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 امضا در اعتراض به تصويب و ترويج قانون چندهمسری برای مردان به مجلس تحويل 5000بيش از  - تغيير برای برابری 
 داده شد



 

جوانان و مادران برابری خواه از شهرهای مختلف  برابر اعم از پنجاه نفر از فعاالن حقوق 89 مهر 4صبح امروز يکشنبه 
کميسيون حقوقی و  بيانيه ای در اعتراض به مواد جنجال برانگيز اليحه حمايت از خانواده را به  امضا ذيل5000ايران بيش از 

 را به گوش اعضای مجلس اعتراض خود و شهروندان ايرانی آنها با حضور در قضايی مجلس شورای اسالمی تحويل دادند
 .خواستار توقف تصويب اين مواد شدند کميسيون رسانده و



 

فتر ارتباطات مردمی آمد اما آنان ضمن حضور در د ابتدا از ديدار و گفتگوی فعاالن حقوق برابر با نمايندگان ممانعت به عمل
دو نفر از  سرانجام قرار بر اين شد که يک يا. حق خود به عنوان شهروند پافشاری کردند از, رئيس مجلس, علی الريجانی

برگه های امضا شده ی شهرها و ساير کشورها را به آن  افراد حاضر به نمايندگی از جمع باکميسيون قضايی ديدار کرده و
 .کميسيون تحويل دهند



 

ضمن تحويل برگه های امضابا آقايان شاهرخی و  بعد از ظهر امروز خديجه مقدم فعال حقوق زنان به نمايندگی از جمع حاضر
مذاکرات  وی در بازگشت از مالقات نتيجه. قات کردقضايی مجلس مال کميسيون حقوقی و رئيس و نايب رئيس, غضنفرآبادی

نماينده مجلس شورای اسالمی هم ديدار کرده و ايشان نيز  مقدم همچنين اعالم کرد با زهره الهيان.خود را مثبت ارزيابی کرد
 .  اليحه حمايت از خانواده ابراز داشته است23با ماده  مخالفت قطعی خود را

 



اليحه حمايت از خانواده با نوشتن بيانيه ای و  تالشهای گسترده خود برای حذف مواد جنجالی فعالين حقوق برابر در ادامه
بندرانزلی،  ،صومعه سراالهيجان، اصفهان، کرج، زنجان، رشت، , مختلف از جمله تهران دريافت امضا از مردم شهرهای

بابل، بابلسر، ساری، يزد، اهواز، اراک، اليگودرز، همدان،  ،قائم شهر، تبريز، خوی، شيراز، الر، خرم آباد، مشهد، گرگان
 در 23عدم تصويب ماده  الهيجان، قزوين، محالت، کاشان، مالير، کرمانشاه، نهاوند و بروجرد خواستار ،اسالمشهر، شهرری

به مجلس برخی از معلمانی که برای پيگيری مطالبات خود در  امضاها لب آنکه امروز هنگام تحويل بخشی ازجا. مجلس شدند
 .چندهمسری برای مردان اعالم کردند داشتند بيانيه را امضا کرده و مخالفت شان را با تصويب ماده ترويج کننده مجلس حضور

 

کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای   امضا که نخستين بخش امضاهای جمع آوری شده است هم اکنون در5000اين 
 دبه جمع آوری آرای مردم در اين زمينه ادامه می دهن اسالمی است و فعاالن حقوق برابر همچنان

 


