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 ۵برد خاطرهانگیز استقالل در دربی

 ۵برد خاطرهانگیز پرسپولیس در دربی

هتتریک میکنه یا پاس میده؟

آی بدو آی بدو!

شیش هیچ ،چهار دو یا ایمون زاید؟ کدام دربی برای طرفداران پرسپولیس خاطره انگیزتر بوده است؟ هر برد در دربی ،خاطرهای ماندگار برای هواداران
خواهد بود اما بعضی بازیها ،برای همیشه در یادها میمانند .زمانی که یک تیم بعد از مدتها در دربی پیروز میشود یا در بازی بزرگ فوتبال ایران،
نتیجهای تاریخی کسب میکند.

کامبک در فینال ،گل قربانی یا آی بدو؟ کدام دربی برای طرفداران استقالل خاطره انگیزتر بوده است؟ هر برد در دربی ،خاطرهای ماندگار برای هواداران
خواهد بود اما بعضی بازیها ،برای همیشه در یادها میمانند .زمانی که یک تیم بعد از مدتها در دربی پیروز میشود یا در بازی بزرگ فوتبال ایران،
نتیجهای تاریخی کسب میکند.

پرسپولیس
نسبت به
استقالل،
صاحب
پرگلترین
یهای
پیروز 
دربیهستند
پرسپولیس نسبت به استقالل ،بردهای کمتری در دربی داشته اما در طرف
مقابل ،آنها صاحب پر گلترین پیروزیهای دربی هستند .فقط  ۳بازی در دربی
ایران ،یک تیم توانسته تعداد گلهایش از عدد  ۳عبور کند و هر سه بار هم،
پرسپولیس موفق به این کار شده است .مرور  ۵پیروزی خاطره انگیز پرسپولیس در
دربی ،انتخاب بهترین برد در این مسابقه را برای هواداران این تیم سخت میکند.
پرسپولیس  ۱-۴استقالل  ۱۵ /بهمن ۱۳۵۰
به گزارش وب سایت نود،پس از گذشت  ۶مسابقه از اولین دربی تهران ،پرسپولیس
هنوز بردی در این مسابقه نداشت .پرسپولیس در دیدارهای دوستانه ،لیگ تهران
و سوپرجام تهران استقالل را نمیبرد تا اینکه دو تیم ،در لیگ سراسری ایران روبه
روی هم قرار گرفتند .بازی رفت در شرایطی که  ۱-۱مساوی بود به خاطر اعتراض
پرسپولیسیها به اخراج دو بازیکنشان نیمه تمام ماند و کمیته انضباطی رای به شکست
 ۰-۳سرخپوشان داد .در دربی برگشت ،پرسپولیسیها انتقام سختی گرفتند و  ۱-۴پیروز
شدند .اولین برد پرسپولیس در دربی تهران ،با اقتدار و زدن  ۴گل به دست آمد.
پرسپولیس  ۰-۶استقالل  ۱۶ /شهریور ۱۳۵۲
مهمترین برد پرسپولیس در دربی تهران ،که بعدها به «شیشتایی» معروف
شد .در بازی رفت نخستین دوره جام تخت جمشید ،پرسپولیس با درخشش
همایون بهزادی در کنار کالنی و ایرانپاک ،توانست  ۶گل به استقالل بزند و
یک طرفهترین نتیجه تاریخ دربی را ثبت کند .بهزادی اولین بازیکنی بود که در
دربی تهران هتتریک کرد و تا قبل از ورود راجرز به ایران پیش از مسابقه ،تیم
را تمرین میداد .عملکرد استقالل در این بازی ،آنقدر بد بود که رایکوف دقیقه
 ۶۴دروازهبان تیم یعنی منصور رشیدی را بیرون بکشد و ناصر حجازی را به
زمین بفرستد تا نتیجه پرگلتر نشود .با این حال ،بهزادی در دقایق باقیمانده
دو گل هم به حجازی زد تا پرسپولیسیها ،نتیجهای بی سابقه تا امروز به
دست آورند.

پرسپولیس  ۰-۱استقالل  ۲۷ /مهر ۱۳۷۵
پرسپولیس  ۱۰بازی برای شکست استقالل در دربی تهران منتظر ماند .با توجه
به اینکه بعضی سالها دربی برگزار نشد ،این انتظار روی تقویم به  ۸سال رسید.
در این مدت آنها دو بار هم بردهایشان مقابل استقالل را از دست دادند که
مهمترین آن ،تساوی  ۲-۲و به جنجال کشیدن مسابقه و محرومیت چندین بازیکن
در سال  ۷۳بود .سال  ۷۵هم پرسپولیس تا دقایق پایانی در کسب پیروزی ناکام
بود و بازی در دقایق پایانی مساوی دنبال میشد اما ادموند بزیک ،در دقیقه ۸۷
توانست گل پیروزی را بزند و این طلسم طوالنی را بشکند.
پرسپولیس  ۲-۳استقالل  ۱۳ /بهمن ۱۳۹۰
طرفدارای پرسپولیس سالهای سختی را در دربی تهران با دایی و استیلی گذراندند.
این تیم لیگ دهم ،رفت و برگشت با دایی باخت و لیگ یازدهم ،با استیلی بازی رفت
لیگ و جام حذفی را واگذار کرد .بازی برگشت لیگ یازدهم ،دنیزلی روی نیمکت
پرسپولیس نشست اما این تیم تا دقیقه  ،۸۲دو گل خورده بود و با اخراج اوالدی یک
بازیکن هم کمتر داشت .در این دقایق ،ایمون زاید خرید تازه و ناشناخته پرسپولیس
که نیمه دوم به زمین رفته بود دو گل پیاپی زد و بازی را مساوی کرد .در دقایق تلف
شده ،او توانست گل سوم را بزند و قهرمان پرسپولیسیها در دربی تهران شود.
پرسپولیس  ۲-۴استقالل  ۲۷ /فروردین ۱۳۹۵
لیگ پانزدهم ،برای اولین بار ،دربی بر سر صدرنشینی لیگ برتر بود و برنده،
در باالترین جایگاه جدول قرار میگرفت .پرسپولیس با نمایشی طوفانی ،از همان
دقیقه پنجم جلو افتاد و در بیشتر دقایق بازی ،حداقل دو گل با حریف فاصله
داشت .آنها با وجود از دست دادن یک پنالتی ۴ ،گل به استقالل زدند و مهدی
طارمی با دو گل و یک پاس گل ،بیشترین نقش را در پیروزی تاریخی پرسپولیس
بازی کرد .بعد از حدود  ۴۳سال ،دربی تهران با رد و بدل شدن  ۶گل به پایان رسید
و این بار هم برنده ،سرخپوشان بودند.

استقالل در
دربی بردهای
پرتعدادی
داشته و صاحب
اولینها هم بوده
است
استقالل در دربی بردهای پرتعدادی داشته و صاحب اولینها هم بوده است.
آنها اولین دربی در لیگ سراسری پس از انقالب را بردند و در پرتماشاگرترین
دربی تاریخ هم پیروز شدند .چند بار هم در آستانه عبور پرسپولیس از رکورد
شکست ناپذیریشان جلوی آنها را گرفتند .با این حال  ۵بازی بین همه بردها
برای استقاللیها پرخاطرهتر بوده است.
استقالل  ۱-۲پرسپولیس  ۴ /خرداد ۱۳۶۹
به گزارش وب سایت نود،انقالب و بعد از آن هم جنگ تحمیلی ،برای سالها
لیگ سراسری ایران را تعطیل کرد و سال  ،۱۳۶۸اولین دوره لیگ سراسری ایران
پس از انقالب با نام لیگ قدس برگزار شد .در بازی فینال ،قهرمان دو گروه لیگ
روبه روی هم قرار گرفتند.
پرسپولیس با گل نادر میراحمدیان ،نیمه اول را برد اما نیمه دوم ،استقالل
با سانترهای قلعهنویی برای سرخاب و مرفاوی به بازی برگشت و  ۱-۲پیروز
شد .استقاللیها با این برد پس از  ۱۵سال ،قهرمان لیگ سراسری ایران
شدند.
استقالل  ۲-۳پرسپولیس  ۷ /اسفند ۱۳۸۳
دومین سال حضور قلعهنویی در استقالل به عنوان مربی؛ آنها در جدول
پایینتر از پرسپولیس بودند و برای نزدیک شدن به آنها نیاز به پیروزی در
دربی داشتند .استقالل گل اول را توسط عنایتی زد اما با دو گل از شیث رضایی
و سهراب انتظاری عقب افتاد .دو گلی که اولی مشکوک به خطا و دومی آفساید
بود .آنها تا دقیقه  ۸۴بازی را باخته بودند اما با گل فکری به بازی برگشتند و با
گل دقیقه  ۹۳قربانی پیروز شدند .این بازی ،خاطرهانگیزترین کامبک استقالل
در تاریخ دربی است.
استقالل  ۰-۱پرسپولیس  ۲۳ /مهر ۱۳۸۹
استقالل در نیمه اول ،بهتر از پرسپولیس بازی کرد و نیمه دوم پرسپولیس

برانکو :اول استقالل بعد السد ،قشنگتر از این نیست
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :نزدیکی دیدار مقابل السد باعث
نمی شود مقابل استقالل مصلحت اندیشی کنیم ،به همین خاطر مانند
تمامی دیدارها نمایشی هجومی از خود نشان خواهیم داد.
به گزارش ایرنا« ،برانکو ایوانکوویچ» دیروز در نشست خبری پیش از بازی
شهرآورد  88در جمع خبرنگاران گفت :به خوبی به اهمیت این بازی واقفیم
و میدانیم هواداران انتظارات زیادی دارند ،اما با وجود همه این مسائل
خوشحالم عضوی از این مسابقه خواهم بود.
وی افرود :خوشحالم که در جایی قرار داریم که با استقالل بازی میکنیم
و چند روز بعد در نیمه نهایی لیگ قهرمانان به مصاف السد خواهیم رفت.
در مدتی که در ایران هستم با استقالل شهرآوردهای زیبایی برگزار کردیم و
قطعا در این بازی هم به دنبال یک بازی خوب خواهیم بود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد :باید از فضای خوبی که برای تیم
ایجاد شده از هواداران تشکر کنم و امیدوارم هواداران استقالل هم در کنار
هواداران ما نمایش زیبایی را اجرا کنند.
سرمربی کروات تیم پرسپولیس ادامه داد :خوشبختانه تمام بازیکنانم
با انگیزه زیاد در تمرینات حاضر شدهاند و تنها بازیکنی که به مسابقه
استقالل نمیرسد محسن ربیعخواه است.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :همیشه دوست دارم برنده بازیها
باشم و مطمئن باشید تا زمانی که سرمربی پرسپولیس هستم در تمامی
مسابقات خود برای برد به میدان خواهیم رفت .ما برای هواداران فوتبال
بازی می کنیم و می دانیم آنها با برد ما بسیار خوشحال می شوند.
وی در خصوص اینکه دیدار استقالل مهم تر است یا بازی برابر السد در
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،اظهار داشت :در حال حاضر بازی
با استقالل برای ما از هر مسابقهای مهم تر است و بعد از آن به بازی با
السد فکر خواهیم کرد.

وی افزود :هیچ ترسی از مسابقات پیش رو ندارم
و ثابت کردم با همین بازیکنان هم میتوانیم
بهترین نتایج را کسب کنیم .شاهد بودید با
همین پتانسیل توانستیم به جمع چهار تیم
برتر آسیا برویم ،به همین خاطر به تیمی که در
اختیار دارم افتخار می کنم.سرمربی سرخپوشان
پایتخت در ادامه گفت :مهم ترین نکتهای که در
پرسپولیس وجود دارد این است که هیچگاه بازیکنانم
از تالش دست نکشیدند و همیشه با قلب خود را برای پرسپولیس جنگیدند.
وی در خصوص اینکه در نظرسنجی ها شانس برد پرسپولیس بیشتر
از استقالل است ،افزود :از این مساله اطالع دارم و مطمئن باشید ما هم
دلمان می خواهد برنده این مسابقه باشیم .استقالل در  2بازی اخیر خود
عملکرد بسیار درخشانی داشت و به آنها تبریک می گویم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :هرگز هیچکس نمی تواند برنده
شهرآورد را پیش بینی کند و این مسابقه اصال قابل پیش بینی نیست.
وی افزود :از اینکه بازیکنانم کم مصدوم می شوند بسیار خوشحالم و
اگر مصدومیتی هم بوده به خاطر ضربات حریف پیش آمده است .دلیل
اصلی این اتفاق آماده سازی خوب بازیکنان است و همانطور که متوجه
شدید بازیکنان من فشار را خیلی خوب تحمل می کنند و این را در دیدار با
الدحیل می توانستید مشاهده کنید.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :شهرآوررد بازی است که می تواند
سرنوشت تیم ها را تغییر دهد و مطمئن باشید استقالل برای پیروزی به
میدان میآید و انگیزه آنها با دیدار های قبل قابل قیاس نیست.
وی افزود :استقالل تیم بسیار خوبی است که  7بازیکن ملی پوش دارد در
حالی که ما در تیم ملی ایران فقط یک ملی پوش داریم.

تیم مسلط بازی بود .با این حال ،بازی تا دقیقه  ۹۱بدون گل مساوی دنبال
میشد و به نظر میرسید بعد از  ۹بازی ،استقاللیها همچنان باید برای پیروزی
در دربی منتظر بمانند .استارت انفجاری مجیدی و پاس دقیق جباری در دقایق
پایانی اما ،بازی را به نفع استقالل تمام کرد .دربی ای که شروع بردهای پیاپی
تیم مظلومی مقابل پرسپولیس بود .استقالل در آن فصل رفت و برگشت
پرسپولیس دایی را برد و فصل بعد با پرسپولیس استیلی هم این روند را ادامه
داد.
استقالل  ۰-۳پرسپولیس  ۱۸ /آذر ۱۳۹۰
پس از سه پیروزی در لیگ و یک تساوی در تورنمنت دوستانه والیت،
استقالل در جام حذفی روبه روی پرسپولیس قرار گرفت.
بازی در وقت معمول ،بدون گل تمام شد اما استقاللیها در وقت اضافه
نمایشی رویایی داشتند .نیمه اول ،جباری استقالل را دو گل جلو انداخت
و نیمه دوم ،اسماعیل شریفات گل سوم را زد .استقالل بعد از  ۳۴سال ،با
اختالف سه گل در دربی پیروز شد و چهارمین برد پیاپیشان را در دربیهای
رسمی به دست آمد.
استقالل  ۲-۳پرسپولیس  ۲۴ /بهمن ۱۳۹۵
پرسپولیس با  ۱۰بازی بدون باخت در دربی ،به رکورد استقالل رسیده بود
و در صورتی که استقالل این بار هم موفق به شکست آنها نمیشد ،از این
رکورد عبور میکرد.
تیم برانکو صدرنشین لیگ و قهرمان احتمالی مسابقات محسوب میشد و
استقاللیها ،تازه اوج گرفته بودند .با گل دقیقه  ۵پرسپولیس ،به نظر میرسید
برد جدیدی منتظر آنهاست اما استقالل بازگشت فوق العادهای داشت و در
نیمه اول  ۳گل به بیرانوند زد تا قدرتمندترین پرسپولیس ادوار لیگ را شکست
دهد.

شفر :شجاعانه بازی میکنیم
سرمربی آبی پوشان پایتخت گفت :استقالل در
 2بازی گذشته خود کیفیت باالیی به نمایش
گذاشته و مطمئن باشید شانس ما برای پیروزی
در شهرآورد اصال کم نیست.
به گزارش ایرنا« ،وینفرد شفر» دیروز در
نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس با
بیان این مطلب افزود :قبل از اینکه بخواهم در
خصوص بازی صحبت کنم باید بگویم شب گذشته
(سهشنبه) میهمانی بسیار خوبی از سوی باشگاه برگزار شد و همه مسئوالن
و بازیکنان و به خصوص پیشکسوتان حضور داشتند.
وی ادامه داد :از اینکه باشگاه من بازیکنان بزرگ و قدیمی خود را فراموش
نکردهاند ،بسیار خوشحالم و افتخار میکنم عضوی از این تیم بزرگ و ریشه
دار هستم.
وی تصریح کرد :در خصوص شهرآورد باید بگویم این بازی بسیار
فوقالعاده است و من این بازی بسیار بزرگ را به شدت دوست دارم .در
شهرآوردهای بزرگی به عنوان مربی و بازیکن بازی کردم و تجربه خوبی از
این مسابقه دارم.
شفر ادامه داد :تیم خود را از لحاظ روحی و تاکتیکی آماده کردیم تا
بتوانند در شهرآورد موفق باشند .شاید برخی بازیکنان ما سابقه چنین
مسابقه مهمی را نداشته باشند اما سعی کردیم آنها را آماده این دیدار کنیم.
وی با بیان اینکه بازی پرسپولیس را آنالیز کردهایم و به خوبی کارهای
تاکتیکی و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داده ایم ،افزود :پرسپولیس در
مقابل الدحیل در کار فشار بسیار عملکرد قوی داشت و آنها در سطح باالیی
جنگیدند و این نشان از کیفیت حریف ما دارد.
شفر افزود :شهرآورد همیشه یک هیجان بزرگ با خود به همراه دارد

و در کنار بازیکنان ،هواداران هم انگیزه زیادی برای شروع مسابقه دارند.
امیدوارم مانند بازی سال گذشته همه چیز در آرامش کامل برگزار شود و از
هواداران میخواهم به داور بازی احترام زیادی بگذارند.
وی در خصوص اینکه باشگاه استقالل با حضور بیشتر هواداران خود در
شهرآورد مخالفت کرده و خواهان تقسیم مساوی ظرفیت ورزشگاه شده
است ادامه داد :بهترین تصمیم در این خصوص گرفته شد و این شهرآورد
متعلق به هواداران دو تیم است.
شفر افزود :بعد از دیدار با السد در خصوص کارت زرد اول روزبه چشمی
با او صحبت کردیم .روزبه چشمی بازیکن بسیار خوبی است که در هر
شرایطی آماده کمک به استقالل است.
سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران در خصوص ناهماهنگی بازیکنان خود
گفت :چرا میگویید که تیم من از نظر هماهنگی دچار مشکل است؟ برای
آخرین بار در خصوص گذشته صحبت می کنم ،نیمی از تیم من در پایان
فصل جدا شدند و بازیکنان جدید آمدند.
وی تصریح کرد :سال گذشته تیم خوبی ساختم و امسال هم قطعا نیاز به
زمان دارم تا بتوانم تیم خوبی را بسازم .مطمئن باشید این تیم به زودی آماده
خواهد شد و به کیفیت سال گذشته خود خواهد رسید.
وی در پاسخ جالب خود در مورد اینکه برانکو گفته است ترکیب استقالل
را میداند ،گفت :من سه روز با برانکو در شانگهای بودم و او را انسان بسیار
خوبی دیدم.
سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران در رابطه با اینکه انتظار هواداران
پیروزی در شهرآورد است ،تصریح کرد :هوادار هر تیمی باید در
خصوص برد تیم محبوب خود صحبت کند .این بازی بزرگترین شهرآورد
آسیا است و باید بدانید حتی از تلویزیون آلمان در این رابطه با من
تماس گرفتند.

گزارش فرانس فوتبال از چهره شدن سامان قدوس از سوئد و ایران تا فرانسه
نشریه فرانس فوتبال در گزارشی به روند پیشرفت سامان قدوس پرداخت که
اکنون در تیم آمیان بازی میکند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فرانس فوتبال ،سامان قدوس بازیکن ایرانی که
در این فصل در تیم آمیان بازی میکند با نمایش خوب خود توانسته مورد توجه
رسانههای فرانسوی قرار گیرد.
نشریه معتبر فرانس فوتبال به پیشینه این بازیکن و نحوه ورودش به فوتبال
و دوران سختی که در این راه داشته است پرداخت .سامان قدوس در سوئد
شرایط سختی داشت .مدتی بیکاری و در ادامه شغل فروش تلفن باعث شده
بود تا کار برای این بازیکن در سوئد سخت باشد تا این که در نهایت فوتبال خود

را جدی گرفت و توانست مراحل پیشرفت را در این کشور طی کند.
پوشیدن پیراهن سوئد و در ادامه ایران
قدوس قبل از این که پیراهن تیم ملی ایران را به تن کند ،پیراهن تیم سوئد
را نیز به تن کرد .پسر یک عمده فروش و کارمند شرکت نفت که پدرش به
خاطر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تصمیم به مهاجرت گرفت .او در دو بازی
دوستانه برابر توگو و اسلواکی توسط یان اندرسون به تیم ملی سوئد دعوت شد
و بازی کرد.او در بازی برابر اسلواکی اولین گل خود را به ثمر رساند .در ادامه
او درخواست کارلوس کیروش برای بازی در تیم ملی ایران را قبول کرد .در آن
مقطع فیفا بازیهای دوستانه را مالک قرار نداد و بازیکنی که فقط در بازیهای

دوستانه بازی کرده است میتوانستند برای تیم ملی دیگری بازی کنند.
سومین انتقال گران لیگ سوئد
سامان قدوس بعد از دو سال حضور در اوسترشوندز و عملکردی شایسته
تصمیم به رفتن از این تیم گرفت .او با چهار میلیون یورو از اوسترشوندز به تیم
آمیان پیوست تا سومین انتقال گران از لیگ سوئد باشد .الکساندر ایساک با
 ۹میلیون یورو که به دورتموند رفت و زالتان ایبراهیموویچ که با  ۸میلیون یورو
به آژاکس رفت دو بازیکنی هستند که جلوتر از قدوس قرار دارند .او تا اینجا
در آمیان موفق بوده است و توانسته دو گل برای تیمش به ثمر برساند و اولین
ایرانی باشد که در این لیگ بازی میکند و موفق به گلزنی میشود.

