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ایــن نشــان میدهــد کــه دنیــا از تجربههــا
اســتفاده میکند به همیــن خاطر من معتقدم
که باید ورزش ایران از این قانون مستثنی باشد
و ما بتوانیــم از تجربهها و اندوختههای مدیران
ورزشــی اســتفاده کنیم .حذف نیروهــا منجر به
حذف تجربهها میشــود که این خالف منطق و
اصول مدیریتی است.
ëëدر رابطه با دیپلماســی ورزشی صحبت کنیم.
یک مقطعــی فدراســیون کشــتی به دلیــل عدم
مواجهه با ورزشــکاران رژیم صهیونیســتی دچار
مشــکل شــده بود و شــما با نناد اللوویــچ ،رئیس
اتحادیه جهانی کشــتی جلســاتی برگزار کردید و
اللوویچ در جملهای بیان کرد که صالحی امیری از
دوستان من هست .به نظر میرسد که دیپلماسی
ورزشی بخوبی در حال اجراست.
ورزش دو حــوزه اساســی دارد کــه یکی ملی
و دومــی غیرملــی اســت .مــا بــرای رســیدن به
قلههای توسعه در ورزش نیازمند کسب کرسی
هستیم .کرسیهای بینالمللی تصحیح کننده
ورزش قهرمانــی ایــران بــرای کســب ســکوها
اســت .کرســیهای بینالمللــی شــتاب دهنده
پیشــرفت ورزش ایران در رقابتهای آسیایی و
جهانی اســت .این کرسیها نوعی اعتباربخشی
بــه ورزش ملــی ایــران اســت و به هر میــزان ما
از کرســیهای بینالمللــی بیشــتری برخــوردار
باشــیم به اعتبار ورزش ایــران کمک کردیم .ما
نیازمنــد یک برنامه منســجم و شــتابدار برای
رســیدن به کرســیهای جدید هســتیم ،شرایط
فعلــی ما به هیچ وجه مطلوب نیســت .ما باید
در ســطح آســیایی و جهانی کرسیهایی درخور
شــأن ملت ایران و ورزش ایران داشــته باشیم.
همســایگان آســیایی مــا و کشــورهای عربــی
کرسیهای زیادی در آسیا و جهان دارند .این در
حالی اســت که جایگاه ورزش ایــران در منطقه
بســیار باالتر از آنها اســت .ما از ابتدای ورودمان
یک مجموعه برنامه جدیدی تدوین کردیم در
قالب دیپلماسی ورزشی که به صورت دائمی با
مقامات ورزشــی آســیا و جهان مالقات داریم و
در هر مالقات کسب کرسیهای جدید را دنبال
میکنیم .همزمان کمیسیون بینالملل را شکل
دادیــم که عده ای نخبگان حوزه بینالمللی در
ایــن کمیســیون برای کســب کرســیهای جدید
فعال هستند.
ëëخیلیها ظریــف را نماد دیپلماســی میدانند؛
شما از او الگوبرداری میکنید؟
خاســتگاه دیپلماســی سیاســی بــا فرهنگــی
متفــاوت اســت .دیپلماســی سیاســی ناظــر بــر
روابــط دولتهــا و قــدرت اســت و دیپلماســی
فرهنگــی ناظــر بــر روابــط ملتهــا و تعامــل
اســت .چیــزی کــه مــا در دیپلماســی فرهنگــی
دنبال میکنیم ،تالش برای کســب کرســیهای
بینالمللی از طریق تعامل ،تأکید و اشــتراکات
مشــترک اســت .وزارت امــور خارجــه یکــی از
کانونهــای اصلــی حمایــت از ورزش قهرمانی
و دیپلماســی ورزشــی اســت و این وزارتخانه در
همــه نشســتهای خارجی همــراه و همدل ما
اســت و روابــط ما بــا وزارت خارجــه در بهترین
شرایط ممکن قرار دارد.
ëëشــما به عنــوان یک فــرد سیاســی ،آیــا رویکرد
ورزش ما را سیاسی میدانید؟
ورزش در دنیا سیاسی نیست اما برای مردم
کارکرد سیاسی دارد .ورزش میتواند به افزایش
قــدرت ،غــرور و هویــت ملــی کمــک کنــد امــا
مدیریت و متن ورزش سیاســی نیست و ورزش
یکی از کانونهای اصلی حمایت از ظرفیتهای
سیاســی ملــت اســت یعنــی اینکــه وقتــی یک
قهرمان روی سکوی المپیک میایستد و پرچم
ایران برافراشــته میشــود ،قدرت سیاسی ایران
افزایش پیدا میکند .ورزش کمکی اســت برای
باال رفتن قدرت سیاسی اما خود سیاسی نیست.
بنابرایــن مــا از بــدو ورودمــان در کمیتــه ملــی
المپیــک اعــام کردیم که مــا در ورزش رویکرد
سیاسی نخواهیم داشــت چرا که ورزش عرصه
رقابت سیاسی نیست اما ورزش به دلیل ایجاد
فرصتهــای طالیــی بــرای جامعــه بــه قدرت
سیاسی کشور کمک شایانی میکند .بازی ایران
و امریــکا را بــه یاد دارید؟ وقتی که گل زده شــد،
یک ملت احســاس غرور و غیرت کردند که این
همان افزایش قدرت سیاسی است.
ëëشــما در بحــث اختالف بیــن حامد حــدادی و
فدراســیون بســکتبال ورود کردیــد و در موضــوع
مصدومیت ســهراب مــرادی هم شــخصاً پیگیر
درمــان این قهرمــان کشــورمان هســتید .به نظر
میرســد رابطه خوبــی بــا قهرمانان داریــد ،این
رابطه خوب چگونه به وجود آمده؟
قهرمانــان ،موتــور محرکــه ورزش قهرمانــی
ایران هســتند .ما بدون توجه به این موتور محرکه
نمیتوانیم به قله توسعه برسیم .مدیریت ورزش
تنها تالش برای تأمین بودجه ،صدور بخشنامهها
و دستورالعملها نیســت .مدیریت ورزش یعنی
تعامــل حداکثــری بــا قهرمانــان ،درک روشــن از
مســائل آنــان ،حــل مســائل آنــان و همگرایــی و
همدلی با آنها در شــرایط سخت .ما بدون حضور
این افراد عمالً دسترســی به فتح قلهها نخواهیم
داشت .از سوی دیگر قهرمانان ما انسان هستند و
در گیرودار زندگی با چالشها و مشــکالتی روبهرو
هستند باید یک نوع احساس درونی شدن با آنها
داشــته باشــیم و باید آنها را عضــو خانواده بزرگ
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ëëموزه ورزش یک کار ماندگار بود که توسط شما انجام شد ،در این خصوص صحبت کنید.
مــوزه ملــی ورزش بیانگــر قریب به یک قرن تلخیها و شــیرینیهای یک ملــت در رویدادهای
ملــی و جهانــی اســت .موزه  3پیــام دارد که پیام اول فرهنگی اســت .پیــام دوم آن عناصر غرور و
غیرتآفرینی است .پیام سوم رویکرد آموزشی است برای نسل جوان که شما هم میتوانید مانند
نسلهای گذشته روی سکو بروید .تاریخ شفاهی هم یکی از نیازهای ضروری ورزش ایران بود ،در
ایران از تاریخ شــفاهی تفســیر اشــتباهی شــده و آن را خاطرهنگاری میدانند .در صورتی که تاریخ
شــفاهی ضبط خاطرات نیســت .تاریخ شــفاهی تبیین و تحلیل رویدادهای تاریخی ورزشــی است
کــه چنــد نفر در آن دخیل بودند و به بیان واقعیت یک پدیده میپردازند .زمانی که از یک رویداد
ورزشــی صحبت میکنیم مجموعهای که در المپیک حضور داشتند نگاههایشان توسط یک گروه
پژوهشــی ثبت و ضبط میشــود و یک تصویر واقعی از یک رویداد منتشــر میشــود .این تاریخ در
 4ســطح تعریف شــده که ســطح اول رویدادها ،ســطح دوم فدراســیونها ،سطح ســوم قهرمانان
ورزشی و سطح چهارم اماکن ورزشی هستند .این کار آغاز شد و در حال حاضر در تهران و سراسر
کشــور در حــال ضبط برنامه هســتند و ما انشــاءاهلل در آینــده نزدیک مجموعه مســتند مکتوب و
تلویزیونی را از ورزش معاصر ایران یعنی از  1306تا امروز خواهیم داشت.
ورزش بدانیم در غمها و شادیهایشــان شــریک
باشــیم و در مســیر حرکــت بــه آنهــا توجــه کنیم.
جدیــداً مــن با ســهراب مــرادی صحبت کــردم و
خوشبختانه عملاش موفقیتآمیز بود .سالمت
قهرمان اهمیت بســیاری بــرای مــا دارد .در مورد
اختالفــات ایــن موضوع طبیعی اســت امــا نباید
بــه زخــم کهنه تبدیل شــود .کمیته ملــی المپیک
و وزارت ورزش بایــد بــا پادرمیانــی منطقــی بــه
حــل چالش کمــک کند .نوع مداخلــه ما از جنس
ایجــاد تعامــل ،ســازش و همدلی بیــن قهرمانان
و فدراســیونها اســت .باید بپذیریم کــه مدیریت
امروز صرفاً نشســتن پشــت میز نیست ،مدیریت
عبارت اســت از تعامل دائمی بــا متن جامعهای
که شــما در آن زندگی میکنید .هویت ما با هویت
قهرمانــان گــره خورده اســت .مدیــر امــروز بداند
که مشــکل یک قهرمان مشــکل اوســت و هر نوع
بــی توجهی بــه مســائل قهرمانان بــی توجهی به
آرمانهای ورزش است.
ëëآیــا ورزشــکاران شــما را بــا نــام کوچــک صــدا
میکنند؟
این طبیعی است و من بعد از 40سال به دنبال
نــام و نــان از کمیته ملی المپیک نیســتم .انگیزه
من کمک حداکثری به ورزش ایران برای رسیدن
به قلههای توســعه اســت که البته این آرزوی یک
ملتاست.هویتکمیتهملیالمپیکرادرهویت
جامعهورزشتعریفکردیم.
بایــد نهادهــای ســتادی مثــل کمیتــه ملــی
المپیــک و وزارت ورزش بــا نهادهــای ورزشــی
مثــل فدراســیونها و قهرمانــان ادغــام شــود،
ایــن ادغام شــدن بــه این معنی اســت که درک
مشترک ،درد مشترک و فهم مشترک از مسائل
داشــته باشند و این به حل مسائل کمک زیادی
میکند .ما مرزها را برداشــتیم و معتقدیم که با
فدراســیونها ،قهرمانان ،هیأتهای ورزشی و با
متن جامعه ورزش مرز و دیواری نداریم.
ëëحضــور زنــان در ورزشــگاهها در حــال حاضــر
چالــش اصلــی ورزشمــان اســت ،کمیتــه ملی
المپیک نســبت بــه ایــن موضوع چــه موضعی
دارد؟
این موضوع در  3ســطح قابل تحلیل است.
اول از جنبه انســانی و اعتقادی .مبانی انســانی
مــا مبتنی اســت بر مفهــوم باال و واالیــی به نام
عدالــت .عدالــت یــک گفتمــان و یــک جریــان
دائمــی در نظــام اجتماعــی در مبانــی دینــی
ماســت .عدالــت از ابعــاد مختلفــی برخــوردار
اســت ،عدالــت فرهنگــی ،عدالــت اجتماعــی،
عدالــت سیاســی ،عدالــت اقتصــادی ،عدالت

قومی ،عدالــت مذهبی و عدالت جنســیتی .ما
نمیتوانیــم بگوییــم کــه عدالــت را میپذیریم
اما برشــی از آن را قبول نداریــم .نکته دوم یک
نیاز اجتماعی است ،حضور زنان در عرصههای
اجتماعــی از جملــه در ورزش یــک نیاز اســت.
مــا نمیتوانیم نیمــی از جامعه را منــع کنیم از
حضــور در اماکن و محیطهای ورزشــی و نیمی
دیگــر را تشــویق کنیــم .نکتــه ســوم هماهنگــی
و همگرایــی الزم بــا نهادهــای دینی و سیاســی
بــرای تحقــق این مطالبــه تاریخی زنــان ایرانی
اســت .معتقــدم که بایــد نظر مثبــت مراجع را
اخــذ کنیم و با تعامل حداکثر بــرای آنها تبیین
کنیم که حضور زنان در ورزشــگاه ایجاد مفسده
نخواهــد کــرد .مــا معتقدیــم بیــن ورزشــگاه،
دانشــگاه  ،کنســرت ،ســینما ،تئاتر ،پارک و بازار
تفاوتــی وجود ندارد چــون در ورزشــگاهها زنان
در ســکوی مســتقل قرار خواهنــد گرفت و هیچ
گونــه اختالطی شــکل نخواهد گرفــت .دغدغه
اصلــی به کار بردن ادبیات نامناســب اســت که
این بــا حوزههای ارزشــی ما در تعارض اســت.
تجربه ما در رویدادهای گذشته نشان داد که هر
وقت نوامیس مــا به ورزشــگاه میآیند ،مردان
مــا حرمــتداری میکننــد .مــا نبایــد عملکــرد
چنــد نفــر را بــه یــک جامعــه  80میلیونی ربط
دهیم که این خطایی بزرگ است .خوشبختانه
مجموعه دولت ذهنیت مثبتی برای تحقق این
خواســته دارد ،مــن معتقدم با تعامــل ،رایزنی
و اقناعگــری میتــوان در آینــده نزدیــک ایــن
خواسته جامعه زنان محقق شود.
ëëدر مــورد شــرایط تیمهــا برای کســب ســهمیه
المپیــک  2020و موفقیــت در توکیــو صحبــت
کنید .چقــدر میتوانیم در المپیک پیش رو موفق
باشیم؟
 37فدراســیون مــا درگیــر آمادهســازی بــرای
حضــور در المپیــک هســتند .مهــم این اســت که
بتوانیــم حداکثــر بهرهبــرداری را از المپیک 2020
داشته باشــیم که البته این نیازمند چند پیشنیاز
است .اوالً نباید وعدههای غیرقابل جذب داد .دوم
رقبــای مــا به صورت جــدی در حال آماده ســازی
برای حضور در این رویداد بزرگ هستند .در چنین
شرایطیاصلرقابتدرمیلیمترهاوثانیههااست.
نکته ســوم به شرایط قهرمانان ما در ایام برگزاری
مســابقات مربوط میشود .انشــاءهلل اگر حوادثی
پیــش نیایــد و نگرانیهایی شــکل نگیرد ،شــرایط
امروز ما شــرایط خوبی اســت و در حال حرکت به
سوی مطلوب شدن است .امید داریم در مردادماه
سال 1399در توکیو بدرخشیم و کام ملت را شیرین
کنیم.
ëëشــرایط کشــتی را چطــور میبینیــد و چــه
موضعــی درخصوص رویارویی بــا حریفان رژیم
صهیونیســتی داریــد؟ ایــن موضــوع قطعــاً در
المپیکگریبانگیرخواهدبود.
کشتی در سالهای اخیر فرازو نشیب بسیاری
داشــت .خالصانه از زحمات رسول خادم تشکر
میکنــم .او تــاش زیادی برای توســعه کشــتی
ایــران داشــت و نــام او در کشــتی ایــران ماندگار
خواهد شد .ما متعهد هستیم تا حداکثر حمایت
از ورزش اول ایران را داشــته باشــیم .ما معادل
 80درصــد ســال قبــل بــه همــه فدراســیونها
پرداختی داشــتیم که کشــتی معادل  100درصد
پرداختی داشــت این بدان معنا است که کشتی
از اهمیت بســیار باالیی برای ما برخوردار اســت
و جزو امیدهای اصلی ما در المپیک محســوب
میشود .درخصوص مسائل مربوط به رویارویی
با حریفان رژیم صهیونیستی دغدغهای نداریم.
ëëتغییر تابعیت ورزشکاران هم یکی از مشکالتی
اســت که در ســالهای اخیــر ورزش ایــران با آن
روبهرو بــوده ،در ایــن خصوص چــه کار میتوان
کرد؟
یک راه حل بیشتر ندارد و باید عوامل کششی
بــرای جــذب حداکثــری ورزشــکار را در داخــل
فراهم کنیم تا هیچکس انگیزه رانش پیدا نکند.
مسئولیت این کار در ابتدا با فدراسیونها و پس
از آن بــا وزارت ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک
اســت .نکته دوم این اســت که این مسأله چون
بســیار نادر است نباید بیش از حد فربه شود .ما
در میــان جامعــه بــزرگ ورزش قهرمانی کمتر
از انگشــتان دســت چالش داریم .دغدغهای در
ایــن خصوص نــدارم چرا که بیــش از  99درصد
ورزشــکاران ما خود را متعلق به این ملت و این
سرزمین میدانند.

افزایش محسوس طیف مدال برای ایران در مسابقات بزرگ ورزشی جهان

خروج ستارههای جدید از سایه پوالدمردان
و کشتیگیران
وصال روحانی
خبرنگار

در فاصلــه یک ســال تا شــروع بازیهای المپیــک توکیو
طیــف مدالبری ایــران در بازیهای بزرگ ورزشــی و در
میــدان ورزشهــای مختلف چنان وســعت یافتــه که در
تاریخ شــرکت بالنسبه طوالنی مدت ایران در المپیکها
و بازیهای آسیایی و امثال آن بیسابقه بهنظر میرسد.
اگر تا دیروز فقط کشتی و وزنه برداری برای ما در باالترین
ســطح افتخــار میآفریدند اینــک ورزشهــای رزمی نیز
یاور درجه اول آنها شــدهاند و چند دورهای است که تک
رشــتههایی مثل دوومیدانی و شمشــیربازی هم قابلیت
کســب مدال در ارشــدترین مســابقات جهان را یافتهاند
و شــاید دیــری نپاید کــه تنیس روی میز نیــز چنین کند و
در افــق پیــش رو شــاید روزی غیرممکن ،ممکن شــود و
یک ژیمناســت ایرانــی و به طور اخص ســعیدرضا کیخا
یــک مدال جهانی و المپیک را در وســیله تخصصیاش
(خرک حلقه) تجربه کند.
همــه اینها بدینمعناســت کــه نوســتارهها و نخبههای
ورزش ایــران از زیر ســایه پوالدمردان و گوش شکســتهها
کــه برنــده اکثــر قریــب بــه اتفــاق مدالهــای ایــران در
المپیکهــای تابســتانی و حتــی بازیهــای آســیایی
بودهانــد خــارج شــدهاند و ســال بعــد در المپیــک توکیو
این فرصت را مییابند که با کســب مدالهایی ارزشمند
در ســایر رشــتهها معادله فــوق را تغییــر داده و از قدرت
و اشــتهای فراوانشــان برای مطرح کردن ســایر رشــتهها
بگویند .فراموش نکنیم که در «توکیو  »2020برای اولین
بــار در کاراتــه نیــز مدالهایی رســمی اهدا خواهد شــد و
ایــران بــا امثــال امیــر مهــدیزاده ،ذبیحاهلل پورشــیب و
حمیده عباســعلی میتواند به کســب چند مدال و حتی
خوشــرنگترین نوع آن در این رقابتها که سیویکمین
دوره المپیکها است چشم بدوزد.
69ëëمدال در  17دوره المپیک
ایــران تاکنون  59مــدال در بازیهای المپیک تابســتانی
کسب کرده و در صورت عدم احتساب حضور نمادین ما
در المپیک  1900در پاریس شــروع شرکت ما به المپیک
 1948در لنــدن برمیگــردد و بجــز المپیکهــای  1980و
 1984که از جانب ما تحریم سیاسی شد ایران پای ثابت
حضور در المپیکها بوده و هرگز پایپس ننهاده است.
از  60مدال صید شده ایران  20عدد آن طالیی 22 ،عدد
نقــره ای و  27مــدال نیــز برنز بــوده که بــرای  17دوره از
ایــن مســابقات نه زیاد و نه آن قدر کم اســت که اســباب
ناامیــدی تلقــی شــود .آنچــه جای بحــث و تعمــق دارد
ایــن اســت که از این مجموعه  69مدال کشــتیبا کســب
 43مــدال عمــاً بیــشاز  70درصــد مدالهــا را به خود
اختصــاص داده و وزنهبرداری هم بــا تصاحب  19مدال
ســهمی چشــمگیر را مال خود کــرده و به ایــن ترتیب به
ســایر ورزشها فقط  7مدال رســیده که اســباب تأسف و
یک هشــدار طوالنی مــدت به ورزش کشــورمان بوده که
متأسفانه گوششنوای چندانی نداشته است.
ëëنشانههای آشکار تغییر
مــدال نقره احســان حــدادی در پرتاب دیســک المپیک
 2012و مــدال برنــز مجتبــی عابدینــی در مســابقات

شمشــیربازی قهرمانــی جهــان امســال در مجارســتان
نشانههای آشــکار گسترش یافتن طیف مدالبری ما در
مســابقات و میدانهای بزرگ اســت و تکواندو قســمت
عمــدهای از مدالهــای کســب شــده ســایر ورزشهــا را
بهنــام خــود نوشــته و امــروز موفقترین ورزشــکار ایرانی
در المپیــک هــادی ســاعی محســوب مــی شــود کــه در
المپیکهــای  2000تــا  2008به دو مــدال طال و یک برنز
دســت یافــت .همیــن رشــته (تکوانــدو) بهرغــم غروب
نســل ســاعی با مــردان نخبه و جــوان کنونیاش شــامل
آرمین هادیپور ،امیر محمد بخشــی و میرهاشم حسنی
میتوانــد در توکیــو هــم دوبــار روی ســکو بایســتد و اگــر
محدودیت اوزان و سهمیههای این ورزش در المپیکها
در میان نبود ،کسب بیش از این نیز امکانپذیر بود.
ëëتعجب نکنید
اگر یکی از برادران عالمیان روزی در مسابقات قهرمانی
جهــان پینگپنــگ یــا المپیک بر ســکوی افتخار ایســتاد
نبایــد آن را شــگفتی قــرن نامیــد و نوشــاد بهواقــع در
بازیهای آســیایی  2018که به ســبب حضور قدرتهای
شرق آســیایی فرق چندانی با المپیکها نداشت ،مدال
برنــز را صیــد کرد و میزان تــوان و امید ورزشــکاران ما به
حدی رســیده که حتی صحبت از اوجگیری مجدد جودو
پس از چند ســال نــزول در میدانهای جهانی و المپیک
در میان اســت و ســعید مالیی یک نمونه بــزرگ در این
ورزش و عرصههــای آن اســت .در ورزشهای تیمی نیز
ایــران در والیبــال چنــان اوج گرفته که اگر مجوز شــرکت
در المپیک  2020را بگیرد با امید ایســتادن روی ســکوی
افتخــار آن بــه توکیو خواهــد رفت و این چیزی اســت که
تــا همین  20ســال پیش فقــط رؤیای دیوانــگان توصیف
میشد.
ëëنتیجه مدیریتهای درست
اگر بهیاد بیاوریم که بوکس نیز با امثال احسان روزبهانی
از تــک مدالهــای المپیک فاصله چشــمگیری نداشــته
و بــه توکیو نیز نگاهی از ســر امیــدواری دارد در مییابیم
کــه ورزش ایــران  19ســال پــس از شــروع هزاره ســوم در
باالتریــن ســطح مدال برای خــود در ورزش جهــان قرار
دارد و دیگــر همــه بــار خــود را روی ورزشهــای کشــتی
و وزنهبــرداری نمیانــدازد و بالطبــع مدیریتهــای
واقعبینانــه و هوشــمندانه ورزش در دولت های یازدهم
و دوازدهم با ریاســت دکتر حســن روحانی در ایجاد این
وضعیت و تغییر معادالت قبلی ســهم بســزایی داشــته
است.
ëëدر عرصههای آسیایی
در همیــن طیف زمانی ایــران در بازیهای آســیایی 2014
در اینچئون کر ه جنوبی  57مدال شــامل  21طال 18 ،نقره
و  18برنــز بهدســت آورد و در جدول مدالها پنجم شــد و
در  2018جاکارتــا نیز با تصاحب  62مدال شــامل  20طال،
 20نقــره و  32برنــز جایــگاه ششــم را به خــود اختصاص
داد و مدالهــای حاصلــه در ایــن دوره بــه رشــتههای
شــیرجه ،پاروزنی ،قایقرانی کانو ،دوچرخهسواری پیست،
سوارکاری ،هندبال ،ووشو و البته تیراندازی هم بسط یافت
و امروز کبدی بانوان ایران نه فقط در آســیا بلکه در جهان
حرف اول را میزنند و از ســد قدرتهای ســنتی این رشته
یعنی هند و پاکستان هم کمی تا قسمتی عبور کردهاند.

مدالهای ایران در بازیهای المپیک
المپیک

 ۱۹۴۸لندن

 ۱۹۵۲هلسینکی
 ۱۹۵۶ملبورن
 ۱۹۶۰رم

 ۱۹۶۴توکیو

طال

نقره

برنز

مجموع

رتبه

۰

۳

۴

۷

۳۰

۰

۲

۰

۰

 ۱۹۶۸مکزیکوسیتی

۲

 ۱۹۷۶مونترآل

۰

 ۱۹۷۲مونیخ

۰

۰

۲

۱

۰

۱

۲

۱

۱

۱

۳

۲

۲

۱

۱

 ۱۹۸۰مسکو

ایران تحریم کرد

 ۱۹۸۴لسآنجلس

ایران تحریم کرد

 ۱۹۸۸سئول

۲

۵

۳

۲

۳۴

۱۹

۲۸

۳۳

۰

۱

۰

۱

۱

۱

۳

۴۳

 ۲۰۰۰سیدنی

۳

 ۲۰۰۸پکن

۱

۲

 ۲۰۱۲لندن

۶

مجموع

۲۰

 ۲۰۱۶ریو

۴

۲۷

۱

 ۱۹۹۲بارسلون

 ۲۰۰۴آتن

۵

۱۴

۳۶

۰

 ۱۹۹۶آتالنتا

۱

۳۴

۳

۱

۰

۲

۰

۶
۱

۲۲

۲

۱

۲

۱

۱
۴

۲۷

۳

۴

۶

۲

۴۴

۲۷

۲۹

۵۱

۱۳

۱۳

۶۹

—

۸

۲۵

مدالهای ایران بر پایه ورزش
رشتهها

طال

نقره

برنز

مجموع

رتبه

۲

۱

۳

۶

۳۰

دو و میدانی

۰

وزنهبرداری

۸

مجموع

۲۰

تکواندو
کشتی

۱۰

۱

۶

۱۴

۲۲

۰

۵

۱۹

۲۷

۱

۳۴

۱۹

۱۴

۶۹

۳۴

۴۳

۲۷

