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جهان فوتبال آقای ی
ی
حضور ریاست ر
جان اینفانتینو
محتم فدراسیون
حضور مدیر کل ر
محتم فیفا خانم فاطمه سمبا دیوف سمورا
مسئولی ر
ی
محتم کنگره فیفا
حضور
ر
ی
حضور ریاست و مسئولی محتم فدراسیون فوتبال آسیا AFC
خانمها و آقایان ر
محتم
ی
داشت
خبی شاهد بودید ،صدها زن ایر یان روز سه شنبه  29مارس  2022با وجود در دست
همانطور که در گزارش های مختلف ر
ر
بلیط از ورود به ورزشگایه در شهر مشهد در شمال شق ایران برای تماشای بازی تیم میل فوتبال ایران مقابل تیم میل فوتبال کشور
ی
ی
توهت،
جهان  2022منع شده و بعد از اعباض ،از جانب پلیس و مأموران امنیت مورد
لبنان در چهارچوب بازی های مقدمان جام
ر
ر
اسبی فلفل قرار گرفتند.در این کارزار که بسیار شم آور و تحقب کننده بود ،از ورود بانوان به استادیوم ورزش
یضب و جرح و حمله با ر
با استدالل به اینکه برای این مسابقه تیم میل ،ورود بانوان در این ورزشگاه در نظر گرفته نشده است ،جلوگبی شد!
ما این سیاست تبعیض جنسیت و یا به تعبب بهب آپارتاید جنسیت را که یط ده ها سال در کشور ایران در کنار افغانستان ( بعد از به
ر
ی
ورزش را ندارند ،شدیدا محکوم کرده و از
هان که بانوان اجازه ورود به استادیم های
قدرت گرفت دوباره طالبان) بعنوان تنها کشور ی
ی
فیفا و  AFCاکیدأ درخواست داریم؛ طبق اساسنامه و آیت نامه های انضبایط مثبوت ،ایران را وادار به تعهدات خود کرده و عامالن
این سیاست در این کشور ها را مورد مواخذه و عقوبت عمل خود قرار دهند .تحریم و تعلیق فدراسیون فوتبال ایران یم تواند ییک از
گزینش های موثر شما باشد!
ر
ورزش و فدراسیون های ی
بت الملیل دیگر
واکنش فیفا در مقابل این معضل در برابر ایران ،میتواند بعنوان نمادی برای سایر رشته های
رهنمود و بسیار موثر و مفید واقع گردد.
ی
رن تفاون شما به اصول عدم تبعیض جنسیت در عرصه بت الملیل ،باعث ادامه شکوب زنان در ایران و افغانستان و ابزاری برای باز
مذهت در سطح جوامع این دو کشور میشود.
تولید استبداد و فاشیسم
ر
ی
ی
همبستیک نهاد های ی
بت الملیل مانند فیفا و  AFCبا زنان این کشور ها ،احبام به کرامت انسان و عزت نفس زنان در ایران و افغانستان
و اقدایم موثر علیه تحجر فکری و انسداد ی
ذهت حاکمان این کشور هاست.
ر
ورزش جهان انتظار مبود که صدای اعباض زنان در این کشور ها را شنیده ،و از
از فیفا بعنوان ییک از پر قدرت ترین فدراسیون های
ی
انسان ،شعور
اعضای آن در کنگره فیفا ،کمسیون های اجر یان و سایر فدراسیون های فوتبال درخواست داریم که با توجه به مسؤلیت
و عقالنیت جمیع خود با صاحبان قدرت در ایران و افغانستان مماشات نکرده ،و ممانعت از این افباق جنسیت را که منجر به تضییع
ی
قربان نکنند.
حقوق زنان در این جوامع میشود ،در محراب سیاست های مسامحه و اهمال
مذهت بوده،
فاشیسم
و
استبداد
علیه
مبارزه
و
نارضایت
آنچه که در ایران اتفاق افتاد ،یک تصادف نیست .زنان در ایران محور جنبش
ر
و در احقاق حقوق اجتمایع خود بسیار کوشا هستند.
حاکمان اسالیم این کشور ها آگاهانه به جدا سازی اجتمایع زنان در جامعه و تحقب آنها به بهانه های مختلف اضار دارند و با ادامه
این سیاست و گسبش جو اختناق خواهان ایجاد شهروندان مطیع برای تثبیت حکومت خود میباشند.
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جناب آقای اینفانتینو
خانمها و آقایان محبم مسؤل در فیفا و AFC
ی
روحان رئیس جمهور وقت
در خاتمه اجازه دارم یاداور شوم که در سفری که آقای اینفانتینو در مارس  2018به ایران داشت ،آقای
ایران قول داد ،که معضل عدم ورود زنان به ورزشگاه ها را برطرف سازد .حدود یکسال بعد در نامه ای که آقای اینفانتینو در تاری خ 18
ی
جهان
ژوئن  2019به آقای مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران نوشت ،رشط حضور ایران در مسابقات مقدمان جام
ی
 2022را ،امکان ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران ر ی
تعیت شده بود.
گوشد کرد و برای این حضور یک یضب االجل (15جوالی )2019
ی
در تاری خ جمعه  01.04.2022در مراسم قرعه ر
جهان فوتبال در قطر شاهد انتخاب ایران در گروه  Bبودیم .اگر ایران به
کش جام
همت منوال و بدون مسولیت پذیری به رفتار خود در مقابل زنان مورد اعتنا و توجه محافل ی
ی
بت الملیل قرار نگبد ،بطریق اویل اعتبار و
مرجعیت این محافل در نگاه عمویم شدیدا در مخاطره خواهد بود.
بنابراین از شما تقاضا داریم که به اصول اساسنامه خود پایبند بوده و در استیفای حقوق زنان در ایران اعتبار و اقتدار خود را در انظار
عمویم مورد سوال قرار ندهید.
با ابراز احبام
پروفسور سیروس میرزایی
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