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Írán prý pÅ™ehodnotil dlouhodobý zákaz pÅ™ístupu Å¾en na stadióny a dovolí jim (pÅ™i dodrÅ¾ování striktních pravidel) sled
muÅ¾e sportující na veÅ™ejných místech. Státní televize oznámila, Å¾e prezident naÅ™ídil hlavÄ› sportovní organizace, aby n
stadiónech vytvoÅ™ila Å¾enám podmínky pro sledování národních zápasÅ¯. "Nejlep&scaron;í místa na stadionech, na kterých
se konají národní a dÅ¯leÅ¾ité zápasy, by mÄ›la být urÄ•ena Å¾enám a rodinám".

Prominentní iránské aktivistky za Å¾enská práva tuto zprávu okamÅ¾itÄ› pÅ™ivítaly. "Jsem &scaron;Å¥astná, protoÅ¾e ná
bude poprvé dovoleno vstoupit na stadión jako normální lidské bytosti," Å™ekla Parastoo Dokouhaki, spisovatelka, která
se po léta úÄ•astnila kampanÄ› za pÅ™istup Å¾en na stadióny. "PÅ™edtím nám prodávali lístky, ale pak nám na nÄ› nedovolili
vstoupit. K zákazu nebyl Å¾ádný dÅ¯vod a tímto naÅ™ízením nám to bude, doufejme, povoleno. Jsem &scaron;Å¥astná."
"Na&scaron;e úsilí pÅ™ineslo koneÄ•nÄ› plody. Toto rozhodnutí je pozitivní a logickou reakcí.", Å™ekla Mahbubeh
Abbasgholizadeh, dal&scaron;í feministická aktivistka, která byla jednou zranÄ›na policií, zatímco poÅ™ádala protest pÅ™ed
Teheránským stadiónem.
Od vzniku Islámské republiky po revoluci v roce 1979 je iránským Å¾enám zamezen pÅ™ístup na podobné akce. Na
men&scaron;ích sportovi&scaron;tích bylo výjimeÄ•nÄ› Å¾enám dovoleno, aby sledovaly muÅ¾ské sporty jako basketbal nebo
volejbal. Jen nepatrnému poÄ•tu Å¾en bylo dovoleno být uvnitÅ™ stadiónu; tyto Å¾eny byly vykázány do oddÄ›lení VIP a mohly
vstoupit pouze, pokud mÄ›ly oficiální pozvání. Týkalo se to pÅ™edev&scaron;ím novináÅ™ek, mÄ›ly tak k hlavním sportovním
událostem jasnÄ› omezený pÅ™ístup.
Autority ospravedlÅˆují zákaz tím, Å¾e by se Å¾eny nemÄ›ly dívat na muÅ¾e v &scaron;ortkách, a pÅ™ed nedávnem úÅ™
zdÅ¯raznily, Å¾e je nevhodné, aby byly Å¾eny v davu, kde se dají oÄ•ekávat silná slova Ä•i nevhodné chování. V rozporu s tím
a ke zlosti místních Å¾en, fanynky zahraniÄ•ních týmu mÄ›ly vstup na sportovní události povolen. ObÄ•as se nÄ›které Å¾eny
pokou&scaron;ely projít dovnitÅ™ v pÅ™estrojení za muÅ¾e nebo vklouznout mezi zahraniÄ•ní fanou&scaron;ky.
NÄ›kteÅ™í analytici Å™íkají, Å¾e souÄ•asná umírnÄ›ná linie mÅ¯Å¾e být proto, Å¾e si vláda nechce znepÅ™átelit Å¾ádn
populace v dobÄ›, kdy je pod stoupajícím mezinárodním tlakem díky svému jadernému programu.
KdyÅ¾ ve volbách minulý rok zvítÄ›zil souÄ•asný prezident a po návratu konzervativních duchovních a náboÅ¾enské milice
stoupenci tvrdé linie na pevnou kontrolu nad tímto &bdquo;nemorálním chováním&ldquo;. OÄ•ekává se proto, Å¾e stejnÄ›
budou stanovena pÅ™ísná a tvrdá pravidla. Prezident AhmadinedÅ¾ad byl zvolen poté, co slíbil návrat k duchovním
hodnotám a politickému vedení nastolenému bÄ›hem revoluce v roce 1979 Ajatolláhem Chomejním.
(Podle pramenÅ¯ z Aljazeera.net)
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