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 روياي مخالفان تيم ملي
براي کنار گذاشتن اين تيم از جام 

جهاني برآورده نخواهد شد
 انگليــس، ولــز و آمريکا تنهــا رقباي تيم 
ملي در جــام جهاني نيســتند. ايران براي 
درخشــيدن در اين جام بايد بــه جز اين 
3 رقيــب، روبــه روي انبوهي از حواشــي، 
زمزمه هاي ريز و درشت و البته شايعه هاي 
بزرگ بايستد. تازه ترين شــايعه اي که در 
روزهاي گذشــته بارها به گوش رســيده، 
مســئله کنار گذاشته شــدن تيــم ملي از 
جام جهاني اســت. داســتاني کــه برخي 
از رســانه ها با آب و تاب زيــادي درباره اش 
صحبت مي کنند اما احتمال رقم خوردنش 
تقريبا نزديک به صفر به نظر مي رســد. جام 
جهاني، چيزي شبيه اردوي تدارکاتي تيم 
ملي در کانادا نيســت که با چنــد بيانيه به 
راحتي لغو شود. تجربه نشان مي دهد چنين 
تصميم هايي در فاصله کوتــاه تا برگزاري 
جام، هرگــز اتفاق نيفتاده انــد. اين بار هم 
چنين خواسته اي به سرانجام نخواهد رسيد. 
بدون ترديــد در روزهاي آينده، تالش هاي 
مســتمري براي حذف ايران از جام جهاني 
صــورت مي گيرد امــا بعيد اســت که اين 
تالش ها ثمر بدهند و کوچک ترين خطري 
تيم ملي ايران را تهديــد کند. ايران يکي از 
نخســتين تيم هايي بوده که به جام جهاني 
قطر راه پيدا کرده و سناريوي کنار گذاشته 
 شــدنش از اين جام به داليل غيرفوتبالي، 

کامال دور از ذهن به نظر مي رسد.
 بيشــتر زمزمه ها در مورد حــذف ايران از 
جام جهانــي 2022قطر، بعــد از 2 نمايش 
درخشان تيم ملي در 2 مســابقه روبه روي 
اروگوئه و ســنگال اتفاق افتاد. اين دومينو 
از سوي رســانه هاي فارسي زبان مستقر در 
»انگليس« شروع شد و حتي به ارسال نامه 
به فيفا براي جلوگيــري از حضور ايران در 
جام جهاني رســيد. 2 نمايش درخشان تيم 
ملي، موجب تحسين و تعجب سرمربي تيم 
ملي انگليس شــده بود. ساوت گيت شخصا 
به اتريش ســفر کرد تا تيم ملي را زيرنظر 
بگيرد و خيلي زود متوجه شود که در قطر، 
چه حريف سرســختي خواهد داشت. حاال 
ديگر در انگليــس، هيچ روزنامه اي به خاطر 
تقابل با ايران خدا را شکر نمي کند و نگاه ها 
به تيم ملي کامال عوض شده است. به صورت 
همزمان اما عده اي مشــغول هجوم بردن 
به صفحه فيفا و مطرح کردن درخواســت 
حذف ايــران از جام جهاني هســتند. اين 
موج چند روزي اســت به راه افتاده و اصرار 
دارد تا خودش را به مردم ايران ربط بدهد. 
بســياري از مردم ايران در هر شــرايطي، 
حامي تيم ملي شان هستند و دوست ندارند 
اين تيم به هيچ قيمتــي از تورنمنتي مثل 
جام جهاني کنار بــرود. فوتبال در روزهاي 
ســخت، هميشــه يکي از نقاط اتکاي مهم 

ايراني ها بوده است.
 چرا حذف ايران از جام جهاني، ســناريوي 
قابل باوري نيست؟ داليل زيادي براي پاسخ 
دادن به اين ســؤال وجود دارد. اول اينکه 
برنامه ريزي 3 مسابقه ايران در جام جهاني از 
مدت ها قبل صورت گرفته و فيفا درصورت 
لغو اين 3 بازي، با ضــرر مالي بزرگي روبه رو 
خواهد شــد. نمي توان به همين ســادگي 
اسپانســرها را ناديده گرفت و 3 ديدار جام 
جهانــي را لغو کرد. در شــرايط فعلي عمال 
زماني هم براي معرفي تيم جايگزين وجود 
ندارد. اين نکته را هم فرامــوش نکنيم که 
بليت فروشي هر مســابقه تيم ملي در قطر 
به طور کامل انجام شــده و لغو اين بازي ها 
عمال محــال خواهد بود. نه کشــور ميزبان 
خواهان چنين اتفاقي است و نه فيفا عالقه اي 
دارد که اينچنين برنامه هايــش را با تغيير 
اجباري روبه رو کند. قبال هم سابقه نداشته 
که در آستانه جام جهاني، چنين اتفاقي رقم 
بخورد. کنار رفتن يوگسالوي به دليل شرايط 
جنگي و حذف روســيه از دور مقدماتي بعد 
از حمله به اوکراين، اتفاق افتــاد. ايران اما 
درگير جنگي با کشــورهاي همسايه نشده 
و کامال بعيد به نظر مي رســد که فيفا قصد 
کنار گذاشتن اين تيم از جام را داشته باشد.

 فيفا بارها ثابت کرده که اساســا نهاد کامال 
محتاطي اســت. تأييد انتخابات پرماجراي 
فدراســيون فوتبال نيز نشــان داد که آنها 
تمايلي براي ورود بــه ماجراهاي اينچنيني 
ندارند. فوتبال ايران به تازگي درخواســت 
فيفا براي صادر کردن مجوز ورود بانوان به 
استاديوم ها را پذيرفته و در چنين شرايطي، 
رابطه فدراسيون و اين نهاد بين الملي مثبت 
ارزيابي مي شــود. پس فعال خطري متوجه 
فوتبال ايران نيســت و ستاره هاي تيم ملي 
نيز بايد همــه تمرکزشــان را روي نتيجه 
گرفتن در اين رقابــت بگذارند. البته که در 
جريان برگزاري جام نيز حواشــي خاصي 
براي تيم ملي و لطمه زدن به رؤياي صعود 
شــکل خواهد گرفت اما پســران تيم ملي 
بايد با همه وجود در زمين مســابقه ظاهر 
شوند و در کنار هم، يک تورنمنت رؤيايي را 

پشت سر بگذارند.
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آقاي خشم
ساپينتو زمين و زمان را به هم دوخت و 

صحنه هاي عجيب و غريبي خلق کرد. هيجان 
افراطي او، شايد کار دست استقالل بدهد
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توپخانه آتشينسقوط 
آرسنال با سبک گوارديوال همچنان 

صدرنشين است. سيتي هم با 6 تايي کردن 
منچستر به روزهاي خوبش ادامه مي دهد
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در رنکينگ جديد جهاني،يزداني و
گرايي سقوط کردند  تا قاسمپور و عموزاد 

تنها صدرنشين هاي کشتي ايران باشند

بر باد رفته
در يک بازي پرحاشيه، تراکتور به لطف مهدی ترابي بعد از 8 سال موفق به 

شکست پرسپوليس در ورزشگاه آزادي شد
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