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چشم انداز طرح:

ــه  ــر ب ــتاد ام ــاب س ــاف و حج ــه راه عف ــع و نقش ــرح جام ــل  ط ــا اجــرای کام " ب

معــروف و نهــی از منکــر معضــل بدحجابــی کشــور حــل خواهــد شــد یعنــی بــا 

ــد  ــه رش ــد رو ب ــر، اوالً رون ــورد نظ ــه م ــخص،1 در منطق ــان مش ــرح، در زم ــن ط ــرای ای اج

ــاف و  ــت عف ــاً وضعي ــود، ثاني ــی ش ــف م ــی متوق ــد اخالق ــر مفاس ــایر مظاه ــي و س بدحجاب

حجــاب جامعــه ارتقــاء مــی یابــد و نهایتــاً مســأله عفــاف و حجــاب بــه روال قانونــي و عرفــی 

ــد گشــت.  برخواه

1  از زمان شروع درهر منطقه ای یک سال و برای کل کشور در همه عرصه ها، دو سال پیش بینی 

شده است.
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مقدمه    

در خصوص این طرح مقدمات زیر قابل ذکر است:

 نســخه پيــش رو، خالصــه طــرح مــی باشــد و نســخه تفصيلــی آن )همــراه بــا ارائــه مســتندات قانونــی، پژوهشــی، 1. 

ــه معــروف         ــه معــروف و نهــی از منکــر محــالت، دســتورالعمل شــورای امــر ب منشــور تشــکيل شــوراهای امــر ب

و نهــی از منکــر دســتگاه های اجرایــی و شــورای اصنــاف، پاســخ بــه اشــکاالت، شــبهات و ســؤاالت مطــرح شــده 

و پرتکــرار و ...( در ســایت ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر2،  قابــل رؤیــت و دسترســی اســت.

ــرای بســياری از فرهيختــگان، . 2 ــه معــروف و نهــی از منکــر ب خالصــه طــرح جامــع عفــاف و حجــاب ســتاد امرب

علمــا، ائمــه جمعــه، مراکــز پژوهشــی و فرهنگــی، دســت انــدرکاران موضــوع عفــاف و حجــاب وعمــوم دغدغــه 

منــدان و متدینيــن، ارســال و در محافــل علمــی بــه بحــث و بررســی گذاشــته شــده اســت. پــس ازجمــع بنــدی 

نظــرات و اصالحــات صــورت گرفتــه، ایــن نســخه )ویرایــش هفتــم( تنظيــم و تقدیــم مــی گــردد. ســتاد امــر بــه 

معــروف و نهــی از منکــر ، همــواره آمادگــی و تقاضــای خــود را جهــت دریافــت نظــرات جدیــد بــرای ارتقــاء و 

اصــالح طــرح بــه منظــور تنظيــم نســخه تکميلــی اعــالم مــی دارد.

ایــن طــرح در 11 عرصــه و در هــر عرصــه بــه صــورت گام بــه گام و مرحلــه بــه مرحلــه و بــرای هــر مرحلــه بــا . 	

ــراد  ــه اف ــا و هم ــه عرصه ه ــاره در هم ــه یکب ــت و ب ــزی شده  اس ــدید برنامه ری ــای ش ــکنی ه ــروع از هنجارش ش

اجــرا نمــی شــود )ماننــد عرصــه اول کــه آغــاز طــرح از دســتگاه های دولتــی، طبــق قوانيــن موجــود شــروع شــده 

اســت(.  همــه مصوبــات شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در جلســه 427 و 820 ناظــر بــه وظایــف 2	 دســتگاه 

اجرایــی در عرصــه هــای یازده گانــه ایــن طــرح، لحــاظ و نقــش تمــام دســتگاه هــای دولتــی و نهادهــای مردمــی 

بــرای مشــارکت در ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت.

اجــرای طــرح عفــاف و حجــاب در مــواردی کــه قانــون )اگرچــه حداقلــی( وجــود دارد ماننــد عرصــه دســتگاه های 4. 

ــی اجــرای  ــاز شــده اســت4 ول ــه دســتگاه های مذکــور، آغ ــاف و حجــاب ب ــالغ شــاخص های عف ــا اب ــی	،  ب دولت

همــه جانبــه و پایــدار طــرح، بــا اعطــاء مســئوليت کامــل و الحــاق دو بنــد مــاده بــه قانــون حمایــت از آمــران بــه 

معــروف و ناهيــان از منکــر، توســط مجلــس شــورای اســالمی یــا جلســه ســران قــوا یــا شــورای عالــی انقــالب 

فرهنگــی تحقــق پيــدا می کنــد.  پيگيــری و مطالبه گری هــای مردمــی بــرای درخواســت تعييــن تکليــف مســأله     

ــا اجــرای ناقــص و  ــی پاســخگوی آن و حــل مشــکالت ناشــی از عــدم اجــرا ی حجــاب و مشــخص شــدن متول
www.setad-abm.ir  2

	  مصوبه 820 شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  98	12/6/1 ناظر به بند 8 و 10 و 11 از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر
4 شاخصه های عفاف و حجاب به همه دستگاه های دولتی و حاکميتی طی نامه 499	/2  به تاریخ 1400/11/17 ابالغ شده است و همه دستگاه ها موظفند بر 

اساس این شاخص ها وضعيت عفاف و حجاب دستگاه خود را اصالح نمایند
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نادرســت آن در کشــور و تســریع در تصویــب ایــن مصوبــه بــرای اجــرای طــرح جامــع ســتاد، تضمين کننــده 

اجــرای طــرح خواهــد بــود. پيشــنهاد می شــود ایــن طــرح و نقشــه راه بــه صــورت آزمایشــی بــرای دو ســال 

ــه مجلــس شــورای  ــی ب ــب نهای ــرای تصوی ــه، ب ــب و اجــرا شــود و پــس از ارزیابی هــای صــورت گرفت تصوی

اســالمی ارائــه گــردد.

در راســتای محقــق کــردن بنــد اول از اصــل ســوم قانــون اساســی کــه جمهــوری اســالمی را موظــف بــه ایجاد 	. 

محيــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخالقــی و مبــارزه بــا کليــه مظاهــر فســاد و تباهــی مــی کنــد و از آنجایی 

کــه از مهمتریــن شــاخه هــای فضایــل اخالقــی، حيــا و از مهمتریــن شــعبه هــای حيــا، موضــوع عفــت مــی 

باشــد کــه عفــت دارای اقســامی ازجملــه عفــت در رفتــار، عفــت در نــگاه، عفــت در کالم و همچنيــن عفــت 

در پوشــش اســت و باتوجــه بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن مظاهــر عفــت در پوشــش، حجــاب اســت لــذا در 
ایــن طــرح بــه صــورت عــام بــه موضــوع عفــاف و بــه صــورت خــاص بــه مســاله حجــاب توجــه شــده اســت. 	

ــا لحــاظ کــردن 6.  ــردی و عملياتــی ب ــه نقشــه راه کامــال کارب ــز ایــن طــرح از طــرح هــای دیگــر، در ارائ تمای

نقــش مــردم و نقــش دســتگاهها )طبــق وظایــف قانونــی آنهــا( بــه همــراه ادعــای خروجــی در بــازه زمانــی 

مشــخص و جامعيــت طــرح مــی باشــد. 

    بیان مسأله و وضعیت شنایس: 

ــام  ــالميت نظ ــم اس ــت6 و ه ــم جمهوری ــکن، ه ــاد هنجارش ــترده ترین نم ــوان گس ــه عن ــي ب ــأله بدحجاب مس

ــه تعبیــر  ــا ب جمهــوري اســالمي را بــه چالــش کشــيده اســت. در حــال حاضــر، عــدم رعایــت حجــاب ی

ــر  ــه ای کــه عــالوه ب ــه گون ــه یکــي از معضــالت اصلــي کشــور تبدیــل شــده ب ــش، ب ــد پوش ــر، ح ــق ت دقی

آســيب هــای متعــددی کــه بــه خانــواده وارد کــرده اســت )از جملــه تنش هــای خانوادگــی و عــدم امنيــت روانــی 

ــکنی های  ــاهد هنجارش ــه روز ش ــرف روز ب ــک ط ــی، از ی ــاد دو قطب ــا ایج ــز ب ــه ني ــا و...( در جامع در خانواده ه

مســأله ســاز و پيــش رونــده و از طــرف دیگــر نــزاع و درگيــری کالمــی و رفتــاری حــول ایــن موضــوع هســتيم. 

ــرای  ــا برنامــه ریــزی همــه جانبــه، مســأله عفــاف و حجــاب را بســتر مناســبی ب همچنيــن، دشــمن خارجــی ب

تهاجــم و پيشــروی در جبهــه فرهنگــی قــرار داده اســت و مخالفــان داخلــی نيــز بــه تضعيــف و تخریــب هــر نــوع 

مواجهــه و مقابلــه بــا ایــن پدیــده می پردازنــد. در چنيــن فضایــی متوليــان امــر موظفنــد بــا لحــاظ کــردن زوایــای 

پيــدا و پنهــان و ظرافت هــای کار فرهنگــی و اجرایــی، بــرای مدیریــت ایــن رونــد و بازگردانــدن فرهنــگ پوشــش 

بــه روال مــورد انتظــار، اقــدام کننــد. 

	 در عرصه یازدهم به طور ویژه و همچنين در تدوین و ابالغ شاخص های عفاف و حجاب ابالغی برای دستگاه های دولتی، این مساله کامال مشهود است.
6 وقتی طبق قانون، عدم رعایت حجاب شرعی جرم تلقی شده و اکثریت خانم های جامعه با حمایت آقایان، این  قانون را رعایت نمی کنند، مجرم دانستن این 

اکثریت جامعه ، مصادف با تهدیدی برای جمهوریت نظام خواهد بود. 
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ــا مســأله عفــاف و  وضعيــت شناســی مســأله می توانــد بــه حــل آن کمــک کنــد؛ در شــرایط موجــود، در مواجهــه ب

حجــاب ســه رویکــرد در جامعــه وجــود دارد: 

1. لغو حجاب قانوني و اختیاري کردن حجاب:

عــده ای معتقدنــد در حــال حاضــر، بســياری از مــردم  مایــل نيســتند حجــاب داشــته باشــند لــذا بهتــر اســت حجــاب، 

امــری اختيــاری و بــدون قانــون باشــد. از آنجــا کــه حجــاب حــد پوشــش اســت، در صــورت رهــا ســازي پوشــش و 

برداشــتن حــدود قانونــی بــرای حضــور در اجتمــاع، طبيعــی اســت کــه هيــچ حــدی بــرای پوشــش  نمــی تــوان تصــور 

ــد  ــون آن پيــش خواه ــای پيرام ــي و ناهنجاری ه ــل و ارتباطــات ناســالم علن ــا برهنگــي کام ــد پوششــی ت ــرد و ب ک

ــازل اخالقــي و  ــه تنهــا موجــب رفــع مشــکل نمی شــود بلکــه در مســائل ن رفــت، در نتيجــه لغــو حجــاب قانونــی ن

حادتــر، در ابعــاد گســترده تری، مشــکل تشــدید خواهــد شــد. 

2. ادامه وضع موجود و تکرار تجربه سالهای گذشته: 

ــرایط  ــد: ش ــف مانن ــل مختل ــه دالی ــاب ب ــأله حج ــه مس ــد ک ــئولين معتقدن ــئولين و غير مس ــر از مس ــده ای دیگ ع

ــوده و در حــال حاضــر مطــرح  ــوه مشــکالت اقتصــادي و... جــزو اولویت هــای نظــام نب ــی کشــور و وجــود انب بحران

نمــودن مســأله عفــاف و حجــاب بــه مصلحــت کشــور نيســت و بــه هميــن شــکل موجــود، بایــد از کنــار ایــن مســأله 

عبــور و نهایتــاً بــه امــوری از قبيــل کارهــای فرهنگــی اکتفــاء کــرد. بــا ایــن بــاور و رویکــرد، مســأله عفــاف و حجــاب، 

ــا اهمــال و عــدم جدیــت، در حــد برگــزاری جلســات کــم فایــده و اکتفــاء بــه  خصوصــاً توســط مســئولين، غالبــاً ب

شــعارهاي زیبــا و تکــراري ســپری مــی شــود )شــعارهایی ماننــد اول کار فرهنگــي، ریشــه اي، اصولــي، پختــه و ...، اول 

حــل مشــکالت اقتصــادی، اول مقابلــه بــا اختــالس و رانــت و ...، اول حــل مشــکل ازدواج، مســکن، اشــتغال و ... کــه 

حــدود 40 ســال اســت بــدون نتيجــه فقــط تکــرار مــی شــود(. در صورتــی کــه اگــر بــه هجــوم برنامــه ریــزی شــده و 

وســيع دشــمن، در ایــن مســأله دقــت کنيــم متوجــه خواهيــم شــد مســأله عفــاف و حجــاب بــرای دشــمن در اولویــت 

ــا بــی تفاوتــی و ســکوت، وضــع نابســامان موجــود، نابســامان تر  می باشــد. ســاده اندیشــی اســت اگــر تصــور شــود ب

نشــود. اگــر در کشــور هيــچ صحبــت و اقدامــی بــرای عفــاف و حجــاب صــورت نگيــرد بــاز بــا تــالش دشــمن، هــر روز 

شــاهد حریــم شــکنی هــای جدیــد و جریحــه دار نمــودن عفــت عمومــی خواهيــم بــود. لــذا اگــر بــا ســطحی انــگاری و 

نااميــدی از حــل مســاله عفــاف و حجــاب، وضعيــت بــه هميــن منــوال بالتکليــف رهــا شــود در نهایــت نظــام جمهوری 

اســالمی در انفعــال کامــل، نســبت بــه مســأله قانــون عفــاف و حجــاب، مجبــور بــه پذیــرش شکســت خواهــد شــد و به 

تبــع آن کشــور بــا شــتاب، بــه ســمت آندلــس ســازی پيــش خواهــد رفــت. پــر واضــح اســت ایــن تســليم و رویکــرد 

انفعالــی  بدتــر از تصميــم اول بــوده و آثــار مخــرب تــري بــه همــراه خواهــد داشــت. 
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3. ارائه برنامه و طرح جامع در خصوص عفاف و حجاب: 

ــي، راه حــل  ــن معضــل اجتماع ــرای ای ــاً: ب ــوده و ثاني ــم اوالً: دو رویکــرد پيشــين راهگشــا نب چنانچــه بپذیری

وجــود دارد، بنابرایــن بایــد طرحــي جامــع و قابــل اجــراء در خصــوص عفــاف و حجــاب ارائــه شــود تــا کشــور 

و کيــان خانــواده از ایــن تهدیــد عيــان بــه ســالمت گــذر کنــد. 

در هميــن راســتا، ســتاد امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر بنــا بــه وظيفــه ذاتــي و قانونــی خــود7، »طــرح جامــع 

و نقشــه راه عفــاف و حجــاب« را تدویــن و ارائــه کــرده اســت و بــا جمــع آوری گســترده نظــرات و پيشــنهادات 

صاحــب نظــران، آن را کامــل نمــوده تــا در عيــن جهــاد تبييــن مســئله حجــاب و رفــع ابهامــات و اشــکاالت، 

بتوانــد طــرح را  اجرایــی کنــد.

ضرورت و فوریت پرداخنت به مسأله عفاف و حجاب :

ــواع و اقســام مســائل و مشــکالت دارای  ــا ان ــه در کشــور ب ــی ک ــن ســئوال مطــرح: "در حال ــه ای در پاســخ ب

اولویــت، مواجــه هســتيم چــه ضرورتــی دارد کــه بــه مســأله عفــاف و حجــاب پرداختــه شــود؟"، اهــم دالیــل 

ضــرورت و فوریــت پرداختــن بــه مســأله عفــاف و حجــاب، عبــارت اســت از:

ــن مســأله را . 1 ــاً یــک مســأله شــرعی و شــخصی نيســت. دشــمن ای ــروزه حجــاب صرف ــام: ام ــظ نظ حف

تبدیــل بــه نافرمانــی مدنــی و وســيله ای بــرای تقابــل بــا نظــام کرده اســت. در صــورت پيشــروی بی عفتــی 

و بــی حجابــی و گســترش مظاهــر فســاد و تباهــی از یــک ســو و از ســوی دیگــر برنامــه نداشــتن و چنــد 

صدایــی و بالتکليفــی مســئولين در چگونگــی مقابلــه بــا ایــن مســأله، جمهــوری اســالمی نهایتــاً منجــر بــه 

تســليم و پذیــرش شکســت در ایــن موضــوع خواهــد شــد. قطعــاً دشــمن بــا هميــن روش، حــذف دیگــر 

قوانيــن اســالمی و کليــدی کشــور را دنبــال خواهــد کــرد. در صــورت شکســتن ایــن قانــون الهــی و رســمی 

کشــور، ســایر قوانيــن اســالمی و اساســی کشــور مــورد هجمــه قــرار خواهــد گرفــت و شــعارهایی ماننــد 

نــه بــه ازدواج قانونــی، نــه بــه نظــارت شــورای نگهبــان، نــه بــه والیــت فقيــه و ... بــه صــورت جــدی تــر در 

دســتورکار دشــمنان قــرار مــی گيــرد. لــذا اگــر حفــظ اســالم و نظــام در اولویــت اول اســت، حفــظ عفــاف 

و حجــاب در فوریــت اســت و بــرای حفــظ نظــام بایــد مســأله عفــاف و حجــاب بــه عنــوان خاکریــز اول 

دفــاع از ارزش هــا و قانــون حفــظ شــود. 

ــکالت . 2 ــوص مش ــاری در خص ــف ب ــای تأس ــروزه آماره ــی: ام ــای اخالق ــم ارزش ه ــواده و حری خان

ــی و ...  ــفيد(، همجنس گرای ــط ازدواج س ــج و غل ــه رای ــی )ترجم ــت، ازدواج وحش ــم از خيان ــی اع خانوادگ
7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مورخ 94	1 مصوب مجلس ناظر به ماده 16 بند 11، مصوبه 427 و 820 شورای عالی انقالب فرهنگی



6

ــا گســترش مظاهــر فســاد و تباهــی در  ــه مــی شــود کــه پيدایــش و گســتردگی آنهــا، رابطــه مســتقيمی ب ارائ

حــوزه عفــاف و حجــاب دارد و از آنجــا کــه خانــواده پایــه اصلــی صــالح و فســاد یــک جامعــه می باشــد، صيانــت 

ــد.  ــت اول می باش ــواده در اولوی ــت خان ــتحکام و امني ــرای اس ــاب ب ــاف و حج از عف

هــدف زندگــی و حریــم عبودیــت : اگــر بــاور داریــم کــه هــدف از خلقــت انســان، توحيــد؛ و راه رســيدن . 3

بــه آن، زندگــی در مســير عبودیــت حــق تعالــی اســت و گنــاه بزرگتریــن مانــع عبودیــت اســت؛ در حــال حاضــر، 

گســترده تریــن نمــاد شکســتن حریــم عبودیــت کــه بــه صــورت آشــکار و علنــی در اجتمــاع، بــروز و ظهــور پيــدا 

مــی کنــد، مســأله عفــاف و حجــاب اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اعــالم و اظهــار گنــاه اجتماعــی بــه مراتــب 

از گنــاه فــردی )هرچنــد قبيــح تــر(، بدتــر اســت. اگــر فــرض شــود فــردی بــا اظهــار نوشــيدن آب در مــاه مبــارک 

در انظــار جامعــه، قصــد شکســتن حریــم حکــم الهــی را داشــته باشــد و اعــالن روزه خــواری کنــد، چــون  موضوع، 

قبــح شــکنی  و عــادی ســازی گنــاه در اجتمــاع اســت، ایــن کار بــه مراتــب قبيح تــر و بدتــر از کار فــردی اســت 

کــه نجــس تریــن نوشــيدنی هــا را درخفــا و پنهانــی بخــورد. 

مطالبــه شــهدا: هرکشــوری، جــان باختــگان در راه دفــاع از ميهــن را، بــه عنــوان قهرمانــان ملــی و اســطوره . 4

ــته  ــق خواس ــود و در تحق ــی ش ــل م ــدس و ارزش قائ ــان، تق ــام آن ــرای پي ــد. ب ــی کن ــی م ــه معرف ــای جامع ه

هایشــان بدليــل هویــت ســازی و ایجــاد اقتــدار ملــی، پافشــاری می کنــد. در جمهــوری اســالمی ایــران، صدهــا 

هــزار شــهيد، در راه اســالم، حفــظ نامــوس، اســتقالل و امنيــت کشــور، جانفشــانی کردنــد و در وصيــت نامــه های 

خــود بــه رعایــت عفــاف و حجــاب، تصریــح و تاکيــد نموده انــد. انصــاف و وجــدان اجتماعــی حکــم می  کنــد، بــه 

وصيــت ولــی نعمتــاِن عــزت و اســتقالل کشــور ارج نهــاده و خواســت آنــان محقــق شــود. بی اعتنایــی بــه وصيــت 

ــا،  ــن خون ه ــراث ای ــه از مي ــرای مســئولينی ک ــاً ب ــزز ایشــان خصوص ــواده مع ــات خان ــز مطالب و راه شــهدا و ني

ميزهــای مدیریتــی را عهــده دار شــده انــد، موجبــات خســران و عــذاب الهــی اســت.

قداســت قانــون: راه حــل پایــان دادن بــه همــه تعــارض و اختــالف نظرهــا در تمامــی کشــورها، وضــع و اجــرای 5. 

قانــون اســت. در هرکشــوری اگــر قانــون ناقــص باشــد یــا رعایــت نشــود، معضــالت زیــادی بــه وجــود خواهــد آمد. 

ازجملــه آرامــش روانــی و امنيــت اجتماعــی مــردم ســلب شــده و عــدم امنيــت اجتماعــی موجــب بدبينــی نســبت 

بــه حاکميــت می شــود. در حالــی کــه در کشــورهای توســعه یافتــه قانــون بــه مثابــه وحــی منــزل بــوده و بــی 

کــم و کاســت بایــد اجــرا گــردد. در جامعــه، یــا قانونــی نبایــد وضــع شــود یــا اگــر قانــون وضــع شــد، نبایــد در 

اجــرای آن تردیــد کــرد. امــروزه بــی توجهــی بــه اجــرای صحيــح قانــون و اهمــال در تدویــن قانــون جامــع و بــه 

روز رســانی قوانيــن عفــاف و حجــاب کــه هــم قانــون الهــی و هــم قانــون رســمی کشــور اســت، توســط مســئولين 

مربوطــه موجــب شــده اســت کــه گســترده تریــن و آشــکارترین قانــون شــکنی کشــور، بــا دو قطبــی شــدن مــردم 
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در مســأله عفــاف و حجــاب، بــروز و ظهــور نمایــد و قداســت قانــون و اقتــدار نظــام تضعيــف شــود. ایــن اهمــال 

ســبب بــروز مشــکالت، تنــش هــا و درگيــری هــای زیــادی در بيــن مــردم شده اســت. 

فرهنــگ ملــی و ایرانــی: حجــاب و پوشــش ایرانــی یکــی از مظاهــر هویــت ایــران قبــل از اســالم بوده اســت. . 6

ــران  ــخ ای ــد و عاشــق و دلباختــه مليــت و تاری ــن و جمهــوری اســالمی اعتقــاد ندارن ــه دی کســانی کــه حتــی ب

هســتند، اگــر در ایــن ادعــا صــادق باشــند، الزم اســت بــدون فــوت وقــت بــرای از بيــن نرفتــن یکــی از نمادهــای 

ــی کــه مظهــر پوشــش و  ــد فرهنــگ اصيــل ایران ــام نمــوده و نگذارن ــی یعنــی عفــاف و حجــاب قي ــت ایران هوی

حجــب و حيــا و پاکدســتی و پاکدامنــی بــود، از هجــوم فرهنــگ بيگانــه، بيــش از ایــن آســيب ببينــد.

اهمیــت و اولویــت دشــمن: بــرای هــر فــردی کــه خود اهــل تفکــر و تأمــل اســت و بــرای فــردی کــه بيگانگان . 7

غربــی را اهــل برنامــه و فکــر می داننــد، بایــد ایــن ســؤال مطــرح باشــد کــه اگــر مســئله عفــاف و حجــاب ،کــم 

اهميــت و کــم ارزش اســت چــرا دشــمن در ميــان همــه مســائل، ایــن مســأله را در اولویــت قــرار داده و بــرای 

آن هزینــه می کنــد. در دشــمن شناســی وقتــی باالتریــن واکنــش و جبهــه گيــری دشــمن، خصوصــاً در فضــای 

ــل در  ــد تأم ــاف و حجــاب می باشــد، الزم می آی ــه در مســأله عف ــای جامع ــب ارزش ه ــت تخری مجــازی در جه

ایــن مســأله و مواجهــه بــا آن بــه  طــور فــوری و هوشــمندانه صــورت گيــرد.

ــت اجتماعــی و 	.  ــه عدال ــه معــروف و نهــی از منکــر، پرداختــن ب ــی: اولویــت اصلــی در امــر ب ــت اجتماع عدال

برقــراری جامعــه توحيــدی اســت، امــا بایــد توجــه داشــت همانگونــه کــه نبایــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

ــاً درحــد مســائل اقتصــادی تنــزل داد و  ــت اجتماعــی را صرف ــد عدال را در مســأله حجــاب، خالصــه نمــود، نبای

فقــط رعایــت حقــوق مــادی را مصــداق عدالــت دانســت. عدالــت آموزشــی، عدالــت بهداشــتی و خصوصــا عدالــت 

ــاف و  ــاله عف ــم در مس ــی و ظل ــروزه بی عدالت ــت. ام ــت اس ــای عدال ــه ه ــن جنب ــی از مهمتری ــی و فرهنگ تربيت

ــا حریــم عبودیــت الهی)حــق اهلل(  ــل ب ــر اعــالم تقاب حجــاب، بيــداد مــی کنــد. بی عفتــی و بدحجابــی، عــالوه ب

و آثــاری کــه در اجتمــاع و تضعيــف خانــواده )حــق النــاس( دارد، تبدیــل بــه نمــاد ظلــم اخالقــی اجتماعــی بــه 

خانــواده و جامعــه شده اســت لــذا جهــت تحقــق عدالــت اجتماعــی و ایجــاد جامعــه توحيــدی، مســأله عفــاف و 

حجــاب، فوریــت دارد.

عقالنیــت: بنــا بــه مصلحــت عقالیــی، پوشــش و حــدود آن )حجــاب( بــه عنــوان یــک مســأله مشــترک بــرای . 	

همــه کشــور ها مطــرح اســت. همــه جوامــع بشــری بــر اســاس شــرایط، اقليــم و فرهنــگ خــود بــرای محــدود 

ــع از  ــه دليــل ایــن کــه ایــن مســائل مان ــزی و شــهوانی در ســطح جامعــه ب ــروز و ظهــور مســائل غری کــردن ب

پيشــرفت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و آموزشــی می شــود، در صــدد وضــع قوانيــن پوشــش برآمده انــد کــه ایــن 



	

حــد پوشــش بنــا بــه فرهنــگ و شــرایط هــر جامعــه مختلــف اســت، حتــی کشــورهای بــه اصطــالح پيشــرفته 

ــرای پوشــش مخصوصــاً در محيط هــای رســمی، اداری، آموزشــی  ــا عنــوان dress code( را ب نيــز قوانينــی )ب

و ... وضــع نموده انــد. بــر اســاس ایــن رویکــرد نيــز، عــدم وضــع قوانيــن و مقــررات و بــی مباالتــی نســبت بــه 

اجــرای قوانيــن، نشــان از بــی تدبيــری اســت.

ــدارد و . 	1 ــی ن ــی و بی عفتــی، مــرز و انتهای ــه اینکــه گســترش  بی حجاب ــا توجــه ب ــت: ب ــن فرص ــت رفت از دس

ــاف و  ــت عف ــاًل وضعي ــد، عم ــی افت ــاق م ــدی در کشــور اتف ــزی شــده و جدی ــاً هنجارشــکنی های برنامه ری مرتب

حجــاب ســال بــه ســال تنــزل پيــدا خواهــد کــرد. قطعــاً هــر چــه تأخيــر در حــل مســأله حجــاب صــورت بگيــرد 

ــم شــد و  ــا ســختی بيشــتری مواجــه خواهي ــرای چــاره اندیشــی ب ــرود، ب ــه هميــن صــورت پيــش ب و وضــع ب

زمانــی خواهــد رســيد کــه فرصــت بــرای جبــران نيســت، لــذا در حــال حاضــر اجــرای طرحــی راهگشــا و مؤثــر 

در ایــن خصــوص بــدون فــوت وقــت، الزم و ضــروری اســت. خصوصــاً بعــد از مطــرح شــدن مجــدد ایــن مســأله 

در ســطوح مختلــف جامعــه، رهــا شــدن آن اثــرات تخریبــی زیــادی بــه بــار خواهــد آورد. 

ــا قدمــت . 11 ــم، ب ــی عظي ــا تمدن ــس اســالمی ب ــازی: کشــور اندل ــس س ــری از آندل ــازی و جلوگی ــدن س تم

حــدود 800 ســال بــا برنامــه ریــزی دشــمن و جهــل و ســادگی مســلمانان از طریــق رواج دو مســأله بی عفتــی 

و مشــروبات الکلــی، نابــود شــد و تمــدن اســالمی در آن ســرزمين فروپاشــيد. امــروز بــه دنبــال همــان سياســت 

ــا ترویــج ســه عامــل، الــف( بــی عفتــی و  ــاً ب اســتثماری، در جمهــوری اســالمی، شــاهد آن هســتيم کــه عمدت

ــه در  ــان برنام ــرار هم ــا، تک ــواد مخــدر و روان گردان ه ــی،  ج( م ــد پوششــی، ب( مســکرات و مشــروبات الکل ب

دســتورکار دشــمن می باشــد. بــرای تمــدن ســازی و حفــظ نظــام اســالمی، فراهــم نمــودن محيط هــای مســاعد 

اخالقــی، از ضــرورت هــای اصلــی جامعــه اســت.

امــور اقتصــادی: یکــی از دالیــل بــی توجهــی بــه اجــرای طــرح عفــاف و حجــاب، اولویــت دهــی بــه مســائل . 12

ــط  ــه فق ــط جامع ــر محي ــرای پيشــرفت اقتصــادی، اگ ــه ب ــی ک ــر می شــود، در صورت و مشــکالت اقتصــادی ذک

محيــط کار و تــالش و علــم، بــدون بــروز و ظهــور جاذبــه هــای جنســيتی باشــد، قطعــاً اقتصــاد کشــور، رشــد 

ــه خاطــر اهميــت و  ــردن بازدهــی علمــی و کاری جامعــه و ب ــرای باالب ــذا ب و پيشــرفت بهتــری خواهــد کــرد، ل

اولویــت مســائل اقتصــادی نيــز نــه تنهــا مســاله عفــاف و حجــاب را نبایــد متوقــف کــرد، بلکــه بــا اجــرای کامــل 

آن، بایــد محيــط اجتمــاع را بــه محيــط کار و تــالش تبدیــل نمــود و باعــث ارتقــاء اقتصــادی شــد.

13. آرامــش روانــی و عــدم دو قطبــی ســازی جامعــه: الزم و ضــروری اســت هرچــه زودتــر بــا تدبيــر و ســامان 

ــه  ــا حاکميــت، فروکــش کــرده و ب ــا هــم و ب دهــی وضعيــت عفــاف و حجــاب، تخاصمــات و درگيری هــای مــردم ب



	

التهابــات و تنش هــای حاصــل از دو قطبــی شــدن جامعــه کــه بــه واســطه تــالش هــای بــی وقفــه دشــمن در 

بســتر خألهــای قانونــی و ضمانــت هــای اجرایــی، ایجــاد شــده اســت، پایــان داده و بــا حــل مســاله عفــاف و 

حجــاب، موجبــات آرامــش روانــی مــردم فراهــم شــود.

ــی دارای  ــت و ضــرورت و از جهات ــاف و حجــاب دارای فوری ــه مســأله عف ــن ب ــوق، پرداخت ــل ف براســاس دالی

اولویــت مــی باشــد و هرگونــه اهمــال، ســهل انــگاری و ســاده اندیشــی، خســارت های جبــران ناپذیــری باعــث 

می شــود. 

آسیب شنایس:

در تدویــن و اجــرای هــر طــرح و برنامــه، اگــر چالــش هــا و تجربــه هــاي گذشــته مــورد توجــه قــرار نگيــرد، 

مشــکالت و موانــع قبــل، مجــدد، تکــرار خواهــد شــد و برنامه ریــزي هــا بــه نتيجــه نخواهــد رســيد. بنابرایــن 

در ایــن طــرح، آســيب شناســي وضــع موجــود و بررســی نقــاط قــوت و ضعــف، بــا اســتفاده از تجــارب و ســابقه 

پژوهــش هــاي موجــود، تــا ميزانــی کــه در دســترس بــوده، انجــام شــده  و مخصوصــاً ویژگی هــای طــرح، ناظــر 

بــه رفــع ایــن آســيب هــا، تنظيــم شــده  اســت. 

بــا بررســی علــل و آســيب هــای مختلــف و موثــر در عــدم موفقيــت اصــالح وضعيــت عفــاف و حجــاب، ســه 

عامــل زیــر از عوامــل اصلــی و مهمــی اســت کــه در ایــن نوشــتار بــه طــور اجمــال بــه آنهــا اشــاره مــی شــود:

عــدم وجــود نقشــه راه، طــرح جامــع و برنامــه همــه جانبــه و کاربــردی عليرغــم وجــود . 1

نظــرات بســيار و طــرح هــای مقطعــی متعــدد

عدم وجود متولی و مسئول  پاسخگو درعين وجود متوليان و مسئولين متعدد . 2

خالءهای قانونی و یا غير اجرایی بودن قوانين موجود درعين وجود حجم زیاد قوانين 	. 

ــه آســيب شناســی هایی اســت کــه انجــام شــده، اهــم  در عيــن حــال کــه تمــام ویژگی هــای طــرح، ناظــر ب

آســيب های احصــاء شــده در حيطــه قانــون، مجــری قانــون، نحــوه اجــرای قانــون، مخاطبيــن قانــون )مــردم( 

و موانــع اصلــی در مقابــل قانــون و اجــراء )دشــمن(، قابــل دســته بنــدی می باشــد: 

ــی، عــدم قابليــت  ــن: عــدم بازدارندگــی و تأثيــر قوانيــن کيفــری موجــود در پيشــگيری از بی حجاب 1( قوانی

اجــرای بعضــی از قوانيــن8  )ماننــد شــالق در ســال های قبــل کــه منجــر بــه تغييــر قانــون بــه صــورت جریمــه 
8 قانون مجازات اسالمی مبحث تعزیرات مصوب سال 62	1   تبصره ماده  102 ،  قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان مصوب سال 	6	1 

ماده 2 و ماده 4 ، قانون مجازات اسالمی مصوب سال 	7	1 ماده 8	6
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ــاد در  گردیــد(، عــدم پيش بينــي متولــي پاســخگوي مشــخص در قوانيــن در عيــن دخيــل نمــودن دســتگاه هاي زی

ایــن موضــوع، تراکــم قوانيــن در برخــي از موضوعــات و فقــدان قوانيــن در موضوعــات دیگــر، عــدم وجــود جامعيــت 

و ضمانــت اجــراء در قوانيــن و عــدم بــروز  رســاني قوانيــن از جملــه آســيب هــای بازدارنــده مســأله عفــاف و حجــاب 

می باشــند.

 2( مســئولین: قصــور و تقصيرهــای مســئولين در پيدایــش وضــع نابســامان کنونــی عفــاف و حجــاب را مي تــوان 

در دو جنبــه زیــر دســته بنــدی کــرد:

 الــف( نظــري: نــا اميــدی از حــل مســأله، عــدم اعتقــاد بــه مبــارزه بــا مظاهــر فســاد، مواضــع نامنســجم و اختالفــات، 

مصلحت ســنجي بــراي آینــده سياســي و... 

 ب( اجرایــي: عــدم اولویــت دهــی بــه ایــن مســأله و مشــغوليت بــه امــور دیگــر، عــدم اراده و شــجاعت الزم بــرای 

ــدم  ــی، ع ــای اجرای ــاد ضمانت ه ــدم ایج ــازي، ع ــود دادن، گزارش س ــه و رهنم ــزاری جلس ــه برگ ــاء ب ــدام، اکتف اق

ــی،  ــگ مهاجــم غرب ــل فرهن ــودن در مقاب ــل ب ــف، منفع ــت ضعي ــی و مدیری ــي، ناتوان ــاي مردم اســتفاده از ظرفيت ه

ــاف و حجــاب و ...  ــه کــردن در مســأله عف ــرار از هزین ــرس و هــراس از فضــای مجــازی، ف ت

ــا مســأله عفــاف و حجــاب  ــگاه افراطــی و تفریطــی در مواجهــه ب ــا توجــه بــه دو ن  3( برنامــه و نحــوه اجــراء: ب

بســياري از اقدامــات و مواضــع گذشــته، داراي نتيجــه عکــس بــوده و موجبــات بدبينــي و تقابــل بــا مردم شــده اســت.

4( مردم: در این جنبه نيز مسأله از دو بعد قابل ارزیابی است:

ــه  ــی ک ــگ غرب ــه فرهن ــگ ســنتي ب ــه از فرهن ــش جامع ــردم و گرای ــي م ــر ســبک زندگ ــردم: تغيي ــاد م ــف( آح  ال

حاصــل مواجهــه ضعيــف و بــی برنامــه بــا فرهنــگ مهاجــم غربــی اســت، منجــر بــه شــکاف بيــن نســلي شــده، نقــش 

خانــواده و ارزشــهاي ملــي و مذهبــي را تحــت تأثيــر قــرار داده و از اهميــت برخــي هنجارهــا و ارزش هــای  انســانی 

و خانوادگــی از جملــه مســائل مربــوط بــه عفــاف و حجــاب کاســته  اســت.

ب( تشــکل های مردمــی و تاثيرگــذاران اجتماعــی: تشــکل های مردمــی و متدینيــن دغدغه منــد و مطالبه گــر مســأله 

عفــاف و حجــاب در جامعــه در عيــن حــال کــه از مهمتریــن ســرمایه هــای ایــن طــرح بــرای اصــالح وضــع موجــود 

می باشــند امــا در تشــکيل جبهــه واحــد، دچــار نارســایی و آســيب هایــی هســتند. بعضــا در تشــخيص اولویت هــا بــا 

مضــر دانســتن نظــرات بقيــه، بــرای بيشــتر دیــده شــدن خــود، متأســفانه بــه تحقيــر و تمســخر و تخریــب دیگــران 

ــع پيشــرفت در حــل مســأله و از  ــن موان ــن مشــکل از مهمتری خصوصــاً در فضــای مجــازی ، مشــغول می شــوند. ای

ــدون جایگزیــن، در حــوزه عفــاف و حجــاب می باشــد.  ــر و ب ــه تعطيلــی کشــاندن اقدامــات مؤث مهمتریــن عوامــل ب
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ــر  ــمن مخرب ت ــای دش ــت ه ــی از فعالي ــی گاه ــی، حت ــی خودزن ــد و گاه ــه متح ــود جبه ــدم وج ــوارض ع ع

اســت. در ایــن خصــوص نيــاز بــه تنظيــم منشــور همــکاری تشــکل هــای مردمــی، بــه طــور جــدی وجــود دارد. 

ایــن طــرح قابليــت نقــش دهــی بــه همــه تشــکل های مردمــی را در دوحيطــه امــور فرهنگــی و اجرایــی دارد.

5( دشــمن: دشــمن بــه صــورت برنامــه ریــزي شــده بــرای ایجــاد مانــع در جهــت اجــرای قانــون عفــاف و 

حجــاب بــا اســتفاده از ابزارهــاي مختلــف خصوصــاً رســانه اي و ســایبري در جهــت تخریــب عفــاف و حجــاب، 

اقــدام بــه تهاجــم و شــبيخون فرهنگــی نمــوده و بــا تمــام قــوا وارد نبــرد شــدیدی شــده اســت.

  ویژگی های طرح: 

 ویژگی و مزیت هاي طرح با توجه به وضعيت موجود و رفع آسيب های مطرح شده عبارتند از:

1.عدم تنش زايي: 

در شــرایط کنونــي کــه مــردم درگيــر مشــکالت زندگــي خصوصــاً مســائل اقتصــادي مــي باشــند، مهمتریــن 

ــا آرامــي هــاي  ــي از ایجــاد تنــش و ن ــه مســأله عفــاف و حجــاب، نگران ــراي ورود جــدي ب ــع مســئولين ب مان

اجتماعــي اســت. در حــال حاضــر، گاهــي بدحجــاب هــاي هنجارشــکن توســط گشــت هــاي ارشــاد و پليــس 

ــش و  ــاد تن ــي و ایج ــاي مردم ــت ه ــا مقاوم ــاً ب ــاق عمدت ــن اتف ــه ای ــوند ک ــتگير می ش ــي دس ــت اخالق امني

تضعيــف پليــس در ميــدان همــراه اســت. در ایــن طــرح، ایــن مشــکل  بــه ایــن نحــو حــل شــده کــه دســتگيري 

و مواجهــه مســتقيم بــا متخلــف صــورت نمی گيــرد و تنــش هــاي اجتماعــی بــه وجــود نمی آیــد. ایــن طــرح، 

پایانــی بــر مــوج ســواری دشــمن از تنــش هــا خواهــد بــود. گشــت ارشــاد پليــس بــا اقتــدار تغييــر وضعيــت 

می دهــد و گشــت ارشــاد مســئولين در حمایــت هــای مردمــی فعــال خواهــد شــد. بــرای قــوه قضایيــه پرونــده 

جدیــدی از تخلــف بدحجابــی، درســت نمی شــود.  فقــط در مــورد باندهــای فســاد و تيــم هــای ســازمان دهــی 

شــده ترویــج فســاد و فحشــا، دســتگيری توســط مراجــع ذیصــالح و نيروهــای انتظامــی وجــود دارد و در بقيــه 

مــوارد، مدیــران دولتــی و خصوصــی، بــرای انجــام وظایــف قانونــی خــود، مخاطــب اصلی انــد. مدیــر  و مســئول 

هــر قســمت، بایــد عفــاف و حجــاب زیــر مجموعــه خــود را اصــالح نمــوده و پاســخگو باشــد، مأموریــن فقــط 

ــه معــروف و نهــی از منکــر می کننــد، وارد صحنــه می شــوند. درحمایــت مدیــر و مردمــی کــه امــر ب

 2. تبدیل جرم به تخلف:

در حــال حاضــر طبــق قانــون 8	6 مجــازات اســالمی ، عــدم رعایــت حجــاب شــرعی، جــرم محســوب 
شــده و بدحجــاب، مجــرم اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق قانــون، هرمجرمــی، بایــد توســط پليــس 
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دستگيرشــده، تشــکيل پرونــده داده و بــرای ســير مراحــل قضایــی و تعييــن مجــازات، تحویــل محاکــم قضایــی 
ــر اســاس قوانيــن بازنگــری نشــده موجــود، همــه خانــم هــای بدحجــاب سراسرکشــور، مجرم انــد و  شــود، ب
لــذا بایــد توســط پليــس، دســتگير و تحویــل قــوه قضایيــه شــوند. در حالــی کــه بدیهــی اســت در شــرایط 
کنونــی جامعــه، ایــن قانــون متــروک، ناکارآمــد، در عمــل غير قابــل اجــرا و در واقعيــت جامعــه، غيــر منطقــی 
اســت. در طــرح ســتاد، بدحجــاب مجــرم نيســت بلکــه متخلــف اســت و جــرم بدحجابــی بــه تخلــف تبدیــل 
ــرای جریمــه متخلــف، ماننــد تخلفــات راهنمایــی و رانندگــی، دســتگيری و محاکمــه دادگاهــی  می شــود. ب
وجــود نــدارد، بلکــه بــا جرایــم پيــش بينــی شــده، ضمانــت اجرایــی موثــر در نظــر گرفتــه شــده کــه بســيار 
کارآمدتــر از جــرم انــگاری اســت. البتــه در مــواردی مشــخص، تخلــف بــر اثــر تکــرار یــا شــدت آن می توانــد 
در قانــون تبدیــل بــه جــرم شــود. ویژگــی مهــم ایــن طــرح عــدم بازداشــت متخلــف و ارجــاع متخلفيــن عفــاف 
و حجــاب بــه محاکــم قضایــی اســت، لــذا ضمــن رفــع تنــش هــای حاصــل از دســتگيری و ...، کارآمــد و قابــل 

اجراســت. 

3. اعامتد سازی مردیم با شروع از دستگاه های دولیت: 

اگــر قــرار اســت امــر َحَســن و معروفــي ایجــاد و امــر منکــر و قبيحــي توســط مســئولی رفــع گــردد، الزم اســت ابتــدا 

ــع  ــرد. دســتگاه هاي دولتــي در واق ــت  مســئول مجموعــه، انجــام گي ــر مجموعــه تحــت مدیری اصــالح مســأله از زی

عرصــه خدمت رســاني کارگــزاران نظــام اســالمي باشــند کــه بایــد الگویــي بــراي رعایــت قوانيــن جمهــوري اســالمي  

باشــد، لــذا اصــالح دســتگاه هــای دولتــی بــرای اجــرای طــرح عفــاف و حجــاب، داراي اولویــت اســت. در وهلــه اول، 

ــتگاه تحــت  ــاف و حجــاب، در دس ــن آراســتگی عف ــی، مســئول تأمي ــاد دولت ــز و نه ــر مرک ــران و مســئولين ه مدی

مدیریــت خــود می باشــند کــه در صــورت تــرک فعــل، بــه جــای گشــت ارشــاد مــردم، گشــت ارشــاد مســئولين و 

ــاف و  ــا اصــالح وضعيــت عف ــال می شــود. ب ــان فع ــاف و حجــاب در حــوزه مســئوليتی آن ــرای تحقــق عف ــران ب مدی

حجــاب دســتگاه هاي حاکميتــي، مــردم نســبت بــه شــعارهاي مســئولين در ایــن خصــوص، اميــدوار شــده و احســاس 

ــرای حــل ایــن معضــل وجــود دارد. می کننــد عــزم جــدی ب

تأکيــد در ميــان دســتگاه هــای حاکميتــی بيشــتر متوجــه، اصــالح اســت کــه بيشــترین مســئوليت را در مواجهــه بــا 

حــوزه عفــاف و حجــاب دارنــد ماننــد وزارت کشــور، نيــروی انتظامــی، صــدا و ســيما، وزارت ارشــاد، قــوه قضایيــه و ....

امــروزه وضعيــت عمومــی مســتخدمين و حقــوق بگيــران دولــت اعــم از کارمنــدان، مدیــران، معلميــن، اســاتيد و ... در 

مســاله عفــاف و حجــاب در محــل کار و خــارج از محــل کار، رضایــت بخــش نيســت. متأســفانه درصــد قابــل توجهی از 

افــراد هنجارشــکن بدحجــاب کــه در خيابان هــا و معابــر عمومــي توســط نيروهــاي انتظامــي بازداشــت و مــورد تذکــر 



13

قــرار مي گيرنــد از کارمنــدان دولــت هســتند.9 در حالــي کــه در قانــون مصــوب کشــور عــدم رعایــت حجــاب شــرعی 

بــرای کارمنــدان در محيــط کار10و خــارج آن11تخلــف محســوب شــده و کارمنــدان موظــف بــه رعایــت آن هســتند 

، امــا متأســفانه بــه دليــل اهمــال مســئولين ایــن قانــون بــه درســتی اجرایــی نشده اســت. از یــک طــرف مأمــوران 

دولــت، هنجارشــکنان بدحجــاب را دســتگير می کننــد، از طــرف دیگــر، خــود دولــت گرفتــار مســأله بــد حجابــی در 

بعضــی از کارمنــدان خــود اســت. دولتــي کــه ادعــاي فرهنگ ســازي در ســطح جامعــه و خانــواده هــا را داشــته و در 

شــهرها و معابــر عمومــي بــا پدیــده بدحجابــي می خواهــد مقابلــه  کنــد، بایــد خــود از ایــن مســأله مبــرا باشــد. ایجــاد 

دوگانگــي و تعــارض بيــن حــرف و عمــل از مهم تریــن عوامــل ســلب اعتمــاد مــردم از نظــام و شــعارهاي مســئولين 

خصوصــاً در موضــوع عفــاف و حجــاب اســت. بــا اولویــت قــرار دادن اصــالح دســتگاه هــای دولتــی، ســرمایه اعتمــاد 

ملــی در مســأله عفــاف و حجــاب تــا حــد قابــل توجهــی، بازســازی می شــود.

4. وتأماین اکر فرهنگی و اجرايي12: 

بــا توجــه بــه اینکــه کار اجرایــي بــدون برنامــه فرهنگــي، پایــدار و مانــدگار نيســت و کار فرهنگــي نيــز بــدون برنامــه 

ــراه کار  ــه هم ــی ب ــام کار فرهنگ ــرح انج ــن ط ــذا در ای ــت؛ ل ــت اجراس ــد ضمان ــوا و فاق ــی محت ــعاري ب ــي، ش اجرای

اجرایــی، بصــورت بســيار مهــم و جــدی مــد نظــر اســت. 

کارفرهنگــی در ســه حيطــه وجــودی انســان شــامل عقــل، قلــب و رفتــار هــر کــدام در دو جنبــه ایجابــی و ســلبی 

ــرات عفــاف و حجــاب در ســه حيطــه رابطــه  ــی، منطــق و فلســفه و اث مدنظــر اســت. در بعــد عقلــی- جنبــه ایجاب

انســان بــا خــدا، بــا خانــواده و بــا جامعــه و در بعــد عقلــی- جنبــه ســلبی، پاســخ بــه شــبهات و گــره هــای فکــری و 

ذهنيــت هــای منفــی ، تبييــن و ترویــج مــی شــود. در بعــد قلبــی در جنبــه ایجابــی، بــا معرفــی الگوهــای موفــق و بــا 

ایجــاد حــس مفيــد بــودن حيــا و عفــت و پوشــش بــرای خــود فــرد و جامعــه و در بعــد قلبی-جنبــه ســلبی، برنامــه 

هــای فرهنگــی در راســتای زدودن تنفــر و بدبينــی هــای ایجــاد شــده، موجــب هــم دلــی نســبت بــه نتایــج طــرح 

ــر طــرح  ــی از اجــرای درســت و موث ــل قبول ــی، ضــرورت و عملکــرد قاب مــی شــود. دربعــد رفتــاری در جنبــه ایجاب

تبليــغ، ترویــج و فرهنــگ ســازی مــی شــود تــا ســرمایه اعتمــاد و حمایــت ملــی بــرای عفــاف و حجــاب تقویــت شــود 

و در جنبــه ســلبی، بــا جلوگيــری از اقدامــات فرهنگــی نســنجيده و رفتارهــای هزینــه بــردار، موجــب بــروز و ظهــور 

کارهــای فرهنگــی جــذاب و اثرگــذار مــی گــردد. در ایــن طــرح در همــه مراحــِل یــازده عرصــه، 

9    طبق آمار ناجا 41 درصد از از افراد هنجارشکن بدحجاب که در خيابان ها و معابر عمومي توسط نيروهاي انتظامي بازداشت و مورد تذکر قرار مي گيرند از 
کارمندان دولت هستند.

10 قانون رسيدگی به تخلفات اداری )مصوب 72/9/7	1(ب بند20 ماده 8 ، قانون بازسازی نيروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به 
دولت)مصوب60	1( بند 	 ماده 18

11 به استناد بخشنامه 1604/117964-82/7/28 دبير هيأت عالی نظارت: »رعایت نکردن حجاب اسالمی )خواهران( و پوشش اسالمی )برادران( که به موجب 
بندهای 20 و 21 ماده 8 قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 	7	1 تخلف اداری محسوب می شود مقيد به محيط دستگاه متبوع کارمند نيست و بيرون از 

محيط ادارات را نيز شامل می شود.«
12 به جای استفاده از واژه ایجابی و سلبی کار فرهنگی و اجرایی صحيح تر می باشد.
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ــذا کار فرهنگــی و اقنــاع فکــری، قبــل، همزمــان و بعــد از کار  ــه کار اجرایــي و فرهنگــي پرداختــه شــده  اســت. ل ب

ــی بصــورت توأمــان وجــود دارد. اجرایــی و عمليــات ميدان

 یکــی از آســيب  هــای احصــاء شــده بــرای اجــرای قانــون عفــاف وحجــاب، وجــود دو نــوع برخــورد افراطــي 

ــدام بوده اســت: و تفریطــي در حيطــه اق

ــد دســتگيری و  ــات ســلبي مانن ــي و اقدام ــد اجرای ــلبی: بعضــی، برخــورد تن ــورد س ــط برخ ــف( فق  ال

ــا بدحجابــي مي داننــد  حبــس	1 و اقدامــات شــدید قضایــی  را بــدون هيــچ مالحظــه ای تنهــا راه مواجهــه ب

کــه پيشــينه ایــن برخــورد نشــان می دهــد هــر چنــد در برخــورد مقطعــی ، ولــی بعــدا، وضــع را نســبت بــه 

ــردم  شده اســت.  ــل م ــر نمــوده و موجــب بدبينــي و تقاب قبــل بدت

ــا  تأکيــد صــرف و یک جانبــه بــه کار فرهنگــي و نفــي اقــدام  ب( فقــط اقــدام فرهنگــی: گــروه دیگــر ب

عملــي، راه حــل را منحصــر در کار فرهنگــي )ایجابــی( و نفــي هرگونــه برنامــه عملــي مي داننــد. ایــن رویکــرد 

ــا شــعارهای  ــه شده اســت و ب ــه آزمایــش در طــول بيــش از چهــل ســال بعــد از انقــالب، تجرب هــم در بوت

ــل  ــا، ح ــه معلول ه ــا ن ــه علت ه ــن ب ــه، پرداخت ــي، کار پخت ــه اي، کار اصول ــد اول کار ریش ــند )مانن عوام پس

مشــکالت اقتصــادي و اختــالس بعــداً عفــاف و حجــاب، حــل مشــکل مســکن، ازدواج و شــغل و یــا شــعارهاي 

مشــابه) باعــث تعطيلــی و عقــب افتادگــی اصــالح جامعــه در موضــوع عفــاف و حجــاب شــده و هــر ســال 

عليرغــم تکــرار ایــن مســائل، اوضــاع خــراب تــر و مشــکل حادتــر شده اســت و بــاز ایــن شــعارهای بی پشــتوانه 

مرتــب تکــرار مــی شــود.

ــه ای توســط  ــه ای و منطق ــه صــورت مرحل ــه ب ــن طــرح ک ــی ای ــی و فرهنگ ــان اجرای ــات توأم محــور عملي

ــا بدحجــاب و ایجــاد تنــش در عرصــه هــای  ــدون مواجهــه مســتقيم ب ــده ب نيروهــای معتمــد آمــوزش دی

ــرای کارهــای فرهنگــی در  ــه کــردن آن ب ــد و هزین ــم نقــدی هدفمن ــر جرای ــف می باشــد، متمرکــز ب مختل

ــه ای و کشــوری اســت. ــد منطق ــاالن فرهنگــی توانمن ــا توســط فع همــه عرصــه ه

5. مردیم وبدن: 

ــامان دهی  ــی س ــئول اصل ــف، مس ــای مختل ــه دولت ه ــالب، هميش ــس از انق ــادی پ ــالهای متم ــول س در ط
عفــاف و حجــاب جامعــه تعریــف شــده اند و نقــش مــردم صرفــاً در گــزارش دهــي، برگــزاری تجمعــات، اظهــار 

	1  قانون تعزیرات مصوب سال 62	1 تبصره ماده  102   ،  قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان مصوب سال 	6	1 ماده 2 و ماده 4  ، قانون 
مجازات اسالمی مصوب سال 	7	1 ماده 8	6  
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ــأله،  ــن مس ــا در حــل ای ــق دولت ه ــه ناموف ــه تجرب ــه ب ــا توج ــری خالصــه شده اســت. ب ــی و مطالبه گ ناراحت
بایــد در نقــش آفرینــی دولــت و مــردم و روش هــا تجدیــد نظــر نمــود. در ایــن طــرح  نقــش اصلــي را مــردم 
در حيطــه هــای مختلــف برعهــده دارنــد و دولــت مســئول حمایــت از مــردم  اســت ایفــای نقــش مــردم در 
ســه حيطــه مــی باشــد: حيطــه اول: مجریــان) معتمدیــن آمــوزش دیــده ( شــامل نيروهــای مردمــی شناســایی 
شــده بــا عنــوان معتمدیــن و ضابطيــن قضایــي کــه در هــر عرصــه اعــم از دســتگاه هــای دولتــی، اصنــاف و ... 
خصوصــاً در هــر محلــه، انتخــاب شــده و تحــت آمــوزش قــرار مــی گيرنــد. حيطــه دوم: تشــکل هــای مردمــی14 
؛ از ظرفيــت تشــکل هــای مردمــی و مؤسســات فرهنگــی و فعــاالن مردمــي دارای دغدغــه و تجربــه، عــالوه بــر 
جنبــه هــای اجرایــی خصوصــاً در برنامه هــای آموزشــی، مشــاوره ای و فرهنگــی اســتفاده ميشــود و بــه تبــع از 
حمایــت هــاي مالــي، معنــوي و حقوقــي مقتضــي برخــوردار خواهنــد شــد. در ایــن طــرح، مأموریــن رســمی 
مواجهــه مســتقيم بــا مــردم پيــدا نخواهنــد کــرد، بلکــه در نقــش هایــی کــه بــه آحــاد جامعــه داده می شــود 
ــه گشــت  ــا بدحجــاب، ب ــی  گشــت ارشــاِد مواجهــه ب ــد، یعن ــدام می کنن ــردم اق ــت و پشــتيبانی م ــه حمای ب
ارشــاِد حمایتــی از مــردم ارتقــاء می یابــد. حيطــه ســوم: آحــاد مــردم کــه مالــک و مســئول امــری هســتند، 
ماننــد مالــک و راننــده وســيله نقليــه، مغــازه دار، مســئول فروشــگاه ها، اماکــن و مراکــز خدماتــی، آموزشــی، 
ــا تذکــر و اقــدام صحيــح،  تفریحــی و... کــه هرکــدام در حيطــه مســئوليت خــود، ناخــودآگاه یــا خــودآگاه، ب
ــده  ــون رانن ــد ميلي ــال حاضــر چن ــه در ح ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــم می نماین ــی را فراه ــع بی حجاب ــات رف موجب
ــراد  ــوارکردن اف ــد س ــدگان می دانن ــن رانن ــه ای ــا ک ــت هســتند. از آنج ــه خدم ــي مشــغول ب تاکســي اینترنت
کشــف حجــاب کــرده، تخلــف اســت و بــه موجــب آن، صاحــب وســيله نقليــه و راننــده توبيــخ می شــود، لــذا 
خــود راننــده بــا تذکــر لســانی بــه افــراد متخلــف، مســئول رفــع ایــن تخلــف مــی شــود. اگــر فقــط در هميــن 
یــک مــورد، نيــروی انتظامــی می خواســت بــا بدحجابــان داخــل خــودرو، بــدون در نظــر گرفتــن نقــش راننــده 
و صاحــب خــودرو برخــورد نمایــد، قطعــاً موجــب تنش هــای زیــادی می شــد و اثــر بخشــی و تــوان الزم هــم 
وجــود نداشــت. ایــن یــک نمونــه از مســئوليت دهــی بــه نقــش مردمــی -در حــوزه مســئوليت خــود- اســت 

کــه در همــه عرصــه هــای ایــن طــرح وجــود دارد. 

6. آموزش و ارتقای یبنش: 

افــراد آمــوزش ندیــده و جاهــل اگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کننــد، امــر بــه معــروف آن هــا چــه بســا مــی 

توانــد خــود تبدیــل بــه منکــر  شــود. از عوامــل موفقيــت یــا عــدم موفقيــت هــر طــرح و برنامــه اي، آمــوزش و توجيــه 

مجریــان و مخاطبيــن آن طــرح اســت. چــرا کــه اجــرای بهتریــن طــرح هــا بــه دســت مجریــان آمــوزش ندیــده، 

14 تا کنون بالغ بر1000 تشکل مردمی در عرصه مطالبه گری عفاف و حجاب در سایت ستاد امر به معروف ثبت نام و مجوز گرفته اند.برای آگاهی از ایجاد تشکل 
مطالبه گری در عرصه های مختلف به آدرس ستاد امر به معروف به نشانی www.setad-abm.ir مراجعه نمایيد.
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بي نتيجه و حتی مضر می شود. در این طرح ، بحث آموزش با نگاه ویژه در دو سطح دنبال می شود	1:

سطح اول: آموزش مجریان 

آمــوزش پایــه: مجریــان پــس از شناســایی و شــبکه ســازی، تحــت آمــوزش پایــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکر و 1. 

آمــوزش نــکات مشــترک ناظــر بــه اجــرای طــرح در همــه عرصــه هــا )ماننــد آمــوزش قوانيــن و آمــوزش ضابطيــن 

ــد.  و ...( قــرار می گيرن

آمــوزش اختصاصــی و مهارتــی: مجریــان، پــس از گذرانــدن آمــوزش پایــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، تحــت . 2

آمــوزش هــای مهارتــی در هــر عرصــه قــرار می گيرنــد، ماننــد آمــوزش فضــای مجــازی.

سطح دوم : آموزش و ارتقای سطح بینش آحاد مردم با تربیت مربی و مشاور

 همزمــان بــا آمــاده ســازی مجریــان، آمــوزش هــای ویــژه ای بــرای بــاال بــردن ســطح بينــش  آحــاد جامعــه 

و اقنــاع افــکار عمومــی و تبييــن ضــرورت مســأله عفــاف وحجــاب در نظــر گرفتــه شــده کــه شــامل مــوارد 

ــد: ــر می باش زی

آموزش مبانی و نظام فکری مسأله حجاب و طرح:. 1

الف( تبيين مبانی و فلسفه حکم و قانون عفاف و حجاب

 ب( تبييــن مباحــث مــورد نيــاز مســأله عفــاف و حجــاب )مهــارت پاســخ بــه ســؤاالت و شــبهات، چرایــی 

ــا آن و ...(  قانــون حجــاب در جمهــوری اســالمی و ســؤاالت مرتبــط ب

ج( اصل و مفاد طرح  عفاف و حجاب ستاد

الزم به ذکر است در دوره های آموزشی فراگير افراد برتر برای اجرای طرح شناسایی می شوند. 

آموزش اختصاصی ویژه مشاورین عفاف و حجاب:. 2

ــاب و  ــت ضــرورت  پوشــش و حج ــه اهمي ــل ب ــت و جه ــا، غفل ــد حجابی ه ــر ب ــه مشــکل اکث ــی ک از آنجای
قوانيــن مربــوط بــه آن می باشــد و بــا راهنمایــی و مشــاوره و آگاهــی بخشــی مناســب، تــا حــد زیــادی ایــن 
مشــکل قابــل رفــع اســت، در ایــن طــرح، انجمــن مشــاورین عفــاف و حجــاب تشــکيل مــی شــود و  پــس 
ــد و  ــوز می گيرن ــتاد مج ــاوره از س ــه مش ــرای ارائ ــاب، ب ــاف و حج ــاوره عف ــی مش ــدن دوره تخصص از گذران

	1  پيوست آموزشي در طرح تفصيلی موجود می باشد
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ــه افــراد بدحجــاب، در مناطقــی کــه طــرح فعــال شده اســت،  ــه خدمــات مشــاوره ای ب ــه ارائ نســبت ب
مــورد اســتفاده قــرار مــی گيــرد.16 بــرای ســاماندهی موثــر و مســتمر، راه انــدازی رشــته های دانشــگاهی 
ــت علمــی ســتاد  ــاف و حجــاب در دســتور کار معاون ــروف و نهــی از منکــر و عف ــه مع ــر ب مشــاوره ام

می باشــد.

  7.   مرحله ای- منطقه ای: 

اقــدام درعرصــه هــای یــازده گانــه در ایــن طــرح همگــی بــه یکبــاره و بــرای همــه نقــاط کشــور همزمان 
ــه  ــه صــورت مرحل ــک عرصــه، ب ــر اســتان و در ی ــه خــاص در ه ــک منطق ــاز نمی شــود، بلکــه از ی آغ
بنــدی و بــدون شــتاب زدگــی، آغــاز می شــود و در همــان منطقــه خــاص عرصــه بــه عرصــه کار جلــو 
مــی رود. پــس از انتخــاب معتمدیــن و گذرانــدن آمــوزش هــای الزم، در دو حيطــه فرهنگــي و اجرایــي، 
ــه اجــراء در می آیــد. در عيــن  ــرای مــردم منطقــه، ب بــدون جنجال هــای رســانه ای، در عيــن تبييــن ب
حــال اجــرای طــرح در منطقــه مذکــور، موجــب عــادی ســازی و فرهنــگ ســازی، بــرای دیگــر مناطــق 
کشــور، می شــود. همزمــان بــا اجــرای طــرح در یــک منطقــه ،  تمهيــدات و تــدارکات الزم بــرای اجــرای 
طــرح در دیگــر مناطــق، بــا اســتفاده از زیرســاختهاي نــرم افــزاري و ســخت افــزاري، آمــاده می شــود. 

8. تطابق عرف منطقه با معروف حجاب: 

در ایــن طــرح همراهــی و همدلــی عمــوم مــردم و تدبيــر بــرای عــدم جبهه گيــری متخلفيــن، حائــز اهميــت 

ــی  ــای مذهب ــتان ه ــق و شهرس ــرح از مناط ــه، اوالً ط ــازی جامع ــگ س ــازی و فرهن ــادی س ــرای ع ــت. ب اس

آغــاز ميشــود کــه عــرف و اکثریــت آن منطقــه، مطالبــه گــر مســأله عفــاف و حجــاب باشــند و از مبــارزه بــا 

بدحجابــي حمایــت موثــر کننــد، ثانيــاً در چنيــن مناطقــی، از آنجــا کــه دغدغــه منــدان و معتمدیــن زیــادی 

ــرای اجــرای طــرح وجــود دارد.   ــد، شــرایط مســاعد تری ب ــوزش حضــور دارن ــه و آم ــرای توجي ب

ــی  ــکنی های عرف ــار ش ــن هنج ــخيف تری ــه از س ــه اولي ــور، مواجه ــدوده مذک ــه و مح ــان منطق ــاً در هم ثالث

شــروع مــی شــود، بــه گونــه ای کــه اکثریــت مــردم حتــي بدحجــاب هــاي معمولــی، طرفــدار مقابلــه بــا آن بــد 

پوششــی هــای هنجارشــکن می باشــند.17  نتایــج تحقيقــات مرکــز پژوهــش هــای مجلــس نشــان مــی دهــد 

ــان کــم آســيب قــرار دارنــد کــه بــه لحــاظ ذهنــی  بيــش از 8	 درصــد از افــراد بدحجــاب در گــروه بدحجاب

ــه لحــاظ  ــد، ب ــان را طيــف خاکســتری مــی نامن ــن گــروه کــه اصطالحــا آن ــد، ای ــه مــی دانن خــود را محجب

ذهنــی از یــک طــرف حجــاب را بــرای زن مســلمان واجــب دانســته و نســبت بــه پيامدهــای منفــی بدحجابــی 
16 پيوست آموزشي در طرح تفصيلي موجود می باشد.

17   89.8 درصد از افراد در نظرسنجی مرکز تحقيقات سيما  در سال1400، استفاده از پوشش و حجاب را در اجتماع الزم می دانند.
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آگاهــی دارنــد، امــا از ســوی دیگــر نســبت بــه ارزشــمندی حجــاب شــرعی و همچنيــن مداخلــه دولــت در کنتــرل 

حجــاب موضــع داشــته و مقاومــت ذهنــی دارنــد.

رابعــاً حتی المقــدور بــراي اجــرای طــرح از دیگــر مقبــوالت عرفــی و فرصت هــای کمک کننــده، فضاهــای معنــوی و 

همراه کننــده، ماننــد حــال و هــوای مــاه محــرم، صفــر، مــاه مبــارک رمضــان و .... اســتفاده موثــر می شــود.

9. مهه جانبه و جامعیت: 

بــرای بــه ثمــر نشســتن هــر طــرح و برنامــه  ای، بایــد توجــه بــه همــه ابعــاد مســأله نمــود، زیــرا وقتــي اقدامــی ناقــص 

ــی متوليــان از حــل مســأله  ــدام و ناتوان ــدارد، بلکــه موجــب تضعيــف اق ــه تنهــا اثربخشــي الزم را ن انجــام گيــرد، ن

ــوارض اســتفاده ناقــص از دارو.  ــد ع می شــود؛ مانن

در ایــن طــرح بــرای همــه ابعــاد بــروز و ظهــور بدحجابــی در همــه مــکان هایــی کــه بدحجــاب، امــکان حضــور دارد، 

در یــازده عرصــه برنامــه وجــود دارد و در هــر عرصــه ای اقــدام هــای اجرایــی و کار فرهنگــی توأمــان و بــا مشــخص 

نمــودن نقــش همــه نهادهــای دولتــی و مردمــی، مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. 

در نــگاه همــه جانبــه، بــا توجــه بــه اینکــه مســأله عفــاف، اعــم از حجــاب مــی باشــد و بــر اســاس تصریــح بنــد اول 

از اصــل ســوم قانــون اساســي )مبــارزه بــا کليــه مظاهــر فســاد و تباهــي(، در ایــن طــرح بــه همــه جوانــب موثــر در 

ــط  ــده توجــه شده اســت و مســائل مرتب ــم تني ــه ه ــه ب ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــا ب ــه عرصه ه ــاف در هم مســأله عف

بــا مســأله عفــاف، ماننــد مســأله ســگ گردانــی، آلودگی هــای مبتــذل صوتــی، تجاهــر بــه شــرب خمــر و ... کــه از 
مظاهــر فســاد اخالقــی اســت نيــز مدنظــر می باشــد. 	1

  10. اقناع و آمادگی فکری:

از راهبردهــاي ایــن طــرح، آمــاده ســازي افــکار عمومــي و جهــاد تبييــن، اطــالع رســانی محيطــي و فضاســازي 
رســانه ای در زمــان مشــخص و کوتاهــي در محــدوده و منطقــه شــروع طــرح ميباشــد. بــي توجهــی بــه افــکار 
عمومــی بــدون اقنــاع ســازی ذهنــی و روانــی، عــوارض غيــر مترقبــه ای را در پــی خواهــد داشــت. اگــر هــر 
اقدامــي صرفــاً بــا اتــکاء بــه قــدرت حاکميتــي در قالــب دســتورالعمل و قانــون درآیــد، آن مســأله یــا در بلنــد 
مــدت بــه ســرانجام نمــي رســد و یــا هزینــه زیــادي را در برخواهــد داشــت. پاســخگویی بــه شــبهات و ایجــاد 
اقنــاع فکــری از مهمتریــن مســایلی اســت کــه در ایــن طــرح مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــه عنــوان 
مثــال درپاســخگویی بــه ایــن ســئوال کــه: آیــا نــوع پوشــش و حجــاب، مســاله شــخصی اســت یــا اجتماعــی؟ 

18 در عرصه 11 به طور ویژه به آن پرداخته شده است.



1	

فرهنــگ ســازی و اقنــاع فکــری در تفکيــک حجــاب، درحریــم خصوصــی و درســطح اجتمــاع، ضــروری 
ــم خصوصــی، مســأله شــخصی  ــرای مــردم تبييــن شــود کــه عفــاف و حجــاب در حری ــد ب اســت. بای
ــراد در  ــوع پوشــش اف ــه نيســت کــه ن و در ســطح جامعــه، مســاله عمومــی و اجتماعــی اســت. اینگون
ســطح جامعــه ارتباطــی بــه دیگــران نداشــته باشــد. بــرای رفــع تعــارض ســليقه هــای فــردی، هــر امــر 
اجتماعــی بایــد ضابطــه منــد و درحيطــه انضبــاط اجتماعــی قــرار گيــرد، لــذا هــر جامعــه ای بنــا بــه 
مصالــح آن جامعــه و بــر اســاس مبانــی فکــری نظــام حاکــم بــر آن، حــدودی را بــرای پوشــش افــراد در 
ســطح جامعــه مشــخص و بــرای آن، قانــون وضــع مــی کنــد و بــا وضــع و اجــرای قانــون،  اختــالف بــر 

ســر حــدود پوشــش، نــه اصــل پوشــش را مرتفــع مــی کنــد.

 بــرای موفقيــت طــرح، مشــارکت معتمدیــن و بهــره گيــري از مقبــوالت عرفــي و هماهنگــی بــا افــراد 
ــاف و حجــاب و  ــه معضــل عف ــه رســيدگي ب ــه ای مدنظــر اســت ک ــه گون ــه ب ــذار منطق ــه و اثرگ نخب

اجــرای طــرح، تبدیــل بــه مطالبــه مردمــي در همــان شهرســتان و منطقــه مــورد نظــر، گــردد.

11. ضمانت اجرايي:

در ایــن طــرح، ضمانــت هــای قانونــی قابــل تحقــق و متناســب بــا تخلــف، در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
تــرک فعــل یــا اســتنکاف هــر مســئول و مدیــر دولتــی و خصوصــی نســبت بــه اصــالح عفــاف و حجــاب 
ــن  ــر از مهمتری ــي مؤث ــت اجرای ــدان ضمان ــود. فق ــوب می ش ــف محس ــود، تخل ــه خ ــر مجموع در زی
دالیلــي اســت کــه حتــي در مــواردی کــه قوانيــن زیــادی بــراي ایــن موضــوع وضــع شــده اســت، بــاز 
ــده   ــي مان ــون در حــد شــعار باق ــه و قان در وضعيــت عفــاف و حجــاب جامعــه تغييــری صــورت نگرفت
ــي انقــالب فرهنگــي19  در عيــن حــال کــه 2	 نهــاد  ــه جلســه 820 و 427 شــوراي عال اســت. مصوب
ــی  ــاف و حجــاب نمــوده اســت ول ــدد در خصــوص گســترش فرهنــگ عف ــف متع ــه وظای را موظــف ب
ــتگاه های مســئول و  ــل دس ــرک فع ــرای ت ــی الزم ب ــای اجرای ــی ضمانت ه ــش بين ــدم پي ــل ع ــه دلي ب
مشــخص ننمــودن یــک متولــی پاســخگو ، سال هاســت بــه طــور موثــر اجرایــی نشده اســت از طرفــی، 
ــه  ــد ب ــه اصــالح وضــع موجــود کمــک مــی کنــد ولــی نمــی توان ــا حــدی ب ــات ت هرچنــد ایــن مصوب
تنهایــی حــل مســاله نمایــد. عمــده ضمانــت اجــرای طــرح ســتاد، اخــذ جرایــم نقــدی از متخلفــی کــه 
بــه قانــون پایبنــدی نــدارد  و هزینــه کــردن در امــور فرهنگــی بــرای احتــرام بــه قانــون اســت.در عيــن 
ــا تخلفــات، در دنيــا امــری تعریــف  ــت اجرایــی محروميــت هــای اجتماعــی در مواجهــه ب حــال ضمان

19 آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 
مورخ 98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي
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شــده و درحــال اجــرا اســت.   20

  12. جایايب نقش ارگاهنای دولیت و نقش های مردیم:  

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــای مردم ــي و نهاده ــتگاه هاي حکومت ــه دس ــا هم ــعي شده اســت ت ــاب س ــاف و حج ــرح عف در ط

ــذار در حيطــه  ــر گ ــاي اث ــش نهاد ه ــا، نق ــک از عرصه ه ــر ی ــد. در ه ــش کنن ــاي نق ــي خــود، ایف ــاي ذات مأموریت ه

فرهنگــي و کار اجرایــي معلــوم شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه در عرصــه خانــواده 47 وظيفــه قانونــي بــراي 16 نهــاد 

بــه تناســب وظایــف ذاتــي خــود در حــوزه کار فرهنگــي احصــاء شده اســت.21 زمانــي کــه دســتگاه ها در یــک نقشــه 

ــه  ــه جامع ــد، در صحن ــر آن نپردازن ــازي حجــاب و اجــراي موث ــه فرهنگ س ــش خــود در زمين ــاي نق ــه ایف واحــد ب

شــاهد اقدامــات پراکنــده و بــي اثــر خواهيــم بــود کــه غالبــا منجــر بــه تضعيــف یکدیگــر می انجامــد. 

تشــکيل جبهــه متحــد و  تعييــن نقــش دســتگاه هــای دولتــی و  مشــارکت همــه مؤثریــن مردمــی بــرای پيشــبرد 

کار در ایــن حــوزه، ضــروری اســت.

  13.  مستمر و پیوسته:

غالــب اقدامــات مهمــی کــه تاکنــون بــراي مســأله حجــاب در حــوزه اقدامــات ميدانــي یــا در وضــع قوانيــن صــورت 

گرفتــه، غالبــاً بعــد از بــروز و ظهــور یــک هنجارشــکني و بــه تبــع جریحــه دار شــدن احساســات دینــي جامعــه و یــا 

ــوده اســت. طبيعــي  وقــوع حادثــه اي تلــخ )ماننــد شــهادت ناهــي از منکــر و تصویــب قانــون حمایــت از آمــران( ب

ــا شــعارها و  ــن هيجــان هــای اجتماعــی همــراه ب ــد و چــون ای ــي نمای ــي فروکــش م ــس از مدت ــا پ اســت هياهوه

تهدیدهــای بــي پشــتوانه و بــدون ضمانــت اجرایــی اســت، کار بــه صــورت نيمــه کاره رهــا شــده و وضــع بــه بدتــر از 

ــردد.  ــاز می گ ــابق ب س

ــدون ایجــاد  ــه گام، ب ــه طــور مســتمر و گام ب  در نقشــه راه و طــرح ســتاد، در هــر منطقــه و هــر مرحلــه ، طــرح ب

هياهــو، بــا در نظــر گرفتــن ضمانــت هــاي اجرایــی و بــا تعييــن متولــي مشــخص و انگيــزه ســازي هــاي تبشــيري و 

ــده انجــام می شــود.  ــوزش دی ــن آم ــه تناســب معتمدی ــی و ب ــاع ســازی های تبيين ــذاري و اقن ان

  14. هزینه  ساز شدن یب تفاویت: 

ــاي  ــه ج ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــي از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــاف و حجــاب س ــم طــرح عف ــت مه مزی
20 در بسياری از کشورهای دنيا با شعار تساوی زن و مرد، در سربازی رفتن بين زن و مرد تفاوت قایل نيستند اما در کشور ما زنان به منظور ازدواج و تشکيل 

خانواده عفيفانه از خدمت سربازی معاف می باشند ، از جمله نظرات واصل شده این بود که  برای خانم هایی که می خواهند در مشاغل استخدام شوند ابتدا در مراکز 
خدمات اجتماعی معادل دوره سربازی، خدمت کنند و تنها افراد متاهل و دارای عفاف و حجاب از این خدمات اجتماعی معاف یاشند.

21 پیوست فرهنگي دستگاه ها )در طرح تفصیلی موجود می باشد( 
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مواجهــه مســتقيم اوليــه بــا افــراد بــد حجــاب، ناظــر بــه بــي تفاوتــي و مســئوليت ناپذیــري در حيطــه هایــي 
کــه افــراد یــا ســازمان هــا، مســئوليت و قــدرت دارنــد، تخلفــات در نظــر گرفتــه می شــود. بــدون توجــه بــه 
بســتر پذیــرش بدحجابــي در جامعــه و مســئول آن، نمــي تــوان موفقيــت دراز مدتــی را انتظــار داشــت. در ایــن 
طــرح در واقــع بــا ایجــاد هزینــه نســبت بــه بــي مســئوليتي مدیــران دولتــي و خصوصــی در حيطــه مســئوليت 
خــود، و بــی تفاوتــی نســبت بــه بدحجابــي بــه عنــوان مظهــر شکســتن قانــون رســمی کشــور، جامعــه بــه 
ســمت عــدم تحمــل پدیــده بدحجابــي و پذیــرش حجــاب ســوق داده مــي شــود. در طــرح ســتاد، قبــل از 
بی حجابــی زنــان، بی غيرتــی و بی  مســئوليتی مــردان، هزینــه بــردار خواهــد شــد. در دســتگاه هــاي دولتــي، 
مدیــران و در حــوزه مردمــي، هــر فــردي کــه بــه تناســب مســئوليت خــود، مســئول امــر بــه معــروف و نهــي 
از منکــر مــي باشــد، مثــاًل مدیــر بانــک نســبت بــه کارمنــدان یــا راننــده وســيله نقليــه نســبت بــه مســافر یــا 
مدیــر ســالن پذیرایــي نســبت بــه مراجعيــن و یــا حتــي سرپرســت خانــواده نســبت بــه اعضــاي خانــواده و هــر 
کســي بــه تناســب مســئوليت خــود، مســئول مشــارکت و اصــالح ایــن امــر اســت کــه بــا توجــه بــه ضمانــت 

هــای اجرایــی، در ایــن امــر، مشــارکت مــي نمایــد.

  15. ایجاد فرهنگ تذرکدهی و تذرکپذیری:

ــت  ــم عبودی ــت اجتماعــی و حفــظ حری ــه معــروف و نهــی از منکــر ، عدال ــر ب ــت در ام ــی کــه اصــل و اولوی در حال

ــم  ــتن حری ــوه ای از شکس ــی، جل ــی و بدحجاب ــأله بی عفت ــه مس ــا ک ــی از آنج ــت؛ ول ــان اس ــت از آزادی انس و صيان

ــاس  ــق الن ــق اهلل و ح ــع ح ــی در تضيي ــت اجتماع ــه عدال ــرض ب ــی و تع ــوی و اجتماع ــلب آزادی معن ــت، س عبودی

ــر  ــواب مهــم و ریشــه ای ت ــرای گشــودن اب ــی ب ــاف، فرصت ــه مســأله حجــاب و عف ــد ب ــن هدفمن می باشــد، پرداخت

فریضــه مهــم امــر بــه معــروف می باشــد. هنگامــی کــه افــراد در ایــن طــرح، نســبت بــه مســأله عفــاف و حجــاب بــه 

صــورت اختيــاری و یــا حتــی بــرای حفــظ منافــع خــود مجبــور می شــوند، تذکــر داده و امــر بــه معــروف نماینــد، 

مســأله تذکــر دهــی و تذکــر پذیــری بــه تدریــج فرهنــگ جامعــه شــده و شــعار بــی تفــاوت نباشــيم در صحنــه عمــل 

تحقــق یافتــه و مســأله "بــه مــن چــه" و "بــه تــو چــه" کــم رنــگ خواهــد شــد. طــرح عفــاف و حجــاب، فرصتــی 

ــه معــروف و نهــی از منکــر در دیگــر حيطــه  ــاب امــر ب ــرای رفــع تهدیــد بــی تفاوتــی جامعــه اســت و گشــودن ب ب

هــای الزم جامعــه اســت. پرداختــن منطقــی بــه مســأله عفــاف و حجــاب، موجــب تقویــت جایــگاه امــر بــه معــروف 

در همــه زمينــه هــا خواهــد شــد. در تقویــت تذکر دهــی و تذکر پذیــری فرضــاً راننــده تاکســی و یــا مغــازه داری کــه 

بــه بدحجــاب تذکــر می دهــد، ناخــودآگاه در جایــگاه آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر قــرار می گيــرد و بــا شــروع 

ــع شــبهات و  ــه هــای آگاه ســازی و رف ــردم، زمين ــن م ــه معــروف و نهــی از منکــر، در تعامــالت بي ــر ب گفتمــان ام

آمــوزش بيشــتر در ســطح جامعــه، ایجــاد می شــود. طــرح گســترش فرهنــگ تذکــر دهــی و تذکــر پذیــری بــر اســاس 
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مقبــوالت عرفــی، در هميــن راســتا ارایــه شــده اســت.22

16. عدم وابستگی به وبدجه دولت:

ــی  ــی فرهنگ ــث آلودگ ــه باع ــرادی ک ــی و اف ــر دولت ــی و غي ــای دولت ــد دســتگاه ه ــم می کن ــی حک ــت اجتماع عدال

ــذا بودجــه ســالم ســازی و فرهنگــی  ــد، ل ــن نماین ــز تأمي ــه ســالم ســازی آن را ني ــد، خــود هزین اجتمــاع شــده ان

طــرح، از خــود طــرح بــدون وابســتگی بــه بودجــه عمومــی، تأميــن می شــود. اخــذ جریمــه از متخلفــان، مدیــران و 

مســئوالن دســتگاه ها و نهادهــاي دولتــی و خصوصــی کــه تــرک فعــل نماینــد و بــه وظایــف قانونــي خــود در قبــال 

ــدون تذکــر و اصــالح  ــد و خدمــت رســانی ب ــت خــود عمــل نکنن اصــالح عفــاف و حجــاب مجموعــه تحــت مدیری

داشــته باشــند، تأميــن خواهــد شــد. مبالــغ حاصــل از جرائــم، بــه پيشــبرد اصــالح وضعيــت عفــاف و حجــاب خصوصــاً 

ــان از منکــر  ــران و ناهي ــت از آم ــون حمای ــاده 9 قان ــت. م ــي و فرهنگــي اختصــاص خواهــد یاف ــاي ایجاب در جنبه ه

ــه معــروف و  ــر اجــرای امــر ب ــد در براب ــا حقوقــی حــق ندارن مصــوب مجلــس	2 بيــان می کنــد: اشــخاص حقيقــی ی

نهــی از منکــر مانــع ایجــاد کننــد؛ ســپس قانــون متخلفيــن از ایــن بنــد را محکــوم بــه جــزای نقــدی نمــوده و تبصــره 

آن تصریــح دارد کــه: وجــوه حاصــل از ایــن مــاده پــس از واریــز بــه خزانــه کشــور بــا پيــش بينــی در بودجــه ســاالنه 

صددرصــد در اختيــار ســتاد قــرار می گيــرد. درایــن طــرح بــا اســتفاده از جرایــم نقــدی، هزینــه برنامــه هــای فرهنگــی 

نهادهــای مردمــی و یــا برنامــه هــای فرهنگــی منــدرج در قوانيــن تاميــن می شــود. 

ــه موقــع بودجــه هــای فرهنگــی توســط دولــت یکــي از عواملــي اســت کــه  ــر ایــن غالبــاً عــدم تأميــن ب  عــالوه ب

ــت.  ــن برده اس ــي آن را از بي ــر بخش ــا اث ــوده و ی ــف نم ــور را متوق ــف کش ــاي مختل طرح ه

عرصه های طرح: 

در ایــن طــرح شــرایط و محيــط هــای بــروز و ظهــور بدحجابــی، تحــت عنــوان عرصــه معرفــی شده اســت. بــه عبــارت 

دیگرکليــه محيــط هــا و شــرایط مختلــف و متمایــز از هــم کــه امــکان حضــور بدحجــاب وجــود دارد، بــه عنــوان یــک 

عرصــه در نظــر گرفتــه شده اســت .

ــازده عرصــه مــورد نظــر بــرای اقــدام در برنامه ریــزي طــرح جامــع عفــاف و حجــاب ســتاد شــامل مــوارد زیــر  ی

می باشــد:

ــاري و  ــن تج ــه، 	- اماک ــایل نقلي ــواده 4- وس ــه و خان ــه،  	- خان ــی 2- محل ــي و حاکميت ــتگاه هاي دولت  1- دس

ــی ــر و مراکزعموم ــي  8- معاب ــز آموزش ــاک  7- مراک ــاس و پوش ــی 6- لب ــی و ورزش ــی، فرهنگ ــي، رفاه خدمات

22  مندرج در طرح تفصيلی
	2 قانون حمایت از آمران و ناهيان از منکر مصوب مجلس شورای اسالمی94	1  
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ــه  ــا ب ــد.  عرصه ه ــاد  می باش ــر فس ــایر مظاه ــی 11- س ــد اخالق ــاعه مفاس ــای اش ــازي 10- بانده ــاي مج   9-  فض

گونــه ای اســت کــه  هيــچ وضعيــت، مــکان و شــرایط دیگــري بــرای بــروز و ظهــور بدحجابــی غيــر از ایــن 11 عرصــه 

متصــور نيســت، یعنــی یــک بدحجــاب در جامعــه، یــا در خانــه اســت و از خانــه کــه بيــرون می آیــد، در محلــه یــا 

ــه  ــا ب ــد ی ــدا می کن ــارک و ... حضــور پي ــد پ ــر و مراکــز عمومــی مانن ــا در معاب ــد ی ــردد می نمای ــه ت ــا وســيله نقلي ب

ــی، ورزشــگاه ها، رســتوران ها، شــرکت و ...  ــه مراکــز خصوصــی اعــم از مغازه هــا، مراکــز درمان ــا ب دســتگاه دولتــی ی

بــه عنــوان کارمنــد یــا اربــاب رجــوع، مراجعــه می کنــد یــا بــه مراکــز آموزشــی ماننــد مدرســه و دانشــگاه وارد مــی 

شــود یــا در هــر یــک از ایــن عرصــه هــا، وارد فضــای مجــازی می شــود و یــا بــه همــراه ســایر مظاهــر فســاد ماننــد 

ســگ گردانــی، مســکرات و مــواد مخــدر در اجتمــاع حاضــر می شــود یــا بــه فــروش البســه و پوشــاک نامناســب اقــدام 

ــن طــرح  همــه شــرایط و مراکــز، در عرصــه هــا  ــد. در ای ــه تشــکيل شــبکه های فســاد می کن ــدام ب ــا اق ــد ی می کن

تعریــف شــده و دارای برنامــه اســت. اگــر در هــر یــک از ایــن عرصــه هــا،  دو حيطــه کار اجرایــی و فرهنگــی توامــان 

انجــام شــود، قطعــاً وضعيــت عفــاف و حجــاب کشــور ســامان می یابــد. 

عرصه اول :  دستگاه های دولیت  و حاکمییت

همانگونــه کــه در ویژگــی هــای طــرح  بيــان شــد ایــن طــرح در هــر عرصــه بــه صــورت مرحلــه ای اجــراء می شــود و 

شــروع طــرح از دســتگاه هــای دولتــی و حاکميتــی اســت. 24در عرصــه اول، ســه مرحلــه وجــود دارد: الــف( کارمنــدان 

و مدیــران، ب( اربــاب رجــوع،  ج( مأموریــت و وظایــف دســتگاه

ــر و عضــو  ــت کــه حقــوق بگي ــه اول مــی بایســت، خــود کارمنــدان دول ــران : در مرحل ــدان و مدی ــف( کارمن ال

خانــواده دولــت تحــت مســئوليت مدیــران هســتند، الگــوی ســالمی از محيــط کاری براســاس شــاخص هــای عفــاف 

و حجــاب ارائــه دهنــد.

بــر ایــن اســاس، معيــار و شــاخص هــای عفــاف و حجــاب کارمنــدان از طــرف ســتاد بنــا بــر تکاليــف قانونــی	2 تهيــه و 

بــه دســتگاه هــای دولتــی ابــالغ شده اســت.26 در صــورت اهتمــام مســئول و کارکنــان، بــه رعایــت شــاخص ها، بــرای 

مدیــر و مجموعــه آن دســتگاه، تشــویق هــای مدیریتــی و کارمنــدی در نظــر گرفتــه می شــود و در صــورت اهمــال 

و تــرک فعــل، بعــد از گرفتــن تذکــر و اخطــار اوليــه ، در صــورت عــدم توجــه، مدیــر و بــه نوعــی مجموعــه، هزینــه 

تــرک فعــل هــا را پرداختــه و جریمــه می گــردد. بــه طــور مثــال اگــر در یکــی از شــعب بانکــی در منطقــه اجــرای 

طــرح، چنــد نفــر کارمنــد بدحجــاب گــزارش شــوند، بعــد از تذکــر در نوبــت اول فرضــاً چنــد ميليــون از حقــوق مدیــر 

24 این عرصه طبق وظيفه قانونی ستاد در مصوبه 427 شورای عالی انقالب فرهنگی ناظر به بند 10 و 11 در قالب قرارگاه 21 تير از اردیبهشت 1401 در تمامی 
دستگاههای کشور آغاز شده است.

	2 آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12	1( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بند	

26  نامه شماره 499	/2 مورخ 1400/1/16
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کســر می شــود و همچنيــن درصــدی از بودجــه رفاهــی کارکنــان تبدیــل بــه بودجــه آموزشــی و ترویجــی عفــاف و 

ــورد  ــه، م ــی و عــدم نهــی از منکــر مجموع ــر و بی تفاوت ــرک فعــل مدی ــع ت ــن طــرح در واق حجــاب می شــود. در ای

ــع می شــود.  ــه واق جریم

در ایــن روش هــم کارمنــدی کــه رعایــت شــاخص هــای عفــاف و حجــاب را نکــرده اســت، نســبت بــه مدیــر و دیگــر 

ــه عفــاف و حجــاب خواهــد  ــه خاطــر هزینــه کســر شــده ناشــی از عــدم تقيــد ب کارکنــان، احســاس شــرمندگی ب

ــه مشــارکت در نظــارت عمومــی  ــه مجموعــه، ب ــرای جلــو گيــری از اخطــار ب داشــت و همچنيــن همــه مجموعــه ب

ــچ برخــورد  ــه هي ــن مرحل ــع تکــرار مســأله می شــوند. در ای ــه و مان ــر انگيخت ــروف و نهــی از منکــر ب ــه مع ــر ب و ام

مســتقيم بــا خــود بد حجــاب توســط نيروهــای بيــرون از مجموعــه، وجــود نخواهــد داشــت. البتــه در قانــون حمایــت 

از آمــران بــه معــروف و ناهيــان از منکــر، تصریــح دارد کــه اشــخاص حقيقــي و حقوقــي کــه از اجــراي امــر بــه معــروف 

و نهــي از منکــر بــه هــر نحــوي ممانعــت کننــد بــر اســاس مــاده 9 قانــون، مجــرم شــناخته شــده و عــالوه بــر مجــازات 

مقــرر، محکــوم بــه حبــس تعزیــري یــا جــزاي نقــدي مي شــوند.

ب( اربــاب رجــوع: مســئوليت رعایــت عفــاف و حجــاب مراجعيــن در هــر دســتگاهی بــه عهــده مدیــر و کارمنــدان 

ــزان  ــه نســبت مي ــاب رجــوع، ب ــرای ارب ــاف و حجــاب ب ــه شــاخص های عف ــا توجــه ب ــذا ب آن دســتگاه می باشــد، ل

عــدم رعایــت و قبــح شــکنی های مشــخص شــده، جرایــم تعریــف می شــود. فرضــاً اگــر دســتگاه دولتــی نســبت بــه 

فــردی کــه کشــف حجــاب نموده اســت بــدون هيچگونــه تمهيــد و تذکــر و اصــالح، خدمــات اداری ارائــه دهــد، مدیــر 

مــورد جریمــه واقــع می شــود.  

ج( مأموریــت دســتگاه: بســياری از دســتگاه های مختلــف عــالوه بــر اصــالح وضعيــت عفــاف و حجــاب کارمنــدان 

خــود، مأموریت هــا و وظایــف قانونــی بــرای ارتقــاء و گســترش فرهنــگ عفــاف و حجــاب در ســطح جامعــه دارندکــه 

بایــد آن را انجــام دهنــد، ماننــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد کــه 22 وظيفــه توســط شــورای عالی انقــالب فرهنگــی بــرای 

آن ســازمان تصویــب شده اســت. یــا وظایــف وزارت امورخارجــه درقبــال اتبــاع خارجــی ؛ کــه در صــورت تــرک فعــل، 

مدیــر مســئول بایــد مــورد اخطــار، جریمــه، توبيــخ مدیریتــی و یــا در صــورت تکــرار، برکنــار شــود.

 بــرای اجــراء و تحقــق عفــاف و حجــاب براســاس شــاخص هــا، بایــد نظــارت هــای مؤثــر و مســتمر وجــود داشــته 

باشــد، بدیــن منظــور هــر مرکــز دولتــی )ماننــد بانک هــا و ادارات( در منطقــه مشــخص شــده، توســط چهــار گــروه 

می توانــد مــورد بررســی قــرار گرفتــه و پــس از صحــت ســنجی گزارشــات و جمــع بنــدی، اعــالم وضعيــت شــود: 

ــی  ــازمان های مردم ــه کمــک بســيج و تشــکل ها و س ــی ب ــده محل ــوزش دی ــی آم ــن قضای ــن و ضابطي اول: معتمدی

ــه، مســأله را مدیریــت می نماینــد. ــه معــروف محل ــا مســئوليت شــورای امــر ب حــوزه عفــاف و حجــاب ب
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ــد و نســبت  ــتگاه ها بازدی ــرزده از دس ــه صــورت س ــه ب ــده رســمی ک ــوزش دی ــی آم ــای بازرســی و نظارت دوم: تيم ه

بــه ابــالغ و اطــالع رســانی و حســن اجــرای شــاخص ها، طبــق چــک ليســت هــای ارائــه شــده، گــزارش مــی دهنــد.

سوم: گزارش های مردمی مراجعه کنندگان 

چهــارم: نظــارت و خــود ارزیابــی توســط شــوراهای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هــر دســتگاه خصوصــاً مســئول 

عفــاف و حجــاب شــورا و همچنيــن نهادهــای رســمی نظارتــی ماننــد ســازمان بازرســی و حراســت

برخی از اقدامات ایجابی یا فرهنگی در این عرصه عبارت است از :

ــاف و . 1 ــت بيشــتری در راســتای اجــرای طــرح عف ــه موفقي ــا و ... ک ــا، نهاده ــی ادارات، ســازمان ها و ارگان ه معرف

ــو .27  ــه و الگ ــای نمون ــوان نهاده ــه  عن ــته اند ب ــوع داش ــه و ارباب رج ــر مجموع ــنل زی ــرف پرس حجــاب از ط

ــت . 2 ــت وتقوی ــان دول ــران و کارکن ــاب  مدی ــاف و حج ــت عف ــن خدم ــای ضم ــق آموزش ه ــرات موف ــر از نف تقدی
ــاف در ادارات 28 ــگ عف ــت فرهن ــتای حاکمي ــيابی در راس ــی و ارزش ــای نظارت نهاده

ــج فرهنــگ عفــاف فعاليــت می نماینــد . 	 ــراد و تشــکل هــای اداری کــه در خصــوص تروی تشــویق و حمایــت از اف
و...29

طرح تشویق مدیران در جشنواره شهيد رجایی بر اساس شاخص های عفاف و حجاب. 4

تهيه بسته های فرهنگی اثرگذار و هدفمند برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات . 	

عرصه دوم:  محله

عرصــه محلــه مهمتریــن عرصــه مردمــی و تأثيرگــذار در ایــن طــرح می باشــد کــه بــه نوعــی متکفــل اجــرای طــرح در 

همــه عرصه هــا، در منطقــه مشــخص شــده، می باشــد. حــل مســأله عفــاف و حجــاب در محلــه، تــا حــد بســيار زیــادی 

ــع ســرایت بــی عفتــی و بدحجابــی در ســطح اجتمــاع و دیگــر مراکــز می شــود یعنــی مســأله عفــاف و حجــاب،  مان

چــه در جنبــه فرهنگــی و چــه در جنبــه اجرایــی، قبــل از اینکــه بخواهــد در مقيــاس گســترده در جامعــه ورود کنــد، 

ــه معــروف و نهــی از منکــر محــالت و مســاجد، تدبيــر  ــه توســط معتمدیــن محلــی و شــورای امــر ب در همــان محل

27 آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور بند 4

28 آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور بند 1 

29 آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 12 وزارت کشور و بند 	 از وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
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ــه  ــور در محل ــا حض ــاع، ب ــطح اجتم ــی در س ــور فيزیک ــه و حض ــی خان ــم خصوص ــروج از حری ــود.0	 ورود و خ می ش

تحقــق می یابــد. در ایــن طــرح اگــر شــخصی بــا پوشــش نامناســب از خانــه ای بيــرون آمــد و یــا وارد خانــه ای شــد 

و یــا دیگــر مظاهــر خــالف عفــت عمومــی ماننــد آلودگــی صوتــی بــا اســتفاده از موســيقی هــای مبتــذل و یــا ســگ 

گردانــی را بــروز و ظهــور داد، بــدون برخــورد انتظامــی بــا بدحجــاب، پــالک خانــه، ماننــد پــالک ماشــين، جریمــه 

می شــود. مالــک خانــه یــا سرپرســت خانــواده کــه در قبــال اعضــاي خانــواده و افــرادي کــه در آن خانــه رفــت و آمــد 

مــي نماینــد، مســئوليت دارد، مکلــف بــه اداي مســئوليت نســبت بــه رعایــت عفــاف و حجــاب افــراد نيــز می باشــد؛ 

لــذا اگــر از خانــه ای فــرد بدحجــاب یــا بی حجــاب خــارج یــا وارد شــود، مســئول خانــه و سرپرســت خانــواده کــه 

مســئول حفــظ بهداشــت اخالقــی و روانــی خانــه و محلــه نيــز می باشــد بــه جهــت تســری ایــن آلودگــی فرهنگــی 

از خانــه بــه محلــه و جامعــه و تــرک فعــل در انجــام مســئوليت فرهنگــی خــود، نســبت بــه اجتمــاع، بایــد هزینــه 

مشــخص شــده را بپــردازد.

در آپارتمــان هــا و مجتمــع هــای مســکونی نيــز طبــق قانــون،1	 مدیــر مجموعــه، مســئول و تدبيــر کننــده ایــن امــر 

ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــورای ام ــئول و در ش ــهرک ها مس ــت ش ــهرک ها، مدیری ــی در ش ــد. 2	حت می باش

شــهرک بــرای ایــن مســئله تدبيــر امــر خواهنــد نمــود. عــالوه بــر خانــه، مســئوليت نظــارت و ســالم ســازی عفــاف و 

حجــاب کليــه اماکــن، دســتگاه هــای دولتــی، مراکــز خصوصــی و دیگــر عرصه هــای واقــع در محلــه بــا شــورای امــر 

بــه معــروف و نهــی از منکــر محلــه و مســئول  عفــاف و حجــاب شــورا مــی باشــد. 

ــه تناســب شــرایط بومــی و  ــه و منطقــه ب همچنيــن از آنجایــی کــه فعاليــت هــای تربيتــی- فرهنگــی در هــر محل

محلــی هــر منطقــه، مختلــف می باشــد شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هــر محلــه ای بــه تناســب نيازهــای 

بومــی آن جــا بــا تشــکيل کارگــروه امــور فرهنگــی، برنامــه هــای فرهنگــی مناســب در حــوزه امــر بــه معــروف و نهــی 

از منکــر را مدیریــت خواهــد نمــود.

از مهمترین اقدامات فرهنگی در محله عبارت است از:

راه انــدازی مراکــز مشــاوره عفــاف و حجــاب در محــالت بــا اســتفاده از ظرفيــت دانشــگاه هــا، حــوزه هــای علميــه 

و مشــاوران تخصصــی تأیيــد شــده		 )بــه گونــه ای کــه فــرد متخلــف مخيــر بــه پرداخــت جریمــه و یــا مراجعــه بــه 

مرکــز مشــاوره تخصصــی عفــاف و حجــاب و بخشــودگی جریمــه پــس از دریافــت مشــاوره و آمــوزش ضــرورت

0	 منشور و دستورالعمل تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر محالت توسط ستاد تنظیم و ابالغ شده است. درسایت ستاد امر به معروف به 
نشانی setad-abm.ir قابل رویت است

1	  آئين نامه اجرائي قانون تملک آپارتمانها مصوب 47/2/8	1)ماده 14(
2	 دستورالعمل اجرایی نحوه تصميم گيری در آیارتمان ها، مجتمع های مسکونی و شهرک ها برای اجرای طرح، تدوین و ارائه خواهد شد.

		  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي  ناظر به وظایف حوزه علميه قم
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 و اهميت عفاف و حجاب، با گواهی و تایيد مشاور می باشد.(

 تبصــره: بــرای راه انــدازی مراکــز مشــاوره محلــی، افــراد واجــد شــرایط، آموزش هــای الزم را دیــده و برنامــه هــای 

ــر می گــردد. ــه معــروف و نهــی از منکــر در حــد رشــته های تخصصــی دانشــگاهی و حــوزوی، دای آموزشــی امــر ب

ــکل از . 1 ــه ورز متش ــای اندیش ــی و هيئت ه ــکل های مذهب ــا، تش ــاجد، هيئت ه ــت مس ــتفاده از ظرفي اس

ــی عفتــی در  ــا ب ــه ب ــر تبييــن ضــرورت عفــاف و حجــاب و مقابل نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی در ام

جامعــه و محلــه

فعــال ســازی فرهنگســراها بــرای برگــزاری جلســات مرتبــط، پرســش و پاســخ در زمينــه ضــرورت عفــاف . 2
و حجــاب، برگــزاری مراســم ویــژه در ایــن زمينــه و ...4	

عرصه سوم: خانه و خاوناده

ــدون تجســس در معــرض دیــد عمــوم قــرار می گيــرد  ــی اســت کــه ب ــم غیرخصوصــی مکان ــون، حری  طبــق قان

ــم  ــه حری ــا ک ــه.		 از آنج ــایل نقلي ــز وس ــتان ها و ني ــا، بيمارس ــا، هتل ه ــترک آپارتمان ه ــای مش ــمت ه ــد قس مانن

ــمع  ــر و س ــد و در منظ ــته باش ــاع نداش ــرای اجتم ــوری ب ــروز و ظه ــه ب ــود ک ــف می ش ــی تعری ــی در فضای خصوص

دیگــران قــرار نگيــرد لــذا در بيــن همــه عرصــه هــا فقــط عرصــه خانــه و خانــواده، حریــم خصوصــي اســت و در عرصــه 

ــه  ــه و اثرگــذار و جــذاب تربيتــی پرداخت ــه کارهــای فرهنگــي فاخــر و همــه جانب ــه، فقــط ب ــم خصوصــی خان حری

می شــود. 

در ایــن عرصــه تــا مادامــي کــه از حریــم خانــه، مظاهــر بدحجابــي و فســاد و تباهــی بــه بيــرون، درز پيــدا نکرده اســت، 

ــرار  ــت و محافظــت ق ــه شــدت مــورد صيان ــم خصوصــی ب ــی صــورت نمي گيــرد و حری ــي و قانون ــدام اجرای هيــچ اق

خواهــد گرفــت. 

در همــه تدابيــر فرهنگــي بــراي خانــواده  دو رویکــرد بومــی و ملــي بــه تناســب مخاطبيــن مختلــف بــا شــرایط ســنی 

و جنســيت اعضــاء خانــواده، مدنظــر اســت.

ــيما و  ــدا و س ــاد، ص ــد وزارت ارش ــي مانن ــاد حاکميت ــواده 16 نه ــه و خان ــه خان ــط در عرص ــود، فق ــن موج درقواني

ســازمان تبليغــات و ... 47 وظيفــه در حــوزه گســترش فرهنــگ عفــاف و حجــاب  بــر عهــده دارنــد6	.در ایــن عرصــه

4	  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 	 وظایف شهرداری ها

		 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مصوب 94	1 مجلس شورای اسالمی
6	  پيوست فرهنگي دستگاهها )در طرح تفصيلي(
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 دســتگاه هایي کــه طبــق قانــون موظــف بــه انجــام امــور فرهنگــي هســتند ماننــد صــدا و ســيما7	 اگــر بــه وظایــف 

ــغ جمــع آوری شــده  ــد و مبال ــر اســاس  شــاخص های اعالمــی، مــورد جریمــه قــرار مي گيرن خــود عمــل نکننــد، ب

ــا همــان وظيفــه می شــود و دســتگاه هایي  ــه هــای فرهنگــی تشــکل ها و مؤسســات مردمــی مرتبــط ب صــرف هزین

کــه بــه موقــع بــه وظيفــه خــود عمــل نماینــد معرفــي و مــورد تشــویق قــرار مي گيرنــد. 

ــه مــوارد زیــر اشــاره  از جملــه اقدامــات فرهنگــی  دیگــر متناســب ایــن عرصــه می تــوان ب

نمــود:

ترویــج و توليــد محصــوالت فرهنگــی و برنامه هــای متناســب بــا فرهنــگ حجــاب و عفــاف بــرای کــودکان . 1

ــازی، بازی هــای رایانــه ای و تهيــه و اســتفاده از قهرمان هــای عروســکی مطــرح در کارتون هــا  )اســباب ب
و برنامه هــای کــودک(8	

ــرای نشــان دادن آســيب هــای عــدم رعایــت . 2 برنامه هــای فرهنگــی در فضــای مجــازی و رســانه ملــی ب

حجــاب و عفــاف در جامعــه و آگاه ســازی خانــواده هــا از عــدم امنيــت روانــی ناشــی از شــيوع مظاهــر 
فســاد 9	

برنامه ریزی برای بهينه سازی اوقات فراغت اعضای خانواده40. 	

ایجاد مراکز مشاوره محلی با کادر مجرب برای برطرف کردن مسائل و مشکالت خانواده ها41. 4

ترویج سبک معماری اسالمی در جهت بهبود عفاف در خانواده ها42. 	

ــی ، . 6 ــت کارآفرین ــواده جه ــت خان ــان سرپرس ــوص زن ــی در خص ــکل های صنف ــاد تش ــت از ایج حمای

خودیــاری و بهبــود زندگــی اقتصــادی آن هــا و جلوگيــری از بــروز ناهنجــاری هــای اخالقــی و فرهنگــی 
ــان و ...	4 در آن

7	  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 	 سازمان تبليغات اسالمی و بند 19 وظایف سازمان صدا و سيما

8	 همان
9	  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 

98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 2 وزارت علوم و بند 12  و بند 	2 و بند 	2سازمان صدا و سيما و بند 	 از وظایف سازمان جوانان
40  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 

98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 7 از وظایف سازمان جوانان
41  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 

98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 12 از وظایف سازمان جوانان
42  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 

98/6/12 (شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 10 شهرداری و بند 6 سازمان مسکن
	4 آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 

98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 1  از وظایف سازمان بهزیستی
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ــظ . 7 ــددکاری در حف ــاوره ای و م ــی، مش ــات آموزش ــه خدم ــواده و ارائ ــم خان ــهيل ازدواج و تحکي ــب و تس ترغي

ــرای مشــارکت در طرح هــای  ارزش هــای اســالمی - انقالبــی خانواده هــا و فرهنــگ ســازی و ترغيــب خيریــن ب

ــان44  ــاف و حجــاب و تســهيل و گســترش ازدواج جوان فرهنگــی عف

عرصه چهارم :وسایل نقلیه

ــم  ــزو حری ــون ج ــق قان ــه طب ــيکلت و ...ک ــور س ــين، موت ــم از ماش ــه اع ــيله نقلي ــاب در وس ــاف و حج ــت عف رعای

خصوصــی نمی باشــد	4،  عرصــه دیگــر طــرح می باشــد. در ایــن عرصــه مســئوليت رعایــت عفــاف و حجــاب بــر عهــده 

مالــک و راننــده وســيله نقليــه اســت. هــر وســيله نقليــه ای کــه داراي سرنشــيني باشــد کــه رعایــت عفــاف و حجــاب 

نکــرده و یــا مــروج ســایر مظاهــر فســاد ماننــد آلودگــی صوتــی، حمــل ســگ، نصــب تصاویــر و نمادهــای مســتهجن 

و ... باشــد، بــدون توقيــف، مــورد تذکــر و ســپس در صــورت تکــرار مــورد جریمــه واقــع ميشــود. در نوبــت اول بــه 

تذکــر پيامکــی و ارســال پيــام فرهنگــی و آگاه ســازی نســبت بــه قوانيــن اکتفــا می شــود و در نوبــت هــای بعــدی 

مشــمول جریمــه نقــدی می شــود و در صــورت تکــرار بــه صــورت تصاعــدی جرایــم بــاال مــی رود. در صــورت عــدم 

پرداخــت جرایــم ماننــد دیگــر جرایــم رانندگــی، طبــق قوانيــن موجــود اعمــال قانــون می شــود. در حــال حاضــر بــه 

علــت خألهــای قانونــی، در طــرح ناظــر1 ) نظــارت نامحســوس بــر وســایل نقليــه( بعــد از تذکــر در نوبــت اول و تعهــد 

در نوبــت دوم، درصــورت تکــرار در نوبــت ســوم، وســيله نقليــه، توقيــف و مالــک ماشــين، بــه مراجــع قضایــی معرفــی 

می شــود و بــه دنبــال ایــن امــر، متخلفيــن بــرای رفــع توقيــف وســيله نقليــه در ازدحــام مراجعيــن، گرفتــار پيــچ و 

خــم امــور اداری و اطالــه دادرســی در دادگاه هــا می شــوند. ایــن رونــد در عيــن بازدارندگــی، در قســمت مراجعــه بــه 

مراکــز پليــس و محاکــم قضایــی، در بســياری از مــوارد، بازتــاب خوبــی نداشــته و مســأله بــه جنبــه ضــد فرهنگــی 

ــل شــده و نتيجــه عکــس می دهــد. تبدی

در ایــن عرصــه، در عيــن اینکــه رســيدگی بــه تخلفــات وســایل نقليــه بــه صــورت کشــوری قابــل اجــرا می باشــد امــا 

ضابطيــن مشــخص شــده در مناطــق،  وســایل نقليــه بــا سرنشــين بدحجــاب و کشــف حجــاب را، در همــان محلــه 

و منطقــه مشــخص، مــورد تذکــر پيامکــی یــا جریمــه قــرار می دهنــد تــا در همــان ابتــدای حرکــت بــا تذکــر و یــا 

جریمــه از ترویــج بدحجابــی در ســطح جامعــه جلوگيــری شــود. وســایل نقليــه عمومــی پــر ازدحــام ماننــد متــرو و 

اتوبــوس هــای درون شــهری بدليــل شــرایط متفــاوت، در عرصــه معابــر عمومــی تعریــف شده اســت.

44  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي  ناظر به بند 12 وظایف سازمان جوانان و بند 2 بنياد شهيد و ایثارگران

	4 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مورخ 94	1 ناظر به تبصره ماده 	. آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 
مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 98/6/12(شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 6 وظایف نيروي انتظامي
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در این عرصه تشویق ها و کارهای فرهنگی زیادی وجود دارد ازجمله: 

ــات . 1 ــه خدم ــه ارائ ــی ب ــی و ریل ــی، دریای تشــویق و ترغيــب شــرکت ها و مؤسســات حمــل و نقــل زمينــی، هوای

ــی و  ــای تبليغ ــراه نصــب تابلوه ــه هم ــه مســافران ب ــاف و حجــاب ب ــگ عف ــاعه فرهن ــور اش ــه منظ ــی ب فرهنگ

ــروف و نهــی از منکــر ــه مع ــر ب ــاف و حجــاب46 و ام ــت عف ــا محوری ــذار ب اثرگ

افزایش تسهيالت حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تامين آسایش بيشتر آنان47. 2

تشــویق هــای الزم ماننــد بخشــودگی جرایــم بــرای رانندگانــی کــه بــه ترویــج فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی 	. 

از منکــر بــرای مســافران  اقــدام نماینــد، در نظــر گرفتــه مــی شــود. 

ــد، . 4 ــدام نماین ــرای مســافران  اق ــروف و نهــی از منکــر ب ــه مع ــر ب ــگ ام ــج فرهن ــه تروی ــه ب ــی ک ــرای رانندگان ب

ــی شــود.  ــه م ــای الزم در نظــر گرفت تشــویق ه

عرصه پنجم : اماکن تجاری، خدمایت، فرهنگی و ورزیش

 مغازه هــا، پاســاژها، فروشــگاه ها، شــرکت های خصوصــی، ســالن هاي عروســي و پذیرایــي، مراکــز درمانــی و 

ــه داراي  ــي ک ــز خدمات ــات و مراک ــه مؤسس ــا و کلي ــتوران ه ــی، رس ــگاه های ورزش ــينماها، باش ــتان ها، س بيمارس

ــد.  ــه می باش ــن عرص ــراي ای ــترده اي ب ــدوده گس ــتند، مح ــخص هس ــئول مش مس

براي چنین اماکني به تناسب نوع خدماتي که ارائه مي شود، در سه مرحله اقدام مي شود:

مرحله اول: کارمندان و فروشندگان بدحجاب

ــا  ــا و ی ــد اســتفاده از تابلوه ــاف و حجــاب اســت مانن ــات عف ــا ملحق ــه در رابطــه ب ــی ک ــه دوم: کاال و خدمات  مرحل

ــا و ...  ــگاه ه ــالط در آرایش ــی، اخت ــالن های پذیرای ــذل در س ــس مبت ــزاری مجال ــه، برگ ــات غيرعفيفان تبليغ

مرحله سوم: خدمات دهی به مراجعينی که رعایت عفاف و حجاب بر اساس شاخص ها را ندارند.

ــود.  ــه مي ش ــر گرفت ــوقاتي در نظ ــم و مش ــاي الزم، جرائ ــاني و توجيه ه ــد از اطالع رس ــه بع ــه حيط ــر س ــرای ه ب

عــالوه بــر بازرســين منطقــه اي، شــوراي امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر صنــف، اطالع رســاني، آمــوزش و نظــارت 

را عهــده دار اســت. در ایــن عرصــه ذکــر چنــد نکتــه الزم اســت:

46  آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب )مصوبه 427 مورخ 1384/10/14( شورای فرهنگی عمومی کشورو مصوب )جلسه 820 

مورخ 986/12( بند 5 و 6  از وظایف سازمان راه و شهرسازی
47  آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 1384/10/14( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 

820 مورخ 98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظربه بند 9 وظایف شهرداری ها 
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اگــر مراکــز تجــاري و خدماتــي بــه صــورت مجتمــع بــا مدیریــت واحــد بــود، حتــی المقــدور جرائــم متوجــه مدیــر . 1

مجموعــه مي شــود تــا همــه مجموعــه توســط  مدیریــت، ندبيــر شــود.

ــاري و 2.  ــز تج ــه مراک ــاب ب ــراد بدحج ــي، ورود اف ــن عموم ــس اماک ــه  پلي ــون و ابالغي ــق قان ــال حاضــر طب در ح

ــرای مدیریــت  خدماتــي ممنــوع می باشــد. ولــی در ایــن طــرح صــرف ورود بدحجــاب بــه مراکــز تجــاری و ...، ب

تخلفــی در نظــر گرفتــه نمی شــود بلکــه فقــط در صــورت ارائــه خدمــات قبــل از تذکــر و اصــالح، تخلــف محســوب 

ــه مجموعــه و مدیریــت آن تعلــق می گيــرد. حضــور بدحجــاب در اماکــن خصوصــی و دولتــی  شــده و جریمــه ب

بــدون دریافــت خدمــت بــه منزلــه حضــور در معابــر عمومــی، مــورد بررســی قــرار مــی گيــرد. 

افــراد اثــر گــذار  و فرهنــگ ســاز ماننــد ورزشــکاران، هنرپيشــه ها )ســلبریتی ها( و ... در همــان محــل حضــور در 	. 

باشــگاه هــا و مراکــز فرهنگــی و یــا توليــد محتــوا در فضــای مجــازی بــدون رعایــت عفــاف و حجــاب، مخاطــب 

ــند. ــرح می باش ط

برخی از اقدامات فرهنگی مربوط به این عرصه:

ارائــه تســهيالت بــرای توليــد، عرضــه و نمایــش الگوهــای ایرانی-اســالمی و عفــاف و حجــاب بــه طــور مســتمر بــا . 1

همــکاری شــهرداری و وزارت صمــت

ایجاد فضای مختص بانوان و بدون نياز به حجاب در مراکز خدماتی، تفریحی و ورزشی . 2

ــار . 	 ــا رفت ــر فرهنگی_اجتماعــی کــه ب ــراد مؤث ــراد اثرگــذار ماننــد ورزشــکاران و اف اســتفاده مثبــت از ظرفيــت اف

ــه ــه عفيف ــای نخب ــی الگوه ــد و معرف ــور می یابن ــه حض ــه در جامع عفيفان

عرصه ششم:  لباس و پوشاک

لبــاس و پوشــاک یکــی از مهمتریــن مســائل مرتبــط بــا عفــاف و حجــاب اســت کــه بــرای گســترش حجــاب اســالمی 

و رفــع بدحجابــی در جامعــه، حمایــت از طراحــی، توليــد، عرضــه و مصــرف پوشــاک متناســب بــا شــئون اســالمی مورد 

توجــه اســت. از طرفــی عــدم نظــارت صحيــح بــر توليــد، توزیــع و مصــرف لبــاس و پوشــاک بــه مــوازات مســأله مهــم 

طراحــی مــد و لبــاس، زیــر ســاخت گســترش بدحجابــی را در جامعــه فراهــم می کنــد. مغــازه هــا و مراکــزی کــه اقــدام 

بــه ارائــه البســه غيــر عفيفانــه ماننــد لبــاس هــای پــاره و ... نماینــد مــورد جریمــه هــای اثــر گــذار قــرار می گيرنــد 

تــا فــروش و بــه تبــع توليــدات و واردات ایــن نــوع البســه بــرای آنهــا مقــرون بــه صرفــه نباشــد.

از طــرف دیگــر لبــاس و پوشــاک متناســب بــا شــئون اســالمی و فرهنــگ ایرانــی، بایــد بــا قيمــت ارزان عرضــه شــده و 
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بــه ســادگی در اختيــار بانــوان قــرار گيــرد، بــه گونــه ای کــه افــرادی کــه می خواهنــد حجــاب کامــل داشــته باشــند، 

جریمــه گرانــی چــادر و لبــاس هــای مناســب را نپردازنــد و تهيــه پوشــاک عفيفانــه ســاده تر و ارزانتــر و مقــرون بــه 

صرفه تــر از پوشــاک نابهنجــار و غيــر عفيفانــه باشــد کــه بــرای ایــن امــر الزم اســت اتحادیــه مــد و لبــاس ایرانــی – 

اســالمی در هــر دو عرصــه طراحــی و توليــد ، ایجــاد گــردد و  فعــاالن ایــن عرصــه  مــورد حمایــت و تشــویق قــرار 

. ند گير

بــرای توليــد و عرضــه کننــدگان لبــاس هــای مناســب مشــوق هــای زیــادی منجملــه در اختيــار قــراردادن مراکــز 

فــروش ویــژه و نمایشــگاه هــای دائمــی، توســط دســتگاه های مرتبــط ماننــد شــهرداری هــا و .... تدبيــر شده اســت.

  بــه مــوازات ایــن امــر بــرای طراحــی، توليــد، واردات و عرضــه پوشــاک مبتــذل48 و نيــز بــرای اشــاعه دهنــدگان مــد 

و لباس هــای نامناســب جریمــه متناســب بــا هــر تخلــف در نظــر گرفتــه می شــود. جرائــم اخــذ شــده صــرف امــور 

فرهنگــی و حمایــت از طراحــی، توليــد و توزیــع پوشــاک اســالمی و ایرانــی می شــود. 

طبــق قانــون، در خصــوص طراحــی مــد و لباس، وزارت ارشــاد49 و در مســئله توليــدات عفيفانه، وزارت صمت0	مســئول 

بــوده و  باید پاســخگو باشــند.

عرصه هفمت : مراکز آموزیش

از آنجــا کــه مراکــز آموزشــي اعــم از دانشــگاه ها، مــدارس و مؤسســات آموزشــي دارای اهميــت، جایــگاه، شــرایط و 

مخاطــب خاصــي هســتند و ماننــد همــه جــای دنيــا از قوانيــن مختــص بــه خــود برخوردارنــد،  لــذا بــه عنــوان عرصــه 

دیگــري در نظــر گرفتــه شده اســت. در ایــن خصــوص، قوانيــن عفــاف و حجــاب بــه تفصيــل تصویــب و ابــالغ شــده 
	1 است.

ــی  ــد آموزش ــئول کالس و درس و واح ــط مس ــی فق ــز آموزش ــدارس و مراک ــگاه ها و م ــای دانش ــرح رؤس ــن ط در ای

نيســتند، بلکــه مســئول پــرورش اخــالق و تربيــت دینــی مخصوصــا رعایــت حریــم عفــاف و حجــاب مجموعــه تحــت

48  آیين نامه اجرایي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایي که استفاده از آن ها در مالعام خالف شرع و یا عفت عمومي را جریحه دار 
مي کند.)مصوب 20/	/68	1 (. آیين نامه اجرایي قانون ساماندهي مد و لباس )مصوب87/4/9	1 هيات وزیران(، مصوبه جلسه 820 مورخ 98	1 شورای عالی انقالب 

فرهنگی ناظر به وظایف وزارت صمت
49  قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلسشورای اسالمی	8	1

0	 مصوبه جلسه 820 مورخ 98	1 شورای عالی انقالب فرهنگی ناظر به وظایف وزارت صمت
1	  قانــون مقــررات انتظامــي هيــات علمــي دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــي و تحقيقاتــي کشــور)مصوب 64/12/22	1 (فصــل دوم مــاده 7 بنــد 12 و مــاده 
8. مصادیــق پوشــش )مجــاز و غيــر مجــاز (دانشــجویان )مصوبــه جلســه 197 شــوراي اســالمي شــدن دانشــگاهها و مراکــز آموزشــي)مصوب جلســه 8		شــوراي 
عالــي انقــالب فرهنگــي مــورخ 74/6/14	1( و آیيــن نامــه انضباطــي دانشــجویان جهمــوري اســالمي )مصــوب جلســه 8		مــورخ 74/6/14	1(. آیين نامــه انضباطــي 
ــوراي  ــه جلســه 197 ش ــي(. مصوب ــالب فرهنگ ــي انق ــوراي عال ــورخ 74.4.20 ش ــن جلســه م ــاه و چهارمي ــوري اســالمي) مصوب ســيصد و پنج دانشــجویان جمه
ــي  ــه انضباط ــن نام ــاده 6 آئي ــره 	د م ــن تبص ــجویان در تبيي ــژه دانش ــاز( وی ــاز و غيرمج ــش )مج ــرح پوش ــي ، ط ــز آموزش ــگاه ها و مراک ــدن دانش ــالمي ش اس
دانشــجویان)مصوب جلســه 8		 شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي مــورخ 74/6/14(. آیين نامــه اجرایــي مــدارس مصــوب جلســه 2	6 مــورخ20/	/79	1 شــوراي 

عالــي آمــوزش و پــرورش، فصــل پنجــم
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 مدیریــت خــود نيــز مــی باشــند. فرضــاً اگــر در مراکــز آموزشــی افــرادی بــا کشــف حجــاب، حضــور داشــته باشــند 

و بــا همــان وضعيــت در حریــم مرکــز آموزشــی و مدرســه، تــردد نماینــد، ایــن وضعيــت، نشــان بــر ناتوانــی مدیریــت 

آن مرکــز آموزشــی اســت. شــاخص هــای عفــاف و حجــاب بایــد در رتبــه بنــدی و ارزیابــی مدیــران مراکــز آموزشــی، 

لحــاظ شــود و در صــورت بــی تفاوتــی مجموعــه، مدیریــت بایــد تغييــر نمایــد. در ایــن صــورت، مدیــران بــرای حفــظ 

جایــگاه مدیریتــی خــود، بــه وظایــف قانونــی و مدیریتــی شــدیداً ملتــزم می شــوند. عــالوه بــر اســتفاده از ابــزار تغييــر 

مدیریــت، در ایــن طــرح در صــورت عــدم رعایــت مراکــز آموزشــي، بــه تناســب وضعيــت و بــر اســاس شــاخص هــاي 

عفــاف و حجــاب، مدیــر مجموعــه آموزشــی جریمــه ميشــود؛ مثــال ًیــک واحــد دانشــگاهي دانشــگاه آزاد اســالمی در 

ــه تناســب  شــرایطی کــه موجبــات تخریــب حریــم و عفــاف و حجــاب یــک شهرســتان و منطقــه را ایجــاد کنــد، ب

شــکل بــی بندوبــاری، مدیــر مجموعــه، جریمــه مــي شــود و مبالــغ مأخــوذه ماننــد دیگــر عرصــه هــا صــرف فرهنــگ 

ســازي هــاي مرتبــط ميشــود از آن جملــه:

ــا و دیگــر  ــی نمــودن طــرح تدریجــی تفکيــک جنســيتی در دانشــگاه ه ــا اجرای ــی ب ــط مناســب اخالق ایجــاد محي

مراکــز آمــوزش مختلــط بــرای اجرایــی ســازی قانون2	بــدون ابتــاًل بــه نظــرات افراطــی همچــون پيشــنهاد طــرح هــای 

ســخيف دیوارکشــی در کالس هــا. نمــی تــوان بــا عنــوان محيــط آموزشــی، دختــر و پســر جــوان را در یــک محيــط 

پــر ازدحــام و پرجاذبــه در مــراوده و ارتبــاط بــا یکدیگــر قــرار داد و توقــع داشــت بــا چنــد دیــواره نویــس و بخشــنامه، 

محيــط ســالم عفيفانــه داشــته باشــيم. امــروزه حتــی در بعضــی دانشــگاه های معتبــر و گــران قيمــت دنيــا، بــا هــدف 

ــرای پوشــش دانشــجویان،  ــالغ و اجــرای قوانيــن ســختگيرانه ب ــر اب ارتقــاء ســطح کيفــی و معــدل علمــی، عــالوه ب

اقــدام بــه تفکيــک جنســيتی نموده انــد. چگونــه در جمهــوری اســالمی، در مــدارس از دوران کودکــی و ابتدایــی تــا 

دبيرســتان تفکيــک جنســيتی وجــود دارد ولــی در اوج جوانــی بــه محــض ورود بــه دانشــگاه ها، اختــالط جنســيتی 

ــه طــور مثــال  ــل انجــام اســت ب ــه راحتــی قاب ــا تدبيــر و تدریــج ب ــز و اجــرا می شــود. راه حــل ایــن مســأله ب تجوی

اگــر بــرای ســال جدیــد آموزشــی، در دفترچــه انتخــاب رشــته، یــک مجتمــع و ســاختمان دانشــگاهی مربــوط بــه 

آقایــان و ســاختمان دیگــر مختــص خانم هــا اختصــاص یابــد و بــر ایــن اســاس انتخــاب رشــته صــورت گيــرد، بعــد از 

چنــد ســال خــود بــه خــود تفکيــک جنســيتی صــورت می گيــرد. جداســازی روزهــا و کالس هــا در یــک ســاختمان 

و محيــط آموزشــی بــا مدیریــت واحــد عمــاًل اســتمرار نداشــته ولــی در مــوارد اضطــرار و نبــود امکانــات، در شــرایط 

خــاص، اختــالط قابــل گــذر کــردن اســت ماننــد در رشــته های مقطــع دکتــرا و یــا شــرایط خــاص.

از طــرف دیگــر، بــرای جــذب و گزینــش معلمــان و اســاتيد کــه نقــش بــی بدیلــی در تربيــت نســل آینــده دارنــد اوالً 

در همــه رشــته  ها بایــد شــاخص عفــاف و حجــاب بــه عنــوان شــرط الزم پذیــرش وجــود داشــته باشــد. ثانيــاً بعــد 

از جــذب، اقداماتــی ماننــد ارتقــاء و تبدیــل وضعيــت اســاتيد و معلمــان و ... بــه منظــور اثرگذاری هــای اجتماعــی 

2	  قانون  تفکيک جنسيتی در دانشگاه مصوب سال 66	1
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و ترویج فرهنگ  امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب به عنوان، مشوق، در نظر گرفته شود.

الزم بــه ذکــر اســت؛ اصــالح وضعيــت عفــاف و حجــاب کارمنــدان، معلمــان و اســاتيد توســط مدیــران آن مجموعــه 

کــه حقــوق بگيــر مجموعه انــد در عرصــه اول )دســتگاه هــا( تعریــف شــده و در اولویــت می باشــد.

برخی اقدامات فرهنگی در این عرصه عبارتند از :

ــی . 1 ــب درس ــی در کت ــا  اندیش ــری و زیب ــه مثبت نگ ــام ب ــا اهتم ــاب ب ــاف و حج ــوع عف ــدن موض گنجان

همــراه بــا تبييــن ضــرورت و فلســفه آن بــرای دانــش آمــوزان و پاســخ بــه ســؤاالت و شــبهات دانــش 

ــان تخصصــی ــت مربي ــا تقوی ــوزان و دانشــجویان ب آم

 اســتفاده از ظرفيــت دروس عمومــی و معــارف اســالمی بــرای آشــنایی دانشــجویان بــا مبانــی، اصــول و 2. 
فرهنــگ عفــاف و حجــاب		

ــوص . 	 ــپ در خص ــری و کلي ــوالت هن ــاخت محص ــت س ــری جه ــط هن ــره در دروس مرتب ــاص نم اختص

ــذال ــگ ابت ــا فرهن ــه ب ــق و پژوهــش و مقابل ــاف و حجــاب، تحقي عف

ارتقــاء رتبــه اســاتيد فعــال در تبييــن و اجــرای موثــر عفــاف و حجــاب و تاثيــر آن در نظــام رتبــه بنــدی . 4

معلمين

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب. 	

ــجویان و . 6 ــان، دانش ــور آقای ــدون حض ــه ب ــه ای ک ــه گون ــوان ب ــص بان ــی آزاد مخت ــای آموزش ــاد فض ایج

ــد.  ــل بپردازن ــه تحصي ــدون حجــاب ب ــد ب ــم بتوانن ــاتيد خان اس

معرفــی و تقدیــر از اســاتيد و دانشــجویان و دانــش آمــوزان الگــو در عفــاف و حجــاب و معرفــی دانشــگاه ها . 7

و مــدارس الگــو در ایــن امر

اولویت قراردادن اشتغال های دانشگاهی و هيات علمی برای افراد الگو در عفاف و حجاب. 8

معرفــی الگوهــای نخبــه عفيفــه در ســطوح مختلــف کــه توانســته انــد در عيــن رعایــت عفــاف و حجــاب . 9

بــه مــدارج بــاالی علمــی و مهارتــی دســت پيــدا کننــد بــرای تغييــر الگوهــای غيرعفيفانــه بــه الگوهــای 

عفيــف و نخبــه

		  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظربه بند	 وظایف وزارت آموزش و پرورش 



35

عرصه هشمت: معابر و مراکز عمویم

ــر عمومــي  ــدون دســتگيری و برخــورد مســتقيم، مخاطــب طــرح تلقــي مي گــردد. معاب در ایــن عرصــه بدحجــاب ب

ــخصی  ــتقيم و مش ــئول مس ــا مس ــه ی ــت ک ــی اس ــتان  ها و مکان های ــواحل، کوهس ــا، س ــا، پارک ه ــامل خيابان ه ش

نــدارد و یــا در حيطــه مدیریتــی شــرایط و امکانــات جلوگيــری از بدحجابــی وجــود نــدارد ماننــد مراکــز پــر تــردد و 

ــهری و ... ــای درون ش ــرو و اتوبوس ه ــون مت ــام  همچ دارای ازدح

 در ایــن مرحلــه ابتــدا دوربيــن هــاي معابــر عمومــي )ماننــد دوربيــن هــای مراکــز و اماکــن، پــارک هــا و متــرو و...(... 

عکــس بــرداری کــرده و بــا چهــره و شــماره ملــی تطبيــق داده، تذکــر لســانی بــه شــکل پيامکــی بــه گوشــی مخاطــب 

و یــا بســته هــای فرهنگــی بــه آدرس شــخص، ارســال و در مراحــل بعــدی قبــض جرایــم اثرگــذار بــدون هيچگونــه 

درگيــری بــه آدرس شــخص ارســال و یــا در کارت ملــی هوشــمند ذخيــره می گــردد.

ثانيــاً ضابطيــن قضایــی و معتمدیــن و آحــاد مــردم بــه صــورت نامحســوس، از متخلــف متجاهــر، تصویــر بــرداری و 

بــرای مراکــز مربوطــه ارســال مــی نماینــد. 

برخی از اقدامات فرهنگی در این عرصه:

مراجعه به مشاوره های تأیيد شده عفاف و حجاب برای بخشودگی جرایم و دریافت گواهی مشاوره . 1

ــج . 2 ــرای تروی ــته ها ب ــوار نوش ــهری، دی ــای ش ــا، تلویزیون ه ــد بيلبورده ــی مانن ــای تبليغات ــتفاده از ظرفيت ه اس

ــام خطــی و ...  ــه کارگيــری ظرفيت هــای هنــری ماننــد دیوارنویســی، عکــس، پي فرهنــگ عفــاف و حجــاب و ب
ــرای غلبــه بصــری ارزش هــای عفــاف و حجــاب در شــهر 4	 ب

حضور مروجين فرهنگی در اماکن عمومی و پاسخگویی به سؤاالت حوزه عفاف و حجاب. 	

در نظر گرفتن اماکن و پارک های مختص فعاليت های زنان و دختران بدون معذوریت پوشش کامل 		. 4

عرصه مهن:  فضای مجازی

ــاف و حجــاب،  ــه خصوصــاً حــوزه عف ــی جامع ــذار در مســایل اخالق ــر گ ــاي بســيار تأثي یکــي از عرصــه ه

عرصــه فضــاي مجــازي اســت کــه در کنــار همــه عرصــه هــاي بــاال قابــل توجــه اســت. هــر شــخصی در هــر 

عرصــه ای مــی توانــد همزمــان در عرصــه فضــای مجــازی نيــز فعــال باشــد. ایــن عرصــه در خانــه، در محــل 

کار، در وســایل نقليــه و در همــه مــوارد، عرصــه تمــام عيــار تقابــل هــای فرهنگــی اســت. 

4	  آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 
98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظربه بند 1 وظایف شهرداری ها
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98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظربه بند 7 وظایف شهرداری ها
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در ایــن طــرح عــالوه بــر نقــش فضــای مجــازی در هریــک از عرصــه هــای یازده گانــه، در ایــن عرصــه چهــار 

حيطــه مــورد توجــه خــاص ميباشــد:

 اول: در حيطه فرهنگسازي و تبليغ موثر اجراي طرح در منطقه و کشور 

ــاس و  ــاً در شــکل لب ــه خصوص ــی عفيفان ــورد ســبک زندگ ــن سياســت روشــن و مشــخص در م دوم: تدوی

ــی و ... ــش خانگ ــبکه نمای ــر، ش ــينمائی، تئات ــای س ــا، فيلمه ــدان و... در برنامه ه ــش هنرمن آرای

ســوم: مقابلــه بــا هنجارشــکنی  و عــادی ســازی رفتارهــای خــالف عفــت در فضــاي مجــازي مخصوصــا توســط 

اثرگــذاران فرهنگــی، هنــری، ورزشــی، بالگرهــا و... در منطقــه اجــراي طــرح 

6	چهــارم: مقابلــه بــا تخریبهــا و جوســازیها و بــه انفعــال کشــاندن دشــمن در حيطــه عمليــات روانــي ) لشــکر 

سایبري(.

ــاً  ــی خصوص ــی و بدحجاب ــروج بی عفت ــا محصــوالت م ــا و ی ــدگان الگوه ــرای ارائه دهن ــرح ب ــن ط در ای

ــه  ــف ب ــاال، موظ ــم ب ــودگی جرای ــرای بخش ــود و ب ــه می ش ــر گرفت ــذار در نظ ــر گ ــم اث ــاخه ها، جرای سرش

ــد. ــد ش ــخص خواهن ــی مش ــای اخالق ــغ ه ــات و تبلي ــران ماف جب

در ایــن عرصــه حداقــل 7 نهــاد دولتــی اعــم از وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، وزارت ارشــاد و صــدا و 

ســيما و ســازمان تبليغــات و ... بــا 66 وظيفــه قانونــی  عهــده دار ایــن مســئوليت اند کــه بایــد بــه وظایــف 

خــود عمــل نماینــد.

نمونه برخی از اقدامات فرهنگی و ایجابی در این حیطه:

جریــان ســازی در راســتای جهــاد تبييــن و روشــنگری و پاســخ بــه شــبهات عفــاف و حجــاب در فضــای . 1

ی ز مجا

ــه . 2 ــی ب ــری از دسترس ــور جلوگي ــه منظ ــا ب ــه خانواده ه ــت ب ــط ارزان قيم ــای مرتب ــرم افزاره ــه ن ارائ
ســایت های ضــد اخالقــی 7	

ســاماندهی بازی هــای رایانــه ای، نمادهــا و نشــان ها و حمایــت از توليــدات و نماد هــای داخلــی مبتنــی . 	
بــر فرهنــگ عفــاف و حجــاب8	

ــای . 4 ــت از کســب و کاره ــه و حمای ــی عفيفان ــروج ســبک زندگ ــوای م ــد و انتشــار محت ــت از تولي حمای
6	 آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور و )مصوب جلسه 820 مورخ 

98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به وظایف وزارت ارشاد
7	 آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 

98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظربه بند 7  از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
8	  ب آیين نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 427 مورخ 84/10/14	1( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 820 مورخ 

98/6/12( شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظربه بند 22 از وظایف وزارت امور خارجه
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ــاف و حجــاب در فضــای مجــازی ــا حــوزه عف همســو ب

ــوای . 	 ــر محت ــدن در براب ــرای محفــوظ مان ــران ب ــای ســواد فضــای مجــازی کارب ــات تربيتــی و ارتق اقدام

مضــر و غيــر اخالقــی

عرصه دمه: باندهای اشاعه  مفاسد اخالقی

 دشــمن بــه شــدت در تشــکيل باندهــای فســاد و فحشــا اقــدام کــرده و بــه صــورت شــبکه ای بــه ترویــج فســاد اهتمام 

دارد )بــه عنــوان نمونــه بــه افــراد مبالغــی داده می شــود تــا بــا وضعيــت مبتــذل و هنجــار شــکن در معابــر عمومــی 

فقــط رفــت و آمــد کننــد تــا قبــح شــکنی نماینــد(. در ایــن عرصــه مهــم، متخلفيــن توســط دســتگاه های اطالعاتــی 

و امنيتــی، در فضــای حقيقــی و مجــازی رصــد شــده و مــورد پيگــرد قانونــی وزارت اطالعــات، اطالعــات ســپاه، نيــروی 

انتظامــی و مراجــع قضایــی قــرار می گيــرد. ایــن عرصــه تنهــا عرصــه ای اســت کــه نيــروي انتظامــي و قــوه قضائيــه 

بــا افــرادي کــه اقــدام بــه تشــکيل بانــد و گروههــاي هنجارشــکن و یــا اقدامــات نامتعــارف خــاص ماننــد برهنگــي در 

مالءعــام و ... نماینــد، برخــورد و اعمــال قانــون می کننــد. ایــن عرصــه طبــق قوانيــن و رویــه فعلــی مراجــع قضایــی، 

ــوارد  ــی م ــزارش ده ــایی و گ ــن در شناس ــی وضابطي ــای مردم ــن و نيروه ــش معتمدی ــد. نق ــير می ده ــه مس ادام

مشــکوک، بســيار کمــک دهنده اســت.

ــرای آگاه ســازی  از جملــه اقدامــات فرهنگــی در ایــن عرصــه مــی تــوان بــه ســاخت فيلــم و ســریال هــای مؤثــر ب

جامعــه از عواقــب ســر تيــم هــای ایــن باندهــا و نيــز آســيب هایــی کــه گریبانگيــر افــرادی کــه گرفتــار در ایــن باندهــا 

مــی شــود؛ اشــاره کــرد. 

عرصه یازدمه: سایر مظاهر فساد 

مســاله عفــاف  فقــط منحصــر بــه حجــاب و پوشــش نيســت بلکــه مســائل مهــم و گســترده تــری را در بــر می گيــرد 

ــه  ــوان مســأله حجــاب را ب ــه آن مســائل نمــی ت ــدون توجــه ب ــا حــوزه حجــاب می باشــد و ب ــط ب ــاًل مرتب ــه کام ک

ــه فســاد و گناه هــای اخالقــی، هنجارشــکنی و تجــری  تنهایــی حــل نمــود. وجــه مشــترک ایــن رفتارهــا، تظاهــر ب

نســبت بــه آموزه  هــای دینــی بــوده و ارتــکاب بــه هــر یــک از ایــن رفتارهــا راه را بــرای ناهنجــاری هــای دیگــر بــاز 

کــرده و ماننــد شــبکه ای بــه هــم تنيــده همدیگــر را تقویــت مــی کننــد، لــذا بــروز و ظهــور هــر جنبــه ای از مســایل 

غيــر اخالقــی و بــی توجهــی بــه ســالمت فرهنگــی جامعــه در ایــن طــرح مــورد توجــه قــرار می گيــرد. در بنــد اول از 

اصــل ســوم قانــون اساســي،9	 ایــن مســاله تحــت عنــوان مبــارزه بــا مظاهــر فســاد و تباهــي مطــرح شــده  کــه در ایــن 

عرصــه را بــه آن پرداختــه مــی شــود. مســائلی ماننــد شــراب خــواری علنــی، رقــص در محيط هــای عمومــی مثــل 

9	 اصل 	: دولت جمهوري اسالمي ایران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را براي امور زیر به کار برد :بند1.  ایجاد محيط 
مساعد براي رشد فضایل اخالقي براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي .
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متــرو یــا معابــر عمومــی، ســگ گردانــی، آلودگــی صوتــی موســيقی های مبتــذل، روزه خــواری علنــی و ... مربــوط بــه 

حفــظ حریــم عفــاف در جامعــه می باشــد. هــر کــدام از مــوارد ذکــر شــده در همــان عرصــه ای کــه بــروز و ظهــور دارد 

مــورد تذکــر و جریمــه واقــع ميشــوند. فرضــاً آلودگــی صوتــی و پخــش موســيقی هــای مبتــذل یــا ســگ گردانــی در 

خــودرو یــا محلــه یــا پــارک در همــان عرصــه مشــمول اقــدام فرهنگــی و جریمــه قــرار می گيــرد.

            پیوست فرهنگی مشرتک طرح: 

اجــراي سياســت هــاي تشــویقي در کنــار سياســت هــاي بازدارنــده و دارای ضمانــت اجــراء موجــب نتيجــه موفــق مــی 

شــود. نمونــه هایــی از اقدامــات فرهنگــی کــه تــوأم بــا اقــدام اجرایــی صــورت می گيــرد بــه شــرح زیــر می باشــد: 

ــاً توســط شــورای 1.  ــات قانونــی فرهنگــی کــه عمدت ــواع اقدامــات فرهنگــی در هــر عرصــه شــامل: الــف( مصوب ان

عالــی انقــالب فرهنگــی تصویــب شــده اســت. ب( اقدامــات فرهنگــی بــا اســتفاده از طــرح هــای پيشــنهادی مردم 

بــرای محلــه مــورد نظــر، زیــر نظــر شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر محلــه در همــه عرصــه هــای داخــل 

محلــه صــورت می گيــرد. ج( برنامــه و طرح هــای مؤسســات فرهنگــی و تشــکل هــای مردمــی.

 مؤسســات و فعــاالن عرصــه عفــاف و حجــاب کــه مجــوز و توانایــي برگــزاري برنامــه هــای تعليمــی- تربيتــی  را 2. 

داشــته باشــند و عهــده دار پاســخگویي بــه شــبهات حــوزه امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر و عفــاف و حجــاب 

باشــند، معرفــي مــي شــوند. فــرد بدحجــاب پــس از شــرکت موفقيــت آميــز در دوره هــاي آموزشــی در صورتــي 

کــه مراکــز و مؤسســات موفقيــت بدحجــاب را تایيــد کننــد، جریمــه مــورد نظــر بخشــيده ميشــود.

در صورتــي کــه بدحجــاب )ترجيحــا بــه همــراه سرپرســت خانــواده خــود( نــزد مشــاور عفــاف و حجــاب مــورد 	. 

ــری وی توســط مشــاور تأیيــد و در ســامانه ثبــت  ــر پذی ــده عفــاف و حجــاب، حاضــر و اث تأیيــد و آمــوزش دی

شــود، جریمــه، بخشــيده مــي شــود.

در صورتــي کــه بدحجــاب در توليــد محصــوالت هنــری و فعاليــت هــای تربيتــی و یــا طــرح هــا و پــروژه هــای 4. 

ــاف و حجــاب  ــگ عف ــج فرهن ــز در حــوزه تروی ــه شــده توســط مؤسســات و مراک ــی و ارائ ــد شــده و اعالم تأیي

شــرکت و یــا در فعاليــت هایــی مرتبــط بــا ایــن حــوزه ماننــد تبليغــات موثــر در راســتای فرهنــگ عفيفانــه در 

ــور و  ــه در مراســم هایی ماننــد ســفر راهيــان ن ــا همراهــي اثرگــذار و عفيفان فضــای مجــازی فعاليــت نمایــد و ی

اربعيــن بــا مجموعــه هــای فرهنگــي و ... داشــته باشــد بنــا بــه تأیيــد کارگــروه مربوطــه، جریمــه فــرد بخشــيده 

و مــورد تقدیــر و تشــویق قــرار مــی گيــرد.  

ــي  ــد توانای ــاً بای ــوده ثاني ــوردار ب ــاي الزم برخ ــد از جاذبه ه ــد اوالً بای ــورد تأیي ــور و م ــه های مذک ــره: مؤسس تبص
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پاســخگویي بــه شــبهات مطــرح شــده بــر اســاس محصــوالت فرهنگــي ارائــه شــده را داشــته باشــند، ثالثــاً از ایجــاد 

هرگونــه حاشــيه مصــون باشــند.

مراکــزی کــه در عرصه هــاي مختلــف در رعایــت عفــاف و حجــاب و گســترش فرهنــگ آن پيشــتاز شــوند و طــرح 	. 

ــه ای  ــه گون ــد ب ــه عنــوان  مراکــز الگــو مــورد تقدیــر قــرار می گيرن را در عرصــه هــای مربوطــه اجــراء نماینــد ب

کــه هــر تقدیــر، تشــویقی بــرای دیگــران باشــد. 

      ملزومات  اجرای اکمل طرح: 

این طرح به سهولت قابل اجرا می باشد اگر:

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

ــای  ــع خأله ــا: رف ــرای اجــرای طــرح؛  ثاني ــذار ب ــی پاســخگو توســط قانونگ  اوال: مشــخص نمــودن مســئول و متول

ــر: ــنهادی زی ــی60  از دو راه پيش قانون

یــا مفــاد قانونــی بــه تفصيــل در هــر عرصــه ای مفــاد قانونــی بــه تصویــب برســد یــا فقــط دو بنــد مشــخص بــه قانــون 

حمایــت از آمریــن بــه معــروف و ناهيــن از منکــر ســتاد، الحــاق شــود. دو بنــد مذکــور بــه شــرح زیــر اســت:

متولــی و مقــام مســئول در راهبــری طــرح عفــاف و حجــاب بــا حفــظ همــه وظایــف و نقــش هایــی کــه نهادهــای 

مســئول برعهــده دارنــد، ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر باشــد و همــه دســتگاه هــای دولتــی و غيــر دولتــی 

موظفنــد بــا هماهنگــی و تحــت نظــارت ســتاد بــه وظایــف محولــه خــود، عمــل نماینــد.

ــی،  ــای اجرای ــتورالعمل ه ــب دس ــم و تصوی ــا تنظي ــتاد تشــکيل و ب ــورای س ــاف و حجــاب توســط ش ــروه عف  کارگ

ــواع  ــر عرصــه و ان ــات ه ــاف و حجــاب متناســب اقتضائ ــی عف ــم مال ــزان جرای ــای فرهنگــی، مي چارچــوب  فعاليت ه

ــون  ــد )مشــابه تبصــره بنــد9 قان تخلــف و طریقــه هزینــه کــرد آن هــا را در فعاليــت هــای فرهنگــی مشــخص نمای

ــن از منکــر(  ــه معــروف و ناهي ــن ب ــت از آمری حمای

2(تعییــن مرجــع تصمیــم گیرنــده: یکــی از ســه مرجــع زیــر می توانــد مشــکل قانونــی طــرح را حــل و اقــدام 

نماینــد:

الــف( مجلــس شــورای اســالمی: مهمتریــن مرجــع تصميــم گيرنــده، مجلــس شــورای اســالمی اســت. مجلس 

ــون  ــا قان ــون حمایــت از آمــران و ناهيــان از منکــر ی ــه قان ــا قيــد فوریــت ، الحاقيــه دو بنــدی ب ــد ب می توان

60 خالء های قانونی در هر عرصه در طرح تفصيلی مندرج است.
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تفصيلــی طــرح را تصویــب نمایــد و ایــن طــرح را عملياتــی نمایــد.

ب( جلســه ســران قــوا: مرجــع تصميــم گيرنــده دیگــر بــرای اعطــاء اختيــارات قانونــی ماننــد بحــث کرونــا یــا 

تعزیــرات حکومتــی، مصوبــات جلســه ســران ســه قــوه باشــد کــه تحــت عنــوان الحاقيــه بــه قانــون حمایــت 

از آمــران بــه معــروف مصــوب مجلــس شــورای اســالمی )	94/1/2	1( بــه صــورت موقــت و دوســاله تصویــب 

پيشــنهادی دو بنــد را نمایــد.

ج( شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی: شــورا می توانــد بــا افــزودن بــه مــواد مصوبــه 820 ، بنــد هــا و اهــداف 

را تاميــن نمایــد .

ــورت  ــه ص ــت، ب ــون حمای ــه قان ــد ب ــاق دوبن ــا الح ــت، ب ــه فوری ــرح، ب ــدا ط ــی: ابت ــنهاد اجرای 3( پیش

ــرای دوســال تصویــب و پــس از مشــخص شــدن نقــاط قــوت و ضعــف در ميــدان اجــرا، پيــرو  آزمایشــی ب

تصویــب قانــون جامــع امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ذیــل اصــل هشــتم قانــون اساســی، تصویــب نهایــی 

بــه صــورت تفصيلــی انجــام گــردد.

    متویل راهربدی طرح:

مهمتریــن دالیلــی کــه ســتاد بــه مســأله عفــاف و حجــاب ورود پيــدا کــرده و مدعــی اســت بــا 
اجــرای ایــن طــرح و قبــول مســئوليت، مســأله را حــل خواهــد کــرد دالیــل زیــر مــی باشــد:

1. بــر اســاس تجربــه ســال هــای بعــد از انقــالب خصوصــاً در شــرایط کنونــی کشــور، بــه نظــر 
می رســد بــه مصلحــت نيســت کــه متولــي و تابلــوی مواجهــه بــا مســأله عفــاف و حجــاب، قــوه 

مجریــه و دولــت باشــد بلکــه ایــن طــرح بایــد مردمــی و فرادولتــی باشــد زیــرا:

ــی ایجــاد  ــرگاه درکشــور مشــکل و بحران ــم، ه ــاليان گذشــته شــاهد بوده ای  اوالً: در طــول س
ــاف و حجــاب اســت  ــار گذاشــته مــي شــود، مســأله عف ــن مســأله اي کــه  کن می شــود، اولي
و از آنجــا کــه بعــد از انقــالب، هميشــه کشــور بــا بحــران هــای مختلــف، مواجــه بــوده اســت، 
هميشــه مســأله عفــاف و حجــاب در حاشــيه بــوده بلکــه بعضــی از دولت هــا بــر نادیــده گرفتــن 

آن، تاکيــد داشــته انــد.

ثانيــاً: از آنجــا کــه مســأله عفــاف و حجــاب وظيفــه ثانــوی دولــت اســت لــذا در انبوه مشــغوليت 
هــای کاری مدیــران، عمــال ایــن مســأله در اولویــت هــاي بعــدي دولــت مــردان قــرار ميگيــرد 

و بــه تدریــج پــس از اقداماتــي مقطعــی بــه فراموشــي ســپرده ميشــود.
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ثالثــاً: بــا وجــود معضــالت و وضــع نامناســب اقتصــادي مــردم، دولــت نمی توانــد مواجهــه جــدی 
بــا مســأله عفــاف و حجــاب را ادامــه دهــد. در ایــن شــرایط دولــت بــه عنــوان حامــی و پشــتيبان، 

بایــد ایفــای نقــش کنــد.

ــان کارمنــدان و  ــي در مي ــه مشــکل بدحجاب ــاً: اکثــر دســتگاه هــاي دولتــي خــود مبتــال ب  رابع
ــت  ــد وضعي ــا بعضــی نخواســته ان ــد و ی ــوز نتوانســته ان ــي باشــند و هن ــران خــود م ــی مدی حت
عفــاف و حجــاب مجموعــه خــود را اصــالح نماینــد. لــذا همچنــان ایــن بــی اعتمــادی و ســوال 
مردمــی پابرجاســت کــه مســئوالنی کــه نتواننــد زیــر مجموعــه خــودرا اصــالح نماینــد چگونــه 

ــد؟  ــاف و حجــاب جامعــه را درســت کنن ــد وضــع عف مــی خواهن

2. ســتاد از ظرفيــت نيروهــاي مردمــي اعــم از تشــکل هــاي مردمــي، شــوراي محــالت، اصنــاف 
و ... برخــوردار اســت.

	. از آنجــا کــه مســئله عفــاف و حجــاب مســئله ای ملــی و خصوصــاً فراتــر از قــوه مجریــه اســت 
ــد   ــرا قــوه اي و مأموریــت ذاتــی ســتاد در ایــن حــوزه، ســتاد مــی توان ــه نقــش ف ــا توجــه ب و ب

مســئوليت راهبــری و اجــرای طــرح را عهــده دار شــود.  

ــر عوامــل و مشــکالت  4. ســتاد از مالحظــات مأموریتــي دولتــي فراغــت دارد و طــرح متوقــف ب
بازدارنــده دولتــی خصوصــاً مشــکالت اقتصــادی دولــت نخواهــد شــد.

	. در تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت، ســتاد بــه جــای بــی توجهــی و کنارگذاشــتن موضــوع عفــاف 
و حجــاب بــه بهانــه لــزوم پرداختــن بــه مســایل مهمتــر، از دروازه پرداختــن بــه مســأله عفــاف 
و حجــاب، بقيــه ابــواب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را نيــز فرهنــگ ســازی و مطالبه گــری 

مــی کنــد.

6. مهمتریــن مطالبــه عمومــي متدینيــن، خانــواده شــهدا و علمــاي اعــالم از ســتاد امــر بــه معروف 
ــر  در حــل مســأله عفــاف و حجــاب می باشــد.  عليرغــم اعــالم سياســت جــدی ســتاد مبنــی ب
اینکــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر فقــط بــه مســأله عفــاف و حجــاب خالصــه نمی شــود و 
فریضتيــن در تمــام شــئون زندگــی خصوصــا بــرای تحقــق عدالــت اجتماعــی ورود دارد در عيــن 

حــال فــوری تریــن توقــع و مطالبــه مردمــی، ســاماندهي عفــاف وحجــاب در جامعــه می باشــد.

7. ســاز و کار ظرفيــت قانونــی شــورای ســتاد کشــور بــه گونــه ای اســت که همــه متوليــان مرتبط 
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بــا مســأله عفــاف و حجــاب عضــو شــورای مرکــزی ســتاد امــر بــه معــروف مــی باشــند )اعضــای 
شــورای مرکــزی ســتاد متشــکل از وزراي کشــور، اطالعــات، صمــت، ارشــاد، آمــوزش پــرورش، 
آمــوزش عالــی و نماینــدگان مجلــس، رؤســاي صــدا و ســيما، ســازمان تبليغــات، بســيج، نيــروی 
انتظامــی، مجتهدیــن حــوزه علميــه و نماینــده قــوه قضائيــه می باشــد( و در ســتادهای اســتانی 
ــن اســتانی و شهرســتانی  ــه هميــن نســبت متناظری ــا ریاســت ائمــه جمعــه ب و شهرســتانی ب
بــرای ایفــای نقــش حضــور دارنــد. ســتاد داراي بازوهــاي رســمي در اســتان هــا، شهرســتان هــا، 

دســتگاه هــاي دولتــي و نهادهــای مســئول بــرای اجــرای طــرح می  باشــد.

8. ســتاد از پشــتوانه قانونــی )قانــون حمایــت از آمــران بــه معــروف و ناهيــان از منکرمصــوب 
مجلــس 94	1( برخــوردار اســت و بنابــر وظيفــه قانونــي61  موظــف بــه ســاماندهی نيروهــای 

مردمــی و نظــارت بــر نهــاد هــای حاکميتــی بــرای رفــع ایــن معضــل اجتماعــی اســت. 

ســتاد امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر بــا توجــه بــه وضعيــت فراقــوه اي ســاختار و امکانــات 
قانونــي و ترکيــب اعضــاي ســتاد مرکــزي و ظرفيــت شــوراي امــر بــه معــروف در همــه دســتگاه 
ــاي  ــکل ه ــا و تش ــتان ه ــا و شهرس ــتان ه ــتاد اس ــالت در س ــاف و مح ــوراهای اصن ــا و ش ه
ــه  ــرای آن را در هم ــرد و اج ــده گي ــر عه ــع را ب ــي دارد مســئوليت طــرح جام ــي آمادگ مردم

عرصــه هــای یــازده گانــه عملياتــی نمایــد. 

* درصورتــی کــه بــه هــر دليلــی ســتاد امربــه معــروف و نهــی از منکــر، متولــی طــرح نباشــد، 
بــاز بایــد ســتادی بــا ترکيــب فراقــوه ای و مشــابه ترکيــب ســتاد، مســئوليت مســاله را عهــده 

دار شــود و صــالح نيســت دولــت و وزارت کشــور، متولــی عفــاف و حجــاب جامعــه باشــند.

    مراحل اجرای طرح62 :

ــژه  ــا تشــکيل کارگــروه وی ــه ب ــه پــس از واگــذاری مســئوليت، بالفاصل ــه مرحل ــه ب ــن طــرح  مرحل ای
و تنظيــم دســتورالعمل هــای اجرایــی از جملــه چارچــوب اخــذ جرایــم مالــی در منطقــه مــورد نظــر 
اجــراء مــي شــود. جزیيــات اقــدام و تمهيــدات اجــراء اعــم از شناســایی منطقــه و انتخــاب مجریــان و 
آمــوزش و تشــکيل شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در منطقــه مــورد نظــر و مشــخص نمــودن 
نقــش هــا و هماهنگــی دســتگاه هــای مرتبــط و آمادگــي افــکار عمومــي و شــاخص دهــی و ... در طــرح 
ــه صــورت اجمــال قســمتی از مراحــل اجرایــی مشــترک در همــه  تفصيلــی بيــان شــده اســت امــا ب

61 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مورخ 94	1 ناظر به ماده 16 بند11
62 درکوتاه ترین بازه زماني به تناسب اقتضائات شرایط منطقه انجام می شود
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ــه قــرار زیــر می باشــد: عرصــه هــا ب

تشــکيل کارگــروه: کارگــروه اصلــی ملــی در ســتاد، تشــکيل و دو وظيفه اصلــی را پيگيــری می نماید: 1. 
اول مقــدار و چگونگــی  اخــذ جرایــم، دوم چگونگــی هزینــه کــرد آن در فعاليت هــای فرهنگی.

شناســایی: در هــر اســتان یــک شهرســتان و یــا در هــر شــهر یــک منطقــه اي بــا تعييــن حــدود 2. 
جغرافيایــی آن مشــخص ميشــود مثــال در اســتان فــارس، اســتهبان و یــا در تهــران، منطقــه شــهيد 
ــورت  ــدام ص ــت اق ــرار اس ــه ق ــی ک ــه های ــر در عرص ــد نظ ــه م ــت منطق ــپس وضعي ــی. س محالت
ــا شــاخص هــای قابــل انــدازه گيــری و طبــق آمــار و ارقــام مشــخص شــده و در طــول  بگيــرد، ب
اجــرای طــرح، اثــر ســنجی هــای الزم صــورت مــی گيــرد تــا تأثيــر شــاخص هــای اعمــال شــده 

بــرای گســترش طــرح در مناطــق دیگــر نيــز بــه بهتریــن روش انجــام گيــرد.

شناســایی و انتخــاب مجریــان: معتمدیــن و افــراد موثــر و آمــوزش پذیــر مردمــی همــان منطقــه 	. 
کــه شــرایط پذیــرش مســئوليت هــاي الزم را دارنــد شناســایي مــی شــوند.

آمــوزش: آمــوزش هــای الزم در قبــل، حيــن و بعــد از هــر مرحلــه و متناســب هــر عرصــه، بــرای 4. 
معتمدیــن و ضابطيــن ارایــه می گــردد. قســمتی از آمــوزش نيروهــای مناطــق دیگــر در منطقــه راه 

ــدازی شــده طــرح، انجــام می شــود.  ان

تشــکيل شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر منطقــه و محلــه: مجریان اصلــی از بيــن معتمدین 	. 
ــه،	6   ــه معــروف و نهــی از منکــر محل واجــد شــرایط، شناســایی شــده، کارگــروه و شــورای امــر ب

بــرای راهبــري  و اجــرای موثــر طــرح در همــان محــدوده،  تشــکيل مــی شــود.

تشــکيل کار گــروه هــای منطقــه ای: بــه منظــور تبييــن طــرح و انجــام امــور فرهنگــی و همچنيــن 6. 
جهــت مشــخص نمــودن اولویــت بنــدی بدحجابــی و چگونگــی مواجهــه به تناســب شــرایط  منطقه 
و محلــه، کارگــروه منطقــه، زیــر نظــر شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر تشــکيل شــده و بنــا 

بــه اقتضائــات آن منطقــه تدابيــر الزم را اتخــاذ می نمایــد.

مشــخص نمــودن نقش هــا : وظایــف و برنامــه هــاي نهادهــا )ماننــد مســاجد، بســيج، شــهرداري و... 7. 
( و نيروهــای مردمــی توســط کارگــروه، تعييــن و اطــالع رســانی ميشــود.

هماهنگــی دســتگاه هــای مرتبــط: ضمــن تعامــل بــا دســتگاه هــای مســئول در منطقــه، رایزنــي 8. 
	6 منشور تشکيل شوراهای امربه معروف محالت در طرح تفصيلی موجود است.
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و اقنــاع ســازی و توجيهــات الزم بــا افــراد موثــر منطقــه یــا شهرســتان بــراي آمادگــي و همراهــی 
هــاي الزم انجــام مــي گيــرد.

ــا 9.  ــه ب ــان منطق ــراي هم ــانه ای ب ــی و رس ــاي محيط ــاني ه ــالع رس ــي: اط ــکار عموم ــي اف آمادگ
ــرد. ــي گي ــام م ــر ، انج ــراد موث ــا و اف ــتفاده از ابزاره اس

 10.  ارائــه شــاخص64 : بــر اســاس شــاخص هــاي ارایــه شــده توســط کارگــروه منطقــه، بدحجابــي هاي 
ــا،  ــن در عرصه ه ــروه معتمدی ــط کارگ ــه توس ــان منطق ــر هم ــکن و حادت ــر و هنجارش ــر متعارف ت غي

مشــخص و مجریــان نســبت بــه آن توجيــه مــي شــوند. 

ــراي  11.  ارزیابــی: در هــر مرحلــه و در هــر منطقــه آســيب شناســي الزم انجــام شــده و اشــکاالت ب
اجــرا در مناطــق بعــدي بــا توجــه بــه اثرســنجی و آســيب شناســی هــای صــورت گرفتــه، رفــع مــي 

گــردد.

تبصــره1: در قالــب چارچــوب هــاي کلــي کارگــروه ســتاد، شــوراهاي امــر بــه معــروف دســتگاه هــا، 
ــي نحــوه برخــورد را  ــا و چگونگ ــت ه ــم ســازي در اولوی ــاف و... تصمي ــا، محــالت، اصن شهرســتان ه

مشــخص خواهنــد کــرد. 

تبصــره2: رونــد اجرایــی فــوق پيشــنهاد اوليــه اســت. مراحــل و روال اجــرا توســط کارگــروه اصلــی بــه 
تفصيــل و دقيــق بایــد تدویــن و تصویــب شــود.

     مالحظات

بــرای هــر عرصــه ای در طــرح تفصيلــی مــوارد زیــر مشــخص مــی شــود: الــف( قوانيــن موجــود در هــر عرصــه 1. 

و خالءهــای قانونــی مــورد نيــاز بــرای اجــرای طــرح ب( مراحــل اجرایــی در هــر عرصــه  ج( مراحــل فرهنگــی 

در هــر عرصــه کــه مــواردی از آنهــا در خالصــه طــرح ذکــر شــد، د( نقــش دســتگاه هــای دولتــی و مردمــی بــه 

تفکيــک هــر عرصــه  

ضمانــت اجرایــی اخــذ جرایــم مالــی مشــابه دیگــر مــوارد موجــود در کشــور مــا و در بقيــه کشــورها وجــود دارد. 2. 

فرضــاً جرایــم مربــوط بــه وســایل نقليــه ماننــد جرایــم راهنمایــی و رانندگــی اســت کــه در صــورت عــدم پرداخت 

هنــگام نقــل و انتقــاالت و یــا در صــورت افزایــش از یــک ســقف بدهــی، ماشــين متخلــف تــا پرداخــت بدهــی، 

توقيــف می شــود. همچنيــن در خصــوص افــراد نيــز ماننــد بســياری از کشــورها در هنــگام دریافــت گذرنامــه، یــا 
64  شاخص ها و دستورالعمل ارائه شده برای عرصه اول یعنی دستگاه های دولتی مالحظه و بر آن اساس هنجار شکنی های منطقه در اولویت برخورد قرار می گيرد.
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نقــل و انتقــاالت بانکــی و ... بدهــی هــای شــهروندی، تســویه می شــود.

ــر 	.  ــد، فرضــاً اگ ــش می یاب ــی افزای ــی مشــخص، پلکان ــم در هــر عرصــه در صــورت تکــرار در محــدوده زمان جرای

جریمــه فــردی بعــد از تذکرهــای الزم در نوبــت اول 00	 هــزار تومــان باشــد در نوبــت بعــد یــک ميلــون تومــان 

و در نوبــت ســوم ســه برابــر و بــه هميــن نســبت افزایــش می یابــد، لــذا فــرد هــر چقــدر متمــول باشــد بــا تکــرار 

جریمــه امــکان اســتمرار تخلــف را نخواهــد داشــت، ضمــن اینکــه تکــرار تخلــف بيــش از یــک حــدی، مــی توانــد 

جــرم تلقــی شــده و مجــرم توقيــف شــود. 

در حــال حاضــر بــر اســاس قوانيــن موجــود )قانــون حمایــت از آمــران	6 بــه معــروف و ناهيــان از منکــر مصــوب 4. 

ــل توجهــي از طــرح ماننــد  ــي انقــالب فرهنگــي (66 بخــش قاب ــه جلســه 427 شــوراي عال ســال94	1  و مصوب

رعایــت عفــاف و حجــاب دســتگاه هــاي دولتــي و نيــز مطابــق مــاده 9 قانــون حمایــت، مجــازات نقــدي اشــخاص 

حقيقــي و حقوقــي کــه در برابــر اجــراي امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر ممانعــت مــي کننــد قابليــت اجــراء دارد. 

ولــي در عيــن حــال بــراي اینکــه طــرح بــه صــورت کامــل اجــراء شــود و اثــر بخــش باشــد الزم اســت جامعيــت 

و همــه جانبــه بــودن آن در نظــر گرفتــه شــود.  

شــاخص هــاي حجــاب اســالمي بــراي کارمندان دســتگاه هــا طبــق نامــه شــماره 499	/2 مــورخ 1400/11/17به 	. 

شــوراهاي امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر دســتگاه هــا توســط ســتاد امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر ابــالغ 

شــده اســت. 

بــراي همــه پيشــنهادها و برنامــه هــاي جدیــد بــه شــرط عــدم نفــي ارکان طــرح، در طــرح تفصيلــي ظرفيــت 6. 

ــت.  ــازي شده اس س

 ایــن طــرح نيــاز بــه تيــم رســانه ای قــوی دارد تــا در جنــگ روانــی بــا دشــمن، بــا تبييــن درســت و اقنــاع ســازی 7. 

فکــری اذهــان عمومــی، مقهــور تبليغــات غلط نشــود. 

ــه ذکــر اســت علــی رغــم تصــور رایــج و اظهــارات صــورت پذیرفتــه، مســأله حــدود پوشــش و حجــاب 8.   الزم ب

در حــال حاضــر اوالً بــا ازدواج  و ثانيــاً بــا شــغل67  و مســکن ارتبــاط مســتقيمی نــدارد یعنــی وضعيــت حجــاب 

ــا شــغل،  ــذا نبایــد بحــث حجــاب را ب متاهليــن و افــراد شــاغل،  بهتــر از افــراد مجــرد و فاقــد شــغل نيســت ل

مســکن و ازدواج گــره زد.

	6 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مصوب جلس شورای اسالمی سال 94	1 ماده 9
66 مصوب جلسه 820 شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  98/6/12	1  ناظر به بند 8 ،10 و 11 از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر

67  41درصد افرادی که در جامعه تذکر گرفته و توبيخ شده اند، بنا به آمار نيروی انتظامی کارمندان دولت بوده اند.
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از رمــوز موفقيــت اجــرای موثــر هــر طــرح، پيــش بينــی مخالفــت هــا و مواجهــه صحيــح بــا مخالفيــن خواهــد 9. 

بــود: مخالفــان خارجــی و داخلــِی مســاله عفــاف و حجــاب و اقــدام بــرای آن، شــش گــروه مــی باشــند؛ بعضــی 

از ایــن مخالفيــن در عيــن حــال کــه در مســائل مبنایــی، کامــال بــا هــم متعــارض هســتند ولــی در مواجهــه بــا 

مســئله عفــاف و حجــاب هــم نظرنــد کــه:

در مقابــل پدیــده بدحجابــی و ولنــگاری در مظاهــر فســاد اخالقــی در جامعــه، نبایــد اقــدام قانونــی نمــود و حداکثــر 

ــد:  ــه و معان ــف( شــبکه های بيگان ــد : ال ــه شــرح زیرن ــف ب ــد پرداخــت. گــروه هــای مخال ــه کارهــای فرهنگــی بای ب

دشــمن بــا ابــزار رســانه در یــک جبهــه گيــری آشــکار و برنامــه ریــزی شــده بــا حساســيت بســيار بــاال، بــا طــرح هــر 

مســأله فرهنگــی و اجرایــی راجــع بــه عفــاف و حجــاب، مقابلــه جــدی مــی کنــد. خصوصــاً بــا سوءاســتفاده از شــرایط 

موجــود اقتصــادی همــه تــوان خــود را بــکار می گيــرد تــا بــا ایجــاد دوگانــه هــای اثرگــذار، راه حــل هــای درمانــی 

ایــن معضــل را خنثــی و بــه ضــد آن تبدیــل نمایــد. هــر فــرد یــا نهــادی کــه بخواهــد در ایــن خصــوص اظهارنظــری 

مخالــف جریــان ولنــگاری نمایــد، بــا کمــک افــراد داخــل کشــور، شــدیداً مــورد هجمــه قــرار می گيــرد و بــا تخریــب 

همــه جانبــه، بــرای آن شــخص یــا نهــاد، ایجــاد هزینــه می کنــد تــا افــراد یــا نهــاد هــا را از ورود بــه ایــن مســأله 

پشــيمان نمــوده یــا آنهــا را بــه مهــره ســوخته تبدیــل نمایــد.

ب( سياســت مــداران غــرب گــرا: افــرادی کــه اصــالح جامعــه را در تبعيــت از فرهنــگ غــرب می داننــد، اوال: مســأله 

ــای  ــوزه آزادی ه ــهروندی در ح ــوق ش ــته و آن را از حق ــی دانس ــن الملل ــه بي ــا جامع ــویی ب ــع همس ــاب را مان حج

ــا  ــه ب ــت در طــرح مقابل ــا ورود حاکمي ــد و شــدیداً ب ــف می کنن ــاع تعری ــی در ســطح اجتم ــردی و ســليقه ای، ول ف

ــا  مظاهــر فســاد و تباهــی در حــوزه عفــاف و حجــاب، مخالفــت می کننــد. ثانيــا: یکــی دیگــر از عوامــل مخالفــت ب

طــرح عفــاف و حجــاب، ســوء اســتفاده سياســی از ایــن مســاله اســت.  مســاله عفــاف و حجــاب زمينــه مســاعدی 

بــرای بعضــی از سياســتمداران اســت کــه بــا ترســاندن جامعــه از رفتارهــای غيــر منطقــی تندروهــا و بــا شــعار آزادی 

حجــاب، بــرای کســب آراء و بازگشــت بــه قــدرت از ایــن معضــل اجتماعــی، اســتفاده نامناســب کننــد. 

ــرک  ــا و مح ــلبریتی ها و موتوره ــی )س ــی و فرهنگ ــن اجتماع ــياری از موثری ــرب زده: بس ــی غ ــن فرهنگ ج(  مؤثری

هــای فرهنگ ســاز( کــه مایــل نيســتند مانــع و مهــاری در هــوا و هــوس هــای غيــر اخالقــی داشــته باشــند، هرگونــه 

مواجهــه قانونــی بــا بــی عفتــی و بــی حجابــی را ســرکوب می نماینــد. عليرغــم اینکــه از اهــل سياســت، ظاهــراً تبــری 

ــرای  ــی ب ــای غيراخالق ــز ولنگاری ه ــرا، تجوی ــيون غرب گ ــا سياس ــان ب ــه پيوندش ــویی و نقط ــی همس ــد ول می جوین

رهایــی از عفــاف و حجــاب اســت.

د( بعضــی از انقالبيــون: بعضــی از افــرادی کــه طرفــدار انقــالب و نظــام مــی باشــند نيــز بــا مطــرح شــدن هــر اقــدام 
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اجرایــی بــرای حــل مســأله عفــاف و حجــاب بــه شــدت مخالفــت می کننــد و ماننــد ســه گــروه فــوق هــر راه حــل 

و طرحــی را بــا مصلحــت ســنجی و حتــی گاهــی بنــا بــه وظيفــه انقالبــی و شــرعی )بعضــاً خيلــی تنــد، بــا تصــور 

فهميدگــی خــود و نافهمــی دیگــران و بــا نــگاه از بــاال بــه پایيــن( رد می کننــد و افــراد و نهادهــا را بــی مهابــا مــورد 

ــراد را از  ــا اف ــد ت ــز می زنن ــی ني ــای مختلف ــن، انگ ه ــن و توهي ــخره گرفت ــه س ــا ب ــرار داده و ب ــانه ای ق ــه رس هجم

ــارت اســت از: عــدم  ــا طــرح مســأله عفــاف و حجــاب عب ــرای مخالفــت ب ــا ب ــل آنه ــد. اهــم دالی ــه در  برن ــدان ب مي

مصلحــت در اقــدام بــرای حــل مســأله عفــاف و حجــاب بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی مملکــت و عــدم تحمــل مــردم 

، منحصــر دانســتن اصــالح مســأله فقــط در کارهــای فرهنگــی، عــدم اولویــت مســأله عفــاف و حجــاب درکشــور و 

منحصــر دانســتن اولویــت در مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی، حــل اشــتغال، مســکن و ازدواج بعــد حــل مســأله عفــاف و 

حجــاب، مواجهــه بــا عفــاف و حجــاب جــواب نمی دهــد فقــط اتــالف وقــت و هزینــه اســت و از ایــن ســنخ مســائل. 

البتــه بعضــی صرفــاً بــا اعــالم مســأله و تبييــن همگانــی و  اقــدام اجرایــی، مخالفنــد و معتقدنــد بایــد بــدون تبييــن 

و اعــالم، کار انجــام گيــرد.  

ه( بعضــی از مســئولين سياســی و بــی انگيــزه :  از موانــع مهــم حــل مســأله عفــاف و حجــاب، بعضــی از مســئولينی 

هســتند کــه احســاس مــی کننــد ایــن مســأله هزینــه ســاز مــی باشــد و آینــده سياســی آنهــا را خــراب می کنــد، 

لــذا بــا فرافکنــی، ارایــه رهنمودهــای پدرانــه، امــری را منــوط بــه امــری دیگــر نمــودن و مشــکل را بــه دولــت هــای 

قبلــی برگردانــدن و ... مســأله را بــا بــن بســت مواجــه کــرده عمــالً  مخالــف حــل مســأله مــی شــوند و حتــی از حــل 

مســأله در زیــر مجموعــه خــود یــا عاجزنــد یــا اســتنکاف می کننــد.

ــه بدحجابــی هســتند و یــا حتــی افــراد مذهبــی و  و( بعضــی از آحــاد مــردم: بعضــی از افــرادی کــه خــود مبتــال ب

محجبــه ممکــن اســت نظــر مخالفــی بــا اجــرای ایــن طــرح داشــته باشــند. بــرای افــرادی کــه اهــل منطق و اســتدالل 

می باشــند، جهــاد تبييــن راهگشــا اســت و بــرای افــراد تنــد و هنجارشــکن، اعمــال قانــون در عيــن صبــر و تحمــل 

نيــاز اســت. عمــده دالیــل مخالفــت ایــن گــروه، همــان دالیــل مخالفــت افــراد فــوق می باشــد. 

ــی و فضــای  ــن در فضــای حقيق ــاد تبيي ــا جه ــد در گام اول ب ــف بای ــی مخال ــای داخل ــه گروه ه ــا هم ــه ب در مواجه

ــراری جلســات بحــث و  ــا ایجــاد فضــای علمــی، برق ــد ب ــه آگاهــی بخشــی اهتمــام نمــود. در گام دوم بای مجــازی ب

گفتگــو و راه انــدازی کرســی هــای آزاد اندیشــی، از نقــد، نظــرات و مالحظــات آنــان ســود جســت. در گام ســوم افــراد 

دغدغــه منــد و مدافــع را توجيــه نمــوده و از اميــد و حمایــت هــای مردمــی در مقابــل تخریــب هــا صيانــت نمــود. 

در مواجهــه بــا دشــمن و شــبکه های معانــد اوالً الزم اســت بــا جنــگ رســانه ای و عمليــات روانــی بــه مقابلــه بــا آن 

هــا رفــت، ثانيــاً اگــر در داخــل کشــور جهــاد تبييــن و توجيــه ضــرورت هــا و فوائــد ان بــه درســتی صــورت گيــرد، 

و اعتمــاد ســازی بــا اقنــاع فکــری انجــام شــود، بــه دليــل ایــن کــه اکثریــت مــردم مــا بصــورت فطــری و عقلــی بــا 
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اصــل مســأله پوشــش عفيفانــه و حــد پوشــش شــرعی )حجــاب( موافقنــد لــذا تبليغــات ســوء دشــمن تاثيــر چندانــی 

ــای پيشــنهاد شــده از طــرف  ــش ه ــه پوی ــم ک ــر شــاهد آن بودی ــات اخي ــه در جریان ــه ک ــد داشــت همانگون نخواه

دشــمن ماننــد پویــش حجــاب بــی حجــاب بــا وجــود تبليغــات وســيع و برنامــه ریــزی هــای گســترده بــرای اجــرای 

آن، عمــال بــه شکســت منتهــی شــد.

دو نکته مهم و هشدار: 

1- در شــرایط فعلــی کــه مســأله عفــاف و حجــاب، بــه صــورت گســترده در کشــور مطــرح شــده و دوســت و دشــمن 

در ایــن خصــوص بــه ميــدان آمده انــد، کار را نيمــه و زخمــی رهــا کــردن بــه مصلحــت نيســت. بــه بهانــه شــرایط 

بحرانــی بــا معطــل نگــه داشــتن مســاله نبایــد بــه اســتقبال بحــران هــا رفــت و یــا منفعالنــه منتظــر بحــران بــود. 

در ایــن وضعيــت، جایــی بــرای اهمــال، تردیــد و بــی تصميمــی مســئولين وجــود نــدارد. قطعــاً بایــد طــرح و برنامــه 

ــه اجــرا گذاشــته شــود، در غيــر ایــن صــورت  و نقشــه راهــی صحيــح، موثــر و جامــع بــه غيــر از مســير گذشــته ب

بــا ســرمایه گذاری دشــمن، مســأله عفــاف و حجــاب، بهانــه ای بــرای اعتــراض هــا و تنــش هــای اجتماعــی شــده و 

ــا مســئولينی اســت کــه در شــرایط  هزینــه زیــادی را متوجــه نظــام می  کنــد. در ایــن وضعيــت، همــه مســئوليت ب

موجــود قــدرت تصميــم گيــری و اقــدام دارنــد ولــی تــرک فعــل و بــی توجهــی می کننــد. اگــر ایــن مســاله باعــث 

بــروز مشــکالت حادتــری شــود، نبایــد در روز حادثــه، تقصيرهــا را متوجــه دیگــران نمــود. مجلــس شــورای اســالمی، 

ســران قــوا، شــورای انقــالب فرهنگــی بایــد بــا اقــدام بــه موقــع و ســنجيده، ایفــای نقــش نماینــد تــا مــردم و کشــور 

ــا دو ابــزار قدرتمنــد  قانــون گــذاری و نظــارت،  بيــش از ایــن صدمــه نخــورد. خصوصــاً مجلــس شــورای اســالمی ب

مهمتریــن رســالت را در حــل مســأله عفــاف و حجــاب بــه عهــده دارد.

2-  مســأله عفــاف و حجــاب، در شــرایط کنونــی کشــور، زمينــه بســيار آمــاده ای بــرای مــوج ســواری سياســی در 

انتخابــات آینــده  و مشــخص نمــودن سرنوشــت مجلــس شــورای اســالمی و دولــت بعــدی می باشــد. لــذا الزم اســت 

بــدون فــوت وقــت تــا فرصــت باقــی اســت، قبــل از وجــود هــر مشــکلی معضــل عفــاف و حجــاب جامعــه حــل شــود 

ــی نشــود. در ایــن نکتــه نيــز مجلــس شــورای  ــان غيــر انقالب ــه جری ــرای ســپردن مســئوليت هــا ب ــا زمينــه ای ب ت

اســالمی و دولــت نقــش اصلــی را بایــد ایفــا کننــد 



4	

ــز  ــر مراک ــا دیگ ــس شــورایی اســالمی ی ــی شــود: مجل ــب مطــرح شــده پيشــنهاد م ــه مطال ــا توجــه ب ــه: ب *توصي

ــا مشــغوليت هــای دیگــر بــرای  تصميــم گيرنــده بــه فوریــت خصوصــا قبــل از ورود بــه زمــان انتخابــات و یــا احيان

کشــور، طــرح عفــاف و حجــاب ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بررســی و بــا الحــاق دو مــاده بــه قانــون 

ــد.   ــه مــدت دوســال، تصویــب نمای ــه صــورت آزمایشــی ب حمایــت ب

 والسالم 
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شاخص های عفاف و حجاب برای اکرمندان دستگاه ها و هنادهای دولیت: 

از آنجــا کــه مســاله عفــاف وحجــاب، مســاله اي عقلــي، اخالقــي و شــرعي اســت و در عيــن حــال  مســاله عفــاف فراتــر 
از حجــاب و حجــاب قســمي از اقســام عفــاف، مي باشــد، بــراي تبييــن جامــع در ارایــه شــاخص ها، ابتــدا انــواع عفــاف 

در ابعــاد زیــر بيــان مي شــود:

  1. عفاف در نگاه:

ــم چراني و  ــد و چش ــم1 مي باش ــرآن کری ــد ق ــورد تاکي ــا م ــراي خانم ه ــم ب ــان و ه ــراي آقای ــم ب ــه ه ــگاه عفيفان  ن
ــگاه، تقبيــح و منکــر شــمرده شــده اســت. هرزگــي در ن

ــاي  ــازي ه ــاي محيطــي، فرهنگ س ــش ه ــرایط در چين ــد ش ــي بای ــي م ــاي دولت ــتگاه ه ــتگاه: دس ــف دس وظای
تنبيهــي و تشــویقي و... را بــه گونــه اي تنظيــم نماینــد کــه محيــط کاري حتي المقــدور مصــون از ناامنــي و بي عفتــي 

در نــگاه باشــد.

  2. عفاف در گفتار: 

ــد.  ــاز مي باش ــگ و تمدن س ــه بافرهن ــه جامع ــه الزم ــت ک ــي2 اس ــور قرآن ــن از ام ــخن گفت ــوب س ــت کالم و خ عف
مردمــي کــه نتواننــد خــوب صحبــت کننــد، مردمــي رشــد نایافتــه هســتند کــه در حداقــل تعامــالت اجتماعــي بــا 

ــوند.  ــا مي ش ــات و بدبيني ه ــا و اختالف ــياري از نزاع ه ــث بس ــده و باع ــه ش ــکل مواج مش

وظایــف دســتگاه: دســتگاه هــاي دولتــي موظفنــد بــا هرگونــه بــي عفتــي در کالم بــه طــور جــد مقابلــه نمــوده 
ــاب رجــوع  ــا همدیگــر و خصوصــاً ارب ــن شــکل ب ــه بهتری ــد ب ــدان بای ــران و کارمن و مــروج عفــت کالم باشــند. مدی
ــد.  ــغ ننماین ــاي الزم شــان انســاني دری ــد و از احترام ه ــاب رجــوع بدانن ــاً ارب ــن را حقيقت برخــورد نمــوده و مراجعي
کارمندانــي کــه بــا لحــن بــد بــا اربــاب رجــوع و یــا همــکاران صحبــت مــي نمایــد، جــواب ســالم اربــاب رجــوع را 
ــه مشــکالت زندگــي و اقتصــادي،  ــه بهان ــا مخاطــب صحبــت مي کنــد و ب ــه ب ــر مفــرد و بي ادبان ــا ضمي نمي دهــد، ب
ــد. ــرار گيرن ــد مــورد تذکــر و مؤاخــذه ق ــا رفتارشــان بای کرامــت انســاني مراجعيــن را رعایــت نمي کنــد متناســب ب

  3. عفاف در حراکت و سکنات: 

وقــار و طمانينــه در حــرکات بــه گونــه اي کــه جلــب توجــه نکنــد، الزمــه عفــت انســان بــا شــخصيت اســت. ممکــن 
اســت فــردي پوشــش کامــل داشــته باشــد، ولــي حــرکات غيــر عفيفانــه ، زننــده و جلــف داشــته باشــد. قــرآن کریــم	 

بــر ایــن نــوع از عفــت تاکيــد مــي نمایــد. 

وظایــف دســتگاه: کارمندانــي کــه داراي متانــت در حــرکات و ســکنات هســتند بایــد الگــو و مــورد تشــویق قــرار 
ــار الزم برخــوردار نيســتند و حرکاتشــان  ــت و وق ــي کــه در حــرکات و ســکنات از متان ــل کارمندان ــد و در مقاب گيرن
باعــث جلــب توجــه نامتعــارف دیگــران مي باشــد، بایــد مــورد تذکــر قــرار گيرنــد و دســتگاه هــا ایــن مســاله را ضــد 

ارزش جلــوه داده و زمينــه خودنمایــي را مســدود نماینــد.

1آیات0	  و 1	 سوره نور 9
2 آیه 2	 سوره احزاب  

	 آیه 	2 قصص 
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  4. عفاف در معاشرت: 

یکــي دیگــر از انــواع عفــاف در قــرآن کریــم4 حجــب و حيــا در معاشــرت خصوصــاً رعایــت مســایل محــرم و نامحــرم، 
ــزدن آرامــش مکان هــاي زندگــي مي باشــد.  ــه محيط هــاي امــن و برهــم ن اجــازه گرفتــن در ورود ب

ــراي  ــاظ نامناســب ب ــدم اســتفاده از الف ــط کاري، ع ــم محــرم و نامحــرم در محي ــت حری ــتگاه: رعای ــف دس وظای
نامحــرم، صــدا کــردن نامحــرم بــا اســم کوچــک و بــا ضميــر مفــرد و ورود بــه مســایل غيــرکاري از جملــه مصادیــق 
ــن  ــي، ای ــازي هاي ایجاب ــلبي و فرهنگ س ــاي س ــا برنامه ریزي ه ــد ب ــه بای ــد ک ــط کار مي باش ــه در محي ــر عفيفان غي

مســاله را تدبيــر کــرد.

  5. عفاف در پاکدامین:  

عفــت در ارتباطــات عاطفــي و جنســي از وجــوه عفــت اســت کــه قــرآن کریــم بــراي حفــظ و صيانــت خانواده هــا هــم 
در مــورد آقایــان	 و هــم در مــورد خانم هــا6 در آیــات زیــادي بــه آن توجــه داده اســت. 

ــاي  ــه ه ــا زدودن زمين ــاي کاري، ب ــي در محيط ه ــاف در پاکدامن ــب عف ــد مراق ــتگاه: دســتگاه ها بای ــف دس وظای
ــد از  ــود و نبای ــازي ش ــادي س ــتگاه ها ع ــرکاري در دس ــات غي ــد ارتباط ــگاه نبای ــند. هيچ ــور آن باش ــروز و ظه ب
زمينه هــاي ایجــاد ایــن گونــه مســایل بــه ســادگي عبــور کــرد. بي توجهــي بــه ایــن مســاله، باعــث وجــود مشــکالت 

عدیــده در زندگــي هــاي خانوادگــي و توليــد فســاد و فحشــاء مــي شــود.

ــر و  ــه تناســب شــرایط دســتگاه ها، شــاخص هاي مصداقي ت از مــوارد شــش گانه عفــاف، در پنــج مــورد ذکــر شــده ب
همچنيــن روش هــاي تشــویقي و توبيخــي توســط شــوراي امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر دســتگاه تبييــن مي شــود.

  6. عفاف در پوشش: 

یکــي از انــواع عفــاف، عفــت در پوشــش و حجــاب اســالمي بــراي خانــم هــا و آقایــان اســت. بــه دليــل اهميــت مســئله 
در اســالم و قوانيــن کشــور7  بــه پوشــش افــراد خصوصــاً در صحنــه اجتمــاع و محيــط کار و فعاليــت اهميــت داده 

شــده و افــراد از بدپوششــي و بي عفتــي در پوشــش نهــي شــده انــد.

از آنجــا کــه قانون گــذار بــه صــورت مشــخص تبييــن شــاخص هاي عفــاف در پوشــش و حجــاب اســالمي را مدنظــر 
قــرار داده اســت، لــذا شــاخص هــاي پوشــش اســالمي بــراي کارکنــان خانــم و آقــا بــه تفکيــک بــا بســط بيشــتر 

ــردد.  ــه مي گ ارائ

شاخص های پوشش و حجاب اسالیم :

معيارهاي مشترک و اصلي پوشش خانم ها و آقایان در چهار حيطه ذیل تعریف مي شود:

4آیات 27 سوره نور و		 سوره احزاب
	 آیات 29 معارج، 	 مومنون، 2	 اسراء و...
6آیات 12 ممتحنه، 		 احزاب، 1	 نور و...

7شاخص ها عمدتا با توجه به  قوانین موجود ادارات، سازمان ها و مراکز آموزشي و بهداشتي تنظیم شده است.
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1. بدن نما نبودن

2. عدم جلب توجه

3. پوشیدگي

4. عدم آرایش 

بــر ایــن اســاس حــدود حجــاب رســمي الزم االتبــاع در تمامــي دســتگاه هاي دولتــي، متخــذ از چارچــوب هــاي شــرع 
مقــدس و قوانيــن بــه شــرح زیــر اعــالم مي گــردد:

1. شاخص پوشش خامن ها:

الف( چادر و مقنعه

- پوشاندن همه موهاي سر با چادر و روسري و یا با مقنعه

تبصــره1: فقــط در صــورت اســتفاده از چــادر، از روســري هاي بلنــد کــه کارکــرد مقنعــه را ایفــا مي کنــد، مــي تــوان 
اســتفاده نمــود. تبصــره2: مشــوق هــاي الزم بــراي اســتفاده از حجــاب برتــر )چــادر( ماننــد اعطــاي چــادر بــه عنــوان 

عيــدي، در دســتورکار قــرار داده شــود. 

- استفاده از مقنعه پوشاننده گردن و شانه، حداقل تا روي سينه 

- عدم استفاده از هر پوشش دیگري براي پوشاندن سر به جاي مقنعه چادر مانند شال، کاله و ...

- عدم استفاده از مقنعه و چادرهاي نازک ، توري، نگين دار و ...

ب( مانتو:

- استفاده از روپوش و مانتو بلند و متعارف )حداقل تا زیر زانو(

- استفاده از مانتوي وزین، ساده و اداري

- عدم استفاده از مانتوي کوتاه، تنگ و آستين کوتاه

- عدم استفاده از مانتوي داراي چاک باالي زانو و مانتوي جلوباز

ج( شلوار:

- استفاده از شلوار) پوشيدگي تا مچ پا(

- عدم استفاده از شلوار کوتاه، تنگ و داراي پارگي، زاپ، چاک، براق و فاق نامناسب

- عدم استفاده از دامن، جایگزین شلوار به غير از موارد خاص بيماري.



5	

د( جوراب:

- استفاده از جوراب غير نازک با پوشانندگي کامل پا

- عدم استفاده از جوراب هاي کوتاه و غير متعارف

ه( کفش:

- کفش متعارف و مناسب محيط کار

- عدم استفاده از کفش با پاشنه بلند، صدادار و غير متعارف  

- عدم استفاده از چکمه هاي بلند روي شلوار

و( رنگ:

- اســتفاده از رنگ هــاي متعــارف و مناســب بــا محيــط کار در پوشــش )اعــم از مانتــو، شــلوار، چــادر، روســري، مقنعــه، 
جــوراب و کفــش( 

ز( سایر موارد:

- عدم استفاده از هرگونه آرایش در صورت و دست ها 

- عدم استفاده از الک و ناخن مصنوعي و ...

- عــدم اســتفاده غيرمتعــارف از زیــورآالت آشــکار )انــواع حلقــه و نگيــن بينــي و دنــدان و... و بــکار بــردن دســتبند 
بــه دســت و پــا(.

- عدم استفاه از عطر و ادکلن با رایحه تند

2. شاخص پوشش آقایان :

- آراستگي موي سر و محاسن )عدم بلندي غيرمتعارف ریش ، موي سر، سبيل و . . .(

- عدم آرایش نمودن به سبک هاي غربي ، غير متعارف و زننده صورت، موي سر، محاسن، ابرو و... 

- عدم استفاده از کراوات، پاپيون، کمربندهاي غيرمتعارف و نمادهاي غربي 

- عدم استفاده از لباس هاي تنگ، بدن نما،  پاره و وصله دار

- عدم استفاده از تي شرت، پيراهن تنگ و کوتاه و یقه باز نامتعارف

- عدم استفاده از شلوار کوتاه، تنگ، نازک و داراي پارگي، وصله، زاپ  و فاق نامناسب
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- عدم استفاده از طال و هرگونه زیورآالت  اعم از گردن بند، زنجير، مچ بند ،دستبند و گوشواره 

3. شاخص ها و ملحقات مشرتک آقایان وخامن ها:

ــه  ــس نمای ــه عک ــازي از جمل ــاي مج ــالمي در فض ــش اس ــدون پوش ــاز و ب ــاي غيرمج ــتفاده از عکس ه ــدم اس - ع
ــل8( )پروفای

- عدم خالکوبي و تصویرگري در قسمت هاي قابل رویت بدن 

- عدم چاپ و وصل هرگونه عالمت، تصویر و کلمات خارجي غيرمتعارف بر روي لباس و پوشش

- عدم استفاده از لباس هاي منقوش به آرم، تصاویر نامتعارف، نوشته هاي مذاهب و نمادهاي

- فرهنگ غرب، عالئم فرقه هاي ضاله و گروه هاي منحرف

- خودداري از به کارگيري بانوان در پست و محل هاي سازماني ویژه آقایان و بالعکس9

- به کارگيري منشي و یا مسئول دفتر مرد براي مدیران مرد و زن براي مدیران زن.10

تبصره: به کارگيري منشي زن بد حجاب، تخلف مضاعف محسوب مي شود.

 مالحظات: 

تشخيص متعارف و غيرمتعارف بودن با شوراي امر به معروف و نهي از منکر هر دستگاه مي باشد.. 1

بنــا بــه تشــخيص شــوراي امر بــه معــروف و نهــي از منکــر، دســتگاه ها مي توانند لبــاس اداري یکســان) متحدالشــکل( . 2
اســتفاده نمایند.

ــوان از جمله در محــل کار، . 	 ــراي جداســازي محيــط بان ــا اتخــاذ تدابيــر مناســب ب ایجــاد فضــاي امــن و ســالم ب
ســرویس ایــاب و ذهــاب و غذاخــوري.

بــر اســاس بنــد اول از اصــل ســوم قانــون اساســي مبنــي بــر »مبــارزه بــا کليــه مظاهــر فســاد و تباهــي« هرگونــه . 4
ــد: ــاف و حجــاب مي باشــد. مانن ــه شــاخص هاي عف ــه فســاد و تباهــي ملحــق ب ــر ب تظاه

الف(  استفاده از موسيقي هاي غيرمجاز در محيط هاي کاري و وابسته به دستگاه ها 

ب(  نمایش، ترویج، تبليغ و خرید و فروش وسایل و اجناس مغایر با حوزه عفاف و حجاب

ج(  روزه خواري علني، در ماه مبارک رمضان

8مقررات و ضوابط شبکه هاي اطالع رساني رایانه اي )مصوب جلسات 482 الي 488 مورخ 1380( ناظر به بند 6-10 و 10-7
9 آییــن نامــه راهبردهــاي گســترش فرهنــگ عفــاف ) مصــوب جلســه 566 مــورخ 1384/5/4 ( ناظــر بــه بنــد 36 ، دســتور العمــل برنامــه هــاي درون ســازماني یــازده گانــه ترویــج 
فرهنــگ عفــاف و حجــاب در دســتگاه هــاي اجرائــي ) ادارات دولتــي و نهــاد هــاي عمومــي ســال ) 1392( و دســتور العمــل برنامــه هــاي ده گانــه درون ســازمان ترویــج فرهنــگ 

عفــاف و جــاب در دســتگاه هــاي اجرائــي و اســتانهاي سراســر کشــور ویــز ه کارکنــان ، مراجعیــن و خانــواده هــا
10 همان






