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 "تعالیباسمه "

 خالصه طرح جامع  عفاف و حجاب

عفاف و حجاب در  رعایتو در راستای نیل به اهداف خود برای رفع معضل بدحجابی  امر به معروف و نهی از منکرستاد 

بــرای ع عفــاف و حجــاب ـرح جامـط ای از هخالصـ کهتدوین کرده  1041، طرح جامع عفاف و حجاب را برای سال جامعه

هنگـی، دسـت انـدرکاران موضـوع عفـاف و حجـاب علمـا، ائمـه جمعـه، مراکـز پژوهشـی و فر بســیاری از فرهیختــگان،

پـس ازجمـع  و منـدان و متدینیـن، ارسـال و در محافـل علمـی بـه بحـث و بررسـی گذاشـته شـده اسـت وعمـوم دغدغـه

 د. سـتاد امـر بـهیگـرد ارائهنسـخه )ویرایـش هفتـم( تنظیـم و نظـرات و اصالحـات صـورت گرفتـه،  بنـدی

 ، همـواره آمادگـی و تقاضـای خـود را جهـت دریافـت نظـرات جدیـد بـرای ارتقـاء ومعـروف و نهـی از منکـر

 اصـالح طـرح بـه منظـور تنظیـم نسـخه تکمیلـی اعـالم مـی دارد

 طرح جامع عفاف و حجاب:در خصوص ستاد رویکرد  3

 لغو قانون حجاب و اختیاری کردن حجاب  – 1

 عفاف و حجاب رعایت مساله، واجب شرعی است و بی حجابی گناه علنی محسوب می شود و عدم با توجه به این که حجاب

 .، این رویکرد قابل اجرا نیستبه دنبال داردا تبعات نامطلوبی ر

 ادامه وضع موجود و تجربه سالهای گذشته – 2

روز به روز نابسامان تر شده، نقالب اسالمی می گذرد وضع حجاب در حدود چهل سالی که از عمر ا این مساله که متاسفانه

 و نمی توان به همان روال سابق ادامه داد. اشکاالت و ایراداتی داشتهشده نشان می دهد که طرح هایی که تا به حال اجرا 

 ارائه برنامه و طرح جامع برای عفاف و حجاب – 3

، هاتالش نموده با رفع ایرادات آن ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بررسی طرح های گذشته، آنها را آسیب شناسی کرده و

 .نمایدو اجرایی رح جامع عفاف و حجاب تدوین طرحی نو را به نام ط

 : اهمیت و ضرورت پرداختن به مساله حجاب

 حفظ نظام – 1

: نه به حجاب اجباری و راه اندازی انواع هشتک ها و کمپین ها، مبارزه اخیر سعی کرده با شعارهایی مانندسالهای دشمن در 

ای به رده گست. در صورتی که مبارزه با قانون، ادامه دار شود و شکل تبدیل کند با حجاب اسالمی را  به یک نافرمانی مدنی

 ه دنبالببان، نه به والیت فقیه و ... مانند: نه به قانون اساسی، نه به نظارت شورای نگه، به دنبال آن حرکت هایی خود بگیرد

 آن خواهند آمد.
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 خانواده و حریم  ارزشهای اخالقی – 2

 از طریق سعی کردهرعایت عفاف و حجاب در جامعه، نقش بسیار مهمی در حفظ بنیان خانواده دارد و به همین خاطر، دشمن 

موجب باال  ه سفانرا بین مردم، ترویج کند که این امر، متاو الابالی گری ، سبک زندگی غربی و بی بند و باری انواع رسانه ها

 ارزش هایدر این رابطه اقدامات موثری انجام نشود و  و انواع مفاسد اخالقی شده است. اگرخیانت زوجین رفتن آمار طالق، 

 ،به ازدواج سفیددر یک حرکت دومینو وار  مساله بی حجابی،همچنان کمرنگ و کمرنگ تر شود،  اخالقی دینی و ملی ما

 .و ... خواهد انجامیدهمجنس گرایی ، تمایل به کودکان و حیوانات 

 عدالت اجتماعی – 3

 ، در حقظاهر شوندهری نامناسب در اجتماع با ظا افراداگر داشتن پوشش مناسب، از سوی خانم ها و آقایان رعایت نشود و 

ت قوق یکدیگر و عدالکه آرامش روانی آنها با دیدن این افراد، به هم می خورد، ظلم می شود و این خالف احترام به ح کسانی

 اجتماعی است.

 اقتصاد – 4

وقتی در محیط های آموزشی و  منطبق با عقل است. ست، کامالمساله ای شرعی و اخالقی عالوه بر اینکهمساله حجاب، 

روانی داشته باشند، بهتر درس می خوانند و کار می کنند و این امر، موجب رشد علمی و رونق تولید و در امش شغلی، افراد آر

ندارند، قوانینی  و اخالقبه دین  پایبندی چندانیکه  آنهایینتیجه رشد اقتصادی کشور می شود. تقریبا در تمام کشورها ، حتی 

 شش مناسب خانم و آقایان در محیط های آموزشی و شغلی وضع شده است.برای پو« Dress Code»به نام 

 آسیب شناسی طرح های قبلی عفاف و حجاب :

 عدم وجود طرح جامع و کاربردی 

 عدم  وجود متولی و مسول پاسخگو 

 دم وجود ضمانت اجراییع 

  ویژگی های طرح جامع عفاف و حجاب :

با توجه به اینکه در گذشته ، مواجهه مستقیم مجریان ، با زنان بدحجاب ، موجب ایجاد تنش و درگیری  تنش زایی:عدم  – 1

ی مبا مردم خودداری آنان می شد، طرح به گونه ای نوشته شده که برای اجرایی کردن آن، حتی االمکان از مواجهه مستقیم 

ی م، بازاریان و حتی تا عابرین پیاده و وسایل نقلیه، خود مجری قانون ، کسبهدولتی، اصنافو  مسولین دستگاههای  شود

 شوند.

بدون کار فرهنگی، بی محتواست و کار فرهنگی ، بدون کار  می دانیم که کار جرایی :توامانی کار فرهنگی و اجرایی – 2

 د شد.نانجام خواهبه همین دلیل، این دو توامان  اجرایی، ماندگار نخواهد بود،
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، اجرا خواهد شد. زن بدحجاب، ممکن است حضور یابد این طرح در تمام عرصه هایی که یک مه جانبه و جامعیت:ه – 3

، مانند: دستگاههای انجام خواهد شدگام  11در به صورت مرحله به مرحله که  عرصه در نظر گرفته شده 11 در این زمینه

، میو اماکن عمو، وسایل نقلیه ، معابر خانه و خانواده، آموزشی مراکز، لباس و پوشاکدولتی، محله، اماکن تجاری و خدماتی، 

 ... فضای مجازی و

ابطین ضبرای آمرین ، ستاد امر به معروف و نهی از منکراقدام به برگزاری کالس های آموزشی  آموزش و ارتقاء بینش: - 4

 .ی به وجود نیاورندافراد نابلد ، مشکل در مقاطع مختلف نموده تا و مجریان،

شورای عالی انقالب فرهنگی، این طرح، قانونمند بوده و ضمانت  024و   024طبق مصوبه های  ضمانت اجرایی:دارای  – 5

 اجرایی دارد.

از همچنین معین شده و  قانونی وظیفه 04نهاد دولتی،  11برای : نهادهای مردمی دولتی وهای   جایابی نقش ارگان – 6

 ، برای اجرای این طرح استفاده می شود.نهادهای مردمی مورد تاییدمطالبه گر و نیروهای مردمی متدین، دغدغه مند و 

برخالف طرح های قبلی که بعضا به صورت مقطعی و گاه هیجانی انجام می شد، این طرح به طور : مستمر و پیوسته – 7

 تا ان شاءاهلل نتیجه مطلوب حاصل شود.مستمر و پیوسته انجام خواهد شد 

 :مل طرحاملزومات اجرای ک

 ر:این طرح به سهولت قابل اجرا می باشد اگ

 :و حجاب ستاد، منوط به دو امر استتحقق کامل طرح عفاف  :رفع نیازهای قانونی( 1

 رح؛و توسط قانونگذار برای اجرای طی پاسخگئول و متولودن مس: مشخص نمالًاو 

 ر: نهادی زیاز دو راه پیش یقانونی الها: رفع خثانیاً

انـون حمایـت قی بـه تصویـب برسـد یـا فقـط دو بنـد مشـخص بـه نر عرصه ای مفاد قانول در هی بـه تفصییا مفـاد قانون

 :از آمریـن بـه معـروف و ناهیـن از منکـر سـتاد، الحـاق شـود. دو بنـد مذکـور بـه شـرح زیـر اسـت

ی کـه نهادهای مسئول برعهـده بـا حفـظ همـه وظایـف و نقش هایرح عفاف و حجـاب ری طئول در راهبام مسی و مقمتول-

ت ـد بـا هماهنگی و تحی موظفنر دولتی و غیای دولتـر باشد و همـه دستگاه هدارنـد، سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منک

 .تاد بـه وظایف محولـه خـود، عمـل نماینـدنظارت س

ــوب ی، چارچای اجرایتاد تشــکیل و بــا تنظیــم و تصویــب دســتورالعمل هفاف و حجاب توسط شورای سروه عکارگـ-

ـا نهف و طریقه هزینـه کــرد آواع تخلر عرصه و انات هاف و حجاب متناسب اقتضائی عفم مالزان جرایای فرهنگی، میفعالیته

قانــون حمایــت از آمریــن بــه معــروف و  9 مشــابه تبصــره بنــد)ی مشـخص نمایــدـت هــای فرهنگرا در فعالی

 ر(ناهیــن از منکــ



4 
 

زیـر میتوانـد مشـکل قانونـی طـرح را حـل و اقـدام  یکـی از سـه مرجـعن مرجــع تصمیــم گیرنــده: تعییـ (2

  :نماینـد

مهمتریـن مرجـع تصمیـم گیرنـده، مجلـس شـورای اسـامی اسـت. مجلس  می:المجلـس شـورای اسـ الف(

 میتوانــد بــا قیــد فوریــت ، الحاقیــه دو بنــدی بــه قانــون حمایــت از آمــران و ناهیــان از منکــر یــا قانــون

 .تفصیلـی طـرح را تصویـب نمایـد و ایـن طـرح را عملیاتـی نمایـد

رات عزیت د بحـث کرونا یـای اعطـاء اختیـارات قانونی مانن: مرجـع تصمیم گیرنـده دیگـر بـراقـواجلسه سـران ب( 

 تکه تحت عنوان الحاقیه بـه قانون حمای دصوبات جلسـه سران سه قوه باشی، محکومت

 باله تصویورت موقت و دوسه صب( 22/1/90) ران بـه معـروف مصـوب مجلس شـورای اسـالمیاز آم

 .دی دو بنـد را نمایـدپیشنها

 

 ا و اهدافدهبن، 024 ا افـزودن بـه مواد مصوبهد بشورا میتوان شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی:ج( 

 .درا تامین نمای

 ابتــدا طــرح، بــه فوریــت، بــا الحــاق دوبنــد بــه قانــون حمایــت، بــه صــورت ـی:پیشـنهاد اجرای( 3

 تصویـب و پـس از مشـخص شـدن نقـاط قـوت و ضعـف در میـدان اجـرا، پیـرو آزمایشـی بـرای دوسـال

 تصویـب قانـون جامـع امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ذیـل اصـل هشـتم قانـون اساسـی، تصویـب نهایـی

 .بـه صـورت تفصیلـی انجـام گـردد

 مازندرانبه معروف و نهی از منکر ستاد امر 

 و خانواده حجاب ،عفاف اداره

 

 
 

 


