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سياحان  پيادهگرد!

پرسپوليس قهرماني را پس گرفت

بزرگان ورزش ايران

ت توفيق
مرحوم جهانبخ 

توفي��ق از س��ال  1330ت��ا س��ال  1337عض��و
تيمملي كشتي بود و جاي علي غفاري را در تيمملي
كش��تي گرفت .امامعلي حبيبي ،جايگزين او در وزن
 67كيلوگرم بود .درباره رقيب بزرگش يعني امامعلي
حبيبي حرف جالبي دارد .او ميگويد :هدف از كشتي
گرفتن كه فقط پشت حريف را به خاك زدن نيست.
آن روز ه��م كه در انتخابي ملبورن مرا شكس��ت داد
همي��ن را گفتم ،حاال هم ميگويم (اين جمله بعد از
غلبه بر امامعلي حبيبي در سال  1336از او نقل شده
اس��ت .عين جمله در مجله كيهان ورزشي در همان
مقطع چاپ شده است).

خط پايان
مهدي حدادپور

آن روزه��ا عمر فوتبال براي بازيكنان مثل امروز نبود.
از  30كه ميگذشتي يعني به پايان خط ميرسيدي ،بر
همين اس��اس بود كه تا همين س��الهاي دهه  80و 90
ميالدي ،ستارههايي مثل رومينگه و پالتيني و بكن باوئر
و ...به  32يا  33سال نرسيده كفشها را آويزان ميكردند.
ميخواستيمپروندهبازنشستهشدنفوتباليستهايايراني
را بعد از جامجهاني  1978با هم مرور كنيم اما وقتي به ياد
آورديم كه آخرين بازي تيمهاي قبل از انقالب شكوهمند
اسالمي در روز  15شهريور سال  57انجام شد ،قصد كرديم
اين پرونده را يكي ،دو هفته ديگر مرور كنيم تا مناسبت
زماني شايس��تهاي هم داشته باشيم .به هر حال امروز در
ليگ فوتبال ما ،مهدي ثابتي با داش��تن  37سال از همه
مسنتر است .ليگ فوتبال ما در سال گذشته دو مرد متولد
سال  1352داشت؛ دو مردي كه كفشها را سال گذشته
آويزان كردند ،يعني عبدالجليل بازياري ستاره بوشهري
كه يكي ،دو س��ال قبل ،يك گل تاريخي به پرسپوليس
زد و ديگ��ري كريم باقري .البته در حالي از مهدي ثابتي
به عنوان پدربزرگ ليگ امسال حرف ميزنيم كه درباره
سن مردي به اسم سهراب بختياريزاده ترديد وجود دارد.
سهراب بختياريزاده متولد سال  52است و اگر در ليگ
امسال بازي كند ،عنوان مسنترين مرد ليگ يازدهم را از
مهدي ثابتي گرفته و به سهراب بختياريزاده ميدهيم .به
هر حال ،بد نيست مروري داشته باشيم بر نام مسنترين
مردان امسال ليگ ايران( .اگر سهراب بختياريزاده امسال
پا به توپ ش��ود ،با  38سال سن پيرمرد ليگ برتر است.
مه��دي ثابتي و مهدي واعظي متولد س��ال  53و عباس
محمدي متولد سال  54هستند .فرهاد مجيدي ،غالمرضا
عنايتي و وحيد هاشميان متولد سال  55هستند .مهدي
مهدويكيا ،فراز فاطمي ،علي س��امره ،متولد س��ال 56
هستند و علي كريمي ،مهدي شيري ،مهدي رجبزاده،
ابراهيم ميرزاپور ،كيانوش رحمتي و ...در س��ال  1357به
دنيا آمدهاند.
ستارگانبينالمللي
در فوتبال بينالمللي دنيا ،س��ن خداحافظي برخي از
ستارگان نخبه را با هم مرور ميكنيم .پله ،سلطان فوتبال
دنيا در س��ال  1971از فوتبال مل��ي خداحافظي كرد .او
در س��ال  1977در حالي كه  36ساله بود ،با پيراهن تيم
كاسموس نيويورك آخرين بازي رسمي خود را انجام داد.
يوهان كرويف در سال  1983و در  37سالگي ،بكن باوئر
در س��ال  1982و در  36سالگي از فوتبال كناره گرفتند.
هركدام از اين نف��رات با تيم اصلي خود يعني به ترتيب
آژاكس آمستردام و بايرن مونيخ سه بار قهرمان اروپا شدند.
سايت فوتبالي ساكرنت در گزارشي تفصيلي به بررسي
حضور مربيان نامدار اروپايي از جمله كيروش و كاماچو
در قاره آس��يا پرداخته و البته با گذاشتن عينك بدبيني
حضور اين مربيان را چندان مفيد به فايده ارزيابي نكرده
اس��ت .جان دوئردن ،كارشناس فوتبال آسيا در گزارشي
درباره وضعيت تيمهاي آسيايي حاضر در مرحله مقدماتي
انتخابي ج��ام جهاني  2014برزيل به بررس��ي تيمها و
مربيان آنها پرداخته و كار مربيان اروپايي را در اين تيمهاي
بزرگ و كوچك ارزيابي كرده اس��ت .در اين گزارش آمده
است« :موضوع استفاده از مربيان خارجي ،مسالهاي است
كه امروزه در كش��ورهاي آسيايي زيادي بازتاب داشته و
سالن فرودگاههاي اين كشورها شاهد حضور مربيان بزرگ
اروپايي هس��تند كه آخرين آنها خ��وزه آنتونيو كاماچو،
سرمربي پيشين تيمهاي ملي اسپانيا و باشگاه رئال مادريد
در چين اس��ت .اين مربي نامدار در فرودگاه پكن و مقابل
خبرنگاراني كه براي ضبط اولين كلمات آماده نشس��تن
پرواز كاماچو بودند ،گفت :از اينكه اينجا هستم ،خوشحالم.
من و همكارانم خوشحاليم كه به چين آمدهايم .هدف ما
در حال حاضر صعود به مرحله نهايي جام جهاني 2014
برزيل است اما غير از اين يك برنامه بلندمدت هم داريم.
مربي��ان خارجي معموال هن��گام ورود اعالم ميكنند
براي كمك و تحول و انقالب در فوتبال كشورهاي آسيايي
برنامههاي درازم��دت دارند اما معموال به داليل مختلف
اين اتف��اق رخ نميدهد .موانعي س��ر راه آنها وجود دارد
كه ميتوان به موضوع زمان ،فدراسيون ،همكاري نكردن
باشگاهها و تضاد فرهنگي يا تركيبي از اين موارد اشاره كرد.
بايد به اين نكته هم توجه داشت كه تمام تشكيالت ملي
در يك كشور براي رسيدن به يك هدف شكل گرفته و آن
صعود به جام جهاني است .به مربيان خارجي به چشم يك
وسيله يا يك اهرم نگريسته ميشود كه ميتواند تيم را به
اين هدف برساند .در حالي كه وضعيت باشگاههاي فوتبال
در اين كش��ورها بهگونهاي است كه هر چهار سال يكبار
هم شايد يك تيم باشگاهي هم به موفقيت نرسد .كاري
كه مربيان خارجي در تيمهاي آسيايي ميكنند ،اين است
كه هواداران را به تيم ملي نزديكتر كرده و انگيزه بازيكنان
براي پيوستن به تيم ملي بيشتر شود .در ميان  20تيم
آس��يايي حاضر در مرحله گروهي مقدماتي جام جهاني
در منطقه آس��يا تنها چهار كشور سوريه ،ازبكستان ،كره
شمالي و كره جنوبي هستند كه مربيان آنها مجبور نيستند
براي ياد گرفتن س��رود ملي اين كشورها درس بخوانند!
عالوه بر چين ،غولهاي فوتبال آس��يا هم توسط مربيان
خارجي و عموما اروپايي هدايت ميشوند .تيم ملي ژاپن
را آلبرتو زاكروني ايتاليايي در اختيار دارد .هولگر اوسيك
آلماني روي نيمكت تيم ملي استراليا نشسته است .فرانك
رايكارد و كارلوس كيروش هم وظيفه دارند نامهاي بزرگ

تيم

ه��ر كدام مقطعي را خارج از كشورش��ان زندگي كردند،
س��پس هر دو در جام جهاني  1978غيبت داشتند و به
محض بازگش��ت به كشورش��ان به تيم رقيب پيوستند.
بكن باوئر به هامبورگ رفت و كرويف پيراهن تيم فاینورد
روت��ردام را بر تن كردند ،ميش��ل پالتيني در اوج فوتبال
را كنار گذاش��ت .او در س��ال  1987زماني كه  32ساله
بود از فوتبال كنارهگيري كرد در حالي كه او ،س��ه بار در
س��الهاي  1984 ،1983و  1985مرد سال فوتبال اروپا
شده بود .كارل هاينز دومنيگه ،در سال  1989فوتبال را
با پيراهن نوشاتل سوييس تمام كرد .لوتار ماتئوس تا 41
س��الگي بازي كرد ،با اين حال بين س��تارگان درجه اول
بينالمللي ،باالترين ركورد به سر استانلي ماتيوس تعلق
دارد .مرد انگليس��ي كه تا  46سالگي بازي كرد .برخي از
ستارگان درجه اول فوتبال دنيا هم مجبور شدند به علت
مصدوميت فوتبال را كنار بگذارند مثل ماركو فون باستن
كه به علت چند دور مصدوميت مهلك ،زماني كه تنها 28
سال داشت ،فوتبال را كنار گذاشت.
ستارگان ايراني
سن خداحافظي ستارگان به طور عمومي ،باالتر از سن
خداحافظي فوتباليستهاي معمولي است .بر همين اساس
ميبينيم كه در فوتبال ايران همايون بهزادي تا  34سالگي
بازي كرد و سال  54در ديدار دوستانه پرسپوليس تهران
برابر نفتيانيك باكو فوتبال را كنار گذاشت .پرويز قليچخاني
در س��ال  ،55زماني كه  32س��اله بود در ديدار دوستانه
تيمملي ايران و تيمملي مجارستان از فوتبال كنارهگيري

ك��رد .علي پروين تا  41س��الگي فوتبال ب��ازي كرد و در
حاليكه به همه افتخارات فوتبالي رسيده بود ،با پيراهن
پرس��پوليس در مسابقات باش��گاههاي تهران مقابل تيم
دارايي تهران آخرين بازي خود را در سال  66انجام داد و
بازنشسته شد .مرحوم ناصر حجازي در  37سالگي فوتبال
را كنار گذاش��ت .او در س��ال  1366ب��راي تيم محمدان
بنگالدش آخرين دور رسمي بازيهايش را سپري كرد.
حميد درخش��ان در س��ال  ،73زماني كه  37س��اله
ش��ده بود ،فوتبال را با پيراهن پرسپوليس كنار گذاشت.
محمد پنجعلي  39ساله و ناصر محمدخاني  35ساله ،سه
س��تاره طاليي سه خط مختلف پرسپوليس در يك سال
و يك روز فوتبال را كنار گذاش��تند .حميد عليدوستي تا
 40س��الگي بازي كرد .او در تيم سايپا سال  74همچنان
يك مهره تابناك بود .س��تارگان نس��ل متاخر فوتبال ما
يعني احمدرضا عاب��دزاده ،خداداد عزيزي ،كريم باقري و
علي دايي در ش��رايط مختلف كفشها را آويزان كردند.
عابدزاده در  35س��الگي ،س��ال  80و به علت مصدوميت
از فوتبال كنارهگيري كرد .خداداد عزيزي در س��ال ،85
زماني كه  35ساله بود فوتبال را كنار گذاشت .علي دايي
در بهار س��ال  86و در  38س��الگي كفشها را آويخت و
كريم باقري در سال گذشته زماني كه  37ساله بود فوتبال
را كنار گذاش��ت .در حال حاضر از نسل ستارگان متاخر،
هنوز مه��دي مهدويكيا و علي كريمي در ميدان حاضر
هس��تند .مهدويكياي  34س��اله در تيم داماش گيالن
شرايط متوس��طي دارد و علي كريمي كه امروز  33ساله

گزارش «ساكرنت» از حضور مربيان اروپايي در آسيا

کارلوسكيروش ،فرانک رايكارد و كاماچو
مدعيان انقالب در فوتبال

عکس :ایرنا

او دقيقا اولين ورزش��كار ايراني اس��ت كه عالوه
بر كس��ب مدال المپيك و قهرمان��ي در دنيا مدارج
علم��ي را نيز ب��ا موفقيت س��پري ك��رد .او مدرك
مهندس��ي مكانيك را اخذ كرد و با به رخ كش��يدن
شايستگيهاي علمياش ،رياست اداره طرح و بررسي
وزارت اقتص��اد و دارايي را نيز اح��راز كرد .توفيق در
س��ال  1347ازدواج كرد و درست در همان روزهاي
ابتداي��ي ازدواجش دچار بيماري مهلك يرقان ش��د
كه گويا ب��ه علت وزن كم كردنه��اي بيرويه براي
وزن  67كيلوگرم بوده اس��ت .يك س��الونيم بعد از
ازدواجش حالش به شدت وخيم شد .پزشكان صالح
ديدند كه ادامه معالجات او در خارج از كشور صورت
پذيرد .پيكر تحليلرفته مهندس با همراهي همسرش
خانم مهوش به لندن منتقل شد اما مداوا و معالجات
يك ماهه اطباي مشهور بيمارستان سلطنتي لندن
هم فايدهاي نبخشيد و در تاريخ 28ارديبهشت سال
 ،1349يعني دو سال و چهار ماه بعد از مرگ نابهنگام
تخت��ي ،توفيق هم جوانمرگ ش��ده و ب��ه ديار باقي
شتافت .پيكر بيجان توفيق 38ساله به تهران منتقل
و طي يك مراسم پرشكوه خاكسپاري كه كمتر نظير
داشته در آرامگاه ظهيرالدوله شميران به خاك سپرده
شد.جهانبخت توفيق متولد سال  1310در شهرستان
سراب بود .خانوادهاش در سنين خردسالي به پايتخت
كوچيدند .در دبس��تان رودكي تهران معلم ورزش او
كيومرث ابوالملوكي متوجه اس��تعداد ش��گرف او در
كشتي شد و او را به باشگاه طوس برد و كشتي را به او
ياد داد .در سال  ،1333جهانبخت توفيق كه  23سال
داشت مدال طالي وزن  67كيلوگرم مسابقات جهاني
توكيو را به دس��ت آورد .او اولين طاليي كشتي ايران
است .توفيق دو سال قبل از آن در حاليكه  21سال
داشت مدال برنز المپيك هلسينكي را دريافت كرد.

لحظه تماشايي و تلخ وداع...

عکس :علی کاوه

فوتبال تشكيالت كامل و سازمانيافتهاي نداشت
و مس��ابقات فوتب��ال زير نظر كلوبه��ا ،مجتمعات و
س��ازمانهاي خودساخته انجام ميش��د .مثل كلوب
اجتماعي��ون ك��ه آن را «ش��مسالدين شايس��ته»
پايهگذاري كرد ،كلوب شعاع ،دارالمعلمين ورزش و ...
از جمل�� ه مهمترين اجتماعات ديگر «مجتمع ترقي و
ترويج فوتبال» بودند كه در ادامه ،گزيدهاي از اس��ناد
مربوط به اين تشكيالت را با يكديگر مرور خواهيم كرد،
ام��ا آنچه ميخواهيم درب��اره آن بحث كنيم ،حكايت
ب��ازي ايران و بادكوبه اس��ت؛ تيمي كه در س��ه بازي
دوستانه در س��ال  18 ،1308گل به فوتبال ايران زد.
جالب اس��ت بدانيد كه اين سه شكست سنگين تيم
منتخب تهران از تيم بادكوبه آن هم در زمين خودي،
ضربه سختي به روحيه فوتباليستهاي تهران وارد كرد.
حسن كاشفيپور در كتاب خود كه «وقايعنگاري تاريخ
فوتبال ايران» اس��ت و در سال  1363به رشته تحرير
درآمده ،مينويسد« :اين اتفاق باعث سرخوردگي شديد
بسياري از فوتباليستها شد .بهطوري كه عده زيادي
از آنها دس��ت از بازي فوتبال كشيدند و ديگر گرد آن
نگشتند .اين موضوع باعث شد كه مسابقات تهران به
بوتاب بيفتد و سكوت سنگيني در ميادين
يكباره از آ 
فوتبال برقرار ش��ود .اين وضعيت كمابيش تا سهسال
يعني تا سال  1311به طول انجاميد ».در سال 1309
انجم��ن ترقي و ترويج فوتبال يك كار خوب انجام داد
و آن برگزاري يك بازي خيريه بين قويترين تيمهاي
وقت تهران آن روز يعن��ي تيمهاي ايران و توفان بود.
در آن س��ال يك گروه «سياح پيادهگرد» براي ترويج
ورزش در اي��ران قص��د داش��تند پياده ب��ه دور ايران
س��فر كنند .اين گروه روز جمعه 19ارديبهشت سال
 1309ب��ه دور ه��م گرد آمدند ت��ا در حضور اعضاي
دو تيم فوتبال ايران و توفان به مردم معرفي شوند .در
همين ارتباط مجتم��ع ترقي و ترويج فوتبال ايران به
امضاي ابوالفض��ل صدري كه بعد از ميرمهدي خان و
ورزنده نفر دوم ورزش ايران بود ،اطالعيهاي صادر كرد
كه ميخوانيد« :چون كلوب تهران توفان بعد از سهسال
متاركه حاضر شده است كه به نفع و افتخار سياحين
پيادهگرد دور ايران مس��ابقه مهمي با كلوب ايران در
روز جمعه 12ارديبهش��ت در زمي��ن لنج بدهند كه
عوايد فروش بليت آن كمكخرج سياحين پياده باشد،
عليهذا براي تشويق سياحين جوان ،بازي فوتبال بين
قويترين تيمهاي پايتخت به روز جمعه 19ارديبهشت
موكول گرديد .اميد است عالقهمندان و عموم هموطنان
از خريد بليت اين مسابقه كه به نفع يك اقدام مهم و
موثري است خودداري نخواهند فرمود »...اين مسابقه
در روز جمعه 19ارديبهشت برگزار شد و هيچكدام از
نش��ريات در دوراني كه همه از فوتبال سرخورده شده
بودن��د خبري از فوتبال در اي��ران درج نكردند و تنها
روزنام��ه اطالعات در گزارش كوتاهي از انجام بازي دو
تيم حرف زد و تازه عمده حرف روزنامه اطالعات ارايه
خبر در مورد همان سياحان پيادهگرد بود.

مسابقات ليگ س��وم تختجمشيد با شركت
 16تيم از اس��فند س��ال  1353آغاز شد .در ليگ
اين سال ،تراكتورسازي ،برق شيراز ،آرارات تهران،
ابومسلم مش��هد و دارايي تهران وارد ليگ شدند و
تيم عقاب رسما اعالن انحالل داد .پرسپوليس كه
تغييرات بسياري را در تركيب تيم خود ايجاد كرده
بود بهرغم يك شروع بد ،در ادامه كار قهرمان شد.
پرس��پوليس كارش را با همايون بهزادي به عنوان
سرمربي شروع كرد .آنها نفراتي مثل هادي طاووسي،
جعفر كاشاني ،بيوك وطنخواه ،محراب شاهرخي،
مسيح مسيحنيا و حس��ين كالني را از دست داده
اما نفرات جديدي مثل بيژن ذوالفقارنسب ،محمد
دادكان ،يعقوب فاطميمقدم ،محمدرضا زادمهر و
جهانگير فتاح��ي را به خدمت گرفتند .بعداز چند
ف بهخصوص زماني كه پرسپوليس 3
نتيجه ضعي 
بر يك به استقالل باخت ،همايون بهزادي از تركيب
تيم كنار گذاش��ته شد و بيوك وطنخواه جاي او را
گرفت .پرسپوليس قهرمان شد و هما به عنوان دوم
رسيد .پاس سوم شد و تاج ،پرستارهترين تيم ليگ
 ،53-54چهارم شد .جدول ليگ را با دو مقياس دو
امتيازي و سه امتيازي مرور ميكنيم.

عربستان و ايران را بار ديگر احيا كنند .در ميان تيمهاي
آسياي شرقي تايلند ،سنگاپور و اندونزي به ترتيب توسط
مربيان آلماني ،صرب و هلندي هدايت ميشوند .در غرب
آسيا هم گوران توفزديچ هدايت تيم ملي كويت را بر عهده
دارد .سرچكو كاتانچ اسلوونيايي هدايت تيم ملي امارات را
بر عهده دارد .تئوبوكر آلماني لبنانيها را هدايت ميكند.
تيمهاي بحرين و عمان هم توسط دو انگليسي به نامهاي
پيتر تيلور و پل الگوئن هدايت ميشوند.در ميان اين همه
مربيان اروپايي ،قاره آمريكاي جنوبي مربيان كمتري در
آسيا دارد .سباستيانو الزاروني ،مربي برزيلي است كه در
قطر مربيگري ميكند .هموطنش ،زيكو هم مذاكرات را با
فدراسيون عراق به پايان رسانده و به زودي روي نيمكت
اين تيم خواهد نشست؛ تيمهايي كه در دو سوي اين دو
طيف قرار گرفتهاند ،ميتوانند جهاني شوند .فقط تيمهاي
ضعيف نيستند كه پول زيادي خرج ميكنند ،كشورهاي
آس��يايي با آرزوي درخشش در جهان فوتبال هر چند به
طور لحظهاي و زودگذر هزينههاي زيادي را براي استخدام
مربيان خارجي پرداخت ميكنند اما حتي قدرتهاي برتر
قاره كهن هم به فكر اين مساله ميافتند كه بعد از پايان
كار مربيان خارجي در كشورشان بار ديگر مربيان دلخواه
وطن��ي را با ناز و احت��رام به تيم ملي بازگردانند! مربيان
خارجي بس��ياري در قاره آس��يا وجود دارند و كار آساني
نيس��ت كه بتوانيم قضاوت كنيم كه آيا چيزي به فوتبال
اين كش��ورها اضافه كردهاند يا نه .برخي از اين كش��ورها
روياي اول حضور در جام جهاني را در سر ميپرورانند .هر
چهار تيم آس��يايي كه فقط يكبار در جام جهاني حاضر

شده و در دورههاي اخير حتي به حضور در اين رقابتها
ك هم نشدهاند ،از مربي وطني استفاده ميكنند .ماريو
نزدي 
زاگالو ،امارات را به جام جهاني  1990رساند و چهار سال
قبل از آن هم كادر فني برزيلي توانس��ت عراق را به جام
جهاني  1986ببرد .با توجه به موفقيت اين كادر برزيلي
غيرقابل پيشبيني نبود كه كارلوس آلبرتو پيريرا را هم در
آسيا ببينيم .اين مربي برزيلي سال  1982هدايت كويت را
بر عهده داشت .از ميان شش تيم آسيايي كه توانستهاند
در جام جهاني از گروه خود صعود كنند ،اس��تراليا تيمي
بوده ك��ه در جام جهاني  2006از س��هميه اقيانوس��يه
اس��تفاده كرده و اين نشان ميدهد كه موفقيت آنها هم
با مربيان داخلي به دس��ت آمده و ه��م مربيان خارجي.
اگر از جام جهاني  2002به خاطر مس��ايل ميزباني كره
و ژاپن صرفنظر كنيم ،فقط عربس��تان سعودي بوده كه
در س��ال  1994توانس��ته از مرحله گروهي توسط مربي
خارج��ي به جام جهاني صعود كند .موفقيت كره جنوبي
و ژاپن در جام جهاني  2002هم كه به عقيده بس��ياري
از كارشناسان به مس��ايل داوري و ميزباني باز ميگشت.
موفقيت نس��بي مربيان وطني كره جنوبي و ژاپن باعث
نش��د كه ديدگاه نسبت به استخدام مربي خارجي عوض
ش��ود .فدراسيونهاي فوتبال اين دو كشور قصد داشتند
با مربيان خارجي در جام جهاني  2010آفريقاي جنوبي
حاضر شوند .تاكش��ي اوكادا در دسامبر  2007به عنوان
سرمربي تيم ملي ژاپن انتخاب شد چرا كه ايويكا اوسيم به
طور ناگهاني دچار بيماري شده بود و با وجود اينكه اوكادا
توانست ساموراييها را به جام جهاني ببرد ،هرگز نتوانست

است پيراهن تيم پرسپوليس را بر تن دارد و در اوج است.
در پاي��ان قصد داريم يك مرجع آماري درباره نحوه و
سن خداحافظي و ركوردهاي مربوطه در فوتبال كشورمان
داشته باشيم.
مسنترين نفراتي كه براي تيمها بازي كردهاند:
/37سال 1385
 -1علي دايي
/37سال 1363
 -2منصور رشيدي
/36سال 1378
 -3نادر محمدخاني
/35سال 1387
 -4كريم باقري
/35سال 1372
 -5حميد درخشان
مسنترين نفراتي كه در سطح باشگاهي حاضر بودهاند:
 /43سال 1378
 -1ابراهيم قاسمپور
 /41سال 1366
 -2علي پروين
 -3حميد عليدوستي /40سال 1374
/39سال 1384
 -4هاشم حيدري
 -5يحيي گلمحمدي /39سال 1387
/39سال 1373
 -6محمد پنجعلي
بازيكناني كه خداحافظي پيش از موعد داشتهاند:
(به علل مختلف تحصيلي يا مصدوميتها)
/24تصادف رانندگي
 -1جواد منافي
/27مصدوميتفوتبالي
 -2جواد اهللوردي
 -3محمدحسين دادگان /27تحصيالت
 -4محمدرضا زادمهر /27تحصيالت
 -5مهدي حاجمحمد /24مصدوميتفوتبالي

جايگاهش را محكم كند در صورتيكه زمان وجود داشت
و فدراس��يون فوتبال ژاپن ميتوانست از مربيان تراز اول
استفاده كند ،قطعا اين مربي نميتوانست در جام جهاني
روي نيكمت تيم بنشيند.
هاجونگمو سرمربي تيم ملي كره جنوبي هم در همان
زمان به عنوان سرمربي انتخاب شد .در حاليكه پيش از
اين ژرارد هوليه س��رمربي پيشين ليورپول و ميك مك
كارتي از پذيرش مربيگري تيم ملي كره جنوبي سر باز زده
بودند .در قاره آسيا مربيان داخلي فاصله چنداني با انتقاد
شديد هواداران و رسانهها ندارند و تنها چند نتيج ه بد كافي
است كه آنها را از روي نيمكت تيم بلند كند.
ب��ا توجه به عملك��رد خوب فيليپ تروس��يه در ژاپن
چشمباداميها تصميم گرفتند بار ديگر به استفاده از مربيان
خارج��ي روي آورند .نه به اي��ن دليل كه مربيان خارجي
نسبت به داخليها از سطح باالتري برخوردار هستند ،بلكه
با اين توجيه كه با حضور مربيان خارجي ش��انس حضور
بازيكنان ژاپني در ليگهاي اروپايي بيشتر ميشود.
تروس��يه پيش از اين در گفتوگ و با س��اكرنت عنوان
ك��رده بود« :درب��اره تيمهايي مانند ژاپ��ن و كره جنوبي
ت مطرح نيست ،چرا كه مربيان سطح بااليي
موضوع رقاب 
در اين دو تيم حضور دارند ».مربي بودن فقط به بررسي
اعمالي كه در زمين رخ ميدهد ،بر نميگردد و مس��ايل
ديگري هم بايد در نظر گرفته شود .بايد به تصميم مربي
احترام گذاشت .زماني مربي خارجي ميتواند در يك تيم
ملي موفق باشد كه 80-90درصد بازيكنان در ليگهاي
خارجي بازي كنند ،مانند آنچه اكن��ون در ژاپن رخ داده
اس��ت .تروسيه درباره اين مساله معتقد است« :زمانيكه
بازيكني در اروپا بازي ميكند و براي بازي ملي به كشورش
باز ميگردد ،براي يك مربي داخلي بسيار دشوار است كه
بخواهد بازيكني را كه در انگليس يا ايتاليا بازي ميكند را
كنترل كند؛ چرا كه اطالعاتي در مورد اين مس��اله ندارد.
تنها مربياني كه در خارج كار كردهاند ،ميتوانند اين مساله
را درك كنند .تيمهاي ضعيفتر تنها شايد نياز دارند كه
مربيان خارجي به افزايش سطح فني مربيان داخلي كمك
كرده و دانش و تجرب ه را به آنها منتقل كنند ».اگر نظريه
تروسيه درست باشد به اين صورت تيمهايي كه بازيكنان
لژيون��ر زيادي دارند ،مرب��ي خارجي و تيمهاي ضعيفتر
مربي داخلي استفاده ميكنند ،آنگاه تيمهايي مانند ايران
و عربس��تان كه شامل هيچ يك از دو دسته نيستند ،بايد
چه كنند؛ چراكه در اين دو كشور مربيان داخلي در حضور
افرادي مانند كيروش و رايكارد حرفي براي گفتن ندارند.
اين نظريه شايد فقط چند استثنا داشته باشد .فوتبال آسيا
شايد در آيندهاي نزديك در جهان فوتبال بدرخشد اما در
حال حاضر مسالهاي كه قطعيت دارد ،اين است كه فوتبال
در اين قاره زير سايه مربيان اروپايي قرار گرفته است».
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نكات جالب
 61بازي از ليگ سوم با تساوي بدون گل به
پايان رسيد .ليگ سوم يكي از كم گلترين
ادوار تاريخ ليگ ايران محسوب ميشود.
بازي پرس��پوليس و تاج در روز  25مهر ماه
 54براي اولينبار يكصد هزار تماشاگر را به
اس��تاديوم آزادي كشاند .البته قبال براي بازي تيم
ملي ايران و اسراييل غاصب يكصد هزار نفر ورزشگاه
را پر كرده بودند اما در جريان ليگ اولين بار بود كه
ورزشگاه پر ميشد.
تنها در  3بازي 3 ،تيم بيش��تر از  3گل در
جريان ليگ به ثمر رساندند .پرسپوليس برابر
بانك ملي و هما براي سپاهان  4گل زدند و صنعت
نفت آبادان هم برابر راهآهن  5گل به ثمر رساند.

1
2

3

جدول گلزنان برتر
 -1ناصر نورايي  18 .............................................گل هما
 -2محمد ابراهيمزاده  11 .........................گل ابومسلم
 -3ذوالفقار نظامآبادي  11 .................گل نفت آبادان
 -4علي نياكانی  11 ..........................................گل ملوان
تركيبسكونشينها
پرسپوليس
-1حسينقراخانلو
 -2بهرام مودت
 -3بيژن ذوالفقارنسب
 -4جواد اهللوردي
 -5يعقوب فاطميمقدم
 -6ابراهيم آشتياني
 -7رضا وطنخواه
 -8محمد دادگان
 -9فريدون معيني

 -10اصغر اديبي
 -11علي پروين
 -12ايرج سليماني
 -13محمدرضا خلعتبري
 -14محمود خوردبين
 -15صفر ايرانپاك
 -16محمدرضا زادمهر
 -17جهانگير فتاحي
 -18محمد دستجردي
هما

پاس
 -1احمد سجادي
 -1رضا قفلساز
 -2جم پورصفرزاده
 -2محمد صادقي
 -3علي سجادي
 -3ايرج داناييفر
 -4سهام ميرفخرايي
 -4حسين گازراني
 -5جواد سكاكي
 -5مجيد حلوايي
 -6جواد رمزي
 -6محمد آيينهورزان
 -7سجاد صادقي
 -7همايون شاهرخي
 -8عليرضا عزيزي
 -8مهدي مناجاتي
 -9حسن نايبآقا
 -9پرويز ميرزاحسن
 -10مهدي دينورزاده  -10عليرضا خورشيدي
 -11مهدي غزال
 -11محمود حقيقيان
 -12حبيب خبیري
 -12محسن هوشنگي
 -13شاهرخ مطيعي
 -13اسماعيل نوربخش
 -14مهدي خبيري
 -14مانيس ميناسيان
 -15حبيب عليزاده
 -15حبيب شريفي
پرسپوليس با اين عنوان قهرمان براي سومين
بار قهرمان ليگ كشور شد .در حالي كه تاج همچنان
با دو عنوان قهرماني بعداز پرسپوليس قرار داشت.

