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صدور »گواهینامه موتورسیکلت 
برای زنان« مغایر قانون نیست

معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده از 
برگزاری نشست ها و پیگیری  مکاتبات جهت ارائه 
»گواهینامه موتورســیکلت برای زنان« خبر داد و 
گفت: به این جمع بندی رسیدیم که هیچ مغایرت 
قانونی در این زمینه وجود ندارد. به گزارش ایسنا، 
معصومه ابتکار با بیان اینکــه هیچ مخالفتی برای 
ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان وجود ندارد، 
اضافه کرد: مغایرت قانونی وجــود ندارد و اگر زنان 
تمایل و نیاز داشته باشند باید بتوانند گواهی نامه 
موتورسیکلت دریافت کنند و اگر هم در آئین نامه ای 
مشکل یا سیاســت نانوشــته ای داریم امید است 
که برطرف شــود. او درباره تأثیر موتورسیکلت بر 
محیط زیست نیز بیان کرد: در دوران فعالیت خود در 
محیط زیست طرفدار موتورسیکلت برقی بودم و بر 
این باورم که موتورهای بنزینی، دو زمانه و چهارزمانه 
آلودگی زیادی ایجاد می کند به همین دلیل از این 
موضوع بسیار حمایت می کنم، به نظر موضوع موتور و 
هم دوچرخه بخشی از آن به موضوع سالمت و بخشی 

دیگر به حفظ محیط زیست بازمی گردد.
    

سرانجام دوشغله های شهرداری

یک عضو شورای شــهر تهران در خصوص دو 
شغله های شهرداری توضیح داد. حجت نظری در 
پاسخ به این پرســش که مدتی پیش در خصوص 
دوشغله های شهرداری تهران هشدار داده بودید، 
این تذکر به کجا ختم شــد؟ تصریح کرد: پاسخی 
کتبی به این تذکر داده نشــد و معاون وقت توسعه 
منابع انســانی )دکتر شــیخ( مواردی را به صورت 
شفاهی مطرح کردند البته در ابتدا اصل موضوع را 
انکار کردند و وقتی چند مثال نقض مطرح شد، اعالم 
شد این افراد سرپرست هســتند و به زودی موارد 
اعالم شده، اصالح می شود. به گزارش مهر، او ادامه 
داد: در مدت کوتاهی چند نفر از کسانی که مدنظر 
ما بودند و نسبت به آن شناخت داشتیم که دوشغله 
هستند، تعیین تکلیف شدند ازجمله مدیرعامل 
برج میالد که هم زمان مدیرکل انتصابات بود و ظرف 
کمتر از ۱۰ روز بنده، ســمت مدیرکل انتصابات را 
تحویل داده و در حال حاضر سرپرست دیگری، این 
مسئولیت را بر عهده دارد یا معاون عمرانی شهردار 
که مدیرکل همان معاونت نیز بود، در خصوص ایشان 
نیز تعیین تکلیف شد. نظری در ادامه بابیان اینکه 
شــهرداری برای تعیین تکلیف برخی از سمت ها 
ازجمله افرادی که بجز سمت خود، در هیئت مدیره 
ســازمان ها و شــرکت ها نیز حضور دارند، مهلت 
خواسته است، گفت: از لیست اولیه ما، بیشتر مدیران 
تعیین تکلیف شده اند و شاید دو، سه نفری باقی مانده 
باشــند اما یک مورد خالف قانون نیز قابل پذیرش 
نیست و باید اصالح شود. در این خصوص شهرداری 

از ما زمان خواسته است.
    

راه اندازی اتوبوس های ویژه 
مدارس از اول مهر

مدیرعامــل شــرکت اتوبوس رانی تهــران از 
راه اندازی اتوبوس های ویژه مدرسه جهت رفت وآمد 
دانش آمــوزان در برخی از خطــوط اتوبوس رانی 
خبر داد. به گزارش خبرآنالین، پیمان سنندجی 
مدیرعامل شــرکت اتوبوس رانی تهــران درباره 
راه اندازی اتوبوس های ویژه مدرسه گفت: با توجه به 
بازگشایی مدارس در مهر و به منظور تأمین نیازهای 
حمل ونقلی دانش آموزان جهت عزیمت به مدرسه 
و مراکز آموزشی، در تمام مناطق شهری نسبت به 
راه اندازی اتوبوس های ویــژه مدارس اقدام خواهد 
شد. او اضافه کرد: این اتوبوس ها لگوی ویژه مدارس 
دارند و در ساعت شــروع و تعطیلی مدارس نسبت 
به نقل وانتقال دانش آموزان اقــدام می کنند. این 
اتوبوس ها در خطوط مختلف توقف کرده و تنها جهت 
پیاده و سوار کردن دانش آموزان مورداستفاده قرار 
خواهند گرفت؛ همچنین دانش آموزان می توانند با 
داشتن کارت بلیت دانش آموزی که مصوبه شورای 
شهر اســت، از تخفیف ۵۰ درصدی بلیت اتوبوس 

بهره مند شوند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

برایشــان فرقی ندارد خودشان 
را شــبیه مردان کنند و ســاعت ها 
نفس تنگی و فشار چسب های محکم 
را برای از بین بردن برجستگی های 
بدنشــان تحمل کنند یا دل شوره لو 
رفتن را به جــان بخرند و هزینه های 
زیادی برای گریم کردن بپردازند یا 
با دادن پول به بوقچی ها خودشــان 
را در میان مردان پنهان کنند؛ آن ها 
تنهــا یک چیز می خواهنــد، دیدن 
مستطیل سبزرنگی که آرزوی خیلی 

از زنان ایران است. 
چند سالی می شود که ورود زنان 
به ورزشگاه ها تبدیل به جنجال شده 
است. از مخالفت مراجع و مسئوالن 
مربوطه تا اعــالم امیدواری های گاه 
و بی گاه برخی دیگر از مســئوالن و 
تبدیل شــدن موضوع به وعده های 
انتخاباتی از سوی نامزدهای ریاست 

جمهوری. 
نامه ای فوری برای زنان ایران

در ایران نزدیک به چهار دهه است 
کــه ورود زنان به ورزشــگاه ها برای 
تماشای مســابقات فوتبال مردان 
ممنوع اعالم شده و این در حالی است 
که فدراســیون بین المللی فوتبال 
)فیفا( در اصول خود هرگونه تبعیض 
جنســیتی را ممنوع کرده اســت. 
اعتراض به ممنوعیــت حضور زنان 
ایرانی در ورزشــگاه هایی که مردان 
مســابقه می دهند، ازجمله فوتبال، 
در سال های اخیر بارها خبرساز شده 
و واکنش های بین المللی بسیاری  را 

به همراه  داشته است.
پیش تر جمعی از زنان سرشناس 
ایرانی در نامه ای به فیفا خواســتار 
آن شــدند که ایــن فدراســیون از 
دولت ایران بخواهد بــه ممنوعیت 
تبعیض آمیز علیه زنــان برای ورود 

به ورزشــگاه ها پایان دهد و همین 
موضوع امیدهای زیــادی را در دل 
زنان عاشق فوتبال و بانوانی که برای 
احقاق حقوق زنان فعالیت می کنند 

زنده کرد. 
بر همین اساس رئیس فدراسیون 
جهانی فوتبال مصرانه از مســئوالن 
ذی ربــط در ایران خواســت امکان 
حضور زنان در ورزشــگاه ها را برای 
بازی های مقدماتی جام جهانی فراهم 
کنند. جیانی اینفانتینو در یک نامه 
فوری خطاب به مهــدی تاج، رئیس 
فدراســیون فوتبال ایران خواستار 
فراهم کردن شرایط حضور زنان در 
ورزشــگاه ها در بازی های مقدماتی 
جــام جهانــی شــد. او همچنین از 
حسن روحانی، رئیس جمهور انتقاد 
کرد که به وعده هایش در این زمینه 

عمل نکرده است.
حاوی صحنه های رسوا و حاصل 

فشارهای خارجی
حاشــیه های ورود زنــان بــه 
ورزشگاه ها بســیار زیاد و در مواقعی 
عجیب اســت. آزادی ورود زنان به 
ورزشــگاه ها از وعده های انتخاباتی 
حسن روحانی در ســال های ۹۲ و 
۹۶ بود. او تیرماه ســال پیش نیز در 
پاسخ به نامه مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان کــه بازتاب حضور 
زنان در ورزشگاه برای تماشای پخش 
زنده مســابقات جام جهانی را بسیار 
مناســب ارزیابی کرده بــود تأکید 
کرد که این کار باید به نحو مناســب 
و با همــکاری وزارت کشــور ادامه 

داشته باشد.
بااین حال شماری از مراجع تقلید 
حضور زنان در ورزشگاه ها را شرم آور 
خواندند و ناصر محمودی فرد، مدیر 
وقت مجموعه ورزشی آزادی تیرماه 
۹۷ به خبرگزاری ایرنا گفت به دلیل 
فراهم کردن امــکان حضور زنان در 
این ورزشگاه از کار برکنار شده است. 
با تمام این تفاســیر فیفا تصمیم 

گرفــت بــرای حضــور زنــان در 
ورزشگاه ها مهلت قانونی تعیین کند 
و همین امر باعث شــد تا تعدادی از 
زنان منتخب ایرانی با فشار فیفا اجازه 
این را داشته باشند تا برای تماشای 
مســابقه فوتبال در بازی دوســتانه 
ایران و بولیوی در جایگاه ویژه بانوان 
در اســتادیوم صد هزار نفری آزادی 

حضور پیدا کنند.
بعــد از آن و در ادامه تالش برای 
آزادی حضــور زنان در اســتادیوم 
نیــز در ۱۹ آبان ســال گذشــته به 
حدود ۸۰۰ تماشاگر زن اجازه داده 
شــد بازی فینال جام باشــگاه های 
آســیا میان پرســپولیس و کاشیما 
را از نزدیک تماشــا کنند؛ اما برخی 
مراجع همچنان با حضــور زنان در 
اســتادیوم ها مخالفت می کردند و 
این حضور را حاوی صحنه های رسوا 
توصیف کــرده و یک مقــام قضایی 
آن را به فشــار خارجی نسبت داده 
بود، درصورتی که بــه گفته فاطمه 
ذوالقدر، نماینــده تهران در مجلس 
شورای اســالمی »هیچ ماده قانونی 
که زنان را از ورود به ورزشگاه ها منع 

کند، وجود ندارد.« 
به موازات راه یابی شمار معدودی 
از زنــان به ورزشــگا ه ها، انتقاد های 
برخی از مســئوالن و مراجــع با آن 
ادامه داشــت. این انتقادها از جانب 
غالمحســین اســماعیلی، رئیس 
دادگســتری تهران و آیت اهلل مکارم 

شیرازی مطرح شد.
اســماعیلی ضمــن گالیــه از 
موضع گیــری برخی از مســئوالن 
دولتی در حمایــت از این »موضوع 
فرعی« گفت: »اگر امروز گوشــه ای 
از ورزشــگاه را به بانــوان اختصاص 
داده ایم که مبادا فدراسیون فوتبال 
تعلیق نشــود، فردا می گویند زن و 
مرد باید در کنار هم فوتبال تماشــا 
کنند؛ حتمــاً بعداً اظهــار می کنند 
که زنــان بــدون حجــاب باید در 

اســتادیوم حضور یابنــد.« آیت اهلل 
مــکارم شــیرازی نیز اظهــار کرد: 
»صحنه هایی در ورزشــگاه ها دیده 
می شود که رســوایی به بار می آورد. 
کنترل این شــرایط بــه این راحتی 
 نیست و شــما نمی توانید این فضا را 

کنترل کنید.«
زنان وارد استادیوم می شوند

با تمــام ایــن کش وقوس ها اما 
ظاهراً مهلت قانونی که فیفا به ایران 
داده کارساز شده و درهای استادیوم 
آزادی روز ۱۸ مهر امســال به روی 
زنان باز می شــود و آن ها می توانند 
برای تماشــای دیدار تیم ملی ایران 
و کامبوج در مرحلــه مقدماتی جام 
جهانی قطر به ورزشگاه آزادی بروند. 
تقی زاده معاون حقوقی وزارت ورزش 
در تازه ترین اظهارنظــر دراین باره 

گفت: زنان در ۱۸ مهر امســال برای 
تماشــای دیدار تیم ملــی ایران و 
کامبــوج در مرحلــه مقدماتی جام 
جهانی قطر می توانند به ورزشــگاه 

آزادی بروند.
البته گفته می شــود اولین قدم 
برای حضور زنان در استادیوم ها تنها 

به بازی های ملی ختم خواهد شد.
فراهم شــدن امکان حضور زنان 
دربازی هــای ملی در ورزشــگاه ها 
بازتاب جهانــی زیــادی به ویژه در 

رسانه های عربی داشت. 
بعد از اعالم این خبر ســایت ها و 
روزنامه های عربــی زیادی این خبر 
را بازتاب دادند. الرای قطر نوشــت: 
»ایران به زنــان اجــازه داد تا برای 
حمایت از تیم ملی به ورزشگاه بروند. 
زنان ایرانی می توانند در انتخابی جام 
جهانی قطر به ورزشــگاه بروند. فیفا 
از طرق جیانی اینفانتینــو به ایران 
فشــار آورد تا به زنان اجازه ورود در 
ورزشــگاه ها را بدهد و درنهایت هم 
توانست موافقت آن ها را جذب کند 
و زنان ایرانــی در دیدار برابر کامبوج 
در انتخابی جام جهانی به ورزشــگاه 

خواهند رفت.«
رسانه های عربی زیاد دیگری مثل 
اسپورت ۲۱ و المشهد العربی و الغد 

و البشائر این خبر را پوشش داده اند.
تالش هایی که نتیجه داد

درهــای اســتادیوم شــاید بــا 
فشــارهای فیفا به روی زنان باز شد، 
اما نبایــد تالش هــا و پیگیری های 
زنان را برای رســیدن به این جایگاه 

فراموش کرد. 
هفته گذشــته دختران هواداری 
که در چند سال اخیر با لباس مبدل و 
ظاهر مردانه به استادیوم رفته بودند، 
دستگیر و پس از چند روز بازجویی 
به زنــدان قرچک ورامیــن منتقل 
شــدند. این دختران در ســال های 
گذشته بارها توانسته بودند با تحمل 
شرایط سخت و هزینه بسیار، با لباس 
مردانه به استادیوم رفته و بازی تیم 

موردعالقه شان را تماشا کنند.
دختــران لباس مبــدل هرچند 
درنهایت با ســپردن قرار وثیقه های 
ســنگین از زندان آزاد شــدند، اما 
دستگیری آنان باعث شد تا بسیاری 
از کاربران فضــای مجازی، خواهان 

تحریم فوتبال ایران شوند.
از حــدود ۲۰ ســال پیــش که 
خواست زنان برای ورود به استادیوم 

در قالب گروه ها و جریاناتی کوچک 
مطــرح و پیگیری شــد تاکنون که 
این خواست به شــکل عمومی تری 
درآمده و نگاه فیفا را نیز متوجه خود 
کرده است، بســیاری بر این عقیده 
بوده اند که این خواسته، اولویت زنان 
نیست و مطالبات مهم تری در جامعه 

وجود دارد.
زنــان در تمام این ســال ها برای 
این مطالبه از طرف بخشی از جامعه 
تحت فشــار قرارگرفته اند. بسیاری 
همواره این سؤال را مطرح کرده اند 
که اگر امروز ورود زنان به استادیوم 
آزاد شود، تنها شمار کمی از زنان به 
استادیوم خواهند رفت و یا اینکه چرا 
زنان از مســابقات تیم های ورزشی 
زنان، حمایت نمی کنند و مسابقات 
آن ها همیشه در سالن های خالی از 

تماشاگر برگزار می شود.
این نادیده گرفتن حق بدیهی زنان 
برای ورود به استادیوم با مطرح کردن 
موضوعاتی دیگر، باعث شده است که 
حاال بسیاری از زنان و مردان، تقریباً 
یک صدا خواهان تحریم فوتبال ایران 
شوند. این مســئله برای بسیاری از 
کسانی که تالش های زنان برای ورود 
به استادیوم را در سال های اخیر رصد 
کرده اند، می تواند نشانه تغییر موضع 
بخشی از زنان باشد که تا همین چند 
ســال پیش باوجودآنکه برای ورود 
به اســتادیوم مبــارزه می کردند اما 
مخالف تحریــم ورزش ایران به این 
دلیل بودند، چراکــه ورزش و رفتن 
به استادیوم را از تفریحات معدودی 
می دانســتند که بخشــی از جامعه 
توان برخــورداری از آن را دارند و از 
طرف دیگر نمی خواســتند به دلیل 
تحریم های فدراسیون های جهانی، 
نسلی از ورزشکاران ایران از حضور در 

مسابقات بین المللی محروم شوند.
امروز اما نادیده گرفتن مستمر این 
حق طبیعی از سوی بخشی از جامعه و 
عدم حمایت همه جانبه مردان از زنان، 
باعث شده اســت تا تحریم فوتبال 
ایران به خواستی منطقی و طبیعی 
تبدیل شــود. انگار زنان بگویند حاال 
که در این خواسته در کنار ما نیستید، 
شما هم باید طعم این محرومیت را 

احساس کنید.

18مهر درهای استادیوم به روی زنان باز می شود؛

ویترینی برای فیفا یا شروعی امیدبخش؟

یادداشت

روح اهلل رجایی، روزنامه نگار

هفته گذشته پلیس نامحسوس بزرگراه ماشینم را به دلیل 
سرعت غیرمجاز در انتهای بزرگراه شهید زین الدین توقیف کرد. 

هیچ اعتراضی ندارم و نمی توانم هم داشته باشم.
برخی مشــاهداتم از رفتار نامناسب افســران پلیسی که 
خودروهای توقیفی را به پارکینگ می آوردند را هم نقل نمی کنم؛ 
چون نه قابل اثبات هستند و نه قابل تعمیم به همه پلیس هایی 
که باشرافت کار می کنند اما گفتند برای ترخیص خودرویی 
که به پارکینگی در منتهاالیه شرق تهران منتقل شده، باید به 
ستاد ترخیص خودرو در غرب تهران بروم. این در حالی است که 
پلیس راهور در همه مناطق تهران دفتر و مرکز دارد. اینکه چرا 
پلیسی که باید گره ترافیک این شهر شلوغ را باز کند،گره را کورتر 

و برای شهروندان گرفتاری درست می کند هم بماند. در ستاد 
ترخیص مرکزی خودرو در خیابان ستارخان تهران اما پلیس 
راهور به شــما اجازه نمی دهد تلفن همراهتان را داخل ببرید. 
باید مثل یک پادگان یا مرکز نظامی در صف بایستید، موبایل و 
پاور بانکتان را تحویل بدهید، بازرسی بشوید و بعد بروید داخل 
یک سالن بزرگ و از این باجه به آن باجه بروید تا کار ترخیص 

خودرو تمام شود.
من حتی به این معطلی های گاهی بی دلیل هم اعتراضی 
ندارم. چون می تواند منطقش این باشد که شهروندان متخلفی 
مثل من باید حساب کار دستشان بیاید که یک من ماست چقدر 
کره دارد و اگر باز هم با سرعت غیر مطمئنه حرکت کردیم بدانیم 
نصف روز معطلی کم ترین جریمه ماست اما اینکه اجازه ورود 
تلفن همراه را نمی دهند، هم غیرمنطقی است و هم قانونی به نظر 

نمی رسد. در ستاد مرکزی ترخیص خودرو بسیار اتفاق می افتد 
دیدن آدم هایی که می دوند تا به نگهبانی برسند، موبایلشان را 
تحویل بگیرند، زنگی بزنند، دوباره تحویل بدهند و باز بدوند به 

سمت سالن تا کار ترخیص ماشینشان را پیگیری کنند.
درحالی که بسیاری از مراجع برای تکمیل مدارکشان ممکن 
است به موبایل احتیاج داشته باشند، بخواهند از فرصت معطلی 
چندساعته برای رسیدگی به کارهای عقب افتاده شان استفاده 
کنند یا کانال های تلگرام فیلتر شده را زیرورو کنند، پلیس راهور 
به استناد چه قانونی مجوز ورود موبایل به یک فضای عمومی که 
در آن صرفاً کار اداری انجام می شــود را نمی دهد؟! البد چون 
پلیس هستند این حق را برای خودشان قائل اند که حق و امکانی 

را از مردم بگیرند.
مهم ترین نتیجــه این تصمیم غیرمنطقــی و غیرقانونی  
خلع سالح شدن مراجعه کنندگان از مستندسازی کم کاری 
و تخلفات احتمالی در مرکز ترخیص خودرو است. اگر اساساً 
موبایلی وارد سالن نشود، هنگام مشاجره احتمالی بین شهروند 

و یک امور پلیس امکان فیلم برداری وجود ندارد. می بینید که 
پلیس راهور بهترین و کم هزینه ترین تصمیم را گرفته است.

بنابراین می شود به همه دستگاه های دولتی و خدماتی که از 
انتشار ویدیوهای احتمالی ترس دارند توصیه کرد به همان راهی 
بروند که پلیس راهور رفته است؛ ورود موبایل را ممنوع کنند و 
خالص! خرجش هم یک نگهبانی ســاده است. مثاًل مدیران 
گمرک اگر این کار را کرده بودند، هرگز فیلم ماجرای درگیری 
لفظی آقای درازهی نماینده سراوان منتشر نمی شد که کار به 
دلخوری رئیس محترم مجلس بکشد و دستور بدهند با کسی 

که این کلیپ را پخش کرده برخورد جدی شود.
مدیران ثبت احوال، ثبت اسناد، شهرداری ها، بیمارستان ها، 
تأمین اجتماعی، دارایی و  اصاًل همه ادارات دولتی بهتر است از 

پلیس راهور یاد بگیرند.
پی نوشت: البته قوه قضائیه و مشخصاً دادگاه ها در این زمینه 
حتی از پلیس راهور هم پیشرو تر هستند. پس مالکیت معنوی 

این ایده درخشان متعلق به پلیس راهور نیست.

از پلیس راهور یاد بگیرید

از حدود 20 سال پیش که 
خواست زنان برای ورود به 
استادیوم در قالب گروه ها 
و جریاناتی کوچک مطرح 

و پیگیری شد تاکنون 
که این خواست به شکل 

عمومی تری درآمده و 
نگاه فیفا را نیز متوجه 

خودکرده است، بسیاری 
بر این عقیده بوده اند که 

این خواسته، اولویت زنان 
نیست و مطالبات مهم تری 

در جامعه وجود دارد

مهلت قانونی که فیفا به 
ایران داده کارساز شده و 
درهای استادیوم آزادی 

روز 18 مهر امسال به روی 
زنان باز می شود و آن ها 
می توانند برای تماشای 

دیدار تیم ملی ایران و 
کامبوج در مرحله مقدماتی 

جام جهانی قطر به 
ورزشگاه آزادی بروند
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