
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (36به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی )

 های اخیردر دهه ورزشی هایرشته آورانمدال

 (اهی آسیاییربزن توسط اریان رد بازی و نقره طال، دمال 556 کسب)
 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 مریم عابدیپژوهشگر:  

 

 سیاسیمعاونت 
 سیاسی اهیژپوهشاداره 



 

1 

 

   نکات برجسته        

 

 .است پاریس هایبازی و 1900 سال به مربوط المپیک در ایران ورزشی کاروان حضور نخستین -

 .داشتند حضور ایران کاروان در ورزشکار بانوی 4 بار نخستین برای ششم، دوره در -

 28 همچنین و نقره مدال 22 و طال مدال 19 کسب به موفق تاکنون ها،بازی دوره این در کننده شرکت تیم المپیک برگزاری هایدوره کل در -

 .استشده برنز مدال

  است ایران ورزشکار پرافتخارترین برنز مدال یک و طال مدال دو با ساعی هادی -

 در را خود نام ورزشکار ترینسن کم و ایرانی بانوی اولین عنوان به ریو 201۶ المپیک هایرقابت در برنز مدال یک کسب با علیزاده کیمیا -

 .کرد ثبت کشور المپیک ورزش تاریخ

 . گرفتند آسیایی هایبازی برگزاری به تصمیم ایران جمله از و آسیایی کشورهای لندن، 1948 المپیک هایبازی برگزاری با همزمان -

 .است کرده شرکتتاکنون آن  دوره پانزدهدر  ایران ورزشی کاروانبرگزار شده که  آسیایی هایبازی دوره هجدهکنون تا -

 . است برنز و نقره طال، های مدال مجموع از مدال 55۶ مجموع کسب آسیایی هایبازی مختلف ادوار در ایران ورزش حضور حاصل -

  . گردید تأسیس معلولین های ورزش فدراسیون 1۳58 اواخرسال در اسالمی، شکوهمند انقالب از پس -

  .بود هلند در معلول افراد المپیک مسابقات به گروه یک اعزام تأسیس، تازه معلولین های ورزش فدراسیون فعالیت اولین -

 رشدبهرو فعالیت باعث و گرفته صعودیسیر ومعلولین جانبازان ورزش فدراسیون، با جانبازان بنیاد فعالیت شدن همگام با 1۳۶8 سال در -

 .ه استگردید قشر این ورزش

 .نمود کسب معلولین و جانبازان ورزش در جهانی مناسب جایگاه سیدنی و آتالنتا بارسلون، پارالمپیک درسه موفّق شرکت باایران  -

 .استشده خوبی امتیازات کسب به موفق و کرده شرکت پارالمپیک هایبازی از دوره 8 در تاکنون ایران -

 

 

 1آسیایی هایبازی در ایرانحضور ـ 

 دوره

سال 

برگزاری 

 میالدی

 )میزبان(

 کشوربرگزارکننده

 هاتعداد مدال ورزشی انوکارترکیب 

 زنان مرد
-تعدادرشته

 ها

تعداد 

 کل
 برنز نقره طال

مجموع 

 هامدال
 رتبه

 سوم 1۶ 2 ۶ 8 ۶4 - - ۶4 (هند) نو دهلی 1951 1

 - - - - - - - - - مانیل 1954 2

 چهارم ۳2 11 14 7 112 9 4 108 توکیو 1958 ۳

 - - - - - - - - - جاکارتا 19۶2 4

 ششم ۳0 1۶ 8 ۶ 118 14 نامشخص نامشخص بانکوک 19۶۶ 5

 چهارم 2۳ 7 7 9 1۶9 12 نامشخص نامشخص بانکوک 1970 ۶

 دوم 81 17 28 ۳۶ 400 تیم 1۶ نامشخص نامشخص تهران 1974 7

 - - - - - - - - - بانکوک 1978 8

 هفتم 12 4 4 4 4۳ 4 - 4۳ دهلی نو 1982 9

 چهارم 22 10 ۶ ۶ 94 9 - 94 سئول 198۶ 10

 پنجم 18 8 ۶ 4 12۶ 1۳ نامشخص نامشخص پکن 1990 11

 هفتم 2۶ 8 9 9 1۶2 18 نامشخص نامشخص هیروشیما 1994 12

                                                           
 / سایت کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران 10/6/97و خبرگزاری مهر،  27/5/97تسنیم، /آسیایی هایبازی دوره 1۴ در ایران ـ تاریخچه 1
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 دوره

سال 

برگزاری 

 میالدی

 )میزبان(

 کشوربرگزارکننده

 هاتعداد مدال ورزشی انوکارترکیب 

 زنان مرد
-تعدادرشته

 ها

تعداد 

 کل
 برنز نقره طال

مجموع 

 هامدال
 رتبه

 هفتم ۳4 1۳ 11 10 199 22 نامشخص نامشخص بانکوک 1998 1۳

 دهم ۳۶ 14 14 8 150 12 نامشخص نامشخص بوسان 2002 14

 ششم 48 22 15 11 2۳9 1۶ نامشخص نامشخص دوحه 200۶ 15

 چهارم 59 25 14 20 ۳۶2 42 88 274 گوانگژو 2010 1۶

 پنجم 57 18 18 21 27۶ 15 58 218 اینچئون 2014 17

 ششم ۶2 22 20 20 ۳78 42 98 280 اندونزی 2018 18
 

 1 از ابتدا تاکنون تابستانی المپیک هایبازی در ایرانحضور ـ 

 کشوربرگزارکننده)میزبان( میالدی سال برگزاری دوره
 هاتعداد مدال تعداد ورزشکاران

 رتبه برنز نقره طال تعداد کل هارشته تعداد زنان مرد

 - - - - 1 1 - - پاریس 1900 2

 ۳4 1 0 0 ۳۶ 5 - ۳۶ لندن 1948 14

 ۳0 4 ۳ . 22 4 - 22 هلسینکی فنالند 1952 15

 14 1 2 2 17 ۳ - 17 استکهلم/ملبورن 195۶ 1۶

 27 ۳ 1 0 25 5 - 25 رم / ایتالیا 19۶0 17

 ۳4 2 0 0 ۶۳ 11 4 59 ژاپن توکیو 19۶4 18

 19 2 1 2 14 ۳ - 14 سیتی مکزیکو 19۶8 19

 28 1 2 0 50 8 - 50 مونیخ 1972 20

 ۳۳ 1 1 0 8۶ 10 4 82 مونترال 197۶ 21

 ۳۶ 0 1 0 27 - - 27 سئول/ کره جنوبی 1988 24

 44 2 1 0 40 8 - 40 اسپانیا بارسلون 1992 25

 4۳ 1 1 1 18 ۶ 1 17 امریکا متحده ایاالت آتالنتا 199۶ 2۶

 27 1 0 ۳ ۳5 12 1 ۳4 استرالیا سیدنی 2000 27

 29 2 2 2 ۳8 11 1 ۳7 یونان آتن 2004 28

 51 1 0 1 55 1۳ ۳ 52 پکن 2008 29

 17 2 ۶ 5 5۳ 14 8 45 لندن 2012 ۳0

 25 4 1 ۳ ۶4 15 9 55 ژانیرو دو ریو 201۶ ۳1

 

 2 پارالمپیک هایبازی در حضور ایرانـ 

 هاتعداد مدال ورزشی انوکارترکیب  )میزبان( سال برگزاری دوره

                                                           
 ؛ بدون تاریخایران اسالمی جمهوری المپیک ملی و سایت کمیته 22/۴/95المپیک؛ مشرق،  ادوار تمامی در ایران حضور ـ تاریخچه 1

 بدون تاریخ ایران اسالمی جمهوری پارالمپیک ملی و سایت کمیته 13/1/95خبرنگاران؛  باشگاه ، پارالمپیک در ایران حضور تاریخچه ـ 2
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 کشوربرگزارکننده میالدی
 زنان مرد

 تعداد

 هارشته

تعداد 

 کل
 رتبه هامجموع مدال برنز نقره طال

 27 8 ۳ 1 4 ۳۶ 4 . ۳۶ سئول کره جنوبی 1988 1

 ۳7 4 1 2 1 29 4 25 4 بارسلون 1992 2

 20 17 ۳ 5 9 ۳0 4 2 28 آتالنتا 199۶ ۳

 1۶ 2۳ 7 4 12 41 5 4 ۳7 سیدنی 2000 4

 2۳ 22 1۳ ۳ ۶ 90 10 ۶ 84 آتن 2004 5

 22 14 ۳ ۶ 5 72 9 4 ۶8 پکن چین 2008 ۶

 11 24 7 7 10 79 1۳ 7 72 لندن 2012 7

 15 24 7 9 8 111 12 2۳ 88 ریو/برزیل 201۶ 8
 

 مقدمه 

 قانون این سوم بند در. کرد پیدا قانون این در ایویژه جایگاه ورزش اساسی قانون تدوین و اسالمی انقالب پیروزی از پس

 به را خود امکانات همه سطوح، تمام در همه برای رایگان بدنی تربیت و پرورش و آموزش برای است موظف دولت است آمده

 اسالمی جمهوری بنیانگذار تاریخی فتوای بلکه نشد ختم اساسی قانون به تنها ورزشکاران و ورزش از حمایت البته. «برد کار

 نظر برخی اسالمی انقالب پیروزی از پس که حالی در. شد مختلف هایمیدان در ورزشکاران حضور برای مشوقی خود ایران

 «است الزم جوانان برای و واجب بزرگان برای ورزش»: فرمودند که( ره)امام تاریخی فتوای اما نداشتند ورزش به نسبت مساعدی

 1.شد ورزش پیش از بیش توسعه موجب

 در ایرانی ورزشکاران آوریمدال و رسید بالندگی و رشد به کشورمان هایبخش دیگر مانند هم ورزش اسالمی انقالب با همگام

 .باشیم ورزش طالیی روزهای شاهد انقالب برکت و خیر پر دوران در شد سبب تیمی هایرشته در ارزشمند نتایج کسب کنار

 2قبل از انقالب المپیک هایبازیدر آوری حضور ايران و مدال 

 یک با ایران ورزشی کاروان که است پاریس هایبازی و 1900 سال به مربوط المپیک در ایران ورزشی کاروان حضور نخستین

 نوزدهمی عنوان با که بود هابازی این در ایران ورزشکار تنها مالکوم فریدون. کرد شرکت مسابقات در شمشیربازی رشته در ورزشکار

 17 دوره این در ایران ورزشی کاروان و شد برگزار ملبورن میزبانی به 1956 سال دوره چهارم المپیک در .داد پایان خود کار به

 طالیی گیرکشتی دو حبیبی علی امام و تختی غالمرضا. آورد دست به را طال مدال توانست بار نخستین برای و داشت ورزشکار

 . بودند هابازی این در ایران

 حضور بانوان ایرانی در المپیک -

 یک و دوومیدانی در ایران ورزشکار 3. داشتند حضور ایران کاروان در ورزشکار بانوی ۴ بار نخستین برای ششم، دورهدر 

 3.گرفت قرار چهارم و سی رده در ایران کارواندر این دوره  .کردند رقابت حریفان با ژیمناستیک در هم ایرانی بانوی

                                                           
 19/11/95اسالمی؛ ایرنا،  انقالب با همگام ورزش در خودباوری ـ  1

 22/۴/95 مشرق، المپیک؛ ادوار تمامی در ایران حضور تاریخچه ـ  2

 22/۴/95 مشرق، المپیک؛ ادوار تمامی در ایران حضور تاریخچه.  3
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 1انقالب بعداز المپیک هایبازیو موفقیت در  حضور  

 جمع در انقالب از بعد که ایدوره 9 و داشتند حضور آن در انقالب از قبل ما ورزشکاران که المپیکی دوره 8 بین قیاس

 سهم مدال 29 مجموع در انقالب از قبل تا دهدمی نشان مدال مرغوبیت و تعداد لحاظ به داشتیم حضور هاالمپیکی

 10( گرفتیم لندن المپیک در که طالیی ۴ اندازه به چیزی) بود طال آن مدال ۴ فقط تعداد این از که شد ایران ورزشکاران

 از دارد نهایی بندی رده در المپیک در طال مدال که ارزشی به توجه با که آمد دست به انقالب از قبل هم برنز 15 و نقره

 داشتند حضور آن در کشورمان ورزشکاران انقالب از بعد که المپیکی دوره 9 طی اما. نیست برخوردار چندانی اهمیت درجه

 از قبل مشابه زمان به نسبت را درصدی سیصدبیش از  رشدی که شد آویخته ایرانی ورزشکاران گردن به طال مدال 15

 انقالب از قبل با تقریبا که رسیده ایرانی ورزشکاران به دوره 8 این در هم برنز 1۴ و نقره مدال 12. است داشته انقالب

 .کند می برابری

 2آور در المپیکهای مدالرشته 

 مدال 22 و طال مدال 19 کسب به موفق تاکنون ،هاین دوره بازیتیم شرکت کننده در اهای برگزاری المپیک در کل دوره

 المپیک در تنها و کنند کسب مدال 69 اندتوانسته ایران ورزشکاران مجموع در که است؛شده برنز مدال 28 همچنین و نقره

 تنها تکواندو برداری،وزنه کشتی، هایرشته. اندنشده مدال کسب به موفق( غیررسمی حضور اولین) پاریس 1900

 پرتاب رشته در ورزش سه این از غیر در ایران مدال تک تنها که بوده المپیک ادوار تمام در ایران آورمدال هایورزش

 صاحب ایران گیرکشتی 36 ریو 2016 المپیک هایرقابت احتساب با. استآمده دست به لندن 2012 المپیک در دیسک

 دست به( برنز 5 و نقره 6 طال، 8) مدال 19 نیز برداروزنه 1۴. اندشده( برنز 20 و نقره 1۴ طال، 9) المپیک مدال ۴3

 تنها دیسک پرتاب و است؛کرده ثبت خود نام به را( برنز 3 و نقره 1 طال، 2) المپیک مدال 6 هم تکواندوکار ۴. اندآورده

 است.کرده کسب نقره یک

 مدال دو با رضازاده حسین وی از پس و است ایران ورزشکار پرافتخارترین برنز مدال یک و طال مدال دو با ساعی هادی

 کیانوش برنز، یک نقره، یک ،]انقالب( )قبل ازطال یک با نصیری محمد نقره، دو و طال مدال یک تختی با غالمرضا[ طال،

 محمود نقره، دو با محمدیان عسکری برنز، یک و طال یک با رضایی قاسم و خادم رسول نقره، یک و طال یک با رستمی

   .دارند قرار برنز دو با خادم رضا امیر و برنز یک و نقره یک با نامجو

 کم و ایرانی بانوی اولین عنوان به ریو 2016 المپیک هایرقابت در برنز مدال یک کسب با نیز ساله 18 علیزاده کیمیا

 سن در 1952 المپیک در چی گیوه ناصر او از پیش. کرد ثبت کشور المپیک ورزش تاریخ در را خود نام ورزشکار ترینسن

 .گرفت نقره سالگی 19

  3آسیايی هایبازیحضور ايران در 

 آسیایی هایبازی برگزاری به تصمیم ایران جمله از و آسیایی کشورهای لندن، 19۴8 المپیک هایبازی برگزاری با همزمان

 لندن، و نو دهلی میزبانی به مهم اجالس چند در کنندهشرکت آسیایی کشورهای توافق براساس و ترتیب بدین. گرفتند

 فاصله در و بار یک سال ۴ هر المپیک همانند ها بازی این شد مقرر سپس و تشکیل آسیایی هایبازی فدراسیون ابتدا

 بود آن از بعد و شد برگزار هند هایبازی از سال سه فاصله با آسیایی هایبازی دوره دومین .شود برگزار المپیاد دو زمانی

                                                           
 20/11/95 قدس، افتخار؛ سکوی بر /انقالب از پس سالهای در ایران المپیکی . کارنامه 1

 20/11/95 ،همان .  2

 27/5/97 مشرق، آسیایی؛ هایبازی دوره 1۴ در ایران ورزشی کاروان . تاریخچه 3
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 فیلیپین میزبانی به 195۴ سال که هابازی از دوره این در. شد ساله چهار آسیایی های بازی برگزاری زمانی فاصله که

 تایلند 1978 و اندونزی 1962 آسیایی های بازی در همچنین ایران. نداشت حضور مشکالتی به بنا ایران ورزش شد، برگزار

 هم دوره یک در حتی و بود کننده شرکت کشورهای از یکی همواره شده برگزار هایبازی دیگر در اما نداشت شرکت هم

 .بود بزرگ رویداد این میزبان

  1آسیايی هایبازیدر  ايران ورزش کاروان
 

 نماینده صاحب زیادی هایرشته در ،یافته حضور آسیایی هایبازی دوره هجدهمین در که امروز به تا ایران ورزش کاروان

 هایبازی در ایران کاروان حضور دوره هر در که هستند هاییرشته تنها فوتبال و برداری وزنه. است بوده مختلف ادوار در

 نخست دوره در که ایران آزادکار گیرانکشتی  .ندارند جایی آسیایی آورانمدال صدر در حال این با اندداشته شرکت آسیایی

 1951سال از مجموع در. دارند اختیار در را هابازی این مدال هارشته دیگر ورزشکاران از بیشتر بودند غایب آسیایی هایبازی

 آسیایی های بازی که امروز به تا شد برگزار نو دهلی شهر در و هاهندی میزبانی به آسیایی هایبازی دوره نخستین که

 دهپانز تاکنون ایران ورزشی کاروان و است شده برگزار هابازی این دوره 18 ،پایان یافت پالمبانگ و جاکارتا در 2018

 از مدال 556 مجموع کسب آسیایی هایبازی مختلف ادوار در ایران ورزش حضور حاصل .است کرده تجربه را حضور

 . است شده توزیع برنز و نقره طال، های مدال مجموع

 پارالمپیک هایبازی در ايران 

 این فعالیت اولین .گردید تأسیس معلولین های ورزش فدراسیون 1358 اواخرسال در اسالمی، شکوهمند انقالب از پس

 صورت 1359 سال تابستان در که بود هلند در معلول افراد المپیک مسابقات به گروه یک اعزام تأسیس، تازه فدراسیون

 جهت معلولین ورزش اجالس در شرکت و مقررات و قوانین و منابع تهیه و فنی تجارب کسب اعزام این از هدف و گرفت

 و دو هایرشته در معلول افراد مسابقات اولین. بود معلولین المللیبین فدراسیون به ایران اسالمی جمهوری شناساندن

. شد برگزار تهران در 1359 ماه شهریور در شنا و نشسته والیبال ویلچر، با بسکتبال شطرنج، میز،رویتنیس میدانی،

 قدریبه درمسابقات آنان شرکت و ورزشی فعالیتهای از معلول افراد استقبال. داشتندشرکت شطرنج رشته در فقط نابینایان

 و1359 سال در تحمیلی جنگ آغاز با. دهند انجام زمینه دراین بیشتری اقدامات تا واداشت را مسوولین که بود توجه قابل

 مسأله این که شدمی افزوده رشته این ورزشکاران آمار به روزبهروز جانبازی، فیضبه اسالم رزمندگان از برخی بخشی نیل

 .گرددمی محسوب فدراسیون تاریخ در عطفینقطه

 باعث و گرفته صعودیسیر ومعلولین جانبازان ورزش فدراسیون، با جانبازان بنیاد فعالیت شدن همگام با 1368 سال در

 هایجشنواره برگزاری و مدون هایبرنامه با فدراسیون فعالیت 79 تا 68 سال از. گردید قشر این ورزش رشدبهرو فعالیت

 افتتاح رفسنجانیهاشمی آقای جناب و ایخامنه الهآیتحضرت جمله از کشور رتبهعالی لینؤمس توسط که ورزشیـفرهنگی

 مناسب جایگاه کشورمان سیدنی و آتالنتا بارسلون، پارالمپیک درسه موفّق شرکت با. یافت خاصی دگرگونی گردید،می

                                                           
 27/5/97 اعتماد، کرد؟ کسب را آسیایی هایبازی مدال بیشترین ورزشی رشته کدام . 1
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شرکت کرده و موفق به  پارالمپیکهای دوره از بازی 8ایران تاکنون در  .نمود کسب معلولین و جانبازان ورزش در جهانی

 1است.کسب امتیازات خوبی شده

 سخن آخر 

  ناحیه از را فراوانی توجه المللی، بین مناسبات در آن جایگاه اهمیت و قهرمانی ورزش خصوص به ورزش شدن فراگیر

های المپیک و ای و جهانی، بازیای، قارهمسـابقات ورزشـی در چارچوب منطقه .اسـت سـاخته پدیده این متوجه هادولت

سابقات بین شان میدیگر م سر جهان پدیدهدهد که ورزش المللی ن سرا شترک در  صورت منافع م شده و به  ای فراگیر 

کند. ورزش یک ابزار صلح درآمده است، همکاری و رقابت های ورزشی فرصت تعامل با فرهنگهای دیگر ملل را تسهیل می

ستفاده از آن به تقویت روابط خود با کشورهای هدف  ست که کشورها می توانند با ا سعه روابط بین المللی ا آمیز برای تو

ــت های بین المللی وجود  از لحاظ تاریخی از اقدام کنند.  ــیاس ــبرد س ورزش و جذابیت آن به عنوان یک روش برای پیش

 2های المپیک و از بازی یک بازیکن بزرگ استفاده سیاسی کرده و می کنندف از بازیداشته است. کشورهای مختل

  

 

                                                           
 17/11/96معلولین،  و جانبازان هایمعلولین؛ فدراسیون ورزش و جانبازان ورزش . تاریخچــه 1
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