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تاریخ ورزش

پنجشنبه  31شهريور 1390

سال نهم شماره 1350

اسناد فوتبال ملي()7

تاریخچه لیگ ()7

استارت انجمن تربيتبدني

پاسيها قهرماني را تكرار كردند

روز جمعه  26خرداد ماه سال  1312مسابقه نهايي
ي آزاد پايتخت بين تيمهاي كلوب شعاع
فوتبال دستهها 
و كلوب تدين در زمين اول كالج برگزار شد و تيم تدين
حريف خود را شكست داد و قهرمان اين دوره از مسابقات
ش��د و كاپ پي��روزي و مدالهاي قهرمان��ي را دريافت
ك��رد .اين گزارش در روزنامه ايران و در ش��ماره 4644
روز دهم تيرماه س��ال  1312درج ش��د .دو هفته بعد از
پايان مس��ابقات فوتبال اين دوره خبر اين مسابقه نقل
شده است .فوتبال ما كه مدتي شكست خورده و ناكام و
مهجور مانده بود ،رفتهرفته حركت پيدا ميكرد .تيم تدين
متعلق به «محمد تدين» ريي��س وقت مجلس بود اما
جالب اينكه بدانيد مسابقات فوتبال تهران دوباره در سال
 1312-1313با ش��ركت  15تيم دوباره راهاندازي شد.
در مسابقات اين دوره هم تيمهاي سرعت ،نيكنام ،رعد،
متفق اسپرت ،فرهمند ،كوهستاني ،توفاني ،فرس ،كالج،
سيروس ش��عاع و تدين زيرنظر مجمع ترقي و تشويق
ورزش ايران به سرپرستي «آقا شعاع» از روز جمعه 15
ديماه آغاز شد .نگاهي به مسابقات فوتبال باشگاههاي
تهران كرديم تا بدانيد كه حركت فوتبال در تهران دوباره
راه افت��اد بود ،اما نقطه عطف در فوتبال ايران ،در س��ال
 1313رخ داد .در اين سال ،انجمني با نام «انجمن ملي
تربيت بدني و پيشاهنگي» تشكيل شد تا متصدي اداره
امور تربيت بدني و ورزش در خارج مدارس باش��د .قبال
ورزش ما در مدارس زيرنظر وزارت معارف [فرهنگ] در
ايران آغاز شده بود .بههرحال ،انجمن ملي تربيت بدني
و پيشاهنگي ايران در روز سهشنبه  28فروردين 1313
تاسيس و شعبات آن در سراسر كشور مستقر شد .اولين
بودجه انجمن تربيتبدني و پيشاهنگي در ايران معادل
45هزار تومان تعيين ش��د كه از يك درصد كل درآمد
شهرداريها پرداخت ميشد .علياصغر حكمت ،كفيل
وزارت معارف در جش��ن آخرين مس��ابقه فوتبال سال
 1312-1313درب��اره تاريخچه تاس��يس انجمنهاي
تربيتبدن��ي گفت« :در اس��فند  1300مجمعي به نام
ترقي و ترويج فوتبال در تهران تش��كيل ش��د و جوانان
را به مس��ابقه تشويق كرد .اين مجمع سير خود را ادامه
داده و در  1305پيشرفت كامل داشت و فوتباليستهاي
مختلف تربيت كرد كه براي مسابقه در شهرهاي مختلف
حاضر ش��دند .حتي يك دسته ورزش��كار را به بادكوبه
اعزام داش��تند .بعد در سال  1312موسسه پيشاهنگي
نيز تاس��يس شد .مس��اله مورد توجه در اين عرصه اين
است كه تا اين زمان فوتبال زيرنظر تشكيالت ،انجمنها
و مجامع برگزار ميشد اما از اين به بعد با تشكيل انجمن
ملي تربيتبدني و پيش��اهنگي ،مديريت فوتبال ،رسما
زيرنظر انجمن ملي تربيتبدني و پيشاهنگي قرار گرفت
و از آن ب��ه بعد در تش��كيالت ورزش��ي در ايران «دايره
فوتبال» تشكيل شد تا از آن به بعد مديريت فوتبال در
كشورمان را همين تشكيالت انجمن ملي تربيت بدني و
پيشاهنگيزيرنظربگيرد.

بزرگان ورزش ايران

محبوبيت سرشار «هت تریک» در دربی

رکوردهای خیرهکننده قهرمان آبیها
مهدي حدادپور

 -1پرويز مظلومي ،مردي كه قبال براي تبديل شدن
به يك سرمربي ليگبرتري ،كار سختي پيشروي خود
داش��ت حاال تبديل به قهرمان آبيها شده است .پرويز
مظلومي براي اس��تقالليها كاري كرده است كه حتي
منصور پورحيدري و امير قلعهنويي هم به عنوان سرمربي
نكرده بودند .س��ه بار پيروزي برابر پرسپوليس و سه بار
برد تيمي كه پيروزي برابر او از قهرماني در مس��ابقات
فوتبال ليگبرتر براي آبيپوشان چيزي كم ندارد .واقعا
كه اينگونه است.
 -2مظلومي متولد شهريور سال  1333است و زمان
پيروزي  2بر صفر او با تيم اس��تقالل برابر پرسپوليس،
57س��الگي را پشتسر گذاشت تا بعد از اصغر شرفي و
ميروس�لاو بالژويچ ،پيرترين س��رمربي ليگبرتر باشد.
پرويز مظلومي با نام كامل «پرويز مظلومتنگستاني» برادر
كوچكتر مرد ديگري از اين تبار اس��ت« .غالمحسين
مظلومتنگس��تاني» كه او هم در مقطعي سرمربيگري
تيم اس��تقالل را برعهده داشته است .در استقالل قبال
يك زوج برادر ديگر هم تجربه سرمربيگري را پشتسر
گذاشته بودند .محمد و محمود بياتي را ميگوييم .اولي
دروازهب��ان و دومي يكي از بهترين س��نترهافبكهاي
تيمملي فوتبال بودند.
 -3غالمحس��ين و پرويز مظلومتنگستاني ،متولد
س��الهاي  1328و  1333هس��تند .هر دو نفر مهاجم
بودند .هر دو نفر س��رمربي تيم استقالل بوده و هدايت
تيمهاي مل��ي را هم عه��دهدار بودهاند .غالمحس��ين
مظلومي ،سرمربي تيمملي اميد و پرويز مظلومي هدايت
تيمملي ب را برعهده داشته است .محمود و محمد بياتي
هم به ترتيب متولد س��الهاي  1307و  1309بودهاند.

جالب است بدانيد كه برخالف برادران مظلومتنگستاني،
برادران بياتي هر دو در مقطعي سرمربي تيمملي فوتبال
بودهاند ولي در تيم استقالل فقط محمود بياتي سرمربي
بوده و محمد بياتي تنها در س��ال  49سرمربي تيمملي
بوده اس��ت .در مقطعي هم اين دو برادر دركنار يكديگر
هدايت تيمملي فوتبال كشورمان را برعهده داشتهاند.
 -4و باز هم يك نكته جالبتر از حيث شباهتيابي
بين ب��رادران بياتي و برادران مظلومتنگس��تاني ،اينكه
اي��ن زوج برادران معروف ،برادر س��ومي هم داش��تهاند
كه البته فوتباليس��ت معروفي نبوده اما به هر حال جزو
فوتباليستهاي شايس��ته و خوب ايران بودهاند .برادران
بياتي برادر كوچكتري به نام احمد داشتند كه بازيكن
تيم اس��تقالل بود و ب��رادران مظلومتنگس��تاني برادر
كوچكتري به نام محمد مظلومتنگستاني داشتند كه
اين يكي هم مدتي طوالني در تيم فوتبال شاهين تهران
فعاليت ميكرد و در مقطع خود از بهترينها بود.
 -5غالمحسين مظلومي را تجربه و بينش رايكوف
به فوتبال ايران معرفي كرد .رايكوف ،سرمربي تيمملي
جوانان و تيمملي بزرگس��االن بود كه بعد از هدايت اين
دو تيم ،به اس��تقالل رفت و هدايت اين تيم را برعهده
گرفت .رايكوف ،در تيمملي جوانان ،ستارگان نوظهوري
را پرورش داده و تربيت كرد و سپس آنها را به تيمملي
بزرگساالن برد .او سپس مردان مورد اشاره را با خودش
ب��ه تيم تاج ب��رد .مرداني مثل ناصر حجازي ،مس��عود
معيني ،جواد قراب و غالمحسين مظلومي ،البته رايكوف
قصد داش��ت محمود خوردبين و فريدون معيني را هم
با خود به تيم فوتبال تاج ببرد ،اما در اين تيم او توفيق
قابلتوجهينداشت.

 -6پرويز مظلومي در سال  ،1352زماني كه 19ساله
بود به تيم تاج س��ابق آمد .در خط حمله استقالل ،52
غالمحسين مظلومي ،محمدرضا عادلخاني ،حسن روشن
و مسعود مژدهي حاضر بودند .آنها آنقدر مهاجم داشتند
كه مهدي حاجمحمد و عليرضا حاجقاس��م از استقالل
جداش��دند .پرويز مظلومي در س��ال  ،1354زمانيكه
 21س��اله ب��ود از تيم اس��تقالل ج��دا ش��د و به تيم
تراكتورس��ازي تبريز پيوس��ت .دو فصل در تيم فوتبال
تراكتورسازي تبريز بازي كرد و در زمستان سال 1356
به تيم استقالل برگشت و تا پايان دوران فوتبالش در اين
تيم بازي كرد.
 -7پرويز مظلومي در استقالل ماند ،اما غالمحسين
مظلومي كه س��ال  54از تيم تاج سابق جدا و به شهباز
رفته بود در سال  67به تيم استقالل برگشت .او در آن
مقطع ،س��رمربي تيم استقالل شد .در شهريورماه سال
 ،67پرويز مظلومي ،كفشه��ا را آويزان كرد .در همان
مقطع محمد رنجبر ،مدير تيم فوتبال استقالل شد .او
غالمحس��ين مظلومي را به جاي منص��ور پورحيدري،
سرمربي استقالل كرد .غالمحسين مظلومي در سال 67
با استقالل ،عنوان سوم را در مسابقات باشگاههاي تهران
كس��ب كرد .مظلومي در ابتداي سال  68جاي خودش
را ب��ار ديگر به پورحي��دري داد .پورحيدري هم كه آمد
پرويز مظلومي را دستيار خودش كرد .مظلومي ساليان
خوبي را به عنوان دس��تيار پورحيدري در تيم استقالل
سپري كرد.
 -8غالمحسين مظلومي ،در سال  ،68مقطع كوتاهي
را به عنوان سرمربي تيمملي اميد سپري كرد و از آن به
بعد ،ديگر هيچگاه در فوتبال ايران نبود تا دو س��ال قبل

كه به عنوان سرپرس��ت تيم فوتبال استقالل به فوتبال
برگش��ت و حاال هم به عنوان سرپرست در تيم فوتبال
ش��اهين بوشهر حضور دارد و اما كارنامه پرويز مظلومي
روزبهروز بهتروبهتر ميشد .او كه با اتحاديه تاكسيراني به
عنوان سرمربي كارش را شروع كرده بود ،بعدها دستيار
پورحيدري شد .او در مقاطع ديگر با هدايت تيمهاي پورا،
استقالل اهواز ،صبا ،ابومسلم و مسكرمان خودي نشان
داد .پرويز مظلومي كه اواخر دهه  60موهاي خود را كامال
از دس��ت داده و بيمو ش��ده بود ،حاال با يك «پوستيژ»
ابتدايي و چهرهاي تازه اين جمله را در ذهن زنده ميسازد
كه «در سر عقل بايد ،بيكالهي عار نيست».
 -1پرويز مظلومي با هدايت تيم ابومسلم بهترين مقام
اين تيم را در تاريخ ليگ دشت كرده است .ابومسلم با او
در سال  86تيم چهارم ليگ شد .اين بهترين مقام تاريخ
ابومسلم بوده است.
 -2او با هدايت تيم مس ،عنوان سوم ليگ را به دست
آورد .مس��يها هيچوقت تا به حال در ليگ ايران چنين
خوب عمل نكرده بودند.
 -3براي استقالل  65امتياز گرفت .در ليگ  89اين
اتفاق رخ داد .اس��تقالل فقط يكبار در تاريخ فوتبالش
بيشتر از  65امتياز در يك فصل گرفته بود.
 -4او تنها سرمربي تاريخ داربي پايتخت است كه در
سه بازي متوالي برنده بوده است.
*خواهناخواه پرويز مظلومي حاال به تاريخ فوتبال ايران
پيوسته و در اين تاريخ بسيار مهم ،يكي از محبوبترين
مردان براي آبيها شده است.
حاال همه غالمحسين بزرگ را از ياد برده و به پرويز
مظلومتنگستانيفكرميكنند.

4طال در  5دوره حضور جهاني و المپيك

ابراهیم جوادی

خانواده ج��وادي مثل اغلب قهرمان��ان نامي ورزش
ايران خانواده پرجمعيتي بودند .او ناچار بود مدرس��ه را
نيمهتمام بگذارد و پي دخل و خرج خانه باش��د .پدرش
كارمند وزارت راه بود .آنها شش برادر و چهار خواهر بودند،
اما ابراهيم از همه باعرضهت��ر و كوچكاندامتر بود .برادر
ديگرش س��ال  1344در تمرينات كش��تي دچار ضايعه
نخاعي شد و از دنيا رفت تا داغ بزرگي را در سينه خانواده
بگذارد .ابراهيم آنقدر كوچكاندام بود كه وزنش به وزن
اوليهاي كشتي نميرسيد اما از سال  1969تقدير چنان
رقم خورد كه وزن  48به كش��تي اضافه ش��ود .جوادي
كه 27ساله ش��ده بود ،در مسابقات جهاني سال 1969
در ماردل پالتاي براي اولين بار قهرمان دنيا ش��د .سال
 1970در مسابقات جهاني ادمونتون كانادا رتبه قهرماني
خودش را در مسابقات جهاني تكرار كرد .ابراهيم جوادي،
تحت عن��وان «ابراهيم جوادپور» در مس��ابقات جهاني
 1971صوفيه براي س��ومين بار عنوان قهرماني خود را
در وزن 48كيلوگ��رم تكرار كرد ت��ا اولين مردي از ايران
باش��د كه در وزن 48كيلوگرم سومين مدال طالي خود
را فتح كند .در المپي��ك  1972مونيخ ،ابراهيم جوادي
توانس��ت 10بر 4ديميتريوف روس را شكس��ت دهد اما
جالب است بدانيد كه همين ديميتريوف روس قهرمان
المپيك  1972مونيخ ش��د .يك سال بعد در مسابقات
جهاني  1973تهران ،ابراهيم جوادي به وزن 52كيلوگرم
صعود كرد .در مس��ابقات جهاني  1973تهران ،جوادي
يكبار ديگر قهرماني را در مس��ابقات به دس��ت آورد تا
براي چهارمين بار ،قهرماني جهان را در اين عرصه تجربه
كند .جوادي كه حاال 30ساله شده بود ،براي آخرين بار
حضور در مس��ابقات جهاني را تجربه كرد .او پنج س��ال
در مس��ابقات جهاني حاضر ش��د و در اين مدت صاحب
چهار م��دال طالي جهاني در م��اردل پالتاي آرژانتين،
صوفي��ه بلغارس��تان ،ادمونتون كانادا و تهران ش��د و در
المپيك مونيخ ه��م بهرغم پيروزي برابر نفر اول صاحب
گردنآويز برنز ش��د .بع��د از او قدير نخودچ��ي به وزن
52كيلوگرم تيمملي كش��تي آزاد رسيد .ابراهيم جوادي
متولد 9مرداد س��ال  1322بود .او در قزوين به دنيا آمد.
مربي او محمدعلي خجستهپور بود.جوادي ،مدتي كارگاه
تعويضروغني و فروشگاه الستيك داشت .مدتي نيز در
كار اجاره چرثقيل بود اما امروز دو فروشگاه پوشاك و لوازم
ورزش��ي دارد .يكي در كرج و ديگري در ميرداماد تهران،
او دو فرزند پسر و يك فرزند دختر دارد .ابراهيم جوادي
در المپيكهاي مونترال و بارسلون مربي تيمملي بوده ،در
سالهاي  89و  90هم يكي از هدايتكنندگان تيمملي
همين ابراهيم جوادي بود .او سالها رييس هيات كشتي
كرج نيز بوده است.

هارالد شوماخر؛ آميزهاي از كارايي و درخشش

سوت آغاز بازي ،سوت پاياني بر روياهايش بود
عليرض�ا دهقان�ی :فوتب��ال آلم��ان
غربي س��ابق به لحاظ برخ��ورداري از
س��نگرباناني مطمئن همواره در طول
حيات فوتبالي خ��ود در ردههاي ملي
از پش��توانهاي مطمئن و دروازهباناني
سطح باال برخوردار بوده است .آنها پس
از سپماير افسانهاي كه ستوده استوار
سيستم دفاعي آنان در دهه  70بود و
دروازه ژرمنه��ا را به دژي تغييرناپذير
تبديل كرده بود ،نگران افت سطح فني
تيمهاي خود در اين منطقه حساس و
تاثيرگذار بودند اما پديدهاي بهنامه «هارالد ش��وماخر» آنان را
بابت برخورداري از جانشين مناسب براي سپماير آسودهخاطر
كرد .هارالد ش��وماخر در شش مارس  1954در شهر كوچك
«دورن» واقع در اياالت نورد راين وس��ت فالن آلمان ديده به
جهان گشود .او در هشتسالگي فوتبال خود را آغاز كرد .او در
پستهاي گوناگون مشغول بازي شد اما در نهايت استعداد خود
را براي دروازهباني مناسبتر از هر منطقه ديگري ديد ،خود او
بعدها در اينباره اينچنين گفته :دروازهباني تنها پستي بود كه
عاشق آن بودم ،چونكه اهل دويدن نبودم .شوماخر استعداد
خود را درون دروازه نش��ان داد و به س��رعت پلههاي ترقي را
پيمود و از طريق مسابقات محلي و سپس ايالتي در رده سني
جوان��ان به تيمملي جوانان آلم��ان راه پيدا كرد .البته در آنجا
سنگربان روم بود .باشگاه كلن از همان مقطع به دنبال جذب
شوماخر بود و س��رانجام در سال  1972موفق به جذب او در
18سالگي شد .در آن سالها شوماخر دروازهباني گمنام در كلن
بود و يك نيمكتنشين به شمار ميآمد .فوتبال آلمان دوران
طاليي خود را سپري ميكرد اما يك اتفاق فرصتي تاريخي را
نصيب او كرد .آسيبديدگي شديد دروازهبان اصلي كلن سبب
شد تا ش��وماخر بدل به سنگربان شماره يك كلن شود .او به
سرعت موفق شد با جسارت فراوان و رفلكسهاي حيرتانگيز
خود جايش را درون دروازه كلن تثبيت كند و آنجا بود كه از
ورطه گمنامي خارج شد .تيم كلن در دهه  60دروازهباني بهنام
«توني شوماخر» داشت و به ياد همين بازيكن در كلن هارالد
ش��وماخر را «توني» نيز صدا ميزدند .درخشش شوماخر در
بوندس ليگاي آلمان باعث ش��د او در  1979و 25س��الگي به
اردوي تيمملي آلمان دعوت شود .در آن زمان دروازهبان شماره
يك و بيچونوچراي ژرمنها كس��ي نبود جز «س��پماير»
افسانهاي كه الگو و سنگربان مورد عالقه شوماخر بود؛ همان
حادثهاي كه در كلن باعث ظهور هارالد شد .در تيمملي آلمان
نيز به نوعي تكرار ش��د و سپماير در يك سانحه رانندگي به
شدت آسيب ديد و با فوتبال وداع كرد .به اين ترتيب ،شماره

يك تيمملي آلمان به شوماخر رسيد و
راه كسب افتخار و درخشش در تيمملي
آلمان براي او باز ش��د .شوماخر در سال
 1980ب��ه اولين افتخار ب��زرگ دوران
ورزش��ي خود رس��يد و همراه با آلمان
قهرمان اروپا ش��د .دو سال بعد در جام
جهاني  1982اس��پانيا شركت كرد و به
فينال بازيها رسيد .شوماخر در مرحله
نيمهنهايي و با درخشش خود در ضربات
پنالتي باعث حذف فرانسه و صعود آلمان
به فينال ش��د .همان دي��دار و خطاي
خشن او روي پاتريك باتيستون ،نقطه تاريك دوران ورزشي او
به شمار ميرود .خطايي كه باعث شد اين بازيكن چند ماه در
بيمارستان بستري شود .اما در فينال شوماخر نتوانست از پس
خط حمله زهردار ايتاليا برآمده و سه بار مغلوب روسي ،تاردلي
و آلتوبلی ش��د تا به هم��راه آلمان غربي نايب قهرمان جهاني
ش��ود .چهار سال بعد شوماخر همراه با تيمملي آلمان مجددا
به فينال جام جهاني رس��يد .او كه يكبار ديگر در نيمهنهايي
در مقابل تيمملي فرانس��ه با درخش��ش بينظير خود باعث
فيناليستش��دن ژرمنها شده بود ،باز هم در فينال نتوانست
درخش��ش خود را كامل ك��رده و اين بار هم س��ه گل ديگر
دريافت كرد تا باز هم در يك قدمي فتح جامجهاني ناكام مانده
و يك عنوان دومي ديگر را به كارنامه ورزشي خود اضافه كند.
ش��وماخر قصد داشت فعاليت ورزش��ي خود را تا سال 1988
و جام ملتهاي اروپا به عن��وان دروازهبان تيمملي ادامه دهد
اما انتش��ار كتاب خاطراتش ،تحت عنوان «سوت آغاز بازي»
كار دس��تش داد .در آن كتاب ،ش��وماخر مس��ايل خصوصي
همبازيان��ش در تيمملي آلم��ان در اردوه��ا را مطرح كرده و
باعث لكهدار ش��دن وجهه آنان شده بود .همين مساله باعث
كنار گذاش��ته شدن وي از تيمملي ش��د و او را وادار كرد كه
حتي فوتبال آلمان را ترك كرده و براي ادامه فعاليت باشگاهي
خود به فوتبال تركيه و باشگاه فنرباغچه برود .او سه سال در
تركيه بازي كرد و س��پس در سال  1991به آلمان بازگشت
و درون دروازه باي��ون قرار گرفت و يك س��ال بعد كفشهاي
خود را براي هميشه به ديوار آويخت .شوماخر گرچه هيچگاه
نتوانست به مقام قهرماني جهان همراه با تيمملي آلمان دست
پيدا كن��د ،اما در جريان فعاليت ورزش��ي دودههاي خود ،به
عنوان يكي از بهترين دروازهبان فوتبال آلمان و جهان مطرح
بوده اس��ت .شوماخر در كتابي كه در س��ال  2000در ارتباط
با تاريخچه فوتبال باش��گاه كلن منتشر شد ،اينچنين وصف
شده است :آميزهاي از كارايي و درخشش ،بيباكي و فرهمندي
تحريكآميز».

ميشل پالتيني ،تكنسين خط ميان رويايي دهه  80فرانسه

سلطان بالمنازع ضربات كاشته

ميشل پالتيني را با توجه به كيفيت
ب��ازي و افتخارات ويژهاي ك��ه در طول
دوران بازيگري خود كس��ب كرده است،
ميتوان ج��زو پنج بازيك��ن برتر تاريخ
فوتبال جهان دانس��ت.او يك بازيس��از
تمامعيار و پاس��وري قهار بود كه در امر
گلزني مهارتي مثالزدني داش��ت و آمار
گلزني او با در نظر گرفتن پست بازياش
خيرهكننده است .پالتيني تنها بازيكني
اس��ت كه موفق به كس��ب س��ه عنوان
متوالي مرد سال فوتبال اروپا شده است
و در ده��ه  80ميالدي يكي از برترينهاي فوتبال دنيا به ش��مار
ميرود .عنصر اصلي خط مياني رويايي فرانس��ه در دهه  80يك
تكنس��ين تمامعيار بود و همراه با آلن ژيرس ،لوئيز فرناندز و ژان
تيكانا خط مياني را تشكيل داده بودند كه لقب «ميدان جادويي»
را به خود اختصاص داده بود .او تخصصي ويژه در نواختن ضربات
آزاد داشت و كمكهاي بسياري را با اين روش به ثمر رسانده بود،
س��ه حضور در جام جهاني براي او با آن اتفاقي كه در خور شأن
نگين درخشان خط مياني فرانسه بايدبود ،همراه نشد و در جام
جهاني  86بود كه عنوان سومي جهان بهترين رتبهاي بود كه او
در بزرگترين فستيوال فوتبالي دنيا كسب كرد .اما قهرماني جام
ملتهاي  1984در خاك فرانسه بهترين عنوان پالتيني در سطح
فوتبال بود.پالتيني اصالتا يك ايتالياييتبار است .ميشل فرزند آلدو
پالتيني ،بازيكن و مربي فوتبال بود .پدر او نقشي تاثيرگذار در رشد
و توس��عه مهارتهاي ميشل كوچك داشت .پالتيني جوان ابتدا
تخصص خود را در دريب��ل زدن در بازيهاي خياباني به تصوير
كشيد .او نويد ظهور يك فوتباليست قهار را در صورت حضور در
فوتبال آكادميك ميداد .در  10سپتامبر  1966و در  11سالگي
به باشگاه شهر محل تولد خود راه يافت .اصول مهم و بنيادين را از
پدر فراميگرفت .ارسال توپ به نقطهاي مشخص ،قبل از رسيدن
بازيكن به آن منطقه -پاس عمقي -از اولين مهارتهايي بود كه
ميشل كوچك استعداد خود را در آن به نمايش گذارد .پالتيني در
سپتامبر  1972و در 22سالگي فوتبال حرفهاي خود را در باشگاه
نانسي تجربه كرد؛ تيمي كه از كودكي عالقه وافري به حضور در
آن داشت .ابتدا از او در تيم دوم باشگاه استفاده شد تا اينكه با به
جاي گذاشتن يك هتتريك خود را به تيم اصلي رساند .ميشل
بعدها به سنت اتین رفت و سه سال پربار را در آن باشگاه سپري
كرد و از آنجا بود كه راهي يوونتوس شد.پالتيني براي اولين بار
در  26سپتامبر  1973توسط كوپه گامباروال به تيم ملي جوانان
فرانسه دعوت شد اما مصدوميتهاي پي در پي اجازه درخشش
به او را نداد تا اينكه در تابس��تان  1975به تيم المپيك فرانسه
دعوت ش��د و در المپيك  1976مونترال درخش��ش خوبي را از

خود نش��ان داد .پس از آن بود كه به تيم
ملي بزرگس��االن راه يافت و در  16نوامبر
 1977با درخشش خود باعث راهيابي تيم
ملي فرانسه به جام جهاني  1978آرژانتين
ش��د ام��ا در آن دوره به توفيقي دس��ت
نيافت .ميش��ل در راه رسيدن فرانسه به
جام جهاني  1982نقش عمدهاي داشت
و در آن ج��ام با بازوبند كاپيتاني موفق به
س��وق دادن تيم ملي كش��ورش به جمع
چهار تيم برتر جام ش��د .در نيمهنهايي و
در حال��ي كه با برتري  3بر يك در مقابل
ژرمنها خود را در يكقدمي فينال ميديدند مغلوب درخشش
كارل هانيز رومينگه و همبازيانش شدند و در ضيافت پنالتيها از
راهيابي به فينال بازمانده و در نهايت با شكست در مقابل لهستان
به عنوان چهارمي بسنده كردند .دو سال بعد و در جام ملتهاي
اروپا در سال  1984كه در خاك فرانسه برگزار ميشد ،پالتيني
به اولين موفقيت و افتخار خود در فوتبال ملي رسيد .او در پنج
ديدار 9 ،گل به ثمر رساند و باعث اصلي قهرماني فرانسه در آن
دوره از مس��ابقات ش��د .جام جهاني  1986آغاز شد و تيم ملي
فرانس��ه را پراميدترين تيم قاره سبز براي سنتشكني در ادوار
جام جهاني و ربودن جام از آمريكاي جنوبي به دس��ت يك تيم
اروپايي ميدانس��تند .خط مياني رويايي فرانس��ه در دوران بلوغ
فوتبالي خود بود .پالتيني در آن دوره از مسابقات دو گل به ثمر
رساند كه اولي منجر به حذف ايتاليا -مدافع عنوان قهرماني -در
مرحله يكهش��تم نهايي و ديگ��ري را در يكچهارم نهايي وارد
دروازه برزي��ل كرد .گلي كه آخرين گل مل��ي او در روز تولدش
بود .در ماراتن فوتبالي كه ميان برزيل و فرانسه انجام شد ،ياران
ميشل پالتيني يك بار ديگر در نيمهنهايي به مصاف آلمان رفتند.
انرژي زيادي از پالتيني و يارانش در ديدار با برزيل گرفته ش��ده
بود و آنها تاوان 120دقيقه جنگيدن در مقابل برزيل را با شكست
 2بر صف��ر در مقابل مردان قيصر دادند .لوت��ار ماتيوس جوان،
90دقيق��ه پالتيني را مهار ك��رد تا عمال خط مياني رويايي تيم
ملي فرانسه از كار بيفتد .عنوان سومي جام جهاني تنها دلخوشي
ميشل كبير در جام جهاني  86مكزيك بود .او آخرين ديدار ملي
خ��ود را در  29آوريل  1986در خانه و در مقابل ايس��لند انجام
داد.دوران حضور ميشل پالتيني در يوونتوس ،نقطه عطف دوران
بازيگري او در قالب فوتبال باشگاهي بود .رقم باالي قرارداد او در
آن مقطع با واكنش ستارههاي ايتاليايي يوونتوس از جمله پائولو
روس��ي ،آقاي گل جام جهاني  1982مواجه شد .او در يوونتوس
افتخارات زيادي را كسب كرد .سه عنوان برترين گلزن سري A
در سالهاي  82تا  85با توجه به اينكه او يك هافبك بود ،موردي
قابل توج ه در كارنامه دوران حضورش در يوونتوس است.

بعد از قهرماني پاس در مس��ابقات ليگ چهارم
تخت جمشيد ،مس��ابقات ليگ پنجم با تغييراتي
تازه آغاز شد .ابومسلم و آرارات تهران سقوط كردند.
ابومسلم آخرين تيم شهرستاني ،تيم شانزدهم بود
ام��ا آرارات تيم دوازدهم ليگ بود كه به علت آنكه
آخرين تيم تهراني بود س��قوط كرد .تراكتورسازي
و راهآه��ن به جاي اين دو تيم به دس��ته اول ليگ
تختجمشيد آمدند .پاسيهاي قهرمان مورد هجوم
و تاخ��ت و تاز قرار گرفته و س��تارگان زيادي را از
دست دادند كه از آن جمله ميتوان به ايرج داناييفر
اشاره كرد .داناييفر به تاج رفت .پرسپوليس با جذب
پرويز قليچخاني به عنوان بازيكن ،قدرتمند به نظر
ميرسيد تاج سابق با جذب داناييفرد در كنار چند
جوان بار ديگر خود را به عنوان يكي از جوانترين
تيمه��اي ليگ مطرح كرد .اما پاس��يها با وجود از
دست دادن ستارگان بسيار بار ديگر قهرماني را در
مسابقات ليگ تجربه كردند .پرسپوليس كه ابتدا با
منصور اميرآصفي به عنوان س��رمربي آغاز كرده و
سپس با محراب شاهرخي به توافق رسيده بود دوم
شد و ملوان بندرانزلي تيم سوم ليگ شد.
جدول ردهبندي ليگ پنجم تخت جمشید
تيم

امتياز

(شيوه قديم )

امتياز

(شيوه جديد )

پاس

40

55

پرسپوليس

38

52

ملوان

37

51

تاج

35

49

تراكتور

34

46

نفت آبادان

34

46

برق

33

43

ذوبآهن

32

43

نيرو

31

41

شهباز

28

35

ماشينسازي

28

37

هما

27

36

سپاهان

26

33

بانك ملي

24

30

دارايي

22

28

11

12

راهآهن

جالب آنكه پاس قهرمان ليگ ،برابر دو تيم چهار گل
دريافت كرد كه در نوع خود جالب بود.

اسامی سه تیم اول
پاس
 – 1رضا قفلساز
 – 2مجيد حلوايي
 – 3حسين فركي
 – 4مائيس ميناسيان
 – 5حبيب شريفي
 – 6محمد صادقي
 – 7همايون شاهرخي
 – 8فرامرز عزتي
 – 9محمود حقيقيان
 – 10اسمعيل نوربخش
 – 11مهدي دينورزاده
 – 12محسن هوشنگي سرمربي:حسنحبيبي

 – 13مهدي مناجاتي
 – 14بهروز صحابه
 – 15حسين گازراني
 – 16مصطفي شعباني
 – 17مجيد مشتري
 – 18ضياء عربشاهي
 – 19حسين ضرابي
 – 20جالل عبدالبشر
 – 21كمال خليليان
–22محسنيزدخواستي
 – 23فيروز كريمي
–24حسينميرزاآقابيك

پرسپوليس
 – 1آلن ويتل
 – 2صفر ايرانپاك
 – 3حاج رحيميپور
 – 4عليرضا عزيزي
 – 5محمدرضا زادمهر
 – 6محمد مايليكهن
 – 7ويليام مكلري
 – 8علي پروين
 – 9پرويز قليچخاني
 – 10حسين قراخانلو
 – 11وازگن صفريان
 – 12جواد الهوردي
 – 13بيژن ذوالفقارنسب
 – 14فاطميمقدم
 – 15اصغر اديبي
 – 16حميد درخشان
 – 17محمد دستجردي
 – 18رضا وطنخواه
 – 19رضا خلعتبري
 – 20محمد مرادبربره
 – 21جمشيد رشيدي
 – 22محمد دادگان
 – 23محمود خوردبين

سرمربي :محراب شاهرخي

ملوان
 – 1عزيز اسپندار
 – 2ميخائيل پطروسيان
 – 3علي نياكاني
 – 4مجيد درزي
 – 5اكبر ميثاقيان
 – 6غفور جهاني
 – 7رضا ويشگاهي
 – 8محمد پيشگاه هاديان
 – 9فرهاد صياد مصلح
 - 10حميد كماليفرد
 – 11رمضان احمدپور
 - 12علي صياد
 – 13منوچهر درجزي
 – 14محمدرضا رأفت
 – 15حسن دشتي
 – 16ابوالفضل مزدستان
 – 17عليرضا غالميننوير
 – 18قادر عزتاللهي
 – 19محمود فكري يكتا
 – 20فرخ جهاني
 – 21عباس كهن قنبريان
 – 22هاشم جوشيده
سرمربي :بهمن صالحنيا

گلزنان برتر ليگ 55-56
 – 1عزيز اسپندار (ملوان)  16گل
 – 2حسين فركي (پاس)  11گل
 – 3رضا عادلخاني (شهباز)
 - 4حسين فداكار (دارايي)  10گل
 – 5حسن روشن (تاج)
 - 6هادي نراقي (تاج)
 - 7پرويز مظلومي (تراكتورسازي)  9گل
 – 8آلن ويتل (پرسپوليس)  8گل
 – 9صفدر بنده (نفت آبادان)
 – 10علي پروين (پرسپوليس)
 – 11محمود خوردبين (پرسپوليس)
 – 12حسين زمانيان (بانك ملي)  7گل
 – 13عليرضا قشقائيان (برق شيراز)

