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88498432سرویس ورزشي

اولین طالیی کاروان ورزش 

شیوا نوروزی
     گفت وگو

ای�ران در المپی�ک ب�ود، 
طالیی پرفروغ که چش�م 
همه به آن خیره ش�د. جواد فروغ�ی تیرانداز تپانچه 
کش�ورمان با پشت س�ر گذاشتن همه س�ختی های 
ش�غلی، زندگ�ی و حرف�ه ای، ثم�ره تالش ه�ای 
شبانه روزی اش را با قهرمانی در توکیو گرفت. پرستار، 
مدافع سالمت و مدافع حرمی که سال ها تیراندازی را 
غیرحرفه ای دنبال می کرد به یک باره طی چهار سال 
خودش را به س�طح اول جهان رساند. قبل از المپیک 
مدال طالی جام جهانی را گرفت تا ترس و دلهره را به 
جان حریفان بیندازد. در آوردگاه توکیو نیز با تمرکز و 
آمادگی منحصر به فرد در خط آتش به هدف ش�لیک 
کرد و م�دال تاریخی تیراندازی را ب�ه گردن آویخت. 
س�عی خ�ارج  و  داخ�ل  در  برخی ه�ا   اگرچ�ه 

در زیر س�ؤال بردن طالی فروغی داشتند اما ارزش و 
 اعتب�ار م�دال تک تیران�داز ایرانی آن قدر باالس�ت
که ب�ا هجمه های مجازی زیر س�ؤال نم�ی رود. جواد 
س�رش حس�ابی  ک�ه  روز های�ی  در   فروغ�ی 

شلوغ است، صبورانه در حالی که فرزندانش بازیگوشی 
می کردن�د پاس�خگوی س�ؤاالت » ج�وان« ب�ود.

یک ماه از المپیک گذشته است. زندگی پس 
از کسب مدال طالی تاریخی تیراندازی ایران 

چگونه می گذرد؟
قهرمان��ی در المپیک بازتاب زیادی داش��ت و به جاهای 
زیادی دعوت ش��دم. تماس های مکرری داشتم از سوی 
دوستان، آشنایان، ش��بکه های تلوزیونی و حتی آنهایی 
که قباًل من را نمی ش��ناختند. بعد از بازگش��ت به تهران 
چند برنامه سفر داشتم، دید و بازدید ها زیاد شد و شانس 
آوردیم دوران کرونا بود )باخن��ده( وگرنه رفت و آمد ها و 
مالقات ها بیشتر از اینها  می شد. تب المپیک فروکش کرده 
و کم و بیش تمریناتم را ش��روع کرده ام. از بعد اجتماعی 
هم مدال من بازتاب مثبت بسیار زیادی داشت، چه از نظر 
معرفی رش��ته تیراندازی و چه از نظر معرفی خودم. االن 
بیرون که می روم با استقبال مردم مواجه می شوم و از من 

امضا می خواهند و با من عکس می گیرند.

ب�ا اینک�ه در ص�در رنکین�گ جهان�ی قرار 
داش�تید اما قبل از بازی های المپیک بیشتر 
از مدال آوری سایر رشته ها حرف زده  می شد 
در حالی که شما اولین مدال تاریخ تیراندازی 
ایران و اولین مدال طالی کاروان مان در توکیو 
را کسب کردید. پیش بینی این عملکرد موفق 

را داشتید؟
تا حدی در خودم می دیدم که به طالی المپیک برس��م. با 
توجه به مسابقاتی که در هند و کرواسی پشت سر گذاشتیم 
دیدم که هم امتیاز خوبی به دست آوردم و هم دو مدال طال 
گرفتم. همه جوره انتظارم از خ��ودم باالتر رفت و در خودم 
می دیدم که روی سکوی قهرمانی بروم. ضمن اینکه مردم 
هم این توقع را داش��تند. تا حدی نتیج��ه ای که در توکیو 
گرفتم برایم قابل پیش بینی بود. با این حال همه حواس مان 
به آن روی س��که بود، اینکه چه رقبایی در المپیک داریم. 
حریفان من از اروپا، امریکای جنوبی و آسیا بودند که همگی 
جزو بهترین های جهان هس��تند. المپیک جایگاه حضور 
بزرگان است. فینال مس��ابقات تیراندازی در این بازی ها 
تنها با حضور هشت نفر برگزار می شود و به همین خاطر 
بسیاری از مدعیان پشت سد صعود به فینال ماندند. قبل 
از فینال ریزش داشتیم و خیلی ها که برای مدال آمدند 

به عناوین نهم، دوازدهم یا پانزدهم رسیدند.
مس�ابقات تیران�دازی المپی�ک باال ترین 

س�طح را در بین تورنمنت ه�ای بین المللی 
این رشته دارد؟

به اس��م المپیک باال تری��ن س��طح را دارد ول��ی انتظار 
شخصی من در بازی های توکیو چه در مرحله مقدماتی 
و چه در فینال ثبت نمرات باالتری بود. این مس��ئله باید 
آسیب شناسی شود و معلوم شود چه عواملی باعث پایین 
آمدن امتیاز ها ش��ده. ش��اید بحث کرونا تأثیر گذاشته و 
ش��اید هم عوامل دیگری دخیل بوده اس��ت. البته همه 
می گویند جو المپیک با هر رقابت دیگری فرق می کند و 
این مسئله نیز می تواند روی عملکرد تیراندازان حاضر در 
این دوره تأثیر گذاشته باشد. در بخش مقدماتی رکورد ها 
باز به نس��بت بهتر از فینال بود و حتی نم��ره 586 نیز به 

ثبت رسید.

رکوردی که با ثبت آن به مدال طال رس�یدید 
همان رکورد مورد انتظار شما بود یا باید بهتر 

از اینها شلیک می کردید؟
قطعاً بهتر از اینها نیز  می شد ش��لیک کرد. منتها انتظار 
و پیش بینی خودم در فینال ثب��ت رکوردی پایین تر بود 
و برعکس در مرحله مقدماتی انتظ��ار عملکرد بهتری از 
خودم داش��تم. با امتیاز 580 به فینال صعود کردم ولی 
انتظارم گرفتن امتیاز 582 تا 585 بود که محقق نشد. در 
فینال حدسم کسب امتیاز 242 تا 244 بود ولی در نهایت 
رکورد 244.8 را به ثبت رس��اندم که در تپانچه امتیازی 
بسیار باال و عالی محسوب می شود. خوشبختانه لطف خدا 

شاملم شد و به این موفقیت دست یافتم.
در حین تماشای رقابت شما در توکیو آرامش 
و تمرکز باال در چهره تان کاماًل مش�هود بود. 
این آرامش یک�ی از ویژگی های ش�خصیتی 

شماست؟
آرامش��ی که دارم را مدیون لطف خدا هستم. با توجه به 
شغل سخت پرستاری، اوضاع دشوار کرونایی و مشکالت 
اقتصادی که برای همه هست رسیدن به آرامش درونی کار 
ساده ای نیست. این مسئله را موهبتی از سوی خدا می دانم 
که به نوعی به یکی از ویژگی های شخصی من تبدیل شده 
است. این آرامش در تیراندازی واقعاً کمک کننده است. 
ناگفته نماند در فینال در برهه ای به شدت دچار استرس و 
به هم ریختگی روحی شدم. مسابقه را خیلی خوب شروع 
کردم، همان طور که می دانید مسابقه تیراندازی شش راند 
10 تایی است و 60 تیر شلیک می شود. در راند پنجم کاًل 

به هم ریختم و با امتیاز 93 راند را به پایان رساندم.
در آن مس�ابقه سرنوشت س�از چطور دوباره 

تمرکزتان را به دست آوردید؟
از مس��ابقه فاصله گرفتم، سعی کردم فضا را 

عوض کنم و با مربی ام صحبت کردم. 
دوباره به خدا توکل کردم و با یک 

روحیه جدید به میدان رفتم. 
در خط شلیک قرار گرفتم و 
خ��دا را ش��کر در راند بعدی 
توانستم با نمره 98 به پایان 
برس��انم و با همی��ن نتیجه 

ب��ه فین��ال صعود ک��ردم. در 
خص��وص آرامش��ی که در 

فینال داشتم باید 
بگویم که 

پشت سر گذاش��تن مرحله مقدماتی برایم رضایت بخش 
بود و این مسئله بسیار به من کمک کرد. به مربی ام آقای 
نصر گفتم حتی اگر در فینال هشتم شوم باز هم یک رکورد 
محسوب می ش��ود چراکه در رش��ته تیراندازی تپانچه 
مردان تاکنون هیچ فینالیس��تی در المپیک نداشتیم و 
مقام هشتم المپیک هم ارزشمند اس��ت. با خودم گفتم 
هرچه شد، شد و می خواس��تم برای دل خودم و عشق به 
ورزش شلیک کنم. فوقش آخر می شوم که راضی خواهم 
بود. در شروع مس��ابقه پنج تیر اول را که زدیم بین من و 
حریفانم اختالف افتاد و فاصله زیاد شد. از این مسئله هم 
آرامش گرفت��م و در تیرهای بعدی باز ه��م این اختالف 
بیشتر  می شد. افزایش فاصله با رقبا واقعاً در نتیجه گیری 
تأثیرگذار است و به مرحله ای رسیدم که فهمیدم یکه تاز 
میدان هس��تم و فاصله آن قدر زیاد ش��ده بود که رقیبی 
نداش��تم. نکته جالب اینکه بین نف��ر اول و دوم 7 امتیاز 
اختالف ایجاد شد و اختالف 7 امتیازی در تیراندازی در 
حد افسانه است! در هیچ مس��ابقه ای شاید هرگز چنین 

نتیجه ای به دست نیاید.
بعد از قهرمانی روی چفیه ای که همراه داشتید 
س�جده ش�کر کردید. از قبل ب�رای این کار 

برنامه ریزی داشتید؟
بله. دلم می خواست در آوردگاه المپیک یک کار نمادین 
فرهنگی را انج��ام دهم. طب��ق قوانین بازی ه��ا هر نوع 
اس��تفاده از عالئم و آرم مذهبی و سیاسی ممنوع است؛ 
مثل یا حس��ین)ع(، یا زه��را)س( که قباًل ورزش��کاران 
ایرانی خیلی از این ش��عار ها استفاده می کردند. به ذهنم 
رسید که از چیزی استفاده کنم که هم نماد مردمم باشد 
و هم قشنگ باشد. اس��تفاده از چفیه به ذهنم رسید و به 
جرئت می توانم بگویم که چفیه پرچم دوم کشور ماست 
و نماد زحمت، مقاومت و ایثارگری مردم کشورمان تلقی 
می شود. با خودم گفتم این بهترین کار است و عالمت 
خاصی هم ندارد و داوران به عنوان یک پارچه س��اده 
به آن نگاه می کنن��د. از طرفی احتمال دادم 
که ش��اید ای��رادی به 
این پارچه 

بگیرن��د ب��ه 
همی��ن خاط��ر تنه��ا 
یک ط��رف حوله ضربه گیر 
اس��لحه ام را چفی��ه دوختم. 
در فینال ه��ای قبل��ی توجه 
کرده ب��ودم ک��ه دوربین روی 
اسلحه تیراندازان زوم می کند 
و حسابی به چش��م می آید. 
چهره ورزشکار نیز در تصویر 
بود ولی نمی شد کاری کرد 
مگ��ر اینکه روی س��ربند 
یا چش��م بندم کاری انجام  
می شد ولی ضربه گیر اسلحه 
بهترین انتخاب بود تا چفیه ام 
به وضوح در تصاویر دیده شود. 
این کارم هدفمند بود و اتفاقی 
انجام نشد. خوشبختانه بازتاب 

خوبی هم داشت.
تیراندازی ایران استحقاق 
کس�ب مدال های بیش�تر 

المپیک را داشت؟
قطعاً حق مان مدال های بیشتر 
بود. مهیار صداق��ت تنها با یک 

دهم نمره از صعود به فینال بازماند. این اختالف بسیار کم 
اس��ت و اال نمره خامش خیلی خوب بود و متأسفانه نهم 
شد. همچنین هانیه رستمیان با یک نمره کمتر به مرحله 
نهایی نرسید و اگر یکی از شلیک هایش 10  می شد قطعاً 
فینالیست بود. چه بس��ا مدال می گرفت. در ماده ای که 
من حضور داشتم کس��ی نایب قهرمان شد که در مرحله 
گروهی هشتم شده بود. هیچ بعید نیست که هر دو نفر در 

صورت صعود به فینال می توانستند مدال آوری کنند.
شرایط این رشته پس از کس�ب مدال طالی 

شما تغییری کرده است؟
دید عموم نسبت به تیراندازی تغییر کرده و آگاهی مردم 
بیشتر ش��ده اس��ت. بازتاب اخبار تیراندازی در رسانه ها 
باال رفته و این رشته حسابی به چشم آمده است. طبیعتاً 

استقبال از تیراندازی افزایش یافته.
در عین ح�ال انتظار م�ردم نی�ز از تیم ملی 
تیراندازی باال رفته است. چطور می توان روند 

موفق مدال آوری را حفظ کرد و ارتقا داد؟
یکی از کار های��ی که باید مد نظر ق��رار بگیرد بحث های 
استعدادیابی ، پشتوانه سازی و همگانی کردن تیراندازی 
اس��ت. البته به صورت واقعی و عملی، ن��ه اینکه در یک 
مدت کوتاه کار هایی انجام ش��ود و خیلی زود به دس��ت 
فراموشی سپرده ش��ود. پشتوانه س��ازی در ماده تفنگ 
از تپانچه بهتر بوده، تپانچه به دو، س��ه نفر وابسته است 
و اگر این نفرات به هر دلیل کنار گذاش��ته ش��وند قطعاً 
با مش��کل روبه رو خواهیم ش��د و فاصله با نسل بعد زیاد 
خواهد بود. این خأل شاید چند دوره ما را با مشکل روبه رو 
س��ازد. از همین رو باید پشتوانه س��ازی و استعدادیابی 
به صورت علمی در دستور کار باش��د و تیراندازی را در 
اختیار عموم قرار دهیم. با باشگاه های مختلف در تماس 
هستم و به من می گویند مردم به سمت تیراندازی هجوم 
آورده اند. خیلی ها به تیراندازی عالقه مند ش��ده اند. این 
فرصت خوبی اس��ت برای پیدا کردن استعدادهای ناب 

و پرورش آنها.
با عالقه خاصی به تیراندازی آمدید؟

عالقه خاصی ب��ه تیران��دازی نداش��تم. ورودم به این 
رش��ته کاماًل اتفاقی بود. قباًل یک باش��گاه کوچک در 
بیمارس��تان بقیه اهلل داش��تیم و من هم ه��ر از گاهی 
تیراندازی می کردم. از سال 89 تا 96 به صورت پراکنده 
و غیرحرفه ای تیران��دازی می کردم. ه��ر زمان وقت 
داشتم به باش��گاه می رفتم، ممکن بود چند ماه اصاًل 
تیراندازی نکنم. بعد از آن بحث حرفه ای پیش آمد و 
از سال 96 کارم را شروع کردم. البته آن باشگاه دیگر 
نیست و در بیرون از بیمارستان فضایی را در اختیارمان 

قرار داده اند. 
در دوران کرونا چطور تمرینات تان را پش�ت 

سر گذاشتید؟
سختی های خاص خودش را داشت. در ماه های نخست 
که خیلی از رشته ها و فدراسیون ها تعطیل بودند. مدت 
زمان زی��ادی مجبور ب��ودم در خانه تمرین کن��م، البته 
تمرینات خش��ک. قطعاً تمرین در خانه با حضور بچه ها 
واقعاً سخت است، آنها در حین تمرین مزاحمم  می شدند 
و می خواس��تند با اس��لحه بازی کنند. مخصوصاً پسرم 
» محمدامین « که حین تمرین واقعاً اذیت می کند و دائم 

می خواهد شلیک کند.
با داشتن سه فرزند و بازیگوشی آنها چطور در 

منزل تمرین می کنید؟
خیلی سخت اس��ت. به عنوان مثال االن همسرم و دختر 
بزرگم به کالس آموزش تیراندازی رفته اند و دختر کوچک 

و پسرم پیش من هستند.
شغل پرستاری کمک حال شما برای پیشرفت 
در تیراندازی بوده یا سد راه موفقیت تان شده 

است؟
همزمان پرستار و تیرانداز بودن سخت است و گاهی با هم 
تداخل داشته اند. منتها پرستاری باعث شد من با شرایط 
سخت، بحرانی و بی خوابی و کم خوابی دائم مواجه باشم 
و در ورزش راحت تر بتوانم با چالش ها و س��ختی ها کنار 
بیایم. از طرفی نقطه اشتراک پرستاری و ورزش به ویژه 

تیراندازی، آرامشی اس��ت که در هر دو حوزه به آن نیاز 
است. هم پرس��تار باید حوصله و صبر داشته باشد و هم 
یک تیرانداز حرفه ای. هر دو نفر باید دائم در حال مدیریت 

ذهن خود و کنترل تمرکزشان باشند.
چطور ش�د که حرف�ه پرس�تاری را انتخاب 

کردید؟
به رشته پزشکی عالقه مند بودم و در کنکور سال 76 یکی 
از رشته هایی که انتخاب کردم پرستاری بود. این گونه بود 

که به این حرفه وارد شدم.
بعد از قهرمانی در المپیک هجمه ای علیه شما 
در خصوص نظامی بودن تان به راه افتاد. حتی 
حریف کره ای تان نیز واکنش عجیبی نش�ان 

داد. داستان از چه قرار بود؟
ورزش��کار کره ای را کاماًل می ش��ناختم و در مس��ابقات 
بین المللی بار ه��ا همدیگ��ر را دیده بودی��م. صحبت ها 

و واکنش های��ش را که دی��دم واقعاً تعجب ک��ردم. متن 
صحبت هایش را دیدم باورم نشد. گفتم شاید حرف های 
خودش نیست و برداش��ت اش��تباهی از صحبت هایش 
ش��ده. پس از آن یک هجمه علیه خودش ب��ه راه افتاد. 
او هم متوجه ش��د و بیانی��ه داد و عذرخواهی کرد، گفت 
تحت تأثیر رس��انه ها، خس��تگی راه و این گونه مس��ائل 
واکنش نش��ان داده. خ��ب عذرخواهی ک��رد و به نظرم 
اظهارنظر ورزشکار کره ای باعث ش��د این مسئله بیشتر 

به چشم بیاید.
در فض�ای مجازی هم برخی ه�ا تالش کردند 
موضوع قهرمانی شما در المپیک را به سمت و 

سوی دیگری سوق دهند.
کار من امداد و درمان است. پرستاری مرز ندارد و همین 
االن در هر جای کش��ور نیاز باش��د موظفم به آن منطقه 
ب��روم و کارم را انجام دهم. این وظیفه من اس��ت، خودم 
را همیشه پرستار می دانم و هیچ مرزی را به روی خودم 
بس��ته نمی بینم. هرجا الزم باش��د در خدمت بیماران و 

مردم خواهم بود.
هم مدافع سالمت هستید و هم مدافع حرم. 
از خاطرات تان با س�ردار ش�هید همدانی در 

سوریه برای مان بگویید.
با توجه ب��ه کارمان با عزی��زان زیادی در س��وریه دیدار 
داشتیم. کارم در سوریه پرستاری بود. با شهید همدانی 
یک بار برای تقسیم کار جلسه ای داشتیم. یک بار بحثی 
را در مورد پشتیبانی مطرح کردند و گفتند اگر قرار باشد 
کسی کار اصلی را انجام دهد به ازای هر یک نفر 9نفر برای 
پشتیبانی و حمایت از او الزم اس��ت. این سردار بزرگوار 
معتقد بودند 9 نفر در پشت خط و پشت صحنه باید تالش 

کنند تا یک نفر در خط مقدم به هدفش برسد.
فضای س�وریه و امدادرس�انی در آن مناطق 

چگونه بود؟
من طی سال های 92 تا 94 به صورت مستمر در پایگاه های 
امداد سوریه حضور داشتم. بار ها مردم سوریه به پایگاه مان 

می آمدند، یک بار نصف شب نوزاد چند ماهه ای را آوردند 
که باید داروی ریوی را به او تزری��ق می کردم. مراجعات 
زیادی داشتیم و خدا را شکر که توانس��تم انجام وظیفه 

کنم.
برای اهدای مدال طالی المپیک به حضرت آقا 

از قبل مسابقه نیت کرده بودید؟
بله، ایشان بزرگ ماست و مدالم متعلق به ایشان است. به 
نمایندگی از مردم تصمیم گرفتم مدال را تقدیم شان کنم، 

انشاءاهلل که پذیرا باشند.
معموالً بع�د از ه�ر دوره بازی ه�ای المپیک 
م�دال آوران دی�داری با رهبر معظ�م انقالب 
دارند و البته با توجه به شیوع کرونا شاید این 
بار این دیدار محقق نش�ود. دوست دارید در 

این دیدار صمیمانه حضور داشته باشید؟
من که آرزویم اس��ت و از خدایم است که ایشان را زیارت 
کنم. انشاءاهلل این توفیق نصیبم شود و خدمت شان برسم. 
هر جا که رفتم و دعوت ش��دم درخواست دیدار ایشان را 
مطرح کردم و امیدواریم این آرزو محقق شود. در سفری 
که به مشهد داشتم برای زیارت امام رضا)ع( مدال طالی 
جام جهانی هند را به آستان مقدس امام رئوف اهدا کردم. 
طالی جام جهانی هند اولین مدال سال 1400 و به نوعی 

اولین مدال قرن بود.
در بازگش�ت از توکیو با لباس پرستاری وارد 

فرودگاه شدید. علتش چه بود؟
لباس پرس��تاری یک نماد است و می خواس��تم به همه 
بگویم که لباس و ش��غل اولم پرستاری اس��ت. خودم را 
متعلق به شغل پرستاری می دانم و لباس خدمتم لباس 

پرستاری است.
انداختن مدال طال به گردن همسرتان نشان 
از توجه ویژه به خانواده دارد. نقش خانواده در 

موفقیت تان چقدر بود؟
نقش خانواده ب��از هم به همان صحبت س��ردار همدانی 
برمی گردد، اینکه پشت سر من قطعاً کسانی هستند که 
باعث شدند موفق شوم. یکی از مهم  ترین عوامل موفقیت 
خانواده است، حتی اگر به خانواده به عنوان پشتیبان نگاه 
نکنیم و تنها کار گروهی را در نظر بگیریم، من به عنوان 
یکی از اعضای این گروه به تالش و همکاری همس��رم به 
عنوان عضو اصلی این گروه نی��از دارم تا بتوانم به نتیجه 
دلخواه برس��م. غیر از مدال المپیک، س��ایر مدال هایم را 
نیز به ص��ورت نمادین به گردن همس��رم می ان��دازم؛ از 
مدال های لیگ گرفته تا مدال ه��ای خارجی و المپیک. 
فرقی نمی کند هم��ه مدال هایم را هم��ان دم در خانه به 

همسرم تقدیم می کنم.

هدفگذاری بعدی تان برای کس�ب مدال های 
بیشتر چیست؟

تمریناتم را ش��روع ک��ردم. در کوتاه م��دت و در آبان ماه 
مسابقات جام ریاس��ت فدراس��یون جهانی لهستان را در 
پیش داریم. این رویداد با تعداد کمی از تیراندازان برگزار 
خواهد شد و در هر ماده تنها 12 نفر را دعوت کرده اند. در 
برنامه های بلندمدتم حضور در المپیک پاریس قرار دارد. 
اگر خدا کمک کن��د و توانایی و آمادگی کافی را داش��ته 
باش��م قطعاً اگر س��همیه بگیرم باز هم در المپیک حاضر 

خواهم شد.
با توجه به قهرمانی در المپیک در بحث ش�غل 
پرستاری، امتیاز هایی برای تان در نظر گرفته اند 

تا در آینده با فراغ بال به تمرینات تان برسید؟
خوشبختانه با مأموریت ورزشی ام موافقت شده و به نوعی 
بنده را در اختیار فدراسیون تیراندازی قرار داده اند. فعاًل 
چند ماهی است که آزاد هس��تم و برای تمدید مأموریتم 
درخواست دادم. انش��اءاهلل اگر موافقت شود تا بازی های 

آسیایی 2022 در اختیار تیراندازی باشم.
بحران کرونا در کش�ورمان باال گرفته و همه 
اس�تان ها درگیر این موضوع هستند. اخیراً 
عکس�ی از نمازخان�ه بیمارس�تان بقی�ه اهلل 
تهران منتش�ر ش�د که بیماران کرونایی در 
آنجا بستری بودند. به عنوان یکی از مدافعان 

سالمت به مردم چه توصیه ای دارید؟
دقیقاً همین طور اس��ت. هم بیمارس��تان ما و هم س��ایر 
بیمارستان ها بسیار شلوغ هستند و مملو از بیماران کرونایی. 
واقعاً نیاز به توصیه جدید نیست. همان چیز هایی که تاکنون 
آموزش دیده ایم را رعایت کنیم کافی است. متأسفانه آمار 
رعایت پروتکل های بهداشتی در بسیاری از استان ها به زیر 
40 درصد رسیده است. اینها مسائل جدیدی نیستند. همین 
که مردم حواس شان باشد در تجمعات و نقاط پرجمعیت 
حاضر نشوند، به غیر از موارد ضروری بیرون نروند و ماسک 

بزنند تأثیرگذار خواهد بود.

چفیه را به عنوان نماد مقاومت انتخاب کردم
گفت وگوی »جوان« با جواد فروغی، تک تیرانداز طالیی ایران در توکیو 2020

آرامش، صبر و حوصله نقطه اشتراک تیراندازی و پرستاری است


