
  سعيد احمديان 
روزهاي خوشي لژيونرهاي فوتبال ايران در اروپا دوباره رسيده و مانند 
دو دهه پيش كه با گل هاي علي دايي به ميالن و چلسي از خوشحالي در 
پوست مان نمي گنجيديم، حاال هم مي توانيم دوباره سرمان را باال بگيريم 
و لذت ببريم از نمايش برخي لژيونرهاي كشورمان در تركيب تيم هاي 
اروپايي كه در فصل 2020- 2019 گل كاشته اند و نام ايران را سر زبان ها 
انداخته اند. آن هم در شرايطي كه اكثر ليگ هاي اروپايي در روزهاي اخير 
با توجه به بحران كرونا، شرايط عجيب و غريبي داشتند و بعد از چند ماه 
تعطيلي اجباري توانستند بازي هايشان را به پايان برسانند، با اين حال 
كرونا هم مانع درخشش لژيونرهاي كشورمان نشد تا آنها حتي پس از 
شروع دوباره ليگ ها هم همان بازيكنان باكيفيت قبلي نشان دهند كه 

مي توانند با نمايش شان خيلي ها را ميخكوب كنند.
مهاجمان كش��ورمان در فص��ل 2020-2019 فوتب��ال اروپا بهترين 
عملكرد را در بين س��اير لژيونرهاي كش��ورمان ثبت كرده اند و در اين 
بين سردار آزمون و مهدي طارمي گل سرس��بد لژيونرها در اين فصل 
هستند، دو مهاجم ملي پوش كشورمان كه در روسيه و پرتغال هر كاري 
خواستند كردند و كمتر مدافع و دروازه باني سد راهشان بود تا با گل هاي 

فوق العاده اي كه وارد دروازه هاي حريف��ان كردند، در بين بهترين هاي 
فصل ليگ هاي روس��يه و پرتغال قرار گيرند. آزمون كه شماره 7 زنيت 
سن پترزبورگ را مي پوشد، يك فصل فوق العاده را در ليگ روسيه تجربه 
كرد و توانست به زنيت كمك كند تا قهرماني در ليگ روسيه و جام حذفي 
را به خانه ببرد. آزمون در پايان فصل فوق العاده فوتبالي اش با 17 گل و 7 
پاس گل، توانست در كنار هم تيمي اش آرتم زيوبا، آقاي گل ليگ روسيه 
شود تا همه خودشان را در ايران براي انتقال هيجان انگيز سردار به يك 

تيم بزرگ اروپايي آماده كنند.
مهدي طارمي زوج خط حمله سردار تيم ملي هم از ملي پوش گنبدي 
كشورمان كم نياورد و در اولين فصل حضورش در يك تيم اروپايي نشان 
داد كه ترك عادت نكرده و نام او بايد روي كفش طالي مسابقات حك 
شود، اين رقابت ها مي خواهد ليگ ايران باش��د يا ليگ پرتغال. طارمي 
كه در ابتداي فص��ل جاري از الغراف��ه و ليگ قطر راه��ي ليگ پرتغال 
شد و پيراهن تيم ريوآوه را پوش��يد هر چند اولين فصل حضورش را در 
فوتبال اروپا سپري مي كرد اما او خيلي زود توانست در ليگ پرتغال هم 
همان گلزن هميشگي نش��ان دهد و با باز كردن دروازه تيم هاي مطرح 
ليگ پرتغال مانند بنفيكا، اسپورتينگ و پورتو همه نگاه ها را به خودش 
جلب كند. روند فوق العاده طارمي سبب شد تا او در پايان ليگ پرتغال 
با گل هايش، ريوآوه را صاحب س��هميه ليگ اروپا كند. طارمي در پايان 
ليگ پرتغال با 18 گل توانست در صدر گلزنان ليگ هم قرار بگيرد و در 

نخستين فصل حضورش در اروپا همان گلزن هميشگي باشد.
البته در كنار سردار و طارمي، كاوه رضايي مهاجم ايراني تيم شالروآي 
بلژيك هم عملكرد قابل قبولي در فصل گذشته داشت، رضايي كه پس 
از پشت سر گذاش��تن يك فصل نااميد كننده در بروژ دوباره به شالروآ 
بازگش��ته بود، در فصل 2020-2019 ليگ بلژيك ك��ه به دليل كرونا 
نيمه تمام ماند، 12 گل به ثمر رساند. رضا قوچان نژاد هم پس از بازگشت 
به ليگ هلند در شروع فصل به تيم زوله پيوست و به رغم شروع خوب در 
13 بازي 7 گل براي تيمش به ثمر رساند تا پس از يك دوره ناموفق در 

ليگ استراليا، عملكرد متوسطي را از خودش به جا بگذارد.
در كنار موفقيت لژيونرهاي مهاجم، نمي توان از عملكرد امير عابدزاده 
دروازه بان ايراني تيم ماريتيمو پرتغال در فصل به پايان رسيده فوتبال 
اروپا گذشت. عابدزاده در اين فصل مجموعاً 25 بازي در ليگ براي 
ماريتيمو انج��ام داد كه در مجم��وع 26 گل دريافت كرد و عملكرد 
قابل قبولي از خود ارائه داد. او همچنين با ثبت 10 كلين ش��يت در 
طول فصل در اين زمينه نيز آمار خوبي داش��ت و دومين دروازه بان 

ليگ پرتغال لقب گرفت.

  ماني سعيدي 
فصل 2020-2019 فوتبال باشگاهي در اروپا در حالي به پايان رسيده كه 
برخي لژيونرهاي كشورمان روزهاي سختي را در باشگاه هايشان تجربه 
كردند و نتوانستند آن طور كه انتظار مي رفت كارنامه موفقي از خودشان 
ثبت كنند. در اين بين عليرضا جهانبخش ش��ايد يك��ي از بزرگ ترين 
حسرت هاي فوتبال دوستان ايراني است، مهاجمي كه پس از پشت سر 
گذاش��تن چند فصل رؤيايي در فوتبال هلند دو سال پيش با آرزوهاي 
بزرگي به ليگ جزيره اسباب كشي كرد تا درخشش هايش را در انگليس 
ادامه دهد. با اين حال هر قدر در هلند براي جهانبخش پر از روزهاي خوب 
بود، در انگليس اين مهاجم شمالي تيم ملي كشورمان روزهاي تلخی را 
گذراند، مسئله اي كه سبب ش��د تا او نتواند در ليگ جزيره همان گلزن 
ليگ ارديويسه باشد و تنها سايه اي از جهانبخشي بود كه در هلند چشم 

بسته دروازه حريفان را باز مي كرد.
عليرضا جهانبخش در شرايطي در دو فصل جاري در ليگ جزيره روزهاي 
تاريكي را گذراند كه او پيش از آن با عملكردی فوق العاده توانس��ته بود 
نظر باش��گاه هاي زيادي را به خود جلب كند. درخش��ان ترين روزهاي 
جهانبخش به فصل 2018- 2017 ليگ هلند برمي گردد كه توانست 
با زدن 21 گل براي آلكمار، آقاي گل ليگ اين كش��ور شود. اين اولين 
آقاي گلي يك فوتباليست ايراني در فوتبال اروپا بود كه به نام مهاجم تيم 
ملي كشورمان ثبت شد. شماره 7 ايراني آلكمار پس از درخشش در ليگ 
هلند، برايتون را براي ادامه فوتبالش انتخاب كرد تا ماجراجويي هايش را 

در ليگ جزيره ادامه دهد.
با اين حال در برايتون روزهاي خوبي در انتظار جهانبخش نبود، گراهام 
پاتر سرمربي برايتون اعتقادي به استفاده از بازيكن ايراني اش نداشت تا او 
كه با 19 ميليون يورو گران ترين بازيكن برايتون در فصل 2018-2019 
بود، روزهاي كابوس واري را در برايت��ون از همان ابتداي حضورش آغاز 
كند. جهانبخش در نخستين سال حضور در برايتون 19 بازي در ليگ 
برتر انجام داد و چهار بار در جام حذفي به ميدان رفت اما برخالف هلند، 
اين بار در انگليس گويا پاهايش قفل شده بود و اولين فصل حضورش در 

ليگ برتر را بدون به ثمر رساندن حتي يك گل به پايان رساند.
عملكرد ضعيف جهانبخش در نخستين فصل حضور در ليگ انگليس 
سبب شد تا در فصل 2020-2019 فرصت هاي اين بازيكن براي بازي 
كمتر شود. چنين روندي باعث شد تا پاتر در فصل تازه به پايان رسيده 
فوتبال انگليس، جهانبخش را تنها س��ه بار در تركيب قرار دهد و هفت 
مرتبه به عنوان يار جانشين به بازي بفرس��تد تا تنها با 10 بازي فصل را 

به پايان برساند.

البته جهانبخش با وجود روزهاي تلخي كه در فصل جاري داش��ت، بر 
خالف اولين فصل كه نتوانست گلي براي برايتون گلزني كند، در فصل 
2020-2019 با وجود اينكه بازي هاي كمتري به او رسيد اما توانست دو 
بار براي تيمش گل بزند، گل هايي كه البته تأثيري در عوض شدن نظر 
پاتر سرمربي برايتون نداشت تا او پس از گلزني هم به نيمكت تبعيد شود. 
جهانبخش اولين گلش را در هفته بيستم ليگ انگليس برابر بورنموث 
به ثمر رساند، گلي كه بعد از آن شادي نكرد و گريه اش نشان داد كه چه 
فش��ارهاي زيادي روي او بوده است. جهانبخش با وجود عملكرد خوب 
در اين بازي، هفته بعد دوباره به نيمكت برگش��ت اما به عنوان بازيكن 
تعويضي در نيمه دوم مقابل چلسي در هفته بيست و يكم وارد زمين بازي 
شد و در دقيقه 86 با يك قيچي برگردان يكي از زيباترين گل هاي فوتبال 
اروپا را وارد دروازه شاگردان لمپارد كرد، گلي كه كانديداي بهترين گل 

فصل ليگ جزيره شد.
با وجود درخشش جهانبخش در فرصت هاي كمي كه پاتر به او مي داد اما 
در ادامه باز هم بازيكن ايراني برايتون در تركيب قرار نمي گرفت تا شماره 
7 ايراني برايتون بر خالف س��ردار در زنيت و طارمي در ريوآوه روزهاي 

تلخي را در فصل به پايان رسيده فوتبال اروپا تجربه كند.

| روزنامه جوان |  شماره 95996 دوش��نبه 20 م��رداد 1399 | 20 ذ ي الحج��ه 1441 |

88498432سرويس ورزشي

فوتباليست هاي 

شیوا نوروزی
      گفت و گو

ايراني شاغل در 
ي  ليگ ه�ا

اروپايي فصلي موفق را پشت سر گذاشتند. 
با اينكه كرونا برگزاري ليگ هاي فوتبال را به 
تعويق انداخت اما س�ردار آزمون و مهدي 
طارمي دو مهاجم ملي پوش كش�ورمان با 
درخشش در تيم هاي زنيت و ريوآوه عنوان 
آقاي گلي ليگ هاي روس�يه و پرتغال را به 
دس�ت آوردند. گلزني هاي اين دو بازيكن 
بازتاب زيادي در رسانه هاي اروپايي داشت. 
به همين بهانه گفت وگويي با خداداد عزيزي 
كه تجربه بازي در بوندس ليگا را دارد انجام 
داديم و ش�رايط اين روزه�اي لژيونرهاي 

كشورمان را بررسي كرديم.

عملك�رد لژيونره�اي ايران�ي در 
اين فص�ل از رقابت هاي اروپايي را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بازيكنان ايران��ي كه در ليگ ه��اي خارجي 
بازي مي كنند به نسبت فصل خوبي را پشت 
سر گذاش��تند. با توجه به عملكردي كه آنها 
داشتند س��ردار آزمون و مهدي طارمي جزو 
موفق ترين ها بودند كه هر دو آقاي گل شدند، 
يكي در روس��يه و يكي در پرتغ��ال. البته ما 
لژيونره��اي ديگري نيز در س��اير كش��ورها 
داري��م ولي متأس��فانه آنها به ان��دازه اين دو 
نفر نتوانس��تند موفق ظاهر ش��وند. عليرضا 
جهانبخش در انگليس بود ولي در ليگ برتر 
بازي به او نرسيد و زياد سر و صدا نكرد و بقيه 
نيز نتوانستند موفق باشند. البته يك نكته را 
مد نظر داشته باش��يد كه به غير از مهاجمان 
يك لژيونر موفق ديگر هم داش��تيم؛ به نظرم 
امير عابدزاده جزو بازيكناني بود كه خوب كار 
كرد و در اكثر بازي هاي تيمش در تركيب ثابت 
بود. چند نفري هم در ليگ قطر بازي كردند 
كه البته فوتبال قطر آن ق��در حرف و حديث 
ندارد كه بخواهيم در موردش صحبت كنيم 
ولي به هر ص��ورت آنها نيز لژيونر محس��وب 
مي شوند. در كل س��ردار و طارمي حسابي به 

چشم آمدند.
حضور فوتباليست هاي كشورمان 
در ليگ هاي اروپاي�ي چه تأثيري 
در پيشرفت س�طح فوتبال آنها و 

همچنين فوتبال ايران دارد؟
قطعاً تأثير دارد. ب��ا اين حال م��ن اميدوارم 
بازيكنان ما بتوانند ب��ه ليگ هاي درجه يك 
اروپا برسند. مثالً ليگ انگليس كه جهانبخش 
توانست به آن راه يابد. همان طور كه مي دانيد 
بوندس ليگا، سري A، الليگا، ليگ برتر انگيس 
و تا حدي لوشامپيونه پنج ليگ معتبر فوتبال 
دنيا هستند. ليگ هايي مثل روسيه و پرتغال 
قابل قياس ب��ا آن پنج ليگ نيس��تند. براي 
پيشرفت بيشتر مهدي طارمي و سردار آزمون 

بايد انتخاب هاي خوبي داش��ته باش��ند و اگر 
قرارداد هم دارند اميدوارم باشگاه هايشان اجازه 
دهند آنها بتوانند با بررسي پيشنهادهايي كه 
دارند به بهترين ليگ هاي جهان راه پيدا كنند. 
اين دو نفر هرقدر بيش��تر بدرخشند راه براي 

ساير بازيكنان ايراني هم هموار مي شود.
يك فوتباليست در ابتداي جواني 
لژيونر ش�ود موفق ت�ر خواهد بود 
ي�ا بع�د از كس�ب تجرب�ه و چند 
س�ال حضور مداوم در لي�گ برتر 

كشورمان؟
معتقدم موفقيت فوتباليست ها ربطي به سن و 
سال شان ندارد. بلكه به نوع و سبك بازي شان 
مرتبط اس��ت. ضمن اينكه بايد ببينيم با چه 
اعتماد به نفسي به ليگ كشورهاي ديگر مي روند 
و چطور مي توانند در تيم خارجي حداكثر توان 
خود را به نمايش بگذارن��د چراكه بازي كردن 
در خارج از كش��ور به طور كلي با بازي در ايران 
متفاوت است. به ويژه كه بازي كردن سخت تر 
هم هس��ت و بازيكن بايد حرفه اي باش��د تا به 
هدفش برسد. در بحث موفقيت سن نسبت به 

كارآيي چندان مطرح نيست.
رس�يدن به عنوان آقاي گلي تا چه 
اندازه در پيشرفت شان مؤثر است؟ 
آيا گلزني مي توان�د فاكتوري براي 

ترقي بيشتر باشد؟
يك بازي يا ي��ك گل خاص مدنظر نيس��ت. 
باشگاه ها و نمايندگان تيم هايي كه بازيكنان 
را زير نظر دارند اصوالً براي بررس��ي عملكرد 
بازيكن بازي ها و عملكردش در طول يك فصل 
كامل در نظر گرفته مي شود تا كارآيي بازيكن 
خاص مشخص شود. ش��ايد بازيكني در يك 
بازي گلزني كند اما در كل فصل كارآيي الزم را 
نداشته باشد به همين خاطر در سطح حرفه اي 
موفقيت به حساب نمي آيد. مهم اين است كه 
در طول يك سال خوب بازي كند تا ديده شود 

و نظرها را جلب كند.
درخش�ش بازيكنان ما در س�طح 
بين المل�ل چه كمكي ب�ه تيم ملي 

مي كند؟
افزايش تعداد بازيكن��ان لژيونر خيلي خوب 
است اما بستگي به اين دارد كه فوتباليست هاي 
ما كجا بروند. به عقيده من رفتن به ليگ هايي 
چون لهستان و مجارستان هيچ تأثيري ندارد. 
مهدي طارم��ي كار بزرگي كرد ك��ه در ليگ 
پرتغال و در تيمي كه خيلي معروف نيس��ت 
توانست عنوان آقاي گلي را كسب كند اما باز 
هم همه فوتبال پرتغ��ال را با تيم هاي بنفيكا، 
اس��پورتينگ ليس��بون و پورتو مي شناسند. 
زنيت بهترين تيم ليگ روسيه است و سردار 

هم در اين تيم موفق ب��وده. رفتن به ليگ ها و 
تيم هاي معتبر قطعاً تأثي��ر زيادي در فوتبال 

ملي خواهد داشت.
يعني اگ�ر بازيكن م�ا از ليگ هاي 
درجه 2 يا 3 اروپا پيشنهاد داشت 
بپذيرد يا بهتر اس�ت در ليگ برتر 

خودمان بازي كند؟
معتقدم بازي در اس��تقالل و پرس��پوليس به 
مراتب بهتر از بازي در ليگ هاي مجارس��تان 
و سوئد است. البته اين نظر شخصي من است 
و من به همه بازيكناني كه به تيم هاي خارجي 
مي روند احترام مي گذارم. منتها اعتقاد من اين 
است كه بازي فوتباليست هاي ما در تيم هاي 
استقالل و پرسپوليس بيشتر به چشم مي آيد.

ج�دا از بحث هاي فن�ي، بحث هاي 
مالي ه�م روي تصميمات بازيكنان 

تأثيرگذار است؟
 دستمزدي كه در مجارستان، سوئد و لهستان 
پرداخت مي شود آن قدر باال نيست چراكه آنها 
سرمايه گذاري شان كالن نيس��ت. در صورتي 
كه س��رمايه گذاري در ليگ هايي چون اسپانيا 
كالن است و بازيكنان را با دستمزدهاي كالن 

به خدمت مي گيرند.
حض�ور در اي�ن ليگ ه�ا مي تواند 
سكوي پرتابي باشد براي رسيدن 

به ليگ هاي درجه يك؟
باز هم بس��تگي به ش��رايط تيم مد نظر دارد. 
مثاًل پرتغال هميشه سكوي پرش خوبي براي 
انتقال به تيم هاي بزرگ بوده، نه فقط براي ما 
بلكه براي همه بازيكنان جهان. انشاءاهلل كه اين 
اتفاق براي مهدي طارمي ما هم بيفتد. حضور 
در برخي ليگ هاي خارجي خيلي در موفقيت 

بچه هاي ما تأثيري ندارد.
در برهه هايي ش�اهد حضور تعداد 
زيادی بازيكن ايراني شاغل در اروپا 
بوديم. دليل اين موضوع افت فوتبال 
ما ب�وده ي�ا انتخاب هاي نادرس�ت 

بازيكنان مان؟
اين موضوع بس��تگي به فوتبال مان دارد؛ هر 
زمان كه تي��م ملي ما در ج��ام جهاني حضور 
داشته و عملكرد خوبي ارائه كرده بازيكنان مان 
ديده ش��ده و تعداد لژيونره��ا افزايش يافته 
اس��ت. هر زمان فوتب��ال ملي م��ان افت كند 
به همان نس��بت ترانس��فر فوتباليست هاي 
ايراني به خارج كاهش مي ياب��د. كارگزاران، 
ايجنت ها و واس��طه ها بازي هاي جام جهاني 
را رصد مي كنند و دنبال بازيكناني با كيفيت 
خوب و قيمت پايين تر هستند مثل بازيكنان 
آسيايي. طبيعتاً قيمت بازيكنان ايراني نسبت 
به اروپايي ها و امريكاي جنوبي و حتي آفريقايي 

پايين تر اس��ت. به همين خاطر واسطه ها اگر 
بازيكن باكيفيت و بااستعدادي ببينند سعي 
مي كنند او را به اروپا ببرند. عملكرد تيم ملي در 
جام جهاني و جام ملت هاي آسيا در آينده آنها 

تأثيرگذار است.
براي رس�يدن به باالترين س�طح 
فوتبال حرفه اي بازيكنان ملزم به 

رعايت چه اصولي هستند؟
بايد زندگي حرفه اي داش��ته باش��ند، خوب 
اس��تراحت كنند، تغذيه خوب داشته باشند و 
خوب هم تمرين كنند. قطعاً رعايت اين اصول 
در پيشرفت ش��ان اثرات مثبت خواهد داشت. 
البته در اروپا بازيكنان مجب��ور به رعايت اين 
مسائل هستند وگرنه كار واقعاً سخت مي شود. 
مطمئنم بازيكنان ايران��ي وقتي از تيم ملي به 
اروپا مي روند قطعاً اين ن��كات را مي دانند و به 
آن پايبند هستند. بازي در ليگ هاي درجه يك 
دنيا سخت است. بازيكنان ما گاهي مي توانند 
با اين شرايط سخت وفق پيدا كنند و گاهي هم 
نمي توانند. فوتبال داخل و خارج ندارد؛ كسي 
كه مي خواهد موفق شود چه در ايران و چه در 
خارج بايد زندگي و تفكر حرفه اي داشته باشد. 
در اين صورت در تيم داخلي موفق مي شود، بعد 
به تيم ملي مي رسد و از آنجا هم به عنوان لژيونر 

به راهش ادامه دهد.
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لژیونرهاي موفق
تیم ملي موفق تر

  دنيا حيدري
ارتقای سطح دانش بدون ش��ك يكي از بزرگ ترين 
راه ه��اي ني��ل ب��ه موفقي��ت اس��ت. مي خواهد در 
ساختمان س��ازي و اتومبيل س��ازي و موشك سازي 
باشد يا حتي فوتبال. دانش توقفي ندارد و به روز شدن 
بزرگ ترين عامل موفقيت است. مهم ترين دليلي كه 
سال هاست فوتباليست ها را از اين كشور به آن كشور 
مي برد تا نتيجه اي خارق الع��اده از ادغام تجربيات و 
استفاده از دانش روز فوتبال را در دنيا به تصوير بكشد و 
به همين دليل مهم هم هست كه بسياري از ستاره هاي 
فوتبال دنيا آرزوي بازي كنار يكديگر را دارند چراكه 
اين همب��ازي بودن مي تواند يك تكامل باش��د براي 
تركيب توانايي هاي دو فرد ب��راي نمايش بهترين ها. 
اهميت اين موضوع تا اندازه اي اس��ت كه بسياري از 
تيم هاي حاض��ر در جام جهاني ب��ه خصوص آنها كه 
شانس��ي براي صعود از مرحله گروه��ي يا حضور در 
بين سه تيم برتر را ندارند با هدف به نمايش گذاشتن 
توان فني بازيكنان خود راهي اين رقابت ها مي شوند 
تا بهترين اس��تفاده را از ويترين ج��ام جهاني ببرند. 
فوتبال ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و اين را 
آمار لژيونرهاي ايران بعد از هر دوره جام جهاني به رخ 

مي كشد. موفقيتي كه البته دوسويه است.
جام جهاني بي ش��ك بهتري��ن فرصت اس��ت براي 
فوتباليس��ت ها ت��ا خ��ود را در بزرگ تري��ن ويترين 
فوتبالي دنيا به معرض نمايش بگذارند و به واس��طه 
آن راهي تيم هاي مطرح و فوتبال اروپا شوند. راهي كه 
سال هاست فوتباليست هاي ايراني در پيش گرفته اند.
حض��ور فوتباليس��ت هاي ايران��ي و باال رفت��ن آمار 
لژيونرهاي ايران عالوه بر آنكه توان فني فوتبال ايران 
را به رخ مي كش��د و افتخاري قابل توجه است، فوايد 
ديگري را هم به دنبال دارد ك��ه از جمله آن تأثير بر 
روند نتيجه گيري تيم ملي است. نتيجه را مي توان به 
عينه ديد. تجربه اندوزي و ارتقای دانش فني به واسطه 
حضور در كشورهاي صاحب س��بك در فوتبال اين 
روزها موفقيت هاي چش��مگيري را براي لژيونرهاي 
ايراني داشته. بازيكناني كه به واسطه حضور تيم ملي 
در جام جهاني فرصت توپ زدن در تيم هاي اروپايي 
برايشان مهيا شده تا عالوه بر ارتقای سطح كيفي به 
تجربه اندوزي ه��م بپردازند. تجرب��ه و ارتقای كيفي 
كه تأثير مس��تقيم آن را مي ت��وان در نتايج تيم ملي 

به وضوح ديد.
بدون شك مهدي طارمي، سردار آزمون، جهانبخش 
و ديگ��ر لژيونرهاي فوتب��ال ايران آنچ��ه را از حضور 
در تيم هاي اروپاي��ي اندوخته ان��د در تيم ملي خرج 
خواهند كرد و آنچه را كه از بازي در ليگ هاي اروپايي 
آموخته اند در اختيار همبازي هاي خود در تيم ملي 
مي گذارند و نتيجه موفقيتي كه امروز با كسب كفش 
طال در كشورهايي چون روس��يه، هلند و پرتغال به 
تصوير كشيده شده فردا روز در بازي هاي تيم ملي در 
رقابت هاي مختلف خود را نشان خواهد داد. تجربياتي 
كه پيش��تر امثال دايي، مهدوي كي��ا، علي كريمي، 
هاشميان، خداداد و... در اختيار تيم ملي گذاشته بودند 
و امروز نوبت جوان ترهاست كه با كسب آن گامي در 
راس��تاي موفقيت تيم ملي بردارند و بدون ترديد هر 
اندازه لژيونرهاي ايران در ليگ هاي اروپايي موفق تر 
باشند تيم ملي موفق تري خواهيم داشت كه با اتكا به 
تجربيات و دانش اندوزي آنها مي تواند روزهاي روشني 

را پيش رو داشته باشد.

يادداشت

موفقیت مهاجمان
  شميم رضوان

امروز اگر س��ردار آزمون و مهدي طارمي در روسيه و 
پرتغال عنوان هاي درخور توجهي چون آقاي گلي را 
از آن خود مي كنند، عنواني كه پيشتر جهانبخش در 
ليگ هلند از آن خود كرده بود، س��ال ها قبل فوتبال 
ايران شاهد درخش��ش مهاجماني نامي در اروپا بود. 
در دهه 60 كه فوتبال ايران مملو بود از استعدادهاي 
درخشان، حميد عليدوستي در گير و دار رقابت هاي 
بازي هاي آسيايي 86 سئول راهي اس اف سي زالمور 
آلمان شد. او اگرچه اولين لژيونر ايران نبود اما به قول 
خودش »دور كره زمين را تنهايي دويده است« و در 
س��خت ترين روزها از نظر امكانات و ش��رايط بازي با 
حضور در بوندس ليگاي 2 يك تنه فقط پرچم فوتبال 
ايران را در آسيا باال نگه داشت كه در زمره بهترين ها 

قرار گرفت. 
اين اما تازه ش��روع كار مهاجمان فوتب��ال ايران بود و 
بعدها فوتبال ايران ش��اهد حضور موفق مهاجمان و 
هافبك هاي هجوم��ي مطرحي در فوتب��ال دنيا بود. 
علي دايي، مهاجم اول ايران سال هاي درخشاني را در 
آلمان س��پري كرد و بازي هايي فراموش نشدني را در 
خط حمله تيم هاي بايرن مونيخ، هرتابرلين و آرمينيا 
بيله فلد س��پري كرد. همچنين خ��داداد عزيزي كه 
بازي هاي درخشاني را براي كلن آلمان و آدميرا واكر 
اتريش به نمايش گذاش��ت. علي كريمي هم از نفرات 
مطرح بايرن و شالكه 04 بود و مهدوي كيا هم كه يكي 
از باثبات ترين لژيونرهاي ايراني در آلمان بود كه 12 
سال در اين كش��ور و در تيم هاي بوخوم، هامبورگ و 
اينتراخت توپ زد. نفراتي كه از سال ها قبل پايه گذار 
حضور موفق لژيونرهاي ايراني در فوتبال اروپا بودند. 
موفقيتي كه اين روزها نفراتي چون س��ردار آزمون، 

طارمي، جهانبخش، كاوه رضايي و... دنبال مي كنند.

بازتاب

     گزارش

هر زمان ك�ه تيم مل�ي ما در 
جام جهان�ي حضور داش�ته 
و عملكرد خوب�ي ارائه كرده 
بازيكنان م�ان ديده ش�ده و 
تع�داد لژيونره�ا افزاي�ش 
يافت�ه اس�ت. ه�ر زم�ان 
فوتب�ال ملي م�ان اف�ت كند 
به هم�ان نس�بت ترانس�فر 
ايران�ي  فوتباليس�ت هاي 
ب�ه خ�ارج كاه�ش مي ياب�د

پرونده
 نقد و بررسی

 عملكرد لژيونرهای فوتبال ايران

لژيونرهای فوتبال


