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ﺑﮭرام رﻓﯾﻌﯽ
ﻓرﻣﺎﻧده ﭘﻠﯾس ﻓرودﮔﺎه ھﺎی اﯾران ،ﺑﮫ  ١٧ھزار و  ١٣۵زن در ﻓرودﮔﺎه ھﺎی ﮐﺷور در ﻣورد ﻧوع ﭘوﺷش آﻧﮭﺎ ﺗذﮐر داده از ﺳوار ﺷدن
زﻧﺎن ﺑدﺣﺟﺎب ﺑﮫ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺣﻣود ﺑﺗﺷﮑن  ٨۵٠ﻧﻔر از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎزم ﺳﻔر ﺑوده اﻧد ﻧﯾز در ﻓرودﮔﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺑﺎ ﺑرﺧورد ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ رو ﺑﮫ رو
ﺷده اﻧد .او اﻓزود از اﯾن زﻧﺎن ﺗﻌﮭد ﮐﺗﺑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و  ١٣٠ﻧﻔر ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﮔزاری ھﺎ ،ﻓرﻣﺎﻧده ﭘﻠﯾس ﻓرودﮔﺎه ھﺎی اﯾران ﮔﻔﺗﮫ اﺳت »در راﺳﺗﺎی ﺗداﺑﯾر ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ در ﺧﺻوص ارﺗﻘﺎ و
ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﭘﻠﯾس ﻓرودﮔﺎه ﻧﯾز از اﺑﺗدای اﺟرای طرح ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺎﺟﺎ ،اﻗداﻣﺎﺗﯽ را در
اﯾن ﺧﺻوص اﻧﺟﺎم داده اﺳت«.
او ﺿﻣن اراﯾﮫ آﻣﺎر  ١٧ھزار ﻧﻔری زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗذﮐر ،ﺑﺎزداﺷت و اﺧذ ﺗﻌﮭد ﮐﺗﺑﯽ از ﺳوی ﭘﻠﯾس ﻓرودﮔﺎه ﻣواﺟﮫ ﺷده اﻧد ،ﮔﻔت  ۵٠ﻣرد
ﻧﯾز ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد.
آﻗﺎی ﺑت ﺷﮑن ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ در ﻓرودﮔﺎه ھﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳوار ﺷدن  ۵٠زن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺷده اﺳت.
او از اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ در ﻓرودﮔﺎه ھﺎی ﮐﺷور ﺧﺑر داده و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروی زﯾر ﻓرﻣﺎن او ،در ﺣﺎل آﻣوزش ﺑﮫ ﻣﺎﻣوران زن
ﺑرای ﺗداوم ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ در ﻓرودﮔﺎه ھﺎ اﺳت.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ اﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﻧﯾز ﺧﺑر داد ﮐﮫ  ۴ھزار ﻧﻔر را در ﺗﮭران طﯽ روزھﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﻣزاﺣﻣت ﺑرای
ﻧواﻣﯾس« دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ آﻗﺎی زارﻋﯽ  ١٢ھزار ﻧﻔر ﻧﯾز از ﺳوی ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻣزاﺣم ﻧواﻣﯾس« ﺗذﮐر درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد و  ١٠١ﻧﻔر ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدﻧد.
آﻣﺎر اراﯾﮫ ﺷده ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣردان ﻣرﺑوط اﺳت و ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ اﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ در ﺧﺻوص ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﻧﯾز  ٣۵ھزار
زن ﻧﯾز در اﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﺗذﮐر درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد.
ﻋرﺿﮫ ﻟﺑﺎس اﺳﻼﻣﯽ در ﺳراﺳر ﮐﺷور
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ طرح ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ واﺣد ﻣرﮐزی ﺧﺑر ﻧﯾز ﮔزارش داد ﮐﮫ طرﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﺟﻠوه ﺣﺟﺎب« از اﻣروز  ٢۴اردﯾﺑﮭﺷت
در ﻣراﮐز ھﻣﮫ اﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐﺷور ﺑﮫ اﺟرا در آﻣده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺎﯾب رﯾﯾس ﺷورای اﺻﻧﺎف ،واﺣد ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧده در طرح »ﺟﻠوه ﺣﺟﺎب« ،ﺑﺎ ﭘﻼﮐﺎرد ھﺎی زرد رﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺑﺎﻻی
در اﯾن ﻣﻐﺎزه ھﺎ و ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎ ﻧﺻب ﺷده ،ﻣﺷﺧص ﺷده اﻧد.
ﻗﺎﺳم ﻧودھﯽ ﻓراھﺎﻧﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ در اﯾن طرح ﻟﺑﺎس ھﺎی زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣدل و رﻧﮓ ﻣﻧﺎﺳب و ﻣورد ﻧظر ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷود .او ﻟﺑﺎس ھﺎی
ﻋرﺿﮫ ﺷده در ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﺟﻠوه ﺣﺟﺎب را اﺳﻼﻣﯽ اﯾراﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد و ﮔﻔت» :از اﯾن ﭘس ھﻣﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣوظف ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻟﺑﺎس
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﻟﮕوی اﺳﻼﻣﯽ اﯾراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺷورای اﺻﻧﺎف ﻧﯾز ﺑر اﯾن واﺣدھﺎ ﻧظﺎرت ﻣﯽﮐﻧد«.
ﭘﯾش از اﯾن ﻧﯾز ﺷورای اﺻﻧﺎف ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ طرح ﻋرﺿﮫ ﭘوﺷﺎک اﺳﻼﻣﯽ ،در  ۵٠٠ﻓروﺷﮕﺎه ﺗﮭران را از  ١۵اردﯾﺑﮭﺷت
ﺑﮫ اﺟرا در آورده اﺳت.
دو روز ﻗﺑل ﺧﺑرﮔزاری ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﻌﺎون اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم »ﻣﺻﺎدﯾق ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ آﻗﺎﯾﺎن« ﺧﺑر دادﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ ﻣردان ﻧﯾز در ﮐﺷور آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺳرھﻧﮓ ﻣﮭدی اﺣﻣدی ﻓرﻣﺎﻧده ﻣرﮐز اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ» ،ﻣﺻﺎدﯾق ﺑدﺣﺟﺎﺑﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺎﻣل ﭘوﺷﯾدن ﺷﻠوارھﺎی ﮐوﺗﺎه ﯾﺎ
ﭘﺎره ﺷده ﻟﺑﺎسھﺎی ﺗﻧﮓ و ﺑدنﻧﻣﺎ و آراﯾش ﻣو ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﻏرﺑﯽ اﺳت«.
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در ﺷﮭر ﮐرد اﺳت .ﺑﮫ ﮔزارش ﮐﻣﯾﺳﯾون زﻧﺎن دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت اﯾن دﺧﺗر داﻧﺷﺟوی ﭘزﺷﮑﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺷﮭر ﮐرد» ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﺟﺎب از
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 2006ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑوده و ﭘس از آزادی دﺳت ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ زده اﺳت«.
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ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﮐﭘﯽ راﯾت ﺑرای رادﯾو ﻓردا ﻣﺣﻔوظ اﺳت .ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎinfo@radiofarda.com :
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