
  

  یمقابل مجلس ايران در اعتراض به بی حجابتجمع در 
عده ای از زنان ايرانی که خود را نمايندگان خانواده های شهدا، جانبازان، ايثارگران و 

امت حزب اهللا معرفی کرده اند با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی 
  .می خواندند اعتراض کردند" بدحجابی رايج در جامعه"نسبت به آنچه 

پالکاردهايی در دست داشتند که روی اين گروه که تعدادشان يکصد نفر گزارش شده، 
حجاب "، "مجلس اسالمی، کو قانون الهی؟: "آنها شعارهايی از اين قبيل نوشته شده بود
حجاب مصونيت زنان است نه "و " زنان مسلمان خار چشم دشمان اسالم است

  ".محدوديت زنان

 مقننه و تجمع کنندگان بيانيه ای قرائت کردند که طی آن از قوای سه گانه مجريه،
طراحان لباسهای مبتذل و عناصر اشاعه دهنده فساد "قضائيه ايران خواسته شده است با 

  . کنند" و فحشا برخورد قاطع و ريشه ای و دائمی

در اين بيانيه که با حضور نمايندگان عضو کميسيون فرهنگی مجلس قرائت شد، از مسئوالن سياسی و فرهنگی سالهای گذشته 
در ايران " اشاعه بی حجابی و بی بندوباری"به " تساهل و تسامح و اباحه گری"ه به عقيده تجمع کنندگان، با انتقاد شده، چراک
  .کمک کرده اند

مقابله با شتاب روز "با هدف " دشمن"در ايران را توطئه ای دانسته که " اشاعه بی حجابی و بی بندوباری"صادرکنندگان بيانيه 
طرحريزی کرده است و ابراز نگرانی کرده اند که گسترش " ی و فناوری و بخصوص معنويتافزون جوانان در عرصه های علم

  .آنچه بی حجابی و بی بندوباری خوانده اند نيروی جوانان ايران را تحليل برد و آينده اين کشور را با مشکالت جدی مواجه سازد

رهای ميهنشان آلوده شده، شرمنده آيت اهللا خمينی، بنيانگذار امت حزب اهللا از اينکه چهره شه"در اين بيانيه هشدار داده شده که 
  ."جمهوری اسالمی و شهدا هستند و کاسه صبرشان لبريز شده است

عماد افروغ، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس در جمع معترضان به سخنرانی پرداخته 
را قبول ندارد از مسئوالن " رويکردهای اجباری در حجاب"و ضمن تأکيد بر اينکه 

اجرايی و قضائی انتقاد کرده است که به گفته وی، درباره حجاب کار فرهنگی نمی کنند 
  . برخوردی انجام نمی دهند" های فساد خانه  "و با

مطرح کرده اند را " گسترش بی حجابی و بی بندوباری"وی آنچه معترضان با عنوان 
گويند نا  هر اقدام فرهنگی که قصد انجام دادن آن را داريم بالفاصله می : "دانسته و گفته" غلبه نگاه اقتصادزده بر ايران"حاصل 

  ".کند  حساسيت مردم را تحريک می کند و امنی ايجاد می 

 شود اما بانوان ما بايد قيمتهای هنگفتی  مانتوهای جلف با سه الی چهار هزار تومان خريد و فروش می: "آقای افروغ افزوده است
 که در چرا بايد شاهد عرضه مدهای غربی به کشور باشيم اما در استفاده از قابليتهای زيادی... برای لباسهای پوشيده بدهند 

  ؟ "دانشگاهها و گروههای طراحی وجود دارد ناتوان باشيم

 های سياسی، اقتصادی و بين الملی  حال که بعضًا دغدغه: "وی خطاب به تجمع کنندگان معترض در مقابل مجلس گفته است
 هم شعار دهيد و  های بحق شماست، در صحنه حضور داشته باشيد و حتی عليه ما مسئوالن مانع از به ظهور رسيدن خواسته

  ".های اجتماعی داريم تا اين موج در خود مجلس نيز نفوذ کند ما نياز به زمينه سازی... مؤاخذه کنيد 

تجمع کنندگان در مقابل مجلس در شرايطی خواهان برخورد با بی حجابی می شوند که قانون مجازات اسالمی ايران برای زنانی 
عمومی ظاهر شوند، ده روز تا دو ماه حبس يا پنج تا پنجاه هزار تومان جزای نقدی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار 

r

طراحان 'تجمع کنندگان خواهان برخورد قاطع با 
' عناصر اشاعه دهنده فساد و فحشا لباسهای مبتذل و

 شده اند

مانتوهای جلف با سه الی چهار هزار  
 شود اما بانوان ما  تومان خريد و فروش می

بايد قيمتهای هنگفتی برای لباسهای پوشيده 
  بدهند

  
   

 وغ، رئيس کميسيون فرهنگی مجلسعماد افر

  



  .تعيين کرده است

اما مقاومت داخلی و فشار خارجی به حکومت ايران طی سالهای اخير باعث شده است اين قانون عمًال چندان به اجرا در نيايد و 
  .ختگيری نشان دهداين حکومت کمتر از گذشته نسبت به موضوع حجاب اسالمی س

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در ايران انتظار می رفت سختگيريهای اجتماعی در قبال مسئله حجاب افزايش يابد اما 
با وجود تأکيد پی در پی مقامهای دولت جديد نسبت به مسئله حجاب، تاکنون هيچگونه تصميم گيری در اين زمينه صورت نگرفته 

 .رفتار نهادهای حکومتی در قبال پوشش زنان ايرانی مشاهده نشده استو تغييری در 
 
 

  شد مجلس شوراي ملي افغانستان براي اولين بار توسط يك زن اداره
ايرنا،  آابل   ٨۵/٠١/٢٩   

 

  .پارلمان .سياسي .افغانستان .خارجي

شنبه، مجلس شوراي ملي گذاري افغانستان در روز سه براي اولين بار در تاريخ قانون  فوزيه "اين آشور از سوي يك زن به نام  
اداره شد" آوفي .  

 
س دوم مجلس استاين بانوي قانون گذار نايب ريي .  

در شمال شرق" بدخشان"آوفي از قوم تاجيك و نماينده حوزه انتخابيه واليت  افغانستان است آه پيشتر در نهادهاي وابسته به  
  .سازمان ملل در افغانستان فعاليت داشت

دهند مي درصد از اعضاي مجلس شوراي ملي افغانستان را زنان تشكيل ٢۵  در حال حاضر  .  

جمهوري افغانستان است امروز توسط  وزير پيشنهادي آابينه حامد آرزي رييس ٢۵   شده آه در حال بررسي صالحيت مجلس ياد
  .نورزي معاون اول اين نهاد اداره شد آوفي و در غياب محمد يونس قانوني رييس مجلس و عارف

نوانراي ماخوذه به ع ٢٣٩  راي از مجموع  ٧۶  در دي ماه پارسال عارف نورزي با  راي به  ۴٩  نايب رييس اول و آوفي با آسب  
  .عنوان نايب رييس دوم مجلس انتخاب شد

رنايا.يك زن.افغانستان.مجلس شوراي ملي <--- . 


