
عبور از محدوديت ها كار س��اده اي نبود. نه فقط 
ورزش كه كشور تغييرات قابل توجهي را تجربه 
كرده بود و كمتر كس��ي تص��ورش را مي كرد كه 
زنان ايران بار ديگر حضور در المپيك و بازي هاي 
آس��يايي را تجربه كنند. عده اي اما در ميان تمام 
مخالفت ها ب��ا ايمان به ضرورت حض��ور زنان در 
عرصه ورزش محدوديت ها را به چالش كشيدند 
و زمينه حضور زنان ايران در عرصه هاي ورزشي 
را پايه ريزي كردند. حضوري كه اما اين بار متفاوت 
از قبل بود. حضوري كه ن��ه فقط بانوي ايراني كه 
حجاب زن مسلمان ايراني را به تصوير مي كشيد. 

»ليدا فريمان« بانوي سفيدپوشي كه در المپيك 
1996 آتالنتا پيشاپيش كاروان ايران و با در دست 
داشتن پرچم سه رنگ گام برمي داشت نخستين 

زني بود كه راهي المپيك ش��د. بانوي تيراندازي 
كه اگر چه حضورش موفقيتي در پي نداش��ت اما 
راه را براي سايرين باز كرد. پوشش اسالمي زنان 
ورزشكار ايران مانع از حضور آنها در تمام رشته ها 
مي شد. در المپيك 2000 سيدني و 2004 آتن نيز 
بانوان تيرانداز اعزامي هاي كاروان ايران بودند كه 
ممانعتي براي پوشش آنها وجود نداشت. مانعي كه 
با موافقت فدراسيون هاي جهاني براي حضور زنان 
محجب��ه در ورزش از المپيك 2008 پكن به بعد 
شرايط را براي حضور بانوان ايراني در بزرگ ترين 
رويداد ورزشي دنيا مهيا كرد. فرصتي كه البته با 
راه اندازي بازي هاي كشورهاي اسالمي كه نتيجه 
تالش هاي فدراسيون اس��المي ورزش زنان بود 
نگاه ها را عوض كرد تا سهم ورزش زنان در كاروان 

اعزامي ايران به پكن سه ورزشكار باشد. سهمي كه 
در المپيك لندن به هشت ورزشكار ارتقا پيدا كرد 
خصوصاً كه در اين بين الهه احمدي در تيراندازي 
به فينال راه هم يافت. اتفاقي كه در تاريخ ورزش 
ايران بي س��ابقه بود. درست همانند سهميه هاي 
كسب شده كه البته در المپيك بعدي )2016 ريو( 
به عدد 9 رسيد اما مهم تر از ارتقای اين سهميه ها 
برنز تكواندو نخستين مدال بانوان در المپيك بود 
كه بار ديگر توانمندي هاي بان��وان ايران را به رخ 
كشيد. سهميه بانوان ايران در المپيك توكيو10 
ورزشكار بود. با وجود آنكه پيشينه ورزش زنان از 
حيث حضور در بازي هاي المپيك نسبت به مردان 
كمتر است )9 حضور از 16 دوره حضور ايران در 
المپيك( اما روند طي شده روبه رشد و قابل توجه 

است. موفقيت زنان ورزشكار اما تنها به حضور در 
المپيك ختم نمي شود و مدال آوري و قهرماني در 
بازي هاي آسيايي،  جهاني و... را نيز شامل مي شود. 
اگرچه مغاير بودن شرايط ورزشكاران ايران پيش از 
انقالت كار را براي از سر گرفتن ورزش بانوان بعد از 
انقالب سخت كرد اما باور برخي به ضرورت حضور 
بانوان در ورزش به خصوص عرصه هاي بين المللي 
در كنار تالش و پتانسيل باالي زنان ايران در اين 
زمينه تمام موانع س��د راه را برداش��ت تا ورزش 
زنان نه فقط با تاريخ سازي ها »افتخار آفريني ها« 
قهرماني ها و مدال آوري هاي خود دنياي ورزش را 
به تحس��ين  وا دارد كه الگويي باشد براي تشويق 
زنان مسلمان و محجبه دنيا براي روي آوردن به 

ورزش قهرماني.
 عشرت كردستاني

از جانبازی تا قهرمانی
دانشجوي ترم اولي رشته علوم و معارف اسالمي 
فكرش را هم نمي كرد در اوج جواني به خاطر از 
دس��ت دادن پايش روزي يكي از م��دال آوران 
ورزش جانبازان و معلوالن شود، اما تقدير اين بود 
كه عشرت كردستاني در 19سالگي و در سفر به 
مناطق جنگي طالئيه پايش روي مين برود و به 
درجه جانبازي نائل شود. بانوي ملي پوش در سال 84 با تشويق هاي همسرش 
و با داشتن دختر خردسال پا به ورزش حرفه اي گذاشت؛ ابتدا در رشته تنيس 
روي ميز و بعد هم به تيم ملي واليبال نشسته بانوان راه يافت و بازوبند كاپيتاني 
را هم به بازو بست. مدال برنز بازي هاي پاراآسيايي 2010 گوانگژو اولين افتخار 
بين المللي اين ملي پوش كرماني بود. پس از نايب قهرماني پاراآسيايي 2014، 
واليبال نشسته بانوان ايران براي نخستين بار به بازي هاي پارالمپيك اعزام شد 
و مقام پنجم را در ريو 2016 به دست آورد. عشرت كردستاني پرچمدار كاروان 
پارالمپيك كشورمان در ريو براي زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداي منا با 
چادر و لباس احرام در مراس��م رژه شركت كرد. اين بانوي محجبه پس از اين 
مسابقات به پارا دو وميداني روي آورد تا با كسب مدال هاي رنگارنگ به معناي 

واقعي كلمه ثابت كند معلوليت محدوديت نيست.«

حميده عباسعلي، بانوي اولين ها 
از كودكي كه ورزش را شروع كرد، فقط و فقط 
يك هدف داشت؛ حضور در بازي هاي المپيك. 
رؤياي حميده عباسعلي كاپيتان تيم ملي كاراته 
بانوان ايران تابستان امسال به حقيقت پيوست 
و اگ��ر مصدوميت اجازه م��ي داد او يك مدال 
خوشرنگ از توكيو برايمان سوغات مي آورد. 
عباسعلي از وقتي پا به تاتامي گذاشت با خودش عهد بست بدون مدال زمين 
مسابقه را ترك نكند. بعد از تأييد لباس بانوان ايران از سوي فدراسيون جهاني 
و شروع اعزام هاي بين المللي دختران كاراته كا، حميده تمام تالشش را كرد 
تا استعدادهاي ناب ايراني را به نمايش بگذارد. كاپيتان با رفتن روي سكوي 
نايب قهرماني آلمان در سال 2014 اولين مدال بانوان كاراته كشورمان در 
مسابقات جهاني را به گردن آويخت. دو مدال جهاني، 10 مدال رنگارنگ ليگ 
جهاني، دو مدال بازي هاي آسيايي و هشت طالي قهرماني آسيا بخشي از 
ويترين افتخارات اين ورزشكار جسور و باانگيزه است. حميده عباسعلي با 
قهرماني در رقابت هاي كاراته وان اتريش، اولين كاراته كاي زن المپيكي ايران 
لقب گرفت. او با عزمي راسخ مصدوميتي دش��وار را با هدف درخشش در 

توكيو 2020 پشت  سر گذاشت را تجربه نكرد. 

 سارا سادات خادم الشريعه
 نابغه اي با منش پهلواني 

لقب نابغه كاماًل برازنده اوس��ت. سارا سادات 
خادم الش��ريعه دختر يكي يكدان��ه خانواده 
سال هاس��ت افتخار ش��طرنج بان��وان ايران 
محسوب مي شود و پله هاي ترقي را با سرعت 
زيادي طي كرده است. س��ارا در سال 2014 
عنوان نايب قهرماني جوانان جهان را از آن خود 
كرد. خادم الشريعه هم درجه استاد بزرگي زنان را گرفته و هم اولين بانوي 
شطرنج باز ايراني است كه به عنوان استاد بين المللي اين رشته دست يافته 
است. حركت جوانمردانه اين ملي پوش با تجربه در گرند پري 2016 بازتاب 
جهاني پيدا كرد؛ خادم الشريعه بعد از آنكه فهميد حريفش از نظر روحي 
شرايط مناسبي ندارد به نتيجه تساوي رضايت داد تا مسابقه به اتمام برسد. 
او به خاطر اين حركت كانديداي دريافت جايزه اخالق 2016 شد. استاد 
بزرگ شطرنج بانوان سال 2018 در مسابقات سريع و برق آساي قهرماني 
جهان در سن پترزبورگ، با وجود حضور بهترين   هاي اين رشته در مجموع دو 
بخش مقام نخس��ت دنيا را به نام خود ثبت كرد. س��ارا خادم الش��ريعه به 
درخش��ش ادامه داد و تابس��تان امس��ال در رده بندي بهترين هاي فيده 

)فدراسيون جهاني شطرنج( در بين 10 شطرنج باز زن جهان قرار گرفت.

نعمتي، دختري با رؤياهاي بي پايان 
18ساله بود كه يك تصادف 
پاهاي��ش را از او گرفت. اين 
واقعه تلخ، ش��روعي تازه بود 
براي دختري كه به گفته خود 
س��ري پر از رؤيا داش��ت. به 
طوري كه 18 سال بعد، او تنها 
بانوي ايراني بود كه خوش رنگ ترين مدال سه پارالمپيك را با خود به خانه 
برده بود. نعمتي عناوين پرافتخار بسياري چون جايزه معتبر ورزشكار برتر 
پارالمپيك 2012 لندن را در كارنامه دارد، نخستين ورزشكار ايراني، اولين 
بانوي آسيايي و سيزدهمين ورزشكار تاريخ است كه توانسته هم در المپيك 
و هم پارالمپيك سهميه كسب كند )2016 ريو(. نعمتي تلخ ترين اتفاق 
زندگي خود را با پشتكاري مثال زدني كنار زد براي ادامه يك زندگي موفق، 
همچنين نخستين بانوي مس��لمان پارالمپيكي اس��ت كه در المپيك 
تابس��تاني 2016 ريو پرچمدار كاروان ايران بود و پيشاپيش ورزشكاران 
اعزامي ايران به برزيل با در دست داش��تن پرچم پرافتخار ايران حركت 

مي كرد براي به تصوير كشيدن توانمندي هاي بانوي ايراني.

طالهايی كه خرج زلزله شد
نخستين مدال آور  پارالمپيك بانوان 
در لندن بود. ايستادن برسكوي سوم  
چيزي نبود كه ساره جوانمردي را 
راضي كن��د. مدال آوري هايش را با 
كسب طالي مسابقات جهاني تركيه 
آغاز كرد و زماني كه در لندن روي 
سكو رفت، نقره بازي هاي پاراآسيايي گوانگژو و همچنين يك طال و يك 
نقره مسابقات جهاني را نيز در كارنامه اش داشت، اما هيچ چيز لذت بخش تر 
از ايستادن بر سكوي نخست پارالمپيك نبود. رؤيايي كه چهار سال بعد در 
برزيل محقق شد. آن هم با كسب دو گردن آويز طال و جابه جايي ركورد 
جهاني. جوانمردي با خوش��رنگ ترين مدال ماده تفنگ بادي 10متر و 
خوش رنگ ترين مدال رقابت هاي تپانچه خفيف 50متر ميكس ريو را به 
مقصد تهران ترك كرد. مدال هايي كه در جريان زلزله كرمانش��اه به نفع 
مردم سرپل ذهاب و كرمانشاه به حراج گذاشته ش��د. در سال 2018 دو 
مرتبه به عنوان بهترين ورزشكار ماه شناخته شد و 20مدال رنگارنگ از 
حضور در ميادين بين المللی كسب كرد. ساره در المپيك توكيو هم يكي از 
مسافران ايران بود كه رهاوردش باز هم خوش رنگ ترين مدال مسابقات و 

گردن آويز طال به همراه عنوان قهرماني بود.

كودايي و دستان سرنوشت ساز 
دستان پرقدرتي كه روزي براي 
درآوردن نان حالل نجاري هم 
كرده بود، سرنوشتي تاريخي 
براي تيم ملي فوتب��ال زنان 
ايران رقم زد. يك اتفاق باعث 
ش��د تا زهره كوداي��ي را كه 
سال ها ملي پوش بود، گلر اول تيم ملي در راه صعود به جام ملت هاي آسيا 
باشد. دروازه باني كه به خوبي پاسخ اعتماد كادرفني را دارد تا فوتبال بانوان 
ايران براي نخستين بار حضور در جام ملت هاي آسيا را تجربه كند. موفقيتي 
كه كنفدراسيون فوتبال آسيا آن را حاصل درخشش دروازه بان ايران خواند: 
»زهره كودايي براي ايران قهرمان بود. او دو پنالتي را مهار كرد تا نتيجه اي 
تاريخي براي فوتبال زنان ايران به دست بيايد.« كلين شيت كودايي در راه 
صعود به جام ملت هاي آس��يا براي اردني ها و به خصوص ميس��ا جباره، 
مهاجم ۳1 ساله اين تيم كه چهارمين گلزن برتر تاريخ فوتبال ملي است و 
نامش در فهرست بر ترين گلزنان ملي باالتر از ستارگاني، چون رونالدو و 
دايي قرار دارد، هضم شدني نبود. ناكامي در طول 90 دقيقه براي بازكردن 
دروازه كودايي و مهار دو پنالتي اردني ها كار را به جايي رساند كه آنها براي 
رسيدن به نتيجه دست به اقداماتي غيراخالقي بزنند. بازي ناجوانمردانه اي 
كه نه فقط جواب نداد بلكه باعث شد توانمندي هاي دروازه بان ايران بيش 

از پيش ديده شود و به چشم آيد.

افتخارآفرينان تازه كار

قهرماني آسيا، از رؤيا تا واقعيت
غيرممكن وجود ندارد

تعريف و تمجيد IHF از ستاره هاي ايران
تاريخ ساز مثل هندبال

آينده درخشان در انتظار بسكتبال بانوان 

شگفتي سازي در اولين حضور در قهرماني جهان كار 
هر تيمي نيست. ولي زنان هندبال ايران اين مهم را نيز 
محقق ساختند. تيم ملي هندبال بانوان سال هاست 
آهس��ته و پيوس��ته در رقابت هاي آس��يايي شركت 
مي كند. تا پيش از اي��ن حضورمان تنها به رقابت ها با 
تيم هاي هم قاره اي خالصه مي شد تا اينكه پاييز امسال 
اتفاقي تاريخي رقم خورد. دختران هندباليست از سال 
2008 به بعد همواره در قهرماني آسيا حضوري مستمر داشتند اما هيچ وقت نتوانسته بودند يكي از چهار 
تيم برتر رقابت ها شوند. كرونا باعث شد رقابت هاي اين دوره در سال 2021 برگزار شود و رقباي ما در 
اين مسابقات ژاپن، اردن، فلسطين، س��وريه و كويت بودند. به غير از باخت نزديك به چشم ژاپني ها، 
ملي پوشان ايران با گذشتن از سد ساير تيم ها به نيمه نهايي راه يافتند تا صعود به مسابقات قهرماني جهان 
ديگر يك رويا نباش��د. تيم ملي هندبال بانوان براي اولين بار در تاريخ اين رشته در ايران جهاني شد و 
تاريخ سازي كرد. اين نخستين باري بود كه تيم بانوان كشورمان در رشته اي گروهي به مصاف رقباي 
قدرتمند جهان مي رفتند. به  رغم اينكه برخي مش��كالت باعث شد وعده  بازي هاي تداركاتي خارجي 
محقق نشود اما بچه ها عزم شان را جزم كرده بودند كه در بدو ورود به رقابت هاي جهاني توانايي هاي خود 
را به دنيا نشان دهند. رقابت هاي قهرماني جهان 2021 در اسپانيا برگزار شد و برخالف انتظار برخي ها 
بازي هاي تيم ملي بازتاب گسترده و مثبتي در سطح جهان داشت. هندباليست هاي ما با اينكه در شش 
مسابقه شكست خوردند و تنها يك پيروزي براي ايران به ثبت رسيد اما با انگيزه و تعصبي كه به پيراهن 
تيم ملي داشتند بهترين عملكرد خود را به نمايش گذاشتند. تا جايي كه عنوان بهترين بازيكن زمين در 
سه مسابقه به ملي پوشان ايراني تعلق گرفت. فاطمه خليلي سنگربان شش دانگ كشورمان در بازي با 
تيم هاي نروژ و آنگوال جايزه ويژه بهترين بازيكن ميدان را به خود اختصاص داد و الناز  قاس��مي نيز در 
مصاف با ازبكستان به اين افتخار دست يافت. در اين مسابقات اگر چه تيم ايران در حضور قدرت هاي اول 
جهان و اروپا به مقام سي ويكم رسيد اما فدراسيون جهاني هندبال )IHF( از درخشش و توانايي هاي 
دختران هندبال ايران به وجد آمد و از عملكرد آنها تمجيد كرد. تيم هندبال بانوان براي اضافه شدن به 
جمع مدعيان اين رشته در عرصه جهاني در ابتداي راه و البته مس��يري درست قرار دارد كه استمرار 

برنامه ريزي ها و توجه و حمايت مسئوالن موفقيت هاي بعدي اين تيم را تضمين مي كند.

كارشان با حضور در ديدارهاي تداركاتي مقابل كشورهاي 
همسايه آغاز ش��د و رقابت هاي قهرماني فوتبال زنان 
غرب آسيا نخس��تين ديدار بين المللي رسمي بود كه 
س��ال1۳84 ب��ه دع��وت اردن در آن حاضر ش��دند. 
رقابت هايي كه استارتي شد براي شكوفايي استعدادهاي 
فوتسال بانوان ايران. تيم نوپايي كه به رغم قدمت كمي 
كه دارد با توجه به پتانسيل باالي بانوان فوتساليست 
بهترين نتايج تيمي را در ايران از آن خود كرده است. سال 2015 فوتسال بانوان ايران در مالزي تاريخ ساز 
شد. چهارم مهرماه س��ال 1۳94 بود كه تيم ملي فوتس��ال زنان ايران با برتري يك بر صفر مقابل ژاپن 
پرافتخارترين تيم فوتسال زنان قاره جام قهرماني نخستين دوره مسابقات قهرماني زنان آسيا را از آن خود 
كرد. آن هم در حاليكه بازيكنان حرفه اي و سرشناس ژاپن هر چه زدند به در بسته خورد و موفق به گشودن 
دروازه فرزانه توسلي نشدند تا عنوان قهرماني با تك گل دقيقه 18 فرشته كريمي كه پيشتر نيز پنج گل در 
اين تورنمنت زده بود تقديم بانوان ايران شد. اين نخستين قهرماني زنان ايراني در رشته هاي توپي، در تاريخ 
ورزش زنان آسيا بود. دو سال قبل تيم ملي فوتسال بانوان ايران با شهرزاد مظفر در پي قبول شكست در 
وقت هاي اضافه مقابل ژاپن به نايب قهرماني در بازي هاي داخل سالن قهرماني آسيا دست يافته بود. مدالي 
كه )نقره( نخستين مدال ورزش بانوان ايران پس از انقالب در رشته هاي توپي در سطح قاره بود اما دو سال 
بعد شاگردان فروزان سليماني با گرفتن انتقام از ژاپن به خوشرنگ ترين مدال و تنها قهرماني در رشته اي 
توپي دست يافتند. موفقيتي كه اگر چه پاداش آن پرداخت نشد و ناراحتي و اعتراض ملي پوشان را درپي 
داشت اما در سال 2018 بار ديگر تكرار شد و فوتسال بانوان ايران با دبل قهرماني بار ديگر بر سكوي نخست 
دومين دوره رقابت هاي فوتسال زنان آسيا ايستاد تا بار ديگر توانمندي هاي بانوان ايران را به رخ آسيا و دنيا 
بكشد. فرشته كريمي در نخستين قهرماني موفق شد به عنوان نخستين زن ورزشكار ايراني در رشته هاي 
توپي در جمع 10 بازيكن برتر جهان قرار گي��رد و در هر دو دوره لقب ب��ا ارزش ترين بازيكن را به خود 
اختصاص داد. اما نه دبل قهرماني و نه كسب افتخارات فردي باعث تغيير نگاه مسئوالن نشد به طوريكه 
فرشته كريمي با دلخوري تأكيد كرد در تمام دنيا ديده شديم اال كشور خودمان. نتيجه اين اعتراض ها اما 

برخالف انتظار، خط خوردن ستاره هاي تيم براي حضور در تورنمنت هاي آتي بود.

عمر تشكيل فدراسيون كبدي ايران هنوز به دو دهه 
نرسيده است اما در همين مدت نسبتاً كم تيم هاي 
ملي اين رشته افتخارات زيادي را به ارمغان آوردند. 
تيم بانوان كبدي از هم��ان ابتدا پا به پاي تيم مردان 
كارش را شروع كرد. كبدي كاران بانو از همان ابتدا با 
حجاب اسالمي پا به ميدان نبرد گذاشتند و با اينكه 
نس��بت به رقباي اصلي تجربه اندكي داش��تند ولي 
هرگز پا پس نكشيدند. از آنجا كه قدرت اول كبدي جهان هندي ها هستند، ملي پوشان در همان اول 
راه رؤيايشان كنار زدن اين تيم بود. البته محقق شدن اين رؤيا اصاًل آسان نبود و بيش از 10 سال طول 
كشيد اما مهم اين است كه تا رسيدن به هدف پا پس نكشيدند. افتخارآفريني دختران كبدي ايران 
زمين از بازي هاي آس��يايي گوانگژو شروع ش��د. در بازي هاي 2010 تيم ملي در نخستين آوردگاه 
بين المللي اش عنواني درخور توجه كسب كرد؛ ايستادن تيم ملي كبدي كشورمان روي سكوي سوم 
بازي هاي   آسيايي و افزودن يك مدال برنز به مدال هاي كاروان مان عملكردي درخشان براي بچه هاي 
ما محسوب مي شد. با اين وجود رس��يدن به هدف بزرگ به آنها اجازه نداد انگيزه شان كم شود. تيم 
كبدي باز هم به تالشش ادامه داد تا چهار سال بعد صعودي يك پله اي را در قاره كهن تجربه كند. تيم 
بانوان در بازي هاي آسيايي 2014 تا فينال پيش  آمد و در بازي  آخر مغلوب تيم هند شد. نايب قهرماني  
آس��يا و كس��ب مدال نقره يك بار ديگر خودباوري در تيم ملي را زنده كرد. ملي پوشان براي پشت 
سرگذاشتن قدرت اصلي كبدي هم انگيزه الزم را داشتند و هم توانايي هاي باال. آنقدر كه سرانجام در 
سال 2018 نشان دادند هيچ چيز غيرممكنی براي آنها وجود ندارد. جاكارتا ميزبان بازي هاي آسيايي 
2018 بود و كبدي ايران در اندونزي جش��ن قهرماني ب��ه راه انداخت. تيم بانوان بعد از شكس��ت 
بنگالدش، كره جنوبي و تايلند به مصاف هند مدعي رفت و مقتدرانه از سد قهرمان بالمنازع كبدي 
آسيا و جهان گذشت. طالي كبدي بانوان در جاكارتا يك دنيا ارزش داشت؛ هم اولين قهرماني مان در 
بخش بانوان بود و هم نخس��تين مدال طالي تيمي زنان ايران پس از انقالب اسالمي در بازي هاي 
آسيايي به دس��ت آمد. از اين قهرماني هرچه بگوييم كم گفتيم. بازي هاي 2022 هانگژو چهارمين 
حضور تيم بانوان كبدي در آسيا خواهد بود. با جديت، تالش و ايماني كه از اين تيم سراغ داريم از حاال 

مي توانيم روي كسب يك مدال خوش رنگ ديگر و دفاع از عنوان قهرماني آنها حساب كنيم. 

سال ها از حضور در تورنمنت هاي خارجي محروم بودند. 
دليلش هم يك چيز بود، عدم تأييد لباس بسكتباليست هاي 
مسلمان از س��وي مجامع بين المللي. تيم  ملي بسكتبال 
بانوان ايران در حالي در رقابت هاي جهاني و آس��يايي به 
مصاف رقبا رفت كه تا همين چند سال پيش اين مسئله 
چيزي شبيه يك رؤيا بود. تغيير نگاه مسئوالن به ورزش 
بانوان و درخشش ورزشكاران زن در عرصه هاي بين المللي 
باعث شد تا فدراسيون هاي مختلف به فكر طراحي لباس اسالمي و گرفتن مجوز هاي الزم بيفتند. بسكتبال يكي 
از همين رشته هاست؛ فرصتي كه فيبا )فدراسيون جهاني بسكتبال( به كشورهاي مسلمان داد تا لباس ويژه بانوان 
طراحي شود و به تأييدهاي جهاني برس��د. تنها اعزام برون مرزي دختران در اين رشته دانشگاهي مربوط به 
بازي هاي غرب آسيا سال 87 است. در يك دهه اخير بحث تصويب لباس جدي تر دنبال شد و پس از تالش هاي 
زياد باالخره فيبا لباس بانوان مسلمان را تأييد كرد تا دختران محجبه مشكلي براي مسابقات برون مرزي نداشته 
باشند. مسابقات غرب  آسيا در 2019 طلسم اين همه سال را شكست. در سال 98 تيم ملي بسكتبال پنج نفره 
بانوان نخستين بار بعد از انقالب با پوشش رسمي اس��المي به جنگ حريفان آسيايي رفت و با كسب دو برد و 
متحمل شدن دو باخت مدال برنز اين رقابت ها را به دست آورد. پس از آن توجهات به بسكتبال بانوان رنگ وبوي 
ديگري گرفت و تكاپو براي آماده سازي تيم و همچنين اعزام هاي بيشتر افزايش يافت. اوج حساسيت ها زماني 
بود كه تيم بسكتبال سه نفره بانوان براي حضور در رقابت هاي انتخابي المپيك شركت كند. شرايط كرونايي باعث 
تغييرات مكرر در زمان و مكان انتخابي ها شد ولي در نهايت بسكتباليست هاي كشورمان در نخستين محك 
جدي شان در حضور قدرت هاي بزرگ اين رش��ته از كسب س��هميه توكيو 2020 بازماندند. آوردگاه بعدي 
رقابت هاي قهرماني دسته دوم آسيا )Division B( بود؛ تيم ملي در حالي به اين رقابت ها پا گذاشت كه برخالف 
مدعيان قاره كهن هيچ بازي تداركاتي نداشت. به همين خاطر هم نتوانست به دسته اول آسيا صعود كند. ورزش 
بانوان در بسكتبال هم مانند ساير رشته ها پتانسيل درخشش را دارد منتها رسيدن به جمع برترين هاي قاره و دنيا 
برنامه ريزي همه جانبه و حمايت مداوم از سوي مسئوالن را مي طلبد. مهيا كردن بازي هاي دوستانه و همچنين 
اردوهاي تداركاتي خارجي به روند روبه رشد بسكتبال ايران كمك بزرگي خواهد كرد. در اين صورت در آينده اي 

نزديك آوازه درخشش و قدرت نمايي تيم بسكتبال بانوان كشورمان در دنيا خواهد پيچيد. 

 مادر ورزشكار به عشق فرزند
 براي رسيدن به هدف تالش مي كند

كاماًل مشخص اس��ت، ورزش زنان هر سال 
پيشرفت قابل توجهي نسبت به گذشته داشته، 
به ويژه در رش��ته روئينگ كه اين پيشرفت 
چشمگير بوده است. دختران قايقران به هر 
مسابقه اي كه اعزام شده اند، رنكينگ، ركوردها 
و رنگ مدال ه��ا را ارتقا داده اند. ميزان رش��د 
ورزش، پتانسيل باالي بانوان را نشان مي دهد. 
اگر حمايت ها قدري بيشتر باشد، شك نداشته 
باشيد كه شاهد درخشش هرچه بيشتر ورزش 
زنان خواهيم بود. انتظارات از ورزش بانوان باال رفته و ش��ايد خيلي ها ندانند 
ملي پوشان ما چه سختي ها، كمبودها يا سختي هايي را پشت سر گذاشتند تا 
به اينجا برسند. در رشته روئينگ همواره از كمبود امكانات رنج برده ايم، هيچ 
وقت پيست استاندارد در ايران نداشته ايم! نتايج درخشان اين رشته حاصل 
تالش و انگيزه ملي پوشان و فدراسيون بوده است. اين يعني هيچ چيز جلودار 
پيشرفت ورزش به ويژه در بخش بانوان نيست، قطعاً اگر امكانات سخت افزاري 
بهتر شود، مطمئن باشيد انتظارات را به بهترين شكل ممكن بر آورده خواهيم 
كرد. ورزش حرفه اي سختي هاي زيادي دارد و هركسي نمي تواند از پس زندگي 
حرفه اي برآيد. وقتي يك بانوي ورزشكار مادر مي شود يك وظيفه مهم ديگر هم 
به وظايفش اضافه مي شود. اصاًل اينطور نيست كه بگوييم هر ورزشكاري كه 
صاحب فرزند مي شود ديگر نمي تواند در دنياي قهرماني حضور داشته باشد. 
اتفاقاً ورزشكاران مادر باانگيزه تر از قبل، با جديت بيشتر و به عشق فرزندشان 
براي رسيدن به اهدافشان تالش مي كنند. تربيت و بزرگ كردن يك فرزند مادر 
قوي مي خواهد. ورزشكاران حرفه اي اين مزيت را دارند كه مادراني قوي هستند 
و به اين خاطر هم در تربيت فرزند و هم در عرصه قهرماني موفق مي شوند. به 
همين خاطر مشكالت مختلف زندگي را راحت تر پشت سر مي گذارند. حمايت 
خانواده قطعاً در اين مسير كمك  حال من و همه بانوان ورزشكاري  است كه 
لذت مادر بودن را چشيده اند. اينكه راحت از زندگي قهرماني و بزرگ كردن 
كودك صحبت مي كنم، به اين خاطر است كه از حمايت كامل خانواده به ويژه 
مادرم برخوردار بوده ام. دخترم بسيار كوچك بود كه من تمريناتم را دوباره آغاز 
كردم و اگر مادرم كمك حالم نبود، قطعاً اين اتفاق رخ نمي داد. با خيال راحت 
تمرين مي كردم و خيالم از بابت دخترم كاماًل راحت بود. البته همس��رم نيز 
همواره حامي و مشوق اصلي ام بوده و هست، ولي از آنجا كه او نيز يك ورزشكار 
حرفه اي است )محسن محمدسيفي ملي پوش ووشو(، مثل من هميشه در اردو 

بود. از طرفي پدرم نيز در اين مسير همراهي ام كرد.

 بانوان ورزشكار 
سفيران فرهنگي ايران هستند 

وقتي كه با غ��رور از توانمندي هاي باال و 
پتانس��يل بالقوه بانوان ورزش��كار ايراني 
مي گوي��د، ن��ه ش��عار مي دهد و ن��ه غلو 
مي كند. هاش��ميه متقيان خود از جنس 
تالش و پشتكار اس��ت. از جنس مقاومت 
و ايستادگي مقابل سختي هايي كه شايد 
هركسي را نااميد كند، اما نه بانوي ايراني 
كه ورزش برايش تنها در سالمت و هيجان 
خالصه نمي شود و آن را ابزاري براي كسب 
افتخار و به اهتزاز درآوردن پرچ��م پرافتخار ايران بر فراز دنيا مي داند. او 
خود سال هاي سال با سخت ترين شرايط جنگيده تا بتواند سومين بانوي 
ايراني باشد كه طالي پارالمپيك را براي كشورش به ارمغان مي آورد و 
س��رانجام نيزه اي كه پرتاب كرد، به قلب هدف خورد و خوش رنگ ترين 
مدال پارالمپيك توكيو را به نامش ضرب كرد. مدالي كه به زعم او بانوان 
بسياري توان كسب آن را دارند، اما به دو شرط مهم: »اول بايد خودشان 
را قبول داشته باشند. اين فقط يك حرف نيست. بانوان ايران پتانسيل 
بااليي دارند و مي توانند موفقيت ها و مدال هاي در خور توجهي را كسب 
كنند، اما قبل از هرچيزي بايد توانايي هاي خود را قبول داشته باشند و 
خودشان را دس��ت كم نگيرند. بعد از آن بايد براي رسيدن به هدفشان 
تالش كنند. هيچ چيزي بدون زحمت به دست نمي آيد. تالش كه كنيد 
مي توانيد هر مشكلي را از سد راه برداريد، اما در اين مسير حمايت و توجه 
مسئوالن نيز اهميت بسياري دارد. شما نگاه كنيد امروز با اين امكانات 
اندك بانوان ورزشكار ايران چه موفقيت ها و عنوان هاي چشمگيري كسب 
كرده اند. حاال اگر اندكي شرايط و امكانات برايشان مهيا تر باشد و توجه ها 
اندكي بيش��تر چه كار خواهند كرد.« پارادووميداني كار تيم ملي  بر اين 
باور است كه بانوان ورزشكار مهم ترين سفيران فرهنگي ايران هستند: 
»موفقيت بانوي ورزشكار ايراني در دنيا به شدت مورد توجه قرار مي گيرد، 
چراكه براي بسياري هنوز اين مسئله غيرباور است كه ورزشكاران ايراني 
مي توانند با حجاب كامل مسابقه دهند و اين را محدوديتي جدي مي دانند 
كه بارها حتي به خود من هم آن را گوشزد كرده اند، ولي ما مي توانيم با 
موفقيت ها و مدال آوري هايمان ثابت كنيم كه اين داستان ها نمي تواند 
مانعي براي به رخ كش��يدن توانمندي هاي زن ايراني داش��ته باشد و به 
همين دليل مهم توجه ويژه به ورزش بانوان عالوه بر موفقيت هاي ورزشي 

گام بلندي در راستاي معرفي فرهنگ ايراني به دنياست.«

انقالب و مسير تازه پيشرفت ورزش بانوان 

 عبور زنان از موانع 
با افتخارآفريني و الگوسازي

مهسا جاور

ملي پوش روئينگ ايران
هاشميه متقيان 

قهرمان پارالمپيك

11 | روزنامه جوان |  شماره 6406   یک شنبه 3 بهمن 1400 | 20 جمادی الثانی 1443 |

شيوا نوروزی- دنيا حيدری
    ورزش بانوان

زنان در گام دوم


