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 پیش گفتار

بلکھ  ،است یک رویداد ورزشی نھ تنھافوتبال جام جھانی 

 مختلف ابعادنمایان گر  ،بھ عنوان پدیده ای فراگیر

ت بھ نم. این تورنبشر می باشد ..اجتماعی، فرھنگی و 

از ملیت ھا و ستارگان و است، مثابھ جشنواره ای 

 دوستی ،کھ با ھدف رویارویی سالم ،استعداد ھای آنھا

منطقی بھ اگر چھ میان ملل شکل گرفتھ است.  و تندرستی

، دنیای امروزسریع با توجھ بھ تحوالت نظر می رسد کھ 

اما این ورزش  ،حال و ھوای سابق را نداردفوتبال گویا 

استعداد، رقابت و نیازھای  ازحاصل ریشھ ی ژرفی کھ 

برای خیل فوتبال دوستان و افرادی  ،اردفطری انسان د

 مشاھدهرا در مستطیل سبز لحظات یگانھ ای صحنھ ھا و کھ 

آنطور کھ  و استمتفاوت ھمواره کرده اند،  تجربھیا 

کھ  مادامی از سابقھ و ماھیت این ورزش بر می آید،

روی زمین گام بر دارد، فوتبال محبوب ترین بر  انسان

در اینجا تاریخ مختصری  ورزش برای ھمیشھ خواھد بود.

و  انسھا سال بر گرفتھ ازفوتبال  از جام ھای جھانی

تقدیم عالقھ مندان ، این پدیدهبھ  عالقھ ی مفرط نگارنده

 این رشتھ ی ورزشی و بھ طور خاص جام جھانی، می گردد.
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، فوتبال ١٩٠٤پس از تاسیس فدراسیون بین المللی فوتبال در سال 

نوین خارج از زادگاه خود انگلستان، در میان ملل مختلف بھ 

پیشرفت ھای فزاینده ای دست یافت. در آن زمان حضور آماتور 

یداد بین المللی این تنھا رو ،المپیک بازی ھای فوتبال در

بود، اما بھ تدریج با حرفھ ای شدن بازیکنان و ورزشی رشتھ 

ی یدرخشان تیم ھا عناوین و بازی ھایشرایط حاکم بر فوتبال و 

برگزاری  لزوم رفتھ رفتھ حرفھ ای نظیر اروگوئھ در المپیک،

 .شد بھ فوتبال آشکار  رویدادی حرفھ ای در میان ملل عالقھ مند

بھ ریاست فدراسیون فوتبال  ١٩١٩در سال  "ژول ریمھ"انتخاب 

، این فرصت را برای وی فراھم کرد تا طرح خود در مورد  فرانسھ

 پیگیریپس از سال ھا  را اعالم کند.برپایی مسابقات جام جھانی 

در زوریخ مقر فیفا، انجام  ١٩٢٨امبر سال در ھشتم سپتسرانجام 

این رقابت ھا بھ صورت چھار سال یکبار مورد موافقت قرار 

 کیلوگرم ٣٫٨با وزن  این رقابت ھاسانتیمتری  ٣٥جام گرفت. 

 ١٩٧٠طراحی شد و تا سال  ،"آبل الفور"توسط یک فرانسوی بھ نام 

  بر دستان ستارگان فوتبال درخشید.
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 ١٩٣٠جام جھانی 

 ١٣ولین دوره ی مسابقات جام جھانی فوتبال با شرکت ا

دوری بھ دلیل  .، برگزار شداروگوئھ تیم بھ میزبانی

تنھا چھار کشور اروپایی قادر بھ شرکت در این  مسافت،

اولین گل تاریخ جام ھای جھانی توسط  رقابت ھا شدند.

این بازی فرانسوی در دیدار افتتاحیھ  "لوسین لورن"

بھ ثمر  بین فرانسھ و مکزیک، ،١٩٣٠ژوالی  ١٣در  ھا

بھ سود خود  یکرسید. این بازی را فرانسھ چھار بھ 

 آرژانتیندر نیمھ نھایی رقابت ھا تیم ھای  .تمام کرد

بر تیم ھای ایاالت  ١بر ٦و اروگوئھ با نتایج مشابھ 

متحده و یوگسالوی فائق آمدند و راھی مرحلھ پایانی 

این رقابت ھا تیم ملی اروگوئھ  دیدار نھاییدر  شدند.

نود حدود در ورزشگاه "سنتناریو" و در حضور  ،ی میزبان

 بلژیکی با شکست "ژان النژنوس"ھزار تماشاگر و قضاوت 

بھ مقام قھرمانی دست یافت.  ،آرژانتیندو  بر چھار

برای اروگوئھ  "کاسترو"و  "اریارتھ"، "چیا"، "دورادو"

گلزنی  آرژانتین برای و "استابیلھ"  "پیوسیلی"و 

اروگوئھ نشان داد کھ قھرمانی این  بدین ترتیب کردند.

اتفاقی  ١٩٢٨و  ١٩٢٤تیم در دو المپیک پیاپی در سالھای 

در اولین دوره ی بازی    رده بندینبوده است. دیدار 

متحده ی  ھا برگزار نشد ، جایی کھ تیم ھای ایاالت

در این رقابت ھا  امریکا و یوگسالوی قرار داشتند.

 گل بھ ثمر رسید.  ٧٠بازی انجام گرفت و  ١٨مجموعا 
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ی  "گیلرمو استابیلھ"بھترین گلزن این رقابت ھا 

گل این عنوان را بھ خود اختصاص  ٨ی بود کھ با آرژانتین

 داد. 

 

 

 ١٩٣٠فینال جام جھانی دیدار نمایی از 
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 ١٩٣٤جام جھانی 

در دومین دوره این  ،میزبانی ایتالیای دوران موسولینی

خوشایند نمی نمود، لیکن نشانھ  رقابت ھا اگر چھ چندان

 ی توجھ قدرت ھا ی سیاسی دنیا بھ پدیده ی جام جھانی

فوتبال در ھمان بدو شکل گیری آن بود. مشاھده تیم ملی 

تیم  ایتالیا با سالم فاشیستی و بحث داوری بھ نفع

بازی ھا   از موارد قابل توجھ در این دوره ،میزبان

ایتالیا با  زی ھادر دیدار نیمھ نھایی این بابودند. 

یک گل بر تیم ملی اتریش فائق آمد و چکسلواکی با 

 در دیدار پایانیرا پشت سر گذاشت.  آلمان ١بر  ٣نتیجھ 

تیم ملی ایتالیا در ورزشگاه ناسیونال فاشیست پارتی 

انگیزه ی فراوان خود و با پیروزی سخت و  شھر رم با

مقام قھرمانی رسید.  بھ ،نزدیک دو بر یک بر چکسلواکی

گل اول را برای چک ھا بھ ثمر رساند اما  "پاک"

نھایتا  ه وگل تساوی را بھ ثمر رساند "ریموندو اورسی"

بھ پیروزی رسید.  "آنجلو شیافیو"ایتالیا با گل 

ی دروازبان نامی تیم مل "ریکاردو زامورا"

. بازیکنان مشھوری بھترین گلر مسابقات بود  اسپانیا

 جوزپھ"، "جیووانی فراری"، "ویو پیوالسیل"مانند 

از اعضای  "مونتی لوئیز"اینترمیالن و  کاپیتان "مئازا

این  نخستین قھرمانیمطرح تیم ملی ایتالیا در خلق 

با نتیجھ  آلمان   در تاریخ جام ھای جھانی بودند. تیم

این  اتریش را شکست داد و بھ مقام سوم رسید. ٢بر  ٣ی 
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ھا از ستاره ھای اتریشی در تیم  آلماندر حالی بود کھ 

از  "کونن"از ایتالیا،  "شیافیو".بردند  خود بھره می

جام بھ از چکسلواکی بھترین گلزنان  "نژدلی"و  آلمان

 گل زده بودند. ٤با  طور مشترک،

 

 

 ١٩٣۴جھانی  تیم ملی ایتالیا فاتح جام
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 ١٩٣٨جام جھانی 

فرانسھ میزبان بازی ھا بود. قھرمانی مجدد ایتالیا 

 شایستگی ،تری بھ دست آمداین بار با قاطعیت بیش کھ

رساند. ایتالیا در  این تیم را بھ اثباتستاره ھای 

با گل ھای  ١بر  ٢با نتیجھ ی مرحلھ ی نیمھ نھایی 

بر تیم از روی نقطھ ی پنالتی،  "مئازا"و  "کوالسی"

بر یک  ٥چیره شد و مجارستان با پیروزی سرسخت برزیل 

در فینال در  بھ دیدار نھایی قدم گذاشت. ،سوئد مقابل

مجارستان را ایتالیا،  ،استادیوم کلمبوس شھر پاریس

چھار بر دو شکست داد و بھ مقام قھرمانی دست یافت. 

ھرکدام دو گل برای ایتالیا بھ ثمر  "کوالسی"و  "پیوال"

گلزنان مجارستان   "ساروسی"و  "تیکوش"رساندند و 

مربی این تیم ھمراه با بسیاری  "پوزو ویتوریو"بودند. 

م جا از بازیکنان دیگر برای دومین بار پیاپی بھ فتح

، اما با  نائل آمدندژول ریمھ (فرشتھ ی زرین بال) 

نھا برای رویای آ ١٩٣٩شروع جنگ دوم جھانی در سال 

 .ھرگز محقق نشد ،سومین قھرمانی و فتح ھمیشگی جام

الماس "ستاره ی برزیلی ملقب بھ  "لئونیداس داسیلوا"

 گل عنوان بھترین گلزن را بدست آورد. ٨با  "سیاه
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 ١٩٣٨ایتالیا فاتح جام جھانی تیم ملی 
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 ١٩٥٠جام جھانی 

جنگ جھانی دوم اوضاع سیاسی دنیا بھ کلی تغییر  پس از

 آلمانفاشیستی و  کرده بود و دیگر خبری از ایتالیا ی

 ،نازی نبود. انگلیس بھ عنوان بنیان گذار فوتبال نوین

غیبت  بھارجح می دانست،  ،افیف قوانین خود را برکھ 

جایی دور از  ،برزیل د.خود در جام جھانی پایان دا

چھارمین  یمیزبان جھانی، جنگ اثرات بر جای مانده از

 .را بھ عھده گرفت ١٩٥٠در سال  ،دوره ی رقابت ھا

بھ صورت دوره ای برگزار  بازی ھا این مرحلھ ی نھایی

 در بازی نھایی شد و مراحل حذفی و فینال در کار نبود.

در   "زی زینھو"و  "آدمیر"مانند  ستاره ھای برزیل

کھ بھ منظور ھمین رقابت  ،سای ماراکاناورزشگاه غول آ

ھزار تماشاگر مشتاق،  ٢٠٠در حضور بیش از  ،ساختھ شد ھا

در حالی کھ بھ یک تساوی  ،عالرغم سعی بسیار و شایستگی

ی جام  دوره بازی را بھ قھرمان اولین ،نیاز داشتند

 "و "چیافینو"کردند.  واگذار ،یعنی اروگوئھجھانی 

در حالی کھ برزیل  ،برای اروگوئھ گلزنی کردند "گیگا

غاز آپیش افتاده بود. بدین ترتیب  "فریکا"با گل 

در تاریخ جام ھای جھانی  کننده ی برزیل درخشش خیره

آدمیر دی "بھ تاخیر افتاد. بھترین گلزن بازی ھا 

 .گل بود ٩برزیلی با   "مونزیس
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، بازی را ھزار تماشاچی در کشور خود ٢٠٠در حضور  ١٩٥٠برزیل در فینال جام جھانی 

 کرد.بھ اروگوئھ واگذار 
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 ١٩٥٤جام جھانی 

تیم در چھار  ١٦ میزبان این رقابت ھا کشور سوئیس بود.

این گروه برگزار کننده ی این دوره از رقابت ھا بودند.

 آخرین حضور ژول ریمھ در سمت ریاست فیفا بود.

با ستارگانی نظیر  ،دنیا پرقدرت ترین تیممجارستان 

لقب  کھ"پوشکاش"، "ژیبور"، "ھیده کوتی" و "کوچیس" 

در با شکست ناپذیری  جادوگران را دریافت کرده بودند،

، مدعی اول قھرمانی در این رقابت سال چھار بازی طی ٢٥

 ١٩٥٣این تیم در بازیھای تدارکاتی در سال ھا بود. 

خود برابر انگلیس  ١بر  ٧ و ٣بر  ٦پیروی ھای   با 

. با شروع جام جھانی این تیم در گروه خود فریدشگفتی آ

م شکست و در مرحلھ ی بعد در ھ ٣بر  ٨غربی را  آلمان

از  مد.م برزیل نیز فائق آبر تی ٢بر  ٤ یجھبا نت

اتریش  ٥بر  ٧پیروزی  ،نتایج جالب توجھ این رقابت ھا

گل در یک بازی را بھ  ١٢مقابل سوئیس بود، کھ رکورد 

تیم ملی مجارستان با  ،در دور نیمھ نھایی ثبت رساند.

غربی با  آلماناروگوئھ را شکست داد و  ٢بر  ٤نتیجھ 

سرانجام در فینال  بر اتریش غلبھ کرد. ١بر  ٦نتیجھ ی 

غربی روبرو شد.  آلمانرستان بار دیگر با رقابت ھا مجا

کاپیتان مجارھا عالرغم مصدومیت، اولین گل  "پوشکاش"

بھ ثمر رساند. مجارستان  بازی را با شلیک پای چپ خود

دو بر صفر پیش افتاد و قھرمانی  "ژیبور"با گل 

شرایط بازی رفتھ رفتھ . اما تقریبا مسلم شدمجارستان 
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ن بازیکنان مجارستان زیر بارش بارا ،بکلی تغییر کرد

زینی بازیکن در حین مدام مصدوم می شدند و حق جایگ

بھ این ترتیب  ،وجود نداشت ،ن زمانبازی نیز در آ

با گلھای ، مدهآاز شرایط بوجود  استفادهھا با  آلمان

بازی را بھ تساوی کشانده و سرانجام  "ران"و  "مورلوک"

از  "فریتز والتر"روی پاس  "ھلموت ران"با گل 

مجارستان پیش افتادند. کوشش مجارستان برای بازگشت 

بھ بازی در ده دقیقھ ی پایانی نتیجھ ای نداشت، گل 

یم نیز فساید اعالم شد وحمالت بسیار این تآشکاش دوم پو

ھا پیروز شدند تا  آلمانبھ نتیجھ نرسید و نھایتا 

ی خود را در عرصھ آلمان خاص یبرای اولین بار روحیھ 

معرض نمایش گذارند. روحیھ ای کھ سالھا ھ ب ی فوتبال

نسبتا کم تکنیک   فوتبالیست ھای  نزدکارھای ناممکن را 

سپ "ور کن ساخت. پس از این پیروزی حیرت آممی، آلمان

شھرت یافت.  "روباه برن"غربی بھ  آلمانمربی  "ھربرگر

تاریخ  خوب   یکی از تیم ھایظھور این قھرمانی پایگذار 

در مجارستان تیم  ١٩٥٦ل . با انقالب سادھا نیز بوآلمان

 این تیما از ھم پاشید و پوشکاش کاپیتان ھ نبی نظیر آ

ئال او بھ ر بھ اسپانیا رفت و تابع این کشور شد.

در عرصھ ی ملی خاتمھ یش مادرید پیوست تا موفقیت ھا

آلفردو دی "کنار  در وییافتھ و موفقیت ھای باشگاھی 

غاز شود. آو دیگران  "جنتو"،  "دی دی"،  "ستفانوا

 اتریش بھ مقام سوم و اروگوئھ بھ مقام چھارم رسید.

بازی بھ ثمر رسید، کھ  ٢٦گل در  ١٤٠ در این رقابت ھا
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جام میانگین گل بی نظیری برای ھر بازی  را در تاریخ 

پوشکاش بھترین بازیکن  بھ جا نھاد.  ھای جھانی

مجارستانی نیز با  "ساندور کوچیس"و  بودرقابتھا 

 یازده گل آقای گل رقابت ھا نام گرفت. 

 

 

 ١٩۵۴فینال جام جھانی  –پوشکاش و والتر 

 

 

 ١٩۵۴فرنس پوشکاش بھترین بازیکن جام جھانی 
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  ١٩٥٨جام جھانی 

کشور سوئد در شمال اروپا، می توانست مکان خوبی برای 

برای نخستین بار  بازی ھای تابستانی جام جھانی باشد.

پوشش تلویزیونی قرار گرفت. تیم ھای خوب زیر بازی ھا 

مدافع  آلمانی در این رقابت ھا حضور داشتند. بسیار

قابل عنوان قھرمانی تیم خوبی داشت ، میزبان صاحب تیم 

سود نیز البتھ بھ خوبی از میزبانی خود  وبود  قبولی

 "ریموند کوپا"می برد. فرانسھ بھ لطف درخشش کم نظیر 

کھ با ثبت سیزده  "ژوست فونتن" و گلزن افسانھ ای خود

گل رکورد گلزنی در یک جام جھانی را در اختیار دارد، 

تا نیمھ نھایی پیش رفت. برزیل با ستاره ھا ی جوان و 

غیر قابل پیش بینی را برای  یناشناختھ ی خود شرایط

سایر تیم ھا فراھم کرده بود. ایتالیا بھ جام جھانی 

در سن ھفده سالگی  ستاره ی نوظھور برزیل "پلھ"نرسید. 

او گل پیروزی سرنوشت ساز  ،غاز کردآدرخشش خود را 

برزیل مقابل ولز را بھ ثمر رسانده و با سھ گل خود 

در دیدار نیمھ نھایی مقابل فرانسھ، برزیل را بھ سمت 

بھ سود  ٢بر  ٥ھ ی این بازی با نتیجقھرمانی پیش برد.

بھ ھمراه "واوا" دو گلزن  "دی دی"برزیل تمام شد، 

دیگر برزیل بودند، در حالی کھ دو گل فرانسھ توسط 

تیم ملی برزیل در  فونتن و "پیانتونی" بھ ثمر رسید.

 "واوا"قرار داشت.  "دی دی"میانھ ی میدان تحت رھبری 

و  "نیلتون"،  "گارینشا"گلزن قھار این تیم بود و 
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دروازبان  "ارگیلم "، "ماریو زاگالو"سانتوز ،  "جلما"

بودند. برزیل بھ  سایر ستاره ھای این تیم "زیتو"، 

تیم تاریخ  ترین مقتدرلطف درخشش این ستارگان در قالب 

مقابل  ١بر  ٣سوئد با پیروزی . فوتبال خود قرار گرفت

سرانجام در  آلمان خود را بھ فینال بازی ھا رساند.

 ٢بر  ٥نتیجھ ی مقتدرانھ با  دیدار پایانی، برزیل

و بھ اولین عنوان قھرمانی خود میزبان را شکست داد 

دست یافت. دو گل از واوا ، دو گل از در جام جھانی 

را با سیستم  "وینست فئوال"پلھ و یک گل از زاگالو تیم 

ی رساند. گلھای سوئد توسط زبھ پیرو ،خود ٤-٢-٤تھاجمی 

فرانسھ  .ندبثمر رسید "سیمونسن"آلن و  "لیدھولم"لویی 

مقابل آلمان غربی بھ مقام سوم  ٣بر  ٦با پیروزی 

گل بازی ھا ژوست فونتن با سیزده گل آقای  اکتفا کرد.

.بود

 

بھ ثمر رساندن یکی از زیباترین پھ لھ با  -١٩٥٨ جام جھانی نمایی از دیدار فینال

 سالگی پشت سر گذاشت. ١٧تورنمنتی رویایی را در سن  گل ھای تاریخ جامھا،
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نشستھ از چپ: گارینشا، دی دی، پھ لھ،  -١٩٥٨تیم ملی فوتبال برزیل فاتح جام جھانی 

 بودند. ٥٨واوا و زاگالو، موثر ترین بازیکنان برزیل و جام جھانی 
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 ١٩٦٢جام جھانی 

. گرفت کشور شیلی میزبانی رقابت ھا را بھ عھده

 "لفردو دی استفانوآ"حضوراسپانیا در صدد بود تا با 

این کشور، ھمانند  در تیم ملی "فرنس پوشکاش"و 

پیاپی  یحضورشان در باشگاه رئال مادرید و قھرمانی ھا

اما ، بھ موفقیت دست یابد، در جام باشگاھھای اروپا

دی استفانو بھ دلیل مشاجره با مدیر تیم در ھیچیک از 

حضور نیافت و حضور فرنس پوشکاش نیز بھ تنھایی بازی ھا 

برای این تیم ثمری نداشت. اسپانیا در برابر برزیل و 

چکسلواکی در گروه خود شکست را پذیرا شد و با دو شکست 

 گفت. یوگسالوی با پشت سر و یک پیروزی جام را ترک

و چکسلواکی  وارد نیمھ نھایی شد آلمانگذاشتن 

سالوی رویارویی چکسلواکی و یوگ، مجارستان را حذف کرد

ن دوران در مرحلھ ی نیمھ دو غول ھمیشھ مدعی فوتبال آ

نھایی بھ پیروزی سھ بر یک چک ھا انجامید و چکسلواکی 

برای دومین بار فینالیست جام جھانی شد. برزیل بازھم 

بھ مقام  ،خود کنان خالقبا تکیھ بر توانایی ھای بازی

مھاجم راست  -ھافبک  "نشامنھ گاری"قھرمانی دست یافت. 

برزیل درخشش خیره کننده ای داشت. پس از  ٧شماره ی 

 ،مصدومیت پلھ در اوایل جام و در بازی مقابل چکسلواکی

جانشین او شد.  "آماریلدو"ستاره ی دیگری بھ نام 

برزیل با داشتن فوجی از ستارگان کمبود پلھ را احساس 

 ٢بر  ٤شا گاریندو گل از واوا و دو گل نکرد و با 
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میزبان مدعی رقابتھا را در نیمھ نھایی پشت سر گذاشت. 

با دو گل بر یک انگلیس را  ٣برزیل در مرحلھ ی قبلی 

رویارویی شکست داده بود. گارینشا و یک گل از واوا 

ھی بھ تساوی مجدد برزیل و چکسلواکی کھ در مرحلھ ی گرو

در ورزشگاه ناسیونال شھر ، بدون گل رسیده بودند

گرفت و روی سھ پاس گل از گارینشا طی    سانتیاگو صورت

ماریلدو، زیتو و واوا بھ گل آ ،حرکات نفوذی اش

یوزف " این تیمھا توسط ستاره  رسیدند. تک گل چک

بی اثر بود. شیلی با پیروزی یک بر صفر بر  "ماسوپوست

گارینشا (برزیل)، یوگسالوی بھ مقام سوم دست یافت. 

ایوانوف (شوروی)، سانچز (شیلی)، یرکویچ (یوگسالوی)، 

واوا(برزیل) و فلورین آلبرت (مجارستان)، بھ طو مشترک 

با چھار گل بھترین گلزنان این دوره از رقابت ھا 

 گارینشای برزیلی بود. این جامبھترین بازیکن بودند. 

  

 

برزیل ایفا  پیاپی بیشترین نقش را در دو قھرمانی ،گارینشا ھافبک راست طالیی برزیل

 .کرد
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 ١٩٦٦جام جھانی 

در کشور انگلیس برگزار شد. قبل از  ١٩٦٦جام جھانی 

ن بھ سرقت ت ھا جام ژول ریمھ در محل نمایش آشروع رقاب

پیدا آن را سگی بھ نام "پیکل"  یک ھفتھ بعد امارفت، 

بار دیگر  ١٩٨٣این جام در سال  ھرچند سرانجام .کرد

برای ھمیشھ  ،در کشور فاتح ھمیشگی آن یعنی برزیل

 ناپدید شد.

 

 

 پیکل سگی کھ جام مفقود را پیدا کرد. - ١٩٦٦

 

با دو شکست از تیم  ،برزیل قھرمان دو دوره ی گذشتھ

ھای مجارستان و پرتقال از جام کنار رفت، در این 

رقابت ھا کره شمالی با پیروزی یک بر صفر بر ایتالیا 

موجب ی را رقم زد و با گل "پارک دو ایک" شگفتی بزرگ

. اما این" طوفان زرد" در برابر پنالتی حذف این تیم شد

بھ شکست پنج بر سھ تن داد و پرتقال  "اوزه بیو"ھای 
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نگلیس بر امرحلھ ی نیمھ نھایی شد. پیروزی  وارد

غربی و شوروی  آلمانبا جنجال ھمراه بود و  آرژانتین

با پیروزی بر اروگوئھ و مجارستان وارد مرحلھ ی نیمھ 

بابی "نھایی شدند. در این مرحلھ انگلیس با دو گل 

از روی نقطھ ی یو تک گل اوزه ب در برابر "چارلتون

پای بھ دیدار نھایی مد و بر پرتقال فائق آپنالتی، 

لئو "غربی نیز با ھمین نتیجھ یاران  آلمان. گذاشت

یعنی شوروی را شکست داد. سرانجام در فینال  "یاشین

بازی ھا در استادیوم ومبلی شھر لندن و در حضور نودو 

در یکی از دیدنی ترین فینال ھای تاریخ  ،پنج ھزار نفر

انگلیس با پیروزی چھار بر دو مقابل جام ھای جھانی، 

غربی بھ مقام قھرمانی دست یافت. تنھا ھت تریک  آلمان

تاریخ فینال ھای جام جھانی توسط "جف ھرست" مھاجم 

پس از  ؛بر انگیزی صورت گرفت شبھھانگلیسی بھ شکل 

، ٢بر  ٢ا نتیجھ ی تساوی پایان بازی در وقت قانونی ب

 "لن بالآ"روی پاس در وقت ھای اضافی ضربھ ی جف ھرست 

دروازه    خورد کرد و روی خطبر آلمانبھ تیر دروازه ی 

 یمد، مشورت داور با کمک خود منجر بھ اعالم گلآفرود 

با شلیک سر ضرب در مشکوک شد، اما ھرست گل دیگری را 

تا بازی با اختالف آخرین لحظھ ی مسابقھ بثمر رساند 

دو گل بھ نفع انگلیس بھ پایان رسد. انگلیس با ارائھ 

و بازیکنانی  "لف رمزیآ"توسط مربی خود  ٤-٣-٣سیستم 

جف "، "چارلتون (روبرت) بابی"، "بابی مور"نظیر 

 آلمانبر  "گوردون بنکس"و گلر خود  "لن بالآ"، "ھرست
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، "شنلینگر"، "اوه زیلر"ن نظیر آغربی و ستارگان 

پیروز شد، در حالیکھ  "بکن بائر"و  "اوورات"

در دیدار رده  تیمی بسیار شایستھ بود.نیز    آلمان

بندی پرتغال با نتیجھ ی دو بر یک از سد شوروی گذشت 

 گل کھ چھار ٩و بھ مقام سوم اکتفا کرد. اوزه بیو با 

تای آن از روی نقطھ ی پنالتی بھ ثمر رسید، مقتدرانھ 

 ت ھا شد.رقابآقای گل این 

 

 

 الیزابت بھ بابی مور کاپیتان انگلیس اھدای جام توسط ملکھ

 

 مصاف بابی چارلتون و فرانس بکن بائر در میانھ ی میدان - ١٩٦٦فینال 
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 ١٩٧٠جام جھانی 

خرین آ جھانی وکشور مکزیک میزبان نھمین دوره ی جام 

. برزیل، ایتالیا قھرمان میزبان کاپ ژول ریمھ بود

غربی و انگلیس مدافع عنوان قھرمانی از  آلماناروپا، 

مدعیان فتح جام بودند. دیدار برزیل مقابل انگلیس از 

گرچھ با ، کھ مھم ترین بازی ھای این رقابت ھا بود

 ،ھنرنمایی "گوردون بنکس" دروازبان انگلیس ھمراه بود

 نفع برزیل خاتمھ یافت. بھ  تک گل "جرزینھو"ا اما ب

 

 

معروف شد. برزیل  "سیو قرن"واکنش گوردون بنکس گلر انگلیس روی ضربھ ی پلھ، کھ بھ 

  ١٩٧٠انگلیس  –

 

جام از توجھ خاصی برخوردار بازی ھای برزیل در این 

"، "توستائو"، پلھحضور ستارگانی نظیر " بودند،

 ،در این رقابت ھان"، "ریوه لینو" "جرزینھو"، "جرسو

این تیم را بیش از ھمھ ی تیم ھا شایستھ ی عنوان 
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کھ با ) ٢پرو -٤قھرمانی نشان می داد. دیدار (برزیل

 آلمان، نبرد (درخشش توستائو و ریوه لینو ھمراه بود 

ایی و دیدار نفس گیر ) در یک چھارم نھ٢انگلیس -٣غربی

) در نیمھ نھایی از بھترین ٣غربی آلمان -٤(ایتالیا

در دیدار یک  بازی ھای این دوره از رقابت ھا بودند.

چھارم نھایی آلمان غربی و انگلیس، در ابتدا انگلیس 

 "ائربکن ب" با دو گل پیش افتاد، اما آلمان با گل ھای

و در وقت ھای اضافی با گل  بھ بازی بازگشت "زیلر"و 

بھ پیروزی رسید. از وقایع این بازی می  "گرد مولر"

توان بھ مصدومت کتف بکن بائر و تعویض بحث برانگیز 

جلو  ١بر  ٢ بابی چارلتون در حالی کھ انگلیس بازی را

 بود، نام برد.

 

 

 ١٩٧٠آلمان و انگلیس  –اوه زیلر و بابی مور 

 

در دیدار نیمھ نھایی ایتالیا و آلمان غربی، در ابتدا 

پیش افتاد، اما گل  "بونین سنا"ایتالیا با گل 

در آخرین لحظات بازی کار را بھ وقت ھای  "شنلینگر"
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گرد مولر آلمان را  ،اضافی کشاند. در وقت ھای اضافی

اما سھ دقیقھ بعد بورگنیش گل تساوی را  ،پیش انداخت

 "لویجی ریوا"برای ایتالیا بھ ثمر رساند. در ادامھ 

گل سوم ایتالیا را نیز وارد دروازه ی آلمان نمود، 

اما گرد مولر روی پاس اوه زیلر مجددا بازی را بھ 

گل چھارم و برتری  "جیانی ریورا"تساوی کشاند، نھایتا 

بھ ثمر رساند و ایتالیا  ١١١ایتالیا را در دقیقھ ی 

 سال مجددا بھ فینال جام جھانی رفت. ٣٢پس از 

 

 

 ١٩٧٠با کتف آسیب دیده در نیمھ نھایی جام  بائر فرانس بکن

 

نا" با گل "بونین سچھ  در فینال رقابت ھا ایتالیا گر

اما  ،بازی را در پایان نیمھ ی اول بھ تساوی کشاند

در نیمھ ی دوم کامال مقھور برزیل شد تا طالیی پوشان 

جام ژول ریمھ و فاتح ھمیشگی  برندهبرای سومین بار 

 "لبرتوآکارلوس "ن شوند. پلھ، جرسون، جرزینھو و آ

درخشش ستارگان خود  با آلمانبرای برزیل گلزنی کردند. 
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بھ اضافھ ی یک گلزن  ١٩٦٦با استخوان بندی تیم سال 

مولر" کھ در این  (گرد) عیار بھ نام "گرھاردتمام 

رقابت ھا ده گل بھ ثمر رساند، بھ مقام سوم قناعت کرد 

و اروگوئھ چھارم شد. پدیده ی این رقابت ھا تیم پرو 

بود کھ با ستارگانش نظیر "کوبیاس" مقابل برزیل بازی 

 خوبی را بھ نمایش گذاشت.

 

 

ضربھ سری استادانھ، روی پاس زیبای ریوه را با  ١٩٧٠پھ لھ اولین گل بازی فینال 

 لینو، بھ ثمر می رساند.
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 ١٩٧٤جام جھانی 

حدود  یبا وزنجام جدید رقابت ھا موسوم بھ جام فیفا 

سط "سیلویو تو ، کیلوگرم ساختھ شده از طال و مرمر سبز ٥

جایگزین "جام ژول ریمھ" گردید  ،گازانیگا"ی ایتالیایی

غربی، تیم ھا  آلمانتا با شروع رقابت ھا در کشور 

قرار بر این شد ن بھ رقابت بپردازند. آبرای تصاحب 

فاتح این جام برای مدت چھار سال آن را بھ خانھ کھ 

گرداند و  ا شروع جام جھانی بعد آن را بازبرده و ب

 از آن را بھ رسم یادبود دریافت  اندودی نسخھ ی بدلی طال

در مرحلھ  ،میزبان غربی آلمانکند. با شروع رقابت ھا، 

شکست  تک گل "اسپارواشر"شرقی با  آلماننخست در برابر 

خورد تا شروعی ناامید کننده را داشتھ باشد. لھستان 

از تیم ھای خوب این رقابت ھا بود کھ با ستارگانی 

ھ خوبی تا مرحلھ و "ژارماخ" ب "التو"" ، نظیر "دینا

ی آلمانتک گل گرد مولر  بااما  ،مدآنیمھ نھایی پیش 

 از حضور در فینال بازماند.

 

 

 ١٩٧۴تیم شایستھ ی لھستان 
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بر صفر مقابل  ٤بر یک و  ٤با پیروزی ھای پر گل ھلند 

خود را بعنوان قدرت جدیدی در  بلغارستان و آرژانتین

 مسابقات جام جھانی مطرح نمود.

 

 

دروازه ی آرژانتین را با ظرافت  ،یوھان کرویف کاپیتان خوش تکنیک نارنجی پوشان

 .خاصی می گشاید

 

با پیروزی مقابل برزیل در مرحلھ نیمھ  نارنجی پوشان

" کاپیتان خود یوھان کرویف" دو گل زیبا ازنھایی و با 

بھ بازی  این تیم، و "یوھان نیسکنز" پنالتی زن قھار

. درخشش ھلند در این دوره از رقابت ندفینال راه یافت

بود کھ شانس اول  بھ شکلیھا با مربی گری "رنوس میشل" 

بھ شمار می ی این دوره از رقابت ھا و مسلم قھرمان

 Total. شیوه تھاجمی و روان فوتبال ھلند کھ بھ "رفت

Football شھرت یافت بر پایھ ی بازیکنانی ھمچون "

برگن"، "سوربیر"، "ویم یانسن"، "رودی کرول"، "ریس 

ری ھان"، "فان ھاناگم"، "جانی رپ"، "یوھان آ"
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و تیم نیسکنز"، "یوھان کرویف" و "رابی رنسن برینک" 

شکل گرفت. ھلندی ھا اقتدار باشگاھی آژاکس آمستردام، 

غربی نشان  آلمانخود را با شروع بازی فینال مقابل 

ھلند بازیکنان بازی توسط داور،  آغازدادند. با سوت 

پاس کھ بھ خطای "برتی فوکس"  پانزدهو بدل کردن  با رد

روی یوھان کرویف منجر شد، صاحب ضربھ ی  انآلمع مداف

ھا حتی فرصت لمس توپ  آلمانبدون آنکھ  پنالتی شدند و 

پنالتی یوھان نیسکنز بھ برتری  را پیدا کنند، با ضربھ

 دست یافتند.

 

 

حرکت نفوذی کرویف در خط دفاع آلمان، موجب اعالم پنالتی توسط داور، در نخستین 

 لحظات بازی می شود.

 

گل توسط ھلند  انبھ و پرچیز گواه یک برتری یک جھمھ 

بود. ھلند کھ تصور می کرد با این گل بازی آسانی را 

بھ یکباره در سایھ ی سنگین  ،در پیش رو خواھد داشت

میزبان  و تجربھ ی سبک بازی و روحیھ ی تسلیم ناپذیر
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از غفلت ستارگان ھلند  ژرمن ھا قرار گرفت. ،بازی ھا

سود جستند و با تمام تالش خود بازی را بدست گرفتند. 

گل تساوی بازی با پنالتی پل برایتنر و سپس گل دوم 

روی چرخش گرد مولر کھ با غفلت دروازبان و  آلمان

را پیش انداخت. در  این تیم ،مدافعان ھلند ھمراه بود

گز ھر ،نیمھ ی دوم بازیکنان عصبی و معترض ھلند

نتوانستند بازی را جبران کنند و عنوان قھرمانی رقابت 

غربی مزد  آلمانغربی واگذار کردند.  آلمانھا را بھ 

تالش مستمر خود را در سھ جام جھانی اخیر گرفت و با 

" رانس بکن بائرفستارگانی ھمچون "گرد مولر"، "

رینر (کاپیتان)، "ولفگانگ اورات"، "سپ مایر"، "

با مربی کھنھ کار خود  بونھوف"، "پل برایتنر" و ..

"ھلموت شون" فاتح جام جھانی شد. یوھان کرویف بھترین 

لھستان با پیروزی یک بر  بازیکن رقابت ھا شناختھ شد.

با گل التو ، صفر مقابل شاگردان ماریو زاگالو (برزیل)

گل بھترین  ٧ی لھستانی با  "التو"بھ مقام سوم رسید. 

 گلزن رقابت ھا بود.

 

 ، کرویف، بکن بائر و سپ مایر١٩٧٤نمایی از دیدار فینال جام جھانی 
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  ١٩٧٨جام جھانی 

. برگزیده شد میزبانی رقابت ھابھ  آرژانتینکشور 

غربی و لھستان بھ تساوی  آلماندیدار افتتاحیھ بین 

صفر انجامید. تیم ملی ایران برای اولین بار و  -صفر 

سیا و ر بعنوان تنھا نماینده ی قاره ی آبا اقتدا

، ھدایت پای بھ رقابت ھای جام جھانی نھاد ،اقیانوسیھ

عھده داشت. ایران در این تیم را "ھشمت مھاجرانی" بھ 

گرفت و در اولین بازی خود در برابر  گروه دشواری قرار

تیمی کھ نایب قھرمان جام بود و این عنوان را مجددا 

با نتیجھ ی سھ بر صفر  ،ھلند ملی تکرار کرد، یعنی تیم

شکست خورد، در حالیکھ دو گل از سھ گل ھلند از روی 

. بھ ثمر رسید "رابی رنسن برینک"توسط  ،پنالتی نقطھ ی

سخت اسکاتلند  ایران در مقابل تیم سر ،در بازی دوم

، در حالیکھ گل اسکاتلند دست یافتیک  بھ تساوی یک بر

توسط مدافع ما بھ ثمر رسید. در این بازی "ایرج دانایی 

ای جھانی را بھ ثمر فرد" اولین گل ایران در جام ھ

دو  سھ بردر ادامھ تیم اسکاتلند با نتیجھ ی  .رساند

. ایران ، تا شگفتی آفرین باشدتیم ھلند را شکست داد

خر خود با نتیجھ ی چھار بریک مغلوب پرو شد، آدر بازی 

نجر بھ م ،بازیکنان ما بی تجربگیدر حالیکھ باز ھم 

و کوبیالس بازیکن  گردیددو پنالتی برای تیم پرو 

نھا را وارد دروازه کرد. تک گل این پرو آ سرشناس

ن روشن" بھ ثمر رساند. در واقع بی تجربگی دیدار را "حس
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و اھدای مکرر پنالتی بھ تیم ھای حریف، شانس درخشش 

و ایران  از میان بردتیم ایران در این رقابت ھا را 

عالرغم سوابق بسیار خوب در بازی ھای تدارکاتی خود کھ 

بود  آرژانتیننمونھ اش تساوی یک بر یک مقابل تیم ملی 

ستی در فوتبال آسیا از جام جھانی و چندین سال بی شک

کنار رفت. نفرات ایران را در این دوره از رقابتھا 

"علی  حجازی"، صردروازبان "نا بازیکنانی نظیر

نظری"، حسن "قاسمپور"،  ابراھیم پروین"(کاپیتان)،"

"حسین فرکی"، "حسین کازرانی"، "محمد صادقی"، "حسن 

تشکیل می  و.. و "غفور جھانی"عبدالھی""نصرا.، روشن"

 دادند .

 

 

 ١٩٧٨ھلند  –نمایی از دیدار ایران 

 

"جعفر نامدار" بھ عنوان اولین داور وسط ایرانی در 

این رقابت ھا قضاوت کرد. از نتایج سایر گروه ھا می 
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توان بھ تساوی صفر بر صفر ژرمن ھا با تونس اشاره 

کرد. لھستان تیم خوبی داشت و کماکان با حضور ستارگان 

دیدی اما ستاره ی ج ،خود "ژارماخ" و "دینا" می درخشید

ھا اضافھ شده بود.  نبھ نام "بونیک" نیز بھ جمع آ

غربی مدافع عنوان قھرمانی گرچھ فروغ گذشتھ را  آلمان

نداشت و از حضور بکن بائر و گرد مولر در این تیم 

با درخشش بر صفر  ٦خبری نبود، اما با یک پیروزی 

"کارل ھاینس رومنیگھ"  آلمانظھور فوتبال نو ستاره ی 

بھ ادامھ ی رقابت ھا امیدوار شد.  ،مقابل مکزیک

بھ سختی در پی  آرژانتینھ ویده ال" رئیس جمھور "خورخ

ن کسب نتیجھ کشورش در این رقابت ھا و انحراف اذھا

با تک گل  آرژانتینکشور بود. این  اوضاععمومی از 

شکست خورد، اما ا مقابل ایتالیتگا" ھ "روبرتو ب

سھ این تیم را بھ مرحلھ پیروزی دو بر یک مقابل فران

، دیداری کھ در آن "میشل پالتینی" جوان، ی بعد فرستاد

اولین گل خود در رقابت ھای جام جھانی را برای فرانسھ 

اما در بازی کھ "پائولو روسی" برای  بھ ثمر رساند.

ازی را بھ فرانسھ باھمین نتیجھ بایتالیا گلزنی کرد، 

 آلمانو جام را ترک گفت. صعود  نمودذار ایتالیا واگ

بھ مرحلھ ی بعد با تساوی صفر بر صفر مقابل ایتالیا 

و ھمچنین تساوی دو بر دو با ھلند ھمراه بود. در این 

جام مرحلھ ی دوم بھ صورت گروھی برگزار شد و عمال 

مرحلھ ی نیمھ نھایی وجود نداشت، بھ این ترتیب کھ تیم 

ھای اول ھر گروه بھ فینال و تیم ھای دوم ھر گروه بھ 
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پیروزی دو بر یک ھلند بر  بانیمھ نھایی می رسیدند. 

ایتالیا کھ در یک بازی بسیار زیبا صورت گرفت، این 

راه دور توسط "رابی  تیم راھی فینال شد. دو شلیک از

 سنگربان ری ھان" باعث شد تا ایتالیا و" و "آزبرانت

ز بازی رده بندی فراتر "دینوزوف" پا ان آ سرشناس

غربی کھ نیاز بھ یک تساوی برای صعود  آلماننگذارند. 

بھ مرحلھ ی رده بندی داشت با درخشش "کرانکل" ستاره 

بازی را سھ بر دو واگذار کرد و حذف شد،  ،ی اتریشی ھا

ھا دروازه  آلماندیداری کھ "برتی فوکس" کاپیتان  در

یگر مرحلھ ی دوم این در گروه د ی تیم خود را باز کرد.

ھر  ،با برزیل بسیار نزدیک بود آرژانتینجام، رقابت 

رو بھ  دو تیم لھستان را شکست دادند و در بازی رو در

با پرو  آنھا در واقع بازی ؛تساوی بدون گل دست یافتند

مشخص کننده تیم فینالیست بود. برزیل با پیروزی سھ 

قاطعانھ یاران کوبیالس را شکست داد. اما  ،بر صفر

عمال جواز صعود  ،با شکست شش بر صفر این تیم آرژانتین

ورد. در بازی کھ بوی تبانی آدیدار نھایی را بدست    بھ

"رامون  ی االصل پروآرژانتیندروازبان ، می داد

در مضان اتھام قرار داشت. بھ ھر حال این  کوئیروکا"

د بودند کھ بھ بازی نھایی راه و ھلن آرژانتیندو تیم 

یافتند. در دیدار رده بندی برزیل دو بر یک شاگردان 

م سوم را شکست داد و بھ مقا (ایتالیا) "انزو بیرزوت"

 رسید. 
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 ١٩٧٨ایتالیا؛  –نمایی از دیدار رده بندی برزیل 

 

ماریو "ابتدا با گل  آرژانتیندر دیدار نھایی نیز 

جلو افتاد اما "پرتویلت" ھلندی بازی را بھ  "کمپس

تیر   خرین لحظات بازی "جانی رپ" آتساوی کشاند. در 

اما نھایتا  ،وردآرا بھ لرزه در آرژانتیندروازه ی 

با گلھای  آرژانتینبازی بھ وقت اضافی کشیده شد و 

"ماریو کمپس" و "دانیل برتونی" موفق شد بازی را سھ 

رزشگاه ماردل پالتا"ی بر یک بھ نفع خود تمام کند. "و

جلوه ی خاصی  ،از نوارھای سفید مملویرس شھر بوینس آ

بخشید. "دانیل پاسارال" کاپیتان را بھ این فینال 

 آرژانتینجام جھانی را باالی سر برد، تا  آرژانتین

 ی نخستین بار بھ مقام قھرمانی جام جھانی برسد. برا
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 ١٩٧٨ھلند، دیدار نھایی جام جھانی  –آرژانتین 

 

در این جام می توان از  آرژانتیناز ستارگان دیگر 

ردیلس" و "اوبالدو فیلول" دروازبان این آسوالدو "ا

اولین تجربھ ی حضور در  ١٩٧٨تیم نام برد. جام جھانی 

بسیاری از ستارگانی بود کھ در دھھ ی جام جھانی برای 

درخشیدند. اولین حضور "ھوگو سانچز" در تیم ملی  ١٩٨٠

یم ملی مکزیک، درخشش" کارل ھاینس رومنیگھ" جوان اول ت

در جام  و"ی برزیلی نیز اولین حضور خود. "زیکآلمان

و در دیدار مقابل پرو اولین گل  تجربھ کردرا جھانی 

خود در جام ھای جھانی را از روی نقطھ ی پنالتی بھ 

حضور خود در جام . میشل پالتینی ھم در اولین ثمر رساند

گلزنی کرد. ستارگان فاتح  جھانی در برابر آرژانتین

نتونیو کابرینی"، جام بعدی یعنی "پائولو روسی" ، "آ

ونی" نیز اولین بار در "شیرآ" ، "جننتیلھ" و" آنتونی

جام جھانی حضور یافتند. اما "لوییز سزار منوتی" مربی 

سالھ  ١٧اعتقادی بھ حضور "دیگو مارادونا"ی  آرژانتین
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در مسابقات جام جھانی نداشت و او را در فھرست نھایی 

تیم ملی فوتبال برزیل بھ رھبری "کلودیو    قرار نداد.

ینو" و بازیکنان کوتینھو" و با حضور "روبرتو ریوه ل

می نظیر "نلینھو"، "روبرتو" و "سرزو" تیمی بود کھ 

این  توانست شایستگی قھرمانی را نیز داشتھ باشد.

سال روی نیمکت مربی  ١٤خرین حضور "ھلموت شون" پس از آ

مدیون  قھرمانی خود را ژرمن ھا بود. آرژانتینگری 

ن عنوابھ پای خود "ماریو کمپس" کھ  درخشش مھاجم گریز

تیم ملی ھلند  و بودبا شش گل نیز رسید،  قای گلی جامآ

این بار با مربی گری "ارنست ھاپل" اتریشی تقریبا 

 منھای "یوھان کرویف" بود.  ١٩٧٤ ھمان تیم ملی ھلند

 

 

این چنین اولین قھرمانی راه راه پوشان  ،استادیوم ماردل پالتای شھر بوینوس آیرس

 آرژانتینی را جشن گرفت.
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 ١٩٨٢جام جھانی 

در  ،یکی از زیباترین دوره ھای تاریخ جام ھای جھانی

افتتاحیھ بین مدافع  کشور اسپانیا برگزار شد. دیدار

با تک گل  ،و بلژیک آرژانتینعنوان قھرمانی 

م "واندنبرگ" بھ نفع بلژیک تمام شد و اولین شگفتی جا

ی در اولین رقم خورد. "مارادونا" ستاره ی آرژانتین

روازه ی مجارستان را حضور خود در جام جھانی دو بار د

باشد. میدان چھار بر دو پیروز  باز کرد تا آرژانتین

 آلمانو بلژیک از این گروه صعود کردند.  آرژانتین

یک بھ  بی با ناباوری بازی نخست خود را دو برغر

الجزایر واگذار کرد. گل ھای الجزایر توسط "رباح 

و  آلمان. اما ندماجر" و "لختر بلومی" بھ ثمر رسید

در یک بازی  ،اتریش کھ برنده ی بازی با الجزایر بود

بھ یک نتیجھ ی یک بر صفر بھ نفع  قابل پیش بینی،

تیم بھ اتفاق صعود کرده، رضایت دادند تا دو  آلمان

دلیل عدم ھمزمانی  الجزایر بدون شکست حذف شود. بھ

خرین آو اتریش از نتیجھ ی  آلمان ،خرآبازی ھای روز 

بازی الجزایر کھ روز قبل انجام شده بود اطالع داشتھ 

و بھ راحتی نتیجھ ی مطلوب برای صعود خود را رقم 

بھ پیروزی زدند. برزیل در یک شروع سخت مقابل شوروی 

نزدیک دو بر یک دست یافت. گل استثنایی "ادر" ستاره 

ی شوتزن برزیلی در اواخر بازی یکی از زیباترین گل 

 ھای جام بود کھ دروازه ی "رینات داسایف" دروازبان
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شوروی را گشود. گل اول برزیل را "سوکراتس" بھ  زبده

" و سایر ستارگانش زیکوثمر رساند. برزیل با درخشش "

اسکاتلند و نیوزلند را نیز با گلھای زیادی بدرقھ کرد 

و بھ مرحلھ ی دوم رفت تا شانس اول قھرمانی رقابت ھا 

 نام بگیرد. 

 

 

 زیکو با یک ضربھ ی آزاد دروازه ی اسکاتلند را می گشاید.

 

با شکست سھ بر  شروعی بد،فرانسھ در بازی نخست خود 

با درخشش "برایان رابسون" داشت؛  ،یک مقابل انگلیس

گل مقابل کویت ھمراه با انگلیس  اما بھ دلیل پیروزی پر

. اسپانیا کھ میزبان مسابقات صعود کردبھ مرحلھ ی بعد 

بود تیم خوبی نداشت و در گروه خود بازی را بھ ایرلند 

روزی پر حرف و حدیث شمالی واگذار کرد؛ اما با یک پی

مقابل یوگسالوی بھ مرحلھ ی بعد رفت. جایی کھ رقیبان 

صعود اسپانیا بھ مرحلھ ی بعد را نتیجھ ی پنالتی ھای 
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تقدیم شده بھ این تیم توسط داوران می دانستند. در 

، برگزار شدمرحلھ ی دوم بازی ھا کھ بھ صورت گروھی 

 ،جھانی در یکی از سخت ترین قرعھ ھای تاریخ جام ھای

ھمگروه شدند. گروھی کھ  آرژانتینبرزیل، ایتالیا و 

سرانجام بھ قربانی شدن زودھنگام غول ھای امریکای 

جنوبی انجامید. ایتالیا کھ در بازی ھای گروھی خود 

با یک نمایش ضعیف مقابل کامرون، پرو و لھستان بھ سھ 

نسبت  تساوی رسیده بود و تنھا بھ دلیل گل زده ی بیشتر

یم کامرون (کھ در تمامی شرایط جدول با ایتالیا بھ ت

در وضعیت برابری قرار داشت) بھ مرحلھ ی دوم رسید، 

نشان این مرحلھ بیکباره درخشش خیره کننده ای را در 

نیمھ نھایی رساند.  دورخود را بھ  ،داد و با دو پیروزی

مقابل برزیل بھ پیروزی سھ بر یک برزیل  آرژانتینبازی 

با درخشش زیکو انجامید. نبردی کھ با اخراج دیگو 

 ر دقایق پایانی بازی ھمراه بود.مارادونای عصبی د

 

 ١٩٨٢آرژانتین،  –مارادونا، زیکو، سرزو و فالکائو، برزیل 
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بازی مقابل ایتالیا را ھم با نتیجھ ی دو  آرژانتین

در این بازی، یک واگذار کرد، تنھا مشکل ایتالیا  بر

یرک دروازه ی زوف مھار مارادونا بود. بازیکنی کھ ت

ورد. اما در این روز بازی درگیرانھ را بھ لرزه در آ

فعان تراز اول ایتالیا "کلودیو جنتیلھ" و سایر مدا

نتونیو کابرینی" چپ ونا را از کار انداخت. "آماراد

ستاره  روی تکنیک باال و سماجت ،پوشانپای مطرح الجوردی 

گل زیبایی را بھ ثمر  "برونو کونتی"ایتالیا ی تکنیکی 

 رساند، "مارکو تاردلی" زننده ی گل دیگر ایتالیا بود.

 

 

 ١٩٨٢نمایی از بازی ایتالیا و آرژانتین 

 

یک تساوی  ،در بازی سرنوشت ساز ایتالیا مقابل برزیل

می توانست برزیل را بھ دلیل گل زده ی بیشتر راھی 

نیمھ نھایی کند. برزیل دو بار طی مسابقھ با گل ھای 

"پائولو روسی" عقب افتاد، اما سوکراتس و" پائولو 
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روبرتو فالکائو" ھر بار با گلھای زیبایشان برزیل را 

د. سرانجام پائولو روسی در اواخر ازگرداندنبھ بازی ب

حاصل از ضربھ کرنر،  ،ی با یک گل غافل گیر کنندهباز

تیم سراسیمھ حمالت بازی را بھ سود ایتالیا رقم زد و 

بی ثمر بود و درخشش ، نیز در دقایق پایانیبرزیل   ی 

"دینوزوف" و مدافعان ایتالیا بھ رھبری "گتنائو شیرآ" 

در این  مانع بھ ثمر رسیدن گل صعود بخش برزیل شد.

پوشان بسیار حرفھ ای تر عمل کردند و با بازی الجوردی 

نمایان ساختن ضعف ھای تیم برزیل خود را بھ شایستگی 

  بھ مرحلھ ی بعد رساندند.

 

 

سوکراتس و  مصاففالکاھو و سرزو ناظر  – ١٩٨٢نمایی از دیدار ایتالیا و برزیل 

 کونتی

 

با تساوی مقابل انگلیس  آلمان ،در گروه دیگر بازی ھا 

با درخشش "پیرلیت  کھ و بھ دلیل پیروزی مقابل اسپانیا
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بھ نیمھ  پدیده ی نوظھور آلمان ھا ھمراه بود، بارسکی"

 نھایی رسید.

 

 

 ١٩٨٢آلمان غربی، اسپانیا  –کارل ھاینس رومینیگھ 

 

 ،لھستان با پیروزی مقابل بلژیک و تساوی مقابل شوروی

بھ لطف ھت تریک  ،بھ دلیل پیروزی پرگل تر مقابل بلژیک

"زبیگنیو بونیک" میھمان مرحلھ ی نیمھ نھایی شد. 

فرانسھ دیگر تیمی بود کھ با ارائھ ی بازی ھایی زیبا 

زاد "برنارد آشمالی و سپس اتریش را با ضربھ ی ایرلند 

تا بھ جمع چھار تیم بپیوندد. در  ،کنار زد  جنگینی" 

مھ نھایی ایتالیا با گل ھای پائولو روسی دو مرحلھ نی

صفر لھستان را شکست داد و بھ فینال رفت. در دیدار  بر

در یکی از زیباترین بازی ھای تاریخ  ،دیگر این مرحلھ

تیم ملی فرانسھ بازی عقب افتاده را  ،جام ھای جھانی

اما با  ،بھ نتیجھ سھ بر یک بھ سود خود تبدیل کرد
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نیگھ" ستاره ی نیمھ مصدوم یرومورود "کارل ھاینس 

بھ یکباره روند بازی در وقت  ،ھا در این جام آلمان

و  رومینیگھبا گلھای  آلمانھای اضافھ تغییر کرد و 

ت نیم قیچی اکروباتیک "کالوس فیشر" بازی را بھ ضربا

پس از اینکھ رومینیگھ جواب پنالتی   پنالتی برد.

پنالتی  ،را داد و بازی چھار بھ چھار مساوی شد پالتینی

خرین پنالتی آبوسیس ھدر رفت تا "ھورست ھروبش" ماکسیم 

غربی بر خالف انتظارات بھ  آلمانرا بھ ثمر رسانده و

 رود.فینال 

 

 

 ١٩٨٢آلمان غربی  -میشل پالتینی و دیتر کالتز، فرانسھ 

 

فرانسھ تیمی کھ برای حضور  ،در دیدار رده بندی جام

در فینال شایستھ بود با شکست سھ بر دو مقابل لھستان 

در غیاب "پالتینی"، "ژیرس" و بوسیس بھ مقام چھارم 

کفایت کرد. تیم خوب لھستان در این دوره از بازی ھا 
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بھ مقام سوم رسید. در دیدار فینال رقابت ھا در 

و شھر مادرید در حضور نود ھزار برنابورزشگاه سنتیاگو 

ایتالیا با ارائھ ی یک بازی چشمگیر و  ،نفر تماشاگر

اول، با  در نیمھ ی "کابرینی"عالرغم ھدررفتن پنالتی 

 یکسرهرا  آلمانلتوبلی" کار آسھ گل روسی، تاردلی و "

کرد و گل دقایق پایانی "پل برایتنر" نیز ثمری برای 

ژرمن ھا نداشت. در این بازی رومنیگھ کاپیتان جوان 

در نیمھ ی اول دریافت  آلمانگلی کھ  ھا پس از دو آلمان

تعویض شد. رومینیگھ عالرغم مصدومیت در این  ،کرد

بھ  آلمانتورنمنت پنج گل بھ ثمر رساند و باعث صعود 

ھا بود، اما با گل پائولو روسی در روز فینال بازی 

ل عنوان این بازیکن ایتالیایی بود کھ با شش گ ،فینال

قای گلی جام را تصاحب کرد. دینوزوف کاپیتان و آ

برد و  دروازبان چھل سالھ ی ایتالیا جام را باالی سر

جوانان شایستھ ی ایتالیا بھ سومین فتح خود در تاریخ 

در جامی کھ تیم ھای بسیار  جام ھای جھانی نائل شدند.

قدرتمندی حضور داشتند و شانس قھرمانی تیم جوان 

این تیم با ارائھ ی بازی  ،ایتالیا چندان زیاد نبود

زیبا و چشمگیر بھ مقام قھرمانی دست یافت.  یھای

بھترین بازیکنان تاریخ  از روسی درحضور جمعی پائولو

را با شش توپ طالی بازی ھا و عنوان آقای گلی  ،فوتبال

 گل زده از آن خود کرد.
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 ١٩٨٢گل دوم ایتالیا توسط مارکو تاردلی در دیدار نھایی جام جھانی 
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  ١٩٨٦جام جھانی 

شد.  در کشور مکزیک برگزار ١٩٨٦مسابقات جام جھانی 

حضور تمامی قھرمانان ادوار گذشتھ ی جام ھای جھانی 

در کنار جمعی از باتکنیک ترین بازیکنان تاریخ فوتبال 

جلوه ی خاصی بھ این رقابت ھا بخشید. عالرغم وقوع 

برای دومین بار میزبان جام این کشور  ،مکزیکزلزلھ در 

جھانی شد. تیم ملی ایتالیا کھ ھمچنان با مربی گری 

 ٨٢زوت بسر می برد با ترکیبی از فاتحان جام انزوبیر

نبار در غیاب و جوانان پا بھ رقابتھا گذاشت، اما ای

لتوبلی" بود. آلساندرو آنھا بھ "آ"روسی" امید گلزنی 

حیھ در برابر بلغارستان بھ این تیم در دیدار افتتا

مقابل  آرژانتیندست یافت. دیدار یک بر یک  تساوی

ھ تساوی خاصی برخوردار بود بایتالیا کھ از حساسیت 

، زننده ی اولین گل لتوبلیآیک بریک انجامید. ابتدا 

دروازه  از روی نقطھ ی پنالتی جام مقابل بلغارستان،

یک ضربھ  " بامارادوناو سپس " ی آرژانتین را باز کرد

. در بازی را بھ تساوی کشاند ی چکشی طی یک فرار زیبا

روی سھ پاس گل از  ،مقابل کره جنوبی آرژانتیندیدار 

بھ پیروزی سھ بر یک دست یافت.  آرژانتین ،مارادونا

کره جنوبی در اولین حضور خوب خود در جام ھای جھانی 

مغلوبی سربلند بود.  ٢بر  ٣با شکست مقابل ایتالیا 

تیم دیدار مقابل بلغارستان را نیز با تساوی بھ  این

بلغارستان  صفر با نتیجھ ی دو بر آرژانتینپایان برد. 
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را شکست داد و بھ عنوان تیم اول گروه ھمراه با 

صعود کرد. در گروھی کھ برزیل ایتالیا بھ مرحلھ ی بعد 

داشت این تیم بھ ھمراه اسپانیا صعود کرد.  ن قرارآدر 

غربی بھ مربی  آلمان ،دیگری از این رقابت ھادر گروه 

گری "فرانس بکن بائر" شروع ضعیفی داشت، اما پیروزی 

. بھ نظر می رسید شدر اسکاتلند باعث صعود این تیم ب

در دیدار با دانمارک برای  آلمانکھ شکست دو بر صفر 

این تیم از  اجتنابتعیین تیم اول گروه، بھ دلیل 

و قدرتمند اسپانیا، تدبیری از برخورد با تیم تھاجمی 

این تیم در عوض در مرحلھ ی یک  بود. سوی بکن بائر

ھشتم نھایی بھ مصاف تیم مراکش رفت و دانمارک رویاروی 

ن قرار آدر گروھی کھ فرانسھ در  اسپانیا قرار گرفت.

این تیم با گل دقایق پایانی "ژان پیر پاپن"  ،داشت

د و مقابل شوروی و برابر کانادا بھ پیروزی ضعیفی رسی

در مرحلھ بعد و  ستارگانش بھ تساوی یک بر یک دست یافت

بھ مصاف ایتالیا رفت. در سایر گروه ھا انگلیس، بلژیک 

و مکزیک از تیم ھای صعود کننده بودند. مکزیک با حضور 

"ھوگوسانچز" ستاره ی خود بھ مرحلھ ی بعد گام گذاشت 

یان رابسون" و انگلیس با مصدومیت کاپیتان خود "برا

مواجھ شد. در مرحلھ یک ھشتم نھایی انگلیس با سھ گل 

"گری لینھ کر" از سد پاراگوئھ گذشت. دانمارک در مصاف 

 با اسپانیا مغلوبی تمام عیار بود، "امیلیو

چھار بار دروازه ی این  ،بوتراگوئنو" گلزن اسپانیا

دو بھ سود اسپانیا  پنج بر ،تیم را باز کرد تا بازی
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ود و "پربن الکیارالرسن"، "فرانک ارنسن"، تمام ش

"مایکل الدروپ"، "سورن لربی"، "یسپر اولسن" و "مورتن 

، بودنددر این تورنمنت اولسن" کھ از ستارگان دانمارک 

 با جام خداحافظی کنند. خیلی زود ،عالرغم درخشش بسیار

 

 

 ١٩٨٦جھانی دانمارک در جام مطرح یر الرسن و مایکل الدروپ ستارگان الکا

 

این ستارگان کھ در مرحلھ گروھی با نتیجھ ی خردکننده 

خود قربانی  ،ی شش بر یک از سد اروگوئھ گذشتھ بودند

 آرژانتیندر بازی مقابل اسپانیا شدند.  سنگینیک شکست 

برخورد بھ سبک امریکای جنوبی با تک  در یک بازی پر

 نھاآسکولی" از سد اروگوئھ و ستاره ی گل "پدرو پا

این در حالی بود کھ گل سالم  "انزوفرانچسکولی" گذشت.

مورد پذیرش داور قرار نگرفت و در این بازی مارادونا 

یک ضربھ ی آزاد زیبا از او نیز بھ تیرک دروازه ی 

 ٨٩زاد دقیقھ ی آبا ضربھ  آلمان اروگوئھ اصابت کرد.

"لوتارماتئوس" با یک گل مراکش را شکست داد و برزیل 

ر صفر لھستان را در ھم شکست. فرانسھ با نیز چھار ب
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" و "یانیک میشل پالتینیصفر با گلھای " بر پیروزی دو

استوپیرا" مدافع عنوان قھرمانی را از گردونھ ی رقابت 

ھا کنار زد. بلژیک در دیداری زیبا و نزدیک در وقت 

نظیر  روسسد شوروی گذشت و ستارگان  از ٣بر٤اضافی ھای 

"داسایف"، "ایگوربالنوف"، "راتس" و "زاواروف" مجبور 

زتک شھر مکزیکو آترک جام شدند. مکزیک در ورزشگاه بھ 

صفر از  سیتی در حضور بیش از صد ھزار تماشاگر دو بر

راه  پایانی و بھ جمع ھشت تیم گذشتسد بلغارستان 

رگردان" امانوئل نگرتھ "در این بازی یافت. ضربھ ی ب

جام تاریخ در زمره ی گلھای فراموش نشدنی فوتبال در 

 قرار گرفت.  ،ھای جھانی

 

 

امانوئل نگرتھ در ورزشگاه آزتک یکی از زیبا ترین گل ھای تاریخ جام ھای جھانی را 

 بھ ثمر می رساند.

 

رقابت ھای بسیار سنگین  ،در مرحلھ ی یک چھارم نھایی

کھ بھ لطف  بود آرژانتینو نزدیکی شکل گرفت و تنھا 
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رماندو مارادونا کار ساده تری آحرکات استثنایی دیگو 

داشت. مارادونا در ابتدای نیمھ ی دوم بازی در یک 

ھمکاری با "خورخھ بوروچاگا" توپ سرگردانی را از فراز 

، با کمک دست وارد دروازه کرد و شیلتون دست ھای پیتر

 داور و کمک او متوجھ این مسئلھ نشدند. اما

 

 

 .معروف شد "دست خدا"گل مارادونا بر فراز دست ھای شیلتون بھ 

 

مارادونا در یک صحنھ ی تاریخی  ،چھار دقیقھ ی بعد

توپی را از بوروچاگا در پشت خط نیمھ ی زمین دریافت 

کرد و با عبور از تمامی بازیکنان خط ھافبک، دفاع و 

 ن را وارد دروازه ساخت. بعلتآدروازبان انگلیس 

تعدی نیروھای نظامی انگلیس بھ  اختالفات سیاسی و

ھ عنوان ، مارادونا بآرژانتین"جزایر مالویناس" 

گل دقایق  نام گرفت. نمادین "ژنرال کوچک" این نبرد

بارنز" موجب شد تا  پایانی گری لینھ کر روی پاس "جان

صاحب کفش طالی  ،قای گل مسابقات با شش گلآاو بھ عنوان 
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جام شود. در بازی کھ بھ عنوان بھترین بازی تاریخ جام 

برابر ل برزیل در ھای جھانی نام گرفت، تیم ملی فوتبا

نتونیو کاره کا" پیش افتاد، اما آفرانسھ با گل "

بازی را بھ تساوی  قبل از پایان نیمھ اول پالتینی

سالھ ی نیمکت نشین  ٣٣" ستاره ی زیکوکشاند. با ورود "

این بازیکن در اولین ضربھ خود بھ توپ  ،برزیل

ساخت کھ منجر بھ خطای گل برانکو" را صاحب موقعیت "

بازی بھ نفع برزیل شد. زیکو  ٧٢پنالتی در دقیقھ ی 

پشت ضربھ ی پنالتی قرار گرفت و در دومین ضربھ ی خود 

بھ توپ در این دیدار، شلیک خود را بھ دستان "ژول 

بات" دروازبان فرانسھ کوبید تا این بازی ھیجان انگیز 

 افی نیز دنبال شود.در وقت ھای اض

 

 

 بود. ٨٦مھار پنالتی زیکو توسط ژول باتس از لحظات حساس مکزیکو 

موقعیت بھتری برای پیروزی در وقت  ،در ادامھ فرانسھ

ھای اضافی داشت. دو تیم فرصت ھای بسیاری را روی 

دروازه ی یکدیگر خلق کردند کھ ھیچیک منجر بھ گل نشد 
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رسید. پنالتی  ات مرگبار پنالتیو بازی بھ ضرب

اما  ،برانکو و زیکو تبدیل بھ گل شد لمائو"،آ"

"سوکراتس" مردی کھ بھ ضربات بدون دورخیزش معروف بود 

و "خولیو سزار" پنالتی ھای برزیل را از کف دادند و 

در تیم فرانسھ نیز پالتینی پنالتی خود را بھ باالی 

از  دروازه زد. پنالتی نفس گیر "برونو بلون" پس

طی مجددا اما  ،مدآد با تیر دروازه بیرون برخور

برخورد با بدن "کارلوس" دروازبان برزیل وارد دروازه 

فرناندز" فرانسھ  شد. نھایتا با ضربھ "لوییزاین تیم 

این بازی را با پیروزی پشت سرگذاشت و بھ مرحلھ ی 

نیمھ نھایی رفت. درنتیجھ برزیل یکبار دیگر ھمانند 

بازیھای تماشاگر پسندش بھ مربی  عالرغم ارائھ ی ٨٢جام 

گری "تلھ سانتانا" از صعود بھ مرحلھ ی نیمھ نھایی 

بھ لطف درخشش  ،غربی با مکزیک آلماندر نبرد  بازماند.

 ،ھا در ضربات پنالتیآلمان"ھارولد شوماخر" دروازبان 

 این تیم موفق بھ صعود بھ مرحلھ بعد شد. تساوی صفر

ازی، طی ضربات پنالتی دقیقھ ب ١٢٠صفر دو تیم طی  بر

 خاتمھ یافت. آلمانبا برتری چھار بھ یک 

 



A Brief History Of The FIFA World Cup  
       By: Hosein Soltandoost 

 

پس از پیروزی در ضربات پنالتی مقابل میزبان سنگربان ژرمن ھا شادی ھارولد شوماخر 

 بازی ھا

 

اینبار نوبت بھ حذف اسپانیا رسید.  ،نبردی دیگر در

 یک بر ،دقیقھ نبرد ١٢٠بازی این تیم مقابل بلژیک طی 

تساوی رسید و در ضربات پنالتی با ازدست رفتن یک بھ 

پنالتی "الوی" بلژیک راھی مرحلھ نیمھ نھایی شد و 

اسپانیا با زوج خط حملھ ی خود بوتراگوئنو و "میشل 

ی زارتا" از جام جھانی گونزالس" و دروازبانش "زوب

باز ھم با  آرژانتین. در مرحلھ نیمھ نھایی کنار رفت

گلی کھ بھ  و مارادونا و دودرخشش خیره کننده ی دیگ

سد بلژیک گذشت و راھی دیدار  ثمر رساند دو بر صفر از

نھایی شد. گل اول را مارادونا در کمند مدافعان بلژیک 

بھ تور دروازه نواخت و در گل دوم بی نظیر خود در 

شرایطی کھ باعبور از مدافعان بلژیکی تعادلش را از 

ه ی "ژان ماری توپ را بھ درون دوراز ،دست داده بود
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 آلمانفاف" دروزابان مطرح باشگاه بایرن مونیخ 

 فرستاد.

 

 

دیگو مارادونا در حال بھ ثمر رساندن گل دوم خود بھ بلژیک، نیمھ نھایی جام جھانی 

١٩٨٦ 

 

خاطره ی نبرد چھار  آلماندر دیدار دیگر این مرحلھ 

تکرار  سال پیش خود در مرحلھ نیمھ نھایی با فرانسھ را

ندریاس بره مھ" کھ آزاد "آکرد و این بار با ضربھ ی 

بھ پیروزی  ،از زیردستان ژول بات وارد دروازه شد

 رسید.
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 .غلتیدضربھ آزاد بره مھ از زیر دستان باتس بھ درون دروازه 

 

در حالیکھ "رودی فولر" نیز در دقیقھ ی نود بازی 

پالتینی و ھا بود. بھ این ترتیب آلمانزننده ی گل دوم 

نسل طالیی فوتبال زیبا و ھجومی فرانسھ بدون فتح جام 

ه بندی در مرحلھ ی رد بھ کار خود پایان دادند. ،جھانی

ژیرس" و "بوسیس" با نتیجھ " فرانسھ در غیاب پالتینی،

ی چھار بر دو بلژیک را شکست داد و صاحب عنوان سوم 

ور بازی ھا شد. بنابراین تیم ملی بلژیک در بھترین حض

خود در تاریخ جام ھا با ستارگانی نظیر کاپیتان "یان 

 کولمانز" و گلزن اول خود "نیکوکالسن" و ستاره ی ریز

بھ عنوان چھارم قناعت کرد. در    نقشی چون "انزوشیفو"

زتک شھر آدر ورزشگاه المپیک  ،ینال بازی ھادیدار ف

و پنج ھزار تماشاگر تیم ملی  در حضور نود ،مکزیکوسیتی

در یک شروع درخشان با گل "خوزه  آرژانتینفوتبال 

پیش افتاد و  براون" روی خروج اشتباه شوماخر لوئیز
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سپس "خورخھ والدانو" مھاجم گریزپای باشگاه رئال 

مادرید روی فرار خود گل دوم را بھ ثمر رساند. اما 

 ی خطرناکبازی بھ یکباره با کرنرھا در دقایق پایانی،

 رومینیگھندریاس بره مھ بک چپ ژرمن ھا برگشت و آ

در این تورنمنت و رودی  آلمانکاپیتان نیمھ مصدوم 

بار از روی ارسال ھا و غفلت  دو ،فولر فروارد این تیم

مدافعان حریف بھ گل دست یافتند و ظرف چند دقیقھ 

سرانجام روی اما نتیجھ ی بازی بھ تساوی کشیده شد. 

 ،آرژانتینسالھ ی  ٢٥پاس استثنایی مارادونا کاپیتان 

خورخھ بوروچاگا مھاجم این تیم صاحب موقعیت شد و در 

را بھ تور  ینآرژانتزیبا گل سوم و قھرمانی  یک گریز

 ھا نواخت. آلماندروازه ی 

 

 

 ١٩٨٦گل بوروچاگا و پایان جام جھانی 
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تجربھ خود نظیر  با ستاره ھای جوان اما با آرژانتین

باتیستا"، خورخھ لوئیز  روگری"، "سرجیو "اسکار

درکنار بازیکنان  ،خولیو اوالرتی گوچھ آ و بوروچاگا

با تجربھ تری چون خورخھ والدانو، "نری 

ھکتورانریکھ" "گیوستی"، پمپیدو"(دروازبان)، "ریکاردو

مارادونا با  دیگو ،اسطوره ی ھنر فوتبالو بھ رھبری 

را در حضور جمعی  آرژانتینمربی گری "کارلوس بیالردو" 

بھ مقام قھرمانی این دوره از تیم ھای قدرتمند 

  رساندند.

 

بھ  ماندگارفوتبال را بھ مثابھ ھنری  ،دیگو مارادونا در مستطیل سبز

 .تصویر کشید
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 ١٩٩٠جام جھانی 

ایتالیا برگزار شد. کشور  کشور در ١٩٩٠جام جھانی 

ایتالیا با داشتن قدرتمند ترین لیگ باشگاھی دنیا کھ 

فوتبال را در خود جای داده   اکثر ستارگان صاحب نام 

بود، محلی برای رقابت سخت و نفس گیر میان تیم ھای 

مطرح دنیای فوتبال گشت. در دیدار افتتاحیھ مدافع 

تک گل  مقابل کامرون با آرژانتینعنوان قھرمانی 

"فرانسوا اومام بیک" شکست خورد. تیم پرفراز و نشیب 

در این بازی ھا با مصدومیت "نری پمپیدو"  آرژانتین

گلر اول خود در دیدار افتتاحیھ مواجھ شد و شاھد ظھور 

دروازبانی بھ نام "سرجیو گویکوچھ آ" بود کھ از ارکان 

بھ دیدار فینال در  آرژانتیناصلی صعود پرحادثھ ی 

ر "دیگو مارادونا" و "کلودیو کانی گیا" گشت. در کنا

با پیروزی دو بر صفر مقابل شوروی  آرژانتیناین گروه 

بھ مرحلھ ی  ،و بھ لطف تساوی مقابل تیم خوب رومانی

بعد صعود کرد. حذف ستارگان شوروی با شکست مقابل 

با پایان تلخی بر دوره ی  آرژانتینرومانی و 

ھمراه بود. کامرون اگر چھ  دروازبانی "رینات داسایف"

اما بھ خوبی لیاقت  ،بھ سختی مقابل شوروی شکست خورد

خود را برای صعود از این گروه نشان داده بود. تیم 

غربی با کولھ باری از تجربھ از شکست ھای  آلمانسرحال 

پیاپی در فینال ھای دو دوره گذشتھ ی جام ھای جھانی 

شکست ھای سنگینی  و بھ مربی گری "فرانس بکن بائر" با
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تیم ھای امارات و یوگسالوی را بدرقھ کرد، اما مقابل 

خر آبا گل دقیقھ ی    (کلمبیا)ارلوس والدراما"یاران "ک

کھ از  ٨٨"فردی رینکون" متوقف شد. ھلند فاتح یورو 

ث آرمانی جام با مثلث طالیی باشگاه مدعیان اصلی قھ

بود، در  میالن یعنی "گولیت"، "فان باستن" و "ریکارد"

گروھی بسیار سخت مقابل سھ تیم ایرلند، انگلیس و مصر 

تن بھ سھ تساوی داد و در شرایطی کھ از ھمھ لحاظ با 

موقعیت یکسانی قرارداشت با قرعھ ای  تیم ایرلند در

بھ مصاف تیم ملی  ،نابھنگام بھ عنوان تیم سوم گروه

غربی رفت. فرانسھ از تیم ھای مطرحی بود کھ پس  آلمان

پایان دوران نسل طالیی خود در دھھ ی ھشتاد از صعود  از

بھ جام جھانی باز مانده بود. برزیل با بازیکنان جوان 

خود و تیمی متفاوت با سال ھای دھھ ی ھشتاد و بھ مربی 

ود با سھ پیروزی گری "سباستیانو الزارونی" از گروه خ

نتونیو کاره کا" و "لوئیز مولر" در آمد. زوج "آباال 

نقطھ ی اتکا این تیم بھ شمار می رفت. بلژیک  ،حملھخط 

شیفو" و اسپانیا از تیم ھای پر  با ستاره اش "انزو

مھره ی این جام بودند کھ در کنار تیم اروگوئھ بھ 

مرحلھ ی بعد صعود کردند. ایتالیا میزبان رقابت ھا 

با جمعی از  کھ شانس اول قھرمانی بھ شمار می رفت

ث میالن تیم بی رقیب وقت دنیا و آستارگان باشگاه ھای 

بھ راحتی با کسب سھ پیروزی بھ مرحلھ دوم پای  ،اینتر

برزیل در حالی کھ  ،گذاشت. در مرحلھ ی دوم بازی ھا

کلودیو کانی  ٨٠تیم برتر میدان بود با گل دقیقھ ی 
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 گیا روی پاس استثنایی دیگو مارادونا خداحافظی زود

 ھنگامی با جام داشت.

 

 

سال بھ  ٤ادونا بھ کانی گیا انتظار برزیل برای فتح جام جدید جھانی را پاس مار

 تعویق می اندازد.

 

سال پیش مسابقات  غربی کھ در فکر انتقام شکست دو آلمان

یورو در خانھ ی خود بود در یک بازی پر حادثھ کھ با 

اخراج "رودی فولر" و "فرانک ریکارد" ستارگان دو تیم 

دو بر یک ھلند را شکست داد. مصاف اسپانیا  ،ھمراه شد

با یوگسلوی کھ از زیبا ترین بازی ھای جام بود با 

پیروزی دو بر یک یوگسالوی با درخشش "دراگان 

استویکویچ" ھمراه بود. ایتالیا با گل "سالواتوره 

زنگا" دروازبان این  اسکیالچی" روی پاس بلند "والتر

داد. بلژیک صاحب با یک گل اروگوئھ را شکست  ،تیم

وقت ھای اضافی با  ١٢٠، در دقیقھ ٨٦عنوان چھارم جام 

گل غافل گیر کننده ی "دیوید پالت" از انگلیس شکست 
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خورد. رومانی و ایرلند پس از صدو بیست دقیقھ تالش بھ 

تساوی دست یافتند و در ضربات پنالتی این تیم ایرلند 

وژه میال" بود کھ بھ پیروزی رسید. کامرون با درخشش "ر

سالھ ی خود از سد کلمبیا گذشت. "رنھ  ٣٨ستاره ی 

کھ ھر از گاه  ھیگوئیتا" دروازبان استثنایی کلمبیا

روی یک اشتباه توپ  دروازه ی تیم خود را ترک می کرد،

پیروزی زننده گل را بھ روژه میال واگذار کرد تا او 

بخش تیمش باشد. چکسلواکی در یک دیدار یک طرفھ با 

ل از سد کاستاریکا گذشت. در مرحلھ یک چھارم چھار گ

نھایی دیدار پایاپای و زیبای انگلیس با کامرون بھ 

لطف پنالتی ھای "گری لینھ کر" سھ بر دو بھ سود انگلیس 

با یک پنالتی مشکوک از سد  آلمانخاتمھ یافت. 

چکسلواکی گذشت و ایتالیا در یک بازی سخت مقابل 

ھ پیروزی رسید. دیدار ایرلند با تک گل اسکیالچی ب

با یوگسلوی از حساس ترین و پر برخورد ترین  آرژانتین

دیدارھای جام بود کھ با خشونت و اخراج دو تن از 

بازیکنان یوگسالوی ھمراه بود . مارادونا ستاره ی 

ھدف اصلی خشونت بازیکنان یوگسالوی بود. این  آرژانتین

ت پنالتی دقیقھ بھ تساوی رسید و در ضربا ١٢٠بازی طی 

با درخشش  آرژانتینعالرغم ھدر رفتن پنالتی مارادونا، 

دروازبان خود گویکوچھ آ بھ مرحلھ ی بعد راه یافت. 

ر حساس در مرحلھ ی نیمھ نھایی این جام دو دیدار بسیا

تیم میزبان یعنی  ھا، نآو نزدیک برگزار شد کھ طی 

در ضربات پنالتی مغلوب در شھر ناپل و  ایتالیا 
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و دروازبان این تیم شد. اگر چھ ایتالیا در  آرژانتین

 آرژانتیناما  ،نیمھ ی اول با گل اسکیالچی پیش افتاد

با ارائھ ی یک بازی خوب بھ گل تساوی دست یافت. این 

گل روی خروج اشتباه زنگا دروازبان ایتالیا بھ ثمر 

رسید کھ پیش از دریافت این گل بھ لطف توانایی ھای 

دقیقھ دروازه ی خود را بستھ  ٥١٣الیا خط دفاع ایت

 نگاه داشتھ بود.

 

 

 ١٩٩٠گل کانی گیا بھ ایتالیا، نیمھ نھایی جام جھانی 

 

در ضربات پنالتی این بار ضربھ ی مارادونا تبدیل بھ 

ونادونی" گل شد و این ستارگان ایتالیا یعنی "روبرتو د

 لدوآث میالن ایتالیا و "آبازیکن باتکنیک باشگاه 

سرنا" ستاره ی باشگاه یوونتوس بودند کھ با از دست 

و صعود غیر منتظره  آرژانتیندادن دو پنالتی پیروزی 

ی این تیم بھ فینال را رقم زدند. دفاع مستحکم ایتالیا 

ع جام و کاپیتان با بارسی" بھترین مداف با "فرانکو
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ث میالن بھ ھمراه "جوزپھ برگومی" آارزش باشگاه 

، "ریکاردو فری" و "پائولو مالدینی" کاپیتان اینتر 

. تیمی کھ جوانان در رویای فتح جام باقی ماندند

"ویالی" را نیز  و شایستھ ای چون "روبرتو باجیو"

غربی  آلمان ،داشت. در دیدار دیگر مرحلھ ی نیمھ نھایی

با ارزش ترین بازیکن    "ندریاس بره مھ"آزاد آبا ضربھ 

و روی خروج اشتباه  اخیر ھا در این جام و سالھای آلمان

شیلتون دروازبان چھل سالھ ی انگلیس پیش افتاد،  پیتر

بازی را بھ تساوی  ،اما گری لینھ کر در دقیقھ ھشتاد

کشاند. در این بازی بسیار نزدیک و حساس سرانجام 

انگلیس کھ برای دومین جام جھانی پیاپی با مصدومیت 

کاپیتان خود "برایان رابسون" مواجھ بود، بھ دلیل ھدر 

رفتن پنالتی "استیوارت پیرس" و "کریس وادل" بازی را 

 شناسد.پا ن واگذار کرد تا بکن بائر از خوشحالی سراز

 

 

 ١٩٩٠انگلیس ، آلمان غربی  –مصاف پل گاسکوین و آندریاس بره مھ 

 



A Brief History Of The FIFA World Cup  
       By: Hosein Soltandoost 

ایتالیا با پیروزی دو بر صفر  ،در دیدار رده بندی

مقابل انگلیس بھ عنوان سوم قناعت کرد. در بازی نھایی 

نفر تماشاگر  ٧٣٠٠٠در ورزشگاه المپیک شھر رم در حضور 

 آلمانطرفدار  آرژانتینکھ بدلیل شکست ایتالیا از 

غربی بودند، ژرمن ھا با یک گل بھ پیروزی رسیدند. 

کھ چھار تن از ستارگان اصلی خود از جملھ  آرژانتین

کانی گیا را در بازی فینال بھ دلیل اخراج یا دو 

در اختیار  ،اخطاره شدن طی بازی گذشتھ با ایتالیا

نداشت با اتکا بھ جوانتر ھای خود وارد بازی فینال 

ی در دقایق آرژانتینجوان    مونزون" راج "پدروشد. اخ

پایانی طی خطا روی "یورگن کلینزمن" فشار را روی خط 

کرد و سرانجام منجر بھ واگذاری  بیشتر آرژانتیندفاع 

تو سنسینی" روی رودی فولر شد یک پنالتی توسط "روبر

ن را با مھارت تمام تبدیل بھ گل آندریاس بره مھ آکھ 

 ھم کاری بر نیامد. ویکوچھ آکرد و از دستان گ

 

شلیک آندریاس بره مھ از روی نقطھ ی پنالتی، آلمان را صاحب سومین عنوان قھرمانی 

 خود در جام ھای جھانی می کند.
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غربی عالرغم نداشتن اقتدار نتیجھ  آلمانبدین ترتیب 

ای با شایستگی بھ عنوان قھرمانی دست یافت و در واقع 

م برای عنوان قھرمانی بھ جزو تیم ھای شایستھ ی جا

شمار می رفت. این تیم با بازیکنان دیگری نظیر "پیر 

لیت بارسکی"، " لوتار ماتائوس"،" توماس ھسلر"، "کالوس 

اوگن تالر"، "گیدو بوخوالد"، "اوالف تون"، "اووه 

ندریاس آ"اشتفان رویتر"، "یورگن کولر"، "باین"، 

استمرار را گرفت مولر" و "بودو ایلگنر" مزد یک دھھ 

د. سالواتوره و برای سومین بار فاتح جام جھانی ش

قای گل آکھ عنوان  ایتالیا ستاره ی سیسیلی اسکیالچی

صاحب توپ طالی  ،ن خود کرده بودآجام را با شش گل از 

جام نیز شد و پرونده ی این جام پرماجرا و پر فراز و 

جام ن یک آاز لحاظ حساسیت رقابتھا و حواشی نشیب کھ 

 بی نظیر بود، نیز بستھ شد. 

 

 

از  کرده بود،درک دیگو مارادونا کھ حدی تکرار ناشدنی از شھرت را در دنیای فوتبال 

 فتح مجدد جام بازماند.
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 ١٩٩٤جام جھانی 

کشور ایاالت متحده ی  در ١٩٩٤مسابقات جام جھانی 

حذف امریکا برگزار شد. میزبان بازی ھا کھ موفق بھ 

در حالی پای بھ  ،یکی از مدعیان جام یعنی کلمبیا شد

مرحلھ ی یک ھشتم نھاد کھ برزیل مدعی اول این بازی 

ھا را در پیش رو داشت. برزیل در گروه خود با اقتدار 

بھ  ،و تنھا با یک تساوی مقابل تیم قدرتمند سوئد

برزیل و میزبان، دوم صعود کرده بود. در مصاف  مرحلھ ی

تک گل "روماریو" مھاجم باشگاه بارسلونای  برزیل با

بھ  ،اسپانیا کھ ستاره ی جام پانزدھم جھانی بود

پیروزی رسید. ھمکاری روماریو با "بھ بھ تو" یکی از 

موفق ترین زوج ھای خط حملھ ی تاریخ جام ھا را شکل 

داد کھ برگ برنده ی تیم تدافعی برزیل در این جام بھ 

با نیمکت نشین شدن  برزیلی شمار می رفت، "پریرا" مرب

"رای" کاپیتان خود و رھبری دونگا در خط میانی بازی 

تھاجمی و احساسی اسالف برزیل را با بازی ھای حساب 

شده و نتیجھ گرا تغییر داد. حضور بازیکنان کوشایی 

مائورو سیلوا" درکنار خط حملھ ی "نظیر "زینھو" و 

کو" بک چپ بران"موفق این تیم و نیز بازگشت درخشان 

منجر بھ برتری برزیل در برابر  ،زبده ی طالیی پوشان

حریفان خود در این جام بود. تیم ملی کلمبیا کھ با 

ارائھ ی بازی ھایی درخشان از مدعیان جام بھ شمار می 

بھ دلیل حذف زودھنگام از جام و شرط بندی ھای  ،رفت
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مافیایی تاوان سختی را پرداخت کھ منجر بھ گلولھ 

ندرس اسکوبار" کھ در آ"شدن مدافع این تیم  باران

 ،دیدار با ایاالت متحده دروازه ی خودی را گشوده بود

فوق شد. این اتفاق در کنار محرومیت "دیگو مارادونا" 

بھ شدت مسابقات این  ،احیا شده ی دنیای فوتبالستاره 

کھ رفتھ  آرژانتینجام را تحت تاثیر قرار دادند. 

رفتھ خود را بعنوان مدعی فتح جام نشان می داد بھ 

یکباره با خروج مارادونا از جام سقوط کرد و تبدیل 

ویی نابھنگام این تیم با بھ یک تیم متوسط شد. رویار

ماده ترین تیم ھای جام یعنی رومانی نیز آیکی از 

باعث خروج تراژیک راه راه پوشان از جام گردید. بازی 

مقابل یونان و نیجریھ با مھارت مارادونا  نآرژانتی

"باتیستوتا" در کنار تجربھ ی "کانی  فرصت طلبیو 

فرناندو ردوندو" و "گیا" و حضور بازیکنانی نظیر 

 آرژانتینھمگان را بھ درخشش مجدد  ،"اسکار روگری"

فتاب این تیم با اعالم دوپینگ آامیدوار کرد، اما 

یکباره غروب کرد، مارادونا با ماده ی افدرین بھ 

بدین ترتیب پرونده ی تنھا تیمی کھ احتماال قدرت 

 رویارویی با برزیل را داشت بستھ شد.

 

 ٩۴بازگشت درخشان و کوتاه مدت مارادونا و آرژانتین در جام جھانی 
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رومانی با داشتن یک تیم بسیار خوب با ستاره ھایی 

ین رادوسیو" در "گئورگی ھاگی" و "فلور  استثنایی کھ

بازی ھای بسیار خوبی را در  ،نھا قرار داشتندآراس 

جام ارائھ کرد و حضور این تیم یکی از نقاط قوت جام 

 پانزدھم جھانی بود.

 

 

 ١٩٩٤تیم شایستھ ی رومانی، جام جھانی 

 

ک بازی سخت و نفس گیر مقابل تیم رومانی سرانجام در ی

ماده و زھر دار سوئد در حالی کھ بسیار بھ پیروزی آ

نزدیک بود در ضربات پنالتی مجبور بھ خروج از جام 

شد. تیم ملی سوئد با داشتن ستارگانی با تجربھ یکی 

از تیم ھای پرقدرت جام بود کھ با کاپیتان خود "یوناس 

ترن" و مھاجمانی نظیر "مارتین دالین" و "توماس 

رسون" بازی ھای نزدیک و زیبایی برولین" و "کنت اند

را ارائھ داد. تیم خوب دیگر این جام بلغارستان بود 
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کھ بھ لطف درخشش مھاجم نوک خود و تیم بارسلونای 

"ھریستو استویچکوف" و ستارگان دیگری نظیر  ،اسپانیا

"امیل کاستادینوف" و "یوردان لجکوف" بھ مرحلھ نیمھ 

نشیب بسیاری را  نھایی رسید، اگر چھ این تیم فراز و

رب در طی جام از خود نشان داد. ایتالیا بھ لطف تجا

بازیکنانی باتجربھ و  خود در جام ھای جھانی و داشتن

در یک جام پرماجرای دیگر  ،صاحب نام اما نسبتا مسن

خود را بھ زحمت بھ فینال بازی ھا رساند. ایتالیا در 

یعنی  ث میالنآخست خود کاپیتان ارزشمند باشگاه بازی ن

 ،دفرانکو باره سی" را بھ دلیل مصدومیت از دست دا"

اما راه خود را برای موفقیت در این جام پیدا کرد و 

"اریگو ساکی" مربی باتجربھ ی باشگاه میالن ایتالیا 

را برای این تیم  ٩٠و  ٨٩کھ جام ھای اروپای سالھای 

ورده بود با استفاده از بازیکنانی مانند آبھ دست 

"پائولو مالدینی"، "روبرتو دونادونی"، "مائورو 

لبرتینی" کھ آتاسوتی"، "دانیل ماسارو" و "دمیتریو 

 ،ث میالنی الجوردی پوشان را تشکیل داده بودندآبدنھ ی 

موفق بھ کسب افتخار دیگری برای فوتبال ایتالیا 

ستانھ ی حذف آی اول در . این تیم کھ در مرحلھ گردید

قرار داشت بھ یکباره با درخشش مھاجم باشگاه یوونتوس 

ایتالیا و مرد سال فوتبال جھان "روبرتو باجیو" برتری 

بازی  88 شان داد. درخشش باجیو از دقیقھ یخود را ن

ی از پدیده ھای مرحلھ ی یک ھشتم نھایی این تیم با یک
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باختھ را برای غاز گشت و او بازی آجام یعنی نیجریھ 

ایتالیا بازگرداند و با گل دوم خود در وقت ھای اضافی 

موجب پیروزی ایتالیا شد. از تیم ھای خوب این جام 

تیم ملی اسپانیا بود کھ ھمچنان از بازماندگان جام 

مانند "میشل گونزالز" در خط حملھ ی خود و  ٨٦مکزیک 

"اندونی زوبی زارتا" در درون دروازه استفاده می 

رد. این تیم در یک بازی نزدیک در مرحلھ ی یک چھارم ک

با گل دقایق پایانی روبرتو  ،نھایی مقابل ایتالیا

توسط  آلمانباجیو جام را ترک گفت. حذف تیم ملی 

متحدد پس  آلمانبلغارستان کھ اولین بار تحت عنوان 

 ستانبلغار ،نی در رقابت ھا حضور یافتاز جنگ دوم جھا

ضربھ کاشتھ ی استویچکوف  .را تبدیل بھ پدیده جام نمود

و ضربھ ی سر تمام کننده ی یوردان لچکوف باعث خروج 

ستارگان مسن ژرمن از جام شد. تیمی کھ با درخشش مجدد 

"رودی فولر" و بازی ھای خوب "یورگن کلینزمن" خود را 

بھ جمع ھشت تیم برتر جام رسانده بود. این تیم موفق 

بلژیک در مرحلھ ی یک ھشتم نھایی شد. تیمی کھ بھ حذف 

 دروازبان منتخب جام یعنی میشل پرودوم را در اختیار

داشت. برزیل در یک بازی نزدیک در مرحلھ یک چھارم 

دو شکست داد. در روزی کھ گل  نھایی ھلند را سھ بر

ھای روماریو و بھ بھ تو ھم برای پیروزی برزیل کافی 

 ٨٦مانده ی برزیلی ھا از جام نبود، برانکو تنھا باز
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ی برزیل را بھ با یک ضربھ ی کاشتھ ی استثنای ،مکزیک

 .نیمھ نھایی فرستاد

 

 

 ١٩٩٤ھلند جام جھانی  –روماریو، برزیل 

 

ایتالیا در یک بازی بسیار خوب و با درخشش روبرتو 

مد و آروبرتو باجیو بر بلغارستان فائق دونادونی و 

گذاشت. برزیل نیز در یک نبرد بھ دیدار نھایی پای 

تکراری اینبار سوئد را از مقابل برداشت و با تک گل 

روماریو پیروز شد. در دیدار رده بندی سوئد با اقتدار 

بلغارستان را شکست داد و بر جایگاه سوم نشست. 

سرانجام در دیدار نھایی جام در یک نبرد صدو بیست 

 ار نھایی جامدقیقھ ای بی نتیجھ، برای اولین بار دید

ن تیم آو قربانی  ه شدبھ ضربات پنالتی کشید جھانی

ملی ایتالیا بود. ضربات باره سی کاپیتان از مصدومیت 

خرین آو  ھا و دانیل ماسارو ھدر رفت رھا شده ی الجوردی
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وبید تا قھرمانی برزیل سمان کآضربھ را ھم باجیو بھ 

تیمی کھ استحقاق قھرمانی در بازی ھا را  ؛مسجل گردد

روماریو چھ بھ نتایج نزدیکی دست یافت.  اگر ،داشت

ن خود ساخت. آاز با شایستگی توپ طالی بازی ھا را 

نیز بھ طور مشترک بھ استویچکوف  بھترین گلزنعنوان 

کدام شش گل در این  بلغار و سالنکوی روسی رسید کھ ھر

 .بازی ھا بھ ثمر رساندند

 

 

روبرتو باجیو این چنین بھ باالی دروازه ی برزیل، بھ معنای پایان جام جھانی  ضربھ

 بود. ١٩٩۴
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 ١٩٩٨جام جھانی 

ن آخرین جام جھانی قرن گذشتھ ی میالدی و شانزدھمین آ

شد. دنیای فوتبال شاھد ظھور  در کشور فرانسھ برگزار

 ستاره ھای جدیدی بود. تیم ملی فوتبال فرانسھ با

ستاره ھای جوانی وارد مسابقات شد. در این بین "لوران 

تجربھ ھای  بالن"، "دیدیھ دشام" و "مارسل دسایی" از با

تیم بودند و در غیاب ستارگانی چون "ژان پیر پاپن"، 

"امھ ژاکھ" مربی    "اریک کانتونا" و "دیوید ژینوال"،

برای  ٩٦تقریبا با ھمان ترکیب ھماھنگ یورو    این تیم

گروه خود  ماده شد. این تیم درآبقات در کشور خود مسا

 .بھ مرحلھ ی بعد صعود کرد ،با برتری کامل بر حریفان

چند ستاره ی اصلی خود یعنی "زیدان" را در دیدار  ھر

با عربستان از دست داد و در غیاب او با مشکالتی در 

دو بازی بعد خود در مرحلھ ی حذفی مواجھ شد. "تیری 

رگان این تیم در مرحلھ ی اول بازی ھا ھانری" از ستا

بود کھ سھ گل برای تیمش بھ ثمر رساند. خط حملھ ی 

فرانسھ با نیمکت نشین شدن تدریجی ھانری جوان و متشکل 

از "استفان گیوارش" و "کریستوف دوگاری" رفتھ رفتھ 

توان خود در مراحل حذفی را از دست داد و تا پایان 

این تیم  ت ھای گل بسیارموقعی رفتنرقابت ھا با ھدر 

توسط مھاجمان، این مدافعان و خط ھافبک گلزن فرانسھ 

بودند کھ وظیفھ ی گلزنی را نیز بھ عھده گرفتند. 

برزیل با حضور مردسال دو سال اخیر فوتبال جھان یعنی 
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"رونالدو" و ھافبک نخبھ ی این تیم یعنی "ریوالدو" 

چون  امید بھ فتح جام داشت. وجود بک چپ زبده ای

"روبرتو کارلوس" با شوت ھای سھمگین اش و ستاره ھای 

ریزنقشی چون "لئوناردو" و "دنیلسون" بر توانایی این 

تیم افزوده بود. اما یکی ازعواملی کھ برای برزیل 

 گران تمام شد اختالفات بین "ماریو زاگالو" مربی با

بھ اوج  یم با "روماریو" فروارد دوبارهتجربھ ی این ت

ن عدم حضور آھ نتیجھ ی ی طالیی پوشان بود ک برگشتھ

حال برزیل عالرغم حضور  روماریو در این جام بود. بھ ھر

مقابل تیم نروژ شکست  ،ستارگان خود در مرحلھ ی گروھی

خورد اما با دو پیروزی بھ مرحلھ ی بعد صعود کرد. تیم 

بھ  ١٩٧٨ملی ایران برای دومین بار پس از جام جھانی 

رقابت ھای جام جھانی رسید و با حضور ستارگانی مانند 

"احمد رضا عابدزاده" کاپیتان و دروازبان این تیم، 

داداد عزیزی" "علی دایی" گلزن شماره یک این تیم و "خ

کھ با گل حساس خود ایران را بھ جام جھانی رساند در 

کنار "کریم باقری"، "مھدی مھدوی کیا" و.. موفق بھ 

یک مقابل تیم ایاالت متحده امریکا شد.  پیروزی دو بر

صفر عالرغم  با نتیجھ ی یک بر ،اما شکست مقابل یوگسلوی

ای  یک بازی پایاپای با این تیم و یک شکست یک نیمھ

 و سانترھای خطرناک این تیم با حساب دو آلمانمقابل 

موجب گردید تا ایران از صعود بھ مرحلھ ی بعد  ،صفر بر

بماند. دوگل ایران در این بازی ھا توسط  بازی ھا باز

 "حمید استیلی" و مھدی مھدوی کیا بھ ثمر رسید.
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 ١٩٩٨ایاالت متحده، جام جھانی  -دیدار ایران 

 

ناکامان این جام جھانی بود کھ در مرحلھ اسپانیا از 

ی گروھی حذف شد. در مرحلھ ی دوم بازی ھا برزیل با 

قابل تیم شیلی و سامپائو" م گلھای رونالدو و "سزار

 ن شامل "ایوان زامورانو" و "مارچلوخط حملھ ی مطرح آ

ساالس" بھ پیروزی دست یافت. ایتالیا با تک گل "ویری" 

سھ در حالی کھ مقابل دروازبان از سد نروژ گذشت. فران

چیالورت" بھ  استثنایی تیم پاراگوئھ یعنی "خوزه لوئیز

لورن بالن در وقت ھای  گل طالییبن بست خورده بود با 

بھ مرحلھ ی بعد رسید. دانمارک کھ با حضور  ،اضافی

سالھ ی خود و داشتن  ٣٣مجدد "مایکل الدروپ" کاپیتان 

ز تیم ھای خوب جام دروازبانی چون "پیتراشمایکل" ا

با چھار گل نیجریھ را از گردونھ ی بازی  ،شانزدھم بود

 ھا کنار زد.
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 مایکل الدروپ کاپیتان کھنھ کار دانمارک در کمند مدافعان نیجریھ

 

کھ ھمچنان  آلمانیک از سد یوگسلوی گذشت.  بر ھلند دو

بر مکزیک بر گلزنی "بیرھوف" و "کلینزمن" تکیھ داشت 

ن "لوئیز ھرناندز" غلبھ کرد. کرواسی با آو ستاره ی 

تک گل گلزن مطرح باشگاه رئال مادرید یعنی "داور 

. در یکی از بازی ھای حساس پیروز شدشوکر" بر رومانی 

مقابل انگلیس قرار گرفت و در حالی کھ  آرژانتینجام 

و "شیھ رر"و  آرژانتین"زانتی" و "باتیستوتا" گلزنان 

بازی در ضربات پنالتی  ،دند"اوون" گلزنان انگلیس بو

در این دیدار  "مایکل اوون"تمام شد.  آرژانتینبھ نفع 

 بھترین گل جام را بھ ثمر رساند.
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 بود. ١٩٩٨از پدیده ھای جام جھانی  ،بی نظیرش ضربات ایستگاھیدیوید بکام با 

 

تیم  ،در یک دیدار نزدیک ،در مرحلھ ی یک چھارم نھایی

ملی برزیل با گل ھای "بھ بھ تو" و ریوالدو سھ بر دو 

 تیم خوب دانمارک را شکست داد.

 

 

 ١٩٩٨ریوالدو از ستاره ھای زبده جام جھانی 

 

 آرژانتینھلند با گل استثنایی "دنیس برگ کمپ" بر 

را با شکست سھ بر صفر  آلمانمد. کرواسی نیز آفائق 

از گردونھ ی رقابت ھا خارج کرد. دیدار حساس فرانسھ 
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و ایتالیا نیز بدون گل بھ ضربات پنالتی کشید کھ اگر 

ت پنالتی گل زد اما چھ "روبرتو باجیو" اینبار در ضربا

لبرتینی" و "دی بیاجو" ھدر رفت تا آپنالتی ھای "

 فرانسھ بھ مرحلھ ی بعد پای گذارد.

 

 

 ١٩٩٨ایتالیا، جام جھانی  –اف زین الدین زیدان و دیمتریو آلبرتینی، فرانسھ مص

 

در مرحلھ ی نیمھ نھایی در یک دیدار نفس گیر بین ھلند 

"کلودیو تافارل" در  رونالدو و درخششکھ با و برزیل 

 .، ھمراه بود، برزیل راھی فینال شدضربات پنالتی
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 ١٩٩٨ھلند، نیمھ نھایی جام جھانی  –رونالدو، برزیل 

 

"لیلیان  فرانسھ نیز مقتدرانھ کرواسی را با دو گل

کرواسی  . در دیدار رده بندی جامپشت سر گذاشت تورام"

یک  بر شوکر دو با گلھای "رابرت پروسینسکی" و داور

ھلند را شکست داد و بھ عنوان سوم رسید. این اولین 

پس از استقالل این کشور حضور تیم کرواسی در جام جھانی 

بود کھ اغلب از ستارگان یوگسالوی سابق سود می برد. 

سرانجام در دیدار نھایی بازی ھا تیم ملی فرانسھ با 

صفر برزیل  با نتیجھ ی سھ بر ،درخشش زین الدین زیدان

را شکست داد و برای اولین بار صاحب عنوان قھرمانی 

 شد.جام جھانی 
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 –ضربات سر دروازه ی برزیل را گشود. فرانسھ زین الدین زیدان دو بار از روی 

 ١٩٩٨برزیل، دیدار نھایی جام جھانی 

 

عنوانی کھ ستارگانی چون "ریموند کوپا" و "فونتن" در 

نی" و "ژیرس" در دھھ ی ھشتاد از دھھ ی پنجاه و "پالتی

 ن بازمانده بودند. تیم ملی فرانسھ با ترکیبی شاملآ

"فابین بارتز" در درون دروازه، "بیسنت لیزارازو" بک 

جام و "لیلیان تورام" بھترین بک راست جام،  چپ برتر

"مارسل دسایی" در قلب دفاع و "لورن بالن" بھ عنوان 

یک لیبروی تمام عیار و "دشام" و "ژورکائف" بھ عنوان 

و ستاره ی اصلی  ھافبک ھای تیم در کنار "زیدان" رھبر

ی گری امھ ژاکھ "امانوئل پتی" و سایرین بھ مربتیم و 

. رونالدو مھاجم برزیل صاحب توپ طالی فاتح این جام شد

بھترین با شش گل  ،و داور شوکر گلزن کرواسی هجام شد

  جام جھانی بود. گلزن
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 ١٩٩٨فرانسھ، فاتح جام جھانی 
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 ٢٠٠٢جام جھانی 

ات جام جھانی بھ میزبانی قاره برای اولین بار مسابق

سیا و بھ طور مشترک در دو کشور کره ی پھناور آی 

جنوبی و ژاپن برگزار شد. تیم ھای ملی فرانسھ و پرتغال 

 د این دوره از رقابت ھا بودند کھاز تیم ھای پرامی

در مرحلھ ی اول بازی ھا حذف شدند. با ناباوری، 

دوره از مسابقات مصدومیت "زین الدین زیدان" در این 

جام جھانی در کیفیت بازی ھا بی تاثیر نبود و عدم 

درخشش "لوئیز فیگو" مرد سال فوتبال جھان نیز بھ ھمین 

 شکل تاثیر گذار بود.

 

 

 بود. ٢٠٠٢مصدومیت زیدان از وقایق تاثیر گذار جام جھانی 

 

در مجموع می توان تیم ھای ملی برزیل و ترکیھ و کره 

ابت ھا ترین تیم ھای این دوره از رق ی جنوبی را موفق

ستانھ ی حذف از رقابت ھای آنامید. برزیل تیمی کھ در 

با قھرمانی خود در این دوره  ،جام جھانی قرار داشت
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فاصلھ ی خود با کشورھای  ،از رقابت ھا برای پنجمین بار

و ایتالیا را بیشتر کرد. درخشش "ریوالدو" و  آلمان

زنی ھای "رونالدو" و بازی "رونالدینھو" در کنار گل

 خوب ستارگانی نظیر کاپیتان "کافو" و "روبرتو

منجر بھ یک قھرمانی دیگر برای طالیی پوشان    کارلوس"

گردید. این در شرایطی بود کھ اکثر رقبای تیم ھای 

نظیر تیم ھای ایتالیا، فرانسھ،  آلمانبرزیل و 

، انگلیس، اسپانیا و پرتغال خیلی زود از آرژانتین

گردونھ رقابت ھا حذف شدند و ھلند نیز غایب بزرگ جام 

تا بدین ترتیب عرصھ را برای یک فینال کالسیک  ،بود

و برزیل خالی بگذارند. از  آلمانفوتبال بین دو تیم 

دیدارھای حساس مرحلھ ی اول بازی ھا پیروزی انگلیس 

از روی نقطھ ی پنالتی مقابل  "دیوید بکام"با تک گل 

یکی از پرستاره ترین تیم ھای جام بود. از  آرژانتین

شگفتی ھای این جام حذف تیم ملی ایتالیا بھ مربی گری 

 ،نتوس"جیوانی تراپاتونی" مربی معروف سالھای طالیی یوو

 ن جون ھوان" بود.آتوسط تیم کره جنوبی با گل "

 

 

  ٢٠٠٢کره جنوبی، ایتالیا؛ آن جون ھوان دروازه ی ایتالیا را می گشاید، 
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سیا آی کره ی جنوبی اولین بار قاره ی درخشش تیم مل

را بھ مرحلھ ی نیمھ نھایی جام جھانی رساند. این تیم 

با ارائھ ی بازی ھای تھاجمی و زیبا و البتھ اقبال 

تیم ھای قدرتمند پرتغال، ایتالیا  ،داوریو بحث خوب 

"یوسانگ چول"  ،انیا را شکست داد. آن جون ھوانو اسپ

و "ھونگ میونگ بو"از ستاره ھای این تیم و جام جھانی 

ھفدھم بودند. درخشش تیم ملی ترکیھ با "حسن ساس" یک 

عنوان غیر مترقبھ ی سومی را برای این کشور بھ ھمراه 

داشت. این در شرایطی بود کھ این تیم در مرحلھ ی نیمھ 

مغلوب  "رونالدو"نھایی با یک ضربھ ی ماھرانھ توسط 

برزیل شد و نتوانست انتقام شکست پرحاشیھ ی خود در 

مرحلھ ی نخست را از این تیم بگیرد. حذف تیم ملی 

در ضربات پنالتی مقابل  ،اسپانیا در مرحلھ ی یک چھارم

این تیم را از یک درخشش مورد انتظار  ،تیم کره ی جنوبی

در این جام جھانی کھ قربانیان زیادی در میان تیم ھای 

محروم کرد. "فرناندو ھیرو" کاپیتان  ،رگ داشتبز

اسپانیا از مھره ھای ارزشمند این جام بود. از 

برتری  ،دیدارھای حساس دیگر مرحلھ ی یک چھارم نھایی

یک برزیل مقابل انگلیس با گلھای ریوالدو و  دو بر

 رونالدینھو بود.
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انگلیس، جام  –رونالدینھو با ضربھ ای استثنایی دروازه انگلیس را گشود. برزیل 

 ٢٠٠٢جھانی 

 

با تکیھ بر دروازبان خود "الیور کان"  آلمانتیم ملی 

ھای حریف شکل  یک سد غیر قابل نفوذ را برای گلزنی تیم

خود را بھ فینال  ،و با پیروزی ھای مشابھ یک گلھ داد

بازی ھا رساند. ستاره این تیم "میشائیل باالک" غایب 

دیدار فینال بازی ھا بود. سرانجام در دیدار فینال 

در نیمھ ی اول موقعیت    بازی ھا در شرایطی کھ برزیل

را توسط ستاره ی خود رونالدو از دست داد    ھای خوبی

ی ازه ی نیز بھ تیر دورآلمانو ضربھ "الیور نیوویل" 

روی    "مارکوس" گلر برزیل برخورد کرد. در نیمھ دوم

شلیک  آلمانبھ سمت دروازه  "ریوالدو"ضربھ سنگینی کھ 

د و در کرد توپ از دستان بھترین دوازبان جام خارج ش

ن را تبدیل بھ گل کرد. آریباند رونالدو بھ راحتی 

گر شایستگی خود را در درادامھ رونالدو با یک گل دی

قای گلی جام با ھشت گل زده نشان داد. توپ آن کسب عنوا

دروازبان تیم ملی  "الیور کان"طالی جام نیز نصیب 
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نظیری را از خود شد کھ تا روز فینال نمایش بی  آلمان

 ارائھ داده بود.

 

 

 رونالدو و ریوالدو پایھ گذاران پنجمین قھرمانی برزیل در جام جھانی
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 ٢٠٠۶جام جھانی 

 . ازبرای دومین بار میزبان جام جھانی بودآلمان 

تساوی بدون گل  ،نتایج حساس مرحلھ ی اول بازی ھا

مقابل  آرژانتینو ھلند، پیروزی شش بر صفر  آرژانتین

صربستان، تساوی ایتالیا و ایاالت متحده و تساوی یک 

بر یک فرانسھ با کره ی جنوبی بود. تیم ملی ایران 

نی راه یافت و بدلیل مشکالت برای سومین بار بھ جام جھا

حاشیھ ای موفق بھ ارائھ ی بازی ھای قابل توجھی نشد. 

"علی کریمی" ستاره ی تکنیکی ایران نتوانست در این 

بازی ھا بدرخشد و اشتباھات مدافعان و ضعف ھماھنگی و 

بار دیگر تیم ملی ایران را از صعود  ،مسائل حاشیھ ای

محروم ساخت. در  ،نیبھ مرحلھ ی بعد بازی ھای جام جھا

این گروه از بازی ھا تیم ملی پرتغال با درخشش 

اول گروه بود و مکزیک  بازیکنان باتجربھ ی خود تیم

ن بھ مرحلھ ی بعد صعود کرد و سھم تیم آبھ دنبال 

در مرحلھ  .ایران یک عنوان چھارمی در گروه خود بود

از سد سوئد گذشت، ایتالیا در یک  آلماندوم بازی ھا 

زی نزدیک با پنالتی "فرانچسکو توتی" در دقیقھ پنجم با

استرالیا را شکست داد.  ،تلف شده ی پایانیوقتھای 

یک از سد مکزیک گذشت. انگلیس یک بر  دو بر آرژانتین

صفر اکوادور را شکست داد و در یک جنگ فیزیکی و روانی 

پرتغال یک بر صفر با تک گل "مانیش" از  ،تمام عیار

ربی گری "مارکوفان باستن" گذشت. سوئیس سد ھلند با م
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نیز در ضربات پنالتی مغلوب اکراین شد. فرانسھ با 

نو اتکا بھ درخشش مجدد "زین الدین زیدان" و ستاره ی 

یک از سد تیم  سھ بر ،این تیم "فرانک ریبری" ظھور

شایستھ ی اسپانیا و فروارد ھای سھ گلھ ی این تیم 

رزیل نیز گذشت. ب "تورزیعنی "دیوید ویا" و "فرناندو 

را ی آلمانرکورد "گرد مولر"  در روزی کھ "رونالدو"

گل بیشترین گل زده در ادوار  ١٥و با  پشت سر گذاشت

سھ بر صفر غنا را  ،جام جھانی را بھ خود اختصاص داد

در ضربات  آلمانشکست داد. در مرحلھ ی یک چھارم نھایی 

را از    ن""خوزه پکرم آرژانتینپنالتی تیم قدرتمند 

 ٢٠٠٤انگلیس ھمچون یورو  .گردونھ ی رقابت ھا کنار زد

 در ضربات پنالتی مغلوب پرتغال شد.

 

 

 بود. ٢٠٠٦پرتغال از تیم ھای مطرح جام جھانی 

 

دیدار برزیل با فرانسھ بود کھ  ،اما حساس ترین بازی

بھ پیروزی این تیم  سالھ ٣٤ درخشش خیره کننده ی زیدان



A Brief History Of The FIFA World Cup  
       By: Hosein Soltandoost 

با تک گل "تیری ھانری" انجامید. زیدان در این دیدار 

بار دیگر خود را بھ عنوان باارزش ترین بازیکن حال 

حاضر دنیا معرفی کرد. در مرحلھ ی نیمھ نھایی تیم ملی 

در وقت ھای اضافی با دو گل دقایق  ،میزبان آلمان

دل پیرو" شکست  لساندروآو "پایانی "فابیو گروسو" 

 ایتالیا متحمل شد. سختی را مقابل 

 

 

 ٢٠٠۶نیمھ نھایی جام جھانی  –فابیو گروسو، ایتالیا، آلمان 

 

یک  ،فرانسھ نیز با گل زیدان از روی نقطھ ی پنالتی

بر صفر پرتغال را شکست داد و راھی مرحلھ ی فینال شد. 

تقابل زیدان و "فیگو" دو تن از بھترین بازیکنان ده 

سال اخیر دنیای فوتبال در این بازی جالب توجھ می 

نمود. فیگو کاپیتان و مھره ی باارزش پرتغال از 

 ستارھای این تورنمنت بود. 

 



A Brief History Of The FIFA World Cup  
       By: Hosein Soltandoost 

 

 ٢٠٠٦جھانی زیدان و فیگو، نیمھ نھایی جام 

 

مد و بھ آبر پرتغال فائق  آلماندر دیدار رده بندی 

عنوان سوم دست یافت. سرانجام در بازی نھایی در 

تیم ملی فوتبال ایتالیا  ،ورزشگاه المپیک شھر برلین

در ضربات پنالتی بر فرانسھ پیروز شد و بھ چھارمین 

عنوان قھرمانی خود در رقابت ھای جام جھانی دست یافت. 

ین گل این بازی را زیدان از روی نقطھ ی پنالتی و اول

بھ ثمر  ،فلورین مالودا" صورت گرفت"خطایی کھ روی 

لوییجی بوفون"  رساند. این دومین گلی بود کھ "پیر

 ،دروازبان شایستھ ی ایتالیا و بھترین دروازبان جام

در این رقابت ھا دریافت کرد. اما "مارکو ماتراتزی" 

مدافع پیشتاختھ ی باشگاه اینتر بازی را بھ تساوی 

شروع بازی ھا بھ دلیل مصدومیت  کشاند. ماتراتزی در

موفق بھ حضور در ترکیب اصلی ایتالیا  "لساندرو نستاآ"

 شده بود.
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 ٢٠٠٦فینال جام جھانی  –زیدان در محاصره پیرلو و گاتوزو 

 

در اواخر بازی و در وقت ھای اضافی زیدان کاپیتان 

فرانسھ کھ برتری تکنیکی اش بر خط میانی ایتالیا 

روی یک حرکت عصبی و ناپسند از بازی اخراج  ،مشھود بود

"دیوید تره   شد. در ضربات پنالتی نیز برخورد پنالتی 

سو" بیو گروزه گھ" با تیرک دروازه باعث گردید تا "فا

و  خرین پنالتی ایتالیاآ ،بک چپ پرفروغ الجوردی پوشان

را بھ زیبایی وارد   ٢٠٠٦آخرین ضربھ ی جام جھانی 

کند و انتقام شکست این تیم مقابل فرانسھ در   دروازه 

در سال  آلمانرا بگیرد. ھمان طور کھ  ٢٠٠٠فینال یورو 

خود در کشور ایتالیا صاحب سومین عنوان قھرمانی  ١٩٩٠

بھ مقام  آلمانشد، ایتالیا نیز این بار در کشور 

قھرمانی دست یافت و با کسب چھارمین عنوان قھرمانی 

پس از برزیل تبدیل بھ پرافتخار ترین تیم ادوار جام 

ھای جھانی گشت. ایتالیا گرچھ در این رقابت ھا و تا 
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دقایق پایانی بازی فینال نیز تورنمنت پر فراز و 

اما بھ لطف ستارگان جوان خود  ،ر گذاشتنشیبی را پشت س

لبرتو جیالردینھو" آظیر فابیو گروسو، "لوکا تونی"، "ن

و تجربھ ی بازیکنانی نظیر پیر لویجی بوفون، "فابیو 

لوکا زامبروتا"، بھترین مدافع جام، "جیان "کاناوارو

ندرا پیرلو"، آ"لساندرو دل پیرو، آفرانچسکو توتی، 

مارکو ماتراتزی، "جنارو گاتوزو" "فیلیپو اینزاگی"، 

و... با مربی گری "مارچلو لیپی" در قالب یک تیم 

صاحب عنوان نخست بازی ھا شد. جایزه  ،بسیار حرفھ ای

با پنج  آلمانبھترین گلزن جام بھ "میروسالو کلوزه" از 

گل زده رسید و عنوان بھترین بازیکن و توپ طالی جام 

 .ان گردیدبھ شایستگی نصیب زین الدین زید

 

 

 جھانی ھای چھارمین عنوان قھرمانی ایتالیا در جام
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 ٢٠١٠جام جھانی 

برای اولین بار در قاره ی  ٢٠١٠جام جھانی مسابقات 

فریقای جنوبی برگزار شد. تیم ملی آفریقا و کشور آ

در بازی  ،عنوان مدعی اول مقام قھرمانی اسپانیا بھ

نخست خود مقابل تیم تدافعی سوئیس شکست خورد. اما 

درخشش و گلزنی ھای "دیوید ویا" ستاره ی ارزنده ی این 

تیم مانع بروز یک تراژدی دیگر در تاریخ فوتبال این 

رماندو آبھ مربیگری "دیگو  آرژانتینتیم ملی   کشور شد.

یی نظیر "لئونل مسی" و "کارلوس مارادونا" و ستاره ھا

توز" از تیم ھای مطرح جام جھانی نوزدھم بود. این تیم 

مد و مدعی کسب مقام آه خود باال از گرو با اقتدار

و برزیل  آلمانقھرمانی بھ شمار می رفت. تیم ھای 

مانند ھمیشھ تیم ھای خوبی را راھی مسابقات جام جھانی 

س مقابل ھلند در یک اما برزیل در یک بازی حسا ،کردند

چھارم نھایی متوقف شد و در واقع مھارت ستاره درخشان 

مد. آشنایدر" بھ کمک اللھ ھای نارنجی این جام "وزلی ا

نیز تیم سرحال و جوانی بود کھ با ستارگانی  آلمان

ھمچون "توماس مولر"، "مسوت اوزیل" و "باستین شوان 

ی یک اشتایگر" در یک بازی غیرمنتظره و در مرحلھ 

را با چھار گل مغلوب کرد.  آرژانتین ،چھارم نھایی

در دیدار مرحلھ ی یک ھشتم با درخشش "کارلوس  آرژانتین

فوق ستاره  توز" بھ سختی از سد مکزیک گذشتھ بود. مسی
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در این  جھان،مرد سال فوتبال  ی جدید فوتبال دنیا و

 بود. اما ناکام  ،نقش ی ریزاجام ستاره 

 

 

 کافی نبود. ٢٠١٠و مسی برای قھرمانی آرژانتین در جام جھانی  حضور مارادونا

 

اروگوئھ از بھترین تیم ھای جام نوزدھم بود کھ با 

ستاره ی تمام عیار خود "دیگو فورالن" نفس خیلی از تیم 

مجددا  ١٩٧٠پس از سال  ،ھا را گرفت. این تیم با لیاقت

بھ مرحلھ ی نیمھ نھایی جام جھانی راه یافت. اروگوئھ 

در ھر دو دیدار پایانی خود با ارائھ ی بھترین و 

بھ مقام چھارم جام اکتفا کرد.  ،نزدیک ترین بازی ھا

دیگو فورالن شوتزن قھار و باارزش ترین بازیکن جام 

نوزدھم بود کھ سرانجام بھ عنوان بھترین بازیکن جام 

 نیز برگزیده شد.
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 ٢٠١٠دیگو فورالن بھترین بازیکن جام جھانی 

 

شاید حساس ترین بازی جام  ،آلماندیدار اسپانیا مقابل 

 آلمانبود. برتری اسپانیا در این بازی محسوس بود اما 

عالرغم  آلماننیز تیم خطرناکی نشان داد. در واقع 

از پس اسپانیا بر نیامد و اسپانیا  ،پتانسیل ھای خود

تیم مسلط بر بازی بود کھ موقعیت ھایی را نیز از دست 

وی سر "کارلوس داد. ضربھ ی کرنر "ژاوی ھرناندز" ر

پویول" تک گل این بازی را رقم زد تا اسپانیا بھ 

سالھا ناکامی خود در عرصھ ی رقابت ھای جام جھانی 

 یان دھد. پا
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 ٢٠١٠مصاف ژاوی و شوان اشتایگر، نیمھ نھایی جام جھانی 

 

رین روبن" و "وزلی اشنایدر" آدر دیدار فینال تقابل "

ن موقعیت ھای بود. روببا ستارگان اسپانیا جالب توجھ 

روی پاس تمام کننده ی وزلی   ن آخوبی را کھ بھترین 

از دست داد و شانس ھلند برای اولین  ،اشنایدر بود

و  ١٩٧٤پس از سالھای  قھرمانی اش در جام ھای جھانی

دست رفت. اما "اندرس اینی یستا" در  از مجددا ١٩٧٨

روی و مھلت دیگری بھ ھلند نداد  ،وقت ھای اضافی بازی

س فابرگاس" برای اولین بار اسپانیا را پاس "فرانس

صاحب عنوان قھرمانی جھان نمود. این در شرایطی بود 

کھ دقایقی قبل داور از پنالتی کھ روی ژاوی ھرناندز 

حب عنوان قھرمانی اسپانیا صا  صورت گرفت چشم پوشید. 

زیرا عالرغم بردھای کم گل  ،ن نیز بودآشد و شایستھ ی 

تیم ھای رقیب  تاکتیکی و برتری نفرات خود را بربرتری 

سرمربی تیم  "ویسنتھ دل بوسکھ". بدین ترتیب دیکتھ کرد

در کنار بازیکنانی نظیر گلر و کاپیتان ارزشمند این 
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تیم "ایکر کاسیاس"، "ژاوی ھرناندز"، "اندرس اینی 

بوسکتس"، "ژابی سرجیو ، "یستا"، فرانسس فابرگاس

راموس"، "فرناندو تورز" و "دیوید لونسو"، "خوان آ

ویا" تبدیل بھ اولین تیم موفق ماتادورھا در تاریخ 

 جام ھای جھانی شدند.

 

 

 بود ٢٠١٠از مطرح ترین چھره ھای جام جھانی  ،اختاپوس پیشگو

 

 

اینی یستا قھرمانی اسپانیا را با  -؛ اسپانیا، ھلند ٢٠١٠دیدار نھایی جام جھانی 

 .کردشلیکی سرضرب امضا 
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 دیگرجشنواره ای دنیای فوتبال در آستانھ ی 

 برزیل ٢٠١۴جام جھانی 

بیستمین دوره ی مسابقات جام جھانی در کشور برزیل 

برگزار می شود و دنیای فوتبال چشم بھ ساق ھای 

ستارگانی از جملھ لئونل مسی، کریستیانو رونالدو، 

دارد،  رین روبن، آندرس اینی یستا و ..فرانک ریبری، آ

در خانھ ی  ١٩۵٠برزیل میزبان این رقابت ھا در سال 

 ،این کشوردر تلخ ترین رویداد تاریخ فوتبال  ،خود

را در ورزشگاه ماراکانا بھ اروگوئھ  ھا فینال بازی

در تاریخ  در دومین میزبانی اشبرزیل واگذار نمود. 

اما  چشم بھ قھرمانی دارد، این بار جام ھای جھانی،

 ، اسپانیا وآلمان، آرژانتیندر این راه رقبایی نظیر 

 .ی دیگری را در پیشرو خواھد داشت مدعیان بالقوه
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1. http://www.planetworldcup.com 
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