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   مقدمه

 
اسی حکومت جدید و زمانی که هنوز حتی قانون اس ، یک روز مانده به روز جهانی زن۲۵۳۱روز پس از پیروزی انقالب  ۱4تنها 

. اهلل خمینی، رهبر انقالب، زنان از ورود بدون حجاب به ادارات دولتی منع شدند ایران به تصویب نرسیده بود، به دستور آیت

هرچند هزاران زن در تهران در اعتراض به این دستور برای سه روز دست به تظاهرات و تحصن زدند، اما در نهایت حجاب 

 . در قانون تعزیرات به عنوان یک جرم تثبیت شد ۲۵۶۱و ابتدا در سال  کامال اجباری ۲۵۶2سال  اسالمی رفته رفته و تا

 

 ایرانجمهوری اسالمی قوانین . اند شدهنخستین کشوری است که در آن تمامی زنان طبق قانون مجبور به رعایت حجاب ایران 

را جرم اعالم کرده و مجازات  "معابر و انظار عمومی"در  "حجاب شرعی"حجاب، حضور زنان بدون  ارائه تعریفی دقیق ازبدون 

 پوشاندن موی سر و تمامی بدن به جز  شیعهحجاب شرعی بر اساس فقه  ۲.است ه نقدی را برای آن تعیین کردهحبس و جریم

رسمی  و یا سایر نهادهای ۱اما مصادیق رعایت نکردن حجاب شرعی که از سوی نیروهای پلیس. استمچ به پایین دو دست 

پوشیدن چکمه را  گاهی د که از رنگ لباس تا تنگی و گشادی آن و حتیندارتری  گستردهد، حوزه شمول نشو تعیین می

اغلب نوع پوششی که در هر سال، مد شده اند؛  کردههای زمانی مختلف تغییر  این مصادیق ثابت نیستند و در دوره .گیرد دربرمی

  . شود گیرد و ممنوع می عی قرار میبوده، جزو مصادیق عدم رعایت حجاب شر

 

د و زنان سالخورده نیز از رعایت حجاب معاف ندان سالگی ملزم به رعایت حجاب می ۳که قوانین شرعی، زنان را از سن  در حالی

حصیل دختران ملزم به زمان با سن آغاز به ت هم ٬قوانین جمهوری اسالمی تمامی زنان از سن هفت سالگیبر اساس  هستند

  های بلندی که تا روی سینه آموز از سن هفت سالگی باید موی سرشان را با مقنعه دختران دانش. ایت حجاب هستندرع

آموزان و معلمان  مانتوهای بلند تا پایین زانو و شلوار گشاد تن کنند و حتی در داخل مدرسه که همه دانش ٬بپوشانند ٬آیند می

باید پوشش  ٬ان سالخورده نیز با وجود استثنایی که شرع برای آنها قایل شدهزن. آن زن هستند نیز حجاب را رعایت کنند

 .اسالمی داشته باشند

 

گیرانه  و نظارت مستمر بر آن برای رعایت حجاب اسالمی، مختص زنان مسلمان نیست و تمامی زنان ساکن  این قوانین سخت

 ٬شان مجبور به رعایت حجاب هستند و در واقع قانون ایران کنند فارغ از مذهب و عقیده ایران و زنانی که به ایران سفر می

شان ملزم به تن دادن به  دین که بر اساس مذهب و عقیده حجاب اسالمی را به زنان مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی و بی

 .کند حجاب نیستند نیز تحمیل می

 

براساس آمارهای دولتی هر  ٬شدنددر اماکن عمومی به بعد تمامی زنان مجبور به رعایت حجاب  ۲۵۳۳با وجود اینکه از سال 

شود، در  عنوان می "بدحجابی"کامل اسالمی و آنچه از سوی حکومت  حجابنکردن رعایت  زن در ایران به دلیل هزارانساله 

ی ارجاع شوند و گاه برای محاکمه به مراجع قضای خیابان و دیگر فضاهای عمومی شهرها مورد توبیخ قرار گرفته، بازداشت می

 . شوند داده می

                                                           
 

 از حبس به شوند ظاهر عمومی انظار و معابر در شرعی حجاب بدون که زنانی» ": دارد مقرر می ۲۵۱۳قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۶۵8ماده ۲
۱
 ۲۵84حجاب، مصوب سال  و عفاف فرهنگ گسترش اجرایی راهکارهای قانون 
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کنند محدود به  عایت نمیدهد که آزار و اذیت زنانی که به حجاب اسالمی باور نداشته و آن را ر های این گزارش نشان می یافته

زنان  ٬اند بازداشت و محاکمه شدهبسیاری از زنان به دلیل تخطی از قوانین حجاب  .نیست ماموران پلیس خیابانیهای  توبیخ

هایی در زمینه اشتغال، تحصیل، استفاده از خدمات عمومی و حضور در اماکن فرهنگی و  ها و محرومیت با محدودیت همچنین

 نکردن رعایتای که با در کنار هم گذاشتن تمام موارد نقض حقوق شهروندی زنان به دلیل  گونه به .شوند تفریحی مواجه می

شان از سوی  ، حقوق"حجابی بد"حجابی یا  رهای رسمی، به عنوان بیزنانی که براساس آماشمار   و حجاب کامل اسالمی

به خاطر مقاومت در برابر ها را،  فراگیرترین آزار و اذیتبیشترین و  ایرانی توان گفت که زنان می نهادهای رسمی نقض شده است

 .اند تجربه کردهحجاب اجباری 
 

 با مقایسه در اغلب شده، تحمیل ایران زنان بر اسالمی مهوریج سوی از گذشته سال ۵۳ در که اجباری با این همه، حجاب

 و دهد می قرار جنسیتی تبعیض مورد عمومی عرصه و دانشگاه کار، محل خانواده، در را زنان که نابرابری وشرایط قوانین

 .است گرفته قرار پژوهشگران و بشر حقوق فعاالن توجه مورد کمتر کند، می تحمیل آنها بر را مضاعفی کیفری های مجازات

 

 ایران داخل در اجباری حجاب با مخالفت اسالمی، جمهوری نظام اصلی های سیاست و مذهب با حجاب خوردن گره سو یک از

 از. است کرده جان کم یا خاموش بیشتر سرکوب بیم از را مخالفان صدای و درآورده اصلی رکن دو این با مخالفت منزله به را

 و عادی" ظاهر به ای مساله به را آن انقالب، از پس نخست های سال های سرکوب پی در بحجا شدن عمومی دیگر سوی

 .است کرده تبدیل "زنان سوی از شده پذیرفته

 

زمان با سی و پنجمین سالگرد فرمان آیت اهلل خمینی مبنی بر اجباری بودن حجاب،  که هم "سی و پنج سال"تحقیقی گزارش

در یک مقررات مربوط به حجاب اجباری را  نکردن یتسرکوب زنان در ایران به دلیل رعا ،برای اولین بار منتشر می شود،

 ۵۳دهد چگونه حقوق بشر هزاران زن ایرانی، در طول  این گزارش نشان می. چارچوب حقوق بشری مورد بررسی قرار می دهد

و  یافته سازمان، به شکلی کنند سر و بدن خود میکه آنها را مجبور به پوشاندن رعایت نکردن قوانینی سال گذشته تنها به دلیل 

 . نقض شده است گسترده
 

ما . است ی ایرانرسمی جمهوری اسالم های اعالم شده از سوی مقام های رسمی آمارها و گزارش ، گزارش پیش رومنبع اصلی 

های اجتماعی  ها و شبکه گهای کاربران ایرانی در وبال نوشته ،های مستقل منتشر شده در رسانههای  گزارشهمچنین از 

دشواری دسترسی به  .ایم استفاده کرده ٬اند تحت تعقیب قرار گرفتهشان  که به خاطر نوع پوشش زن ۱2با  مصاحبهاینترنتی و 

در عین حال، با وجود اینکه تا حد ممکن سعی . بوداین تحقیق  های یکی از محدودیت در خارج از ایران، رسمینشریات کلیه 

این تحقیق، جامع باشد، اما برخی از موضوعات مانند اجبار پوشیدن چادر در زندان و نقض حقوق زندانیان زن به کردیم که 

بیشتر از اعمال خشونت و نقض حقوق زنان در  هایی آوری روایت جمعتر و  ارائه تحلیلی جزییخصوص زندانیان سیاسی زن، یا 

  .موکول شدهای زمانی، به تحقیقات آینده  لیل محدودیت،  به د۶2روند اجباری شدن حجاب به خصوص در دهه 

 

را گسترده حقوق بشر در زمینه تحمیل حجاب اجباری بر زنان یافته و  سازماننقض ، آوری شده مدارک و شواهد جمعمجموعه 

ی از برخوردهای آمار جامع با اینکه. کند زمان با روی کار آمدن جمهوری اسالمی در ایران اثبات می هم ٬سال گذشته ۵۳طی 

زدن آمارهای پراکنده اعالم شده از  های این گزارش، که بر مبنای جمع اما یافته منتشر نشدهحکومت با زنان در این زمینه 

 در زن هزار ۵2 از بیش( ۲۵۳۱-۲۵8۱) گذشته سال ۲2 دهد در مجموع در سوی مقامات رسمی به دست آمده، نشان می

 بر و دنکن می تایید را زن 4۵۱ و هزار 4۶2 کم دست توبیخ همچنین آمارهای رسمی. اند شده بازداشت ایران مختلف شهرهای

 و هزار چهار کم دست پرونده ارسال. اند شده اسالمی حجاب رعایت برای تعهد دادن به مجبور زن هزار هفت از بیش آن اساس

 رسمی های رسانه در شده اعالم آمار دیگر از ٬حجاب قوانین از آنها تخطی به رسیدگی برای قضایی دادسراهای به زن ۵۳8
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در . دهنده گسترده بودن سرکوب زنان به دلیل حجاب اجباری است این آمارها، به تنهایی نشان ۵.است ایران اسالمی جمهوری

های متعدد، از جمله اشتغال، تحصیل، دسترسی به  ونه حقوق زنان در حوزهدهد چگ عین حال، گزارش پیش رو نشان می

جباری، به شکلی شدید نقض شده است و در به دلیل مقررات مربوط به حجاب اانات بهداشتی، درمانی، فرهنگی به تفریحی امک

  . های آزار و اذیت بوده است بسیاری از موارد، اعمال حجاب اجباری همراه با شکنجه یا سایر روش

 

شان در دوره های مختلف پس از انقالب در ایران  نوع حجابهایی که در نحوه و شدت برخورد با زنان به دلیل  با وجود تفاوت

گاه خشونت دولتی برای وادار کردن زنان به رعایت مرزهای تعیین شده  دهد که هیچ وجود داشته است اما این گزارش نشان می

نی، که این روند، حتی پس از به قدرت رسیدن رییس جمهور تازه ایران، حسن روحا. برای حجاب، متوقف نشده است

نسبت به بهتر شدن وضعیت حقوق بشر به  کشورداخل و خارج از  در بین عده ای از ایرانیان در های زیادی را در خوشبینی

 . وجود آورده است، همچنان ادامه دارد

 

به مروری تاریخی و حقوقی بر روند اجباری شدن حجاب پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران بخش اول این گزارش 

در این بخش عالوه بر بررسی فشارهای رسمی و غیررسمی که منجر به تحمیل حجاب اسالمی بر زنان در ایران . داخته استپر

های مختلف در زمینه نظارت بر رعایت حجاب اسالمی مورد توجه قرار  مجموعه قوانین مربوط به حجاب  و نقش دستگاه ٬شد

های نخست استقرار جمهوری اسالمی از سوی  های قبل از پیروزی انقالب و سال حجاب در ماه آزار و اذیت زنان بی .گرفته است

 ۲۵۶۱ماه مردادتا  ۲۵۳۱نیروهای مذهبی تندرو،  تالش مرحله به مرحله حکومت اسالمی برای اجباری کردن حجاب از اسفند 

گذشته از جمله مواردی است که در حجاب اسالمی و مقابله با زنان خاطی از مقررات حجاب طی سه دهه  قانونی و روند تثبیت

 .این بخش به تفضیل بررسی شده است

 

های  بر اساس یافته .بررسی موارد نقض حقوق بشر به دلیل اجبار حجاب اسالمی بر زنان، موضوع بخش بعدی این گزارش است

چون حق آزادی عقیده و اجبار حجاب اسالمی عالوه بر آنکه یک تبعیض اشکار جنسیتی است و حقوق بدیهی هم ٬این پژوهش

آمیزی که به بهانه نظارت بر  رعایت  کند،  زنان را در معرض برخوردهای خشونت  صریح نقض می رآزادی مذهب را به طو

در دهد که شمار زیادی از زنان نه تنها  شواهد ارایه شده در این پژوهش نشان می. دهد قرار می نیز گیرد، حجاب صورت می

بلکه  ٬اند ر رعایت نکردن حجاب مورد توهین، آزار و اذیت و ضرب و شتم ماموران دولتی قرار گرفتهبازداشت به خاط روند

قضایی  این گزارش همچنین روند .اند هایی همچون شالق محکوم شده شکنجهبه حبس و یا بسیاری از آنها به همین بهانه 

ر احکام ناعادالنه در این زمینه را مرور کرده و نقض بازداشت و محاکمه زنان به اتهام نداشتن حجاب کامل اسالمی و صدو

 .امنیت روانی زنان در جامعه که در مواردی منجر به مرگ و خودکشی آنها شده را مورد توجه قرار داده است

 

 محرومیت از تحصیل ٬شغلی آنان به دلیل نداشتن پوشش کامل اسالمیممانعت از ارتقای  ٬اخراج زنان از ادارات دولتی

ها است که به  های دانشجویی بخشی از این آزار و اذیت از خوابگاه  اخراج و  به کمیته انضباطیآنها  احضار  ٬ران دانشجودخت

 .بررسی شده است ها نهادهای حقوق بشری و شهادت زنانی قربانی این تبعیض  گزارش ٬استناد آمار رسمی موجود

 

گیرانه حجاب را  شان به بهانه تخطی از قوانین سخت حقوق شهروندی بخش دیگر  این گزارش محدودیت و محرومیت زنان از

خدمات عمومی به محرومیت از "حجابی و بدحجابی بی"سال گذشته بسیاری از زنان به به بهانه  ۵۳طی . بررسی کرده است

و تفریحی محکوم امکانات فرهنگی  و همچنیناستفاده از خدمات درمانی دولتی  ٬سفر با هواپیما ٬همچون رانندگی شهری

نقض مفاد پیمان نامه حقوق کودک از طریق  .اند ها مجبور به مهاجرت از ایران شده اند و گاه به خاطر همین محدودیت شده

                                                           
۵
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ها به رعایت حجاب و بازداشت آنها به خاطر  نداشتن حجاب کامل از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش  اجبار دختربچه

 .ستمورد توجه قرار گرفته ا

 

المللی این کشور  همچنین در انتهای هر بخش تالش شده تا عملکرد جمهوری اسالمی در زمینه حجاب اجباری با تعهدات بین

 ٬ "و سیاسی  مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق" ٬"اعالمیه حقوق بشر"که ایران چهار  سند جهانی  در حالی. تطبیق داده شود

 هارا امضا کرده و ملزم به رعایت آن "نامه حقوق کودک پیمان"و  " و فرهنگی  ـ اجتماعی  دیاقتصا  حقوق  المللی بین  میثاق"

در واقع  این کشور در رابطه با حجاب اجباری در تناقض با این تعهدات قرار دارد و  های اجرایی بسیاری از قوانین و شیوه ٬است

 .گذارد زیرپا میری از مواد این چهار سند جهانی را بسیا ٬با تحمیل حجاب اسالمی بر زنان جمهوری اسالمی ایران
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عدالت برای ایران

حقوق زنان در ایرانگسترده ؛ نقض در حجابسال  ۵۳  

8 

 

 اجباری شدن حجاب در ایران حقوقی -مرور تاریخی : فصل اول
 

اولین قدم های اجبار زنان به پوشاندن خود با حجاب اسالمی، چند ماه قبل از روی کار آمدن جمهوری اسالمی در ایران، با آزار 

مروری بر اخبار منتشر شده در چند ماه منتهی به پیروزی  .شروع شد "انقالبیون مذهبی"ز سوی ذیت زنان بی حجاب او ا

 .فوف تظاهرات های ضدحکومتی استصزنان بی حجاب و حتی بیرون راندن آنها از  "آزار"حاکی از  ۲۵۳۱انقالب در بهمن ماه 

 

های چادری  این روزها خانم": به نقل از زنی به نام پروین افشار نوشته بود، ۲۵۳۱دی ماه  ۱۱ستون کیهان و خوانندگان روز 

حتی بعضی از جوانان ضمن . کنند چادری را ببینند به او توهین می حجاب دارند و هر جا که زن بی رفتار بسیار بدی با زنان بی

زنی دیگر به نام بتول اخوت پور نیز در همان  ".دکنن متلک گفتن به این گروه از زنان موجبات آزار بدنی آنان را نیز فراهم می

ای که از  بیانیه .روز در تماس با روزنامه کیهان گفته بود که به دلیل نداشتن چادر او را از صف تظاهرکنندگان بیرون انداخته اند

ش زدن و چاقوکشی و تهدید زنان و دختران بی چادر و آت"در روزنامه کیهان منتشر شد نیز به   "گروه زنان مجاهد"سوی 

4.به آنها اعتراض کرده بود "اسیدپاشی
 

 

 
 ۲۵۳۱اسفند  ۲۶ها بروند، روزنامه کیهان،  حجاب به وزارتخانه ها باید با زن: مارس، رهبر انقالب اعالم کرد هشتیک روز مانده به 

 

 فرمان حجاب اجباری و تظاهرات اعتراضی زنان

، ر از یک ماه پس از پیروزی انقالبکمت . بود ۲۵۳۱اسفند  ۲۶له حجاب اما در به مسا اسالمی نخستین واکنش رسمی حکومت

اهلل خمینی،  اهلل روح یتآحجاب در اماکن عمومی از سوی برخی انقالبیون مذهبی ادامه داشت،  در حالی که آزار و اذیت زنان بی

که زنان با حجاب اسالمی بر سر کار حاضر  نامید و خواستار آن شد "لخت"حجاب را  زنان بی ٬رهبر جمهوری اسالمی ایران
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. های لخت بیایند های اسالمی نباید زن در وزارتخانه ": اهلل خمینی در مدرسه رفاه گفت اهلل روح یتآ، ۲۵۳۱اسفند ماه  ۲۶. شوند

".مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند. ها بروند اما باحجاب باشند زن
۳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تظاهرات زنان در اعتراض به اجباری شدن حجاب

 

های تهران به  زمان با  هشتم مارس، روز جهانی زن، هزاران زن با راهپیمایی در خیابان ، هم۲۵۳۱اسفند  ۲۱فردای آن روز در 

به زنان  کسانی که"بر علیه در این راهیمایی شعارهای زنان  .حجاب، اعتراض کردند برخوردهای صورت گرفته با زنان بی

"اند حجاب حمله کرده بی
بر اساس گزارش روزنامه کیهان، در  .حجاب است با زنان بی آمیز ی خشونتحاکی از ادامه برخوردها ۶

حمله کردند و پرتاب سنگ به سوی مردان منجر به  حجاب  گروهی از مردان در میدان ولیعهد به چند زن بی"همان روز، 

".زنان شد مجروح شدن چند نفر از 
۱ 

  

اسفند  ۲۳روز  .تر شد حجاب نیز خشن ادامه داشت،  برخورد با زنان بی ۲۵۳۱اسفند  ۲۳که تظاهرات زنان تا روز  در حالی

ای مرتجع و مشکوک  های چند روز اخیر عده ها نسبت به خشونت این زن":یهان در گزارشی از تظاهرات زنان نوشتک ۲۵۳۱

هرات زنان از صبح پنج شنبه به دنبال چندین حمله در نقاط مختلف شهر به زنان ظات. حجاب اعتراض داشتند زنان بینسبت به 

که در چند نقطه منجر به برخورد با کسانی شد که زیر نقاب اسالمی . های مسیر دانشگاه تهران شروع شد حجاب در خیابان بی

نیز در دانشگاه تهران اجتماع کردند و طی  زنان معترض دیروز. به آنها حمله کردند و حتی چند تیر هوائی نیز شلیک کردند

ای با  هائی حمله افراد مشکوک به زنان بی حجاب را محکوم کردند اما در ساعاتی که این اجتماع ادامه داشت عده سخنرانی

تهران نیز های دخترانه  در دبیرستان. ...ها را مورد هجوم قرار دادند گلوله های برف که در آنها سنگ کار گذاشته شده بود زن

های شهر زیر نام طرفدار اسالم  ای مشکوک در خیابان امروز جمع زیادی از دانش آموزان برای اعتراض به اعمال فشارهای عده

ای گارد انقالبی  درباره تظاهرات روز پنج شنبه خبرگزاری پارس گزارش داد که عده. در محوطه مدارس خود اجتماع کردند

هزار زن که در بیرون دفتر مهدی بازرگان دست به اعتراض زده بودند اقدام به تیراندازی هوائی  ۲۳برای پراکنده ساختن حدود 

".کرد
8 
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 نیز اصفهان در. کردند محکوم را زنان به توهین پیمایی، راه یک در زنان از تن صدها سنندج، اسفند در ۱2در روز یکشنبه 

 حجاب به و رفتند آیندگان و کیهان های روزنامه دفتر به قضات زن از تن دو و دانشگاهی و کارمند زنان از نفر ۳2 حدود

 . کنیم می تجمع اصفهان دانشگاه مقابل فردا گفتند ها آن. کردند اعتراض اجباری

 

 
/ گیدیمحجاب و باحجاب علیه شاه جن بی: شعار روی پالکارد. ، تهران(۲۳۱۳مارس  8) ۲۵۳۱اسفند  ۲۱تظاهرات زنان علیه فرمان حجاب اجباری، 

 حجاب و باحجاب آزادی را پاسداریم بی

 

فشارهای  ٬حجاب اجباری را بر زنان تحمیل نکرده بودند ٬جمهوری اسالمی ایران در حالیکه هنوز قوانین رسمی۲۵۳8سال 

 برخی زنان را مجبور به استفاده از حجاب اسالمی و برخی دیگر را از حضور در ٬حکومت های غیرمتمرکز غیررسمی و تصمیم

 .اماکن عمومی و محل کار منع کرد

 

زیون ایران یکی از اولین اماکنی بود که زنان گوینده و مجری که حاضر به گذاشتن روسری نشدند را اخراج و یرادیو و تلو

در روزنامه کیهان  ۲۵۳8تیر  ۵2بر اساس گزارشی که  ۳.دبیرستانی را به جای آنها استخدام کرد باحجابشماری از دختران 

چرا حتی برای "اسخ به سوال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه پزیون در یرییس وقت رادیو  و تلو ٬زاده صادق قطب ٬ر شدمنتش

. های جدید تربیت کنیم ایم اما ترجیح دادیم که گوینده زنان را کنار نگذاشته": گفت "اعالم برنامه هم زنان را کنار گذاشته اید؟

".ها روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهند شد ین عده هستند و به زودی این خانمهم اکنون مسئوالن مشغول تعلیم ا
۲2 

 

به . استها نسبت به پوشش زنان  ای برخی وزارتخانه های منتشر شده از سایر ادارت نیز حاکی از برخوردهای سلیقه گزارش

فشار بر زنان برای "س در رابطه با  از سوی خبرگزاری پار ۲۵۳8ای که صادق طباطبایی، سخنگوی دولت در مرداد ماه  گونه

طباطبایی، . مورد پرسش قرار گرفت "حضور با  حجاب در مجامع عمومی و اجبار زنان به سر کردن چادر در برخی ادارات

از چند روز گذشته تعدادی اتومبیل و ": دانست اما در عین حال گفت "شایعه"گونه برخوردها در رابطه با پوشش زنان را  این

گویند در ماه مبارک رمضان  کنند از جمله اینکه می کنند و این شایعات را پخش می بار با بلندگو در شهر گردش می وانت

ها  شود که برخی از وزارتخانه همچنین گفته می. ها یا نباید سر کار خود حاضر شوند یا با چادر و حجاب سر کار خود بروند خانم

                                                           
۳
 سایت میدانگام اول، چادر برای عروسک فرنگی، : نیما نامداری، داستان اجباری شدن حجاب در ایران 
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ها  اند که خانم ی خاتمه خواهند داد و یا در برخی محافل به وسیله اطالعیه هائی شایع کردهها خاتمه داده یا به زود به کار خانم

".و نیز آقایان در صورت عدم رعایت مقررات مذهبی مسئول حفظ جان خود خواهند بود
۲۲  

و نظارت بر رعایت که یکی از وظایف آن برخورد با پوشش زنان  "دایره مبارزه با منکرات"در ادامه همین برخوردها بود که 

در آستانه ماه  ۲۵۳۳هایش سال  این دایره در یکی از نخستین اقدام ۲۱.آغاز به کار کرد ۲۵۳8حجاب اسالمی بود، از سال 

ه ب"خودداری کنند و درغیر این صورت به خاطر  "لباس های جلف و تحریک آمیز"رمضان، به زنان اخطار داد که از پوشیدن

".به اخالق اسالمی تحت تعقیب قرار خواهند گرفتهم زدن عفت عمومی و ضربه 
۲۵ 

 

 رزمان با اخطا هم ٬۲۵۳۳تیر ماه    اما در دولتی در رابطه با حجاب اسالمی و اجبار زنان به رعایت آن  یها اولین بخشنامه

اسالمی "ینی برای اهلل خم روزه آیت ۲2در پی این  سخنرانی و مهلت . شد صادر نسبت به اسالمی شدن ادارات اهلل خمینی آیت

های  مدارس و حتی اماکن عمومی همچون بازار با صدور بخشنامه ٬ادارات دولتیتیر ماه همان سال،  ۲4، از روز "شدن ادارات

جداگانه خواستار رعایت حجاب اسالمی از سوی زنان شده و در بسیاری از موارد جزییات نوع پوشش زنان را نیز مشخص 

 . کردند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ۲۵۳۳مرداد  ۱الم رنگ و شکل یونیفورم مدارس دخترانه، روزنامه کیهان، اع 

 

ای که در مرداد ماه  بر اساس بخشنامه .اجباری شدن حجاب اسالمی را اعالم کردند ،مدارس دخترانه  نیز هم زمان با ادارات

لند با دو جیب جلو، آستین روپوش ب"باید لباسی شامل  ۶2-۲۵۳۳آموز در سال تحصیلی  دختران دانش ٬صادر شد ۲۵۳۳

نامه  آیین ۲۵۶۱در سال  ۲4.پوشیدند می "سرمه ای، قهوه ای، آبی و کرم"های  در یکی از رنگ "بلند، شلوار گشاد و روسری

"توصیه"آموز را به سرکردن مقنعه  شلوار را اجباری کرد و دختران دانش ٬جدید آموزش و پرورش
این توصیه در . کرد ۲۳

 .به یک اجبار قانونی شد و دختران دانشجو را نیز در برگرفت های بعد تبدیل سال

 

ها و موسسات  بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه"نیز مجلس شورای اسالمی  با تصویب قانون  ۲۵۶2در تاریخ پنجم مهرماه سال 

بر  .ن مجازات تعیین کردو برای تخلف از آ دانسترعایت حجاب اسالمی در محل کار را الزامی  ٬"دولتی و وابسته به دولت

حجاب اسالمی یکی از موارد اعمال خالف  نکردن رعایت" ٬این قانون که به مدت دو سال اعتبار داشت  ۱2تا  ۲8اساس مواد  
                                                           

۲۲
 ۵صفحه  ۲2۱۶۱، شماره ۲۵۳8مرداد  4روزنامه کیهان  

۲۱
 ۱۲۱صفحه  ٬۲۵۳2چاپ اول .تهرانمولف، : نوشین احمدی خراسانی، حجاب و روشنفکران، ناشر 

۲۵
 ۵، صفحه ۲۲24۵شماره  ۲۵۳۳تیر  ۱۱. روزنامه کیهان 

۲4
 ۱صفحه . ۲۲2۳۵شماه . ۲۵۳۳مرداد  ۱. روزنامه کیهان 

۲۳
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های از توبیخ کتبی با درج در  شد و مجازات خالق عمومی شناخته شده و مرتکب آن مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی میا

 .اخراج و انفصال  از خدمت در انتظار او بود ٬خریدپرونده تا باز

 

یت حجاب اسالمی در بند اجایگزین این قانون شد و عدم رع "های رسیدگی به تخلفات اداری هیات"قانون  ۲۵۶۱های  در سال

 ٬انونپس از یک دوره اجرای آزمایشی این ق. های اداری شناخته شد و مشمول مجازات "تخلف"آن همچنان یک  8ماده  ۲۵

 8ماده  ۱2بر اساس بند . را به تصویب رساند "قانون رسیدگی به  تخلفات اداری" ۲۵۱۱مجلس شورای اسالمی در هفتم آذر 

هایی از  ن آن مشمول مجازاتشود و مرتکبا در زمره تخلفات اداری محسوب می "رعایت نکردن حجاب اسالمی"این قانون 

 ۲۶.اخطار کتبی تا اخراج و انفصال دایمی از خدمات دولتی خواهند شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ورود زنان بدون پوشش اسالمی به ادارات دولتی ممنوع شد

 

تر رفتن از حکومت اسالمی با فرا ۲۵۶۱در سال . گذاری در رابطه با اجبار حجاب اسالمی محدود به ادارات دولتی نماند قانون

تحمیل حجاب به زنان با توسل به راهکارهایی همچون اخراج زنان کارمند، ممنوعیت حضور زنان در اماکن عمومی از طریق 

به طور مشخص مجازات شالق را برای آن تعیین  ٬بار نیروهای رسمی و غیررسمی ها و اخطارها یا برخوردهای خشونت اطالعیه

 ۲۱.کرد

 قوانین مربوط به حجاب

زنانی که بدون حجاب "تصویب مجلس شورای اسالمی رسید  به ۲۵۶۱مرداد  ۲8قانون تعزیرات که در  ۲2۱اساس ماده  بر

های انقالب  کمیته ،این قانون ".ضربه شالق محکوم خواهند شد ۱4شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 

                                                           
۲۶

توبیخ کتبی با درج در  -ب .اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی -الف :این قانون تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از ۳بر اساس ماده  

انفصال موقت از یک ماه تا یک  -د .لعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سالکسر حقوق و فوق ا -ج .پرونده استخدامی

های  تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه -و .تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال -هـ .سال

بازخرید خدمت در  -ح .تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال -ز .قانونهای مشمول این  دولتی و دستگاه

سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با  ۱۳سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از  ۱2صورت داشتن کمتر از 

بازنشستگی در صورت داشتن بیش از  -ط .ربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأیروز حقوق مبنای م 4۳تا  ۵2پرداخت 

سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با  ۱۳بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 

   .های مشمول این قانون انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه -ک .اخراج از دستگاه متبوع -ی .تقلیل یک یا دو گروه
داستان اجباري شدن حجاب در "سلسله مقاالت  نیما نامداری٬ نگاه کنید به ٬برای اطالعات بیشتر در زمینه روند اجباری شدن حجاب 07
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پس از آن بود . ندکنبا این ماده منطبق نباشد، دستگیر و به دادسرا معرفی اسالمی را موظف کرده بود زنانی را که پوشش آنها 

زنی در سطح شهرها، با زنانی که  بودند،  وظیفه یافتند با گشت "مبارزه با منکرات"های جنداهلل که ویژه  که نیروهای گشت

به نیروی  ۲۵۱۲ها از سال  کمیتهاین وظیفه پس از انحالل . پوشش آنها بر اساس معیارهای حکومت نبود، برخورد کنند

 ۲8.انتظامی محول شد

 

حجابی زنان بود ومقاومت زنان دربرابر اجبار  ای به نام بی ، حکومت همچنان درگیر مسالهها پس از اعالم حجاب اجباریتا سال

زنان "صادر شد،  از سوی وزارت کشور ۲۵۶۵تیر  ۵۲به گونه ای که در اطالعیه ای که . حکومت به حجاب اسالمی ادامه داشت

شود که رعایت عفت عمومی جامعه اسالمی و  حجاب اخطار می به زنان بی": هستند که مورد خطاب قرار گرفته اند "حجاب بی

".ها خواهد شد پرور و همیشه در صحنه را بکنند که در صورت تخلف برخورد قانونی با آن عواطف مذهبی امت شهید
۲۳ 

 

 اصطالح حجابی باقی نمانده بود، وقتی دیگر زن بی برابر حجاب اسالمی، مقاومت زنان در دیدش به بعد با سرکوب ۲۵۶4از سال 

دادستان عمومی تهران در خرداد ماه  ٬چنانکه در روزنامه جمهوری اسالمی آمدهو وارد ادبیات رسمی حکومت شد  "بدحجاب"

". ی صادر کردرا به کلیه مأمورین انتظام "بدحجاب"دستور بازداشت افراد " ۲۵۶4سال 
برخورد با پوشش  از این سال به بعد ۱2

آرایش  ٬مانتو و شلوار کوتاه یا تنگ داشتند ٬بیرون بود از زیر روسری یا مقنعه ها شد که موهای آنی زنان معطوف به زنان

 .کردند کردند یا دیگر مصادیق مورد نظر حکومت را رعایت نمی می

 

 
 کردند بازداشت می ٬زنانی را که حجاب کامل اسالمی نداشتند ۶2های جنداهلل و ثاراهلل در دهه  گشت

 

هایی که استفاده از آنها در مأل عام خالف شرع است یا عفت  نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس"قانون 

 ٬برد را به کار نمی "بدحجاب"تصویب شد نیز با اینکه به صورت رسمی واژه  ۲۵۶۳که در سال  "کند دار می عمومی را جریحه

کسانی که در انظار عمومی وضع ": این  قانون 4بر اساس ماده . داند زنان را موجب مجازات می "وضع پوشیدن لباس و آرایش"

پوشیدن لباس و آرایش آنها، خالف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه 

                                                           
 در پوشش مقررات و قوانین شادی صدر، مجموعه  :برای جزئیات قانون گزاری در مورد نوع پوشش زنان در جمهوری اسالمی ایران، نگاه کنید به   08

 ۲۵88تهران   ،  نیلی ایران، انشارات کتاب اسالمی جمهوری
۲۳

 ۱2۳۱: مروری بر سه دهه نظارت بر رفتار و پوشش جامعه، نسرین ظهیری، ماهنامه نسیم آنالین، شماره  
۱2

 ۲۵۶4خرداد  ۳روزنامه جمهوری اسالمی    
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قانون مزبور، این مراحل   ۱؛ در ماده "گردند محکوم می ۱های مذکور در ماده  ب مورد، به یکی از مجازاتصالح، محاکمه و حس

ده تا بیست ضربه . 4تهدید و سرزنش؛ . ۵توبیخ و سرزنش؛ . ۱تذکر و ارشاد؛ . ۲": برای برخورد با متخلفان برشمرده شده بود

بیست تا چهل ضربه شالق یا جریمه نقدی برای . ۳؛  استفاده کنندههزار ریال برای  ۱22تا  ۱2شالق یا جریمه نقدی از 

  ".استفاده کنند

 

قانون مجازات اسالمی به موضوع  ۶۵8ماده   ٬قانون تعزیرات ۲2۱و الغای ماده  ۲۵۱۳با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 

ر معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از زنانی که بدون حجاب شرعی د"بر اساس تبصره این ماده . پوشش زنان پرداخت

".هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد ۳2روز تا دوماه یا از  ۲2
۱۲ 

 

ضربه  ۱4قانون مجازات اسالمی نیز به قضات اجازه می دهد هرکس را که عمل خالف شرعی انجام می دهد، به  ۶۵8متن ماده 

گیرند،  برخی از موارد مربوط به پوشش یا زینت آالت زنان که در چارچوب حجاب قرار نمی براین اساس،. شالق محکوم کند

 .می توانند با این ماده، مورد مجازات قرار گیرند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضربه شالق ۱4= ماه حبس، برهنگی پا  ۱= بدحجابی : برابر قانون": ۲۵8۱دیوار نوشته ای در محله قیطریه تهران، 

 

 "بدحجابی"ن رسمی مصادیق تعیی

حضور زنان  ٬به بعد ۲۵۶2از سال. قانون مجازات اسالمی است ۶۵8با پوشش زنان اما فراتر از مصادیق  ماده   حکومتبرخورد 

اتفاقی است که به ندرت دیده شده و آنچه تحت عنوان برخورد با پوشش زنان اعمال  ٬بدون حجاب اسالمی در اماکن عمومی

است که از میزان کوتاهی و بلندی و تنگی و  دولتیهای  نامه ری حکومت در رابطه با تخلف زنان از آیینگی سخت ٬شود می

                                                           
 ۱۲

روز  ۲2هر کس عمال در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند عالوه بر کیفرعمل به حبس از ": اسالمی قانون مجازات ۶۵8ماده   

ضربه شالق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به  ۱4تا دو ماه یا 

 ۲2زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از : تبصره. ضربه شالق محکوم می شود ۱4ماه یا  روز تا دو ۲2حبس از 

 ".هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد ۳2روز تا دوماه یا از 
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کنترل کرده و با هرگونه پوششی بر خالف های روی لباس و میزان آرایش زنان را  گشادی مانتوها گرفته تا نوع جوراب و نوشته

اعالم  "بدحجابی"هایی که مد روز هستند نیز جزو مصادیق  ها و کفش ه لباسای که گا گونه به. کند ها  برخورد می نامه این آیین

ها،  در برخی از اماکن و یا برای رسیدن به برخی از مشاغل و پست .شود شوند و یا مثال پوشیدن پوتین برای زنان ممنوع می می

 . نیز سر کنند ۱۱کافی نیست که زنان، حجاب شرعی داشته باشند بلکه باید حتما چادر

 

از اصطالح حجاب برتر استفاده  "چادر مشکی"در تبلیغات دولتی به جای . نیز در همین دوره ایجاد شد "حجاب برتر"مفهوم 

بپوشند، بلکه به صاحبان حجاب برتر، ( چادر)به این ترتیب، حکومت نه تنها زنان را تشویق می کرد که حجاب برتر . می شود

ر که بعدها خواهیم دید، به خصوص در استخدام های دولتی و یا کسب مقامات عالی موقعیتی ممتاز می بخشید که همانطو

 .مدیریتی، جزو الزامات بود

 

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات "نامه اجرایی  تحت عنوان آیین ۲۵۶8نخستین بار در سال  "بدحجابی"مصادیق کلی و عمومی 

کند از سوی  دار می در مال عام خالف شرع است یا عفت عمومی را جریحههایی که استفاده از آنها  و مجازات فروشندگان لباس

های نخست پس از  از همان سال ٬آنپیش از . تصویب شد "کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد"

قرراتی برای زنان شاغل در های داخلی م نامه روی کار آمدن جمهوری اسالمی ادارات و نهادهای مختلف بارها تحت عنوان آیین

های دخترانه نیز ضوابط پوشش مختص به خود را داشتند اما این نخستین بار  این اماکن تعیین کرده بودند و مدارس و دانشگاه

 .شد یک مقرررات کلی برای شیوه پوشش زنان اعالم میکه بود 

جزییات  .را افزایش داد "غیرمجاز"ها و آرایش  سای دیگر مصادیق لبا طی مصوبه ۲۵۱۳شهریور  ۱۳این کمیسیون در تاریخ 

و شال و کفش و حتی مواردی همچون گردنبند روسری و  ٬جوراب ٬شلوار ٬نوع دوخت و اندازه مانتو ٬استفاده از لوازم آرایش

ب شورای عالی انقال ۲۵۱۶بهمن  ۲4در تاریخ  ٬یک سال بعد .کمربند و عینک در این آیین نامه به دقت طرح شده بود

تصویب  "های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف اصول و مبانی و روش"فرهنگی مقررات عمومی و کلی دیگری را تحت عنوان 

پس از آن، شورای فرهنگ عمومی، نهادی وابسته به وزارت ارشاد  .مصوبه ای که البته هیچ گاه به مرحله اجرایی نرسید. کرد

اعالم حدود و "این مصوبه . کردتصویب  ۲۵84 دی ماه ۲۵در  را  " "فراهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ و عفا"اسالمی، 

را بر عهده نیروی انتظامی گذاشت و  "های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن ضوابط قانونی عفاف و مالک

 .دانست "برخورد قانونی با افراد بدحجاب"همچنین نیروی انتظامی را مسوول 

 
 کنند اند،توبیخ و بازداشت می زنی در سطح شهرها زنانی را که حجاب اسالمی کامل را رعایت نکرده تماموران پلیس با گش

                                                           
۱۱

 کش یا دست از آن داشتن نگه برای و ندارند آستین چادرها اغلب. پوشاند رامی زنان پای روی تا سر که است و بلند شکل ای دایره نیم ای پارچه چادر 

ا کردند اما ب ها بخصوص در شهرهای کوچک چادرهای رنگی به سر می بسیاری از زن ۶2های نخست دهه  پیش از انقالب و در سال .گیرند می کمک

 .چادرهای رنگی شد چادر مشکی جایگزین ٬تبدیل چادر مشکی به عنوان نماد ایدیولوژیک حجاب
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 ظورمن به جامعه در بدحجابی های مالک و عفاف قانونی ضوابط و حدود"نیروی انتظامی موظف شد  ۱۵مصوبهبر اساس این 

 "بدحجاب"کند و با افراد  "بدحجابی با مقابله"را  ملزم به   صنوف و سندیکاها ها، اتحادیهرا اعالم کند،  "آن مصادیق تشخیص

 الیحه پیشنهاد"، "شهر عمومی اماکن در قانونی طبق آنها با برخورد و بدحجاب افراد به تذکر". برخورد قانونی داشته باشد

 وضعیت بر اصولی و قانونی کنترل و نظارت"و  "رانندگی هنگام در مناسب پوشش رعایت صودرخص رقانونگذا مراجع به قانونی

 مناطق جزایر، دریایی، سواحل ها، کوهستان ورزشی، اماکن و ها سالن سینما های سالن ها، پارک نظیر عمومی و تفریحی اماکن

این مصوبه همچنین نیروی انتظامی را موظف . روی انتظامی استاز دیگر وظایف محوله به نی"ها پایانه ها، فرودگاه تجاری، آزاد

 . کرد "ها شهرک و ها برج مسکونی، های مجتمع در عفاف قانونی ضوابط و حدود رعایت بر جدی نظارت و کنترل"به 

 

ها و  در خیابان "گشت ارشاد"استقرار  ٬کند هایی که اجرای این مصوبه را پیگیری می نیروی انتظامی به عنوان یکی از دستگاه

مصادیقی . پرداخت "بدحجابی"در دستور کار خود قرار داد و در همین راستا به تعیین مصادیق  ۲۵8۶اماکن عمومی را از سال 

کند و در بسیاری از موارد تابع سلیقه ماموران پلیسی است که در خیابان بر نحوه پوشش زنان  تغییر می گاهیکه هراز چند 

زنانی که حجاب مورد نظر ماموران  ٬ادر مناطق پر رفت و آمد شهره این طرح پلیس با استقرار خودروهادر . کنند نظارت می

پس از چند ساعت انتظار از آنها  ٬کند و در مواردی با انتقال آنها به داخل خودروهای پلیس اند توبیخ می پلیس را رعایت نکرده

در برخی موارد نیز از اعضای خانواده زنان بازداشت شده .عایت کنندالمی را رگیرد که از این پس حجاب کامل اس تعهد می

های  ها پس از انتقال به پایگاه از این زن زیادی شمار.  تر بیاورند شود که برای آنها مانتوی بلند و یا لباسی اسالمی درخواست می

ز این سابقه بازداشت به خاطر حجاب را به ویژه آنها که پیش ا ٬شوند و شماری دیگر پلیس و چند ساعت بازداشت آزاد می

  .شوند برای تشکیل پرونده قضایی به دادگاه فرستاده می ٬اند اند یا به برخورد پلیس اعتراض کرده داشته

 

تمرد بسیاری از زنان ایرانی از رعایت حجاب کامل . شدنگاه متوقف  مقاومت زنان در برابر حجاب هیچها  گیری با همه این سخت

آمیز حکومت نیز آنان را مجبور به تن دادن به حجاب کامل اسالمی  دامه دارد و بازداشت و دیگر برخوردهای خشونتاسالمی ا

 . مورد نظر جمهوری اسالمی نکرده است

 
 های پسرانه قصد ورود به استادیوم آزادی را داشتند دخترانی که با پوشیدن لباس: ای از فیلم آفساید صحنه

 

                                                           
۱۵

 ۲۵8۳اردیبهشت  ۲۳حجاب، روزنامه سیاست روز، و عفاف اجرایی راهکارهای گسترش قانون کامل متن 

  

http://www.siasatrooz.ir/vdcizya5.t1azq2bcct.html
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 ن جوان همچنان در پی یافتن راهکارهایی برای نداشتن حجاب هستند و بدون سر کردن روسری و مقنعه شماری اندک از زنا

نسبت به داشتن حجاب مقاومت نشان داده و  هموارهگروه دیگر از زنانی که . آیند با پوشیدن لباس پسرانه به خیابان می و اغلب

هستند که از سر کردن روسری و مقنعه امتناع  ندرترنسجو  اهمجنسگرزنان نیز  ٬آیند بدون حجاب  به اماکن عمومی می

بر اساس تحقیقات ما بسیاری از این افراد با . آیند سرکردن کاله یا تراشیدن موی سر به خیابان می ٬کنند و با لباس مردانه می

 .اند ر گرفتهبار نیروهای پلیس مواجه شده و بخاطر نداشتن حجاب مورد ضرب و شتم قرا برخورد شدید و خشونت

 

های ورزشی که ورود زنان به آن ممنوع  برای استادیوم ای همچون ماکن کامال مردانهاحضور در  ه قصدب گاهبرخی از زنان نیز 

 ها گزارشاما برخی   ٬شود کمتر سندی در این رابطه پیدا می ٬های رسمی با اینکه در گزارش .کنند لباس مردانه تن می ٬است

ها  گاه در رسانه اند گه های ورزشی و اغلب برای تماشای فوتبال رفته درباره حضور دختران جوانی که با لباس پسرانه به استادیوم

برداری ، ساخته جعفر پناهی  نیز که در بازی تیم ملی فوتبال ایران و بحرین در تهران  فیلم"آفساید"فیلم  .شود منتشر می

نفر از آنها از سوی  ۳کنند  و در نهایت  درباره دخترانی است که با پوشش پسرانه برای ورود به ورزشگاه آزادی تالش می ٬شده

 . شوند پلیس دستگیر می
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 قوانین مربوط به حجاب اجباری رعایت عدمنقض حقوق زنان به دلیل : فصل دوم
 

به  ٬های زنان به دلیل نداشتن حجاب ها و اخراج اخبار بازداشت( ۲۵۶۵-۲۵۳۱)ار جمهوری اسالمی در شش سال نخست استقر

ای از جدیت حکومت جدید برای مقابله با مظاهر غیراسالمی  ها بازتاب داشت و در واقع به عنوان نشانه ای در رسانه طور گسترده

های اعمال شده علیه آنها به منظور خاموش کردن  ری و خشونتو مقاومت زنان در برابر تحمیل اجبا  اعتراض. شد دیده می

تا پایان جنگ و روی کار آمدن  ۶2از نیمه دهه . از جمله دالیل دیگر خبری شدن این مجموعه برخوردها بود ٬صداهای مخالف

و بر اساس شواهد هنوز ادامه داشت  ٬شد عنوان می "بدحجابی"برخورد با آنچه  ۲۵۶8دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 

 ٬های موسوم به ثارهلل و جنداهلل که وظیفه برخورد با حجاب زنان را بر عهده داشتند گشت ٬زنانی که با آنها مصاحبه شده

 . ای داشته است کمتر بازتاب رسانه ٬آمیز آن دوران در تحمیل حجاب اجباری اما برخوردهای خشونت ٬همچنان فعال بودند

 

و محمد خاتمی ( ۲۵۱۶-۲۵۶8) خوردها با حجاب در دوران ریاست جمهوری اکبرهاشمی رفسنجانیبررسی آماری وضعیت بر

ای این برخوردها از سوی  نیز به دلیل نبود دسترسی به نشریات کاغذی از یک سو و کمتر شدن بازتاب رسانه( ۲۵۱۶-۲۵84)

تحمیل  ٬کردند  که در آن دوران در ایران زندگی میوگو با زنانی  با این همه بر اساس شواهد مبنی بر گفت. دشوار است ٬دیگر

ها تا حدودی کاهش یافته و نهادها و  گیری اما طی این دوره سخت ٬گاه متوقف نشده حجاب اجباری و نظارت دقیق بر آن هیچ

در واقع در . تندشان داش ها و برخوردها با زنان به دلیل نوع پوشش های رسمی نیز تمایل کمتری به اعالم  آمار بازداشت مقام

ها کمتر شد و کنترل حجاب اسالمی و مجازات به  برخورد با حجاب زنان در خیابان ٬این دوره با باز شدن نسبی فضای جامعه

 .ها گذاشته شد خاطر آن بیشتر برعهده ادارات گزینش و حراست در ادارات دولتی و دانشگاه

 

برخورد با  ٬گیرانه بیشتر در زمینه حجاب اد و تصویب قوانین سختنژ با روی کار آمدن دولت محمود احمدی ۲۵84از سال 

دهی رسمی در این زمینه نیز بار دیگر پررنگ  شدت بیشتری گرفت و گزارش ٬کردند زنانی که مقررات حجاب را رعایت نمی

آوری شده بخش کوچکی  عآمار ارایه شده در ادامه که بر مبنای اطالعات اعالم شده از سوی مقامات قضایی و انتظامی جم. شد

بر مبنای این آمارها . دهند های صورت گرفته با زنان به خاطر رعایت نکردن پوشش اسالمی را در این دوره نشان می از برخورد

  ٬آمارهای رسمی. اند هزار زن در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده ۵2بیش از ( ۲۵۳۱-۲۵8۱)سال گذشته  ۲2کم در  دست

هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسالمی  کم هفت زن را تایید کرده و دست 4۵۱هزار و  4۶2کم  توبیخ دست

از  ٬زن به دادسراهای قضایی برای رسیدگی به تخطی آنها از قوانین حجاب ۵۳8ارسال پرونده حداقل چهار هزار و . اند شده

جانشین این آمار در حالی است که به عنوان نمونه . ایران استهای رسمی جمهوری اسالمی  دیگر آمار اعالم شده در رسانه

تن از  ۲۳22بازداشت و  "بدحجابی"زن به دلیل ۲۳2اعالم کرد که  روزانه   ۲۵8۶فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خرداد ماه 

د روزه را اعالم کرده و شدگان طی یک مانور چن بسیاری از آمارهای اعالم شده نیز تعداد بازداشت ۱4.گیرند پلیس تذکر می

از سوی نهادهای منتشر شده  آمارهایدر واقع . مشخص نیست که چند مانور در آن سال یا در شهرهای دیگر برگزار شده است

و  شود های خشن و ناقض حقوق بشری است که در این زمینه اعمال می از برخورد کوچکی فقط نشانگر بخش ٬رسمی

نقض حقوق بشر در این های اجتماعی اینترنتی حاکی از آن است که  های مستقل و شبکه های منتشر شده در رسانه گزارش

 .اعالم شده استتر از آمارهای  حوزه بسیار گسترده

 

                                                           
۱4

 ۲۵8۶خرداد  ۱۲،(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  
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به قدرت رسید، برخورد با زنان  ۲۵۳۱با وجود خوشبینی های زیاد برای اینکه در دوره ریاست جمهوری روحانی که در مرداد 

د، گزارشهای رسمی و همینطور شواهد جمع آوری شده در این تحقیق نشان می دهد که به غیر از به دلیل حجاب متوقف شو

 . یک وقفه دو ماهه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، نقض حقوق زنان در این مورد همچنان ادامه دارد
 

 و برخورداری از امنیت بیان و عقیده آزادی حق، تبعیض عدم اصل نقض .۱
 

 و بارزترین از یکی ٬است شده تحمیل ایرانی زنان به ایران اسالمی جمهوری سوی از گذشته سال ۵۳ در که باریاج حجاب

دلخواه خود در  پوشش نوع انتخاب از شان جنسیت دلیل به زنان. است کشور این در جنسیتی تبعیض مصادیق فراگیرترین

 بر مبتنی که اسالمی حکومت سوی از شده تعیین های بچارچو قالب در مجبورند و هستند محروم تمامی اماکن عمومی

 که لباسی. بپوشند لباس (پایین به مچ از دست دو و صورت گردی از غیر به بدن تمامی و مو پوشاندن) اسالمی حجاب رعایت

 "توجه جلب و خودنمایی" مصداق پلیس ماموران دیدگاه از اگر و شود می کنترل حکومت سوی از همیشه نیز آن مدل و رنگ

 نوع انتخاب درباره شان عقیده ابراز آزادی برای را آنها حق زنان، پوشش با این  شیوه برخورد .شود می برخورد آن با باشد،

 و امنیت نیز گرفته کار به اجبار این راستای در اسالمی حکومت که آمیزی خشونت های روش. برد می سوال زیر خود، پوشش

 .  است کرده دار خدشه هروندش یک عنوان به را زنان آزادی

 

 ٬محدود به زنان مسلمان نیست و تمامی زنان ساکن ایران فارغ از اینکه پیروان مذاهب مسیحی ٬برخورد پلیسی با پوشش زنان

همگی براساس  ٬دین یهودی و زرتشتی به عنوان مذاهب مورد قبول در قانون اساسی ایران باشند یا پیروان مذهب بهایی و بی

 ۵2 زن ۱۳آناهیتا. شوند اسالمی هستند و در صورت سرپیچی از آن مجازات میحجاب یکسان موظف به رعایت کامل  موازینی

 باشیم مسلمان که کند نمی فرق هیچ": گوید می کند می زندگی آمریکا در و شده خارج ایران از پیش سال دو که زرتشتی ساله

 و بپذیریم را نظام اصول باید کنیم می زندگی اسالمی جمهوری نظام در اینکه دلیل به شود می گفته ما به همیشه. نباشم یا

   ".رعایت کنیم را حجاب

 

 در": دهد می ادامه گرفته، قرار فرودگاه در مستقر ماموران توبیخ مورد پوشش نوع دلیل به ایران از خروج هنگام در که او 

 من که گفتم او به. کنم رعایت را ابمحج که گفت آنجا مامور و بود افتاده حجابم رفتم می بیرون ایران از داشتم وقتی فرودگاه

 ربطی ما به گفت هم مامور آن. نبود مهم دیگر برایم و بودم شده پررو بیرون رفتم می داشتم چون واقع در. ام اقلیت مذهبی

 نداشته حجاب بیرون برو که داد جواب هم او. نداریم حجاب مان مذهب در ما گفتم او به.هستید  ایران خاک در هنوز و ندارد

 در باید که کنند می یادآوری دخترانشان به مدام دختربچگی زمان همان از مذهبی های اقلیت خانواده آناهیتا گفته به" .باش

 بودن مذهبی اقلیت حجاب، به خاطر برخورد با رابطه در که گوید می او. نخورند بیشتری ضربه تا باشند داشته حجاب مالعام

 زرتشتی زن این. کردند می رعایت را حجاب دیگران از بیشتر آنها اتفاقا و کند نمی ایجاد دیگر زنان و  آنها بین تفاوتی چهی

 کم خیلی خیلی گرفتند تذکر ارشاد گشت توسط که یهای زرتشتی تعداد اما باشد مشکل باورش حتی شاید": کند می اضافه

 جامعه در برانگیزی حساسیت مساله ما بودن اقلیت مذهبی همین چون کنیم مراقبت خودمون از گرفتیم یاد بچگی از ما بوده،

".خواستیم  بیشتری نمی و تر اضافه مشکل  چون. باشد پیشکش واقعا حجاب نکردن رعایت که بوده
  

 

ی که از نخستین برخورد با زنان و توبیخ و بازداشت آنها به خاطر رعایت نکردن حجاب اسالم ٬های این گزارش بر اساس داده

 . در تمامی نقاط ایران گزارش شده است یباگاه متوقف نشده و تقر هیچ ٬های پس از پیروزی انقالب اسالمی آغاز شده  ماه
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 ۲۵۳۱دی  ٬رانعدالت برای ای ٬(اسم مستعار)شهادت آناهیتا 



 عدالت برای ایران

حقوق زنان در ایرانگسترده ؛ نقض در حجابسال  ۵۳  

21 

 

گاه آن را متوقف نکرده  برخوردها تاثیرگزار بوده اما هیچو تعداد تغییرات سیاسی و اجتماعی کشور در شدت هرچند 

تواند تصویری جامع از چگونگی بازداشت زنان به دلیل رعایت  به آنها اشاره شده اگرچه نمیآماری که در این گزارش .است

نکردن حجاب اسالمی ارائه کند، اما شاهدی بر برخوردهای پلیسی و قضایی با پوشش زنان است و نقض حقوق اولیه شهروندی 

 ..دهد نشان می سازمان یافتهآنها را به صورت مداوم و 

 

 ۱۵۳۱در دو دهه اول پس از انقالب  حجاب ینقوان یتعدم رعا یلاشت زنان به دلبازد به نگاهی

 

 "دایره مبارزه با منکرات"اندازی  با راه ۲۵۳8آمیز با پوشش زنان در اماکن عمومی در سال  نخستین برخوردهای رسمی خشونت

٬آغاز شد
دولتی را  های ود که حتی اعتراض برخی مقامای ب گونه شدت برخوردهای صورت گرفته از سوی ماموران این دایره به ۱۶

  ۲۵۳۳در اردیبهشت ماه ( ۲۵۳۳مرداد  -۲۵۳8آذر )خارجه ایران  رصادق قطب زاده، وزیر امو ٬به عنوان مثال. نیز در پی داشت

ی است که به های آنچه مورد اعتراض بوده و است، بخشی از اقدامات  و فعالیت ":ای به دایره مبارزه با منکرات  نوشت طی نامه

اعمال زور بدون ارشاد و با روش غلط ...... نام شما صورت گرفته و در شرایط فعلی نه ضرورت قطعی دارد و نه به مصلحت است

".است و دیکتاتوری نیز شیوه تباهکاران دبستر حقیقی رشد و نمو همه مفاس
۱۱ 

 

بر اساس . داد "سازمان امر به معروف و نهی از منکر"به  منحل شد و جای خود را۲۵۳۳ اواخر پاییزدایره مبارزه با منکرات در 

ه در روزنامه اطالعات منتشر شد، یکی از کارکنان دایره مبارزه با منکرات در یک نشست مطبوعاتی احتمال داد که کگزارشی 

همچنین درباره  او ."تها و یا خطاهایی باشد که از بعضی کارکنان این دایره سرزده اس سوءاستفاده "علت انحالل این دایره 

 "رساله"ما به مقررات و ضوابط دادسراها کاری نداریم، بلکه از کتاب ": گفت "متهمان دستگیر شده"شیوه مجازات 

االسالم انصاریان حاکم شرع که از طرف آقای قدوسی انتخاب  کنیم، این رساله در اختیار حجت امام عمل می( تحریرالوسیله)

اجرای حد شرعی برای زنان "هایی مبنی بر  شنیده ".شدند جرمین طبق حکم حاکم شرع مجازات میشده بود، قرار داشت و م

از جمله مواردی بود که در این نشست از سوی یکی از  "باردار و موردی که زنی بر اثر اجرای حد شرعی سقط جنین کرده

موردی پیش آمد که زن ": ق زدن زنان گفتخبرنگاران طرح شد، این عضو دایره مبارزه با منکرات، بدون رد کردن، شال

ضربه شالق شد، ولی ما با گرفتن وثیقه آن زن را آزاد کردیم و قرار شد دو ماه پس از زایمان، ایشان به  ۱2ای محکوم به  حامله

".اش جاری کنیم اینجا مراجعه کند تا حد شرعی را درباره
۱8 

 

های مبارزه با منکرات  و گشت ۱۳بار دیگر راه اندازی شد "زه با منکراتدادگاه مبار" ۲۵۶2فروردین ماه  ۱۳با این حال در 

تا قبل از انحالل کمیته و تفویض مسوولیت  ۵2.به طور رسمی آغاز به کار کردند ۲۵۶۱نیز از پاییز ( و جنداهلل گشت ثاراهلل)

 .بر عهده داشتندرا  "بدحجاب"حجاب و  ها  وظیفه برخورد و بازداشت زنان بی این گشت ٬برخورد با حجاب

 

 یک از رفتم ۶2 سال ماه تیر": گوید می شده دستگیر کمیته های نیروی طرف از ۲۵۶2 سال در که ۲۵۱۳ متولد ،۵۲ابدالی مریم

 آنجا کمیته های گشت از ماشینی یک دیدم مغازه جلوی رسیدم اینکه محض به. بخرم شیر تهران نادری خیابان در فروشگاه

 ام روسری چون فقط و بودم پوشیده شلوار و مانتو. هستی بدحجاب. بشو بوس مینی سوار برو گفت من به آنها از یکی. هستند

 بیرون ها جوان مثل فانتزی شکل موهایم نه و داشتم آرایش نه اما. بود بیرون مویم مقدار یک و بود رفته عقب کمی بود ژورژت

                                                           
 ۱۲۱صفحه  ٬۲۵۳2چاپ اول .تهرانمولف، : نوشین احمدی خراسانی، حجاب و روشنفکران، ناشر  ، ۱۶

۱۱
 ۲۵۳۳اردیبهشت  ۵. روزنامه اطالعات 

۱8
   ۲۵۳۳دی  ۲. روزنامه اطالعات 

۱۳
 ۱۲۵، صفحه ۲۵۳2مولف ، زمستان : روشنفکران و حجاب، نوشین احمدی خراسانی، ناشر 

۵2
 ۲۵۶۱آبان  ۱8روزنامه اطالعات،  

۵۲
 ۲۵۳۱بهمن  ٬عدالت برای ایران ٬الیشهادت مریم ابد 
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 من گفتم همین برای. نبود کوتاه یا تنگ هم لباسم٬بدنم دیگر جایی هیچ نه بود، پیدا گردنم نه. بودم ساده خیلی. بودم گذاشته

 ما. شدم سوار و  شوم نمی حریفش دیدم ولی بشوم؟ شما های بوس مینی سوار باید  چرا بخرم، شیر ام ماهه 8 بچه برای ام آمده

و  دادند عبور درازی هایوراهر یک از را ما. بود کجا دانستیم نمی اصال شدیم پیاده که بعد و بستند را مان چشم جایی بردند را

. بودیم آنجا بدهیم خبر کسی به بتوانیم اینکه بدون ٬ساعت چند برای و کردند باز را بندها چشم آنجا در. کردند اتاق یک داخل

 ویتم گفت. جااین آوردند را من و شو سوار گفتند بخرم شیر آمدم من گفتم کردی؟ چکار گفت و آمد آخوندی یک نهایت در

. ببخشید گفتم. بزنم نداشتم آدمها این با حرفی که من کنند؟ می آویزان مو همین از را تو قیامت فردای دانی می. بود بیرون

 برگشتم وقتی. بروی توانی می گفتند و گرفتند من از هم تعهد یک و بدهی تعهد باید که گفت. کنم می رعایت بهتر دیگر دفعه

 ".ام بوده کجا را ساعت چند این من که بودند شده گرانن و بودند خانه در جلوی همه

 

آمیز با زنان در این دوره به حدی است که برخی مقامات رسمی جمهوری اسالمی نیز گاه به آن  برخوردهای خشونت شدت

طی نژاد  حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت محمود احمدیمد محل ثابه عنوان م. اند اعتراف کرده

شد، در  شمال برگزار  -در نشستی که در  دانشگاه آزاد، واحد تهران  ۲۵۳2در تاریخ فروردین ماه  ۲۵88 -۲۵84های  سال

آمیز آنها در  به اقدامات خشونت ٬اند فتهرطلبانی که مسیری متفاوت با گذشته خود را پیش رو گ راستای تخریب برخی اصالح

گشت که چند تار مو از  آن روزها دنبال دخترهایی می.... اکبر گنجی ":به گفته او . کند برخورد با زنان بدحجاب اشاره می

گفتند برای این بود که به پیشانی دخترهای  که به او اکبر پونز می پاشید و این ها اسید می شان بیرون زده و به روی آن زلف

".چسباند جوانی که پوشش متفاوتی داشتند پونز می
۵۱ 

 .ه استهیچگاه به این اتهام پاسخ نداد نتا کنو اکبر گنجی

 

های ثارهلل و نیروهای کمیته در  حضور پررنگ گشت ٬گزارش شده ۶2های نخست پس از انقالب تا اواخر دهه  آنچه از سال

های تایید نشده که در آن دوران  برخی گزارش. سطح شهرهای مختلف ایران  و برخوردهای خشن آنها با نوع پوشش زنان است

چرخید حاکی از آن بود که حتی مواردی همچون جوراب نازک زنان با برخوردهای شدیدی همچون  ن به دهان میدها

 اجرا نشدنهایی حتی در صورت شایعه بودن و  چنین گزارش. شد هایی پر از سوسک مواجه می گذاشتن پای این زنان در کیسه

بلکه تخطی از موازین حجاب  ،ای که  نه تنها سر نکردن روسری گونه به. نیز فضای رعب و وحشتی را در جامعه پراکنده بود

آمیز را در پی  تر از تذکر یا برخورد توهین توانست پیامدهایی جدی تعیین شده از سوی حکومت نیز برای زنان آسان نبود و می

 .داشته باشد

 

 
 شود ماموران گشت امربه معروف مجبور به سرکردن روسری می که از سویدهد  را نشان می حجابی  بی زنآلمانی  -بخشی از فیلم مستند سوئدی

 

های گشت امر به معروف با  دهد که چگونه ماشین نشان میکه بخشی از آن در یوتیوپ منتشر شده،  آلمانی -ئدیمستند سو

بازداشت زنانی به دلیل . کنند متوقف کرده و آنها را وادار به سرکردن حجاب می حجاب را های شهر زنان بی حرکت در خیابان

                                                           
۵۱

  ۲۵۳2فروردین  ۵2، مشرق نیوز، پاشید اکبر گنجی روی دخترها اسید می 

http://www.youtube.com/watch?v=ll4UBaq8tI8
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/40812/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/40812/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AF
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با اینکه آمار مشخصی از   .شود آرایش و نداشتن حجاب کامل از دیگر مواردی است که دراین فیلم مستند نشان داده می

دن حجاب در اماکن عمومی در و اجباری ش ۲۵۶2بویژه پس از سال  ۱2و  ۶2زنان به خاطر بدحجابی طی دهه   بازداشت

ها مورد توبیخ و حتی بازداشت  های منتشر شده در نشریات آن دوران و خاطرات زنانی که طی آن سال اما گزارش ٬دست نیست

 . زنان است نحوه پوششبا خشن ماموران اغلب یافته و  برخورد سازمانانتظامی قرار گرفتند حاکی از  کمیته یا نیروی ماموران 

 

گونه توصیف  را این ۶2برخورد با پوشش زنان در اواخر دهه  ٬شود کاران تندرو اداره می که از سوی محافظه صراط نیوزای تارنم

 مانتوهای ود،انواعب شده مردم زندگی وارد بود، مد خورده هم به اجتماعی معادالت از بسیاری جنگ پایان از پس ": کند می

 آن که در کمیته بود؛گشت شده عادی همه برای دیگر هانیکویی موی مدل و شود می طراحی کجا نبود معلوم که مختلف

 شلوار روی را ها پیراهن که بودند ای پارچه شلوارهای و بسته یقه های پیراهن و ریش با افرادی و پاترول آن مشخصه زمان

 قیچی را دختران فوکل که شد می زمزمه داشتند،گاها را موضوع این با مبارزه مسئولیت تهران ایه خیابان در و انداختند می

"!زنند می کتک را پوشند می کوتاه آستین پیراهن که پسرانی یا و کنند می
۵۵ 

 

اه همان سال ذر مآشد و در  "بدحجابی با انتظامی و اجرایی نیروی فعال برخورد"خواستار  قضایی عالی شورای ۲۵۶8فروردین 

 ۵4.کردبرخورد خواهند  "قاطع"به صورت  "بدحجابی"ها با  رئیس قوه قضاییه اعالم کرد که دادگاه

 

۵۳مینا
اواخر دهه یکی از روزهای ": گوید درباره چگونگی برخورد با حجاب زنان می ٬کند نگاری که در تهران زندگی می روزنامه ٬

 من به که خانمی هر توحید میدان نزدیک ، رفتم می ،پیاده تهران در توحید میدان متس به  را ستارخان خیابان. بود  ۶2

 کن پاک رو روژت گفت می یکی...جلو بکش رو روسریت گفت می یکی. گذشت می سریع و داد می تذکری اضطراب با رسید می

 آماده و مسلح ماموران کامال تعداد زیادی. دش نمی دیدم،باورم چیزی را که می  رسیدم توحید میدان به وقتی...گیرن می دارن...

 و مستقر شده بودند  میدان های ورودی در هم هایی بوس مینی و بودند ایستاده وسعت آن به میدانی دور تا دور گرفته گارد و

 کردم می فکر االاحتم است، حجاب موضوع که بودند نگفته من به اگر واقعا...کردند می آنها سوار کردند، می دستگیر که را زنانی

 خیلی مانتوها اتفاقا موقع آن .اند ایستاده آمد و پررفت و شلوغ میدان یک در اسلحه با مامور این همه که شده چیزی ای حمله

 حد در توانست می حتی شد می دستگیری باعث که چیزهایی و بود طور این روزها آن مد جورهایی یک یعنی بودند بلند و ساده

 جوراب ولی پوشید می هم شلوار و مانتو اگر کسی یعنی!  دامن با نه البته.باشد تابستان در صندل پوشیدن و جوراب نپوشیدن

 ".بود شدنش دستگیر احتمال شد، یا رژ لب زده بود می دیده پایش پایین به مچ از کمی فقط و نبود پایش

 

به شدت قبل نبود ( ۲۵۱۶-۲۵۶8)هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری اکبر پس از پایان جنگ و  برخوردها گونه  این

 "بدحجابی"با این حال مبارزه با  .ها بود بیشتر معطوف به ادارات دولتی و دانشگاه در آن دوران ها درباره حجاب گیری و سخت

اه پس از ، چند م۲۵۶۳اردیبهشت  "بدحجابی و منکرات با مبارزه" طرح جدید جزییاتهمچنان در دستور کار حکومت بود و  

 و بدحجابی با مبارزه طرح" اجرای نیز خبر ۲۵۱2یک سال بعد در خرداد . ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اعالم شد

 ۵۶.شد اعالم "عمومی اماکن بر نظارت
 

و  در دوران پس از جنگ حضور فعال": گوید می ٬کرد در تهران زندگی می  ۱2و  ۶2در دهه که   ساله 4۵ ٬میترا شجاعی

های نخست  های سیاری که در سال گشت همیشگی نیروهای کمیته برای بازداشت زنان و دادن تذکر حجاب به آنها کمتر شد و

او . شدند کمتر دیده می ۱2و دهه  ۶2کردند در اواخر دهه  کردند و با زنان بدحجاب  برخورد می در شهر حرکت می ۶2دهه 

                                                           
۵۵

 ۲۵۳۱خرداد  ۱. تارنمای صراط ٬است؟ خصوصی حریم خودرو ارشاد؛آیا گشت تا کمیته از 
 ۲۵۳۲تیر  ۱۱، تارنمای مهرخانه، تاکنون ۲۵۳۱فراز و نشیب حجاب از سال  ۵4
۵۳

 ۲۵۳۱ایران، بهمن ، عدالت برای (اسم مستعار)شهادت مینا  
36

 ۲۵۳۲تیر  ۱۱، تارنمای مهرخانه، تاکنون ۲۵۳۱فراز و نشیب حجاب از سال  

http://www.seratnews.ir/fa/print/65488
http://mehrkhane.com/fa/news/3342/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1357-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://mehrkhane.com/fa/news/3342/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1357-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://mehrkhane.com/fa/news/3342/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1357-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://mehrkhane.com/fa/news/3342/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1357-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://mehrkhane.com/fa/news/3342/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1357-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://mehrkhane.com/fa/news/3342/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1357-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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سینماها و نقاط مشخصی از شهر مستقر  ٬ها بیشتر در جلوی پارکرخورد با حجاب دهد که در آن دوران ماموران ب ادامه می

  ۵۱ ".های جمعه بود شب درشدند و تمرکز آنها نیز اغلب  می

 

آمیز خیابانی با حجاب زنان  برخوردهای خشونت۲۵۱۶به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از سال  ۱2در دهه  

گیری در  کاران و تندروهای مذهبی برای سخت فشار محافظه ٬طلبانه دولت محمد خاتمی ح ی اصالبا وجود مشاما  ٬کاهش یافت

شاهد بازداشت زنان و  ۲۵8۱کم از سال  جمهوری او شدت گرفت و دست های آخر دوره دوم ریاست  رابطه با حجاب از سال

های فعاالن  ها و وبالگ سایت.  ها بودیم در رسانه برخوردهای خشن با آنان به دلیل نداشتن حجاب کامل اسالمی  و انعکاس آن

 .حقوق زنان یکی از مجراهای بازتاب این برخوردها در این دوران بود

 اسالمیحجاب  ینقوان یتعدم رعا یلزنان بازداشت شده به دل یربر آمار ده ساله اخ مروری

نژاد و تصویب  گرفت و با روی کار آمدن محمود احمدی بار دیگر شدت 82از اوایل دهه  شان با زنان به دلیل نوع پوششبرخورد 

آمار  .تری پیدا کرد یافته شکل سازمان ۲۵84در شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  "راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف"

 آوری شده بخش کوچکی از ارایه شده در زیر که بر مبنای اطالعات اعالم شده از سوی مقامات قضایی و انتظامی جمع

 . دهد های صورت گرفته با زنان به خاطر رعایت نکردن پوشش اسالمی را نشان می برخورد

 

هزار زن در شهرهای مختلف ایران بازداشت  ۵2بیش از ( ۲۵۳۱-۲۵8۱)سال گذشته  ۲2کم در  بر مبنای این آمار دست

که  شد اعالمرمانده انتظامی تهران بزرگ جانشین فاز سوی  ۲۵8۶این آمار در حالی است که به عنوان نمونه در سال. اند شده

هزار و  4۶2کم  توبیخ دستهمچنین آمار رسمی . شوند شان بازداشت می فقط در تهران به دلیل نوع پوشش زن ۲۳2روزانه 

ارسال . اند هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسالمی شده زن را تایید کرده و بر اساس آن بیش از هفت 4۵۱

از دیگر آمار اعالم  ٬زن به دادسراهای قضایی برای رسیدگی به تخطی آنها از قوانین حجاب ۵۳8کم چهار هزار و  ونده دستپر

 .های رسمی جمهوری اسالمی ایران است شده در رسانه

 
 کنند ه حجاب کامل ندارند را بازداشت میکزنانی  ٬های گشت ارشاد با استقرار در نقاط مختلف شهر ماشین

 

تذکر "کنند و گاه از آن به عنوان  شان را تحت عناوین مختلف عنوان می قامات رسمی ایران برخورد با زنان به خاطر پوششم

های ارشاد برخورد  با گشت های مختلف ایرانهای شهر تجربه زنانی که در خیابانبر اساس  . کنند یاد می "مشاوره"یا  "لسانی

توبیخ زنان از سوی پلیس به خاطر نداشتن حجاب کامل و الزام زنان  ، "ا و تذکرهای لسانیه مشاوره"منظور از این  ٬اند داشته

                                                           
۵۱

 ۲۵۳۱شهادت میترا شجاعی، عدالت برای ایران، آذر  
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قدم بعدی چنان که  ٬ها ها و الزام گونه توبیخ زنان به این توجهی اعتراض یا بیدر صورت . رعایت حجاب اسالمی کامل است به

جربیات شخصی افرادی که از سوی ت. ه دادسرا استآمده بازداشت و در مواردی ارسال پرونده بنیز های پلیس  در گزارش

که در این زمینه  ۵8هایی گزارشاند حاکی از برخورد تند و تحقیرآمیز نیروهای پلیس است و  های ارشاد بازداشت شده گشت

وضع موجود  "که در تارنمای خبرآنالین منتشرشده،  یادداشتیبر اساس . تداشته اس "وگو گفت"منتشر شده، کمتر نشان از 

با زور و بگو مگو . گیرند جلوی فرد بدحجاب را در خیابان می: های ارشاد مطابق شواهد به چشم دیده چنین است برخورد گشت

برخی را با تذکر آزاد کرده و تعدادی را به بازداشتگاه . برند های گشت ارشاد می ای تند کالمی او را به داخل اتومبیلو برخورده

گویند با پدر و مادرشان تماس بگیرند تا با چادر یا مانتوی بلند بیایند و او را  سپس به افراد بازداشت شده می. کنند منتقل می

اند، یا بیمارند یا  اند، در پی کاری اضطراری بوده شدگان که جایی قراری داشته د از بازداشتحال چه بسیارن. تحویل بگیرند

کنندگان موضوعیت ندارد وآنها تنها باید به دستور مقام  ناراحتی قلبی دارند یا مشکالت متعددی که هیچ کدام برای بازداشت

".باال عمل کنند
۵۳ 

 

ایه شده در رابطه با بازداشت و توبیخ زنان به خاطر حجاب و همچنین تجربیات برخی آمارهای رسمی اربا تشریح در ادامه 

از  آزار و اذیت زنان در راستای اجبار آنها به حجاب   -هرچند ناکامل-شود تصویری  تالش می ٬مستقیم زنان از این برخوردها

 .شودارائه اسالمی 
 

رییس جمهوری  ٬همچنان محمد خاتمی که حالی در ۲۵8۱سال  :حکم قضایی طی سه روز 4۵بازداشت و  ۳2: ۲۵8۱

آمیز با زنانی  های خشونت برخورد ٬هنوز به تصویب نرسیده بود "راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف"طلب بر سرکار بود و  اصالح

س هایی از ضرب و شتم زنان از سوی ماموران پلی ای شد و گزارش وارد دور تازه  ٬کردند که حجاب کامل را رعایت نمی

 .منتشرشد

 

. دهد تصویر روشنی از شیوه برخورد پلیس در آن زمان ارایه می ٬در سایت میدان منتشرشد ۲۵8۱دی ماه  ۱۱گزارشی که 

یک دختر  "کتک زدن"شر کرده به های ارشاد با پوشش زنان در شهر ساری منت در گزارشی که از برخورد گشت مسعود شکری

وقفه پلیس در  حضور بی": به خاطر بدحجابی در برابر چشم دیگران از سوی نیروهای پلیس اشاره کرده و نوشته است 

هایی که واقعا  ها یا زن مگر پیرزنان و دختربچه. ای در خیابان ظاهر نشود ها، در مدت کوتاهی سبب شد هیچ زن پیاده خیابان

ساله یکی از دوستان  ۶2اگرچه به چشم خودم دیدم که به مادر . موردی برای گیر دادن به ایشان ناممکن استپیدا کردن 

".ای را بردند ساله ۲۱تذکر دادند و دختر 
42 

 

گرفتن تعهد از  ٬دهد که بازداشت اما نشان می ٬ایم نیز اگرچه بسیار اندک است آمارهای رسمی که ما به آن دسترسی داشته

 دادرس ٬4۲مجتبی علیزاده٬به عنوان مثال. شده است ها اعمال می صدور احکام قضایی به  خاطر نوع پوشش در این سالزنان و 

و  مبارزه"اعالم کرد که در یک طرح ضربتی سه روزه در مشهد برای  ۲۵8۱شهریور  ۱۳قضایی مشهد  4ی  حوزه ۶4  شعبه

ها تحویل داده  زن دستگیر شدند که از این تعداد، هفت تن با گرفتن تعهد، به خانواده ۳2حدود ، "مقابله با مظاهر علنی فساد

جزپیات این احکام قضایی اما کمتر در . تن از آنان حکم صادر شد که از این تعداد حکم هفت تن تعلیقی بود 4۵شدند و برای 

 .کنند از علنی کردن آن خودداری می ٬ار زیادی از زنان نیز به دلیل فشار خانواده یا محل کارشود و شم ها منتشر می رسانه

 

                                                           
۵8

 ۲۵88اردیبهشت  ۱۶کنید، صبا آذرپیک، روزنامه اعتماد،  داوری شما مقدم احمدی آقای: نگاه کنید به  
۵۳

  ۲۵۳۲خرداد ۱۱ ٬خبرآنالین ٬محمدرضا اسدزاده ٬ناجا فرمانده برای پیشنهادی و ارشاد گشت نتیجه 
42

 ۲۵8۱دی  ۱۱ ٬میدان زنان ٬آلوده تلنگری بر شهری خواب٬مسعود شکری 
4۲

  ۲۵8۱شهریور  ۱۳، (ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران 

http://www.etemaad.ir/Released/88-02-26/103.htm
http://www.khabaronline.ir/detail/221113/society/Police
http://www.meydaan.com/ShowArticle.aspx?arid=429
http://www.meydaan.com/ShowArticle.aspx?arid=429
http://www.isna.ir/fa/news/8206-12315
http://www.isna.ir/fa/news/8206-12315
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 است آن نشانگر ٬شود می اعالم انتظامی نیروی فرماندهان سوی از چندگاه از هر که آمارهایی :ماه یک طی بازداشت ۶۲: ۲۵8۵

 انتظامی فرمانده  ٬توکلی مثال عنوان به ٬نشده متوقف لکام صورت به هیچگاه شان پوشش نوع بهانه به زنان بازداشت که

 ۱۶۳ به مدت این در که گفت و داد خبر  ماه یک طی بدحجابی اتهام به تن ۶۲ بازداشت از ۲۵8۵ ماه شهریور در زنجان استان

 .است شده داده تذکر نیز نفر

 

 و نژاد احمدی محمود اصولگرای دولت مدنآ کار روی با ۲۵84 سال از :تن طی دو هفته ۱۳22کم  بازداشت دست: ۲۵8۳

 نمونه عنوان به.  یافت افزایش نیز حجاب دلیل به ها توبیخ و ها بازداشت آمار ٬پوشش مورد در تر گیرانه سخت قوانین تصویب

 زمانی هباز طی بدحجابی دلیل به زن تعدادی بازداشت از ۲۵8۳ تیرماه  شش تهران استان انتظامی نیروی فرمانده  زارعی، رضا

 شدگان بازداشت تعداد کردن اعالم بدون او. داد خبر اجتماعی امنیت طرح راستای در ۲۵8۳ تیرماه چهارم تا اردیبهشت ۱۱

 که افرادی مجموع": کرد اضافه او. شدند تحویل قضایی مراجع به بقیه  و شدند آزاد  تعهد اخذ از پس آنها از نفر ۱۳22  گفت

 ".داشتند حاد مشکالت که بودند هایی مانکن از عمدتا شدند، قضایی جعمرا تحویل بدحجابی دلیل به

 خاطر حجاب دارده نیروی انتظامی در بسیاری از موارد با دعوت از خبرنگاران سعی در انعکاس وسیع بازداشت زنان ب              

 

ذیت زنان خاطی از قوانین حجاب از سوی از یک سو روند آزار و ا ۲۵8۶در سال : زن در تهران ۲۳2بازداشت روزانه : ۲۵8۶

شد و حتی پلیس از  ها اعالم می حکومت شدت گرفت و از سوی دیگر گزارش بازداشت و توبیخ زنان به صورت مرتب در رسانه

 .کرد تا از مانورهای گشت ارشاد گزارش تهیه کنند خبرنگاران دعوت می
 

 "بدحجابی"زن به دلیل ۲۳2اعالم کرد که  روزانه   ۲۵8۶جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خرداد ماه  ،4۱ساجدی نیا

الم کرد که طی پنج ماه انتظامی استان تهران  نیز اعفرمانده  4۵، رضا زارعی .گیرند تن از پلیس تذکر می ۲۳22بازداشت و 

نفر از  ۲۱۶به گفته او  با . اند زن به دلیل بدحجابی در استان تهران بازداشت شده ۱۳۳8دست کم    ۲۵8۶اردیبهشت تا مهر 

 ۳4۱او همچنین اضافه کرد که شش هزار و . نفر به مراجع قضایی ارجاع شده اند ۱4۱۱شده و   "برخورد انتظامی"این افراد 

 این مقام پلیس همچنین اعالم کرد که طی این .احضار شدند "های آموزشی و توجیهی ابطه با بدحجابی به کالسدر ر"تن نیز 

تن مرد  ۱۲۲هزار و  هزار تن در خصوص بدحجابی تذکر و ارشاد دادند که از این تعداد فقط یک ۲۱۱مدت ماموران انتظامی به 

 .بودند

 

                                                           
4۱

 ۲۵8۶خرداد  ۱۲،(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  
4۵

  ۲۵8۶مهر  ۲8، (ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  

http://www.isna.ir/fa/news/8603-11183/
http://www.isna.ir/fa/news/8607-10244
http://www.isna.ir/fa/news/8607-10244
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٬روزبهانی
دگان به دلیل ش بدون آنکه به آمار بازداشت ۲۵8۶مرداد ماه  ۱۳ز پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا نی رییس 44

دهم درصد افرادی که در خیابان به  و نهاشاره کند، گفت که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون، هفت  "بدحجابی"

د اپلیس منتقل شده اند، پنج و پنج دهم درصد از آنها با دریافت تعهد کتبی آز ررد شده، به مقدلیل بدحجابی با آنها برخو

آمار دیگری که از سوی نیروی انتظامی اعالم شده حاکی از آن  .شدند و دو  و نیم درصد نیز به مراجع قضایی منتقل شدند

استان اصفهان، کردستان، اردبیل،  ۲2نفر در  ۶۵۳زار و ه ۲4تنها در یک ماه پس از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی، است 

هزار  ۶۱های قطار دستگیر شدند و  ها و ایستگاه مازندران، گیالن، خراسان شمالی، مرکزی، سمنان، خوزستان، فارس و فرودگاه

  4۳.کردندنفر نیز به خاطر پوشش خود تذکر دریافت 

 

از سوی ماموران گشت ارشاد در  کتک خوردن یک زن شده نیز حاکی ازدر تارنمای میدان منتشر  ۲۵8۶که در سال  شیگزار

زنی که به خاطر نداشتن جوراب از سوی ماموران بازداشت شده بود در کالنتری مورد ضرب و  بر اساس این گزارش .تهران است

خواهر زنی که از سوی ماموران  ٬الناز. خواهرش که برای آزاد کردن او آمده بود نیز کتک خورد شتم ماموران قرار گرفت و

در این لحظه . خواهرم قبول کرد. به خواهرم گفتند اگر لباسش را تحویل ندهد شب باید بماند": گوید می  ٬بازداشت شده بود

اول توی صورت . هار پنج مرد لباس شخصی وارد اتاق شدندمامور زنی که داشت با او صحبت می کرد از اتاق بیرون رفت و چ

شب را در . حسابی کتکمان زدند. خواهرم زدند، من به نشانه اعتراض جلو رفتم و شروع کردند به کتک زدن هر دوی ما

یده آثار کبودی روی بدن هر دو خواهر د"بر اساس این گزارش ".صبح روز بعد پیش قاضی رفتیم بازداشتگاه گذراندیم و

دو خواهر شکایت کردند و ضرب و . کرد های الناز شکسته بود و در ناحیه سر و قفسه سینه احساس درد می همه ناخن. شد می

 ".شتم آنها توسط پزشکی قانونی تایید شد
4۶  

 

حمود وره اول ریاست جمهوری مده پایان یک سال مانده ب ۲۵8۱سال  :بازداشت بیش از سه هزار زن  در پنج استان: ۲۵8۱

طی یک ماه یک هزار  ٬ای که فقط در استان تهران به گونه. های برخورد با پوشش زنان بود یکی از شدیدترین دوره ٬نژاد احمدی

 ٬نیروی انتظامی استان تهرانفرمانده  4۱، علیرضا اکبر شاهیبه گفته سرتیپ . دستگیر شدند "بدحجابی"زن به اتهام  ۳8و 

 .تن نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند ۲۲4شدگان با اخذ تعهد کتبی آزاد، و تعداد  تن از بازداشت ۳۳4
 

نفر از  آنها تحویل مقامات قضایی  ۵4۲زن بازداشت شدند که  ۲822دست کم  ۲۵8۱در اصفهان نیز طی دو ماه نخست سال 

، 48وند امیرعباس صوفی. مابقی پس از انتقال به مقر پلیس تحویل ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان شدندشدند و 

عنوان  "کردن عفت عمومی و اشاعه ابتذال در جامعهجریحه دار "فرمانده اطالعات وامنیت عمومی اصفهان اتهام این افراد را 

نفر را در این  صد یکنزدیک به چهار هزار و  ٬نیروی انتظامی همچنین طی یک هفته نخست خرداد ماه همان سال .کرده بود

 .توبیخ کرداستان دستگیر و 

 

 

  

                                                           
44

 ۲۵8۶مرداد  ۱۶، (ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  
4۳

 دانش سازمان بشر حقوق کمیته تحلیلی گزارش از نقل به صدر، شادی نهم، دولت جنسیتی سیاستهای نهاد و نماد بر تحلیلی ؛!ارشاد؟ گشت چرا 

  ۲۵88 اردیبهشت ۳ ٬زنان میدان سایت وحدت، تحکیم ادوار سایت ،8۱ مرداد ۱۲ اجتماعی، امنیت طرح مورد در ایران آموختگان
4۶

 ۲۵8۶بهمن  ٬۵2تا حد مرگ کتک مان زدند، سارا لقایی، میدان زنان  

 
  ۲۵8۱خرداد  ۲۱خبرگزاری فارس، 4۱

 
   ۲۵۳۱آذر  ۱۲  ٬رادیو فردا48

http://isna.ir/fa/news/8605-14650
http://isna.ir/fa/news/8605-14650
http://chrr.biz/spip.php?article3954
http://www.meydaan.com/ShowArticle.aspx?arid=472
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8703129504
http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
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هزار نفر  ۲88بیش از  "نیز  ۲۵8۱با اعالم این خبر گفته بود که طی دو ماه نخست سال  4۳فرمانده نیروی انتظامی اصفهان 

گفت که برخی از این افراد مردانی بودند  ٬بدون تفکیک آمار زنان و مردان بازداشت و توبیخ شده او. "قرار گرفتند توبیخمورد 

هزار و  ۲4زن  و تذکر به  4۳بازداشت .اند یا صدای بلند موسیقی توبیخ شده "ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم"ه به دلیل ک

۳2آذربایجان شرقیتن در استان  ۳۶2
تن از دستگیر  ۲۶و ارجاع  ۳۲استان گلستانتن در  ۲822زن و تذکر به  ۶۵بازداشت  ٬

واحد اطالع  در قزوین نیز بنابر اعالم. شدگان این استان به مراجع قضایی از دیگر برخوردهای پلیس با زنان بدحجاب است

تن نیز به همین  ۳۳تذکر دریافت کرده ، و  "بدحجابی"کم دو هزار زن به اتهام  یک ماه  دستطی  ۳۱رسانی نیروی انتظامی

 .اتهام دستگیر شدند

 

رسد با هدف ایجاد رعب و وحشت  حجاب زنان که به نظر می برخوردهای ضربتی با :ساعت 48طی  ٬بازداشت ۲۳2: ۲۵۳2

زن  ۲۳2کم  دست ۲۵۳2به عنوان مثال در تیر ماه . های برخورد پلیسی با این مساله است یکی دیگر از شیوه ٬گیرد صورت می

فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان رضوی،   ۳۵،همن امیری مقدمبساعت در شهر مشهد بازداشت شدند و چنانکه  48طی 

 .  اعالم کرد شمار زیادی نیز تذکر گرفتند

 

 ارشاد گشت ماموران سوی از ۲۵۳2 ماه آذر در که است افرادی از یکی ٬تهران ساکن ساله ۵۵ خبرنگار زن ٬غایب فریده

 : گوید می ٬است نوشته را بازداشتش ماجرای نیز بوک فیس در اش شخصی صفحه در که  او .است شده بازداشت

 یک و صورتی-سیاه کتانی یک بود، کنارش صورتی خط دو که ورزشی شلوار یک ، زانو تا مشکی مانتوی با ولیعصر میدان در»

 خانومی»: گفت و گرفت را دستم چادری خانم یک که رفتم می استخر طرف به ٬بود آن در  شنا وسایل که  قرمز کیف

 ٬اول برخورد در. پرسید فاملیمو و اسم.  ون داخل رفتم.کنن صحبت شما با دقیقه ده کارشناسمون تا ون داخل رمایینبف

 خطای دچار هم ما ": داد جواب و ".شدم رد شما جلوی از بار هزار مانتو همین با ":گفتم. بود عزیزم و خانومی حاوی جمالتش

 سبز ون صندلی آخرین روی و کردم سکوت. است فایده بی آنها با کردن بحث دیدم ممن ". گرفتیم مچتو بار این.  شیم می دید

 .کردم نظاره و نشستم اخالقی امنیت پلیس رنگ

                                                           
 

   ۲۵۳۱آذر  ۱۲  ٬رادیو فردا4۳

 
   ۲۵۳۱آذر  ۱۲ ٬خبرگزاری دانشجویان ایرانل از رادیو فردا به نق ٬، فرمانده انتظامی آذربایجان شرقیمحمد علی نصرتیبر اساس گزارش ۳2

 
   ۲۵۳۱آذر  ۱۲  ٬رادیو فردا٬لیس بانوان استان گلستان، فرمانده پمریم بایبر اساس گزارش ۳۲

 
   ۲۵۳۱آذر  ۱۲  ٬رادیو فردا۳۱
۳۵

  ۲۵۳2تیر  8 ٬(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  

گوید که او را پس از بازداشت  می در شهادت خود ٬به جرم بدحجابی در شهر اصفهان بازداشت شده ۲۵8۳که در پاییز زن جوان لزبینی  ٬نسا

 ٬نسا. او را مورد آزار جنسی قرار داد ٬کرد عالوه بر فحش و توهین و بدرفتاری در خیابان به یک بازداشتگاه بردند و مردی که او را بازجویی می

مانتو نداشتم، روسری . ها بود، لباس من را در آوردند وقتی که رفتم داخل، چون بازداشتگاه خانم": کند ینگونه تعریف میماجرای بازداشتش را ا

من را بازداشت کردند و بردند داخل و . با همان بردند بازجویی. بود و یک شلوار فقط باید یک بلوز تنم می. شد زیاد باشد نداشتم، لباس نمی

 .که آن مرد بهم تجاوز کرد؛ البته نه تجاوز جنسی کامل تا این. ش و بد و بیراهشروع کردند به فح

هی . زنی؟ پاشو، حرف بزن آوری، تو که کارت این است، چرا حرف نمی بری می قدر می گفت تو که خرابی، این زدم، هی بهم می من حرف نمی

دستش را گرفتم که مثال به من دست نزند، . کنی با این موهات هرزگی میای،  بعد آمد موهایم را گرفت و کشید و گفت تو هرزه. داد هلم می

که اگر . لمس بود. بیشتر از حس کردن بود. من را چسباند به بدن خودش، . چون موهایم را هم بسته بودم، بلوزم را گرفت و بلوزم پاره شد

دیگر هیچ کس را نبینی و کسی از استخوان و پوست تو هم  های آسمان به حالت گریه کنند و آورم که مرغ صحبت نکنی پدری ازت در می

 .زد تو صورتم خواستم برگردم، می اگر می. گذاشت من برگردم نمی. خبردار نشود

نسا که والدینش در آن زمان ایران زندگی نمی کردند با سندی که دوست  ".هایش بود دانم صدایش بود، دست یعنی تنها چیزی که من می

اما پیش از اعالم نتیجه دادگاه  به همراه دوست دخترش از  ٬به صورت موقت آزاد شد و پس از مدتی در دادگاه محاکمه شد ٬مادرش گذاشت

 .ایران فرار کرد

  ۲۵۳2از شهادت نسا، عدالت برای ایران، بهمن 
 

http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
http://isna.ir/fa/news/9004-05108/
http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
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 گفت می و زد می زار دیگر یکی.  است کوتاه مانتویش که کرد اعتراف یکی. آوردند می ون داخل به هم سر پشت رو دخترها

 خودش. گرفتند شوهرش با رو دختری.  شده دیرش و دارد دندانپزشکی وقت گفت می دیگر یکی. است من کاری تیپ این

 نماد پاره جین [از نظر اینان]که فهمیدم ون داخل های بحث در که بود پوشیده پاره جین شوهرش و بود کوتاه مانتوش

 . است پرستی شیطان
 

 آنها  ظاهرا اما. زندگیمان دنبال برویم و بگیرید دتعه ماشین داخل االن بدهیم تعهدی است قرار اگر که بود این همه حرف

 آخرین اما کردم می تماشا و بودم ساکت حرکت زمان تا من. ببرند امنیت پلیس همان یا وزرا بازداشتگاه به را ما داشتند قصد

 اعتراض من. نبود خالی صندلی هیچ حالیکه در ٬ون وسط شان انداختن گوسفند مثل که بودن دختر سه بدحجابی مجرمان

 دفعه یک مهربان پلیس های خانم همان  اما ٬بیارید ون تا چند کنید دستگیر بیشتر قراره اگه وضعشه؟ چه این خانم که کردم

 ون داخل را ما مشاوره دقیقه۲2 بهانه به  اول چرا. هستین دروغگو شما":گی؟ گفتم می چی تو که کردند پرخاش من به

 چی هر وگرنه نزن اضافه حرف ":گفت پلیس رییس خانم "برید؟ می امنیت پلیس به  معطلی تساع یک از بعد حاال و آورید می

 را من  جمله ام پرونده در و درآورد را خودکارش فوری ".بکنی تونی نمی غلطی هیچ ":گفتم من".دیدی خودت چشم از دیدی

 ".جلو بیا داری جرات ":گفتم من و". کنم می خورد گردنتو میام االن همین ":گفت بلند صدای با همکارش طرف آن از. نوشت

 رو تصورش تونی نمی خودتم که بگیریم ازت حالی چنان و کنیم می دستگیرت پلیس به توهین اتهام به":گفت رییس خانوم

 گستاخی،تو تو آشغالی، تو ":گفت من به رو و کرد جا به جا را چادرش کش رییس، ٬دادم را جوابش که هم بعد ".بکنی

 ها توهین و ".نیستم شما جای که شکر اما آشغالم و گستاخ و پرور": گفتم و کردم تایید رو هاش فحش همه منم و ".پرویی

 .  شد زیاد طوری همین من به نسبت

 

 مدام و بودند آنجا بدحجابی به متهم جوان زن  82 حدود که بردند بزرگی سالن به را ما ٬شدیم منتقل امنیت پلیس به وقتی

 ماه یه بعده و ام افسرده من. میاد بدم همتون از من ": کشید می جیغ که آوردند را دختری. شدند می اضافه سالن به یدجد افراد

 دقیقه چند. گفت می فریاد و جیغ با رو اینا همه و ".اد می بدم همتون از من. گرفتین منو جوری این که بیرون اومدم خونه از

 عکس اینکه برای دیگر تعداد و بودند موبایل دادن تحویل حال در تعدادی. شد زمین پخش و کرد  تشنج دیگری دختر ٬بعد

 و اسم درشت خیلی و سیاه ماژیک با چهار آ برگ یک  روی. بودند ایستاده صف ٬شود گرفته پرونده به الصاق جهت  آنها

 نگه اش سینه جلوی را آن باید تهمم و شد می نوشته بود حجابی بد که جرم نوع و شناسنامه شماره و پدر نام و فامیلی

 بلند و گشاد شلوار و مانتو برایشان شان خانواده اینکه از بعد ها زن از خیلی. گرفت می عکس او از چادری خانم یک و داشت می

 .شدند می آزاد آورد می

 

 از اگر گفت من به طیبی روانس نام به مرد مامور یک. بردند دیگری جای به ٬بودم شده درگیر پلیس با اینکه خاطره ب را من

. دهم می ارجاع دادسرا به را من بعد و بازداشتم ساعت ۱4 حداقل و کنند می شکایت من از آنها ٬نکنم عذرخواهی زن ماموران

 طیبی سروان. کنم می شکایت پلیس مامور توهین خاطر به هم خودم اما کنم می طی را مراحل این همه که گفتم هم من

 اما نیستم لجبازی آدم اصال من":گفتم ".بکن قالشو و کن عذرخواهی اهمامور از بیا. بوده هم تو از تر دنده یک و تر لجباز: گفت

 ندارم دوست کنه؟منم اخالقی بی باید ،چرا اخالقی امنیت پلیس به شده معروف و کشه می یدک به رو اخالق واژه که پلیسی

 چیزی که فرمالیته خواهی معذرت یه":گفت ".ترسم نمی بازداشت از منم و خواهند اینطورمی  اینا ظاهرن خب اما بکشه طول

 ازتون برخوردم تندی خاطر به که دارم جرات اینقدر و هستم مدرنی آدم گفتم زن های پلیس مقابل در منم.  کنه نمی کم ازت

 هم بعد و بوده تند برخوردشان که گفتند هم زن های پلیس نهایت در.کنین عذرخواهی من از باید هم شما اما کنم عذرخواهی

 همیشه من خانوم نخیر ":گفتم منم و کردی زندگی خارج در ها مدت و ای تحصیلکرده معلومه تو که خنده و شوخی به زدند

 به زدن زنگ و شناسایی مدرک ارائه بدون  و  بازی پررو با من  ".دارم اطالع خوب هم اینجا قوانین و قواعد از و بودم ایران

 زیاد تعداد دارم یاد به هنوز و بود جالب برام که آنچه اما اومدم بیرون امنیت پلیس از پاییزی سرد شب یک در وادهخان

 و شوند می آزاد تعهد یک گرفتن از بعد نهایت در که دانستند می  و خنده مایه بود شده شان دستگیری مسئله که دخترانی
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 زمان در. بودند ترسیده که بودند هم زنانی آنها بین در چند هر.  کردند می نگاه فان شکل به بازداشت این به بیشترشان

 حق چند هر که)  روسپی زنی با انگار که آمیز توهین آنقدر. بود ارشاد گشت ماموران برخورد نوع موضوع ترین سخت بازداشت

 اصطالح به دخترهای به پلیس زنان رو ها برچسب اقسام و انواع. اند مواجه( باشند داشته نباید هم روسپی زن با برخورد

 .زنند می بدحجاب

 

از برخورد نیروهای انتظامی با زنان به دلیل  ۲۵۳۲گزارشهای رسمی منتشر شده در سال  :بازداشت در اماکن تفریحی:  ۲۵۳۲

خبرگزاری ۲۵۳۲تیر ۱۳به عنوان مثال در . حجاب شان بیشتر بر برخوردهایی در اماکن تفریحی و فرهنگی متمرکز بوده است

حضور در منطقه فرحزاد تهران  ایسنا گزارش داد که سه نیروی پلیس امنیت، پلیس اماکن و پلیس امنیت اخالقی با

غرفه اولین جشنواره غذاهای سنتی ایران  82 ،۲۵۳۲خرداد  8در  .اند هرا بازداشت کرد "بدحجاب "ها را پلمب و افراد خانه قهوه

 .داران نیز بازداشت شدند پلمب شد و تعدادی از غرفه  "داران بدحجابی غرفه"المللی تهران به علت  در نمایشگاه بین

 

گیری  با وجود اینکه ایام انتخابات اغلب دوره سهل :قط در سه استانف ٬وبیخهزار ت ۳2و  پنج هزار بازداشت زبیش ا :۲۵۳۱

قبل و بعد از انتخابات در ایام به غیر از یک وقفه دو ماهه  ۲۵۳۱در سال  اما  ٬نسبت به حجاب به منظور جلب آرای زنان است

هایی که از  گزارش.شد های ارشاد پیگیری می همچنان از سوی گشت زنانبرخورد با حجاب  ٬ریاست جمهوری در خرداد ماه

. ای متفاوت شده است که شیوه حضور گشت ارشاد  و تعدادشان در برخی مناطق شهر تا اندازه دهد نشان میاما تهران رسیده، 

اما ها است  د هنوز هم در خیابانگشت ارشا" :می گویدکند  ای که در تهران زندگی می ساله ۱۳دانشجوی  ٬به عنوان مثال نگار

".ن به زیادی سابق نیستاتعدادش
۳4 

 

 استخدام کرده است  ٬کنند شمار زیادی مامور زن به منظور برخورد با زنانی که حجاب را رعایت نمی های اخیر  نیروی انتظامی در سال           

 

دیروز تو  اهای ارشاد هم همچنان فعال هستند و اتفاق شتگ": گوید می ۲۵۳۱ساله ساکن تهران، بهمن ماه  ۵۵اما مهتاب، زن 

چنان مه آنولی بعد از  که در خیابان حضور نداشتندفقط ماه اول بعد انتخابات بود .خیلی زیاد بود ی پلیسها ونک تعداد ون

ن ادرمی روز کن ولیعصر من یامیدولی در .است جاهایی بیشتر شده کجاهایی کمتر و ی کن یاحضورش البته . دهستن

".نابینمش می
۳۳  

 

                                                           
۳4

 ۲۵۳۱الف، عدالت برای ایران، دی .شهادت نگار  
۳۳

 ۲۵۳۱عدالت برای ایران، دی ( اسم مستعار)شهادت مهتاب، 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/07/120715_l45_moral_police_iran.shtml
http://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/05/29/14957
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های ارشاد همچنان فعال  با وجود اینکه گشت": از ایران خارج شده نیز می گوید ۲۵۳۱ای که بهمن ماه  ساله ۵4لیال زن جوان 

 مثال در چند ماه اخیر موردهایی بوده که گشت ارشاد در حال حرکت یک دفعه .کارشان تغییر کرده است هستند اما روش

اما از آن طرف ورود ماموران گشت ارشاد به برخی پاساژهای بزرگ . ی را بازداشت کرده یا به او تذکر داده استایستاده و دختر

ایم که قرار شده گشت ارشاد داخل نیاید و فقط در محوطه بیرونی کشیک  های پاساژها شنیده ممنوع شده و از صاحبان مغازه

".بدهد
۳۶
  

 

هزار زن  بیش از پنج ٬دهد که  فقط در سه استان ایران ها منتشر شده نشان می انهدر رس ۲۵۳۱های نخست سال  آنچه در ماه

استان فارس پنج هزار و  ها در بر اساس این گزارش .اند توبیخ شدهشان  به خاطر نوع پوشش هزار زن ۳2 بیش از بازداشت و

فرمانده  ،۳۱سیروس سجادیان.  ت شدندبازداش رعایت نکردن حجاب کاملصد زن طی چهار ماه نخست سال به دلیل آنچه  یک

نفر تذکر  ۳22هزار و  ۳2با اعالم  این خبر بازداشت گفت که طی این چهار ماه به  ۲۵۳۱نیروی انتظامی  استان فارس تیر ماه 

به گفته او پلیس  همچنین از سه هزار و .  "تذکر لسانی را پذیرا نشدند"ند که لسانی داده و افراد بازداشت شده کسانی بود

 . مورد نیز به شورای حل اختالف ارجاع شدند 4۱۱هزار و  نفر آنان تعهد کتبی گرفته و یک ۶22
 

اردیبهشت  در. اند شان از پلیس تذکر گرفته نج هزار زن به دلیل نوع پوششپنزدیک به  نیز در دو استان هرمزگان و سمنان

تذکر زبانی در "طرح  ۵4زن بدحجاب در قالب ۱۱82عمومی و انقالب سمنان از تذکر به دادستان  ۳8،حیدر آسیایی، ۲۵۳۱

پلیس اطالعات و امنیت نیروی انتظامی استان  رییس ٬۳۳بهرام عزیزیدر آبان ماه همین سال نیز  . خبر داد "مقابله با بدحجابی

 .اند تذکر داده "بدحجابی"زن به دلیل  ۲۱۶هرمزگان،  گفت که نیروهای تحت امرش طی هفت ماه نخست سال به دو هزار و 

٬های ارشاد ها در زمینه برخورد گشتروحانی مبنی بر کاهش فشارحسن   خاباتیهای انت وعدهدر حالی که 
این انتظار را  ۶2

 ٬وگوهایی که با زنان در داخل ایران انجام شده بر اساس گفت ٬ها در زمینه حجاب کمتر شود گیری ایجاد کرده بود که سخت

شگی های ارشاد فقط  در دو ماه اول پس از انتخابات کمرنگ شد و پس از آن ماموران پلیس به روال همی حضور گشت

 .کنند میها حضور داشته و با تخطی از مقررات حجاب برخورد  خودشان در خیابان

 

دولت جدید باعث تغییر در طرح  ایران مبنی بر اینکه روی کار آمدن فرمانده نیروی انتظامی ٬مقدم اسماعیل احمدیسخنان 

های کلی جمهوری اسالمی مبنی بر برخورد با رعایت نکردن  یاستتوان تاکیدی بر ادامه س را نیز می ۶۲شود امنیت اجتماعی نمی

نیز تغییری در شیوه  ۶۱ وزارت کشوربه  "حجاب و عفاف"مسئولیت طرح اخباری همچون واگذاری . حجاب اسالمی دانست

برگزاری ا حضور گسترده در محل ب ماموران گشت ارشاد  ۲۵۳۱در تابستان ای که  به گونه .برخورد با حجاب زنان نداده است

در دو  ٬های منتشر شده بر اساس گزارش .ن از ورود زنان بدون حجاب کامل ممانعت کردندهای موسیقی در تهرا کنسرت

                                                           
۳۶

 ۲۵۳۱عدالت برای ایران، بهمن ٬(اسم مستعار)شهادت لیال   
۳۱

 ۲۵۳۱تیر  ۳خبرگزاری فارس،  

 
  ۲۵۳۱اردیبهشت  ۱۳، (یرناا)خبرگزاری جمهوری اسالمی ۳8
۳۳

 ۲۵۳۱آبان  ۱ ٬خبرگزاری فارس 
۶2

 نظرش "چلچراغ" نشریه با وگو گفت در جمله از. کرد اشاره حجاب مسئله به خود انتخاباتی های نطق در بار چند ایران، جمهوری رئیس روحانی حسن 

 و اسالم از خاص برداشت و قرائت همان حاصل اینها. مخالفم برخوردها این اب قطعا من»: کرد ابراز گونه این جوانان با ارشاد گشت برخوردهای درباره را

 بیند می عمومی عفت تضعیف سوی به اولیه های گام را هایی نشاط و شادی چنین که است دیدگاهی از ناشی برخوردها این از خیلی. است اساسی قانون

 .«است حجاب داشتن از فراتر چیزی بودن عفیف من نظر به که حالی در

 محسوس کمتر باید پلیس حضور: و روحانی  ۲۵/۲۲/۱2۲۵، دویچه وولهزنان؟،  برای مثبت قدمی کشور؛ وزارت به ارشاد گشت واگذاری: نگاه کنید به

 ۳/۲2/۱2۲۵٬ دویچه ووله٬باشد
۶۲

  ۲۵۳۱تیر  ۱۱ ٬رادیو زمانه ٬نیست راضی ارشاد گشت از کسی 
۶۱

   ۲۵/۲۲/۱2۲۵، دویچه وولهزنان؟،  برای بتمث قدمی کشور؛ وزارت به ارشاد گشت واگذاری 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920509000894
http://www.radiozamaneh.com/70146#.UoJflvmGpio
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920807000692
http://www.dw.de/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF/a-17147530
http://www.dw.de/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8
http://www.dw.de/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%25D
http://www.dw.de/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%25D
http://www.dw.de/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF/a-17147530
http://www.dw.de/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF/a-17147530
http://www.dw.de/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%25D
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٬در برج میالد تهران برگزار شدماه این سال شهریور  ۲۱و  ۱کنسرتی که روزهای 
شماری از زنان به بهانه  نداشتن حجاب  ۶۵

 .ی بازداشت شدند و شماری دیگر نیز پس از توبیخ از سوی ماموران پلیس اجازه شرکت در کنسرت را پیدا نکردندکامل اسالم

 

برخورد با پوشش زنان خبر داد و نوشت که بر اساس  "تشدید"از  ۲۵۳۱شهریور  8در تاریخ  ایسناخبرگزاری  از سوی دیگر

های ارشاد در پایتخت به میزان قابل توجهی افزایش یافته و  شتحضور گ"مشاهدات خبرنگاران این رسانه از سطح شهر تهران 

نیروهای پلیس در میادین و اطراف  "قابل توجه"این گزارش  با اشاره به افزایش   ".برخورد با بدپوششان تشدید شده است

حزاد، دربند، درکه، حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تفرجی و تفریحی پایتخت همچون فر"از ٬ مراکز بزرگ خرید

 ۶4.خبر داد ٬کنند برای برخورد با زنانی که حجاب کامل اسالمی را رعایت نمی "لواسان و حتی توچال

 

که به وزیر کشور دولت روحانی  ای نامهفعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در نرگس محمدی، فعال 

وران انتظامی از ورود او به یک برنامه فرهنگی با عنوان دختران نور و آفتاب در برج میالد تهران به نوشت، نسبت به اینکه مام

 ۶۳.دلیل آنچه عدم رعایت قوانین حجاب خوانده اند، جلوگیری کرده اند، اعتراض کرد

 
 اری از امنیت و آزادیدرباره عدم تبعیض،  حق آزادی عقیده و بیان و  برخورد تعهدات بین المللی جمهوری اسالمینقص 

و نقض اصل عدم تبعیض، به عنوان یکی از  اجباری کردن حجاب برای زنان، یکی از مصادیق بارز تبعیض براساس جنسیت

در ماده سوم خود بر تعهد دولت ها نسبت  المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بیندر حالی که . است اساسی ترین حقوق بشر

. تاکید دارد "ن و مردان در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاقتساوی حقوق زنا"به تامین 

اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق  کلیه": این میثاق آمده است ۱۶همچنین در ماده

منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی  از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را. حمایت بالسویه قانون را دارند

علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا 

به طور آشکار و روشنی در  ٬شان بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش ".اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند

بازداشت و توبیخ زنان به دلیل نوع پوشش و رعایت نکردن حجاب اسالمی و تحمیل حجاب .  اقض با این ماده قرار داردتن

اجباری بر آنها، نه تنها حق تمامی شهروندان برای مصونیت در برابر تبعیض جنسیتی را نقض کرده بلکه حق آزادی بیان و 

مناسبت  ههیچکس را نمی توان ب": این میثاق این است که ۲۳ن حقوق بنا بر ماده از جمله ای. برد آزادی عقیده را زیر سوال می

  ".هر کس حق آزادی بیان داردو  عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد

 
کنند و هنگامی که در برخی کشورها همچون فرانسه یا  زنان مسلمان، از حجاب به عنوان یک نماد و وظیفه مذهبی یاد می

شوند به این ممنوعیت تحت عنوان نقض آزادی بیان و عقیده اعتراض  شتن حجاب اسالمی در برخی اماکن منع میترکیه از دا

شان به حساب  دینان نمادی از اعتقادات توان نداشتن حجاب را نیز برای پیروان دیگر مذاهب و بی در همین راستا می. کنند می

 ۲8این برخورد حکومت ایران  در تناقض با ماده  . و آزادی مذهب دانستحجابی را نقض حق آزادی بیان  آورد و ممنوعیت بی

 حق این است؛ دین و وجدان اندیشه، آزادی داشتن به محق انسانی ره": اعالمیه جهانی حقوق بشر قرار دارد که تاکید می کند

 به چه تنها، صورت به چه عقیده، زابرا و آئین کردن[ آشکار و] علنی آزادی و ،[دین] مذهب تغییر دگراندیشی، آزادی شامل

 خصوصی یا و عمومی محیط در آن بانی دیده و عبادت مناسک، اجرای آموزش، قالب در دیگران، اتفاق به یا جمعی صورت

این ": گوید تاکید دارد و می "عقیده و بیان"ها به ازادی  این اعالمیه است که بر حق انسان ۲۳همچنین  ناقض ماده   ".است

 ".است [و مزاحمت]از مداخله [ نگرانی]آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون  حق شامل

 

                                                           
۶۵

 ۲۵۳۱شهریور  ۲۱ ٬(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  ٬پایتخت در بدپوششان با برخورد تشدید ادامه: نگاه کنید به  
۶4

 ۲۵۳۱ر شهریو 8 ٬(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  تهران، در بدپوششان با برخورد تشدید آغاز 
۶۳

 ۲۵۳۱ شهریور ۲۳ ٬داشت؟تارنمای توانا اشکال من حجاب کجای: کشور وزیر به محمدی نرگس نامه  

http://www.isna.ir/fa/news/92060804716/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/fa/news/92061709948/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://www.isna.ir/fa/news/92060804716/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://tavaana.org/en/content/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%25
http://www.isna.ir/fa/news/92061709948/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%20و
http://www.isna.ir/fa/news/92060804716/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بازداشت زنان به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به حجاب اجباری، همچنین در تناقض با حق برخورداری از آزادی و امنیت 

 .  اعالمیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است ۵فردی است که در ماده 

 

 نقض اصل ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت. ۲
است و عواقب  نداشتن حجاب کامل حجابی و  اشد مجازات تعیین شده برای بی ٬با اینکه بازداشت و صدور احکام قضایی

گاه محدود  ها هیچ دارد اما برخورد با حجاب زنان در تمامی این سال دار شدن را برای زنان در پی سنگینی همچون سوءپیشینه

بازداشت و احکام قضایی نبوده و موارد بسیاری از برخورد فیزیکی نیروهای پلیس نسبت به زنان و کتک زدن آنها در هنگام به 

مقامات قضایی و انتظامی سانسور   های رسمی و گزارش گونه برخوردها اغلب در رسانه این. بازداشت نیز گزارش شده است

نیز  ۳2و  82در دهه  "بدحجابی"آمیز آنها  به بهانه  ارشاد و بازداشت خشونتهای  کتک خوردن زنان از سوی گشت. شوند می

ای خارج از  های ماهواره زیونیهای شهروند خبرنگاران ضبط شده و تصاویر آن در شبکه های اینترنتی یا تلو بارها با دوربین

 آمیز و همراه با دست خشونتدستگیری  تهرانتصاویر ضبط شده از بازداشت یک زن در خیابان ونک . کشور پخش شده است

 .دهند را نشان میاز این برخوردها ای  نمونه بازداشتو شتم یک زن در هنگام  ضرب دختر جواند به یک نب

 

آمیزی را  نیز وجود چنین برخوردهای خشونت  ٬های غیررسمی منتشر شده و رسانه ، وبالگ هاهای اینترنتی آنچه گاه در سایت

پلیس با برخورد   های یکی از نمونهاش منتشر شده،  ر که در وبالگ شخصی، خبرنگازاده فرزانه ابراهیممشاهدات  .کند تایید می

ضرب و شتم یک دختر جوان از با اشاره به   ۲۵8۱شهریور ماه  ۱ او  .شود های رسمی مطرح نمی زنان است که اغلب در رسانه

کتک زدند و در  ٬سال داشت روی زمین کشیدند ۱2که کمتر از ماموران این دختر را  که  سوی ماموران گشت ارشاد نوشت

 ۶۶.او را سوار خودور گشت ارشاد کردند ،کشیدند حالی که موهایش را می

 

آمیز پلیس با زنانی است که حجاب  یکی دیگر از رفتارهای خشونت ۲۵۱۶جندر متولد  برخورد پلیس با آکان محمدپور، ترنس

هنگامی که دانشجوی ترم اول در   ۲۵8۳گوید در آذر سال  می در شهادت خود ن محمد پور آکا .کنند اسالمی را رعایت نمی

نیروهای دو نفر از  ٬یک شب که با کاپشن  یقه بسته و کاله بیرون رفته بود ٬محمودآباد مازنداران واقع در شمال ایران بوده

یسیم به نیروهای پلیس خبر دادند که ماشین بفرستند با ب ٬شوند مرد نیست و هنگامی که متوجه می کردندبسیج او را متوقف 

".انگار جانی گرفته بودند"بود و طوری او را در ماشین انداختند که  نخش سیاربه گفته آکان رفتار آنها ب. و بازداشتش کردند
۶۱  

بعد با ماشین کالنتری به  سپس او را به کالنتری انتقال دادند و ٬گوید که در ابتدا از سوی نیروهای بسیج بازداشت شد او می

  .اند بازداشتگاه زنان بردند و گفتند که او را به  خاطر بدحجابی بازداشت کرده

 

 ٬کند های بدحجابی به مراجع قضایی را تایید می ارجاع پرونده ٬که آمارهای ارایه شده از سوی مقامات قضایی و پلیسی در حالی

اما آنچه که جای انکار . شود داده میها انعکاس  به ندرت در رسانهرسیدگی به آنها  ، احکام صادره و شیوهها جزییات این پرونده

خاطر نداشتن حجاب یا رعایت نکردن حجاب کامل اسالمی شالق و حبس به  ٬صدور احکام قضایی شامل جریمه نقدی ،ندارد

بودن پروسه دادرسی، در مرحله اول نقض حق  مجازاتی که تناسبی با اتهام وارد شده ندارد و فارغ از عادالنه و منصفانه. است

 .آزادی شهروندان است

 

با اینکه آمار مشخصی از . جریمه نقدی است. شوند رایج ترین مجازاتی که زنان به خاطر رعایت نکردن حجاب به آن محکوم می

، دادستان عمومی و انقالب محمود ذوقیاما  بر اساس آنچه  ٬ حجابی در دست نیست نقدی زنان به دلیل بدحجابی یا بی  جریمه

. اند تا مرز یک میلیون تومان نیز جریمه نقدی شده "بدحجابی"زنان به اتهام  ٬اعالم کرد ۲۵8۳مشهد، روز دوشنبه سوم خرداد 

                                                           
۶۶

  ۲۵8۱اردیبهشت  ۱. فرزانه ابراهیم زاده، وبالگ کوپه شماره هفت  
۶۱

 ۲۵8۳شهادت آکان محمد پور، عدالت برای ایران، بهمن  

http://www.youtube.com/watch?v=t7l00P6gATo
http://www.youtube.com/watch?v=yN_UPDb3WDs
http://www.youtube.com/watch?v=GEluocGW6CE
http://7thcoupe.blogspot.co.uk/2008/08/blog-post_24.html#links
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/05/100524_l07_iran89_hijab_hejab_university.shtml
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تا مبلغ یک میلیون و  ٬هزار تومان و دو ماه حبس بوده ۳2تر تا سقف  مبلغ جریمه های مربوط به بدحجابی که پیشبه گفته او 

 ۶8.هزار تومان افزایش یافته است ۵22

 

. ها است حجابی یکی از این نمونه و مدافع حقوق بشر به جریمه نقدی به دلیل بی ، وکیل دادگستریتودهنسرین سمحکومیت 

الخروجی اجازه حضور در مراسم اعطای  این جایزه را  نسرین ستوده که برنده جایزه حقوق بشر ایتالیا شده بود، به دلیل ممنوع

برای پخش در این  را که بدون داشتن حجاب ضبط کرده بود، یدیوییپیام و ۲۵۳2فروردین این وکیل دادگستری در . نیافت

 ۶۳.هزار تومان محکوم کرد ۳2به پرداخت  "حجابی تظاهر به بی"دادگاه به دلیل همین مساله او را به اتهام . مراسم فرستاد

 

ند و مثال بخشی از موی آنها نیست و در بسیاری از موارد زنانی که حجاب کامل ندار "حجابی بی"ها فقط  دلیل این محکومیت

 .ها محکوم می شوند بیرون است، آرایش دارند یا مانتو و شلوارشان تنگ یا کوتاه است نیز به همین مجازات

 

 

وگو  در گفتشود، بازداشت شد  گفته می "بدحجابی"به دلیل نداشتن حجاب کامل و آنچه  ۲۵8۱جوانی که در سال طناز، زن 

از ": کند اضافه میاو . محکوم شد صدهزار تومان جریمه  به یک، از یک شب بازداشتگوید که پس  می  ۱2اعتماد ملیبا روزنامه 

برای  دلم. احساس می کردم تازه فهمیدم این همه سال کجا زندگی کردم. بازداشتگاه تا دادگاه آن یک هفته حالم خیلی بد بود

حاضر بودم شالق بخورم اما دیگه تو آن بازداشتگاه . فهمیدم به عنوان یک شهروند تو کشورم هیچی نیستم. خودم سوخت

  ".برنگردم

 

اما . در قانون مجازات اسالمی است "حجابی بی"های تعیین شده برای  از دیگر مجازات( روز تا دوماه ۲2)حبس طوالنی مدت 

آنها منطبق با مقررات تعیین شده از سوی نهادهای رسمی یا حتی سلیقه ماموران پلیس نیست نیز  بسیاری از زنانی که حجاب

                                                           
۶8

  ۲۵8۳د خردا۵ ٬بی بی سی فارسی به نقل از خبرگزاری فارس  
۶۳

  ۲۵۳2فروردین  ۵2 ٬بی بی سی فارسی ٬شد محکوم 'حجابی بی به تظاهر دلیل به ستوده نسرین 
۱2

 ۲۵88فروردین  ۵2، ۲۳، صفحه ۵8۳۱روزنامه اعتماد ملی، شیوا زرآبادی، شماره  

تور شده بود که پلیس به خاطر چک کردن با لباس پسرانه سوار مو ۲۵82او در سال در شهادت خود می گوید که   جندر، ترنسمهیار ضیایی، 

 .او را مورد ضرب و شتم قرار داد و زنی است که حجاب ندارد، اما پس از آنکه متوجه شد او مرد نیست. گواهینامه او را متوقف کرد

 

م چاقو و این ها چون تصدیق مامور نیروی انتظامی آمد به بدنم دست بزند ببیند چیزی ندار": گوید می. سال داشت ۲8مهیار  که در آن زمان 

گفت این برآمدگی چیست اینجا؟ تو . دست زد دید برآمدگی هست و سینه دارم! شناسنامه همراهشان نیست؟. ندارند کی هستند این ها

دم یاد خیابان بدون مانتو و روسری چه کار می کنی؟ گفتم آمده بو در؟ اینجا چه می کنی؟ رو موتور چه کار می کنی. دختری؟ گفتم بله

. رانندگی چند سال است خانم ها می توانند یاد بگیرد. مگر تو نمی دانی اینجا آدم این چیزها را یاد نمی گیرد. گفت بیخود یاد بگیری. بگیرم

از توی ماشین یکی لچک یا . دوچرخه سواری هم نه، موتور می خواهی یاد بگیری؟ گفت این دختر است یک روسری بفرستید این سرش کند

انقدر توی صورتم زده بودند . هولم دادند تو ماشین، اصال نگذاشتند حرف بزنم، کتک پشت کتک. سری از کیفش در آورد و گفتند سرت کنرو

گفتند حق نداری بدون مانتو و  می... فقط یک وقت هایی می دیدم کتک می زنند از چپ و راست. حس نمی کردم. تو کله ام که سر شده بود

 ال که باید بروی آزمایش روانی بشوی که ببینیم روانت سالم است؟ به نظر من که یک آدم نرمال بدون مانتو روسری نمی آید، او. روسری بیایی

 ".کنیم بعدش هم ما االن بازداشتت می. وقتی قانون این کشور را می داند

 

  .ندانبانان مرد مامور نگهداری از او بودندحبس بود و زخیابان چهارم گوهردشت های انفرادی بازداشتگاه  مهیار سه شب در سلول

 

 
  ۲۵۳2، عدالت برای ایران، بهمن مهیار ضیایی از شهادت

 

http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2011/04/110419_l10_sotoudeh_sentenced_veil.shtml
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1839593


 عدالت برای ایران

حقوق زنان در ایرانگسترده ؛ نقض در حجابسال  ۵۳  

34 

 

در مواردی که زنان بازداشت شده به رفتار پلیس اعتراض کرده و با او درگیر شوند، احتمال . ممکن است به حبس محکوم شوند

 .صدور حکم حبس برای آنها بیشتر است

 

از انتقال  ٬اند شان بازداشت و به بند عمومی زندان منتقل شده های مدنی اخیر به دلیل فعالیت سال زنانی که در فعاالن حقوق

که در اردیبهشت ماه  ۱۲زینب پیغمبرزاده. اند شماری از زنان متهم به رعایت نکردن حجاب به بند عمومی زندان اوین خبر داده

دو دختر جوان که به خاطر حجاب بازداشت شده بودند، خبر   از ضرب و شتمدر شهادت خود  ٬بازداشت شده بود ۲۵8۶سال 

این دو دختر گفته بودند به خاطر . بود کبود کامال شان صورت که دیدم رو جوان دختر گوید که در زندان اوین دو  دهد و می می

پاسگاه  یک زمین ها را به زیرماموران پلیس آن ٬اینکه در برابر ماموران گشت ارشاد مقاومت کرده و با آنها درگیر شده بودند

 .انتقال داده و در آنجا آنها را کتک زده بودند

 

های صدور  یکی دیگر از نمونه ٬به دو ماه حبس به خاطر بدحجابی محکوم شد ۲۵8۶ای که در سال  ساله ۲8دختر . فاطمه

 ٬زندان اوین بازداشت بود در بند عمومی زنان ۲۵8۶که در سال  خواه مریم حسین. به دلیل نوع پوشش است حکم حبس

فاطمه به او . ندرا در صف خرید زندان اوین دید وآنها همدیگر که فاطمه یکی از همسایگان منزل پدری او بود شهادت می دهد

ام  جلوی درآرایشگاه منتظر تاکسی تلفنی.گفته بود که مهمانی دعوت بودم و برای درست کردن موهایم به آرایشگاه رفته بودم

هر . شالم را خیلی محکم نکرده بودم که مامورهای گشت ارشاد من را گرفتند ٬خواستم موهایم خراب نشود چون میبودم و 

همان موقع . توجهی نکردند ٬اید روم و چرا من را گرفته ام و همین االن می قدر هم گفتم که من تاکسی تلفنی خبر کرده

اش در  کاری شلوغ"ه فاطمه گفتند که اعتراضش به ماموران پلیس و در دادگاه ب.بازداشت شدم و بعد هم حکم زندان دادند

 ۱۱.در صدور حکم زندان موثر بوده است "خیابان

 

متهم . شود فاطمه اما تنها زنی نیست که به خاطر اعتراض به نوع برخورد نیروهای گشت ارشاد به مجازات سنگین محکوم می

یکی از  ٬های رایج و برخورد شدیدتر از شیوه "اراذل و اوباش"یا  "یابانیزنان خ"کردن زنان معترض به برخوردهای پلیس به 

 .ترفندهای پلیس برای ساکت کردن معترضان به طرح گشت ارشاد است

 

مدعی شد بیشتر زنانی که به  ۲۵8۶اه ، رییس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی  نیروی انتظامی ایران در مرداد مروزبهانیاحمد 

بودند، او همچنین اضافه کرد بیشتر کسانی که به خاطر  "اراذل و اوباش"خاطر بدحجابی به مراجع قضایی معرفی شدند 

نیز اعتراض زنان به برخوردهای  ۲۵8۶در اسفند ماه  روزبهانی  ۱۵ .هستند "زنان خیابانی"شوند،  حجاب با ماموران درگیر می

برای استفاده تبلیغاتی عنوان کرد و بار دیگر زنان معترض را مهتم  "حرکتی از قبل سازماندهی شده"نیروهای گشت ارشاد را 

دانند به  که می گیری از قانون فرار کنند؛ چرا کنند با معرکه این افراد به محض دستگیر شدن تالش می": به روسپیگری کرد

شوند؛ از  شان آشکار شده و شامل مجازات حد یا پرداخت جریمه می محض انتقال آنها به مقر پلیس، بالفاصله هویت و سوابق

" .کنند با این برخوردها و جمع کردن مردم به دور خود از مهلکه فرار کنند این رو تالش می
۱4 

 

در چهارمین روز آغاز طرح گشت ارشاد، گفته بود که  ۲۵8۶، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز اردیبهشت ماه مرتضی طالیی

تنها به افرادی تذکر داده شده و یا "او  با طرح این ادعای تکراری که . است "زنان خیابانی"هدف پلیس از این طرح  برخورد با 

                                                           
۱۲

 ۲۵۳۱عدالت برای ایران، بهمن  ٬شهادت زینب پیغمبرزاده 
۱۱

 ۲۵۳۱عدالت برای ایران،  بهمن  ٬خواه شهادت  مریم حسین 
۱۵

 ۲۵8۶مرداد  ۱۶متخلف، خبرگزاری ایسنا،  عروسی کاروانهای تشدیدبرخوردبا 
۱4

  ۲۵8۶اسفند  ۲2 آورد، خبرگزاری ایسنا، می اتوبوس «ون» بجای بود، دستگیری ارشاد گشت هدف اگر 

http://isna.ir/fa/news/8605-14650
http://www.isna.ir/fa/news/8612-04978/
http://www.isna.ir/fa/news/8502-02301
http://www.isna.ir/fa/news/8502-02301
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هایی هستند که از  خورده برخی از این افراد فریب ": ، گفته بود"اند ها آمده به شکل مانکن به خیابانبرخورد صورت گرفته که 

".کنند گیرند و بعضا برای این کار پول نیز دریافت می خواهند مد را در جامعه گسترش دهند، خط می کسانی که می
۱۳

 

 

های اخیر کمتر خبری از  هایی است که در سال ز دیگر مجازاتحجابی و بدحجابی بودند نیز ا شالق زدن زنانی که متهم به بی

در یکی از آخرین . حجابی هستیم گاه شاهد صدور حکم شالق برای زنان متهم به بی با این حال گه. آن منتشر شده است

تهران من "به خاطر بدون حجاب بودن در فیلم  ٬بازداشت شده بود ۲۵۳2که در سال  سینما ۱۶بازیگر مرضیه وفامهر ٬ها نمونه

دادگاه تجدیدنظر این حکم را به سه ماه و یک روز زندان و یک .  ضربه شالق محکوم شد ۳2به یک سال حبس و  "حراج

ای از این فیلم با سری تراشیده و بدون  وفامهر در صحنه. کرد ی بدل از شالق تبدیل میلیون و دویست هزار تومان جریمه

 ۱۱.حجاب در آن ظاهر شده بود

 

"نوشیدنی و رویا"نویسنده وبالگ 
 "بدحجابی"اش را به خاطر  ساله۱2واهر ، تجربه شالق خوردن خ۲۵۳۲ تیر ماهنیز  در  ۱8

خواهرش پس از تحمل ضربات شالق، چند روز در بیمارستان بستری بود و پس از آن دچار افسردگی  ٬به نوشته او. نوشته است

 .رفت و در نهایت تصمیم گرفت ایران را به مقصد مالزی ترک کند خورد، از خانه بیرون نمی شد، غذا نمی

 

 ٬های تحمیل شده به زنان برای رعایت حجاب اسالمی یکی نمونه از افرادی است که به دلیل آزار و اذیتاین زن جوان فقط 

های نخست استقرار جمهوری اسالمی نیز شماری از زنان که حاضر به گرفتن عکس باحجاب  در سال .اند ایران را ترک کرده

درواقع، این گروه از زنان به . امکان بازگشت به ایران محروم شدندهایشان نبودند از داشتن گذرنامه و به تبع آن  برای گذرنامه

خشن بودن . دلیل مقاومت در پذیرش حجاب اجباری، اوراق هویت و تابعیت ایرانی خود را گاه برای همیشه از دست دادند

های  با اینکه در سال. طن بودویژه در دهه اول جمهوری اسالمی یکی از دالیل این زنان برای ترک و حجاب به برخورد با زنان بی

شالق خوردن زنان به خاطر نداشتن حجاب یا  ۶2در دهه شوند اما  ندرت با ضربات شالق مجازات می حجاب به اخیر زنان بی

 . های رایج مجازات زنان خاطی بود رعایت نکردن حجاب کامل اسالمی یکی از شیوه

 

بدحجابی در انظار "به اتهام   ۲۵۶8در سال  یکی از این زنان است کهساله  ۱2ساله، نقاش و کارمندی با سابقه  4۱سارا 

پس از بگو و مگو . کرد او در یک آزمایشگاه طبی کار می ۱۳اعتماد ملیبه نوشته روزنامه  .ضربه شالق محکوم شد۲۳به  "عمومی

از او می خواست به جای روسری، مقنعه سر کند  و روسری اش را جلو بکشد، به دادگاه احضار  با یک فرد لباس شخصی که

زن دیگر که بیشترشان در محل  ۵2ماموران بدون آنکه از او بازجویی کنند، دو شب او را  به همراه ٬بر اساس این گزارش .شد

ای بود و از آن برای بازجویی متهمان استفاده  یک خانه مصادره ای باالتر از پل رومی تهران، که کاربازداشت شده بودند، در خانه

پس از دو روز، در همان مکان محاکمه و   او شب را در یک سالن بزرگ که کفش موکت شده بود سرکرد. داشتند نگه  ٬شد می

همان روز، زن  .شدند ضربه شالق محکوم 42تا  ۵2به گفته سارا زنانی که در مهمانی بازداشت شده بودند هر کدام به . شد

ای هم بین  ساله ۲۳ -۲4سارا می گوید دخترهای . "از روی لباس اما آرام": به گفته سارا. ضربه شالق را به سارا زد ۲۳جوانی 

 .کردند و خیلی ترسیده بودند میدخترانی که گریه . زنان منتظر شالق خوردن بودند

 

                                                           
۱۳

  ۲۵8۳اردیبهشت  4شد، خبرگزاری ایسنا،  دگرگون که ای چهره و پلیس ارشاد روز سومین 
۱۶

ساخته گراناز موسوی،  "تهران من حراج"فیلم  .ماه در زندان قرچک ورامین بازداشت بوددستگیر و به مدت چهار  ۲۵۳2مرضیه وفامهر تیر ماه  

فیلم داستان یک دختر بازیگر تئاتر است که در یک . نامه تحصیلی خود ساخته است فیلمساز ایرانی مقیم استرالیاست و او این فیلم را به عنوان پایان

 .این فیلم با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده است. گیرد همراه او از ایران برود یا آشنا می شود و تصمیم میمیهمانی با یک پسر جوان ایرانی ساکن استرال
۱۱

 ۲۵۳2آبان  ۱2وفامهر، دویچه ووله،  مرضیه شالق حکم به استرالیا دولت اعتراض 
۱8

 ۲۵۳۲تیر  ۱۲ ٬وبالگ  نوشیدنی و رویا 
۱۳

 ۲۵88فروردین  ۵2، ۲۳، صفحه ۵8۳۱روزنامه اعتماد ملی، شیوا زرآبادی، شماره  

http://www.dw.de/اعتراض-دولت-استرالیا-به-حکم-شلاق-مرضیه-وفامهر/a-15453486
http://drinkanddream.wordpress.com/2012/07/11/65th-night-shine-on-you-crazy-diamond/
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1839593
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82طاهره دانش
به خاطر بدحجابی بازداشت شد و شالق  ۲۵۶4هایش در سال  السینیز شهادت داده است که یکی از همک ٬

ها آثار  مورد ضرب و شتم شدید ماموران نیز واقع شده بود و تا مدت ٬ساله عالوه بر شالق ۲۶به گفته او این زن .خورد

 .های وارده بر روی بدنش مشخص بود جراحت

 

های ویژه حجاب در دستگاه قضایی  تشکیل شعبه ٬وشش زنانهایی همچون شالق به خاطر نوع پ با وجود کمتر شدن مجازات

از عزم جدی حاکمیت برای فراتر بردن برخورد با پوشش زنان از سطح ای  هنشان ٬اند که در چند سال اخیر شروع به کار کرده

  ٬شوند کمه میهای انقالب محا اغلب در دادگاه "بدحجابی"که متهمان به  در حالی .های کوتاه مدت است تذکر و دستگیری

بهمن . های  قضایی ویژه رسیدگی به بدحجابی تشکیل شده است کم در دو استان خراسان رضوی و بوشهر تا کنون شعبه دست

های  قام قضایی در کالنتریدو م از استقرار ۲۵۳2نیروی انتظامی استان خراسان رضوی، هشتم تیر ماه   ، فرماندهامیری مقدم

کل دادگستری استان  ، رییسحیدر بحرانیدر بوشهر نیز،  8۲.خبر داد "پاسخگویی به جرایم بدحجابی"احمدآباد و سجاد  برای 

به دالیل بدحجابی "اد و گفت کسانی که های ویژه حجاب در دادسراها  خبر د از تشکیل شعبه ۲۵۳2بوشهر در اردیبهشت ماه 

 ۲۳به گفته این مقام قضایی گفت که ".شان دچار مشکل خواهد شد بازداشت شده و برای آنان پرونده تشکیل شود آینده

8۱.پرونده برخورد با بدحجابی در دادسراهای استان در جریان هستند
 

 

 آزار و اذیت نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسالمی درباره منع شکنجه و

زنانی که به خاطر رعایت نکردن امیز با  نوع برخورد خشونتاما . براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی، شکنجه ممنوع است

است که   و سیاسی  مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق ۲2  مادهقانون اساسی ایران و نیز در تناقض با  حجاب بازداشت می شوند

رفتار   انسان  شخص  ذاتی  حیثیت  به  و احترام  اند باید با انسانیت شده  خود محروم  از آزادی  افراد که  هکلی  درباره": گوید می

  ای جداگانه  نظام  خواهند شد و تابع  جدا نگاهداری  از محکومین  جز در موارد استثنایی  متهمین": این ماده تاکید دارد ".کرد

در مورد   ممکن  اوقات  و باید در اسرع  جدا بوده  باید از بزرگساالن  صغار متهم. خواهند بود  غیرمحکوم  اشخاص  با وضع  متناسب

  حیثیت  و اعاده  اصالح  آن  اساسی  هدف  خواهد بود که  با محکومین  رفتاری  ها متضمن زندان  نظام. بشود  اتخاذ تصمیم  آنان

  ".باشند  شان قانونی  و وضع  با سن  متناسب  نظامی  و تابع  جدا بوده  بزرگساالنباشد و صغار بزهکار باید از   زندانیان  اجتماعی

 

های موقت  گاه دستگیر و در بازداشت رعایت نکردن حجاب کامل اسالمیدر رابطه با زنانی که به جرم این در حالی است که 

جمعی با افراد متهم به مواد  به صورت دستشود و آنها اغلب  موارد مندرج در این ماده رعایت نمی ٬شوند نگهداری می

در برخی از موارد نیز افرادی که در انتظار  . کنند آمیزی را تحمل می سرقت و دیگر جرایم نگهداری شده و رفتار توهین٬مخدر

شان هستند،  پروسه دادرسی و برگزاری دادگاه هستند، در زندانی که محکومان دیگر در حال طی کردن دوران محکومیت

 . شوند نگاهداری می

 

 ۳شوند که  بر اساس ماده  ایران به شالق محکوم می دردر حالی  ٬کنند که حجاب یا حجاب کامل اسالمی را رعایت نمی یزنان

رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که  بایست مورد شکنجه یا بی هیچ کس نمی"اعالمیه حقوق بشر

را   کس  هیچ": کند و سیاسی نیز تصریح می  مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق ۱  ماده ٬".دشومقام انسانی وی منجر به تنزل 

 ".قرار داد  انسانی  یا خالف  ظالمانه  های ها یا رفتار یا مجازات  مورد آزار و شکنجه  توان نمی

 

 و آشکار دادرسی به برابر و کامل دسترسی به محق و سزاوار انسانی هر": گوید اعالمیه حقوق بشر می ۲2که ماده  در حالی

 رسیدگی وی تکالیف و حقوق به وی، علیه جزایی اتهام گونه هر برابر در تا است مستقل و بیطرف دادگاهی توسط عادالنه

                                                           
82

 ۲۵۳۱شهادت طاهره دانش، عدالت برای ایران، دی  
8۲

  ۲۵۳2تیر  8اند، خبرگزاری ایسنا،  شده دستگیر زورگیر و سارق نوامیس، مزاحم ۱۳ و بدحجاب ۲۳2 
8۱

  ۲۵۳2اردیبهشت  ۱4شود، خبرگزاری ایسنا،  می تشکیل حجاب ویژه شعب 

http://isna.ir/fa/news/9004-05108/
http://isna.ir/fa/news/9004-05108/
http://isna.ir/fa/news/9004-05108/
http://isna.ir/fa/news/9004-05108/
http://isna.ir/fa/news/9002-14586
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ان و دهند که بازداشت، محاکمه و اجرای حکم در یک مک روند دادرسی به برخی پرونده های مربوط حجاب  نشان می ".کند

رسد که یک دادرسی منصفانه و مبتنی بر آیین  اند و چنین روندی به نظر نمی طی یک دوره زمانی کوتاه چند روزه برگزار شده

 .دادرسی عادالنه باشد
 

  امنیت روانی برخورداری ازنقض حق .۵
شود که زنان به آن  شده و گفته میرسد حجاب اجباری به بخشی از زندگی روزمره زنان ایرانی تبدیل  با وجود اینکه به نظر می

در اثر  زنان بسیاری از امنیت روانی دار شدن خدشهنشانگر از در این رابطه، های پراکنده زنان  اما نوشته ٬اند عادت کرده

 . است با پوشش زنان نبرخوردهای پلیسی و خش

 

توان در گزارشی که  در سایت میدان زنان در این  امنیت روانی زنان به خاطر نحوه برخورد گشت ارشاد را می از نقضای  نمونه

 چند بار از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت شدهکه  ،نگار روزنامهساله  ۵۵، زن  آذین .مشاهده  کرد ٬زمینه منتشر شده

که نیز  ساله  ۱۶فریبای  8۵.ترسد دوباره بازداشت شود کند و می احساس امنیت نمیاز زمان اجرای طرح دیگر در خیابان است، 

آور  رعب"نوع رفتار نیروهای گشت ارشاد را در این گزارش  ٬آمیز به خاطر کوتاه بودن مانتویش بازداشت شده به صورت خشونت

از پلیس و ماشین . ابان احساس امنیت نکردمبعد از این طرح دیگر هیچ وقت در خی": توصیف می کند و می گوید "آور و عذاب

 84.پلیس وحشت دارم

 

موجب  اختالل در  ٬حضور در فضای عمومی شهر را برای زنان همراه با ترس و ناامنی کرده ٬ای که در اغلب موارد خدشه

هما دارابی در  خودکشی .انجامیده است ، رخوردهادر معرض این ب گاه حتی به مرگ یا خودکشی زنانو  شدهزندگی روزمره 

هایی از  نمونه ٬پس از بازداشتش از سوی نیروهای گشت ارشاد ٬سارا زن جوانی به نام اعتراض به حجاب اجباری و ایست قلبی

 .ها منتشر شده است این فشار است که خبر آن در رسانه

 

های  شیک یکی از بیمارستانسارا پرستار ک": ه استمنتشر کرد ۲۵88اردیبهشت  ۲2بر اساس آنچه روزنامه سرمایه  در 

به پایان رسید در راه بازگشت به خانه دانشجویی خود،  ۲۵8۱اش صبح سوم اردیبهشت ماه  پس از آن که ساعت کاری ٬تهران

ماموران گشت به او تذکر داده و از او می خواهند تا روسری خود را . های گشت ارشاد در ده ونک برخورد کرد با یکی از ماشین

ساله  ۱2روسری من جلو است، من شب گذشته یک پسر ": در این لحظه سارا عصبانی شده و به مامور گشت گفت .جلو بکشد

سارا باصدای بلند و تند تند  ".اکدانی چرا؟ به خاطر مصرف زیاد کر یعنی چه؟ یعنی مرگ؟ می 8۳دانی کد ام، می را کد زده

اگر راست می گویید بروید و این جوانان معتاد را از خیابان ها ": شروع به صحبت با ماموران گشت کرده و روبه آن ها ادامه داد

به  مادر سارا مدعی شد که با باال گرفتن درگیری لفظی بین ماموران گشت و سارا، یکی از ماموران مرد او را  ".جمع کنید

شب سارا به خانه بازگشت و . داخل ون هدایت کرد، سارا را به منکرات برده و از چهره اش عکسی با پالکارد روی سینه گرفتند

او اسم ": به گفته مادرش سارا حالت روحی بدی داشته و به او اشاره کرده که قلبش درد گرفته است. به مادرش تلفن کرد

سارا  همان شب جان سپرد و پزشکی قانونی دلیل مرگ  ".در فقط این اسم به خاطرت باشدمامور گشت را به من داد و گفت ما

با وجود آنکه این مامور پس از شکایت مادر سارا تبرئه شد، اما دو روز پس از این شکایت به شهر . او را ایست قلبی اعالم کرد

".دیگری منتقل شد
8۶  

 

 

                                                           
8۵

  ۲۵8۶بهمن  ۲۱ ٬میدان زنان ٬سارا لقایی ٬اند تهگرف تبرج جرم به بار پنج مرا 
84

  ۲۵8۶دی  ۱۱ ٬میدان زنان ٬سارا لقایی ٬...دارم وحشت پلیس ماشین و پلیس از 
8۳

 شود اصطالحی است که در هنگام مرگ یک بیمار در بیمارستان به کار برده می "کد زدن"  
8۶

  .۲۵88اردیبهشت  ۲2روزنامه سرمایه، . «شکایت مادر سارا از مامور گشت ارشاد» 

http://www.meydaan.com/ShowArticle.aspx?arid=451
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 بطه با حفظ امنیت روانی افراد جامعهنقض تعهدات بین المللی جمهوری اسالمی در را

هر ": کند اعالمیه حقوق بشراست که اعالم می ۵شان در تناقض با ماده  سلب آزادی و امنیت زنان به دلیل انتخاب نوع پوشش

 بار برای تحمیل اجباری در بسیاری از موارد برخورد خشونت ".فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است

این برخوردها . یت روانی زنان را به خطر انداخته و حتی مواردی از مرگ و خودکشی در اثر این فشارها گزارش شده استامن

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی ": گوید اعالمیه حقوق بشر است که می ۱۱در تضاد با ماده 

 ".برخوردار است

 

 

پزشک و از اعضای  کودکان و روان هما دارابی، متخصص پزشکی

در میدان تجریش تهران اقدام  ۲۵۱۱اسفند دوم  حزب ملت ایران

اعتراض به حجاب اجباری یکی از دالیل این . به خودسوزی کرد

هما دارابی قبل از به آتش  شود که اعالم شد و گفته می خودسوزی

سر از که به اجبار بر او تحمیل شده بود را حجابی  ٬کشیدن خود

او  سعید بشیرتاشبر اساس گزارشی   8۱.به آتش کشید برداشت و

برای مردمی  ٬پیش از خودسوزی  در حالیکه روسری به سر نداشت

در مورد حجابی که به زنان ایرانی "که آنجا جمع شده بودند 

های نخست پس از  هما دارابی در سال ."تحمیل شده سخن گفت

وانپزشکی کودکان تدریس انقالب  در دانشگاه تهران در رشته ر

کردن به دلیل نداشتن حجاب اسالمی از دانشگاه اخراج شده و  می

 88.مطبش نیز  به دلیل خودداری از رعایت حجاب  تعطیل شده بود
 هما دارابی                 

 

  

 نقض حق اشتغال  .۴
طی سه دهه  .ان برای تحمیل حجاب اسالمی استاستراتژی فشار بر زن فضاهایمحل کار و به ویژه ادارات دولتی یکی دیگر از 

زنانی که حاضر به رعایت حجاب اسالمی  نبودند یا حتی حجاب آنها با مقررات تعیین شده از سوی حاکمیت همخوانی  ٬اخیر

 .اند پرداختهو یا ممانعت از ارتقای شغلی  بهای این تصمیم را با اخراج از محل کار  ٬نداشت 

 

، در پی سخنرانی آیت اهلل خمینی و تاکیدش بر لزوم ۲۵۳۳اب در ادارات دولتی از تیر ماه سال اجباری شدن رسمی حج 

، به ۲۵۳۳تیرماه  8اهلل خمینی در سخنرانی  آیت.آغاز شد "های شاهنشاهی از ادارات نشانه"اسالمی شدن ادارات و از بین بردن 

به  ۲۵۳۳تیرماه  ۲4حجاب از صبح شنبه  بود که ورود زنان بیپس از آن . روز فرصت داد تا ادارات را اسالمی کند ۲2دولت 

تمامی "به  ۲۵۳۳تیر ماه  ۲2شهری، رئیس دادگاه انقالب ارتش در  ری محمدبه عنوان نمونه  8۳.شد ممنوعادارات دولتی 

از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسالمی "ابالغ کرد که  "های نظامی و انتظامی نها و روسای سازما فرماندهان یگان

".های رفت و آمد جلوگیری به عمل آورند ندارند به اماکن نظامی و سرویس
تا کنون چندین بار توسط مسئولین "به گفته او  ۳2

                                                           
8۱

  گویا نیوز ٬دکتر پرویز داورپناه, خود سوزی هما دارابی در اعتراض به حجاب اجباری  
88

  ۲۵۳۲آذر  ۲8 ٬روز آنالین ٬نسرین ستوده، هما دارابى و حجاب اجبارى ٬سعید بشیرتاش   
8۳

 ۲۵8۱ فروردین  ۱۶ بدحجاب، نیما نامداری، بر مرگ آخر، گام: ایران در حجاب شدن اجباری داستان 
۳2

 ۱صفحه  ۲۲2۵۵شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲2: کیهان 
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تذکر داده شده ولی متاسفانه برخی از پرسنل زن های کارمند ارتش جمهوری اسالمی ایران  امر نسبت به پوشش اسالمی خانم

 ".اند اعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورزیده های مزیور بی نسبت به مفاد بخشنامه

 

کلیه ادارات دولتی و مناطق آموزشی  "ای به  طی بخشنامه ۲۵۳۳تیر ماه  ۲۲ نیز علی رجائی وزیر آموزش و پرورشمحمد 

باید از ظاهر زننده بپرهیزند و پوششی برگزینند که مناسب و در شان مقام زن در یک  " اعالم کرد که معلمان زن "کشور

".جامعه اسالمی و انسانی باشد
تیرماه  ۲4از روز شنبه "داد که  "اخطار"ای  مهدوی کنی، وزیر کشور در اطالعیههمچنین  ۳۲

اسب با شئون اسالمی محل کار است در محل های سنگین که من کلیه بانوان کارمند باید با پوشش اسالمی و لباس ۲۵۳۳

".خدمت حاضر شوند
اجرای مصالح انقالب "محمد توسلی شهردار تهران نیز از زنان شهرداری تهران خواست در راستای  ۳۱

   ۳۵.تیر با پوشش اسالمی در محل کار خود حاضر شوند ۲4از صبح روز شنبه  "اسالمی

 

 
 حجاب در ادارات تظاهرات زنان در اعتراض به اجباری شدن

 

عالوه بر  .ای اجباری شدن حجاب اسالمی را اعالم کردند های جداگانه ها طی اطالعیه بسیاری از ادارات و وزارت خانهزمان  هم

به ریاست مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت که پیش از تشکیل مجلس شورای اسالمی، در حکم نهاد  این، شورای انقالب،

را به ادارات دولتی،  "زنان بدون پوشش اسالمی"تصمیم گرفت ممنوعیت ورود  ۲۵۳۳تیر ماه  ۲د، قانونگذاری در کشور بو

 :طی اطالعیه ای اعالم کرد ۲۵۳۳تیر  ۲۶االسالم قدوسی دادستان کل انقالب در تاریخ  در پی این تصمیم حجت ۳4.اعالم کند

شود چنانچه اثری از انچه مورد تاکید حضرت  دا اخطار میبدین وسیله به تمام وزارتخانه ها و موسسات و ادارات تابعه شدی"

امام و خواست ملت ایران است دیده شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسالمی در محل کار حضور یابد بالدرنگ حقوق و 

".مزایای او قطع خواهد شد
۳۳ 

 

با تصمیم شورای انقالب فرهنگی، شماری از تیر ماه همزمان  ۲۶و  ۲۳روزهای . این تصمیم با مخالفت زنان معترض روبرو شد

تیر با حضور  ۲۳که تجمع روز  در حالی. زنان که لباس سیاه بر تن کرده بودند، در مقابل ساختمان نخست وزیری تجمع کردند

رماه تی ۲۶تجمع . لحسن بنی صدر، رئیس جمهور در جمع معترضان و وعده بررسی این مساله در شورای انقالب، پایان یافتاابو

                                                           
۳۲

 ۱صفحه  ۲۲2۵4شماره  ۲۵۳۳تیر   ۲۲کیهان  
۳۱

 ۲صفحه  ۲۲2۵۳شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲۱کیهان  
۳۵

 ۱صفحه  ۲۲2۵۳شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲۱کیهان  
۳4

 ۵صفحه  ۲۲2۵8شماره  ۲۵۳۳تیر   ۲۶کیهان  
 ۲۵صفحه ۲۲2۵8شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲۶کیهان ۳۳
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روبرو شد و زنان مخالف حجاب اجباری، پیش از آنکه موفق به بیان اعتراض  "هزاران نفر از مردم مسلمان تهران "با واکنش 

 ۳۶.شان شوند، پراکنده شدند

 

نیز با دخالت نیروهای دولتی متوقف شد و دست کم هشت نفر از کسانی که  ۲۵۳۳تیر ماه  ۲۱سومین روز تجمع در 

 ۳۱.جمع عنوان شدند، دستگیر شدندت "محرکین اصلی"

 

پی شکست اعتراضات خیابانی، زنان مخالف حجاب اجباری تصمیم گرفتند با پوشیدن لباس سیاه اعتراض خود را به این  در

از  ۲۵۳۳تیرماه  ۲8اما این شیوه نیز با برخورد حکومت مواجه شد، به گونه ای که روزنامه کیهان مورخ . اجبار اعالم کنند

 ۳8.های مختلف ارتش و شهربانی که با لباس سیاه در محل کار حاضر شده بودند خبر داد نفر از زنان کارمند یگان ۲۵۲اخراج 

 

با این حال، هنوز شماری از زنان  ۳۳.نیز حاکی از اخراج زنان سیاه پوش از بانک مرکزی دارد ۲۵۳۳تیرماه  ۱۱گزارشی دیگر در 

 ۱۱تا  ۲8 -فقط  طی پنج روز  .شد دند و خبر اخراج آنها در نشریات منتشر میش بدون حجاب اسالمی در محل کار حاضر می

به دلیل نداشتن حجاب  ۲2۱پرستار در مسجد سلیمان 4۵و  ۲2۲زن از ارتش ۲۵۳،  ۲22سه زن از بانک مرکزی -۲۵۳۳تیر ماه 

 .اسالمی از کار اخراج شدند

 

 
 ۲۵۳۱ ٬در فیلم چریکه تارا ٬بدون حجاب ٬سوسن تسلیمی

 

از صحنه  املک طوری شدن حجاب اسالمی همچنین شمار زیادی از زنان هنرمند را به حاشیه راند و در مواردی آنها را به اجبار

با پوشش دلخواه خود جلوی دوربین  ٬پذیرفتن حجاب اسالمی با این حال بودند زنانی که به جای ترک صحنه یا. حذف کرد

                                                           
۳۶

 ۲۵صفحه  ۲۲2۵۳شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲۱هانکی 
۳۱

 ۱صفحه  ۲۲242شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲8کیهان 
۳8

 ۵صفحه  ۲۲242شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲8کیهان 
۳۳

 ۲2صفحه  ۲۲24۵شماره  ۲۵۳۳تیر  ۱۱کیهان 
۲22

 ۲2صفحه  ۲۲24۵شماره  ۲۵۳۳تیر  ۱۱کیهان 
۲2۲

 ۵صفحه  ۲۲242شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲8کیهان  
۲2۱

 ۲۳صفحه  ۲۲24۲شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲۳کیهان 



 عدالت برای ایران

حقوق زنان در ایرانگسترده ؛ نقض در حجابسال  ۵۳  

40 

 

ن به این اجبار عالوه بر ممنوع الکار شدن و توقیف یکی از زنان هنرمندی است که به خاطر تن نداد سوسن تسلیمی. رفتند

های  تنها بازیگر زن سینمای پس از انقالب ایران بودکه بدون حجاب در فیلم او. فیلم هایش  در نهایت مجبور به ترک ایران شد

 ۲2۵. ها توقیف شدند این فیلم یدو هر. به کارگردانی بهرام بیضایی بازی کرد( ۲۵۳8)"مرگ یزدگرد"و ( ۲۵۳۱) "چریکه تارا"

 

ای که   به گونه. با همه این فشارها، شماری از زنان همچنان در اماکن عمومی از داشتن حجاب اسالمی سرباز می زدند

: حجاب، گفت با اخطار به زنان بی ۲۵۶2محمدتقی سجادی، نماینده دادستان کل انقالب در دادگاه مبارزه با منکرات در خرداد 

گذرد و در این شرایط جنگ تحمیلی که  ی که هنوز بعد از سه سال که از انقالب شکوهمند اسالمی ما میبه آن دسته از زنان"

ترین جوانان این مرز و بوم حتی از ایثار جان خود دریغ ندارند هنوز تحت تاثیر فرهنگ منحط شاهنشاهی  تعدادی از پاک

های تند و غلیظ  های جلف و آرایش ند و از پوشیدن لباسنمایکه رعایت پوشش و حجاب مناسب را  باشند اخطار می شود می

".خودداری کنند
۲24  

 

با زنانی که بدون حجاب در ادارات حاضر اما  در آن زمان هنوز حجاب اسالمی در معابر و اماکن عمومی اجباری نشده بود، 

ها  سر کار حاضر شده بودند در روزنامه حجاب بر های انقالب با زنانی که بی شد و گزارش برخورد دادگاه شدند، برخورد می می

قانون بازسازی نیروی انسانی ". ساز و کار سیستماتیک تری پیدا کرد ۲۵۶2فشار بر زنان کارمند، از سال . شد منتشر می

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، اخراج زنان  ۲۵۶2که در مهر ماه  "وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت

این قانون، عدم رعایت حجاب اسالمی به عنوان یکی از  ۱2تا  ۲8بر اساس مواد . را قانونمند کرد "عدم رعایت حجاب"دلیل  به

هایی از توبیخ  شد و مجازات  قانون بازسازی نیروهای انسانی میل عمومی شناخته شده و مرتکب آن مشمو قاخالموارد خالف 

 .اخراج و انفصال از خدمت در انتظار او بودکتبی با درج در پرونده، تا بازخرید، 

 

 

 
 از آموزش و پرورش به دلیل رعایت نکردن حجاب ٬زاده حکم اخراج نسترن حسنی

 

 .شدند یماما زنان متخلف از قوانین حجاب همچنان اخراج   ٬ها کاهش پیدا کرده بود ها در رسانه ا اینکه انتشار اخبار اخراجب

کمیسیون "این معلم اهوازی بر اساس حکم . ها است لم ناحیه دو اهواز یکی از این نمونهنسترن حسنی زاده، معاخراج 

                                                           
۲2۵

   ۲2/8/۱2۲2 ٬صدای آلمان ٬وگو با سوسن تسلیمی در گفت "موی زن ایرانی  
۲24

 ۲2صفحه  ۲۲۱۳۳شماره  ۲۵۶2خرداد  ۲۵کیهان روزنامه  

http://www.dw.de/%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C/a-5862737-1
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ترویج بی بند و باری و فساد "بر اساس این حکم او به . اخراج شد  ۲۵۶2آبان  ۲۲در  "سازی آموزش و پرورش خوزستان سالم

و ادامه بی بند و  -به عنوان نمونه قهرمان شنا_ اخالفی که نمونه بارز آن عریان شدن در مجامع عمومی و رسانه های گروهی

 .متهم شد "باری پس از پیروزی انقالب

 

شان و اخراج نشدن آنها از کار مجبور به رعایت حجاب  عالوه بر این شماری از زنان نیز به خاطر حفظ موقعیت شغلی همسران

بدون رعایت حجاب و سر کردن روسری به  ۲۵۶2سال تا  او  گوید که می ۲2۳میدیهجت حبه عنوان مثال ب. اجباری شدند

اما با زیاد شدن فشارها در محل کار همسرش و تهدید همسرش به . کرد رفت  و رانندگی می خیابان و اماکن عمومی می

 .مجبور شد به سر کردن روسری تن دهد ٬بازخرید شدن

 

سئوالن در ادارات، سازمانهای دولتی، شرکت ها و ، دادستانی عمومی تهران بار دیگر طی اطالعیه ای به کلیه م۲۵۶۵سال در 

های برگزار کننده  ها، مسافرخانه ها، تاالرها و باشگاه سایر واحدهای اداری خصوصی و دولتی، اماکن عمومی از قبیل هتل

حیح موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش ص": ها و سایر اماکن عمومی اعالم کرد  مجالس عروسی، غذاخوری

ای رها و اماکن عمومی که در اج ها، شرکت در غیر این صورت این قبیل سازمان. اسالمی را نمی کنند جلوگیری به عمل آورند

این اطالعیه  ". تفاوت باشند خود تحت تعقیب قرار گرفته و با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد این امر شرعی بی

طبق مقررات شرعی و قانونی با آنها برخورد "د که  در صورت رعایت نکردن این تذکرات وبهمچنان به زنان نیز هشدار داده 

".خواهد شد
۲2۶ 

 

پس از  . مقاومت زنان شاغل دربرابر اجبار حکومت به حجاب اسالمی  همچنان ادامه داشت ٬ها گیری وجود همه این سخت با

پوشش  ٬کار آمدن جمهوری اسالمی و اجباری شدن حجابهای ابتدایی روی  مقاومت شدید و نافرجام زنان کارمند در سال

مانتوهای بلند و تیره و گاه چادربه عنوان یونیفرم رسمی ادارات دولتی اعالم شده و زنان  کارمند فارغ از هر مذهب و  ٬مقنعه

ایش یا بیرون بودن تواند شامل آر با این حال تخلفاتی که می. ای مجبور به تبعیت از این نوع پوشش هستند عقیده و سلیقه

به . شود همچنان به طور منظم از سوی حراست ادارات دولتی رصد شده و با آن برخورد می ٬قسمت کمی از مو از مقنعه باشد

تن از پرستاران زن  ۵۳ن با احضار منتشر شد،  هسته گزینش دانشگاه تهرا ۲۵8۱که اسفند ماه  گزارشیعنوا مثال بر اساس 

پیش .اخراج هستند "عدم رعایت حجاب"تهران به آنها اعالم کرد که به دلیل (بیمارستان خمینی)تختخوابی  ۲222بیمارستان 

ل امیراعلم، بهارلو، روزبه، فارابی، ضیائیان و ولیعصر تهدید شده بودند که به دلی های آرش، از آن پرستاران زن در بیمارستان

مقام وزیر کشور ایران در امور اجتماعی و فرهنگی در  ، قائمرضا افشار علیدر عین حال چنانکه  ۲2۱.بدحجابی اخراج خواهند شد

زنان بدحجاب در صورت مشاهده ابتدا با "نی شده و بی پیش "نامه انضباطی برای افراد متخلف آیین" ٬اعالم کرده ۲۵۳۲تیر ماه 

 ۲28 ".شوند رو می تذکر سپس با مشاوره و سرانجام با برخورد روبه

 

از  ۲۵8۱ فروردین ۵2، فرمانده انتظامی تهران بزرگ احمدرضا رادان. برخورد با پوشش زنان محدود به مراکز دولتی نیست

در راستای ارتقا طرح امنیت اجتماعی در سال جدید ": خبر داد و گفت "برخورد با بدحجابی در شرکتهای خصوصی "اجرای 

پلیس پایتخت برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت های خصوصی را در دستور کار خود قرار داده و با این موضوع به شدت 

".برخورد خواهد کرد
۲2۳

 

  

                                                           
۲2۳

 ۲۵۳۱بهمن  ٬عدالت برای ایران ٬حسین حاجی شهادت بهجت 
۲2۶

 ۲۵۶۵مرداد 4، 4۲4۳۱روزنامه جمهوری اسالمی، شماره  
۲2۱

  ۲۵8۱اسفند  ۲ هستند، میدان زنان، اخراج آستانه در حجاب رعایت عدم دلیل به تهران ارستانهایبیم پرستاران از تعدادی 
۲28

  ۲۵۳۲تیر  ۱۱ رسید، رادیو زمانه، هم ایران دولتی ادارات به حجاب وضعیت بازرسی 
۲2۳

  ۲۵8۱فروردین  ۵2ایسنا، شود، کمیته گزارشگران حقوق بشر به نقل از  می اجرا خصوصی شرکتهای در بدحجابی با برخورد: ناجا 

http://meydaan.com/news.aspx?nid=2858
http://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/07/12/16935
http://chrr.biz/spip.php?article1393
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 ی، امتیازی برای ارتقای شغلی و استخدامحجاب اسالم 

حجاب اجباری فقط از طریق تهدید به بازداشت و محرومیت از تحصیل و از دست دادن شغل و پرونده سازی قضایی و روشهای 

از کنند،  ویژه زنانی که از پوشش چادر استفاده میه تخصیص امتیازهای مثبت برای باحجابان و ب. تنبیهی دیگر اعمال نمی شود

 .هایی است که زنان را وادار به استفاده از پوشش مدنظر حکومت می کند دیگر روش

 

ها یا انتصاب به  اجباری بودن چادر در برخی مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی و تعیین چادر برای استخدام در برخی شغل

، معاون پرورشی وزارت آموزش حسین هژبری،  ۲۵۳۲به عنوان مثال در تیر ماه . ها است های مدیریتی یکی از این شیوه سمت

های گزینش برای مدیریت مدارس دخترانه سراسر ایران خواهد  و پرورش اعالم کرد که از این پس چادری بودن، یکی از مالک

کردند،  ین هم در بسیاری از شهرها، مدیران مدارس را از میان زنانی که چادر سر میاین در حالی است که پیش از ا. بود

 .کردند انتخاب می

 

وشش چادر در بسیاری از مواقع به عنوان امتیازی برای استخدام در مراکز دولتی و حتی رد شدن از سد گزینش پعالوه بر این 

 .اند پوشند به همین بهانه موفق به عبور از سد گزینش نشده مانتو میدانشگاه ها به کار می رود و زنانی که به جای چادر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کنند نوع پوشش زنان کارمندی که چادر به سر می

 

به دلیل مانتویی بودن او را از گزینش استخدام در آموزش و پرورش   ۲۵82که در سال  شهادت می دهدساله  4۳ .ر مژگان

د که بار دومی که برای استخدام در آموزش و پرورش اقدام کرد، هنگام شرکت در جلسه او می گوی ۲۲2.مشهد رد کرده اند

. گزینش چادر پوشید و به همه فامیل و اهالی محل هم گفت که در صورت مراجعه ماموران گزینش بگویند که او چادری است

همه مدارس اما به سهل گیری محل کار او . هر چند پس از استخدام با همان مانتو و شلوار و بدون چادر به مدرسه می رفت

  .نبود ودر بسیاری از مدارس و ادارات دولتی، همچنان پوشش چادر، اجباری است

 

با  ۲۵8۳او به عدالت برای ایران گفت که در سال . سیما غیاثی نیز شبیه همین تجربه را با صدا و سیمای استان قزوین دارد

ستخدام رسمی از صدا و سیما، به دلیل اینکه چادری نبود و حاضر نشد چادر سر کند او وجود داشتن تمامی شرایط الزم برای ا

به صورت حق التحریری برای صدا و سیمای  ۲۵۱۶او که از سال . را استخدام نکرده و در نهایت حکم اخراجش را صادر کردند

 .ام رسمی صدا و سیمای این استان درنیامداستان قزوین کار می کرد، می گوید که طی این مدت هیچ زن مانتویی به استخد

  ۲۲۲.دربرخی موارد حتی رنگ مانتو نیز بهانه ممانعت از استخدام یا ارتقای شغلی زنان شده است

                                                           
۲۲2

 ۲۵۳۱ر ، عدالت برای ایران، آذر .شهادت مژگان 
۲۲۲

  ۲۵۳۱آذر  ٬شهادت سیما غیاثوند، عدالت برای ایران  

http://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/07/18/17145
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نوشته است که به دلیل رنگ مانتویش از استخدام  بوکی صفحه فیسچنانکه مریم جبینی، فیلمساز ساکن پاریس در یک 

 با سیما و صدا دانشکده تولید رشته دانشجوی من ": گوید او می. رسمی در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران محروم شد

 بسیار حجاب و بود تر سخت دیگر شگاه هایدان به نسبت همیشه تلویزیون دانشجویی محیط. بودم انیمیشن کارگردانی گرایش

 بر پا قوزک روی تا گشاد و بلند بسیار مانتوهای ما و بود برخوردار بیشتری خفقان از محیط جنگ از بعد های سال در. تر مشکل

 من برای گرن این که کردم می تن به تیره بسیاربسیار سبز رنگ به مانتویی مدتی ها سال این طی در دارم بیاد. کردیم می تن

 من به شدم جویا را علت اعتراض در وقتی. کردند صالحیت رد گزینش از مرا و شد دردسر موجب استخدامیم گزینش در

 رد گزینش از مکرر بار 4 و کردم کار استخدام بدون تلویزیون در سال ۲۳ مدت.پوشیدی می زننده و جلف رنگ گفتند

".شدم صالحیت
۲۲۱ 

 
 حق اشتغال درباره اسالمی یجمهور المللی بین تعهدات نقص

  را که  کارکردن  حق  میثاق  این  طرف  کشورهای" و فرهنگی  ـ اجتماعی  اقتصادی  حقوق  المللی بین  میثاق ۶  بر اساس  ماده

  کند ـ به  تأمینخود را   نماید معاش می  یا قبول  انتخاب  آزادانه  که  و کاری  یابد بوسیله  فرصت  اینکه  به  است  هر کس  حق  شامل

مشروط کردن این حق به رعایت پوشش  ". خواهند داشت  معمول  حق  این  حفظ  برای  مقتضی  شناسند و اقدامات می  رسمیت

 .مدنظر حکومت اسالمی نقض کننده تعهدی است که جمهوری اسالمی ایران برای اجرای این سند حقوق بشری دارد

 

  حق  میثاق  این  طرف  کشورهای": کند که اعالم می ٬ و فرهنگی  ـ اجتماعی  اقتصادی  حقوق  یالملل بین  میثاق ۱  همچنین  ماده

  تساوی"و بند ج آن بر  "شناسند می  رسمیت  زیر باشد به  مراتب  متضمن  بویژه  و مساعد کار که  عادالنه  تمتع  را به  هر کس

  مالحظات  گونه هیچ  در نظر گرفتن  ارتقاء یابد بدون  عالیتری  مناسب  ارجمد  خود به  بتواند در خدمت  که  هر کس  برای  فرصت

هر  ": تاکید دارد نیز  و سیاسی  مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق۱۳  ماده  .تاکید دارد " و لیاقت  خدمت  مدت  جز طول  دیگری

 ".شود  کشور خود نائل  عمومی  مشاغل  بتواند به  کلی  ایطشر  طبق  تساوی  با حق  خواهد داشت  و امکان  حق   عضو اجتماع  انسان

 

 نقض حق تحصیل.۳
های  احضار به کمیته انضباطی و تماس با خانواده ٬محرومیت از استفاده از خوابگاه ٬اخراج از دانشگاه ٬محرومیت از تحصیل

 . گیرد می صورت میهایی است که برای اجبار زنان به رعایت پوشش اسال روشدیگر دانشجویان از جمله 

 

 
 کند تابلویی که در دانشگاه آزاد کرمانشاه نصب شده، این سه پوشش را به عنوان الگوی پوشش دختران دانشجو معرفی می

                                                           
۲۲۱

  مرد=برابری زن فیس بوک صفحه 

http://darkroompo.blogspot.co.uk/search?updated-max=2012-07-27T10:09:00-07:00&max-results=7
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استفاده از  چنین  ٬های ورود زنان به بازار کار و عرصه اجتماع است همچنان یکی از مهمترین دروازه  در شرایطی که دانشگاه

این مساله در رابطه با . تواند شرایط زندگی آنها را به شکل قابل توجهی تغییر دهد یهی برای دختران دانشجو میابزارهای تنب

ای که محرومیت از  ، به گونهکند تری پیدا می شکل پیچیده ٬کنند دخترانی که در شهری دیگر و به دور از خانواده زندگی می

تواند مخالفت خانواده با تحصیل آنها در شهری دیگر را به دنبال داشته و  مییا محرومیت از خوابگاه  تحصیل برای چند ترم

 .برای همیشه آنها را از تحصیل در دانشگاه محروم کند

 

اما وجود  ٬دهد ها ارایه نمی اگرچه تصویر کاملی از شیوه برخورد با پوشش زنان در دانشگاه٬ماری که در این زمینه منتشر شدهآ

 .دهد شوند را نشان می ای که دختران دانشجو برای رعایت نکردن حجاب اسالمی متحمل می هزینه فشار در این حوزه و

 ٬منتشر کرد "خشونت علیه دختران دانشجو"درباره ۲۵۳۲در گزارشی که آذر ماه  ۲۲۵کمیسیون زنان تحکیم وحدت

های گشاد، محدود کردن آرایش و پیرایش  لباس ٬های تیره ر خصوص پوشش دختران وتالش برای تحمیل رنگگیری د سخت 

به شدت افزایش "های اخیر  گیری در سال ها برشمرد و اعالم کرد که این سخت عمال خشونت در دانشگاهارا از جمله موارد 

از موارد برخورد با دختران دانشجو به رسانه ها راه پیدا   میسیون زنان تحکیم وحدت با بیان اینکه بسیاریک ".یافته است

ای شدن فشارهای حراست و  دختران دانشجو به دلیل فشارهای خانوادگی بیش از پسران دانشجو از رسانه"که  نوشت ،نکرده

 ".کنند نهادهای امنیتی و قضایی پرهیز می

 

 محرومیت از تحصیل
را  "بدحجابی"خبر اخراج چند دختر دانشجو به خاطر  ۲۵۳۲هران هجدهم تیرماه معاون فرهنگی دانشگاه ت ٬عبدالرضا سیف

ویی گفت که این افراد پس از پنج بار تذکر گرفتن و صحبت با وابسته به بسیج دانشج خبرگزاری دانشجواعالم کرد و به 

به شکل "دانشجویی هستند که  ۵۳2اکنون نیز مسئوالن دانشگاه تهران مشغول برخورد با  اند و هم هایشان اخراج شده خانواده

 ۲۲4.کنند در سطح این دانشگاه رفت و آمد می "مانکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 اند دانشگاه نصب شده، دو دختر دانشجو به دلیل رعایت نکردن حجاب اسالمی به مدت یک ترم از تحصیل محروم شده ای که بر دیوار بر اساس اطالعیه

 

جلسه اجباری حجاب و "دانشجوی دختر را به دلیل شرکت نکردن در  ۲۳ دانشگاه علم و صنعت تهران  ۲۵۳2در مهر ماه

، مسئول بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت و رییس دانشکده عمران زاده صالح.از ثبت نام در ترم پاییزی، محروم کرد "عفاف

در اسفند همان سال  ".از ثبت نام این دانشجویان در ترم آینده نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد"این دانشگاه، اعالم کرد که 

                                                           
۲۲۵

  ٬۲۵۳۲آذر  ۳ ٬گزارش کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت از خشونت علیه دختران دانشجو 
۲۲4

    ۲۵۳۲ تیر ۲8تهران، دیگربان، دانشگاه از «بدحجابی» خاطر به دانشجو چند اخراج 

http://www.fairfamilylaw.org/spip.php?article8732
http://www.fairfamilylaw.org/spip.php?article8732
http://www.digarban.com/node/7674?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Digarban+%28digarban+rss%29
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میت از تحصیل محکوم تن از دانشجویان این دانشگاه به دلیل عدم رعایت پوشش اسالمی به یک ترم محرو ۲2بیش از 

 ۲۲۳.شدند
 

از صدور یک تا دو ترم تعلیق از تحصیل  ۲۵8۳، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی در خرداد ماه قادر پریز

تعداد بسیاری از دانشجویان به دلیل بدحجابی ": گفت خبر داد و "برخی بدحجابان که به این نوع پوشش مصر بوده اند"برای 

او  . تذکر دریافت کرده اند اما به دلیل محرمانه بودن آمار و ارقام در کمیته انضباطی امکان اعالم تعداد دقیق آنها وجود ندارد

ه کمیته انضباطی احضار هر هفته افرادی ب وسال گذشته تعداد این دانشجویان بسیار زیاد بوده  در طول یکادامه داد که 

".شوند می
در . دو دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی شریف به مدت یک سال و نیم از تحصیل محروم شدند ۲۵88آبان ماه ۲۲۶

۲۲۱.عنوان شده بود "ت پوشش اسالمیعدم رعای "که این حکم را اعالم کرده، دلیل این تصمیم  ای اطالعیه
 

 

گزارش داد که سه دانشجوی دختر دانشگاه سیستان و بلوچستان  در کمیته انضباطی  ۲۵8۱فند نیز در اس  ادوارنیوزتارنمای 

ج در پرونده و حذف یک نیم سال تحصیلی بدون احتساب توبیخ کتبی و در"به   "عدم رعایت موازین اسالمی"به  اتهام 

هشت دانشجوی دختر "خبر داد که  ۲۵8۱خرداد  ۲۱روز  اعتماد ملیروزنامه ۲۲8.شدند محکوم "سنوات که به صورت تعلیقی

از از سوی کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شیراز، به اتهام بدحجابی در محیط دانشگاه، به یک ترم دانشگاه صنعتی شیر

".محرومیت از تحصیل محکوم شدند
۲۲۳ 

  

نشجویان دانشگاه حسینی از دا تینانیز  آمده۲۵8۶ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه سال  گزارش چنانکه در

با تصمیم کمیته  "عدم رعایت کامل حجاب اسالمی، استفاده از لوازم آرایشی و فعالیت سیاسی"فردوسی مشهد به اتهام 

  ۲۱2.انضباطی به یک ترم محرومیت معلق از تحصیل محکوم شد

 

ر مواردی که دانشگاه چادر را در دانشگاه ها محدود به کسانی که متهم به بدحجابی می شوند، نیست و د محرومیت از تحصیل

. هالش .اجباری اعالم کرده، از ثبت نام دانشجویان غیرچادری ممانعت کرده و پوشش چادر را شرط ثبت نام آنها قرار می دهند

که در موقع ثبت نام به من گفتند که باید چادر سر  شهادت می دهددر دانشگاه آزاد جهرم قبول شد،  ۲۵8۳دختری که سال 

اما . اما من گفتم که در دفترچه کنکور چنین شرطی ذکر نشده بود. ین مساله اجباری و جزو مقررات دانشگاه استکنم و ا

به گفته او پس از آنکه با تهران نامه نگاری کرد . دانشگاه از او می خواهد که در صورت سرنکردن چادر، از تحصیل انصراف دهد

دانشگاه آزاد جهرم همچنان از پذیرش او بدون . ردند که چنین اجباری نیستو مسئوالن دانشگاه آزاد در تهران، اعالم ک

 ۲۱۲.پوشیدن چادر خودداری کرد

 

می گوید که برای مدتی چادر را بدون آنکه سر کند فقط دورش می انداخته، اما حراست دانشگاه او را احضار می کند و  هالش

نیز در کنکور شرکت کرد، اما  ۲۵۳2سال  هالش. ور به انصراف می کندبدون آنکه پول شهریه آن ترم را بازگرداند، او را مجب

  .نتایج این آزمون به او اعالم نشد و گفتند که در جلسه امتحان غایب بوده است
 

                                                           
۲۲۳

  ۲۵۳۲ آذر  ۳ ٬گزارش کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت از خشونت علیه دختران دانشجو 
۲۲۶

  ۲۵8۳خرداد ۳ ٬خبرگزاری مهر 
۲۲۱

  ۲۵88آبان  4 ٬وبالگ جایی برای ننوشتن 
۲۲8

  ۲۵88داد خر تا ۲۵8۱ تیر ایران، از در دانشجویان وضعیت ساالنه گزارش 
۲۲۳

  ۲۵8۱خرداد  ۲۳، رادیو فردا به نقل از روزنامه اعتماد ملی، «مردان و زنان بدحجابی» با برخورد گسترش از تازه آمارهای 

۲۵۳۱آبان  ۲۲ ٬وصال اهر٬است تابلو یک فقط این/ نیست «ممنوع حجاب بد افراد ورود»     
۲۱2

  
۲۱۲

 ۲۵۳۱آذر  ٬عدالت برای ایران ٬(نام مستعار)شهادت شهال  

http://hamshahrionline.ir/details/108596
http://hamshahrionline.ir/details/108596
http://milezok.wordpress.com/2009/10/26/sharif-taligh/
http://www.komitedefa.org/sidor/18tir09.htm
http://www.radiofarda.com/content/F4_veil_strike_police_moral/450560.html
http://aharvesal.ir/news/10209
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 احضار به کمیته انضباطی 

انضباطی دانشگاه  های کنند احضار به کمیته و اذیت دختران دانشجویی که حجاب اسالمی را رعایت نمی آزارترین شیوه  معمول

تواند هشداری برای  گیرد، می آمیزی که طی آن با دانشجویان صورت می احضارهایی که عالوه بر برخورد تند و توهین. است

  .برخوردهای شدیدتر در آینده باشد

 

 :احضار دختران دانشجو به خاطر حجاب است هایی از  موارد زیرنمونه

 

 آرایش" خاطر به بودند، دختر آنها بیشتر که بهشتی شهید دانشگاه انشجویاند از تن   42از بیش ۲۵۳۲ خرداد در  -

 با انضباطی کمیته سوی از موارد ای پاره در و شدند احضار انضباطی کمیته به "اسالمی غیر پوشش یا و مبتذل

 . شد گرفته تماس دانشجویان خانواده

 احضار انضباطی کمیته به حجاب مساله با ارتباط در دانشجو دختر ۱2 طباطبایی عالمه دانشگاه ۲۵8۳ اردیبهشتدر -

 این در میانگین طور به که گفت سال همین در نیز   ۲۱۱دانشگاه صنعتی شریف دانشجویی معاون وثوقی، بیژن .شدند

 .شوند می احضار انضباطی کمیته به  بدحجابی دلیل به زن یک روز ۲۳ هر در دانشگاه

 خرداد در اسالمی شئونات رعایت عنوان تحت ٬انضباطی کمیته به شهرری آزاد دانشگاه شجویاندان از تن ۱۲ احضار -

 نمره دادن از تهران نصیر خواجه دانشگاه مکانیک و برق های دانشکده اساتید از شماری  خودداری و ۲۵8۳ ماه

 نوع این  ۲۱۵.است زنان حجاب با برخوردها دیگر از سال همان ماه تیر در "بدپوشش و بدحجاب" دانشجویان نهایی

 آنچه لیدل به مختلف یها دانشگاه در که بودند یادیز انیدانشجو ونبود نصیر خواجه دانشگاه به محدود البته برخورد

 در اند نکرده دایپ اجازه نکهیا ای شد منظور صفر شانیامتحان یها نمره یحت شده، خوانده یبدپوشش و یبدحجاب

 نظر در دانشگاه که ییها اریمع به شوند وادار دانشجو دختران تا است شده تالش درواقع .کنند دایپ شرکت امتحانات

". بدهند تن است گرفته
۲۱4   

 

 اخراج از خوابگاه
های  تنبیهی به کار برده شده در رابطه با دختران دانشجویی است که حجاب اسالمی را به  اخراج از خوابگاه از دیگر شیوه

انضباطی و بدون اشاره مستقیم به حجاب انجام  با اینکه اخراج از دانشگاه اغلب به بهانه بی. نندک صورت کامل رعایت نمی

 .شود که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجازه استفاده از خوابگاه را ندارند شود در مواردی نیز صریحا به دانشجویان اعالم می می

جویان دانشگاه شهرکرد از خوابگاه اخراج شدند و به طور شفاهی به تن از دانش ۲۳کم  دست۲۵۳۲در فروردین به عنوان مثال 

در اسفند .حق استفاده از خوابگاه های دانشگاه را نخواهند داشت رعایت نکردن حجاب کامل اسالمی آنها ابالغ شد که بد لیل 

۲۱۳.وابگاه محروم شدیک دختر دانشجو به دلیل استفاده از روسری به جای مقنعه از امکان سکونت در خنیز   ۲۵۳2
 

 
 

 

 

 

                                                           
۲۱۱

 ۲۵8۳خرداد  ۱۶بزرگ، خبرگزاری مهر،  دانشگاههای در بدحجابی با برخورد نحوه 
۲۱۵

  ٬۲۵۳۲آذر  ۳ ٬گزارش کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت از خشونت علیه دختران دانشجو 
۲۱4

  ۲۵۳۲ آذر 2۳دانشجو،فرشاد محمدی، رادیو زمانه،  دختران علیه خشونت 
۲۱۳

  ٬۲۵۳۲آذر  ۳ ٬گزارش کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت از خشونت علیه دختران دانشجو 

http://www.ghatreh.com/news/nn5366415/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8
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 ضرب و شتم و آزار دختران دانشجو 
هایی که به طور رسمی و از سوی مقامات دانشگاه به دختران دانشجویی که حجاب  ها و آزار و اذیت با وجود همه محدودیت

اند نیز برای  شود، گاه نیروهای غیررسمی که اغلب تحت عنوان بسیج دانشجویی سازمان دهی شده کامل ندارند تحمیل می

به  "برخورد با بدحجابی"زمان با ابالغ  ، هم۲۵8۳دراردیبهشت جو مزاحمت ایجاد می کنند، به عنوان مثال دختران دانش

تعدادی از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران به بهانه بدحجابی   ٬ها از سوی حراست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دانشگاه

ضرب و تحکیم وحدت نیز به ی ازدفتر در گزارشی دیگر. تهران مزاحمت ایجاد کردنداه گدانشان دختر برای چند تن از دانشجوی

اشاره  ۲۵8۳ ٬شتم شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد رشت به دلیل بدحجابی از سوی انتظامات و حراست دانشگاه در مهر ماه

 ۲۱۶.شده است

  

                                                           
۲۱۶

 ۲۵۳۲ آذر  ۳ ٬گزارش کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت از خشونت علیه دختران دانشجو 

به دو ترم محرومیت از  ۲۵8۳دانشجوی  رشته پژوهشگری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال  ٬زینب پیغمبرزاده

زینب پیغمبرزاده چنین شهادت می . د اتهامی این دانشجو بودیکی از موار« عدم رعایت پوشش اسالمی». تحصیل محکوم شد

 دختران حجاب کنترل در سعی گذشته از بیشتر انقالب میدان در تهران دانشگاه مرکزی پردیس ۲۵84سال   پاییز»: دهد

شگاه مستقر از سوی ماموران حراستی که جلوی در دان ٬کردند می سر روسری مقنعه جای به که دخترانی داشت و اسم دانشجو

های حراست نوشته شده بود و البته همچنان به جای مقنعه روسری سر  اسم من هم بارها در این فرم. شد بودند نوشته می

 مدتی از بعد .کردند شدند اما در دستشویی روسری سر می بیشتر دخترهای دانشجو هم با مقتعه وارد دانشگاه می. کردم می

هنر اجازه  دانشجوهای که فقط کرد قبول حراست و کردند صحبت حراست مسئولین با رهن دانشکده دانشجویی های انجمن

 و دانشجوها اخراج به اعتراض در دانشگاه تهران در تجمع چند ۲۵8۳ بهار در  .به دانشگاه بیایند روسری داشته باشند که با

شدند که  احضار حراست به تهران دانشگاه شجوییدان فعاالن از بسیاری و شد برگزار دانشجویی های انجمن شدن بسته و اساتید

 های عدم رعایت حجاب فرم این در اسمم که بود همین من اتهامی موارد در آن زمان یکی از. من هم یکی از احضار شدگان بودم

این حکم یکی از دالیل صدور  ٬پس از آن هم در حکمی که به موجب آن به مدت دو ترم از تحصیل محروم شدم. بود شده نوشته

 .عنوان شده بود« عدم رعایت پوشش اسالمی»
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ای  گونه به. ر و اذیت دختران دانشجو برای رعایت نکردن حجاب اسالمی استهای آزا نوعیت ورود به دانشگاه از دیگر شیوهمم

بدحجاب به دانشگاه تهران و اجبار مقنعه   حراست دانشگاه تهران از منع ورود افراد مدیرکل مصطفی خسروی۲۵8۳خرداد که 

نشجویانی که پوشش نامناسب دارند در مبادی ورودی تا سه بار به دا گفتدر برخی دانشکده های دانشگاه تهران  خبر داد و 

.آید می شود و در صورتی که رعایت نکنند از ورودشان به دانشگاه جلوگیری به عمل دانشگاه تذکر داده می
 ۲۱۱  

 

 حق تحصیل درباره اسالمی جمهوری المللی بین تعهدات نقض 

شان و محرومیت  با دختران دانشجو به خاطر پوشش رفتههای صورت گبرخورد اعالمیه حقوق بشر   ۱۶و  ۱۲بر اساس  مواد 

دستیابی به آموزش عالی باید به "اعالمیه حقوق بشر ۱۶بر اساس ماده . مواد نقض حقوق بشر است در زمره آنها از تحصیل 

و به خاطر همچنین محروم کردن دختران دانشج ".های فردی صورت پذیرد شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی

اعالمیه حقوق بشر  ۱۲ماده  ۱بند . نوع پوشش شان با حق همه شهروندان برای استفاده از خدمات عمومی در تضاد قرار دارد

 ".هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد": می گوید

 

 فرهنگی زندگی در شرکت حقنقض .۶
برای  نقض حقوق شهروندی آنها در راستای اعمال فشار  موارد شهر یکی دیگر از محرومیت از استفاده از خدمات عمومی

مراکز تفریحی همچون  ٬ی هنریها و جشنواره ی موسیقیها اماکن فرهنگی همچون کنسرت. رعایت حجاب اسالمی است

نیروهای گشت ارشاد قرار  هایی هستند که در معرض دیدبانی ها و اماکن گردشگری حومه شهر از جمله محل کافه ٬ها رستوران

 . دارند

 

 برخورد با زنان در اماکن فرهنگی و تفریحی 
در ادامه همان  یبرخورد با زنانی که پوشش آنها بدحجابی تلقی می شود، در اماکن فرهنگی و کنسرت های موسیقی از سوی

هنری را  -که بلیط یک برنامه فرهنگی های شهر اجرا می شود، اما از سوی دیگر برای زنانی طرح همیشگی است که در خیابان

های خرید  هایی همچون بازار و پاساژ محل. یک رفتار تحقیرآمیز مضاعف است ،اند ریزی کرده خریده و برای شرکت در آن برنامه

اصلی  از دیگر مراکز د،کنن شان به آن مراجعه می که بسیاری از زنان برای خرید مایحتاج زندگی و گذراندن اوقات فراغت نیز

که هنوز حجاب اسالمی در معابر و اماکن عمومی اجباری  در حالی ۲۵۶2در  سال به گونه ای که . برخورد با حجاب است

نشده بود، اطالعیه هایی که از سوی نهادهای غیررسمی و غیر دولتی صادر می شد، ورود زنان بی حجاب به اماکنی همچون 

محمدتقی سجادی نماینده دادستان انقالب  ٬زمان با آغاز ماه رمضان سال هم اه هماندر تیرم. کرد را ممنوع اعالم می  ۲۱8بازار

در دادگاه مبارزه با منکرات اجباری شدن حجاب در اماکن عمومی را به عنوان بخشی از مقررات مربوط به ماه رمضان را اعالم 

موازین شرعیه را  ان و دخترانی که رعایت از ورود زن": بر اساس این مقررات  صاحبان اماکن عمومی موظف بودند. کرد

به دستور  ":نمایند جلوگیری شود و تابلوئی در محل کسب خود و در معرض دید مشتریان خود قرار دهند بدین شرح نمی

ران به کلیه خواه. "دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسالمی را نمی نمایند معذوریم

می دهم که در ماه مبارک رمضان خود رعایت شئونات اسالمی و حجاب اسالمی و دیگر  رو برادران تهرانی و شهرستانی تذک

".منکرات را بنمایند تا خدای نکرده برای خود ایجاد دردسر ننمایند
۲۱۳   

 

                                                           
۲۱۱

  ۲۵8۳خرداد  ٬آفتاب 
۲۱8

نگاه کنید به روزنامه کیهان . به عنوان مثال بازاریان تبریز  و شیراز، طی اطالعیه های جداگانه ای ورود زنان بی حجاب به بازا را ممنوع اعالم کردند 

 4صفحه  ۲۲2۵۳شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲۱و   ۱صفحه  ۲۲2۵۱شماره  ۲۵۳۳تیر  ۲۳
۲۱۳

 4صفحه  ۲۲۵۲8شماره  ۲۵۶2تیر  ۶ 

http://aftabnews.ir/fa/news/99928/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9
http://aftabnews.ir/fa/news/99928/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9
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 رسمی های  در رسانهاخیر، منتشر شده های  برخورد پلیسی با زنان در مراکز فرهنگی در دو سال  نمونهبرخی 

 

ماموران پلیس با حضور گسترده در محل برگزاری  کنسرت ساالر عقیلی در برج میالد تهران، : ۲۵۳۱شهریور  ۱

 .را نیز دستگیر کردند "بدحجاب"به کنسرت، تعدادی از افراد  "بدپوشش"ز ورود افراد ضمن جلوگیری ا

 

ز برخورد دریابانی با مصادیق بدحجابی و ا احمد گراوند، جانشین فرمانده مرزبانی ناجا :۲۵۳۱مرداد ماه 

تعدادی جت اسکی تهیه شده تا نظارت بر شناورها  ": در سطح دریا وشناورهای تفریحی خبر داد گفت بدپوششی

 ".نیز انجام شود

 

 ۶2ش اصغر خرمرویی، رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان همدان از افزای علی:۲۵۳۱اردیبهشت 

طرح تشدید امنیت اجتماعی، خبر داد و گفت که اجرای این در راستای در همدان ” بدحجابی“درصدی برخورد با 

ها که به  شاپ ها و کافی بازرسی برخی از رستوران“به گفته خرمرویی .طرح در طول سال با قدرت و قوت ادامه دارد

 ”.جانده شده استپاتوق افراد بدپوشش تبدیل شده نیز در قالب این طرح گن
 

 خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سه نیروی پلیس امنیت، پلیس اماکن و پلیس امنیت اخالقی با:۲۵۳۲تیر ۱۳

 .اند را بازداشت کرده "بدحجاب "دها را پلمب و افرا خانه حضور در منطقه فرحزاد تهران قهوه

 

های ویدیویی در ایوان شمس  ماموران نیروی انتظامی با حضور در مراسم افتتاح جشنواره فیلم: ۲۵۳۲خرداد  ۱8

 .جلوگیری کرده و در روند اجرای این مراسم اخالل بوجود آوردند "بدحجابی"تهران، از ورود برخی زنان به بهانه 

 

ا حضور در محل کنسرت مازیار فالحی، خواننده پاپ، در برج میالد، ماموران گشت ارشاد ب: ۲۵۳۲خرداد  ۱۱

کننده را به بهانه  گرفته و شماری از زنان شرکت "بدحجابی حضار"جلوی اجرای این کنسرت موسیقی را به علت 

 .های گشت ارشاد به کالنتری منتقل کردند با ون "پوشش نامناسب"

 

بدحجابی "المللی تهران به علت  غرفه اولین جشنواره غذاهای سنتی ایران در نمایشگاه بین 82: ۲۵۳۲خرداد  8

 .داران نیز بازداشت شدند پلمب شد و تعدادی از غرفه  "داران غرفه

 

http://www.isna.ir/fa/news/92060804716/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1161666056314150262
http://www.radiozamaneh.com/69611#.UoJfcPmGpio
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/07/120715_l45_moral_police_iran.shtml
http://www.dw.de/%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-16033906-1
http://www.dw.de/%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-16033906-1
http://archive.radiozamaneh.com/news/iran/2012/05/29/14957
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تماس برخوردها، شاد بوده و این های ار های تجمع گشت های اخیر نیز پاساژهای مدرن شهری همواره یکی از محل دهه در

پوشش بسیاری از زنان در شهرهای  همه اینها،با . دار با جامعه پیرامون را کمتر و پرخطرتر کرده است حداقلی زنان خانه

های گشت ارشاد نیز در تحمیل  تفاوت دارد و برخوردها و بازداشت ٬مختلف ایران هنوز با آنچه که مدنظر حاکمیت است

 .سالمی بر زنان موفق نبوده استپوشش کامل ا

 

ثبت مشخصات و عکس زنانی که پلیس به خاطر پوشش شان به انها تذکر می دهد و استفاده از این مستندات در دفعات بعدی 

به عنوان مثال . های ارشاد به عنوان عامل فشار برای رعایت حجاب اسالمی است بازداشت یا تذکر از دیگر شیوه های گشت

ها  تاپ به سراغ تذکرگرفته پهای انتظامی با ل زنان را تهدید کرد که گشت ۲۵8۶، رییس پلیس تهران در تیرماه راداناحمدرضا 

اند به همراه مکان  رفتهاین بار پلیس با وارد کردن نام افرادی که در خصوص بدحجابی مورد تذکر قرار گ": به گفته او. روند می

ای، در دور جدید اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با تجهیز هر واحد انتظامی به یک  تذکر و تعهد آنها به سیستم رایانه

تاپ ابتدا نام فردی که قرار است به او تذکر داده شود وارد سیستم شده و سپس چنانچه پیش از این سابقه دریافت تذکر را  پل

".شود زداشت میداشت، با
۲۵2 

 

ن در مکان های عمومی از فیلمبرداری و عکسبرداری از وضعیت حجاب زنا ۲۵۳۱در سال  مقامات پلیس ایرانعالوه بر این 

رصد "فت که  پلیس به صورت ماهانه با  هدف گ۲۵۳۱مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخالقی در مرداد ماه . ندخبر داد

اسماعیل احمدی . کند فیلمبرداری می "شهرها وضعیت حجاب افراد در سطح کالن"از    "کردن  وضعیت حجاب و تغییرات آن

ها از سطح شهر  ما برای شناسایی تیپ“: گفت،”بدحجاب“برداری از زنان  عکسبا اعالم خبر مقدم، رئیس پلیس ایران نیز 

کنیم و ممکن است از تیپ افراد حاضر در یک ایستگاه اتوبوس به منظور شناسایی وضعیت حجاب در ساعت و  ندسازی میمست

 ۲۵۲”.مکانی خاص عکسبرداری کنیم

 

نیز شمار  ۱2و  ۶2های اخیر نیست و در دهه  مختص به سالالبته  شدت گرفتن برخوردها در اماکن فرهنگی و تفریحی 

گوید  نگار می روزنامه ٬میترا شجاعی. ها بیشتر از مراکز دیگر بود ا کمیته همواره در برابر سینماها و پارکنیروهای گشت ثاراهلل ی

  .دادند های کمیته جلوی در ورودی سینماها تذکر حجاب می همواره ماشین ۲۵۶4-۶۳های  که در سال

 

در حالیکه زنجیرهای  ٬استقالل در میدان ولیعصر تهرانآورد که نیروهای انقالبی تندرو در مقابل سینما  او همچنین به یاد می 

کردند و اجازه ورود آنها به سینما را نمی  چرخاندند زنانی که حجاب کامل اسالمی نداشتند تهدید می فلزی را دور سر خود می

دی که با چند نفر دیگر مر. با برادرم برای تماشای فیلم به سینما استقالل رفته بودیم ۲۵۶4سال ": دهد او ادامه می .دادند

دید که مویش بیرون است یا آرایش دارد،با  چرخاند و اگر زنی را می ستاده بود زنجیر بزرگی را دور سرش مییادر سینما جلوی 

من چون همراه برادرم بودم از او کتک . کرد گفت که حجابش را درست کند و حتی به طرف آنها حمله می خشونت به او می

لرزید و اصال قید سینما رفتن را  تی طرفم آمد و به خاطر حجابم توبیخم کرد آنقدر ترسیده بودم که تنم مینخوردم، ولی وق

 ".زدم

 

 

 

                                                           
۲۵2

 ۲۵8۶تیر  ۱4خبرگزاری ایسنا، ٬روند می ها تذکرگرفته سراغ به تاپ لب با انتظامی گشتهای: پایتخت پلیس رییس  
۲۵۲

  ۲۵۳۱مرداد  ۱۲رادیو زمانه،   

http://www.isna.ir/fa/news/8604-14357.57334
http://www.radiozamaneh.com/90493#.UoJfhPmGpio


 عدالت برای ایران

حقوق زنان در ایرانگسترده ؛ نقض در حجابسال  ۵۳  

52 

 

 

به برج میالد تهران برای شرکت و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر  ال حقوق بشرنرگس محمدی، فع از ورود ۲۵۳۱شهریور  ۲۶ ٬ماموران گشت ارشاد

دولت  وزیر کشور ٬فضلی رحمانیای به  نرگس محمدی با نوشتن نامه. آفتاب ممانعت کردند و نور دختران عنوان با اجتماعی – فرهنگی برنامه در یک

از وزیر کشور سؤال کرد که  او. مشخص شدن پوشش قانونی شد ی انتظامی اعالم کرد و خواهانروحانی، اعتراض خود را به شیوه برخورد ماموران نیرو

 دهد تا تعرض کالمی یا رفتاری یا برخورد خشن با زنان محترم جامعه داشته باشند؟ توانند با مردم برخورد کنند؟ آیا قانون اجازه می ماموران تا چه حد می

 

 
 چند سعدی تاالر در جلوی. شود برگزار سعدی تاالر در بود قرار برنامه": گونه توصیف کرد برخورد ماموران نیروی انتظامی را این  نامهنرگس محمدی در این 

. شد ورودم مانع ولی داد نشان دست با را سالن شان یکی پرسیدم را تاالر آدرس. بودند ایستاده انتظامی نیروی نفر چند و مشکی چادر پوشش با خانم

 سرم موهای تنها نه که بزرگی سبز روسری. انداختم خودم سراپای به نگاهی. گرفت ام خنده تعجب از. دارید حجاب مشکل داد جواب. پرسیدم را دلیلش

 ضخیم شلواری جوراب و گرفته را زانوهایم زیر تا وجب یک اقل حد و افتاده ام مشکی دامن روی که گشادی نسبتا و بلند مانتوی و پوشانده را هایم شانه بلکه

 ضخیم جوراب و کفش داخل که پاهایم از نصفی و وجب یک مثال کرد یم نگاه دقت با و پایین از کسی اگر شاید. است پوشانده را پاهایم تمام که وسیاهی

 درست کارشان که کنم قانعشان منطقی صحبت و استدالل با و گو و گفت با کردم سعی. بود پوشیده بدنم نقاط تمام باالخره. شد می دیده بود، رنگ سیاه

 که کرد می تهدید قدرت با پوش چکمه انتظامی مردان از یکی بار هر بلکه بکنند اعتنایی کوچکترین نبودند حاضر تنها نه آنها اما کنند، نظر تجدید و نیست

 یا است کوتاه مانتوام یا است تنگ لباسم یا پیداست بدنم از قسمتی آیا آقا: پرسیدم انتظامی مردان از یکی از «.کنیم می بازداشتت وگرنه برو بکش راتو»

 باالخره تا دادم ادامه را بحث بودم مبهوت رفتارشان این از که من و شوی سالن وارد گذاریم نمی ما اما نه گفت. اندهنپوش را موهایم و است کوتاه ام روسری

 این گفتم دارد مشکل شما حجاب گفت و آمد جلو آقایان از یکی. نداشت حاصلی البته. ندارد منطقی دلیل و است زورگویی برخورد این که شوند متوجه

 در داشت هم دوربین یک و بود ماموران با که جوانی پسر. است شده سالن به من ورود مانع که مشکلی هم آن دارم مشکل یا ندارم من که چیست حجاب

 من برادر گفتم. ام گریه هم و گرفت ام خنده هم قانون کلمه شنیدن از. است قانونی غیر ساپورت جوراب گفت و آمد جلو بین تیز و زبده کارشناس یک مقام

 چیست؟ مشکل خوب. است ایران بازار و جهان در موجود جوراب ترین ضخیم واردتری، شما ماشااهلل و چیست اسمش دانم نمی و پوشیدم من که جورابی نای

 به ایشان. کنید می را برخورد این ما با امروز که دادید اطالع مردم به چگونه و شد وضع کجا قانون این ببخشید گفتم. است قانونی غیر دانم نمی من گفت

 نگاه را ماموران مضطرب و نگران و بودند شده عصبی کامال کیانا و علی  ]فرزندانم[ ...شده  هم اعالم و است قانون که کردند تاکید مردان سایر همراه

 شوید سالن وارد شما اگر بروید اینجا از باید شما خانم گفت ماموران از یکی...آمد می هم او بردند می مرا که جا هر و بود گرفته را کیانا دست علی. کردند می

 ما از توانستند می تا عکاس نفر 4 معرکه این در. نبرد جایی به راه ما استدالل و دلیل طلب و آرام اعتراض. بدهیم پاسخ باید ما و آید می پیش مشکل ما برای

 هم سوال یک مورد در نبود حاضر حتی و بود شان فرمانده گویا که امورانم از یکی مرتبه یک گوها و گفت این در .... گرفتند عکس مختلف زوایای از

 نمیدادند نشانم را ماشین چرا خوب. بودم متحیر واقعا من. کشیدند طرف دو از را من های دست زن چند ناگهان و کنید دستگیرش زد فریاد بدهد، توضیحی

 من لباس ایراد بگویید تا برویم گفتم می آرامش با من کردند می تهدید بار هر چون. نبود الزم اصال فریاد دادو و خشونت همه این واقعا. شوم سوار خودم تا

 هر بکنند جا از خواهند می را هایم دست کردم احساس. گرفتند کار به داشتند زور چه هر هم ها خانم و داد می دستور بلند صدای با مامور حال هر چیست؟به

 یکی که ماموران فریاد با باالخره. شد نمی شنیده اصال آقایان داد مقابل در من صدای اما کنید برخورد آمیز توهین و خشن قدر آن ندارد دلیلی گفتم چه

با  فرمانده نیروی انتظامی  ایران٬احمدی مقدم. ٬در پی این نامه"....شدیم دور محل از را، فرزندانم و من شدن دور دستور دیگری وآن داد می بازداشت دستور

احمدی مقدم  ".داین فرد جزء مصادیق وقیح نبو": خواند و گفت "قابل اغماض"پوشش نرگس محمدی را  ٬"هجا بود اعتراض این شهروند به"یان اینکه ب

 . اقدام شود "دلجویی از این زن"خواست تا نسبت به  نیروی انتظامی  ماموران همچنین از

گونه ایرادی نداشت بلکه بسیار موقر بود و  پوشش بنده نه تنها هیچ": دیگر با اعتراض  به سخنان فرمانده نیروی انتظامی گفت ای نامه رگس محمدی در ن

به لحاظ نقض حقوق شهروندی و اعمال باشد یا نباشد و جسارت نیروی انتظامی نه فقط نابه جا بلکه  "قابل اغماض"ای وجود نداشت که  اساسا مسئله

در مقابل چنین توهین ها و رفتارهای تحقیر آمیزی نسبت به زنان که با بهانه های مختلف شاهد بوده ایم " او با بیان اینکه ".خشونت قابل پیگیری است

 .اضافه کرد که به دنبال شکایت از ماموران متخلف است "باید اعتراض مدنی و مسالمت آمیز کرد

 

http://melimazhabi.com/?maghalat=%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%9F
http://www.feministschool.com/spip.php?article7399
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 به برخی از فضاهای عمومیورود ممنوعیت .۱

ار و آزیا ممنوعیت ورود آنها به اماکن عمومی، از دیگر  "بدحجابی"تهدید زنان به محرومیت از ارائه خدمات عمومی به خاطر 

گاه  ها این آزار و اذیت. مجبور به تحمل آن هستندانتخاب پوششی خالف خواست حاکمیت  هایی است که زنان به دلیل اذیت

ترین مقامات جمهوری  رتبه از سوی عالیبه صورت رسمی، شود  و گاه  می اعمالبه صورت غیررسمی از سوی ادارات محلی 

خبرنگاران زن را به خاطر  ۲۵۳۱ای، دادستان کل ایران در ابان ماه سال  اژهسین غالمحدر یکی از جدیدترین موارد . اسالمی

ای در ابتدای نشست  اژه غالمحسین محسنی رسانه هابه گزارش . شان تهدید به اخراج از نشست مطبوعاتی کرد نوع پوشش

جلسه بعد تذکر ": تذکر داد و تهدید کرد "رعایت حجاب اسالمی"شده بود، نسبت به خبری که با حضور خبرنگاران برگزار 

 ".این حق را داریمو  خواهیم  نخواهم داد و عذر آنها را می
 

از ابالغیه ای خبرداد که از سوی  ۲۵۳۲، رییس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی آذر ناصر نجاریان ٬در اقدامی دیگر

هیچ گونه  "های بدپوشش خانم"های دولتی خواسته شده که به  شده و بر مبنای آن  از تمامی سازماناستانداری خراسان صادر 

 ۲۵۱.سرویسی ارائه نشود

 

در شهریور ماه    "زنان بدحجاب"فرمانده بسیج از اصناف برای عدم فروش جنس به درخواست  ٬ای دیگر از این برخوردها نمونه

اصناف باید به ": پور اشکذری، جانشین سازمان بسیج اصناف گفته بود ، غالمرضا حسنخبرگزاری فارسبه گزارش . بود  ۲۵۳۱

توانند با نصب برخی از احادیث و  ناف میالبته در کنار این اقدام اص  .افراد بدحجاب جنس نفروخته و یا بی محلی کنند

". های دینی بدحجابان را به رعایت شعائر در مورد حجاب دعوت کنند توصیه
۲۵۵ 

 

 :درباره حق شرکت در زندگی فرهنگی اسالمی جمهوری المللی بین تعهدات نقض

یحی و ممانعت از شرکت آنها در هنری و تفر ٬در اماکن فرهنگی "بدحجابی"شدت گرفتن برخورد و دستگیری با زنان متهم به 

. قرار دارد  و فرهنگی  ـ اجتماعی  اقتصادی  حقوق  المللی بین  میثاق  های فرهنگی در تناقض با های موسیقی یا جشنواره کنسرت

به رسمیت   فرهنگی  در زندگی  شرکت برا برای  هر کس  حق  میثاق  این  طرف  کشورهای،  این میثاق ۲۳بر اساس ماده 

 .اند اختهشن
 

 ۲۱  های انتظامی به تبعید بدحجابان به شهرهای دیگر برای وارد کردن فشار مضاعف به آنان نقض کننده ماده تهدید مقام

عبور و مرور   باشد حق  مقیم  دولتی  قانوناً در سرزمین  هر کس": است که بر اساس آن  و سیاسی  مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق

  ". خود را در آنجا خواهدداشت  مسکن  آزادانه  بو انتخا  آزادانه

 

 ترددنقض حق آزادی .۸

 با پرواز همچون خدماتی به دسترسی از بدحجابی خاطر به را زنان موارد متعدد ایران در های رسمی، پلیس براساس گزارش

 . کند می محروم شخصی خودرو از استفاده و هواپیما

 

 "بدحجاب"توقیف خودرو زنان  
ابزارهای فشار حاکمیت  از دیگر  ٬خودروی زنانی که پوشش آنها با معیارهای تعیین شده از سوی پلیس همخوانی ندارد توقیف

 .کند در چند سال اخیر  از آن برای تحمیل پوشش دلخواه خود به زنان استفاده میاست که 

                                                           
۲۵۱

 ۲۵۳۲آذر  ۲۱ا، ندارد، خبرگزاری ایسن برگزاری اجازه مشهد در کنسرتی هیچ  

 
    ۲۵۳۱شهریور  ۱نفروشید، روزانالین،  جنس ها بدحجاب به: بسیج۲۵۵

http://tolueyazd.com/?p=22151
http://www.isna.ir/fa/news/91091206294/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%3e
http://www.isna.ir/fa/news/91091206294/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%3e
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/august/29/article/-9560fb7f53.html
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 استبرگه جریمه خودرو به دلیل داشتن مسافری که حجاب کامل را رعایت نکرده 

 

ها و معابر  با اشاره به تشکیل تیم های ویژه موتور سوار پلیس در اتوبان جانشین فرمانده پلیس ایران، تهران، ۲۵۳2خرداد در 

به گفته او اگر . شود نتظامی معرفی شده و خودرو آنها به پارکینگ منتقل میگفت زنانی که پوشش نامناسب دارند  به نیروی ا

 ۲۵4.کسی برای بار دوم بازداشت شود پس از تشکیل پرونده به مقامات قضائی معرفی خواهد شد

 

، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ  از توقیف سه ن رحیمیحسی ۲۵۳۱پس از آن بود که  در اردیبهشت ماه 

، فرمانده سیروس سجادیاناینگونه برخوردها البته محدود به تهران نیست و به عنوان مثال . ای خودرو بدحجابان خبر داد هفته

های رسیده  برخی گزارش۲۵۳.شان کرد ه توقیف خودرویرا تهدید ب "بدحجاب"زنان  ۲۵۳۱انتظامی استان فارس نیز در مهرماه 

خودروی زنانی که پوشش کامل  ٬از شهرهای مختلف ایران نیز حکایت از جدی بودن این تهدیدها دارد و در موارد بسیاری

 .اسالمی ندارند به پارکینگ نیروهای انتظامی منتقل شده است

  

  "بدحجاب"ممانعت پلیس فرودگاه از سفر زنان   
کنند، محدود به سفرهای درون شهری نیست و پلیس گاه   نعت از عبور و مرور زنانی که حجاب کامل اسالمی را رعایت نمیمما

رعایت حجاب در  که درحالی .شود به شهرها یا کشورهای دیگر میچند ساعت قبل از پرواز با هواپیما مانع از سفر آنها 

ای که  ریزی و هزینه رسد به دلیل اهمیت برنامه اما به نظر می. اجباری است انایرها نیز همچون تمامی اماکن عمومی  فرودگاه

در صدد اعمال  ٬گیری بیشتر در این حوزه نیروی انتظامی نیز با سخت ٬کنند ویژه سفر خارج از کشور می زنان برای سفر و به

 .برای اجبار زنان به رعایت پوشش اسالمی استقدرت 

 

اما مشاهدات مسافران زن و معدود . آمار مشخصی وجود ندارد ٬های حجاب همانند سایر بازداشت یزها ن گونه ممانعت در این

ه ال نبیبه عنوان مثال  .کند ها را به روشنی آشکار می شدت فشار در فرودگاه ٬آمارهای اعالم شده از سوی مقامات رسمی

زن به دلیل  ۱۲اعالم کرد که طی سه ماه گذشته از مسافرت   ۲۵82های ایران خرداد ماه  ، رییس  وقت پلیس فرودگاهحیدری

های  بحث ناهنجاری"زن به اتهام آنچه  ۲۲۱به گفته او طی این مدت  .است  عنوان شده، ممانعت شده "پوشش نامناسب"آنچه 

در فرودگاه تعهد  "بدحجاب"زنان  ۳2۶و از سه هزار  و   های کشور دستگیر شده گاهعنوان شده از سوی پلیس فرود "اجتماعی

 ۲۵۶.گرفته شده است

                                                           
۲۵4

 ۲۵۳2خرداد  ۲۱بی بی سی فارسی،  

۲۵۳۱٬مهر  ۲۱سایت آفتاب به نقل از خبرگزاری مهر  ٬شود می توقیف شیراز در بدحجاب رانندگان خودروهای 
۲۵۳

  
۲۵۶

  ۲۵8۳رداد خ ۱4رادیو زمانه به نقل از خبرگزاری کار ایران،   

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110607_l44_radan_hijab_police.shtml
http://www.siasatema.com/vdcb5zb8.rhbwapiuur.html
http://aftabnews.ir/fa/news/213931/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%258
http://zamaaneh.com/news/2010/06/post_13469.html
http://zamaaneh.com/news/2010/06/post_13469.html
http://zamaaneh.com/news/2010/06/post_13469.html
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پس از تعویض لباس خود اجازه  "بدپوشش و بدحجاب"زن و مرد  ۱۳هزار و  ۵۵های ایران با اعالم اینکه   رئیس پلیس فرودگاه

عنوان شده را از دیگر اقدامات پلیس فرودگاه  "بدحجابی"یل آنچه زن به دل ۱۲4هزار و  8۱ توبیخادامه سفر پیدا کرده اند، 

  .اعالم کرد

 

را تهدید به نداشتن اجازه پرواز کرد و به  "بدحجاب"زنان  ۲۵۳۲های ایران در اسفند ماه  ، رییس پلیس فرودگاهحسن مهری

آنان ،شود می شوند اجازه ورود داده نمیودگاه به زنانی که با حجاب زننده وارد فر": گفت( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران 

".شوند تا حجاب خود را اصالح کنند اما قطعا اگر فردی تمکین نکند اجازه پرواز نخواهد داشت ها نگه داشته می در گیت
۲۵۱ 

: و گفت تهدید کردپرواز  از ممنوعیترا به  "بدحجاب "دیگر زنان بار  ۲۵۳۱آبان  ۱۶در تاریخ   همچنین ۲۵8حسن مهری 

های  ها به سالن بر اساس این طرح از ورود بدحجاب. شود های کشور اجرا می طرح امنیت اخالقی با قدرت در تمامی فرودگاه"

شان را اصالح نکنند حق  کنند و در صورتی که حجاب این افراد در مرحله اول تذکر دریافت می. شود فرودگاه جلوگیری می

".ورود به سالن و پرواز را ندارند
۲۵۳ 

 

کم از  نیروهای پلیس دست  ٬های ایران اعالم کرده بود رییس وقت فرودگاه ٬۲42شکن محمود بتنیز چنانکه  ۲۵8۱در سال 

نفر نیز تعهد کتبی  ۱۳۳نفر تذکر داده و از شش هزار و  ۲۳۲هزار و  ۲۱۲به ٬جلوگیری کرده زن  به دلیل بدحجابی ۲۱8سفر  

 . المی گرفتندبرای رعایت حجاب اس

 

سراج الدین موسوی، مسئول کمیته  ۲۵۶۳به عنوان نمونه مرداد ماه . های اخیر نیست ها البته مختص به سال این ممنوعیت

ها و افرادی که شئونات اسالمی را  بدحجاب ": سوی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بودانقالب اسالمی در دولت میرحسین مو

کنند، از امکانات و مزایایی چون دریافت گذرنامه و گواهینامه رانندگی و نیز تحصیل در دانشگاه و مدارس محروم  رعایت نمی

".خواهند شد
۲4۲ 

 

سال  ": گوید او می. تجربه کرده است ۶2یت نکردن حجاب را در دهه بازداشت و ممانعت از پرواز به خاطر رعا ۲4۱فروزان، شهال

 حجاب رعایت عدم بخاط گفتند و شدم نوزادم، بازداشت به شیر دادن علت به شیرخواره بچه وجود با تبریز فرودگاه در۲۵۶۱

من مجبور بودم در این فاصله به هواپیما سه ساعت تاخیر داشت و . بروم کمیته به باید و ندارم پرواز اجازه دادن شیر زمان در

 سه هر هم نوزاد بودم کشیده رویش پتو گفتم من بدهید شیر نوزاد به عام مال در نداشتید حق گفتند اول. نوزادم شیر بدهم

 نظر در مادران برای جایی اصال و  کنم چکار برویم ترانزیت سالن از بیرون که گذارید نمی بخورد شیر باید یکبار ساعت

 از یکی بعد  است آلوده بسیار و ندارد نشستن جای گفتم من .ات شیر بدهی می توانی در دستشوییبه بچه گفتند  ؟ اید گرفته

 بودم کرده عرق که مویم تار چند اما بودم بسته سفت که بود من روسری منظورش نیست کامل هم حجابت اصال گفت ماموران

 دادم جواب من ؟ شد چی پرسیدند   مردم  برگشتم سالن به من .شهر کمیته برو و  بیاور را وسایلت برو گفتند .بود بیرون

 کارت و بده من به را پروازت کارت گفت من به بود سرش چادر و آمد جلو خانمی یک . کمیته برو گفتند و کردند لغو مرا پرواز

 تمام و  طوالنی انتظارها و بود محدود هاپرواز بود جنگ زمان .شدم هواپیما سوار و  کردم کار همین من و شو خارج بگیر مرا

                                                           
۲۵۱

  ۲۵۳۲اسفند  ۱۵ ٬(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  
۲۵8

نگ مهری پیش از این نیز همین سخنان را در اما سره. تکذیب کرد شرقها این خبر را در گفتگو با روزنامه  در حالیکه روابط عمومی پلیس فرودگاه 

 .به خبرگزاری ایسنا گفته بود ۲۵۳۲اسفند 
۲۵۳

  ۲۵۳۱آبان  ۱۶ ٬خبرگزاری مهر 
۲42

 ۲۵8۱شهریور  ۳ ٬خبرگزاری فارس  
۲4۲

   گواهینامه رانندگی و دانشگاه محروم می شونداز گذرنامه، بدحجاب ها رجا نیوز، 
۲4۱

 ۲۵۳۱بهمن  ٬عدالت برای ایران ٬شهادت شهال فروزان 

http://isna.ir/fa/news/91122315576/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://isna.ir/fa/news/91122315576/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.mehrnews.com/detail/News/2162980
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8706090981
http://khabaronline.ir/(X(1)S(xb3prytaezw0xpmupoktmkgy))/detail/323054/society/Police
http://www.balatarin.com/permlink/2009/5/18/1592137
http://www.balatarin.com/permlink/2009/5/18/1592137
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 وحشت اما گذشت خیر به .کردم می گریه او با هم من و کرد می گریه و زد می فریاد بودم داده شیر نصفه نوزاد به چون مدت

 ".برایم شد کابوسی مسلح پاسداران حمله

به گونه ای که   ٬وان یک عامل فشار استفاده شدهعالوه بر این در مواردی از کنترل حجاب زنان ایرانی در خارج از کشوربه عن

الخروج شدن برخی زنان هنرمند حاضر در  سخنگوی قوه قضائیه از ممنوع ای، غالمحسین محسنی اژه، ۲۵۳۲در تیرماه 

الخروج شده  به خبرنگاران گفت که افراد ممنوع او. رعایت نکردن حجاب اسالمی خبر داد های خارج از کشور به دلیل میهمانی

".بودند برای شرکت در جشنی و به بهانه دریافت جایزه به خارج از کشور دعوت شده و در دام این افراد گرفتار شده"
۲4۵ 

 

 :درباره حق آزادی حرکت اسالمی جمهوری المللی بین تعهداتنقض 

ممانعت پلیس فرودگاه از سفر زنان به خاطر    وهای شخصی زنان به دلیل عدم رعایت معیارها و قواعد حجاب و توقیف خودر

  و سیاسی  مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق ۲۱  ماده حق آزادی حرکت است مندرج در نقض کنندهآنها    اسالمی نبودن پوشش

خود را در   مسکن  آزادانه  و انتخاب  عبور و مرور آزادانه  باشد حق  مقیم  دولتی  قانوناً در سرزمین  هر کس": است که بر اساس آن

  ". آنجا خواهدداشت

ه اعالمی ۱۲ماده  ۱کننده بند  نقض های شهر، مصداق  خیاباناز امکانات فرودگاهی و  همچنین محرومیت زنان از استفاده

 ".خدمات عمومی در کشور خویش را دارد به هر شخصی حق دسترسی برابر": اساس آنحقوق بشر است که بر

 

 نقض حق دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی.۹

فقط شامل مواردی چون سفر یا استفاده از امکانات تفریحی و فرهنگی  ٬محرومیت زنان از خدمات عمومی برای رعایت حجاب

اجباری بودن چادر در برخی  .شود یتری همچون ارایه خدمات درمانی نیز اعمال م های ضروری نیست و در حوزه

از دیگر مواردی است  ٬کنند های دولتی یا استقرار مامورانی که از ورود زنانی بدون حجاب کامل اسالمی ممانعت می بیمارستان

 .برد که حقوق شهروندی زنان برای استفاده از خدمات عمومی را به صراحت زیر سوال می

 

 
 کنند ران و همراهان آنها را مشروط به پوشیدن چادر میپذیرش بیما ٬برخی مراکز درمانی

                                                           
۲4۵

  ۲۵۳۲تیر ۲رادیو زمانه به نقل از خبرگزاری وفا،   

http://archive.radiozamaneh.com/society/women/2012/07/22/17348
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هایی همچون  اما در تهران بیمارستان ٬هایی که چادر در آن اجباری است وجود ندارد با اینکه فهرست مشخصی از بیمارستان

ران و همراهان آن بدون دهند که بیما با اجباری کردن چادر اجازه نمی ٬اهلل و نجمیه که وابسته به سپاه پاسداران هستند بقیه

های  در بیمارستان چمران که مخصوص نیروهای مسلح است نیز قبال چادر اجباری بود در سال..چادر وارد بیمارستان شوند

ماموران مستقر در جلوی بیمارستان به شیوه پوشش و آرایش زنان نظارت  ٬اخیر  با وجود برداشته شدن این ممنوعیت

این ممنوعیت در برخی . اجازه ورود به بیمارستان را ندارند ٬ی آنها کوتاه باشد یا آرایش کرده باشندکنند و زنانی که مانتو می

  .شود های شهرهای دیگر همچون بیمارستان صدوقی شهر اصفهان نیز اعمال می ن بیمارستا

 

بوکش  در صفحه فیس ٬ی شدهاهلل بستر در بیمارستان بقیه۲۵۳۱که پدرش در زمستان  ٬ساکن تهران خبرنگار ٬مرضیه رسولی

نباشد  مامورانی که جلوی در  همراهش چادر کسی دهد و اگر نمی راه چادر بدون رو نانز اهلل بقیه بیمارستانکه  نوشت

ورود با آرایش هم . دهند شان می به بیماران و همراهان چادر مشکی  ٬شناسایی بیمارستان مستقر هستند با  گرو گرفتن کارت

بر اساس این گزارش در این . دهند و باید آرایش و الک پاک شوند ممنوع است و قبل از ورود دستمال مربوط میبه بیمارستان 

تواند بدون چادر  می "قادر به سرپا ماندن نباشد"زمینه فرقی بین بیمار و همراهانش وجود نداد و فقط در صورتی که بیمار

 ۲44.داخل بیمارستان شود

 

اهلل است نیز هنگامی که به عنوان یک بیمار به  نزدیکی بیمارستان بقیهخیابان شیخ بهایی، لش در زاده که منز شروین رمضانی

بوک نوشته است که هنگامی  او در شبکه اجتماعی فیس. بدون چادر ممانعت شده استاو از ورود  ٬این بیمارستان مراجعه کرده

او . به او گفته شد که اول باید چادر به سر کرد ٬ن مراجعه کردکه به خاطر باال رفتن فشارش به صورت اورژانسی به بیمارستا

از بیمارستان خارج شدن و خودم را به بیمارستان خاتم االنبیا « رفتم دوال دوال راه می»گوید با اینکه از درد بخیه هایم  می

 ۲4۳.رساندم

 

اند که بر اساس آن به زنانی که چادر به سر مراکز درمانی نیز به صورت علنی تابلویی را به دیوار نصب کرده  شماری ازدر 

مجتمع درمانی کوثر واقع در شهرک شهید محالتی در شمال تهران که وابسته به . نداشته باشند خدمات درمانی ارایه نمی شود

  .سپاه پاسداران است، یکی از این مراکز درمانی است

 

 :ه امکانات بهداشتی و درمانیدرباره حق دسترسی ب اسالمی جمهوری المللی بین تعهدات ضنق

ها، حق آنها برای دسترسی به امکانات درمانی و  ممانعت زنانی که چادر به سر ندارند از ورود به مراکز درمانی و بیمارستان

 .المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده نقض می کند میثاق بین ۲۱بهداشتی را که مطابق ماده 

 

 دولتی  ض حقوق زنان از سوی تندروهای مذهبی و نیروهای شبهنق.۱۱
وز تا دو ماه را ر ۲2جریمه نقدی و حبس  ٬ضربه شالق ۱2در حالی که قوانین و مقررات تعین شده از سوی جمهوری اسالمی 

رعایت  شتن حجاب یا طی دهه اول انقالب موارد بسیاری از آزار و اذیت زنان به دلیل ندا. تعیین کرده استحجابان  برای بی

های  با شدت گرفتن برخوردهای نیروهای رسمی حاکمیت با پوشش زنان در دهه.  ثبت شده استنکردن حجاب کامل اسالمی 

                                                           
۲44

 ۲۵۳۱بهمن  ۱صفحه فیس بوک مرضیه رسولی،  
۲4۳

 :از تجربیات بیماران در ارتباط با اجباری بودن چادر در این بیمارستان نگاه کنید بهبرای خواندن نمونه های بیشتری  

  ۲۵۳۲آذر  ۱ ٬وبالگ یک سبد سالمتی

  ۲۵8۱بهمن  ۳، یادداشت های یک دخترحاجیوبالگ 
۲4۳

 بهمن ۱صفحه فیس بوک مرضیه رسولی،  

http://dokhtarhaji.wordpress.com/2009/01/28/%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/
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این روند هیچگاه متوقف نشد و  از تعداد برخوردهای غیررسمی  از سوی مذهبیون انقالبی و سنتی با زنان کاسته شد اما  ٬بعد

 . های خیابانی روبرو هستند مذهبی و همچنین مزاحمتتندروهای همچنان با برخوردهای رند کامل ندا زنانی که حجاب اسالمی

 رانندگی موقع ۲۵۶۵ سال های نیمه": گوید در رابطه با آزار و اذیت تندورهای مذهب در رابطه با حجاب می ۲4۶رحیمی نریمان

 شیشه و ماشین روی مشت با که شدیم محاصره دریچا پوش سیاه زنان از ای عده میان در عصر ولی خیابان وسط در

  . کردند می مفتخر غیرت بی و ناموس بی های فحش به هم مرا و دادند می آنچنانی های فحش آن همسرم از به و کوبیدند می

 بود این زنان گروه آن منظور که رسید می نظر اما به. سرکرده بود رنگ روشن  همسرم هم مانتو پوشیده بود و هم  یک روسری

 حجاب بی بر مرگ و کوبیدند می ماشین روی فقط که بودند عصبی و شده تهییج آدم عده یک .است حجاب چادر فقط که

 از اینها ها وقت خیلی. بزنیم حرف توانستیم نمی که هم ما و بودند گروه یک آنها. دادند می فحش همسرم و من به و دادند می

های کمیته که مخصوص بازداشت زنان و دختران به خاططر رعایت نکردن حجاب  یه گشتو بق  ثاراهلل گشت های پاترول طرف

 ادامه ای دقیقه ۲2.درآوردن زندان و کمیته از سر هم بعد و شتم و ضرب یعنی آنها با گفتگو و بحث و شدند می بود، حمایت

 تظاهرات چندی از هر روزها آن اشاره به اینکه او با  " .ما روان و روح به هم و شد می زده ماشین بر هم اما ها مشت. دادند

 یک. نداشت وجود بدحجاب مفهوم ها سال آن در": دهد افتاد، ادامه می می راه به ها خیابان در حجابی بی ضد بر مقطعی

 هرا به بزرگ شهرهای و تهران بخصوص و کشور در مقطعی موجی تا بود کافی ها این امثال و رفسنجانی یا خمینی سخنرانی

 محلی مساجد و بسیج های پایگاه طرف از بیشتر. بودند ها بسیجی و پاسداران یا شهدا های خانواده ها تظاهرکننده معموال. بیافتد

 سازمانی یا ارگانی یک که است معلوم خوب. بود عصر ولی میدان حوالی کردیم تجربه ما که روز آن مثال. شدند می دهی سازمان

. شد می محسوب شهر باالی جوری یک موقع آن که عصر ولی به بیاورد تهران جنوبی مناطق از را نز نفر ۱2-82 تا بود الزم

 ولی میدان مثل جاهایی در و دادند می حجاب بی ضد شعار که بود موتورسوار های دسته اندازی راه به هم دیگرشان روش یک

  ".کردند می وجشت ایجاد بود شهر باال خرید مرکز که عصر

 
 ، تهران۲۵8۶ت انصار حزب اهلل، یکی از گروههای اصلی بسیج، علیه بدحجابی ، اردیبهشت تظاهرا

 

در مقابله با چنین  ٬گیرد اما زنانی که پوشش اسالمی کامل ندارند اگرچه زنان با حجاب را نیز دربرمی ی خیابانیها مزاحمت

و در بسیاری از موارد دلیل این برخورد به طور  نیستندآزارهایی از حمایت پلیس  و گاه حتی مردم کوچه و خیابان برخوردار 

 .مستقیم به نوع پوشش آنها مربوط است

 

                                                           
046

 ۲۵۳۱ بهمن ٬ایران برای عدالت ٬رحیمی نریمان شهادت 
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هردفعه که در برابر متلک شنیدن یا دستمالی شدن از سوی ": گوید می کند ی که در تهران زندگی میا ساله ۱۳سارا، زن 

اند خود من را مورد شماتت قرار داده  می که در اطرافم بودهباال رفته، مرد به اعتراض  ام و صدایم مردهای مزاحم اعتراضم کرده

فایده  سراغ پلیس رفتن هم بی. شد کردی، کسی مزاحمت نمی پوشیدی یا آرایش نمی تر لباس می اند که اگر پوشیده و گفته

".کنند است چون امکان دارد که خودم را به خاطر بدحجابی توبیخ یا حتی بازداشت
احمی که شیوه عالوه بر مردان مز ۲4۱

حجاب را وظیفه دینی خود  دهند یا افراد تندرو مذهبی که برخورد با زنان بی پوشش زنان را بهانه آزار خیابانی آنها قرار می

های رسمی جمهوری اسالمی نیز به نیروهای مذهبی طرفدار حکومت که در قالب بسیج سازماندهی شده اند  دانند، سیاست می

 .زنان برخورد کنند "بدحجابی"حجابی و  با بی این اختیار را داده که

 

 فرهنگی انقالب عالی شورای تصویب به ۲۵84 سال در که  "عفاف فرهنگ گسترش راهکارهای و راهبردها" نامه آیین اساس بر

 جامعه ـ غیرمحسوس و محسوس از اعم نظارت ـ بعد در الزم های آموزش کسب از پس" هستند، موظف بسیج نیروهای رسید،

 ".کنند اقدام قانونی ضوابط براساس عفاف مسأله پیرامون ...  و ادارات و محالت و مساجد ها، دانشگاه مدارس، مانند مراکزی و

 های محیط در عفاف فرهنگ ترویج" و "جامعه عمومی اماکن در ناجا و قضائیه قوه ضابط و معتمد" عنوان به بسیج همکاری

 تعیین وظایف دیگر از "کنندگان مراجعه و شاغلین کارمندان، بین در. .   و کارخانجات ها، نسازما ادارات،:  نظیر خود مأموریتی

 .کنند برخورد اند، نکرده رعایت را اسالمی کامل حجاب که زنانی با دهد می اجازه آنها به که است بسیج نیروهای برای شده

 

 "ناصحان" های گروهاعضای خود در غالب با سازماندهی بخشی از   های اخیر در سال بسیج منتشر شده،  های گزارشر اساس ب 

بسیجیان عضو در  شمار. استحول کرده را به آنها م "تذکر شفاهی و همکاری با نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی"ظیفه و

 "تذکر لسانی"مانورهای دست جمعی موسوم به ۲48.اعالم شده است نفر  ۱222تا  ۳22ها بین  در مراکز استان "گروه ناصحان"

از دیگر  ۲4۳برای توبیخ زنانی که حجاب کامل اسالمی ندارند و تشویق افراد مذهبی به برخورد با پوشش زنان در اماکن عمومی

 .شود هایی است که از سوی نیروهای غیررسمی  که از حمایت حکومت برخوردارند بر زنان تحمیل می ر و اذیتآزا

 

و عدم حمایت حکومت از زنان مورد آزار قرار گرفته از دیگر  بسیجحجاب و بدحجاب از سوی نیروهای  آزار و اذیت زنان بی

بایست در قلمرو خصوصی،  هیچ احدی نمی": اعالمیه حقوق بشر ۲۱ ماده بر اساس . موارد نقض حقوق بشر در این زمینه است

به همین سیاق شرافت و آبروی . خودسرانه قرار گیرد[ و مزاحمت]خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله 

داخالت و تعرضاتی هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین م. کس نباید مورد تعرض قرار گیرد هیچ

همچنین همانطور که گفته شد، پلیس و نیروهای دولتی وظیفه خود را برای ممانعت از نقض حقوق زنان از سوی  ".است

اشخاص یا نیروهای شبه دولتی انجام نمی دهند که ناقض تعهدات بین المللی دولت برای انجام اقدامات پیشگیرانه یا تنبیهی 

 . تناقضان خصوصی حقوق بشر اس

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
۲4۱

 ۲۵۳۱، عدالت برای ایران، دی(ستعاراسم م)شهادت سارا  
۲48

 ۲۵8۶دی  ۱2شد، شهرام رفیع زاده، روز آنالین،  شروع تذکرلسانی مانور 
۲4۳

 .هایی که در رابطه با برخورد با حجاب زنان در این سایت منتش شده است و خاطره حیانگاه کنید به سایت  

 http://hayauni.ir/memoirs-index 

http://www.roozonline.com/persian/archive/overall-archive/news/archive/2008/january/10/article/-89b0fb8fa9.html
http://hayauni.ir/memoirs-index
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 حقوق کودکانقض ن .۱۱
که طیف  ٬های ارشاد در سطح شهرهای مختلف به دست آمده حاکی از آن است مشاهداتی که بر اساس برخورد گشت

های متفاوت و طبقات اجتماعی گوناگون تجربه بازداشت یا تذکر گرفتن به دلیل  پوشش ٬ای از زنان در سنین مختلف گسترده

 . ندا همقامات رسمی اما کمتر گزارش آماری دقیقی در این زمینه منتشر کرد. اند حجاب را داشته
 

ها به خاطر آنچه بدحجابی عنوان  حاکی از این است که دامنه بازداشت دختربچه به عدالت برای ایران های رسیده برخی گزارش

از  ۲۵۳۲، فعال حقوق زنان در گزارشی که تیر ماه جلوه جواهریچنانکه . گیرد سال را نیز دربرمی ۲۶افراد زیر ٬ شود می

سال از سوی نیروهای انتظامی ۲۶تا  ۲۱های  بازداشت خود از سوی نیروهای گشت ارشاد منتشر کرده از دستگیری دختربچه

 ۲۳2.خبر داده است

 

اند و پس از آن سن  سال را به عنوان بلوغ شرعی برای دختران تعیین کرده ۳که قوانین شرعی سن  از سوی دیگر در حالی

سالگی  ۱ها را از سن  قوانین جمهوری اسالمی ایران دختربچه ٬ها ملزم به رعایت حجاب اسالمی هستند است که دختربچه

 .کند مجبور به رعایت حجاب می

 

این . شلوار و مقنعه سر کنند ٬زمان با ورود به مدرسه باید مانتوی بلند سالگی هم ۱ز سن بر اساس این قوانین تمامی دختران ا

پیچی از آن  شود و سر آموزان و معلمان آن زن هستند نیز رعایت می قانون در محیط داخلی مدارس دخترانه که تمامی دانش

                                                           
۲۳2

 ۲۵۳۲تیر  ۲۵نیست، جلوه جواهری، سایت تا قوانین خانواده برابر،   امن که شهری های خیابان در دیگر بار  

  

رفته و بارها در  به خیابان می "پسرانه"ها برای مقاومت در مقابل حجاب اجباری با موی کوتاه و تیپ  شادی امین که در آن سال

ها  جو امنیتی خیلی بدی  در خیابان. آذر ماه. بود ۲۵۶2سال : همین رابطه دستگیر شده یکی از این موارد را چنین بازگو می کند

ضد "ولی اینها وظیفه کنترل و مقابله با . بهانه همه اینها جنگ بود. سی و سنگرهای سیمانی و افراد مسلحهمه جا ایست بازر. بود

من با یکی از رفقایم داشتم از جلوی . هنوز گشت های مبارزه با منکرات راه نیفتاده بودند. را هم داشتند "بد حجابان"و  "انقالب

بین مردم معروف بود . یک چادری برپا کرده بودند و سنگر بندی،به اسم چادر وحدت جلوی در دانشگاه. شدم دانشگاه تهران رد می

من . ریختند دور ما و ما رو دستگیر کردند "پاسدارها"داشتیم رد می شدیم که یک دفعه پنج شش نفری از . "وحشت"به چادر

 !خودم گفتم من دخترم. خترم و عصبانی شوندوقتی آمدند من رو بازرسی بدنی کنند ترسیدم بفهمند د. کاله سرم بود با کاپشن

ها باید روسری  پاسدار  گفت اگر دختری حجابت کو؟ گفتم من آدم غُدّی هستم و چون امام اومده تو تلویزیون و فقط گفته که زن

تت خوشم گفت از سادگی و صداق. طرف براش استدالل من کامال نو بود. سر کنند، و من قانع نشدم من هم روسری سر نمی کنم

آن خانم حاضر نبود . یک زن چادر مشکی با دستکش مشکی. یک زن را آوردند تا من را  بازرسی بدنی کند. میاد و باورت می کنم

رسید به زانوها و بعد ران ... از پایین پاهام شروع کرد. آرام شروع کرد به تفتیش بدن من. گفتم خانم بخدا دخترم. به من دست بزند

پایم رو لمس کرد و متوجه شد پسر نیستم، همونطور که روی زمین زانو زده بود سرش رو باال گرفت و خطاب به وقتی وسط . پام

خواهر، من که گفتم : و من خنده ام را پنهان کرده و آروم گفتم! جنده: من که با پای باز و دستان باز بی حرکت ایستاده بودم گفت

 !دخترم

ها بازجویی پشت اون سنگر، شب  ی وچند کتاب دیگر رو معرفی کردند و پس از ساعتبرای اقنای من کتاب شریعتی و مطهر

 . شب از من تعهدی گرفتند و ازاد شدم ۳ساعت 

 ۲۵۳۱ بهمن ، عدالت برای ایران،شهادت شادی امین

http://fairfamilylaw.info/spip.php?article7809
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ای که توبیخ و تنبیه به خاطر بیرون بودن موها در  نهبه گو. هایی همچون توبیخ و کم شدن نمره انضباط را درپی دارد مجازات

 .اموز در ایران است یکی از خاطرات مشترک بسیاری از دختران دانش ٬داخل مدارس دخترانه
 

 :درباره حقوق کودکان اسالمی جمهوری المللی بین تعهدات ضنق

پیمان  ۲است که بر اساس ماده  بی در حالیحجابی یا بدحجا سال به خاطر بی ۲8ها مبنی بر بازداشت دختران زیر  گزارش

سال سن است، مگر این که طبق قانون قابل اعمال در  ۲8منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از  "جهانی حقوق کودک 

 ".مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد

 

هیچ کودکی مورد : ضمین خواهند کرد کهرهای عضو تکشو"پیمان نامه جهانی حقوق کودک  ۵۱که بر اساس ماده  در حالی

شان  سالی که به خاطر نوع پوشش ۲8دختران زیر  ".شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد

ه گیرند و عالوه بر این طی پروسه بازداشت همرا شده مورد بدرفتاری قرار می همچون دیگر زنان بازداشت ٬شوند بازداشت می

با  ": نامه است که به  صراحت اعالم کرده این پیمان ۵۱این مورد در تناقض با بند پ ماده . شوند زنان بزرگسال نگهداری می

هر کودکی که از آزادی محروم شده است رفتاری انسانی و همراه با احترام به مقام ذاتی انسان، و با توجه به نیازهای افراد هم 

 ".ه کودک محروم از آزادی باید از بزرگساالن جدا شودبه ویژ. سن او اعمال شود
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 ها نتیجه گیری و  توصیه

، از ، یعنی پوشاندن تمامی بدن به جز قرص صورت و دو دست و دو پا از مچ به پایین، برای همه زنان ایرانیاسالمی حجاب

. است شده سال پیش تاکنون، اجباری ۵۳از  ن مذهب،جمله کودکان و نیز پیروان مذاهب دیگر غیر از اسالم یا افراد بدو

اجباری کردن حجاب در پنج سال نخست پس از انقالب، دهد  به روشنی نشان می "سی و پنج سال" یتحقیقگزارش های  یافته

توبیخ، تهدید و بازداشت زنان . های مختلف ممکن شده است فقط با سرکوب شدید و نقض حقوق شهروندی زنان در زمینه

آموز به داشتن حجاب اسالمی، عدم صدور گذرنامه بدون  حجاب از ادارات دولتی، اجبار دختران دانش حجاب، اخراج زنان بی یب

حجاب در  ، مقاومت در برابر دیده شدن تصویر زنان بیمیحجاب به اماکن عمو حجاب اسالمی، ممانعت از ورود زنان بی عکس با

ها و اماکن عمومی از سوی تندروهای مذهبی که گاه از  د زنان بی حجاب در خیابانزیون و سینما، ضرب و شتم و تهدییتلو

های تحمیل حجاب بر زنان بوده که جزئیات آن  سوی نیروهای بسیج و کمیته سازماندهی یا تهییج شده بودند، از جمله روش

 .آمده است این گزارشبه تفضیل در 

های به کار گرفته شده برای تحمیل حجاب، ادامه یافت و این  حجاب، شیوهپس از موفقیت جمهوری اسالمی در اجباری کردن 

ای که اگر  به گونه. بار از این شیوه ها برای رعایت حجاب کامل و بر اساس مصادیق تعیین شده از سوی حکومت استفاده شد

و دانشگاه را به دنبال داشت ، از  های نخست پس از انقالب، سر نکردن روسری تبعاتی همچون بازداشت و اخراج از کار در سال

بیرون بودن موی سر، کوتاه یا تنگ بودن لباس زنان و داشتن آرایش، زنان را در معرض آزار و اذیت در اماکن  ۶2اواسط دهه 

بر اساس برخی  .کرد ترین حقوق شهروندی آنان را نقض می داد و ابتدایی عمومی، محل کار و دانشگاه و مدرسه قرار می

هزاران زن در ( ۲۵۳۱-۲۵8۱)سال گذشته  ۲2در  وی مقامات رسمی حکومت منتشر شده،ها و از س ایی که در رسانهآماره

شهرهای مختلف ایران  به دلیل نداشتن حجاب کامل اسالمی بازداشت شده و صدها هزار زن از سوی ماموران گشت ارشاد 

 .  اند مورد توبیخ و توهین قرار گرفته

 

شمول منع  ، ناقض اصل جهانعلیه زنانتبعیض جنسیتی ساختاری  با ایجاد یک نظامحجاب برای زنان، اصل اجباری بودن 

 .کند همچنین حجاب اجباری، حق آزادی عقیده و بیان زنانی را که نمی خواهند حجاب داشته باشند، نقض می .تبعیض است

ترین حقوق  های زندگی روزمره نیز ابتدایی ز عرصه، در بسیاری دیگر ااصل عدم تبعیضحجاب اجباری عالوه بر نقض اعمال 

که اغلب با توهین و هایی همچون بازداشت، شالق و جریمه نقدی را نیز در پی داشته  شهروندی زنان را زیرپا گذاشته و مجازات

ر موارد قابل در عین حال، اجرای مقررا حجاب اجباری د .هایی شدیدتر همراه بوده است آزار و اذیت و گاه حتی با شکنجه

حق تحصیل، حق اشتغال، حق امنیت، حق دسترسی به امکانات بهداشتی و  محرومیت زنان از برخورداری ازتوجهی باعث 

های  حقوقی که در اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق.  زندگی فرهنگی و حق آزادی حرکت شده استدرمانی، حق شرکت در 

صادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسالمی سیاسی و حقوق اقت-المللی حقوق مدنی بین

 . ایران متعهد به اجرای آن است، به رسمیت شناخته شده است

 

 :بر اجرای خواسته های ذیل تاکید کندبار دیگر تالش دارد ، "در حجاب سی و پنج سال"گزارش  نتشارعدالت برای ایران با ا

 

های مدافع حقوق بشر توجه درخور به موضوع حجاب اجباری، به مثابه یک نقض  سازمانجامعه مدنی، به خصوص .۲

گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در ایران نشان دهند و از تمامی امکانات خود برای پایان دادن به این خشونت دولتی 

 .علیه زنان استفاده کنند
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به موضوع حجاب اجباری توجه الزم را معطوف داشته و اخبار مربوط  روزنامه نگاران، خبرنگاران و رسانه های گوناگون. ۱

به نقض حقوق زنان از یکسو و مقاومت زنان را از سوی دیگر بیش از پیش مورد توجه قرار دهند و با فراموشی و عادی 

 .    سازی این نقض گسترده حقوق زنان مقابله کنند

 

صل عدم تبعیض و اصل آزادی عقیده و بیان را اجرا و تمامی قوانین و جمهوری اسالمی ایران تعهد خود به اعمال ا. ۵

 .های حجاب اجباری را لغو کند سیاست
 

های ارشاد لغو و به نقض حقوق زنان از راه آزار و اذیت، توبیخ و تذکر، بازداشت، شکنجه و محکومیت،  ماموریت گشت. 4

 . شودداده به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به حجاب پایان 
 

محروم کردن زنان از حق تحصیل، حق اشتغال، حق شرکت در زندگی فرهنگی، حق دسترسی به خدمات عمومی، حق . ۳

برای جبران  ت مربوط به حجاب، پایان یافته وآزادی حرکت و حق داشتن امنیت روانی، به دلیل سرپیچی از مقررا

  .اقدامات الزم به عمل آید خسارت حقوق از دست رفته زنان
 

تمام افراد یا نهادهای غیردولتی که به دلیل عدم رعایت موازین شرعی مربوط به حجاب، زنان را مورد آزار و اذیت قرار . ۶

 . گیرنددهد، تحت تعقیب و مجازات قرار  می
 

جمهوری اسالمی باید حقوق کودکان دختر را مبنی بر خودداری از اعمال تبعیض جنسیتی به رسمیت بشناسد و .۱ 

 .انین مربوط به اجباری بودن حجاب در مدارس را لغو کندقو
 

المللی خود عمل کند و  المللی باید از جمهوری اسالمی ایران بخواهند به تعهدات بین های عضو جامعه بین دولتتمامی . 8

شناسد و به خواهند حجاب داشته باشند به رسمیت ب اصل عدم تبعیض و آزادی عقیده و بیان را در مورد زنانی که نمی

 . آزار و اذیت و محرومیت آنها از حقوق بنیادین بشر خاتمه دهد
 

سازمان ملل متحد، به خصوص گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، گروه کاری سازمان ملل متحد درباره تبعیض .۳

ر ایران را در د "حجاب اجباری"جنسیتی در قانون و عمل و گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، موضوع 

 .ها برای وادار کردن جمهوری اسالمی به لغو حجاب اجباری استفاده کنند دستور کار خود قرار دهند و از تمامی روش
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