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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 شبکه اطالع رسانی دانااز سایت:[ ]برگرفته 

 ۱۳۹۶دی   ۱۸]تاریخ:[ 

 

 روایت معاون موسسه مطالعات تاریخ ایران از ماجرای کشف حجاب؛

تمسخر حجاب در مطبوعات مقدمه کشف حجاب بود/ فرقه ضاله بهائیت و وهابیت به ماجرای کشف حجاب دامن  

 س( را برای زنان با حجاب ممنوع کرده بودندمعصومه )زدند/ ورود به حرم رضوی و حرم حضرت 

آغاز شد و برخی   معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران گفت: پروژه کشف حجاب از پیش از دوران رضاخان

 .جریانات از قبیل بابیت و بهاییت آن را ترویج کردند

شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ پروژه کشف حجاب به سال های پیش از عصر رضاخانی و برخی جریانات  به گزارش

ر صورت گرفت که دیگ   ۱۳۱۴دی ماه   ۱۷از قبیل بابیت و بهاییت بازمی گردد، ولی اجرای آن توسط رضاخان در  

 ...منع حجاب و نه کشف حجاب

فرقه ضاله بهائیت و وهابیت به این ماجرا دامن زدند چراکه آنها کلید اصلی تغییر در ایران را در رویه بانوان و سبک 

 ...زندگی و حضور آنها در مجامع عمومی می دانستند

نیز در کشف و منع حجاب پیشتاز  در ایران آغاز تغییرات را سعی کردند که از بانوان شروع کنند و دو فرقه ضاله

بودند که با حمایت برخی از کانون ها برخوردار بود. اغلب سفرا، ماموران و مطبوعات غربی که به نحوی با ایران  

 .مربوط بودند از این پروژه حمایت کردند

حجاب نداشتند چگونه با افرادی که    بعد از روی کار آمدن رضاخان، برخورد حکومت و مأموران حکومتی -مرآت 

 بود؟

با روی کار آمدن رضاخان حمایت ها جدی شد و در قالب بخشنامه به قوای انتظامی دستور دادند که اگر کسی مزاحم  

 .بانوان بی حجاب شد با آن افراد برخورد و امنیتی برای این طبقه فراهم شود

از مخالفان خود را سرکوب کند آن اقدام جدی را  بعد از اینکه رضاخان مستقر و قدرتش تثبیت شد و توانست بسیاری 

در خصوص منع حجاب )حمایت از بانوان بی حجاب نبود بلکه بانوان باحجاب نیز مجبور بودند یا در خانه بنشینند و 

یا کشف حجاب کنند( صورت گرفت. که با همه شعارهایشان در تعارض بود که حضور اجتماعی بخش عمده ای از  

 ...  .ف حجاب از بین بردند منتهی با شعار آزادی زن بانوان را با کش

 انتهای پیام/ر

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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