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 باال بردن فشار اجتماعی بر زنان ایران
ن ایران را ار بر زنایگر فشدبه بهانه های مختلف عالوه بر استمرار دستگیری خودسرانه فعاالن مدنی و حقوق بشر، رژیم ایران 

 افزایش داده است، روندی که از اواسط آوریل تا کل ماه مه ادامه داشته است. 
تصادی و لمللی، اقبین ا این سرکوب به رغم بحرانهای عدیدهعی سرکوب زنان تمرکز دارد. گزارش این ماه ما بر جوانب اجتما

 اشد. دستگاههای دولتی می بفجایع طبیعی صورت می گیرد که نیازمند توجه کامل و صرف همه قوا و منابع 
 ۱۵قل تگیری حدال دسکه شام ماه مه با دستگیری گسترده فعاالن کارگری در تظاهرات روز جهانی کارگر در تهران آغاز شد

 فعال کارگری زن بود. در طول ماه نیز تعداد بیشتری از فعاالن زن دستگیر و زندانی شدند. 
در رسانه های اجتماعی منتشر  ۹۸خرداد  ۵همانطور که زندانی سیاسی آتنا دائمی در نامه سرگشاده خود از زندان که در تاریخ 

 یبه حال بد حکومت جمهور دشو یم خیبا علم به تار»شد، نوشت، 
 یاسیو س یفعاالن مدن یدسته جمع یبازداشت ها رًایاخ ...برد یپ یاسالم

 سندگانیو نو انیدانشجو زنان، معلمان، حقوق کارگران، یدر حوزه ها
نگران  ستیبا ینگران کننده است، البته تنها حکومت است که م... و

 یآن هاست که برا ینضعف و ناتوا یایباشد! نگرانند و اعمالشان گو
  «ینند.ب یمن نیجز ا یخود چاره ا یحفظ بقا

حدودیت مفته است، را گرفرژیم مالیان که در محاصره بحرانهای بی شمار و ناتوان از حل معضالت عدیده ای است که کشور را 
هبی را یت های مذاقل وفته های بیشتری بر زنان اعمال کرده، قوانین سخت گیرانه تری برای تحمیل حجاب اجباری به کار گر

 ذیاًل برخی نمونه های اقدامات رژیم در این زمینه ها درج شده است:هرچه بیشتری سرکوب می کند. 
 

 تشدید قوانین پوشش برای دانشجویان دختر
در که  نددر سراسر محوطه دانشگاه بود زن یجیدانشگاه تهران شاهد حضور و استقرار مزدوران بس انیدانشجودر شروع ماه مه، 

دخالت در امر پوشش دختران دانشجو و اجرای طرح سرکوب برای حجاب  و جو ارعاب شیافزا سعی در با مأموران یهمراه
صدها به این ترتیب، . داشتنداجباری 

صبح  دانشگاه تهران انیدانشجو تن از
در محوطه  ۹۸اردیبهشت  ۱۳روز 

دست به تجمع و تظاهرات  دانشگاه
جو در این دختران دانش. زدند

حضور گسترده و نقش تظاهرات 
ی هایدانشجویان تراکتفعال داشتند. 

، نوشته بود ند کهدر دست داشت
 «.آزادی انتخاب حق مسلم ماست»
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 هشدار پلیس امنیت اخالقی به رانندگان علیه بی حجابی

در می کنند، در شهر تهران رفت و آمد  هزاران نفر که با خودروارسال پیامک برای با  اخالقی تهران پلیس امنیت پیش از این،
مأموران پلیس در سطح شهر »فرمانده پلیس تهران، گفت، ، حسین رحیمیبه آنها هشدار داد. رابطه با عدم رعایت حجاب اجباری 

اردیبهشت  ۵ –)خبرگزاری رسمی ایرنا  «خودروهایی که در آنها کشف حجاب می شود شناسایی و با آنان برخورد می کند.
برای مالک پیامک از سوی چه کسی در خودرو انجام شده باشد  کشف حجاب( رحیمی گفت فارغ از اینکه اقدام به ۱۳۹۸

بدهد و در تعهد کتبی  پاسخگو می شناسد که بایدپلیس امنیت اخالقی در این زمینه راننده خودرو را  می شود وخودرو ارسال 
 ه تشکیل پرونده و ارسال آن به مراجع قضایی اقدام می شود.نسبت بصورت تکرار تخلف 

ه اجرا لهای قبل بسارابر با قوت ب تشدید وطرح های امنیت اخالقی که  اعالم کرد نیز فرمانده نیروی انتظامی،حسین اشتری، 
 گذاشته می شوند. 

 

 پلیس تهران ناقضین حجاب را به مجازات تهدید می کند
 حجابی جزوبد بی حجابی و»گفت، کرد و تأکید حجاب اجباری ضرورت رعایت بر  اخیرًاتهران حسین رحیمی رئیس پلیس 

 (۱۳۹۸خرداد  ۱۱ -)خبرگزاری حکومتی رکنا« جرائم مشهود در جامعه به شمار می آید.
وز نیروی امر»و گفت،  را به نمایش می گذارندحجاب اجباری  مخالفت خود بااکثریت زنان  اعتراف کرد کهرحیمی تلویحًا 

  «.با بی حجابی برخورد می کندانتظامی نه با بدحجابی بلکه 
 ۲تا وز ر ۱۰بس از حشوند،  ر معابر و انظار عمومی ظاهرزنانی که بدون حجاب دمجازات که  دنیروی انتظامی تأکید کر یک مقام

ک ک رفتار شخصی بلکه ییحجابی نه فقط بد»می باشد. وی تأکید کرد که هزار ریال جزای نقدی  ۵۰۰هزار تا  ۵۰ماه و یا از 
  «رویکرد سیاسی برای دشمنان است.

 
 حذف گویندگان زن از برنامه های تلویزیونیفراخوان به 

اینکه یک  »ونی شد و گفت، خواستار حذف زنان از برنامه های تلویزی، نماینده خامنه ای در خراسان رضوی، احمد علم الهدی
در برخی برنامه های صدا و سیما می توان به جای  ..زن با حجاب با یک فرد نامحرم بگو و بخند داشته باشد حرام و بی عفتی است.

ایرنا )خبرگزاری رسمی  «یک خانم گوینده و مجری برنامه باشد. استفاده از بانوان از گویندگان مرد استفاده کرد. الزم نیست حتمًا
 (۱۳۹۸خرداد  ۹ –

آن را  و «ناه استهر به گبی حجابی و بد حجابی فسق و تظا»گفت، وی برای تأکید بر اهمیت حجاب اجباری در سیاستهای رژیم، 
 توصیف کرد.«قرآن و دهن کجی به اسالم»

تأسفانه م» ی گفت،. وشدی بادر ضمن اظهارات خود همچنین فاش ساخت که رژیم به چه میزان در این زمینه منزوی م علم الهدی
 ۹ –رنا سمی ای)خبرگزاری ر« گاه حتی در خانواده های به ظاهر متدین هم حجاب و عفاف به درستی رعایت نمی شود.

 (۱۳۹۸خرداد
 درصد از زنان ایران با حجاب اجباری مخالف هستند. ۷۰مجلس رژیم بیش از  نظرسنجی مرکز پژوهشبنا به 
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 حمله مأموران مرد حراست به فوتبالیست های زن
برگزار شد،  رازیدر ورزشگاه پارس ش ،۹۸خرداد ۴که در تاریخ  المیگاز ا شیو پاال رازیزاگرس ش یهامیتدر جریان مسابقه بین 

هنگام ورود به رختکن سارینا فرج اللهی به نام  تیم ایالم انیکنبازیکی از 
حراست مواجه شد مرد مور أم یکیزیو سپس برخورد ف یبا خشونت کالم

شدت آسیب به حدی بود که  .دیغلت نیو به زم که با مشت به شکم او زد
)خبرگزاری حکومتی  .سارینا فرج اللهی را به بیمارستان منتقل کردند

 (۱۳۹۸خرداد  ۷ –ایسنا 
سرمربی و سرپرست تیم ایالم نیز از ضربات مأموران حراست بی نصیب 

پدران و همسران بازیکنان به لیگ زنان  که ورود حتی در حالیکه ضمن اینکه هیچ کس پاسخگوی این سوال نشد نماندند. 
 این قانون مستثنی هستند. ممنوع است چرا مأمورین حراست از

 
 ز فعالیت های ورزشی محروم شدقهرمان موتورکراس ا

به همراه سایر اعضای خانواده خود از حضور در پیست های موتور  ،شهرزاد نظیفی، قهرمان و مربی موتورکراس زنان در ایران
بازداشت شده  ۹۷در آبان ماه سال خانم نظیفی تمرینات و آموزش دادن موتور سواری محروم شد.  سواری، شرکت در مسابقات،

به نام نورا نراقی، یکی از اولین زنان در رشته موتورکراس زنان ایران است که در حال حاضر به همراه مادرش از هر  ویدختر . بود
خانم نظیفی و خانواده اش شهروندان بهائی هستند که به دلیل اعتقاداتشان و بدون حکم  گونه فعالیت ورزشی محروم شده است.

 حروم شده اند. قضائی از فعالیتهای ورزشی شان م
 

 تأکید مجدد بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در اصفهان
سال ۱۵از تحویل دوچرخه به بانوان محترم و افراد زیر »، سایت شهرداری اصفهان در صفحه خود نوشت: ۹۸اردیبهشت  ۲۵روز 

زنان دوچرخه »لیس ابالغ کرد: سایت شهرداری سندی منتشر کرد که بر این اساس دادستانی این استان خطاب به پ «معذوریم.
به  آنان توقیف و دوچرخهسوار را متوقف و مدارک شناسایی آنان را جلب کند و در صورتی که مدرک شناسایی نداشته باشند، 

 « پارکینگ منتقل شود.
شر شد. وی با صفهان منتاداری این خبر بعد از انتقاد امام جمعه اصفهان، ابوالحسن مهدوی، از دوچرخه سواری زنان در سایت شهر

اغ نان در چهاربه سواری زدوچرخ عده ای با شادی مردم را به گناه آلوده کرده اند و»انتقاد شدید از شهرداری اصفهان گفته بود، 
 «اصفهان ترویج می شود.

رای ایجاد بیابان ها خس در در ایران هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد، اما مقامات قضایی و پلی
 د.ار می دهنیت قرسرکوب و فشار بر روی زنان ایران با این حق طبیعی زنان برخورد کرده و آنها را مورد آزار و اذ
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 گرفتپیگرد قانونی قرار  تحتبه دلیل تک خوانی در یک روستا زن خواننده 

با  ۹۸اردیبهشت  ۲۷نگار معظم روز  پیگرد قانونی قرار گرفت. تحتیک زن خواننده به دلیل تک خوانی در یک تور گردشگری 
 این زن خواننده در فضای مجازی منتشر شد.  تک خوانیسفر کرده بود. فیلم  ابیانهیک تور گردشگری به روستای تاریخی 

با گزارش پلیس »که  اردیبهشت اعالم کرد ۳۱اصفهان روز  دادستان
 ، پرونده ای علیه این خانم و شرکت بانی این تور«اطالعات امنیت عمومی

 می باشد. ل پیگیری موضوع تشکیل شده و دادستان نطنز در حا
واکنش نشان توصیف کردن این حرکت «وقیحانه»با امام جمعه نظنز نیز 

خواست که تشکالت قضایی، اداره اطالعات و نیروی انتظامی داد و از 
 (۱۳۹۸اردیبهشت  ۳۱ -. )خبرگزاری حکومتی فراروپاسخگو باشند

 .شده اندخانه نشین و با حاکمیت رژیم مالیان، خوانندگان زن  واز بخوانندمجاز نیستند آزنان قوانین زن ستیز رژیم مالیان،  طبق

 
 شدند خیریه محرومکنسرت  در نوازندگان زن از اجرا

بزرگترین  ی ازیک ۹۸شب اول خرداد پنجشنبه  در قزوین جلوگیری شد.جشن خیریه در یک کنسرت نوازندگان زن از اجرای 
. برنامه این بود که دبرگزار شقزوین خیریه در استان ساالنه برنامه های 

گروه سنتی پاتتیک در سالن دانشگاه آزاد قزوین به طور رایگان کنسرت 
عضو این  نوازندگان زناز ورود به دستور رئیس دانشگاه  برگزار کند. اما

حتی به نوازندگان زن اجازه ندادند به عنوان جلوگیری شد. سالن به  گروه
 (۱۳۹۸خرداد  ۲ –)خبرگزاری حکومتی ایلنا  .تماشاگر در سالن بنشینند

 
 شرکت در کالس مختلط یوگا  خاطردستگیری زنان به 

ی از یکد. در گرگان خبر دا یوگاکالس خصوصی  یک زن و مرد در ۳۰یک مقام قضایی رژیم از بازداشت  ،۹۸خرداد  ۲روز 
عنوان کرد. )سایت « پوشش نامناسب زنان و مردان در این منزل»این بازداشت خودسرانه را  علتمقامات قضایی استان گفت، 

 (۱۳۹۸خرداد  ۲ -حکومتی عصر ایران
 

 برای مرعوب کردن زنان، اسید همچنان در دسترس باقی است

 ند. کردن زنان و کل جامعه سوءاستفاده می کرژیم آخوندی حتی از قربانیان اسیدپاشی نیز برای مرعوب 
ی ا به تصویب رساند ولمجازات عامالن اسیدپاشی و همدستان آنها ر الیحه ،۹۸اردیبهشت  ۳۰و  ۲۳مجلس مالیان در روزهای 

 (۱۳۹۸اردیبهشت  ۳۰ –پیشنهاد محدودسازی خرید و فروش اسید رد شد. )خبرگزاری حکومتی ایرنا 
حدودیت مرشناسان، فته کاگرم وسیله بسیار خطرناکی است که می تواند از بین ببرد و بسوزاند و به گاسید مثل سالح سرد و 

 (۱۳۹۸اردیبهشت  ۳۰ –خرید و فروش اسید هم باید در قانون گنجانده می شد. )سایت حکومتی سالمت نیوز 

http://women.ncr-iran.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/01/18/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/01/18/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6/
https://women.ncr-iran.org/fa/1394/04/06/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7
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ولی تا  جلس گذشت،ویب من اسیدپاشی از تصاین الیحه بعد از سالها اعمال فشار از روی انجمن های غیردولتی حامی قربانیا
را تا  ندگی آنهازالمتی و قرار دارند، امری که ساسیدپاشی خطر زمانی که اسید برای فروش آزاد است، زنان همچنان در معرض 

 به ابد نابود می کند، بدون اینکه مهاجمین دستگیر و مجازات شوند. 
به راه افتاد و دهها زن را قربانی کرد.  ی از اسیدپاشی علیه زنان در تهران و اصفهانموج، بعد از تحریکات ائمه جمعه، ۹۳در سال 

املین این اسیدپاشی ها هرگز دستگیر و مجازات نشدند و این امر منجر به رواج اسیدپاشی به منظور انتقام گیری های شخصی ع
 شد.

یک که در امور تروریسم و اطالعات مالی، انصار حزب اهلل،  معاون وزارت خزانه داری آمریکاسیگال ماندلکر،  طبق اظهارات
وده است. )فیسبوک فارسی وزارت خارجه ی علیه زنان در اصفهان مرتبط بپاشاسید تحمال ا، بتحت حمایت دولتی استنهاد 

 (۹۷خرداد  ۱۷ -آمریکا
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https://women.ncr-iran.org/fa/1397/02/10/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8/
https://www.facebook.com/USAdarFarsi/photos/a.122234974456039.19319.121064324573104/1969316943081157/?type=3&theater
https://www.facebook.com/USAdarFarsi/photos/a.122234974456039.19319.121064324573104/1969316943081157/?type=3&theater

