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اسناد ملي فوتبال

بازي براي بزرگداشت ارتش سرخ

در س��ال  1322در حالي ك��ه جنگ جهاني دوم در
اروپا ،آسيا و آفريقا به شدت اوج گرفته بود ،نيروهاي خارج
مستقر در ايران با برپايي مسابقات فوتبال از يكسو اوقات
فراغت خود را پر كرده و از سويي ديگر تنور فوتبال را در
ايران داغ نگه داشتند؛ اين در حالي بود كه در بسياري از
كش��ورهاي دنيا در اثر وجود جنگ جهاني دوم ،فوتبال
عمال مرده بود.مس��ابقات انجامشده با تيمهاي خارجي
مس��تقر در ايران و نتايج آن براس��اس نوش��ته نشريات
روزنام��ه ايران س��ال  ،27ش��ماره  12 ،17116خرداد
 / 1322روزنامه ايران س��ال  ،27ش��ماره  ،7157هشتم
شهريور  / 1322نشريه امروز و فردا ،سال اول شماره 85
در تاريخ  16مرداد سال  ،1322صفحه دو و ايران ما ،سال
اول شماره  42در تاريخ  15مرداد سال  1322و باالخره
شماره  7298در تاريخ  27آبان  1322به قرار ذيل است:
 6خرداد در امجديه
تيم منتخب تهران  -3سربازان انگليسي يك
بازيكنان تيم منتخب تهران در اين بازي عبارت بودند
از :مهاجر /قريب ،ملكشاهي ،فرزانگان،رحيميان ،بختيار،
حاتمي ،مبشر ،ايزدپناه ،افشار و آرتوش
 27آبان در امجديه
منتخب تهران  -2سربازان انگليسي 2
در بازيهاي مورد اشاره بازيكنان بزرگ زيادي براي
تي��م منتخب تهران ب��ازي كردند كه ميت��وان نام اين
 17نفر را گزينش كرد:
 -9حسين فكري
 -1اكبر حيدري (توفان)
 -10ابراهيم رحيميان
 -2عباس قريب
 -11احمد گلبو
 -3علياكبر محب
 -12مصطفي سليمي
 -4احمد ايزدپناه
 -13مجيد بختيار
 -5عبداهلل مهاجر
 -14حسن قاسمي
 -6عب��اس تنيدهگ��ر
 -15خسرو افشار
(عباس سياه)
 -16جمشيد ملكشاهي
 -7محمد انشاء
 -17آرتوش آساتوريان
 -8امير افشار
مس��ابقه روز جمعه  12اس��فند 1322بين دو تيم
نظاميان ش��وروي مقيم تهران با تيم ارتش ايران كه به
مناسب بيستوششمين سال تشكيل ارتش سرخ انجام
ش��د ،منجر به برد  3بر صفر ارتش ايران شد .تيم ارتش
ايران از تيم ملي قويتر بود.
دروازهب�ان :فتحاهلل مينباش��يان ،بك راس�ت و
چپ :حسن قاس��مي و نجات ،هافبك چپ و راست:
اسفندياري و محسنين ،سنتر هافبك :عباس فرزانگان،
پهلوي راست و چپ :امير خليلي و ابراهيم رحيميان،
گوش راس�ت و چپ :احمد ايزدپناه ،مصطفي مكري،
سنتر فوروارد :حسن كردس��تاني،ذخيرهها :حسين
مبشر ،ذبيحاهلل جنيري ،خسروپناه و وجداني.

عابديني – مصطفوي و داربي تهران

سوتهای مشكوك
مهدی حدادپور :پرسپوليس و استقالل درحالي به مصاف
هم ميروند و يكبار ديگر با يكديگر بازي ميكنند كه انجام
يك بازي ديگر در دور برگش��ت ليگ امس��ال براي دو تيم
انكارناپذير است .به عبارتي در فصل فوتبالي  ،90-91تعداد
بازيهاي برگزارش��ده از بين دو تيم به چهار بازي رسمي
خواهد رسيد.آن روز امير عابديني با غضب تمام حرف ميزد
و حرفهاي او ديگر كامال به فرياد تبديل ش��ده بود .او در
كنفرانس مطبوعاتي ،عملكرد سعيد فائقي را مورد نكوهش
قرار داد و گفت :به من گفتهاند كه بايد به جاي استانكو در
بازيهاي آسيايي  94هيروش��يما ،از وجود كرويف و بكن
باوير اس��تفاده كني ،من توان آوردن اين دو را به ايران دارم
اما مگر فرمان بنز و ب.ام.و را روي پيكان ميگذارند؟ مشكل
من اين بود كه اس��تقالل فدراسيون فوتبال را نوشتم .من
زمان��ي در خ��رداد ،73
پرس��پوليس را رها كردم
كه مهندس رضوي معاون
فني س��ازمان ب��ود و اگر
آقاي فائق��ي معاونفني
بودنميپذيرفتم....خالصه
فريادهاي عابديني تمام
ش��د و او رف��ت .فائق��ي
ه��م با كس��ب اج��ازه از
هاش��ميطباء ،داري��وش
مصطف��وي را ب��ه جاي داریوش مصطفوی
عابديني رييس فدراسيون كرد .مصطفوي در مصاحبههاي
قديمي عابديني بارها مورد انتقاد او و از عوامل بردن فوتبال
به عقب محسوب ميشد .وقتي عابديني با سمت مديرعامل
به پرسپوليس برگشت ،بازهم جايگاه مصطفوي كه رييس
فدراسيون شده بود را با انتقاد تضعيف كرد .تا اينكه در روز
 30ديم��اه  ،73دو تيم به مصاف هم رفتند .احمد ابهران
بهتري��ن داور آن روزهاي فوتبال ما به ضرر پرس��پوليس،
بازي پراش��تباهي را سوت زد و دوران حرفهاي داوري خود
را بهدليل اشتباهات آن روز تخريب كرد .در نيمه اول ،فرشاد
پيوس روي يك ضربه كاشته يكضربي كه احتياج به سوت
نداش��ت دروازه استقالل را گشود اما ابهران اعالم كرد كه
سوت الزم بوده است! در نيمه دوم ابهران كه حسابي سوتي
داده بود روي يك صحنه مشكوك به نفع پرسپوليس اعالم
پنالتي كرد درحالي كه ميخواست گل محسوبنشده نيمه
اول را جبران كند .پنالتي را پرسپوليس توسط پيوس گل
كرد اما غفوريهاي اصل درحالي كه به سينه داور كوبيده
بود با حمايت او اخراج نشد.پرسپوليس  – 2صفر پيش افتاده
و ابهران نظر فدراسيون را اعمال نكرده بود .روي يك خطاي

س��اده ،ابهران شاهرودي را اخراج كرد و استقالل از يك يار
بيشتر تامين گرفت و  2 – 2مساوي كرد و پرسپوليسيهاي
عصبي زمين را ترك كردند و مصطفوي تا دو س��اعت بعد
حكم انضباطي صادر كرد .پرسپوليس  – 3صفر بازنده شد.
مجتبي محرمي سه سال ،ش��اهرودي و عابدزاده دو سال،
پنجعلي ،عابديني ،پيوس و داداشزاده هم ششماه محروم
شدند.مصطفوي بعدها در خبر ورزشي سال  84در حضور
نگارنده ،فرهاد اشراقي ،آرتين زهرابي و شهاب محمدي اقرار
كرد كه شب بازي ششم مرداد  74هم به ساندروپوهل داور
مجاري ديدار گفته تيم قرمز برنده ديدار نباشد.براين اساس
يك پنالتي آشكار اشتباه به نفع استقالل اعالم و گل صحيح
علي دايي مردود اعالم شد .ميگويند صادقيجو كمكداور
ديدار دچار عذابوجدان ش��ديد ش��ده است .يك ماه قبل
از م��رگ صادقيجو در
س��ال ،87او اين مساله
را تكذيب ك��رد اما قول
داد ك��ه بعدها چيزهايي
بگويد و اجل اجازه نداد و
صادقيجو واقعيتها را با
خود به خاك برد.بگذريم
در سال  ،1374عابديني
و مصطفوي با وس��اطت
دوس��تان با هم دوس��ت
امیرعابدینی
شدند .ظاهرا مصطفوي،
حاال بايد از خجالت عابديني درميآمد.در ديدار ديماه ،74
استقالل با ضربه سر مهدي پاشازاده به پرسپوليس گل زد
تا معان كيالي به ش��يوهاي كامال باورنكردني گل را مردود
اعالم كند.
در مس��ابقه سال  ،75دو تيم جمالالشريف يكیار تيم
استقالل را اخراج كرد و پرسپوليس بعد از هفت سال طلسم
را شكست و استقالل را برد.
دي��دار بع��دي روز  20تي��ر  76انج��ام ش��د .ب��از هم
جمالالشريف داور شد .چرا؟ معلوم نيست.
داور برخ�لاف ن��رم رايج فوتب��ال دنيا قب��ول كرد كه
پرسپوليس��يها به دليل خداحافظي فرش��اد پيوس يك
تعويض بيشتر داشته باشند .بازهم يك يار آبي اخراج شد و...
و پرسپوليس بازي را  – 3صفر برد.
در آذر  ،76مصطفوي از فدراسيون كنار رفت تا نفهميم
اگر مديريت او ادامهدار بود آيا بازهم از پرسپوليس حمايت
ميكرد يا خير؟
او در سال  ،87هفت ماه مديرعامل پرسپوليس شد اما
هيچگاه خاطرات سالهاي  73تا  76را به ياد نياورد.
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«ديهيم» و «كيان» هنوز حيات دارند

حكايت 50ساله قهرماني
 :1364مسابقات سال  63نيمهكاره ماند اما در سال  64مسابقات
در دو گروه برگزار و استقالل بار ديگر قهرمان شد.
 :1365پرسپوليس بعد از دو دوره ناكامي در مسابقات سال 65
دو گروهي قهرمان شد ،هم حذفي ،همدورهاي.
 :1366پرسپوليس قهرماني را دوباره تكرار ميكند و در جدول
مسابقات دورهاي و تكگروهي بد شروع اما خوب تمام كرد.
 :1367دو تيم از مسابقات كم شد اما جدول به همان روال حفظ
شد.
-1پرسپوليس  11برد 4 ،مساوي
 -2دارايي  9برد 4 ،مساوي 2 ،باخت
 -3استقالل 6 ،برد 7 ،مساوي 2 ،باخت
 :1368در س��ال  68هم ليگ باش��گاهي قدس و هم مسابقات
باشگاههاي تهران را داشتيم.
تهران
-1پرسپوليس  12برد 2 ،مساوي ،يك باخت 26 /امتياز
ليگ
در مسابقات دو گروهي ،استقالل و پرسپوليس به فينال رسيدند
و اس��تقالل قهرمان شد .استقالل در حالت دورهاي هم قهرمان
شد.
 :1369در سال  ،69پرسپوليس به روال  4سال گذشته در
مسابقات فوتبال باشگاههاي تهران قهرمان شد.
 :1370براي چهارمين و آخرين بار در يك س��ال هم ليگ
و هم مسابقات فوتبال باشگاههاي تهران را داشتيم.
تهران
 -1استقالل  10برد 5 ،مساوي 25 /امتياز
ليگ
-1پاس  14برد 6 ،مساوي 2 ،باخت 34 /امتياز
 :1371ليگ دوازدهم آزادگان در دو گروه برگزار و استقالل
حذف شد .پرسپوليس بيشتر از پاس امتياز داشت اما پاس
قهرمان شد.
-1پاس  6برد 9 ،مساوي 2 ،باخت 21 /امتياز
 :1372استقالل در سال  ،72حضور در دسته سوم را تجربه
كرد.
 -1سايپا  44امتياز-2پرسپوليس  41امتياز -3جنوب  41امتياز
 :1373لي��گ چه��ارم آزادگان در دو گروه انجام و س��ايپا
قهرمان شد ،درحالي كه پرسپوليس بيشتر از همه تيمها
امتياز داشت.
 -1سايپا  13برد 8 ،مساوي 4 ،باخت 34 /امتياز
 -2استقالل  10برد 9 ،مساوي 6 ،باخت 29 /امتياز
 -3كشاورز  8برد 12 ،مساوي 4 ،باخت 28 /امتياز
-4پرسپوليس  14برد 7 ،مساوي 3 ،باخت 35 /امتياز
 :1374پرسپوليس كه از سال  54به بعد قهرمان ليگ نشده
بود در اين سال توانست قهرمان شود .براي اولين بار به برد
در ليگ  3امتياز ميدادند .از اين مقطع به بعد به دليل 3
امتيازي ش��دن رقابتها ،نتايج را تنها با امتيازات و بدون
توضيح مرور ميكنيم:
-1پرسپوليس  -2 ،57بهمن  -3 ،51استقالل 51

ما  29دوره ليگ داش��تهايم اما مهمترين مسابقات ما به جز
ليگ ،مس��ابقات باشگاههاي تهران بوده كه در آن تمام تيمهاي
برتر كشور و كل ستارگان بزرگ حاضر بودهاند .در دهه  40قبل
از ش��روع لي��گ و در دهه  ،60زماني ك��ه ليگ به خاطر جنگ
تعطيل بود ،مسابقات تهران را در بهترين شكل ممكن داشتيم.
تا قبل از سال  40مسابقات باشگاههاي تهران در شكلهاي دو
گروهي و بسيار بيكيفيت برگزار ميشد و همه چيز تا مسابقه
فينال بود .از سال  40به بعد بود كه مسابقات تهران با كيفيت
و منس��جم برگزار ش��د .براي اينكه ببينيم در  50س��ال اخير،
مهمترين مسابقات باش��گاهي در ايران كدامها بودهاند اين 50
سال را با يكديگر مرور ميكنيم.
 :1340در س��ال  10 ،1340تيم برتر تهران به صورت دورهاي با
هم بازي كردند و تيمهاي تاج ،دارايي و ديهيم اول تا سوم شدند.
 :1341در س��ال  10 ،1341تي��م برتر ته��ران در دو گروه بازي
كردند .شعاع ،تاج ،شاهين و دارايي به دور بعدي رسيدند و با هم
به صورت دورهاي بازي كردند.
 -1دارايي -2شاهين  -3تاج
 10 :1342تيم برتر تهران به صورت دورهاي بازي كردند و تاج با
كسب  9برد و دو مساوي قهرمان شد.
 :1343ش��اهين و ت��اج به علت اعت��راض از مس��ابقات تهران
كنارهگيري كردند .جدول ردهبندي سال  1343كه  12تيم در
آن شركت داشتند و سپس  10تيم شدند چنين بود.
 -1شعاع -2تهرانجوان -3كيان
 :1344شاهين سال بسيار خوبي را داشت و در مسابقات تهران
كه  13تيم در آن حاضر بودند با قدرت و كس��ب  11برد ،يك
باخت 36 ،گلزده 8 ،گلخورده و  22امتياز قهرمان شد.
 -1شاهين  12بازي 11 ،برد ،يك باخت 22 /امتياز
 -2دارايي  12بازي 9 ،برد 3 ،باخت 18 /امتياز
 -3پاس  12بازي 8 ،برد ،يك مساوي 3 ،باخت 17 /امتياز
 :1345در مسابقات سال  45در تهران  12تيم حاضر بودند و تيم
پاس براي اولين بار عنوان قهرماني را به دست آورد.
 :1346شاهين در حاليكه صدرنشين بود از مسابقات تهران كنار
گذاش��ته و منحل شد و تيم دارايي با قدرت قهرمان تهران شد.
 14تيم در مسابقات حاضر بودند.
 :1347در س��ال  1347مسابقات انتخابي جا م باشگاههاي آسيا
مهمترين مسابقات برگزار شده بود.
 -1پرسپوليس -2پاس -3تاج
 :1348پيكان كه جانش��ين پرس��پوليس و ش��اهين شده بود
قهرماني مسابقات باشگاههاي تهران را به دست آورد.
 -1پيكان  15بازي 11 ،برد 4 ،مساوي 26 /امتياز
 -2تاج  15بازي 9 ،برد 5 ،مساوي ،يك باخت 23 /امتياز
 -3پاس  15بازي 8 ،برد 6 ،مساوي ،يك باخت 22 /امتياز
 :1349در س��ال  ،49ليگ ايران و مس��ابقات تهران برگزار شد.
در س��الهاي  68و  70نيز مثل س��الهاي  49و  50هم ليگ و
هم مسابقات تهران با شركت پرسپوليس و استقالل را داشتيم.
ليگ
 -1تاج  -2پاس -3پرسپوليس
:1375
تهران
-1پرسپوليس  -2 ،59بهمن  -3 ،53سپاهان 50
 -1تاج  14بازي 10 ،برد 4 ،مساوي /تفاضل  24 /+25امتياز
:1376
 -2پرس��پوليس  14بازي 10 ،برد 4 ،مساوي /تفاضل 24/+22
-1استقالل  -2 ،58پاس -3 ،52ذوبآهن 45
امتياز
:1377
 -3پاس  14بازي 10 ،برد 3 ،مساوي ،يك باخت 23 /امتياز
-1پرسپوليس  -2 ،65استقالل  -3 ،53سپاهان 53
 :1350در س��ال  50ليگ ايران و مس��ابقات تهران برگزار شد و
:1378
پرسپوليس مثل تاج سال  49هر دو قهرماني را به دست آورد.
-1پرسپوليس -2 ،54استقالل -3 ،47فجر سپاسي 44
ليگ
:1379
 -1پرسپوليس  13برد ،يك باخت 26 /امتياز
-1استقالل -2 ،50پرسپوليس -3 ،46سايپا 33
تهران
:1380
 -1پرسپوليس  10برد 5 ،مساوي 25 /امتياز
 -1پرسپوليس -2 ،49استقالل -3 ،48فوالد 45
 16 :1351تيم در مس��ابقات باش��گاههاي تهران سال 51
:1381
شركت داشتند و تاج باز هم قهرمان شد.
 -1سپاهان -2 ،52پاس -3 ،45پرسپوليس 44
 :1352لي��گ اول تختجمش��يد در س��ال  52ب��ا قهرمان��ي
:1382
سرخپوشان خاتمه يافت .برد  6بر صفر پرسپوليس برابر تاج در
 -1پاس -2 ،53استقالل -3 ،51فوالد 47
سال  52محقق شد.
قهرمانی دومی سومی :1383
 :1353نوبت قهرماني تاج بود .قهرماني
تیم
 -1ف��والد -2 ،64ذوبآه��ن ،58
تاج مثل قهرماني پرسپوليس در سال
4
14
20
پرسپوليس
-3استقالل 58
 52قهرماني قاطعي نبود.
9
13
14
استقالل
:1384
 :1354پرس��پوليس قهرماني را از تاج
8
6
پاس
 -1 10استقالل -2 ،59پاس -3 ،58سايپا
سابق پس گرفت .سرخپوشان در ليگي
2
1
3
سپاهان
52
كه براي اولين بار  16تيمي شده بود،
قهرمان شد.
:1385
2
3
سايپا
 -1سايپا -2 ،56اس��تقالل اهواز ،54
 :1355پاس كه سال  45قهرمان تهران
1
5
2
دارايي
-3پرسپوليس53
شده بود بعد از 10سال توانست يك بار
3
1
1
هما
:1386
ديگر در باالترين سطح كشور قهرمان
3
0
1
فوالد
 -1پرس��پوليس -2 ،65سپاهان ،61
شود.
0
0
1
شعاع
-3صبا 52
 :1356تيم پاس قهرماني ليگ را تكرار
2
3
ذوبآهن
:1387
كرد و توانست با موقعيتي بهتر از ليگ
1
2
 -1اس��تقالل -2 ،66ذوب آه��ن ،66
س��ال قبل عنوان قهرماني را به دست
شهباز
-3مس 61
آورد .براي اولين بار يك تيم شهرستاني
1
2
بهمن
:1388
بين سه تيم برتر ليگ ايستاد.
1
1
تهرانجوان
 -1س��پاهان -2 ،67ذوبآه��ن ،63
 :1358پرسپوليس در اولين جام معتبر
1
1
عقاب
-3استقالل 58
بعد از انقالب يعني جام شهيد مهدي
0
1
استقالل اهواز
:1389
اس��پندي قهرمان شد 28 .تيم در اين
2
ملوان
 -1س��پاهان -2 ،66اس��تقالل ،65
مس��ابقات چهار گروهي شركت كرده
-3ذوبآهن 61
بودند.
2
بانك ملي
توضيح:
 -1پرسپوليس -2پاس -3سرباز
كيان
1
پرسپوليس از س��ال  47تاسيس شد
 14 :1360تي��م در اولي��ن مس��ابقات
ديهيم
1
بنابراين نتايج ش��اهين را از سال 40
دورهاي تهران بعد از انقالب به مصاف
سرباز
1
تا  47به پاي پرس��پوليس ميگذاريم.
هم رفتن��د و هما كه  2بار بين  3تيم
1
اكباتان
سرخها سال  48در پيكان بودند ،پس
برتر بوده در اين سال با قدرت ،عنوان
1
پيكان  48را هم با پرسپوليس تلفيق
قهرماني تهران را به دست آورد.
تراكتور
ميكنيم .اين تلفيق درباره گارد و هما
مس��ابقات
 18 :1361تي��م در دومين
جنوب
1
دورهاي بع��د از انق�لاب با ه��م بازي
و فوالد جنوب هم وجود داشته است.
1
كشاورز
كردند .پرسپوليس براي دومين بار بعد
ضمنا پرس��پوليس قهرماني سال 71
1
شهيد سپاسي
از انقالب قهرمان شد.
را در ضربات پنالتي باخت و قهرماني
1
صبا
 :1362همان  18تيم سال  61در سال
سالهاي  64 ،62 ،49و  73را به علت
1
مسايل انضباطي از دست داد.
 62شركت كردند.
مس كرمان
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پرسپوليس ركورد امتياز را
در ليگ شكست

 در س��ال  1377پرسپوليس به مسابقات ليگ
ايران برگش��ت و توانست با قدرت عنوان قهرماني
را ب��ه خود اختصاص دهد .مهمتري��ن اتفاقات در
مسابقات ليگ آن سال عبارت بود از:
 -1قهرماني پرس��پوليس با  65امتياز ،ميزان
امتيازي كه تا آن زمان در مس��ابقات فوتبال ليگ
ايران سابقه نداشت.
 -2برگش��ت علي پروين به پرسپوليس بعد از
پنج سال و قهرماني دوباره او با پرسپوليس
 -3س��ومين ب��رد متوال��ي پرس��پوليس برابر
اس��تقالل با نتيجه يك -صفر .اين برد در  22آبان
سال  1377اتفاق افتاد.
 -4بركناري ناصر حجازي از اس��تقالل بعد از
شكس��ت  3-4برابر س��ايپا در روز  19ارديبهشت
سال 78
 -5ايجاد بيش��ترين فاصله بين تيم اول و دوم
ليگ ايران ،پرسپوليس  65امتياز گرفت و استقالل
 53امتياز دريافت كرد.
 -6پرس��پوليس ب��راي س��ال 29 ،77بازيكن
داش��ت .دو نف��ر آنها يعن��ي مهدويكي��ا و رضا
ش��اهرودي در ميانه كار از اين تيم جدا شدند و به
ليگهاي خارجي پيوستند .از بين  29بازيكن مورد
اشاره ،مابين س��الهاي  75تا  79اين نفرات براي
تيمملي بازي كردند:
 -1عاب��دزاده  -2فناي��ي  -3پيروان��ي  -4نادر
محمدخان��ي  -5رهبريف��ر  -6هاشمينس��ب
 -7رنجب��ران  -8س��عداوي  -9هادي مهدويكيا
 -10رضا شاهرودي  -11مهدي مهدويكيا -12
حميد اس��تيلي  -13حامد كاويانپ��ور  -14علي
كريمي  -15حاللي  -16ترابيان  -17سراج -18
باغميشه  -19اماميفر  -20بزيك  -21انصاريان
 -22گلمحمدي
پرس��پوليس با 22بازيكن قهرمان ليگ ش��د.
پرسپوليس در اين سال صاحب 14برد متوالي شد
كه در تاريخ ليگ ايران بيسابقه بود:
تيم

بازی

امتياز

پرسپوليس

30

65

استقالل

30

53

سپاهان

30

53

سايپا

30

49

پاس

30

42

چوكا

30

40

فوالد

30

38

ابومسلم

30

37

نفت آبادان

30

36

فجر سپاسي

30

34

تراكتورسازي

30

34

ذوب آهن

30

33

ملوان

30

32

شهرداري

30

31

پلياكريل

30

27

بانك ملي

30

27

پرسپوليس
 -1احمدرضا عابدزاده
 -2داوود فنايي
 -3مجتبي رضايي
 -4افشين پيرواني
 -5نادر محمدخاني
 -6بهروز رهبريفر
 -7مهدي هاشمينسب
 -8محسن رنجبران
 -9نعيم سعداوي
 -10هادي مهدويكيا
 -11رضا شاهرودي
 -12مهدي مهدويكيا
 -13حميد استيلي
 -14علي مافينژاد

 -15حميد مطهري
 -16حامد كاويانپور
 -17حسين عبدي
 -18علي كريمي
 -19اسماعيل حاللي
 -20شهرام براتپوري
 -21رضا ترابيان
 -22بهنام سراج
 -23علي باغميشه
 -24عليرضا اماميفر
 -25ادموند بزيك
 -26پیام پورانكوه
 -27علي انصاريان
-28جهانبخشجعفري
 -29يحيي گلمحمدي

استقالل
 -1پرويز برومند
 -2مسعود قاسمي
 -3جواد زرينچه
 -4سهراب بختياريزاده
 -5محمود فكري
 -6رضا حسنزاده
 -7كاظم محمودي
 -8محمد نوازي
 -9محمد تقوي
 -10دينمحمدي
 -11عليرضا اكبرپور
 -12فرد ملكيان
 -13فرهاد حميدي
 -14علي چيني
 -15علي موسوي
 -16آتيال حجازي

 -17محمد مومني
 -18محمدعلي يحيوي
 -19عادل حرداني
 -20عليرضا منصوريان
 -21داريوش يزداني
 -22سرژيك تيموريان
 -23محسن گروسي
 -24هاشم حيدري
 -25جاويد شكري
 -26ايوب اصغرخاني
 -27محمد نيكسيرت
 -28محمد خرمگاه
 -29حجت حسنزاده
 -30محسن سلطاني
 -31مسعود رئيسي
 -32قاسم رحمانيپويا
 -33رحيم ابراهيمپور

پرگلترين و بهترين بردهاي سال  1377و 1378
در مسابقات ليگ ايران عبارتند از:
 -1سايپا يك -فجر شهيدسپاسي 5
 -2سپاهان  -4شهرداري تبريز 3
 -3ابومسلم  -6صنعت نفت آبادان 2
 -4ابومسلم  -4شهرداري تبريز 3
 -5چوكاي تالش يك -استقالل 6
 -6سايپا  -4استقالل 3

