 75دی ،سالرٍز اجرای کشف حجاب
( ًوایشگاُ ّای هجازی در ٍتگاُ سازهاى اسٌاد ٍ کتاتخاًِ هلی ایراى )
در  71دي  7171طي هراسوي در داًطسراي دختراى تْراى كِ تا حضَر رضاضاُ ٍ ّوسر ٍ دختراى
تيحجاب اٍ ترگسار ضذ  ،ترًاهِ كطف حجاب اجرایي ٍ در پي آى استفادُ از رٍسري  ،چادر ٍ
رٍتٌذ هوٌَع اعالم ضذ .هأهَراى دٍلتي ٍظيفِ داضتٌذ كِ ّر جا زى یا دختري را تا چادر یا رٍتٌذ
دیذًذ  ،تا استفادُ از رٍشّاي گًَاگَى یا حتي تا خطًَت حجاب اٍ را تردارًذ  .سختگيري تِ
حذي تَد كِ ّرگًَِ هخالفت ٍ هقاٍهتي تِ ضذت سركَب هيضذ.
تذیي ترتية  ،پس از تركيِ  ،ایراى دٍهيي كطَر هسلواًي تَد كِ تِ صَرت رسوي حجاب را هوٌَع
كرد ٍ تا ضْریَر  7131تِ هذت ضص سال فطارّاي تياهاى ًيرٍّاي دٍلتي در سراسر كطَر تراي
هٌع استفادُ از آى اداهِ یافت .تا تثعيذ رضاضاُ از كطَر ٍ رٍي كار آهذى پسرش در سال 7131ش،.
زًاى كِ از فطار حکَهت پذرش سخت تِ ستَُ آهذُ تَدًذ در هخالفت تا كطف حجاب  ،در هعاتر
عوَهي تا چادر ظاّر ضذًذ ٍ هأهَراى حکَهت چٌذاى كِ تایذ تا آًاى هقاتلِ ًويكردًذ .در هْرهاُ
ّواى سال آیتاهلل سيذ اتَالقاسن كاضاًي طي ًاهِاي تِ ًخستٍزیر ٍقت خَاّاى كن كردى فطار تر
زًاى تا حجاب ضذ .در سال ً 7131يس آیتاهلل سيذ حسيي طثاطثایي قوي از هراجع ٍقت ً ،اهِاي تِ
ضاُ جذیذ ًَضت ٍ از ٍي خَاست كطف حجاب اجثاري را لغَ كٌذ .سراًجام تا هخالفت علوا ٍ
هقاٍهت هردم ،دٍلت عقةًطيٌي ٍ كطف حجاب لغَ گردیذ.
ادارُكل خذهات آرضيَي سازهاى اسٌاد ٍ کتاتخاًِ هلی ایراى (گرٍُ ارتثاطات آرضيَي) تِ هٌاسثت 71
دي  ،سالرٍز اجراي كطف حجاب ً ،وایطگاُ هجازي تا عٌَاى «هقاٍهت زًاى در تراتر كطف حجاب
رضاضاّي» ،ضاهل  71عٌَاى تا هعرفي  77ترگ سٌذ را آهادُ سازي ٍ در ٍتگاُ سازهاى تقذین عالقِ
هٌذاى كردُ است.

هكاتثِ کفيل حكَهت یسد تا ادارُ هعارف ٍ اٍقاف یسد ،در هَرد لسٍم اًجام اقذام هَثر ترای جلَگيری از حضَر هحصليي تا
حجاب در هذرسِ
شوارُ 4340-072 8

تاریخ7172/77/27 8

دستَر فرهاًذاری اصفْاى تِ شْردار سذُ ،در هَرد لسٍم رعایت کاهل کشف حجاب در آى شْر
شوارُ 072- 0546-0ٍ1 8

تاریخ7176/27/02 8

هكاتثِ رئيس ادارُ کل تازرسی تا فرهاًذار اصفْاى ،در هَرد گسارش دریافتی از هأهَر تازرسی ٍ شْردار سذُ هثٌی تر عذم
پيشرفت رفع حجاب در آًجا ٍ ،لسٍم رسيذگی ٍ اقذام ّای عولی ٍ هؤثر از سَی فرهاًذاری در ایي خصَص ٍ ،درخَاست
اعالم ًتيجِ تِ ٍزارت کشَر
شوارُ8

7- 0546-072

تاریخ7176/26/12 8

هكاتثِ کفيل فرهاًذّی گرداى هستقل اهٌيِ اصفْاى تا فرهاًذاری اصفْاى ،در هَرد اعسام هأهَر اهٌيِ تِ سذُ تِ هٌظَر
حفظ اًتظاهات در آى جا ٍ ،گسارش هأهَراى در هَرد عذم پيشرفت کشف حجاب در ٍرًَسفادراى ٍ ،چگًَگی اقذام شْردار
هحل در هَرد عولی شذى کشف حجاب در آى جا
شوارُ 2- 0546-072 8

تاریخ 7176 /72/77 8

هكاتثِ تا پاسگاُ اهٌيِ اّرم ٍ دستَر جلَگيری از تردد زى ّای تا حجاب در آًجا
شوارُ3200- 072 8

تاریخ7175/6/04 8

گسارش رئيس ادارُ کل شْرتاًی تِ ٍزارت کشَر در هَرد عذم اجرای کشف حجاب در اصفْاى ٍ اًتشار شرحی از طرف
ًخست ٍزیر ٍقت تا عٌَاى آقای حاج سيذ اتَالقاسن کاشاًی در هجالس رٍضِ خَاًی ٍ ،درخَاست کسة تكليف در ایي
خصَص
شوارُ 1- 600-071 8

تاریخ7107/72/6 8

رًٍَشت ًاهِ جوعی از زًاى یسد تِ هجلس شَرای هلی ٍ ،شكایت از رفتار تذ پاسثاًاى تا آى ّا ترای رفع حجاب ٍ درخَاست
داشتي حجاب ٍ جلَگيری از آزار ٍ اریت
شوارُ 636-071 8

تاریخ7102/5/01 8

گسارش رئيس هعارف ٍ اٍقاف اصفْاى تِ ٍزارت ،هثٌی تر عذم رفع حجاب تعضی از هعلواى دتستاى ّای دٍلتی ًسَاى ٍ
ترك خذهت آى ّا ٍ ،استخذام اشخاص ٍاجذ شرایط ترای رفع حجاب تِ جایشاى
شوارُ 21733- 075 8

تاریخ7172/72/02 8

ًاهِ ٍزیر دادگستری تِ ادارُ کل شْرتاًی ،در هَرد اجرای تخشٌاهِ ٍزارتی تِ دادگستری هْاتاد در تِ کيفر رساًذى
خاًن ّای تا حجاب
شوارُ 60113-076 8

تاریخ 7102/21/71 8

هكاتثِ دادسرای شْرستاى کرهاى تا ٍزارت دادگستری ،در هَرد گسارش دایرُ آگاّی شْرتاًی هثٌی تر هعذٍم کردى
شال ّا ٍ چادرًوازّای ترداشتِ شذُ از سر تاًَاى تِ دليل عذم هراجعِ صاحثاى ٍ ،جلَگيری ازفرٍش آى ّا تِ دليل
استعوال هجذد تِ ٍسيلِ خریذاراى
شوارُ 7-60113-076 8

تاریخ 7176/23/73 8

