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شیوا نوروزی
      گفت وگو

فوتبالیسـت های 
ایرانی در لیگ های 
اروپایی به اوج خود رسیده و در این فصل از رقابت ها 
اغلب لژیونرهای کشورمان در تیم های خود خوش 
درخشیده اند. کسب عنوان آقای گلی فوتبال هلند 
افتخار بزرگی بود کـه جهانبخش نصیب فوتبال 
ایران کرد، آن هم در زمانی که فوتبال ما همچنان با 
مشـکالت متعدد مدیریتـی دسـت و پنجه نرم 
می کند. به غیـر از جهانبخش سـایرین نیز قدر 
موقعیت شان را دانسته و همچنان برای حضور در 
بهترین تیم های جهان تالش می کنند. این در حالی 
است که سرمربی تیم ملی فوتبال نیز نگاه ویژه ای 
به فوتبالیست های شاغل در اروپا دارد. به همین 
بهانه به سراغ حمید علیدوستی، لژیونر و ملی پوش 
اسـبق کشـورمان رفتیم و دیدگاه او نسـبت به 
درخشـش بازیکنان کشـورمان را جویا شدیم.

    
شـرایط لژیونرهای ایرانـی در اروپا را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
از همان ابتدا که بازیکنان ایرانی به خارج از کش��ور 
ترانسفر شدند برخی بازیکنان ما توانستند به تیم های 
درجه یک دنیا بپیوندند؛ مه��دی مهدوی کیا، علی 
دایی، کریم باقری و علی کریمی شاخص ترین آنها 
بودند که به عضویت تیم هایی چ��ون بایرن مونیخ، 
آرمینیا بیلفلد، هرتابرلین و هامبورگ درآمدند. پس 
از این دوره و درخشش آنها فوتبال ایران با رکود لژیونر 
مواجه شد. البته تعداد معدودی از بازیکنان مان در 

تیم های عربی یا تیم های درجه 2 اروپا توپ می زدند. 
با این حال در چند سال اخیر روند فوتبال ملی ایران 
به گونه ای ب��ود که بازیکنان زیادی ب��ه اروپا رفتند. 
در حال حاضر نیز همین لژیونرها شاکله اصلی تیم 
ملی را تش��کیل می دهند. علیرض��ا جهانبخش در 
لیگ هلند خوش درخشیده و آقای گل فوتبال این 
کش��ور ش��ده، کریم انصاری فرد در یونان عملکرد 
فوق العاده ای داشته، رضا قوچان نژاد و سایرین نیز هر 

کدام در تیم هایشان جزو مهره های کلیدی محسوب 
می شوند تا جایی که بسیاری از بازیکنان ایرانی شاغل 
در اروپا مورد توجه تیم های مطرح قرار گرفته اند. بر 
این باورم که پس از جام جهانی 2018 نیز بازیکنان 
شاخص فوتبال ما قطعاً بیش از پیش به چشم خواهند 
آمد و شکوفاتر خواهند شد چراکه در تیم ملی ایران 
بازیکنان قابل و باانگیزه زیادی وجود دارند و مستعد 
دیده شدن و دریافت پیشنهادهای بهتر هستند. بعد از 
جام جهانی روسیه تعداد لژیونرهایمان بیشتر خواهد 
شد و لژیونرهای فعلی مان نیز به سطح اول فوتبال 

اروپا راه پیدا خواهند کرد.
علت درخشـش بازیکنـان ایرانی در 

لیگ های اروپایی چیست؟
المان های زیادی در خصوص درخشش بازیکنان 
کش��ورمان وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. 
اولین موضوع حضور کارلوس کرش است؛ مربی 
شناخته ش��ده اي که با  حضورش در ایران فوتبال 
ملی ما رشدی قابل توجه داشت. سرمربی تیم ملی 
توجه ویژه ای به لژیونرها دارد. فاکتور دوم این است 
که لیگ حرفه ای ای��ران با لیگ های حرفه ای دنیا 
فاصله زیادی دارد اما در سال های اخیر نقص های 
لیگ برتر کشورمان تا حدودی کاهش یافته و به 
موازات تیم ملی، بازیکنان خوبی شکوفا شده اند. 
عالوه بر این مربیان و بازیکنان جوانی در این تیم ها 
حضور دارند و تالش می کنند. خوشبختانه تیم ملی 
از بازیکنان کلیدی زیادی در هر پست بهره می برد. 
در صورتی که در س��ال های قب��ل از آمدن کرش 
چنین شرایطی نداشتیم و بازیکنان جایگزین برای 

مهره های اصلی وجود نداشتند. حضور بازیکنان 
جوان و لژیونر با تجربه بین المللی از نکات مثبت 
تیم ملی است که دس��ت کادرفنی برای انتخاب 
نفرات باز اس��ت. به عالوه اینکه تصمیمات کرش 
و تأکید او بر انتخاب بازیکنان ش��اغل در خارج از 

کشور نیز در این زمینه تأثیر زیادی داشته است.
موفقیت لژیونرها در اروپا چه تأثیري بر 

فوتبال ملی ایران دارد؟
قطعاً تأثیرگذار اس��ت چراکه وقت��ی از نزدیک با 
فوتبال توسعه یافته جهان در ارتباط باشید قطعاً 
پیش��رفت های آنها به فوتبال ایران هم س��رایت 
می کند، دیدگاه و نگاه مان به فوتبال تغییر می کند 
و در حقیقت حضور در فوتبال اروپا مثل پنجره ای 
است که رو به فوتبال ایران باز ش��ده است. البته 
سطح دانش مربیان مان نیز با مدارک بین المللی که 
می گیرند افزایش یافته و این مسئله نیز در فوتبال 

کشورمان تأثیرگذار بوده است.
نگاه فوتبال جهان به فوتبال ایران چه 

تغییراتی خواهد داشت؟
سیر صعودی فوتبالیس��ت های ما نگاه ها به فوتبال 
کشورمان را متحول می کند. در رنکینگ فوتبال آسیا 
صدرنشین هستیم و به همین خاطر هم زیر ذره بین 
دنیا هستیم. از طرفی به عنوان دومین تیم جهان به 
جام جهانی صعود کردیم و از این حیث نیز حسابی 
مورد توجه قرار گرفتیم. قطعاً این پیشرفت از چشم 
دنیا پنهان نمی ماند. ضمن اینکه این اولین بار است که 
در دو دوره متوالی جام جهانی شرکت می کنیم. جهان 
فوتبال پیشرفت ایران را رصد می کند. آقای گلی یک 

بازیکن ایرانی در لیگ هلند افتخاری است برای همه 
ما، چراکه قبل از جهانبخش نفراتی مثل فان باستن، 
رایکارد و نیستلروی چنین افتخاری را کسب کردند. 
کسب نتایج درخشان در روسیه به این تحول کمک 
خواهد کرد. جای خوشحالی دارد که روند رو به رشد 
لژیونرهای ما همچنان ادام��ه دارد منتها تداوم آن 
همان طور که گفتم بی ارتباط با عملکرد تیم ملی در 
جام جهانی روسیه نیست. فوتبال ما به شدت مورد 
توجه اروپایی ها قرار گرفته و این بهترین فرصت است 
که از آن استفاده کنیم. با گرفتن نتایج خوب قطعاً باید 

منتظر روزهای بهتری هم باشیم.
تداوم موفقیت لژیونرها مستلزم رعایت 

چه نکاتی است؟
فوتبال حرف��ه ای، بازیکن حرف��ه ای می خواهد و 
بازیکنان حرفه ای باید زندگی حرفه ای داشته باشند. 
در غیر این صورت نه تنها پیشرفت نمی کنند بلکه بعد 
از یکی، دو سال به سراشیبی سقوط می رسند. شخصاً 
فوتبال حرفه ای جهان را تا حدودی تجربه کرده ام 
و بازیکنانی که فوتبال حرفه ای را تنفس می کنند 
می دانند که زندگی حرفه ای ح��رف اول را می زند. 
قرار گرفتن در این مس��یر راه را برای پیشرفت آنها 
هموار می کند. داشتن زندگی، انگیزه، تفکر و ذهنیت 
حرفه ای الزمه بقا در سطح اول فوتبال جهان است. 
فوتبال اروپا سختی های خاص خود را دارد و حفظ 

جایگاه در آن تیم ها دشوار است.
حضور بازیکنان کشورمان در لیگ های 
حاشیه خلیج فارس هم می تواند کمکی 

به فوتبال ایران کند؟
بعید می دان��م. در صورتی که فوتبالیس��ت های ما 
بتوانند به لیگ های اروپایی بروند و فوتبال روز دنیا را 
تجربه کنند قطعاً موفق تر خواهند بود و تأثیر بیشتری 
بر فوتبال ملی خواهند داش��ت. در فوتبال امارات و 
قطر تیم هایی وجود ندارند که بتوانند زمینه رش��د 
فوتبالیست های ما را فراهم کنند. سطح فوتبال ایران 

و بازیکنان کشورمان به مراتب باالتر از آنهاست.
شـرایط فعلی لژیونرها با زمانی که شما در 
آلمان بازی می کردید چه تفاوت هایی دارد؟
در آن سال ها فوتبال شرایط دیگری داشت و االن 
مس��یر فوتبال تغییر کرده است. دو س��ال و نیم 
در آلمان ب��ازی کردم و به نظ��رم فوتبال آن زمان 
حرفه ای نبود. وقتی حرفه ای شد زیر چتر حرفه ای 
شدن رفت و خصوصیاتش کاماًل تغییر کرد. شاید 
االن فوتبال سخت تر شده باشد اما در حال حاضر 
همه فوتبالیست ها دیده می شوند. زمان ما نه خبری 

از فضای مجازی بود و نه از اینترنت.

ب��اال رفت��ن آم��ار 
دنیا حیدري
      گزارش

لژیونره��ا می تواند 
اتفاق خوش��ایندی 
برای فوتبال ایران باشد اما در این خصوص کیفیت بر 
کمیت ارجحیت دارد. حال آنکه تعداد لژیونرهای 
فوتبال ایران که توانس��ته باش��ند خود را در زمره 
ستاره ها قرار دهند خیلی زیاد نیست اما همین اندک 
نفرات هم توانستند به موفقیت های چشمگیر و قابل 
توجهی دست یابند که بی شک این موفقیت تجربه ای 
گرانبها برای فوتبال ایران خواهد بود که ثمره اش را 
قبل از هر چی��ز تیم ملی خواهد دی��د. خصوصاً در 

مسابقات حائز اهمیتی چون جام جهانی.
   یکه تازی در سرزمین الله ها 

ستاره بعدی فوتبال جهان شاید از سرزمین الله ها 
باشد. طالی هجده عیاری که در پنج فصل حضورش 
در لیگ هلند، افتخارات گروهی و فردی زیادی به 
دس��ت آورد. از صعود ب��ا نایمخن به اردیویس��ه تا 
دریافت جایزه گاو طالیی در ژوپیلرلیگ )بهترین 
بازیکن لیگ 2 هلند( و حضور چند باره در ترکیب 
تی��م منتخب فصل ام��ا آقای گل��ی در لیگ هلند 
بی ش��ک بزرگ ترین افتخاری بود که کسب کرد. 
افتخاری که شاید سرآغاز انتقالی خاص در تابستان 
س��ال جاری باش��د. این فصل اما جهانبخش یکی 
از بهترین فصل ه��ای حضور خ��ود در لیگ هلند 
را پشت س��ر گذاش��ت که با موفقیتی چشمگیر و 
دومین موفقیت فردی در س��رزمین الله ها همراه 
بود. با کسب آقای گلی با 21 گل زده که با هت تریک 
در بازی آخر به دس��ت آمد و 12 پاس گل که او را 
تبدیل کرد به بهترین بازیک��ن فصل لیگ هلند تا 
سایت doorfansvoorfans  او را در جمع 11 
بازیکن برتر فصل قرار داده و از درخشش ملی پوش 
ایرانی آلکمار تحت عنوان سورپرایز بزرگ اردیویسه 
نام ببرد. موفقیتی که می تواند آینده ای درخشان 
را برایش ترس��یم کند خصوصاً که حاال او خود نیز 
می گوید که وقت پیشرفت اس��ت و گام برداشتن 
به سوی موفقیت های بیشتر. موفقیتی که شاید در 

ناپولی انتظارش را می کشد.

   درخششی چشمگیر  در فصلی عجیب
تصورش را هم نمی کرد فصل را با نیمکت نشینی 
آغاز کند آن هم در حالی که با یک انتقال پر س��ر 
و صدا در زمستان، پانیونیوس را به مقصد قهرمان 
یونان ترک کرده بود اما خیلی زود مشخص شد او 
جایی در تفکرات س��رمربی آلبانیایی المپیاکوس 
ندارد. ش��اید اگر یک مرتبه به ترکی��ب اصلی راه 
پیدا می کرد می توانست خودی نشان دهد و نظر 
س��رمربی تیم را عوض کند اما ای��ن فرصت هرگز 
نصیبش نش��د تا جایی که ح��رف جدایی اش هم 
پیش کش��یده ش��د که البته کریم هرگ��ز زیر بار 
جدایی نرفت تا در لیس��ت المپیاک��وس تنها یک 
نظاره گر در بازی های اروپایی و نیمکت نش��ین در 
بازی های داخلی باش��د اما ب��ا تغییراتی که روی 

نیمکت المپیاکوس ایجاد ش��د، ورق برگش��ت و 
کریم توانست در همان اولین بازی چنان پاسخی 
به اعتماد لمونیس )س��رمربی( بده��د که او دیگر 
هرگز نتوان��د مهاج��م ایران��ی را از ترکیب خارج 
کند. خیلی زود ب��ه یکی از اصلی تری��ن بازیکنان 
المپیاکوس تبدیل شد. بازیکنی که با گلزنی های 
خود امتیازهای حساسی را به حساب تیمش واریز 
کرد تا هواداران المپیاکوس از ع��دم حضور او در 
هفته ه��ای ابتدایی فصل حس��رت بخورند. کریم 
اما بی توجه ب��ه بازی هایی که از دس��ت داده بود، 
تمرکزش را روی ادامه لیگ گذاشت و بارها و بارها 
رسانه های یونان را به تشویق واداشت و تیتر نخست 
آنها ش��د؛ حتی گاه با عنوان قات��ل ایرانی! مهاجم 
تیم کرش اگر چ��ه هفته های زی��ادی را به دلیل 

کج سلیقگی سرمربی آلبانیایی از دست داده بود، 
با وجود تالشی که برای آقای گلی کرد، در نهایت 
اما با 17 گل زده، بعد از پروویچ صربستانی از تیم 
پائوک عنوان دومین گلزن برتر یونان را به دس��ت 
آورد تا بر تعداد مشتریانش در تابستان اضافه شود. 
اگرچه المپیاکوس به دلیل مش��کالت مالی قصد 
فروش مهاجم 28 ساله خود را داشت و گفته می 

شود بوندس لیگا مقصد آینده کریم خواهد بود.
   تالش برای آقای گلی

کاوه رضایی، مهاجم کرمانشاهی شارلوای بلژیک، 
یکی دیگ��ر از لژیونرهای موفق فوتب��ال ایران در 
فصل جاری است که برای کسب عنوان آقای گلی 
می جنگد. هرچند با 16 گل زده ، سه رقیب قدر را 
در این راه باالی سر خود می بیند اما گلزنی های او 

در هفته های اخیر نشان داده خیلی دور از انتظار 
نیس��ت اگر س��ومین آقای گل ایران��ی این فصل 
لیگ هاي اروپای��ي لقب گیرد. ش��ارلوا این روزها 
برای کس��ب س��همیه لیگ قهرمانان اروپا و لیگ 
اروپا می جنگد. هرچند شکست چند روز قبل این 
تیم در استادیوم لومینوس آرنا در زمین خنک رده 
ششمی باعث سقوط دو پله ای یاران رضایی شد و 
حاال کار آنها برای باال کش��یدن خود از رده ششم 
و کسب سهمیه به مراتب س��خت تر شده اما کاوه 
رضایی که در هفته های اخیر در ترکیب ش��ارلوا 
خوش درخش��یده و بارها با گلزن��ی تیمش را به 
کسب سهمیه نزدیک کرده، این انگیزه را دارد که 
با ادامه روند موفقیت آمیزی که در پیش گرفته، بر 
تعداد گل های خود افزوده و تیمش را در بازگشت 
به رده های باالی جدول یاری کند و آماری جالب 
توجه را برای خود ثبت کند. همان طور که از ابتدای 

فصل با درخشش ها و گلزنی هایش چنین کرده.
 عابدزاده کوچک و مهارهای تحسین برانگیز

به اندازه مهاجم��ان گلزن نه اما امی��ر عابدزاده را 
هم می توان از جمل��ه لژیونره��ای موفق فوتبال 
ایران دانست. امیر برای قرار گرفتن درون دروازه 
ماریتیم��و کار س��ختی دارد چراک��ه تی��م او دو 
دروازه بان برزیلی نیز در اختیار دارد. با این وجود 
هر بار که در ترکیب تیمش در رقابت های لیگ به 
میدان رفته با عملکردش تحس��ین همگان را به 
دنبال داش��ته. چند ماه قبل نی��ز در پی مهار یک 
پنالتی در جریان مس��ابقات ج��ام حذفی، مربی 
دروازه بان ه��ای اورینتال با ش��وکه کننده قلمداد 
کردن واکنش او، نمایش عابدزاده را تحس��ین و 
ابراز امیدواری کرد او با حفظ این روند در لیگ های 
باالتر پرتغال حضور داشته باش��د. ابتدای امسال 
نیز حضور امیر در ترکیب اصلی ماریتیمو، کرش 
را برآن داش��ت تا او را برای دومین ب��ار به اردوی 
تیم ملی دع��وت کن��د. عملک��رد و مهارت های 
عابدزاده کوچک در رقابت های این فصل ماریتیمو 
تحسین برانگیز بوده تا به احتمال زیاد یکی از سه 

دروازه بان ایران در روسیه باشد.
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اروپا در قرق مهاجمان ایرانی
لژیونرهایی که این فصل خوش درخشیدند

بـرای لژیونرهـای ایرانی داشـتن 
زندگـی، انگیـزه، تفکـر و ذهنیت 
حرفـه ای الزمـه بقا در سـطح اول 
فوتبال جهان اسـت. فوتبـال اروپا 
سختی های خاص خود را دارد و حفظ 

جایگاه در آن تیم ها دشوار است

در صورتـی که فوتبالیسـت های 
ما بتوانند بـه لیگ هـای اروپایی 
بروند تأثیر بیشتری بر فوتبال ملی 
خواهند داشت. در فوتبال امارات 
و قطر تیم هایی وجـود ندارند که 
بتوانند زمینه رشد فوتبالیست های 

ما را فراهم کنند

حمید علیدوستی، لژیونر و ملی پوش اسبق فوتبال ایران در گفت وگو با »جوان«:

زندگی، انگیزه، تفکر و ذهنیت حرفه ای الزمه بقا در فوتبال اروپاست

آقای گلی جهانبخش در هلند افتخاری است برای همه ما نتایج اصرار کارلوس کرش بر حضور 
سعید احمديان

     نگاه
فوتبالیست های ایرانی در لیگ های 
خارجی را حاال در آس��تانه آغاز جام 
جهانی روسیه بیشتر از هر زمان دیگری می توان دید و تنها نگاهی به 
عملکرد و کارنامه لژیونرهای کشورمان گویای همه چیز است. بازی های 
درخشان علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد، کاوه رضایی و لژیونرهای 
دیگر  در ترکیب  تیم های باشگاهی ش��ان بخشی از موفقیت بازیکنان 
ایرانی در لیگ های اروپایی است که در سال جام جهانی خیره کننده بوده 
است. پیشرفت هایی که پس از اولین جام جهانی ایران با کرش در برزیل، 
حاال در فاصله یک ماه مانده تا شروع جام جهانی روسیه سبب شده تا 

نگاه ها به تیم ملی فوتبال امیدوارانه تر نسبت به چهار سال پیش باشد.
یکی از ایرادهای همیشگی کرش به فوتبالیست های کشورمان، نداشتن 
تجربه بین المللی بود؛ مسئله ای که وی در هفت سالی که از نشستنش 
روی نیمکت تیم ملی کشورمان می گذرد، همواره بر آن تأکید می کند. 
همین دغدغه باعث شد کرش همواره یکی از مدافعان سرسخت حضور 
ملی پوشان در لیگ های خارجی باشد، لیگ هایی که به اعتقاد سرمربی 
پرتغالی سبب می شود تا بازیکنان با تجربه شرایط سخت و آموختن 
فوتبال روز، با اس��تانداردهای فوتبال بین المللی آشنا شوند و بتوانند 
تجربه کافی را ب��رای بازی در تیم ملی در رقابت های آس��یایی و جام 
جهانی به دست بیاورند. در همین راستا هم بود که خیلی از بازیکنان 
برای رسیدن به تیم ملی، سعی در بازی در باشگاه های خارجی داشتند 

تا کرش نظر ویژه تری روی آنها داشته باشد.
البته نگاه ویژه کرش به لژیونرها، کم توجهی وی به بازیکنانی که در لیگ 
داخلی بازی می کنند، را به همراه داشته و این نقد همواره وارد است که او 
لیگ را نمی بیند به خصوص که ماه هاست دیگر در ورزشگاه های داخلی 
آفتابی نمی شود اما برای دیدن بازی لژیونرها از این کشور به آن کشور 
می رود. با این حال نگاهی به کیفیت بازیکنان داخلی با ملی پوشانی که 
در خارج از کشور بازی می کنند، حاکی از تفاوت سطح فاحش آنهاست 
و نشان می دهد کرش راه را اشتباه نرفته است. به هر حال همان طور که 
سرمربی پرتغالی عنوان می کند، تیم ملی برای عملکرد خوب در جام 
جهانی به بازیکنانی احتیاج دارد که بین المللی باشند و فوتبال در شرایط 
سخت و فشار را که در لیگ های اروپایی وجود دارد، تجربه کرده باشند، 
بازیکنانی که در مقابل ستاره هایی مانند رونالدو خودشان را نبازند و تجربه 
تنه به تنه شدن با چنین بازیکنان بزرگی در لیگ های اروپایی به دست 
آورده باشند. بدیهی است الزمه موفقیت در جام جهانی روسیه که 32 تیم 
برتر دنیا حضور دارند، داشتن بازیکنانی است که با تجربه بین المللی شان 
اجازه ندهند تا تیم ملی فوتبال زنگ تفریح باشد و هدف بزرگ فوتبال 

کشورمان یعنی صعود به مرحله دوم را قابل دسترس تر کند.
هر چند با توجه به حریفان قدر ایران در جام جهانی 2018 مانند اسپانیا، 
پرتغال و مراکش، همه به کار سخت تیم ایران اذعان دارند اما درخشش 
لژیونرها در فصل منتهی به جام جهانی، تیم ملی کشورمان را به شرایطی 
رسانده که بازیکنانش نسبت به دوره پیش، تجربه بین المللی بیشتری 
دارند و این به طور قطع یکی از فاکتورهای��ی خواهد بود که می تواند 
به درخشش فوتبال در روس��یه کمک کند و درخش��ش لژیونرها و 

آمادگی شان برگ برنده سرمربی پرتغالی در روسیه باشد.

پایان این فصل رقابت هاي فوتبال 
فريدون حسن

      حاشیه
اروپا براي برخي از لژیونرهاي ایران، 
پایان فصلي نه چندان موفق و حتي 
ضعیف بود. بازیکناني که نتوانسته اند آن گونه که باید و شاید خود 
را همگام و همپاي فوتبال باشـگاهي در قاره سـبز پیش ببرند.

البته این مسئله تنها مختص لژیونرهاي اروپایي فوتبال ایران نمي شود 
و هستند بازیکناني که با حضور در کشورهاي حاشیه خلیج فارس و 

لیگ هاي آنها عماًل فرصت سوزي کردند و تنها پول به جیب زدند.
   اروپایي هاي ضعیف

حضور چهره هایي چون اشکان دژاگه، رضا قوچان نژاد و سردار آزمون 
در جمع لژیونرهایي که عملکردي ضعیف داش��ته اند بسیار جالب 
توجه اس��ت چراکه این سه س��تاره ملي پوش فوتبال ایران که امید 
زیادي به درخش��ش آنها در جام جهاني داریم در فصل هاي قبلي از 
جمله چهره هاي موفق تیم هاي خود محسوب مي شدند اما در این 
فصل از رقابت هاي اروپایي با افتي فاحش روبه رو شدند. سردار آزمون 
گلزن اول تیم ملي فوتبال کشورمان در روبین کازان مدت ها گل نزد و 
تنها در اواخر فصل بود که کمي به اوضاع خود در این تیم روسي سر و 
سامان داد. سردار که نقش مؤثري در صعود تیم ملي به جام جهاني با 

گلزني هایش داشت حاال چشم به درخشش در روسیه 2018 دارد.
رضا قوچان نژاد در هیرنفین هلند هم وضعیتي شبیه سردار داشت. 
گلزن موفق فصل قبل تیم هلندي این فصل را بسیار ضعیف آغاز کرد 
و هر چند با گلزني در نیم فصل دوم تبدیل به همان مهاجم زهردار 
شد، اما با این حال نس��بت به فصل قبل با افتي فاحش روبه رو بود. 
نکته جالب توجه در خصوص قوچان نژاد اینکه تولد فرزندش نقش 

مؤثري در بهبود روحیه و بازگشت او به دوران اوج داشت.
از این دو س��تاره که بگذریم به کاپیتان تیم ملي مي رسیم. اشکان 
دژاگه که پس از مدت ها مصدومیت و دوري از میادین به ناتینگهام 
فارست انگلستان پیوست و فصلي کاماًل آرام را روي نیمکت سپري 
کرد، آنچه به نظر مي رس��د این اس��ت که کم کم باید خود را آماده 
خداحافظي با دژاگه کنیم. سعید عزت اللهي و رامین رضاییان هم دو 
چهره اي بودند که فصل را ضعیف تمام کردند، اولي که بعد از یک دور 
چرخش در اروپا به آمکار و روسیه بازگشت و اواخر سال 96 هم راهي 
ایران شد و دومي هم پس از آن انتقال پر سر و صدا همراه با طارمي به 

ترکیه به اوستنده بلژیک رفت، اما آنجا هم کاري از پیش نبرد.
   آسیایي هاي ناکام

 اما اینجا و در آسیا نیز بودند چهره هایي که به رغم سر و صدا و جار 
و جنجال هاي زیاد نتوانس��تند آن طور که باید و ش��اید در ترکیب 
تیم هاي عربي کشورهاي حاش��یه خلیج فارس حرفي براي گفتن 
داشته باشند. مهدي طارمي را باید نفر اول این جمع نامید؛ بازیکني 
که پرسپولیس بابت انتقال و بازگشت خودسرانه اش در جریان پروژه 
ریزه اسپور تاواني سنگین پرداخت کرد. طارمي سرانجام اواسط فصل 
لژیونر شد آن هم در الغرافه قطر و هر چند گل هاي خوبي را براي این 
تیم به ثمر رساند، اما بابت از دس��ت دادن موقعیت هاي صددرصد 

قطري ها را درست مثل هواداران پرسپولیس کم آزار نداد.
مرتضي پورعلي گنجي هم در الس��د قطر روزهاي چندان خوبي را 
س��پري نمي کند. پورعلي گنجي هم نتوانست آن هافبک کوبنده و 
پرصالبت فصل هاي قبل باش��د و افت فاحشي داشت. در خصوص 
س��روش رفیعي هم که چیز زیادي نباید گفت. الخور قطر تنهایي 
جایي است براي اینکه سروش رفیعي به قول خودش پول پارو کند 

و آینده اش را تضمین و تأمین کند.

برگ برنده ایران در روسیه

ضعیف، متوسط، ناكام
از سردار آزمون و قوچان نژاد تا طارمي و پورعلي گنجي


