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 طالي بازي هاي پارالمپيك آرزويي بود كه هميش�ه براي 
رسيدن به آن تالش مي كرديد. رسيدن به آرزوهاي بزرگ 

چه حسي دارد؟
براي حضور در بازي هاي توكيو سه سال در اردو بوديم و به خاطر شيوع 
كرونا و تعويق بازي ها نسبت به دوره هاي گذشته يك سال بيشتر در 
اردو مانديم. قبل از اعزام به توكيو نيز 1/5سال مداوم در اردوي كيش 
حضور داشتيم و هر ش��ش ماه يك بار به خانه مي آمدم. اردوهايمان 
طاقت فرسا بود. همچنين طبق كالس بندي انجام شده من در كالس 
سختي قرار داشتم و همه حريفان قدر بودند. فاصله نفرات اول تا سوم 

بسيار كم بود. 
 بعد از آسيب ديدگي ش�ديد قصد خداحافظي از ورزش را 
داشتيد، ولي در نهايت با درخشش در توكيو روي سكوي 
قهرماني رفتيد. چطور با دس�ت مصدوم و بدون تمرينات 

بدنسازي ركورد پارالمپيك را شكستيد؟
اتفاق تلخي كه كار را واقعاً برايم س��خت كرد، پاره شدن عضله پشت 
بازوي��م در اردوي الهيج��ان در فاصله س��ه ماه مانده ب��ه بازي هاي 
پارالمپيك توكيو بود ت��ا جايي ك��ه از ورزش خداحافظي كردم ولي 
با تدابيري كه آقاي اسبقيان رئيس فدراس��يون جانبازان و معلولين 
داشتند، به من گفتند به خاطر سه سال زحمتي كه كشيدي حتي با 
مصدوميت هم بايد به توكيو اعزام شوي، در حالي كه من اصاًل تمرينات 
بدنسازي انجام نمي دادم. فقط با يك كش تمرينات ايزومتريك انجام 
مي دادم. قبل از آسيب ديدگي ركوردهاي خوبي داشتم اما بعد از آن 
مصدوميت از ركوردهايم فاصله گرفتم، ولي رك��وردي كه در توكيو 
ثبت كردم، دور از انتظ��ار بود. قبل از مصدومي��ت در چند تورنمنت 
شركت كردم و بهترين ركوردم در مس��ابقات 2020 امارات 30متر و 
96سانتي متر بود، در مس��ابقات جهاني 2019 با ركورد 29متر و 79 
سانتي متر مدال طال گرفتم. نزديك دو هفته زودتر به توكيو اعزام شدم 
و در ژاپن نيز نمي توانستم تمرينات بدنسازي انجام دهم. فقط دو سه 
جلس��ه پرتاب داش��تم ولي حريفانم را آناليز مي كردم و مي دانستم 
چه عملكردي خواهند داش��ت. جالب اينكه از سال 2019 تا 2021 
همه رقبايم ركوردهايش��ان را ارتقا داده بودند، به همين خاطر سطح 
بازي هاي پارالمپيك با ساير رقابت ها از جمله مسابقات جهاني كاماًل 

متفاوت است. 
 اينكه در روز مس�ابقه زودتر از مدعيان و در هوايي باراني 

بايد پرتاب مي كرديد روي نتيجه تان تأثيرگذار بود؟
در استارت ليست پارالمپيك نفر دوم بودم و اين كار را برايم سخت كرد 
چراكه نفرات اول از ركوردهاي رقبا خبر ندارند و اين باعث اس��ترس 
مي ش��ود. تمام مدعيان اصلي پشت س��رمن بودند و قبل از من فقط 
حريف مكزيكي پرتاب كرد. روز مس��ابقه هواي توكيو به شدت باراني 
بود، عادت دارم قبل از پرتاب به دستم گچ منيزيم مي زنم ولي شدت 
باران به حدي بود كه انگار نه انگار من به دس��تم گچ زدم! دست هايم 
خيس خيس بود. با خودم گفتم عضله من كه پاره است، اولين پرتاب 
را انجام مي دهم و تا پاراآسيايي 2022 هم يك سال وقت دارم، دستم 
را درمان كنم. هر چي شد، ش��د. در زندگي ام هيچ وقت به اين اندازه 
مصمم نبودم و هر چه در توان داش��تم گذاش��تم. در فضاي مجازي 

فالوورهاي زيادي دارم، قب��ل بازي ها پيام هاي محبت آميز 
زيادي از م��ردم دريافت مي كردم ك��ه به من انرژي 

مي داد. از طرفي خانواده به ويژه مادرم هميشه به 
من مي گفت در توكيو از تو طال مي خواهم. فقط 
به عش��ق مردم پرتاب كردم و اصاًل برايم مهم 

نبودم كه آسيبم تشديد شود. هنگام پرتاب 
اول صداي پاره شدن عضله دستم را شنيدم 
و درد شديدي هم داشتم، به همين خاطر به 
مربي ام اعالم كردم ك��ه پرتاب هاي بعدي 
را انجام نمي دهم. بع��د از چند ثانيه ركورد 
پرتاب اول 31متر و27 س��انتي متر روي 

تابلو نقش بس��ت و اعالم شد كه ركورد 
پارالمپي��ك را هم شكس��تم. تعجب 
كردم و از مربي پرس��يدم نوشته 30 
يا 31 متر؟ گفت 31 نوشته و ركورد 
را هم زدي. از مربي اجازه خواس��تم 

پرتاب هاي ديگر را نيز انجام دهم. بعد 
از اينكه مس��ابقه تمام شد باران هم بند 

آمد. پرتابم را دلي انج��ام دادم، باور كنيد 
يك انرژي خاصي پش��ت اين پرتاب بود. بعد از 

پرتاب اول دو پرتاب ديگر 29متر شد و در پرتاب چهارم 
باالترين ركورد )31متر و 35 سانتي متر( را زدم. در حالي كه در 

رشته ما معموالً كار با ركوردهاي پايين شروع مي شود و ركوردها در 
پرتاب هاي آخر افزايش پيدا مي كند. 

 وضعيت آسيب ديدگي تان چطور است؟ دست تان نياز به 
جراحي دارد؟

از وقتي برگشتم درمان را آغاز كردم، فيزيوتراپي و ليزردرماني انجام 
مي دهم ولي خوش��بختانه دس��تم نياز به جراحي ندارد. مصدوميتم 
شديد بوده و بايد خيلي كار كنم تا به شرايط گذشته بازگردم. بازوي 
آسيب ديده ام الغر ش��ده و تالش مي كنم تا بازي هاي پاراآسيايي كه 
11ماه ديگر برگزار مي شود اين مشكل را برطرف كنم. در پاراآسيايي 

2021 در سه ماده پرتاب ديسك، نيزه و وزنه شركت خواهم كرد. 
 پيام هواداران قبل از حضور در پارالمپيك و حمايت هاي 

خانواده چه تأثيري در موفقيت شما داشت؟
عادت دارم قبل از هر مسابقه اي حداقل چند دقيقه با خداي خودم 
راز و نياز مي كنم. از او مي خواهم حقم را در مسابقه بگيرم. سه سال 
براي رسيدن به مدال پارالمپيك زحمت كشيدم، از همه زندگي ام 
زدم تا به هدفم برسم. هر شب مثل يك ورزشكار حرفه اي ساعت 9 
مي خوابيدم و اين را همه بچه هاي تيم ملي مي دانند. به اندازه كل 

كاروان ايران در پارالمپيك در اردو بودم. قبل از پرتاب اول يك لحظه 
همه اين سختي ها يادم آمد و گفتم اينجا نماينده كشورم هستم. از خدا 
خواستم به حق واقعي ام در توكيو برسم. من در همان پرتاب اول از دستم 
گذشتم. مسئله ديگري كه بسيار برايم اهميت داشت، سه سال هزينه اي 
بود كه از پول بيت المال خرج من شده بود. اين پول حق همه مردم بوده 
كه براي من هزينه شده، اگر كم كاري مي كردم و پول بيت المال را هدر 
مي دادم خودم را نمي بخشيدم، حتي اگر دستم را از دست مي دادم. باز 
هم مي گويم كه نيزه را براي مردم و به عش��ق مردم پرتاب كردم و طال 

گرفتم. از خدا خواستم كه جلوي مردم رو سفيد شوم. 
 در كاروان كيف�ي پارالمپي�ك اي�ران ب�راي عملكرد هر 
ورزشكار پيش بيني هايي شده بود. روي مدال شما كسي 

حساب مي كرد؟
با شرايطي كه داشتم اصاًل كسي روي مدالم حساب نمي كرد. يك بحث 
فني را مي خواهم اينجا مطرح كن��م. در رأس كميته ملي پارالمپيك 
آقاي محمود خس��روي وفا را داريم كه هم كار بلد است و هم ورزشي. 
پس از آن آقاي اسبقيان رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين هم از 
پيشكس��وتان و مدال آوران دووميداني است. وقتي در رأس امور همه 
ورزشي هستند، كميته فني پارالمپيك نيز بايد قوي باشد اما متأسفانه 
فردي را به نام حسن ُسلگي در اين كميته براي پارادووميداني گذاشتند 
كه فرق ماده هاي مختلف را تشخيص نمي دهد و اصاًل كارش اين نبوده 
است! در سال 2019 به مدال طال رسيدم، در سال 2020 هم در حضور 
همه رقباي قدرتمند به عنوان قهرماني دست يافتم. حال كميته فني 
بر اساس چه فاكتورهايي براي من پيش بيني مقام چهارم پارالمپيك 
توكيو را كرده بود؟! تنها دليل شان اين بود كه در سال 2017 يا 2018 
يك ورزشكاري در فالن نقطه كشور ركوردش از من بهتر بوده در حالي 
كه من در دو مسابقه رسمي و بين المللي طال گرفتم. اين كار را كردند 

تا به من حقوق مدال طال را ندهند. 
 به موضوع پرداخت حقوق هاي مصوب اشاره كرديد. خبري 
از پرداخت مابه التفاوت حقوق مدال طال كه طي اين مدت 

دريافت نكرده ايد شده است؟
گفتند قرار است پرداخت شود ولي فعاًل كه خبري نيست. حقوق من 
قهرمان پارالمپيك پيش كميته جا مانده اس��ت. در ماه هايي كه بايد 
براي پارالمپيك آماده مي شدم به جاي دريافت حقوق طاليي حقوق 
نفر چهارم را گرفتم، يعني ماهي يك ميلي��ون و 800 هزار تومان. در 

حالي كه ماهي 20 ميليون تومان هزينه مكمل هايم مي شود. بحث من 
حقوق و اين چيزها نيست، حرف من سر تصميمات كميته فني است. 
حامد اميري كه در جهاني 2019 و2020 نفر اول ش��ده و طال گرفته 
حقش اين است كه بگويند چهارم مي ش��ود. يك نفر در يك نقطه از 
كشور ركوردي زده و در IPC ثبت كرده ولي نه در مسابقه رسمي. نبايد 
اينگونه ركوردها را مالك تصميم گيري قرار دهند. بارها اين مسئله را 
گفته ايم ولي در جواب مي گويند »اين مصوبه س��تاد است«. من يك 
سؤال دارم، مصوبات ستاد پارالمپيك فقط براي حامد اميري است؟ 
تصميم مي گرفتند اصاًل نفر چهارم را اعزام نكنند چه اتفاقي مي افتاد؟ 
يك طال براي ايران از بين مي رفت، همين طور طالي ارزشمند خانم 
هاشميه متقيان. با يك تصميم نادرس��ت دو مدال طالي پارالمپيك 

سوخت مي شد. آيا اين انصاف است؟
 صندوق حمايت از ورزشكاران و پيشكسوتان حقوقي براي 

شما در نظر گرفته است؟
خدا را ش��كر ماهي 460 هزار تومان از صندوق دريافت مي كنم و اين 
حقوق مربوط به مدال هاي پارالمپيك ريو است. اين حقوق را برايم در 

نظر گرفته اند. 
 يعني مدال ه�اي جهان�ي و بازي هاي پاراآس�يايي از نظر 

صندوق حمايت اهميتي ندارد؟
نه اهميتي ندارد. گويا مدال هاي جهاني و پاراآسيايي مهم نيست. اين 
تنها يكي از سياست هاي غلط ورزش ماست. رقم دريافتي از صندوق 
آنقدر پايين است كه من هنوز به خانواده ام نگفته ام. به هر كسي بگوييد 
تعجب مي كند و خجالت مي كشم به خانواده ام رقم حقوقم را بگويم. دو 
سال است اصاًل به كارتي كه در آن حقوق را واريز مي كنند دست نزده ام، 

چون با اين پول ها و با هزينه هايي كه من دارم نمي توان كاري كرد. 
 تأمين هزينه ها براي ورزش�كاراني كه ش�غلي جز ورزش 
ندارند بسيار سخت است. حتماً از مصوبه استخدام يكي از 
فرزندان مدال آور پارالمپيكي خبر داريد. فكر مي كنيد يك 

روزي اين مصوبه شامل حال شما هم بشود؟
من هم ش��غلي جز ورزش ن��دارم. برخي ها مثل م��ن از جيب هزينه 
مي كنند و به مسيرشان ادامه مي دهند اما تكليف بقيه چه مي شود؟ اگر 
ورزشكاري پول نداشت چه بايد بكند؟ من كه االن مجرد هستم و شغلي 
ندارم. با كدام ش��غل ازدواج كنم، صاحب فرزند شوم و فرزندم به سن 
اشتغال برسد تا شايد بتواند از سهميه پدرش براي كار استفاده كند. به 

نظرم اين مسائل الكي است و اصاًل به واقعيت تبديل نمي شود. 
 بعد از بازي هاي پارالمپيك شما انتقادهايي را از مسئوالن 
استان لرستان داش�تيد. علت اين انتقادها چيست؟ گويا 
امام جمعه خرم آباد يكي از حاميان اصلي ش�ما در استان 

بوده است؟
اكثر انتقادهايم متوجه نمايندگان استان لرستان به ويژه شهر خرم آباد 
است. تاكنون بيشترين حمايت اس��تاني از من را اداره ورزش استان 
لرس��تان و نمايندگي ولي فقيه داش��ته اند. اداره ورزش مراس��م 
تجليل برگزار ك��رد. حاج آقا ش��اهرخي نماينده ولي فقيه 
استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در توكيو با من 
تماس گرفت و صحبت كرد. چه كسي اين كار 
را مي كن��د؟ حتي وقتي برگش��تم ايران نيز 
پيگير كارهايم بود. در واقع تنها كس��ي كه 
كارهايمان در اس��تان لرس��تان را پيگيري 
مي كند حجت االسالم ش��اهرخي است. در 
صورتي كه نمايندگان م��ان در مجلس كاري 
برايمان در ورزش انجام نمي دهن��د و انگار كه بايد 
دورشان را خط بكشيم. بقيه مسئوالن استان نيز فعاًل قول هايي داده اند 
كه هنوز اجرايي نشده است، مثاًل استانداري قول زمين را به من 
داده كه البته هنوز خبري نشده است، البته اين را نيز بگويم كه 
استان لرستان جزو معدود استان هايي است كه مراسم تجليل از 
مدال آوران توكيو را خيلي زود برگزار كرد، منتها وعده شان 
هنوز محقق نشده اس��ت. س��اير نهادها كاري نكردند، 
پاداش مصوب وزارت هنوز پرداخت نشده و عالوه بر اين 
از پاداش ركوردزني مان نيز خبري نيس��ت. من، خانم 
متقيان، خانم جوانمردي و سعيد افروز منتظر دريافت 
پاداش 200 ميليون توماني وعده داده ش��ده هستيم، 
البته مابه التفاوت حقوق ها را نيز هنوز دريافت نكرده ايم، 
با اين حال بايد تش��كر كنم از فدراس��يون جانبازان و 

معلولين، آقايان اسبقيان، حميدي و شكري كه براي تك تك بچه هاي 
اعزامي زحمت كشيدند و تشكر ويژه از آقاي خسروي وفا كه كاروان را 
رهبري كردند. اميدواريم كاروان باكيفيت تري به بازي هاي پاراآسيايي 

2022 اعزام شود. 
 اهداي مدال طال به سردار دل ها بازتاب زيادي داشت. چه 

اتفاقي باعث شد چنين تصميمي بگيريد؟
تا قبل از اين هيچ وقت مدالم را به كس��ي اهدا نكرده بودم اما اين بار 
فرق داشت. شخصي مثل حاج قاسم سليماني براي اين كشور زحمت 
كشيده و از جانش گذشته اند. قضيه سردار سليماني و اشخاصي مثل او 
با ديگران متفاوت است، ضمن اينكه كاروان اعزامي پارالمپيك به توكيو 
نيز مزين به نام »س��ردار دل ها« بود. معموالً در تصميمات و مسائل 
مختلف به بعد پهلواني، شجاعت و جوانمردي توجه مي كنم. رفتارهاي 
پهلواني موال اميرالمؤمنين )ع( يا جوانمردي ه��اي پورياي ولي براي 

من از اهميت ويژه اي برخوردار است. وقتي كسي براي من و مردمش 
جانش را كف دستش مي گذارد، اهداي مدال طال به او كمترين كاري 

است كه از دست من قهرمان پارالمپيك برمي آيد. 
 در مالق�ات با مق�ام معظم رهب�ري حضور داش�تيد. چه 
موضوعي در اين جلس�ه بيش�تر از همه براي ش�ما جالب 

توجه بود؟
ديدار خيلي خوبي بود. براي همه ورزشكاران عجيب بود كه حضرت آقا 
از كميته فني پارالمپيك فني تر است. صحبت هاي ايشان به گونه اي 
بود كه همه مدال آوران از اين همه اطالعات كافي و دقيق تعجب كرده 
بودند. در اين ديدار مسائل مهمي مطرح شد و مقام معظم رهبري به 
نكات مهمي از جمله دوپينگ پرداختند، پس از آن به رسم جوانمردي 
و در آغوش كشيدن حريفان پس از كسب مدال اشاره كردند، موضوع 
حجاب ورزش��كاران زن يكي ديگر از مسائل بس��يار مهم مورد اشاره 
ايشان بود. رهبري از اهداي مدال به سردار دل ها قدرداني كردند. در 
كل آنقدر فني و مطلع صحبت كردند كه من هم باورم نمي شد تا اين 
اندازه تخصصي به مسائل اشاره كنند. ش��ايد تخصص ايشان ورزش 
نباش��د ولي مثل يك متخصص در مورد چالش هاي ورزش صحبت 
كردند. خيلي برايمان عجيب بود. آنجا به بچه هايي كه بودند گفتم كه 
شك نكنيد حضرت آقا همه مس��ابقات مدال آوران را رصد مي كردند. 

اين ميزان از توجه براي ورزشكاران واقعاً ارزشمند است. 
 داس�تان حريف امريكايي و كري هاي مجازي او براي شما 

چه بود؟
در مس��ابقات جهاني 2019 وقتي پرتاب كردم جاستين فونگساوان، 
حريف امريكايي و مربي اش اعتراض كردند. گفتند هنگام پرتاب بلند 
شده ام، به همين خاطر داور پايم را با چسب بست. مسئله خاصي نبود 
ولي رفتار آنها ذهنم را به هم ريخت. رفتارهايشان در مسابقات2020 
امارات نيز ادامه پيدا كرد و حتي داور مي خواس��ت ه��ر دو نفرمان را 
ديس��كاليفه كند. قبل از بازي ه��اي توكيو گويا در مراس��مي يكي از 

سناتورهاي امريكايي كه از بس��تگانش است به او گفته بود حريفانت 
را در توكي��و داغان ك��ن و با طال برگرد. جاس��تين اي��ن را در صفحه 
اجتماعي اش استوري كرد، من كه صفحه اش را بالك كرده بودم ولي 
حريف يوناني آن را برايم فرس��تاد و گفت ببين جاستين چه نوشته. 
به حريف يوناني گفتم به جاس��تين بگو من مصدوم ش��ده ام و بعد از 
پارالمپيك با او تسويه حس��اب خواهم كرد، به همين خاطر آنها فكر 
مي كردند من در توكيو غايب خواهم بود و تا اسمم در روز مسابقه اعالم 
شد همه تعجب كردند. در توكيو من به ميله اش اعتراض كردم. با اينكه 
با بقيه حريفانم قبل از مسابقه صحبت مي كرديم و مي خنديديم ولي 
حريف امريكايي اخالق نداشت و در يك طرف از زمين آماده مسابقه 
مي شد. شايد باورش سخت باشد، زماني كه بهترين ركورد را ثبت كردم 
و اول شدم ساير حريفان از من خوشحال تر بودند. خوشحال بودند از 

اينكه با مصدوميت شديد توانستم رقيب امريكايي را كنار بزنم. 
 رفتن روي سكوي قهرماني و به اهتزاز درآمدن پرچم سه 

رنگ ايران در كنار رقبا در توكيو چه حسي داشت؟
حريف امريكايي حتي تبريك هم به من نگفت. ماجرا تا مراسم اهداي 
مدال ادامه داش��ت، لباس من و جاس��تين هر دو س��فيد بود. حريف 
امريكايي از لجش حاضر نشد لباسش با من يك رنگ باشد و يك لباس 
ديگر پوش��يد. جالب اينكه به حريف روس كه نايب قهرمان شد گفته 
بود حتماً انتقام نتيجه پارالمپيك را مي گيرم. در لحظه گرفتن مدال 
خوش��حال بودم. وقتي پرچم مان به اهتزاز درآمد، ياد اس��توري هاي 
جاس��تين افت��ادم و از اينكه او به پرچم و س��رود كش��ورمان احترام 

مي گذاشت، حسابي كيف كردم. 
 براي آينده چه اهدافي را براي خود ترسيم كرده ايد؟

در اين دوره مي خواس��تم در ماده پرتاب وزنه نيز شركت كنم، منتها 
به خاطر آسيب ديدگي دستم از اين ماده انصراف دادم. در پارالمپيك 
پاريس هم ان ش��اءاهلل در ه��ر دو ماده حض��ور خواهم داش��ت. فعاًل 
مهم ترين رويداد پيش رو بازي هاي پارا آسيايي 2022 است. در تاريخ 
ورزش كش��ورمان هنوز هيچ كس س��ه مدال طال در يك دوره كسب 
نكرده است. در پاراآسيايي 2018 موفق به كسب يك مدال طال و يك 
برنز شدم، تالشم اين است كه آن يك برنز را نيز به مدال طال ارتقا دهم 

و در هانگژو هت تريك طال كنم. 
زماني در مسابقات مردان آهنين شركت مي كرديد ولي بعد 
از آن حادثه تصادف رانندگي مس�ير زندگي تان به سمت 
ورزش پارالمپيك تغيير كرد. با چ�ه روحيه و انگيزه اي در 
اين مس�ير جديد هم موفق ب�ه افتخارآفريني هاي مداوم 

شديد؟
براي خيلي ها حتي فكر كردن هم به اين مس��ئله سخت است، كسي 
نمي تواند تصور كند من چه روزگاري داش��تم و چه شرايطي را پشت 
سرگذاش��تم. خيلي ها فكر مي كردند حامد اميري تمام ش��ده است. 
دكترم مي گفت حتي نمي تواني روي ويلچر بنشيني، با اين حال براي 
پشت سرگذاشتن روزهاي س��خت بعد از تصادف زجرهاي زيادي را 
تحمل كردم، به اين اميد كه به هم��ه بگويم هنوز همان حامد اميري 

قبل هستم. فكر كردن به آن روزها آزارم مي دهد. 
پيش�نهادهاي خارجي به مدال آوران ايراني در سال هاي 
گذشته بحث برانگيز ش�ده است. ش�ما هم پيشنهادي از 

كشورهاي ديگر داشته ايد؟
بله، قبل از پارالمپيك توكيو پيش��نهاد خوبی از يك كش��ور خارجي 
داشتم. متأسفانه حواشي زيادي براي من ايجاد كردند. نه به خاطر پول 
و درآمد بيشتر، فقط براي اينكه از حواشي دور باشم، تصميم گرفتم 
براي كشور ديگري مسابقه دهم. همه كارهايم هم انجام شده بود ولي 
آقاي اسبقيان با من صحبت كرد و گفت نه به عنوان رئيس فدراسيون 
بلكه به عنوان پيشكسوت دووميداني از تو مي خواهم به خاطر مردم در 
توكيو مسابقه بده. سه تا پيشنهاد خوب خارجي داشتم ولي با اين حرف 
تصميمم را تغيير دادم و خدا را شكر توانس��تم طال بگيرم. اگر رئيس 
فدراسيون از جنس ورزش و آن رشته نباشد، قطعاً مشكالتي به وجود 
مي آيد. اگر آقاي اس��بقيان دووميداني كار نبود قطعاً من را از خانه به 
پارالمپيك نمي كشاند. با مديريت رئيس فدراسيون حواشي ايجاد شده 
براي من پايان يافت. يك نكته را هم بگويم، اگر دوباره همان حواشي 
از سوي برخي افراد در كميته پارالمپيك براي من ايجاد شود، مطمئن 
باش��يد قبل از بازي هاي پاراآس��يايي از ايران مي روم. پيشنهادهاي 
خارجي عالي و وسوس��ه انگيز هس��تند. براي يك طالي پارالمپيك 

17 ميليارد تومان مي دهند. 

طال نمي گرفتم پول بيت المال را هدر داده بودم
گفت وگوي »جوان« با حامد اميري، قهرمان پرتاب نيزه پارالمپيك توكيو

حضرت آقا از كميته فني پارالمپيك فني تر هستند

كس�ي نمي توان�د تص�ور كن�د من چه 
روزگاري داشتم و چه شرايطي را پشت 
سرگذاشتم. خيلي ها فكر مي كردند حامد 
اميري تمام شده است. دكترم مي گفت 
حتي نمي تواني روي ويلچر بنشيني، با 
اين حال براي پشت سرگذاشتن روزهاي 
سخت بعد از تصادف زجرهاي زيادي را 
تحمل كردم، به اين اميد كه به همه بگويم 
هنوز هم�ان حامد اميري قبل هس�تم. 
فكر كردن به آن روزه�ا آزارم مي دهد

روزي قهرمان مردان آهنين ايران بود و توانايي جابه جايي اجسام چندصد كيلويي را داشت اما تقدير سرنوشت 

شيوا نوروزي
     گفت وگو

ديگري براي حامد اميري رقم زد و او حاال قهرمان پارالمپيك2020 ايران است. ملي پوش پارادووميداني كشورمان 
در توكيو و در ماده پرتاب نيزه كاري كرد كارس�تان تا همه رقبا انگش�ت به دهان بمانند. امي�ري كه مدال نقره 
پارالمپيك 2016 را در كارنامه داشت، در پارالمپيك توكيو با دست مصدوم هم ركوردشكني كرد و هم يك طالي ارزشمند را براي كاروان 
»سردار دل ها« به ارمغان آورد. قهرمان خرم آبادي براي درخشش در پارالمپيك2020 اردوهاي طاقت فرساي زيادي را پشت سرگذاشت 
تا در توكيو به عشق مردمش پرتاب كند. حامد اميري در گفت وگو با »جوان« از سختي هايي كه كشيده می گويد  و از مسئوالن می خواهد 

به وعده هايشان عمل كنند. 
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