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کیروش ،باندش را انتخاب کرد!
رونماییاز دستاوردهایاردویاتریشبرایتیمملیفوتبالایران

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

نهــا بــه واســطه پســت بــازی خــود
شــهروند| دروازهبا 
همواره محبوبیت خاصــی نزد اهالی فوتبــال دارند؛ اینکه
یکدروازهبانبتوانددر جامجهانیپیراهنشمارهیکرا
بپوشــدو بازی کندهمیکیاز اتفاقاتجــذاببرایاهالی
فوتبالاست.
در تاریــخجا مهــایجهانی کهایــرانحضور پیــدا کرده،
مرحــوم ناصــر حجــازی ،احمدرضــا عابــدزاده ،ابراهیــم
میرزاپور،علیرضاحقیقیوعلیرضابیرانوندموفقشدندبا
ربودن گویسبقتاز رقبادر ترکیباصلیبهمیدانبروند
یهــا درباره دروازهبان شــماره یــک ایران در
و حاال گمانهزن 
جامجهانی2022قطر همقوت گرفتهاست.
بــرای اردوی اتریــش ،کارلــوس ک ـیروش تصمیــم گرفت
چهار دروازهبان،تیمملیراهمراهیکنند.علیرضابیرانوند،
امیررضاعابدزاده،سیدحســینحســینیو پیــامنیازمند
گلرهاییبودند کهدر اتریش کنار تیمملیبودندودر جریان
دو بازیدوســتانهبااروگوئهو ســنگالبیرانوند،عابدزادهو
حسینی شانس بازی کردن پیدا کردند .این فرصت اما به
پیام نیازمند داده نشــد ،ولی همچنان مشــخص نیست
کــدامســهدروازهبانایرانیبــهجامجهانــیمیروندو چه
کسیصاحبقفستوریایراندر سهمسابقهحساسبا
انگلیس،آمریکاوولز خواهدبود.
بیرانوندوشرایطویژهقبلاز جامجهانی
بــا توجــه بــه ســابقه ک ـیروش و اعتقــادش بــه علیرضــا
بیرانوند،شــانساصلــیحضــور در چهارچــوبدروازهتیم
ملیدر جامجهانیاینبازیکناســتو حتیدر دورههای

پیشــین در مقطعی کــه بیرو عملکــردش کمی دچــار افت
شــده بود باز هم انتخاب اول کیروش بود و حاال که دوباره
بهروزهایاوجشبرگشتهواینروزهادر ترکیبپرسپولیس
خوشمیدرخشــدخیلیســختبتــوانتصور کــرد گزینه
دیگریموفقشودجایاورادر ترکیباصلیبگیرد.بیرانوند
در بــازی با اروگوئه بــه عنوان یــار فیکس به زمیــن رفت ،اما
مصدومیــتقدیمیاو از ناحیه کمر باعثشــدتــادر نیمه
دوم زمیــن را ترک کنــد .از طرفــی ،این مصدومیــت از چند
یشــودبعداز بازگشت
ماهقبلبرایاو پیش آمدهو گفتهم 
بهایرانبایدعکسبرداری کندتاوضعیتشروشــنشــود.
همینمسالههمشایدمزیدبر علتشودتاشانسبازیدر
جامجهانیبه گلرهایدیگر برسد.
حسینیوعابدزاده،همهراغافلگیر کردند
در دو دیــدار اخیــر تیم ملی شــاهد درخشــش دو رقیب
بیرانونــد در دروازه بودیم .وقتی گلر تیم ملی در دقیقه63
بازی با اروگوئه بــه دلیل مصدومیت از ناحیه کمر تعویض
شــد ،جایش را امیر عابدزاده گرفــت و در دقایق حضورش
در زمیــنچنــدوا کنــشخیلــیخــوبداشــتو روییک
موقعیــت دروازه ایران را نجــات داد تا یک گل بــرای برتری
مقابل حریــف قدرتمند کافی باشــد .مصدومیــت بیرو به
طور کاملبرطرفنشــدتااو بازیباســنگالراهماز دست
بدهــدو اینتوفیــقاجباریبرایحســینیبــودتافرصت
خودنمایی در یک بازی مهم را پیدا کنــد و به خوبی هم از
پسآنبرآمد.
حسینی مقابل سنگال و خط حمله قدرتمندش بارها

ایســتادگی کرد و فرصتهای خطرنا کــی روی دروازه ایران
ایجادشد کهباوا کنشبهموقعاومهار یادفعشدندو گلر و
کاپیتاناستقاللیهادر اینبازینمرهقبولی گرفت.
نیازمند،جامجهانیرااز دستداد؟
باوجوددرخششعابدزادهو حسینیشاهدیکاتفاق
خــوب در تیم ملی هســتیم که چند گلــر آماده بــه صورت
همزمان در اختیــار دارد و به جز این نفــرات ،پیام نیازمند
همبــهعنوانبازیکنباتجربه کهعملکــردقابلقبولیهم
در سپاهان در هفتههای اخیر داشــته ،حضور دارد که به
اوفرصتبازینرسید،ولیدر صورتامکانمیتواندمهره
قابلاتکاییبرای کیروشباشد.
بازی نکــردن نیازمنــد در اردوی اتریش اتفاقی اســت که
موردانتقادبرخی کارشناسانقرار گرفتهاست.آنهااعتقاد
دارند که کیروشبایدبههر چهار دروازهبانشانسنشان
دادن تواناییهایشــان را م ـیداد ،امــا دربــاره نیازمند این
اتفاقرخنداد.
شمارهیکایراندر قطر کیست؟
هرچند طبق آنچه پیداست ،بعید است بیرو در شرایط
عــادی در چهارچــوب دروازه تیــم ملــی مقابــل آمریــکا،
انگلیــسو ولز در زمیننباشــد،ولــیبههر حــالعابدزاده
ششــان در ایــن دو بازی
و حســینی توانســتند بــا درخش 
خودشــان را به ترکیب اصلی از قبل نزدیکتر کنند و شاید
اتفاقاتی در مسیر جام جهانی رخ دهد که شاهد تغییر در
اینپســتباشــیم.بایددیدچــهاتفاقیبرایتیــمملیدر
مسیر جامجهانیرخخواهدداد.

کیروش ریسک نمیکند ،بیرانوند شماره یک است
ابراهیم میرزاپور در گفتوگو با «شهروند» :خیال همه از دروازه راحت شد
شــهروند| میرزاپــور بــدون تردیــد یکــی از
دروازهبانهــای مطــرح در تاریــخ فوتبــال ایــران
اســت؛ گلــری کــه بــا بیــش از  80بــازی ملــی بــه جام
جهانی نیز رســید و با صالحدید برانکــو ایوانکوویچ
پیراهــن شــماره یــک ایــران را در ســال  2006مقابــل
مکزیک ،پرتغال و آنگوال بر تن کرد.
به همین دلیل میرزاپــور نظرات خواندنی و جالبی
درباره وضعیت کنونی دروازهبانهای تیم ملی دارد.
این دروازهبان سابق تیم ملی در گفتوگو با خبرنگار
ما بیان کــرد« :اتفــاق ویژهای کــه در تیم ملی شــاهد
آن هســتیم حضــور دروازهبانهای خــوب و آماده در
اردوســت .در همین اردوی اتریش ،چهار دروازهبان
همراه تیم ملی بودند که همه آنها بهترین هســتند و در بــازی اول .االن وضعیــت دروازه تیــم ملی خیلی
کاش شــانس بازی هرچند کوتاه به پیام نیازمند هم خــوب اســت و ایــن موضــوع اتفــاق ویــژهای بــرای
کارلوس کیروش و کادر فنی محسوب میشود».
میرسید تا بتواند خودش را نشان بدهد».
دروازهبــان ایران در جــام جهانی  2006با اشــاره به از میرزاپــور پرســیدیم که آیا ممکن اســت عملکرد
نمایش حســینی مقابــل ســنگال گفت« :حســینی خــوب حســینی و عابــدزاده جایــگاه بیرانونــد را بــه
در شــرایط کنونی به مرز پختگی در فوتبال رسیده و خطر بیندازد که او گفت« :بعید میدانم این اتفاق
یک گلر مطمئن نشان داده است .او مقابل سنگال بیفتــد .کــیروش نشــان داده تیمــش را بــا کمترین
هــم عالی کار کرد؛ درســت مثل بیرانونــد و عابدزاده ریسک به زمین میفرستد .بیرانوند در جام جهانی

قبلــی عملکــرد خوبــی داشــت و االن هــم وضعیــت
جســمانی خوبی دارد .تجربه بینالمللی او به سایر
دروازهبانها ارجح اســت و فکــر میکنم او همچنان
گلر شــماره یــک ایــران باشــد و دومین جــام جهانی
خــود را تجربــه کنــد .البتــه ایــن موضــوع نفیکننده
شــرایط خــوب ســایر گلرهــا نیســت .وضعیــت خط
دروازه ما خوب است ،اما طبیعی است که کیروش
بخواهــد تیمــی باتجربهتــر را مقابــل بــزرگان فوتبال
جهان بــه زمین بفرســتد و به همین دلیــل بیرانوند
شانس بیشتری برای بازی کردن خواهد داشت».
دروازهبــان ســابق تیم ملــی فوتبــال صحبتهای
خــود را اینطور به پایان برد« :فکــر میکنم بیرانوند
همــه فا کتورهــای الزم را بــرای بــازی کــردن در جام
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
خیالمــان از بابــت دروازه راحــت باشــد .حتــی ا گــر
اتفاقــی بــرای او بیفتد هم ســایر گلرهــا میتوانند به
راحتی جای خالیاش را پر کنند».

شــهروند| بازگشــت غیرمنتظره کارلوس کیروش بــه تیم ملی فوتبــال ایران این
نگرانــی را نــزد فوتبالدوســتان ایجاد کــرد که فاصلــه اندک تا جــام جهانــی مانع از
شناخت کافینفراتتوسطاینمربیشودوهمینموضوعبهتیمملیضربهبزند.
کیروش کهاز گذشتهشناختمناسبیاز شرایطفوتبالایرانوبازیکنانداشت،
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 بزرگترین دســتاورد تیم
ملیاز اردویاخیر است.
کیروش در این اردو بار دیگر آرایش همیشگی خود را به نمایش گذاشت و سعی
کرد بازیکنان را با آن بیشــتر آشــنا کند .درباره ســرمربی تی م ملی پس از دو مســابقه
تدارکاتــی مقابــل حریفان قــدری نظیر اروگوئه و ســنگال که هــر دو داعیــه صعود از
یتــوان اینطور جمعبندی کرد کــه او همان
گرو هشــان در جام جهانــی را دارند ،م 
آرایش پایه 4-1-4-1را مد نظر دارد که در زمان هجوم قابلیت تبدیل به سیســتم
 4-3-3و هنگام دفاع قابلیت تبدیل به آرایــش 4-5-1را دارد .کیروش در اردوی
اتریش ا کثر نفرات خود را در پستهای مختلف نیز شناخته و حاال تقریبا میتوان
گفتترکیبایراندر جامجهانینیز شکل گرفتهاست.
دربارهدروازهبانتیمملیبهطور مفصل گفتیم،امادربارهسایر پستهادر ادامه
مطالبیمیآید.
خط دفاع؛ کنعانی هست ،شجاع هم اضافه میشود!
محمدحســین کنعانیزادگان در روزهایی که بسیاری از اهالی فوتبال دعوت
او به تیم ملی را مورد انتقاد قرار میدادند ،مــورد حمایت کارلوس کیروش قرار
داشــت و پس از جدایی این مربی بود که عملکرد او با حضور در ماشینسازی،
پرســپولیس ،االهلی و تیم ملی در مســیر جــام جهانی قطر به چشــم آمد .حاال
دیگر کســی روی اینکــه کنعان ـیزادگان انتخــاب اول ک ـیروش در جــام جهانی
برای قلب خط دفاعی خواهد بود ،شــکی ندارد .شــجاع خلی ـلزاده با توجه به
نمایش خوبی که در مصاف با اروگوئه داشت شاید حاال دیگر انتخاب کیروش
باشــد و مجیــد حســینی و مرتضــی پورعلیگنجــی هم بــه ترتیــب انتخابهای
بعدی این مربی باتجربه و کارکشته خواهند بود.
دفاعهای کناری ،محرمی و حاجصفی
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
صادق محرمــی بازیکــن دیناموزا گرب قــرار داد .با این وصف میتــوان گفت که
تنها رامیــن رضائیان میتوانــد جایگاه ثابــت محرمی در جام جهانی در پســت
دفــاع راســت را بــه خطــر بینــدازد .در دفــاع چــپ اما بــه نظر میرســد احســان
حاجصفــی گزینــه اصلی کیروش باشــد .ا گرچــه مقابــل اروگوئه جاللــی در این
پســت بــه میــدان رفــت ،امــا حاجصفــی 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.
جنگندههای کیروش چه کسانیاند؟
ســعید عزتاللهی 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
ک ـیروش و پــس از بــازی در تیــم دوم اتلتیکومادرید در  19ســالگی بــه تیم ملی
فراخوانده شــد و حاال به نظر نمیرسد در پختهترین سالهای دوران حرفهای
بــازی ،انتخــاب ک ـیروش بــرای پســت هافبک دفاعــی با مســئولیت ســنگینی
کــه ایــن پســت بــرای ســرمربی پرتغالــی دارد ،نامــی جــز عزتاللهــی باشــد .دو
هافبک دفاعی دیگر نظیر ســرلک و نوراللهــی و همچنین امیــد ابراهیمی دیگر
گزینههای کیروش برای این پست هستند.
از ســوی دیگر ،پســت هافبک وســط را میتوان یکی از چالشهــای کیروش
بــه حســاب آورد .البته کــه چندین بازیکن بــا تواناییهــای 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 میتوان
گفــت بــا توجه بــه ایــن دو مســابقه ،شــانس نوراللهــی و قدوس بیشــتر از ســایر
بازیکنــان اســت و البتــه وحیــد امیــری ،احســان حاجصفــی و حتــی کریــم
انصاریفــرد کــه در گذشــته گاهی در ایــن پســت بــازی میکــرد ،میتوانند این
فرضیه را به هم بریزند.
رقبای سرسخت برای پست وینگر
یتــوان گفت که در پســت وینگر
درباره دو پســت حســاس وینگر چپ و راســت م 
یقلیزادهو علیرضاجهانبخشخواهدبودو در پستوینگر
راسترقابتمیانعل 
چپ نیز مهــدی ترابی نشــان داد میتواند رقیب سرســختی برای مهــدی طارمی
باشد.البته کهوحیدامیرییکمدعیبالقوهدیگر برای
حضور در اینپستخواهدبود.
انتخاب سخت میان طارمی و آزمون
انتخــاب بازیکــن بــرای پســت مهاجــم هــدف
شاید ســادهترین و بیدردسرترین انتخاب
بــرای ک ـیروش بــا توجه بــه حضور ســردار
آزمــون باشــد .آزمــون مهاجمــی اســت
یهــای گلزنــی ویــژه در با کــس
بــا توانای 
حریفــان که هــم در اســتفاده از ضربات
ســر متبحــر اســت و هــم ضربــات پــا.
ک ـیروش در دو بــازی برابــر اروگوئــه و
ب اول او آزمون
سنگال نشان داد انتخا 
خواهدبودو طبعاطارمیهمدومیناولویت
ک ـیروش در این پســت اســت کــه در دو بازی
اخیر  13دقیقه به او به عنــوان مهاجم هدف
تیمفرصتدادهشد.

