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محمدجعفر سلماسي؛ اولين مدالآور ايران
يك وزنهبردار اولين مدالآور اي��ران در تاريخ
المپيك است .مرحوم محمدجعفر سلماسي كه
در پيكارهاي دس��ته  60كيلوگرم وزنهبرداري
المپیک  1948لندن حضور داشت ،با شكستن
ركورد قهرمان المپيك  1944در حركت پرس،
با 312/5كيلوگرم مدال برن��ز المپيك را براي
ايران به ارمغان آورد.
-------------------------------------------------غالمرضا تختي؛ هتتريك مدال
هنوز كه هنوز اس��ت ورزش ايران چشم انتظار
يك جهان پهلوان غالمرضا تختي ديگر است،
قهرمان پرآوازه كش��تي آزاد كه با كس��ب سه
مدال يك��ي از پرافتخارتري��ن قهرمانان ايران
است .مرحوم تختي در  1956ملبورن در وزن
 87كيلو طال گرفت و در  1952هلس��ينكي و
 1960رم هم صاحب گردن آويز نقره شد.
-------------------------------------------------محمود مالقاسمي؛ قهرمان پابرهنه
در 16سالگي ،يكي از دوس��تانش كه در سبزه
ميدان بس��اط ميكرد ،دوبن��دهاي پارچهاي
برايش خريد و او بدون كفش و با همان دوبنده
تمرينات كشتي را در باشگاه نيرو و راستي آغاز
و پيشرفت كرد و سالها بعد در وزن  52كيلوي
كشتي آزاد مدال برنز المپيك  1952هلسينكي
را كسب كرد.
-------------------------------------------------ناصر گيوهچي؛ قهرمان تند و تيز
بچه تند و تيز خيابان مولوي تهران سالها بعد
تبديل به يكي از قهرمانان كش��تي ايران شد.
ناصر گيوهچي كه آس��يبديدگي مانع كسب
افتخارات بيش��ترش ش��د .گيوهچي با وجود
دوران كوت��اه قهرمان��ي ،در المپي��ك 1952
هلسينكي در وزن  62كيلو مدال نقره گرفت.
-------------------------------------------------جهانبخت توفيق؛ قهرماني از سراب
متولد سراب و كشتيگير آزادكار ايراني برنده
نخستين مدال طالي جهاني كشتي ايران است
كه در مسابقات جهاني  ۱۹۵۴توكيو در وزن ۶۷
كيلوگرم بهدس��ت آمد .افتخ��ارات جهانبخت
توفي��ق در المپيك هم ادامه پي��دا كرد و او در
هلسينكي  ۱۹۵۲به نشان برنز رسيد.
-------------------------------------------------عبداهلل مجتبوي؛ بچه محله پهلوان خيز
بچ��ه خياب��ان بلورس��ازي ،نزديك چه��ارراه
معزالس��لطان خيابان اميريه تهران كه يكي از
نواحي معروف و پهلوانخيز تهران و شايد هم
اي��ران ب��ود .عب��داهلل مجتب��وي در المپيك
هلسينكي توانست در وزن  52كيلوگرم ،ايران
را صاحب يك مدال برنز كند.
-------------------------------------------------محمود نامجو؛ اسطوره وزنهبرداري
اس��طوره گيالني وزنهبرداري اگر چه در اولين
حضورش در المپيك كه در  1948لندن بود،
روي س��كو نرفت اما در دو المپيك بعدي با دو
مدال به اي��ران برگش��ت .محم��ود نامجو در
المپيك  1952هلس��ينكي مدال نقره خروس
وزن را براي ايران به ارمغ��ان آورد و در 1956
ملبورن برنز گرفت.
-------------------------------------------------علي ميرزايي؛ قهرمان ريزجثه
با افتخارآفرينيهاي جعفر سلماس��ي ،جذب
وزنهبرداري شد و ورزشهاي ديگر را رها كرد.
با وجود جثه كوچكش زير وزنهها ميرفت و آنها
را باالي سر ميبرد .در المپيك هلسينكي او در
دسته  56كيلوگرم روي تخته رفت و توانست با
قرار گرفتن روي س��كوي س��وم ،م��دال برنز
بگيرد.
-------------------------------------------------امامعلي حبيبي؛ ببر مازندران
امامعلي حبيب��ي از س��ريعترين و فنيترين
كشتيگيران دوران فعاليت خود بود و مهارت
خاصي در اج��راي فنون مختلف كش��تي از
جمله «يك دست و يك پا» و همچنين «سر
و ته يكي» داشت .حبيبي در المپيك 1956
ملبورن در وزن  67كيلوگ��رم مدال طال را به
دست آورد.
-------------------------------------------------محمدعلي خجستهپور؛ باالتر از رقباي سرسخت
محمدعلي خجس��تهپور آزادكار س��بك وزن
کش��تی ايران كه در وزن  52كيلوگرم رقباي
سرس��ختي مانند منص��ور رئيس��ي و محمود
مالقاسمي داشت ،توانست پس از اينكه رئيسي
در المپيك  1948چهارم شد و مالقاسمي در
المپيك  1952برنز گرفت ،در المپيك 1956
ملبورن به مدال نقره برسد.
-------------------------------------------------مهدي يعقوبي؛  3المپيك و يك مدال
مهدي يعقوبي يكي از پرسابقهترين آزادكاران
كشتي در المپيك است .نخس��تين بار در 20
س��الگي در المپيك  1952هلسينكي شركت
كرد و در ادامه در المپيك ملبورن  1956و رم
1960هم حضور داشت كه توانست در دومين
حضورش در المپيك در  1956ملبورن در وزن
 57كيلو به مدال نقره برسد.
-------------------------------------------------محمدابراهيم سيفپور؛ خاطرخواه هميشگي كشتي
محمدابراهيم سيفپور ميگويد از كودكي
خاطرخواه كشتي بوده و حتي االن هم كه
در دهه نهم زندگياش به س��ر ميبرد ،اين
عش��ق فروكش نكرده است .س��يفپور كه
سابقه حضور در المپيك را دارد ،در المپيك
 1960رم توانست در وزن  52كيلوگرم مدال
برنز را كسب كند.
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ليست كامل مدالآوران كشورمان در  16دوره گذشته المپيك به بهانه آغاز المپيك توكيو

همهافتخارالمپیکی ايران

سعيد احمديان

ب�ا روش�ن ش�دن مش�عل المپي�ك توكي�و ح�اال ش�مارش معك�وس ب�راي كس�ب مدالهاي
رنگارن�گ از س�وي كاروان اي�ران ك�ه ب�ا  66ورزش�كار در  16رش�ته ع�ازم توكيو ش�ده ،آغاز

محمد پذيرايي؛ اولين مدالآور فرنگي
المپيك  1960رم اولين حضور كش��تيگيران
فرنگي ايران در المپيك بود ،چند كش��تيگير
فرنگ��يكار از جمله محم��د پذيرای��ی ،علي
بنيهاشمي ،حسين ابراهيميان و منصور خدام
حضرتي در المپيك شركت كردند .در بين اين
قهرمانان ،پذيرايي به نشان برنز دست يافت.
-------------------------------------------------اسماعيل علمخواه؛ ادامهدهنده راه نامجو
اسماعيل علمخواه مانند همشهرياش محمود
نامجو با ورود به وزنهبرداري توانس��ت يكي از
قهرمانان كش��ورمان در اين رش��ته نام بگيرد.
علمخواه كه در دسته 56كيلوگرم وزنه ميزد،
در المپيك  1960رم توانست با وزنههايي كه
باالي سر برد ،به مدال برنز برسد.
-------------------------------------------------سيداكبر حيدري؛ چشم و همچشمي با بچه محل
بچه محل محمدابراهيم سيفپور وقتي ديد پس از
بازگشت هم محلياش كه برنز المپيك  1960را
گرفته محله را چراغان كردهاند ،انتخاب اولش براي
ورزش كشتي شد .چهار س��ال بعد سيدعلياكبر
حيدري هم توانست در المپيك مدال بگيرد و در
1964توكيو در وزن  52كيلو مدال برنز گرفت.
-------------------------------------------------محمدعلي صنعتكاران؛ با تختي جذب كشتي شد
محمدعلي صنعتكاران اول رو به وزنهبرداري آورد
و بع��د ب��ه ش��نا ام��ا وقت��ي در س��ال 1954
افتخارآفرينيهاي كش��تيگيراني مانند زندي،
تختي ،فردين و توفيق كه صاحب نشان المپيك و
جهاني شدند را ديد ،رو به كشتي آورد و در المپيك
 1964توكيو در وزن  78كيلو برنز گرفت.
-------------------------------------------------عبداهلل موحد؛ آقاي نابغه
عبداهلل موحد را بايد نابغه كشتي ايران و جهان
دانس��ت كه با  7مدال جهاني و المپيك پس از
حميد س��وريان دومين كش��تيگير پرافتخار
تاريخ ايران اس��ت .موح��د در المپيك 1968
مكزيكوسيتي توانس��ت در وزن  70كيلوگرم
كشتي آزاد تنها مدال المپيكش كه مدال طال
بود را به گردن بياويزد.
-------------------------------------------------محمد نصيري؛ اعجوبه ريزنقش
محمد نصيري يكي از اعجوبههاي وزنهبرداري
و از پرافتخارتري��ن ورزش��كاران ايران��ي در
المپيك است .نصيري در 1968مكزيكوسيتي
در دسته  56كيلو طال گرفت ،در  1972مونيخ
نقره و در  1976مونترال در دس��ته  52كيلو
صاحب مدال برنز شد.
-------------------------------------------------پرويز جالير؛ عشق وزنهبرداري
پرويز جالير آنقدر به وزنهبرداري عالقه داشت
كه از نوجواني با سوراخ كردن آجرهاي قزاقي
در منزل به تمرين بلند كردن وزنه ميپرداخت.
تالشي كه در المپيك  1968مكزيكوسيتي به
ثمر نشس��ت و جالير با ثبت حدنصاب 422/5
كيلوگرم به مدال نقره رسيد.
-------------------------------------------------ابوطالب طالبي؛ در عروسي عاشق كشتي شد
ابوطالب طالبي با كشتي در مراسم عروسيهاي
روستاي گرگر (از توابع مرند) آشنا شد ،جايي كه
دو نفر از خويشاوندان عروس و داماد با هم كشتي
ميگرفتند؛ عالقهاي كه او را به سمت كشتي آزاد
كش��اند و طالبي توانس��ت در المپيك 1968
مكزيكوسيتي در وزن  57كيلو مدال برنز بگيرد.
-------------------------------------------------شمسالدين سيدعباسي؛ آقاي فتيله پيچ
شگرد اصلي شمسالدين سيدعباسي فن فتيله
پيچ بود و به آقاي فتيلهپيچ و استاد فتيلهپيچ
شهرت داشت؛ قهرماني كه سابقه حضور در دو
المپيك را دارد .سيدعباسي در المپيك 1968
مكزيكوسيتي توانست در وزن  63كيلوگرم روي
سكوي سوم بايستد و برنزي شود.
-------------------------------------------------رحيم عليآبادي؛ بچه محل تختي
رحيم عليآبادي از همان بچگي درباره تختي و
قهرمانيه��اي او از بچهه��اي محل حكايتها
ميشنيد و براي تماش��ا و ديدن او به خانيآباد
ميرفت؛ عالق��هاي كه باعث ش��د او هم روي
تش��ك برود و به باالتري��ن افتخارات برس��د.
عليآبادي در المپيك  1972مونيخ در وزن 48
كيلو به مدال نقره رسيد.
-------------------------------------------------ابراهيم جوادي؛  48كيلوي بيرقيب
ابراهيم جوادي آنقدر ريزنقش بود كه وزنش
ب��ه وزن اوليه��اي كش��تي ( ۵۲كيل��و)
نميرسيد اما از 26سالگي بخت به او رو كرد
و فيال تصميم گرفت وزن  ۴۸كيلوگرم را به
اوزان كش��تي بيفزاي��د و او در اي��ن وزن
بيرقيب ش��د تا در المپيك  1972مونيخ
صاحب مدال برنز شود.

ش�ده اس�ت ،آن ه�م در ش�رايطي ك�ه در  16دوره گذش�ته المپيك ،ورزش�كاران كش�ورمان
 21م�دال طال 21 ،نق�ره و  27برن�ز و در مجموع  69مدال به دس�ت آوردهاند .س�هم كش�تي 43
م�دال ،وزنهب�رداري  18م�دال ،تكوان�دو  6م�دال و دووميدان�ي ي�ك م�دال ب�وده اس�ت.

منصور برزگر؛  2المپيك و يك مدال
منصور برزگر را شايد نس��ل جديد خيليها به
عنوان يك��ي از مربيان باس��ابقه تيم ملي ملي
كش��تي بشناس��ند اما او يكي از قهرمانان بنام
كش��تي آزاد اس��ت؛ قهرماني كه پس از مقام
پنجمي در المپيك  1972مونيخ ،چهار س��ال
بعد در المپيك  1976مونترال در وزن  74كيلو
مدال نقره گرفت.
-------------------------------------------------عسگري محمديان؛ دبل نقرهاي
عسگري محمديان در حالي در المپيك توكيو
فرزندش يعني محمدحس��ين محمديان را در
تركيب تيم ملي كشتي آزاد ميبيند كه خودش
دو مدال المپيك در كارنامهاش دارد .محمديان
در المپيك  1988سئول در وزن  57كيلو و در
المپيك  1992بارس��لون در وزن  62كيلو ،دو
مدال نقره كسب كرد.
-------------------------------------------------اميررضا خادم؛ آقاي برنزي
اميررضا خادم اگر چه در يك دهه گذشته پا
به عرصه سياس��ت گذاش��ته ام��ا او يكي از
شناخته ش��دهترين آزادكاران است كه در
چهار المپيك كشتي گرفته و دو نشان برنز
در المپيك بارسلونا  ۱۹۹۲در وزن  74كيلو
و المپيك آتالنتا  ۱۹۹۶در وزن 82كيلو در
كارنامه دارد.
-------------------------------------------------رسول خادم؛ باالتر از امير
رسول هم مانند برادرش امير را در دو دهه اخير
در پس��تهاي مديريتي مختلفي ديدهايد از
ش��وراي ش��هر گرفته تا رياس��ت فدراسيون
كشتي ،اما او دو مدال المپيك دارد .خادم در
المپيك  1996آتالنت��ا در وزن  90كيلو طال
گرفت و در  1992بارسلون در وزن  82كيلو به
مدال برنز رسيد.
-------------------------------------------------عباس جديدي؛ حق خوري در آتالنتا
عباس جديدي همواره يك چهره جنجالي بوده
اس��ت ،چه زماني كه كش��تي ميگرفت و چه
روزي كه كت و ش��لوار پوش��يد و عضو شوراي
ش��هر ش��د .كش��تيگير آزادكار اهل خيابان
پيروزي ته��ران در المپي��ك  1996آتالنتا با
ناداوري در كشتي فينال با كرت انگل امريكايي
در وزن 100كيلو به مدال نقره رسيد.
-------------------------------------------------حسين رضازاده؛ قويترين مرد از ايران آمد
در  2000س��يدني نام يك جوان اردبيلي سر
زبانها افتاد ،حسين رضازاده وزنهبردار دسته
مثبت  105كيلو كه با ش��عار يا ابوالفضل(ع)
براي ايران يك مدال طالي ناب به دست آورد.
رضازاده چهار سال بعد در المپيك  2004آتن
هم توانست قهرمانياش را تكرار و دومين طال
را صيد كند.
-------------------------------------------------حسين توكلي؛ اولين طال بعد از  32سال
32سال پس از آخرين طالي وزنهبرداري در
المپي��ك ،حس��ين توكلي جوان ش��مالي
وزنهبرداري كه آن روزها تنها  22سال سن
داشت ،توانست در المپيك  2000سيدني
در دس��ته  105كيلوگرم ب��ا مجموع 425
كيلوگرم ،نشان طالي المپيك را براي ايران
به ارمغان آورد.
-------------------------------------------------عليرضا دبير؛ استعدادي كه كشف شد
از روزهاي كودكي استعدادش چشم اكبر فالح،
مربي و قهرمان كش��تي را گرفت و او با ديدن
عليرضا دبير گفت« :اين پسر كشتيگير خوبي
ميشود ».دبير در وزن  58كيلو سالها همان
كشتيگير پرافتخاري شد كه پيشبيني ميشد
و در المپيك  2000سيدني توانست به طالي
المپيك برسد.
-------------------------------------------------هادي ساعي؛ پرافتخارترين المپيكي
جنب و جوشهاي دوران كودكي كه يكجا بند
نميشد ،سبب شد تا خانواده او را به رشته رزمي
بفرستد ،انتخابي كه س��الها هادي ساعي را با
كسب دو طال و يك برنز تبديل به پرافتخارترين
ورزشكاران ايران در المپيك كرد .او در المپيك
 2004آت��ن و  2008پكن طال و در س��يدني
 2000برنز گرفت.
-------------------------------------------------مسعود مصطفي جوكار؛ مدال غيرمنتظره
مس��عود مصطف��ي ج��وكار در ي��ك خانواده
كش��تيگير بزرگ ش��د كه پ��درش مربي او و
برادرانش بود .كش��تيگير مالي��ري وزن 60
كيلوگرم كشتي آزاد قبل از بازيهاي المپيك
 2004آتن يكي از كم شانسترينها براي كسب
نشان المپيك بود اما او در مهد المپيك با كسب
مدال نقره همه چشمها را خيره كرد.

عليرضا رضايي؛ اولين مدالآور سنگين وزن
از همان رده نوجواني كه قهرمان سنگين وزن
جهان ش��د ،مش��خص ب��ود او راه پرافتخاري
پيشرو دارد .عليرضا رضايي پله پله باال آمد و
اوج كار او در المپيك  2004آتن بود ،جايي كه
توانست با كسب مدال نقره در وزن  120كيلو،
اولين مدال س��نگين وزن کش��تی ايران را در
تاريخ المپيك كسب كند.
-------------------------------------------------عليرضا حيدري؛ انتخابي برخالف ميل خانواده
قهرمان پر آوازه كرجي كشورمان كه در دوران
قهرماني رقابت سرسختانهاي با الدر كوتانيدزه
گرجستاني داشت ،در حالي كشتي را انتخاب
كرد كه خانواده مخال��ف ورود او به اين ورزش
بودند .ب��ا اين ح��ال عليرضا حي��دري پس از
مدالهاي جهاني در المپي��ك  2004آتن در
وزن  96كيلو برنز گرفت.
-------------------------------------------------يوسف كرمي؛ انتخاب سرنوشتساز
يوس��ف كرمي قهرمان ميانهاي تكواندو پس از
آنكه به پيشنهاد پدرش براي انتخاب كشتي نه
گفت ،تكوان��دو را انتخاب كرد ،ي��ك انتخاب
سرنوشتساز كه او را تبديل به يكي از بهترين
ورزشكاران اين رشته در سطح جهان كرد كه
مدال برنز المپيك  2004آتن در وزن  80كيلو
يكي از افتخاراتش بود.
-------------------------------------------------سيدمراد محمدي؛ برنز كاپيتان در آتن
مراد محمدي پهنهكاليي قهرماني از روستاي
آبكس��ر س��اري مانند خيلي از مازندرانيها
انتخاب اولش كش��تي بود .كاپيت��ان تيم ملي
كشتي آزاد تنها مدالآور كش��تي در المپيك
 2008پكن بود كه توانست در وزن  60كيلوگرم
مدال برنز را كسب كند.
-------------------------------------------------حميد سوريان؛ آقاي مدال
نابغه كشتي فرنگي دنيا پس از كسب  6مدال
طالي جهاني ،در المپيك هم طال گرفت تا در
رده اول مدالآورترين كش��تيگيران ايران
قرار گيرد .حميد س��وريان كه مانند دبير و
س��اعي ،متولد ش��هر ري تهران اس��ت ،در
المپيك  2012لندن در وزن  55كيلو روي
سكوي اول المپيك رفت.
-------------------------------------------------بهداد سليمي؛ جانشين خلف رضازاده
پس از خداحافظي حس��ين رضازاده ،باز هم
عنوان قويترين مرد جهان در اختيار ايران
ب��ود و اي��ن ب��ار ب��ه ج��اي پس��ر اردبيلي
وزنهبرداري ،يك قهرمان قائمشهري توانسته
بود ركوردها را در سنگين وزن جابهجا كند.
بهداد س��ليمي در المپيك  2012لندن در
دسته  +125كيلو طال گرفت.
-------------------------------------------------قاسم رضايي؛ ركورددار فرنگي در المپيك
كش��تيگير آملي كش��ورمان تنها كشتيگير
فرنگيكاري است كه دو مدال در المپيك دارد.
قاسم رضايي كه سابقه حضور در سه المپيك را
دارد ،در المپيك لندن در وزن  ۹۶كيلوگرم طال
گرفت و در المپيك ري��و در وزن  ۹۸كيلوگرم
مدال برنز را به گردن آويخت است.
-------------------------------------------------سعيد محمدپور؛ طالي غيرمنتظره
س��عيد محمدپور يكي از غي��ر منتظرهترين
طالهاي المپيك را براي ايران گرفته اس��ت.
وزنهبردار دس��ته  94كيلوگ��رم در المپيك
 ۲۰۱۲لندن در جايگاه پنجم قرار گرفته بود،
ولي با مثبت اعالم ش��دن آزمايش دوپينگ
چهار نفر باالي��ي مدال طالي اين دس��ته را
دريافت كرد.
-------------------------------------------------كميل قاسمي؛ برنزي كه طال شد
كميل قاسمي هم يكي از دو مدالههاي ايران در
المپي��ك اس��ت .آزادكار وزن 120كيلو كه در
المپيك  2012لندن برنز گرفت اما با توجه به
مثبت ش��دن تس��ت دوپينگ آرتورتايمازوف
برنده مدال طال و داويت مودزماناشويلي برنده
مدال نقره ،صاحب مدال طال ش��د .قاسمي در
المپيك  2016ريو هم نقره گرفت.
-------------------------------------------------سجاد انوشيرواني؛ زير سايه بهداد
وزنهبردار اردبيلي كش��ورمان در زمان ورزش
قهرمان��ي با توجه به ه��م وزن ب��ودن با بهداد
س��ليمي زير س��ايه اين قهرمان بود .س��جاد
انوش��يرواني كه همراه بهداد در دسته +125
كيلو به المپيك لندن اعزام ش��ده بود ،در اين
رقابتها پس از سليمي كه طال گرفت ،صاحب
مدال نقره شد.

اميد نوروزي؛ سالتو به بنا
خاطره سالتوي سوبلس اميد نوروزي به محمد
بنا در المپيك لندن يكي از تصاوير ماندگار اين
رقابتها بود .فرنگيكار وزن  60كيلوگرم ايران
در المپيك  2012توانست مدال طال را به دست
بي��اورد تا اي��ن كش��تيگير ش��يرازي يكي از
ضلعهاي مثلث طاليي فرنگي در لندن باشد.
-------------------------------------------------احسان حدادي؛ تاريخساز
تنها م��دالآور دووميداني در المپيك اس��ت؛
قهرمان پرتاب ديسك آسيا كه در المپيك توكيو،
چهارمين حضورش در المپيك را تجربه ميكند.
احسان حدادي در المپيك  2012لندن تاريخ
ساز شد و با پرتاب  28متر و  36سانت ،توانست
مدال نقره المپيك را كسب كند.
-------------------------------------------------صادق گودرزي؛ مرد نقرهاي لندن
پس از مصطفي جوكار ،دومين ماليري مدالآور
در المپيك اس��ت ،صادق گودرزي در المپيك
 2012لندن در وزن  74كيلوگرم با شكس��ت
مقاب��ل جوردن باروز كش��تيگير سرش��ناس
امريكايي كه گربه س��ياه وي بود ،به مدال نقره
المپي��ك قناعت كرد و روي س��كوي دوم قرار
گرفت.
-------------------------------------------------نواب نصيرشالل؛ تكرار طال بعد از  12سال
وزنهبردار خوزستاني ورزش ايران يكي از مدال
آوران رشته پوالد سرد در المپيك  2012لندن
بود .او در دسته  105كيلوگرم ،وزنهبرداري را
پس از  12س��ال صاحب يك مدال كرد .نواب
نصيرش�لال اگر چه در لندن نقره گرفت اما با
مثبت شدن تست دوپينگ نفر اول ،او صاحب
مدال طال شد.
-------------------------------------------------محمد باقري معتمد؛ قهرماني از يك خانواده تكواندوكار
در يك خانواده تكواندوكار بزرگ ش��د .پدر و
برادرش از ورزشكاران رشته تكواندو بودند .از
خردسالي به اين رشته ورزشي رو آورد و خيلي
زود به تيم ملي راه يافت .اوج كار باقري معتمد
در المپيك  2012لندن بود كه توانست در وزن
 68كيلو مدال نقره بگيرد.
-------------------------------------------------كيانوش رستمي؛ پرحاشيه اما مدال آور
وزنهبردار مطرح كرمانش��اهي ب��ا وجود اينكه
المپيك توكيو را به دليل حاشيههاي مختلف از
دست داد اما با حضور در دو المپيك ،دومدال
كسب كرده است .كيانوش رستمي در دسته 85
كيل��و در المپيك لن��دن برنزش ب��ا توجه به
دوپينگ نفر دوم ،تبديل به مدال نقره شد و در
 2016ريو طال گرفت.
-------------------------------------------------احسان لشگري؛ متخصص برنز
آزادكار  84كيلوي کش��تی كشورمان كه اهل
قزوين است در دوران ورزش قهرماني متخصص
مدال برنز در رقابتهاي جهاني و المپيك بود و
دو مدال برنز كارنامهاش در اين رقابتهاست.
احسان لشگري در المپيك  2012در وزن 84
كيلو توانست برنز بگيرد ،مدالي كه سال بعد در
جهاني  2013تكرار كرد.
-------------------------------------------------سهراب مرادي؛ طاليي بدشانس
وزنهبردار اصفهاني كشورمان بدشانس بود كه
گرفتار مصدوميت شد و نتوانست در المپيك
توكيو حضور داشته باشد ،با اين حال سهراب
مرادي يك��ي از طالييهاي اي��ران در المپيك
اس��ت .س��هراب در المپيك ريو در دسته 94
كيلوگرم توانست با وزنههايي كه باالي سر برد،
به مدال طال برسد.
-------------------------------------------------حسن يزداني؛ طالي ناب
اميد اول كاروان ايران براي كسب مدال طال در
المپي��ك توكيوس��ت ،ه��ر چند ي��ك رقيب
سرسخت به نام تيلور پيشرو دارد ،با اين حال
مليپوش جويباري براي كس��ب دومين مدال
طال در توكيو روي تش��ك ميرود .يزداني در
المپيك  2016ريو در وزن  74كيلو كشتي آزاد
توانست روي سكوي اول قرار گيرد.
-------------------------------------------------سعيد عبدولي؛ از ناداوري لندن تا برنز ريو
با توجه به روحيه خاصش درگير حواشي شد
تا نتواند در المپيك توكيو جزو نفرات اعزامي
محمد بنا قرار گيرد .سعيد عبدولي اما سابقه
حضور در دو المپيك را دارد ،فرنگيكار وزن
 75كيلوي ايران در المپيك  2012با ناداوري
در لندن حذف شد اما در المپيك  2016ريو
برنز گرفت.
-------------------------------------------------حسن رحيمي؛ انتخاب خانوادگي
او هم يكي ديگر از كشتيگيراني است كه به
واسطه برادرش پايش به تشك باز شد .حسن
رحيمي كشتيگير وزن  57كيلوي آزاد كه به
واسطه برادر بزرگش ،كشتي را انتخاب كرد و
توانست در كسب افتخار از برادرش جلو بزند،
در المپيك  2016ريو اي��ران را صاحب يك
مدال برنز كرد.
-------------------------------------------------كيميا عليزاده؛ تاريخ ساز قدرنشناس
كيميا عليزاده كه با قدرناشناسی به آلمان
مهاجرت کرد تا در تركيب تيم مهاجران در
المپيك توكيو روي شیاپچانگ برود ،يكي
از تاريخ سازان ورزش ايران در المپيك است
كه در المپيك  2016ريو با كسب مدال برنز
تکواندو در وزن  67كيلوگ��رم ،اولين مدال
تاريخ بانوان را در المپيك كسب كرد.

