


1کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ــه  ــر دو پای ــود را ب ــت خ ــران، حاکمی ــر ای ــم ب ــرون وســطایی حاک ــتیز و ق ــم زن س رژی
ســرکوب در داخــل و صــدور تروریســم و بنیادگرایــی بــه خــارج مرزهــای کشــور حفــظ 
مــی کنــد. در ســرکوب داخلــی، زنــان همــواره بــه بهانــه حجــاب اولیــن قربانیــان بــوده 
انــد. از آنجــا کــه زنــان ایرانــی برخــاف انتظــار آخوندهــا بــه ایــن تحمیــل تــن نــداده 
و بــرای حــق انتخــاب پوشــش مقاومــت مــی کننــد، ایــن موضــوع بــه تدریــج بــه یــک 

مســئله سیاســی و امنیتــی بــراي رژیــم تبدیــل شــده اســت. 
از ایــن رو اســت کــه وظیفــه اول ارگانهــای متعــدد حکومتــی، ســرکوب زنــان بــر ســر 
نــوع پوشــش تعییــن شــده اســت. در ایــن رابطــه، اول بــار حســین اشــتری، فرمانــده کل 
نیــروی انتظامــی، در آذرمــاه ۱۳۹۴ فــاش ســاخت کــه »در موضــوع عفــاف و حجــاب، ۲۶ 

دســتگاه مســئولیت دارنــد.«

اعمال حجاب اجباری، از باالترین اولویت های ارگانهای دولتی
موضــوع حجــاب اجبــاری طــی ۴۰ ســال گذشــته کــه رنــگ سیاســی و امنیتــی بــه خــود 
گرفــت، مرتبــً در اولویــت رژیــم زن ســتیز حاکــم بــر ایــران بــوده و ســازمان کارهــای 
مختلفــی بــرای آن ایجــاد شــده اســت. ایــن تشــکیات، هــر ســال شــکل گســترده تــری 

بــه خــود مــی گیــرد. 
ــوان  ــت عن ــی تح ــم قانون ــي رژی ــاب فرهنگ ــي انق ــوراي عال ــاه ۱۳۸۴، ش در ۱۳ دیم
ــانده و  ــب رس ــه تصوی ــاب« ب ــاف و حج ــي عف ــاي اجرای ــترش راهكاره ــون گس »قان
مســئولیت اعمــال حجــاب اجبــاری را بــرای حداقــل ۲۶ نهــاد دولتــی تعریــف کــرد.  ایــن 
ــي  ــتگاه هاي اجرای ــاي دس ــاف در برنامه ه ــاب و عف ــوع حج ــت موض ــر »اولوی ــون ب قان

ــد دارد.  ــم« تأکی رژی
»احیــاء ســنت امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر در مــورد حجــاب و عفــاف« یکــی از 
ــی آن ورود عناصــر غیررســمی مرتجــع و ایجــاد  ــه معن ــن شوراســت ک ــای ای راه کاره
مزاحمــت هــای خیابانــی بــرای زنــان اســت. ایــن امــر در مهرمــاه ۱۳۹۳ بــه خشــونت 
هــای ســازمانیافته وحشــیانه ای نظیــر اسیدپاشــی و چاقوکشــی توســط باندهــاي حكومتي 

علیــه زنــان انجامیــد. 
ــوان  ــت عن ــری تح ــند دیگ ــی س ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــهریور ۱۳۹۸ ش در ش
»مجموعــه تکمیلــی« تصویــب نمــود. طــی ایــن طــرح، بــا افــزودن یــک ارگان جدیــد 
بــه ۲۶ ارگان قبلــی،  ۲۷ ارگان حکومتــی مســئول اعمــال حجــاب اجبــاری شــناخته شــده 

انــد کــه ۱۰ وزارتخانــه کشــور را شــامل مــی شــوند.
ــط و  ــق خ ــان، طب ــرکوب زن ــل در س ــده دخی ــر نش ــده و ذک ــر ش ــای ذک ــه ارگانه هم
ــده  ــه عه ــه ریاســت آن ب ــد ک ــی کنن ــاب فرهنگــی کار م ــی انق خطــوط شــورای عال

ــد.  ــی باش ــی( م ــن روحان ــم )حس ــور رژی ــس جمه ــخص رئی ش

پیشگفتار

شبکه ۲۷ ارگان رسمی برای سرکوب و تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران
از انتشارات کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران- تیر ماه ۱۳۹۹

حق طبع و انتشار محفوظ و متعلق به کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران می باشد. 
چاپ و انتشار این گزارش و یا بخش هایی از آن با اجازه قبلی و یا ذکر منبع مجاز است.
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وظایف ۲۷ ارگان دولتی در غصب 
حق آزادی پوشش زنان

بنــا بــر »مجموعــه تکمیلــی« مصوبــه شــورای عالــی امنیــت، ایــن ۲۷ 
نهــاد حکومتــی مطابــق بــا وظایــف زیــر، حجــاب اجبــاری را بــر زنــان 

ایــران تحمیــل مــی کننــد.۱

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی ۱

وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و مراکز آموزش 

عالی و پژوهشی
۲

وزارت آموزش و پرورش ۳

سازمان تبلیغات اسالمی ۵

سازمان صدا و سیما ۶

سازمان بسیج مستضعفین ۷

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ۴

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  »وزارت 
پزشــکی« کنتــرل زنــان در بیمارســتان هــا 
و مراکــز درمانــی را برعهــده دارد. »حفــظ 
حریــم اخاقــی بیمــاران« از جملــه وظایف 
ــه  ــن ارگان برشــمرده مــی شــود کــه ب ای
ــتاران  ــر پزشــکان، پرس ــارت ب ــای نظ معن
ــیدگی و  ــن رس ــی زن در حی و کادر درمان

مراقبــت از بیمــاران مــرد مــی باشــد. 

فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  »وزارت 
و مراکــز آمــوزش عالــی و پژوهشــی« 
ــی،  ــز تحصیل ــه در مراک ــت ک ــی اس ارگان
دانشــگاه هــا و خوابــگاه هــای دانشــجویی، 
ــه  ــت ب ــجویان زن را از باب ــاتید و دانش اس
اصطــاح »حجــاب و عفــاف« رصــد کرده 
ــارات  ــد. اختی ــی ده ــرار م ــورد آزار ق و م
ایــن ارگان بــه نظــارت و ســرکوب والدیــن 

ــد.  ــز تســری مــی یاب نی
ســوم  هفتــه  در  مثــال  عنــوان  بــه 
ــگاه  ــجویان دانش ــت ۱۳۹۸، دانش اردیبهش
اســتقرار  و  حضــور  شــاهد  تهــران 

ــش  ــور افزای ــه منظ ــیجی ب ــزدوران بس م
ــاری  ــاب اجب ــه حج ــه بهان ــاب ب ــو ارع ج
ــا  ــت ۱۳۹۸، صده ــد. در ۲۳ اردیبهش بودن
ــن  ــا ای ــه ب ــجویان در مقابل ــن از دانش ت
ــد. پاســخ  ــراض زدن ــه اعت ــدام دســت ب اق
ــرب و  ــا، ض ــه آنه ــیجی ب ــای بس نیروه

ــود. ۲ ــتم ب ش

ــة  ــا حرب ــرورش« ب ــوزش و پ »وزارت آم
ــای  ــه ه ــر بچ ــازی«، دخت ــگ س »فرهن
دانــش آمــوز را هــدف تعالیمــی در جهــت 
ترویــج فرهنــگ زن ســتیزانه حاکــم قــرار 
ــه  ــه ب ــه البت ــم ک ــن تعالی ــد. ای ــی ده م
ــی  ــورت م ــرکوب ص ــر و س ــان تحقی زب
گیــرد، منجــر بــه شــکنجه روانــی دائمــی 
ــاه در  ــی گن ــای ب ــه ه ــر بچ ــه دخت علی

ــود.  ــی ش ــدارس م م
روز ۱۶ اردیبهشــت ۱۳۹۷ در یک دبســتان 
پرورشــی  معــاون  آبــادان  در  دخترانــه 
مدرســه مــوی یــک دختــر بچــه دبســتانی 
ــری  ــی از روس ــه کم ــر اینک ــه خاط را  ب
بیــرون زده بــود، قیچــی کــرد. ایــن دختــر 
کــه بــه بیمــاری آســم مبتــا بــود، در اثــر 
ایــن حرکــت دچــار حملــه تنفســی شــده و 

ــد. ۳ راهــی بیمارســتان گردی

ــک  ــم ی ــر و ناظ ــاه ۱۳۹۶، مدی در آذر م
ــاد ارومیــه،  ــه در اســام آب مدرســه دختران
بــه همــراه چنــد مأمــور نیــروی انتظامــی، 
بــا قیچــی در حیــاط مدرســه ظاهــر شــدند 
و رأســً موهــای هــر کــدام از دختــران را 
ــی  ــود قیچ ــرون زده ب ــری بی ــه از روس ک

ــد.۴ کردن

اســامی«  ارشــاد  و  فرهنــگ  »وزارت 
و  تبلیــغ  هــدف  بــا  اســت  ارگانــی 
تشــویق زنــان و جوانــان بــرای تــن دادن 
بــه مظاهــر و ظواهــر مــورد خواســت 
حکومــت؛ ایــن ارگان از ترفندهایــی چــون 
بــازی هــای کامپیوتــری و یــا تبلیــغ روی 
برندهــای داخلــی جهــت پیشــبرد اهــداف 

ــد. ــی کن ــتفاده م ــرگوبگرانه اش اس س

»ســازمان تبلیغــات اســامی« ارگانــی 
اســت کــه اندیشــه بنیادگرایانــة حاکمیــت 
هــای  تشــکل  مســاجد،  طریــق  از  را 
مذهبــی در جامعــه ترویــج مــی کنــد. 
ــوزان  ــش آم ــن از دان ــاد همچنی ــن نه ای
ــه در  ــانی ک ــا کس ــه ی ــجویان نخب و دانش
ــاف«  ــرای »عف ــم ب ــای رژی ــاخص ه ش
ــج  ــرای تروی ــد، ب ــده ان ــناخته ش ــر ش برت
ــم  ــر رژی ــورد نظ ــای م ــگ و الگوه فرهن

ــد. ــی کن ــتفاده م سوءاس

ــی در  ــیما« جاسوس ــدا و س ــازمان ص »س
جهــت کشــف تبلیغــاتٍ مغایــر بــا اهــداف 
ــاری را  ــاب اجب ــه حج ــت در زمین حکوم
ــن ارگان شــبکه هــای  ــه عهــده دارد. ای ب
ماهــواره ای، فضــای مجــازی و حتــی 
نحــوه تبلیــغ کاالهــا و محصــوالت را 
رصــد کــرده و هرگونــه مغایــرت بــا 
الگوهــای حکومتــی را بــه مراجــع ذیربــط 

ــد.  ــی کن ــزارش م گ
عــاوه بــر ایــن، ایــن ســازمان بــا تولیــد و 
پخــش مصاحبــه هــا، آگهــی هــا و برنامــه 
هــای مهــوع، بــه طــور مســتمر بــه ترویــج 
فرهنــگ زن ســتیزانه رژیــم مبــادرت مــی 

. کند

»ســازمان بســیج مســتضعفین« طبــق 
ــد  ــند، بای ــن س ــده در ای ــر ش ــف ذک وظای
ــوای فرهنگــی در جهــت گســترش  »محت
ــازی«  ــی و مج ــای حقیق ــاب در فض حج

ــد. ــد کن تولی
مینــو اصانــی رئیــس بســیج جامعــه 
زنــان در تاریــخ ۱۷ تیــر ۱۳۹۷ از تشــکیل 
ــتان  ــاف«  در ۳۱ اس ــتاد حجــاب و عف »س
خبــرداد. طــی همیــن روزهــا در منطقــه ۲ 
و ۵ تهــران بــا ۵۰ هــزار زن برخــورد شــد.

ام الســادات رخشــنده، مســئول بســیج 
ــدران،   ــای مازن ــپاه کرب ــان س ــه زن جامع
نیــز در تاریــخ ۱۷ تیــر ۱۳۹۷ اعــام کــرد 
طــی آن هفتــه، عــاوه بــر بیــش از ۲۰۰۰ 
برنامــه ویــژه بــرای ترویــج فرهنــگ 
ــاری، در ســواحل، پارک هــا و  حجــاب اجب
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سازمان حج و اوقاف ۸

سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی ۹

ستاد احیای امر به 
معروف و نهی از منکر ۱۰

وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ۱۳

سازمان اوقاف و امور 
خیریه ۱۲

مرکز مدیریت حوزه 
علمیه قم ۱۱ اماکــن عمومــی ایســتگاههایی ایجــاد مــی 

ــان در  ــه زن ــر دادن ب ــه تذک ــه ب ــود ک ش
ــد پرداخــت.۵ ــا خواهن ــط ه ــن محی ای

»ســازمان حــج و زیــارت« ارگانــی اســت 
کــه موظــف اســت زنــان متقاضــی زیــارت 
اماکــن متبرکــه بــه بهانــه حجــاب و عفاف 

را کنتــرل کــرده و تحــت فشــار بگــذارد.

»ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی« 
ــی، فرهنگــی و  ــای علم ــا گروهه ــراد ی اف
هنــری در حــال اعــزام بــه خــارج از کشــور 
را از بابــت »حجــاب و عفــاف« رصــد مــی 

 . کند

ــروف و نهــی  ــه مع ــر ب ــای ام »ســتاد احی
ــد  ــویق و تمجی ــق تش ــر« از طری از منک
مدیــران، کارکنــان دولتــی و چهــره هــای 
ــاب  ــل حج ــط تحمی ــبرد خ ــر در پیش مؤث
اجبــاری، ســرکوب زنــان در ایــن زمینــه را 

ــد.   ــه مــی کن نهادین

ــم« در  ــه ق ــت حــوزه علمی ــز مدیری »مرک
فضــای مجــازی و پهنــه اجتماعــی بــرای 
ــد.  ــی کن ــاش م ــوان ت ــر ج ــذب قش ج
ــی  ــان و مردان ــن زن ــز همچنی ــن مرک ای
ــد  ــی ده ــوزش م ــغ، آم ــوان مبل ــه عن را ب
تــا طــرح هــای ســرکوب حکومــت علیــه 

ــد. ــاده نماین ــه پی ــان را در جامع زن

»ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه« ارگانــی 
اســت کــه در پــوش اقداماتــی چــون نــذر 
ــاب  ــای حج ــرح ه ــی، ط ــف فرهنگ و وق
اجبــاری را پشــتیبانی مــی کنــد. ایــن 
ســازمان همچنیــن، در قالــب نشــر، کلیپ، 
نــرم افــزار، ســایت و فضــای مجــازی بــه 
ــاب  ــاح حج ــه اصط ــگ ب ــای فرهن الق

ــردازد. مــی پ

تجــارت«  و  معــدن  صنعــت،  »وزارت 
اتحادیــه هــا واصنــاف را بــه شــدت کنترل 
نمــوده و از جملــه وظایــف ایــن وزارتخانــه 
ــای  ــفارش کااله ــت س ــری از ثب »جلوگی
مغایــر بــا ســلیقه رژیــم آخونــدی در زمینــه 
پوشــاک، اســباب بــازی و لــوازم التحریــر« 

اســت. 
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نیروی انتظامی ۱۵

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری ۱۴

»ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری« ارگانــی اســت که ســرکوب 
ــاری را  ــوان حجــاب اجب ــه تحــت عن جامع
در حیطــه گردشــگری، خدمــات ســیاحتی و 
نیــز مراکــز فرهنگــی بــه پیــش مــی بــرد. 

حکومتــی  ارگان  انتظامــی«  »نیــروی 
ــال  ــا و اعم ــرکوب در خیابانه ــرای س اج

ــت.  ــان اس ــه زن ــه علی ــار روزان فش
در اردیبهشــت ۱۳۹۴ نیــروی انتظامــی 
در  فقــط  را  نامحســوس  مأمــور   ۷۰۰۰
ــه  ــوان پلیــس امنیــت ب تهــران تحــت عن
ــل  ــه تحمی ــور ب ــرکوبگر مأم ــروی س نی

ــزود.  ــاری اف ــاب اجب حج
در آبــان مــاه ۱۳۹۴، ســعید منتظرالمهــدی، 
معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی، اعــام 
ــاد ۴۰  ــت های ارش ــداد گش ــه تع ــرد ک ک

برابــر شــده اســت. 
در ســال ۱۳۹۵، ۶۴هــزار اخطــار در زمینــه 
حجــاب بــه زنــان داده شــد.  طــی همیــن 
مــدت، بیــش از ۱۲۶۲ زن بــه مقــر پلیــس 
امنیــت اخاقــی احضــار شــدند. همچنیــن 
ــا   ــف شــده و ب دســتکم ۲۱۵ خــودرو توقی
۵۰۰مظنــون بــه کشــف حجــاب،  برخــورد 

شــد.۶
ــتان  ــتان اس ــا در اس ــرداد ۱۳۹۵، تنه در خ
ــد  ــه ۳۶۲ واح ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــد  ــده و ۱۲۶ واح ــار داده ش ــی اخط صنف
ــاب  ــت حج ــدم رعای ــر ع ــه خاط ــازه ب مغ
پلمــب  ویتریــن،  در  هایشــان  مانکــن 

ــدند.۷ ش

حســین اشــتری، فرمانــده کل نیــروی 
دادســتانهای  همایــش  در  انتظامــی، 
ــر ۱۳۹۵  ــخ ۸ مه ــور، در تاری ــر کش سراس
ــی از  ــران و برخ ــه در ته ــرد ک ــام ک اع
اســتانها روزانــه ۲۰۰۰ نفــر بــه بهانــه 

می شــوند.۸ دســتگیر  پوشــش 
ــا در  ــال۱۳۹۶، تنه ــت س ــه نخس در ۶ماه
ــودرو  ــزار خ ــدگان 2۵ه ــا رانن ــان، ب اصفه

ــد.۹ ــورد ش ــا شیشــه دودی برخ ب
در اســفند ۱۳۹۶، نیــروی انتظامــی اعــام 
نداشــتن  بــه  مــردم  »تشــویق  کــرد: 
ــس دارد  ــال حب ــا ده س ــک ت ــاب ی حج
ــن  ــازات جایگزی ــه مج ــل ب ــل تبدی و قاب

نیســت.« ۱۰
در اولیــن مــاه هــای ســال ۱۳۹۸، طرحــی 
ــروی  ــوان »ناظــر۱« توســط نی تحــت عن
ــب  ــه موج ــد. ب ــرا درآم ــه اج ــی ب انتظام

ــه  ــی ک ــه خودروهای ــه کلی ــرح، ب ــن ط ای
سرنشــینان آن حجــاب اجبــاری را رعایــت 
نکردنــد، پیامــک تهدیــد ارســال شــد. 
ــاه ۱۳۹۸، ۳۰۰  ــا تیرم ــی ت ــدگان ایران رانن
هــزار پیامــک تهدیدآمیــز دریافــت کردنــد. 
ــار  ــس احض ــر پلی ــه مق ــر ب ــزار نف ۱۵۰ه
ــه  ــاری گرفت ــد اجب ــا تعه ــده و از آنه ش
اســتان  در  تنهــا  ۶۴زن  بــرای  شــد.۱۱ 
ــد.۱۲   ــی تشــکیل ش ــده قضای ــان پرون گی
ــان  ــاه ۱۳۹۸ زن ــتا، در تیرم ــن راس در همی
بــه بهانــه رعایــت نکــردن حجــاب از 
ــز منــع شــدند.۱۳  ــا هواپیمــا نی مســافرت ب
ــت  ــرای آزار و اذی ــم ب ــدی رژی ــرح بع ط
ــه  ــاه ۱۳۹۸ اعــام شــد. ب ــان در مهرم زن
ــاژها،  ــان در پاس ــرح، زن ــن ط ــب ای موج
مغــازه هــا و حتــی آپارتمانهــا مــورد حتــک 
ــزرگ  ــاژ ب ــد. ۱۱پاس ــرار گرفتن ــت ق حرم

ــت.۱۴ ــرار گرف ــارت ق ــت نظ ــران تح ته
وجــود هــر دســت لباســی کــه بــا پوشــش 
ــه  ــت، ب ــی نداش ــم همخوان ــاری رژی اجب
بهانــه ای بــرای برخــورد نیــروی انتظامــی 
ــی  ــل م ــا تبدی ــازه ه ــدن مغ ــپ ش و پلم
ــال ۱۳۹۹  ــر ۱ و ۲ در س ــرح ناظ ــد. ط ش
نیــز ادامــه دارد. فقــط در شــهر اراک، 
ــرای ۴۹  ــد. ب ــب ش ــی پلم ــد صنف دو واح
واحــد دیگــر اخطــار پلمــب صــادر شــد. از 
ــه  ــه شــد و ب ــی گرفت ۵۵واحــد تعهــد کتب

ــد. ۱۵ ــر داده ش ــد تذک ۹۹واح
شــروع  بــا  قبــل،  ســالهای  همچــون 
ــاحلی  ــق س ــان در مناط ــا، زن ــل گرم فص
ــد. حســین   ــرار مــی گیرن ــد ق تحــت تهدی
کننــده  هماهنــگ  معــاون  حســن پور، 
گیــان،  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی 
اعــام کــرد: »۱۹۴ تیــم خودرویــی و 
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وزارت ورزش و جوانان ۲۳

سازمان برنامه و بودجه ۲۰

ــطح  ــی از س ــورت کمک ــه ص ــوری ب موت
اســتان بــه ســواحل و تفرجــگاه  هــا اعــزام 
قرارگاه هــای  »تشــکیل  و  می شــوند« 
مرکــزی در بحــث طــرح سالم ســازی 
ســواحل و تفرجــگاه  هــا بــا همــکاری 
ــس  ــتور کار پلی ــتگاه ها در دس ــایر دس س

قــرار دارد.« ۱۶

وزارت اطالعات ۱۶
ــم  ــی رژی ــات« ارگان امنیت »وزارت اطاع
ــان و  ــتگیری زن ــی و دس ــت ردیاب در جه
جوانــان خاطــی در خصوص سیاســت های 
ســرکوبگرانه حکومت اســت. رصــد فعالیت 
هــا و موضــع گیــری دیگــر کشــورها 
ــاری  ــاب اجب ــل حج ــوص تحمی در خص
در ایــران، گســترش تــور اطاعاتــی و 
خبرچینــی بــا اســتفاده از همــه کارمنــدان 
دولتــی، از جملــه وظایــف ایــن وزارتخانــه 

اســت. 

وزارت امور اقتصاد و 
دارایی ۱۷

وزارت کشور ۱۸

سازمان امور اداری و 
استخدامی ۱۹

از  اقتصــادی و دارایــی«  امــور  »وزارت 
ــوزه  ــال در ح ــاری فع ــای تج ــبکه ه ش
ــت مــی  ــاری در کشــور حمای حجــاب اجب
کنــد و بــرای تــداوم کارشــان، تســهیات 

ــد.  ــی نمای ــم م ــی فراه بانک

»وزارت کشــور« وظیفــه ســازماندهی و 
ــبرد  ــی در پیش ــای حکومت ــز نهاده تجهی
تحمیــل حجــاب اجبــاری را برعهــده دارد. 
ــه  ــور ب ــاه ۱۳۹۶، وزارت کش ــرداد م در خ
ــم  ــت از حری ــزی صیان ــتاد مرک ــراه س هم
امنیــت عمومــی در حــوزه »حجــاب و 
عفــاف«، بــا ابــاغ یــک تقویــم بــه 
اســتانداری هــای سراســر ایــران، دور 
ــرکوبگرانه  ــای س ــدی از سرکشــی ه جدی
در مــاه رمضــان را اعــام کرد. بیمارســتان 
جملــه  از  خصوصــی  و  دولتــی  هــای 
دســتگاههایی بودنــد کــه در لیســت رصــد 

ــتند. ۱۷ ــرار داش ــرح ق ــن ط ــان ای بازرس

اســتخدامی«  و  اداری  امــور  »ســازمان 
وظیفــه دارد زنــان را بــه بهانــه »حجــاب و 

ــد. ــروم کن ــتغال مح ــاف« از اش عف

»ســازمان برنامــه و بودجــه« ارگانی اســت 
کــه براســاس اعتبــارات اختصــاص یافتــه 
از ســوی دولــت در خصــوص پیشــبرد 
طــرح هــای حجــاب بــر نهادهــا و دســتگاه 

هــای حکومتــی نظــارت مــی کنــد. 

سازمان مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه 

اقتصادی
۲۱

»ســازمان مناطــق آزاد تجــاری، صنعتــی و 
ــار دارد از تصویــب  ــژه اقتصــادی« اختی وی
مقــررات، طــرح هــا و برنامــه هایــی کــه 
ــرت  ــاف« مغای ــن »حجــاب و عف ــا قوانی ب
دارد ممانعــت کنــد. ایــن ارگان از هرگونــه 
ــا  ــه کااله ــع و عرض ــد، توزی واردات، تولی
و محصوالتــی کــه مغایــر سیاســت هــای 
ــری  ــد، جلوگی ــان باش ــتیزانه مای زن س

مــی کنــد.  

معاونت امور زنان و 
خانواده ۲۲

»معاونــت  امــور زنــان و خانــواده ریاســت 
ــی  ــس مفهوم ــت برعک ــوری« درس جمه
شــود،  مــی  تداعــی  آن  نــام  از  کــه 
ــاری در  ــاب اجب ــل حج ــئولیت تحمی مس
خصــوص زنــان آســیب دیــده را بــه عهــده 
ــق  ــن از طری ــت همچنی ــن معاون دارد. ای
برگــزاری جلســات، نمایشــگاه هــا و کارگاه 
هــا، تحــت عنــوان امــور زنــان، بــه ترویــج 
اهــداف رژیــم در زمینــه حجــاب اجبــاری و 
سیاســت هــای زن ســتیزانه مــی پــردازد.

»وزارت ورزش و جوانــان« وظیفــه اخــاذی 
از مــردم بــرای مصــرف در طرحهــای بــه 
اصطــاح »حجــاب و عفــاف« را بــر عهده 
دارد. ایــن وزارتخانــه همچنیــن بــر اســاس 
ــدی،  ــت آخون ــی حکوم ــای ارتجاع الگوه
اقــدام بــه تصفیــه و یــا ایجــاد محدودیــت 

بــرای ورزشــکاران زن مــی کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پوشــش اجبــاری 
یــک مانــع جــدی بــرای مشــارکت زنــان 
ایرانــی در رشــته هــای گوناگــون ورزشــی 
درســا   ،۱۳۹۵ مــاه  بهمــن  در  اســت. 
ــطرنج  ــی ش ــم مل ــن تی ــانی، بازیک درخش
ــه  ــان جهــان، ب ــر ششــم جوان ــران و نف ای
دلیــل رعایــت نکــردن حجــاب در بازیهای 
جبــل الطــارق از شــرکت در مســابقات 

محــروم شــد.
در اردیبهشــت ۱۳۹۶، شــیوا امینــی، عضــو 
تیــم ملــی فوتســال و بازیکــن لیگ هــای 
برتــر ایــران، در پــی شــرکت در یــک 
ــه  ــور، ب ــارج از کش ــتانه در خ ــازی دوس ب
ــاری،  ــت نکــردن پوشــش اجب ــل رعای دلی
توســط فدراســیون فوتبــال ایــران از ادامــه 

ــن رشــته، محــروم شــد.۱۸ ــت در ای فعالی
عبدی پــور،  کیانــا   ،۱۳۹۶ مــاه  دی  در 
قهرمــان ۱۰ســاله ژیمناســتیک ایــران، 
بــدون  عکســهای  انتشــار  دلیــل  بــه 
حجــاب در جریــان یــک دوره تمرینــی در 
ــی  ــه انضباط ــه کمیت ــتان، ب ــور ارمنس کش
فدراســیون ژیمناســتیک احضــار شــده و در 
آســتانه محرومیت از شــرکت در مســابقات 

ــت.۱۹   ــرار گرف ق
در مهــر ۱۳۹۷، مــارال مردانــی، جــودوکار 
زن ایرانــی و ملــی پــوش وزن ۷۸، بــه 
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بنیاد شهید و امور 
ایثارگران ۲۷

ــای  ــرل مهده ــتی« کنت ــازمان بهزیس »س
ــز  ــایر مراک ــاوره و س ــز مش ــودک، مراک ک
ــده  ــه عه ــتی، را ب ــش بهزیس ــت پوش تح

دارد. 
ــک  ــای تفکی ــاه ۱۳۹۵، طرحه ــر م در تی
جنســیتی بــه ســرکوب کــودکان زیــر 
ــی  ــاون اجتماع ــید. مع ــم رس ــال ه ۷ س
اســتان تهــران گفــت: »هیــچ مهد کودکــی 
حــق برگــزاری »اســتخر مختلــط« نــدارد! 
ابراهیــم غفــاری تأکیــد کــرد: »در صــورت 
ــی، آن  ــن تخلف ــه چنی ــدن ب ــب ش مرتک

مهدکــودک پلمــب می شــود!« ۲۲
تفکیــک جنســیتی در مهدکــودک هــا 
اهلل  حبیــب  نشــد.  ختــم  اســتخر  بــه 
ــکان  ــده ی ــین فرمان ــاری، جانش ــان نث ج
ــاط  ــی، اخت ــروی انتظام ــژه نی ــای وی ه
دختربچــه هــا و پســربچه هــا در مهدهــای 
ــد.۲۳  ــن« خوان ــا دی کــودک را »دشــمنی ب
چنــد روز پیــش تــر، حبیــب اهلل مســعودی 
ــازمان  ــی س ــور اجتماع ــاون ام ــد، مع فری
ــود در صــورت  بهزیســتی، اعــام کــرده ب
گــزارش و اثبــات برپایــی اســتخرهای 
مختلــط در مهدکــودک هــا، ایــن موضــوع 
ــورد  ــا آن برخ ــری و ب ــرعت پیگی ــه س ب

ــود.۲۴ ــی ش م

شهرداری های سراسر 
کشور ۲۴

کمیته امداد امام ۲۵

سازمان بهزیستی  ۲۶

ــی  ــاس اصل ــا لب ــل اینکــه نتوانســت ب دلی
ــرای  ــدون پوشــش ب مســابقات جــودو و ب
موهایــش در مســابقه اصلــی المپیــک 
آرژانتیــن شــرکت کنــد، از شــرکت در 
رونــد پایانــی مســابقات در آن کشــور 

ــد. ۲۰ ــذف ش ح
از  یکــی  جریــان  در   ،۱۳۹۸ خــرداد  در 
شــیراز،  در  زنــان  فوتبــال  مســابقات 
ــه  ــه محوط ــا ورود ب ــت ب ــوران حراس مأم
رختکــن بــه بازیکنــان تیــم فوتبــال و 
ــا آنهــا  ســرمربی آنهــا توهیــن و ســپس ب

برخــورد فیزیکــی کردنــد.۲۱
در دی مــاه ۱۳۹۸، ســه تــن از زنــان 
ــه  ــف، ب ــای مختل ــته ه ــکار در رش ورزش
خاطــر حجــاب اجبــاری و ســرکوب علیــه 
زنــان، ایــران را تــرک کردنــد. کیمیــا 

مــدال  دارای  زن  تکوانــدوکار  علیــزاده، 
ــده شــد  ــه کشــور آلمــان پناهن ــی، ب جهان
و در صفحــه اینســتاگرام خــود نوشــت: 
ــا زن ســرکوب  ــون ه ــن یکــی از میلی »م

ــتم.« ــران هس ــده در ای ش
ــطرنج،  ــاله و داور ش ــات، ۳۲س ــهره بی ش
کــه بــدون حجــاب در مســابقات شــطرنج 
ــت،  ــرد، گف ــرکت ک ــن ش ــان در چی جه
»در صــورت ضمانــت نامــه کتبــی جهــت 
داشــتن امنیــت بــه ایــران بــاز می گــردم.«

ــطرنج  ــان ش ــور، قهرم ــازی پ ــرا حج میت
زنــان در ایــران، بــه دلیــل حضــور بــدون 
حجــاب در حیــن برگــزاری رقابــت هــای 
جهانــی شــطرنج در مســکو، روز ۱۲دی 
۱۳۹۸،  بــه وســیله فدراســیون شــطرنج 
رژیــم از تیــم ملــی شــطرنج اخــراج شــد.

ــه  ــور« وظیف ــر کش ــهرداریهای سراس »ش
ســرکوب و مشــارکت در دســتگیری زنــان 
و جوانــان بــا حربــه ســالم ســازی ســواحل 
دریاهــا و تفرجــگاه هــا را بــر عهــده دارند. 

ــری  ــام« ارگان غارتگ ــداد ام ــه ام »کمیت
اســت کــه در پیشــبرد طرح ترویــج »عفاف 
و حجــاب«، زنــان سرپرســت خانــوار، زنان 
ــدف  ــت را ه ــت و بدسرپرس ــی سرپرس ب

ــرار داده اســت.  ــی خــود ق اصل

»بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران« ارگانــی 
اســت کــه امکانــات مالــی خــود را در 
ــرای  ــی ب ــای فرهنگ ــت ه ــت فعالی خدم
تبلیــغ حجــاب اجبــاری بــه کار مــی گیــرد. 
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کمیسیون امر به معروف و نهی 
از منکر زنان و خانواده 

ــرداد  ــا در ۳۱ خ ــمی  ایرن ــزاری رس خبرگ
ــیون  ــک کمیس ــه کار ی ــاز ب ۱۳۹۵ از آغ
ــیون  ــام کمیس ــه ن ــس، ب ــد در مجل جدی
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر زنــان و 

ــر داد.   ــواده خب خان

۳۰۱ مؤسسه عفاف و حجاب 

محســن دعایــی، دبیــرکل جبهــه حجــاب 
ــر ۳۰۱  ــغ ب ــود: »بال ــام نم ــاف، اع و عف
مؤسســه فعــال عفــاف و حجــاب در کشــور 
بــا ظرفیــت  هــای مختلــف در ایــن حــوزه 
ــه متشــکل از  ــن مجموع ــت. ای ــال اس فع
ــه  ــت ک ــی اس ــاالن فرهنگ ــا و فع نهاده

در  فــوق  ارگان   ۲۷ از  کــه  چنــد  هــر 
مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــان  ــن پای ــا ای ــده اســت، ام ــرده ش ــام ب ن
ماجــرای تــاش همــه جانبــه رژیــم بــرای 
تحمیــل حجــاب اجبــاری نیســت. از آنجــا 
ــون  ــوان قان ــه عن ــاری ب ــه حجــاب اجب ک
ــرم  ــده، الج ــه ش ــور نهادین ــمی کش رس
ارگانهــای دیگــری نیــز دخیــل می شــوند.

وزارت دادگستری

در تیرمــاه ۱۳۹۸، اســماعیل اکبــری، مدیــر 
ــوع جــرم در دادگســتری  پیشــگیری از وق
اســتان فــارس، اعــام کــرد کــه بازداشــت 
شــدگان بــه اتهــام بدحجابــی مجبــور بــه 
شــرکت در کاس هــای آموزشــی هشــت 

ســاعته خواهنــد بــود.۲۵ 
بهانــه بدحجابــی حتــی بــرای فشــار 
بیشــتر علیــه زندانیــان سیاســی نیــز مــورد 

ــرد. ۲۶ ــی گی ــرار م ــتفاده ق اس

سپاه پاسداران 

در آذرمــاه ۱۳۹۳ ســتاد »امــر بــه معروف و 
نهــی از منکــر« موظــف شــد بــا همــکاری 
نیــروی مقاومــت بســیج و ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی بــرای آن مرحلــه از امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه مســتلزم 
ــروی  ــک نی ــا کم ــت ب ــی اس ــدام عمل اق
بســیج و ســپاه بــرای عناصــر جدیــد 
خــود، دوره آموزشــی برگــزار کــرده و 
برایشــان مجــوز مخصــوص صــادر کنــد.۲۷  
ــمی  ــه رس ــه وظیف ــد ک ــادآور ش ــد ی بای
ــوری  ــت دیکتات ــظ حکوم ــن ارگان حف ای

۲۷ ارگان کافی نیست
ــدی اســت. آخون

غامــی، مســئول امــور شهرســتان هــای 
ســتاد »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« 
ــر ۱۳۹۸  ــوم تی ــوی روز س ــان رض خراس
ــرای  ــرکوبگر ب ــکرهای س ــکیل لش از تش
ــرده برداشــت  ــاری پ تحمیــل حجــاب اجب
و گفــت کــه تــا کنــون در ۱۲ شهرســتان 
اســتان خراســان رضــوی بیــش از ۸ هــزار 
نفــر لشــکر امــر بــه معــروف، فعالیــت خود 
را آغــاز کــرده انــد و تــا پایــان ایــن ســال 
ــی  ــروف در تمام ــه مع ــر ب ــکرهای ام لش
شهرســتان هــای اســتان راه انــدازی مــی 

شــوند. ۲۸
ــر  ــم ب از ســوی دیگــر ســپاه پاســداران رژی
ــرده  ــز ک ــگ تمرک ــه مدلین ــاالن عرص فع
ــود.  ــتگیر نم ــی را دس ــل توجه ــداد قاب و تع
ــال  ــوع ۲۴ فع ــاه ۱۳۹۵، در مجم ــر م در مه
مدلینــگ در مشــهد، زاهــدان و اســتان 
مرکــزی دســتگیر و ۵۸ نفــر دیگــر بــه 
دادســرا احضــار شــدند. همچنین بیــش از ۲۰ 
ــدند. ۲۹  ــپ ش ــه پلم ــالن و آتلی ــتودیو، س اس
در خــرداد مــاه ســال ۱۳۹۸، فقــط در 
اســتان شــمالی گیــان، ســپاه ۲۰۰۰ گروه 
ســرکوبگر خــود را وقــف تحمیــل حجــاب 
اجبــاری علیــه زنــان کــرد. محمــد عبــداهلل 
پــور، فرمانــده ســپاه قــدس گیــان، فــاش 
ــا بیــش از  ســاخت کــه در ســال جــاری ب
ــده  ــورد ش ــی برخ ــورد بدحجاب ــزار م ۲۸ه
اســت. ایــن مقــام حکومتــی اعــام کــرد 
ــورت  ــه ص ــر ب ــزار نف ــدود ۲۲ه ــه ح ک
ــان گشــت  ــای گی ــه ه ــی در محل هفتگ
مــی دهنــد کــه نیــروی آنهــا از بســیجیان 
و پاســداران ایــن اســتان تأمیــن مــی 

شــود.۳۰

تهییج مستمر علیه زنان 

عــاوه بــر ارگانهــای رســمی، همــه 
ــر  ــررًا ب ــز مک ــم نی ــم رژی ــات مه مقام

ســرکوب زنــان تأکیــد مــی کننــد. 
رژیــم  فقیــه  ولــی  ای،  خامنــه  علــی 
ــرد از  ــی زن و م ــری جنس ــان: »براب مای
ــرب  ــط غ ــًا غل ــای کام ــرف  ه ــه ح جمل

اســت«. ۳۲
علــی خامنــه ای: »بحــث هــاي انحرافــي 
یــا  الزامــي  حجــاب  اینكــه  هماننــد 
ــامي  ــوري اس ــت، در جمه ــاري اس اختی
ــي را  ــزه های ــد انگی ــي بینی ــدارد. م ــا ن ج

جهــت  در  منســجم  ســاختار  یــک  در 
ســاماندهی امــور مرتبــط بــا عفــاف و 

ــت«.۳۱ ــده اس ــکیل ش ــاب تش حج
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ــامی کار  ــر اس ــط روی ظاه ــا فق کرد:»م
ــاب از  ــم... حج ــاکاری کردی ــم و ری کردی
ــی و  ــر سیاس ــک ام ــوان ی ــه عن ــدا ب ابت
نــه فرهنگــی مطــرح شــده اســت... مگــر 
اخــاق دروغ نگفتــن، ریــا نکــردن و ده هــا 
صفــت دیگــر جــزو صفــات اســامی 
نیســت؟ پــس چــرا دروغگویــی در کشــور 

ــد؟« ــداد می کن ــا بی م
وی بــا اشــاره بــه ارگانهــای دولتــی و 
فرهنگــی مســئول تحمیل حجــاب اجباری 
ــن  ــوال ای ــید: »س ــران پرس ــان ای ــه زن ب
ــن بودجــه  ــا چنی ــن دســتگاه ها ب اســت ای
ــوان  ــد ج ــده  ان ــق نش ــرا موف ــی چ  های
مســلمان تربیــت کننــد؟ مثــًا حــوزه 
علمیــه بــا بودجــه میلیــاردی چــرا در ایــن 
زمینــه موفــق نبــوده؟ چــرا دســتگاه  هــای 
ــا ایــن بودجــه  هــای هنگفــت  تبلیغاتــی ب
در بحــث حجــاب ناکارآمــد بــوده  انــد؟« ۴۱

ــات  ــه اعتراف ــن گون ــه ای واضــح اســت ک
ــام  ــری قی ــوص در دوران اوج گی ــه خص ب
هــای مردمــی بــرای ســرنگونی ایــن 
مبیــن  ســتیز،  زن  دیکتاتــوری  رژیــم 
وحشــت مقامــات و در ردیــف واکنــش 
هــای رنگارنــگ آنهــا نســبت بــه پتانســیل 
عظیــم زنــان و جوانــان ایــران اســت کــه 
ــیانه  ــرکوب وحش ــه س ــار ده ــر چه در اث
و  فشــارها  غیرانســانی ترین  اعمــال  و 
ســرکوب بــی رحمانــه، بــه نقطــه انفجاری 
رســیده اســت. انفجــاری کــه در راه اســت 
ــه  ــران ک ــان شــجاع ای ــا پیشــتازی زن و ب
مقاومتــی ۴۰ ســاله از زنــان مجاهــد و 
مبــارز بــا دههــا هــزار زن مقــاوم شــکنجه 
شــده و اعــدام شــده را در تاریخچــه خــود 
دارنــد،۴۲ تمامیــت ایــن رژیــم را بــا تمامــی 
جناحهــای فاســد آن از صحنــه ایــران 

ــود. ــد نم ــذف خواه ح

ــه  ــان ب ــرکوب زن ــوارد س ــا و م ــال ه مث
بهانــه حجــاب و اخــاق مــورد نظــر رژیــم 
تمامــی نــدارد. مــا مــوارد دســتگیری 
هــای گســترده بــه خاطــر رعایــت نکــردن 
تفکیــک جنســیت در میهمانــی هــا و 
همچنیــن تهدیــد و اذیــت و آزار زنــان 
بــه خاطــر اســتفاده از دوچرخــه یــا موتــور 
ــه  ــزارش ب ــن گ ــه ای ــر حوصل ــه خاط را ب

ــم.  ــرده ای ــول ک ــری موک ــب دیگ مطل
ــه،  ــن ســرکوب ظالمان ــه ای ــود هم ــا وج ب
مقامــات رژیــم بــه دفعــات اعتــراف کــرده 
ــار  ــه اجب ــن ب ــی ت ــان ایران ــه زن ــد ک ان
نــداده و در صــف اول قیــام هــا بــرای بــه 

ــتند.  ــت آوردن آزادی هس دس
مرکــز   ،۱۳۹۷ ســال  مــاه  مــرداد  در 
ــان  ــم مای ــس رژی ــای مجل ــش ه پژوه
»عوامــل  عنــوان  تحــت  گزارشــی  در 
ــی شــدن سیاســت هــای  ــر اجرای ــر ب مؤث
حجــاب و راهکارهــای پیــش رو« از جملــه 
ــه  ــادی ب ــان اعتق نوشــت: »۷۰ درصــد زن

حجــاب ندارنــد« و بــر ایــن واقعیــت صحه 
ــم  ــر رژی ــورد نظ ــه حجــاب م گذاشــت ک
مایــان تنهــا بــا اجبــار و ســختگیری بــه 

ــود.  ــی ش ــل م ــران تحمی ــان ای زن
بنــا بــر همیــن گــزارش، بیــش از ۸۵ درصد 
ــاب«  ــا را »بدحج ــم آنه ــه رژی ــی ک زنان
ــادر  ــرای چ ــی ب ــد، ارزش ــی کن ــاب م خط
قائــل نیســتند و مداخلــه دولــت در کنتــرل 
حجــاب را قبــول ندارنــد. افــراد تحصیلکرده 
جــوان ســاکن شــهرهای بــزرگ  بیشــترین 
ــاب  ــوع حج ــت را در موض ــزان مقاوم می

ــد. ۳۸ ــران دارن اجبــاری در ای
همچنیــن مقامــات ریــز و درشــت از هر دو 
جنــاح رژیــم بــه مناســبت هــای مختلــف 

بــه ایــن شکســت اعتــراف مــی کننــد. 
روز ۱۶مهــر ۱۳۹۶، یکــی از مراجــع تقلیــد 
ســبحانی،  جعفــر  حکومتــی،  برجســته 
ــی،  ــروی انتظام ــده نی ــا فرمان ــدار ب در دی
حســین اشــتری، ضمــن تقدیــر از اقدامــات 
ســرکوبگرانه ایــن ارگان گفــت: »طــی 
ــدات  ــود تأکی ــا وج ــر ب ــای اخی ــال  ه س
مختلــف نتوانســته ایــم در مــورد بدحجابی 

ــیم«.۳۹  ــه برس ــه نتیج ب
جلیــل محبــی، دبیــر ســتاد امــر بــه 
معــروف، ضمــن اذعــان بــه مقاومــت 
ــدات  ــه تهدی ــا ب ــی آنه ــان و بی اعتنای زن
ــک  ــه ی ــی گفــت: »ب ســرکوبگرانه حکومت
نفــر گفتــم کــه خانــم روســری  ات را ســر 
کــن گفــت روســری  ام را ســرم نمی کنــم، 
هیــچ غلطــی هــم نمی توانــی بکنــی. مــن 
هــم هیــچ غلطــی نتوانســتم بکنــم، چــون 
اونجــا پلیســی نبــود که بهــش بگویــم«. ۴۰
پیشــین  نماینــده  پروانــه سلحشــوری، 
ــال  ــاه س ــز در مهرم ــان، نی ــس مای مجل
۱۳۹۷ بــه نوبــه خــود اعتــراف کــرد: 
»مــا نــه تنهــا باعــث اعتقــاد جوانــان  بــه 
حجــاب نشــده  ایــم بلکــه باعــث گریــزان 
شــدن آنهــا شــدیم.« وی همچنیــن اذعان 

کالم پایانی ــي  ــه ب ــي -ن ــي عفت ــج ب ــراي تروی ــه ب ك
ــد  ــود دارد و دارن ــه وج ــي- در جامع حجاب
تزریــق مــي كننــد. ایــن ابزارهــاي جدیــد 
ــن  ــه ای ــره ب ــد فضــاي مجــازي و غی مانن

ــد.«۳۳  ــي كنن ــك م ــا كم فض
ــی  ــوی نمایندگ ــی، از س ــت الله ــرا آی زه
ــد  ــا معتق ــا: »م ــگاه  ه ــه ای در دانش خامن
بــه تســاوی جنســیتی نیســتیم و تفکیــک 

ــت.« ۳۴ ــمند اس ــیتی ارزش جنس
ــردن  ــتگیر نک ــان دس ــه اصفه ــام جمع ام
را  حجــاب  بــی  و  بدحجــاب  زنــان 

کــرد.۳۵  توصیــف  »خیانــت« 
ــرد  ــام ک ــواز اع ــت اه ــه موق ــام جمع ام
هیأتهــای بازرســی شــامل یــک قاضــی در 
میادیــن و خیابانهــای مختلــف شــروع بــه 
ــرپیچی  ــورت س ــا در ص ــد ت ــرده ان کار ک
زنــان بدحجــاب از تذکــرات شــفاهی، آنهــا 

ــد.۳۶  ــاق بزنن ــان ش را در خیاب
احمــد علم الهــدی، امــام جمعــه مشــهد و 
ــان،  ــتان خراس ــه ای در اس ــده خامن نماین
ــاس  ــی از اخت ــد بدحجاب ــی ش ــز مدع نی

ــر اســت. ۳۷ بدت
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https://women.ncr-iran.org/fa/1396/02/07/%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%83%d9%86-%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84/
https://women.ncr-iran.org/fa/1396/10/06/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%98%db%8c%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa-10%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1396/10/06/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%98%db%8c%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa-10%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/1397/07/20/%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1398/03/09/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a3/
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