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 می گیردسرکوب زنان در ایران باال  ،همزمان با رشد نارضایتی ها

 

ز اجموعه ای ماصره مشخصه ماه ژوئیه سرکوب وحشیانه جامعه ایران، از جمله سرکوب زنان، بود. رژیم آخوندی که در مح
قهر از رچه بیشتر هاستفاده  به امجوشان اجتماعی اقد های بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد به منظور مهار نارضایتی

  ن است. روز گویای شرایط اختناق و سرکوب در جامعه ایرا ۸رف تنها سابقه چهار زن ظ اعدام بی کرده است.

ا نقض اصل یاسی که بسنیان ان حقوق بشر، همچنین رفتار وحشیانه با زنداصدور احکام سنگین زندان برای فعاالن مدنی و مدافع
 ست.ر ایران اکوب دافزایش سرر کنار مجرمان عادی حبس شده اند، شاخصهای برجسته دیگری از تفکیک جرائم در زندانها د

لعاده ای حتی در مات فوق ااقدا رژیم مالیان همچنین تالش برای مقابله با سرپیچی زنان ایران از حجاب اجباری را افزایش داده و
 مراکز خرید و فرودگاهها اتخاذ کرده است. 

 

 هفته حلق آویز شدند چهار زن ظرف یک
ن طی شش سال ریاست جمهوری ز ۹۳هرچند اعدام زنان در ایران باالتر از هر جای دیگری از جهان است، و رژیم ایران با اعدام 

 اعدام کند.  زن را ۴، ک ماهی روحانی رکورددار اعدام زنان در جهان می باشد، اما هرگز اینطور نبوده که ظرف یک هفته یا حتی

 ، در استان کردستان، به دار آویخته شد.مهاباددر زندان مرکزی  ۱۳۹۸تیرماه  ۲۵اهل میاندوآب در روز  حیانملیحه صال

 د. در زندان نوشهر حلق آویز ش ۱۳۹۸تیرماه  ۲۶ساله، روز  ۴۳، زهرا صفری مقدم

در زندان  ۱۳۹۸روز اول مرداد سال گذشته را در زندان سپری کرده بودند، ۱۵، که جاری بودند و آراسته رنجبر و نازدار وطنخواه
 مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. 

رچک را شرح داده ر زندان قدمنتشر شد وضعیت زندانیان زن  ۱۳۹۸مرداد  ۵زندانی سیاسی سابق گلرخ ایرایی در نامه ای که روز 
به جهت  نشترشاید بدم درصاز زنان محکوم به قتل متوجه ش یاریدر برخورد با بس»است. وی در بخشی از این نامه نوشته است، 

وسط تًا شکنجه بعض ضرب و شتم و ن،یآشفته که با توه یمشترک یعدم امکان طالق از همسرانشان پس از سال ها تحمل زندگ
ود را خکه  نیا ان ها بآشده اند.  انمرتکب قتل همسرانش یبه صورت ناگهان ایو  یاست، با نقشه قبلهمسرانشان همراه بوده 

طالق شان  به تیرضا روندهپ یشان داشتند، قاض که از همسران یتیدانستند، معتقد بودند اگر در دفعات مکرِر شکا یکار متیجنا
 «نزده بودند. تیداد هرگز دست به جنا یم

م می شوند یان اعداژیم مالر، زنانی که به دست استیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران قباًل خاطرنشان کرده همانطور که کم
ی کنند. به این مود اقدام از خ اکثرًا خود قربانی خشونت خانگی و قوانین تبعیض آمیز خانواده هستند و بسیاری از آنها در دفاع

 جرا گذاشته می شوند، به شدت ناعادالنه هستند. ترتیب احکامی که از سوی رژیم به مورد ا
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 احکام غیرعادالنه برای فعاالن زن
دلیل به پرونده جدید در دوران حبس این هر کدام به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شدند.  گلرخ ایرایی و آتنا دائمی

 اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد، برعلیه آنها تشکیل شد.
دو فقط به مدت  ،۱۳۹۸خرداد ماه  ۲۸این دو فعال مدنی در تاریخ  دادگاه
ماه  ۶سال و  ۱به  «تبلیغ علیه نظام»اتهام به  آنها. ه بودبرگزار شد ساعت

ماه حبس  ۱سال و  ۲به  «توهین به رهبری»حبس تعزیری و به اتهام 
به  «اخالل در نظم زندان»آنها شامل  سایر اتهامات تعزیری محکوم شدند.

خواندن سرودهای اعتراضی در  و بدنی در مقابل بازرسی مقاومت دلیل
 می باشد. روز اعدام سه زندانی سیاسی کرد

 ۳از  رساان سنگت غیرانسبه خاطر نوشتن یک کتاب منتشر نشده درباره مجازابعد از سپری کردن حکم زندان خود  ییرایاگلرخ 
آغاز کرد و هم  ۱۳۹۵آذر ماه  سال زندان خود را از ۵دائمی حکم  آتنا از زندان آزاد شد. ۱۳۹۸فروردین  ۱۹، در روز ۱۳۹۵آبان 

  اکنون در زندان اوین محبوس می باشد. 
 

 ۷۴سال زندان و  ۶دادگاه تجدید نظر به  ۳۶شعبه در (، یآباد)فرح فرهان دهیسپ فعال دانشجویی
ه تهران احضار شد و به شعبه دادگا ،۱۳۹۸مرداد  ۲روز دوشنبه  سپیده فرهان ضربه شالق محکوم شد.

، ۹۶به دلیل شرکت در اعتراضات دانشجویی دیماه  حکم صادره برای وی قرائت شد. سپیده فرهان
قانونی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب غیراخالل در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات » به

 .متهم شد «علیه امنیت کشور
 

 ۵۵جمعًا به  -یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز -مین )شهرری( محبوس در زندان قرچک ورا سه فعال حقوق زنان
سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. حکم صادره از سوی 

با حضور این سه زندانی و بدون  ،۹۸مرداد  ۹دادگاه انقالب تهران روز 
 حضور وکالیشان به آنها ابالغ شد.

اجتماع و تبانی »اتهام هرکدام از این زندانیان را به دادگاه انقالب  ۲۸شعبه 
سال حبس تعزیری، از بابت اتهام  ۵به  «به قصد اقدام علیه امنیت ملی

تشویق و «به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام  «تبلیغ علیه نظام»
سال حبس تعزیری محکوم  ۱۰به  «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا

سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده  ۷نیز به  «توهین به مقدسات»مات، مژگان کشاورز از بابت شدند. عالوه بر این اتها
 سال و شش ماه زندان می شود.  ۵۵دل مجموع این احکام معا است.
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 ی های وحشیانه برای گرفتن اعتراف اجباری یبازجو
نامعلومی منتقل شد تا برای گرفتن اعترافات اجباری تیرماه از زندان قرچک ورامین )شهرری( به مکان  ۱۱صبا کردافشاری روز 

 تحت فشار و بازجویی قرار بگیرد. 
تیرماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت  ۱۹هم روز  راحله احمدیمادر وی، خانم 

، «نظام هیعل غیتبل»از بابت اتهامات به زندان قرچک منتقل شد. خانم احمدی روز بعد و 
در دادسرا « و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا قیتشو»و « معاند یبا رسانه ها یهمکار»

 شد. منتقل  یبه مکان نامعلوم سپسو شد اتهام  میتفه
 یافشار با کردصبا هدف تحت فشار قرار دادن دخترش  خانم راحله احمدیبازداشت 

 خانم احمدی متعاقبًا.کرده است یوددارخ ییویدیانجام اعترافات واز چون  گرفت صورت
 .ا قرار وثیقه موقتًا از زندان قرچک آزاد شدب

 

 رفتار وحشیانه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی
در زندان سپیدار اهواز توسط  آمنه ظاهری ساریزندانی سیاسی در ابتدای ماه ژوئیه گزارش شد که 

بازوی آمنه بر اثر »در این باره گفتند،  اوواده خان مأمورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
حال حاضر از دریافت خدمات پزشکی برای رسیدگی به  رضرب و شتم به شدت آسیب دیده و د

آزمایشات و مراقبت های از  انجام پیشتر  ظاهری ساریخانم « وضعیت بازویش محروم است.
 محروم شده بود. پزشکی 

 

زندان قرار گارد  مورد ضرب و شتم ساعت در زندان قرچک ورامین۲۴طی  فعال کارگری اجیندا ن، ۱۳۹۸تیر  ۱۵روز شنبه 
بعد از چند ساعت هنوز چشمهایش از شدت ضرباتی  به نحوی که گرفت

 . می دیدتار  بودندکه به سرش زده 
 

به همراه یاسمن آریانی، عاطفه  ۱۳۹۸مرداد  ۷ندا ناجی مجددًا در روز 
از سوی زندانیان عادی و به تحریک مسئولین رنگریزو سپیده قلیان 

قرار گرفتند. یاسمن آریانی از ناحیه  ضرب و شتمبهداری و زندان مورد 
در دست راست و هر دو پا شده  یکوفتگ دچارصورت آسیب دید و 

 است. عاطفه رنگریز که مبتال به بیماری آسم می باشد در اثر شدت جراحات به بهداری زندان منتقل شده  است.
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https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/12/%d8%a2%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b6%d8%b1%d8%a8/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/17/%d9%86%d8%af%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/09/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%da%86%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/09/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%da%86%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%85/
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 نازنین زاغری به بخش روانی منتقل شد
بیمارستان در یک روانی بخش از زندان اوین به با دستبند و پابند سپاه پاسداران  بازداشت نیروهایتحت  ساله،۴۰، نازنین زاغری

قات به او اجازه مالاما پدر خانم زاغری ساعت ها در بیمارستان منتظر ماند تهران منتقل شد. 
 ش را ندادند.با دختر

وقتی به ایران »گفت،  روانی ، قبل از انتقال به بخش۹۸تیرماه  ۲۴روز دوشنبه  یزاغر نینازن
آمدم تا والدینم را ببینم سالم و سرحال بودم اما سه سال بعد به یک کلینیک سالمت روانی 

ای من سخت انتقال داده می شوم. به من نگاه کنید، این باید مایه سرافکندگی باشد. زندان بر
 «تر و سخت تر می شود. من از اینکه در میانه یک بازی سیاسی گیر کنم متنفرم. به شدت متنفرم.

 

 اعتصاب غذا
در زندان ، ۱۳۹۸تیر  ۱۳از روز پنج شنبه  حسین محمدی فرامیرهمسرش  و ساناز الهیاری

هستند  گامترنتی اینآنها از اعضای هیأت تحریریه نشریه ند. اوین دست به اعتصاب غذا زد
 سر می برند.  ماه است در بازداشت به ۶، حدود ۱۳۹۷از دی ماه سال که 

دو ماه است که ساناز الهیاری دچار کاهش وزن و »با انتشار بیانیه ای نوشت،  عفو بین الملل
شدید دست و پا شده است و از درد معده مزمن رنج می برد و به درمان فوری نیاز لرزش 

 «دارد.
 

 ی جدیددستگیری ها
، در اواسط ماه رانیخلق ا نیمجاهدسازمان داران هوا و همسرش، از صدیقه مرادیزندانی سیاسی سابق 

توسط مأموران وزارت  ،یدر آلبان ۳در اشرف  رانیروزه مقاومت ا۵ یهاییدر آستانه گردهماژوئیه و 
 اطالعات در تهران دستگیر شدند. 

د. در زندان بو ۱۳۹۵تا آذرماه  ۱۳۹۰ساله دارد. او از اردیبهشت ۲۰ساله و یک دختر  ۵۷صدیقه مرادی 
را تجربه کرده و از بازماندگان قتل عام  یآخوند میرژ ی، دو بار زندان و شکنجه ها ۶۰دهه  یط او

 باشد. یم ۶۷در سال  یاسیس انیزندان
 

نفر از مأموران  ۸سهیل عربی توسط  مقاوم زندانی سیاسی مادر فرنگیس مظلومی
 .شدومی منتقل به مکان نامعل و، بازداشت ۱۳۹۸تیرماه ۳۱ دوشنبه امنیتی روز

 

به  مأموران وزارت اطالعات بدون ارائه مدرک و مجوز ،۱۳۹۸روز اول مرداد ماه 
زهرا اکبری نژاد منزل زندانی سیاسی ابوالقاسم فوالدوند حمله کرده و همسر او 

 مبتال است.  بیماری قلبیبه بیماری های متعددی از جمله ، ساله ۴۹ ،نژادرا بازداشت کردند. خانم اکبری  درچه

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/26/%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/13/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1306392019ENGLISH.pdf
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/21/%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a3%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/21/%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a3%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/31/%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84-%d8%b9/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/10/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%da%86%d9%87%d8%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/10/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%da%86%d9%87%d8%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/10/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%da%86%d9%87%d8%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3/
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در حال  دان به سر می برد وبدون یک روز مرخصی در زن ۱۳۹۲ابوالقاسم فوالدوند از هواداران سازمان مجاهدین است که از سال 
 ی باشد. ت، محبوس مزندان گوهردشت کرج )رجایی شهر( در شرایط غیرانسانی و محروم از حداقل امکانا ۱۰حاضر در سالن 

 

 نی، توسط مأمور۱۳۹۸ رماهیت۱۷دوشنبه روز فعال حقوق زنان  یمحمد میمر
 .وزارت اطالعات در خانه اش بازداشت شد

توسط نیروهای  ،۹۸مرداد  ۶روز  نیزفعال حقوق زنان  ،اسرین درکاله خانم
امنیتی بازداشت شد. این زنان از اعضای انجمن ندای زنان ایران هستند که در 

 آموزی فعالیت می کنند. امور مربوط به زنان از جمله سواد

 
تا  دستگیر شد.مریوان اطالعات  اداره، توسط ۹۸مرداد  ۵روز شنبه  پروین ادوایی یک فعال کرد به نام

 سرنوشت او اطالعی در دست نیست.  ازکنون 
 

 دستگیری اقلیت های مذهبی
 ۳۵خانمها مریم فالحی  ، توسط مأموران وزارت اطالعات در بوشهر بازداشت شدند.۱۳۹۸تیرماه  ۱۰روز دوشنبه  چهار زن مسیحی

در  آنها شدند. بازداشتهمراه همسران خود  ساله به  ۲۷فاطمه طالبی و ساله،  ۶۱ساله، خاتون فتح اهلل زاده  ۳۳ساله، مرجان فالحی 
 برند. یدر بازداشت به سر م لیبه وک یاداره اطالعات بوشهر و بدون دسترس یدر ستاد خبر یانفراد یسلول ها

حکوم کرد. این چهار زن مسال حبس تعزیری  ۵۴چهار زن را جمعًا به از جمله شهروند بهائی  ۹بیرجند در دادگاه همچنین یک 
 بارتند از مریم مختاری، رفعت طالبی فرد، شیدا عابدی و سیمین محمدی. بهایی ع

 

 

 افزایش محدودیت های اجتماعی

 

 حمله به زنان به خاطر نقض حجاب اجباری
مقابل  یخانم چادریک در اتوبوس نشسته بود که  ۱۳۹۸ تیرماه۱۸روز  فاطمه محمدی زندانی سیاسی

تا  دست بردار نبود و اش را سر کند یتذکر داد که روسر دیدو ته یاحترام یقرار گرفته و با ب یو
و به  گذاشت یو نهیقفسه س یدستش را رو. شد کیبه فاطمه نزد و شروع به داد زدن کرد جایی که
 توقف کرد و فاطمه یراننده اتوبوس در مقابل کالنتر یریبا ادامه درگ. چنگ انداخت صورتش
ساعاتی بعد  یخانم موسو فاطمه محمدی، تیببرد. با وجود شکا یرا با خود به کالنترزن ضارب به اسم موسوی توانست  محمدی

 آزاد شد. تیرماه  ۱۹در روز قرار  عیبا تود تًایبامداد در بازداشتگاه به سر برد و نها ۳ ترا ترک کرد، اما فاطمه تا ساع یکالنتر
 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/17/%d9%86%d8%af%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/10/%db%b5%db%b5-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/10/%db%b5%db%b5-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/18/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/19/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b6/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/19/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b6/
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 زنان بدحجاب از مسافرت با هواپیما منع می شوند
دریافت کرده اند و دستور العمل  «کشف حجاب»برخورد با  اعالم کرد که در رابطه با ،پلیس فرودگاه هامانده فر ،حسن مهری
جلوگیری شود. برای چنین افرادی پرونده قضایی تشکیل شده و تحویل مقامات قضایی مسافرت ممکن است از »تأکید کرد، 
 (۱۳۹۸تیر  ۱۰ –)خبرگزاری حکومتی ایسنا  خواهد شد.

 

 زن دوچرخه سوار ۷۰دستگیری 
بازداشت  خبردر پاسخ به سوال یک خبرنگار  ، غالمحسین اسماعیلی،سخنگوی قوه قضائیه

آنها به علت تخلف  گفتدر میدان ولی عصر تهران را تأیید کرد و  زن دوچرخه سوار۷۰
ه جزئیاتی در خصوص دور دستگیر شده اند. اسماعیلی «رعایت عفاف و حجاب»در زمینه 

)خبرگزاری حکومتی  طی آن بازداشت شدند ارائه نداد. زن دوچرخه سوار۷۰زمانی که این 
 (۹۸مرداد  ۸ -ایسنا 

 
 بدحجابی مقابله باتوسل به قهر برای 

هزار گروه تذکر لسانی و عملی در استان ۲و  در شهرستان های استان خراسان رضوی هزار لشکر امر به معروف۸راه اندازی  در پی
مبارزه با با تأکید بر لزوم  وی  در امر به معروف و نهی از منکر وارد شوند. خواست تانیروهای بسیج  ازامام جمعه اصفهان  ن،گیال

 (۱۳۹۸تیرماه  ۲۱ –)خبرگزاری حکومتی تسنیم « باید با قدرت مقابل ناهنجاری ایستاد.»گفت،  بد حجابی
 

رئیس پلیس  فرمانده نیروی انتظامیدر یک خبر دیگر در همین رابطه از سرکوب زنان توسط مأمورین لباس شخصی تقدیر شد. 
 تهران از عملکرد مأموران کالنتری چهارم این شهر قدردانی کرده و به آنها لوح تقدیر و هدایای نقدی داد.

 
 لغو کنسرت زنان

زنان که تمامًا از  کنسرت گروه موسیقی دلیار، ۱۳۹۸تیرماه  ۲۷روز چهارشنبه 
بیماران  جهت کمک به تشکیل شده، و قرار بود در بیمارستان امید ارومیه 

از موافقت نامه کتبی »بهانه لغو این کنسرت  لغو شد.سرطانی اجرا شود، 
 (۱۳۹۸تیر  ۲۶ –)خبرگزاری رسمی ایرنا عنوان شد. « فرماندهی انتظامی استان

 
 دستگیری زنان در میهمانی ها

سپاه پاسداران استان همدان این خبر را  خبر داد. زن در یک میهمانی ۲۰دستگیری ن در استان همدان از سپاه پاسدارا یک مقام
اعالم کرد و بدون اشاره ای به جزئیات و زمان و « انهدام شبکه دورهمی بانوان با هدف ترویج سبک زندگی غربی«تحت عنوان 

 «از بازداشت شدگان مورد برخورد، توجیه و ارشاد قرار گرفتند.نفر  ۲۰»چگونگی انهدام این گروه، فقط اعالم کرد، 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/15/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/15/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/09/%db%b7%db%b0%d8%b2%d9%86-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/09/%db%b7%db%b0%d8%b2%d9%86-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/09/%db%b7%db%b0%d8%b2%d9%86-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/25/%d9%84%d8%b4%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7/
https://fa.iranfreedom.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://fa.iranfreedom.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://fa.iranfreedom.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://news.mojahedin.org/i/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86
https://news.mojahedin.org/i/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/28/%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/28/%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/05/08/%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b2%db%b0-%d8%b2%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%88/
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 ییه مراجع قضااشت شده باد بازدافر نکهیا انیبا ب همدان، نیسپاه انصار الحس غاتیو تبلعلی اکبر کریم پور، مسئول روابط عمومی 
و  تیذهن ها،دهیتا افکار، ا ...ه قرار گرفت تیمورد حما افتهیافراد از تهران به صورت سازمان نیا»، شد یداده شده اند، مدع لیتحو

 (۱۳۹۸مرداد  ۸ -)خبرگزاری حکومتی ایسنا  «.ندازندیجا ب نهاآ نیرا در ب یغرب یزندگ
 

امی در ساری به یک مهمانی ، نیز مأموران نیروی انتظ۱۳۹۸بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس روز پنجشنبه سوم مرداد ماه 
 مرد را بازداشت کردند. ۹ زن و ۸حمله کرده و 

 

 اعمال محدودیت های بیشتر بر مغازه ها و رانندگان

 یه بعد به جاب نیاز ا دیند باا به فروشندگان زن گفته در تهران دیاز مراکز خر یتعداد یها ماموران اماکن در مراجعه به مغازه
 مقنعه سرشان کنند وگرنه مغازه پلمب خواهد شد. ،یروسر

 

ضه مانتوهای ولید و عربا ت ازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، از اجرای طرح برخوردابوالقاسم شیر
 (۹۸مرداد ۹ -ایسنا کومتیجلوباز شیشه ای حریر و توری در تهران با مشارکت پلیس اماکن و دادستانی خبر داد. )خبرگزاری ح

 

روز  زین الن،یگ یتظامان یرویفرمانده ن ،یندگان خودروها، محمدرضا اسحاقبه ران« کشف حجاب» امکیدر ادامه طرح ارسال پ
 (۹۸مرداد  ۹ -تی ایلنا )خبرگزاری حکوم خبر داد. یالنیبه شهروندان گ «امکیهزار پ ۶۶»، از ارسال ۹۸ مرداد ۹چهارشنبه 

 

 خودکشی
م مالیان، همچنان از آنها قربانی می گیرد و به فشارها و محدودیت های زندگی برای زنان و دختران در ایران تحت حاکمیت رژی

 نتایج مرگبار می انجامد.
زن را جمع آوری کردیم که  ۱۵طی ماه ژوئیه ما اسامی و خبرهای خودکشی مربوط به 

درصد خودکشی نوجوانان در ۲۰سال بودند. این یعنی  ۱۸اکثرًا جوان و سه تن از آنها زیر 
 عالم می کند. درصد ا۷میان زنان که رژیم آن را 

مرداد در شهر یزد دست به  ۶در یک خبر تکاندهنده دیگر یک زن و دو دخترش در روز 
 خودکشی زدند. دلیل چنین خودکشی هایی فقر می باشد. روز به روز زنان هرچه بیشتری در اثر فقر دست به خودکشی می زنند.

قوق پرسنل دست به در اعتراض به کاهش شدید حبود که  اراککارمند زن شهرداری یک یک نمونه قابل توجه دیگر مربوط به 
ولی شهرداری اراک به جای گوش دادن به دردهای این زن، از انجام این عمل جلوگیری کردند. خودسوزی زد. مأموران امنیتی 

 (۱۳۹۸تیرماه  ۲۸ -)خبرگزاری حکومتی رکنااو را از مجموعه شهرداری اخراج کرد. 

 

 

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/04/29/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3/

