فهرست
شما چه گفتهاید؟
کارتون ماه /غزل شبح
دیدهبان
آموزش زبان مادری اقوام در دانشگاه و آغاز عصر چندزبانی در ایران /مهدی حمیدی شفیق
تحلیلی از فضای مجازی کشور و چشم انداز آینده /ساموئل بختیاری
بحران خلیج گرگان کم تر از ارومیه نیست /دانیال بابایانی
نگاهی به فعالیت های سایبری ایران؛ در گفتگو با کالین اندرسون /کیوان رفیعی
شعر :شانزده سال بعد /رضا اکوانیان
چرا به بعضی زندانیان احکام سنگین میدهند؟ /رضا علیجانی
پروندهی ویژه؛ ورزش و چالشهای پیش رو
ورزش زنان ایران ،بن بست و جنگ سرد /علی کالئی
تونیا ولی اوغلی :از ورزشکاران زن استفادهی تبلیغاتی میشود /سیاوش خرمگاه
دیواری بلندتر از دین /محمدجواد اکبرین
آیت اهلل عبدالحمید معصومی تهرانی :اگر قانون اساسی داریم ،فتوا معنایی ندارد /مرتضی هامونیان
تماشای فوتبال ،رویایی که هرگز ته نشین نمیشود /نگار انسان
رکاب مردانه بر زندگی زنان مریوانی /فرزانه جاللی
چالش های قانونی گسترش ورزش زنان ایران /محمد محبی
ورزش در ایران؛ مردانه و مرکزگرا /محسن فرشیدی
سولماز شریف :نگاه مسئوالن به ورزش زنان از باال به پایین است /سیمین روزگرد
تبعیضات جنسیتی ،حقوق انسانی زنان و ورزش /الهه امانی
پروین اردالن :حرکت دو زن شطرنج باز ،علیه هنجارمندی بی اختیاری زنان زیر عنوان فرهنگ بود
معرفی کتاب :زنان هوادار فوتبال :جامعه ،هویت و تبعیض جنسی
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ماهنامهیحقوقی،اجتماعیخطصلح


صاحب امتیاز :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
سردبیر :سیمین روزگرد

دبیر حقوقی :حسین رئیسی

دبیر اجتماعی :علی کالئی

دبیر فرهنگی :رضا نجفی

دبیر اندیشه :محمد محبی

غزاله شاکری

همکاران این شماره :کیوان رفیعی ،رضا علیجانی ،فرزانه جاللی ،الهه امانی ،مهدی حمیدی شفیق ،محمدجواد اکبرین ،محسن فرشیدی،
نگار انسان ،امیرحسین ذوالقدری ،دانیال بابایانی ،مصطفی رحمانی ،ساموئل بختیاری ،مرتضی هامونیان ،رضا اکوانیان ،سیاوش خرمگاه و
غزل شبح
ماهنامهی خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد.
استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.

اطالعات تماس با ما :
Phone: +1 (571) 223 54 06

Address:

Fax:

12210 Fairfax Towne Center, Unit 911

E-mail: Info@ Peace-Mark.org

Fairfax VA 22033

+1 (571) 298 82 17

www.peace-mark.org

Web:

United State

شما چه گفته اید ،دربارهی ...
مالحظات حقوق بشری و جنسیتی در مقابله با مواد مخدر /الهه امانی
مهرنوش هوشمند :جامعهی ما اساساً نمی تواند یک زن معتاد را بپذیرد در حالی که چون مصرف مواد
مخدر و به خصوص تریاک در ایران از قدیم در بین خیلی از مردان سنت بوده ،امری پذیرفته شده است.
مصرف تریاک در بین مردان حتی نشان دهندهی قدرت و ثروت فرد مصرف کننده هم بوده .حتی امروز
هم ،اگر زنی در خیابان یک نخ سیگار معمولی دستش باشد ،مورد توجه و قضاوت وحشتناکی قرار میگیرد
در حالیکه سیگار کشیدن مردان امری طبیعی است و حداکثر یک عادت غلط نامگذاری میشود.
محمد رحیمی :نویسنده در این مطلب نکته ی مهمی گفته که ساختارهای اجتماعی طوری است که
حمایت از زنان معتاد به مراتب کمتر از مردان معتاد است .اما مثال این عدم حمایت که مراکز ترک اعتیاد کمتر برای زنان عنوان شده ،درست
نیست .جو سنتی جامعه و خانواده ها باید مورد نقد قرار بگیرد که بازگشت یک زن به جامعه را پس از ترک اعتیاد بسیار سختتر از یک مرد
میپذیرد .منظورم این است که نمیشود در جامعهای که باالخره اکثریت معتادانش مرد است ،فقط برای زنان کمپهای اعتیاد به اندازهی کافی در
نظر گرفته شود .امکانات و شرایط ترک اعتیاد در ایران کال ًکم است و اگر توقع داشته باشیم همین امکانات کم هم فقط مختص زنان باشد ،اشتباه
است و باز جنسیتی کردن مسئله و به بیراهه رفتن است .خواسته باید این باشد که برای تمام اقشار شرایط ترک و بازگشت به جامعه فراهم شود.

آهای صدای ما را میشنوید؟ /سعید مدنی
فرهنگ حافظ :خوب بود که این قول هرودت را که نقل کردید” :نفرت انگیزترین و زجر آورترین شکنجه برای انسانها ،این است که از فساد همه چیز آگاه باشند و برای
اصالح هیچ چیزی قادر نباشند“؛ اما کاش خطاب به بزرگان اصالح طلب هم میآوردید  ،که نه تنها ”برای اصالح هیچ چیزی قادر نیستند“ بلکه اصالً هنوز نمیدانند و
نمیگویند که چه چیزی را میخواهند اصالح کنند.
ناصر ساالریفر :در کشوری که یکی از فرهیختهترین و پرتالش ترین جامعه شناسان خود را به زندان و تبعید می کشاند ،نباید هم توقع داشت که صدای مردم عادی و قربانیان
مواد مخدر در آن شنیده شود .مطمئن هستم که در سازمان مبارزه با مواد مخدر ،حتی یک نفر هم نیست که اندازهی دکتر مدنی دربارهی اعتیاد ،ریشهها و دالیل آن تحقیق
علمی کرده باشد و مقاله و کتاب نوشته باشد .در نتیجه قرار نیست صدای این افراد شنیده شود.

کاری از غزل شبح

کارتون ماه
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نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از آماده سازی طرح حذف مجازات اعدام از ”قاچاق مواد مخدر“ با امضای  ۰۵۱نفر از نمایندگان خبر داد.
هما هودفر ،استاد بازنشستهی دانشگاههای کانادا ،که اواخر خرداد ماه امسال بازداشت شده بود ،آزاد شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود از شرایط حقوق بشر در ایران ،نسبت به روند اعدامها ،مجازات شالق ،بازداشتهای خودسرانه ،دادگاههای ناعادالنه ،و احتمال شکنجه در بازداشتگاهها و زندانهای کشور به شدت ابراز نگرانی
کرد.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت برای آقایانی که داوطلب مجوز شغل خیاطی هستند مجوز دوخت لباس زنانه صادر نمیشود.
آیت اهلل صافی گلپایگانی خواستار برخورد با عوامل برگزاری کنسرت در قم شد.
پخش تبلیغات فیلمهای سینمایی از شبکههای ماهواره ای فارسی زبان باعث تعلیق فعالیت سه شرکت پویا فیلم ،نورتابان و فیلمیران شد.
با نظر مخالف شورای برون مرزی سفر تیم ملی فوتبال زنان ایران به سوئد برای بازی با تیم ملی این کشور ،تعلیق شد.
جعفری دولتآبادی از تشکیل پرونده برای دو ورزشکار زن در زمینهی پروش اندام به دلیل ”حضور در مسابقات غیر رسمی با پوشش نامناسب“ ،خبر داد.
رئیس فدراسیون پرورش اندام مدعی شد که ”در زمینهی پرورش اندام بانوان فعالیتی نداریم زیرا با ارزشهای نظام مغایرت دارد“.
به خانوادهی کشته شدگان غیرایرانی که به نفع نیروهای ایرانی جنگیدهاند تابعیت ایرانی داده میشود .این موضوع به طور خاص به وضعیت نیروهای غیر ایرانی که در سوریه به نیابت از حکومت ایران میجنگند ،اشاره دارد.
مریم اکبری منفرد ،از بازداشت شدگان حوادث پس از  6دی ماه (88عاشورا) از زندان شکوایهای رسمی ثبت کرده و از دادسرای تهران خواسته دربارهی اعدام خواهر و برادرش که در حین گذراندن دوران محکومی تشان در تابستان  ۷۶اعدام
شدهاند ،تحقیق کنند.
مدیرعامل خبرگزاری ایلنا با شکایت پنج تن از اعضای شورای شهر در رابطه با نشر اخبار امالک نجومی شهرداری به دادسرا احضار شد.
یکی از وکالی یاشار سلطانی مدیرمسئول بازداشتی سایت معماری نیوز (به دلیل افشای فساد مالی و اداری در شهرداری و شورای شهر تهران) به دلیل گفتگو با رسانهها و اطالع رسانی در خصوص موکلش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار
شد.
ابوالفضل قناعتی ،عضو هیات رئیسهی شورای شهر تهران در مورد یاشار سلطانی گفت” :کسی که این حرفها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد“.
دستکم  ۷۶شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران در کنکور سراسری امسال به بهانهی ”نقص در پرونده“ از ادامهی تحصیل در مقطع دانشگاهی محروم شدند.
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی ،از وجود  ۷۷مدرسهی خشتی و گلی در این استان خبر داد.
 ۰۱هزار کودک در استان فارس در سال جاری از تحصیل بازماندهاند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با اذعان به افزایش ”کودک فروشی“ ،این معضل را نتیجهی فقر و بیکاری در جامعه دانست.
یک مقام مسئول در وزارت بهداشت از شناسایی  ۱۰هزار و  ۰۵۱نفر مبتال به ایدز از ابتدای امسال خبر داد و تاکید کرد موارد شناسایی شده ،حدود  ۱۱درصد موارد مبتال را شامل میشود و بقیه از ابتالی خود آگاهی ندارند.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت ساالنه بیش از  ۰۷هزار نفر در ایران به علت آلودگی هوا میمیرند.
رسول رضوی زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز در اعتراض به فشار نیروهای امنیتی در روند پرونده ،اعتصاب غذا کرد.
محمدعلی طاهری ،بنیانگذار عرفان حلقه ،در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.
شعله پاکروان ،محمد نوریزاد و تنی چند از شرکت کنندگان در مراسم سالگرد اعدام ریحانه جباری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و از برگزاری این مراسم ممانعت به عمل آمد.
احمد تمویی زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه ،در نهمین سال حبس خود با پروندهی جدیدی تحت عنوان ”تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با رسانههای بیگانه“ روبه رو شده است.
به گفتهی فرماندهی ناجا ،روزانه  2هزار نفر در تهران و برخی از استانهای دیگر به دلیل ”پوشش نامناسب“ دستگیر میشوند.
محمدعلی جداری فروغی وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعالم صدور یازده سال حبس برای موکالنش خبر داد.
شعبهی  ۱۷دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تایید کرد.
شعبهی  ۱۷دادگاه تجدید نظر استان تهران ،حکم  ۰۷سال حبس دادگاه بدوی نرگس محمدی را عیناً تایید کرد.
جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیس قوهی قضاییه تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پروندهی نرگس محمدی را مطرح کردند.
به دنبال حادثهی تنبیهبدنی و مصدومیت دانش آموز بمپوری استان سیستان و بلوچستان رئیس آموزش و پرورش منطقه بمپور استعفا کرد ،مدیر مدرسه تعلیق و معلم خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات احضار شد.
پس از چندین بار تذکر مدیر مدرسه ی روستای مختارآباد شهرستان رودبار جنوب در کرمان ،مبنی بر پرداخت پول برای کمک به مدرسه و ناتوانی دانش آموزان در پرداخت ،در نهایت مدیر مدرسه همهی دانش آموزانی که توان پرداخت نداشتند،
با زدن  ۸ضربه شالق تنبیه و در ادامه آنها را از مدرسه بیرون کرد.
یک دختر  ۰۰ساله ی قربانی کودک آزاری در مشهد به دلیل نداشتن بیمه و ترس والدینش از هزینههای بیمارستان ،فوت کرد.
در دو پرونده ی جداگانه ،دو کودک شش ساله در شهر مشهد در پی بدرفتاری و خشونت خانگی والدین خود به قتل رسیدند.
یکی از کارگران فازهای گازی عسلویه ،با طناب دار به زندگی خود خاتمه داد.
یک زن  ۱۱ساله در بلوار کشاورز تهران با بنزین دست به خودسوزی زد و به بیمارستان منتقل شد.
یک شهروند اهل شهرستان نور در مقابل ادارهی دارایی این شهرستان اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد.
جوانی  ۰۵ساله در شهر گتوند هنگام مراجعه به منزل از سوی سرنشینان یک دستگاه خودرو مورد حملهی اسید پاشی قرار گرفت.
یک شهروند اهل مهاباد در پی انفجار یک مین باقی مانده از جنگ ایران و عراق مجروح شد.
انفجار مین باقیمانده از جنگ ایران و عراق در سروآباد منجر به مجروح شدن دو شهروند در حین چراندن احشام شد.
عدم رسیدگی و درمان به موقع زندانی بیمار ”عزیز انوریان“ را در زندان مرکزی زاهدان به کام مرگ کشاند.
در پی نزاع بین زندانیان در حاشیهی برگزاری مراسم عاشورا در زندان رجایی شهر کرج یک زندانی به وسیلهی ”قمه“ به قتل رسید.
چند شهروند افغانستانی در مشهد با اتهام آدم ربایی به تحمل  ۰۷سال زندان ،شالق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
حکم  ۰۱ضربه شالق یک متهم در مالءعام در میدان امام شهر گناوه در استان بوشهر به اتهام ”اقدام منافی عفت“ اجرا شد.
سعید طوسی ،قاری مشهور قرآن به سوءاستفادهی جنسی از نوجوانان تحت آموزش خود متهم شده است.
یک جوان معلول در بندرعباس در پی تیراندازی سرباز نیروی انتظامی در درگیری بین چند نفر و مامورین ،جان خود را از دست داد.
در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی مرزبانی ،یک کولبر در استان کرمانشاه جان خود را از دست داد.
متهم به قتل پروندهی ستایش که کودک مجرم بوده و  ۰۷سال دارد ،در دادگاه بدوی محکوم به دوبار اعدام شد.
یک مرد متهم به قتل یک دختربچه ،تنها ده روز پس از بازداشت در نیشابور و در مالءعام اعدام شد و شهروندان در مراسم اجرای حکم وی به شکل تاسف باری شادی کردند.
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اقلیت های قومی

آموزش زبان مادری اقوام در دانشگاه و آغاز عصر چندزبانی در ایران
کردی در دانشگاه سنندج را باید به عنوان یک سرفصل جدید در
مهدی حمیدی شفیق
فعال مدنی
سال  49بود که رشتهی زبان و ادبیات کردی در دفترچهی
انتخاب رشتهی کنکور سراسری وارد شد و در همین سال دانشگاه

سنندج توانست  94دانشجو را برای این رشته جذب کند .به
فاصلهی یک سال از این اتفاق ،رشتهی زبان و ادبیات ترکی
آذری هم در دفترچهی انتخاب رشتهی کنکور سراسری سال 49
وارد شد که به گفتهی احمد فرشبافیان ،مدیر گروه این رشته در
دانشگاه تبریز ،پس از انتخاب این رشته توسط  84نفر 04 ،نفر
دانشجو در این رشته برای اولین سال پذیرفته شدند .ابراهیم
خدایی ،رئیس سازمان سنجش اعالم کرد که راه اندازی این دو
رشتهی دانشگاهی با طی پروسه قانونی و مجوز وزارت علوم انجام
گرفته است و میرحمایت میرزاده ،سخنگوی کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس ،ضمن قدردانی از این اقدام وزارت علوم ،آن را
گامی در جهت اجرایی سازی اصل  59قانون اساسی ایران اعالم
کرد .اقدام دولت روحانی در راه اندازی این دو رشتهی دانشگاهی
در کل با استقبال خوب فعالین هویت طلب مواجه شد و آنها این
اقدام را گامی هرچند کوچک و ابتدایی در جهت تحقق کامل
حقوق اقوام در یران قلمداد میکنند؛ هرچند دیوار بیاعتمادی

همچنان بلند است! در سمت دیگر این معادله مخالفین جدی
حقوق اقوام در ایران قرار دارند؛ ناسیونالیستهای باستانگرا و
افراطی که هرگونه طرح مسئلهی جزئی در مورد حقوق اقوام را
هم برنمیتابند و شاه بیت مخالفت خوانیهای آنها تمامیت
ارضی و امنیت ملی است و صدالبته که این مباحثات همواره زیر
شماره  66سایهی سنگین شبح تجزیهی ایران قرار دارد.
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شروع سال تحصیلی  49و آموزش رسمی رشتهی زبان و ادبیات

مورد بحث حقوق اقوام در ایران و به خصوص مطالبات فرهنگی و
زبانی آنها قلمداد کرد .البته پیش از آن هم با مصوبه شورای عالی
انقالب فرهنگی و تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،درس دو
واحدی زبان و ادبیات ترکی و کردی در دانشگاههای تبریز ،سنندج
و اورمیه به صورت اختیاری ارائه شده بود .این مصوبه شورای عالی
انقالب فرهنگی در سال  88به گفتهی محمدرضا مخبر دزفولی،
سخنگوی این شورا در ”راستای اجرایی سازی اصل  59قانون
اساسی ایران و به منظور صیانت از اجزای ارزشمند فرهنگ و تمدن
ایران اسالمی و تقویت بنیانهای مقوم این فرهنگ“ تصویب شد.
در این میان ”حق تحصیل زبان مادری“ که تفسیر غالب
سیاستگذاران و دولتمردان ایران از اصل  59قانون اساسی ایران
است ،همواره در طی سالهای گذشته و در مقاطع مختلف ،به
خصوص با آغاز سال تحصیلی جدید ،از طرف فعالین هویت طلب به

عنوان یک مطالبهی برحق و قانونی مطرح میشد و به بحثهای
زیادی دامن میزد .در واقع اصل  59قانون اساسی ایران یکی از
اصول فراموش شده و مهجور بود که در میان دولتمردان عزم جدی
برای اجرایی سازی آن به چشم نمیخورد؛ تا اینکه در سال  49و
 49با راه اندازی رشتههای زبان و ادبیات کردی و زبان و ادبیات
ترکی آذری گامهایی عملی برای اجرایی سازی آن برداشته شد .این
اقدام اگرچه عموماً با واکنش مثبت فعالین هویت طلب مواجه شد،
اما آنها این اقدام را در راستای ”حق تحصیل به زبان مادری“
ناکافی و مبهم قلمداد میکنند .اکثریت قریب به اتفاق این فعالین و
حتی برخی از فعالین دموکراسی خواه ایران عقیده دارند که براساس
کنوانسیونهای حقوق بشر و حقوق زبانی و فرهنگی ،تحصیل
اقلیت های زبانی در ایران باید از مقطع ابتدایی به زبان مادری انجام
بگیرد؛ امری که اصل  59قانون اساسی ایران برای آن ناکافی و
ناقص است.
در واقع ،یکی دیگر از چالشهای پیش رو برای آموزش دوزبانه در

ایران -که مورد تاکید اکثر فعالین هویت طلب است ،-ابهام قانونی
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تنها قانون موجود در زمینهی تعلیم و تربیت دوزبانی اصل 59

آموزش اقلیتهای زبانی در ایران از طریق زبان مادری صورت

قانون اساسی است ،مبتنی بر اینکه...” :استفاده از زبانهای محلی

بگیرد.

و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها

حقوق اقوام ،دولت دهم و زبان مادری

در مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد است“ .اگرچه این اصل

حسن روحانی در ایام قبل از انتخابات ریاست جموری سال  42در

مصرح قانون اساسی ایران ،تاکنون به خاطر برخی از مالحضات

سخنرانیهای تبلیغاتی خود در کردستان و آذربایجان ،از عزم

سیاسی و فرهنگی به مرحلهی اجرا درنیامده ،اما باید گفت اجرایی

جدیاش برای تحقق حقوق اقوام در ایران پرده برداشت .وی در

سازی این اصل ،نمیتواند ضامن ”آموزش به زبان مادری“ باشد،

تبیغات پیش از انتخابات گفت که از نظر وی اصول ۰۰ ،۰۰ ،۰۵و

بلکه این اصل بیشتر ناظر بر ”آموزش زبان مادری“ است .در

 ۱قانون اساسی با اصل اول ،اصل آخر ،وسط برابر است و همهی

اینجا باید به یک نکتهی مهم و به غایت ظریف که در سالهای

مردم ایران باید احساس کنند که حقوق شهروندی واحد خواهند

اخیر تبدیل به بحثی جدی و

داشت و وعده داد که شهروندان

پردامنه میان مخالفین و موافقین آن

ایران زمین با هر زبانی و قومیتی که

شده است ،توجه کرد؛ آن هم تفاوت

دارند بتوانند براساس اصل قانون

” آموزش به زبان مادری“ و

اساسی در دانشگاهها به زبان مادری

”آموزش زبان مادری“ است .منظور

خودشان ادامه تحصیل دهند .بعد از

از ”آموزش زبان مادری“ این است

آن هم وقتی بیانیهی سوم انتخاباتی

که زبان مادری به عنوان یک واحد

روحانی با عنوان ”حقوق اقوام،

درسی در کنار مواد درسی دیگر در

مذاهب و ادیان“ در  54بند منتشر

مدرسه مورد تدریس قرار بگیرد ،اما ”آموزش به زبان مادری“

شد ،که تقریباً بیانیهی جامع و کاملی در زمینهی حقوق اقوام و

معنایی متفاوت دارد؛ در این وضعیت فرایند آموزش مبتنی بر زبان

مذاهب البته در بسترهای قانونی موجود بود ،امیدواریهای زیادی

مادری است و با این توصیفات باید گفت آموزش دوزبانه متکی بر

نسبت به تحقق این مطالبات ایجاد شد .روحانی پس از انتخاب به

”آموزش به زبان مادری“ است .آموزش دوزبانه یادگیری از طریق

عنوان رئیس جمهور ،علی یونسی وزیر اطالعات دولت خاتمی را

کاربرد دو زبان است ،به طوری که هر دو زبان برای یادگیری

هم به عنوان دستیار ویژهی اقوام و مذاهب منصوب کرد ،که

مادهی درسی خاصی استفاده گردد .یادگیری زبان دوم به عنوان

اگرچه انتخاب یک چهرهی اطالعاتی و غیرمتخصص انتقادهای

یک مادهی درسی در کنار دروس دیگر نظیر ریاضیات یا علوم نیز

زیادی را از طرف فعالین هویت طلب دربرداشت ،اما برخی ایجاد

نمیتواند کل مفهوم آموزش دوزبانه را برساند .بلکه زمانی این

این سمت را به فال نیک گرفتند.

اصطالح به عنوان یک برنامه از آموزش تعریف میگردد که در

در این میان بحث آموزش به زبان مادری با توجه به بسترهای

برنامهی آموزشی زبان مادری کودکان برای تدریس مواد درسی

قانونی موجود و مطالبهی عمومی آن ،در راس برنامههای دولت

مورد استفاده قرار بگیرد و این در حالیست که زبان رسمی نیز در

دهم برای اجرا قرار داشت .علی یونسی در مصاحبههای متعدد از

حال آموزش است .با این اوصاف باید گفت ،آموزش دوزبانه در

عزم جدی دولت برای اجرایی سازی اصل  59قانون اساسی و

ایران ،مستلزم تهیه و تدوین قوانین الزم االجرا از طرف

آموزش زبان مادری در ایران سخن گفت .آخرین بار خردادماه
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اقلیت های قومی

یا فقدان قوانین اجرایی در زمینهی تعلیم و تربیت دوزبانی است.

سیاستگذاران است و فقط در این صورت میتوان امیدوار بود که
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امسال بود که وی در این باره گفت” :دولت دستور داده زبانهای

این بنیاد ،وعدهی فرهنگستان به مردم آذربایجان جامه عمل

محلی کردی و ترکی در مدارس آموزش داده شود و این طرح در

پوشید .هرچند فعالین مدنی هویت طلب آذربایجان و برخی از

مدارس استان کردستان اجرا شده و در صورت فراهم شدن

رسانههای استانی ،افتتاح این بنیاد را بی ارتباط با وعدهی تبلیغاتی

زیرساخت در دیگر مناطق کشور نیز اجرا میشود .ایجاد رشتهی

حسن روحانی برای ایجاد فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی

زبان و ادبیات کُردی در مراکز آموزش عالی از سالها پیش یکی

آذربایجانی میدانند .آنها عقیده دارند که سازو کار این بنیاد و

از مطالبههای مردم این استان بود که در دولت تدبیر و امید رنگ

اساسنامهی آن با آنچه که روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی در

واقعیت به خود گرفت“ .علی اصغر فانی ،وزیر آموزش و پرورش

مورد فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی وعده داده بود ،در تضاد

 ۰۰مهر  ۰۱۰۰اعالم کرد که ”تدریس زبان قومیتها در مدارس

است .این بنیاد در واقع شکل تقلیل یافته و تحریف یافتهی

در اولویت“ برنامههای او قرار دارد .فانی از طرح خود برای عملی

فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی است و روحانی در این مورد

کردن وعدهی رئیس جمهور صحبت کرد که این سخنان وی با

خلف وعده کرده است.

واکنش تند و منفی بیشتر اعضای فرهنگستان زبان فارسی

روحانی در سفر استانی به کردستان در سال  49هم با شعارهایی

روبهرو شد .اکثر اعضای فرهنگستان با آموزش زبان مادری به

در مورد آموزش زبان مادری مواجه شد و در این سفر استانی وعده

وسیلهی آموزش و پرورش در استانها مخالفت و آن را ”تهدیدی

داد تا به زودی تدریس زبان و ادبیات کردی در دانشگاه سنندج

جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این

آغاز خواهد شد که این بار برخالف وعدههای پیشین در حوزهی

زبان“ توصیف کردند .با توجه به واکنشهای منفی اعضای

اقوام این گفته وی محقق شد و با آغاز سال تحصیلی جدید

فرهنگستان زبان فارسی که در کنار شورای عالی انقالب فرهنگی

رشتهی زبان و ادبیات کردی وارد دانشگاه شد و به فاصلهی یک

یکی از نهادهای اصلی تصمیم گیرنده در مورد آموزش زبان

سال رشتهی زبان و ادبیات ترکی هم وارد دانشگاه شد تا برای

مادری است ،این طرح به بوته فراموشی سپرده شد .البته همان

اولین بار در تاریخ آموزش عالی ایران ،این دو رشتهی تحصیلی

طور که اشاره شد طرح آموزش زبان مادری به صورت محدود و

وارد دانشگاه شود تا در سال آخر زمامداری روحانی ،این دو اقدام

آزمایشی در چند مدرسه کردستان به اجرا درآمده است.

تا حدودی موجبات رضایت فعالین هویت طلب را فراهم بیاورد.

روحانی در آخرین سفرهای استانی خود به آذربایجان شرقی و

البته بیشتر فعالین هویت طلب عقیده دارند حتی یکی از بندهای

غربی با پالکاردهایی در مورد حق تحصیل به زبان مادری مواجه

 54گانهی بیانیه حقوق اقوام ،مذاهب و ادیان هم به شکل کامل

شد و در سفر خود به تبریز در اردیبهشت ماه سال  49هم ”بنیاد

محقق نشده است و به همین خاطر عملکرد دولت روحانی را در

فرهنگ ،هنر و ادب آذربایجان“ را افتتاح کرد و گفت با گشایش

زمینهی حقوق اقوام ناموفق میدانند .با توجه به این که یکی از
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این خبر ،برخی از فعالین هویت طلب با دیدهی شک و تردید به

فعالین ،بسترهای قانوتی موجود مثل اصل  59را ،برای تحقق کف

این اقدام نگاه میکنند و آن را صرفاً اقدامی تبلیغاتی برای کسب

مطالبات اقوام ناکافی میدانند و در زمینهی آموزش زبان مادری

دوبارهی آرای مناطق قومی در انتخابات سال آینده میبینند.

نظر آنها معطوف به آموزش به زبان مادری ،رسمی شدن

اقلیت های قومی

پایههای اصلی رای روحانی در مناطق قومی است ،پس از اعالم

ناکافی ،محدود ،مبهم و مخدوش میدانند .در واقع بیشتر این

زبانهای اقوام و پایان تک زبانگی است.
با توجه به این فاصله و شکاف عمیق بین کف مطالبات اقوام
ایرانی و اقدامات قانونی صورت گرفته و فضای کلی حاکم در مورد
مسائل قومی در ایران چه در بین دولتمردان و سیاستگذاران و چه
در بین روشنفکران و قاطبهی کثیر فعالین سیاسی ایران که یک
مقاومت جدی در برابر مسئلهی قومی دارند ،باید گفت هنوز راه
زیادی تا تحقق کامل حقوق اقوام در ایران وجود دارد .هنوز هم
هرگونه طرح مسئله در مورد حقوق اقوام ،با امنیت ملی گره
مخالفین تدریس زبان مادری

میخورد و بیشتر دولتمردان و سیاستگذاران و حتی فعالین

هر وقت بحث حقوق اقوام در ایران به طور اعم و بحث آموزش به

سیاسی از طیفهای مختلف سیاسی این مسئله را به چشم یک

زبان مادری در ایران مطرح میشود ،سروکلهی طیف گستردهای

تهدید میبینند .مسئلهی آموزش زبان مادری در ایران یک

از مخالفین این موضوع پیدا میشود .کسانی که هرگونه اقدام در

مسئلهی کامالً سیاسی است و ابعاد حقوقی این قضیه تحت

جهت آموزش زبان مادری در ایران را ناقض امنیت ملی و تمامیت

الشعاع این ابعاد سیاسی پیچیده آن قرار گرفته و به خاطر همین

ارضی میدانند و آن را به چشم یک تهدید و نه فرصت میبییند.

هم نهادهای تصمیم گیرنده در این مورد ،همواره مالحضات

در این بین ،بیشتر اعضای فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ،که
یکی از نهادهای اصلی تصمیم گیرنده در مورد آموزش زبان
مادری است ،تمایلی جدی برای آموزش زبان مادری و حتی
اجرای اصل  59قانون اساسی ندارند و با استداللهای عجیب و
غریب در مورد تهدید زبان فارسی توسط زبانهای محلی و به
خطر افتادن انسجام ملی در زمرهی جدیترین مخالفین آموزش
زبان مادری هستند .با این حال با توجه به افزایش نارضایتی
گروههای قومی ایران در مورد تبعیضهای موجود و اینکه
مطالبات فرهنگی و زبانی تبدیل به یک خواست و مطالبهی

امنیتی را در اولویت توجه خود قرار میدهند .البته باید اذعان کرد

عمومی شده ،دولتمردان مجبور شدهاند تا اقداماتی را هر چند

که در طی سالهای اخیر از یک سو گامهایی هرچند ابتدایی اما

ناقص و محدود در زمینهی اجرایی سازی آموزش زبان مادری

مثبت از طرف دولت در راستای تحقق حقوق اقوام برداشته شده و

بردارند .اقداماتی که هرچند با واکنش مثبت و سازندهی فعالین

نباید آنها را نادیده گرفت و از سوی دیگر هم شاهد تلورانس و

هویت طلب مواجه میشود ،اما بیشتر آنها این اقدامات را

تحمل بیشتری از طرف برخی از فعالین سیاسی در مورد مسئلهی
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قومی هستیم اما حل کامل و مسالمت آمیز این مسئله محتاج

مسئلهی حقوق اقوام در ایران را مورد کتمان و انکار قرار داد.

برقراری یک دیالوگ دوجانبه بین فعالین هویت طلب و فعالین

اکنون چندین سال است که مطالبات قومی و منطقهای و به

دموکراسی خواه است.

خصوص مطالبات فرهنگی و زبانی در بحبوبهی انتخابات به

در مورد اخیر یعنی تدریس رشتهی زبان و ادبیات ترکی آذری در

ابزاری برای رای آوری تبدیل شده است و در حال حاضر بیشتر

دانشگاه هم بالفاصله پس از اعالم این خبر شاهد حمالت پیاپی

نمایندگان مناطق قومی هم به وضوح خواستار رفع تبعیضهای

ناسیونالیستهای باستان گرا از طریق روزنامههای سراسری به

ممکن در این زمینه و برقراری عدالت و برابری اقوام در ایران

خصوص شرق و برخی از خبرگزاریهای معتبر بودیم که در قالب

هستند .با توجه به راه اندازی این دو رشته و اقدامات ابتدایی

یادداشتهای مغرضانه ،اساس این اقدام دولت را زیر سوال بردند.

صورت گرفته باید امیدوار بود که موانع موجود سدراه ادامهی این

این جریان تمامیت خواه که آزادانه به نفرت پراکنی قومی دامن

مسیر نشود و گامهای بعدی و مکمل در زمینهی تحقق کامل

میزند و اگرچه خود را مخالف واگرایی معرفی میکند اما در اصل

حقوق اقوام و به خصوص آموزش زبان مادری به شکل کاملتر و

با ادبیات و رفتار خود یکی از عاملین اصلی واگرایی در ایران است

علمی تری برداشته شود.

و از تجزیه هراسی به عنوان یک حربه برای ایجاد ترس و واهمه

واقعیت این است که فعالین هویت طلب برای سد راه

در میان مخاطبان خود بهره میبرد ،هرچند ره به جایی نبرد و

آسیمالسیون و یکسان سازی زبانی و فرهنگی در ایران گامهای

نمیبرد ،اما باید گفت یکی از موانع اصلی تحقق حقوق اقوام در

زیادی برداشتهاند و هیچ وقت منتظر اقدامات رسمی و قانونی

ایران است .در این زمینه باید امیدوار بود با همگرایی و مفاهمهی

دولت ایران نماندهاند .تدریس زبان ترکی یا کردی و دیگر

بیشتر فعالین دموکراسی خواه و فعالین مدنی هویت طلب و

زبانهای مادری در طول چند دههی گذشته از زمان رسمی شدن

سیاست زدایی از مقولهی آموزش به زبان مادری و حاکمیت نگاه

زبان فارسی به شکل غیررسمی انجام میگرفته و ادبیات و زبان

حقوقی به مسئلهی اقوام و برپایه منشور جهانی حقوق بشر و

اقوام ایرانی در زیر هژمونی زبان فارسی به همت و پشتکار این

کنوانسیونهای حقوقی معتبر فرهنگی و زبانی و بهره برداری از

نویسندگان ،شعرا ،ادیبان ،و زبان شناسان به رشد و تعالی خود

الگوهای مدیریت موفق کشورهای چندقومی در جهان معاصر

ادامه داده و اکنون پشتوانهای نسبتاً غنی و قابل اعتنا برای آموزش

عرصه بر عرض اندام این تمامیت خواهان تنگ شود.

زبانهای مادری در ایران فراهم است که اگر این فرصت به

بهرهی سخن

صورت برابر و عادالنه با زبان فارسی برای آنها فراهم بود ،اکنون

اگرچه هنوز هم ابهامات زیادی در مورد تدریس رشتهی زبان و

این پشتوانه به مراتب غنیتر بود .ایران کشوری است که از تنوع

ادبیات ترکی و کردی و در کل آموزش زبان مادری در ایران وجود

قومی ،مذهبی ،زبانی و فرهنگی بینظیری برخوردار است -برطبق

دارد ،از جمله در مورد منابع مورد تدریس در دانشگاه ،اساتید مورد

یک آمار ،نصف جمعیت ایران را افراد غیرفارس زبان تشکیل

استفاده در دانشگاه ،زبان معیار و الفبای مورد استفاده ،و آیندهی

میدهند -و چه بهتر که در سایهی سیاستگذاریهای صحیح و

شغلی فارغ التحصیالن این رشتههای تحصیلی ،اما در کل

عقالنی به این تنوع به چشم یک فرصت نگاه شود نه یک تهدید

میتوان این گام دولت دهم را مثبت و ارزنده قلمداد کرد .در این

و از آن برای تقویت مولفههای انسجام ملی و حتی دیپلماسی

میان امید میرود که این مصوبه شامل حال زبان بلوچی و

فرهنگی بهره برد .با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا این

ترکمنی هم بشود و این دو زبان هم به زودی وارد دانشگاه شوند.

اقدامات میتواند ناقوس مرگ تک زبانگی در ایران را به صدا
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دربیاورد و آیا این آغازی است بر عصر جدیدی در ایران برای

آموزش به زبان مادری؟

و تبعیضهای موجود که به نارضایتی اقوام منجر شده ،نمیشود
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موسسه ”اسمال مدیا“ ) ،) small mediaدر ابتدای سال
 ۰۱۰۵میالدی با انتشار گزارشی به عملکرد نهادهای دولتی
درگیر با موضوع اینترنت در دولت آقای روحانی پرداخت .این
پژوهش به نحوهی افزایش بودجه در بخشهای گوناگون ،روش
هزینه کردن بودجه و چشم انداز فضای مجازی در ایران
پرداخته است .نوشتار پیش رو ترجمهای کوتاه از این گزارش
است.
پیروزی بزرگ حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۰۱۰۵ایران و پایان  ۸سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد،
رئیس جمهور نزدیک به جناح اصولگرا ،بار دیگر اصالح طلبان
را به هرم قدرت نظام جمهوری اسالمی نزدیک ساخت .به باور
بسیاری از کارشناسان پدیده های سیاسی و اجتماعی ،جناح
اصالح طلب نظام جمهوری اسالمی از نگاهی بازتر نسبت به
موضوعات روز و منشی لیبرال برخوردار است .پس از پیروزی
آقای حسن روحانی ،رسانههای گروهی بسیاری به مانند بی بی
سی ،تلگراف ،گاردین و الجزیره آمریکا از نگاه آزادتر تیم
انتخاباتی روحانی سخن گفتند.
یکی از موضوعات روزمرهی مردم ایران و سایر
کشورهای جهان ،مقولهی کاربرد اینترنت است.
برپایهی برآوردهای آماری بیش از  ۷۱درصد مردم
ایران به اینترنت دسترسی دارند؛ گرچه به اعتقاد
بسیاری کیفیت اینترنت موجود به هیچ عنوان
دلخواه مشتریان نیست .با وجود کیفیت نامناسب
اینترنت ،مشتریان ایرانی هزینهی زیادی را برای
این کاالی مجازی میپردازند .و البته سانسور!
آقای روحانی در نخستین مصاحبهی تلویزیونی
خود در زمان پیش از انتخابات ،با تاختن به صدا و
سیمای دولتی ،این نهاد را به سانسور و دروغگویی
متهم ساخت .روحانی با انتقاد از سانسور گستردهی
شبکه ی اینترنت گفت این نوع فیلترینگ دسترسی مردم و
جوانان را به سایت های غیراخالقی کم نکرده است .به گفتهی
روحانی سانسور تنها باعث ایجاد شکاف میان مردم و نظام شده

اندیشه

تحلیلی از فضای مجازی کشور و چشم انداز آینده
ساموئل بختیاری
فعال مدنی
است.
اما  ۰۸ماه پس از پیروزی آقای روحانی و ناخرسندی وی از
وضعیت اینترنت داخلی ،تغییر چشمگیری در فضای مجازی دیده
نمیشود.
در ژانویه  ،۰۱۰۰قوانین پیچیدهای از سوی قانونگذارن ایران جهت
کنترل بیشتر کافی نتها وضع شد ،در ماه مارچ همان سال رهبر
جمهوری اسالمی ،فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را
صادر کرد .این شورا ،نهادی بسیار تواناست که توانایی اعمال
هرگونه نظری بر فضای اینترنت را دارد .شبکه ملی اطالعات
(شما) یا همان اینترنت ملی نیز ،در همین سال پا به عرصه
گذاشت ،ورود این شبکه باعث نگرانی بسیاری از فعاالن عرصهی
اینترنت شد؛ نگرانی از قطع ارتباط یا دستکم کنترل هرچه بیشتر
ارتباط با شبکهی جهانی اینترنت.

در ماه های آغازین سال  ۰۱۰۱تا انتخابات ریاست جمهوری،
سرعت اینترنت ،بسیاری از کاربران ایرانی را خشمگین ساخته بود.
البته سرعت پایین اینترنت و ارتباط آن با انتخابات ریاست
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جمهوری برای کاربران ایرانی ،پدیدهای بیگانه نبود .پس از
پیروزی آقای روحانی ،شخص رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه
در استفاده از شبکه های اجتماعی بسیار فعال بودند .توییتر و
فیسبوک با وجود ممنوعیت در ایران از سوی رئیس جمهور و وزیر
خارجهی وی؛ بارها مورد استفاده قرار گرفته است .حساب توییتری
حسن روحانی بیش از  ۱۱۱هزار کاربر را به خود جذب کرده است.
البته آقای روحانی برای در امان ماندن از شر رقبا و انتقادهای
ایشان ،مدیریت آکانت توییتری خود را به عهده طرفداران خویش
گذاشته و به نوعی خود را مبراء از حضور در این شبکهی اجتماعی
دانسته است .اما محمدجواد ظریف ،با داشتن آکانت توییتری که
یک ”تیک آبی“ را یدک میکشد ،مطالب مندرج در آکانت خود را
به صورت رسمی تایید میکند.
استفادهی مقامات دولت روحانی از شبکههای اجتماعی غربی در
حالی صورت می گیرد که دولت پیشین از فیلترینگ این شبکهها

ایرانی از سوی این شبکه های اجتماعی غربی در اختیار رژیم
صهیونیستی (توصیف مقامات جمهوری اسالمی از کشور
اسرائیل) قرار میگیرد .در حالیکه آقای واعظی وزیر ارتباطات و
فناوری دولت روحانی نظر دیگری داشت.
موسسه اسمال مدیا ،با بررسی بودجهی وزارات ارتباطات دولت
آقای روحانی به برآوردهای جالبی رسیده است .در واقع با وجود
تالش دولت جهت هزینه کردن بودجهی وزارتخانه در جهت
هزینههای روشن و معمول ،بخش عمدهای از بودجه صرف امور
دیگر شده است.
به گفتهی اسمال مدیا ،بودجههای غیرمعمول )(PMBدر حالی
با افزایش چند ده برابری همراه بوده ،که بودجه معمول
)(PENوزارت ارتباطات و فناوری با کاهش  ۰۰درصدی مواجه
بوده است .شخص رئیس جمهور و وزیر بارها در سخنان خود بر
روشن بودن روند هزینهها تاکید داشتهاند؛ اما پرواضح است که

عکس از خبرگزاری فرانسه
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افزایش بودجه ) ،(PMBآن هم به صورت گسترده ،نشان از
عالقه ی تصویب کنندگان بودجه به هزینه کردن در سایه دارد.
بخش بزرگی از بودجه ) (PMBصرف اموری چون امنیت

11

12

اندیشه

سایبری و گسترش شبکه ملی اطالعات (شما) شده است.
امنیت سایبری یکی از دغدغههای حکومت ایران قلمداد میشود.
بارها سران بلند پایهی حکومت ،نسبت به حمالت سایبری که
متوجه تاسیسات اتمی و صنعتی ایران است هشدار دادهاند .نگرانی
مسئوالن با بدبینی شدید همراه است؛ بدبینی نسبت به کشورهای
غربی .به اعتقاد برخی از مسئوالن حکومتی ،غربیها و در راس
آنها ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل ،همواره در پی ضربه زدن به
منافع و امکانات جمهوری اسالمی هستند .برخی حمالت سایبری
نظیر استانکس نت و فالیم نیز این اندیشه را در نزد سران
حکومت برجستهتر ساخت .زیرساختهای اتمی و صنعتی ایران در
سالهای گذشته هدف حمالت سایبری بوده است .خواستگاه این
حمالت سایبری هیچ گاه به صورت رسمی آشکار نگردید ،اما
انگشت اتهام به سوی غرب بود.
با وجود وعده های آقای روحانی و عالقهی تیم وی به آزادی
بیش تر در زمینهی فضای مجازی ،به نظر میرسد اهرم های
نیرومندتری بر فضای مجازی ایران حکمرانی میکنند و مشخص
نیست نگاه متفاوت مسئوالن جمهوری اسالمی پیرامون اینترنت و
فضای مجازی چه سرنوشتی را برای اینترنت ،فضای مجازی و
شبکه های اجتماعی رقم خواهد زد ،اما بدون تردید در سالهای
پیشِ رو ،مخالفت های بیش تری با فیلتر کردن شبکه های
اجتماعی وجود خواهد داشت .به گفتهی علی جنتی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،هم اکنون بیش از  9/4میلیون کاربر شبکهی
وایبر درون کشور وجود دارد .با وجود قاطعیت برخی از سران
دستگاه قضائی و شورای عالی نظارت بر فضای مجازی مبنی بر
مسدود ساختن دسترسی به اپلیکیشنهای محبوبی مانند وایبر ،به
نظر میرسد هرگونه تالش مضاعف برای اعمال مسدودسازی،
ضربهی بزرگی به برنامه های آتی انتخاباتی تیم روحانی است .از
دیدگاه سیاسی ،روحانی مسدود سازی این اپلیکیشنها را صالح
نمیداند .با توجه به وعده های پیشین انتخاباتی آقای روحانی
نگرانی های وی و دولتش در این زمینه بی دلیل نیست .از سوی
دیگر افزایش رو به رشد استفاده از تلفن های همراه هوشمند
) ،(Smartphoneهواداران مسدودسازی شبکههای اجتماعی
مجازی را به سوی کوشش بیش تر برای اعمال سانسور در این
عرصه سوق داده است و بدون تردید موضوع تلفنهای همراه
هوشمند عرصهی جدال هواداران و مخالفین سانسور شبکهی

مجازی در ایران خواهد بود .برخی از مسئوالن دولتی مسدود
کردن دسترسی کاربران به فضای برخی شبکههای مجازی را
ناممکن میدانند ،بلکه پیشنهاد نظارت بر آن را میدهند .البته
به نظر میرسد پیشنهاد دولتیها ،بیشتر جهت خشنودی آن
دسته از مخالفان آزادی بیشتر در فضای مجازی بیان شده
است.
تالش محافظه کاران برای تسلط بیش تر بر اینترنت را نیز
نباید از نظر دور داشت .راه اندازی موتور جستجوگر ”یوز“ به
عنوان بخش پایانی فاز  ۰پروژهی ”شما“ ،این نگرانی را در
میان کاربران ایرانی برانگیخته است که دسترسی کاربران به
اینترنت جهانی مسدود شود .این نگرانی چندان بیراه نیست،
اما باید در نظر داشت که امکانات تکنیکی ایران کماکان
اجازهی چنین کاری را نمیدهد .وعده های حمایت مالی از
شرکتهای فنی داخلی نیز چندان اثرگذار نبوده است .با وجود
رشد فعالیت شرکت های داخلی در زمینهی فضای مجازی،
کماکان شرکتهای به نام ایرانی از سرورهایی در خارج کشور
استفاده می کنند؛ مانند ” بالگفا“  ،سرویس وبالگ محبوب
ایرانی ها .بالگفا در حال حاضر از سرورهای کانادایی جهت
ارائهی خدمات به مشتریانش بهره میبرد.
در سال های آینده بی تردید کاربران ایرانی از وی.پی.ان
)(VPNبه صورت گسترده تری استفاده خواهند کرد .البته
امنیت وی.پی.ان های ارائه شده در بازار امروز ایران بسیار
پرسش برانگیز است .استفادهی گستردهی وی.پی.ان در میان
ایرانیان ،حکایت از نگرانی بیش تر آنان در دسترسی به
اینترنت است تا امنیت فضای مجازی .نریمان غریب،
کارشناس فضای مجازی با بررسی وی.پی.ان های مورد
استفاده از سوی کاربران ایرانی به این نتیجه رسیده است که
بیشتر کاریران خواهان وی.پی.انهایی هستند که به راحتی
بتوان با آنها کار کرد .به گفتهی غریب ،فقر دانش اینترنتی
کاربران ایرانی ،شانس استفاده از وی.پی.انهای امن را از آنان
میگیرد.
اما این پیشبینی ها را باید به پس از راه اندازی کامل شبکه
ملی اطالعات (شما) موکول کرد .پس از راه اندازی کامل این
پروژه ،می توان با قاطعیت وضعیت فضای مجازی ایران را
تحلیل کرد.
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بحران خلیج گرگان کمتر از ارومیه نیست
دانیال بابایانی
فعال ترکمن

خلیج گرگان ،به عنوان بزرگترین خلیج دریای خزر ،در مرزهای
سیاسی از جنبهی استراتژیکی برخوردار است و همین امر باعث
شد روسها به ویژه در دوران قاجار ،عالقه و تمایل خاصی به آن
داشته باشند.
عمق زیاد آب و پهلو گرفتن کشتیهای تجاری و مسافربری در
آن ،چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر زیست محیطی ،موقعیت
خاصی را برای این خلیج فراهم کرده است .در سال  ۰۱۵۷خلیج
گرگان و تاالبهای اطرافش به عنوان نخستین مجموعهی تاالب
بینالمللی جهان در فهرست تاالبهای کنوانسیون رامسر به ثبت
رسید و از آن پس نه تنها خود خلیج ،بلکه نواحی اطراف آن شامل
جزیرهی آشوراده(پناهگاه حیات وحش) و یا تاالب بینالمللی
گمیش تپه به یک مجموعهی ارزشمند زیست محیطی تبدیل
شدند.
خلیج گرگان نه تنها به لحاظ اقتصادی ،تجاری و زیست محیطی،
بلکه به دلیل آرام بودن آن در سواحل گلستان ،مناسب ترین
تفریحگاه دریایی بوده است .تاالب میانکاله واقع در خلیج گرگان
نیز یکی از بزرگ ترین مخازن آب شیرین متصل به دریای خزر
است و به دلیل شکل خاص جغرافیایی و اکوسیستم خاصی که
دارد محل زادآوری بسیاری از گونه های استخوانی و غضروفی
دریای خزر است .قطع ارتباط خلیج گرگان با دریای خزر ،کاهش
جدی ورودی آب از تمام رودخانههای منتهی به تاالب ،توسعهی
روزافزون شالیزارها در منطقهی ترکمن صحرا ،افزایش استفاده از
سموم و کودهای شیمیایی مملو از فلزات سنگین و مواد شمیایی و
ورود انواع فاضالب تصفیه نشده به خلیج گرگان ،حیات تاالب
میانکاله را با تهدید مواجه کرده است؛ به طوریکه فعاالن محیط
زیست می گویند یک پنجم حجم تاالب در  ۰۱سال گذشته
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پس روی و کاهش شدید عمق آب هستیم و این موضوع به
مهمترین چالش و مشکل این خلیج تبدیلشده است .مشکلی که
نه تنها کارشناسان و مسئوالن بلکه ساحلنشینان ترکمن و
گردشگران را نگران کرده است.
مسعود باقرزاده کریمی ،معاون امور تاالب ها در سازمان محیط
زیست در گفتگو با خبرگزاری مهر دربارهی خلیج گرگان میگوید:
”بررسیهای عمق سنجی در این زمینه انجام دادیم .ارتفاع کف
بستر تاالب از کف دریا باالتر است و وقتی آب دریا پایین میرود،
طبیعتاً آب کمتری به تاالب میرود .تپههایی که در دهانهی خلیج
قرار دارند به طور طبیعی موانعی بین تاالب و دریا بودهاند .اگر ما
به بهانهی اینکه می خواهیم آب دریا به تاالب بیاید ،دهانهی
خلیج را الیروبی کنیم و آن تپه ها را برداریم ،نتیجه برعکس
میشود و آب تاالب به سمت دریا میرود و خلیج به طور کامل
خشک میشود“.
وی تاکید میکند” :این تپهها از قبل به طور طبیعی بوده است اما
تراز آب باالتر بوده و ما آن ها را زیر آب نمیدیدیم .سرعت
رسوب گذاری که ناگهان زیاد نشده تا به طور ناگهان این تپهها را
ایجاد کند و دهانه را ببندد ،این رسوبگذاری طی صدها هزار سال
انجام میگیرد و همین باعث شده ترکیب آب تاالب به شکلی که
اکنون هست برسد“.
معاون امور تاالبهای سازمان محیطزیست تصریح میکند” :حتی
در حالت خوشبینانه و با فرض این که اصالً آب دریا هم با حذف
تپه ها به خلیج بیاید ما دنبال این نیستیم ،زیرا ترکیب آب آنجا
باید دو سوم آب شور دریا و یک سوم آب شیرین رودخانهها باشد.
تنها با این ترکیب است که آن جا کارکردهای زیستی خودش را
دارد .بنابراین مشکل اصلی ما نه از دریا بلکه در باالدست است که
در همهی رودخانهها مانع ایجاد شده است ،آب را منحرف کردهاند
و به تاالب نمیآید و توسعهی کشاورزی و استفادههای دیگر،
عمالً سهم تاالب را گرفته است“.
موضوع بحران خلیج گرگان یکی از موضوعات مطروحه از سوی
فعاالن محیط زیست و فعاالن اجتماعی استان گلستان بوده است.
این فعالیت ها باعث شد تا سال گذشته آیت اهلل نورمفیدی،
نمایندهی ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعهی گرگان در
خصوص بی توجهی به موضوع و تبعات بحران آمیز ملی و
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منطقهای ناشی از آن ،صراحتاً در نماز جمعه به مسئوالن کشوری
و استانی تذکر دهند.
پیرو این موضوع ،در سفر آقای نوبخت ،معاون ریاست جمهوری
هم برای الیروبی کانالهای ورودی خلیج اعتبار در نظر گرفته شد
که از تخصیص و یا سایر پیگیری ها به دلیل عدم اطالع رسانی
مناسب استانداری گلستان ،بی اطالع هستیم.
متاسفانه مسئولین استان
مازندران که اکثراً شرق
استانی هستند در رقابت با
بندرترکمن که صد سال
پیش با کارشناسی هلندیها
در عمیق ترین ساحل خزر
احداث شده بود ،در  ۰۱سال
اخیر در ساحل کم عمق
غرب خلیج گرگان ،بندر
امیراباد را در کنار آشوراده و
تاالب میانکاله تاسیس
کردند .جریان خزر از غرب
شروع شده و در شرق تمام
می شود و در انتهای جریان
رسوب گذاری کل آب خزر
در شرق خزر است.
برای حفظ عمق بندر
امیراباد کشتی الیروب کف
بندر را میکند و رسوبات کنده شده بندر امیراباد در روز بعد توسط
جریان پر میشود .کشتی الیروب رسوبات کنده شدهی امیراباد را
در جلوی خلیج گرگان تخلیه میکند و رسوبات ،روزانه وارد خلیج
گرگان شده و ته نشین میشود.
اراز دردی چوگان ،یکی از صیادان و قایقرانهای قدیمی ترکمن
نیز با ذکر خاطراتی از دوران پرآبی خلیج گرگان و نقش موثر آن
در بهبود اقتصاد منطقه ترکمن صحرا در گفتگو با ایرنا میگوید:
”در سالهای میانی دههی  ،64آب خلیج گرگان به حدی باال
آمده بود که شدت آن حتی ماهیگیری و پهن کردن تور را با
مشکل مواجه میکرد و در آن زمان از خلیج گرگان فیل ماهی و
ازون برون صید میشد ،ولی با پسروی آب در سالهای اخیر دیگر

صید کپور و کفال هم دشوار است“.
این صیاد قدیمی خلیج گرگان ادامه داد” :اینک اگر قایق را بدون
کندن کانال های دستی روانهی خلیج گرگان کنیم ،پرهی
قایقهای موتوری گرفتار لجن و رسوبهای کنارهی دریا شده و
آسیب جدی به این وسایل وارد میشود .به علت پایین رفتن تراز
آب خزر ،رابطهی این خلیج با بدنه اصلی دریا قطع شده که تداوم
آن برای حیات خلیج
گرگان نگران کننده
است“.
از سوی دیگر پسروی
آب دریا در استان
گ ل س تان که کم
شیبترین ساحل خزر
است تا جایی پیش
رفته که صدها هکتار
از سطح دریا خشک
شده و جای آن را
ص حرا یی از گ یاه
خارشتر گرفته است.
متاسفانه هم مسئولین
استانی و هم کشوری،
نسبت به خلیج گرگان
سکوت اختیار کردند.
نابودی خلیج گرگان و
آشوراده و تاالب میانکاله یک فاجعهی زیست محیطی است ،در
صورتی که می توان قبل از خشکی کامل برای نجات آن وارد
عمل شد .با توجه به اینکه زمینهای اطراف دریا شور و لم یزرع
است ،شغل بیش تر روستانشینان بومی ترکمن ماهیگیری است.
قبل از آنکه فاجعهای همچون دریاچهی ارومیه تکرار شود ،باید از
خشک شدن این خلیج جلوگیری شود تا حداقل به چرخهی اقتصاد
ترکمن های بومی ساکن خلیج گرگان صدمه نزد و گردشگران
داخلی و خارجی خود را از دیدن مناطق بی نظیری همچون خلیج
گرگان و جزیرهی آشوراده محروم نکنند.
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نگاهی به فعالیتهای سایبری ایران؛ در گفتگو با کالین اندرسون
ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا“.
آقای اندرسون مدافع و مروج آزادی بیان در فضای سایبری و
حامی ایدهی پاسخگو کردن ناقضین حقوق بشر است.
گفتگو از کیوان رفیعی

اجازه بدهید برای سوال اول اشاره کنم به اینکه اخیراً

در شمار برنامه های توسعه پنج ساله در ایران ،همواره توجه به
فضای سایبری به عنوان یکی از ابزارهای پدافند غیرعامل در کنار
اهمیت اطالع رسانی و سازماندهی که دارد ،مورد توجه سیاستگذاران
کشور قرار گرفته است؛ امکانی که با نگاه بدبینانهی مسئولین ،به
فضای پرتنشی بین شهروندان و دستگاه های امنیتی تبدیل شده
است .در چنین فضایی مسئلهی ” امنیت“ کاربران اهمیت پیدا
میکند.
با توجه به افزایش فعالیت نیروهای سایبری تحت الحمایه حکومت
ایران ،به خصوص هدف گرفتن فعاالن سیاسی و کنشگران جامعهی
مدنی ،به سراغ ” کالین اندرسون“ )(Collin Anderson
رفتهایم.
کالین اندرسون را باید یکی از شناختهشده ترین متخصصان امنیت
سایبری به ویژه در حوزهی ایران دانست .آقای اندرسون متخصص
برجسته ی امنیت با تمرکز بر کنترل اینترنت و محدودیت در
ارتباطات است که به عنوان یک محقق مستقل به طور گسترده در
مورد منافع عمومی با تعداد زیادی از مراکز آکادمیک همکاری داشته
است .او در حال حاضر در پایتخت آمریکا زندگی میکند.
کالین اندرسون سابقهای طوالنی در نظارت بر فروش بین المللی
تجهیزات نظارتی ،شناسایی نقض کنندگان صادرات و تحریمها در
زمینهی ابزارهای شنود و نفوذ ،حمالت سایبری دولتها ،تحقیق در
خصوص روش های نوین ارتباطی برای دور زدن فیلترینگ دارد.
هم چنین از جمله متخصصان در خصوص پروژهی ایران برای
ساخت ”اینترنت ملی“ و قطع ارتباط از شبکهی جهانی است .کالین
مقاالت متعدد آکادمیک در حوزهی اینترنت ایران دارد؛ از جمله:
”اسناد فیلتر شده :سانسور ویکیپدیا در ایران (” ،“)۰۱۰۱تضعیف
اینترنت :تشخیص گلوگاه به عنوان مکانیسم سانسور در ایران (
شماره 66
” ،“)۰۱۰۱اینترنت پنهان ایران :تخصیصهای خصوصی در شبکهی
آبان
 1395ملی ( “)۰۱۰۰و ” پروژه سانسور ویکی پدیا با همکاری مدرسهی

شما تعدادی مقاله در مورد فعالیتهای سایبری حکومت
ایران یا نیروهای تحت الحمایه آن منتشر کردهاید .آیا این توجه

بیشتر به این خاطر است که معتقدید این نوع فعالیتها افزایش
داشته است؟ اگر پاسخ شما مثبت است ،ممکن است توضیح
بیشتری دهید؟
از زمان آغاز اعتراضات به نتایج دورهی دهم ریاست جمهوری
ایران در ژوئن  2444که مسئلهی تقلب مطرح بود ،گروههای
سایبری ایرانی (وابسته یا تحت الحمایه دستگاههای امنیتی
حکومت ایران) به شکل کمپینهای جاسوسی علیه اهداف داخل
ایران و جامعهی ایرانیان خارج کشور ،فعالیت خود را شکل دادند.
این حمالت با استفاده از بدافزارها و فیشینگ انجام شده است .در
مراحل اولیهی فعالیتها ،حمالت این گروهها پیچیده نبود،
بنابراین ما یک فرآیند یادگیری در طول زمان را شاهد هستیم.
اگرچه این گروهها پیشرفتهترین در جهان نیستند ،اما همیشه
پرتکاپو بوده و ترفندهای جدیدی را یاد گرفته و به کار بردهاند.
این تکامل در رفتار و حرفهای شدن در گذر زمان ،به نظر من
جالبترین تغییر بوده است.

با این حال به جای افزایش چشمگیر حجم فعالیتها بر روی یک
هدف مشخص ،به نظر میآید این گروهها در پاسخ به نیازها و
شرایط سیاسی کشور و منطقه ،برای مدت محدودی بر روی
اهدافی تمرکز میکنند و کمی بعد این اهداف را رها میکنند و به
سمت اهداف جدید در چارچوب پاسخ دادن به نیازهای جدید
حرکت میکنند .به طور مثال شاید ما بیش از چند ماه شاهد
حمالت سایبری علیه فعاالن نباشیم ،چرا که اکنون توجهات به
سوی جنگ سایبری با عربستان و داعش و دیگران چرخیده است.
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است .مثالً شاید این گروهها یک ماه اعضای جامعهی بهایی را

آنان اجرای تکنیکهای پیشرفته (مثل کدهای مخرب)

هدف قرار دهند و ماه بعد تمرکز خود را تغییر داده و به

نمیخواهد .تکنیک به کار گرفته شده در حملههایی که ما مانیتور

سازمانهای مدافع حقوق کردها معطوف کنند.

و مستند کردیم به طور عمده همراه با ”مهندسی اجتماعی“ است؛

اجازه بدهید برای روشن شدن موضوع مثالی بزنم :برخی از

به این شکل که قربانی را متقاعد میکنند تا بدافزاری را اجرا نماید

فعالترین دورههای فعالیت این گروهها در محدودهی زمانی

یا رمز عبورش را به واسطهی صفحات جعلی در اختیار آنان

انتخابات ریاست جمهوری و همینطور در طول انتخابات پیشین

بگذارد.

مجلس بود که چندین گروه

اغلب میبینیم این گروههای

[هکری] فعالین سیاسی و حتی

هکری ،اکانت یک فرد فعال در

اشخاص وابسته به اردوگاه

یک گروه را هک میکنند و یا

سیاسی کاندیداهای اصالحطلب

یکی از اعضای این شبکه را

را ،هدف قرار دادند .بر اساس

دستگیر

سپس

این تجربیات گذشته ،اکنون

خودشان را اصطالحاً جای او جا

میتوانیم انتظار داشته باشیم که

میزنند و شبکهشان را هدف

فعالیتهای آنها با نزدیک

قرار میدهند .آنها خودشان را

شدن به انتخابات ریاست

به عنوان یک آشنا جلوه

جمهوری پیشرو و تغییر شرایط

میدهند تا بتوانند برای دهها

سیاسی کشور ،مجدد به سوی

نفر در آن حلقه پیامهایی تحت

اهداف داخلی افزایش یابد.

عنوان ”مدارک امن“ یا عکس

میکنند،

با توجه به اینکه شما

بفرستند ،در واقع این پیامها

سایبری

حاوی بدافزار یا صفحهی

نیروهای وابسته به حکومت

الگین جعلی مانند الگین جعلی

ایران را مانیتور کردهاید به نظر

گوگل هستند .در موارد دیگر ،با

شما متداولترین روشها و

اپلیکیشنهای پیامرسان هنگ

تحرکات

تاکتیکهایی که نیروهای سایبری علیه فعالین مدنی ایرانی

اوت یا تلگرام شروع به گفتگو میکنند و به شخص مقابل

استفاده میکنند ،کدامیک هستند؟

میگویند ”کد گفتگو“ را میفرستند و آنها هم بایستی با تکرار

فعالین مدنی را بایستی ”اهداف آسان“ نامید ،بدین معنی که این

فرستادن آن کد مطمئن شوند گفتگو امن است .این ”کد گفتگو“

قشر آموزشهای پیشرفته برای حفظ امنیت [در فضای سایبر و

در واقع کدی است که از طرف گوگل یا تلگرام برای تغییر

ارتباطات] نداشته یا ابزار مورد نیاز برای حفظ امنیت خود در برابر

رمزعبور یا وارد شدن به یک اپلیکیشن فرستاده شده است و به

یک دشمن با انگیزه را ندارند .به این معنی که نیروهای سایبری

واسطهی آن فرد هکر میتواند کنترل اکانت قربانی را در اختیار

تحت الحمایه حکومت ایران ،تمایل دارند مهم ترین اهداف خود را

بگیرد.
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بنابراین فعالیتها ثابت و مستمر است اما اهداف در حال تغییر

از بین ساده ترین آنها انتخاب کنند؛ اهدافی که به چالش کشیدن

شماره 66
آبان
1395

گفتگو

جدیدترین روش -که احتماالً خطرناکترین این نوع تاکنون است

چه کسی این سرویسها را اداره میکند و این افراد چقدر قابل

 ،-مسئلهی همکاری شرکتهای اپراتور مخابرات مثل ایرانسل با

اعتماد هستند؟ میدانیم افرادی که اقدام به فروش این

نهادهای امنیتی است که برای ادامهی فعالیت در ایران ناچارند به

وی.پی.انها میکنند ،فروشندههای بازاری هستند و الزاماً طراح یا

آن تن دهند .این موضوع مشکل ساز است .چون بسیاری از

ادمینهای تکنیکی وی.پی.انها ،فرد فروشنده نیست؛ بلکه گروه

خدمات اینترنتی مثل اکانت تلگرام ،ریکاوری گوگل و غیره به

ناشناس دیگری است .حتماً هم نباید این موضوع در مورد ارتباط

شماره تلفن افراد لینک میشود .بنابراین ،در عمل نهاد امنیتی

آنها با حکومت باشد ،بلکه حتی حریم خصوصی و محرمانگی

میتواند به شرکت اپراتور موبایل یک شخص مراجعه کند و آن

اطالعات مالی و مکالمات شخصی نیز مهم است.

کد امنیتی را به دست آورد .با این اقدام میتوانند به راحتی بدون

تقریباً به همین دلیل ،یعنی فقدان دسترسی به اپلیکیشنها (غیر از

همکاری شرکت سازندهی اپلیکیشن و یا فریب کاربر ،وارد

سایت کافه بازار) است که ایران دارای باالترین شاخص بدافزارها
در موبایل است .محدودیت دانلود ”تایید

اکانتها شوند .ما تا به حال چندین
مورد این چنینی را مستند کردهایم.
در کنار موضوع دانش
عمومی

کاربران

در

خصوص امنیت که به آن اشاره
کردید به نظر شما با توجه به اینکه
به دلیل تحریمها ،مردم ایران از

دسترسی به بسیاری نرمافزارها و
خدمات اینترنتی از جمله آنتی
ویروسهای معتبر محروم بودهاند،

جدیدترین روش -که احتماالً خطرناکترین این نوع
تاکنون است ،-مسئلهی همکاری شرکتهای اپراتور
مخابرات مثل ایرانسل با نهادهای امنیتی است که برای
ادامهی فعالیت در ایران ناچارند به آن تن دهند .این
موضوع مشکل ساز است .چون بسیاری از
خدمات اینترنتی مثل اکانت تلگرام ،ریکاوری گوگل و
غیره به شماره تلفن افراد لینک میشود .بنابراین ،در
عمل نهاد امنیتی میتواند به شرکت اپراتور موبایل یک
شخص مراجعه کند و آن کد امنیتی را به دست آورد.

کنندهی گوگل“ (اپلیکیشنی برای اثبات
مالکیت واقعی) که به تازگی پایان یافت،
مثال دیگری است .این ابزار ،اکانتها را از
حمالت فیشینگ محافظت میکند که به
دلیل پایبندی گوگل به تحریمها محدود
شده بود.

در کنار این موارد ،عدم دسترسی به
مجوزها و بهروزرسانی نرمافزارها نیز باعث
شده تا آنان در دستگاه کاربر ایرانی در
مقابل سادهترین کدهای مخرب هم آسیب

فکر میکنید این موضوع بر تضعیف
امنیت کاربران ایرانی تاثیر گذار بوده است؟

پذیر شوند با این همه محدودیتهایی که اشاره شد کاربر ایرانی را

مطمئناً همینطور است .این موضوع ،هستهی اصلی بحث ما با

ناچار میکند اپلیکیشنهای آلوده به بدافزار را نصب کند.

دولت امریکا بود؛ وقتیکه از آنها میخواستیم ”مجوز

به صورت مختصر محدودیت در دسترسی به نرمافزارها و استفاده

عمومی“برای معافیت فناوری اطالعات از تحریمها را صادر کنند.

از خدمات شرکت ارائه دهنده به دلیل تحریمها ،شهروندان را در

اجازه بدهید برای این موضوع مثالی بزنم :شاید سادهترین مثال،

برابر جاسوسی سیاسی حکومت و همینطور دستبرد سارقان

وی.پی.انهای محلی باشد؛ در نظر بگیرید در خالء حضور خدمات

تجاری و گروههای خالفکار ،آسیبپذیر میکند.

دهندگان معتبر و شناخته شده ،اکنون در داخل کشور یک بازار

آیا میتوانید به مخاطبان خط صلح بگویید کدامیک از

پررونق از ابزارهای دورزدن فیلترها وجود دارد ،به طور علنی

شرکتهای خارجی در زمینهی آموزش ،فروش و یا

فروخته میشود و با شماره حساب بانکهای داخلی کشور کار

فراهم نمودن تجهیزات هک و جاسوسی با حکومت ایران

میکند .مشکل اینجاست که این ارائه دهندگان وی.پی.انها،

همکاری میکنند؟
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به نظر من پشتیبانی کنترل اطالعات ایران در سالهای اخیر از

حمایت خارجی به حمایت در داخل با ابزارهای بومی تغییر کرده
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هک فعال و
تجربه
است،
ایرانیان
عالقمند به
امنیت
کامپیوتر
میتوانند در
فورومها و
گروههای
اینترنتی دور
عکس از پایا

هم

جمع

است .الزم است به یاد بیاوریم که امریکا ،تحریمهای اضافی در

شوند و به عنوان یک سرگرمی مخرب به بحث و تبادل نظر در

این بخش در مورد فراهم آوردن چنین تجهیزاتی برای ایران (و

رابطه با هک وب سایتها بپردازند و حتماً میدانید که مرز بین

همچنین سوریه) را ،تصویب کرده است .این بدین معنی است که

سرگرمی و تخریب بسیار باریک است! این قبیل فعالیتها حتی

اگر فروشندهای با حکومت ایران در این رابطه همکاری کند و این

نیازمند تجهیزات پیشرفته نیستند .ما مواردی را دیدهایم که

همکاری افشا شود ،آن خدمات دهنده از بازار
امریکا و حتی بازار جهانی حذف خواهد شد .به
نظر میرسد به مدت چندسال شرکتهای چینی
برخی از تجهیزات رهگیری ترافیک شبکه و
تماسهای تلفنی را برای حکومت ایران فراهم
میکردند .اما به نظر من این روند بر اساس
تخصص فناوری و انزوای ایران با توجه به
مسائل حقوق بشری ،به طور فزاینده به سمت
شرکتهای ایرانی و تولیدات بومی پیش رفته

ایران زمان زیادی است که در
زمینهی هک فعال و دارای تجربه
است ،ایرانیان عالقمند به امنیت
کامپیوتر میتوانند در فورومها و
گروههای اینترنتی دور هم جمع شوند
و به عنوان یک سرگرمی مخرب به
بحث و تبادل نظر در رابطه با هک
وب سایتها بپردازند و حتماً میدانید
که مرز بین سرگرمی و تخریب بسیار
باریک است!

است.
فارغ از فناوری و سخت افزارها که اشاره کردم ،وقتی در مورد

گروههای هکری از نرمافزارهای تجاری در
دسترس برای جاسوسی از قربانیان استفاده
کردهاند که موضوعی هشدار دهنده و
تهدیدآمیز است.
در هک قبل از اینکه فناوری خارجی نیاز
باشد صرف وقت برای تمرکز بر اهداف الزم
است ،درست برای همین است که شما هر
قشری را-از افراد مذهبی تا زنان و افرادی که
به مواد مخدر اعتیاد دارند یا قانون شکن
هستند ،-عضو و فعال در این کمپینها

میبینید.

هک صحبت میکنیم سادهتر میتوان گفت که در هک عمدتاً از

نظر شما در مورد پروژهی اینترنت ملی در ایران

منابع دانش بومی استفاده میشود .ایران زمان زیادی است که در

چیست؟ مقامات ایران از شروع فاز اول آن خبر دادهاند.
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اخیراً مقالهای نوشتم در این باب که اینترنت ملی چگونه میتواند

اینترنت سالمی در جاهای دیگر باشد اما نه در
ایران.
اینترنت ملی در ایران در واقع نیازمند این است
که شرکتهای مخابراتی و حکومت ،عملکرد و
زیرساختهای قابل اطمینان شبکه در داخل
کشور را توسعه دهند .این یک پیشرفت مثبت
است ،چراکه اینترنت ایران بسیار بیثبات و
کند است .اما در ایران مشکلی که وجود دارد
درست مانند مشکل شرکتهای فعلی ارائه

اعمال شده نسبت به سه سال پیش و زمان احمدینژاد کمتر شده

هدف اینترنت این است که
تمرکززدایی کرده و به اتصال
بیشتر کمک کند ،اما اینترنت در
ایران برخالف این اصل در حرکت
است .اگر نظام فیلترینگ شکست
بخورد دوحالت پیش میآید؛ یا
دسترسی کاربران به هرجایی ممکن
میشود و یا کل اینترنت کشور را
با خود به قهقرا میبرد.

است .تحوالت آیندهای که من میتوانم پیشبینی
کنم ،بیشتر بر اساس ساختار نظام سانسور است که
در دو بُعد مختلف ،رویخواهد داد.
اول ،جایی که فیلترینگ اعمال میشود :در حال
حاضر بیشتر حجم فیلترینگ در درگاه ورودی
بینالمللی توسط شرکتهای زیرساخت ارتباطات
دولتی انجام میشود .این متمرکزسازی مشکل ساز
است .چرا که میتواند زمینهی شکست باشد .هدف
اینترنت این است که تمرکززدایی کرده و به اتصال

دهندهی خدمات موبایل است و آن درخواست همکاری

بیشتر کمک کند ،اما اینترنت در ایران برخالف این اصل در

دستگاههای امنیتی به آن شرکت هاست.

حرکت است .اگر نظام فیلترینگ شکست بخورد دوحالت پیش

اینترنت ملی هم مثل آپارات (سایت به اشتراکگذاری ویدئو در

میآید؛ یا دسترسی کاربران به هرجایی ممکن میشود و یا کل

داخل ایران) است .برخالف یوتیوب ،که فیلتر است ،آپارات به

اینترنت کشور را با خود به قهقرا میبرد.

راحتی در دسترس بوده و توانایی پخش فیلمهای با کیفیت برای

در واقع هیچوقت قرار نبوده اینترنت به این شکل باشد ،پیش از

کاربران را دارد .در قسمت کاربری نیز محتوای فارسی بیشتری

این متمرکز سازی فیلترینگ ،آی.اس.پیها موظف بودهاند

دارد و مخصوص مخاطبان داخلی طراحی شده است .مشکل

فیلترینگ را اعمال کنند .به نظر میرسد با روشن شدن ابعاد

زمانی به وجود میآید که مثالً گروه غیر دولتی ”دیدهبان مجلس“

تهدیدی که به آن اشاره شد ،اعمال فیلترینگ اکنون درحال

ویدئویی پست کند که حکومت را به چالش بگیرد ،مطئمناً اگر

بازگشت به سمت آی.اس.پیها پیش میرود ،یعنی فیلترینگ

چنین کاری انجام شود اکانت آنها بر اساس درخواست نهادهای

جایی اتفاق میافتد که به کاربر نزدیکتر است.

دولتی بسته میشود .بعید هم هست که آپارات بتواند در مقابل

دومین بُعد ،چگونگی انجام فیلترینگ است :اینترنت ملی در نوع

چنین درخواستی مقاومت کند.

خود تجربهی تازهای نیست برای همین میتوان به تجربیات آن

به طور کلی از نظر جنبههای خاصی ،با اینترنت ملی محتوای

در نقاط دیگر توجه کرد .در تجربههای مشابه ،سانسور از طریق

بیشتر و اتصال بهتر برای کاربر فراهم میشود .اما وقتی آن را

انطباق اعمال میشود و نه با مسدود سازی .این مدل کشور چین

سبک و سنگین میکنیم ،فضای محدودتری برای مقوالت

است .اگر کاربران به سمت استفاده از اپلیکیشنها و سرویسهای

انتقادی باقی میماند.

داخلی حرکت کنند ،سانسوری که با آن مواجه میشوند -مانند

آیندهی سانسور و فیلتریک در اینترنت ایران را چگونه

مثالی که پیشتر در مورد وب سایت آپارات زدم ،-بیشتر بر

میبینید؟

اساس حذف آن مطلب توسط پشتیبانان وبسایتهاست که با

به نظر میرسد دولت روحانی تالش کرده تا به عنوان بخشی از

تقاضای حکومت انجام شده است تا اینکه یک محدودیت

تعهدات آزادی اجتماعی خود ،روند فیلترینگ را کُند نماید؛ به

تکنیکی باشد.

شماره 66
آبان
 1395خصوص مقاومت در برابر درخواست بستن اپلیکیشنهایی مثل

از شما متشکریم بابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

تلگرام .این تالشها نسبتاً موفق بوده است .تعداد فیلترینگهای
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چرا به بعضی زندانیان احکام سنگین میدهند؟

میدهد .همان اشتباهی که برخی از اصالح طلبان در دوران دولت
خاتمی دربارهی اعتراضات معلمان کردند.
رضا علیجانی
 -0پویش اعتراضی معلمان (همچون چایکاران شمالی) در دوران
اصالحات با همین بی اعتنایی مواجه شدند .اما استمرار حرکت
روزنامه نگار
آن ها نشانگر هم اصیل و مستقل بودنشان بود و هم عینیت و
عمق و اهمیت خواسته ها و مطالباتشان .آن پویش تازه (و البته
 -5در اثنای جنبش سبز ،جمالتی از یک سردار سپاه منتشر شد
دوباره) پا گرفته ،امروزه چنان گسترده و مردمی و اثرگذار شده که
که می گفت یکی از همرزمانش در جبههها را در میان معترضین
یکی از اصلی ترین عوامل تغییر وزیر آموزش و پرورش در دولت
(جنبش سبز) دیده است .او از این موضوع به شدت ناراحت و
روحانی شده است .جنبش معلمان در این سال ها زندانیان
نگران شده اما گفته بود جمع تظاهر کنندهای که او دوستش را در
سرشناس و پایداری داشته است .در انتخابات اخیر کانون صنفی
میان آن ها دیده ،به سمت باالی خیابان ولی عصر(در تهران)
معلمان این زندانیان در راس منتخبین و بازرسان این انجمن قرار
حرکت میکردهاند .وی افزوده بود یک روز اگر بچههای پایین
گرفتند .و این نشان میدهد مبغوضان دستگاه حاکم محبوبان
شهر و میدان خراسان به این نوع تظاهرات دست بزنند ،باید
مردم در صنوف مختلفاند.
احساس خطر کرد.
 -9حکومتی که نظامیان و امنیتی ها در آن دست باال را دارند اما،
تفاوت ” نگرانی“ و ” خطر“ در کالم این سردار بسیار مهم و به
به محبوب بودن مردمی کار ندارد و تنها در
لحاظ استراتژیک قابل توجه است .تفاوت
پی سیاست خویش ” النصر بالرعب“ و
جنبش طبقهی متوسط فرهنگی و جنبشی در پویش اعتراضی معلمان (همچون چایکاران
حکومت متکی بر ترس و ارعاب است .بر
پیوند با اقشار کم درآمد جامعه .جنبشی با شمالی) در دوران اصالحات با همین بی
همین اساس است که میبینیم در روزهای
مطالبات عمدتاً سیاسی و فرهنگی با جنبشی اعتنایی مواجه شدند .اما استمرار حرکت آنها
اخیر حکم سنگینی برای دو فعال کارگری
با مطالبات عمدتاً اقتصادی.
نشانگر هم اصیل و مستقل بودنشان بود و هم
یعنی جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد
 -2بیانیه های اعتراضی سیاسی معموالً با
عینیت و عمق و اهمیت خواستهها و
(دو نفر از شش نفر جمع هماهنگ کنندهی
امضای چند صد نفر و حداکثر مثالً هزار نفر مطالباتشان .آن پویش تازه (و البته دوباره) پا
طومار چهل هزار نفری کارگری) و
منتشر میشود .اما در اسفند ماه  42طوماری گرفته ،امروزه چنان گسترده و مردمی و اثرگذار
اسماعیل عبدی از فعاالن صنفی معلمان
با امضای ”چهل هزار“ کارگر منتشر شد که شده که یکی از اصلیترین عوامل تغییر وزیر
صادر می کند .این فعاالن صنفی برای
خواهان افزایش حداقل دستمزد کارگران آموزش و پرورش در دولت روحانی شده است.
امنیتیها همان ”خطر“ی را تداعی میکند
برای سال  40بود .جمع ”هماهنگ کنندگان“
جنبش معلمان در این سالها زندانیان
که سردار ” نگران“ سپاه در جنبش سبز
این طومار شش نفر بودند که با اسم و رسم با
سرشناس و پایداری داشته است.
مطرح کرده بود .امنیتیها تفاوت نگرانی و
وزارت کار مکاتبه میکردند و وزارت کار نیز
خطر (که قبل ها علی شریعتی در مجموعه
خطاب به همان شش نفر با نام و مشخصات پاسخ رسمی میداد.
آثار ” با مخاطب های آشنا“  ،در اولین نامه پس از نامه های
فضای سیاسی منتقدان و مخالفان آزادیخواه و دموکراسی طلب که
خانوادگیاش ،از آن به عنوان ”خطر“ و ”ضرر“ یاد کرده بود) را به
متاسفانه پیوند ضعیفی با دیگر پویشها و جنبشهای اجتماعی
خوبی فهمیده بودند .اما متاسفانه هنوز فعاالن سیاسی آزادیخواه و
عدالت خواه دارد ،چندان به این طومار و به خصوص آمار باالی
شماره 66
دموکراسی طلبِ متکی به طبقهی متوسط فرهنگی ،به آن اعتنای
آبان امضاکنندگان آن توجه نکرد .شاید هم عدهای فکر میکردند که
زیادی نمیکنند.
 1395حاال که دولت روحانی سرکار آمده ،این جریان راست مخالف
 -9فعاالن حقوق بشر میتوانند در عمل ”یکی“ از پیوند زنندگان
دولت است که این اعتراضات را تحریک می کند و سازمان
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ج ن بش ” عام“ د مو کرا سی
خواهی و جنبشهای ”خاص“
صنفی و جنسی و قومی و
غیره باشند.
نرگس محمدی با حضورش در
پشت در زندان در لحظات
نفس گیر اعدام برخی زندانیان
عقیدتی و مذهبی از هموطنان
کرد اهل سنت مان و نیز در
پیوند شخصیاش با جنبش
زنان و غیره یکی از این نقاط
وصل است که مورد حساسیت
”خطرخیز“ حکومت قرار گرفته
است .به خصوص این که او
گاه برخی مرزهای ذهنی و
صوری بعضی از فعاالن سیاسی داخل (یا خارج از) کشور را نیز در
مینوردد و پیوندگاه فعالیت های داخلی و فشار افکار عمومی بین
المللی با برخی دیدارهای خود (مثالً با خانم اشتون) میشود .و یا
به عکس ،از درون زندان در انتخابات شرکت میکند و مشوق
دیگران هم برای مشارکت انتخاباتی میشود و یا به نامه نگاری با
مسئوالن داخلی میپردازد .این ها همه نقاط خطر خیز مسئلهاند،
وگرنه این سخنان و مواضع تند او بر مزار ستار بهشتی نیست که

جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی

دستگاه امنیتی را می ترساند .دستگاه امنیتی هوشمندانه یادگرفته
است که عصبانیتش از این نوع سخنان را فرو خورد و در این گونه
موارد به ضربه زنی به پیرامون این نقاط بپردازد .نرگس اما تنها
نگران کننده نیست بله در پیوند با دیگر جنبشها و نیز نسبت
داخل و خارج و به خصوص نسبت و ارتباطی که با خانم عبادی
دارد ،میتواند ”خطرخیز“ شود.
دستگاه امنیتی سرکوبگر معتقد به ” النصر بالرعب“ توانسته
” ت جارب“ خود در س یا ست
سرکوب را جمع بندی و طبقه
بندی کند .اما آیا سیاست ورزان
در مسیر تالش و مبارزه شان
برای دموکراسی و آزادی که به
طبقهی متوسط فرهنگی متکی
هستند هم توانستهاند زندگی و
تالش های زیستهشان را ” جمع
بندی“ کنند؟ آیا آنها توانستهاند
به اهمیت راهبردی پویشها و
جنبش های صنفی و جنسی و
قومی پی ببرند؟ آیا آن ها
نرگس محمدی در کنار خانوادههای زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام در مقابل زندان رجایی شهر -اسفند  40توانستهاند به تامل در این امور
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عمیق و راهبردی بپردازند و برنامههای آتیشان را با این درس و
آموزهی راهبردی و مهم بازنویسی کنند؟ آیا توانستهاند به تحلیل
روشن و دقیق و کاربردی در نسبت تالشهای داخلی و بهره
گیری از فضا و ابزار و افکار عمومی بین المللی بدون اینکه
مرزهای منافع ملی مخدوش شود ،برسند و یا عدهای در این
رابطه سهل انگار و برخی نیز به شدت بدبین و بی راهبرد
هستند؟ آیا آنها توانستهاند عالوه بر تامل در این امور راهبردی
و لحاظ کردن نتایج آن ،به راه حلهایی هم برسند که هم بتوانند
در حد و زیر سقف تحمل شرایط داخلی فعالیت کرده و نیرو آزاد
کنند و آرام آرام به اهداف و مطالبات خود نزدیک شوند و هم
خود دنبالهرو جریانات رسمی و دولتهای ولو اصالح طلب و
اعتدالی نگردند و گامی جلوتر حرکت کنند و تاثیرگذار بر شرایط
باشند تا تاثیرپذیر از آن؟
اگر به کنش برخی فعاالن کارگری و معلمی و حقوق بشری که
در هفته های اخیر احکام سنگینی دریافت کردهاند ،توجه کنیم

شاید بتوانیم رگه هایی از پاسخ به بعضی از سواالت یاد شده را
بیابیم .قبض و بسط در حبس و آزادی فعاالن سیاسی و مدنی در
سال های اخیر علیرغم هزینه هایی که داشته است ،اما
دستاوردهای راهگشایی را هم فراهم ساخته است .باید به هر دو
طرف این معادله توجه کرد و نتایج و درسهایش را فرا روی
آینده قرار داد .تمرکز بر فعاالن سیاسی و دانشجویی و زنان و
حقوق بشری و غیره و بی توجهی به خیل فعاالن کارگری و
معلمی و قومی و مذهبی و غیره که مرتباً در حال تالش صبورانه
و پیگرانه و پرداخت هزینههای حبس و آزار و زنداناند ،جدا از
اینکه به لحاظ اخالقی و انسانی پذیرفته نیست ،ما را از نتایج و
دستاوردهای تالشهای مستمر آنها محروم میکند .نتایج و
درس هایی که گاه می تواند گره گشای راه های فرو بسته در
مسیر سخت و ناهموار تغییر برای آزادی و دموکراسی و عدالت
در ایران ما باشد .تفاوت بیانیه های چند صد نفره با طومار چهل
هزار نفره را نباید از نظر دور داشت.
عکس ماه

قیصر قادری ،دانش آموز کالس پنجم دبستان ادیب روستای خیرآباد بمپور که توسط معلمش مورد تنبیه بدنی شدید قرارگرفته بود ،به دلیل شدت مصدومیت در بیمارستان ایرانشهر بستری
شد.
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ورزش زنان ایران ،بن بست و جنگ سرد
موقعیتی برابر به مصاف حریفان خود نرفت .همین شرایط برای

زنان

علی کالئی
فعال حقوق بشر
همه چیز از فردای انقالب بهمن  95شروع شد .آن جا که
”جداسازی“ های جنسیتی آغاز شد و میان زنان و مردان دیواری

کشید که حال حدود چهار دهه از تداوم آن میگذرد .دیواری به
بلندای عدم توان پیشرفت و رشد برای ورزش نیمی از جامعهی
ایران.
از فردای انقالب بهمن  95موج تغییرات سهمگینی در ورزش زنان
ایرانی آغاز شد .زنان ایران که از سال  5469پایشان به المپیک
توکیو به عنوان بزرگ ترین میدان جهانی ورزشی باز شده بود .اما
انگار در آغازین ماههای سال  5454سرنوشت ورزش زنان ایران
در حال تغییر کردن بود .همین شد که در عرصهی بین المللی،
ورزش زنان ایران پس از انقالب و تا المپیک آتالنتای  ،5446هیچ
حضور المپیکی نداشت .اولین بار در آتالنتا بود که لیدا فریمان در
رشتهی تفنگ  54متر بادی حضور پیدا کرد و آن هم از رنکینگ
 95ام جای بهتری نیافت.
در طول سال های پس از پیروزی انقالب ،رویدادهای تلخ فراوانی
برای ورزش زنان ایران رخ داده است .صد البته رویدادهای
شیرینی هم رخ داده و زنان ورزشکار ایرانی با وجود تمامی

مشکالت ،به فتح قلههای ورزش جهان دست زدهاند .در آخرین
آن ها کیمیا علیزاده ،دختر تکواندو کار  58سالهی کشورمان در
المپیک ریو با مدال برنزِ خود ،اولین مدال المپیک زنان ایرانی را
در طول تاریخ ورزش کشورمان به دست آورد .اما کیمیا و کیمیاها
از پس مصیبتهای فراوانی به چنین موقعیتهایی رسیدهاند .کیمیا
شماره  66علیزاده در شرایطی به مصاف حریفان خود رفت که میزان پوشش
آبان و حجم و وزنی از آن که او بر تن خود حس میکرد با حریفان وی
1395

تفاوت داشت و در واقع این دختر دالور تکواندو کار ایرانی در

تمامی ورزشکاران ایرانی در رقابت های بین المللی و حتی داخلی
برقرار است.
بگذارید به مثال و دغدغهای که سولماز عباسی ،قایقران المپیکی
ایران با آن دست به گریبان بوده است ،بپردازیم .شاید بخشی از
مشکالت ورزشکاران زن و یکی از مسائل ایشان قدری روشنتر
شود .عباسی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران،
ایسنا ،در دی ماه  5042از جلسهای صحبت میکند که وی پس از
بازی های المپیک با مرضیه اکبرآبادی ،معاون وقت ورزش بانوان
وزارت ورزش و جوانان داشته است .وی در ارتباط با این جلسه
میگوید که سواالتی که از سوی این خانم مسئول از وی پرسیده
شده ،کامالً بی ربط به مشکالت آن ها و عملکردشان در المپیک
بوده و به عنوان مثال از این قرار بوده است که ”چرا مربیات با
سرپرست تیم زن و شوهر هستند!“ و یا ” چرا کاورت در قایق

داخل شلوارت بود“ .عباسی در ادامهی این بحث و در ارتباط با
پاسخ وی به این خانم مسئول در حوزهی ورزش زنان میگوید:
” گفتم خانم اکبرآبادی کاش میآمدید و قایق ما را میدیدید؛
صندلی ما در قایق ،روی ریل حرکت میکند و اگر من کاورم را
داخل شلوار نگذارم سر  944متر کاورم زیر صندلی میرود و باید
بایستم و دوباره کاور را از زیر صندلی بیرون بکشم و هر  944متر
همین اتفاق می افتد .اما خانم اکبرآبادی عنوان کرد که شما نباید
این موضوع را تشخیص دهید! که پاسخ دادم کاش میآمدید و
لباس ما را میدید .خودتان میگفتید ما چه لباسی بپوشیم“.
و البته این بحث به همینجا ختم نشده است .عباسی این چنین
ادامه میدهد ” :خانم اکبرآبادی حتی گفت که چرا روز مسابقه
کاورت را از وسط پایت ندوختی! که پاسخ دادم ورزشکاری که به
المپیک رسیده و برای اولین بار در چنین سطحی از مسابقات
حضور دارد بنشیند و کاورش را از وسط پایش بدوزد؟! او گفت
میآمدی و لباست را از من می گرفتی اما گفتم مرجع من

فدراسیون است و این لباس را فدراسیون در اختیار من گذاشته؛
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احساس کردم نمی توانم با فردی که چنین مسئولیت بزرگی دارد

اما داستان اضافه شدن این ”تکه پارچه“ از چه قرار بوده است؟

درباره ی موضوعات واضح و بدیهی صحبت کنم .حتی مسائلی را

دبیرکل وقت کمیتهی ملی المپیک ،بهرام افشار زاده در گفتگو با

که مطرح می کردم نمی پذیرفت .آن زمانی که مقابل خانم

خبرگزاری مهر میگوید” :روز پیش از این رویداد عکسی از بانوان

اکبرآبادی نشسته بودم ،از رفتن به المپیک پشیمان بودم و

کاراته کار منتشر شد و پس از آن مرضیه اکبرآبادی معاون وزیر

میگفتم من اینجا چه کار میکنم؟“

ورزش در حوزهی بانوان با اندونزی تماس گرفت و به بانوان به

سوال این جاست که وقتی با یک ورزشکار المپیکی این گونه

خاطر حجابشان تذکر داد“ .همین تذکر خانم اکبرآبادی و ترس

برخورد می شود ،آیا دیگر ورزشکاران زن ایرانی اصوالً رغبت

ورزشکاران زن ایرانی از مشکالت بعدی که ممکن بود دامان

میکنند که به سمت رقابت های بین المللی ورزشی در حوزههای

آنها را بگیرد ،موجب اضافه شدن آن تکه پارچه میشود که بعد با

مختلف بروند؟! این

شکایت مصریها ،به راحتی

شرایط نه تنها برای

به حذف تیم ملی کاتای

این د خ تر قا ی قران

زنان ایران انجامید .به همین

ایرانی ،که برای تمامی

راحتی! با اعمال سلیقهی

ورزشکاران ایرانی هم

یک معاون وزیر (وقت)

برقرار است .آن هایی

زحمات گروهی ورزشکار زن

که میتوانند با گذشتن

و ساعتها و هفتهها تمرین

از هزاران مانع و در

بر باد میرود.

وضعیت کمبود امکانات

این اتفاق اما پیشتر نیز رخ

در مسابقات شرکت
کنند با چنین شرایطی

پرونده ی ویژه

بغض کرده بودم و وقتی از اتاق بیرون آمدم گریه کردم چون

که فدراسیون جهانی کاراته برای پوشش زنان تعیین کرده است.

زنان

این گونه نبوده است که از کمد شخصیام لباس بردارم ...آن زمان

استفاده کرده بودند .این تکه پارچه برخالف ساختار پوششی است

داده بود .در خردادماه 5044

حذف تیم ملی کاتای زنان ایران از دور سوم بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی به دلیل حجاب ،مهرماه  - 5042عکس از فارس

تیم ملی فوتبال زنان ایرانی

روبهرو هستند و دیگرانی چون ورزشکاران زن اکثر ورزش های

به دلیل داشتن حجاب اسالمی و خودداری داور بحرینی از داوری

آبی هم که به طور کل از امکان شرکت در مسابقات بین المللی

مسابقه در برابر اردن ،از دور مسابقات مقدماتی المپیک 2452

زنان محروماند.

لندن حذف شد.

رویدادهای مختلف منجر به حذف ،در ورزش زنان ایرانی بسیارند.

مسئله به حجاب ختم نمیشود .اسفند  42خبر عجیبی منتشر شد

اما شاید ذکر برخیشان به حکم مشتی نمونهی خروار مناسب باشد

که بسیار تعجب برانگیز بود .احمد هاشمیان ،رئیس وقت کمیتهی

تا فضای موجود برای زنان ایرانی در حوزهی ورزش ،نمایانتر

پزشکی فدراسیون فوتبال ایران از محرومیت هفت بازیکن زن به

شود.

دلیل ”ابهام جنسیتی“ خبر داده بود .امری که به گفتهی اغلب

در مهرماه  5042تیم ملی کاتای زنان ایران از دور سوم بازیهای

بازیکنان فوتبال و فوتسال و بنا بر گزارش بی بی سی فارسی در

همبستگی کشورهای اسالمی حذف شد .دلیل این حذف اعتراض

همان زمان به دلیل ” رفتار و ظاهر متفاوت با تعاریف معمول

مصری ها به پارچهای بود که آن ها میان کاله و یقهی خود

زنانگی“ و رعایت نکردن ” مرزهای جنسیتی مرسوم“ بوده است.
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این مسئله حتی به بیش از مسئلهی ظاهر جنسیتی زنان و رفتار

مسئلهی پخش بازی های ورزش زنان نیز امر عجیبی نیست.

آنها تسری پیدا میکند.

مسئلهای که می تواند به

بنا بر گزارش وبسایت شش

تهییج زنان و دختران ایرانی

رنگ ،از زنان آزمایشات

برای ورزش کردن و تالش

مختلفی برای حضور ورزشی

برای ورزش حرفهای ،کمک

میآ ید.

شایانی کند .بسیاری از مردان

”آزمایشهای تعیین جنسیت

ورزشکار امروز ،با دیدن

در مرحلهی اول شامل یک

تصاویر ورزشکاران مرد دیروز

تست روانشناسی است که

از جعبهی جادویی صدا و

به

ع مل

طی آن سواالتی از قبیل
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نیلوفر اردالن  -عکس از شفاف

تصویر بود که عاشق ورزشی

میزان تمایل به حضور در اجتماعات زنانه ،میزان عالقه به زندگی

خاص شدند و بعد با پیگیری به جایی رسیدند که توانستند با

مشترک ،ازدواج ،گرایش جنسی و چرایی کوتاه کردن موها طرح

اسطورههای سابق خود همکاری کنند و یا مسابقه بدهند .در سال

می شود .در صورت تشخیص روانشناس مبنی بر ادامهی تست،

 5086و بر اساس گزارشی که در روزنامهی دنیای اقتصاد منتشر

ورزشکاران زن برای معاینهی پستان و واژن به کمیسیون پزشکی

شده به بررسی این مسئله پرداخته شد و برای آن عنوان شد که

که در مواردی مرکب از یک تا  ۷پزشک (سه زن و سه مرد) بوده،

این مسابقات برای دوربینهای بیگانه و کشورهای دیگر آزاد است

ارجاع داده میشوند .در برخی موارد ورزشکاران زن عالوه بر این

و برای صداوسیمای ایران و مردمی که از این صداوسیما استفاده

آزمایشها ،مجبور به سونوگرافی از رحم و تخمدان نیز میشوند.

میکنند ممنوع! البته اخیرا پیشرفتهایی در زمینهی نشان دادن

گرفتن تاییدیهی پزشکی مبنی بر مونث بودن آخرین مرحلهی این

ورزش زنان شده است و بالاخص در المپیک اخیر شاهد نشان

آزمایش ها و شرط صدور مجوز حضور و شرکت در مسابقات

دادن رقابتهای ورزشکاران زن کشورمان بودهایم .اما این نسبت

ورزشی است“.

میان ورزش مردان و ورزش زنان آن قدر ناعادالنه است که

گاهی هم نه مستقیم به دست حکومت ،بلکه توسط قوانین موجود

میتواند از کاهی در برابر کوهی سخن گفت.

و مصوب در این حکومت حذف ورزشکاران زن از رقابتها انجام

قصه تنها به عدم نشان دادن آن ختم نمیشود .دیدن آن توسط

میشود .شهریور  49و خبر خط خوردن خانم گل تیم ملی فوتبال

زنان ایرانی و رفتن به ورزشگاهها نیز به مشکلی اساسی برای زنان

زنان ایران ،نیلوفر اردالن و عدم امکان حضور در رقابتهای بین

ایرانی بدل شده و حتی به بازداشت زنانی منجر شده است که

المللی فوتبال به دلیل مخالفت همسرش در همان زمان،

برای دیدن مسابقات در استادیومها و مجموعههای ورزشی تالش

بازتابهای فراوانی در رسانه ها داشت .همسری که با استفاده از

کردهاند.

قوانین موجود به راحتی تیم ملی یک کشور را از حضور یکی یا

آبان ماه  5042و ماجرای عدم مجوز حضور زنان در پیست

بهترین بازیکن آن محروم میکند .به همین راحتی!

اتوموبیل رانی آزادی و دیدن مسابقات رالی ،خود حکایت و طنز

اما مسئلهی محرومیت ها تنها به ورزشکاران ختم نمیشود .تماشا

تلخی بود .مسابقات رالی که دیگر نه پوشش سبک داشت و نه

و پخش رسانهای ورزش زنان نیز از دیدگاه حکومتی که جداسازی

حرکت سنگین .مردان و زنانی در لباس و پشت رل فرمان اما از

جنسیتی را سرلوحهی کار خود قرار داده است ،میتواند ممنوع

نظر حاکمان جمهوری اسالمی نا دیدنی بودند برای زنان ایرانی.

باشد و این ممنوعیتها هم میتواند اعمال شود.

اما همین ها پشت دیوارها و به دور از رل و فرمان همدیگر را به
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والیبال و دیدن مسابقاتش توسط زنان هم دیگر امر قابل پوشیدنی

و بعد هم وضعیت به حالتی مضحک در میآید و در زمان کوتاهی

نیست .غنچه قوامی در جریان این مسئله بازداشت شد و ماهها در

پارادوکسی عجیب نمایان میشود .مسابقهی فوتسالی میان زنان

زندان بود و هنوز هم دیدن مسابقات والیبال برای زنان و رفتن به

ایران و روسیه برگزار می شود .مسابقه هم ،دوستانه است.

استادیوم های مرتبط با ورزش های مختلف برای زنان ایرانی از

خبرنگاران -حتی خبرنگاران زن ،-امکان حضور در سالن مسابقه

دیدن حاکمان ذنب ال یغفر است .اما گاهی و وقتی زنان

را پیدا نمیکنند .لباس های بدون شماره در اختیار بازیکنان ایرانی

کشورهای دیگر می خواهند به تشویق تیمهای کشورشان دست

قرار میگیرد و نکتهی جالب آنکه تیم مقابل بدون حجاب و با

بزنند ،اجازه می یابند .حضور زنان کشورهای دیگر در استادیومها

لباس خودش بازی میکند! دقیقاً معلوم نیست که چه چیزی برای

در قاموس نظام جمهوری اسالمی حالل است و حضور زنان

چه کسی از نظر حاکمان جمهوری اسالمی حرام و ممنوع است و

ایرانی در همان استادیومها و در همان بازیها حرام! منطق دوگانه

چه چیزی مجاز و حالل؟! این ،نمادی از بالتکلیفی و عدم

و بی منطق حاکمیت و نگاهش به این مسئله کامالً روشن است.

مشخص بودن وضعیت در ورزش زنان ایران میتواند باشد .این

بعد هم وقتی که فعالین مدنی از زنان و مردان و جامعهی مدنی بر

مسئله دقیقاً در زمانی اتفاق میافتد که بر سر ماجرای داشتن و یا

ح ضور ز نان در

نداشتن حجاب در

استادیوم ها اصرار

م سا ب قات

ج ها نی

میکنند ،گروه های

ش طر نج در ا یران

تندرویی به مانند

جنجالی برپا شده

انصار حزب اهلل به

است .ورزشکاران زن

میدان میآیند و

کشورهای دیگر به

بدون پاسخگویی به

مانند نازی پاکیدزه

کسی از بلندگوی

خواستار عدم اجبار

ت هد ید

حجاب برای آن ها

می کنند که ” در

شدهاند و حتی گفتهاند

مقابل خالف شرع

که اگر قرار باشد

خواهیم ایستاد“ و

حجاب بر سرشان

یا ل ثارات

بعد هم خانمی به

دختران فوتسالیست روسیه بدون حجاب در تهران بازی کردند

اجبار شود در این

نام روح افزا در جایگاهی با عنوان ” رئیس شورای فرهنگی،

مسابقات شرکت نمی کنند .و البته معترضین به حجاب اجباری

اجتماعی زنان“ مدعی میشود که ”ضد انقالب مدعی اصلی ورود

اینجا از سوی حامیان دولت روحانی مورد هجوم قرار گرفتهاند.

زنان به ورزشگاههاست“ و این یعنی اینکه اصرار بر این حق به

در این جا دو مورد قابل بحث و شناسایی است .اول اینکه اگر

متهم شدن به ضدیت با انقالب و نظام و اتهامات سیاسی-امنیتی

حجاب برای ورزشکاران زنی که در ایران مسابقه میدهند اجباری

منجر خواهد شد .امری که موجب میشود بسیاری از طبقات و

است ،چرا برای فوتسالیست های روس اجباری نیست و برای
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نامحرم بوده و هست!

اتهاماتی منصرف شوند.

زنان

آسانی می توانستند ببینند! انگار تنها مسابقات رالی و سرعت

اقشار اجتماعی از مطالبهی این حق طبیعی به دلیل ترس از چنین
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شطرنج بازان کشورهای دیگر اجباری؟ و ثانیاً متاسفانه برخی

هم از زنان ورزشکار و ورزش دوست ایرانی نمیتواند بپرسد که

مدعی شدهاند که حجاب و این گونه جداسازیها ” بخشی از

چه میخواهند و چگونه میخواهند و چگونه موقعیتی را میطلبند.

فرهنگ“ ایرانی هاست! دروغی که با توجه به روایت فوق گفته و

وزیر سابق ورزش دولت حسن روحانی در سال  ،49در یادداشتی

تمامی مستندات تاریخی بیش از پیش هویداست.

که در جام جم ورزشی منتشر شد ،با ذکر موانعی از جمله ترس از

وضعیت فعلی ورزش زنان ایران بن بست است از همه سو .برخی

آسیب رسیدن به ارزش های فرهنگی و دینی و یا موانع خانوادگی

ورزشها ،به صالح دید آقایان برای زنان در تمام عرصهها ممنوع

از جمله همسر یا والدین از تالش خود و دولت مطبوعش برای

است .برخی در عرصهی قهرمانی و برخی در عرصهی بین المللی

آنچه وی آن را تثبیت ارزشهای ”اسالمی“ در دنیا مینامد سخن

شامل حال همین ممنوعیت است .تماشای تلویزیونی و حضور در

گفت” :ما این حق را نداریم که ارزشهای غربی را بر ارزشهای

استادیوم ها برای بینندگان و عالقمندان به ورزش از میان زنان

شرقی غالب کنیم“.

ممنوع است و البته! البته قانون شکنی هم تاوانی بس گزاف دارد.

حقیقت آن است که مقاومت در حوزهی ورزش زنان در جامعهی

یکی از این حوزه ها که برای آن بهایی گزاف پرداخت شده و در

ایران باال گرفته است .این مقاومت آنقدر قوی است که باالترین

سال های اخیر زنان ایرانی بدان عالقه نشان دادهاند ،حوزهی

مقامات حکومت را به میدان کشیده است .رهبری نظام با ابزار فتوا

پرورش اندام و بدنسازی است .حوزهای که پایگاه اطالع رسانی

به صف آرایی در برابر ورزش زنان دست میزند و دستور به ترک

قوهی قضاییه مدعی شده که ” به خاطر مسائل شرعی و قانونی،

”دوچرخه سواری زنان“ میدهد و آن را ”موجب جلب نظر مردان

بانوان هیچ فعالیتی در این رشته ندارند“.

و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت

اما در تیرماه سال  5040خبرگزاری بُنا از تجاوز جنسی به یکی از

بانوان“ میخوانند.

مربیان زن باشگاه های بدنسازی در تهران خبر داده است .این

زنان ایران در حدود چهار دهه در جنگی سرد با ارزش های

رویداد در شهرک اکباتان تهران در آن سال روی داده و توسط

حاکمیت مبارزه کردهاند .بارها دیوارهای صلب حاکمیت را به عقب

اداره ی پنجم پلیس آگاهی تهران هم پیگیری شده است .همین

رانده و می رانند .از هیچ در ورزش زنان به مدال برنز المپیک

خبر و خبرهایی از این دست ناقض ادعای اخیر قوهی قضاییه

میرسند و فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا میشود .زنان ایرانی تا

است .اما دلیل این ادعا چیست؟

امروز ورزش زنان را در برابر بی قانونی و بی مبنایی تصمیمگیران

شهریور امسال خبرگزاری میزان از احضار دو زن بدنساز ایرانی و

و مجریان در این حوزه محافظت کردهاند .مجریانی که زمانی

چهار مردی که ظاهراً ایشان را آموزش داده و به مسابقات برون

حجاب را برای ورزشکار زن غیر ایرانی الزم میبینند و زمانی خیر.

مرزی فرستادهاند به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده است.

زمانی با لباسی برای ورزشکار زن ایرانی موافقت میکنند و زمانی

مسئلهای که با انتشار تصاویر این زنان در صفحات اینستاگرام

خیر .زمانی تشویق میکنند و زمانی محروم .بی قانون و بی مبنا و

شخصی شان پس از شرکت در این مسابقات روی داده است .با

کامالً بر اساس سلیقهی شخصی فرد مسئول در مقام خود.

زنان بدنساز برخورد شده است .فدراسیون پرورش اندام از بیخ

مبارزهی زنان و این جنگ سرد اما با تمام این بی مبناییها ادامه

فعالیت زنان را در این حوزه تکذیب میکند و قوهی قضاییه نیز بر

دارد .هرچند متاسفانه در هر حرکت و در انتهای این جنگ سرد به

آن صحه می گذارد .سخنی که از موردی که پیشتر گفته شد

دیوار صلبی بر می خورند .در این حوزه و جنگ سرد زنان ایران

پیداست ،کذب و نادرست است.

برای حقوقشان در برابر حاکمیت جمهوری اسالمی جایی وجود

در واقع این نهاد حکومتی است که بر مبنای ارزشهای خود برای

خواهد داشت که دو طرف به این جمع بندی میرسند که جنگ

ورزش زنان در ایران تصمیم سازی و آن را اجرایی میکند .کسی

سرد کفایت میکند .راه حل چه باشد ،باید تاریخ را مشاهده کرد.
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تونیا ولی اوغلی ،از  52سالگی عضو تیم ملی شنای ایران بوده و
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تونیا ولی اوغلی :از ورزشکاران زن استفادهی تبلیغاتی میشود
رکورددار شنای  ۰۱۱متر و  ۰۱۱متر قورباغه و همچنین  944متر
مختلط تیمی در هفتمین دورهی بازی های آسیایی که در سال
مسابقات جهانی متعددی را نیز در کارنامهی خود دارد ،در
رقابت های نوجوانان در بلگراد موفق به کسب مدال برنز برای
ایران شد.
خانم ولی اوغلی عالوه بر شنا ،به ورزش های دیگری از جمله
تنیس روی میز و اسکی هم پرداخته است .این شناگر پیشکسوت
که پس از انقالب و در سال  5060از سوی شورای انقالب
فرهنگی ،با حکم اخراج و محرومیت از تحصیل در دانشگاه مواجه
شده است ،پس از افزایش فشارها و صدور قرار تعقیب مجبور به
ترک کشور شد .وی که در آخرین سالهای حضورش در ایران ،به
عنوان مربی شنا و طرق دیگر ،تالشهای شایانی در جهت حفظ

این رشتهی ورزشی برای زنان ایرانی داشته است ،در حال حاضر
ساکن کشور امریکا و کارشناس مسائل ورزشی است.
خط صلح در گفتگو با تونیا ولی اوغلی نظر ایشان را در رابطه با
شرایط ورزش زنان ایران پیش و پس از انقالب جویا شده است.

ورزش اصلی و مادر ،یعنی شنا ،دومیدانی و ژیمناستیک ،زنان به
علت محدودیتهای مربوط به پوشش ،امکان شرکت در مسابقات

بین المللی را ندارند و به همین علت به این رشتههای ورزشی
رسیدگی نشده است .مثالً در رابطه با شنا -که رشتهی خود بنده
هم بود ،-اگر همین امروز لباسی برای شناگران زن ایرانی طراحی
شود که آن لباس ،به تایید فدراسیون جهانی هم برسد و دختران
ما با تمام مشکالتی که آن لباسها برایشان ایجاد میکند ،بتوانند
باالخره در مسابقات مختلفی که در سالن های مختلط برگزار
می شود ،شرکت کنند ،در رقابت با حریفان خود موفق نخواهند
بود .چرا که نه سهمیه و رکوردی دارند و نه از نظر سطح و
توانمندی برای رقابت با سایر حریفانشان به حد الزم رشد کردهاند.
علت این مسئله هم چیزی جز عدم رسیدگیهای الزم نیست.
بنابراین وقتی ما از ورزش زنان در ایران صحبت میکنیم باید
تمامی مسائل خرد و کالن بسیاری را در نظر بگیریم .در مورد

به نظر شما ورزش زنان در ایرانِ پس از انقالب ،چه

صحبت های اخیری که در رابطه با تحریم مسابقات جهانی شده

سرنوشتی پیدا کرده است؟ هم چنین با توجه به

است هم باید پرسید کدام رشته ی ورزشی ،کدام تحریم ،کدام

محدودیتهای موجود ،زنان ایران از حضور در چه رشتههایی (در

گفتگو

 5090در تهران برگزار شد ،است .او که سابقهی حضور در

گفتگو از سیاوش خرمگاه

مسابقات ،کدام تیم زنان و کدام پیشرفت؟!

سطح حرفهای) محروم هستند و این محرومیتها به چه نحوی

فکر میکنید مثالً اگر این محدودیتها نبود ،شنا که

است؟

رشتهی تخصصی شماست ،االن چه جایگاهی در بین

متاسفانه ورزش پس از انقالب ،شکل جنسیتی به خود گرفت .از

زنان ایران داشت؟

همان روزهایی هم که از حضور مختلط ما در استخرهای شنا

پس از انقالب و در تابستان  ،98تنها رشتهای که مسابقات

جلوگیری کردند ،متوجه این مسئله شده بودیم .تفکیک جنسیتی

قهرمانی کشور آن برگزار و زنان هم به طور جداگانه مسابقات

عالوه بر اینکه باعث شد جامعهی ورزشی ایران به دو نیم تقسیم

خودشان را برگزار کردند ،رشتهی شنا بود .این در حالی بود که به

شود ،از همان روزهای اول باعث ایجاد ممنوعیتها و محدودیتها

دلیل وضعیتی که دوران انقالب وجود داشت منجمله اعتصابات و

در بسیاری از رشتهها برای زنان شد .در نظر داشته باشید که از سه

وقایع  55شهریور ،چندین مسابقهی بین المللی در رشتههایی مثل
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بسکتبال ،تنیس روی میز و کشتی برگزار نشد .دلیل هم عدم حضور

دیگری از جهان هم رخ دهد اما قطعاً از پایین بودن سطح شنای

تیم های سایر کشورها و یا لغو شدن مسابقات از سوی خود

آن جامعه و کمبود نجات غریق هم میتوان گفت.

فدراسیونها در ایران بود.

طی سال های اخیر زنان ورزشکار ایرانی در بسیاری از

ما تا سالها از طریق آموزش شنا و غریق نجات ،فعالیت کردیم که

رشتهها در سطح آسیا و یا در مقایسه با سایر کشورهای

نگذاریم این رشته نابود شود و پایه های این رشته برای نسلهای

اسالمی ،علیرغم تمامی محدودیت ها توانستهاند موفق باشند.

بعد و برای دختران دیگری که به آن عالقه داشتند و حتی خواهران

علت این مسئله از دید شما چیست؟

خودم ،باقی بماند .در حال حاضر در کشورهای دیگر اهمیت شنا بلد

اگر بخواهیم معیارمان از موفقیت زنان در ورزش ،فقط مدال آوری

بودن در حد سواد خواندن و نوشتن است و این در حالیست که در

در سطح بین المللی و یا گرفتن سهمیهی المپیک باشد ،باید

ایران بسیاری از زنان حتی تنشان هم به آب نخورده است.

بگوییم که زنان ورزشکار ایرانی موفق عمل کردهاند .خانمهای ما

از دید من ،ایران در طول حدود  08سالی که از انقالب میگذرد،

توانستهاند در المپیک  2452لندن  8سهمیه ،و در المپیک 2456

هیچ راهی را برای زنان در جامعهی ورزشی باز نکرده است .باید در

ریو  4سهمیه کسب کنند .در این رابطه باید بگوییم دو میدانی ما

نظر داشت که در این مدت رشتههای بسیاری به ورزش در سطح

خوب است چرا که خانم لیال رجبی در دو المپیک شرکت داشته و

دنیا اضافه شده است .اما این طور

مدال طالی آسیایی را هم از آن

نبوده که ایران روی رشتهی جدید یا

خود کرده است .با این حال از نظر

خاصی سرمایه گذاری و زنان را برای

من بررسی ورزش زنان به این

شرکت در آن ،تشویق کرده باشد.

صورت کار درستی نیست .باید به

دختران جوان ،خودشان به سمت هر

میزان رشد ورزش یک کشور ،از

رشتهای که تمایل داشتند و مثالً با

پایه نگاه کرد .توجه به میزان و

توجه به این که آن رشته در بخش

معدل فعالیت و تحرک بدنی افراد

مردان فعال بوده ،جذب شدند .بعد

در عرصهی ورزشی ،اینکه چقدر

هم در همان رشته ،به همت خودشان و نه رسیدگیهای مسئولین،

ورزش همگانی در جامعه جا افتاده است ،امری مهم است و عالوه

موفقیتی کسب کردند و البته با قبول استفاده از پوشش مناسب

بر آن باید دید که چقدر به ورزش بها داده میشود و به آن بودجه

توانستند به فعالیتشان ادامه دهند .بر این اساس به مرور زمان

اختصاص می یابد .اگر ما به این مسائل توجه کنیم و این معدل

راهشان بازتر شده و در واقع خودشان فضایی را ایجاد کردند که

باال باشد ،خود به خود استعدادیابی در رشتههای مختلف ورزشی

حکومت ایران هم به آن رشته بپردازد.

بیشتر و راحتتر ،و در نتیجه شاهد رشد بیشتری خواهیم بود .در

ما خیلی تالش کردیم که رشتهی شنا حذف نشود ولی متاسفانه

ادامه هم در بخش ورزش حرفهای و قهرمانی ،همین استعدادها

سطح آموزش شنا در جامعه بسیار پایین است و طبق آمار خیلی از

مثل ماهیان طالیی صید میشوند.

افراد ،و خصوصاً زنان در ایران ،شنا بلد نیستند .در این رابطه چندین

اساساً در ورزش قهرمانی ،این وظیفهی فدراسیونهای ورزشی

فاجعه هم داشتیم؛ از جمله غرق شدن دانش آموزان دختر سوار بر

است که با در اختیار گذاشتن امکانات و مربی ،ورزشکاران را رشد

قایق در پارک ملت ،غرق شدن قهرمان ملی کانو سواری در سد

داده و برای مسابقات آماده کند .اما متاسفانه چنین روندی در

کرج و یا غرق شدن قهرمان ملی قایقرانی در مرداب انزلی .البته

ایران در بسیاری از رشته ها صورت نگرفته است .وقتی

درست است که اینها می تواند اتفاق باشد و ممکن است در جای

مصاحبههای خانم الهه احمدی را -که در رشتهی تیراندازی و در
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المپیک لندن نفر پنجم شده است ،-میخوانیم ،متوجه میشویم که کیفی چندانی نداشته است؟

رزمی اگر به زندگینامهی اکثر زنانی که به مقامی رسیدهاند ،نگاه نمی شود .این مسئله دلیل بر این نیست که من خیلی عالی بودم،
کنیم ،میبینیم که مثالً برادرشان قهرمان همان رشته هستند و از بلکه به معنی آن است که در این رشتهی ورزشی چقدر ضعف

گفتگو

طریق او تمرین داده شده و رشد کردهاند .در مورد مشخص وجود دارد؛ تا جایی که هیچ شناگر دیگری نمیتواند رشد کرده و
دیگری ،خانم ندا شهسواری را داریم که در رشتهی تنیس روی میز به آن رکورد برسد.
خودش برای حضور در المپیک سهمیه گرفت و ردهاش را در همان طور که اشاره کردم ،ما در کشور معموالً قهرمانهای بی
مسابقات جهانی به خوبی باال کشید .بخشی از تمرینات این خانم رقیب داریم و نفر دوم رشتههای ورزشی مختلف زنان ،فاصلهی
خارج از تمرینات فدراسیون و در بخش خصوصی و زیر نظر مربی زیادی با نفر اول همان رشته دارد .این مسئله نشان دهندهی
خصوصی انجام شده است .حتی خانم لیال رجبی که سطح بسیار ضعف در مواردی مثل کمیت یا تعداد ورزشکاران و امکانات است.
باالیی دارد و جزو افتخارات دومیدانی ایران است ،اصالتاً اهل کشور البته شاید بگویید که در حال حاضر نسبت به مثالً  94سال قبل
بالروس است و نقطهی اوج قهرمانی ایشان مربوط به سالهای تعداد ورزشکاران زن بیش تر شده است .من این افزایش تعداد را
قبل از ورودش به ایران و زمانی است که قهرمان دانشجویان می پذیرم اما از آن جا که جمعیت کشور از  09میلیون نفر به
جهان شد .در نتیجه طالی خانم رجبی را نمی توان به حساب نزدیک  84میلیون رسیده است ،این مقایسه را درست نمیدانم.
پیشرفت ورزش دومیدانی در ایران گذاشت .در جایی میتوان گفت همچنین در آن زمان کالً در  56رشتهی ورزشی مسابقاتِ در حد

که دومیدانی در ایران خوب کار

آسیایی وجود داشت که ما(اگر اشتباه

می کند که نفر دوم و سوم

نکنم) در  8رشته از آن شرکت داشتیم

رشتهی پرتاب وزنه در ایران،

ولی در حال حاضر تعداد رشته ها و

فاصلهی زیادی با ایشان نداشته

مسابقاتی که وجود دارد ،آن قدر

باشد .اساساً باید دید که کدام

مختلف و زیاد است که اصالً قابل

شهرستان ها در این رشته فعال

شمارش نیست .ضمن اینکه انقالب

هستند و دونده دارند چرا که

اطالعات در جهان را هم نباید

ورزش قهرمانی ،ورزشی رقابتی

فراموش کرد .این انقالب اطالعات

است اما ما قهرمانهای بی رقیب

باعث شده است تا اطالعات مربوط به

داریم .در نتیجه این موارد را که مربوط به تک ستارهها میشود ،هر ورزش جدیدی ،به راحتی از طریق اینترنت به عالقه مندان آن
نمی شود به پای فدراسیون های ورزشی در ایران گذاشت و کار در ایران منتقل شود .حتی در طی این سال ها ،تعداد ورزش
اصلی قهرمان سازی ،در پشت صحنه و در سالهای قبل صورت دوستان هم بیش تر شده است .عالوه بر این موارد ،در آن زمان،
گرفته است.

ورزش یک شغل محسوب نمی شد و ورزشکاران با مشقت و در

یعنی شما معتقد هستید که این افراد استثنا هستند و اوقات فراغتشان ورزش می کردند و مجبور بودند برای تامین
ورزش زنان در ایرانِ پس از انقالب ،پیشرفت کمی و درآمدهای زندگیشان شغل دیگری داشته باشند.
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در واقع حرف من این است که علیرغم رشد همهجانبهی ورزش در

سطح جهان و سابقهی جامعهی ورزشی زنان در ایران پیش از

خانم ولی اوغلی ،آیندهی ورزش زنان در ایران را چطور

انقالب ،کمیت و کیفیت ورزش در ایران رشد چندانی نداشته است و

پیش بینی میکنید؟

جمهوری اسالمی هیچ بهایی به زنان ورزشکار نداده است.

گفتگو

چهرهاش ورزشی است.

به نظر من روند همه چیز رو به جلو و مثبت است و علت آن را

به نظر شما دلیل این بها ندادنها که مانع پیشرفت ورزش

هم جوان بودن جامعهی ایران میدانم .امروزه و در دنیای

زنان شده ،چه بوده؟

ارتباطات ،شما نمیتوانید جوان ایرانی را در زمینهی خواستهها و

سیاست جمهوری اسالمی در زمینهی ورزش
زنان در طی سال های پس از انقالب تغییراتی
هم داشته است .در دو دههی اول ،سیاست به
این نحو بود که به ورزش قهرمانی هیچ بهایی
نمیدانند ،در المپیکها شرکت نمیکردند و فقط
میگفتند ما میخواهیم اسالم را صادر کنیم .اما
از دههی  54شمسی به بعد که برای اولین بار
پس از انقالب ،زنان در المپیک حضور داشتند،
سیاست خود را تغییر دادند .در این بازیها ،یک
زن تیرانداز را به عنوان پرچمدار کاروان ایران

آرزوهایی که پیشرو دارد ،محدود نگه دارید و

در این بازیها ،یک زن

جلوی پروازش را بگیرید .بر همین اساس است که

تیرانداز را به عنوان پرچمدار

کاروان ایران انتخاب کردند .دلیلی
که در این خصوص مطرح شد این
بود که میخواهیم به دنیا نشان
دهیم ،جامعهی ما یک جامعهی
اسالمی است و در واقع از حجاب
زن و روسری او ،تحت عنوان
پرچم اسالم یاد کردند.

انتخاب کردند .دلیلی که در این خصوص مطرح

می بینیم در عرصه های مختلف  -که بسیاری از
رشته های ورزشی را هم شامل می شود ،-نسل
جوان بنا به خاصیت پرشور و نشاط و کنجکاوانهای
که دارد و قصد دارد خودش را به جهان بشناساند،
به حرکت خودش ادامه میدهد .عمالً نحوهی
برخورد با هرچه جمهوری اسالمی ممنوع اعالم
می کند به همین شکل است .مثالً چندی پیش
رهبر جمهوری اسالمی رسماً دوچرخه سواری زنان

در کنار نامحرم را حرام اعالم کرد اما جوانان ایران،

شد این بود که می خواهیم به دنیا نشان دهیم ،جامعهی ما یک

و به خصوص دخترها ،با بی اعتنایی نسبت به آن ،از آزادیهای

جامعه ی اسالمی است و در واقع از حجاب زن و روسری او ،تحت

فردی و اجتماعی خودشان صحبت کردند و گفتند که ما در این

عنوان پرچم اسالم یاد کردند .حتی در همین المپیک ریو که کیمیا

جامعه زندگی می کنیم و دوچرخه نیاز ما برای رفت و آمد و

علیزاده ،برای اولین بار در تاریخ ،برای ورزش زنان ایران در سطح

سالمتی است و همچنان سوار دوچرخه هم میشوند.

المپیک مدال کسب کرد ،مسئوالن -اعم از آقای روحانی ،-مطرح

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

کردند که حضور با حجابِ شما برای ما از مدالی که کسب کردهاید و
به خانه میآورید هم ارزشمندتر است .این ها
همه نشان دهندهی استفادهی تبلیغاتی از
ورزشکاران زن است .این مسئله چندان در مورد
مردان صادق نیست .به هر حال هر قدر هم که
بخواهند از یک ورزشکار مرد در این خصوص
استفادهی تبلیغاتی کنند و یا حتی خودش
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 1395یا پس از کسب مدال و باال رفتن از سکو،

مذهبی باشد ،هنگام شرکت در چنین میادینی و
تعدادی از زنان شناگر ایرانی پیش از انقالب  -عکس از ایران وایر

نمی تواند چهرهای مذهبی داشته باشد و
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دیواری بلندتر از دین
نگاه فقیهان به ورزش زنان
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در سال  ، ۰۰۰۰وقتی هنوز ورزش زنان در گفتمان عمومی
محمد جواد اکبرین
جامعهی اسالمی چندان مطرح نبود یکی از خطبههای ” سید
محمد حسین فضلاهلل“ در نماز جمعهی شیعیان بیروت جنجال
دین پژوه
آفرید.
فضلاهلل که بعدها به
میخواند!
ع نوان ” مر جع
پانزده سال پس از
ش ی ع یان ل ب نان“
خ ط بهی
آن
شناخته شد تا آن
ج ن جا لی ،و ق تی
سال هنوز صاحب
دیگر فضلاهلل بر
کرسی مرجعیت و
کرسی مرجعیت و
ف توا ن بود ز یرا
فتوا نشسته بود
ا س تادش ” س ید
بل ّوط“
” هال
ا بوا ل قا سم خو یی“
خبرنگار هفتهنامهی
مر جع و ز ع یم
ال ش ّراع لبنان در
حوزهی نجف ،هنوز
میانهی گفتگویی
زنده بود و فضلاهلل
طوالنی با او ،از آن
تا پایان حیات و
خطبه یاد کرد و
مر ج ع یت ا س تاد،
پرسید ” :آیا هنوز
نمایندهی او در لبنان
هم از آن نظر دفاع
به شمار می آمد .در آگوست همان سال ،سید ابوالقاسم خویی
میکنید و به آن فتوا میدهید؛ حتی در ورزشهای
درگذشت و چندی بعد ،هنگامی که بحث
سید محمد حسین فضل رزمی؟“
مرجعیت فضلاهلل باال گرفت منتقدانش هنوز
اهلل ،در آن خطبه ،از دختران و فضلاهلل محکم تر از گذشته پاسخ داد” :همانطور
او را برای همان خطبهی جمعه مالمت
زنان مسلمان خواسته بود تا به که مرد حق دارد ورزش های رزمی و دفاعی را
میکردند.
بیاموزد زن هم حق دارد؛ از این فراتر ،زن برای
آموختن رشتههای مختلف
او در آن خطبه ،از دختران و زنان مسلمان
دفاع از خود در برابر خطراتی که تهدیدش میکند
خواسته بود تا به آموختن رشتههای مختلف ورزشی ،از جمله رشتههای رزمی
نیازمند این ورزشهاست“.
ورزشی ،از جمله رشتههای رزمی و دفاعی و
و دفاعی و حتی بوکس بپردازند تا او بار دیگر از زنان مسلمان خواست که در این راه
حتی بوکس بپردازند تا نه در این عرصه ها
نه در این عرصهها عقب بمانند و ” اعتماد به نفس داشته باشند و کشور و جامعه و
عقب بمانند و نه در دفاع از خود ،ناتوان باشند.
نه در دفاع از خود ،ناتوان باشند .امتشان را از فکر و تجربه و آفرینش خود بهرهمند
منتقدان سنتی می گفتند او نه تنها ورزش
کنند“.
زنان را مُباح و مجاز دانسته بلکه آن را مانند
خبرنگار پرسید” :شما از سوی منتقدانتان متهماید که در جانبداری
یک عبادت مستحب به زنان توصیه می کند و آن را الزم
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فقهی از زنان زیادهروی میکنید“ ،فضلاهلل پاسخ داد” :من جانب
مظلوم را میگیرم و معتقدم زنان با اینکه در عقل و توانایی با
مردان برابرند اما در طول تاریخ از شناخت و تجربه ،محروم و
مظلوم ماندهاند“( .الشّراع ۰۷ /دسامبر  )۰۱۱۶فضلاهلل در سال
 ۰۱۰۱درگذشت اما چنان صراحتی در حوزهی ورزش زنان ،میان
فقیهان همسطح او بینظیر ماند.
چنین مجادالتی البته در جامعهی اهل سنت ،دامن و دامنهای
درازتر داشت و دارد؛ تنها به عنوان نمونه ،مجلهی ”الوعی“ چاپ
کویت (شمارهی  )۵۵۷گزارشی از آراء برخى بزرگان ” جامعة

را مغایر ”وظیفهی اصلی زنان یعنی خانوادهبانی و فرزندپروری“
دانستهاند.
آنچه گذشت اگرچه نمونهای از نگاه دینی به مسئلهی ورزش
زنان بود اما این نگاه ،چیزی جدا از زنجیرهی تبعیض سنتی و
تاریخی علیه زنان نیست؛ زنجیرهای که نخست از منظری
مردساالر ،هویتی برای زن تعریف میکند و پس از بدیهی نشان
دادن آن تعریف ،به تحدید و تهدید بدن او و وظیفه هایش
میپردازد .دقیقاً در همین زنجیرهی تاریخی ،وقتی نوبت به دین
می رسد دینداری و مسلمانی زن را نیز مردساالرانه تعریف

عکس از دیلی میل

األزهرِ“ مصر دربارهی ورزش زنان منتشر کرد که بیشتر آنها
این گرایش را ناشی از رقابت با جایگاه زن در فرهنگ غرب
می دانستند و بر مالمت ورزش زنان و ضرورت مهار تاثیرپذیری
از غرب تاکید میکردند.
در همان گزارش اما نظر محتاطانهی رئیس دانشکدهی
اصول الدین در األزهر این بود که ورزش زنان به خودی خود
حرام نیست و حاشیههای ماجرا را نباید با شریعت آمیخت.
شماره  66در مجموع می توان گفت که در فقه شیعه و سنی ،هیچ دلیلی
آبان
برای حرمت ورزش زنان در هیچ رشتهای اقامه نشده و همهی
 1395آراء معطوف به حُرمت یا کراهت ،به حاشیهها و پیامدهای آن (از
جمله در حجاب و پوشش) اشاره کردهاند .برخی نیز چنین کاری

می کند و هرگونه خروج از آن را خروج از احکام دین یا گناه
میخواند.
از این رو ،برداشتن چنین موانع تاریخی ،کاری فراتر از اصالح و
بازبینی در فقه و فتوی می طلبد .زیرا مردساالری نه تنها با
دین شناسی ما بلکه با خداشناسی ،انسانشناسی ،جهانبینی و
تمام اجزای معرفت و هویت ما آمیخته است .شاید با همین نگاه
بود که فضلاهلل در ورزش زنان خواستار ”اعتماد به نفسِ“ خود
آن ها شده بود! گویی دیوار مهار زنان ،بلندتر از آن است که با
فقه و فتوی فرو بریزد و تا اصرار خودشان بر ورود به این
حوزه ها و شکستن حصارها نباشد ،کم و بیش در بر همین پاشنه
میچرخد.
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نظر شما در رابطه با فتوای جدید آیت اهلل خامنهای
در رابطه با دوچرخه سواری زنان در انظار عمومی
چیست؟ سایر علما در این رابطه چه نظری دارند؟
به نظر من ،این فتوای ایشان چندان دور از انتظار هم نبود و
علمای سنتی هم ،تقریباً چنین نظری دارند .طبق نظری که در
میان فقهاست ،بحث در این خصوص جنسیتی است .در واقع
هرچند که این بحث جنسیتی در اصل و بنیاد اسالمی وجود

گفتگو از مرتضی هامونیان
ندارد ،اما به هر حال این بحث سابقهای تاریخی دارد که باید آن
سابقهی تاریخی را بررسی کرد .مسئله بیش تر به آن تفکر
مردساالرانه برمیگردد که فکر میکنند مرد دارای جنسیت خاصی
است و زن هم به طور کلی اغواگر است و باید مراقب بود! فقط
محدود به اسالم هم نیست؛ در مسیحیت و یهودیت هم وجود
دارد.
در نتیجه این فتوا – همان طور که اشاره کردم ،-چندان دور از
ذهن نبود منتها با دیدگاههای امروزی جور درنمیآید و در واقع
باید گفت این صحبت ها با جهانبینی و درکی که امروزه بشر از
اجتماع خود پیدا کرده است ،مطابقت ندارد.
اساساً خواستگاه این فتوا چه بوده است؟ آیا میتوان این
فتوا را مرتبط با نهی کردن زنان از اسب سواری توسط
اهل بیت شیعه و نقل قول هایی که از پیامبر اسالم و امام صادق
در این خصوص شده است ،دانست؟
بله ،این مسئله دقیقاً از همین روایات مربوط به اسب سواری
می آید .آن زمان که دوچرخه نبوده است .ما استفادههایی که از
روایات داریم ،به همین منوال است .به شخصه زیاد به این روایات
معتقد نیستم و گمان می کنم اساساً مشکل ما همین روایات
هستند .در قرآن مباحثی به این شکل نداریم .البته یک سری الفاظ
و مباحثی در قرآن هم مطرح شده اما براساس آن زمانی که قرآن
نازل شده ،گفته شده است که باید نگاهمان به قرآن هم بر اساس
نگاه عصر خود پیغمبر باشد .روایات بر اساس اختالفات در جوامع و
شرایطی موجود در مقاطع مختلف ،شکل گرفته است؛ وگرنه امام
صادق یا هر امام دیگری که این همه فتوا نداده بودند.
اگر امکان دارد برخی از این روایات را برای خوانندگان
ما مثال بزنید.
به عنوان مثال روایتی از امام صادق در جلد  24وسائل الشیعه و
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آیت اهلل عبدالحمید معصومی تهرانی ،روحانی نام آشنا ،ساکن
تهران است .وی که در حدود سه دههی اخیر و به دلیل
فعالیتها و نظرات خاص فقهی خود بارها طعم زندان و شکنجه
و برخوردهای امنیتی در جمهوری اسالمی را چشیده است،
همیشه در تالش بوده تا بر همزیستی میان ادیان و مذاهب در
همه جای جهان تاکید کند .این هنرمند خوش نویس ،نقاش و
تذهیب گر بارها آثاری از خود را به معتقدان ادیان و مذاهب
دیگر تقدیم کرده است.
عبدالحمید معصومی تهرانی هم چنین بارها و در مصاحبه با
رسانه ها و یا مقاالت خود ،نسبت به مسائل مرتبط با مباحث
دینی واکنش نشان داده و بحث های مختلفی را مطرح کرده
است .در این مصاحبه وی در پاسخ به سواالت خط صلح در
ارتباط با مسئلهی دوچرخه سواری زنان با ذکر این نکته که
فتاوی اخیر در این رابطه به بحثی جنسیتی و تاریخی باز
می گردد ،می گوید که ” استناد فقها در این حوزه به روایات
متعدد است و این در حالی است که فقها امروز با خودِ قرآن کار
ندارند“.
آقای معصومی همچنین در ارتباط با اصل مسئلهی فتوا دادن
در حوزهی مسائل اینچنینی میگوید” :یک زمانی ،کشور قانون
درستی نداشت ،با فتوا دادن مسئله را حل میکردند ،در کشوری
که قانون اساسی و مجلس وجود دارد ،صدور فتوا دیگر معنایی
ندارد“.
گفتگوی ماهنامهی خط صلح با آیت اهلل عبدالحمید معصومی
تهرانی در ارتباط با فتاوی اخیر و باالخص فتوای رهبر
جمهوری اسالمی در خصوص دوچرخه سواری زنان و مسائل
مرتبط با آن در پی میآید.
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اصول کافی جلد  9وجود دارد که از پیامبر اسالم نقل شده است
البته شما به مردساالری هم اشاره
که حضرت سوار شدن زنان بر زین را
کردید.
نهی کردهاند .یا در روایت دیگری باز در آقایان هنوز در این توهم هستند که میرزای
وسائل الشیعه جلد  55مطرح شده که شیرازی هستند که با صدور یک فتوا و مثالً بله .قرن هاست که مسئلهی مردساالری در
تمام جوامع وجود داشته است .شاید در طی
زین م َرکب نفرین شدهای برای زنان
حرام اعالم کردن دوچرخه سواری ،مردم
صد سال اخیر است که مسئلهی برابری
است .هم چنین و در برخی روایات این
دوچرخههایشان را بشکنند و دور بیندازند .آن
خواهی مطرح شده است .مسیحیت هم برای
مسئله به عالئم آخر الزمان مرتبط شده
و
است
شده
عوض
مردم
درک
گذشت!
دوران
زن ،حق و حقوق خاصی قائل نیست اما حداقل
است .مثالً در مستدرک الوسائل جلد 59
مطرح شده است که در آخرالرمان ”زنها باید قانون وجود داشته باشد .یک زمانی ،کشور کلیسای کاتولیک ،توانسته خودش و نظراتش
بر زین ها سوار می شوند“ .از این گونه قانون درستی نداشت و با فتوا دادن مسئله را را با وضعیت و شرایط روز منطبق کند .البته
روایات و احادیث ،در کتب حدیث وجود حل میکردند اما در کشوری که قانون اساسی بحث من مقایسهی مسیحیت و اسالم نیست
که در مسائل بنیادی با یکدیگر اختالف دارند
دارد.
و مجلس وجود دارد ،صدور فتوا دیگر
اما به هر حال ریشهی این مسئله به فرهنگ
مشکل این است که فقها در حال حاضر،
معنایی ندارد.
مردساالری که در همهی اعصار و جوامع وجود
با خودِ قرآن کاری ندارند و فقط به
داشته ،برمی گردد .علت هم این بود که چون
روایات رجوع می کنند .در رابطه با هر
مرد به طور کلی از لحاظ قدرت جسمی ،قویتر است ،تسلطش را
مسئلهای که فکرش را بکنید هم پیدا کردن روایت یا روایاتی ،کار
بر بقیه تحمیل می کرد و زن از لحاظ جسمی ضعیفتر بوده و
چندان سختی نیست .در واقع با داشتن این کتب ،هم له و هم
نمیتوانسته با این مسئله مقابله کند.
علیه مسئلهای می توان روایتی را پیدا کرد .استنباط و اجتهاد هم
اساساً فکر میکنید که چرا
یعنی همینکه شما برای از بین این
چنین فتوایی در حال حاضر از
تضادها ،به یک رای ثابت(حداقل
سوی رهبر جهوری اسالمی صادر شده
برای خودتان) برسید .با این حال
است؟
نظر غالب فقهای اسالمی ،بر اساس
به اعتقاد من صدور چنین فتوایی در حال
همان تضاد جنسیتی است که از
حاضر دو علت دارد .یکی اینکه باالخره
قدیم مانده است .متاسفانه فقهای ما
بعد از  08سال دم از اسالم زدن ،ما تنها
نتوانستهاند با عصر و روزگار،
اسمی از اسالم شنیدیم و در جامعه ،مردم
خودشان را تطبیق بدهند و هنوز
به نوعی حالت مقابله پیدا کردند .این ها
نوعی قالب دارند که برای هفتصد یا
هم نمیآیند مسئله را واکاوی کنند و
هزار سال پیش است و ایشان سعی
ببینید چرا این قبیل اتفاقات در زمان شاه
میکنند هر چیزی نویی که میآید،
نمیافتاد .در آن زمان مثالً اگر فقیهی
به هر شکل ممکن داخل این قالب
فتوایی صادر میکرد ،همهی مردم به آن
جا دهند؛ منتها جا نمیشود و این
توجه میکردند اما در حال حاضر اینگونه
مشکالت به وجود میآید .تمام این
نیست .این مسئله یک روانشناسی
مشکالت و فسادهایی که به راه
اجتماعی را می طلبد و باید متخصصان
شماره  66افتاده ،به این خاطر است که آن
آبان
تشخیص دهند که چرا و به چه دلیلی مردم خالف این فتواها
ظرف و مظروف با هم جور درنمیآید و اینها به زور میخواهند
عمل می کنند .چرا وقتی بحث حجاب مطرح می شود ،زنان
 1395آن ها را با هم هماهنگ کنند .حداقل فقیه باید شرایط زمان
برعکس عمل میکنند.
خودش را درک کند اما متاسفانه فقهای ما ،شرایط زمان را
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نمیدانند.
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این حال آقایان هنوز در این توهم هستند که میشدند و در جنگها هم حضور داشتند و را دست متخصصان امر بدهند .فقیه این
میرزای شیرازی هستند که با صدور یک فتوا و کسی هم کاری به این مسائل نداشت .این بخش ،متخصصان هستند که باید در
مثالً حرام اعالم کردن دوچرخه سواری ،مردم نشان میدهد که ما هرچه از عصر نزول رابطه با این مسائل نظر بدهند.
به نظر شما آیا میتوانند این
دوچرخه هایشان را بشکنند و دور بیندازند .آن
جلوتر رفتهایم ،این تفکر هم بسته و بستهتر
فتوا را برای موتور سواری هم
دوران گذشت! درک مردم عوض شده است و
باید قانون وجود داشته باشد .یک زمانی ،کشور شده است .در نتیجه اگر فردا هم فتوایی به کار ببرند؟
قانون درستی نداشت و با فتوا دادن مسئله را مبنی بر حرام بودن نشستن زنان بر ترک ببینید در زمان پیغمبر ،زنان سوار اسب و
حل میکردند اما در کشوری که قانون اساسی موتور صادر شد ،هیچ تعجیب نکنید.
شتر می شدند و در جنگ ها هم حضور
داشتند و کسی هم کاری به این مسائل
و مجلس وجود دارد ،صدور فتوا دیگر معنایی
نداشت .این نشان میدهد که ما هرچه از
ندارد .در امور خاصه و شخصی میتوان فتوا
داد اما در مورد مسائل حکومتی و اجتماعی دیگر فتوا دادن کاری عصر نزول جلوتر رفتهایم ،این تفکر هم بسته و بستهتر شده است.
را از پیش نمیبرد .مثالً فتوا دادند که مرغ نخورید ،نتیجه چه شد! در نتیجه اگر فردا هم فتوایی مبنی بر حرام بودن نشستن زنان بر
ترک موتور صادر شد ،هیچ تعجیب نکنید .اگر تا االن فتوایش را
؟
اما نظر من و در ارتباط با وجه دوم قضیه و حساسیتی که اینها ندادند ،یک روزی خواهند داد .از حجاب شروع کردند و به موارد
نسبت به برخی مسائل اعم از حجاب ،کنسرت موسیقی و دوچرخه جزئی تر اعم از چکمه و دوچرخه رسیدند .حتی باید توقع فتوای
سواری دارند ،این است که با توجه به اینکه هر روز یک فساد ممنوعیت رانندگی زنان و از خانه بیرون نیامدن آنها را هم داشته
جدید از دستگاه دولتی بیرون میزند ،برای اینکه ذهن مردم از باشید .در واقع هرچه که فساد در دستگاههای ما بیشتر شود،
آن مسئله منحرف شود و تحت الشعاع مسائل این چنینی قرار مجبور میشوند جامعه را بستهتر کنند .از زنان شروع کردند اما به
گیرد ،چنین فتواهایی میدهند؛ این که در شب عاشورا فوتبال مردان هم خواهد رسید.
نباشد ،در مشهد و یا سایر شهرها کنسرت اجرا نشود که به امام بحث آقای ترکاشوند در کتاب ” حجاب شرعی در عصر پیامبر“
حسین و امام رضا بیرحمتی نشود .این مسائل قبالً هم اتفاق بسیار مهم است و آن را باید حتماً بخوانند؛ گرچه خیلی از آقایان
روی آن نقد دارند(البته نتوانستند تاکنون آقای ترکاشوند را قانع
میافتاد ،اما چرا حرمت کسی شکسته نمیشد!؟
فکر میکنید چرا علیرغم اینکه به قول شما صدور کنند) .یکی از ایرادات مردم هم این است که پیگیر اینطور قضایا
فتوا دیگر آن کاربرد گذشته را ندارد ،به ادامهی آن نمی شوند .باید به مردم گفت که حداقل اطالعاتتان را باال ببرید؛
به صرف اینکه با عقل من جور درنمیآید و انجام نمیدهیم که
اصرار ورزیده میشود؟
بحث سر همین توهم است که فکر میکنند اگر حرفی بزنند ،نمیشود.
قیامت میشود .همهی مردم ،آن افرادی که دور و برشان نشستند قرآن در همین خصوص مثالً به آخوندهای یهودی ایراد میگیرد و
و مجیزشان را میگویند ،نیستند .توهم دقیقاً این است که کسانی میگوید شما میگویید هذا حالل و هذا حرام (سورهی نحل آیهی
که به حرفشان گوش نمیدهند ،در اقلیت هستند .اگر از آن  .)556اینها هم به همین منوال برای خودشان از جانب خدا حکم
حبابشان بیرون بیایند و در خیابان چرخی بزنند ،متوجه این قضیه صادر میکنند .در حالی که این چنین نیست و حکم از جانب فرد
و اشتباه خود خواهند شد .یک زمانی بود که آقایان با مردم نشست است؛ ممکن است درست باشد و ممکن است غلط باشد .باالخره
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این مسئله نشان میدهد حاکمیت دم از اسالم میزند ،اما عملش و برخواست داشتند و مردم هم از درد دل کردن و عنوان کردن
واقعیات به ایشان ،هراس نداشتند ،اما در
با گفتارش نمیخواند .مردم هم این مسائل را
حال حاضر این گونه نیست .باید رفع و
پای دین و اسالم گذاشتند و هر چیزی که
در زمان پیغمبر ،زنان سوار اسب و شتر رجوع کردن چالشها و معضالت اجتماعی
اینها می گویند ،خالفش را عمل میکنند .با
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جامعه و فرهنگ و درک مردم رو به پیشرفت است .ما در
دهکدهی جهانی زندگی میکنیم و نمیتوانیم با فکر و اندیشهی
قرن  58کارها را جلو ببریم .اما متاسفانه اینها کماکان در همان
دوران سیر میکنند.
با توجه به این که طبق
مادهی  ۰قانون مجازات
اسالمی ،صرفاً ” هر فعل یا ترک
فعلی که برای آن مجازات تعیین
شده باشد ،جرم محسوب میشود“،
در حال حاضر تا چه حد این فتوا
قابلیت اجرایی شدن در سطح جامعه
و جرم انگاری را دارد؟
باید در نظر داشت در کشوری که
قانون حاکم باشد و نه نظر شخصی،
چنین فتوایی قادر به اجرایی شدن
نیست .اما در مقابل ،در کشوری که
نظر شخصی بر قانون ارجحیت دارد،
می شود چنین چیزی اجرایی هم
شود؛ بیایند و بگویند حضرتِ آیت
اهلل چنین فتوایی را داده و بر اساس
آن تصمیم گیری هم کنند .بعضاً
قضات وقتی در دادگاه ها مادهی
قانونی کم میآوردند ،به تحریر
الوسیلهی امام استناد می کنند! یعنی از یک طرف قانون جزاء را
داریم و از طرف دیگر توضیح المسائل و تحریر الوسیله را .در
صورتی که باید یکی از این موارد را کنار گذاشت .چرا که هر دو با
هم جور درنمیآید .سابقهی چنین چیزی هم در تاریخ وجود دارد و
این عدم همخوانی ،اثبات شده است.
در این کشور ادیان و مذاهب مختلفی زندگی میکنند که حتی آن
اکثریت شیعه هم ،به تفکر شیعهی سیاسی معتقد نیستند و خیلی
از شیعه ها هم هیچ مناسبتی با تفکر حاکم ندارند .آیا در چنین
شرایطی همه باید به فتوای حاکم عمل کنند؟ نکته اینجاست که
اگر کسی در کشور در یک مقام اجرایی قرار گرفته است ،نباید
شماره  66مقام مذهبی داشته باشد چرا که کل آن جامعه را باید در نظر
آبان
بگیرد .این تفکر که همه را تحت سلطهی رافت اسالمی قرار
 1395دهند ،برای زمان خالفت عباسیان بود .اگر در اروپا و امریکا با
مسلمانان چنین رفتاری بشود ،صدای آقایان درمیآید .در نتیجه

فردی که در مسند حکومت نشسته است ،نمیتواند نظر مذهبی
داشته باشد؛ مگر اینکه همه ،اعم از شیعهی دگراندیش ،سنی،
بهایی ،یهودی و مسیحی را بیرون بریزند که همهی اعضای

جامعه را شیعیان حکومتی تشکیل دهند! بله ،در چنین شرایطی
میتوان به عنوان یک فرد مذهبی ،حکومت هم کرد و این درست
همان شیوهای است که در واتیکان اعمال می شود که پاپ به
کشیش ها و یا سایر هواخواهان خود ،دستور و فتوا میدهد .ولی
همان طور که عرض کردم ،در کشوری که انواع و اقسام مردم با
ادیان ،زبان ها و قومیت های مختلف زندگی می کنند ،یک فرد
نمیتواند در مقام مذهبی بنشیند و حکومت کند .مثل این میماند
که شما پاپ را رئیس جمهور امریکا کنید! پاپ باید در مقام
خودش فعالیت کند و رئیس جمهور هم در مقام خودش .نتایجی
که در قرون وسطی طی یکی شدن مذهب و سیاست به بار آمد،
گواه این امر است.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دهید.
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نگار انسان
فعال حقوق زنان
میشود .چرا زنان باید بدون اینکه در تصمیم گیری نهایی برای
حضورشان در استادیوم کوچک ترین نقشی داشته باشند ،از قبل
محروم دائم باشند؟ چرا باید به خاطر اینکه فضای استادیومها
مملو از الفاظ زشت و بی موردی است که هیچ نقشی در نتیجهی
یک مسابقه ندارد ،زنان فوتبال دوست و والیبال دوست ،حسرت
دیدن حتی یک بازی از نزدیک داشته باشند؟
در واقع ما در تمام این سال ها تالشمان بر این بوده که به دلیل
عشق و عالقهی ورزشیمان ،به استادیوم های فوتبال و والیبال
ورود پیدا کنیم اما هیچ گاه از این منظر به قضیه نگاه نکردیم که
دربارهی این هتاکی ها بنویسیم و معترض باشیم .که قربانی
وضعیتی هستیم که هیچ نقش مستقیمی در ایجاد آن نداریم.
وقتی به این عکس نگاه کردم و چهرهی این دختران عاشق
تیمشان را دیدم که این طور پر جنب و جوش برای استقبال از
بازیکنان موردعالقه شان منتظر ایستادهاند ،افسوس خوردم که
ورزشگاه های ما خالی از حضور دختران فوتبال دوستی است که
عاشقانه هربار خانه هایشان استادیوم می شود و با هر پیروزی
شادی و خوشحالیشان را باید تنها
جلوی تلویزیون خالصه کنند.
فریاد و ب غض و شادی و
لبخندهایی که در جلوی تلویزیون
هربار بعد از  44دقیقه تکرار
میشود بدون آنکه هرگز فرصت
دیدن بازی تیم محبوبشان را از
نزدیک داشته باشند...
رویاها قبل از آن که ته نشین
شوند ،باید به حقیقت برسند .ما هرگز از رویاهایمان دست
نمیکشیم؛ حتی اگر رانده شویم باز هم به تالشهایمان ادامه
میدهیم و نمیگذاریم که رویاهایمان ته نشین شوند.
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زنان

سالیان سال است که مسئلهی ورود به ورزشگاه ها ،دغدغهی
بسیاری از زنان و دختران فوتبال دوست و والیبال دوست بوده و
همچنان هم بسیاری امید خود را برای اینکه باالخره یک روزی
بتوانند بازی تیمهای محبوبشان را از نزدیک تماشا کنند ،از دست
ندادهاند.
طی روزهای گذشته چند ویدیو تشویق حاوی الفاظ زشت و ناپسند
از لیدرهای دو تیم قرمز و آبی در فضای مجازی منتشر شد.
ویدیوهایی با فحش های رکیک جنسیتی که هر کدام مستقیماً
توهینی بود به زنان .چنین رفتارهایی هربار بیش تر از قبل در
فضای ورزشگاه ها رواج پیدا می کند و زنانی مورد آماج
بیاحترامیها و توهینها قرار می گیرند ،که اساساً در ورزشگاه
نیستند و حق ورود ندارند و هیچکس هیچ گاه راه حلی اساسی
برای حل این مشکل در این جامعه پیدا نکرده است که اساساً
میتوان گفت در جامعهی ما حل مشکالت و بحرانهای اجتماعی
از این دست ،غیر ممکن است.
اما ماجرای اصلی که بیشتر مایلم دربارهاش بنویسم ،در مورد
دختری به نام ”زینب“ است .او در فضای مجازی مشهور است و
به عنوان یک دختر پرسپولیسی باشخصیت و بادرک باال که هرگز
هیچ توهینی به بزرگان و بازیکنان تیم رقیب دیرینه نمیکند،
شناخته می شود .به تازگی زینب به همراه دوستانش -همراه با
پسرها ، -در شهر اهواز مراسم استقبال گرم و خوبی از بازیکنان
پرسپولیس ترتیب دادهاند .وقتی که به عکسهایشان نگاه میکنم،
با خودم فکر می کنم چرا باید زنان
قربانی بی اخالقی آقایان در این کشور
باشند؟ از گفتن این مسئله هرگز خسته
نمیشوم چرا که یکی از دغدغههای من
است؛ چون فوتبال را دوست دارم و
دوست دارم روزی برسد که بتوانم تیم
محبوبم را از نزدیک و در فضایی کامالً
آرام و سالم تشویق کنم .باید پرسید چرا
هر بار مسئلهی ورود به استادیوم های
فوتبال مطرح میشود ،از آقایان این دیالوگ تکراری را که ”واقعاً
منی که مرد هستم گاهی از حضور در استادیوم خجالت میکشم،
چه برسه به زنان“ ،می شنویم؟ مشکل اصلی از همینجا شروع

پرونده ی ویژه

تماشای فوتبال ،رویایی که هرگز ته نشین نمیشود
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رکاب مردانه بر زندگی زنان مریوانی
مردانه -منجر میگردد .عالوه بر تفکرات قالبی و نگرش منفی به

زنان

فرزانه جاللی
فعال حقوق زنان
برخوردهای تبعیض آمیز و دو دستگیهای مرسوم زن/مرد ،خوب/
زشت ،روا/نارو ،هنجارمند/هنجارشکن را میتوان از منظرگاهای

مختلفی به نقد کشید .از آنرو که جوامع مردساالر با نگاه قالبی –
نرینگی/مردانه -هستی پیرامون خود از ابزار تا سازوکارهای برخود
با آن را از آپاراتوس مردانه میگذرانند ،به هیچ عنوان برون رفتی
برای حضور دیگری -زنان -قائل نخواهند شد .در این پروسهی
تاریخی ،نیازی مبرم به بسترسازی فرهنگی و تولید زیرساختاهای
اجتماعی است که بدون شک شروع آن در اصالح نگاه مردانه به
زن بوده .تولید چنین ساختارهایی در تزریق مفاهیم فرهنگی و
رشد فردانیت و رشد امر دموکراتیک در سنت و بستر زیستی چنین
جامعهای است .از همین رو نگاههای شکسته به بستر معنا دار
اجتماعی تنها منادی و بانی آن مردانه میباشند که بدون شک در
ذوب دیگری زنانه ،معنا دار میشود.
زنان نیمی از به حاشیه رانده شدگان جامعهی مردساالر را تشکیل
میدهند .چنین جامعهای ،بدون شک حضور زنان در عرصههای
گوناگون از جمله ورزش را برنمیتابد .رویکردی که در سالیان
اخیر ،در جامعهی به غایت مردساالر ایران نسبت به ورزش زنان

مشاهده میشود ،رویکردی طردگرایانه است .از منظری فوکویی
”طرد“ به دسته بندی و کتهگوری کردن مقوالت متعدد اجتماعی
منجر میشود و نیز نفس دسته بندی الزام بر تبعیض و دوگانگی
انگاری این مفاهیم است .از اینرو ،گویی توافقی نانوشته برای
طرد مطلق و نسبی زنان از میادین ورزشی –و به شکلی موازی در
شماره  66عرصههای دیگر ،-به وجود میآید .بر این اساس پرداختن به
آبان ورزش بیشتر در حوزهی مردانه و با ویژگیهایی همچون قدرت و
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رقابت تعریف میشود که و در نتیجه به ”طرد“ی ناخودآگاه و در
بیشتر موارد آگاهانه و سیستمی در راستای مدیریت اجتماعی-

ورزش زنان ،کمبود زیرساختها و امکانات ورزشی ،رسانهای
نشدن ورزش زنان و ناشناخته ماندن زنان ورزشکار از دیگر
عواملی که هستند که سعی در طردِ پنهان و آشکار زنان از این
عرصه ،و سوق دادن هرچه بیشترشان به عرصههای خصوصی و
خانوادگی دارند .چنین مواردی را میتوان همان طرد سیستمی از
بستر اجتماعی و سعی مداوم برای دسته بندیهای مرسوم به
حساب آورد.
در نگاه کلی ،ورزش زنان در استان کردستان از این قاعدهی کلی
ورزش زنان در کشور(سیاست طرد و دسته بندی) مستثنی نیست؛
خرافات و محدودیتهای عرفی و قانونی دست در دست هم
تالش کردهاند در برابر حضور زنان در ورزش مخالفت و مقاومت
کنند .استانهای کردنشین همواره به دالیل مذهبی و قومیتی
چالشی برای حاکمیت بودهاند اما هرجا که ارادهای برای شکستن

سقفهای شیشهای و سنتها از سوی زنان دیده شده ،این
چالشها کمرنگ و
مانع تراشی برای
زنان پررنگ شده
است.
حمایتهای قانونی
از قتلهای ناموسی
که با پشتوانهی
فرهنگ

ناموس

پرستی،

ساالنه

صدها

قربانی

میگیرد ،یکی از

سه شنبه های بدون خودرو در مریوان  -عکس از هرانا

این پیوندهایی است که زنان کرد را متحمل تبعیضهای دوچندان
میکند .نبود زیرساختهای اقتصادی و بیکاری گستردهی زنان و
در نهایت وابستگی به مردان خانواده نیز از جمله مسائلی است که

شرایط ویژهای را برای زنان این منطقه رقم میزند .با این وجود
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را معنایی انسانی بخشند .در این میان هستند زنانی که با وجود

خیر شود .من هم شنیدهام که با زنان مریوانی برخورد شده اما این

مانع تراشی ،ورزش را به طور حرفهای دنبال میکنند و در رشتهها

برخورد آنقدر که رسانهها آن را بزرگ میکنند ،نبوده است .در

و ردههای مختلف موفق بودهاند که خود میتواند نگاه عام و

آخرین خبری که از این ماجرا دارم شورای شهر مریوان برای

سنتی به ورزش زنان را تقلیل و تغییر دهد.

تسهیل دوچرخه سواری زنان قسمتی از پارک بانوان این شهر را

مریوان یکی از شهرهایی است که حامل تجربیات تاریخی زیادی

به عنوان پیست دوچرخه سواری اختصاص داده است“ .اختصاص

از مبارزه و مقاومت زنان با تفکرات مردساالرانه و موانع قانونی

مکانهای مشخص به زنان دوچرخه سوار تحقیری دیگر در

ضدزن است .اعتراض به قتل ”فرشته نجاتی“ توسط پدرش و

راستای جنسیتی کردن مکانهای عمومی و حذف سیستماتیک

چندین قتل ناموسی دیگر و همچنین راهپیمایی در واکنش به

زنان از این فضاها است.

لباس زنانه پوشاندن بر مجرمین ،مواردی هستند که با رهبری

این ممنوعیت تازه برای فعالیت زنان در حالی است که دولت

فعال زنان در این شهر سازماندهی شدهاند.

روحانی رسیدن به عدالت جنسیتی را یکی از اهداف جدی خود

در روزهای اخیر شاهد یکی دیگر از مانع تراشیها در فعالیتهای

تعریف کرده است .اما آنچه در مریوان شاهد آن هستیم ،ممنوع

زنان مریوان بودهایم که فضا را در جهت تضعیف حقوق زنان و

کردن دوچرخه سواری زنان به بهانهی ”عرف و حجاب“ است.

خشونت روانی تشدید میکند .کمپین مردمی سهشنبههای بدون

اینگونه تالشها برای محروم کردن هرچه بیشتر زنان از حضور

خودرو که از آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته شروع شد،

فعال در حوزهی عمومی و محدود کردن آنها به فضاهای خاصی

پس از مدت کوتاهی به یک قراری تبدیل شده که با زنان

است که بر مبنای ایدئولوژیهای جنسیتی شکل میگیرند.

دوچرخه سوار در این روز برخورد

مشکالت ورزشی زنان در مریوان به

شود .زنان دوچرخه سوار در مریوان،

دوچرخه سواری در فضای عمومی

از روز اول با این کمپین همراه شدند،

محدود نمیشود .کمبود امکانات

اما چندی نگذشت که در اقدامی

ورزشی همچون باشگاههای مجهز،

فراقانونی دوچرخه سواری زنان

اختصاص

برای

ممنوع شد .اقدامی که با اعتراض

توسعهی ورزش و توانمندسازی زنان

فعالین مدنی همراه بود ولی نتیجهای

ورزشکار ،دعوت نشدن ورزشکاران به

جز بازداشت و توقیف دوچرخهها در

ردههای باالتر و در نهایت به حاشیه

پی نداشت .در همین راستا ،هزار و

سه شنبه های بدون خودرو در مریوان  -عکس از هرانا

ندادن

بودجه

رانده شدن زنان در فرایندهای

چهارصد شهروند و فعال مدنی با امضا و انتشار نامهای سرگشاده

توسعهی شهری حاکی از خشونت ساختار یافته علیه زنان در

خطاب به مسئولین مربوطه به ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در

فضای شهری و ابزاری برای طرد ساختاری و حذف آنها از

فضای عمومی در شهر مریوان اعتراض کردند .آنان خواستار لغو

عرصهی عمومی است .به همین دلیل برای مبارزه با این خشونت

چنین ممنوعیتی و نگاه برابر به حقوق زنان شدند.

ساختاری الزم است بر حق حضور و فعالیت آزادانهی زنان در شهر

موضوعی که منصور مرادی ،نمایندهی مریوان در مجلس شورای

پافشاری کنیم.

42

پرونده ی ویژه

میبرند ،در میان هجمههای نابرابری تالش کردند حق حیات خود

میکند” :بهتر است من در اینباره حرف نزنم تا موضوع ختم به

زنان

سالهاست زنان کرد که از تبعیضهای عرفی و قانونی رنج

اسالمی در گفتوگو با ”وقت ایران“ به شکل دیگر آن را تایید
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چالشهای قانونی گسترش ورزش زنان ایران
بتوان پیش بینی کرد .توسعه و ارتقای این عرصه ،طبیعتاً مانند هر

حقوقی

محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
روند توسعهی زندگی شهری و تغییر الگوهای حرکتی روزانه و در
نتیجه کاهش فعالیت های حرکتی به ویژه در زنان ،اندام ها و

عضالت آنان را تحت تاثیر و خطر جدی کم تحرکی و ضعفهای
جسمانی قرار داده است .برای پیشگیری از چنین عارضهای یا
مقابله با آن ،ایجاد جاذبه ها و امکانات الزم برای همگانی کردن
ورزش در بین زنان ،از ابزارهای کارآمد در این زمینه است .اما آیا
کسی به فکر توسعهی ورزش در میان زنان ایران هست؟
در بررسی میزان رشد ورزش زنان در عرصههای داخلی و خارجی
هرچند گواه پیشرفت ورزش زنان ایرانی است ،اما نمیتوان این
واقعیت را نادیده گرفت که در مقایسه با ورزش مردان ،از رشد
مطلوبی برخوردار نیست .عوامل اجتماعی تاثیر قابل مالحظهای بر
قابلیت های ورزش زنان ایرانی دارد .در نتیجه فقر حرکتی در آنان
ایجاد شده و باعث نزول عملکرد آنان در اثر کاهش قوای جسمی
می شود .بدیهی است منع زنان از ورزش مختلط ،بایستی همراه با
ایجاد فضا و برنامه ریزی الزم برای جداسازی و تفکیک جنسیتی
اماکن ورزشی باشد .این در حالی است که تعداد چنین اماکن
ورزشی برای زنان به نسبت جمعیتی بسیار محدود است .این
مسئله همت بیش از پیش مسئولین مربوط را میطلبد.
زنانی چون آتوسا پورکاشیان ،فاطمه کریمی ،ندا شهسواری و
کیمیا رضایی از جمله ورزشکارانی هستند که در گفتگو با رسانهها
بارها اعالم کردهاند در خانهی خودشان ورزش میکنند .در واقع
اگر خانوادهی این ورزشکاران سرمایه گذاری الزم را انجام
شماره  66نمیدادند ،مشخص نبود جامعهی ایران چنین ورزشکاران موفقی
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داشته باشد.

در حال حاضر چشم انداز آیندهی ورزش زنان ایران را به سختی

موضوع کالن دیگری در گرو ارادهی سیاسی و تحوالت اجتماعی
است.
بهبود وضعیت فعلی ورزش زنان در ایران ،مستلزم تحول در
نگرش دولتمردان به ورزش زنان است .موضوعی که به گواه
بسیاری از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش زنان ،فعالً نزد وزارت

ورزش هم در اولویت نیست.
نقش ورزش در سالمتی زنان
کارشناسان صحی همواره توصیه میدارند که برای داشتن یک
جامعهی سالمتر و فعال تر ،باید تالش کنیم ورزش را به فهرست
کارهای ورزانهی افراد جامعه اعم از زن و مرد ،در هر سن و با هر
سطحی از توانایی فیزیکی اضافه کنیم .ورزش و فعالیتهای بدنی
دوامدار در زنان می تواند از بسیاری امراض از جمله پوکی
استخوان ،حمالت قلبی ،و سکته های مغزی -که بیش از یک
سوم مرگ ومیر زنان ناشی از آن است ،-جلوگیری کند.
فعالیت بدنی به همراه رژیم صحیح و سالم میتواند از بروز چاقی
در زنان نیز جلوگیری کند .زنان در دوران یائسگی بیشتر در
معرض ابتال به بیماریهای قلبی عروقی و پوکی استخوان هستند
که انجام ورزش های دوامدار مانند پیاده روی و تحریکات جسمی
مختلف میتواند در کاهش این امراض تاثیر بهسزایی داشته باشد.
هم چنین ورزش و تحریکات جسمی موجب کاهش استرس و

افسردگی در زنان میشود؛ مشکلی که بسیاری در حال حاضر با
آن دست به گریبان هستند .حتی میتوان گفت با توجه به روایات
اسالمی که عقل سلیم در بدن سالم است بدیهی است ،کسانی که
از جسم سالمی برخوردار باشند ،در انجام وظایف دینی مانند نماز،
روزه ،حج و غیره هم بسیار موفق تراند .این نکته را نباید از نظر
دور داشت که به دلیل برخی محدودیتها ،حضور زنان در اماکن
ورزشی کم تر به چشم می خورد .بنابراین ،توجه و اهمیت به
فرهنگ سازی در زمینهی ورزش زنان ،میتواند در حفظ و افزایش
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هستند کمک شایانی کرده باشد.

را ندارند .بنابراین ،پخش این مسابقات غیرقانونی است.
همان طور که گفته شد ،پخش نکردن مسابقات زنان از تلویزیون
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سطح سالمت جامعه و فرزندان که آینده سازان این مرز و بوم

اجازه ی آمد و شد در این اماکن و دیدن این تمرینات و مسابقات

سبب شده است تا استقبال اسپانسرها از ورزش زنان کاهش یابد و
است .همین موضوع سبب شده تا تفاهمنامهای میان سازمان

حقوقی

این امر ،مشکالت اقتصادی زیادی را برای باشگاهها در پی داشته
تربیت بدنی و تمامی فدراسیونهای ورزشی امضا شود که طی آن
باید حداقل  94درصد اعتبارات و درآمدهایشان را در حوزهی
ورزش زنان هزینه کنند .که بسیاری از نهادها و فدراسیونها به
عکس از مهر

این مصوبه عمل نمی کنند.

دولتمردان کشور ایران نیز باید به اهمیت این امر واقف باشند و جا

ب)ساختار حقوقی معیوب وزارت ورزش

دارد عالوه بر ایجاد زمینهی مساعد و توسعهی امکانات ورزشی

به گفتهی نایبرئیس انجمن سافت بال ،تا قبل از تبدیل سازمان

زنان ،تالش پیگیر و بیش تری داشته باشند و در جهت حمایت و

ورزش به وزارتخانه ،متولی ورزش زنان این سازمان بود ،اما وقتی

ایجاد بستر الزم برای دستیابی به حقوق و سهم زنان در ورزش

این سازمان به وزارتخانه تبدیل شد ،به دلیل چارت سازمانی و

تالش بیشتری صورت گیرد.

محدودیت ها ،دو معاونت توسعهی ورزش همگانی و معاونت

چالشها

ورزش زنان را با یکدیگر ادغام کردند و همین موضوع را میتوان

الف) نبود اسپانسر

یکی از دالیل مهم در ناکامی ورزش زنان در بخش طرح و برنامه

ورزش زنان با وجود همهی پتانسیل هایی که دارد ،دنیایی از

دانست ،چون تمرکزی که باید وجود ندارد و بالتبع این عدم تمرکز

مشکالت ریز و درشت است که یکی از مهمترین آنها نداشتن

بر برنامهها و تصمیمها هم تاثیرگذار است.

حامی مالی است .هر تیمی برای انجام فعالیتهای ورزشی نیاز به

یک ایراد در روند اجرای حقوقی هم وجود دارد و آن این که

اسپانسر مالی دارد ،اما از آن جایی که مسابقات ورزشی زنان در

فدراسیون ها مطابق با اساسنامهشان ،موظف هستند امور ورزش

هیچ رسانهای منعکس نمیشود و به دلیل محدودیتهای فرهنگی

زنان را به معاونت زنان در همان فدراسیون بسپارند اما در اغلب

و عدم تبلیغات ،تماشاچی آن چنانی هم ندارد ،بنابراین تقریباً هیچ

فدراسیونها ،حوزهی اختیارات این معاونت ،محدود است .دربارهی

اسپانسری حاضر به حمایت مالی از تیمهای ورزشی زنان نیست؛

انتصاب یا برکناری اغلب این معاونین نیز همواره حاشیه ها و

در نتیجه در بسیاری از رشتههای ورزشی تیمهای منسجمی وجود

ابهاماتی وجود داشته است.

ندارد .بی میلی سیمای جمهوری اسالمی ایران به پخش این

ج) اساسنامههای معیوب فدراسیونهای ورزشی

مسابقات ،مربوط به مسائل شرعی و تاکیدات قرائت اسالم سنتی

باید روی بحث های ساختاری و حقوقی ،آیین نامه ها و

بر خودنمایی نکردن زنان در برابر مردان یکی از مشکالت است.

اساسنامههای فدراسیون های ورزشی و سایر نهادها و موسسات

ورزش بدون رسانه و تبلیغات و اسپانسر ره به ضعف میگراید.

وابسته به ورزش کار شود .یکی از کارهایی مهم در این خصوص،

بر اساس مصوبهی شورای عالی انقالب فرهنگی در  59مهر

اصالح اساسنامهی فدراسیونهای ورزشی است که برای اصالح

 ،5052تمرینات و مسابقات زنان باید در اماکن ویژه باشد و مردان

وضعیت ورزش زنان در دستور کار قرار گیرد .این اساسنامه ها
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عمدتاً قدیمی هستند و در زمانی نوشته شدهاند که ورزش زنان،

تخصیص بودجه و دیگر سیاستهای حمایتی از طرف نهادهای

گستردگی امروز را نداشت .لذا دست کسانی را که مخالف

قانونی ،نقشی کلیدی در ترویج ورزش زنان دارد .به همین دلیل،

گسترش ورزش زنان هستند را باز میگذارد .ساختار ورزش زنان و

نقش قانون و قانونگذاران و به تبع آن ترویجگران این حوزه بسیار

اختیارات آن ها با جامعهی مخاطب های انبوه شان در جامعهی

مهم است .سیاست های حمایتی ملی و محلی یکی از ابزارهای

امروزی ایران انطباق خوبی ندارد.

مناسب ترویج در هر حوزهای از

د) پوشش زنان ورزشکار ایرانی و

جمله ورزش محسوب میشود.

مسابقات بینالمللی

به عنوان مثال ،پارلمان کشور

مسئلهی ” حجاب“ ،یکی از بحث

مجارستان قانونی تحت عنوان

برانگیزترین مسائل حوزهی زنان

”قانون ورزش“ را در سال 2444

در ایران امروز است ،کامالً رنگ

تصویب کرد تا اطمینان حاصل

ایدئولوژیک به خود گرفته است و

شود که فرصت های ورزشی در

بزرگ تر ین ن شانه و عالمت

کشور برای زنان و مردان و

جمهوری اسالمی تلقی میشود .با اینکه انواع و اقسام معضالت

دختران و پسران مساوی باشد .طبق این قانون ،تمامی

اجتماعی و زشتی های زیان بار و ویرانگر مانند دروغ ،خیانت

سازمانهای ورزشی ،بنیادها ،فداراسیونها و کمیتههای مربوط به

امانت ،نقض عهد ،ریاکاری ،رباخواری ،دزدی ،اختالس ،فحشا و

ورزش و تربیت بدنی ،باید مشارکت زنان را در ورزش تا چهار

غیره در جامعه بیداد میکند و در اسالم هم این معضالت به شدت

سال آینده 09 ،درصد افزایش میدادند.

تفبیح شده و چندین برابر مسئلهی حجاب در قرآن و روایات

ترویجگران ورزش زنان میتوانند با رایزنی و مشاوره با مسئولین

دربارهی آنها هست ،اما سیستم سیاسی ،یک صدم حساسیتی که

مربوطه مانند مسئولین شهرداری و اعضای شورای شهر،

برای حجاب نشان میدهد برای آن معضالت از خود نشان

نمایندگان مجلس حوزهی انتخابیهی جامعهی هدف ،مسئولین

نمیدهد.

وزارت ورزش و جوانان ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،معاونت

به همین ترتیب مسئلهی دیگری که یکی از معضالت ورزش

امور زنان نهاد ریاست جمهوری و یا هر سازمان مربوطه دیگری

زنان ایران در سطح حرفهای است ،بحث پوشش مورد تایید

برای تخصیص بودجه به ورزش زنان اقدام کنند و اختصاص

حکومت حاکم در ایران است و مسبب محدودیت های بسیاری

بودجهی ویژه ساخت تسهیالت ورزشی برای زنان را در

شده است .البته بعضاً دیده شده است که برخی زنان ورزشکار از

اولویتهای کار سازمان مربوط قرار دهند .از طریق این فعالیتها،

دیگر کشورهای اسالمی هم از یک حداقلی از پوشش برخوردارند.

ترویج گران می توانند با اثرگذاری روی تصمیم گیرندگان و

اما به جز در موارد نادری ،به نظر میرسد ،این پوششها انتخاب

سیاستگذاران ،یک پروژهی ترویج و حمایت گری موفق را در

شخصی ورزشکاران است .اما در مورد ایران این مسئله یک امر

حوزهی ورزش زنان رقم بزنند.

کامالً اجباری است و ورزشکاران حق تخطی از آن را در مسابقات

ب) راهکارهای بلندمدت

بین المللی ندارند و حتی یک ورزشکار غیرمسلمانان ایرانی هم

با رشد و توسعهی روز افزون ورزش در جهان و بروز تحوالت

اختیار این را ندارد که رعایت حجاب نکند.

گوناگون ،نیاز به تدوین قوانین ورزش به ویژه در حوزهی زنان در

راهکارها

ایران ،شدیداً احساس می شود .با توجه به گستردگی تنوع در

الف) راهکارهای موقت و کوتاه مدت

رشته های ورزشی و جمعیت قابل مالحظهی این حوزه ،کشور
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مربوط به رشتهی حقوق ورزشی میشوند .حقوق رافع مشکالت و

آنچه در قرآن دربارهی پوشش زنان آمده است” ،حجاب“ نیست.

مسائلی است که در ورزشها ایجاد میشود .لذا ایجاد یک گرایش

حجاب برای بانوان فقط یکبار آمده و آن هم فقط برای همسران

تحت عنوان ”حقوق ورزشی“ در مقطع دکترای حقوق در یکی از

پیامبر است و در عصر نزول توصیه شده که از پشت پرده با

دانشگاههای ایرانی ،الزامی به نظر میرسد.

همسران پیامبر سخن بگویید .اما برای زنان دیگر از لفظ ”ستر“

میدانیم که منابع علم حقوق شامل قوانین اساسی ،قوانین عادی،

استفاده شده است و داللت آن بیشتر بر معنای زینت زنان است،

دکترین حقوقی و در کشور ما منابع معتبر فقهی هستند .جایی که

نه کل بدن آن! هم چنین سیاق آیه بر عرفی بودن پوشش تاکید

قاضی برای حل مشکل حقوقی دچار کمبود در قوانین عادی

دارد .مورد دیگر اینکه توصیهی آیه عمدتاً بر ”جلباب“ است که

می شود ،مجبور است به منابع فقهی رجوع کند .اصل سوم این

وسیلهای برای پوشاندن سر است.

قانون تربیت بدنی رایگان را تصریح دارد .واژهی ورزش را در

فلسفهی پوشش ،عمدتاً برای جلوگیری از فساد است اما همگان

قانون اساسی نمیبینیم و اینکه آیا علمای علم حقوق قائل به این

میدانند که عرصهی ورزش ،و به خصوص ورزش حرفهای،

هستند که تربیت بدنی همان ورزش است ،یا خیر ،هنوز مشخص

مهم ترین وسیله و مانع برای گسترش فساد و بسط سالمت

نیست و منبع حل این مشکل نیز شورای نگهبان است.

جامعه است .ورزش حرفهای و مستمر ،زنان را از خطر بیماری،

مجموعه قوانینی که در ایران در مورد ورزش و تربیت بدنی وجود

فساد ،انزوا ،انفعال و خمودی نجات داده و سالمت نیمی از

دارد ،مربوط به قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی و مربوط به 99

جمعیت جامعهی امروزی و مادر همهی جامعه فردا را تضمین

سال قبل است .این سازمان بعد از انقالب به زیر مجموعهی

نماید .فقه امامبه ،یک فقه جامع نگر است نه تک بعدی نگر ،و

ریاست ج م هوری

قاعدهی ”االهم فی االهم“ در

آمد که پس از آن

این زمینه راهگشاست .قطعاً

تا س یس

اگر با ورزش ،بانوی مسلمان

وزارت ورزش و

بیش تر از فساد و بیکاری و

جوانان را داریم که

امثالهم مصون می ماند ،چه

در قالب یک ماده

ایرادی دارد که نسبت به

و ظا یف

پوشش وی آن هم فقط در

احصاء شده است.

برههی چند ساعته مسابقهی

این قانون هم ،بر

ورزشی ،تسامح نشان داد؟

قا نون

وا حده،

حوزهی

ع مو می

تیم ملی فوتبال زنان ایران به دلیل پوشش نامناسب و غیراستاندارد اجازهی بازی در برابر تیم ملی اردن را نیافت  -خرداد  -5044عکس از مهر

کردن ورزش و تربیت معلم تمرکز دارد ولی به نظر میرسد منبعی
فرسوده است و نمایندگان مجلس باید این قانون را براساس
نیازهای زمانه ،به روزتر کنند.

مگر هدف از پوشش زن

چیست؟ جز سالم ماندن زن؟!
توضیح:
در بخش هایی از این مطلب از گزارش شورای بانوان کمیته ملی المپیک استفاده شده است.

در خاتمه باید گفت که نیازی اساسی به بازنگری فقها در امر
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همچنین کلیهی مسائل حقوقی که در عالم ورزش وجود دارد،

بین المللی شرکت میکنند ،وجود دارد .فقها به خوبی میدانند که

حقوقی

ایران نیاز به تدوین قانونی جامع و کامل در این زمینه دارد.

پوشش زنان به ویژه زنانی که به نمایندگی از ایران در مسابقات
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ورزش در ایران؛ مردانه و مرکزگرا

زنان

محسن فرشیدی
روزنامه نگار و فعال برابری جنسیتی
تبعیض الیههای مختلفی دارد .یک انسان به دلیل محل تولد ،رنگ
پوست ،زبان مادری ،سن ،گرایش جنسی ،دین و یا مذهب خود
می تواند مورد شکل های مختلفی از تبعیض واقع شود .اما
گسترده ترین نوع تبعیض ،تبعیضِ بر مبنای جنس انسانها است.
زنان در ایران به
از ابتدای انقالب اسالمی در ایران زنان به عنوان نیمی از
صورت سیستماتیک از عرصههای مختلف جمعیت ،فارغ از
اجتماعی حذف شدند .سنتها و فرهنگهای محل تولد ،زبان
مردساالر و زن ستیز که محدود به چهار دههی مادری ،مذهب،
گذشته نمیشدند و قدمتی تاریخی دارند ،در کنار رنگ پوست و
تنها به دلیل زن
قوانین تبعیضآمیز در چند دههی گذشته عرصه را
بودن مورد انواع
برای زنان در کشور تنگتر و محدودتر کرده
ت ب ع یض ها و
است .یکی از این عرصهها ،امکانات و فضاهای س تم ها قرار
ورزشی بودند.
می گ یرند .ا ما
وقتی شهروندی
در ایران یک زنِ کرد ،بلوچ ،ترک و یا عرب باشد و دین ،مذهب و یا
زبان مادریاش نیز با آن چیزی که در پایتخت بیشتر به رسمیت
شناخته می شود متفاوت باشد ،تبعیضهای پیچده تر و بیشتری
علیه او اعمال میشود.
از ابتدای انقالب اسالمی در ایران زنان به صورت سیستماتیک از
عرصه های مختلف اجتماعی حذف شدند .سنت ها و فرهنگ های
مردساالر و زن ستیز که محدود به چهار دههی گذشته نمیشدند و
قدمتی تاریخی دارند ،در کنار قوانین تبعیضآمیز در چند دههی
گذشته عرصه را برای زنان در کشور تنگتر و محدودتر کرده است.
شماره  66یکی از این عرصهها ،امکانات و فضاهای ورزشی بودند .بعد از دوران
آبان جنگ هشت ساله که ورزش در ایران آهسته آهسته و دوباره پا
1395
گرفت ،سیاست های کلی آن را تک جنسیتی و مردانه میدید و

تمامی قوانین با این رویکرد جلو رفتند که زنان محدود به خانه و
کارهای خانه شوند و دیگر عرصه های خارج از خانه از جمله
ورزش در انحصار مردان باشد.
ورزش زنان؛ مرکزگرا ،محدود و با پوشش اجباری
در یکی دو دههی گذشته با تالشها و مبارزات زنان ،برخالف
میل و خواستهی مردانِ در قدرت ،آن ها وارد اجتماع ،از جمله
فضاها و فعالیت های ورزشی شدند .اما همواره این حضور با
تبعیض ها ،موانع و محدودیت های فراوانی روبه رو بوده است.
امروزه و با پیشرفتهای تکنولوژی و اطالعاتی بر کسی پوشیده
نیست که پوشش و نوع لباس های ورزشکاران تاثیر مهمی در
پیشرفت و قهرمانی آن ها دارد .زنان ورزشکار در ایران چه در
مسابقات داخلی و چه بینالمللی با پوشش غیراستاندارد مجبور
به حضور در مسابقات میشوند .فضاهای ورزشی در نظر گرفته
شده برای آنها عموماً در شهرهای مرکزی و بزرگ قرار دارد و
نسبت به مردان هم محدودتر است .فضاهای عمومی و شهری
نیز به دلیل سنت ها و باورهای مردساالر و همچنین ناامنی
موجود بیش تر در اختیار مردان قرار دارد .در سالهای گذشته
اندک فضاهای ورزشی زنان در برخی روستاها و شهرهای
کوچک با این بهانه که زنان از آنها استقبال نکردهاند ،به مردان
اختصاص
زنان ورزشکار در ایران چه در مسابقات داخلی و
داده شده
چه بینالمللی با پوشش غیراستاندارد مجبور به
ا ست.
ح تی حضور در مسابقات میشوند .فضاهای ورزشی در نظر
ت یم های گرفته شده برای آنها عموماً در شهرهای مرکزی و
ورز شی بزرگ قرار دارد و نسبت به مردان هم محدودتر
مطرح و
است .فضاهای عمومی و شهری نیز به دلیل سنتها
با
و باورهای مردساالر و همچنین ناامنی موجود بیشتر
سا ب قهی
زنان در در اختیار مردان قرار دارد .در سالهای گذشته اندک
شهرهای فضاهای ورزشی زنان در برخی روستاها و شهرهای
کوچکتر کوچک با این بهانه که زنان از آنها استقبال
مورد نکردهاند ،به مردان اختصاص داده شده است.
ح ما یت
مسئولین قرار نمیگیرند .در هفتههای گذشته تیم فوتبال زنان
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زنان

ملوان انزلی به دالیل مالی و همچنین اتهامات مطرح شده به
آنها به سادگی منحل میشود .شاید اگر این باشگاه با سابقه
در پا ی ت خت ح ضور
دا شت به چ ن ین
سرنوشتی دچار نمیشد.
یکی از وظایف دولتها
توزیع عادالنه و برابر
امکانات میان تمام
شهروندان یک جامعه
است .موضوعی که در
ایران نه تنها با تبعیض
و تفکیک جنسیتی
همراه است که این
نابرابری میان شهرهای
کوچک و بزرگ هم
وجود دارد .در چنین
شرایطی موفقیت زنان در رشتههای مختلف ورزشی و مسابقات
داخلی و بینالمللی اگرچه غیرممکن نیست ،اما با دشواریهای
زیادی همراه است و هر چه زنان دورتر از شهرهای بزرگ و
مرکزی باشند ،این دشواریها بیشتر میشود.
تماشای مسابقات ورزشی؛ ورود زنان ممنوع
تبعیض علیه زنان در ورزش محدود به فعالیت های ورزشی
نمی شود .تماشای بسیاری از مسابقات ورزشی نیز برای زنان
ممنوع است .در سال های گذشته فعالین برابری طلب
تالشهای زیادی برای رفع این محدودیتها انجام دادهاند ،اما
تاکنون این تالشها به سرانجام و نتیجهی مشخصی نرسیده
است .تندروهای مذهبی و مراجع تقلید از مخالفین اصلی حضور
زنان در ورزشگاههای ورزشی هستند .آیتاهلل مکارم شیرازی در
پاسخ به سوالی در مورد حضور زنان در استادیومها میگوید:
” جو حاکم در ورزش برای حضور زنان مناسب نیست و شکی
نیست که اختالط جوانان و آزاد بودن آن ها سرچشمهی
مشکالت زیادی از نظر اخالقی و اجتماعی میشود .اضافه بر
این در بعضی انواع ورزش ،مردان پوشش مناسبی در برابر زنان
ندارند؛ بنابراین الزم است از حضور در این برنامهها خودداری
کنند“ .او که از روحانیون پر نفوذ است ،فراتر از این موضوع

پخش مسابقات ورزشی زنان و یا مشاهدهی مسابقات مردان از
سوی زنان در رسانهها را هم ”جایز“ نمیداند و میگوید” :اصل

تیم فوتبال زنان ملوان ،علی رغم شایستگیهایش منحل شد  -عکس از طرفداری

پخش مسابقات ورزشی زنان مثل تکواندو یا کاراته از سوی صدا
و سیما کار نادرستی است و پخش صحنههایی که ضوابط شرعی
در آن مراعات نمی شود ،جایز نیست و در پوشش شرعی تفاوتی
بین مسابقات و غیر آن وجود ندارد“ .دیگر مراجع تقلید و
صاحبان قدرت نیز نظراتی مشابه او دارند .به نظر میرسد تا
زمانی که فشارهای بین المللی برای اجبار فدراسیونهای ورزشی
به رفع تبعیض ها و ضرورت حضور تمامی شهروندان از جمله
زنان در مسابقات و هم چنین تالش های فعالین این حوزه
پررنگتر و منسجمتر نباشد ،امید چندانی به تغییرات چشمگیر در
آن دیده نمیشود.
جای خالی حمایت مردان ورزشکار
در سالهای گذشته زنان تالش های زیادی را انجام دادند تا
اندکی هم که شده از تبعیض ها در ورزش ایران کاسته شود،
امکانات ورزشی به شهرهای بزرگ محدود نباشد و زنان در
سرتاسر کشور بتوانند از آن بهره مند شوند .در این میان جای
خالی حمایت مردانِ ورزشکار از زنان به وضوح احساس میشود.
در سالهای گذشته و زمانیکه زنان از تماشای مسابقات فوتبال
یا والیبال محروم شدند ،آنها بی توجه به اعتراضات در مسابقات
شرکت می کردند .نیلوفر اردالن ،کاپیتان تیم ملی فوتسال به
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دلیل قوانین تبعیضآمیز و عدم اجازهی همسرش از همراهی تیم
ملی زنان به مسابقات آسیایی محروم شد .با وجود اعتراضات
گستردهی فعالین جامعهی مدنی و برابریطلبان ،مردان ورزشکار
از او حمایتی به عمل نیاوردند .تبعیضهای بیشمار دیگری نیز در
سالهای گذشته به وقوع پیوستند که مردان ورزشکار بیتوجه به
آن ها به مسابقات خود ادامه دادند .واقعیت این است که حمایت
مردان ورزشکار که هم شهرت و هم محبوبیت زیادی در جامعه
دارند ،می تواند مسیر زنان برای رسیدن به اولیه ترین
خواسته هایشان که همان رفع تبعیض های جنستی و امکانات
برابر در سرتاسر کشور است ،هموارتر کند.
تبعیض علیه زنان؛ جهانی و گسترده
ورزش از ابتدای پیدایش آن عرصهای مردانه بوده است و زنان
همیشه در حاشیه نگه داشته میشدند .در یک قرن گذشته و با
تغییرات گسترده در جامعهی جهانی ،کشورها نیز یکی پس از
دیگری از اهمیت برابری جنسیتی آگاه شدند و قوانین خود را در

این راستا تدوین کرده و میکنند .کلیشههای جنسیتی مبنی بر
این که مردان قوی و زنان ضعیف هستند ،به کودکان آموزش
داده می شود .مطابق با این کلیشه ها بسیاری از ورزش ها
” مردانه“ هستند و برای مشارکت زنان در آن ها موانع و
محدودیت های فراوانی ایجاد شده است .این نگاه نادرست و
نابرابر هر چند در برخی از کشورها رنگ باخته است ،اما در یک
مقیاس جهانی همچنان مردان از فرصتها و توجه بیشتری در
رسانههای ورزشی دنیا برخوردار هستند .آنها همچنین دسترسی
بیشتری به منابع ثروت دارند و جوایز و دستمزدهای بیشتری
را میگیرند.
برای تغییر در چنین وضعیتی حضور بیشتر زنان در تمامی
رشته های ورزشی و مسابقات بینالمللی ،حذف قوانین تبعیض
آمیز ،دستمزدهای یکسان ،امکانات برابر میان تمامی شهروندان
جامعه ،فارغ از اینکه چه جنسیتی دارند و یا در کدامین منطقهی
جفرافیایی سکونت دارند ،موثر خواهد بود.
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گویی در حق زنان لطف میکنند که اجازهی ورزش کردن به

خانم شریف ،به عنوان فردی که سالها در حوزهی

آنها میدهند .این طرز تفکر و نگاه ،باعث کم ارزشتر جلوه دادن

ورزش زنان کار خبری کردهاید ،مهمترین موانع

و پستتر شمردن جایگاه ورزش زنان میشود و بین مردم هم

گفتگو از سیمین روزگرد

گفتگو

سولماز شریف که سابقهی سالها خبرنگاری در حوزهی ورزشی
در رسانه های ایران را دارد ،پس از مهاجرت به امریکا و در سال
 ،2445هفته نامهی شیرزنان را به عنوان اولین رسانهی مستقل
ورزش زنان و با هدف جبران کمبود پوشش اخبار این حوزه در
نشریات سراسری و ورزشی ایران راهاندازی کرده است.
دستاندرکاران این هفته نامه ۷ ،سال در انتظار دریافت مجوز از
طرف وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران ماندند و در نهایت هم
چنین مجوزی صادر نشد.
شیرزنان در حال حاضر به صورت هفتگی منتشر نمیشود ،تغییر
شکل داده و به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی با هدف حمایت و
ارتقای ورزش زنان در همهی کشورهای مسلمان و به زبان
انگلیسی فعالیت خود را دنبال میکند ،که عالقه مندان در صورت
تسلط به زبان انگلیسی ،میتوانند از طریق وبسایت و یا شبکههای
اجتماعی شیرزنان را دنبال کنند.
با توجه به موضوع پروندهی ویژهی این شماره از خط صلح ،و
پیرامون موانع و راهکارهای توسعهی ورزش زنان در ایران با خانم
شریف گفتگویی داشتهایم که در پی میآید.

پرونده ی ویژه

سولماز شریف :نگاه مسئوالن به ورزش زنان از باال به پایین است

نمیشود .این مسئله در ورزش زنان بیشتر نمایان است؛ هرچند
که در بخش مردان هم وضعیت به همین شکل است .در ایران
ورزش حرفهای مردان وجود دارد اما مثالً در رابطه با ورزش
همگانی ،آموزش وجود ندارد.
آیا میتوان مسائل فرهنگی را به عنوان مانعی که به
عدم اقبال عمومی در ورزش حرفهای زنان (نسبت به
مردان) منجر میشود ،برشمرد؟
ورزش زنان در بخش حرفهای ،کمتر از ورزش مردان در بخش
حرفهای آن اهمیت دارد اما برخورد مسئولین به نحوی است که

توسعهی ورزش زنان در ایران را چه میدانید؟

رواج پیدا میکند .موارد متعددی در سطح خانوادههای ایرانی وجود

عدم آموزش و تبلیغ را میتوان مهمترین موانع ورزش در ایران

دارد که مثالً اگر دختری بخواهد به صورت حرفهای به ورزش

دانست .در اکثر کشورها از طرف دولت در رابطه با اهمیت ورزش

بپردازد ،خانواده به او میگویند چرا وقتت را هدر میدهی؟ در

به شهروندان اطالعات داده میشود و مثالً به صورت برنامه

صورتیکه در کشورهای پیشرفتهی جهان ،هیچ وقت چنین اتفاقی

ریزی شده و سیستماتیک این موضوع را در سیستم آموزشی،

نمیافتد .علت هم این است که ورزش حرفهای از طرف دولتها

مدارس و دانشگاهها میگنجاند .اگر هم دولت مستقیماً در این

بسیار جدی گرفته میشود چرا که سیاستشان از این قرار است که

خصوص کار آموزشی نکند ،بودجههایی را برای سازمانهای

در سطح بین المللی با کشورهای دیگر در زمینهی ورزش رقابت

مستقل در نظر میگیرد که آنها به این امر بپردازند .اما متاسفانه

داشته باشند .اینکه یک کشور چه تعداد مدال در المپیک کسب

در ایران شاهد آموزش و تبلیغی در خصوص اینکه چرا ورزش

میکند ،برای کشورهای پیشرفته مسئلهی بسیار مهمی است .مثالً

مهم است ،نیستیم .راجع به هیچ کدام از ابعاد چند الیهای و

نمونهی واضح آن جنگ مدالها بین دو کشور امریکا و روسیه

گستردهی ورزش ،اعم از بحث سالمت جسمی ،سالمت روحی و

است که خود گویای اهمیت قضیه برای دولتهای این دو کشور

یا شغل بودن و حرفهای بودن آن ،صحبت خاص و تاکیدی

است.
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در کشوری مثل ایران

چنین فرصتی در اختیارشان قرار گرفته

تمرکز فقط روی رشتهی

است .باور من این است ،اینکه ما امسال

فوتبال و به تازگی والیبال –

توانستیم در المپیک ریو مدال بگیریم،

آن هم فقط برای مردان،-

تاثیرات بسیار زیادی در خودباوری دختران

گذاشته میشود ،که تفاوت

ایرانی در سالهای آینده خواهد گذاشت.

و عدم برابری را نشان

برخی ورزشکاران زن ایرانی،

میدهد و چنین حسی

مثل اعضای تیم ملی بسکتبال،

طبیعتاً مثل همهی اتفاقات

به دلیل مانع پوشش از حضور در مسابقات

دیگر به افراد جامعه هم

خارجی بازماندهاند .عملکرد مسئوالن ایران

تلقین میشود .ضمن اینکه

را در این خصوص چطور ارزیابی میکنید

نباید فراموش کرد در ایران
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سولماز شریف

و اینکه آیا اساساً مسئلهی پوشش را نباید

بعد از انقالب ،این زنان بودند که به ورزش کردن اصرار داشتند و

چالش ورزش زنان در ایران دانست؟

ذره ذره خواستار چنین حقی شدند.

بله ،قطعاً این چالشی است که ورزشکاران ایرانی با آن روبهرو

ایران در ارائهی الگوی زنان ورزشکار محجبه ،تاکنون

هستند .مثالً یکی از دالیل محبوبیت ورزشهای رزمی در ایران

چقدر موفق عمل کرده و آیا توانسته این تعریف را به

این است که پوشش راحتتری دارند و ورزشکاران با آن پوشش

جامعهی جهانی بقبوالند؟

میتوانند در مسابقات بین المللی شرکت کنند .هرچند که لباس

اگر منصفانه قضاوت کنیم ،باید بگوییم که تا حدودی توانسته

جودو به نحوی نیست که با شرایط طراحی شدهی حجاب مطابقت

است این کار را انجام دهد .حجاب در ایران اجباری است و اگر

داشته باشد؛ در نتیجه ورزشکاران ما نمیتوانند در همهی مسابقات

خانمی بخواهد در ایران ورزش حرفهای انجام دهد ،چارهای به جز

بین الملی جودو شرکت داشته باشند .یا در رابطه با شنا ،با اینکه

پذیرفتن آن ندارد .در المپیکهای گذشته ،شاهد حضور زنان

مایوهای اسالمی آمده است ،اما نمیگذارند ورزشکاری با استفاده

مسلمانی از کشورهایی نظیر مصر بودیم که لزوماً محجبه نبودند

از چنین پوششی هم ،برای شرکت در میادین بین المللی فعالیت

ولی زنان ایران چارهای جز اینکه با حجاب ظاهر شوند ،ندارند.

کند .خانمی بود که خودش در دریای خزر شنا کرده بود و ماجراها

نباید فراموش کرد که ورزشکاران زن ایرانی ،چون خواستهی

و مشکالت مختلفی را پشت سر گذاشته بود ،اما رکوردش در نظر

خودشان شرکت کردن در میادین ورزشی است ،تالش مضاعف

گرفته نمیشود.

دارند .اینکه در حال حاضر زنان تالش میکنند عالوه بر گرفتن

در حال حاضر چه کشورهای مسلمان و چه غیرمسلمان ،راجع به

سهمیهی المپیک ،مدال هم بگیرند ،نشان میدهد که تحول

مسئلهی نوع پوشش و حجاب در ورزش صحبت میکنند؛ حتی

بزرگی در ورزش زنان صورت گرفته است .این مسئله را از این

ورزشکاران مسلمان از امریکا .مثالً یک خانم وزنه بردار امریکایی

جهت میگویم که به هر حال اکثر زنان ورزشکار در ایران ،تا

-که جزو سفرای مجلهی شیرزنان ما هم هست ،-چند سال پیش

مدتهای طوالنی با کارت سفید در المپیک شرکت داشتند .البته

که قصد داشت با حجاب در مسابقات وزنه برداری شرکت کند،

کارت سفید هم مهم است و به قولی ذره ذره روی همدیگر ساخته

چنین شرایطی وجود نداشت اما به مرور وضعیتی اعمال شد که او

میشود اما همان طور که میدانید این کارت به معنای آن است

هم بتواند در مسابقات شرکت کنند .در واقع در مقطعی قرار

که خودشان سهمیهی ورود به المپیک را کسب نکردند و تنها

گرفتهایم که کشمکشها و جنجالها بین دو طرف در جریان
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استانداردها و قوانین فیفا هم هماهنگ باشد .ایران در ابتدا این

اگرچه جدا از این دوگانگیها ،باید در نظر گرفت که این مسئله به

شرایط را پذیرفت اما بعد که تیم را فرستاد ،دیدند آن مواردی که

عملکرد فدراسیونهای مختلف هم مربوط میشود و همه چیز

قبول کرده بوده ،اعمال نشده است و در نتیجه تیمی که این قدر

منسجم و مرتب نیست .با نگاهی به بخشهای مختلف عملکرد

سر آن زحمت کشیده شده بود ،از شرکت در مسابقات بازماند .در

ایران هم متوجه میشویم که همه چیز منسجم نیست و اهرمهای

نتیجه ،این مسئله یک گفتگو و تعامل دو طرفه را میطلبد که

مختلفی وجود دارد؛ البته این طور هم نیست که هرکسی هرکاری

البته کشوری چون ایران چندان به چنین گفتگویی قائل نیست و

دلش بخواهد بتواند انجام دهد و در واقع فیلتری وجود دارد که

بیشتر حالت زورگویانه را پیش میگیرد و میگوید اگر میخواهید

همه از آن باید رد شوند.

شرکت کنیم ،شما باید خواستههای ما را قبول کنید .هرچند که

این دوگانگیها ،هم برای جامعهی بین المللی و هم برای

فکر میکنم به خاطر عالقه و پشتکار دختران داخل ایران ،به

ورزشکار داخل ایران بسیار گیج کننده است .از آن طرف هم ،به

فدراسیونها و به طور کلی دولت ایران فشار آمده که کمی در

جاهای مختلف سوژه میدهد که فشار ایجاد کنند .مثالً

چنین گفتگو و تعاملی شرکت داشته باشد .دولتهای متفاوت هم

سازمانهای بین المللی مدتهاست که با فدراسیونهایی نظیر

به شکل متفاوتی عمل میکنند .مثالً پنج سال پیش به هیچ

بسکتبال و والیبال بحث و تعامل میکنند که از طریق آنها

عنوان چنین تعاملی صورت نمیگرفت اما در حال حاضر با دولت

قوانین رعایت شود.

جدید ،به خاطر عالقهای که به بین المللی بودن خودش دارد،

در طی سالهای اخیر ،علیرغم تمام محدودیتها ،زنان

راحتتر میتوان در این قضیه هم گفتگو کرد.

ورزشکار ایرانی موفق به کسب عناوین قهرمانی در

به تازگی جنجالهای زیادی بر سر عدم تمایل

سطح جهان هم شدهاند؛ مهمترین و آخرین نمونهی آن را میتوان

ورزشکاران امریکایی برای استفاده از حجاب جهت

کسب مدال برنز توسط کیمیا علیزاده در المپیک ریو دانست .به

شرکت در مسابقات قهرمانی شطرنج زنان جهان که قرار است در

نظر شما این مسئله میتواند نشان دهندهی بهبود شرایط و

بهمن ماه در تهران برگزار شود ،به راه افتاده است .در همین حین

امکانات برای زنان ورزشکار در ایران باشد یا بهتر است آن را

اما فوتسالیتهای زن کشور روسیه ،میتوانند در تهران بدون

استثنا قلمداد کرد؟

حجاب با زنان ایرانی مسابقه دهند .نظر شما در این خصوص

در این رابطه با توجه به فعالیتها و مشاهدات از نزدیک وقایع

چیست؟

مربوط به ورزش زنان ،اعتبار خاصی به سیستم مردساالرانهی

ببینید ،متاسفانه ورزش زنان ،مثل بسیاری از مسائل دیگر در

حاکم بر ایران نمیدهم .من از نزدیک دیدهام که چطور خودِ زنها

ایران ،سیاسی است و به همین خاطر شاهد چنین دوگانگیهایی

در طول زمان زحمت کشیدند ،امکانات بیشتر مطالبه کردند و

هستیم و به طور کلی باید گفت که دولت ایران با این مسئله

توانستند موافقتهایی بگیرند؛ آنها آجر به آجر این خانه را

بسیار دوگانه برخورد میکند .مثالً برای ورود به استادیومها،

ساختند .البته اینکه میگویم خودِ زنها ،لزوماً جنسیت مدنظرم

خانمهای همهی کشورهای دیگر میتوانند در استادیوم حضور

نیست و منظورم برابری خواهان معتقد به برابری در ورزش است.

داشته باشند اما زنان ایرانی نمیتوانند .یک نفر

مثالً ما مربیان مردی هم داشتیم که معتقد به

باید توضیح دهد چگونه است که چنین اتفاقی

ورزش زنان بودند و تالشهای زیادی در این
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و گفت که حجاب را میپذیریم و البته شرایطی تعیین کرد که با

آن هم فوتسال را ،-بازی کند اما شطرنج باز امریکایی نمیتواند.

گفتگو

است .مثالً در رابطه با فیفا ،چند سال پیش این سازمان کوتاه آمد

میافتد!؟ به قول شما تیم روسیه میتواند در ایران بدون حجاب -
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گفتگو
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راستا داشتند .مدال کیمیا در واقع میوهی درختی است که مدتی

بگیرید یک ورزشکار زن وقتی مسئلهای برایش پیش بیاید -

طوالنی صرف آماده سازی زمین ،کاشتن تخم و رسیدگی به آن

خصوصاً اگر آشنایی هم در رسانهها نداشته باشد ،-صدایش به

شده است و حاال این درخت جوانه زده و آن قدر بزرگ شده که به

هیچ جایی نمیرسد .در نتیجه اینکه اعتراضی ندیدیم ،لزوماً به

میوه دادن رسیده است .همچنین شخصیت افراد هم متفاوت است

معنای عدم اعتراض نیست و شاید به این خاطر است که پوشش

و نقش به سزایی ایفا میکند .شخصیت کیمیا ،یک شخصیت

داده نشده است.

استثنا است که تا این حد پشتکار داشته و زحمت کشیده است .ما

از طرف دیگر هم البته موافقم که به میزان آقایان اعتراضی

میدانیم که ورزشکار حرفهای ،آن هم در سطح المپیک بودن و

صورت نمیگیرد .بخشی از آن به سیاسی بودن ورزش زنان در

مدال آوردن ،کار یکی-دو روز تمرین نیست و نیاز به پشتکار و

ایران و همان نگاه از باال به پایین مربوط میشود که با

تمرکز زیادی دارد .ولی آن بستر برای چنین تمرکز و هدف

کوچکترین اعتراضی ،ورزشکاران زن از تیم اخراج میشوند .چند

گذاریای هم پیشتر توسط همان برابری خواهان در حوزهی

سال پیش یک خانم قایقران پس از بیرون آمدن از دریاچهی

ورزش آماده شده است.

آزادی ،صندل پایش کرده بود که امری کامالً طبیعی است .از

چرا هنوز هم در ایران مردان ورزشکار راحتتر از زنان

حراست به او در رابطه با پوشیدن صندل ،تذکر داده شد اما

ورزشکار ،مشکالتشان را به زبان میآوردند؟ مثالً چندی

اعتراض ورزشکار به این مسئله ،منجر به اخراج او از تیم شد.

پیش تیم فوتبال ملوان زنان علیرغم تمامی شایستگیهایش

یعنی با کوچکترین بهانهای یک ورزشکار حرفهای که وقت و

منحل شد و شاهد کمتر اعتراضی حتی از سوی بازیکنان و کادر

نیرو و امکانات زیادی هم صرف او شده است ،کالً اخراج میشود.

فنی تیم به این مسئله بودیم.

متاسفانه کسی فکر نمیکند که هر کدام از این ورزشکاران

من این مسئله را به دو بخش
میبینم .بخش عمدهی آن مربوط به
رسانههاست .متاسفانه تا قبل از سال
 2445میالدی که ما شیرزنان را
منتشر کردیم ،حتی یک نشریهی
مستقل مربوط به ورزش زنان،
نداشتیم .این مسئله خودش به
اندازهی کافی گویای مطلب است.
هیچ چیزی خطرناکتر از این قضیه
نیست که تحریریه و سردبیر یک
رسانهی ورزشی معتقد به برابری
جنسیتی در ورزش نباشد .این اتفاق
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اگر در رشتههای ورزشی مردان رخ
میداد ،حتی اگر خود تیم و کادر فنی

هیچ چیزی خطرناکتر از این قضیه
نیست که تحریریه و سردبیر یک رسانهی ورزشی
معتقد به برابری جنسیتی در ورزش نباشد .این
اتفاق اگر در رشتههای ورزشی مردان رخ میداد،
حتی اگر خود تیم و کادر فنی هم سکوت میکردند،
این قدر رسانهها دنبال مسئله میرفتند که باالخره
این پیگیریهای خبری موجی را ایجاد میکرد .در

نظر بگیرید یک ورزشکار زن وقتی مسئلهای برایش
پیش بیاید -خصوصاً اگر آشنایی هم در رسانهها
نداشته باشد ،-صدایش به هیچ جایی نمیرسد .در
نتیجه اینکه اعتراضی ندیدیم ،لزوماً به معنای عدم
اعتراض نیست و شاید به این خاطر است که
پوشش داده نشده است.

حرفهای ،جزو ارزشهای کشور محسوب
میشوند .این در واقع نشان دهندهی همان
نگاه از باال به پایین است که خدمتتان گفتم؛
میگویند ما لطف میکنیم که به شما
اجازهی ورزش کردن میدهیم و در نتیجه
اگر حرفی بزنید ،این امتیاز را از شما خواهیم
گرفت.
یکی از مشکالت ورزش زنان،
مربی است .در واقع چون عمر
ورزش زنان در ایران کوتاه است ،بعضاً
ورزشکاران زن عنوان میکنند که در
بسیاری از رشتهها مربی زن خوبی -
آنچنانکه بتواند جهشی در کیفیت کار
ورزشکاران به وجود آورد ،-وجود ندارد .با

هم سکوت میکردند ،این قدر رسانهها دنبال مسئله میرفتند که

توجه به اینکه معموالً زنان حق داشتن مربی مرد هم ندارند،

باالخره این پیگیریهای خبری موجی را ایجاد میکرد .در نظر

راهکار پیشنهادی شما برای حل چنین مشکلی در کوتاه مدت
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ببینید ما در رشتههایی نظیر دوچرخه سواری ،سوارکاری ،شطرنج

جمع فدراسیونها و در سیستم ورزشی به بحث گذاشته شود .اینکه

و تیراندازی ،مربی مرد داشتیم و در واقع این مسئله ربط مستقیمی

نیازها ،خواسته شوند بسیار مهم است .باید گفت هیچ وقت نشده

هم به رشتهها و امکان حضور مربی مرد دارد؛ با این حال همواره

خانمها چیزی را بخواهند و در دراز مدت به آنها داده نشود .پس

بر سر این مسئله جنجال وجود داشته است .اگر قرار باشد منطقی

باید این خواستهی حضور مربیان با تجربه وجود داشته باشد .بعد از

و حرفهای صحبت کنیم ،حضور مربی مرد در شرایطی که تیمی

مطرح شدن چنین خواستهای هم باید راجع به آن گفتگو شود،

قرار است در مسابقات بین المللی شرکت کند ،هیچ اشکالی نباید

مسئوالن را اقناع کرد تا در نهایت بلکه به آن خواسته دست یافت.

داشته باشد؛ چرا که اساساً قرار است ورزشکاران با حجاب در این

به عنوان سوال آخر ،به نظر شما راهکارهای توسعهی

مسابقات شرکت کنند .اما اگر بر حضور مربی زن تاکید میشود،

ورزش زنان در ایران ،علیرغم موانع و مشکالتی زیادی

باید هزینه در نظر گرفته شود تا از خارج از کشور مربی زن بیاورند

که فرصت شد تنها در رابطه با برخی از آنها صحبت کنیم،
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متاسفانه این مشکلی نیست که بتوان در کوتاه مدت حلش کرد.

دربارهی آن است .اینکه قضیه از طریق رسانهها مطرح شود و در

گفتگو

چیست؟

سخت میکند .ولی خوب راهی که وجود دارد ،گفتگو کردن

چیست؟
به نظر من به هر حال بستر ورزش -و خصوصاً ورزش همگانی،-
بین زنان در ایران وجود دارد .البته زنان در ایران انگیزههای
متفاوتی برای ورزش کردن دارند و بسیاری ممکن است صرفاً به
خاطر تناسب اندام ورزش کنند که مسئلهای نیست و مهم هدف،

یعنی همان ورزش است .همین که با توجه به عدم امکانات -
خصوصاً در شهرستانها ،-شاهد این هستیم که از سادهترین
عکس از مهرخانه

وسیلههای ورزشی موجود استفاده میشود ،نشان دهندهی وجود این

و از طرف دیگر هم مربیان زن را برای آموزش به خارج از کشور

بستر در بین زنان است .اما رسانهها و خصوصاً رسانههای خارج از

اعزام کنند .در واقع باید مربی زن ایرانی به خارج از کشور اعزام

کشور باید فعالیت بیشتری در زمینهی آموزش دادن و ایجاد انگیزه

شود و آموزشهای الزم را ببیند و از آنجا که تجربه با آموزش

داشته باشند .اینکه مواردی اعم از ویدئوهای ورزشی ،کلیپ

لزوماً یکی نیست ،مدتی هم در کنار مربی زن خارجی که تجربه

موسیقی و داستان وجود داشته باشد و در سطح جامعه دست به

دارد ،کار کند .این کار که یک دید دراز مدت را میطلبد ،باعث

دست شود ،بسیار مهم است .متاسفانه ما در هیچ جایی شاهد

میشود که تجربه به مربیان جوان منتقل شود تا بتوانند روزی

انعکاس تصویر یک زن ورزشکار نیستیم .تمام این مسئله به دولت

مستقل شوند .این همان کاری است که فدراسیون تکواندو کرد و

هم برنمیگردد و مثالً هنرمندان هم میتوانند روی این موضوع کار

امروز نتیجهاش را میبینم.

کنند که با انعکاس چنین تصویری ،انگیزه ایجاد شود .در واقع باید

با این حال خیلی از کشورهای مسلمان دیگر هستند که مربیان

راجع به ورزش زنان گفتگو و صحبت شود تا دریچه را باز نگه

مرد دارند .همان طور که گفتم این مسئله به منطق و نگاه برابری

داریم و البته سعی کنیم که این دریچه بزرگ و بزرگتر شود.

جنسیتی در ورزش برمیگردد .واقعاً نمیدانم اگر قرار باشد نگاه

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح قرار

غیرمنطقی باشد ،باید با آن چه کرد و بحث کردن در این زمینه را

دادید.
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تبعیضات جنسیتی ،حقوق انسانی زنان و ورزش

زنان

الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

حق دستیابی و مشارکت زنان در ورزش و بازیهای گروهی به
مثابه یکی از حقوق انسانی زنان در بسیاری از اسناد بین المللی از
جمله اعالمیهی جهانی حقوق بشر(مفاد  29و  ،)25میثاق بین
المللی حقوق اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی(مادهی  ،)59کنوانسیون
حقوق کودک(مادهی  ،)05کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه
زنان(سیدا  -مادهی  )50-54و کنوانسیون حقوق افراد معلول
(مادهی  )04آمده است .طبق قوانین بین المللی ،دولتها موظف
هستند با اتخاذ و تدابیر الزم برای از بین بردن کلیشه های
جنسیتی (مادهی  9کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) در
حوزههای گوناگون از جمله ورزش زنان ،تالش کنند.
اما علی رغم مجموعه حقوق بین المللی که کشورهای عضو
سازمان ملل متعهد به انجام آن هستند ،علیرغم گامهای مثبتی
که در خالل  94سال گذشته در زمینهی دستیابی زنان به امکانات
ورزشی و فعالیت های فیزیکی و تربیت بدنی برداشته شده ،احترام
به حقوق انسانی زنان ،تبعیضات جنسیتی در حوزهی ورزش و
سیاستهای بازدارندهی دولت ها تحت لوای فرهنگ ،مذهب و
بومی سازی قوانین بین المللی است و در سطح جهان راه درازی
در پیش دارد.
واقعیت آن است که ورزش پدیدهای است شامل ابعاد فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و سیاست دولتها در زمینهی ورزش
و به خصوص ورزش زنان انعکاسی از
سیاست های کالن و سیاست های جنسیتی
آنان دارد .تبعیض جنسیتی علیه زنان و
دختران و تربیت بدنی و ورزش در بسیاری از
کشورها وجود دارد .از عدم پرداخت دستمزد
برابر زنان تیم فوتبال امریکا  -که برای
شماره 66
آبان جامعهی امریکا افتخار آفرین بودهاند ،-تا
 1395محدودیت ها و ممنوعیت های جنسیتی در
حوزهی ورزش در بسیاری از کشورهای

اکثریت مسلمان ،از حضور کمرنگ زنان ورزشکار در رسانهها ،تا
امکانات و فضاهای تشویق کننده برای مردان ،ما شاهد تبعیضات
جنسیتی در عرصهی ورزش زنان هستیم.
شکاف حضور زنان و دختران در مقایسه با حضور مردان در
عرصهی ورزش نیز ،یکی از مواردی است که نیاز به کارزارهای
اجتماعی و فرهنگی دارد که در بسیاری از کشورها - ،حتی
کشورهایی که زنان در آن از نظر قانونی از حقوقی برابر برخوردار
هستند ،-دیده میشود.
برای مثال در انگلستان شکاف حضور ورزشی بین دختران و
پسران در مدارس رو به رشد است؛ زیرا بسیاری از دختران به علت
عدم اعتماد نفس در فعالیتها و مهارتهای ورزشی خود به حضور
در این عرصه عالقهی چندانی ندارد .این روندها در پرتو تبعیضات
عظیم رسانهای در زمینهی مفاهیم زیبایی ،استفادهی ابزاری از
بدن زن ،کاالیی نمودن بدن زن با معیارهای دنیای مد و
رژیم های غذایی سخت در کنار نداشتن زنانی که از نظر ورزشی
نقش آفرینیهای الهام بخش داشته باشند ،مسئلهی ورزش زنان و
دختران را با چالشهای اجتماعی روبهرو میسازد.
از نظر بهداشت عمومی جامعه ،حضور زنان در ورزش های
گوناگون سبب کاهش بیماریهایی میگردد که علت  64درصد از
مرگ و میرها در جهان هستند .هم چنین بر اساس تحقیقات
سازمان ملل در مورد زنان ،برابری جنسیتی و ورزش ،به ویژه در
سالهای رشد ،برای توانمندی دختران امری بسیار مهم است؛ چرا
که دختران جوان فرصت های محدودتری نسبت به پسران جوان
برای تعامالت اجتماعی در فضای خارج از خانواده دارند .عالوه بر
مزایای جسمی و روانی ورزش ،فعالیتهای گروهی در آن میتواند
سکو و یا فرصتی برای کسب مهارتهای رهبری و مدیریت برای
دختران و زنان باشد .زیرا زنان و دختران
میتوانند آموختههای حوزهی ورزش را برای
ابعاد دیگر حضور اجتماعی خود از جمله
مشارکت مدنی و یا زندگی حرفهایشان و
حتی مدیریت خانواده به کار گیرند.
توانمندی ،پشتکار ،تعهد ،روحیهی گروهی-
تیمی ،فعالیت دسته جمعی ،همبستگی،
مذاکره ،تعامل و احترام به حقوق دیگران از
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زنان

ارزشهایی است که میتواند نه تنها در تجربهی ورزشی زنان و حضور زنان در فضاهای اجتماعی ،محدودیت و ممنوعیت در
دختران بلکه از اهمیت خاص برای دستیابی به برای جنسیتی و دستیابی زنان به امکانات در عرصهی ورزش ،عدم تشویق زنان و
دختران در فعالیتهای فیزیکی و حضور در تیمهای ورزشی ،نه تنها
توانمندی زنان گرانقدر باشد.
سوزان بی آنتونی ) ،)Susan B. Anthonyزن مبارز قرن فرآیندهای ناسالمی از نظر بهداشت عمومی و سالمت جسم و روان
نوزدهم امریکا که برای رفرم های اجتماعی به سود زنان تالش نیمی از جامعهی بشری است ،بلکه در تناقض با روند رشد یابنده در
زیادی نمود و نقش کلیدی در جنبش اتخاذ حق رای برای زنان زمینهی حضور زنان و دختران در حوزهی ورزش و واپسگرایانه
است.
داشت ،جملهی قابل تاملی
تقاطع ورزش و حقوق انسانی
دارد .وی می گوید :دوچرخه
که بسیاری ارزشهای مشترک
سواری از هر چیزی بیش تر
نیز دارند ،تنها در سال های
باعث آزادی زنان شده است.
اخیر بیش تر مورد توجه قرار
دوچرخه سواری به ز نان
گرفته است .در واقع جای
احساس آزادی و اتکاء به نفس
تعجب است که چگونه جنبش
میدهد.
ا ج ت ما عی ح قوق ب شر،
علیرغم این که امروز قواعد
مکانیسم ها و نهادهای آن ،و
ورزش و تشویق فعالیت های
تیم دیک کرز ،از اولین تیم های فوتبال زنان کشور انگلستان  -عکس از جین و پیتر بریجت
دنیای ورزش تا به حال تعامل
فیزیکی و تربیت بدنی برای
زنان و دختران به رسمیت شناخته میشود ،ابعاد جنسیتی ورزش خالق و فعالی نداشتهاند .براساس گزارش زنان سازمان ملل ،این
همچنان یکی از چالشهای اجتماعی ،به ویژه در کشورهایی اکثراً نهاد برای برابری جنسیتی و توانمندی زنان ،در سال های اخیر
مسلمان است .این ابعاد ،سرفصل هایی از جمله حجاب و عفاف شاهد پیشرفتهایی از طریق کمیتهی بین المللی المپیک در ارائهی
زنان در حوزهی ورزش ،طراحی لباس های اسالمی ،پوشش سهمیه بندی برای حضور زنان در سازمان ها و موسسات ورزشی
رسانهای ورزش زنان ،ادغام انجمن های ورزشی زنان در بوده در حالیکه چالش هایی از قبیل هویت جنسی بازیکنان و
فدراسیون های ورزشی و سایر موارد است .الزم به یادآوری است حضور زنان در استادیومهای ورزشی و مشارکت در بازیها همچنان
زنان کشورهای مختلف اسالمی و زنان مسلمان یک گروه وجود دارد.
همگون نیستند و خوانش و ترجمان اسالم نیز در کشورهای بررسی مقایسه ای فوتبال زنان در انگلستان و امریکا
گوناگون یکسان نیست و از اینرو ،زنان از موقعیتهای مختلفی به گفتهی تاریخ نگاران ،فوتبال از سال  5860در انگلستان آغاز شد
و به سرعت تبدیل به ورزشی مردانه و محبوب در بین کشورهای
در عرصهی ورزش برخوردار هستند.
اگرچه در برخی از کشورهای اکثریت مسلمان ،ورزش زنان دچار اروپا و جهان شد .تاریخ فوتبال در بین زنان نیز به مسابقات زنان
مخالفت های قانونی است(مثل ممنوعیت حضور در استادیومهای مزدوج و غیرمزدوج در اسکاتلند و انگلستان برمیگردد .با آغاز قرن
ورزشی در ایران) ،اما حتی اگر این مخالفهای قانونی نیز برداشته بیستم ،زنان به طور جدی در انگلستان ،فرانسه و کانادا فوتبال بازی
شود ،انگاره های جنسیتی جامعه و مناسبات قدرت جنسیتی ،می کردند و در کشورهای اروپای مرکزی نیز کم و بیش مسابقات
همچنان فرآیندهای تبعیض آمیز خود را خواهد داشت؛ که نیاز به فوتبال زنان برگزار میشد .یکی از پرخاطرهترین و تاریخیترین
تدوین قوانین برابر ،سیاست های کالن اجتماعی برای تحقق مسابقات فوتبال زنان در اروپا در سال  5424در لیورپول انگلستان و
برابری جنسیتی و تشویق زنان به حضور در فضاهای اجتماعی و در بزرگ ترین زمین فوتبال این شهر برگزار شد .در این مسابقه،
تیمهای دیک کرز ) ( Dick, Kerr’s Ladies F.Cو هلن
تحول در مناسبات دیرپای قدرت در جامعه دارد.
انگاره های سنتی زن خانه و مرد بیرون ،محدودیت در زمینهی لنکشر )(Helen Ladies Lancashireدر مقابل  90هزار
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تماشاگر رو در روی هم قرار گرفتند و حتی درهای استادیوم به
روی دهها هزار نفر دیگر که میخواستند حضور داشته باشند ،بسته
شد چرا که دیگر استادیوم گنجایش نداشت.
ا ن ج من فو ت بال ل ندن
بعد از جنگ ،اولین مسابقات جام ( F o o t b a l l
اروپایی زنان در سال  5495برگزار ) A s s o c i a t i o nا ین
مسابقه را تهدیدی جدی
شد .تا زمانیکه منع قانونی فوتبال
تلقی کرد و در سال ،5425
زنان در انگلستان به سر آمد،
پرنفوذترین انجمن فوتبال
بسیاری از کشورها تیم فوتبال زنان انگلستان ،فوتبال زنان را
داشتند و  09کشور در مسابقات برای  94سال قدغن و

جهانی فوتبال زنان شرکت نموده غیرقانونی اعدام کردند .این
ممنوعیت ،فوتبال زنان را در
بودند.
کل اروپا برای مدتی دچار
چالش های گوناگون کرد اما در سالهای دههی  5404تیمهای
فوتبال زنان در فرانسه و ایتالیا به وجود آمدند که تا پایان دوران
جنگ جهانی دوم ،در حاشیه و پنهان به فعالیت مشغول بودند.
بعد از جنگ ،اولین مسابقات جام اروپایی زنان در سال 5495
برگزار شد .تا زمانیکه منع قانونی فوتبال زنان در انگلستان به سر
آمد ،بسیاری از کشورها تیم فوتبال زنان داشتند و  09کشور در
مسابقات جهانی فوتبال زنان شرکت نموده بودند.
ورزش فوتبال اگرچه در امریکا بسیار دیرتر از اروپا شروع شد ،اما
فرم متشکل و جدی آن از سالهای  5454در این کشور آغاز شد.
اما اولین تیم ملی فوتبال زنان امریکا در سال  5449آغاز به کار
کرد و جالبتر آنکه اولین تیم حرفهای فوتبال زنان در امریکا در
سال  2445شروع به فعالیت کرده است.
نکتهی قابل تامل آن است که جامعهی امریکا همواره نسبت به
فوتبال عالقهی چندانی نشان نداده است ،تیم فوتبال مردان
امریکا نقطهی اوج و درخشش خاصی در کارنامهی خود ندارد و در
حال حاضر هم رتبهی  29را در رنکینگ فیفا دارد؛ زیرا در مقابل
آن ،فوتبال امریکایی از محبوبیت باالیی برخوردار است .اما چه
دلیلی وجود داشت که فوتبال زنان در امریکا تا حد کسب قهرمانی
در سطح جهان ،پیش رفته است؟
شماره  66پژوهشگران حوزهی ورزش دالیل آن را به محبوبیت ورزش
فوتبال امریکایی -که ورزشی به غایت مردانه است ،-از یکسو و
آبان
 1395متمم  4قانون اساسی امریکا در سال  5452که برابری جنسیتی را
در دانشگاهها و موسسات آموزشی اجباری و مستلزم پیگرد قانونی

قرار داد ،میدادند .حوزهی ورزش یکی از عرصه های تحقق
برابری جنسیتی در دانشگاهها و موسسات آموزشی است.
کتاب ان اِنکله ) (Anne Enkeتحت عنوان پیدا کردن
جنبش(جنبش زنان) در سال  2445پژوهشگران را دعوت میکند
(صفحهی  )9که فمنیسم را در فضاهایی که مرور نشده ،بررسی
کنند تا بتوانیم ابعاد جنبش زنان را در امریکا در سالهای بعد از
جنگ جهانی دوم به طور واقعی برآورد نماییم .جنبشی که موج
دوم فمنیستی در امریکا به آن اطالق میگردد.
در این زمینه بررسی چالشها و فعالیتهای خستگی ناپذیر زنانی
که در سالهای  5454در تیمهای فوتبال امریکایی شرکت کرده
و فضای مردانه ی فوتبال امریکایی را شکسته و به آن وارد
شدند ،مورد توجه قرار گرفت .این زنان در واقع نرمهای برههی
زمانی خود را به چالش کشیده و خواهان آن بودند که فضای
عمومی ،و به ویژه فضای عمومی ورزش آنها را نادیده نگیرد و
رسانه های آن زمان ،فعالیتهای ورزشیشان را پوشش دهند.
اندور لفیدن ،پروفسور مدیریت ورزش در کالج آدریان امریکا در
مصاحبههایی که با زنان در تیمهای فوتبال امریکایی سالهای
 5454نموده است ،درمی یابد که بسیاری از آنان اگرچه
ساختارشکنی کرده و فضای ورزش را برای حضور خود به چالش
کشیدند اما نه هویت فمنیستی اتخاذ کرده و نه فعالیت خود را
اساساً در ارتباط با جنبش زنان قرار میدادند .علیرغم تمام
تالشهای زنان در زمینهی ورود به عرصهی فوتبال امریکایی،
به طوری حضور و محبوبیت این ورزش در جامعهی امریکا
سنگین بود که زنان نتوانستند به طور موفق در آن حضور

تیم ملی زنان فوتبال امریکا  -عکس از ان.بی.سی

چشمگیر داشته باشند.
اما متمم قانون اساسی ،فرصت های زیادی را در عرصهی
ورزش ،از جمله فوتبال ،برای زنان و دختران به وجود آورد .نینا
چادری ) ) Neena Chaudhryمدیر بخش فرصت های
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برابر در عرصهی ورزش ،در سازمان مرکز ملی حقوق زنان در خالل سالهای  ،5455-2452فوتبال بیش از هر ورزش دیگری در
امریکا چنین اظهار میدارد :هیچ تردیدی برای من وجود ندارد که بین زنان و دختران در امریکا رشد کرد.
موقعیتهایی که برای تیم فوتبال زنان و سایر ورزشها میبینیم ،ورزش زنان در ایران
مدیون تصویب متمم  4قانون اساسی (مبنی بر رفع تبعیضات یکی از محوری ترین مباحث مربوط به ورزش زنان ،سالمتی و
بهداشت عمومی جامعه است .رتبهی ایران در زمینهی سالمتی از
جنسیتی در فضاهای آموزشی) است.
تیم فوتبال زنان امریکا برای اولین بار در سال  5489در مسابقات بین  584کشور جهان 549 ،است و عبدالحمید احمدی ،معاونت
بین المللی شرکت جست .این تیم که به سرعت گردهم آمده فرهنگی وزارت ورزش اعالم نموده است که  94درصد از زنان
بودند ،درست شب قبل از رهسپار شدن به مسابقات بین المللی ،ایرانی اضافه وزن دارند که فرایند فقر حرکتی است .ورزش قهرمانی
جعبه های یونیفرم خود را دریافت میکند و متوجه میشوند که یکی از مطالبات و خواست های عمومی زنان در ایران است و در
همهی سایزها و اندازههای یونیفرمها ،مردانه است .اعضای تیم سال های اخیر شاهد آن بودهایم که رسانه ها بیش تر به ورزش
ملی فوتبال زنان ،تا صبح مشغول دوخت و دوز بودند تا بتوانند در قهرمانی زنان توجه کردهاند ،اگرچه هنوز یکی از موانع جدی و
تبعیض آمیز در عرصهی ورزش زنان است.
این مسابقات جهانی شرکت کنند.
اما علیرغم بودجهی محدود برای سفر و لباسهای سایز مردانه و زنان ایران علیرغم تمام چالش ها و موانع اجتماعی توانستهاند
سایر مشکالت در این مسابقات جهانی ،تیم فوتبال زنان امریکا با حضور پررنگتری در مقایسه با سایر کشورهای اکثریت مسلمان در
عرصهی جهانی داشته باشند .ورزش و دستیابی به امکانات ورزشی
دانمارک دو بر دو مساوی شد.
یکی از حقوق انسانی زنان است .در ایران این
بعد از قهرمانی تیم فوتبال زنان امریکا در جام
حق با مالحظات شرعی و عرفی ،قوانین و
جهانی  ،5444تب فوتبال در بین زنان و دختران
زنان ایران علیرغم تمام
ممنوعیتها در زمینهی حضور زنان در فضاهای
این کشور باال گرفت و این ورزش محبوبیت
چالشها و موانع اجتماعی
ورزشی و عمومی چون موج و ساحل در خالل
شدیدی در بین دختران پیدا کرد .در حال حاضر در
توانستهاند حضور پررنگتری در
متجاوز از  05سال در حال دست و پنجه نرم
بسیاری از پارک ها در امریکا در روزهای آخر هفته
مقایسه با سایر کشورهای اکثریت
کردن است .جامعهی جهانی نیز از محدودیتها
تیم های فوتبال دختران (حتی  9ساله به باال)،
فوتبال وجود دارد .این ورزش که ورزش گرانی هم مسلمان در عرصهی جهانی داشته در کشورهای اکثریت مسلمان به جهات
محسوب نمی شود ،برای بسیاری از خانواده ها نیز باشند .ورزش و دستیابی به امکانات گوناگون و در کل در کشورهای جهان به
مورد قبول قرار میگیرد .یکی از چالشهای فوتبال ورزشی یکی از حقوق انسانی زنان دالیل فرهنگی و سنتی آگاه بوده و از این رو
کمیتهی بین المللی المپیک در نظر گرفته است
در امریکا عدم وجود تنوع نژادی در تیمهای فوتبال
است.
که تا سال  2424مشارکت  94درصد زنان را
زنان و مردان است .بازیکنان فوتبال در امریکا،
سفیدتر ،مرفهتر و تحصیل کرده تر از میانگین جامعهی امریکا در کشورهای اکثریت مسلمان فراهم کند.
هستند در حالی که در تیم های بسکتبال و فوتبال امریکایی دکتر مرادی ،یکی از مسئوالن ورزشی در نشست تخصصی زن،
بازیکنان از جایگاه اقتصادی و اجتماعی پایینتر در این ورزشها ورزش و رسانه چالش های ورزش زنان در ایران این چنین عنوان
میکند :عوامل اجتماعی ،دستهی اول این چالشهاست و ضعف در
حضور پیدا کردهاند.
امروزه متجاوز از  04درصد از خانوادههای امریکا یک نفر را دارند اطالع رسانی و تبلیغات الزم ،کمبود الگوهای موفق ،بی توجهی
که فوتبال بازی میکند و فوتبال امریکایی به دلیل خطرات ناشی برخی مسئوالن ،حمایت حداقلی رسانه های اجتماعی ،ترس از
از این ورزش در زمینهی ضربهی مغزی و غیره ،کم کم محبوبیت آسیبهای جسمی ناشی از ورزش ،ضعف در حمایت مراکز آموزشی
خود را در بین جوانان از دست میدهد؛ زیرا خانوادهها بیش از از مسائل ورزشی ،حمایت اندک دوستان از همراهی و مشارکت در
پیش نگران پیامدهای این ورزش هستند .شایان توجه است که در فعالیتهای ورزشی ،عوامل اجتماعی هستند .ترس از آسیب رساندن
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به اعتقادات مذهبی ،رعایت شئونات اسالمی و حفظ حجاب
(زمانیکه فدراسیون های بین المللی الزام بر نداشتن حجاب زنان
در ورزش است) ،تبدیل به چالش می شود .وجود فرهنگ
مردمحوری در جامعهی ورزش ،وجود تفکر مبتنی بر تاثیرات
منفی ورزش بر ظاهر زنانه ،وجود نگرش منفی و بی اساس بر
ورزش زنان ،ضعف مشارکت نهادهای عمومی در ورزش زنان از
عوامل فرهنگی هستند .مخالفت والدین یا همسر ،بارداری و
مراقبت از فرزند و وظایف خانه داری ،وضعیت اقتصادی و
معیشتی خانوادهها و ورزش نکردن خانوادهها از عوامل خانوادگی
است .کمبود وقت ،نبود عالقه و انگیزه ،محدودیت در توانایی
جسمی زنان برای پرداختن به برخی ورزشها ،عدم مهارت الزم و
کمبود اعتماد به نفس و نتبلی و بی حوصلگی نیز از عوامل
شخصی به شمار میروند .نهایتاً نیز به بحث بسیار مهم امکانات
که زیرساخت ها را تشکیل میدهند ،میرسیم .عدم دسترسی
آسان ،ارزان و صحیح به امکانات و فضاهای ورزشی ،نداشتن
اسپانسر ،گرانی وسایل ورزشی ،نامناسب بودن زمان فعالیت اماکن
ورزشی ،عدم سرمایه گذاری الزم پیرامون توسعهی فضاهای
ورزشی و گران بودن
شرکت در فعالیتهای
ورزشی ،عواملی مرتبط
با امکانات است .این
م ج مو عه چا لش ها
باعث شده که مشارکت
زنان در المپیک و
پارا ل م پ یک حدا ق لی
باشد.
چالشهای ورزش زنان
در ایران در راستای
چالش زنان در سایر کشورهای اکثریت مسلمان است .زنان ایران
امروزه در  94رشتهی ورزشی فعالیت میکنند اما شکاف جنسیتی
بین حضور زنان و مردان در عرصهی ورزش کالن است چرا که
مردان  8/6برابر بیشتر از زنان ورزش میکنند .تفکیک جنسیتی
اماکن ورزشی نیز یکی دیگر از چالشها است که امکانات ورزشی
شماره  66را برای زنان محدود میکند .برخی از ورزشکاران زن ایران چون
آبان
آتوسا پورکاشیان و فاطمه کریمی در خانههایشان ورزش میکنند.
 1395اختصاص بودجه و سرمایه گذاریهای دولت به طور عمده روی
تیمهای مردان است .رسانهها اگرچه گامهایی در زمینهی انعکاس

دادن مسابقات ورزشی زنان برداشتهاند اما هنوز شاهد سردی و عدم
اشتیاق در این امر هستیم .تبعیضات جنسیتی در ورزش ،علت و
معلول نابرابریهای جنسیتی زنان است .زنان در ایران و برخی دیگر
از کشورها ،شهروندانی هستند که از حقوق برابر برخوردار نبوده،
قوانین تبعیض آمیز از یکسو و سنت ها و عرف حاکم بر فرهنگ
جامعه ،مناسبات قدرت دیرپای سیستم پدر/مردساالری ،زنان را از
موقعیت برابر در زمینهی اعتال و بالندگی در عرصهی ورزش محروم
می سازد .رفع تبعیضات قانونی ،اختصاص بودجه و سرمایه گذاری
برای توسعهی فضاهای فرهنگی ،فرهنگ سازی در زمینهی حق
زنان به امکانات ورزشی و حضور در مسابقات قهرمانی و حجاب
اجباری(در سایر کشورهای اکثریت مسلمان ،حجاب امری اختیاری
است) ،میتواند در زمینهی پیشرفت زنان در ورزش و سالمت آنان
راهکارهای موثری ارائه دهد.
منابع:
فارسی
 -5وبسایتهای شفاف نیوز و آرمان نیوز
انگلیسی
 -2گزارش سازمان ملل تحت
عنوان زنان ،برابری جنسیتی و
ورزش( (Women, Gender
،Eq ua l i t y an d S p or t
وبسایت سازمان ملل ،دسامبر
2445
 -0چوک ،الیزابت ،چرا ایاالت
متحده در فوتبال زنان قوی است،
وبسایت ان.بی.سی 9 ،جوالی
2459
 -9جنکینس ،مت ،سه دلیل تسلط
زنان به فوتبال در ایاالت متحده،
وبسایت خبری  2 ،58فوریه 2459
 -9کارپنتر ،لس ،چالش تنوع فوتبال در امریکا :ورزشی برای سفیدپوستان،
گاردین 5 ،جون 2456
 -6زنان مسلمان در ورزش ،وبسایت سیاست فوتبال -بخش خاورمیانه
 -5ونتیسکی ،پاتریشیا و هارگریوز ،جنیفر ،فرهنگ فیزیک ،قدرت و
بدن) ،)Physical Culture, Power, and the Bodyانتشارات راتلج،
چاپ اول 04 :نوامبر 2446
 -8بلومنتال ،کرن ،اجازه دهید بازی کنم Let Me Play: The Story
) ،) of Title IXانتشارات کتاب برای خوانندگان جوان انجمن ادبی ،چاپ
اول 5 :جوالی 2449
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زنان زیر عنوان فرهنگ بود

خانم اردالن به عنوان اولین سوال خواستم از شما
بپرسم که مهمترین مانعی که ورزش زنان از ابتدای
انقالب پنجاه و هفت تاکنون با آن روبهرو بوده است ،چه بوده؟
به اعتقاد من ،ورزش زنان در ایران به نوعی شرکت در
مسابقهی ”دو“ با مانع های متعدد بوده است .انقالب ایران با
مشارکت حداکثری زنان و مردان همراه بود اما پس از تثبیت
انقالب اسالمی و گفتهی مشهور آیت اهلل خمینی که ”جمهوری
اسالمی همه چیزش باید اسالمی باشد“ سیاست جنسیتی
حاکمیت در روند اسالمیزه کردن جامعه ،شکل و نحوهی

گفتگو

پروین اردالن ،متولد سال  ،۰۱۷۵فارغ التحصیل رشتهی
ارتباطات اجتماعی در مقطع کارشناسی و رشتهی مطالعات زنان
در مقطع کارشناسی ارشد ،از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
است .این روزنامه نگار و فعال سرشناس حقوق زنان ،که یکی
از بنیان گذاران ” مرکز فرهنگی زنان“ و از اعضای اولیهی
” کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز“
است ،در زمینهی تالیف و تدوین چند کتاب نیز فعال بوده است.
کتاب ”سناتور“ که با مشارکت نوشین احمدی خراسانی در سال
 ۰۱۸۰منتشر شده ،از این جمله است.
خانم اردالن در گفتگو با ماهنامهی خط صلح ،پیرامون تصمیم
دو شطرنج باز از تیم های ملی امریکا و اکوادور که اعالم
کردهاند به دلیل وجود حجاب اجباری در ایران ،حاضر به شرکت
در مسابقات پیش روی شطرنج زنان جهان نیستند ،ضمن اشاره
به اینکه ” حرکت این دو ورزشکار به دلیل احترام به حق
انتخابشان قابل تامل است و به همهی زنانی که در مسابقات
شرکت میکنند ،مربوط است“ .میگوید” :حرکت آنها اقدامی
است علیه کشورهایی چون ایران که امری اختیاری را ،اجباری،
قانونی و سپس فرهنگی جلوه میدهند و از دیگران میخواهند
که با اجرای تصمیمات آنها به قانون و فرهنگ یک کشور
احترام بگذارند .این یعنی هنجارمندی بیاختیاری زنان زیر
عنوان فرهنگ“.

پرونده ی ویژه

پروین اردالن :حرکت دو زن شطرنج باز ،علیه هنجارمندی بیاختیاری

گفتگو از امیرحسین ذوالقدری

مشارکت زنان را در همهی عرصهها تعیین کرد نه آنکه ممنوع
کند .مثالً هیچ دختری از دوچرخه سواری منع نشد اما دوچرخه
سواری در مکان عمومی مختلط ،که امکان دیده شدن او را از
سوی مردان فراهم می کرد ،ممنوع شد .این ممنوعیت به دلیل
جنسیت زن در دیگر فعالیت های ورزشی همگانی و قهرمانی که
بدن زن را در معرض دید عموم جامعه قرار میداد ،اعمال شد.
مسئلهی پوشش زنان هم در اختیار این سیاست قرار گرفت .امری
اعتقادی ،سنتی یا مذهبی به سیاست حکومتی پیوند خورد تا به
یکی از شاخصه های اسالمی بودن جامعه بدل و البته به مثابه
هنجاری اجتماعی پذیرفته و بازنمایی شود .بدین ترتیب
دامنهی“ درپرده نگاه داشتن“ زنان در فضای عمومی بسط و
گسترش یافت .احترام به حق پوشش اختیاری ،به پذیرش پوشش
اجباری بدل شد .گوناگونی زنان در جامعه و تفاوتهای عقیدتی،
فرهنگی ،ملیتی و مذهبی آنان نادیده گرفته شد .اعمال چنین
سیاستی ،ورزش زنان را هم تحت تاثیر قرار داد و بی چهره کرد.
دامنهی محدودیت فقط به محدود کردن رشته های ورزشی ،یا
فعالیت زنان ورزشکار خالصه نشد ،بلکه به حضور آنان به مثابه
تماشاگر هم گسترش پیدا کرد؛ که نمونهی آن را در مسابقات
فوتبال و والیبال شاهد بودیم.
هر چند طی سال های پس از انقالب تاکنون ،مقاومت و حضور
زنان در حوزه های ورزش همگانی و قهرمانی ،از بازیهای فردی
به بازی های تیمی رونق بیش تری یافته اما هم چنان فشار
برای نامرئی کردن ورزش زنان در حوزههای عمومی و رسانهای،
هم در نقش بازیکن و هم در نقش تماشاگر ،با قدرت دنبال
می شود .نامرئی سازی و حاشیهای کردن ورزش زنان همواره در
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دستور کار بوده است .نابرابری در فرصت ها و عدم سرمایه
گذاری کافی در ورزش زنان نسبت به مردان نیز در همین روند،
فشار را بر زنان مضاعف کرده است.
مسلماً هر ورزشی لباس مخصوص به خودش را
دارد و هر ورزشکاری ملزم به پوشیدن لباس و فرم
خاص آن ورزش برای انجام دادنش است .این مسئله که در
ایران شکلی دیگر به خود گرفته است ،چه موانعی را برای زنان
ایرانی و از طرفی چه مشکالتی را در مجامع بین المللی برای
دولت ایران به وجود آورده است؟
در مورد حضور ورزشکاران ایرانی در مجامع بین المللی ،به
نظرم برای حاکمیت ایران ،چگونگی بازنمایی تصویری از زنان
ورزشکار ،بر توانایی حرفهای آنها اولویت دارد .نمونهی بارز آن
حذف تیم کاتای زنان ایران بود که به دیدار نهایی سومین
دورهی بازی های همبستگی کشورهای اسالمی راه یافته بودند
اما به دلیل تذکر حجاب از سوی معاونت ورزش زنان و سپس
اعتراض مصر به تغییر لباس ورزشکاران ،به راحتی مدال طالی
آن ها واگذار شد و تمامی زحمات و تالشهای چندین ماههی
زنان ورزشکار بر برباد رفت.
نمیتوان و نباید ورزشکاری را به خاطر نوع پوشش او ،از حضور

در مجامع ورزشی حدف کرد اما آنچه در مورد ایران شاهد آن
هستیم ،تالش حکومت ایران در بهره برداری از زنان برای پرچم
داری هویت اسالمی در میدان ورزش بین المللی است و این با
تصویر متنوعی که از زنان ایران در خارج و داخل کشور وجود
دارد و تالش های مبارزاتی جنبش زنان در ایران مغاریت دارد.

برای حاکمیت ایران ،چگونگی بازنمایی تصویری
از زنان ورزشکار ،بر توانایی حرفهای آنها اولویت
دارد .نمونهی بارز آن حذف تیم کاتای زنان ایران
بود که به دیدار نهایی سومین دورهی بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی راه یافته بودند اما به
دلیل تذکر حجاب از سوی معاونت ورزش زنان و
سپس اعتراض مصر به تغییر لباس ورزشکاران ،به
راحتی مدال طالی آنها واگذار شد و تمامی
زحمات و تالشهای چندین ماههی زنان
ورزشکار بر برباد رفت.
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گفتگو

حکومت ایران ناچار است که به این تناقضات پاسخ دهد.
اخیراً دو شطرنج باز غیرایرانی در حمایت از
مبارزهی زنان ایرانی با حجاب اجباری از حضور
در این مسابقات که در ایران برگزار خواهد شد ،سر باز زدند .به
نظر شما نرفتن این دو ورزشکار به ایران که میتواند الگوی
ورزشکاران دیگر هم شود ،به ورزش زنان ایرانی لطمه خواهد
زد یا قوانین ضد زن را زیر سوال خواهد برد؟
در جوامع بین الملل ،حاکمیت ایران پوشش زنان ورزشکار
ایرانی را امری فرهنگی و برگرفته از فرهنگ اسالمی جامعهی
ایران میداند .حتی اگر اکثریت جامعهای چون ایران را هم
مسلمانان تشکیل دهند ،بدان معنا نیست که فرهنگ جامعهی
ایران یک فرهنگ یکدست است .بدان معنا نیست که زنان از
آغاز تاکنون حجاب داشتهاند .الاقل مبارزات زنان در سالهای
اولیه ی انقالب برای داشتن اختیار بر بدنشان ،بر پیشانی تاریخ
ایران نقش بسته است .بنابراین به نظر من آنچه در حرکت این
دو ورزشکار حائز اهمیت است ،واکنش منطقی آن ها به

نمیشناسد ،نمیتواند این خواسته را به سایر ورزشکارانی که به
ایران میآیند نیز تعمیم دهد .به نظر من حرکت این دو ورزشکار
به دلیل احترام به حق انتخاب شان قابل تامل است و اتفاقا
نکتهای است که به همهی زنانی که در مسابقات شرکت
میکنند ،مربوط است نه فقط ایرانیان .اهمیت این موضوع بیش
از دعوا بر سر بایکوت یا عدم بایکوت میزبانی ایران یا اعتراض
به دو زن ورزشکار است؛ چون نه ایران با بایکوت ،سیاستش را
تغییر می دهد و نه با حذف میزبانی زنان ورزش زنان آسیب
میبیند.
حرکت آنها اقدامی است علیه کشورهایی چون ایران که امری
اختیاری را ،اجباری ،قانونی و سپس فرهنگی جلوه میدهند و از
اگر چنین فضایی امکان رشد و نمو یابد ،هم
عاملیت و اختیار زنان درون مرزهای کشورهایی
چون ایران همچنان مورد تهدید قرار میگیرد ،و هم
دیگر زنانی که در مسابقات شرکت میکنند ،با
پذیرش خود ،جامعهی بین المللی را به همدستی

در جوامع بین الملل ،حاکمیت ایران پوشش زنان

علیه زنان تشویق میکنند .تصمیم این دو ورزشکار

ورزشکار ایرانی را امری فرهنگی و برگرفته از

در امتناع از حضور در این مسابقات ،از این منظر در

فرهنگ اسالمی جامعهی ایران میداند .حتی اگر

خور توجه است و برای همهی ما نیازمند

اکثریت جامعهای چون ایران را هم مسلمانان

بازاندیشی است.

تشکیل دهند ،بدان معنا نیست که فرهنگ جامعهی
ایران یک فرهنگ یکدست است .بدان معنا نیست
که زنان از آغاز تاکنون حجاب داشتهاند .الاقل
مبارزات زنان در سالهای اولیهی انقالب برای

داشتن اختیار بر بدنشان ،بر پیشانی تاریخ ایران
نقش بسته است.

مسابقهای است که در آن ،کشور میزبان خودش درخواست
میزبانی داده و همچنین میخواهد نحوهی پوشش بازیکنان را
هم تعیین کند .اگر حاکمیت ایران برخورداری زنان را از حق
انتخاب در نوع پوشش شان در داخل ایران به رسمیت

دیگران می خواهند که با اجرای تصمیمات آن ها به قانون و
فرهنگ یک کشور احترام بگذارند .این یعنی هنجارمندی
بی اختیاری زنان زیر عنوان فرهنگ .اگر چنین فضایی امکان
رشد و نمو یابد ،هم عاملیت و اختیار زنان درون مرزهای
کشورهایی چون ایران همچنان مورد تهدید قرار میگیرد ،و هم
دیگر زنانی که در مسابقات شرکت میکنند ،با پذیرش خود،
جامعهی بین المللی را به همدستی علیه زنان تشویق میکنند.
تصمیم این دو ورزشکار در امتناع از حضور در این مسابقات ،از
این منظر در خور توجه است و برای همهی ما نیازمند
بازاندیشی است.
با سپاس از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط
صلح قرار دادید.
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