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درباره مقاله: 
مشاهدات زندان؛ بیگاری و استثمار زندانیان فرودست 

در اوین/آرشام رضایی

نوشین صفوی زاده: همیشه فکر می کردم در زندان 
فقیر و ثروتمند بنا بر شرایط یکسان در وضعیت مشابهی 
زندگی می کنند. اما ظاهرا این اختالف در زندان به شدت 
بیشتری خودش را نشان می دهد. تشکر از نوشته خوبتان 
و پرده برداری از اتفاقاتی که ممکن است دیگران هرگز 

نبینند و از کنارش به آسانی رد شوند.

علیرضا شیرین سخن: وضعیت اوین که به هتل اوین 
معروف است این طور است، وای به حال زندان شهرستان 
های دورافتاده که معموال رسانه ای نمی شوند. بنده یک 
بار فقط بازداشت شدمو تجربه زندان ندارم. اما در همان 
شب که ماندم هرچه پول همراهم بود را گرفتند و چون 
تازه رفته بودیم همه سرویس بهداشتی ها را افرادی که تازه 
وارد شده بودند، باید می شستند و نگهبان ها هم از رکیک 
ترین کلمات برای صدا زدن استفاده می کردند. جامعه ما 

از حداقل حقوق انسانی بسیار دور است متاسفانه.

داستان کوتاه: نفست از کجا درمیآید؟/پروا آتی

از خواندنش. یک داستان  شوکه شدم  مهدی سلیمی: 
کوتاه واقعی با ظرفیت های بسیار. یاد نسخه اول محاکمه 
کافکا افتادم که در یک داستان کوتاه یک صفحه ای 
گنجانده است و سپس به اندازه یک رمان بسطش داده 
بود. فکر کردم چقدر ظرفیت داستان بلندتر را دارد مثل 

انقباض یک ایده ی بسیط ناب بود.

دلنیا عزیزی: داستان بسیار جذابی بود که از نظر بنده 
فارغ از حجم داستان نمی شد به آن گفت داستان کوتاه! 
روایت کاملی از سرگشتگی امروز ما البه الی کاغذ بازی 
و ترس از قانون بود. روایت کسی که شورش کرده اما راه 
برون رفتی هم ندارد. نماد پردازی ها و روندداستان هم در 

این تعداد کلمات محدود بهترین نحو انجام شده. 

□ شما چه گفته اید...

خــــوانندگان
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و  ● شناسایی  از  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
بازداشت یک نوجوان در تهران به دلیل لگد زدن به 

بنر نصب شده قاسم سلیمانی در خیابان خبر داد.
سها مرتضایی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد  ●

رشته علوم انسانی و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی 
دانشجویان دانشگاه تهران امروز چهارشنبه 2 بهمن ماه 
با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز با تودیع  ●
قرار وثیقه آزاد شد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت از  ●
»سامان«  هنری  نام  با  کاظمی  ارژنگ  امیر  بازداشت 
تهران  در  ایرانی،  پاپ  موسیقی  آهنگساز  و  خواننده 

خبر داد.
ساکن  ● مسیحی  نوکیش  نژاد،  مغربی  اسماعیل   

اتهام  بابت  از  شهر  این  انقالب  دادگاه  توسط  شیراز 
“توهین به مقدسات” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم 

شده است.
جواد رحیم زاده، محبوس در زندان مرند از روز  ●

چهارشنبه 2 بهمن ماه ۱۳۹8 با دوختن لب های خود 
دست به اعتصاب غذا زد.

پزشکی  ● فوریت های  رییس  مقدمیان،  علی 
 4 شدن  زخمی  و  کشته  از  شوش   ۱۱5 اورژانس 

شهروند در اثر انفجار مین در خوزستان خبر داد.
دلیل  ● به  فرزندش  افسردگی  پی  در  آبادانی  مرد 

اینکه معاون مدرسه او را تنبیه بدنی کرده از وی در 
دادسرای آبادان شکایت کرد.

شیروانی  ● سامان  همسرش  و  منصوری  فرانه 
نیروهای  توسط  قائمشهر  ساکن  بهایی  شهروندان 

اطالعات سپاه بازداشت شدند.
نزل مازیار خسروی، روزنامه نگار و دبیر سیاسی  ●

امنیتی  نیروهای  تفتیش  مورد  شرق،  روزنامه  اسبق 
قرار گرفت.

اتهام  ● به  آسیا  اقتصادی  نشریه  مسئول  مدیر 
“تشویق گروه ها و افراد به ارتکاب عمل علیه امنیت و 

منافع جمهوری اسالمی” مجرم شناخته شد.
تلگرامی  ● کانال  مدیریت  که  مشهد  در  زن  یک 

»خط هشتم« را عهده دار بوده است، بازداشت شد.
جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان  ●

تهران با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
چهار دانشجو در قزوین بر اثر نشت گاز متان از  ●

این  زهرا   بوئین  مهندسی  فنی  دانشگاه  فاضالب  چاه 
شهر، دچار مسمومیت شده و به مراکز درمانی منتقل 

شدند.
گفت:  ● همدان  آتش نشانی  سازمان  عامل  مدیر 

در  واقع  نور،  دخترانه  دبیرستان  در  »آتش سوزی 
شهرک فرهنگیان همدان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت.«

دلیل  ● به  اهواز  نادری  خیابان  در  جوان  مرد  یک 
به  اقدام  مشکالت مالی و معیشتی، در میان جمعیت 

خودسوزی کرد و به بیمارستان منتقل شد.
حمد ملکی، شهروند دستفروش 2۳ ساله، که در  ●

جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال در محدوده 
نیروهای  گلوله  شلیک  با  ساوه،  جاده  آدران  راه  سه 

امنیتی از ناحیه کمر زخمی شده بود، جان باخت.
یاشار  ● حکم  صدور  از  انقالب  دادگاه   ۱5 شعبه 

سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز خبر داد.
پاپ  ● موسیقی  خوانندگان  از  یکی  یراحی،  مهدی 

کشور، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود خبر 
ممنوع الکار شدن و لغو تمامی کنسرت هایش را اعالم 

کرد.
دو دختر ۱۳ ساله در منطقه ناصرالدین شهرستان  ●

دورود، با مصرف قرص برنج دست به خودکشی زدند.
یک کولبر در ارتفاعات روستای میشیاو واقع در  ●

بخش سرشیو شهرستان سقز، در پی سرما جان خود را 
از دست داد.

جنگ  ● از  مانده  جای  بر  مین  یک  انفجار  اثر  بر 
ایران و عراق در مناطق مرزی شهرستان شوش پای 

یک شهروند از ناحیه مچ پا قطع شد.
شصت شهروند در جریان یک میهمانی خصوصی  ●

گیالن  استان  در  خشکبیجار  روستاهای  از  یکی  در 
بازداشت شدند.

نگار  ● روزنامه  زاده،  حاجی  مولود  شخصی  منزل 
توسط هفت نفر از ماموران اطالعات سپاه تفتیش شد.

جامعه  ● آموخته ی  دانش  بروجنی،  صادقی  خسرو 
شناسی، توسط دادگاه انقالب تهران به 8 سال حبس 

تعزیری محکوم شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم از پلمب 24  ●

واحد صنفی فروش پوشاک به دلیل فروش آنچه لباس 
های نامتعارف عنوان کرده، در این شهر خبر داد.

از  ● پریدن  با  رضوانشهر،  در  نوجوان  دختر  یک 
ارتفاع یک پل عابر اقدام به خودکشی کرد.

کانون  ● عضو  و  صنفی  فعال  محمدی،  لعل  جواد 
صنفی معلمان به تحمل ۹ سال حبس محکوم شد.

پانزده دختر و پسر در یک مهمانی خصوصی در  ●
بخش سلفچگان قم بازداشت شدند.

تحت  ● را  زن  چهار  است  متهم  که  جوان  پسری 

□ برگزیده اخبار
دیــــــــدهبان
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به  داده،  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  مسافرکش  عنوان 
۳۹6 ضربه شالق محکوم شد.

بازداشت  ● از  ایالم  فتا  پلیس  رئیس  جمالی،  علی 
ادمین یک کانال تلگرامی در این شهر خبر داد.

حکم محکومیت یک متهم در تهران که پیشتر از  ●
بابت اتهام “سرقت” به قطع دست محکوم شده بود، در 

دیوان عالی کشور تایید شد.
هتل فردوسی و سفره خانه  های شبستان و دیوان  ●

از  تعدادی  پایکوبی  و  رقص  علت  به  تهران،  در 
شهروندان در این اماکن، پلمب و تعدادی از مدیران، 
متصدیان و خوانندگان این اماکن نیز بازداشت شدند.

شیراز  ● در  ابتدایی  چهارم  مقطع  آموز  دانش  یک 
در  و  قرار گرفت  بدنی  تنبیه  مورد  معلم خود  توسط 
پی آن خانواده این دانش آموز از معلم خاطی شکایت 

کردند.
بازرس  ● و  معلمان  صنفی  فعال  لطفی،  اسکندر 

کاری از مهدی صادقی

کارتونماه

فرهنگیان،  صنفی  های  تشکل  هماهنگی  شورای 
توسط دادگاه کیفری سنندج به دو سال حبس تعزیری 

محکوم شد.
به  ● تحمل حبس  بازداشت و جهت  احمدی  راحله 

زندان اوین منتقل شد.
شلیک  ● با  ترکمن  شهرستان  ساکن  شهروند  یک 

مستقیم نیروهای دریابانی از ناحیه پا زخمی شد.
زندانیان  ● پرونده  دوم  ردیف  متهم  بیانی،  نیلوفر 

محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود نوشته 
اعترافات  گرفتن  برای  سپاه،  اطالعات  بازجویان  که 
ساختگی، او را طی “دستکم ۱200 ساعت بازجویی” 
در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، 
قرار  جنسی”  تهدیدهای  و  فیزیکی  شکنجه  به  تهدید 

داده اند.
حقوق  ● ویژه  گزارشگر  رحمان،  جاوید  گزارش 

ایران که قرار است  امور  بشر سازمان ملل متحد در 
روی  پیش  جلسه  در  مارس 2020  ماه   ۹ تاریخ  در 
شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، منتشر شد.
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این سال ها دیگر دیدن یک دستفروش زبر و زرنگ در مترو، 
اتوبوس یا گوشه و کنار خیابان که مشغول نمایش محتویات 
شهری  زندگی  همیشگی  همراه  دارد،  خود  با  که  است  سبدی 
شده است. شغلی که در میان حومه نشینان، مهاجران، زنان و 
حتی دانشجویان، حسابی طرفدار پیدا کرده است. بسیاری از 
این محصوالت دست سازهای خانگی هستند و توسط زنان در 
خانه هایشان تهیه شده اند. زنانی که با حضور مستقیم خود در 
خیابان و عرضه محصوالتشان، دست دالل ها و واسطه های بی 
انصاف را از دارایی شان کوتاه کرده اند و به آن به چشم یک 
منبع درآمد آبرومند نگاه می کنند. به نظر می رسد فروشندگی 
خیابانی بیشتر از قبل در جامعه ایرانی جا افتاده باشد. چرا که 
در میان فروشندگان، می توان چهره هایی متنوع و حتی خوش 
پوشی را یافت که با این شغل به خوبی کنار آمده اند. اگرچه 
به  برای صاحبانش  را  نسبی  استقالل  و  آزادی  نوعی  این کار 
همراه داشته است اما همچنان دشواری های زیادی را به همراه 
نداشتن  مفرط،  خستگی  بودن،  غیرقانونی  ناامنی،  مثل  دارد. 
معبری  سد  مامورین  همه  از  بدتر  و  آینده  برای  اندازی  چشم 
که ناغافل شبیخون می زنند و بساط این ها را با خود می برند.

ساعت حدود هفت شب از یک شب نسبتا سرد زمستانی است. 
به خیابان رفته ام تا ساعتی را در میان انبوه آدم هایی که می 
روند و می آیند سپری کنم. المپ های نئون مغازه ها روشن اند 

و هرازگاهی بخار غلیظ غذاهای گرم، سردی هوا را مطبوع می 
کند. با وجود سختی های وضع اقتصادی و اخبار ناگواری که 
این روزها مدام شنیده می شود، هنوز هم خیابان شلوغ است. 
با این حال، بودن در خیابان مرا دلگرم می کند. دلگرم این که 
زندگی هنوز در میان آدم ها جریان دارد و هنوز می توان هوای 

شهر را نفس کشید حتی اگر آلوده ترین هوای زمین باشد. 
می  نزدیک  خیابان  در کف  چیده شده  های  بساط  از  یکی  به 
شوم. بساطی از وسایل رنگارنگ که اغواگرانه تو را به سمت 
خود فرا می خوانند. به اشیایی که با دقت چیده شده است نگاه 
می کنم و به زن فروشنده جوانی که روبرویم ایستاده است. از 
باالی بینی تا چانه اش را با شال گردنش پیچانده و چشم های 
خیره  من  به  دارد  به چشم  که  شفافی  عینک  از پس  روشنش 

شده است.
سالم می دهم و می گویم: شما قبال این جا نمیومدی درسته؟ 

ماهه  پنج  االن  من  دهد:  می  جواب  ای  زنده  و  رسا  با صدای 
اینجام. فقط غروبا میام!

به سنجاق های سینه، تل ها و گل سرهای رنگارانگی که روی 
اینا،  خوشگلن  چقد  گویم:  می  و  کنم  می  اشاره  است  زمین 

خودت درست کردی؟
- نه می خرم. اما این کش مو گلی ها رو با دست درست کردم. 

- چنده اینا؟
- جفتی پنجه. اینایی که می بینی رو عروسکاشو آماده می خرم 
و کش هاشو خودم می چسبونم. قبال دست ساز هم می آوردم. 

- پس چرا دیگه نمیاری؟
- به خاطر چشمام!

دوباره به شیشه عینکش با دقت بیشتری نگاه می کنم. به آن 

□روایت های واقعی از آدم های واقعی؛ گردشگران بهشت زهرا

 پانیذ قهرمانی
فعال دانشجویی

عکس از اعتمادآنالیناجتماعی
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چشم های روشنی که از پس شیشه به من خیره شده است.
-می خوام یکیشو بخرم. کدوما کار خودته؟

نزدیک می شود و با انگشت اشاره اشیا دست سازش را نشانم 
از آن ها عروسک خرگوش کوچکی است که  می دهد. یکی 
دانم  نمی  اما  پسندم  می  را  همان  دارد.  قرمز  دراز  زبان  یک 

چیست. فکر می کنم جا کلیدی باید باشد. 
می گوید: جا هندزفریه. زبونش باز و بسته میشه. هندزفری رو 
دورش می پیچی و زبونشو می بندی! پنجه ولی برای تو چهار 

حساب می کنم.
کارت خوان ندارد. من هم پول نقد با خودم ندارم. باید بروم 
از دستفروش بغلی که بار کاهو دارد می خواهم برایم کارت 

بکشد. پول را به زن می دهم و همانجا کنارش می ایستم. 
می پرسم: چن وقته اینجایی

-پنج ماهی میشه
- بچه اینجایی؟

-نه شمالی ام. گیالن.
به او می گویم که من هم شمالی ام. باالخره یک چیز مشترکی 
پیدا کرده ایم و این هر دوی ما را خوشحال می کند. از سن و 

سالش می پرسم.
می گوید بیست و نه سال دارد.

-چندساله اومدی این جا؟
- یک سال و خرده ای میشه با شوهرم اومدیم این جا.

-آها! پس ازدواج کردی؟
- آره. تو هم ازدواج کردی؟

- نه مجردم.
با لحن مهربانانه و دلجویانه ای که یک زن متاهل به یک زن 

مجرد دارد می گوید: کار خوبی می کنی که مجردی.
-نمی دونم. فک کنم کار خوبی می کنم )می خندیم(  

ادامه می دهم: قبال جای دیگه ای هم کار کردی؟
-آره قبال همین جا تولیدی بودم ولی دیگه نرفتم.

-چجور تولیدی ای بود؟
-تولیدی لباس. با خیاطی ها کار می کردیم. 

-این جا رییس نداری راحت تری، نه؟
-آره چند ساعت میام این جا. فروشمو می کنم می رم خونه و 

می خوابم. )می خندد(
- توی تولیدی چقد می گرفتی؟

-ماهی نهصد.
-نهصد تومن؟ خیلی کمه!

-حاال گوش کن! ساعت نه صبح باید استارت کارو می زدیم 
تا ساعت نه شب. 

-همه این طور بودن؟
و  بخوریم  ناهار  داشتیم  فرصت  دقیقه  بیست  فقط  آره.   -
نه شب. روز آخرم  تا ساعت  دیگه می رفت  استراحت کنیم. 
که می خواستم پولمو بگیرم اشکمو درآوردن. هی امروز و فردا 
می کردن. آخر گریه کردم گفتم من پولمو الزم دارم که اومدم 
با بدبختی پولمو  سرکار، اگر الزم نداشتم نمی اومدم. باالخره 
باز  بیرون. صابکارم زنگ زد و گفت  ازشون گرفتم و اومدم 

هم بیا گفتم نه دیگه نمیام! خیلی کار می کردم براشون. دیگه 
گفتم نمیام ولش کن. بعد اومدم خودمو انداختم توی این کار. 

-این کار درآمدش بهتره یا خودت راحت تری؟  
-هم من راحت ترم هم درآمدش خوبه. این جا روزی هشتاد 
تومن درمیارم. اونجا واسه روزی بیست تومن سی تومن کار 

می کردم. ارزش نداشت. 
-مردای اونجا چجوری بودن؟
-مرد و زن قاطی بودن دیگه.

میشن  رد  که  مردایی  جا  این  مثال  شدن؟  نمی  -مزاحمت 
مزاحمت نمی شن؟ 

-نه. خودت بیا اینجا وایسا و نیم ساعت بمون، ببین کی نگاه 
می کنه؟

-این جا بازار خوبه؟ منظورم فروش و ایناست.
-آره مثه مغازه که نیس. این جا هر کی رد میشه داره جنسو 

می بینه.
-تو هم بار سبک میاری، اخه وسایلت خیلی کمه!

- نمی تونم بیشتر بیارم. 
-مگه ساکن اینجا نیستی؟

-چرا ولی خونه ام یکمی دوره. پیاده میام. 
- وقتی برمی گردی خونه کار خونه هم انجام میدی؟

ی  همه  شورم.  می  ظرف  کنم.  می  درست  شام  چی؟  -پس 
کارامو می کنم. 

- شوهرت کمکت نمی کنه؟
تا  بیرون  زنه  می  نیم  و  پنج  ساعت  از  میره.  سرکار  -شوهرم 

ساعت نه شب.
-غذاش همیشه ردیفه؟

-غذا نباشه مرد صداش درمیاد، نمیاد؟ 
دارم  به خرگوشکی که در دست  دوباره  تکان می دهم.  سری 

نگاه می کنم و می گویم: 
- برای عروسک سازی دوره دیدی؟

-اصال. همین که توی گوشی نگاه می کنم سریع یاد می گیرم. 
-آفرین! استعدادت خیلی خوبه. چندساله ازدواج کردی؟

-یکسال. نه نزدیکای دو سال. ازدواج کردم و اومدم اینجا. 
-دلت برای گیالن تنگ نمیشه؟
-نه بابا! ول کن. حوصله داری. 

-مادرتم کار می کرد؟
-شالیزار می رفت. اونجا زنا بیکار نیستن. من هم اونجا بودم 

کار می کردم، اینجا هم اومدم کار می کنم. 
طرف  از  منظورم  داشتی؟  امنیت  احساس  تولیدی  -توی 

مرداست.
-ببین یه چیزی می گن که اگه مایدان هی هی نکنه یابو باهاش 

کاری نداره! 
-مایدان چیه؟

-مثال اسب ماده. 
-آها مادیان. شما می گید مایدان؟ 

-آره مایدان. میگه اگه هی هی نکنه یابو نمیره به سمتش!
می خندم و می گویم: از اون حرفا بودا.



8

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، اسفند ۱۳۹8

شماره ۱06

می گوید: راست میگم. اگه با مرد کار نداشته باشی مرد هم هیچ 
وقت باهات کار نداره! 

اشاره  است  ای  مغازه  ویترین  تماشای  در حال  به دختری که 
می کند و می گوید: االن مثال اونجوری بچرخی مرد هم ببینه 
... خب اونم گناهی نداره! سنگین باش ببین کدوم مرد نگات 

می کنه! 
با حرفش مخالفت نمی کنم. فقط سر تکان می دهم. 

ثانیه ای بعد در گوشم می گوید:
-این مامور شهرداریه. 

-کی؟
-این؟

مردی که کاپشن مشکی و لباس زرشکی به تن دارد و کمی 
کچل است را نشانم می دهد. 

می گویم: واقعا؟
-آره. این جمع می کنه دست فروشا رو. 

-به تو گیر نداده تا االن؟ 
-من وسیله هام کمه، کسی کاری باهام نداره. ولی اوال خیلی 
گیر می داد. بهش گفتم وسایالم کمه و نیاز دارم و فالن. اونم 

گفت باشه اشکال نداره. 
-بعضیا از دستفروشا رشوه میدن، نه؟

-آره از اینایی که وسایل زیادی دارن هر کدوم هشتاد تومن 
می گیره. 

-هشتاد تومن؟ روزی؟
-پس چی؟

-مامور سد معبر هم میاد اینجا همه رو جمع کنه؟
طرف  از  مامورا  فروخت.  می  بالل  مردی  یه  اینجا  -آره! 
شهرداری اومدن. بکش بکشی شد. بدبخت هی گریه می کرد و 
می گفت دیگه نمیام، بدین وسایلمو. ولی به زور ازش گرفتن. 
اینجا یه شلوار فروش هم بود که لباساشو بردن. ولی رفت پس 

گرفت.
-بهش پس دادن؟

-آره پول می خوان دیگه. 
-میتونست پول بده؟

- دیگه برای کاسبی باید هر روز پول بدن تا بمونن. االن اینایی 
که باهاشون کاری ندارن هر روز پول میدن. 

حواسش می رود به سمت مرد جوان سفیدپوش که یک کاله 
مشکی دارد. با خنده می گوید: بیا ببین! مرتضی پاشایی داره 

میاد!
برمی گردم و نگاه می کنم. از همان  مقلدهایی است که بعد از 
مرگ پاشایی تیپ و قیافه شان را درست مثل پاشایی درمی 
آوردن. تعجب می کنم هنوز تب پاشایی بودن تمام نشده است. 
می گویم: اره شبیهشه ها. دیدی یه نگاه خوبی هم به ما انداخت؟ 

یعنی آره پاشاییه! درست دیدی، خودشه! )می خندیم(
می گوید: من بهشت زهرا سر خاکش رفتم. 

-رفتی بهشت زهرا؟ قطعه هنرمندان؟
-آره. هر هفته می ریم و دور می زنیم.

-وسیله نقلیه دارین؟

با تاکسی می ریم. اونجا هم  اینجا  از  با تاکسی می ریم.  -نه 
سوار مترو می شیم.

-توی بهشت زهرا آشنایی دارین که مرده باشه؟ 
بر می گردیم )می  و  دیم  فاتحه می  ریم.  -نه همینجوری می 

خندد(
-فقط می رین سر قبر هنرمندا؟

-آره! آخه ما جاهای گردشگری تهرانو بلد نیستیم. یا می ریم 
بهشت زهرا یا امامزاده صالح یا باغ وحش.

-سینما هم میری؟
-نه از سینما خوشم نمیاد. فقط دوست دارم بیرون باشم و قدم 

بزنم. 
-هر هفته که بیرون می رین هزینه هاتون زیاد نمیشه؟

-ولخرجی نمی کنیم. یا ناهارو همینجا می خوریم یا شام دوباره 
برمی گردیم خونه. 

ای  دیگه  کارای  چه  لباس  تولیدی  و  دستفروشی  از  غیر  -به 
انجام دادی؟

-تولیدی پالستیک کار کردم. کفش فروشی. آینه و شمعدون 
رنگ کردم. بستنی اسکوپ کار کردم. اوووووه... خیلی کارا 
کردم. شالیزار کار کردم. دستفروشی کردم. من همه راه ها رو 

رفتم. )می خندد(
-کدومشو بیشتر دوس داشتی؟

-رنگ آینه و شمعدون. از همه لذت بخش تر بود.  
-چکار می کردی اونجا؟

-آینه شمعدون که میاد اول بی رنگه. همون رنگ نیست. حالت 
سیاهی داره. بعد من رنگو قاطی می کردم و اکلیل می ریختم 
توش. بعدش با پیسوله می پاشیدم روی آینه و شمعدون. خانم 
های دیگه ای اونجا بودن. اونا رنگارو پاک می کردن. یجوری 
که مشکی ها هم بیاد بیرون. مشکی و طالیی با هم قاطی می 

شد. خیلی خوشگل می شد. 
دیگری  فروش  دست  بساط  کنار  طرفتر  آن  که  کودکی  به 
نگاهم که می  تغییر مسیر  متوجه  نگاه می کنم.  ایستاده است 

شود می گوید:
اینجا  ذاشت  نمی  بدجنسه.  باباش  زنم.  نمی  حرف  -باهاشون 

بشینم. منم فحش و فحش کاری کردم باهاش. 
- چرا آخه؟ جنساتون که با هم فرق داره؟

-مغازه داره اینجا. جنسای مغازه شو بیرون گذاشته. 
-خب چیکار به کار تو داشت؟

-همون. همه هم فحشش دادن. گفتن چیکار به بنده خدا داری؟ 
کردی  رو  کارا  همین  بیاره.  در  نون  لقمه  یه  خواد  می  اونم 
پارسال مغازه ت آتیش گرفت. حیا نکردی؟... من هم فحش 
و فحش کاری کردم. کاری کردم که رفت توی مغازه ش و 
داشت می لرزید. رفتم توی مغازه. گفت اومدی اینجا سروصدا 
کنی؟ تو رو خدا آبروی منو نبر. منم گفتم بی خود کردی زبون 
زبونتو کوتاه می کنم. کاری می کنم در  درازی کردی، حاال 

مغازه تو گل بگیری )می خندد(.  
-شوهرت ناراحت نمیشه میری سرکار؟

نداشت.  قبلی رو هم دوس  نداره. اون  این کارو دوس  -چرا. 
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می گفت نرو. گفتم یک کمک خرجی می شم. می گفت من 
دارم کار می کنم، نمی خوام بری سختی و بی خوابی بکشی 
توی این سرما. گفتم نه! من نمی تونم. چند ماهی که خونه بودم 

افسردگی شدید گرفته بودم. 
-راحتی با کار کردن؟

اینجا می  نداره. مثال میای  لذتی داره که چیز دیگه ای  -ببین 
شینی و فروش می کنی. بهت پول می دن. با شوق و ذوق میری 
قلکت  توی  ریزی  می  و  می شمری  و  درمیاری  پوالتو  خونه. 
)می خندد( گاهی پیش میاد روزی صد و بیست تومن، صد و 
سی تومن کار می کنم و با شوق و ذوق می رم خونه. البته االن 
بازار کمی خرابه. دم عیده کسی خرید نمی کنه. میگن بزاریم 

نزدیک عید خرید کنیم. 
-یه ماه دیگه  بازار خوب می شه. جاهای دیگه ای که کار می 

کردی چطور بود؟ به نظرت بهت زور می گفتن؟
هفته  یه  مثال  بود.  خودم  دست  اختیارم  ولی  گفتن  می  -زور 
دیگه همه چی رو  اومد.  ازم خوششون می  که کار می کردم 

میسپردن دست من. 
-پس حسابی جربزه داری. راستی من اینجا ایستادم کاسبیتو 

خراب نمی کنم؟
-نه مشتری باشه خودش میاد. 

-اونجاها حقوق مردا و زنا یکسان بود؟
-نه مردا حقوقاشون باال بود. 

-اندازه خودت کار می کردن؟

-آره مرد و زن یک جا کار می کردن ولی حقوق مرد همیشه 
باالتر از حقوق زنه.

- هیچوقت پیش خودت فکر نکردی عادالنه نیست؟
-نه. فقط من که نیستم. همه اینجورین. 

-چقدر درس خوندی؟
-دوم ابتدایی.

-واقعا؟ چی شد نخوندی؟
-دوس نداشتم. شالیزارو بیشتر از درس دوست داشتم. مامانم 
منو می برد مدرسه. پشت سرش قایمکی می اومدم خونه. )می 

خندد(
-االن خوندن و نوشتن بلدی؟

یه  بهم  دیگران  یا  بخونم.  تونم  می  رو  ها  روزنامه  مثال  -اره 
نوشتم. شوهرم هر وقت  براشون می  و من  چیزایی می گفتن 
می گه فالن چیزو بخون و می خونم میگه دروغ می گی! تو 

سوادت باالست! 
-شمال که بودی برای خودتون کار می کردی یا مردم؟

-هم برای خودمون هم برای مردم. از هشت سالگی تا دوازده 
سالگی برای خودمون کار کردم بعدش هم برای مردم. 

می خواهم توی ذهنم حساب کنم که از هشت سالگی تا بیست 
می  اختیار  بی  بعد  ای  لحظه  چندسال.  شود  می  سالگی  نه  و 

گویم: دختر تو تمام عمرتو کار کردی! 
فقط می خندد. ماموران شهرداری در حال ضبط 

وسایل یک دستفروش؛ عکس از ایرنا
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مقوله  از  گفتن  سخن  که  داشت  توجه  باید  سخن  ابتدای  در 
توسعه یا رشد، بیشتر، از زمان شروع دوران استعمار مستقیم 
به عنوان پوششی برای ایجاد رابطه سلطه، بین سلطه گر و زیر 
تصرف  که  جا  آن  از  دیگر  بیان  به  است.  شده  استفاده  سلطه 
دیگر سرزمین ها و استثمار منابع انسانی و طبیعی آن ها نیاز 
به توجیه داشت و مشروعیت می طلبید، نظرات متفکرانی چون 
بوفون)Buffon(، در کتاب تاریخ طبیعی به کار گرفته شد 
انسان  معتدل،  زیست  محیط  در  تنها  که  بود  شده  مدعی  که 
رنگ  "سفید،  که  این  و  آورد  می  دست  به  را  خویش  کمال 
بانی  و  ترند  ها کامل  اروپایی  بنابراین  است.  ابتدایی طبیعت 
تمدن شده اند" و دنیای سیاهان دنیای توحش است و بنابراین 
یا  وحشی  جوامع  و  صیرورتند  در  دنیای  مسئول  ها  متمدن 

متمدن می شوند و یا از بین می روند.
مسئول  بزرگ  برادر  نقش  خود  به  غرب  که  جاست،  این  در 
رادیارد  معروف  شعر  در  نقش  این  و  دهد  می  را  دلسوز  و 
پوست"  سفید  مرد  سنگین  "مسئولیت  عنوان  با  کیپلینگ، 
و  می شود  جاودانه   )The White Man’s Burden(
کوشش در به انحصار آوردن این رنگ، فقط برای اروپایی ها 
آن گونه شد که حتی جوامعی مانند ژاپن، کره و بخش های 
بزرگی از چین که سفید پوست بودند را انسان شناس هایشان 

زرد توصیف کردند و شدند "نژاد زرد پوست"، چرا که فقط 
آن ها حق سفید پوست بودن را داشتند.

بسیاری  سرعت  مدرنیسم  پروژه  که  است  وضعیتی  چنین  در 
می گیرد.  سرعتی که نتیجه استفاده از منابع عظیمی چون بهره 
انسانی و  برده های آفریقایی و منابع  از  برداری سیستماتیک 
طبیعی که کشورهای تحت استعمار در اختیار آن ها گذاشته 
است. گسترش و طبیعی جلوه دادن این رابطه آن گونه بود که 
حتی بسیاری از متفکران لیبرایسم، چون جان الک در شرکت 
بر  را  خود  مخرب  اثر  البته  که  داشتند.  سهام  داری  برده  های 
روانشناسی جوامع برده دار، به خصوص برده داران می گذارد 
که به عصیان بخشی از جوامع غرب بر ضد این خشونت منجر 
می شود که خود را در جنبشهای ضد برده داری و نیز ادبیات  
و  آیر"   "جین  کتاب  در  برونته  شارلوت  مانند  نویسندگانی 
"خوشه های خشم" اثر "جان اشتاین بک" و "کلبه عمو تم" 

اثر "هرییت بیچر استو" نشان می دهد.
البته در چنین فضایی است که استعمار، شکل مترقی و "انسان 
دوستانه" به خود می دهد و هدف خود را متمدن کردن، رشد 
دادن و توسعه مناطق تحت استعمار اعالم می کند. پذیرش این 
گفتمان که در درون ساختار سرمایه داری رو به رشد، عمل می 
نظام سرمایه  تاریخی  منتقد  اندازه است که حتی  بدان  تا  کند 
داری، مارکس، نه تنها از استعمار دفاع می کند، چرا که ساخت 
بسته تولید، که آن را "شیوه تولید آسیایی" می نامد را باز می 
کند و این گونه رشد و توسعه را ممکن، بلکه نهایت این رشد 
انسان ها فرهنگ  بیند که در آن همه  را جهانی می  و توسعه 
اندیشه کرده و غربی زندگی می کنند و  یافته و غربی  غربی 
غیرغربی  آینده کشورهای  برنامه  غربی،  واقع، کشورهای  در 
هستند: "جامعه ای که بیشترین رشد صنعتی را تجربه می کند، 

به دیگران آینده ای را می نمایاند که خواهند یافت".

□رهایی از اسطوره رشد، از طریق رشد انسان

 محمود  دلخواسته
نویسنده و روزنامه نگار

اندیشه
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است  داده  قرار  مرکز جهان  را  که حال خود  غربی  نتیجه،  در 
و تاریخ خود را تاریخ گذشته و آینده بشریت به حساب می 
آورد، به خود مسئولیت پیامبری در سطح جهان داده و همچون 
آتن که خود را تنها دولت متمدن در میان یونانی ها محسوب 
می کرد و دیگر یونانی ها را "بربر" )نیمه متمدن( و یا وحشی 
به حساب می آورد، دنیای غیر غربی را به دو بخش نیمه متمدن 
و وحشی تقیسم و وظیفه خود را متمدن کردن و رشد دادن آن 
ها قرار داد. برای انجام این کار، رشد و توسعه به اسطوره ای 
تبدیل شد که در پناه آن، دنیا و منابع آن به تسخیر قدرت های 
توصیف می  امری جبری  توسعه،  و  و رشد  آمد  در می  غربی 
جبری  این حرکت  مختلف  مراحل  در  مختلف  جوامع  که  شد 
قرار داشتند و وظیفه غرب برداشتن موانع رشد و توسعه دیگر 

جوامع بود.
بعد از جنگ جهانی دوم، ما شاهد حضور دو ابر قدرت رقیب 
هستیم که یکی از وجوه مشترک آن ها نسخه پیچی برای رشد 
قرار  ها  آن  قدرت  مدار  درون  در  که  است  دادن کشورهایی 
با مدل  از طریق سرمایه داری  این گونه دو مدل رشد  دارند. 
رشد از طریق مدل سوسیالیستی با یکدیگر به رقابت پرداختند. 

از جمله:
مورد  که   )Rostow( روستوو  رشد  ای  مرحله   5 نظریه   -

حمایت کندی و نیکسون قرار گرفت.
پرو  فرانسوا  مدرن،  اقتصاد  تئوری  و  سلطه  تاثیر  نظریه   -

)Francois Perroux(
- سیاست تعدیل اقتصادی با چهره انسانی

- نظریه رشد با ثبات
در چنین وضعیتی است که دموکراسی های لیبرال از آن جا که 
جوامع غیر غربی را الیق دموکراسی نمی دانند، نسخه رشد از 
طریق ایجاد ارتشی با مدل غربی و دیکتاتوری وابسته به خود 
را تنها روش رشد دادن این کشورها تجویز می کنند. به همین 
آمریکای  از  جهان،  بیشتر  در  بیستم،  قرن  در  که  است  دلیل 
جنوبی گرفته تا خاورمیانه و آفریقا، شاهد ظهور "دیکتاتورهای 
به زور تفنگ و سرکوب،  مدرنیست" هستیم که می خواهند 
جوامع خود را "مدرن" کنند و یا به قول محمدرضا شاه پهلوی 
که گفته بود که حتی اگر شده کشور را به زور وارد دروازه های 

تمدن بزرگ خواهم کرد.
طرف  از  ولی  خوردند  شکست  کوششها  این  همگی  عمل  در 
فروپاشی  با  هم  دولتی  سوسیالیسم  مدرنیسم  الگوی  دیگر، 
شوروی شکست خورد و از آن جا که کشورهای غربی هنوز 
متوجه نشده بودند که آن ها هم در صف چنین سرنوشتی قرار 
دارند، آن شکست را پیروزی خود به حساب آوردند و در این 
افراطی  مدل  که  ها  کانزواتیو  نئو  ظهور  شاهد  ما  که  جاست 
را  دادن  رشد  راه  که  نخبگانی  هستیم.  بودند،  ریگانیسم  شده 
طریق  از  و  سلطه  رابطه  درون  و  باال  از  دموکراسی  طریق  از 
قدرت خارجی می جستند و این گونه بود که زره بر تن کرده و 
شمشیر به دست، طالیه دار سرنگونی دیکتاتورهایی، که از قبل 
دولت های قبلی آن ها در آن مقام قرار گرفته بودند شدند و 
روش آن را لشکر کشی و حمله نظامی پیشهاد کردند. استقبال 
لیبرال  یا  و  راستی  دست  روشنفکران  میان  در  روش  این  از 
در آمریکا آن چنان بودکه 60 نفر از معروف ترین این گروه 
از روشنفکران، )۱( مانند هانتینگتون، فوکویاما، اسکاچ پل و 

اتزیونی، در نامه ای سر گشاده از حمله نظامی به عراق حمایت 
سفید  مرد  سنگین  "مسئولیت  روح  که  دادند  نشان  و  کردند 
پوست" در آن ها نفس می کشد. در این دوره است، که راه 
رشد، از طریق برداشته شدن مرزها و مقوله استقالل مقوله ای 
شود.  می  تعریف  شدن  جهانی  و  دانستن  شده  کهنه  و  نما  نخ 
جهانی شدنی که در عمل، نه به معنی برداشته شدن مرزها برای 
اختیار  در  را  مرزها  که  سلطه،  از  خارج  و  آزاد  روابط  ایجاد 

شرکت های چند ملیتی گذاشتن بود.
شکست واضح این دخالت ها و نیز فجایع محیط زیستی و رشد 
موج  برخاستن  و  ثروتمند  کشورهای  در  حتی  طبقاتی  فاصله 
طریق  از  جهان  در  "توسعه"  های  سیاست  قربانی  گرسنگان 
المللی پول و بانک جهانی، به طرف  برنامه های صندوق بین 
را  برنامه های رشد  این گونه  پایان  تنها  نه  کشورهای غربی، 
از متفکران و متخصصان را در پی  بلکه، بسیاری  اعالم کرد، 
یافتن علل ریشه ای این فجایع رهنمون کرد. متفکرانی که با 
تحقیقات فلسفی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی، 
به نقد اصل پروژه مدرنیسم که به پروژه توسعه، تولد داده بود 
پرداختند و این بحث را طرح کردند که خانه ای که مدرنیسم 
در کره زمین بنا کرد. یعنی خانه ای که از طریق سرمایه داری 
اصل   ،)universal reason( جهانی، خرد گرایی جهانی 
 )seperability(پذیری تفکیک  و  جدایی  و  ملت-دولت 
با  طبیعت  طبیعت،  با  انسان  رابطه  کردن  جدا  و  تفکیک   ،
فرهنگ، انسان ها با یکدیگر از طریق جنسیت، نژاد، قومیت، 
از  با خود،  انسان  رابطه  نیز جدا کردن  و  باور و طبقه  ملیت، 
طریق رابطه ثنویت بین عقل و احساس و بین فرد و بدن ایجاد 
کردن، ساخته شده است، وضعیتی را ایجاد کرده است که کره 

زمین توانایی پاسخگویی به این سیستم را ندارد.
ثروت  کردن  مصادره  طریق  از  سامانه،  این  که،  این  دیگر 
یکی  ها که  قیمت  جهانی  کنترل  از طریق  )از جمله  کشورها 
سلب  است(،  نشانده  دست  مستبدان  از  حمایت  آن  طرق  از 
مالکیت و کشتارهای عظیم، هزینه های پنهانی و بس عظیمی 
را بر بخش عظیم جامعه بشری و کره زمین تحمیل می کند. 
در واقع بخش اعظم مردم جهان یارانه عظیمی را، به قیمت فقر 
سطح  به  تا  پردازند  می  جهان  ثروتمند  بخش  به  افزون،  روز 

زندگی آن ها صدمه ای وارد نشود.
در واقع منطق مدرنیسم رابطه انسان با خود و جامعه و طبیعت 

را این گونه بر قرار کرده است:
- من فکر می کنم، پس هستم.

- من می گویم، پس آنچه را که می گویم، هست.
- من مالکیت دارم، پس حکومت می کنم.

- من قضاوت می کنم، پس تو اطاعت می کنی.
- من عالی هستم، پس تو پست هستی.

به بیان دیگر، فلسفه و منطق مدرنیسم بر جدایی و جدا کردن بنا 
شده است. جدایی بین طبیعت و فرهنگ، بین انسان و طبیعت، 
بین انسان و دیگر انسانها و بین آن ها رابطه قدرت از طریق 
و  فلسفه  البته  ایجاد کردن.   مراتب  هیرارشی و سلسله  ایجاد 
تاریخ غرب، این گونه فهمیدن را اجتناب ناپذیر کرده است، 
چرا که این جدا سازی ذاتی ظهور فلسفه، علم، پزشکی، دین 
شناسی و نهادهای اجتماعی و سیاسی در غرب است و ستون 
پایه هستی شناسی و معماری اجتماعی آن. چرا که هیچ جنبه 
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و بعدی از مدرنیسم، بدون این جدا سازی امکان زیست ندارد.  
انسان هایی که درون  ایجاد شده است که  نتیجه وضعیتی  در 
نظام مدرنیته زیست می کنند، همانند ماهی که در دریا خیس 
بودن را حس نمی کند و یا زندگی خارج از آن را نیز نمی تواند 
تصور بکند. این گونه است که وقتی با بحران روبرو می شوند، 
می  مقصر  دنبال  به  شوند،  یابی  ریشه  پی  در  که  آن  جای  به 
گردند و مقصران واقعی که رسانه ها را در کنترل خود دارند، 
رنج دیده ترین قربانیان سیستم مقصر جلوه داده می شوند. این 
گونه است که ناگهان، مهاجران فقر و فساد و استبداد و فجایع 
محیط زیستی که برای زندگی حداقلی بر قایق های الستیکی 
سوار می شوند و یا هزاران کیلومتر را پیاده طی می کنند تا به 
مرز آمریکا برسند، مقصر قلمداد می شوند و جلوگیری از آن 
ها سکوی تبلیغاتی راست های افراطی را که از طریق ایجاد 
ترس و نفرت و دگر باشی، تغذیه می کنند، بر آن بنا می شود.

نتیجه این تحلیل ها، به گونه ای روز افزون بسیاری را به این 
نتیجه رسانده است که دکترین رشد و توسعه، همان استعمار 
است منتهی در نقاب و شکلی دیگر. در این راستا این بحث 
تو و  تو در  یافتن راه حل بحران های  برای  را طرح می کند 
العلل را یافت  سیستماتیک حاضر باید به عمق رفت و علت 
heteropatri� پدر ساالر چند گونه  داری  )و آن سرمایه 

archal capitalism(، نژاد پرستی و مدرنیته تک هدفی 

است و تمایل شدید آن به قدرت و شهوت سیری ناپذیر برای 
انباشت ثروت حتی به قیمت حیات روی کره زمین.

داری جست،  در سرمایه  نمی شود  را  راه حل  بینش،  این  در 
همان گونه که بحران ساز قادر به بحران زدایی نیست و چنین 
لرد،  آدری  قول  به  یا  و  است.  طبیعتش  خالف  بر  کوششی 
ابزار  با  شود  نمی  را  ارباب  خانه  آمریکایی،  شاعر  و  نویسنده 

ارباب ویران کرد.
توضیح این پارادوکس اینگونه داده می شود که گفتمان توسعه 
و رشدی که عرضه شده است، در واقع، پایه های بحران جهانی 
را مستحکم تر می کند. چرا که نهادهای حاضر قادر به مدیریت 
آن نیستند و نیاز به سازماندهی مجدد و عمیق در رابطه جوامع 
با  انسان  رابطه  نیز  و  است  جوامع  دیگر  با  و  خود  درون  در 

طبیعتی که انسان ها جزیی از آن هستند، دارد.
در  کوشش  که  هستیم  رشدی  نظریات  شاهد  ما  براین  بنا 
غیر  رشدی  با  فکرها  طرز  و  اجتماعی  نظام  کردن  سازگارتر 
شده  عرضه  جدیدی  رشد  نظریات  نتیجه  در  موجود.  رشد  از 

اند. از جمله:
- نظریه رشدی که که نتیجه نقد لیبرالیسم جهانی و نئو هابزی 

است.
- نظریات رشد پسا-مارکسیسم، پسا بن بست و پسا مدرنیته.

- نظریه رشد پسا امپریالیسم
- نظریه جنسی رشد و نظریه رشد قابل پشتیبانی

از جمله مهمترین کوشش ها درباره یافتن نظریه جدید رشد، 
قلم توماس پیکتی  به  "سرمایه در قرن بیست و یکم"  کتاب 
نابرابری  افزون  روز  جمله شدت  از  کتاب  این  در  او  است.  
می  نشان  و  کند  می  مستند  را  آن  از  ناشی  تهدیدهای  و  ها 
دهد که پروژه جهانی شدن، در عمل منجر به تصرف جهان به 
وسیله "ماورا ملی ها" شده است و طرح جهانی شدن دیگری را 
عرضه می کند که در آن برای از بین بردن نا برابری ها و فقر 

و نجات طبیعت، نیاز به طرحی جهانی ست بر دو اصل استقالل 
و آزادی و دموکراسی و سیاست جهانی ناشی از این دو اصل 
تا ماورای ملی ها را در کنترل دموکراتیک جوامع قرار دهد و 
هم از امکانات آن ها برای رشدی در راستای عمران طبیعت و 

فقر زدایی استفاده کرد.
رشد؟ چگونه رشدی؟

نتیجه برنامه های رشد، در سطح جهان به ما می گوید که در 
این جریان، این سرمایه است که رشد کرده است و رشد این 
و  رشد  ابزار  عنوان  به  انسان  گیری  کار  به  طریق  از  سرمایه 
تخریب طبیعت و محیط زیست ممکن شده است که از نتایج 
آن در سطح جوامع "پیشرفته" از خود بیگانگی، اتمیزه شدن 
و انزوای اجتماعی روز افزون و نیز حیات و محیط زیست را 
در کره زمین به طرف نابودی کامل سوق دادن بوده است.  از 
معروف  متخصص  ریست،  ژیلبر  که  است  علت  این  به  جمله 
می  غربی"   باور  یک  تاریخ  "رشد،  خود،  کتاب  در  توسعه، 
"رشد ) در مفهوم غربی آن( به ستاره ای می ماند که  گوید: 
ما هنوز نور آن را دریافت می کنیم حال آن که مدت هاست 

مرده است".
سرژ التوش )Serge Latouche( فیلسوف و اقتصاد دان 

فرانسوی در لوموند دیپلماتیک می نویسد:
"در کشورهای دیگر جهان، رشد چگونه اسطوره شد؟ دولت 
رشد  نسخه  زیاد،  خشونتی  با  نیافته"  "رشد  کشورهای  های 
و  غرب  اینک،  و  گذاشتند  اجرا  به  و  کردند  تجویز  را  غرب 
می  این  از  سخن  او  هستند".  فاجعه  ژرفای  در  جهان  باقی 
این  با  و  استعماری در شکل دیگر شد  زند که اسطوره رشد، 
هنوز  برد،  فاجعه  به  راه  متخصصین،  مطلقه  و والیت  که رشد 
پرستش اسطوره رشد بر جاست.  این در حالیست که انواع و 
اقسام رشدها، مانند: "رشد خود مرکز"، "رشد بومی"، "رشد 
"رشد  مردمی"،  و  مستقل  "رشد  اصیل"،  "رشد  اشتراکی"، 
منصفانه"، "رشد جذب و ادغام شده"، "رشد پایدار"، "رشد 
آزموده  یک  به  یک  قومی"،  "رشد  خورده"،  "رشد  محلی"، 

شدند و ویرانی بر ویرانی افزودند.
استوار  هایی  ارزش  بر  داند که  می  این  را  این شکست  علت 
ارزش  ممکن،  نه  و  هستند  سازگار  نه  یکدیگر  با  که  است 
عقالنیت  طبیعت،  بر  سلطه  شمولی،  جهان  ترقی،  مانند:  هایی 
کّمی. چرا که بر خالف مارکس که غرب را برنامه آینده دیگر 
کشورها می دانست، امکان ندارد که جهان را سراسر غربی کرد 
و نیز اینکه ترقی با جهان شمول خواندن راه رشد غرب سازگار 

نیست و به ویرانی طبیعت راه برده است.
دارد  نیاز  رشدی  چنین  است،  رشد  بر  قرار  وقتی  براین،  بنا 
راهنما  اصل  در  و  باشد  مرکز  انسان  که  مرکز  سرمایه  نه  که 
وقتی  باشند.  داشته  تناقضی  هیچ  نباید  ها  روش  و  هدف  و 
به  از طریق  پیشبرد جوامع  و  انسان  آزادی  و  استقالل  هدف، 
و  هدفی  چنین  گاه  آن  باشد،  ها  آن  استعدادهای  گیری  کار 
نه  انسان  نتیجه رشد  تناقض می شود و در  از  راهبردی خالی 
از طریق تخریب طبیعت و از خود بیگانه کردن انسان، که از 
طریق عمران طبیعت انجام می شود. چنین رشدی نیاز دارد که 
جانشین اسطوره رشد و توسعه که در غرب نسخه پیچی شده و 
از طریق قدرت عمل می کند و درگیر تناقضهای درونی خود 

است، شود.
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چرا اینگونه به خشم 
من را در اطاقی سرشار از لحظه های مالل آور  به دار آویخته اند؟

اما دیوارها 
 به امید پرنده ای سینه های خود را دریده اند

که شاید پرواز را وحشتی چنانش نبود، همه ما می دانستیم پشت همه دیوارها انسان موجود است
و قطعاتی از اندوه

اندوه آنهایی که آواره بودند در حجمی سیاه 
آن هنگام که سیاهی تنها بود

و تو جزئی از آنها!

در اطاقی آراسته به دود
با سقفی از دردهایی نامحدود 

و جمعی محدود از پنجره ها در این اطاق دهشتناک
چرا اینگونه  به سیاهی کشید_

آن لحظه که کشیدم فریاد 
در آن اطاق با چراغهایی سفید

آن دم که روزنه ای سفید تیترهای سیاه را تکثیر
و خبرهای سیاه

که می وزید از سمت گیسوانی مطبوع
و بوی استرس و واژه های سرد را با خود  به همراه!

چرا و چگونه آن اطاق را با در باز دیدم
آن روز نه بادی وزیده بود 

و نه کسی پیدا!
که همراه من سیاهی را در کلمات بخوانیم و کلمات را  به شکل سیاهی بنویسیم

اما تو را  به یاد ندارم تا کسی در این سیاهی سراغ اطاقی را بگیرد که سرشار از سیاهی_!

شــــــــــــعر

شعری از ارسالن چلبی

□ ترین سیاه
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تیرماه ۹8 جهت تحت فشار  پیشتر در ۱۹  راحله احمدی که 
قرار دادن دخترش صبا کردافشاری بازداشت شده بود، پس از 
محاکمه و صدور حکم به زندان رفت که یکی دیگر از مادران 
دادخواه دربند باشد! در این شماره از خط صلح به گفتگو با این 

مادر دادخواه نشستیم.
 

•لطفا از خودتان و زندگی تان بگویید.

کردافشاری  صبا  مادر   ،۱۳4۹ سال  متولد  احمدی  راحله  من 
هستم. قبل از این که بخواهم در خصوص فعالیت های خودم و 
یا صبا بگویم، می خواهم از دوران کودکی خود به عنوان یک 
دختر، بگویم که در آن زمان چه مواردی برای ما ممنوع بود و 

ما نمی تونستیم آن فعالیت ها را انجام دهیم.
در تهران متولد شدم، هنوز انقالب نشده بود، در آن زمان شرایط 
بهتر از شهرستان ها بود. از کودکی یادم  تهران برای دختران 
است که به ما می گفتند دختر نباید با صدای بلند صحبت کند. 
کسی نباید صدای دختر را بشنود! دخترها نباید به خیابان بروند 
و با پسرها دوچرخه سواری کنند. من در آن زمان صاحب یک 
دوچرخه بودم و به صحبت های پدر و مادرم توجه نمی کردم. 
به کوچه و خیابان می رفتم و با پسرها هم بازی می کردم. بازی 
هایی از قبیل زو و هفت سنگ. گاهی هم با پسرها دعوا می 
کردیم و بعد می آمدم به خانه، و در هر صورت باز من تنبیه می 
شدم. مادرم می گفت که نباید گریه کنی و کسی نباید صدایت 
را بشنود. اگر یک دختر گریه کند و صدایش را فردی بشنود به 
معنای این است که دلش شوهر می خواهد! من و خواهرم اگر 

می خندیم، مادرم به ما این مسئله را گوشزد می کرد.
زرد  یا  قرمز  مثال  رنگی  های  لباس  نباید  که  گفتند  می  ما  به 
بپوشید، نباید بلند صحبت کنید، بلند بخندید یا بلند گریه کنید. 
خالصه از بچگی به ما می گفتند که تو دختری آن یکی پسر 
است. پسر هرچه بگوید اشکالی ندارد ولی اگر توی دختر حرف 
بزنی اشکال دارد. تا این که انقالب شد و جمهوری اسالمی آمد. 
از آن به بعد مشکالت ما زنان و تبعیضات موجود صد چندان و 

جامعه از این لحاظ بد و بدتر شد.

تبعیض  در خصوص  ای  عمده  تفاوت  چه  انقالب  از  •بعد 
علیه زنان رخ داد؟

این  با  بود  برقرار  قبل  فرهنگی  های  تبعیض  همان  واقع  در 
و  آمدند  در  هم  قانون  صورت  به  ها  تبعیض  این  که  تفاوت 
و  شماتت  ها  آن  مبنای  بر  را  ما  که  نبود  خانواده  فقط  دیگر 
و  مواخذه  مورد  را  ما  هم  قانون  بار  این  بلکه  کرد،  می  تنبیه 

مجازات قرار می داد. در سن ما این بار مدرسه هم به خانواده 
ملحق شده بود و به ما امر و نهی می کرد. وقتی که انقالب شد، 
ما بزرگتر شده و دبیرستانی بودیم، مثال جلوی در مدرسه اگر 
با ما  پسر همسایه ای، خاله ای، دوستی یا آشنایی می آمد و 
حرف می زد، تقصیر متوجه ما بود، ما را اخراج می کردند، فقط 
چون دختر بودیم. اما هرگز هیچ پسری رو اخراج نکردند چون 
برویم کوچه،  توانستیم  نمی  دیگر  زده.  می  دختر حرف  با  که 
دوچرخه و یا موتورسواری کنیم. می گفتند دختر باید روسری 
سر کند، مقعنه سر کند، سکوت کند، حرف نزند. اگر پسری 
هم در کوچه یا خیابون متلک گفت، نباید جواب بدهی چون 
اگر  بود  این  هم  استدالل  هستی.  تو  مقصر  بدهی  جواب  اگر 
دختر خودش کاری نکند. هیچ پسری به او متلک نمی گوید. 
همیشه می گفتیم ما کاری نکردیم، کاری نمی کنیم، اما گوش 
شنوایی نبود. این خاطرات ما از بچگی و نوجوانی مان بود که 

بسیار تلخ گذشت.
قانونی  سن  به  و  کردیم  رشد  ها  تبعیض  و  افکار  این  با  ما 
رسیدیم. در آن زمان به این شکل بود که دخترها نمی توانستند 
با پسرها دوست شده و شریک زندگی خودشان را برای ازدواج 
همسر  فرزندانشان  برای  مادر  و  پدر  زمان  آن  کنند.  انتخاب 

انتخاب می کردند.
البته در این وضعیت شانس و بخت، خوشبختانه همسر من آدم 
که هشت  هستند  ما  زندگی  ثمره  و سوگند  است. صبا  خوبی 
 77 متولد  صبا  و   6۹ متولد  سوگند  دارند.  سنی  تفاوت  سال 

است.

 □  قلبم را در قرچک جا گذاشتم؛
در گفتگو با راحله احمدی مادر صباکردافشاری

گفتگو از ژوان مهابادی

زندانیان
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•چه شد که صبا بازداشت شد؟

سال ۹6 همسر من به دلیل تعدیل نیرو در جایی که کار می 
کرد، بیکار شد. سال ۹7 که تجمعات اعتراضی به گرانی قرار 
بود، برگزار بشود، یک روز صبح پنج شنبه، صبا به من گفت 
مامان من می روم به تجمع، شما هم می آیی؟ گفتم بله می آیم. 
متاسفانه آن روز از سرکار دیر به خانه برگشتم و صبا از قبل 
رفته بود و من نتوانستم در تجمع شرکت کنم. صبا جلوی تئاتر 
شهر وقتی دیده بود یه عده ای خبرنگار از صدا و سیما آمده و 
در مورد مشکالت جامعه می پرسیدند، صبا هم گفته بود پدر 
من بیکار شده و من کار می کنم و کمک هزینه خانواده هستم. 
شوکر  و  باتوم  با  و  بود  ریخته  شورش  نیروی ضد  نهایت  در 
بازداشت کرده بودند. صبای من و در کل  تجمع کننده ها را 

حدود 200 نفر را همان شب، برده بودند.

از  بعد  وضعیت  صبا  بردند؟  کجا  به  را  ها  •بازداشتی 
اقدامی  بازگو کرده است؟ شما چه  برای شما  بازداشت را 

کردید؟

روز جمعه وقتی که از وزرا بچه ها را به دادسرای اوین بردند، 
بازپرس پرونده هرچه که روی میزش بود را روی صبا و بچه 
های دیگر پرت کرده بود. سربازی را هم صدا کرده بود و قنداق 
تفنگ را گذاشته بود روی سینه صبا و گفته بود باید بنویسید و 
امضا کنید که ما اغتشاشگریم. بچه ها هم که ترسیده بودند این 

کار را کرده بودند و پس از آن به زندان قرچک منتقل شدند.
من هفتاد و پنج روز سکوت کردم. به طوری که یک ماه تمام 
پشت در دادسرای اوین نشستم و هیچ جواب روشنی به ما نمی 
بود که دادگاه دخترم  پنجم  این که در روز هفتاد و  تا  دادند. 
تشکیل شد و من ویدیویی در فضای مجازی منتشر کردم که 
و  من  فرزند  که  گفتم  زدم.  را  دلم  های  حرف  ویدیو  آن  در 
دیگران را بازداشت کردید، ضرب و شتم شدید کردید، سر و 
صورتشان را شکسته و آغشته به خون کردید. با آن شرایط با 
یک دستگاه ون به زندان منتقل کردید. این اولین ویدئویی بود 
که در فضای مجازی منتشر کرده بودم، وقتی صبا و بازداشتی 
های دیگر را از قرنطینه به بند 5 زندان قرچک منتقل شدند، 
بندی که زندانیان جرایم عادی، قاتل، سرقتی و معتاد آن جا 
بودند. روزی که صبا زنگ زد و گفت مامان تو را به خدا کمک 
مان کنید، صداش می لرزید و ترس و وحشت را در صدای این 
بچه حس کردم. حین مکالمه هر دو گریه می کردیم. وقتی این 

همه ظلم و بی عدالتی را دیدم، دیگر سکوت نکردم.

•منظورتان از "سکوت نکردم" را توضیح می دهید؟

وقتی که دیدم در حق دختر من و بقیه دختر های این سرزمین، 
این همه ظلم و بی عدالتی می شود، دیگر نتوانستم سوکت کنم. 
یک بار هم همراه مادر یاسمن آریانی، خانم منیره عربشاهی، 
منتشر  خودمان  از  ویدیو  یک  و  رفتیم  انقالب  دادگاه  جلوی 
کردیم. در این ویدیو "ترانه علیدوستی" را به چالش کشیدیم. 
من در آن ویدیو خطاب به روزنامه نگارها و هنرمندان پرسیدم 
که از قرچک و فشافویه خبر دارید؟ یک بار سراغ ما آمدید؟ 
بار درد دل ما را جویا شدید؟ به همراه ما جلوی دادگاه  یک 

انقالب آمدید؟

•چرا ترانه علیدوستی؟
 

سال گذشته در کانادا یک سمیناری برگزار شد که در آن جا 
یکی از دختران انقالب به نام شاپرک شجری زاده، از صبا و 
یاسمن و دیگران که به دلیل حمایت از حقوق زنان، بازداشت 

می شوند، یاد کرده بود.
بعد خانم ترانه علیدوستی منکر بازداشت های غیر قانونی شده 
بود. در واکنش به صحبت های این خانم من و مادر یاسمن در 
او  به  منتشر شد، خطاب  نیز  در فضای مجازی  آن ویدیو که 
نیست،  دروغ  غیرقانونی  های  بازداشت  "این  که  بودیم  گفته 
شما یک سر به زندان های فشافویه و قرچک بزنید و ببینید چه 

افرادی در آن جا بازداشت شده اند".

•از دیگر فعالیت هایتان بگویید.

حامل  اتوبوس  یک  وقتی  که  بود  این  هایم  فعالیت  از  یکی 
دانشجویان در دانشگاه علوم تحقیقات تصادف کرد و متاسفاته 
تعدادی از آن ها نیز کشته شدند، برای همدردی و اعتراض، 
چند روز رفتم روبروی دانشگاه تهران، در یکی از آن روزها، 
یک لباس شخصی مرا تهدید کرد و گفت که می دانم نیت شما 
چیست و برای چه به این جا می آیی، می اندازمت آن جایی که 
عرب نی انداخت. روز سوم بود رفته بودیم جلوی دانشگاه که 
مادر یاسمن، خانم عربشاهی بازداشت شد و من فقط به دلیل 
این که بتوانم گوشی هایمان را از آن ها دور نگه دارم، از آنجا 

گریختم و بعد از 5 روز هم مادر یاسمن، آزاد شد.
به  و  شدند  منتقل  اوین  زندان  به  ما  های  بچه  هم  آن  از  بعد 
را  دائمی و خانواده اش  آتنا  مالقات آن ها می رفتیم. آن جا 
دیدم. گلرخ ایرایی را دیدم و از همان روز اول عاشق این دختر 
شدم. پدر مادر پیرش را می دیدم که به سختی راه زیادی را هر 
بار از شمال می آمدند. زندانیان سیاسی دیگر را دیدم. با خودم 
می گفتم این ها به چه گناهی زندانی اند. این ها هم مثل صبای 
من بی گناه هستند. بعد از آن من و مادر یاسمن هرجا الزم بود 
یا قصد کمک به کسی را داشتیم، بدون هراس انجام می دادیم 

و دیگر سکوت نکردیم. چون بی گناهی همه را دیده بودیم.

•در خصوص زندانیان سیاسی چه کارهایی کردید؟

پست هایی را در صفحه شخصی اینستاگرام خود می گذاشتم، 
دائمی،  آتنا  ایرایی،  گلرخ  صادقی،  آرش  از  مثال  عنوان  به 
در  که  روزی  کردم.  حمایت  ناجی  ندا  و  تپه  هفت  کارگران 
انفرادی بودم به من می گفتند که چرا از آن ها حمایت کردی؟

همین طور به فعالیت خود در صفحه شخصی اینستاگرامم ادامه 
می دادم تا این که یک روز تلفنی با صبا صحبت می کردم و 
"خیر  گفت:  او  دهند؟  نمی  عفو  شما  به  دخترم  که  گفتم  می 
مادر، مرده شور خودشان و عفوشان را ببرد". من هیچ وقت این 
جمله صبا را فراموش نمی کنم. این ها انقدر بی انصاف هستند 
که در ساعت ۱2 شب زنگ خانه را زدند و من دیدم صبا پشت 
در است. داد می زدم که چطور آزاد شدی. او گفت مادر فریاد 

نزن من آزاد شدم. فقط پول بیاور و به آژانس بده که برود.
فکرش را بکنید، یازده شب آمده و گفته بودند که صبا، یاسمن 
و آذر حیدری )آذر ساکن کرمانشاه بود( شما آزاد شدید.آن ها 
گفتند که ما این موقع شب کجا برویم. گفتند که اگر خارج 
نشوید گارد زندان شما را مورد ضرب و شتم قرار خواهد داد. 
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درواقع رفتن به زندان دختر من و آزادی ایشان همراه با ضرب 
و شتم بوده است.

با همه این ها، خیلی خوشحال بودیم. فردای آن روز دوستان 
با صبا  را دعوت کردیم. همان خانم هایی که ۱۱ مرداد  صبا 
بازداشت شده بودند و در قرچک بودند و زودتر از صبا یعنی 

64 روزه آزاد شده بودند. آن روز را دور هم جشن گرفتیم.

که  دیگرانی  و  صبا  همزمان  بازداشت  که  کردید  •اشاره 
کرده  دوستی  ایجاد  ها  آن  بین  بودند،  شده  بازداشت  باهم 
بود، این دوستی ها را چطور می بینید؟ از این بابت نگران 

نبودید؟

صبا  بشوی.  بازداشت  دوباره  که  نکن  کاری  گفتم  دخترم  به 
گفت: "مامان مگر به زندان نیامده و ندیدی چه تعداد شهروند 
بی گناه در آن جا به سر می برند. فقط من نیستم و همه کسانی 
که در آن جا به سر می برند، مادر دارند". من با صحبت های 
توجه  بی  و  ببینیم  باید  هم  ما  که  فهمیدم  و  شدم  توجیه  صبا 
نباشیم به زجرهایی که دیگران می کشند و در آن راستا قدمی 

برداریم.
در واقع روز بازداشت کسی با کسی آشنایی نداشت ولی وقتی 
همه به زندان رفتند و آزاد شدند، چه دختر چه پسر تعدادی با 
هم دوست شده بودند، به هم کمک می کردند و سراغ هم را 

می گرفتند. 
در  شیرمحمدعلی"  "علیرضا  صدای  که  بود  این  دنبال  صبا 
بود  خانواده  فرزند  تنها  عزیز  علیرضای  باشد.  فشافویه  زندان 
اعتیاد سال هاست که در  به علت مواد مخدر و  و پدرش هم 
غذا کرد، صبا  اعتصاب  زندان  در  علیرضا  وقتی  است.  زندان 
و  بد قرچک  از شرایط  باشد. صبا  او  خیلی سعی کرد صدای 
فشافویه گفت. از کتک خوردن ها، بازداشت ها، نبود بهداشت، 
نبود آب،  و نبود غذا. خالصه از شرایط سخت زندان می گفت.

برایمان  داشتید  که  شرایطی  و  صبا  دوباره  بازداشت  •از 
بگویید.

دختر من حامی حقوق حیوانات نیز بود. ۱۱ مرداد که بازداشت 
شده بود، یک بچه گربه به خانه آورده و ازش مراقبت می کرد. 
بعد از این که آزاد شد یک بچه گربه دیگر نیز به خانه آورد. 
یازده خرداد ۹8 بود که ما می خواستیم برای زدن واکسن بچه 
گربه به کلینیک دامپزشکی مراجعه کنیم که در راهرو ساختمان 
چند تن از ماموان از جمله چندین مامور زن دست من را محکم 

گرفتند. آمدن به خانه ما و فرزندم را بازداشت کردند.
یکی از اون مامورا که قد بلندی داشت و الغر اندام بود، خیلی 
با بی ادبی جلوی من سر صبا داد می زد. منم بهش گفتم "هو 
دراز عوضی حق نداری جلوی من مادر سر بچه من داد بزنی"، 
برگشت به یکی از مامورها گفت خیلی زبانش دراز است، به 
او هم دست بند بزنید. به من دست بند زدند. گفتم "دست بند 
بزن، من نمی ترسم، االن دیگه ۱۱ مرداد ۹7 نیست دیگه اجازه 
نمی دم بچه منو با شوکر و باتوم بزنید". خالصه حسابی با آن 

ها درگیر شدم.
برگشتم بهش گفتم که اگر پایت را از این در بگذاری بیرون 
به تمام دنیا خواهم گفت که شما چقدر نامرد هستید که فرزند 

مرا از من گرفتید.
آن روز یک خاطره خیلی دردناکی در ذهن من نقش بست که 
تا عمر دارم از خاطرم نخواهد رفت. صبای من را از من جدا 

می  با صبا خداحافظی  داشتم  که  وقتی  بردند.  با خود  و  کرده 
"ای  گفتم:  می  کردم.  می  زمزمه  او  برای  را  این شعر  کردم، 
ظالما  ای  ظالما  ای  بری،  می  چرا  من  صبای  ظالما  ای  ظالما 

صبای من کجا می بری".
صبا را بردند، فردا گفتند می بریمش دادسرای ارشاد، بازپرس 
پرونده "حاجی مرادی" بود. فردای روز ۱۱ خرداد که صبا را 
گرفتند رفتیم دادسرا، صبا به من گفت مامان مواظب خودت 

باش، حکم جلب تورو هم صادر کرده اند.
۱2 خرداد آخرین روزی بود که من صبا را دیدم. صبا را بردند 
سلول انفرادی و ما نمی دانستیم که صبا در کجا به سر می برد. 
بازپرس  به  بار  این یازده روز، من و مادر یاسمن سه  در طی 
پرونده آقای حاج مرادی، در دادسرا مراجعه کردیم. به او گفتم 
که آقای حاج مرادی، من یک مادرم و نگران فرزندم هستم. 
او می گفت که شما نگران نباشید زیرا که بازداشت فرزند شما 
قانونی بوده است. من هم گفتم که من هم از قانون شما هراس 
دارم زیرا که صدای فرزندم را در این مدت نشنیدم و نمی دانم 

در کجا به سر می برد.
تنها کاری که از دستم بر می آمد رفتن به دادسرا و گذاشتن 

پست های حمایتی از صبای عزیزم در اینستا بود.

•آخر سر چگونه متوجه شدید که صبا کجا به سر می برد؟

روز ۱2 ام بود که من از سر کار برگشته بودم همین جوری 
داشتم با بچه گربه صبا گریه می کردم، بهش می گفتم مامان 
صبا کجا رفته که گلرخ بهم زنگ زد و گفت که راحله جان 
مژده مژده، صبا زندان قرچکه. از خوشحالی جیغ زدم، با خودم 
با ما چه کردن که بابت قرچک بودن دخترم  اینا  گفتم خدایا 
گفت  فهمیدی  کجا  از  پرسیدم  گلرخ  از  کنم  می  خوشحالی 

سپیده قلیان زنگ زد، گفت صبا رو االن آوردن پیش ما. 
من در این مدت از زندانیان سیاسی حمایت کردم هم در شبکه 
های اجتماعی، هم از طریق کمک مالی در حد توان، از طریق 
پیدا کردن کار. یک ویدیو هم منتشر کرده بودم که گفته بودم 
به عنوان یک مادر و به عنوان یک انسان، صدای هموطنانم را 

می شوم و از زندانیان سیاسی حمایت می کنم.
به  رفتیم  ما  روز  یک  که  این  تا  گذشت،  روزها   طور  همین 
صبا  خانه،  رسیدیم  که  وقتی  قرچک،  زندان  در  صبا  مالقات 
تماس گرفت. آن زمان به دلیل ماه رمضان ساعت کاری تا ۱2 
بود، دخترم گفت که یک عده ای مامور آمدند که مرا ببرند اما 
نمی گویند که از کدام ارگان هستند و می گویند که باید بروم 
دادسرا، اما دادسرا تا ساعت ۱2 مشغول به کار هستند و االن 
که خودت  کاری  هر  دخترم  که  گفتم  منم  است.  یک  ساعت 

صالح می دانی را انجام بده.
یک ساعت بعد مادر یاسمن تماس گرفت و گفت که صالح 
بود که صبا برود و صبا رفت. پس از آن ما یازده روز از صبا 

هیچ خبری نداشتیم.

•در همان روزها بود که شما بازداشت شدید، بازداشت شما 
به چه شکلی بود؟

دو سه روز بعد از این که صبا رو بردند من دیدم که گلرخ یک 
پست گذاشته خطاب به آقای محمدی و گفته بود؛ زمانی که 
من و آتنا رو گرفتن گفتی سکوت کن، گفتی هیاهو نکنید و 
صبر داشته باشید. االن برای چی صبا رو دادی دست گارد، یک 
دختر 20 ساله رو. وقتی این پست گلرخ رو دیدم خیلی حالم 
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بد شد. خطاب به محمدی رییس زندان قرچک نوشتم که اگر 
بچه خودت هم بود این کار را می کردی وجدان خوابیده تان را 

بیدار کنید و کلی چیزهای دیگه.
من مادری 85 ساله دارم که پایش شکسته و نمی تواند راه رود 
و من از او مراقبت می کنم. روز ۱۹ تیرماه بود که اتفاقا مادرم 
هم پیش من بود. در خانه نشسته بودیم که زنگ در به صدا در 
نماینده دادستان  تا مرد که  با ۱2  اومد. خانمی چادری همراه 
هم همراهشان بود، برای بازداشت من آمده بودند. فردای آن 
روز 20 تیرماه تولد بابای صبا بود و قرار بود همگی خانه دختر 
ما  از  هم  را  روز  آن  که  شویم  جمع  هم  دور  سوگند،  بزرگم 
گرفتند. یعنی امسال تولد صبا ۱6 تیر، تولد من ۱0 تیر، تولد 
نگرانی  و  تنش  با  یا  انفرادی  در  یا  ما  برای  تیر،  همسرم 20 

گذشت.
همان روز مرا در خانه بازداشت کرده و با یک دستگاه اتومبیل 
با خود بردند. در کنارم یک مامور خانم به نام محبی، نشسته 

بود.
این مامور خانم گفت که خیلی سرو صدا کردی، تمام رسانه 
باعث میشود که  ها  این خبر رسانی  میزنند.  از صبا حرف  ها 
آمریکا ما را تحریم کند. من هم به او گفتم که بازداشت صبا 
چه ارتباطی با تحریم آمریکا دارد. آن مامور گفت که اینطوری 
با ما کنار  نیست و اگر صبا  آبروی ما می رود. حاال مشکلی 

بیاد، هم شما آزاد خواهی شد و هم صبا.
منم گفتم که شما من را بازداشت کردید که صبا را تحت فشار 

قرار بدید؟ دختر من هیچ کار خالفی انجام نداده است.
همان طور که گفتم من را ۱۹ تیر بازداشت کردند. یک شب 
در سلول انفرادی به سر بردم. سپس مرا به زندان قرچک منتقل 
کردند. من سوال کردم که دختر من کجاست و آن ها گفتند 
که "حاال صبوری کن، صبا می آید". من در آن لحظه داشتم 
از ترس سکته می کردم. ساعت 4 بعد از ظهر بود که مرا صدا 
را  او  و  دیدم  دور  از  را  صبا  من  آمده.  صبا  گفتند  و  کردند 
دیدن  از  شدم  خوشحال  خیلی  کشیدم.  آغوش  در  فریادزنان 

دخترم. فهمیدم که دخترم حداقل سالم است.
وقتی که صبا به قرچک آمد دست هایش لرزش پیدا کرده بود. 
قتل  باعث  تو  که  بودند  گفته  او  به  و  داده  آزار  خیلی  را  صبا 
علیرضا شدی، خون برابر خون، پدرت را به قتل می رسانیم. 

صبا که این حرف ها را شنیده ترسیده و گریه کرده بود.
به من گفت که مادر من روز یازدهم بود که در انفرادی بودم 
اعتراف  و  نشسته  دوربین  جلوی  باید  که  گفتند  می  ها  آن  و 
اجباری کنی و من این کار را نمیکردم. حکم جلب تو را به من 
نشان دادند اما وقتی گفتند که باعث مرگ علیرضا تو هستی و 
پدرت را به قتل میرسانیم، خیلی ترسیدم و برای پدرم نگران 
شده بودم. آن زمان من را به اجبار وادار به اعتراف کردند. آز 
بازداشت  شما  که  فهمیدم  و  کردند  پخش  را  تو  زمان صدای 
می  اگر  کند  لعنت  را  شما  خدا  که  گفتم  ها  آن  به  که  شدید 
دانستم مادرم را بازداشت می کنید اعتراف اجباری نمی کردم.

از  میلیونی   700 وثیقه  قرار  با  را  من  روز   4 از  بعد  خالصه 
و  گذاشتم  جا  قرچک  در  را  قلبم  کردند.  آزاد  قرچک  زندان 

آمدم بیرون.

•طی مدتی که بازداشت بودید، شکنجه هم شدید؟

من مورد شکنجه فیزیکی قرار نگرفتم. این سوال را بازجو نیز 
از من پرسید و گفت که خانم احمدی آیا وقتی که از بازداشت 

را شکنجه کردند؟ من  پیدا کردید، می گویید که من  رهایی 
هم گفتم که شکنجه فقط ضرب و شتم نیست بلکه شکنجه این 
است که من بعد از 22 روز هنوز نمی دانم فرزندم کجاست. 
شما مکرر اسم دختر بزرگم سوگند را به زبان می آورید. صبای 
من را به مکان نامعلومی بردید و من هنوز نمی دانم که فرزندم 
این است  از دید من بزرگترین شکنجه  یا مرده.  زنده است و 
در  برد.  می  به سر  شرایطی  چه  در  و  فرزندت کجا  ندانی  که 
و  ببریم  را  شما  خواهیم  می  که  گفتند  من  به  بازداشت  زمان 
شکنجه  ها  این  و  ندیدم  را  صبا  من  اما  کنیم  رودررو  صبا  با 

روحی است.

•دادگاه به چه منوال بود ؟ نتیجه چه شد؟

جلسه دادگاه من به ریاست قاضی افشار برگزار شد و حکم 4 
سال و 2 ماه حبس برایم صادر شد. از این مدت حبس ۳ سال 
و نیم اجرایی شد و من به دلیل این که تسلیم به رای زدم، باید 
2 سال و نیم حبس تعزیری را تحمل کنم و تا اواسط بهمن باید 

خود را به زندان جهت تحمل حبس معرفی کنم.

همچنان  اید،  شده  محاکمه  و  بازداشت  خودتان  که  •حال 
که پیش تر از زندانیان و بازداشتی ها حمایت کردید، از 

دیگران و رسانه ها چه انتظاری دارید؟

فقط می خواهم صدایم به گوش همه برسد. می خواهم دنیا بداند 
در ایران حتی مادر بودن هم جرم است. دختران این سرزمین 
به خاطر پوششان، به خاطر اندیشه و بیانشان و حتی به خاطر 
و  شوند  می  محکوم  زندان  ها  سال  به  هایشان،  دیدن  خواب 
باید در زندان بگذرانند. به دنیا  بهترین سال های عمرشان را 
بگویید که من یک مادرم و تا نفس دارم صدای فرزندم هستم. 
روز دادگاه این را به قاضی افشاری هم گفتم. گفتم آقای قاضی 
اگر حکم ابد هم بگیرم برایم مهم نیست چون تا وقتی نفس دارم 

صدای فرزندم می شوم.
در ایران زنان حق دوچرخه سواری ندارند. حق موتور سواری 
را  تنشان  لباس  ندارند  حق  شوند.  قاضی  ندارند  حق  ندارند. 
انتخاب کنند. حق ندارند حرف بزنند. حق ندارند مادر باشند. 
این ها دردهای دل  از بچه هایشان حمایت کنند.  ندارند  حق 

ماست.

•چرا تقاضای تجدیدنظر ندادید و تسلیم به رای شدید؟

به من عذاب وجدان  سوال خوبی است چون این کار همیشه 
می داد. من نمی خواستم تسلیم به رای شوم. با خودم می گفتم 
تسلیم به رای یعنی اتهامات آن ها را قبول کرده ام، ولی قاضی 
همان روز به وکیلم آقای تاج گفته بود که من او را از اتهام 
حجاب تبرئه می کنم. قاضی به او گفته بود بهتر است موکلت 
تسلیم به رای شود، چون در مرحله تجدید نظر حکم نمی شکند. 
برابر کرد و حکم  نیم  آقای تاج گفت چون برای صبا یک و 
صبا خیلی سر و صدا کرد دادگاه دیگر اتهام حجاب را در مورد 
تو مطرح نکرده و در تجدید نظر هم حکمت نمی شکند. گفتم 
احمدی  خانم  بمانم. گفت  پیش صبا  بیشتر  توانم  می  بهتر که 
بودن شما در کنار صبا کمکی به او نمی کند ولی بیرون بودن 
با این قضیه  شما می تواند به او و دیگران خیلی کمک کند. 

احساسی برخورد نکنید.
یکی از دوستان دیگر هم که در جریان وضعیت بود و حقوق 
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عکسماه

انتشار آلبوم عکسی از زیست بی خانمان ها اعم از زن و مرد و کودک و معلوالن در مشهد حاکی از در خطر بودن جان این قشر است. آن ها از سرمای شدید به خوابیدن 
در گورها، توالت های عمومی، مخروبه ها و حتی الی سنگ ها و در کنار تپه ها بدون داشتن کمترین امکانات مانند پتو و لباس مناسب و لوازم بهداشتی به سر می برند.
علی رغم تبلیغات و ادعای مسئوالن و نهادهای ذیربط، اسکان بی خانمان ها در گرم خانه های شهرداری به علت تعداد محدود این گرمخانه ها و ظرفیت بسیار پایین آنها ممکن نیست.

صبا  به  توانی  نمی  باشی  زندان  در  تو  که  گفت  دانست،  می 
کمک کنی. کاری را که وکیلت می گوید انجام بده. تسلیم به 
رای به این معنی نیست که اتهاماتت را پذیرفتی، تو اجتماع و 
تبانی نکردی. تو تبلیغ علیه نظام نکردی. تو فقط صدای بچه 
ات شدی. اگر این ها حکم شما را نشکنند، باید سه سال و نیم 
آن جا بمانی. هم به ضرر شما و هم به ضرر صباست. این طور 

شد که من تسلیم به رای شدم.
قاضی وقتی به من می گفت اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام 
هیچ  من  قاضی  آقای  گفتم  معاند،  های  رسانه  با  همکاری  و 
صدای  و  ماردم  یک  فقط  من  ندارم.  قبول  رو  ها  این  کدوم 
بچه ام شدم. این ها را در برگه ای هم که در اختیارم گذاشتند 
داد  تبلیغ کردم؟ جواب  نظام  نوشتم. پرسیدم من چطور علیه 
علیه  تبلیغ  می کنی  منتشر  و  از خودت ضبط  که  ویدئوهایی 
را  ام  بچه  زده،  کتک  را  من  بچه  نظام  این  گفتم  است.  نظام 
برای  گفتم  قاضی  به  گفتم.  دروغ  من  مگه  زندان.  انداخته 
آشنایان خودم این ویدئوها را ضبط کردم. همه از من سوال 
می کردند و من حوصله نداشتم تک تک برای همه توضیح بدم. 
به همین خاطر ویدئوها را در صفحه شخصی اینستاگرامم منتشر 

می کردم. من هیچ کدام از اتهامات را گردن نگرفتم.
توی سه چهار تا برگه ای که به من داده بودند نوشته شده بود 
را  ما  خواهی  می  و  کنی  می  بازی  هندی  فیلم  ما  برای  داری 
گول بزنی! مثل این که یکی بهت یاد داده که هرچی بهت گفتیم 

بگویی من یک مادرم.

عقب ● به  زمان  اگر  آمده،  پیش  تلخ  اتفاقات  به  توجه  با 
اعتراضی  تجمع  در  صبا  همراه  حاضرید  باز  آیا  برگردد، 

شرکت کنید؟ 

اگر زمان به گذشته برگردد، بله من دوباره با صبا و دوشادوش 
دخترم در تجمعات شرکت می کنم. درست است که ما را مورد 
برایمان صادر کردند،  آزار قرار دادند و حکم سنگین قضایی 
ما  همانند  که  را  افرادی  من  که  شد  باعث  ها  سختی  این  اما 
سختی کشیدند درک کنم و به همین دلیل سکوت نکنم و پا 
به پای دخترم باشم، دختر شجاع و قهرمانم. زمانی که صبا را 
بازداشت کرده و با خود بردند، من ویدیویی منتشر کردم و به 
تمام مادران پیام دادم که سکوت نکنید و متاسفم برای مادرانی 

که سکوت می کنند و فرزندانشان عذاب می کشند.

•اگر سخن ناگفته ای هست که الزم می دانید گفته شود، 
بفرمایید.

می خواهم به عنوان یک مادر بگویم؛ من آمدم که صدای دخترم 
باشم، اما نتوانستم برای دختر عزیزم سوگند مادری کنم. من 
مادرم  برای  خوبی  دختر  نتوانستم  همینطور  ام.  شرمنده  خیلی 
باشم. مادرم سال های آخر عمرش را سپری می کند و احتیاج 
ایران مادر  باشم. متاسفانه در  دارد من در کنارش و مراقبش 
بودن جرم است. اگر بخواهی برای یک فرزند خود مادر باشید 
برای فرزند دیگر خود نمی توانید مادری کنید و در نهایت برای 

مادر خود نیز نمی توانید فرزند خوبی باشید.

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.●
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جمهوری  سران  ایدئولوژیک  نگاه  تحلیلگران،  از  بسیاری 
اسالمی به زنان و سخت گیری های عجیب و غریب آن ها در 
مورد پوشش زنان و نوع حضور ورزشکاران زن در میادین بین 
المللی را در بالهت باشندگان نظام جمهوری اسالمی جستجو 
با  تواند  می کنند! برخی می گویند که، جمهوری اسالمی می 
آزاد کردن پوشش زن و دادن برخی آزادی های اجتماعی، می 
تواند تاحدودی بقای خود را تضمین کند. به نظر می رسد که 
پیچیده  مسایل  و  است  انگارانه  ساده  غایت  به  تحلیل،  این 
ایدئولوژیک نظام جمهوری اسالمی و ساختمان فقهی  ساختار 
نهاد والیت فقیه در آن نادیده گرفته شده است. فرض نگارنده 
بر این است که نباید صرفًا با ایدئولوژی این مسأله را تحلیل 
کرد. منشأ این مسأله که قطعًا ایدئولوژیک است. اما عملکرد 

بسیار  اتفاقًا  رابطه،  این  در  نظام 
پراگماتیستی است.

ساده  ظاهر  به  وقایع  تحلیل  برای 
ورزش زنان در جمهوری اسالمی، 
فلسفه  و  سیاسی  فلسفه  به  باید 
حوزه  در  اسالمی  جمهوری  حقوق 
زن، و نوع نگاه این فلسفه به اندام 
و تن زن نگاه کرد. نکته مهم این 
نظام  اسفندیار  چشم  که،  جاست 
»حجاب  اسالمی،  جمهوری 
بسیار  مسایل  است.  اجباری« 
مهمی در عرصه سیاست داخلی و 

خارجی و اقتصاد و فرهنگ در ایران کنونی وجود دارند، که 
اما  است،  بیشتر  اجباری  از حجاب  ها  آن  از  بسیاری  اهمیت 
بیشترین  خود،  گفتمانی  ساختار  دلیل  به  اسالمی  جمهوری 
حساسیت را روی این مسأله نشان می دهد و آن را تبدیل به 
بیاید.  کوتاه  خواهد  نمی  هرگز  و  است  کرده  حیثیتی  مسأله 
درباره استراتژیک ترین مسایل سیاست خارجی و امنیتی کوتاه 
آمده، و به نظر می آید که در آینده و با توجه به بحران های 
بیشتر، بازهم کوتاه خواهد آمد، اما موضع جمهوری اسالمی در 
تغییر  زنان  ورزش  مختلف  مسال  و  اجباری«  »حجاب  مورد 
فقرات  ستون  به  تبدیل  اجباری،  حجاب  زیرا  یافت،  نخواهد 
اگر  است.  شده  اجتماعی  عرصه  در  اسالمی  جمهوری  گفتمان 
جمهوری  گفتمان  مانده  ته  شود،  کور  اسفندیار  چشم  این 
اسالمی، به طور اساسی تضعیف شده و این حکومت از لحاظ 
چرا  کنید  می  فکر  شد.  خواهد  تهی  درون  از  معنایی«،  »نظام 
حساسیت  زنان  موی  و  حجاب  روی  قدر  این  نظام،  سران 
دارند؟ فکر می کنید در این زمینه ناآگاه هستند؟! خیر، اتفاقًا، 
برخالف تصوِر غلط برخی ها و یا شاید آدرس غلط دادن رندانه 
داخلی  سیاست  در  اسالمی  جمهوری  نظام  دیگر،  برخی 
سیاست  در  اتفاقًا  است،  خارجی  سیاست  از  تر  پراگماتیست 

ایدئولوژیک تر از سیاست داخلی است. در سیاست  خارجی، 
در  آن  حیات  که  شود  می  پراگماتیست  زمانی  فقط  خارجی، 
قانون  از  تابعی  نیست،  عجیبی  چیز  هم  این  که  بیفتد  خطر 
بقاست که بقیه سامانه های حیوانات، گیاهان و چرخه حیات 
هم دارند، اما برخی توجیه گران محترم نظام جمهوری اسالمی، 
به  را  اسالمی  طبیعی جمهوری  و  غریزی  و  بدیهی  عادت  این 
مخاطبین  خورد  به  خارجی«!  سیاست  در  »پراگماتیسم  عنوان 

خود می دهند.
پرچم  تنها  حفظ  در  اسالمی،  جمهوری  که،  است  این  حقیقت 
عقیدتی باقی مانده در داخل ایران، یعنی »حجاب اجباری« به 
شدت پراگماتیستی عمل می کند، دالیل آن هم پراگماتیستی و 
عقالنی است. سران جمهوری اسالمی، خیلی خوب می دانند که 
تنها پرچم عقیدتی باقی مانده برای آن ها همین حجاب اجباری 
است. جمهوری اسالمی، تقریبًا در تمام عرصه های مذهبی و 
حجاب  داشتن  نگه  در  فقط  است،  خورده  شکست  عقیدتی 
و  داغ  و  خفقان  با  هم  آن  جامعه،  ظاهر  در  هم  )آن  اجباری 

درفش( تاحدودی موفق بوده است.
»حجاب اجباری« و نوع نگاه جمهوری اسالمی به مقوله زن و 
ورزش زنان، یک واقعیت است، باید با آن روبرو شد، اکثریت 
قشر مذهبی و سنتی جامعه )که لزومًا موافق کلیت جمهوری 
اسالمی هم نیستند(، بیشتر از جمهوری اسالمی خواهان حفظ 
حجاب اجباری هستند، و این یک معضل اساسی است. باید با 
را  آن  و  شد  روبرو  معضل  این 

نادیده نگرفت.
پیوند  رشته  تنها  اجباری،  حجاب 
عوام  با  اسالمی  جمهوری  دهنده 
مسلمان و غیرسیاسی جامعه ایران 
است. علی رغم این که قشرهایی 
از مذهبی های سنتی جامعه ایرانی 
خوشی  دل  اسالمی  جمهوری  از 
ندارند و بعضًا مخالف آن هستند، 
از  بیشتر  اجباری  حجاب  از  اما 
می  شان  خوش  اسالمی  جمهوری 
آید. و برخی از آن ها، از این که 
جمهوری اسالمی در امور مربوط به زنان سخت گیری نمی کند 
جامعه  مذهبِی-سنتی  قشرهای  با  که  کسانی  هستند،  مند  گله 
ایران در ارتباط هستند، این مسأله را تجربه کرده اند و به خوبی 
می دانند. حتی علمای اخوانی و سلفی منطقه خاورمیانه و جهان 
اسالم هم تنها چیز مثبتی که در جمهوری اسالمی می بینند، و 
ستیزانه،  شیعه  عقاید  رغم  علی  و  کنند  می  دفاع  آن  از  بعضًا 
بعضًا حسرت ایراِن شیعه را می خورند، همین حجاب اجباری 
و زن های محجبه رسانه های جمهوری اسالمی و ورزشکاران 
ارسالی از طرف جمهوری اسالمی است. بارها در ادبیات فقهای 
اخوانی و سلفی و اهل سنت در جهان اسالم، تحسین حجاب 

اجباری در جمهوری اسالمی دیده شده و می شود.
باید دانست که، »تِن زن« و مالکیت بر آن، امری فوق العاده 
استراتژیک در پارادایم فقه مذاهب اسالمی است، این مسأله را 
خیلی ها نمی فهمند. و به همین خاطر حساسیت فقهای بنیادگرا 
و غیربنیادگرا درباره پوشش اجباری زن را درک نمی کنند. با 
پیوند گفتمان جمهوری  تنها رشته  اجباری«  برافتادن »حجاب 
این  و  شد.  خواهد  گسسته  فقاهتی،  و  سنتی  اسالم  با  اسالمی 

یعنی آغاز دومینوی سقوط نظام!

تعریف ایدئولوژیک زن در نگاه حاکمیت  ■
و اثر آن در ورزش زنان

حقوقی

محمد محبی
پژوهشگر اندیشه سیاسی و فلسفه حقوق
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فرار برای زندگی  ■
اجتماعی

مرتضی هامونیان
فعال حقوق بشر

نام های  با  ایران،  نام های مدال آور ورزشی در  باره  به یک 
یکی  یکی  که  آورانی  مدال  خورد.  پیوند  ایرانی  مهاجران 
رشته  و  دنیاست  جای  همه  مقصدشان  کنند.  می  مهاجرت 
رشته  به  اختصاصی  دیگر  انگار  ها.  رشته  همه  شان  ورزشی 
خاصی ندارند. از جودو تا تکواندو، از قایقرانی تا شمشیربازی، 
از هندبال تا ژیمناستیک و تا کشتی. شطرنج و غریق نجات و 
دیگر ورزش ها. از ورزشکاران توان یاب تا دیگر ورزشکاران. 
حال  در  ای  عده  ای  رشته  هر  در  ندارد.  استثنایی  هیچ  انگار 
خروج از کشورند. کم تر لژیونر می شوند و یا به دنبال درس 
خواندن می روند. اکثرا می آیند که دیگر بازنگردند. می آیند 
که پناهنده بشوند و یا برای تیم های دیگر، از تیم پناهندگان تا 
تیم های ملی کشورهای دیگر بازی کنند. همه قهرمان اند. همه 
مدال آورند و همه در اوج دوران ورزشی. اما تصمیم می گیرند 

که بروند و می روند.
از همان روزهای ابتدای پس از پیروزی انقالب هم آغاز شد. 
در آن روزها این خروج عوامل متعددی داشت. ورزش زنان 
یکی از عرصه هایی بود که ورزشکارانش مجبور به خروج می 
شدند. از حضور مختلط در استخرهای شنا جلوگیری شد. در 
سه ورزش اصلی و مادر، یعنی شنا، دومیدانی و ژیمناستیک، 
زنان ایرانی امکان حضور در میدان های بین المللی را از دست 
دادند. هرجایی که حس شد که زنان با پوششی غیر از پوشش 
استاندارد شده حاکمیت می بایست در میادین ورزشی حاضر 
نقل  این  می شدند، ممنوع شد. در خصوص شنا مثال در دریا 

که  است  شده  نقل  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  از  بسیار  قول 
با  مردها  و  ها  زن  گذارند  نمی  مردم.  "مسلمانند  بود:  گفته 
بیفتند.  به جان هم  بریزند و  بشوند و توی دریا  هم داخل هم 
"تمدن" این ها این است! این ها از تمدن این را می خواهند. 
این ها از آزادی این را می خواهند! آزادی غربی می خواهند. و 
آن این است زن و مرد با هم لخت بشوند و بروند توی دریا ]یا[ 

بروند توی - نمی دانم - جاهای دیگر شنا کنند!")۱(
ممنوعیت شناست که  این  قربانیان  از جمله  اوغلی  ولی  تونیا 
به عنوان رکورد  دار شنای 200 متر و ۱00  متر قورباغه و 
بازی  های  تیمی در هفتمین دوره  همچنین 400 متر مختلط 
آسیایی که در سال ۱۳5۳ در تهران برگزار شد، در سال ۱۳6۳ 
با حکم اخراج و محرومیت از تحصیل مواجه شد و مجبور به 
خروج از کشور شد.)2( بسیاری دیگر از ورزشکاران ایرانی 
دالیل  به  انقالب  پیروزی  از  پس  ابتدایی  های  سال  همان  در 

اجتماعی و سیاست های جدید ورزشی از کشور خارج شدند.
خروج  موجب  که  نبودند  فرهنگی  و  اجتماعی  دالیل  تنها  اما 
پس  نشسته  تخت  بر  تازه  نظام  شدند.  کشور  از  ورزشکاران 
از انقالب، از پس از بزنگاه خرداد 60 و با گسترده شدن چتر 
سرکوب، تمامی فعاالن مخالف خود را هدف گرفت و بسیاری 
از آن ها را به جوخه های اعدام و طناب های دار سپرد. برخی از 
این فعاالن مخالف ورزشکارانی بودند که به گروه های سیاسی 
مهاجرت  از کشور  برخی  و  شدند  اعدام  برخی  بودند.  پیوسته 
کردند. حسن نائب آقا، بازیکن سابق فوتبال تیم هما، اسکندر 
فیالبی، کشتی گیر بازنشسته و بهرام مودت، بازیکن سابق تیم 
سازمان  به  انقالب  پیروزی  از  بعد  پیکان  و  پرسپولیس  های 
مجاهدین خلق ایران پیوستند و حال در خارج از کشور با این 
سابق  بازیکن  خانی،  قلیچ  پرویز  کنند.  می  همکاری  سازمان 
تیم ملی فوتبال ایران نیز از کسانی بوده و هست که از پیش 

آروز معتمدی در سال ۹۱ تیم ملی ایران را 
ترک و به فعالیت خود در آمریکا ادامه داد.
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از انقالب گرایش چپ داشت و پیش از انقالب بهمن 57 هم 
زندان رژیم شاه را تجربه کرد. قلیچ خانی امروز ساکن پاریس 
است و در دورانی هم مجله ای به نام آرش با گرایش سیاسی 

چپ منتشر کرد.
تنها بخشی از ورزشکاران خارج شده در دهه  اسامی یاد شده 
اول پس از انقالب است. عده ای هم پس از آن حوادث سکوت 
پس  و  خزیدند  خود  عزلت  و  خلوت  الک  به  و  کردند  پیشه 
از سال ها زندگی در داخل کشور، وقتی جان به جان آفرین 

تسلیم کردند یادی از آن ها شد.
و  جنگ  از  پس  نشد.  متوقف  دهه  همان  در  اما  روند  این 
روی کار آمدن رهبری جدید نظام، بسیاری تصور کردند که 
کند.  تغییر  روزگار  شاید  و  آمده  دگر  سیاستی  را  بان  کشتی 
چرخید. طول کشید  پاشنه  همان  بر  دیگر  ای  گونه  به  در  اما 
عرصه  به  ایرانی  قهرمانان  از  جدید  نسلی  جنگ  از  پس  تا 
دست  المللی  بین  های  صحنه  در  آفرینی  افتخار  به  و  برسند 
رفتارهای  با  دیگر  بار  جدید  نسل  این  تا  کشید  طول  بزنند. 
عقیدتی، حراستی در ساختار ورزش ایران مواجه بشوند و باز 
طول کشید تا تعدادی از آن ها باالخره تصمیم بگیرند که بار 
سفر بربندند که شانس ورزشی خود را در جایی دیگر آزمایش 
ورزشکاران  این  که  بگوید  دارد  تالش  حاکمیت  البته  کنند. 
تربیت  سازمان  اسبق  معاون  فائقی،  سعید  نشدند.  پناهنده 
شوند، چون  نمی  پناهنده  ما  "ورزشکاران  که  گوید  می  بدنی 
پناهندگی معنی سیاسی دارد. ورزشکاران ما به دالیل مختلفی 
می  مهاجرت  به  تصمیم  بیشتر  رفاه  و  بهتر  امکانات  جمله  از 
گیرند. البته نه مهاجرت دائمی، بلکه برای چند سال در کشور 
خارجی به فعالیت ورزشی خود ادامه می دهند".)۳( و جناب 
ایرانی  ورزشکاران  کدام  دقیقا  که  دهد  نمی  توضیح  فائقی 
رفتند و بازگشته اند که ایشان از بدل کردن عنوان پناهندگی 
می  پناهنده  ورزشکاری  وقتی  ایضا  و  گوید.  می  مهاجرت  به 
شود، دیگر عنوانش پناهنده است. مهم نیست مدیران ورزشی 

جمهوری اسالمی چه می خواهند او را صدا کنند!
مطرح  گاه  هیچ  نامشان  و  شدند  خارج  مسیر  این  در  ای  عده 
خارج  ای  دوره  در  که  قهرمانی  اوج  دوران  در  نه  چون  نشد. 
شدند که دیگر پیشکسوت شده بودند و مربی. اما ظاهرا برای 
دوران  جذابیت  دیگر  پیشکسوتان  این  خارجی،  کشورهای 
اوجشان را نداشتند. بسیاریشان هنوز هم در برخی از کشورهای 
پیرامونی ایران هستند و منتظر نتیجه و پاسخ سازمان ملل برای 
پناهندگی. مربیانی که سرمایه های عظیمی از تجربه را در رشته 
خودشان دارند و اما به ساخت موجود در سیستم ورزشی نظام 
تن ندادند. مهاجرت کردند و در دنیای بی رحم پناهندگی در 
کشوری میانی گیر کرده اند. یعقوب نجاری از مربیان نامدار 
جودوی ایرانی یکی از آن هاست که امروز در شهر ازمیر منتظر 
نتیجه کیس پناهندگی خود است. خودش هم می گوید که نه 
تنها او که بسیاری دیگر در آن شهر در وضعیتی مشابه هستند.

اما این خروج از کشور در همین جا متوقف نمی ماند. مشکالت 
کشور،  ورزشی  مسئوالن  سوی  از  شدن  گرفته  نادیده  مالی، 
جنسیتی  تبعیض  کشور،  ورزشی  مسئوالن  ای  سلیقه  رفتار 
رویارویی  ممنوعیت  معضل  و  مسئله  و  ورزشکار  زنان  برای 
با ورزشکاران اسرائیلی عوامل مختلفی است که در طول سال 
اخیر، موجب خروج ورزشکاران  اخیر، دستکم یک دهه  های 
ایرانی از کشور شده است. خروجی که گرچه با انتقاد مسئوالن 
اسبق و سابق و فعلی ورزش ایران مواجه شده که می گویند 
خارج شدگان دیگر نمی توانند موفقیت های گذشته را داشته 

باشند، اما همچنان ادامه دارد. انگار مهاجران ورزشی به دنبال 
چیزی بیش از موفقیت های ورزشی در خارج از ایران هستند. 
چیزی از جنس زندگی، آزادی تصمیم و اراده و نفس کشیدن 
در هوایی که کسی زندگی شخصی کسی را نمی پاید و کسی 

"مجبور" نمی شود.
رضا  از  است.  مفصل  اخیر  دهه  شدگان  خارج  سیاهه 
مهماندوست که سال ها مربی نام آشنای تکواندوی کشور بود 
و در مهر ۱۳۹0 در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد از سوی 
فدراسیون تکواندو استعفا داد و روانه کشور آذربایجان شد تا 
سعید موالیی جودو کار که همین سال گذشته میالدی و پس از 
مسابقات قهرمانی جودو در ژاپن دیگر به ایران باز نگشت و تا 

بسیارانی قبل و بعد از این ها.
وحید سرلک جودوکار ایرانی در سال 20۱۱ به آلمان پناهنده 
شد و حال در تاجیکستان هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده 
دارد. محسن غفار دیگر جودوکار ایرانی است که او هم پناهنده 
به کشور آلمان شد. دو جودوکار دیگر، احسان رجبی و محمد 
رشنونژاد هستند که در سال های 8۹ و ۹7 به آمریکا و هلند 
رفتند و در آن کشورها ماندگار شدند. آرش آقایی جودوکار 
در سال گذشته به آذربایجان رفت و ماندگار شد. سیاهه مردان 
مردان  تنها  اما  هاست.  رشته  از  بسیاری  از  و  است  تر  مفصل 

مسافران بی بازگشت ورزشی ایران نبودند.
زنان هم در پی رنج و تضییع حقوقی چهل ساله، پس از کسب 
به کشورهای دیگری  و  بستند  بر  بار سفر  قهرمانی  رتبه های 
ادامه  جا  آن  در  اسالمی  بی جبر جمهوری  را  زندگی  تا  رفتند 
دهند. راحله آسمانی جودوکار به بلژیک رفت و مینا علیزاده 
قایقران به آلمان. آرزو معتمدی کایاک ران برای ادامه تحصیل 
به دانشگاه اوکالهاما در آمریکا رفت و کیمیا علیزاده تکواندو 
زنانی جوان که  بسیار مفصل است.  این سیاهه  آلمان.  به  کار 
بدون  تا شانس ورزشی شان را در جایی  بربستند  رخت سفر 
انتخاب  حق  تضییع  و  جبر  حجاب،  حراست،  عقیدتی،  جبر 

سبک زندگی برای خود بیآزمایند.
کمتر  نیست.  سیاسی  که  هاست  سال  ها  خروج  این  مسئله 
هم عقیدتی است. انگیزه این خروج ها فساد سیستماتیک در 
ورزشکاران  بر  فشار  و  حراست  جبر  و  ایران  ورزش  ساختار 
در کنترل سبک زندگی شان چه در ایران و چه در اردوها و 
و  تمام حس  باید  است. ورزشکاری که  المللی  بین  مسابقات 
ذهن و بدنش درگیر ورزش و مدال آوری اش باشد، همزمان 
باید بترسد که مبادا فالن حراستی فالن عکس و فیلم را از او 
این فرار  از آن استفاده کند.  او  ایران علیه  بعدا در  بگیرد که 
است.  کردن  زندگی  برای  اما  بار  این  ایران،  از  ورزشکاران 
وقتی پایی بر خرخره ورزشکاران گذاشته می شود، ورزشکار 
گردد.  می  کشیدن  نفس  برای  مجالی  دنبال  هم  انسانی  هر  و 
این خروج از کشور تالشی برای زندگی و نفس کشیدن است. 

برای انسان بودن و انسان ماندن!

پانوشت ها:
۱ - صحیفه امام خمینی، جلد هشت، صفحه ۳۳۹

شود،  می  تبلیغاتی  ی  استفاده  زن  ورزشکاران  از  اوغلی:  ولی  تونیا   -  2
سیاوش خرمگاه، ماهنامه خط صلح، آبان ماه ۱۳۹5

۳ - گریز ورزشکاران به خارج با چشمان بسته/ نتیجه باخت-باخت برای 
مهاجرت نسنجیده/ پرچم بیگانگان رنگ وطن ندارد!، خبرگزاری برنا، ۳0 

شهریور ۱۳۹8
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دارای  و  شناسی  جامعه  پژوهشگر  و  مدرس  صبوری  داروین 
در  فعال  افراد  از  ورزش،  شناسی  جامعه  دکتری  مدرک 
عرصه رسانه در خصوص ورزش و جامعه شناسی این وجه از 
اجتماع در ایران است. وی عضو هیات موسس انجمن جامعه، 
فرهنگ و ورزش و همچنین عضو شورای نویسندگان انجمن 

انسانشناسی و فرهنگ است.
در این شماره از خط صلح با وی در خصوص ماهیت جامعه 
مهاجرت  یابی  ریشه  همچنین  و  ایران  در  ورزش  شناختی 
روزافزون ورزشکاران ایرانی به خارج از کشور گفتگو کردیم 

که متن آن در ادامه می آید: 

جامعه  ● در  را  ای  حرفه  ورزش  خصوصا  ورزش  نقش 
ابعاد مختلف ورزش  با بررسی  بینید؟ در واقع  چگونه می 
در یک جامعه، به چه مشخصه هایی از آن جامعه می توان 

دست یافت؟ 

یک قانون مشترک در علوم اجتماعی وجود دارد، یعنی ما به 
لحاظ جامعه شناختی می توانیم به شما این اطمینان خاطر را 
بدهیم که نهادهای اصلی یک جامعه بر روی یک خط موازی 
قرار دارند. یک خط فرضی را شما در نظر بگیرید که این خط 
افقی است و نهادهای اجتماعی روی آن قرار گرفته است. ما 
یعنی جامعه شناسان عقیده  داریم،  اساسی در جامعه  نهاد  پنج 
حال  در  جوامع  تمام  در  اساسی  مشترک  نهاد  پنج  که  دارند 
و  دین  اقتصاد،  آموزش،  خانواده،  نهادهای  هستند؛  کارکرد 
سیاست. این پنج نهاد، نهادهای اصلی هستند. در بین این ها ما 
نهادهایی مانند نهاد ورزش، مانند نهاد رسانه و اوقات فراغت، 
این ها نهادهای فرعی هستند. این قانون به این شکل هست که 
شما وقتی جامعه را مورد مطالعه قرار می دهید، امکان ندارد 
به این نتیجه برسید که در یک اجتماع نهاد اقتصاد سقوط کرده 
باشد اما نهاد خانواده باال باشد، یا خانواده باال باشد اما آموزش 
اقتصاد  نهاد  اما  باشد  آموزش سقوط کرده  باشد.  سقوط کرده 
به  باشد.  پایین  آموزش  نهاد  اما   باشد  باال  ورزش  باشد.  باال 
عبارتی تمام این نهادها در یک راستا هستند. مهم ترین مثال 
المپیک  در  اول  تیم   6 بزنم،  شما  برای  توانم  می  که  تاریخی 
کشورهای  ریو،  المپیک  جدول  در  اول  تیم  شش  است.  ریو 
پنج  این  که  گوید  می  ما  به  این  و  بودند  یک  عالوه  به  پنج 
با آن ها چانه زدیم، کشورهای  ما سال ها  به عالوه یک، که 
برتر سیاسی بودند. این ها نه تنها کشورهای برتر سیاسی بودند 

 آن ها نه از زیر پرچم ایران، بلکه از زیر پرچم ایدئولوژی  ■
بیرون آمدند؛ در گفتگو با داروین صبوری جامعه شناس ورزش

گفتگو 

گفتگو از سیامک مالمحمدی
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بلکه در نهادهای دیگرشان هم این اتفاق رخ داده است. آن ها 
کشورهای برتر در نهاد اقتصاد هستند، در نهاد سیاست هستند. 
میان  همپوشانی  یک  عبارتی  به  پس  هستند.  ورزش  نهاد  در 
تمام نهادهای اجتماعی وجود دارد و ورزش به عنوان آخرین 
نهاد اجتماعی جهان مدرن، چون ما وقتی از اسپرت صحبت می 
کنیم، اسپرت یک عمر دویست و اندی ساله دارد، به عبارتی 
ما از قرن نوزدهم به بعد می توانیم اسم این پدیده)ورزش حرفه 
ای( را اسپرت بگذاریم. قبل از آن این گیم و بازی بوده ولی 
به  به عبارتی من می توانم این طور  نبوده است. پس  اسپرت 
سوالتان پاسخ دهم که ورزش ما دارای همان مختصاتی است 
که سیاست ما دارد. ورزش ما دارای همان مختصاتی است که 
همان  ما  عبارتی  به  ما.  اقتصاد  نهاد  یا  و  دارد  ما  خانواده  نهاد 
گونه که اقتصاد را می فهمیم و به پدیده های اقتصادی پاسخ 
می دهیم که ورزش را درک می کنیم و به پدیده های ورزشی 
پاسخ می دهیم. ماکس وبر جامعه شناس آلمانی، یک پیشنهاد 
اساسی برای ما دارد. او می گوید وقتی شما می خواهید یک 
فرهنگ را مورد مطالعه قرار دهید، قرار نیست که شما وقت 
بگذارید و در تمام عرصه های مختلف فرهنگی آن غوطه ور 
شوید، شما کافی است که تنها یک نهاد را انتخاب کنید. مثال 
می  لباس  چطور  جامعه  آن  مردم  که  ببینید  است  کافی  تنها 
پوشند، چه غذاهایی می خورند. شما حتی می توانید با مطالعه 
زباله های تولید شده در آن جامعه، یعنی اگر شما شب بروید 
و از کره مریخ هم آمده باشید و درجاهایی که زباله ها دپو می 
بفهید که آن  با مطالعه زباله های اون جامعه می توانید  شوند 
مردم چگونه زیست می کنند، چه باورهای فرهنگی دارند یا به 
لحاظ اقتصادی در کجای جهان رده بندی می شوند. من بارها 
گفته ام اگر باز هم شما به عنوان یک آدم مریخی فقط و فقط 
در استادیم آزادی ایران فرود بیایید اما جامعه شناس باشید با 
مطالعه آن چیزی که در میدان ورزش ایران می گذرد شما می 
توانید بفهمید که این آدم ها در چه سطحی از اجتماع هستند 
اقتصاد آن  اجتماعی هستند،  دارای چه دغدغه های سیاسی و 
ها چگونه است، مدیریت های کالن آن ها، برنامه ریزی های 
کالن آن ها چگونه است. کافیست فقط شما نود دقیقه شاهد 

برگزاری یک مسابقه در ایران باشید.
از نظر شما میزان دخالت و نقش آفرینی سیاست یا به  ●

 تعبیری ارکان قدرت در امر ورزش در چه حد باید باید باشد؟

چون جامعه شناس هستم و باید ساختار ها را ببینم، به من اجازه 
دهید که به صورت نهادی بحث کنم. نهادهای اجتماعی چند تا 
شرایط به خصوص باید داشته باشند که بتوانند سرپا به ایستند. 
یه توضیحی بدهم برای مخاطبین شما، ما وقتی می گوییم نهاد 
اجتماعی، منظورمان ساز و کارهای نظم و همکاری است، این 
کارهای  و  ساز  است.  اجتماعی  نهاد  یک  تعریف  ترین  ساده 
نهاد های  این  نظم و همکاری را در دل خودش می پروراند، 

اجتماعی باید خود تنظیم گر باشند، باید بتوانند قوانین خودشان 
را خود تنظیم کنند، بسط دهند و آن ها را به روز کنند. یعنی 
آنها  به  درونی  حیات  این  که  باشند  داشته  درونی  حیات  یک 
اجازه دهد که مرتب در حال توسعه این نظم و همکاری باشند 
خود  ما  که  است  این  اتفاق  چیست؟  افتد  می  که  اتفاقی  اما 
هم  این  ایم.  زده  هم  به  اجتماعی  های  نهاد  در  را  تنظیم گری 
یک رویکرد تاریخی است. به عبارتی می توانم بگویم انقالب 
57 در ایران، ظفرمندی نهاد دین بر سیاست و قانون اساسی 

کشور بود.
در ابتدا نهاد دین، نهاد سیاست را قبضه و از آن خودش می کند 
و بعد از این که نهاد سیاست را قبضه کرد، می آید نهادهای 
دیگر را هم قبضه می کند. به عبارتی این سودا به سِر نهاد دین 
می زند؛ حال که توانستم نهاد سیاست را از آن خودم کنم چرا 
... را مال خودم نکنم.  نهاد خانواده، رسانه، اقتصاد، ورزش و 
این سودای غلط، باعث شده که نهادی مانند ورزش در کشور 
ما از خود تنظیم گری در آید. رابطه سیاست و ورزش باید یک 
رابطه نهادمند باشد. از این نظر که تمام نهادهای اجتماعی وظیفه 
دارند که همدیگر را باالنس کنند، به هم یاری برسانند. یعنی 
نهاد اقتصاد باید بیاید نهاد خانواده را کمک کند که نهاد خانواده 
همچنان کارکردی )Functional( بماند. نهاد آموزش باید 
بیاید کمک کند به نهاد به فرض مثال اقتصاد. اقتصاد باید به 
نهاد دین کمک کند. دین باید کمک کند به نهاد سیاست! اما 
این ها فقط باید در یک رابطه متقابل تنطیم گرایانه یعنی یک 
رفت و آمد نهادی صورت بگیرد که این ها بتوانند یکدیگر را 
اما  را پوشش دهند  بتوانند یکدیگر  همپوشانی کنند. در واقع 
وقتی شما تصرف می کنید نهادهای دیگر را که این تصرف در 
کشور ما اتفاق افتاده و یکی از آخرین نهادهایی که نهاد دین و 
نهاد سیاست رفت سراغش که تصرفش کند، نهاد ورزش بود. 
وقتی شما تصرف می کنید دیگر آن نهاد، نهاد نیست. به عبارتی 
به  ایران  از ورزش در  توانم  نمی  به عنوان جامعه شناس،  من 
عنوان یک نهاد نام ببرم. به عبارتی نهادهای دیگر می آیند در 
درون این نهاد و شیره حیاتی آن را می مکند و خارج می کنند. 
بارش  سیاست  رود.  می  و  بندد  می  را  بارش  آید  می  اقتصاد 
را می بندد و می رود. همه این ها باعث شده که نهاد ورزش 
کل  در  و  تهی  همکاری  و  نظم  های  کار  و  ساز  از  ایران  در 
معیوب شود. به لحاظ جامعه شناختی، این نهاد دچار وضعیتی 
آشوبناک می شود که در آن هیچ چیز دیگر قابل تحلیل نیست. 
به عبارتی دیگر امر ورزشی از بین می رود ما در این جا نمی 
توانیم بگوییم در نهاد ورزش ما امر ورزشی دارد صورت می 
چون  ایران  در  سیاسی  امر  و  است  سیاسی  امری  امر،  گیرد. 
یا  مند  بدل و سازمان  الهیاتی  امر  به یک  تئولوژیک  امر  یک 
ساختارساز شده و ورزش را تهی کرده است. به عبارتی، دیگر 
در  مثال  شما  که  این روست  از  ندارد  ناب وجود  ورزشی  امر 
تحلیل خشونت های ورزشی، در تحلیل رفتار تماشاگران، در 
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تحلیل رابطه رسانه با ورزش در تمام این ها شما می توانید امر 
سیاسی را جست و جو کنید، یعنی پیش از این که شما با امر 
امر سیاسی  با یک  ارتباط  باشید در  ورزشی سر و کار داشته 
امری سیاسی ورزشی است. حتی ورزشی  امر،  هستید. یعنی  
سیاسی هم نیست. امر سیاسی تقدم پیدا کرده بر امر ورزشی. 
امر سیاسی در حوزه های دیگر هم به همین شکل است. حتی در 
زندگی روزمره کنشگران ایرانی هم شما می توانید این را ببیند 
گویند  می  سخن  هم  روزمره  زندگی  باب  در  دارند  وقتی  که 
پیش از آن که در مورد زندگی روزمره سخن بگویند در باب 
امر سیاسی دارند صحبت می کنند. پس این سایه خوفناکی که 
امر سیاسی بر تمام الیه های زندگی شهروندی در ایران انداخته، 
به ورزش هم رسوخ کرده است. شما نمی توانید از ناهنجاری 
بگویید،  اقوام  به  ناسزا  از  بگویید،  بر روی سکوها  تماشگران 
از  توانید  نمی  شما  بگویید،  لیدرها  شعار  از  توانید  نمی  شما 
بی  بگویید  ملی  تیم  انتخاب سرمربی  از  ها،  بازیکن  جابجایی 
آن که به این موضوع توجه کنید که نقش سیاست کجاست. و 
نقش آن به قدری پر رنگ است که ما را از تحلیل های ناب 
از تحلیل های نهادی که می تواند تنها مختص یک نهاد خاص 
باشد، ما را دور کرده و ما مجبور هستیم وقتی داریم در مورد 
ورزش سخن می گوییم در مورد سیاست هم سخن بگوییم و 
این بزرگ ترین آفت برای هر نهاد اجتماعی است. نهاد را هم 

از خود تنظیم گری و هم از تولید نظم و همکاری می اندازد.
در واقع ورزش امروز ایران را ابزاری در دست سیاست  ●

می دانید؟

به عبارتی تئوریسین های مذهبی ما وقتی قدرت را به دست 
گرفتند، تصور کردند که حال که ما توانستیم نهادهای سیاست 
را از آن خود کنیم، می توانیم نهادهای دیگر را هم فتح کنیم 
و اگر فتح کردیم یعنی اسالم را در تمام شرایط جاری کردیم. 
که  بینید  می  ایران  ورزش  در  مثال  شما  که  روست  همین  از 
این  بر اخالق اسالمی در ورزش!  بنا  مثال همایش می گذارند 
به  چیزی  ما  ندارد.  علم  در  اعراب  از  محلی  دیگر  رویکردها 
این قدر پافشاری می کنند که  اما  نداریم  نام ورزش اسالمی 
شما آن چیزی که در نهایت می بینید دیگر نه ورزش است و 
نه اسالم. یعنی یک موجود ناقص الخلقه ای به وجود آمده که 
شما اصال نمی توانید تحلیلش بکنید. ما در هیچ جای جهان نمی 
مسیحیت،  اخالق  با  اسم ورزش  به  بگذارند  همایش  که  بینیم 
ورزش با اخالق بودایی. چون ورزش امری مدرن است اما از 
آن جایی که ما مرتب می خواهیم امر مدرن را پیوند بزنیم با 
امر بومی و اسمش را هم گذاشتیم بومی سازی. داریم امر مدرن 
را از کارکرد های خودش می اندازیم و بعد می بینیم که این 
چقدر مشکل دارد. پیش از آن که ما درک بکینم که این امر 
مدرن نیست که مشکل دارد در ذات خودش، بلکه نوع مواجه 
ما با امر مدرن است. ورزش یک امر مدرن است وقتی ما می 

باقی  نهایت  بکنیم آن چیزی که در  خواهیم دست کاری اش 
می ماند نه آن امر مدرن به معنای ناب خودش است و نه آن 
عجیبی  محصول  محصول،  یعنی  داشتیم.  انتظار  ما  که  چیزی 
است که احتماال فقط در یک چنین شرایطی می توانیم آن را 

مشاهده کنیم.
به  ● که  ایرانی  برتر  ورزشکاران  تعداد  افزایش  پی  در 

کشورهای دیگر مهاجرت کرده یا پناهنده شده اند، چندی 
به دلیل  ها  پیش وزیر ورزش و جوانان مدعی شد که آن 
مهاجرت کرده  ها  مربی  یا  فدارسیون  با  مشکالت شخصی 
اند. از دید شما چنین ادعایی صحت دارد؟ اگر در اینباره 

توضیحی دارید بفرمایید.
 

بگوییم  که  بکنیم  سخت  گونه  آن  را  شخصی  مشکالت  اگر 
غلط  های  سیاست  سری  یک  از  برآمده  شخصی  مشکالت 
مطمئن  اما  باشیم،  همدل  او  با  توانیم   می  است  اجتماعی 
هستم که جناب وزیر چنین منظوری ندارد. در واقع آن ها به 
ناکارآمد خودشان  و  ناکافی  تبرئه کردن مدیریت های  دنبال 
ورزشکارن  مهاجرت  شود  می  باعث  که  چیزی  آن  هستند. 
زنان  نقش  قسمت  این  در  بکنید  دقت  اگر شما  بگیرد،  شکل 
ورزشکار خیلی پر رنگ است یعنی آن گونه که در فدراسیون 
مهاجرت شخصی  در  که  طور  همان  و  افتاد  اتفاق  ما  شطرنج 
این  است  مهم  که  چیزی  آن  افتاد.  اتفاق  علیزاده  کیمیا  مانند 
است که زنان در ورزش ایران ورزشکاران خودرویی هستند، 
این  معرفتی  لحاظ  به  هم  جغرافیایی  لحاظ  به  هم  ایران  یعنی 
پتانسیل را دارد که باالخره شما هرچقدر هم نابودش بکنید یک 
باال می آیند و وقتی هم که  سری گل های خوشبو و خودرو 
باال می آیند و مدال می گیرند، در واقع دارند به صورت غیر 
مستقیم، گفتمان حاکم بر جامعه اسالمی را زیر سوال می برند. 
از همین روست که شخصی مانند علم الهدی می گوید که ما 
دوست نداریم که دختری پا دراز کند و برایمان مدال آورد، 
دارد  قهرمان،  قهرمان، زن مدال آور  به عبارتی زن ورزشکار 
آن  دارد  ایدئولوژی دوست  که  را  ای  زنانه  مطلوب  آن چهره 
این مخدوش شدن چهره زن  تبلیغ کند، مخدوش می کند  را 
سنتی است که رسانه ها دوست دارند آن را بازتولید کنند؛ به 
با چنین  این ها  به عنوان زن محجبه. پس وقتی  عنوان مادر، 
خطری مواجه می شوند و می بنند زن هایی آمده اند که دارند 
به  ها مصادره  آن  کند  می  زنند، سعی  می  بهم  را  من  گفتمان 
مطلوب کند چرا که کار دیگری از دستش برنمی آید. از همین 
روست که زن قهرمان و زن قهرمان ورزشکار در گفتمان های 
رسمی سیاسی و مذهبی در ایران، زن قهرمان مدال آور نیست 
زن محجبه قهرمان مدال آور است. یعنی آن ها حتی سعی می 
کنند مدال های بانوان زن ورزشکار را به پای حجاب برتر و به 
پای این که حجاب محدودیت نیست، بنویسند و این مصادره 
است. شما وقتی بیانیه کیمیا علیزاده را می خوانید این را در آن 
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می بینید که می گوید من می خواهم از زیر پرچم ایدئولوژی 
خارج شوم که قرار است حتی مدال های من را به نفع خودش 
مصادره کند. یعنی ما در شرایطی هستیم که حتی پیروزی های 
ورزشکاران و قهرمانانی که با سختی و خون دل خوردن و تنها 
سیاست  حاصل  ها  این  بوده،  خودشان  شخصی  های  تالش  با 
های سیتماتیک و دراز مدت نیستند، این ها کسایی هستند که 
خودرو هستند و حاصل یک سیستم منظم آبیاری نیستند. این 
ها کسانی هستند که حتی اگر به آن ها آب هم ندهید رشد می 
کنند و خودشان را نشان می دهند اما وقتی این دست آوردها 
مصادره می شوند یعنی وقتی بدن زنانه و بدن ورزشکار مصادره 
مصادره  دل  از  را  خودش  کند  می  سعی  ورزشکار  شود،  می 
ای  مسئله  دومین  و  هستند  زنان  مسئله  یکی  درآورد.  شدگی 
که کلیت نظام ورزشی ما را زیر سوال برده است، بحث مقابله 
به  ایران  در  ورزش  نهاد  وقتی  است.  اسرائیلی  ورزشکاران  با 
تبلیغ  مرتب  که  این  بر  کرد  تالش  و  سیستماتیک سعی  طور 
بکند ورزشکارانی که حاضر به مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی 
نیستند و این ها انتخاب شخصی دارند و ما هیچ اجباری نداریم 
و این ها دارند از ارزش ها پیروی می کنند اما این گفتمان کم 
مجبورند که  ها  این  و مشخصا  است  در حال ذوب شدن  کم 
همان هشتگ »تو باید ببازی« را رعایت کنند. یک فرمان از 
بیرون ا گود می آید و به آن ها فرمان می دهد و حتی آن ها 
را به صورت غیر مستقیم تهدید می کند. وقتی یک ورزشکار 
که یک عمر خیلی کوتاه حرفه ای دارد، یک عمر حتی زیر ده 
سال، که بستگی به آن ورزش خاص دارد مسلما به این ایده 
می رسد که اگر من بخواهم تمام عمرم را زیر پرچم ایدئولوژی 
خوردم،  دل  خون  برایش  که  چیزهایی  تمام  از  بکنم،  مبارزه 
غافل خواهم بود. در نهایت نمی توانم به چیزهایی که دوست 
ورزشکار  همین روست که  از  برسم.  ای  لحاظ حرفه  به  دارم 
باشد،  یادمان  باید  اتفاقا  و  کند  مهاجرت  که  دهد  می  ترجیح 
ورزشکارانی که مهاجرت می کنند، نه از زیر پرچم ایران، بلکه 
از زیر پرچم ایدئولوژیک بیرون آمدند از زیر پرچمی که سعی 
می کند مصادره کند تمام پیروزی ها و تمام کنش های حرفه 

ای این ورزشکاران را.
های  ● سیاست  اعمال  ساله  چندین  تجربه  به  نظر 

امیدوار  توان  می  آیا  حاکمیت،  توسط  ایدئولوژیک 
ورزش  برای  آمده  وجود  به  خطر  زنگ  پی  در  که  بود 
متفاوت  های  برنامه  و  ها  سیاست  اتخاذ  شاهد  کشورمان، 
باشیم؟ مهاجرت  موج  ازین  جلوگیری  جهت  روز   وبه 

 
نباشیم، من  این سوال که چه کنیم که دیگر شاهد این پدیده 
فکر می کنم باز هم برمی گردد به یک انقالب در رویکرهای 
قرار  اگر  یعنی  اجتماعی.  نهادهای  به  و  اجتماع  به  نسبت  ما، 
بازی های خودش  این سیاست  از  ما دست  نهاد ورزش  باشد 
بردارد  نهادی خودش  های  این دست کاری  از  بردارد، دست 

نمی تواند فقط در ورزش این کار را انجام داد و باید در دیگر 
گفتم  همان طورکه  بگیرد، چون  کار صورت  این  هم  ها  نهاد 
پرورش  و  آموزش  شود  نمی  است.  نهادی  مختصات  ها  این 
بردارد.  از ورزش دست  بگویید  اما  باشد،  ایدئولوژیک  کامال 
ایدئولوژی  کند. چون  نمی  را  کار  این  ایدئولوژی  وقت  هیچ 
که  کنید  می  پخش  شما  که  است  ای  رایحه  آن  و  عطر  مثل 
این  در  بگویید  توانید  نمی  شما  شود  می  پخش  فضا  تمام  در 
اتاق نرو یا به این قسمت وارد نشو. تنها راه نجات این است 
نهاد سیاست  برداریم.  به جهان  ایدئولوژیک  نگاه  از  که دست 
کدام  هر  بگذارم  من  که  بگیرد  را  تصمیم  این  باید  ایران  در 
وقتی  و  قانون گذاری شوند  به وسیله خودشان  نهادها  این  از 
می بینیم یک مقدار ورزش ما توانسته است که جان سالم به 
در برد، به خاطر فشار نهادهای بین المللی است اگر نظارت و 
نبود، مخصوصا در  ها  المللی و فدراسیون  بین  نهادهای  فشار 
دولتی  غیر  های  سازمان  قویترین  از  یکی  فیفا  که  ما  فوتبال 
جهان است، اگر این نظارت ها نبود شما احتماال تا سالیان سال 
نمی توانستید تصور بکنید که یک روز پای زنان هرچند نیم 
بند به ورزشگاه های ایران باز بشود. آن چیزی که هست باز هم 
فشار از طرف نهادهای بین المللی است فشار از طریق تعلیق 
و محرومیت های جهانی است که یک مقدار سعی می شود نهاد 
ورزش خودش را باالنس کند. یعنی گاهی به نعل بزند گاهی به 
میخ. برای اثبات حرفم می توانیم از فدراسیون هایی مثال بزنیم 
که این ها ناظران جهانی ندارند مانند فدراسیون ورزش های 
همگانی در ایران. هر کاری که دوست داشته باشند با اساسنامه 
آن می کنند و هر کسی را که دوست داشته باشند در انتخابات 
مجمع  مثل  مواردی  و  کنند  می  رد صالحیت  یا  دهند  می  راه 
تا جایی که می  و  نیست  مهم  برایشان  فدراسیون  اساسنامه  و 
توانند مهندسی را بر آن اعمال می کنند کاری که در ورزش 
اما حداقل سعی می  انجام می دهند  فدراسیون های دیگر هم 
کنند ظاهر دموکراتیک بودن قضیه را حفظ کنند. پس من فکر 
می کنم ما نمی توانیم چندان امیدی داشته باشیم چون چیزی 
اخیر  سال  چهل  این  در  حداقل  ایران  سیاسی  تاریخچه  از  که 
سراغ داریم این را به ما نوید نمی دهد که ما بتوانیم دید مثبتی 
به آینده داشته باشیم و این را هم نباید تصور کنیم که دوستانی 
که سر کار هستند این موارد را نمی بینند، اتفاقا آن ها این ها 
را می دانند و از نصیحت گذشته است. به عبارتی شما زمانی 
راهکار می دهید که بدانید طرف مقابل تان به دنبال راهکار و 
در  سیاست  نهاد  محصول  کنونی،  نظم  اما  باشد  اوضاع  بهبود 
ایران است و این را بارها ثابت کرده است و اتفاقا آن هایی که 
دارند علیه این نظم قلم می زنند یا اقدام می کنند آن ها آدم 
های بی نظمی هستند. آن ها شورشی هستند و آن ها ضد ارزش 
با چنین رویکردهایی  دیالوگ  باب  کنم  فکر می  هستند پس 

کامال بسته است یعنی راه به جایی نمی برد.
با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.●



27

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، اسفند ۱۳۹8

شماره ۱06

یک  عنوان  به  ورزشی،  نهادهای  استقالل  امروز،  جهان  در 
این، همچنان شاهد دخالت  با وجود  اصل پذیرفته شده است. 
موضوعی  هستیم.  کشورمان  ورزش  در  نظامیان  و  حکومت 
برای ورزش  ناگواری  پیامدهای  نیز  المللی  بین  که در عرصه 

کشورمان داشته است.
در دولتی که حداقلی ترین اثر از اندیشه لیبرالیسم را در خود 
گانه(  سه  قوای  معنای  )به  دولت  اصلی  وظیفه  باشد،  داشته 
اعمال وظایف حاکمیتی مانند؛ حفظ امنیت داخلی و خارجی، 
و  پول  ضرب  خارجی،  سیاست  اتخاذ  قضائی،  امنیت  تامین 
اخذ مالیات است و مداخله نکردن دولت در مسائل اجتماعی 
اما  و به ویژه در اقتصاد از ویژگی های دولت حداقلی است. 
البته  و  سوسیالیسم  اندیشه  از  متاثر  حداکثری  دولت  ایجاد  با 
خالها و کاستی های دولت حداقلی و نیاز جوامع پس از جنگ 
جهانی دوم، نقش دولت ها در تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی 
فربه  به  که  یافت  گسترش  نیز  عمومی(  )خدمات  فرهنگی  و 
اقتصادی  ناکارآمدی  از  نظر  صرف  و  شد  منجر  دولت  شدن 
آن، موجب خدشه دار شدن آزادی های فردی شد. از سویی، 
تعدیل  های  سیاست  ترویج  و  آزاد  اقتصاد  شدن  جهانی  با 
ارائه  سازی،  خصوصی  و  اقتصادی  آزادسازی  مانند  اقتصادی 
بسیاری از خدمات عمومی به بخش خصوصی واگذار شد )در 

از  و  اجرای درست(  اقتصاد در صورت  مردمی شدن  راستای 
کاسته  دوباره  اجتماعی  و  اقتصادی  امور  در  دولت ها  دخالت 
شد. در واقع، تجربه جهانی نشان داده است که تصدی دولت 
که  غیرحاکمیتی  امور  دیگر  و  سینما  تجارت،  ورزش،  در  ها 
ورود دولت در آن ها ضروری نیست، به ناکارآمدی و گاهی 
فساد منجر می شود )اصل عدم تصدی دولت(. البته پرواضح 
است که نقش نظارتی دولت ها به همان اندازه الزم است که 
غیرحاکمیتی ضروری  امور  در  ها  آن  مستقیم  نکردن  دخالت 
است. بنابراین به نظر می رسد برای ایجاد تعادل، نقش دولت 
به نظارت و مواردی که قانون  باید  در اقتصاد و امور رفاهی 
تکلیفی را در این زمینه ایجاد کرده است، محدود شود. در غیر 
دولت  و  شود  اجرا  باید  دولت  تصدی  عدم  اصل  موارد،  این 
باید صرفا به اعمال وظایف حاکمیتی بپردازد. در همین راستا، 
اسناد  در  دولت  و چابک سازی  در کشورمان کوچک سازی 
انداز  و سند چشم  اصل 44  مانند سیاست های کلی  باالدستی 
20 ساله کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست 
های کلی نظام مصوب رهبری و قوانین برنامه های پنج ساله 

توسعه مصوب مجلس، تاکید شده است. 
تا  که  ورزش  های  باشگاه  واقعی  سازی  خصوصی  بنابراین، 
نظامیان  به حال صورت نگرفته و پرهیز دخالت سیاسییون و 
در ورزش و مدیریت آن از ملزومات احترام به اصل استقالل 
ورزش  پیشرفت  الزمه  و  شده  محسوب  ورزشی  نهادهای 

کشورمان محسوب می شود.

لزوم احترام به اصل استقالل نهادهای ورزشی ■

حقوقی

محمد مقیمی
وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
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ورزش ایران روزهای پر تالطمی را می گذراند. سرعت مهاجرت 
ورزشکاران ایرانی افزایش یافته و تقریبا ماهی نیست که خبری 
موالیی،  سعید  نشود.  منتشر  ایرانی  ورزشکار  یک  مهاجرت  از 
آتوسا  پور،  حجازی  میترا  فیروزجا،  علیرضا  علیزاده،  کیمیا 
پورکاشیان و بسیاری دیگر از ورزشکاران حرفه ای و مدال آور، 
در طول یک سال گذشته، ایران را برای زندگی فردی و ورزشی 

خود به مقصد کشورها دیگر ترک کرده اند.
این وضعیت اما تنها به ورزشکاران محدود نمانده و مربیان حرفه 
ای فدراسیون ها و حتی داوران بین المللی ایرانی نیز از جمله 
ترک کنندگان ورزش ایران هستند. مهاجرت رضا مهماندوست 
سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو که به عنوان بهترین مربی تاریخ 
تکواندوی ایران شناخته می شود، محمد منصوری سرمربی تیم 
ملی جودو، علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال و شهره بیات 
داور بین المللی شطرنج؛ از دیگر نمونه های روند مهاجرت اهالی 
ورزش در ایران است. روندی که همچنان با سرعت ادامه داشته 
و از آخرین مورد رسانه ای شده آن )فرزاد ذوالقدری( تنها چند 

هفته می گذرد. 
حتی  و  ایران  از  ورزش  ای  حرفه  اهالی  مهاجرت  روند  تداوم 
شتاب گرفتن سرعت آن در یک سال اخیر، در حالی است که با 
توجه به اظهار نظرهای مسئوالن ورزش در ایران به نظر می رسد 
که نه تنها هیچ برنامه ای برای متوقف یا کند کردن آن وجود 
مانند  به  اسالمی  جمهوری  ورزشی  مقامات  اساسا  بلکه  ندارد؛ 
دیگر مقامات سیاسی و نظامی با اتخاذ سیاست انکار، صرفا به 
کوچک انگاری و نادیده انگاری این چالش اجتماعی اکتفا کرده 

اند.
جوانان  و  ورزش  وزیر  فر،  سلطانی  مسعود  زمینه  همین  در 
جمهوری اسالمی دوشنبه ۱4 بهمن ماه سال جاری در واکنش به 
روند شتاب گرفته مهاجرت ورزشکاران از ایران با بیان این که 
و  سیاسی  بحران  یک  را  ورزشکاران  مهاجرت  موضوع  »نباید 
اجتماعی نشان داد«، آن را ناشی از »مشکالت شخصی یا مشکل 

با مربی و ریاست فدراسیون« دانسته بود.
سلطانی فر با »ناچیز« خواندن آمار مهاجرت ورزشکاران نسبت 
به دیگر گروه های مهاجر مانند دانشگاهیان و متخصصان، دلیل 
ادبیات  و  دانش  »گفتمان،  نداشتن  را  ورزشکاران  مهاجرت 
»ابزار  دلیل  همین  به  ها  آن  بود  گفته  و  کرده  عنوان  سیاسی« 

آیا ایران جهنم ورزشکاران است؟  ■
برنز اجتماعی مدال  کسب  در  ویژه ای  نقش  که  واترپلو   ملی  تیم  کاپیتان  و  بازیکن  پیروزخواه،  علی 

بازی های آسیایی بعد از 44 سال داشت، بعد از کسب این مدال تصمیم به خداحافظی گرفت.

معین خزائلی
روزنامه نگار
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سیاسی دیگران« می شوند. او در عین حال ادعاهای مطرح شده 
از سوی رسانه ها در مورد بی تفاوتی و اهمیت ندادن وزارت 
ورزش به موضوع مهاجرت ورزشکاران را رد کرده و گفته بود 

که در این مورد نباید احساسی عمل کرد.
موضوع  این  به  اسالمی  جمهوری  مقامات  رویکرد  رغم  علی 
روشن است که مهاجرت اهالی ورزش از ایران موضوعی پیچیده 
تر و فراتر از »یک مشکل شخصی یا مشکل با مربی« است. تنها 
اندک جستجویی در میان صحبت های ورزشکاران ایرانی، چه 
اند،  نکرده  مهاجرت  که  ها  آن  چه  و  کرده  مهاجرت  که  ها  آن 
نشان می دهد که دخالت سیاستمداران و نظام سیاسی در ورزش 
و ایدئولوژیک کردن آن، مشکالت مالی و بی توجهی به نیازهای 
اعمال  تبعیضات  و  ها  محدودیت  همچنین  و  ورزشکاران  مالی 
به جهنم  را  ایران  به ویژه موضوع حجاب  زنان  بر ورزش  شده 
مهاجرت  دالیل  ترین  اصلی  از  و  کرده  تبدیل  ورزشکاران 

ورزشکاران از ایران به شمار می رود.
دخالت حکومت و نظام سیاسی در ورزش

را  جهان  در  ورزشی  های  محیط  ترین  سیاسی  از  یکی  ایران 
غیرورزشی که حتی  افراد  از حضور  توان  می  را  این  داراست. 
کوچکترین تجربه و سابقه ای در ورزش ندارند؛ به ویژه سردارانی 
از سپاه پاسداران در مدیریت فدراسیون های ورزشی ایران دید. 
داخلی  انتخابات  در  سیاسی  های  مقام  حصر  و  حد  بی  دخالت 
و  ورزشکاران  برای  تکلیف  تعیین  و  ورزشی  های  فدراسیون 

مربیان از نمونه های این مداخله است.
در این میان اما یکی از مصادیق واضح و روشن سیاسی شدن 

ورزش در ایران منع رویارویی 
و رقابت ورزشکاران ایران با 
است.  اسرائیلی  ورزشکاران 
مشکالت  تاکنون  که  سیاستی 
برای  هم  را  فراوانی 
برای  هم  و  ورزشکاران 
فدراسیون های ورزشی ایجاد 
کرده است. تاکنون بسیاری از 
دلیل  به  ایرانی  ورزشکاران 
مواجه شدن با ورزشکارانی از 
به  اند  شده  مجبور  اسرائیل 
دالیل  با  سیاست  این  دلیل 

واهی از جمله مصدومیت و یا باخت عمدی و اجباری در برابر 
ورزشکاران دیگر از امکان روبرو شدن با ورزشکاران اسرائیل 

جلوگیری کنند.
باخت اجباری و عمدی برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی را 
از  بسیاری  مهاجرت  علل  ترین  اصلی  از  یکی  بتوان  شاید 
ورزشکاران ایرانی دانست. ورزشکارانی که مدت ها با امید و 
انگیزه تالش کرده و سختی های فراوانی را در این راه متحمل 

شده و زمانی که در مسابقات جهانی و بین المللی در پی برداشت 
محصول تالش های خود هستند؛ ناگهان با پتک باخت اجباری 
و عمدی روبرو شده و تمام تالش های خود را بر باد رفته می 

یابند.
اجباری  باخت های  ترین  از شناخته شده  در همین زمینه یکی 
ورزشکاران ایرانی، باخت علیرضا کریمی کشتی گیر ایرانی در 
مسابقات جهانی لهستان در آذر ماه ۹6 است. در این مسابقات 
با حریف روس، از سوی  علیرضا کریمی در میانه یک رقابت 
مربی خود به باخت اجباری تشویق می شود. جمله معروف مربی 
وی، »علیرضا باید ببازی« که فیلم آن توسط دوربین ها ضبط و 
از تلویزیون ها پخش شد تا مدت ها یکی از اصلی ترین دالیل 
اجرای سیاستی بود که تا آن زمان آن قدر علنی و روشن اعالم 

نشده بود.
محرومیت  موجب  که  رفته  پیش  جایی  تا  اکنون  سیاست  این 
های  فعالیت  تمامی  در  شرکت  »از  ایران  جودوی  فدراسیون 
اتحادیه  و  المللی  بین  فدراسیون  نظر  زیر  مدیریتی  و  اجتماعی 
های آن« شده است. حکمی که مهر ماه امسال، فدارسیون بین 
المللی جودو آن را به دلیل اجبار به باخت سعید موالیی از سوی 
مقامات فدراسیون جودوی ایران برای جلوگیری از رویارویی با 

حریفان اسرائیلی صادر کرد.
جدیت جمهوری اسالمی در این سیاست )منع رقابت ورزشکاران 
موارد  برخی  در  است که  به حدی  اسرائیلی(  با حریفان  ایرانی 
حتی تیم های ورزشی به دلیل احتمال روبرو شدن با ورزشکاران 
اسرائیل حتی از اعزام به مسابقات نیز منع شده اند که تازه ترین 
تیم  اعزام  عدم  به  آن  مورد 
به  ایران  مردان  شطرنج 
ماه  دی  در  مسکو  مسابقات 
در  گردد.  می  باز  جاری  سال 
ورزش  وزارت  مسابقات  این 
بازان  شطرنج  حضور  دلیل  به 
اسرائیلی از اعزام تیم مردان به 
آن  با  رویارویی  احتمال  دلیل 
تیم  فقط  و  ها خودداری کرده 
عدم  از  اطمینان  با  را  زنان 
باز  شطرنج  زنان  حضور 
ها  رقابت  این  به  اسرائیلی 

فرستاد.
فقر و مشکالت مالی

یکی دیگر از مشکالت اصلی ورزش ایران که به طور مستقیم بر 
روی زندگی حرفه ای و حتی شخصی ورزشکاران ایرانی موثر 
مالی  نیازهای  به  توجه  عدم  و  ایران  ورزش  مالی  فقر  است، 
به  ایران  ورزشکاران از سوی مسئوالن است. فقر مالی ورزش 
حدی است که هرچند مدت یک بار گزارشی از دست فروشی 

بوکس  ملی  تیم  عضو  خسروی  مهدی 
ایران که برای امرار معاش در ارتفاعات 

کردستان مدتی یه کولبری مشغول بود.
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اخبار  در  جهان  در سطح  ایران  آور  مدال  ورزشکاران  از  یکی 
منتشر می شود.

در همین زمینه وحید بّنا، جودوکار ملی پوش ایران در سال ۹5 
فدراسیون جودوی  در  اخالقی«  بی  و  تقلب  به »فساد،  اشاره  با 
ایران از فقر مالی شدید ورزش ایران به شدت انتقاد کرده بود. به 
گفته بّنا فدراسیون جودو در حالی درگیر فساد شدید مالی بوده 
توان  ملی  تیم  خارجی  سفرهای  در  حتی  فدراسیون  این  که 
پرداخت هزینه اسکان ورزشکاران را نداشته و آن ها مجبور به 
به دستور  جمع آوری بطری های آب معدنی تیم های خارجی 
همراهان تیم ایران می شدند. او همچنین از عدم توان برای تهیه 
لباس و کفش ورزشی مناسب برای ملی پوشان نیز سخن گفته 

بود.
رضا مهماندوست سرمربی اسبق تیم ملی تکواندو که در سال ۹0 
به دلیل مشکالت مالی از تکواندوی ایران خداحافظی کرده و به 
آذربایجان رفت، مهر ماه آن سال با اشاره به عدم حمایت مالی از 
اهالی ورزش و حیف و میل شدن همان بودجه اندک در ایران 
گفته بود: »حق زن و بچه ام خورده شد. پول را از کمیته المپیک 
گرفتند اما به حسابم نریختند. آقای ذوالقدر بارها به من گفت 
همان دو و نیم میلیون برایت بس است. مانده ام چطور خودش 
از اتومبیل و امکانات فدراسیون استفاده می کند و با این که دبیر 

فدراسیون است، حقوق مربیگری را هم می گیرد«.
تاثیر فشار اقتصادی و عدم حمایت مالی از ورزشکاران ایرانی به 
حدی است که به گفته دست اندرکاران ورزش ایران، این مساله 
بر روی توانایی های ورزشی ورزشکاران و انگیزه های آنان در 

انکاری  قابل  غیر  اثرات  نیز  قهرمانی  برای  تالش 
دارد. رسول خادم رییس پیشین فدراسیون کشتی در 
نتایج  به  واکنش  در  گذشته  سال  ماه  آبان  ایران 
ضعیف تیم ملی کشتی در مسابقات جهانی مجارستان 
مالی  مشکالت  و  فقر  و  جامعه  معیشتی  »شرایط 
مشکالت  از  را  شخصی«  زندگی  در  ورزشکاران 

اصلی ورزش ایران دانسته بود.
محدودیت و تبعیض علیه زنان ورزشکار

به جرات می توان محدودیت ها و تبعیضات اعمال 
مهاجرت  اصلی  دالیل  از  را  زنان  ورزش  بر  شده 
به  توجهی  بی  دانست.  ایران  در  زن  ورزشکاران 
ورزش زنان و کوچک انگاری و کم اهمیتی به آن 
نسبت به ورزش مردان، اعمال تبعیضات جنسیتی به 
و  سیاسی  برداری  بهره  برای  تالش  و  حجاب  ویژه 
و  آور  مدال  زنان  توسط  اجباری  حجاب  تبلیغ 
ظالمانه  و  پاگیر  و  دست  قوانین  وجود  همچنین 
در  ورزشکار  زنان  کشور  از  خروج  )ممنوعیت 

که  هستند  هایی  چالش  جمله  از  همسر(  موافقت  عدم  صورت 
زنان ورزشکار ایرانی به طور مداوم با آن ها روبرو هستند.

استفاده  سوء  مورد  در  اظهاراتش  و  علیزاده  کیمیا  مهاجرت 
تبلیغ حجاب  او در زمینه  از  مقامات ورزشی جمهوری اسالمی 
در  جاری  سال  ماه  دی  او  ادعاست.  این  بر  دلیل  ترین  روشن 
و  اسالمی  جمهوری  ورزشی  مقامات  فراوان  انتقاد  به  واکنش 
رسانه های حکومتی در ایران با انتشار نامه ای خطاب به مردم 
ایران«  در  ها زن سرکوب شده  میلیون  از  »یکی  را  ایران خود 
خوانده بود که مدال هایش توسط مقامات و مسئوالن ورزشی به 

پای حجاب اجباری گذاشته شده است.
عالوه بر کیمیا علیزاده، جنجال پیش آمده اخیر از سوی رسانه 
های حکومتی در ایران بر سر حضور بدون حجاب شهره بیات 
داور بین المللی شطرنج در مسابقات مسکو کار را برای او به 
جایی رساند که علی رغم تکذیب اولیه پدرش مبنی بر تمایل او 
به بازگشت به ایران و سوء تفاهم بودن موضوع، تنها یکی دو 
روز بعد، خبر عدم تمایل او به بازگشت و حاضر شدن مجدد وی 

در مسابقات بدون حجاب تایید شد.
این  در  که  نیز  ایرانی  باز  شطرنج  دیگر  پور  حجازی  میترا 
سوی  از  سرعت  به  بود  شده  حاضر  حجاب  بدون  مسابقات 
فدراسیون شطرنج ایران به دلیل آن چه که »عدم رعایت قوانین« 
لزوم رعایت حجاب و سختگیری مقامات  نامیدند، اخراج شد. 
که  است  حدی  به  زمینه  این  در  اسالمی  جمهوری  ورزشی 
فروردین ماه ۹6 شیوا امینی عضو تیم ملی فوتسال بانوان ایران 
با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود خبر از اخراج همیشگی 
اش به دلیل انتشار یک عکس بدون حجاب از خود در حاشیه 

یک بازی دوستانه خارج از کشور داده بود.
زنان  برای  کشور  از  خروج  در  شوهر  اجازه  لزوم 
به  از جمله مشکالتی است که  نیز  متاهل  ورزشکار 
ایران  در  را  ورزشکار  متاهل  زنان  گریبان  شدت 
خروج  ایران،  داخلی  قوانین  اساس  بر  است.  گرفته 
زنان متاهل از کشور منوط به اجازه شوهرانشان بوده 
و در صورت عدم موافقت شوهر، زنان نمی توانند از 
کشور خارج شوند. ماجرای ممنوع الخروجی نیلوفر 
اردالن، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران در سال 
۹4 و ناتوانی او از همراهی تیم ملی در مسابقات جام 
ملت های آسیا در آن سال یکی از مواردی است که 
پیش  گسترده  های  محدودیت  آن  شدن  ای  رسانه 
پیش  از  بیش  را  ایران  در  ورزشکار  زنان  روی 

برجسته کرد.
برای  مشکالتی  چنین  وجود  با  حال  عین  در 
جمهوری  ورزشی  مقامات  ایرانی،  ورزشکاران 
اسالمی با پشتیبانی رسانه های حکومتی صرفا ترجیح 
می دهند با انکار این مشکالت، مهاجرت ورزشکاران 
ایرانی به کشورهای دیگر را موضوعی امنیتی و توطئه کشورهای 

دیگر برای ضربه زدن به ورزش ایران معرفی کنند.

با  همسرش  مخالفت  دلیل  به  اردالن  نیلوفر 
گذرنامه اش،  ضبط  و  کشور  از  او  خروج 
در  را  ایران  زنان  فوتسال  ملی  تیم  نتوانست 
جام ملت های آسیا سال 20۱5 همراهی کند.
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از گروه منتقدین تا مدرس اختصاصی بخش "نوازا"ی جودو 
در تیم ملی ایران برای یعقوب نجاری راه دراز و سختی بوده 
است. او خود می گوید که از سالهای ابتدایی دهه 60 شمسی 
جودو را شروع کرده و از همان ابتدا هم منتقدی بوده که بدون 
مصلحت اندیشی، آنچه به صالح می دانسته بر زبان می آورده. 
نجاری در همین راستا تهدید می شود. خودش در گفتگو با خط 
امکان  تلفن گفتند که  پای  دقیقا  "به من  صلح می گوید که: 
را  هایت  بچه  و  باشد  نداشته  وجود  برایت  دیگر  فردایی  دارد 
دیگر نبینی! و امکان دارد که کسی که از کنارت رد می شود و 
از تو آدرس می پرسد، پاسخ تو به او آخرین کلماتی باشد که 

بر زبان می آوری."
یعقوب نجاری مربی درجه یک فدراسیون جودوی ایران، دارنده 
دان 7 جودو در ایران، سرمربی اسبق تیم دانشگاه آزاد و مدرس 
اسبق تخصصی در بخش نوازا)خاک( تیم ملی بزرگساالن ایران 
است. متولد ۱۳47 و بچه پیچ شمیران تهران. از همان ابتدای 
آغاز جودو از باشگاه تهران جوان میدان ژاله منتقد، ُرک گو و 
صریح بوده است. از زمانی که حرفش "برو" پیدا کرده هم به 
تخلفات، جعل اسناد، مدیران چند شغله و فساد سیستماتیک 
اداری در ورزش جودو و به طول کل در ورزش ایران اعتراض 
کرده و تاوانش را هم داده است. از دست حراستی هم به شدت 

شاکی است. می گوید: "اسم ما را تیم اراذل و اوباش گذاشته 
بودند"!

ایران  در  جودو  برای  که  زحماتی  از  گفتگو  این  در  نجاری 
سیستماتیک  فساد  و  داوری  مسائل  خروجش،  دالئل  کشیده، 
خروج  اخیر  موج  دالئل  همچنین  و  ایران  در  ورزش  سازمان 
ورزشکاران ایرانی از کشور می گوید. او از رفتارهای بدوی 
در  که  هنگامی  به  ورزشکاران  با  داری  برده  دوران  به  متعلق 
و  دارد  می  بر  پرده  خورند  می  اسرائیلی  ورزشکاران  به  قرعه 
با ورزشکار  برای مسابقه  نرفتن ورزشکار  برای  می گوید که 
می  را  شان  دنده  یا  پایشان  قهرمانان،  "انگشت  اسرائیلی، 
شکستند. یا به اَبروی آنها آسیب می زدند. یا مچ دست را درمی 
آوردند که در رفتگی بشود و نتواند مسابقه بدهد. یا داروهای 
آن چنانی به آنها می خوراندند که طرف پیش از رفتن بر روی 
تشک مسابقه به اسهال و استفراغ خیلی شدیدی بیافتد و افت 

فشار داشته باشد."
تهدیدهایی که می  از تمام تالشهایش و  نجاری سرانجام پس 
شود، در اسفند ۱۳۹2 از کشور خارج می شود. او امروز در 
مدت  این  تمام  از  پس  هم  هنوز  میکند.  زندگی  ترکیه  ازمیر 
منتظر مشخص شدن تکلیفش است. خودش می گوید: "مشکلم 
این است، میگویند اگر شما االن قهرمان جهان هستید، به شما 
ویزا می دهیم، در غیر اینصورت شما باید بروی و سازمان ملل 

ثبت نام کنی."

هستند؛ ■ فدراسیون  مخالف  جودو،  جامعه  درصد  نود  از   بیش 
 درگفتگو با یعقوب نجاری مربی درجه یک فدراسیون جودوی ایران

گفتگو از علی کالئی

گفتگو
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می  ادامه  در  را  نجاری  یعقوب  با  گفتگوی خط صلح  مشروح 
خوانید:

عنوان  ● به  شما  برای  شدید؟  خارج  کشور  از  که  شد  چه 
یک مربی طراز اول جودوی ایران چه روی داد که مجبور به 

خروج از کشور شدید؟

ملی  تیم  و  کرد  سقوط  ایروان  به  تهران  پرواز   ۱۳8۹ سال 
با  و  نوجوانان  قالب  در  ما  جوانان  اصل  در  که  ما  نوجوانان 
از  پرواز  در آن  بودند،  پاسپورت های جعلی و دستکاری شده 
بین رفتند. آنها داشتند به جای تیم ملی نوجوانان و در پوشش آن 
به اردوی ارمنستان می رفتند. تازه هم از مسابقات آسیایی که 
قهرمان آسیا شده بودند بازگشته بودند. بعد از اردوی ارمنستان 

هم قرار بود به مسابقات جهانی مجارستان اعزام شوند. 
شدند،  کشته  سرنشینانش  تمام  و  کرد  سقوط  پرواز  این  وقتی 
اعتراضات ما هم گسترده تر شد. روسای فدراسیون با منتقدین 
آنها برخورد سلیقه ای می کردند و ما هم یک گروه منتقدین از 
چندی پیش آن تشکیل داده بودیم. این جمع، من و دو سه تن 
از دوستان قدیمی و دیگر مربیان و چند تن از قهرمانان بودیم 
که که با تشکیل گروهی منتقد از فدراسیون و مدیران ورزشی 
انتقاد کرده و در رسانه ها افشاگری می کردیم. البته من از بدو 
زمانی که در سال ۱۳60 جودو را شروع کردم منتقد بودم. خودم 
شاگرد کسی بودم که خودش از معترضین و منتقدین همیشگی 
برخورد  ایشان  با  بود  قرار  اگر  حساب،  همین  روی  بر  و  بود 
بشود، برخورد را با شاگردان ایشان می کردند. برخوردها هم به 
این شکل بود که مثال اگر انتخاب می شدیم یا قرار بود فیکس 
تیم ملی برای مسابقات آسیایی یا بین المللی باشیم، به ما اعالم 
می  ما  به  هم  آخرش  کردند.  می  رد صالحیتمان  و  کردند  نمی 
گفتند که حراست سازمان یا عقیدتی سازمان شما را تائید نکرده 
ته  از  را  ریشتان  و  اید  نکرده  جماعت شرکت  نماز  در  مثال  یا 
اصالح کرده اید و … . من از آغاز دوران ورزشی از این نوع 

برخوردها داشتم. 
این گذشت تا زمانی به جایگاهی رسیدم که میتوانستم صدایم را 
برسانم. یعنی حرفم گوش شنوایی داشت. شما تا زمانی که در 
بیایید، حرفتان  باشید و آدمی معمولی به حساب  کاری مبتدی 
شنیده نمی شود. ولی وقتی از لحاظ رتبه ای و کمربندی باالی 
دان 5 و 6 می روید، حرفتان خریدار دارد. رنگ کمربندتان با 
بقیه فرق میکند و از دور مشخص است و سری در میان سرها 
دارید. همین موجب شد که آرام آرام رسانه ها به سراغ ما آمدند. 
پیش از آن هم ما عمری از اینها ضربه خورده بودیم و اما به کسی 
به خبرنگارها هم که زنگ  برسانیم.  را  توانستیم صدایمان  نمی 
می زدیم می گفتند که دنبال دردسر نمی گردیم! اما وقتی رتبه 
و جایگاهمان به حد قابل قبولی رسید، حرف ما شنیده شد و از 

آنجا، سالهای 88 و 8۹ هم بیشتر مسئله ما شروع شد. 
کردیم.  اعتراض  به  شروع  و  دادیم  تشکیل  منتقدینی  گروه  ما 

ریاست  دیگر.  مسائل  تا  اسناد  جعل  از  بود.  بسیاری  مسائل 
فدراسیون، سرمربی تیم ملی، مدیرهای تیم ملی همه از خانواده 
علیرضا  فدراسیون،  رئیس  مثال  بودند.  امنیتی  و  سپاهی  های 
امینی، با مدرک دیپلم مدرک قهرمانی آسیای آقای زین العابدین 
حقانی را کپی می کند و آن کپی را دستکاری میکند. نام خودش 
دانشگاهی  میان مدارک  را در  بر روی آن می گذارد و آن  را 
مدرک  شود.  می  دانشگاه  وارد  کنکور  بدون  و  گذارد  می  اش 
لیسانسش را میگیرد. به گفته اساتید و دانشجویان، این آقا در 
مقطع کارشناسی جمعا یک ماه هم در دانشگاه حاضر نبوده اما 
به خاطر جایگاه و سفارش های پشت پرده، امتحاناتش را قبولی 
فدراسیون  سهمیه  از  مدرک  همان  با  میگیرد.  مدرک  و  گرفته 
استفاده می کند و فوق لیسانس میگیرد. اینها اسنادش افشا شده 
و وقتی افشا شد، کار ما بیخ پیدا کرد. بعد همین آقا با پرداخت 
۱۳ هزار دالر در قزاقستان مدرک دکتری خرید و اسم خودش 
را دکتر گذاشت و از آن به بعد همه دکتر صدایش می کردند. 
تیم  مدیر  بود،  فدراسیون  دبیر  بود،  ملی  تیم  کسی که سرمربی 
های ملی بود و سه چهار پست داشت، همزمان افسر اطالعاتی 
بود، بیش از یک خلبان روی هوا بود. تقریبا هر دو هفته،  هم 
بیست روز یکبار یک سفر خارجی داشت. این یکی از مسائلی 

بود که ما افشا کردیم. 
جنازه  سر  باالی  ها  خانواده  کرد،  سقوط  هم  هواپیما  هم  وقتی 
البته جنازه ای وجود نداشت. ما حدود شانزده، هفده  ها آمدند. 
لباس  بودیم. درون هرکدام یک دست  تهیه کرده  تابوت خالی 
برای سنگین شدن گذاشته و درش را  جودو و یک کیسه شن 
تخته کرده بودیم. خانواده ها هم فکر می کردند در این تابوتها 
جنازه هست. گفته هم بودند که به هیچ عنوان کسی حق ندارد 
در تابوتی را باز کند و ببیند. کال از سرنشینان آن هواپیما فقط 
یک بند انگشت پیدا شد. هیچ جسدی پیدا نشد. هواپیما بر اثر 
برخورد 27 متر در زمین فرو رفته بود. وقتی هم که خانواده ها 
آمدند، مثال روی یک تابوت نام فردی نوشته شده بود. اما اویی 
که فوت کرده مثال برادر یا پسرعموی آن نام بود. در مواردی 
تابوت  تابوت، خودش زیر  نام نوشته شده بر روی  با  خود فرد 
داشت تشییع می کرد. برای سه نفر از قهرمانان ما )ایمان زینی 
وند، یحیی باقرپور و مصیب عزیزاللهی( چنین اتفاقی افتاده که 
متاسفانه با پاسپورت برادر یا پسرعمویشان عازم مسابقات شده 
به محل  این مسئله زمانی علنی شد که تشییع جنازه ها  بودند. 
بیشتر  ما  حرف  که  شد  موجب  اتفاقات  همین  رسید.  تولدشان 
شنیده شود و در چند برنامه تلویزیونی ما را دعوت کنند و حرف 
ما را بیشتر گوش دادند. رسانه ها و روزنامه ها، سایت و مجالت 
عرصه  که  شد  موجب  ها  افشاگری  همین  نوشتند.  هم  ورزشی 
روز به روز بر ما تنگ تر می شد. زمان گرفتن احکام ورزشی، 
احکام ما را نمی دادند. مدارکمان را به ما نمی دادند. حتی من را 
مدتی به هیچ عنوان به سالنها راه ندادند. دربان سالن افراسیابی 
خجالت می کشید و می گفت که شرمنده ام ولی شما حق نداری 
نیا،  بگویم  کنم  نمی  که جسارت  گفت  می  بشوی.  سالن  وارد 
ولی اینها من را از نان خوردن می اندازند. من هم می گفتم من با 
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شما کاری ندارم. وارد سالن می شوم ببینم چه کسی میخواهد 
جلوی مرا بگیرد. حراستی ها بیایند ببینم مرا چطور میخواهند 
بیرون بیاندازند. یکبار چنین اتفاقی افتاد. من در مسابقات وارد 
با  سالن شد و از ورود من به سالن جلوگیری کردند. من هم 
فشار وارد سالن شدم. حراستی ها آمدند تا مرا به زور ببرند. 
چوب  و  زنجیر  با  بیرون  و  شد  درگیری  و  ریختند  شاگردانم 
تهدید ها  از آن  بعد  ما زد و خورد کردند.  با  نوشابه  و شیشه 
شروع شد. می گفتند زبان سرخ سر سبز را بر باد می دهد. به 
من دقیقا پای تلفن گفتند که امکان دارد فردایی دیگر برایت 
وجود نداشته باشد و بچه هایت را دیگر نبینی! و امکان دارد که 
کسی که از کنارت رد می شود و از تو آدرس می پرسد، پاسخ 
تو به او آخرین کلماتی باشد که بر زبان می آوری. دقیقا این 

حرفهایی بود که در آخرین تلفن به من گفتند. 
خب آدم عادی هم باشد نگران می شود. وقتی نقض حق یک 
قهرمان می شود. مدار میگیرد حق و حقوقش را نمی دهند. سکه 

میگیرند.  آنها  بگیرد  او  باید  که  هایی 
اسناد ومدارک تحصیلی جعلی  مدیران 
انتصابی  همه  مدیران  کنند.  می  درست 
اند. نتیجه همین است. بعد از آن زد و 
طالقانی  خیابان  کالنتری  در  ما  خورد 
شکایت کردیم. ولی به هیچ جا نرسید. 
رئیس  به  زدن  افترا  و  تهمت  خاطر  به 
و  انقالب  دادگاه  به  را  ما  فدراسیون 
برای  کشاندند.  دولت  کارکنان  دادگاه 
ما پرونده تشکیل دادند. آن زمان مبلغ 
کردند.  جریمه  را  ما  تومان  میلیون  سه 
را  فدراسیون  رئیس  آن  از  بعد  ولی 
برکنار کردند. این برکناری در شرایطی 
بود که از نفوذشان استفاده کرده و رای 
را به نفع خودشان صادر کرده بودند. در 
پیش  هم  ها  شغله  چند  بحث  زمان  آن 
آمده بود. وقتی کسی هم افسر اطالعات 

است، چرا باید رئیس فدراسیون باشد؟ وقتی رئیس فدراسیون 
است، چرا مدیر تیم های ملی است؟ وقتی مدیر تیمهای ملی 
شغل  چند  نفر  یک  هست؟  هم  ملی  تیم  سرمربی  چرا  است، 
میتواند داشته باشد؟ او در کنار اینها سرمربی تیم ملی معلوالن 
هم بوده. چندین شغل در کنار هم داشته. مگر یک مربی یا یک 
سرمربی یا یک مدیر چقدر حقوق میگیرد که در میدان تجریش 
تهران میتواند برای خودش پیتزا فروشی باز کند. در پاسداران 
تهران رستوران باز کند. برای خودش ویال سازی و آپارتمان 
سازی کند. این پولها از کجا آمده؟ مسائل پشت پرده ای بود 
که متاسفانه در نهایت منجر به خروج من از کشور در اسفند 

۱۳۹2 شد. 

مسئله سن جودوکارها و شناسنامه های جعلی را مطرح  ●
بقیه  یا  جودو  فدراسیون  در  روال  یک  این  آیا  کردید. 

فدراسیون هاست یا به صورت خاص چنین اتفاقاتی رخ می 
دهد؟ چون این در واقع خود یک تخلف است. 

روال امری است که چهارچوب قانون انجام شود. وقتی تخلف 
در  اتفاق  این  کند.  نمی  فرقی  کوچک  چه  بزرگ  چه  باشد، 
کجا  در  را  شناسنامه  تخلف  ما  دهد.  می  روی  مواقع  بعضی 
مسابقات  در  تخلف  این  نداریم.  که  بزرگساالن  در  داریم؟ 
این  در  افتد.  می  اتفاق  همیشه  امیدها  و  جوانان  و  نوجوانان 
تا  گرفته  فوتبال  از  ورزشی  مختلف  های  رشته  در  حوزه  سه 
اتفاق می  … است که  تکواندو و  کشتی و جودو و کاراته و 
افتد. بستگی هم به مدیریت هم دارد. اگر نگاه مدیریت درست 
باشد چنین کاری نمی کند که تیم ملی جوانانش را در قالب 
تیم ملی نوجوانان به میدان بفرستد که مثال در آسیا چهارتا مدال 
بگیرند. که بخواهد برای خودش سکوی پرتابی درست کند و 
برود. اگر مربی ای پخته و آینده  باال  امتیاز جعلی دیگران  از 
نگر باشد هیچ وقت این کار را نمی کند. 
سعی میکند پایه ها را قوی کند که هیچ 
یک  این  ندهد.  رخ  اتفاقی  چنین  وقت 

تخلف است.

ای  ● سلیقه  برخوردهای  از  شما 
دیگر  و  حراست  آیا  گفتید.  حراست 
نهادهای  و  فدراسیون  در  ها  مجموعه 
باید  که  آنگونه  ورزشکاران  به  تابع، 
احترام می گذاشتند؟ به لحاظ ورزشی 

و همچنین برخورد مسئولین؟

اصال و ابدا! می دانید که وقتی با تیم های 
ملی در خارج از کشور هستید، همیشه 
هستند.  همراه  حراست  مامور  سه  دو 
تیم ورزشی  مگر  باشد؟  چنین  باید  چرا 
نیست؟ تیم تجاری نیست که شما نگران 
با  باید  دلیل  به چه  مامور حراست  اتفاقی هستید.  یا  و  خالف 
بیاید و شما  تیم برود؟ مامور حراست چه وظیفه ای دارد که 
وزن  و  مسابقه  درگیر  فکرت  تمام  وقتی  دیگر،  کشور  در  را 
کم کردن و نگران گرفتن مدال و گرفتن سکوی افتخار برای 
مثال  کند  مشغول  را  فکرت  هم  و  کند  نگران  است،  مملکت 
یا  خیر!  یا  به جماعت خواندی  را  با گروه  را  نمازت  که ظهر 
در هتل، در نماز و دعا شرکت کردی یا خیر! اگر هم در این 
جلسات شرکت نکنی برایت پوئن منفی می زنند که به ایران 
که برگردی، شش ماه محرومیت داری. من زمانی که مسابقات 
بین المللی باکو رفتم شش ماه محروم شدم. چون در این برنامه 
ها شرکت نکردم. سال بعد به گرجستان رفتیم. دوباره شش ماه 
مادام  برگشتیم  رفتیم.  ابوظبی  جهانی  مسابقات  شدم.  محروم 
العمر نوشتند که شما به هیچ عنوان حق ورود به سالن را نداری. 
ماموران  نداری.  نداری. حق شاگرد پروری  حق کالس داری 
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حراست مثل لولویی بودند که تو هر قصه ای وجود دارد برای 
ترساندن بچه ها. 

از  ● فارغ  و  ایران  در  شما  خصوصی  زندگی  سبک  آیا 
نظارت  مورد  ها  حراستی  و  مسئوالن  توسط  هم  مسابقات 

قرار می گرفت؟ 

صد در صد. کسانی که حرفهای آنها را گوش می دادند، دگمه 
موهای  داشتند،  ریشی  ته  بستند،  می  آخر  تا  را  پیرهن  های 
شانه  سمت  یک  به  و  کردند  نمی  شانه  باال  به  رو  را  سرشان 
می کردند، اینها حتما مورد توجه قرار می گرفتند. کسانی که 
اینطور  یا  و  داشتند  را  خودشان  وارد  بسیجی  های  تیپ  مثل 
ظاهرسازی می کردند، عزیز بودند. کسانی که ظاهرشان آنطور 
نبود یا حاضر به ظاهرسازی نبودند، با ایشان برخورد می شد. 
به نظر من وقتی چیزی را با جان و دل قبول نکردی برای هر 
و  نبود  ما  کار  ظاهرسازی  شود.  می  ظاهرسازی سخت  آدمی 

نمی توانستیم. 

با  ● که  رفتاری  یا  ظاهر  تیپ،  چنین  که  وقتی  خب 
اتفاقی  از شما می دیدند، چه  نبود  آنها همخوان  معیارهای 

می افتاد؟

تیم  ما گفتند  به  بودند.  اوباش گذاشته  اراذل و  تیم  را  ما  اسم 
و بچه های اراذل! چرا؟ چون مثال وقتی اردوی تیم ملی بود، 
می گفتند چرا مثال زیارت مرقد آقای خمینی نمی روید؟ چرا 
پشت گوش می اندازید؟ خودتان ضرر می کنید! بله ضرر می 
کردیم. چطوری؟ اگر می رفتیم آنجا نماز و دعا می خواندیم 
و با همه صلوات می فرستادیم، صد در صد مسابقات آسیایی 
می رفتیم. ولی وقتی نمی توانی ظاهر سازی کنی، وقتی نمی 
توانی ته ریشی بگذاری و یقه را تا آخر ببندی و تسبیح دست 
بگیری و الکی و هرچی آنها می گویند بله و چشم بگویی، خب 
از مسابقات آسیایی خط می خوری. شش ماه در اردو بودی، 
زحمت می کشیدی، نفر اول فیکس تیم ملی می شدی، مربی 
ژاپنی تائید می کرد که فیکس تیم ملی من آقای نجاری است، 
می گفتند نه او را حراست تائید نکرده، آقای فالنی را ببرید. 
اگر او هم نشد، این یکی را ببرید. یعنی اینها حاضر شدند در 
مسابقات آسیایی سئول و اوزاکا و بانکوک نفرات سوم چهارم 
نبرند.  بودم را  تیم ملی که من  ببرند، ولی فیکس  تیم ملی را 
برخوردها به این شکل است. شما وقتی به مسابقه می روی، با 
انواع و اقسام گیرها و مشکالت مواجه می شوی. از وزن کشی 
گرفته تا بیمه و لباس و مسائل دیگر. کاری می کردند که شما 

قید مسابقه را بزنی و کال شرکت نکنی! 

آنچه شما می گویید به این معناست که اینگونه برخوردها  ●
تاثیر مستقیم بر خروجی ورزشی ورزشکار می گذارد. یعنی 
برخوردها ورزشی نبوده و کامال غیر ورزشی بوده. شما در 

هم  را  ورزشی  تخلفات  و  ها  ناداوری  مسئله  هایتان  بحث 
مطرح کردید. میخواهم ببینم این چگونه اتفاق می افتاد و 

چه ربطی به برخورد حراست و مسائل آنها دارد؟

بله چنین ناداوری هایی صد در صد وجود داشت. به داور دستور 
داور  داور،  اگر  بود،  ای  آدم خودفروخته  داور  اگر  دادند.  می 
ارجحیت  برایش  آنها  بود که حرف  داور کسی  بود،  خودشان 
بیافتد،  خطر  به  که  ترسید  می  را  خودش  موقعیت  از  داشت، 
می گفتند مثال فالن مسابقه را حواست باشد. تو داور هستی و 
هرچه تصمیم بگیری همان است. کمیته داوران هم ما هستیم و 
ما هم اوکی می دهیم. کسی هم نمیتواند حرفی بزند. این برای 
همه اتفاق می افتد. بارها و بارها برای خیلی از دوستان ما اتفاق 
به حرف  باید  ما می گوییم که همیشه که  افتاده است. گرچه 
داور سر تعظیم فرود آورد. ولی داور داریم تا داور! داوری که 

با کسی خصومت ندارد میتواند اشتباه هم بکند. 

دسته بندی در میان ورزشکاران و مدیران و مسئوالن چگونه  ●
بود؟

ما تقریبا دو دسته بودیم. دسته ای که با فدراسیون همراه بودند. 
بودند  فدراسیون  عوامل  و  فدراسیون  قربان گوی  و چشم  بله 
که تیپ و لباس پوشیدن و رفتارهایشان، همه معلوم بود. همه 
می دانستند که آقای فالنی، آدم فدراسیون است. دسته دوم هم 
بودیم که مخالف فدراسیون بودیم. چیزی که فدراسیون  ماها 
که  منی  مثال  دادیم.  نمی  انجام  وقت  هیچ  ما  کرد،  می  دیکته 
پا  به  کتونی  یا  کنم  تنم  شرت  تی  بودم  کرده  عادت  عمری 
نمیتوانستم  بزنم، من که  یا ِژل  بزنم،  کنم، موهایم را مد روز 
یک دفعه موهایم را پائین بدم و یقه را ببندم و تسبیح دستم 
بگیرم! این اصال برایم قابل قبول نبود. میتوانم بگویم بیش از 
ولی  فدراسیون هستند.  مخالف  نود درصد جامعه جودو گروه 
وقتی آن ده درصد قدرت را در دستشان دارند، کاری نمی شود 
و  نگویی  بیایی و چیزی  کرد. مجبوری که خیلی جاها کوتاه 
کارت را انجام بدهی. حتی ما همیشه به بچه ها می گفتیم که بر 
روی تشک که می روید، دنبال گرفتن یک امتیاز و دو امتیاز 
نباشید که با اختالف یک امتیاز بخواهی حریفت را ببری. که 
ما  برای داور جا بگذارد که بخواهد حقت را ضایع کند.  این 
بارها و بارها با داور و هیئت داوران و رئیس کمیته برگزاری 
مسابقات درگیر شدیم. ولی این درگیر شدنها در آخر دودش 
به چشم ورزشکار می رفت و برای او محرومیت های مختلفی 

درپی داشت.

آیا جایزه ها و عواید مالی ملی پوشان را به آنها می دادند؟  ●
وضعیت این جوایز و برخورد سیستم حاکم چطور بود؟

من آنچه بر سر خودم آمده می گویم. مسابقات بین المللی جام 
حیدر علی اف آذربایجان که مثل گرند اسلم و گرند پری االن 
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است با حضور 47 یا 48 کشور برگزار شد. من نفر فیکس تیم 
گفتند حراست سازمان  زدند  را خط  من  ولی  بودم،  ملی شده 
شما را تائید نکرده و نمیتوانید به مسابقات بروید. من دو ماه 
بود در اردو بودم و شش مسابقه را بُرده بودم. اما وقتی اعتراض 
می کردم می گفتند دست شما نیست و وقتی حراست اجازه 
نمی دهد و سازمان اجازه نمی دهد، ما کاری نمیتوانیم بکنیم. 
من هر دری زدم فایده نداشت. گفتم که من شخصا خودم می 
روم و مسابقه می دهم. خودم برای همان پرواز تیم ملی بلیط 
گرفتم. با همان پرواز رفتم. در خوابگاهی که بچه ها می ماندند 
ماندم. همان مسابقه شرکت کردم. در فینال مسابقات نفر دومی 
از من  فینال رسیدیم.  به  من  و  ایشان  بود،  رفته  که جای من 
خواهش کردند که من مسابقه را واگذار کنم و مسابقه ندهم 
تا ایشان اول بشود و تیم ایران قهرمان بشود. من هم این از 
خودگذشتگی را کردم و مسابقه ندادم و ایشان نفر اول و من 
نفر دوم شدم. به همه مدال آوران آن مسابقات نفری صد دالر 
دادند. در تهران هم نفری ده سکه دادند. به من آن صد دالر را که 
ندادند هیچ، سکه ها را هم که ندادند هیچ، شش ما هم محرومم 
بهانه که تو که خودت پا شدی و آمدی بعد از  با این  کردند 
مسابقه بی اجازه از هتل بیرون رفتی و رفتی و گشتی! من گفتم 
چه  به شما  اصال  و  آمدم  مسابقات  به  پول جیب خودم  با  من 
توانستم  می  گرفتم.  هم  مدال  مملکت  این  برای  دارد؟  ربطی 
نفر شما را هم ببرم و تیم ایران دوم بشود. وضعیتی بود که با 
کسب طال و نقره، تیم اول یا دوم می شد. من اگر ایشان را می 
بردم که تیمتان دوم می شد. این لطف را هم کرده ام. به جای 
تشکر، جایزه هم نخواستیم، برای چه محروم میکنید؟! در همان 
شش ماه مسابقات استانی و قهرمان کشوری برگزار شد و من 

نتوانستم شرکت کنم. 
سال بعد دوباره برای مسابقات بین المللی تفلیس انتخاب شدم. 
باز مرا به خاطر مسائل عقیدتی و حراستی رد کردند. باز من 
همین وضعیت  هم  آنجا  در  رفتم.  تفلیس گرجستان  به  خودم 
اتفاق افتاد. حتی یک شب، کل خوابگاه تیم ایران آتش گرفت. 
نفر  اولین  و  آمدم  شدم.  خبردار  بودم  نزدیکی  آن  در  که  من 
رسیدم و کل تیم را از آنجا خارج کردیم و به آتش نشانی خبر 

دادیم و کل خوابگاه بچه های تیم ایران هم کال از بین رفت.
شد.  ظهر  از  بعد  که  وزن کشی  منتظر  نشستم  مسابقات  روز 
گفتم چه شد؟ گفتند مسابقه وزن تو امروز بود، چرا نیامدی؟! 
به من عمدا خبر نداده بودند و مرا نبردند. من هم دست از پا 
دراز تر برگشتم. کل تیم ایران هم اوت شد. فقط یک نفر از 
کل تیم مدال نقره گرفت. یک کاروان ورزشی، حدود بیست و 

پنج نفره، با یک مدال نقره بازگشت.  
داشت،  برو  بیشتر  حرفمان  و  شد  بازتر  زبانمان  که  بعدها 
فهمیدیم که آن سکه ها را سرمربی تیم ملی خورده و دو لیوان 
به  آب هم روش! یعنی سازمان داده، ولی این آقا سکه ها را 

من نداده بود!

میتواند  ● که  است  باز  دستش  اینقدر  سرمربی  یعنی 

اینکارها را بکند؟

رئیس  وقتی  است،  فدراسیون  دبیر  خودش  سرمربی  وقتی 
فدراسیون با خودش همکار است، وقتی که جوایز را سازمان به 
رئیس فدراسیون می دهد و می گئید که این مثال صد سکه برای 
ورزشکارهای شما. هرطور خودتان صالح می دانید بدهید. آنجا 
لیست برای رسید و امضا هم هست. اما خیلی ها را خودشان 
رسید می زنند و جایشان امضا می کنند. کسی هم نمی پرسد! 
و  ملی  تیم  مدیر  و  رئیس  است،  خودشان  از  سازمان  وقتی 
حراست و کل عوامل با خودشان هماهنگ است، به نظر شما 

باال پائین کردن پنج، ده یا بیست سکه کاری دارد؟!

آیا  ● است.  اسرائیلی  با حریفان  بازی  بحث  بحثی جدی، 
عدم مسابقه با این حریفان قانونی نوشته است یا یک رویه؟ 

یک  گفتید،  که  همانطور  بلکه  نیست،  نوشته  قانون  یک  این 
و  رویه  این  که  دانیم  می  اند.  گرفته  پیش  که  است  ای  رویه 
در  و  در سال ۱۹8۳  والیتی  اکبر  علی  را  نانوشته  قانون  این 
رقابت  در  اسرائیلی  ورزشکار  با  ایرانی  ورزشکار  کشتی  پی 
های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در کی یف اکراین 
امور خارجه  او که وزیر  ُکشتی،  از آن  بعد  بنیادگذاری کرد. 
را  ملی  تیم  که  زند  می  زنگ  ملی  تیم  سرمربی  به  شبانه  بود، 
هرچه سریعتر به ایران بازگردانید. بنا بر خاطرات مجید ترکان 
 52 فیکس  نفر  و  ملی  تیم  عضو  جهان،  قهرمان  موقع  آن  که 
کیلوی ایران بود، خود او می گوید که من تا صبح هشت کیلو 
وزن کم کرده بودم و قرار بود که صبح بر روی تشک مسابقات 
برگشتیم.  تهران  به  و  آوردیم  در  فرودگاه  از  سر  صبح  بروم، 
از آن همه خون  بعد  یعنی  نگفت که چه شد.  ما  به  کسی هم 
دل و اردو و وزن کم کردن ها، چرا برگشتیم؟ چون که آقای 
بیژن سیف خانی رقیب اسرائیلی خود را شکست داد و به این 
خاطر کل کاروان ورزشی ایران را به کشور بازگرداندند و از 
آن به بعد چنین قانون نانوشته ای را برای خودشان وضع کردند 
مسابقه  ایرانی حق  قهرمانان  و  ورزشکاران  عنوان  هیچ  به  که 
این  متاسفانه  و  ندارند  را  اسرائیلی  قهرمانان  و  با ورزشکاران 

بختک را بر روی ورزش ایران انداختند.
این مسئله قانون نوشته ای نیست بلکه یک امر نمادین است 
که شامل حال خیلی از ورزشکاران از جمله جودوکارانی چون 
حامد ملک محمدی، وحید سرلک، سعید مالیی و دیگرانی شده 

است.

خب سوال اینجاست که چگونه این را به ورزشکار می  ●
گویند؟ آیا برخورد اقناعی است یا با زور و تهدید؟ چگونه 

با این مسئله برخورد می شود؟

برخورد هم کامال با ورزشکار زوری است. او و خانواده اش را 
تهدید می کنند که به هیچ عنوان نمیتوانی با ورزشکار اسرائیلی 
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جواد  آقای  که  بود  قرار  لندن  المپیک  در  مثال  بدهی.  مسابقه 
محجوب مسابقه بدهد. در قرعه قبل از المپیک معلوم شد که 
در گروهی است که اگر دور دوم برنده بشود، حتما به ورزشکار 
اسرائیلی می خورد و اگر مسابقه بدهد، قوانین نانوشته جمهوری 
اسالمی را زیر پا گذاشته. اگر هم مسابقه ندهد، احتمال دارد 
کاروان ورزشی ایران محروم بشود و برگردد. می دانید که یکی 
المپیک هم همه چیز آماده است. آزمایشات و  دو ماه قبل از 
تست ها هم داده شده و مدارک هم فرستاده شده است. او در 
اردو داشت شبانه روز تمرین می کرد. اما به او دارو خوراندند 
و مسمومیت شدید دارویی و غذایی را برای او درست کردند. 
در بیمارستان بستری شد و از او فیلم هم گرفتند. در مدارک 
پزشکی اش دست بردند و با آن دارو سیستم بدنش را کامال 
به هم ریختند. آنهم ورزشکاری که شش ماه در اردوی شبانه 
روزی بوده و تعداد بسیاری از مسابقات را رفته و آماده شده 

بیاورد.  افتخار  که  برود  المپیک  به  میخواهد  و 
پای  مچ  یا  دست  یا  آوردند.  سرش  را  بال  این 
آرش میراسماعلی را با زدن ضربه باتوم آسیب 
انگشت  یا  بدهد.  مسابقه  نتوانست  که  زدند 
قهرمانان، پایشان یا دنده شان را می شکستند. 
یا مچ دست  آنها آسیب می زدند.  اَبروی  به  یا 
نتواند  و  بشود  رفتگی  در  که  آوردند  درمی  را 
می  آنها  به  آنچنانی  داروهای  یا  بدهد.  مسابقه 
خوراندند که طرف پیش از رفتن بر روی تشک 
مسابقه به اسهال و استفراغ خیلی شدیدی بیافتد 
و افت فشار داشته باشد. در برابر پرسش که چه 
شد هم می گفتند که ناگهان! مسمومیت غذایی 
شد. اینها همه از قبل پیش بینی شده و آماده بود. 
می گفتند اگر چنین اتفاقی افتاد، چنین دارو یا 
غذای مسموم و خرابی را بخور. رویش هم دو 
سه قرص مسهل می دادند که طرف می خورد و 
فشارش می افتاد. دکتر هم می دیدند که این آقا 
فشارش بر روی شش و هفت است و دارد می 
میرد و نمیتواند مسابقه بدهد! و اینگونه برایش 
مجوز پزشکی می گرفتند. اگر هم ورزشکاری 

به اینها تن نمی داد، تهدیدش می کردند. 

بعد از اتمام دوران ورزشی یک ورزشکار، وضعیت به  ●
دنبال  به  میخواهد  ورزشکاری  مثال  شود؟  می  صورت  چه 
آیا  بشود.  بازنشسته  میخواهد کال  یا کسی  برود  مربیگری 
برخورد حمایتی ای برای این دسته از ورزشکاران و پیش 

کسوتان وجود دارد؟ 

به هیچ عنوان. همه مسائل زنجیر وار به هم متصل است. اگر 
شما آدم آنها بوده باشی، یک تیم خوبی را به شما می دهند. در 
داوری جایگاهی خوبی به شما می دهند. رئیس کمیته آموزش 
کالس  و  بدهی  آموزش  میتوانی  شوی.  می  مربیان  یا  داوران 

هم  جوره  همه  بگیری.  دست  را  خوب  تیمهای  و  بکنی  داری 
هوایت را دارند. سرپرستت می کنند. مربی یا کمک مربی یا 
این  همه  باشی  آدم خودشان  اگر  ملی می شوی.  تیم  سرمربی 
کارها را برایت می کنند. اما اگر آدم خودشان نباشی نه. برای 
ملی  های  تیم  نوازای  "بخش  تخصصی  گری  مربی  حکم  من 
بزرگساالن" را دادند و رئیس فدراسیون از من خواهش کرد 
که مصاحبه نکنم. به من گفت که این حکم را ما دادیم، با ما 
همکاری کن. من هم پاسخ دادم که این حرف یعنی شما می 
گویید من هرچه می بینم، نگویم. گفتند شما کاری نداشته باش 
زندگیت را بکن، ولش کن! شما خواهشا با کسی مصاحبه نکن! 
ما هم گفتیم باشد چشم! به سالن رفتم بچه ها تبریک گفتند که 
اولین مربی تخصصی ایران شدی، من هم گفتم این از حکمش. 
اما به درد من نمی خورد. اعتراض کردم که چرا در اردو تخلف 

میکنید؟ 
گویند  می  مثال  دهند.  می  السکوت  حق  شما  به 
آزمون  این  و  بیا  نمیخواستی؟  "دان"  مگر  شما 
دان شرکت کن. دانت را بگیر. من هم گفتم من 
آزمون دان شرکت میکنم حقم را میگیرم. گفتند 
نه آقا! ما نوشتیم و بی آزمون به شما می دهیم. 
گفتم دان صلواتی نمی خواهم! باید آزمون بدهم 
نجاری  آقای  گفت  فدراسیون  رئیس  بگیرم.  تا 
گفت  میکنی؟  لجبازی  ما  با  اینقدر  شما  چرا 
 7 دان  االن  میتوانی  شما  فدراسیونم.  رئیس  من 
از  منم  گفتم  شما!   7 دان  هم  این  باشی،  داشته 
شما ممنونم. اما من میخواهم آزمون بدهم تا فردا 
نگویند نجاری رفت و کیلویی دان گرفت! گفت 
تو میخواهی آزمون بدهی؟ بروید آزمون بدهید 
را  آزمون  رفتم  ندارید.  مشکلی  آزمون  برای  و 
کامل دادم و دان را گرفتم. اما کجا زهرشان را 
ریختند؟ دان 7 ایرانی من را دادند، اما برای دان 
گرفتند،  من  از  را  پولش  اینکه  وجود  با  جهانی 
آن را صادر نکردند. برای فدراسیون بین المللی 

نفرستادند که آن را به من بدهد.
پیشکسوتان  ملی  تیم  بردن  برای  دیگر.  یا جای 
ایران به مسابقات جهانی ابوظبی )سال ۱۳۹2(، ما 75 میلیون 
تومان با هزینه خودمان گذاشتیم و این تیم را به این مسابقات 
تیم  این  کارهای  توانستم  تا  ماه خون دل خوردم  بردیم. یک 
ما  به  ها  بدهم. خیلی  انجام  به مسابقات جهانی  رفتن  برای  را 
می گفتند که شما عقل در سرتان نیست! اینقدر تالش میکنید 
بروید مدال بگیرید بیاورید بدهید به کسانی که هیچ چیز نمی 
و  برای خودمان  ما  نمی رویم.  اینها  برای  ما  فهمند! من گفتم 
می  برند!  می  اینها  را  گفتند سودش  می  رویم.  می  کشورمان 
گفتیم ما کاری نداریم اینها چه می کنند. ما برای عشق خودمان 
استان  پیشکسوتان  میکنیم. آن زمان مسابقات  را  را کار  این 
تهران برگزار شد. من خودم شرکت کردم و اول شدم. دوماه 
بعد هم قهرمانی کشوری انجام شد. باز آنجا هم شرکت کردم 



37

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم، اسفند ۱۳۹8

شماره ۱06

و اول شدم. 
برای مسابقات جهانی ابوظبی در سال 20۱۳ ما با فدراسیون 
صحبت کردیم که ما میخواهیم برویم و حمایت کنید. گفتند که 
ما به هیچ عنوان نمیتوانیم کاری بکنیم. این مسابقات در 24 تا 
26 نوامبر 20۱۳ برگزار شد. گفتیم شما که این همه مسابقات 
اگر  پیشکسوت  ببرید.  هم  را  پیشکسوت  برید،  می  مختلف 
و  باشد  نداشته  آینده  به  امیدی  باشد،  نداشته  ای  روحیه 
تجربیات مسابقات جهانی نداشته باشد، چه آموزشی میتواند به 
شاگردانش بدهد؟ بعد از کلی رفت و آمد گفتند که نمیشود. 
چرا که پیش خودشان می گفتند، نجاری میخواهد تیمی را جمع 
کند و آنجا ببرد و فردا اتفاقی هم بیافتد به اسم این تمام می 
شود! ما هم مصر شدیم و از آنها خواستیم که دستکم کارهایش 
بک  باید  شما  جهانی  مسابقات  به  رفتن  برای  چون  بکنند.  را 
نامبر )برچسب اطالعاتی( داشته باشید. همین شماره هایی که 
پشت لباس جودو میخورد. اسم و ملیت طرف در آن ذکر شده 
است. آن بک نامبرها در کشور مجارستان تهیه می شود. حتما 
باید کردیت کارت داشته باشی که بتوانی هزینه اش را بدهی. 
هزینه زیادی هم ندارد. برای هر بک نامبر چیزی حدود یک تا 
دو یورو است. کال هم برای آن بیست و شش، بیست و هفت 
نفری که به مسابقات جهانی بردم، چیزی حدود پنجاه تا شصت 
یورو میشد. مبلغ قابل توجهی نبود. کلی در کار ما فدراسیون 
که  گفتم  و  دادم  فراخوان  دوستان  به  هم  من  کرد.  کارشکنی 
کسانی که میخواهند مسابقات جهانی ابوظبی شرکت کنند، تا 
روز مشخصی با من برای ثبت نام بگیرند. کسانی که خواستند 
تماس گرفتند. گفتم که فدراسیون به هیچ عنوان همکاری نمی 
کند و قدمی بر نمی دارد و نمیخواهد کسی از پیشکسوتان به 
برویم. جمعا  باید  به هزینه خودمان  ما  برود.  مسابقات جهانی 
هزینه  که  شد  دوستان جمع  از  پول  میلیون  تا 80  حدود 75 
و  ها  پاسپورت  اداری  کارهای  بشود.  مسابقات  این  به  رفتن 
ویزاها را انجام دادم. هتل هم گرفتم. اما برای بک نامبر هرچه 
به فدراسیون خواهش کردیم، فدراسیون برای ما انجام نداد. من 
هم اصرار کردم. چند تن از شاگردانم که در فدراسیون بودند 
به من گفتند که نمیخواهند برای شما انجام بدهند! گفته اند که 
کسی حق ندارد کار اینها را انجام بدهد! تا نهایتا توسط یکی از 
دوستان ما در آلمان کار انجام شد و بسته محتوی بک نامبرها 
در دوبی و در هتل به ما رسید. فکر کنید چه استرسی ما تحمل 
کردیم. اگر بک نامبرها نمی رسید، ما را در مسابقات راه نمی 
انجام کارها برای  به  نامبرها شروع  دادند! بعد از رسیدن بک 
مسابقات کردیم. این مسابقات با مسابقات گرند پری ابوظبی 
مصادف شد که تیم ملی بزرگساالن به همراه دو نفر حراستی 
آمده بودند. این آقایان حراستی در آنجا در وضعیتی که ما با 
هزینه شخصی خودمان آمده بودیم شروع به فیلم گرفتن از ما 
کردند! که مثال شما چرا در کنار این خانم ژاپنی نشستی و با او 
صحبت میکنی؟ در دوبی و در آن گرما، ژاپنی ها و اروپایی ها 
با شلوارک می چرخیدند. از ما فیلم گرفتند که با اینها نشست 
و برخواست داشته یا با آنها شام خورده یا با آنها رفت و مثال 

سوشی خورده! یا چرا با اسرائیلی ها صحبت کرده و جوابشان را 
داده. به ما گفتند که شما آبروی نظام جمهوری اسالمی را برده 
اید. شما روی نظام اسالمی پا گذاشتید! در حالی که ما با هزینه 
خودمان رفته بودیم. اینها ذره ای حمایت نکرده و هیچ قدمی 
مسابقات  آن  در  جهانی  مدال  سه  ما  بودند.  برنداشته  ما  برای 
گرفتیم. دو تا مقام پنجمی و دو مقام هفتمی هم داشتیم. برای 

اولین بار در ایران اتفاق افتاد و بعد از آن هم اتفاق نیافتاد. 
خود من هم اولین بار بود در چنین مسابقاتی شرکت می کردم. 
در یک وزن  اشتباه  به  من  اسم  که  بودم  کارها  درگیر  اینقدر 
باالتر ثبت شد. به جای نود کیلو در صد کیلو ثبت شدم. زورم 
به حریفم نمی رسید. دو تا مسابقه با حریفان آلمانی و روس 
دادم هر دو را با امتیاز باال جلو بودم، ولی در نهایت هر دو را 
در بیست، سی ثانیه آخر مسابقه واگذار کردم و دستم از مدال 
کوتاه ماند. کسی نبود کمک کند. حراستی هم آنجا فقط از ما 
فیلم گرفتند و آوردند در ایران فیلمها را نشان دادند و ما را از 

همه چیز ساقط کردند. 

شکل  ● ایران  از  ورزشکاران  خروج  از  موجی  اخیرا 
گرفته که میتوان آن را کم سابقه خواند. شما به عنوان یک 
سالی  چند  که  کسی  و  مربی  یک  پیشکسوت،  ورزشکار 
موج  این  از  تحلیلی  چه  اید،  شده  خارج  کشور  از  است 
خروج از کشور دارید و فکر میکنید چرا چنین اتفاقی در 

این زمان افتاده است؟

فکر میکنم که سر این گروه کور باید به دست کسی باز میشد و 
این گره را به نظر من سعید مالیی باز کرد. قبل از سعید کسان 
دیگری هم از کشور خارج شده بودند. خود من یکی از پیش 
قراوالن این حرکت بودم. اعتراض هم کردم و خواستم صدایم 
را به گوش دنیا برسانم. ولی متاسفانه چون در زمان خروج در 
من  یکی چون  وقتی  ماندم.  در سکوت  نبودم  قهرمانی  دوران 
به در سفارتی می رود و خودش را معرفی میکند و می گوید 
مشکلم این است، میگویند اگر شما االن قهرمان جهان هستید، 
و  بروی  باید  شما  اینصورت  غیر  در  دهیم،  می  ویزا  شما  به 

سازمان ملل ثبت نام کنی. 
ورزشکارها  بقیه  سعید  حرکت  آن  با  که  کردم  می  عرض 
فهمیدند که می شود چنین کاری کرد و به شعار صلح و دوستی 
پوشاند.  عمل  جامه  ورزشی  مسابقات  چهارچوب  در  ها  ملت 
این منشور المپیک است. اگر بخواهید به این پایبند باشید و 
به رشته ورزشی ای که دارید عشق بورزید، این را میتوانید در 
یک فضای آزاد به دست بیاورید. دیگران دیدند که آقا سعید 
بکنیم. وقتی هم  این کار را  میتوانیم  ما هم  مالیی رفت، پس 
بکنیم. چون وقتی که  را  این کار  اوج ورزشی هستیم  در  که 
بازنشسته بشوند، تجربیاتی را دیده اند که هیچ کشوری قبول 

نمی کند و در کشورهایی چون ترکیه گیر می کنند. 

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید. ●
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وقتی تصاویر کیمیا علیزاده، برنده مدال برنز در مسابقات بین 
المللی 20۱6 در رسانه های بیرون مرز به همراه خبر حضور 
منتشر شد، جمله یک  آلمان  المپیک 2020 زیر پرچم  او در 
مخاطب در توییتر زیرمصاحبه ویدئویی او توجهم را جلب کرد: 
" این همه مو را کجا جا می داد؟" پرسش ساده بود ولی هزاران 
پرسش دیگر را در خود داشت. این که واقعا چطور می توان 
تاثیر حجاب بر ورزش زنان را با ده ها فاکتور و متغیر نادیده 
و غیر قابل سنجش، تحلیل کرد. آن هم زمانی که بیش از چهل 
سال است تجربه متفاوتی رخ نداده است. نسلی که امروز در 
ایران به عنوان ورزشکاران زن حرفه ای مبارزه می کنند هرگز 
امکان تجربه متفاوت )مبارزه و حضور در میادین ورزشی بدون 
برای  است  بزرگی  مانع  موضوع  این  اند.  نداشته  را  حجاب( 
دانستن آن که بدون این مانع آن ها چطور می توانستند باشند. 
و  ایرانی  زن  ورزشکاران  میان  مهم  های  تفاوت  از  یکی  این 
سایر کشورهای مسلمان است. اجبار در مبارزه با حفظ پوشش 
اسالمی، حتی بعضا بسیار سختگیرانه تر از شرایط معمول زنان 

حاضر با حجاب از دیگر کشورهای جهان. اجبار نه انتخاب!
در بحث حجاب، ما با زنجیره ای طویل از سازمان ها و بنیادها 
و  ها  و سمت  ها  نام  از  بلندی  مواجه هستیم. صف  ادارات  و 

بودجه های رسمی سهم  از ردیف  تنها  نه  ها که همگی  پست 
دارند، بلکه در پس تولید هر کدام از سمینارها، کنفرانس ها، 
بزرگداشت ها، اداره سایت ها و ایده پردازی های تبلیغاتی با 
موضوع حجاب و عفاف بودجه ای مستقل دریافت می کنند. 
این که در بسیاری از سازمان ها و ادارات دولتی بخش هایی 
تحت عنوان حراست، بخشی از مسئولیتش را معطوف کنترل 
تعداد  تجربه  کنند،  می  خود  زن  کارکنان  پوشش  و  حجاب 

زیادی از زنان ایرانیست. 
به عالوه آن، نهادهایی نظارت و کنترلی هم وجود دارند؛ مانند 
و  انتظامی  نیروهای  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  سازمان 
و  کنترل  همین  متوجه  شان  ازمسئولیت  بخشی  که  پلیس، 
نظارت بر پوشش زنان است. از داخل خودرو گرفته تا پارک 
و تئاتر و سینما، و این بازه از شهروندان زن تا سلبریتی های 
سینما و مهمان دارهای پرواز و ورزشکاران زن، همه را در بر 

می گیرد. 
اما آن نگاه مالکانه بر زنان در نگاه سنت و مذهب، شرایط زنان 
را پیچیده تر می کند آن زمان که قرار است در قالب ورزشکار 
ایران  تنها  نه  ها  آن  جهانی ظاهر شوند.  در عرصه  هنرمند،  یا 
را از منظر حضور در میدان مبارزه، که زن مسلمان ایرانی را 
هم نمایندگی می کنند. همین طور تنها حکومت جهان را که 
حجاب بر همه زنان و درهمه عرصه ها در آن واجب عینی و 
ضروری است. به این ترتیب ما با بدن و حضور زنان در حوزه 
ورزش، در مرحله نخست به مثابه نمایش و تبلیغ زن مسلمان 

وزنه سنگین اجبار و سانسور بر شانه ورزشکاران زن ■
زنان

اعظم بهرامی
فعال محیط زیست و حقوق زنان

عکس از همشهری
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محجبه مواجهیم نه یک ورزشکار زن. 
دکترای  دانشجوی  و  زنان  حوزه  پژوهشگر  مسجدی  فاطمه 
تاریخ معاصر ساکن آلمان در پاسخ به پرسش در مورد تاثیر 
نظر من حجاب  "از  بر ورزش حرفه ای زنان، گفت:  حجاب 
فضای  و  اندیشه  یک  پوشش  این  نیست،  پوشش  یک  صرفا 
مجموعه،  این  دارد.  دنبال  به  نیز  را  قانونی  حتی  و  فرهنگی 
حجاب را به یک چالش بزرگ برای زنان تبدیل می کند. وقتی 
در همین کشورهای  زنان چقدر  بگیریم که  نظر  در  این طور 
غرب آسیا و شمال آفریقا، در عرصه ورزش مورد انواع تبعیض 
های جنسیتی قرار می گیرند. حاال این مجموعه تبعیض های 
و  آموزشی  امکانات  به  دسترسی  و  گذاری  سرمایه  و  مالی 
تبلیغات و اسپانسر و غیره را هم به آن اضافه کنید و بعد با همه 
این تبعیض ها زنی به مبارزات قهرمانی می رسد و تازه جدال 

و چالش تازه ای پیش رو دارد. 
ورزشکارانی که مرتب با موضوع هویت جسمی و جنسی خود 
یک  تنها  نه  پوشش  این  خود  هستند،  بدنشان  با  مواجهه  در 
تناقض آشکار است بلکه مجبور است یک نگاه چند الیه و چند 

هویتی هم نسبت به خودش داشته باشد".
اما شرایط زنان و دختران ایران در عرصه ورزش های عمومی 
نیز وضعیت بهتری ندارد. به طور مثال ساعات ورزش مدارس 
دخترانه اغلب به علت نیاز به مکانی با محدودیت های ویژه، 
از برنامه روزانه حذف می شد. باشگاه های ورزشی واستخرها 
نیز در همه شهرهای ایران و برای همه زنان در دسترس نیست.

 در موارد زیادی و در استان هایی مانند خراسان، کرمان و ... 
دریافتی  های  ویتامین  کمبود 
گزارش  زنان  در  آفتاب  از 
به  دلیلی  هیچ  که  است  شده 
جز پوشش بدن در تابستان و 
ندارد.  برایش وجود  زمستان، 
سازمان  طرف  از  ای  برنامه 
و  قد  کنترل  مورد  در  زنان، 
قامت زنان روستایی ضرورت 
که  داد  آمارنشان  شد.  سنجی 
برآیند  شده  ثبت  اعداد  به  بنا 
و  زنان  اغلب  قامت  و  قد 
از  حکایت  روستایی  دختران 

می  نشان  موضوع  این  دارد.  ها  آن  زندگی  نامناسب  کیفیت 
اشتباه معادل  به  نباید  دهد که ورزش کردن و تغذیه سالم را 
با کارهای فیزیکی طاقت فرسا در نظر گرفت. شرایط زندگی 
فیزیکی دشواری که بسیاری از زنان کشاورز و کارگران، آن 

را با درجات متفاوت تجربه می کنند.
های  ورزش  اهمیت  از  دیگری  بعد  به  مسجدی  فاطمه  اما 
رها  و  صحبتی  هم  و  همراهی  حس  کند،  می  اشاره  عمومی 
تن، رها  به  اندیشیدن  برای  اولین گام است  "ورزش  شدگی: 

تجربه  من  قوی شدن.  درحس  مهمی  گام  و خودباوری.  شدن 
قم.  زنانه در شهر  استخرهای عمومی  از  داشتم  شخصی جالبی 
توجهی  قابل  تعداد  که  بودم  زیادی  بسیار  زنان  حضور  شاهد 
زن سالمند هم میانشان بود، که اغلب آن ها از انواع بیماریهای 
در آب  تنها  شاید  ها  آن  بردند.  می  رنج  مفصلی  و  استخوانی 
قدم می زدند اما همین گفتگو و همراهی با زنان دیگر به آن 
ها حس خرسندی می داد. روشن بود که چطور این گذراندن 
زمان با هم جنس هایی که در بدن های آزاد و رهای خودشان 
کنار هم بودند چقدر برایشان راحت وآرامش بخش بود. نوعی 
آشتی جویی بود با بدن هایشان که می توانستند خودشان باشند 

و اعتقادات فرهنگی و مذهبی و سنتی هم مانع آن ها نبود". 
تولید انواع لباس های ورزشی پوشیده و مدهای تازه و عجیب از 
لباس های پوشیده و محجب، شوهای لباس ویژه زنان مسلمان 
هم نتوانست شرایط سرمایه گذاری روی ورزش زنان را تغییر 
و  ورزشکاران  درآمد  منابع  ترین  مهم  از  یکی  بدهد.  چندانی 
تیم های ورزشی، بحث تبلیغات است. این موضوع برای زنان 
محجبه ورزشکار خسارات مالی و حذف از عرصه رسانه را به 

همراه داشته است. 
آن  مواجهند.  شماری  بی  موانع  با  هم  زن  ورزشی  خبرنگاران 
سالن  و  ها  استادیوم  در  حضور  در  مسابقات،  گزارش  در  ها 
های ورزشی، در انتشار تصاویر، در سهمیه سفر همراه تیم های 
ورزشی برای مسابقات ملی و بین المللی همیشه با محدودیتهای 
حکومت  مانند  سیستمی  موضوع  اما  بودند.  مواجه  متفاوتی 
جمهوری اسالمی تنها شیوه حضور ورزشکاران زن هم نیست 
بلکه آن ها که می خواهند این 
تشویق  و  ببینند  ورزشکاران 
کنند هم در فیلتر چند الیه ای 
انتخاب  حذف  و  سانسور  از 
ماجرای  هستند.  گرفتار 
در  حکومت  بازی  و  تظاهر 
های  استادیوم  به  زنان  ورود 
انگیز  غم  داستان  و  فوتبال 
ما  آبی هنوز در حافظه  دختر 
ثبت و به مبارزه ای سخت و 
است.  شده  تبدیل  فرسایشی 
دیگری  مهم  موضوعات  اما 
نیز در این عرصه وجود دارد که شاید کمتر به چشم آید؛ مانند 
معلول  زنان  به  شده  تحمیل  گانه  چند  محدودیت  و  تبعیض 
و  ایرانی  غیر  ورزشکار  زنان  به  قوانین  اعمال  یا  و  ورزشکار 
یا قوانین محدود کننده رفت و آمد زنان برای سفر به خارج 
کشور. به این ترتیب ترکیب حجاب و زنان و ورزش در ایران 
شکل  ایرانی   دختر  و  زن  هر  تجربه  ظرف  در  و  منظر  هر  از 
متفاوتی دارد. از هر طرف که بر آن نور افتد شانه های خمیده 

ای از زیربار سانسور و اجبار بیرون می زند.

عکس از انتخاب
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بخشی  جهان،  سطح  در  سود  پر  صنعتی  به  امروزه  گردشگری 
جدایی ناپذیر از اقتصاد جهانی تبدیل شده است. برخالف گذشته، 
و  تاریخی  های  مکان  از  بازدید  به  محدود  گردشگری  صنعت 
شهرهای زیبا و با آیین ها و سنت های مختلف و یا مکان هایی 
نیست،  زیبا  سواحل  با  همراه  آفتابی  تعطیالت  گذراندن  برای 
انواع  با  امروزه  و  رفته  فراتر  بسیار  صنعت  این  مرزهای  بلکه 
مختلفی از گردشگری از جمله گردشگری ورزشی، گردشگری 
رو  روبه   ... و  مذهبی  گردشگری  کاری،  گردشگری  درمانی، 

هستیم.
موضوع این نوشتار به صورت مشخص به گردشگری ورزشی و 
پتانسیل های نهفته در این سبک از گردشگری در کشوری چون 

ایران تمرکز دارد.
صنعت رو به رشد گردشگری، نه تنها می تواند محرکی مناسب 
برای به جریان انداختن چرخ های اقتصاد برای یک کشور باشد، 
و محروم  افتاده  دور  مناطق  در  زایی  اشتغال  به  تواند  بلکه می 

به مفهوم گردشگری ورزشی  باید  از هر چیز  اما قبل  بیانجامد. 
پرداخت.

یا  و  کشوری  درون  سفرهایی  به  اصطالحا  ورزشی  گردشگری 
برون مرزی که جهت تماشای یک مسابقه  ورزشی، شرکت در 
چنین مسابقاتی و انجام برخی ورزش ها که صرفا در یک منطقه 
خاص و یا با یک امکانات خاص و ویژه ارائه می شود، انجام می 

گیرد، اطالق می شود.
های  زیرمجموعه  از  یکی  ورزشی  گردشگری  تعریف،  این  یا 
به روز در حال  آید که روز  به حساب می  صنعت گردشگری 
گسترش و پیشرفت است و بر تعداد طرفداران آن نیز افزوده می 
شود. بر همین اساس گردشگری ورزشی به پنج دسته تقسیم می 

شود:
• گردشگری رویدادهای ورزشی

• گردشگری ورزشی فعال
• گردشگری ورزشی نوستالژیک و مشاهیر

• گردشگری ورزشی-درمانی
هر کدام از دسته های مورد اشاره، نیازمند امکانات و زیرساخت 
های الزم برای جذب مخاطبان و طرفداران خاص خودش است. 
گردشگری ورزشی به دلیل این که در زمره گردشگری صنعتی 
دسته بندی می شود، از این رو در هر مکانی و به نسبت هرنوع 
شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، امکان فراهم آوردن شرایط 

گردشگری ورزشی در ایران و معضالت آن ■
اجتماعی

فرزاد صیفی کاران
نویسنده و روزنامه نگار
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آن میسر است. امروزه به خصوص در جوامع غربی، افراد بیشتر 
از گذشته به تفریحات و سرگرمی اهمیت می دهند. همین مسئله 
به  و  ورزشی  تفریحات  انجام  برای  تمایل  که  شود  می  موجب 
دنبال آن گردشگری ورزشی افزایش پیدا کند. یکی از مشخصه 
های این تغییر فکر این است که امروزه کلینیک های تناسب 
اندام با اهداف تجاری روز به روز در حال گسترش هستند. این 
کلینیک ها بیشتر بر جنبه های فردی و شاید لذت گرایی ورزش 

تاکید دارند.
در عین حال که شرکت در مسابقات ورزشی و پیروزی در آن 
ها برای گروه زیادی از افراد و دوستداران ورزش دارای اهمیت 
های  فعالیت  تا  دارند  تمایل  بیشتر  نیز  زیادی  عده  اما  است 

ورزشی را برای تفریح و سرگرمی انجام دهند.
بر  آن  تأثیرات  و  ورزشی  گردشگری  زمینه  در  که  تحقیقاتی 
از  نشان  گرفته،  صورت  میزبان  کشورهای  اقتصادی  مسائل 
رونق اقتصادی چشم گیر و جذب توریست دارد. سیاستمداران، 
بر  محلی،  اقتصاد  احیای  برای  ها  اقتصاددان  و  ریزان  برنامه 
که  چرا  دارند،  ای  ویژه  تاکید  ورزشی  گردشگری  گسترش 
عناصر مورد نیاز برای گردشگری سنتی، در گردشگری ورزشی 
مورد نیاز نیست. این بخش از گردشگری از آن جایی که شامل 
دو بخش پرطرفدار و پرسود است، بدون شک به بهبود شرایط 
و  آمار  کرد.  خواهد  توجهی  قابل  کمک  جامعه  یک  اقتصادی 

ارقام زیادی درباره تاثیر رویدادهای 
مناطق  اقتصاد  بر  ورزشی  بزرگ 
و  شده  منتشر  تاکنون  گوناگون 
ثابت  را  مسئله  این  ها  آن  بررسی 
از  بخش  این  رشد  که  کند  می 
صنعت گردشگری تحول اقتصادی 
به  رویدادها  این  میزبان  برای  را 

همراه داشته است.
رویدادهای  برگزاری  اگرچه 
زیادی  اقتصادی  منافع  ورزشی، 
اما  دارد،  دنبال  به  ها  میزبان  برای 

برنامه ریزهای این رویدادها باید تأثیرات جنبی آن را نیز در نظر 
بگیرند. این تأثیرات ممکن است مثبت و حتی منفی باشند. این 
المللی بسیار  تأثیرات مثبت و منفی در رویدادهای ملی و بین 

قابل توجه تر هستند.
یکی از مسائلی که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد بحث 
هزینه های برگزاری رویداد و فراهم کردن امکانات و تجهیزات 
الزم برای ورزش های مختلف است. عالوه بر این ها، برگزاری 
دنیا  سراسر  از  زیاد  گردشگران  جذب  و  بزرگ  رویداد  یک 
تأثیرات فرهنگی و زیست محیطی بی شماری بر کشور و منطقه 

میزبان و زندگی اهالی آن دارد.
تبدیل امکانات ورزشی از امکانات محلی به امکانات ملی و بین 
المللی ممکن است تأثیر منفی در محیط زیست داشته باشد. البته 
در کنار این، نباید جنبه اشتغال زایی و کسب درآمد برای اهالی 

آن منطقه خاص را فراموش کرد.
اما آیا در ایران گردشگری ورزشی تا چه اندازه مورد توجه قرار 
گرفته است؟ آیا فدارسیون های ورزشی ایران که فقدان مدیران 
کارآمد و سرمایه گذاری الزم در بخش های مختلف آن رنج می 
برند، توانسته اند گامی در سوی استفاده از پتانسیل گردشگری 

ورزشی بردارند؟
ایران نه تنها از تنوع فرهنگی، زبانی و جغرافیا بهره مند است، 
بلکه از ورزش های باستانی، محلی و متفاوتی که خاص همین 
جغرافیا است، برخوردار است. اما متأسفانه گردشگری به طور 
عام و گردشگری ورزشی به طور خاص در ایران با موانع زیادی 
برموانع  عالوه  ورزشی  توریسم  توسعه  است.  گریبان  به  دست 
موانع  گردشگری  توسعه  های  بخش  دیگر  مانند  موجود، 
مخصوص به خود نیز دارد که از جمله مهم ترین مشکالت این 
ورزشی  گردشگری  برای  استراتژیک  برنامه  نداشتن  حوزه، 

کشور با توجه به قابلیت های موجود است.
یکی دیگر از مشکالت توسعه توریسم ورزشی، عدم توانایی در 
جام  المپیک،  نظیر  ورزشی  بزرگ  های  تورنمنت  برگزاری 

جهانی و بازی های آسیایی در ایران است .
و  فرهنگی  میراث  سازمان  گیری  شکل  با   ۱۳8۳ سال  در 
شکل  سازمان  این  در  نیز  ورزشی  توریسم  کمیته  گردشگری، 
گرفت. سال ۱۳84 میان سازمان میراث فرهنگی و و کمیته ملی 
المپیک، تفاهم نامه توریسم ورزشی 
آوردن  فراهم  رسید.  امضا  به 
تمهیدات الزم در خصوص ورود و 
گردشگران  و  ورزشکاران  خروج 
اطالعات  بانک  ایجاد  ورزشی، 
تقویم  تهیه  و  ورزشی  گردشگری 
برای  ورزشی  رویدادهای  حاوی 
و  ورزشی  های  هیات  راهنمایی 
هواداران، تاسیس مراکز آموزشی و 
امور  گسترش  برای  پژوهشی 
در  تحقیقاتی  و  آموزشی  فرهنگی 
معرفی  برای  ای  موزه  تاسیس  نیز  و  ورزشی  توریسم  زمینه 
و  فرهنگ  شناساندن  و  ورزشی  ماندگار  های  چهره  و  اساطیر 
آداب و رسوم و سنت های ورزشی ایران به گردشگران از جمله 
مفاد این تفاهم نامه بود. اما بر خالف آن چه که انتظار می رفت، 
فاز اجرایی این تفاهم نامه و اهمیتی که این بخش از گردشگری 
می توانست به صنعت توریسم و ورزش ایران ایفا کند، کامال به 

فراموش سپرده شد.
در آخر باید اشاره کرد هنگامی که ایران با موج فرار/مهاجرت 
وضعیت  ها  کفایتی  بی  دلیل  به  و  است  رو  روبه  ورزشکاران 
فدراسیون های روزشی روز به روز رو به وخامت می رود، نباید 
چندان امیدوار بود که وضعیت گردشگری ورزشی چندان آش 
دهن سوزی از آب در بیاید و توانایی جذب مخاطب، آن هم در 

سطحی بین المللی داشته باشد.
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ورزش برای مردمان عادی بیشتر همان سرگرمی هیجان انگیز و 
جذاب و یک جور تفریح سالم و بی خطر است که به طور روزانه 
جمعیتی  کند.  می  همراه  خود  با  را  ها  آن  از  زیادی  جمعیت 
متشکل از طبقات مختلف، شغل های متفاوت، سطح دانش و 
دیدگاه های متنوع، که با اشتیاق و شور فراوان به سمت استادیوم 
های ورزشی یا مقابل مانیتور پخش زنده تلویزیونی سرازیر می 
شوند تا یک رویداد ورزشی خاص را )اغلب( به صورت دسته 
جمعی تماشا کنند. این جمعیت ها هر کدام خود را دل بسته و 
متعلق به گروه و دسته ای متمایز می دانند که سرسختانه با سایر 
کنند؛  می  دنبال  را  واحد  و  مشترک  هدف  یک  گروه  اعضای 
یعنی برتری و پیروزی گروه خودی بر رقبا و دسته های دیگر. 
اما در سطح ملی و فراملی ماجراهای ورزشی فراتر از دسته بندی 
های خرد، کوچک و محلی است. در این سطوح، طرفداران یک 
تیم، نه فقط هواداران داخلی با شکل و رنگ لباس متفاوت، بلکه 
ملی  و  اتحاد  روحیه  تقویت  با  که  هستند  کشور  یک  مردمان 
پیروزی  است،  جغرافیایی  مرزهای  بر  منطبق  که  خود  گرای 
هویت ملی خود را تحت لوای پرچم کشور خویش جستجو می 
کنند. این آرزوها بر روی نقشه جهان نمایانتر هستند و بیشتر 
و  کوچکتر  کشورهای  برای  خصوصا  دهند.  می  نشان  را  خود 
ضعیفتر بر پهنه جهانی که ارزش ها و منابع به طور کامال نابرابری 
توزیع شده اند. برای این کشورها غرور ملی ناشی از هر پیروزی 
همچون درمان و مخدری است که آن ها را از نو احیا می کند و 
دردهای تاریخی شان را التیام می بخشد. بنابراین ورزش همان 
پدیده ای است که از میان جمعیت های مختلف مردم سر بر می 
آورد و به گمان برخی از متفکرین، نیروی آن در میان توده ها به 

اندازه حضور دین قدرتمند و بانفوذ است. به همین خاطر است 
که شخصی همچون مادلین مری اهر، متفکر بی خدای آمریکایی 
در واکنش به این جمله ی مارکس که گفته بود »دین افیون توده 
ها است«، پاسخی به طنز و طعنه داد و چنین گفت: »مارکس 
بال  بیس  این  بلکه  نیست؛  ها  توده  افیون  دین  اشتباه می کرد. 
است که افیون توده ها است«. اما اگر به راستی ورزش افیون 
دنیا،  تمام  در  چرا  دارد،  تعلق  مردم  عامه  به  و  است  ها  توده 
این عرصه هجوم  به  قدرت  بزرگ حوزه  بازیگران  و  سیاسیون 
برده و چه بسا آن را در سطوح مختلفی قبضه کرده و به سیطره 

خویش در می آورند. 
بسیاری نفس ورزش را به کلی از دنیای سیاست جدا می دانند 
و بر این باورند که این دو حوزه نباید در هیچ نقطه ای به یکدیگر 
برسند و احیانا یکدیگر را در مشت خود بگیرند. البته این پندار 
وجود دارد که در واقع سیاست به دلیل قدرت طلبی بیش از حد 
خویش، همواره در تالش است تا ورزش را در کنترل خویش 
درآورد. عالوه بر این، موافقان جدایی سیاست و ورزش معتقدند 
که برای حفظ سالمت ورزش و روحیه انسانی حاکم بر آن، باید 
راه ورزش را از سیاست و اهداف قدرت طلبانه و سلطه گرایانه 
پدیده ورزش در طول  است که  این  واقعیت  اما  آن جدا کرد. 
حاکمان  و  قدرتمندان  عالقه  و  توجه  معرض  در  همیشه  تاریخ 
وقت بوده و در آیین مملکت داری و مردم داری همواره به آن 
رجوع شده است. به طوری که افالطون در رساله جمهوری خود 
بر ورزش و تعلیم و تربیت جسمانی افراد جامعه تاکید کرده بود 
و در کنار ضرورت بهره گیری از آموزش و هنرها برای تربیت 
از  را  ورزش  وسیله  به  جسم  تربیت  و  سالمت  به  توجه  روح، 
و  تعلیم  زیرا  دانست.  می  خود  فاضله  مدینه  تحقق  ملزومات 
و  شجاعت  دلیری،  روحیه  جامعه،  یک  افراد  جسمانی  تربیت 
و  سربازان  ها  آن  از  و  کند  می  تقویت  را  ها  آن  جنگاوری 
محافظان قدرتمندی می سازد که می توانند دالورانه با دشمنان 
و  سیاست  بین  ارتباط  وجود  بر  عالوه  کنند.  مقابله  خود  میهن 
ورزش در یونان باستان و دیگر دوره های تاریخی، آن چه که ما 
از پیوستگی این دو می شناسیم به اواخر قرن هجدهم و اوایل 
قرن نوزدهم میالدی باز می گردد. در این دوران بود که اندیشه 
های ناسیونالیستی و ملی گرایانه به طور چشم گیری در جوامع 

وقتی که ورزش سکوی پرتاب سیاسیون می شود ■
اجتماعی

آبان پرتویی
فعال دانشجویی

سردار رویانیان، مدیرعامل سابق پرسپولیس تهران
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در  ورزش  هژمونی  کاربرد  به  ها  دولت  و  یافت  رشد  مختلف 
جهت اتحاد و تقویت انسجام ملی آگاه تر شدند. پس از این که 
جهان جنبش  کنار  و  در گوشه  یافت،  پایان  دوم  جهانی  جنگ 
خواهی  استقالل  فرایند  پیگیری  منظور  به  ناسیونالیستی  های 
جانی دیگر گرفتند. رهبران این جنبش ها دریافتند برای شکل 
گیری و معنا دادن به دولت-ملت  های خود باید به مفاهیم ملی 
در جامعه مدنی پر و بال ببخشند. بنابراین چه حیطه ای از جامعه 
از ورزش  مفیدتر  تر، همه گیرتر و  توانست گسترده  مدنی می 
باشد. در حال حاضر با وجود آرزوهایی مبنی بر استقالل ورزش 
از پشت  پرده های سیاست و نفوذ سیاستمداران به حریم آن، ما 
و  دور  بسیار  آرزویی  چنین  که  دانیم  می  آشکاری  طور  به 
بلندپروازانه است و این پندار که ورزش از سیاست اساسا جدا 

است عمال افسانه ای بیش نیست. 
و  ها  ریزی  برنامه  به  ورزش  که  است  روشن  همه  بر  امروزه 
و  سیاستمداران  نفوذ  همچنین  و  دولت  کالن  های  سیاست 
حاکمان در بسیاری از جنبه های خود نیازمند است. در مقابل 
نیز، بسیاری از سیاستمداران برای پیشبرد اهداف خود از ورزش 
تاثیرات  این  اما  کنند.  می  ابزاری  استفاده  ورزشی  قهرمانان  و 
متقابل عالوه بر وجوه مثبت خود، در بسیاری از موارد جلوه ای 
مخرب و منفی به خود گرفته است. خصوصا در برخی از جوامع 
با ساختار بوروکراتیک بیمارگونه و سیاست زده همچون جامعه 
اهداف  راستای  در  ورزش  از  سیاستمداران  استفاده  ایران، 
خودشان، بیش از آن که به پیشرفت ورزش کشور کمک کند، 

مانعی بزرگ در مقابل رشد آن بوده است. 
واضح است که ورزش به ویژه در سطح قهرمانی آن به شدت به 
اگر  حتی  دارد.  وابستگی  دولتی  مالی  منابع  و  گذاری  سرمایه 
کار  همچنان  کند،  ورود  حوزه  این  به  بتواند  خصوصی  بخش 
دولت برای برنامه ریزی ها و ایجاد فرصت های بین المللی غیر 
قابل انکار است. دولت ها در مقابل ایجاد فرصت ها و امکانات 
برای رشد ورزش یک کشور، از ورزش در دو عرصه داخلی و 
خارجی بهره می برند. در عرصه داخلی ورزش در شکل گیری 
جامعه مدنی و قبول ارزش های حاکم بر آن توسط مردم، آن هم 
به دولت ها کمک می کند. در  به طور داوطلبانه و خودجوش 
واقع ورزش فرصتی برای همبستگی مردم جامعه و استقرار یک 
دولت مقتدر ملی است. به عالوه دولت ها به وسیله فضایی که 
ملت  برای  ها،  تفاوت  کردن  کمرنگ  با  دهد  می  ارائه  ورزش 
سازی و یکپارچه سازی اقوام مختلف خود استفاده می کنند. از 
خشونت  تخلیه  و  سالم  روحیه  ایجاد  با  ورزش  دیگر  طرف 
احتمالی اعضای یک جامعه، هزینه های کنترل جامعه خصوصا 
بزهکاری نوجوانان را کاهش می دهد. این کنترل اجتماعی در 
ابعاد مختلف خود با توجه به ایدئولوژی حاکم بر جامعه صورت 
می گیرد. به این صورت که دولت ها، سیاست ها و جهان بینی 
خود را به توده های مردم از طریق نمادها، رسانه ها و ورزشکاران 
تزریق می کنند و از این راه برای ادامه حیات خود، مشروعیت 

و همراهی الزم را به دست می آورند. 
ترویج  جهت  در  ورزش  کارکرد  نیز  المللی  بین  عرصه  در 
بسیار  بر یک کشور  نمادین طبقه حاکم  ایدئولوژی و سیاست 
حائز اهمیت است. ساز و کار دست یابی به این هدف با نمایاندن 
قدرت و توانایی یک کشور، نمایش امکانات ورزشی و قهرمانان 
در  حاکم،  طبقه ی  های  ارزش  به  ها  آن  بندی  پای  و  ورزشی 
عرصه جهانی به وجود می آید. نمایشی که باعث می شود وجود 
یک کشور و موفقیت ایدئولوژی حاکم بر آن از طرف کشورهای 
دیگر به رسمیت شناخته شود. از طرف دیگر عرصه ورزش در 
با  کشور  یک  روابط  بهبود  برای  را  فرصتی  الملل  بین  سطح 
کشورهای همسایه به وجود می آورد. مواجهه سران یک کشور 

در زمان وقوع یک رویداد ورزشی خاص، این امکان را فراهم 
می آورد که آن ها ضمن ایراد خوش و بش های دوستانه، بخشی 
به  تری  تر و صلح طلبانه  نرم  زبان  با  را  از سیاست های خود 
الملل  بین  عرصه  در  کشور  یک  حضور  کنند.  منتقل  دیگران 
ورزشی، به ویژه برای کشورهایی که در سطح جهانی بی اعتبار 
اند این فرصت را به وجود می آورد تا چهره ی مخدوش  شده 
بین  ورزش  امتیاز  بزرگترین  حقیقت  در  کنند.  ترمیم  را  خود 
المللی، همراه کردن افکار عمومی جهان با سیاست های خویش 

است. 
و  ها  دولت  مهمی هستند که  اهداف  گفته شد  آن چه که  تمام 
سیاستمداران را به سمت ورزش می کشانند. در این میان ترویج 
ایدئولوژی حاکم بر یک کشور و  ساخت هژمونی ملی بیشتر از 
همه دالیل و مولفه ها اهمیت دارد. این ایدئولوژی ها هستند که 
تعیین می کنند ورزش یک کشور چه سمت و سویی را باید طی 
کند و تا چه اندازه در بهبود چهره یک کشور تاثیرگذار باشد. 
می  گاهی  شود  می  ارائه  حاکم  سیاست  از  که  تعریفی  که  چرا 
تواند در جهت عکس عمل کند. مثال دیده شده است که گاهی به 
جای این که ورزش فرصتی برای نزدیکی و صلح دولت ها باشد، 
رویکرد  است.  کرده  فراهم  بیشتر  تنش  بروز  برای  را  فضایی 
عدم  یا  ایرانی،  ورزشکاران  برای  ویزا  دادن  عدم  در  آمریکا 
مواجهه ورزشکاران ایرانی در مقابل ورزشکاران اسرائیلی نمونه 

این تنش ها است. 
حضور سیاستمداران به عرصه ورزش نیز اتفاق جدیدی نبوده و 
منحصر به کشور ما نیست. در همه کشورها بخشی از مدیران 
ورزشی یک کشور دارای سابقه سیاسی هستند. اما نکته مهم این 
است که پیامدهای این حضور برای کشورهای مختلف متفاوت 
بوده و این حضور در بسیاری از موارد به جای این که به ورزش 

ملی کمک کند در راستای اهداف شخصی ادامه یافته است. 
می  صورت  مختلفی  دالیل  به  ورزش  در  سیاستمداران  حضور 
گیرد. از مهمترین این دالیل ترویج ایدئولوژی سیاسی و حمایت 
و  خواه  تمامیت  های  دولت  در  مورد  این  است.  حکومت  از 
ورزش  که  جایی  آن  از  است.  حیاتی  بسیار  غیردموکراتیک، 
مانند سایر حوزه ها همچون فرهنگ، دین، اقتصاد، جامعه و ... 
دارای  اگر  خصوصا  طبقه  این  است،  حاکم  طبقه  نفوذ  تحت 
مدیران  طریق  از  دارد  سعی  باشد  دموکراتیک  غیر  ایدئولوژی 

سیاسی، تولید مشروعیت کند. 
از دیگر دالیل نفوذ سیاسیون به عرصه ورزش به دست آوردن 
شهرت و محبوبیت در بین مردم و همچنین استفاده از قهرمانان 
سعی  سیاستمداران  از  بسیاری  است.  خویش  تایید  برای  ملی 
دارند با ورود به فضای ورزش هم برای تبین جایگاه و موقعیت 
از موفقیت  تبلیغات کنند و هم بسیاری  سیاسی خود در آینده 

های ورزشی را به نام خود بزنند. 
به  سیاسیون  شود  می  باعث  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  دالیل 
ورزش بیشتر متمایل شوند؛ دالیلی چون پیشبرد ورزش، کسب 
پست های باالتر، منافع مالی، جهت دهی افکار عمومی و ... این 
موضوع زمانی برای ورزش یک مملکت مساله ساز می شود که 
سیاسیون از ورزش هیچ دانشی نداشته باشند و اهداف شخصی 
خود را در زیر نقاب اهداف بزرگی چون پیشرفت ورزش کشور 
پنهان کنند. نتیجه این وضعیت ورود افراد بی دانش و بی اطالع 
از ورزش و دغدغه های ورزشکاران است که به علت سیاسی 
بودن تنها وجه تبلیغاتی آن را می فهمند. اگر شما عوامل دیگری 
وظایف،  در  ابهام  تام،  دولتی  و  بوروکراتیک  ساختار  همچون 
دغدغه  بی  سیاسیون  به حضور  را  پراکندگی وظایف  و  تداخل 
ورزش اضافه کنید، خواهید توانست آینده ورزش یک کشور را 

بهتر پیش بینی کنید.
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زمینه  در  که  است  زنان  حوزه  در  فعالین  از  مظفریان  رایحه 
برداشتن کلیشه های راجع به مردانه بودن ورزش های باستانی 
فعالیت های جدی و موثری انجام داده است. وی برای حصول 
این ورزش  به  مند  بودن حضور زنان عالقه  بالمانع  از  اطمینان 
ملی در زورخانه ها،  از مراجع نیز تایید گرفته و در این خصوص 
مقاالتی به نگارش در آورده است. وی در مقاله »رزم گردآفرینان 
با سهرابیان« به شرح زمینه های دینی و ملی ورزش باستانی و 

نقطه نظرات صاحبنظران می پردازد.
و  ورزش  این  در  زنان  حضور  فعلی  وضعیت  خصوص  در 

فعالیتهای انجام شده با وی گفتگو کردیم که در ادامه می آید:
 

در ● زنان  حضور  از  ممانعت  علیه  که  هاست  سال  شما 
زورخانه ها و فعالیت آن ها در حوزه ورزش باستانی فعالیت 
دارید. در این خصوص بیشتر برای مخاطبانمان بگویید و این 

که از چه طریقی توجه شما به این ورزش جلب شد؟
باید بگویم احقاق حقوق زنان و و رفع  به این سوال  در پاسخ 
ای  دغدغه  مثابه  به  آنان،  روی  پیش  های  ممانعت  و  موانع 
اجتماعی سالهاست که زمینه فعالیت های بسیاری برای من بوده 
است. به طور کلی تالش من در طول این سال ها بر آن بوده که 
وجود  زنان  برای  ممانعتی  هرگونه  در پس  که  را  هایی  چرایی 
برای هر  نظر من  از  برسم.  پاسخ آن  به  و  را عیان کرده  داشته 
منعی باید توجیهی منطقی وجود داشته باشد و با توجه به اینکه ما 
در کشوری اسالمی زندگی میکنیم این ممانعت ها غالبا ممانعت 
هایی شرعی و یا قانونی است. به طور خاص من علیه ممانعت و 
یا به عبارت بهتری، برای حضور زنان در زورخانه ها فعالیت می 
کنم. حضور زنان در زورخانه ها و اینکه اصال این حضور ممکن 
هست، جز موارد نادری بود که کمتر به ذهن کسی می رسید. 
شروع فعالیت من در این زمینه هم از سال ۹0 آغاز شد. طی 
و  ای  زورخانه  های  ورزش  هیات  رییس  با   که  ای  مصاحبه 
زنانی  که  بود  کرده  اعالم  داشتم،  فارس  استان  باستانی  کشتی 

داوطلب حضور در این رشته هستند و توضیح داده بود که پیش 
از من زنانی به ایشان مراجعه کرده و درخواست کرده بودند که 
بتوانند تمرین کنند و یاد بگیرند. این زنان، ورزش های سنگین 
انجام می دادند و حتی به صورت نمایشی کباده کشیده و میل 
برداشته بودند. آن جا بود که فکر کردم چرا این موضوع را نباید 
پیگیرانه تر دنبال کرد. از طرفی ورزش باستانی» زورخانه ای و 
یا کشتی باستانی«، ورزشی است که ریشه در ایران دارد. ورزش 
به  ها  بعد  بودند،  »ملی«  کشوری  در  زمانی  که  بسیاری  های 
ورزشی بین المللی تبدیل شدند. حیف است که ورزش باستانی 
این  اینکه  کما  نشود  ارائه  المللی  بین  ورزشی  صورت  به  ما 
ورزش در حال حاضر در کشورهای دیگری به جز ایران نیز در 
شروع  برای  سرنخی  جریانات  این  بنابراین  است.  انجام  حال 
جالب  موارد  به  ها  سال  این  طی  و  بود  زمینه  این  در  فعالیتم 
ها  آن  توضیح  به  متعدد  مقاالت  در  که  برخوردم  هم  توجهی 

پرداختم.
شما و دیگر فعاالن زن در این حوزه، تاکنون چه قدم هایی ●

در خصوص برداشته شدن این ممانعت ها برداشته اند؟
مسئله این است که طرح چرایی ها، به عنوان قدم اول در رفع 
ممانعت ها، در واقع سوق دهنده ما به سمت راهکارهاست. اینکه 
در وهله نخست این پرسش در ذهن ما مطرح می شود که حضور 
زنان بر چه اساسی منع شده و یا بر چه اساسی الزم است، خود 
راهگشایی برای پیدا کردن علت ها و راهکار هاست که در پی 
آن قدم به قدم می توان مسئله را ریشه یابی و فضای گفتمان آن 
را باز کرد. در واقع پس از طرح این پرسش، ما سعی کردیم این 
چه  نیازمند  ها  زورخانه  در  زنان  حضور  که  کنیم  پیدا  را  نکته 
موارد و پیش فرض هایی است. بسیاری از پیشکسوتان ما در 
اما پیشینه ورزش  این ورزش و حتی کسانی که جوان هستند 
زورخانه ای در خانواده آن ها وجود دارد، ، مخالف حضور زنان 
و  قدمت  ورزش  این  ها،  آن  گفته  به  هستند.  ورزش  این  در  
حرمتی دارد و گود زورخانه مقدس است و از الفاظی استفاده می 

ورزش باستانی که طی سالیان  ■
تقدیس شده نیاز به تقدس زدایی 
دارد؛ در گفتگو با رایحه مظفریان

گفتگو

گفتگو از سیمین روزگرد
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کنند که برای کسانی که مشتاقند در این زمینه ورزشی حضور پیدا 
کنند، موضوعیتی ندارد. در واقع این ورزش باستانی که طی سالیان 
سال تقدیس شده نیاز به تقدس زدایی دارد که همه بتوانند در آن 
فعالیت کنند . مادامی که ورزش باستانی زورخانه ای یک ورزش 

ملی است، نمی توان نیمی از جامعه را از آن حذف کرد.
در این سال ها تالش من بر این بوده که به پیشینه های تاریخی این 
در  زنان  حضور  مذهبی  موانع  و  ها  زمینه  و  کنم  رجوع  ورزش 
به  فتوای مراجع  به  با مراجعه  نهایتا  و  زورخانه ها را جست و جو 
حکمی واحد در آن برسم. بنابر گفته مراجع، حضور زنان به عنوان 
بگیرید در  ورزشکار در ورزش زورخانه ای بالمانع است. در نظر 
گود  در  نشدند، حق حضور  بالغ  که  زمانی  تا  ها  بچه  پسر  گذشته 
زورخانه را نداشتند که حال این ممنوعیت وجود ندارد و یا در سال 
های اخیر در ایران، زنان به عنوان تماشاگر اجازه حضور در زورخانه 
را پیدا کرده اند. البته این را هم بگویم که در حال حاضر مردان در 
می  را  تنه شان  باال  و  کنند  نمی  برهنه ورزش  به صورت  زورخانه 
پوشانند. این ها نمونه هایی از ممانعت هایی است که در سال های 
ها  سال  این  طول  در  ورزش  این  عبارتی  به  و  شده  برداشته  اخیر 

انعطاف هایی داشته است.
به نظر شما کلیشه ها و تابوهای جنسیتی در ایران تا چه حد بر ●

ورزش حرفه ای زنان تاثیرگذار بوده است؟
پیشتر زنانی بودند که به عنوان رییس هیات ورزش های زورخانه 
ای و کشتی باستانی، کاندیدا یا داور شدند اما فشار پیشکسوتان و 
عقب  به  مجبور  را  فدراسیون  اندیشان،  کهنه  مقاومت  بگویم  بهتر 
رییس  های  تالش  شد.  گرفته  زنان  از  ها  حکم  این  و  کرد  نشینی 
فدراسیون ورزش های زورخانه ای و باستانی هم در زمینه حضور و 
فعالیت زنان و اقناع پیشکسوتان این رشته، با توجه فضای به شدت 
است.  مانده  نتیجه  بی  کنون  تا  ها  آن  نگاه  بر  حاکم  مردساالرانه 
پیشکسوتان ما نیز همچنان بر این باورند که گود زورخانه مقدس 
است و زن حق ندارد پایش را در آن بگذارد. اگر روال کنونی ادامه 
تشکیل  صورت  در  شویم،  کار  به  دست  دیر  اصطالح  به  و  یابد 
فدراسیون بین المللی برای این ورزش، با توجه به لزوم وجود کمیته 
داشته  حضور  المللی  بین  های  وزرش  در  تواند  نمی  ایران  بانوان، 
فعالیت  و  آموزش  برای  را  فدراسیون  تالشیم  در  ما  بنابراین  باشد. 
زنان در این رشته برای آینده ای که قرار است این ورزش به صورت 

بین المللی ارائه شود، قانع کنیم.
آیا در تاریخ نمونه هایی از زنان بوده اند که فعالیتی در این ●

زمینه داشته اند؟
 این ورزش، به اصطالح ورزشی ذکری است، به این معنا که کسانی 
که در این ورزش حضور پیدا می کنند، دائم ذکر دینی می گویند. 
بخشی از این ورزش، به پهلوانی های امام علی رجوع می کند و یا 
بخشی به یاد و خاطره ائمه می پردازد. ورزش زورخانه ای، ورزشی 
موسیقیایی است که به ندرت به این صورت در جهان دیده می شود. 
افراد  به  شده،  ترکیب  موسیقی  با  قدیم  های  زمان  از  ورزش  این 
آموزش داده شده و برای آن در رشته های مختلفی چون چرخ، شنا 
و میل زدن قهرمانی در نظر گرفته شده است. حتی مدل های مختلف 

میل زدن که ریشه در ایران دارد تا هند گسترش پیدا کرده است.
این ورزش، ورزشی است که ریشه در حماسه و ادبیات دارد و از 
ابزارها و ادوات جنگی  الگو گرفته است. در واقع هریک از ابزارهای 
مورد استفاده در این ورزش، نمادی هستند از ابزار هایی جنگی که 
در حماسه نامه ها از آن ها نام برده شده است. برای مثال میل نماد 
گرز، تخت شنا نماد شمشیر و یا سنگ نماد سپر است. مادامی که می 
الگو قرار داده می  این ورزش  نامه ها در  بینیم شاهنامه و حماسی 
شوند، ما نیز به تبع، به زنان و به طور خاص زنان جنگاور در حماسی 
نامه ها رجوع می کنیم. ما این ها را در سه دسته مکر، پهلوانی و 
عیاری قرار می دهیم و برای هر یک از آن ها هم نمونه هایی از زنان 

نام  و  است  مکر  حرف  که  مادامی  داریم.  ها  نامه  حماسه  در  را 
همسر  نام  و  است  عیاری  از  سخن  شنویم،  می  را  بانوگردآفرین 
نام  و  بریم  می  پهلوانی  از  اسمی  یا  آید  می  میان  به  عیار  سمک 
بانوگشسب را می بینیم، این ها به عنوان نمونه هایی مهم نشان می 
دهند که زنان جنگاور در حماسی نامه ها هر چند با تعداد کم حضور 
داشته اند. هر چند که ما حضور زنان در حماسی نامه ها و مخصوصا 
نمونه های جنگاوری  بر شمردن  اما  بینیم،  پررنگ می  را  شاهنامه 
اقناع مخالفان کمک می  در  ما  به  تاریخی  به عنوان پشتوانه  زنان 

کند.
نقش ● چیست؟  وجود  ورزش  این  در  زنان  حضور  موانع 

محدودیت های دینی و حجاب را در این خصوص چقدر پررنگ 
می دانید؟

شرعی،  مسائل  رعایت  صورت  در  که  گرفتیم  فتوا  مراجع  از  ما 
حضور زنان به عنوان ورزشکار در این رشته بالمانع  بوده و به زنان 
اجازه حضور و فعالیت داده شده است. به زعم من همه این ها بسیار 
حائز اهمیت اند. به هرحال اکنون زنان در ایران با حجاب ورزش 
می کنند و مسائل شرعی به لحاظ حجاب و پوشش در مورد این 

رشته هم قابل حل است.
ورزش ● این  با  تاریخی  طور  به  زنان  ارتباط  و  انس  میزان   

چگونه است؟ در حال حاضر آیا زنان زیادی خواهان ورود به 
این حوزه هستند یا تعدادشان را انگشت شمار می دانید؟

خیلی از زنان در این رشته داوطلب هستند. این را هم اضافه کنم که 
از گذشته تا کنون پیشکسوت هایی بوده اند که  تا پیش از بلوغ 
دخترانشان و ایجاد مشکل شرعی به لحاظ حضور دختران در محیط 
مردانه، فرزندانشان را با خودشان به زورخانه ها می برده اند و خیلی 
یا حتی مادرانی که  بلدند  اکنون حرکات اصلی را  این دختران  از 
سال ها ورزش فرزندانشان در زورخانه ها را به تماشا نشسته اند. در 
بازی های مسابقات کشوری نمونه ای داشتیم که مادری اشتباه داور 
پسرش  نهایتا  و  کرد  چک  ویدئو  درخواست  و  داد  تشخیص  را 
توانست مقام اول را کسب کند. جالب است مادرهایی که پسرانشان 
در این رشته فعالیت می کنند تا این حد بر این ورزش مسلط اند اما 
متاسفانه علیرغم قابلیت های زیادی که دارند، استعداد آن ها نادیده 

گرفته می شود.
به عنوان سوال آخر، آیا به برداشته شدن این محدودیت ها و ●

بهتر شدن فضای ورزشی در آینده ای نزدیک امیدوار هستید؟
من احساس می کنم همین که باب گفتمان این ورزش گشوده و این 
چه  کنند،  پیدا  حضور  زنان  باید  چرا  که  است  شده  مطرح  سوال 
برای رفع ممانعت ها چه راهکارهای  دارد و  ممانعت هایی وجود 
هست، این ها خود قدمی رو به جلو است. چراکه اگر این ها مطرح 
نمی شد طبیعتا فرصتی هم به وجود نمی آمد که این موارد بررسی 
یا اصال به این موضوع پرداخته شود. به زعم من، ما در ابتدای راه 
هستیم و فضا نسبت به زنان در این ورزش مقاومت زیادی دارد. نه 
مقاومت دولتی و حکومتی بلکه مقاومت از سمت افرادی است که 
بر این  در این رشته فعالیت می کنند. بیشترین تکیه پیشکسوتان 
است که زنان در تمام این سوال ها در زورخانه ها حضور نداشتند. 
عده ای هم هستند که می گویند خنده دار است زنی را مثال پهلوان 
مریم و یا پهلوان پهلوان صغری صدا کنیم. در صورت که از دید من 
زمان این عجیب بودن به قول آن ها را هم از میان بر می دارد کما 
اینکه ما می گوییم پهلوان گشسب و این الفاظ را برای آن ها به کار 
که  کسی  عنوان  به  زینب  حضرت  از  که  است  چگونه  بریم.  می 
مسلک پهلوانی دارد و به عنوان پهلوان کربال نام برده می شود، اما 
برای خطاب قرار دادن سایر زنانی که به هرحال با همان پشتوانه 

فرهنگی بزرگ شدند، آیا واژه پهلوان مسخره است!؟
با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.●
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جنسیت و ورزش یکی از عرصه های پژوهشی علوم انسانی از 
جمله جامعه شناسی و روان شناسی است. زنانگی و ورزش هر 
در  که  هستند  فرهنگی  رفتارهایی  و  اجتماعی  ساختارهای  دو 
زنان  ورزش  عبارت  این  به  و  گیرند  می  شکل  اجتماعی  بستر 
معنای زنانگی، قدرت، ظرافت زنانه را نه تنها وسعت بخشیده 
های  نقش  و  واژه جنسیت  کند.  می  بازتعریف  و  تعریف  بلکه 
جنسیتی اولین بار در سال ۱۹55 در مطبوعات آمریکا به کار 
و  جنس  واژه  ذهنی  های  انگاره  و  زبان  در  اگرچه  شد.  برده 
جنسیت به طور روزمره با جابجایی به کار برده می شود اما در 
نظر  از  به جنسیت و ورزش مفهموم جنسیت  مطالعات مربوط 

تحلیلی، مرز شفاف و روشنی با جنس دارد و متمایز می شود.
همه نابرابری های بین زنان و دختران، مردان و پسران بیولوژیکی 
نیستند اما از نظر تاریخی تفاوت های بیولوژیکی بین زن و مرد 
توجیه محرومیت و یا محدودکردن ورود زنان به عرصه ورزش 
بوده و جبرگرایی بیولوژیکی بر این امر تاکید کرده که مردان از 
و  هستند  جو  رقابت  و  پرخاشگر  قوی،  ذاتا  بیولوژیکی  نظر 
از دهه  اند.  برتر در عرصه ورزش  بنابراین جنس مناسب تر و 
های  بررسی  و  تحلیل  تجربه،  از  مهمی  بخش  جنسیت   ۱۹70
جامعه شناسی ورزشی شده است. تحقیقات به وضوح نشان می 
دهد که ورزش مردان زمینه های اجتماعی تشویق کننده تری در 
های  ورزش  در  مردان  از  بیشتری  تعداد  و  دارند  زنان  مقابل 
سازمان یافته، تیمی، قهرمانی و حرفه ای تشویق به شرکت می 

شوند و مدیریت و مربی گری ورزش بیشتر در دست مردان که 
قرار  پدر/مرد ساالر مسلط هستند،  مناسبات  در  نیز  در جامعه 

دارد. 
و  مناسبات  و  ورزشی  محیط  بشری  جوامع  کلیه  در  واقع  در 
ورزش  نهاد  در  نمادین  صورت  به  جامعه  در  جنسیتی  روابط 
نهاد  در  جامعه  محیط  بندهای  و  زد  و  فساد  یابد.  می  انعکاس 
ورزش، شکل های خاص خود را پیدا کرده و تبعیض جنسیتی 
عمدتا  و  قومی  طبقانی،  تبعیضات  انعکاس  ورزش،  نهاد  در 

جنسیتی جامعه است. 
این امر که ورزش عرصه ای برای بازتولید این ایده واپسگرایانه 
استوار  رقابت  جنسی  تسلط  اساس  بر  مردانه  هویت  که  است 
است، امری است که در جوامعی که آپارتاید جنسی، جنسیتی 
وزنه سنگین تری دارد، پر رنگ تر است. ایده هایی که خواهان 
برتری  به  واقع  در  اند،  پدر/مردساالرانه  قدرت  مناسبات  حفظ 
واپسگرایانه  های  اندیشه  با  مردان  توسط  شده  ادراک  طبیعی 

مشروعیت بخشیده و آن را بازتولید می کند. 
در این ایده ها و مناسبات جنسیتی، خصوصیات زنانه با صفاتی 
چون انفعال، سازش و عدم میل به رقابت توصیف می شود. از 
این رو در اندیشه های واپسگرایانه ورزش یکی از عرصه های 
تعامل قدرت در مناسبات پدر/ مرد ساالرانه است.  با آغاز دهه 
۱۹70 با اعتالی جنبش برابری طلبانه زنان، آگاهی عمومی در 
زمینه لزوم افزایش فرصت های برابر برای دختران و زنان در 

ورزش آغاز شد.
از آن زمان به بعد اهمیت سالمت و تندرستی زنان و تاثیرات 

مدال های قهرمانی ابزار بهره برداری ایدئولوژیک در ورزش زنان ■
زنان

الهه امانی
کنشگرکمیسیون زنان سازمان ملل
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ورزش بر آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. فعالیت های بدنی 
به اعتماد به نفس و سالمتی زنان می افزاید و زمینه اعتالی آنان 
آورد.  می  فراهم  فیریکی  های  فعالیت  های  عرصه  در  را 
پیشرفت  که  باورند  این  بر  ورزش  و  زنان  عرصه  پژوهشگران 
زنان در ورزش با خود چالش های زیادی را در زمینه مقابله با 
کلیشه هلی جنسی=جنسیتی، مقاومت در برابر موانع مذاکره و 
شده  سبب  روند  این  دارد.  همراه  به  خود  مطالبات  در  پیگیری 
گفتمان غالب در زمینه زنان و جنسیت از سال های میانی قرن 
در  را  جنسی-جنسیتی  تبعیضات  که  مصوباتی  و  قوانین   20
مدنی  قانون  اصالح  مثال  عنوان  به  دهد.  تغییر  قوانین  عرصه 
۱۹72 در آمریکا و قانون تبعیض جنسیتی در ورزش در سال 
۱۹75 در انگلیس. یکی از ۳۳ متمم قانون اساسی نهمین متمم 
قانون اساسی آمریکاست که از آن دسته حقوقی است که صریحا 
در قانون اساسی برشمرده نشده اما بخشی از منشور حقوقی در 
سال  در  که  متمم  این  آمریکاست.  آموزشی  های  نهاد  زمینه 
در  جنسیت  اساس  بر  را  تبعیض  هرگونه  شد  تصویب   ۱۹72
برنامه آموزشی و یا فعالیت هایی که از دولت فدرال بودجه می 
گیرند را ممنوع می کند و از آن جایی که فعالیت های ورزشی 
جزء برنامه های آموزشی محسوب می شوند، موسسات خصوصی 
و عمومی، مسئول اجرای آن هستند. این قانون ملزم می کند که 
زنان و مردان فرصت های عادالنه برای شرکت در ورزش داشته 
باشند و زنان و مردان از بورس های ورزشی، تاسیسات و سایر 

مزایا به طور مناسب بهره مند شوند. 
گفتمان  علمی  های  پژوهش  از  قرن  نیم  از  بیش  گذشت  با 
جنسیت و ورزش، امروزه جامعه شناسی ورزش و تقاطع آن با 
شده  برخوردار  غنی  پردازی  نظریه  و  سازی  مفهوم  از  جنسیت 
ورزش،  و  جنسیت  مورد  در  اولیه  تحقیقات  از  بسیاری  است. 
روی نابرابری های زنان و مردان تمرکز داشته و آن را برجسته 
می کرده اند و با این موضوع که ساختارها و نهادهای ورزشی 
چگونه تجربیات مردان و پسران را برجسته می کند، سر و کار 
کردن  پر  و  ورزش  که  داری  سرمایه  جوامع  در  اند.  نداشته 
استادیوم ها با نیت حداکثر کردن سود کمپانی های بزرگ در هم 
تنیده است، رسانه ها و بینندگان ورزشی و اراده جمعی آنان به 
برابری فرصت ها و  امکانات زنان و مردان می تواند نقش مهمی 
و  گوناگون  های  میدان  در  زنان  حضور  واقع  در  کند.  ایفا  را 
عرصه های ورزشی که تنها در اختیار مردان بوده، نه تنها معنای 
برای  اجتماعی  بلکه فضای کنشگری  دهد  بسط می  را  زنانگی 
برابری را نیز باز می کند. پرونده مهم قضایی در آمریکا توسط 
تیم فوتبال زنان و سایر پرونده هایی که تبعیض و نابرابری ها به 
امروز  فرایند آن است که روح جمعی جوامع  چالش می کشد 

حضور و امکانات برابری برای زنان و مردان می طلبد. 
عاملیت زنان در ورزش می تواند در بسیاری از موارد بر موانع 
ساختاری و قانونی غلبه کرده و راه را برای حضور و پیشرفت 

زنان فراهم آورد. 
زنان ورزشکار در هر کشوری یک مجموعه یک دست نیستند و 
امروزه به طور فزاینده ای ادبیات زنان و ورزش در زمینه مفاهیم 
را که زن ورزشکار،  غالب جامعه  هایی که گفتمان  و گفتمان 

جنس  دگر  و  فیزیکی  نقص  بدون  و  متوسط  طبقه  زن  تصویر 
گراست، به چالش می کشد.

جامعه شناسی ورزش زنان می کوشد تا به زنانی که به حاشیه 
رانده شده اند و حضورشان در عرصه ورزش نه به روز می شود 
و  زنان  ناتوان،  و  معلول  زنان  جمله  از  بپردازد  تشویق،  نه  و 
دختران طبقات محروم جامعه، زنان و دختران اقلیت های نژادی 
وقومی و مذهبی بپردازد. از این رو ادبیات تجربه زنان معلول، 
مسلمان، زنان بومی "در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا" و 
زنان همجنس گرا از توجه خاصی برخوردار می شوند. حضور 
و  روابط  از  تری  گستره  شبکه  در  را  زنان  ورزش،  در  زنان  
مناسبات قدرت قرار می دهد و به لحاظ این که با چالش های 
می  جنسیتی  برابری  خواهان  بیشتر  شوند،  می  مواجه  گونانون 

شوند.
در ایران در حالی که همایش ملی زن ورزش و برابری جنسیتی 
توسعه  راهکارهای  و  ها  چالش  بررسی  به  تا  شود،  می  برگزار 
مواجه  ای  عدیده  و  جدی  مشکالت  با  ایران  زنان  یابد.  دست 
هستند. تجربه زیستی زنان ورزشکار، زنان را در موقعیتی قرار 
می دهد که از نقطه ضعف در برابر مردان و نهادهای مردساالر 
نمی کند حرکت  آنان  پیشرفت  از  برابر  تجلیِل  و  امکانات  که 
نکرده و مطالبات خود را در برابر افتخاری که برای جامعه خود 

به ارمغان می آورند، آشکارا بیان کنند.
در ایران طرد مطلق و نسبی زنان از دنیای ورزش ورای کالم و 
در عمل سبب شده که زنان ورزشکار و افتخار آفرین از استفاده 
ابزاری صاحبان قدرت از مدال های آنان روی برگردانند. آن جا 
های  مدال  کسب  و  پیشرفت  برای  زنان  پیگیری  و  تالش  که 
بهره  برای  ابزاری  بلکه  آنان  از  تجلیل  و  اعتبار  به  نه  قهرمانی 
برداری های ایدئولوژیک دولت به کار گرفته می شود و زنان 
ورزشکار روی برمی تابند و توان و تالش خود را از مام میهن 
زنان  از  برخی  پناهندگی  آن  های  نمونه  است.  کرده  دریغ 
حجاب  و  آنان  پوشش  نه  که  است  کشورهایی  به  ورزشکار 
آنان در عرصه ورزش شده و  اجباری مانع زندگی و پیشرفت 

حتی به سبب استعداد و تالششان از آن ها تقدیر هم می شود. 
زنان ورزشکار سرمایه ملی یک کشور هستند و باید از آن ها 

پاسداری کرد.
ورزش  و  شود  برچیده  جنسیتی  آپارتاید  های  سیاست  تا  باشد 
زنان به جای پرچم داری نمایشی، از حمایت واقعی برخوردار 
اظهاراتی چون"  و  زنان  ورزش  ار  سیاسی  برداری  بهره  شوند. 
فضیلت زن این نیست که پاهایش را دراز کند و لگد بزد و برای 
ما مدال آورد"، نه تنها باعث دلسردی زنان ورزشکار در ایران 
در  زنان  پررنگ  حضور  و  کشیدن  چالش  به  میل  بلکه  نشده، 
عرصه های گوناگون ورزش همچنان ادامه دارد. موانع قانونی، 
سیاسی و ساختاری حضور برابر زنان در ورزش را نمی توان با 
های  آسیب  کرد.  پوشی  پرده  نمایشی  جلسات  و  ها  همایش 
اجتماعی در عرصه ورزش به مرحله بحرانی رسیده و حضور زنان 
در استادیوم های ورزشی قربانیان خود را نیز داشته است. نام و 
یاد دختر آبی برای حضور در استادیوم ورزشی که از آن محروم 

شده بود، نقطه تاریکی در عرصه زنان و ورزش در ایران است.
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مقدمه 
برابر  در  ایران  ورزشکاران  حضور  عدم  اخیر  های  سال  در 
زنان  برای  اجباری  حجاب  مسئله  یا  اسرائیلی  ورزشکاران 
ورزشکار از معضالت عمده ورزش ایران در سطح بین المللی و 
داخلی بوده اند. اکنون به واسطه بحران مالی حتی در رشته هایی 
که ایران در آن ها مدعی و صاحب نام است نیز با معضل روبرو 
خورده  رقم  ها  آن  برای  را  ای  سابقه  کم  نتایج ضعیف  و  شده 
کشورهای  از  پناهندگی  درخواست  و  مهاجرت  آمار  و  است، 
دیگر از سوی این ورزشکاران، مشکالت بسیار جدی را در حوزه 
های مختلف ورزشی پدید آورده است که ما در این مقاله کوتاه 

به بررسی ابعاد حقوقی این وضعیت می پردازیم .
با  ایرانی  ورزشکاران  رویارویی  عدم  حقوقی  بررسی   -1

ورزشکاران اسراییلی
های  لیگ  در  شاغل  ایرانی  بازیکنان  نکردن  بازی  ماجرای 
غاصب  "رژیم  از  حریفی  با  رویارویی  هنگام  به  خارجی 
صهیونیستی" در مسابقات ورزشی، سال ها سوژه اصلی رسانه 
نیز،  اخیر  سال  چند  .در  هست  و  بوده  خارجی  و  داخلی  های 
حساسیت های مجامع بین المللی ورزش بر روی این موضوع و 
به  سیاسی  نگاه  نداشتن  و  ورزش  در  سیاست  ورود  عدم  لزوم 
برای  سنگین  های  محرومیت  گرفتن  نظر  در  سبب  ورزش، 
از کشور  با ورزشکاری  به دالیل سیاسی  ورزشکارانی شده که 
دیگر حاضر به رقابت نمی شوند. هرچند مجامع بین المللی در 

برخوردهای  بعضا  ورزش،  در  سیاست  ورود  عدم  خصوص 
های  تیم  با  که  برخوردی  مثل  اند؛  داشته  متناقضی  و  دوگانه 
عربستانی در ماجرای بازی نکردنشان در ایران دارند، اما نمی 
توان صحیح بودن اصل این سخن را انکار کرد که روح ورزش 
اجازه ورود نگاه های سیاسی را به این حوزه نمی دهد. در هر 
صورت شاید سفت و سخت ترین مواضع را در این خصوص، 
ایران در عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی، خواه در قالب تیم 
های ایرانی یا غیرایرانی، داشته باشد و سالیان سال است که بر 
این مواضع پافشاری می کند تا جایی که ورزشکاری را که از 
روبرو شدن با حریفی از اسرائیل امتناع می کند، به مثابه یک 
قهرمان می داند، و اساسا تصمیم بر عدم رویارویی با ورزشکاران 

اسراییلی در چند فرض بررسی کرد .
۱-۱ در ورزش های انفرادی

 از آن جا که در این گونه ورزش ها مثل جودو، تکواندو و غیره، 
هیچ بازیکنی تاکنون در لیگ های خارجی نداشته ایم، هیچگاه 
چنین بحثی به میان نیامده است. اما به نظر می رسد اگر زمانی 
قرار باشد به قید قرعه مثال یکی از رزمی کاران ایران در قالب 
به  بنا  بگیرد،  قرار  اسراییل  از   حریفی  مقابل  خارجی  تیم  یک 
دالیلی که در ادامه مطلب خواهم گفت باید مقابل وی بازی کند. 
اما اگر ورزشکاری از ورزش های انفرادی ایران در قالب تیم 
ملی مثال در میدان المپیک و در فینال و یا نیمه نهایی یا حتی 
سایر مراحل مقابل حریفی از اسرائیل قرار بگیرد، آیا نباید بازی 
کند؟ آیا باید 4 سال زحمت شبانه روزی خود را نادیده بگیرد و 
ازین که شاید بتواند نامش را در تاریخ جاودانه کند، عبور کند 
سوی  از  اش  بعدی  های  نشدن  محروم  خاطر  به  و  دروغ  به  و 
بازی  توانم  نمی  مصدومیت  دلیل  به  بگوید  المللی  بین  مراجع 
بُعد  بررسی  از  ادامه و پس  نیز در  را  این پرسش  پاسخ  کنم؟! 

دیگر ماجرا خواهم داد.
۱-2 در ورزش های تیمی 

در این گونه ورزش ها دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
الف( عدم رویارویی در قالب تیم ملی ایران با حریفان اسرائیلی: 

نقد و بررسی حقوقی مشکالت و چالش های  ■
جامعه ورزشکاران ایران

حقوقی

مهران مصدق نیا
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
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در این حالت، فارغ از نادیده گرفتن قاعده بین المللی عدم ورود 
صاحب  بین  در  خاصی  مشکل  اصوال  ورزش،  به  سیاسی  نگاه 
نظران سیاسی و ورزشی وجود ندارد. چرا که یک تصمیم ملی 
برای  احتماال  که  غیرمادی  و  مادی  تبعات  از  فارغ  و  است 
برای خود ورزشکارها  تبعات دیگری  دارد،  مربوطه  فدراسیون 
ندارد. لذا به راحتی می توانیم با یک نگاه کامال سیاسی و غیر 
ورزشی!، از بازی کردن در مقابل حریف امتناع نماییم. شاید به 
همین دلیل مثال از صعود به مرحله دوم مسابقات جام جهانی باز 

بمانیم!
حریفان  با  غیرایرانی  تیم  یک  قالب  در  رویارویی  عدم   ۳-۱

اسرائیلی
این جا  است.  تر  مفصل  و  تر  پیچیده  بحث کمی  مورد  این  در 
و  پهلوانی  مرام  و  المللی  بین  نزاکت  و  قاعده  بحث  فقط  دیگر 
ازین دست شعارها نیست. پای یک قرارداد در میان است. در 
واقع بازیکنان شاغل در خارج از کشور در قالب هر تیم ورزشی 
یا حتی ورزشکاران  و    ... و  بسکتبال  هندبال،  فوتبال،  از  اعم 
ورزش های انفرادی شاغل در خارج از کشور به واسطه قرارداد 
و تعهدی که به آن باشگاه دارند، ناچارند مواضع و منافع باشگاه 
خود را در نظر بگیرند و به آن پایبند باشند. به طور کلی در پاسخ 
به پرسشی که در ابتدای بحث مبنی بر لزوم پایبندی ورزشکاران 
ایرانی شاغل در خارج از کشور به تعهدات خود مطرح نمودم، 
از  ندارند  حق  ورزشکاران  این  زیر  دلیل  سه  به  بگویم  باید 
از نظر شرعی: در قاعده  امتناع کنند  با هیچ حریفی  رویارویی 
"یا  مائده،  شریفه  سوره   ۱5 آیه  از  ناشی  که  بالعقود"  "اوفوا 
عند  "المؤمنون  قاعده  یا  و  بالعقود"  اوفوا  امنوا  ایهاالذین 
به صورت مطلق، جزو  تعهدات  به  بندی  پای  شروطهم" است، 
وظایف مؤمنین آورده شده و در این قاعده، تخصیص و تقییدی 
هم وجود ندارد. در واقع به دلیل اطالق این قاعده، همه مؤمنین 
باید به تعهداتشان در قراردادهایی که با هرکس اعم از مومنین 

یا غیرمؤمنین منعقد می کنند، پایبند باشند.
۱-4 از لحاظ حقوقی  

جدای از لزوم رعایت این قاعده شرعی از لحاظ حقوقی نیز، باید 
ضمانت اجراهای ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی آن ها را 
نیز در نظر گرفت  و بدانیم که اگر باشگاه با درخواست بازیکنان 
موافقت  اسرائیلی  حریف  با  رویارویی  عدم  جهت  اش  ایرانی 
نکند، چه پیامدهای ناگواری برای آن ها خواهد داشت. از جریمه 
ورزش  وزارت  و  ها  فدراسیون  قطعا  که   - سنگین  مالی  های 
ایران زیربار آن ها نخواهد رفت - گرفته تا از بین رفتن اعتبار 
و حیثیت آن ورزشکار و شاید اخراج وی از آن باشگاه. بنابراین 
این که بازی کردن احسان حاج صفی و مسعود شجاعی را در 
مرام  از  دور  بگوییم  و  کنیم  محکوم  اسرائیلی  حریف  مقابل 
پهلوانی بود و این ها مایه ننگ جمهوری اسالمی در دنیا شده اند، 
حرف های متعصبانه، غیر اخالقی و غیرحقوقی است که قطعا به 
از حراست وزارت  بسیار ساده  اما سوال  است.  عدالت  از  دور 
ورزش، بسیج ورزشکاران، فدراسیون فوتبال و سایر اشخاصی 
که خود را متولی این گونه مسائل می دانند و وظیفه خود می 
دانند که بالفاصله در چنین مواردی بیانیه محکومیت و دفاع از 
مردم مظلوم فلسطین صادر کنند، این است که آیا شما حاضر به 
جبران خسارات مادی و معنوی از این ورزشکاران، در صورت 
تخلف از تعهدات باشگاه شان، هستید؟ پاسخ قطعا منفی است و 
شاید فقط در یک مراسم تجلیل، یک سکه طال به آن ها داده شود 
و بعد هم ورزشکار می ماند و حوضش!! دلیل دیگری که از بُعد 
می  بازیکنان،  این  برای  محرومیت  عدم  راستای  در  و  حقوقی 
عقاب  "قبح  فقهی  حقوقی  قاعده  به  استناد  پرداخت  بدان  توان 

بالبیان" است. بدین معنا که تا زمانی که جرم بودن یا تخلف 
بودن عملی به صورت صریح به شخص یا اشخاصی اعالم نشده 
اعمال  آن  انجام  دلیل  به  ها  آن  بر  مجازاتی  توان  نمی  باشد، 

تحمیل کرد. این قاعده از قواعد مسّلم حقوقی است.
۱-5 از لحاظ عقلی

قواعد فقهی و عقلی متعددی در این زمینه وجود دارد. "ما حکم 
به الشرع، حکم به العقل و ما حکم به الشرع، حکم به العقل" و 
یا قاعده دیگری که می گوید "ال ضرر و ال ضرار فی االسالم" و 
بر  "وجوب دفع ضرر محتمل" و قواعد دیگر که همگی  قاعد 
جبران  ضرر  انسان،  عقل  کجا،  هر  که  دارند  تاکید  نکته  این 
ناپذیری را برای خود یا دیگران تشخیص داد، باید از آن پرهیز 
کند. از دست دادن مدال المپیک در پرسشی که در ابتدای این 
نوشتار مطرح شد یا ورود خسارت سنگین در صورت تخلف از 
به حکم  بنابراین  بارز آن است،  از مصادیق  قراردادی  تعهدات 
ای  حرفه  اخالق  حکم  به  البته  و  عقل  و  شرع  قانون،  صریح 
نمی  خارجی،  های  لیگ  در  شاغل  ایرانی  بازیکنان  ورزشی، 
توانند تعهدات خود را زیر پا بگذارند، چرا که باعث ورود ضرر 

به خودشان و باشگاه شان می شوند.
2 - ورزشکاران زن ایرانی محدودیت ها و موانع

تا ۱5سال،  ایرانی  زنان  ایران،  در  انقالب سال ۱۳57  از  پس 
با  نداشتند.  را  المللی ورزش  بین  های  در عرصه  اجازه حضور 
وجود ادامه پیدا کردِن محدودیت ها اما در دو دهه اخیر، سرانجام 
در برخی رشته های ورزشی به زنان هم اجازه حضور در رقابت 
های بین المللی داده شد. با شروع بازی های آسیایی ۱۹۹0 پکن 
نام  بار دیگر  المللی،  بین  اولین حضور زنان در رقابت های  و 
زنان ایرانی در ورزش جهان مطرح شد. در آن سال لیدا فریمان 
در  تیراندازی  رشته  در  ایرانی  ورزشکار  زن  اولین  عنوان  به 
رقابت های هیروشیما شرکت کرد و اگرچه به مدال نرسید اما 
راه بازگشت ورزشکاران زن ایران به میدان های رقابت حرفه 
به  اگرچه  ایرانی  زنان  آن  از  پس  تا  کرد  باز  را  جهان  در  ای 
از  برخی  در  کم  دست  بتوانند  اما  تعداد  کم  و  محدود  صورت 
حال  در  کنند.  جهانی شرکت  مسابقات  در  ورزشی  های  رشته 
رشته   ۱۹ مردان  برای  ایران  در  خواهان،  توان  ورزش  حاضر 
والیبال  و  تیراندازی  رشته  دو  در  تنها  زنان  اما  دارد  ورزشی 
نیز  المپیک  های  بازی  در  دارند.  کردن  شرکت  امکان  نشسته 
زنان ورزشکار ایرانی تا کنون عمدتا در رشته هایی مثل تنیس، 
و  ووشو  قایقرانی،  تکواندو،  میدانی،  و  دو  میز،  روی  تنیس 
ورزش هایی از گروه های مشابه توانسته اند در المپیک شرکت 

کنند.
از سوی دیگر رسانه های رسمی، تلویزیون حکومتی و مطبوعاتی 
که زیر فشار سانسور کار می کنند عموما اخبار ورزش زنان را 
اخیر اطالع  این حال در سال های  با  نمی دهند.  پوشش جدی 
های  شبکه  پررنگ  ظهور  با  نیز  زنان  ورزش  زمینه  در  رسانی 
اجتماعی به شکل بنیادینی تغییر کرده و ورزشکاران زن ایرانی 
که تریبونی برای انعکاس موفقیت هاشان ندارند، با استفاده از 
صفحه های خود در اینستاگرام، فیس بوک یا حساب کاربری 
خود در توییتر، برای طرفداران پرشمار خود این امکان را فراهم 
می کنند که اخبار تمرین ها و موفقیت هاشان را پیگیری کنند.

با وجود بازتر شدِن فضا و افزایش امکان حضور ورزشکاران زن 
حرفه ای ایران در میدان های جهانی اما همچنان اختالف نظرها 
میان بخش تندرو و محافظه کار مقامات ایرانی با بخش میانه 
و  حجاب  درباره  است  اصالحات  و  تغییر  خواهان  که  رویی 
پوشش زنان ایرانی و شکل حضور آنها در مسابقات جهانی بر 
جای خود باقی است. آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران بارها 
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در  اسالمی  عفاف  و  حجاب  رعایت  با  مسلمان  زنان  "حضور 

میدان های بین المللی را مهم و باارزش" قلمداد کرده است. با 
این حال برخی مراجع و علمای قم یا امامان جمعه و چهره های 
زن  برای  مادری  و  همسری  وظیفه  دانستن  ارجح  با  سیاسی 
های  میدان  در  ایرانی  ورزشکار  زنان  حضور  درباره  مسلمان، 
جهانی هشدار داده اند. از جمله آیت اهلل جوادی آملی، در سال 
۱۳۹۳ گفته بود: "فضیلت زن در این نیست، که زن و دختر ما 
ما مدال  برای  بزند و  را  را دراز کند و یک کسی  پایش  برود 

بیاورد، فأین تذهبون، به کجا داریم می رویم؟
بسیاری از مراجع تقلید شیعه نیز ورزش زنان را تنها در صورتی 
که دور از چشم مردان نامحرم انجام شود مجاز دانسته اند. با این 
حال زنان مسلمان از سراسر جهان کشورهای اسالمی را از جمله 
در بازی های المپیک نمایندگی می کنند و حتا در رشته هایی 
یا  اسالمی  مایوی  پوشیدن  با  مسلمان  زنان  نیز  شنا  مانند 
در  مسلمان  زنان  برای  شده  طراحی  شنای  لباس  "بورکینی"، 
مسابقات جهانی شرکت می کنند. بورکینی لباسی است تمام قد 
از جنس لیکرا که بدن شناگر را به طور کامل می پوشاند، لباسی 
که البته تا کنون زنان ایرانی نتوانسته اند حتا با کمک گرفتن از 

آن در مسابقات بین المللی شرکت کنند.

2-۱ همه زنان ایرانِی ریو

 57 منهای  وزن  در  ایرانی  ۱8ساله  تکواندوکار  علیزاده،  کیمیا 
کیلوگرم که در جایگاه 26 رده بندی جهانی قرار دارد، توانست 
با کسب جایگاه سوم تکواندو در المپیک ریو، اولین مدال زنان 
ایرانی در تاریخ ورزش ایران را از آن خود کند و نام خود را در 
تاریخ ورزش ایران به ثبت برساند.او در بازی آخر خود، پنج بر 
به  و  داد  را شکست  تکواندوکار سوئد  نیکیتا گالسنویچ،  یک، 
المپیک در وزن 58 کیلوگرم  مقام سوم رشته تکواندوی زنان 
رسید. خانم علیزاده در شانزده سالگی اولین مدال طالی تاریخ 
تکواندوی زنان ایران در رده نوجوانان را به دست  آورد و سپس 
عضو تیم ملی بزرگساالن ایران شد. او همچنین دارنده مدال برنز 
قهرمانی جهان در مسابقات روسیه، مدال طالی انتخاباتی جهان 
با  ریو  المپیک  در  او  است.  گرندپری  طالی  مدال  و 
اسپانیا و کرواسی  تایلند،  از سوئد،  تکواندوکارهای سرشناسی 
رقابت کرد.به دست آوردِن اولین مدال زنان در تاریخ 68 ساله 
حضور ایران در بازی های المپیک توسط کیمیا علیزاده، توییت 
دنبال  به  نیز  را  ایران  جمهوری  رییس  رسمی  تبریک  پیام  و 
داشت.راحله آسمانی در این میان اما زن ورزشکار ایرانی بود که 
به عنوان عضوی از کاروان ورزشی کشور بلژیک در مسابقات 
المپیک امسال شرکت کرد. خانم آسمانی که در وزن منهای 57 
در  قطعی شدِن حضورش  از  قبل  تا  کند،  می  رقابت  کیلوگرم 
کاروان ورزشی بلژیک، یکی از ورزشکارانی بود که از کشور 
بین  کمیته  نشان  با  بود  قرار  و  اند  شده  پناهنده  و  خارج  خود 
المللی المپیک در ریو شرکت کند. اما در نهایت این دختر ایرانی 
که سال ها عضو تیم ملی تکواندوی زنان ایران بوده و لقب اولین 
زن ایرانی را که توانست به فینال تکواندوی بازی های آسیایی 
شد.  ریو  راهی  بلژیک  کاروان  با  دارد،  خود  کارنامه  در  برسد 
راحله آسمانی در دیدار رده بندی وزن دوم المپیک نتیجه را به 
این  به  ماند.  باز  مدال  از کسب  و  کرد  واگذار  مصری  حریف 
وهبه،  هدایا  مصر،  از  بار  این  دیگر  محجبه  زن  یک  ترتیب، 
تکواندوکار محجبه مصر با شکست راحله آسمانی، اولین مدال 
خود را در تاریخ رقابت های المپیک کسب کرد. تا پیش از این 
احتمال داده می شد، حانم آسمانی که دارنده مدال نقره بازی های 

فینال  در  هست  نیز  آلمان  آزاد  مسابقات  طالی  و  آسیایی 
کیمیا  برابر  در  کیلوگرم   57 منهای  وزن  تکواندوی  مسابقات 
علیزاده از کاروان ایران قرار بگیرد و به این ترتیب دو ورزشکار 
زن ایرانی، یکی برای باال بردن پرچم ایران و دیگری برای باال 
شکست  با  که  اتفاقی  کنند،  رقابت  هم  با  بلژیک  پرچم  بردن 
ایلیوش  تاتسیانا  اصلی  نام  با  رجبی،  نیفتاد.لیال  آسمانی  راحله 
چانکا، زن ورزشکار دوملیتی که به عنوان تنها زن دومیدانی کار 
کاروان ایران در رشته پرتاب وزنه در المپیک ریو شرکت کرد، 
در بالروس به دنیا آمده و پس از ازدواج با یک ورزشکار ایرانی 
تابعیت ایران را گرفته است. او با ملیت بالروسی خود در سال 
2005 میالدی توانست قهرمان باشگاه های اروپا در ماده پرتاب 
وزنه بشود. خانم رجبی ۱87 سانتیمتر قد و ۱۱0 کیلوگرم وزن 
در  خود  رشته  در  را  توجهی  جالب  رکوردهای  توانسته  و  دارد 
بازی های  نقره  پرتابگر ۳2ساله مدال  این  ایران جابه جا کند. 
تاریخ  زن  ورزشکار  بهترین  عنوان  و  دارد  را   20۱4 آسیایی 
دوومیدانی ایران را دریافت کرده است. لیال رجبی در مسابقات 
ریو در مکان شانزدهم ایستاد و از صعود به فینال بازماند. این 
بود  گفته  ساالری  مردم  روزنامه  با  ای  مصاحبه  در  ورزشکار 
زنان در  برای  امکانات ورزشی  نیست، کمبود  "حجاب سخت 

زن  قایقران  تنها  متولد ۱۳7۳،  جاور،  است.مهسا  ایران سخت 
کاروان ورزشی ایران در برزیل بود که در نخستین روز از بازی 
های المپیک 20۱6 ریو در رشته روئینگ تک نفره رقابت کرد 
و تنها با اختالف دو ثانیه در جایگاه چهارم قرار گرفت و راهی 
مرحله شانس مجدد شد. خانم جاور اما در این مرحله سوم شد و 
آسیایی  های  بازی  در  ایرانی  ورزشکار  این  بازماند.  صعود  از 
20۱4 به میزبانی کره جنوبی، همراه با سه قایقران دیگر در ماده 
چهارنفره جفت پاروی سبک وزن زنان، به جایگاه سوم و نشان 
برنز بازی ها دست یافت ندا شهسواری، بازیکن ۳0ساله تنیس 
روی میز زنان در نخستین دیدار خود در برابر حریفی از بالروس، 
نتیجه را سه بر چهار واگذار کرد و حذف شد. خانم شهسواری 
پیش تر در المپیک لندن هم شرکت کرده بود.او که متولد سال 
با  است،  ایران  زنان  میز  روی  تنیس  ملی  تیم  عضو  و   ۱۳6۳
بازی  سهمیه  ازبکستان،  در  میانه  آسیای  مسابقات  در  قهرمانی 
های المپیک تابستانی 20۱2 در لندن را کسب کرد و با قهرمانی 
دوباره در مسابقات آسیای میانه در فروردین ۱۳۹5سهمیهبازی 
آورد.زهرا  دست  به  را  ریو  در   20۱6 تابستانی  المپیک  های 
نعمتی، ورزشکار ایرانی است که در مرحله رده بندی مسابقات 
تیر و کمان زنان در المپیک ریو با کسب 60۹ امتیاز، میان 64 
نفر در رده چهل و نهم قرار گرفت اما پس از آن و در در مرحله 
را  رقابت  استپانووای روس  برابر  در  ها  رقابت  یک سی ودوم 

واگذار کرد و از بازی ها حذف شد.
او مدال طالی پارالمپیک لندن را دارد و در برزیل نیز به عنوان 
پرچمدار کاروان ورزشی ایران اولین ورزشکاری بود که رقابت 
در المپیک امسال را آغاز کرد. خانم نعمتی اولین زن ورزشگار 
سهمیه  که  است  ویژه  نیازهای  با  ورزشکاران  گروه  از  ایرانی 
سهمیه  که  است  ورزشکاری  تنها  او  آورد.  به دست  را  المپیک 
المپیک و پارالمپیک را همزمان کسب کرده است. رشته خانم 
نعمتی تا پیش از سال ۱۳8۳ تکواندو بود. این ورزشکار ایرانی 
تا سال ۱۳8۳ عضو تیم ملی تکواندوی زنان بود اما در آن سال 
به دلیل تصادف رانندگی به شدت از ناحیه پا آسیب دید و دیگر 
اسپورت  المللی  بین  "بنیاد  دهد.  ادامه  را  تکواندو  نتوانست 
آکورد"، جایزه ورزشکار برتر خود را در رقابت های پاراالمپیک 

لندن به خانم نعمتی اهدا کرد.
گلنوش سبقت الهی، متولد سال ۱۳6۹، اولین تجربه حضور خود 
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او که در  را در ریو پشت سر گذاشت.  المپیک  بازی های  در 
رشته های ۱0 و25 متر تپانچه بادی ایران را در ریو نمایندگی 
خود  آن  از  را  پنجم  جایگاه  دقت،  مرحله  در  توانست  کرد، 
25متر  مسابقات  در  مختلف  کشورهای  از  تیرانداز  کند.40 
تپانچه بادی و در قالب دو گروه 20نفره با هم رقابت کردند. در 
رقابت های تپانچه ۱0متر زنان نیز خانم سبقت الهی در میان 40 
شرکت کننده صاحب جایگاه بیست ویکم شد و به این ترتیب از 
صعود به فینال بازماند.مه لقا جام بزرگ، تیرانداز دیگر کاروان 
ورزشی ایران در برزیل بود. او متولد سال ۱۳70 است و پیش 
از المپیک ریو در بازی های آسیایی گوانگ ژو در رشته تفنگ 
بادی تیمی ۱0متر، مدال نقره و در ماده 50متِر سه وضعیت مدال 
برنز را از آن خود کرده است. او اولین زن ایرانی است که در 
ماده تفنگ بادی از فاصله ۱0متر، ایران را صاحب سهمیه کرد.

میزبانی  به  جهان  قهرمانی  مسابقات  در  ایرانی  ورزشکار  این 
مونیخ در سال 20۱0، برای اولین بار موفق به حضور در مرحله 
فینال شد و با قرار گرفتن در رده پنجم جهان، توانست ایران را 
صاحب سهمیه المپیک کند. پوشش رسمی خانم جام بزرگ چادر 
برتر" یاد می  "حجاب  با عنوان  از آن  ایران  است که مقامات 
کنند. پوشش چادر خانم جام بزرگ به عنوان یکی از اعضای تیم 
ملی زنان ایران  در سال ۱۳۹2 حتا از سوی رهبر ایران مورد 
نقره خود در مسابقات  این ورزشکار مدال  قرار گرفت.  تقدیر 
با  اینکه  به  کرد  اعالم  و  تقدیم  ایران  رهبر  به  را  هند  آسیایی 
کند.نجمه  می  افتخار  کند،  می  شرکت  مسابقات  در  حجاب 
سال  متولر  و  ایران  زنان  تیراندازی  ملی  تیم  عضو  نیز  خدمتی 
۱۳75 است. او در اینچه ئون کره جنوبی، مدال طالی تیراندازی 
تفنگ بادی ده متر زنان را به دست آورد و اولین طالآوِر کاروان 
ایران در آن دوره از بازی ها بود. او در سال 20۱4 به عنوان 
رکورددار فیناِل جهان معرفی شد. با این حال خانم خدمتی که به 
در  بود،  یافته  راه  زنان  وضعیِت  سه  تفنگ  های  رقابت  فینال 
نهایت به رتبه هشتم رسید و از قرار گرفتن بر سکوی المپیک 
از  یکی  ایران،  زنان  تیراندازی  تیم  عضو  احمدی،  بازماندالهه 
های  بازی  در  ایران  ورزشی  کاروان  های  چهره  ترین  موفق 
که  بود  میالدی   20۱0 سال  در  چین  ژوی  گوانگ  آسیایی 
توانست سه مدال نقره و برنز به دست بیاورد. او در جام جهانی 
رشته  نقره  مدال  نیز    20۱۱ سال  در  سیدنی  اف  اس  اس  آی 

۱0متر تفنگ بادی زنان را از آن خود کرد.
این ورزشکار ایرانی در بازی های المپیک 20۱2 نیز با کسب 
۳۹7 امتیاز به مرحله پایانی این رقابت ها راه یافت و در مرحله 
پایانی و با کسب 4۹۹ امتیاز در ده مرحله، پس از نمایندگانی 
از چین، لهستان، چک و آمریکا در رتبه ششم ایستاد. با این هه 
پایان  در  برزیل،  المپیک 20۱6  های  رقابت  در  احمدی  خانم 
مرحله فینال رقابتهای تفنگ بادی ۱0 متر زنان  ششم شد و از 

رسیدن به مدال مسابقات المپیک در این بخش بازماند.
همیشه پای درهای بسته استادیوم ها در میان است المپیک ها 
سیاسی نیستند و هرگونه فعالیت سیاسی یا مرتبط با امور سیاسی 
این حال مسئله ورزش  با  المپیک ممنوع است.  در طی مراسم 
زنان در ایران و حضور زنان در استادیوم های ورزشی که از پس 
از پیروزی انقالب سال ۱۳57 ممنوع شده است، صدای اعتراض 
با پارچه  المپیک ریو هم رساند و یک زن ایرانی، که  ها را به 
نوشته ای در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های 
توجه  بود،  آمده  مصر   و  ایران  والیبال  بازی  تماشای  به  ایران 
رسانه ها را به خود جلب کرد. اگرچه تلویزیون حکومتی ایران، 
تصاویر این پارچه نوشته ی اعتراضی را سانسور کرد، اما پس از 
انتشار عکس های متعدد از این اقدام اعتراضی در شبکه های 

اجتماعی این زن ایرانی اعالک کرد که با پارچه نوشته اعتراضی 
خود در سایر مسابقات تیم والیبال ایران نیز شرکت خواهد کرد.

ممنوعیت تماشای مسابقات والیبال در استادیوم ها برای زنان بر 
خالف ممنوعیت حضور در مسابقات فوتبال، مربوط به چند سال 
گذشته است. حضور زنان تا سال ۱۳۹۱ برای تماشای مسابقات 
والیبال و بسکتبال در ورزشگاه آزادی ممکن بود اما در این سال 
برای اولین بار زنانی که برای  تماشای مسابقه والیبال تیم های 
ایران و ژاپن به ورزشگاه رفته بودند با ممنوعیتی تازه و اعالم 
نشده روبه رو شدند و اجازه حضور در استادیوم به آنها داده نشد.  
فدراسیون جهانی والیبال و سازمان های مدافع حقوق بشر تا به 
حال بارها از حکومت ایران خواسته اند به ممنوعیت حضور زنان 

در استادیوم های ورزشی پایان دهد.
3- مشکالت معیشتی ورزشکاران 

تعریف شده  زمانی  بازه  در  ای یک ورزشکار  طول عمر حرفه 
برای هر رشته حداکثر به ۱0 سال می رسد و این در حالی است 
که برای قهرمان شدن و در اوج ماندن باید سال ها ورزش را به 
صورت اختصاصی دنبال کنند و تمام وقت به عنوان تنها حرفه 
در آن عمر خود را صرف کنند. رشته هایی غیراز فوتبال، والیبال 
و بسکتبال در برخی باشگاه های کشتی که درآمد های میلیاردی 
شامل آن ها نمی شود، آنقدر مهجور مانده اند که درآمد ها گاهی 
میلیونی هم نیست در حالی که وقتی پای المپیک و بازی های 
آسیایی و دیگر رقابت های بین المللی که دستگاه ورزش افتخار 
سال  طول  در  و  میدهد،  اختصاص  خود  به  را  ها  مدال  همین 
کمترین توجهی به مشکالت ورزشکارنش ندارد.برای نمونه وزنه 
برداری هم که همیشه عصای دست ما برای رتبه بندی در جدول 
المپیک بازی های آسیایی بوده است.دوومیدانی، شمشیربازی و 
بسیاری از رشته های دیگر افتخار را می آفرینند و بعد با جیب 
آقایان  تا  کنند  می  تمرین  دیگر  سال  یک  و  روند  می  خالی 
وزارتی در موقع لزوم گزارشی مبسوط از عملکردشان در دوران 
ماه   6 شاید  سال  طول  در  که  دهند.ورزشکارانی  ارائه  ریاست 
اردوی اختصاصی داشته باشند و بقیه سال را هم انفرادی تمرین 
نرفته  برطرف شود.یادمان  باید  معیشتیشان  های  نیاز  کنند  می 
در  موفق  حضور  برای  ایران  نوردی  صخره  قهرمانان  از  یکی 
بتواند  تا  فروخت  را  قبل  دوره  مدال  روی،  پیش  های  رقابت 
با  که  کند.ورزشکارانی  تامین  را  سازی  آماده  اردوی  هزینه 
مسافرکشی و دست فروشی در کنار پیاده رو ها رویای به اهتزاز 
بغل  همین  و  پروراندند  می  سر  در  را  ایران  پرچم  آوردن  در 
گوشمان در حاشیه خلیج فارس برای بدست آوردن چنین گوهر 
های کمیابی، میلیارد ها هزینه می شود چرا که خودشان عاجز از 
وزارت  های  مجموعه  هستند.زیر  چنینی  این  جوانان  تربیت 
ورزش و جوانان به عنوان بازو های شناختی و اجرایی وظیفه 
دارند در این باره مشکالت را رصد کنند و شرایط و بستری را 
و  پیشرفت  جهت  در  بال  فراغ  با  ورزشکاران  تا  کنند  فراهم 
مصاف با رقیبان تا بُن دندان مسلح به تمرینات بپردازند در حالی 
که خود و خانواده شان مشکل معیشتی و هزینه ای نداشته باشند.

نتیجه گیری
امر  در  سیستماتیک،  چالشهای  و  عدیده  مشکالت  به  توجه  با 
مختلف  های  حوزه  در  ورزشکاران  و  ورزشی  های  فعالیت 
سیاسی و اقتصادی ،که منجر به مهاجرت گسترده این طیف از 
هموطنان به خارج از کشور شده است نیاز به رویکردی اساسی 
در ایجاد برنامه ریزی بلندمدت و نیز تغییر جهت رسانه  های 
گروهی در جهت حمایت جامعه ی ورزشی توصیه میشود، چرا 
که بیشتر چالش  های مطرح شده دیگر معلول دو چالش مذکور 

است.
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