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گفتوگوی «ایران» با فریده شجاعی
نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال

خانمهای ما به دوپینگ
حمایتی نیاز دارند
حامد جیرودی
خبرنگار

 ëëدربارهاتفاقمهمیکهسالگذشتهدر
بسکتبالبانوانافتادوپوششیکهمورد
تأیید فدراســیون جهانی قــرار گرفت،
صحبتمیکنید؟
این اتفاق بســیار خوبی بود که بعد
از  40سال محرومیت بسکتبال ایران از
حضور در میادین بینالمللی رخ داد و
فیبا موافقت کرد بازیکنان ما با پوشش
اسالمی در مسابقات حضور پیدا کنند.
از طرفی فیبا در این دوران به مسابقات
 3به 3بها داد که این خیلی به ما کمک
کرد .چون ما توانستیم رنک باالیی را در
ردههای سنی مختلف به دست آوریم.
االن  2ســال اســت که در جــام جهانی
شــرکت میکنیم و تجربیات خوبی به
ن ها نشانههای خوبی
دست آوردیم .ای 
استبرایقهرمانیهایآینده.

ëëفیباچطورقانعشد؟
ما در فوتبال خیلــی راهها را رفتیم
و ریاضتهــای زیــادی کشــیدیم امــا
ســپ بالتــر رئیس وقــت فیفا زیــر بار
رفت و قانع شــد تا با پوشــش اسالمی
در مسابقات شــرکت کنیم .آن زمان،
کنفدراســیونها فکــر میکردنــد کــه
این پوشــش بــه دلیــل فیزیولوژیکی و
پزشکی مشکل ایجاد میکند و تعریق
خوب انجام نمیشــود و ممکن است
مقــداری مشــکالت جســمانی ایجاد
کند ولی ما با تحقیقاتی که ارائه دادیم
و اینکه این شــرایط جزئــی از فرهنگ
ماســت ،فیبا را قانع کردیم .البته فکر
میکنم که بســکتبال آخرین رشتهای
بود که این موضوع را پذیرفت .ضمن
اینکــه بایــد بگویــم کــه این بــه خاطر

عکس :ایران

در تاریــخ ورزش ایــران کمتر پیش آمده که زنی 50ســال حضور مســتمر در ورزش
ایران داشــته باشد اما این اتفاق برای فریده شجاعی افتاده است .او که بازیکن تیم
بســکتبال تاج بود ،در ســال 54با هم باشــگاهی خود زنده یاد منصــور پورحیدری
ازدواج کرد تا یک خانواده کامالً ورزشــی را تشکیل دهد .شجاعی پس از طی کردن
دوران حرفــهای ورزشبــه مربیگــری و مدیریت واردشــد و در فدراســیونگلف به
فعالیتپرداخت.بااینحالخیلیهااورابازمانحضورشدرفدراسیونفوتبال
کهبهعنواننایبرئیسبانوانفعالیتمیکرد،میشناسند.البتهشجاعیازسال
گذشتهبهعنواننایبرئیسبانوانفدراسیونبسکتبالمشغولبهفعالیتشده
تا دوباره به رشــته اصلی خود بازگشته باشد .رشتهای که دخترش عسل پورحیدری
نیز به صورت حرفهای در آن فعالیت دارد و عضو تیم ملی بسکتبال بانوان است.
پوشــش اســامی مخصوص بانوان بسکتبالیســت که از سال گذشــته مورد تأیید
فدراسیون جهانی بسکتبال قرار گرفت ،بهانهای شد تا به سراغ شجاعی برویم و او
در گفتوگویی که با خبرنگار «ایران» داشت ،در این خصوص و همچنین مسائل
مختلفورزشبانوانوعملکرددولتدراینحوزهصحبتکرد.

زحماتــی بــود کــه دکتر ســلطانی فر و
خانــم محمدیــان در وزارت ورزش
کشیدند .فکر میکنم که اگر مسئوالن
ورزش کشوری بخواهند ،آن کار در دنیا
عملی میشــود .مطمئنم اگر دو ســه
سال وقت داشته باشیم ،میتوانیم به
موفقیتبرسیم.
ëëشماچندوجههدارید.بازیکنسابقو
مدیرفعلیبسکتبالوشخصیکهسابقه
همکاریبافدراسیونفوتبالرادارد.
مــن در گلف هم بودهام 20 .ســال
پیش وقتی به این رشته رفتم ،کسی از
خانمهاگلفبازینکردهبودولیبعد
از  6مــاه تیــم را به مســابقات جهانی
مالزی فرســتادیم و خیلی هم موفق
بودند .بعــد از آن هم به فوتبال رفتم
و آقای کفاشــیان هم به عنوان رئیس
فدراسیون همکاری میکرد .ما هم از
این قضیه اســتفاده کردیم و در تمام
ردهها تیم داشــتیم .فوتبال ســاحلی
بانوان را بــرای اولین بار راه انداختیم.
مــن چــون عضــو کمیتــه بانــوان
فوتبال آســیا بودم ،ســه -چهار ســال
جنگیدیم تا توانستیم بخش فوتسال
بانــوان را هــم بــه آســیا اضافــه کنیم.
چون میدانســتم در فوتســال بانوان
حرفهای بیشــتری نسبت به فوتبال
برای گفتن داریم و میبینید که در هر
دو دورهای که مسابقات فوتسال آسیا
برگزار شــده ،تیــم ایران بــه قهرمانی
رســیده .امیدوارم که در بسکتبال هم
ایناتفاقهابیفتد.

فریده شجاعی در کنار دخترش عسل پورحیدری

 پورحیدریمیگفت مگر
میشود من به
عنوان پدر نتوانم
بروم و بازی
دخترم را ببینم؟
 حضور خانمهادر استادیومهای
فوتبال،
ناهنجاری
نیست بلکه
هنجار است

رشد چشمگیر ورزش زنان در دولتهای یازدهم و دوازدهم

ورزش بانوان در دولت دوازدهم

پیش ب ه سوی مرزهای نوین

از اقدامات انجام شده در بخش توسعه ورزش قهرمانی می توان به احیای فدراسیون اسالمی ورزش زنان اشاره کرد
وزارت ورزش و جوانــان گزارشــی از
اقدامــات و دســتاوردهای خــود در
حــوزه بانــوان در دولــت دوازدهــم
منتشــر کــرده اســت .این گــزارش در
بخشهای ورزش همگانی ،توســعه
ورزش قهرمانی ،توســعه مدیریت و
محیط حقوقی ،فرهنگی و در نهایت
آموزش است .این گزارش به تفکیک
حوزههای یاد شده ،به شرح زیر است:
از مهمتریــــــن اقدامـــــــــــات و
دســتاوردهای معاونــت توســعه
ورزش بانــوان در دولــت دوازدهــم و
در بخــش ورزش همگانــی ،میتوان
به طراحــی و اجــرای طرحهای ملی
«ســنجش قامت و حرکت ویژه زنان
ودخترانروستایی۳۰،دقیقهتانشاط
و تندرســتی ،فراغــت بــا ورزش ویژه
بانوان شاغل و غیرشاغل ،پارک گام،
پیرامیدهــای ورزشــی و ورزشهــای
تطبیقی محله محور» در استانهای
سراســر کشــور با مشــارکت ۸۰۸۹۱۹
نفــر ،افزایــش  ۵۰درصــد اعتبــارات
ورزش همگانــی بانــوان و افزایــش
تعداد اماکن ورزشی ویژه زنان به۴۴۰
ســالن ورزشی اشاره کرد .همچنین از
اقدامات انجام شده در بخشتوسعه
ورزشقهرمانــی در دولــت دوازدهم
میتوان به احیای فدراسیون اسالمی
ورزش زنــان با هدف توســعه ورزش
قهرمانــی بانــوان در عرصههــای
بینالمللی،بررسیتطبیقیرتبههای
کســب شــده اســتانها در المپیــاد
اســتعدادهای برتر رشــتههای اعالم
شــده در طرح آمایش توسعه ورزش
قهرمانی بخش بانوان ،کســب اولین
ســهمیه المپیک  ۲۰۲۰توکیو توســط
نجمه خدمتــی در رشــته تیراندازی،
کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰توکیو
توسط ســاره جوانمردی و سمیرا ارم
در رشته تیراندازی ،تعداد ورزشکاران
زن ســازمان یافتــه  ۱۳۲۳۷۳۶نفــر
(در ســال  ،)۱۳۹۷تعــداد مربیان زن
ورزشــی  ۱۰۶۳۵۴نفــر ،کســب اولین
مــدال بانــوان در تاریــخ بازیهــای
المپیــک توســط کیمیــا علیــزاده در
رشته تکواندو (المپیک ۲۰۱۶برزیل)،

کســب ۹ســهمیه بانوان در بازیهای
المپیــک  ،۲۰۱۶کســب  ۲۲ســهمیه
بانوان در بازیهای پارالمپیک ،۲۰۱۶
کسب  ۱۲سهمیه بانوان در بازیهای
المپیــک تابســتانی جوانــان ۲۰۱۸
آرژانتین ،کســب  ۷۳۵مدال توســط
بانوان در مسابقات برون مرزی سال
 ،۱۳۹۷کســب  ۱۸مدال توسط بانوان
در بازیهــای آســیایی  ،۲۰۱۸کســب
 ۴۳مدال توســط بانوان در بازیهای
پاراآسیایی  ،۲۰۱۸اعزام  ۱۳۷نفر داور
زن جهــت قضــاوت در رویدادهــای
بینالمللــی و میزبانــی  ۴۲رویــداد
بینالمللــی در رشــتههای مختلــف
ورزشی اشاره کرد.
اما در بخــش توســعه مدیریت و
محیط حقوقی میتــوان به بازنگری
و ارائه پیشنهادات در راستای اصالح
اساســنامه فدراســیونهای ورزشــی
بــا رویکــرد توزیــع اختیارات متــوازن
و عادالنــه بــرای بانــوان و همچنیــن
تأمیــن اصــاح ســاختار تشــکیالت
اســتانی در راســتای ارتقــای منابــع
انســانی ورزش بانوان از رؤسای گروه
به سطح معاونت ،بهرهگیری از زنان
متخصص به تعداد ۱۲هزار و 921نفر
درجایگاههایمدیریتیورزشکشور،
کســب  ۶۲کرســی بینالمللی توسط
بانوان در مجامع بینالمللی ،تـدوین
پیشنویــس اصالحــی آییننامــه

اجرایی تأسیس باشــگاههای ورزشی
با هدف توجه به تصدیگری مدیریت
بانـواندرباشگاههاوافزایشتیمهای
ورزشی بانوان ،ایجاد ظرفیت و امکان
قانونــی بــرای عضویــت بانــوان در
کمیســیونها ،شــوراها و کمیتههــای
ســتادی و اســتانی (ماده ،۲۷ ،۸۸ ،۵
کمیتههــای اجرایــی احــکام برنامــه
ششم و )...اشاره کرد.
همچنیــن در گزارش اعالم شــده
کــه در بخــش فرهنگــی مهمتریــن
اقدامــات انجام شــده در ایــن حوزه،
تعمیــق دیپلماســی فرهنگــی -
ورزشــی در عرصههــای بینالمللــی
بــا فعالســازی فدراســیون اســامی
ورزش زنــان ،برگــزاری  ۱۵نشســت
کارگروه تخصصی ،ساماندهی لباس
اعضای تیمهای ملی بانوان با هدف
حفــظ و صیانــت از فرهنــگ عفاف،
حجــاب و ارزشهــای فرهنگــی در
میادین ورزشــی ملــی و بینالمللی،
حمایــت و راهبــری برنامههــای
فرهنگــی تیمهــای ملــی بانــوان در
راســتای ترویج صیانت و پاسداشت
ارزشهای اخالقــی و معنوی ورزش
کشور،تـدوینمنشورعفـافوحجـاب
ورزش بانوان با هـدف ارتقای فرهنگ
اســامی  -ایرانــی در محیطهــای
ورزشــی و تقـــویت الگوهــای رفتاری
مطلوب ،طراحی و برگزاری دورههای

آموزشیباهدفتوانمندسازیمنابع
انســانی در صیانــت و پاسداشــت
ارزشهای اخالقی و معنوی و امکان
بهرهمندیازافزایشدرصداعتبارات
فرهنگی در اجرای اقدامات فرهنگی
بخش بانوان نام برد.
در پایــان و در بخــش آمــوزش
میتــوان بــه برگــزاری دورههــای
آموزشــی توانمندســازی بــا رویکــرد
تربیت عوامل فنی و اجرایی تیمهای
ملی ورزش بانوان ،طراحی و برگزاری
دوره آموزشــی ســواد فضای مجازی
ویــژه نــواب رئیــس ،سرپرســتان و
ســرمربیان بانــوان تیمهــای اعزامی
بــه بازیهــای آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتا
بــا هــدف آمــوزش و توانمندســازی
مخاطبین ورزشــی در حــوزه افزایش
ســواد فضــای مجــازی ،طراحــی و
برگــزاری کارگاه آموزشــی خانــواده و
فضای مجازی ویژه کارکنان ســتادی
وزارت ورزش و جوانــان بــا هــدف
ارتقای سطح سواد رسانهای در زمینه
آشنایی با آســیبها و ناهنجاریها از
طریق فضــای مجازی بــر خانوادهها
و طراحــی و برگــزاری دوره آموزشــی
رفتارشناسی در سفر و سفر ایمن ویژه
نواب رئیس ،سرپرستان و سرمربیان
بانــوان تیمهــای اعزامــی بــا هــدف
توانمندســازی منابع انســانی ورزش
بانوان اشاره کرد.
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ëëبا این حال ،به نظر میرسد فاصله بین
ورزشبانوانوآقایاندرایرانزیاداست.
ببینیــد مــن  50ســال اســت کــه در
خدمــت ورزش ایــران هســتم .در این
ی هاشــمی
ســالها ،به غیر از زمان آقا 
طبا کــه ورزش ایران خیلی در اوج بود،
من ندیــده بودم که تعامل خوبی بین
وزارت ورزش بــا کمیتــه ملی المپیک
برقرار باشــد اما حاال ایــن اتفاق افتاده.
هــر جا که میبینــم آقای ســلطانی فر
و صالحــی امیــری در کنار هم هســتند
همــکاری خوبــی شــکل گرفتــه کــه
میتواند تأثیرگذار باشد .هم نگاه آقای
ســلطانیفر و هــم نگاه دکتــر صالحی
امیــری ،بــه ورزش بانوان بســیار خوب
است.اینحمایتوپشتیبانیخیلیبه
ما کمک میکند و با اســتراتژی که االن

در ایــران و در دنیــا حاکم اســت ،یعنی
برابــری جنســیتی ،مــن فکــر میکنــم
کــه بــزودی اتفاقهــای خوبــی بیفتد و
دختران ما بهتر و بیشتر از قبل بتوانند
در ورزش باشند و موفق عمل کنند.
ëëولیمابازهراقنبریکهبا51گل،خانم
گللیگبرترفوتبالبانوانشدصحبت
میکردیــم ،میگفــت قــراردادش کــه
از همه بیشــتر اســت 60میلیون تومان
است.
همه جای دنیا مخصوصاًدر فوتبال
همین است .شاید خیلی از مردم اصالً
متوجه نشــوند که جام جهانی فوتبال
زنان برگزار شــده ولــی به طور معمول
خیلــی از مردم روزشــماری میکنند تا
 4سال بعد بیاید و جام جهانی فوتبال
آقایــان برگــزار شــود .فوتبــال ماهیتی

مردانــه دارد و خیلی زمان میبرد تا
پا به پــای آنها پیش برویــم .ویترین
 90درصد هر فدراسیونی در دنیا ،تیم
بزرگساالن آقایانشــان است ولی ما
هم سعی میکنیم در آینده ویترین
شویم.
ëëاتفاقیکهدرچندوقتپیشافتاد،
نامهایبودکهجیانیاینفانتینورئیس
فیفا نوشت و از مهدی تاج خواست
تازمینهحضورزناندراستادیومهای
فوتبال فراهم شود .در این خصوص
چهنظریدارید؟
من در  7ســالی که در فدراسیون
فوتبال بودم ،دغدغهام این موضوع
بــود و حتی پیش مســئوالن و ســران
کشوررفتیم.حتییکباردرسوئیس
مقر فیفا پیش ســپ بالتر بودیم که
گفت مــن همین االن مشــکلتان را
حل میکنــم .به آقــای احمدینژاد
رئیس جمهــوری وقت تلفــن زدند
و گفتنــد کــه باید زنــان به اســتادیوم
بروند وگرنه تعلیق میشوید .ایشان
هم اســتقبال کرد و از فــردای آن روز
هم اعالم شــد که این اتفاق میافتد
ولــی بــاز دوبــاره رد شــد .چــون باید
تصمیمگیــری بــه صــورت جمعی
صــورت میگرفــت .منظــورم ایــن
است که االن همه میخواهند که این
اتفاق بیفتد و اصــاً حضور خانمها
در استادیومهای فوتبال ،ناهنجاری
نیســت بلکــه هنجــار اســت .یــک
انســجام ملــی و یک حرکــت خوب
اســت .من زمانــی که در فدراســیون
بودم هفت ،هشــت بار به استادیوم
رفتم تــا بازیهــا را ببینــم .صدهزار
تماشــاگر بــه حرمــت یــک خانمی
کــه در اســتادیوم بود بســیار مؤدب و
بااخالق بودند .از نظر فرهنگی بسیار
مــؤدب بودند و به نظرم اگر خانمها
به ورزشــگاه بیایند ،تماشــاگرانمان
رعایت میکنند تا مشــکلی به وجود
نیاید .البته من میدانم که مسئوالن
ورزش بــه دنبــال راهکارهایــی هــم
هســتند تــا جایــگاه ویــژهای بــرای
خانمها در نظر گرفته شود تا آنها هم
راحتبازیهاراببینند.

ëëعملکرد دولت فعلــی را در ورزش
چطورارزیابیمیکنید؟
بــا حضــور دکتر ســلطانی فــر در
ورزش ،من خیلی خوشبین شــدم
که اتفاقهای خوبی بیفتد که همین
طور هــم شــد .اینها همــه در زمان
ریاستجمهوریدکترروحانیشکل
گرفته ولی چالش هم به هر حال در
هــر دورهای وجــود دارد .بخصــوص
اینکــه مــا بــا بحــران اقتصــادی هم
مواجــه بودهایم .این موضوع ورزش
را هم درگیر کرد و در هر فدراســیونی
اثــر منفــی گذاشــت .مــن خیلــی
خوشــحالم از ایــن کــه حمایتهای
خوبی از سوی ســران ورزش صورت
میگیرد و نگاه مســتقلی بــه ورزش
بانــوان دارنــد .خانمهای مــا به این
دوپینگحمایتینیازدارند.
ëëما با شــما کــه صحبــت میکنیم،
نمیتوانیمحرفــیاززندهیادمنصور
پورحیدرینزنیم.
منصور به دلیل این که دخترمان
عســل ورزشــکار بــود و از  5ســالگی
بســکتبال و گلف بازی میکرد و االن
هم عضو تیم ملی بســکتبال بانوان
است ،بسیار کار او را دنبال میکرد .او
همیشهمیگفتمگرمیشودمنبه
عنوان پدر نتوانم بروم و بازی دخترم
را ببینم؟ آن موقع هم مثل حاال نبود
کــه خانوادهها با مجــوز بتوانند بازی
بچههــای شــان را ببیننــد و منصــور
هم دوســت داشــت کــه عســل را در
میادین ببیند که این اتفاق نیفتاد .با
این حال ،ما به یاد او هستیم .منصور
یک چهــره ورزشــی کامل بــود .یک
استقاللی اصیل که زندگیاش را هم
برای ورزش گذاشت.
ëëپــس االن دخترتــان هم گلــف کار
میکندهمبسکتبال؟
عســل به دلیل این کــه در امریکا
درس میخوانــد ،مدتــی گلــف و
تنیس را انجام داد ولی چون عاشــق
بســکتبال بود ،به این رشته برگشت
و جزو بهترینهای کالجهای امریکا
بود .االن هم که در خدمت تیم ملی
بسکتبالبانواناست.

ورزشکاران همگانی
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عضویت بانوان در مجامع بینالمللی
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مدالهای کسب شده

تصویب پوشش ورزش بانوان متناسب با ضوابط و موازین اسالمی
باشگاههای فعالی ویژه بانوان
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وصال روحانی
خبرنگار

رشد ورزش بانوان که از سال1375به
بعد جنبهای محسوس در کشورمان
یافتــه بــود ،در دولتهــای یازدهم و
دوازدهم روند فزایندهتری پیدا کرده
است .تأکید دولت حسن روحانی بر
اهتمام هرچه بیشتر برای شکوفایی
ورزش زنان و فراهم آوردن امکانات
الزم بــرای آنــان بهگونهای اســت که
اینــک و در میانه ســال  1398یکی از
بهترین شــرایط و پربارتریــن دورهها
پیشروی بانــوان ورزشدوســت در
ایران قرار دارد.
اگــر شــروع کننــده روال تطابــق
ورزش زنــان ایــران بــا ارزشهــا
و موازیــن ســایر کشــورها و راه و
روشهــای بینالمللی را ســالهای
پایانــی دهــه  1360و تشــکیل نهــاد
ورزشــی بانــوان کشــورهای اســامی
با همت فائزههاشــمی رفســنجانی
و ســران وقت ســازمان تربیت بدنی
بینگاریم ،اینک که آن ســازمان پس
از ســالها رکود و تعطیلی بازگشایی
تازهای را تجربه کرد ه اســت .شــرایط
ن زمان
ورزشــی زنــان در قیــاس بــا آ 
 180درجــه تفاوت پیدا کرده اســت،
برگــزاری شــش دوره بازیهــای
کشــورهای اســامی کــه چهــار دوره
آن بــا میزبانی ایران انجام پذیرفت،
فرصتی بــود تا بانــوان ایــران هم به
لحاظ پوشــش و حجــاب خــود را به
جهــان ورزش از نــو معرفــی کننــد و
همصاحبمؤلفههایفنیایشوند
کــه بــرای درخشــش در میدانهای
جهانی به آن نیاز است.
ëëامکاناتکمسابقه
همیــن امــروز مدیران زن ســرد و
بعامری
گرمچشیدهایمثلالههعر 
و طاهــره طاهرثان گرداننــده ورزش
بانــوان در کشــورمان هســتند و ژیــا
فرامرزی هم از ســردمداران اســت و
اگر آنهــا شــرایط و ابزار امروزشــان را
بــا  30و اندی ســال پیش کــه ورزش
زنــان ایــران حتی از حداقل ســالنها
در ســطح کشــور نیز برخــوردار نبوده

قیــاس کننــد درمییابنــد کــه اینــک
از نعمــات کمســابقهای برخــوردار
شــدهاند و بایــد قدر شــرایط خــود را
بداننــد .زمانــی که زهــرا محروقی در
بازیهای ورزشــی ارتشهای جهان
(ســیزم) اولیــن مــدال بانــوان ایــران
س از انقــاب اســامی را فتح کرد
پــ 
عمالً کاری
(یک نقــره در تیراندازی) 
بســیار فراتــر از یــک دســتاورد همــه
شــخصی انجــام داد و کارهــا وقتــی
کاملتر و بهتر شــد که زنــان تیرانداز
ایرانــی بــا درخشــش در بازیهــای
آســیایی  1990در پکن و کســب اولین
مدالهای خود در تیراندازی ،حرکتی
را آغــاز کردنــد که در 30ســال بعدی
قدمبهقدم و ذرهبــهذره بر افتخارات
جهانــی کشــورمان افــزود ه اســت.
البتــه مدالهای طــای پرطمطراق
مــا در ایــن رده کــه شــاید بــا مــدال
زریــن خدیجــه آزادپــور در ووشــو بــه
ســال  2008شــروع شــده باشــد ،در
شــرایطی بالنسبه ســخت و در حالی
حاصــل آمده کــه امکانات و وســایل
در دســترس رقبــای ما بیشــتر بوده و
آنچــه ما را از این آزمونهای ســخت
با توفیق عبــور داده ،پایمردی هرچه
بیشتربودهاست.
ëëازوایلدکارتتاکسبسهمیه
تــا قبــل از المپیــک  2008پکــن
شــرکت انــدک ورزشــکاران زن ما در

المپیکها فقط با وایلد کارت (مجوز
حضــور آزاد) و از طریــق کمکهــای
( IOCکمیتــه بینالمللی المپیک)
حاصل میآمد اما از این دوره شاهد
حضــور ورزشــکاران زبــده ایــران در
مهمترین گردهمایی ورزش جهان
بر مبنای سهمیههای رسمی کسب
شده در میدانهای مختلف بودهایم
ل هما حسینی،
و به این ترتیب با امثا 
نجمــه آبتیــن و ســارا خوشجمــال
فکــری بــه المپیــک  2008قــدم
گذاشــتیم و فصلــی تــازه و نویــن از
ورزش بانوان در ایران را آغاز کردیم.
بازیهــای آســیایی اینچئــون
کرهجنوبی در سال 2014با مدالهایی
طالیی از سوی خدمتی در تیراندازی و
حمید عباسعلی در کاراته همراه شد
ولی مهمتــر از این مدالها اهمیت و
اولویتــی بود که دولت به ورزشــکاران
زن در هیأتهای اعزامی به بازیهای
آســیایی ،المپیکهــا و مســابقات
قهرمانیجهاندررشتههایمختلف
داد و بنابــر این گذاشــت ه شــده اســت
کــه اگر در المپیــک  2024با هیأتی که
تعــداد ورزشــکاران زن آن در قیــاس
با مــردان  40به  60درصد خواهد بود
به میدان خواهیم رفت .این نســبت
بــرای المپیــک  2026بــه 50-50
ترمیم یابد و این خواستهای است که
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و رضا

صالحیامیــری رئیــس کمیتــه ملی
المپیکایرانتعقیبمیکردهاند.
ëëبهترینهای20سالاخیر
اگر زهرا نعمتی که مجوز شرکت
در المپیــک  2016را همــراه بــا اجازه
حضور در پارالمپیک این سال کسب
کرد و از بهترین تیرانــدازان زن ایران
در  12 ،10ســال اخیر بوده است ،الهه
احمــدی تیرانــداز زبــده و صاحــب
رتبه ششــم ماده تخصصــیاش در
دو المپیــک اخیــر و برنــده  3مــدال
تیرانــدازی بازیهــای آســیایی 2010
و کیمیا علیــزاده صیــاد اولین مدال
زنــان ایران در تاریخ المپیکها(یک
برنــز در تکوانــدو در ســال  )2016را
شــاخصترین ورزشــکاران زن ایران
در 20سالاخیربینگاریم،بایدمتذکر
شــویم که پروسه کسب مدال توسط
زنــان ورزشــکار ایــران در میدانهای
بینالمللــی و بویــژه رقابتهــای
آســیایی همســو بــا تأکیدهــای IOC
همــواره رو بهفزونــی رفتــه و جــدول
مدالهــای دو دوره اخیــر بازیهــای
آســیایی نیــز گویــای همیــن مــورد
اســت .ورزشــی که اینک با خواهران
منصوریان و سایر رزمیکاران و حتی
کبدیبــازان زن خــود حرفهــای
رســایی برای گفتن در ســطح جهان
دارد و بــه درجاتــی غیــر قابــل بــاور
رسیدهاست.

حاصل کار بانوان ایران در بازیهای آسیایی  2014اینچئون و بازیهای آسیایی  2018جاکارتا
رشته

 2014اینچئون

 2018جاکارتا

 2طال 7 ،نقره و  7برنز

یک طال 10 ،نقره و  7برنز

یک طال و دو برنز

دو نقره و دو برنز
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مدالها
کاراته

تکواندو

دو نقره و یک برنز
یک طال و دو نقره

یک برنز

دوومیدانی
ووشو

یک نقره

قایقرانی

پنجاک سیالت
تیروکمان

طالی تیمی

یک نقره و یک برنز

یک نقره

تیراندازی

 99ورزشکار

چهار برنز

این رشته برگزار نمیشد
هیچ مدالی کسب نشد

هیچ مدالی کسب نشد
سه نقره

چهار نقره و یک برنز
یک برنز

برنز تیمی

