پرونده سال

درآمد زیادی نداریم و با اینکه این همه جای دیدنی
داریــم ،چه از لحاظ توریســم ورزشــی و چــه از لحاظ
گردشگران خارجی با مشکل مواجه بودهایم.
ëëنــگاه ورزشــکاران خارجی دربــاره ایــران ،ورزش یا
مردمکشورمانچگونهاست؟
در امریکا با ایران زیاد آشــنا نیســتند ولــی در اروپا
ایران را بیشــتر میشناســند .بــا این حــال ،تبلیغات
منفی باعث شــده تا نگاه دیگری نســبت بــه ایرانی،
ورزشــکاران مــا و کالً کشــور ما داشــته باشــند .ما باید
در ایــن زمینــه خیلی کار کنیــم .ورزشــکاران ما حتماً
بایــد زبــان انگلیســی یــاد بگیرنــد و موظف هســتند
بــه عنوان ســفیران ایــران ،بــرای معرفی کشــورمان
تــاش کننــد .من اگر جــای آقای مونســان که رئیس
ســازمان گردشــگری هســت بودم ،تمام ورزشکاران
ایرانی که به مســابقات بینالمللی اعزام میشــوند
را به عنوان ســفیر ایــران معرفی میکردم تا راجع به
ایران صحبت کنند .یک ورزشکار قطعاً بیشتر و بهتر
میتوانــد راجع بــه ایران صحبت کند .یک ورزشــکار
وقتی مدال المپیک میگیرد ،اگر یک مصاحبه خوب
داشــته باشــد ،همه مردم دنیا آن را میبینند و لذت
میبرند .متأســفانه خیلی از ورزشــکاران مــا به زبان
مسلط نیستند و این به ضرر کشور ماست.
خیلــی از ورزشــکاران کشــورهای دیگــر راجــع به
کشورشــان صحبــت میکنند و باید ما هــم این کار را
انجام دهیم تا ورزشــکاران حتماً معلم انگلیسی در
اردوها داشــته باشــند .مــن در زمان المپیــک لندن،
انگلیســیام خیلــی ضعیف بــود ولی زبان روســی را
خــوب بلــد بودم و وقتــی تلویزیون روســیه مصاحبه
من را پخش کرده بود ،خیلی از روسها تعجب کرده
بودند که من چطور زبان روسی یاد گرفتهام.
ëëوقتــی پرچم ایــران بــه اهتــزاز درمیآید و ســرود را
میخوانند ،تــو دســتت را روی قلبت میگــذاری .به
تشویقهایی که شــدی ،فکر میکنی یا سختیهایی که
کشیدهای؟
قطعــاً آن موقــع خیلی بــه اتفاقهایی کــه برایم
افتــاده فکر نمیکنم و بیشــتر به آینــده فکر میکنم.
بــا خــودم میگویــم که ایــن مدال تمــام شــد و حاال
بــرای آینــده میخواهــم چــه کار کنــم ،چیــزی کــه
گذشــته و روی ســکو رفتهاید ،گذشــته .من در همین
بازیهای آســیایی ،وقتی روی ســکو بــودم ،به مدال
مســابقات جهانــی در ســال میــادی  2019کــه قــرار
اســت در ســال  98برگزار شــود ،فکر میکردم و بعد
از آن هــم بــه المپیــک  .2020من نگاهــم رو به جلو
است.
البته در این مدت که از رکوردهایم دور شده بودم
و مقداری حاشیهها و مصدومیتها به سراغم آمده
بــود و و دلیــل آن هم تحریمهایی بــود که میدیدم.
بــا خودم میگفتم برای چه باید تمرین کنم .من که
مدال المپیک و جهانیام را گرفتهام و این همه مدال
آسیایی و بازیهای آسیایی دارم.
رکــورددار آســیا هســتم .مثلــث مــدالآوری را به
مربع تبدیــل کردهام .اولین مدالآور پرتاب دیســک
بــودهام کــه مدال المپیــک گرفتهام ولی اگر احســان
حــدادی حمایــت شــود ،قطعــاً مــن تــا  40ســالگی
میتوانــم مدال المپیک بگیرم و به جرأت میتوانم
بگویــم که در  2المپیک دیگر میتوانم شــرکت کنم
و دســت پر برگردم تا پرافتخارترین ورزشــکار ایران و
آسیاباشم.

ایـــران مـــا

چو ایران نباشد ،تن من مباد
محمدرضا طالقانی
پیشکسوت کشتی

هــر کســی در زندگی خــودش ،به جایــی که در
آن بــه دنیا آمده عالقهمند میشــود .شــبش،
روزش ،زندگــی اش ،خاکــش ،انســانهایی که
هســتند و استنشاق هوای آنجا ،باعث میشود
بــه آن محــل یا شــهر و کشــور عالقه پیــدا کند.
مــن ایرانی هــم به خاطــر این کــه زندگیام با
ورزش تقــارن پیدا کرد ،بــه ایران عالقه زیادی
پیــدا کــردم .ضمــن اینکــه در یــک خانــواده
مذهبــی به دنیــا آمدم که باعث شــد عالقهام
به ایران به  3دلیل بیشــتر شــود .مــن کتاب را
خیلی دوســت داشــتم و خانوادهام بسیار اهل
کتابخوانــی بودنــد که بــه نظرم همــه ایرانیان
هم باید این طور باشــند و این موضوع یکی از
عوامل عالقه بیشــتر من به کشورم شد .من به
خیلی از شهرهای ایران و جهان سفر کردم اما
بــه جاهایی که رفتم ،نگفتم فالن جا کلیســای
قشــنگی دارد ،فــان جــا مســجد زیبایــی دارد
و فــان جا پارلمان یــا کاخ ریاســت جمهوری
شــکیلی دارد .این ســفید اســت ،آن زرد است
و آن قهــوهای بلکــه همــه انســانهای آن جــا
و افــرادی ادیــب و ورزشــکار و سیاســتمداران
عــادل آنجــا نظــرم را جلب میکــرد .در ایران
هم انســانهای بزرگی حضور داشــتند و دارند
و برای همین از کشــورم خیلی بیشــتر خوشــم
آمــد .وقتی هم بــرای ورزش به ســفر خارجی
رفتــم ،احســاس کــردم کــه عجب دلــم برای
مملکتــم تنــگ میشــود و وقتــی برگشــتم،
چندین بار خاک کشــورم را بوســه زدم و برای
همیــن میگویم«:چــو ایــران نباشــد ،تــن من
مباد».
مــا تنها کشــوری هســتیم کــه بیشــتر مردم
آن شــیعه هســتند و اشــهد ان علیــا ولیاهلل را
میگوییــم .ایرانیهــا خوشــبختانه همه شــان
موالیان موالی ما علی(ع) هســتند .ایران مهد
بزرگان و فرهیختگان دنیاست .همه دیدند که
مردم ما در جنگ چــه کردند .گفتند به خاطر
ایــران جان تــان را بدهیــد ،مردم جــان دادند
و گفتنــد خــون بدهیــد و مــردم خــون دادنــد.
هــر جای دنیــا که وضعشــان بد اســت ،مردم
ایــران کمــک میکنند و این نشــان میدهد که
مردم سرزمین ما چقدر بزرگ هستند و خاک
ایــران هــم چقــدر پرطمطــراق اســت .مــردم
ایــران خــاک میهــن شــان را دوســت دارنــد و
اجــازه نمیدهنــد که یک وجب از خاک شــان
کــم شــود .ایــن باعــث میشــود کــه مــا مردم
کشــورمان را دوســت داشته باشــیم و از میهن
مــان ،مــردم مــان ،خــاک مــان و دیــن مــان
دفــاع کنیم .ایرانیان خیلی مردم ســطح باال و
درســتی هســتند .مردمی فرهنگی که درجات

واالیــی دارنــد .مــن همان طــور که به نلســون
ماندال به خاطر اخالقیاتش احترام میگذارم،
در ایــران میتوانــم از هــزاران انســان بــزرگ
نــام ببرم کــه به خاطر مملکت شــان همه کار
کردنــد .از امیرکبیــر گرفتــه که جانــش را برای
میهن گذاشــت تا آرش کمانگیر که با کمانش
به خاطر اینکه یک متر از خاک ایران را بیشــتر
کند ،جانش را گذاشت.
حاال در این میان دولتمردان هم میتوانند
مــردم را به وجد بیاورند .مردم با همبســتگی
بــه اینجــا رســیدهاند و هــر چقدر مســئوالن ما
کاری کننــد که از لحــاظ فرهنگی غنی شــویم،
این عالقه مردم به هم بیشــتر میشــود .البته
ایــن همبســتگی بــرای اآلن نیســت و هر وقت
کــه مردم ایران در تنگنا قــرار گرفتهاند ،به هم
کمــک کردهاند و به قــول ما پایین شــهریها،
پشت هم در آمدهاند تا همه جا موفق باشند.
مــردم ایران پر از درایت و عقل هســتند اما
من خودم احساسم بیشــتر از عقلم است .اما
اینکه احســاس بین ایرانیها وجــود دارد ،چه
اشــکالی دارد؟ احســاس من میگوید که شب
عید قشنگ است ،ســفره هفت سین زیباست
و یا شــب چهارشنبه ســوری یک حالت سنتی
قشــنگ دارد که مردم به داد هم میرسیدند،
کاهــو و ســکنجبین میگذاشــتند و نقل و نبات
و آجیــل پخــش میکردنــد .بــرای همیــن
احســاس خیلــی خوب اســت کــه در ایرانیها
موج میزند .من وقتی سرود مملکتم نواخته
میشــود ،اشــک از دیدگانم جاری میشــود و
این تبلور روح انســان هاســت که در هر کجای
دنیا برافراشــته شدن پرچم شــان را میبینند،
به وجــد میآیند .وقتــی یک قهرمــان ما روی
ســکوی جهان یا المپیک مــیرود ،همه مردم
دنیــا بــه احترامــش بــه پــا میخیزنــد و او را
تحســین میکننــد .زمانی که رســول خــادم یا
علیرضا دبیر روی ســکوی المپیــک رفتند و یا
قبــل از آن عبــداهلل موحد ،امامعلــی حبیبی،
محمــود نامجــو ،محمــد نصیــری یــا دیگران
قهرمان جهان شدند ،اشک شوق به چشمان
مــن و میلیونهــا ایرانی آمد .پهلــوان علیرضا
ســلیمانی مثل آقــا تختی باعث شــد تا روس
و امریــکا پایینتــر از مــا بایســتند و اینها همه
نشانههای سربلندی مملکت من هستند.
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