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احســان حدادی در  14سال گذشته یکی از مدالآوران ورزش ایران در میادین مختلف بینالمللی
بوده اســت .ســتارهای که ســال  2005اولین مدال طالی خود در مســابقات قهرمانی آسیا در رشته
پرتاب دیســک را به دست آورد و تاکنون  6مدال طال در این مســابقات 4 ،طال در بازیهای آسیایی
و یک طال در بازیهای غرب آســیا به دست آورده تا  11بار سرود ایران در میادین مختلف به واسطه
موفقیت او نواخته شــود .حدادی در المپیک  2012لندن هم به مدال نقره رســید تا پرچم ایران در
دوومیدانــی المپیک برای اولین و آخرین بــار تاکنون به اهتزاز دربیاید .ضمــن اینکه او یک مدال
نقــره و برنز مســابقات جام بین قارهای دوومیدانــی را هم در کارنامه خــود دارد .او در گفتوگویی
متفاوت با خبرنگار «ایران» به سؤاالتی درباره پرچم ،سرود ملی و ایران پاسخ داد.
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ëëشــما پرافتخارتریــن ورزشــکار ایــران در بازیهــای
آســیایی هســتی که 4مدال طال گرفتــهای .چه حس و
حالی در این 16ســال داشــتهای وقتی پرچم ایران باال
یرود؟
م 
قطعــاً همــه ورزشــکاران ســعی میکننــد کــه در
مســابقات مختلف ،پرچم کشورشــان را در باالترین
نقطه ممکن ببینند و فکر میکنم که فقط در ورزش
هســت کــه پرچمهــا بــاال مــیرود و اینکــه هر کســی
کــه بهتــر باشــد ،پرچم کشــورش باالتــر از همــه قرار
میگیرد و پرچم نفرات دوم و ســوم پایینتر از کشور
او قــرار میگیرد .من هم هر وقت پرچم کشــورم باال
مــیرود ،اول از همه این افتخاری بزرگ برای خودم
و خانوادهام و مردم ایران است.
اینکــه ســرود ملی کشــورمان در اســتادیوم محل
برگزاری مســابقات نواخته میشود را خیلی دوست
دارم و امیــدوارم این اتفاق در المپیک هم برای من
بیفتد .چون ما (یعنی تیمی که با هم کار میکردیم)،
در المپیــک لندن با کمی بدشانســی به مــدال نقره
رســیدیم و امیدوارم که هم پرچم را باال ببریم و هم
سرود را داشته باشیم .چون وقتی سرود نواخته شود،
یعنیقهرمانشدهایم.
ëëاین دفعــه که مدال طــای بازیهای آســیایی2018
جاکارتاراگرفتی،بایکغلظتوحسخاصیازمردم
ایــران صحبت میکردی؛ چه شــد که گفتــی به خاطر
مردماینسختیهاراتحملمیکنی؟

بازیهای آســیایی برای همه کشــورهای این قاره
از اهمیــت زیادی برخوردار اســت .من هــم  3مدال
طال در این رقابتها به دســت آورده بودم و دوســت
داشــتم کــه چهارمیــن طالیم را هــم بگیــرم .قبل از
بازیهای آســیایی من یک آســیب دیدگــی از ناحیه
کمر داشتم و با درد شدیدی که داشتم ،در مسابقات
شــرکت کردم و طال گرفتم و حسم را دوست داشتم
کــه از طریق تلویزیون به مــردم بیان میکردم .اینکه
توانســتم به عنوان یک ورزشــکار ایرانــی ،چهارمین
مــدال طالیم را هم بگیرم و پرافتخارترین ورزشــکار
بازیهای آسیایی باشم ،برایم بسیار با ارزش بود.
ëëبهعنوانیکورزشکاربینالمللیدیدگاهتدرباره
ایرانچیستوچرااینقدرایرانرادوستداری؟
من ایران را دوســت دارم ،چون وطنم اســت و در
این خاک به دنیا آمدهام .هر جای دنیا که باشم ،وقتی
به ایران برمیگردم ،خاک ایران را در همان فرودگاه
میبوســم .خیلــی از ایرانیهــا در اقصــی نقــاط دنیا
دوســت دارند که به وطن برگردند ولی به هزار دلیل
نمیتواننــد و حتی میخواهند وقتی از دنیا میروند،
در ایــران خاک شــوند ولی این اتفــاق نمیافتد .من
هم عاشقانه ایران را دوست دارم و اگر این طور نبود،
پیشنهادهایی که به من داده میشد را قبول میکردم
ولی قید آنها را زدم که باعث پسرفت زندگی ورزشی
من شد .در این سالها به خاطر تحریمهایی که وجود
داشت ،نتوانستم هیچ درآمدی داشته باشم و مبالغ

زیــادی را از دســت دادم .من با همین رکوردهایی که
در سال  97زدم ،میتوانستم در یک سال باالی ،800
 700هــزار از لیگ الماس دالر پــول دربیاورم ولی اگر
عاشــق ایــران نبودم ،قطعــاً به کشــوری میرفتم که
شــرایط بهتــری برای حضور در مســابقات را داشــته
باشم.
مگــر مــن چنــد ســال میتوانــم ورزش
حرفــهای انجــام دهــم کــه بــه خاطــر تحریمهــا
هیــچ اسپانســری نمیتوانــم جــذب کنــم؟ عمــر
و جوانــی مــن گذشــته و در ایــن مــدت بــاالی
 10میلیــون دالر ضــرر کردهام .من از ســال  2008اوج
فعالیتهایــم بوده و با رقیبانم که صحبت میکنم،
باالی  15میلیون دالر درآمد کسب کردهاند ولی من،
تنها نگاهم به این بود که چه وقت مدال در بازیهای
آســیایی میگیــرم تــا  100یــا  150ســکه بگیــرم .اینها
ضررهایی بود که من به خاطر عشــق به کشــورم و به
خاطر اینکه ایران را از ته قلبم دوست دارم ،دیدم.
من حتی اگر به عنوان ورزشــکار آزاد در مسابقات
مختلف شرکت میکردم ،میتوانستم درآمد داشته
باشــم ولی اسپانســرها من را به خاطر ایرانی بودنم
حمایت نمیکردند .یکی از اسپانســرها به من گفت
که ما یک لنگه جوراب هم نمیتوانیم به تو بدهیم.
ایــن نشــان میدهد کــه تحریمهــا چقــدر در زندگی
شخصیام تأثیر گذاشــت .من این حرفها را جایی
نــزدم ولــی قراردادهایــم در ســال  2007و  2006بــا
شــرکت نایکی موجود اســت .آن موقع تازه در آســیا
مدال گرفتــه بودم و قراردادهای نســبتاً خوبی با این
شرکت بسته بودم ولی االن به این شکل نیست و در
ادامه ،با من به خاطر ایرانی بودنم قرارداد نبســتند.
میخواهم کســانی که در کشور مسئولیت دارند ،این
چیزهــا را درک کننــد و بــه احســان حدادیها کمک
کنند تــا بتوانند برای کشورشــان افتخار کســب کنند.
رشــته دوومیدانــی اولیــن و پرتماشــاگرترین رشــته
المپیــک هســت و به خاطــر همین هم اسپانســرها
خیلــی حمایت میکنند ولــی در این چند ســال این
اتفاق برای مــن نیفتاده .من تنها مــدالآور ایران در
رشــته دوومیدانــی در المپیک هســتم ولی حمایت
نمیشوم.
ëëدر مســابقات مختلف که بودهای آیا پیــش آمده که
ورزشکاران یا مسئوالن کشورهای خارجی با تو درباره
ایرانصحبتکنند؟
قطعاً وقتی در کشــورهای مختلف هستم ،راجع
بــه ایــران با من صحبــت میکنند .خیلیها ایــران را
نمیشناســند و خیلیها هم میشناسند .کسانی که
کتابخوان هستند ،از تاریخ ایران و شرایطی که داشته
و زندگــی در ایــران مطلع هســتند .با رقبــا و آدمهای
مختلــف ،وقتی راجع به ایران صحبت میکنم ،یک
سریها دوست دارند که به ایران بیایند و کشورمان را
ببینند ولی یک ســریها هم میترسند اما تا آنجایی
که توانســتهام ،ســعی کــردهام کــه تبلیغــات مثبت
داشته باشم و حرفهای خوبی بزنم .کشور ما واقعاً
جای تعریف دارد؛ کشوری که این قدر منابع و ثروت
دارد ،ایــن قــدر زیبایی دارد ،چهار فصل اســت و فکر
میکنم اگر کســی ایران را نبینــد ،واقعاً ضرر کرده اما
متأســفانه به خاطر تبلیغات منفی کــه در دنیا علیه
کشورمان شــده ،خیلیها میترســند به ایران بیایند
و این موضوع ما را نســبت به کشــورهای همســایه از
نظر توریســم عقب انداخته .ما در بخش گردشگری

