Iranki protestujące przeciw
hidżabowi mogą być skazane za
zachęcanie do prostytucji
Przynajmniej dwie kobiety, protestujące w Iranie przeciwko
przymusowi noszenia hidżabu (chusty okrywającej głowę) będą
oskarżone o „zachęcanie do korupcji i prostytucji”, donosi
Amnesty International. W trwających od dwóch miesięcy
protestach w samym Teheranie aresztowano 35 kobiet, które
robią sobie filmiki, jak powiewają nasadzonym na kij, a
zdjętym z głowy hidżabem. Kilka z nich zostało w więzieniu
pobitych, jednej wstrzyknięto niewiadomą substancję. Los kilku
jest nieznany.
Inicjatorka ruchu, 31-letnia Vida Movahed, została zwolniona
po miesiącu, jaki spędziła w areszcie ze swoją półtoraroczną
córką. Jej wideo, na którym powiewa hidżabem stojąc na budce
telefonicznej, stało się sensacją irańskiego internetu.
Za zachęcanie do prostytucji (nienoszenie hidżabu to
najwyraźniej wg władz irańskich krok do prostytucji) irański
kodeks przewiduje kary do 10 lat więzienia. (g)
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Piłka wzbudza skrajne emocje. Po wojnie futbolowej to żadne
odkrycie. Nie inaczej było w przypadku zamieszczonego przez

nas na Facebooku kolażu zdjęć, zestawiających fanki różnych
krajów i z Iranu.

Wydźwięk był jasny. Kobiety w krajach islamskich w sferze
ubioru mają mniej wolności.

No i zaczęło się. Szybko „udowodniono” nam manipulację.
Zwyzywano nas od chorych z nienawiści propagandystów, a admina
od osłów… bowiem w Brazylii pojawiły się piękne, z odkrytymi
głowami Iranki.
Jeżeli ktoś odebrał to tak, że nie chcemy przekazać prawdy o
tym, że Iranki też potrafią się bawić, to jest to błąd. I
serdecznie za to przepraszamy. Tylko kto w tym wypadku
przekazuje prawdę o świecie? Kilka (może kilkanaście) skąpo
odzianych Iranek, które wyrwały się na World Cup do Brazylii
kontra kilkadziesiąt milionów, które nie mają takiej wolności
i kibicują, pomimo zakazów wydanych przez stetryczałych
ajatollahów?
Rozumiem, że trudno jest o jakąś obiektywną prawdę o

świecie, że każdemu zjawisku można przeciwstawić inne,
przekazujące odmienną historię. Znajmy jednak jakieś
proporcje. W Iranie kobiety mimo zakazu wychodzą jednak
kibicować, są dzielne i nie chcą się podporządkować
seksualnemu apartheidowi. Nawet jeżeli mogą być aresztowane za
ten haniebny w oczach szyickich duchownych czyn.
Tak więc Iranki chcą kibicować i bawić się nawet wbrew
zakazom. Jednak obraz kilku Iranek z mistrzostw jest daleki od
prawdy o ich sytuacji w kraju.
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