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ماجرای سقوط استقالل به دسته  3و بــــــــ
برگزاری لیگ  16تیمه در دو گروه!
لیگ آزادگان  ،1371بصورت 16تیم در 2گروه هش��ت تیمی برگزار می شد.نحوه لیگ به این صورت بود که دو تیم اول هر گروه
به مرحله نیمه نهائی می رفتند.تیمهای هش��تم هر گروه به دسته پائین تر سقوط می کردند و تیمهای ششم و هفتم هر گروه هم
بصورت ضربدری با هم بازی کرده و برنده های آنان در لیگ سال آینده ماندنی شده و بازنده ها به لیگ پائین تر می رفتند .اما یک
تصمیم دیگر هم گرفته ش��د که نمایندگان هر استان در لیگ کشوری با قهرمانان لیگ داخلی آن استان مسابقاتی را موسوم به
س��وپر جام برگزار می کردند تا تیمهائی که در سوپرجام مجوز الزم را می گرفتند ،نمایندگان آن استان در لیگ بعدی می شدند.
(این شامل تیمهای قهرمان و نایب قهرمان لیگ نمی شد)
***********************************
درخشش تراکتورسازی با پدیده های فوتبال تبریز
آبی پوش��ان با دکتر بیژن ذوالفقارنس��ب فصل ناموفقی را پش��ت سر گذاش��ته بودند و شانس صدرنش��ینی در گروه خود را به
تراکتورس��ازی واگذار کرده بودند .نماینده تبریز با س��تارگانی چون کریم باقری ،س��یروس دین محمدی ،غالمحس��ین دین
محمدی ،حسین خطیبی ،علیرضا نیک مهر ،احد شیخ الری و مربیگری واسیلی گوجا بازی هایی درخشان انجام داد و در لیگی
که دو گروهه برگزار می شد راهی نیمه نهایی شد.
***********************************

یکی از اتفاقات جالبی که بیش��تر از دو دهه قبل در فوتبال ایران
رخ داد و تک��رار آن نیز بعید به نظر می رس��د ،ماجرای س��قوط
استقالل تهران به دس��ته  3لیگ آزادگان و بازگشت این تیم به
دسته اول پس از گذشته تنها یک سال است! در حالی که در این
اتفاق منحصر به فرد کمتر کس��ی متوجه شده که چرا استقاللی
ها به دس��ته دوم س��قوط نکردند و چرا بعد از بازگشت از دسته
سوم به جای بازی در دس��ته  ،2مستقیم راهی دسته اول شدند!
حتی با گذشت حدود ربع قرن از این اتفاقات ،حضور آبی پوشان
در دس��ته سوم سوژه مناس��بی است برای کس��انی که با آبی ها
کری خوانی دارند .با هم مروری داریم بر اتفاقات سال  71فوتبال
ایران و تبعات آن .فدراسیون در تالش بود که لیگی سراسری به
شکلی استاندارد برگزار کند و به همین بهانه مرتبا شکل لیگ و
تعداد تیمها و سهمیه استان ها را تغییر می داد .این گونه بود که
لیگ سال  71آغاز شد...
شماره  - 2200سـال چـهل وهفتــم 30 -مرداد 1396
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کار غیرممکن استقالل مقابل کشاورز
تیم کشاورز نیز در گروه دوم بود و آبی ها در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی در دیداری فینال گونه مقابل کشاورز به میدان
رفتند .در این بازی آبی پوش��ان باید حداقل  4گل به کش��اورز می زدند تا عنوان دومی گروه را از کشاورز گرفته و به مرحله نیمه
نهایی صعود کنند .کاری مش��کل و تا ح��دی غیر ممکن .زیرا آبی ها در بازی رفت هم نتیجه ای بهتر از تس��اوی بدون گل مقابل
کشاورز کسب نکرده بودند.
بیژن ذوالفقار نس��ب سرمربی اس��تقالل این نفرات را برگزیده بود .احمدرضا عابدزاده ،صادق ورمزیار ،مسعود غفوریهای اصل،
فرشاد فالحت زاده و شاهین بیانی(کاپیتان) ،عادل حردانی ،محمود صالح آبادی ،امیرفرهاد یعقوبی ،کامیار کاردار ،عبدالصمد
مرفاوی و عباس سرخاب.
در دقیقه  33جمش��ید ش��اه محمدی گل اول بازی را برای کشاورز به ثمر رس��اند تا در ادامه ،گروهی عمده از  20هزار تماشاگر
حاضر در ورزش��گاه علیه دروازه بان ابی ها شعار س��ر دهند .در نیمه دوم مهدی پاش��ازاده به جای امیرفرهاد یعقوبی و میر شاد
ماج��دی به جای کامیار کاردار در ترکیب اس��تقالل قرار گرفت .گل دقیقه  63مرفاوی آبی ه��ا را اندکی امیدوار کرد .پس از آن
محمد آئینه چی از دقیقه  75بجای فرش��اد فالحت زاده به میدان آمد .اما تغییری در نتیجه رخ نداد و با تس��اوی( )1-1استقالل
از صعود به نیمه نهایی بازماند.

