
كس��ب ميزبان��ي جام جهان��ي يك��ي از پيچيده ترين 
پروس��ه هاي ممكن را دارد و كش��وري ك��ه مي خواهد 
به اين مهم دس��ت پيدا كن��د، بايد از قدرت سياس��ي و 
ديپلماتيكش نهايت اس��تفاده را ببرد. البي هاي زيادي 
انجام مي ش��ود و براي خريدن راي كش��ورهاي ممتنع 
خرج هاي هنگفتي مي كنند. در مورد تمام ميزباني هاي 
جام جهاني در طول تاريخ مناقشات زيادي شكل گرفته 
و همواره كش��ور ميزب��ان به عدم رعاي��ت اخالق متهم 
ش��ده اند. اين مورد حتي در مورد كش��وري مثل آلمان 
كه كسي توقع فس��اد در آن را ندارد هم رخ داده و براي 
كس��ب ميزباني مبالغي به عنوان رش��وه به نمايندگان 
برخي كش��ورها پرداخت كرده بودند. ام��ا اين ميزباني 
چه ره آوردي دارد كه كش��ورها حاضرند براي به دست 
آوردن آن هر كاري انجام بدهند؟ سود حاصل از برگزاري 
اين تورنمنت ب��راي ميزبانان چقدر اس��ت و آيا از منظر 
اقتصادي برگزاري جام جهاني به صرفه هس��ت يا نه؟ در 

ادامه، همه اين موارد را بررسي مي كنيم. 
دولت روس��يه عنوان كرده براي تامين شرايط ميزباني 
و برگزاري بازي ها با باالترين كيفي��ت ممكن، تاكنون 
چيزي حدود هف��ت ميلي��ارد دالر خرج كرده اس��ت. 
اي��ن هزينه ها عمدت��ا ب��راي زيرس��اخت ها و امكانات 
س��خت ا فزاري برگزاري جام بوده اس��ت. س��ايت فيفا 
اعالم كرده كه 12 اس��تاديوم ورزش��ي در يازده ش��هر 
با ظرفيت ۵۵۰ ه��زار نفر در روس��يه ميزب��ان بازي ها 
هس��تند. 27 هتل جديد، 13 بيمارستان و 12 ايستگاه 
برق براي برگزاري بهتر مس��ابقات ايجاد ش��ده است و 
براي بازس��ازي يا ساخت 1۰ اس��تاديوم 13 هزار نفر به 
كار گرفته ش��دند. برگزاري جام جهاني در روسيه 2۰۰ 
هزار شغل ايجاد كرده اس��ت. با باال رفتن قيمت كاالها 
به خاطر افزايش تقاضا، توليدكنندگان و فروش��ندگان 
هم سود سرشاري نصيب ش��ان مي شود. صنايع دستي 
روسيه و توليدكنندگان خرده هم حتي از اين بازار بزرگ 
سهمي دارند و اوضاع شان در يك ماهه برگزاري بازي ها 
از اين رو به آن رو خواهد ش��د. بخش مهمي از اين خرج 
صرف زيرساخت ها شده و روس ها بعد از پايان رقابت ها 
هم مي توانند از اين ساخته ها استفاده كنند. پيش بيني 
مي شود در طول برگزاري مسابقات، دوميليارد و سيصد 
ميليون دالر توسط توريست ها وارد روسيه شود و رشد 
اقتصادي س��رزمين تزارها يك تا دو درصد افزايش پيدا 
كند. همچنين استفاده از شيوه خريد با كارت اعتباري 
چهل درصد در اين كشور بيش��تر از قبل مي شود. اينها 

درآمد و تاثير مستقيم توريست ها براي روسيه در زمان 
برگزاري جام جهاني هستند. موسسه اقتصادي مككنزي 
مي گويد سود نهايي روسيه از برگزاري جام جهاني بيش 
از 13ميليارد دالر خواهد بود. ام��ا از طرفي ديگر برخي 
پيش بيني ها پ��ا را از اين ه��م فرات��ر مي گذارند. طبق 
گزارشي جديد از آسوشيتدپرس درباره تاثير اقتصادي 
مسابقات جام جهاني، رشد توليد ناخالص داخلي روسيه 
مي تواند در يك بازه 1۰ س��اله از 2۰13 تا 2۰23 به 26 
تا 3۰.8 ميليارد دالر برس��د. همچنين روس��يه بعد از 

جام جهاني دچار تورمي دو تا سه درصدي خواهد شد. 
اين سود اقتصادي پر ريس��ك، تنها دليل كشورها براي 

اين تالش بي وقفه نيس��ت. بهره برداري هاي سياس��ي 
يكي از داليل توجيه كننده براي اين همه تالش اس��ت. 
به خصوص در مورد روس��يه و قطر، اس��تفاده سياسي 
نسبت به بهره برداري اقتصادي از اولويت برخوردار است. 
در س��ال هايي كه داعش در فرانس��ه در حين برگزاري 
ديدار تيم ملي اين كش��ور با آلمان اقدام به بمب گذاري 
و گروگان گيري مي كند، روس��يه قب��ول مي كند بيش 
از يك ونيم ميليون نفر بدون ويزا وارد كش��ورش شوند 
يك نمايش اقتدار براي پوتين اس��ت و جايگاه سياسي 
او را به عن��وان مرد اول جهان تثبي��ت مي كند. در مورد 
قطر هم اوضاع مش��خص است. اين كش��ور مي خواهد 

موجوديت خ��ودش را به عنوان يك ق��درت منطقه اي 
تثبيت كند. برگ��زاري تورنمنتي مث��ل جام جهاني در 
يك كشور به اين كوچكي سابقه نداشته و قطر با اين كار 
يك رزمايش اقت��دار بزرگ برگزار خواه��د كرد. بخش 
بس��يار مهمي از اين جنگ س��رد براي به دست آوردن 
ميزباني جام جهاني همين مس��ائل سياسي است. نگاه 
مردم به كشوري كه جام جهاني برگزار مي كند به شكل 
ديگري است و سياستمداران از محبوبيت فوتبال براي 
رسيدن به اهداف خودشان اس��تفاده مي كنند. يكي از 
دالي��ل اعتراضات چند ه��زار نفره در برزي��ل در خالل 
برگزاري جام جهاني همين مساله بود كه معتقد بودند 
دولت در حال بهره برداري سياسي از اين بازي هاست و 
سياستمداران مي خواهند به واسطه فوتبال ضعف هاي 
خود در زمينه سياست داخلي و اقتصاد را پوشش بدهند. 
يكي از مس��ائل مهم اينجاست كه روس��يه و قطر در راه 
كس��ب ميزباني جام جهاني، كشورهايي مثل انگلستان 
و امري��كا را شكس��ت دادن��د. اين دو كش��ور ب��ا توجه 
به زيرس��اخت هايي كه در اختيار دارند مي توانند بدون 
كوچك ترين هزينه اي ميزبان��ي جام جهاني را عهده دار 
شوند. اما روس��يه، قطب مخالف امريكا در جهان يكي از 
ميزباني ها را مال خود كرد و قطر كوچك هم موفق شد 
يكي ديگر از ميزباني ها را بگيرد. نتيجه اين اتفاقات اين 
ش��ده كه نيروهاي اطالعاتي امريكا و انگليس به صورت 
جدي به موضوع فس��اد در فيفا ورود كردند و پالتيني و 
بالتر جايگاه شان را از دست دادند. اينها همه نشان دهنده 
يك جنگ پنهان در خف��ا براي جبران از دس��ت دادن 

ميزباني توسط رقبا بود. 
به موضوع اقتصاد بازمي گرديم. در اين دوره از جام جهاني 
فيفا براي تي��م قهرمان 38ميليون دالر پ��اداش در نظر 
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ديدگاه نقد گزارشتاريخ

»وارد سرزميني بيگانه مي ش��ويم. دنيايي ميان دنياها. 
منطقه عبوري كه ممكن است متروك و خالي از سكنه يا 
در جاهايي سرشار از زندگي باشد. وجود موجودات ديگر را 
احساس مي كنيد. نيروهاي ديگري با تيغ ها يا چنگال هاي 
تيز كه از مسير منتهي به گنج محافظت مي كنند. اما اكنون 
برگشتي در كار نيس��ت و همه آن را احساس مي كنيم. 
خوب يا بد، ماجرا آغاز شده«.كريستوفر ووگلر، نويسنده 
كتاب »سفر نويسنده« شروع ماجراجويي قهرمان را به اين 
شكل ترسيم مي كند. اولين قدم ها. اولين مراحل. اولين 
درهايي كه قهرمان بايد از آن عبور كند. قهرمان يا در همان 
اولين آستانه تن به تسليم  مي دهد يا با عبوري مقتدرانه 
خودش را ب��ه خوبي در مس��ير موفقيت ق��رار مي دهد. 
بازي هاي اول جام جهاني براي هر تيمي همان حكم عبور 
از اولين آستانه در س��فر قهرمان را دارد. مي گويند شروع 
تورنمنت بسيار مهم است. براي همه تيم ها. اما بازي اول 
جام جهاني روسيه براي ما از هميشه مهم تر است. مي دانيم 
كه اگر مراكش را شكست دهيم چقدر اميدوار مي مانيم و 
اگر نتيجه نگيريم تقريبا جام جهاني را از دست داده ايم. به 
همين بهانه مي خواهيم نگاهي بيندازيم به اولين بازي هاي 

ايران در ادوار گذشته جام جهاني. 
جام جهاني ۱۹۷۸

اي��ران ب��راي اولين بار در ج��ام جهاني حاضر مي ش��ود. 
مي گويند آن زمان مردم فكر مي كردند كه تيم مي تواند 
در جام جهاني به موفقيت برس��د. رژيم پهلوي اين جو را 
راه انداخته ب��ود. ايران بازي هاي دوس��تانه زيادي قبل از 
مسابقات برگزار كرد و با روحيه اي خوب راهي مسابقات 

ش��د. همه مي گفتند كه اگر بتوانيم يك تس��اوي مقابل 
هلند آماده بگيريم مي توانيم به صعود اميدوار باشيم. اما 
نتيجه خيلي متفاوت تر از چيزي بود كه فكر مي كرديم. 
تابستان ۵7 بود و امواج انقالب آغاز شده بود. كاپيتان تيم 
)پرويز قليچ خاني( هم به نش��انه همراهي با انقالب ملت 
ايران، حاضر نشد ايران را در جام جهاني رهبري كند. باخت 
سنگين سه بر صفر مقابل الله هاي نارنجي اميدهاي ما را 

براي درخشش بسيار كمرنگ كرد. 
جام جهاني ۱۹۹۸

ما بعد از 2۰ سال به آن شكل دراماتيك با پيروزي مقابل 
استراليا دوباره به جام جهاني رسيده بوديم. قبل از شروع 
مسابقات حواشي زيادي گريبانگير تيم بود. ايويچ اخراج 
ش��د و طالبي آمد. تيم ۹8 يك��ي از آماده ترين تيم  هاي 
دوران فوتبال ما بود. بازي اول مقابل يوگس��الوي. مربي 
آلمان، ديگر تيم همگروه ايران در آن دوره، قبل از بازي 
گفت كه اگر يوگسالوي ايران را ببرد يك توپ فوتبال را 
قورت خواهد داد. تيم بازي خوبي به نمايش گذاش��ت. 
يوگس��الوي پرقدرت حرف زيادي براي گفتن نداشت. 
اما يك ضربه كاش��ته و هنرنمايي ميهايلويچ و اش��تباه 
نكيساي جوان باعث ش��د بازهم ما با باخت جام جهاني 

را آغاز كنيم. 
جام جهاني ۲۰۰۶

گروه ب��دي نداش��تيم. مي گفتيم با يك تس��اوي مقابل 
مكزيك و شكس��ت احتمالي مقابل پرتغال و برد جلوي 
آنگوال مي توانيم شانسي براي صعود داشته باشيم. بازي را 
هم خوب شروع كرديم و مكزيك را تحت تاثير قرار داديم. 
گل خورديم و گل زديم. تا دقيقه 76 كه كعبي و ميرزاپور 
و رحمان رضايي آن اشتباه سلسله وار را انجام دادند و گل 
دوم را خوردي��م. بعد هم ضعف بدني و از هم پاش��يدگي 
ذهني باعث شد بالفاصله گل سوم را هم بخوريم و تقريبا 
مطمئن شويم كه اين بار هم از گروه  مان صعود نمي كنيم. 

جام جهاني ۲۰۱۴
نيجريه حريف خوبي براي ش��روع بود. امتي��از گرفتن از 
اين تيم محال نبود و مي توانس��ت ما را براي ادامه اميدوار 
نگه دارد. كي روش هم به خوبي اين را مي دانست. با يك 
بازي بسته و محكم و درگيرانه موفق شديم براي اولين بار 
جام جهاني را بدون شكس��ت آغاز كني��م. نيجريه هيچ 
فرصت خطرناكي نتوانس��ت روي دروازه ما پديد بياورد. 
براي اولين بار بعد از بازي اول نس��بت به ادامه مس��ابقات 

نااميد نشده  بوديم. 

آميتيس مش��ايخي، كارش��ناس 
ارش��د طراحي پارچه و لب��اس، با 
برند ورزش��ي آميتيس و با الهام از 
چهره يوزپلنگ اصيل ايراني دست 
به طراحي تي ش��رتي زده اس��ت 
كه به گفته او تقديم ي��ار دوازدهم 
فوتبال ايران يعني ميليون ها هوادار 
مشتاق و پرش��ور ايراني كه از جايگاه ويژه اي برخوردارند، 
مي ش��ود. درطراحي اين اثر، تمامي خطوط كامال دقيق و 
براس��اس چهره يوز اصيل ايراني در نظر گرفته شده است. 
ويژگي هايي نظير خط اشك، خط اخم و چشمان كه وجه 
تمايز با ساير گونه هاي آن را مشخص مي كند، كامال در اثر 
مشهود و به صورت واقع گرايانه طراحي و به خطوط ورزشي 
تبديل شده است. كشور عزيزمان ايران در حالي در جمع ۵ 
كشور داراي نا زيباترين كيت هاي حاضر در جام جهاني قرار 
مي گيرد كه ژاپن، تنها با استفاده از المان هاي نوستالژيك 
و كارتوني انيميش��ن مع��روف فوتباليس��ت ها به راحتي 
توانسته است عنوان زيباترين لباس جام جهاني 2۰18 را 

به دست بياورد. مساله قابل تامل اين است كه برند جهاني 
و نام آش��نايي چون آديداس كه اين روزها نش��ان آن روي 
پيراهن تيم ملي ايران خودنمايي مي كند، همزمان بهترين 
كيت و بدترين كيت هاي حاضر در يك تورنمنت را طراحي 
كرده است و اين خود تلنگر بجايي است به ايران و طراحان 
ايراني كه ريشه هاي فرهنگي و نوستالژيك را جدي گرفته 
و با بهره گيري از آنها خود دست به ايجاد طرح هاي جديد 
و متنوع بزنند. اميد است با تحقيق و بررسي و حمايت هاي 
الزم ش��اهد خودكفايي و درخشش كشور در زمينه توليد 
طراح لباس لباس در عرصه هاي بين المللي باشيم.  

حضور علي پروي��ن در برنام��ه 2۰18، اتفاق مهمي 
در تلويزي��ون ايران بود. علي پروين دوش��نبه ش��ب 
اولين بار در ي��ك برنامه تلويزيون��ي در دوران پس از 
انقالب حضور يافت. او از اي��ن حيث مثل محمدرضا 
ش��جريان اس��ت كه فقط يك بار در برنامه نوروز 73 
رضايت داد كه در تلويزيون ايران خودي نش��ان دهد 
و مشتاقانش را خشنود )و شايد هم ناخشنود( سازد! 
اگرچه عصر اقتدار كاريزماتيك علي پروين س��پري 
ش��ده و او در اثر حذف محترمانه اش از كانون فوتبال 
ايران، ديگر فاقد آن جالل و جبروت سابق است، ولي 
به هر حال پروين، پروين اس��ت. چه��ره و حرف زدن 
او، در كنار جايگاه بي بديل��ش در تاريخ فوتبال ايران، 
موجب مي شود كه حضورش در يك برنامه تلويزيوني 
براي ه��ر فوتبالدوس��تي مهم و ديدني باش��د. عادل 
فردوسي پور در برنامه دوشنبه ش��ب البته به اشتباه 
گفت كه حش��مت مهاجراني هم مث��ل علي پروين 
براي اولين بار در يك برنامه زن��ده تلويزيوني حضور 
يافته است. مهاجراني چند س��ال قبل در برنامه زنده 
»استوديو ورزش« حاضر شده بود و درباره شرايط تيم 
ملي ايران حرف زده بود. اما هر چه بود، دوشنبه شب 
براي فردوسي پور و فوتبالدوستان ايراني شب مهمي 
بود چراكه س��رمربي و كاپيتان تيم ملي ايران در جام 
جهاني 1۹78، ميهمانان برنامه 2۰18 بودند. اما اگر 
حضور پروين و مهاجراني نقط��ه قوت اين برنامه بود، 
سواالت و نحوه اجراي فردوسي پور نقطه ضعف 2۰18 
در شبي چنان بود. عادل فردوسي پور مصاحبه كننده 
خوبي نيس��ت چراكه اصوال به پرس��يدن س��واالت 

حاشيه اي عالقه بيش��تري دارد تا س��واالت جدي و 
عميق. مثال او حتي از حشمت مهاجراني نپرسيد كه 
تيم ايران در 1۹78 با چه سيس��تمي در جام جهاني 
بازي مي كرد. يا چرا ناصر حجازي نتوانست هيچ يك 
از چهار پنالتي آن جام را مهار كند؟ و اصوال آيا حجازي 
پنالتي گير خوبي بود يا نه؟ يا هيچ سوالي درباره پرويز 
قليچ خاني نپرس��يد. مردي كه كاپيتان تيم ايران بود 
و به دليل همراه��ي با انقالب مردم اي��ران، قيد بازي 
در جام جهان��ي را زد. و اينكه قليچ خاني چه نقش��ي 
در عدم صعود به جام جهان��ي 1۹74 و صعود به جام 
1۹78 داش��ت؟ يا مثال نظر پروين درباره قليچ خاني 
مي توانست جذاب و مهم و تاريخي باشد. فردوسي پور 
هيچ يك از اين س��واالت تاريخي و فني و سياسي را 
مطرح نكرد و گير داد به تبخال علي پروين! چند سال 
پيش هم كه فردوس��ي پور بيرون از استوديوي برنامه 
نود با پروين مصاحبه كرده ب��ود، درباره تبخال علي 

پروين سوال كرده بود.
 واقعا آيا تبخال علي پروين اينقدر اهميت دارد كه هر 
سري بخش��ي از گفت وگوي يك مجري تلويزيوني با 
يكي از پنج بازيكن برتر تاريخ فوتبال ايران بايد صرف 
س��وال و جواب بي مايه اي ش��ود كه عاري از هر گونه 
فكر عميقي اس��ت؟ آدم با خودش فكر مي كند واقعا 
فردوس��ي پور اينقدر خالي الذهن است كه موضوعي 
بهتر از تبخال پروين يا دع��واي پروين و معدنچي، در 
آستين ندارد براي پرسيدن از اسطوره فوتبال ايران؟ 
وانگهي اگر علي پروين به مناس��بت ج��ام جهاني به 
برنامه 2۰18 دعوت ش��ده و قرار است درباره حضور 
ايران در جام هاي جهان��ي حرف بزن��د، دو بار انتقاد 
ناموجهش از بازيكني درجه 3 به نام مهرزاد معدنچي 

در اوايل دهه 138۰، چه اهميت��ي دارد؟ بگذريم كه 
موضوع پروين و معدنچي هم قصه اي صدبارپرسيده 
و تكراري و اساسا بي  اهميت است. جدا از اين سواالت 
كم مايه و سخيف، خنده هاي عميق فردوسي پور هم 
زائد و عجيب بود. اينكه مهمان برنامه چيزي بگويد و 
مجري بخندد كجا و اينكه دايما چنان به باال و پايين 
و رفتار و گفت��ار مهمان بخنديم كه گويا اساس��ا او را 
براي خندي��دن خودمان به 2۰18 دع��وت كرده ايم 
كجا! البته قابل درك است؛ فردوسي پور از ديدن علي 
پروين كيفور شده بود و در فضا س��ير مي كرد و مثل 
شاگردان حسن صباح كه اصوال مستعد خنده بودند، 
او دوش��نبه ش��ب به هر چيزي مي توانست بخندند؛ 
اما اينكه تكرار و ش��دت خنده هاي او به خلق و خو و 
كاراكتر پروين، كم وبيش توهين آمي��ز بود. اگر علي 
پروين س��لطان اس��ت و - به قول خود فردوسي پور- 
ش��خصيت كاريزماتيك��ي دارد و هم��ه غول هاي او 
فوتبال ايران از او حس��اب مي بردن��د، پس چرا عادل 
فردوس��ي پور آن قدر ب��ه اين س��لطان كاريزماتيك 
خندي��د آن هم از ت��ه دل؟! بر فرض كه ص��در و ذيل 
پروين براي فردوسي پور خنده دار باشد. آيا بهتر نبود 
او موضوعاتي غيركميك را پيش مي كش��يد و كمي 
جدي ت��ر و محترمانه تر با پروي��ن گفت وگو مي كرد. 
فردوس��ي پور دوشنبه ش��ب مي توانس��ت از اولين و 
چه بس��ا آخرين حضور زنده علي پروين در تلويزيون 
ايران، با س��واالتي جدي و رفت��اري باطنا محترمانه، 
يك گفت وگ��وي تاريخ��ي و ماندگار بيرون بكش��د. 
فردوسي پور كه قبال مصاحبه اش با شهاب حسيني هم 
درنيامده بود، فرصت تاريخي مصاحبه با علي پروين را 

هم صرف كاري كرد كه كم وبيش شبيه لودگي بود. 

2۰ سال از آن زمان گذش��ته اما من هرگز آن لحظه هاي 
شگفت آور را فراموش نخواهم كرد. من چطور توانستم؟ 
بازي در جام جهاني در خانه مان، رسيدن به فينال و سپس 
پيروزي، بهتر از اين نمي شد و شانس يار ما بود كه همه ما 

آماده اين پيروزي بوديم. 
مي گويم شانس با ما يار بود چون بگذاريد به شما  بگويم كه 
برزيل بهتر از ما بود. اما آن روز ما در بهترين فرم بوديم، هم 
از لحاظ فردي و هم جمعي. همچنين سرپرست باهوشي 
داش��تيم كه ضعف برزيلي ها را در ضربات شروع مجدد 

بازي شناسايي كرده بود. 
ش��ايد اينطور كه من تعريف مي كنم يادتان نباش��د اما 
زين الدين زيدان تورنمنت چندان محشري را پشت سر 
نگذاشته بود چون از وقتي كه در بازي با عربستان كارت 
قرمز گرفت، مدام در تقال بود. ول��ي امه ژاكه به او گفت به 
هنگام پرتاب كرنرها منطقه را پوش��ش بدهد چون فكر 
مي ك��رد از آن نقطه مي توانيم ب��ه برزيلي ها ضربه بزنيم 
و يوري ژوركائف گفت س��ر زيزو را هدف مي گيرد. گاهي 
طرحي كه براي بازي ريخته مي شود جواب مي دهد، به 
همين راحتي! پس ما از دوكرنر امتياز گرفتيم؛ دو پرتاب  
سر زيدان و گل امانوئل پتي كه شيرجه در تشت عسل بود. 
ژاكه رهبري استثنايي بود. در مديريت ما قوي بود. مثل 
پدر معنوي مان بود. پس از ي��ورو ۹6- كه در نيمه نهايي 
حذف ش��د- پيش ما اعتراف كرده بود كه خطاهايي از او 
سر زده اما از آنها درس گرفته. ايماني محض به بازيكنان 
داشت كه در استفاده از آن مصمم بود. وابستگي راستيني 

به يكديگر داشتيم. 
او باهوش بود. مي دانس��ت چهره هاي قدري را در تيمش 
دارد؛ بازيكنان��ي باتجربه، رهبراني مانند ديديه دش��ان، 
ليليان تورام، لوران بالن، ي��وري ژوركائف و من. ما كه در 
باشگاه هاي بزرگ اروپا توپ زده بوديم در فوتبال به بلوغ 
رسيده و تجربه هاي گوناگوني را از سر گذرانده بوديم كه 
در آمادگي براي چالش نهايي ياري مان م��ي داد. ژاكه از 
ما مي پرس��يد چه چيزهايي ياد گرفته ايم، او ما را درگير 

طرح ريزي بازي مي كرد و اين خيلي مهم بود. ولي 
در نهايت او تنها تصميم گيرنده بود. احتماال تيم 

امروز فرانسه از تيم ما مستعدتر است البته اگر 
زيدان را از اين معادله حذف كنيد، اما آنها آن 

ويژگي هاي رهبري ما را ندارند. 
ديديه كاپيت��ان بود و م��ن كاپيتان 

دوم؛ از 13 س��الگي و زمان��ي كه در 
تورنمنت��ي كه ب��ا يكديگ��ر براي 
فرانسه در مجارستان بازي كرديم 

هم اتاق��ي بوديم. در مرك��ز آكادمي 
فوتبال كلير فونتين بهترين اتاق را مال خودمان 
كرديم. قبل از ورودمان اين اتاق را شناسايي كرده 

بوديم و به عنوان كاپيتان هاي تيم حق ما همين اتاق 

بود! امكانات اتاق ما با ديگر اتاق ها قابل مقايسه نبود و ما 
با ويژگي اي كه در اختيار داشتيم، براي خنده خودمان را 
لرد جا مي زديم و به جوان ترها يادآوري مي كرديم رييس 

كيست. 
من هميشه به ديديه نزديك بودم. مي توانستيم بين نياز به 
تمركز و ميل خاصي به مسخره بازي درآوردن تعادل ايجاد 
كنيم. و الزم است بخندي چون فشار جام جهاني شوخي 
بردار نيست، حتي وقتي در خانه ات بازي مي كني اين فشار 
بيشتر مي شود. من و ديديه در نانت شروع كرديم، ليگ 
قهرمانان را در مارسي برديم و وقتي او براي يوونتوس توپ 
مي زد و من با ميالني ها بازي مي كردم رابطه مان را حفظ 

كرديم. 
افت وخيزهاي زيادي را با هم تجربه كرديم اما هيچ چيز 
مثل فشار اين جام جهاني نبود. يادم مي آيد پس از بازي در 
مقابل آفريقاي جنوبي چطور به يكديگر نگاه كرديم؛ كامال 
از پا درآمده بوديم. هيچ كس حقيقتا نمي دانست نتيجه 
بازي چه مي شود اما ما درباره نياز به يك شروع خوب كلي 
صحبت كرده بوديم. مي دانستيم مي توانيم با اين تيم تا 
آخر پيش برويم فقط اگر مشي پوياي مثبتي را به دست 
آوريم. گفتم كه اضطراب در بازي اول خيلي زياد بود- ما 
خيلي درباره آن ح��رف زده بوديم اما باز هم وقتي ديديم 
كه چقدر اضطراب و فشار آدم را از پاي درمي آورد شوكه 
شده بوديم. خوشبختانه ما بازي اول را به آساني برديم و 

قواي مان سرجايش بود. 
صحب��ت از اضطراب ش��د؛ چطور اس��ت درب��اره بازي 
يك  چهارم نهايي در مقابل ايتاليا و ضربات پنالتي بگويم؟ 
اين يعني اضطراب! ما درباره اين بازي صحبت كرده بوديم 
و اعتراف مي كنم حس مي كرديم ايتاليايي ها هميش��ه 
ترتيبي مي دهند كه يك پنالتي بيشتر از ما بگيرند. تعداد 

ما  كه در ايتالي��ا بازي بازيكن��ان 
ه  د بودند، كم نبود و ك�����ر
مي توانن��د چه مي دانستيم 
طينت��ي آدم ه��اي  ب��د
نوبت به پنالتي ها باشند. پس 

رس��يد و اولي��ن 
م  فك��ر

اين بود كه من نمي خواهم پنالتي بزنم! اين واقعا موقعيت 
مديريت اضطراب بود و به يادماندني است. 

ژاكه پي��ش از بازي برخ��ي از بازيكنان ارش��د براي زدن 
پنالتي گماش��ته بود اما در آن وقت آنها كنار كشيدند و 
موضوع جالب اين بود كه جوان ترها داوطلب شدند. ديويد 
ترزگه مي گفت: »من يكي مي زنم« تيري آنري هم همين 
را گفت. تا وقتي كه صحبت از پنالتي است از تو براي آنها 
استفاده مي كنند و بايد اعتماد بنفسش را داشته باشي. 
من هرگز در پنج پنالتي زن نخست نبودم ولي مي دانستم 
اگر ماجرا به ضربه هاي مرگ  و زندگي برسد، من جزو پنج 
نفري بعدي خواهم بود. اما قسم مي خورم اميدوار بودم اين 
مسووليت را عهده دار نشوم! وقتي كنار يكديگر ايستاده 
بوديم و دس��ت همديگر را گرفتيم و هم بازي هاي مان را 
مي ديديم كه پنالتي ها را مي زنند، دل مان مي خواس��ت 
توپ ها وارد دروازه ش��وند تا ما ديگر مجب��ور به داوطلب 
شدن نباشيم! هنوز پس از 2۰ سال آن احساس را به خاطر 
مي آورم. خاطراتي ش��گفت آور كه هرگز فراموش ش��ان 

نمي كنم. 
و حاال داس��تاني كه خيلي ه��ا از آن خب��ر ندارند. وقتي 
از بازي فينال اخراج ش��دم يكي از آدم هاي فيفا من را به 
اتاقي مخصوص كشاند چون اسم من در ليست بازيكناني 
بود كه  بايد تحت كنترل تي��م ضددوپينگ قرار بگيرند. 
يك باره خودم را اتاقي ديدم كه تلويزيون نداشت پس اصال 
نمي دانس��تم بازي چطور پيش مي رود. از كوره در رفتم! 
چطور مي توانس��تم آنجا بمانم، بي خبر از دنياي بيرون، 

بي خبر از اتفاق هايي كه در بازي مي افتاد؟ 
نمي دانستم يك گل ديگر هم زده ايم، آيا هنوز هم نتيجه 
بازي به نفع ما است يا نه؟ تاب آور نبود و در اين وقت بود كه 
خطر كردم. يك صحنه بي نظير خلق كردم! به آنها گفتم 
امكانش نيست در آنجا بمانم! برخالف اينكه مامور فيفا 
تمام تالش��ش را مي كرد تا من را توجيه كند كه تا وقتي 
»وظايفم را انجام نداده ام« اجازه ندارم از اتاق بيرون بروم، 

و بي��رون آمدم. اگرچ��ه تا آن من راه��م را باز كردم 
همه چيز را زده ب��ودم! ديگر زم��ان ديگ��ر قيد 
من چه اتفاقي مي افتد بايد مهم نب��ود براي 
م  بازي چطور پيش مي رود. مي فهمي��د
جايي بود كه تلويزيوني نزدي��ك تون��ل 
آنج��ا  قرار داش��ت و آنج��ا بود در 

ك��ه دي��دم هم بازي هاي��م 
قهرم��ان جه��ان ش��ده اند. با 
س��وت پايان بازي شور و شعف 
آن لحظه م��ن را غرق خود كرد و 
به طرف زمين بازي دويدم. بايد در 
ميان هم بازي هايم مي بودم، بايد آن 
لحظات را با آنها سهيم مي شدم و در آن عكس ها حضور 
مي داشتم. بعد از اينكه ژاك شيراك مدال ها را به گردن ما 
آويخت و بعد از جشن هاي فينال بود كه سرانجام به اتاق 

ضددوپينگ بازگشتم و وظايفم را انجام دادم. 
The Guardian

فرصتي كه فردوسي پور از دست داد

نگاهي به حضور علي پروين در برنامه  ۲۰۱۸

روايت مارسل دسايي از جام جهاني 1998

ژوركائف سر زيدان را هدف گرفت

چالش سخت نخستين 
نگاهي به اولين بازي هاي ايران در جام هاي جهاني

درباره تي شرت  هواداري تيم ملي ايران

گرفته است. بيش از هر زمان ديگري تا امروز. در حقيقت 
فيفا براي اين دوره از مس��ابقات 4۰۰ ميليون دالر فقط 
براي جوايز كنار گذاشته اس��ت. فيفا براي برگزاري اين 
مسابقات 7۹1ميليون دالر به روس��يه پاداش مي دهد. 
پاداشي به مراتب بيش��تر نس��بت به دوره هاي گذشته 
كه گس��ترش تجارت فوتبال را به ما ي��ادآوري مي كند. 
در ج��دول منتشرش��ده مي تواني��د پاداش هاي��ي كه 
ميزبان هاي مختلف از فيف��ا دريافت كرده ان��د را با هم 

مقايسه كنيد. 
براي اينكه بدانيم در روسيه چه اتفاقي رخ خواهد داد و 
چه مقدار پول جابه جا خواهد شد، بايد نگاهي تاريخي 
به ماج��راي درآمد كش��ورهاي ميزب��ان جام جهاني 
بيندازيم. گردش مالي فيفا و برزي��ل در جام جهاني 
به چيزي حدود 1۵ميلي��ارد دالر رس��يد. آفريقاي 
جنوبي به درآمدي حدود 7ميليارد دالر دس��ت پيدا 
كرد. اخت��الف رقم معن��ادار بين برزي��ل و آفريقاي 
جنوبي، به استقبال كم توريست ها در مسافرت به قاره 
آفريقا برمي گردد. هرچند كه درآمدهاي تلويزيوني و 
اسپانسرينگ فيفا در اين دوره بيشتر از دوره پيشين 
ش��ده بود، اما مس��اله عدم جذب توريست به ميزاني 
كه پيش بين��ي مي ش��د كار آفريقايي ها را س��خت 
كرد. جام جهاني آلمان از نظ��ر اقتصادي موفق ترين 
جام تاري��خ ب��وده اس��ت. آلماني ها ب��ا هزينه هايي 
به مراتب پايين تر از كش��ورهايي مثل برزيل، روسيه، 
آفريق��اي  جنوبي و ك��ره - ژاپن موفق ش��دند درآمد 
فوق العاده 14ميليارد دالري را ثبت كنند. اين كشور 
زيرس��اخت هاي الزم براي برگزاري اين مسابقات را 
داشت و هيچ اس��تاديومي براي دولت آلمان تبديل 
به »فيل سفيد« نشد. در كش��ورهاي روسيه، برزيل 
و آفريقاي جنوبي، تعدادي از ورزش��گاه ها فقط براي 
جام جهاني س��اخته ش��دند و در آينده هيچ استفاده 
خاصي از آنها نش��د و نخواهد ش��د. ورزشگاه هايي با 
هزينه سرسام آور س��اخت و نگه داري كه نبود آنها در 
آلمان باعث ش��د س��ود خوبي نصيب ژرمن ها بشود. 
كره و ژاپن هم در اين بين موفق ش��دند به يك سود 
مالي خوب برسند و فوتبال شان را هم متحول كردند. 
برخي كارشناسان اقتصادي البته چنين سودهايي را 
تكذيب مي كنند و مي گويند هزينه هاي سرس��ام آور 
و پيش بيني نشده در اين راه آنقدر زياد هستند كه به 
جام جهاني نتوان به عنوان يك پروژه سودده نگاه كرد. 
اين دسته از كارشناسان معتقدند كه جام جهاني يك 
س��رمايه گذاري براي كشورهاس��ت تا طي يك دوره 

بلندمدت اقتصادشان را دچار تغيير كنند. 

بندر كازابالنكا، شتر س��واري و كوير نوردي در صحراهاي 
زيبا زير آفتاب س��وزان، مردمان س��يه چرده و البته شهر 
زيباي شفش��اون بر كرانه درياي مديترانه، تصويري است 
كه توريست ها و جهانيان از كشور مراكش )به عربي مغرب( 
دارند؛ كش��وري عرب زبان با محوريت دين اسالم، كه در 
شمال غربي آفريقا قرار دارد و با مساحتي بالغ بر 712هزار 
كيلومتر مربع، جزو كشورهاي قاره سياه محسوب مي شود. 
سرزمين نور و آفتاب اما در دنياي فوتبال نه با فرهنگ غني 
و آثار باستاني فراوانش همچون معابد پادشاهان و قلعه هاي 
بازمان��ده از دوران روم ش��ناخته مي ش��ود، نه حكومت 
پادشاهي و انقالب هاي اس��تقالل طلبانه و نه با صحراها و 
كويرهاي شن و ماسه. اما در دامنه لغات فوتبالي ها، مراكش 
با حكيم زي يخ معنا مي شود، با مهدي بن عطيه شناخته 
مي شود و نام اين كشور مترادف است با بازيكني همچون 
امين هريت پدي��ده اين فصل بوندس ليگا. بي ش��ك اين 
روزها هم كسي نه به تاريخ اين كش��ور كاري دارد و نه به 
اينكه اين كشور سال ها مستعمره اس��پانيا و فرانسه بوده. 
همه نگاه ها اين روزها به ساق هاي بازيكنان اين سرزمين 
خالصه مي شود. شاگردان رنارد هروه كه با شعار »شيرهاي 
اطلس، افتخار مراكش« به روسيه سفر كرده اند، به واسطه 
همگروهي با اسپانيا و پرتغال اين روزها بيشتر از گذشته 
نام شان شنيده مي شود و به واس��طه همگروهي با ايران، 

نام شان به صدر اخبار كشورمان رفته. بي شك وقتي كاناوارو 
نام مراكش را به عنوان همگروه ايران خارج كرد، خيلي ها 
به اين تيم به عنوان يك لقمه چرب و نرم نگاه مي كردند. اما 
اين حريف چغر و بد بدن كه اولين رقيب ايران در آوردگاه 
جهاني است مطمئنا دندان گير تر از آن است كه بتوان به 

سادگي روي برد مقابل آنها حساب كرد. 
ش��اگردان هروه، به عنوان تيم اول از گ��روه c قاره آفريقا، 
مسافر روسيه ش��دند. آنها طي 2۰بازي كه تحت هدايت 
مرد فرانس��وي پا به ميدان گذاش��ته اند، آمار 1۰پيروزي، 
۵تساوي و ۵شكست را از خود ثبت كرده اند و در اين مدت 
كوتاه موفق شدند در جام ملت هاي آفريقا )كه البته با حضور 
بازيكنان ليگ هاي داخلي انجام شد و كيفيت پايين تري 
داشت( قهرمان شوند. شيرهاي اطلس طبق پيش بيني ها 
با نيم درصد شانس، آخرين بخت قهرماني در جام جهاني 
به شمار مي روند اما نبايد گول اين آمار ها را خورد؛ چرا كه 
آنها در همين بازي هاي تداركاتي پيش از سفر به روسيه، 
نشان دادند سرشار از انگيزه هستند تا در سرزمين تزارها 
يقه حريفان را بگيرند و شگفتي را در جام رقم بزنند. همه 
اينها هم باعث ش��ده تا كارلوس كي روش براي ديدار اول 
تيم ملي كشورمان در مقابل مراكش، حسابي برنامه ريزي 
كند و تمام تمركز خود را روي اين تيم بگذارد تا بلكه بتواند 
خط حمله زهر دار اين تيم را مهار كند و سد دفاعي اين تيم 
را بشكند. بايد ديد آيا پسران سرزمين نور و آفتاب مي توانند 

در روسيه لقب شگفتي ساز را از آن خود كنند يا خير. 

همانطور كه آلمان و برزيل در كسب افتخارات جام جهاني 
دوشادوش هم حركت مي كنند و در همين روسيه امكان 
دارد آلمان با قهرماني، برزيل پرافتخار را پشت سر بگذارد، 
در گروه بندي جام جهاني هم در گروه هاي E و F كنار هم 
قرار گرفته اند. اتفاقي ك��ه مي تواند باعث وقوع يك فينال 
زودرس در روس��يه ش��ود. اگر هر كدام از دو تيم آلمان يا 
برزيل در گروه شان دوم شوند و ديگري اول، متاسفانه در 
مرحله يك هش��تم بايد با يكي از اين دو تيم خداحافظي 
كنيم. دو تيمي كه امسال شانس هاي اول و دوم قهرماني 
معرفي شدند. اما اگر اتفاق خاصي نيفتد و اين دو تيم آماده 
طبق پيش بيني ها بتوانند به عنوان سرگروه صعود كنند، 
ديگر تا فينال به هم نخواهند خورد. دو تقابل اخير برزيل 
و آلمان در جام هاي جهاني برمي گردد به فينال 2۰۰2 و 
نيمه نهايي 2۰14. اولي را طاليي پوش��ان با درخش��ش 
رونالدو بردن��د و برنده جام ش��دند. اما در ب��ازي دوم اين 
آلمان بود كه در خانه حريف، مقابل چش��مان ده ها هزار 
تماش��اچي برزيلي و ميليون ها بيينده تلويزيوني، برزيل 
را به خاك و خون كش��يد. از همان لحظه آتشي بزرگ به 
پا ش��د كه زبانه هاي آن تا روسيه كش��يده شده. خيلي از 

فوتبال دوستان از تقابل مس��ي و رونالدو در فينال امسال 
حرف مي زنن��د و آن را بزرگ تري��ن و جذاب ترين رخداد 
ممكن معرفي مي كنند. ضمن احترام به نظر دوس��تان 
و اعتراف به اين مساله كه تقابل مسي و رونالدو در فينال 
جام جهاني اتفاقي بي نظير اس��ت، اما بايد گفت كه اول از 
همه خيلي به نظر نمي رسد كه ش��اهد چنين رخدادي 
باشيم )با توجه به نحوه تقابل تيم ها در مرحله حذفي( و 
دوم اينكه از تقابل دو فوق س��تاره فوتبال جذاب تر، بازي 
برزيل و آلمان در فينال خواهد بود. از هر طرف كه حساب 

كنيم اين بازي حرف هاي بيشتري براي گفتن دارد. 
تقابل برزيل با آلمان تقابل دو ملت است. يكي زخم خورده 
و ديگري فاتح. تقابلي است كه در آن انگيزه قدرتمند انتقام 
موج مي زند. كهن الگويي مخرب و منف��ي اما فوق العاده 
هيجان انگيز. كافي اس��ت به فهرس��ت انب��وه قصه ها و 
فيلم هايي كه با محوريت انتقام نوشته يا ساخته شده اند 
نگاه كنيم تا بفهميم آدم  ها براي گرفتن انتقام چه كارهايي 
كه نمي كنند. حاال اگر قصه انتقام برزيل از آلمان در فينال 
رخ بدهد كه چه بهتر. فينالي كه البته مي تواند چيزهاي 
زياد ديگري را هم روشن كند. مي تواند پرافتخارترين تيم 
جهان را عوض كند ي��ا از آن طرف برزي��ل را تا مدت ها از 

دسترس ساير تيم ها دور كند. 

به  افتخار مراكش

شيرهاي اطلس

كهن الگوي انتقام در روسيه
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يادداشت

200 هزار شغل، 27 هتل و 13 بيمارستان جديد سوغات جام جهاني براي روسيه
رشد توليد ناخالص داخلي روسيه: 30ميليارد دالر  در 10 سال

جنگ سرد سياست و اقتصاد

علي كرباليي

امير رضا احمدي

علي  ولي اللهي

هومان دورانديش 

دماي ه��واي روس��يه در زم��ان برگ��زاري بازي هاي 
جام جهاني در گرم ترين حالت خود قرار دارد. اما سطح 
بازي افتتاحيه و ديدار بين عربس��تان و روسيه، باعث 
شده تا مردم براي گرم كردن خودشان به فكر چاره اي 
به جز تماشاي بازي روسيه و عربستان باشند. هرچه قدر 
كه افتتاحيه جذاب جام جهاني برزيل تحت تاثير بازي 
فوق العاده كرواسي مقابل اين تيم قرار گرفت و كسي 
بعد از پايان ب��ازي ديگر از مراس��م افتتاحيه صحبت 
نمي كرد، اين دوره برعكس خواهد بود. يعني افتتاحيه 
در هر سطحي هم كه باش��د، تا پيش از برگزاري ديدار 
بين اروگوئه و مصر، در صدر اخبار رسانه ها باقي خواهد 
ماند. بع��د از صحبت هاي پالتيني مبن��ي بر اينكه در 
جام جهاني فرانسه قرعه ها جوري تنظيم شد كه برزيل 

و فرانسه در فينال به هم بخورند، مي توان به گروه ساده 
روسيه هم مشكوك شد. با وجود اينكه همچنان شانس 
ميزبان براي صعود بسيار كم است، اما هيچ ابرقدرتي 
در اين گروه حضور ندارد ت��ا اين تيم را مقابل هواداران 
خودي تحقير كند. تيم س��يد چهارم اين گروه يكي از 
ضعيف ترين تيم هاي جام است و اروگوئه از قوي ترين 
تيم هايي نبود كه مي توانست مقابل روسيه قرار بگيرد. 
به همين خاطر چند وقتي است كه صحبت هايي بين 
مردم مطرح مي شود كه شايد اتفاقات اين گروه جوري 
رقم بخورد ك��ه ميزبان حداقل تا مرحل��ه اول حذفي 
بتواند صعود كند. در ادامه نگاهي خواهيم داش��ت به 
س��اير افتتاحيه هاي جام جهاني در ادوار گذش��ته و با 
مقايسه بين اين بازي هاي گذشته با افتتاحيه امسال، 

خواهيم فهميد كه اوضاع از چه قرار است. 
در س��ال 2۰14 برزيل ميزبان در اولين مسابقه مقابل 
كرواسي قدرتمند قرار گرفت. كرواسي در ابتداي بازي 

با گل به خودي مارسلو از حريف پيش افتاد و سرانجام 
با كمك هاي داور بازي و درخشش ستارگان موفق شد 
دو بار دروازه حريف بالكاني اش را ب��از كند. اين ديدار 

افتتاحيه بي رمق
نگاه-2

يكي از هيجان انگيزتري��ن بازي هاي ج��ام بود و يك 
ش��روع فوق العاده براي تورنمنتي كه اتفاقات خاصي 
در آن رقم خ��ورد. در س��ال 2۰1۰، آفريقاي جنوبي 
ميزبان در اولين ديدار به مصاف اروگوئه رفت. با توجه به 
عدم شناخت كافي از تيم ملي آفريقاي جنوبي، كسي 
توقع درخشش اين تيم را نداش��ت، اما بازيكني مثل 
ش��اباالال ثابت كرد كه حدس و گمان ها درست نبوده 
اس��ت. افتتاحيه از چيزي كه تصور مي شد گرم تر بود 
و س��طح كيفي بازي به هيچ وجه خس��ته كننده نبود.  
در س��ال 2۰۰6، آلماني ها به مصاف كاستاريكا رفتند. 
بازي اي كه در نهايت ب��ا برتري چهار ب��ر دو ژرمن ها 
مقابل حريف شان به پايان رسيد. 6گل زده براي بازي 
افتاحيه بس��يار فوق العاده بود. فيلي��پ الم جوان در 
دقيقه 6 اولين گل جام را به ثمر رس��اند و كلوزه با دبل 
كردن در اين بازي، تبديل به يكي از مدعيان آقاي گلي 

شد. فرينگس گل ديگر اين بازي را به ثمر رساند. 

مارسل دسايي
ترجمه: بهار سرلك

تيم ملي انگلس��تان در اين جام جهاني مي خواهد به 28 
سال ناكامي خاتمه دهد و براي اولين بار پس از جام جهاني 
1۹۹۰، از مرحله يك چهارم  نهايي عبور كند. انگلستان با 
احتس��اب اين جام، 1۵ بار موفق به حضور در جام جهاني 
شده است. انگليسي ها در 14 دوره اي كه تاكنون در جام 
جهاني حاضر بوده ان��د، فقط دو بار طعم عب��ور از مرحله 
يك چهارم نهايي را چش��يده اند. ب��ار اول قهرمان جهان 
ش��دند )1۹66(، بار دوم هم با بدشانس��ي در نيمه نهايي 
به آلمان باختند و نهايتا به عنوان چهارمي جهان دس��ت 
يافتند )1۹۹۰(. انگليس��ي ها در 1۹۹4 غايب بودند و در 
1۹۹8 با اينكه تيم بسيار خوبي داشتند، اسير موذيگري 

آرژانتيني ها شدند و در ضربات پنالتي، حتي از رسيدن 
به يك چهارم نهايي هم بازماندند. در 2۰۰2 و 2۰۰6 
هم در يك چهارم نهايي ب��ه برزيل و پرتغال باختند. 
در 2۰1۰ مجددا اس��ير قدرت ژرمن ها ش��دند ولي 
اين بار در يك هش��تم نهايي. در جام 2۰14 هم كه در 

گروه شان حذف ش��دند. تيم كنوني انگليس 
البته در حد و اندازه تيم 1۹۹8 يا 2۰۰6 

نيس��ت ولي وقتي س��تاره هايي چون 
بكهام و لمپارد و جرارد و... نتوانستند 
كاري براي انگلستان بكنند، بازيكنان 
تيم فعلي دس��ت كم خيال ش��ان 

راحت اس��ت كه مردم انگلستان 
انتظار چنداني از آنه��ا ندارند. 
ولي از بد حادثه، انگلس��تان 

در جام جهاني 2۰18 
هم به احتم��ال زياد 
در مرحله يك چهارم 

نهايي بايد با آلمان يا برزيل دست و پنجه نرم كند و كمتر 
كارشناسي پيروزي در برابر آلمان يواخيم لو و برزيل نيمار 
را در پيشاني نوشت اين انگلس��تان مي بيند. انگليسي ها 
براي اينكه اين بار از كمند يك چهارم نهايي بگريزند روي 
بازيكناني حس��اب بازكرده اند كه صرفا در ليگ خودشان 
درخشيده اند. هري كين، ماشين گلزني تاتنهام و كاپيتان 
انگليسي ها، اميد اول طرفداران سه شيرها براي موفقيت 
در جام به حس��اب مي آيد. اما وقتي به ساير خطوط نگاه 
مي كنيم، چيز دندان گيري نصيب مان نمي شود. واردي 
و اس��ترلينگ و دلف و داير و رش��فورد و س��ايرين شايد 
بازيكنان جذابي به نظر برس��ند اما چه��ره يك تيم 
قهرمان را ندارند. و نه حتي چهره تيمي كه بتواند 
از يك چهارم عبور كند. از آن طرف ساوت گيت 
كه در س��ومين تجربه مربيگري زندگي اش به 
تيم ملي انگلس��تان راه پيدا كرده، گرچه نشان 
داده اس��تعداد خوبي در طراحي تاكتيك هاي 
جديد فوتبال دارد، اما بي تجربگي اش 
و نداشتن مهره هاي كافي مي تواند 
پاشنه آشيل او به حساب بيايد. 
تيم جوان شده انگليس براي 
اينكه به سرنوشت دور پيش 

دچار نشود بايد حواسش را حسابي 
جمع كند تا توسط تيم هاي بلژيك 

و تونس و پاناما سورپرايز نشود. 

خيلي از فوتبالي ه��ا ثبات را عامل موفقي��ت مي دانند. 
مخصوصا ثبات در كادر فني. اين دسته از افراد معتقدند 
كه مربي اگر فرص��ت كافي براي اج��راي برنامه هايش 
داش��ته باش��د مي تواند در بلندمدت به موفقيت برسد. 
معموال براي اثبات حرف شان هم از آلمان به عنوان نمونه 
موفق اين تجربه و از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس 
براي نشان دادن تغييرات زياد و بي ثمر ياد مي كنند. به 
همين بهانه نگاهي مي اندازيم به مربياني كه از دوره قبلي 

جام جهاني همچنان روي نيمكت تيم شان نشسته اند. 
 يواخيم لو

براي آلماني ه��ا ك��ه كال در دوران فوتبال مل��ي از 1۰ 
س��رمربي اس��تفاده كرده اند، خيلي عجيب نيست كه 
باز هم لو را به عنوان س��رمربي باالي س��ر تيم ببينند. 
تئوريس��ين جذاب فوتبال كه افتخار ب��زرگ قهرماني 
جهان را با تيم ملي كش��ورش در كارنامه دارد، همواره 
توانس��ته تيمش را تا رده ه��اي ب��االي تورنمنت هاي 
معتبر برس��اند. حضور در فينال يورو2۰۰8، حضور در 
نيمه نهايي يورو2۰12 و يورو2۰16 و جام جهاني 2۰1۰ 
و قهرماني در جام كنفدراسيون هاي 2۰17 كارنامه كلي 

لو در تيم ملي آلمان به حساب مي آيد. 
 اسكار تابارز

از س��ال 2۰۰6 هدايت اروگوئه را ب��ه عهده گرفت. 
البته او قبال بين س��ال هاي 88 ت��ا۹۰ ميالدي هم 
عهده دار اين سمت بوده. تابارز در جام جهاني 2۰1۰ 
موفق ش��د پس از س��ال ها اروگوئه را ب��ه يك مقام 
درخور در جام جهاني برساند.  اروگوئه با خط حمله 
فوق العاده، گروه س��اده و حضور تابارز روي نيمكت 

اميد زيادي به صعود به مراحل پاياني دارد. 

 ديديه دشان
كاپيت��ان تيم قهرم��ان فرانس��ه در جام جهان��ي ۹8 و 
يورو2۰۰۰، بعد از ناكامي بالن در ي��ورو2۰12 هدايت 
خروس ه��ا را به عه��ده گرف��ت. ح��ذف در يك چهارم 
جام جهان��ي برزيل به دس��ت آلم��ان و از دس��ت دادن 
قهرمان��ي ي��ورو 2۰16 در خان��ه مقابل پرتغ��ال بدون 
كريستيانو رونالدو، كارنامه دشان در تيم ملي فرانسه به 
حساب مي آيد. او با بازيكنان فوق العاده اي كه امسال در 
اختيار دارد، اميد زيادي به كسب موفقيت در جام جهاني 

دارد. 
 خوزه پكرمن

از سال 2۰12 هدايت كلمبيا را به عهده گرفت. بهترين 
نتيجه كلمبيا در جام جهاني، با حضور او در سال2۰14 
رقم خورد. با درخشش خامس رودريگز كه آقاي گل جام 
هم لقب گرفت. هم  گروهي با تيم هاي لهستان، سنگال 
و ژاپن فرصت خوبي براي پكرمن و شاگردانش است كه 

خودشان را به مراحل بعد برسانند. 
 كارلوس كي روش

مرد پرتغالي هفت سال است كه روي نيمكت تيم ملي ايران 
نشسته. او اولين كسي به حساب مي آيد كه موفق شده دو 
بار پياپي ايران را به جام جهاني هدايت كند. بازي هاي ايران 
در برزيل اگرچه با نتيجه همراه نشد اما به نظر اهالي فوتبال 
راضي كننده بود. مخصوصا نماي��ش خيره كننده مقابل 
ياران مسي. از قول نشريه كيكر او محبوب ترين مربي تاريخ 
فوتبال ايران به حساب مي آيد. هرچند اين اواخر حواشي 
او حرف و حديث هاي فراواني به وجود آورده، اما همچنان 
اميد اول يوزها ب��راي درخش��ش در جام جهاني، حضور 

باثبات او روي نيمكت تيم ملي ايران است. 

عبور از يك چهارم نهايي پس از 28 سال

روياي  مردان جزيره

از 2014 تا 2018

همه مربيان چهار سال قبل

انگليس

نگاه-3

روايت

سحر موسوي

جوايز نقدي جام جهاني ۲۰۱۸ با ۴۲ ميليون دالر افزايش نسبت به دوره قبلي به ۴۰۰ ميليون دالر رسيد
• ۸ ميليون دالر براي 1۶ تيمي كه در مرحله گروهي حذف مي شوند. )12۸ ميليون دالر( 

• 12 ميليون دالر براي ۸ تيمي كه در يك هشتم نهايي حذف مي شوند. )۹۶ ميليون دالر( 

• 1۶ ميليون دالر براي ۴ تيمي كه در يك چهارم نهايي حذف مي شوند. )۶۴ ميليون دالر( 

• 22 ميليون دالر براي تيم چهارم

• 2۴ ميليون دالر براي تيم سوم

• 2۸ ميليون دالر براي نايب قهرمان

• 3۸ ميليون دالر براي قهرمان

* هر 32 تيم البته 1.5 ميليون دالر هم پيش از آغاز تورنمنت بابت آماده سازي و تداركات از فيفا مي گيرند.

در اهميت ميزباني  جام جهاني


