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امـروز پنجـاه و پنجمیـن ویژهنامـه آخرهفتـه ایرانورزشـی بـه چـاپ رسـید.
ضمیمـهای رایـگان برای مخاطبـان فهیمی که در این روزهای سـخت بـا ما ماندند
و تنهایمـان نگذاشـتند .اسـتقبال از ویژهنامـه تحلیلی-گزارشـی ایرانورزشـی
نشـان داد شـما عزیـزان بهدنبـال مطالـب تازه ،گفتهنشـده و روایتنشـده هسـتید.
هـر پنجشـنبه همـراه بـا روزنامـه 16 ،صفحـه ویژهنامـه آخرهفتـه توزیـع میشـود تـا
دربـاره پشـتپرده اتفاقـات ورزش بیشـتر از قبـل بدانیـد ،عمیقتـر تحلیـل کنیـد و
دور از روزمرگیهـای ورزش ایـران ،اطالعـات بیشـتری بـه دسـت آوریـد .ممنـون
میشـویم بـه رسـم همیشـه ،مـا را بـه دوسـتانتان و عالقهمنـدان ورزش معرفـی
کنیـد .در ایـن شـماره علی عالی نگاهی به انسـداد مدیریتی در صدا و سـیما و اشـاره
بـه ماجراهـای فردوسـیپور ،فروغـی و مـزدک میرزایی داشـته اسـت .علـی بابازاده
تـب داغ باشـگاههای اروپایـی در اسـتخدام مربیـان جـوان را بـه چالـش کشـیده و
اسـتاد ابراهیـم افشـار در پرونـده ویـژه بـه موضـوع جـذاب صحنههـای رمانتیـک و
جانگـداز در تاریـخ دربیهـای تهـران پرداختـه اسـت .علـی مغانـی در یادداشـت
خـود بـه موضـوع تغییر رنـگ لباس شـاهرخ بیانی بـه خاطر چنـد متر زمین اشـاره
کـرده اسـت و در بخـش دیگـری از ویژهنامـه شـاهد مصاحبـه بهنـام جعفـرزاده
بـا معروفتریـن مربـی پایههـای فوتبـال دنیـا هسـتیم .سـعید آقایـی در پرونـده
منهـای فوتبـال ایـن هفتـه ماجـرای تصمیمـات داورزنـی در فدراسـیون والیبـال
را روایـت کـرده اسـت .صفحاتـی همچـون نوسـتالژی ،خاطرهبـازی و همچنیـن
نوشـت آرش حسـنپور از دیگـر مطالـب خواندنـی ایـن شـماره اسـت.
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اگر ژیمناستیک شقالقمر کند

سرپرست دائم

سرمقاله

وصال روحاني

شانس سعیدرضا کیخا ژیمناست در آستانه  33سالگی ایران برای کسب مجوز
حضور در المپیک سیودوم اندک است و اگر او اسفندماه در تورنمنت انتخابیقطر به
سهمیه نایل آید ،واقعاً شقالقمر کرده است.
توصیف کاملتر و بهتر قضیه این است که بگوییم فاصله او با این مجوز بسیار
زیاد و در عین حال به غایت کم است .کم است زیرا او فقط در صورتی المپیکیمیشود
که در قطر در وسیله تخصصیاش (خرکحلقه) اول شود و ژیمناستهای چین و
ژاپنی که آنها هم بهدنبال سهمیهاند ،هر دو در رنکینگ جهانی از کیخا پیش هستند و
با این که این ژیمناست شیرازی پیشینه یکی دو بار تفوق به هر یک از این دو رقیب ویژه
را دارد اما اگر این مردان شرق آسیایی در روز مقرر در شهر دوحه در بهترین شرایط خود
ظاهر شوند با احتساب امتیازاتی که از قبل اندوختهاند ،امکان رسیدن سعید خان به
آنها اندکتر از آن خواهد بود که به وصف آید .فاصله کیخا با سهمیه المپیک 2021
در عین حال به این سبب که و شانس پیروزی او به این دلیل قابل توجه است که مثل هر
ورزش انفرادی دیگری هر ورزشکار زبدهای روز خوب و روز بد دارد و اگر ژیمناستهای
چینی و ژاپنی قدری بلغزند و یکی دو فرود بد در پای «خرک» داشته باشند و کارشان
گره بخورد و سعید در اوج ظاهر شود ،این پتانسیل و امکان وجود دارد که نماینده ما
باالتر از این حریفان ظاهر شود و در تنها تورنمنت باقیمانده انتخابی المپیک توکیو
کاری کارستان کند و مسافر ژاپن شود.
چنین شقالقمری نه فقط مختص شخص کیخا بلکه فرآیندی بزرگ برای
کل ژیمناستیک کشور و از بزرگترین دستاوردهای ورزش ایران در سالهای معاصر
خواهد بود .اگر در کشتی المپیک دهها مدال تازه بگیریم یا رزمی کاران ما در توکیو
درخشش تازه داشته باشند و چنانچه سهراب مرادی فارغ از درد مزمن دوسال اخیرش
دومین طالی متوالی المپیکیاش را در رشته وزنهبرداری صید کند یا علی داودی در
دسته فوق سنگین همین ورزش الشا تاالخادزه «ابر غول» گرجستانی را ناکام کند،
نیز کارهای با ارزشی شکل گرفته اما این موارد احتمالی در ورزشهایی شکل میگیرد
که به قولی مال ما است و ایران ریشهای عمیق و کهن در آنها دارد .ژیمناستیک مثل
شنا و دوومیدانی به چنین تبار و جمعی تعلق ندارد و بهرغم نقره صید شده سال
 2012احسان حدادی در پرتاب دیسک المپیک لندن ،در این ورزشهای «مادر» ما
نه صاحب سبکایم و نه جزو قدرتهای سنتی یا حاکمان نوین بودهایم و بر عکس
فرسخها با نوکحلقه آنها فاصله داشتهایم .تا همین  10سال پیشاگر یک ژیمناست
ایرانی در وسیله تخصصیاش و در رقابت با بزرگان شرق آسیایی که مدال داران
جهانی هم مستند صاحب رتبه بیستم هم میشد برپایی یک جشن ملی الزامی
میگشت اما پساز اوجگیری نسلیتازه که کیخا و هادی خنارینژاد (اینک بازنشسته)
سرآمدان آنها بودهاند ،حاال ژیمناستیک ما به درجهای از کارآیی و خودباوری رسیده
که پیکارهای قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان را با امید رسیدن به فینال وسایل
تخصصی و حتی کسب مدال آغاز میکند .درست است که در این لحظهخاص و
همین حاال فقط کیخا در اندازههای چنین کاری است اما وجود همین تک ستاره تأیید
و تأکید آشکاری بر این واقعیت شیرین است که ژیمناستیک ایران دیگر در ته صف
انتظاری عبث برای جهانیشدن قرار ندارد و بسیار جلوتر آمده و به مدارجی عالیه
رسیدهاست .چیزی که با توجه به مقوله «همچنان حیاتی تلقی نشدن» ورزشهای
پایه و مادر در ایران واقعاً جای تعجب و البته حیرت را دارد و بهترین توصیف برای آن
همان مثال قدیمی و آشنای شنا در جهت خالف جریان آب و موفق شدن در چنین
روندی بسیار دشوار است .ژیمناستیک ایران اینک مهدی احمدکهنی و عبداهلل
جامعی را هم دارد که در سطوحی باال ایستادهاند اما اینک نه امتیازاتشان در جدول
جهانی برای کسب سهمیه المپیک پیش رو کفایت میکند و نه میدانهای انتخابی
باقی مانده آن قدر زیاد هستند که این دو و نظایر آنها قادر به اندوختن امتیازات الزم و
پرکردن فاصله موجود باشند .با این حال حضور صرف و قدرتمندانه این ژیمناستها
در صحنه هم کافی است تا باور کنیم ژیمناستیک پساز سالها انتظار به درجهای از
قدرت و امیدواری به خویش رسیده که وقتی سمبلهایش روبهروی فوق ستارههای
کره و ژاپن و چین هم میایستند ،اص ًال حالت یک «پیشباخته» را ندارند و میآیند تا
بجنگند و برنده شوند و حتی در صورت باخت ،چنین نگاه و منزلتی یک پیروزی بزرگ
و محکم کننده پلههای بعدی صعود است .اردیبهشت  1400مسابقات قهرمانی
ژیمناستیک آسیا هم در قطر برگزار خواهد شد اما در چنان میدانی هم فقط نفرات
اول تا سوم قسمت «مجموع انفرادی» سهمیه المپیک را خواهند گرفت که چنین
چیز با ارزش و سختی به کلی از توان عمومی ژیمناستهای شاخص ایران و حتی
کیخا دور است و اگر این ژیمناست صف شکن میخواهد المپیکی شود ،باید در همان
تورنمنت اسفندماه  1399قطر برای خود راهگشایی کند .کورسی که حتی یک حضور
قدرتمندانه منجر به شکست از جانب کیخا هم شروع کننده موج بزرگی از امیدواری
و نگاه خوشبینانه به المپیکهای بعدی خواهد بود .زمانی که نفوذ منفی کرونا در
ورزش جهان کمتر شده و جایگاه و منزلت ژیمناستیک ایران در چنین عرصهای به
درجاتی متعالیتر رسیده است.

صفحه 7

مرد باتجربه نیمکت ،به بازگشت پرسپولیس خوشبین است

ضمانت باقری ،یعنی خیال راحت هواداران!
حرف اول

شهاب اخالقی
کریـــم باقـــری یکـــی از ســـتونهای تیـــم  98بـــود؛ نســـلی از فوتبـــال
ایـــران کـــه در چنـــد تورنمنـــت مهـــم آن ســـالها بازیهـــای مانـــدگاری بـــه
نمای ــش گذاش ــت .ممک ــن اس ــت برخ ــی آن تی ــم و بازیهای ــش را ب ــه خاط ــر
نداش ــته باش ــند و آنچ ــه در خالص ــه بازیه ــا ی ــا تیت ــراژ برنامهه ــای ورزش ــی
از آن دوران میبینیـــم بیشـــتر گلهـــای مهاجمانـــی مثـــل علـــی دایـــی یـــا
خـــداداد عزیـــزی اســـت ،ولـــی موفقیـــت آن مجموعـــه بـــدون درخشـــش
بازیکن ــان س ــایر خط ــوط از جمل ــه کری ــم باق ــری ک ــه موت ــور ای ــن تی ــم ب ــود،
میســـر نمیشـــد.
ممکـــن اســـت در کادرهـــای بســـتهای کـــه ایـــن روزهـــا از نیمکـــت
پرس ــپولیس ب ــه تصوی ــر کش ــیده میش ــود خب ــری از کری ــم باق ــری نباش ــد،
مث ــل هم ــان تیتراژه ــا ،ول ــی او در ای ــن س ــالها توانس ــته ارتب ــاط خوب ــی ب ــا
بازیکنـــان داشـــته باشـــد و نقـــش مهمـــی در کادر فنـــی دارد .او مثـــل دوران
فوتبالـــش اهـــل خودنمایـــی نیســـت ،ولـــی حرفهایـــش نشـــان میدهـــد

ویژهنامه آخر هفته
ایران ورزشی را
هر پنجشنبه از
روزنامهفروشیها
بخواهید

ک ــه ب ــه عن ــوان یک ــی از مربی ــان اش ــراف کامل ــی ب ــه مس ــائل پرس ــپولیس دارد،
از مش ــکالت تی ــم آگاه اس ــت و ب ــاور دارد ک ــه ای ــن اف ــت نتای ــج موق ــت اس ــت
و آنهـــا پـــس از چهـــار تســـاوی متوالـــی و کمـــی نگرانکننـــده میتواننـــد
دوب ــاره ب ــه مس ــیر ب ــرد در لی ــگ برگردن ــد.
باق ــری در صحب ــت از درب ــی ه ــم منص ــف اس ــت و مث ــل همیش ــه وارد
بحـــث کرکریهـــا نمیشـــود و بـــه حریـــف توهیـــن نمیکنـــد؛ همـــان
ویژگ ــی ک ــه او را ب ــه چه ــرهای محب ــوب و محت ــرم در فوتب ــال ای ــران تبدی ــل
کـــرده اســـت .ایـــن همـــان رفتـــاری اســـت کـــه از پیشکســـوتان اســـتقالل و
پرس ــپولیس انتظ ــار داری ــم ،ول ــی متأس ــفانه تع ــدادی از آنه ــا در ش ــبکههای
اجتماعـــی حرفهایـــی بـــه زبـــان میآورنـــد کـــه در شـــأن آنهـــا و کارنامـــه
حرفهایشـــان نیســـت.
باقـــری در پاســـخ بـــه انتقاداتـــی کـــه ایـــن روزهـــا از نوراللهـــی بابـــت
فرصتهـــای از دســـت رفتـــه در دربـــی میشـــود از هافبـــک تیمـــش دفـــاع
میکنـــد .همچنیـــن توصیههـــای خوبـــی بـــرای مهـــدی عبـــدی دارد تـــا
بتوانـــد در آینـــده بـــه گلـــزن قابـــل اعتنایـــی بـــرای تیمـــش تبدیـــل شـــود.
او در ســـالهای گذشـــته شـــاهد اوجگیـــری طارمـــی و علیپـــور بـــا پیراهـــن

پرســـپولیس بـــوده و اگـــر عبـــدی هـــم میخواهـــد بـــه کیفیـــت باالتـــری
برس ــد ،بای ــد توصیهه ــای م ــرد باتجربــهای مث ــل باق ــری را م ــو ب ــه م ــو اج ــرا
کن ــد.
بـــا تســـاوی پرســـپولیس در دربـــی روزهـــای بـــدون بـــرد ایـــن تیـــم بـــه
 40روز رســـید و آنهـــا هفتـــه آینـــده هـــم بـــازی ســـختی بـــا فـــوالد دارنـــد،
بـــا ایـــن حـــال باقـــری نگـــران نیســـت و بـــاور دارد کـــه آنهـــا فرصـــت کافـــی
بـــرای جبـــران دارنـــد .او یکـــی از بازمانـــدگان کادر فنـــی برانکـــو اســـت کـــه
بـــه ســـه قهرمانـــی متوالـــی رســـید و فصـــل گذشـــته هـــم کنـــار کالـــدرون و
گلمحمـــدی حضـــور داشـــت .او در ایـــن ســـالها بـــاال و پایینهـــای زیـــادی
دیـــده و تأکیـــد دارد کـــه افـــت پرســـپولیس موقـــت اســـت و آنهـــا دوبـــاره
میتوانن ــد ب ــه مس ــیر موفقی ــت برگردن ــد .خوان ــدن مصاحب ــه باق ــری بی ــش
از هم ــه ب ــه هواداران ــی توصی ــه میش ــود ک ــه نگ ــران وضعی ــت پرس ــپولیس
هس ــتند .وقت ــی م ــرد س ــرد و گ ــرم چش ــیدهای مث ــل باق ــری ب ــه آین ــده تی ــم
امی ــدوار اس ــت ،ه ــواداران ه ــم میتوانن ــد دلگ ــرم ش ــوند ک ــه پرس ــپولیس
در بازیه ــای بع ــدی میتوان ــد عقبماندگ ــی را جب ــران کن ــد و دوب ــاره ب ــه
ب ــاالی ج ــدول برس ــد.

افشـــین داوری بـــه عنـــوان سرپرســـت فدراســـیون دوچرخـــه
س ــواری انتخ ــاب ش ــد ت ــا ی ــک دوره سرپرس ــتی دیگ ــر را ب ــه رزوم ــه
کاریاش اضافـــه کنـــد.
او ک ــه در چن ــد س ــال اخی ــر ب ــه ش ــغل سرپرس ــتی فدراس ــیونها،
عالقـــه زیـــادی نشـــان داده ،در مقطعـــی سرپرســـت فدراســـیون
بوک ــس ش ــد ک ــه در ای ــن فدراس ــیون اتفاقه ــای جالب ــی رق ــم زد مث ــل
تغیی ــر در زم ــان رقابته ــا؛ ن ــه اینک ــه زم ــان برگ ــزاری را تغیی ــر داده
باشـــد .بلکـــه در رقابتهـــای قهرمانـــی کشـــور ،زمـــان مســـابقهها را
ک ــم و ه ــر ران ــد را زودت ــر ب ــه پای ــان ب ــرد .اس ــتداللش ه ــم ب ــرای ای ــن کار
جالــب بــود .او در همــان زمــان در گفــت و گویــی کــه بــا ایــران ورزشــی
داش ــت ،گف ــت :تع ــداد ش ــرکت کنندهه ــا زی ــاد ب ــوده ،وق ــت نب ــوده...
ب ــه همی ــن خاط ــر زم ــان ه ــر مس ــابقه را ک ــم کردهان ــد ت ــا رقابته ــا
س ــر موع ــد تم ــام ش ــود!
ایـــن تنهـــا یکـــی از یادگاریهایـــی اســـت کـــه افشـــین داوری در
یک ــی از فدراس ــیونهایی ک ــه سرپرس ــت اش ب ــوده ،گذاش ــته اس ــت
امـــا جـــدا از عملکـــردی کـــه او و ســـایر سرپرســـتها در فدراســـیون
تحـــت مسئولیتشـــان دارنـــد ،عالقـــه برخـــی از مدیـــران بـــه
سرپرس ــتی ه ــم قاب ــل توج ــه اس ــت مث ــل احم ــد س ــعادتمند ،گ ــواری
و افش ــین داوری .البت ــه ای ــن اف ــراد کارمن ــد وزارت ورزش هس ــتند ام ــا
خودش ــان ه ــم تمای ــل نش ــان میدهن ــد ت ــا ه ــر ط ــور ش ــده ب ــه ی ــک
فدراســیون برونــد .موضوعــی کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــود ،تــاش
فـــردی مثـــل داوری بـــرای بقـــا در یکـــی از فدراســـیون هـــای تحـــت
سرپرس ــتیاش اس ــت ک ــه ت ــا ب ــه ام ــروز اتف ــاق نیفت ــاده اس ــت .او در
ناشـــنوایان ،بوکـــس و والیبـــال بـــه ریاســـت فدراســـیون عالقهمنـــد
ش ــد و ب ــا اینک ــه در ابت ــدا میگف ــت قص ــد کاندیدات ــوری ن ــدارد ،ام ــا
در ادام ــه در رقاب ــت مان ــد ت ــا اینک ــه در ه ــر ک ــدام ب ــه واس ــطه مس ــألهای
مجب ــور ش ــد قی ــد ریاس ــت را بزن ــد.
همیـــن چنـــد مـــاه پیـــش افشـــین داوری کاندیـــدای جـــدی
دوومیدان ــی ه ــم ب ــود .حت ــی در اواس ــط اس ــفندماه گذش ــته او ب ــرای
ریاســـت ایـــن فدراســـیون رأی آورد امـــا بـــا اتفـــاق هایـــی کـــه افتـــاد
و در نهایـــت ابطـــال انتخابـــات توســـط معـــاون ورزش قهرمانـــی،
او بـــاز هـــم بـــه وزارت ورزش برگشـــت و در ادامـــه و چنـــد مـــاه بعـــد
بـــاز هـــم بـــرای ریاســـت دوومیدانـــی کاندیـــدا شـــد .او ایـــن بـــار بـــا
وجـــود توصیـــه علینـــژاد مبنـــی بـــر عـــدم حضـــور در ایـــن رقابـــت
انتخابات ــی ،کاندی ــدا ش ــد ام ــا نتوانس ــت رأی بی ــاورد و ح ــاال ب ــا دو س ــه
م ــاه فاصل ــه ب ــه فدراس ــیون دوچرخ ــه س ــواری م ـیرود؛ فدراس ــیونی
کـــه پیچیدگیهـــای خـــاص خـــودش را دارد و بایـــد دیـــد فـــردی بـــا
ویژگیه ــای داوری؛ چط ــور میخواه ــد ت ــا زم ــان برگ ــزاری مجم ــع
انتخاباتـــی؛ حداقـــل بخشـــی از مســـائل را ســـامان دهـــد؛ البتـــه اگـــر
ه ــوای ریاس ــت ب ــر دوچرخ ــه س ــواری ب ــه س ــرش نزن ــد و در نیم ــه راه
بـــرای کاندیداتـــوری از سرپرســـتی اســـتعفا ندهـــد.
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