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کی روش ریسک نمی کند، بیرانوند شماره یک است
ابراهیم میرزاپور در گفت وگو با »شهروند«: خیال همه از دروازه راحت شد

از  یکــی  تردیــد  بــدون  میرزاپــور  شــهروند|  
ایــران  فوتبــال  تاریــخ  در  مطــرح  دروازه بان هــای 
اســت؛ گلــری کــه بــا بیــش از 80 بــازی ملــی بــه جام 
جهانی نیز رســید و با صالحدید برانکــو ایوانکوویچ 
پیراهــن شــماره یــک ایــران را در ســال 2006 مقابــل 

مکزیک،  پرتغال و آنگوال بر تن کرد.
به همین دلیل میرزاپــور نظرات خواندنی و جالبی 
درباره وضعیت کنونی دروازه بان های تیم ملی دارد. 
این دروازه بان سابق تیم ملی در گفت وگو با خبرنگار 
ما بیان کــرد: »اتفــاق ویژه ای کــه در تیم ملی شــاهد 
آن هســتیم حضــور دروازه بان های خــوب و آماده در 
اردوســت. در همین اردوی اتریش، چهار دروازه بان 
همراه تیم ملی بودند که همه آنها بهترین هســتند و 
کاش شــانس بازی هرچند کوتاه به پیام نیازمند هم 

می رسید تا بتواند خودش را نشان بدهد.«
دروازه بــان ایران در جــام جهانی 2006 با اشــاره به 
نمایش حســینی مقابــل ســنگال گفت:  »حســینی 
در شــرایط کنونی به مرز پختگی در فوتبال رسیده و 
یک گلر مطمئن نشان داده است. او مقابل سنگال 
هــم عالی کار کرد؛ درســت مثل بیرانونــد و عابدزاده 

در بــازی اول. االن وضعیــت دروازه تیــم ملی خیلی 
خــوب اســت و ایــن موضــوع اتفــاق ویــژه ای بــرای 

کارلوس کی روش و کادر فنی محسوب می شود.«
از میرزاپــور پرســیدیم که آیا ممکن اســت عملکرد 
خــوب حســینی و عابــدزاده جایــگاه بیرانونــد را بــه 
خطر بیندازد که او گفت: »بعید می دانم این اتفاق 
بیفتــد. کــی روش نشــان داده تیمــش را بــا کمترین 
ریسک به زمین می فرستد. بیرانوند در جام جهانی 

قبلــی عملکــرد خوبــی داشــت و االن هــم وضعیــت 
جســمانی خوبی دارد. تجربه بین المللی او به سایر 
دروازه بان ها ارجح اســت و فکــر می کنم او همچنان 
گلر شــماره یــک ایــران باشــد و دومین جــام جهانی 
خــود را تجربــه کنــد. البتــه ایــن موضــوع نفی کننده 
شــرایط خــوب ســایر گلرهــا نیســت. وضعیــت خط 
دروازه ما خوب است، اما طبیعی است که کی روش 
بخواهــد تیمــی باتجربه تــر را مقابــل بــزرگان فوتبال 
جهان بــه زمین بفرســتد و به همین دلیــل بیرانوند 

شانس بیشتری برای بازی کردن خواهد داشت.«
دروازه بــان ســابق تیم ملــی فوتبــال صحبت های 
خــود را این طور به پایان برد:  »فکــر می کنم بیرانوند 
کتورهــای الزم را بــرای بــازی کــردن در جام  همــه فا
جهانی داراســت. او در اروپا بازی کرده و االن هم گلر 
تیم بزرگ پرســپولیس است. از طرفی، تجربه خوبی 
در جــام جهانــی قبلــی مقابــل بــزرگان دنیــا کســب 
کرده اســت. این مســائل بــه او کمک خواهــد کرد تا 
گــر  خیال مــان از بابــت دروازه راحــت باشــد. حتــی ا
اتفاقــی بــرای او بیفتد هم ســایر گلرهــا می توانند به 

راحتی جای خالی اش را پر کنند.«

شــهروند| دروازه بان هــا بــه واســطه پســت بــازی خــود 
همواره محبوبیت خاصــی نزد اهالی فوتبــال دارند؛ اینکه 
یک دروازه بان بتواند در جام جهانی پیراهن شماره یک را 
بپوشــد و بازی کند هم یکی از اتفاقات جــذاب برای اهالی 

فوتبال است.
در تاریــخ جام هــای جهانی که ایــران حضور پیــدا کرده، 
مرحــوم ناصــر حجــازی، احمدرضــا عابــدزاده، ابراهیــم 
میرزاپور، علیرضا حقیقی و علیرضا بیرانوند موفق شدند با 
ربودن گوی سبقت از رقبا در ترکیب اصلی به میدان بروند 
و حاال گمانه زنی هــا درباره دروازه بان شــماره یــک ایران در 

جام جهانی 2022 قطر هم قوت گرفته است.
بــرای اردوی اتریــش، کارلــوس کــی روش تصمیــم گرفت 
چهار دروازه بان، تیم ملی را همراهی کنند. علیرضا بیرانوند، 
امیررضا عابدزاده، سیدحســین حســینی و پیــام نیازمند 
گلرهایی بودند که در اتریش کنار تیم ملی بودند و در جریان 
دو بازی دوســتانه با اروگوئه و ســنگال بیرانوند، عابدزاده و 
حسینی شانس بازی کردن پیدا کردند. این فرصت اما به 
پیام نیازمند داده نشــد، ولی همچنان مشــخص نیست 
کــدام ســه دروازه بان ایرانی بــه جام جهانــی می روند و چه 
کسی صاحب قفس توری ایران در سه مسابقه حساس با 

انگلیس، آمریکا و ولز خواهد بود.
بیرانوند و شرایط ویژه قبل از جام جهانی

بــا توجــه بــه ســابقه کــی روش و اعتقــادش بــه علیرضــا 
بیرانوند، شــانس اصلــی حضــور در چهارچــوب دروازه تیم 
ملی در جام جهانی این بازیکن اســت و حتی در دوره های 

پیشــین در مقطعی کــه بیرو عملکــردش کمی دچــار افت 
شــده بود باز هم انتخاب اول کی روش بود و حاال که دوباره 
به روزهای اوجش برگشته و این روزها در ترکیب پرسپولیس 
خوش می درخشــد خیلی ســخت بتــوان تصور کــرد گزینه 
دیگری موفق شود جای او را در ترکیب اصلی بگیرد. بیرانوند 
در بــازی با اروگوئه بــه عنوان یــار فیکس به زمیــن رفت، اما 
مصدومیــت قدیمی او از ناحیه کمر باعث شــد تــا در نیمه 
دوم زمیــن را ترک کنــد. از طرفــی، این مصدومیــت از چند 
ماه قبل برای او پیش آمده و گفته می شــود بعد از بازگشت 
به ایران باید عکس برداری کند تا وضعیتش روشــن شــود. 
همین مساله هم شاید مزید بر علت شود تا شانس بازی در 

جام جهانی به گلرهای دیگر برسد.
حسینی و عابدزاده، همه را غافلگیر کردند

در دو دیــدار اخیــر تیم ملی شــاهد درخشــش دو رقیب 
بیرانونــد در دروازه بودیم. وقتی گلر تیم ملی در دقیقه 63 
بازی با اروگوئه بــه دلیل مصدومیت از ناحیه کمر تعویض 
شــد، جایش را امیر عابدزاده گرفــت و در دقایق حضورش 
کنــش خیلــی خــوب داشــت و روی یک  در زمیــن چنــد وا
موقعیــت دروازه ایران را نجــات داد تا یک گل بــرای برتری 
مقابل حریــف قدرتمند کافی باشــد. مصدومیــت بیرو به 
طور کامل برطرف نشــد تا او بازی با ســنگال را هم از دست 
بدهــد و این توفیــق اجباری برای حســینی بــود تا فرصت 
خودنمایی در یک بازی مهم را پیدا کنــد و به خوبی هم از 

پس آن برآمد.
حسینی مقابل سنگال و خط حمله قدرتمندش بارها 

کــی روی دروازه ایران  ایســتادگی کرد و فرصت های خطرنا
کنش به موقع او مهار یا دفع شدند و گلر و  ایجاد شد که با وا

کاپیتان استقاللی ها در این بازی نمره قبولی گرفت.
نیازمند، جام جهانی را از دست داد؟

با وجود درخشش عابدزاده و حسینی شاهد یک اتفاق 
خــوب در تیم ملی هســتیم که چند گلــر آماده بــه صورت 
همزمان در اختیــار دارد و به جز این نفــرات، پیام نیازمند 
هم بــه عنوان بازیکن باتجربه که عملکــرد قابل قبولی هم 
در سپاهان در هفته های اخیر داشــته، حضور دارد که به 
او فرصت بازی نرسید، ولی در صورت امکان می تواند مهره 

قابل اتکایی برای کی روش باشد.
بازی نکــردن نیازمنــد در اردوی اتریش اتفاقی اســت که 
مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته است. آنها اعتقاد 
دارند که کی روش باید به هر چهار دروازه بان شانس نشان 
دادن توانایی هایشــان را مــی داد، امــا دربــاره نیازمند این 

اتفاق رخ نداد.
شماره یک ایران در قطر کیست؟

هرچند طبق آنچه پیداست، بعید است بیرو در شرایط 
عــادی در چهارچــوب دروازه تیــم ملــی مقابــل آمریــکا، 
انگلیــس و ولز در زمین نباشــد، ولــی به هر حــال عابدزاده 
و حســینی توانســتند بــا درخشش شــان در ایــن دو بازی 
خودشــان را به ترکیب اصلی از قبل نزدیک تر کنند و شاید 
اتفاقاتی در مسیر جام جهانی رخ دهد که شاهد تغییر در 
این پســت باشــیم. باید دید چــه اتفاقی برای تیــم ملی در 

مسیر جام جهانی رخ خواهد داد.

کی روش، باندش را انتخاب کرد!
رونمایی از دستاوردهای اردوی اتریش برای تیم ملی فوتبال ایران

شــهروند| بازگشــت غیرمنتظره کارلوس کی روش بــه تیم ملی فوتبــال ایران این 
نگرانــی را نــزد فوتبال دوســتان ایجاد کــرد که فاصلــه اندک تا جــام جهانــی مانع از 
شناخت کافی نفرات توسط این مربی شود و همین موضوع به تیم ملی ضربه بزند.

کی روش که از گذشته شناخت مناسبی از شرایط فوتبال ایران و بازیکنان داشت، 
در اردوی اتریــش و دو بــازی دوســتانه بــا اروگوئه و ســنگال هم به شــناخت خود از 
شــرایط کنونی فوتبال ایران اضافه کــرد و همین موضوع بزرگ ترین دســتاورد تیم 

ملی از اردوی اخیر است.
کی روش در این اردو بار دیگر آرایش همیشگی خود را به نمایش گذاشت و سعی 
کرد بازیکنان را با آن بیشــتر آشــنا کند. درباره ســرمربی تیم  ملی پس از دو مســابقه 
تدارکاتــی مقابــل حریفان قــدری نظیر اروگوئه و ســنگال که هــر دو داعیــه صعود از 
گروه شــان در جام جهانــی را دارند، می تــوان این طور جمع بندی کرد کــه او همان 
آرایش پایه 1-4-1-4 را مد نظر دارد که در زمان هجوم قابلیت تبدیل به سیســتم 
3-3-4 و هنگام دفاع قابلیت تبدیل به آرایــش 1-5-4 را دارد. کی روش در اردوی 
کثر نفرات خود را در پست های مختلف نیز شناخته و حاال تقریبا می توان  اتریش ا

گفت ترکیب ایران در جام جهانی نیز شکل گرفته است.
درباره دروازه بان تیم ملی به طور مفصل گفتیم، اما درباره سایر پست ها در ادامه 

مطالبی می آید.
خط دفاع؛ کنعانی هست، شجاع هم اضافه می شود!

محمدحســین کنعانی زادگان در روزهایی که بسیاری از اهالی فوتبال دعوت 
او به تیم ملی را مورد انتقاد قرار می دادند، مــورد حمایت کارلوس کی روش قرار 
داشــت و پس از جدایی این مربی بود که عملکرد او با حضور در ماشین سازی، 
پرســپولیس، االهلی و تیم ملی در مســیر جــام جهانی قطر به چشــم آمد. حاال 
دیگر کســی روی اینکــه کنعانــی زادگان انتخــاب اول کــی روش در جــام جهانی 
برای قلب خط دفاعی خواهد بود، شــکی ندارد. شــجاع خلیــل زاده با توجه به 
نمایش خوبی که در مصاف با اروگوئه داشت شاید حاال دیگر انتخاب کی روش 
باشــد و مجیــد حســینی و مرتضــی پورعلی گنجــی هم بــه ترتیــب انتخاب های 

بعدی این مربی باتجربه و کارکشته خواهند بود.
دفاع های کناری، محرمی و حاج صفی

با وجود در دســترس بودن صالح حردانی در دفاع راســت، ســرمربی تیم ملی 
در هر دو مســابقه به طور کامل فرصت بازی کردن و محک خوردن را در اختیار 
گرب قــرار داد. با این وصف می تــوان گفت که  صادق محرمــی بازیکــن دیناموزا
تنها رامیــن رضائیان می توانــد جایگاه ثابــت محرمی در جام جهانی در پســت 
دفــاع راســت را بــه خطــر بینــدازد. در دفــاع چــپ اما بــه نظر می رســد احســان 
گرچــه مقابــل اروگوئه جاللــی در این  حاج صفــی گزینــه اصلی کی روش باشــد. ا
پســت بــه میــدان رفــت، امــا حاج صفــی در نیمــه دوم جایگزیــن شــد و مقابــل 
ســنگال نیــز در این پســت عالی کار کــرد. نکتــه ویژه دیگــر در پســت دفاع چپ 

بازی ندادن به میالد محمدی بود.
جنگنده های کی روش چه کسانی اند؟

ســعید عزت اللهی یکــی از چهار بازیکنی بــود که در مصاف با اروگوئه و ســپس 
ســنگال در ترکیــب اصلــی قــرار داشــت. او از جملــه بازیکنانی اســت که توســط 
کــی روش و پــس از بــازی در تیــم دوم اتلتیکومادرید در 19 ســالگی بــه تیم ملی 
فراخوانده شــد و حاال به نظر نمی  رسد در پخته ترین سال های دوران حرفه ای 
بــازی، انتخــاب کــی روش بــرای پســت هافبک دفاعــی با مســئولیت ســنگینی 
کــه ایــن پســت بــرای ســرمربی پرتغالــی دارد، نامــی جــز عزت اللهــی باشــد. دو 
هافبک دفاعی دیگر نظیر ســرلک و نوراللهــی و همچنین امیــد ابراهیمی دیگر 

گزینه های کی روش برای این پست هستند.
، پســت هافبک وســط را می توان یکی از چالش هــای کی روش  از ســوی دیگر
بــه حســاب آورد. البته کــه چندین بازیکن بــا توانایی هــای متفــاوت در اختیار 
ســرمربی پرتغالــی قــرار دارنــد و او از میــان آنهــا بایــد دو بازیکــن را بــا توجــه بــه 
اســتراتژی تدافعی یــا تهاجمــی تیمش انتخــاب کنــد. در حال حاضــر می توان 
گفــت بــا توجه بــه ایــن دو مســابقه، شــانس نوراللهــی و قدوس بیشــتر از ســایر 
کریــم  امیــری، احســان حاج صفــی و حتــی  البتــه وحیــد  بازیکنــان اســت و 
انصاری فــرد کــه در گذشــته گاهی در ایــن پســت بــازی می کــرد، می توانند این 

فرضیه را به هم بریزند.
رقبای سرسخت برای پست وینگر

درباره دو پســت حســاس وینگر چپ و راســت می تــوان گفت که در پســت وینگر 
راست رقابت میان علی  قلی زاده و علیرضا جهانبخش خواهد بود و در پست وینگر 
چپ نیز مهــدی ترابی نشــان داد می تواند رقیب سرســختی برای مهــدی طارمی 

باشد. البته که وحید امیری یک مدعی بالقوه دیگر برای 
حضور در این پست خواهد بود.

انتخاب سخت میان طارمی و آزمون
انتخــاب بازیکــن بــرای پســت مهاجــم هــدف 

شاید ســاده ترین و بی دردسرترین انتخاب 
بــرای کــی روش بــا توجه بــه حضور ســردار 
آزمــون مهاجمــی اســت  آزمــون باشــد. 
کــس  بــا توانایی هــای گلزنــی ویــژه در با
حریفــان که هــم در اســتفاده از ضربات 
ســر متبحــر اســت و هــم ضربــات پــا. 
کــی روش در دو بــازی برابــر اروگوئــه و 

سنگال نشان داد انتخاب  اول او آزمون 
خواهد بود و طبعا طارمی هم دومین اولویت 

کــی روش در این پســت اســت کــه در دو بازی 
اخیر 13 دقیقه به او به عنــوان مهاجم هدف 

تیم فرصت داده شد.

صاحب این قفس را پیدا کنید!
سرگیجه کارلوس کی روش برای انتخاب مرد شماره یک ایران در جام جهانی


