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تاريخ ورزش

پنجشنبه  20مرداد 1390

سال هشتم شماره 1317

سالطين دروازهها

لئوياشين

عنكبوت سياه؛ افسانهاي كه ديگر تكرار نشد
عنكبوت سياه لقبي بود كه به دروازهبان افسانهاي
شوروي سابق داده بودند .لئو ياشين در مسكو متولد
شد و در  15سالگي ،هنگامي كه كارگر كارخانه بود به
تمرين با تيم دينامو مسكو پرداخت؛ تنها باشگاهي كه
او در طول زندگي فوتبالياش در آن عضويت داشت و
 22فصل پياپي در آن بازي كرد.
او زمان��ي كه ب��ه دينامو پيوس��ت روي نيمكت
ذخيرهها قرار گرفت و به همين جهت در تابس��تان
ب��ه فوتبال ميپرداخت و در زمس��تان در حدفاصل
س��الهاي  1951ت��ا  1953درون دروازه تيم هاكي
روي يخ باشگاه قرار ميگرفت .ياشين در سال 1953
و در  23س��الگي بود كه توانست به عنوان دروازهبان
ثابت تيمش جاي تومي��چ را بگيرد .او همچنين در
همان س��ال توانست به همراه دينامو مسكو قهرمان
جام حذفي ش��وروي س��ابق ش��ود و سال بعد ليگ
كش��ورش را فتح كند .ياشين در س��ال  1954كه
اولين قهرماني باش��گاهي خود را تجربه كرد به تيم
ملي راه يافت و در هش��ت س��پتامبر آن سال اولين
ديدار ملي خود را در مقابل سوئد تجربه كرد؛ ديداري
كه به برتري هفت بر صفر ش��وروي ختم شد .اولين
موفقيت ب��زرگ لئو در رده ملي دو س��ال بعد و در
جريان بازيهاي المپيك  1956ملبورن رقم خورد
و او ب��ه همراه تيم ملي كش��ورش فاتح مدال طالي
بازيهاي فوتبال المپيك شد.
دو س��ال بعد از اي��ن موفقيت ،ياش��ين حضور
در ج��ام جهاني را تجربه ك��رد و به همراه تيمش تا
مرحله يكچهارم نهاي��ي جام جهاني  1958صعود
كرد و در اين مرحله با شكس��ت برابر سوئد ميزبان
از دور مس��ابقات حذف ش��دند اما ياشين به عنوان
برترين س��نگربان جام دست يافت .يك سال بعد از
جام جهاني سوئد ،لئو ياشين به همراه دينامومسكو
به چهارمين قهرماني خود در ليگ فوتبال ش��وروي
دس��ت يافت و در سال  1960در جام ملتهاي اروپا
كه در آن زمان به نام جام كشورهاي اروپايي معروف
بود به همراه تيم ملي كشورش به مقام قهرماني در
قاره س��بز دست يافت .ش��وروي سابق با درخشش
ياشين كبير در فينال آن رقابتها با نتيجه  2بر يك
بر يوگسالوي سابق فائق آمد و قهرمان اروپا شد .در
جام جهاني  1962شيلي ،لئو ياشين كالس مدرني از
سنگرباني را ارايه كرد و بازهم توانست به مانند دوره
گذشته عنوان بهترين سنگربان جام جهاني را از آن
خود كند .ابتداي دهه  1960دوران اوج ياشين بود و
يك سال پس از جام جهاني شيلي بود كه به عنوان
مرد سال فوتبال اروپا برگزيده شد و تا امروز هم تنها
دروازهباني اس��ت كه به اين افتخار نايل شده است.
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سرطان هيچگاه روي صورتش ندويد

يادواره
سلطان گل داربي

مس��ابقات فوتبال ليگ اول تختجمش��يد به
عنوان مهمترين مس��ابقات ليگ برگزارشده كشور
تا آن زمان از روز جمعه هش��تم تير  52آغاز ش��د.
مسابقات تختجمشيد با چند تغيير انجام شد.
 -1نام ليگ سراس��ري به جام تختجمش��يد
تغييريافت.
 -2تعداد تيمها از هش��ت ب��ه  12تيم افزايش
يافت.
 -3تمامي باشگاههاي همنام از مسابقات كنار
گذاشته شدند.
 -4سهميه تهران شش و سهميه شهرستانها
هم شش تيم اعالم شد.

مهدي حدادپور

روي س��كوهاي امجديه نشسته بودم ،عمو از سوئد
آم��ده بود ،براي س��ومين ب��ار افتخار ديدار ب��ا او را به
صورت مس��تقيم داشتم .عمو در س��ال  ،67زمانيكه
نگارنده  14س��اله بود ،از ايران به سوئد رفت .روزهايي
كه هنوز فعاليت نگارنده در مطبوعات آغاز نش��ده بود
و او هم��ه خاطرات زيبا و نازيبا را در تهران گذاش��ت و
رفت .آن روزها كه  41س��اله شده بود و با يك كولهبار
خاطره و تجربه در حاليكه ميتوانست سالها به فوتبال
كشورمان خدمت كند ،رفت.
صفر ايرانپاك يكي از بهترين گلزنهاي تاريخ فوتبال
ماس��ت كه س��ه س��ال تمام از مرگ او گذشته است.
اي كاش ،چند ماه قب��ل از مرگش او را نميديدم .باور
نميكردم .روند شيميدرماني را قطع كرده بود و تصور
ميكردم خوب ش��ده ،ش��فا پيدا كرده اما نااميد شده
و درم��ان را رها كرده بود ت��ا در آرامش بميرد .با موي
خرماي��ي و دلي پاك .همايون (بهزادي) ميگفت :عمو
ميميرد ،به آخر خطر رسيده است اما باوركردني نبود.
عمو صفر و مرگ! مگر ميشود سلطان گل داربي بميرد،
اما مرد .در تنهايي و دور از همه و حتي حاضر نش��د او
را در تهران در قطعه نامآوران دفن كنند و رفت ،دور از
همه تا او را در ديار خود در اهواز دفن كنند.
روي سكوهاي امجديه نشسته بود ،عمو از سوئد آمده
بود .تابستان  81بود .درس��ت آن روزهايي كه دادكان
تازه به جاي صفاييفراهاني رييس فدراس��يون فوتبال
ش��ده بود .ميگفت :فالني به نظ��رت دادكان از وجود
ما در تيمهاي ملي پايه استفاده ميكند يا تيم فوتبال
پرسپوليس؟ اين آقاي غمخوار كه تازه آمده چطور آدمي
است؟ اصال ما را ميشناس��د؟ و من كه ميدانستم نه
ب��راي دادكان و نه براي غمخوار ،آدمهاي مش��خص و
معين��ي در كارش وج��ود دارند كه با آنها كار ميكنند
و تحصيالت و تجرب ه امثال ايرانپاك در س��وئد برايشان
اهميتي ندارد ،گفتم انش��اءاهلل شايد عمو ،اما ايرانپاك
اميدوار بود.
صنام و پگاه در مس��ابقات ليگ دس��ته اول ،آن روز
در امجديه بازي داشتند .سرمربي صنام ،محمدحسين
ضيايي و سرمربي پگاه ،مجيد جهانپور بود .در تيمهاي
ديگ��ر ليگبرتر و ليگ دس��ته اول مربي��ان رنگارنگ
زيادي كار ميكردند اما كسي از صفر ايرانپاك سراغي
نميگرفت چون ايرانپاك آنطور نبود كه آنها دلش��ان
ميخواس��ت ،بله آنطور نبود با ك��ه بازيكنان و مديران
تعامل خاصي داشته باش��د ،آنها كه خارج از ايران كار
ميكنن��د ،مثل عباس رضوي و احمد طوس��ي قبل از
بازگشت به ايران ،بايد به نحو خاصي توجيه شوند!

در س��ال  1963كه مرد سال فوتبال اروپا شد در 27
بازي كه در ليگ شوروي برگزار شد ،فقط شش گل
پذيرفت و ضمن به جايگذاشتن يك ركورد رويايي
بازهم با دينامومسكو قهرمان ش��وروي شد .در اين
ميان اما موردي كه پيش از هر چيز ديگري موجب
س��تايش هوداران و كارشناسان بابت نحوه عملكرد
ياش��ين ميشد ،ش��يوه بازي او بود .شعاع حركت را
از محوطه جريمه فراتر قرار داده بود و به س��ان يك
ليبرو خط دفاع تيمش را ساماندهي ميكرد و هنگام
حمله نيز مانند يك مدافع به كمك يارانش ميآمد.
توانايي باالي ياشين در بازيخواني باعث ميشد كه
هيچگاه ،شيوه بازياش خطري را متوجه دروازه نكند.
عنكبوت سياه سومين حضور خود را در جام جهاني
در س��ال  1966در انگلستان تجربه كرد؛ جامي كه
تيم ملي شوروي بيشترين صعود را تا پلههاي پاياني
داشت .ياشين به همراه تيم ملي كشورش در جمع
چهار تيم برتر جام قرار گرفت اما نتوانس��ت مانع از
شكست  2بر يك شوروي در مقابل آلمان شود و در
پايان آن دوره به مقام چهارم بسنده كردند .سنگربان
افسانهاي شوروي يك افتخار ويژه به عنوان گلر تيم
ملي هاكي روي يخ شوروي با رسيدن به نايبقهرماني
جه��ان را هم دارد .او در ج��ام جهاني  1970هم در
چهارمين جام جهانياش حاضر شد اما در هيچيك
از بازيها درون دروازه قرار نگرفت .در 27مي س��ال
 1971ياشين كه به علت پوشيدن پيراهن سياهش
به پلنگ س��ياه يا عنكبوت س��ياه معروف شده بود،
بازي خداحافظي خود را مقابل ديدگان صد و چهار
هزار تماشاگر انجام داد .او پس از دوران بازيگرياش
نايبرييس فدراسيون فوتبال شوروي شد .لئو ياشين
در دروان بازيگرياش س��يگار ميكش��يد .او شش
س��ال قبل از مرگش هر دو پايش را با عمل جراحي
قطع كرده ب��ود .او در  20مارس  1990از دنيا رفت.
ياشين طي دوران بازيگرياش  150پنالتي گرفت و
در  27بازي گل نخورد؛ ركوردهايي كه هنوز توسط
دروازهبان ديگري شكس��ته نش��ده است .مانند فتح
عنوان مرد سال فوتبال اروپا در سال  1963كه هيچ
دروازهبان ديگري موفق به كس��ب اين عنوان نشده
اس��ت .فيفا به احترام وي از سال  1994در هر جام
جهاني به بهترين سنگربان جام نشان ويژه لئوياشين
را اهدا ميكند.

آغاز تختجمشيد تحت تاثير
ميدان ششتاييها

به يك س��ال قبلتر ميرويم ،آنجايي كه قرار است
صفر ايرانپ��اك را ب��راي اولين ب��ار از نزديك ببينيم؛
ميخواهيم مس��ابقه تيمملي ايران و تيمملي بحرين را
ب��ا صفر ايرانپاك و نويد مجد كه بعدها در فدراس��يون
فوتبال دادكان رييس روابط عمومي سازمان ليگبرتر
شد ببينيم .وقتي وارد ورزشگاه شديم ،ميدانستيم كه
صفر ايرانپاك بزرگ ،ستاره سابق تيمملي -همو كه با
گلش ايران به المپيك  1972مونيخ صعود كرد ،قهرمان
ل داربيها -را راه
جام ملتهاي  1972شد و سلطان گ 
نميدهند ،بنابراين با كارت جعلي او را به داخل برديم،
كارت س��ازمان خودمان را نشان داديم و كارت سازمان
يكي ديگر از همكاران را با گرفتن دس��ت روي عكس
او ،به عنوان كارت صفر ايرانپ��اك جا زديم .در فوتبال
اين پنج سال ،فقط هرازگاهي به استقالل گل ميزد! اما
م��ا ،اينگونه ميتوان صف��ر ايرانپاكهايش را به داخل
در پنج س��ال اول معجزهگري بود!  85گل در اين پنج
ورزش��گاه راه داد ،البته بعدها تمهيداتي صورت گرفت
سال براي پرسپوليس زد اما در پنج سال دوم فقط 20
و پيشكس��وتها و مردان سرش��ناس ورزش توانستند
گل زد .در پنج س��ال اول بهترين گلزن پرسپوليس در
راحتتر راه به درون ورزشگاهها بيابند اما ...
سالهاي  53 ،52 ،51و  54بود.
ايرانپ��اك را در اين فاصله ي��ك بار ديگر ديديم .آن
س��الها در تيمملي حضور شايس��تهاي داشت .در
هم وقت��ي در روزنامه متعلق به
ج��ام ك��وروش كبير در س��ال
يك بازيكن پرس��پوليس س��ال
 ،1350جام ملتهاي آس��يا در
 81بين دو گروه؛ خبرنگار شاكي
س��ال  ،1351مقدماتي المپيك
حقوق نگرفته و نماينده وي دعوا
مونيخ در سال  ،1351مقدماتي
ايجادش��ده و اين بازيكن حاضر
جامجهان��ي  1974در س��ال
نميش��د بدهي روزنامه خودش
 1352و ...حضور داشت .در تمام
را بده��د و البته صف��ر ايرانپاك
اين سالها يكي از بهترين ياران
آمده بود تا مش��كل را حل كند
تيمملي بود و با به ثمر رس��اندن
كه نتوانست .وي ،چندي قبل در
هفت گل ،سلطان گل داربيهاي
مصاحبه با نگارنده عنوان كرد ،از
طاليي بين دو تيم پرس��پوليس
س��ال  81تا  85هر جا كه مرا به
و اس��تقالل ش��د .افتخاري كه
عنوان س��رمربي ميخواستند،
همچن��ان در اختي��ار اوس��ت و
يكي تلفن ميزد و نميگذاشت
هيچكس نتوانسته به آن نزديك
و او دادكان بود كه بنا به خواست
شود.
نويد مجد و ساير روزنامهنگاران
طلبكار و مورد ظلم درخش��ان و
روز  13تير سال  ،59آخرين
به دليل يك مساله شخصي بين
خداحافظي اختصاصي در فوتبال
روز  13تير سال  ،59آخرين
او و دوس��ت سابقش يعني ناصر
ما به عنوان پرسپوليس و استقالل
خداحافظي اختصاصي در فوتبال
محمدخاني ،قول داده بود كه تا
برگزار شد .براي خداحافظي صفر
ما به عنوان پرسپوليس و استقالل
وقتي در فوتبال هس��ت و نفس
برگزار شد .براي خداحافظي صفر
ايرانپاك ستاره گلزن پرسپوليس
ايرانپاك ستاره گلزن پرسپوليس
ميكشد ،هيچگاه نميگذارد كه
از فوتبال .جعفر كاشاني بيشترين
از فوتبال .جعفر كاشاني بيشترين
اين بازيكن قديمي مربيگري كند.
زحم��ات را كش��يد .از آن زمان
زحمات را كشيد
هي��چگاه ب��راي خداحافظ��ي
او س��تاره اه��وازي فوتبال ما
هيچكدام از بازيكنان پرسپوليس
بود؛ س��تارهاي اهوازي كه سال  49از شاهين آبادان به
و استقالل بازي خداحافظي تدارك نديدند .درست است
پرس��پوليس آمد و خيلي زود پديده شد .اوج او از سال
كه در مقاطعي يك بازي انجام ميشد و هنگام برگزاري
 49تا  54در پرسپوليس به طول انجاميد اما پنج سال
بازي يادش��ان ميآمد كه بد نيست كسي را از فوتبال
دوم حضورش در پرسپوليس ،پنج سال خوبي نبود .در
خداحافظي دهند ،مثل خداحافظي فرشاد پيوس در روز

ساعتي قبل از مراسم تحويل سال نو به دنيا آمد .يكي از اعضاي خانواده  11نفره
است .پنج ساله بود كه پدر  53سالهاش به علت بيماري سرطان از دنيا رفت .عبداهلل،
س��ختيهاي روزگار را به شديدترين ش��كل ممكن تجربه كرد .كفش نداشت و در
زمستان ،در ميان گل و الي پا برهنه به مدرسه ميرفت 15 .ساله بود كه به تهران آمد
و محصل دبيرستان مروي شد .ژيمناستيك ،قايقراني ،دوميداني ،وزنهبرداري و واليبال
را دنبال كرد و اتفاقي با رحمتاهلل غفوريان آشنا شد و سر از رشته كشتي درآورد.
آغاز افتخار
از س��ال  1964در المپيك توكيو عضو تيم ملي كش��تي شد .بدون شكست
مدال نگرفت .در مسابقات جهاني  1965منچستر 1966 ،توليدو و  1967دهلي
طال گرفت تا به المپيك  1968مكزيكوسيتي رسيد26 .نفر در وزن 70كيلوگرم
در مراس��م وزنكشي المپيك  1968مكزيكوسيتي ثبت نام كرده بودند .گاروي
كانادايي ،واريوي آرژانتيني ،گاي مارش��ان فرانس��وي و كالوس روست آلماني با
اختالف هشت امتياز به او باخته و به اصطالح نيم پوئند شدند .چاند هندوستاني
و سرتر مغول هم به اعجوبه ايراني باختند .ولچف بلغاري آخرين حريف بود كه به
او باخت تا برق مدال طالي المپيك روي س��ينه او بدرخشد .موحد در مسابقات

سلطان افتخار در كشتي ايران

عبداهلل موحد

جهاني  1969ماردل پالتاي آرژانتين و  1970آدمونتون هم مدال طال گرفت.
او با شش مدال طالي جهاني و المپيك ،هنوز هم پرافتخارترين كشتيگير ايراني
در ميادين معتبر بينالمللي است.
بيوگرافي
عبداهلل موحد اردبيلي
متولد  29اسفند  1319در بابلسر
باشگاه:تهرانجوان
مربي :رحمت اهلل غفوريان
 جاي محمدعلي صنعتكاران را در تيم ملي گرفت -از سال  1963تا  1972در تيم ملي بود

تيمهاي تاج اهواز و تاج مس��جد س��ليمان دو
تي��م همنام تاج تهران و تيم س��پاهان اصفهان به
مسابقات صعود كرده بودند .به جاي تاج اهواز و تاج
مسجدس��ليمان ،تيمهاي «نورد اهواز» و «صنعت
نفت آبادان» در مس��ابقات شركت كردند .سپاهان
هم بودجه ش��ركت در مسابقات را نداشت و جاي
خود را به تيم ذوبآهن اصفهان داد.

 20تير و آخرين بازي ليگ سال  76خداحافظي جعفر
مختاريفر ،در س��ال  13 ،84سال بعد از جدايي از تيم
استقالل! خداحافظي شاهينبياني،خداحافظيعابدزاده
و  ...اما مقصد و مقصود آن ستارهها نبودند ،به هر حال
در روز  13تير س��ال  ،59بازي پرسپوليس و استقالل
براي خداحافظي صفر ايرانپاك تدارك ديده شد .صفر
ايرانپاك در آن بازي مواجه با حضور گروهي از ستارگان
قديمي شد كه فوتبال را كنار گذاشته بودند .مثل بهرام
مودت ،كاش��اني ،وطنخواه ،عزيزي و ...از پرسپوليس و
فرزامي ،كارگرجم ،حقورديان و ...از استقالل .ايرانپاك
بازوبند كاپيتاني را بست و در 33سالگي با پيراهن تيم
پرسپوليس از فوتبال خداحافظي كرد.
س��ه سال بعد او ،س��رمربي تيم پيام شد؛ تيمي كه
سال قبل بين  18تيم تهران هفدهم شده بود ،آن هم
با ستارگان بسيار .پياميها شانس آوردند كه از مسابقات
سال  61تيمي سقوط نكردند .صفر ايرانپاك ،پيام را در
تهران نگه داش��ت و تهرانجوان و برق از تيمهاي سال
 62س��قوط كردند .از ياران سابق پرسپوليس تنها يك
نفر بود كه پشتش را گرفت و براي كمك به او به ميدان
آمد ،اين بزرگمرد ،محمدرضا زادمهر بود...
آخري��ن بار س��ال  86ب��ود كه به روزنام��ه آمد ،در
حاليكه آثار س��رطان در چهرهاش وجود نداشت ،تنها
س��تاره فوتبال كه در س��رطان ،آثار س��رطان نداشت
ايرانپاك بود ،هيچكس ايرانپاك را خوشبختانه با چهره
سرطانزده نديده بود!
امروز از ايرانپاك نوشتيم .از مردي گفتيم كه بعد از
بازگش��ت به ايران ،رويش سرمايهگذاري نكردند ،اجازه
ورود به اس��تاديوم آزادي را هم به او ندادند .از ايرانپاك
گفتيم از س��لطان گل داربي ،از مردي كه با گلهايش
قهرم��ان جام ملته��اي  1972ش��ديم ،قهرمان جام
كوروش شديم و به المپيك  1972مونيخ صعود كرديم،
از مردي كه دلمان برايش تنگ ش��ده ،دلمان هواي
ايرانپاك را كرده است.

 كاظم غالمي جانشين او در تيم ملي بود.جملهماندگار
به تيمس��ار حجت گفتم مرتيكه خودتي ،تا آمدم با مشت بزنم چانهاش را خرد
كنم ،دكتر رهنوردي دس��تم را گرفت .تيمسار هم پريد توي ماشيناش و از اردوي
منظريه فرار كرد.
موحد امروز
س��ال  55براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت و همانجا ماندگار ش��د 18 .سال،
تعميرگاه مكانيكي و پمپ بنزين داشت .يك جراحي قلب هم داشت؛ اما خوشبختانه
امروز س�لامت است .عاش��ق آموزش و تدريس بود .خودش ميگويد :من آشتي را
خيلي خوب ميفهميدم و بهتر از آن خيلي خوبتر ميتوانستم اين فهم را به ديگران
انتقال بدهم .در كش��تي هر حريفي را ميخواندم و ميدانس��تم هر كشتيگيري را
چگونه بايد آماده مبارزه و مهمتر از آن آماده پيروزي كرد اما هيچوقت اجازه آموزش
و مربيگري را به من ندادند .نه اينكه با مربيگري من مخالفت كنند ،وقتي شرايط را
براي من فراهم نميكردند و مرا از كشتي زده ميكردند ،چه مفهومي داشت؟ يعني
اينكه برو و از كشتي دور شو.

تيمهاي تهراني ،پرسپوليس ،تاج ،پاس ،عقاب،
راهآه��ن ،بانك مل��ي و برق بودن��د .تهرانيها يك
سهميه از شهرستانيها گرفتند .ملوان انزلي ،نفت
آبادان ،نورد اهواز ،ذوبآهن اصفهان و ماشينسازي
تبريز هم تيمهاي شهرستاني بودند.
مسابقات از روز هشتم تير  52آغاز شد .در فاصله
زماني بازي پليآف ايران و اس��تراليا اين مسابقات
تعطيل اما از  9ش��هريور  52دوباره راهاندازي شد.
برد ش��ش بر صفر پرسپوليس برابر تاج ،همه چيز
مسابقات ليگ فوتبال س��ال  1352را تحت تاثير
خود قرار دارد .برخي از نتايج جالب اين بازيها را با
يكديگر مرور ميكنيم.
 -1پرسپوليس  – 6تاج صفر
 -2تاج  – 7برق يك
 -3پرسپوليس  – 5راهآهن صفر
 -4ذوبآهن  – 6ماشينسازي يك
 -5پرسپوليس  – 7نورد صفر
 -6استقالل  – 5ملوان يك
در پايان رقابتها تيم پرس��پوليس با 15برد و
هفت مساوي براي دومين بار فاتح ليگ كشور شد.
جدول را يك بار بر اساس برد دو امتيازي كه معمول
آن زمان بود و يك بار براس��اس برد سه امتيازي به
شيوه امروز مرور ميكنيم:
امتياز

تيم

(شيوه قديم )

پرسپوليس

37

52

تاج

35

49

پاس

33

46

عقاب

30

40

ملوان

24

34

صنعت نفت

20

28

راهآهن

19

25

بانك ملي

16

21

نورد

16

20

ذوبآهن

15

19

برق

12

14

ماشينسازي

7

8

تيمهاي اول تا سوم
پرسپوليس:

عباس نوين روزگار

هادي طاووسي

جواد قراب

بهرام مودت

بعد از بازگش��ت تيم منتخب ته��ران از بادكوبه،
ميرمهديخان ورزنده نامهاي به «مقام محترم رياست
كابينه هيات وزرا» يعني مستوفيالممالك نوشت .او
در اين نامه خواستار تاديه مطالباتش از سفر به بادكوبه
بود« :به طوري كه خاطر مبارك مستحضر است ،در
تاريخ هش��تم آبان  1305تصوي��ب نامه  400تومان
بابت مخارج فوتباليس��تهاي اعزامي بادكوبه تحت
نمره  8852صدور يافته بود و چون قريب  200تومان
اضافه بر مخارج فوق در اين مسافرت خرج شده ،بنده
صورتريز آن را به مقام وزارت جليله ،معارف تقديم و
تصويب ولي تاديه آن موكول به ارايه سواد تصويبنامه
مذك��ور گرديده لذا از آن مقام محترم تمنا دارد امر و
مقرر فرمايند سواد تصويبنامه مذكور را توسط حامل
اين عريضه مرحمت فرمايند كه مزيد بر امتنان اين
بنده گردد.
در خاتمه معروض م��يدارد كه اگر تا آخر خرداد
حواله اين وجه به محاسبات وزارت جليله ماليه نرسيد،
الوصول و جزو مطالبات معوقه محسوب خواهد شد.

نگاهي متفاوت به تاريخچه فوتبال

هيات دولت پول ورزنده را پس داد
بديهي اس��ت حضرت مس��تطاب عالي ،بندهپروري
فرموده و راضي به خسارت اين بنده نخواهند شد.
ارادتمند ،ورزنده
چند روز بعد نامه تصويب شد .تاريخ  27دي سنه
 1306در نامهاي كه باالي آن آرم شيروخورشيد ثبت
شده بود ،چنين ميخوانيم:
هيات وزرا در جلس��ه  25ديماه  1306تصويب
نمودند مبلغ  230تومان و هش��ت قران و 550دينار
بقيه مخارج هيات ورزشكاران ايراني كه براي مسابقه
به بادكوبه اعزام ش��ده بودند ،عالوه ب��ر  400تومان
موض��وع تصويبنامه نم��ره « »8852از محل اعتبار

كارو حقورديان

محراب شاهرخي

ي جباري
عل 

جعفركاشاني

مسعود مژدهي

ابراهيمآشتياني
رضا وطنخواه

مجيدتشرفي

عباس مژدهي
حسن روشن

غالمحسينمظلومي

حسينبهاريان

محمدرضاعادلخاني

ايرجسليماني

علي رحماني

فريدونمعيني

اصغر اديبي
اسناد فوتبال
ملي()3

امتياز

(شيوه جديد )

عليرضا حاج قاسم
فرامرزكردستاني

داوود ميرطوسي

هادي نراقي

حسين كالني

رضا قفلساز
محمدآيينهورزان
حسين كازراني
مجيدحلوايي
محمد صادقي
مهديمناجاتي
همايونشاهرخي
پرويزميرزاحسن
اصغر شرفي
مائيسميناسيان
ايرج داناييفرد
حميدمشتري
كمالخليليان
محمدعليمالكيان
جهانگيرنصيري
فرامرز عزتي

همايون بهزادي

علي پروين

صفر ايرانپاك

محمودخوردبين

اسماعيلحاجرحيميپور

دولت بر طبق اس��ناد به خ��رج آقاي ميرمهديخان
ورزنده تاديه شود.

مسيحمسيحنيا

مرور نام كساني كه ذيل نامه را امضا كردهاند ،جالب
است:
مهديقليهدايتحسينسميعي(اديبالسلطنه)جعفرقلي اسعد (سردار اسعدبختياري)فيروزنصرتالدولهيحييقرهگزلوعلياكبر داور-قاسمصوراسرافيل

تاج:

محمددستجردي
منصور رشيدي
ناصر حجازي

مسعودمعيني

نصراهللعبداللهي
جواد الهوردي

اكبر كارگر جم

عزت جان ملكي

پاس:

