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لژيونرهايي كه  
چشم كي روش را 

نگرفتند
 دنيا حيدري 

كمتر كسي است نداند كي روش نگاه ويژه اي روي لژيونرهاي 
ايران دارد و بازيكناني كه در آن س��وي مرزهاي كشور و به 
خصوص در فوتبال اروپا بازي مي كنند، شانس زيادي براي 
حضور در ليس��ت مرد پرتغالي دارند؛ باوري كه باعث شد 
كي روش طی هشت سال حضورش در ايران، پاي دورگه هاي 
بسياري را به فوتبال ايران باز كند و اين بار هم اگر چه اندك 
زماني كه داشت اجازه كش��ف دورگه جديدي را به او نداد 
اما نگاهش به لژيونرها را هم تغيير نداد، به طوري كه كاماًل 
مشخص بود قسمت عمده ليس��ت او را بازيكناني تشكيل 
مي دهند كه فوتبال خود را خ��ارج از مرزهاي ايران دنبال 
مي كنند، البته در اين مورد نمي توان به مرد پرتغالي خرده 
گرفت. جام جهاني بزرگ ترين رويداد فوتبالي دنياست، نه 
ميداني براي آزمون و خطا و به همين دليل مهم همه تيم ها 
با بهترين هاي خود قدم به اين رقابت ها مي گذارند و كي روش 
هم مثل خيلي ها حاضر به ريسك كردن در اين مورد نيست، 
با وجود اين اما نمي توان گفت چش��م او صرف��اً لژيونرها را 
مي بيند چراكه در بين 19 لژيونر فوتبال ايران در كشورهاي 
دور و نزديك، هستند نفراتي كه نتوانستند جايي در ليست 
كي روش براي خود باز كنند؛ نفراتي كه البته عدم حضورشان 
در ليست نهايي تيم ملي تماماً به مسائل فني بازنمي گردد 
و بدشانسي و همچنين سليقه مربيگري نيز از جمله داليلي 
است كه ش��انس حضور آنها را در جام جهاني قطر حداقل 

نزديك به صفر رسانده است. 
علي عليپور، اللهيار صيادمنش، ش��هاب زاهدي، محمد 
نادري و همچنين مهرداد محمدي پنج لژيونري هستند 
كه با وجود لژيونر بودن نتوانستند نظر كي روش را براي 
حضور در ليست تيم ملي جهت حضور در قطر جلب كنند؛ 
نفراتي كه عل��ي عليپور و همچنين اللهي��ار صيادمنش 

شاخص ترين آنها هستند. 
كي روش در سفرهاي خود به كشورهاي مختلف جهت بررسي 
عملكرد لژيونرهاي اي��ران راهي پرتغال هم ش��د اما عليپور، 
مهاجم ايراني ژيل ويسنته چند هفته اي را به دليل مصدوميت 
از تركيب اصلي تيم��ش دور ب��ود و زماني هم ك��ه از كمند 
مصدوميت رهايي يافت، به عنوان ي��ار تعويضي راهي ميدان 
ش��د و در كل فصل قابل توجهي را تا به اينجاي كار نداشت و 
س��رمربي پرتغالي تيم ملي هم كه قبل از اردوي اتريش براي 
بررسي ش��رايط او راهي پرتغال ش��ده بود، موفق به تماشاي 
بازي عليپور نشد و همين بدشانس��ي حسرت حضور در جام 
جهاني قطر را بر دل مهاجم ايراني ژيل ويسنته گذاشت و او را از 
ليست نهايي تيم ملي دور كرد. صيادمنش، مهاجم آملي هال 
سيتي انگليس هم دقيقاً به دليل همين مصدوميت بود كه جام 
جهاني قطر را از دست داد و در واقع شرايط حضور در ليست 
تيم ملي را نداشت. شهاب زاهدي اما نه به دليل مصدوميت كه 
به دليل سليقه مربيگري است كه فرصت حضور در ليست تيم 
ملي جهت حضور در قطر را از دست داد. او كه توانايي بازي در 
هر دو پست هافبك و مهاجم را دارد، در زمان حضور اسكوچيچ 
صحبت هايي جهت حضورش در تيم ملي شده بود اما كي روش 
هيچ نظ��ر مثبتي روي لژيونر ايراني پوش��كاش مجارس��تان 
نداش��ت، هر چند با توجه به مهره هايي كه او در خط هافبك 
و حمله دارد، مي توان اين حق را براي مرد پرتغالي قائل ش��د 
كه جايي در ليست خود براي شهاب زاهدي باز نكند. درست 
همانند شرايط محمد نادري و مهرداد محمدي؛ بازيكنانی كه 
كي روش آنقدر نفرات به مراتب بهتر از آنها را در پست اين دو 
لژيونر چه در بين گزينه هاي داخلي و چه خارجي دارد كه كاماًل 

طبيعي است نگاهش روي نام و بازي اين دو استپ نكند!

پرونده
بررسی خطوط سه گانه تيم ملی

در جام جهانی

ورزشي

بازتاب

جام جهان�ي كه ش�روع 

شيوا نوروزي
     گزارش

شود، همه تيم هاي حاضر 
هر چه در توان دارند به 
نماي�ش مي گذارن�د ت�ا در بزرگ تري�ن گردهمايي 
فوتبالي دنيا چيزي عايدشان شود. درست است كه 
از هم  اكنون مدعيان اصلي قهرماني مشخص هستند 
و در برخي گروه ها نيز مي توان از هم اكنون تيم هاي 
صعودكننده را پيش بيني كرد، با اين  حال تجربه ثابت 
كرده اس�ت تيم هايي كه اميدي به قهرماني ندارند، 
جزو حريفان درجه2و3 محسوب يا از طرف حريفان 
دس�ت كم گرفته مي ش�وند، قابليت به ه�م ريختن 
مع�ادالت را دارند و حت�ي مي توانند مدعي�ان را به 
دردسر بيندازند، به همين  خاطر است كه رقباي ما در 
گروه B مهار س�تارگان ايراني را به ش�كل ويژه در 
دس�تور كار دارد و خوب مي دانند ب�ا كوچك ترين 
غفلت مهدي طارمي، موتور گلزني كشورمان و ديگر 
مهاجم�ان دروازه را روي سرش�ان آوار مي كنن�د. 

  گلزن تمام عيار
شكي نيس��ت مهاجم بوش��هري اميد اول مان در قطر 
2022 خواهد ب��ود. مهدي طارم��ي از وقتي پايش به 
فوتبال پرتغال باز ش��د، اس��تعدادهايش هم بيش از 
پيش شكوفا ش��د، البته اين بازيكن در ليگ خودمان 
هم عملكرد بدي نداش��ت، منتها دو عامل حاش��يه و 
عدم تمرك��ز كافي باعث مي ش��د موقعيت هاي زيادي 
را خراب كند. طارمي بعد از ترانس��فر به اروپا خودش 
را با زندگي و ب��ازي حرفه اي وفق داد ت��ا جايي  كه در 
مدت زمان حضورش در پريميرا ليگا هيچ خبر حاشيه اي 
از او منتشر نشد. پيشرفت پله پله او در پرتغال از طارمي 
يك گلزن تمام عيار ساخته اس��ت. اين بازيكن اولين 
فصل حض��ورش در پرتغال با پيراهن تي��م ريوآوه 37 
بازي انجام داد، 21گل زد، پنج پاس گل ارسال كرد و 
يكي از سه گلزن برتر ليگ لقب گرفت. همين آمار براي 
يكي از قطب هاي اصلي فوتبال اين كشور اروپايي كافي 

بود طارمي را به استخدام خود دربياورد. 
  بهترين در اروپا

س��تاره اين  روزهاي پورتو يكي از بهترين هاي فوتبال 
اروپا لقب گرفته اس��ت. طارمي براي اين تيم همه كار 
مي كند، گل مي زند، موقعيت گل خلق مي كند و عامل 
اصلي صعود پورتو به عنوان صدرنش��ين به يك هشتم  
نهايي ليگ قهرمانان شناخته مي شود. در حقيقت اين 
بازيكن كليدي ترين مسئوليت  اژدها را به دوش مي كشد 
و كنسيس��ائو تاكتيك پورتو را با محور گلزني طارمي 
تعيين مي كند. مهاجم لژيونر با پنج گل اروپايي در كنار 
امباپه و لواندوفسكي در رده دوم بهترين گلزنان ليگ 
 قهرمان قرار گرفته است. آمار نشان مي دهد او با خلق 
شش موقعيت گل، خالق ترين بازيكن اين رقابت ها در 
مرحله گروهي بود. با تعطيلي ليگ هاي فوتبال، مهاجم 
30س��اله به دوحه مي آيد تا در دومي��ن حضورش در 

جام جهاني در خدمت تيم كشورش باشد. 
  تفاوت هاي مهم

تكرار درخشش هاي او در جام جهاني آرزوي همه است. 
مهدي طارمي حاال شناخته ش��ده ترين فوتباليس��ت 
كشورمان به حساب مي آيد و كس��ي نيست كه نداند 
اين بازيكن تا چه اندازه عطش گلزني در اين رقابت ها را 
دارد. در ويترين افتخارات او گل زده در جام جهاني ديده 
نمي شود و جام2022 بهترين فرصت است تا طارمي 

در اوج آمادگي هم به آرزويش برس��د و هم ايران را در 
اين رقابت مهم سربلند كند. با  وجود اين بايد واقع بين 
باشيم و حواس مان باش��د كه جام جهاني تفاوت هاي 
زيادي با رقابت هاي باش��گاهي و حتي ليگ قهرمانان 
دارد. درست اس��ت كه س��تاره پورتو ملي پوش ايران 
اس��ت و در قطر هم به ميدان خواهد رفت ولي يادمان 
باشد بهترين گلزنان در عرصه باشگاهي براي باز كردن 

دروازه رقبا در جام جهاني بارها به مش��كل خورده اند. 
كريس رونالدو و ليونل مس��ي دو نمونه شناخته شده 
اين ماجرا هستند. اين مهاجمان پرتغالي و آرژانتيني 
به  رغم گلزني در تيم هاي باشگاهي شان، در عرصه ملي 
و به ويژه در جام جهاني ناكامي ه��اي زيادي را تجربه 
كرده اند، از اين  رو از هم  اكنون نبايد همه بار تهاجمي 
تيم را روي دوش طارمي گذاشت و تنها فقط از او انتظار 

گلزني به حريفان راداشت. 
  برنامه حريفان

انگليس، امريكا و ولز همگروهان ما در مسابقات پيش رو 
هستند و همگي حرفه اي. از بازيكنان  و ستاره هاي شان 
گرفته تا كادر فني آنها، همگي به قدرت تهاجمي گلزن 
كشورمان آگاه هستند و آوازه درخشش هايش قطعاً به 
گوش شان رسيده است. شك نكنيد گرت ساوت گيت، 
گرگ برهالتر و رابرت پيج مدت هاس��ت روي س��تاره 
كشورمان تمركز كرده و راه هاي مهار او را مورد ارزيابي 
قرار داده اند. به هيچ وجه نبايد خيال كنيم طارمي چون 
در پرتغال و اروپا خوب گل مي زند و پاس گل مي دهد، 
در قطر نيز به راحتي مدافعان حريف را جا مي گذارد و 
دروازه ش��ان را باز مي كند. اتفاقاً كادر فني هر سه تيم 
قطعاً يك يار مستقيم را براي خاموش نگه داشتن موتور 
گلزني ايران در نظر خواهند گرفت، ضمن اينكه رقباي 

ما بازيكنان اسمي و شناخته شده زيادي در اختيار دارند 
و به وسيله آنها هم مي توانند مهاجم اصلي ايران را مهار 

و هم قدرت ساير مهاجمان مان را خنثي كنند. 
  اعتماد به بقيه

از آنجا كه همه مي دانند سرمربي پرتغالي تأكيد زيادي 
روي گل نخ��وردن دارد، به احتمال زي��اد همانند دو 
جام جهاني گذش��ته اين  بار نيز تيم اي��ران با تاكتيك 
تدافعي به ميدان خواهد رفت. تمركز زياد روي دفاع و 
از كار انداختن قدرت تهاجمي حريفان باعث خواهد 
ش��د، موقعيت هاي كمتري ب��راي مهاجمان خودي 
س��اخته ش��ود، به همين  خاطر بايد قدر ضدحمالت 
را بيش از پي��ش بداني��م، منتها اگر قرار باش��د همه 
توپ ها به طارمي ختم شود، شك نكنيد مدافعان هر 
سه حريف طبق دس��تورات سرمربيان خود به راحتي 
مقابل ستاره گلزن ايران كوتاه نخواهند آمد. مگر اينكه 
به جاي تكيه صرف بر مهدي طارمي، س��اير گلزنان و 
هافبك ها نيز به كمك خط حمله بيايند. در جام جهاني 
حتي مدعيان قهرماني نيز هيچ وق��ت فقط روي يك 
بازيكن حس��اب نمي كنند. در بين نفرات دعوت شده 
به اردو م��ا لژيونرهاي ديگري هم داري��م و مي توانيم 
روي آنها حساب باز كنيم. اگر طارمي توسط مدافعان 
گير بيفتد، بازيكنان ديگري از جمله س��ردار آزمون، 

جهانبخش، انصاري فرد و چند مهره ديگر هس��تند و 
مي توانند نظم دفاعي رقبا را به هم بريزند. شايد سردار 
آزمون امس��ال در لوركوزن خيلي فرصت عرض اندام 
پيدا نكرد و اخيراً هم مصدوم شد اما او اگر آماده باشد، 
همچون گذشته مي تواند عصاي دست كي روش باشد. 
جهانبخش هم درخشش گذشته را در فاينورد نداشته 
است، منتها به او نيز مي توان بخشي از مسئوليت خط 
حمله را محول كرد. تمركز ويژه بازيكنان حريف روي 
طارمي، همچنين آزادي عمل بيشتري به ساير نفرات 
خواهد داد تا در صورت امكان موفق به تاريخ س��ازي 

در قطر شوند. 
فوتبال رش��ته اي تيمي اس��ت و براي موفقيت در 
آن بايد گروه��ي جنگيد و تالش كرد ت��ا به اهداف 
بزرگ رسيد. در رويدادي همچون جام جهاني مهم 
اين اس��ت كه از موقعيت ها به بهترين شكل ممكن 
استفاده شود و هرگونه اشتباهي مي تواند سرنوشت 
يك تيم را تغيير ده��د. در تركيب تيم ملي لژيونرها 
و بازيكنان قاب��ل اعتماد زيادي داري��م و به همين 
خاطر دست كي روش براي انتخاب تركيب نهايي باز 
است. با اتخاذ تاكتيك و سيستم مناسب و همچنين 
استفاده از همه پتانسيل فوتبال ايران بايد به جنگ 

همگروهان مان برويم. 

بهترين فرصت برای همبازی های طارمی
كي روش روي بقيه مهاجمان هم حساب كند

دف��اع مس��تحكم  يكي از 

دنيا حيدري 
شاخصه هاي تيم كي روش   خط دفاع

است، به طوري كه پرتغال و 
اسپانيا در جام جهاني با يك دو جين ستاره نامدار بيش 
از يك مرتب��ه توان عب��ور از اليه هاي آن را نداش��تند؛ 
شاخصه اي كه بدون شك در جام جهاني قطر مي تواند 
وجه تمايز تيم ملي فوتبال ايران باشد. كي روش اگر چه 
زمان اندكي براي آماده س��ازي تيمش جهت حضور در 
جام جهاني در اختيار داش��ت اما در انتخاب مهره براي 
اعالم ليس��ت نهايي و همچنين تركي��ب اصلي آنقدر 

دستش باز است كه انتخاب برايش دشوار باشد!
تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني بي ش��ك با چهار 
مدافع به ميدان خواهد رف��ت؛ چهار دفاعي كه انتخاب 

آنها كار چندان آس��اني نيس��ت. وقتي كي روش در هر 
سه منطقه دفاع چپ)احسان حاج صفي، اميد نورافكن، 
ميالد محم��دي، ابوالفض��ل جاللي( ، راس��ت )صادق 
محرمي، رامي��ن رضايي��ان( و مياني)محمدحس��ين 
كنعاني زادگان، مجيد حسيني، مرتضي پورعلي گنجي، 
ش��جاع خليل زاده( با مهره هايي ق��در، باتجربه و نامدار 
رو به رو است. يكي از پست هاي پرترافيك تيم ملي، دفاع 
چپ است. اگر چه به نظر مي رسد حاج صفي، ملي پوش 
ايراني آ.اك آتن يونان كه بازوبن��د كاپيتاني ايران را در 
سومين تجربه خود در جام جهاني بر بازو خواهد بست، 
گزينه نخست كي روش باش��د اما اميد نورافكن، مدافع 
چندپس��ته س��پاهان، محمدي، با آن دوندگي بي امان 
و پرتاب هاي اوت معروفش كه در جام جهاني روس��يه 

نيز هم��ه را متحير كرد و همچنين جالل��ي كه در يك 
نيمه بازي با س��نگال در اردوي اتريش نشان داد تا چه 
اندازه مي تواند قابل اعتماد باش��د، ديگر مهره هاي قابل 
اتكاي س��مت چپ خط دفاعي هس��تند كه كي روش 
مي تواند متناس��ب با نوع بازي حريف��ان از آنها در قطر 

استفاده كند. 
در خط مياني هم دست كي روش باز اما انتخاب برايش 
بي گمان سخت اس��ت. مرتضي پورعلي گنجي باتجربه 
حضور در جام جهاني روس��يه  بي ش��ك يك��ي از قابل 
اعتماد ترين مهره هاي خط مياني است؛ مدافعي باتجربه،  
شجاع، جسور و با قدرت سرزني باال كه عالوه بر دفاع از 
دروازه خودي، تهديدي جدي براي دروازه حريفان نيز 
به حساب مي آيد. وقتي جاگيري مقابل دروازه تيم مقابل 
را در زمان كرنر و ضربات ايستگاهي به خوبي ياد دارد و 
بي هيچ اتالف وقتي مسير بين دو دروازه را براي مستقر 
شدن در پست خود طي مي كند. درست برخالف رامين 
رضاييان كه اگرچه سرعت شجاع را ندارد و به اندازه او 
تند و تيز نيست، اما مدافعي استقامتي است كه عبور از 
او كار ساده اي نيست. چه وقتي آهنگ پيشروي به سمت 
دروازه حريف را سر مي دهد و انديشه تغذيه هافبك ها 
يا حتي مهاجمان را دارد و چه زماني ك��ه براي دفاع از 
چارچوب دروازه خودي مقابل حريف قد علم مي كند؛ 
مدافعي كه اگر از حاشيه ها دوري كند، بي شك بهترين 
اس��ت و البته رقيبي بزرگ براي محرمي، دفاع راس��ت 
26س��اله ديناموزاگرب كرواس��ي كه تجربه حضور در 
ليگ قهرمانان اروپا را هم دارد كه نه فقط سابقه حضور 
در تيم هاي ملي نوجوانان، جوان��ان و اميدهاي ايران را 
دارد كه به س��ه عنوان قهرماني در ليگ كرواسي دست 
يافته و مدافع باتجربه براي ايران در جام جهاني قطر به 

حساب مي آيد. 

عالقه كي روش ب��ه دفاع 

شميم رضوان 
چندالي��ه و اس��تفاده از   خط هافبك

فرصت ه��ا ب��راي ترتيب 
دادن ضدحمالت باعث مي ش��ود او روي اس��تفاده از 
سيستم هايي چون 2- 4- 4 ، 1- 3- 2- 4 يا 3- 3- 4 
اصرار داشته باشد؛ سيس��تم هايي كه در آن عالوه بر 
داشتن دفاعي مستحكم و خط حمله اي تند و تيز، خط 
هافبكي قوي، س��رعتي و خالق را مي طلبد كه بتواند 
رابط خوبي بين خط دفاع و حمله باشد و مهاجمان و 

وينگرها را تغذيه كند. 
س��عيد عزت اللهي، امي��د ابراهيمي، ميالد س��رلك 
)هافبك دفاعي(، احمد نوراللهي، احسان حاج صفي، 
وحي��د اميري و س��امان ق��دوس )هافب��ك مياني( 
گزينه هاي كي روش در خط هافبك هستند كه به اين 
ليست مي توان مهدي ترابي را نيز اضافه كرد كه عالوه 

بر هافبك مي توان از او در نقش وينگر نيز سود برد.
در آخرين جام جهاني)2018 روسيه( سيستم 4-3-3 
بود كه اعمال شد؛ سيستمي كه در آن از سه هافبك 
ميانه  ميدان يك نفر عقب تر بازي مي كند و دو هافبك 
ديگر چون دو بال چپ و راست نفر عقب تر انجام وظيفه 
مي كنند و س��هم زيادي در تغذيه مهاجمان دارند و 
همچنين هنگام حمله حريف، وينگر ه��ا را كه براي 
دفاع به عقب آمده اند، پوش��ش می دهند و همزمان 
براي ايجاد سدي مقابل حريف به خط دفاعي كمك 
مي كنند. سعيد عزت اللهي يكي از مهره هاي شاخص 
اين خط است؛ هافبكي ظريف اما بلند قد كه با سري 
باال بازي مي كند و به همين دليل هم به خوبي نقش 
توپ پخش كن را در ميانه ميدان بازي مي كند. اگر چه 
او در انتقال توپ خيلي سريع عمل نمي كند و ترجيح 
مي دهد با دريبل زدن حريف را خسته كند اما بي شك 

يكي از مهره هاي اصلي خط مياني ايران است. 
وحي��د اميري 34س��اله ني��ز از آن دس��ت بازيكنان 
چند پسته است كه هرگز سرمربي تيم را از خود نااميد 
نمي كند، هر چند او مدتي اس��ت از روزهاي اوج خود 
فاصله گرفته اما در صورتي كه تا آغاز كار تيم ملي در 
قطر به مرز آمادگي برس��د، مي تواند گزينه مناسبي 
براي خط هافبك تيم ملي باش��د چراكه جنگجويي 
خس��تگي ناپذير و ثابت قدم اس��ت و مي تواند تا حد 
ممكن حريف را كالفه و س��ردرگم كند و بي شك اگر 
روزش باش��د، برگ برنده ايران در سمت چپ خواهد 
بود.  رامين رضاييان هم در جنگ تن به تن چيزي كم 
نمي گذارد. احمد نوراللهي،  بازيكن شباب االهلي كه 
پس از جام جهاني روس��يه راه خود را به تركيب تيم 

ملي باز كرد و حاال يك مهره مطمئن براي خط مياني 
است كه تبحر خوبي در گل س��ازي و گلزني نيز دارد. 
درست مثل ميالد سرلك كه اگر چه هافبكي تدافعي 
است اما در حمالت نيز كمك شاياني براي تيم است 
و به واسطه بازي هاي خوبش در پرسپوليس كي روش 
را براي حضور در ليست تيم ملي متقاعد كرد. مهدي 
ترابي هم اگر چه مدتي است افت كرده اما در صورت 
آمادگي مي تواند به خوبي حري��ف را عاصي كند و با 
توجه به اينكه بسيار تند و تيز است، نقش مهمي نيز 
در امر گلزني داشته باش��د. اميرحسين حسين زاده، 
علي كريمي، محمد كريمي، مهدي مهدي  پور، سعيد 
صادقي و ياس��ين س��لماني نيز مي توانند گزينه هاي 

احتمالي و رزرو باشند.

شاخصه تيم كي روش در قطرنقطه كليدي تيم ملي

اگر طارم�ي توس�ط مدافعان گي�ر بيفتد، 
بازيكنان ديگري از جمله س�ردار آزمون، 
جهانبخش، انصاري فرد و چند مهره ديگر 
هس�تند و مي توانند نظم دفاعي رقبا را به 
هم بريزند. ش�ايد س�ردار آزمون امس�ال 
در لورك�وزن خيل�ي فرص�ت عرض اندام 
پيدا نك�رد و اخي�راً ه�م مصدوم ش�د اما 
او اگ�ر آم�اده باش�د، همچ�ون گذش�ته 
مي توان�د عص�اي دس�ت كي روش باش�د

دفاع چنداليه و باتجربههافبك هاي جنگنده، سرعتي و گلزن


