اسبدوانی

 حسين اقبالپور

مرتضي فرجي مرد راستين سواركاري ايران:

انجمن ملي اسب بايد احيا شود!
مرتضي فرجي را در س�واركاري همه ميشناس�ند كه چه خدمات ارزش�مندي را در اين ورزش ارايه داده اس�ت .در
اين رابطه دوس�ت و دش�من به خوبي واقف هس�تند و هرگاه از ايش�ان صحبتي به ميان ميآيد هم�واره از او به نيكي
ي�اد ميكنند ،زيرا كارهايي كه فرجي در س�واركاري انج�ام داده ،همواره ماندگار بوده و سرمنش�اء تحوالت باارزش
شده اس�ت .برگزاري همايش بينالمللي علمي ،اسالمي ،فرهنگي و اسب و اس�بداري،برگزاري مسابقات اسبدواني
در تهران ،آققال ،بندر تركمن ،گنبد ،يزد ،خوزس�تان و ...انجام مس�ابقات پرش با اس�ب در ردههاي مختلف ،برپايي
مس�ابقات بينالمللي و فراموشناش�دني جام خليجفارس در جزيره زيباي كيش ،انجام مس�ابقات دهه مبارك فجر
با حضور بهترين تيمهاي اروپايي و آس�يايي ،آن هم در س�الن دوازده هزار نفري كه ديگر تكرار نش�ده است ،كسب
مقامهاي ارزنده در آس�يا ،تشكيل ش�وراي عالي سياس�تگذاري و برنامهريزي اسب و اس�بداري ،اصالح نژادهاي
مختلف در باشگاه شهدا و ...از جمله كارهاي باارزش اين مرد بزرگ است.
در همين رابطه بعد از مدتها با مرد راس�تين سواركاري به گفتوگو نشس�تيم .گرچه عالقه نداشت به مسائل روز اين
رش�ته وارد شود و موضوع را به آينده موكول كرد ،ولي از ايشان خواستيم تا از شرايط سواركاري پس از انقالب بگويد.
او نيز مختصر و مفيد در اين رابطه گفت كه با هم ميخوانيم:
استاد مرتضي فرجي ميگويد :از ديرباز ما دو مجله وزين ورزشي را داشته و داريم ،يكي مجله دنياي ورزش و ديگري كيهان ورزشي كه
همواره عضو خانوادهها بوده و هستند و در دل مردم جاي دارند .اين دو مجله در واقع تاريخ ورزش كشورمان ميباشند و نقش بسزايي
در پيش��رفت ورزش ايفا كردهاند .وقتي انقالب ش��د ،به ورزش سواركاري خيليها نگاه ديگري داش��تند و ميگفتند ورزش طاغوتي
اس��ت و اسب هويجخور است و ...با اين حرفها سعي ميشد كه اماكن س��واركاري را از اين ورزش بگيرند و امكانات اين رشته در حال
نابودي بود! خداوند رحمت كند حاج احمد آقاي خميني را ايش��ان به بنده دس��تور دادند ،برويد و مسئوليت سواركاري را بپذيريد و
آقاي دكتر غفوريفرد هم اين مس��ئوليت را پيشنهاد دادند و من هم پذيرفتم .بعد از مدتي گزارشهارا خدمت حاج احمدآقا ميدادم
كه اينها به نام اينكه اس��ب طاغوتي و عامل طاغوت اس��ت ،ميخواهند سر س��واركاري را بزنند تا مجموعههاي آن را بگيرند ،از جمله
خرگوش دره كه هم چوگان داشت و هم ميدان اسبدواني و هم بيش از  300رأس اسب پانسيون ميشد را از دست داده بوديم و ايشان
هم دس��تور دادند ديگر هيچ مجموعهاي از سواركاري به كسي داده نشود و ما هم پاي كار ايستاديم و توانستيم آنها را حفظ و حراست
نماييم .با حاج احمدآقا به اين نتيجه رسيديم كه ابتدا جامعه روحانيت و طالب را با اسب آشتي دهيم و اين امر منجر به برگزاري اولين
كنگره بينالمللي پژوهشهاي علمي ،اس�لامي ،فرهنگي و اسب و اسبداري شد كه با هماهنگي و همكاري حوزه و دانشگاه و با حضور
متخصصان امر برگزار ش��د و سمبل كنگره نيز اس��ب ذوالجناح بود .در آن كنگره از پيامبر گرامي و موالي متقيان شروع كرديم كه هر
كدام چند اسب داش��تند و در مسابقات شركت ميكردند .جنگهايي كه حضرت علي(ع) داش��تند ،مگر بدون داشتن اسب ميشد
موفق ش��وند و ...سپس به نقش دلدل اشاره كرديم كه به موال س��واري ميداد و به اسب مالك اشتر و همينطور امام حسن(ع) و نقشي
كه ذوالجناح در كربال داش��ت و ...در اين كنگره نقش مهم اسب را مش��خص كرديم .عضو هيأت مديره صندوق حمايت از قهرمانان و
پيشكس��وتان ورزش در ادامه بيان داشت :در آن كنگره تبيين شد همانطوري كه اسب در خدمت پادشاهان و بزرگان بود ،در خدمت
ائمه و معصومين هم بود و در واقع يك آش��تي ملي فراگير در رابطه با اس��ب به وجود آمد .بعد از اين كنگره مالقاتي با حضرت آيتاهلل
خامنهاي داش��تيم .خوشبختانه عالقه وافر ايشان به اسب همچون اجدادش��ان بسيار راهگشا شد .تمام توفيقاتي كه در سواركاري به
دست آورديم حاصل زحمات مرحوم حاج احمدآقا و حمايتهاي حضرت آيتاهلل خامنهاي و حضرت هاشمي رفسنجاني بود.
مديركل سواركاري و پرورش اسب سابق كشور سپس به تشكيل شوراي عالي سياستگذاري و برنامهريزي اسب و اسبداري و ورزش
س��واركاري اش��اره كرد و گفت :بعد از برگزاري موفق كنگره علمي ،اين شورا تشكيل ش��د و همه دست به دست هم دادند و توانستيم
مسابقات اسبدواني تهران ،آققال ،بندر تركمن ،گنبد كاووس را براي اسبهاي دوخون و تروبرد و تركمن با شكوه هرچه تمامتر برگزار
كنيم و همچنين مس��ابقات اسب عرب خوزستان ،مسابقات يزد و ...را در طول سال برگزار كرديم .عالوه بر آن برگزاري جشنوارههاي
اصيل ايران ،اسبچه خزر (اسب پوني) ،اسب تركمن ،اسب كرد ،اسب فالت ايران يا اسب درهشوري و اسب عرب را در استانهاي مختلف
برپا داشتيم.
دبير س��ابق فدراسيون و مدير انجمن ملي اسب سپس با اشاره به برگزاري مسابقات پرش با اسب كشور گفت :تمام مسابقات قهرماني
كشور
اعم از مس��ابقات جوانان ،بزرگساالن و مس��ابقات بينالمللي همه ساله در دستور كار قرار داش��ت و چهار دوره مسابقات بينالمللي
خليجفارس را در جزيره زيباي كيش و با حضور تيمهاي بزرگ اروپايي و آس��يايي برگزار كرديم كه به واقع فوقالعاده بود .عالوه بر آن
برگزاري مس��ابقات دهه مبارك فجر در سالن دوازده هزار نفري آزادي كه ديگر نظيرش را نداشتهايم انجام گرفت و همچنين آخرين
دوره مسابقات بينالمللي جام رياست جمهوري با شركت تيمهاي آلمان ،هلند ،ايرلند ،اسپانيا ،فرانسه و دو تيم از آسيا با شكوه خاص
و بينظير برپا ش��د كه هنوز هم در اذهان دوستداران سواركاري باقي است .متأس��فانه بعد از هيجده سال ديگر مسابقاتي را در سالن
دوازده هزار نفري نداشتهايم و جاي اينگونه مسابقات خالي است.
وي در ادامه با اشاره به نتايج مسابقات آسيا بيان داشت :در مسابقات پرش آسيا سوم شديم دور انفرادي نيز توسط آقاي داود بهرامي به
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مقام قهرماني آسيا رسيديم كه بسيار باارزش است.
مديركل اس��بق سواركاري و پرورش اس��ب در زمينه پرورش
اس��بهاي نژاده��اي مختلف ني��ز گفت :در پرورش اس��بهاي
نژادهاي تركمن ،كرد ،عرب ،تروبرد و تركمن در مركز اصالح
و بهبود نژاد در باشگاه ش��هدا بيش از  200رأس اسب باارزش
و كمياب داش��تيم كه يك روز رئيسجمهوري تركمنس��تان
ميهم��ان ما بودن��د و وقتي از گل��ه تركمنهاي آنج��ا بازديد
داشتند ،به اين موضوع اقرار كردند كه بينظير است .همينطور
شيوخ اعراب راجع به نژاد عرب چنين نظري داشتند ،ولي حاال
برويد و ببينيد از آن اسبهاي ناياب و گرانقيمت چه باقي مانده
است؟ متأسفانه حاال هيچ نداريم!
مرتضي فرجي در پايان اظهار داش��ت تنها راه نجات اس��ب و
اس��بدواني احياي انجمن ملي اسب اس��ت و بس كه ميتواند
درآمد س��وم يا چهارم كش��ورمان ،همچون آمريكا ،انگليس،
فرانسه ،ايرلند و س��اير كشورها ش��ود .در اينجا الزم ميدانم
سالم كنم به عشاير كش��ور كه اسب هرچه دارد از عشاير است
و تاكنون اين عزيزان اس��بها را نگه داش��تهاند .عشاير تركمن
مستقر در تركمنصحرا ،عشاير خوزستان ،عشاير كردستان،
كرمانش��اه ،ايالم ،لرستان ،فارس و اس��ب فالت ايران خداوند
نگهدار همه آنها باشد .انشاءاهلل.

