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 فناورانه و به امغان آوردن   یخیره کننده  ی یها شرفت ی مدرن در کنار پ یایکه دن ست ین یدیردت

 ه د بیشتر ب میبهداشت و اوزش و م، گسترش آار اطالعاتی همانند سهولت در ارتباطات، انفج یازاتیامت

 است  هاه داشتهمر را ب یارات  و خسماتَلط ی ماعو اجت ی ارزش یام هاگ و نظن فره یدر حوزه  ، یزندگ

 ی روح  ماریهایبی  ات بیبشر  ی ه واجهمت، یش بحران هوی واده، پیدااند خا ، زوال نها،ارزشه  یاش فروپ ک

 از   یبخش  نهاو ... ت  یرگ هراس م ، یس تاهیضا اضطراب، احس ، یزندگ  یمعنای ی و ب   یپوچ مانند  ه یروان  و

 این مشکالت می باشد. 

 اضطراب بزرگ و  من با نامل برارشماشده،  ان رهنوان جهاتحت ع یوضعیت نینگیدنز از چ یآنتون 

 میل به رهاییو   ییفردگرا ه ک یایط  شر نینْد. در چیاد میکنبزرگ  ی پاش از آن بی تعبیر فرو یامافوکو

 ان زلزل کرده و انسمتواده را ایه های نظام خان پ  ،یو ارزش  القی اخ ی ی، نسبیت گرا یافتهآن گسترش  در

 . شده است  هتاهی گذاشت  یو روح  ات ذهنی و اضطرابمشکالت  از   یدر برابر کوه  رنمد

می  را  هتیاف ه توسع یاغرب و کشوره  هسیر رفتم ، ماکشور  مانند  ه یمع در جوا ه داشت کسی ک ارتوان انتظمی 

 ر ارفت ینگ ادوگ مل به د شده و در عیو ترد  میسردرگدچار  مانند عفاف و حجابه اییهیده در برابر پد آزمایند

 شوند.   رادچ

د  ایبکامال این زمینه حدود الهی در  هش تقید ب اهبی و کابدحج مانند هیده هایی پد  اه بهواجمدر   هروست کاز همین 

فکری،    هاین  نیاو بریشه وده و از  جه نمتو   ضاء جامعهارزشی اع   امتحول نظ  درن وای مری از دنیأثیرپذیزان ته میب

 .تهی یافآگ ت دنیای مدرنی تحوال نی و عیاطف ع

 مقدمه 
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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  

یابد  از     پدیده ی حجاب در صورتیکه نتواند در فضای دنیای مدرن، تعریفی نودیگری غلبه جوید. از این روست که  

، کنار  نوگرا  نزد مخاطبان  و  و واپس گرایی خواهد خورد  و برچسب کهنگی  نوگرایی، انگ  سوی جریان پرقدرت 

 گذاشته خواهد شد. 

آمده ؛    یقانون اساس   176، در بند سوم از اصل     ی اسالم  ینظام  جمهور  یبرا  یملّ  تیّاستقرارحاکم  یبرا   یازطرف 

نظام آموزشی    نابراینبشود.  یریبهره گ  د یبا  ی وخارج   ی داخل  یدهایمقابله باتهد  ی کشوربرا  ی ومعنو  ی از امکانات ماد

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  

 مایند.ت جامعه به سمت نو شدن تبیین نرکح

  شودیمشاهده م هیرحمة اهلل عل ینیحضرت امام خم دگاهیمسئله حجاب در د  رامونیانقالب پ خیبه تار بانگاه

  یلن در وزارتخانه ها آنطور"ا امام فرمودند :    1357/ 12/ 15 خیوطالب قم درتار  ونیاز روحان  یدرمالقات با جمع 

بشود .در   ت یدرآن معص  دینبا یاسالم وزارتخانه .کرده اند باز همان صورت زمان طاغوت رادارد نقلمن  یکه برا

ندارد بروند اماکاربکنند ،لکن  ی .مانع ی.زنها بروند اما باحجاب شرع  ندیایلخت ب دزنهاینبا ی وزارتخانه اسالم

 " .باشند یباشندباحفظ جهات شرع  ی باحجاب شرع

«  در کشور ینید یهااسالم بر جامعه و رواج ارزش  تیحاکم»   شعارهای اصلی انقالب اسالمیمهمترین همچنین از 

، در همین راستا به    کرد بیان  یتوان  را م   «در جامعه و حذف عوامل فساد  نها اانسرشد و تکامل    یبرا  یسازنهیزمو »

 1کرد.  خواهیم اشاره 24/7/1390مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان کرمانشاه  در تاریخ بیانات 

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 سبک می کند، خودئش را کم ارزش می کند. حجاب وقار است ، متانت است ،    ، خودش را کوچک میکند،

سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست ، این را باید خیلی قدر  دانست و از اسالم باید به  ارزشگذاری زن است ،  

 .«خاطر مسئله حجاب تشکر کرد ، این جزو نعمت های الهی است
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شود    زهیمعقول ست   یها  وه یباش  دیواخالق با  ت یضدمعنو  یها  اکانون است که بآمده    نیز    گام دوم  هیانیدرب  نیهمچن

 کرد .  دینبا ی نیگام عقب نش کی ی وملّ   یانقالب  یارزشها  واز

د  ضی و رواج  حق تعال   یگناه و نافرماندهد،  یکی از آفاتی که انقالب و جامعه اسالمی را مورد تهدید قرار می   نیبنابرا

توان اینگونه مطرح کرد که یکی از وظایف خطیر مسئولین و  پس می   . است  های دینی در کشورها و ناهنجاریارزش 

ید  أک. لزم به ت است  از ارتکاب گناه و شیوع آن    جلوگیری ایجاد بستر مناسب جهت  مردم در جمهوری اسالمی ایران  

با   مقابله  است،  عمومی  امری  نیز  فرهنگ  و  است  فرهنگ  زاینده  دین  اسالمی،  منظومه  در  که  آنجایی  از  است 

   های دینی هم بر عهده مردم جامعه و هم بر عهده مسئولین آن است.ناهنجاری

مصادیق ارتکاب گناه است. به طور ویژه گناهانی که فرد    وامع گسترشیکی از عوامل فساد در ج با توجه به اینکه  

. یکی از این نوع گناهان، عدم رعایت پوشش  شودمی   نیز مرتکب   م داشته و در مالء عا  به آن  تظاهر  ، عالوه بر ارتکاب

قوانین    بدیهی است که  .شودمی   یادو بی حجابی  است که در ادبیات روزمره از آن تحت عنوان بدحجابی  شرعی  

 الجرا برای همه افراد جامعه بوده و مختص قشر و طیف خاصی نیست. لزمپوشش، 

را برای حرکت به سوی ایجاد  را محقق و زمینه اسالمی  حذف عوامل فساد در جامعه بخشی از اهداف انقالب  

و    در کشور  ینید  یهارواج ارزش تمدن نوین اسالمی فراهم خواهد کرد. امر به معروف و نهی از منکر که موجب  

نیز بخش مهمی از  آن    به معنای واقعی است که   اسالمی ، گام مهمی در تشکیل جامعه  می شودحذف عوامل فساد  

 خواهد بود.  فرآیند ایجاد تمدن اسالمی  

کرده است  در حوزه عفاف و حجاب تدوین  را  طرح جامعی    ستاد امر به معروف و نهی از منکربه همین منظور 

نزدیک شد و زمینه را برای ایجاد جامعه اسالمی    اسالمی    با اجرای آن، بتوان به تحقق اهداف انقالب  ادعا می کند  که  

 فراهم کرد. 
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 عدم رعایت پوشش شرعی ناشی از  یاجتماع از آلودگ یسالم سازالف: 

در    . است  های رشد و تعالی افراد و زمینه  شرفت یو پ  تیفعال،  کار   طیمح  ، فراهم ساختنجامعه   هایویژه از کار  یکی

عوامل  روریات دستیابی به اهداف است.  ضیکی از  ها  آن   وجود عوامل مزاحم و پاکسازی جامعه از  عدم  همین راستا

انحراف از مسیر صحیح خواهد شد و باید با آنان  از جمله مواردی است که موجب    ینفسان  یهواها  بیو ترغ  جییته

فارغ از هر گونه مزاحمت به    ییبتوانند در فضارا در جامعه گرفت تا تمامی افراد  ها  آن  مقابله کرد و جلوی شیوع

 بپردازند.  ی اهداف اسالم شبرد یکشور و پ شرفت یپ

 عفاف    در زمینه یجامعه اسالم رائه الگویب: ا

زمینه ایجاد جامعه  و منع گسترش بسترهای ارتکاب گناه،   ی  نید   یهارواج ارزش با تحقق حاکمیت اسالم بر جامعه و  

ای از جامعه اسالمی به مردم دنیا معرفی کرد که  توان آن را به عنوان نمونه اسالمی در کشور فراهم خواهد شد و می 

 مختلف از آن خواهد شد. عالوه بر تبلیغ اسالم، موجب الگوگیری جوامع 

 حاکمیت قانون ج: 

جامعه برای حفظ قوام خود و جلوگیری از هرج و مرج، نیازمند قانون قابل اجراست. حال با توجه به وجود قانون  

که موجب نظم    می داردجامعه گام بلندی در راستای حاکمیت قانون بر  ، عمل به آن  و مصوب در حوزه عفاف و حجاب  

 ها نیز خواهد شد. عرصه دیگر   درقوانین  جامعه و قوام سایر 

   یها و مقابله با تهاجم فرهنگ حفظ ارزشد: 

که با تحکیم بنیان خانواده و موفقیت جامعه ارتباط مستقیمی دارند، در    های مختلفی همچون حیا پاسداری از ارزش 

صورتی محقق خواهد شد که بتوان  های دینی در جامعه در  جامعه اسالمی بسیار ارزشمند است. همچنین رواج ارزش

 مقاومت کرده و به صورت اصولی با آن مقابله کرد.   ،های دیندر برابر تهاجم دشمن به باورها و ارزش 

 مبارزه با عوامل ولنگاری و فساد امری است که به این هدف مرتبط است. و   ی فرهنگ اسالم  جیترو

 

 

 

 قوانین عفاف و حجاب 
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  عفاف و حجابوضعیت  در این بخش  ، حجابعیت فعلی  ضهای مختلف بر ورگذاری سیر تاریخی پدیده با علم به اث

 پس از انقالب اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است.  

 

 جمهوری اسالمی ایران  در  عفاف و حجاب قوانین 

  : ادارات دولتی فرمودند  بانوان درحضور  درباره  15/12/1357  تاریخ  در   امام خمینی)ره(،  قبل از تدوین قانون اساسی

ها بروند؛ اما  . زن  ندیایها لخت بزن    دینبا  یاسالم   یهابشود. در وزارتخانه   تیدر آن معص  دینبا  یوزارتخانه اسالم »

مانع باشند.  با حجاب شرع   ی با حجاب  لکن  بکنند،  کار  بروند  این    2. «باشند  یندارد  پی  برخیدر  های گروه  تذکر 

و در برخی موارد  شده  ض  معترادارات    بانوان دربرخی از    کردند و همچنینبه اعتراض    اقدام انقالب    غیرهمسو با 

 تشکیل شد. هایی نیز گردهمایی

  های وابسته به دولت، و وزارتخانه ی نیروی انسانی مؤسسات دولتی قانون بازساز 18ماده  5، در بند 1360در سال 

اما پس  بر این امر اصرار داشتند.    کمی همچنانی  عده شد و    تخلف شناخته به عنوان    عدم رعایت پوشش اسالمی

 در کشور رواج یافت.  حجابی  د ب های فمنیستی خارج از کشور دوباره موج جدیدی ازاز مدتی تحت تبلیغات جنبش 

سال  قانون تعزیرات مصوب    102اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان در کشور به تصویب رسید، تبصره ماده  

  74قانون آمده: »زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا   نیبود. در ا  1362

ا براساس  شد.«  خواهند  محکوم  شالق  داخ  نیضربه  بانوان  و    لقانون،  مسلمان  خارجی،  و  ایرانی  از  اعم  کشور 

 غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند. 

»به تمام مسئولن در ادارات    :بدین قرار صادر کرد  ایدادستانی عمومی انقالب اطالعیه   63مرداد سال    4  سرانجام در 

ها، ها، مسافرخانه های دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها و سایر واحد های دولتی و شرکتو سازمان 

دارد،  ها و سایر اماکن عمومی اعالم و ابالغ می غذاخوریکننده مجالس جشن عروسی،  های برگزارها و باشگاه تالر

کنند، جلوگیری  از تاریخ انتشار این اطالعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسالمی را نمی 

 د« به عمل آورن
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هایی که استفاده  لباسدرباره    ،1365مصوب سال    فروشندگانلفات و مجازات  قانون نحوه رسیدگی به تخ   4ماده  در  

»کسانی که در انظار  اینطور آمده است:  کند؛  دار می در مألعام خالف شرع است یا عفت عمومی را جریحه  ها  آن   از

عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خالف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف  

  گردند.« محکوم می   2ذکور در ماده  های مکمه و حسب مورد به یکی از مجازات رج از نوبت در دادگاه صالح محاو خا

 : کندمی بدین شرح بیان   همان قانون مجازات تعزیری را 2ماده همچنین 

و ارشادذت  » ت کر  از    20تا  10دید،  ته،  خ و سرزنشبیو،  یا جریمه نقدی  برای  هزار    200تا  20ضربه شالق  ریال 

 استفاده کننده«

 هایمجازات در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد عالوه بر یکی از  »:  است    این ماده آمده  2عالوه بر این در تبصره  

   :شودمی  زیر محکوم هایمجازاتفوق به یکی از  

سال» دو  تا  موقت  ا انفصال  دولتی،  خدمات  از  انفصال  و  کلیه  ،  خراج  در  سال  پنج  مدت  به  استخدام  محرومیت 

 « ی دولتی و عمومیهاان و نهادها و ارگ هاشرکتها و  وزارتخانه 

قانون مجازات اسالمی    638را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده  حجابی  بی   ترین قانونی که مهم به نظر می رسد  

ابر، تظاهر به عمل حرامی  معو    یانظار و اماکن عموم در  ا  رکس علنماده: »هآن  به موجب  .    دانست  1375مصوب سال  

ضربه شالق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب    74روز تا دو ماه یا تا    ده نماید، عالوه بر کیفر عمل، به حبس از  

عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو  

 ضربه شالق محکوم خواهد شد.«  74ه یا تا ما

د حبس  توانمی   چنانچه قاضی تشخیص بدهد،  1392  سال  مصوب قانون مجازات اسالمی  38و    37مواد  البته بنابر  

قانون تعزیرات مصوب سال    102در تبصره این ماده که همان ماده    و شالق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

»زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا  :  است    است، آمده 1362

 دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.« 

این   1399از تصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی مصوب سال   27به استناد ردیف   تبصره: ) 

 . (الی ده میلیون ریال گردیده است مبلغ دو 
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 .  3قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر بصورت اختصاصی به این امر پرداخت 1394خرداد  در  در نهایتو   

اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر  ، براساس قانون جرم دانسته شده؛  حجابی بی بدحجابی و         

شورای عالی انقالب فرهنگی در سال    اجتماعی است. در این راستا  ساختو زیرفرهنگی  ی  نیازمند پشتوانه جرایم  

و در    به تصویب رساند  427با عنوان مصوبه    ، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را1384

رونی و نهادینه کردن  قانونی که هدف از ارائه آن، د  را بازنگری و تکمیل کرد.  آن  820با عنوان مصوبه    1398سال  

و کلیه وظایف    به صورت مستمر و هدفمند استها  با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه  حجاب و عفاف

 بیان کرده است.  طور دقیق و مشخصقانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به   دستگاه 32تخصصی 

الب فرهنگی قرارداشت،  در دستور کار شورای عالی انق  70که طرح آن از ابتدای دهه    در حقیقت این قانون 

به دنبال آن، مجلس شورای  جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که  اقدامی همه 

و  وضعیت پوشش    برتا شاید سر و سامانی    به تصویب رساند1385س را در سال  اسالمی قانون ساماندهی مد و لبا 

   .باشدمد در سطح کشور 

بود، و فرد   ارتکاب جرم خواهد  به معنای  بیان شده،  به قوانین مذکور، رعایت نکردن موارد  یا    حجاببی با توجه 

با این دیدگاه، حجاب از مقوله ای صرفاً    مجرم تلقی خواهدشد.   به شرط اثبات سوء نیت،   بدحجاب از منظر قانون

در چهارچوب قانونی آن    ام عملی و برخورد با مخالفین اقدو در نتیجه هرگونه   هنگی و دینی، به قانون تبدیل شده فر

مخالفت با قانون تفسیر    هرگونه مخالفت و ایستادگی در برابر آن، به معنای قانون گریزی و   موجه خواهد بود که 

و کمبودهایی داشته باشد و گاه با شدت عمل بیش  ها  البته واضح است که هر قانونی ممکن است نقص   خواهدشد.

که قانون بد،   چراکنار گذاشتن قانون نیست؛  راه حل،  این مشکالت   یا بی تفاوتی شدید مواجه باشد. با وجود از حد 

اما  است    لزم و ضروریها  می دارد. در نتیجه تذکر نقص البهتر از بی قانونی است، خصوصاً وقتی قانون مبنایی اس 

 .4گرفتن قانون و حذف آن، عقالنی نخواهد بود  نادیده

 

 
  3(بند 11 از ماده 16)

 قوانین پوشش در سایر کشورها دربخش پیوست قابل مشاهده است  4

سنجی وضعیت   
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انجام داده است ، فرهنگ پوشش و حجاب زنان در   1390در سال    یاسالم  غات یتبل که سازمان یدر پژوهش  .1

 و   یمطالعات فرهنگ اتیشده است. پژوهشگر تالش کرده است تا با استفاده از ادب  یروزمره آنان بررس  ی زندگ

) با   یران یاز فرهنگ پوشش و حجاب را در سطوح مختلف جامعه ا یریتصو ، ینید اتیادب زیروزمره و ن یزندگ 

 دهدی پژوهش نشان م  نیا  جینمونه( ارائه دهد. نتا تیپوشش جمع ی بررس

برحسب    زیدرصد ن 8/11هستند.   یی درصد مانتو27و    یدر کل کشور چادر انیدرصد پاسخگو62 حدود 

 .پوشندی مانتو م ی چادر و گاه  ی خاص گاه یهات یموقع

نوع پوشش   نیباتریدرصد زنان انواع چادرها را ز  8/64مانتو و  یها بیدرصد زنان انواع ترک 7/32مجموع   در

 .اندقلمداد کرده 

درصد  2/11اند و زنان مخالفت کرده  گریدرصد زنان با استفاده از بلوز و شلوار با پوشش سر توسط د 9/74

 مخالف استفاده از انواع چادر بوده اند. 

 

انجام   1396در سال  زین  یدختران به حجاب، پژوهش  یرفتار ی هاش یو گرا ان یپوشش دانشجو  ت یوضعدر مورد  .2

پوشش در سطح جامعه و دانشگاه نامناسب بوده و   تیوضع  انیآن قابل توجه است. از نگاه دانشجو  جیشده که نتا

  .است یآن ضرور  یسازاده یو پ  یاساس  نیقوان نهیزم نیدر ا

تفاوت    ، یغرب   یاز الگوها  د یتقل  ل یاز قب  ی لیجامعه است  و نامناسب بودن آن  دل   ی روان   تیوجب امنمناسب م  پوشش 

 . شود  یموجود را شامل م  ت یاعتراض به وضع ایاعتراض به خانواده ها    ،یمسائل عاطف   ، ینسل  یها

اقناع  نهیزم  نیهم  در توانمند ساز  نیا  یسازلزوم  با  اجتماع  از  تأث  یآنها ضرور  یفکر  یقشر  و  و نقش    ریاست 

 . باشدی م ی شدنانکتمان  زیاز پوشش چادر ن انیدر دور شدن دانشجو ی دانشگاه یهاطیمح

 

  ن یبا ا  انی درصد پاسخگو  58/5است،    کرده  اجرا  ی در سطح مل  97در خرداد    سپایکه ا  ی نظرسنج  نیطبق آخر.3

درصدموافق بوده   8/35مسلمان باشد اما حجاب نداشته باشد مخالفت کرده اند و در مقابل    تواند یجمله که انسان م
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ا به  ب  ن یاند نگرش    ق ی نداشته است اما آنچه موردتوجه است شکاف عم  یزنان و مردان تفاوت معنادار  نی جمله 

انسا ن م  2/48جوانان و سالمندان است    ن یب  ی نگرش  اما    ی درصد جوانان موافق هستند که  تواند مسلمان باشد 

درصد    22/ 3سال    50  ی افراد بال   نی درصد و ب  9/35سال    30-49افراد    ن یآن ب  زان یم  کهیحجاب نداشته باشد درحال

 یگرو ه ها  نیب  یشکاف نگرش   نیا  ،است  هیگو  نیجوانان با ا  یموافقت حداکثر  دهدیماست آنچه داد ه ها نشان  

آن    زانیم  کهیموافق اند درحال  هیگو  نی با ا  یدانشگاه  الت یتحص  یدرصد افراد دارا  8/47برقرار است    زین  یل یتحص

 .درصد است6/28 ی دانشگاه  الت یافراد فاقد تحص نیب

حتماً حجاب    دیاست زنان با  ینیجامعه د  ک ی  رانیا  نکهیدرصد مردم موافق هستند که با توجه به ا  1/56  نیهمچن

ا   ن یب  یتفاوت معنادار  دهدینشان م  یآمار  یآزمونها  ج یداشته باشند باآنکه نتا سؤال    نینگرش مردان و زنان به 

جمله موافق هستند   نیاز مردان با ا شی ب درصد 4است و زنان حدود  فیو ضع ارکمیتفاوت بس زانیوجود دارد اما م

حتماً    دیافراد با  نکه یدرصد جوانان باا  3/50وجود دارد .    ی قیعم  ی شکاف نگرش  ی سن   یگرو ها  نیگفت همچنان ب  دیبا

درصد است    1/22سال    50  یافراد بال   نیب  زانیم  نیاست مخالف بوده اند و ا  ی نیحجاب داشته باشند چون جامعه د

  ی دانشگاه  التیتحص  یدرصد افراد دارا   4/49کند    ی مورد صدق م  ن یدر ا  زین  ی لی تحص  یگروه ها   نیب  ی شتفاوت نگر 

  گر ید  ی کی درصد است    5/28  یدانشگاه  الت یافراد فاقد تحص  نیب  زانیم  ن یکه  ا  ی مخالف هستند در حال  هیگو  ن یبا ا

ان معتقدند مردم حق ندارند از حجاب  یدرصد پاسخگو  51است که    نیا  ریاخ  ی در نظرسنج  تیحائز اهم  یاز داده ها

  ی جمله موافقند که مردم حق دارند از حجاب رسم   نیبا ا  انیدرصد پاسخگو  7/35  کهی نکنند درحال  ت یتبع  ی رسم

گروه   ریوانان با سانگرش ج  نیندارد اما شکاف ب  یحوز ه تفاوت معنادار  نینکنند نگرش زنان و مردان در ا  تیتبع

درصد و    37سال    30-40افراد    نیآن ب   زانیم  که یهستند درحال  ه یگو  نیموافق ا  واناندرصد ج   6/46ها وجود دارد  

درصد افراد  7/28و    ی دانشگاه  التیتحص   یدرصد افراد دارا  8/47درصد بود ه است    22سال    50  یافراد بال   نیب

 جمله موافق بوده اند. نیبا ا ی دانشگاه   التی فاقد تحص

افکارسنج  یسنج ر در نظ.4 آبان سال    یمرکز  درصد(  77صورت گرفت مشخص شد )    98دانشگاه تهران که در 

ا اگر پوشش مناسب و حجاب در جامعه رعا  ران یمردم  ا  ت یمعتقد هستند    انیموضوع باعث اختالف م  نینشود، 

 . رسدی ضرر آن به نهاد خانواده م  تیها شده و در نهاهمسران و خانواده 
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هستند که   یاجزء دسته   یجامعه آمار  نیدرصد زنان (ا79درصد مردان و    74: )دیگویپوشش م  یافکارسنج   نیهم

  ن یاست که در ا  نیا  ی نظرسنج  ن یدرباره ا  گری. نکته جالب ددانندی م  ی حفظ کانون خانواده ضرور  یحجاب را برا

از اشخاص، به رابطه حجاب و حفظ    یی ل تعداد با  یجامعه آمار  نیارند.در اد  ی دانشگاه  الت ی درصد تحص68گروه  

 ها از تزلزل، معتقد هستند.خانواده 

در مورد حجاب و عفاف نموده است که    ی نظر سنج   ک یاقدام به    1400در اسفندماه    مای صدا وس  قات یرکز تحقم.5

داده و واجب  د  5/58مردم    ینسب   ت یارائه شده،اکثر  یها بر اساس  رصدمعتقدند که »حجاب جزء احکام اسالم 

هست نه واجب    هیفقط توص  یل درصد اعتقاد دارند که »حجاب جزء احکام اسالم است و  7/24است «و     یشرع 

  گریامروز د  طی معتقدند »حجاب جزء احکام صدر اسالم بوده و باتوجه به شرا  زین  یدرصد  10  تیجمع   «،یشرع 

 ندارد.«   یلزوم

پژوهش در سال    نیا  جهینت  سهیدانسته اند اما مقا  ی واجب و شرع  یمردم حجاب را امر  ینسب   تیاکثر  نکهیرغم ا  به

اساس،    نیبوده است . بر ا  یبه وجوب شرع   نینشان دهنده کاهش معتقد  1396در سال    ی با پژوهش قبل  1400

ا  73حدود    1396در سال    که یدرحال افراد  اند، در سال    ی عحجاب شر  یوجوب را برا  ن یدرصد  و لزم برشمرده 

 کرده است.  دایدرصد افراد تنزل پ 58/5 رقم به نیا 1400

درصد، ارومیه و    8/71درصد، قم    3/77سی شده ، پاسخگویی در شهرهای زاهدان  ر از میان شهرهای بر ▪

درصد،    3/39درصد بیشترین اعتقاد و پاسخگویان در شهرهای تهران   7/68درصد و مشهد    8/69بیرجند  

حجاب جزء  "  درصد  کمترین اعتقاد را به اینکه  5/48درصد، و رشت    3/48درصد، سنندج    8/47ساری  

 . دارند" احکام اسالم و واجب شرعی است 

به نظر می رسد بسیاری از دانشجویان تازه وارد ، قدم گذاشتن به حیاط دانشگاه و سیر مراحل تحصیالت   ▪

رن و فاصله گرفتن از فضای خانواده نظارتگر و رسیدن به مرحله  تکمیلی را ابزاری برای هویت یابی مد

 استقالل و اعمال اراده در انتخاب شخصی پوشش تلقی می کنند 
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و نیز ویژگی های ذاتی    60همچنین با توجه به جوان شدن جمعیت کشور و وقوع انفجار جمعیتی دهه  ▪

شی و مقاومت در برابر ارزش های اجتماعی،  جوانان همانند انرژی فراوان ، میل به نوآوری و تغییر ، سرک

 بروز پدیده بدحجابی در سنین نوجوانی و جوانی محتمل تر است 

در جامعه ایرانی و گسترش طبقه متوسط شهری که   (  %74 )از سوی دیگر با غلبه اکثریت شهری ▪

خواستگاه گروه هایی همانند هنرمندان ، ورزشکاران ، فعالن حوزه های علمی و فرهنگی و رسانه ای  

ارتباط این اقشار با فرهنگ و ارزشهای جهانی تعمیق یافته و پیروی از سبک زندگی مشترک جهانی   ، است

 رواج یافته است. نیز 

 

 

 

 

های گذشته مورد توجه قرار نگیرد، مشکالت و موانع   ها و تجربه هر طرح و برنامه ، اگر چالش   یو اجرا  نیدر تدو

شناسی از  طرح ، ابتدا آسیب نیها به نتیجه نخواهد رسید . بنابراین در اریزیقبل، مجدد، تکرار خواهد شد و برنامه 

برس  و  موجود  گذش  ی وضع  عملکرد  از  و ضعف  قوت  ن  ته نقاط  و  ریشهانجام شده  و  قبلی  اقدامات  یابی  اکارآمدی 

که در دسترس    ی زان یهای صورت گرفته و تجارب گذشته، تا مها در این حوزه، با استفاده از سابقه پژوهش شکست 

   .ها باشد تنظیم شده استشده و سپس طرح به نحوی که ناظر به رفع این آسیب  ی بوده، بررس 

از    ریرسد سه عامل ز ی عفاف و حجاب ، به نظر م   تیاصالح وضع  تیمختلف در عدم موفق  یبهایعلل و آس  ی بررس با

 :به طور خاص به آنها توجه شده است زیطرح ن  نیباشند که در ا  یو مهم   یعوامل اصل 

  ی مقطع   یو طرحها  اریوجود نظرات  بس رغمیعل یعدم وجود نقشه راه ، طرح و برنامه همه جانبه و کاربردالف(   

 ادیز

  متکثر نیومسئول انیوجود متول  نیپاسخگو   درع  و مسئول یمتول(عدم وجود ب

  نیاز قوان  یادیوجود حجم ز نی درع  نیقوان  یبرا  موثر یضمانت اجراج(عدم وجود  

 آسیب شناسی  
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احصاء شده    یها  بیانجام شده است اهم آس  یها  یشناس   بی طرح ناظر به آس  یها  یژگ یحال که تمام و  نیع  در

در مقابل قانون و    یقانون)مردم( و موانع اصل   نیقانون ، مخاطب  ی قانون ، نحوه اجرا  یقانون، مسئول اجرا  طهیدر ح

 . باشد  یم یاجرا) دشمن(قابل دسته بند

 

 

 

به  قانونی که جنبه های مختلف فرهنگی و اجتماعی را در برگیرد )  عدم وجود قانون جامع در حیطه عفاف و حجاب.1

فضای مجازی که بخش عمده ای از زندگی امروز را در برگرفته در قوانین اصلی  عفاف و حجاب در  طور مثال در مورد  

 پرداخته نشده و ...( 

   مانند شالق و حبس  در قوانینی عدم قابلیت اجرا . 2

 (قانونی )موتورسواری بانوان و... های خأل و  ها نقص . 3

 های متعدددستگاه پذیرش مسئولیت توسط  در عین   یگوی پاسخمشخص جهت  متولی تعیین عدم .4

در قوانین حجاب نسبت به ترک فعل مدیران متخلف مجازاتی تعیین  به عنوان مثال  )عدم ضمانت اجرایی قوانین .5

 نشده است(  

 د عدم به روز رسانی قوانین موجو.6

 تراکم قوانین در برخی از موضوعات و فقدان قوانین در موضوعات دیگر.7

 از دست دادن خاصیت بازدارندگی .8 

 ت. اس حجاب  هئل ویت های حل مسول اء  جز  ضرورت رفع خألهای قانونیلذا 

 

 

 

ن ی قوان  آسیب شناسی در حیطهالف :  

و مسئوالن   رانیمد طهی ح  آسیب شناسی در ب :  
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 مبارزه با فساد به عدم اعتقاد .1

 ویت دادن به موضوع عفاف و حجابول عدم ا .2

 و اختالف نظر واضع نامنسجمم.3

 برای حل موضوع عفاف و حجاب  و شجاعت لزم عدم اراده جدی .4

آ  سنجی مصلحت .5 پایبندی خانواده    مالحظات ینده سیاسی و سایر  به جهت  از م )عدم  به  حجاب    ین سئولبرخی 

 اسالمی و ...( 

 های مجریان(برخی اقدامات غلط و تند روی مانند   ردمی)و تشکالت م نهادها،  متولیاناشتباه عملکرد .6

 موضوع عفاف و حجابمسئولین در  اپوزیسیون شدن . 7

به   موکول کردن  ،  ها  پرداختن به علت)کارهای زیربنایی کردن،   عملیاتاکتفا به رهنمود دادن و رها کردن میدان  .  8

 زمان نامعلوم( 

 سازیو گزارش ثمر  برگزاری جلسات بی . 9

 هادستگاهعفاف و حجاب در وضعیت    بی نقص نشان دادن  . 10

 بجای معروف پیروی از عرف . 11

 خودشان باید انتخاب کنند()مردم ما فهیم هستند، شعارهای فریبنده استفاده از . 12

 در انبوه کارهای اجرایی  بحث حجاب   کم رنگ شدن . 13

 متولی مشخص در حیطه عفاف و حجابنبود . 14

 حوزه عفاف و حجاب  فته در انا مناسب بودجه تخصیص ی به کارگیری. 15

 )داشتن متولی های متعدد(  اعالم مواضع نامنسجم و گاه متعارض مدیران. 16

 ها و راهکارهای ابالغی  اجرا نکردن سیاست .17

 های مردمی  های اجتماعی و ظرفیت میدان ندادن به تشکل. 18

 حجاب موضوع عفاف و  سیاسی کردن . 19

 در این موضوع    مشخصنداشتن برنامه جامع و طرح . 20

 ( ی و فرهنگی بر کار اجراییا  مقدم دانستن کار ریشهگرفتار جمالت فریبنده شدن بدون اقدام موثر). 21
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  مبارزه با اختالس،   لویت داشتن حل مسائل اقتصادی، و ه بهانه ابحجاب    موضوع عفاف و  لویت دادن به وعدم ا -.22

 منیت و... ( ا

 . عملکرد ضعیف وحتی منفی رسانه 23

 

 

 

تبدیل جامعه از فضای سنتی به مدرن که حاصل مواجهه با فرهنگ منحط غرب از طرق  تغییر سبک زندگی مردم و 

های ملی و  مختلف خصوصا رسانه و فضای مجازی است، منجر به شکاف بین نسلی شده و نقش خانواده و ارزش 

ربوط به عفاف  در همین راستا از اهمیت برخی هنجارها و ارزشها مانند مسائل میر قرار داده که  أثمذهبی را تحت ت

 . کاسته شده است 

 

 

 شده دشمنان  یزیو مستمر و برنامه ر دیهجمه شد.1

 پوشش   ج یترو ، ییتجمل گرا  ، ی)سگ پرور ی اسالم-  یران یا  یفرهنگ و سبک زندگ  رییتغ نهیتالش در زم.2

 .( .. و نامناسب

 زبان معاند  ی فارس  یاشبکه ماهواره  176  تیمانند فعال یابمباران رسانه .3

 

 

 

 

 

 بسیاری از اقدامات و مواضع گذشته دارای اشکالت جدی بوده که موجب بدبینی و تقابل شده است. 

 

 

 مردم طهی حآسیب شناسی در  ج : 

 دشمن آسیب شناسی در حیطه اقدامات د: 

آسیب شناسی در حیطه اقدامات انجام شده  ه:   
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 : توان اتخاذ نمودعفاف و حجاب سه رویکرد را می  سئله در مواجهه با م

 

 

 

مسائل  حد  در    این مشکل جا که رهاسازی پوشش تا برهنگی کامل و ارتباطات ناسالم علنی پیش خواهد رفت و  از آن 

 لذا این رویکرد مشکل را حل نخواهد کرد. ، مطرح خواهد شد همجنس گراییو حادتر مانند  اخالقی نازل 

 های برداشتن قانون حجابآسیب  •

 ساحت خانواده  ساحت اجتماع ردیف

 کاهش تمایل جوانان به ازدواج  رهاسازی پوشش تا کجا خواهد بود؟  1

 تنوع طلبی در روابط جنسی  ترویج سبک زندگی غربی  2

 های اختالف و تنش بین همسران ایجاد زمینه  ضمصرف گرایی و طغیان غرائ 3

کردن حجاب  یاریو اخت یالف:  لغو حجاب قانون  

در مواجهه با مسئله حجاب هاکردیرو  
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 افزایش آمار طالق توافقی و عاطفی  گسترش منکرات و ترویج ولنگاری 4

 شکل گیری باورهای غلط در روابط زوجین  های اخالقی، اسالمی و ملی ارزش فروپاشی  5

 درگیری بین نسلی  فروپاشی جامعه انسانی  6

 هاافزایش جرائم جنسی در خانواده  مسئولیتتربیت نسل بی  7

 

 

ناتوانی و اهمال مسئولین، مشغولیت به امور جاری اقتصادی و  در صورتی که به دلیل مختلفی مانند 

و هجوم رسانه ای و همه    سئلهاجرایی، در اولویت قرار دادن دیگر مسائل کشور و غافل شدن از این م

جانبه دشمن، ناامیدی نسبت به حل مسئله و اکتفا نمودن به شعارهای تکراری مانند لزوم  ایجاد زیر  

وضعیت عفاف و حجاب به همین شکل پیش رود،  ریشه ای ،اصولی و مانند آن  ساخت های فرهنگی ، 

تری  حجاب، مجبور به امضای شکست خواهد شد که بدتر از حالت اول بوده و آثار مخرب  ئلهنظام، در مس

     به همراه خواهد داشت. 

 آسیب های ادامه وضع موجود و تکرار تجربه سالیان گذشته:    •

با توجه به قانون که عدم رعایت  بنابراین درصد زنان جامعه حجاب شرعی ندارند   60طبق آخرین آمار .1

 )مجرم پروری( زنان جامعه طبق قانون مجرم انددرصد بالیی از   دانسته را جرم   حجاب شرعی 

 شود موجب هضم شدن در فرهنگ و سبک زندگی غربی می ادامه وضع موجود  .2

 شود ادامه وضع موجود  موجب سرخوردگی جامعه مذهبی می .3

 شکنی می شود در قانون  موجب جری شدن افراد  .4

 می شود  تخریب جایگاه قانون موجب عادی شدن دائما دا زیر پا گذاشته شود  قانونی که عم .5

 جمهوری اسالمی می شود   موجب تقابل مردم با نظام  .6

 

 

 

 هگذشت  انیدامه وضع موجود و تکرار تجربه سالب:  ا

 

 ج: ارائه برنامه و طرح جامع در خصوص عفاف و حجاب 
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نباید از حل این معضل مهم اجتماعی ناامید شویم،    نیز  چنانچه بپذیریم دو رویکرد پیشین راهگشا نبوده و از طرفی 

بنابراین باید طرحی جامع و قابل اجرا در خصوص عفاف و حجاب ارائه شود تا کشور از این تهدید عیان و خطرناک  

های به همین جهت ستاد امر به معروف و نهی از منکر بنا به وظیفه ذاتی خود پس از بررسی به سالمت گذر کند.  

تدوین و ارائه کرده است تا پس از دریافت نظرات و   »طرح جامع عفاف و حجاب«رحی را تحت عنوان لزم، ط

 پیشنهادها آن را آماده اجرا نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این طرح مدعی است در بازه زمانی مشخص، از زمان شروع در منطقه مورد نظر   •

 شده وند رو به رشد بدحجابی و ملحقاتش متوقف : راول  •

 یافته  ضعیت حجاب جامعه ارتقاء : وانیاث •

 مسأله حجاب به روند قانونی : ثالث •

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

 اهداف طرح
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 خود برخواهد گشت و ناهنجاری   •

 تهدید بدحجابی حل خواهد شد.  و •

   

 

 

 به شرح زیر است.   شناسی صورت گرفته و با توجه به شناخت وضعیت موجودس از آسیب زیت طرح پ م •

 

 

ترین مانع مسئولین  باشند، مهم در شرایط کنونی که مردم درگیر مشکالت زندگی خصوصا مسائل اقتصادی می 

های اجتماعی است. در حال حاضر در  حجاب، نگرانی از ایجاد تنش و ناآرامی برای ورود جدی به مسأله عفاف و  

  یهای ارشاد و پلیس امنیت اخالقی دستگیر مهای هنجارشکن توسط گشت مواجهه با این معضل، گاهی بدحجاب

) مواجهه با   ازدهمیاز عرصه  ریطرح غ   نیشود. در اهای مردمی مواجه می شوند که این اتفاق عمدتاً با مقاومت 

وجود   ی انتظام یروهایتوسط ن می و مواجهه مستق یریگونه دستگ چ ی( هیاخالق  ریغ یفساد و شبکه ها یباندها

 شود.   یاقدام م   یمردم یروهاین  یبان یندارد بلکه فقط در پشت

های و تنش   ردیگ  ی با متخلف صورت نم   میگونه دستگیری و مواجهه مستقدر این طرح هیچ   :ی طرحویژگ •

مواجهه    چگونهیه  یانتظام  یروها یدهند و ن  یارشاد به کار خود خاتمه م  ی. گشت هادیآ  ی بوجود نم  یاجتماع 

برا  یمیمستق و    بلکهارجاع نخواهد شد    ید یجد  یپرونده ها  هییقوه قضا  یبا بدحجابان نخواهند داشت 

 باشند.   یم   فیطرح در انجام وظا  یمخاطب اصل  ، یو خصوص   یدولت  رانیمد

 

 

 

طرح  ویژگی های   

 ییزاعدم تنش .1

 یی و کار اجرا یکار فرهنگ نمودنوأمان  . ت2
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 حجاب دو نوع نگاه افراطی و تفریطی و به تبع دو گونه اقدام وجود دارد:  ئلهدر مس

مواجهه  بدون هیچ مالحظه ای تنها راه    حبس و شالق راقوانین  بعضی برخورد تند اجرایی و اقدامات سلبی مانند    الف( 

 شود. موجب بدبینی و تقابل مردم می  یار یدر موارد بس  نهیشیپ نی که ادانند  با بدحجابی می 

جانبه به کار فرهنگی و نفی هرگونه اقدام عملی، راه حل را منحصر در کار فرهنگی  گروه دیگر با تأکید صرف و یک   ب(

در طول بیش از چهل سال بعد از انقالب،     شیهم در بوته آزما  کردیرو  نیدانند. او نفی هرگونه برنامه عملی می 

ها نه  ای، کار اصولی، کار پخته، پرداختن به علت ریشه  رعوام پسندی مانند لزوم کا یتجربه شده است و با شعارها

نوط به حل مشکل مسکن،  مبه کار زیربنایی فکری،    ازیها، اول حل مشکالت اقتصادی بعداً عفاف و حجاب، نمعلول 

و حجاب شده   فدر اصالح جامعه در موضوع عفا  یو عقب افتادگ  یل یشعارهای مشابه باعث تعط ای  ازدواج وشغل و

 اوضاع خراب تر و مشکل حادتر شده است .   لیمسا نیتکرار ا رغمیو هر سال عل

به کار اجرایی و فرهنگی به صورت توأمان توجه کرده و یازده عرصه  این طرح در همه مراحل    ویژگی طرح: •

و ماندگار نیست و کار فرهنگی نیز   داریتوجه به اینکه کار اجرایی بدون ایجاد برنامه فرهنگی، پااست. با  

از   د و بع  نیقبل ، ح  ،یو اقناع فکر  یبدون برنامه اجرایی، شعاری و بدون ضمانت اجراست؛ لذا کارفرهنگ

 وجود دارد.   یدان یم اتیو عمل یی کار اجرا

 

 

  

 

و ... در مساله    دیاسات  ن، یمعلم  ران،یدولت اعم از کارمندان و مد  رانیو حقوق بگ  نیمستخدم  ی عوم  ت یامروزه وضع

رضا کار،  محل  از  خارج  و  کار  محل  در  حجاب  و  ن  تیعفاف  توجه ستی بخش  قابل  درصد  متاسفانه  افراد    ی .  از 

گیرند  بازداشت و مورد تذکر قرار می  ظامی ها و معابر عمومی توسط نیروهای انت هنجارشکن بدحجاب که در خیابان 

کند، از    یم   ریطرف ماموران دولت،  هنجارشکنان بد حجاب را دستگ  کیاز کارمندان دولت هستند.  در حالی که از  

نسبت به اراده     ،یدوگانگ   نیاز کارمندان خود است و  ا  ی بعض  در  ی، خود دولت گرفتار مساله بد حجاب   گریطرف د

شروع از دستگاه های دولتی . اعتماد سازی مردمی با 3  
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سازی در سطح جامعه و خانواده داشته و در شهرها و  کرده است. دولتی که ادعای فرهنگ  جادیا  ی جد  د یدولت ترد

دوگانگی و    جاد ی مساله مبرا باشد. ا  نی ابتدا خود از ا  دیکند باخواهد مقابله می   ی معابر عمومی با پدیده بدحجابی م

مسئولین در موضوع عفاف و    یعارهاترین عوامل سلب اعتماد مردم از نظام و ش تعارض بین حرف و عمل از مهم

در مساله    یاعتماد مل   هیطرح، سرما  نیدر ا  یدولت  یقرار دادن  پرداختن به دستگاه ها  ت یحجاب است که با اولو

 شود.   یم  یبازساز ی عفاف و حجاب تا حد قابل توجه 

 

 

جلب اعتماد  برای موفقیت طرح عفاف و حجاب باید اعتماد و باور عمومی جلب شود و این  ویژگی طرح :   •

 خود شروع شود.   یت ی ریهای مدشود مگر اینکه اصالح از مسئولین نسبت به زیرمجموعه محقق نمی 

است که بیشترین مسئولیت را در مواجهه با    ییاین طرح از نهادهای دولتی و حاکمیتی خصوصا نهادها   •

، وزارت    مایازمان صدا و سس   ،یانتظام   یرویوزارت کشور، ن  ه،ییعفاف و حجاب دارند، مانند قوه قضا  حوزه

 شروع خواهد شد تا موجب اعتمادسازی مردمی  گردد.   ارشاد و ...

 

 

 

که   یینخواهند کرد بلکه در نقش ها دا یبا مردم پ میمواجهه مستق چگونهیه  یرسم نیمورأطرح ، م  نیدر ا

  طهیکنند و مردم، هرکدام در ح ی مردم اقدام م یبانیو پشت تیشود به حما  یبه آحاد جامعه داده م

به عنوان نمونه   ند،یمان  یرا فراهم م یحجاب  ی ) امر به معروف( موجبات رفع بیخود با تذکر مردم  تیمسئول

دانند سوار کردن افراد کشف حجاب کرده، تخلف است و   ی اینترنتی از آنجا که م یرانندگان تاکسی ها

  نیبه افراد متخلف موجب رفع ا  یشود لذا خود راننده با تذکر لسان   یم  خیو راننده توب ه ینقل  لهی صاحب وس

بدون   ل، یخواست با بدحجابان داخل اتومب  یم  یمانتظا یرویمورد، ن نیشود که اگر فقط در هم  ی تخلف م

اثر  شد و   یم یادیز یقطعا موجب تنش ها د،یبرخورد نما لیدر نظر گرفتن نقش راننده و صاحب اتومب

 بودن  ی مردم .4
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  تیدر حوزه مسئول- یبه نقش مردم ی ده  تینمونه از مسئول  نیو توان لزم هم وجود نداشت. ا  یبخش 

 و... وجود دارد.  ی حیتفر ،یاموزش  ، یو مراکز خدمات اکنطرح مانند ام نیا   یدر همه عرصه ها - خود

عفاف و حجاب جامعه     یسامان ده  یدولت مسوول اصل  شه یپس از انقالب، هم  انیآنجا که در طول سال از

  ی و مطالبه گر  یدهی، تجمعات، اظهار ناراحتشده است و نقش مردم صرفا در حیطه گزارش   فیتعر

لذا بر   همسال  نیدر حل ا  رانیو مد  نیخالصه شده است و با توجه به کارنامه و  تجربه ناموفق مسئول

 نظر نمود.  د یو روش ها تجد  یمردم  ینیدر نقش آفر  دیمساله عفاف و حجاب با ی شناس ب یاساس آس

 

کنند و نیروهای  ایفا می   یمردم  دهیآموزش د نیطرح: در این طرح نقش اصلی را معتمد  یژگیو •

  یروهایاز منکر )شامل ن  یمسئول حمایت و پشتیبانی از آمربه معروف و ناه  ییو قضا ی دولتی، انتظام

اصناف و ... (هستند.از برنامه و ظرفیت    ،یدولت یمردمی و ضابطین قضایی در محالت، دستگاه ها

خصوصا در    ییاجرا یدغدغه و تجربه ، عالوه بر جنبه ها ی و فعالن مردمی دارا موسسات ها، تشکل 

عنوی و حقوقی  های مالی، مشود و به تبع از حمایت استفاده می  ی و فرهنگ یمشاوره ا ، یآموزش یبرنامه ها

 .مقتضی برخوردار خواهند شد 

 

 

 

افراد آموزش ندیده اگر بخواهند امربه معروف و نهی از منکر کنند چه بسا خود سبب ایجاد منکرهای متعددی می  

ای، مجریان توجیه شده و آموزش دیده است. چرا که حتی  یکی از عوامل موفقیت یا عدم موفقیت هر برنامهشوند.  

 د. شو  ها به دست مجریان آموزش ندیده، بی نتیجه می بهترین طرح 

 :5در این طرح ، بحث آموزش با نگاه ویژه در دو سطح دنبال می شود   ویژگی طرح: •

 سطح اول: آموزش مجریان   

 
 در طرح تفصیلی موجود می باشد  مخاطب  هر  متناسب مهارتي و   تخصصي پایه، آموزشي  پیوست 5

. آموزش و ارتقای بینش 5  
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تحت آموزش های   ،آموزش پایه امر به معروف و نهی از منکر: مجریان پس از شناسایی و شبکه سازی .1

   ویژه ناظر به عرصه مربوطه قرار میگیرند.

آموزش تخصصی و مهارتی: مجریان، پس از گذراندن آموزش پایه امر به معروف و آشنایی درست با   .2

آن، تحت آموزشهای مهارتی اقدام مانند آموزش مخصوص ضابطین و آشنایی با قوانین مرتبط قرار می  

 گیرند.

 قای سطح بینش آحاد مردم  سطح دوم : آموزش و ارت

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: 

 

حجاب برای پاسخگویی به شبهات و رفع ابهامات : تدوین مباحث مورد  آموزش نظام فکری مساله   .1

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  

 ه ،در عرصه های مختلف طرح که در حال انجام است. فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامع

آموزش اختصاصی ویژه  مشاورین عفاف و حجاب:از آنجایی که بعضی از مخاطبین مساله حجاب   .2

ناظر به جهل به مساله قانون پوشش و ضرورت حد پوشش و حجاب، نیازمند راهنمایی و مشاوره و  

است، در این طرح از مشاورین توانمند در این    آگاهی بخشی هستند که معمول این امر مغفول مانده 

نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای به    پس از گذراندن دوره تخصصی مشاوره عفاف و حجابعرصه  

 .6افراد بدحجاب جهت مشاوره فردی  استفاده می شود 

 

 

 

 ،دیجامعه در قالب دستورالعمل و قانون درآ  یو بدون اقناع فکر ی تیصرفا با اتکاء به قدرت حاکم یاقدام  اگر

ناگهان  یادیز  نهیهز کردن  گران  )مانند  داشت.  خواهد  بر  در  طرح  ب ( نیبنز  ی را  موفقیت  مشارکت  رای   ،

بهره  نیمعتمد و هماهنگ و  مقبولت عرفی  از  ا  یگیری  گونه  به  نظراست  منطقه مد  اثرگذار  افراد  که    یبا 

 
 پيوست آموزشي )در طرح تفصيلي(  6

 

. اقناع و آمادگی فکری 6  
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طرح، تبدیل به مطالبه مردمی در همان شهرستان و منطقه مورد    یرسیدگی به معضل عفاف و حجاب و اجرا

 طرح گردد.    ی نظر اجرا
 

محیطی    ی اطالع رسان   ن،ییسازی افکار عمومی و جهاد تبطرح: از راهبردهای این طرح، آماده   یژگیو •

اگر اقدامی    را یباشد.زدر زمان مشخص و کوتاهی در محدوده و منطقه شروع طرح می   یرسانه ا  و فضاسازی 

اقناع   نو بدو  صرفا با اتکاء به قدرت حاکمیتی در قالب دستورالعمل و قانون بدون توجه به خواست مردم

 پذیرد و یا هزینه زیادی را در بر خواهد داشت. فکری،  شروع شود، آن مسأله یا سرانجام نمی 

 

 

 

فرهنگ بومی،  غالبا اقدامات صورت گرفته در جهت اصالح وضعیت حجاب، به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن  

گیرد و چون مسائل اثرگذار  های کلی انجام می و با بخشنامه و رسانه ای  فرهنگی  های  اقتضائات منطقه، زیرساخت

 شود. شود، مسیر حرکت منحرف می نامحسوس در نظر گرفته نمی 

شود بلکه در    ی آغاز نم  کبارهیهمه نقاط کشور به    یگانه و برا  ازدهی  ی طرح در همه عرصه هاویژگی طرح:   •

شود. پس از  برای شروع طرح انتخاب می   های مورد نظر( خاص )با ویژگی   هر شهر و استان، یک منطقه 

عرصه  و در دو حیطه فرهنگی  11لزم مرحله به مرحله، طرح در    یو گذراندن آموزش ها نیانتخاب معتمد

به    لیمناطق کشور تبد  گرید  ی منطقه، برا  نیثرطرح در اؤم  ی حال، اجرا  نیشود و در ع  یو اجرایی، اجرا م 

 شود.   یم  یو فرهنگساز  یساز یشده، عاد  یه عرف ئل مس کی

با در نظر گرفتن اقتضائات منطقه، فرهنگ بومی  برای دیگر مناطق    ،    همزمان با اجرای طرح در همان منطقه  •

صورت  لزم ، آموزش مجریان و توجیه متولیان    افزاریافزاری و سخت های نرمزیرساخت استفاده از    و با 

 پذیرد.  می

 

 

 ی امنطقه  -یامرحله . 7
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و    ی رف جامعه با معروف عقل ع  فاصله   ،هجامع   اقشار مختلف   هایحساسیت مقتضیات بومی و مذهبی و  بی توجهی به  

 . به همراه داشته است ناکارآمدی اقدامات مختلف را  ردم،، و عدم استفاده از همدلی محجاب  یشرع 

 

و لجاجت مورد توجه    یریعموم مردم و عدم جبهه گ  ی و همدل  یله همراه أطرح مس  نیدر اویژگی طرح:   •

شود که عرف    یآغاز م  ی جامعه، طرح از مناطق  یکل یو فرهنگ ساز  یساز  یعاد  ی قرار گرفته است لذا برا

  ی م   ایمه  شتریهمه جانبه طرح، ب  یاجرا  یبرا  طیباشد و شرا  ی منطقه مطالبه گر عفاف و حجاب م  تیاکثر

 باشد. 

  مسأله  گرمطالبه   منطقه،  آن  اکثریت   و   عرف  که  شود می   آغاز  های مذهبی  شهرستان  و  طق امن  از  طرح  :اول   •

) این نکته نیز قابل ذکر است که در چنین مناطقی  کنند  موثر   حمایت  بدحجابی   با  مبارزه  از  و   باشند   حجاب

 ،دغدغه مندان و معتمدین زیادی برای توجیه و آموزش وجود دارد(. 

  در همان منطقه و محدوده، از انجایی که عرف جامعه با هنجار شکن مشکل دارد،  طرح   شروعبرای    :ثانیا •

  اکثریت  با سخیف ترین نوع پوشش صورت می گیرد به گونه ای که  و  هنجارشکن  افراد   اول، مواجهه با 

 .  هستند هاآن  با  مقابله طرفدار  عرفی، هایبدحجاب حتی  مردم

دیگر مقبولت و فرصت های کمک کننده  باید سود جست مانند     طرح از اجرای    برای   حتی المقدور :  ثالثا •

 . و ... مدد گرفتن از فضای معنوی و همراه کننده مانند محرم وصفر و ماه مبارک رمضان

 

 

 

   حجاب تطابق عرف منطقه با معروف. 8

. همه جانبه و جامع 9  
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شود و بر اساس تصریح بند اول از اصل سوم قانون اساسی   ی ه عفاف ، اعم از حجاب مألمس نکه یبا توجه به ا

ر در مسئله عفاف در همه عرصه ها به عنوان  ؤث)مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی(، در این طرح به همه جوانب م

  یها ی ، آلودگ ی عفاف مانند مساله سگ گردان   لهمرتبط با مسا  ل ییک مجموعه به هم تنیده توجه شده است. و مسا

 باشد.   یباشد مد نظر م  یم  یو تجاهر به شرب خمر و ... که از مظاهر فساد اخالق  ی وتص

در شکل و قالب ، مکان و زمان  عرصه به همه ابعاد بروز و ظهور بدحجاب   ازدهیطرح در  نیا: ویژگی طرح •

  ب  اجرا یاقدام ها ی   ن یهر عرصه ا یمختلف پرداخته است و برا یها
 

مد نظر قرار گرفته   ،و کار فرهنگ

  اقدایم را یتوجه به همه ابعاد مساله نمود ز  د یبه ثمر نشست   آن، با یبرا  یاست. در هر برنامه ا
 وقت 

  الزم را ندارد، بلکه  موجب تضع 
د، نه تنها اثربخش  از حل   انیمتول مساله و ناتواب   فیناقص انجام گی 

 شود؛ مانند عوارض استفاده ناقص از دارو.  مساله یم

 

 

 

هایی که قوانین نسبتاً مفصلی برای این  ترین دلیلی است که حتی در قسمت فقدان ضمانت اجرایی مؤثر از مهم 

  820. از جمله در مصوبه جلسه  مانده استنتیجه باقی  موضوع وضع شده، اصالح عفاف و حجاب در حد شعار و بی 

ر خصوص اجرای بندهای عفاف و حجاب نموده  نهاد را موظف به وظایف متعدد د  32شورای عالی انقالب فرهنگی که  

 7است 

 

عدم پایبندی به قانون، ضمانت   یشود و برا ی بردار م نهیهز نیدر این طرح ترک فعل مسئولویژگی طرح:  •

های حاکمیتی و هر  که هزینه ترک فعل مدیران دستگاه   یاجرا و جریمه متناسب در نظر گرفته  شده به طور

 د. شوای توسط همان قسمت پرداخت می متخلفی اعم از دولتی و غیر دولتی در هر قسمت و رده

 

 

 
مورخ   820( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه  14/10/1384مورخ    427آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه   7

 (شوراي عالي انقالب فرهنگي12/6/98

 دارای ضمانت اجرایی. 10
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موثر آن   یحجاب و اجرا یسازفرهنگ  نهینقش خود در زم یفاینقشه واحد به ا ک یها در که دستگاه یزمان

ب  و  پراکنده  اقدامات  جامعه شاهد  در صحنه  خواه  ینپردازند،  گاه  میثمر  که  حت   یبود  است  اثر    یممکن 

 .ندینما فیرا تضع گریهمد

 

های موریت أهای حکومتی با توجه به مدر طرح عفاف و حجاب سعی شده است تا همه دستگاهویژگی طرح:   •

های اثرگذار در حیطه فرهنگی و کار اجرایی  ها، نقش نهاد ذاتی خود، ایفای نقش کنند. در هریک از عرصه 

نهاد به تناسب وظایف ذاتی خود    21وظیفه قانونی برای    56معلوم است. به عنوان نمونه در عرصه خانواده  

 است.   در حوزه کار فرهنگی تعریف شده 

 

 

 

غالب اقدامات مهم که تاکنون برای مسأله حجاب صورت گرفته )در حوزه اقدامات میدانی یا در وضع قوانین( غالباً  

دار شدن  های شدید و به تبع جریحهای تلخ مانند شهادت ناهی از منکر یا بروز و ظهور هنجارشکنی بعد از حادثه 

  جانینماید و چون این هطبیعی است هیاهوها پس از مدتی فروکش می احساسات دینی جامعه، صورت گرفته است.  

بی پشتوانه بوده، کاربه صورت نیمه کاره رها شده و بعد از هر حرکت    یدهایهمراه با شعارها و تهد  یاجتماع   یها

 ولتی و مردمی جایابی نقش د. 11

مقطعی . مستمر و غیر 12  
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. در  گردد  یوضع به بدتر از سابق باز م  ، یاز احساسات عموم ییو قبح زدا  ی بدحجاب  یشکل ها یشرویمقطعی، با پ

عفاف و حجاب، استمرار طرح در حفظ   ی لزم و مشخص نمودن شاخص ها یی اجرا یضمانت ها جاد یطرح با ا نیا

 شود.   یم نیها، تضم میشاخص ها و حر

 

، با در نظر گرفتن  و هر منطقه   طرح: برنامه و طرح ارائه شده مستمر، بدون ایجاد هیاهو، در هر مرحله   یژگیو •

  ینییتب یها یهای تبشیری و انذاری و اقناع سازسازیمشخص شدن متولی و انگیزه ،ییهای اجراضمانت 

 شود.   یانجام م 

 

 

تمرکز بر اعمال قانون صرف، نسبت به فرد بدحجاب تاکنون از مشکالت اساسی عدم موفقیت اقدامات بوده است؛  

. در این طرح در واقع  افتیتوان به موفقیت دست  حجابی نمی بد  رشیتوجه به مسئول و بستر پذدر حالی که بدون 

پذیرد یعنی  در حیطه مسئولیت خود صورت می  یمسئولیتی مدیران دولتی و مردم جریمه و ایجاد هزینه نسبت به بی 

های لزم برای بدحجابی، جامعه به سمت عدم تحمل پدیده بدحجابی و پذیرش حجاب با مشوق   با ایجاد هزینه

 شود. سوق داده می 

از منکر این است که به جای   • امر به معروف و نهی  ویژگی طرح: مزیت مهم طرح عفاف و حجاب ستاد 

او  بی مواجهه مستقیم  به  ناظر  قانون،  اعمال  بد حجاب،  افراد  با  و مسئولیت لیه  ناپذیری جامعه در تفاوتی 

م   ت یهایی که مسئولحیطه  انجام  دارد،  قدرت  بدون   یو  بستر پذشود.  و  به مسئول    ابی حجبد   رش یتوجه 

ب نمی  نسبت  هزینه  ایجاد  و  جریمه  واقع  در  طرح  این  در  داشت.  انتظار  را  مدت  دراز  موفقیت  ه  توان  

  ی برای ب   پذیرد یعنی با ایجاد هزینه مسئولیتی مدیران دولتی و مردمی در حیطه مسئولیت خود صورت می بی 

سمت عدم تحمل پدیده   هجامعه ب  کشور،  یبه بدحجابی به عنوان مظهر شکستن قانون رسم نسبت    یتفاوت 

. هزینه سازی بدحجابی در تعامالت اجتماعی 13  
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  یعفت یبه ب    نکهیدر طرح ستاد قبل از اشود. های لزم سوق داده می بدحجابی و پذیرش حجاب با مشوق 

های دولتی،  در دستگاه   شود.  یواقع م   مهیمردان، مورد جر  ی تیمسئول  ی و ب  یرتیغ  یزنان پرداخته شود، ب 

به مردم را دارد، مسئول امر به معروف و نهی    ی رسانمدیران و در حوزه مردمی هر فردی که وظیفه خدمت 

های اجرایی، هر کسی به تناسب  باشد. با ساماندهی مسأله و با ایجاد ضمانت از منکر افراد بدحجاب می 

امر، مشارکت می  این  بانک نسبت به کارمندان یا راننده وسیله نقلیه  مسئولیت خود در  نماید. )مثال مدیر 

پذیرایی نسبت به مراجعین و یا حتی سرپرست خانواده نسبت به اعضای   یاهنسبت به مسافر یا سالن

 خانواده( 

 

 

که در امر به معروف و    یشود در حال  یکنند امربه معروف فقط در عفاف و حجاب خالصه م   یتصور م   یبعض 

  ی ه بألانسان است. و از آنجا که مس  ی از آزاد  انتیو ص  تیعبود  میو حفظ حر  یاز منکر، اصل عدالت اجتماع   ینه

  ی و تعرض به عدالت اجتماع  ی تماعو اج  یمعنو  یسلب آزاد  ت،یعبود  میاز شکستن حر  ی جلوه ا  ، یو بدحجاب یعفت

گشودن ابواب    یبرا  یباشد. پردازش هدفمند به مساله حجاب و عفاف، فرصت  یحق اهلل و حق الناس م  عییدر تض

 باشد. ی مهم امربه معروف م ضه یتر فر ی ا شه یمهم و ر

حفظ    یبرا  ی حت  ایو    ارایطرح، نسبت به مساله عفاف و حجاب اخت  نیکه افراد در ا  یهنگامویژگی طرح:   •

  جیبه تدر  یریو تذکر پذ  یمساله تذکر ده  ند،یشوند تذکر دهند و امر به معروف نما  یمنافع خود مجبور م

  یو نه   روفباب  امربه مع  موضوع  نیه به من چه و به توچه کمرنگ خواهد شد. األ فرهنگ جامعه شده و مس 

امربه معروف در همه    گاهیجا  تیکند و موجب تقو  یم  یمختلف را باز و فرهنگ ساز  یها  طهی از منکر در ح

دهد    یاصالح پوشش تذکر م  یکه به بدحجاب برا  یمغازه دار  ایو    یها خواهد شد، فرضا راننده تاکس  نهیزم

مردم   نیانجام شده ب  یگفتگوها  رد  نیشود . همچن  ی از منکر م  یشخص، آمر به معروف و ناه  نی، خود ا

 شود.   یمحسوس م  شتریهات و آموزش برفع شب نهیزم

. ایجاد فرهنگ تذکر دهی و تذکر پذیری و عدم بی تفاوتی 14  
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های فرهنگی را متوقف  های مختلف کشور مخصوصا طرح کمبود بودجه یا عدم تأمین آن یکی از عواملی است که طرح 

بعضی طرح  در  و حجاب  عفاف  برای  است.  برده  بین  از  را  آن  اثربخشی  یا  و  و  نموده  درخواست  بودجه کالن  ها 

 رسد. شود ولی در عمل، طرح به سرانجام نمی تخصیص داده می 

  جریمه   اخذ  خود طرح بدون وابستگی به بودجه عمومی و دولت، تامین می شود.    از  طرح   بودجه ویژگی طرح:   •

  خود  قانونی  وظایف   به  و  نمایند  فعل  ترک   که  دولتی و خصوصی   نهادهای  و  هادستگاه  مسئولن  و  مدیران  از

  به  جرائم،  از  حاصل  مبالغ. شد  خواهد  تأمینخدمات رسانی بدون تذکر و اصالح داشته باشند،   و  نکنند  عمل 

   . یافت خواهد  اختصاص  فرهنگی   و ایجابی  هایجنبه  در خصوصا اصالح وضعیت عفاف و حجاب   پیشبرد

بیان می کند: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در    8از قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر  9ماده   •

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  

 سالنه صددرصد در اختیار ستاد قرار می گیرد.     پیش بینی در بودجه 

 

 
    1394مصوب مجلس شورای اسالمي ناهيان از منکرقانون حمایت از آمران و  8

. عدم وابستگی به بودجه دولت 15  
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شود، و   یآنها بار م  یبرا یبدحجاب امکان حضور وجود دارد و احکام مختلف  یکه برا  ییها   طیمح  هیطرح کل نیدر ا

عرصه در نظر گرفته    کیریزی برای اصالح وضعیت عفاف و حجاب در ان وجود داشته باشد. به عنوان  قابلیت برنامه 

اقدام ، در نظر گرفته شده است    یعرصه برا     11  ستادریزی طرح جامع عفاف و حجاب  شده است. ، در برنامه

   نقلیه ل یوسا  -4خانه و خانواده           - 3   لهمح  -2   های دولتیدستگاه  - 1: مورد نظر  شامل  یهاعرصه 

فضای     -9     معابر و مراکزعمومی   -8     مراکز آموزشی  -7     لباس و پوشاک   - 6   اماکن تجاری و خدماتی    -5  

 باشد.    ی و م ی اشاعه مفاسد اخالق یباندها-11   ظاهر فسادم-10زی  مجا

عرصه  11  نیا  ر یغ  ی بروز و ظهور بدحجاب  یدیگری برا  یط یاست که  هیچ وضعیت، مکان و شرا  یعرصه ها به گونه ا

  لهیشود. سوار وس  ی وارد محله م  دیا  ی م  رونیاز خانه ب  ایدر خانه است    ایبدحجاب در جامعه    کی  یعن یمتصور نیست  

و مراکزعموم   ایشود    یم   هینقل ... است سپس    یدر معابر  و  پارک  مرکز   کیبه    ای  یدستگاه دولت   کیبه    ایمانند 

مانند    ی به مراکز اموزش  ایکند    ی ارباب رجوع، مراجعه م  ایشرکت و ...  به عنوان کارمند    ایمانند مغازه و    ی خصوص 

سایر    ایشود و    یمجاز  یتواند وارد فضا  یعرصه ها همزمان م  نیاز ا  کی  رشود. در ه  یمدارس و دانشگاه ها وارد م

فروش البسه و پوشاک    ایفساد    یشبکه ها  ل یتشک  ایمانند همراه کردن سگ و    یو عوارض بد حجاب   ناهنجارمظاهر  

گرفته    ظرو مراکز، برنامه در ن   طیهمه شرا  ی طرح برا  نی. در ادینما  مه ینامناسب را عالوه بر ان اماکن حضور ضم

مد نظر،    ی و فرهنگ  یی است( کاراجرا  یاز خانه که مختص کار فرهنگ   ریعرصه ها)غ  نیاز ا  ک یشده است و اگر در هر  

 . ابدی یحجاب کشور،سامان م عفاف و    تیوضع رد،یانجام گ

عفاف و حجاب یهاعرصه  
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 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( 

 در هر استان، شهرستان و یا منطقه ای با محدوده تعیین شده، مشخص می شود.  .1

افرادی از معتمدین و افراد مؤثر همان منطقه که قابلیت هدایت و مسئولیت های لزم را دارند شناسایی و   .2

تحت نظر شورای امر به معروف و نهی از منکر بالدستی)شهرستان یا استان    نسبت به طرح توجیه شده و 

   ( کارگروه معتمدین راهبری و اجرای مؤثر طرح، تشکیل می شود. 

مجریان طرح با عنوان معتمدین که در منطقه شناسایی شده اند تحت آموزشهای پایه و تخصصی امر به   .3

 پذیرد. ار صورت می ادامه آموزش در حین ک  معروف قرار می گیرند.

های لزم انجام لزم با افراد موثر منطقه یا شهرستان برای ایجاد آمادگی  هاتیو توج  یرایزنی و اقناع ساز .4

 گیرد. می

آمادگی افکار عمومی و اطالع رسانی های لزم برای همان منطقه توسط تیم رسانه ای طرح، انجام می   .5

 گیرد.

ساجد، بسیج، شهرداری و... ( و افرادی که توانایی کار فرهنگی دارند  های نهادها )مانند مظایف و برنامه و .6

 شود توسط کارگروه ،تعیین و ارائه می 

 طرح  یمراحل  اجرا 
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های هنجارشکن و حادتر یا ملحقات مظاهر غیرمتعارف  های شرعی و قانونی، بدحجابی بر اساس شاخص  . .7

  .شوند توجیه می ها همان منطقه توسط کارگروه معتمدین ، مشخص و مجریان نسبت به آن 

ها، ها، شهرستانهای کلی شوراهای امر به معروف دستگاهتبصره: در اقتضائات عرفی در قالب چارچوب

 ها و چگونگی نحوه برخورد مشخص خواهد شد. سازی در اولویت محالت، اصناف و... تصمیم

توسط کارگروه  مبالغ جریمه برای هر یک از عرصه های مختلف که از ستاد مرکز مشخص شده است،   .8

 شود. معتمدین به تناسب شرایط منطقه و اقتضائات آن تعیین می 

موجب نتیجه موفق می شود.    بازدارنده و دارای ضمانت اجرا   سیاستهای کنار در  تشویقی  سیاستهای  اجرای .9

   تشویقی طرح  به شرح زیر می باشد:  -نمونه هایی از اقدامات فرهنگی

  داشته  را آموزشی  هایدوره برگزاری  توانایی و  مجوز که  حجاب و  عفاف  عرصه  فعالن و  موسسات ( الف

  معرفی باشند، حجاب  و عفاف  و  منکر از  نهی و  معروف  به  امر حوزه   شبهات  به  پاسخگویی  دارعهده   و  باشند

  موفقیت سسه مؤ که صورتی   در   آموزشی  هایدوره   در موفقیت آمیز  شرکت  پس از بدحجاب فرد . شوندمی

 . شودمی  بخشیده  نظر مورد  جریمه کند، تایید را  بدحجاب

عفاف و حجاب    مشاور نزد  خود  خانواده  سرپرست  همراه به   در صورت امکان بدحجاب که صورتی  در ( ب

،  جریمه شود،  ثبت  تایید ومشاور توسط وی  اثربخشی حاضر و ،  حجاب و  عفاف  دیده  آموزش مورد تایید و  

 . شودمی  بخشیده

بدحجاب در تولید محصولت هنری و فعالیت های تربیتی و یا طرح ها و پروژه های تایید    که صورتی  در(  ج

و یا در فعالیت هایی مرتبط با این حوزه  شرکت نماید  و مراکز موسسات شده و اعالمی و ارایه شده توسط 

  یا تبلیغ های جبران کننده نماید و  مجازی فضای در  ویا جریمه فرد بخشیده می شود   ؛فعالیت نماید

 . و ..  فرهنگی  های مجموعه با  اربعین راهیان نور و  سفر  در  عفیفانه  همراهی

  به  پاسخگویی  توانایی  باید  ثانیا بوده  برخوردار لزم هایجاذبه   از  باید اول  های مذکور  سسه ؤ م :تبصره

، ثالثا از ایجاد هرگونه حاشیه  باشد  داشته  را شده  ارائه فرهنگی  محصولت  اساس  بر  شده  مطرح شبهات

 مصون باشد. 
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پیشتاز شوند و طرح را در عرصه های    حجاب و  عفاف   رعایت در  مختلف های عرصه   در ی که مراکز (د

ی برای دیگران  تشویق تقدیر قرار می گیرند به گونه ای که  مورد الگو مراکز   عنوانه  ب  نمایند اجرا    مربوطه 

 .  باشد

از اجـرای هـر مرحلـه در هـر منطقـه آسـیب شناسـی لزم انجـام شـده و اشـکالت بـرای بعـد .  10

 اجـرا در مناطـق بعـدی رفـع مـی گـردد. 

 

 

 

 

 

 

 

در این قسمت بعد از معرفی کوتاه هر عرصه ، وظایف و مواد قانونی احصا شده  هر دستگاه جهت اقدام و عمل در  

عرصه از طرح در جدولی مشخص بیان کرده ایم و سپس پیوست حقوقی  در قالب پیشینه ، خالهای قانونی و  هر  

 . ستاد ارائه میگردد ات  پیشنهاد

 

 

 

 

 

 ریه از زئل اصالح مساگر قرار است امر حَسَن و معروفی ایجاد و امر منکر و قبیحی رفع گردد، لزم است ابتدا 

رسانی کارگزاران نظام  های دولتی در واقع عرصه خدمت . دستگاهردیل، انجام گئومس کی  تیریمجموعه تحت مد

  ی باشد لذا به عنوان عرصه دارای اولویت برا اسالمی است که باید الگویی برای رعایت قوانین جمهوری اسالمی 

  ی آراستگ نیمأل ت ئومس ، یهر مرکز و نهاد دولت ن یلئوو مس رانیدطرح عفاف و حجاب است. در وهله اول، م  یاجرا

گشت ارشاد مردم   یباشندکه در صورت ترک فعل ، به جا ی خود م تیریت مدحعفاف و حجاب، در دستگاه ت

شود. با اصالح   ی ان فعال مآن ی تیولئ تحقق عفاف و حجاب در حوزه مس ی ابر رانیو مد نیولئ گشت ارشاد مس

 اجرای طرحعرصه های 

 دولتی  دستگاه های اول:عرصه 
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شده و   دواریخصوص، ام نیدر  ا نیول ئهای حاکمیتی، مردم نسبت به شعارهای مسعفاف و حجاب دستگاه  تیوضع

 .معضل وجود دارد نیحل ا  یبرا یکنند عزم جد  ی احساس م

 : اجرا وجود دارد  یعرصه با توجه به نوع مخاطب ها دو مرحله برا  نیا در

   ب( ارباب رجوع     رانیالف( کارمندان و مد

و عضو خانواده دولت هستند با  ر یخود کارمندان دولت که حقوق بگ  تایس ب ی م: در ابتدا  مرحله اول ( الف 

 دهند  هئعفاف و حجاب ارا  یبراساس شاخص ها    یکار طیاز مح ی سالم  یالگو ران، یمد تیولئمس

 یو به دستگاهها هیته  ی قانون  فیعفاف و حجاب از طرف ستاد بنا به تکل  یو شاخص ها اریاساس، مع  نیبر ا

 ریمد یل و کارکنان، برائوعفاف و حجاب، در صورت اهتمام مس  یابالغ شده است.  و بر اساس شاخص ها  ی دولت

 ریشود و در صورت اهمال و ترک فعل، مد  یدر نظر گرفته م  یو کارمند  یتیریمد یو مجموعه آن دستگاه مشوق ها

از    یکی. به طور مثال اگر درگردندی م  مه یترک فعل ها را  پرداخته و جر نهیمجموعه کارمندان هز یقسمت و به نوع 

از   ونیلیگزارش شوند، در نوبت اول فرضا چند م جاب، طرح، چند نفر کارمند بدح یدر منطقه اجرا  یشعبات بانک 

عفاف و    جیو ترو  یبه بودجه آموزش  لیکارکنان تبد ی از بودجه رفاه ی درصد نیو همچن  ودشی کسر م  ریحقوق مد

واقع   مهیاز منکر مجموعه مورد جر ی و عدم نه  ی تفاوت ی و ب ری طرح در واقع ترک فعل مد نیشود. در ا  یحجاب م

  دیکسر شده بخاطر عدم تق نهیاز هز ی و کارکنان احساس شرمندگ  ریبدحجاب نسبت به مد کارمند: تا اول  شود یم

از منکر کارمندان    یو امر به معروف و نه  ی مجموعه وادار به نظارت عموم: ایبه عفاف و حجاب داشته باشد ثان

  بد حجاب توسط  فرد با  میتقبرخورد مس چ یمرحله ه نی. در ادی نما ی م یریه  جلوگئلخواهد شد و از تکرار مس  یخاط 

 . از مجموعه، وجود نخواهد داشت  رونیب یروهاین

و کارمندان آن    ریبه عهده مد  ی در هر دستگاه نیعفاف و حجاب مراجع  تیرعا تی ولئ مس ب( ارباب رجوع:

و عدم   تیرعا زانیارباب رجوع، به نسبت م  یعفاف و حجاب برا  یباشد لذا با توجه به شاخص ها  یدستگاه م 

 شود.  ی م فیتعر  میمشخص شده، جرا   یها ی و قبح شکن تیرعا

  هئارا ، یو اصالح دیتمه  چگونهی که کشف حجاب نموده است بدون ه ینسبت به فرد ی فرضا اگر دستگاه دولت

  .شوند ی واقع م مهیو  مجموعه دستگاه مورد جر  ریمد، دهد  یخدمات ادار

ثر  ؤم ینظارتها   دیبای شاخص های عفاف و حجاب اجرادر راستای   یهر دستگاه تیمشخص شدن وضع  یبرا 

توسط چهار   ، یها و هر اداره دولتدر منطقه مشخص شده مانند بانک  یمنظور هر مرکز دولت  نیبد  اشدیوجود داشته 

  :شود تیقرار گرفته  و اعالم وضع  یتواند مورد بررس   یگروه  م 

   ج،یامربه معروف محله که با کمک بس ی شورا  ت یولئبا مس  یمحل  دهیآموزش د ییقضا نیو ضابط نی: معتمداول

 ندینما ی م تیریه را مدئلحوزه عفاف و حجاب مس  یمردم یهاها و سازمانتشکل 
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و نسبت به ابالغ و   دیکه به صورت سرزده از دستگاهها بازد یرسم  دهیآموزش د  ی و نظارت ی بازرس یها می:  تدوم

 دهند ی گزارش م  هئها ارا ستی شاخص ها، طبق چک ل یو حسن اجرا  ی اطالع رسان

  و مراجعه کنندگان ی مردم ی: گزارشهاسوم

 ن یاز منکر هردستگاه خصوصاً مسئول عفاف و حجاب شورا و همچن  یامربه معروف و نه   یشوراها  یابی: خودارزچهارم

 تی نظار  یرسم  ینهادها

 

 

 : عرصه عبارت است از نیدر ا  یفرهنگ ای  یجاب یاز اقدامات ا ی برخ

 ی در راستا   یشتری ب  تینمونه که موفق  یعنوان نهادهاها، نهادها و ... به ها و ارگان ادارات، سازمان  یمعرف •

 .اندرجوع داشته و ارباب  رمجموعهیطرح عفاف از طرف پرسنل ز  یاجرا

 ینهادها  ت یو کارکنان دولت و تقو  ران یضمن خدمت عفاف و حجاب  مد  یهااز نفرات موفق آموزش   ریتقد •

   فرهنگ عفاف در ادارات تیحاکم یدر راستا ی ابیو ارزش  ینظارت 

 .. و ندینمای م ت یفرهنگ عفاف فعال ج یکه در خصوص  ترو یادار  یاز افراد و تشکلها ت یو حما ق یتشو •

 عفاف و حجاب یبر اساس شاخص ها یی رجا دیدر جشنواره شه  رانیمد قی طرح تشو •

 اثرگذار و هدفمند   یفرهنگ  یبسته ها هیته •

 

 

 شاخص ها  ح یصح یاجرا  یدر راستا  یدولت  یدستگاه ها  ی قانون  فیاوظ

  ف ی وظا  3) ماده  یکشور در حوزه عملکرد  ی عفاف و حجاب و ارزش ها و شئونات قانون   ت یظارت بر رعا.ن1

 دستگاهها(  یعموم 

از    یدر خصوص عفاف و حجاب اسالم  ضهیفر  نیا  حیصح یدر ادارات به منظور اجرا  انیناهاعزام آمران و .2

 از منکر(  ی امربه معروف و نه یایستاد اح ف یاز وظا 8از منکر) بند  ی امر به معروف و نه   یشوراها  قیطر

ستاد    فیظااز  و 11) بند    یدولت  یکامل عفاف و حجاب در مراکز، سازمان ها و ارگان ها  تینظارت بر رعا.3

 (از منکر  یامر به معروف و نه 
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عفاف و    ت یارگان ها و وزارتخانه ها جهت رعا ه یجمهور بر کل س یرئ ندهینظارت وزارت کشور به عنوان نما.4

 وزارت کشور(   فیاز وظا  9حجاب ) بند 

 5عفاف و حجاب )بند    نهیدر زم  افته یها در اعتبارات اختصاص  و نظارت بر حسن عملکرد دستگاه  یابیارز.5

 سازمان برنامه و بودجه(   فیاز وظا

توسط شاغالن در آن وزارتخانه و    یحجاب اسالم   تیفرهنگ عفاف در حوزه وزارتخانه  بر رعا   جیترو  .6

 ( یسازمان راه و شهرساز  فیاز وظا  1ادارات تابعه در سراسر کشور  )بند 

 ن یجوانان و نظارت بر آنان در ا   ی ردولتیغ  یهاعفاف توسط تشکل   ت یضوابط مشخص به منظور رعا  جادیا  .7

   سازمان جوانان(   فیاز وظا  2)بند  نهیزم

 فیاز وظا  1) بند    یو گردشگر  یفرهنگ  راثیتوسط شاغالن  سازمان م  یحجاب اسالم   تیظارت بر رعا.ن8

 ( یفرهنگ  راثیسازمان م

)بند  ماریحقوق زنان ب  تیفرهنگ حجاب و رعا  ج یبه منظور ترو  ی خصوص  یها  مارستانیبر ب  شتری.نظارت ب9

 ( یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک   فیاز وظا 4

،    ونسکویمانند    یخصوص   یو مؤسسات پزشک   ی خارج  یعفاف و حجاب در سازمان ها  تی.نظارت بر رعا10

از    13کارمندان شاغل در مراکز فوق)بند    فورمیونی  یساز  کسانیو ... و    یسازمان بهداشت جهان   سف،یونی

 ( ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  فیوظا

عفاف و حجاب    ت یدر جهت رعا  -یو خصوص   یدولت  -یو درمان   یها و مراکز بهداشت   مارستانی.نظارت بر ب11

 ( یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  ف یاز وظا 18کارکنان)بند
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دانشکده ها، خوابگاه ها، اردوها    ، یدانشگاه  یها  ط یدر مح  یی نامه دانشجو  نییآ  یبر اجرا   ی . نظارت جد12

 یو فناور   قات یوزارت علوم، تحق  فیاز وظا  4توسعه فرهنگ عفاف ) بند  نهیدر زم  یی دانشجو  یها  ش یو هما

 (  یدانشگاه ها و مراکز آموزش عال 

مانند: کنسرت ها و    ی عموم  یو محافل هنر   یهنر  یها  شگاه ی،نمایمردم  یهنر  ی. نظارت بر تشکل ها 13

 ( ی وزارت فرهنگ و ارشاداسالم  فیاز وظا  11فرهنگ عفاف و حجاب )بند  تیدر جهت رعاها  شگاهینما

محسوس جامعه    ر یلزم در بعد نظارت اعم از محسوس و غ  یپس از کسب آموزش ها  یج یبس  یروهای. ن14

مسئله عفاف بر اساس ضوابط    رامونیمانند »مدارس، دانشگاه ها، مساجد و محالت و ادارات و...« پ  یو مراکز

 ( نیمستضعف ج یسازمان بس  فیاز وظا 1. )بند  ندیاقدام نما ی قانون

فرهنگ و پوشش    جیاز نظر ترو  یخارج   ی. نظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارت خانه ها و مراکز فرهنگ15

 امور خارجه(   فیاز وظا  1در جامعه )بند  ی اخالق ریغ یانامناسب و رفتاره

 ینامناسب رفتار  یربط در جهت مقابله با الگو ها  ی ذ  یتوسط دستگاه ها   ی اصول پوشش اسالم   ی اجرا.16

 از منکر (  ی ستاد امر به معروف و نه ف یوظا  10در جامعه  ) بند 

 و نظارت  سازمان جهت یفن یاستانداردها  نیتوسط دفتر تدو ییاجرا  یدستورالعمل ها ن یو تدو هیته.17

 ی و گردشگر  یاحت یالف(دفاتر خدمات س  

 وابسته   ییرا یو پذ ی ب( اماکن اقامت  

فرهنگ عفاف در اماکن تحت    میو ...    به منظور تعم  یو خارج   یاعم از داخل   یخیتار  یج( موزه ها و بناها 

و عدم ارائه خدمات به    یو گردشگر  ی فرهنگ  راثینان سازمان متوسط کارک  ی نظارت بر حفظ حجاب اسالم
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ب )افراد بدحجاب و  ) بند    ی مراجعان متخلف  و    ی دست  عیصنا  ، یرهنگف  راثیسازمان م  فیاز وظا  2حجاب( 

 ( یگردشگر

به وابستگان سفارتخانه .ت18    ی مقررات عفاف و حجاب اسالم  ت یکشورها جهت رعا  گرید  یهاذکر لزم 

و   ی اخالق تیامن نیتام یکار بانوان برا طیمح ی.مناسب ساز1 وزارت امور خارجه(  فیاز وظا  10)بند  ی رانیا

 دستگاهها(  یعموم   فیاز وظا 3ماده   4آنان  )بند  ش یآسا

با توجه به    یکار  یهاط یاختالط زن و مرد در مح  یهانهیکارکنان و برداشتن زم   یمناسب برا  ی فضا  جادیا.19

 ( یوزارت کار، تعاون و رفاه اجتماع 1)بند  انیفرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرما

 میها، دانشگاه ها و... بر اساس حفظ حدود حر  مارستانی ب  یستاد  یدر ساختمان ها  یمبلمان ادار  یطراح .20

 یها  مینکردن حر  تیکه موجب رعا  open  یمعمار  یریارگاز به ک  زیکارمندان زن و مرد و پره  ن یب  ی شرع 

 (  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  فیاز وظا 6شود.) بند   ی کارمندان زن و مرد م نیب  یاخالق 

کردن حجاب و    نهیو نهاد  ی عموم  ی گسترده در سراسر کشور برا  ی و مسابقات فرهنگ  ش یهما  ی.برگزار21

ستاد امر به معروف و    فیوظا  2مربوط  ) بند  یمردم و دولت و سازمان ها یو معنو  یماد یپوشش با همکار

 از منکر(  ی نه

در قبال   تیآحاد جامعه ، بروز حساس  یدرون   زهیانگ  بیبه منظور ترغ  یو فرهنگ  یغ یتبل  یبرنامه ها  هی.ته22

طرح ها و برنامه   یربط جهت اجرا  یذ  یبا دستگاه ها  یو هماهنگ   یعفاف در جامعه اسالم   میمظاهر مخل حر

 از منکر (   یستاد امر به معروف و نه   فیوظا  4فوق  ) بند  یها

  ی دستگاه ها  یبا همکار  ی از بدحجاب   ی و نه   ی در رابطه با امر به حجاب اسالم   ی آموزش  یبرنامه ها  نی.تدو23

 از منکر( ی ستاد امر به معروف و نه  ف یوظا  6آن  ) بند  یربط و نظارت بر اجرا  یذ
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 یدر کانون ها   یاسالم  یرانیا   تیمنطبق بر هو  یمل  یو طرح ها  یو پژوهش  یآموزش  یبرنامه ها  ی.اجرا24

 وزارت کشور (   11گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ) بند  ی زنان  و جوانان  در راستا

 ی برا   -ضمن خدمت  یهادر آموزش   -یدرس   یهافرهنگ عفاف و حجاب در برنامه  یهاگنجاندن آموزه .25

فرهنگ عفاف در ادارات    تیحاکم  یدر راستا  یابیو ارزش  ینظارت   ینهادها  تیو کارکنان دولت و تقو  رانیمد

 کشور(  یو استخدام  ی سازمان امور ادار  فیاز وظا  1)بند  یو مراکز آموزش 

 2و کارکنان دولت )بند    رانی در جهت آموزش، توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مد  یزیر.برنامه26

 کشور(  ی و استخدام یسازمان امور ادار   فیاز وظا

  یدولت  ریغ  الت یو تشک  ییاجرا  یهاها در دستگاهرجوع ارباب  ی کوتاه مدت برا  ی آموزش  یهادوره  ل یشکت.27

  ر یغ  ی.دقت در صدور مجوز سازمان ها1 (یجمهور  استیمعاونت امور زنان و خانواده ر  ف یاز وظا  3)بند  

 وزارت کشور(  10بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ) بند  دیآ نها با تأک تیو نظارت مستمر بر فعال ی دولت

تنظ.28 در  بکارگ  میدقت  و  جذب  در  حجاب  و  عفاف  حوزه  به  مربوط  در    یریضوابط  استخدام  داوطلبان 

 کشور(  ی و استخدام یسازمان امور ادار   فیاز وظا  5)بند   ی دولت یهادستگاه 

وزارتخانه .29 با  )کنسولگر   یهاتعامل  ن  ی رانیا  یهایامور خارجه  و  وزارت کشور  از کشور(    ی روی در خارج 

ب  ی انتظام اتباع  به رعا  دیرواد  ه ی( درخصوص توجگانه ی)امور  ، نسبت  با حق کار  به کشور  مقررات    ت یورود 

 ( یوزارت کار، تعاون و رفاه اجتماع   3کار )بند   طیدر مح ی پوشش اسالم

متقاض  هیتوج.30  اسالم   تیرعا  یبرا  یست یتور  د یرواد  انیمناسب  و شئونات  گردشگران    یحجاب  توسط 

 وزارت امور خارجه(   فیاز وظا 7)بند   رانیدر ا ی خارج

و نظارت مستمر بر نحوه    رانی ا  یهاو کارکنان سفارتخانه   ریعنوان سفمتعهد به   یروها ین  نش یدقت در گز.31

 وزارت امور خارجه(   فیاز وظا 9ها )بند رفتار و پوشش خانواده آن 
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مراکز تحت   ریکودک، مراکز مشاوره و سا ی( مهدهادیمجوز )صدور و تمد افتیدر انیمتقاض نشیگز.32

بر   یمبتن ی آموزش یهاو گذراندن دوره  یو رفتار  یاخالق  ، یعموم یهات یپوشش سازمان، بر اساس صالح

فعال   ی مردم یتشکلها و نهاد ها یو توانمند ساز  یسامانده  (یست یبهز فیاز وظا 7عفاف و حجاب )بند 

 وزارت کشور (  12ومروج عفاف و حجاب ) بند 

وزارت   12فعال ومروج عفاف و حجاب ) بند   یمردم یتشکلها و نهاد ها یو توانمند ساز  یسامانده.33

 کشور ( 

از    5)بند  ندینمای م  تیفرهنگ عفاف فعال  جی که در خصوص  ترو یهائ NGOاز   تیو حما  قیتشو .34

 ( یجمهور است یمعاونت امور زنان و خانواده ر فیوظا

)بند   کنندی م تیکه در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعال یردولتیغ یهاها و انجمن از سازمان تی.حما35

 سازمان جوانان(  3

طرح عفاف    یی اجرا  یهاو روش   هااست یتحقق مفاد س  یدر راستا   ی ابیمربوط به ارزش  یهابخشنامه   ی.اجرا36

 کشور(  ی و استخدام  یسازمان امور ادار  فیاز وظا  3ادارات )بند  ه یدر کل

  یی اجرا   یهاعفاف و حجاب دستگاه   یاختصاص   فیوظا  ی اجرا  یساختار و سازمان مناسب برا  تیتقو  .37

 امور اداری و استخدامی(  سازمان  فیاز وظا  6ها )بند موجود دستگاه  ت یکشور با استفاده از منابع و ظرف

توسعه پنج ساله    یهابرنامه  نی فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدو  یهاو آموزه  هااست یبه س  ژهی.توجه و38

 سازمان برنامه و بودجه(   فیاز وظا 1و بودجه سالنه کشور )بند 

عفاف و حجاب    طه یدر ح  یکشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگ  زانیر.آشنا نمودن کارشناسان و برنامه 39

 سازمان برنامه و بودجه(   فیاز وظا  2)بند 
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که    یگسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسالم  یهامصوب مرتبط با طرح   یهادر بودجه   عیو تسر  لی.تسه40

 سازمان برنامه و بودجه(   فیاز وظا 3مربوط ارائه شده است )بند  یهاوزارتخانه   یاز سو

تجربه در جهت    نیگذشته و استفاده از ا  یهاسال  یاسالم  یسازفرهنگ  یهاطرح  ییاجرا  ریتأث  یابیارز.41

حجاب )بند   نهیها و بودجه متناسب با آن در زممناسب برنامه   ن یو توجه به تدو  ندهی گسترش فرهنگ حجاب آ

 سازمان برنامه و بودجه(   فیاز وظا 4

و   هاضوابط، مقررات و طرح  بی ها و اقدامات و ممانعت از تصوگسترش فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه .42

 ( یاقتصاد ژهیو و  یصنعت ،ی سازمان مناطق آزاد تجار  فیاز وظا  1با عفاف و حجاب )بند  ریمغا یهابرنامه

قانون    نی: در هر ساختمان مشمول مقررات الیقانون تملک آپارتمان به شرح ذ 8اصالح ماده   شنهادی.پ43

  ایخود   نیاز ب ی رانیمد ای  ریمکلف است مد ینفر باشد مجمع عموم   3از   شیکه عده مالکان ب ی در صورت 

شده و از    نیتأم آنساکنان   شی که آسا ینظم و اداره امور ساختمان به نحو  یخارج انتخاب کنند هماهنگ 

 نیدر ا   ریمد یساختمان است و گواه  ریشود به عهده مد  یریجلوگ  یامور خالف قانون اخالق و شئون اسالم 

از   ریمعتبر خواهد بود و طرز انتخاب مد ییو مراجع قضا یضابطان دادگستر ،ی مراجع انتظام یبرا نهیزم

  نامهنییموضوعات مربوطه در آ ریو سا تیریو تعهدات او و امور مربوط به مدت مد ف یطرف مالکان، وظا

 وزارت مسکن، سازمان مسکن(  فیاز وظا 9خواهد شد )بند  نییقانون تع نیا

فعال  تی.حما.44 فرهنگ  یهات یاز  هنر  یعام  )بند  دستگاه   یو  عفاف  فرهنگ  گسترش  با  ارتباط  در    8ها 

 (های شهردار

  1مرتبط با جوانان )بند    یهاکارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه  یهاوه یش  ی.طراح 45

 سازمان جوانان( 

به    یبه ارائه خدمات فرهنگ  ی لی و ر  ییایدر  ، ینیها و مؤسسات حمل و نقل زمشرکت  بیو ترغ  ق یتشو  .46

 ی سازمان راه و شهرساز  فیاز وظا 6مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب )بند 



 
44 

 

تبل.47 اطالع  ه یته  غات، یانجام  بروشور،  رعا  ه یانواع  درخصوص   ... اسالم  تیو  جلوگ  ی حجاب  از   یریو 

 ( یوزارت کار، تعاون و رفاه اجتماع   5ها  )بند توسط وزارتخانه  یکار یهاط یدر مح یبندوباری ب

 ن یدر ب   " ادارات ، سازمان ها ، کارخانجات و ...  " :    ر یخود نظ  ی تیمامور  یها  ط یفرهنگ عفاف در مح  ج یترو.48

 (  نیمستضعف جی سازمان بس  5رمندان ، شاغالن و مراجعه کنندگان) بند کا

حجاب    تیفرهنگ حجاب و عفاف در حوزه سازمان و ادارات تابعه در سراسرکشور و نظارت بر رعا  جیترو.49

 (  ی فرهنگ راثیسازمان م  1توسط شاغالن آن سازمان ) بند  ی اسالم

قوه   1از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه )بند  یر یشگیلزم و کارآمد درخصوص پ نیقوان نیتدو.50

 (هیقضائ

 نیمجازات مجرم  ن،یاز ضابط  ییقضا  یبانیدرخصوص پشت  نیکارآمد کردن قوان  ن،یاصالح قوان  شنهادیپ.60

 (هیقوه قضائ 2)بند   یگسترش فساد و بدحجاب  ی اصل یو باندها

 2گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال )بند    ی اصل  ی و باندها  نیمجرم  مجازات   ن یاصالح قوان.61

 ( یاسالم  ی مجلس شورا

   (یاسالم یمجلس شورا 3ها )بند آن  یو نظارت بر اجرا  نیقوان  بیدر تصو  ی ضرورت نگاه فرهنگ.62

نظرات کارشناس  ی جلسات کارشناس   ل یبا تشک  ی اسالم   ی مجلس شورا  .63 از  استفاده  با   ی هادستگاه   ی و 

و در هنگام   دیگسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نما  یدر راستا  ی قانون  یهاطرح  ه ینسبت به ته  ربط،یذ

مجلس    4)بند    دیاستفاده نما  سته یو شا  ربطی از کارشناسان ذ  ندگانینما  یطرح شده از سو  حی لوا  بیتصو

 ( یاسالم ی شورا
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با موضوع عفاف و حجاب و    یانقالب فرهنگ   یعال   یمصوب شورا  ی فرهنگ  یهااستیبه ستوجه خاص  .64

 ( یاسالم ی مجلس شورا 5مذکور )بند  یهااست یس ی لزم جهت اجرا  نیقوان  بیاهتمام در تصو

  ی حجابی مروّج ابتذال و ب  یلزم را در مورد برخورد با قاچاق کالها  یهاطرح   دیبا  یاسالم   یمجلس شورا.65

 ( یاسالم ی مجلس شورا 6)بند  دیو ارائه نما  هیته  صالحیبا استفاده از نظر مراجع ذ 

مناسب جهت توسعه    یو ارائه الگوها  یسازفرهنگ  یدر راستا   ی قانون  یهاطرح   ه یمجلس نسبت به ته.66

 ی( اسالم  یمجلس شورا 7ند )ب  دیفرهنگ عفاف اقدام نما

 

 پیوست حقوقی طرح در عرصه دستگاه های دولتی 

 پیشینیه قانونی 

 یبه تخلفات ادار  یدگ یقانون  رس 9و 8.مواد 1

  ی فرهنگ عموم  ی شورا  427و مصوبه    ی انقالب فرهنگ  ی عال   ی شورا  820.مصوبه  2

 کشور 

 بررسی خال قانونی 

 ینقد  مهیجر ی نیب ش یدم پ.ع1
متخلف در نظات بر عفاف و حجاب در    ریشخص مد  یبرا  مهیجر  ی نیب  ش ی.عدم پ2

 مجموعه  ریز

 

 پیشنهاد 

مشمول ماده    ییاجرا  یدستگاه ها  رانیمد  هیاز صاحب منصبان و کل  کیچناچه هر  .1

به موقع، وقوع    ی اقدام قانون   ایدر اثر عدم نظارت    ،یخدمات کشور  تیریقانون مد  5

هرگونه    ی و به صورت کل  یخدمات کشور  تیریقانون مد  8ماده    20تخلف موضوع بند  

عفت   مخل  عموم   ایرفتار  کارکنا  یاخالق  تسه  ریز  نتوسط  را  کندبه    لیمجموعه 
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: در صورت  1تبصره  شود.   یمحکوم م  یقانون مجازات اسالم  576مجازات ماده  

درجه   یریتعز  به مجازات حبس  ی و  ر،یمدارتکاب اعمال مجرمانه فوق توسط خود  

 محکوم خواهد شد.  5

در حوزه حجاب و عفاف    سازی¬ : وجوه حاصله از جرائم فوق جهت فرهنگ2  تبصره

 صرف خواهد شد. 
 ضمانت اجرا  یبه قانون دارا 427و  820مصوبات  لیتبد -2

 

 

 

 

طرح در همه عرصه    ی متکفل اجرا  ی باشد که به نوع  ی طرح م  نیدر ا   رگذار یو تاث  یعرصه مردم   نیعرصه محله مهمتر

  ت یمانع سرا  یادیارزیه عفاف و حجاب در محله، تا حد بسئلباشد. حل مس  ی ها در محله و منطقه مشخص شده، م

  یی و چه در جنبه اجرا  یه عفاف و حجاب چه در جنبه فرهنگئلمس  ی عنیشود    ی در سطح اجتماع م  ی و بدحجاب  یعفت   ی ب

و    ی محل   ن یطرح  در همان محله توسط معتمد  نیدر ا،  گسترده در جامعه اجرا شود  اسیبخواهد در مق  نکه یقبل از ا

 9شود.   یم  ریاز منکر محالت و مساجد تدب  یامربه معروف و نه  ی شورا

 قسمتهای   مانند  گیرد   می   قرار  عموم   دید   معرض   در   تجسس   بدون   که   است   مکانی   ی عموم  حریم   قانون،   طبق  •

 10. نقلیه وسایل  نیز و  ها بیمارستان ها،  هتل  ها، آپارتمان مشترک

 
  نشانی به معروف به  امر ستاد درسایت. است شده ابالغ و تنظیم ستاد توسط محالت منکر از نهی و  معروف به امر شوراهای تشکیل دستورالعمل و منشور 9

setad-abm.ir است  رویت قابل 
 اسالمی  شورای مجلس 1394 مصوب منکر از ناهیان و  معروف به  آمران از حمایت قانون   10

 محله عرصه دوم: 
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ورود به خانه    نیو همچن ابدی  یبه اجتماع با حضور در محله تحقق م  یکیزیوخانه و ورود ف  یخصوص   میاز حر خروج

  ا یشد و    یوارد خانه ا   ایآمد و    رون یبا پوشش نامناسب ب  ی شخص  یطرح اگر از خانه ا  نیاز معبر محله است. در ا

با بدحجاب،    یبروز و ظهور داده شد، بدون برخورد انتظام  ی صوت  یها  یمانند آلودگ   ی اخالق  یها  یمظاهر آلودگ   گرید

شود. از آن جایی که سرپرست خانواده مسئول اعضای خانواده و افرادی که در آن خانه رفت    یم  مهیپالک خانه جر

لذا اگر    می باشدباشد  مکلف به ادای مسئولیت نسبت به رعایت عفاف و حجاب این افراد نیز   ینمایند ، مو آمد می 

ا  از ، مس  ایحجاب خارج    ی ب  ای، فرد بدحجاب    یخانه  ول حفظ  ئل خانه و سرپرست خانواده که مسئووارد شود 

از خانه به محله و جامعه و    یفرهنگ  یآلودگ   نیا  یتسر  یباشد. برا  یم   زیخانه و محله ن  یو روان   ی بهداشت اخالق 

 .زد مشخص شده را بپردا یها  نهیهز دیبا ، یفرهنگ تی ولئترک فعل در انجام مس

  ی و مراکز خصوص   یدولت   یاماکن و دستگاه ها  هیمحله عالوه بر خانه ها، کل   ینظارت و سالم ساز  تیولئمس   نیهمچن

ه عفاف و  ئلها وملحقات مس  وست یدر خصوص عفاف و حجاب از جمله پ  )واقع شده در محله   یعرصه ها  گریو د

  ی امربه معروف و نه  ی با شورا  ی همگ(  ...    ی صوت  ی آلودگ   ،ینیتزئ   یمظاهر گناه و فساد مانند ورود و خروج سگ ها

توسط کارگروه ستاد بر اساس    میجرا  زان یباشد. م  یشورا م   ول  عفاف و حجابئاز منکر محله و خصوصا عضو مس

 .شود   یو ابالغ م  م یتنظ ی قانون  اراتیاخت

  هر  محلی  و بومی  شرایط تناسب  به منطقه  و  محله هر در فرهنگی -تربیتی های فعالیت که آنجایی از این، بر  عالوه 

  تشکیل   با  بومی  نیازهای  تناسب   به  ای  محله  هر  منکر   از  نهی   و   معروف   امربه   شورای  باشد  می  مختلف  ای  منطقه

 مدیریت  را  منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  حوزه  در  فرهنگی  های  برنامه   و  اقدام  محل  در  فرهنگی  و   تربیتی  امور  کارگروه

 . نمود خواهد 

 :در محله عبارت است از  یاقدامات فرهنگ نیاز مهمتر

و    هی علم  یدانشگاه ها، حوزه ها  تیمراکز مشاوره عفاف و حجاب در محالت با استفاده از ظرف  یراه انداز •

  ی بخشودگ   یبرا  ا یو    شتری ب  مه یبه پرداخت جر  ر یکه فرد متخلف مخ  ی شده  به گونه ا  د ییتا  ی مشاوران اسالم
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مشاوره عفاف و حجاب    افتیو در   ملز  یکند و پس از گفتگوها  یبدحجاب به مرکز مشاوره مراجعه م   میجرا

 شود   دهیبخش میمشاور جرا دییو تا ی با گواه

  ی آموزش   ی و برنامه ها  دهیلزم را د  یآموزش ها  طیافراد واجد شرا  ،یمراکز مشاوره محل   یراه انداز  ی: براتبصره

 .گردد  ی م ریدا  ، یو حوزو  یدانشگاه   یتخصص یاز منکر در حد رشته ها ی امربه معروف و نه 

از   • ، ه   تیظرفاستفاده  ، تشکل ها   ئتیمساجد  و    یورز نخبگان حوزو   شهیاند  یها  ئتیو ه  یمذهب  یها 

 در جامعه، در محله   یعفت ی ضرورت عفاف و حجاب و مقابله با ب نییدر امر تب ی دانشگاه

 ی عفاف و حجاب ، برگزار  نهیجلسات مرتبط ، پرسش و پاسخ در زم  یبرگزار  یفرهنگسراها برا   یفعالساز •

 11و ..  نهیزم نیدر ا  ژهیمراسم و

 

 وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه محله

گوناگون و   یها طیمح ی عفاف و حجاب برا  ژهیمبلغ و مبلغه و ون یطالب و روحان  یتخصص   تیآموزش و ترب.1

 قم(   هیحوزه علم تیریمرکز مد 3بند )یغ یتبل نینو یاستفاده از روش ها

  ی و ماتبه ا  ی، تلفن  یبه خانواده ها و جوانان به صورت حضور یجهت اطالع رسان  ی مراکز مشاوره محل جاد یا .2

 ها(  یشهردار  فیاز وظا  2)بند یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک  یبا کادر مجرب و باهمکار

 ،یبه صورت حضور  به خانواده ها و جوانان  یبا کادر مجرب جهت اطالع رسان  ی مراکز مشاوره محل جاد یا .3

 (  جوانان   وزارت وزرش و   فیاز وظا 12() بند یو مکاتبه ا ی تلفن

 

 
مورخ   820( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ   427آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه  11

 ها  یشهردار ف یوظا  5(شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به بند 12/6/98
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 یدر مجتمع ها ی نیبه ائمه جماعات و طالب علوم د ی: اختصاص واحد مسکون  ی.وزارت مسکن و شهر ساز3

وزارت   فیاز وظا 8) بند یمعارف و فرهنگ اسالم جتروی  منظور به  –وزارتخانه  نیا  یاحداث   -یبزرگ مسکون 

   (یمسکن و شهر ساز

 یحجاب ، برگزار  نهیجلسات مرتبط ، پرسش و پاسخ در زم ی برگزار یحجاب برا  یفرهنگسرا  سی سأ ت.4

 (  یشهردار  فیاز ,وظا  5و .. )بند   ژهیمراسم و

مانند : کنسرت ها و   ،یعموم   یو محافل هنر یهنر یها شگاهی، نما یمردم یهنر  ی. نظارت بر تشکل ها.5

 (  ی فرهنگ و ارشاد اسالم  وزارت  فیاز وظا  11ند )ب  فرهنگ عفاف و حجاب تیها در جهت رعا شگاهینما

 یورز شه یاند یها ئتیو ه یمذهب یها  تشکل ها ئتینهاد مسجد ، ه ت یاستفاده از ظرف  یبرا یزیبرنامه ر.6

 ( یاسالم  غات یتبل 13) بند   یعفت  ی در امر عفاف و حجاب و مقابله با ب  یو دانشگاه ی نخبگان حوزو

()بند  یو مراکز عموم ی، مراکز تحت پوشش شهردار ی.گسترش فرهنگ عفاف در سطح کشور ، مراکز فرهنگ7

 ها(  یشهردار  فیاز وظا 1

محسوس جامعه و   ریلزم در بعد نظارت اعم از محسوس و غ یپس از کسب آموزش ها ی جیبس یروهای. ن8

مسئله عفاف براساس ضوابط   رامونیپ "مدارس ، دانشگاه ها ، مساجد و محالت و ادارات و ... "مانند  یمراکز

 (  ج یسازمان بس 1بند   )  ندیاقدام نما ی قانون

 

 

 حلهطرح در عرصه م یپیوست حقوق

 آن  یی نامه اجرا نییآپارتمان ها و آقانون تملک  پیشینه حقوقی 
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و    دیخر  یو قرار دادها  ینامه ها   نییدر آ  ی حجاب  ی و ب   ی بد حجاب   م یدرج جرا بررسی خالهای قانونی 

 اجاره مسکن

ها محدوده  کردن  اجرا  یشخص  ها  یقابل  مجتمع  در    ی مسکون   ی طرح 

 )مشاعات( 

 ساختمان ریمد مهیدم امکان جرع

حجاب به آن    یکه افراد بدحجاب و ب   یمنازل  های¬ پالک  مهیدم امکان جرع

 رفت و آمد دارند 

  ، يمسکون یعفاف در مجتمع ها  يحدود و ضوابط قانون  تیبررعا  ی نترل و نظارت جدک پیشنهاد

 . گونه اماکن  ن یبر ا تیری مد ق یبرجها و شهرک ها از طر

 رساختمان یمد  مه ین جرامکا

حجاب در   تیبر رعا  يقانون در حوزه نقل و انتقاالت و فروش و اجاره مسکن مبن ب یصوت

 مشاعات ساختمان 

در قسمت   ي حجاب يو ب يبدحجاب  تيبر ممنوع يمسکون  یمربوط به ساختمان ها  ني ر قواند

 .گردد   ديمشترک تاک یها

  مهی جر يکنند رفت و آمد م حجاب به آن ها  ي که افراد بد حجاب و ب يپالک منازل  یبرا

 شود.  نييتع
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فرهنگی فاخر و همه جانبه با عرضه کار اثرگذار و   یعرصه خانه و خانواده، حریم خصوصی است و  فقط با کارها

نهاد   16شود. درقوانین موجود، فقط در عرصه خانه و خانواده  ی پرداخته م آن به  عرصه  نیدر ا ی تیجذاب ترب

در حوزه گسترش فرهنگ عفاف و   یفه وظ   47.. حاکمیتی مانند وزارت ارشاد، صدا و سیما و سازمان تبلیغات و .

  ...کودکان و یبرا ینوع اسباب باز  یازجمله طراح   12حجاب  بر عهده دارند 

اعضاء خانواده مد    تیو جنس  یسن  ط یو ملی به تناسب شرا  یبوم  کرد یدو رو   ه تدابیر فرهنگی برای خانواده همدر  

 نظر است.  

اگر به وظایف   13هایی که طبق قانون موظف به انجام امور فرهنگی هستند مانند صدا و سیما این عرصه دستگاه رد

تشکل ها و   ی فرهنگ یها نهیشده صرف هز  یگیرند و  مبالغ جمع آورخود عمل نکنند، مورد جریمه قرار می 

هایی که به موقع به وظیفه خود عمل نمایند معرفی و  شود و دستگاه  یم  فهیمرتبط با همان وظ یسسات مردم ؤم

به بیرون از   یعرصه تا مادامی که از حریم خانه مظاهر بدحجابی و فساد و تباه نیگیرند. در امورد تشویق قرار می 

و   انتیمورد ص  ی خصوص   میگیرد. به شدت حرصورت نمی  یخانه درز پیدا نکرده است، هیچ اقدام اجرایی و قانون 

اجتماع   یبرا  یشود که بروز و ظهور  یم  فیتعر  ییدر فضا  یخصوص میمحافطت قرار خواهد گرفت. از انجا که حر

خصوص  به خارج از    میاز حر  یمظاهر فساد و تباه اگرلذا   ردیقرار نگ گرانینداشته باشد و در منظر و سمع د

واقع خواهد    مهیسب تخلف، پالک آن خانه پس از تذکر مورد جرو... به تنا  یصوت  یها یمنزل بروز کرد مانند آلودگ 

  .شد

 
 طرح تفصیلي( پیوست فرهنگي دستگاهها )در  12
مورخ   820( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ   427آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه  13

 ما یصدا و س ف ی(شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به وظا 12/6/98

خانه و خانوادهعرصه سوم:   
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هر   یو محل   یبوم   طیدر هر محله و منطقه به تناسب شرا  یفرهنگ  - یتیترب یها تیفعال ،یمل  یبر اقدام ها عالوه

  لیبا تشک ی بوم یازهایبه تناسب ن  یاز منکر هر محله ا  یامربه معروف و نه   یباشد. شورا ی مختلف م ی منطقه ا

از منکر را   ی در حوزه امربه معروف و نه  ی فرهنگ یدر محل اقدام و برنامه ها  یو فرهنگ  یکارگروه امور تربت

 خواهد نمود.  تیریمد

 برخی از اقدامات فرهنگی که در عرصه خانواده میتوان انجام داد به شرح زیر است: 

کودکان )اسباب   ی متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برا یهاو برنامه  یمحصولت فرهنگ د یو تول  جیترو •

ها و  مطرح در کارتون  یعروسک  یهاو استفاده از قهرمان  ه یو ته یاانهیرا یهایکودکان، باز یباز

 کودک (   یهابرنامه

حجاب و عفاف    تیعدم رعا یبهاینشان دادن آس یبرا  یو رسانه مل  یمجاز یدر فضا یفرهنگ  یها برنامه •

 مظاهر فساد    وعیاز ش  یناش   یروان  تیخانواده ها از عدم امن  یدر جامعه و آگاه ساز

 خانواده   ی اوقات فراغت اعضا یساز  نهیبه ی برا یزیر برنامه •

 ها به خانواده  ی رسانبا کادر مجرب جهت اطالع ی مراکز مشاوره محل جادیا •

 ر خانواده ها  در جهت بهبود عفاف د  یاسالم یسبک معمار  جیترو •

و بهبود   یاری، خود ینیدر خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کار آفر  یصنف یتشکل ها جاد یاز ا تیحما •

 در آنان و ...    یو فرهنگ   یاخالق  یها  یاز بروز ناهنجار  یریآن ها و جلوگ یاقتصاد ی زندگ

در حفظ ارزش   یو مددکار  ی ، مشاوره ا ی خانواده و ارائه خدمات آموزش  میازدواج و تحک ل یو تسه  بیترغ •

  یفرهنگ  یمشارکت در طرح ها یبرا نیریخ  بیو ترغ  یخانواده ها و فرهنگ ساز  یانقالب   - ی اسالم یها

 ن و گسترش ازدواج جوانا ل یعفاف و حجاب و تسه
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 وظایف قانونی دستگاه های مختلف در عرصه خانواده 

 دکنندگانیتول  ق یو تشو  ارانهیدر صدور مجوز، ارائه    عیهمانند تسر  یهنر  ی از آثار فرهنگ  ی و معنو  ی ماد  تی.حما1

از    2) بندندینما  یتوسعه فرهنگ عفاف ارائه م  یتازه و جذاب در راستا  یکه راهکارها  ی و هنرمندان  یآثار فرهنگ

   (یوزارت فرهنگ ارشاد اسالم

کودکان و بزرگسالن    ی ، کتاب ، رمان و ... برا  ی تجسم  شی، نما  ی نمائی، س  ی، هنر  یمحصولت فرهنگ   دی.تول2

 (  ی اسالم غاتی سازمان تبل 5() بند  یبسط فرهنگ عفاف و حجاب ) توسط حوزه هنر نهیدر زم

و انجام مناظره   یون یزیتلو  یبرنامه ها  ریو سا  الیو سر  لمیف  دیتول  قیمناسب حجاب از طر  یالگوها  جی.ترو3

جوانان )بند    ی و فرهنگ  ی اعتقاد  هی در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بن  یو هنر  ی فرهنگ  ، یعلم 

 ( مایصدا و س فیاز وظا 6

مطرح در    یعروسک   یکودکان و استفاده از قهرمان ها  یمتناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برا  یبرنامه ها  هی.ته4

 ی فرهنگ عفاف و حجاب با همکار ج یو ...در ترو  یکوچولو، کاله قرمز  ی ) عل ریکودک نظ  یکارتون ها و برنامه ها

   ( مای صدا و س نسازما ف یوظا 19کودکان و نوجوانان  ) بند  ی کانون و پرورش فکر

بر    یمبتن  ی داخل   داتیاز تول  تیو حما  یو نظارت بربازار البسه ، نوشت افزار و ملزومات دانش آموز  ی سامانده.5

 وزارت صنعت و معدن و تجارت(  فیاز وظا 16فرهنگ عفاف و حجاب) بند 

و فعالن خانواده    هانیو برتر  یاو رسانه   یهنر  - یبرتر جوامع فرهنگ  دات یاز آثار و تول  تیو حما  ق یتشو  ب، ی.ترغ6

 ( ثارگران یو امور ا د یشه اد یبن 1در عرصه عفاف و حجاب )بند  ثارگر یشاهد و ا

  یفرهنگ  ت یکه در توسعه عفاف و حجاب فعال  ییها  NGOدستگاه ها و  یو خدمات ارزان برا  التی .ارائه تسه7

 اطالعات(   یوزارت ارتباطات و فناور 3کنند ) بند  یم



 
54 

 

) بند  یاسالم   غاتیکتاب شهر سازمان تبل  یبسط فرهنگ عفاف در فروشگاه ها  نهیشده در زم  فیکتب تأل  عی.توز8

   (یاسالم  غات یتبل  فیاز وظا 9

ا  ی جمع   ی   با رسانه   یو همکار  یهماهنگ.9 به اهم  ت یحساس  جاد ی جهت  فرهنگ    تیلزم در خانواده ها نسبت 

 وزارت فرهنگ(  فی وظا 5حجاب و عفاف)بند 

  ف یاز وظا  30عفاف و حجاب) بند    یفرهنگ   تیدر مورد اهم  یرسانه مل  قیخانواده ها از طر  یسطح آگاه   ش یافزا.10

 (   مایسازمان صدا و س

در تمام مسائل    ی، عموم   یشرع   فهیوظ  کیاز منکر به عنوان    یامر به معروف و نه   ضهیفر  ایتالش جهت اح.11

  نهیزم  ن یدر ا  ما یمرتبط، خصوصا صدا و س  ی نهادها  یجامعه ، خصوصا گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکار

 از منکر(   یستاد امر به معروف و نه  فی از وظا 1) بند  ایاد احستبا 

آن    یجوانان و ارائه گزارش ها  یمل   یها  شیمایفرهنگ عفاف در انجام پ  یساز  نهیدر مورد به  یزیرنامه ر.ب12

 سازمان جوانان(   فیاز وظا 7مرتبط ) بند  یبه دستگاه ها

  ی منف  رینفوذ فرهنگ غرب و تاث  یها ، روش ها  نهیخصوصا دختران با توطئه ها، زم  انیآشنا ساختن دانشجو.13

 وزارت علوم(  2آن در عفاف و حجاب)بند  

ا   ت یآن با وضع  سهیزنان در غرب و مقا  یو اجتماع   ی ، فرهنگ  یحقوق   تینشان دادن وضع.14 به    رانیزنان در 

آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب )بند    یندیبیو پا  ینیاز فرهنگ د  یران یخاطر زنان ا  تیاحساس رضا  جاد یمنظور ا

 (مایسازمان صدا و س 11

سازمان    12)بند    ی و خانوادگ   ی اجتماع  ی غرب در زندگ  ی اخالق   ریفرهنگ مبتذل و غ  ی نشان دادن اثرات منف.15

 ( مایصدا و س
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  19دانشگاه و خوابگاه ها) بند    طی در نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندانشان در مح  نی والد  یمشارکت ده   .16

 وزارت علوم( 

و انحرافات در خصوص زنان    یاجتماع  یها  بیبه خانواده ها در مورد علل آس  قیمناسب و دق  ی. اطالع رسان 17

عفاف و حجاب در بروز    تی، فرار دختران و نشان دادن عدم رعا  ادی، طالق، اعت  یابانی سرپرست ، کودکان خ  یب

 ( مایسازمان صدا و س فیمظا  23ها ) بند  ب یآس نیا

)  یعینوجوانان به صورت طب  ی اجتماع  یغرب در زندگ   ی اخالق  ری فرهنگ مبتذل و غ  ریتاث  ینشان دادن اثرات منف .18

 ( مایسازمان صدا و س  فیاز وظا 25بند 

  یعفاف در جامعه اسالم   میدر قبال مظاهر مخل حر  تیبه منظور بروز حساس  ی و فرهنگ  یغ ی تبل  یبرنامه ها  هیته.19

ستاد امر به معروف    ف یاز وظا  4فوق ) بند    یطرح ها و برنامه ها  ی ربط جهت اجرا  ی ذ  ی با دستگاه ها  ی و هماهنگ

 ( از منکر ی و نه 

  وه یمبتذل به عنوان ش  ش ی از نماد لباس و آرا  ی زدائ   ت یاهم  یمناسب برا   یها و راهکارها  وه یش  ی و معرف   نییتب  .20

 سازمان جوانان(   فیاز وظا 4ارتباط) بند  ی برا یا

پ  قی.تحق21 منف  رامونیو مطالعه  غ  ریتأث  ی اثرات  و  فاسد  زندگ   ی راخالقیفرهنگ  در  فرد  ی اجتماع   یغرب    ی و 

 سازمان جوانان(  فیاز وظا  5بند  ربطیذ یهادستگاه  یجوانان )با همکار

  ف یاز وظا  8)بند  بیو در معرض آس  دهید بیگسترش فرهنگ عفاف و حجاب در مورد زنان آس  یبرا  یریگی.پ22

 ( یجمهور  استیمعاونت امور زنان و خانواده ر

  یزوج ها  یو ...برا  یفرهنگ  ،یاقتصاد  ازیمنابع مورد ن  نیازدواج و تام  یآسان ساز  یطرح ها  بیو تصو  هیته  .23

 مجلس(  فیاز وظا 1جوان ) بند 
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تر با توجه به    نییپا  نیخانواده در سن  ل ی.آشنا نمودن جوانان خانواده ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشک24

 آموزش و پرورش(  ف یوظا 12) بند یکتب درس  قیجامعه از طر ی اقتصاد  طیشرا

و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر    یمتاهل  یساخت خوابگاه ها  ،ییازدواج دانشجو  یبرا  ژهیو  التیتسه  جادیا.25

 وزارت بهداشت(  9)بند یی ازدواج دانشجو

  ی اقتصاد  ط یو ساده با توجه به شرا  نهیازدواج کم هز  یآشنا نمودن خانواده ها و جوانان نسبت به برگزار   .26

 ( مایسازمان صداو س  فیوظا 17جامعه ) بند 

مناسب به دستگاه    شنهاداتیبال رفتن سن ازدواج و ارائه پ  یدر خصوص علل اجتماع   یکاربرد   قاتی.انجام تحق27

 سازمان جوانان (  ف یاز وظا 10هر دستگاه ) بند  فیربط بر اساس وظا یذ یها

  ی ابیمناسب جهت دست  یمصوب مربوط و ارائه راهکارها  یازدواج جوانان در برنامه ها  ت یعوض   یشناس   بی.آس28

 سازمان جوانان(  فیاز وظا11به اهداف مشخص ) بند 

و گسترش    لیعفاف و حجاب و تسه  یفرهنگ  یمشارکت در طرح ها  یبرا  نیریخ  بی و ترغ  یفرهنگ ساز.29

   سازمان جوانان (  فیاز وظا  15ازدواج جوانان ) بند 

کمک به    یدر راستا  ان یازدواج به خانواده مددجو یو مددکار ی ، مشاور ه ا  ی و ارائه خدمات آموزش  ی .شناسائ30

و استحکام خانواده و  کنترل و کاهش طالق)    ت ی، تقو  ی رانی ا  ی اسالم  یسبک زندگ   جیازدواج آنان ، ترو  لیتسه

 ) ره ( ینیامداد امام خم تهیکم فیاز وظا  1بند 

در حفظ ارزش    یو مددکار  ی ، مشاوره ا  ی خانواده و ارائه خدمات آموزش   م یازدواج و تحک  لی و تسه  بی.ترغ31

   (ثارگرانیو ا د یشه  ادیبن 2)بند  ثارگران یشاهد و ا یخانواده ها  یانقالب    ی اسالم یها
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موفق. 32 اح  ی ها  تیانعکاس  هدف  با  مختلف  ابعاد  در  دختران  تقو  ایجوانان خصوصا  منزلت   ت یشخص  تیو  و 

 (ما یسازمان صدا و س  فیاز وظا  15آنها) بند  یاجتماع 

اولو  نهیروشن در زم  یهنجارها  نییمطالعه جهت تع  .33 با  اوقات فراغت    ی اجرا  ت یتوسعه فرهنگ عفاف در 

 سازمان جوانان (  فیاز وظا  6دختران و پسران ) بند  ک یبرنامه ها به تفک

،    یحضور  به خانواده ها و جوانان به صورت  یبا کادر مجرب جهت اطالع رسان  یمراکز مشاوره محل  جادیا  . 34

 سازمان جوانان ( فیاز وظا  12) بند  یو مکاتبه ا یتلفن 

  ن ی، و تام  یخود اتکائ   ، یمشاوره ا  یعفاف وحجاب ، خدمات آموزش  ج یترو  یبرا  نیریخ   تی استفاده از ظرف  . 35

 ) ره ( ینیامداد امام خم  تهیکم فیاز وظا   2سرپرست و بدسرپرست  )بند  یزنان سرپرست خانوار ، ب شتیمع

و بهبود    یار ی، خود  ینیدر خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کار آفر  یصنف   یتشکل ها  جادیاز ا   تیحما   . 36

سازمان   فیاز وظا  1در آنان) بند    ی و فرهنگ  یاخالق  یها  یاز بروز ناهنجار  یریآن ها و جلوگ  یاقتصاد  یزندگ

 ( یستیبهز

تام  ی،  حرفه آموز  یتوانمندساز. 37 ب  یو جان  یمال  تیامن   نی و  پ  یزنان  از بروز    یر یشگیسرپرست به منظور 

از    2) بند    یاجتماع  نیو وزارت رفاه و تام  یو حرفه ا  یسازمان فن  یبا همکار  یو اجتماع  یفرهنگ  یها   بیآس

 ( یستیسازمان بهز  فیوظا

مراکز   ریدر مراکز تحت پو شش ) نظ  یاسالم  یرانی مناسب و منطبق با فرهنگ ا  یاز آموزش ها  یریبهره گ  . 38

 (یست یسازمان بهز فی از وظا  5( ) بند یزنان و دختران فرار یو نگهدار  یباز پرور

از ارتکاب    یر یشگیو پ  ده ید  بیافراد مجرم و آس  یو خانواده ها  بیاز زنان در معرض آس  تی و حما  یی.شناسا39

 ( یستیسازمان بهز  فیاز وظا 6) بند   یاخالق  رینابهنجار و غ یو ابتال به رفتارها
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سرپرست و بد سرپرست و ارائه گزارش    یزنان سرپرست خانوار، ب   تیو وضع   یآمار  راتییتغ   یرصد و بررس. 40

معاونت    ف یاز وظا  7) بند    یانقالب فرهنگ  یعال   یبه شورا  یاجرائ   یدستگاه ها  یتیاز اقدامات حما  یفیو ک  یکم

 (  یجمهور  استیامور زنان و خانواده ر 

جوانان و نوجوانان بزهکار و مجرم به منظور    یتیو ترب   یآموزش  یعفاف و حجاب در دوره ها  میگنجاندن مفاه. 41

 ( هییقوه قضا 3و اصالح  آن ها) بند  یباز پرورر 

در هر منطقه با   یحدود مربوط به بلند مرتبه ساز یلیجامع و تفض ینقشه ها هیمصوبات مربوط به ته تی رعا. 42

 سازمان مسکن( 5)بند  یخانواده ها با هماهنگ میو حرس  ینیتوجه به فرهنگ د 

مالک    ین یو د   یاخالق  یکه ارزش ها   یبه طور  یاسالم  یو معمار  یشهر ساز  ج یو ترو   تی کوشش در جهت تقو. 43

 ن(سازمان مسک  6منظور شود)بند  یشهر یها یعمل بوده و همواره در طراح

نشدن   ده یخانه ها و د   ینبودن ورود   دیاز نظر در معرض د   ی در ساختن اماکن مسکون   یشرع   ن یمواز   ت ی.رعا44

 ( یشهردار فی از وظا 10داخل خانه به هنگام باز شدن در) بند 

ارزش   تیرعا   یبرا  یی راهکارها   افتنیبه منظور    یشهر  یو طراح  یمعمار  ونی سیکم  لی .تشک45  و   یهااصول 

وزارت   7( )بند  1374و کنترل ساختمان مصوب    یقانون نظام مهندس  2)موضوع ماده    ران ی ا  یو شهرساز  یمعمار

 مسکن، سازمان مسکن(

به عنوان    یپرست   و تجمل  یمصرف گرائ  هیروح  جادیاز ا  یریبه منظور جلوگ   یتجار  غاتینظارت مستمر بر تبل. 46

  فیوظا  21) بند     یو اخالق  یفرهنگ  یها  یو آگه  غاتیتبل  ی و سوق آن به سو   یاخالق  یمباالت   یب  ج یعوامل ترو

 ( مایسازمان صدا و س
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فرهنگ  عفاف وحجاب    ق یبه منظور تعم  یت یو هدا   یت یحما  ی ها   استیس  جادیو ا   نترنتی بر  ا  ینظارت فرهنگ  . 47

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 9) بند یاز ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگ  یر یو جلوگ

 

 

 

 

 میو ... است که طبق قانون جزو حر  کلتی، موتور س نیعفاف و حجاب در وسیله نقلیه  اعم از ماش تیرعا

  عهده بر  حجاب و  عفاف  رعایت  مسئولیت  عرصه  این در . باشد  می طرح  دیگر عرصه 14، باشد ینم  ی خصوص 

  یا و  حجاب و  عفاف  رعایت که باشد   سرنشینی دارای که  ای  نقلیه وسیله  هر و  است  نقلیه   وسیله  صاحب

  در. میشود واقع جریمه  مورد نقلیه،   وسیله  توقیف بدون باشد،  نکرده را  صوتی   آلودگی  مانند آن  ملحقات

  به  تکرار  صورت در  و شده نقدی  جریمه  مشمول  بعدی  های نوبت  در و  شود  می  اکتفا  تذکر به  اول  نوبت

 قوانین  طبق  رانندگی جرایم دیگر  مانند  جرایم  پرداخت  عدم  صورت در.  رود می بال   جرایم تصاعدی  صورت

  طرح  در  قانونی، خالهای  علت  به حاضر  حال  در.  شود  می  قانون   اعمال رانندگی  و  راهنمایی  موجود

  تعهد، و  تذکر از  بعد تکرارتخلف  سوم   نوبت در(  نقلیه وسیله  در  حجاب  رعایت بر  نامحسوس   نظارت)1ناظر

  و  نقلیه وسیله  آزادسازی برای  که  شوند  می معرفی قضایی   مراجع به  اشخاص  و  توقیف نقلیه   وسیله

  مساله  و نداشته   خوبی بازتاب بازدارندگی،   عین در  اقدام  این ها، دادگاه  خم  و  پیچ در  موجود های گرفتاری

 . شود  می تشدید نظام ضد  های گیری موضع بعضا   و تبدیل  ضدفرهنگی جنبه  به

 
. آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و  5ناظر به ماده  1394و ناهیان از منکر مورخ آیین نامه دستورالعمل اجرایي قانون حمایت از آمران به معروف  14

(شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظر به  12/6/98مورخ  820( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ  427حجاب )مصوب جلسه 
 وظایف نیروي انتظامي  6بند 

 وسایل نقلیه عرصه چهارم: 
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  ضابطین اما  باشد می  اجرا  قابل کشوری صورت  به  نقلیه   وسایل تخلفات  اینکه عین  در  عرصه،  این در

   مشخص،  منطقه و  محله همان در  حجاب کشف  و   بدحجاب  دارای نقلیه  وسایل  شده،  مشخص مناطق،

  سطح   در بدحجابی  ترویج  از جریمه  یا و  تذکر  با ابتدا همان در :  اول   تا دهند  می قرار  جریمه یا  تذکر مورد

  گردشگران  توسط سالم  مناطق شدن  آلوده  معضل از مردم  حق به  گری  مطالبه :ثانیا  شود،   جلوگیری  جامعه

 . برود ازبین  نظر مورد  منطقه  و  محله از  خارج  افراد  و

 وجود دارد ازجمله:  یادیز یفرهنگ یعرصه مشوق ها و کارها نیدر ا 

به ارائه خدمات   ی ل یو ر  ییایدر ، یی،هواینیها و مؤسسات حمل و نقل زم شرکت  ب یو ترغ ق تشوی •

و   ی غیتبل یبه منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب به مسافران به همراه نصب تابلوها یفرهنگ

 از منکر  یعفاف و حجاب  و امربه معروف و نه   تیاثرگذار با محور

 آنان   شتریب ش یآسا نیبانوان به منظور تام  ژهیو یحمل و نقل شهر الت یتسه ش یافزا •

  جیترو طهیشده در ح   فیتعر یقرهنگ یکه  راننده در جنبه ها یدر صورت   میجرا  یبخشودگ  •

  تیاز منکر فعال  یو امر به معروف و نه میتفاوت نباش  یو فرهنگ ب   یو تذکر ده  یفرهنگ تذکر ده 

 .دینما

  یاز منکر برا  یفرهنگ امربه معروف و نه  ج یرانندگان وسایل نقلیه عمومی که به ترو یبرا •

 شود.  ی لزم در نظر گرفته م یهامشوق  ندیمسافران  اقدام نما

 

  وظایف قانونی دستگاه های مختلف در عرصه وسایل نقلیه

 

و    یتجارت  یها ی آگه  ریبا فرهنگ عفاف و حجاب نظ ریمغا یو تجار  یفرهنگ یکالها غیاز تبل یری.جلوگ1

 ( یشهردار 3)بند  یو حجاب ضد اسالم  ش یبا آرا ی و ورزش یهنر یچهره ها ی غاتیتبل
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نامه حضرت امام )ره ( و ... به منظور توسعه فرهنگ عفاف   تیعلما وص یفتواها ،ینید  اتیو روا اتی.نوشتن آ2

با    ی و ورزش یمعابر عموم  ی، تابلوها نمایس  یسالن ها  ، ی، شهر یعموم  ی، خودروها نیادیدر پارک ها ، م

 (یشهردار   4مناسب )بند  یفرهنگ  یاستفاده از ابزارها

  8.فرهنگ عفاف و حجاب ) بند 4 جی جهت ترو ی و خصوص   یدولت   ریغ  یفرهنگ یسازمان ها  تی.استفاده از ظرف3

 ( وزارت ارشاد 

و   یراه انداز ریآنان) نظ شتری ب  شیآسا نیبانوان به منظور تام ژهیو  یحمل و نقل شهر الت یتسه ش ی.افزا4

 (  9ها بند  یشهردار  فیبانوان() وظا  ژهیو یتوسعه تاکس 

 یرو ین  فیوظا  19کنند ) بند  ی نم  تیرا رعا ی آن شئونات اسالم نانیکه سرنش یا ی دولت   یخودروها ف ی.توق5

 ( ی انتظام

  سازمان – : الف  لیتابعه از قب یاز سازمان ها کیهر   یبرا ییاجرا  یدستور العمل ها  نیو تدو  هیته .6

کشور به منظور   یها انه یسازمان حمل و نقل و پا- ج ، یاسالم یشرکت راه آهن جمهور  - کشور ، ب یی ماهواپی

 ( یسازمان راه و شهر ساز ف یاز وظا 2سازمان) بند   نیفرهنگ عفاف در اماکن تحت پوشش ا میتعم

:   لی از قب  "و افتتاح شرکت ها و موسسات حمل و نقل در کشور  س یتاس انیمتقاض یها تیصالح ی .بررس7

و برون    یدرون شهر ی،موسسات خدمات باربر  یشهر   نی، قطار ، اتوبوس ب  مایهواپ ت یدفاتر فروش بل

خانواده هات  ی خالقا  تیامن نیدر مشاغل مذکور و تام  تیاز ورود افراد فاقد صالح  یریشگی به منظور پ "یشهر

 ( یسازمان راه و شهر ساز  فیاز وظا 3گونه مراکز) بند  نیمکانات و خدمات ادر استفاده از ا

اعم   -گونه مراکز نیبه تخلفات ا ی دگ یمجاز ، رس ریشرکت ها وموسسات حملو نقل غ  یو سامانده  ی شناسائ.8

صالح و    یمتخلفان به مرجع ذ یمقررات مصوب ، معرف  ترعای عدم  خصوص در  –مجوز و فاقد مجوز  یاز دارا

 (یسازمان راه و شهر ساز  فیاز وظا 4آنان( ) بند  تیاز ادامه فعال یریجلوگ
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کشور، به منظور   ی لیو ر ییایدر  ،یهوائ ،ینیشرکت ها و موسسات حمل و نقل زم تی کنترل و نظارت بر فعال.9

  ی توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و معرف   نهیموجود در مراکز مذکور با مقررات مصوب در زم نیقوان  قیتطب

 ( یف سازمان راه و شهر سازیاز وظا 5آنان ) بند  تیاز ادامه فعال یریو جلوگ صالحیمتخلفان به مراجع ذ

به   ی نگبه ارائه خدمات فره ی لیو ر یی ایدر ،ینیها و مؤسسات حمل و نقل زمشرکت ب یو ترغ ق یتشو.10

   (یسازمان راه و شهرساز  فیاز وظا 6مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب )بند 

 یها به همراه نصب تابلوهاو جاده  هاانه یها، پاآهن، فرودگاه راه یهاستگاه یدر ا یرفاه- یمراکز بهداشت  جادیا. 11

 ی سازمان راه و شهرساز  فیاز وظا 7عفاف و حجاب )بند   تیبا محور  یرسانراهنما و اطالع 

 

 پیوست حقوقی طرح در عرصه وسایل نقلیه 

 - پیشینه قانونی 

 بررسی خال قانونی 
قانون    لی)ذ یعدم درج مقوله کشف حجاب در خودرو در جدول جرائم رانندگ 

 (  یو رانندگ یی جامع جرائم راهنما

 پیشنهاد

که داخل   یبه نحو  یو رانندگ  ییبه تخلفات راهنما  یدگ یاصالح قانون رس.1

 خارج گردد   ی خصوص میاز عداد حر  حایخودرو صر

 : یبه تخلفات رانندگ یدگ یماده به قانون رس کیالحاق .2

  یانواع خودروها نانیسرنش ه یرانندگان و کل یبرا  یحجاب کامل اسالم  داشتن

راه ها وشوارع و کوچه ها و   هیتوقف کرده، در کل یحت  ایدر حال حرکت و 

  ی است. با متخلفان بار اول برابر ضمانت اجرا یاجبار   یعموم  یها نگیپارک
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شود. و بار دوم متخلف   ی برخورد م   یشده در جدول جرائم رانندگ   ینیب  شیپ

  یبه دادسرا ی قانون مجازات اسالم 638حسب ماده   ییقضا ی دگیجهت رس

به   زیگردد و راننده ن یم  فیماه توق 3به مدت  یو  ی روو خود ی صالح معرف 

 . گرددیمنع م هینقل له ی با هرگونه وس ی مدت سه ماه از رانندگ 

صادق   زین ی عموم هینقل  ل یماده، در خصوص معابر و وسا نی: حکم اتبصره

 است. 

 شود:   یاصالح م   لیبه شرح ذ ی جدول جرائم رانندگ 

در حال حرکت    ایدر هر کجا که پارک  ه ینقل لیوسا نانیسرنش ا یراننده  چنانچه 

  یمتعارف خالف عفت عموم  ریحرکات غ ایباشد، اقدام به کشف حجاب 

به تخلفات   یدگ ی( قانون رس2موضوع ماده) یمانیپ ای. افسران کادر ندینما

قانون   بقمطا ال یر ونیلی به مبلغ پنج م  مهیموظف به صدور قبض جر ، یرانندگ

 باشند.  ی مزبور م

حجاب و   ج یترو ی در حساب خاص ستاد امر به معروف برا  مهیمبالغ جر -3

 شود.   زیوار  فعفا
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ها و کلیه مراکز   مارستانیو ب  یهای عروسی و پذیرایی، مراکز درمانها، سالنها، شرکت ها، پاساژها، فروشگاهمغازه

 باشد.    یعرصه م ن یای برای اخدماتی که دارای مسئول مشخص است، محدوده گسترده

 . شودشود، در سه حیطه ورود میچنین اماکنی به تناسب نوع خدماتی که ارائه می  برای

 کارمندان و فروشندگان بدحجاب   :  اول 

  یی رایپذ یمجالس نامتعارف در سالن ها  یانند برگزارکالهایی که دررابطه با ملحقات عفاف و حجاب است م :دوم

 ها و ...  شگاهیآرا ای

های لزم جرائم و  رسانی و توجیه . در هر سه حیطه بعد از اطالع یده  دمات حضور افراد بدحجاب و خ:  سوم 

 شود. مشوقاتی در نظر گرفته می 

شود  . اگر مراکز تجاری و خدماتی به صورت مجتمع با مدیریت واحد بود جرائم متوجه مدیر مجموعه می1 تبصره

 تا همه مجموعه توسط مسئولین مجموعه مدیریت شود. 

پلیس اماکن عمومی ورود افراد بدحجاب  به مراکز تجاری و خدماتی    هی. در حال حاضر طبق قانون و ابالغ2 تبصره

و در منطقه اجرای طرح  در   ندیحجاب ننما ت یاگر فروشندگان و مراکز خدماتی رعا در این طرحباشد    یممنوع م

 شوند.    یم  مهیحجاب خدمات دهند، جر  یمرحله بعد به افراد ب 

رسانی، آموزش و نظارت را  از منکر صنف، اطالع   یای، شورای امربه معروف و نه . عالوه بر بازرسین منطقه 3 تبصره

 دار است. عهده 

 اماکن تجاری و تفریحی عرصه پنجم: 
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 عرصه:  ن یمربوط به ا  یاز اقدامات فرهنگ ی برخ

 یشهردار  یعفاف و حجاب با همکار  یاسالم - یرانیا  یالگوها ش یعرضه و نما د، یتول یبرا التیارائه تسه •

 و وزارت صمت 

 15ی و ورزش  ی ح یتفر ،یبه حجاب در مراکز خدمات  ازیمختص بانوان و  بدون ن یفضا  جادیا •

 

 عرصه اماکن تجاری و تفریحیوظایف قانونی دستگاه ها در 

ها .، سالن نمایس  یپارک ها، سالن ها  رینظ  ی و عموم  ی حیاماکن تفر  ت یبر وضع  ی و اصول   ی نظارت و کنترل قانون   .1

  مشارکت  با)    …و هاانه یها، پافرودگاه  ،یمناطق آزاد تجار ری جزا ، ییایکوهستان ها و سواحل در ،یو اماکن ورزش 

 از وظایف نیروی انتظامی(    8)بند (ربطیذ هایدستگاه  و  نهادها

  ی عفت  یکه موجب ب   ییلباسها  شیو نما  رمجازیغ  یو بصر  یمحصولت سمع   ش یو نما  عیتوز  د،یممانعت از تول.  2

 از وظایف نیروی انتظامی(    10) بند  ها(زنده فروشگاه  نگ یو مدل  یابان یخ نگی) مدل  شوند ی م  یحجاب ی و ب 

و کنترل افراد شرکت کننده در آن و    ی شئون اسالم  تیبه رعا  یها و مراسم عروس برگزارکنندگان جشنالزام  .  3

 از وظایف نیروی انتظامی(  14) بند   و فاقد مجوز  ی رقانونیبا مراکز غ یبرخورد جد

)  یان وعفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراه نیو قوان ی ضوابط شرع  تیبه رعا  هاشگاه یالزام آرا. 4

 از وظایف نیروی انتظامی(  15بند 

 
 بوط به این عرصه در پیوست تقدیم خواهد شد. آیین نامه انضباطی مر 15
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  نحوه   بر  … و  هاشگاه ی نما  ، یمسکون  یها و مجتمع هاشامل: فرودگاه   ی عموم  ی نظارت مستمر بر اماکن تجار.  5

ا  بازرسی  و   پوشش  با همکار  ی اماکن در رفع بدحجاب  نیاز  بند  (ربطیذ  یهادستگاه   ی)  نیروی    16)  از وظایف 

 انتظامی( 

  .) نیروی انتظامی(شوندی م  یمتخلف که باعث مخدوش کردن عفت عموم  یصنف یواحدها  تیاز فعال یریجلوگ.6

وزارت    فیاز وظا 3پوشش و حجاب.) بند  ت یبزرگ و کوچک از نظر رعا ی ورزش یها و مجتمع هاکنترل سالن.7

 ورزش و جوانان( 

مجوز و فاقد مجوز( در   یگونه مراکز )اعم از دارا نیبه تخلفات ا  یدگ یو رس رمجازیغ  یاماکن ورزش  یی شناسا..8

 وزارت ورزش و جوانان(  ف یاز وظا  5مقررات مصوب مربوطه)بند  ت یخصوص عدم رعا

) بند  کنندینم  تیعفاف و حجاب را رعا  یکه در ورود به اماکن ورزش  ی مربوطه به افراد  ریتوسط مد  ی.تذکر جد9

 وزارت ورزش و جوانان(   فیاز وظا 11

از وظایف وزارت ورزش و    7) بند انیآقا ی زن برا انیها و مربخانم یمرد برا انی.استفاده نکردن از مرب10

 جوانان( 

   از وظایف وزارت ورزش و جوانان(   14) بند ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف  ق یو تشو  لیتجل .11

و فرهنگ عفاف در    ی اخالق   یهاکه مروج ارزش   ی ورزش   یاعزام  یهام یمثبت از افراد و ت  یو الگوساز  غیتبل.12

 از وظایف وزارت ورزش و جوانان(  15) بند خارج از کشور هستند

حضور حاضران در    طیوشرا  هیو اختتام  هیها و مراسم افتتاحجشنواره  یبرگزار  یروشن برا  یهاابالغ چارچوب  .13

   از وظایف وزارت ورزش و جوانان(  16) بند  آن در داخل و خارج از کشور
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  17) بند  حجاب و عفاف   نیو ورزشکاران با احکام و مواز  انیمرب  ییجهت آشنا  یآموزش   یهاکالس   یرگزار.ب14

 از وظایف وزارت ورزش و جوانان( 

 از وظایف وزارت ورزش و جوانان(   18) بند جهت گسترش فرهنگ عفاف  یمقررات انضباط  ی بر اجرا دیتأک.15

 

 

 تجاری و تفریحی پیوست حقوقی طرح در عرصه اماکن 

آ  ی انتظام  یرو.نی1 پیشینه قانونی  راهکارها  نییطبق  حجاب    ییاجرا  ینامه  و  عفاف  گسترش 

جلسه   عموم  یشورا)(  12/6/98)  820)مصوب  شورا  ی فرهنگ    یعالی کشور( 

 :موظف است  یانقالب فرهنگ

 ر ینظ   ی و عموم  ی حیاماکن تفر  تیبر وضع  ی و اصول   ی نظارت و کنترل قانون  8  بند

ها سالن  ها،  ورزشنمایس  یپارک  اماکن  و  ها  سالن  سواحل    ، ی.،  و  کوهستانها 

 نهادها  مشارکت  با)     …ها و  انهیها، پافرودگاه   ،یمناطق آزاد تجار  ریجزا  ،ییایدر

 ربطیذ هایدستگاه  و

  که استفاده  یی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس ها  یدگ یقانون نحوه رس.2

 .کندیدار م  حهیرا جر ی عفت عموم  ایاز آن ها در مال عام خالف شرع است 

 .نشده است   ینیب  شیتوسط ضابطان پ  یبدحجاب   مهیاعمال جر   یبرا  یساز و کار.1 بررسی خالهای قانونی 

 .ارائه نشود   یشود که به افراد بدحجاب خدمات  ی قانون گذار ی طور دیبا.2

در حوزه برخورد با پوشاک نامتعارف عرضه    س یپل  یبرا  ی تیوجود موانع مأمور  .3

 ی صنف  یشده در واحدها
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اجراها  نییتع-1 پیشنهاد  جزا   رانه یشگی پ  یضمانت  برا  ی نقد  یمانند  پروانه  لغو    یو 

 متخلف از مقررات حجاب و عفاف  یصنف  یواحدها

و    ی حجاب شرع  تیعدم رعا  یبه ضابطان برا  مهیجر  یصدور برگها  زیتجو-2

 . ی مخل عفت و اخالق عموم یرفتارها

 .شود  ی نیب ش یپ  یاز حقوق اجتماع   تیمحروم ی افراد فاقد حجاب شرع  یبرا -3

توز  یصنف   یواحدها  مهیامکان ورود وجر   سی پل-4 نامتعارف  -یم   عیکه پوشاک 

 .نند را داشته باشد ک

 گسترش عفاف   یی اجرا یراهکارها نامهنییماده به آ ک یالحاق  -5

 

 

 

  ی گسترش  حجاب اسالم  یمسائل مرتبط با عفاف و حجاب است که برا نیاز مهمتر  یک یعرصه  لباس و پوشاک 

مورد توجه   ی عرضه و مصرف پوشاک متناسب با شئون اسالم  د، یتول ، یاز طراح   تیدر جامعه، حما  یو رفع بدحجاب 

مد و   ی موازات مساله مهم طراح ه و مصرف لباس و پوشاک ب  عی، توز دیبر تول ح یعدم نظارت صح ی است. از طرف 

  ریالبسه غ  هیکه اقدام به ارا یکند. مغازه ها و مراکز یرا  در جامعه فراهم م  ی بدحجاب  ساخت گسترش ریلباس  ز

و واردات   د یشوند تا فروش و به تبع تول ی اثر گذار م یها  مهیپاره و ... مورد جر یمانند لباس ها ندینما فانه یعف

 . نها مقرون به صرفه نباشدآ  ینوع البسه برا نیا

ارزان عرضه شده و به    متیبا ق دی با ، یرانیو فرهنگ ا ی طرف مقابل لباس و پوشاک متناسب با شئون اسالم در

  ی گران  مهیخواهند حجاب کامل داشته باشند، جر  یکه م  یکه افراد یبه گونه ا  ردیبانوان قرار گ اریدر اخت  یسادگ 

 لباس و پوشاکعرصه ششم: 
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در هردو   اسالمی  –  یران یمد و لباس ا هیاتحاد  رام نیا یرا نپردازند ، لزم است برا   دهیپوش  یچادر و لباس ها

 . رندیقرار گ قی و تشو تیعرصه  مورد حما  نیگردد و  فعالن ا جادی ، ا دیو تول ی عرصه طراح

متناسب با هر تخلف در   مهیجر   16واردات، عرضه و مصرف پوشاک مبتذل د، یتول  ،یطراح   ی امر برا  نیبه موازات ا  

  یبرا مهیدر نظر گرفتن جر ز یمد و لباس و ن یراستا نظارت بر بحث طراح  نیشود. لزم است در هم  ینظر گرفته م 

از    تیو حما ی . جرائم اخذ شده صرف امور فرهنگردینامناسب، مورد توجه قرار گ یهااشاعه دهندگان مد و لباس 

له  ئمد و لباس وزارت ارشاد و در مس  ی در خصوص طراح  شود.  ی م ی ران یو ا ی پوشاک اسالم  عیو توز د یتول  ،یطراح 

 پاسخگو باشند.   دیول بوده و بائوزارت صمت مس فانه یعف  دات یتول

منجمله در اختبار قراردادن مراکز فروش   یادیز یمناسب مشوق ها یو عرضه کنندگان لباس ها  دیتول یبرا

 . ها و .... وجود دارد یمرتبط مانند شهردار یتوسط دستگاه ها

 وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه لباس و پوشاک

ها در مالعام خالف  که استفاده از آن  ییبه تخلفات و مجازات فروشندگان لباس ها ی دگیقانون نحوه رس.1

 ( 1365/12/28).کندی دار م  حهیرا جر یعفت عموم  ایشرع است و 

و وارد کنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان البسه و   ی کنندگان داخل  د یتول یری:مجازات تعز 2 ماده. 2

محل   ی لی تعط، تهدید، و سرزنش خی وباد، ت تذکر و ارش. :خواهد بود ریه شرح زب 1مذکور در ماده   ینشان ها

در   الیر ون یلیم کی تا  الیهزار ر 500از   ینقد  مهیکسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جر

در مورد    الیهزار ر  200تا    20از   ینقد  مهیجر ایضربه شالق  20تا  10کننده،  د یمورد وارد کننده و تول

هزار   200تا 20از  ی نقد مهیجر  ایضربه شالق  40تا  20غو پروانه کسب در مورد فروشنده و  ، لاستفاده کننده

 .در مورد استفاده کننده الیر

 (  12/10/1385مد و لباس )مصوب  ی سامانده  قانون. 3

 
ها در مالعام خالف شرع و یا عفت عمومي را جریحه دار  آیین نامه اجرایي قانون نحوه رسیدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایي که استفاده از آن 16

 هیات وزیران( 9/4/1387وب(. آیین نامه اجرایي قانون ساماندهي مد و لباس )مص 20/3/1368کند.)مصوب مي



 
70 

 

 یالگوها  جی و ترو تیتثب ن،یی، تبنهادن ارج  ،ی اسالم   - ی رانیا ت یفرهنگ و هو  تیبه منظور حفظ و تقو  - 1 ماده

در جهت    زیو ن یداخل  یو عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوها دیبازار تول تیهدا ،ی و مل  ی بوم

وزارت   ،ی ران یا ت یبا فرهنگ و هو رمأنوس یغو    گانهیب یاز انتخاب و مصرف الگوها زیعموم مردم به پره  بیترغ

  یاتهیکم ی، کارگروهقانون  نیموضوع ا یتیریساختار مد یزیری مکلف است جهت پ  ی فرهنگ و ارشاد اسالم

آموزش و   ،ی فرهنگ و ارشاد اسالم  یهااز هرکدام از وزارتخانه  اریالختتام  ندهینفر نما ک ی)متشکل از 

و   تیریو مد رانیا  یاسالم   یجمهور  یمایصدا و س یو سازمانها عادن و م عیو صنا ی بازرگانپرورش، 

از   ندهینفر نما ک یو (کنندگاند ی)طراحان و تول ربطی صنوف ذ ندگانیکشور و سه نفر از نما یزیربرنامه

 دهد (   لیبه عنوان ناظر تشک  یاسالم ی مجلس شورا ی فرهنگ ونیسیکم

قابل اجراء   ی فرهنگ و ارشاد اسالم ری( پس از امضاء و ابالغ وزتهیکارگروه)کم نای مصوبات  – تبصره

 .خواهدبود

 

 

 

 

 

 

 مراکز  که  آنجا از مخاطبین این عرصه اساتید، دانشجویان ودانش آموزان و کارمندان مراکز آموزشی میباشند.  

  هستند خاصی   مخاطب و  شرایط  و  ،جایگاه اهمیت  دارای آموزشی  موسسات  و  مدارس  دانشگاهها،  از  اعم آموزشی

 این  در. است نظر   مد دیگری عرصه   عنوان  به  لذا  برخوردارند،  خود  به   مختص قوانین  از  دنیا جای  همه  مانند و

 .  است نموده  ابالغ  و   تصویب تفصیل به  را  حجاب و  عفاف  قوانین فرهنگی  انقالب  عالی  شورای خصوص 

 مراکز آموزشی م:  هفت عرصه 
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  بلکه نیستند  واحد  و  درس   و  کالس مسوول فقط آموزشی  مراکز و  مدارس  و  ها دانشگاه روسای  طرح  این در

  کشف با افرادی  دانشگاهی   واحد یا مدرسه  از  اگر  فرضا. هستند  آن  حجاب و  عفاف  نماد  و  دینی تربیت مسوول

  شاخص. است   آموزشی مرکز آن مدیریت ناتوانی  بر نشان   و مقصر مدرسه مدیر اینصورت  در شوند،  خارج  حجاب، 

  مجموعه،  تفاوتی  بی صورت  در  و  لحاظ  آموزشی،  مراکز مدیران ارزیابی  و  بندی رتبه در  باید حجاب  و  عفاف های

  بر  عالوه  دهند می  انجام  را لزمی هرکار خود مدیریت حفظ  برای مدیران  صورت، این در.  نماید تغییر باید مدیریت

  آموزشی، مراکز خصوص  در تنظیمی  حجاب  و  عفاف  شاخصهای  اساس  بر  و  وضعیت تناسب به طرح این  در این،

  موجبات که شرایطی   در اسالمی   آزاد  دانشگاه   دانشگاهی واحد  یک مثال  میشود جریمه  آموزشی  مجموعه  و مدیر

  واحد  آن مدیر ، کیفیت و  کمیت  تناسب به  میکند،  ایجاد  را منطقه   و شهرستان   یک  حجاب  و  عفاف  و  حریم تخریب

 : جمله آن  از  میشود مرتبط سازیهای  فرهنگ  صرف عرصهها  دیگر  مانند مأخوذه  مبالغ و  میشود ،جریمه  مجموعه  و

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

  با  توان  نمی. ها کالس  در  دیوارکشی سخیف   های طرح پیشنهاد مانند  عجله  و  افراط به ابتال  بدون   مختلط آموزش 

  قرار یکدیگر با  ارتباط و  مراوده در  پرجاذبه و  ازدحام پر  محیط یک  در  را جوان  پسر   و دختر  آموزشی، محیط عنوان 

  بعضی  در حتی   امروزه. باشیم  داشته  عفیفانه سالم  محیط بخشنامه و  نویس  دیواره چند  با  داشت  توقع و  داد 

  قوانین اجرای  و  ابالغ بر  عالوه  علمی، معدل  و  کیفی  سطح  ارتقاء  هدف با  دنیا،  گران و  معتبر های دانشگاه

  مدارس در  اسالمی، جمهوری  در چگونه . اند نموده  جنسیتی  تفکیک به اقدام  دانشجویان، پوشش   برای سختگیرانه

  اختالط ها، دانشگاه   به  ورود محض به  جوانی  اوج  در  ولی دارد  وجود جنسیتی   تفکیک  ابتدایی  و  کودکی  دوران از

  برای اگر  مثال  طور   به  است انجام قابل راحتی  به  تدریج  و  تدبیر با  مساله این.  شود  می  اجرا  و  تجویز  جنسیتی

 ساختمان و  آقایان به مربوط دانشگاهی  ساختمان  و مجتمع یک  رشته، انتخاب دفترچه  در  آموزشی، جدید  سال

  تفکیک  سال چند  از  بعد  گیرد، صورت رشته  انتخاب  ان  اساس  این بر  و  یابد اختصاص  ها خانم  مختص دیگر

  عمال واحد  مدیریت با آموزشی  محیط و  ساختمان یک  در ها  کالس و  روزها جداسازی.  گیرد می صورت جنسیتی

 . است اجرا   قابل شرایط نبود   و  اضطرار موارد در  ولی  نداشته  استمرار
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  همه در  اول   دارند آینده نسل  تربیت در  بدیلی  بی نقش   که اساتید و  معلمان گزینش  و جذب برای  ،  دیگر طرف  از

  مانند اقداماتی  جذب،   از بعد  ثانیا  باشد داشته  وجود  لزم شرط  عنوان  به حجاب و  عفاف  شاخص باید  ها رشته

  و منکر از  نهی و  معروف  امربه   فرهنگ  ترویج و  اجتماعی  های اثرگذاری منظور  به ...  و  وضعیت  تبدیل  و  ارتقاء

 . شود  گرفته نظر  در  لزم، های مشوق دانشجویان،  و  آموزان دانش  نسبت به  حجاب  و  عفاف

  و  پاسخگو  باشند بدحجابی  ترویج  الگوی  خود  که  باشند اساتیدی  و  معلم و کارمندان ای، مدرسه  و  دانشگاه در  اگر

  که مجموعه  آن  مدیران توسط  اساتید  و  معلمان ، کارمندان حجاب و  عفاف  وضعیت  اصالح .   شوند  جریمه  و  توبیخ 

 . باشد می  اولویت  در  و  شده  تعریف  اول  مرحله  در  اند مجموعه  بگیر حقوق

 

 وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه مراکز آموزشی

از    3)بند    نهیزم  ن یجامع در ا  قاتیدر مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحق  ی پژوهش  ی انتشار فصلنامه علم.1

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال  یو فناور قاتیوزارت علوم،تحق  فیوظا

  یو توسعه فرهنگ عفاف برا  ینیو د  ی اعتقاد  ه یبن  ت یتقو  نهیدر زم  ی و نشر کتب، مقالت و جزوات تخصص  ه ی.ته  2

  قاتیوزارت علوم، تحق  فیاز وظا  10در دانشگاه ها )بند    هیفق  یول   یندگیدفتر نهاد نما  توسط  انیو دانشجو  نیوالد

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال   یو فناور

رواج آن در کشور و    یهاوه یکتب و مقالت مناسب درخصوص فلسفه حجاب و عفاف و ش  نیو تدو  قی.تحق3

 ( یجمهور  استیمعاونت امور زنان و خانواده ر  فیاز وظا  1حجاب )بند  نهیبه شبهات طرح شده در زم  ییپاسخگو

، اصول و فرهنگ عفاف و    ی با مبان  انیدانشجو  ی آشنائ  یبرا  یو معارف اسالم   ی دروس عموم  ت ی.استفاده از ظرف4

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال  یو فناور قات یوزارت علوم، تحق  ف یاز وظا 18حجاب )بند 

)خصوصا مادران( و  نیوالد  یبرا  یی دانش افزا  یکالس ها  ی عفاف و حجاب و برگزار  ی آموزش احکام شرع  .5

  7) بند    انیو مرب  ایانجمن اول  قیاز طر  یاجتماع   یها  طیعفاف در خانه و مح  میحر  تیآن ها نسبت به رعا   ه یتوج

 وزارت آموزش و پرورش(  فیاز وظا
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حجاب و پوشش در اجتماع،    تیآگاه زن به منظور نظارت بررعا   یروهاین  یریو به کارگ  ی .آموزش ، سامانده6

دانشگاهها   یو فناور  قات یوزارت علوم، تحق  فیاز وظا  9افراد )بند    میو احترام به حر  دهی پسند  یهمراه با روش ها

 ( یو مراکز آموزش عال 

متعادل در خانواده و جامعه    یو اجتماع  یروابط انسان   یزن و مرد جهت برقرار  حیرفتار صح  یارهای.آموزش مع7

 وزارت آموزش و پرورش(   فیاز وظا 16) بند   ی کتب درس ق یاز طر

  یذ یدستگاه ها یبا همکار ی از بدحجاب  یو نه  ی در رابطه با امر به حجاب اسالم ی آموزش ی برنامه ها  نی.تدو .8

 از منکر(  ی ستاد امر به معروف و نه   فیاز وظا 6آن )بند  یربط و نظارت بر اجرا

جوانان    یو فرد  ی اجتماع  ی غرب در زندگ   یراخالق یفرهنگ فاسد و غ  ریتأث  یاثرات منف   رامونیو مطالعه پ  قیتحق.9

 سازمان جوانان(   ف یاز وظا 5() وزارت ورزش و جوانان بند ربطیذ یهادستگاه  ی)با همکار

  رانیمد  ی برا  -ضمن خدمت  یهادر آموزش   -یدرس   یهافرهنگ عفاف و حجاب در برنامه  یهاگنجاندن آموزه   .10

تقو و  دولت  کارکنان  ارزش  ی نظارت  ینهادها  ت یو  راستا  ی ابی و  و مراکز   ت یحاکم  یدر  ادارات  در  عفاف  فرهنگ 

 کشور(  یو استخدام یسازمان امور ادار  فیاز وظا  1)بند  یآموزش 

دانش    یضرورت و فلسفه آن برا  نییهمراه با تب  اتیو روا  اتیآ  دگاه یموضوع عفاف و حجاب از د  دنیگنجان.11

 ( وزارت آموزش و پرورش  فیاز وظا 3)بند   یل یمقاطع تحص ه یکل یآموزان در کتب درس 

فرهنگ عفاف   ج ی پرسنل مدارس جهت ترو  ه یمعلمان و کل ران،یمد یریو به کارگ ه ی، توج ی .آموزش ، سامانده 12

وزارت    فیاز وظا  1و ....) بند    ی اسالم   ی، انجمن ها  ج یبس  ریمربوط نظ  ی دانش آموزان و سازمانه ا  ن یو حجاب در ب

 آموزش و پرورش( 

تر با توجه به    نییپا  نیخانواده در سن  ل ی.آشنا نمودن جوانان خانواده ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشک13

 وزارت آموزش و پرورش(   فیاز وظا 12) بند  یکتب درس  قیجامعه از طر ی اقتصاد  طیشرا

  ی اسالم   غات یکتاب شهر سازمان تبل  یبسط فرهنگ عفاف در فروشگاه ها  نهیشده در زم  ف یکتب تال  عی.توز14

 ( یاسالم غاتیسازمان تبل  فیاز وظا  9)بند 
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از  8( )بند یو فن آور قاتیوزارت علوم ،تحق یپژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب) با همکار سی سأ.ت15

 ( یاسالم  غات یسازمان تبل  فیوظا

  ف یاز وظا 4) بند   ی کتب درس فی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تال  یش یاند بایو ز  یاهتمام به مثبت نگر.16

 وزارت آموزش و پرورش( 

علوم   ینمونه دانشگاه ها انیدانشجو ی و معرف نش یشاخص در گز ازیامت ک یمسئله حجاب به عنوان  تی.اهم17

 ( یوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشک  ف یاز وظا 8)بند   یپزشک 

زن و مرد جهت ارائه    ی و جامعه شناس  یروان شناس   ،یجوانان آشنا به معارف اسالم   یر یآموزش و به کار گ .18

  قاتیوزارت علوم، تحق  فیاز وظا  11مناسب تر اصول حجاب )بند    یو اجرا  یاخالق   یمعروف ها   جیمشاوره، ترو

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال   یو فناور

ها و    شیهما  یگسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزار  نهیدر زم  یجامعه پزشک   یمناسب برا   یالگوساز  .19

 ( ی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشک فیاز وظا12)بند  یو فرهنگ  یعلم  یجشنواره ها

ن  نهیزم  جادیبه منظور ا  ی و ادار  یو پرورش   ی آموزش   یها  ط یمح  یمحرم ساز.20 دختران با حفظ    ی ها  ازیبروز 

وزارت    فیاز وظا  10)بند    یآن ها در مجامع عموم   یاز خود نمائ  یریجلوگ  یبرا  یو ضوابط شرع   نیو مواز  یسادگ 

 آموزش و پرورش( 

در پوشش دانش آموزان    ستهیبا  یالگوها  جیو ترو  ی اسالم  یپوشش و الگوها، مدها   تیبر ضرورت رعا  دیکأت.21

 وزارت آموزش و پرورش(  فیاز وظا 8نکردن در مدارس )بند   شی کادر مدرسه و آرا ه یو کل

  ی و منزلت اجتماع  تیدانش آموزان خصوصا دختران و ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخص  یها  تیکاس موفق.انع22 

 وزارت آموزش و پرورش(  ف یاز وظا 15آنها ) بند 

اخالق    تیبر رعا  یمبتن  ی دانشگاه  شی تا پ  رستانیمتعهد شدن دانش آموزان سال اول دب  ی برا  یفرهنگ ساز.23

 وزارت آموزش و پرورش(  فیوظا از  22)بند یو اجتماع   ی فرد ت یو مسئول ی اسالم

  یها  یاستفاده از توانمند  ق یبرفرهنگ عفاف و حجاب از طر  د یاوقات فراغت دانش اموزان با تاک  ی ساز  ی غن.24

 وزارت آموزش و پرورش(  فیاز وظا 18)بند  یدانش آموز یتشکل ها
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  ش یپرسش و پاسخ و هما  ،یجلسات سخنران  یدر حوزه فلسفه حجاب، برگزار  ینترنتیا  یها  تیسا  جادیا.25

وزارت بهداشت،درمان  ف یاز وظا  16دانشگاه ها )بند  یهنر  یفرهنگ  یدرباره حجاب توسط کانون ها یعام یها

 (  ی و آموزش پزشک

و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان    یدبستان   ش یدر مقاطع پ  یو نقاش   ی قصه گوئ  ، ی.استفاده از شعرخوان 26

 آموزش و پرورش( وزارت  ف یوظا 13با فرهنگ عفاف و حجاب ) بند 

  جی بس ف یاز وظا  6)بند یقات یو تحق ی پژوهش  یها ت یبا انجام فعال  یو ابتذال فرهنگ ی بدحجاب ی شناس ب یآس .27

 ( نیمستضعف

مناسب در جهت   ی فرهنگ ی محتوا دیتول یبرا  جی بس یها ت یها و قابل یو گسترش توانمند  ی.سامانده28

 ( نیمستضعف ج یسازمان بس  فیاز وظا 7)بند  یو مجاز ی قیحق  یعفاف و حجاب در فضا ج یگسترش و ترو

از    یاقشار اجتماع  یمناسب و جذاب و پاسخ به شبهات وسوالت، آگاه ساز ی و اقناع ی نییتب یمحتوا دی.تول29

آحاد   ی و اجتماع ی فرد فیتکال نیینسل جوان، تب یبرا  ژهیبه و ی قیو حق یمجاز  ی و تبعات در فضا امدهایپ

 ( قم ه یحوزه علم تی ریمرکز مد ف یاز وظا 2)بند  تیو حاکم  یجامعه، دولت 

  یقاتیتحق  ی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علم یتخصص  یهاها و نشست کنفرانس  ها،ش یهما ی.برگزار30

 ( یجمهور  است یمعاونت امور زنان و خانواده ر فیاز وظا  4)بند 

سهم و نقش هر دستگاه بر اساس   نییدرخصوص توسعه فرهنگ عفاف و تع یکاربرد یها.انجام پژوهش 31

 سازمان جوانان(  فیاز وظا 9انجام شده )وزارت ورزش و جوانان بند  یهاپژوهش 

از   13و انجام مناظره درخصوص فلسفه عفاف و حجاب )وزارت ورزش و جوانان بند  زگردیم ی.برگزار32

 سازمان جوانان(   فیوظا

  یمنف  رینفوذ فرهنگ غرب و تاث ی ها، روش ها نهیخصوصا دختران با توطئه ها، زم انی.آشنا ساختن دانشجو.33

 ( یو مراکزآموزش عال  شگاهها،دان یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق  فیاز وظا 2آن در عفاف و حجاب )بند  

و   قاتی وزارت علوم،تحق ف یاز وظا 8و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب )بند  زگردیم یبرگزار.34

 ( ی دانشگاهها و مراکز آموزش عال یفناور
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نفوذ فرهنگ   یها ،  روش ها و مجاز نهیشناخت توطِئه ها زم ی آشنا نمودن جوانان خصوصا دختران برا.35

 (  وزارت آموزش و پرورش 11مدارس) بند  ق یاز طر ی غرب

 

افراد نمونه محجبه    ی از نخبگان با حجاب و معرف  ت یکنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حما  ت یتقدم رعا  .36

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال یو فناور  قاتیوزارت علوم، تحق  فیاز وظا  5)بند 

پا  تی.حما37 ها  انیاز  )بند    ی دانشجوئ  ینامه  و حجاب  عفاف  فرهنگ  با گسترش  وظا  6مرتبط  وزارت    فیاز 

 ( ی دانشگاهها و مراکز آموزش عال  یو فناور قات یعلوم،تحق

از    15با موضوع آموزش در حوزه عفاف و حجاب. )بند    دالورودیجد  انیبه دانشجو  یفرهنگ  ی.اهداء بسته ها38

 (  یوزارت درمان و آموزش پزشک   فیوظا

.. از نظر  ثارگرانیا  یو خانواده ها  ادهاینفرات کنکور، المپ  ان،یمرب  د،یاز اسات  ینیع  ینمونه ها  قیو تشو  ی.معرف39

 وزارت آموزش و پرورش(   فیاز وظا 14مظاهر عفاف و جاب در مدارس ) بند  تیرعا

مسابقات و    یحجاب و عفاف و علم ( و برگزار  یاز دختران و پسران نخبه و ممتاز )با توجه به مالک ها  لی.تجل40

وزارت آموزش و پرورش(   فیاز وظا  6پوشش )بند    نهیآن ها در زم  ی الگوئ  یها  یژگ ینمونه با توجه به وافراد  ی معرف  

 

 نهیها در زمافراد نمونه با توجه به الگو بودن آن  ی از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرف  لیو تجل ق یتشو.41

 سازمان جوانان(   فیاز وظا  14پوشش )وزارت ورزش و جوانان بند 

از   15جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف )بند  ی فعال دانشگاه ی از تشکل ها تیحما..42

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق  فیوظا

و فعال کردن دفاتر مشاوره در    یمتاهل یساخت خوابگاه ها  ،ییازدواج دانشجو یبرا  ژهیو الت یتسه جادیا.43

 ( یرت بهداشت،درمان و آموزش پزشک وزا9 فی)بند  از وظا  ییامر ازدواج دانشجو

  19کنند ) بند  ی م ت یرا رعا یکه پوشش اسالم  ی دانش آموزان  یبرا ی از نظر انضباط   یازاتیدر نظر گرفتن امت.44

 ( وزارت آموزش و پرورش فیاز وظا
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مستقل و کمک به انجام   مهیخانواده مستقل و ن  لیازدواج آسان و تشک  طیبا شرا انی.آشنا نمودن دانشجو45

دانشگاهها و مراکز آموزش   یو فناور   قاتیوزارت علوم، تحق  فیاز وظا  17)بند  یسالم دانشجوئ   یازدواج ها

 ( ی عال

  جیبه نتا  انیآسان پژوهشگران و مجر ی دسترس  یبرا یو مجاز ی قیحق  یمناسب در فضا یسازکارها  جادیا .46

 قم(  ه یحوزه علم تیریمرکز مد ف یاز وظا  1در حوزه عفاف و حجاب )بند  قاتیمطالعات وتحق

  فیاز وظا 10درباره حجاب و عفاف در دانشگاه ها )بند  ی علم  یدر حوزه پژوهش ها انیفعال کردن دانشجو.47

 ( ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

و    ی رکنان و دانش آموزان آن اسالمحجاب کا  تیکه رعا یمدارس  رانیمد یبرا  یازاتی.در نظر گرفتن امت48

   وزارت آموزش و پرورش(  فیاز وظا  20باشد ) بند  ی مناسب م

مرتبط   یهاآن به دستگاه  یهاجوانان و ارائه گزارش  ی مل یهاش یمایعفاف در انجام پ  اریدر نظر گرفتن مع.49

 سازمان جوانان(   فیاز وظا 8)وزارت ورزش و جوانان بند 

سراسر کشور و نشان    یعفاف و حجاب در دانشگاه ها و مراکز آموزش عال  ت یگزارش سالنه از وضع هیته.50

  یانقالب فرهنگ  ی عال  ی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورا یراهکارها یاجرائ  جیدادن و نتا

 ( ی لدانشگاهها و مراکز آموزش عا  یو فناور قات یوزارت علوم، تحق ف یااز وظ 14)بند

دانشکده ها ، خوابگاه ها،   ،یدانشگاه  یها طیدر مح  یدانشجوئ ی نامه انضباط  نییآ ی بر اجرا  ی.نظارت جد51

 یو فناور  قات یوزارت علوم،تحق فیاز وظا  4توسعه فرهنگ عفاف)بند نهیدر زم  یدانشجوئ  ش یاردوها و هما

 ( ی دانشگاهها ومراکزآموزش عال

و   ی تی،تربیفرهنگ یبرنامه ها ی و عفاف درمدارس به منظور اجرا  ایلزم در مورد بسط ح قات ی.انجام تحق52

 وزارت آموزش و پرورش(  فیاز وظا 2در آن)بند   یپرورش 

نکردن    شیو ارا دیو اسات  انیتوسط کارکنان و دانشجو ی اسالم یپوشش و الگو ها تیبرضرورت رعا دیکأ.ت53

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال   یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق فیاز وظا  16در دانشگاه ها )بند 
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در انتصاب و استخدام    یاساس  یشرط ها ش یاز پ ی کیبه عنوان  ی دادن به حجاب و اخالق اسالم تی.اهم54

  فیاز وظا 5وکارکنان )بند  ی و ورزش ی فرهنگ ، یعلم یمسئولن حوزه ها ران،یمد ن،ی دانشگاه ها، معاون  یروسا

 ( ی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشک

وزارت    فیاز وظا 17)بند  یورود به اتاق عمل جراح  ی برا ماران یمناسب به ب یلباس ها  رائها .55

 ( یبهداشت،درمان و آموزش پزشک 

عفاف و حجاب    تیدر جهت رعا  -یو خصوص  ی دولت  -یو درمان  ی بهداشتها و مراکز   مارستانی.نظارت بر ب56

 ( ی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشک ف یاز وظا 18کارکنان )بند 

 ( ی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشک فیاز وظا 19)بند  مارانیب ی اخالق  میحفظ حر.57

 فیاز وظا   12)بند  ی دانشجوئ یتشکل ها قیبا عوامل فساد و پوشش نامناسب از طر میمستق ری.برخورد غ58

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال  یو فناور قات یوزارت علوم، تحق

وزارت   فیاز وظا 13در دانشگاه ها )بند  ت یتفاوت به ارزش ها و فاقد صالح ی کارکنان ب یریعدم به کارگ.59

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال   یو فناور  قاتیعلوم، تحق

جهت    ییاجرا  یشرع مقدس اسالم و ابالغ دستورالعمل ها  نیبا مواز  یکامل قانون انطباق امور پزشک  ی.اجرا60

وزارت بهداشت،درمان و آموزش   فیاز وظا 1)بند  ی درمان  یها طیمح و همراهان در ماران یاز ب  ینگهدار

 ( یپزشک 

  ی شورا  22/5/1381مورخ  502مصوبه شماره رویپ ی دانشگاه یها ط یمح ینامه انضباط   نییو ابالغ آ می.تنظ61

وزارت بهداشت، درمان و   فیاز وظا 2بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب )بند دیبا تاک   یانقالب فرهنگ ی عال

 ( ی آموزش پزشک

  4)بند  ماریحقوق زنان ب  تیفرهنگ حجاب و رعا ج یبه منظور ترو  یخصوص  یها رستانمایبر ب شتری.نظارت ب62

 ( ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک فیاز وظا

و درمان و نظارت بر    صیتشخ یهمگن در بخش ها رینامه حضور پرسنل همگن و غ   نییو ابالغ آ می.تنظ63

 ( ی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشک فیاز وظا 11آن )بند    یاجرا
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از   20)بند   یو درمان  ی صیها و مراکز تشخ مارستانیبانوان شاغل در ب  یاخالق  تیو امن ی شرع می.حفظ حر64

 ( ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  فیوظا

وزارت بهداشت،    فیاز وظا  3)بند   یاسالم یمناسب با ارزش ها یی دانشجو یو ساخت خوابگاهها  ی.طراح 65

  (یدرمان و آموزش پزشک 

 میها، دانشگاه ها و ... بر اساس حفظ حدود حر مارستانیب  یستاد  یدر ساختمان ها  یمبلمان ادار ی.طراح 66

 یها  مینکردن حر  تیکه موجب رعا open یمعمار یریاز به کارگ  زیکارمندان زن و مرد و پره نیب  یشرع 

 ( یو آموزش پزشک  نوزارت بهداشت، درما  فیاز وظا  6شود )بند   ی کارمندان زن و مرد م نیب  یاخالق 

از   7ها )بند  مارستانیو ب  یعلوم پزشک  یاز منکر در دانشگاه ها  یامر به معروف و نه  یشوراها  تی.تقو67

 ( ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  فیوظا

  فیاز وظا 21عفاف و حجاب از طرف دانش آموزان ) بند  تیمدرسه در صورت عدم رعا ری.پاسخگو بودن مد68

 وزارت آموزش و پرورش( 

از   19دانشگاه و خوابگاه ها )بند  ط یدر نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندانشان در مح  نیوالد ی .مشارکت ده69

 ( یدانشگاهها و مراکز آموزش عال  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق  فیوظا

 

 پیوست حقوقی طرح در عرصه مراکز آموزشی 

انتظامق پیشینه حقوقی  مقررات  عال  یعلم   اتیه  یانون  آموزش  موسسات  و  و    یدانشگاهها 

 (8و    7کشور )مواد  ی قاتیتحق

شورا م گانه  نوزده  در    ی فرهنگ  ی ها  تیفعال  یهماهنگ  یصوبات  دانشگاهها 

 820موسوم به  یانقالب فرهنگ  یعال یموضوع عفاف و حجاب در مصوبه شورا

  یشورا  197)مصوبه جلسه    ان یمجاز (دانشجو  ریپوشش )مجاز و غ  قیصادم

آموزش   یاسالم مراکز  و  دانشگاهها  جلسه  یشدن    ی عال  یشورا358)مصوب 

 (6/1374/ 14مورخ  یانقالب فرهنگ
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 ی اسالم   یجمهور انیدانشجو  ی انضباط  نامهنییآ

  ی عال   یشورا20/5/1379مورخ    652مدارس مصوب جلسه    ییاجرا  نامهنییآ

 آموزش و پرورش 

که مقررات حجاب و    ی مراکز آموزش رانیمد یبرا   مهیجر ی نیب ش یعدم پ بررسی خال قانونی 

 شود - ینم  ت یعفاف در آنها رعا

دانشگاهها و موسسات    یعلم   ات یه  یماده به قانون مقررات انتظام   ک یالحاق   پیشنهاد 

 :کشور  یقات یو تحق  یآموزش عال 

صاحب  کی هر    چنانچه کلاز  و    موسسات   و   ها¬دانشگاه  ران یمد  هیمنصبان 

مجموعه    ریتوسط کارکنان ز  ی حجاب اسالم  تیهرگونه عدم رعا  ،عالی  آموزش 

کل   ای بب  نیمتعلم  یدانشجوها و به طور  را  قانون    ندیآنمجموعه  با آن مطابق  و 

خواهند    یقانون مجازات اسالم   576به مجازات ماده    د،یننما  یبرخورد مقتض

 .دیرس

به مجازات    یو  ر،ی: در صورت ارتکاب اعمال مجرمانه فوق توسط خود مدتبصره

 .محکوم خواهد شد 5درجه  یریحبس تعز

 : انیمجاز ( دانشجو ری پوشش )مجاز و غ  قیماده به قانون مصاد کی الحاق 

و    تیملزم به رعا  یدانشگاه ها و موسسات آموزش عال  نیو مسئول  رانیمد  هیکل

مواد،    ن یا  ی قانون هستند و در صورت اهمال و تخلف از اجرا  ن یا  ح ی صح  ی اجرا

اجرا اسالم   576ماده    یبه ضمانت  تعز  یقانون مجازات  خواهند    راتیبخش 

 .دیرس
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گردد، معابر عمومی  مخاطب طرح تلقی می  میو برخورد مستق  یریمرحله بدحجاب مستقیما و بدون دستگ نیدر ا

  طهی در ح   ایندارد و  یها ، سواحل ، کوهستانها و ... است که مسئول مستقیم و مشخص ها و پارک شامل خیابان 

ازدحام ... در    یمترو و مراکز پرتردد و دارا ر،را ندارد مانند بازا ی از بدحجاب   یریو امکانات جلوگ طیشرا یتیریمد

د ندهها را با چهره تطبیق می کرده و عکس  یبردار  لمیهای معابر عمومی مانند پارک ها و مترو فبین این مرحله دور

و    ییقضا ن یضابط نیگردد. همچنهای فرهنگی و قبوض جرائم ارسال می به آدرس بدحجاب، بسته سپس 

در مرحله اول توسط آمربه   یامکی به شکل پ ی تذکر لسان زیعرصه ن  نیدر ا ،ندینما  یرا ارسال م ریتصاو نیمعتمد

   .گردد ی مخاطب ارسال م یمعروف برا

 عرصه:   نیدر ا  یاز اقدامات فرهنگ ی برخ

 مشاوره یگواه  افتیو در میجرا ی بخشودگ یشده عفاف و حجاب برا  دییتا های مشاوره  به  مراجعه  •

فرهنگ    جیترو یبرا هاوارنوشتهید  ،یشهر یهاونیزیتلو لبوردها،ی مانند ب ی غاتیتبل یهات یاستفاده از ظرف •

  یغلبه بصر  یو... برا  یخط   امیعکس، پ ، یس یوارنویمانند د یهنر یهات یظرف یریعفاف و حجاب و به کارگ

 عفاف و حجاب در شهر    یهاارزش 

 17پوشش کامل   تیزنان و دختران بدون محذور یهات یمختص فعال یهااکن و پارکام گرفتن  نظر در •

 الت حوزه عفاف و حجابؤبه س   ییوو پاسخگ  ی در اماکن عموم  یفرهنگ  نمروجی حضور  •

 
 820( شوراي فرهنگي عمومي کشور  و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ  427آیین نامه راهکارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه  17

 ها  یشهردار  فی وظا 7(شوراي عالي انقالب فرهنگي ناظربه بند 12/6/98مورخ 

 معابر عمومیعرصه هشتم: 
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 وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه معابرعمومی 

)  پیشنهاد لیحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.1

 (6نیروی انتظامی بند  وظایف  

برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا)وظایف نیروی انتظامی  .2

 ( 7بند 

توقیف خودروهای دولتی ای که سرنشینان آن شئونات اسالمی را رعایت نمی کنند)وظایف نیروی  .3

 ( 19انتظامی بند 

  حجاب در معابر و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی رصد و برآورد وضعیت عفاف و .4

 (22نابهنجاری های اخالقی و اطالع رسانی به مراجع ذیربط)نیروی انتظامی بند 

 ( 23ممانعت از مزاحمت های خیابانی مردان نسبت به زنان)وظایف نیروی انتظامی بند .5

 ( 12معابر و چهارراه ها )سازمان تبلیغات اسالمی بند ارائه مطالب ارزشی ، فرهنگی و جذاب در .6

 

 

 

 

جامعه خصوصا حوزه عفاف و حجاب ، عرصه فضای   یاخالق   لیگذار در مسا ریتاث اریهای بسیکی از عرصه 

تواند در    یم  یدرهر عرصه ا  یهای بال قابل توجه است.هرشخص عرض همه عرصه مجازی است که هم

  ی رهنگوضد ف یو در همه موارد فرهنگ ه ینقل لیفعال باشد در خانه در محل کار در وسا یمجاز یفضا

در    یو مل  ی الملل نیدر عرصه ب  یمجاز یفضا  تیبر ظرفاست عالوه    یفرهنگ یتقابل ها  اریعرصه تمام ع

 و رسانه فضای مجازیعرصه نهم: 
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عرصه ها  ه یدر بق  یجاب یا یو هم در جنبه ها یبیتخر  یهم از جنبه ها یصنف ،یمحله ا  ی چنبه ها منطقه ا

 مورد توجه است. 

عرصه    نیگانه در چهار حیطه  ا ازدهی یاز عرصه ها کیدر هر  یمجاز یطرح عالوه بر نقش فضا  نیا در

 ورد توجه می باشد. م

 اول: در جنبه فرهنگسازی و تبلیغ موثر اجرای طرح در منطقه و کشور   

ها و به انفعال کشاندن دشمن در عملیات روانی )با کمک لشکر  ها و جوسازیدوم: مقابله با تخریب 

 سایبری(.

 فضای مجازی خصوصا در منطقه اجرای طرح      یها یسوم: مقابله با هنجارشکن  

  شی خصوصا در شکل لباس و آرا فانه یعف  یروشن و مشخص در مورد سبک زندگ  استیس نی: تدوچهارم

 . و  ...   یخانگ   شی تئاتر، شبکه نما  ،ینمائیس یها لم یهنرمندان و... در برنامه ها، ف

 

  خصوصا سرشاخه ها،    یو بدحجاب ی عفت  یج ب محصولت مرو ایدهندگان الگوها و   هئارا  یطرح برا  نیا در

  یها غیبال، موظف به جبران مافات و تبل میجرا  یبخشودگ  یشود و برا  یاثر گذار در نظر گرفته م میجرا

 مشخص خواهند شد  یاخالق 

و    مایاطالعات، وزارت ارشاد و صداوس ی اعم از وزارت ارتباطات و فناور ی نهاد دولت 7حداقل  طه یح  نیا در

 .ندیخود عمل نما  فیبه وظا د یاند  که با ت یمسئول نیعهده دار ا ی قانون فهیوظ 68و ...با  غات یسازمان تبل
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 وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه فضای مجازی و رسانه 

  ،ی و بصر ی همانند: روزنامه ها، مجالت، محصولت سمع  یارتباط جمع  یو نظارت بر رسانه ها  یهماهنگ.1

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا  1آن )بند تیتوجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعا یها و برا شینما

داشته باشد، مانند )کتاب،   رتیکه با فرهنگ عفاف و حجاب مغا یفرهنگ یکالها غی از انتشار و تبل یریجلوگ.2

 ( ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا  3تئاتر و...( )بند  ،اتینشر لم،یف

مانند: کنسرت ها و   ،یعموم  یو محافل هنر یهنر یها شگاهی نما ،یمردم یهنر ی.نظارت بر تشکل ها3

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا  11فرهنگ عفاف و حجاب )بند  تیها در جهت رعا شگاهینما

وزارت    فیاز وظا  12)بند "زنان در مطبوعات ریاز تصاو یمنع استفاده ابزار"قانون  یاجرا  یاهتمام لزم برا .4

 ( ی فرهنگ و ارشاد اسالم

  ین ینظارت بر باز ب یها ئتیمتعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در ه  یخانم ها رفتنیپذ ت ی.به عضو5

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا 13کتاب و )بند   لم،یف

وزارت فرهنگ و    فیاز وظا 16و مطبوعات )بند   یینمایس  یها لمی حضور زنان در ف  تیمستمر وضع یابی.ارز6

 ( یارشاد اسالم 

  و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد  نمایس  یسالن ها  یاخالق  ی فرهنگ ت یبر وضع ی و اصول ق ی.نظارت دق7

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا 17)بند  ی اسالم

 یعفاف و حجاب در شبکه ها  یو ارزش ها ی با فرهنگ اسالم ریکالها و محصولت مغا غات یتبل ی .شناسائ8

سازمان  ف یاز وظا 32)بند  صالح یو ارجاع به مراجع ذ  یبه منظور اقدامات اجرائ  یمجاز  یو فضا  یماهواره ا

 ( مایصدا و س
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از    18حجاب و عفاف)بند  یبر اساس مالک ها  یخاج   یها ال یها و سر لم یانتخاب ف ط یدر شرا ی.بازنگر9

 (مایسازمان صدا و س  فیوظا

به   ی و تجمل پرست ی مصرف گرائ هیروح جادیاز ا یری به منظور جلوگ  یتجار غاتی.نظارت مستمر بر تبل10

)بند   ی و اخالق   یفرهنگ یها ی و آگه   غاتیتبل یو سوق آن به سو  یاخالق   یمبالت ی ب  جی عنوان عوامل ترو

 ( مایسازمان صدا و س  فیوظا21

  یچهره هائ  غیو تبل ل یاز تجل یری و جلوگ مایزن صدا وس گرانیدر خصوص باز ی انضباط  یها استی.اتخاذ س11

سازمان صدا و    فیاز وظا 27کنند )بند  ی م دا یبا ظاهر و پوشش بد حضور پ  ،یو عموم  یکه در مناظراجتماع 

در محصولت    یمنف ی فرهنگ مدگرائ ج یعفاف و حجاب و ممانعت از ترو  یمناسب برا یالگوها ج ی.ترو1 (مایس

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا  4)بند   یفرهنگ یو کالها

وزارت فرهنگ و ارشاد   ف یاز وظا 6متناسب با موضوع عفاف و حجاب )بند  ییایقیو آثار موس یسمفون   دی.تول12

 ( یاسالم

  داتیتول  قینسل جوان از طر  ی برا ژهیفرهنگ و حجاب به و ی و اعتقاد  ینید یها شهیر لیو تحل نییتب.13

وزارت فرهنگ و ارشاد    فیاز وظا 10و مانند آن )بند   شهی باشگاه اند جاد یا ،یفرهنگ یفکر ینشست ها ، یمل

 ( یاسالم

از  14علل و عوامل آن )بند  ی و بررس  ران یکشف حجاب در ا خچهیدر مورد تار  یینمایس یها لم یف هیته.14

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم   فیوظا

و استفاده نکردن    یینمایس یها لمی )حجاب و حجاب برتر( در ف ی مل  ی اسالم  یاستفاده مناسب از لباس ها.15

وزارت فرهنگ و ارشاد   فی از وظا 15ها )بند  لمیو منفور در ف ی منف یها تیپوشش توسط شخص  نیاز ا

 ( یاسالم
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با   یو هنر ی فرهنگ ، یعلم ،ی تیریمد ،یخانوادگ  یزنان فعال در عرصه ها یو گزارش از زندگ   لمیف  هی. ته16

 ( مایسازمان صدا و س فی از وظا 16)بند   "عفاف و پوشش" موضوع  تیمحور

  ت یو تقو  اءیجوانان خصوصا دختران در ابعاد مختلف با هدف اح یها ت ینقش انعکاس موفق نیی.تب17

 (ما یسازمان صدا و س  فیوظا  فیاز وظا  15آنها )بند  یو منزلت اجتماع  ت یشخص

مختلف   یبرنامه ها   د یتول قیآن از طر  یسالمت جامعه و بهره ور ش ینقش عفاف و حجاب در افزا نیی.تب18

 ( مایسازمان صدا و س  فیاز وظا  2)بند 

و انجام مناظره  ی ونیزیتلو یبرنامه ها ریو سا  الیو سر لم یف  دیتول قیمناسب حجاب از طر یالگوها  جی.ترو9

  یو فرهنگ ی اعتقاد  هیدر خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بن یو هنر   یفرهنگ  ،یعلم  یها

 (مایسازمان صدا و س ف یاز وظا 6جوانان )بند 

و   ی اجتماع ،یهنر ،یمختلف فرهنگ یها نهیدر زم  یخارج  ی چهره بانوان محجبه کشورها دن یکش ری.به تصو20

 ( مایسازمان صدا و س فی از وظا  7آنان )بند  یاز زندگ  لم یف ه یو ته ونیزیتلو یبرنامه ها ق یاز طر  یاس یس

  ی اسیحرکت س  ک یبه عنوان  رانیو خاستگاه کشف حجاب در ا خچه یروشن از تار ریو ارائه تصو لم یف هی.ته21

 (ما یسازمان صدا و س  فیاز وظا  8زنان در جامعه )بند  یو رفتار  یدت یو عق  یفکر ی ها انیبن بیبا هدف تخر

 زیو پره یهنر یها و مجموعه ها لمی کرده، ممتاز، متعهد و با حجاب در ف لی زنان تحص دن یکش ریبه تصو .22

 (ما یسازمان صدا و س  فیاز وظا  10عامه و کم سواد )بند   یها تیاز نشان دادن آنان در نقش ها و شخص

  ، یکارشناس یبرنامه ها  دیتول قی از طر یفور یپوشش نامناسب و ارائه راه حل ها نهیدر زم یفرهنگ ساز.23

 (ما یسازمان صدا و س  فیاز وظا  3... )بند یونیزیتلو یزرهایت لم، یف د یگفتمان، تول
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سازمان صدا و    فیاز وظا 31گذار در موضوع حجاب )بند  ریآثار برجسته و تاث دی .سفارش ساخت و تول24

 ( مایس

به   رانیزنان در ا ت یآن با وضع سه یزنان در غرب و مقا ی و اجتماع ی ، فرهنگ یحقوق   تیدن وضع.نشان دا25

آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب   یندیبیو پا  ینیاز فرهنگ د  یران یخاطر زنان ا تیاحساس رضا  جادیمنظور ا

 ( مایسازمان صدا و س  فیاز وظا  11)بند 

  فیوظا  12)بند  ی و خانوادگ ی اجتماع ی غرب در زندگ  یاخالق   ریفرهنگ مبتذل و غ  ینشان دادن اثرات منف.26

 ( مایسازمان صدا و س

از    یمتضاد با فرهنگ اسالم  ی خارج  یها لمی ها و ف الیسر  ی منف راتیکاهش تاث یلزم برا دات ی.انجام تمه27

 (مایسازمان صدا و س فیازوظا 13ها )بند  الیها و سر لم یف ی نقد و بررس قیطر

  ی عروسک  یکودکان و استفاده از قهرمان ها ی متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برا یبرنامه ها هی.ته28

فرهنگ عفاف و حجاب   ج یو ... در ترو یکوچولو، کاله قرمز  ی)عل  ریکودک نظ یو برنامه ها مطرح در کارتون ها

 ( مایسازمان صدا و س  فیاز وظا  19کودکان و نوجوانان( )بند  یکانون و پرورش فکر یبا همکار

پوشش و حجاب در غرب، علل و عوامل آن و   گاهیو جا  خچهیمختلف در خصوص تار یبرنامه ها هیته.29

 ( مایسازمان صدا و س فی از وظا  20در آن جوامع )بند  ریاخ یدر سده ها  یرواج فرهنگ برهنگ یچگونگ 

زن و مرد و... در   انیهنرمندان، مجر شی روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرا است یس نی.تدو30

 برنامه ها،  

 ( مایسازمان صدا و س  فیاز وظا  22عفاف و حجاب )بند  تیتئاتر و ... با محور ،ینمائیس  یها لمیف.31
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نان  )ع( و ز  نبیاسالم چون حضرت زهرا )س(، حضرت ز ی اله  یها ت یابعاد شخص دن یکش ری.به تصو32

و گسترش   یآن در فرهنگ ساز ریو تاث  یو مل  یمذهب ینمونه از صدر اسالم تا دوران معاصر در مناسبت ها

 ( مایسازمان صدا و س فی از وظا 5به صورت جذاب )بند  ی اسالم  یارزش ها

خارج از    میمق انیرانیا نیدر ب   یاسالم  ی ران یدر جهت گسترش فرهنگ و سنن ا  غی.ارتباط مستمر و تبل33

سازمان فرهنگ و   ی)با همکار ایج.ا.ا در سراسر دن یدر سفارتخانه ها  یفرهنگ یها ی زنیرا لهی کشور به وس

 ( ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا 19( )بند ی ارتباطات اسالم

از   9)بند   رانیا ی اسالم یای( در جغرافی)منطقه ا یحجاب و پوشش بوم  ی احکام شرع  ج ی.آموزش و ترو .34

 (مایسازمان صدا و س  فیوظا

 یارهایعفاف در خانه و اجتماع و آموزش مع  میحر تیحجاب و عفاف و رعا ی و آموزش احکام شرع نیی.تب35

 ( مایسازمان صدا و س  فیاز وظا  4)بند  ی روابط متعادل اجتماع یزن و مرد جهت برقرار حیرفتار صح

از 30عفاف و حجاب )بند   یفرهنگ  تیدر مورد اهم ی رسانه مل قیخانواده ها از طر  یسطح آگاه  ش ی.افزا36

 (مایسازمان صدا و س  فیوظا

و انحرافات در خصوص زنان  ی اجتماع   یها بیبه خانواده ها در مورد علل آس ق یمناسب و دق ی اطالع رسان.37

عفاف و حجاب در بروز   تین عدم رعافرار دختران و نشان داد اد،یطالق، اعت ، یابانیسرپرست، کودکان خ ی ب

 (ما یسازمان صدا و س  فیاز وظا  23ها )بند  ب یآس نیا

 یفرد  ی منحرف بر زندگ  یمبتذل و حضور در گروه ها یها، نوارها لمیاستفاده از ف  ی .انعکاس عواقب منف.38

 (مایسازمان صدا و س  فیازوظا 24)بند  ی عمد ریو غ  یع یمناسب به صورت طب یبرنامه ها  قیاز طر  یاجتماع 

نوجوانان به صورت   ی اجتماع ی غرب در زندگ ی اخالق  ری فرهنگ مبتذل و غ ریتاث ی.نشان دادن اثرات منف39

 (  مایسازمان صدا و س  ف یاز وظا 25)بند   یعیطب
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نگاه، رفتار و گفتار  تیمشترک زن و مرد در رعا تیدر مورد مسئول ین ید یها هیو توص ات یو روا اتیآ انی.ب40

 ( مایسازمان صدا و س  فیاز وظا  26)بند 

  یاقتصاد ط یو ساده با توجه به شرا نهیازدواج کم هز ی.آشنا نمودن خانواده ها و جوانان نسبت به برگزار 41

   (مایسازمان صدا و س  ف یاز وظا 17جامعه )بند 

  دیتول  قیو تشو ارانه یدر صدور مجوز، ارائه   عیهمانند تسر یهنر ی از آثار فرهنگ یو معنو   یماد تیحما .42

  ی توسعه فرهنگ عفاف ارائه م یتازه و جذاب در راستا یکه راهکارها یو هنرمندان  یکنندگان آثار فرهنگ

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 2) بند  ندینما

  تیلزم در خانواده ها نسبت به اهم تیحساس  جادیجهت ا ی جمع یبا رسانه ها  یو همکار یهماهنگ .43

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا 5فرهنگ حجاب و عفاف )بند 

  ق یاز طر اتینشر نینمودن ا  یدر جهان  ی و سع ی و پوشاک اسالم ی تخصص اتی از انتشار نشر تیحما.44

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  ف یاز وظا 18)بند  نترنتیا

وتوسعه   ق یتعم یو جذاب در راستا عیبد یکه راهکارها یکنندگان آثار فرهنگ  دی تول  قیو تشو  بی.ترغ45

 ( مایسازمان صدا و س  فیاز وظا  28)بند   ندیفرهنگ عفاف ارائه نما

باشند   ی اثر  نظر م  از هنرمندان و فرهنگ سازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب ل یتجل.46

 ( مایسازمان صدا و س  فیاز وظا  29)بند 

و ... از    ثارگرانیا  یها و خانواده ا یادینفرات اول کنکور، المپ ان، یمرب د،یاز اسات  ینیع  ینمونه ها  ی.معرف.47

 (مای سازمان صدا و س ف یاز وظا 14)بند  ی ستینظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده ز
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رواج فرهنگ عفاف و حجاب )بند    یبرا  یالملل   نیو ب ی مل ،یمنطقه ا  ،یهنر یفرهنگ یجشنواره ها  ی.برگزار48

 ( ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا 7

خارج از    میمق انیرانیا نیدر ب   یاسالم  ی ران یدر جهت گسترش فرهنگ و سنن ا  غی.ارتباط مستمر و تبل49

سازمان فرهنگ و   ی)با همکار ایج.ا.ا در سراسر دن یتخانه هادر سفار  یفرهنگ یها ی زنیرا لهی کشور به وس

 ( ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا 19( )بند  ی ارتباطات اسالم

  8فرهنگ عفاف و حجاب )بند  جی جهت ترو ی و خصوص   یدولت  ریغ  یفرهنگ یسازمان ها  تیاستفاده از ظرف.50

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا

 ینمادها و الگوها ج یدرخصوص ترو ی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم مایبا سازمان صدا و س یهمکار.51

  فیاز وظا  6)بند  ی و اسالم  یمل یهالباس  عیو توز دیاز مراکز تول  تیو حما ق یو تشو  یران یا  یبوم یهالباس 

 ( یجمهور  استیمعاونت امور زنان و خانواده ر

  ی مل  یفرهنگ و آداب اسالم  غی و تبل  جیجهت ترو یفرهنگ  یدر جهت اعزام گروه ها  یو هماهنگ ی.همکار52

  20( )بند ی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم یخارج از کشور )با همکار میمق انیرانیملل خصوصا ا ریسا  یبرا

   (یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا

)با   ران یدر ا  یاسالم یکشورها یسفارتخانه ها نیب  یو مل  ی اسالم یتوسعه و گسترش ارتباط فرهنگ .53

 ( ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  فیاز وظا 21( )بند یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم  یهمکار

از   یریو جلوگ ندینمای مجاز را فراهم م ریغ یهاتیبه سا یکه دسترس  ینترنتیبرخورد با مؤسسات ا  .54

 اطالعات(  یوزارت ارتباطات و فناور فیاز وظا 6ها )بند آن  تیفعال

ضد   یها تیبه سا یاز دسترس   یریبه خانواده ها به منظور جلوگ  متیمرتبط ارزان ق ی.ارائه نرم افزارها55

 اطالعات(  ی وزارت ارتباطات و فناور 7)بند  یاخالق 
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از   8ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف )بند وزارتخانه   یبرا  نترنتیا قیامکانات لزم از طر نیتأم.56

 اطالعات(  یوزارت ارتباطات و فناور  فیوظا

عفاف در عرصه تبادل اطالعات    میاز مخدوش شدن حر یریامن در تبادل اطالعات و جلوگ یفضا جادیا.57

 اطالعات(   یوزارت ارتباطات و فناور  فیاز وظا  1)بند 

 یپنج نفره مصوب شورا  تهی و ضد حجاب، بر اساس مصوبات کم  یضد اخالق  یها ت یمسدود کردن سا.58

 اطالعات(   یوزارت ارتباطات و فناور فیاز وظا 2)بند   یانقالب فرهنگ ی عال

در جامعه )بند    یبندوباری ب  شیاز افزا یریجلوگ یهوشمند برا نگیلتری ف ستمیس  دجای در ا عیبر تسر دی.تأک59

 اطالعات(   یوزارت ارتباطات و فناور  فیاز وظا 4

 رانیا  ی زبان که در فضا ی فارس  یاماهواره یهامراکز و شبکه  ت یاز فعال یریجلوگ یبرا   یحقوق  یریشگی.پ60

 وزارت امور خارجه(  فیاز وظا 8)بند  کنندی م  تیفعال

بر فرهنگ   یمبتن ی داخل یو نماد ها دات یاز تول  تینمادها و نشان ها و حما ،یا  انهیرا یها یباز  ی.سامانده61

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 22عفاف )بند 

در تمام مسائل جامعه،   یعموم  ،یشرع   فه یوظ  کیاز منکر به عنوان  ی امر به معروف و نه  ضه یفر ای.اح62

با   نهیزم  نیدر ا مایمرتبا، خصوصا صدا و س ینهادها یخصوصا گسترش فرهنگ تالش عفاف و حجاب و همکار

 از منکر(   یستاد امر به معروف و نه  فی از وظا 1)بند   ایاستناد اح

 رانیا  ی زبان که در فضا ی فارس  یاماهواره یهامراکز و شبکه  ت یاز فعال یریجلوگ یبرا   یحقوق  یریشگی.پ63

 وزارت امور خارجه(  فیاز وظا 8)بند  کنندی م  تیفعال
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بر فرهنگ   یمبتن ی داخل یو نماد ها دات یاز تول  تینمادها و نشان ها و حما ،یا  انهیرا یها یباز  ی.سامانده64

 ( یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 22عفاف )بند 

کودکان و بزرگسالن  ی. کتاب. رمان و ... برایتجسم   شینما ویینمایس  ی.هنر یبر اقدامات فرهنگ  دی.تاک65

 ( یاسالم  غات یسازمان تبل فی از وظا  4بسط فرهنگ عفاف و حجاب )بند  نهیدر زم

  1و جذاب نمودن آن) بند   یساز نهیفرهنگ عفاف به  منظور نهاد جی و ترو ی در خصوص معرف ژهی.اهتمام و66

 (  مایسازمان صدا و س  فیاز وظا

برنامه    دیتول قیاز طر ی موثر و فور یاصالح پوشش نامناسب و ارائه راه حل ها نهیدر زم ی.فرهنگ ساز67

 (ما یسازمان صدا و س  فیاز وظا  3و ... )بند  ی ون یزیتلو یزرهایلم،تی دفیگفتمان، تول ،یکارشناس  یفرهنگ ها

)بند    یضد اخالق  ینترنتیا یهات یرجوع کاربران به سا زانیدرخصوص م تهی.ارائه گزارش شش ماهه به کم68

 اطالعات(   یوزارت ارتباطات و فناور  فیاز وظا 5

 

 پیوست حقوقی طرح در عرصه فضای مجازی و رسانه

 پیشینه قانونی 

   ای  انه یقانون جرائم را 17و  16، 15،  14واد م.1

 قانون مطبوعات  6ماده  2ند ب.2

  یو بصر  یکه در امور سمع  ی قانون نحوه مجازات اشخاص 12 یال   3مواد  .3

 . کنندیم تیفعال

 بررسی خال قانونی 
 ینقد   مهینبودن جر یکاف.1

 ی اجتماع یبه شبکه ها ی عدم ورود مصداق.2
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 امر انیمتصد ی برا فه یوظ  نییو تع یعدم توجه به تهاجم فرهنگ.3

 پیشنهاد 

عفت    هیفصل چهارم ـ جرائم عل ل ی: ذیا  انهیماده به قانون جرائم را کیالحاق 

 : یو اخالق عموم

داده   یحامل ها ای  ی مخابرات ای یا  انهیرا یسامانه ها  له یهرکس به وس

  ای یخالف عفت عموم   ریتصاو ایمطالب  یکه حاو دیرا منتشر نما یی محتوا

  ی جزا  ایز تا دو سال رو ک یباشد به حبس از نود و   یحجاب اسالم   هیعل غیتبل

  الی( ر40.000.000) ونیلیتا چهل م الی( ر5.000.000) ون یلیاز پنج م ینقد

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد.  ای

  یمجاز یدر فضا  یران یزنان ا یفاقد حجاب شرع   ریانتشار تصاو -تبصره

  زیو ن ی چند از حقوق اجتماع  ای ک یاز  تیتوسط خود آنها موجب محروم

سال خواهد بود   ک یبه مدت شش ماه تا  یمجاز یدر فضا ت یاز فعال تیمحروم

منتشر شود ، مرتکب به مجازات مقرر  یگریتوسط شخص د ریتصاو  نیو اگر ا

 شود.  ی ماده محکوم م رد
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  لیاز مسا ی بلکه گسترده تر بوده و بروز و ظهور هر جنبه ا ست یه عفاف  فقط منحصر به حجاب و پوشش نئلمس

سوم    . در بند اول از اصلردیگ ی طرح مورد توجه قرار م  نیجامعه در ا ی به سالمت فرهنگ ی توجه  یو ب  ی اخالق ریغ

  یل یمسا رد یگ ی را در برم طهیح نیمساله تحت عنوان مبارزه با مظاهر فساد و تباهی مطرح و ا نیقانون اساسی   ا

 ،یروزه خوار  ،یمانند مترو، سگ گرد ی عموم یطهایمبتذل، رقص در مح یها یقیبا موس  ی صوت ی مانند آلودگ

عرصه  در    نیا ی .  هر کدام از موارد الحاق دباش  یعفاف جامعه م  میو ... مربوط به حفظ حر  یعلن   یشراب خوار

در    یسگ گردان   ای یصوت  ی.فرضا آلودگ شوندکه بروز و ظهور دارد مورد تذکر و جریمه واقع می  یهمان عرصه ا

 . شود ی واقع م  مهیو جر  یپارک در همان عرصه مشمول امور فرهنگ ایمحله  ایخودرو 

 

 وظایف قانونی دستگاه ها در عرصه ملحقات

 از وظایف نیروی انتظامی(    23.ممانعت از مزاحمت های خیابانی مردان نسبت به زنان)بند 1

از وظایف     21) بند  واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می شوند. جلوگیری از فعالیت  2

 نیروی انتظامی( 

از    20) بند  .اعالم نظر در خصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش هایی که می توانند موجب ترویج فساد شوند3

 وظایف نیروی انتظامی( 

زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با  .آموزش ، ساماندهی و به کارگیری نیروهای آگاه  4

 از وظایف نیروی انتظامی(  17رعایت حریم و حرمت شخصی افراد) بند 

 

 حجاب و مظاهر ملحقات  عرصه دهم: 
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  جیبه ترو یو به صورت شبکه ا کند یفساد و فحشا اقدام م  یدشمن به شدت در تشکل باندها نکه یبا توجه به ا

 یو مجاز  یق یحق ی در فضا یتیو امن یاطالعات  یاست که توسط دستگاهها  یعرصه مهم   نیفساد اهتمام دارد لذا ا

.  ردیقرار بگ ییو مراجع قضا  یانتظام ی رویوزارت اطالعات، اطالعات سپاه، ن یقانون  گرد یرصد شده و مورد پ

مالء عام و    گروههای هنجارشکن و یا اقدامات نامتعارف خاص مانند برهنگی در افرادی که اقدام به تشکیل باند و 

 .... نمایند ،  توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه اعمال قانون می شوند

  یافراد زی باندها  و ن  نیا یمهایجامعه از عواقب سرت یبه آگاهساز توان یعرصه م نیدر ا  یاز جمله اقدامات فرهنگ

در راستای سازنده    یها لمیو ف الیبا ساخت سر  ) به طور مثالشوند اشاره کرد.  یگرفتار م  باندها نیکه در ا

 نمایش آسیبهای این باندها(

 .دهد  ریادامه مس  یل عف  هیو رو نیعرصه طبق قوان نیا

 . است دهنده  کمک بسیار مشکوک  موارد ی در گزارش ده یمردم  یروهایو ن نیمعتمد نقش 

 

 عرصه باندهای فساد و فحشا وظایف دستگاه ها در  

   7.کنترل مرزها به منظور جلوگیری از تردد باندها  افرادی که در خصوص تجارت فحشا فعالیت می کنند) بند 1

 از وظایف وزارت کشور( 

.مراقبت از مرزهای آبی  و خاکی کشور به منظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالت غیرمجاز در  2

 از وظایف وزارت کشور(  8سیاست های امنیتی و انتظامی و قوانین مربوطه ) بند چارچوب  

از وظایف نیروی    7برخورد قانونی با افراد خیابانی ، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد و فحشا) بند . 3

 انتظامی( 

 اشاعه فساد و تباهیباندهای عرصه یازدهم: 
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های فرهنگی و منافی عفت  توزیع و عرضه کالها و محصولت مغایر با ارزش .جلوگیری از واردات ، تولید، 4

 از وظایف سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی(   2عمومی) بند 

از    1.تدوین قوانین لزم و کارآمد در خصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه)بند 5

 وظایف قوه قضاییه( 

ورد با قاچاق کالهای مروج ابتذال و بی حجابی با  مجلس شورای اسالمی باید طرح های لزم را در مورد برخ.6

 از وظایف مجلس شورای اسالمی(  6استفاده از نظر مراجع ذی صالح تهیه و ارائه نماید)بند 

از   2اصالح قوانین مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال) بند  .7

 وظایف مجلس شورای اسالمی( 

 

 

موجب نتیجه موفق می شود. نمونه    بازدارنده و دارای ضمانت اجرا   سیاستهای  کنار  در   تشویقی   سیاستهای  اجرای 

   هایی از اقدامات فرهنگی به شرح زیر می باشد:

  و   باشند   داشته  را   آموزشی   هایدوره   برگزاری  توانایی   و   مجوز  که   حجاب  و  عفاف   عرصه   فعالن   و   سساتؤ م(  الف

  فرد .  شوندمی   معرفی  باشند،  حجاب  و  عفاف  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  حوزه  شبهات  به  پاسخگویی  دارعهده 

 کند،   تایید  را  بدحجاب  موفقیت  سسهمؤ   که   صورتی  در   آموزشی  هایدوره   در   موفقیت آمیز  شرکت  پس از  بدحجاب

 . شودمی  بخشیده  نظر مورد  جریمه

مورد تایید  عفاف و حجاب مشاور  نزد خود  خانواده  سرپرست   همراه به  در صورت امکان   بدحجاب که  صورتی  در (  ب

 . شودمی  بخشیده، جریمه شود،  ثبت تایید و مشاور توسط وی  اثربخشی حاضر و ،  حجاب و  عفاف  دیده  آموزش   و 

پیوست فرهنگی  

 مشترک طرح
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و یا طرح ها و پروژه های تایید شده و   تولید محصولت هنری و فعالیت های تربیتیبدحجاب در   که  صورتی  در(  ج

  ؛ و یا در فعالیت هایی مرتبط با این حوزه فعالیت نماید  شرکت نماید  و مراکز  موسساتاعالمی و ارایه شده توسط  

  سفر   در   عفیفانه  همراهی   یا  تبلیغ های جبران کننده نماید و   مجازی  فضای  در   ویا  جریمه فرد بخشیده می شود  

 . و .. فرهنگی  های مجموعه  با  ناربعی  راهیان نور و

  شبهات  به   پاسخگویی   توانایی   باید:  ثانیا  بوده  برخوردار  لزم  هایجاذبه   از   باید:    اول   های مذکور    سسهؤ م  :تبصره

 از ایجاد هرگونه حاشیه مصون باشد.  :، ثالثاباشد  داشته  را شده   ارائه  فرهنگی  محصولت اساس بر  شده  مطرح

  اجرا    پیشتاز شوند و طرح را در عرصه های مربوطه  حجاب  و  عفاف   رعایت  در  مختلف  های  عرصه   در  ی کهمراکز  (د

 .  ی برای دیگران باشدتشویق  تقدیر قرار می گیرند به گونه ای که  مورد الگو مراکز  عنوانه  ب نمایند

 

 

 اثربخشی و اجرای کامل و استمرار طرح، عالوه بر قوانین موجود ، نیاز به تصویب دو بند قانون مشخص دارد برای 

 دو بند یاد شده به شرح زیر است: 

متولی و مقام مسئول در راهبری طرح عفاف و حجاب با حفظ همه وظایف و نقش هایی که نهادهای   .1

از منکر می باشد و همه دستگاههای دولتی و غیر   مسوول برعهده دارند،  ستاد امر به معروف و نهی 

 دولتی موظفند در هماهنگی و تحت نظارت ستاد به وظایف محوله خود عمل نمایند.

کارگروه عفاف و حجاب توسط شورای ستاد تشکیل و با تنظیم و تصویب دستورالعمل های اجرایی،    .2

قانون حمایت    9چارچوب های فعالیت های فرهنگی و جرایم مالی عفاف و حجاب)مشابه تبصره بند

 از آمرین به معروف و ناهین از منکر(، را مشخص نماید.

 شروط اجرای طرح 
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 ب قانون مورد نظر اقدام نمایند:یکی از سه مرجع زیر می تواند برای تصوی •

الف( در جلسه سران سه قوه تحت عنوان الحاقیه به قانون حمایت از آمران به معروف مصوب مجلس  

 ( تصویب گردد. 23/1/1394شورای اسالمی )

 این بند و هدف ها را تامین نماید .   820ب( شورای عالی انقالب فرهنگی با اصالحیه بر مصوبه 

شورای اسالمی با قید فوریت ، الحاقیه به قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر را تصویب  ج( مجلس  

 نماید.

 

 

ه عفاف و حجاب ورود پیدا کرده است و مدعی است با اجرای این طرح و قبول  ألمهمترین دلیلی که ستاد به مس

 می باشد:  زیر دلیلمسوولیت، مساله را حل خواهد کرد 

  متولییط کنونی و بر اساس تجربه سال های بعد از انقالب به مصلحت نیست  که اخصوصا در شر -1

  بلکه این طرح باید مردمی و فرادولتی باشد   باشد دولت  ، حجاب  و عفاف  مسأله و تابلو مواجهه با 

 :زیرا

  و  عفاف  بامعضلمواجهه  تابلوی  نه صالح است که دولت مردم،  اقتصادی   نامناسب وضع و  معضالت  وجود با  لف ا 

باشد و نه می تواند هزینه های این مواجهه را تحمل کند. دولت به عنوان حامی و پشتیبان باید ایفای  حجاب

 نقش کند.

  اولین   ،شدمی   و یا طرحی اجرا  ایجاد و بحرانی مشکل هرگاه  کشور در  در طول سالیان گذشته شاهد بودیم تا ثانیا 

و از انجا که بعد از انقالب،   .بود  خواهد  عفاف  و  حجاب ، مسالهشودمی  گذاشته کنار  دولت  توسط  که ایمسأله 

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 . 

ی کاری هامشغولیت  انبوه   دراب وظیفه ذاتی دولت و قوای سه گانه نیست لذا از آنجا که مساله عفاف و حج  ثالثا

  به   اقداماتی از  پس تدریج  به و گیردمی  قرار  مرداندولت  بعدی هایاولویت  در  مسأله این  عمال ،مدیران

 . شودمی  سپرده  فراموشی 

طرح  یراهبرد یمتول  
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  باشند می  در میان کارمندان و حتی مدیران خود   بدحجابی  مشکل به  مبتال  دولتی خود هایدستگاه  رابعا  
و هنوز اکثر  

دستگاه ها مانند حتی وزارت کشور، وزارت ارشاد یا تاکنون نتوانسته اند و یا نخواسته اند وضعیت عفاف و حجاب  

خودر  مجموعه خود را اصالح نمایند. این بی اعتمادی و سوال مردمی پابرجاست. مسئولنی که نتوانند زیر مجموعه  

 ا اصالح نمایند چگونه می خواهند وضع عفاف و حجاب جامعه را درست کنند.  

از آنجا که مساله عفاف و حجاب مساله ای ملی و خصوصا فراتر از قوه مجریه است و با توجه به   -2

مسولیت راهبری و اجرای     می تواند ستاد  و ماموریت ذاتی ستاد در این حوزه، ایقوه  فرا نقش 

   طرح  را عهده دار شود. 

دارد و طرح متوقف بر عوامل و مشکالت  بازدارنده دولتی   فراغت دولتی  مأموریتی مالحظات از  ستاد -3

 خصوصا مشکالت اقتصادی دولت نخواهد شد. 

عفاف و حجاب در صورتی که مسولین اراده ان را   مسأله  بودن  حل  قابل   بهکامل  اد قاعت  ستاد   -4

و راهگشا   یی اجراداشته باشند، دارد و معتقد است بر اساس این طرح ،مساله بدون ایجاد تنش، 

 است. 

در تبدیل تهدید به فرصت، ستاد به جای بی توجهی و کنارگذاشتن موضوع عفاف و حجاب به   -5

پردازش به مساله عفاف و حجاب، بقیه ابواب امربه    بهانه لزوم پردازش به مسایل مهمتر، از دروازه

 معروف و نهی از منکررا فرهنگسازی و مطالبه گری می کند. 

از ستاد در حل مساله عفاف و    اعالم علمای  و  ، خانواده شهدامتدینین عمومی  مطالبه مهمترین -6

نهی از منکر   . علیرغم اعالم و سیاست جدی ستاد مبنی بر اینکه امربه معروف و می باشد  حجاب، 

فقط به مساله عفاف و حجاب خالصه نمی شود و فریضتین در تمام شوون زندگی خصوصا برای  

  دهیسامان تحقق عدالت اجتماعی ورود دارد در عین حال فوری ترین توقع و مطالبه مردمی، 

 می باشد.  جامعه  حجابعفاف و

  مسأله  با مرتبط متولیان  همه سازو کار ظرفیت قانونی شورای ستاد کشور به گونه ای است که  -7

کشور،   یرا وز  از متشکل )اعضای ستاد   عضو ستاد امربه معروف می باشند حجابعفاف و  

  سیما،  و  صدا رؤسای مجلس، نمایندگان ،  اطالعات، صمت، اموزش پرورش، آموزش عالی و ارشاد

  در و  می باشد(  قضائیه قوه نماینده  علمیه، حوزه مجتهدین نیروی انتظامی، بسیج؛  ، تبلیغات سازمان

استانی و شهرستانی با ریاست ائمه جمعه به همین نسبت متناظرین استانی و   ،یهاستاد 

 ها،شهرستان  ها،استان  در  رسمی بازوهای دارای شهرستانی برای ایفای نقش حضور دارند. ستاد 

 برای اجرای طرح می باشد.  مسئول  نهادها و  دولتی  هایدستگاه 
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  برخوردار  ...و اصناف  محالت، شورای  مردمی، هایتشکل   از اعم   مردمی نیروهایظرفیت   ستاد از  -8

 ست. ا

مصوب مجلس  منکر از  ناهیان و  معروف به  آمران  از  حمایتستاد از پشتوانه قانونی )قانون    -9

موظف به ساماندهی نیروهی مردمی و نظارت بر   18قانونی   وظیفه(برخوردار است و بنابر 1394

 نهادهای حاکمیتی برای رفع این معضل اجتماعی است.  

  به  امر  ستاد،  طرحاین  دربا توجه به موارد فوق، طبق قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان ازمنکر،  

  ستاد   اعضای ترکیب و  قانونی  امکانات  و ساختار  ایفراقوه  وضعیت   به  توجه با  منکر از  نهی و  معروف

و شوراهای اصناف و   (مرکز در شورا  400 حدود) هادستگاه  همه در  معروف به امر  شورای ظرفیت  و مرکزی

  عهده  بر  را  جامع طرح  مسئولیت دارد  آمادگی   مردمی های تشکل  و هاشهرستان و  هااستان ستاد  محالت در

 . و اجرای آن را در همه عرصه های یازده گانه عملیاتی نماید.  گیرد

 

 

 

 

 

 

عال   ی علم   اتیه  انتظامی   مقررات   قانون دوم    فصل   7ماده  در۞ آموزش  موسسات  و  تحق  ی دانشگاهها    ی قاتیو 

نوان جرائم  ه عب  ( 12ی ) بند  حجاب اسالم  ت ی( ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعا  22/12/1364کشور)مصوب  

شامل تخلفات انضباطی و اعمال خالف شرع و اخالق  معرفی گردیده است و در فصل سوم مجازاتهای آن به این  

 شرح اعالم گردیده است: 

 ی احضار و اخطار شفاه  - 1

 با درج در پرونده   یاخطار کتب - 2

 
 11بند 16ناظر به ماده   1394حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مورخ آیين نامه دستورالعمل اجرایي قانون  18

 

ی تکمیلی در هر عرصه پیوست ها  
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 با درج در پرونده  ی کتب خیتوب - 3

 ماه تا سه ماه ک یسوم، از   ک یتا  یافتیدر یایکسر حقوق و مزا - 4

 سال تا دو سال   کی رتبه از  قیتعل - 5

 ه یپا کیتنزل  - 6

 سال  ک یماه تا  کیانفصال موقت از  - 7

 تا ده سال و  یروز حقوق در قبال هر سال خدمت دولت  45خدمت با پرداخت  دیبازخر - 8

 ی ده سال خدمت. کسور بازنشستگ ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد  کی  پرداخت

 ک یسال خدمت   کی شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر می  دیکه خدمت آنان بازخر ی افراد

 .شودمی  محسوب سال

 مربوط  یقات یتحق ای ی مؤسسه آموزش ایاخراج از دانشگاه  - 9

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش  ریدر سا رش یاز پذ ت یاخراج از مؤسسه متبوع و محروم - 10

 کشور  ی قاتیو تحق ی عال

 ی انفصال دائم از خدمات دولت - 11

 

شدن دانشگاهها و مراکز    ی اسالم   یشورا   197مصوبه جلسه    ان یمجاز (دانشجو  ریپوشش )مجاز و غ  ق مصادی۞

فرهنگ  یعال   ی شورا358)مصوب جلسه  یآموزش  آ14/6/1374مورخ    یانقالب  و  انضباط  نیی(    ان یدانشجو  ی نامه 

 (14/6/137مورخ 358وب جلسه ص )م ی اسالم  یجهمور

 آموزان  دانش  لباس  و پوشش   – پنجم  فصل 

  ی آموزش  طیبا مح  و متناسب   آراسته   یظاهر  ی و دارا  ، ساده و رنگ  از نظر دوخت   د یبا  آموزان  دانش   ـ لباس 64  ماده

 .باشد مدرسه  ی تیو ترب

و    از لباس   زین  مدرسه   به   ، در آمدورفت در مدرسه   مناسب   از پوشش   بر استفاده   عالوه   دیبا  آموزان   ـ دانش 65  ماده

 .کنند استفاده و نوشته  ریتصو و فاقد هرگونه  مناسب  پوشش 
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با    د بای  آنان  لباس   دوخت   و  شکل   ،است  آنان   عفاف   و   وقار  نشان  ،پوشش   بر   عالوه   آموزان   دانش   لباس   –  66  ماده

 .باشد متناسب ی اسالم  شئون 

 .باشد ی( مانتو، شلوار و مقنعه م 2 ( چادر، مانتو، شلوار و مقنعه 1 دختر شامل  آموزان دانش  پوشش  -67 ماده

  عدم   تیرعا  ضمنمدارس    رانیمد  است  سته ی. شاباشدیم  پوشش   نیترو مناسب   حجاب  نیچادر بهتر  -1  تبصره

 .کنند ه یو توص ق یتشو از آن  استفاده  دختر را به  آموزان  اجبار، دانش 

  انیاز م  یی ایو جغراف  ی سن   ط یشرا  به   توجه   ضمن   دیدختر با  وزان آم  دانش   مقنعه   و   شلوار   مانتو،  رنگ   –   2  تبصره

 .شود  انتخاب مناسب یهارنگ 

 آیین نامه های انضباطی مربوط به عرصه اماکن عمومی: ۞

 (23/3/1363) رانیوز ئتتی ه ینامه اماکن عموم  نییآ ▪

که استفاده از   ییبه تخلفات و مجازات فروشندگان لباس ها ی دگ یقانون نحوه رس یی نامه اجرا نییآ ▪

 ( 20/3/1368)مصوب کندی دار م حهیرا جر  ی عفت عموم  ایها در مالء عام خالف شرع و آن

 (نرایوز اتیه 9/4/1387مد و لباس )مصوب یقانون سامانده یی نامه اجرا نییآ ▪

 ( 25/6/1375مجاز )مصوب وزارت کشور  ریغ  یها شی البسه و آرا  قیمصاد نیینامه تع نییآ ▪

 

از کشورها در   ی اريدر بس  يمتفاوت است. به طور کل  يبه طور قابل توجه  دن ي مربوط به نوع پوشش و لباس پوش ن يدر سراسر جهان قوان

  ميرمستقيغ توان ي کشورها م ن یا نيشده در قوانوجود ندارد، اما با نگاه به نوع پوشش منع يقانون مدون  د،ي پوش  دی با ي چه لباس نکه یمورد ا

 .سپرده شده است ي قاض یبه رأ نهيزم  نی تخلف در ا صياز کشورها، تشخ یاري. در بسافتی کشورها دست  نی ا متداولبه نوع پوشش 

 saggyافتان )  یشلوارها  دنيدر مخالفت با پوش  یاحه یاند تا الدرصدد برآمده   کایآمر  يجنوب   ی نايکارول  الت یگذاران مجلس اقانون   راًياخ

pantsقانون، متخلفان ملزم به    نی ا  بیدر صورت تصو  يول   شود،ي نم   ينوع شلوار، جرم تلق   نی اگرچه، استفاده از ا،  مجلس کنند    مي( تسل

  نی ا  ،ی دفعات بعد  ایبار سوم    یتخلف خود خواهند بود و در صورت تکرار آن برا  ني دوم  یدالر برا  50بار نخست و    یدالر برا  25پرداخت  

 د. شوي شامل حال زنان نم  تيممنوع نی خواهند بود؛ البته ا ي ساعت کار خدمات 6انجام  ای  یدالر 75 مه یجر افراد مجبور به پرداخت

 

کشورها ریپوشش در سا نیقوان یبرخ : 
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  ی شده بود که بر اساس آن، افراد   بیتصو  يقانون مشابه  -ي جنوبی نايکارول یاز شهرها  گرید يکی -  ل یمونسوي، در ت2016در سال    ترش يپ

   .شدندي م  مهیجر گذاشتند، ي م  شی خود را به نما  ر یلباس ز ی که به صورت عمد

در    يخاص  ن يقوان  ،يو تنس   انایند یا  التیمختلف آن، متفاوت است. به عنوان مثال در دو ا  یهاالت یمربوط به پوشش در ا  نيقوان  کا،یآمر  در

  ی بازدارنده و محدود کننده پوشش در کشورها  ني وجود دارد؛ اما قوان  زينما نبدن   مهين  یهالباس   ينما و حتبدن   یهالباس   دنيپوش  تيممنوع

 .هستند ز ين گر ید

 

 تا سه ساله  کیو حبس   ل یبرز

درباره پوشش وضع کرده است. در ماده    یا ه  رانيسختگ  ن يکشور قوان  نیا  شود، ي و نوع پوشش در آن تصور م   لی آنچه در مورد برز  برخالف

سال حبس    کیمعادل سه ماه تا   يت يبدن در مالءعام، محکوم ی اجزا شی نما ا ی  يعفت عموم  يهرگونه عمل مناف   لی برز یفريقانون ک 233

  يعموم   شینما   یمستهجن برا  اء ياش  ا یآالت    عیتوز   ا ی  د یقانون، صادرات و واردات، خر   نی ا  234طبق ماده    نينخواهد داشت. همچ  ي در پ

 .به دنبال دارد یقد ن  مهیجر ا یسال زندان   کیممنوع بوده و در صورت تخلف، شش ماه تا  

 

 ی در مالز ي اسيس ی زردها

از   ي دولت پس از آن صورت گرفت که گروه  یاز سو  تيممنوع نی ممنوع شد. ا یدر مالز 2011زرد رنگ در سال  ی هالباس  دن يپوش

 .خود استفاده کرده بودند  يانتخابات از رنگ زرد به عنوان نماد اعتراض  ن يمعترضان به قوان

 

 ب يعج تيو ممنوع  اياسترال

مردان حق ندارند در مالءعام   يم یقد يمردان ممنوع است. بر اساس قانون  یهرگونه لباس به سبک زنانه برا دني پوش  ا،ي در ملبورن استرال 

 .زنانه به تن داشته باشند  راهنيپ

 

 یي کایآمر ن يو ج يشمال  کره

  ل يدل نی کشور ممنوع است. به ا نیدر ا   ي آب  ني شلوار ج دن ي که پوش ی. طورستين يب يموضوع عج کا یاز آمر يکره شمال  ی زاريو ب نفرت 

 . شودي نم  ي مشک ن يمحدود شده و شامل ج ي آب ن يبه ج تيممنوع  ن ی. البته ادانندي م کا یرا منتسب به آمر  ي ساده که آنها رنگ آب

 نگاه کن  تیهایي به دمپا ي گاه   ا؛ي تالیا 

و   کنندي م  جادیها اکفش  ن یاست که ا یيبه خاطر سروصدا ت يممنوع ن ی ممنوع است و ا يصندل ال انگشت  دن ي پوش  ا،يتالیا یکارپر  در

 .زنندي را بر هم م   رهیجز  ن یآرامش ا

 

 ستيهم پوشش آزاد ن  نجایا کانادا؛



 
104 

 

 .را ممنوع ساخته است  يعمومآن، هرگونه پوشش خالف عفت   یقانون کشور 173ماده  ز يکانادا ن در

 

 پوشش  یهات یسفر با محدود  قطر؛

ناظر بر   ز ين يدولت   يأت يدر مالءعام ممنوع است، ه  ستیناشا  ای نما هرگونه لباس بدن  دن ي پوش  یيو جزا  یفريک ني در قطر، بنا به قوان اما

کرد و   يرا سازمانده  « يعموم   يتحت عنوان »آراستگ  ی کشور، کارزار نی در ا ی نهاد، سازمان مردم2012قانون است. در سال   نی ا یاجرا

حاضر در قطر بود. سال گذشته   ي معطوف به افراد خارج شتريکارزار، ب نیشد. هدف ا نهيزم  نی دولت در ا شتريهرچه ب  ظارتدرآن خواستار ن

  يمبن  يقانون شدند، ي کشور ظاهر م نینامناسب در ا  یها)ساپورت( و لباس   یبا جوراب شلوار  هاست یتور يراستا، بعد از آنکه برخ  ني در هم

ساپورت در   دن ي که پوش یکشور صادر شد. به طور ن یا  يو انتخاب پوشش مناسب در اماکن عموم  هاستی تور یي بر ارائه مشاوره و راهنما 

 .شد ف یپوشش نامناسب تعر فارس، ج يخل هيحاش يکشور اسالم  نیا

گردشگران در انتخاب نوع   ی برا یيو راهنما هيآغاز شد که هدف آن ارائه توص  2022قطر   ي فرهنگ يمرکز اسالم  ی از سو زي ن یکارزار

مرکز از   نی ا ی منتشرشده از سو یهادوحه است. در جزوه   2022فوتبال در سال  يجهانکشور در آستانه مسابقات جام  ن یپوشش مناسب در ا

  د،ی شوياز ما محسوب م يک یدر واقع   د،يقطر کمک کنند: »اگر شما در قطر هست  یهابه حفظ فرهنگ و ارزش  تاگردشگران خواسته شده 

از جمله   ياجتماع ی هاکارزار از شبکه  ن ی.« اشودي و »ساپورت، شلوار محسوب نم  د« يلباس بپوش ي به اندازه کاف يپس لطفاً در اماکن عموم 

 .ها استفاده کرده است دستورالعمل   نی اشاعه ا یبرا تر یيتو

 

 پوشش شانه و زانو  ؛ يمتحده عرب امارات

 .است دی از جمله مراکز خر ي ها و زانوها در اماکن عمومشامل پوشاندن شانه زي کشور ن ن یدر ا   يپوشش   ی هات يمربوط به ممنوع نيقوان

 

 هيدر روس  یيايقي موس - يپوشش   تيممنوع

در    هينوجوانان روس مرسوم شد که دولت روس انيدر م ی الديم 80»مو« مربوط به دهه  ي قي گروه موس یاعضا  ی هادهه گذشته، لباس   در

مرتبط   ي و خودکش يخودزن  ،ي سبک پوشش را با افسردگ ن یسبک لباس را ممنوع کرد چرا که دولتمردان آن ا نی استفاده از ا 2008سال 

 .اعالم کردند  « يثبات مل ه يعل  یدی مد لباس »تهد ن يدر هم شه ینوجوانان را ر انيدرم  يخودکش  یدانسته و نرخ باال

 

 کان يدر وات  ي الزام حجاب 

  تیمکان ملزم به رعا ن یاز ا دی مقر پاپ در رم صادر شد که براساس آن گردشگران در بازد کان،يوات یاز سو  ي قانون ز ين 2010سال  در

تنها شامل   رسدي به اطالع عموم م نياسقف نش ن یمختلف ا  یدر جاها   یينصب تابلوها قی قانون که از طر ن یا شدند، ي ن حجاب مقانو

  یداشته باشند. اجرا  يسرخود را پوشانده و پوشش نسب  ستیباي ورود م  ني ح دکنندگان ی. بازدستندين ياز آن مستثن زيزنان نبوده و مردان ن

 است.  يهوا الزام   يباوجود گرم  زي در فصل تابستان ن  يحت  تیمحدود  نیا
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نماز اگر اجتماعی بود قطعا قانونی برای آن تعیین میشود پس معلوم میشود امری شخصی هست و   -1

 حال حجاب؟ 

نداشتن در حال حاضر هم قانون  همان طور که امیرالمونین از خالفت دست برداشتند به علت مقبولیت  -2

 حجاب چوم مقبول مردم نیست پس نباید اجبار شود ؟

زمان پیغمبر هم حجاب وجود داشته است ) امضائی بوده یا ابداعی(اجازه بدهید مردم راه خودشان را   -3

 انتخاب نمایند؟ 

 بحث ل اکراه فی الدین  بحث النسان حریص علی ما فنع  دین سلیقه ای است ؟   -4

جاب در قرآن و دین آمده است یا حکم ساختگی است ؟ آیا حکم حجاب فقط زحمتی برثیا خانم  آیا ح -5

 ها  به نفع مرده میباشد ؟ 

چرا مزاحمت بریا خانم ها در کشورهای غربی در سطح عمومی جامعه نسبت به ما کتر است؟ آیا   -6

 تقوای آنها بیشتر است یا غریزه ای ندارند ؟ 

 زیبائی میباشد؟ آیا حجاب مانعی برای ابراز -7

 آیا همه خانم ها بدپوشش با یک دلیل یکسان اینگونه رفتار مینمایند ؟ -8

 ارامش روانی در جامعه پوشیده بیشتر است یا جامعه بدحجاب و بی حجاب ؟  -9

 ایا عدم پوشش نامناسب باعث تحریک غریزه جنسی میشود ؟  -10

 بدحجابی چیست؟ حدود و اختیارات و وظایف حکومت در رابطه با مسئله  -11

سال انقالب  و نسل جدیدی که انقالب   40در زمان شاه فساد در حال حاضر موجود نبود بعد از   -12

کردند بیشتر فساد اخالقی دیده میشود ؟ به طور مثال حتی مسائل اقتصادی و اختالس هم بیشتر از  

 آن زمان مشاهده میشود  

 حد تاکید مینمایید ؟   آیا موضوع حجاب در قرآن ذکر شده است که شما در این -13

آیا حجاب در زمان انبیاء اجباری بوده است وقتی برخورد با بی حجابی در زمان اهل بیت ) ع(   -14

 نداشتیم پس این مجازات از کجا آمده است ؟ 

 چرا کشف حجاب تعرض به حقوق اکثریت است ؟  -15

 کنیم ؟ چه کسی گفته است که طرفداران حجاب اکثریت هستند؟ چرا رفراندوم برگزار نمی  -16

حجاب نشانه انسانیت افراد نیست چون افراد بدحجاب و بی حجابی داریم  که اختالس نمیکنند،   -17

 غیبت نمی کنند اهل خیر و مددرسانی هستند ؟ 

 چرا خانواده مسئولین رعایت نمی نمایند چون ما حامی و پشتیبان نداریم به ما گیر میدهید ؟ -18

ؤاالت مطرح شده پیرامون  عفاف و حجاب س  
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؟ خانم ها مایلندبه راحتی در جامعه حضور پیدا کنند  آیا حجاب آزادی خانم ها را سلب نمی نماید -19

 چرا اصرار دارید آزادی ما را سلب نمایید ؟ 

چرا مردها نباید چشم های خود را بپوشانند ؟و فقط خانم ها چرا باید حجاب داشته باشندو در   -20

 تابستان این سختی و مشقت را تحمل نمایند ؟ 

الیت اجتماعی میشود خود نمائی نیاز طبیعی زن  چادر و حفظ آن سخت است ، گرم است ،مانع فع -21

 است ؟ 

 دلت پاک باشد دینداری  که بحجاب و این قبیل مسائل نیست ....  -22

اگر حجاب برای پیشگیری از شهوترانی و جنسی کردن فضا ی جامعه است چرا صورت زن که   -23

 زیباترین  عضو است از پوشش استثناء شده است ؟ 

 رکنجکاو  و تحریک میکند از قدیم گفته اند النسان حریص با منع رعایت حجاب هر دو را بیشت  -24

 حجاب کفن است .....؟   -25

چادر گران است رنگ مشکی موجب انواع ناراحتی روانی و افسردگی  میشود؟ ایا چادر مشکی   -26

 افسردگی می آورد؟ 

 از کجا  معلوم حجاب برتر چادر باشد ؟  -27

 معیشت اهمیت کمتری دارد ؟ مسئله حجاب نسبت به مسئوله عدالت ، اقتصاد،  -28

 توجه به مستئل فرعی در حالیکه مسائل اصلی روی زمین مانده کجروی است ؟ -29

 نوع نگاه دین به وضعیت حجاب در جامعه چگونه است؟  -30

 زنان نیمی از جامعه هستند چرا مانع آزادی و موفقیت و پیشرفت آنها هستید ؟  -31

 ین دو در چیست ؟ ایا حجاب واجب است؟ آیا حجاب اجباری است تفاوت ا -32

 حجاب و پوشش یک امری شخصی است من آزاد هستم هر نوع پوششی را انتخاب کنم؟  -33

حجاب نه جز اصول دین است و نه فروع آن پس دلیل اصرار حکومت بر اجرای آن در اجتماع   -34

 چیست؟ 

 هر فردیی مختار زندگی خودش هست در زندگی یکدیگر دخالت نکنیم؟ -35

صی یکدیگر احترام بزاریم و در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی  مگر نمی توانیم به سالیق شخ -36

 داشته باشیم؟ 

 اگر مردم آزادانه امکان انتخاب را داشته باشند این مسائل حل خواهد شد؟  -37

 من برای دل خودم آرایش میکنم و بی حجاب هستم به کسی کاری ندارم؟  -38

 مبتال شوند ؟ بی حجابی مثل ویروس نیست که یکی داشته باشد مابقی  -39
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 شاخص های عفاف و حجاب برای کارمندان دستگاه ها و نهادهای دولتی: 

ـي و شـرعي اسـت و در عيـن حـال  مسـاله عفــاف فراتــر از حجــاب و  القه ای عقلـي، اخألله عفـاف وحجـاب، مسـ أمسـاز آنجا که  

ها، ابتــدا انــواع عفــاف در ابعــاد زیــر   ـه  شــاخص ئباشــد، بــرای تبييــن جامــع در اراحجــاب قســمي از اقســام عفــاف، مي  

 بيــان مي شــود: 

درنگاه:  عفاف  .1  

منکر  هرزگـي در نـگاه، تقبيح و  مي باشد و چشم چراني و  أکيد قرآن کریم  نـگاه عفيفانـه هـم بـرای آقایـان و هـم بـرای  خانمهـا مـورد ت  

 شـمرده شـده اسـت. 

 دسـتگاه:  وظایـف

   دسـتگاه هـای دولتـي مـي بایـد شـرایط در چينـش هـای محيطـي، فرهنگ سـازی هــای تنبيهــي و تشــویقي و... را بــه   

 ـد. المقــدور مصــون از ناامنــي و بي عفتــي در نــگاه باشـ حتي   گونــهای تنظيــم نماینــد کــه محيــط کاری  

 درگفتار:  فافع.2

  ي . مردمـ باشـد  ي فرهنــگ و تمدن ســاز  م  اســت کــه الزمــه جامعــه با   ي ســخن گفتــن از امــور قرآنــ    م و خــوب العفــت ک

بــا مشــکل مواجــه شــده و    ي اجتماعــ  تال هسـتند کـه در حداقـل تعامـ  افتـهیرشـد نا   يکـه نتواننـد خـوب صحبـت کننـد، مردمـ

 د. شــون  يهــا م   ين يو بدب فــات الاز  نزاعهــا و اخت یاريباعــث بســ

 دسـتگاه:  وظایـف

م باشـند. مدیـران و  الم بـه طـور جـد مقابلـه نمـوده و مـروج عفـت کالدسـتگاه هـای دولتـي موظفنـد بـا هرگونـه بـي عفتـي در ک 

بـه بهتریـن شـکل بـا همدیگـر و خصوصـاً اربــاب رجــوع برخــورد نمــوده و مراجعيــن را حقيقتــاً اربــاب رجــوع  کارمنـدان بایـد  

ن انسـاني دریـغ ننماینـد. کارمندانـي کـه بـا لحـن بـد بـا اربـاب رجـوع و یـا همـکاران صحبـت  أاحترامهــای الزم شــ  بداننــد و از

ـد و بـه بهانـه نکن  د، بـا ضميـر مفـرد و بي ادبانـه بـا مخاطـب صحبـت  مين دهـ  م اربـاب رجـوع را نميالسـ  جـواب  د،ن مـي نمایـ

د متناسـب بـا رفتارشـان بایـد مـورد تذکـر و مؤاخـذه قـرار  نکنـ  ت زندگـي و اقتصـادی، کرامـت انسـاني مراجعيـن را رعایـت نميالمشـک

  .گيرنـد 
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 سکنات:  و  درحرکات  عفاف.3

ممکـن اسـت فـردی    نينـه در حـرکات بـه گونـه ای کـه جلـب توجـه نکنـد، الزمـه عفـت انسـان بـا شـخصيت اسـت . أوقـار و طم

ر ایـن نـوع از عفـت تاکيـد مـي  ریم بپوشـش کامـل داشـته باشـد، ولـي حـرکات غيـر عفيفانه، زننـده و جلـف داشـته باشـد. قـرآن ک

 ید. نما

 

 

 دســتگاه: وظایــف

  کارمندانــي کــه دارای متانــت در حــرکات و ســکنات هســتند بایــد الگــو و مــورد تشـویق قـرار گيرنـد و در مقابـل کارمندانـي  

د  کـه در حـرکات و سـکنات از متانـت و وقـار الزم برخـوردار نيسـتند و حرکاتشـان باعـث جلـب توجـه نامتعـارف دیگـران مي باشـد، بایـ 

 ورد تذکـر قـرار گيرنـد و دسـتگاه هـا ایـن مسـاله را ضـد ارزش جلـوه داده و زمينـه خودنمایـي را مسـدود نماینـد. مـ

 درمعاشرت:   عفاف.4

یکـي دیگـر از انـواع عفـاف در قـرآن کریـم حجـب و حيـا در معاشـرت خصوصـاً رعایـت مسـایل محـرم و نامحــرم، اجــازه گرفتــن  

 بــه  محيطهــای امــن و برهــم نــزدن آرامــش  مکانهــای زندگــي مي باشــد . در ورود 

   دسـتگاه: وظایـف

نامناسـب بـرای نامحـرم، صـدا کـردن نامحـرم بـا اسـم   الفـاظ  از  رعایـت حریـم محـرم و نامحـرم در محيـط کاری، عـدم اسـتفاده 

باشــد کــه بایــد    مي  ل غيـرکاری از جملــه مصادیــق غيــر عفيفانــه در محيــط کارئمسـاکوچـک و بـا ضميـر مفـرد و ورود بـه  

 بــا برنامه ریزی هــای ســلبي و فرهنگ ســازی های ایجابــي، ایــن مســاله را تدبيــر کــرد. 

 درپاکدامنی:   عفاف.5
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بروز و ظهور آن باشند.   در محيطهـای کاری، بـا زدودن زمينـه هـای دسـتگاه ها بایـد مراقـب عفـاف در پاکدامنـي   دسـتگاه:   وظایـف

ل بـه سـادگي عبـور کـرد.   ئ هـای ایجـاد ایـن گونـه مسـا  زمينهز  نبایـد اهيچگاه نباید ارتباطات غيرکاری در دستگاه ها عادی سازی شود و  

 زندگـي هـای خانوادگـي و توليـد فسـاد و فحشـاء مـي شـود. ت عدیـده در  ال توجهـي بـه ایـن مسـاله، باعـث وجـود مشـک بي

شش گانه عفاف، در پنج مورد ذکر شده به تناسب شرایط دستگاه ها، شاخص های مصداقي تر و همچنين روش های تشویقي و  از موارد  

 توبيخي توسط شورای امر به معروف و نهي از منکر دستگاه تبيين مي شود. 

 پوشش:  در  عفاف.6

م و  المي بـرای خانـم هـا و آقایـان اسـت. بـه دليـل اهميـت مسـاله در اسـ الیکـي از انـواع عفـاف، عفـت در پوشـش و حجـاب اسـ

قوانيـن کشـور بـه پوشـش افـراد خصوصـاً در صحنـه اجتمـاع و محيـط کار و فعاليـت اهميـت داده شـده و افـراد از بدپوششـي و بي  

 پوشـش نهـي شـده انـد. عفتـي در  

اسالمي را مد نظر قرار داده است، لذا شاخص  از آنجا که قانون گذار به صورت مشخص تبيين شاخص های عفاف در پوشش و حجاب   

 های پوشش اسالمي برای کارکنان خانم و آقا به تفکيک با بسط بيشتر ارائه مي گردد. 

 شاخص های پوشش و حجاب اسالمی:  

 و اصلي پوشش خانم ها و اقایان در چهار حيطه ذیل تعریف مي شود:  رک معيارهای مشت

 بدن نما نبودن   .1

 عدم جلب توجه  .2

 پوشيدگي  .3

 عدم آرایش  .4

 

، متخذ از چارچوب های شرع مقدس و قوانين به شرح زیر اعالم  باع در تمامي دستگاه های دولتيتبراین اساس حدود حجاب رسمي الزم اال

 مي گردد: 

 خانم ها: شاخص های پوشش  .1
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 الف(چادر و مقنعه 

 سر یا چادر و روسری و یا با مقنعه  پوشاندن همه موهای_ 

 

ستفاده نمود.تبصره،  : فقط در صورت استفاده از چادر، از روسری های بلند که کارکرد مقنعه را ایفا مي کند ، مي توان ا1تبصره

 ادر به عنوان عيدی، در دستور کار قرار داده شود. مشوق های الزم برای استفاده از حجاب برتر )چادر ( مانند اعطای چ

 

 استفاده از مقنعه پوشاننده گردن و شانه ، حداقل تا روی سينه -

 عدم 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 اداری  -

 عدم استفاده از مانتوی کوتاه، تنگ و آستين کوتاه -

 عدم استفاده از مانتوی دارای چاک باالی زانو و مانتوی جلو باز-

 

 ج( شلوار: 

 ي تا مچ پا( استفاده از شلوار ) پوشيدگ  -

 ، زاپ، چاک ، براق و فاق نامناسب عدم استفاده از شلوار کوتاه، تنگ و دارای پارگي -

 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 متعارف   -
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 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: 

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

 

 ز( سایر موارد : 

 عدم استفاده از هرگونه آرایش در صورت و دست ها  -

 عدماستفاده از الک و ناخن مصنوعي...  -

 حلقه و نگين بيني و دندان و... و بکار بردن دستبند به دست و پا( عدم استفاده غير متعارف از زیور آالت آشکار ) انواع  -

 با رایحه تند عدم استفاده از عطر و ادکلن  -

 

 شاخص پوشش آقایان :   .2

 آراستگي موی سر و محاسن ) عدم بلندی غير متعارف ریش، موی سر، سبيل و...(  -

 موی سر ، محاسن ، ابرو و .... عدم آرایش نمودن به سبک های غربي ، غير متعارف و زننده صورت ،  -

 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   -

 ای پارگي ، وصله ، زاپ و فاق نامناسبعدم استفاده از شلوار کوتاه ، تنگ، نازک و دار -

 ه عم از گردنبند ، زنجير، مچ بند، دستبند و گوشوارا عدم استفاده از طال و هرگونه زیورآالت -

 

 شاخص ها و ملحقات مشترک آقایان و خانم ها:  .3

 



 
117 

 

 نمایه)پروفایل( از عکس های غير مجاز و بدون پوشش اسالمي در فضای مجازی از جمله عکس عدم استفاده  -

 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  -

 ن نا عدم استفاده از لباس های منقوش به آرم، تصاویر نامتعارف ، نوشته های مذاهب و نمادهای آ -

 و گروه های منحرف   فرهنگ غرب عالئم فرقه های ضاله -

 از به کارگيری بانوان در پست و محل های سازماني ویژه آقایان و بالعکس خودداری  -

 مرد برای مدیران مرد و زن برای مدیران زن به کارگيری منشي و یا مسئول دفتر  -

 

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

 

 مالحظات: 

 غيرمتعارف بودن با شورای امر به معروف و نهي ازمنکر هر دستگاه مي باشد. تشخيص متعارف و  .1

بنا به تشخيص شورای امر به معروف و نهي ازمنکر، دستگاه ها مي توانندلباس اداری یکسان )متحدالشکل( استفاده   .2

 نمایند. 

و   در محل کار ، سرویس  ایابز جمله ا ایجاد فضای امن و سالم با اتخاذ تدابيرمناسب  برای جداسازی محيط بانوان  .3

 ذهاب غذاخوری 

بر اساس بند اول از اصل سوم قانون اساسي قانون اساسي مبتني بر )مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي( هرگونه تظاهر   .4

 به فساد و تباهي ملحق به شاخص های عفاف و حجاب مي باشد. مانند: 

 ی کاری و وابسته به دستگاه ها الف( استفاده از موسيقي های غير مجاز در محيط 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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