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مقدمه

تردیدی نیست که دنیای مدرن در کنار پیشرفت های ی خیره کننده ی فناورانه و به امغان آوردن
امتیازاتی همانند سهولت در ارتباطات ،انفجار اطالعاتی  ،گسترش آموزش و بهداشت و امید بیشتر به
زندگی ،در حوزه ی فرهنگ و نظام های ارزشی و اجتماعی لطماتَ و خساراتی را بهمراه داشته است
ک فروپاشی ارزشها ،،زوال نهاد خانواده ،پیدایش بحران هویت ،مواجهه ی بشریت با بیماریهای روحی
و روانی همانند پوچی و بی معنایی زندگی ،اضطراب ،احساس تاهیضی ،مرگ هراسی و  ...تنها بخشی از
این مشکالت می باشد.
آنتونی گیدنز از چنین وضعیتی تحت عنوان جهان رها شده ،مارشال برمن با نام اضطراب بزرگ و
فوکویاما از آن بی تعبیر فروپاشی بزرگ یاد میکند .در چنینْ شرایطی که فردگرایی و میل به رهایی
در آن گسترش یافته  ،نسبیت گرایی اخالقی و ارزشی ،پایه های نظام خانواده را متزلزل کرده و انسان
مدرن در برابر کوهی از مشکالت و اضطرابات ذهنی و روحی تاهی گذاشته شده است.
می توان انتظار داشت کسی که در جوامعی همانند کشور ما ،مسیر رفته غرب و کشورهای توسعه یافته را می
آزمایند در برابر پدیده هایی همانند عفاف و حجاب دچارسردرگمی و تردید شده و در عمل به دوگانگی رفتار
دچار شوند.
از همین روست که در مواجهه با پدیده هایی همانند بدحجابی و کاهش تقید به حدود الهی در این زمینه کامال باید
به میزان تأثیرپذیری از دنیای مدرن و تحول نظام ارزشی اعضاء جامعه توجه نموده و از ریشه و بنیان های فکری،
عاطفی و عینی تحوالت دنیای مدرن آگهی یافت.
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گفتمان مدرن با اتکا به فناوری مدرن ،نهادها و مناسبات و روابط تعریف شده ی مدرن می کوشد بر هر گونه گفتمان
دیگری غلبه جوید .از این روست که پدیده ی حجاب در صورتیکه نتواند در فضای دنیای مدرن ،تعریفی نو یابد از
سوی جریان پرقدرت نوگرایی ،انگ و برچسب کهنگی و واپس گرایی خواهد خورد و نزد مخاطبان نوگرا  ،کنار
گذاشته خواهد شد.
ازطرفی برای استقرارحاکمیّت ملّی برای نظام جمهوری اسالمی  ،در بند سوم از اصل  176قانون اساسی آمده ؛
از امکانات مادی ومعنوی کشوربرای مقابله باتهدیدهای داخلی وخارجی باید بهره گیری شود.بنابراین نظام آموزشی
کشور  ،رسانه ملی و دستگاه های فرهنگی و تبلیغی نباید بگذارند تا فرهنگ برهنگی و نوگرایی به مثابه دو پدیده
الزاما همنشین در اذهان و افکار مردم جا گیرند .در نقطه ی مقابل می باید کارکرد مؤثر و مفید حجاب را همزمان با
حرکت جامعه به سمت نو شدن تبیین نمایند.
بانگاه به تاریخ انقالب پیرامون مسئله حجاب در دیدگاه حضرت امام خمینی رحمة اهلل علیه مشاهده میشود
درمالقات با جمعی از روحانیون وطالب قم درتاریخ  1357/ 12 /15امام فرمودند " :الن در وزارتخانه ها آنطوری
که برای من نقل کرده اند باز همان صورت زمان طاغوت رادارد .وزارتخانه اسالمی نباید درآن معصیت بشود .در
وزارتخانه اسالمی نبایدزنها لخت بیایند .زنها بروند اما باحجاب شرعی .مانعی ندارد بروند اماکاربکنند ،لکن
باحجاب شرعی باشندباحفظ جهات شرعی باشند".
همچنین از مهمترین شعارهای اصلی انقالب اسالمی «حاکمیت اسالم بر جامعه و رواج ارزشهای دینی در کشور»
و «زمینهسازی برای رشد و تکامل انسانها در جامعه و حذف عوامل فساد» را میتوان بیان کرد  ،در همین راستا به
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان کرمانشاه در تاریخ  1390/7/24اشاره خواهیم کرد.
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«حجاب مایه تشخص و آزادی زن است  ،برخالف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه مادیگرایان  ،مایه اسارت زن نیست،
زن با برداشت حجاب های خود ،با عریان کردن آن چیزی که خدای متعال و طبیعت  ،پنهان بودن آن را از او خواسته
 ،خودش را کوچک میکند ،خودش را سبک می کند ،خودئش را کم ارزش می کند .حجاب وقار است  ،متانت است ،
ارزشگذاری زن است  ،سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست  ،این را باید خیلی قدر دانست و از اسالم باید به
خاطر مسئله حجاب تشکر کرد  ،این جزو نعمت های الهی است».
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=252721
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همچنین دربیانیه گام دوم نیز آمده است که باکانون های ضدمعنویت واخالق باید باشیوه های معقول ستیزه شود
واز ارزشهای انقالبی وملّی یک گام عقب نشینی نباید کرد .
بنابراین یکی از آفاتی که انقالب و جامعه اسالمی را مورد تهدید قرار میدهد ،گناه و نافرمانی حق تعالی و رواج ضد
ارزشها و ناهنجاریهای دینی در کشور است .پس میتوان اینگونه مطرح کرد که یکی از وظایف خطیر مسئولین و
مردم در جمهوری اسالمی ایران ایجاد بستر مناسب جهت جلوگیری از ارتکاب گناه و شیوع آن است .لزم به تأکید
است از آنجایی که در منظومه اسالمی ،دین زاینده فرهنگ است و فرهنگ نیز امری عمومی است ،مقابله با
ناهنجاریهای دینی هم بر عهده مردم جامعه و هم بر عهده مسئولین آن است.
با توجه به اینکه یکی از عوامل فساد در جوامع گسترش مصادیق ارتکاب گناه است .به طور ویژه گناهانی که فرد
عالوه بر ارتکاب ،تظاهر به آن داشته و در مالء عام نیز مرتکب میشود .یکی از این نوع گناهان ،عدم رعایت پوشش
شرعی است که در ادبیات روزمره از آن تحت عنوان بدحجابی و بی حجابی یاد میشود .بدیهی است که قوانین
پوشش ،لزمالجرا برای همه افراد جامعه بوده و مختص قشر و طیف خاصی نیست.
حذف عوامل فساد در جامعه بخشی از اهداف انقالب اسالمی را محقق و زمینهرا برای حرکت به سوی ایجاد
تمدن نوین اسالمی فراهم خواهد کرد .امر به معروف و نهی از منکر که موجب رواج ارزشهای دینی در کشور و
حذف عوامل فساد می شود ،گام مهمی در تشکیل جامعه اسالمی به معنای واقعی است که آن نیز بخش مهمی از
فرآیند ایجاد تمدن اسالمی خواهد بود.
به همین منظورستاد امر به معروف و نهی از منکر طرح جامعی را در حوزه عفاف و حجاب تدوین کرده است
که ادعا می کند با اجرای آن ،بتوان به تحقق اهداف انقالب اسالمی نزدیک شد و زمینه را برای ایجاد جامعه اسالمی
فراهم کرد.

اهداف طرح
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الف :سالم سازی اجتماع از آلودگی ناشی از عدم رعایت پوشش شرعی
یکی از کارویژههای جامعه ،فراهم ساختن محیط کار ،فعالیت و پیشرفت و زمینههای رشد و تعالی افراد است .در
همین راستا عدم وجود عوامل مزاحم و پاکسازی جامعه از آنها یکی از ضروریات دستیابی به اهداف است .عوامل
تهییج و ترغیب هواهای نفسانی از جمله مواردی است که موجب انحراف از مسیر صحیح خواهد شد و باید با آنان
مقابله کرد و جلوی شیوع آنها را در جامعه گرفت تا تمامی افراد بتوانند در فضایی فارغ از هر گونه مزاحمت به
پیشرفت کشور و پیشبرد اهداف اسالمی بپردازند.
ب :ارائه الگوی جامعه اسالمی در زمینه عفاف
با تحقق حاکمیت اسالم بر جامعه و رواج ارزشهای دینی و منع گسترش بسترهای ارتکاب گناه ،زمینه ایجاد جامعه
اسالمی در کشور فراهم خواهد شد و میتوان آن را به عنوان نمونهای از جامعه اسالمی به مردم دنیا معرفی کرد که
عالوه بر تبلیغ اسالم ،موجب الگوگیری جوامع مختلف از آن خواهد شد.
ج :حاکمیت قانون
جامعه برای حفظ قوام خود و جلوگیری از هرج و مرج ،نیازمند قانون قابل اجراست .حال با توجه به وجود قانون
مصوب در حوزه عفاف و حجاب و عمل به آن ،جامعه گام بلندی در راستای حاکمیت قانون برمی دارد که موجب نظم
جامعه و قوام سایر قوانین در دیگر عرصهها نیز خواهد شد.
د :حفظ ارزشها و مقابله با تهاجم فرهنگی
پاسداری از ارزشهای مختلفی همچون حیا که با تحکیم بنیان خانواده و موفقیت جامعه ارتباط مستقیمی دارند ،در
جامعه اسالمی بسیار ارزشمند است .همچنین رواج ارزشهای دینی در جامعه در صورتی محقق خواهد شد که بتوان
در برابر تهاجم دشمن به باورها و ارزشهای دین ،مقاومت کرده و به صورت اصولی با آن مقابله کرد.
ترویج فرهنگ اسالمی و مبارزه با عوامل ولنگاری و فساد امری است که به این هدف مرتبط است.

قوانین عفاف و حجاب
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با علم به اثرگذاری سیر تاریخی پدیدههای مختلف بر وضعیت فعلی حجاب ،در این بخش وضعیت عفاف و حجاب
پس از انقالب اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است.

قوانین عفاف و حجاب در جمهوری اسالمی ایران
قبل از تدوین قانون اساسی ،امام خمینی(ره) در تاریخ 1357/12/15درباره حضور بانوان در ادارات دولتی فرمودند:
«وزارتخانه اسالمی نباید در آن معصیت بشود .در وزارتخانههای اسالمی نباید زن ها لخت بیایند .زن ها بروند؛ اما
با حجاب باشند .مانعی ندارد بروند کار بکنند ،لکن با حجاب شرعی باشند» 2.در پی این تذکر برخی گروههای
غیرهمسو با انقالب اقدام به اعتراض کردند و همچنین برخی از بانوان در ادارات معترض شده و در برخی موارد
گردهماییهایی نیز تشکیل شد.
در سال  ،1360در بند  5ماده  18قانون بازسازی نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانههای وابسته به دولت،
عدم رعایت پوشش اسالمی به عنوان تخلف شناخته شد و عدهی کمی همچنان بر این امر اصرار داشتند .اما پس
از مدتی تحت تبلیغات جنبشهای فمنیستی خارج از کشور دوباره موج جدیدی از بدحجابی در کشور رواج یافت.
اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان در کشور به تصویب رسید ،تبصره ماده  102قانون تعزیرات مصوب سال
 1362بود .در این قانون آمده« :زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ،به تعزیر تا 74
ضربه شالق محکوم خواهند شد ».براساس این قانون ،بانوان داخل کشور اعم از ایرانی و خارجی ،مسلمان و
غیرمسلمان ،مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند.
سرانجام در  4مرداد سال  63دادستانی عمومی انقالب اطالعیهای بدین قرار صادر کرد« :به تمام مسئولن در ادارات
و سازمانهای دولتی و شرکتها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی ،اماکن عمومی از قبیل هتلها ،مسافرخانهها،
تالرها و باشگاههای برگزارکننده مجالس جشن عروسی ،غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعالم و ابالغ میدارد،
از تاریخ انتشار این اطالعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسالمی را نمیکنند ،جلوگیری
به عمل آورند»

 2صحیفه امام خمینی ،ج329 :6

7

در ماده  4قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان مصوب سال  ،1365درباره لباسهایی که استفاده
از آنها در مألعام خالف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار میکند؛ اینطور آمده است« :کسانی که در انظار
عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خالف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد ،توقیف
و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده  2محکوم میگردند».
همچنین ماده  2همان قانون مجازات تعزیری را بدین شرح بیان میکند:
« تذکر و ارشاد ،توبیخ و سرزنش ،تهدید 10 ،تا 20ضربه شالق یا جریمه نقدی از  20تا 200هزار ریال برای
استفاده کننده»
عالوه بر این در تبصره  2این ماده آمده است « :در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد عالوه بر یکی از مجازاتهای
فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
«انفصال موقت تا دو سال ،اخراج و انفصال از خدمات دولتی ،محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه
وزارتخانهها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی»
به نظر می رسد مهمترین قانونی که بیحجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته ،ماده  638قانون مجازات اسالمی
مصوب سال  1375دانست  .به موجب آن ماده« :هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر ،تظاهر به عمل حرامی
نماید ،عالوه بر کیفر عمل ،به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا  74ضربه شالق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب
عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید ،فقط به حبس از ده روز تا دو
ماه یا تا  74ضربه شالق محکوم خواهد شد».
البته بنابر مواد  37و  38قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392چنانچه قاضی تشخیص بدهد ،میتواند حبس
و شالق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند .در تبصره این ماده که همان ماده  102قانون تعزیرات مصوب سال
1362است ،آمده است « :زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ،به حبس از ده روز تا
دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
(تبصره :به استناد ردیف  27از تصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی مصوب سال  1399این
مبلغ دو الی ده میلیون ریال گردیده است).

8

و در نهایت در خرداد  1394قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر بصورت اختصاصی به این امر پرداخت.3
بدحجابی و بیحجابی ،براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر
جرایم نیازمند پشتوانهی فرهنگی و زیرساخت اجتماعی است .در این راستا شورای عالی انقالب فرهنگی در سال
 ،1384قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را با عنوان مصوبه  427به تصویب رساند و در
سال  1398با عنوان مصوبه  820آن را بازنگری و تکمیل کرد .قانونی که هدف از ارائه آن ،درونی و نهادینه کردن
حجاب و عفاف با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند است و کلیه وظایف
تخصصی  32دستگاه قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به طور دقیق و مشخص بیان کرده است.
در حقیقت این قانون که طرح آن از ابتدای دهه  70در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرارداشت،
اقدامی همهجانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است .طرحی که به دنبال آن ،مجلس شورای
اسالمی قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند تا شاید سر و سامانی بر وضعیت پوشش و
مد در سطح کشور باشد.
با توجه به قوانین مذکور ،رعایت نکردن موارد بیان شده ،به معنای ارتکاب جرم خواهد بود ،و فرد بیحجاب یا
بدحجاب از منظر قانون به شرط اثبات سوء نیت ،مجرم تلقی خواهدشد .با این دیدگاه ،حجاب از مقوله ای صرفاً
فرهنگی و دینی ،به قانون تبدیل شده و در نتیجه هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین در چهارچوب قانونی آن
موجه خواهد بود که هرگونه مخالفت و ایستادگی در برابر آن ،به معنای قانون گریزی و مخالفت با قانون تفسیر
خواهدشد .البته واضح است که هر قانونی ممکن است نقصها و کمبودهایی داشته باشد و گاه با شدت عمل بیش
از حد یا بی تفاوتی شدید مواجه باشد .با وجود این مشکالت راه حل ،کنار گذاشتن قانون نیست؛ چرا که قانون بد،
بهتر از بی قانونی است ،خصوصاً وقتی قانون مبنایی اسالمی دارد .در نتیجه تذکر نقصها لزم و ضروری است اما
نادیده گرفتن قانون و حذف آن ،عقالنی نخواهد بود.4

وضعیت سنجی

)3بند  11از ماده (16
 4قوانین پوشش در سایر کشورها دربخش پیوست قابل مشاهده است

9

 .1در پژوهشی که سازمان تبلیغات اسالمی در سال  1390انجام داده است  ،فرهنگ پوشش و حجاب زنان در
زندگی روزمره آنان بررسی شده است .پژوهشگر تالش کرده است تا با استفاده از ادبیات مطالعات فرهنگی و
زندگی روزمره و نیز ادبیات دینی ،تصویری از فرهنگ پوشش و حجاب را در سطوح مختلف جامعه ایرانی ( با
بررسی پوشش جمعیت نمونه) ارائه دهد .نتایج این پژوهش نشان میدهد
حدود 62درصد پاسخگویان در کل کشور چادری و 27درصد مانتویی هستند 11/8 .درصد نیز برحسب
موقعیتهای خاص گاهی چادر و گاهی مانتو میپوشند.
در مجموع  32/7درصد زنان انواع ترکیب های مانتو و  64/8درصد زنان انواع چادرها را زیباترین نوع پوشش
قلمداد کردهاند.
 74/9درصد زنان با استفاده از بلوز و شلوار با پوشش سر توسط دیگر زنان مخالفت کردهاند و  11/2درصد
مخالف استفاده از انواع چادر بوده اند.

.2در مورد وضعیت پوشش دانشجویان و گرایشهای رفتاری دختران به حجاب ،پژوهشی نیز در سال 1396انجام
شده که نتایج آن قابل توجه است .از نگاه دانشجویان وضعیت پوشش در سطح جامعه و دانشگاه نامناسب بوده و
در این زمینه قوانین اساسی و پیادهسازی آن ضروری است .
پوشش مناسب موجب امنیت روانی جامعه است و نامناسب بودن آن دلیلی از قبیل تقلید از الگوهای غربی ،تفاوت
های نسلی ،مسائل عاطفی ،اعتراض به خانواده ها یا اعتراض به وضعیت موجود را شامل می شود.
در همین زمینه لزوم اقناعسازی این قشر از اجتماع با توانمند سازی فکری آنها ضروری است و نقش و تأثیر
محیطهای دانشگاهی در دور شدن دانشجویان از پوشش چادر نیز کتمانناشدنی میباشد.

.3طبق آخرین نظرسنجی که ایسپا در خرداد  97در سطح ملی اجرا کرده است 5/58 ،درصد پاسخگویان با این
جمله که انسان میتواند مسلمان باشد اما حجاب نداشته باشد مخالفت کرده اند و در مقابل  35/8درصدموافق بوده
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اند نگرش به این جمله بین زنان و مردان تفاوت معناداری نداشته است اما آنچه موردتوجه است شکاف عمیق
نگرشی بین جوانان و سالمندان است  48/2درصد جوانان موافق هستند که انسا ن می تواند مسلمان باشد اما
حجاب نداشته باشد درحالیکه میزان آن بین افراد  30-49سال  35/9درصد و بین افراد بالی  50سال  22/3درصد
است آنچه داد ه ها نشان میدهد موافقت حداکثری جوانان با این گویه است ،این شکاف نگرشی بین گرو ه های
تحصیلی نیز برقرار است  47/8درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی با این گویه موافق اند درحالیکه میزان آن
بین افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی 28/6درصد است.
همچنین  56/1درصد مردم موافق هستند که با توجه به اینکه ایران یک جامعه دینی است زنان باید حتماً حجاب
داشته باشند باآنکه نتایج آزمونهای آماری نشان میدهد تفاوت معناداری بین نگرش مردان و زنان به این سؤال
وجود دارد اما میزان تفاوت بسیارکم و ضعیف است و زنان حدود  4درصد بیش از مردان با این جمله موافق هستند
باید گفت همچنان بین گرو های سنی شکاف نگرشی عمیقی وجود دارد  50/3 .درصد جوانان بااینکه افراد باید حتماً
حجاب داشته باشند چون جامعه دینی است مخالف بوده اند و این میزان بین افراد بالی  50سال  22/1درصد است
تفاوت نگرشی بین گروه های تحصیلی نیز در این مورد صدق می کند  49/4درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی
با این گویه مخالف هستند در حالی که این میزان بین افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی  28/5درصد است یکی دیگر
از داده های حائز اهمیت در نظرسنجی اخیر این است که  51درصد پاسخگویان معتقدند مردم حق ندارند از حجاب
رسمی تبعیت نکنند درحالیکه  35/7درصد پاسخگویان با این جمله موافقند که مردم حق دارند از حجاب رسمی
تبعیت نکنند نگرش زنان و مردان در این حوز ه تفاوت معناداری ندارد اما شکاف بین نگرش جوانان با سایر گروه
ها وجود دارد  46/6درصد جوانان موافق این گویه هستند درحالیکه میزان آن بین افراد  30-40سال  37درصد و
بین افراد بالی  50سال  22درصد بود ه است  47/8درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی و 28/7درصد افراد
فاقد تحصیالت دانشگاهی با این جمله موافق بوده اند.
.4در نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران که در آبان سال  98صورت گرفت مشخص شد (77درصد)
مردم ایران معتقد هستند اگر پوشش مناسب و حجاب در جامعه رعایت نشود ،این موضوع باعث اختالف میان
همسران و خانوادهها شده و در نهایت ضرر آن به نهاد خانواده میرسد.
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همین افکارسنجی پوشش میگوید 74( :درصد مردان و 79درصد زنان )این جامعه آماری جزء دستهای هستند که
حجاب را برای حفظ کانون خانواده ضروری میدانند .نکته جالب دیگر درباره این نظرسنجی این است که در این
گروه 68درصد تحصیالت دانشگاهی دارند.در این جامعه آماری تعداد بالیی از اشخاص ،به رابطه حجاب و حفظ
خانوادهها از تزلزل ،معتقد هستند.
.5مرکز تحقیقات صدا وسیما در اسفندماه  1400اقدام به یک نظر سنجی در مورد حجاب و عفاف نموده است که
بر اساس داده های ارائه شده،اکثریت نسبی مردم  58/5درصدمعتقدند که «حجاب جزء احکام اسالم و واجب
شرعی است »و  24/7درصد اعتقاد دارند که «حجاب جزء احکام اسالم است ولی فقط توصیه هست نه واجب
شرعی» ،جمعیت  10درصدی نیز معتقدند «حجاب جزء احکام صدر اسالم بوده و باتوجه به شرایط امروز دیگر
لزومی ندارد».
به رغم اینکه اکثریت نسبی مردم حجاب را امری واجب و شرعی دانسته اند اما مقایسه نتیجه این پژوهش در سال
 1400با پژوهش قبلی در سال  1396نشان دهنده کاهش معتقدین به وجوب شرعی بوده است  .بر این اساس،
درحالیکه در سال  1396حدود  73درصد افراد این وجوب را برای حجاب شرعی و لزم برشمرده اند ،در سال
 1400این رقم به  5/58درصد افراد تنزل پیدا کرده است.
▪ از میان شهرهای بررسی شده  ،پاسخگویی در شهرهای زاهدان  77/3درصد ،قم  71/8درصد ،ارومیه و
بیرجند  69/8درصد و مشهد  68/7درصد بیشترین اعتقاد و پاسخگویان در شهرهای تهران  39/3درصد،

ساری  47/8درصد ،سنندج  48/3درصد ،و رشت  48/5درصد کمترین اعتقاد را به اینکه "حجاب جزء
احکام اسالم و واجب شرعی است " دارند.
▪ به نظر می رسد بسیاری از دانشجویان تازه وارد  ،قدم گذاشتن به حیاط دانشگاه و سیر مراحل تحصیالت
تکمیلی را ابزاری برای هویت یابی مدرن و فاصله گرفتن از فضای خانواده نظارتگر و رسیدن به مرحله
استقالل و اعمال اراده در انتخاب شخصی پوشش تلقی می کنند
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▪ همچنین با توجه به جوان شدن جمعیت کشور و وقوع انفجار جمعیتی دهه  60و نیز ویژگی های ذاتی
جوانان همانند انرژی فراوان  ،میل به نوآوری و تغییر  ،سرکشی و مقاومت در برابر ارزش های اجتماعی،
بروز پدیده بدحجابی در سنین نوجوانی و جوانی محتمل تر است
▪ از سوی دیگر با غلبه اکثریت شهری(  ) %74در جامعه ایرانی و گسترش طبقه متوسط شهری که
خواستگاه گروه هایی همانند هنرمندان  ،ورزشکاران  ،فعالن حوزه های علمی و فرهنگی و رسانه ای
است ،ارتباط این اقشار با فرهنگ و ارزشهای جهانی تعمیق یافته و پیروی از سبک زندگی مشترک جهانی
نیز رواج یافته است.

آسیب شناسی
در تدوین و اجرای هر طرح و برنامه  ،اگر چالشها و تجربههای گذشته مورد توجه قرار نگیرد ،مشکالت و موانع
قبل ،مجدد ،تکرار خواهد شد و برنامهریزیها به نتیجه نخواهد رسید  .بنابراین در این طرح  ،ابتدا آسیبشناسی از
وضع موجود و برسی نقاط قوت و ضعف از عملکرد گذشته انجام شده و ناکارآمدی اقدامات قبلی و ریشهیابی
شکستها در این حوزه ،با استفاده از سابقه پژوهشهای صورت گرفته و تجارب گذشته ،تا میزانی که در دسترس
بوده ،بررسی شده و سپس طرح به نحوی که ناظر به رفع این آسیبها باشد تنظیم شده است .
با بررسی علل و آسیبهای مختلف در عدم موفقیت اصالح وضعیت عفاف و حجاب  ،به نظر می رسد سه عامل زیر از
عوامل اصلی و مهمی باشند که در این طرح نیز به طور خاص به آنها توجه شده است:
الف)عدم وجود نقشه راه  ،طرح و برنامه همه جانبه و کاربردی علیرغم وجود نظرات بسیار و طرحهای مقطعی
زیاد
ب)عدم وجود متولی و مسئول پاسخگو درعین وجود متولیان ومسئولین متکثر
ج)عدم وجود ضمانت اجرای موثر برای قوانین درعین وجود حجم زیادی از قوانین
13

در عین حال که تمام ویژگی های طرح ناظر به آسیب شناسی های انجام شده است اهم آسیب های احصاء شده
در حیطه قانون ،مسئول اجرای قانون  ،نحوه اجرای قانون  ،مخاطبین قانون(مردم) و موانع اصلی در مقابل قانون و
اجرا( دشمن)قابل دسته بندی می باشد.

الف :آسیب شناسی در حیطه قوانین
.1عدم وجود قانون جامع در حیطه عفاف و حجاب (قانونی که جنبه های مختلف فرهنگی و اجتماعی را در برگیرد به
طور مثال در مورد عفاف و حجاب در فضای مجازی که بخش عمده ای از زندگی امروز را در برگرفته در قوانین اصلی
پرداخته نشده و )...
 .2عدم قابلیت اجرا در قوانینی مانند شالق و حبس
 .3نقصها و خأل های قانونی (موتورسواری بانوان و)...
.4عدم تعیین متولی مشخص جهت پاسخگویی در عین پذیرش مسئولیت توسط دستگاههای متعدد
.5عدم ضمانت اجرایی قوانین (به عنوان مثال در قوانین حجاب نسبت به ترک فعل مدیران متخلف مجازاتی تعیین
نشده است)
.6عدم به روز رسانی قوانین موجود
.7تراکم قوانین در برخی از موضوعات و فقدان قوانین در موضوعات دیگر
.8از دست دادن خاصیت بازدارندگی
لذا ضرورت رفع خألهای قانونی جزء اولویت های حل مسئله حجاب است.

ب :آسیب شناسی در حیطه مدیران و مسئوالن
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.1عدم اعتقاد به مبارزه با فساد
.2عدم اولویت دادن به موضوع عفاف و حجاب
.3مواضع نامنسجم و اختالف نظر
.4عدم اراده جدی و شجاعت لزم برای حل موضوع عفاف و حجاب
.5مصلحتسنجی به جهت آینده سیاسی و سایر مالحظات (عدم پایبندی خانواده برخی از مسئولین به حجاب
اسالمی و )...
.6عملکرد اشتباه متولیان ،نهادها و تشکالت مردمی( مانند برخی اقدامات غلط و تند رویهای مجریان)
 .7اپوزیسیون شدن مسئولین در موضوع عفاف و حجاب
 .8اکتفا به رهنمود دادن و رها کردن میدان عملیات (کارهای زیربنایی کردن ،پرداختن به علت ها ،موکول کردن به
زمان نامعلوم)
 .9برگزاری جلسات بی ثمر و گزارشسازی
 .10بی نقص نشان دادن وضعیت عفاف و حجاب در دستگاهها
 .11پیروی از عرف بجای معروف
 .12استفاده از شعارهای فریبنده (مردم ما فهیم هستند ،خودشان باید انتخاب کنند)
 .13کم رنگ شدن بحث حجاب در انبوه کارهای اجرایی
 .14نبود متولی مشخص در حیطه عفاف و حجاب
 .15به کارگیری نا مناسب بودجه تخصیص یافته در حوزه عفاف و حجاب
 .16اعالم مواضع نامنسجم و گاه متعارض مدیران (داشتن متولی های متعدد)
.17اجرا نکردن سیاستها و راهکارهای ابالغی
 .18میدان ندادن به تشکلهای اجتماعی و ظرفیتهای مردمی
 .19سیاسی کردن موضوع عفاف و حجاب
 .20نداشتن برنامه جامع و طرح مشخص در این موضوع
 .21گرفتار جمالت فریبنده شدن بدون اقدام موثر(مقدم دانستن کار ریشه ای و فرهنگی بر کار اجرایی)
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-.22عدم اولویت دادن به موضوع عفاف و حجاب به بهانه اولویت داشتن حل مسائل اقتصادی ،مبارزه با اختالس،
امنیت و) ...
 .23عملکرد ضعیف وحتی منفی رسانه

ج  :آسیب شناسی در حیطه مردم
تغییر سبک زندگی مردم و تبدیل جامعه از فضای سنتی به مدرن که حاصل مواجهه با فرهنگ منحط غرب از طرق
مختلف خصوصا رسانه و فضای مجازی است ،منجر به شکاف بین نسلی شده و نقش خانواده و ارزشهای ملی و
مذهبی را تحت تأثیر قرار داده که در همین راستا از اهمیت برخی هنجارها و ارزشها مانند مسائل مربوط به عفاف
کاسته شده است.

د :آسیب شناسی در حیطه اقدامات دشمن
.1هجمه شدید و مستمر و برنامه ریزی شده دشمنان
.2تالش در زمینه تغییر فرهنگ و سبک زندگی ایرانی -اسالمی (سگ پروری ،تجمل گرایی ،ترویج پوشش
نامناسب و). ..
.3بمباران رسانهای مانند فعالیت  176شبکه ماهوارهای فارسی زبان معاند

ه :آسیب شناسی در حیطه اقدامات انجام شده

بسیاری از اقدامات و مواضع گذشته دارای اشکالت جدی بوده که موجب بدبینی و تقابل شده است.
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رویکردهادر مواجهه با مسئله حجاب

در مواجهه با مسئله عفاف و حجاب سه رویکرد را میتوان اتخاذ نمود:

الف :لغو حجاب قانونی و اختیاری کردن حجاب

از آنجا که رهاسازی پوشش تا برهنگی کامل و ارتباطات ناسالم علنی پیش خواهد رفت و این مشکل در حد مسائل
نازل اخالقی و حادتر مانند همجنس گرایی مطرح خواهد شد ،لذا این رویکرد مشکل را حل نخواهد کرد.
• آسیبهای برداشتن قانون حجاب
ردیف

ساحت اجتماع

ساحت خانواده

1

رهاسازی پوشش تا کجا خواهد بود؟

کاهش تمایل جوانان به ازدواج

2

ترویج سبک زندگی غربی

تنوع طلبی در روابط جنسی

3

مصرف گرایی و طغیان غرائض

ایجاد زمینههای اختالف و تنش بین همسران
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4

گسترش منکرات و ترویج ولنگاری

افزایش آمار طالق توافقی و عاطفی

5

فروپاشی ارزشهای اخالقی ،اسالمی و ملی

شکل گیری باورهای غلط در روابط زوجین

6

فروپاشی جامعه انسانی

درگیری بین نسلی

7

تربیت نسل بیمسئولیت

افزایش جرائم جنسی در خانوادهها

ب :ادامه وضع موجود و تکرار تجربه سالیان گذشته

در صورتی که به دلیل مختلفی مانند ناتوانی و اهمال مسئولین ،مشغولیت به امور جاری اقتصادی و
اجرایی ،در اولویت قرار دادن دیگر مسائل کشور و غافل شدن از این مسئله و هجوم رسانه ای و همه
جانبه دشمن ،ناامیدی نسبت به حل مسئله و اکتفا نمودن به شعارهای تکراری مانند لزوم ایجاد زیر
ساخت های فرهنگی  ،ریشه ای ،اصولی و مانند آن وضعیت عفاف و حجاب به همین شکل پیش رود،
نظام ،در مسئله حجاب ،مجبور به امضای شکست خواهد شد که بدتر از حالت اول بوده و آثار مخربتری
به همراه خواهد داشت.
• آسیب های ادامه وضع موجود و تکرار تجربه سالیان گذشته:
 .1طبق آخرین آمار 60درصد زنان جامعه حجاب شرعی ندارند بنابراین با توجه به قانون که عدم رعایت
حجاب شرعی را جرم دانسته درصد بالیی از زنان جامعه طبق قانون مجرم اند(مجرم پروری)
 .2ادامه وضع موجود موجب هضم شدن در فرهنگ و سبک زندگی غربی میشود
 .3ادامه وضع موجود موجب سرخوردگی جامعه مذهبی میشود
 .4موجب جری شدن افراد در قانونشکنی می شود
 .5قانونی که عمدا زیر پا گذاشته شود دائما موجب عادی شدن تخریب جایگاه قانون می شود
 .6موجب تقابل مردم با نظام جمهوری اسالمی می شود
ج :ارائه برنامه و طرح جامع در خصوص عفاف و حجاب
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چنانچه بپذیریم دو رویکرد پیشین راهگشا نبوده و از طرفی نیز نباید از حل این معضل مهم اجتماعی ناامید شویم،
بنابراین باید طرحی جامع و قابل اجرا در خصوص عفاف و حجاب ارائه شود تا کشور از این تهدید عیان و خطرناک
به سالمت گذر کند .به همین جهت ستاد امر به معروف و نهی از منکر بنا به وظیفه ذاتی خود پس از بررسیهای
لزم ،طرحی را تحت عنوان «طرح جامع عفاف و حجاب» تدوین و ارائه کرده است تا پس از دریافت نظرات و
پیشنهادها آن را آماده اجرا نماید.

طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر

اهداف طرح

• این طرح مدعی است در بازه زمانی مشخص ،از زمان شروع در منطقه مورد نظر
• اول :روند رو به رشد بدحجابی و ملحقاتش متوقف شده
• ثانیا :وضعیت حجاب جامعه ارتقاء یافته
• ثالث :مسأله حجاب به روند قانونی
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•

خود برخواهد گشت و ناهنجاری

• و تهدید بدحجابی حل خواهد شد.

ویژگی های طرح
• مزیت طرح پس از آسیبشناسی صورت گرفته و با توجه به شناخت وضعیت موجود به شرح زیر است.

.1عدم تنشزایی

در شرایط کنونی که مردم درگیر مشکالت زندگی خصوصا مسائل اقتصادی میباشند ،مهمترین مانع مسئولین
برای ورود جدی به مسأله عفاف و حجاب ،نگرانی از ایجاد تنش و ناآرامیهای اجتماعی است .در حال حاضر در
مواجهه با این معضل ،گاهی بدحجابهای هنجارشکن توسط گشتهای ارشاد و پلیس امنیت اخالقی دستگیر می
شوند که این اتفاق عمدتاً با مقاومتهای مردمی مواجه میشود .در این طرح غیر از عرصه یازدهم ( مواجهه با
باندهای فساد و شبکه های غیر اخالقی) هیچ گونه دستگیری و مواجهه مستقیم توسط نیروهای انتظامی وجود
ندارد بلکه فقط در پشتیبانی نیروهای مردمی اقدام می شود.
• ویژگی طرح :در این طرح هیچگونه دستگیری و مواجهه مستقیم با متخلف صورت نمی گیرد و تنشهای
اجتماعی بوجود نمی آید .گشت های ارشاد به کار خود خاتمه می دهند و نیروهای انتظامی هیچگونه مواجهه
مستقیمی با بدحجابان نخواهند داشت و برای قوه قضاییه پرونده های جدیدی ارجاع نخواهد شد بلکه
مدیران دولتی و خصوصی ،مخاطب اصلی طرح در انجام وظایف می باشند.

 .2توأمان نمودن کار فرهنگی و کار اجرایی
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در مسئله حجاب دو نوع نگاه افراطی و تفریطی و به تبع دو گونه اقدام وجود دارد:
الف) بعضی برخورد تند اجرایی و اقدامات سلبی مانند قوانین حبس و شالق را بدون هیچ مالحظه ای تنها راه مواجهه
با بدحجابی میدانند که این پیشینه در موارد بسیاری موجب بدبینی و تقابل مردم میشود.
ب) گروه دیگر با تأکید صرف و یکجانبه به کار فرهنگی و نفی هرگونه اقدام عملی ،راه حل را منحصر در کار فرهنگی
و نفی هرگونه برنامه عملی میدانند .این رویکرد هم در بوته آزمایش در طول بیش از چهل سال بعد از انقالب،
تجربه شده است و با شعارهای عوام پسندی مانند لزوم کار ریشهای ،کار اصولی ،کار پخته ،پرداختن به علتها نه
معلولها ،اول حل مشکالت اقتصادی بعداً عفاف و حجاب ،نیاز به کار زیربنایی فکری ،منوط به حل مشکل مسکن،
ازدواج وشغل و یا شعارهای مشابه باعث تعطیلی و عقب افتادگی در اصالح جامعه در موضوع عفاف و حجاب شده
و هر سال علیرغم تکرار این مسایل اوضاع خراب تر و مشکل حادتر شده است .
• ویژگی طرح :این طرح در همه مراحل و یازده عرصه به کار اجرایی و فرهنگی به صورت توأمان توجه کرده
است .با توجه به اینکه کار اجرایی بدون ایجاد برنامه فرهنگی ،پایدار و ماندگار نیست و کار فرهنگی نیز
بدون برنامه اجرایی ،شعاری و بدون ضمانت اجراست؛ لذا کارفرهنگی و اقناع فکری ،قبل  ،حین و بعد از
کار اجرایی و عملیات میدانی وجود دارد.

 .3اعتماد سازی مردمی با شروع از دستگاه های دولتی

امروزه وضعیت عومی مستخدمین و حقوق بگیران دولت اعم از کارمندان و مدیران ،معلمین ،اساتید و  ...در مساله
عفاف و حجاب در محل کار و خارج از محل کار ،رضایت بخش نیست .متاسفانه درصد قابل توجهی از افراد
هنجارشکن بدحجاب که در خیابانها و معابر عمومی توسط نیروهای انتظامی بازداشت و مورد تذکر قرار میگیرند
از کارمندان دولت هستند .در حالی که از یک طرف ماموران دولت ،هنجارشکنان بد حجاب را دستگیر می کند ،از
طرف دیگر  ،خود دولت گرفتار مساله بد حجابی در بعضی از کارمندان خود است و این دوگانگی ،نسبت به اراده
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دولت تردید جدی ایجاد کرده است .دولتی که ادعای فرهنگسازی در سطح جامعه و خانواده داشته و در شهرها و
معابر عمومی با پدیده بدحجابی می خواهد مقابله میکند باید ابتدا خود از این مساله مبرا باشد .ایجاد دوگانگی و
تعارض بین حرف و عمل از مهمترین عوامل سلب اعتماد مردم از نظام و شعارهای مسئولین در موضوع عفاف و
حجاب است که با اولویت قرار دادن پرداختن به دستگاه های دولتی در این طرح ،سرمایه اعتماد ملی در مساله
عفاف و حجاب تا حد قابل توجهی بازسازی می شود.

• ویژگی طرح  :برای موفقیت طرح عفاف و حجاب باید اعتماد و باور عمومی جلب شود و این جلب اعتماد
محقق نمیشود مگر اینکه اصالح از مسئولین نسبت به زیرمجموعههای مدیریتی خود شروع شود.
•

این طرح از نهادهای دولتی و حاکمیتی خصوصا نهادهایی است که بیشترین مسئولیت را در مواجهه با
حوزه عفاف و حجاب دارند ،مانند قوه قضاییه ،وزارت کشور ،نیروی انتظامی ،سازمان صدا و سیما  ،وزارت
ارشاد و  ...شروع خواهد شد تا موجب اعتمادسازی مردمی گردد.

 .4مردمی بودن

در این طرح  ،مأمورین رسمی هیچگونه مواجهه مستقیم با مردم پیدا نخواهند کرد بلکه در نقش هایی که
به آحاد جامعه داده می شود به حمایت و پشتیبانی مردم اقدام می کنند و مردم ،هرکدام در حیطه
مسئولیت خود با تذکر مردمی( امر به معروف) موجبات رفع بی حجابی را فراهم می نمایند ،به عنوان نمونه
رانندگان تاکسی های اینترنتی از آنجا که می دانند سوار کردن افراد کشف حجاب کرده ،تخلف است و
صاحب وسیله نقلیه و راننده توبیخ می شود لذا خود راننده با تذکر لسانی به افراد متخلف موجب رفع این
تخلف می شود که اگر فقط در همین مورد ،نیروی انتظامی می خواست با بدحجابان داخل اتومبیل ،بدون
در نظر گرفتن نقش راننده و صاحب اتومبیل برخورد نماید ،قطعا موجب تنش های زیادی می شد و اثر

22

بخشی و توان لزم هم وجود نداشت .این نمونه از مسئولیت دهی به نقش مردمی -در حوزه مسئولیت
خود -در همه عرصه های این طرح مانند اماکن و مراکز خدماتی ،اموزشی ،تفریحی و ...وجود دارد.
از آنجا که در طول سالیان پس از انقالب ،همیشه دولت مسوول اصلی سامان دهی عفاف و حجاب جامعه
تعریف شده است و نقش مردم صرفا در حیطه گزارشدهی ،تجمعات ،اظهار ناراحتی و مطالبه گری
خالصه شده است و با توجه به کارنامه و تجربه ناموفق مسئولین و مدیران در حل این مساله لذا بر
اساس آسیب شناسی مساله عفاف و حجاب باید در نقش آفرینی مردمی و روش ها تجدید نظر نمود.

•

ویژگی طرح :در این طرح نقش اصلی را معتمدین آموزش دیده مردمی ایفا میکنند و نیروهای

دولتی ،انتظامی و قضایی مسئول حمایت و پشتیبانی از آمربه معروف و ناهی از منکر (شامل نیروهای
مردمی و ضابطین قضایی در محالت ،دستگاه های دولتی ،اصناف و ) ...هستند.از برنامه و ظرفیت
تشکلها ،موسسات و فعالن مردمی دارای دغدغه و تجربه  ،عالوه بر جنبه های اجرایی خصوصا در
برنامه های آموزشی ،مشاوره ای و فرهنگی استفاده میشود و به تبع از حمایتهای مالی ،معنوی و حقوقی
مقتضی برخوردار خواهند شد.

 .5آموزش و ارتقای بینش

افراد آموزش ندیده اگر بخواهند امربه معروف و نهی از منکر کنند چه بسا خود سبب ایجاد منکرهای متعددی می
شوند .یکی از عوامل موفقیت یا عدم موفقیت هر برنامهای ،مجریان توجیه شده و آموزش دیده است .چرا که حتی
بهترین طرحها به دست مجریان آموزش ندیده ،بی نتیجه می شود.
• ویژگی طرح :در این طرح  ،بحث آموزش با نگاه ویژه در دو سطح دنبال می شود:5
سطح اول :آموزش مجریان

 5پیوست آموزشي پایه ،تخصصي و مهارتي متناسب هر مخاطب در طرح تفصیلی موجود می باشد
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 .1آموزش پایه امر به معروف و نهی از منکر :مجریان پس از شناسایی و شبکه سازی ،تحت آموزش های
ویژه ناظر به عرصه مربوطه قرار میگیرند.
 .2آموزش تخصصی و مهارتی :مجریان ،پس از گذراندن آموزش پایه امر به معروف و آشنایی درست با
آن ،تحت آموزشهای مهارتی اقدام مانند آموزش مخصوص ضابطین و آشنایی با قوانین مرتبط قرار می
گیرند.
سطح دوم  :آموزش و ارتقای سطح بینش آحاد مردم
همزمان با آماده سازی مجریان ،آموزشهای ویژه ای برای بال بردن سطح بینش آحاد جامعه و تبیین و
اقناع افکار عمومی در مورد ضرورت مساله عفاف و پوشش و حد آن(حجاب) در نظر گرفته شده که
شامل موارد زیر می باشد:

 .1آموزش نظام فکری مساله حجاب برای پاسخگویی به شبهات و رفع ابهامات  :تدوین مباحث مورد
نیاز مساله حجاب (مهارت پاسخ به سوالت و شبهات ،فلسفه و احکام حجاب ،چرایی قانون حجاب
و سوالت مرتبط با آن و  )...و تربیت مربی های آموزش دیده تخصصی و مهارتی برای گسترش
فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه ،در عرصه های مختلف طرح که در حال انجام است.
 .2آموزش اختصاصی ویژه مشاورین عفاف و حجاب:از آنجایی که بعضی از مخاطبین مساله حجاب
ناظر به جهل به مساله قانون پوشش و ضرورت حد پوشش و حجاب ،نیازمند راهنمایی و مشاوره و
آگاهی بخشی هستند که معمول این امر مغفول مانده است ،در این طرح از مشاورین توانمند در این
عرصه پس از گذراندن دوره تخصصی مشاوره عفاف و حجاب نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای به
افراد بدحجاب جهت مشاوره فردی استفاده می شود.6

 .6اقناع و آمادگی فکری

اگر اقدامی صرفا با اتکاء به قدرت حاکمیتی و بدون اقناع فکری جامعه در قالب دستورالعمل و قانون درآید،
هزینه زیادی را در بر خواهد داشت( .مانند گران کردن ناگهانی بنزین) برای موفقیت طرح  ،مشارکت
معتمدین و بهرهگیری از مقبولت عرفی و هماهنگی با افراد اثرگذار منطقه مد نظراست به گونه ای که

 6پيوست آموزشي (در طرح تفصيلي)
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رسیدگی به معضل عفاف و حجاب و اجرای طرح ،تبدیل به مطالبه مردمی در همان شهرستان و منطقه مورد
نظر اجرای طرح گردد.
•

ویژگی طرح :از راهبردهای این طرح ،آمادهسازی افکار عمومی و جهاد تبیین ،اطالع رسانی محیطی

و فضاسازی رسانه ای در زمان مشخص و کوتاهی در محدوده و منطقه شروع طرح میباشد.زیرا اگر اقدامی
صرفا با اتکاء به قدرت حاکمیتی در قالب دستورالعمل و قانون بدون توجه به خواست مردم و بدون اقناع
فکری ،شروع شود ،آن مسأله یا سرانجام نمیپذیرد و یا هزینه زیادی را در بر خواهد داشت.

 .7مرحلهای -منطقهای

غالبا اقدامات صورت گرفته در جهت اصالح وضعیت حجاب ،به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن فرهنگ بومی،
اقتضائات منطقه ،زیرساختهای فرهنگی و رسانه ای و با بخشنامههای کلی انجام میگیرد و چون مسائل اثرگذار
نامحسوس در نظر گرفته نمیشود ،مسیر حرکت منحرف میشود.
• ویژگی طرح :طرح در همه عرصه های یازده گانه و برای همه نقاط کشور به یکباره آغاز نمی شود بلکه در
هر شهر و استان ،یک منطقه خاص (با ویژگیهای مورد نظر) برای شروع طرح انتخاب میشود .پس از
انتخاب معتمدین و گذراندن آموزش های لزم مرحله به مرحله ،طرح در 11عرصه و در دو حیطه فرهنگی
و اجرایی ،اجرا می شود و در عین حال ،اجرای مؤثرطرح در این منطقه ،برای دیگر مناطق کشور تبدیل به
یک مسئله عرفی شده ،عادی سازی و فرهنگسازی می شود.
• همزمان با اجرای طرح در همان منطقه  ،برای دیگر مناطق با در نظر گرفتن اقتضائات منطقه ،فرهنگ بومی
و با استفاده از زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری لزم  ،آموزش مجریان و توجیه متولیان صورت
میپذیرد.
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 .8تطابق عرف منطقه با معروف حجاب

بی توجهی به مقتضیات بومی و مذهبی و حساسیتهای اقشار مختلف جامعه ،فاصله عرف جامعه با معروف عقلی و
شرعی حجاب ،و عدم استفاده از همدلی مردم ،ناکارآمدی اقدامات مختلف را به همراه داشته است.

• ویژگی طرح :در این طرح مسأله همراهی و همدلی عموم مردم و عدم جبهه گیری و لجاجت مورد توجه
قرار گرفته است لذا برای عادی سازی و فرهنگ سازی کلی جامعه ،طرح از مناطقی آغاز می شود که عرف
اکثریت منطقه مطالبه گر عفاف و حجاب می باشد و شرایط برای اجرای همه جانبه طرح ،بیشتر مهیا می
باشد.
• اول  :طرح از مناطق و شهرستان های مذهبی آغاز میشود که عرف و اکثریت آن منطقه ،مطالبهگر مسأله
حجاب باشند و از مبارزه با بدحجابی حمایت موثر کنند( این نکته نیز قابل ذکر است که در چنین مناطقی
،دغدغه مندان و معتمدین زیادی برای توجیه و آموزش وجود دارد).
• ثانیا :برای شروع طرح در همان منطقه و محدوده ،از انجایی که عرف جامعه با هنجار شکن مشکل دارد،
اول ،مواجهه با افراد هنجارشکن و با سخیف ترین نوع پوشش صورت می گیرد به گونه ای که اکثریت
مردم حتی بدحجابهای عرفی ،طرفدار مقابله با آنها هستند.
• ثالثا :حتی المقدور برای اجرای طرح از دیگر مقبولت و فرصت های کمک کننده باید سود جست مانند
مدد گرفتن از فضای معنوی و همراه کننده مانند محرم وصفر و ماه مبارک رمضان و ....

 .9همه جانبه و جامع
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با توجه به اینکه مسأله عفاف  ،اعم از حجاب می شود و بر اساس تصریح بند اول از اصل سوم قانون اساسی
(مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی) ،در این طرح به همه جوانب مؤثر در مسئله عفاف در همه عرصه ها به عنوان
یک مجموعه به هم تنیده توجه شده است .و مسایل مرتبط با مساله عفاف مانند مساله سگ گردانی  ،آلودگی های
صوتی و تجاهر به شرب خمر و  ...که از مظاهر فساد اخالقی می باشد مد نظر می باشد.
• ویژگی طرح :این طرح در یازده عرصه به همه ابعاد بروز و ظهور بدحجاب در شکل و قالب  ،مکان و زمان
های مختلف پرداخته است و برای هر عرصه ای نی اقدام های اجراب و کار فرهنگ ،مد نظر قرار گرفته
است .در هر برنامه ای برای به ثمر نشست آن ،باید توجه به همه ابعاد مساله نمود زیرا وقت اقدایم
ناقص انجام گید ،نه تنها اثربخش الزم را ندارد ،بلکه موجب تضعیف مساله و ناتواب متولیان از حل
مساله یم شود؛ مانند عوارض استفاده ناقص از دارو.

 .10دارای ضمانت اجرایی

فقدان ضمانت اجرایی مؤثر از مهمترین دلیلی است که حتی در قسمتهایی که قوانین نسبتاً مفصلی برای این
موضوع وضع شده ،اصالح عفاف و حجاب در حد شعار و بینتیجه باقی مانده است .از جمله در مصوبه جلسه 820
شورای عالی انقالب فرهنگی که  32نهاد را موظف به وظایف متعدد در خصوص اجرای بندهای عفاف و حجاب نموده
است

7

• ویژگی طرح :در این طرح ترک فعل مسئولین هزینه بردار می شود و برای عدم پایبندی به قانون ،ضمانت
اجرا و جریمه متناسب در نظر گرفته شده به طوری که هزینه ترک فعل مدیران دستگاههای حاکمیتی و هر
متخلفی اعم از دولتی و غیر دولتی در هر قسمت و ردهای توسط همان قسمت پرداخت میشود.

 7آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  427مورخ  )1384/10/14شوراي فرهنگي عمومي کشور و (مصوب جلسه  820مورخ
)98/6/12شوراي عالي انقالب فرهنگي
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 .11جایابی نقش دولتی و مردمی

زمانی که دستگاهها در یک نقشه واحد به ایفای نقش خود در زمینه فرهنگسازی حجاب و اجرای موثر آن
نپردازند ،در صحنه جامعه شاهد اقدامات پراکنده و بی ثمر خواهیم بود که گاهی ممکن است حتی اثر
همدیگر را تضعیف نمایند.

• ویژگی طرح :در طرح عفاف و حجاب سعی شده است تا همه دستگاههای حکومتی با توجه به مأموریتهای
ذاتی خود ،ایفای نقش کنند .در هریک از عرصهها ،نقش نهادهای اثرگذار در حیطه فرهنگی و کار اجرایی
معلوم است .به عنوان نمونه در عرصه خانواده  56وظیفه قانونی برای  21نهاد به تناسب وظایف ذاتی خود
در حوزه کار فرهنگی تعریف شدهاست.

 .12مستمر و غیر مقطعی
غالب اقدامات مهم که تاکنون برای مسأله حجاب صورت گرفته (در حوزه اقدامات میدانی یا در وضع قوانین) غالباً
بعد از حادثهای تلخ مانند شهادت ناهی از منکر یا بروز و ظهور هنجارشکنیهای شدید و به تبع جریحهدار شدن
احساسات دینی جامعه ،صورت گرفته است .طبیعی است هیاهوها پس از مدتی فروکش مینماید و چون این هیجان
های اجتماعی همراه با شعارها و تهدیدهای بی پشتوانه بوده ،کاربه صورت نیمه کاره رها شده و بعد از هر حرکت
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مقطعی ،با پیشروی شکل های بدحجابی و قبح زدایی از احساسات عمومی ،وضع به بدتر از سابق باز می گردد .در
این طرح با ایجاد ضمانت های اجرایی لزم و مشخص نمودن شاخص های عفاف و حجاب ،استمرار طرح در حفظ
شاخص ها و حریم ها ،تضمین می شود.

• ویژگی طرح :برنامه و طرح ارائه شده مستمر ،بدون ایجاد هیاهو ،در هر مرحله و هر منطقه ،با در نظر گرفتن
ضمانتهای اجرایی ،مشخص شدن متولی و انگیزهسازیهای تبشیری و انذاری و اقناع سازی های تبیینی
انجام می شود.

 .13هزینه سازی بدحجابی در تعامالت اجتماعی

تمرکز بر اعمال قانون صرف ،نسبت به فرد بدحجاب تاکنون از مشکالت اساسی عدم موفقیت اقدامات بوده است؛
در حالی که بدونتوجه به مسئول و بستر پذیرش بدحجابی نمیتوان به موفقیت دست یافت .در این طرح در واقع
جریمه و ایجاد هزینه نسبت به بیمسئولیتی مدیران دولتی و مردمی در حیطه مسئولیت خود صورت میپذیرد یعنی
با ایجاد هزینه برای بدحجابی ،جامعه به سمت عدم تحمل پدیده بدحجابی و پذیرش حجاب با مشوقهای لزم
سوق داده میشود.
• ویژگی طرح :مزیت مهم طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر این است که به جای
مواجهه مستقیم اولیه با افراد بد حجاب ،اعمال قانون ،ناظر به بیتفاوتی و مسئولیتناپذیری جامعه در
حیطههایی که مسئولیت و قدرت دارد ،انجام می شود .بدونتوجه به مسئول و بستر پذیرش بدحجابی
نمی توان موفقیت دراز مدت را انتظار داشت .در این طرح در واقع جریمه و ایجاد هزینه نسبت به
بیمسئولیتی مدیران دولتی و مردمی در حیطه مسئولیت خود صورت میپذیرد یعنی با ایجاد هزینه برای بی
تفاوتی نسبت به بدحجابی به عنوان مظهر شکستن قانون رسمی کشور ،جامعه به سمت عدم تحمل پدیده
29

بدحجابی و پذیرش حجاب با مشوقهای لزم سوق داده میشود .در طرح ستاد قبل از اینکه به بی عفتی
زنان پرداخته شود ،بی غیرتی و بی مسئولیتی مردان ،مورد جریمه واقع می شود .در دستگاههای دولتی،
مدیران و در حوزه مردمی هر فردی که وظیفه خدمترسانی به مردم را دارد ،مسئول امر به معروف و نهی
از منکر افراد بدحجاب میباشد .با ساماندهی مسأله و با ایجاد ضمانتهای اجرایی ،هر کسی به تناسب
مسئولیت خود در این امر ،مشارکت مینماید( .مثال مدیر بانک نسبت به کارمندان یا راننده وسیله نقلیه
نسبت به مسافر یا سالنهای پذیرایی نسبت به مراجعین و یا حتی سرپرست خانواده نسبت به اعضای
خانواده)

 .14ایجاد فرهنگ تذکر دهی و تذکر پذیری و عدم بی تفاوتی

بعضی تصور می کنند امربه معروف فقط در عفاف و حجاب خالصه می شود در حالی که در امر به معروف و
نهی از منکر ،اصل عدالت اجتماعی و حفظ حریم عبودیت و صیانت از آزادی انسان است .و از آنجا که مسأله بی
عفتی و بدحجابی ،جلوه ای از شکستن حریم عبودیت ،سلب آزادی معنوی و اجتماعی و تعرض به عدالت اجتماعی
در تضییع حق اهلل و حق الناس می باشد .پردازش هدفمند به مساله حجاب و عفاف ،فرصتی برای گشودن ابواب
مهم و ریشه ای تر فریضه مهم امربه معروف می باشد.
• ویژگی طرح :هنگامی که افراد در این طرح ،نسبت به مساله عفاف و حجاب اختیارا و یا حتی برای حفظ
منافع خود مجبور می شوند تذکر دهند و امر به معروف نمایند ،مساله تذکر دهی و تذکر پذیری به تدریج
فرهنگ جامعه شده و مسأله به من چه و به توچه کمرنگ خواهد شد .این موضوع باب امربه معروف و نهی
از منکر در حیطه های مختلف را باز و فرهنگ سازی می کند و موجب تقویت جایگاه امربه معروف در همه
زمینه ها خواهد شد ،فرضا راننده تاکسی و یا مغازه داری که به بدحجاب برای اصالح پوشش تذکر می دهد
 ،خود این شخص ،آمر به معروف و ناهی از منکر می شود  .همچنین در گفتگوهای انجام شده بین مردم
زمینه رفع شبهات و آموزش بیشتر محسوس می شود.
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 .15عدم وابستگی به بودجه دولت

کمبود بودجه یا عدم تأمین آن یکی از عواملی است که طرحهای مختلف کشور مخصوصا طرحهای فرهنگی را متوقف
نموده و یا اثربخشی آن را از بین برده است .برای عفاف و حجاب در بعضی طرحها بودجه کالن درخواست و
تخصیص داده میشود ولی در عمل ،طرح به سرانجام نمیرسد.
• ویژگی طرح :بودجه طرح از خود طرح بدون وابستگی به بودجه عمومی و دولت ،تامین می شود .اخذ جریمه
از مدیران و مسئولن دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی که ترک فعل نمایند و به وظایف قانونی خود
عمل نکنند و خدمات رسانی بدون تذکر و اصالح داشته باشند ،تأمین خواهد شد .مبالغ حاصل از جرائم ،به
پیشبرد اصالح وضعیت عفاف و حجاب خصوصا در جنبههای ایجابی و فرهنگی اختصاص خواهد یافت.
• ماده  9از قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر 8بیان می کند :اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در
برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند ،سپس قانون متخلفین از این بند را محکوم به
جزای نقدی نموده و تبصره آن تصریح دارد که :وجوه حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه کشور با
پیش بینی در بودجه سالنه صددرصد در اختیار ستاد قرار می گیرد.

 8قانون حمایت از آمران و ناهيان از منکر مصوب مجلس شورای اسالمي1394
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عرصههای عفاف و حجاب

در این طرح کلیه محیط هایی که برای بدحجاب امکان حضور وجود دارد و احکام مختلفی برای آنها بار می شود ،و
قابلیت برنامهریزی برای اصالح وضعیت عفاف و حجاب در ان وجود داشته باشد .به عنوان یک عرصه در نظر گرفته
شده است ، .در برنامهریزی طرح جامع عفاف و حجاب ستاد  11عرصه برای اقدام  ،در نظر گرفته شده است
عرصههای مورد نظر شامل  -1 :دستگاههای دولتی  -2محله  -3خانه و خانواده

 -4وسایل نقلیه

 -5اماکن تجاری و خدماتی  -6لباس و پوشاک  -7مراکز آموزشی  -8معابر و مراکزعمومی  -9فضای
مجازی -10مظاهر فساد -11باندهای اشاعه مفاسد اخالقی و می باشد.
عرصه ها به گونه ای است که هیچ وضعیت ،مکان و شرایطی دیگری برای بروز و ظهور بدحجابی غیر این 11عرصه
متصور نیست یعنی یک بدحجاب در جامعه یا در خانه است یا از خانه بیرون می اید وارد محله می شود .سوار وسیله
نقلیه می شود یا در معابر و مراکزعمومی مانند پارک و  ...است سپس یا به یک دستگاه دولتی یا به یک مرکز
خصوصی مانند مغازه و یا شرکت و  ...به عنوان کارمند یا ارباب رجوع ،مراجعه می کند یا به مراکز اموزشی مانند
مدارس و دانشگاه ها وارد می شود .در هر یک از این عرصه ها همزمان می تواند وارد فضای مجازی شود و یا سایر
مظاهر ناهنجار و عوارض بد حجابی مانند همراه کردن سگ و یا تشکیل شبکه های فساد یا فروش البسه و پوشاک
نامناسب را عالوه بر ان اماکن حضور ضمیمه نماید .در این طرح برای همه شرایط و مراکز ،برنامه در نظر گرفته
شده است و اگر در هر یک از این عرصه ها(غیر از خانه که مختص کار فرهنگی است) کاراجرایی و فرهنگی مد نظر،
انجام گیرد ،وضعیت عفاف و حجاب کشور،سامان می یابد.
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مراحل اجرای طرح

این طرح به صورت قدم به قدم و مرحله ای به شرح زیر قابل اجرا می باشد:

تمهیدات ( :در کوتاه ترین بازه زمانی به تناسب اقتضائات شرایط منطقه)
 .1در هر استان ،شهرستان و یا منطقه ای با محدوده تعیین شده ،مشخص می شود.
 .2افرادی از معتمدین و افراد مؤثر همان منطقه که قابلیت هدایت و مسئولیت های لزم را دارند شناسایی و
نسبت به طرح توجیه شده و تحت نظر شورای امر به معروف و نهی از منکر بالدستی(شهرستان یا استان
) کارگروه معتمدین راهبری و اجرای مؤثر طرح ،تشکیل می شود.
 .3مجریان طرح با عنوان معتمدین که در منطقه شناسایی شده اند تحت آموزشهای پایه و تخصصی امر به
معروف قرار می گیرند .ادامه آموزش در حین کار صورت میپذیرد.
 .4رایزنی و اقناع سازی و توجیهات لزم با افراد موثر منطقه یا شهرستان برای ایجاد آمادگیهای لزم انجام
میگیرد.
 .5آمادگی افکار عمومی و اطالع رسانی های لزم برای همان منطقه توسط تیم رسانه ای طرح ،انجام می
گیرد.
 .6وظایف و برنامههای نهادها (مانند مساجد ،بسیج ،شهرداری و ) ...و افرادی که توانایی کار فرهنگی دارند
توسط کارگروه ،تعیین و ارائه میشود
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. .7بر اساس شاخصهای شرعی و قانونی ،بدحجابیهای هنجارشکن و حادتر یا ملحقات مظاهر غیرمتعارف
همان منطقه توسط کارگروه معتمدین  ،مشخص و مجریان نسبت به آنها توجیه میشوند .
تبصره :در اقتضائات عرفی در قالب چارچوبهای کلی شوراهای امر به معروف دستگاهها ،شهرستانها،
محالت ،اصناف و ...تصمیمسازی در اولویتها و چگونگی نحوه برخورد مشخص خواهد شد.
 .8مبالغ جریمه برای هر یک از عرصه های مختلف که از ستاد مرکز مشخص شده است ،توسط کارگروه
معتمدین به تناسب شرایط منطقه و اقتضائات آن تعیین میشود.
 .9اجرای سیاستهای تشویقی در کنار سیاستهای بازدارنده و دارای ضمانت اجرا موجب نتیجه موفق می شود.
نمونه هایی از اقدامات فرهنگی -تشویقی طرح به شرح زیر می باشد:
الف) موسسات و فعالن عرصه عفاف و حجاب که مجوز و توانایی برگزاری دورههای آموزشی را داشته
باشند و عهدهدار پاسخگویی به شبهات حوزه امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب باشند ،معرفی
میشوند .فرد بدحجاب پس از شرکت موفقیت آمیز در دورههای آموزشی در صورتی که مؤسسه موفقیت
بدحجاب را تایید کند ،جریمه مورد نظر بخشیده میشود.
ب) در صورتی که بدحجاب در صورت امکان به همراه سرپرست خانواده خود نزد مشاور عفاف و حجاب
مورد تایید و آموزش دیده عفاف و حجاب ،حاضر و اثربخشی وی توسط مشاورتایید و ثبت شود ،جریمه،
بخشیده میشود.
ج) در صورتی که بدحجاب در تولید محصولت هنری و فعالیت های تربیتی و یا طرح ها و پروژه های تایید
شده و اعالمی و ارایه شده توسط موسسات و مراکز شرکت نماید و یا در فعالیت هایی مرتبط با این حوزه
فعالیت نماید؛ جریمه فرد بخشیده می شود ویا در فضای مجازی تبلیغ های جبران کننده نماید و یا
همراهی عفیفانه در سفر راهیان نور و اربعین با مجموعه های فرهنگی و ...
تبصره :مؤسسه های مذکور اول باید از جاذبههای لزم برخوردار بوده ثانیا باید توانایی پاسخگویی به
شبهات مطرح شده بر اساس محصولت فرهنگی ارائه شده را داشته باشد ،ثالثا از ایجاد هرگونه حاشیه
مصون باشد.
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د) مراکزی که در عرصه های مختلف در رعایت عفاف و حجاب پیشتاز شوند و طرح را در عرصه های
مربوطه اجرا نمایند به عنوان مراکز الگو مورد تقدیر قرار می گیرند به گونه ای که تشویقی برای دیگران
باشد.
 .10بعـد از اجـرای هـر مرحلـه در هـر منطقـه آسـیب شناسـی لزم انجـام شـده و اشـکالت بـرای
اجـرا در مناطـق بعـدی رفـع مـی گـردد.

عرصه های اجرای طرح

در این قسمت بعد از معرفی کوتاه هر عرصه  ،وظایف و مواد قانونی احصا شده هر دستگاه جهت اقدام و عمل در
هر عرصه از طرح در جدولی مشخص بیان کرده ایم و سپس پیوست حقوقی در قالب پیشینه  ،خالهای قانونی و
پیشنهادات ستاد ارائه میگردد .

عرصه اول :دستگاه های دولتی

اگر قرار است امر حَسَن و معروفی ایجاد و امر منکر و قبیحی رفع گردد ،لزم است ابتدا اصالح مسئله از زیر
مجموعه تحت مدیریت یک مسئول ،انجام گیرد .دستگاههای دولتی در واقع عرصه خدمترسانی کارگزاران نظام
اسالمی است که باید الگویی برای رعایت قوانین جمهوری اسالمی باشد لذا به عنوان عرصه دارای اولویت برای
اجرای طرح عفاف و حجاب است .در وهله اول ،مدیران و مسئولین هر مرکز و نهاد دولتی ،مسئول تأمین آراستگی
عفاف و حجاب ،در دستگاه تحت مدیریت خود می باشندکه در صورت ترک فعل  ،به جای گشت ارشاد مردم
گشت ارشاد مسئولین و مدیران برای تحقق عفاف و حجاب در حوزه مسئولیتی آنان فعال می شود .با اصالح
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وضعیت عفاف و حجاب دستگاههای حاکمیتی ،مردم نسبت به شعارهای مسئولین در این خصوص ،امیدوار شده و
احساس می کنند عزم جدی برای حل این معضل وجود دارد.
در این عرصه با توجه به نوع مخاطب ها دو مرحله برای اجرا وجود دارد :
الف) کارمندان و مدیران

ب) ارباب رجوع

الف) مرحله اول  :در ابتدا می بایست خود کارمندان دولت که حقوق بگیر و عضو خانواده دولت هستند با
مسئولیت مدیران ،الگوی سالمی از محیط کاری براساس شاخص ها ی عفاف و حجاب ارائه دهند
بر این اساس ،معیار و شاخص های عفاف و حجاب از طرف ستاد بنا به تکلیف قانونی تهیه و به دستگاههای
دولتی ابالغ شده است .و بر اساس شاخص ها ی عفاف و حجاب ،در صورت اهتمام مسئول و کارکنان ،برای مدیر
و مجموعه آن دستگاه مشوق های مدیریتی و کارمندی در نظر گرفته می شود و در صورت اهمال و ترک فعل ،مدیر
قسمت و به نوعی مجموعه کارمندان هزینه ترک فعل ها را پرداخته و جریمه میگردند .به طور مثال اگر دریکی از
شعبات بانکی در منطقه اجرای طرح ،چند نفر کارمند بدحجاب ،گزارش شوند ،در نوبت اول فرضا چند میلیون از
حقوق مدیر کسر میشود و همچنین درصدی از بودجه رفاهی کارکنان تبدیل به بودجه آموزشی و ترویج عفاف و
حجاب می شود .در این طرح در واقع ترک فعل مدیر و بی تفاوتی و عدم نهی از منکر مجموعه مورد جریمه واقع
میشود تا اول :کارمند بدحجاب نسبت به مدیر و کارکنان احساس شرمندگی از هزینه کسر شده بخاطر عدم تقید
به عفاف و حجاب داشته باشد ثانیا :مجموعه وادار به نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر کارمندان
خاطی خواهد شد و از تکرار مسئله جلوگیری می نماید .در این مرحله هیچ برخورد مستقیم با فرد بد حجاب توسط
نیروهای بیرون از مجموعه ،وجود نخواهد داشت.
ب) ارباب رجوع :مسئولیت رعایت عفاف و حجاب مراجعین در هر دستگاهی به عهده مدیر و کارمندان آن
دستگاه می باشد لذا با توجه به شاخص های عفاف و حجاب برای ارباب رجوع ،به نسبت میزان رعایت و عدم
رعایت و قبح شکنی های مشخص شده ،جرایم تعریف می شود.
فرضا اگر دستگاه دولتی نسبت به فردی که کشف حجاب نموده است بدون هیچگونه تمهید و اصالحی ،ارائه
خدمات اداری دهد ،مدیر و مجموعه دستگاه مورد جریمه واقع می شوند .
برای مشخص شدن وضعیت هر دستگاهی در راستای اجرای شاخص های عفاف و حجاب باید نظارتهای مؤثر
وجود داشته یاشد بدین منظور هر مرکز دولتی در منطقه مشخص شده مانند بانکها و هر اداره دولتی ،توسط چهار
گروه می تواند مورد بررسی قرار گرفته و اعالم وضعیت شود :
اول :معتمدین و ضابطین قضایی آموزش دیده محلی با مسئولیت شورای امربه معروف محله که با کمک بسیج،
تشکلها و سازمانهای مردمی حوزه عفاف و حجاب مسئله را مدیریت می نمایند
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دوم :تیم های بازرسی و نظارتی آموزش دیده رسمی که به صورت سرزده از دستگاهها بازدید و نسبت به ابالغ و
اطالع رسانی و حسن اجرای شاخص ها ،طبق چک لیست ها ارائه گزارش می دهند
سوم :گزارشهای مردمی و مراجعه کنندگان
چهارم :خودارزیابی شوراهای امربه معروف و نهی از منکر هردستگاه خصوصاً مسئول عفاف و حجاب شورا و همچنین
نهادهای رسمی نظارتی

برخی از اقدامات ایجابی یا فرهنگی در این عرصه عبارت است از:
• معرفی ادارات ،سازمانها و ارگانها ،نهادها و  ...بهعنوان نهادهای نمونه که موفقیت بیشتری در راستای
اجرای طرح عفاف از طرف پرسنل زیرمجموعه و اربابرجوع داشتهاند.
• تقدیر از نفرات موفق آموزشهای ضمن خدمت عفاف و حجاب مدیران و کارکنان دولت و تقویت نهادهای
نظارتی و ارزشیابی در راستای حاکمیت فرهنگ عفاف در ادارات
• تشویق و حمایت از افراد و تشکلهای اداری که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت مینمایند و..
• طرح تشویق مدیران در جشنواره شهید رجایی بر اساس شاخص های عفاف و حجاب
• تهیه بسته های فرهنگی اثرگذار و هدفمند

وظایف قانونی دستگاه های دولتی در راستای اجرای صحیح شاخص ها
.1نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و ارزش ها و شئونات قانونی کشور در حوزه عملکردی( ماده  3وظایف
عمومی دستگاهها)
.2اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح این فریضه در خصوص عفاف و حجاب اسالمی از
طریق شوراهای امر به معروف و نهی از منکر( بند  8از وظایف ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر)
.3نظارت بر رعایت کامل عفاف و حجاب در مراکز ،سازمان ها و ارگان های دولتی ( بند 11از وظایف ستاد
امر به معروف و نهی از منکر)
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.4نظارت وزارت کشور به عنوان نماینده رئیس جمهور بر کلیه ارگان ها و وزارتخانه ها جهت رعایت عفاف و
حجاب ( بند  9از وظایف وزارت کشور)
.5ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد دستگاهها در اعتبارات اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب (بند 5
از وظایف سازمان برنامه و بودجه)
 .6ترویج فرهنگ عفاف در حوزه وزارتخانه بر رعایت حجاب اسالمی توسط شاغالن در آن وزارتخانه و
ادارات تابعه در سراسر کشور (بند  1از وظایف سازمان راه و شهرسازی)
 .7ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشکلهای غیردولتی جوانان و نظارت بر آنان در این
زمینه (بند  2از وظایف سازمان جوانان)
.8نظارت بر رعایت حجاب اسالمی توسط شاغالن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ( بند  1از وظایف
سازمان میراث فرهنگی)
.9نظارت بیشتر بر بیمارستان های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار(بند
 4از وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
.10نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمان های خارجی و مؤسسات پزشکی خصوصی مانند یونسکو ،
یونیسف ،سازمان بهداشت جهانی و  ...و یکسان سازی یونیفورم کارمندان شاغل در مراکز فوق(بند  13از
وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
.11نظارت بر بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی -دولتی و خصوصی -در جهت رعایت عفاف و حجاب
کارکنان(بند 18از وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
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 .12نظارت جدی بر اجرای آیین نامه دانشجویی در محیط های دانشگاهی ،دانشکده ها ،خوابگاه ها ،اردوها
و همایش های دانشجویی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف ( بند 4از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی )
 .13نظارت بر تشکل های هنری مردمی،نمایشگاه های هنری و محافل هنری عمومی مانند :کنسرت ها و
نمایشگاه ها در جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب (بند  11از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی)
 .14نیروهای بسیجی پس از کسب آموزش های لزم در بعد نظارت اعم از محسوس و غیر محسوس جامعه
و مراکزی مانند «مدارس ،دانشگاه ها ،مساجد و محالت و ادارات و »...پیرامون مسئله عفاف بر اساس ضوابط
قانونی اقدام نمایند( .بند  1از وظایف سازمان بسیج مستضعفین)
 .15نظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارت خانه ها و مراکز فرهنگی خارجی از نظر ترویج فرهنگ و پوشش
نامناسب و رفتارهای غیر اخالقی در جامعه (بند  1از وظایف امور خارجه)
.16اجرای اصول پوشش اسالمی توسط دستگاه های ذی ربط در جهت مقابله با الگو های نامناسب رفتاری
در جامعه ( بند  10وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر )
.17تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی توسط دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان جهت
الف)دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری
ب) اماکن اقامتی و پذیرایی وابسته
ج) موزه ها و بناهای تاریخی اعم از داخلی و خارجی و ...

به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت

نظارت بر حفظ حجاب اسالمی توسط کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و عدم ارائه خدمات به
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مراجعان متخلف (افراد بدحجاب و بی حجاب) ( بند  2از وظایف سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری)
.18تذکر لزم به وابستگان سفارتخانههای دیگر کشورها جهت رعایت مقررات عفاف و حجاب اسالمی
ایرانی (بند  10از وظایف وزارت امور خارجه) .1مناسب سازی محیط کار بانوان برای تامین امنیت اخالقی و
آسایش آنان (بند  4ماده  3از وظایف عمومی دستگاهها)
.19ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و برداشتن زمینههای اختالط زن و مرد در محیطهای کاری با توجه به
فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمایان (بند  1وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی)
.20طراحی مبلمان اداری در ساختمان های ستادی بیمارستان ها ،دانشگاه ها و ...بر اساس حفظ حدود حریم
شرعی بین کارمندان زن و مرد و پرهیز از به کارگیری معماری  openکه موجب رعایت نکردن حریم های
اخالقی بین کارمندان زن و مرد می شود (.بند  6از وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
.21برگزاری همایش و مسابقات فرهنگی گسترده در سراسر کشور برای عمومی و نهادینه کردن حجاب و
پوشش با همکاری مادی و معنوی مردم و دولت و سازمان های مربوط ( بند  2وظایف ستاد امر به معروف و
نهی از منکر)
.22تهیه برنامه های تبلیغی و فرهنگی به منظور ترغیب انگیزه درونی آحاد جامعه  ،بروز حساسیت در قبال
مظاهر مخل حریم عفاف در جامعه اسالمی و هماهنگی با دستگاه های ذی ربط جهت اجرای طرح ها و برنامه
های فوق ( بند  4وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر )
.23تدوین برنامه های آموزشی در رابطه با امر به حجاب اسالمی و نهی از بدحجابی با همکاری دستگاه های
ذی ربط و نظارت بر اجرای آن ( بند  6وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر)
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.24اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی و طرح های ملی منطبق بر هویت ایرانی اسالمی در کانون های
زنان و جوانان در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ( بند  11وزارت کشور )
.25گنجاندن آموزههای فرهنگ عفاف و حجاب در برنامههای درسی -در آموزشهای ضمن خدمت -برای
مدیران و کارکنان دولت و تقویت نهادهای نظارتی و ارزشیابی در راستای حاکمیت فرهنگ عفاف در ادارات
و مراکز آموزشی (بند  1از وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
.26برنامهریزی در جهت آموزش ،توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مدیران و کارکنان دولت (بند 2
از وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
.27تشکیل دورههای آموزشی کوتاه مدت برای اربابرجوعها در دستگاههای اجرایی و تشکیالت غیر دولتی
(بند  3از وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) .1دقت در صدور مجوز سازمان های غیر
دولتی و نظارت مستمر بر فعالیت آ نها با تأکید بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ( بند  10وزارت کشور)
.28دقت در تنظیم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بکارگیری داوطلبان استخدام در
دستگاههای دولتی (بند  5از وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
.29تعامل با وزارتخانههای امور خارجه (کنسولگریهای ایرانی در خارج از کشور) وزارت کشور و نیروی
انتظامی (امور اتباع بیگانه) درخصوص توجیه روادید ورود به کشور با حق کار  ،نسبت به رعایت مقررات
پوشش اسالمی در محیط کار (بند  3وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی)
.30توجیه مناسب متقاضیان روادید توریستی برای رعایت حجاب و شئونات اسالمی توسط گردشگران
خارجی در ایران (بند  7از وظایف وزارت امور خارجه)
.31دقت در گزینش نیروهای متعهد بهعنوان سفیر و کارکنان سفارتخانههای ایران و نظارت مستمر بر نحوه
رفتار و پوشش خانواده آنها (بند  9از وظایف وزارت امور خارجه)
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.32گزینش متقاضیان دریافت مجوز (صدور و تمدید) مهدهای کودک ،مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت
پوشش سازمان ،بر اساس صالحیتهای عمومی ،اخالقی و رفتاری و گذراندن دورههای آموزشی مبتنی بر
عفاف و حجاب (بند  7از وظایف بهزیستی) ساماندهی و توانمند سازی تشکلها و نهاد های مردمی فعال
ومروج عفاف و حجاب ( بند  12وزارت کشور )
.33ساماندهی و توانمند سازی تشکلها و نهاد های مردمی فعال ومروج عفاف و حجاب ( بند  12وزارت
کشور )
 .34تشویق و حمایت از  NGOهائی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت مینمایند (بند  5از
وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)
.35حمایت از سازمانها و انجمنهای غیردولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت میکنند (بند
 3سازمان جوانان)
.36اجرای بخشنامههای مربوط به ارزشیابی در راستای تحقق مفاد سیاستها و روشهای اجرایی طرح عفاف
در کلیه ادارات (بند  3از وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
 .37تقویت ساختار و سازمان مناسب برای اجرای وظایف اختصاصی عفاف و حجاب دستگاههای اجرایی
کشور با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاهها (بند  6از وظایف سازمان امور اداری و استخدامی)
.38توجه ویژه به سیاستها و آموزههای فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوین برنامههای توسعه پنج ساله
و بودجه سالنه کشور (بند  1از وظایف سازمان برنامه و بودجه)
.39آشنا نمودن کارشناسان و برنامهریزان کشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگی در حیطه عفاف و حجاب
(بند  2از وظایف سازمان برنامه و بودجه)
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.40تسهیل و تسریع در بودجههای مصوب مرتبط با طرحهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسالمی که
از سوی وزارتخانههای مربوط ارائه شده است (بند  3از وظایف سازمان برنامه و بودجه)
.41ارزیابی تأثیر اجرایی طرحهای فرهنگسازی اسالمی سالهای گذشته و استفاده از این تجربه در جهت
گسترش فرهنگ حجاب آینده و توجه به تدوین مناسب برنامهها و بودجه متناسب با آن در زمینه حجاب (بند
 4از وظایف سازمان برنامه و بودجه)
.42گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در برنامهها و اقدامات و ممانعت از تصویب ضوابط ،مقررات و طرحها و
برنامههای مغایر با عفاف و حجاب (بند  1از وظایف سازمان مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی)
.43پیشنهاد اصالح ماده  8قانون تملک آپارتمان به شرح ذیل :در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون
در صورتی که عده مالکان بیش از  3نفر باشد مجمع عمومی مکلف است مدیر یا مدیرانی از بین خود یا
خارج انتخاب کنند هماهنگی نظم و اداره امور ساختمان به نحوی که آسایش ساکنان آن تأمین شده و از
امور خالف قانون اخالق و شئون اسالمی جلوگیری شود به عهده مدیر ساختمان است و گواهی مدیر در این
زمینه برای مراجع انتظامی ،ضابطان دادگستری و مراجع قضایی معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدیر از
طرف مالکان ،وظایف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آییننامه
این قانون تعیین خواهد شد (بند  9از وظایف وزارت مسکن ،سازمان مسکن)
..44حمایت از فعالیتهای عام فرهنگی و هنری دستگاهها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف (بند 8
شهرداریها)
.45طراحی شیوههای کارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزههای مرتبط با جوانان (بند 1
سازمان جوانان)
 .46تشویق و ترغیب شرکتها و مؤسسات حمل و نقل زمینی ،دریایی و ریلی به ارائه خدمات فرهنگی به
مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب (بند  6از وظایف سازمان راه و شهرسازی
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.47انجام تبلیغات ،تهیه انواع بروشور ،اطالعیه و  ...درخصوص رعایت حجاب اسالمی و جلوگیری از
بیبندوباری در محیطهای کاری توسط وزارتخانهها (بند  5وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی)
.48ترویج فرهنگ عفاف در محیط های ماموریتی خود نظیر  " :ادارات  ،سازمان ها  ،کارخانجات و  "...در بین
کارمندان  ،شاغالن و مراجعه کنندگان( بند  5سازمان بسیج مستضعفین )
.49ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در حوزه سازمان و ادارات تابعه در سراسرکشور و نظارت بر رعایت حجاب
اسالمی توسط شاغالن آن سازمان ( بند  1سازمان میراث فرهنگی )
.50تدوین قوانین لزم و کارآمد درخصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه (بند  1قوه
قضائیه)
.60پیشنهاد اصالح قوانین ،کارآمد کردن قوانین درخصوص پشتیبانی قضایی از ضابطین ،مجازات مجرمین
و باندهای اصلی گسترش فساد و بدحجابی (بند  2قوه قضائیه)
.61اصالح قوانین مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال (بند 2
مجلس شورای اسالمی)
.62ضرورت نگاه فرهنگی در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها (بند  3مجلس شورای اسالمی)
 .63مجلس شورای اسالمی با تشکیل جلسات کارشناسی و با استفاده از نظرات کارشناسی دستگاههای
ذیربط ،نسبت به تهیه طرحهای قانونی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نماید و در هنگام
تصویب لوایح طرح شده از سوی نمایندگان از کارشناسان ذیربط و شایسته استفاده نماید (بند  4مجلس
شورای اسالمی)
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.64توجه خاص به سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب و
اهتمام در تصویب قوانین لزم جهت اجرای سیاستهای مذکور (بند  5مجلس شورای اسالمی)
.65مجلس شورای اسالمی باید طرحهای لزم را در مورد برخورد با قاچاق کالهای مروّج ابتذال و بیحجابی
با استفاده از نظر مراجع ذیصالح تهیه و ارائه نماید (بند  6مجلس شورای اسالمی)
.66مجلس نسبت به تهیه طرحهای قانونی در راستای فرهنگسازی و ارائه الگوهای مناسب جهت توسعه
فرهنگ عفاف اقدام نماید (بند  7مجلس شورای اسالمی)

پیوست حقوقی طرح در عرصه دستگاه های دولتی
.1مواد 8و  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری

پیشینیه قانونی

.2مصوبه  820شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبه  427شورای فرهنگ عمومی
کشور
.1عدم پیش بینی جریمه نقدی

بررسی خال قانونی

.2عدم پیش بینی جریمه برای شخص مدیر متخلف در نظات بر عفاف و حجاب در
زیر مجموعه
.1چناچه هر یک از صاحب منصبان و کلیه مدیران دستگاه های اجرایی مشمول ماده
 5قانون مدیریت خدمات کشوری ،در اثر عدم نظارت یا اقدام قانونی به موقع ،وقوع

پیشنهاد

تخلف موضوع بند  20ماده  8قانون مدیریت خدمات کشوری و به صورت کلی هرگونه
رفتار مخل عفت یا اخالق عمومی توسط کارکنان زیر مجموعه را تسهیل کندبه
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مجازات ماده  576قانون مجازات اسالمی محکوم می شود .تبصره :1در صورت
ارتکاب اعمال مجرمانه فوق توسط خود مدیر ،وی به مجازات حبس تعزیری درجه
 5محکوم خواهد شد.
تبصره  :2وجوه حاصله از جرائم فوق جهت فرهنگ¬سازی در حوزه حجاب و عفاف
صرف خواهد شد.
 -2تبدیل مصوبات  820و  427به قانون دارای ضمانت اجرا

عرصه دوم :محله

عرصه محله مهمترین عرصه مردمی و تاثیرگذار در این طرح می باشد که به نوعی متکفل اجرای طرح در همه عرصه
ها در محله و منطقه مشخص شده ،می باشد .حل مسئله عفاف و حجاب در محله ،تا حد بسیارزیادی مانع سرایت
بی عفتی و بدحجابی در سطح اجتماع می شود یعنی مسئله عفاف و حجاب چه در جنبه فرهنگی و چه در جنبه اجرایی
قبل از اینکه بخواهد در مقیاس گسترده در جامعه اجرا شود ،در این طرح در همان محله توسط معتمدین محلی و
شورای امربه معروف و نهی از منکر محالت و مساجد تدبیر می شود.

9

• طبق قانون ،حریم عمومی مکانی است که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرد مانند قسمتهای
مشترک آپارتمان ها ،هتل ها ،بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه.

10

 9منشور 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.irقابل رویت است
 10قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب  1394مجلس شورای اسالمی
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خروج از حریم خصوصی وخانه و ورود فیزیکی به اجتماع با حضور در محله تحقق می یابد و همچنین ورود به خانه
از معبر محله است .در این طرح اگر از خانه ای شخصی با پوشش نامناسب بیرون آمد و یا وارد خانه ای شد و یا
دیگر مظاهر آلودگی های اخالقی مانند آلودگی های صوتی بروز و ظهور داده شد ،بدون برخورد انتظامی با بدحجاب،
پالک خانه جریمه می شود .از آن جایی که سرپرست خانواده مسئول اعضای خانواده و افرادی که در آن خانه رفت
و آمد مینمایند  ،می باشد مکلف به ادای مسئولیت نسبت به رعایت عفاف و حجاب این افراد نیز می باشد لذا اگر
از خانه ای  ،فرد بدحجاب یا بی حجاب خارج یا وارد شود  ،مسئول خانه و سرپرست خانواده که مسئول حفظ
بهداشت اخالقی و روانی خانه و محله نیز می باشد .برای تسری این آلودگی فرهنگی از خانه به محله و جامعه و
ترک فعل در انجام مسئولیت فرهنگی ،باید هزینه های مشخص شده را بپردازد.
همچنین مسئولیت نظارت و سالم سازی محله عالوه بر خانه ها ،کلیه اماکن و دستگاه های دولتی و مراکز خصوصی
و دیگر عرصه های واقع شده در محله( در خصوص عفاف و حجاب از جمله پیوست ها وملحقات مسئله عفاف و
مظاهر گناه و فساد مانند ورود و خروج سگ های تزئینی ،آلودگی صوتی  ) ...همگی با شورای امربه معروف و نهی
از منکر محله و خصوصا عضو مسئول عفاف و حجاب شورا می باشد .میزان جرایم توسط کارگروه ستاد بر اساس
اختیارات قانونی تنظیم و ابالغ می شود.
عالوه بر این ،از آنجایی که فعالیت های تربیتی -فرهنگی در هر محله و منطقه به تناسب شرایط بومی و محلی هر
منطقه ای مختلف می باشد شورای امربه معروف و نهی از منکر هر محله ای به تناسب نیازهای بومی با تشکیل
کارگروه امور تربیتی و فرهنگی در محل اقدام و برنامه های فرهنگی در حوزه امربه معروف و نهی از منکر را مدیریت
خواهد نمود.
از مهمترین اقدامات فرهنگی در محله عبارت است از:
• راه اندازی مراکز مشاوره عفاف و حجاب در محالت با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها ،حوزه های علمیه و
مشاوران اسالمی تایید شده به گونه ای که فرد متخلف مخیر به پرداخت جریمه بیشتر و یا برای بخشودگی
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جرایم بدحجاب به مرکز مشاوره مراجعه می کند و پس از گفتگوهای لزم و دریافت مشاوره عفاف و حجاب
با گواهی و تایید مشاور جرایم بخشیده شود
تبصره :برای راه اندازی مراکز مشاوره محلی ،افراد واجد شرایط آموزش های لزم را دیده و برنامه های آموزشی
امربه معروف و نهی از منکر در حد رشته های تخصصی دانشگاهی و حوزوی ،دایر می گردد.
• استفاده از ظرفیت مساجد  ،هیئت ها  ،تشکل های مذهبی و هیئت های اندیشه ورز نخبگان حوزوی و
دانشگاهی در امر تبیین ضرورت عفاف و حجاب و مقابله با بی عفتی در جامعه ،در محله
• فعالسازی فرهنگسراها برای برگزاری جلسات مرتبط  ،پرسش و پاسخ در زمینه عفاف و حجاب  ،برگزاری
مراسم ویژه در این زمینه و ..

11

وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه محله
.1آموزش و تربیت تخصصی طالب و روحانیون مبلغ و مبلغه ویژه عفاف و حجاب برای محیط های گوناگون و
استفاده از روش های نوین تبلیغی(بند  3مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)
 .2ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطالع رسانی به خانواده ها و جوانان به صورت حضوری  ،تلفنی و ماتبه ای
با کادر مجرب و باهمکاری وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی(بند  2از وظایف شهرداری ها)
 .3ایجاد مراکز مشاوره محلی با کادر مجرب جهت اطالع رسانی به خانواده ها و جوانان به صورت حضوری،
تلفنی و مکاتبه ای)( بند  12از وظایف وزارت وزرش و جوانان )

 11آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  427مورخ  )1384/10/14شوراي فرهنگي عمومي کشور و (مصوب جلسه  820مورخ
)98/6/12شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند  5وظایف شهرداری ها

48

.3وزارت مسکن و شهر سازی  :اختصاص واحد مسکونی به ائمه جماعات و طالب علوم دینی در مجتمع های
بزرگ مسکونی -احداثی این وزارتخانه – به منظور ترویج معارف و فرهنگ اسالمی( بند  8از وظایف وزارت
مسکن و شهر سازی)
.4تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط  ،پرسش و پاسخ در زمینه حجاب  ،برگزاری
مراسم ویژه و ( ..بند  5از ,وظایف شهرداری )
 ..5نظارت بر تشکل های هنری مردمی  ،نمایشگاه های هنری و محافل هنری عمومی ،مانند  :کنسرت ها و
نمایشگاه ها در جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب (بند  11از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )
.6برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت نهاد مسجد  ،هیئت ها تشکل های مذهبی و هیئت های اندیشه ورزی
نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر عفاف و حجاب و مقابله با بی عفتی ( بند  13تبلیغات اسالمی)
.7گسترش فرهنگ عفاف در سطح کشور  ،مراکز فرهنگی  ،مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکز عمومی)(بند
 1از وظایف شهرداری ها)
 .8نیروهای بسیجی پس از کسب آموزش های لزم در بعد نظارت اعم از محسوس و غیر محسوس جامعه و
مراکزی مانند " مدارس  ،دانشگاه ها  ،مساجد و محالت و ادارات و  "...پیرامون مسئله عفاف براساس ضوابط
قانونی اقدام نمایند ( بند  1سازمان بسیج )

پیوست حقوقی طرح در عرصه محله
پیشینه حقوقی

قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن
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بررسی خالهای قانونی

درج جرایم بد حجابی و بی حجابی در آیین نامه های و قرار دادهای خرید و
اجاره مسکن
شخص کردن محدوده های قابل اجرای طرح در مجتمع های مسکونی
(مشاعات)
عدم امکان جریمه مدیر ساختمان
عدم امکان جریمه پالک¬های منازلی که افراد بدحجاب و بی حجاب به آن
رفت و آمد دارند

پیشنهاد

کنترل و نظارت جدی بررعایت حدود و ضوابط قانوني عفاف در مجتمع های مسکوني،
برجها و شهرک ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.
امکان جریمه مدیرساختمان
تصویب قانون در حوزه نقل و انتقاالت و فروش و اجاره مسکن مبني بر رعایت حجاب در
مشاعات ساختمان
در قوانين مربوط به ساختمان های مسکوني بر ممنوعيت بدحجابي و بي حجابي در قسمت
های مشترک تاکيد گردد.
برای پالک منازلي که افراد بد حجاب و بي حجاب به آن ها رفت و آمد ميکنند جریمه
تعيين شود.
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عرصه سوم :خانه و خانواده

عرصه خانه و خانواده ،حریم خصوصی است و فقط با کارهای فرهنگی فاخر و همه جانبه با عرضه کار اثرگذار و
جذاب تربیتی در این عرصه به آن پرداخته می شود .درقوانین موجود ،فقط در عرصه خانه و خانواده  16نهاد
حاکمیتی مانند وزارت ارشاد ،صدا و سیما و سازمان تبلیغات و  47. ..وظیفه در حوزه گسترش فرهنگ عفاف و
حجاب بر عهده دارند

12

ازجمله طراحی نوع اسباب بازی برای کودکان و ...

در همه تدابیر فرهنگی برای خانواده دو رویکرد بومی و ملی به تناسب شرایط سنی و جنسیت اعضاء خانواده مد
نظر است.
در این عرصه دستگاههایی که طبق قانون موظف به انجام امور فرهنگی هستند مانند صدا و سیما 13اگر به وظایف
خود عمل نکنند ،مورد جریمه قرار میگیرند و مبالغ جمع آوری شده صرف هزینه های فرهنگی تشکل ها و
مؤسسات مردمی مرتبط با همان وظیفه می شود و دستگاههایی که به موقع به وظیفه خود عمل نمایند معرفی و
مورد تشویق قرار میگیرند .در این عرصه تا مادامی که از حریم خانه مظاهر بدحجابی و فساد و تباهی به بیرون از
خانه درز پیدا نکرده است ،هیچ اقدام اجرایی و قانونی صورت نمیگیرد .به شدت حریم خصوصی مورد صیانت و
محافطت قرار خواهد گرفت .از انجا که حریم خصوصی در فضایی تعریف می شود که بروز و ظهوری برای اجتماع
نداشته باشد و در منظر و سمع دیگران قرار نگیرد لذا اگر مظاهر فساد و تباهی از حریم خصوص به خارج از
منزل بروز کرد مانند آلودگی های صوتی و ...به تناسب تخلف ،پالک آن خانه پس از تذکر مورد جریمه واقع خواهد
شد .

 12پیوست فرهنگي دستگاهها (در طرح تفصیلي)
 13آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  427مورخ  )1384/10/14شوراي فرهنگي عمومي کشور و (مصوب جلسه  820مورخ
)98/6/12شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به وظایف صدا و سیما
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عالوه بر اقدام های ملی ،فعالیت های تربیتی -فرهنگی در هر محله و منطقه به تناسب شرایط بومی و محلی هر
منطقه ای مختلف می باشد .شورای امربه معروف و نهی از منکر هر محله ای به تناسب نیازهای بومی با تشکیل
کارگروه امور تربتی و فرهنگی در محل اقدام و برنامه های فرهنگی در حوزه امربه معروف و نهی از منکر را
مدیریت خواهد نمود.
برخی از اقدامات فرهنگی که در عرصه خانواده میتوان انجام داد به شرح زیر است:
• ترویج و تولید محصولت فرهنگی و برنامههای متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان (اسباب
بازی کودکان ،بازیهای رایانهای و تهیه و استفاده از قهرمانهای عروسکی مطرح در کارتونها و
برنامههای کودک )
• برنامه های فرهنگی در فضای مجازی و رسانه ملی برای نشان دادن آسیبهای عدم رعایت حجاب و عفاف
در جامعه و آگاه سازی خانواده ها از عدم امنیت روانی ناشی از شیوع مظاهر فساد
• برنامه ریزی برای بهینه سازی اوقات فراغت اعضای خانواده
• ایجاد مراکز مشاوره محلی با کادر مجرب جهت اطالعرسانی به خانوادهها
• ترویج سبک معماری اسالمی در جهت بهبود عفاف در خانواده ها
• حمایت از ایجاد تشکل های صنفی در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کار آفرینی  ،خودیاری و بهبود
زندگی اقتصادی آن ها و جلوگیری از بروز ناهنجاری های اخالقی و فرهنگی در آنان و ...
• ترغیب و تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و ارائه خدمات آموزشی  ،مشاوره ای و مددکاری در حفظ ارزش
های اسالمی  -انقالبی خانواده ها و فرهنگ سازی و ترغیب خیرین برای مشارکت در طرح های فرهنگی
عفاف و حجاب و تسهیل و گسترش ازدواج جوانان
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وظایف قانونی دستگاه های مختلف در عرصه خانواده
.1حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی هنری همانند تسریع در صدور مجوز ،ارائه یارانه و تشویق تولیدکنندگان
آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارائه می نمایند( بند 2از
وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی)
.2تولید محصولت فرهنگی  ،هنری  ،سینمائی  ،نمایش تجسمی  ،کتاب  ،رمان و  ...برای کودکان و بزرگسالن
در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب ( توسط حوزه هنری )( بند  5سازمان تبلیغات اسالمی )
.3ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه های تلویزیونی و انجام مناظره
علمی ،فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان (بند
 6از وظایف صدا و سیما)
.4تهیه برنامه های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمان های عروسکی مطرح در
کارتون ها و برنامه های کودک نظیر ( علی کوچولو ،کاله قرمزی و ...در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری
کانون و پرورش فکری کودکان و نوجوانان ( بند  19وظایف سازمان صدا و سیما )
.5ساماندهی و نظارت بربازار البسه  ،نوشت افزار و ملزومات دانش آموزی و حمایت از تولیدات داخلی مبتنی بر
فرهنگ عفاف و حجاب( بند  16از وظایف وزارت صنعت و معدن و تجارت)
.6ترغیب ،تشویق و حمایت از آثار و تولیدات برتر جوامع فرهنگی -هنری و رسانهای و برترینها و فعالن خانواده
شاهد و ایثارگر در عرصه عفاف و حجاب (بند  1بنیاد شهید و امور ایثارگران)
.7ارائه تسهیالت و خدمات ارزان برای دستگاه ها و NGOهایی که در توسعه عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی
می کنند ( بند  3وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)
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.8توزیع کتب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه های کتاب شهر سازمان تبلیغات اسالمی( بند
 9از وظایف تبلیغات اسالمی)
.9هماهنگی و همکاری با رسانه ی جمعی جهت ایجاد حساسیت لزم در خانواده ها نسبت به اهمیت فرهنگ
حجاب و عفاف(بند  5وظایف وزارت فرهنگ)
.10افزایش سطح آگاهی خانواده ها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنگی عفاف و حجاب( بند  30از وظایف
سازمان صدا و سیما )
.11تالش جهت احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی  ،عمومی در تمام مسائل
جامعه  ،خصوصا گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکاری نهادهای مرتبط ،خصوصا صدا و سیما در این زمینه
با ستاد احیا ( بند  1از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر)
.12برنامه ریزی در مورد بهینه سازی فرهنگ عفاف در انجام پیمایش های ملی جوانان و ارائه گزارش های آن
به دستگاه های مرتبط ( بند  7از وظایف سازمان جوانان)
.13آشنا ساختن دانشجویان خصوصا دختران با توطئه ها ،زمینه ها  ،روش های نفوذ فرهنگ غرب و تاثیر منفی
آن در عفاف و حجاب(بند  2وزارت علوم)
.14نشان دادن وضعیت حقوقی  ،فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به
منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبیندی آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب (بند
 11سازمان صدا و سیما)
.15نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیر اخالقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی (بند  12سازمان
صدا و سیما)
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 .16مشارکت دهی والدین در نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندانشان در محیط دانشگاه و خوابگاه ها( بند 19
وزارت علوم)
 .17اطالع رسانی مناسب و دقیق به خانواده ها در مورد علل آسیب های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان
بی سرپرست  ،کودکان خیابانی  ،طالق ،اعتیاد  ،فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز
این آسیب ها ( بند  23مظایف سازمان صدا و سیما)
.18نشان دادن اثرات منفی تاثیر فرهنگ مبتذل و غیر اخالقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی(
بند  25از وظایف سازمان صدا و سیما)
.19تهیه برنامه های تبلیغی و فرهنگی به منظور بروز حساسیت در قبال مظاهر مخل حریم عفاف در جامعه اسالمی
و هماهنگی با دستگاه های ذی ربط جهت اجرای طرح ها و برنامه های فوق ( بند  4از وظایف ستاد امر به معروف
و نهی از منکر)
 .20تبیین و معرفی شیوه ها و راهکارهای مناسب برای اهمیت زدائی از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوه
ای برای ارتباط( بند  4از وظایف سازمان جوانان)
.21تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی
جوانان (با همکاری دستگاههای ذیربط بند  5از وظایف سازمان جوانان)
.22پیگیری برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در مورد زنان آسیب دیده و در معرض آسیب(بند  8از وظایف
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)
 .23تهیه و تصویب طرح های آسان سازی ازدواج و تامین منابع مورد نیاز اقتصادی ،فرهنگی و ...برای زوج های
جوان ( بند  1از وظایف مجلس)
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.24آشنا نمودن جوانان خانواده ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانواده در سنین پایین تر با توجه به
شرایط اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی( بند  12وظایف آموزش و پرورش)
.25ایجاد تسهیالت ویژه برای ازدواج دانشجویی ،ساخت خوابگاه های متاهلی و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر
ازدواج دانشجویی(بند  9وزارت بهداشت)
 .26آشنا نمودن خانواده ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی
جامعه ( بند  17وظایف سازمان صداو سیما)
.27انجام تحقیقات کاربردی در خصوص علل اجتماعی بال رفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاه
های ذی ربط بر اساس وظایف هر دستگاه ( بند  10از وظایف سازمان جوانان )
.28آسیب شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه های مصوب مربوط و ارائه راهکارهای مناسب جهت دستیابی
به اهداف مشخص ( بند 11از وظایف سازمان جوانان)
.29فرهنگ سازی و ترغیب خیرین برای مشارکت در طرح های فرهنگی عفاف و حجاب و تسهیل و گسترش
ازدواج جوانان ( بند  15از وظایف سازمان جوانان )
.30شناسائی و ارائه خدمات آموزشی  ،مشاور ه ای و مددکاری ازدواج به خانواده مددجویان در راستای کمک به
تسهیل ازدواج آنان  ،ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی  ،تقویت و استحکام خانواده و کنترل و کاهش طالق(
بند  1از وظایف کمیته امداد امام خمینی( ره )
.31ترغیب و تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و ارائه خدمات آموزشی  ،مشاوره ای و مددکاری در حفظ ارزش
های اسالمی انقالبی خانواده های شاهد و ایثارگران (بند 2بنیاد شهید و ایثارگران)
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.32انعکاس موفقیت های جوانان خصوصا دختران در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت
اجتماعی آنها( بند  15از وظایف سازمان صدا و سیما)
 .33مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعه فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای
برنامه ها به تفکیک دختران و پسران ( بند  6از وظایف سازمان جوانان )
 .34ایجاد مراکز مشاوره محلی با کادر مجرب جهت اطالع رسانی به خانواده ها و جوانان به صورت حضوری ،
تلفنی و مکاتبه ای ( بند  12از وظایف سازمان جوانان )
 .35استفاده از ظرفیت خیرین برای ترویج عفاف وحجاب  ،خدمات آموزشی مشاوره ای ،خود اتکائی  ،و تامین
معیشت زنان سرپرست خانوار  ،بی سرپرست و بدسرپرست (بند  2از وظایف کمیته امداد امام خمینی( ره )
 .36حمایت از ایجاد تشکل های صنفی در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کار آفرینی  ،خودیاری و بهبود
زندگی اقتصادی آن ها و جلوگیری از بروز ناهنجاری های اخالقی و فرهنگی در آنان( بند  1از وظایف سازمان
بهزیستی)
.37توانمندسازی  ،حرفه آموزی و تامین امنیت مالی و جانی زنان بی سرپرست به منظور پیشگیری از بروز
آسیب های فرهنگی و اجتماعی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و وزارت رفاه و تامین اجتماعی ( بند  2از
وظایف سازمان بهزیستی)
 .38بهره گیری از آموزش های مناسب و منطبق با فرهنگ ایرانی اسالمی در مراکز تحت پو شش ( نظیر مراکز
باز پروری و نگهداری زنان و دختران فراری) ( بند  5از وظایف سازمان بهزیستی)
.39شناسایی و حمایت از زنان در معرض آسیب و خانواده های افراد مجرم و آسیب دیده و پیشگیری از ارتکاب
و ابتال به رفتارهای نابهنجار و غیر اخالقی ( بند  6از وظایف سازمان بهزیستی)
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.40رصد و بررسی تغییرات آماری و وضعیت زنان سرپرست خانوار ،بی سرپرست و بد سرپرست و ارائه گزارش
کمی و کیفی از اقدامات حمایتی دستگاه های اجرائی به شورای عالی انقالب فرهنگی ( بند  7از وظایف معاونت
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری )
.41گنجاندن مفاهیم عفاف و حجاب در دوره های آموزشی و تربیتی جوانان و نوجوانان بزهکار و مجرم به منظور
باز پرورری و اصالح آن ها( بند  3قوه قضاییه)
.42رعایت مصوبات مربوط به تهیه نقشه های جامع و تفضیلی حدود مربوط به بلند مرتبه سازی در هر منطقه با
توجه به فرهنگ دینی و حرسیم خانواده ها با هماهنگی (بند  5سازمان مسکن)
.43کوشش در جهت تقویت و ترویج شهر سازی و معماری اسالمی به طوری که ارزش های اخالقی و دینی مالک
عمل بوده و همواره در طراحی های شهری منظور شود(بند  6سازمان مسکن)
.44رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانه ها و دیده نشدن
داخل خانه به هنگام باز شدن در( بند  10از وظایف شهرداری)
.45تشکیل کمیسیون معماری و طراحی شهری به منظور یافتن راهکارهایی برای رعایت اصول و ارزشهای
معماری و شهرسازی ایران (موضوع ماده  2قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ( )1374بند  7وزارت
مسکن ،سازمان مسکن)
.46نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف گرائی و تجمل پرستی به عنوان
عوامل ترویج بی مباالتی اخالقی و سوق آن به سوی تبلیغات و آگهی های فرهنگی و اخالقی ( بند  21وظایف
سازمان صدا و سیما)
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 .47نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف وحجاب
و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی( بند  9وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)

عرصه چهارم :وسایل نقلیه

رعایت عفاف و حجاب در وسیله نقلیه اعم از ماشین  ،موتور سیکلت و  ...است که طبق قانون جزو حریم
خصوصی نمی باشد14،عرصه دیگر طرح می باشد .در این عرصه مسئولیت رعایت عفاف و حجاب بر عهده
صاحب وسیله نقلیه است و هر وسیله نقلیه ای که دارای سرنشینی باشد که رعایت عفاف و حجاب و یا
ملحقات آن مانند آلودگی صوتی را نکرده باشد ،بدون توقیف وسیله نقلیه ،مورد جریمه واقع میشود .در
نوبت اول به تذکر اکتفا می شود و در نوبت های بعدی مشمول جریمه نقدی شده و در صورت تکرار به
صورت تصاعدی جرایم بال می رود .در صورت عدم پرداخت جرایم مانند دیگر جرایم رانندگی طبق قوانین
موجود راهنمایی و رانندگی اعمال قانون می شود .در حال حاضر به علت خالهای قانونی ،در طرح
ناظر(1نظارت نامحسوس بر رعایت حجاب در وسیله نقلیه) در نوبت سوم تکرارتخلف بعد از تذکر و تعهد،
وسیله نقلیه توقیف و اشخاص به مراجع قضایی معرفی می شوند که برای آزادسازی وسیله نقلیه و
گرفتاری های موجود در پیچ و خم دادگاه ها ،این اقدام در عین بازدارندگی ،بازتاب خوبی نداشته و مساله
به جنبه ضدفرهنگی تبدیل و بعضا موضع گیری های ضد نظام تشدید می شود.

 14آیین نامه دستورالعمل اجرایي قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورخ  1394ناظر به ماده  .5آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و
حجاب (مصوب جلسه  427مورخ  )1384/10/14شوراي فرهنگي عمومي کشور و (مصوب جلسه  820مورخ )98/6/12شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به
بند  6وظایف نیروي انتظامي

59

در این عرصه ،در عین اینکه تخلفات وسایل نقلیه به صورت کشوری قابل اجرا می باشد اما ضابطین
مناطق ،مشخص شده ،وسایل نقلیه دارای بدحجاب و کشف حجاب در همان محله و منطقه مشخص،
مورد تذکر یا جریمه قرار می دهند تا اول  :در همان ابتدا با تذکر و یا جریمه از ترویج بدحجابی در سطح
جامعه جلوگیری شود ،ثانیا :مطالبه گری به حق مردم از معضل آلوده شدن مناطق سالم توسط گردشگران
و افراد خارج از محله و منطقه مورد نظر ازبین برود.
در این عرصه مشوق ها و کارهای فرهنگی زیادی وجود دارد ازجمله:
• تشویق و ترغیب شرکتها و مؤسسات حمل و نقل زمینی،هوایی ،دریایی و ریلی به ارائه خدمات
فرهنگی به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب به مسافران به همراه نصب تابلوهای تبلیغی و
اثرگذار با محوریت عفاف و حجاب و امربه معروف و نهی از منکر
• افزایش تسهیالت حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تامین آسایش بیشتر آنان
• بخشودگی جرایم در صورتی که راننده در جنبه های قرهنگی تعریف شده در حیطه ترویج
فرهنگ تذکر دهی و تذکر دهی و فرهنگ بی تفاوت نباشیم و امر به معروف و نهی از منکر فعالیت
نماید.
• برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی که به ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر برای
مسافران اقدام نمایند مشوق های لزم در نظر گرفته می شود.

وظایف قانونی دستگاه های مختلف در عرصه وسایل نقلیه

.1جلوگیری از تبلیغ کالهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی های تجارتی و
تبلیغاتی چهره های هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسالمی (بند  3شهرداری)
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.2نوشتن آیات و روایات دینی ،فتواهای علما وصیت نامه حضرت امام (ره ) و  ...به منظور توسعه فرهنگ عفاف
در پارک ها  ،میادین  ،خودروهای عمومی  ،شهری ،سالن های سینما  ،تابلوهای معابر عمومی و ورزشی با
استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب (بند  4شهرداری)
.3استفاده از ظرفیت سازمان های فرهنگی غیر دولتی و خصوصی جهت ترویج .4فرهنگ عفاف و حجاب ( بند 8
وزارت ارشاد)
.4افزایش تسهیالت حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تامین آسایش بیشتر آنان( نظیر راه اندازی و
توسعه تاکسی ویژه بانوان)( وظایف شهرداری ها بند ) 9
.5توقیف خودروهای دولتی ای که سرنشینان آن شئونات اسالمی را رعایت نمی کنند ( بند  19وظایف نیروی
انتظامی)
 .6تهیه و تدوین دستور العمل های اجرایی برای هر یک از سازمان های تابعه از قبیل  :الف – سازمان
هواپیمایی کشور  ،ب -شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ،ج-سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور به منظور
تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت پوشش این سازمان( بند  2از وظایف سازمان راه و شهر سازی)
.7بررسی صالحیت های متقاضیان تاسیس و افتتاح شرکت ها و موسسات حمل و نقل در کشور " از قبیل :
دفاتر فروش بلیت هواپیما  ،قطار  ،اتوبوس بین شهری ،موسسات خدمات باربری درون شهری و برون
شهری" به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صالحیت در مشاغل مذکور و تامین امنیت اخالقی خانواده هات
در استفاده از امکانات و خدمات این گونه مراکز( بند  3از وظایف سازمان راه و شهر سازی)
.8شناسائی و ساماندهی شرکت ها وموسسات حملو نقل غیر مجاز  ،رسیدگی به تخلفات این گونه مراکز -اعم
از دارای مجوز و فاقد مجوز – در خصوص عدم رعایت مقررات مصوب  ،معرفی متخلفان به مرجع ذی صالح و
جلوگیری از ادامه فعالیت آنان) ( بند  4از وظایف سازمان راه و شهر سازی)

61

.9کنترل و نظارت بر فعالیت شرکت ها و موسسات حمل و نقل زمینی ،هوائی ،دریایی و ریلی کشور ،به منظور
تطبیق قوانین موجود در مراکز مذکور با مقررات مصوب در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و معرفی
متخلفان به مراجع ذیصالح و جلوگیری از ادامه فعالیت آنان ( بند  5از وظایف سازمان راه و شهر سازی)
.10تشویق و ترغیب شرکتها و مؤسسات حمل و نقل زمینی ،دریایی و ریلی به ارائه خدمات فرهنگی به
مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب (بند  6از وظایف سازمان راه و شهرسازی)
.11ایجاد مراکز بهداشتی-رفاهی در ایستگاههای راهآهن ،فرودگاهها ،پایانهها و جادهها به همراه نصب تابلوهای
راهنما و اطالعرسانی با محوریت عفاف و حجاب (بند  7از وظایف سازمان راه و شهرسازی

پیوست حقوقی طرح در عرصه وسایل نقلیه
پیشینه قانونی

بررسی خال قانونی

عدم درج مقوله کشف حجاب در خودرو در جدول جرائم رانندگی (ذیل قانون
جامع جرائم راهنمایی و رانندگی )
.1اصالح قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به نحوی که داخل
خودرو صریحا از عداد حریم خصوصی خارج گردد
.2الحاق یک ماده به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

پیشنهاد

داشتن حجاب کامل اسالمی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای
در حال حرکت و یا حتی توقف کرده ،در کلیه راه ها وشوارع و کوچه ها و
پارکینگ های عمومی اجباری است .با متخلفان بار اول برابر ضمانت اجرای
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پیش بینی شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود .و بار دوم متخلف
جهت رسیدگی قضایی حسب ماده  638قانون مجازات اسالمی به دادسرای
صالح معرفی و خودروی وی به مدت  3ماه توقیف می گردد و راننده نیز به
مدت سه ماه از رانندگی با هرگونه وسیله نقلیه منع میگردد.
تبصره :حکم این ماده ،در خصوص معابر و وسایل نقلیه عمومی نیز صادق
است.
جدول جرائم رانندگی به شرح ذیل اصالح می شود:
چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه در هر کجا که پارک یا در حال حرکت
باشد ،اقدام به کشف حجاب یا حرکات غیر متعارف خالف عفت عمومی
نمایند .افسران کادر یا پیمانی موضوع ماده( )2قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی ،موظف به صدور قبض جریمه به مبلغ پنج میلیون ریال مطابق قانون
مزبور می باشند.
 -3مبالغ جریمه در حساب خاص ستاد امر به معروف برای ترویج حجاب و
عفاف واریز شود.
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عرصه پنجم :اماکن تجاری و تفریحی

مغازهها ،پاساژها ،فروشگاهها ،شرکتها ،سالنهای عروسی و پذیرایی ،مراکز درمانی و بیمارستان ها و کلیه مراکز
خدماتی که دارای مسئول مشخص است ،محدوده گستردهای برای این عرصه می باشد.
برای چنین اماکنی به تناسب نوع خدماتی که ارائه میشود ،در سه حیطه ورود میشود.
اول :کارمندان و فروشندگان بدحجاب
دوم :کالهایی که دررابطه با ملحقات عفاف و حجاب است مانند برگزاری مجالس نامتعارف در سالن های پذیرایی
یا آرایشگاه ها و ...
سوم :حضور افراد بدحجاب و خدمات دهی .در هر سه حیطه بعد از اطالعرسانی و توجیههای لزم جرائم و
مشوقاتی در نظر گرفته میشود.
تبصره  .1اگر مراکز تجاری و خدماتی به صورت مجتمع با مدیریت واحد بود جرائم متوجه مدیر مجموعه میشود
تا همه مجموعه توسط مسئولین مجموعه مدیریت شود.
تبصره  .2در حال حاضر طبق قانون و ابالغیه پلیس اماکن عمومی ورود افراد بدحجاب به مراکز تجاری و خدماتی
ممنوع می باشد در این طرح اگر فروشندگان و مراکز خدماتی رعایت حجاب ننمایند و در منطقه اجرای طرح در
مرحله بعد به افراد بی حجاب خدمات دهند ،جریمه می شوند.
تبصره  .3عالوه بر بازرسین منطقهای ،شورای امربه معروف و نهی از منکر صنف ،اطالعرسانی ،آموزش و نظارت را
عهدهدار است.
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برخی از اقدامات فرهنگی مربوط به این عرصه:
•

ارائه تسهیالت برای تولید ،عرضه و نمایش الگوهای ایرانی-اسالمی عفاف و حجاب با همکاری شهرداری

و وزارت صمت
•

ایجاد فضای مختص بانوان و بدون نیاز به حجاب در مراکز خدماتی ،تفریحی و ورزشی

15

وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه اماکن تجاری و تفریحی
 .1نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک ها ،سالن های سینما ،.سالنها
و اماکن ورزشی ،کوهستان ها و سواحل دریایی ،جزایر مناطق آزاد تجاری ،فرودگاهها ،پایانهها و… ( با مشارکت
نهادها و دستگاههای ذیربط)(بند  8از وظایف نیروی انتظامی)
 .2ممانعت از تولید ،توزیع و نمایش محصولت سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباسهایی که موجب بی عفتی
و بیحجابی میشوند ( مدلینگ خیابانی و مدلینگ زنده فروشگاهها) ( بند  10از وظایف نیروی انتظامی)
 .3الزام برگزارکنندگان جشنها و مراسم عروسی به رعایت شئون اسالمی و کنترل افراد شرکت کننده در آن و
برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز ( بند  14از وظایف نیروی انتظامی)
 .4الزام آرایشگاهها به رعایت ضوابط شرعی و قوانین عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی(
بند  15از وظایف نیروی انتظامی)

 15آیین نامه انضباطی مربوط به این عرصه در پیوست تقدیم خواهد شد.
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 .5نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل :فرودگاهها و مجتمع های مسکونی ،نمایشگاهها و… بر نحوه
پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی ( با همکاری دستگاههای ذیربط)( بند  16از وظایف نیروی
انتظامی)
.6جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی میشوند (.نیروی انتظامی)
.7کنترل سالنها و مجتمع های ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب (.بند  3از وظایف وزارت
ورزش و جوانان)
..8شناسایی اماکن ورزشی غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات این گونه مراکز (اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز) در
خصوص عدم رعایت مقررات مصوب مربوطه(بند  5از وظایف وزارت ورزش و جوانان)
.9تذکر جدی توسط مدیر مربوطه به افرادی که در ورود به اماکن ورزشی عفاف و حجاب را رعایت نمیکنند( بند
 11از وظایف وزارت ورزش و جوانان)
.10استفاده نکردن از مربیان مرد برای خانمها و مربیان زن برای آقایان( بند  7از وظایف وزارت ورزش و
جوانان)
 .11تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف( بند  14از وظایف وزارت ورزش و جوانان)
.12تبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیمهای اعزامی ورزشی که مروج ارزشهای اخالقی و فرهنگ عفاف در
خارج از کشور هستند( بند  15از وظایف وزارت ورزش و جوانان)
 .13ابالغ چارچوبهای روشن برای برگزاری جشنوارهها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه وشرایط حضور حاضران در
آن در داخل و خارج از کشور ( بند  16از وظایف وزارت ورزش و جوانان)
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.14برگزاری کالسهای آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف( بند 17
از وظایف وزارت ورزش و جوانان)
.15تأکید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف( بند  18از وظایف وزارت ورزش و جوانان)

پیوست حقوقی طرح در عرصه اماکن تجاری و تفریحی
پیشینه قانونی

.1نیروی انتظامی طبق آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب
(مصوب جلسه ( )98/6/12( 820شورای فرهنگ عمومی کشور) شورایعالی
انقالب فرهنگی موظف است:
بند  8نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر
پارک ها ،سالن های سینما ،.سالن ها و اماکن ورزشی ،کوهستانها و سواحل
دریایی ،جزایر مناطق آزاد تجاری ،فرودگاهها ،پایانه ها و… ( با مشارکت نهادها
و دستگاههای ذیربط
.2قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده
از آن ها در مال عام خالف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار میکند.

بررسی خالهای قانونی

.1ساز و کاری برای اعمال جریمه بدحجابی توسط ضابطان پیش بینی نشده است.
.2باید طوری قانون گذاری شود که به افراد بدحجاب خدماتی ارائه نشود.
 .3وجود موانع مأموریتی برای پلیس در حوزه برخورد با پوشاک نامتعارف عرضه
شده در واحدهای صنفی
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پیشنهاد

-1تعیین ضمانت اجراهای پیشگیرانه مانند جزای نقدی و لغو پروانه برای
واحدهای صنفی متخلف از مقررات حجاب و عفاف
-2تجویز صدور برگهای جریمه به ضابطان برای عدم رعایت حجاب شرعی و
رفتارهای مخل عفت و اخالق عمومی.
- 3برای افراد فاقد حجاب شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شود.
-4پلیس امکان ورود وجریمه واحدهای صنفی که پوشاک نامتعارف توزیع می-
کنند را داشته باشد.
 -5الحاق یک ماده به آییننامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف

عرصه ششم :لباس و پوشاک

عرصه لباس و پوشاک یکی از مهمترین مسائل مرتبط با عفاف و حجاب است که برای گسترش حجاب اسالمی
و رفع بدحجابی در جامعه ،حمایت از طراحی ،تولید ،عرضه و مصرف پوشاک متناسب با شئون اسالمی مورد توجه
است .از طرفی عدم نظارت صحیح بر تولید  ،توزیع و مصرف لباس و پوشاک به موازات مساله مهم طراحی مد و
لباس زیر ساخت گسترش بدحجابی را در جامعه فراهم می کند .مغازه ها و مراکزی که اقدام به ارایه البسه غیر
عفیفانه نمایند مانند لباس های پاره و  ...مورد جریمه های اثر گذار می شوند تا فروش و به تبع تولید و واردات
این نوع البسه برای آنها مقرون به صرفه نباشد.
در طرف مقابل لباس و پوشاک متناسب با شئون اسالمی و فرهنگ ایرانی ،باید با قیمت ارزان عرضه شده و به
سادگی در اختیار بانوان قرار گیرد به گونه ای که افرادی که می خواهند حجاب کامل داشته باشند ،جریمه گرانی
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چادر و لباس های پوشیده را نپردازند  ،لزم است برای این امر اتحادیه مد و لباس ایرانی – اسالمی در هردو
عرصه طراحی و تولید  ،ایجاد گردد و فعالن این عرصه مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
به موازات این امر برای طراحی ،تولید ،واردات ،عرضه و مصرف پوشاک مبتذل

16

جریمه متناسب با هر تخلف در

نظر گرفته می شود .لزم است در همین راستا نظارت بر بحث طراحی مد و لباس و نیز در نظر گرفتن جریمه برای
اشاعه دهندگان مد و لباسهای نامناسب ،مورد توجه قرار گیرد .جرائم اخذ شده صرف امور فرهنگی و حمایت از
طراحی ،تولید و توزیع پوشاک اسالمی و ایرانی می شود .در خصوص طراحی مد و لباس وزارت ارشاد و در مسئله
تولیدات عفیفانه وزارت صمت مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.
برای تولید و عرضه کنندگان لباس های مناسب مشوق های زیادی منجمله در اختبار قراردادن مراکز فروش
توسط دستگاه های مرتبط مانند شهرداری ها و  ....وجود دارد.

وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه لباس و پوشاک
.1قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در مالعام خالف
شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند) .(1365/12/28
 .2ماده : 2مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان البسه و
نشان های مذکور در ماده  1به شرح زیر خواهد بود.:تذکر و ارشاد ،توبیخ و سرزنش ،تهدید ،تعطیلی محل
کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از  500هزار ریال تا یک میلیون ریال در
مورد وارد کننده و تولید کننده 10 ،تا  20ضربه شالق یا جریمه نقدی از  20تا  200هزار ریال در مورد
استفاده کننده ،لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و  20تا  40ضربه شالق یا جریمه نقدی از 20تا  200هزار
ریال در مورد استفاده کننده.
 .3قانون ساماندهی مد و لباس (مصوب ) 1385/10/12

 16آیین نامه اجرایي قانون نحوه رسیدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایي که استفاده از آنها در مالعام خالف شرع و یا عفت عمومي را جریحه دار
ميکند(.مصوب  .) 1368/3/20آیین نامه اجرایي قانون ساماندهي مد و لباس (مصوب 1387/4/9هیات وزیران)
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ماده  - 1به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی  -اسالمی ،ارجنهادن ،تبیین ،تثبیت و ترویج الگوهای
بومی و ملی ،هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت
ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون ،کارگروهی کمیتهای
(متشکل از یک نفر نماینده تامالختیار از هرکدام از وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و
پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مدیریت و
برنامهریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولیدکنندگان)و یک نفر نماینده از
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر تشکیل دهد )
تبصره – مصوبات این کارگروه(کمیته) پس از امضاء و ابالغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل اجراء
خواهدبود.

عرصه هفتم :مراکز آموزشی

مخاطبین این عرصه اساتید ،دانشجویان ودانش آموزان و کارمندان مراکز آموزشی میباشند .از آنجا که مراکز
آموزشی اعم از دانشگاهها ،مدارس و موسسات آموزشی دارای اهمیت ،جایگاه و شرایط و مخاطب خاصی هستند
و مانند همه جای دنیا از قوانین مختص به خود برخوردارند ،لذا به عنوان عرصه دیگری مد نظر است .در این
خصوص شورای عالی انقالب فرهنگی قوانین عفاف و حجاب را به تفصیل تصویب و ابالغ نموده است.
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در این طرح روسای دانشگاه ها و مدارس و مراکز آموزشی فقط مسوول کالس و درس و واحد نیستند بلکه
مسوول تربیت دینی و نماد عفاف و حجاب آن هستند .فرضا اگر از مدرسه یا واحد دانشگاهی افرادی با کشف
حجاب ،خارج شوند ،در اینصورت مدیر مدرسه مقصر و نشان بر ناتوانی مدیریت آن مرکز آموزشی است .شاخص
های عفاف و حجاب باید در رتبه بندی و ارزیابی مدیران مراکز آموزشی ،لحاظ و در صورت بی تفاوتی مجموعه،
مدیریت باید تغییر نماید .در این صورت ،مدیران برای حفظ مدیریت خود هرکار لزمی را انجام می دهند عالوه بر
این ،در این طرح به تناسب وضعیت و بر اساس شاخصهای عفاف و حجاب تنظیمی در خصوص مراکز آموزشی،
مدیر و مجموعه آموزشی جریمه میشود مثال یک واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی در شرایطی که موجبات
تخریب حریم و عفاف و حجاب یک شهرستان و منطقه را ایجاد میکند ،به تناسب کمیت و کیفیت  ،مدیر آن واحد
و مجموعه ،جریمه میشود و مبالغ مأخوذه مانند دیگر عرصهها صرف فرهنگ سازیهای مرتبط میشود از آن جمله:
•

ایجاد محیط مناسب اخالقی با اجرایی نمودن طرح تدریجی تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و دیگر مراکز

آموزش مختلط بدون ابتال به افراط و عجله مانند پیشنهاد طرح های سخیف دیوارکشی در کالس ها .نمی توان با
عنوان محیط آموزشی ،دختر و پسر جوان را در یک محیط پر ازدحام و پرجاذبه در مراوده و ارتباط با یکدیگر قرار
داد و توقع داشت با چند دیواره نویس و بخشنامه محیط سالم عفیفانه داشته باشیم .امروزه حتی در بعضی
دانشگاه های معتبر و گران دنیا ،با هدف ارتقاء سطح کیفی و معدل علمی ،عالوه بر ابالغ و اجرای قوانین
سختگیرانه برای پوشش دانشجویان ،اقدام به تفکیک جنسیتی نموده اند .چگونه در جمهوری اسالمی ،در مدارس
از دوران کودکی و ابتدایی تفکیک جنسیتی وجود دارد ولی در اوج جوانی به محض ورود به دانشگاه ها ،اختالط
جنسیتی تجویز و اجرا می شود .این مساله با تدبیر و تدریج به راحتی قابل انجام است به طور مثال اگر برای
سال جدید آموزشی ،در دفترچه انتخاب رشته ،یک مجتمع و ساختمان دانشگاهی مربوط به آقایان و ساختمان
دیگر مختص خانم ها اختصاص یابد و بر این اساس ان انتخاب رشته صورت گیرد ،بعد از چند سال تفکیک
جنسیتی صورت می گیرد .جداسازی روزها و کالس ها در یک ساختمان و محیط آموزشی با مدیریت واحد عمال
استمرار نداشته ولی در موارد اضطرار و نبود شرایط قابل اجرا است.
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از طرف دیگر  ،برای جذب و گزینش معلمان و اساتید که نقش بی بدیلی در تربیت نسل آینده دارند اول در همه
رشته ها باید شاخص عفاف و حجاب به عنوان شرط لزم وجود داشته باشد ثانیا بعد از جذب ،اقداماتی مانند
ارتقاء و تبدیل وضعیت و  ...به منظور اثرگذاری های اجتماعی و ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر و
عفاف و حجاب به نسبت دانش آموزان و دانشجویان ،مشوق های لزم ،در نظر گرفته شود.
اگر در دانشگاه و مدرسه ای ،کارمندان و معلم و اساتیدی باشند که خود الگوی ترویج بدحجابی باشند پاسخگو و
توبیخ و جریمه شوند  .اصالح وضعیت عفاف و حجاب کارمندان  ،معلمان و اساتید توسط مدیران آن مجموعه که
حقوق بگیر مجموعه اند در مرحله اول تعریف شده و در اولویت می باشد.

وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه مراکز آموزشی
.1انتشار فصلنامه علمی پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه (بند  3از
وظایف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
. 2تهیه و نشر کتب ،مقالت و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای
والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها (بند  10از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
.3تحقیق و تدوین کتب و مقالت مناسب درخصوص فلسفه حجاب و عفاف و شیوههای رواج آن در کشور و
پاسخگویی به شبهات طرح شده در زمینه حجاب (بند 1از وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)
.4استفاده از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسالمی برای آشنائی دانشجویان با مبانی  ،اصول و فرهنگ عفاف و
حجاب (بند  18از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
 .5آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کالس های دانش افزایی برای والدین(خصوصا مادران) و
توجیه آن ها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محیط های اجتماعی از طریق انجمن اولیا و مربیان ( بند 7
از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
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.6آموزش  ،ساماندهی و به کارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بررعایت حجاب و پوشش در اجتماع،
همراه با روش های پسندیده و احترام به حریم افراد (بند  9از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی)
.7آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و جامعه
از طریق کتب درسی ( بند  16از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
. .8تدوین برنامه های آموزشی در رابطه با امر به حجاب اسالمی و نهی از بدحجابی با همکاری دستگاه های ذی
ربط و نظارت بر اجرای آن (بند  6از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر)
.9تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان
(با همکاری دستگاههای ذیربط)( وزارت ورزش و جوانان بند  5از وظایف سازمان جوانان)
 .10گنجاندن آموزههای فرهنگ عفاف و حجاب در برنامههای درسی -در آموزشهای ضمن خدمت -برای مدیران
و کارکنان دولت و تقویت نهادهای نظارتی و ارزشیابی در راستای حاکمیت فرهنگ عفاف در ادارات و مراکز
آموزشی (بند  1از وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
.11گنجانیدن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه آن برای دانش
آموزان در کتب درسی کلیه مقاطع تحصیلی (بند  3از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
.12آموزش  ،ساماندهی  ،توجیه و به کارگیری مدیران ،معلمان و کلیه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف
و حجاب در بین دانش آموزان و سازمانه ای مربوط نظیر بسیج  ،انجمن های اسالمی و  (....بند  1از وظایف وزارت
آموزش و پرورش)
.13آشنا نمودن جوانان خانواده ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانواده در سنین پایین تر با توجه به
شرایط اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی ( بند  12از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
.14توزیع کتب تالیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه های کتاب شهر سازمان تبلیغات اسالمی
(بند  9از وظایف سازمان تبلیغات اسالمی)
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.15تأسیس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب( با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری) (بند  8از
وظایف سازمان تبلیغات اسالمی)
.16اهتمام به مثبت نگری و زیبا اندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تالیف کتب درسی ( بند  4از وظایف
وزارت آموزش و پرورش)
.17اهمیت مسئله حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه های علوم
پزشکی (بند  8از وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
 .18آموزش و به کار گیری جوانان آشنا به معارف اسالمی ،روان شناسی و جامعه شناسی زن و مرد جهت ارائه
مشاوره ،ترویج معروف های اخالقی و اجرای مناسب تر اصول حجاب (بند  11از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
 .19الگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری همایش ها و
جشنواره های علمی و فرهنگی (بند 12از وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
.20محرم سازی محیط های آموزشی و پرورشی و اداری به منظور ایجاد زمینه بروز نیاز های دختران با حفظ
سادگی و موازین و ضوابط شرعی برای جلوگیری از خود نمائی آن ها در مجامع عمومی (بند  10از وظایف وزارت
آموزش و پرورش)
.21تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوها ،مدهای اسالمی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش آموزان
و کلیه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارس (بند  8از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
.22انعکاس موفقیت های دانش آموزان خصوصا دختران و ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصیت و منزلت اجتماعی
آنها ( بند  15از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
.23فرهنگ سازی برای متعهد شدن دانش آموزان سال اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی مبتنی بر رعایت اخالق
اسالمی و مسئولیت فردی و اجتماعی(بند  22از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
.24غنی سازی اوقات فراغت دانش اموزان با تاکید برفرهنگ عفاف و حجاب از طریق استفاده از توانمندی های
تشکل های دانش آموزی (بند  18از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
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.25ایجاد سایت های اینترنتی در حوزه فلسفه حجاب ،برگزاری جلسات سخنرانی ،پرسش و پاسخ و همایش
های عامی درباره حجاب توسط کانون های فرهنگی هنری دانشگاه ها (بند  16از وظایف وزارت بهداشت،درمان
و آموزش پزشکی)
.26استفاده از شعرخوانی ،قصه گوئی و نقاشی در مقاطع پیش دبستانی و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان
با فرهنگ عفاف و حجاب ( بند  13وظایف وزارت آموزش و پرورش)
 .27آسیب شناسی بدحجابی و ابتذال فرهنگی با انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی(بند  6از وظایف بسیج
مستضعفین)
.28ساماندهی و گسترش توانمندی ها و قابلیت های بسیج برای تولید محتوای فرهنگی مناسب در جهت
گسترش و ترویج عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی (بند  7از وظایف سازمان بسیج مستضعفین)
.29تولید محتوای تبیینی و اقناعی مناسب و جذاب و پاسخ به شبهات وسوالت ،آگاه سازی اقشار اجتماعی از
پیامدها و تبعات در فضای مجازی و حقیقی به ویژه برای نسل جوان ،تبیین تکالیف فردی و اجتماعی آحاد
جامعه ،دولتی و حاکمیت (بند  2از وظایف مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)
.30برگزاری همایشها ،کنفرانسها و نشستهای تخصصی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمی تحقیقاتی
(بند  4از وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)
.31انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس
پژوهشهای انجام شده (وزارت ورزش و جوانان بند  9از وظایف سازمان جوانان)
.32برگزاری میزگرد و انجام مناظره درخصوص فلسفه عفاف و حجاب (وزارت ورزش و جوانان بند  13از
وظایف سازمان جوانان)
..33آشنا ساختن دانشجویان خصوصا دختران با توطئه ها ،زمینه ها ،روش های نفوذ فرهنگ غرب و تاثیر منفی
آن در عفاف و حجاب (بند  2از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،دانشگاهها و مراکزآموزش عالی)
.34برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب (بند  8از وظایف وزارت علوم،تحقیقات و
فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
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.35آشنا نمودن جوانان خصوصا دختران برای شناخت توطِئه ها زمینه ها  ،روش ها و مجازی نفوذ فرهنگ
غربی از طریق مدارس( بند  11وزارت آموزش و پرورش )

 .36تقدم رعایت کنندگان حجاب و عفاف ،در جامعه و حمایت از نخبگان با حجاب و معرفی افراد نمونه محجبه
(بند  5از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
.37حمایت از پایان نامه های دانشجوئی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (بند  6از وظایف وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
.38اهداء بسته های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف و حجاب( .بند  15از
وظایف وزارت درمان و آموزش پزشکی)
.39معرفی و تشویق نمونه های عینی از اساتید ،مربیان ،نفرات کنکور ،المپیادها و خانواده های ایثارگران ..از نظر
رعایت مظاهر عفاف و جاب در مدارس ( بند  14از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
.40تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به مالک های حجاب و عفاف و علم ) و برگزاری مسابقات و
معرفی افرادنمونه با توجه به ویژگی های الگوئی آن ها در زمینه پوشش (بند  6از وظایف وزارت آموزش و پرورش)

.41تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمینه
پوشش (وزارت ورزش و جوانان بند  14از وظایف سازمان جوانان)
..42حمایت از تشکل های فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف (بند  15از
وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
.43ایجاد تسهیالت ویژه برای ازدواج دانشجویی ،ساخت خوابگاه های متاهلی و فعال کردن دفاتر مشاوره در
امر ازدواج دانشجویی (بند از وظایف 9وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
.44در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش آموزانی که پوشش اسالمی را رعایت می کنند ( بند 19
از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
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.45آشنا نمودن دانشجویان با شرایط ازدواج آسان و تشکیل خانواده مستقل و نیمه مستقل و کمک به انجام
ازدواج های سالم دانشجوئی (بند  17از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی)
 .46ایجاد سازکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج
مطالعات وتحقیقات در حوزه عفاف و حجاب (بند  1از وظایف مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)
.47فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش های علمی درباره حجاب و عفاف در دانشگاه ها (بند  10از وظایف
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
.48در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش آموزان آن اسالمی و
مناسب می باشد ( بند  20از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
.49در نظر گرفتن معیار عفاف در انجام پیمایشهای ملی جوانان و ارائه گزارشهای آن به دستگاههای مرتبط
(وزارت ورزش و جوانان بند  8از وظایف سازمان جوانان)
.50تهیه گزارش سالنه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان
دادن و نتایج اجرائی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورای عالی انقالب فرهنگی
(بند 14از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
.51نظارت جدی بر اجرای آیین نامه انضباطی دانشجوئی در محیط های دانشگاهی ،دانشکده ها  ،خوابگاه ها،
اردوها و همایش دانشجوئی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف(بند 4از وظایف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
دانشگاهها ومراکزآموزش عالی)
.52انجام تحقیقات لزم در مورد بسط حیا و عفاف درمدارس به منظور اجرای برنامه های فرهنگی،تربیتی و
پرورشی در آن(بند  2از وظایف وزارت آموزش و پرورش)
.53تأکید برضرورت رعایت پوشش و الگو های اسالمی توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و ارایش نکردن
در دانشگاه ها (بند  16از وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
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.54اهمیت دادن به حجاب و اخالق اسالمی به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی در انتصاب و استخدام
روسای دانشگاه ها ،معاونین ،مدیران ،مسئولن حوزه های علمی ،فرهنگی و ورزشی وکارکنان (بند  5از وظایف
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
 .55ارائه لباس های مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی (بند  17از وظایف وزارت
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
.56نظارت بر بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی -دولتی و خصوصی -در جهت رعایت عفاف و حجاب
کارکنان (بند  18از وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
.57حفظ حریم اخالقی بیماران (بند  19از وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
.58برخورد غیر مستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل های دانشجوئی (بند  12از وظایف
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
.59عدم به کارگیری کارکنان بی تفاوت به ارزش ها و فاقد صالحیت در دانشگاه ها (بند  13از وظایف وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
.60اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسالم و ابالغ دستورالعمل های اجرایی جهت
نگهداری از بیماران و همراهان در محیط های درمانی (بند  1از وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش
پزشکی)
.61تنظیم و ابالغ آیین نامه انضباطی محیط های دانشگاهی پیرو مصوبه شماره 502مورخ  1381/5/22شورای
عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (بند 2از وظایف وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی)
.62نظارت بیشتر بر بیمارستان های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار (بند 4
از وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
.63تنظیم و ابالغ آیین نامه حضور پرسنل همگن و غیر همگن در بخش های تشخیص و درمان و نظارت بر
اجرای آن (بند  11از وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
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.64حفظ حریم شرعی و امنیت اخالقی بانوان شاغل در بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی (بند  20از
وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
.65طراحی و ساخت خوابگاههای دانشجویی مناسب با ارزش های اسالمی (بند  3از وظایف وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی)
.66طراحی مبلمان اداری در ساختمان های ستادی بیمارستان ها ،دانشگاه ها و  ...بر اساس حفظ حدود حریم
شرعی بین کارمندان زن و مرد و پرهیز از به کارگیری معماری  openکه موجب رعایت نکردن حریم های
اخالقی بین کارمندان زن و مرد می شود (بند  6از وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
.67تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها (بند  7از
وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
.68پاسخگو بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب از طرف دانش آموزان ( بند  21از وظایف
وزارت آموزش و پرورش)
.69مشارکت دهی والدین در نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندانشان در محیط دانشگاه و خوابگاه ها (بند  19از
وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)

پیوست حقوقی طرح در عرصه مراکز آموزشی
پیشینه حقوقی

قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و
تحقیقاتی کشور (مواد  7و )8
مصوبات نوزده گانه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاهها در
موضوع عفاف و حجاب در مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی موسوم به 820
مصادیق پوشش (مجاز و غیر مجاز )دانشجویان (مصوبه جلسه  197شورای
اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی(مصوب جلسه 358شورای عالی
انقالب فرهنگی مورخ )1374/6/14
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آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسالمی
آییننامه اجرایی مدارس مصوب جلسه  652مورخ 1379/5/20شورای عالی
آموزش و پرورش
بررسی خال قانونی

عدم پیش بینی جریمه برای مدیران مراکز آموزشی که مقررات حجاب و
عفاف در آنها رعایت نمی-شود

پیشنهاد

الحاق یک ماده به قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و کلیه مدیران دانشگاه¬ها و موسسات
آموزش عالی ،هرگونه عدم رعایت حجاب اسالمی توسط کارکنان زیر مجموعه
یا دانشجوها و به طور کلی متعلمین آنمجموعه را ببیند و با آن مطابق قانون
برخورد مقتضی ننماید ،به مجازات ماده  576قانون مجازات اسالمی خواهند
رسید.
تبصره :در صورت ارتکاب اعمال مجرمانه فوق توسط خود مدیر ،وی به مجازات
حبس تعزیری درجه  5محکوم خواهد شد.
الحاق یک ماده به قانون مصادیق پوشش (مجاز و غیر مجاز ) دانشجویان:
کلیه مدیران و مسئولین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ملزم به رعایت و
اجرای صحیح این قانون هستند و در صورت اهمال و تخلف از اجرای این مواد،
به ضمانت اجرای ماده  576قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات خواهند
رسید.
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عرصه هشتم :معابر عمومی

در این مرحله بدحجاب مستقیما و بدون دستگیری و برخورد مستقیم مخاطب طرح تلقی میگردد ،معابر عمومی
شامل خیابانها و پارکها  ،سواحل  ،کوهستانها و  ...است که مسئول مستقیم و مشخصی ندارد و یا در حیطه
مدیریتی شرایط و امکانات جلوگیری از بدحجابی را ندارد مانند بازار ،مترو و مراکز پرتردد و دارای ازدحام  ...در
این مرحله دوربینهای معابر عمومی مانند پارک ها و مترو فیلم برداری کرده و عکسها را با چهره تطبیق میدهند
سپس به آدرس بدحجاب ،بستههای فرهنگی و قبوض جرائم ارسال میگردد .همچنین ضابطین قضایی و
معتمدین تصاویر را ارسال می نمایند ،در این عرصه نیز تذکر لسانی به شکل پیامکی در مرحله اول توسط آمربه
معروف برای مخاطب ارسال می گردد.
برخی از اقدامات فرهنگی در این عرصه:
•

مراجعه به مشاوره های تایید شده عفاف و حجاب برای بخشودگی جرایم و دریافت گواهی مشاوره

•

استفاده از ظرفیتهای تبلیغاتی مانند بیلبوردها ،تلویزیونهای شهری ،دیوارنوشتهها برای ترویج فرهنگ

عفاف و حجاب و به کارگیری ظرفیتهای هنری مانند دیوارنویسی ،عکس ،پیام خطی و ...برای غلبه بصری
ارزشهای عفاف و حجاب در شهر
•

در نظر گرفتن اماکن و پارکهای مختص فعالیتهای زنان و دختران بدون محذوریت پوشش کامل

•

حضور مروجین فرهنگی در اماکن عمومی و پاسخگویی به سؤالت حوزه عفاف و حجاب

17

 17آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  427مورخ  )1384/10/14شوراي فرهنگي عمومي کشور و (مصوب جلسه 820
مورخ )98/6/12شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظربه بند  7وظایف شهرداری ها
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وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه معابرعمومی
.1پیشنهاد لیحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی(
وظایف نیروی انتظامی بند )6
.2برخورد قانونی با افراد خیابانی ،افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد ،فحشا(وظایف نیروی انتظامی
بند )7
.3توقیف خودروهای دولتی ای که سرنشینان آن شئونات اسالمی را رعایت نمی کنند(وظایف نیروی
انتظامی بند )19
.4رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و بررسی روندها ،پیامدها و مخاطرات احتمالی
نابهنجاری های اخالقی و اطالع رسانی به مراجع ذیربط(نیروی انتظامی بند )22
.5ممانعت از مزاحمت های خیابانی مردان نسبت به زنان(وظایف نیروی انتظامی بند )23
.6ارائه مطالب ارزشی  ،فرهنگی و جذاب در معابر و چهارراه ها (سازمان تبلیغات اسالمی بند )12

عرصه نهم :فضای مجازی و رسانه

یکی از عرصههای بسیار تاثیر گذار در مسایل اخالقی جامعه خصوصا حوزه عفاف و حجاب  ،عرصه فضای
مجازی است که همعرض همه عرصههای بال قابل توجه است.هرشخصی درهر عرصه ای می تواند در
فضای مجازی فعال باشد در خانه در محل کار در وسایل نقلیه و در همه موارد فرهنگی وضد فرهنگی
عرصه تمام عیار تقابل های فرهنگی است عالوه بر ظرفیت فضای مجازی در عرصه بین المللی و ملی در
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چنبه ها منطقه ای محله ای ،صنفی هم از جنبه های تخریبی و هم در جنبه های ایجابی در بقیه عرصه ها
مورد توجه است.
در این طرح عالوه بر نقش فضای مجازی در هریک از عرصه های یازده گانه در چهار حیطه این عرصه
مورد توجه می باشد.
اول :در جنبه فرهنگسازی و تبلیغ موثر اجرای طرح در منطقه و کشور
دوم :مقابله با تخریبها و جوسازیها و به انفعال کشاندن دشمن در عملیات روانی (با کمک لشکر
سایبری).
سوم :مقابله با هنجارشکنی های فضای مجازی خصوصا در منطقه اجرای طرح
چهارم :تدوین سیاست روشن و مشخص در مورد سبک زندگی عفیفانه خصوصا در شکل لباس و آرایش
هنرمندان و ...در برنامه ها ،فیلم های سینمائی ،تئاتر ،شبکه نمایش خانگی و . ...

در این طرح برای ارائه دهندگان الگوها و یا محصولت مروج بی عفتی و بدحجابی خصوصا سرشاخه ها،
جرایم اثر گذار در نظر گرفته می شود و برای بخشودگی جرایم بال ،موظف به جبران مافات و تبلیغ های
اخالقی مشخص خواهند شد
در این حیطه حداقل  7نهاد دولتی اعم از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت ارشاد و صداوسیما و
سازمان تبلیغات و ...با  68وظیفه قانونی عهده دار این مسئولیت اند که باید به وظایف خود عمل نمایند.
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وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه فضای مجازی و رسانه
.1هماهنگی و نظارت بر رسانه های ارتباط جمعی همانند :روزنامه ها ،مجالت ،محصولت سمعی و بصری،
نمایش ها و برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن (بند 1از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.2جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد ،مانند (کتاب،
فیلم ،نشریات ،تئاتر و( )...بند  3از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.3نظارت بر تشکل های هنری مردمی ،نمایشگاه های هنری و محافل هنری عمومی ،مانند :کنسرت ها و
نمایشگاه ها در جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب (بند  11از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
 .4اهتمام لزم برای اجرای قانون "منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات"(بند  12از وظایف وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.5به عضویت پذیرفتن خانم های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیئت های نظارت بر باز بینی
فیلم ،کتاب و (بند  13از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.6ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم های سینمایی و مطبوعات (بند  16از وظایف وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی)
.7نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی اخالقی سالن های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی (بند  17از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.8شناسائی تبلیغات کالها و محصولت مغایر با فرهنگ اسالمی و ارزش های عفاف و حجاب در شبکه های
ماهواره ای و فضای مجازی به منظور اقدامات اجرائی و ارجاع به مراجع ذیصالح (بند  32از وظایف سازمان
صدا و سیما)
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.9بازنگری در شرایط انتخاب فیلم ها و سریال های خاجی بر اساس مالک های حجاب و عفاف(بند  18از
وظایف سازمان صدا و سیما)
.10نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف گرائی و تجمل پرستی به
عنوان عوامل ترویج بی مبالتی اخالقی و سوق آن به سوی تبلیغات و آگهی های فرهنگی و اخالقی (بند
21وظایف سازمان صدا و سیما)
.11اتخاذ سیاست های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا وسیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره هائی
که در مناظراجتماعی و عمومی ،با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می کنند (بند  27از وظایف سازمان صدا و
سیما) .1ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرائی منفی در محصولت
و کالهای فرهنگی (بند  4از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.12تولید سمفونی و آثار موسیقیایی متناسب با موضوع عفاف و حجاب (بند  6از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی)
.13تبیین و تحلیل ریشه های دینی و اعتقادی فرهنگ و حجاب به ویژه برای نسل جوان از طریق تولیدات
ملی ،نشست های فکری فرهنگی ،ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن (بند  10از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی)
.14تهیه فیلم های سینمایی در مورد تاریخچه کشف حجاب در ایران و بررسی علل و عوامل آن (بند  14از
وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.15استفاده مناسب از لباس های اسالمی ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم های سینمایی و استفاده نکردن
از این پوشش توسط شخصیت های منفی و منفور در فیلم ها (بند  15از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی)
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 .16تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه های خانوادگی ،مدیریتی ،علمی ،فرهنگی و هنری با
محوریت موضوع "عفاف و پوشش" (بند  16از وظایف سازمان صدا و سیما)
.17تبیین نقش انعکاس موفقیت های جوانان خصوصا دختران در ابعاد مختلف با هدف احیاء و تقویت
شخصیت و منزلت اجتماعی آنها (بند  15از وظایف وظایف سازمان صدا و سیما)
.18تبیین نقش عفاف و حجاب در افزایش سالمت جامعه و بهره وری آن از طریق تولید برنامه های مختلف
(بند  2از وظایف سازمان صدا و سیما)
.9ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه های تلویزیونی و انجام مناظره
های علمی ،فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی
جوانان (بند  6از وظایف سازمان صدا و سیما)
.20به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی در زمینه های مختلف فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و
سیاسی از طریق برنامه های تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان (بند  7از وظایف سازمان صدا و سیما)
.21تهیه فیلم و ارائه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی
با هدف تخریب بنیان های فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه (بند  8از وظایف سازمان صدا و سیما)
 .22به تصویر کشیدن زنان تحصیل کرده ،ممتاز ،متعهد و با حجاب در فیلم ها و مجموعه های هنری و پرهیز
از نشان دادن آنان در نقش ها و شخصیت های عامه و کم سواد (بند  10از وظایف سازمان صدا و سیما)
.23فرهنگ سازی در زمینه پوشش نامناسب و ارائه راه حل های فوری از طریق تولید برنامه های کارشناسی،
گفتمان ،تولید فیلم ،تیزرهای تلویزیونی( ...بند  3از وظایف سازمان صدا و سیما)
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.24سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تاثیر گذار در موضوع حجاب (بند  31از وظایف سازمان صدا و
سیما)
.25نشان دادن وضعیت حقوقی  ،فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به
منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبیندی آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب
(بند  11از وظایف سازمان صدا و سیما)
.26نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیر اخالقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی (بند  12وظایف
سازمان صدا و سیما)
.27انجام تمهیدات لزم برای کاهش تاثیرات منفی سریال ها و فیلم های خارجی متضاد با فرهنگ اسالمی از
طریق نقد و بررسی فیلم ها و سریال ها (بند  13ازوظایف سازمان صدا و سیما)
.28تهیه برنامه های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمان های عروسکی
مطرح در کارتون ها و برنامه های کودک نظیر (علی کوچولو ،کاله قرمزی و  ...در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
با همکاری کانون و پرورش فکری کودکان و نوجوانان) (بند  19از وظایف سازمان صدا و سیما)
.29تهیه برنامه های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب ،علل و عوامل آن و
چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سده های اخیر در آن جوامع (بند  20از وظایف سازمان صدا و سیما)
.30تدوین سیاست روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان ،مجریان زن و مرد و ...در
برنامه ها،
.31فیلم های سینمائی ،تئاتر و  ...با محوریت عفاف و حجاب (بند  22از وظایف سازمان صدا و سیما)
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.32به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت های الهی اسالم چون حضرت زهرا (س) ،حضرت زینب (ع) و زنان
نمونه از صدر اسالم تا دوران معاصر در مناسبت های مذهبی و ملی و تاثیر آن در فرهنگ سازی و گسترش
ارزش های اسالمی به صورت جذاب (بند  5از وظایف سازمان صدا و سیما)
.33ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی اسالمی در بین ایرانیان مقیم خارج از
کشور به وسیله رایزنی های فرهنگی در سفارتخانه های ج.ا.ا در سراسر دنیا (با همکاری سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی) (بند  19از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
. .34آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی (منطقه ای) در جغرافیای اسالمی ایران (بند  9از
وظایف سازمان صدا و سیما)
.35تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای
رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی (بند  4از وظایف سازمان صدا و سیما)
.36افزایش سطح آگاهی خانواده ها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنگی عفاف و حجاب (بند 30از
وظایف سازمان صدا و سیما)
.37اطالع رسانی مناسب و دقیق به خانواده ها در مورد علل آسیب های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان
بی سرپرست ،کودکان خیابانی ،طالق ،اعتیاد ،فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز
این آسیب ها (بند  23از وظایف سازمان صدا و سیما)
..38انعکاس عواقب منفی استفاده از فیلم ها ،نوارهای مبتذل و حضور در گروه های منحرف بر زندگی فردی
اجتماعی از طریق برنامه های مناسب به صورت طبیعی و غیر عمدی (بند  24ازوظایف سازمان صدا و سیما)
.39نشان دادن اثرات منفی تاثیر فرهنگ مبتذل و غیر اخالقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت
طبیعی (بند  25از وظایف سازمان صدا و سیما)
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.40بیان آیات و روایات و توصیه های دینی در مورد مسئولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه ،رفتار و گفتار
(بند  26از وظایف سازمان صدا و سیما)
.41آشنا نمودن خانواده ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی
جامعه (بند  17از وظایف سازمان صدا و سیما)
 .42حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی هنری همانند تسریع در صدور مجوز ،ارائه یارانه و تشویق تولید
کنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارائه می
نمایند ( بند 2وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
 .43هماهنگی و همکاری با رسانه های جمعی جهت ایجاد حساسیت لزم در خانواده ها نسبت به اهمیت
فرهنگ حجاب و عفاف (بند  5از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.44حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسالمی و سعی در جهانی نمودن این نشریات از طریق
اینترنت (بند  18از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.45ترغیب و تشویق تولید کنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق وتوسعه
فرهنگ عفاف ارائه نمایند (بند  28از وظایف سازمان صدا و سیما)
.46تجلیل از هنرمندان و فرهنگ سازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر نظر می باشند
(بند  29از وظایف سازمان صدا و سیما)
..47معرفی نمونه های عینی از اساتید ،مربیان ،نفرات اول کنکور ،المپیادی ها و خانواده ای ایثارگران و  ...از
نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی (بند  14از وظایف سازمان صدا و سیما)
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.48برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری ،منطقه ای ،ملی و بین المللی برای رواج فرهنگ عفاف و حجاب (بند
 7از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.49ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی اسالمی در بین ایرانیان مقیم خارج از
کشور به وسیله رایزنی های فرهنگی در سفارتخانه های ج.ا.ا در سراسر دنیا (با همکاری سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی) (بند  19از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.50استفاده از ظرفیت سازمان های فرهنگی غیر دولتی و خصوصی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب (بند 8
از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.51همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص ترویج نمادها و الگوهای
لباسهای بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباسهای ملی و اسالمی (بند  6از وظایف
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)
.52همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروه های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسالمی ملی
برای سایر ملل خصوصا ایرانیان مقیم خارج از کشور (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی) (بند 20
از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
 .53توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی اسالمی و ملی بین سفارتخانه های کشورهای اسالمی در ایران (با
همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی) (بند  21از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
 .54برخورد با مؤسسات اینترنتی که دسترسی به سایتهای غیر مجاز را فراهم مینمایند و جلوگیری از
فعالیت آنها (بند  6از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)
.55ارائه نرم افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانواده ها به منظور جلوگیری از دسترسی به سایت های ضد
اخالقی (بند  7وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)
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.56تأمین امکانات لزم از طریق اینترنت برای وزارتخانهها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف (بند  8از
وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)
.57ایجاد فضای امن در تبادل اطالعات و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصه تبادل اطالعات
(بند  1از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)
.58مسدود کردن سایتهای ضد اخالقی و ضد حجاب ،بر اساس مصوبات کمیته پنج نفره مصوب شورای
عالی انقالب فرهنگی (بند  2از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)
.59تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بیبندوباری در جامعه (بند
 4از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)
.60پیشگیری حقوقی برای جلوگیری از فعالیت مراکز و شبکههای ماهوارهای فارسی زبان که در فضای ایران
فعالیت میکنند (بند  8از وظایف وزارت امور خارجه)
.61ساماندهی بازی های رایانه ای ،نمادها و نشان ها و حمایت از تولیدات و نماد های داخلی مبتنی بر فرهنگ
عفاف (بند 22وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.62احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی ،عمومی در تمام مسائل جامعه،
خصوصا گسترش فرهنگ تالش عفاف و حجاب و همکاری نهادهای مرتبا ،خصوصا صدا و سیما در این زمینه با
استناد احیا (بند  1از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر)
.63پیشگیری حقوقی برای جلوگیری از فعالیت مراکز و شبکههای ماهوارهای فارسی زبان که در فضای ایران
فعالیت میکنند (بند  8از وظایف وزارت امور خارجه)
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.64ساماندهی بازی های رایانه ای ،نمادها و نشان ها و حمایت از تولیدات و نماد های داخلی مبتنی بر فرهنگ
عفاف (بند 22وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
.65تاکید بر اقدامات فرهنگی .هنری سینماییو نمایش تجسمی .کتاب .رمان و  ...برای کودکان و بزرگسالن
در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (بند  4از وظایف سازمان تبلیغات اسالمی)
.66اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه سازی و جذاب نمودن آن( بند 1
از وظایف سازمان صدا و سیما )
.67فرهنگ سازی در زمینه اصالح پوشش نامناسب و ارائه راه حل های موثر و فوری از طریق تولید برنامه
فرهنگ های کارشناسی ،گفتمان ،تولیدفیلم،تیزرهای تلویزیونی و ( ...بند  3از وظایف سازمان صدا و سیما)
.68ارائه گزارش شش ماهه به کمیته درخصوص میزان رجوع کاربران به سایتهای اینترنتی ضد اخالقی (بند
 5از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)

پیوست حقوقی طرح در عرصه فضای مجازی و رسانه
.1مواد  16 ،15 ، 14و  17قانون جرائم رایانه ای
.2بند  2ماده  6قانون مطبوعات
پیشینه قانونی

 .3مواد  3الی  12قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری
فعالیت میکنند.

.1کافی نبودن جریمه نقدی
بررسی خال قانونی

.2عدم ورود مصداقی به شبکه های اجتماعی

92

.3عدم توجه به تهاجم فرهنگی و تعیین وظیفه برای متصدیان امر

الحاق یک ماده به قانون جرائم رایانه ای :ذیل فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت
و اخالق عمومی:
هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده
محتوایی را منتشر نماید که حاوی مطالب یا تصاویر خالف عفت عمومی یا
تبلیغ علیه حجاب اسالمی باشد به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای
پیشنهاد

نقدی از پنج میلیون ( )5.000.000ریال تا چهل میلیون ( )40.000.000ریال
یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره -انتشار تصاویر فاقد حجاب شرعی زنان ایرانی در فضای مجازی
توسط خود آنها موجب محرومیت از یک یا چند از حقوق اجتماعی و نیز
محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت شش ماه تا یک سال خواهد بود
و اگر این تصاویر توسط شخص دیگری منتشر شود  ،مرتکب به مجازات مقرر
در ماده محکوم می شود.
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عرصه دهم :ملحقات و مظاهرحجاب

مسئله عفاف فقط منحصر به حجاب و پوشش نیست بلکه گسترده تر بوده و بروز و ظهور هر جنبه ای از مسایل
غیر اخالقی و بی توجهی به سالمت فرهنگی جامعه در این طرح مورد توجه قرار می گیرد .در بند اول از اصل سوم
قانون اساسی این مساله تحت عنوان مبارزه با مظاهر فساد و تباهی مطرح و این حیطه را در برمی گیرد مسایلی
مانند آلودگی صوتی با موسیقی های مبتذل ،رقص در محیطهای عمومی مانند مترو ،سگ گردی ،روزه خواری،
شراب خواری علنی و  ...مربوط به حفظ حریم عفاف جامعه می باشد .هر کدام از موارد الحاقی این عرصه در
همان عرصه ای که بروز و ظهور دارد مورد تذکر و جریمه واقع میشوند.فرضا آلودگی صوتی یا سگ گردانی در
خودرو یا محله یا پارک در همان عرصه مشمول امور فرهنگی و جریمه واقع می شود.

وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه ملحقات
.1ممانعت از مزاحمت های خیابانی مردان نسبت به زنان(بند  23از وظایف نیروی انتظامی)
 .2جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می شوند( بند  21از وظایف
نیروی انتظامی)
. 3اعالم نظر در خصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش هایی که می توانند موجب ترویج فساد شوند( بند  20از
وظایف نیروی انتظامی)
.4آموزش  ،ساماندهی و به کارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع ،با
رعایت حریم و حرمت شخصی افراد( بند  17از وظایف نیروی انتظامی)
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عرصه یازدهم :باندهای اشاعه فساد و تباهی

با توجه به اینکه دشمن به شدت در تشکل باندهای فساد و فحشا اقدام میکند و به صورت شبکه ای به ترویج
فساد اهتمام دارد لذا این عرصه مهمی است که توسط دستگاههای اطالعاتی و امنیتی در فضای حقیقی و مجازی
رصد شده و مورد پیگرد قانونی وزارت اطالعات ،اطالعات سپاه ،نیروی انتظامی و مراجع قضایی قرار بگیرد.
افرادی که اقدام به تشکیل باند و گروههای هنجارشکن و یا اقدامات نامتعارف خاص مانند برهنگی در مالء عام و
 ...نمایند  ،توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه اعمال قانون می شوند.
از جمله اقدامات فرهنگی در این عرصه میتوان به آگاهسازی جامعه از عواقب سرتیمهای این باندها و نیز افرادی
که در این باندها گرفتار می شوند اشاره کرد (.به طور مثال با ساخت سریال و فیلم های سازنده در راستای
نمایش آسیبهای این باندها)
این عرصه طبق قوانین و رویه فعلی ادامه مسیر دهد.
نقش معتمدین و نیروهای مردمی در گزارش دهی موارد مشکوک بسیار کمک دهنده است.

وظایف دستگاه ها در عرصه باندهای فساد و فحشا
.1کنترل مرزها به منظور جلوگیری از تردد باندها افرادی که در خصوص تجارت فحشا فعالیت می کنند( بند 7
از وظایف وزارت کشور)
.2مراقبت از مرزهای آبی و خاکی کشور به منظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالت غیرمجاز در
چارچوب سیاست های امنیتی و انتظامی و قوانین مربوطه ( بند  8از وظایف وزارت کشور)
 .3برخورد قانونی با افراد خیابانی  ،افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد و فحشا( بند  7از وظایف نیروی
انتظامی)
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.4جلوگیری از واردات  ،تولید ،توزیع و عرضه کالها و محصولت مغایر با ارزش های فرهنگی و منافی عفت
عمومی( بند  2از وظایف سازمان مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی)
.5تدوین قوانین لزم و کارآمد در خصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه(بند  1از
وظایف قوه قضاییه)
.6مجلس شورای اسالمی باید طرح های لزم را در مورد برخورد با قاچاق کالهای مروج ابتذال و بی حجابی با
استفاده از نظر مراجع ذی صالح تهیه و ارائه نماید(بند  6از وظایف مجلس شورای اسالمی)
 .7اصالح قوانین مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال( بند  2از
وظایف مجلس شورای اسالمی)

پیوست فرهنگی

مشترک طرح
اجرای سیاستهای تشویقی در کنار سیاستهای بازدارنده و دارای ضمانت اجرا موجب نتیجه موفق می شود .نمونه
هایی از اقدامات فرهنگی به شرح زیر می باشد:
الف) مؤسسات و فعالن عرصه عفاف و حجاب که مجوز و توانایی برگزاری دورههای آموزشی را داشته باشند و
عهدهدار پاسخگویی به شبهات حوزه امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب باشند ،معرفی میشوند .فرد
بدحجاب پس از شرکت موفقیت آمیز در دورههای آموزشی در صورتی که مؤسسه موفقیت بدحجاب را تایید کند،
جریمه مورد نظر بخشیده میشود.
ب) در صورتی که بدحجاب در صورت امکان به همراه سرپرست خانواده خود نزد مشاور عفاف و حجاب مورد تایید
و آموزش دیده عفاف و حجاب ،حاضر و اثربخشی وی توسط مشاورتایید و ثبت شود ،جریمه ،بخشیده میشود.
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ج) در صورتی که بدحجاب در تولید محصولت هنری و فعالیت های تربیتی و یا طرح ها و پروژه های تایید شده و
اعالمی و ارایه شده توسط موسسات و مراکز شرکت نماید و یا در فعالیت هایی مرتبط با این حوزه فعالیت نماید؛
جریمه فرد بخشیده می شود ویا در فضای مجازی تبلیغ های جبران کننده نماید و یا همراهی عفیفانه در سفر
راهیان نور و اربعین با مجموعه های فرهنگی و ...
تبصره :مؤسسه های مذکور اول  :باید از جاذبههای لزم برخوردار بوده ثانیا :باید توانایی پاسخگویی به شبهات
مطرح شده بر اساس محصولت فرهنگی ارائه شده را داشته باشد ،ثالثا :از ایجاد هرگونه حاشیه مصون باشد.
د) مراکزی که در عرصه های مختلف در رعایت عفاف و حجاب پیشتاز شوند و طرح را در عرصه های مربوطه اجرا
نمایند به عنوان مراکز الگو مورد تقدیر قرار می گیرند به گونه ای که تشویقی برای دیگران باشد.

شروط اجرای طرح

برای اثربخشی و اجرای کامل و استمرار طرح ،عالوه بر قوانین موجود  ،نیاز به تصویب دو بند قانون مشخص دارد
دو بند یاد شده به شرح زیر است:
 .1متولی و مقام مسئول در راهبری طرح عفاف و حجاب با حفظ همه وظایف و نقش هایی که نهادهای
مسوول برعهده دارند ،ستاد امر به معروف و نهی از منکر می باشد و همه دستگاههای دولتی و غیر
دولتی موظفند در هماهنگی و تحت نظارت ستاد به وظایف محوله خود عمل نمایند.
 .2کارگروه عفاف و حجاب توسط شورای ستاد تشکیل و با تنظیم و تصویب دستورالعمل های اجرایی،
چارچوب های فعالیت های فرهنگی و جرایم مالی عفاف و حجاب(مشابه تبصره بند 9قانون حمایت
از آمرین به معروف و ناهین از منکر) ،را مشخص نماید.
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• یکی از سه مرجع زیر می تواند برای تصویب قانون مورد نظر اقدام نمایند:
الف) در جلسه سران سه قوه تحت عنوان الحاقیه به قانون حمایت از آمران به معروف مصوب مجلس
شورای اسالمی ( )1394/1/23تصویب گردد.
ب) شورای عالی انقالب فرهنگی با اصالحیه بر مصوبه  820این بند و هدف ها را تامین نماید .
ج) مجلس شورای اسالمی با قید فوریت  ،الحاقیه به قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر را تصویب
نماید.

متولی راهبردی طرح

مهمترین دلیلی که ستاد به مسأله عفاف و حجاب ورود پیدا کرده است و مدعی است با اجرای این طرح و قبول
مسوولیت ،مساله را حل خواهد کرد دلیل زیر می باشد:
-1

خصوصا در شرایط کنونی و بر اساس تجربه سال های بعد از انقالب به مصلحت نیست که متولی
و تابلو مواجهه با مسأله عفاف و حجاب ،دولت باشد بلکه این طرح باید مردمی و فرادولتی باشد
زیرا:

الف با وجود معضالت و وضع نامناسب اقتصادی مردم ،دولت نه صالح است که تابلوی مواجهه بامعضل عفاف و
حجاب باشد و نه می تواند هزینه های این مواجهه را تحمل کند .دولت به عنوان حامی و پشتیبان باید ایفای
نقش کند.
ثانیا در طول سالیان گذشته شاهد بودیم تا در کشور هرگاه مشکل و بحرانی ایجاد و یا طرحی اجرا می شد ،اولین
مسألهای که توسط دولت کنار گذاشته میشود ،مساله حجاب و عفاف خواهد بود .و از انجا که بعد از انقالب،
همیشه کشوربا بحران های مختلف ،مواجه بوده است ،همیشه مساله عفاف و حجاب کنار بوده است بلکه
دولت های مختلف سفارش کرده اند که این مساله را نادیده بگیرند .
ثالثا از آنجا که مساله عفاف و حجاب وظیفه ذاتی دولت و قوای سه گانه نیست لذا در انبوه مشغولیتهای کاری
مدیران ،عمال این مسأله در اولویتهای بعدی دولتمردان قرار میگیرد و به تدریج پس از اقداماتی به
فراموشی سپرده میشود.
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رابعا دستگاههای دولتی خود مبتال به مشکل بدحجابی در میان کارمندان و حتی مدیران خود میباشند

و هنوز اکثر

دستگاه ها مانند حتی وزارت کشور ،وزارت ارشاد یا تاکنون نتوانسته اند و یا نخواسته اند وضعیت عفاف و حجاب
مجموعه خود را اصالح نمایند .این بی اعتمادی و سوال مردمی پابرجاست .مسئولنی که نتوانند زیر مجموعه خودر
ا اصالح نمایند چگونه می خواهند وضع عفاف و حجاب جامعه را درست کنند.
-2

از آنجا که مساله عفاف و حجاب مساله ای ملی و خصوصا فراتر از قوه مجریه است و با توجه به
نقش فرا قوهای و ماموریت ذاتی ستاد در این حوزه ،ستاد می تواند مسولیت راهبری و اجرای
طرح را عهده دار شود.

-3

ستاد از مالحظات مأموریتی دولتی فراغت دارد و طرح متوقف بر عوامل و مشکالت بازدارنده دولتی
خصوصا مشکالت اقتصادی دولت نخواهد شد.

-4

ستاد اعتقاد کامل به قابل حل بودن مسأله عفاف و حجاب در صورتی که مسولین اراده ان را
داشته باشند ،دارد و معتقد است بر اساس این طرح ،مساله بدون ایجاد تنش ،اجرایی و راهگشا
است.

-5

در تبدیل تهدید به فرصت ،ستاد به جای بی توجهی و کنارگذاشتن موضوع عفاف و حجاب به
بهانه لزوم پردازش به مسایل مهمتر ،از دروازه پردازش به مساله عفاف و حجاب ،بقیه ابواب امربه
معروف و نهی از منکررا فرهنگسازی و مطالبه گری می کند.

-6

مهمترین مطالبه عمومی متدینین ،خانواده شهدا و علمای اعالم از ستاد در حل مساله عفاف و
حجاب ،می باشد .علیرغم اعالم و سیاست جدی ستاد مبنی بر اینکه امربه معروف و نهی از منکر
فقط به مساله عفاف و حجاب خالصه نمی شود و فریضتین در تمام شوون زندگی خصوصا برای
تحقق عدالت اجتماعی ورود دارد در عین حال فوری ترین توقع و مطالبه مردمی ،ساماندهی
عفاف وحجاب جامعه می باشد.

-7

سازو کار ظرفیت قانونی شورای ستاد کشور به گونه ای است که همه متولیان مرتبط با مسأله
عفاف و حجاب عضو ستاد امربه معروف می باشند (اعضای ستاد متشکل از وزرای کشور،
اطالعات ،صمت ،اموزش پرورش ،آموزش عالی و ارشاد  ،نمایندگان مجلس ،رؤسای صدا و سیما،
سازمان تبلیغات ،بسیج؛ نیروی انتظامی ،مجتهدین حوزه علمیه ،نماینده قوه قضائیه می باشد) و در
ستادهای ،استانی و شهرستانی با ریاست ائمه جمعه به همین نسبت متناظرین استانی و
شهرستانی برای ایفای نقش حضور دارند .ستاد دارای بازوهای رسمی در استانها ،شهرستانها،
دستگاههای دولتی و نهادها مسئول برای اجرای طرح می باشد.
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-8

ستاد از ظرفیت نیروهای مردمی اعم از تشکلهای مردمی ،شورای محالت ،اصناف و ...برخوردار
است.

-9

ستاد از پشتوانه قانونی (قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرمصوب مجلس
)1394برخوردار است و بنابر وظیفه قانونی 18موظف به ساماندهی نیروهی مردمی و نظارت بر
نهادهای حاکمیتی برای رفع این معضل اجتماعی است.
با توجه به موارد فوق ،طبق قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان ازمنکر ،در این طرح ،ستاد امر به
معروف و نهی از منکر با توجه به وضعیت فراقوهای ساختار و امکانات قانونی و ترکیب اعضای ستاد
مرکزی و ظرفیت شورای امر به معروف در همه دستگاهها (حدود  400شورا در مرکز) و شوراهای اصناف و
محالت در ستاد استانها و شهرستانها و تشکلهای مردمی آمادگی دارد مسئولیت طرح جامع را بر عهده
گیرد و اجرای آن را در همه عرصه های یازده گانه عملیاتی نماید. .

پیوست های تکمیلی در هر عرصه

۞درماده  7فصل دوم قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
کشور(مصوب  ) 1364/12/22ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی ( بند  )12به عنوان جرائم
شامل تخلفات انضباطی و اعمال خالف شرع و اخالق معرفی گردیده است و در فصل سوم مجازاتهای آن به این
شرح اعالم گردیده است:
 - 1احضار و اخطار شفاهی
 - 2اخطار کتبی با درج در پرونده

 18آیين نامه دستورالعمل اجرایي قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مورخ  1394ناظر به ماده  16بند11

100

 - 3توبیخ کتبی با درج در پرونده
 - 4کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم ،از یک ماه تا سه ماه
 - 5تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال
 - 6تنزل یک پایه
 - 7انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
 - 8بازخرید خدمت با پرداخت  45روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و
پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازادده سال خدمت .کسور بازنشستگی
افرادی که خدمت آنان بازخرید میشود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت یک
سال محسوب میشود.
 - 9اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط
 - 10اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و تحقیقاتی کشور
 - 11انفصال دائم از خدمات دولتی

۞مصادیق پوشش (مجاز و غیر مجاز )دانشجویان مصوبه جلسه  197شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز
آموزشی(مصوب جلسه 358شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  )1374/6/14و آیین نامه انضباطی دانشجویان
جهموری اسالمی (مصوب جلسه 358مورخ )137/6/14
فصل پنجم – پوشش و لباس دانش آموزان
ماده 64ـ لباس دانش آموزان باید از نظر دوخت و رنگ ،ساده و دارای ظاهری آراسته و متناسب با محیط آموزشی
و تربیتی مدرسه باشد.
ماده 65ـ دانش آموزان باید عالوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه ،در آمدورفت به مدرسه نیز از لباس و
پوشش مناسب و فاقد هرگونه تصویر و نوشته استفاده کنند.
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ماده  – 66لباس دانش آموزان عالوه بر پوشش ،نشان وقار و عفاف آنان است ،شکل و دوخت لباس آنان باید با
شئون اسالمی متناسب باشد.
ماده  -67پوشش دانشآموزان دختر شامل  )1چادر ،مانتو ،شلوار و مقنعه  )2مانتو ،شلوار و مقنعه می باشد.
تبصره  -1چادر بهترین حجاب و مناسبترین پوشش میباشد .شایسته است مدیران مدارس ضمن رعایت عدم
اجبار ،دانش آموزان دختر را به استفاده از آن تشویق و توصیه کنند.
تبصره  – 2رنگ مانتو ،شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر باید ضمن توجه به شرایط سنی و جغرافیایی از میان
رنگهای مناسب انتخاب شود.
۞آیین نامه های انضباطی مربوط به عرصه اماکن عمومی:
▪ آیین نامه اماکن عمومی هیئتت وزیران ()1363/3/23
▪ آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از
آنها در مالء عام خالف شرع و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند(مصوب ) 1368/3/20
▪ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس (مصوب 1387/4/9هیات وزیران)
▪ آیین نامه تعیین مصادیق البسه و آرایش های غیر مجاز (مصوب وزارت کشور ) 1375/6/25

:برخی قوانین پوشش در سایر کشورها

در سراسر جهان قوانين مربوط به نوع پوشش و لباس پوشيدن به طور قابل توجهي متفاوت است .به طور کلي در بسياری از کشورها در
مورد اینکه چه لباسي باید پوشيد ،قانون مدوني وجود ندارد ،اما با نگاه به نوع پوشش منعشده در قوانين این کشورها ميتوان غيرمستقيم
به نوع پوشش متداول این کشورها دست یافت .در بسياری از کشورها ،تشخيص تخلف در این زمينه به رأی قاضي سپرده شده است.
اخيراً قانونگذاران مجلس ایالت کارولينای جنوبي آمریکا درصدد برآمدهاند تا الیحهای در مخالفت با پوشيدن شلوارهای افتان ( saggy
 )pantsتسليم مجلس کنند  ،اگرچه ،استفاده از این نوع شلوار ،جرم تلقي نميشود ،ولي در صورت تصویب این قانون ،متخلفان ملزم به
پرداخت  25دالر برای بار نخست و  50دالر برای دومين تخلف خود خواهند بود و در صورت تکرار آن برای بار سوم یا دفعات بعدی ،این
افراد مجبور به پرداخت جریمه  75دالری یا انجام  6ساعت کار خدماتي خواهند بود؛ البته این ممنوعيت شامل حال زنان نميشود.
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پيشتر در سال  ،2016در تيمونسویل -یکي دیگر از شهرهای کارولينایجنوبي -قانون مشابهي تصویب شده بود که بر اساس آن ،افرادی
که به صورت عمدی لباس زیر خود را به نمایش ميگذاشتند ،جریمه ميشدند .
در آمریکا ،قوانين مربوط به پوشش در ایالتهای مختلف آن ،متفاوت است .به عنوان مثال در دو ایالت ایندیانا و تنسي ،قوانين خاصي در
ممنوعيت پوشيدن لباسهای بدننما و حتي لباسهای نيمه بدننما نيز وجود دارد؛ اما قوانين بازدارنده و محدود کننده پوشش در کشورهای
دیگر نيز هستند.

برزیل و حبس یک تا سه ساله
برخالف آنچه در مورد برزیل و نوع پوشش در آن تصور ميشود ،این کشور قوانين سختگيرانه ای درباره پوشش وضع کرده است .در ماده
 233قانون کيفری برزیل هرگونه عمل منافي عفت عمومي یا نمایش اجزای بدن در مالءعام ،محکوميتي معادل سه ماه تا یک سال حبس
در پي خواهد داشت .همچنين طبق ماده  234این قانون ،صادرات و واردات ،خرید یا توزیع آالت یا اشياء مستهجن برای نمایش عمومي
ممنوع بوده و در صورت تخلف ،شش ماه تا یک سال زندان یا جریمه نقدی به دنبال دارد.

زردهای سياسي در مالزی
پوشيدن لباسهای زرد رنگ در سال  2011در مالزی ممنوع شد .این ممنوعيت از سوی دولت پس از آن صورت گرفت که گروهي از
معترضان به قوانين انتخابات از رنگ زرد به عنوان نماد اعتراضي خود استفاده کرده بودند.

استراليا و ممنوعيت عجيب
در ملبورن استراليا ،پوشيدن هرگونه لباس به سبک زنانه برای مردان ممنوع است .بر اساس قانوني قدیمي مردان حق ندارند در مالءعام
پيراهن زنانه به تن داشته باشند.

کره شمالي و جين آمریکایي
نفرت و بيزاری کره شمالي از آمریکا موضوع عجيبي نيست .طوری که پوشيدن شلوار جين آبي در این کشور ممنوع است .به این دليل
ساده که آنها رنگ آبي را منتسب به آمریکا ميدانند .البته این ممنوعيت به جين آبي محدود شده و شامل جين مشکي نميشود.
ایتاليا؛ گاهي به دمپایيهایت نگاه کن
در کارپری ایتاليا ،پوشيدن صندل ال انگشتي ممنوع است و این ممنوعيت به خاطر سروصدایي است که این کفشها ایجاد ميکنند و
آرامش این جزیره را بر هم ميزنند.

کانادا؛ اینجا هم پوشش آزاد نيست
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در کانادا نيز ماده  173قانون کشوری آن ،هرگونه پوشش خالف عفتعمومي را ممنوع ساخته است.

قطر؛ سفر با محدودیتهای پوشش
اما در قطر ،بنا به قوانين کيفری و جزایي پوشيدن هرگونه لباس بدننما یا ناشایست در مالءعام ممنوع است ،هيأتي دولتي نيز ناظر بر
اجرای این قانون است .در سال  ،2012سازمان مردمنهادی در این کشور ،کارزاری تحت عنوان «آراستگي عمومي» را سازماندهي کرد و
درآن خواستار نظارت هرچه بيشتر دولت در این زمينه شد .هدف این کارزار ،بيشتر معطوف به افراد خارجي حاضر در قطر بود .سال گذشته
در همين راستا ،بعد از آنکه برخي توریستها با جوراب شلواری (ساپورت) و لباسهای نامناسب در این کشور ظاهر ميشدند ،قانوني مبني
بر ارائه مشاوره و راهنمایي توریستها و انتخاب پوشش مناسب در اماکن عمومي این کشور صادر شد .به طوری که پوشيدن ساپورت در
این کشور اسالمي حاشيه خليجفارس ،پوشش نامناسب تعریف شد.
کارزاری نيز از سوی مرکز اسالمي فرهنگي قطر  2022آغاز شد که هدف آن ارائه توصيه و راهنمایي برای گردشگران در انتخاب نوع
پوشش مناسب در این کشور در آستانه مسابقات جامجهاني فوتبال در سال  2022دوحه است .در جزوههای منتشرشده از سوی این مرکز از
گردشگران خواسته شده تا به حفظ فرهنگ و ارزشهای قطر کمک کنند« :اگر شما در قطر هستيد ،در واقع یکي از ما محسوب ميشوید،
پس لطفاً در اماکن عمومي به اندازه کافي لباس بپوشيد» و «ساپورت ،شلوار محسوب نميشود ».این کارزار از شبکههای اجتماعي از جمله
تویيتر برای اشاعه این دستورالعملها استفاده کرده است.

امارات متحده عربي؛ پوشش شانه و زانو
قوانين مربوط به ممنوعيتهای پوششي در این کشور نيز شامل پوشاندن شانهها و زانوها در اماکن عمومي از جمله مراکز خرید است.

ممنوعيت پوششي -موسيقيایي در روسيه
در دهه گذشته ،لباسهای اعضای گروه موسيقي «مو» مربوط به دهه  80ميالدی در ميان نوجوانان روس مرسوم شد که دولت روسيه در
سال  2008استفاده از این سبک لباس را ممنوع کرد چرا که دولتمردان آن این سبک پوشش را با افسردگي ،خودزني و خودکشي مرتبط
دانسته و نرخ باالی خودکشي درميان نوجوانان را ریشه در همين مد لباس «تهدیدی عليه ثبات ملي» اعالم کردند.

حجاب الزامي در واتيکان
در سال  2010نيز قانوني از سوی واتيکان ،مقر پاپ در رم صادر شد که براساس آن گردشگران در بازدید از این مکان ملزم به رعایت
قانون حجاب ميشدند ،این قانون که از طریق نصب تابلوهایي در جاهای مختلف این اسقف نشين به اطالع عموم ميرسد تنها شامل
زنان نبوده و مردان نيز از آن مستثني نيستند .بازدیدکنندگان حين ورود ميبایست سرخود را پوشانده و پوشش نسبي داشته باشند .اجرای
این محدودیت حتي در فصل تابستان نيز باوجود گرمي هوا الزامي است.
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سؤاالت مطرح شده پیرامون عفاف و حجاب

 -1نماز اگر اجتماعی بود قطعا قانونی برای آن تعیین میشود پس معلوم میشود امری شخصی هست و
حال حجاب؟
 -2همان طور که امیرالمونین از خالفت دست برداشتند به علت مقبولیت نداشتن در حال حاضر هم قانون
حجاب چوم مقبول مردم نیست پس نباید اجبار شود ؟
 -3زمان پیغمبر هم حجاب وجود داشته است ( امضائی بوده یا ابداعی)اجازه بدهید مردم راه خودشان را
انتخاب نمایند؟
 -4بحث ل اکراه فی الدین بحث النسان حریص علی ما فنع دین سلیقه ای است ؟
 -5آیا حجاب در قرآن و دین آمده است یا حکم ساختگی است ؟ آیا حکم حجاب فقط زحمتی برثیا خانم
ها به نفع مرده میباشد ؟
 -6چرا مزاحمت بریا خانم ها در کشورهای غربی در سطح عمومی جامعه نسبت به ما کتر است؟ آیا
تقوای آنها بیشتر است یا غریزه ای ندارند ؟
 -7آیا حجاب مانعی برای ابراز زیبائی میباشد؟
 -8آیا همه خانم ها بدپوشش با یک دلیل یکسان اینگونه رفتار مینمایند ؟
 -9ارامش روانی در جامعه پوشیده بیشتر است یا جامعه بدحجاب و بی حجاب ؟
 -10ایا عدم پوشش نامناسب باعث تحریک غریزه جنسی میشود ؟
 -11حدود و اختیارات و وظایف حکومت در رابطه با مسئله بدحجابی چیست؟
 -12در زمان شاه فساد در حال حاضر موجود نبود بعد از  40سال انقالب و نسل جدیدی که انقالب
کردند بیشتر فساد اخالقی دیده میشود ؟ به طور مثال حتی مسائل اقتصادی و اختالس هم بیشتر از
آن زمان مشاهده میشود
 -13آیا موضوع حجاب در قرآن ذکر شده است که شما در این حد تاکید مینمایید ؟
 -14آیا حجاب در زمان انبیاء اجباری بوده است وقتی برخورد با بی حجابی در زمان اهل بیت ( ع)
نداشتیم پس این مجازات از کجا آمده است ؟
 -15چرا کشف حجاب تعرض به حقوق اکثریت است ؟
 -16چه کسی گفته است که طرفداران حجاب اکثریت هستند؟ چرا رفراندوم برگزار نمی کنیم ؟
 -17حجاب نشانه انسانیت افراد نیست چون افراد بدحجاب و بی حجابی داریم که اختالس نمیکنند،
غیبت نمی کنند اهل خیر و مددرسانی هستند ؟
 -18چرا خانواده مسئولین رعایت نمی نمایند چون ما حامی و پشتیبان نداریم به ما گیر میدهید ؟
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 -19آیا حجاب آزادی خانم ها را سلب نمی نماید؟ خانم ها مایلندبه راحتی در جامعه حضور پیدا کنند
چرا اصرار دارید آزادی ما را سلب نمایید ؟
 -20چرا مردها نباید چشم های خود را بپوشانند ؟و فقط خانم ها چرا باید حجاب داشته باشندو در
تابستان این سختی و مشقت را تحمل نمایند ؟
 -21چادر و حفظ آن سخت است  ،گرم است ،مانع فعالیت اجتماعی میشود خود نمائی نیاز طبیعی زن
است ؟
 -22دلت پاک باشد دینداری که بحجاب و این قبیل مسائل نیست ....
 -23اگر حجاب برای پیشگیری از شهوترانی و جنسی کردن فضا ی جامعه است چرا صورت زن که
زیباترین عضو است از پوشش استثناء شده است ؟
 -24رعایت حجاب هر دو را بیشت رکنجکاو و تحریک میکند از قدیم گفته اند النسان حریص با منع
-25

حجاب کفن است .....؟

 -26چادر گران است رنگ مشکی موجب انواع ناراحتی روانی و افسردگی میشود؟ ایا چادر مشکی
افسردگی می آورد؟
 -27از کجا معلوم حجاب برتر چادر باشد ؟
 -28مسئله حجاب نسبت به مسئوله عدالت  ،اقتصاد ،معیشت اهمیت کمتری دارد ؟
 -29توجه به مستئل فرعی در حالیکه مسائل اصلی روی زمین مانده کجروی است ؟
 -30نوع نگاه دین به وضعیت حجاب در جامعه چگونه است؟
 -31زنان نیمی از جامعه هستند چرا مانع آزادی و موفقیت و پیشرفت آنها هستید ؟
 -32ایا حجاب واجب است؟ آیا حجاب اجباری است تفاوت این دو در چیست ؟
 -33حجاب و پوشش یک امری شخصی است من آزاد هستم هر نوع پوششی را انتخاب کنم؟
 -34حجاب نه جز اصول دین است و نه فروع آن پس دلیل اصرار حکومت بر اجرای آن در اجتماع
چیست؟
 -35هر فردیی مختار زندگی خودش هست در زندگی یکدیگر دخالت نکنیم؟
 -36مگر نمی توانیم به سالیق شخصی یکدیگر احترام بزاریم و در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی
داشته باشیم؟
 -37اگر مردم آزادانه امکان انتخاب را داشته باشند این مسائل حل خواهد شد؟
 -38من برای دل خودم آرایش میکنم و بی حجاب هستم به کسی کاری ندارم؟
 -39بی حجابی مثل ویروس نیست که یکی داشته باشد مابقی مبتال شوند ؟
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شاخص های عفاف و حجاب برای کارمندان دستگاه ها و نهادهای دولتی:
از آنجا که مسـأله عفـاف وحجـاب ،مسـأله ای عقلـي ،اخالقـي و شـرعي اسـت و در عيـن حـال مسـاله عفــاف فراتــر از حجــاب و
حجــاب قســمي از اقســام عفــاف ،مي باشــد ،بــرای تبييــن جامــع در ارائـه شــاخص ها ،ابتــدا انــواع عفــاف در ابعــاد زیــر
بيــان مي شــود:
 .1عفاف درنگاه:
نـگاه عفيفانـه هـم بـرای آقایـان و هـم بـرای خانمهـا مـورد تأکيد قرآن کریم مي باشد و چشم چراني و هرزگـي در نـگاه ،تقبيح و منکر
شـمرده شـده اسـت.
وظایـف دسـتگاه:
دسـتگاه هـای دولتـي مـي بایـد شـرایط در چينـش هـای محيطـي ،فرهنگ سـازی هــای تنبيهــي و تشــویقي و ...را بــه
گونــهای تنظيــم نماینــد کــه محيــط کاری

حتي المقــدور مصــون از ناامنــي و بي عفتــي در نــگاه باشــد.

.2عفاف درگفتار:
عفــت کالم و خــوب ســخن گفتــن از امــور قرآنــي اســت کــه الزمــه جامعــه با فرهنــگ و تمدن ســاز مي باشـد .مردمـي
کـه نتواننـد خـوب صحبـت کننـد ،مردمـي رشـد نایافتـه هسـتند کـه در حداقـل تعامـالت اجتماعــي بــا مشــکل مواجــه شــده و
باعــث بســياری از نزاعهــا و اختالفــات و بدبيني هــا مي شــوند.
وظایـف دسـتگاه:
دسـتگاه هـای دولتـي موظفنـد بـا هرگونـه بـي عفتـي در کالم بـه طـور جـد مقابلـه نمـوده و مـروج عفـت کالم باشـند .مدیـران و
کارمنـدان بایـد بـه بهتریـن شـکل بـا همدیگـر و خصوصـاً اربــاب رجــوع برخــورد نمــوده و مراجعيــن را حقيقتــاً اربــاب رجــوع
بداننــد و از احترامهــای الزم شــأ ن انسـاني دریـغ ننماینـد .کارمندانـي کـه بـا لحـن بـد بـا اربـاب رجـوع و یـا همـکاران صحبـت
مـي نمایـند ،جـواب سـالم اربـاب رجـوع را نمي دهـند ،بـا ضميـر مفـرد و بي ادبانـه بـا مخاطـب صحبـت مي کننـد و بـه بهانـه
مشـکالت زندگـي و اقتصـادی ،کرامـت انسـاني مراجعيـن را رعایـت نمي کنـند متناسـب بـا رفتارشـان بایـد مـورد تذکـر و مؤاخـذه قـرار
گيرنـد.
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.3عفاف درحرکات و سکنات:
وقـار و طمأنينـه در حـرکات بـه گونـه ای کـه جلـب توجـه نکنـد ،الزمـه عفـت انسـان بـا شـخصيت اسـت  .ممکـن اسـت فـردی
پوشـش کامـل داشـته باشـد ،ولـي حـرکات غيـر عفيفانه ،زننـده و جلـف داشـته باشـد .قـرآن کریم بر ایـن نـوع از عفـت تاکيـد مـي
نماید.

وظایــف دســتگاه:
کارمندانــي کــه دارای متانــت در حــرکات و ســکنات هســتند بایــد الگــو و مــورد تشـویق قـرار گيرنـد و در مقابـل کارمندانـي
کـه در حـرکات و سـکنات از متانـت و وقـار الزم برخـوردار نيسـتند و حرکاتشـان باعـث جلـب توجـه نامتعـارف دیگـران مي باشـد ،بایـد
مـورد تذکـر قـرار گيرنـد و دسـتگاه هـا ایـن مسـاله را ضـد ارزش جلـوه داده و زمينـه خودنمایـي را مسـدود نماینـد.
.4عفاف درمعاشرت:
یکـي دیگـر از انـواع عفـاف در قـرآن کریـم حجـب و حيـا در معاشـرت خصوصـاً رعایـت مسـایل محـرم و نامحــرم ،اجــازه گرفتــن
در ورود بــه محيطهــای امــن و برهــم نــزدن آرامــش مکانهــای زندگــي مي باشــد .
وظایـف دسـتگاه:
رعایـت حریـم محـرم و نامحـرم در محيـط کاری ،عـدم اسـتفاده از الفـاظ نامناسـب بـرای نامحـرم ،صـدا کـردن نامحـرم بـا اسـم
کوچـک و بـا ضميـر مفـرد و ورود بـه مسـائل غيـرکاری از جملــه مصادیــق غيــر عفيفانــه در محيــط کار مي باشــد کــه بایــد
بــا برنامه ریزی هــای ســلبي و فرهنگ ســازی های ایجابــي ،ایــن مســاله را تدبيــر کــرد.
.5عفاف درپاکدامنی:
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وظایـف دسـتگاه :دسـتگاه ها بایـد مراقـب عفـاف در پاکدامنـي در محيطهـای کاری ،بـا زدودن زمينـه هـای بروز و ظهور آن باشند.
هيچگاه نباید ارتباطات غيرکاری در دستگاه ها عادی سازی شود و نبایـد از زمينه هـای ایجـاد ایـن گونـه مسـائل بـه سـادگي عبـور کـرد.
بي توجهـي بـه ایـن مسـاله ،باعـث وجـود مشـکالت عدیـده در زندگـي هـای خانوادگـي و توليـد فسـاد و فحشـاء مـي شـود.
از موارد شش گانه عفاف ،در پنج مورد ذکر شده به تناسب شرایط دستگاه ها ،شاخص های مصداقي تر و همچنين روش های تشویقي و
توبيخي توسط شورای امر به معروف و نهي از منکر دستگاه تبيين مي شود.
.6عفاف در پوشش:
یکـي از انـواع عفـاف ،عفـت در پوشـش و حجـاب اسـالمي بـرای خانـم هـا و آقایـان اسـت .بـه دليـل اهميـت مسـاله در اسـالم و
قوانيـن کشـور بـه پوشـش افـراد خصوصـاً در صحنـه اجتمـاع و محيـط کار و فعاليـت اهميـت داده شـده و افـراد از بدپوششـي و بي
عفتـي در پوشـش نهـي شـده انـد.
از آنجا که قانون گذار به صورت مشخص تبيين شاخص های عفاف در پوشش و حجاب اسالمي را مد نظر قرار داده است ،لذا شاخص
های پوشش اسالمي برای کارکنان خانم و آقا به تفکيک با بسط بيشتر ارائه مي گردد.
شاخص های پوشش و حجاب اسالمی:
معيارهای مشترک و اصلي پوشش خانم ها و اقایان در چهار حيطه ذیل تعریف مي شود:
 .1بدن نما نبودن
 .2عدم جلب توجه
 .3پوشيدگي
 .4عدم آرایش

براین اساس حدود حجاب رسمي الزم االتباع در تمامي دستگاه های دولتي ،متخذ از چارچوب های شرع مقدس و قوانين به شرح زیر اعالم
مي گردد:
 .1شاخص های پوشش خانم ها:
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الف)چادر و مقنعه
_پوشاندن همه موهای سر یا چادر و روسری و یا با مقنعه

تبصره :1فقط در صورت استفاده از چادر ،از روسری های بلند که کارکرد مقنعه را ایفا مي کند  ،مي توان استفاده نمود.تبصره،
مشوق های الزم برای استفاده از حجاب برتر (چادر ) مانند اعطای چادر به عنوان عيدی ،در دستور کار قرار داده شود.

استفاده از مقنعه پوشاننده گردن و شانه  ،حداقل تا روی سينهعدم استفاده از هر پوشش دیگری برای پوشاندن سر به جای مقنعه چادر مانند شا  ،کالهو...-عدم استفاده از مقنعه و چادرهای نازک  ،توری  ،نگين دار و...

ب)مانتو:
استفاده از روپوش و مانتو بلند و متعارف (حداقل تا زیر زانو) استفاده از مانتوی وزین  ،ساده و اداریعدم استفاده از مانتوی کوتاه ،تنگ و آستين کوتاه-عدم استفاده از مانتوی دارای چاک باالی زانو و مانتوی جلو باز

ج) شلوار:
 استفاده از شلوار ( پوشيدگي تا مچ پا) عدم استفاده از شلوار کوتاه ،تنگ و دارای پارگي ،زاپ ،چاک  ،براق و فاق نامناسب -عدم استفاده از دامن  ،جایگزین شلوار به غير از موارد خاص بيماری

د) جوراب :
 استفاده از جوراب غير نازک با پوشانندگي کامل پا عدم استفاده از جوراب های کوتاه و غير متعارف115

ه) کفش:
کفش متعارف و مناسب محيط کار عدم استفاده از کفش با پاشنه بلند ،صدادار و غير متعارف -عدم استفاده از چکمه های بلند روی شلوار

و) رنگ:
-استفاده از رنگ های متعارف و مناسب با محيط کار در پوشش ( اعم از مانتو ،شلوار ،چادر ،روسری ،مقنعه ،جوراب و کفش)

ز) سایر موارد :
 عدم استفاده از هرگونه آرایش در صورت و دست ها عدماستفاده از الک و ناخن مصنوعي... عدم استفاده غير متعارف از زیور آالت آشکار ( انواع حلقه و نگين بيني و دندان و ...و بکار بردن دستبند به دست و پا) -عدم استفاده از عطر و ادکلن با رایحه تند

 .2شاخص پوشش آقایان :
 آراستگي موی سر و محاسن ( عدم بلندی غير متعارف ریش ،موی سر ،سبيل و)... عدم آرایش نمودن به سبک های غربي  ،غير متعارف و زننده صورت  ،موی سر  ،محاسن  ،ابرو و .... عدم استفاده از کراوات ،پاپيون ،کمربندهای غير متعارف و نمادهای غربي عدم استفاده از لباس های تننگ  ،بدن نما ،پاره و وصله دار-

عدم استفاده از شلوار کوتاه  ،تنگ ،کوتاه و یقه باز نامتعارف

 عدم استفاده از شلوار کوتاه  ،تنگ ،نازک و دارای پارگي  ،وصله  ،زاپ و فاق نامناسب -عدم استفاده از طال و هرگونه زیورآالت اعم از گردنبند  ،زنجير ،مچ بند ،دستبند و گوشواره

 .3شاخص ها و ملحقات مشترک آقایان و خانم ها:
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 عدم استفاده از عکس های غير مجاز و بدون پوشش اسالمي در فضای مجازی از جمله عکس نمایه(پروفایل) عدم خالکوبي و تصویرگری در قسمت های قابل رویت بدن عدم چاپ و وصل هرگونه عالمت تصویر و کلمات خارجي غيرمتعارف بر روی لباس و پوشش عدم استفاده از لباس های منقوش به آرم ،تصاویر نامتعارف  ،نوشته های مذاهب و نمادهای آنان فرهنگ غرب عالئم فرقه های ضاله و گروه های منحرف خودداری از به کارگيری بانوان در پست و محل های سازماني ویژه آقایان و بالعکس -به کارگيری منشي و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران مرد و زن برای مدیران زن

تبصره:به کارگيری منشي زن بدحجاب ،تخلف مضاعف محسوب مي شود.

مالحظات:
 .1تشخيص متعارف و غيرمتعارف بودن با شورای امر به معروف و نهي ازمنکر هر دستگاه مي باشد.
 .2بنا به تشخيص شورای امر به معروف و نهي ازمنکر ،دستگاه ها مي توانندلباس اداری یکسان (متحدالشکل) استفاده
نمایند.
 .3ایجاد فضای امن و سالم با اتخاذ تدابيرمناسب برای جداسازی محيط بانوان از جمله در محل کار  ،سرویس ایاب و
ذهاب غذاخوری
 .4بر اساس بند اول از اصل سوم قانون اساسي قانون اساسي مبتني بر (مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي) هرگونه تظاهر
به فساد و تباهي ملحق به شاخص های عفاف و حجاب مي باشد .مانند:
الف) استفاده از موسيقي های غير مجاز در محيط های کاری و وابسته به دستگاه ها
ب) نمایش ،ترویج ،تبليغ و خرید و فروش وسایل و اجناس مغایر با حوزه عفاف و حجاب
ج) روزه خواری علني  ،در ماه مبارک رمضان
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