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* ع�دم مس�اوات مال�ي در ش�رايط تيمهاي
حاضر در ليگ دس�تهاول محس�وس و برخي
برخورده�ا و تنديه�اي كالم ،س�يماي اين
مسابقات را گاهي مخدوش ساخته اما حضور
مربياننامدارليگبرتريدراينليگواقعهاي
مثبت و اميدآفرين است
قريب ب��ه  3ماه از الحاق يحي��ي گلمحمدي به تيم
اكس��ين الب��رز ميگذرد و ب��ا اين وج��ود خيليها
ميپرس��ند هدف او از اين كار چه بوده اس��ت و چرا
به اكسين رفته و البته هرچه بيشتر در اين خصوص
بررسي ميكنند ،كمتر به نتيجه ميرسند.
آيا امكان شغلي بهتر و شرايط رهبري يك تيم ليگ
برتري براي يحيي فراهم نبوده يا اين امر امكانپذير
بوده اما او پول بس��يار بيش��تر اهدايي اكسين را كه
طبق برخي روايات ب��ه دو ميليارد توم��ان هم بالغ
ميش��ود مبنا قرار داده و پس از كسب بهترين نتايج
ممكن براي اكسين در فصل جاري ،سال بعد دوباره
در ليگ برتر فعاليت كند.
از لطيفي تا كريمي
وقتي ميگوييم بهترين نتايج ممكن براي اكسين،
بايد بيافزاييم كه اين تيم كه در ش��روع فصل جاري
با هداي��ت علي لطيفي و مديريت فني فيروز كريمي
و سپس با هدايت مس��تقيم علي كريمي حتي چند
هفته صدرنش��ين مس��ابقات هم بود ،اينك به رده
هفتم جدول س��قوط كرده اما اين اص�ل ً
ا به معناي
نداشتن ش��انس راهيابي به ليگ برتر نيست زيرا در
يكي از فشردهترين ادوار «ليگ يك» بين اكسين و
ساير تيمهاي ميانه جدولي با سپيدرود صدرنشين
فقط هفت هش��ت امتياز فاصله مشاهده ميشود و
اين به هيچ روي فاصلهاي نيس��ت كه نتوان پوشش
داد ،بخص��وص كه اين ليگ برخ�لاف ليگ برتر 18

تيمي و به تبع آن متشكل از  34هفته مسابقه شامل
 17هفت��ه بازيهاي رفت و  17هفت��ه هم ديدارهاي
برگشت اس��ت و در اين راه طوالني هر فراز و فرودي
ب��راي تيمهاي متص��ور و براي اكس��ين نيز جبران
فاصل��ه موجود در  10هفته باق��ي مانده امكانپذير
اس��ت .نه توان اكس��ين براي چنين امر جبرانياي
ناكافي اس��ت و نه قدرت مربيان در ليگي فرسايشي
كه هر كدام طي هفتههاي متوالي آن امتيازاتي را از
دست ميدهند به حدي ميرسد كه هرگونه رسيدن
تعقيبكنندگان به آنها را غيرممكن سازد.
چهرههاي آشنا
اص��والً ورود مربيان نامدار لي��گ برتري ما به «ليگ
ي��ك» روي��داد خ��وب و مفيدي اس��ت يا ب��ار و بر
منف��ي بايد به آن داد؟ در پاس��خ باي��د گفت اين امر
به ك��رات روي داده و در فصول اخي��ر حداقل نيمي
از پس��تهاي هدايت تيمهاي ليگ يكي در اختيار
مربياني بوده كه پيش��تر در ليگ برت��ر هم حاضر و
جريانس��از بودهاند و امس��ال نيز در ش��روع «ليگ
يك» اين مربيان ليگ برتري در تيمهاي ليگ يكي
شاغل بودند؛ داود مهابادي در آلومينيوم اراك ،علي
لطيفي و سپس فيروز كريمي در اكسين البرز ،اكبر
ميثاقي��ان در بادران تهران ،مه��دي تارتار در پارس
جم جنوبي ،عليرضا مرزب��ان در خونه به خونه علي
نظرمحمدي در سپيدرود ،وينكو بگوويچ در گلگهر
س��يرجان ،منص��ور ابراهيمزاده در م��س كرمان و
محمد مايليكهن در ملوان انزلي.
تغييرات بعدي
از جم��ع فوق تعدادي بركنار ش��ده و ج��اي خود را
به س��ايرين دادهاند كه شامل اكس��ين البرز و آمدن
گلمحمدي به اين تيم و اهداف ويژه او در اكس��ين
هم ميش��ود كه پيش��تر از آن ياد كرديم .بعضيها

مث��ل نظرمحم��دي در س��پيدرود رش��ت نتاي��ج
ش��گفتانگيزي داش��تهاند زيرا او به رغم پيش��ينه
هدايت داماش گيالن در ليگ برتر س��ه سال پيش
فقط به مدت چن��د هفته س��رمربي موقتي آن تيم
شناخته ميشد و در آن ايام امير عابديني مديرعامل
وقت داماش براي تغيير كادر فني تيمش در هر روز و
حتي هر ساعت آماده بود.
آزمودن ناآزمودهها
با اين حال رفت و آمد اين صاحبنامان در ليگ دسته
اول حتي اگر ماندگار نباش��د و ب��ه كوتاه مدت ختم
شود ،نوعي آزمودن ناآزمودهها و بررسي شرايط تازه
و سپس تصميمگيري براساس آن است .اين رويداد
براي مربيان و باشگاههايش��ان جالب و مفيد اس��ت
زيرا ميفهمند راه و وسيله كسب اهداف و نتايج مورد
نظر در «ليگ يك» و به واقع طريقه راهيابي به ليگ
برتر چقدر سخت و در بردارنده كدام ملزومات است
و براي فوتبالدوستان نيز مفيد و ديدني است زيرا در
نهايت به اين نتيجه خواهند رس��يد كه اين پيكارها
هم واجد بسياري از فاكتورهاي ضروري است و همه
چيز در فوتبال ما به ليگ برتر ختم نميشود.
آنچه نميتوان پرسيد
ميتوان از گل محمدي پرس��يد كه چرا تيم اكسين
به رغم پيروزي عالي اخي��رش برابر ملوان همچنان
لرزان و متغيراالحوال است اما نميتوان از او پرسيد
چرا به ليگ دس��ته اول آمده است .او و امثال منصور
ابراهيمزادهكهپساز«مساوي»هايمسلسلوارش
س��رانجام مس كرمان را در مسير صعود به ليگ برتر
قرار داده ،سند ماجراجويي مربيان نامدار ما و پويايي
«ليگ يك» هس��تند كه ميخواهد يك جانش��ين
خوب براي روزهاي پرش��مار تعطيلي ليگ برتر طي
فصل باشد و اين چنين نيز هست.
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موارد اثبات نشده
ان��واع اتهام��ات در زمينه زد و بنده��اي البته اثبات
نش��ده و برخوردهاي تند و بعض��ي بيقانونيها در
ليگ دسته اول رواج دارد و عدهاي ميگويند سلسله
بنيادها و پايههاي كار و آنچه ليگ دسته اول به آن
بنا نهاده شده ،آن قدرها هم صحيح و استوار نيست،
اس��تناد گويندگان اين مس��ئله به حوادث منفي و
تلخ متعددي اس��ت كه در ليگ دس��ته اول طي دو
دهه اخير و در اوج رقابت تيمهاي «ليگ يك» براي
صعود به ليگ برتر روي داده است .همچنين حمالت
گاه به گاه به داورها و خش��ونتها و تنديهاي كالم
و جنگهاي گاه غيرورزشي تيمها براي جلو زدن از
يكديگر به گونهاي و ش��كلي بوده است كه تيمهاي
اين دسته معموالً از آس��ايش الزم و تمركز بر وجوه
فني بازماندهاند.
تبعات وفور پول
در همي��ن ح��ال وف��ور پ��ول در برخ��ي تيمهاي
متم ّول لي��گ به قصد راهيابي به ليگ برتر ش��رايط
تيمها را ناهمسو س��اخته و فاكتور عدالت را از ليگ
گرفتهاست.
در همين راس��تا غالم پيرواني كه چندي پيش بعد
از  9س��ال دوري از فجر سپاس��ي دوباره س��رمربي
اين تيم نامآش��ناي ش��يرازي ش��د و در احياي آن
براي رهاي��ي از قعر جدول ليگ دس��ته اول و ارتقاء
بخشيدنش به ليگ برتر مثل اسالف خود موفقيتي
نداش��ته ،در باره اين ش��رايط نابرابر گفته است :در
حال��ي كه ما در فجر سپاس��ي آهي در بس��اط براي
گردان��دن امورتيم نداري��م به گلمحم��دي براي
رفتن به اكس��ين 2ميليارد توم��ان دادهاند .چگونه
انتظ��ار دارند ك��ه ما ب��ه ان��دازه پيش��تازان ليگ
موفق باشيم؟
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