 
اسلواکى در تمام مدت بازى دیده شد.» مارکا در ادامه 
نوشت: «لوپتگى، سرمربى اسپانیا باید یادداشت هاى 
زیاد و مهمى از دیدار تدارکاتى نهایى مراکش بردارد.» 
لوپتگى خودش هم در روز انجام قرعه کشى گروه بندى 
جام جهانى درباره تیم مراکش گفته بود که آنها یکى از 
سرسخت ترین تیم ها هستند. ماه پیش هم لوپتگى در 
گفت وگو با مارکا گفت: «مراکش بهترین تیم آفریقاست. 
آنها به اهدافشان دســت پیدا کردند. آنها ساحل عاج 
را هم پشت سر گذاشتند.» جمله پایانى مارکا درباره 
نخســتین رقیب ایران در جام جهانى این بوده که به 
وضوح مشخص است که شیرها کامال براى جام جهانى 
آماده هستند. اما مراکشى ها با مهارت هاى باالى دفاعى 
خودشان نویســندگان روزنامه ال موندو دپورتیوو که 
دومین روزنامه بزرگ اسپانیاست را هم تحت تأثیر قرار 
دادند. موندو درباره آنها این گونه نوشته: «آنها یک گروه 
سرسخت و صخره اى هستند که به سختى مى توان آنها 
را در هم شکست.» موندو نگاه ویژه اى به ایوب الکعبى 
داشــته و او را مهاجم ســریع و سرسخت و خطرناك 
نامیده.  آن چه که اسپانیایى ها درباره مراکش مى گویند، 
خبر از رقابتى ســخت و پر از باال و پایین در روز جمعه 
نوزده و ســى دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه مدرن 
یک میلیارد و یکصد میلیون دالرى کریستوفســکى 
بندر سن پترزبورگ مى دهد. شــیرهاى اطلس برابر 

یوزپلنگان ایران زمین. از فو تبال لذت ببرید.

گفته ها:

هشتگ

کى روش
چهارمین سرمربى مسن جام جهانى

جــام جهانــى 2018 
روسیه تقابل 32 سرمربى 
اســت که مســن ترین 
ســرمربى حاضر در این 
واشنگتن  اسکار  بازى ها 
تابارس است. او با 71  سال هدایت اروگوئه را در 
این بازى ها بر عهده خواهد گرفت. با این حال 
قدرتمندترین سرمربى حاضر در جام جهانى 
خوسه پکرمن است. سرمربى 68 ساله سومین 
جام جهانى خود را تجربــه خواهد کرد. او پس 
از تابارس، مسن ترین سرمربى جام محسوب 
مى شــود. پس از پکرمن، برت فان مارویک در 
رتبه ســوم دیده مى شود. ســرمربى تیم ملى 
اســترالیا 66 ساله اســت. کى روش، سرمربى 
تیم ملى فوتبال ایران با 65  سال در رتبه بعدى 
قرار دارد. جوان ترین سرمربى حاضر در روسیه 
الیو سیسه، سرمربى سنگال است که 42  سال 

بیشتر ندارد. 

آغاز جدال ایران و مراکش
از میدان سرخ

در فاصلــه ســه روز تا 
دیدار ایران و مراکش در 
جام جهانى، هواداران دو 
تیم در میدان سرخ براى 
نخستین بار با هم روبه رو 
شدند. دوشنبه شب تا نخستین ساعات صبح 
هواداران ایرانى در میدان ســرخ شــهر مسکو 
غوغایى به پا کرده بودند که بعد از چند دقیقه 
با واکنش هواداران نخســتین حریف ایران در 
جام جهانى مواجه شــد. این کرى خوانى هاى 
شــامگاهى توجه مردم روسیه را به خود جلب 
کرده بود و باعث شد آنها متوجه حضور هواداران 
پرشور ایرانى شــوند. به نظر مى رسد این اتفاق 
براى اتحاد بیشــتر بین هــواداران ایرانى در 

شب هاى آتى هم تکرار شود. 

کارواخال، آماده بازى با ایران 

روزنامه موندو دپورتیوو 
اســپانیا خبر داد که دنى 
کارواخال پــس از 17 روز 
دورى به خاطر مصدومیت 
امروز به تمرینات گروهى 
اسپانیا ملحق شد. کارواخال براى بازى با پرتغال 
نخواهد رسید چون بعد از دو هفته دورى از میادین 
تازه به تمرینات ملحق شده است ولى او براى بازى 
بعدى اسپانیا در جام جهانى مقابل ایران آماده بازى 
خواهد بود. کارواخال در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
مقابل لیورپول مصدوم شده بود و گمانه زنى هاى 

زیادى درباره حضورش در جام جهانى مطرح شد.

به شانه ام دست نزن!

سالمت شــانه محمد 
صــالح و رســیدن وى 
به بازى  بــا اروگوئه یکى 
اخبــار  بزرگتریــن  از 
جام جهانى 2018 روسیه 
است. اخیرا فیلمى در رسانه ها منتشر شده که 
صالح در مواجهه با سلفى هوادار مصرى اشاره 
دارد که دست به شانه اش نزند. به نظر مى رسد 
همچنان مصدومیت این بازیکن از ناحیه کتف 
جدى به نظر مى رســد و شاید به بازى نخست 

نرسد. 

لباس نیجریه سوژه شد

تیم ملى نیجریه که در 
جام جهانى بــا تیم هاى 
آرژانتیــن، کرواســى و 
ایســلند همگروه است، 
دوشنبه شب براى حضور 
در این رقابت ها وارد مســکو شــد. نیجریه که 
پرفروش ترین لباس را بین تیم هاى حاضر در 
این رقابت ها داشــته است، با لباس هاى جالب  
توجهى خود را به این کشور رساند که متمایز با 
بقیه کشورها بوده است و به همین خاطر این 

لباس ها سوژه رسانه هاى روسى شد.
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تکنولوژى هاى مخفى در روسیه

امســال کنار ظاهر پر از رنگ و لعــاب بازیکنان، 
تماشاگران، مربیان و برگزارکنندگان جام جهانى در 
روسیه، سه تکنولوژى مخفى شده اند. این فناورى ها 
در کنار پخش  مســابقات به شــکل هاى واقعیت 
مجــازى و واقعیت افزوده، جام جهانــى تزارها را به 

تکنولوژیک ترین جام تاریخ تبدیل کرده است.
1- تکنولوژى خــط دروازه – در جام جهانى 
2014 برزیل، کریــم بنزما در بازى فرانســه برابر 
هندوراس نخستین بازیکن تاریخ بود که از تکنولوژى 
سود برد. اختالف توپ او چند میلى ثانیه بود. حاال در 
روسیه، تکنولوژى خط دروازه در همه  ورزشگاه ها و با 
14دوربین فوق سریع، در یک ثانیه، قصه  گل شدن 

توپ را براى داور تعریف خواهد کرد.
2- دســتیار ویدیویى داور– بعد از دو  سال 
آزمایش، هیأت بین المللى فوتبال اجازه استفاده از 

VAR را صادر کرد. 
براى نخســتین بار در تاریخ این تکنولوژى سهم 
روس ها شــد تا داورها هر وقت که بخواهند بتوانند 
از کمک داورانى که پشــت مانیتورها نشسته اند و 
تمام زوایاى بــازى را در اختیار دارند، کمک بگیرند. 
فلسفه این تکنولوژى این است: «دخالت کمتر، نتیجه  

درست تر.»
3- سیســتم هاى عملکرد الکترونیکى و 
ردیابى– این تکنولوژى که شــامل تعدادى ابزار و 
تجهیزات ارتباطى است به صورت مساوى در اختیار 
همه تیم ها قــرار دارد. اطالعات در لحظه، توســط 
کارکنان فنى مستقر در ایستگاه هاى مخصوص در 
اختیار رسانه ها، کارشناسان فنى تیم ها و با یک خط 
اختصاصى در اختیار مربیان و آنالیزورها قرار خواهد 

گرفت.
یک جام جهانى با سرماى روسیه، گرماى فوتبال 

و البته همه چیز تکنولوژیک تر از قبل و ترسناك تر.
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ظهور دوباره  ابرستاره
ژست کریستیانو رونالدو در برابر دوربین عکاس اختصاصى فیفا، مثل خود او خاص است. عکس هایى که از بسیارى از بازیکنان تیم ها جلوى پرده سبز گرفته شده است .

برنامه 2018 رو با 
#حشمت- مهاجرانى 

و #على- پروین شروع 
کرده. ال سى دى داره 

میفته از سنگینى. چجورى 
مى خواد ادامه بده خدا 
 TeamMelli# داند

 # فردوسى پور

 این #فردوسى پور 
دوست داشتنى!

 عادل تو همه این سال ها 
نشون داده به بهترین 

شکل ممکن از برنامه ش، 
#نود، براى توسعه فوتبال 

#ایران استفاده مى کنه 
و از دیشب استارت زد، 

پروژه به ثمر رسوندن یکى 
از مهمترین دغدغه هاى 
امروز فوتبال ایران  رو، 

موندن #کى روش بعد از 
#جام جهانى

#فردوسى پور مسابقه 
داره هر شب یه 206

 بعد االن من 5 ساله دارم 
براى #نود #اس میدم 
هیچى نبردم.  حاال اگر 

جایزه سرطان بود من هر 
شب برنده می شدم.

 میگن برهانى و عنایتى 
که تو برنامه #جواد- 
خیابانى نشسته بودن، 
فهمیدن #کانال- سه، 

#فردوسى پور، #پروین 
و #مهاجرانى را آورده، 

بدون خداحافظى برنامه 
را ترك کردن، بشینند 

اون برنامه را ببیند.

  #فردوسى پور ویژه 
برنامه جام جهانى 
(#بیست- هجده) 

مى سازه #خیابانى و 
دوستانش هم همین طور 

(#فصل- داغ- فوتبال)
 قشنگ انگار چند قرن از 

لحاظ کیفیت ساخت با 
هم فاصه دارن.

  #فردوسى پور 

شب نشینى سه غول، عادل، پروین و مهاجرانى در رسانه  ملى براى حمایت از بى خاطره ترین تیم ملى تاریخ

مرسى که هستید!

را  امن  محل هاى  اتاقى ،  هر  در 
مشخص کنید  ( مثالً زیر یک میز 
محکم یا کنار ستونها یا دیوارهاى 

مجاور آنها). 

|حسین شیخ االسالمى|


