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 رفتار وحشیانه گشت های ارشاد با زنان و دور جدید سرکوب به بهانه حجاب 
  و سرکوب هر چه بیشتر و ضرب و شتم وحشیانه زنان  اعدامدوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی  برجسته ترین شاخصه های 

از   را به اجرا گذاشت.   زن  چهارجمله از  نفر  ۲۵حکم اعدام آخوند جالد رئیسی، تنها در اولین هفته مرداد ماه قضائیه . بوده اند
 را اعدام کرده است.   زن ۲۲از جمله  نفر ۵۲۱حداقل مرداد سال گذشته، رژیم آخوندی   ۱۲زمان روی کار آمدن رئیسی در 

راهبردهای گسترش تیر که رئیسی در آستانه یک ساله شدن دولتش دستور اجرای مجدد مصوبه » ۱۴از سوی دیگر اما از روز 
حجاب اجباری اوج بی سابقه ای گرفته و به همه پهنه های زندگی   « را صادر کرد، سرکوب زنان به بهانه رعایتفرهنگ عفاف

 زنان آزادیخواه ایران گسترش یافته است.  

تیر« و »قرارگاه   ۲۱دو قرارگاه با عناوین »قرارگاه پیش از آن، 
جهاد تبیین« اقدامات جاسوسی و سرکوبگرانه خود را از  

  ۱ –یم  خرداد ماه آغاز کرده بودند. )سایت صدا و سیمای رژ
 (۱۴۰۱خرداد 

مرداد   ۵علی خامنه ای ولی فقیه رژیم روز ، نیز  در ایام اخیر
در دیدار با امامان جمعه شهرهای سراسر ایران روی   ۱۴۰۱

مسئله حجاب اجباری تأکید کرد و گفت که زنان باید با  
حجاب اسالمی و چادر در میدان های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شوند. وی با  

پیچی و مقاومت زنان در برابر این سرکوب و افزایش فشار در خیابان ها فاش ساخت که نهادهای حکومتی مدام در  اعتراف به سر
 حال مقابله با این مقاومت هستند. 

یگناه ایران انداخته  این دور رژیم مالیان نه تنها گشت های وحشی ارشاد را به طور محسوس و نامحسوس به جان زنان و دختران ب
است، بلکه با تهدید رؤسای ادارات و کارفرمایان با اخراج و تعطیلی کار و کسب آنها، اهرم جدیدی برای فشار به زنان وارد  

میدان کرده است. سردمداران رژیم همچنین خواستار جلوگیری از ارائه خدمات اداری، بانکی و درمانی به زنان »بدحجاب و بی  
. انددر برخی شهرها ورود آنها به ایستگاه های مترو و فرودگاه ها را ممنوع اعالم کرده  حجاب« شده و

حتی در روزهایی که سیل خانه و کاشانه مردم را با خود شسته و برده است، رئیسی به جای تمرکز بر امدادرسانی به سیل زدگان،  
 گشت های خود را به سرکوب هرچه بیشتر زنان ترغیب نمود.  »امر به معروف« را یک فریضه الهی توصیف کرده و انواع و اقسام

جان مردم ایران    ، گرسنگی و بی عملی رژیم در قبال حوادث طبیعیکه فشار اقتصادیصورت می گیرد در شرایطی  اتاقداماین  
ابزاری است برای   این طرح. بسیاری از مردم بر این عقیده هستند که عیت جامعه ایران انفجاری استو وض  را به لب رسانده 

 جلوگیری از بروز اعتراضات مردمی. و روزانه تورم و گرانی ها و  مردم ایران از افزایش تصاعدی و بی سابقه  منحرف کردن ذهن
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 ارشاد   های  افزایش چشمگیر گشت
سرکوبگرانه علیه  اقدامات   قرارگاه های عفاف و حجاب،پس از تشکیل 

گزارشات مردمی حاکی از آن است  . پیدا کرددر خیابان ها افزایش زنان 
توسط گشت  که موارد توهین و آزار زنان تحت عنوان حجاب اجباری 

به صورت چشمگیری افزایش  در همه کالن شهرهای ایران های ارشاد 
 یافته است. 

میلیون و   ۱۵روزنامه حکومتی همشهری در این مورد نوشت حداقل 
نشین  درصد از زنان شهر۸۰و حداکثر  ۶۰ ارقام به این معنی است که حداقلمیلیون نفر از زنان الزم التذکر هستند. این  ۲۰حداکثر 

 (۱۴۰۱مرداد  ۵ -حکومتی اقتصاد نیوزسایت ) تحت برخورد گشت های ارشاد رژیم قرار می گیرند. 

 در سطح شهرهای نامحسوس گشت ، خراسان رضویرژیم مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر  گفته  هب بنا
 (۱۴۰۱تیر ۱۱ –برگزاری حکومتی ایسنا مشغولند. )خ آزار زنان تحت عنوان حجاب اجباری مشهد به سرکوب و 

علی اکبر   خبر داد.  ۱۴۰۱از ابتدای سال   نفر به مراکز انتظامی۱۷۰۰احضار رئیس پلیس استان کرمانشاه در یک نشست خبری از  
هزار مورد تذکر در حوزه امنیت اخالقی،  ۲۲روز در این استان بیش از   ۲۰جاویدان، در این مورد اضافه کرد که طی سه ماه و 

 دستگاه خودرو توقیف و روانه پارکینگ شدند.  ۲۳۰شده و ، بدپوششی و بدحجابی داده رعایت حجاب

تصریح کرد که پلیس بر   سرکوب زنان به بهانه بدحجابیوی در مورد   
اماکن تفریحی، تاریخی، گردشگری، خدماتی، تجاری و حتی آژانس  
های مسافرتی و تورهای گردشگری نظارت گسترده دارد. وی گفت: 

هر بهانه و عنوانی باعث ترویج  »پلیس اجازه نمی دهد برخی ها با
 (۱۴۰۱تیر  ۲۱ –بدحجابی شوند.« )سایت حکومتی تابناک  

در یک اقدام غیرانسانی و  در تهران در روزهای اول ماه مرداد 
یک دختر بیمار را در حالی که مادرش ضجه  گشت ارشاد   ،ضداخالقی

و با خود   هدر خیابان دستگیر کردمی زد و می گفت دخترم مریض است 
فضای مجازی  واکنش های زیادی را در  ییویدئوکلیپ این بردند. 

برانگیخت. مادر این دختر، خود را جلوی ماشین گشت ارشاد انداخت اما  
 ماشین را حرکت داده و توجهی به شیون این مادر نکردند.   رژیممأموران 

 

 

 

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/
https://women.ncr-iran.org/fa/%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%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b0%d9%86%d9%81%d8%b1/
https://twitter.com/i/status/1549801207597862913


 women.ncr-iran.org/fa    @womenncri.fa    @womenncri 
 

3 

 رفتار وحشیانه گشت های ارشاد با زنان ایران 
رفتار گشت های ارشاد با زنان آزادیخواه ایران چنان وحشیانه بوده است  

 که حتی مقامات رژیم نیز ناگزیر از بیان این واقعیت شده اند. 

ائی مجلس  در مجلس ششم رئیس کمیسیون قضکه ناصر قوامی آخوند 
: »این برخوردهایی  اظهار داشت وحشیگری گشت های ارشاددرباره  ،بود

که مأموران گشت ارشاد با زنان می کنند به هیچ وجه من الوجوه مطابق با  
موازین اسالمی نیست. شما خبرنگاران مشاهده کرده اید که مأموران  

با دست زدن به بدن زنان برای بازداشت شان حریم خصوصی   گشت ارشاد
ران گشت ارشاد که خودشان زن  آنها را نقض می کنند. برخی از این مأمو

هستند بنده نمی فهمم چطور می توانند موهای یک همجنس خودشان را  
! من نمی دانم این برخورد مأموران گشت ارشاد بکشند و او را کتک بزنند 

به دلیل فرصت طلبی است یا یک لقمه نان اما هیچ توجیهی ندارد! من  
ن را در دستانش پیچاند و  خانم مأموری را دیدم که به زور موهای یک ز

از آن طرف مأموران مرد به بدن زن دست زده و او را با کتک وارد ون های گشت ارشاد می کنند! تمامی برخوردهای مسئوالن با  
بانوان سیاسی است و یک درصد هم فکر نکنید که این جماعت دردشان دین و ایمان مردم است!« )سایت حکومتی بهار   حجاب

 (  ۱۴۰۱تیر  ۲۲ –

»گشت ارشاد نه تنها از حجاب صیانت نکرده بلکه بذر نفرت و کینه بین  اذعان کرد: در همین باره روزنامه حکومتی رسالت نیز 
 (۱۴۰۱خرداد ۲۴ –)روزنامه حکومتی رسالت   .«قشری از جامعه پراکنده است

  ،یانتظام یرویفرمانده کل ن ،یاشتر  نیبه حس یا در نامه نیز  انیعضو مجلس مال یرهادی، محسن پ۱۴۰۱ ریت ۱۶روز پنجشنبه 
ارشاد با زنان کم  : »بعضا سبک مواجهه مأموران گشت  علنی کردارشاد با زنان را  یگشت ها  انهیرفتار وحش جزئیات بیشتری از 

از مأموران زن در محل بازداشتگاه و بعضًا   ی نامناسب برخ خوردو بر رینامناسب، تحق اتی. استفاده از ادبستیحجاب مناسب ن
 شده است.«  ادیهل دادن از جمله موارد  لیبرخورد با زنان بازداشت شده از قب

 

   ومتر ورود به  ممنوعیت 

در اولین روزهای تیرماه   دادسرای مشهدسرپرست ، اسماعیل رحمانی
جلوگیری از  خواستار و شهرداری مشهد ای به فرمانداری نامهطی   ۱۴۰۱
 به بهانه عدم رعایت حجاب گردید.  به مترو زنان  ورود

»کوتاهی   متوسل شده و افزود مأموران حکومتی پیشاپیش به تهدید وی
شود و  ماموران« مترو در گزارش این موضوع »ترک فعل« محسوب می 

در صورت عدم اجرای این دستور تا روز پانزدهم تیرماه، با »عوامل ترک  

ساله که بعد از مقاومت در مقابل گشت   ۱۷زانوان یک دختر 
 ارشاد بر روی زمین کشیده شد. 
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او به این ترتیب اعتراف کرد که   (۱۴۰۱تیر  ۱۵ –«. )سایت حکومتی دنیای اقتصاد کننده برخورد قضایی صورت خواهد گرفتفعل 
 حکومتی هم رغبتی به اجرای این دستور ندارند. حتی  ماموران 

را جهت اجرا   آن به دلیل اصرار مقام قضایی اما ،  خواندغیرقانونی  این دستور را شهردار مشهد در واکنش به این نامه مقام قضایی،  
 (  ۱۴۰۱تیر ۱۴ –نمود. )سایت حکومتی تابناک  ابالغ 

دستانی مشهد گفت: »وظیفه شهرداری و مأمورین این است که به محض  هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد، در مورد نامه دا
 بدحجاب و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، باید اقدامی صورت گیرد.« ظاهر شدن زنان مشاهده مصادیق بدحجابی و  

 (۱۴۰۱تیر  ۱۴ –)سایت حکومتی همشهری آنالین  

آمادگی داریم افرادی که به عنوان متذکر یا کسانی که  : »کرداعالم   مشهدشهردار  استناد به حرف  باعضو شورای شهر مشهد 
د«. )سایت  داران از کلیه امکانات مترو به صورت رایگان استفاده کننبا ارائه کارت شناسایی طالیه  ... دهند تذکر لسانی می 

 (۱۴۰۱تیر ۱۴ –حکومتی انتخاب  

 

 ممنوعیت ورود زنان بد حجاب به فرودگاه شیراز 
مدیر کل فرودگاه های استان فارس گفت که   ۱۴۰۱مرداد  ۳یخ در تار

افراد بد حجاب حق ورود به فرودگاه شیراز و ترمینال های پروازی آن را  
 ندارند و از ورود این زنان مسافر جلوگیری خواهد شد.  

الزم به ذکر است که فرودگاه شیراز در سطح بین المللی فعال و سومین  
هزار تردد مسافر دارد. در  ۱۰ایران است که روزانه فرودگاه پرتردد در 

هزار کارمند در بخش های مختلف مشغول به فعالیت هستند و دستورالعمل های عفاف و حجاب در این فرودگاه  ۲این فرودگاه 
 در حال اجرا است. 

 

 عدم ارائه خدمات بانکی و اداری به زنان بدحجاب
ها« ها و بانک»اداره  در زنان بدحجاب به ارائه خدمات  از رماندار مشهد خواست که اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد از ف
 (۱۴۰۱تیر ۱۳ – خودداری شود. )سایت حکومتی انتخاب 

تیم سه نفره   ۱۰۸ طی دو هفتهاعالم نمود که  نیز خراسان رضوی رژیم مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر  
 ند. را گزارش کردمورد »تخلف«  ۳۵و حدود  همکان در مشهد را مورد بازدید قرار داد ۷۶۰محسوس 

آزار زنان  سرکوب و تا پایان تیرماه دستور داد ها ها و اداره محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس به سازمان ، ۱۴۰۱تیر  ۱۳در تاریخ 
 اکثر رسانده و به استانداردهای اعالم شده رژیم در این زمینه برسند. را به حد تحت عنوان حجاب اجباری 
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ضمن اعالم مجدد آتش به اختیاری عناصر وابسته به حکومت در مواجهه با نارضایتی عمومی از   فارس  استانداردر همین رابطه، 
جدیت و شجاعت به خرج داده و   « و گام دومی انقالبنیروهای جوان »از مدیران خواست در بکارگیری   عفاف و حجابقانون  

 .منتظر مرکز نمانند

توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون  : »کسانی که نمی این مقام جنایتکار سپس به تهدید زنان پرداخته و افزود
 (۱۴۰۱تیر ۱۳  –)سایت حکومتی عصر ایران  حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.« 

زهرا یقطین، مدیرکل امور زنان و خانواده در استانداری فارس نیز اعالم کرد »در تالش هستیم که با راه اندازی کارگاه هایی در  
 (۱۴۰۱مرداد  ۳ –ادارات و سازمان ها فرهنگ حجاب را ترویج و مورد تأکید قرار دهیم.« )سایت حکومتی انتخاب 

  .استفاده از عطر و ادکلن با رایحه تند ممنوع است  حتی ده است شهای دولتی ابالغ  به اداره که  نامه پوشش کارمندانشیوه در 
ها و گشت نامحسوس مواردی همچون »تنگی یا گشادی لباس، اندازه لباس، کفش پاشنه بلند، الک و آرایش  مدیران این دستگاه 

 .کنندها« را بررسی می خانم

  اجازه انتشار عکس ید مرد و برای زنان فقط باید زن باشد و همچنین مردان و زنان  بر همین اساس، منشی و مدیر دفتر مردان فقط با
   .ش اسالمی« در فضای مجازی ندارند»بدون پوش 

 

 پلمب آرایشگاه های زنانه و کافه تریاها 
واحد آرایشگاه زنانه به دلیل تبلیغات نامتعارف و انتشار تصاویر  ۱۴رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی اعالم کرد، 

  ۴ – مشتریان در شبکه های اجتماعی پلمب شد. متصدیان این مراکز نیز به مراجع قضائی معرفی شدند. )خبرگزاری حکومتی رکنا 
 (۱۴۰۱مرداد 

آرایشگاه زنانه در یاسوج به دلیل ترویج بی بند و باری و هنجارشکنی پلمب شدند. تمامی   ۲۹نیز  ۱۴۰۱تیرماه  ۲۳ پیش از این در
این مراکز توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب و متصدیان این آرایشگاه ها به عنوان متهم احضار شدند. )خبرگزاری  

 (  ۱۴۰۱تیر  ۲۳ – رسمی ایرنا 

نقالب یاسوج در این مورد گفت »آرایشگاه های زنانه در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر و فیلم های  دادستان عمومی و ا 
 مبتذل و بعضًا انتشار بدون اذن تصویر شخصی مشتریان می نمایند.«

کنند. همچنین   در قم نیز برای فروشندگان مصوبه ای تعیین کردند که به مشتریان به اصطالح بدحجاب کاال و خدمات ارائه نمی 
رئیس اصناف قم، حمید خرمی اعالم کرد که بر اساس مصوبات با فروشندگان بدحجاب برخورد می شود. این یعنی پوشیدن  

 (۱۴۰۱تیر  ۳۱ –مانتوهای خیلی کوتاه برای زنان فروشنده ممنوع است. )سایت حکومتی انتخاب  

و آمد جوانان شیرازی بود، به دستور اداره اماکن شیراز پلمب  کافه پر رفت و آمد که محل رفت  ۲۰همچنین در شیراز، حدود 
 (۱۴۰۱تیر  ۱۱ – شدند. )روزنامه حکومتی ستاره صبح 
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 دستگیری گروه های ورزشی و عکاسی در سواحل کیش  
در این جزیره به اجرا درخواهد آمد. به موجب این   طرحی با عنوان »رعد« علی اصغر جمالی، فرمانده انتظامی کیش، اعالم کرد 

فرادی که در زمان طلوع خورشید به بهانه فعالیت های ورزشی در سواحل این جزیره به صورت مختلط تجمع کنند  طرح با ا 
 برخورد می شود.  

جمالی تصریح کرد که از ابتدای تیرماه، در طرح رعد بیش از هشت تیم عکاسی غیرمجاز در سواحل شناسایی و دکورهای  
   اقدام می کند!« »پلیس در برخورد با متخلفین برابر قانون ساحلی آنان جمع آوری شد. وی اضافه کرد: 

شارژی که رانندگان و سرنشینان آنان کشف حجاب داشتند توقیف شدند.   موتورخودرو و  ۲۱در طرح رعد همچنین بیش از 
 (۱۴۰۱خرداد  ۱۷ -)سایت حکومتی آفتاب نیوز

 

 شکستن سنگ قبر زنان  
تحمیل حجاب اجباری به گورستان ها  اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای 

هم رسید و تصویر زنان بدون حجاب را بر روی سنگ مزار آنها هدف  
  قرار دادند. 

  ۹۸مدیرعامل بزرگترین گورستان تهران اعالم کرد که در ماه های اخیر 
 سنگ قبر با »تصاویر مکشوفه« را جمع آوری کرده اند.  

هشت زهرا در »شأن آرامستان  به گفته سعید غضنفری مدیر عامل سازمان ب
مومنان نیست« که تصویر زنان بدون حجاب بر روی سنگ مزار باشد. وی اعالم کرد که این رویه بنا بر »نظر شرعی علما« در آینده  

 نیز ادامه خواهد داشت. 

صب کنند با آنها به  عضنفری همچنین سنگ فروشان یا نصاب سنگ قبرها را تهدید کرد که اگر چنین سنگهایی را بفروشند یا ن 
 (۱۴۰۱مرداد  ۳ – طور کامل قطع ارتباط کرده و دیگر اجازه فعالیت به آنها نخواهند داد. )خبرگزاری حکومتی فارس 

 

 ممنوعیت استفاده از عکس بدون حجاب در پروفایل زنان 
اعالم کرد، استفاده از   طرح کنترل حجاب و عفافرابطه با پیشتر نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی در 

 ( ۱۴۰۱تیر  ۱۴  – مورد نظر آخوندها ممنوع شد. )خبرگزاری حکومتی رکنا  عکس پروفایل بدون حجاب 
 این ستاد به عنوان یکی از نهادهای ناظر به طور جدی کار خود را در مشهد آغاز کرده است. 

 

 
 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%aa%d8%ad%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d8%b9/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%aa%d8%ad%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 women.ncr-iran.org/fa    @womenncri.fa    @womenncri 
 

7 

 حضور زنان در کلیه تبلیغات محیطی و مجازی  ممنوعیت 
کانون های آگهی و تبلیغاتی دیگر حق به  وزارت ارشاد به دستور 

 .  کارگیری زنان در تبلیغات را ندارند

تیر ماه   ۲۹نامه ای به تاریخ  ارشاد استان البرز طیسرپرست اداره کل  
بر اساس  به آموزشگاه های آزاد هنری و سینمایی اعالم کرد که  ۱۴۰۱

مصوبات موسوم به عفاف و حجاب از این پس حضور زنان در تبلیغات  
 ممنوع است. 

در   دومینو این دستور به دنبال انتشار تیزر تبلیغاتی شرکت بستنی سازی
 . ابالغ شدهای آخر تیرماه هفته 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر این کار را جرم خواند و مدعی شد که  
 در جامعه منجر می شود.  «ترویج بی عفتی»تولید این نوع آگهی به 

 (۱۴۰۱مرداد  ۱ – حکومتی شبکه شرق )سایت 

 

 حذف داور زن ایرانی از لیست جام جهانی  
مهسا قربانی داور بین المللی زن ایرانی از حضور در مسابقات جام جهانی  

انتشار عکس های  حذف شد. علت حذف این داور بین المللی   ۲۰۲۳
پاهایش دیده می شوند.  خودش با لباس داوری فوتبال بود که 

 (۱۴۰۱مرداد  ۴ –)خبرگزاری حکومتی خبرآنالین  
 

 به دختران معلول هم تحت عنوان حجاب اجباری رحم نمی کنند 
در ماه مرداد صفحه اینستاگرام به توان یک که در زمینه حمایت و آگاهی رسانی درباره حقوق افراد معلول فعالیت می کند پستی  

.  طیف اختالل اوتیسم قرار می گیرند نوشتمنتشر کرد که در آن از سختی هایی که به زنان دارای معلولیت، به ویژه افرادی که در 
به عنوان مثال بر اساس قانون، همه  قانون حجاب اجباری استثنایی برای افراد دارای معلولیت قائل نیست. » در این مطلب آمده است

د مدارس  کودکان، اعم از معلول و غیرمعلول از بدو ورود به مدرسه باید حجاب داشته باشند. قانون حجاب اجباری در مور
 استثنایی نیز همین است.«  

»مأموران پلیس و گشت ارشاد هیچ آموزشی در زمینه رفتار با   فعال حقوق افراد دارای معلولیت در این مورد گفت  زنانیکی از  
متأسفانه مأموران   افراد دارای معلولیت به خصوص افراد اوتیستیک ندیده اند و در نتیجه درکی از نیازهای خاص آنها ندارند. 

 «  ای ناخوشایندی با این افراد و خانواده های آنها دارند. رفتاره
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این موضوع باعث شده بسیاری از کودکان اوتیستیک با حساسیت های المسه ای شدید که به هیچ وجه نمی توانند پوششی روی  
موهای زیبای کودکان خود را  خانواده های این دختربچه ها مجبور می شوند سر خود تحمل کنند از رفتن به مدرسه باز بمانند. 

. اما  کوتاه کنند و به آنها لباس پسرانه بپوشانند تا جنسیت کودک خود را پنهان کنند و او را به مراکز درمانی و تفریحی ببرند
 متأسفانه با رشد کودک، این امکان نیز از آنها گرفته شده و این دختربچه ها برای همیشه در خانه زندانی می شوند. 

 

 ی که متوجه بقای رژیم استتهدید
طرح  تنها دستاورد او اجرایی کردن رئیسی به ریاست جمهوری توسط خامنه ای،  ابراهیم  سال از انتصاب  یک به نزدیکبا گذشت 

در   بوده است. مخالفین اجتماعی  معترضین و اعدام ها و سرکوب عریان زندانیان سیاسی و  افزایش موج   به موازات عفاف و حجاب
 حالی که فقر، ورشکستگی اقتصادی، بیکاری، بی خانمانی و انواع معضالت اجتماعی در جامعه بیداد می کند. 

سرکوب زنان تا اعتراف گیری تلویزیونی از مخالفان حجاب اجباری هم پیش رفت، امری که بیش از پیش نشان داد  در این دور، 
   برای بقای رژیم بار امنیتی دارد.  زنان گره خورده است و سرنوشت رژیم فرتوت مالیان تا کجا با آزادی های 

به بند کشیدن کل جامعه و جلوگیری از بروز اعتراضات اجتماعی بوده   سرکوب زنان به بهانه حجابنقطه آغاز افزایش چشمگیر 
خشم و نفرت   تنها بر اقدامات سرکوبگرانه   این اما . است
قدم  زنان ایران در صف مهرچه بیشتر دامن می زند. مردم 

  تشکیل واحدها و با طور خاص ه  اعتراضات و قیام ها و ب
  ، کانون های شورشیفعالیت های در  مشارکت چشمگیر

  رژیم قیام ها برای سرنگونی هر روز نقش ارزنده تری در 
  و زنان  و این رژیم به دست توانای  می کنندایفا  مالیان

 ایران سرنگون خواهد شد. جوانان 
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