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یک لیگ بسیار طوالنی
لیگ  74در بهمن ماه سال  1374تمام شده بود و حاال لیگ  75در تیرماه  76تمام می شد یعنی پس از  16ماه
از پایان لیگ قبلی! اما چرا این لیگ تا این اندازه طول کشید؟ یکی از بهانه های موجود ،حضور ایران در رقابت
ه��ای دور اول انتخابی جام جهانی ب��ود .دلیلی که البته منطقی نمی نمود .ولی در روزگار ریاس��ت داریوش
مصطفوی بر فدراس��یون فوتبال ،ایران تا رنکینگ  127فیفا سقوط کرده بود و به همین دلیل برای برگزاری
مس��ابقاتی به ظاهر ساده مقابل تیمهایی چون عمان ،س��ری النکا و نپال هم لیگ تعطیل می شد و بازیکنان
راهی اردو و مس��ابقات تدارکاتی می شدند .البته داریوش مصطفوی رییس وقت فدراسیون عالقه خاصی به
لیگ منطقه ای داش��ت و معتقد بود که با توجه به وس��عت ایران ،برگزاری لیگ در یک دسته عاقالنه نیست.
نباید فراموش کرد که عالوه بر تمام وقفه ها ،فدراسیون از برگزاری تورنمنت های مختلف در حین برگزاری
لیگ نیز استقبال می کرد .مثال جام سرداران شهید با حضور نمایندگانی از ایران ،جمهوری آذربایجان و..در
بهار  76برگزار ش��د؛ روزهایی که می شد لیگ را برگزار کرد اما لیگ تعطیل شده بود! چنین مساله ای در آن
ایام طبیعی بود....
شروع لیگ  76قبل از پایان لیگ !75
از عجایب روزگار این بود که لیگ  76در همان روز آغاز ش��ده بود و ساعاتی بعد قرار بود آخرین مسابقه لیگ
 75برگزار ش��ود! به این ترتیب بازیهای لیگ  76-77از روز  20تیر آغاز شد و در شرایطی که این بازیها لحظه
به لحظه به پایان خود نزدیک تر می شدند ،تماشاگران در استادیوم آزادی بیشتر و بیشتر می گشتند .آن هم
برای دیداری که تاثیر چندانی در جدول نداش��ت .پرسپولیس قهرمان شده بود و استقالل هم در صورت برد
در دربی پنجم می شد و در صورت باخت مقام ششم را از آن خود می کرد.
استفاده از بازیکنان جدید در لیگی که هنوز تمام نشده!
باز هم اتفاقات عجیب قرار بود ادامه پیدا کند .به دو تیم اس��تقالل و پرس��ولیس اجازه داده شد از خریدهای
جدید خود در دربی اس��تفاده کنند .به این ترتیب پرسپولیس از محسن رنجبران استفاده کرد و استقالل از
فرهاد مجیدی .به این ترتیب با احتساب تعویض ها در آن روز دو تیم با نفرات زیر به میدان رفتند:
پرس��پولیس :احمد رضا عابدزاده ،محمد علی پیروانی ،محسن رنجبران ،مهدی مهدوی کیا ،بهروز رهبری
فرد ،یحیی گل محمدی (مهدیهاشمی نس��ب) ،اسماعیل حاللی ،رضا شاهرودی ،فرشاد پیوس (کاپیتان

ـ ادمون��د بزیک ـ بهنام طاه��رزاده) ،مهرداد میناوند (مجید نامجو مطلق) ،حس��ین عب��دی مربی :حمید
درخشان
اس��تقالل :بهزاد غالمپور ،رضا حس��نزاده ،محمد خرمگاه ،محمد رضا مهرانپور ،مهدی پاش��ازاده ،فرهاد
مجیدی (امین راستی) ،محمد تقوی ،عبدالصمد مرفاوی ،صادق ورمزیار (کاپیتان) ،علیرضا اکبرپور (علی
اکبریان) ،محسن گروسی (ادموند اختر) مربی :ناصر حجازی انتخاب خبرنگاران برای مصاحبه
قبل از آغاز دربی خبرنگار دنیای ورزش نزد ناصر حجازی رفت اما حجازی که عادت داش��ت فقط با نش��ریه
های آبی مصاحبه کند ،حاضر به مصاحبه نش��د و در توجیه عمل خود گفت :برایم فرقی ندارد که از کجا آمده
اید .من هر چه می گویم روزنامه ها هر چه دوس��ت دارند می نویس��ند و به خاطر همین ،مصاحبه نمی کنم!
نشریه دنیای ورزش هم در تحلیل این حرکت آرزو کرد که نتایج استقالل بهبود یابد تا شاید برخورد حجازی
با خبرنگاران بهتر شود.
تغییر شماره بازیکن در میانه مسابقه!
برای این که خداحافظی پیوس حالت رومانتیکی پیدا کند ،قرار ش��ده بود پیوس پیراهن شماره  17خود را
به جانش��ین خود بدهد؛ آن هم در میان مسابقه .به این ترتیب جانش��ین پیوس با شماره  20وارد میدان می

ش��د و بعد از دقایقی ش��ماره  17به تن می کرد! اتفاقی که در یک مسابقه رسمی باورنکردنی به نظر می رسد.
س��رانجام جمال الشریف داور سوری که کامال توجیه شده بود س��وت آغاز بازی را به صدا درآورد .اندکی بعد
زمان خداحافظی پیوس فرا رس��ید .آخرین ضربه پیوس در فوتبال ،یک ضربه کاشته بود که توسط غالمپور
مهار ش��د .پس از آن دقایقی بازی متوقف ش��د .پیوس دور افتخار زد و پیراهن خود را به مهدوی کیا داد .این
خداحافظ��ی آنقدر خاطره انگیز بود که مهدوی کیا پیش از خداحافظی اش آرزو کرده بود روزی مثل پیوس
از فوتبال برود .نکته جالب این بود که تعویض پیوس به حس��اب آورده نشد تا پرسولیس در یک مسابقه کامال
رسمی از  4بازیکن تعویضی استفاده کرده باشد!
برد قاطع پرسپولیس در دربی
در دربی پرسپولیس با سه گل اس��تقالل را در هم کوبید تا پیوس با خاطره ای خوش از دنیای بازیگری برود.
گلهای دربی  43توسط ادموند بزیک( دقیقه  ،)30مهدی مهدوی کیا (دقیقه  ) 71و بهنام طاهر زاده( دقیقه
 )87به ثمر رس��ید .ضمن این که محمد نوری بازیکن استقالل نیز از میدان اخراج شد تا هفته نامه استقالل
جوان پس از بازی تیتر بزند :جمال الشریف  3استقالل صفر!
تبعات ماجرای  20تیر
هر چند لیگ تمام ش��ده بود اما فرصتی برای بدنس��ازی و ری��کاوری تیم ها نبود چون لیگ آغاز ش��ده بود.
اندکی بعد مس��ابقات مقدماتی جام جهانی آغاز ش��د و بازیهای پرس��پولیس که اکثر چهره های اصلی اش
ملی پوش بودند به تعویق افتاد .پس از آن که مقدماتی جام جهانی در آذرماه تمام ش��د فدراس��یون تصمیم
گرفت پرسپولیس را وارد لیگ کند .اما تحت هیچ شرایطی نمی شد این همه مسابقه را برگزار کرد .سرانجام
فدراسیون پرس��پولس را از لیگ کنار گذاشت تا این لیگ با  16تیم آغاز و با  15تیم پایان یابد .وقتی هم برای
برگزاری جام حذفی نبود .چنین شد که فدراس��یون اعالم کرد تیم دوم لیگ به جای قهرمان جام حذفی به
رقابت های جام در جام آسیا راه خواهد یافت! در این میان هرگز معلوم نشد تکلیف تیمهایی که بازیکنانشان
در برابر پرسپولیس مصدوم یا محروم شده اند چه خواهد شد و چه کسی این ضررها را جبران خواهد کرد؟!
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