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ایران در روز  8آذر  76با تس��اوی  2بر  2مقابل اس��ترالیا راهی جام جهانی شد .اما اندکی بعد از این
مسابقه داریوش مصطفوی رییس فدراسیون برکنار ش��د و محسن صفایی فراهانی رییس جدید
تصمیم گرفت از یک مربی در کالس جهانی اس��تفاده کند .این گونه بود که تومیسالو ایویچ مربی
ایران شد .ایران تا قبل از جام جهانی مسابقات زیر را انجام داد
ایران( )1-0نیجریه( نیمه نهایی تورنمنت چهارجانبه کارلزبرگ)
ایران ( )1-1شیلی( دیدار رده بندی؛ در ضربات پنالتی به سود ایران)
ایران( )1-0گنگان فرانسه
ایران( )1-2نانت فرانسه
ایران( )3-0مون پلیه فرانسه
ایران( )2-0مجارستان(نیمه نهایی تورنمنت چهارجانبه ال جی)
ایران( )0-1جامائیکا (رده بندی تورنمنت چهارجانبه ال جی)
ایران( )1-1کویت
حسرت برکناری ایویچ
باخ��ت( )1-7در برابر آ.اس .رم به منزله پایان کار ایویچ بود و ایران با جالل طالبی پس از برد()1-4
اینتر ایتالیا در برابر کرواس��ی( )2-0شکس��ت خورد .طالبی با تیم ملی نتایجی آبرومندانه در جام

کمک کند ،تیم های خارجی از بازی با ایران خودداری کردند و در چنین ش��رایطی مقامات در اوج
توهم معتقد بودند که ایران با  7امتیاز از گروه خود صعود می کند .در این مدت ایران تنها مسابقات
زیر را انجام داد:
ایران( )0-4لیبی ( ۲شهریور )۱۳۸۴
ایران( )2-0کره جنوبی( ۲۰مهر )۱۳۸۴
ایران( )2-1تیم ب مقدونیه( 20آبان )۱۳۸۴
ایران( )0-2توگو( ۲۲آبان )۱۳۸۴
ایران( )0-4تایوان( ۳اسفند )۱۳۸۴
ایران( )2-3کستاریکا( ۱۰اسفند )۱۳۸۴
ایران( )2-2کرواسی( ۷خرداد )۱۳۸۵
ایران( )2-5بوسنی( 10خرداد )۱۳۸۵
پایان یک عصر درخشان
در تمام این مدت مس��ووالن وقت کشور نیز از هر تالش��ی برای نابودی این تیم خودداری نکردند.
لغو مسابقاتی که با حمایت مالی اسپانسر کره ای برگزار می شد سبب گردید که این رقابت ها دیگر
هرگز برگزار نش��ود! در این ش��رایط بود که ایران تنها با دو بازی دوستانه قابل قبول به جام جهانی

جهانی گرفت .دو باخت ( )1-0و ( )2-0مقابل یوگس�لاوی و آلمان و تنها برد ایران در جام جهانی
مقابل آمریکا .اما بازیکنان تیم ملی همواره حس��رت این را خوردند که چرا ایویچ برکنار شد .آن ها
می گفتند که با ایویچ شانس صعود به دور بعد را داشتیم.
اولین صعود کننده به جام جهانی آلمان
تیم فوتبال ایران در روز  18خرداد  84با برتری یک بر صفر مقابل بحرین تنها پس از  5مسابقه صعود
خود به جام جهانی را جشن گرفت تا بازی آخر تیم ملی مقابل ژاپن کامال تشریفاتی باشد .تیم ایران
در هن��گام صعود تیمی رویایی بود .مردانی چون کریمی ،فریدون زندی ،هاش��میان ،مهدوی کیا
در بون��دس لیگا بازیکنانی آماده بودند .با حضور مردانی چ��ون کعبی ،نصرتی ،مبعلی و..تیم ایران
بسیار جوان بود و همه می توانستند به آینده امیدوار باشند .ایران و ژاپن در یک شب به عنوان اولین
مسافران جام جهانی انتخاب شدند .فرصتی کافی برای آماده سازی برای جام جهانی...
تیمی که در یک سال نابود شد
تیم برانکو که با آن همه امید به جام جهانی صعود کرده بود ،طی چند ماه همه چیز را از دس��ت داد.
وقتی محمود احمدی نژاد رییس جمهور شد و محمد علی آبادی را به عنوان رییس سازمان تربیت
بدنی منصوب کرد ،همه چیز علیه فدراس��یون فوتبال ش��د .اسپانس��ر دیگر حاضر نشد به فوتبال
رفت و وقتی با یک امتیاز از مصاف با مکزیک ،آنگوال و پرتغال قعرنش��ین گروه خود شد ،فدراسیون و
مربیان به عنوان مقصر شناخته و اخراج شدند .اخراجی با تبعاتی چون تعلیق فوتبال ایران.
تدارکاتی فقیرانه برای تیم کی روش
تیم ایران  4س��ال قبل در روز  28خرداد راهی جام جهانی ش��د .این تیم پس از صعود به جام جهانی
چند بازی با تیمهای آس��یایی در انتخابی جام ملت های آس��یا انجام داد ام��ا به جز این رقابت ها که
مقابل لبنان ،تایلند و کویت انجام گرفت ،بازیهای دوستانه ایران چنین بود:
ایران ( )2-1گینه( ۱۴اسفند )۱۳۹۲
ایران( )0-0بالروس( ۲۸اردیبهشت )۱۳۹۳
ایران( )0-0مونته نگرو( ۵خرداد )۱۳۹۳
ایران( )0-0آنگوال( ۹خرداد )۱۳۹۳
ایران( )0-2ترینیداد و توباگو( ۱۸خرداد )۱۳۹۳
ت��دارکات ایران برای جام جهانی فقیرانه بود و اگر اردوی بلندم��دت قبل از جام جهانی نبود معلوم
نبود چه به روز تیم ملی می آمد .تنها چیزی که مسلم است این موضوع است که با تدارکات دوره قبل
نتیجه ای بهتر از دوره قبل نیز نمی توانیم به دست آوریم....
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