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درباره یک مشکل کلیدی در لیگ برتر 
فوتبال ایران

بحران هجومی
آریا رهنورد

وقتی گزینه های مهم نقل و انتقاالت برای خط 
حمله در باشگاه های مدعی فوتبال ایران گزینه های 
به شــدت مسن هســتند، یک حقیقت کلیدی 
برای این فوتبال آشکار می شود. باید پذیرفت که 
تیم های لیگ برتری در میدان دادن به مهره های 
جوان در خط حمله و اعتماد به آنها، دچار نارسایی 
شده اند. در لیگ برتر ایران تقریبا هیچ مهاجمی 
وجود ندارد که در قامت یک پدیــده تمام عیار، 
پیشــنهادهایی نجومی از سوی تیم های داخلی 
به دست بیاورد. تعداد فورواردهاي جوان آماده در 
لیگ برتر، فوق العاده کم شده و این مساله به هیچ 

وجه امیدوارکننده به نظر نمی رسد.
اینکه امین قاســمی نژاد بعد از سپری کردن 
34 ســالگی به یکی از چهره های خبرساز فصل 
نقل و انتقاالت تبدیل شده و به صورت مشترک از 
سرخابی ها پیشنهاد داشته، در نوع خودش جالب 
توجه به نظر می رسد. سرخابي ها هر دو به دنبال 
این بازیکن بودند، چون مهاجمان جوان زیادي در 
بازار نیستند. به صورت همزمان با پیوستن مهاجم 
سابق باشگاه پدیده به استقالل، پرسپولیسی ها در 
بازار به دنبال کی روش استنلی هستند. بازیکنی 
که بیشتر از 33 سال سن دارد و این اواخر در باشگاه 
سپاهان، یک نیمکت نشین مطلق بوده است. این 
فوتبال حدود یک دهه قبل، اســتعداد نابی مثل 
ســردار آزمون را مطرح کــرد و او را به لیگ های 
اروپایی سپرد. ســپس پدیده هایی مثل مهدی 
طارمی، کاوه رضایی و علی علیپور کشف شدند و 
راه شان را به طرف فوتبال اروپا هموار کردند. حاال 
اما در لیگ برتر چنین بازیکنی وجود ندارد. همین 
ماجرا موجب می شود که فصل نقل و انتقاالت، تب 

و تاب زیادی در خط حمله نداشته باشد. 
بهترین گل زن لیگ برتر بیســتم، ســجاد 
شــهباززاده ای بود که از 31 ســالگی هم عبور 
کرده اســت. بازیکنی که حدود یک دهه قبل در 
فوتبال ایران چهره شــد و فصل گذشته، نمایش 
فوق العاده ای داشت. سجاد در این فصل 20 گل 
برای سپاهان به ثمر رساند و یکی از مهم ترین دالیل 
رسیدن سپاهان به رده دوم جدول رده بندی لیگ 
برتر به شمار می رفت. نفر دوم این فهرست، تنها 
14 گل به ثمر رساند. گادوین منشا در 32 سالگی 
دومین گل زن برتر فوتبال ایــران لقب گرفت و 
محمد عباس زاده 31 ساله هم با 12 گل پشت سر 
او ایستاد. جوان ترین گل زن این فصل فوتبال ایران، 
حامد پاکدل بود که او هم 29 سالگی را می گذراند. 
اتفاقی که به تنهایی نشان می دهد فوتبال ایران، در 
معرفی استعدادهای جوان در خط حمله به بن بست 
رسیده است. فصل گذشته هم شرایط بر همین 
منوال بود و عنوان آقای گلی به شیخ دیاباته رسید. 
قبل از آن هم کی روش استنلی و لوسیانو پریرا به 
صورت مشــترک آقای گلی لیگ برتر را به دست 
آوردند. لیگ برتر همین حاال هم پدیده های جوان 
زیادی دارد. بیشتر این پدیده ها اما یا در خط دفاعی 
به میدان می روند و یا بخشی از خط هافبک تیم شان 
هستند. همین مشکل کلیدی موجب می شود که 
در پنجره نقل و انتقاالت، تیم ها در جست وجوی 
مهاجمان مسن باشــند و نتوانند روی مهره های 

هجومی جوان، حساب چندانی باز کنند. 
برای درک بهتــر این ماجرا، کافی اســت به 
فهرست آخر تیم ملی نگاه کنیم. کریم انصاری فرد، 
ســردار آزمون و مهدی طارمی، سه مهاجم نوک 
تیم ملی هستند که سال هاست در فوتبال ایران 
توپ نمی زنند. اگر مهدی قایــدی را هم مهاجم 
نوک حســاب کنیم، او هم با ترک فوتبال ایران 
راهی امارات شــده است. در حقیقت خط حمله، 
تنها نقطه زمین اســت که لیگ برتر در آن هیچ 
نماینده ای در تیم ملی ندارد. حتی اگر هر کدام از 
این مهاجمان هم نتوانند برای تیم ملی به میدان 
بروند، گزینه هایی مثل کاوه رضایی و علی علیپور 
در تیم ملی وجود خواهد داشت. مهاجمانی که هر 
دو نفرشان هم در لیگ های اروپایی دیده می شوند. 
باید بپذیریــم که فوتبال ایــران، کامال در تولید 
مهاجمان باکیفیت در ســن و سال کم، با مشکل 
روبه رو شــده است. شــرایط آنقدر ناامیدکننده 
به نظر می رسد که باشــگاه  های بزرگ و متمول 
فوتبال ایران، به سراغ مهاجمان سی و چند ساله 
خارجی رفته اند. مهاجمانی که در شرایط عادی، 
باید به سراغ بازنشستگی بروند. این یک حقیقت 
انکارنشدنی در فوتبال ایران است. به نظر می رسد 
باشگاه ها در ایران، باید توجه بیشتری به پدیده های 
هجومی شان نشــان بدهند. چراکه ظاهرا روند 
کشف استعدادهای خط حمله در فوتبال ایران با 
افت فاحشی روبه رو شده است. روندی که موجب 
می شــود در فصل نقل و انتقاالت هم، خبری از 

ستاره های درخشان ایرانی در خط حمله نباشد.

گزارش

روز گذشته و طي هفتمین روز از 
رقابت هاي پارالمپیک 2020 توکیو، 
کاروان ایران دو نماینده در تیراندازي، 
دو نماینده در تیراندازي با کمان، یک 
نماینده در دوومیداني و یک مسابقه 
در والیبال داشت. در این روز که باز هم 
مدال هاي خوشرنگي به نام نمایندگان 
کشورمان ثبت شد، رکوردشکني ها و 
تاریخ سازي هاي دلچسبي هم داشت. 
در پاراتیروکمــان علي ســینا 

بانــي  منشــازاده و رمضــان بیا
کمان هاي شــان را به دست گرفتند. 
منشازاده در مرحله یک هشتم نهایی 
کامپوند مــردان به مصــاف جیری 
فورسبرگ از فنالند رفت و در پایان با 
نتیجه 14۵ بر 143 شکست خورد و 
از دور مسابقات حذف شد. اما بیاباني 
کاري کرد کارســتان و توانســت با 
قهرماني اش پاراتیروکمان را هم جزو 
نقره اي هاي کاروان قــرار بدهد و نام 

خود را به عنوان تاریخ ساز ثبت کند. 
بیاباني در مرحله یک هشــتم مقابل 
پیوتر مونتاگو، معلول بدون دســت 
از بلژیک با امتیاز 143 بر 142 پیروز 
شــد و به مرحله یک چهــارم نهایی 
صعود کرد. او در ایــن مرحله موفق 
شد مقابل بائیر شیگائف از روسیه به 
برتری دســت پیدا کرده و به مرحله 
یک نیمه نهایی صعــود کند. بیابانی 
در این رقابت با امتیــاز برابر 143 اما 

با تیر طالیی به برتری رسیید. او این 
بار چین لیانگ چیني را 146 بر 144 
شکست داد تا راهش به فینال را هموار 
کند. بیاباني در مسابقه نهایی به مصاف 
رکورددار پارالمپیک در رشته کامپوند 
انفرادی مردان رفــت. »هی ژیائو« از 
چین با 148 امتیاز رکورد پارالمپیک 

را به نام خود ثبت کرده است. 
این مســابقه با نتیجه بر 147 بر 
143 به ســود نماینده چین به پایان 
رسید تا نخستین مدال تاریخ کامپوند 
ایران در ادوار پارالمپیک به نام رمضان 
بیابانی ضــرب شــود. بیاباني پس از 
کســب این موفقیت گفت:»رقابت 
فینال دشوار بود. انصافا حریف چینی 
بهتر از من عمل کرد و من نیز شــاید 
چون از نظر فکری به دلیل رســیدن 
به فینال بــه آرامش رســیده بودم 
نتوانستم مثل رقابت های قبل فینال 

ظاهر شوم.«
روز گذشــته همچنین نخستین 
مدال طالي تاریــخ ورزش بانوان در 
دوومیدانــي پارالمپیــک هم ضرب 
شد.  هاشــمیه متقیان نماینده ایران 
 F۵۵ در پرتاب نیــزه کالس ادغامی
و F۵6 بانــوان بود که کار خــود را با 
پرتاب هــای 22.94 و 22.98 متری 
آغاز کرد و در پرتاب ســوم نیزه را به 
میزان 24 متر و ۵0 سانتیم تر پرتاب 
کرد که با این حدنصاب رکورد جهان 
را ارتقا بخشــید. او در پرتاب چهارم 
نیزه را به طــول 24.14 پرتاب کرد و 
در پرتاب پنجــم حدنصاب 24.42 را 
برجای گذاشت. او در نهایت با پرتاب 
نیز به طول 22.88 به کار خود پایان 
داد و درنهایــت مدال طــال را از آن 

خود کرد. 

سارا جوانمردي نیز دیگر طالیي 
کاروان ایران در مسابقات روز گذشته 
بود. او که بــا ۵72 امتیــاز به عنوان 
نفر نخســت به فینــال تپانچه بادی 
10 میلیمتری صعود کــرده بود، در 
مرحله نهایي با کسب 239.2 امتیاز 
در رقابت با هفت تیرانداز دیگر و باالتر 
از ورزشکار ترکیه و مجارستان قهرمان 
شد. او در دوره گذشته در پارالمپیک 
ریو هم دو مدال طال گرفته بود. سمیرا 
ارم دیگر نماینده تیراندازي کشورمان 
نیز در مرحله مقدماتــي در مجموع 
۵32 امتیاز کسب کرد ولی نتوانست 
راهــی فینال شــود. جوانمردی بعد 
از کســب مدال طــالی تیراندازی 
تپانچه 10 متر زنان پارالمپیک توکیو 
گفت:»رقابت هــای خیلی ســختی 
بود. خیلی خوشــحالم طالی ریو را با 
رکوردشکنی تکرار کردم. هم رکورد 
مقدماتی و هم رکــورد فینال را ارتقا 

دادم.« 
همچنیــن در ادامه مســابقات 

دوچرخه سواری پارالمپیک 2020 
توکیو و در جاده تایــم تریل مهدی 
محمــدی نماینــده ایران بــا زمان 
۵3:49:6۵ از خــط پایان عبور کرد و 
یازدهم شد. محمدی پیش از این ماده 
پیست تعقیبی انفرادی 4000 متر از 
رسیدن به مرحله نهایی بازمانده بود. 
این دوچرخه ســوار صبح روز جمعه 
در جاده استقامت هم حضور خواهد 

داشت.
عصر روز گذشــته تیــم والیبال 
نشسته هم که موفق به شکست آلمان 
و برزیل شده بود، به مصاف چین رفت 
و توانست سومین برد سه بر صفر خود 
را در این رقابت ها رقم بزند. تیم ایران 
در مصاف با چین در سه ست پیاپی و 
با نتایج 2۵ بــر 21، 2۵ بر  22، 2۵ بر 
14 برنده شد تا با سومین برد پیاپی به 
عنوان تیم اول گروه B راهی مرحله 
نیمه نهایی شــود. مهــدی بابادی با 
کســب 17 امتیــاز، امتیازآورترین 

بازیکن زمین شد.  

روز هفتم و دو تاریخ سازي پارالمپیکي ها

بانوان طاليي

چهره به چهره

آریا طاری

در ایــن که ایــن پنجره نقــل و انتقاالت 
دیوانه وارترین پنجره نقــل و انتقاالت چند 
دهه اخیــر دنیــای فوتبال بــوده، تردیدی 
وجود نــدارد. با ایــن حال همه باشــگاه ها 
هم در این فصل، هزینه های سرســام آوری 
انجام نداده انــد. در چهار لیــگ معتبر اروپا 
باشگاه هایی هستند که نه تنها در فصل نقل و 
انتقاالت دست به هزینه های نجومی نزده اند، 
بلکه حتی از جابه جایی بازیکن ها به درآمد هم 
رسیده اند. در این گزارش به معرفی تیم هایی 
می پردازیم که سبد خریدشان در این پنجره 
نقل و انتقاالت، خالی بــوده و این پنجره را در 
سکوت و آرامش سپری کرده اند. تیم هایی که 
سهمی از خریدهای گرانقیمت و عجیب این 

فصل نداشته اند.
لیورپول

درســت در پنجره ای که یونایتد با خرید 
واران، ســانچو و البته کریــس رونالدو غوغا 
کرد، سیتی با جذب جک گریلیش گران ترین 
خرید تاریخ لیگ برتر را انجام داد، آرســنال 
پرهزینه ترین تیــم فوتبال انگلیس شــد و 
چلســی برای لوکاکو هزینه ای نجومی انجام 
داد، لیورپولی ها فقط و فقــط »یک خرید« 
داشــتند و کوناته را به خدمت گرفتند. آنها 
هاروی الیوت را هم از تیم جوانان شان به تیم 
اصلی آوردنــد. جالب اینکــه لیورپولي ها در 
همین پنجره، هری ویلسون را به فوالم، تایوو 
را به یونیون برلین و شکیری را به المپیک لیون 
فروختند تا یکی از کم هزینه ترین پنجره های 
نقــل و انتقاالتی همه این سال های شــان را 
تجربه کنند. یورگن کلوپ بارها تاکید کرده که 
در لیورپول تنها بر اساس میزان درآمد، خرید 
انجام می شود. درست برخالف باشگاه هایی 
مثل سیتی و چلســی که هیچ مشکلی برای 

خرید نفرات جدید ندارند.
اورتون

از زمانی که مالکان جدید اورتون روی کار 
آمده اند، این تیم هزینه های زیادی داشــته 

اســت. انتظار می رفت در این پنجره هم آنها 
چند خرید خاص انجــام بدهند اما این اتفاق 
در باشــگاه آبی بندر مرسی ســاید رخ نداد. 
اورتون در این پنجره، فقــط دمارای گری را 
با رقم ناچیز دو میلیون یــورو از لورکوزن به 
خدمت گرفت. آنها بگوویچ و تاونسند را هم با 
قراردادهایی آزاد و بدون پرداخت هزینه جذب 
کردند. این در حالی است که باشگاه انگلیسی 
مویزه کین را به یوونتوس سپرد و برنارد را هم 
به شارجه امارات داد. یانک بوالسی هم اورتون 
را به مقصد ریزه اسپور ترکیه ترک کرد. اورتون 
در این پنجره نقل و انتقاالت نه تنها متحمل 
هزینه ای نشده، بلکه 6 میلیون یورو هم درآمد 
کسب کرده است. آنها در همین تابستان، کارلو 
آنچلوتی را به هم به رئــال مادرید دادند و رافا 

بنیتز را به جای او روی نیمکت شان نشاندند.
نیوکاسل

باشگاه نیوکاســل هم مدت های مدیدی 
اســت که از خرید ســتاره ها فاصله گرفته و 
پنجره های نقل و انتقاالت را در سکوت خبری 
سپری می کند. آنها در این پنجره هم فقط یک 
خرید انجام داده اند و جو ویلووک را از آرسنال 
به فهرست نفرات شان افزوده اند. پنج بازیکن 
هم در همین پنجره با قرارداد آزاد از تیم جدا 
شده اند و باشگاه هیچ رقمی برای خرید آنها به 

دست نیاورده است. با این روند، نباید انتظار 
داشت که نیوکاسل فصل درخشانی را پشت 
سر بگذارد. آنها در این فصل احتماال باز هم در 

نبرد برای بقا شرکت خواهند داشت.
رئال مادرید

از ماه هــا قبل، ماجرای پیوســتن کیلیان 
ام باپه به رئــال مادرید، هــواداران فوتبال در 
سراســر دنیا را با خودش درگیر کرده است. 
دو باشــگاه مذاکرات زیادی انجام داده اند اما 
همچنان نتوانسته اند به توافق برسند. به نظر 
می رسد احتمال پیوستن کیلیان به رئال، هر 
روز کمرنگ تر می شــود. جالب است بدانید 
که رئالی ها تا همین امروز حتی یک یورو هم 
برای خرید بازیکن جدید پرداخت نکرده اند. 
این باشــگاه فقط به ســراغ داوید آالبا رفته و 
او را در پایان قــراردادش بــا بایرن مونیخ به 
صورت رایگان به خدمت گرفته است. این در 
حالی است که واران با 40 میلیون یورو راهی 
منچستر شــده، اودگار با 3۵ میلیون یورو به 
آرسنال پیوسته و براهیم دیاز، سرخیو راموس 
و همچنین اودریوزوال باشگاه را ترک کرده اند. 
رئال تا اینجا از این پنجره نقل و انتقاالت، 78 

میلیون یورو درآمد کسب کرده است.
اتلتیک بیلبائو

باشــگاه بیلبائو همیشــه خط قرمزهای 
خاص خودش را در خرید ستاره های مختلف 
دارد. آنها معموال تنها مهره هایی را به خدمت 
می گیرند که در باســک متولد شــده باشند. 
لیســت خرید بیلبائو در ایــن فصل هم کامال 
خالی به نظر می رسد. الکس پکستا، تنها خرید 

این فصل بیلبائو به شمار می رود که از تیم دوم 
رئال سوسیه داد جذب شده است. آنها در این 
فصل هیچ هزینه ای برای خرید بازیکن انجام 
نداده اند. سه بازیکن هم با قراردادهای قرضی 
از این باشگاه جدا شده اند. جالب اینجاست که 
اتلتیک بیلبائو در این پنجره نقل و انتقاالت نه 
برای خرید بازیکن یک یورو هزینه کرده و نه 
برای فروش بازیکن یــک میلیون یورو هزینه 

انجام داده است.
رئال سوسیه داد

سوســیه داد یکی از این تیم هایی است که 
در سال های گذشــته تیم های خوبی بسته و 
همواره رئال و بارسا را در زمین خانگی اش به 
دردسر انداخته است. این تیم اما فصل نقل و 
انتقاالت بسیار خلوتی داشته است. آنها الکس 
ســورلوث را تنها با دو میلیون یورو به صورت 
قرضی از الیپزیک جذب کرده اند و برای جذب 
دیگو ریکــو از بورنموث هم فقــط ۵00 هزار 
یورو هزینه انجام داده انــد. مجموع رقم های 
پرداختی این تیم در پنجــره نقل و انتقاالت، 
دو و نیــم میلیون یورو بوده اســت. چیزی به 
اندازه حقوق دو روز لیونل مســی در باشگاه 

پی اس جی.
یوونتوس

هیچ کس توقع نداشــت باشــگاهی مثل 
یوونتوس، چنین پنجره نقــل و انتقاالتی کم 
خریدی را سپری کند. تصور می شد باشگاهی 
که در فصل گذشته قهرمانی سری آ را از دست 
داده، این بار با توپ پر بــه بازار نقل و انتقاالت 
وارد شــود اما چنین اتفاقی رخ نداد. یووه در 
این پنجره، کریســتیانو رونالدو را از دســت 
داد. آنها کریستین رومرو را هم با یک قرارداد 
قطعی به آتاالنتا واگذار کردنــد. دمیرال هم 
بعد از ترک این باشــگاه راهی آتاالنتا شــد. 
یووه تا ایــن لحظه از پنجره تابســتانی نقل و 
انتقاالت، فقط مویزه کیــن را با هفت میلیون 
یورو جذب کرده اســت. آنها البته لوکاتلی را 
هم با یک قرارداد قرضی از ساسولو به خدمت 
گرفته اند و فعال برای این بازیکن هیچ هزینه ای 
انجام نداده اند. بعید به نظر می رســد یووه در 
روزهای آینده هم دســت به یک خرید بزرگ 
 بزند و هزینــه خاصی برای نقــل و انتقاالت

 انجام بدهد.
اودینزه

باشــگاه اودینــزه در این پنجــره نقل و 

انتقــاالت، مهم ترین و بهتریــن بازیکنش 
یعنی رودریگو دی پائول را به اتلتیکومادرید 
فروخت و از محل فروش ایــن بازیکن، 3۵ 
میلیون درآمد کسب کرد، آنها خوان موسو 
را هم بــا 20 میلیون یورو بــه آتاالنتا تقدیم 
کردند. آنتونین باراک ســومین فروش مهم 
اودینزه به هــالس ورونا بــا 6 میلیون یورو 
بود. با وجود این ســه فروش مهــم، اودینزه 
در تابســتان فقط هفت میلیــون یورو برای 
جذب لزار ســاماردزیچ، مارکو سیلوستری 
و برندان ســوپی هزینه کرده انــد. اودینزه 
 توانســته از این پنجــره نقــل و انتقاالت، 

به درآمدی ۵3.۵ میلیون یورویی برسد.
تورینو

دومین باشگاه شهر تورین هم مثل یووه، 
تابستان کم هیاهویی را سپری کرده است. 
آنها مگنوس وارمینگ را با یک میلیون یورو از 
لیگ دانمارک به خدمت گرفتند و به صورت 
همزمان لیانکو، میته و بویه را 1۵ میلیون یورو 
فروختند. تورینو هم به یکی از باشگاه هایی 
تبدیل شد که در این پنجره نقل و انقاالت به 

جای انجام هزینه، صاحب درآمد شد.
فرایبورگ

در تابســتان پرهزینــه فوتبــال آلمان، 
فرایبــورگ یکــی از کم تحرک ترین تیم ها 
به شــمار می رفت. آنها با پنج میلیون یورو، 
مکس اگشــتاین را از وردربرمن به خدمت 
گرفتند. به جز ایــن بازیکن، آنها هیچ خرید 
دیگری در این تابستان نداشتند. در همین 
پنجره، ســانتاماریا بــا ترک این باشــگاه 
راهی رن فرانســه شــد و بورلو بــه دینامو 
درسدن پیوســت. فرایبورگ در فصل نقل 
 و انتقــاالت به درآمــد 9 میلیــون یورویی 

دست پیدا کرد.
هافنهایم

هافنهایم کــه زمانی یکــی از تیم های 
شگفتی ساز فوتبال آلمان به شمار می رفت، 
در این پنجره حتی یــک خرید پرهزینه هم 
نداشت و فقط سه بازیکن را به صورت قرضی 
به خدمت گرفت. در عین حال آنها ایشــاک 
بلفودیل را به هرتابرلین فروختند. هافنهایم 
در شــروع فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
یک برد، یک تساوی و یک شکست را پشت 
سر گذاشته و شروع درخشانی در این فصل 

نداشته است.

سکوت مرسی ساید، آرامش مادرید

سبد خالی خرید
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