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 طرح جامع عفاف و حجاب

 

 

 

 

 سؤال حیطه

 حجاب و آزادی

 باشدپوشش امری شخصی است و قابل الزام قانونی نمی

 دهدهر نوع اقدام سخت در الزام به حجاب نتیجه عکس می

همانطور که الزام به رفع حجاب شرعی توسط رضاخان غلط بود الزام جمهوری اسالمی به 

 حجاب هم اشتباه است

 باید افراد اقناع شوند تا خودشان حجاب را انتخاب کنند

 خواهند، رفراندوم برگزار کنید.اکثر مردم قانون حجاب را نمی

 قانون حجاب منافی آزادی انسان است.

 حجابی انتخاب برخی افراد است، باید به انتخاب افراد احترام بگذاریم.بی

 منع و میل

تجربه کند. بنا بر اصل االنسان حَریصٌ عَلی ما مُنِع، الزام به حجاب وضع پوشش را بدتر می

 دهد.جمهوری اسالمی هم همین را نشان می

اتفاقاً کشورهایی که حجابشان آزاد است، روابط سالمتری دارند در حالی که در کشور ما 

 کند.فساد پنهان بیداد می

 حقوق زن

 کند.حجاب مانع آزادی عمل زنان است و فعالیتهای اجتماعی آنها را محدود می

 و ناشی از پلید دانستن ذات زن استدستور حجاب مردساالرانه 

 های اوستحجاب زن مانع بروز زیبایی

 سال قبل است، نه امروز. 1400حجاب متناسب با شرایط اجتماعی 

 خود مردها از نگاه کردن خودداری کنند، چرا تاوان انحراف احتمالی مردان را زنان بدهند؟

 شناسانهجامعه
شود. )طرفداران حجاب و طرفداران شدن جامعه می پافشاری روی حجاب موجب دوقطبی

 حجابی(بی

ت و شبهات پیرامون موضوع عفاف و االسؤ

 حجاب
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 آوری نداردجامعه در مقابل فشار مضاعف روی مردم تاب

تمرکز جمهوری اسالمی روی حجاب خواست دشمن است تا بتواند تنش حکومت و مردم را 

 بیشتر و بیشتر کند

 عدم اولویت

اولویت دارد )چرا بجای بدحجاب به مفاسد مسائل مهمتری وجود دارد که پرداختن به آنها 

 پردازید؟(اقتصادی نمی

 بجای پرداختن به پدیده بدحجابی الزم است به علل آن پرداخته شود

 همه مسائل کشور درست شده، فقط حجاب ما باقی مانده؟

 الزام گردشگران خارجی به حجاب مانع رونق این صنعت شده است. اقتصادی

 مذهبی

قانون اسالم است، چرا فقط در ایران حجاب اجباری وجود دارد و  سایر اگر حجاب 

 کشورهای اسالمی آزاد هستند.

 در زمان پیامبر ص و امیرالمومنین ع هم خبری از گشت ارشاد نبوده.

 کنید؟چرا افراد مسن و اقلیتهای مذهبی که حجاب برایشان واجب نیست را الزام به حجاب می

به مؤمنین است، نه مسلمین، در حالی که به تصریح قرآن بسیاری از  آیات حجاب خطاب

 اند، پس الزام آنها به حجاب چه توجیهی دارد؟جامعه اسالمی به مرحله ایمان نرسیده

پوشش امروزی )چادر مشکی( مطابق با سنت اسالمی و سیره معصومین نیست )از لحاظ شکل 

 و رنگ(
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 پاسخ  نظرات  عنوان 

عدم تبیین و 

 فرهنگ سازی

چیستی و چرایی حجاب تبیین نشده است. 

برای حجاب کاری نشده و فقط تبدیل به 

مسئله سیاسی شده و مسئله اجتماعی نشده 

 است.

ارائه  رسالت این طرح تبیین حجاب نیست،

کار عملیاتی برای اصالح وضع بدحجابی راه

های جایابی و هماهنگی نقش دستگاه و

مختلف دارای مسئولیت در این حوزه و 

تشکل های مردمی است. از جمله این نهادها، 

نهادهای فرهنگی )حوزه علمیه قم، صدا و 

سیما، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش 

ین و و...( است که باید مسئولیت تبی

سازی حجاب را به طور خاص به فرهنگ

 عهده داشته باشند.

های آموزشی عالوه بر متن طرح، در پیوست

 و پژوهشی به این مهم توجه ویژه شده است.

نیاز به برگزاری دوره آموزشی اجباری و 

 سراسری برای آمران و ناهیان حس می شود 

جلسه به صورت طرح  18دوره آموزشی در 

طرح پایه به طور مستمر برگزار و ملی بعنوان 

برای پذیرفته شدگان، دوره مهارتی ضابطین ر 

برگزار شده و گواهی و مجوز هم به پذیرفته 

 شدگان تعلق خواهد گرفت

پیرامون طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکرسؤاالت پر تکرار   
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ای نسبت به مسئله عفت نگاه بنیادین و ریشه

 نشده است

در ویرایش جدید طرح به طور ویژه به این 

رویکرد مسئله پرداخته و در چند بخش با 

 شرعی و قانونی به آن پرداخته است

حجابی تأکید شده صرفا بر مسئله مبارزه با بد

ها و علل آن بر اساس و اشاره ای به ریشه

 تحقیقات موجود نشده است.

در طرح تفصیلی با پیوست فرهنگی، 

پژوهشی و حقوقی در قسمت آسیب شناسی 

 مطرح گردیده است

جامعه با توجه بستر حفظ حجاب و عفاف در 

شکنی  به عدم نظارت بر عرصه پوشاک، قبح

در سینما و شبکه خانگی و... فراهم نشده، 

 سازی کنیمباید فرهنگ

عرصه لباس و پوشاک در ویرایش جدید 

طرح به عرصه های مدنظر طرح اضافه و 

اقدامات فرهنگی و اجرایی برای آن در نظر 

 گرفته شده است همانطور که در عرصه رسانه

و فضای مجازی  به آن پرداخته و معتقدیم 

هم راستا با عرصه های دیگربا نظارت بر 

رسانه و فضای مجازی، به جدّ باید به مقوله 

اقناع افکار عمومی و فرهنگ سازی در این 

 زمینه پرداخت

طرح آموزش خصوصا برای مدارس ابتدایی 

 و راهنمایی مطرح نشده است

فعال در سطح آموزش ملی و مهارت افزایی -

 ضابطین و مجریان طرح اجرایی  است

آنچه که در مقاطع مختلف آموزش و -

 پرورش مد نظر است:

استفاده از ظرفیت کتب درسی در راستای  -

 آشنایی با احکام و اصول عفاف و حجاب

الگو سازی و اهتمام به مثبت اندیشی جهت -

 استفاده از مدل های اسالمی ایرانی

فراغت با هدف ترویج و غنی سازی اوقات -

 اهمیت رعایت عفافو حجاب

آسیب شناسی و روشنگری نسل جدید  در -

 مورد فرهنگ ابتذال



 

5 
 

 طرح جامع عفاف و حجاب

پاسخگویی حقوقی، اخالقی، شرعی و 

 اجتماعی هم الزم است

عالوه بر کارهای آموزشی و فرهنگی، مشاوره 

 فردی هم در طرح دیده شده است

 عدم ارائه راهکار فرهنگی در طرح موجود

 است

هر کدام از ده عرصه به طور جداگانه دارای 

راهکارهای فرهنگی می باشد که به طور 

 مفصل در طرح تفصیلی بیان شده است

مخاطب شناسی و محتوا سنجی در امر 

حجاب از سخت ترین مراحل است،با این 

حال در طرح، تفاهم و اقناع سازی افکار 

 عمومی امری ساده انگاشته شده است

این ابهام با مالحظه پیوست  بخشی از

آموزشی و فرهنگیِ طرح رفع میگردد. اما 

توجه به این مسئله هم ضروری است که 

 820ها که مصوبه بسیاری از وظایف دستگاه

شورای عالی انقالب فرهنگی به آن پرداخته و 

در این طرح هم ذیل اقدامات هر عرصه به 

سازی و توسعه آن اشاره شده در جهت اقناع

هنگ عمومی در راستای عفاف و حجاب فر

 است

در بحث فرهنگی اقدامات سلیقه ای آسیب 

زاست و توجیه مردم و مؤسسات فرهنگی 

 بسیار مشکل و حتی گاهی نا ممکن می باشد

ای است، اما بنا بر پرهیز از اقدامات سلیقه

طبیعی است که همه مخاطبان قانع نخواهد 

 شد، اقناع عموم مهم است

که غفلت شده بحث مطالبه جدی از چیزی 

سیما و فضای مجازی و تولیدکنندگان  صدا و

پوشاک هست. به جای توبیخ بیمار باید سراغ 

رفت، مردم زخمی جنگ نرم  منبع آلودگی

 هستند منبع انتشار آلودگی را باید اصالح کرد

ها که عالوه بر رسیدگی به کم کاری دستگاه

ازی و در عرصه اول لحاظ شده، فضای مج

رسانه به عنوان یک عرصه مستقل هم دیده 

 شده است.

روی نقش رسانه ملی برای فرهنگ سازی 

خیلی کم برنامه ریزی شده بود و برای انها یک 

 برنامه گسترده باید طراحی شود.

وظایف قانونی این دستگاه در بخش های 

 مختلف در طرح تفصیلی آمده است
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است. اگر داخل بدترین مشکل ما بلند گویی ما 

طرح را مالحظه کنید پر از اجبار انتظامی 

 است.

دو عنصر شفافیت و تمایز در طرح الزم است 

 تا قابل ارزیابی باشد

فارغ از حضور اجباری در کالس آموزشی که 

سطح انگیزه یادگیری را به شدت کاهش می 

کافی  دهد وجود مؤسسه فرهنگی و مدرس

 برای طرح نیازمند بررسی است.

مطلب قابل تأملی است، لذا یکی از 

اولویتهای ستاد برگزاری دوره آموزشی و 

 تربیت مدرسان و مربیان است.

یکی از مهمترین  "عرصه خانواده"در بخش 

نهادها در این عرصه، آموزش و پرورش یا 

مدارس هستند و یکی از بزرگترین مشکالت 

در این زمینه است. از جمله مهمترین اقدمات 

مدارس است  ی بازبینی عملکردفرهنگ

خصوصا در زمینه تهیه کتابهای دینی و تدریس 

آنها. با توجه به کمبود معلمان دینی می توان 

های از وزارت ارشاد یا شهرداری ها سالن

بزرگی را برای ارائه درس دینی اجاره کرد و 

درس را برای تعداد زیادی دانش آموز، در این 

های سالن، مام جذابیتها، با استفاده از تسالن

 و با کمک یک یا چند استاد خبره ارائه نمود.

 

تنها نقیصه راهبردی که در این طرح مغفول 

مانده است، بحث جهاد تبیین است که سطحی 

 از آن گذشته است.

تبیین در هر مرحله اقتضای خودش را دارد، 

 فی الحال بر جهاد تبیین طرح متمرکز هستیم

بیهی طرح بر نظام آموزشی و غلبه سازوکار تن

 ترویجی طرح

آموزش و ترویج در قوانین سابق موجود بوده 

که ارجاع شده، اما با خأل ضمانت اجرایی 

مواجه بوده که در این طرح در صدد رفع آن 

 هستیم
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مبانی نظری 

 طرح

خواهیم آن مسئله ساده در نظر گرفته شده و می

 را سریع حل کنیم.

ها، بررسی آمار، سیر در طرح تفصیلی چالش

قوانین و اقدامات اجرایی و فرهنگی به 

 تفصیل بیان شده است

منظور از حل معضل حجاب در بازه زمانی 

معین، محجبه شدن همه بانوان نیست، بلکه 

تثبیت تخلف آن است، مانند تخلفات 

راهنمایی و رانندگی که ولو متخلف وجود 

دارد، اما همه جرم بودن و جریمه آن را 

 یپذیرند.م

نگری در فهم امر اجتماعی و انسانی تفلیل

 )ناظر به زمانبندی طرح(

نادیده گرفتن عواطف انسانی و شأن و منزلت 

 شخص خاطی )ناظر به کاهش بودجه رفاهی(

اگر اصل لزوم یا جواز مداخله  

حکومت در مسئله حجاب مردم در صحنه 

اجتماع به عنوان یک حکم قطعی شرعی 

شد، رعایت رأفت و عواطف و پذیرفته 

کرامت انسانی نسبت به سایرین اولی است تا 

 متخلفین )وال تاخذ کم بهما رافه فی دین اهلل(

 "ستاد امر به معروف و نهی از منکر"آیا نام 

نام مناسبی است؟ در حالیکه متولیان این ستاد 

نگران هیچ یک از منکرات اجتماعی جز مسئله 

فقط در خصوص عفاف و حجاب و آنهم 

  خانمها نیستند.

پردازد، که ستاد به موضوعات دیگری هم می

اخبار آنها در تارنمای ستاد منعکس شده 

ها پررنگ شده است، اما آنچه از طرف رسانه

 حجاب است.

در حال حاضر موضوعات بسیار مهمتری برای 

 امر و نهی وجود دارد.

موضوعات دیگر را سلب نمیکنیم، اما 

به عنوان شایعترین گناه علنی که بدحجابی 

وجهه سیاسی و نمادین هم پیدا کرده است، 

قطعاً از مصادیق منکر است که باید به آن 

 پرداخته شود.
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گر حجاب را چنان برجسته نقش تخریب

ساخته که گویی حجاب یگانه نماد اسالمیت 

 است.

قطعاً یگانه نماد نیست، اما از جمله مظاهر 

که الزم است براساس  فساد و تباهی است

اصل سوم قانون اساسی برای آن برنامه  1بند 

 داشت

اصل شخصی بودن مجازات باید در نظر گرفته 

شود، این طرح توسط شورای نگهبان مغایر با 

 شود.قانون و اسالم تلقی خواهد شد و رد می

در این طرح با دو تخلف برخورد میشود. در 

به عمل مواردی با بدحجابی شخص مقابله 

میآید و در موارد بیشتری فردی که به انحاء 

مختلف نسبت به او مسئولیت دارد به جهت 

کوتاهی که در اجرای قانون کرده است مورد 

 گیرد.جریمه قرار می

مع الوصف اشکال مطرح شده در هر عرصه 

 به تفکیک قابل بحث است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش نتیجه

 نبودن اجبار

خشونت، مبتنی بر هر نوع روشی مبتنی بر 

نوعی اجبار، مبتنی بر نوعی از اعمال قدرت 

که شکل آشکار و مستقیم داشته باشد و در 

مواجه با اراده افراد باشد واکنش منفی خواهد 

 داشت و موجب نفرت خواهد شد.

کند وقتی حکومت در یک امر منکر دخالت می

و آن امر ]منکر[ در جامعه، ]مربوط به بخش[ 

مداخله شما حتی اگر شکل اقلیت باشد؛ 

خشونت آمیز هم داشته باشد با حمایت 

اجتماعی مواجه خواهد شد. اما برای حجاب 

که شما در اقلیت هستی و او در اکثریت است؛ 

کند و مقاومت و های نفرت را بیشتر میالیه

کند. به ها را بیشتر میانسجام اجتماعی آن

ه چه گذشته نگاه کنید و بیبیند این شکل مداخل

 آوردهایی داشته است.نتایج و دست

* در طرح موجود سازوکاری لحاظ شده 

است که در عین صالبت و عدم مداهنه در 

کنیم، این امر مهم که اثراتش را مالحظه می

از برخورد مستقیم و تنش اجتماعی پرهیز 

 شود.

* با توجه به پیمایشهای انجام شده اگرچه 

را رعایت  اکثریت نسبی بانوان حجاب شرعی

شوند، در کنند و بدحجاب محسوب مینمی

عین حال اکثریت خواستار رعایت حجاب و 

اند. به عالوه درصد کمی از مخالف ولنگاری

آنها خیلی بدحجاب و درصد کمتری 

شوند که ممانعت از هنجارشکن محسوب می

 تکثیر آنها مطالبه عمومی از ستاد است.

ن طرح های قبلی در متشناسی طرح* آسیب

 کنونی به تفصیل آمده است.
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جامعه پذیر کردن یک امر صحیح با توسل به 

زور و تهدید و جریمه در حالی که بر خالف 

نظر اکثریت عرف جامعه باشد، موجب انتقال 

منکر از سطح عمومی به سطح زیر زمینی 

که با « عمر»شود. مانند زمان جامعه می

نِیَ فَمُ»ها، مردم دو رو شدند: گیریسخت

النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ بِخَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تَلَوُّنٍ وَ 

که آغازگر یک مبارزه منفی است. « اعْتِرَاضٍ

اگر جامعه بیافتد روی مبارزه منفی، سقوط آن 

 شود.آغاز می

ای بودن طرح، مرحله -ای با توجه به منطقه

شروع طرح از مناطقی است که حجاب عرف 

حجابی ناهنجاری محسوب جامعه بوده و بد

 گردد.می

با اجرای این طرح، به تدریج تخلف بودن 

 شود.حجاب تثبیت می

مانند تجربه بستن کمربند ایمنی در بین آحاد 

سازی و اقناع افکار عمومی و مردم با فرهنگ

 اعمال جریمه به امری معروف تبدیل شد.

همچنین کنترل و جریمه سفرهای بین شهری 

و جلوگیری از رشد آمار در ایام کرونا 

مبتالیان به ویروس کووید تجربه ای بود که 

 در دوران کرونا با اعمال جریمه حاصل شد.

برخورد جریمه ای و سخت با مسئله حجاب 

به همان دلیلی که  نه مطلوب و نه ممکن است.

های خودرو های ارشاد، جریمهتمامی گشت

که مدتی راهور اعمال نمود و... همگی 

خوردند این طرح نیز چنان شده و پس  شکست

از مدتی به تاریخ پژوهشهای سیاست گذاری 

 های بی نتیجه اضافه خواهد شد.

های قبلی در متن طرح شناسی طرح* آسیب

کنونی به تفصیل آمده و البته قابل نقد 

 باشد.می

ای از اشکاالت منقطع بودن و بخش عمده

یری زا بودن اقدامات بوده است که تدابتنش

برای گرفتار نشدن در این دو آسیب لحاظ 

 شده است.

در تمامی موارد، صحبت از جریمه و اعمال 

قانون است، که به عقیده بنده تسری این امر 

جا سبب واکنش منفی شده و نتیجه در همه

معکوس خواهد داشت حتی در میان قشر 

 مذهبی )سنتی(
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 تنش زا بودن

زاست، چون دولتی تنشهای در عرصه دستگاه

شاخص های اعالمی فراتر از حجاب شرعی 

 است

با مطالعه مقررات پوشش اغلب دستگاه ها و 

سازمان های دولتی  متوجه خواهید شد 

شاخص های عفاف و حجابی که از طرف 

ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر ابالغ شده 

کامال در چارچوب شرع و قانون بوده و از 

های قبلی برخوردار  سخت گیری شاخص

 نیست

بر خالف ادعای طرح شده تقابل و تنش میان 

 بدحجاب و مدیر را به دنبال خواهد داشت

با توجه به شناخت متقابل و رابطه تأثیرپذیری 

کارمند از مدیر و پشتوانه قانونی مشخصی که 

رسانی و وجود دارد )و از قبل اطالع

 ها به حداقلسازی خواهد شد( تنشفرهنگ

ممکن تقلیل خواهد یافت. در این رابطه 

 پذیرای پیشنهادات جدید هم خواهیم بود.

زایی به دستگیری افراد و برخوردهای تنش

گازانبری تقلیل داده شده. فرسایش اجتماعی، 

کاهش نشاط اجتماعی، کاهش سرمایه 

اجتماعی و سلب هرگونه آسایش فکری افراد 

 زا باشدمیتواند تنش

های مستقیم ناشی زایی، تنشتنشمقصود از 

از برخورد و مواجهه با فرد بدحجاب )در 

صورتی که هنوز قانونی بودنش تثبیت نشده( 

است که نتایجش را هرازگاهی مشاهده 

کنیم، اما اینکه به صورت غیرمستقیم منجر می

به امور مذکور شود بستگی به سوء یا حسن 

اجرا دارد که پیشنهادات سازنده 

ندانی همچون شما به کاهش آن مدغدغه

 تواند بکندکمک شایانی می

طراحی بسیار  "عرصه وسایل نقلیه"در بخش 

سختی انجام شده و علیرغم اینکه گفته در این 

به جای مواجهه مسـتقیم اولیـه با افراد "طرح 

اما در این  "بدحجاب، فشار اعمال قانون ...

ه عرصه رانندگان بطور دائم موظف شده اند ک
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با خانمها درگیر شده، در باره اشکاالت حجاب 

آنها توضیح بدهند و از سوار شدن آنها ممانعت 

کنند. کاری بسیار سنگینی برای این قشر 

 پذیر است.زحمتکش و آسیب

عرصه اماکن تجاری، خدماتی و "در بخش 

مواجهه "هم مستلزم حجم زیادی  "تفریحی

سخت است و اجرای آن را  "مسـتقیم اولیـه

توان مانند کند. در این عرصه البته میمی

طرحی که دولت در آزادسازی سواحل انجام 

داد، برخی مراکز تفریحی )مثل مجتمع تفریحی 

طالییه( را از انحصار خارج کرده در اختیار 

مردم قرار دهند. اگر اماکنی مانند سینما و تئاتر 

و کنسرت ها در این بند گنجانده شود، می 

اجرای کنسرت ها یا تئاترهای مختص توان از 

 باتوان هم حمایت کرد

 

 

 

 

 

 

 

راهکار اجرایی 

 نداشتن

به پیشنهادات عملی برای اجرا اشاره نشده، 

 اجرایی طرح بیان شده است ایصرفاً نهاده

در متن راهکار اجرایی و اقدامات فرهنگی در 

مان دیده شده تا حداکثر أاین طرح تو

 راهکار اجرایی جدیدی تعبیه نشده اثربخشی را داشته باشد

طرح فقط ضرورت انجام است، اما برنامه 

 عملیات ندارد

  

توأمانی کار »و « عدم تنش زایی»درمورد 

هیچ راهکاری ارائه نشده « فرهنگی و اجرایی

 است

هر قانونی امکان سرپیچی و نافرمانی افراد را 

داراست ولی این طرح نسبت به طرح های 

مشابه عدم تقابل و رویارویی فرد به فرد را 

 داراست

باید توسط دستگاه های  نیز کار فرهنگی

شاخص از قبیل صدا و سیما، فرهنگ و 
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ارشاد، سازمان تبلیغات، حوزه های علمیه و 

... موظفند در جبهه جهاد تبیین و اقناع و 

جامعه بکوشند از طرفی آمادگی فکری 

هداف فرهنگی راهکار سلبی طرح در زمینه ا

 صرف می شود

سلبی بودن 

 طرح

تشویق مدیران، تخفیف جرائم و...به عنوان  بهتر است تشویق و تنبیه با هم دیده شود.

موارد انگیزشی در طرح آمده است. 

پیشنهادات جدید هم در این زمینه برای 

 افزودن به طرح مغتنم است.

یک آیتم تشویقی برای کارمندان  و مدیران 

با طرح قرار دهید. مثل معافیت بخشی همراه 

 از مالیات

 

یک مانع و نیروی بازدارندگی قوی در خیلی 

؛ چون کارمندان و دوجود دار اهاز قسمت

 ران امدیران باید به وظایف جدید خودش

 موظف کنند.

 

جنبه سلبی و مقابله ای طرح بسیار برجسته تر 

از جنبه  ایجابی طرح است.به نظر می رسد 

ارائه  ،تنبیه و برخورد ،مهمتر از مسئله مقابله

باشد. و اقناع و برنامه ریزی  الگوی جایگزین

های فرهنگی در قالب فعالیت های نرم چه از 

بعد رسانه ای و چه از بعد آموزش ها و 

بسیار بزرگی است  مشاوره های پایه ای خأل

که این طرح را هم به مانند دیگر طرح های 

کار ریشه ای و پایه ای دور مشابه از انجام 

سکن و تسکین کرده است.و در حد ایجاد مُ 

 مقطعی تنزل داده است.

یکی از ویژگی های این طرح توجه خاص به 

مسئله آموزش و ارتقا سطح بینش آحاد جامعه 

 هست

تربیت  ح،در اقدامات فرهنگی مد نظر طر

در راستای تبیین و توجیه  مشاور آموزش دیده

 بی حجاب/ بدحجاب مراجعه کننده می باشد
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 ابهامات بودجه

پرکردن جیب دستگاه ها از طریق مردم است

  

جرایم اخذ شده مستقیماً به خزانه دولت و از 

آنجا جهت انجام امور فرهنگی به حساب 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور 

 واریز می شود.

های این طرح باید از طریق بودجهبودجه 

 فرهنگی و خیریه تأمین شود، نه جرائم

پیشنهادات خوب است، اما ویژگی این طرح 

های مادی خودش را این است که هزینه

به عنوان پشتوانه این طرح، مطالبه از دولت  تأمین میکند 

 در بودجه الزم است 

جریمه از جیب مدیر باشد نه دستگاه، 

 و لغو امتیازات هم دیده شود محرومیت

 در این نسخه از طرح دیده شده است

 

 

 

 

 

 

 

های مردمی پایه

 نداشتن

تلخی جریمه قابل انکار نیست، اما تالش بر  شوداین طرح باعث نفرت نسبت به نظام می

این است که با بازگشت مسئله به روال 

قانونی و گسترش مسئولیتهای اجتماعی، 

 دافعه آن باشدجاذبه طرح بیش از 

کسب درآمد و تأمین بودجه اقدامات و 

های ستاد از طریق توبیخ و تنبیه فعالیت

خاطیان، ستاد را دچار آسیب نهادهای 

ای چون پلیس راهور یا شهرداری اجتماعی

خواهد کرد زیرا عمالً در اذهان عمومی اخذ 

جریمه از فلسفه اصلی خود به سمت 

است. این درآمدزایی تغییر جهت داده 

رویکرد تبعات ضد اخالق اجتماعی برای 

 کند.ستاد ایجاد می

 

مدیران، کارمندان دستگاه ها و سازمان ها ،  ایجاد نمیکند برای مردم دغدغه

آحاد مردم جامعه به تبع حضور در یازده 

عرصه ای که در طرح عنوان شده است 

 درگیر اجرای آن خواهند شد
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اجرای قوانین راه حل گفته شده در طرح 

توسط ضابطان است و به سازمانها مرتبط 

 است نه به مردم

دیده و مورد ضابطان، نیروهای مردمی آموزش

 اعتماد هستند

های مالی، معنوی و حقوقی از حمایت

مجریان همچنین زیرنظر شورای امر به 

بودن طرح  معروف بودن آنها با ادعای مردمی

 ناسازگار است

معنا بر این طرح صدق  مردمی بودن به دو

. مطالبات مردمی موجب تدوین 1میکند: 

طرح شده و در هر منطقه هم براساس مطالبه 

 مردم همان منطقه اجرایی خواهد شد

. مجریان طرح، از بین دغدغه مندان و 2 

معتمدان مردمی بعد از آموزش های الزم 

 انتخاب می شوند

اما اینها منافاتی با حمایت های الزم و 

 راهبری ستاد و شورای ستاد ندارد

از دید عموم مردم فرقی میان نهادهای دولتی 

با ستاد دیده نمی شود و عمالً هدفِ کمرنگ 

 شدن نقش دولت محقق نمی شود

 اگر چنین باشد نیاز به جهاد تبیین است

دیگر زمان اوایل انقالب نیست که ستادها 

ر کار خودشان را بکنند و مردم و منتقدان کا

یعنی بی  خودشان را...این یعنی هرج و مرج

 احترامی به خرد جمعی... یعنی دیکتاتوری....

در حوزه سیاسی شاید این روش جواب دهد 

 اما در حوزه دینی و اجتماعی جواب

 نمیدهد...

بر همین اساس ستاد طرح خود را مدتهاست 

 در معرض نقد و نظر عموم قرار داده است

حجاب و عفاف از  رویکرد مردمی در طرح

نکات بدیع و مثبت بوده اما در بندهای 

مختلف این طرح شاهد تغییر رویکرد و 

استفاده نامناسب از ظرفیت های مردمی برای 

احیا امر به معروف هستیم . درست است که 

غیر رسمی از بین مردم و معتمدین و ضابطین 

دغدغه مندان موضوع عفاف و حجاب 

 انتخاب می شوند
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ورود مردم به این عرصه می تواند هزینه های 

مادی و معنوی ورود نهادهای حاکمیتی به 

اهد اما با توجه به این عرصه را بک

دستورالعمل تنبیهی که در طرح برای ترک 

فعل ها یا قصور و تقصیرات صورت گرفته 

است این طرح منجر به ریزش سرمایه 

اجتماعی خواهد شد. در ضمن تمرکز اصلی 

طرح بر معتمدین و ضابطین است و مشخص 

نیست از ظرفیت مردمی چگونه استفاده 

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 نواقص قانونی

اساس طرح جریمه متولیان و مدیران است، 

لیکن قوانین مورد اشاره تنها جریمه فرد 

 بدحجاب را میسر خواهد ساخت

خألها و نیازهای قانونی طرح تدوین شده و 

 الزمه اجرای طرح است

در قانون حمایت مطرح شده این موضوع  قضایی باید در قانون آمده باشد.ضابط 

 است

ضمن اینکه در این طرح در مراحل پایانی 

کار به ضابط قضایی خواهد کشید در ابتدا با 

توجه به اقدامات فرهنگی نیازی به ضابطین 

 قضایی وجود نخواهد داشت

در مورد بند )تبدیل جرم به تخلف( ، باید 

قانونی تبدیل آن مطرح شود زیرا  راهکار

ستاد به تنهایی نمی تواند قانون جدید وضع 

 کند یا قانون عوض کند.

طرح حاوی پیشنهاداتی است که تقدیم 

 مراجع قانونگذاری خواهد کرد

تنها در صورت  "عرصه محله"در بخش 

ا اگر شکایت همسایگان قابل اقدام است و الّ

دین  برفرض اهالی یک ساختمان دارای

قانون و مقررات حکومت اسالمی را همه آحاد 

 ند رعایت کنندجامعه موظ
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دیگری باشند چطور می شود چنین 

 محدودیتهایی برای ایشان اعمال کرد.

 

 

 نواقص متنی

  

ها منابع برخی از تحقیقات و نظرسنجی

 مشخص نیست.

در نسخه جدید این نقیصه مرتفع گردیده 

 است

در ویرایش جدید خالصه طرح ، به خصوص  مستند نیستشناسی جامع و آسیب

در طرح تفصیلی به طور دقیق به مستندات 

 پرداخته شده است

سازوکارهای رصد، اجرا، نظارت و حدود 

 اختیارات عاملین باید دقیق مشخص باشد.

شیوه نامه نظارتی، تهیه کاربرگ ناظرین  -

محسوس، نامحسوس تنظیم شده است و 

آموزشی ناظرین هم در نظر گرفته های کارگاه

 شده است.

نیاز به تدقیق واژگان و ابهام زدایی در طرح 

 دیده می شود

اغلب ابهامات با مطالعه طرح تفصیلی برطرف 

 خواهد شد

گذاری جزئی صورت در برخی موارد هدف

 نگرفته است

جزئی تر در هر عرصه در آستانه هدفگذاری

یین خواهد اجرا توسط کارگروه مربوطه تع

 شد

عجوالنه تدوین شده و کلمات تعریف نشده 

 اند )مثالً فرهنگ غربی در پوشش مردان(

های حجاب است، نه خود مربوط به شاخص

 طرح، آنجا هم البته حدود معین شده است

ی حجاب است انداز تأکید بر مسألهدر چشم

شود مگر و چیزی در مورد عفاف دیده نمی

یعنی عمداً عفاف را تعریف در قسمت پایانی. 

اند ولی معتقدند با درست کردن نکرده

 شود.حجاب، عفت عمومی درست می

در قسمت سایر مظاهر فساد به سایر جوانب 

 عفت هم پرداخته شده است

اجباری نامیدن حجاب، بزرگترین غلط این 

طرح است. وقتی طراح امر به معروف بحث 

این گوید اجباری بودن، ازاد کردن می

 دوستان ممکن نیست توان اجرا داشته باشند

تعبیر صحیح که در طرح هم به کار رفته 

 است، حجاب قانونی است
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ها پرداخته ادعای جامع طرح با اینکه به ریشه

نشده ناسازگار است و حتی از پیشنهاد 

های تلوزیونی اصالح ساختار محتوایی برنامه

ی و مجازی، آموزش عمومی و ترمیم اجتماع

 غفلت شده است

نگری از مسئله همچنین هیچ ترسیم کالن

حجاب، پیشینه، اکنون و آینده آن ندارد و 

 وضع مطلوب را ترسیم نمیکند

همچنین از امر به معروف غفلت شده و به 

 نهی از منکر محوریت داده است

این طرح به عنوان یک طرح عملیاتی برای 

اصالح وضعیت حجاب ادعای جامعیت دارد، 

به عنوان یک تحقیق نظری و بنیادین؛ لذا  نه

 هایجامعیتش به این معناست که همه عرصه

 را شامل شده است. ظهور و بروز بدحجابی

اما در خصوص موازنه جنبه تشویقی و تنیبهی 

 طرح پذیرای پیشنهادات واصله هستیم

سایر مظاهر »های طرح مگر در بند عرصه

یک عرصه مشخص است که شما در  «فساد

کنار عرصه محله یا خانه و خانواده قرار 

اید؟ آنجا محل تقابل با طرح است نه داده

 عرصه انجام طرح.

 

مباحث مطرح شده در خصوص عرصه 

و  است فضای مجازی بسیار ضعیف

 شده است ریانگاسطحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای بندی مشخص و به تبع عدم زمان

 خورددر طرح به چشم می ناقص و ناموفق

بندی کار آموزشی و به طور کلی زمان

فرهنگی و روال اجرایی تعیین شده، اما هر 

بندی خاص خود را عرصه در هر منطقه زمان

 طلبد که در آستانه اجرا تعیین خواهد شدمی

تعمیم سایر مفاسد تحت عنوان حجاب 

 شودله میقاعدگی و ولنگاری مسئموجب بی

 

عدم تعیین سازوکار مشخص نظارت بر 

 مجریان

تیر این موضوع در  21تحت تدبیر قرارگاه 

 حال بررسی می باشد
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نواقص اجرایی 

 طرح

انتخاب مجریان از میان ضابطین مشکل 

محدودیت انتخاب را دارد و انتخاب عام هم 

از حیث وجاهت قانونی برای جریمه محذور 

  دارد

توسط امکان و وجاهت صدور قبوض جریمه 

معتمدین جزء نیازهای قانون گذاری طرح 

 است

زا را در درجه اول های متولی آسیبنهاد باید

اگر آن نهادها را در ، مشخص و پیدا کرد

مسیر درست قرار دهیم و برخورد درست و 

حسابی با آنها صورت گیرد نصف مشکل 

  حل میشود

در ویرایش جدید ذیل هر عرصه نهادهایی که 

مصوبات شورای عالی انقالب براساس 

اند تعیین شده است و فرهنگی متولی بوده

بردار سعی شده ترک فعلشان برای آنها هزینه

 باشد

در مالک منطقه شروع طرح ابهامی وجود 

گران دارد: حضور بیشترین مجریان و مطالبه

دیده مالک است یا تطابق بیشتر عرف آموزش

 با معروف؟

روف و مطالبه مردم تطابق بیشتر عرف با مع

آن منطقه مالک است که طبیعتا اجرای موفق 

طرح مستلزم آموزش و مهارت افزایی 

 ضابطین و مجریان طرح خواهد بود

سرنوشت متخطیان از پرداخت  ؛ابهام در طرح

  جرائم چه خواهد شد؟

جزو دیون قرار میگیرد که شرط نقل و انتقال 

کلی  خانه، زمین، سرقفلی و... است. به طور

در دستورالعملهای اجرایی هر عرصه جزئیات 

 اجرایی آن معلوم میگردد.

بسیاری از پیامدها و تبعات ناخواسته طرح 

نادیده گرفته شده، از جمله نابرابری اقتصادی 

شود، زیرا مثالً رستورانهای بازتولید می

طبقات مرفه میتواندند جرائم را بپردازند، ولی 

 مراکز کمتربرخوردار نه

طبیعتاً جرائم نقدی در کنار مزایایی که دارند، 

شان دچار این نقیصه هستند که بازدارندگی

برای قشر فقیر و غنی یکسان نیست، در 

جهت حداقل کردن این عیب، پذیرای 

پیشنهاداتی که تکرار جرم را برای متمولین 

 هم ناممکن سازد هستیم.

به مرور زمان، پرداخت جریمه به یک امر 

ن مثل جرائم راهنمایی رانندگی تبدیل روتی

شود و این یک آسیب است یعنی خوب 

برای رفع این آسیب جرائم تصاعدی تعیین 

 شده است
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رعایت نشود و با پرداخت جریمه موضوع 

 مرتفع گردد

نحوه دریافت  ،سازوکار تعیین میزان جریمه

جریمه و تخلف از پرداخت در طرح درج 

 است نشده

جریان تصویب طرح اقدام این موضوع در 

 می شود

فارغ از حضور اجباری در کالس آموزشی 

که سطح انگیزه یادگیری را به شدت کاهش 

سسه فرهنگی و مدرس ؤمی دهد وجود م

 کافی برای طرح نیازمند بررسی است.

قابل طرح است و در حال افزایش آموزشها 

 هستیم

در طرح نحوه مواجهه مردم با کارمند یک 

ارباب رجوع  مثالً است، بیان نشده سازمان

وقتی با رفتارهای غیرعفیفانه کارمندی مواجه 

، چه راهی وجود داره امربه معروف ودمیش

 د؟به کجا باید مراجعه کند، کن

باید به مدیر بانک یا دستگاه یا سازمان 

 مربوطه مراجعه و مطالبه نماید

طرح به اقدامات سازمان یافته ضد عفاف و 

فضای مجازی و اجتماع توجه حجاب در 

نکرده است در حالی که اولویت بخشی به 

این مسئله روند اجرایی طرح را هموارتر 

 میسازد.

در ویرایش جدید به این مهم پرداخته شده 

 است

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح از جهت رعایت الزامات حقوق اساسی 

کشور و جایگاه قوای حاکمیتی در قانون 

اساسی از ایرادات اساسی برخوردار است. به 

ای ستاد ویژه اینکه در طرح، جایگاه فراقوه

تبدیل به جایگاه فرادستی درعرصه حاکمیت 

شده است به طوری که ستاد برای خود حق 

دخالت در تنبیه و توبیخ ترک فعل در 

 نهادهای اجرایی قائل شده است.

در قسمت ملزومات اجرای کامل طرح به این 

مهم پرداخته که قوانین موجود ظرفیت اجرای 

کامل این طرح را ندارد و نیاز به تصویب 

 قانون جدید هست
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عدم صالحیت 

 گری ستادتولی

طبق قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان 

منکر و بر اساس تأکیدات مکرر مقام معظم 

گذاری و رهبری ستاد نقش اجرایی ریل

این فریضه را دارد اما طرح از حدود  یاحیا

اختیارات و وظایف قانونی عبور کرده و نقش 

 اجرایی و تعزیری آن پررنگ شده است

گری ستاد در طرح آمده، دالئل ترجیح تولی

ای دیگر که پایه مردمی اما هر نهاد فراقوه

دار طرح گردد و داشته باشد هم میتواند عهده

 منحصر در ستاد نیست

جزیره ای و عدم اطالع و مستقل عمل نگاه 

کردن، خود عاملی در عدم همراهی و 

خوب  همگانی در طرح مذکور می باشد.

است که طراحان طرح مذکور به شکل 

کارگروهی در جریان اسناد طرح ها و کار 

و طرح های  گروه های فعال قرار بگیرند.

خود را در قالب یک طرح جامع بر اساس راه 

قبلی تکمیل و اصالح  های پیموده شده

 نمایند.

های پیشین بررسی شده و در خود سابقه طرح

طرح هم تعامل و همکاری با نهادهای 

گر دیده شده، حاکمیتی مسئول و مردم مطالبه

ضمن اینکه جلسات مشورتی بسیاری هم 

برای تکمیل طرح برگزار شده و نظرات 

 بسیاری اخذ شده است

از سوی ابالغ دستورهای عفاف و حجاب 

ستاد به دستگاه ها بدون توجه به پیوست 

رسانه ای و طرح مسائلی پیرامون آن در 

 فضای مجازی محل تأمل است.

این طرح پیشنهادی است و قابل ابالغ نیست، 

وظیفه مصرح ستاد بوده  هااما ابالغ شاخصه

که پس از چند سال انجام شد. حدی از 

 ای غیرقابل کنترل است.حواشی رسانه

قانون حمایت از آمران به  4طابق ماده م

معروف و ناهیان از منکر مراتب عملی امر به 

معروف و نهی از منکر در موارد و حدودی 

که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است. 

بنابراین متولی امر حجاب و عفاف و وظایف 

هر یک از دستگاههای اجرایی و مرتبط با 

ی قوانین موضوع ، وجوه حاصل از اجرا

موجود و نحوه هزینه کرد آن ضمانت 

مرتبه عملی فریضتین در حیطه وظائف دولت 

به معنای عام آن یعنی حاکمیت است 

قانون  8در اصل « دولت»)همانطور که کلمه 

 هم به همان معنا به کار رفته(.اساسی 

گذار در موضوع حجاب هم و سیاست

شورای عالی انقالب فرهنگی است و برای 

ستاد وظیفه نظارتی تعیین کرده است. در 

همین راستا ستاد به تدوین طرح جامع 
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اجراهای مقتضی و ... مطابق قوانین و 

مقررات تعیین شده است، لذا پرداختن به آنها 

 در طرح خروج موضوعی است

پرداخته و پیشنهاد اصالح قوانین را هم داده 

است. در نتیجه در راستای وظایف ستاد بوده 

 موضوعی نیستو خروج 

ظرفیت تشکلهای مردمی، شورای محالت و  ستاد با کدام عده و عده میخواهد متولی شود

های معتمدین در حال افزایش است و دستگاه

متولی هم وظائف قانونی خود را انجام 

های کار هم از خود جرائم خواهند داد. هزینه

 تأمین خواهد شد. انشااهلل

برخی از اقدامات در عرصه خانه و خانواده 

فرهنگی را بیان کرده است که از وظایف این 

طرح نیست. بلکه وظیفه ارگانهای دیگر است. 

مانند برنامه های فرهنگی در فضای مجازی و 

رسانه ملی یا برنامه ریزی برای بهینه سازی 

اوقات فراغت اعضای خانواده . شما یک کار 

مشخص دارید که در تعامل با دیگر بخش 

 اما همه کاره نیستید.هاست 

در این طرح صرفاً وظایف قانونی هر دستگاه 

منطبق با هر عرصه که توسط شورای عالی 

تعیین  820و  427انقالب فرهنگی در مصوبه 

 شده، لیست شده است 

 

 

 

 

 

 

 قابل اجرا نبودن

در بند الف عرصه اول آمده است که چند 

میلیون از حقوق مدیر بانک کسر شود به دلیل 

عدم رعایت کارمندان. این نوع بلند پروازی 

 شودباعث نابودی طرح می

قانون رسیدگی به تخلفات اداری ابزار 

مدیریتی را هم در اختیار مدیر قرار داده 

 است، لذا بازخواست او هم معقول است

در برخی پیشنهادات شرایط اقتصادی و 

مناسبات اجتماعی میان مالک و مستأجر و.... 

 گرفته نشده و عملیاتی نیستدر نظر 

آیا شرایط اقتصادی دلیل میشود که راننده 

متخلف را جریمه نکنند؟ مالک به دلیل 

تخلفات ملک خودش )صرف نظر از اینکه 

چه کسی ساکن بوده( جریمه میشود، 

همانطور که صاحب خودرو، ولو راکب 

 جریمه می شود.نباشد
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 این طرح در مواردی بسیار ایده آل و شاید

 غیر عملی است.

های به طور مثال در جایی آمده، دوربین

محالت، اشخاص بدحجاب را شناسایی 

کند.. به عقیده بنده این امر چندان میسر می

 نیست.

ربط چنین طبق اطالعات واصله از مبادی ذی

 ظرفیتی وجود دارد.

 

 

عدم قابلیت 

 ارزیابی

دی مشخص و دقیق ندارد تا نزمانب ،طرح

شاخص های مشخص آن را ارزیابی بتوان با 

 کرد

اعالم شده پس از اجرا در هر منطقه طی دو 

سال معضل کنترل شده، بهبود یافته، به روال 

 قانونی برخواهد گشت

بدحجابی و معضل مربوطه در جایی از طرح 

تعریف نشده و فاقد شاخص هست. بنابراین، 

قابل « حل معضل بدحجابی در کشور»

 ات نیست.گیری و اثباندازه

های عرصه اول تعیین و همانطور که شاخصه

های متناسب با هر عرصه ابالغ شده، شاخصه

 هم در آستانه اجرا ابالغ خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 


