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 11/۰۳/2۰1۶                 مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 :رسوائی افتضاح آمیز در ایران»

 "«پارلمان هیچ گاه جایی برای خر و کره اسب، شادی ها و زن ها نیست "

 

 
 "پارلمان ایرانی در تهران"

 

آشکارا، منتظر پیامد آن باشد. عدۀ وکیل ایرانی در پارلمان، همقطاران اناث خود را توهین نموده است. حال باید »

 «از پارلمانی ها، خواهان اقامۀ دعوی استند
 

در ایرن تعداد متعدد اعضاء، زنانۀ پارلمان، علیه همقطار محافظه کار آنها، "نادر قاضی پور"، اقامۀ دعوی می »  

 نمایند. او درمبارزۀ انتخاباتی گفته است: 
 

 کره اسب، شادی ها و زن ها نیست."پارلمان هیچ گاهی، جایی برای خر و "
 

قاضی پور در خطاب به جمعیت متشکله در مبارزۀ انتخاباتی در ماه گذشته، هر گاه زن ها انتخاب شوند، مرد ها 

خواهند توانست "با آنها چیزی بکنند و آنها را خجالت سازند."، فریاد های شادی و شعف از جانب جمعیت، صورت 

 دوباره انتخاب گردیده است.گرفته است. قاضی پور 

 

سیاستمدار البته این محاسبه را ننموده بود، که جریان محفل انتخاباتی فلم گیری می شود، و در شبکه، گذاشته می 

شود. مستقیماً بعد ازین حضور یابی او، رسانه های ایرانی متمرکز به "ریفرم"، در باره اظهارات توهین آمیز او به 
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 2از 2

مرا شور وشعف هواداران با خود  "د. وکیل، دل نا دل معذرت خواسته است. او گفته است: زنان، گزارش داده ان

 کشاند... امیدوارم که این سؤ تفاهم، ارشاد شده بتواند ".
 

اخبار انگلیسی "گاردین" خبر داده است، که ژورنالیست ایرانی، که این "ویدیو" را در شبکه گذاشته بود، در هفته قبل 

 بر روی سرک، علناً از جانب افراد نا شناس، شدیداً لت و کوب شده است. 
 

-US ) ائی، "میرمری"این "ویدیوی" ظهور قاضی پور در صحنۀ انتخاباتی، درین میان از جانب ( ، سازمان امریک

amerikanischen Memri Organisation ترجمه شده است. منتقدین، این سازمان را مالمت ساخته اند، که سازمان ،)

  یکجانبه را انتخاب می نماید، تا جهان اسالم، در روشنی خاص منفی نشان داده شده بتواند.« ویدیو»مذکور، 
 

 خواهان پیآمد آن می باشند.خانم های محافظه کار در پارلمان 
 

قاضی پور با این طرز دید خود از یک بخشی از طیف محافظه کار در جامعۀ ایرانی، نمایندگی می نماید. بهر صورت 

چنین اظهارات توهین آمیز به آدرس زنان، در افکار عامۀ ایران، بطور فزاینده غیر قابل قبول می باشد. در تحت 

ثیری زنان در موقف های رهبری آمده اند. در انتخابات اخیر پارلمانی، زنان از جملۀ رهبری حسن روحانی، تعداد ک

چوکی را اشغال نموده اند. هفت زن دیگر هم در انتخابات بعدی، وارد پارلمان می  1۴چوکی در پارلمان،  2۹۰

رلمان اخیر، که در آن اما یک ریکارد جدید شناخته شده است، و بصراحت بیشتر از پا -گردند. در مجموع  کم است

 فقط هفت وکیل زن نشسته بودند، شناخته شده است.

 

قبل از انتخابات پارلمانی، محافظه کاران "شورای پاسداران"، بدون شک، تعداد کثیری از کاندید های با اهلیت و 

زنانه را بطور برجسته را، در جریان انتخابات، از عضویت در شورای متخصصان، مانع شده اند. حتی کاندید های 

مشخص محروم ساخته اند. با این معذرت دل و نا دل قاضی پور، موضوع به   فراموشی سپرده نخواهد شد. وکیله، 

نماینده های مردم در  -مردان -(.، گفته است، که تعداد زیادی از زنان وIRNAفاطمه رهبار، به خبر رسانی "ایرنا" )

ت ایران به کمیسون کنترول و نظارت، و هم بمقام رئیس پارلمان سپرده پارلمان، شکایت، به سارنوالی عمومی دول

 اند. 
 

رهبار برین موقف تأکید ورزیده است، که سیاستمدار محافظه کار، باید به گزارش عملکرد کشانیده شود. رهبار گفته 

است، که خود در صف محافظه کاران شمرده می شود: " اتهامات علیه زنان صورت گرفته است، قاضی پور باید 

 م(.2۰1۶مارچ   11)"شپیگل آنالین"، جمعه « به مسئولیت کشانیده شود"

 

 پایان.

 

 

 

 


