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آنچه کی روش با خــط دفاعی تیم 
ملی انجام داده، شگفت انگیز بوده است. 
او ایران را صاحب یکــی از منظم ترین 
و کم اشــتباه ترین خطوط دفاعی تمام 
دنیا کرده اما چوب جادویی آقای مربی، 
هنوز نتوانسته به کمک خط حمله عصا 
به دست تیم ملی بیاید. آیا با کی روش، 
روزی از راه خواهد رسید که در حمله نیز 

به خوبی دفاع باشیم؟
»ایران می تواند هر تیمی را به دردسر 
بیندازد«. این جمله فرناندو هیه رو بعد از 

مسابقه با تیم ملی، اعتراف او به قدرت 
غیرمنتظره رقیب آسیایی اسپانیا در جام 
جهانی بود. پسران کی روش اگرچه هیچ 
امتیازی از بازی بزرگ به دست نیاوردند 
اما به ویژه در نیمه دوم، هواداران فوتبال 
در دنیا را تحت  تاثیر قرار دادند. حاال همه 
چهره های برجسته فوتبال از سازماندهی 
دقیق و اصولی این تیم صحبت می کنند و 
میزان باور به توانایی های ایران به اندازه ای 
اوج گرفته کــه در نگاه کارشــناس ها 
شکســت دادن پرتغال از یک شگفتی 
تاریخی، به یــک اتفاق محتمل تبدیل 
شده است. با این وجود همه ستایشگران 

تیم کی روش بعد از تماشای دقایق پایانی 
دیدار با الروخا، یک ســوال مشــترک 
داشتند:»اگر ایران می تواند به این خوبی 
روی دروازه حریف فشار بیاورد، چرا این 

کار را از همان ابتدا انجام نمی دهد؟«
»ریسک های هیجانی« در فلسفه 
فوتبال کارلوس کی روش جایی ندارند. 
او حاضر نیست بر سر سرنوشت تیمش 
قمار کند و می خواهــد در زمین، همه 
چیز مو به مو بر طبــق برنامه  خودش 
پیش برود. در این برنامه »گل نخوردن« 
اولین و مهم ترین اولویت است. باز بازی 
کردن و رفتن به طــرف دروازه حریف، 

شاید برای تماشاگران جهانی مسابقه 
سرگرم کننده تر باشد اما ممکن است 
یک شکست ســنگین را در مسیر تیم 
ملی قرار بدهد. ایران در دیدار تدارکاتی با 
اسپانیا از همان ابتدا با پرس باال در زمین 
حریف ظاهر شــد و در 10 دقیقه اول، 
نتیجه این کار را دید. کارلوس به خوبی 
می داند که فاصله نفرات اش با ستاره های 
گرانقیمت اسپانیایی چقدر زیاد است. او 
ترجیح می دهد توپ را به حریف واگذار 
کند، عقب برود و منتظر یک اشــتباه 
از ســوی تیم مقابل بماند. البته که در 
فوتبال، قطعیتی وجود ندارد اما شاید 
اگر تیم ملی در نیمه اول بازی با اسپانیا به 
سبک نیمه دوم بازی می کرد، خیلی زود 
با دریافت چند گل، انگیزه ادامه جنگ را 

از دست می داد.
آرژانتین و اسپانیا، دو رقیب بزرگ 
تیم ملی در چهار سال گذشته بوده اند. 
ایران در هر دو بازی بی نقص دفاع کرده 
و در یک ســوم دفاعی اش، فراتر از حد 
انتظار ظاهر شده است. در هر دو بازی، 
لیاقت کــی روش و تیمش حداقل یک 
امتیاز بوده اما ایران نتوانسته توپ را به 
تور دروازه رومرو و دخه آ برســاند و در 
نهایت با یک گل، شکست خورده است. 
تیم ملی در هــر دو بازی، موقعیت های 
خوبــی روی دروازه به وجــود آورد اما 
نتوانست از این توپ ها استفاده کند. در 
نبرد فراموش نشــدنی با آرژانتین، اگر 

قوچان نژاد بعد از دریافت پاس تماشایی 
جهانبخش با سرعت بیشتری از آخرین 
مدافع حریف عبور می کرد و ضربه بهتری 
به توپ می زد، و اگر اشکان دژآگه کمی به 
ضربه سرش زاویه بیشتری می داد، گل 
زدن به هیچ وجه دور از دسترس نبود. در 
نبرد با اسپانیا نیز، کافی بود شوت کریم 
انصاری فرد درون چارچوب باشــد و یا 
مهدی طارمی با ضربه پیشانی، سانتر 
وحید امیری را تبدیل به گل کند تا ایران، 
شکست را دور بزند. نفرات هجومی تیم 
ملی، جنگنده، دونده و مسئولیت پذیر 
هستند اما هنوز کیفیتی در حد و اندازه 
مردان دفاعی از خود نشــان نداده اند. 
ایران در جام جهانی 2014 تنها یک گل 
به ثمر رســاند و در این جام جهانی نیز، 
هنوز هیچ کدام از 23 بازیکن تیم موفق به 
عبور دادن توپ از دروازه تیم های رقیب 
نشده اند. حتی سردار آزمون به عنوان 
گلزن ترین بازیکن این مجموعه، موقعیت 

طالیی اش را برابر مراکش به سادگی از 
دست داد تا ثابت کند معجزه کی روش، 
هنوز شامل حال خط حمله نشده است.

آیا ستاره  ســاختن از مدافعان میانی، 
ســاده تر از تبدیل کردن مهاجمان به 
ستاره است؟ بدون تردید در تیم کی روش 
پاسخ این سوال مثبت به نظر می رسد. 
او ناگهان مجید حســینی 21 ساله را از 
ترکیب استقالل گرفت و این بازیکن را 
بعد از تنها دو بازی ملی، به میدان بزرگ 
نبرد با یکی از بهترین تیم های ملی جهان 
فرستاد. نتیجه این تصمیم، شگفت انگیز 
بود. چراکه مجید در همه دقایق بازی با 
چشم های باز توپ ها را دفع کرد. به نظر 
می رسد کی روش در فاز هجومی، هنوز 
به محصوالت لیگ برتر اعتماد چندانی 
نــدارد. او گلزن ترین مــردان لیگ را از 
فهرست اش کنار زده و تصمیم گرفته از 
آن ها استفاده نکند. عالوه بر این، نباید 
فراموش کرد که این مربی بزرگ، اساسا 
یک تئوریسین دفاعی است و بیشتر از 
هر چیزی، با تاکتیک هایش برای دفاع  
کردن و گرفتن فضا از حریف شناخته 
می شود. تیم ملی همین حاال، یک تیم 
جنگجو و دوست داشتنی به نظر می رسد 
اما آیا می توانیم در انتظار روزی بمانیم که 
این تیم در حمله نیز به خوبی دفاع شود؟ 
اگر این اتفاق حقیقت پیدا کند، تیم ملی 
نه برای نباختن، بلکه برای بردن به هر 

ورزشگاهی قدم می گذارد.

تيم ملي ايران در فاز هجومي به اندازه فاز دفاعي موفق نبوده است
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نقل و انتقاالت  لیگ برتر
 ادامه دارد

در روزهایي که تمامي نگاه ها به جام جهاني جلب 
شــده، تیم هاي لیگ برتري سخت مشغول بستن 
تیم هایشان براي فصل جدید هستند. همین داستان 
بهانه اي شد تا نگاهي به فعالیت برخي از این تیم ها 

داشته باشیم.
پرسپوليس

بر خالف انتظار مدیران باشــگاه، پنجره نقل و 
انتقاالت باز نشد اما روند امضای قرارداد با بازیکنان 
جدید ادامه پیدا کرد. محسن مســلمان بعد از قرار 
گرفتن در فهرست خروج برانکو، از باشگاه جدا شد. 
فرشاد احمدزاده و صادق محرمی نیز تصمیم گرفتند 
در این فصل لژیونرشدن را تجربه کنند. امید عالیشاه 
نیز در پایان دوران ســربازی دوباره به پرسپولیس 
برگشت. بر خالف عالیشاه که مشکلی برای همراهی 
سرخپوشان ندارد، مهدی شریفی و مهدی شیری 
به عنوان خریدهای تازه باشگاه باید تا نیم فصل برای 

بازی کردن صبر کنند. 
پرسپولیس همچنین ســعید کریمی بازیکن 
تیم ملی جوانان را نیز در اختیار گرفته است. آن ها به 
دنبال جذب سروش رفیعی نیز هستند. بازگرداندن 
ســروش می تواند بزرگ ترین صید نقل و انتقاالتی 

باشگاه تلقی شود. 
ذوب آهن

خالد شفیعی و کی روش استنلی که با امیر قلعه 
نویی به ذوب ملحق شده بودند، با جدایی ژنرال از این 
باشگاه جدا شدند. محمد ستاری و اکبر ایمانی نیز در 
فهرســت مازاد قرار گرفتند. مهم ترین تغییر ذوب، 
روی نیمکت این تیم اتفاق افتاد. جایی که امید نمازی 
به عنوان جانشین قلعه نویی برگزیده شد. ذوبی ها 
3 بازیکن سابق شــان را به تیم برگرداندند. محسن 
مسلمان که بهترین پاسور لیگ هفدهم بود دوباره به 
اولین باشگاه حرفه ای اش پیوست،  مسعود حسن زاده 
نیز در این فصل دوباره پیراهن ذوب را خواهد پوشید 
و هادی محمدی بعد از پشت سر گذاشتن سربازی 
دوباره در اصفهان توپ می زند. مسعود ابراهیم زاده، 
مجتبی حقدوست، رضا حبیب زاده و زبیر نیک نفس 
دیگر خریدهایی هســتند که ذوب آهن را به یکی از 
باشگاه های شلوغ نقل و انتقاالت تابستانی تبدیل 

کرده اند. 
استقالل 

دفتر پندار توفیقی این روزها از همیشه شلوغ تر بود 
است. او با امضای قرارداد با هشت بازیکن کم سن وسال 
به صورت همزمان، رکورد تازه ای را در فوتبال ایران به 
نام باشگاه ثبت کرد. روح اهلل باقری که بهترین گلزن 
فصل گذشــته خونه به خونه بوده، در فصل جدید 
برای شفر به میدان خواهد رفت. الهیار صیادمنش، 
امید سام کن، امیرحسین اســماعیل زاده، فرشاد 
محمدی مهر، محمد دانشگر، میثم تیموری و مرتضی 
آقاخان، نفراتی هستند که ثابت می کنند جوانگرایی، 
هدف اول لیست خرید شفر بوده است. در تابستان، 
امید نورافکن از اســتقالل جدا شده است تا در لیگ 
بلژیک به میدان برود. چالش اصلی مدیران باشگاه، 
تمدید قرارداد مامه تیام، سرور جپاروف، فرشید باقری، 
وریا غفوری و امید ابراهیمی خواهد بود. آن ها به تیام 

نزدیک و از امید، دور هستند. 
سايپا

بر خالف همه شــایعه ها، علی دایی بعد از فصل 
موفقیت آمیز گذشته سایپا را ترک نکرده و حداقل 
برای یک ســال دیگر روی نیمکت نارنجی ها باقی 
خواهد ماند. قلی زاده در فصل جدید برای شارلروآ توپ 
خواهد زد. مهدی ترابی نیز تصمیم اش را برای ترک 
سایپا گرفته است. حامد شیری و محمد دانشگر نیز 
با اتمام قرارداد از باشگاه جدا شده اند. سایپا تا امروز با 4 
بازیکن جدید قرارداد امضا کرده است. رحیم زهیوی، 

عبداهلل ناصری، علی دشتی و معین عباسیان.
پارس جنوبی

پارس پدیده فصل گذشته لیگ برتر بود اما بعید 
به نظر می رسد که فصل خوبی در انتظار این باشگاه 
باشد. آن ها که ظاهرا با مشکالت مالی دست و پنجه 
نرم می کنند، تقریبا همه ستاره های مهم شان را از 
دست داده اند. فرشاد محمدی مهر، میثم تیموری، 
محسن فروان، محمد طیبی، علی دشتی، ابراهیم 
صالحی، امید سینک و میثم آقایی به صورت قطعی از 
پارس جنوبی جم جدا شده اند. لیسِت خرید این تیم ابدا 
با لیست فروش هم تراز نیست. رحمان احمدی، پوریا 
زارع، عماد میرجوان، فرشید پاداش و محمد ستاری 
نفرات جدیدی هستند که بعید به نظر می رسد بتوانند 

جای مهره های جداشده را برای این تیم بگیرند.
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