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 آريا طاري

ســپاهان در شــرایطی به صدر 
جدول رده بندی لیگ برتر برگشــت 
که ســرمربی این تیم به جای حضور 
در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار 
با سپیدرود، بیانیه ای اعتراض آمیز در 
مورد مسائل داوری را به این کنفرانس 
ارسال کرده بود. یک روز بعد از شروع 
جنگ سرد قلعه نویی، پرسپولیس با 
چند تصمیم بحث برانگیز از سوی داور 
قافیه را به فوالد واگذار کرد و سپاهان 
به سادگی از سد سپیدرود گذشت تا 
دوباره در باالترین نقطه جدول لیگ 

هجدهم دیده شود.
حضور امیرقلعه نویی روی نیمکت 
سپاهان، این باشگاه را بعد از چند فصل 
ناموفق دوباره به یکــی از قدرت های 
اصلی فوتبال ایران تبدیل کرده است. 
آنها ترکیــب پرســتاره ای در اختیار 
دارند و در جنگ هــای بیرون از زمین 
نیز، آماده به نظر می رسند. به محض 
توقف در شروع نیم فصل دوم و از دست 
دادن صدر جدول رده بندی لیگ برتر، 
ژنرال دست به کار شد و با یک جنجال 
تازه، چشم ها را به طرف خودش خیره 
کرد. او در مصاحبه مطبوعاتی پیش از 
نبرد با سپیدرود حاضر نشد و نامه ای را 
برای قرائت به این جلســه فرستاد که 
در آن از »سکوت« به عنوان »آخرین 

سنگر« یاد شــده بود. امیر قلعه نویی 
شاعر، مبارز، هنرمند و یا موسیقیدان 
نیســت و هدف او از مطرح کردن این 
جمله، تنها تالش برای فشار گذاشتن 
روی رقبا بوده اســت. ایــن اولین بار 
نیست که طالیی ها در این فصل دست 
به چنیــن کاری می زننــد. چند روز 
قبل از مسابقه حساس با استقالل در 
ورزشگاه آزادی، باشگاه سپاهان دست 
به کار شــد و بیانیه ای در مورد داوری 
رقابت های لیگ مطرح کرد. این بیانیه 
در نهایت موجب شد گروه داوری این 
مســابقه، یک خطای پنالتی آشکار 
به سود اســتقالل را اعالم نکنند. تیم 
شفر که به سادگی می توانست در این 
بازی به کمک پنالتی به برتری برسد، 
در نهایت با نتیجه یک بر صفر مغلوب 
سپاهان شد. حتی با وجود این ماجرای 
عجیب، داستان طلبکاری سپاهانی ها 
از داوری ادامه پیــدا کرد. ژنرال بعد از 
تساوی خانگی با پرسپولیس، فضای 
فوتبال ایران را به سیرک تشبیه کرد 
اما تنها چند روز بعد در کارشناســی 
داوری برنامه تلویزیونی 90، مشخص 
شد که قبل از به گل رسیدن سپاهان، 
داور بایــد یک بار نقطــه پنالتی را به 
سود پرسپولیس نشــان می داد. امیر 
و تیمش اما همچنان از مواضع شــان 
عقب نشینی نمی کنند و ظاهرا به این 
باور رسیده اند که تصاحب جام، تنها از 

دریچه جنجــال و اعتراض ممکن 
خواهد بود.

در جریــان شکســت تیم 
ملــی برابر ژاپــن در جام 

 ، آســیا ملت هــای 
اعتراض مهره های 
ملی پوش در لحظه 
ز  شت ســا نو سر
مســابقه به داور، 

بارها مورد شــماتت 
هواداران فوتبــال در ایران 
قــرار گرفــت. جماعــت 
مــا  ا نش کننده  ســرز
حتی بــرای لحظه ای از 

خودشان نپرسیدند فرهنگ اعتراض 
شدید به داور برای هر توپ ساده و هر 
موقعیت معمولی، از کجا در رفتار این 
فوتبالیست ها ظاهر شده است؟ همه 
این بازیکنان زمانی در لیگ برتر ایران 
توپ زده اند. لیگــی که در آن مربی ها 
برای اعتراض به عملکــرد داور از هم 
سبقت می گیرند و باشــگاه ها نیز به 
عروســک خیمه شــب بازی مربیان 

برای بیانیه نویســی تبدیل شده اند. 
در این فضا همــه معتقدند مورد ظلم 
قرار گرفته اند و دســت هایی در کار 
اســت تا قهرمانی را به دست نیاورند. 
قلعه نویی از ترانه های معروف ایرانی 
برای اعتراض بهــره می گیرد، برانکو 
تاکید می کند که عده ای نمی خواهند 
سومین قهرمانی پیاپی پرسپولیس 
را ببینند، شفر دســت روی این نکته 
می گذارد که آبی رنگ محبوب داورها 
نیســت و این روند به همین شکل در 
همه تیم هــای دیگر نیــز ادامه پیدا 
می کند. فوتبال ایران به فضایی تبدیل 
شده است که در آن تعدد اعتراض به 
داورها، حتی از تعداد بردها، امتیازها 
و تفاضل گل مهم تر به نظر می رسد. 
بدون تردید کمیتــه داوران 
نیز در رقم خوردن چنین 
وضعیتــی نقش دارد. 
آنها با طرح داورهای 
پشــت خط برای 
حل بحران های 
مربوط به داوری 
جلو آمده اند اما 
ایــن طرح در 
همین شروع 
کار، ناموفق و 

شکست خورده به نظر می رسد.
اگر قرار به اعتراض به »نابرابری« 
باشد، باشگاه سپاهان یکی از آخرین 
باشگاه هایی است که می تواند دست 
به اعتراض بزنــد. چراکه تجربه های 
زیادی از نابرابری به ســود این تیم در 
فوتبال ایران وجود دارد. جنجالی ترین 
پرونده یک دهه اخیر فوتبال ایران با 
نقش آفرینی محســن قهرمانی نیز، 
پیرامون قضاوت جانبدارانه به ســود 
همین تیم رقم خورد. امیر قلعه نویی 
برای سال ها در دفاع از خودش مقابل 
حرف و حدیث های مربوط به مذاکره 
با مهره های حریف، »سند و مدرک« 
مطالبه می کند. حاال شــاید بد نباشد 
خــود او نیــز در مــورد حرف هایش 
پیرامون داوری، سند و مدرک نشان 
بدهد. بدون تردید چنین صحبت هایی 
در یک لیگ معتبر خارجی، جریمه ای 
بسیار سنگین برای یک مربی به همراه 
خواهد داشت اما در فوتبال ایران، هیچ 
برخوردی با این قبیل اتهام ها صورت 
نمی گیرد. ژنرال یکی از پرستاره ترین 
تیم هــای فوتبال ایــران را در اختیار 
دارد و حتــی تیمــش را در نیم فصل 
تقویت نیز کرده است. او به جای اشاره 
همیشگی به داورها، باید »تاکتیک« را 
به »آخرین سنگر«ش تبدیل کند. آن 
روز حتما سپاهان شانس خوبی برای 

قهرمانی در لیگ برتر خواهد داشت.

برای امیرقلعه نويی؛ که راه قهرمانی را در اعتراض جست وجو می کند

آخرین سنگر، تاکتیک است!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

رقابت جديد بارسا و پاريس
پاری ســن ژرمن برای تقویت سمت چپ خط 
دفاعی اش، فرالند مندی، مدافع فرانسوی المپیک 
لیون را می خواهد. مندی مدافعی جوان، 23 ساله، 
قدرتمند و سریع اســت. او قامت خوبی هم دارد. 
1/78 متر. مندی در فاز تدافعی بی نقص است و در فاز 
تهاجمی هم بازی به بازی در حال پیشرفت است. به 
نحوی که امسال باالخره اولین بازی ملی اش را هم 
انجام داد. در لوشامپیونه نیز او در 20 بازی از 23 بازی 
ممکن حضور داشته تا ثابت شود مهره ای فیکس از 
نظر برونو ژنسیو است. در لیگ قهرمانان اروپا یک 
مهره ثابت بوده و تک تک دقایق را بازی کرده است. 
به گزارش پاریس یونایتد، پاری ســن ژرمن از حاال 
خودش را برای تقویت تیم در تابستان آماده می کند 
و یکی از پست هایی که باید تقویت شود، دفاع چپ 
است که این روزها فقط خوان برنات را دارد و کورزاوا 
فرصتی برای بازی پیدا نمی کند و برای بازگشت به 
ترکیب کار بسیار دشواری دارد. آنترو هنریکه، مدیر 
ورزشی باشگاه فرالند مندی را در اولویت قرار داده. 
مدافعی که بارها توسط استعدادیاب های باشگاه 
زیر نظر گرفته و او را تاییــد کرده اند. ظاهرا یکی از 
دســتیاران هنریکه اخیرا بــا اطرافیان مندی هم 
تماس هایی داشته است. برای راضی کردن لیون هم 
احتماال یک پیشنهاد 35 تا 40 میلیون یورویی کافی 
باشد. مندی که از چند تیم لیگ برتری هم پیشنهاد 

دارد، زمانی در آکادمی پاری سن ژرمن بود.
    

سفر سردار به تركيه
کاروان زنیت ســن پترزبورگ روز گذشــته با 
همراهی ســردار آزمون، ملی پــوش ایرانی راهی 
ترکیه شد تا مهیای بازی حساس دور رفت مرحله 
یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا برابر تیم فنرباغچه 
ترکیه شود. زنیتی ها پیش از این بازی آخرین اردوی 
آماده سازی خود را در اسپانیا برپا کرده بودند که در دو 

روز پایانی نیز سردار آزمون حضور داشت.
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 قلعه نويی از ترانه های 
معروف ايرانی برای اعتراض 

بهره می گیرد، برانکو 
تاکید می کند که عده ای 

نمی خواهند سومین 
قهرمانی پیاپی پرسپولیس 

را ببینند، شفر دست روی 
اين نکته می گذارد که آبی 

رنگ محبوب داورها نیست 
و اين روند به همین شکل در 
همه تیم های ديگر نیز ادامه 

پیدا می کند
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