
 !زن ها بايد خانه نشين شوند

طرح آزمايشی ممنوعيت ورود خانم ها به ادارات دولتی به بهانه ی بدحجابی 
 !در کرمان شکست خورد

 

مديرکل ارشاد کرمان تهديد کرد رسانه هايی که بخشنامه  اداره ارشاد : آفتاب
 .کرمان را منتشر کرد ه اند مورد پيگرد قرار می گيرند

مدیـرکل اداره ارشــاد اسـتان کرمان با اشاره به انتشار یکی از بخشنامه های اخير اداره                
این کار غيرقانونی است     «: ارشــاد اسـتان در وبالگ ها و سایت های اینترنتی تصریح کرد          
 .»و اداره ارشاد از راه حقوقی پيگير این مسأله خواهد بود

بخشنامه ای که اخيرا با      «: مهـدی محبــان در گفتگــو بــا یــکی از خبرگـزاری ها گفته است                
قانونی حجـاب بــرای بــانوان شـاغل و یا ارباب رجوع در اداره کل ارشاد                         مات  موضـوع الزا
اســتان کرمـان روی بــرخی از ســایت هــا و وبــالگ هــای اینتــرنتی منتشــر شــده اســت،          

 .»بخشنامه داخلی وزارت ارشاد بود

 

بر اینکه انتشار علنی این بخشنامه یک کار غيرقانونی بوده است،                       وی بـا تــأکيد مجـدد 
اداره حراست ما هم اکنون پی گير این مسأله است و ما از مسئوالن اداره        «: تصریح کرد

ارشــاد شهرسـتان کرمــان در خصــوص چگونـگی در دسترس عموم قرار گرفتن این نامه                       
 .»توضيح می خواهيم

 

اداره ارشاد استان کرمان همچنين با عکاس و خبرنگاری که این نامه را            «: محبـان افــزود 
روی اینتـرنت قرار داده اند نيز از طریق حقوقی برخورد خواهد کرد، زیرا این نامه یک نامه                           



سی حــق انتشار آن را نداشته است وسایر انتشاردهندگان این نامه                           داخـلی بــوده و ک
 .»نيز در دستور پيگرد حقوقی توسط اداره ارشاد استان قرار دارند

فرهنگ و ارشـاد اســالمی استان کرمان در مورد                             بـه گـزارش آفتــاب، اظهـارات مدیــرکل 
یک خبرنگار، یک عکاس و رسانه های منتشر کننده بخشنامه ارشاد در                         پيگــرد حقـوقی 

فاش « قانون مطبوعات، رسانه ها از           ۶ مــاده    ۶حــالی مطـرح مـی شـود کــه مطـابق بنــد                 
نمــودن و انتشـار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نيروهای مسلح جمهوری                     

» اسالمی و محاکم غيرعلنی دادگستری و تحقيقات مراجع قضایی، بدون مجوز قانونی                   
 .منع شده اند

این در حالی است که بخشنامه مذکور عنوان محرمانه نداشته و مخاطبان آن نيز عالوه                        
 .بر کارکنان، مراجعه کنندگان به ادارات تابعه ارشاد کرمان بوده اند

گــفتنی اسـت دههـا ســایت، وبــالگ و نشـریه ایــن خبــر را در چهـار روز گذشته منتشر                     
کــرده انــد و مدیـرکل ارشاداستان کرمان در مورد این که چرا رنگ سفيد نيز به عنوان رنگ         

 . تند و زننده معرفی شده هيچ توضيحی نداده است

 

 جنجال بر سر بخشنامه ممنوعيت مانتوی رنگی در کرمان

 بيژن یگانه_ رادیو فردا

مهـدی محبان، مدير کل ارشاد استان کرمان، از پيگرد قضايی خبرنگاران و رسانه هايی                             
اين اداره را منتشر      » الزامــات حجـاب بــانوان شـاغل و اربـاب رجوع            «کــه متـن بخشــنامه       

 .کردند، خبر داد

وی در ایـن بخشـنامه، تــردد زنان با مانتوهای سفيد و رنگی به اين اداره را ممنوع کرده                 
 .است

گفته که انتشار متن و تصوير اين بخشنامه غير              » فـارس  «مهـدی محبـان بـه خبرگـزاری             
 . قانونی است و اداره ارشاد از راه حقوقی پيگير اين مسئله خواهد بود



بخشنامه ای که اخيرا با   «: وی در عيـن حــال صــدور ايــن بخشــنامه را تــائيد کـرد و گفت    
قانونی حجـاب بــرای بــانوان شـاغل و يا ارباب رجوع در اداره کل ارشاد                         مات  موضـوع الزا
اســتان کرمان روی برخی از وبالگ های اينترنتی منتشر شده است، بخشنامه داخلی                   

 ».وزارت ارشاد بود

مان همـچنين خبــر داد کـه اداره حراســت ارشاد کرمان هم                 مديـر کـل ارشـاد اســتان کر
 .اکنون پيگير اين مسئله است

ارشــاد اسـتان همـچنين بـا عکاس و خبرنگاری که اين نامه را روی اينترنت                      «: وی افـزود  
قـرار داده انـد، نيـز از طـريق حقـوقی بـرخورد خواهـد کرد، زيرا اين نامه يک نامه داخلی                     

 ».بوده و کسی حق انتشار آن را نداشته است

اعـالم پيگرد قضايی خبرنگار و عکاسی که اين نامه را منتشر کرده اند، در حالی صورت                             
می گيرد که در بند ششم قانون مطبوعات جاری در ايران، تنها اسناد محرمانه در رديف                  

 .اسنادی ذکر شده است که مطبوعات و رسانه ها حق انتشار آن را ندارند

ارشاد استان همچنين با عکاس و خبرنگاری که اين نامه را روی اينترنت قرار داده اند،                       «
نيـز از طـريق حقــوقی بــرخورد خواهـد کـرد، زيرا اين نامه يک نامه داخلی بوده و کسی                             

 ».حق انتشار آن را نداشته است

 

 مهدی محبان، مدير کل ارشاد استان کرمان

قانون مطبوعات تاکيد شده که                  فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و          «در آن بنـد از 
مســايل محرمانــه، اســرار نيروهــای مســلح جمهــوری اســالمی، نقشــه و اســتحکامات            
ــی               ــاکم غيرعلن ــس شــورای اســالمی ومح ــرعلنی مجل ــرات غي ــامی، انتشــار مذاک نظ

 .، غير قابل انتشار است»دادگستری و تحقيقات مراجع قضايی بدون مجوز قانونی

امـا بــه گفتـه ناظران، نامه ها يا اسناد فاقد مهر محرمانه، سری و يا به کلی سری، در                               
 .نتشار قرار نمی گيرندرديف اسناد غير قابل ا

هيچ مقام دولتی و غير دولتی حق      «در ماده چهار همين قانون نيز تاکيد شده است که           
نـدارد بــرای چــاپ مطـلب يـا مقالـه ای درصـدد اعمــال فشــار بـر مطبوعات بر آيد و يا به                                    

 ».سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند

مديـر کــل ارشـاد استان کرمان اما غير از پيگرد قضایی خبرنگار و عکاسی که در انتشار                    
مان دخالت داشته اند، از پيگرد مديران داخلی                              بخشـنامه معمـولی اداره کـل ارشـاد کر

از مسئوالن اداره ارشاد شهرستان «: اداره تــحت امـر خــود نيــز خبــر داده و گفتــه اسـت    
ــرفتن ايــن نامــه توضــيح مــی             ــرار گ کرمــان در خصــوص چگونــگی در دســترس عمــوم ق

 ».خواهيم



 

در حــالی کــه طــی ســه روز گذشــته، ده هــا ســايت و وبــالگ متــن و تصــوير بخشــنامه          
ممنـوعيت ورود زنـان بـا مــانتوی سفيد به اماکن وابسته به اداره ارشاد استان کرمان را             

ساير انتشار دهندگان اين نامه نيز در دستور          «: منتشـر کــردند، مهـدی محبان می گوید       
 ».پيگرد حقوقی توسط اداره ارشاد استان قرار دارند

 ممنوعيت مانتوی سفيد 

بخشـنامه ای که مديرکل ارشاد استان کرمان به دليل انتشار آن عليه يک عکاس و يک                    
الزامات حجاب بانوان شاغل     « خبرنگـار کرمانی اعالم جرم کرده، بخشنامه ای با عنوان                  

اســت که خطاب به تمامی انجمن ها، کانون های هنری، مجتمع های                  » و اربـاب رجـوع     
فــرهنگی و هنــری، و کتابخانــه هــای زيرمجموعــه اداره کــل فــرهنگ و ارشــاد اســالمی            
شده کـه شــرايط تـردد بـانوان به وزارت فرهنگ و ارشاد                     کرمـان صــادر، و طـی آن تــاکيد 

 .اسالمی، و کليه ساختمان های تابعه و وابسته، مشروط است

 

حجاب و عفاف، و ضرورت رعايت پوشش مناسب                « در ايــن بخشــنامه با تاکيد بر رعايت          
ورود زنان به ادارات دولتی يا      » توســط کارکنــان و نيـز مـراجعين بــه دسـتگاه های دولتی           

استفاده از مانتو    «، و   »مقنعه های جلو بسته    «مجموعـه هـای وابسته به آن بر داشتن             
ند، گشــاد، و يقه بسته ضروری می باشد و از مانتو های دو تکه، کمردار، و دو                                  هــای بل

 ».رنگ استفاده نشود

شـلواری کــه تنگ و کوتاه       «، و   »کفــش سـاده، بـا پاشــنه معمـولی و بـا رنـگ مناســب            «
، بخش ديگری از پوششی است که در اين بخشنامه به عنوان پوشش اجباری                »نباشد

زنان در هنگام تردد در ارادات دولتی و به خصوص ادارات ارشاد و مجموعه های وابسته                    
.به آن تعيين شده است



 

را نيــز ممنــوع کــرده » اســتفاده از زيــور آالت و آرايــش خــارج از شــئونات      «ايــن بخشــنامه  
 .است

مهمترين بخش اين بخشنامه نيز به تعيين رنگ مانتوی زنان اختصاص دارد و در آن تاکيد                    
بايد از رنگ های تند و زننده مانند قرمز، زرد، سفيد               «شـده اسـت کـه      در رنــگ البســه ن

 ».استفاده گردد  ...و

بـا وجـود آنکه رسانه ها اين بخشنامه را مربوط به اداره کل ارشاد کرمان معرفی کردند،                   
امـا مديــر کل ارشاد کرمان به فارس گفته که اين بخشنامه از دو سال پيش، و از سوی                  
وزارت ارشـاد اســالمی بــرای تمـام ادارات و سـازمان هـا و مجموعه های وابسته به آن                   

 .صادر شده است
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