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 مغان آوردنرفناورانه و به ا يخيره كننده  ي يها شرفتيمدرن در كنار پ يايكه دن ستين يديردت

 هد بيشتر بميوزش و بهداشت و ام، گسترش آار اطالعاتي همانند سهولت در ارتباطات، انفج يازاتيامت

 است هاه داشتهمررا ب يارات و خسماتَ لط يماعو اجت يارزش يام هاگ و نظنفره يدر حوزه  ،يزندگ

 يروح ماريهايبي ات بيبشر ي هواجهمت، يش بحران هويواده، پيدااند خا، زوال نها،ارزشه ياشفروپ هك

  اين مشكالت مي باشد.از يبخش نهاو ... ت يرگ هراسماضطراب،  ،يزندگ يمعناي يو ب يپوچمانند ه يروان و

  اضطراب بزرگ و من با نامل برارشماشده،  ان رهنوان جهاتحت ع يوضعيت نينگيدنز از چ يآنتون

  ميل به رهاييو  ييفردگرا هك يايط شرنينْ د. در چياد ميكنبزرگ  يپاشاز آن بي تعبير فرو يامافوكو

  انزلزل كرده و انسمتواده را ايه هاي نظام خانپ ،يو ارزش القياخ يي، نسبيت گرا يافتهآن گسترش  در

  .شده است هگذاشت نهات يو روح ات ذهنيو اضطرابمشكالت از  يدر برابر كوه رنمد

مي را  هتياف هتوسع ياغرب و كشوره هسير رفتم، ماكشور  مانند ه يمعدر جوا هداشت كسي ك ارتوان انتظمي 

  رارفت ينگادوگ مل بهد شده و در عيو ترد ميسردرگدچار مانند عفاف و حجابه اييهيده در برابر پد آزمايند

  شوند. رادچ

د ايبكامال اين زمينه حدود الهي در  هش تقيد باهبي و كابدحج مانند هيده هايي پد اه بهواجمدر  هروست كاز همين 

فكري،  هاين نياو بريشه وده و از جه نمتو ضاء جامعهارزشي اع امدرن و تحول نظاي مري از دنيأثيرپذيزان ته ميب

  .تهي يافآگ ت دنياي مدرني تحواالني و عياطفع

نهادها و مناسبات و روابط تعريف شده ي مدرن مي كوشد بر هر گونه گفتمان گفتمان مدرن با اتكا به فناوري مدرن، 

يابد  از   پديده ي حجاب در صورتيكه نتواند در فضاي دنياي مدرن، تعريفي نوديگري غلبه جويد. از اين روست كه 

 مقدمه
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نوگرا ، كنار سوي جريان پرقدرت نوگرايي، انگ و برچسب كهنگي و واپس گرايي خواهد خورد و نزد مخاطبان 

  گذاشته خواهد شد.

آمده ؛ از  يقانون اساس ١٧٦، در بند سوم از اصل   ياسالم ينظام  جمهور يبرا يملّ  تيّ استقرارحاكم يبرا يازطرف

نظام آموزشي  نابراينب شود. يريبهره گ ديبا يوخارج يداخل يدهايمقابله باتهد يكشوربرا يومعنو يامكانات ماد

كشور ، رسانه ملي و دستگاه هاي فرهنگي و تبليغي نبايد بگذارند تا فرهنگ برهنگي و نوگرايي به مثابه دو پديده 

الزاما همنشين در اذهان و افكار مردم جا گيرند. در نقطه ي مقابل مي بايد كاركرد مؤثر و مفيد حجاب را همزمان با 

  مايند.ت جامعه به سمت نو شدن تبيين نركح

 شوديمشاهده م هياهللا عل مهرح ينيحضرت امام خم دگاهيمسئله حجاب در د  رامونيانقالب پ خيبه تار بانگاه

 يالن در وزارتخانه ها آنطورا" امام فرمودند :  ١٣٥٧/ ١٢ /١٥ خيوطالب قم درتار ونياز روحان يدرمالقات با جمع

بشود .در  تيدرآن معص دينبا ياسالم وزارتخانه .كرده اند باز همان صورت زمان طاغوت رادارد نقلمن  يكه برا

لكن  بكنند ، كار ندارد بروند اما يمانع، يزنها بروند اما باحجاب شرع، نديايلخت ب زنها دينبا يوزارتخانه اسالم

  ".باشند يباشندباحفظ جهات شرع يباحجاب شرع

» در كشور ينيد يهااسالم بر جامعه و رواج ارزش تيحاكم«  شعارهاي اصلي انقالب اسالميمهمترين همچنين از 

، در همين راستا به  كردبيان يتوان را م »در جامعه و حذف عوامل فساد نهااانسرشد و تكامل  يبرا يسازنهيزم«و 

  ١كرد. خواهيم اشاره ٢٤/٧/١٣٩٠مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان كرمانشاه  در تاريخ بيانات 

حجاب مايه تشخص و آزادي زن است ، برخالف تبليغات ابلهانه و ظاهربينانه ماديگرايان ، مايه اسارت زن نيست، «

زن با برداشت حجاب هاي خود، با عريان كردن آن چيزي كه خداي متعال و طبيعت ، پنهان بودن آن را از او خواسته 

ك مي كند، خودئش را كم ارزش مي كند. حجاب وقار است ، متانت است ، ، خودش را كوچك ميكند، خودش را سب

سنگين شدن كفه آبرو و احترام اوست ، اين را بايد خيلي قدر  دانست و از اسالم بايد به ارزشگذاري زن است ، 

  ».خاطر مسئله حجاب تشكر كرد ، اين جزو نعمت هاي الهي است
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شود  زهيمعقول ست يها وهيباش ديواخالق با تيضدمعنو يها اكانوناست كه بآمده  نيز  گام دوم هيانيب در نيهمچن

  كرد . دينبا ينيگام عقب نش كي يوملّ يانقالب يارزشها واز

د ضي و رواج حق تعال يگناه و نافرماندهد، يكي از آفاتي كه انقالب و جامعه اسالمي را مورد تهديد قرار مي نيبنابرا

توان اينگونه مطرح كرد كه يكي از وظايف خطير مسئولين و پس مي .است ديني در كشورهاي ها و ناهنجاريارزش

يد أك. الزم به تاست جلوگيري از ارتكاب گناه و شيوع آن ايجاد بستر مناسب جهت مردم در جمهوري اسالمي ايران 

عمومي است، مقابله با است از آنجايي كه در منظومه اسالمي، دين زاينده فرهنگ است و فرهنگ نيز امري 

  هاي ديني هم بر عهده مردم جامعه و هم بر عهده مسئولين آن است.ناهنجاري

مصاديق ارتكاب گناه است. به طور ويژه گناهاني كه فرد  وامع گسترشيكي از عوامل فساد در جبا توجه به اينكه 

. يكي از اين نوع گناهان، عدم رعايت پوشش شودمي نيز مرتكب مداشته و در مالء عا به آن تظاهر ،عالوه بر ارتكاب

قوانين  بديهي است كه .شودمي يادو بي حجابي است كه در ادبيات روزمره از آن تحت عنوان بدحجابي شرعي 

  االجرا براي همه افراد جامعه بوده و مختص قشر و طيف خاصي نيست.الزمپوشش، 

را براي حركت به سوي ايجاد را محقق و زمينهاسالمي ب حذف عوامل فساد در جامعه بخشي از اهداف انقال

و  در كشور ينيد يهارواج ارزشتمدن نوين اسالمي فراهم خواهد كرد. امر به معروف و نهي از منكر كه موجب 

نيز بخش مهمي از آن  به معناي واقعي است كه اسالمي، گام مهمي در تشكيل جامعه مي شودحذف عوامل فساد 

  خواهد بود. فرآيند ايجاد تمدن اسالمي 

كرده است در حوزه عفاف و حجاب تدوين را طرح جامعي  ستاد امر به معروف و نهي از منكربه همين منظور

نزديك شد و زمينه را براي ايجاد جامعه اسالمي  اسالمي  با اجراي آن، بتوان به تحقق اهداف انقالب ادعا مي كند كه 

 فراهم كرد.

 اين طرح مقدمات زير قابل ذكر است: در خصوص

(همراه با ارائه مستندات قانوني، پژوهشي، منشور تشكيل  است كهطرح جامع ستاد نسخه تفصيلي  اين -١

 هايشوراهاي امر به معروف و نهي از منكر محالت، دستورالعمل شوراي امر به معروف و نهي از منكر دستگاه
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اجرايي و شوراي اصناف، پاسخ به اشكاالت، شبهات و سؤاالت مطرح شده و پرتكرار و ...) در سايت ستاد امر به 

  ،  قابل رؤيت و دسترسي است.٢معروف و نهي از منكر

تاكنون خالصه طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امربه معروف و نهي از منكر براي بسياري از فرهيختگان،  -٢

عموم دغدغه مندان و و حجاب و موضوع عفاف عه، مراكز پژوهشي و فرهنگي، دست اندركاران علماء، ائمه جم

، ارسال و در محافل علمي به بحث و بررسي گذاشته شده است. پس ازجمع بندي نظرات و اصالحات متدينين

خود جهت مادگي به معروف و نهي از منكر آر مهمچنين ستاد اصورت گرفته، اين نسخه تنظيم و تقديم مي گردد.

 .دارد را اعالم مي تكميليارتقاء و اصالح طرح به منظور تنظيم نسخه  برايدريافت نظرات جديد 

از  با شروع عرصه و در هر عرصه به صورت گام به گام و مرحله به مرحله و براي هر مرحله ١١اين طرح در -٣

ها و همه افراد اجرا نمي شود (مانند است و به يكباره در همه عرصهريزي شدهبرنامههنجارشكني هاي شديد 

  هاي دولتي، طبق قانون موجود شروع شده است). عرصه اول كه آغاز طرح از دستگاه

عرصه درجرايي دستگاه ا ٣٢ناظر به وظايف  ٨٢٠و  ٤٢٧همه مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 

همه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي مردمي براي مشاركت در اين  تمام نقشو  لحاظ گانه اين طرح،ي يازدهها

 .طرح در نظر گرفته شده است

 

با  ٣هاي دولتي،در مواردي كه قانون (اگرچه حداقلي) وجود دارد مانند عرصه دستگاه اجراي طرح عفاف و حجاب .٤

ولي اجراي همه جانبه و پايدار طرح، با ٤آغاز شده استهاي مذكور، هاي عفاف و حجاب به دستگاهابالغ شاخص

اعطاء مسئوليت كامل و الحاق دو بند ماده به قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، توسط مجلس 

هاي گريكند.  پيگيري و مطالبهتحقق پيدا مي نگيشوراي اسالمي يا جلسه سران قوا يا شوراي عالي انقالب فره

له حجاب و مشخص شدن متولي پاسخگوي آن و حل مشكالت ناشي از ئمردمي براي درخواست تعيين تكليف مس

عدم اجراء يا اجراي ناقص و نادرست آن در كشور و تسريع در تصويب اين مصوبه براي اجراي طرح جامع ستاد، 

                                                             
٢abm.ir-www.setad  
  از وظايف ستاد امر به معروف  ١١و  ١٠و ٨ناظر به بند  ١٣٩٨شورای عالی انقالب فرهنگی  ٨٢٠مصوبه  ٣
ابالغ شده است و همه دستگاه ها  ١٧/١١/٠١٤٠به تاريخ   ٣٤٩٩/٢شاخصه های عفاف و حجاب به همه دستگاه های دولتی و حاکميتی طی نامه  ٤

  جاب دستگاه خود را اصالح نمايندوضعيت عفاف و ح هاموظفند بر اساس اين شاخص
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شود اين طرح و نقشه راه به صورت آزمايشي براي دو سال خواهد بود. پيشنهاد ميكننده اجراي طرح تضمين

 هاي صورت گرفته، براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسالمي ارائه گردد.تصويب و اجرا شود و پس از ارزيابي

 

مساعد براي رشد  ايجاد محيطبا توجه به بند اول از اصل سوم قانون اساسي كه جمهوري اسالمي را موظف به . ٥

مي كند، موضوع اين طرح، صرفا حجاب نيست بلكه عنوان  فضايل اخالقي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي

امي ازجمله عفت در رفتار، عفت il [lطرح، عفاف و حجاب است. از آنجا كه عفت شاخه اي از اخالق و داراي اقس

ست و باتوجه به اينكه يكي از مهمترين مظاهر عفت در پوشش، در نگاه، عفت در كالم و همچنين عفت در پوشش ا

حجاب است لذا در اين طرح به صورت عام به موضوع عفاف و به صورت خاص به مساله حجاب توجه شده است. 

شاخص هاي عفاف و حجاب ابالغي براي دستگاه هاي دولتي، اين  همچنين در تدوين و ابالغ در عرصه يازدهم و

 شهود است.مساله كامال م

تمايز اين طرح از طرح هاي ديگر، در ادعا، خروجي و ويژگي هاي آن، همراه با ارايه نقشه راه كامال كاربردي و .٦

 عملياتي، در بازه زماني مشخص است. 

 

 

  

  

 

  عدم رعايت پوشش شرعيناشي از  ياجتماع از آلودگ يسالم سازالف: 

در  .است هاي رشد و تعالي افرادو زمينه شرفتيو پ تيفعال، كار طيمح فراهم ساختن، جامعه هايويژهاز كار يكي

عوامل روريات دستيابي به اهداف است. ضيكي از ها آن وجود عوامل مزاحم و پاكسازي جامعه از عدم همين راستا

از جمله مواردي است كه موجب انحراف از مسير صحيح خواهد شد و بايد با آنان  ينفسان يهواها بيو ترغ جييته

فارغ از هر گونه مزاحمت به  ييبتوانند در فضارا در جامعه گرفت تا تمامي افراد ها آن مقابله كرد و جلوي شيوع

 بپردازند. ياهداف اسالم شبرديكشور و پ شرفتيپ

 اهداف طرح
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  عفاف   در زمينه يجامعه اسالم رائه الگويب: ا

زمينه ايجاد جامعه و منع گسترش بسترهاي ارتكاب گناه،  ي نيد يهارواج ارزشبا تحقق حاكميت اسالم بر جامعه و 

اي از جامعه اسالمي به مردم دنيا معرفي كرد كه توان آن را به عنوان نمونهاسالمي در كشور فراهم خواهد شد و مي

  جوامع مختلف از آن خواهد شد.عالوه بر تبليغ اسالم، موجب الگوگيري 

  حاكميت قانونج: 

جامعه براي حفظ قوام خود و جلوگيري از هرج و مرج، نيازمند قانون قابل اجراست. حال با توجه به وجود قانون 

كه موجب نظم  مي داردجامعه گام بلندي در راستاي حاكميت قانون بر ،عمل به آن ومصوب در حوزه عفاف و حجاب 

  ها نيز خواهد شد.عرصهديگر  درجامعه و قوام ساير قوانين 

   يها و مقابله با تهاجم فرهنگحفظ ارزشد: 

كه با تحكيم بنيان خانواده و موفقيت جامعه ارتباط مستقيمي دارند، در  هاي مختلفي همچون حياپاسداري از ارزش

در جامعه در صورتي محقق خواهد شد كه بتوان  هاي دينيجامعه اسالمي بسيار ارزشمند است. همچنين رواج ارزش

  مقاومت كرده و به صورت اصولي با آن مقابله كرد.  ،هاي ديندر برابر تهاجم دشمن به باورها و ارزش

  مبارزه با عوامل ولنگاري و فساد امري است كه به اين هدف مرتبط است.و   يفرهنگ اسالم جيترو

  

  

  

 عفاف و حجابوضعيت  در اين بخش ، حجابعيت فعلي ضهاي مختلف بر ورگذاري سير تاريخي پديدهاث با علم به

  پس از انقالب اسالمي مورد بررسي قرار گرفته است. 

 

  جمهوري اسالمي ايران عفاف و حجاب در  قوانين 

 :ادارات دولتي فرمودند بانوان درحضور درباره ١٥/١٢/١٣٥٧ تاريخ در امام خميني(ره)، قبل از تدوين قانون اساسي

ها بروند؛ اما . زن نديايها لخت بزن  دينبا ياسالم يهابشود. در وزارتخانه تيدر آن معص دينبا يوزارتخانه اسالم«

 قوانين عفاف و حجاب
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هاي گروه تذكر برخيدر پي اين  ٥.»باشند يندارد بروند كار بكنند، لكن با حجاب شرع يبا حجاب باشند. مانع

و در برخي موارد شده ض معترادارات  بانوان دربرخي از  كردند و همچنينبه اعتراض  اقدامانقالب  غيرهمسو با

  تشكيل شد.هايي نيز گردهمايي

 هاي وابسته به دولت،و وزارتخانهي نيروي انساني مؤسسات دولتي قانون بازساز ١٨ماده  ٥، در بند ١٣٦٠در سال 

اما پس بر اين امر اصرار داشتند.  كمي همچناني عدهشد و  شناختهبه عنوان تخلف  عدم رعايت پوشش اسالمي

  در كشور رواج يافت. حجابي دب هاي فمنيستي خارج از كشور دوباره موج جديدي ازاز مدتي تحت تبليغات جنبش

قانون تعزيرات مصوب سال  ١٠٢اولين قانوني كه در خصوص پوشش زنان در كشور به تصويب رسيد، تبصره ماده 

 ٧٤زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا «قانون آمده:  نيبود. در ا ١٣٦٢

كشور اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و  لقانون، بانوان داخ نيبراساس ا» ضربه شالق محكوم خواهند شد.

  غيرمسلمان، مكلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند.

به تمام مسئوالن در ادارات « :بدين قرار صادر كرد ايدادستاني عمومي انقالب اطالعيه ٦٣مرداد سال  ٤سرانجام در 

ها، ها، مسافرخانهدولتي و خصوصي، اماكن عمومي از قبيل هتلهاي ها و ساير واحدهاي دولتي و شركتو سازمان

دارد، ها و ساير اماكن عمومي اعالم و ابالغ ميغذاخوريكننده مجالس جشن عروسي، هاي برگزارها و باشگاهتاالر

نند، جلوگيري كاز تاريخ انتشار اين اطالعيه موظفند از ورود بانواني كه رعايت حجاب و پوشش صحيح اسالمي را نمي

 »دبه عمل آورن

هايي كه استفاده لباسدرباره  ،١٣٦٥مصوب سال  لفات و مجازات فروشندگانقانون نحوه رسيدگي به تخ ٤ماده در 

كساني كه در انظار «اينطور آمده است: كند؛ دار ميدر مألعام خالف شرع است يا عفت عمومي را جريحه ها آن از

عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خالف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف 

 »گردند.محكوم مي ٢ذكور در ماده هاي مكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتو خارج از نوبت در دادگاه صالح محا

  : كندميبدين شرح بيان  راهمان قانون مجازات تعزيري  ٢ماده همچنين 

                                                             
  ٣٢٩: ٦ج ،ینيامام خم فهيصح ٥



 

 
١٠ 

 

هزار ريال براي  ٢٠٠تا ٢٠ضربه شالق يا جريمه نقدي از  ٢٠تا ١٠ديد، ته، خ و سرزنشبيو، تكر و ارشادذت «

  »استفاده كننده

 هايمجازاتدر صورتي كه مجرم كارمند دولت باشد عالوه بر يكي از «: است  اين ماده آمده ٢عالوه بر اين در تبصره 

   :شودمي زير محكوم هايمجازاتفوق به يكي از 

محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه ، خراج و انفصال از خدمات دولتي، اانفصال موقت تا دو سال«

  »ي دولتي و عموميهاانو نهادها و ارگ هاشركتها و وزارتخانه

قانون مجازات اسالمي  ٦٣٨و به آن پرداخته، ماده  را جرم دانستهحجابي بي ترين قانوني كهمهمبه نظر مي رسد 

ابر، تظاهر به عمل حرامي معو  يدر انظار و اماكن عموما ركس علنه«ماده: آن به موجب .  دانست ١٣٧٥مصوب سال 

ضربه شالق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب  ٧٤روز تا دو ماه يا تا  دهنمايد، عالوه بر كيفر عمل، به حبس از 

عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو 

  »ضربه شالق محكوم خواهد شد. ٧٤ماه يا تا 

د حبس توانمي چنانچه قاضي تشخيص بدهد، ١٣٩٢ سال مصوب قانون مجازات اسالمي ٣٨و  ٣٧مواد البته بنابر 

قانون تعزيرات مصوب سال  ١٠٢در تبصره اين ماده كه همان ماده  و شالق متهم را به جزاي نقدي تبديل كند.

زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا «: است  است، آمده١٣٦٢

  »يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.دو ماه و 

اين  ١٣٩٩از تصويب نامه در خصوص تعديل ميزان مبالغ مجازات نقدي مصوب سال  ٢٧به استناد رديف  :هنكت( 

 .)مبلغ دو الي ده ميليون ريال گرديده است

 . ٦قانون حمايت از آمران و ناهيان از منكر بصورت اختصاصي به اين امر پرداخت ١٣٩٤خرداد  در در نهايتو  

اما بازداري و جلوگيري از اين جرم نيز مانند ساير ، براساس قانون جرم دانسته شده؛ حجابيبيبدحجابي و        

سال شوراي عالي انقالب فرهنگي در  اجتماعي است. در اين راستا ساختو زيرفرهنگي ي جرايم نيازمند پشتوانه

و در  به تصويب رساند ٤٢٧با عنوان مصوبه  راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب راقانون ، ١٣٨٤

                                                             
  ٦(بند ١١ از ماده ١٦)
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نهادينه كردن روني و دقانوني كه هدف از ارائه آن،  تكميل كرد.و  بازنگريرا  آن ٨٢٠مصوبه  با عنوان ١٣٩٨سال 

وظايف  و كليه به صورت مستمر و هدفمند استها با مشاركت و توجه جدي همه نهادها و دستگاه حجاب و عفاف

  بيان كرده است. طور دقيق و مشخصقانونگذار و اجرايي را در قبال موضوع حجاب به  دستگاه ٣٢تخصصي 

الب فرهنگي قرارداشت، در دستور كار شوراي عالي انق ٧٠كه طرح آن از ابتداي دهه  در حقيقت اين قانون

دنبال آن، مجلس شوراي جانبه و نگاهي چندبعدي به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحي كه به اقدامي همه

و وضعيت پوشش  برتا شايد سر و ساماني  به تصويب رساند١٣٨٥س را در سال اسالمي قانون ساماندهي مد و لبا

   .باشدمد در سطح كشور 

يا  حجاببيبا توجه به قوانين مذكور، رعايت نكردن موارد بيان شده، به معناي ارتكاب جرم خواهد بود، و فرد 

هنگي و ديني، به قانون با اين ديدگاه، حجاب از مقوله اي صرفاً فر مجرم تلقي خواهدشد. ، بدحجاب از منظر قانون

هرگونه  موجه خواهد بود كهدر چهارچوب قانوني آن  اقدام عملي و برخورد با مخالفينو در نتيجه هرگونه  تبديل شده

البته واضح است كه  مخالفت با قانون تفسير خواهدشد. مخالفت و ايستادگي در برابر آن، به معناي قانون گريزي و

و كمبودهايي داشته باشد و گاه با شدت عمل بيش از حد يا بي تفاوتي شديد مواجه ها هر قانوني ممكن است نقص

كه قانون بد، بهتر از بي قانوني است، خصوصًا  چراقانون نيست؛  كنار گذاشتنراه حل،  اين مشكالت  باشد. با وجود

گرفتن قانون و حذف آن،  اما ناديدهاست  الزم و ضروريها مي دارد. در نتيجه تذكر نقصالوقتي قانون مبنايي اس

  .٧عقالني نخواهد بود

 

  

 

انجام داده است ، فرهنگ پوشش و حجاب زنان در  ١٣٩٠در سال  ياسالم غاتيكه سازمان تبل يدر پژوهش .١

  و يمطالعات فرهنگ اتيشده است. پژوهشگر تالش كرده است تا با استفاده از ادب يروزمره آنان بررس يزندگ

                                                             
  قوانين پوشش در ساير کشورها دربخش پيوست قابل مشاهده است ٧

 وضعيت سنجي
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( با  يرانياز فرهنگ پوشش و حجاب را در سطوح مختلف جامعه ا يريتصو ،ينيد اتيادب زيروزمره و ن يزندگ 

  دهديپژوهش نشان م نيا جينمونه) ارائه دهد. نتا تيپوشش جمع يبررس

برحسب  زيدرصد ن ٨/١١هستند.  ييدرصد مانتو٢٧و   يدر كل كشور چادر انيدرصد پاسخگو٦٢ حدود

  .پوشنديمانتو م يچادر و گاه يخاص گاه يهاتيموقع

نوع پوشش  نيباتريواع چادرها را زدرصد زنان ان ٨/٦٤مانتو و  يها بيدرصد زنان انواع ترك ٧/٣٢مجموع   در

  .اندقلمداد كرده

درصد  ٢/١١اند و زنان مخالفت كرده گريدرصد زنان با استفاده از بلوز و شلوار با پوشش سر توسط د ٩/٧٤

  مخالف استفاده از انواع چادر بوده اند.

  

انجام  ١٣٩٦در سال زين يدختران به حجاب، پژوهش يرفتار يهاشيو گرا انيپوشش دانشجو تيوضعدر مورد .٢

پوشش در سطح جامعه و دانشگاه نامناسب بوده و  تيوضع انيآن قابل توجه است. از نگاه دانشجو جيشده كه نتا

   .است يآن ضرور يسازادهيو پ ياساس نيقوان نهيزم نيدر ا

تفاوت  ،يغرب ياز الگوها ديتقل لياز قب يليجامعه است  و نامناسب بودن آن  دال يروان تيمناسب موجب امن پوشش

  . شود يموجود را شامل م تياعتراض به وضع اياعتراض به خانواده ها  ،يمسائل عاطف  ،ينسل يها

 رياست و نقش و تأث يآنها ضرور يفكر يقشر از اجتماع با توانمند ساز نيا يسازلزوم اقناع نهيزم نيهم در

  .باشديم يشدنانكتمان زياز پوشش چادر ن انيدر دور شدن دانشجو يدانشگاه يهاطيمح

  

 نيبا ا انيدرصد پاسخگو ٥٨/٥است،  كرده اجرا يدر سطح مل ٩٧در خرداد  سپايكه ا ينظرسنج نيطبق آخر.٣

درصدموافق بوده  ٨/٣٥مسلمان باشد اما حجاب نداشته باشد مخالفت كرده اند و در مقابل  توانديجمله كه انسان م

 قينداشته است اما آنچه موردتوجه است شكاف عم يزنان و مردان تفاوت معنادار نيجمله ب نياند نگرش به ا

تواند مسلمان باشد اما  يدرصد جوانان موافق هستند كه انسا ن م ٢/٤٨جوانان و سالمندان است  نيب ينگرش

درصد  ٣/٢٢سال  ٥٠ يالافراد با نيدرصد و ب ٩/٣٥سال  ٣٠-٤٩افراد  نيآن ب زانيم كهيحجاب نداشته باشد درحال
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 يگرو ه ها نيب يشكاف نگرش نيا ،است هيگو نيجوانان با ا يموافقت حداكثر دهديماست آنچه داد ه ها نشان 

آن  زانيم كهيموافق اند درحال هيگو نيبا ا يدانشگاه التيتحص يدرصد افراد دارا ٨/٤٧برقرار است  زين يليتحص

  .درصد است٦/٢٨ يدانشگاه التيافراد فاقد تحص نيب

حتمًا حجاب  دياست زنان با ينيجامعه د كي رانيا نكهيدرصد مردم موافق هستند كه با توجه به ا ١/٥٦ نيهمچن

سؤال  نينگرش مردان و زنان به ا نيب يتفاوت معنادار دهدينشان م يآمار يآزمونها جيداشته باشند باآنكه نتا

جمله موافق هستند  نياز مردان با ا شيدرصد ب ٤است و زنان حدود  فيو ضع اركميتفاوت بس زانيوجود دارد اما م

حتمًا  ديافراد با نكهيدرصد جوانان باا ٣/٥٠وجود دارد .  يقيعم يشكاف نگرش يسن يگرو ها نيگفت همچنان ب ديبا

رصد است د ١/٢٢سال  ٥٠ يافراد باال نيب زانيم نياست مخالف بوده اند و ا ينيحجاب داشته باشند چون جامعه د

 يدانشگاه التيتحص يدرصد افراد دارا  ٤/٤٩كند  يمورد صدق م نيدر ا زين يليتحص يگروه ها نيب يشتفاوت نگر

 گريد يكيدرصد است  ٥/٢٨ يدانشگاه التيافراد فاقد تحص نيب زانيم نيكه  ا يمخالف هستند در حال هيگو نيبا ا

ان معتقدند مردم حق ندارند از حجاب يدرصد پاسخگو ٥١است كه  نيا رياخ يدر نظرسنج تيحائز اهم ياز داده ها

 يجمله موافقند كه مردم حق دارند از حجاب رسم نيبا ا انيدرصد پاسخگو ٧/٣٥ كهينكنند درحال تيتبع يرسم

گروه  رينگرش جوانان با سا نيندارد اما شكاف ب يحوز ه تفاوت معنادار نينكنند نگرش زنان و مردان در ا تيتبع

درصد و  ٣٧سال  ٣٠-٤٠افراد  نيآن ب زانيم كهيهستند درحال هيگو نيموافق ا واناندرصد ج ٦/٤٦ها وجود دارد 

درصد افراد ٧/٢٨و  يدانشگاه التيتحص يدرصد افراد دارا ٨/٤٧درصد بود ه است  ٢٢سال  ٥٠ يافراد باال نيب

  جمله موافق بوده اند. نيبا ا يدانشگاه التيفاقد تحص

درصد) ٧٧صورت گرفت مشخص شد (  ٩٨دانشگاه تهران كه در آبان سال  يمركز افكارسنج يسنجرنظ در.٤

 انيموضوع باعث اختالف م نينشود، ا تيمعتقد هستند اگر پوشش مناسب و حجاب در جامعه رعا رانيمردم ا

  .رسديضرر آن به نهاد خانواده م تيها شده و در نهاهمسران و خانواده

هستند كه  ياجزء دسته يجامعه آمار نيدرصد زنان )ا٧٩درصد مردان و  ٧٤: (ديگويپوشش م يافكارسنج نيهم

 نياست كه در ا نيا ينظرسنج نيدرباره ا گري. نكته جالب دداننديم يحفظ كانون خانواده ضرور يحجاب را برا



 

 
١٤ 

 

، به رابطه حجاب و حفظ از اشخاص ييالتعداد با يجامعه آمار نيدارند.در ا يدانشگاه التيدرصد تحص٦٨گروه 

  ها از تزلزل، معتقد هستند.خانواده

در مورد حجاب و عفاف نموده است كه  ينظر سنج كياقدام به  ١٤٠٠در اسفندماه  مايصدا وس قاتيركز تحقم.٥

حجاب جزء احكام اسالم و واجب «رصدمعتقدند كه د ٥/٥٨مردم  ينسب تيارائه شده،اكثر يها بر اساس داده

هست نه واجب  هيفقط توص يلحجاب جزء احكام اسالم است و«درصد اعتقاد دارند كه  ٧/٢٤و  »است  يشرع

 گريامروز د طيحجاب جزء احكام صدر اسالم بوده و باتوجه به شرا«معتقدند  زين يدرصد ١٠ تيجمع  ،»يشرع

  »ندارد. يلزوم

پژوهش در سال  نيا جهينت سهيدانسته اند اما مقا يواجب و شرع يمردم حجاب را امر ينسب تياكثر نكهيرغم ا به

اساس،  نيبوده است . بر ا يبه وجوب شرع نينشان دهنده كاهش معتقد ١٣٩٦در سال  يبا پژوهش قبل ١٤٠٠

و الزم برشمرده اند، در سال  يعحجاب شر يوجوب را برا نيدرصد افراد ا ٧٣حدود  ١٣٩٦در سال  كهيدرحال

  كرده است. دايد افراد تنزل پدرص ٥٨/٥ رقم به نيا ١٤٠٠

 درصد، اروميه و  ٨/٧١درصد، قم  ٣/٧٧سي شده ، پاسخگويي در شهرهاي زاهدان راز ميان شهرهاي بر

درصد،  ٣/٣٩درصد بيشترين اعتقاد و پاسخگويان در شهرهاي تهران  ٧/٦٨درصد و مشهد  ٨/٦٩بيرجند 

حجاب جزء " كمترين اعتقاد را به اينكهدرصد   ٥/٤٨درصد، و رشت  ٣/٤٨درصد، سنندج  ٨/٤٧ساري 

  . دارند" احکام اسالم و واجب شرعی است 

  به نظر مي رسد بسياري از دانشجويان تازه وارد ، قدم گذاشتن به حياط دانشگاه و سير مراحل تحصيالت

ه تكميلي را ابزاري براي هويت يابي مدرن و فاصله گرفتن از فضاي خانواده نظارتگر و رسيدن به مرحل

 استقالل و اعمال اراده در انتخاب شخصي پوشش تلقي مي كنند

  و نيز ويژگي هاي ذاتي  ٦٠همچنين با توجه به جوان شدن جمعيت كشور و وقوع انفجار جمعيتي دهه

جوانان همانند انرژي فراوان ، ميل به نوآوري و تغيير ، سركشي و مقاومت در برابر ارزش هاي اجتماعي، 

 ي در سنين نوجواني و جواني محتمل تر استبروز پديده بدحجاب



 

 
١٥ 

 

 در جامعه ايراني و گسترش طبقه متوسط شهري كه  ) %٧٤ (از سوي ديگر با غلبه اكثريت شهري

خواستگاه گروه هايي همانند هنرمندان ، ورزشكاران ، فعاالن حوزه هاي علمي و فرهنگي و رسانه اي 

ارتباط اين اقشار با فرهنگ و ارزشهاي جهاني تعميق يافته و پيروي از سبك زندگي مشترك جهاني  ،است

 رواج يافته است.نيز 

در  شناسايي و انهدام باندها و شبكه هاي فساد و فحشااز   توسط فرماندهي انتظامي تهران بزرگ كهآماري .٦

به دويست و شصت  ١٣٩٩نشان مي دهد كه انهدام باندهاي فساد در سال  دو سال اخير گرد آوري شده است

شبكه  ٩ و  ١٣٩٩ا در سال حششبكه ف ٨رسيده است، همچنين انهدام به سيصد مورد  ١٤٠٠مورد و در سال 

شبكه فحشا در دو سال  ١٧باند فساد  و  ٥٦٠گزارش شده است، در مجموع انهدام  ١٤٠٠فساد در سال 

 اخير گزارش شده است.

 

 

  

  

 و موانع مشكالت نگيرد، قرار توجه مورد گذشته هايتجربه و هاچالش اگردر تدوين و اجراي هر طرح و برنامه، 

 وضع شناسيآسيبدر اين طرح،  بنابراين. رسيد نخواهد نتيجه به هاريزيبرنامه و شد خواهد تكرارمجدد،  ،قبل

تا ميزاني كه در دسترس  ،موجود هايپژوهش سابقه و از تجارب استفادهبا  و بررسي نقاط قوت و ضعف، موجود

   .استشده تنظيمشناسي،  آسيب به ناظر هاي طرح،ويژگياست. خصوصًا بوده، انجام شده

با بررسي علل و آسيبهاي مختلف در عدم موفقيت اصالح وضعيت عفاف و حجاب، سه عامل زير از عوامل اصلي و 

 مي شود:مهمي است كه در اين خالصه طرح  به طور اجمال به آنها اشاره 

الف)عدم وجود نقشه راه، طرح جامع و برنامه همه جانبه و كاربردي عليرغم وجود نظرات بسيار و طرحهاي مقطعي 

 متعدد

  ب)عدم وجود متولي و مسئول  پاسخگو درعين وجود متوليان و مسئولين متعدد 

 آسيب شناسي



 

 
١٦ 

 

 وانين ج)عدم وجود ويافقدان اجرايي  بودن  براي قوانين موجود درعين وجود حجم زياد ق

هاي احصاء هايي است كه انجام شده، اهم آسيبهاي طرح، ناظر به آسيب شناسيتمام ويژگيدر عين حال كه 

شده در حيطه قانون، مجري قانون، نحوه اجراي قانون، مخاطبين قانون (مردم) و موانع اصلي در مقابل قانون و 

   :باشداجراء (دشمن)، قابل دسته بندي مي

  

  

  

  ٨ي بعضي از قوانيناجرا قابليتعدم  ،حجابيكيفري موجود در پيشگيري از بي نيقوان تأثيرو  بازدارندگي عدم .١

  كه منجر به تغيير قانون به صورت جريمه گرديد) هاي قبلدر سال شالق مانند(

  وضوعم نيهاي زياد در انمودن دستگاه ليدر عين دخ نيقواندر مشخص  بيني متولي پاسخگويپيشعدم .٢

  ديگردر موضوعات  قوانيناز موضوعات و فقدان  برخيدر  قوانينتراكم .٣

   نيعدم وجود جامعيت و ضمانت اجراء در قوان.٤

   نيرساني قوان عدم بروز.٥

  .باشنديبازدارنده مسأله عفاف و حجاب م يبهاياز جمله آس

  

  

 

 

 

 

  

                                                             
 ٦٣٨ماده  ،١٣٦٥مصوب سال  قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان ٤ماده و  ٢،  ماده  ١٣٦٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٠٢تبصره ماده  ٨

  ١٣٧٥قانون مجازات اسالمي مصوب سال 

 الف :آسيب شناسي در حيطه  قوانين



 

 
١٧ 

 

  

  

جنبه زير دسته بندي  دو  در توانمي را در پيدايش وضع نابسامان كنوني عفاف و حجاب مسئولينقصور و تقصيرهاي 

  كرد:

مصلحت ،اتاختالف و  نامنسجم مواضع ،فساد مظاهر با مبارزه به اعتقاد عدم، لهئحل مس : مانند نااميدي ازنظري الف) 

   ...و سياسي آينده براي سنجي

 شجاعت و اراده عدمله و مشغوليت به امور ديگر، ئمانند جدي نگرفتن، عدم اولويت دهي به اين مس اجرايي:  ب) 

 عدم هاي اجرايي،ايجاد ضمانت عدم سازي،گزارش ،دادن رهنمودبرگزاري جلسه و  به ءاكتفا ،اقدامبراي  الزم

مهاجم غربي، ترس و هراس فرهنگ ، منفعل بودن در مقابل ضعيف مديريت ناتواني و مردمي، هايظرفيت از استفاده

  له عفاف و حجاب و ... ئهزينه كردن در مساز  از فضاي مجازي، فرار

  

  

  

  

، داراي از اقدامات و مواضع گذشته حجاب بسياريله عفاف و ئمواجهه با مسدر  يطيتفرو  يبا توجه به دو نگاه افراط

  شده است.با مردم و تقابل  و موجبات بدبينيبوده عكس  جهينت

  

  

  

  ه از دو بعد قابل ارزيابي است:ئلدر اين جنبه نيز مس

 مواجهه حاصل كه فرهنگ غربي به سنتي فرهنگ از جامعه گرايش و مردم زندگي سبك تغييرالف) آحاد مردم:  

 و ملي هايارزش و خانواده نقش ،شده نسلي بين شكاف به منجر مهاجم غربي است فرهنگ باضعيف و بي برنامه 

 ب :آسيب شناسي در  حيطه مديران و مسئوالن

 مردم طهيحد: آسيب شناسي در حيطه 
 

 ج: آسيب شناسي در حيطه برنامه و نحوه اجرا



 

 
١٨ 

 

 مسائل جملهاز  ي  انساني و خانوادگيها ارزش و هنجارها برخي اهميت از است و داده قرار يرأثت تحت را مذهبي

  .استهشد كاستهو حجاب  عفاف به مربوط

له عفاف و حجاب ئگر مسمند و مطالبههاي مردمي و متدينين دغدغهثيرگذاران: تشكلأهاي مردمي و تب) تشكل

باشند اما در تشكيل جبهه در جامعه در عين حال كه مهمترين سرمايه اين طرح براي اصالح وضع موجود مي

ها با مضر دانستن نظرات بقيه، متأسفانه بعضاً به ي و آسيب هايي هستند. در تشخيص اولويتواحد، دچار نارساي

شوند. اين تحقير و تمسخر و تخريب ديگران خصوصاً در فضاي مجازي براي بيشتر ديده شدن، مشغول مي

ات مؤثر و بدون له و از مهمترين عوامل به تعطيلي كشاندن اقدامئمشكل از مهمترين موانع پيشرفت در حل مس

باشد. عوارض عدم وجود جبهه متحد و خودزني، حتي گاهي از فعاليت هاي جايگزين، در حوزه عفاف و حجاب مي

تر است. در اين خصوص نياز به تنظيم منشور همكاري تشكل هاي مردمي، جدي وجود دارد. اين دشمن مخرب

  امور فرهنگي و اجرايي دارد. هاي مردمي را در دوحيطهطرح قابليت نقش دهي به همه تشكل

  

  

 تخريب جهت در سايبري و ايرسانه مختلف خصوصاً هايابزار از استفاده با شده ريزيبرنامه صورت به دشمن

 است. شده يشديد نبرد وارد قوا تمام با ، اقدام به تهاجم و شبيخون فرهنگي نموده وحجاب و عفاف

  

  

  

  

  

  

 د: آسيب شناسي در حيطه اقدامات دشمن



 

 
١٩ 

 

  

  

 

   

 جمهوري نظام اسالميتو هم  ٩هم جمهوريت هنجارشكن، نماد ترينگسترده عنوان به بدحجابي هئلمس

 يكيبه  ،حجاب يا به تعبير دقيق تر، حد پوشش ، عدم رعايتحاضر حال در. است كشيده چالش به را اسالمي

اي كه عالوه بر آسيب هاي متعددي كه به خانواده وارد كرده است به گونه شده تبديل ركشو اصلي معضالت از

ها و...) در جامعه نيز با ايجاد دو قطبي، از يك هاي خانوادگي و عدم امنيت رواني در خانواده(از جمله تنش

مي و له ساز و پيش رونده و از طرف ديگر نزاع و درگيري كالئهاي مسطرف روز به روز شاهد هنجارشكني

له عفاف و حجاب را ئرفتاري حول اين موضوع هستيم. همچنين، دشمن خارجي با برنامه ريزي همه جانبه، مس

بستر مناسبي براي تهاجم و پيشروي در جبهه فرهنگي قرار داده است و مخالفان داخلي نيز به تضعيف و 

يي متوليان كشور با لحاظ زواياي پيدا و در چنين فضا پردازند.تخريب هر نوع مواجهه و مقابله با اين پديده مي

هاي كار فرهنگي و اجرايي، براي مديريت اين روند و بازگرداندن فرهنگ پوشش به روال مورد پنهان و ظرافت

 مواجهه در تواند به حل آن كمك كند؛ در شرايط موجود،ه ميئلوضعيت شناسي مس انتظار، موظفند اقدام كنند.

  : رويكرد در جامعه وجود دارد: سه حجاب و عفاف هئلمس با

  

  

  

                                                             
 تياکثر نيکنند ،  ا ینم تيقانون را رعا  نيا ان،يآقا یجامعه با همراه یخانمها تيشده و اکثر یجرم تلق یحجاب شرع تيطبق قانون جامعه ، عدم رعا یوقت ٩

   د.نظام خواهد بو تيجمهور یبرا ی ديجامعه را مجرم دانستن، مصادف با تهد

مواجهه با مسئله حجاب در هاكرديرو  



 

 
٢٠ 

 

  

  

  

 يحجاب داشته باشند لذا بهتر است حجاب، امر ستندين لياز مردم  ما ياريمعتقدند در حال حاضر، بس ياعده

و بدون قانون باشد. از آنجا كه حجاب حد پوشش است، در صورت رها سازي پوشش و برداشتن حدود  يارياخت

تا برهنگي  يتصور كرد و بد پوشش انتو يپوشش  نم يبرا يحد چياست كه ه يعيحضور در اجتماع، طب يبرا يقانون

نه تنها  يلغو حجاب قانون جهينت آن پيش خواهد رفت، در رامونيپ يهايكامل و ارتباطات ناسالم علني و ناهنجار

  خواهد شد. ديمشكل تشد ،يتربلكه در مسائل نازل اخالقي و حادتر، در ابعاد گسترده شوديموجب حل مشكل نم

  

 هاي برداشتن قانون حجابآسيب  

  ساحت خانواده  ساحت اجتماع  رديف

  كاهش تمايل جوانان به ازدواج  رهاسازي پوشش تا كجا خواهد بود؟  ١

  تنوع طلبي در روابط جنسي  ترويج سبك زندگي غربي  ٢

  هاي اختالف و تنش بين همسرانايجاد زمينه  ضمصرف گرايي و طغيان غرائ  ٣

  افزايش آمار طالق توافقي و عاطفي  گسترش منكرات و ترويج ولنگاري  ٤

  شكل گيري باورهاي غلط در روابط زوجين  هاي اخالقي، اسالمي و مليفروپاشي ارزش  ٥

  درگيري بين نسلي  فروپاشي جامعه انساني  ٦

  هاافزايش جرائم جنسي در خانواده  مسئوليتتربيت نسل بي  ٧

  

 الف:  لغو حجاب قانوني و اختياري كردن حجاب



 

 
٢١ 

 

  

  

مانند: شرايط بحراني كشور و  مختلف داليل بهحجاب  لهئمسئولين معتقدند كه مسعده اي ديگر از مسئولين و غير

عفاف و حجاب  لهئهاي نظام نبوده و در حال حاضر مطرح نمودن مسو... جزو اولويت اقتصاديوجود انبوه مشكالت 

عبور و نهايتاً به اموري از قبيل كارهاي  لهئبه مصلحت كشور نيست و به همين شكل موجود بايد از كنار اين مس

جديت، خصوصًا توسط عفاف و حجاب، غالباً با اهمال و عدم  لهئكرد. با اين باور و رويكرد مس فرهنگي اكتفا

 مانندسپري مي شود (شعارهايي  تكراري زيبا و شعارهايمسئولين، در حد برگزاري جلسات كم فايده و اكتفا به 

و ...، اول حل مشكالت اقتصادي، اول مقابله با اختالس و رانت و ...، اول  پخته اصولي، اي،ريشه فرهنگي، كار اول

سال است بدون نتيجه فقط تكرار مي شود). در صورتي كه  ٤٠حل مشكل ازدواج، مسكن، اشتغال و ... كه حدود 

و  عفاف لهئدقت كنيم متوجه خواهيم شد، مس هئل، در اين مسدشمنو وسيع  برنامه ريزي شده هجوم اگر به

باشد. ساده انديشي است اگر تصور شود با بي تفاوتي و سكوت، وضعيت حجاب براي دشمن در اولويت مي

تر نشود. اگر در كشور هيچ صحبت و اقدامي براي عفاف و حجاب صورت نگيرد باز با نابسامان موجود، نابسامان

عمومي خواهيم بود. لذا اگر با تالش دشمن، هر روز شاهد حريم شكني هاي جديد و جريحه دار نمودن عفت 

 نظام در نهايت، ،منوال، بالتكليف رها شود همين به حجاب و عفاف وضعيت آن، حل از سطحي انگاري و نا اميدي

و به تبع  شد خواهد شكست پذيرش به مجبور له قانون عفاف و حجاب،ئدر مس ،جمهوري اسالمي، در انفعال كامل

 از بدتر آن كشور با شتاب، به سمت آندلس سازي پيش خواهد رفت. پر واضح است اين تسليم و رويكرد انفعالي 

   .داشت خواهد همراه به تريمخرب آثار و بوده اول تصميم

  

  

  

  

  

 هگذشت انيدامه وضع موجود و تكرار تجربه سالب:  ا
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 بنابراين ،، راه حل وجود دارداجتماعي معضل اين ثانيًا: براي و نبوده راهگشا پيشين رويكرد دواوًال:  بپذيريم چنانچه

 به عيان تهديد اين از و كيان خانواده كشور تا شود ارائه حجاب و عفاف خصوص در ءاجرا قابل و جامع طرحي بايد

  . كند گذر سالمت

 و عفاف ونقشه راه جامع طرح« خود،و قانوني  ذاتي وظيفه به بنا منكر از نهي و معروف به امر ستاد راستا، همين در

كامل نموده  را آن ات صاحب نظران،پيشنهاد و نظراتجمع آوري گسترده  با و است كرده ارائه و تدوين را »حجاب

  .تا در عين جهاد تبيين و رفع ابهامات و اشكاالت، بتواند طرح را  اجرايي كند

  

  

  

  

  

در حالي كه در كشور با انواع و اقسام مسائل و مشكالت داراي اولويت، مواجه "در پاسخ به اين سئوال مطرح: 

، اهم داليل ضرورت و فوريت پرداختن به "له عفاف و حجاب پرداخته شود؟ئهستيم چه ضرورتي دارد كه به مس

  عفاف و حجاب، عبارت است از: لهئمس

له را تبديل به نافرماني ئله شرعي و شخصي نيست. دشمن اين مسئامروزه حجاب صرفاً يك مس حفظ نظام: )١

عفتي و بي حجابي و گسترش مظاهر است. در صورت پيشروي بياي براي تقابل با نظام كردهمدني و وسيله

در چگونگي  فساد و تباهي از يك سو و از سوي ديگر برنامه نداشتن و چند صدايي و بالتكليفي مسئولين

له، جمهوري اسالمي نهايتاً منجر به تسليم و پذيرش شكست در اين موضوع خواهد شد. ئمقابله با اين مس

قطعًا دشمن با همين روش، حذف ديگر قوانين اسالمي و كليدي كشور را دنبال خواهد كرد. در صورت 

گيرد و د هجمه قرار ميشكستن اين قانون الهي و رسمي، ديگر قوانين اسالمي و اساسي كشور مور

 ج: ارائه برنامه و طرح جامع در خصوص عفاف و حجاب

و حجاب له عفافئپرداختن به مس تيضرورت و فور  
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شعارهايي مانند نه به ازدواج قانوني، نه به نظارت شوراي نگهبان، نه به واليت فقيه و ... به صورت جدي تر 

حفظ اسالم و نظام در اولويت اول است، حفظ عفاف و حجاب در فوريت در دستوركار قرار مي گيرد. لذا اگر 

عفاف و حجاب به عنوان خاكريز اول دفاع از ارزش ها و قانون حفظ  هئلو براي حفظ نظام بايد مس است

  شود. 

امروزه آمارهاي تأسف باري در خصوص مشكالت خانوادگي اعم از خيانت،  خانواده و حريم ارزش هاي اخالقي:) ٢

گي آنها، گرايي و ... ارائه مي شود كه پيدايش و گستردازدواج وحشي (ترجمه رايج و غلط ازدواج سفيد)، همجنس

رابطه مستقيمي با گسترش مظاهر فساد و تباهي در حوزه عفاف و حجاب دارد و از آنجا كه خانواده پايه اصلي صالح 

  باشد. باشد، صيانت از عفاف و حجاب براي استحكام و امنيت خانواده در اولويت اول ميو فساد يك جامعه مي

ه هدف از خلقت انسان، توحيد؛ و راه رسيدن به آن، زندگي در اگر باور داريم ك هدف زندگي و حريم عبوديت :) ٣

مسير عبوديت حق تعالي است و گناه بزرگترين مانع عبوديت است؛ در حال حاضر، گسترده ترين نماد شكستن 

عفاف و حجاب است. اين در حالي  لهئگردد، مسحريم عبوديت كه به صورت آشكار و علني در اجتماع، اعالم مي

است كه اعالم و اظهار گناه اجتماعي به مراتب از گناه فردي (هرچند قبيح تر)، بدتر است. اگر فرض شود فردي با 

اظهار نوشيدن آب در ماه مبارك در انظار جامعه، قصد شكستن حريم حكم الهي را داشته باشد و اعالن روزه خواري 

تر و بدتر از كار فردي ، اين كار به مراتب قبيحگناه در اجتماع است يساز يو عاد  يكنقبح شكند، چون  موضوع، 

  است كه نجس ترين نوشيدني ها را درخفاء و پنهاني بخورد. 

هركشوري، جان باختگان در راه دفاع از ميهن را، به عنوان قهرمانان ملي و اسطوره هاي جامعه  مطالبه شهدا:) ٤

معرفي مي كند. براي پيام آنان، تقدس و ارزش قائل مي شود و در تحقق خواسته هايشان بدليل هويت سازي و 

در راه اسالم، حفظ ناموس، كند. در جمهوري اسالمي ايران، صدها هزار شهيد، ايجاد اقتدار ملي، پافشاري مي

در وصيت نامه هاي خود به رعايت عفاف و حجاب، تصريح و تاكيد استقالل و امنيت كشور، جانفشاني كردند و 

كند، به وصيت ولي نعمتاِن عزت و استقالل كشور ارج نهاده و خواست . انصاف و وجدان اجتماعي حكم مياندنموده

ت و راه شهدا و نيز مطالبات خانواده معزز ايشان خصوصاً براي مسئوليني كه از اعتنايي به وصيآنان محقق شود. بي

  ها، ميزهاي مديريتي را عهده دار شده اند، موجبات خسران و عذاب الهي است.ميراث اين خون
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ي راه حل پايان دادن به همه تعارض و اختالف نظرها در تمامي كشورها، قانون است. در هركشور قداست قانون:) ٥

اگر قانون ناقص باشد يا رعايت نشود، معضالت زيادي به وجود خواهد آمد. ازجمله آرامش رواني و امنيت اجتماعي 

شود. در كشورهاي توسعه يافته قانون به مردم سلب و عدم امنيت اجتماعي موجب بدبيني نسبت به حاكميت مي

، يا قانوني نبايد وضع شود يا اگر قانون وضع شد، در جامعهاست و بايد اجرا گردد.   منزله وحي نازل شده و جدي

امروزه بي توجهي به اجراي صحيح قانون و اهمال در تدوين قانون جامع و به روز  نبايد در اجراي آن ترديد كرد.

رساني قوانين عفاف و حجاب كه هم قانون الهي و هم قانون رسمي كشور است، توسط مسئولين مربوطه موجب 

رده ترين و آشكارترين قانون شكني كشور، با دو قطبي شدن مردم در مسأله عفاف و حجاب، گستشده است كه 

و قداست قانون و اقتدار نظام تضعيف شود. اين اهمال سبب بروز مشكالت، تنش ها و درگيري  بروز و ظهور نمايد

  است.هاي زيادي در بين مردم شده

است. كساني كه از مظاهر هويت ايران قبل از اسالم بوده حجاب و پوشش ايراني يكي فرهنگ ملي و ايراني:) ٦

حتي به دين و جمهوري اسالمي اعتقاد ندارند و عاشق و دلباخته مليت و تاريخ ايران هستند، اگر در اين ادعا صادق 

وده باشند، الزم است بدون فوت وقت براي از بين نرفتن يكي از نمادهاي هويت ايراني يعني عفاف و حجاب قيام نم

و نگذارند فرهنگ اصيل ايراني كه مظهر پوشش و حجب و حيا و پاكدستي و پاكدامني بود، از هجوم فرهنگ بيگانه، 

  بيش از اين آسيب ببيند.

براي هر فرد اگر اهل تأمل باشد و براي افرادي كه بيگانگان غربي را اهل برنامه و فكر  اهميت و اولويت دشمن:) ٧

دانند، بايد اين سؤال مطرح باشد كه اگر مسئله عفاف و حجاب ،كم اهميت و كم ارزش است چرا دشمن در ميان مي

ي وقتي باالترين واكنش و جبهه كند. در دشمن شناسدهد و براي آن هزينه ميهمه مسائل، به اين مسأله اولويت مي

باشد،  لذا گيري دشمن، خصوصاً در فضاي مجازي در جهت تخريب ارزش هاي جامعه در مسأله عفاف و حجاب مي

  لزوم تأمل و مواجهه در اين مسأله با فوريتي هوشمندانه نياز است. 

به عدالت اجتماعي و برقراري جامعه اولويت اصلي در امر به معروف و نهي از منكر، پرداختن  عدالت اجتماعي:) ٨

همانگونه كه نبايد امر به معروف و نهي از منكر را در مسأله حجاب، خالصه توحيدي است، اما بايد توجه داشت 

فقط رعايت حقوق مادي را مصداق عدالت  نمود، نبايد عدالت اجتماعي را صرفاً درحد مسائل اقتصادي تنزل داد و
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الت بهداشتي و خصوصا عدالت تربيتي و فرهنگي از مهمترين جنبه هاي عدالت است. دانست. عدالت آموزشي، عد

عفتي و بدحجابي، عالوه بر اعالم تقابل با حريم عدالتي و ظلم در مساله عفاف و حجاب، بيداد مي كند. بيامروزه بي

دارد، تبديل به نماد ظلم  عبوديت الهي(حق اهللا) و به دليل آثاري كه در اجتماع و تضعيف خانواده (حق الناس)

  است لذا جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد جامعه توحيدي، مسأله عفاف و حجاب، فوريت دارد.شده

  

ها بنا به مصلحت عقاليي، پوشش و حدود آن (حجاب) به عنوان يك مسأله مشترك براي همه كشور عقالنيت:) ٩

و فرهنگ خود براي محدود كردن بروز و ظهور مسائل مطرح است. همه جوامع بشري بر اساس شرايط، اقليم 

غريزي و شهواني در سطح جامعه به دليل اين كه اين مسائل مانع از پيشرفت هاي اقتصادي، اجتماعي و آموزشي 

اند كه اين حد پوشش بنا به فرهنگ و شرايط هر جامعه مختلف است، شود، در صدد وضع قوانين پوشش برآمدهمي

هاي ) را براي پوشش مخصوصاً در محيطdress codeاصطالح پيشرفته نيز قوانيني (با عنوان  حتي كشورهاي به

اند. حتي با اين رويكرد، عدم وضع قوانين و مقررات و بي مباالتي نسبت به رسمي، اداري، آموزشي و ... وضع نموده

  اجراي قوانين، نشان از بي تدبيري است.

عفتي، مرز و انتهايي ندارد و مرتباً حجابي و بيبا توجه به اينكه گسترش  بي از دست رفتن فرصت:)١٠

ريزي شده و جديدي در كشور اتفاق مي افتد، عمالً وضعيت عفاف و حجاب سال به سال هاي برنامههنجارشكني

برود، براي قطعاً هر چه تأخير در حل مسأله حجاب صورت بگيرد و وضع به همين صورت پيش  است.تنزل كرده

چاره انديشي با سختي بيشتري مواجه خواهيم شد و زماني خواهد رسيد كه فرصت براي جبران نيست، لذا در حال 

حاضر اجراي طرحي راهگشا و مؤثر در اين خصوص بدون فوت وقت، الزم و ضروري است. خصوصاً بعد از مطرح 

  به بار خواهد آورد. شدن مسأله در سطح جامعه، رها شدن آن اثرات تخريبي زيادي 

سال  ٨٠٠كشور آندلس اسالمي با تمدني عظيم، با قدمت حدود  تمدن سازي و جلوگيري از آندلس سازي:) ١١

عفتي و مشروبات الكلي، نابود شد و بي ئلهبا برنامه ريزي دشمن و جهل و سادگي مسلمانان از طريق رواج دو مس

ه دنبال همان سياست استثماري، در جمهوري اسالمي، شاهد آن تمدن اسالمي در آن سرزمين فروپاشيد. امروز ب

هستيم كه عمدتًا با سه عامل، الف) ترويج بي عفتي و بد پوششي، ب) مسكرات و مشروبات الكلي،  ج) مواد مخدر 
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باشد. براي تمدن سازي و حفظ نظام اسالمي، فراهم ها، تكرار همان برنامه در دستوركار دشمن ميو روان گردان

  هاي مساعد اخالقي، از ضرورت هاي اصلي جامعه است.نمودن محيط

: يكي از داليل بي توجهي به اجراي طرح عفاف و حجاب، اولويت دهي به مسائل و مشكالت امور اقتصادي) ١٢

اگر محيط جامعه فقط محيط كار و تالش و علم، شود، در صورتي كه براي پيشرفت اقتصادي، اقتصادي، ذكر مي

لذا براي باالبردن كند، بدون بروز و ظهور جاذبه هاي جنسيتي باشد، قطعًا اقتصاد كشور، رشد و پيشرفت بهتري مي

ه عفاف و حجاب را نبايد ئلبازده علمي و كاري جامعه و به خاطر اهميت و اولويت مسائل اقتصادي نيز نه تنها مس

د، بلكه با اجراي كامل آن، بايد محيط اجتماع را به محيط كار و تالش تبديل نمود و باعث ارتقاء اقتصادي متوقف كر

  شد.

الزم و ضروري است هرچه زودتر با تدبير و سامان دهي  آرامش رواني و عدم دو قطبي سازي جامعه:)  ١٣

هاي ، فروكش كرده و به التهابات و تنشهاي مردم با هم و با حاكميتوضعيت عفاف و حجاب، تخاصمات و درگيري

دو قطبي شدن جامعه كه به واسطه تالش هاي بي وقفه دشمن در بستر خالهاي قانوني و ضمانت هاي حاصل از 

  ، پايان داده و با حل مساله عفاف و حجاب، موجبات آرامش رواني مردم فراهم شود.اجرايي، ايجاد شده است

به داليل فوق، پرداختن به مسأله عفاف و حجاب داراي فوريت و ضرورت و از جهاتي داراي اولويت مي باشد و  بنا

  شود. هاي جبران ناپذيري را باعث ميهرگونه اهمال، سهل انگاري و ساده انديشي، خسارت
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  اين طرح مدعي است در بازه زماني مشخص، از زمان شروع در منطقه مورد نظر 

 شده متوقف ساير مظاهر فسادوند رو به رشد بدحجابي و : راوال 

 مي يابد ضعيت حجاب جامعه ارتقاء: وانياث 

 خود برخواهد گشت و عرفي مسأله حجاب به روند قانوني: اثالث.  

  

 

  

  از عبارتند و رفع آسيب هاي مطرح شده موجود وضعيت به توجه با طرح هايمزيتويژگي و:  

  

  

  

 طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهي از منكر

 اهداف طرح

 ويژگي هاي  طرح
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 مسئولين مانع ترينمهم باشند،مي اقتصادي مسائل خصوصاً  زندگي مشكالت درگير مردم كه كنوني شرايط در

 حاضر، حال در. است اجتماعي هايناآرامي و تنش ايجاد از نگراني حجاب، و عفاف لهئمس به جدي ورود براي

 اتفاق اين كهشوند مي دستگير اخالقي امنيت پليس ارشاد و هايگشت توسط هنجارشكن هايبدحجاب گاهي

همراه است. در اين طرح، اين مشكل حل  و ايجاد تنش و تضعيف پليس در ميدان مردمي هايمقاومت با عمدتاً 

شده، فقط در مورد باندهاي فساد و تيم هاي سازمان دهي شده ترويج فحشا، دستگيري و مواجهه مستقيم توسط 

مراجع ذيصالح و نيروهاي انتظامي وجود دارد و در بقيه موارد مأمورين فقط درحمايت مدير و مردمي كه امر به 

  شوند.نند، وارد صحنه ميكمعروف و نهي از منكر مي

 گيردو مواجهه مستقيم با متخلف صورت نمي دستگيري گونههيچدر طرح عفاف و حجاب ستاد،  :ويژگي طرح 

گشت ارشاد پاياني بر موج سواري دشمن از تنش ها خواهد بود. آيد و لذا نمي وجودبه  اجتماعي هايتنش و

و براي قوه قضاييه  گشت ارشاد مسئولين و مردمي فعال خواهد شد.  دهد ووضعيت مي پليس با اقتدار تغيير

خصوصي، براي انجام شود. در اين طرح، مديران دولتي و پرونده جديدي از تخلف بدحجابي، درست نمي

و مدير  و مسئول هر  مجموعه و قسمت، بايد عفاف و حجاب بخش  اندوظايف قانوني خود، مخاطب اصلي

 تحت مسئوليت خود را اصالح نموده و پاسخگو باشد.

  

  

، عدم رعايت حجاب شرعي، جرم و بدحجاب، مجرم است. با توجه  مجازات اسالمي ٦٣٨در حال حاضر طبق قانون 

تشكيل پرونده داده و براي سير مراحل قضايي و  به اينكه مطابق قانون، هرمجرمي، بايد توسط پليس دستگيرشده،

بدحجاب ، همه خانم هاي تعيين مجازات، تحويل محاكم قضايي شود، بر اساس قوانين بازنگري نشده موجود

 ييزاعدم تنش.١

 بديل جرم به تخلف. ت٢



 

 
٢٩ 

 

اند و همه بايد توسط پليس، دستگير و تحويل قوه قضاييه شود. در حالي كه بديهي است در سراسركشور، مجرم

 درقابل اجرا و در واقعيت جامعه، غير منطقي است. در عمل غير ناكارآمد، قانون متروك،شرايط كنوني جامعه، اين 

براي جريمه متخلف، شود. ستاد، بدحجاب مجرم نيست بلكه متخلف است و جرم بدحجابي به تخلف تبديل مي طرح

جرايم پيش بيني شده، ضمانت مانند تخلفات راهنمايي و رانندگي، دستگيري و محاكمه دادگاهي وجود ندارد، بلكه با 

اجرايي موثر در نظر گرفته شده كه بسيار كارآمدتر از جرم انگاري است. البته در مواردي مشخص، تخلف بر اثر 

  تواند در قانون تبديل به جرم شود.تكرار يا شدت آن مي

 :محاكم قضايي ويژگي مهم اين طرح عدم بازداشت متخلف و ارجاع متخلفين عفاف و حجاب به  ويژگي طرح

  است، لذا ضمن عدم ايجاد تنشهاي حاصل از دستگيري و ...، كارآمد و قابل اجراست.

  

  

  

  

  

وضعيت عمومي مستخدمين و حقوق بگيران دولت اعم از كارمندان، مديران، معلمين، اساتيد و ...  امروزه

در مساله عفاف و حجاب در محل كار و خارج از محل كار، رضايت بخش نيست. متأسفانه درصد قابل 

 و بازداشت انتظامي نيروهاي توسط عمومي معابر و هاخيابان در كه بدحجابهنجارشكن  افراد توجهي از

عدم رعايت  در قانون مصوب كشور كه حالي در ١٠.از كارمندان دولت هستند گيرندمي قرار تذكر مورد

تخلف محسوب شده و كارمندان موظف به ١٢و خارج آن١١حجاب شرعي براي كارمندان در محيط كار

است. از يك اند، اما متأسفانه به دليل اهمال مسئولين اين قانون به درستي اجرايي نشدهرعايت آن بوده

                                                             
  .از كارمندان دولت هستند گيرندمي قرار تذكر مورد و بازداشت انتظامي نيروهاي توسط عمومي معابر و هاخيابان در كه بدحجابهنجارشكن  افراد درصد از از ٤١طبق آمار ناجا  ١٠
قانون بازسازي نيروي انساني مؤسسات دولتي و وزارتخانه هاي وابسته  ١٨ماده  ٥، بند )٧/٩/١٣٧٢ (مصوبقانون رسيدگي به تخلفات اداري  ٨ماده  ٢٠دبن ١١

  )١٣٦٠به دولت(مصوب
قانون  ٨ماده  ٢١و  ٢٠رعايت نكردن حجاب اسالمي (خواهران) و پوشش اسالمي (برادران) كه به موجب بندهاي «دبير هيأت عالي نظارت:  ٢٨/٧/٨٢-١١٧٩٦٤/١٦٠٤به استناد بخشنامه   ١٢

 »تخلف اداري محسوب مي شود مقيد به محيط دستگاه متبوع كارمند نيست و بيرون از محيط ادارات را نيز شامل مي شود. ١٣٧٣ات اداري مصوب رسيدگي به تخلف
  

 ٣. اعتماد سازي مردمي با شروع از دستگاه هاي دولتي



 

 
٣٠ 

 

كنند، از طرف ديگر، خود دولت گرفتار مسأله طرف مأموران دولت، هنجارشكنان بدحجاب را دستگير مي

 ها را خانواده جامعه و سطح در سازيفرهنگ ادعاي كه دولتي. بد حجابي در بعضي از كارمندان خود است

، بايد خود از اين مسأله مبرا كند مقابله خواهدمي بدحجابي پديده با عمومي معابر و شهرها در و داشته

 و نظام از مردم اعتماد سلب عوامل ترينمهم از عمل و حرف بين تعارض و دوگانگي يجادا. باشد

با اولويت قرار دادن اصالح دستگاه هاي . است حجاب و عفاف موضوع در خصوصاً  مسئولين شعارهاي

  .شوددولتي، سرمايه اعتماد ملي در مسأله عفاف و حجاب تا حد قابل توجهي، بازسازي مي

  :گردد، رفع توسط مسئولي قبيحي و منكر امر و ايجاد معروفي و حََسن امر است قرار اگرويژگي طرح 

 هايدستگاه ابتدا اصالح مسأله از زير مجموعه تحت مديريت  مسئول مجموعه، انجام گيرد. است الزم

 قوانين رعايت براي الگويي بايد كه است اسالمي نظام كارگزاران رسانيخدمت عرصه واقع در دولتي

 اولويتداراي براي اجراي طرح عفاف و حجاب، اصالح دستگاه هاي دولتي  لذا ،باشد اسالمي جمهوري

مديران و مسئولين هر مركز و نهاد دولتي، مسئول تأمين آراستگي عفاف و حجاب، در  است. در وهله اول،

باشند كه در صورت ترك فعل، به جاي گشت ارشاد مردم، گشت ارشاد دستگاه تحت مديريت خود مي

 وضعيت اصالحشود. با مسئولين و مديران براي تحقق عفاف و حجاب در حوزه مسئوليتي آنان فعال مي

، اميدوار شده و خصوصاين  در مسئولين شعارهاي بهنسبت  ، مردمحاكميتي هايدستگاه جابح و عفاف

  كنند عزم جدي براي حل اين معضل وجود دارد.احساس مي

 بيشترين كهاست  حاكميتي و دولتي نهادهاي اصالح  ميان دستگاه هاي حاكميتي بيشتر متوجه، تاكيد در

مانند وزارت كشور، نيروي انتظامي، صدا و سيما،  دارند حجاب و عفاف حوزه با مواجهه در را مسئوليت

  .وزارت ارشاد، قوه قضاييه و ...

  

  

 

  

 يياجرا  و يكار فرهنگي وأمان. ت٤



 

 
٣١ 

 

 با است.توجه كرده توأمان صورت به فرهنگي و اجرايي كار به و يازده عرصه مراحل همه در طرح اين

 برنامه بدون نيز فرهنگي كار و نيست پايدار و ماندگار ،فرهنگي برنامه بدون اجرايي كار اينكه به توجه

لذا كار فرهنگي و اقناع فكري، قبل، همزمان و بعد از  ؛اجراست ضمانت فاقد و بي محتوا شعاري اجرايي،

  كار اجرايي و عمليات ميداني بصورت توأمان وجود دارد.

در  تفريطي و افراطي برخورد نوع دو حجاباجراي قانون عفاف و هاي احصاء شده براياز آسيب شناسي 

  :استحيطه اقدام بوده

دستگيري و  اجراي قوانين مانند سلبي اقدامات و اجرايي تند برخورد ي،بعض فقط برخورد سلبي: )الف 

كه پيشينه اين برخورد نشان  دانندمي بدحجابي با مواجهه راه تنهااي بدون هيچ مالحظه را ١٣حبس

 موجبدربسياري موارد،  است وليبرخورد مقطعي ظاهراً تغييراتي موقتا انجام گرفتهدهد هر چند در مي

  . استه و وضع را نسبت به قبل بدتر نمودهشد مردم تقابل و بدبيني

 را حل راه عملي، اقدام نفي و فرهنگي كار به جانبهيك و صرف تأكيد با ديگر گروه فقط اقدام فرهنگي: )ب

 درين رويكرد هم در بوته آزمايش ا. دانندمي عملي برنامه هرگونه نفي و (ايجابي) فرهنگي كار در منحصر

 اي،ريشه كاراول  مانند( پسندي عوامشعارها است و باتجربه شده انقالب، از بعد سال چهل از بيش طول

عفاف و  بعداً و اختالس  اقتصادي مشكالت حل ها،معلول نه هاعلت به پرداختن پخته، كار اصولي، كار

باعث تعطيلي و عقب افتادگي اصالح  )مشابه شعارهاي يا وحجاب، حل مشكل مسكن، ازدواج و شغل 

خراب تر و مشكل  عليرغم تكرار اين مسائل، اوضاع سال هر شده و حجابعفاف و  جامعه در موضوع

  .پشتوانه مرتب تكرار مي شوداست و باز اين شعارهاي بيحادتر شده

 

 :توسط  اياي و منطقهمرحلهكه به صورت  عمليات توأمان اجرايي و فرهنگي اين طرح محور ويژگي طرح

 بدون مواجهه مستقيم با بدحجاب و ايجاد تنش در عرصه هاي مختلف نيروهاي معتمد آموزش ديده

                                                             
مجازات اسالمی قانون  ٦٣٨ماده ،  ١٣٦٥مصوب سال  قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان ٤و ماده  ٢،  ماده  ١٣٦٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٠٢تبصره ماده   ١٣

  ١٣٧٥مصوب سال 
  



 

 
٣٢ 

 

توسط  هزينه كردن آن براي كارهاي فرهنگي در همه عرصه هاو  جرايم نقدي هدفمندباشد، متمركز بر مي

  است. اي و كشورين فرهنگي توانمند منطقهفعاال

  

  

دهي عفاف و حجاب جامعه هاي مختلف، مسئول اصلي ساماندر طول سالهاي متمادي پس از انقالب، هميشه دولت

است. با شده خالصه گري، تجمعات، اظهار ناراحتي و مطالبهدهيگزارش در صرفاً  مردم نقش واند تعريف شده

 بايد در نقش آفريني دولت و مردم و روش ها تجديد نظر نمود.ها در حل اين مسئله، توجه به تجربه ناموفق دولت

. در مردم در حيطه هاي مختف برعهده دارند و دولت مسئول حمايت از مردم  است را اصلي نقش  طرح اين در

  كنند: ايفاي نقش مي سه گروه از مردماين طرح 

كه در دستگاه هاي  قضايي ضابطين وشناسايي شده  شامل نيروهاي  معتمدين آموزش ديده اول:گروه 

   .ندشومي خصوصاً در هر محله انتخاب دولتي، اصناف و ...

دار، مسئول كه مالك و مسئول امري هستند، مانند مالك و راننده وسيله نقليه، مغازه دوم: آحاد مردمگروه 

ها، اماكن و مراكز خدماتي، آموزشي، تفريحي و... كه هركدام در حيطه مسئوليت خود، ناخودآگاه فروشگاه

در حال  نمونه نمايند. به عنوانحجابي را فراهم مييا خودآگاه، با تذكر و اقدام صحيح، موجبات رفع بي

دانند اين رانندگان ميمشغول به خدمت هستند. از آنجا كه  اينترنتي تاكسي هرانندحاضر چند ميليون 

شود، لذا خود سواركردن افراد كشف حجاب كرده، تخلف است و صاحب وسيله نقليه و راننده توبيخ مي

اگر فقط در همين يك مورد، نيروي  راننده با تذكر لساني به افراد متخلف، مسئول رفع اين تخلف است.

تومبيل برخورد خواست با بدحجابان داخل اتومبيل، بدون در نظر گرفتن نقش راننده و صاحب اانتظامي مي

شد و اثر بخشي و توان الزم هم وجود نداشت. اين يك نمونه از هاي زيادي مينمايد، قطعًا موجب تنش

است كه در همه عرصه هاي اين طرح وجود  -ليت خوددر حوزه مسئو-مسئوليت دهي به نقش مردمي 

  دارد. 

 بودن يمردم. ٥



 

 
٣٣ 

 

 ،تجربه و دغدغهداراي مردمي  فعاالن و فرهنگي سساتؤمو  ي مردميهاتشكل ظرفيتاز  :گروه سوم

 تبع به و شودمي استفاده اي و فرهنگيهاي آموزشي، مشاورهعالوه بر جنبه هاي اجرايي خصوصًا در برنامه

  .شد خواهند برخوردار مقتضي حقوقي و معنوي مالي، هايحمايت از

  

در اين طرح، مأمورين رسمي مواجهه مستقيم با مردم پيدا نخواهند كرد، بلكه در نقش طرح:  يژگيو  •

گشت ارشاد مواجهه  كنند، يعني شود به حمايت و پشتيباني مردم اقدام ميهايي كه به آحاد جامعه داده مي

  يابد.با بدحجاب، به گشت ارشاد حمايتي از مردم ارتقا مي

  

  

  

  

افراد آموزش نديده و جاهل اگر امر به معروف و نهي از منكر كنند، امر به معروف آن ها چه بسا خود تبديل 
 .استمجريان و مخاطبين  توجيه و آموزش ،ايبرنامه هر موفقيت عدم يا موفقيت عوامل ازشود. به منكر مي

  .شودو حتي مضر مي نتيجه بي نديده، آموزش مجريان دست به هاطرح بهترين اجراي كه چرا
 

 :١٤در اين طرح ، بحث آموزش با نگاه ويژه در دو سطح دنبال مي شود ويژگي طرح:  

  سطح اول: آموزش مجريان 

ساز آنان تحت آموزش پايه امر به معروف و نهي از منكر و  پس از شناسايي مجريان و شبكهآموزش پايه:  .١
گيرند. همچنين در دوره هاي آموزشي فراگير مشترك كه ناظر به همه عرصه ها مانند ضابطين است، قرار مي

  شوند.افراد برتر براي اجراي طرح شناسايي مي

معروف و نهي از منكر، تحت  مجريان، پس از گذراندن آموزش پايه امر بهآموزش اختصاصي و مهارتي:  .٢
 .گيرند، مانند آموزش فضاي مجازيآموزشهاي مهارتي در هر عرصه قرار مي

 

                                                             
  در طرح تفصيلی موجود می باشد مخاطب هر متناسب مهارتي و تخصصي پايه، آموزشي پيوست ١٤

 ٦. آموزش و ارتقاي بينش



 

 
٣٤ 

 

  سطح دوم : آموزش و ارتقاي سطح بينش آحاد مردم با تربيت مربي و مشاور

افكار همزمان با آماده سازي مجريان، آموزشهاي ويژه اي براي باال بردن سطح بينش آحاد جامعه و تبيين و اقناع 
 باشد:له عفاف و پوشش و حد آن (حجاب) در نظر گرفته شده كه شامل موارد زير ميئعمومي در مورد  ضرورت مس

 آموزش مباني و نظام فكري مسأله حجاب و طرح:  .١

  الف: تبيين ضرورت و اهميت عفاف و حجاب براي همه افراد واجد شرايط 

ب: تبيين مباحث مورد نياز مسأله عفاف و حجاب (مهارت پاسخ به سؤاالت و شبهات، فلسفه و احكام  

  حجاب، چرايي قانون حجاب و سؤاالت مرتبط با آن و ...) 

 ج: اصل و مفاد طرح  عفاف و حجاب ستاد

 آموزش اختصاصي ويژه مشاورين عفاف و حجاب:  .٢

لت و جهل به اهميت ضرورت  پوشش و حجاب و قوانين مربوط ها، غفاز آنجايي كه مشكل اكثر بد حجابي

باشد و نيازمند به راهنمايي و مشاوره و آگاهي بخشي هستند، در اين طرح، انجمن مشاورين به آن، مي

عفاف و حجاب تشكيل مي شود و  پس از گذراندن دوره تخصصي مشاوره عفاف و حجاب، براي ارائه 

اي به افراد بدحجاب، در مناطقي كه طرح و نسبت به ارائه خدمات مشاوره گيرندمشاوره از ستاد مجوز مي

هاي دانشگاهي مشاوره امر به معروف و نهي از منكر و اندازي رشتهراه١٥شود.است، استفاده ميفعال شده

 باشد.عفاف و حجاب در دستور كار معاونت علمي ستاد مي

  

  

                                                             
  اموزشيپيوست  ١٥

 



 

 
٣٥ 

 

 

  

فرهنگ بومي، غالبا اقدامات صورت گرفته در جهت اصالح وضعيت حجاب، به صورت كلي و بدون در نظر گرفتن 

گيرد و چون مسائل اثرگذار هاي كلي انجام ميو با بخشنامهو رسانه اي فرهنگي هاي اقتضائات منطقه، زيرساخت

  شود.شود، مسير حركت منحرف مينامحسوس در نظر گرفته نمي

 اين طرح از يك منطقه خاص در هر استان و در يك عرصه، به صورت مرحله بندي و بدون رح: ويژگي ط

شود. عرصه هاي يازده گانه در اين طرح همگي به يكباره و براي همه نقاط كشور شتاب زدگي، آغاز مي

رود. پس از انتخاب معتمدين عرصه به عرصه كار جلو مي خاص منطقه شود، بلكه در همانهمزمان آغاز نمي

بدون هياهو  اجرايي، و فرهنگي حيطه دو درو گذراندن آموزش هاي الزم، طرح به صورت مرحله به مرحله، 

آيد. در عين حال اجراي طرح در اي، در عين تبيين براي مردم منطقه، به اجرا در ميهاي رسانهو جنجال

همزمان با اجراي  شود.مي عادي سازي و فرهنگ سازي، براي ديگر مناطق كشور منطقه مذكور، موجب

 افزارينرم هايزيرساختاستفاده از  با مناطق،اي،  تمهيدات الزم يراي اجراي طرح در ديگر طرح در منطقه

   .شود، انديشيده و تدارك هاي الزم ديده ميافزاريسخت و

 

 

 

  

و  يرف جامعه با معروف عقلع فاصله ،هجامع اقشار مختلف هايحساسيتمقتضيات بومي و مذهبي و بي توجهي به 

  .به همراه داشته است ناكارآمدي اقدامات مختلف را ردم،، و عدم استفاده از همدلي محجاب يشرع

  

 يامنطقه -يامرحله. ٧

  حجاب عرف منطقه با معروف تطابق. ٨



 

 
٣٦ 

 

  :گيري متخلفين، حائز اهميت در اين طرح همراهي و همدلي عموم مردم و تدبير در عدم جبههويژگي طرح

شود كه عرف و اكثريت منطقه، است. براي عادي سازي و فرهنگ سازي جامعه، طرح از مناطقي آغاز مي

 گر عفاف و حجاب باشد و شرايط براي اجراي همه جانبه طرح، بيشتر مهيا باشد، لذا: مطالبه

 هئلمس گرمطالبه منطقه، آن اكثريت و عرف كه شودمي آغاز هاي مذهبي شهرستان و طقامن از اوًال طرح 

 كنند ثرؤم حمايت بدحجابي با مبارزه از و باشند حجاب عفاف و

   ثانياً در چنين مناطقي، از آنجا كه دغدغه مندان و معتمدين زيادي براي توجيه و آموزش و اجرا طرح حضور

  تري براي اجراي طرح  وجود دارد.  دارند، شرايط مساعد

  ًهاي عرفي شروع مي در همان منطقه و محدوده مذكور، مواجهه اوليه از سخيف ترين هنجار شكني ثالثا

بد پوششي هاي  آن با مقابله طرفدار ،معمولي هايبدحجاب حتي مردم اكثريت كه ايبه گونه شود،

  ١٦.باشندهنجارشكن مي

 كننده، فضاهاي معنوي و هاي كمكديگر مقبوالت عرفي و فرصت طرح ازاجراي  براي المقدوررابعًا حتي

  شود.ر ميؤثاستفاده م .و ... كننده، مانند حال و هواي ماه محرم، صفر، ماه مبارك رمضانهمراه

  

  

  

  

  

 ناقص  يوقتي اقدام رايله نمود، زئتوجه به همه ابعاد مس ديبا ،يابه ثمر نشستن هر طرح و برنامه يبرا

له ئاز حل مس انيمتول ياقدام و ناتوان فيانجام گيرد، نه تنها اثربخشي الزم را ندارد، بلكه موجب تضع

 مانند عوارض استفاده ناقص از دارو. شود؛يم

                                                             
٨٩  ١٦   می دانند. ، استفاده از پوشش و حجاب را در اجتماع الزامی١٤٠٠درصد از افراد شرکت کننده در اخرين نظرسنجی مرکز تحقيقات سيما  ٨

 ٩. همه جانبه و جامع



 

 
٣٧ 

 

  :در اين طرح براي همه ابعاد بروز و ظهور بدحجابي در همه مكان هايي كه بدحجاب، امكان ويژگي طرح

اي اقدام هاي اجرايي و كار فرهنگي توأمان و حضور دارد، در يازده عرصه برنامه وجود دارد و در هر عرصه

  تي و مردمي، مدنظر قرار گرفته است. با مشخص نمودن نقش همه نهادهاي دول

 ،از اول بند تصريح اساس برو  ه عفاف، اعم از حجاب مي باشدئلبا توجه به اينكه مس در نگاه همه جانبه 

 هئلمس در موثر جوانب همه به طرح اين در ،)تباهي و فساد مظاهر كليه با مبارزه( اساسي قانون سوم اصل

ه عفاف، ئلاست و مسائل مرتبط با مسدهش توجه تنيده هم به مجموعه يك عنوان بهها در همه عرصه عفاف

هاي مبتذل صوتي، تجاهر به شرب خمر و ... كه از مظاهر فساد اخالقي له سگ گرداني، آلودگيئمانند مس

   باشد.است نيز مدنظر مي

  

  

  

  

  ،ديجامعه در قالب دستورالعمل و قانون درآ يو بدون اقناع فكر يتيصرفا با اتكا به قدرت حاكم ياقدام اگر

و  ني، مشاركت معتمدراي موفقيت طرح ب )نيبنز يرا در بر خواهد داشت. (مانند گران كردن ناگهان ياديز نهيهز

كه رسيدگي به معضل  يبا افراد اثرگذار منطقه مد نظراست به گونه ا يگيري از مقبوالت عرفي و هماهنگبهره

  طرح گردد.   يطرح، تبديل به مطالبه مردمي در همان شهرستان و منطقه مورد نظر اجرا يعفاف و حجاب و اجرا

  

 :و  محيطي اطالع رساني و جهاد تبيين، عمومي افكار سازيآماده، طرح اين راهبردهاي از ويژگي طرح

 به يتوجه بي .دباشمي شروع طرح منطقهمحدوده و  در كوتاهي و مشخص زمان در ايرسانه فضاسازي

عوارض غير مترقبه اي را در پي خواهد داشت. اگر در  ،سازي ذهني و رواني اقناع بدون افكار عمومي

 يا هئلمس آن ،درآيد قانون و دستورالعمل قالب در حاكميتي قدرت به اتكاء با صرفاً اقدامي له،ئشروع هر مس

بهرهمشاركت معتمدين و  براي موفقيت طرح،. داشت برخواهد در را زيادي هزينه يا و پذيردنمي سرانجام

 .اقناع و آمادگي فكري١٠



 

 
٣٨ 

 

 معضل به رسيدگيبه گونه اي مدنظر است كه  منطقه اثرگذار افرادو هماهنگي با  عرفي مقبوالت از گيري

  . گرددمورد نظر  منطقه و شهرستان همان در ميمرد مطالبه به تبديل و اجراي طرح، حجاب و عفاف

  

  

 

 
در اين طرح، ضمانت هاي قانوني قابل تحقق و متناسب با تخلف، در نظر گرفته شده است. ترك فعل يا 

استنكاف هر مسئول و مدير دولتي و خصوصي نسبت به اصالح عفاف و حجاب در زير مجموعه خود، 

 كه مواردي در حتي كه است داليلي ترينمهم از مؤثر اجرايي ضمانت فقدان شود.تخلف محسوب مي

جامعه تغييري صورت  حجاب و عفاف است، باز در وضعيتشده وضع موضوع اين براي زيادي قوانين

 كه فرهنگي انقالب عالي شوراي ٤٢٧و  ٨٢٠ جلسه مصوبه است. مانده باقي شعار حد در نگرفته و قانون

نموده حجاب و عفاف گسترش فرهنگ خصوص در متعدد وظايف به موظف را نهاد ٣٢ در عين حال كه

هاي مسئول و الزم براي ترك فعل دستگاه هاي اجراييعدم پيش بيني ضمانت به دليلولي  است

مصوبات عفاف و است و بعد از اين هم هاست اجرايي نشده، سال مشخص ننمودن يك متولي پاسخگو

موجود كمك مي كند ولي نمي تواند به تنهايي حجاب شوراي عالي انقالب فرهنگي هرچند به اصالح وضع 

 ١٧.حل مساله نمايد

  :در است و هزينه كردن در امور فرهنگي اخذ جرايم نقدي ي طرح ستاد،اجرا ضمانتعمده ويژگي طرح.

عين حال ضمانت اجرايي محروميت هاي اجتماعي در مواجهه با تخلفات، در دنيا امري تعريف شده و 

  =  ١٨درحال اجرا است.

                                                             
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه ١٧

  فرهنگي

قايل نيستند اما در كشور ما زنان به منظور ازدواج و تشكيل خانواده عفيفانه از خدمت سربازي در بسياري از كشورهاي دنيا با شعار تساوي زن و مرد، در سربازي رفتن بين زن و مرد تفاوت  ١٨
اد ماعي معادل دوره سربازي، خدمت كنند و تنها افرمعاف مي باشند ، از جمله نظرات واصل شده اين بود كه  براي خانم هايي كه مي خواهند در مشاغل استخدام شوند ابتدا در مراكز خدمات اجت

  متاهل و داراي عفاف و حجاب از اين خدمات اجتماعي معاف ياشند.

 اجرايي ضمانتداراي . ١١



 

 
٣٩ 

 

  

  

ثر آن ؤسازي حجاب و اجراي مها در يك نقشه واحد به ايفاي نقش خود در زمينه فرهنگزماني كه دستگاه

 گريكدينپردازند، در صحنه جامعه شاهد اقدامات پراكنده و بي اثر خواهيم بود كه غالبا منجر به تضعيف 

 يبرا يمردم نيمؤثر مهو  مشاركت ه يدولت ينقش دستگاه ها نييجبهه متحد و  تع لي. تشكانجامديم

 است. يحوزه، ضرور نيكار در ا شبرديپ

  :با و نهادهاي مردمي حكومتي هايدستگاه همه تا استشده سعي حجاب و عفاف طرح درويژگي طرح 

 حيطه در گذار اثر هاينهاد نقش ها،عرصه از يك هر در. كنند نقش ايفاي خود، ذاتي هايموريتأم به توجه

 به نهاد ١٦ براي قانوني وظيفه ٤٧ خانواده عرصه در نمونه عنوان به. است معلوم اجرايي كار و فرهنگي

 ١٩.استاحصا شده فرهنگي كار حوزه در خود ذاتي وظايف تناسب

  

  

 غالباً  ،قوانين وضع در يا ميداني اقدامات حوزه در گرفته صورت حجاب لهأمس براي تاكنون كهمهمي  اقداماتغالب 

 مانند( تلخ ايحادثهو يا وقوع جامعه  ديني احساسات شدن دارجريحه تبع به و هنجارشكني يك ظهور و بروز از بعد

مي فروكش مدتي از پس هياهوها است طبيعي. است بوده و تصويب قانون حمايت از آمران) منكر از ناهي شهادت

 كار ،است و بدون ضمانت اجرايي پشتوانه بي و تهديدهاي شعارها با همراه هيجان هاي اجتماعي اين چون و نمايد

   .گرددمي باز سابق از بدتر به وضع و مي شود رها كاره نيمه صورت به

 

                                                             
  )اشدبيدر طرح تفصيلي موجود مها (ه پيوست فرهنگي دستگا ١٩

 

 ارگان هاي دلتي و نقش هاي مردمينقش  جايابي. ٢١

 ١٣. مستمر و پيوسته



 

 
٤٠ 

 

 بدون ،و گام به گام مستمربه طور  ، طرحمنطقه هر و مرحله هر در در نقشه راه و طرح ستاد،طرح:  يژگيو 

 و تبشيري هايسازيانگيزه و متولي شدن مشخصبا  ،يياجرا هايضمانت گرفتن نظر در با هياهو، ايجاد

در اين طرح اينگونه  .شودو به تناسب معتمدين آموزش ديده انجام مي هاي تبيينيو اقناع سازي انذاري

درهمه عرصه ها، بدون در نظر گرفتن مالحظات  نيست كه اقدام هاي اجرايي، به يك باره در همه كشور و

  اجتماعي آغاز به كار نمايد.

  

  

تمركز بر اعمال قانون صرف، نسبت به فرد بدحجاب تاكنون از مشكالت اساسي عدم موفقيت اقدامات بوده است؛ 

  . افتيتوان به موفقيت دست حجابي نميبد رشيتوجه به مسئول و بستر پذدر حالي كه بدون

  :جاي به كه است اين  منكر از نهي و  معروف به امر ستاد  حجاب  و عفاف طرح مهم مزيتويژگي طرح 

افراد يا  كه هاييحيطه در ناپذيري مسئوليت و تفاوتيبي به ناظر  حجاب، بد افراد با اوليه مستقيم مواجهه

 پذيرش بستر مسئول و به توجهدون بشود. تخلفات در نظر گرفته مي د،ندار قدرت و سازمان ها، مسئوليت

 نسبت هزينه ايجاد و جريمه واقع در طرح اين در. داشت انتظار را دراز مدتي موفقيت تواننمي ،حجابيبد

 هزينه ايجاد با يعني ،پذيردمي صورت ،خود مسئوليت حيطه در خصوصي و دولتي مديران مسئوليتيبي به

 عدم سمت به جامعه ،به عنوان مظهر شكستن قانون رسمي كشور بدحجابي بي تفاوتي نسبت به براي

غيرتي حجابي زنان، بيدر طرح ستاد، قبل از بي. شودمي داده سوق حجاب پذيرش و بدحجابي پديده تحمل

 فردي هر ،مردمي حوزه در و مديران دولتي، هايدستگاه درمسئوليتي مردان، هزينه بردار خواهد شد. و بي

 به نسبت بانك مدير مثالً .باشدمي منكر از نهي و معروف به امر مسئول ،خود مسئوليت تناسب به كه

 سرپرست حتي يا و مراجعين به نسبت پذيرايي هايسالن يا مسافر به نسبت نقليه وسيله راننده يا كارمندان

، مسئول اصالح و مشاركت در اين خود مسئوليت تناسب به كسي هرو  خانواده اعضاي به نسبت خانواده

  .نمايدمي مشاركت ،امر اين در امر است و با توجه به ضمانت هاي اجرايي،

 ١٤. هزينه سازشدن بي تفاوتي



 

 
٤١ 

 

  

  

يت در امر به معروف و نهي از منكر ، عدالت اجتماعي و حفظ حريم عبوديت و صيانت واصل و اولدر حالي كه 

عفتي و بدحجابي، جلوه اي از شكستن حريم عبوديت، سلب له بيئ؛ ولي از آنجا كه مسآزادي انسان استاز 

پرداختن باشد، آزادي معنوي و اجتماعي و تعرض به عدالت اجتماعي در تضييع حق اهللا و حق الناس مي

مهم امر به معروف  ه حجاب و عفاف، فرصتي براي گشودن ابواب مهم و ريشه اي تر فريضهئلهدفمند به مس

 .باشدمي

  :حفظ  يبرا يحت ايو  ارايله عفاف و حجاب اختئطرح، نسبت به مس نيكه افراد در ا يهنگامويژگي طرح

 جيبه تدر يريو تذكر پذ يه تذكر دهئلمس ند،يشوند تذكر دهند و امر به معروف نما يمنافع خود مجبور م

 يو نه روفباب  امربه مع موضوع نيكمرنگ خواهد شد. اه به من چه و به توچه لئفرهنگ جامعه شده و مس

امربه معروف در همه  گاهيجا تيكند و موجب تقو يم يمختلف را باز و فرهنگ ساز يها طهياز منكر در ح

دهد  ياصالح پوشش تذكر م يكه به بدحجاب برا يمغازه دار ايو  يها خواهد شد، فرضا راننده تاكس نهيزم

مردم  نيانجام شده ب يگفتگوها رد نيشود . همچن ياز منكر م يمعروف و ناه شخص، آمر به ني، خود ا

 شود. يمحسوس م شتريرفع شبهات و آموزش ب نهيزم

 

  

هاي فرهنگي را متوقف هاي مختلف كشور مخصوصا طرحكمبود بودجه يا عدم تأمين آن يكي از عواملي است كه طرح

ها بودجه كالن درخواست و يا اثربخشي آن را از بين برده است. براي عفاف و حجاب در بعضي طرح نموده و

  رسد.شود ولي در عمل، طرح به سرانجام نميتخصيص داده مي

 ١٥. ايجاد فرهنگ تذكر دهي و تذكر پذيري 

 

 ١٦. عدم وابستگي به بودجه دولت
 



 

 
٤٢ 

 

  :كند دستگاه هاي دولتي و غير دولتي و افرادي كه باعث آلودگي عدالت اجتماعي حكم ميويژگي طرح

 سالم سازي و فرهنگي بودجهد هزينه سالم سازي آن را نيز تأمين نمايند، لذا فرهنگي اجتماع شده اند، خو

 و مديران متخلفان، از جريمه اخذشود. خود طرح بدون وابستگي به بودجه عمومي، تأمين مي از ،طرح

در قبال اصالح  خود قانوني وظايف به و نمايند فعل ترك كه دولتي و خصوصي نهادهاي و هادستگاه مسئوالن

خدمت رساني بدون تذكر و اصالح داشته باشند،  و نكنند عملعفاف و حجاب مجموعه تحت مديريت خود 

 هايجنبه در خصوصاًاصالح وضعيت عفاف و حجاب  پيشبرد به جرائم، از حاصل مبالغ. شد خواهد تأمين

 ٢٠قانون حمايت از آمران و ناهيان از منكر مصوب مجلس ٩ماده  .يافت خواهد اختصاص فرهنگي و ايجابي

كند: اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منكر مانع ايجاد بيان مي

: وجوه سپس قانون متخلفين از اين بند را محكوم به جزاي نقدي نموده و تبصره آن تصريح دارد كه كنند؛

اين ماده پس از واريز به خزانه كشور با پيش بيني در بودجه ساالنه صددرصد در اختيار ستاد قرار حاصل از 

دراين طرح با استفاده از جرايم نقدي، هزينه برنامه هاي فرهنگي نهادهاي مردمي و يا برنامه هاي  گيرد.مي

   شود.مين ميأفرهنگي مندرج در قوانين ت

   ًهايطرح كه است عواملي از يكي به موقع بودجه هاي فرهنگي توسط دولت مينأت عدم عالوه بر اين غالبا 

 .استبرده بين از را آن بخشي اثر يا و نموده متوقف را كشور مختلف

  

  

  

  

                                                             
    ١٣٩٤مصوب مجلس شوراي اسالمي قانون حمايت از آمران و ناهيان از منكر ٢٠



 

 
٤٣ 

 

  

  

 

است. به عبارت ديگركليه در اين طرح شرايط و محيط هاي بروز و ظهور بدحجابي، تحت عنوان عرصه معرفي شده

وجود دارد، به عنوان يك عرصه در نظر گرفته  بدحجاب حضور امكان كهمحيط ها و شرايط مختلف و متمايز از هم 

  باشد.عرصه مي١١است و در مجموع شده

  باشد:موارد زير مي شاملاد ست حجاب و عفافجامع  طرح ريزيبرنامه دربراي اقدام  مورد نظر عرصه يازده

  خدماتي و تجاري اماكن -٥    نقليه ايلوس -٤     خانه و خانواده -٣   همحل -٢  دولتي هايدستگاه -١ 

         مجازي فضاي  -٩     عموميو مراكز معابر -٨    آموزشي مراكز -٧  لباس و پوشاك  -٦ 

  باشد. مي    ساير مظاهر فساد -١١     باندهاي اشاعه مفاسد اخالقي -٠١

 ١١براي بروز و ظهور بدحجابي غير از اين  ديگريمكان و شرايط  ،هيچ وضعيت  اي است كهها به گونهعرصه 

آيد، در محله يا با وسيله ، يعني يك بدحجاب در جامعه، يا در خانه است و از خانه كه بيرون مينيست متصورعرصه 

كند يا به دستگاه دولتي يا به مراكز نمايد يا در معابر و مراكز عمومي مانند پارك و ... حضور پيدا مينقليه تردد مي

ركت و ... به عنوان كارمند يا ارباب رجوع، مراجعه ها، شها، رستورانها، درماني، ورزشگاهخصوصي اعم از مغازه

كند يا به مراكز آموزشي مانند مدرسه و دانشگاه وارد مي شود يا در هر يك از اين عرصه ها، وارد فضاي مجازي مي

شود يا به شود و يا به همراه ساير مظاهر فساد مانند سگ گرداني، مسكرات و مواد مخدر در اجتماع حاضر ميمي

كند. در اين طرح  همه شرايط هاي فساد ميكند يا اقدام به تشكيل شبكهش البسه و پوشاك نامناسب اقدام ميفرو

و مراكز، در عرصه ها تعريف شده و داراي برنامه است. اگر در هر يك از اين عرصه ها، طرح  در دو حيطه كار اجرايي 

 يابد. مان ميو فرهنگي انجام شود، قطعاً وضعيت عفاف و حجاب كشور سا

عفاف و حجاب يهاعرصه  



 

 
٤٤ 

 

  

  

  

به مرحله پس از واگذاري مسئوليت، بالفاصله با تشكيل كارگروه ويژه و تنظيم دستورالعمل هاي  مرحله  طرح اين
. جزييات اقدام و تمهيدات اجراء اعم از شناسايي دوش ميء اجرااجرايي از جمله اخذ جرايم مالي، در منطقه مورد نظر 

انتخاب مجريان و آموزش و تشكيل شوراي امر به معروف و نهي از منكر در منطقه مورد نظر و مشخص منطقه و 
و شاخص دهي و ... در طرح تفصيلي است  عمومي افكار آمادگي نمودن نقش ها و هماهنگي دستگاه هاي مرتبط و

  باشد:مي اما به صورت اجمال قسمتي از مراحل اجرايي مشترك در همه عرصه ها به قرار زير

نمايد: اول تشكيل كارگروه: كارگروه اصلي ملي در ستاد، تشكيل و دو وظيفه اصلي را پيگيري مي -١
  مقدار و چگونگي  اخذ جرايم، دوم چگونگي هزينه كرد آن.

 جغرافيايي آن حدود تعيين با ايمنطقه در هر شهر يك يا و شهرستانيك  استان هر در شناسايي:   -٢
  .مثال در استان فارس، استهبان و يا در تهران، منطقه شهيد محالتي شودمي مشخص

وضعيت سنجي و اثر سنجي: وضعيت منطقه مد نظر در عرصه هايي كه قرار است اقدام صورت  -٣
بگيرد، با شاخص هاي قابل اندازه گيري و طبق آمار و ارقام مشخص شده و در طول اجراي طرح، 

تا تاثير شاخص هاي اعمال شده براي گسترش طرح در مناطق اثر سنجي هاي الزم صورت مي گيرد 
 ديگر نيز به بهترين روش انجام گيرد.

 شرايط پذيرش كه منطقه همان و آموزش پذير مردمي موثر افراد و معتمدينانتخاب مجريان:  -٤
 مي شوند. شناسايي دارند ار الزم هايمسئوليت

مرحله و در هر عرصه، براي معتمدين و ضابطين  آموزش: آموزش هاي الزم در قبل، حين و بعد از هر -٥
گردد. قسمتي از آموزش نيروهاي مناطق ديگر در منطقه راه اندازي شده طرح، انجام ارايه مي

 شود. مي

تشكيل شوراي امر به معروف و نهي از منكر منطقه و محله: مجريان اصلي از بين معتمدين واجد  -٦
و   راهبريبراي  ٢١امر به معروف و نهي از منكر محله، و شوراي كارگروه شرايط، شناسايي شده،

  اجراي موثر طرح در همان محدوده،  تشكيل مي شود.

                                                             
  .منشور تشكيل شوراهاي امربه معروف محالتطرح تفصيلی   ٢١

 طرح يمراحل  اجرا



 

 
٤٥ 

 

تشكيل كار گروه هاي منطقه اي: به منظور تبيين طرح و انجام امور فرهنگي و همچنين جهت  -٧
محله مشخص نمودن اولويت بندي بدحجابي و چگونگي مواجهه با نوع به تناسب شرايط  منطقه و 

زير نظر شوراي امر به معروف و نهي از منكر تشكيل شده و بنا به اقتضائات آن منطقه تدبيرات الزم 
 نمايد.را اتخاذ مي

 و... ) و شهرداري بسيج، مساجد، مانند( نهادها هايبرنامه و وظايفها : مشخص نمودن نقش -٨
 .شودمي ارائه و تعيين، كارگروه توسطنيروهاي مردمي 

و اقناع سازي  رايزني دستگاه هاي مرتبط: دستگاه هاي مسئول در منطقه هماهنگ شده وهماهنگي  -٩
 .گيردمي انجام الزم ايو همراهي ه آمادگي براي شهرستان يا منطقه موثر افراد باو توجيهات الزم 

با استفاده از  منطقه همان براي محيطي و رسانه اي هايرساني اطالع : باعمومي افكار آمادگي  -١٠
 .گيردمي انجام ، ابزارها و افراد موثر

 و هنجارشكن تر وغير متعارف هايبدحجابي ،ارايه شده هايشاخص اساس بر: ٢٢ارائه شاخص -١١
مي توجيه آن به نسبت مجريان و مشخص ها،در عرصه معتمدين كارگروه توسط منطقه همان حادتر
  .شوند

 در ءاجرا براي اشكاالت و شده انجام الزم شناسي آسيب منطقه هر در و مرحله هر ارزيابي: در -١٢
 گردد. مي رفعبا توجه به اثرسنجي و آسيب شناسي هاي صورت گرفته،  بعدي مناطق

 اصناف محالت، ها،شهرستان ها،دستگاه معروف به امر شوراهاي كارگروه ستاد، كلي هايچارچوب قالب در: ١تبصره
  . شد خواهد مشخص برخورد نحوه چگونگي و هااولويت در سازيتصميم... و

: روند اجرايي فوق پيشنهاد اوليه است.  مراحل و روال اجرا توسط كارگروه اصلي به تفصيل و دقيق بايد ٢تبصره
  .تصويب شود

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .هاي منطقه در اولويت برخورد قرار مي گيردن اساس هنجار شكنيآبر  ه شده براي عرصه اول يعني دستگاه هاي دولتي مالحظه وئدستورالعمل اراها و شاخص ٢٢



 

 
٤٦ 

 

  

  

  

  

  

هر دستگاه جهت اقدام و عمل در در اين قسمت بعد از معرفي كوتاه هر عرصه ، وظايف و مواد قانوني احصا شده  
هر عرصه از طرح در جدولي مشخص بيان كرده ايم و سپس پيوست حقوقي  در قالب پيشينه ، خالهاي قانوني و 

  پيشنهادات ستاد ارائه ميگردد .

 

 

  

  

  

  

شود و شروع مرحله اي اجراء ميهمانگونه كه در ويژگي هاي طرح  بيان شد اين طرح در هر عرصه به صورت 
  وجود دارد:  طرح از دستگاه هاي دولتي و حاكميتي است. در عرصه اول، سه مرحله

  الف) كارمندان و مديران

  ب) ارباب رجوع 

  ج) مأموريت و وظايف دستگاه 

  

تحت مسئوليت در مرحله اول مي بايست، خود كارمندان دولت كه حقوق بگير و عضو خانواده دولت  كارمندان:الف) 
  مديران هستند، الگوي سالمي از محيط كاري براساس شاخص هاي عفاف و حجاب ارائه دهند.

 عرصه اول: دستگاه هاي دولتي

 عرصه هاي اجراي طرح



 

 
٤٧ 

 

تهيه و به  ٢٣بر اين اساس، معيار و شاخص هاي عفاف و حجاب كارمندان از طرف ستاد بنا بر تكاليف قانوني
براي مدير و ها، يت شاخصدر صورت اهتمام مسئول و كاركنان، به رعا ٢٤است.دستگاههاي دولتي ابالغ شده

شود و در صورت اهمال و ترك فعل، مدير مجموعه آن دستگاه، تشويق هاي مديريتي و كارمندي در نظر گرفته مي
گردد. به طور مثال اگر در يكي از شعب بانكي در و به نوعي مجموعه، هزينه ترك فعل ها را پرداخته و جريمه مي

ميليون از حقوق چند بدحجاب گزارش شوند، بعد از تذكر در نوبت اول فرضًا نفر كارمند  چندمنطقه اجراي طرح، 
 بودجه آموزشي و ترويجي عفاف و حجابشود و همچنين درصدي از بودجه رفاهي كاركنان تبديل به مدير كسر مي

شود. تفاوتي و عدم نهي از منكر مجموعه، مورد جريمه واقع ميشود. در اين طرح در واقع ترك فعل مدير و بيمي
در اين روش هم كارمندي كه رعايت شاخص هاي عفاف و حجاب را نكرده است، نسبت به مدير و ديگر كاركنان، 

عفاف و حجاب خواهد داشت و همچنين عدم تقيد به در راستاي احساس شرمندگي به خاطر هزينه كسر شده 
شوند. در اين ه ميئلهمه مجموعه به نظارت عمومي و امر به معروف و نهي از منكر بر انگيخته و مانع تكرار مس

البته در  حجاب توسط نيروهاي بيرون از مجموعه، وجود نخواهد داشت.مرحله هيچ برخورد مستقيم با خود بد
 به امر اجراي از كه حقوقي و حقيقي اشخاص وف و ناهيان از منكر، تصريح دارد كهقانون حمايت از آمران به معر

 مجازات بر عالوه و شده شناخته مجرم قانون، ٩ ماده اساس بر كنند ممانعت نحوي هر به منكر از نهي و معروف
  د.شونمي نقدي جزاي يا تعزيري حبس به محكوم مقرر،

: مسئوليت رعايت عفاف و حجاب مراجعين در هر دستگاهي به عهده مدير و كارمندان آن دستگاه ارباب رجوعب) 
هاي عفاف و حجاب براي ارباب رجوع، به نسبت ميزان رعايت و عدم رعايت و باشد، لذا با توجه به شاخصمي

دي كه كشف حجاب شود. فرضاً اگر دستگاه دولتي نسبت به فرهاي مشخص شده، جرايم تعريف ميقبح شكني
  شود. است بدون هيچگونه تمهيد و اصالحي، خدمات اداري ارائه دهد، مدير مورد جريمه واقع مينموده

هاي مختلف عالوه بر اصالح عفاف و حجاب در حوزه عفاف و حجاب بسياري از دستگاه مأموريت دستگاه:ج) 
وظيفه  ٣١بايد آن را انجام دهند، مانند صدا وسيما كه ها و وظايف قانوني در اين حوزه دارندكه كارمندان، مأموريت

يا وظايف وزارت امورخارجه درقبال اتباع  استعالي انقالب فرهنگي براي آن سازمان تصويب شدهتوسط شوراي
  مدير مسئول بايد جريمه، توبيخ مديريتي و يا در صورت تكرار، بركنار شود. كه در صورت ترك فعل ٢٥خارجي

براي اجرا و تحقق عفاف و حجاب براساس شاخص ها، بايد نظارتهاي مؤثر و مستمر وجود داشته باشد، بدين  
تواند مورد بررسي چهار گروه مي توسط، مشخص شده در منطقه ادارات) ها ومانند بانك(هر مركز دولتي منظور 

  قرار گرفته و پس از صحت سنجي و جمع بندي، اعالم وضعيت شود: 

                                                             
عالي انقالب شوراي  )٢١/٦/٨١٣٩مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٢٣

  ٥ستاد امر به معروف و نهي از منكر، بند فيوظا فرهنگي ناظر به
  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٣٤٩٩/٢نامه شماره  ٢٤
عالي انقالب شوراي  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٢٥

  فرهنگي



 

 
٤٨ 

 

هاي مردمي حوزه عفاف و ها و سازمانبسيج و تشكل به كمك و ضابطين قضايي آموزش ديده محلي معتمدين اول:
  نمايند.حجاب با مسئوليت شوراي امر به معروف محله، مسأله را مديريت مي

غ و ها بازديد و نسبت به ابالي كه به صورت سرزده از دستگاههاي بازرسي و نظارتي آموزش ديده رسم: تيمدوم
  ها، طبق چك ليست هاي ارائه شده، گزارش مي دهند.اطالع رساني و حسن اجراي شاخص

   گزارشهاي مردمي مراجعه كنندگانسوم: 

هر دستگاه خصوصاً مسئول عفاف و  نظارت و خود ارزيابي توسط شوراهاي امر به معروف و نهي از منكرچهارم: 
  حجاب شورا و همچنين نهادهاي رسمي نظارتي مانند سازمان بازرسي و حراست

  برخي از اقدامات ايجابي يا فرهنگي در اين عرصه عبارت است از :

ها، نهادها و ... كه موفقيت بيشتري در راستاي اجراي طرح عفاف و ها و ارگانمعرفي ادارات، سازمان •
  ٢٦عنوان نهادهاي نمونه و الگو .اند به رجوع داشتهاز طرف پرسنل زير مجموعه و اربابحجاب 

 ينهادها تيو كاركنان دولت و تقو رانيعفاف و حجاب  مد تضمن خدم يهاآموزش تقدير از نفرات موفق •
 ٢٧ فرهنگ عفاف در ادارات تيحاكم يدر راستا يابيو ارزش ينظارت

 ٢٨نمايند و ...شكلهاي اداري كه در خصوص  ترويج فرهنگ عفاف فعاليت ميتشويق و حمايت از افراد و ت •

 هاي عفاف و حجابطرح تشويق مديران در جشنواره شهيد رجايي بر اساس شاخص •

  تهيه بسته هاي فرهنگي اثرگذار و هدفمند براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات  •

  

  شاخص ها حيصح ياجرا يدر راستا يدولت يدستگاه ها يقانون فياوظ

 فيوظا ٣( ماده يكشور در حوزه عملكرد يعفاف و حجاب و ارزش ها و شئونات قانون تيظارت بر رعا.ن١

  دستگاهها) يعموم

                                                             
عالي انقالب شوراي  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٢٦

  ٤بند كشور  يو استخدام يسازمان امور ادار فيوظا فرهنگي ناظر به
عالي انقالب شوراي  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧ارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه آيين نامه راهك ٢٧

   ١كشور بند  يو استخدام يسازمان امور ادار فيوظا فرهنگي ناظر به
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧ آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه ٢٨

  از وظايف معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ٥وزارت كشور و بند  ١٢بند  فرهنگي ناظر به



 

 
٤٩ 

 

از  يدر خصوص عفاف و حجاب اسالم ضهيفر نيا حيصح يدر ادارات به منظور اجرا انياعزام آمران و ناه.٢

  از منكر) يامربه معروف و نه يايستاد اح فياز وظا ٨از منكر( بند  يامر به معروف و نه يشوراها قيطر

ستاد  فياز  وظا١١( بند  يدولت يكامل عفاف و حجاب در مراكز، سازمان ها و ارگان ها تينظارت بر رعا.٣

  )از منكر يامر به معروف و نه

عفاف و  تيارگان ها و وزارتخانه ها جهت رعا هيجمهور بر كل سيرئ ندهينظارت وزارت كشور به عنوان نما.٤

  وزارت كشور) فياز وظا ٩حجاب ( بند 

 ٥عفاف و حجاب (بند  نهيدر زم افتهيها در اعتبارات اختصاص و نظارت بر حسن عملكرد دستگاه يابيارز.٥

  سازمان برنامه و بودجه) فياز وظا

توسط شاغالن در آن وزارتخانه و  ياسالمحجاب  تيفرهنگ عفاف در حوزه وزارتخانه  بر رعا جيترو .٦

  )يسازمان راه و شهرساز فياز وظا ١ادارات تابعه در سراسر كشور  (بند 

 نيجوانان و نظارت بر آنان در ا يردولتيغ يهاعفاف توسط تشكل تيضوابط مشخص به منظور رعا جاديا .٧

  سازمان جوانان)  فياز وظا ٢(بند  نهيزم

 فياز وظا ١( بند  يو گردشگر يفرهنگ راثيتوسط شاغالن  سازمان م يحجاب اسالم تيظارت بر رعا.ن٨

 )، صنايع دستي و گردشگرييفرهنگ راثيسازمان م

(بند ماريحقوق زنان ب تيفرهنگ حجاب و رعا جيبه منظور ترو يخصوص يها مارستانيبر ب شتري.نظارت ب٩

 )يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك فياز وظا ٤



 

 
٥٠ 

 

،  ونسكويمانند  يخصوص يو مؤسسات پزشك يخارج يعفاف و حجاب در سازمان ها تي.نظارت بر رعا١٠

از  ١٣كارمندان شاغل در مراكز فوق(بند  فورميوني يساز كسانيو ... و  يسازمان بهداشت جهان سف،يوني

 )يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك فيوظا

عفاف و حجاب  تيدر جهت رعا -يو خصوص يدولت -يو درمان ياشتها و مراكز بهد مارستاني.نظارت بر ب١١

 )يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك فياز وظا ١٨كاركنان(بند

دانشكده ها، خوابگاه ها، اردوها  ،يدانشگاه يها طيدر مح يينامه دانشجو نييآ يبر اجرا ي. نظارت جد١٢

 يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ٤توسعه فرهنگ عفاف ( بند نهيدر زم ييدانشجو يها شيو هما

 ) يدانشگاه ها و مراكز آموزش عال

مانند: كنسرت ها و  يعموم يو محافل هنر يهنر يها شگاهي،نمايمردم يهنر ي. نظارت بر تشكل ها١٣

 )يارشاداسالم وزارت فرهنگ و فياز وظا ١١فرهنگ عفاف و حجاب (بند  تيها در جهت رعا شگاهينما

محسوس جامعه  ريالزم در بعد نظارت اعم از محسوس و غ يپس از كسب آموزش ها يجيبس يروهاي. ن١٤

مسئله عفاف بر اساس ضوابط  رامونيپ» مدارس، دانشگاه ها، مساجد و محالت و ادارات و...«مانند  يو مراكز

  )نيمستضعف جيسازمان بس فياز وظا ١. (بند ندياقدام نما يقانون

فرهنگ و پوشش  جياز نظر ترو يخارج ي. نظارت بر ارتباطات و عملكرد سفارت خانه ها و مراكز فرهنگ١٥

  امور خارجه) فياز وظا ١در جامعه (بند  ياخالق ريغ ينامناسب و رفتارها

 ينامناسب رفتار يربط در جهت مقابله با الگو ها يذ يتوسط دستگاه ها ياصول پوشش اسالم ياجرا.١٦

  از منكر ) يستاد امر به معروف و نه فيوظا ١٠عه  ( بند در جام

  و نظارت  سازمان جهت يفن ياستانداردها نيتوسط دفتر تدو يياجرا يدستورالعمل ها نيو تدو هيته.١٧



 

 
٥١ 

 

  يو گردشگر ياحتيالف)دفاتر خدمات س  

  وابسته  ييرايو پذ يب) اماكن اقامت  

فرهنگ عفاف در اماكن تحت  ميو ...    به منظور تعم يو خارج ياعم از داخل يخيتار يج) موزه ها و بناها 

و عدم ارائه خدمات به  يو گردشگر يفرهنگ راثيتوسط كاركنان سازمان م ينظارت بر حفظ حجاب اسالم

و  يدست عيصنا ،يرهنگف راثيسازمان م فياز وظا ٢حجاب) ( بند  يمراجعان متخلف (افراد بدحجاب و ب

  )يگردشگر

 يمقررات عفاف و حجاب اسالم تيكشورها جهت رعا گريد يهاالزم به وابستگان سفارتخانهذكر .ت١٨ 

  وزارت امور خارجه) فياز وظا ١٠(بند  يرانيا

 يعموم فياز وظا ٣ماده  ٤آنان  (بند  شيو آسا ياخالق تيامن نيتام يكار بانوان برا طيمح ي.مناسب ساز١٩

 دستگاهها)

با توجه به  يكار يهاطياختالط زن و مرد در مح يهانهيكاركنان و برداشتن زم يمناسب برا يفضا جاديا.٢٠

 )يوزارت كار، تعاون و رفاه اجتماع ١(بند  انيفرهنگ عفاف و حجاب توسط كارفرما

 ميها، دانشگاه ها و... بر اساس حفظ حدود حر مارستانيب يستاد يدر ساختمان ها يمبلمان ادار يطراح.٢١

 يها مينكردن حر تيكه موجب رعا open يمعمار يرياز به كارگ زيكارمندان زن و مرد و پره نيب يشرع

  ) يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك فياز وظا ٦شود.( بند  يكارمندان زن و مرد م نيب ياخالق

و  كردن حجاب نهيو نهاد يعموم يگسترده در سراسر كشور برا يو مسابقات فرهنگ شيهما ي.برگزار٢٢

ستاد امر به معروف و  فيوظا ٢مربوط  ( بند  يمردم و دولت و سازمان ها يو معنو يماد يپوشش با همكار

  از منكر) ينه



 

 
٥٢ 

 

در قبال  تيآحاد جامعه ، بروز حساس يدرون زهيانگ بيبه منظور ترغ يو فرهنگ يغيتبل يبرنامه ها هي.ته٢٣

طرح ها و برنامه  يربط جهت اجرا يذ يبا دستگاه ها يو هماهنگ يعفاف در جامعه اسالم ميمظاهر مخل حر

  از منكر ) يستاد امر به معروف و نه فيوظا ٤فوق  ( بند  يها

 يدستگاه ها يبا همكار ياز بدحجاب يو نه يدر رابطه با امر به حجاب اسالم يآموزش يبرنامه ها ني.تدو٢٣

 از منكر) يستاد امر به معروف و نه فيوظا ٦آن  ( بند  يربط و نظارت بر اجرا يذ

 يدر كانون ها ياسالم يرانيا تيمنطبق بر هو يمل يو طرح ها يو پژوهش يآموزش يبرنامه ها ي.اجرا٢٥

  وزارت كشور ) ١١گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ( بند  يزنان  و جوانان  در راستا

 يبرا -ضمن خدمت يهادر آموزش -يدرس يهافرهنگ عفاف و حجاب در برنامه يهاگنجاندن آموزه.٢٦

فرهنگ عفاف در ادارات  تيحاكم يدر راستا يابيو ارزش ينظارت ينهادها تيو كاركنان دولت و تقو رانيمد

  كشور) يو استخدام يسازمان امور ادار فياز وظا ١(بند  يو مراكز آموزش

 ٢و كاركنان دولت (بند  رانيدر جهت آموزش، توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مد يزير.برنامه٢٧

 كشور) يو استخدام يسازمان امور ادار فياز وظا

 يدولت ريغ التيو تشك يياجرا يهاها در دستگاهرجوعارباب يكوتاه مدت برا يآموزش يهادوره ليشكت.٢٨

  )يجمهور استيمعاونت امور زنان و خانواده ر فياز وظا ٣(بند 

بر توسعه فرهنگ  ديآ نها با تأك تيو نظارت مستمر بر فعال يدولت ريغ ي.دقت در صدور مجوز سازمان ها٢٩

 وزارت كشور) ١٠عفاف و حجاب ( بند 

داوطلبان استخدام در  يريضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بكارگ ميدقت در تنظ.٣٠

 كشور) يو استخدام يسازمان امور ادار فياز وظا ٥(بند   يدولت يهادستگاه



 

 
٥٣ 

 

 يرويدر خارج از كشور) وزارت كشور و ن يرانيا يهايامور خارجه (كنسولگر يهاتعامل با وزارتخانه.٣١

مقررات  تيورود به كشور با حق كار ، نسبت به رعا ديرواد هي) درخصوص توجگانهي(امور اتباع ب يانتظام

  )يوزارت كار، تعاون و رفاه اجتماع ٣كار (بند  طيدر مح يپوشش اسالم

توسط گردشگران  يحجاب و شئونات اسالم تيرعا يبرا يستيتور ديرواد انيمناسب متقاض هيتوج.٣٢

  وزارت امور خارجه) فياز وظا ٧(بند  رانيدر ا يخارج

و نظارت مستمر بر نحوه  رانيا يهاو كاركنان سفارتخانه ريعنوان سفمتعهد به يروهاين نشيدقت در گز.٣٣

  وزارت امور خارجه) فياز وظا ٩ها (بند رفتار و پوشش خانواده آن

مراكز تحت  ريكودك، مراكز مشاوره و سا ي) مهدهاديمجوز (صدور و تمد افتيدر انيمتقاض نشيگز.٣٤

بر  يمبتن يآموزش يهاو گذراندن دوره يو رفتار ياخالق ،يعموم يهاتيپوشش سازمان، بر اساس صالح

  )يستيبهز فياز وظا ٧عفاف و حجاب (بند 

وزارت  ١٢فعال ومروج عفاف و حجاب ( بند  يمردم يتشكلها و نهاد ها يو توانمند ساز يامانده.س٣٥

   كشور )

ظارت بر گروه هاي ويژه گردشگران خارجي به منظور رعايت شئونات اسالمي و جلوگيري از اشاعه .ن٣٦

  از وظايف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ) ٥بند فرهنگ مبتذل در جامعه( 

وزارت  ١٢فعال ومروج عفاف و حجاب ( بند  يمردم يتشكلها و نهاد ها يو توانمند ساز يسامانده.٣٧

  كشور )

از  ٥(بند  ندينمايم تيفرهنگ عفاف فعال جيكه در خصوص  ترو يهائ NGOاز  تيو حما قيتشو .٣٨

 )يجمهور استيمعاونت امور زنان و خانواده ر فيوظا



 

 
٥٤ 

 

(بند  كننديم تيكه در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعال يردولتيغ يهاها و انجمناز سازمان تي.حما٣٩

  سازمان جوانان) ٣

طرح عفاف  يياجرا يهاو روش هااستيتحقق مفاد س يدر راستا يابيمربوط به ارزش يهابخشنامه ياجرا.٤٠

  كشور) يو استخدام يسازمان امور ادار فياز وظا ٣ادارات (بند  هيدر كل

 يياجرا يهاعفاف و حجاب دستگاه ياختصاص فيوظا ياجرا يساختار و سازمان مناسب برا تيتقو .٤١

  امور اداري و استخدامي) سازمان فياز وظا ٦ها (بند موجود دستگاه تيكشور با استفاده از منابع و ظرف

توسعه پنج ساله  يهابرنامه نيفرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدو يهاو آموزه هااستيبه س ژهي.توجه و٤٢

 سازمان برنامه و بودجه) فياز وظا ١و بودجه ساالنه كشور (بند 

عفاف و حجاب  طهيدر ح يكشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگ زانير.آشنا نمودن كارشناسان و برنامه٤٣

 برنامه و بودجه)سازمان  فياز وظا ٢(بند 

كه  يگسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسالم يهامصوب مرتبط با طرح يهادر بودجه عيو تسر لي.تسه٤٤

 سازمان برنامه و بودجه) فياز وظا ٣مربوط ارائه شده است (بند  يهاوزارتخانه ياز سو

تجربه در جهت  نيگذشته و استفاده از ا يهاسال ياسالم يسازفرهنگ يهاطرح يياجرا ريتأث يابيارز.٤٥

حجاب (بند  نهيها و بودجه متناسب با آن در زممناسب برنامه نيو توجه به تدو ندهيگسترش فرهنگ حجاب آ

 سازمان برنامه و بودجه) فياز وظا ٤

و  هاضوابط، مقررات و طرح بيها و اقدامات و ممانعت از تصوگسترش فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه.٤٦

  )ياقتصاد ژهيو و يصنعت ،يسازمان مناطق آزاد تجار فياز وظا ١با عفاف و حجاب (بند  ريمغا يهابرنامه

قانون  ني: در هر ساختمان مشمول مقررات اليقانون تملك آپارتمان به شرح ذ ٨اصالح ماده  شنهادي.پ٤٧
 ايخود  نياز ب يرانيمد اي ريمكلف است مد ينفر باشد مجمع عموم ٣از  شيكه عده مالكان ب يدر صورت



 

 
٥٥ 

 

شده و از  نيتأم آنساكنان  شيكه آسا ينظم و اداره امور ساختمان به نحو يخارج انتخاب كنند هماهنگ
 نيدر ا ريمد يساختمان است و گواه ريشود به عهده مد يريجلوگ يامور خالف قانون اخالق و شئون اسالم

از  ريمعتبر خواهد بود و طرز انتخاب مد ييو مراجع قضا يضابطان دادگستر ،يمراجع انتظام يبرا نهيزم
 نامهنييموضوعات مربوطه در آ ريو سا تيريو تعهدات او و امور مربوط به مدت مد فيطرف مالكان، وظا

  وزارت مسكن، سازمان مسكن) فياز وظا ٩خواهد شد (بند  نييقانون تع نيا
  

از   ٨ها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف (بند دستگاه يو هنر يعام فرهنگ يهاتياز فعال تيحما.٤٨
 )هايشهرداروظايف 

از  ١مرتبط با جوانان (بند  يهاكارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه يهاوهيش ي.طراح٤٩

  سازمان جوانان)وظايف 

به  يبه ارائه خدمات فرهنگ يليو ر ييايدر ،ينيها و مؤسسات حمل و نقل زمشركت بيو ترغ قيتشو .٥٠

 )يسازمان راه و شهرساز فياز وظا ٦مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب (بند 

از  يريو جلوگ يحجاب اسالم تيو ... درخصوص رعا هيانواع بروشور، اطالع هيته غات،يانجام تبل.٥١

  )يوزارت كار، تعاون و رفاه اجتماع ٥ها  (بند توسط وزارتخانه يكار يهاطيدر مح يبندوباريب

در  "ادارات ، سازمان ها ، كارخانجات و ... ":  ريخود نظ يتيمامور يها طيفرهنگ عفاف در مح جيترو.٥٢

  ) نيمستضعف جيسازمان بس ٥كارمندان ، شاغالن و مراجعه كنندگان( بند  نيب

حجاب  تيزه سازمان و ادارات تابعه در سراسركشور و نظارت بر رعافرهنگ حجاب و عفاف در حو جيترو.٥٣

  ) يفرهنگ راثيسازمان م ١توسط شاغالن آن سازمان ( بند  ياسالم

قوه  ١از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه (بند  يريشگيالزم و كارآمد درخصوص پ نيقوان نيتدو.٥٤

  )هيقضائ



 

 
٥٦ 

 

 نيمجازات مجرم ن،ياز ضابط ييقضا يبانيدرخصوص پشت نيكارآمد كردن قوان ن،ياصالح قوان شنهاديپ.٥٥

  )هيقوه قضائ ٢(بند  يگسترش فساد و بدحجاب ياصل يو باندها

 ٢گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال (بند  ياصل يو باندها نيمجازات مجرم نياصالح قوان.٥٦

  )ياسالم يمجلس شورا

   )ياسالم يمجلس شورا ٣ها (بند آن يو نظارت بر اجرا نيقوان بيدر تصو يضرورت نگاه فرهنگ.٥٧

 يهادستگاه يو با استفاده از نظرات كارشناس يجلسات كارشناس ليبا تشك ياسالم يمجلس شورا .٥٨

و در هنگام  ديگسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نما يدر راستا يقانون يهاطرح هينسبت به ته ربط،يذ

مجلس  ٤(بند  دياستفاده نما ستهيو شا ربطياز كارشناسان ذ ندگانينما يطرح شده از سو حيلوا بيتصو

  )ياسالم يشورا

با موضوع عفاف و حجاب و  يانقالب فرهنگ يعال يمصوب شورا يفرهنگ يهااستيتوجه خاص به س.٥٩

 )ياسالم يمجلس شورا ٥مذكور (بند  يهااستيس يالزم جهت اجرا نيقوان بياهتمام در تصو

 يحجابيمرّوج ابتذال و ب يالزم را در مورد برخورد با قاچاق كاالها يهاطرح ديبا ياسالم يمجلس شورا.٦٠

 )ياسالم يمجلس شورا ٦(بند  ديو ارائه نما هيته صالحيبا استفاده از نظر مراجع ذ

مناسب جهت توسعه  يو ارائه الگوها يسازفرهنگ يدر راستا يقانون يهاطرح هيمجلس نسبت به ته.٦١

  ي)اسالم يمجلس شورا ٧(بند  ديفرهنگ عفاف اقدام نما

 تيكه در توسعه عفاف و حجاب فعال ييها NGOدستگاه ها و يو خدمات ارزان برا التيارائه تسه .٦٢

  اطالعات) يوزارت ارتباطات و فناور ٣كنند ( بند  يم يفرهنگ



 

 
٥٧ 

 

در تمام مسائل  ي، عموم يشرع فهيوظ كياز منكر به عنوان  يامر به معروف و نه ضهيفر ايتالش جهت اح.٦٣

 نيدر ا مايمرتبط، خصوصا صدا و س ينهادها يجامعه ، خصوصا گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همكار

  از منكر) يستاد امر به معروف و نه فياز وظا ١( بند  اياد احستبا  نهيزم

  

  

  پيوست حقوقي طرح در عرصه دستگاه هاي دولتي

  پيشينيه قانوني

  يبه تخلفات ادار يدگيقانون  رس ٩و ٨.مواد ١
 يفرهنگ عموم يشورا ٤٢٧و مصوبه  يانقالب فرهنگ يعال يشورا ٨٢٠.مصوبه ٢

  كشور

  بررسي خال قانوني

  ينقد مهيجر ينيب شيدم پ.ع١
متخلف در نظات بر عفاف و حجاب در  ريشخص مد يبرا مهيجر ينيب شي.عدم پ٢

  مجموعه ريز

  

  پيشنهاد

مشمول ماده  يياجرا يدستگاه ها رانيمد هياز صاحب منصبان و كل كيچناچه هر .١

به موقع، وقوع  ياقدام قانون ايدر اثر عدم نظارت  ،يخدمات كشور تيريقانون مد ٥

هرگونه  يو به صورت كل يخدمات كشور تيريقانون مد ٨ماده  ٢٠تخلف موضوع بند 

كندبه  ليمجموعه را تسه ريز نتوسط كاركنا ياخالق عموم ايرفتار مخل عفت 

: در صورت ١تبصره شود. يمحكوم م يقانون مجازات اسالم ٥٧٦مجازات ماده 



 

 
٥٨ 

 

درجه  يريتعز به مجازات حبس يو ر،يارتكاب اعمال مجرمانه فوق توسط خود مد

  محكوم خواهد شد. ٥

در حوزه حجاب و عفاف  سازي¬: وجوه حاصله از جرائم فوق جهت فرهنگ٢ تبصره

  صرف خواهد شد.
  ضمانت اجرا يبه قانون دارا ٤٢٧و  ٨٢٠مصوبات  ليتبد -٢

 

  

  

باشد كه به نوعي متكفل اجراي طرح در همه عرصه محله مهمترين عرصه مردمي و تأثيرگذار در اين طرح مي
باشد. حل مسأله عفاف و حجاب در محله، تا حد بسيار زيادي مانع سرايت ها، در منطقه مشخص شده، ميعرصه

ف و حجاب، چه در جنبه فرهنگي و چه شود يعني مسأله عفابي عفتي و بدحجابي در سطح اجتماع و ديگر مراكز مي
در جنبه اجرايي، قبل از اينكه بخواهد در مقياس گسترده در جامعه ورود كند، در همان محله توسط معتمدين محلي 

  ٢٩شود.و شوراي امر به معروف و نهي از منكر محالت و مساجد، تدبير مي

يابد و همچنين ورود به خانه از در محله تحقق ميخروج از حريم خصوصي خانه و ورود فيزيكي به اجتماع با حضور 
اي شد و يا در اين طرح اگر شخصي با پوشش نامناسب از خانه اي بيرون آمد و يا وارد خانه گذرد.معبر محله مي

ديگر مظاهر خالف مانند سگ گرداني را بروز و ظهور داد، بدون برخورد انتظامي با بدحجاب، پالك خانه، مانند پالك 
 و رفت خانه آن در كه افرادي و خانواده اعضاي كه در قبال خانواده سرپرستمالك خانه يا . شودين، جريمه ميماش
باشد؛ لذا اگر از مي نيز افراد حجاب و عفاف رعايت به نسبت مسئوليت اداي به مكلف مسئوليت دارد، نمايند،مي آمد

حجاب خارج يا وارد شود، مسئول خانه و سرپرست خانواده كه مسئول حفظ بهداشت خانه اي فرد بدحجاب يا بي
باشد به جهت تسري اين آلودگي فرهنگي از خانه به محله و جامعه و ترك فعل اخالقي و رواني خانه و محله نيز مي

  اجتماع، بايد هزينه مشخص شده را بپردازد. در انجام مسئوليت فرهنگي خود، نسبت به

                                                             
قابل رويت  abm.ir-setadنشاني سط ستاد تنظيم و ابالغ شده است. درسايت ستاد امر به معروف به منشور و دستورالعمل تشكيل شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر محالت تو ٢٩

  است

  عرصه دوم: محله



 

 
٥٩ 

 

. حتي ٣١باشدمدير مجموعه، مسئول و تدبير كننده اين امر مي٣٠در آپارتمانها و مجتمع هاي مسكوني نيز طبق قانون،
ها مسئول و در شوراي امر به معروف و نهي از منكر شهرك براي اين مسئله هاي شهركها، مديريتدر شهرك

  نمود.تدبير امر خواهند 

عالوه بر خانه، مسئوليت نظارت و سالم سازي عفاف و حجاب كليه اماكن، دستگاه هاي دولتي، مراكز خصوصي و 
هاي واقع در محله با شوراي امر به معروف و نهي از منكر محله و مسئول  عفاف و حجاب شورا مي ديگر عرصه

  باشد. 

هر محله و منطقه به تناسب شرايط بومي و محلي هر منطقه، فرهنگي در  -همچنين از آنجايي كه فعاليت هاي تربيتي
اي به تناسب نيازهاي بومي آن جا با تشكيل كارگروه باشد شوراي امر به معروف و نهي از منكر هر محلهمختلف مي

  امور فرهنگي، برنامه هاي فرهنگي مناسب در حوزه امر به معروف و نهي از منكر را مديريت خواهد نمود.

  ترين اقدامات فرهنگي در محله عبارت است از:از مهم

راه اندازي مراكز مشاوره عفاف و حجاب در محالت با استفاده از ظرفيت دانشگاه ها، حوزه هاي علميه و مشاوران 

(به گونه اي كه فرد متخلف مخير به پرداخت جريمه و يا مراجعه به مركز مشاوره تخصصي  ٣٢تخصصي تاييد شده

شودگي جريمه پس از دريافت مشاوره و آموزش ضرورت و اهميت عفاف و حجاب، با گواهي و عفاف و حجاب و بخ

  باشد.)تاييد مشاور مي

هاي الزم را ديده و برنامه هاي آموزشي تبصره: براي راه اندازي مراكز مشاوره محلي، افراد واجد شرايط، آموزش 

  گردد.گاهي و حوزوي، داير ميهاي تخصصي دانشامر به معروف و نهي از منكر در حد رشته

هاي انديشه ورز متشكل از نخبگان هاي مذهبي و هيئتها، تشكلاستفاده از ظرفيت مساجد، هيئت •

  حوزوي و دانشگاهي در امر تبيين ضرورت عفاف و حجاب و مقابله با بي عفتي در جامعه و محله

                                                             
  )١٤(ماده ٨/٢/١٣٤٧مصوب  آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها ٣٠
  و ارايه خواهد شد.دستورالعمل اجرايی نحوه تصميم گيری در آيارتمان ها، مجتمع های مسکونی و شهرک ها برای اجرای طرح تدوين  ٣١
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٣٢

  ناظر به وظايف حوزه علميه قم فرهنگي 



 

 
٦٠ 

 

در زمينه ضرورت عفاف فعالسازي فرهنگسراها براي برگزاري جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ  •

 ٣٣و حجاب، برگزاري مراسم ويژه در اين زمينه و ...

  

  وظايف قانوني دستگاه ها در عرصه محله

گوناگون و  يها طيمح يعفاف و حجاب برا ژهيمبلغ و مبلغه و ونيطالب و روحان يتخصص تيآموزش و ترب.١

  قم) هيحوزه علم تيريمركز مد ٣بند (يغيتبل نينو ياستفاده از روش ها

 يو ماتبه ا ي، تلفن يبه خانواده ها و جوانان به صورت حضور يجهت اطالع رسان يمراكز مشاوره محل جاديا .٢

  ها) يشهردار فياز وظا ٢(بند يوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشك يبا كادر مجرب و باهمكار

 ،يبه صورت حضور به خانواده ها و جوانان يبا كادر مجرب جهت اطالع رسان يمراكز مشاوره محل جاديا .٣

  ) جوانان وزارت وزرش و  فياز وظا ١٢)( بند يو مكاتبه ا يتلفن

 يدر مجتمع ها ينيبه ائمه جماعات و طالب علوم د ي: اختصاص واحد مسكون ي.وزارت مسكن و شهر ساز٤

وزارت  فياز وظا ٨( بند يمعارف و فرهنگ اسالم جتروي منظور به –وزارتخانه  نيا ياحداث -يبزرگ مسكون

   )يمسكن و شهر ساز

 يحجاب ، برگزار نهيجلسات مرتبط ، پرسش و پاسخ در زم يبرگزار يحجاب برا يفرهنگسرا سيسأت.٥

 ) يشهردار فياز وظا ٥و .. (بند  ژهيمراسم و

مانند : كنسرت ها و  ،يعموم يو محافل هنر يهنر يها شگاهي، نما يمردم يهنر ينظارت بر تشكل ها.٦

 ) يفرهنگ و ارشاد اسالم وزارت فياز وظا ١١ند (ب فرهنگ عفاف و حجاب تيها در جهت رعا شگاهينما

                                                             
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧(مصوب جلسه آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب   ٣٣

  وظايف شهرداري ها ٥به بند  فرهنگي ناظر



 

 
٦١ 

 

 يورز شهياند يها ئتيو ه يمذهب يها  تشكل ها ئتينهاد مسجد ، ه تياستفاده از ظرف يبرا يزيبرنامه ر.٧

 )ياسالم غاتيتبلسازمان  ١٣( بند  يعفت يدر امر عفاف و حجاب و مقابله با ب يو دانشگاه ينخبگان حوزو

)(بند يو مراكز عموم ي، مراكز تحت پوشش شهردار ي.گسترش فرهنگ عفاف در سطح كشور ، مراكز فرهنگ٨

 ها) يشهردار فياز وظا ١

محسوس جامعه و  ريالزم در بعد نظارت اعم از محسوس و غ يپس از كسب آموزش ها يجيبس يروهاي. ن٩

مسئله عفاف براساس ضوابط  رامونيپ "مدارس ، دانشگاه ها ، مساجد و محالت و ادارات و ... "مانند  يمراكز

  )مستضعفين جيسازمان بس ١بند  ( ندياقدام نما يقانون

قانون در  ني: در هر ساختمان مشمول مقررات اليقانون تملك آپارتمان به شرح ذ ٨اصالح ماده  شنهاديپ .١٠

خارج  ايخود  نياز ب يرانيمد اي ريمكلف است مد ينفر باشد مجمع عموم ٣از  شيكه عده مالكان ب يصورت

شده و از امور خالف  نيتأم آنساكنان  شيكه آسا ينظم و اداره امور ساختمان به نحو يانتخاب كنند هماهنگ

 يبرا نهيزم نيدر ا ريمد يان است و گواهساختم ريشود به عهده مد يريجلوگ يقانون اخالق و شئون اسالم

از طرف مالكان،  ريمعتبر خواهد بود و طرز انتخاب مد ييو مراجع قضا يضابطان دادگستر ،يمراجع انتظام

 نييقانون تع نيا نامهنييموضوعات مربوطه در آ ريو سا تيريو تعهدات او و امور مربوط به مدت مد فيوظا

  مسكن)وزارت مسكن و شهرسازي مسكن، سازمان  فياز وظا ٩خواهد شد (بند 

  

  

  

  



 

 
٦٢ 

 

  حلهطرح در عرصه م يپيوست حقوق

  آن يينامه اجرا نييقانون تملك آپارتمان ها و آ  پيشينه حقوقي

و  ديخر يو قرار دادها ينامه ها نييدر آ يحجاب يو ب يبد حجاب ميدرج جرا  بررسي خالهاي قانوني

  اجاره مسكن

 يمسكون يطرح در مجتمع ها يقابل اجرا يشخص كردن محدوده ها

  (مشاعات)

  ساختمان ريمد مهيدم امكان جرع

حجاب به آن  يكه افراد بدحجاب و ب يمنازل هاي¬پالك مهيدم امكان جرع

  رفت و آمد دارند

 يعفاف در مجتمع ها يحدود و ضوابط قانون تيبررعا ينترل و نظارت جدك  پيشنهاد

  . گونه اماكن نيبر ا تيريمد قيبرجها و شهرك ها از طر ،يمسكون

  رساختمانيمد مهين جرامكا

بر  يقانون در حوزه نقل و انتقاالت و فروش و اجاره مسكن مبن بيصوت

  حجاب در مشاعات ساختمان تيرعا

 يو ب يبدحجاب تيبر ممنوع يمسكون يمربوط به ساختمان ها نير قواند

  .گردد ديمشترك تاك يدر قسمت ها يحجاب

رفت و آمد  حجاب به آن ها يكه افراد بد حجاب و ب يپالك منازل يبرا

  شود. نييتع مهيجر يكنندم

 



 

 
٦٣ 

 

  

  

گيرد مانند قسمتهاي طبق قانون، حريم غيرخصوصي مكاني است كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي

از آنجا كه حريم خصوصي در فضايي تعريف  ٣٤ها و نيز وسايل نقليه.ها، بيمارستانهتلها، مشترك آپارتمان

در بين همه عرصه شود كه بروز و ظهوري براي اجتماع نداشته باشد و در منظر و سمع ديگران قرار نگيرد لذا مي

 فرهنگيهاي كار به فقط و در عرصه حريم خصوصي خانه، است خصوصي حريم خانه و خانواده، عرصهها فقط 

   .شودفاخر و همه جانبه و اثرگذار و جذاب تربيتي پرداخته مي

 هيچ است،نكرده پيدا درز ،بيرون به و فساد و تباهي بدحجابي مظاهر ،خانه حريم از كه ماداميدر اين عرصه تا 

  و حريم خصوصي به شدت مورد صيانت و محافظت قرار خواهد گرفت.  گيردنمي صورت و قانوني اجرايي اقدام

 به تناسب شرايط سني و جنسيت اعضاء خانواده، ملي و رويكرد بومي دو خانواده براي فرهنگي تدابير همهدر 

  .است مدنظر

 سازمان و سيما و صدا ارشاد، وزارت مانند حاكميتي نهاد ١٦ خانواده و خانه عرصه درفقط  موجود، درقوانين

ازجمله تسهيل ازدواج جوانان و ٣٥دارند عهده بر  حجاب و عفاف فرهنگ گسترش حوزه در وظيفه ٤٧ و ... تبليغات

   طراحي نوع اسباب بازي براي كودكان و ...

 وظايف به اگر ٣٦اسيم و صدا مانند هستند فرهنگي امور انجام به موظف قانون طبق كه هاييدستگاه عرصه اين در

مبالغ جمع آوري شده صرف هزينه  و دنگيرمي قرار جريمه مورد هاي اعالمي،بر اساس  شاخص نكنند، عمل خود

                                                             
    مجلس شورای اسالمی ١٣٩٤قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مصوب  ٣٤
  صيلي)پيوست فرهنگي دستگاهها (در طرح تف ٣٥
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٣٦

  وظايف سازمان صدا و سيما ١٩بند و  سازمان تبليغات اسالمي ٥بند  فرهنگي ناظر به

 عرصه سوم: خانه و خانواده



 

 
٦٤ 

 

 خود وظيفه به موقع به كه هاييدستگاه وشود ها و مؤسسات مردمي مرتبط با همان وظيفه ميهاي فرهنگي تشكل

   .گيرندمي قرار تشويق مورد و معرفي نمايند عمل

  توان به موارد زير اشاره نمود:فرهنگي  ديگر متناسب اين عرصه مياز جمله اقدامات 

اسباب ( هاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف براي كودكاناز ترويج و توليد محصوالت فرهنگي و برنامه •

هاي ها و برنامههاي عروسكي مطرح در كارتوناي و تهيه و استفاده از قهرمانهاي رايانهبازي، بازي

 ٣٧كودك)

هاي فرهنگي در فضاي مجازي و رسانه ملي براي نشان دادن آسيبهاي عدم رعايت حجاب و عفاف برنامه •

 ٣٨سازي خانواده ها از عدم امنيت رواني ناشي از شيوع مظاهر فساد  در جامعه و آگاه

 ٣٩برنامه ريزي براي بهينه سازي اوقات فراغت اعضاي خانواده •

 ٤٠هاب براي برطرف كردن مسائل و مشكالت خانوادهايجاد مراكز مشاوره محلي با كادر مجر •

 ٤١ترويج سبك معماري اسالمي در جهت بهبود عفاف در خانواده ها •

هاي صنفي در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت كارآفريني ، خودياري و بهبود حمايت از ايجاد تشكل •

 ٤٢فرهنگي در آنان و ...ها و جلوگيري از بروز ناهنجاري هاي اخالقي و زندگي اقتصادي آن

                                                             
  همان ٣٧
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧هكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه آيين نامه را ٣٨

  از وظايف سازمان جوانان ٥سازمان صدا و سيما و بند ٢٥و بند  ٢٣و بند   ١٢وزارت علوم و بند  ٢بند  ناظر به فرهنگي
  
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه آيين  ٣٩

  از وظايف سازمان جوانان ٧به بند  فرهنگي ناظر

شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤خ مور ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه   ٤٠
  از وظايف سازمان جوانان ١٢ناظر به بند فرهنگي 

)شوراي عالي انقالب  ١٢/٦/٩٨ورخ م ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه   ٤١
  سازمان مسكن ٦شهرداري و بند  ١٠ناظر به بند فرهنگي 

شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٤٢
  از وظايف سازمان بهزيستي  ١به بند فرهنگي ناظر 
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ترغيب و تسهيل ازدواج و تحكيم خانواده و ارائه خدمات آموزشي، مشاوره اي و مددكاري در حفظ ارزش  •

هاي فرهنگي ها و فرهنگ سازي و ترغيب خيرين براي مشاركت در طرحانقالبي خانواده -هاي اسالمي 

   ٤٣عفاف و حجاب و تسهيل و گسترش ازدواج جوانان

  قانوني دستگاه هاي مختلف در عرصه خانواده وظايف 

 دكنندگانيتول قيو تشو ارانهيدر صدور مجوز، ارائه  عيهمانند تسر يهنر ياز آثار فرهنگ يو معنو يماد تي.حما١

از  ٢( بندندينما يتوسعه فرهنگ عفاف ارائه م يتازه و جذاب در راستا يكه راهكارها يو هنرمندان يآثار فرهنگ

   )يارشاد اسالم وزارت فرهنگ

كودكان و بزرگساالن  ي، كتاب ، رمان و ... برا يتجسم شي، نما ينمائي، س ي، هنر يمحصوالت فرهنگ دي.تول٢

  ) ياسالم غاتيسازمان تبل ٥)( بند  يبسط فرهنگ عفاف و حجاب ( توسط حوزه هنر نهيدر زم

و انجام مناظره  يونيزيتلو يبرنامه ها ريو سا اليو سر لميف ديتول قيمناسب حجاب از طر يالگوها جي.ترو٣

جوانان (بند  يو فرهنگ ياعتقاد هيدر خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحكام بن يو هنر يفرهنگ ،يعلم

  )مايصدا و س فياز وظا ٦

مطرح در  يعروسك يكودكان و استفاده از قهرمان ها يمتناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برا يبرنامه ها هي.ته٤

 يفرهنگ عفاف و حجاب با همكار جيو ...در ترو يكوچولو، كاله قرمز ي( عل ريكودك نظ يكارتون ها و برنامه ها

   ) مايصدا و س نسازما فيوظا ١٩كودكان و نوجوانان  ( بند  يكانون و پرورش فكر

بر  يمبتن يداخل داتياز تول تيو حما يو نظارت بربازار البسه ، نوشت افزار و ملزومات دانش آموز يسامانده.٥

  وزارت صنعت و معدن و تجارت) فياز وظا ١٦فرهنگ عفاف و حجاب( بند 

                                                             
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٤٣

  بنياد شهيد و ايثارگران ٢وظايف سازمان جوانان و بند  ١٢ناظر به بند  فرهنگي 
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و فعاالن خانواده  هانيو برتر ياو رسانه يهنر -يبرتر جوامع فرهنگ داتياز آثار و تول تيو حما قيتشو ب،ي.ترغ٦

  )ثارگرانيو امور ا ديشه اديبن ١در عرصه عفاف و حجاب (بند  ثارگريشاهد و ا

( بند ياسالم غاتيكتاب شهر سازمان تبل يبسط فرهنگ عفاف در فروشگاه ها نهيشده در زم فيكتب تأل عي.توز٨

   )ياسالم غاتيتبل فياز وظا ٩

فرهنگ  تيالزم در خانواده ها نسبت به اهم تيحساس جاديجهت ا يجمع ي با رسانه يو همكار يهماهنگ.٩

  وزارت فرهنگ) فيوظا ٥حجاب و عفاف(بند 

 فياز وظا ٣٠عفاف و حجاب( بند  يفرهنگ تيدر مورد اهم يرسانه مل قيخانواده ها از طر يسطح آگاه شيافزا.١٠

  ) مايسازمان صدا و س

در تمام مسائل  ي، عموم يشرع فهيوظ كياز منكر به عنوان  يامر به معروف و نه ضهيفر ايتالش جهت اح.١١

 نهيزم نيدر ا مايمرتبط، خصوصا صدا و س ينهادها يجامعه ، خصوصا گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همكار

  از منكر) يستاد امر به معروف و نه فياز وظا ١( بند  اياد احستبا 

آن  يجوانان و ارائه گزارش ها يمل يها شيمايفرهنگ عفاف در انجام پ يساز نهيدر مورد به يزيرنامه ر.ب١٢

  سازمان جوانان) فياز وظا ٧مرتبط ( بند  يبه دستگاه ها

 يمنف رينفوذ فرهنگ غرب و تاث يها ، روش ها نهيخصوصا دختران با توطئه ها، زم انيآشنا ساختن دانشجو.١٣

  )، تحقيقات و فناوري وزارت علوم ٢آن در عفاف و حجاب(بند 

به  رانيزنان در ا تيآن با وضع سهيزنان در غرب و مقا يو اجتماع ي، فرهنگ يحقوق تينشان دادن وضع.١٤

آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب (بند  ينديبيو پا ينياز فرهنگ د يرانيخاطر زنان ا تياحساس رضا جاديمنظور ا

  )مايسازمان صدا و س ١١



 

 
٦٧ 

 

سازمان  ١٢(بند  يو خانوادگ ياجتماع يغرب در زندگ ياخالق ريفرهنگ مبتذل و غ ينشان دادن اثرات منف.١٥

  )مايصدا و س

 ١٩دانشگاه و خوابگاه ها( بند  طيدر نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندانشان در مح نيوالد يمشاركت ده .١٦

  وزارت علوم)

و انحرافات در خصوص زنان  ياجتماع يها بيبه خانواده ها در مورد علل آس قيمناسب و دق ي. اطالع رسان١٧

عفاف و حجاب در بروز  تي، فرار دختران و نشان دادن عدم رعا ادي، طالق، اعت يابانيسرپرست ، كودكان خ يب

  )مايسازمان صدا و س فيمظا ٢٣ها ( بند  بيآس نيا

( يعينوجوانان به صورت طب ياجتماع يغرب در زندگ ياخالق ريفرهنگ مبتذل و غ ريتاث ينشان دادن اثرات منف.١٨

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٢٥بند 

 يعفاف در جامعه اسالم ميدر قبال مظاهر مخل حر تيبه منظور بروز حساس يو فرهنگ يغيتبل يبرنامه ها هيته.١٩

ستاد امر به معروف  فياز وظا ٤فوق ( بند  يطرح ها و برنامه ها يربط جهت اجرا يذ يبا دستگاه ها يو هماهنگ

  )از منكر يو نه

 وهيمبتذل به عنوان ش شياز نماد لباس و آرا يزدائ تياهم يمناسب برا يها و راهكارها وهيش يو معرف نييتب .٢٠

  سازمان جوانان) فياز وظا ٤ارتباط( بند  يبرا يا

 يو فرد ياجتماع يغرب در زندگ يراخالقيفرهنگ فاسد و غ ريتأث ياثرات منف رامونيو مطالعه پ قي.تحق٢١

  سازمان جوانان) فياز وظا ٥بند  ربطيذ يهادستگاه يجوانان (با همكار

 فياز وظا ٨(بند بيو در معرض آس دهيد بيگسترش فرهنگ عفاف و حجاب در مورد زنان آس يبرا يريگي.پ٢٢

  )يجمهور استيمعاونت امور زنان و خانواده ر



 

 
٦٨ 

 

 يزوج ها يو ...برا يفرهنگ ،ياقتصاد ازيمنابع مورد ن نيازدواج و تام يآسان ساز يطرح ها بيو تصو هيته .٢٣

  )شوراي اسالمي مجلس فياز وظا ١جوان ( بند 

تر با توجه به  نييپا نيخانواده در سن لي.آشنا نمودن جوانان خانواده ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشك٢٤

  آموزش و پرورش) فيوظا ١٢( بند يكتب درس قيجامعه از طر ياقتصاد طيشرا

و فعال كردن دفاتر مشاوره در امر  يمتاهل يساخت خوابگاه ها ،ييازدواج دانشجو يبرا ژهيو التيتسه جاديا.٢٥

  وزارت بهداشت) ٩(بند ييازدواج دانشجو

 ياقتصاد طيو ساده با توجه به شرا نهيازدواج كم هز يآشنا نمودن خانواده ها و جوانان نسبت به برگزار  .٢٦

  )مايسازمان صداو س فيوظا ١٧جامعه ( بند 

مناسب به دستگاه  شنهاداتيباال رفتن سن ازدواج و ارائه پ يدر خصوص علل اجتماع يكاربرد قاتيام تحق.انج٢٧

  سازمان جوانان ) فياز وظا ١٠هر دستگاه ( بند  فيربط بر اساس وظا يذ يها

 يابيمناسب جهت دست يمصوب مربوط و ارائه راهكارها يازدواج جوانان در برنامه ها تيوضع يشناس بي.آس٢٨

  سازمان جوانان) فياز وظا١١به اهداف مشخص ( بند 

و گسترش  ليعفاف و حجاب و تسه يفرهنگ يمشاركت در طرح ها يبرا نيريخ بيو ترغ يفرهنگ ساز.٢٩

   سازمان جوانان ) فياز وظا ١٥ازدواج جوانان ( بند 

كمك به  يدر راستا انيازدواج به خانواده مددجو يو مددكار ي، مشاور ه ا يو ارائه خدمات آموزش ي.شناسائ٣٠

و استحكام خانواده و  كنترل و كاهش طالق(  تي، تقو يرانيا ياسالم يسبك زندگ جيازدواج آنان ، ترو ليتسه

  ( ره )ينيامداد امام خم تهيكم فياز وظا ١بند 
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در حفظ ارزش  يو مددكار ي، مشاوره ا يخانواده و ارائه خدمات آموزش ميازدواج و تحك ليو تسه بي.ترغ٣١

   )ثارگرانيو ا ديشه اديبن ٢(بند ثارگرانيشاهد و ا يخانواده ها يانقالب  ياسالم يها

و منزلت  تيشخص تيو تقو ايجوانان خصوصا دختران در ابعاد مختلف با هدف اح يها تيانعكاس موفق.٣٢

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ١٥آنها( بند  ياجتماع

 ياجرا تيتوسعه فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولو نهيروشن در زم يهنجارها نييمطالعه جهت تع .٣٣

  سازمان جوانان ) فياز وظا ٦دختران و پسران ( بند  كيبرنامه ها به تفك

،  يحضور به خانواده ها و جوانان به صورت يبا كادر مجرب جهت اطالع رسان يمراكز مشاوره محل جاديا .٣٤

  سازمان جوانان ) فياز وظا ١٢( بند  يو مكاتبه ا يتلفن

 ني، و تام يخود اتكائ ،يمشاوره ا يعفاف وحجاب ، خدمات آموزش جيترو يبرا نيريخ تياستفاده از ظرف .٣٥

  )( ره )ينيامداد امام خم تهيكم فياز وظا ٢سرپرست و بدسرپرست  (بند  يزنان سرپرست خانوار ، ب شتيمع

و بهبود  ياري، خود ينيدر خصوص زنان سرپرست خانواده جهت كار آفر يصنف يتشكل ها جادياز ا تيحما .٣٦

سازمان  فياز وظا ١در آنان( بند  يو فرهنگ ياخالق يها ياز بروز ناهنجار يريآن ها و جلوگ ياقتصاد يزندگ

  )يستيبهز

از بروز  يريشگيسرپرست به منظور پ يزنان ب يو جان يمال تيامن نيو تام ي،  حرفه آموز يتوانمندساز.٣٧

از  ٢( بند  ياجتماع نيو وزارت رفاه و تام يو حرفه ا يسازمان فن يبا همكار يو اجتماع يفرهنگ يها بيآس

  )يستيسازمان بهز فيوظا

مراكز  ريدر مراكز تحت پو شش ( نظ ياسالم يرانيمناسب و منطبق با فرهنگ ا ياز آموزش ها يريبهره گ .٣٨

  )يستيسازمان بهز فياز وظا ٥) ( بند يزنان و دختران فرار يو نگهدار يباز پرور
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از ارتكاب  يريشگيو پ دهيد بيافراد مجرم و آس يو خانواده ها بياز زنان در معرض آس تيو حما يي.شناسا٣٩

  )يستيسازمان بهز فياز وظا ٦( بند  ياخالق رينابهنجار و غ يو ابتال به رفتارها

سرپرست و بد سرپرست و ارائه گزارش  يزنان سرپرست خانوار، ب تيو وضع يآمار راتييتغ يرصد و بررس.٤٠

معاونت  فياز وظا ٧( بند  يانقالب فرهنگ يعال يبه شورا ياجرائ يدستگاه ها يتياز اقدامات حما يفيو ك يكم

  ) يجمهور استيامور زنان و خانواده ر

جوانان و نوجوانان بزهكار و مجرم به منظور  يتيو ترب يشآموز يعفاف و حجاب در دوره ها ميگنجاندن مفاه.٤١

  )هييقوه قضا ٣و اصالح  آن ها( بند  يباز پرورر

در هر منطقه با  يحدود مربوط به بلند مرتبه ساز يليجامع و تفض ينقشه ها هيمصوبات مربوط به ته تيرعا.٤٢

  سازمان مسكن) ٥(بند  يخانواده ها با هماهنگ ميو حرس ينيتوجه به فرهنگ د

مالك  ينيو د ياخالق يكه ارزش ها يبه طور ياسالم يو معمار يشهر ساز جيو ترو تيكوشش در جهت تقو.٤٣

  ن)سازمان مسك ٦منظور شود(بند  يشهر يها يعمل بوده و همواره در طراح

نشدن  دهيخانه ها و د ينبودن ورود دياز نظر در معرض د يدر ساختن اماكن مسكون يشرع نيمواز تي.رعا٤٤

  )يشهردار فياز وظا ١٠داخل خانه به هنگام باز شدن در( بند 

 يهااصول و ارزش تيرعا يبرا ييراهكارها افتنيبه منظور  يشهر يو طراح يمعمار ونيسيكم لي.تشك٤٥ 

وزارت  ٧) (بند ١٣٧٤و كنترل ساختمان مصوب  يقانون نظام مهندس ٢(موضوع ماده  رانيا يو شهرساز يمعمار

  مسكن، سازمان مسكن)



 

 
٧١ 

 

به عنوان  يپرست و تجمل يمصرف گرائ هيروح جادياز ا يريبه منظور جلوگ يتجار غاتينظارت مستمر بر تبل.٤٦

 فيوظا ٢١( بند   يو اخالق يفرهنگ يها يو آگه غاتيتبل يو سوق آن به سو ياخالق يمباالت يب جيعوامل ترو

  )مايسازمان صدا و س

فرهنگ  عفاف وحجاب  قيبه منظور تعم يتيو هدا يتيحما يها استيس جاديو ا نترنتيبر  ا ينظارت فرهنگ .٤٧

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ٩( بند ياز ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگ يريو جلوگ

  

  

  

حريم خصوصي  جزو قانون طبقاعم از ماشين، موتور سيكلت و ...كه  نقليه وسيلهرعايت عفاف و حجاب در 

 مالك و راننده عهده بر حجاب و عفاف رعايت مسئوليت عرصه اين درباشد. ديگر طرح مي عرصه ٤٤باشد،نمي

مروج  يا و نكرده باشد حجاب و عفاف رعايت كه باشد سرنشيني داراي كه وسيله نقليه اي هر.  است نقليه وسيله

 ،نقليه باشد، وسيلهآلودگي صوتي، حمل سگ، نصب تصاوير و نمادهاي مستهجن و ...  مانند ساير مظاهر فساد

. در نوبت اول به تذكر پيامكي و ارسال پيام فرهنگي و آگاه سازي نسبت به شودمي واقع جريمه مورد توقيف، بدون

شود و در صورت تكرار به صورت تصاعدي قدي ميشود و در نوبت هاي بعدي مشمول جريمه نقوانين اكتفا مي

رود. در صورت عدم پرداخت جرايم مانند ديگر جرايم رانندگي طبق قوانين موجود اعمال قانون جرايم باال مي

بعد از تذكر در نوبت اول و تعهد در نوبت دوم،  ١شود. در حال حاضر به علت خألهاي قانوني، در طرح ناظر مي

شود. در حال يله نقليه در نوبت سوم، توقيف و مالك ماشين، به مراجع قضايي معرفي ميدرصورت تكرار، وس

                                                             
مورخ  ٤٢٧. آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه ٥ناظر به ماده  ١٣٩٤آيين نامه دستورالعمل اجرايي قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مورخ  ٤٤

وظايف نيروي انتظامي ٦ي ناظر به بند )شوراي عالي انقالب فرهنگ١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤  

 عرصه چهارم: وسايل نقليه
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حاضر متخلفين براي رفع توقيف وسيله نقليه در ازدحام مراجعين، گرفتار پيچ و خم امور اداري و اطاله دادرسي در 

يس و محاكم قضايي، در بسياري شوند. اين روند در عين بازدارندگي، در قسمت مراجعه به مراكز پلها ميدادگاه

  دهد.شود و نتيجه عكس ميله به جنبه ضد فرهنگي تبديل ميئموارد، بازتاب خوبي نداشته و مس

باشد اما ضابطين مشخص شده در اين عرصه، در عين اينكه تخلفات وسايل نقليه به صورت كشوري قابل اجرا مي

حجاب را، در همان محله و منطقه مشخص، مورد تذكر در مناطق،  وسايل نقليه با سرنشين بدحجاب و كشف 

دهند تا در همان ابتداي حركت با تذكر و يا جريمه از ترويج بدحجابي در سطح جامعه پيامكي يا جريمه قرار مي

جلوگيري شود. وسايل نقليه عمومي پر ازدحام مانند مترو و اتوبوس هاي درون شهري در عرصه معابر عمومي 

  است.تعريف شده

 ها و كارهاي فرهنگي زيادي وجود دارد ازجمله: در اين عرصه تشويق 

ها و مؤسسات حمل و نقل زميني، هوايي، دريايي و ريلي به ارائه خدمات فرهنگي تشويق و ترغيب شركت •

به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب به مسافران به همراه نصب تابلوهاي تبليغي و اثرگذار با محوريت 

 و امر به معروف و نهي از منكر ٤٥جابعفاف و ح

 ٤٦افزايش تسهيالت حمل و نقل شهري ويژه بانوان به منظور تامين آسايش بيشتر آنان •

بخشودگي جرايم در صورتي كه راننده در جنبه هاي فرهنگي تعريف شده در حيطه ترويج فرهنگ تذكر  •

 فعاليت نمايد.تفاوت نباشيم و امر به معروف و نهي از منكر دهي و فرهنگ بي

براي رانندگاني كه به ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر براي مسافران  اقدام نمايند، تشويق  •

 . هاي الزم در نظر گرفته مي شود

  

                                                             
از وظايف سازمان راه   ٦و  ٥) بند ١٢/٩٨٦مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشورو مصوب (جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب (مصوبه  ٤٥

  و شهرسازي
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧ب جلسه آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصو ٤٦

  وظايف شهرداري ها  ٩بند  بهفرهنگي ناظر
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   وظايف قانوني دستگاه هاي مختلف در عرصه وسايل نقليه

  

و  يتجارت يها يآگه ريبا فرهنگ عفاف و حجاب نظ ريمغا يو تجار يفرهنگ يكاالها غياز تبل يري.جلوگ١

  )يشهردار ٣(بند  يو حجاب ضد اسالم شيبا آرا يو ورزش يهنر يچهره ها يغاتيتبل

نامه حضرت امام (ره ) و ... به منظور توسعه فرهنگ عفاف  تيعلما وص يفتواها ،ينيد اتيو روا اتي.نوشتن آ٢

با  يو ورزش يمعابر عموم ي، تابلوها نمايس يسالن ها ،ي، شهر يعموم ي، خودروها نياديدر پارك ها ، م

 )يشهردار ٤مناسب (بند  يفرهنگ ياستفاده از ابزارها

 ٨.فرهنگ عفاف و حجاب ( بند ٤ جيجهت ترو يو خصوص يدولت ريغ يفرهنگ يسازمان ها تي.استفاده از ظرف٣

  )وزارت ارشاد

و  يراه انداز ريآنان( نظ شتريب شيآسا نيبانوان به منظور تام ژهيو يحمل و نقل شهر التيتسه شي.افزا٤

 ) ٩ها بند  يشهردار فيبانوان)( وظا ژهيو يتوسعه تاكس

 يروين فيوظا ١٩كنند ( بند  ينم تيرا رعا يآن شئونات اسالم نانيكه سرنش يا يدولت يخودروها في.توق٥

  )يانتظام

 سازمان –: الف  ليتابعه از قب ياز سازمان ها كيهر  يبرا يياجرا يدستور العمل ها نيو تدو هيته .٦

كشور به منظور  يها انهيسازمان حمل و نقل و پا-ج ،ياسالم يشركت راه آهن جمهور -كشور ، ب ييماهواپي

 )يسازمان راه و شهر ساز فياز وظا ٢سازمان( بند  نيفرهنگ عفاف در اماكن تحت پوشش ا ميتعم

:  لياز قب "حمل و نقل در كشور  سساتؤمو افتتاح شركت ها و  سيسأت انيمتقاض يها تيصالح ي.بررس٧

و برون  يدرون شهر يخدمات باربر سساتؤم، يشهر ني، قطار ، اتوبوس ب مايهواپ تيدفاتر فروش بل
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در   خانواده ها يخالقا تيامن نيمأتدر مشاغل مذكور و  تياز ورود افراد فاقد صالح يريشگيبه منظور پ "يشهر

  )يسازمان راه و شهر ساز فياز وظا ٣گونه مراكز( بند  نياستفاده از امكانات و خدمات ا

اعم  -گونه مراكز نيبه تخلفات ا يدگيمجاز ، رس رينقل غ و حملشركت ها وموسسات  يو سامانده يشناسائ.٨

صالح و  يمتخلفان به مرجع ذ يمقررات مصوب ، معرف ترعاي عدم خصوص در –مجوز و فاقد مجوز  ياز دارا

  )يسازمان راه و شهر ساز فياز وظا ٤آنان) ( بند  تياز ادامه فعال يريجلوگ

كشور، به منظور  يليو ر ييايدر ،يهوائ ،ينيشركت ها و موسسات حمل و نقل زم تيكنترل و نظارت بر فعال.٩

 يتوسعه فرهنگ عفاف و حجاب و معرف نهيموجود در مراكز مذكور با مقررات مصوب در زم نيقوان قيتطب

  )يف سازمان راه و شهر سازياز وظا ٥آنان ( بند  تياز ادامه فعال يريو جلوگ صالحيمتخلفان به مراجع ذ

به  يبه ارائه خدمات فرهنگ يليو ر ييايدر ،ينيها و مؤسسات حمل و نقل زمشركت بيو ترغ قيتشو.١٠

   )يسازمان راه و شهرساز فياز وظا ٦مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب (بند 

 يها به همراه نصب تابلوهاو جاده هاانهيها، پاآهن، فرودگاهراه يهاستگاهيدر ا يرفاه-يمراكز بهداشت جاديا.١١

  )يسازمان راه و شهرساز فياز وظا ٧(بند عفاف و حجاب  تيبا محور يرسانراهنما و اطالع
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  پيوست حقوقي طرح در عرصه وسايل نقليه

  -  پيشينه قانوني

  بررسي خال قانوني
قانون  لي(ذ يعدم درج مقوله كشف حجاب در خودرو در جدول جرائم رانندگ

  ) يو رانندگ ييجامع جرائم راهنما

  پيشنهاد

كه داخل  يبه نحو يو رانندگ ييبه تخلفات راهنما يدگياصالح قانون رس.١

  خارج گردد  يخصوص مياز عداد حر حايخودرو صر

  :يبه تخلفات رانندگ يدگيماده به قانون رس كيالحاق .٢

موتور    واعان نانيسرنش هيرانندگان و كل يبرا يحجاب كامل اسالم داشتن

راه ها  هيتوقف كرده، در كل يحت ايدر حال حركت و  يخودروها سيكلت،

است. با متخلفان بار اول  ياجبار يعموم يها نگيوشوارع و كوچه ها و پارك

 يبرخورد م يشده در جدول جرائم رانندگ ينيب شيپ يبرابر ضمانت اجرا

قانون  ٦٣٨حسب ماده  ييقضا يدگيشود. و بار دوم متخلف جهت رس

ماه  ٣به مدت  يو يو خودرو يصالح معرف يبه دادسرا يمجازات اسالم

 هينقل لهيبا هرگونه وس يبه مدت سه ماه از رانندگ زيگردد و راننده ن يم فيتوق

  .گردديمنع م

صادق  زين يعموم هينقل ليماده، در خصوص معابر و وسا ني: حكم ا١ تبصره

  .است

 ترك نشين مرد يا: موتور سواري بانوان ولو با رعايت حجاب، ٢تبصره 

  مشمول مقررات اين ماده است.
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  شود: ياصالح م ليبه شرح ذ يجدول جرائم رانندگ 

در حال حركت  اي پاركدر هر كجا كه  هينقل ليوسا نانيسرنش ايراننده  چنانچه

 يمتعارف خالف عفت عموم ريحركات غ ايباشد، اقدام به كشف حجاب 

به تخلفات  يدگي) قانون رس٢موضوع ماده( يمانيپ اي. افسران كادر ندينما

قانون  بقمطا الير ونيليبه مبلغ پنج م مهيموظف به صدور قبض جر ،يرانندگ

  باشند. يمزبور م

حجاب و  جيترو يدر حساب خاص ستاد امر به معروف برا  مهيمبالغ جر -٣

 شود. زيوار فعفا

  

  

  

  

ها، ، مراكز درماني و بيمارستانپذيرايي و عروسي هايسالن ،ي خصوصيهاشركت ها،فروشگاه پاساژها، ها،مغازه

 براي ايگسترده محدوده ،هستند مشخص مسئول داراي كه خدماتي مراكز و مؤسسات كليههاي ورزشي و باشگاه

   باشد.اين عرصه مي

  :شودمياقدام  حيطه سه در شود،مي ارائه كه خدماتي نوع تناسب به اماكني چنين براي

  بدحجاب فروشندگان و كارمندان: اول 

، خدماتي، عرصه پنجم: اماكن تجاري

 فرهنگي و ورزشي
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استفاده از تابلوها و يا تبليغات غيرعفيفانه،  مانند است حجاب و عفاف ملحقات با رابطه در كهو خدماتي  كاال: دوم  

  هاي پذيرايي، اختالط در آرايشگاه ها و ... برگزاري مجالس مبتذل در سالن

  .ها را ندارندمراجعيني كه رعايت عفاف و حجاب بر اساس شاخص خدمات دهي به عدم : سوممرحله 

 بر عالوه .شودمي گرفته نظر در مشوقاتي و مئجرا ،الزم هايتوجيه و رسانياطالع از بعد حيطه سه هر براي

است.  دارعهده را نظارت و آموزش رساني،اطالع ،صنف و نهي از منكر معروف به امر شوراي ،ايمنطقه بازرسين

  در اين عرصه ذكر چند نكته الزم است:

 مجموعه مدير متوجه مئجرا ، حتي المقدوربود واحد مديريت با مجتمع صورت به خدماتي و تجاري مراكز اگر. ١

  .شود دبيرت، مديريت  توسط مجموعه همه تا شودمي

 خدماتي و تجاري مراكز به بدحجاب افراد ورود ،عمومي اماكن پليس طبق قانون و ابالغيه  حاضر حال در. ٢ 

باشد. ولي در اين طرح صرف ورود بدحجاب به مراكز تجاري و ...، براي مديريت تخلفي در نظر گرفته مي ممنوع

گيرد. ورود شود بلكه فقط در صورت ارائه خدمات، تخلف محسوب و جريمه به مجموعه و مديريت آن تعلق مينمي

  وج بدحجاب به اماكن خصوصي و ودولتي در جنبه معابر عمومي مورد توجه است. و خر

ها) و ...  در همان محل نقش آفريني ها (سلبريتيافراد اثر گذار  و فرهنگ ساز مانند ورزشكاران، هنرپيشه. ٣ 

  باشند.ميمانند باشگاه ها و مراكز فرهنگي و يا در فضاي مجازي در صورت فعاليت خاص، مخاطب طرح 

  برخي از اقدامات فرهنگي مربوط به اين عرصه:

اسالمي و عفاف و حجاب به طور مستمر با -ارائه تسهيالت براي توليد، عرضه و نمايش الگوهاي ايراني •

 همكاري شهرداري و وزارت صمت

 ايجاد فضاي مختص بانوان و بدون نياز به حجاب در مراكز خدماتي، تفريحي و ورزشي  •
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اجتماعي كه با رفتار عفيفانه _بت از ظرفيت افراد اثرگذار مانند ورزشكاران و افراد مؤثر فرهنگياستفاده مث •

 يابند و معرفي الگوهاي نخبه عفيفهدر جامعه حضور مي

  

  وظايف قانوني دستگاه ها در عرصه اماكن تجاري و تفريحي

ها .، سالننمايس يپارك ها، سالن ها رينظ يو عموم يحياماكن تفر تيبر وضع يو اصول ينظارت و كنترل قانون .١

 مشاركت با(  …و هاانهيها، پافرودگاه ،يمناطق آزاد تجار ريجزا ،ييايكوهستان ها و سواحل در ،يو اماكن ورزش

  از وظايف نيروي انتظامي)  ٨(بند )ربطيذ هايدستگاه و نهادها

 يعفت يكه موجب ب ييلباسها شيو نما رمجازيغ يو بصر يمحصوالت سمع شيو نما عيتوز د،يممانعت از تول. ٢

  از وظايف نيروي انتظامي)  ١٠( بند  ها)زنده فروشگاه نگيو مدل يابانيخ نگي( مدل شونديم يحجابيو ب

و كنترل افراد شركت كننده در آن و  يشئون اسالم تيبه رعا يها و مراسم عروسالزام برگزاركنندگان جشن. ٣

  از وظايف نيروي انتظامي) ١٤( بند  و فاقد مجوز يرقانونيبا مراكز غ يبرخورد جد

( يعفاف و كنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان و نيو قوان يضوابط شرع تيبه رعا هاشگاهيالزام آرا. ٤

  از وظايف نيروي انتظامي) ١٥بند 

 نحوه بر …و هاشگاهينما ،يمسكون يها و مجتمع هاشامل: فرودگاه يعموم ينظارت مستمر بر اماكن تجار. ٥

از وظايف نيروي  ١٦( بند )ربطيذ يهادستگاه ي( با همكار ياماكن در رفع بدحجاب نياز ا بازرسي و پوشش

  انتظامي)
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 .( نيروي انتظامي)شونديم يمتخلف كه باعث مخدوش كردن عفت عموم يصنف يواحدها تياز فعال يريجلوگ.٦

وزارت  فياز وظا ٣پوشش و حجاب.( بند  تيبزرگ و كوچك از نظر رعا يورزش يها و مجتمع هاكنترل سالن.٧

  ورزش و جوانان)

مجوز و فاقد مجوز) در  يگونه مراكز (اعم از دارا نيبه تخلفات ا يدگيو رس رمجازيغ ياماكن ورزش ييشناسا..٨

  وزارت ورزش و جوانان) فياز وظا ٥مقررات مصوب مربوطه(بند  تيخصوص عدم رعا

( بند كنندينم تيعفاف و حجاب را رعا يكه در ورود به اماكن ورزش يمربوطه به افراد ريتوسط مد ي.تذكر جد٩

  وزارت ورزش و جوانان) فياز وظا ١١

از وظايف وزارت ورزش و   ٧( بند انيآقا يزن برا انيها و مربخانم يمرد برا اني.استفاده نكردن از مرب١٠

  جوانان)

   از وظايف وزارت ورزش و جوانان)  ١٤( بند ورزشكاران مروج فرهنگ عفاف قيو تشو ليتجل .١١

و فرهنگ عفاف در  ياخالق يهاكه مروج ارزش يورزش ياعزام يهاميمثبت از افراد و ت يو الگوساز غيتبل.١٢

  از وظايف وزارت ورزش و جوانان) ١٥( بند خارج از كشور هستند

حضور حاضران در  طيوشرا هيو اختتام هيها و مراسم افتتاحجشنواره يبرگزار يروشن برا يهاابالغ چارچوب .١٣

   از وظايف وزارت ورزش و جوانان) ١٦( بند  آن در داخل و خارج از كشور

 ١٧( بند حجاب و عفاف نيو ورزشكاران با احكام و مواز انيمرب ييجهت آشنا يآموزش يهاكالس يرگزار.ب١٤

  نان)از وظايف وزارت ورزش و جوا

  از وظايف وزارت ورزش و جوانان) ١٨( بند جهت گسترش فرهنگ عفاف يمقررات انضباط يبر اجرا ديتأك.١٥
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  تجاري و تفريحيپيوست حقوقي طرح در عرصه اماكن 

گسترش عفاف و حجاب  يياجرا ينامه راهكارها نييطبق آ يانتظام يرو.ني١  پيشينه قانوني

 يعاليكشور) شورا يفرهنگ عموم يشورا() ١٢/٦/٩٨( ٨٢٠(مصوب جلسه 

  :موظف است يانقالب فرهنگ

 رينظ يو عموم يحياماكن تفر تيبر وضع يو اصول ينظارت و كنترل قانون ٨ بند

كوهستانها و سواحل  ،ي.، سالن ها و اماكن ورزشنمايس يپارك ها، سالن ها

 نهادها مشاركت با(   …ها و انهيها، پافرودگاه ،يمناطق آزاد تجار ريجزا ،ييايدر

  ربطيذ هايدستگاه و

 كه استفاده ييبه تخلفات و مجازات فروشندگان لباس ها يدگيقانون نحوه رس.٢

  .كنديدار م حهيرا جر يعفت عموم اياز آن ها در مال عام خالف شرع است 

  .نشده است ينيب شيتوسط ضابطان پ يبدحجاب مهياعمال جر  يبرا يساز و كار.١  بررسي خالهاي قانوني

  .ارائه نشود يشود كه به افراد بدحجاب خدمات يقانون گذار يطور ديبا.٢

در حوزه برخورد با پوشاك نامتعارف عرضه  سيپل يبرا يتيوجود موانع مأمور .٣

  يصنف يشده در واحدها

 يو لغو پروانه برا ينقد يمانند جزا رانهيشگيپ يضمانت اجراها نييتع-١  پيشنهاد

  متخلف از مقررات حجاب و عفاف يصنف يواحدها
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و  يحجاب شرع تيعدم رعا يبه ضابطان برا مهيجر يصدور برگها زيتجو-٢

  . يمخل عفت و اخالق عموم يرفتارها

  .شود ينيب شيپ ياز حقوق اجتماع تيمحروم يافراد فاقد حجاب شرع يبرا -٣

-يم عيكه پوشاك نامتعارف توز يصنف يواحدها مهيامكان ورود وجر سيپل-٤

  .كنند را داشته باشد

  گسترش عفاف يياجرا يراهكارها نامهنييماده به آ كيالحاق  -٥

  

  

  

  

  

لباس و پوشاك يكي از مهمترين مسائل مرتبط با عفاف و حجاب است كه براي گسترش حجاب اسالمي و رفع 

پوشاك متناسب با شئون اسالمي مورد توجه است. بدحجابي در جامعه، حمايت از طراحي، توليد، عرضه و مصرف 

له مهم طراحي مد و لباس، ئاز طرفي عدم نظارت صحيح بر توليد، توزيع و مصرف لباس و پوشاك به موازات مس

كند. مغازه ها و مراكزي كه اقدام به ارائه البسه غير عفيفانه زير ساخت گسترش بدحجابي را در جامعه فراهم مي

گيرند تا فروش و به تبع توليد و واردات اين پاره و ... نمايند مورد جريمه هاي اثر گذار قرار مي مانند لباس هاي

  نوع البسه براي آنها مقرون به صرفه نباشد.

 عرصه ششم: لباس و پوشاك
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از طرف ديگر لباس و پوشاك متناسب با شئون اسالمي و فرهنگ ايراني، بايد با قيمت ارزان عرضه شده و به 

خواهند حجاب كامل داشته باشند، جريمه گراني ر گيرد، به گونه اي كه افرادي كه ميسادگي در اختيار بانوان قرا

تر از پوشاك تر و ارزانتر و مقرون به صرفهچادر و لباس هاي مناسب را نپردازند و تهيه پوشاك عفيفانه ساده

اسالمي در هر دو عرصه  –نابهنجار و غير عفيفانه باشد كه براي اين امر الزم است اتحاديه مد و لباس ايراني 

  طراحي و توليد ، ايجاد گردد و  فعاالن اين عرصه  مورد حمايت و تشويق قرار گيرند.

و نيز براي اشاعه دهندگان مد و  ٤٧مبتذل پوشاكبه موازات اين امر براي طراحي، توليد، واردات و عرضه   

د. جرائم اخذ شده صرف امور فرهنگي و شوهاي نامناسب جريمه متناسب با هر تخلف در نظر گرفته ميلباس

  شود. حمايت از طراحي، توليد و توزيع پوشاك اسالمي و ايراني مي

مسئول ٤٩و در مسئله توليدات عفيفانه، وزارت صمت ٤٨طبق قانون، در خصوص طراحي مد و لباس، وزارت ارشاد

  بوده و  بايد پاسخگو باشند.

مشوق هاي زيادي منجمله در اختيار قراردادن مراكز فروش ويژه  براي توليد و عرضه كنندگان لباس هاي مناسب

  است.هاي مرتبط مانند شهرداري ها و .... تدبير شدهو نمايشگاههاي دائمي، توسط دستگاه

  

  

 وظايف قانوني دستگاه ها در عرصه لباس و پوشاك

ها در مالعام خالف كه استفاده از آن ييبه تخلفات و مجازات فروشندگان لباس ها يدگيقانون نحوه رس.١

  ( ١٣٦٥/١٢/٢٨).كنديدار م حهيرا جر يعفت عموم ايشرع است و 

                                                             
).  ٢٠/٣/١٣٦٨كند.(مصوب يا عفت عمومي را جريحه دار مي ها در مالعام خالف شرع وآيين نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آن ٤٧

  شورای عالی انقالب فرهنگی ناظر به وظايف وزارت صمت ١٣٩٨مورخ  ٨٢٠مصوبه جلسه ، هيات وزيران) ٩/٤/١٣٨٧آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس (مصوب

  ١٣٨٥قانون ساماندهي مد و لباس مصوب مجلسشوراي اسالمي ٤٨
  شورای عالی انقالب فرهنگی ناظر به وظايف وزارت صمت ١٣٩٨مورخ  ٨٢٠مصوبه جلسه  ٤٩
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و وارد كنندگان و فروشندگان و استفاده كنندگان البسه و  يكنندگان داخل ديتول يري:مجازات تعز ٢ ماده. ٢

محل  يليتعط، تهديد، و سرزنش خيوباد، تتذكر و ارش.:خواهد بود ريبه شرح ز ١مذكور در ماده  ينشان ها

در  الير ونيليم كيتا  اليهزار ر ٥٠٠از  ينقد مهيكسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جر

در مورد  اليهزار ر  ٢٠٠تا  ٢٠از  ينقد مهيجر ايضربه شالق  ٢٠تا  ١٠كننده،  ديمورد وارد كننده و تول

هزار  ٢٠٠تا ٢٠از  ينقد مهيجر ايضربه شالق  ٤٠تا  ٢٠غو پروانه كسب در مورد فروشنده و ، لاستفاده كننده

  .در مورد استفاده كننده الير

  ) ١٢/١٠/١٣٨٥مد و لباس (مصوب  يسامانده قانون. ٣

 يالگوها جيو ترو تيتثب ن،يي، تبنهادنارج ،ياسالم - يرانيا تيفرهنگ و هو تيبه منظور حفظ و تقو - ١ ماده

در جهت  زيو ن يداخل يو عرضه البسه و پوشاك براساس طرحها و الگوها ديبازار تول تيهدا ،يو مل يبوم

وزارت  ،يرانيا تيبا فرهنگ و هو رمأنوسيغو  گانهيب ياز انتخاب و مصرف الگوها زيعموم مردم به پره بيترغ

 ياتهيكم ي، كارگروهقانون نيموضوع ا يتيريساختار مد يزيريمكلف است جهت پ يفرهنگ و ارشاد اسالم

آموزش و  ،يفرهنگ و ارشاد اسالم يهااز هركدام از وزارتخانه ارياالختتام ندهينفر نما كي(متشكل از 

و  تيريو مد رانيا ياسالم يجمهور يمايصدا و س يو سازمانها عادنو م عيو صنا يبازرگانپرورش،

از  ندهينفر نما كيو )كنندگاندي(طراحان و تول ربطيصنوف ذ ندگانيكشور و سه نفر از نما يزيربرنامه

  دهد ) ليبه عنوان ناظر تشك ياسالم يمجلس شورا يفرهنگ ونيسيكم

قابل اجراء  يفرهنگ و ارشاد اسالم ري) پس از امضاء و ابالغ وزتهيكارگروه(كم ناي مصوبات – تبصره

  .خواهدبود
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 و مخاطب شرايط داراي اهميت، جايگاه، آموزشي سساتؤم و مدارس ها،دانشگاه از اعم آموزشي مراكز كه آنجا از

در نظر  ديگري عرصه عنوان به مختص به خود برخوردارند،  لذا قوانيناز  و مانند همه جاي دنيا هستند خاصي

  ٥٠تصويب و ابالغ شده است.قوانين عفاف و حجاب به تفصيل  در اين خصوص، .استگرفته شده

ها و مدارس و مراكز آموزشي فقط مسئول كالس و درس و واحد آموزشي نيستند، در اين طرح رؤساي دانشگاه

بلكه مسئول پرورش اخالق و تربيت ديني مخصوصا رعايت حريم عفاف و حجاب مجموعه تحت مديريت خود نيز 

حجاب، حضور داشته باشند و با همان وضعيت در حريم مركز  هستند. فرضًا اگر در مراكز آموزشي افرادي با كشف

آموزشي و مدرسه، تردد نمايند، اين وضعيت، نشان بر ناتواني مديريت و مدير مدرسه و مركز آموزشي است. 

شاخص هاي عفاف و حجاب بايد در رتبه بندي و ارزيابي مديران مراكز آموزشي، لحاظ شود و در صورت بي 

ديريت بايد تغيير نمايد. در اين صورت، مديران براي حفظ جايگاه مديريتي خود، به وظايف تفاوتي مجموعه، م

 وضعيت تناسب بهشوند. عالوه بر استفاده از ابزار تغيير مديريتي، در اين طرح قانوني و مديريتي شديدًا ملتزم مي

 جريمهآموزشي  مجموعه ومدير  ،آموزشي مراكزدر صورت عدم رعايت  حجاب و عفاف هايشاخص اساس بر و

 حجاب و عفاف و حريم تخريب موجبات كهاسالمي در شرايطي  آزاد دانشگاه دانشگاهي واحد يك ً مثال ؛شودمي

                                                             
. مصاديق پوشش (مجاز و غير مجاز ٨و ماده  ١٢بند  ٧)فصل دوم ماده  ٢٢/١٢/١٣٦٤قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور(مصوب  ٥٠

) و آيين نامه انضباطي دانشجويان جهموري ١٤/٦/١٣٧٤شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ ٣٥٨شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي(مصوب جلسه  ٧١٩)دانشجويان (مصوبه جلسه 
). آيين١٤/٦/١٣٧٤مورخ ٣٥٨اسالمي (مصوب جلسه  نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسالمي( شوراي عالي انقالب فرهنگي). مصوبه  ٤,٢٠٧٤,مصوب سيصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 

شوراي اسالمي شدن دانشگاه ١٩٧جلسه   ٣٥٨آئين نامه انضباطي دانشجويان(مصوب جلسه  ٦د ماده /٣ها و مراكز آموزشي ، طرح پوشش (مجاز و غيرمجاز) ويژه دانشجويان در تبيين تبصره 
). آيين١٤/٦/٧٤شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورش، فصل پنجم ٢٠/٥/١٣٧٩مورخ ٦٥٢يي مدارس مصوب جلسه نامه اجرا  

 عرصه هفتم: مراكز آموزشي



 

 
٨٥ 

 

و  شودمي جريمهبي بندوباري، مدير مجموعه،  كيفيت و كميت تناسب به كند، ايجاد را منطقه يك شهرستان و

 ود از آن جمله:شمي مرتبط هايسازي فرهنگ صرف هاعرصه ديگر مانند خوذهأم مبالغ

ايجاد محيط مناسب اخالقي با اجرايي نمودن طرح تدريجي تفكيك جنسيتي در دانشگاهها و ديگر  •

بدون ابتًال به نظرات افراطي همچون پيشنهاد ٥١مراكز آموزش مختلط براي اجرايي سازي قانون

يط آموزشي، دختر و پسر جوان را ها. نمي توان با عنوان محطرح هاي سخيف ديواركشي در كالس

در يك محيط پر ازدحام و پرجاذبه در مراوده و ارتباط با يكديگر قرار داد و توقع داشت با چند 

هاي ديواره نويس و بخشنامه، محيط سالم عفيفانه داشته باشيم. امروزه حتي در بعضي دانشگاه

علمي، عالوه بر ابالغ و اجراي قوانين معتبر و گران قيمت دنيا، با هدف ارتقا سطح كيفي و معدل 

اند. چگونه در جمهوري سختگيرانه براي پوشش دانشجويان، اقدام به تفكيك جنسيتي نموده

اسالمي، در مدارس از دوران كودكي و ابتدايي تا دبيرستان تفكيك جنسيتي وجود دارد ولي در اوج 

شود. راه حل اين مسأله با و اجرا مي ها، اختالط جنسيتي تجويزجواني به محض ورود به دانشگاه

تدبير و تدريج به راحتي قابل انجام است به طور مثال اگر براي سال جديد آموزشي، در دفترچه 

انتخاب رشته، يك مجتمع و ساختمان دانشگاهي مربوط به آقايان و ساختمان ديگر مختص 

بعد از چند سال خود به خود ها اختصاص يابد و بر اين اساس انتخاب رشته صورت گيرد، خانم

گيرد. جداسازي روزها و كالس ها در يك ساختمان و محيط آموزشي با تفكيك جنسيتي صورت مي

مديريت واحد عمالً استمرار نداشته ولي در موارد اضطرار و نبود امكانات، در شرايط خاص، اختالط 

 خاص.هاي مقطع دكترا و يا شرايط قابل گذر كردن است مانند در رشته

از طرف ديگر، براي جذب و گزينش معلمان و اساتيد كه نقش بي بديلي در تربيت نسل آينده دارند اوًال در همه 

ها بايد شاخص عفاف و حجاب به عنوان شرط الزم پذيرش وجود داشته باشد. ثانياً بعد از جذب، اقداماتي رشته

                                                             
  ١٣٦٦تفكيك جنسيتي در دانشگاه مصوب سال  قانون  ٥١
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هاي اجتماعي و ترويج فرهنگ  امر به منظور اثرگذاري مانند ارتقاء و تبديل وضعيت اساتيد و معلمان و ... به

  معروف و نهي از منكر و عفاف و حجاب به عنوان، مشوق، در نظر گرفته شود.

الزم به ذكر است؛ اصالح وضعيت عفاف و حجاب كارمندان، معلمان و اساتيد توسط مديران آن مجموعه كه حقوق 

  باشد.ريف شده و در اولويت مياند در عرصه اول (دستگاهها) تعبگير مجموعه

  برخي اقدامات فرهنگي در اين عرصه عبارتند از :

در كتب درسي همراه با  انديشي نگري و زيباگنجاندن موضوع عفاف و حجاب با اهتمام به مثبت •

تبيين ضرورت و فلسفه آن براي دانش آموزان و پاسخ به سؤاالت و شبهات دانش آموزان و 

 مربيان تخصصي دانشجويان با تقويت

براي آشنايي دانشجويان با مباني، اصول و  استفاده از ظرفيت دروس عمومي و معارف اسالمي  •

 ٥٢فرهنگ عفاف و حجاب

اختصاص نمره در دروس مرتبط هنري جهت ساخت محصوالت هنري و كليپ در خصوص عفاف و  •

 حجاب، تحقيق و پژوهش و مقابله با فرهنگ ابتذال

عال در تبيين و اجراي موثر عفاف و حجاب و تاثير آن در نظام رتبه بندي ارتقاء رتبه اساتيد ف •

 معلمين

 هاي آزاد انديشي و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاببرگزاري كرسي •

اي كه بدون حضور نامحرم، دانشجويان و اساتيد ايجاد فضاي آموزشي آزاد مختص بانوان به گونه •

 تحصيل بپردازند. خانم بتوانند بدون حجاب به 

ها معرفي و تقدير از اساتيد و دانشجويان و دانش آموزان الگو در عفاف و حجاب و معرفي دانشگاه •

 و مدارس الگو در اين امر

                                                             
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٥٢

   وظايف وزارت آموزش و پرورش ٣به بندناظر فرهنگي
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 هاي دانشگاهي براي افراد الگو در عفاف و حجاباولويت قراردادن اشتغال •

ن رعايت عفاف و حجاب به معرفي الگوهاي نخبه عفيفه در سطوح مختلف كه توانسته اند در عي •

و  انهمدارج باالي علمي و مهارتي دست پيدا كنند براي تغيير الگوهاي غيرعفيفانه به الگوهاي عفيف

  نخبه

  وظايف قانوني دستگاه ها در عرصه مراكز آموزشي

از  ٣(بند  نهيزم نيجامع در ا قاتيدر مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحق يپژوهش يانتشار فصلنامه علم.١

 )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور قاتيوزارت علوم،تحق فيوظا

 يو توسعه فرهنگ عفاف برا ينيو د ياعتقاد هيبن تيتقو نهيدر زم يو نشر كتب، مقاالت و جزوات تخصص هي.ته ٢

 قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ١٠در دانشگاه ها (بند  هيفق يول يندگيتوسط دفتر نهاد نما انيو دانشجو نيوالد

 )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور

رواج آن در كشور و  يهاوهيكتب و مقاالت مناسب درخصوص فلسفه حجاب و عفاف و ش نيو تدو قي.تحق٣

 )يجمهور استيمعاونت امور زنان و خانواده ر فياز وظا ١حجاب (بند نهيبه شبهات طرح شده در زم ييپاسخگو

، اصول و فرهنگ عفاف و  يبا مبان انيدانشجو يآشنائ يبرا يو معارف اسالم يدروس عموم تيز ظرف.استفاده ا٤

 )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ١٨حجاب (بند 

و  (خصوصا مادران)نيوالد يبرا ييدانش افزا يكالس ها يعفاف و حجاب و برگزار يآموزش احكام شرع .٥

 ٧( بند  انيو مرب ايانجمن اول قياز طر ياجتماع يها طيعفاف در خانه و مح ميحر تيآن ها نسبت به رعا هيتوج

  وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا

حجاب و پوشش در اجتماع،  تيآگاه زن به منظور نظارت بررعا يروهاين يريو به كارگ ي.آموزش ، سامانده٦

دانشگاهها  يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ٩افراد (بند  ميو احترام به حر دهيپسند يهمراه با روش ها

 )يو مراكز آموزش عال
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متعادل در خانواده و جامعه  يو اجتماع يروابط انسان يزن و مرد جهت برقرار حيرفتار صح يارهاي.آموزش مع٧

  وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا ١٦( بند  يكتب درس قياز طر

 يذ يدستگاه ها يبا همكار ياز بدحجاب يو نه يدر رابطه با امر به حجاب اسالم يآموزش يبرنامه ها ني.تدو .٨

 از منكر) يستاد امر به معروف و نه فياز وظا ٦آن (بند  يربط و نظارت بر اجرا

جوانان  يو فرد ياجتماع يغرب در زندگ يراخالقيفرهنگ فاسد و غ ريتأث ياثرات منف رامونيو مطالعه پ قيتحق.٩

  سازمان جوانان) فياز وظا ٥)( وزارت ورزش و جوانان بند ربطيذ يهادستگاه ي(با همكار

 رانيمد يبرا -ضمن خدمت يهادر آموزش -يدرس يهافرهنگ عفاف و حجاب در برنامه يهاگنجاندن آموزه .١٠

فرهنگ عفاف در ادارات و مراكز  تيحاكم يدر راستا يابيو ارزش ينظارت ينهادها تيو كاركنان دولت و تقو

 كشور) يو استخدام يسازمان امور ادار فياز وظا ١(بند  يآموزش

دانش  يضرورت و فلسفه آن برا نييهمراه با تب اتيو روا اتيآ دگاهيموضوع عفاف و حجاب از د دنيگنجان.١١

  )وزارت آموزش و پرورش فياز وظا ٣(بند  يليمقاطع تحص هيكل يآموزان در كتب درس

فرهنگ عفاف  جيپرسنل مدارس جهت ترو هيمعلمان و كل ران،يمد يريو به كارگ هي، توج ي.آموزش ، سامانده١٢

وزارت  فياز وظا ١و ....( بند  ياسالم ي، انجمن ها جيبس ريمربوط نظ يدانش آموزان و سازمانه ا نيو حجاب در ب

 آموزش و پرورش)

تر با توجه به  نييپا نيخانواده در سن ليبا اصول ازدواج آسان و تشك .آشنا نمودن جوانان خانواده ها و جوانان١٣

 وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا ١٢( بند  يكتب درس قيجامعه از طر ياقتصاد طيشرا

 ياسالم غاتيكتاب شهر سازمان تبل يبسط فرهنگ عفاف در فروشگاه ها نهيشده در زم فيكتب تال عي.توز١٤

  )ياسالم غاتيسازمان تبل فياز وظا ٩(بند 

از  ٨) (بند يو فن آور قاتيوزارت علوم ،تحق يپژوهشكده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب( با همكار سيسأ.ت١٥

  )ياسالم غاتيسازمان تبل فيوظا

 فياز وظا ٤( بند   يكتب درس فيدر مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تال يشياند بايو ز ياهتمام به مثبت نگر.١٦

 وزارت آموزش و پرورش)
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علوم  ينمونه دانشگاه ها انيدانشجو يو معرف نشيشاخص در گز ازيامت كيمسئله حجاب به عنوان  تي.اهم١٧

  )يوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشك فياز وظا ٨(بند  يپزشك

زن و مرد جهت ارائه  يو جامعه شناس يروان شناس ،يجوانان آشنا به معارف اسالم يريآموزش و به كار گ .١٨

 قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ١١مناسب تر اصول حجاب (بند  يو اجرا ياخالق يمعروف ها جيمشاوره، ترو

 )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور

ها و  شيهما يگسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزار نهيدر زم يجامعه پزشك يمناسب برا يالگوساز .١٩

 )يوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشك فياز وظا١٢(بند  يو فرهنگ يعلم يجشنواره ها

دختران با حفظ  يها ازيبروز ن نهيزم جاديبه منظور ا يو ادار يو پرورش يآموزش يها طيمح يمحرم ساز.٢٠

وزارت  فياز وظا ١٠(بند  يآن ها در مجامع عموم ياز خود نمائ يريجلوگ يبرا يو ضوابط شرع نيو مواز يسادگ

 آموزش و پرورش)

در پوشش دانش آموزان  ستهيبا يالگوها جيو ترو ياسالم يپوشش و الگوها، مدها تيبر ضرورت رعا ديكأت.٢١

  وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا ٨نكردن در مدارس (بند  شيكادر مدرسه و آرا هيو كل

 يو منزلت اجتماع تيدانش آموزان خصوصا دختران و ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخص يها تيكاس موفق.انع٢٢ 

 وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا ١٥آنها ( بند 

اخالق  تيبر رعا يمبتن يدانشگاه شيتا پ رستانيمتعهد شدن دانش آموزان سال اول دب يبرا يفرهنگ ساز.٢٣

  وزارت آموزش و پرورش) فيوظا از ٢٢(بند يو اجتماع يفرد تيو مسئول ياسالم

 يها ياستفاده از توانمند قيبرفرهنگ عفاف و حجاب از طر دياوقات فراغت دانش اموزان با تاك يساز يغن.٢٤

 وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا ١٨(بند  يدانش آموز يتشكل ها

 شيپرسش و پاسخ و هما ،يجلسات سخنران يدر حوزه فلسفه حجاب، برگزار ينترنتيا يها تيسا جاديا.٢٥

وزارت بهداشت،درمان  فياز وظا ١٦دانشگاه ها (بند  يهنر يفرهنگ يدرباره حجاب توسط كانون ها يعام يها

 ) يو آموزش پزشك
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و مهد كودك جهت آشنا كردن كودكان  يدبستان شيدر مقاطع پ يو نقاش يقصه گوئ ،ي.استفاده از شعرخوان٢٦

 آموزش و پرورش)وزارت  فيوظا ١٣با فرهنگ عفاف و حجاب ( بند 

 جيبس فياز وظا ٦(بند يقاتيو تحق يپژوهش يها تيبا انجام فعال يو ابتذال فرهنگ يبدحجاب يشناس بيآس .٢٧

 )نيمستضعف

مناسب در جهت  يفرهنگ يمحتوا ديتول يبرا جيبس يها تيها و قابل يو گسترش توانمند ي.سامانده٢٨

 )نيمستضعف جيسازمان بس فياز وظا ٧(بند  يو مجاز يقيحق يعفاف و حجاب در فضا جيگسترش و ترو

از  ياقشار اجتماع يمناسب و جذاب و پاسخ به شبهات وسواالت، آگاه ساز يو اقناع ينييتب يمحتوا دي.تول٢٩

آحاد  يو اجتماع يفرد فيتكال نيينسل جوان، تب يبرا ژهيبه و يقيو حق يمجاز يو تبعات در فضا امدهايپ

  )قم هيحوزه علم تيريمركز مد فياز وظا ٢(بند  تيو حاكم يجامعه، دولت

 يقاتيتحق يبا موضوع فرهنگ عفاف در مراكز علم يتخصص يهاها و نشستكنفرانس ها،شيهما ي.برگزار٣٠

 )يجمهور استيمعاونت امور زنان و خانواده ر فياز وظا ٤(بند 

سهم و نقش هر دستگاه بر اساس  نييدرخصوص توسعه فرهنگ عفاف و تع يكاربرد يها.انجام پژوهش٣١

 سازمان جوانان) فياز وظا ٩انجام شده (وزارت ورزش و جوانان بند  يهاپژوهش

از  ١٣و انجام مناظره درخصوص فلسفه عفاف و حجاب (وزارت ورزش و جوانان بند  زگرديم ي.برگزار٣٢

 سازمان جوانان) فيوظا

 يمنف رينفوذ فرهنگ غرب و تاث يها، روش ها نهيخصوصا دختران با توطئه ها، زم انيدانشجو .آشنا ساختن.٣٣

 )يو مراكزآموزش عال ،دانشگاههايو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ٢آن در عفاف و حجاب (بند 

و  قاتيوزارت علوم،تحق فياز وظا ٨و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب (بند  زگرديم يبرگزار.٣٤

 )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يفناور

نفوذ فرهنگ  يها ،  روش ها و مجاز نهيشناخت توطِئه ها زم يآشنا نمودن جوانان خصوصا دختران برا.٣٥

  ) وزارت آموزش و پرورش ١١مدارس( بند  قياز طر يغرب
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افراد نمونه محجبه  ياز نخبگان با حجاب و معرف تيكنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حما تيتقدم رعا .٣٦

  )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ٥(بند 

وزارت  فياز وظا ٦مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (بند  يدانشجوئ ينامه ها انياز پا تي.حما٣٧

 )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور قاتيعلوم،تحق

از  ١٥با موضوع آموزش در حوزه عفاف و حجاب. (بند  دالوروديجد انيبه دانشجو يفرهنگ ي.اهداء بسته ها٣٨

 ) يوزارت درمان و آموزش پزشك فيوظا

.. از نظر ثارگرانيا يو خانواده ها ادهاينفرات كنكور، المپ ان،يمرب د،ياز اسات ينيع ينمونه ها قيو تشو ي.معرف٣٩

 وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا ١٤مظاهر عفاف و جاب در مدارس ( بند  تيرعا

مسابقات و  يحجاب و عفاف و علم ) و برگزار ياز دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به مالك ها لي.تجل٤٠

وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا ٦پوشش (بند  نهيآن ها در زم يالگوئ يها يژگينمونه با توجه به وافراد يمعرف  

 

 نهيها در زمافراد نمونه با توجه به الگو بودن آن ياز دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرف ليو تجل قيتشو.٤١

  سازمان جوانان) فياز وظا ١٤پوشش (وزارت ورزش و جوانان بند 

از  ١٥جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف (بند  يفعال دانشگاه ياز تشكل ها تيحما..٤٢

  )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فيوظا

و فعال كردن دفاتر مشاوره در  يمتاهل يساخت خوابگاه ها ،ييازدواج دانشجو يبرا ژهيو التيتسه جاديا.٤٣

  )يرت بهداشت،درمان و آموزش پزشكوزا٩ في(بند  از وظا ييامر ازدواج دانشجو

 ١٩كنند ( بند  يم تيرا رعا يكه پوشش اسالم يدانش آموزان يبرا ياز نظر انضباط يازاتيدر نظر گرفتن امت.٤٤

  )وزارت آموزش و پرورش فياز وظا

  



 

 
٩٢ 

 

مستقل و كمك به انجام  مهيخانواده مستقل و ن ليازدواج آسان و تشك طيبا شرا اني.آشنا نمودن دانشجو٤٥

دانشگاهها و مراكز آموزش  يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ١٧(بند  يسالم دانشجوئ يازدواج ها

  )يعال

 جيبه نتا انيآسان پژوهشگران و مجر يدسترس يبرا يو مجاز يقيحق يمناسب در فضا يسازكارها جاديا .٤٦

 قم) هيحوزه علم تيريمركز مد فياز وظا ١در حوزه عفاف و حجاب (بند  قاتيمطالعات وتحق

 فياز وظا ١٠درباره حجاب و عفاف در دانشگاه ها (بند  يعلم يدر حوزه پژوهش ها انيفعال كردن دانشجو.٤٧

 )يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

و  يركنان و دانش آموزان آن اسالمحجاب كا تيكه رعا يمدارس رانيمد يبرا يازاتي.در نظر گرفتن امت٤٨

   وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا ٢٠باشد ( بند  يمناسب م

مرتبط  يهاآن به دستگاه يهاجوانان و ارائه گزارش يمل يهاشيمايعفاف در انجام پ اريدر نظر گرفتن مع.٤٩

 سازمان جوانان) فياز وظا ٨(وزارت ورزش و جوانان بند 

سراسر كشور و نشان  يعفاف و حجاب در دانشگاه ها و مراكز آموزش عال تيگزارش ساالنه از وضع هيته.٥٠

 يانقالب فرهنگ يعال يگسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورا يراهكارها ياجرائ جيدادن و نتا

 )يلدانشگاهها و مراكز آموزش عا يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ١٤(بند

دانشكده ها ، خوابگاه ها،  ،يدانشگاه يها طيدر مح يدانشجوئ ينامه انضباط نييآ يبر اجرا ي.نظارت جد٥١

 يو فناور قاتيوزارت علوم،تحق فياز وظا ٤توسعه فرهنگ عفاف(بند نهيدر زم يدانشجوئ شياردوها و هما

  )يدانشگاهها ومراكزآموزش عال

و  يتي،تربيفرهنگ يبرنامه ها ياف درمدارس به منظور اجراو عف ايالزم در مورد بسط ح قاتي.انجام تحق٥٢

 وزارت آموزش و پرورش) فياز وظا ٢در آن(بند  يپرورش

نكردن  شيو ارا ديو اسات انيتوسط كاركنان و دانشجو ياسالم يپوشش و الگو ها تيبرضرورت رعا ديكأ.ت٥٣

 )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فياز وظا ١٦در دانشگاه ها (بند 

 



 

 
٩٣ 

 

در انتصاب و استخدام  ياساس يشرط ها شياز پ يكيبه عنوان  يدادن به حجاب و اخالق اسالم تي.اهم٥٤

 فياز وظا ٥وكاركنان (بند  يو ورزش يفرهنگ ،يعلم يمسئوالن حوزه ها ران،يمد ن،يدانشگاه ها، معاون يروسا

  )يوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشك

وزارت  فياز وظا ١٧(بند  يورود به اتاق عمل جراح يبرا مارانيمناسب به ب يلباس ها رائها .٥٥

 )يبهداشت،درمان و آموزش پزشك

عفاف و حجاب  تيدر جهت رعا -يو خصوص يدولت -يو درمان يها و مراكز بهداشت مارستاني.نظارت بر ب٥٦

 )يوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشك فياز وظا ١٨كاركنان (بند 

 )يوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشك فياز وظا ١٩(بند  مارانيب ياخالق ميحفظ حر.٥٧

 فياز وظا ١٢(بند  يدانشجوئ يتشكل ها قيبا عوامل فساد و پوشش نامناسب از طر ميمستق ري.برخورد غ٥٨

  )يزش عالدانشگاهها و مراكز آمو يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق

وزارت  فياز وظا ١٣در دانشگاه ها (بند  تيتفاوت به ارزش ها و فاقد صالح يكاركنان ب يريعدم به كارگ.٥٩

 )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور قاتيعلوم، تحق

جهت  يياجرا يشرع مقدس اسالم و ابالغ دستورالعمل ها نيبا مواز يكامل قانون انطباق امور پزشك ي.اجرا٦٠

وزارت بهداشت،درمان و آموزش  فياز وظا ١(بند  يدرمان يها طيمح و همراهان در مارانياز ب ينگهدار

 )يپزشك

 يشورا ٢٢/٥/١٣٨١مورخ  ٥٠٢مصوبه شماره رويپ يدانشگاه يها طيمح ينامه انضباط نييو ابالغ آ مي.تنظ٦١

وزارت بهداشت، درمان و  فياز وظا ٢بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (بند ديبا تاك يانقالب فرهنگ يعال

 )يآموزش پزشك

 ٤(بند  ماريحقوق زنان ب تيفرهنگ حجاب و رعا جيبه منظور ترو يخصوص يها مارستانيبر ب شتري.نظارت ب٦٢

 )يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك فياز وظا

و درمان و نظارت بر  صيتشخ يهمگن در بخش ها رينامه حضور پرسنل همگن و غ نييو ابالغ آ مي.تنظ٦٣

  )يوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشك فياز وظا ١١آن (بند   ياجرا



 

 
٩٤ 

 

 

از  ٢٠(بند  يو درمان يصيها و مراكز تشخ مارستانيبانوان شاغل در ب ياخالق تيو امن يشرع مي.حفظ حر٦٤

 )يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك فيوظا

وزارت بهداشت،  فياز وظا ٣(بند  ياسالم يمناسب با ارزش ها ييدانشجو يو ساخت خوابگاهها ي.طراح٦٥

   )يدرمان و آموزش پزشك

 ميها، دانشگاه ها و ... بر اساس حفظ حدود حر مارستانيب يستاد يدر ساختمان ها يمبلمان ادار ي.طراح٦٦

 يها مينكردن حر تيكه موجب رعا open يمعمار يرياز به كارگ زيرمندان زن و مرد و پرهكا نيب يشرع

  )يو آموزش پزشك نوزارت بهداشت، درما فياز وظا ٦شود (بند  يكارمندان زن و مرد م نيب ياخالق

از  ٧ها (بند  مارستانيو ب يعلوم پزشك ياز منكر در دانشگاه ها يامر به معروف و نه يشوراها تي.تقو٦٧

 )يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك فيوظا

 فياز وظا ٢١عفاف و حجاب از طرف دانش آموزان ( بند  تيمدرسه در صورت عدم رعا ري.پاسخگو بودن مد٦٨

 وزارت آموزش و پرورش)

از  ١٩دانشگاه و خوابگاه ها (بند  طيدر نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندانشان در مح نيوالد ي.مشاركت ده٦٩

  )يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق فيوظا

  

  

  

  پيوست حقوقي طرح در عرصه مراكز آموزشي

و  يدانشگاهها و موسسات آموزش عال يعلم اتيه يانون مقررات انتظامق  پيشينه حقوقي

  )٨و  ٧كشور (مواد  يقاتيتحق



 

 
٩٥ 

 

دانشگاهها در  يفرهنگ يها تيفعال يهماهنگ ينوزده گانه شوراصوبات م

  ٨٢٠موسوم به  يانقالب فرهنگ يعاليموضوع عفاف و حجاب در مصوبه شورا

 يشورا ١٩٧(مصوبه جلسه  انيمجاز )دانشجو ريپوشش (مجاز و غ قيصادم

 يعال يشورا٣٥٨(مصوب جلسه يشدن دانشگاهها و مراكز آموزش ياسالم

  )١٤/٦/١٣٧٤مورخ  يانقالب فرهنگ

  ياسالم يجمهور انيدانشجو يانضباط نامهنييآ

 يعال يشورا٢٠/٥/١٣٧٩مورخ  ٦٥٢مدارس مصوب جلسه  يياجرا نامهنييآ

 آموزش و پرورش

كه مقررات حجاب و  يمراكز آموزش رانيمد يبرا مهيجر ينيب شيعدم پ  بررسي خال قانوني

  شود-ينم تيعفاف در آنها رعا

دانشگاهها و موسسات  يعلم اتيه يماده به قانون مقررات انتظام كيالحاق   پيشنهاد

  :كشور يقاتيو تحق يآموزش عال

 موسسات و ها¬دانشگاه رانيمد هيمنصبان و كلاز صاحب كيهر  چنانچه

مجموعه  ريتوسط كاركنان ز يحجاب اسالم تيهرگونه عدم رعا ،عالي آموزش

و با آن مطابق قانون  نديآنمجموعه را بب نيمتعلم يدانشجوها و به طور كل اي

خواهند  يقانون مجازات اسالم ٥٧٦به مجازات ماده  د،يننما يبرخورد مقتض

  .ديرس

به مجازات  يو ر،ي: در صورت ارتكاب اعمال مجرمانه فوق توسط خود مدتبصره

  .محكوم خواهد شد ٥درجه  يريحبس تعز



 

 
٩٦ 

 

  :انيمجاز ) دانشجو ريپوشش (مجاز و غ قيماده به قانون مصاد كي الحاق

و  تيملزم به رعا يدانشگاه ها و موسسات آموزش عال نيو مسئول رانيمد هيكل

مواد،  نيا يقانون هستند و در صورت اهمال و تخلف از اجرا نيا حيصح ياجرا

خواهند  راتيبخش تعز يقانون مجازات اسالم ٥٧٦ماده  يبه ضمانت اجرا

  .ديرس

  

  

  

  

  

: عمومي شامل معابر .گرددمي تلقي طرح مخاطببدون دستگيري و برخورد مستقيم،  بدحجاب عرصه اين در
و مشخصي ندارد و يا در  مستقيم مسئول يا كه است هاييها، بازار و مكان، سواحل، كوهستانهاپارك ،هاخيابان

حيطه مديريتي شرايط و امكانات جلوگيري از بدحجابي وجود ندارد مانند مراكز پر تردد و داراي ازدحام  همچون 
  هاي درون شهري و ...مترو و اتوبوس

 با ه ومانند مراكز و اماكن، پارك ها و مترو و... عكس برداري كرد عمومي معابر هايدوربينابتدا  مرحله اين در 
تذكر لساني به شكل پيامكي به گوشي مخاطب و يا بسته هاي فرهنگي به آدرس شخص،  داده، تطبيق چهره

ارسال و در مراحل بعدي قبض جرايم اثرگذار بدون هيچگونه درگيري به آدرس شخص ارسال و يا در كارت ملي 
  گردد.هوشمند ذخيره مي

به صورت نامحسوس، از متخلف متجاهر، تصوير برداري و براي ثانياً ضابطين قضايي و معتمدين و آحاد مردم 
  مراكز مربوطه ارسال نمايند. 

  

 برخي از اقدامات فرهنگي در اين عرصه:

 هشتم: معابر عموميعرصه 



 

 
٩٧ 

 

 هاي تأييد شده عفاف و حجاب براي بخشودگي جرايم و دريافت گواهي مشاوره مراجعه به مشاوره •

ها براي ترويج فرهنگ هاي شهري، ديوار نوشتههاي تبليغاتي مانند بيلبوردها، تلويزيونظرفيت استفاده از •
هاي هنري مانند ديوارنويسي، عكس، پيام خطي و ... براي غلبه عفاف و حجاب و به كارگيري ظرفيت

 ٥٣هاي عفاف و حجاب در شهر بصري ارزش

 ٥٤زنان و دختران بدون معذوريت پوشش كامل هاي هاي مختص فعاليتدر نظر گرفتن اماكن و پارك •

  حضور مروجين فرهنگي در اماكن عمومي و پاسخگويي به سؤاالت حوزه عفاف و حجاب  •

  

  

  وظايف قانوني دستگاه ها در عرصه معابرعمومي

  ٦بند (پيشنهاد اليحه قانوني به مراجع قانونگذار در خصوص رعايت پوشش مناسب در هنگام رانندگي.١

  نيروي انتظامي) وظايفاز 

وظايف نيروي از  ٧بند  .برخورد قانوني با افراد خياباني، افراد بدحجاب و باندهاي اصلي فساد، فحشا(٢

  انتظامي 

وظايف از  ١٩بند  .توقيف خودروهاي دولتي اي كه سرنشينان آن شئونات اسالمي را رعايت نمي كنند(٣

  نيروي انتظامي)

حجاب در معابر و بررسي روندها، پيامدها و مخاطرات احتمالي .رصد و برآورد وضعيت عفاف و ٤

  روي انتظامي)از وظايف ني ٢٢بند نابهنجاري هاي اخالقي و اطالع رساني به مراجع ذيربط(

  وظايف نيروي انتظامي)از  ٢٣بند .ممانعت از مزاحمت هاي خياباني مردان نسبت به زنان(٥

سازمان تبليغات از وظايف  ١٢بند معابر و چهارراه ها ( .ارائه مطالب ارزشي ، فرهنگي و جذاب در٦

  اسالمي)

                                                             
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٥٣

  وظايف شهرداري ها ١به بند فرهنگي ناظر
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧ئي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه آيين نامه راهكارهاي اجرا ٥٤

  وظايف شهرداري ها ٧به بند فرهنگي ناظر



 

 
٩٨ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و رسانه عرصه نهم: فضاي مجازي



 

 
٩٩ 

 

 فضاي عرصه، حجاب و عفافايل اخالقي جامعه خصوصاً حوزه مس تأثير گذار در بسيار هايعرصه از يكي

اي مي تواند در هر شخصي در هر عرصه .است توجه قابل باال هايعرصه همه موازي كه است مجازي

فضاي مجازي فعال باشد. اين عرصه در خانه، در محل كار، در وسايل نقليه و در همه موارد فرهنگي و ضد 

فرهنگي، عرصه تمام عيار تقابل هاي فرهنگي است. در اين عرصه، ظرفيت فضاي مجازي عالوه بر عرصه 

  ي تخريبي و هم در جنبه هاي ايجابي، مورد توجه است.اي و صنفي، هم درجنبه هامنطقه اي، محله

اين عرصه   حيطه گانه، در چهاردر اين طرح عالوه بر نقش فضاي مجازي در هريك از عرصه هاي يازده

  :باشدمي مورد توجه

  و كشور  منطقه در طرح اجراي موثر تبليغ و فرهنگسازي جنبه در: اول 

  .)سايبري لشكر ( رواني عمليات در دشمن كشاندن انفعال به و هاجوسازي و هاتخريب با مقابله: دوم

  ٥٥طرح اجراي منطقه در خصوصا مجازي فضاي هايمقابله با هنجارشكني: سوم 

 شيلباس و آرا زندگي عفيفانه خصوصًا در شكل روشن و مشخص در مورد سبك استيس نيتدوچهارم: 

  ...  ر، شبكه نمايش خانگي وتئات ،ينمائيس يهالميها، فو... در برنامه هنرمندان

ها، عفتي و بدحجابي خصوصاً سرشاخهدهندگان الگوها و يا محصوالت مروج بيدر اين طرح براي ارائه

شود و براي بخشودگي جرايم باال، موظف به جبران مافات و تبليغ هاي جرايم اثر گذار در نظر گرفته مي

  اخالقي مشخص خواهند شد.

نهاد دولتي اعم از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت ارشاد و صدا و سيما  ٧ل در اين حيطه حداق

  .بايد به وظايف خود عمل نمايندكه اند دار اين مسئوليت عهده وظيفه قانوني  ٦٦و سازمان تبليغات و ... با 

                                                             
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠عمومي كشور و (مصوب جلسه ) شوراي فرهنگي ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ٥٥

  فرهنگي ناظر به وظايف وزارت ارشاد



 

 
١٠٠ 

 

  :نمونه برخي از اقدامات فرهنگي و ايجابي در اين حيطه

 د تبيين و روشنگري و پاسخ به شبهات عفاف و حجاب در فضاي مجازيجريان سازي در راستاي جها •

هاي ضد ها به منظور جلوگيري از دسترسي به سايتارائه نرم افزارهاي مرتبط ارزان قيمت به خانواده •

 ٥٦اخالقي 

هاي داخلي مبتني بر ها و حمايت از توليدات و نمادهاي رايانه اي، نمادها و نشانساماندهي بازي •

 ٥٧گ عفاف و حجابفرهن

همسو با  يكسب و كارهاو حمايت از  حمايت از توليد و انتشار محتواي مروج سبك زندگي عفيفانه •

 يمجاز يدر فضاحوزه عفاف و حجاب 

اقدامات تربيتي و ارتقاي سواد فضاي مجازي كاربران براي محفوظ ماندن در برابر محتواي مضر و غير  •

  اخالقي

  عرصه فضاي مجازي و رسانهوظايف قانوني دستگاه ها در 

 ،يو بصر يهمانند: روزنامه ها، مجالت، محصوالت سمع يارتباط جمع يو نظارت بر رسانه ها  يهماهنگ.١

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ١آن (بند تيتوجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعا يها و برا شينما

داشته باشد، مانند (كتاب،  رتيكه با فرهنگ عفاف و حجاب مغا يفرهنگ يكاالها غياز انتشار و تبل يريجلوگ.٢

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ٣تئاتر و...) (بند  ات،ينشر لم،يف

مانند: كنسرت ها و  ،يعموم يو محافل هنر يهنر يها شگاهينما ،يمردم يهنر ي.نظارت بر تشكل ها٣

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ١١فرهنگ عفاف و حجاب (بند  تيها در جهت رعا شگاهينما

                                                             
شوراي عالي انقالب  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه ٥٦

  از وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  ٧بند  بهفرهنگي ناظر
شوراي عالي  )١٢/٦/٩٨مورخ  ٨٢٠) شوراي فرهنگي عمومي كشور  و (مصوب جلسه ١٤/١٠/١٣٨٤مورخ  ٤٢٧آيين نامه راهكارهاي اجرائي گسترش عفاف و حجاب (مصوب جلسه  ب ٥٧

  از وظايف وزارت امور خارجه ٢٢ به بندانقالب فرهنگي ناظر
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 فياز وظا ١٢(بند "زنان در مطبوعات رياز تصاو يمنع استفاده ابزار"قانون  ياجرا ياهتمام الزم برا .٤

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 ينينظارت بر باز ب يها ئتيمتعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در ه يخانم ها رفتنيپذ تي.به عضو٥

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ١٣كتاب و (بند   لم،يف

وزارت فرهنگ و  فياز وظا ١٦و مطبوعات (بند  يينمايس يها لميحضور زنان در ف تيمستمر وضع يابي.ارز٦

  )يارشاد اسالم

و مراكز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد  نمايس يسالن ها ياخالق يفرهنگ تيبر وضع يو اصول قي.نظارت دق٧

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ١٧(بند  ياسالم

 يعفاف و حجاب در شبكه ها يو ارزش ها يبا فرهنگ اسالم ريكاالها و محصوالت مغا غاتيتبل ي.شناسائ٨

سازمان  فياز وظا ٣٢(بند  صالحيو ارجاع به مراجع ذ يبه منظور اقدامات اجرائ يمجاز يو فضا يماهواره ا

  )مايصدا و س

از  ١٨حجاب و عفاف(بند  يبر اساس مالك ها يخاج يها اليها و سر لميانتخاب ف طيدر شرا ي.بازنگر٩

  )مايسازمان صدا و س فيوظا

به  يو تجمل پرست يمصرف گرائ هيروح جادياز ا يريبه منظور جلوگ يتجار غاتي.نظارت مستمر بر تبل١٠

(بند  يو اخالق يفرهنگ يها يو آگه غاتيتبل يو سوق آن به سو ياخالق يمباالت يب جيعنوان عوامل ترو

  )مايسازمان صدا و س فيوظا٢١

 يچهره هائ غيو تبل لياز تجل يريو جلوگ مايزن صدا وس گرانيدر خصوص باز يانضباط يها استي.اتخاذ س١١

سازمان صدا و  فياز وظا ٢٧كنند (بند  يم دايبا ظاهر و پوشش بد حضور پ ،يو عموم يكه در مناظراجتماع
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در محصوالت  يمنف يفرهنگ مدگرائ جيعفاف و حجاب و ممانعت از ترو يمناسب برا يالگوها جي.ترو١ )مايس

 )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ٤(بند  يفرهنگ يو كاالها

وزارت فرهنگ و ارشاد  فياز وظا ٦متناسب با موضوع عفاف و حجاب (بند  ييايقيو آثار موس يسمفون دي.تول١٢

 )ياسالم

 داتيتول قينسل جوان از طر يبرا ژهيفرهنگ و حجاب به و يو اعتقاد ينيد يها شهير ليو تحل نييتب.١٣

وزارت فرهنگ و ارشاد  فياز وظا ١٠و مانند آن (بند  شهيباشگاه اند جاديا ،يفرهنگ يفكر ينشست ها ،يمل

  )ياسالم

از  ١٤علل و عوامل آن (بند  يو بررس رانيكشف حجاب در ا خچهيدر مورد تار يينمايس يها لميف هيته.١٤

 )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فيوظا

و استفاده نكردن  يينمايس يها لمي(حجاب و حجاب برتر) در ف يمل ياسالم ياستفاده مناسب از لباس ها.١٥

وزارت فرهنگ و ارشاد  فياز وظا ١٥ها (بند  لميو منفور در ف يمنف يها تيپوشش توسط شخص نياز ا

  )ياسالم

با  يو هنر يفرهنگ ،يعلم ،يتيريمد ،يخانوادگ يزنان فعال در عرصه ها يو گزارش از زندگ لميف هي. ته١٦

 )مايسازمان صدا و س فياز وظا ١٦(بند  "عفاف و پوشش"موضوع  تيمحور

 تيو تقو اءيجوانان خصوصا دختران در ابعاد مختلف با هدف اح يها تينقش انعكاس موفق نيي.تب١٧

 )مايسازمان صدا و س فيوظا فياز وظا ١٥آنها (بند  يو منزلت اجتماع تيشخص

مختلف  يبرنامه ها  ديتول قيآن از طر يسالمت جامعه و بهره ور شينقش عفاف و حجاب در افزا نيي.تب١٨

 )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٢(بند 
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و انجام مناظره  يونيزيتلو يبرنامه ها ريو سا اليو سر لميف ديتول قيمناسب حجاب از طر يالگوها جي.ترو١٩

 يو فرهنگ ياعتقاد هيدر خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحكام بن يو هنر يفرهنگ ،يعلم يها

 )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٦جوانان (بند 

و  ياجتماع ،يهنر ،يمختلف فرهنگ يها نهيدر زم يخارج يچهره بانوان محجبه كشورها دنيكش ريتصو.به ٢٠

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٧آنان (بند  ياز زندگ لميف هيو ته ونيزيتلو يبرنامه ها قياز طر ياسيس

 ياسيحركت س كيبه عنوان  رانيو خاستگاه كشف حجاب در ا خچهيروشن از تار ريو ارائه تصو لميف هي.ته٢١

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٨زنان در جامعه (بند  يو رفتار يدتيو عق يفكر يها انيبن بيبا هدف تخر

 زيو پره يهنر يها و مجموعه ها لميكرده، ممتاز، متعهد و با حجاب در ف ليزنان تحص دنيكش ريبه تصو .٢٢

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ١٠عامه و كم سواد (بند  يها تياز نشان دادن آنان در نقش ها و شخص

 ،يكارشناس يبرنامه ها ديتول قياز طر يفور يپوشش نامناسب و ارائه راه حل ها نهيدر زم يفرهنگ ساز.٢٣

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٣... (بند يونيزيتلو يزرهايت لم،يف ديگفتمان، تول

سازمان صدا و  فياز وظا ٣١گذار در موضوع حجاب (بند  ريآثار برجسته و تاث دي.سفارش ساخت و تول٢٤

 )مايس

به  رانيزنان در ا تيآن با وضع سهيزنان در غرب و مقا يو اجتماع ي، فرهنگ يحقوق تي.نشان دادن وضع٢٥

آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب  ينديبيو پا ينياز فرهنگ د يرانيخاطر زنان ا تياحساس رضا جاديمنظور ا

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ١١(بند 

 فيوظا ١٢(بند  يو خانوادگ ياجتماع يغرب در زندگ ياخالق ريفرهنگ مبتذل و غ ينشان دادن اثرات منف.٢٦

  )مايسازمان صدا و س
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از  يمتضاد با فرهنگ اسالم يخارج يها لميها و ف اليسر يمنف راتيكاهش تاث يالزم برا داتي.انجام تمه٢٧

  )مايسازمان صدا و س فيازوظا ١٣ها (بند  اليها و سر لميف ينقد و بررس قيطر

 يعروسك يكودكان و استفاده از قهرمان ها يمتناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برا يبرنامه ها هي.ته٢٨

فرهنگ عفاف و حجاب  جيو ... در ترو يكوچولو، كاله قرمز ي(عل ريكودك نظ يو برنامه ها مطرح در كارتون ها

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ١٩كودكان و نوجوانان) (بند  يكانون و پرورش فكر يبا همكار

پوشش و حجاب در غرب، علل و عوامل آن و  گاهيو جا خچهيمختلف در خصوص تار يبرنامه ها هيته.٢٩

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٢٠ع (بند در آن جوام رياخ يدر سده ها يرواج فرهنگ برهنگ يچگونگ

زن و مرد و... در  انيهنرمندان، مجر شيروشن و مشخص در مورد سبك لباس و آرا استيس ني.تدو٣٠

 )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٢٢عفاف و حجاب (بند  تيتئاتر و ... با محور ،ينمائيس يها لميفبرنامه ها، 

(ع) و زنان  نبياسالم چون حضرت زهرا (س)، حضرت ز ياله يها تيابعاد شخص دنيكش ري.به تصو٣١

و گسترش  يآن در فرهنگ ساز ريو تاث يو مل يمذهب ينمونه از صدر اسالم تا دوران معاصر در مناسبت ها

 )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٥به صورت جذاب (بند  ياسالم يارزش ها

خارج از  ميمق انيرانيا نيدر ب ياسالم يرانيدر جهت گسترش فرهنگ و سنن ا غي.ارتباط مستمر و تبل٣٢

سازمان فرهنگ و  ي(با همكار ايج.ا.ا در سراسر دن يدر سفارتخانه ها يفرهنگ يها يزنيرا لهيكشور به وس

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ١٩) (بند يارتباطات اسالم

از  ٩(بند  رانيا ياسالم ياي) در جغرافي(منطقه ا يحجاب و پوشش بوم ياحكام شرع جي.آموزش و ترو .٣٣

 )مايسازمان صدا و س فيوظا
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 يارهايعفاف در خانه و اجتماع و آموزش مع ميحر تيحجاب و عفاف و رعا يو آموزش احكام شرع نيي.تب٣٤

 )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٤(بند  يروابط متعادل اجتماع يزن و مرد جهت برقرار حيرفتار صح

از ٣٠عفاف و حجاب (بند  يفرهنگ تيدر مورد اهم يرسانه مل قيخانواده ها از طر يسطح آگاه شي.افزا٣٥

 )مايسازمان صدا و س فيوظا

و انحرافات در خصوص زنان  ياجتماع يها بيبه خانواده ها در مورد علل آس قيمناسب و دق ياطالع رسان.٣٦

عفاف و حجاب در بروز  تيفرار دختران و نشان دادن عدم رعا اد،يطالق، اعت ،يابانيسرپرست، كودكان خ يب

 )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٢٣ها (بند  بيآس نيا

 يفرد يمنحرف بر زندگ يمبتذل و حضور در گروه ها يها، نوارها لمياستفاده از ف ي.انعكاس عواقب منف.٣٧

  )مايسازمان صدا و س فيازوظا ٢٤(بند  يعمد ريو غ يعيمناسب به صورت طب يبرنامه ها قياز طر ياجتماع

نوجوانان به صورت  ياجتماع يغرب در زندگ ياخالق ريفرهنگ مبتذل و غ ريتاث ي.نشان دادن اثرات منف٣٨

 ) مايسازمان صدا و س فياز وظا ٢٥(بند  يعيطب

نگاه، رفتار و گفتار  تيمشترك زن و مرد در رعا تيدر مورد مسئول ينيد يها هيو توص اتيو روا اتيآ اني.ب٣٩

 )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٢٦(بند 

 ياقتصاد طيو ساده با توجه به شرا نهيازدواج كم هز ي.آشنا نمودن خانواده ها و جوانان نسبت به برگزار٤٠

   )مايسازمان صدا و س فياز وظا ١٧جامعه (بند 

 ديتول قيو تشو ارانهيدر صدور مجوز، ارائه  عيهمانند تسر يهنر ياز آثار فرهنگ يو معنو يماد تيحما .٤١

 يتوسعه فرهنگ عفاف ارائه م يتازه و جذاب در راستا يكه راهكارها يو هنرمندان يكنندگان آثار فرهنگ

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم٢( بند  ندينما
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 تيالزم در خانواده ها نسبت به اهم تيحساس جاديجهت ا يجمع يبا رسانه ها يو همكار يهماهنگ .٤٢

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ٥فرهنگ حجاب و عفاف (بند 

 قياز طر اتينشر نينمودن ا يدر جهان يو سع يو پوشاك اسالم يتخصص اتياز انتشار نشر تيحما.٤٣

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ١٨(بند  نترنتيا

وتوسعه  قيتعم يو جذاب در راستا عيبد يكه راهكارها يكنندگان آثار فرهنگ ديتول قيو تشو  بي.ترغ٤٤

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٢٨(بند  نديفرهنگ عفاف ارائه نما

باشند  ياز هنرمندان و فرهنگ سازان متعهد كه در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر  نظر م ليتجل.٤٥

 )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٢٩(بند 

و ... از  ثارگرانيا يها و خانواده ا يادينفرات اول كنكور، المپ ان،يمرب د،ياز اسات ينيع ينمونه ها ي.معرف.٤٦

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ١٤(بند  يستينظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده ز

رواج فرهنگ عفاف و حجاب (بند  يبرا يالملل نيو ب يمل ،يمنطقه ا ،يهنر يفرهنگ يجشنواره ها ي.برگزار٤٧

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ٧

خارج از  ميمق انيرانيا نيدر ب ياسالم يرانيدر جهت گسترش فرهنگ و سنن ا غي.ارتباط مستمر و تبل٤٨

سازمان فرهنگ و  ي(با همكار ايج.ا.ا در سراسر دن يدر سفارتخانه ها يفرهنگ يها يزنيرا لهيكشور به وس

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ١٩) (بند  يارتباطات اسالم

 ٨فرهنگ عفاف و حجاب (بند  جيجهت ترو يو خصوص يدولت ريغ يفرهنگ يسازمان ها تياستفاده از ظرف.٤٩

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا
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 ينمادها و الگوها جيدرخصوص ترو يو وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم مايبا سازمان صدا و س يهمكار.٥٠

 فياز وظا ٦(بند  يو اسالم يمل يهالباس عيو توز دياز مراكز تول تيو حما قيو تشو يرانيا يبوم يهالباس

  )يجمهور استيمعاونت امور زنان و خانواده ر

 يمل يفرهنگ و آداب اسالم غيو تبل جيجهت ترو يفرهنگ يدر جهت اعزام گروه ها يو هماهنگ ي.همكار٥١

 ٢٠) (بند يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم يخارج از كشور (با همكار ميمق انيرانيملل خصوصا ا ريسا يبرا

   )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا

(با  رانيدر ا ياسالم يكشورها يسفارتخانه ها نيب يو مل ياسالم يتوسعه و گسترش ارتباط فرهنگ .٥٢

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم فياز وظا ٢١) (بند يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم يهمكار

از  يريو جلوگ ندينمايمجاز را فراهم م ريغ يهاتيبه سا يكه دسترس ينترنتيبرخورد با مؤسسات ا .٥٣

  اطالعات) يوزارت ارتباطات و فناور فياز وظا ٦ها (بند آن تيفعال

ضد  يها تيبه سا ياز دسترس يريبه خانواده ها به منظور جلوگ متيمرتبط ارزان ق يافزارها .ارائه نرم٥٤

  اطالعات) يوزارت ارتباطات و فناور ٧(بند  ياخالق

از  ٨ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف (بند وزارتخانه يبرا نترنتيا قيامكانات الزم از طر نيتأم.٥٥

  اطالعات) يوزارت ارتباطات و فناور فيوظا

عفاف در عرصه تبادل اطالعات  مياز مخدوش شدن حر يريامن در تبادل اطالعات و جلوگ يفضا جاديا.٥٦

  اطالعات) يوزارت ارتباطات و فناور فياز وظا ١(بند 

 يپنج نفره مصوب شورا تهيو ضد حجاب، بر اساس مصوبات كم يضد اخالق يهاتيمسدود كردن سا.٥٧

  اطالعات) يوزارت ارتباطات و فناور فياز وظا ٢(بند   يانقالب فرهنگ يعال



 

 
١٠٨ 

 

در جامعه (بند  يبندوباريب شياز افزا يريجلوگ يهوشمند برا نگيلتريف ستميس جاديدر ا عيبر تسر دي.تأك٥٨

  اطالعات) يوزارت ارتباطات و فناور فياز وظا ٤

 رانيا يزبان كه در فضا يفارس ياماهواره يهامراكز و شبكه تياز فعال يريجلوگ يبرا يحقوق يريشگي.پ٥٩

  وزارت امور خارجه) فياز وظا ٨(بند  كننديم تيفعال

بر فرهنگ  يمبتن يداخل يو نماد ها داتياز تول تينمادها و نشان ها و حما ،يا انهيرا يها يباز ي.سامانده٦٠

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم٢٢عفاف (بند 

در تمام مسائل جامعه،  يعموم ،يشرع فهيوظ كياز منكر به عنوان  يامر به معروف و نه ضهيفر اي.اح٦١

با  نهيزم نيدر ا مايمرتبا، خصوصا صدا و س ينهادها يخصوصا گسترش فرهنگ تالش عفاف و حجاب و همكار

  از منكر) يستاد امر به معروف و نه فياز وظا ١(بند  اياستناد اح

 رانيا يزبان كه در فضا يفارس ياماهواره يهامراكز و شبكه تياز فعال يريجلوگ يبرا يحقوق يريشگي.پ٦٢

  وزارت امور خارجه) فياز وظا ٨(بند  كننديم تيفعال

بر فرهنگ  يمبتن يداخل يو نماد ها داتياز تول تينمادها و نشان ها و حما ،يا انهيرا يها يباز ي.سامانده٦٣

  )يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم٢٢عفاف (بند 

كودكان و بزرگساالن  ي. كتاب. رمان و ... برايتجسم شينما ويينمايس ي.هنر يبر اقدامات فرهنگ  دي.تاك٦٤

  )ياسالم غاتيسازمان تبل فياز وظا ٤بسط فرهنگ عفاف و حجاب (بند  نهيدر زم

 ١و جذاب نمودن آن( بند  يساز نهيفرهنگ عفاف به  منظور نهاد جيو ترو يدر خصوص معرف ژهي.اهتمام و٦٥

  ) مايسازمان صدا و س فياز وظا



 

 
١٠٩ 

 

برنامه  ديتول قياز طر يموثر و فور ياصالح پوشش نامناسب و ارائه راه حل ها نهيدر زم ي.فرهنگ ساز٦٦

  )مايسازمان صدا و س فياز وظا ٣و ... (بند  يونيزيتلو يزرهايلم،تيدفيگفتمان، تول ،يكارشناس يفرهنگ ها

(بند  يضد اخالق ينترنتيا يهاتيرجوع كاربران به سا زانيدرخصوص م تهي.ارائه گزارش شش ماهه به كم٦٧

  اطالعات) يوزارت ارتباطات و فناور فياز وظا ٥

 

  پيوست حقوقي طرح در عرصه فضاي مجازي و رسانه

  پيشينه قانوني

   اي انهيراقانون جرائم  ١٧و  ١٦، ١٥،  ١٤واد م.١

  قانون مطبوعات ٦ماده  ٢ند ب.٢

 يو بصر يكه در امور سمع يقانون نحوه مجازات اشخاص ١٢ يال ٣مواد  .٣

  .كننديم تيفعال

  بررسي خال قانوني

  ينقد مهينبودن جر يكاف.١

  ياجتماع يبه شبكه ها يعدم ورود مصداق.٢

  امر انيمتصد يبرا فهيوظ نييو تع يعدم توجه به تهاجم فرهنگ.٣

  پيشنهاد

عفت  هيفصل چهارم ـ جرائم عل لي: ذيا انهيماده به قانون جرائم را كيالحاق 

  :يو اخالق عموم

داده  يحامل ها اي يمخابرات اي يا انهيرا يسامانه ها لهيهركس به وس

 اي يخالف عفت عموم ريتصاو ايمطالب  يكه حاو ديرا منتشر نما ييمحتوا

 يجزا ايروز تا دو سال  كيباشد به حبس از نود و  يحجاب اسالم هيعل غيتبل



 

 
١١٠ 

 

 الي) ر٤٠,٠٠٠,٠٠٠( ونيليتا چهل م الي) ر٥,٠٠٠,٠٠٠( ونيلياز پنج م ينقد

  هر دو مجازات محكوم خواهد شد. اي

 يمجاز يدر فضا يرانيزنان ا يفاقد حجاب شرع ريانتشار تصاو -تبصره

 زيو ن يچند از حقوق اجتماع اي كياز  تيتوسط خود آنها موجب محروم

سال خواهد بود  كيبه مدت شش ماه تا  يمجاز يدر فضا تياز فعال تيمحروم

منتشر شود ، مرتكب به مجازات مقرر  يگريتوسط شخص د ريتصاو نيو اگر ا

  شود. يماده محكوم م رد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كند و به صورت شبكه اي به ترويج با توجه به اينكه دشمن به شدت در تشكيل باندهاي فساد و فحشا اقدام مي

شود تا با وضعيت مبتذل و هنجار شكن در معابر عمومي فساد اهتمام دارد (به عنوان نمونه به افراد مبالغي داده مي

 باندهاي اشاعه فساد و فحشاعرصه دهم:  



 

 
١١١ 

 

هاي اطالعاتي و امنيتي، در فضاي توسط دستگاه فقط رفت و آمد كنند تا قبح شكني نمايند). اين عرصه مهم

حقيقي و مجازي رصد شده و مورد پيگرد قانوني وزارت اطالعات، اطالعات سپاه، نيروي انتظامي و مراجع قضايي 

 برهنگي مانند خاص نامتعارف اقدامات يا و هنجارشكن هايگروه و باند تشكيل به اقدام كه افرادي گيرد.قرار مي

د. اين عرصه طبق قوانين و رويه شونيم قانون اعمال قضائيه قوه و انتظامي نيروي توسط نمايند،...  و ءعاممال در

دهد. نقش معتمدين و نيروهاي مردمي وضابطين در شناسايي و گزارش دهي فعلي مراجع قضايي، ادامه مسير مي

  است.موارد مشكوك، بسيار كمك دهنده

رصه ميتوان به ساخت فيلم و سريالهاي موثر براي آگاه سازي جامعه از عواقب از جمله اقدامات فرهنگي در اين ع

  سر تيمهاي اين باندها و نيز آسيبهايي كه گريبانگير افرادي گرفتار در اين باندها مي شود؛ اشاره كرد. 

 

  باندهاي اشاعه فساد و فحشاوظايف قانوني دستگاه ها در عرصه 

  از وظايف نيروي انتظامي)  ٢٣مردان نسبت به زنان(بند  .ممانعت از مزاحمت هاي خياباني١

از وظايف   ٢١( بند . جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي متخلف كه باعث مخدوش كردن عفت عمومي مي شوند٢

  نيروي انتظامي)

 از ٢٠( بند .اعالم نظر در خصوص فعاليت يا عدم فعاليت بخش هايي كه مي توانند موجب ترويج فساد شوند٣

  وظايف نيروي انتظامي)

.آموزش ، ساماندهي و به كارگيري نيروهاي آگاه زنان جهت نظارت بر رعايت حجاب و پوشش در اجتماع، با ٤

  از وظايف نيروي انتظامي) ١٧رعايت حريم و حرمت شخصي افراد( بند 

  

  

  

 فساد و تباهي ساير مظاهرعرصه يازدهم:   
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گيرد كه كامالً پوشش نيست بلكه مسائل مهم و گسترده تري را در بر ميله عفاف  فقط منحصر به حجاب و ئمس

له حجاب را به تنهايي حل نمود. تظاهر به ئباشد و بدون توجه به آن مسائل نمي توان مسمرتبط با حوزه حجاب مي

بوده و ارتكاب هاي ديني، وجه مشترك  اين رفتارها هاي اخالقي، هنجارشكني و تجري نسبت به آموزهفساد و گناه

اي به هم تنيده همديگر را تقويت كند و مانند شبكهبه هر يك از اين رفتارها راه را بر ناهنجاري هاي ديگر باز مي

ل غير اخالقي و بي توجهي به سالمت فرهنگي جامعه در اين طرح ئمي كنند، لذا بروز و ظهور هر جنبه اي از مسا

 و فساد مظاهربا  له تحت عنوان مبارزهئ، اين مس ٥٨اساسي قانون سوم اصل از اول بند درگيرد. مورد توجه قرار مي

است. مسائلي مانند شراب خواري است لذا در اين طرح، اين عرصه را به خود اختصاص دادهمطرح شده تباهي

هاي مبتذل، هاي عمومي مثل مترو يا معابر عمومي، سگ گرداني، آلودگي صوتي موسيقيعلني، رقص در محيط

ز موارد در اين عرصه در همان هر كدام ا باشد.در جامعه مي عفاف حفظ حريم به ربوطم روزه خواري علني و ...

فرضاً آلودگي صوتي و پخش موسيقي هاي  .شوندمي واقع جريمه تذكر و مورداي كه بروز و ظهور دارد عرصه

  گيرد.مبتذل يا سگ گرداني در خودرو يا محله يا پارك در همان عرصه مشمول اقدام فرهنگي و جريمه قرار مي

  

  فساد و فحشاوظايف دستگاه ها در عرصه باندهاي 

  ٧.كنترل مرزها به منظور جلوگيري از تردد باندها  افرادي كه در خصوص تجارت فحشا فعاليت مي كنند( بند ١

  از وظايف وزارت كشور)

.مراقبت از مرزهاي آبي  و خاكي كشور به منظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقاالت غيرمجاز در ٢

  از وظايف وزارت كشور) ٨انتظامي و قوانين مربوطه ( بند چارچوب سياست هاي امنيتي و 

                                                             
د محيط مساعد براي رشد فضايل ايجا  .١بند: برد كار به زير امور براي را خود امكانات همه ، دوم اصل در مذكور اهداف به نيل براي است موظف ايران اسالمي جمهوري دولت: ٣  صلا ٥٨

. مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهيتقوا و  اخالقي براساس ايمان و  
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از وظايف نيروي  ٧برخورد قانوني با افراد خياباني ، افراد بدحجاب و باندهاي اصلي فساد و فحشا( بند . ٣

  انتظامي)

توزيع و عرضه كاالها و محصوالت مغاير با ارزش هاي فرهنگي و منافي عفت .جلوگيري از واردات ، توليد، ٤

  از وظايف سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي) ٢عمومي( بند 

از   ١.تدوين قوانين الزم و كارآمد در خصوص پيشگيري از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه(بند ٥

  وظايف قوه قضاييه)

وج ابتذال و بي حجابي با مجلس شوراي اسالمي بايد طرح هاي الزم را در مورد برخورد با قاچاق كاالهاي مر.٦

  از وظايف مجلس شوراي اسالمي) ٦استفاده از نظر مراجع ذي صالح تهيه و ارائه نمايد(بند 

از  ٢اصالح قوانين مجازات مجرمين و باندهاي اصلي گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال( بند  .٧

  وظايف مجلس شوراي اسالمي)

و  نيمجازات مجرم ن،ياز ضابط ييقضا يبانيدرخصوص پشت نيكارآمد كردن قوان ن،ياصالح قوان شنهاديپ.٨

  )هيقوه قضائ ٢(بند  يگسترش فساد و بدحجاب ياصل يباندها

  ) ياسالم يمجلس شورا ٣ها (بند آن يو نظارت بر اجرا نيقوان بيدر تصو يضرورت نگاه فرهنگ.٩

 يهادستگاه يو با استفاده از نظرات كارشناس يجلسات كارشناس ليبا تشك ياسالم يمجلس شورا .١٠

و در هنگام  ديگسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نما يدر راستا يقانون يهاطرح هينسبت به ته ربط،يذ

مجلس  ٤(بند  دياستفاده نما ستهيو شا ربطياز كارشناسان ذ ندگانينما يطرح شده از سو حيلوا بيتصو

  )ياسالم يشورا

با موضوع عفاف و حجاب و  يانقالب فرهنگ يعال يمصوب شورا يفرهنگ يهااستيس توجه خاص به.١١

 )ياسالم يمجلس شورا ٥مذكور (بند  يهااستيس يالزم جهت اجرا نيقوان بياهتمام در تصو

با  يحجابيمرّوج ابتذال و ب يالزم را در مورد برخورد با قاچاق كاالها يهاطرح ديبا ياسالم يمجلس شورا.١٢

 )ياسالم يمجلس شورا ٦(بند  ديو ارائه نما هيته صالحياستفاده از نظر مراجع ذ
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  فساد و فحشا يو انهدام باندها و شبكه ها ييشناسا

  سال

  موضوع

١٣٩٩  

  

  مجموع  ١٤٠٠

  

  انهدام باند فساد

  

٢٦٠  

  

٣٠٠  

  

٥٦٠  

  
  فساده انهدام شبك

  

٨  

  

٩  

  

١٧  

  
  مجموع دستگيري

  

٨٤٣  

  

٨٣٢  

  

١٦٧٥  

  

موجب نتيجه موفق مي شود. نمونه  بازدارنده و داراي ضمانت اجراء هايسياست كنار در تشويقي سياستهاي اجراي

  باشد:گيرد به شرح زير ميهايي از اقدامات فرهنگي كه توامان با اقدام اجرايي صورت مي

باشند: الف) مصوبات قانوني فرهنگي كه عمدتًا اقدامات فرهنگي كه بايد در هر عرصه اي انجام گيرد سه گونه مي )١

توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب شده است. ب) اقدامات فرهنگي با استفاده از طرح هاي پيشنهادي 

ت فرهنگي مشترك طرحپيوس  
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گيرد. ج) برنامه عرصه هاي داخل محله صورت ميمردمي زير نظر شوراي امر به معروف و نهي از منكر محله در همه 

  هاي مؤسسات فرهنگي و تشكل هاي مردمي.و طرح

 داشته را  تربيتي -برنامه هاي تعليمي برگزاري توانايي و مجوز كه حجاب و عفاف عرصه فعاالن و سساتؤم) ٢ 

. شوندمي معرفي باشند، حجاب و عفاف و منكر از نهي و معروف به امر حوزه شبهات به پاسخگويي دارعهده و باشند

 بدحجاب موفقيت اتسسمؤ مراكز و كه صورتي در آموزشي هايدوره در موفقيت آميز شركت پس از بدحجاب فرد

  .شودمي بخشيده نظر مورد جريمه د،نكن تاييد را

 آموزشمورد تاييد و  عفاف و حجاب مشاور نزد )خود خانواده سرپرست همراه(ترجيحا به  بدحجاب كه صورتي در) ٣

  .شودمي بخشيده، جريمه شود، ثبتدر سامانه  تأييد و مشاور توسط اثر پذيري وي حاضر و حجاب، و عفاف ديده

و يا طرح ها و پروژه هاي تأييد شده و  توليد محصوالت هنري و فعاليت هاي تربيتيبدحجاب در  كه صورتي در) ٤

شركت و يا در فعاليت هايي  و مراكز در حوزه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب سساتؤماعالمي و ارايه شده توسط 

 همراهي يا مرتبط با اين حوزه مانند تبليغات موثر در راستاي فرهنگ عفيفانه در فضاي مجازي فعاليت نمايد و

اشته باشد بنا به د .و .. فرهنگي هايمجموعه با اربعين هايي مانند سفر راهيان نور ومراسم در عفيفانه اثرگذار و

   شود. تأييد كارگروه مربوطه، جريمه فرد بخشيده و تقدير و تشويق مي
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 به پاسخگويي توانايي بايد ثانياً بوده برخوردار الزم هايجاذبه از بايد اوالً هاي مذكور و مورد تأييدسسهؤم :تبصره

ثالثًا از ايجاد هرگونه حاشيه مصون  ،دنباش داشته را شده ارائه فرهنگي محصوالت اساس بر شده مطرح شبهات

  باشند.

و گسترش فرهنگ آن پيشتاز شوند و طرح را در  حجاب و عفاف رعايت در مختلف هايهعرص در ي كهمراكز )٥

ي تشويق اي كه هر تقديري،گيرند به گونهتقدير قرار مي مورد الگو مراكز  عنوانه ب نمايند ءاجرا عرصه هاي مربوطه

  . باشدبراي ديگران 

  

  

  

  

  براي اجرايي شدن طرح، نكات زير قابل ذكر است:

  تحقق كامل طرح عفاف و حجاب ستاد، منوط به دو امر است: رفع نيازهاي قانوني: )١

اوال: مشخص نمودن مسئول و متولي پاسخگوي طرح؛  ثانيا: رفع خالهاي قانوني كه رفع اين نقيصه نيز از دو راه  
 امكان پذير است:

 شروط اجراي كامل طرح



 

 
١١٧ 

 

  ٥٩ الف) يا به تفصيل در هر عرصه اي مفاد قانوني به تصويب برسد.

الحاق شود. دو بند مذكور ب)  يا فقط دو بند مشخص به قانون حمايت از آمرين به معروف و ناهين از منكر ستاد، 
  به شرح زير است:

متولي و مقام مسئول در راهبري طرح عفاف و حجاب با حفظ همه وظايف و نقش هايي كه نهادهاي مسئول  .١
برعهده دارند، ستاد امر به معروف و نهي از منكر باشد و همه دستگاههاي دولتي و غير دولتي موظفند با 

 يف محوله خود، عمل نمايند.هماهنگي و تحت نظارت ستاد به وظا

كارگروه عفاف و حجاب توسط شوراي ستاد تشكيل و با تنظيم و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي،   .٢
ها را مشخص نمايد (مشابه تبصره هاي فرهنگي، جرايم مالي عفاف و حجاب و هزينه آنهاي فعاليتچارچوب

  قانون حمايت از آمرين به معروف و ناهين از منكر) ٩بند

 تواند مشكل قانوني طرح را حل و اقدام نمايند:يكي از سه مرجع زير مي)  تعيين مرجع تصميم گيرنده: ٢

تواند با قيد الف) مجلس شوراي اسالمي: مهمترين مرجع تصميم گيرنده، مجلس شوراي اسالمي است. مجلس مي
يا قانون تفصيلي طرح را تصويب نمايد و اين  فوريت ، الحاقيه دو بندي به قانون حمايت از آمران و ناهيان از منكر

  طرح را عملياتي نمايد.

ب) جلسه سران قوا: مرجع تصميم گيرنده ديگر براي اعطاء اختيارات قانوني مانند بحث كرونا يا تعزيرات حكومتي، 
جلس مصوبات جلسه سران سه قوه باشد كه تحت عنوان الحاقيه به قانون حمايت از آمران به معروف مصوب م

  ) به صورت موقت و دوساله تصويب پيشنهادي دو بند را نمايد.٢٣/١/١٣٩٤شوراي اسالمي (

  ، بند ها و اهداف را تامين نمايد . ٨٢٠تواند با افزودن به مواد مصوبه ج) شوراي عالي انقالب فرهنگي:  شورا مي

يت، به صورت آزمايشي براي دوسال تصويب ) پيشنهاد اجرايي: ابتدا طرح، به فوريت، با الحاق دوبند به قانون حما٣
و پس از مشخص شدن نقاط قوت و ضعف در ميدان اجرا، پيرو تصويب قانون جامع امربه معروف و نهي از منكر 

  .ذيل اصل هشتم قانون اساسي، تصويب نهايي به صورت تفصيلي انجام گردد

  

  

  

                                                             
 نياز در طرح تفصيلی بيان شده است.شرح قوانين و خالهای مورد  ٥٩

  

طرح يراهبرد يمتول  



 

 
١١٨ 

 

مهمترين داليلي كه ستاد به مسأله عفاف و حجاب ورود پيدا كرده و مدعي است با اجراي اين طرح و قبول 

  مي باشد: زير داليلمسئوليت، مسأله را حل خواهد كرد 

مصلحت نيست رسد به بر اساس تجربه سال هاي بعد از انقالب خصوصاً در شريط كنوني كشور، به نظر مي -١

بلكه اين طرح بايد مردمي و  باشد دولتقوه مجريه و  ،حجاب و عفاف مسأله و تابلوي مواجهه با متوليكه 

  :زيرا فرادولتي باشد

و يا احتمال ان  دوشمي ايجاد و بحراني مشكلايم، هرگاه دركشور در طول ساليان گذشته شاهد بوده اوًال: 

و از آنجا كه بعد از انقالب،  .است حجابو عفاف  ، مسألهشودمي گذاشته كنار  كه ايلهأمس اولين باشد،

هميشه كشور با بحران هاي مختلف، مواجه بوده است، هميشه مسأله عفاف و حجاب در حاشيه بوده بلكه 

   ها تاكيد داشته اند كه اين مسأله را ناديده بگيرند.بعضي از دولت

 ،ي كاري مديرانهامشغوليت انبوه در، لذا ثانيًا: از آنجا كه مسأله عفاف و حجاب وظيفه ثانوي دولت است

 به مقطعي اقداماتي از پس تدريج به و گيردمي قرار مردانلتدو بعدي هاياولويت در لهأمس اين عمال

  .شودمي سپرده فراموشي

 عفاف مواجهه با معضل تابلوي مردم، صالح نيست دولت اقتصادي نامناسب وضع و معضالت وجود با ثالثًا:

تواند هزينه هاي اين مواجهه را تحمل كند. در اين شرايط دولت به عنوان باشد، زيرا دولت نمي حجاب و

  حامي و پشتيبان، بايد ايفاي نقش كند.

 باشندميدر ميان كارمندان و حتي مديران خود  بدحجابي مشكل به مبتال دولتي خود هايدستگاهاكثر  :رابعاً  

استه اند وضعيت عفاف و حجاب مجموعه خود را اصالح نمايند. لذا و هنوز نتوانسته اند و يا بعضي نخو



 

 
١١٩ 

 

همچنان اين بي اعتمادي و سوال مردمي پابرجاست كه مسئوالني كه نتوانند زير مجموعه خودر ا اصالح 

  نمايند چگونه مي خواهند وضع عفاف و حجاب جامعه را درست كنند. 

 فراوصاً فراتر از قوه مجريه است و با توجه به نقش اي ملي و خصاز آنجا كه مسئله عفاف و حجاب مسئله -٢

  دار شود. مسئوليت راهبري و اجراي طرح را عهده  مي تواند ستاد و مأموريت ذاتي ستاد در اين حوزه، ايقوه

دارد و طرح متوقف بر عوامل و مشكالت بازدارنده دولتي خصوصًا  فراغت دولتي مأموريتي مالحظات از ستاد -٣

  مشكالت اقتصادي دولت نخواهد شد.

 .ستا برخوردار ... و اصناف محالت، شوراي مردمي، هايتشكل از اعم مردمي نيروهايظرفيت  ستاد از -٤

به بهانه لزوم در تبديل تهديد به فرصت، ستاد به جاي بي توجهي و كنارگذاشتن موضوع عفاف و حجاب  -٥

پرداختن به مسايل مهمتر، از دروازه پرداختن به مسأله عفاف و حجاب، بقيه ابواب امر به معروف و نهي از 

  گري مي كند.منكر را نيز فرهنگسازي و مطالبه

از ستاد امر به معروف در حل مسأله عفاف و  اعالم علماي و ، خانواده شهدامتدينين عمومي مطالبه مهمترين -٦

عليرغم اعالم سياست جدي ستاد مبني بر اينكه امر به معروف و نهي از منكر فقط به  باشد. حجاب مي

شود و فريضتين در تمام شئون زندگي خصوصا براي تحقق عدالت مسأله عفاف و حجاب خالصه نمي

 در جامعه حجابعفاف و دهيسامانقع و مطالبه مردمي، اجتماعي ورود دارد در عين حال فوري ترين تو

 باشد.مي

عفاف و  لهأمس با مرتبط متوليان همه ساز و كار ظرفيت قانوني شوراي ستاد كشور به گونه اي است كه -٧

كشور، اطالعات،  يراوز از متشكل(اعضاي ستاد  عضو شوراي مركزي ستاد امر به معروف مي باشند حجاب



 

 
١٢٠ 

 

 ،تبليغات سازمان سيما، و صدا رؤساي مجلس، نمايندگان پرورش، آموزش عالي و صمت، ارشاد، آموزش

استاني و  يهاستاد در باشد) ومي قضائيه قوه نماينده و علميه حوزه مجتهدين ، نيروي انتظامي،بسيج

شهرستاني با رياست ائمه جمعه به همين نسبت متناظرين استاني و شهرستاني براي ايفاي نقش حضور 

براي  مسئولي نهادها و دولتي هايدستگاه ها،شهرستان ها،استان در رسمي بازوهاي داراي ستاددارند. 

 باشد.اجراي طرح مي

) برخوردار ١٣٩٤مصوب مجلس منكر از ناهيان و معروف به آمران از حمايتستاد از پشتوانه قانوني (قانون    -٨

موظف به ساماندهي نيروهاي مردمي و نظارت بر نهاد هاي حاكميتي براي رفع  ٦٠قانوني وظيفهو بنابر  است

  اين معضل اجتماعي است. 

 به امر ستاد، طرحاين  با توجه به موارد فوق، طبق قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، در

 مركزي ستاد اعضاي تركيب و قانوني امكانات و ساختار ايفراقوه وضعيت به توجه با منكر از نهي و معروف

و شوراهاي اصناف و محالت   )مركز در شورا ٤٠٠ حدود( هادستگاه همه در معروف به امر شوراي ظرفيت و

و  گيرد عهده بر را جامع طرح مسئوليت دارد آمادگي مردمي هايتشكل  و هاشهرستان و هااستان ستاد  در

  اجراي آن را در همه عرصه هاي يازده گانه عملياتي نمايد. 

* درصورتي كه به هر دليلي ستاد امربه معروف و نهي از منكر، متولي طرح نباشد، باز بايد ستادي با تركيب 

صالح نيست دولت و وزارت كشور، شود و فراقوه اي و مشابه تركيب ستاد، مسئوليت مساله را عهده دار 

  .متولي عفاف و حجاب جامعه باشند

                                                             
  ١١بند ١٦ناظر به ماده  ١٣٩٤قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مورخ  ٦٠



 

 
١٢١ 

 

  

  مالحظات:

  

اي در طرح تفصيلي موارد زير مشخص مي شود: الف) قوانين موجود در هر عرصه و . براي هر عرصه١

خالءهاي قانوني مورد نياز براي اجراي طرح ب) مراحل اجرايي در هر عرصه  ج) مراحل فرهنگي در هر 

  تفكيك هر عرصه  عرصه كه مواردي از آنها در خالصه طرح ذكر شد، د) نقش دستگاه هاي دولتي و مردمي به 

. ضمانت اجرايي اخذ جرايم مالي مشابه ديگر موارد در كشور و همه دنيا وجود دارد. فرضاً جرايم مربوط به ٢

وسايل نقليه مانند جرايم راهنمايي و رانندگي است كه در صورت عدم پرداخت هنگام نقل و انتقاالت و يا در 

شود. همچنين در خصوص افراد نيز بدهي، توقيف مي صورت افزايش از يك سقف بدهي، ماشين تا پرداخت

مانند بسياري از كشورها در هنگام دريافت گذرنامه، يا نقل و انتقاالت بانكي و ... بدهي هاي شهروندي، 

  شود.تسويه مي

يابد، فرضاً اگر جريمه . جرايم در هر عرصه در صورت تكرار در محدوده زماني مشخص، پلكاني افزايش مي٣

هزار تومان باشد در نوبت بعد يك ميلون تومان و در نوبت  ٥٠٠بعد از تذكرهاي الزم در نوبت اول فردي 

يابد، لذا فرد هر چقدر متمول باشد با تكرار جريمه امكان و به همين نسبت افزايش مي سوم سه برابر

رم تلقي شده و استمرار تخلف را نخواهد داشت، ضمن اينكه تكرار تخلف بيش از يك حدي، مي تواند ج

  مجرم توقيف شود. 
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 مصوب منكر از ناهيان و معروف به آمران از حمايت قانون( موجود قوانين اساس بر حاضر حال در .٤

رعايت  مانند طرح از توجهي قابل بخش) ٦٢فرهنگي انقالب عالي شوراي ٤٢٧ جلسه مصوبه و ١٣٩٤٦١سال

 و حقيقي اشخاص نقدي مجازات حمايت، قانون ٩ ماده مطابق نيز و دولتي هاي دستگاه حجاب و افعف

 حال عين در وليرد. دا ءاجرا قابليت كنندمي ممانعت منكر از نهي و معروف به امر اجراي برابر در كه حقوقي

 در آن بودن جانبه همه و جامعيت است الزم باشد بخش اثر و شود ءاجرا كامل صورت به طرح اينكه براي

    .شود گرفته نظر

 ١٧/١١/١٤٠٠ مورخ ٣٤٩٩/٢ شماره نامه طبق هادستگاه كارمندان براي اسالمي حجاب هايشاخص .٥

 شده ابالغ منكر از نهي و معروف به امر ستاد توسط هادستگاه منكر از نهي و معروف به امر شوراهاي به

  .است

 سازي ظرفيت تفصيلي طرح در طرح، اركان نفي عدم شرط به جديد هاي برنامه و پيشنهادها همه براي. ٦

   .استهشد

.  اين طرح نياز به تيم رسانه اي قوي دارد تا در جنگ رواني با دشمن، اذهان عمومي، مقهور تبليغات غلط ٧

  نشود. 

                                                             
٦١ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر ٩ماده     

٦٢ بند    شوراي عالي انقالب فرهنگي ٨٢٠در مصوبه  ستاد وظايف از ١١ و ١٠ ، ٨  
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ه حدود پوشش و حجاب در حال حاضر اوالً با ئل. علي رغم تصور رايج و اظهارات صورت پذيرفته، مس ٨

و مسكن ارتباط مستقيمي ندارد يعني وضعيت حجاب متاهلين و افراد شاغل،  بهتر  ٦٣ازدواج  و ثانيًا با شغل

  از افراد مجرد و فاقد شغل نيست لذا نبايد بحث حجاب را با شغل، مسكن و ازدواج گره زد.

، ها و مخالفين خواهد بود . از رموز موفقيت اجراي موثر هر طرح، شناسايي و مواجهه صحيح با مخالفت٩

ن خارجي و داخلي با مساله عفاف و حجاب و اقدام شش گروه مي باشند؛ بعضي در عين حال كه مخالفا

  كامال با هم متعارض هستند ولي درحل مسئله عفاف و حجاب هم نظرند كه:

و حداكثر به  در مقابل پديده بدحجابي و ولنگاري در مظاهر فساد اخالقي در جامعه، نبايد اقدام قانوني نمود

هاي بيگانه و معاند: دشمن با هنگي بايد پرداخت. گروه هاي مخالف به شرح زيرند : الف) شبكهكارهاي فر

ه ايجابي ئلابزار رسانه در يك جبهه گيري آشكار و برنامه ريزي شده با حساسيت بسيار باال، با طرح هر مس

شرايط موجود اقتصادي و اجرايي راجع به عفاف و حجاب، مقابله جدي مي كند. خصوصًا با سوءاستفاده از 

گيرد تا با ايجاد دوگانه هاي اثرگذار، راه حل هاي درماني اين معضل را خنثي و به همه توان خود را بكار مي

ضد آن تبديل نمايد. هر فرد يا نهادي كه بخواهد در اين خصوص اظهارنظري مخالف جريان ولنگاري نمايد، 

گيرد و با تخريب همه جانبه، براي آن شخص يا نهاد، قرار ميبا كمك افراد داخل كشور، شديداً مورد هجمه 

له پشيمان نموده يا آنها را به مهره سوخته تبديل ئكند تا افراد يا نهاد ها را از ورود به اين مسايجاد هزينه مي

  نمايد.

                                                             
  .كارمندان دولت بوده اند امعه تذكر گرفته و توبيخ شده اند، بنا به آمار نيروي انتظاميافرادي كه در جدرصد ٤١ ٦٣ 
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ه ئل: مسدانند، اوالب) سياست مداران غرب گرا: افرادي كه اصالح جامعه را در تبعيت از فرهنگ غرب مي

حجاب را مانع همسويي با جامعه بين المللي دانسته و آن را از حقوق شهروندي در حوزه آزادي هاي فردي 

كنند. بخش زيادي از جريان غرب گرا شديداً با ورود حاكميت در و سليقه اي، ولي در اجتماع تعريف مي

كنند. ثانيا: يكي ديگر از عوامل ميطرح مقابله با مظاهر فساد و تباهي در حوزه عفاف و حجاب، مخالفت 

ه عفاف و حجاب زمينه ئلمخالفت با طرح عفاف و حجاب، سوء استفاده سياسي از اين مساله است.  مس

مساعدي براي بعضي از سياستمداران است كه با ترساندن جامعه از رفتارهاي غير منطقي تندروها و با شعار 

   قدرت از اين معضل اجتماعي، استفاده نامناسب كنند.آزادي حجاب، براي كسب آراء و بازگشت به 

ها و موتورها و محرك هاي ج)  مؤثرين فرهنگي غرب زده: بسياري از موثرين اجتماعي و فرهنگي (سلبريتي

ساز) كه مايل نيستند مانع و مهاري در هوا و هوس هاي غير اخالقي داشته باشند، هرگونه مواجهه فرهنگ

جويند نمايند. عليرغم اينكه از اهل سياست، ظاهرًا تبري ميبي حجابي را سركوب مي قانوني با بي عفتي و

هاي غيراخالقي رهايي از عفاف و گرا، تجويز ولنگاريولي همسويي و نقطه پيوندشان با سياسيون غرب

  حجاب است.

مطرح شدن هر اقدام د) بعضي از انقالبيون: بعضي از افرادي كه طرفدار انقالب و نظام مي باشند نيز با 

كنند و مانند سه گروه فوق هر راه حل و طرحي ه عفاف و حجاب به شدت مخالفت ميئلاجرايي براي حل مس

را با مصلحت سنجي و حتي گاهي بنا به وظيفه انقالبي و شرعي و بعضاً خيلي تند، با تصور فهميدگي خود و 

اي قرار ند و افراد و نهادها را بي مهابا مورد هجمه رسانهكننافهمي ديگران و با نگاه از باال به پايين، رد مي

برند. اهم داليل زنند تا افراد را از ميدان به در ميهاي مختلفي نيز ميداده و با به سخره گرفتن و توهين، انگ



 

 
١٢٥ 

 

له عفاف و حجاب با ئه عفاف و حجاب عبارت است از: عدم مصلحت در مسئلآنها براي مخالفت با طرح مس

ه عفاف ئله فقط در انحصار كارهاي فرهنگي، عدم اولويت مسئلبه شرايط بحراني مملكت، اصالح مس توجه

له ئو حجاب دركشور و اولويت منحصر در مقابله با مفاسد اقتصادي، حل اشتغال، مسكن و ازدواج بعد حل مس

عدم تحمل مردم  دهد فقط اتالف وقت و هزينه است،عفاف و حجاب، مواجهه با عفاف و حجاب جواب نمي

ه و تبيين همگاني و  اقدام اجرايي، مخالفند و معتقدند ئلو از اين سنخ مسائل و البته بعضي صرفاً با اعالم مس

  بايد بدون تبيين و اعالم، كار انجام گيرد.  

 ه عفاف و حجاب، بعضي از مسئولينيئله) بعضي از مسئولين سياسي كار و بي انگيزه :  از موانع مهم حل مس

كند، لذا با ه هزينه ساز مي باشد و آينده سياسي آنها را خراب ميئلهستند كه احساس مي كنند اين مس

ه رهنمودهاي پدرانه، امري را منوط به امري ديگر نمودن و مشكل را به دولت هاي قبلي ئفرافكني، ارا

ه در ئلشوند و حتي از حل مس له ميئله را با بن بست مواجه كرده عمال ً مخالف حل مسئبرگرداندن و ... مس

  كنند.زير مجموعه خود يا عاجزند يا استنكاف مي

و) بعضي از مردم: بعضي از افرادي كه خود مبتال به بدحجابي هستند و يا حتي افراد مذهبي و محجبه ممكن 

جهاد  باشند،است نظر مخالفي با اجراي اين طرح داشته باشند. براي افرادي كه اهل منطق و استدالل مي

تبيين راهگشا است و براي افراد تند و هنجارشكن، اعمال قانون و صبر و تحمل نياز است. عمده داليل 

  باشد. مخالفت اين گروه، همان داليل مخالفت افراد فوق مي

هاي داخلي مخالف بايد در گام اول با جهاد تبيين در فضاي حقيقي و فضاي مجازي در مواجهه با همه گروه

بخشي اهتمام نمود. در گام دوم بايد با ايجاد فضاي علمي، برقراري جلسات بحث و گفتگو و راه  به آگاهي
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اندازي كرسي هاي آزاد انديشي، از نقد، نظرات و مالحظات آنان سود جست. در گام سوم افراد دغدغه مند 

نمود. در مواجهه با دشمن و مدافع را توجيه نموده و از اميد و حمايت هاي مردمي در مقابل تخريب ها صيانت 

هاي معاند اوًال الزم است با جنگ رسانه و عمليات رواني به مقابله با آن ها رفت، ثانيًا اگر در داخل و شبكه

  كشور جهاد تبيين و توجيه به درستي صورت گيرد، آن ها هيچ كاري نمي توانند انجام دهند. 

ه عفاف و حجاب، به صورت گسترده در كشور مطرح ئلدر شرايط فعلي كه مس -١*دو نكته مهم و هشدار: 

. كار را نيمه و زخمي، رها كردن به مصلحت نيستاند، شده و دوست و دشمن در اين خصوص به ميدان آمده

. در اين وضعيت، به بهانه شرايط بحراني نبايد به استقبال بحران ها رفت و يا منفعالنه منتظر بحران بود

و بي تصميمي مسئولين وجود ندارد. قطعاً بايد طرح و برنامه و نقشه راهي صحيح، جايي براي اهمال، ترديد 

له ئگذاري دشمن، مسموثر و جامع به غير از مسير گذشته به اجرا گذاشته شود، در غير اين صورت با سرمايه

كند. م ميشده و هزينه زيادي را متوجه نظا بهانه اي براي اعتراض ها و تنش هاي اجتماعيعفاف و حجاب، 

در اين وضعيت، همه مسئوليت با مسئوليني است كه در شرايط موجود قدرت تصميم گيري و اقدام دارند 

ه باعث بروز مشكالت حادتري شد، نبايد در روز حادثه، ئلكنند. اگر اين مسولي ترك فعل و بي توجهي مي

راي انقالب فرهنگي بايد با اقدام به تقصيرها را متوجه ديگران نمود. مجلس شوراي اسالمي، سران قوا، شو

موقع و سنجيده، ايفاي نقش نمايند تا مردم و كشور بيش از اين صدمه نخورد. خصوصًا مجلس شوراي 

له عفاف و حجاب به ئاسالمي با دو ابزار قدرتمند  قانون گذاري و نظارت، مهمترين رسالت را در حل مس

  عهده دارد.
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موج سواري سياسي در يط كنوني كشور، زمينه بسيار آماده اي براي له عفاف و حجاب، در شرائمس  -٢

باشد. لذا الزم است مي انتخابات آينده  و مشخص نمودن سرنوشت مجلس شوراي اسالمي و دولت بعدي

بدون فوت وقت تا فرصت باقي است، قبل از وجود هر مشكلي معضل عفاف و حجاب جامعه حل شود تا 

وليت ها به جريان غير انقالبي نشود. در اين نكته نيز مجلس شوراي اسالمي و زمينه اي براي سپردن مسئ

  دولت نقش اصلي را بايد ايفا كنند 

يا ديگر مراكز تصميم  مجلس شورايي اسالمي*توصيه: با توجه به مطالب مطرح شده پيشنهاد مي شود: 

طرح مشغوليت هاي ديگر براي كشور، خصوصا قبل از ورود به زمان انتخابات و يا احيانا  به فوريتگيرنده 

عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهي از منكر را بررسي و با الحاق دو ماده به قانون حمايت به صورت 

  آزمايشي و به مدت دوسال، تصويب نمايد.  

  

  

  

  

  

  

 پيوست هاي تكميلي در هر عرصه  
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 يقاتيو تحق يدانشگاهها و موسسات آموزش عال يعلم اتيه انتظامي مقررات قانوندوم  فصل ٧ماده در۞

نوان جرائم ه عب )١٢ي ( بند حجاب اسالم تي) ارتكاب اعمال خالف شرع و عدم رعا ٢٢/١٢/١٣٦٤كشور(مصوب 

شامل تخلفات انضباطي و اعمال خالف شرع و اخالق  معرفي گرديده است و در فصل سوم مجازاتهاي آن به اين 

  شرح اعالم گرديده است:

  ياحضار و اخطار شفاه - ١

  با درج در پرونده ياخطار كتب - ٢

  با درج در پرونده يكتب خيتوب - ٣

  ماه تا سه ماه كيسوم، از  كيتا  يافتيدر يايكسر حقوق و مزا - ٤

  سال تا دو سال كيرتبه از  قيتعل - ٥

  هيپا كيتنزل  - ٦

  سال كيماه تا  كيانفصال موقت از  - ٧

  تا ده سال و يروز حقوق در قبال هر سال خدمت دولت ٤٥خدمت با پرداخت  ديبازخر - ٨

  يده سال خدمت. كسور بازنشستگماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد كي پرداخت

  كيسال خدمت  كيشود به آنان مسترد خواهد شد و كسر مي ديكه خدمت آنان بازخر يافراد

  .شودمي محسوب سال

  مربوط يقاتيتحق اي يمؤسسه آموزش اياخراج از دانشگاه  - ٩

  دانشگاهها و مؤسسات آموزش ريدر سا رشياز پذ تياخراج از مؤسسه متبوع و محروم - ١٠

  كشور يقاتيو تحق يعال

  يانفصال دائم از خدمات دولت - ١١
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شدن دانشگاهها و مراكز  ياسالم يشورا ١٩٧مصوبه جلسه  انيمجاز )دانشجو ريپوشش (مجاز و غ قمصادي۞

 انيدانشجو ينامه انضباط نيي) و آ١٤/٦/١٣٧٤مورخ  يانقالب فرهنگ يعال يشورا٣٥٨(مصوب جلسه يآموزش

  )١٤/٦/١٣٧مورخ ٣٥٨وب جلسه ص(م ياسالم يجهمور

  آموزان دانش لباس و پوشش – پنجم فصل

 يآموزش طيبا مح و متناسب آراسته يظاهر يو دارا ، سادهو رنگ از نظر دوخت ديبا آموزان دانش ـ لباس٦٤ ماده

  .باشد مدرسه يتيو ترب

و  از لباس زين مدرسه به ، در آمدورفتدر مدرسه مناسب از پوشش بر استفاده عالوه ديبا آموزان ـ دانش٦٥ ماده

  .كنند استفاده و نوشته ريتصو و فاقد هرگونه مناسب پوشش

با  دباي آنان لباس دوخت و شكل ،است آنان عفاف و وقار نشان ،پوشش بر عالوه آموزان دانش لباس – ٦٦ ماده

  .باشد متناسب ياسالم شئون

  .باشد ي) مانتو، شلوار و مقنعه م٢ ) چادر، مانتو، شلوار و مقنعه١ دختر شامل آموزاندانش پوشش -٦٧ ماده

 عدم تيرعا ضمنمدارس  رانيمد است ستهي. شاباشديم پوشش نيترو مناسب حجاب نيچادر بهتر -١ تبصره

  .كنند هيو توص قيتشو از آن استفاده دختر را به آموزان اجبار، دانش

 انياز م ييايو جغراف يسن طيشرا به توجه ضمن ديدختر با وزانآم دانش مقنعه و شلوار مانتو، رنگ – ٢ تبصره

  .شود انتخاب مناسب يهارنگ

  آيين نامه هاي انضباطي مربوط به عرصه اماكن عمومي:۞

 ٢٣/٣/١٣٦٣( رانيوز ئتتيه ينامه اماكن عموم نييآ( 

 كه استفاده از  ييبه تخلفات و مجازات فروشندگان لباس ها يدگيقانون نحوه رس يينامه اجرا نييآ

 ) ٢٠/٣/١٣٦٨(مصوب كنديدار م حهيرا جر يعفت عموم ايها در مالء عام خالف شرع و آن

 نرايوز اتيه ٩/٤/١٣٨٧مد و لباس (مصوب يقانون سامانده يينامه اجرا نييآ( 

 ٢٥/٦/١٣٧٥مجاز (مصوب وزارت كشور  ريغ يها شيالبسه و آرا قيمصاد نيينامه تع نييآ ( 
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در  يمتفاوت است. به طور كل يبه طور قابل توجه دنيمربوط به نوع پوشش و لباس پوش نيدر سراسر جهان قوان
وجود ندارد، اما با نگاه به نوع پوشش  يقانون مدون د،يپوش ديبا يچه لباس نكهياز كشورها در مورد ا ياريبس

 ياري. در بسافتيكشورها دست  نيا متداولبه نوع پوشش  ميرمستقيغ توانيكشورها م نيا نيشده در قوانمنع
  .سپرده شده است يقاض يبه رأ نهيزم نيتخلف در ا صياز كشورها، تشخ

 دنيدر مخالفت با پوش ياحهياند تا الدرصدد برآمده كايآمر يجنوب ينايكارول التيگذاران مجلس اقانون راًياخ
 يول شود،ينم ينوع شلوار، جرم تلق نياگرچه، استفاده از ا، مجلس كنند  ميتسل) saggy pantsافتان ( يشلوارها

تخلف خود  نيدوم يدالر برا ٥٠بار نخست و  يدالر برا ٢٥قانون، متخلفان ملزم به پرداخت  نيا بيدر صورت تصو
 اي يدالر ٧٥ مهيجر افراد مجبور به پرداخت نيا ،يدفعات بعد ايبار سوم  يخواهند بود و در صورت تكرار آن برا

  د.شويشامل حال زنان نم تيممنوع نيخواهند بود؛ البته ا يساعت كار خدمات ٦انجام 

  

شده بود  بيتصو يقانون مشابه -يجنوبينايكارول ياز شهرها گريد يكي- ليمونسوي، در ت٢٠١٦در سال  ترشيپ
    .شدنديم مهيجر گذاشتند،يم شيخود را به نما ريلباس ز يكه به صورت عمد يكه بر اساس آن، افراد

و  اناينديا التيمختلف آن، متفاوت است. به عنوان مثال در دو ا يهاالتيمربوط به پوشش در ا نيقوان كا،يآمر در
 نيوجود دارد؛ اما قوان زينما نبدن مهين يهالباس ينما و حتبدن يهالباس دنيپوش تيدر ممنوع يخاص نيقوان ،يتنس

  .هستند زين گريد يبازدارنده و محدود كننده پوشش در كشورها

  

  تا سه ساله كيو حبس  ليبرز

درباره پوشش  ياه رانيسختگ نيكشور قوان نيا شود،يو نوع پوشش در آن تصور م ليآنچه در مورد برز برخالف
بدن در  ياجزا شينما اي يعفت عموم يهرگونه عمل مناف ليبرز يفريقانون ك ٢٣٣وضع كرده است. در ماده 

قانون،  نيا ٢٣٤طبق ماده  نينخواهد داشت. همچ يسال حبس در پ كيمعادل سه ماه تا  يتيمالءعام، محكوم
ممنوع بوده و در صورت تخلف،  يعموم شينما يمستهجن برا اءياش ايآالت  عيتوز اي ديصادرات و واردات، خر

  .به دنبال دارد ينقد مهيجر ايسال زندان  كيشش ماه تا 

  

  يدر مالز ياسيس يزردها

كشورها ريپوشش در سا نيقوان يبرخ : 
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دولت پس از آن صورت  ياز سو تيممنوع نيممنوع شد. ا يدر مالز ٢٠١١زرد رنگ در سال  يهالباس دنيپوش
  .خود استفاده كرده بودند يانتخابات از رنگ زرد به عنوان نماد اعتراض نياز معترضان به قوان يگرفت كه گروه

  

  بيعج تيو ممنوع اياسترال

 يميقد يمردان ممنوع است. بر اساس قانون يهرگونه لباس به سبك زنانه برا دنيپوش ا،يدر ملبورن استرال 
  .زنانه به تن داشته باشند راهنيمردان حق ندارند در مالءعام پ

  

  ييكايآمر نيو ج يشمال كره

كشور  نيدر ا يآب نيشلوار ج دنيكه پوش ي. طورستين يبيموضوع عج كاياز آمر يكره شمال يزاريو ب نفرت
 يآب نيبه ج تيممنوع ني. البته اداننديم كايرا منتسب به آمر يساده كه آنها رنگ آب ليدل نيممنوع است. به ا

  .شودينم يمشك نيمحدود شده و شامل ج

  نگاه كن تيهاييبه دمپا يگاه ا؛يتاليا 

 نياست كه ا ييبه خاطر سروصدا تيممنوع نيممنوع است و ا يصندل ال انگشت دنيپوش ا،يتاليا يكارپر در
  .زننديرا بر هم م رهيجز نيو آرامش ا كننديم جاديها اكفش

  

  ستيهم پوشش آزاد ن نجايا كانادا؛

  .را ممنوع ساخته است يعمومآن، هرگونه پوشش خالف عفت يقانون كشور ١٧٣ماده  زيكانادا ن در

  

  پوشش يهاتيسفر با محدود قطر؛

در مالءعام ممنوع است،  ستيناشا اينما هرگونه لباس بدن دنيپوش ييو جزا يفريك نيدر قطر، بنا به قوان اما
 يكشور، كارزار نيدر ا ينهاد، سازمان مردم٢٠١٢قانون است. در سال  نيا يناظر بر اجرا زين يدولت يأتيه

شد.  نهيزم نيدولت در ا شتريهرچه ب تظاركرد و درآن خواستار ن يرا سازمانده »يعموم يآراستگ«تحت عنوان 
 يراستا، بعد از آنكه برخ نيحاضر در قطر بود. سال گذشته در هم يمعطوف به افراد خارج شتريكارزار، ب نيهدف ا

بر ارائه  يمبن يقانون شدند،يكشور ظاهر م نينامناسب در ا يها(ساپورت) و لباس يبا جوراب شلوار هاستيتور
كه  يكشور صادر شد. به طور نيا يو انتخاب پوشش مناسب در اماكن عموم هاستيتور ييمشاوره و راهنما

  .شد فيپوشش نامناسب تعر فارس،جيخل هيحاش يكشور اسالم نيساپورت در ا دنيپوش
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 يبرا ييو راهنما هيآغاز شد كه هدف آن ارائه توص ٢٠٢٢قطر  يفرهنگ يمركز اسالم ياز سو زين يكارزار
 ٢٠٢٢فوتبال در سال  يجهانكشور در آستانه مسابقات جام نيگردشگران در انتخاب نوع پوشش مناسب در ا

به حفظ فرهنگ و  تامركز از گردشگران خواسته شده  نيا يمنتشرشده از سو يهادوحه است. در جزوه
پس لطفاً در اماكن  د،يوشياز ما محسوب م يكيدر واقع  د،ياگر شما در قطر هست«قطر كمك كنند:  يهاارزش
از  ياجتماع يهاكارزار از شبكه نيا» .شوديساپورت، شلوار محسوب نم«و  »ديلباس بپوش يبه اندازه كاف يعموم

  .ها استفاده كرده استدستورالعمل نياشاعه ا يبرا ترييجمله تو

  

  پوشش شانه و زانو ؛يمتحده عرب امارات

از  يها و زانوها در اماكن عمومشامل پوشاندن شانه زيكشور ن نيدر ا يپوشش يهاتيمربوط به ممنوع نيقوان
  .است ديجمله مراكز خر

  

  هيدر روس ييايقيموس -يپوشش تيممنوع

نوجوانان روس مرسوم  انيدر م يالديم ٨٠مربوط به دهه » مو« يقيگروه موس ياعضا يهادهه گذشته، لباس در
سبك  نيسبك لباس را ممنوع كرد چرا كه دولتمردان آن ا نياستفاده از ا ٢٠٠٨در سال  هيشد كه دولت روس

در  شهينوجوانان را ر انيدرم يخودكش يمرتبط دانسته و نرخ باال يو خودكش يخودزن ،يپوشش را با افسردگ
  .اعالم كردند »يثبات مل هيعل يديتهد«مد لباس  نيهم

  

  كانيدر وات يالزام حجاب

 نياز ا ديمقر پاپ در رم صادر شد كه براساس آن گردشگران در بازد كان،يوات ياز سو يقانون زين ٢٠١٠سال  در
اسقف  نيمختلف ا يدر جاها يينصب تابلوها قيقانون كه از طر نيا شدند،يقانون حجاب م تيمكان ملزم به رعا

ورود  نيح دكنندگاني. بازدستندين ياز آن مستثن زيتنها شامل زنان نبوده و مردان ن رسديبه اطالع عموم م نينش
 زيدر فصل تابستان ن يحت تيمحدود نيا يداشته باشند. اجرا يسرخود را پوشانده و پوشش نسب ستيبايم

  است. يهوا الزام يباوجود گرم

 

 

 
 برخي قوانين پوشش در دانشگاه هاي جهان
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متناسب با فرهنگ و رسوم خود با وضع قانون و مقررات سعي در  هر اجتماعي مبتني بر هر مذهب يا ايدئولوژي،
در ميان افراد و دوام ارزش هاي خود دارد. رسيدن به ايجاد نظم  

پوشش لباس از سوي  دانشگاه، به عنوان بخشي مهم از جامعه هر كشور موظف به ايجاد قوانيني براي رعايت 
 دانشجويان خود است.

دارد كه دانشجويان در محيط قوانيني بعضا سخت وجود  دانشجويان در دانشگاهدر همه دنيا براي پوشش 
  دانشگاه ملزم به رعايت آن هستند.

 زانيدارند: كاهش م يمتفاوت ليدال انيدر نوع پوشش دانشجو ينيقوان جاديا يمختلف جهان برا يدانشگاه ها
 يجو مناسب برا جاديا ،يليو تحص يتمركز و توجه به مسائل مهمتر آموزش شيافزا ان،يدر دانشجو يحواسپرت

 يبردن نشانه ها نياز ب ،يانشگاهو د يليمراكز تحص يحضور در دانشگاه، محافظت از شان، اعتبار و خوشنام
 يحاتياز جمله توض ديجد يهايبه نام دانشجو در ورود يتيهو جاديو ا انيدانشجو انيم ياختالف طبقات يظاهر

  .كنند يارائه م يپوشش نياستفاده از قوان ليدال حيتشر يمختلف برا يو دانشگاهها ياست كه مراكز آموزش
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به اتفاق  بيقر تيمختلف جهان اكثر يدانشگاه در كشورها ١٥٠از  شيبه عمل آمده در ب يدر پژوهش ها 

پوشش در  نيخود هستند. قوان يآموزش طيپوشش متناسب با مح يبرا يا ژهيضوابط خاص و و يها دارادانشگاه
 تيملزم به رعا انيشوند و تمام دانشجو ياجرا م كسانيدختر و پسر به صورت  انيدانشجو يدانشگاه ها برا نيا

 يدر هر كجا ميمقدس آموزش و تعل طياست كه در مح نيتامل است اقابل  انيم نيكه در ا يانكته، آنها هستند
و  سيدرس و تدر طيمناسب با مح ياپوشش حرفه تيفيو آن ك ميوجو كنموارد مشترك را جست ميتوانيجهان م

 يها يبر باورمند يمبتن نهانه ت طيمح نيدر ا يمندوجود دستورالعمل متناسب با آن است. علت و ضرورت ضوابط 
 يو روان يو آرامش روح ينميو ا يطيمح يهاآنها براساس نوع ضرورت تيآنهاست، بلكه اكثر ينيباز جهان يحاك

را برخاسته از  يوضع ظاهر يو چگونگ دارنديبه ضوابط خاص پوشش را الزام م يبنديكار پا شرفتيمتناسب با پ
  .داننديم هخاص دانشگا يو فرهنگ يعلم طيشأن مح

) يا در  student hand book، دانشجويان از طريق (بر اساس آنچه كه در كشورهاي غربي رايج است
(studentdresscode) .از آنچه كه بايد در محيط آموزشي بپوشند مطلع مي شوند  

در اين بخش، بيانيه اي از سوي آموزش عالي هر كشور نوشته شده است كه دانشجو را از تمام بايد ها و نبايد 
  .ي را موظف به اجراي تمام و كمال آن مي داندو و هاي پوششي آگاه مي كند

 
 آمريكا

آمريكا هر سال به دانشجويان خود يادآوري مي كند، آنچه كه يك دانشجو به عنوان پوشش خود  آموزش عالي
 .  براي محيط آموزشي انتخاب مي كند، نشان دهنده باورها، عقايد و سبك زندگي او است

و اگر به نقل از فارس؛ به طور كلي در دانشگاه هاي آمريكا، هر دانشجو موظف به رعايت كلي قوانين پوشش است 
 .  خارج از عرف لباسي را بپوشد، جريمه مي شود و تذكر خواهد گرفت

اما اگر به صورت جزئي تر به قوانين پوشش نگاه كنيم، هر دانشگاه قوانين خاص خود را دارد كه در زير به آن 
  .اشاره مي كنيم

 
 دانشگاه آدامز *

  .  ممنوع است» تنباكو«و » آدامس«، »عينك دودي«استفاده از 
 
 دانشگاه اليبرتي *

  .  و هرگونه پوشش تنگ و مخالف عفت ممنوع است» دم اسبي«موي 
 
 دانشگاه لوماليندا *

  .  مجاز نيست» لي«و لباس هاي » تي شرت»
 
 دانشگاه هاردين سيمونز *

  .  براي دختران و شلوارهاي تنگ ممنوع است» لي«لباس 
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 دانشگاه مجامع الهي جنوب غربي *

  .  مجاز نيست لباس هاي لي سنگ شور
 
  .  مجاز نيست» لي«دانشگاه سنت لوئيس  *
 
 دانشگاه آتالنتيك فلوريدا *

  . رنگ كردن مو مجاز نيست
 
 كايآمر ليو نيدانشگاه گر*

 
از شكم را  يكه بخش يو بلوز راهنيآورده است كه استفاده از هرگونه پ نگونهيدانشگاه ضوابط پوشش را ا نيا 

 يورزش يتاپ ها (Spaghetti) يمدل بند اپاگت (Tank) تنك يباشد. تاپ ها يسازد مجاز نم يم انينما
(Halter) عرض( پهنا) داشته باشد  نچيا ٣ داقلح ديشانه با يمجاز نخواهد بود. حلقه رو راهنيبدون پ قهيجل اي

 ليمجاز دانسته و به دال ريدانشگاه رنگ كردن مو را غ نيباشد. در ا يتور مجاز نم اي رينوع لباس از جنس حر چيه
سوراخ كردن گوش  زيآالت و ن وريدانشگاه استفاده از ز نيا ني. همچنستيلباس و شلوارك ها مجاز ن يتيامن
 چيمو در ه يها يگوديو ب يآفتاب نكيدانشگاه؛ كاله، ع نيطبق ضوابط ا ني. همچنداند يمجاز م ريرا غ انيآقا

 ييو كفرگو يحرمت يكه نشان دهنده هر نوع ب يآالت نتيز ايگونه لباس  چيه نياستفاده شود. همچن دينبا يمكان
 يعبارات و نمادها گريا ديتنباكو، مواد مخدر  ،يمشروبات الكل غاتيتبل ز،يعبارات وسوسه انگ ي رندهيدر برگ اي

و دامن خانم  دهد مجاز نبوده ينامناسب اندام ها را نشان م يكه به صورت يباشد. لباس ينامناسب است، مجاز نم
  .موقرانه و با اندازه مناسب بوده و كوتاه نباشند با،يز يستيبا زيها ن

  
  دايفلور يالتيدانشگاه ا*

 
 .شودلحاظ مي” صفر “براي دانشجويان فاقد پوشش مناسب نمره  دانشگاه ايالتي فلوريدادر 

دانشجويان پسر و دختر در نظر گرفته و دانشگاه ايالتي فلوريدا آمريكا ضوابط و مقررات خاصي را براي پوشش 
 .دانشجويان نسبت به رعايت اين ضوابط ملزم هستند

 
هاي ذيل را براي پوشش دستورالعمل (Florida State University) اكدانشگاه ايالتي فلوريدا آمري

 :دانشجويان دختر و پسر اين دانشگاه در نظر گرفته است

اجرا ” دانشگاه ايالت فلوريدا “بعدازظهر در محوطه دانشكده  ١٥:٣٠صبح تا  ٧:٣٠ضوابط پوشش از ساعت 
 .شودمي

هاي آنان است و ها و تعهدات دانشجويان و خانوادهترين مسئوليتآرايش و پوشش دانشجويي مناسب از ابتدايي
 .هرگونه تغييري در پوشش، فراتر از خط مشي كلي دستورالعمل پوشش مجاز نخواهد بود
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هاي هاي معين و ويژه ورزشي، كالسداليلي امنيتي و حفظ سالمت، پوشش خاصي در برنامه ممكن است به
 .اي نياز باشدتربيت بدني، اقتصاد خانگي، آموزش تكنولوژي، علوم پايه و آموزش حرفه

 ضوابط پوشش *

هايي ها و دامنلواركشوند نبايد بيش از حد كوتاه باشند. شلوارها، شهايي كه پوشيده ميتمام شلوارها و دامن -
ها يا دانشكده PE كه حلقه كمربند دارند بايد همراه با كمربند استفاده شوند. شلوارهاي كشي به استثناي يونيفرم

 .باشديونيفرم ورزشي دانشگاه ايالت فلوريدا قابل قبول نمي

يكدست و يكسان برخوردار باشند. هاي زنانه بايد از رنگي ها، و پيراهنهاي خاكي رنگ، دامنشلوارها و شلوارك -
 .هاي زنانه نبايد كوتاهتر از سر زانو باشندها و پيراهنها، دامناندازه شلوارك

 .هاي آبي رنگ بايد يك رنگ، يكدست، يكسان و بدون سوراخ و شكافتگي باشندجين -

 .باشددار با رنگ يكدست مجاز ميشرت آستينتي (polo) پيراهن زنانه -

اينچ بلندتر از خط كمربند نباشند، قابل قبولند. اين امر  ٣دار يا بدون زيپ يكرنگي كه بيش از هاي زيپپيراهن -
 .شودها نيز ميشامل گرمكن

هاي باشند. تردد با پاي برهنه، پوشيدن دمپايي و كفشهاي شكيل و ساده يا بدون مدل قابل قبول ميكفش -
 .باشددار مجاز نمياينچ)، يا كفش چرخدار و گيره ٣لند (بلندتر از هاي پاشنه ميخي يا پاشنه براحتي، كفش

 روزهاي معنوي و روحاني *

هايي كه حاوي ها يا پيراهنشرتتوانند تيدانشجويان مي” هاي مذهبي مناسبت“در روزهاي معين شده به عنوان 
 .آور و زننده نباشند؛ به تن كنندعبارات و لغات شرم

ها با هايي كه آرم دانشگاه ايالت فلوريدا را دارند بفروشند. اين پيراهنست گروهي پيراهنبرخي اوقات ممكن ا
 .رعايت ضوابط پوشش قابل قبول هستند

 :باشندموارد ذيل قابل قبول نمي *

انگيز و ناشايست يا مرتبط با آميز به مقدسات، وسوسههر نوع پوششي كه در بردارنده عبارات زشت يا توهين -
 .ها، احزاب و گرايشاتي كه شخص را ترغيب به استفاده از موارد مخدر، مشروبات الكلي و يا خشونت كنددسته

 دار، كت و ژاكت يا بادگيرهر نوع پيراهن كاله -

 هرگونه لباس و پوششي با پارگي، لكه، سوراخ و وصله -

 هاي زيانه و مردانه پشت بازپيراهن -

 بازهاي يقه بلوز يا پيراهن -

 هرگونه پوشش بدن نما -

 شلوارهاي افتاده و آويزان -

 هاي كوتاه يا زير شلواريدامن -

 هاي بدون كمربند (كمربند پاره)شلوارها و دامن -

 بند، كمربند يا ديگر اقالم با قطات سنگين آهني و زنجيربازوبند، مچ -

 اينچ) ٢يا پاشنه بلند (بلندتر از  هاي سرپاييدار، دمپايي و يا كفشهرنوع كفش چرخدار يا گيره -

  عينك آفتابي (روي چشم يا باالي سر)
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 :نتايج تخلفات ضوابط پوشش *

” ولي يا پشتيبان “دان دانشگاه باشد. در اين شرايط از طرف جامهمرتبه اول: شامل تذكر شفاهي به دانشجو مي
 .شودياي مورد تخلف به دانشجو اخطار داده مشود و طي نامهانتخاب مي

شود. يك سند كتبي و مرتبه دوم: مكالمه (مشاوره) تلفني بين استاد و ولي دانشجو يا پشتيبان وي را مشتمل مي
دان دانشگاه يا ولي يا شود و پوشش مناسبي از سوي جامهجوابيه از سوي ولي يا پشتيبان دانشجو ارائه مي

 .پشتيبان وي براي دانشجو معين خواهد شد

شود كه به يك تعهد كتبي و امضاء ولي اي با حضور مدير و ولي يا پشتيبان دانشجو برگزار ميجلسهسومين مرتبه: 
شود، دانشجو نزول درجه و امتياز شهروندي دريافت خواهد كرد و يا روش تادبي ديگري از يا پشتيبان منجر مي

 .شودسوي دانشكده تعيين مي

نامه ثبت خواهد شد و دانشجو نزد مسئول سطوح رتبه معرفي همه جزئيات ضابطه پوشش روي: ٦-١٢هاي مرتبه
شود كه فورا تخلف پوششي خود را اصالح كند. اگر دانشجو نتواند خود را اصالح فرستاده شده و از وي خواسته مي

شود تا لباس مناسبي براي او بياورند تا آن زمان دانشجو بيرون از كند يا ولي يا سرپرست وي تماس گرفته مي
 .كالس خواهد ماند و براي هر غيبت، نمره صفر دريافت خواهد كرد تا زماني كه بتوان تخلف پوششي را اصالح كند

  
 دانشگاه هاروارد *

 .  دانشجويان اين دانشگاه موظفند در محيط خوابگاه و رستوران بلوز، پيراهن يا ژاكت يقه دار يا بدون يقه بپوشند

  .  بدون پارگي و ضخيم باشدپوشش شلوار آنها نيز بايستي 
 
 دانشگاه ايالتي آركانزاس *

 .  استفاده از لباس هاي كوتاه، سوراخ دار، خمره اي و بدن نما ممنوع است

دانشجو موظف است موهاي خود را تميز و مرتب و سبيل هايش را كوتاه نگه دارد و هيچ نوع سبك مو يا استفاده 
  .  يستاز زينت آالتي كه جلب توجه كند، مجاز ن

 
 دانشگاه ايالتي جنوب غربي ميسوري *

پاره و چاك دار، تردد با دمپايي يا پاي  (  استفاده از شلوارك هاي كوتاه، پيراهن هاي ركابي، لباس هاي جين (لي
 .  برهنه بودن، استفاده از زيورآالتي كه نيازمند سوراخ كردن اعضاي بدن باشد و هرگونه خالكوبي مجاز نيست

اين اختيار را دارد كه شيوه هاي آرايش مو، صورت و پوشش » موفقيت دانشجويي«است مدير قسمت الزم به ذكر 
  .  غيرعادي را رد و غيرقابل قبول اعالم كند

  
 كايآمر يسوريم يالتيا دانشگاه *

همواره از  ديبا انيدارد: دانشجو يم انيب نيچن نيرا ا انيدانشجو يدانشگاه وضع ظاهر نيا ينامه انضباط نيدر آئ 
 راهنيكوتاه، پ يآراسته برخوردار باشند و مقررات پوشش، استفاده از شلوارك ها يمناسب و ظاهر يبهداشت تيوضع

داند. استفاده از  يبرهنه بودن را مجاز نم يپا ايو  يي) پاره و چاك دار، تردد با دمپاي( ل نيج يلباس ها ،يركاب يها
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 دهيپوش ديبا يهر گونه خالكوب يرو ني. همچنستيبدن باشد مجاز ن يعضاسوراخ كردن ا ازمنديكه ن يآالت وريز
مو، صورت و  شيآرا يها وهيرا دارد كه ش ارياخت نيا »ييدانشجو تيموفق«قسمت  ريشود. الزم به ذكر است مد

 ديقابل قبول اعالم نما ريرا رد و غ يعاد ريغ وششپ

  كايدانشكده آلن آمر *

 ستيمجاز ن”  شرتيت“ دنيآدامس و پوش دنيجو 

 انيپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انيپوشش دانشجو يرا برا يضوابط و مقررات خاص كايآلن آمر دانشكده
 ضوابط ملزم هستند نيا تينسبت به رعا

Al) كايآلن آمر دانشگاه l enCol l ege ) دانشگاه  نيدختر و پسر ا انيپوشش دانشجو يرا برا ليذ يهادستورالعمل
 :در نظر گرفته است

 

 ياضوابط پوشش حرفه *

باشند. تمام  بنديشده پا يگذارهيپوشش كه توسط كالج آلن پا يبه ضوابط عموم روديانتظار م انيدانشجو از
مربوط به آن  يهايندگيو نما» دانشكده آلن«و متناسب با ضوابط  ياكه مناسب، حرفه يلباس ديبا انيدانشجو

 .را بپوشند باشديم

موظفند با  انيدانشكده در تضاد باشند، دانشجو نيموسسات وابسته با ضوابط و قوان نيضوابط و قوان يزمان اگر
 .دانشكده آلن هماهنگ باشند نيقوان

 

 لباس متحدالشكل *

به  ييهاو تاپ ديسف يها، شامل شلوارهالباس نياست. ا كساني انيها و آقاخانم يبرا ييضوابط لباس دانشجو -
 .بلند مجاز است نيآست ديسف راهنيشلوارك با پ دنيپوش –. باشنديرنگ بنفش م

 .شود يدست چپ گلدوز نيآست يباال ديعالمت دانشكده آلن با-

 تيكه در تمام لحظات قابل رو يبطور ديچپ كت سف نيآست يتكه پارچه بر رو كي يرو ديبرنامه دانشكده با -
 .باشد، دوخته شود

و كالس  كينيو تنها در محوطه كل فرميوني يبا نشان دانشكده جهت گرم شدن رو شگاهيرنگ آزما ديكت سف -
 .ديپوش ابانيدر خ يبه عنوان كت عاد توانيكت را نم ني. اشوديم دهيپوش

 .باشد مارستانيب سيكه با اجازه مخصوص از رئ نيمگر ا ديپوش مارستانياز ب رونيب ديرا با يكت معمول -
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 .برخوردار باشد يدر تمام مدت از ظاهر خوب ديلباس متحدالشكل با -

 .و چروك) نيو چ يدگيباشد كه موقع حركت، فرد راحت باشد (بدون وجود كش يابه گونه دياندازه پوشش با -

 ن،يج يهااز انواع لباس كي چيهر شخص باشد. ه كيزيمتناسب با اندازه شلوار و ف ديو سبك لباس با يبلند -
 .شونديمجاز شمرده نم شرتيدار و تچاك يهاشرت، شلوارك، دامن تيسوئ د،يشلوار سف

دانشجو قابل  فرميونياز  يبه عنوان جزئ دينبا ديسف فرميوني يرو ورآالتيو ز يرنگ يهانتيو ز هاهيآرا نيهمچن -
 .باشد تيرو

 ،يراحت ت،ي. امنباشنديمناسب نم يكرباس يهاباشد كفش زيواكس زده و تم د،يسف %٩٠ ديبا يكفش و كتان -
 .باشديو قابل مالحظه در نوع انتخاب كفش م يكنترل صدا و ظاهر، موارد اصل

لباس دانشجو بطور  يبر رو ديبا …و  كيكلن مارستان،يب در تمام اوقات هنگام تردد در محوطه ييكارت دانشجو -
 .گردد ضيتعو دينام با رييباشد به محض گم شدن و تغ تيمشخص قابل رو

 ورآالتيز *

 :است ليقابل قبول شامل موارد ذ ورآالتيز

 .شمارهيساعت با عقربه ثان -

. باشدينصب شده، مجاز نم گريمناطق قابل مشاهده د ايشده در ابرو و زبان،  جاديا يهاكه در سوراخ ييهاحلقه -
 .وجود ندارد زيآو يهااجازه استفاده گوش يمني. جهت حفظ اباشديدر هر گوش حداكثر دو گوشواره مجاز م

دانشكده استفاده از انگشتر  يمشو خط استيكه س ييهاطي. در محباشدياز دو حلقه در هر دست مجاز نم شيب -
كه به غذا،  ييهايباكتر يبرا يبرداشته شود. از آنجا كه انگشترها پناهگاه مناسب ديانگشترها با داند،يرا ممنوع م

 .شوديم ديها تاكشستن مكرر دست باشد؛يم كنند،يم تيسرا رهيو غ مارانيب يهازخم ل،ياستر ريذخا

 .از لباس نباشد، مجاز است رونيكه در دسترس و ب يريگردنبند زنج كي -

 .استفاده كرد توانيهشدار دهنده را م يطب يدستبندها و گردنبدها -

 .ستيمجاز ن تيقابل رو يهايخالكوب -

 مومدل  *

كنترل شود تا با  منيجمع شود و به طور مطمئن و ا ديشانه است، با ريساده باشد. اگر اندازه موها ز ديمدل مو با -
از نظر طرح، ساده و  ديمخاطره نكند. سنجاق سرها با جاديا ايدر تضاد و تزاحم نباشد؛  ماريب يمراقبت و نگهدار
 .همرنگ مو باشند
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به  ازيكه ن ييهاو مكان ژهيمرتب و آراسته باشند و درحال انجام امور و ز،يتم ديبا ها،شيو خط ر هاليو سب شير -
 .شوند دهيوجود دارد پوش يشتريب يمنيا تيرعا

 

 شيآرا *

مجاز  مارانيتند هنگام مراقبت و درمان ب شيو آرا يقو يدر حد اعتدال باشد. استفاده از عطرها ديبا شيآرا -
 .حساس هستند ارينسبت به بوها بس مارانيب راي. زباشدينم

 يهاتراشه رايكنند، ز ياز الك زدن خوددار ديبا انينگه داشته شوند. دانشجو زيكوتاه و تم ديناخن انگشتان با -
 ييشوو رخت ريپارچه ز ل،ياستر ليكه در حال كار با وسا يهنگام ژهي(به و باشنديم هايالك ناخن مأمن رشد باكتر

 .ستيمجاز ن يمكان چيه رد يمصنوع يهاپخت غذا هستند.) استفاده از ناخن اي

 آدامس دنيجو *

و عموم مردم هستند،  مارانيدر تماس با ب ايكه لباس فرم بر تن دارند  يهنگام انيدانشجو يآدامس برا دنيجو -
  .باشديممنوع م

  وود آمريكادانشگاه النگ *

 ممنوع است” صندل “هاي و كفش” لي “نما، هرگونه لباس بدن 

وود آمريكا ضوابط و مقررات خاصي را براي پوشش دانشجويان پسر و دختر در نظر گرفته و دانشكده النگ
 .دانشجويان نسبت به رعايت اين ضوابط ملزم هستند

  

LongwoodUni (وود آمريكادانشگاه النگ versi t y ( ي ذيل را براي پوشش دانشجويان دختر و هادستورالعمل
 :پسر اين دانشگاه در نظر گرفته است

هدف و خط مشي دانشگاه النگ وود، وضع دستورالعمل براي پوشش مناسب در محيط كار است تا عالوه بر ايجاد 
خاص  هايپذيري براي حفظ اخالقيات و احترام به مذهب افراد و نيز پوششيك تصوير مثبت، حداكثر انعطاف

 .هاي نژادي، جنسي و قومي فراهم شود و در حد امكان و مقتضي به انجام ايمن و صحيح كارها توجه شودگروه
آموزشي است ولي اغلب هاي گسترده براي كاركنان غيرمشي، تالشي براي برقراري و وضع مؤلفهاگر چه اين خط

نظر انتظارات مراجعان و ايمني دارند. با توجه به اين و نياز منحصر به فرد از  ها براي خود حداقل چند ويژگيبخش
ها مختار خواهند بود نكات، مقررات پوششي كاركنان در سطح بخش، اعمال خواهد شد. هر يك از بخش

معيارهاي بيشتري را بر مبناي عقل براي نيازهاي شغلي معقول خود وضع نمايند ولي هيچ يك مجاز نيستند 
 .عيارهايي كه ذكر خواهد شد، تعيين كنندتري از ممعيارهاي پائين
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 ها و معيارهاي پوشش در طول سال تحصيليالف) خط مشي
 .شودها برگزار ميتحصيلي است يعني براي زماني كه كالس اين معيارها براي سال

 :دانشكده -
دانشكده  شود. اين خط مشي براي كاركنان آموزشيهاي دانشگاه توسط رئيس دانشكده وضع ميدستورالعمل

 .االجرا نيستالزم
 :اي، كاركنان آكادميك و پشتيباني اداريكاركنان حرفه

اين گروه از كارمندان در برگيرنده اكثريت كاركنان دفتري از قبيل كاركنان غيرآموزشي و كارمندان متصدي 
پشتيباني اداري، دبيران باشد، كارمندان هاي فني پيشرفته براي تصدي آنها ضروري است، ميمشاغلي كه آموزش

 .و كارمندان پشتيباني برنامه نيز جز اين گروه هستند
باشد (البته براي تحقق اهداف اين خط مشي تعريف لباس كار شامل شلوار يا دامن همراه با پيراهن يا بلوز مي

يا كت و  ها بنا به تشخيص مديران ارشد ممكن است استفاده از كراوات و يك كت اسپورتبراي برخي سمت
شلوار الزامي باشد.) به عنوان يك قاعده كلي هرچه سمت فرد باالتر باشد و با هرچه تماس وي با افراد بيرون از 

 .دانشگاه بيشتر باشد معيارهاي پوششي باالتري مورد نياز خواهد بود

 :هاي تجهيزات غيرتخصصيكاركنان بخش -
تجهيزات گرمايشي، سرايداران، نگهبانان و كاركنان تسهيالت  اين گروه از كاركنان در برگيرنده بخش بازرگاني،

ها مورد نياز باشند. هاي ايمني ممكن است توسط اين بخشباشند. لباس يك شكل (يونيفرم) و كفشتابستانه مي
در صورت عدم ضرورت رعايت مقررات پوشش، افراد بايستي تميز و آراسته باشند. به عنوان يك قاعده كلي 

 .باشنداي و پوشيدن صندل قابل قبول نميگير، شلوارهاي آويزان و خمرههاي لي، عرقباسپوشيدن ل

 :دانشجويان كارآموز -
هاي اقتصادي ايالتي كنند و در مقابل از يارانهها كار مياين دانشجويان غالبا براي حمايت از كاركنان عادي قسمت

غير رسمي است ولي نبايد ناهنجار باشد. اين نكته بايد مدنظر كنند. لباس اين دانشجويان يا فدرال، استفاده مي
 .كنندقرار گيرد كه دانشجويان از امكانات محدودي برخوردارند و اغلب در بين ساعات كالسي خود، كار مي

بنابراين اگر لباس يا تجهيزات غير ايمني خاصي مورد نياز باشد اين وسايل و تجهيزات از طريق اداره تامين 
آميز نسبت به ديگران روي آن توهين ها يا آثار احتماالًهايي كه واژهشرتد شد. دانشجويان از پوشيدن تيخواه

 .سازد، بايد اجتناب ورزندهايي از بدن را نمايان مينمايي كه قسمتهاي بدننقش بسته، لباس

 ب) معيار پوشش تابستان
هاي تعطيلي موقت يا روزهاي جمعه به غير از جمعه و دوره هاي پائيزهمنظور، دوره تعطيالت پيش از آغاز كالس

 .آخر ماه است
 :كاركنان تخصصي، كاركنان دانشگاهي و كاركنان پشتيباني، اداري -

خواهد بود. فرق اساسي بين لباس كار رسمي و لباس غير رسمي و راحتي در ” لباس كار رسمي “لباس اين افراد 
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ال براي مردان در صورت نبودن كراوات جايگزيني پيراهن يقه اسكي با ميزان غير رسمي بودن آنهاست. مث
پيراهن، جايگزين پلوور يا ژاكت كشباف به جاي كت اسپورت و براي زنان، دامن، شلوار و كفش راحتي، از موارد 

برخي هاي غير رسمي است. نوع لباس كار غير رسمي، لباس اعضاي هيئت مديره با لباس كاركنان دولتي در لباس
 .ها با عامه مردم ممكن است تفاوت نمايدها و پيامد اين تماسها به سبب ماهيت تماساز بخش

ريزي شده با ساير تعهدات كاري كه مستلزم تماس و مالقات با افراد عادي هاي برنامهاستثنائات: در زمان مالقات
ت مديره يا لباس مقامات دولتي را بر تن و عامه مردم است، نمايندگان خارج سازماني دانشگاه بايد لباس هيئ

كنند. انتخاب شايسته و مناسب در گزينش لباس، مورد انتظار است. اين به معني پوشيدن لباس رسمي كار براي 
 .آن روز است

 :ج) روز جمعه آخر ماه يا روزهاي لباس غيررسمي
وميت پيدا كرده است. اين مناسبت اين معيار براي ارتقاي روحيه دانشگاهي در ميان كاركنان به تدريج عم

 .كندمنحصرا در مورد كاركنان تخصصي و دانشگاهي و پشتيباني اداري مصداق پيدا مي
 :روزهاي تعيين شده-

تواند روز لباس غير رسمي در نظر گرفته شود. آخرين روز جمعه كاري در هر ماه از ماه ژانويه تا دسامبر مي
هاي لي (جين) و شلوارك در اندازه رسمي راحت بوده و ممكن است لباس هاي غيرپوشش در اين روزها، لباس

 .هاي تنيس را در بر گيردهاي پا كوتاه) و كفشمعقول (به غير از شلوارك

اي براي ساير تعهدات شغلي، مستلزم تماس با عامه مردم يا ريزي شدهاستثنائات: هر زمان كه مالقات برنامه
شگاه، اعضاي هيئت مديره يا كاركنان دولت، خارج از دانشگاه باشد؛ از كاركنان انتظار نمايندگان تجاري بيرون دان

رود تصميم و قضاوت درستي در انتخاب پوشش داشته باشند. اين امر، به معني پوشيدن لباس كار رسمي مي
 .براي آن روز خاص است

ت پوششي ديگري براي حفظ سالمت يونيفرم يا مالحضاهايي كه در آنجا تجهيزات ايمني،همچنين در بخش
شود؛ كاركنان بايد از آن معيارهاي ايمني كه توسط رئيس بخش شغلي و ساير داليل شغلي، الزامي اعالم مي

 .اعالم شده، تبعيت كنند

 د) مسائل خاص
 :هاي نژادي و قوميپوشش خاص مذاهب، جنسيت يا گروه -

كردن حقوق صريح در قانون رفع تبعيض نژادي يا ممانعت از به منظور محدود  مشيهيچ يك از مندرجات اين خط
هاي پذيري قابل توجهي در آزادي و انتخاب پوشش در زمينه پوششتنوع و تكثر در دانشگاه نيست. انعطاف

اي در اين مورد بروز كند؛ توسط طرفين دعوا به مذهبي و قومي نشان داده شده است. در صورتي كه اختالف عقيده
 .مراجعه خواهد شد و راي وي مورد قبول آنان خواهد بود” كل مشترك منافع ويرجينيا  دادستان“
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 :مدل مو، ريش و زيوارآالت -
هيچ يك از مندرجات دستورالعمل براي تعيين و محدوديت سالئق شخصي افراد در زمينه گذاشتن ريش، مدل مو 

آالت داراي مني در حين انجام كار با ماشينو استفاده از زيورآالت در نظر گرفته نشده است. بلكه حفظ اي
هايي كه داراي مالحظات خاصي در زمينه بهداشت عمومي است، نظير پخت و هاي متحرك، يا تصدي شغلبخش

 .اي افراد متغير باشدتواند همراه با تغييرات سليقهپز و سرو كردن غذا و پذيرائي، نمي

ها مختار در سطح بخش، اعمال خواهد شد. هر يك از بخش با توجه به اين نكات، مقررات پوشش كاركنان
خواهند بود معيارهاي بيشتري را بر مبناي عقل براي نيازهاي شغلي خود وضع نمايند ولي هيچ يك مجاز نيستند 

 .تري از معيارهايي كه ذكر خواهد شد، تعيين نمايندمعيارهاي پائين

  كايآمر ايجورج يمؤسسه فناور *

  ممنوع است زيانگوسوسه يهاو لباس”  شرتيت“ دنيپوش

پسر و دختر در نظر گرفته و  انيپوشش دانشجو يرا برا يضوابط و مقررات خاص كايآمر ايجورج يفناور مؤسسه
  .ضوابط ملزم هستند نيا تينسبت به رعا انيدانشجو

  

Georgi) كايآمر ايجورج يفناور مؤسسه aI nst i t ut eof Technol ogy   ) يرا برا ليذ يهادستورالعمل 
  :دانشگاه در نظر گرفته است نيدختر و پسر ا انيپوشش دانشجو

  

  مقررات پوشش *

پوشش آورده شده است. از  يهااز موارد مبهم دستورالعمل يروشن ساختن برخ يبرا يجا، نكات و مطالب نيا در
 تيموضوع ايجورج يموسسه فناور النيالتحصكاركنان و فارغ هيدر مورد كل هايو خط مش استيس نيآنجا كه ا

مقررات  نياز ا ديبا كنند،يآن خدمت م رپژوهشگر د انيهم كه به عنوان دانشجو يالنيالتحصفارغ يدارد، تمام
  .كنند تيتبع

  

  يو خط مش استيس *

كار  طيكاركنان مناسب با مح يظاهر شيپوشش و آرا وهيآن است كه ش ايجورج يموسسه فناور يخط مش -
  .باشد
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امكان ارائه پوشش  بيترت نيتر خواهد شد؛ تا بدسهل ياندك فصل تابستان، يدر ط يمقررات پوشش عاد -
  .بهتر فراهم شود ياجرا تيتر و با قابلراحت

هفته  گريد يشده است؛ برخالف روزها نييتع يررسميجمعه، به عنوان روز لباس كار غ يدر سراسر سال، روزها -
 ريغ يروزها هر كارمند بتواند پوشش نياست. منظور آن است كه در ا يالزام يلباس رسم دنيكه در آن پوش

  .موسسه است ريدر تصو يمنف يرگذارياز تاث يريانتخاب، جلوگ نيا تي. علت محدودنديخود برگز يبرا تريرسم

  .تر باشدو راحت يرسم ريغ توانديهمراه باشد، م قهيكه انتخاب آن با حسن سل يلباس تا هنگام -

  .درصد سطح لباس را نپوشاند ٢٣/١از  شتريكه رنگ آن ب شوديم يمجاز تلق يپوشش رنگارنگ فقط زمان -

  يموارد عموم * 

  .هر كارمند است يشگيهم فياز وظا رشيحفظ ظاهر مناسب و قابل پذ -

 شرت،ياز شلوارك، ت ديهر كارمند است و كارمندان نبا يبرا يدستورالعمل پوشش نيترياساس م،يعقل سل -
 استفاده كنند. يرسم ريو غ زيانگوسوسه يهاو لباس يورزش يهالباس بال،سينامتعارف، كاله ب يهادگمه

 

  كايآمر يسوريم يجنوب غرب يالتيدانشگاه ا *

  قبول است رقابلينامناسب مو غ شيآرا

پسر و دختر در  انيپوشش دانشجو يرا برا يضوابط و مقررات خاص كايآمر يسوريم يجنوب غرب يالتيا دانشگاه
  .ضوابط ملزم هستند نيا تينسبت به رعا انينظر گرفته و دانشجو

Sout) كايآمر يسوريم يجنوب غرب يالتيا دانشگاه hwest Mi ssour i St at eUni versi t y   ) 
  :دانشگاه در نظر گرفته است نيدختر و پسر ا انيپوشش دانشجو يرا برا ليذ يهادستورالعمل

  و كارمندان) انيدانشجو يپوشش (راهنما مقررات

  انيدانشجو يهاتيو مسئول حقوق

  :يظاهر وضع

آراسته برخوردار باشند. مقررات پوشش، استفاده از  يمناسب و ظاهر يبهداشت تيهمواره از وضع ديبا انيدانشجو
برهنه بودن را  يپا ايو  ييدمپادار، تردد با ) پاره و چاكي(ل نيج يهالباس ،يركاب يهاراهنيكوتاه، پ يهاشلوارك
عمل فقط  ني. ادانديبدن باشد را مجاز نم يكردن اعضا سوراخ ازمنديكه ن يورآراتيو استفاده از ز دانديمجاز نم

  .پوشانده شود ديبا يهرگونه خالكوب يرو نيمنحصر به نرمه گوش است. همچن
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مو، صورت و پوشش  شيآرا يهاوهيرا دارد كه ش ارياخت نيا”  ييدانشجو تيموفق“قسمت  ريبه ذكر است مد الزم
  .ديقبول اعالم نما رقابليرا رد و غ يعاد ريغ

موظفند  انيوضع كرده باشد، دانشجو يگريدانشگاه مقررات پوشش د يتخصص يهااز گروه يكيكه  يصورت در
  باره از مسئول خود كسب اجازه كنند نيدر ا

  كايآالباما آمر دانشگاه *

  ستنديمناسب ن شرتيو ت نيج يهالباس 

پسر و دختر در نظر گرفته و  انيپوشش دانشجو يرا برا يضوابط و مقررات خاص كايآالباما آمر دانشگاه
  .ضوابط ملزم هستند نيا تينسبت به رعا انيدانشجو

دانشگاه در نظر گرفته  نيدختر و پسر ا انيپوشش دانشجو يرا برا ليذ يهادستورالعمل كايآالباما آمر دانشگاه 
  :است

  :نوع پوشش *

  .بپوشد ياخود لباس مناسب و حرفه يليكه بر حسب رشته تحص روديانتظار م يياز هر دانشجو -

و كفش  شرتيت ن،يج يهالباس طلبد،يمربوط به خود را م ياپوشش حرفه ،يهر رشته و گروه مطالعات -
  .ستندين يپوشش مناسب ،يورزش

مرتب، لباس مناسب  يهاشرت يها و تدر آموزش سالمت شلوارك يورزش ناتيتمر يبرا پوشش مناسب، -
  .است يورزش يهاگرمكن و كفش دن،يدو

  يورزش يواحدها *

و  ديسف شرتيت ،يشلوار گرمكن مشك ايشلوار دو  ،يمشك يهاشلوارك يورزش يواحدها يپوشش مناسب برا -
  .است يورزش يهاكفش

 يهاو كفش شرتيت ن،ياست. ج يكار يرسم ريغ يهالباس دهايبازد اي يمطالعات ياردوها يمناسب برا لباس -
  .ستندين يمناسب يهالباس يكتان

 ،يگرمكن مشك اي دنيلباس مخصوص دو ،يشلوار مشك ايشلوارك  ،يورزش يهاتيفعال يلباس مناسب برا -
  .است يو كشف كتان ديسف شرتيت

 يتيهر فعال يمناسب برا نيلباس تمر ديشركت خواهند نمود، با يبدن يهانيو تمر هايابيكه در ارز يانيدانشجو -
  .شود دهيپوش ديكاله نبا ايبوت،  ن،يرا بپوشند. ج
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  كايآمر ايدانشگاه آلورن *

 ستيمجاز ن شرتيت دنيزدن ناخن و پوشآدامس، الك دنيجو

پسر و دختر در نظر گرفته و  انيپوشش دانشجو يرا برا يضوابط و مقررات خاص كايآمر ايآلورن دانشگاه
 .ضوابط ملزم هستند نيا تينسبت به رعا انيدانشجو

 

  

Al) كايآمر ايآلورن دانشگاه verni aUni versi t y  ) دختر و  انيپوشش دانشجو يرا برا ليذ يهادستورالعمل
 :دانشگاه در نظر گرفته است نيپسر ا

 ياپوشش و لباس حرفه يخط مش *

و در تمام  ايدر محوطه دانشكده آلورن ايو  يدانيم يدر سفرها ،يپزشك يهادر مكان انيدانشجو روديم انتظار
به  ديبا انياست و دانشجو ريمتغ يپزشك يهانوع پوشش در مكان ند،ياوقات با لباس مناسب تردد نما

دانشكده به آنان  قيكه از طر يصخا يهادستورالعمل نيداشته باشند. همچن يقيمكتوب توجه دق يهابخشنامه
 .كنند تيرا رعا شوديابالغ م

 كيو آرامش  تيامن ،يبرخوردار است. راحت يدوچندان تياز اهم يپرستار يدانشجو كيظاهر  ياماكن پزشك در
 ي. به عالوه هر دانشجو در مراكز عمومرديقرار گ يپرستار يظاهر و رفتار دانشجو ريممكن است تحت تاث ماريب

 .باشدمثبت داشته  يتياست و الزم است كه جذاب نايدانشكده آلور ندهينما

دست كامل  كيبا پوشش  ديكسب تجربه با يبرا يپزشك يهادر محوطه انياز موارد اشاره شده دانشجو ريغ
كه با  فورميونيشركت  قي) را از طرشگاهيكت آزما راهن،يلباس متحد الشكل (شلوار، پ ديبا روهايباشند. تمام ن
 .كنند يداريقرارداد دارد، خر ايدانشكده آلورن

 :است ريالشكل، شامل موارد زمتحد لباس

 ايدانشكده آلورن يدانشجو ييكارت شناسا -الف

 .استفاده شود ديبا يپزشك يهاكارت در تمام اوقات در ادارات و محوطه نيا

 از سرشانه ترنييپا نچيا ٢چپ، نيبا عالمت دانشكده در آست ديسف فورميوني -ب

 .باشند دهيو اتوكش زيتم شهيشوند و هم يدارياز شركت مورد قرارداد دانشكده خر ديتنها با هافورميوني
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 :موارد است ني(لباس متحد الشكل) شامل ا فرميوني

 شده باشد) ي(آنچه كه توسط دانشكده معرف شلوار

 .استفاده شود فرميوني ريز ديبه طول كامل با ديسف ايبه رنگ بژ  نيريز پوشش

ها . جورابباشديقابل قبول م فرميونيبا شلوار  ديسف ينخ يهاجوراب ايتا زانو  ديبلند سف يشلوار جوراب فقط
 .نباشد داشته باشند يطرح و نقش چيه

 يهاكفش نيشوند. همچن دهيپوش تواننديكه براق نباشند م يدر صورت يپرستار ديسف يهايكتان ايها كفش تمام
 .شود دهيپوش ديپشت باز نبا اي يچوب

 بلند نيآست يهاكت -ج

 نچيا ٢ ن،يدر قسمت چپ آست ديها بابدون دكمه باشند عالمت دانشكده ايدار دكمه تواننديها مكت نيآست
 .از سرشانه دوخته شود ترنييپا

 .شوديم هيتوص يپرستار يدرجه حرارت در واحدها راتييتغ لياست، اما به دل يكت انتخاب نيا

 .شود دهيپوش دينبا وريپل

 .منطبق بوده و از طرف دانشكده ابالغ شده باشد ديژاكت با رنگ

 شگاهيآزما ديكت سف -د

 نچيا ٢چپ آن ( نيدر آست با قد متوسط كه عالمت دانشكده شگاهيآزما ديكت سف كيالزم است  انيدانشجو تمام
 .از سرشانه دوخته شده) داشته باشند ترنييپا

 گريها و دداده يبرا قيدر حال تحق يپزشك يكه در واحدها يدر زمان ياحرفه يهالباس يرو شگاهيآزما كت
 .شوديم دهيپوش ديموارد هست

 .باشد دهيو اتوكش زيدر تمام اوقات تم ديبا شگاهيآزما كت

 هاپوشش مناسب شركت در كنفرانس *

متوسط  يزانو كوتاهتر نباشد به همراه بلوز با ظاهر يباال نچيا ٢كه از  يررسميغ يدامن ادار اياز لباس  ديبا زنان
همراه با جواهرات و كفش ساده استفاده  ميمال شيزانو كوتاهتر نباشد) با آرا يباال نچيا ٢كه (از  يلباس ايو 

 .ندينما

 .ستيالزم ن شهيبپوشند. كراوات هم راهنيو پ يشلوار راحت ديبا مردان

 .ستيمجاز ن يامواقع حرفه يبرا ياحرفه ريغ يهالباس گريد ايدامن كوتاه  ن،يج شلوار
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 يپزشك يآمارها قيتحق اي يآمادگ يبرا يپزشك تيحضور در سا *

مرور آمارها آماده  ايروز بعد  فيتكال يمراجعه كنند تا خود را برا هاتياغلب الزم است به سا انيدانشجو
 يبه عنوان دانشجو ياظاهر حرفه ني) بنابراباشديبا استاد همراه نم يكه فرد با گروه پزشك يكنند(مواقع

 .است يدانشكده، ضرور يپرستار

 :ننديبرگز يمواقع نيحضور در چن يرا برا ريز نهياز دو گز يكي تواننديم انيدانشجو

 )يمارستانيب يها(مناسب در محل ايدانشگاه آلورن ديسف فورميوني

 شگاهيآزما ديكنفرانس همراه با كت سف يرسم لباس

 ييدر تمام اوقات كارت شناسا ديهستند با يخارج از ساعات پزشك ،يپزشك يهاكه در مكان يانيدانشجو
 .باشد نصب كنند تيكه كامال قابل رو ييدانشگاه خود را در جا

 

 :موارد ريسا *

 يكه با لباس فرم هستند مو ينگه دارند. زمان زهيو پاك زيخود را تم يمو دي(زنان و مردان) با انيدانشجو تمام
 و مرتب باشد زيتم ديصورت مردان با

گوشواره  كيكوچك است. فقط  يهاو گوشواره يساعت مچ ،يكه مجاز است شامل دستبند عروس يورآالتيز تنها
 .ستيزبان و صورت مجاز ن اي ينيب يرو در يگريد ورآالتيز چيدر هر گوش مجاز است. ه

 .ناخن قابل قبول است يعيباشند تنها رنگ طب زيكوتاه و تم ديبا هاناخن

پوشش و لباس را كامال  ،يمنيمقررات ا ديهستند با ايدانشكده آلورن يكه در كسوت دانشجو يزمان انيدانشجو
 .را همراه داشته و در موارد الزم ارائه دهند يي. همواره كارت شناساندينما تيرعا

 

 ياپوشش حرفه *

موسسات وابسته با دانشگاه  يكنند. در هر زمان كه خط مش تيپوشش مصوب دانشگاه را رعا ديبا انيدانشجو
 .كنند تيدانشگاه را رعا يخط مش ديبا انيباشد، دانشجو ريمغا

 

 :لباس فرم *
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 يپزشك يهادر مكان انياست، كه دانشجو يآب راهنيو پ دي) شامل شلوار سف(اعم از مرد و زن انيدانشجو لباس
 .مجاز است يلباس آب ريبلند ز ايكوتاه  نيآست ديسف راهنيبپوشند. پ ديبا

 .شودينصب م راهنيدر باال سمت چپ پ ايدانشكده آلورن نام

خود  ديچپ كت سف نيآست ينوشته شده بر رو ايآن برنامه دانشكده آلورن يتكه پارچه كه رو كي ديبا انيدانشجو
 .باشد تينصب كنند كه در تمام اوقات قابل رو

كت  كيبه عنوان  ديشود و از آن نبا دهيپوش شگاهيكت آزما ديو كالس، با يپزشك يهاگرم شدن در مكان يبرا
 .باشديپلور مجاز نم نياستفاده گردد همچن ابانيپوشش خ يسبك برا

 .بخش سيشود مگر با كسب مجوز خاص رئ دهيپوش مارستانياز ب رونيب ديبخش نبا لباس

 .شود ضيتعو گريد فورميونيبا  يو آراسته باشد و در صورت ناپاك زيدر تمام اوقات تم ديبا فورميوني

 .حركت در آن وجود داشته باشد يمتناسب و آزاد ديبا فورميوني اندازه

شلوارك، دامن و  شرت،تيسو ور،يپل ن،يفرد باشد. شلوار ج كيزيو ف كليمناسب با قد، ه ديومدل لباس با قد
 .باشد تيقابل رو ديسف فورميوني يبر رو يگريد يلوازم جانب دي. به عنوان دانشجو نباستيمجاز ن شرتيت

ها به طور منظم واكس زده شوند. بوده و كفش زيها تمبند كفش ديباشد. با ديسف ديدرصد كفش و جوراب با ٩٠
 .شود تيشوند تا استاندارد مناسب پوشش رعا ضيبه طور منظم تعو ديبند همراه با كفش با

 ايباشد در صورت گم شدن  تيلباس نصب و قابل رو يدر تمام اوقات بر رو ديبا انيدانشجو ييشناسا كارت
 .به سرعت عوض شود ديدر نام با رييتغ

 

 ورآالتيز *

 :است ريفقط به شرح ز رشيقابل پذ ورآالتيز

 .باشديمجاز م شمارهيبا عقربه ثان ساعت

. حداكثر دو گوشواره در هر گوش باشديممنوع م تيبدن قابل رو يهاقسمت گريابرو، زبان و د ،ينيكردن ب سوراخ
 .ستيمجاز ن ياحلقه يهاكوچك به شكل دكمه مجاز هستند و گوشواره يهامجاز است گوشواره

 .آورده شوند رونيب ديبا ياضاف يهاو حلقه باشدياز دو حلقه در هر دست مجاز نم شيب

 .باشديم رشيلباس نباشد و مناسب و محكم است قابل پذ رونيگردنبند تك كه ب كي

 .ستنديمجاز ن تيقابل رو هايخالكوب
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 مدل مو *

و كنترل شود كه  دهيبه طور مطمئن پوش ديساده و در حد اعتدال باشد اگر اندازه مو بلند است با ديمو با يهامدل
 ،ياز لحاظ طراح ديسر با يهاصورت را بپوشاند و سنجاق يرو دينكند. مو نبا جاديتداخل ا ماريدر كار مراقبت از ب

 .ساده باشد

 .باشد دهيخاص پوش يدر هنگام كارها زهيو پاك زيتم ديمردان با بليو س شير

 

 شيلوازم آرا *

اجتناب شود به خصوص در زمان  ديبا يقو يهادر حد اعتدال استفاده شود. از استفاده از ادكلن ديبا شيآرا لوازم
 .شونديحساس م اريآنها بس رايز مارانيمراقبت از ب

بوده و در زمان  يممكن است محل تجمع باكتر رايالك بزنند ز دين نبا ايباشند. دانشجو زيكوتاه و تم ديبا هاناخن
 .ستيمجاز نهستند، مارانيكه ب يدر محل يمصنوع يهاساز شوند. ناخنمشكل لياستر زاتيكار با تجه

 

 آدامس دنيجو *

هستند  مارانيدر تماس با ب ايرا بر تن دارند  مارستانيكه پوشش ب يدر زمان انيدانشجو يآدامس برا دنيجو
  .باشديمجاز نم

 

  كايآمر انايزيلو يالتيا دانشگاه *

 ستيمجاز ن يافراط يمو و مدل شيآرا 

پسر و دختر در نظر گرفته و  انيپوشش دانشجو يرا برا يضوابط و مقررات خاص كايآمر انايزيلو يالتيا دانشگاه
 .ضوابط ملزم هستند نيا تينسبت به رعا انيدانشجو

دانشگاه در نظر  نيدختر و پسر ا انيپوشش دانشجو يرا برا ليذ يهادستورالعمل كايآمر انايزيلو يالتيا دانشگاه
 :گرفته است

 دانشگاه مارستانيالعمل پوشش در ب دستور
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كارمند الصاق و  ييبر لباس رو ديبا فهيانجام وظ نيدر ح انايزيلو يالتيكارت مشخصات دانشگاه ا ايبر چسب  -
 .كارت مشخصات شخص وجود داشته باشد تيرو يبرا يمانع چيه ديباشد. نبا تيقابل روئ

 .شود دهيپوش ديمصوب نبا ريغ يشگاهيآزما يهاقهيو جل يشلوراك، لباس ورزش ر،يعرق گ -

ممنوع  رهيو غ ويراد ،يگوش رينظ زاتيتجه ريگلدار و سا ياستفاده از دستمال سرها ايبه سر گذاشتن كاله  -
 .ضرورت داشته باشد يتيمقاصد امن يبرا اي فرميونياز  يكه به عنوان بخش نياست؛ مگر ا

 يهاشرتيهر بخش) البته ت يبه مقررات پوشش ديها مجاز است؛ (رجوع كنبخش يشرت در برخ يت دنيپوش -
 .باشد زيبرانگعبارت اعتراض ايفاقد هرگونه شعار  ديمزبور با

 نيج يها) و لباسني(ج يل يهاندارد از لباس مارانيبا ب ياست كه تماس ياكه كار كارمند به گونه يدر صورت -
 يوصله باشند. برخ ايبوده و فاقد هر گونه سوراخ  زيمرتب و تم ديها بالباس نياستفاده كند.ا توانديم يرنگ

 .را ممنوع كنند نيلباس ج دنيپوش تواننديها مبخش

 .از فرد ارائه دهد ياحرفه يبرخوردار بوده و ظاهر يدكولته مجاز است به شرط آنكه از طول كاف يهاراهنيپ -

اجازه  يمنيمگر آنكه مقررات ا شوند،يم يمجاز تلق سيتن يهاو مرتب باشند. كفش زيتم ديبا زيها نكفش -
 دنيو كنترل عفونت قابل پوش يمنيجلو باز به شرط عدم ممانعت با مقررات ا يهااستفاده از آنها را ندهد. كفش

 .ممنوع است يبند يهاكفش دنياست. پوش

 .همكاران شود اي مارانيب يتوام با افراط بوده و موجب مزاحمت برا دينبا اتيآالت و استعمال عطر وريز ش،يآرا -

 .شعار ممنوع است يحاو يهاها و برجستهو مد روز، نشان ديجد يهااستفاده از دگمه -

كار و كنترل  يمنيو انطباق با مقررات ا يبا نظافت همراه بوده و آراستگ ديبا بليو س شيمو و ر شيآرا يهاوهيش -
 .عفونت در آن لحاظ شده باشد

ناظر بخش نامناسب و موجب اخالل كار سازمان  يممكن است از سو يبهداشت فرد تيپوشش و رعا -
  .گردد يداده شده و به عنوان تخلف تلق صيتشخ

 

  داهويآ گهاميبر دانشگاه *

 ممنوع است بيو غر بيعج شيچسبان و آرالباس 

پسر و دختر در نظر گرفته و  انيپوشش دانشجو يرا برا يضوابط و مقررات خاص كايآمر داهويآ گهاميبر دانشگاه
 .ضوابط ملزم هستند نيا تينسبت به رعا انيدانشجو
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Br) كايآمر داهويآ گهاميبر دانشگاه i ghamYoungUni versi t y   – I daho) يرا برا ليذ يدستورالعملها 
 :دانشگاه در نظر گرفته است نيدختر و پسر ا انيپوشش دانشجو

 ش؛يپوشش و آرا يارهايمع

 يارهايمع ياصل يشعارها ،ياخالق يباال يارهاياز مع يبا مالحظه بودن و برخوردار ،يزيتم ،يقگيسل خوش
 .هستند شيپوشش و آرا

ادارك  يممكن است به بازنگر يو مكان يو نامتناسب در هر زمان بيو غر بيعج شيپوشش و آرا ايزشت  رفتار
 .منجر شود يو تيادراك فرد از رفتار و شخص

مختلف مناسب باشد؛ لباس  يمناسبتها يمتعادل بوده و از نظر اندازه، طول، سبك و تناسب برا ديپوشش با نوع
و نامتعارف اجتناب به عمل  بيو غر بيعج يحال از مدلها نيآنان باشد و در ع تينشانگر جنس ديمردان و زنان با

  .ديآ

 يآخر) درخواهند آمد و برا سانيزنانه آنهاست كه در كسوت زنان(قد تيزنان، انتخاب لباس، نشانگر شخص يبرا
را بر  يشيكش تيكه بار مسئول يبدل شدن به فرد ياست؛ برا يو مردانگ يقگيپوشش نشانگر خوشسل ز،يمردان ن

 .دوش خواهد گرفت

ممكن است در  ايمتداول در دن يو مدها قههايروندها و سل يبرخ ش،يلباس و آرا يوههايمداوم ش رييسبب تغ به
 .داده شوند صينامناسب تشخ يدانشگاه به عنوان مدلها

خاص را  وهيمد و ش كي توانديدانشگاه م استير يدانشكده پس از مشورت با كاركنان خود و شورا سيرئ
 .قبول اعالم كند رقابليو غ رمتناسبيغ

 .شود دهيكفش پوش ديدانشگاه حتما با يعموم يمحوطهها يدر تمام -

 .به اجرا گذاشته شود ديهمواره با ،يظاهر تيو مراقب مراقبت دائم از وضع يزگيپاك -

 .استبدن نما ممنوع  ايپشت باز و  ،يبند ن،يآست يلباس و پوشش نامناسب، لباس ب -

 .باشديمجاز نم زيزانو ن يلباس چسبان و چاك باال -

 .زانو و بلندتر از آن باشند ريتا ز ديو دامنها با راهنهايپ -

 .نامتعارف اجتناب شود يو مرتب بوده و از مدلها و رنگها زيتم ديمو با شيآرا -

 .گردنديم يبدن، نامناسب تلق ياعضا ريجفت) و سا كياز  شياز حد نرمه گوش(ب شيسوراخ كردن ب -

  .است يكفش الزام دنيو محوطه دانشگاه پوش يدر اماكن عموم -
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  كايآركانزاس آمر يالتيا دانشگاه *

 نما باشندو بدن يادار، خمرهكوتاه، سوراخ ديها نبالباس

پسر و دختر در نظر گرفته و  انيپوشش دانشجو يرا برا يضوابط و مقررات خاص كايآركانزاس آمر يالتيا دانشگاه
 .ضوابط ملزم هستند نيا تينسبت به رعا انيدانشجو

دانشگاه در  نيدختر و پسر ا انيپوشش دانشجو يرا برا ليذ يهادستورالعمل كايآركانزاس آمر يالتيا دانشگاه
 :نظر گرفته است

 ؛يقهرمان يورزش ناتيدر برنامه تمر انيدانشجو يمقررات پوشش برا *

پوشش  در داخل و خارج از محوطه دانشگاه، ينيبال يهايو كارآموز ناتيانجام تمر نيدر ح ديبا انيدانشجو
و متناسب با  انياست كه مناسب حرفه دانشجو يمناسب بر تن داشته باشند، منظور از پوشش مناسب، پوشش

مسابقات  يورزش ناتيو برنامه تمر اسآركانز يالتياز دانشگاه ا يمثبت و مناسب ريآنان بوده و تصو يهاتيفعال
 .آن ارائه كند يقهرمان

 تيرا رعا ليمقررات ذ ديهستند با يمسابقات قهرمان يبرا يورزش ناتيكه مشغول تمر انياز دانشجو كي هر
 :كنند

 يهامياز ت كيكنند و هر  يداريخر ATEP لباس چوگان) با نشان اي شرتي(شامل ت يراهنيپ ديبا انيدانشجو -١
را بر تن  راهنيپ نيا يمسابقات ورزش ايروزانه  ناتيتمر نيدر ح ديمرتبط با آن، با ايدانشگاه آركانزاس  يورزش

به داخل شلوار داده  ديهمواره با راهنيپ ينييلبه پا د؛كن نييتع يگريلباس د يكه مرب يداشته باشند، مگر در موارد
 .شود

در همه حال به صورت واضح  ديبرچسب با نيبه همراه برچسب نام دانشجو باشد و ا ديبا يورزش يهاراهنيپ -٢
 .باشد تيو در باالتنه لباس دانشجو قابل رو

و  يرعاديغ يهارنگ يدارا ايو نما بدن ،يادار، خمرهكوتاه، سوراخ يليخ دينبا يمجازند ول يل يهالباس -٣
 .باشد يبهداشت يهاو تخصص يابا شئون حرفه ريمغا يانوشته اينشان  ،يدوزهر گونه مهره اينامتعارف و 

و قرمز  يخاكستر اه،يس ،ياقهوه د،يسف ريمناسب نظ ييهابا رنگ يروادهيتك رنگ و شلوارك پ يشلوارها
 .مجازند

مسابقات خارج از سالن  يبرا يبه تن كنند ول ياشلوار قهوه ديمسابقات داخل سالن با يتمام يبرا انيدانشجو
 يلونينا ريبادگ يروزمره شلوارها يكارورز ناتيتمر يبرا تواننديم نيمجاز است، همچن ياشلوارك قهوه دنيپوش

 .باشديمجاز نم زياز حد بلند ن شيب يشلوارها. ستنديو امثالهم مجاز ن يارپنبهيز يشلوارها بپوشند، زين
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خارج از سالن استفاده از كاله مجاز  ناتيفقط در مسابقات و تمر كاله بر سر گذاشت، توانيدر داخل سالن نم -٤
 اهيرنگ آن قرمز، س نكيا اي كاله نشان دانشگاه آركانزاس را بر خود داشته باشد، نيا نكهيهم به شرط ااست آن

 .دست باشد كي ديسف اي

و  يي) دمپاشوديم هيتوص سيتن يورزش يهاشاز نوع جلوبسته و پاشنه كوتاه باشند (كف ديها باكفش -٥
 .شوديو امثال آن مجاز شمرده نم يراحت يهاكفش

 دي) نباييهاوا يهاشلوارك ريتند و نقش و نگار متعدد (نظ يهارنگ يدارا يهالباس ريدامن و سا راهن،يپ -٦
مخصوص  يهاشلوارك باشند، يگريمرب اي يرو ادهيپ يهااز نوع شلوارك دي. شلوارك بارنديمورد استفاده قرار گ

 باشنيكوتاه ممنوع م يليو خ نيو تمر دنيدو

كه جلب توجه كند،  يآالتنتيز اينوع سبك مو  چيكوتاه نگه داشته شوند؛ ه هاليو مرتب و سب زيتم ديموها با -٧
 باشديمجاز نم

و  نياز ج ريغ يپوشش يعنيداشته باشند،  يررسميغ يپوشش معمول ديبا انيدانشجو ،يكار يهادر مالقات -٨
حضور  يادانشگاه در جلسه ندهيبه عنوان نما نكهيمگر ا ستنديمجبور به استفاده از كراوات ن انيآقا يشلوارك، ول

  .ستندين راهنيپ ايدامن  دنيها مجبور به پوشخانم نيو همچن ابندي

 

  كايپن آمر يالتيا دانشگاه *

 نما ممنوع استو بدن يل يهالباس دنيپوش

پوشش  يرا برا ي) ضوابط و مقررات خاصي(دانشگاه بهداشت و توسعه انسان كايپن آمر يالتيا دانشگاه
 .ضوابط ملزم هستند نيا تينسبت به رعا انيپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انيدانشجو

PennSt) كايپن آمر يالتيدانشگاه ا يبهداشت و توسعه انسان دانشگاه at eUni versi t y  ) يهادستورالعمل 
 :دانشگاه در نظر گرفته است نيدختر و پسر ا انيپوشش دانشجو يرا برا ليذ

 ينيبال يهادر دوره انيمقررات پوشش دانشجو *

مقررات مختص به  نيكرده است؛ ا نيياتخاذ و تع انيدانشجو يرا برا ليذ يمقررات پوشش ،يپرستار دانشكده
 .رديگيقرار م ينيبال يهاتياست كه دانشجو در موقع يزمان

 ديروپوش سف كي ،ينيبال يهابخش يالزم است در تمام يارشد و پژوهشگران پرستار انيدانشجو -
 .به تن كنند يشگاهيآزما
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كند،  يمعرف يالتيپژوهشگر دانشگاه ا يلباس كه دانشجو را به عنوان دانشجو يبر رو يينصب كارت شناسا -
 .است يالزام

زمان مراقبت  ،يبهداشت روان ايبهداشت خانواده، جامعه و  رينظ ينيبال يهامختلف دوره يهارشته انيدانشجو -
 .مناسب بر تن داشته باشند يلباس معمول دياز كودكان با

تنگ و  اريبس يهاشلوارك و لباس شرت،يدوبنده، ت اي يركاب يهاتاپ ،يو شلوار راحت ريگعرق ،يل يهالباس -
 .رنديمورد استفاده قرار گ دينما نبابدن

 ينيبال يهاو بخش مارستانيپوشش و رفتار افراد در ب نهيممكن است در زم زين يگريد ينكته: موارد ضرور *
است، صورت  ينيبال يهاكه مسئول آموزش يعلم ئتياز اعضاء ه يكيمقررات، توسط  نيوضع شود؛ وضع ا

 .رديگيم

 .را ترك كند ينيبال يهااز مقررات پوشش ممكن است از دانشجو درخواست شود بخش يصورت تخط در

 .درج شود يخاط يدانشجو ينيدوره بال يممكن است در نمره كارآموز يتخلف از مقررات پوشش نيهمچن

 
  انگلستان

 
 دانشگاه آكسفورد *

دانشجويي اجازه پوشيدن لباس تنگ و خارج از عرف را ندارد؛ دختران  براساس ضوابط دانشگاه آكسفورد، هيچ
 .  اجازه پوشيدن لباس كوتاه باالي زانو، باز و بدون آستين را ندارند

 .  پسران دانشجو نيز اجازه بلند كردن ريش و مدل موهاي نامناسب را ندارند

وظف به انتخاب كت و شلوار يا كت و دامن براساس قوانين جديد اين دانشگاه، تمام دانشجويان دختر و پسر م
بلند با پيراهن سفيد هستند؛ پسران بايد از پاپيون يا كراوات مشكي و سفيد و دختران از جوراب مشكي استفاده 

  .  كنند
را در دانشگاه  انيمقررات مربوط به پوشش دانشجو يتام داده شده تا تمام اريدانشگاه به معاون دانشگاه اخت نيا

لباس  دنيبر تن كرده و از پوش يدانشگاه لباس رسم يدر مراسم عموم ستيبا يم انيدانشجو نياجرا كند. همچن
داشته باشد و از  يعيرنگ طب ديو مو با شيآرا شته،دا زيظاهر مناسب و تم ديكنند. مردان با زينامناسب پره يها

 ديبا زياست. زنان ن رشيقابل پذ ريموارد مشابه غ گريو د گوشواره ،يبز شيشود. ر زيپره يافراط يمدل ها
باشد. اندازه  ن،يبدون آست ايزانو، پشت باز  يتنگ و باال ديآراسته و مناسب داشته باشند. لباس زنان نبا يظاهر

  تا زانو باشد ديو شلوارك با نلباس، دام
 
 دانشگاه بريستول *

را از شانه تا زانو بپوشاند، عريان كردن بخش باالي سينه ممنوع  طبق ضوابط اين دانشگاه لباس بايد حداقل بدن
 .  و شلوارك مجاز نيست» لي«بوده و پوشيدن شلوارهاي 
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  .  همچنين لباس ها نبايد حاوي عالئم، نشان ها و تصاوير برجسته باشند
 
 دانشگاه كنت *

مذهبي، حجاب، روسري) توسط دانشگاه در اين دانشگاه از پوشيدن لباس مذهبي و فرهنگي (براي مثال يقه هاي 
 .  استقبال مي شود

  فرانسه
 
 Ecole Normale Supérieure  دانشگاه *

آموزش عالي فرانسه، تمام دانشجويان را در دانشگاه هاي مختلف موظف به رعايت قوانين پوشش كرده است؛ در 
يچ دانشجويي مجاز به پوشيدن شلوار اين دانشگاه كه اولين دانشگاه فرانسه و سي و سومين دانشگاه دنياست، ه

 .  كوتاه نيست

  .  پوشيدن لباس تنگ، كوتاه و رنگ هاي روشن در اين دانشگاه ممنوع است
 
 CentraleSupélec  دانشگاه* 

ممنوعيت جويدن آدامس، دامن كوتاه براي دختران و شلوارك براي پسران از مهم ترين قوانين پوششي براي 
  .  استدانشجويان اين دانشگاه 

 
  كانادا

 
 دانشگاه مونترال *

قوانين پوشش تنها براي نظم  » :  آموزش عالي كانادا در توضيح قوانين پوشش براي دانشجويان كالج گفته است
 .«  دهي و ايجاد امنيت رواني براي دانشجويان است

براي حضور در برهمين اساس تمام دانشجويان دختر و پسر دانشگاه مونترال موظف به پوشيدن كفش مناسب 
 .  كالس هستند

 .  براي دختران اين كفش بايد بي پاشنه و جلوبسته باشد

  .  پاره نيز ممنوع است» لي«پوشيدن هر نوع لباس و شلوار 
 
 دانشگاه الوال *

دانشجويان دانشگاه الوال مجاز به استفاده از هيچ نوع زيورآالتي نيستند؛ دانشجويان پسر در صورت داشتن 
 .  موظف به كوتاه كردن و مرتب سازي آنها هستندريش و سيبيل 

ناخن كوتاه براي دانشجويان دختر و پسر الزامي است؛ هيچ دانشجوي دختري اجازه كاشت ناخن، استفاده از الك 
 .  يا ژل ناخن را ندارد

  .  همچنين سوراخ كردن متعدد گوش هم براي دختران و هم براي پسران ممنوع است
 

  استراليا
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 ملي استراليا دانشگاه *

براساس قانون وزارت علوم و تحقيقات استراليا، تمام دانشجويان دختر موظف به پوشيدن شلوار هستند و به 
 .  دانشجوياني كه با دامن در فضاي دانشگاهي حاضر شوند، اجازه ورود به كالس داده نمي شود

 دانشگاه سيدني *

 .  ن جوراب شلواري و لباس پوشيده هستنددانشجويان دختر در دانشگاه سيدني، موظف به پوشيد

براي پسران اين دانشگاه، كفش چرم براق ممنوع است و در صورتي كه آنها قوانين را رعايت نكنند، به عنوان 
 .دانشجوي بي انضباط شناخته مي شوند

 

 

 

 

 

  سوال  حيطه  

١  

  حجاب و آزادي

  باشداست و قابل الزام قانوني نميپوشش امري شخصي 

  دهدهر نوع اقدام سخت در الزام به حجاب نتيجه عكس مي  ٢

٣  
همانطور كه الزام به رفع حجاب شرعي توسط رضاخان غلط بود الزام جمهوري اسالمي به 

  حجاب هم اشتباه است

  بايد افراد اقناع شوند تا خودشان حجاب را انتخاب كنند  ٤

  خواهند، رفراندوم برگزار كنيد.مردم قانون حجاب را نمياكثر   ٥

  قانون حجاب منافي آزادي انسان است.  ٦

  حجابي انتخاب برخي افراد است، بايد به انتخاب افراد احترام بگذاريم.بي  ٧

٨  
  منع و ميل

تجربه كند. بنا بر اصل االنسان حريص علي ما منع، الزام به حجاب وضع پوشش را بدتر مي

  دهد.جمهوري اسالمي هم همين را نشان مي

٩  
اتفاقاً كشورهايي كه حجابشان آزاد است، روابط سالمتري دارند در حالي كه در كشور ما 

  كند.فساد پنهان بيداد مي

  كند.حجاب مانع آزادي عمل زنان است و فعاليتهاي اجتماعي آنها را محدود مي  حقوق زن  ١٠

 سؤاالت مطرح شده پيرامون عفاف و حجاب
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  مردساالرانه و ناشي از پليد دانستن ذات زن استدستور حجاب   ١١

  هاي اوستحجاب زن مانع بروز زيبايي  ١٢

  سال قبل است، نه امروز. ١٤٠٠حجاب متناسب با شرايط اجتماعي   ١٣

  خود مردها از نگاه كردن خودداري كنند، چرا تاوان انحراف احتمالي مردان را زنان بدهند؟  ١٤

١٥  

  شناسانهجامعه

شود. (طرفداران حجاب و طرفداران پافشاري روي حجاب موجب دوقطبي شدن جامعه مي

  حجابي)بي

  آوري نداردجامعه در مقابل فشار مضاعف روي مردم تاب  ١٦

١٧  
تمركز جمهوري اسالمي روي حجاب خواست دشمن است تا بتواند تنش حكومت و مردم را 

  بيشتر و بيشتر كند

١٨  

  عدم اولويت

مهمتري وجود دارد كه پرداختن به آنها اولويت دارد (چرا بجاي بدحجاب به مفاسد مسائل 

  پردازيد؟)اقتصادي نمي

  بجاي پرداختن به پديده بدحجابي الزم است به علل آن پرداخته شود  ١٩

  همه مسائل كشور درست شده، فقط حجاب ما باقي مانده؟  ٢٠

  مانع رونق اين صنعت شده است. الزام گردشگران خارجي به حجاب  اقتصادي  ٢١

٢٢  

  مذهبي

اگر حجاب قانون اسالم است، چرا فقط در ايران حجاب اجباري وجود دارد و  ساير 

  كشورهاي اسالمي آزاد هستند.

  در زمان پيامبر ص و اميرالمومنين ع هم خبري از گشت ارشاد نبوده.  ٢٣

  كنيد؟برايشان واجب نيست را الزام به حجاب ميچرا افراد مسن و اقليتهاي مذهبي كه حجاب   ٢٤

٢٥  
آيات حجاب خطاب به مؤمنين است، نه مسلمين، در حالي كه به تصريح قرآن بسياري از 

  اند، پس الزام آنها به حجاب چه توجيهي دارد؟جامعه اسالمي به مرحله ايمان نرسيده

٢٦  
سيره معصومين نيست (از لحاظ شكل پوشش امروزي (چادر مشكي) مطابق با سنت اسالمي و 

  و رنگ)

 

 

 

بازخوردهاي انتقادي طرح جامع عفاف و حجاب 

 ستاد امر به معروف و نهي از منكر
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  پاسخ طرح  شدهنكات منتقل    

١  
عدم تبيين و 

  سازيفرهنگ

حجاب و فايده حجاب تبيين نشده است. براي حجاب كاري 

مسئله اجتماعي  نشده و فقط تبديل به مسئله سياسي شده و

  نشده است.

هاي رسالت اين طرح تبيين حجاب نيست، جايابي و هماهنگي نقش دستگاه

مختلف داراي مسئوليت در اين حوزه و مؤسسات مردمي است. از جمله اين 

نهادها، نهادهاي فرهنگي (حوزه علميه قم، صدا و سيما، سازمان تبليغات، 

سازي حجاب يت تبيين و فرهنگآموزش و پرورش و...) است كه بايد مسئول

  را به طور خاص به عهده دارند.

هاي آموزشي و پژوهشي كه اخيراً اضافه شده عالوه بر متن طرح، در پيوست

  به اين مهم توجه ويژه شده است.

نياز به برگزاري دوره آموزشي اجباري و سراسري براي آمران 

  و ناهيان

ملي بعنوان طرح پايه برگزار شد جلسه به صورت طرح  ١٨دوره آموزشي در 

بعد از آن دوره مهارتي ضابطين برگزار شده و گواهي و مجوز هم به پذيرفته 

  شدگان تعلق خواهد گرفت

  اي نسبت به مسئله عفت نشدهنگاه بنيادين و ريشه
در ويرايش جديد طرح به طور ويژه به اين مسئله پرداخته و در چند بخش 

  ني به آن پرداخته استبا رويكرد شرعي و قانو

به  يشده و اشاره ا ديتأك يحجابصرفا بر مسئله مبارزه با بد

  .موجود نشده است قاتيها و علل آن بر اساس تحقشهير

در طرح تفصيلي با پيوست فرهنگي، پژوهشي و حقوقي در قسمت آسيب 

  شناسي مطرح گرديده است

شكني در سينما قبحبا توجه به عدم نظارت بر عرصه پوشاك، 

و شبكه خانگي و... بستر حفظ حجاب و عفاف در جامعه 

  سازي كنيمفراهم نشده، بايد فرهنگ

عرصه لباس و پوشاك در ويرايش جديد طرح به حيطه هاي مدنظر طرح 

اضافه و اقدامات فرهنگي و اجرايي براي آن در نظر گرفته شده است 

به آن پرداخته و معتقديم هم   همانطور كه در عرصه رسانه و فضاي مجازي

راستا با عرصه هاي ديگربا نظارت بر رسانه و فضاي مجازي، به جد بايد به 

  مقوله اقناع افكار عمومي و فرهنگ سازي در اين زمينه پرداخت

طرح آموزش خصوصا براي مدارس ابتدايي و راهنمايي مطرح 

  نشده

ـــابط - ـــطح ض ين و مجريان طرح آموزش ملي و مهارت افزايي فعال در س

  اجرايي  است 

  آنچه كه در مقاطع مختلف آموزش و پرورش مد نظر است: -

استفاده از ظرفيت كتب درسي در راستاي آشنايي با احكام و اصول عفاف  -

  و حجاب 

سالمي  - ستفاده از مدل هاي ا شي جهت ا سازي و اهتمام به مثبت اندي الگو 

  ايراني

  غني سازي اوقات فراغت با هدف ترويج و اهميت رعايت عفافو حجاب  -

  آسيب شناسي و روشنگري نسل جديد  در مورد فرهنگ ابتذال  -

  عالوه بر كارهاي آموزشي و فرهنگي، مشاوره فردي هم در طرح ديده شده  پاسخگويي حقوقي، اخالقي، شرعي و اجتماعي هم الزم است

  رهنگيعدم ارائه راهكار ف
هر كدام از ده عرصه به طور جداگانه داراي راهكارهاي فرهنگي مي باشد كه 

  به طور مفصل در طرح تفصيلي بيان شده است

    به جاي جريمه كالس اعتقادي برگزار شود    
٢  

  ساده انگاري
خواهيم آن را سريع حل مسئله ساده در نظر گرفته شده و مي

  كنيم.

صيلي چالش ها ،  سير قوانين  و اقدامات اجرايي و در طرح تف بررسي آمار ، 

  فرهنگي به تفصيل بيان شده است

منظور از حل معضل حجاب در بازه زماني معين، محجبه شدن همه بانوان 

نيست، بلكه تثبيت جرم بودن آن است، مانند تخلفات راهنمايي و رانندگي 

  ميپذيرند.  كه ولو متخلف وجود دارد، اما همه جرم بودن و جريمه آن را

  

٣  
بخش نبودن نتيجه

  اجبار 

 ياجبار، مبتن يبر نوع يبر خشـونت، مبتن يمبتن يهر نوع روشـ 

داشته باشد  مياز اعمال قدرت كه شكل آشكار و مستق يبر نوع

ــد واكنش منف خواهد داشــت و  يو در مواجه با اراده افراد باش

 .موجب نفرت خواهد شد

صالبت و عدم  ست كه در عين  شده ا سازوكاري لحاظ  * در طرح موجود 

ـــتقيم و مداهنه در اين امر مهم كه اثراتش را مالحظه مي كنيم، از برخورد مس

  ش اجتماعي پرهيز شود.تن
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 كند و آن امريدخالت م منكر امر كيحكومت در  يوقت

باشد؛ مداخله شما  تياقل[مربوط به بخش]  ،در جامعه [منكر]

 تيهم داشته باشد با حما زياگر شكل خشونت آم يحت

 تيكه شما در اقلاما براي حجاب  مواجه خواهد شد. ياجتماع

 يهاهيشما ال يشكل نيمداخله ا؛ است تيو او در اكثر يهست

ها را آن يمقاومت و انسجام اجتماعكند و يم شترينفرت را ب

شكل مداخله  نيا نديبيو ب دي. به گذشته نگاه كنكنديم شتريب

  .است داشته آوردهاييو دست جياچه نت

* با توجه به پيمايشـــهاي انجام شـــده اگرچه اكثريت نســـبي بانوان حجاب 

شـــوند، در عين حال كنند و بدحجاب محســـوب ميشـــرعي را رعايت نمي

اند. به عالوه درصد كمي اكثريت خواستار رعايت حجاب و مخالف ولنگاري

سوب م شكن مح صد كمتري هنجار شوند كه ياز آنها خيلي بدحجاب و در

  ممانعت از تكثير آنها مطالبه عمومي از ستاد است.

هاي قبلي در متن طرح كنوني به تفصيل آمده و البته شناسي طرح* آسيب

  باشد. قابل نقد مي

و  ديبا توسل به زور و تهديك امر صحيح  كردن ريجامعه پذ

باشد،  عرف جامعه تيبر خالف نظر اكثر در حالي كه مهيجر

جامعه  ينيزم ريبه سطح ز يمنكر از سطح عموم موجب انتقال

ها، مردم دو رو گيريكه با سخت» عمر«. مانند زمان شودمي

فَُمنِيَ النَّاسُ َلعَمْرُ اللَِّه ِبَخبْطٍ وَ شَِماسٍ وَ تَلَوُّنٍ وَ «شدند: 

 افتدياست. اگر جامعه ب يمبارزه منف ككه آغازگر ي» اْعتَِراضٍ

  شود.آن آغاز مي سقوط ي،مبارزه منف يرو

ست كه مرحله -اي با توجه به منطقه شروع طرح از مناطقي ا اي بودن طرح، 

  گردد.حجاب عرف جامعه بوده و بدحجابي ناهنجاري محسوب مي

  شود. با اجراي اين طرح، به تدريج جرم بودن حجاب تثبيت مي

ــتن كمربند ايمني در بين آحاد مرد ــازي و اقناع م با فرهنگمانند تجربه بس س

  افكار عمومي و اعمال جريمه به امري معروف تبديل شد.

همچنين كنترل سفرهاي بين شهري و جلوگيري از رشد آمار مبتاليان به 

ويروس كوويد تجربه اي بود كه در دوران كرونا با اعمال جريمه حاصل 

  شد.

نه  وو سخت با مساله حجاب نه مطلوب  يا مهيبرخورد جر

ارشاد،  يهاگشت يكه تمام يليبه همان دل .است ممكن

 يراهور اعمال نمود و... همگ يخودرو كه مدت يهامهيجر

به  يچنان شده و پس از مدت زيطرح ن نيشكست خوردند ا

اضافه خواهد  جهينت يب يها يگزار استيس يپژوهشها خيتار

  شد.

سيب سي طرح* آ صيل آمده و البته هاي قبلي در متن طرح كنوني به شنا تف

  باشد.قابل نقد مي

زا بودن اقدامات بوده است اي از اشكاالت منقطع بودن و تنشبخش عمده

  كه تدابيري براي گرفتار نشدن در اين دو آسيب لحاظ شده است.

  زا بودنتنش  ٤

زاست، چون شاخصهاي در حيطه دستگاه هاي دولتي تنش

  اعالمي فراتر از حجاب شرعي است

متوجه   يدولت يالعه مقررات پوشش اغلب دستگاه ها و سازمان هابا مط

كه از طرف ستاد امر به معروف و  يعفاف و حجاب يشد شاخص ها ديخواه

ازمنكر ابالغ شده كامال در چارچوب شرع و قانون بوده و از سخت  ينه

  ستيبرخوردار ن يقبل يشاخص ها يريگ

ميان بدحجاب و بر خالف ادعاي طرح شده تقابل و تنش 

  مدير را به دنبال خواهد داشت

با توجه به شناخت متقابل و رابطه تأثيرپذيري كارمند از مدير و پشتوانه 

سازي رساني و فرهنگقانوني مشخصي كه وجود دارد (و از قبل اطالع

ها به حداقل ممكن تقلل خواهد يافت. در اين رابطه خواهد شد) تنش

  خواهيم بود. پذيراي پيشنهادات جديد هم

٥  
اصل شخصي 

  بودن مجازات

بايد در نظر گرفته شود، اين طرح بودن مجازات  ياصل شخص

توسط شوراي نگهبان مغاير با قانون و اسالم تلقي خواهد شد 

  شود.و رد مي

ــود. در مواردي با بدحجابي شــخص  در اين طرح با دو تخلف برخورد ميش

شتري  سبت به  ءفردي كه به انحامقابله به عمل ميآيد و در موارد بي مختلف ن

ـــت مورد  ـــئوليت دارد به جهت كوتاهي كه در اجراي قانون كرده اس او مس

  گيرد. جريمه قرار مي

  مع الوصف اشكال مطرح شده در هر عرصه به تفكيك قابل بحث است.

٦  

راهكار اجرايي 

  نداشتن

به پيشنهادات عملي براي اجرا اشاره نشده، صرفاً نهادها 

  طرح بيان شده استاجرايي 

در طرح تفصيلي بعد از اقدامات اجرايي و فرهنگي ، راهكارهاي عملياتي 

  طرح هم بيان شده است

  راهكار اجرايي جديدي تعبيه نشده  
راهكار اجرايي و اقدامات فرهنگي در اين طرح توامان ديده شده تا حداكثر 

  اثربخشي را داشته باشد 

    اما برنامه عمليات نداردطرح فقط ضرورت انجام است،   

  شود. دهيهم د با هيو تنب قيبهتر است تشو  سلبي بودن طرح  ٧
تشويق مديران، تخفيف جرائم و...بعنوان موارد انگيزشي در طرح آمده است. 

  پيشنهادات جديد هم در اين زمينه براي افزودن به طرح مغتنم است.
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  ابهامات بودجه  ٨

  مردم استپركردن جيب دستگاه ها از طريق 
هاي براي رفع اين ابهام در طرح گفته شده جرائم واصله صرف هزينه

  شودها و موسسات مردمي مرتبط با همان حيطه ميفرهنگي تشكل

هاي فرهنگي و خيريه بودجه اين طرح بايد از طريق بودجه

  تأمين شود، نه جرائم

  تأمين بودجه از طريق جرائم امتيازاتي دارد از جمله:

  استقالل مالي طرح از بودجه دولتي. ١

  . استمرار طرح ٢

  . طرح به موازات گستردگي معضل مربوطه گسترش پيدا ميكند٣

جريمه از جيب مدير باشد نه دستگاه، محروميت و لغو 

  امتيازات هم ديده شود
-  

٩  

پايه مردمي 

  نداشتن

راه حل گفته شده در طرح اجراي قوانين توسط ضابطان است 

  زمانها مرتبط است نه با مردمو به سا

در درجه اول مسئول مدير هر دستگاه است كه مورد بازخواست قرار 

  گيرد، اما ناظران طرح معتمدين و افراد مؤثر هر منطقه هستندمي

  ايجاد نميكند براي مردم دغدغه

در طرح تكميل و ويرايش شده  مديران، كارمندان دستگاه ها و سازمان ها ، 

مردم جامعه به تبع حضور در ده عرصه اي كه در طرح عنوان شده آحاد 

  است درگير اجراي طرح خواهند شد

  اين طرح باعث نفرت نسبت به نظام ميشود  

ها براي جلوگيري و حداقلي شدن اين مسئله و در ريزيمشورتها و برنامه

 توجهي مسئولين نسبت بهمقابل جلب اعتماد اكثريت مردم است كه با بي

  اندنظام سست شده

  نواقص قانوني   ١٠

اساس طرح جريمه متوليان و مديران است، ليكن قوانين مورد 

  اشاره تنها جريمه فرد بدحجاب را ميسر خواهد ساخت
  خألها و نيازهاي قانوني طرح تدوين شده و الزمه اجراي طرح است

  در قانون آمده باشد. ديبا ييضابط قضا
ضابطان حداقلي است، اما انواع ضابطين قضايي در  اگرچه نياز اين طرح به

  قانون تعريف شده است

  ضمانت اجرايي طرح با كدام ارگان است؟
مسئول اجراي طرح و هماهنگ كننده ميان قسمتهاي مختلف ستاد خواهد 

  بود

  نواقص متني  ١١

  استدر طرح تفصيلي اصالح شده   .ستيها مشخص نيو نظرسنج قاتياز تحق يمنابع برخ

  شناسي جامع و مستند نيستآسيب
در ويرايش جديد خالصه طرح ، به خصوص در طرح تفصيلي به طور دقيق 

  به مستندات پرداخته شده است

، نظارت و حدود اختيارات عاملين اجرارصد،  يسازوكارها

  بايد دقيق مشخص باشد.

دروني تنظيم شيوه نامه نظارتي، تهيه كاربرگ ناظرين رسمي، بيروني و  -

  هاي آموزشي ناظرين هم در نظر گرفته شده است.شده است و كارگاه

  اغلب ابهامات با مطالعه طرح تفصيلي برطرف خواهد شد    نياز به تدقيق واژگان و ابهام زدايي

  منظور از هدف گذاري جزيي كدام است؟  گذاري جزئي صورت نگرفتهدر برخي موارد هدف

١٢  
نواقص اجرايي 

  طرح
  عدم زمان بندي مشخص و به تبع اجراي ناقص و ناموفق

بندي كار آموزشي و فرهنگي و روال اجرايي تعيين شده، به طور كلي زمان

طلبد كه در آستانه بندي خاص خود را مياما هر عرصه در هر منطقه زمان

  اجرا تعيين خواهد شد

    

تعميم ساير مفاسد تحت عنوان حجاب موجب بي قاعدگي و 

  ولنگاري مسئله ميشود
-  

  تير اين موضوع در حال بررسي مي باشد ٢١تحت تدبير قرارگاه   عدم تعيين سازوكار مشخص نظارت بر مجريان

انتخاب مجريان از ميان ضابطين مشكل محدوديت انتخاب را 

دارد و انتخاب عام هم از حيث وجاهت قانوني براي جريمه 

  محذور دارد

قبوض جريمه توسط معتمدين جزء نيازهاي قانون  امكان و وجاهت صدور

  گذاري طرح است

  ستاد با كدام عده و عده ميخواهد متولي شود

هاي عمومي ستاد داراي بازوهاي رسمي در استانها و شهرستانها و دستگاه

كشور بوده، از ظرفيت نيروهاي مردمي اعم از تشكلها، شوراهاي محالت و 

  اصناف برخوردار است.
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در مالك منطقه شروع طرح ابهامي وجود دارد: حضور 

ديده مالك است يا گران آموزشبيشترين مجريان و مطالبه

  تطابق بيشتر عرف با معروف؟

تطابق بيشتر عرف با معروف و مطالبه مردم آن منطقه مالك است كه طبيعتا 

اجراي موفق طرح مستلزم آموزش و مهارت افزايي ضابطين و مجريان طرح 

  اهد بودخو
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كــه بــه عنــوان  يتــرك فعــل و قــول ايــقانون، معروف و منكر عبارتند از هــر گونــه فعــل، قــول و  نيـ در ا١ ماده
 .منع شده باشد ايمورد امر قرار گرفته و  ن،يقوان ايدر شرع مقدس و  يثانو ايو  ياحكام اول

 .مالك عمل خواهد بود هيفق ينظر مقام ول ،يـ در احكام حكومت تبصره

و بازداشــتن از منكــر  يبــه معــروف و نهــ گــرانياز منكــر، دعــوت و واداشــتن د يـ امر بــه معــروف و نهــ٢ ماده
 .است

بــوده و بــدون تجســس  ياســت كــه علنــ يقــانون نــاظر بــه رفتــار نياز منكر در ا يـ امر به معروف و نه٣ ماده
 .مشخص باشد

و  ياســت كــه مراتــب زبــان يو عملــ ينوشــتار ،يزبــان ،ياز منكــر، قلبــ يـ مراتب امــر بــه معــروف و نهــ٤ ماده
مقــرر كــرده  نيكــه قــوان يآن در مــوارد و حــدود يآحاد مــردم و دولــت اســت و مرتبــه عملــ فهيآن وظ ينوشتار

 .ولت استد فهيتنها وظ

جــان، مــال، مســكن، شــغل و  ت،يــثيتــوان متعــرض ح ياز منكــر نمــ يامر بــه معــروف و نهــ يـ در اجرا٥ ماده
 .كند زيكه قانون تجو يمگر در موارد د،يو حقوق اشخاص گرد يخصوص ميحر

مشــترك  يماننــد قســمت هــا رنــد،يگ يعمــوم قــرار مــ ديــكــه بــدون تجســس در معــرض د يـ امــاكن تبصره
 .ستين يخصوص ميمشمول حر هينقل ليوسا زيها و ن مارستانيآپارتمان ها، هتل ها، ب

از منكــر بــه اعمــال مجرمانــه از  يحــق نــدارد بــه عنــوان امــر بــه معــروف و نهــ يگروه ايشخص  چيـ ه٦ ماده
 يمجــازات مــ ،ي. مرتكــب طبــق قــانون مجــازات اســالمديــافترا، ضرب، جــرح و قتــل مبــادرت نما ن،يتوه ليقب

 .شود

از منكــر  يكــه مبــادرت بــه اعمــال مجرمانــه نســبت بــه آمــر بــه معــروف و نــاه يـــ مجــازات اشخاصــ٧ ماده
  .باشد ينم قيو صدور حكم مجازات قابل تعو ستين قيتعل ايو  فيقابل تخف ند،ينما

جــرم حســب مــورد  يجنبــه عمــوم نــد،يدم از حــق خــود گذشــت نما يايــاول ايــ هيــ عل ٌ يـ چنانچه مجنــ تبصره
بازدارنــده مصــوب  يو مجــازات هــا راتيــ(كتــاب پــنجم ـ تعز يقــانون مجــازات اســالم) ٦١٤مطــابق مــاده (

 

  از منكر انياز آمران به معروف و ناه تيحما قانون

 مجلس شوراي اسالمي ٢٣/١/١٣٩٤مصوب 
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ـــاده ( ٦٤)٢/٣/١٣٧٥ ـــره م ـــالم) ٢٨٦و تبص ـــازات اس ـــانون مج ـــاب دوم ق ـــوب  ياز كت  ١/٢/١٣٩٢٦٥مص
 .شود يم يدگيرس

ارشــاد در مــورد عملكــرد دولــت برخوردارنــد و در چــارچوب  حت،ينصــ ر،يـــ مــردم از حــق دعــوت بــه خ٨ ماده
 يو قــوا تيــحاكم ياجــزا يو كاركنــان تمــام رانيتوانند نســبت بــه مقامــات، مســؤوالن، مــد يم نيشرع و قوان

 يعمــوم يدهــامؤسســات و نها ،يدولتــ يسه  گانه اعم از وزارتخانه هــا، ســازمان هــا، مؤسســات، شــركت هــا
و مقــررات  نيكــه شــمول قــوان ييدســتگاه هــا هيــمســلح و كل يروهــاين ،يالمانقــالب اســ ينهادهــا ،يردولتــيغ

 .از منكر كنند ينام است، امر به معروف و نه حيتصر اينسبت به آنها مستلزم ذكر  يعموم

 جــادياز منكــر مــانع ا يامــر بــه معــروف و نهــ يحــق ندارنــد در برابــر اجــرا يحقوق اي يقيـ اشخاص حق٩ ماده
هر نــوع مــانع و مزاحمــت كــه بــه موجــب قــانون جــرم شــناخته شــده اســت؛ عــالوه بــر مجــازات  جاديكنند. ا

گــردد. در مــورد اشــخاص  يدرجــه هفــت مــ ينقــد يجــزا ايــ يريــبــه حــبس تعز تيــمقــرر، موجــب محكوم
 خ،ياخطــار، تــوب د،يــتهد قيــاز طر يو ادار يقــانون اراتيــاخت ايــكه بــا ســوء اســتفاده از قــدرت  يافراد ،يحقوق

 تيــمحروم ت،يــخــدمت، تنــزل مقــام، لغــو مجــوز فعال رمحــلييدائــم، تغ ايــانفصال موقــت  ا،يمزا ايكسر حقوق 
بــه  يادار تيــبــر محكوم عــالوهاز منكــر شــوند؛  يمانع اقامــه امــر بــه معــروف و نهــ ازات،يحقوق و امت رياز سا

قــانون مجــازات ) ٢٠حســب مــورد بــه مجــازات بنــد (پ) مــاده ( ،يبــه تخلفــات ادار يدگيموجــب قــانون رســ
  .شوند يمحكوم م ٦٦ياسالم

                                                             
 ايمنافع  اياز حواس  يكينقص  ايفقدان  اي يميبه مرض دا يمنته اياز اعضا  ياز كار افتادن عضو ايشكستن  ايوارد آورد كه موجب نقصان  يضرب ايجرح  يگريهر كس عمدًا به د -٦١٤ماده « -١

گردد به حبس درجه شش  گرانيد ايمرتكب  يتجر ميب ايجامعه  تيو امن انتيو صنظم  رموجب اخالل د يكه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام و يگردد در موارد هيعليزوال عقل مجن
  .شود يكوم ممح زين هيبه پرداخت دمرتكب  هيعليمحكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجن

  ».محكوم خواهد شدسال حبس  كيچاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا  ايفوق نشود و آلت جرح اسلحه  عاتيبه ضا يكه جرح وارده منته يدر صورت -تبصره
 
 ب،يكشور، احراق و تخر ياخالل در نظام اقتصاد ب،يكشور، نشر اكاذ يخارج اي يداخل تيامن هيافراد، جرائم عل يجسمان تيتمام هيعل تجناي مرتكب گسترده، طور به كس هر –٢٨٦ماده  «-٢

 تيورود خسارت عمده به تمام اي يكشور، ناامن يدر نظم عموم ديكه موجب اخالل شد يمعاونت در آنها گردد به گونه ا ايمراكز فساد و فحشا  ركردنيدا ايو خطرناك  يكروبيو م يپخش مواد سم
  .گردد ياالرض محسوب و به اعدام محكوم م يگردد مفسد ف عيفحشا در حد وس ايسبب اشاعه فساد  اي ،يو خصوص يوال عمومام ايافراد  يجسمان
علم به مؤثربودن اقدامات انجام  ايو  عيفحشا در حد وس اياشاعه فساد  ايخسارت عمده و  راديا ،يناامن جاديا ،يهرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عموم –تبصره

 ».شود يشش محكوم م ايدرجه پنج  يريجرم، مرتكب به حبس تعز انباريز جينتا زانينباشد، با توجه به م يگريد يمشمول مجازات قانون يشده را احراز نكند و جرم ارتكاب
 يمحكوم م ريتا دو مورد از موارد ز كيبار آن به  انيز جيو نتا يقانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكاب ني) ا١٤٣بر اساس ماده ( يكه شخص حقوق صورتي در –٢٠ماده «-٣

  :ستين يقيامر مانع از مجازات شخص حق نيشود، ا
  يانحالل شخص حقوق –الف
  مصادره كل اموال –ب
  مدت پنج سال يحداكثر برا ايبه طور دائم  ياجتماع اي يشغل تيچند فعال اي كياز  تيممنوع –پ
  مدت پنج سال يحداكثر برا ايبه طور دائم  هيسرما شيافزا يبرا ياز دعوت عموم تيممنوع –ت
  مدت پنج سال يحداكثر برا ياز اسناد تجار ياز اصدار برخ تيممنوع –ث
  ينقد يجزا –ج
  رسانه ها لهيبه وس تيانتشار حكم محكوم –چ

  ».شود يكنند، اعمال نم يم تيكه اعمال حاكم يدر موارد يردولتيغ يعموم ايو  يدولت يماده، در مورد اشخاص حقوق نيمجازات موضوع ا –تبصره
 



 

 
١٦٥ 

 

در بودجــه ســاالنه  ينــيب شيبــه خزانــه كــل كشــور بــا پــ زيــماده پس از وار نيا يـ وجوه حاصل از اجرا تبصره
 .رديگ يستاد قرار م اريدر اخت) %١٠٠صددرصد (

 يجمهــور يمايســازمان صــدا و ســ ،يو فنــاور قــاتيـــ وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت علــوم، تحق١٠ مــاده
ــالم ــالم ،ياس ــاد اس ــگ و ارش ــازمان تبل ،يوزارت فرهن ــاتيس ــالم غ ــ ،ياس ــازمان بس ــعف جيس  ن،يمستض
و  راز منكــ ياقامــه امــر بــه معــروف و نهــ طيمكلفنــد شــرا يفرهنگــ ينهادها و دستگاه هــا ريها و سا يشهردار

 .فراهم كنند يآموزش و اطالع رسان قيخصوص را از طر نيدر ا يعموم يها يباال بردن سطح آگاه

 ژهيــقــانون شــعب و نيــبــه جــرائم موضــوع ا يدگيدر رســ عيمكلف است به منظــور تســر هييـ قوه قضا١١ ماده
 .را اختصاص دهد يا

 تيــقــانون حما) ٤موضــوع مــاده ( ييقضــا يهــا تيــاز منكــر مشــمول حما انيـــ آمران به معروف و ناه تبصره
 .گردند يم ٦٧ياسالم يمجلس شورا ١/١٠/١٣٧١مصوب   جياز بس ييقضا

ســازمان فرهنــگ و  ،يو گردشــگر يدســت عيصــنا ،يفرهنگــ راثيـــــ وزارت امــور خارجــه، ســازمان م١٢ مــاده
ورود بــه كشــور  نيرا قبــل و حــ يربــط موظفـــند اتبــاع خــارج يذ يدســتگاه هــا ريو ســا يارتباطــات اســالم

 .آگاه كنند يشؤون اسالم تيو مقررات و رعا نينسبت به قوان

 ييشناســا يواقــع شــود و جــان يتياز منكــر جنــا يكــه نســبت بــه آمــر بــه معــروف و نــاه يـ در موارد١٣ ماده
در مهلــت مقــرر باشــد، در  هيــنــاتوان از پرداخــت د يبــه علــت عــدم تمكـّـن مــال ييدر صورت شناسا اينشود و 

 ياز ســو يدم حســب مــورد، پــس از صــدور حكــم قطعــ يايــاول ايــ هيــعل يٌمجنــ ياز ســو هيد يصورت تقاضا
 .شود يقانون پرداخت م نيا) ٩از محل تبصره ماده ( هيد ،ييمرجع صالح قضا

 هيــعل يٌتوانــد در صــورت اذن مجنــ يكنــد، ســتاد مــ دايــپ يتمكـّـن مــال ايــشود  ييشناسا يـ هر گاه جان تبصره
 .دياقدام نما ييمحاكم قضا قيو خسارات مربوطه از طر هيحسب مورد نسبت به وصول د يو يول اي

از منكــر بــه ثبــت  يامــر بــه معــروف و نهــ نــهيكــه اساســنامه آنهــا در زم يمــردم نهــاد يسازمان هاـ ١٤ ماده
 .اقدام كنند ٦٨آن يو تبصره ها يفريك يدادرس  نييقانون آ) ٦٦توانند مطابق ماده ( يم دهيرس

                                                             
قانون  نيدر ارتباط با اجراء ا يانقالب اسالمسپاه پاسداران جيمقاومت بس يرويدر ن انيجيبس ييو قضا يو خدمات حقوق تيقانون دفاتر حما نياز افراد موضوع ا تيبه منظور حما - ٤ماده  «-٤

  .گردديم ليتشك
 ».اقدام كنند ليعنوان وكاز طرف افراد مذكور، به يمراحل دادرس هيدر كل تواننديدفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكالء م نيا يكارشناسان حقوق - تبصره

در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث ـ سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها  ٦٦ماده  «-٥
  .كنندراحل دادرسي شركت فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعالم جرم كنند و در تمام م

ون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، ـ در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجن ١تبصره 
تكب جرم شده باشد، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات الزم رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مر

  .را انجام مي دهند
  .نهاد مربوطه، آگاه كنندهاي مردمديدگان جرايم موضوع اين ماده را از كمك سازمانـ ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزه ٢تبصره 
شود و به تصويب رييس ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه ميتوانند در اجراي اين ماده اقدام كنند، در سهنهاد كه ميهاي مردمزمانـ اسامي سا ٣تبصره 

 ».رسدقضاييه ميقوه
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 يقــانون اقــدام مــ نيــاز منكــر موضــوع ا يامــر بــه معــروف و نهــ يكه در مقام اجرا يـ هر گاه به فرد١٥ ماده
مزبــور منطبــق بــا قــانون جــامع  يو جــان يجســم بيوارد شــود؛ حســب مــورد آســ يجــان اي يجسم بيكند، آس

 يــينامــه اجرا نيــيمصــلحت نظــام و آ صيمجمــع تشــخ ٢/١٠/١٣٩١مصــوب  ثــارگرانيبــه ا يخــدمات رســان
 .شود يم نييآن احراز و تع

 يرويــن ه،يي: قــوه قضــانــدگانيمتشــكل از نما يكشــور تــهيكم شــنهاديبــا پ يجانبــاز ايـــ احراز شهادت  تبصره
ــداران انقــالب اســالم ،يانتظــام ــبن ،يســپاه پاس ــور ا ديشــه ادي ــارگرانيو ام ــخ ث ــا تش ــتاد ب ــاه  صيو س دادگ

 . رديگ يصورت م تداريصالح

 فيشــود؛ عهــده دار وظــا يمــ دهيــقــانون ســتاد نام نيــاز منكــر كــه در ا يـ ستاد امر به معــروف و نهــ١٦ ماده
 :است ريز

از منكــر و  يامــر بــه معــروف و نهــ يو اجــرا جيتــرو نــهيدر زم ياساســ يهــا يها و خط مش استيس نييـ تع١
 .ربط يذ يآن به مباد شنهاديپ

 از منكر يمربوط به امر به معروف و نه يها استيس يريشكل گ يـ تبادل اطالعات و نظرات برا٢

 علل ترك معروف و ارتكاب منكر يابي شهيو ر يشناس بيـ آس٣

 يرفتار يالگوها نييـ تع٤

در  يعمــوم يو رســانه هــا يادار يجهــت مشــاركت همــه  جانبــه آحــاد مــردم و دســتگاه هــا يســاز نهيـ زم٥
 از منكر يامر به معروف و نه ضهيامور مربوط به فر

 طرب يقانون و انعكاس آن به مراجع ذ نيا يـ رصد اقدامات انجام شده در اجرا٦

 سطوح مختلف جامعه يبرا يآموزش يراهبردها نيـ تدو٧

 گسترش فرهنگ آن جياز منكر و ترو يامر به معروف و نه نهيدر زم قيـ آموزش و پژوهش و تحق٨

 فعال يمردم يها و تشكل ها تيجمع ليها و كمك به تشك تيظرف ييـ شناسا٩

 از منكر انيآمران به معروف و ناه يهمه جانبه از اقدامات قانون تيـ حما١٠

 يســتاد در خصــوص راهكارهــا فيدر ارتبــاط بــا تكــال يانقــالب فرهنگــ يعــال يمصــوبات شــورا يريــگيـ پ١١
 فرهنگ عفاف و حجاب يياجرا

 سه  گانه و مردم يو قوا يـ ارائه گزارش ساالنه به مقام معظم رهبر١٢

 يســازمان هــا يســتاد، نســبت بــه صــدور مجــوز بــرا يـ وزارت كشــور پــس از كســب نظــر مشــورت١ تبصره
  .دينما يدارند، اقدام م تياز منكر قصد فعال يامر به معروف و نه نهيكه در زم يمردم نهاد



 

 
١٦٧ 

 

تجمــع و  يبــرا يو حقــوق يقــيتواننــد درخواســت اشــخاص حق يمــ يو شهرســتان ياســتان يـ ستادها٢ تبصره
ــايراهپ ــه معــروف و  ييم ــر ب ــا ام ــرتبط ب ــو در صــورت تأ ياز منكــر را بررســ ينهــدر موضــوعات م نظــر  د،يي

 .ارسال كنند يبخشدار اي ي، فرماندار يخود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استاندارد يمشورت

بــدون عــذر موجــه از صــدور مجــوز موضــوع  ييمراجــع قضــا صيربط بــا تشــخ يـ هر گاه مسؤوالن ذ٣ تبصره
 يقــانون مجــازات اســالم) ٥٧٠مســتوجب مجــازات موضــوع مــاده ( نــد؛ياســتنكاف نما) ٢و () ١( يتبصــره هــا

 .باشند يم ٦٩)٢/٣/١٣٧٥بازدارنده مصوب  يو مجازات ها راتي(كتاب پنجم ـ تعز

) ٥موضــوع مــاده ( يــياجرا يوزرا، مســؤوالن دســتگاه هــا يهــا تيمســؤول يســتاد، نــاف فيـــ وظــا٤ تبصــره
در  يو ضــابطان دادگســتر ييســه  گانــه و مراجــع قضــا يقــوا يرؤســا ،٧٠يخــدمات كشــور تيريقــانون مــد

 .باشد يقانون مقرر شده، نم نيارتباط با آنچه در ا

 نيدر چــارچوب قــوان انيجيآحــاد بســ يريموظــف اســت بــا بــه  كــارگ نيمستضــعف جيـــ ســازمان بســ١٧ ماده
 .اقدام كند ياز منكر در مرتبه زبان يامر به معروف و نه يو اجرا ينسبت به فرهنگ ساز

شــده  ينــيب شيكــه در قــانون پــ يدر مــوارد جيبســ ييضــابطان قضــا تيمســؤول يماده ناف نيـ مفاد ا١ تبصره
 .باشد ياست، نم

 ريــبــه  شــرح ز ١/١٠/٧١١٣٧١مصــوب  جياز بســ يقضــائ تيــقــانون حما) ١مــاده () ٣ـــ تبصــره (٢ تبصــره
  :شود ياصالح م

 يمرتبــه  عملــ يبــرا نيمستضــعف جيســازمان بســ ياز منكــر بــا همكــار يـ ستاد امر به معــروف و نهــ٣ تبصره
 ياز منكــر بــرا انيــاز آمــران بــه معــروف و ناه تيــقــانون حما) ٤از منكــر موضــوع مــاده ( يامر به معروف و نه

از منكــر دوره  يبــه عنــوان ضــابطان امــر بــه معــروف و نهــ نيمستضــعف جياز ســازمان بســ ازيــافــراد مــورد ن
 .برگزار كند يآموزش

                                                             
آنان را از حقوق مقرر در  ايافراد ملت را سلب كند  يشخص يبرخالف قانون، آزاد كهيحكومت يوابسته به نهادها و دستگاهها نياز مقامات و مأمور كيهر  -١٣٨١اصالحي   ٥٧٠ماده  «-٦

مطابق  يبه حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. (اصالح يپنج سال از مشاغل حكومت تاكي تيعالوه بر انفصال از خدمت و محروم ديمحروم نما رانيا ياسالم يجمهور ياساسقانون
 »)٨١مصوب ي) قانون مجازات اسالم٥٧٠اصالح ماده (قانون 

نام  حيتصر ايكه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و  ييهادستگاه هيو كل يدولت يهاشركت ،يردولتيغ يعموم ينهادها ايمؤسسات  ،يوزارتخانه ها، مؤسسات دولت هي: كليدستگاه اجرائ-٥ماده  «-٧
  ».شونديم دهينام يدستگاه اجرائ ،يدولت يها مهيو ب ابانكه ،يبانك مركز ران،يا عيصنا يسازمان گسترش و نوساز ران،ينفت ا يشركت مل لياست از قب

 
عدم  ايو  گريد نيصورت عدم حضور ضابطهنگام برخورد با جرائم مشهود در هييقوه قضا نيهمانند ضابط شودياجازه داده م يسپاه پاسداران انقالب اسالم جيمقاومت بس يرويبه ن - ١ماده  «-٨

  .الزم را به عمل آورند ياقدامات قانون ييگزارش به مراجع قضاو ارسال هياز امحاء آثار جرم و فرار متهم و ته يريآنان به منظور جلوگ ازياعالم ن اياقدام به موقع آنها و 
مقاومت  يهامجاز رده نيمسئول يمشهود از سودر جرائم نيمتهم ليتحو ايمكلفند در صورت ارجاع گزارش و  رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يرويو مراجع ن يردادگست نيضابط هيكل - ١ تبصره

  .ندينما ييبه مراجع قضا يارسال مداركمهيرا ضم جيگرفته و گزارش بس ليمتهم را تحو يسپاه پاسداران انقالب اسالم جيمقاومت بس يروين
  .باشديم جيمقاومت بس يروين يبه عهده فرمانده ١مقاومت مذكور در تبصره  يهارده نييتع - ٢ تبصره
نموده باشند اجرا خواهد كرد.  افتيدر مزبوريرويفرا گرفته و مجوز مخصوص را از ن نهيزم نيالزم را در ا يكه آموزشها يافراد قيفوق را از طر فهيسپاه، وظ جيمقاومت بس يروين - ٣ تبصره

  ».دهندمذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه  يروهاين
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و  ٨/٧/١٣٨٦مصــوب  يخــدمات كشــور تيريقــانون مــد) ٥موضــوع مــاده ( يــياجرا يهــاـــ دســتگاه ١٨ ماده
موظــف بــه  يصــنف يو واحــدها يو امــاكن عمــوم يو مراكــز خــدمات عمــوم يخصوصــ يمؤسسات و شركت ها

 .باشند يقانون م نيا تيرعا

 :است رياز منكر به شرح ز يستاد امر به معروف و نه يـ اعضا١٩ ماده

 سيائمــه جمعــه بــه عنــوان رئــ ياســتگذاريس ياز ائمه جمعه موقت شــهر تهــران بــه انتخــاب شــورا يكيـ ١
 ستاد

 كشور ريـ وز٢

 اطالعات ريـ وز٣

 يفرهنگ و ارشاد اسالم ريـ وز٤

 آموزش و پرورش ريـ وز٥

 يو فناور قاتيعلوم، تحق ريـ وز٦

 صنعت، معدن و تجارت ريـ وز٧

و انتخــاب مجلــس بــه  يفرهنگــ ونيســيكم شــنهاديبــه پ ياســالم يمجلــس شــورا نــدگانيـــ دو نفــر از نما٨
 عنوان ناظر

 هييقوه قضا سيرئ اريتام االخت ندهيـ نما٩

 رانيا ياسالم يجمهور يمايسازمان صدا و س سيـ رئ١٠

 ياسالم غاتيسازمان تبل سيـ رئ١١

 رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يرويـ فرمانده ن١٢

 جيسازمان بس سيـ رئ١٣

 ستاد ائمه جمعه ريـ دب١٤

 هيعلم يحوزه ها يعال يـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورا١٥

 خواهران هيعلم يحوزه ها يعال ينفر مجتهده به انتخاب شورا كيـ ١٦

 ستاد سيستاد به انتخاب رئ ريـ دب١٧

 .ستاد در جلسات شركت كنند ياعضا يتوانند به جا ينم گريـ اشخاص د١ تبصره
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قــانون  نيــربــط ابــالغ و در چــارچوب ا يذ يجهــت اجــراء بــه مبــاد سيتوســط رئـــ مصــوبات ســتاد ٢ تبصره
 .الزم االجرا است

نظــر ســتاد انجــام  ريــقــانون را ز نيــمحولــه در چــارچوب ا فيوظــا يو شهرســتان ياســتان يـ ستادها٢٠ ماده
 .دهند يم

 :ستاد استان عبارت است از ياعضا

 ستاد سيـ امام جمعه مركز استان به عنوان رئ١

 استاندارـ ٢

 كل اطالعات استان ريـ مد٣

 يكل فرهنگ و ارشاد اسالم ريـ مد٤

 كل آموزش و پرورش ريـ مد٥

 ستاد سياستان با انتخاب رئ ياز دانشگاه ها يكي سيـ رئ٦

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سيـ رئ٧

اســتان بــه  نــدگانيبــه انتخــاب مجمــع نما ياســالم يمــردم اســتان در مجلــس شــورا ندگانيـ دو نفر از نما٨
 عنوان ناظر

 ـ دادستان مركز استان٩

 استان ياسالم غاتيكل سازمان تبل ريـ مد١٠

 استان ياسالم غاتيتبل يهماهنگ يشورا سيـ رئ١١

 استان يمايكل صدا و س ريـ مد١٢

 ـ فرمانده ناجا در استان١٣

 ـ فرمانده ارشد سپاه در استان١٤

 ستاد ائمه جمعه استان ريـ دب١٥

 استان هيعلم يحوزه ها ياستان به انتخاب شورا هيمدارس علم رانينفر از مد كيـ ١٦

 خواهران در استان هيمدارس علم ريـ مد١٧

 ستاد سيستاد به انتخاب رئ ريـ دب١٨
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 .عهده دار است زيستاد شهرستان مركز استان را ن تيـ ستاد استان مسؤول تبصره

 :ستاد شهرستان عبارتند از ياعضا

 ستاد شهرستان سيـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئ١

 ـ فرماندار٢

 اداره اطالعات شهرستان سيـ رئ٣

 آموزش و پرورش شهرستان ريـ مد٤

 ستاد شهرستان در صورت وجود سيشهرستان به انتخاب رئ ياز دانشگاه ها يكي سيـ رئ٥

 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ريـ مد٦

 شهرستان ياداره فرهنگ و ارشاد اسالم سيـ رئ٧

 به عنوان ناظر ياسالم يشهرستان در مجلس شورا ندگانينما اي ندهيـ نما٨

 ـ دادستان شهرستان٩

 واحد خبر در شهرستان سيـ رئ١٠

 ياسالم غاتياداره تبل سيـ رئ١١

 شهرستان يـ فرمانده انتظام١٢

 فرمانده سپاهـ ١٣

 شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود هيمدارس علم رانينفر از مد كيـ ١٤

ســتاد شهرســتان در صــورت  سيخــواهران شهرســتان بــه انتخــاب رئــ هيــاز مــدارس علم يكــي ريـــ مــد١٥
 وجود

 ستاد سيستاد به انتخاب رئ ريـ دب١٦

 .كنند دايشخصاً در جلسات حضور پ ديمذكور با يستادها ياز اعضا كيـ هر ١ تبصره

 يجهــت اجــرا بــه مبــاد سيقــانون توســط رئــ نيــموضــوع ا اراتيـــ مصوبات ســتاد در چــارچوب اخت٢ تبصره
 .آنها الزم االجرا است يشود كه برا يربط ابالغ م يذ

مطلــق اعضــا  تيــقــانون بــا حضــور اكثر نيــا) ٢٠مــاده و مــاده ( نيــموضــوع ا يـــ جلســات ســتادها٣ تبصره
 .مطلق حاضران است تياكثر يو مصوبات آن منوط به رأ ابدي يم تيرسم
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 يقــانون موظفنــد گــزارش عملكــرد خــود را در مــورد چگــونگ نيــموضــوع ا يــياجرا يـــ دســتگاه هــا٢١ ماده
 .بار به ستاد ارائه دهند كيقانون حداقل شش ماه  نيا ياجرا

از منكــر  يامــر بــه معــروف و نهــ يايــاحـ ستاد موظف است گزارش عملكــرد ســاالنه خــود را در هفتــه ٢٢ ماده
 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا يفرهنگ ونيسيبه كم

) ١٧از منكــر جــدول شــماره ( يامــر بــه معــروف و نهــ يايــبودجــه ســتاد اح فيـ عالوه بر استفاده از رد٢٣ ماده
 بــه دولــت)» ٩جــدول شــماره ( ٥٤٠٠٠٠ فيــرد) ٣موضــوع جــزء ( يردولتــيغ يكمــك بــه اشــخاص حقــوق«ـ 

قــانون بــه امــر بــه معــروف  نيــربــط موضــوع ا يذ يــياجرا يدستگاه هــا يشود از بودجه فرهنگ ياجازه داده م
 .از منكر اختصاص دهد يو نه

قــانون توســط ســتاد حــداكثر ظــرف مــدت ســه مــاه پــس از الزم االجــرا  نيــا يــيـ دســتورالعمل اجرا٢٤ ماده
 .شود يو ابالغ م بيقانون تصو نيشدن ا

و  ســتيمــورخ ب كشــنبهيروز  يو چهــار مــاده و نــوزده تبصــره در جلســه علنــ ســتيبــر ب فــوق مشــتمل قــانون
ــود و چهــار مجلــس شــورا صــديو س كهــزاريمــاه  نيســوم فــرورد ــار بيتصــو ياســالم يو ن  خيشــد و در ت

 .دينگهبان رس يشورا دييبه تأ ٢/٢/١٣٩٤

 

  يجانيالر يـ عل ياسالم يمجلس شورا سيرئ
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  مقدمه:

لــزوم اجــراي و بــا عنايــت بــه  قــانون حمايــت از آمــران بــه معــروف و ناهيــان از منكــر ٢٤در اجراي مفاد ماده 
فهــم مشــترك و وحــدت رويــه  ايجــاد صحيح و دقيق قــانون يــاد شــده، در راســتاي تبيــين موضــوعات فرعــي، 

 شود:زير تصويب ميبه شرح مواد در اجراي آن، دستورالعمل اجرايي قانون مورد اشاره 

 اصطالحاتـ  ١ماده 

ــانون حما ــانون: ق ــق ــروف و ناه تي ــه مع ــران ب ــاز آم ــوب  اني ــر مص ــورا ١٣٩٤ /١ /٢٣از منك ــس ش  يمجل
 ياسالم

 ياز منكــر و اصــالحات بعــد انيــاز آمــران بــه معــروف و ناه تيــقــانون حما يــي: دســتورالعمل اجرادستورالعمل
 آن

 قانون ١٩مصرح در ماده  يستاد: اعضا ياعضا

    از منكر يامر به معروف و نه مركزي: ستاد ستاد

 يعمــوم يهادهــاي و كليــه نخــدمات كشــور تيريقــانون مــد ٥مــاده  يــياجرا يها: دســتگاهيــياجرا دســتگاه
  يبالانق يو نهادها يدولتريغ

 از منكر يامر به معروف و نه ي: شوراهاشورا

ســاختار بــه اســتناد  نيــاســت. ا يــياجرا -يســاختار ادار يدارا ،يقــانون فيانجــام وظــا يـ ســتاد بــرا ٢ ماده
ــواد  ــطح  ٢٠و  ١٩م ــه س ــانون در س ــوريق ــتانكش ــتان ي، اس ــتعر يو شهرس ــوان في ــارچوب ق و  نيو در چ

ــوط اداره مي ــررات مرب ــومق ــؤوليت . دش ــدامس ــور اجرا تيه ــيو اداره ام ــال يادار ،ي ــارت و  يو م ــتاد و نظ س
 . است ريعهده دب ستاد بر يمصوبات جلسات اعضا يريگيپ

و ها اســتيســتاد اســتان در چــارچوب قــانون، س و تحــت نظــارت  يـ ســتاد شهرســتان بــا همــاهنگ  تبصــره
 كند.ستاد كشور فعاليت مي يابالغ يهايخط مش

از بــين هاي ابالغــي، در چــارچوب شــاخصســتاد اســتان  ريــدبرئــيس ســتاد اســتان بــراي انتخــاب  -٣مــاده 
دو نفر را جهــت تطبيــق شــرايط و تأييــد برنامــه ارايــه شــده بــه دبيــر ســتاد اشخاص حقيقي غير عضو،  حداقل 

  ٢٥/٠٢/١٤٠١) اصالحي ١٣٩٤قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر (مصوب  ٢٤دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 
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انتخــاب و بــا حكــم رئــيس ســتاد  ســتاد اســتان سئــيرمــه، از ســوي ها در صورت تأييد برنامعرفي و يكي از آن
  .شودمركز به اين سمت منصوب مي

هاي  ابالغــي در چــارچوب شــاخصســتان شهرســتاد  ريــانتخــاب دب يســتان بــراشهرســتاد  سيرئــ - ٤مــاده 
ه حــداقل دو نفــر را جهــت تطبيــق شــرايط و تأييــد برنامــه ارايــه شــد از بين اشخاص حقيقي غيــر عضــو،ستاد، 

شهرســتان ســتاد  سئــيرهــا در صــورت تأييــد برنامــه، از ســوي بــه دبيــر ســتاد اســتان معرفــي و يكــي از آن
  .شودانتخاب و  با حكم رئيس ستاد استان به اين سمت منصوب مي

در تقسيمات كشوري كوچكتر از شهرســتان، ســتاد امــر بــه معــروف  و نهــي از منكــر زيــر نظــر رئــيس  -٥ماده 
شــود و در صــورت برگــزاري نمــاز جمعــه، انتصــاب رئــيس و دبيــر آن بــه ترتيــب ستاد شهرســتان تشــكيل مي

و نهــي از  خواهــد بــود و در صــورت عــدم برگــزاري نمــاز جمعــه، شــوراي امــر بــه معــروف ٤و  ٣مقرر در مواد 
، ســتاد شهرســتان رئــيس شــنهاديبــا پمنكر به رياست يكي از ائمــه جماعــت شــاخص يــا روحانيــان شــاخص 

  دار وظايف محوله خواهد بود.شهرستان، عهده ستاددبير استان و با حكم رئيس   دييتأ

  ها عبارتند از:شهر ها وبخشو شوراهاي ستاد  ياعضا - ١تبصره

هاي فعــال تيشخصــمعتمــدين و از  نفــر ٣و  ، رئــيس شــوراي شــهراظر شهرســتانهاي متنــمسؤوالن دســتگاه
  ستاد شهرستان سئيبا انتخاب ر يو اجتماع يهاي  فرهنگدر عرصه

ها پــس از اخــذ تأييديــه از مراجــع ذيصــالح و تأييــد ســتاد بــاالتر : انتصــاب افــراد شــاغل در ســتاد٢تبصــره
  يابد.انجام مي

الحيت يــا از دســت دادن صــالحيت هــر يــك از دبيــران، مراتــب در كميتــه در صــورت احــراز عــدم صــ -٦ماده 
احراز صالحيت در ســتاد بــاالتر بررســي و در صــورت تأييــد عــدم احــراز صــالحيت بــراي اســتمرار مســؤوليت، 

  شود.لغو حكم دبيري وي، توسط دبير ستاد باالتر از رئيس ستاد باالتر درخواست مي

ســؤوليت و يــا تشــخيص عــدم احــراز صــالحيت دبيــر فعلــي، دبيــر جديــد تبصره: در صورت اتمام زمان حكم م
 شود.حسب مورد بر اساس مقررات مواد سه تا پنج انتخاب مي

 يحــداقل ســالها و شهرســتاناســتان  ســتاد مــاه) و شــشبــار (هــر  دو يســتاد حــداقل ســال يـ اعضــا ٧ ماده
 .شوديها اداره مجلسات آن ،ينامه داخل نييجلسه داده و براساس آ ليتشك )ي(فصل چهار بار

ــا تشــخ١ تبصــره ــا درخواســت حــداقل نيمــي از اعضــا، ســتاد  سيرئــ صيـــ ب  ليالعــاده تشــكجلســه فوقي
  .دشويم

ــام بررســي -٢تبصــره ــور انج ــه منظ ــيم ب ــل طــرح و تنظ ــوص موضــوعات قاب هاي الزم و كارشناســي در خص
شــود و بــراي هاي  كشــوري و اســتاني، كــارگروه نماينــدگان اعضــاي ســتاد، تشــكيل ميدســتور جلســه ســتاد
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سازي دســتور جلســه و تســهيل در تصــويب مصــوبات اعضــاي اصــلي ســتاد، بــه ميــزان الزم بــه بحــث و آماده
  پردازند.بندي ميررسي و جمعب

اعضاي كــارگروه مــذكور در تبصــره دو، ترجيحــاً دبيــران شــوراهاي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر  -٣تبصره 
  ها هستند.دستگاه

هــاي مقــرر در مــواد مختلــف ستاد براي تامين نيروي انســاني مــورد نيــاز خــود جهــت انجــام مأموريتـ  ٨ماده 
هاي دولتــي، نهادهــاي انقالبــي و نيروهــاي مســلح (از طريــق ســتاد كاركنــان ســاير دســتگاهتوانــد از قانون، مي

هاي مــذكور مكلــف بــه اعطــاي كل نيروهاي مســلح)، نيــروي مــأمور درخواســت كنــد. در ايــن صــورت دســتگاه
 مأموريت همراه با حقوق به نيروهاي مورد نظر ستاد خواهند بود.

قــانون، مســؤول امــر بــه  ١٨موضــوع مــاده  يهادســتگاه ي، رؤســانونقــا ١٦مــاده  ٥ـ بــه اســتناد بنــد  ٩ماده 
از منكــر در  يبــه معــروف و نهــ امــر يو اجــرا جياز منكر در دستگاه متبــوع بــوده و بــا هــدف تــرو يمعروف و نه

از منكــر دســتگاه متبــوع، موظفنــد عــالوه  انيــبــه معــروف و ناه نااز آمــر تيــو حما تيجامعه هدف خود و هــدا
 يــياجرا ياز منكــر دســتگاه، منــابع و اعتبــارات الزم را بــرا يامــر بــه معــروف و نهــ يشوراقع به مو ليبر تشك

در برنامــه و بودجــه ســاالنه دســتگاه  ، از محــل ســه درصــد بودجــه فرهنگــيشــوراها يهاو برنامه فيشدن وظا
بــه در ضــمن گــزارش عملكــرد و اقــدامات  هــر شــش مــاهرا  اقدامات به عمــل آمــده جينتا و نيو تأم ينيبشيپ

ها توســط رئــيس ســتاد شــورا فيو حــدود وظــا اراتيــاعضــا، اخت نيــي. ضــوابط مربــوط بــه تعنديستاد ارايه نما
 .دشويابالغ م

 يقــانون بــا همــاهنگ نيــمســلح در چــارچوب ا يروهــاياز منكــر ن يامــر بــه معــروف و نهــ يشوراها -١ تبصره
 خواهد شد. ليمسلح تشك ياروهيكل ن ستاد قيستاد و از طر

ــره ــتگاه -٢تبص ــاده دس ــوع م ــواد  ١٨هاي  موض ــد م ــانون موظفن ــرا ٩و  ٨ق ــب ب ــو مناس ــه نح ــانون را ب  يق
  .ندكن يرسانهاي دستگاه اطالعرمجموعهيز هيكاركنان و ارباب رجوع كل

ــره ــي و  -٣تبص ــور اداري، اجراي ــؤول ام ــر، مس ــي از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــوراهاي ام ــران ش ــاهنگي دبي هم
 دستگاه خود با ستاد هستند

ها در وهلــه اول مســؤول اقامــه امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر در دســتگاه تحــت مديران دســتگاهـ  ١٠ماده 
امر بوده و مكلفند ضــمن حمايــت از آمــران بــه معــروف و ناهيــان از منكــر، اجــراي معــروف تــرك شــده و رفــع 

قابــل  مــورد تــوجهي بــه ايــن تكــاليف مصــداق تــرك فعــل و حســب منكر  را تا حصول نتيجه پيگيري كنند. بــي
  باشد.تعقيب اداري يا كيفري مي
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در صورت وقوع هر گونه تعــدي و ايجــاد مــانع نســبت بــه آمــران بــه معــروف يــا ناهيــان از منكــر از   -١١ماده 
يگيــري و سوي مديران يــا كاركنــان دســتگاه،  مــديران بــاالتر موظفنــد مســأله را تــا حصــول نتيجــه مطلــوب، پ

  هاي  وارده را جبران كنند.ضرر و زيان

از ســوي هــر يــك از كاركنــان در هــر  از منكــر ينهــ يــاامر بــه معــروف  يكه در اجرا يافراد در مورد -١٢ماده 
ــطحي  ــدس ــورد تع ــرار مي يم ــديگق ــتاد  ،رن ــروف س ــه مع ــر ب ــوراهاي ام ــتاني و ش ــتاني و شهرس هاي اس
ــد  ها،دســتگاه ــحت و احــرا يپــس از بررســمكلفن ــا قضــايي ، موضــوعز ص ــب اداري ي ــري و تعقي ضــمن پيگي

  از آمران به معروف يا ناهيان از منكر به عمل آورد. شخص خاطي، معاضدت و حمايت قضايي

ســتاد مكلــف اســت هــر گونــه تــرك فعــل، عــدم حمايــت از آمــران بــه معــروف و ناهيــان از منكــر و  -١٣ماده 
حســب مــورد، از طريــق مراجــع صــالح  اعــم از كيفــري يــا اداري ايجاد مانع مديران در انجام وظــايف مقــرر را 

  تعقيب كند.

قــانون، مكلفنــد  ١٨موضــوع مــاده  يــياجرا يهــادســتگاهشوراهاي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر ـ  ١٤ ادهم
آمــوزش بــراي تــرويج، ســاالنه خــود را يــي برنامــه اجرا، ســتاد يابالغــ يهــايمشو خطها استيدر چارچوب س

 ي وعمــوم يهــايبــاالبردن ســطح آگاه بــه منظــور ي در خصوص امــر بــه معــروف و نهــي از منكــرسانرو اطالع
   به ستاد اعالم كنند. ،از منكر ياقامه امر به معروف و نه طيفراهم آوردن شرا

هــاي آموزشــي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر بــر عهــده ســتاد ريزي و ارايه محتواي كليه دورهبرنامه -تبصره
  است.

آمــوزش  ،يجــي(اعــم از ترويــي قــانون، مكلفنــد برنامــه اجرا ١٠موضــوع مــاده  يــيهاي  اجرادســتگاه -١٥ه ماد
فــراهم آوردن  يســتاد بــرا يهاي ابالغــيها و خــط مشــاســتي) ســاالنه خــود را در چهــارچوب سيرسانو اطالع

و جهــت تأييــد و  نيتــدو ،يعمــومهــاي  يازمنكــر و بــاالبردن ســطح آگاه ياقامه امر بــه معــروف و نهــ طيشرا
  ابالغ به ستاد ارايه دهند

شــده در مــاده  اديــموظفنــد پــس از ابــالغ برنامــه ســاالنه قــانون  ١٨ و  ١٠ هاي موضــوع مــادهدستگاه -تبصره
  .نديخود به نحو موثر منتشر نما اريهاي تحت اختستاد آن را در رسانه سيتوسط رئ ٧

 يهاقــانون هــر ســال در موافقتنامــه بودجــه دســتگاه ٢٣مــاده  يدر اجــرا برنامــه و بودجــهـ ســازمان  ١٦ ماده
  .دينمايمنظور م به صورت مستقل راستاد  ازياعتبارات مورد ن ،يو قضائ يياجرا

ــاني، روشقــانون، وزارت آمــوزش و پــرورش مكلــف اســت ١٠در اجــراي مــاده  -١٧مــاده  هــا و ، آمــوزش مب
هاي  مــوثر و متناســب بــا ســطح درك مخاطبــان، در كتــب هاحكام امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر را بــا شــيو

  درسي تمامي مقاطع تحصيلي بگنجاند
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قــانون در بســتر فضــاي مجــازي، وزارت ارتباطــات و  ١٦بــه منظــور انجــام وظــايف مقــرر در مــاده  -١٨مــاده 
ســازي شناســي مناســب، بــراي سالمفنــاوري اطالعــات و شــوراي عــالي فضــاي مجــازي مكلفنــد ضــمن آسيب

ــاي ــات و پيام فض ــادل اطالع ــتر تب ــر در بس ــي از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاي ام ــازي و احي ــانمج ها و رس
  هاي  اجتماعي سياستگذاري هوشمند و مؤثر به عمل آورند.شبكه

ها در همــه ســطوح مكلفنــد بــه منظــور انجــام وظــايف فرهنگــي مقــرر در قــانون، بــا حمايــت از ستاد -١٩ماده 
ولتــي و مردمــي و تشــكيل لشــكرهاي ســايبري امــر بــه معــروف و نهــي از هاي مردمــي و شــوراهاي دتشــكل

اي آفنــدي و پدافنــدي، از ظرفيــت فضــاي مجــازي اســتفاده حــداكثري منكر، به منظــور انجــام عمليــات رســانه
 به عمل آورند.  

ها و رئــيس ديــوان عــالي كشــور و نيــز رؤســاي دادگســتري اســتانقــانون،  ١١مــاده  يـ در اجــرا ٢٠ مــاده
هاي مــرتبط بــا امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر و نيــز احــراز شــهادت و ها جهت رسيدگي به پروندهانشهرست

هاي مــرتبط، بــه را بــا لحــاظ تعــداد پرونــده ژهيــشــعب و ايــشــعبه قــانون ، مكلفنــد  ١٥جانبازي موضوع مــاده 
امــر بــه معــروف و نهــي  ژهيــشــعب و تشــكيل. تشــكيل دهنــدها محاكم و دادســرا، كشور يعالوانيدر دترتيب 
  هاي ديگر به اين شعب نيست.مانع ارجاع پرونده از منكر،

هــاي آموزشــي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر هســتند كــه تبصره: قضات شعب ويژه ملزم بــه گذرانــدن دوره
   شود.توسط ستاد با همكاري آموزش قوه قضائيه طراحي مي

هاي  مربوطــه اجرايــي نمايــد و قــوه مســاعدت دســتگاه قــانون را بــا ٩ســتاد موظــف اســت مــاده  -٢١مــاده 
هــاي بــه جــزاي قــانون، مكلــف اســت ميــزان محكوميت ٩قضــائيه در اجــراي تكليــف مقــرر در تبصــره مــاده 

نقدي را در فواصــل شــش ماهــه بــه ســتاد ارايــه و مجمــوع مبــالغ حاصــله از محــل محكوميــت يــاد شــده را از 
 كند.  داري كل به حساب ستاد واريزطريق خزانه

جهــت  يقــانون اراتيــاذن و اخت ه،يــقــانون، ســتاد قبــل از پرداخــت د ١٣تبصــره مــاده  يـ در اجــرا ٢٢ مــاده
 .دينمايرا اخذ م يو اولياي دم اي هيعليبه مجن يو خسارات پرداخت هيوصول د

اســتان . ســتاد دشــويم ليقــانون در ســتاد تشــك ١٥موضــوع تبصــره مــاده  يكشــور تهيكم رخانهيـ دب ٢٣ ماده
امــر بــه معــروف و  يرا كــه در مقــام اجــرا يفــرد يجانبــاز ايــمستندات مربوط به احراز شــهادت  تيفور ديبا ق
  . دكنيارسال م رخانهياست، به دب دهيد يجان اي يجسم بياز منكر آس ينه

ــاده  ــه  -٢٤م ــهيكمدبيرخان ــور ت ــي، كش ــتندات را بررس ــده، مس ــت پرون ــس از درياف ــت پ ــين فرص ي در اول
كنــد و دبيــر كميتــه در اولــين فرصــت تشــكيل نواقص آن را رفــع و پرونــده را جهــت طــرح در كميتــه آمــاده مي

و  اعــالمقــانون  ١١موضــوع مــاده  ييقضــا ژهيــو هســاعت بــه شــعب ٤٨ظــرف  جلسه داده و نتيجــه بررســي را 
 .دينمايم يدگيرسبه موضوع  مذكور خارج از نوبت هشعب
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هاي بــراي مراجــع قضــايي معتبــر و بــراي بنيــاد شــهيد و ســاير دســتگاه ١٥نظر كميتــه موضــوع مــاده  -تبصره
  االجرا است؛ مگر اين كه بر اساس ادله قطعي براي مرجع قضايي خالف آن احراز شود.اجرايي الزم

 ٣٠مــورد نظــر واجــد شــرايط مقــرر در صــدر مــاده هاي اســتاني نيروهــاي ســازمان بســيج و ســپاه -٢٥مــاده 
آيــين دادرســي كيفــري را بــراي انجــام وظيفــه بــه عنــوان ضــابطان امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر موضــوع 

  نمايند.قانون جهت آموزش به ستاد  معرفي مي ١٧ماده  ٢تبصره 

هــا ميليــوني افــراد واجــد شــرايط و آمــوزش ديــده در توانــد در راســتاي تشــكيل ارتــش دهستاد مي – ١تبصره
حــوزه ضــابطي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر را بــراي عضــويت در بســيج و طــي مراحــل دريافــت كــارت 

  هاي استاني معرفي كند.ضابطان به سازمان بسيج و سپاه

ها بــر ها و اســتانمعــروف و نهــي از منكــر مــورد نيــاز در عرصــه تعيين سقف تعداد ضــابطان امــر بــه -٢تبصره 
  عهده ستاد است.

هــاي ها و بســيج ، آمــوزشســتاد، بــا مشــاركت شــوراهاي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر دســتگاه -٢٦ماده 
 ٥پايه، مهارتي و تخصصي الزم براي احراز عنــوان ضــابط امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر را بــا رعايــت مــواد 

ــراي  ٦ و ــزار و ب ــائيه، برگ ــوه قض ــيس ق ــوب رئ ــتري مص ــابط دادگس ــوان ض ــراز عن ــي اح ــه اجراي ــين نام آي
شدگان دوره گواهينامه صــادر  و جهــت صــدور كــارت ويــژه ضــابطان امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر پذيرفته

  كند.معرفي مي

بت بــه صــدور كــارت هــاي قضــايي شهرســتان و شــهر نســهاي عمومي و انقــالب در حــوزهدادستان -٢٧ماده 
ضابط امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر بــراي بســيجياني كــه پــس از گذرانــدن دوره، از ســوي ســتاد معرفــي 

  نمايند. اين اختيار قابل تفويض به دبير ستاد است.شوند اقدام ميمي

منكــر ضابطان امر به معروف و نهــي از منكــر بــراي انجــام مرحلــه عملــي امــر بــه معــروف و نهــي از ـ  ٢٨ ماده
  اين دستورالعمل باشند.  ٢٧تا  ٢٥بايد داراي كارت ويژه موضوع مواد 

گري و امــر بــه هاي مــردم نهــاد فعــال در حــوزه مطالبــههاي مردمي داراي مجــوز و نيــز ســازمانتبصره : تشكل
تواننــد از ســتاد درخواســت كننــد بــراي زمــان محــدود و مشــخص، ضــابط امــر بــه معروف و نهــي از منكــر مي

هــا همــراه كنــد. در ايــن صــورت ســتاد موضــوع را بررســي و در صــورت احــراز و نهــي از منكــر بــا آنمعــروف 
هاي استاني مكلفنــد بــا درخواســت ســتاد بــراي ضــابطان بــه تعــداد مــورد نيــاز ضرورت، سازمان بسيج يا سپاه
   ستاد حكم مأموريت صادر كنند.

 يبررســ يبــرا يو اختصاصــ يعمــوم يهاها، شــاخصـ ستاد موظف اســت بــا مشــاركت همــه دســتگاه ٢٩ ماده
و پــس از  هيــآن را ته ريتــأث زانيــاز منكــر و م ينســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــ اهتمــام هــر دســتگاه زانيم

   .ديها اقدام نمادستگاه يابيتأييد و ابالغ رئيس ستاد، نسبت به ارز
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ارزيــابي عملكــرد، كوتــاهي و عــدم اهتمــام كــافي دســتگاهي نســبت بــه فريضــتين تبصــره: چنانچــه پــس از 
ثابت گردد، ستاد موظف است،  ضــمن مطالبــه جــدي اصــالح امــور، موضــوع را بــه عنــوان تخلــف اداري جهــت 
اقــدام در چــارچوب قــانون رســيدگي بــه تخلفــات اداري بــه مراجــع ذي صــالح گــزارش و تــا حصــول نتيجــه 

  پيگيري كند.

بــه منظــور انجــام وظــايف  ســتاد موظــف اســتقــانون،  ١٦مــاده  ٨و  ٣بــه منظــور اجــراي بنــد ـ  ٣٠ مــاده
  پژوهشي مقرر در قانون، پژوهشكده تخصصي امر به معروف و نهي از منكر را به ثبت برساند .

ــره  ــتگاه -تبص ــاده دس ــوع م ــي موض ــد داده ١٠هاي اجراي ــانون موظفن ــهق ــاري و يافت ــاي آم ــي ه هاي پژوهش
  هاي ستاد تهيه و ارايه كنند.معروفات و منكرات حوزه تخصصي خود را طبق سياست مرتبط با

ــاده ــواد ـ  ٣١ م ــرر در م ــي مق ــايف آموزش ــراي وظ ــور اج ــه منظ ــدهاي  ١٢و  ١٠ب ــاده  ٨و٧و بن ــانون  ١٦م ق
توسط ســتاد، وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري و ســازمان اداري و اســتخدامي كشــور، بــراي تأســيس مراكــز 

عالي و ضمن خدمت در حــوزه تخصصــي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر مجوزهــاي الزم را بــه ســتاد آموزش 
  كنند.اعطا مي

ــره  ــ -١تبص ــتاس ــا يتاد در راس ــواد  فيوظ ــو ن ١٢، ١٠م ــدها زي ــاده  ٨و٧ يبن ــب  ١٦م ــوا و قال ــانون، محت ق
  .دكنمي هيالزم را ته يرسم ريو غ يهاي رسمآموزش

ــره ــرا -٢تبص ــاده  يدر اج ــا ١٠م ــازمانق ــواد  يهانون س ــرح در م ــت،  ١٢و  ١٠مص ــالوه وزارت بهداش بع
ــرادران، جامعــها يحــوزو تيريمراكــز مــد زيــو ن يدرمــان و آمــوزش پزشــك ، (س) الزهراعــم از خــواهران و ب

ــطفجامعه ــو جامعه ي(ص)المص ــت درج آموزشج  ي(ع)المرتض ــمه ــاي رس ــا، دروس ا يه ــته ه ــي(رش و  لزام
 بــا انعقــاد تفاهمنامــه بــا ســتاد و ارايــه آن بــه مخاطبــان خــود  آموزشــيدر متــون  يهاي آموزش) و دورهيارياخت

  .ي كنندهمكار

قــانون كليــه مراكــز دانشــگاهي دولتــي و غيــر دولتــي مكلفنــد در برنامــه دروس  ١٠در اجــراي مــاده -٣تبصــره 
احكــام و  عمومي به ميزان حداقل دو واحــد درســي (دروس اختيــاري يــا اجبــاري) بــه آمــوزش ضــرورت، آثــار و

  هاي امر به معروف ونهي از منكر اختصاص دهند.روش

ــاده  ــد -٣٢م ــق بن ــور تحق ــه منظ ــاده  ٨و  ٥ هايب ــتگاه ١٦م ــانون، دس ــه وق ــانون ب ــوع ق ــهاي  موض  ژهي
ــتگاه ــدس ــ ،يهاي آموزش ــانه يفرهنگ ــومو رس ــه يهاي عم ــمن برنام ــد ض ــرا يزيرموظفن ــدام ب ــتول يو اق  دي

و  يو اســتاندارد ســتاد را بــه نحــو مقتضــ يارســانه داتيــمناســب و نشــر و پخــش آن، تول يارســانه يمحتــوا
  .نديو منتشر نما شگسترده پخ
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ي وكــالي بــا همكــار مكلفنــد هاي اســتاني و شهرســتانيقــانون، ســتاد ١٦مــاده  ١٠بنــد  يـ در اجــرا ٣٣ ماده
ــا ــائيه و دف ــوه قض ــاوران ق ــان و مش ــال، كارشناس ــز وك ــب، مرك ــتري داوطل ــوقي از دادگس ــت حق تر حماي

 ايثارگران، معاضدت قضايي وحمايت حقوقي از آمران به معروف و ناهيان از منكر به عمل آورد.

قــانون، ســتاد مكلــف اســت نســبت بــه انجــام وظــايف  ١٦مــاده  ٩و  ٨و  ٧و  ٥در اجــراي بنــدهاي  ـ  ٣٤ماده
هــاي مردمــي، از طريــق حيــاي ظرفيت، بــا اسازي و اقامه امــر بــه معــروف و نهــي از منكــرخود در حوزه فرهنگ

هاي مردمــي، شــوراهاي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر اصــناف، مســاجد، محــالت اندازي و آموزش تشكلراه
 يموظــف بــه همكــار يــياجرا يهاهــا و دســتگاهها، نهادهمــه ســازمان هاي غير دولتــي، اقــدام كنــد.و مجموعه

 مورد هستند. نيبا ستاد در ا

ــاده ــتاندار ٣٥ م ــور و اس ــوانها يـ وزارت كش ــاس ق ــورد و براس ــب م ــت  نيحس ــوط درخواس ــررات مرب و مق
از منكــر را بــه  يامــر بــه معــروف و نهــ نــهيدر زم تيــفعال ينهــاد متقاضــ مردم يهاو سازمانها تيجمع ليتشك

بــه وزارت  اقــدام الزم يرا بــرا جــهينت و يرا بررســ يافتيــســتاد اعــالم و ســتاد مركــز و اســتان درخواســت در
را بــه ســتاد و  يينهــا جــهي. وزارت كشــور مكلــف اســت حــداكثر ظــرف مــدت دو مــاه نتدكنــكشــور اعــالم مي

 .دكناعالم  يمتقاض

ستاد مكلــف اســت متقاضــيان فعاليــت در حــوزه امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر را پــس از گذرانــدن ـ  تبصره
  وزارت كشور معرفي كند.هاي ارايه شده، به هاي الزم و تأييد برنامهآموزش

ســتاد مكلــف اســت در حــوزه امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر پــيش از معرفــي بــه وزارت كشــور،  -٣٦مــاده 
هاي  مردمــي براســاس برنامــه ارايــه ها و احــراز توانــايي تشــكلضــمن صــدور مجــوز، بــه ارزيــابي صــالحيت

   شده، اقدام كند.

ها و مراكــز موظــف اســت نســبت بــه اقــدامات دســتگاه قــانون، ســتاد ١٦مــاده  ٦بنــد  يـــ در اجــرا٣٧مــاده
) را اعمــال نمــوده و مــوارد يرحضــوريو غ يالزم (حضــور يبررســ يقــانون بــه طــرق مقتضــ ١٨موضــوع مــاده 

 يريــگيپ جــهيصــالح گــزارش و تــا حصــول نت يارتكــاب منكــر را حســب مــورد بــه مراجــع ذترك معــروف يــا 
  .دينما

ــاده ــتگاهد -٣٨ م ــاده س ــوع م ــر  ١٢هاي موض ــد ه ــانون مكلفن ــاه  ٦ق ــاريم ــود را  كب ــدامات خ ــزارش اق گ
 هيــبــه ســتاد ارا يشــؤونات اســالم تيــو مقــررات و رعا نينســبت بــه قــوان ياتباع خــارج يسازدرخصوص آگاه

 .ندكن

هــا و گســترش معروف توانــد بــرايقــانون، ســتاد مي ١٦مــاده  بــه منظــور اجــراي تكــاليف مقــرر در - ٣٩مــاده
  اجرا كند. ،و ابالغ رئيس بيو پس از تصو نيو تدو هيته يياجرا يهاها طرحزدودن منكر
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ي ســتاد مكلــف بــه از اصــل ســوم قــانون اساســ كــميتحقــق بنــد قــانون و  ١٦مــاده  ١١بند  تبصره: در اجراي
  تدوين برنامه عملياتي و پيگيري اجراي آن است.

الگوســازي از نمونــه عملكردهــاي موفــق  ، بــه منظــورقــانون ١٦مــاده  ٤بنــد و  ١٢مــاده  يدر اجــرا -٤٠مــاده
ــه معــروف و نهــي از منكــر، ســتاد مكلــف اســت ها نهادهــا، دســتگاه ،مراكــز و افــراد موفــق در احيــاي امــر ب

هــا در ايــن حــوزه، برنامــه ملــي تجليــل از نفــرات ممتــاز در احيــاي امــر بــه براســاس فراخــوان آثــار و عملكرد
 معروف و نهي از منكر را برگزار كند.

قــانون اساســي جمهــوري اســالمي، ضــمن  ٨دبيــر ســتاد مكلــف اســت بــه منظــور تحقــق اصــل   -٤١مــاده 
ارزيابي اجراي قانون از زمــان تصــويب تــاكنون، پــيش نــويس اليحــه قــانون جــامع امــر بــه معــروف و نهــي از 

  منكر را تدوين و از مبادي ذيربط تصويب آن را پيگيري كند. 

  و ارايه كند. تدوينالح قانون حمايت را ذيل قانون جامع هاي اصتبصره: ستاد مكلف است پيشنهاد

و ســاير  ١٣٩٤العمل اجرايــي قــانون حمايــت از آمــران بــه معــروف و ناهيــان از منكــر مصــوب دستور -٤٢ماده 
  مقررات مغاير منسوخ است.

بــه تصــويب اعضــاي ســتاد رســيده و  ٢٥/٢/١٤٠١مــاده در جلســه مــورخ  ٤٣ايــن دســتورالعمل در  -٤٣ماده 
  االجرا است.از تاريخ تصويب الزم
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  گريمعاونت اجتماعي و مطالبه

  ها و نهادهاي مردمياداره كل  امور اصناف، سازمان

 

 ١٤٠١خرداد 

 

 : امام باقر عليه السالم

فَراِئُض و تَأَمنُ المَذاهِبُ و َتِحلُّ المَكاسُِب األمَر ِبالَمعرُوفِ و النَّهيَ َعِن الُمنَكرِ َسبِيُل األنِبياءِ و ِمنهَاجُ الصَُّلحَاءِ َفرِيضَهٌ عَِظيمَهٌ ِبهَا تُقَاُم الإنَّ «
  »مرو تَُردُّ المَظالِمُ و ُتعمَُر األرضُ و ُينَتَصفُ مِنَ األعَداءِ و يستَقِيُم األَ 

ا همانا امر به معروف و نهي از منكر، راه انبياي إلهي و شيوه صالحان است. وظيفه ي بزرگي است كه به بركت آن ساير واجباْت برپا، راه ه
  أمن، كسب و تجارتْ حالل، ظلم و تجاوْز دفع، زمينْ آباد، إعاده ي حقّ بر گردِن متجاوز گذارده و همه ي كارها سامان مي پذيرد.

  ١١٩، ص١٦الشيعه، ج وسائل

 ضرورت:  - ١ماده 

اي در جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه"اصل هشتم قانون اساسي (بر اساس 
) و با عنايت "است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

دستورالعمل  ٥بر اساس ماده ين انقالب در خصوص احيا و اقامه فريضه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه و نيز هاي امامبه دغدغه
ها، مسئول ترويج و اجراي امر به معروف و دستگاه ) روساي١٣٩٤اجرايي قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر (مصوب سال 

وده و موظفند عالوه بر تشكيل شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر، ساز و كار اجرايي مناسب را براي نهي از منكر در دستگاه متبوع ب
 اين منظور طراحي و ايجاد و نتايج اقدامات به عمل آمده را در هر فصل به ستاد ارائه نمايند.

 چشم انداز: -٢ماده   

اتحاديه در كشور فعاليت خواهند داشت، در گام  ٨٠٠٠مجموعا حدود  ١٤٠١با توجه به آمارهاي كسب شده از اتاق اصناف كشور، در سال 
) با وظايف تعيين شده هستيم، تا با احياي ١٤٠١و اتحاديه ها تا پايان سال جاري (شوراي اصناف درصدي  ٦٠نخست به دنبال راه اندازي 

از  نهاد مردمي و هميشه در صحنه و اجراي صحيح و مطلوب اين واجب الهي و نيز با نشر معروف ها و جلوگيري فريضتين در اين 
 گري در كشور باشيم.ها در عرصه اجتماعي و مطالبهمنكرات زمينه ساز ايجاد الگوي جديدي براي فعاليت اتحاديه

 
امر به  شوراي  ضوابط تشكيل و فعاليت 

 »اتاق اصناف«در معروف و نهي از منكر 
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  اهداف: - ٣ماده  

 احيا و ترويج امر به معروف و نهي از منكر در بدنه اصناف كشور  -١

  بهبود و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با محوريت اصناف  -٢

 اعتالي فرهنگ كسب حالل با استعانت از قوانين مندرج در قانون نظام صنفي كشور  -٣

  

  آموزش:  -  ٤ماده

ي از منكر براي تمامي اعضاي شوراي امر به معروف و نهي از منكر گري و امر به معروف ونهدوره آموزشي عمومي در حوزه مطالبه -١
  توسط ستاد 

  شوراي اتاق اصناف و اتحاديه ها  دبيردوره آموزشي تخصصي در حوزه امر به معروف و نهي از منكر ويژه  -٢

سايت ستاد به صورت  : سر فصل ها و محتواي آموزشي توسط معاونت علمي و آموزشي ستاد مركز مشخص و از طريق١تبصره       
  مجازي ارائه مي شود.

 ساعت آموزش مي باشند. ٤: اعضا شوراها براي تمديد حكم ، موظف به گذراندن ٢تبصره       

 اعضاء  شورا ي امر به معروف و نهي از منكر در اتاق اصناف ايران: – ٥ماده 

 رئيس اتاق اصناف ايران -١

 دبير كل اتاق اصناف ايران -٢

 اتاق اصناف ايران مدير روابط عمومي -٣

 مدير بازرسي اتاق اصناف ايران -٤

 مسئول رسيدگي به شكايات اتاق اصناف ايران -٥

 مسئول بسيج اتاق اصناف ايران -٦

 مسئول امور اتحاديه ها اتاق اصناف ايران -٧

  وظايف شوراي امر به معروف و نهي از منكر اتاق اصناف ايران: -٦ماده 

 ها و واحدهاي صنفي در سراسر كشورضعف در محدوده فعاليت اتحاديهها، تهديدها، نقاط قوت و شناسايي فرصت -١

هاي مختلف تخصصي گر امر به معروف و نهي از منكر در عرصههاي مردمي مطالبهسازي جهت ثبت و اعطاء مجوز تشكل زمينه -٢
 كورمند به ايجاد تشكل هاي مذمند و عالقهمعرفي افراد دغدغه بين اصناف و كسبه در سطح جامعه و
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اي اعضاي شورا از قبيل سايت، سامانه پيامكي، فضاي مجازي و محيطي جهت آموزش، ترويج و هاي رسانهاستفاده بهينه از ظرفيت -٣
 رساني در حوزه فريضتين اطالع

هاي مردمي و شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر در هاي ستاد، تشكلايجاد ساز و كار مناسب جهت بكارگيري از ظرفيت -٤
  راستاي بازرسي از واحد هاي صنفي 

 پياده سازي شاخص هاي  عفاف و حجاب ابالغي ستاد در بدنه  اصناف استان  -٥

 ت عرصه هاي مرتبط با اصناف (پوشاك و فروشگاه)معرفي، تبيين و ظرفيت سنجي طرح عفاف و حجاب در نسب -٦

سازي و سازماندهي شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر در اتاق اصناف ايران، استان، شهرستان و اندازي، فعالايجاد، راه -٧
 هايي كه قابليت تشكيل شورا دارند)هاي سراسر كشور (اتحاديهاتحاديه

نيروهاي متدين، پيشكسوت و معتمد اصناف و بازار در جهت احياي فريضتين با همكاري  هدايت، حمايت، هماهنگي و سازماندهي -٨
 ستاد 

شوراي فرهنگ عمومي در خصوص مسائل مرتبط با  ٤٢٧شوراي عالي انقالب فرهنگي و جلسه  ٨٢٠اجراي مصوبات قانوني جلسه  -٩
 اصناف در حوزه عفاف و حجاب

ها و ها، تاالرها، آرايشگاهاصل سوم قانون اساسي) خصوصا در رستوران ١مصرح بند مبارزه اتاق اصناف با مظاهر فساد و تباهي ( -١٠
 اصالح وضعيت پوشاك اعم از توليد، تبليغ و توزيع با همكاري ستاد 

هاي موفق و پيشكسوتان برگزيده در زمينه امر به معروف و نهي از منكر توسط اتاق اصناف و معرفي به ستاد  جهت شناسايي چهره -١١
 ير و الگوسازي تقد

  تشكيالت شوراي امر به معروف و نهي از منكر اتاق اصناف استان: -٧ماده 

 رئيس اتاق اصناف استان -١

 دبير اتاق اصناف استان -٢

 مسئول رسيدگي به شكايات اتاق اصناف استان -٣

 مسئول بسيج اتاق اصناف استان -٤

 ها اتاق اصناف استانمسئول امور اتحاديه -٥

  به معروف و نهي از منكر اتاق اصناف استان: وظايف شوراي امر -٨ماده 

 پيگيري جهت تشكيل و راه اندازي شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر در اتاق اصناف استان و اتحاديه هاي استاني   -١

 ريزي جهت احيا و ترويج امر به معروف و نهي از منكر برنامه -٢

 دنه  اصناف استان پياده سازي شاخص هاي  عفاف و حجاب ابالغي ستاد در ب -٣
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 ها شناسايي فرصت ها، تهديدها، نقاط قوت و ضعف و بومي سازي در محدوده فعاليت اصناف در استان و شهرستان -٤

 هاي تشويقي اصناف نمونه و آمران به معروف و ناهيان از منكر و معرفي آنها بر اساس ابالغ شوراي مركزتهيه برنامه -٥

هاي مختلف تخصصي بين اصناف و كسبه در سطح استان و گر در عرصهمردمي مطالبهگيري تشكلهاي زمينه سازي جهت شكل -٦
 شهرستان ها 

پيگيري و انجام اقدامات در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي با محوريت حمايت از كاالهاي توليد داخلي به عنوان معروف و  -٧
 جلوگيري از ورود كاالهاي قاچاق به عنوان منكر

 معرفي، تبيين و ظرفيت سنجي طرح عفاف و حجاب در نسبت عرصه هاي مرتبط با اصناف (پوشاك و فروشگاه)  -٨

  تشكيالت شوراي امر به معروف و نهي از منكر اتاق اصناف شهرستان: -٩ماده 

 رئيس اتاق اصناف شهرستان .١

 دبير اتاق اصناف شهرستان .٢

 مسئول رسيدگي به شكايات اتاق اصناف شهرستان .٣

 ل بسيج اتاق اصناف شهرستانمسئو .٤

 ها اتاق اصناف شهرستانمسئول امور اتحاديه .٥

  وظايف شوراي امر به معروف و نهي از منكر اتاق اصناف شهرستان: -١٠ماده 

 هاتشكيل و راه اندازي شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر در اتاق اصناف شهرستان و اتحاديه -١

 به معروف و نهي از منكر ريزي جهت احيا و ترويج امربرنامه -٢

 پياده سازي شاخص هاي  عفاف و حجاب ابالغي ستاد در بدنه  اصناف شهرستان -٣

 پياده سازي طرح عفاف حجاب در اصناف شهرستان  -٤

 شناسايي فرصت ها، تهديدها، نقاط قوت و ضعف و بومي سازي در محدوده فعاليت اصناف و عملياتي نمودن در شهرستان  -٥

 شويقي اصناف نمونه و آمران به معروف و ناهيان از منكر و معرفي آنها بر اساس ابالغ شوراي استانهاي تتهيه برنامه -٦

هاي مختلف تخصصي بين اصناف و كسبه در سطح گر در عرصههاي مردمي مطالبهگيري تشكلزمينه سازي جهت شكل -٧
 شهرستان 

از كاالهاي توليد داخلي به عنوان معروف و جلوگيري از ورود  انجام اقدامات در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي با محوريت حمايت -٨
 كاالهاي قاچاق به عنوان منكر

  اعضاء شوراي امر به معروف و نهي از منكر در اتحاديه ها: -١١ماده 
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 رئيس اتحاديه -١

 مدير اجرايي اتحاديه -٢

 مدير بازرسي اتحاديه -٣

 مسئول رسيدگي به شكايات اتحاديه (يا مسئول حقوقي) -٤

 صدور پروانهمسئول  -٥

  

 

  وظايف شوراي امر به معروف و نهي از منكر در اتحاديه ها: - ١٢ماده 

شناسايي معروف ها و منكرات ، جمع آوري نظرات و پيشنهادات صنوف تحت پوشش اتحاديه و ارائه آن به شوراي امر به معروف و  -١
 غدغه هاي كسبه و صنوف تحت پوشش نهي از منكر  اصناف شهرستان  و تشكيل جلسات هفتگي جهت رفع مشكالت و د

اجراي سياستها و برنامه ها اعم از آموزشي، تبليغي و... ابالغ شده از سوي شوراي مركزي امر به معروف و نهي از منكر اصناف  -٢
 شهرستان

ش واصله اعم از راه اندازي بستري براي ارتباط مردمي جهت دريافت هرگونه پيشنهادات و انتقادات، و اقدامات الزم در خصوص گزار -٣
 تشويق، تذكر لساني و يا ارجاع به مراكز ذيصالح جهت رسيدگي.  

 زمينه سازي جهت مشاركت مالي و امكاناتي صنوف در تعامالت مشترك بين ستاد و اصناف شهرستان. -٤

ستان جهت تجليل و معرفي كسبه برتر در حوزه امر به معروف و نهي از منكر به شوراي امر به معروف و نهي از منكر اصناف شهر -٥
 الگوسازي در جشنواره ها و همايش هاي كشوري ستاد امر به معروف و نهي از منكر.

 گري تخصصي در حوزه اصناف راه اندازي و فعال نمودن تشكلهاي مطالبه - ٦

 

                                                                                 "است.بند  تهيه و تنظيم گرديده و پس از ابالغ الزم االجرا     ٥٩تبصره و     ٢ماده ،    ١٢اين شيوه نامه   "
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  مبانـي:  ١ ماده

 بر طرحي اجراي كشور، محالت سطح در مردم معنوي و مادي مشكالت رفع و اسالمي نظام در طيبه حيات تحقق الزمه
  :  باشد مي ركن دو مبناي

 از نهي و معروف به امر شوراهاي تشكيل با مردم آحاد توسط منكر از نهي و معروف به امر اجراي ضرورت)  الف

   محالت منكر

 :فرمايد مي كريم قرآن

  (عمران آل)١٠٤ اْلُمْفِلحُونَ  ُهمُ َوأُوَلئِكَ الْمُنْكَرِ َعنِ َوَينْهَوْنَ ِبالْمَعُْروفِ َويَأُْمرُونَ الْخَيْرِ إَِلى َيدْعُونَ أُمَّةٌ ِمْنكُمْ  وَلْتَُكنْ

 .رستگارانند همان آنان و بازدارند زشتى از و وادارند شايسته كار به و كنند دعوت نيكى به [را مردم] گروهى شما ميان از بايد و

 و شما ياد به را اسالم يشده فراموش واجب اين خواهممي من :  فرمايند مي العالي ظله دام رهبري معظم مقام زمينه اين در
 كار از كردن نهي و خوب كار به كردن امر يوظيفه بايد مردم آحاد يهمه. منكر از نهي و معروف به امر  . بياورم ايران ملت

 .ببينيم را آثارش تا كنيم عمل. بود خواهد اسالمي نظام در طيبه حيات يكنندهتضمين اين،. باشند قايل خود براي را بد

 (  قم مردم مختلف اقشار ديدار در له معظم بيانات ١٣٦٨ /١٩/١٠)

 و مردم از مردم منكر از نهي و معروف امربه است ديني ساالري مردم تبلور كه منكر از نهي و معروف به امر وجوه مهمترين از
 ميگردد محقق مساجد نظارت با خصوصا محالت شوراهاي قالب در فريضه دو سازماندهي با مهم اين و است مسئولين از مردم

 .  

 و مناطق در سالمت و عمراني حتي و اقتصادي ، فرهنگي مختلف بخشهاي در ها نابساماني از بسياري اصالح الزمه معتقديم
 نهاد مردم موسسات گري تاريخي،مطالبه تجربه در كه است مردم توسط گري مطالبه سازوكار شدن فعال ، كشور محالت

 منكر از نهي و معروف به امر شوراهاي قالب در مومنات و مومنين سازماندهي نيازمند مهم اين و است داشته مثبتي نتايج
  . است آن كردن اجرايي دنبال به طرح اين كه باشد مي محالت

 تحقق الزمه و است نموده استفاده نهي و امر كلمه از ، منكر از نهي و معروف به امر  فريضه دو در متعال خداوند كه آنجايي از
 از نهي و معروف به امر اجراي براي قدرت باالترين و است منكر از ناهيان و معروف به آمران علوّ  و قدرت داشتن نهي و امر

 كه همانگونه باشد مي گر مطالبه مردمي قدرت يك عنوان به آن از برگرفته قدرت و مومنين اجتماع ، اسالمي جامعه در منكر
  : فرمايد مي و است داده مومنين ياري به وعده خداوند

  (روم )٤٧ ما عهده بر است حقّي همواره مؤمنان، ياري و “الْمُؤِْمنِين نَصْرُ عَلَيَْنا َحًقّا وََكانَ 

»محالت« شيوه نامه راه اندازي شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر  
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 در ، شود فراهم ايشان حق اداء بر مومنين قلوب اجتماع صورتيكه در:  فرمودند وعده الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر ولي حضرت و
  : نوشتند شريف توقيع در مقامه اهللا اعلي مفيد شيخ به كه آنجا ، شود تعجيل حضرتشان ظهور

 وَ بِلَِقاِئَنا اْليْمنُ عَنُْهمُ تَأَخَّرَ لََما عَلَيِهمْ ِباْلعَْهدِ الَْوفَاءِ فِي اْلُقلُوبِ ِمنَ اْجتَِماعٍ عَلَي لَِطاعَتِهِ اللَّهُ  وَفََّقُهمْ أَشْياعََنا أَنَّ لَوْ وَ

  (٨ح ،١٧٧ص ،٥٣ج بحاراألنوار، ؛٤٩٩ص ،٢ج احتجاج، ) الْمَعِْرفَة حَقِّ عَلَي بِمَُشاهَدَِتَنا السََّعادَةُ لَُهمُ لََتعَجََّلتْ

 ما مالقات ميمنت شدند، مي همدل دارند، دوش بر كه پيماني ايفاي راه در دهد، طاعتشان توفيق خداوند كه ما شيعيان اگر
 از صداقتي و راستين شناختي مبناي بر ديداري گشت، مي آنان نصيب زودتر ما ديدار سعادت و افتاد، نمي تأخير به ايشان از

 . ما به نسبت آنان

 از نهي و معروف به امر شوراهاي تشكيل با و خيزند پا به ايشان ظهور سازي زمينه براي  حضرت آن عاشقان دارد جا پس
  حسيني محله به تبديل را آن ، خود محله در منكر

  . كنند ظهور منتظر و 

 بستر عنوان به محالت اهميتِ و محالت مشكالت رفع و آباداني محور عنوان به مساجد گرفتن قرار اولويتِ)  ب

  كشور امور اصالح جهت مردمي افزايي هم

 محله يك در چنانچه و باشد مي بسزايي اولويت داراي منكر از نهي و معروف به امر شوراهاي اندازي راه در مسجد محوريت
 عهده به را نقش اين منكر از نهي و معروف به امر شوراي تشكيل با محله آن مومنين نداشت، وجود فعالي مسجد به دسترسي

 .رسانند انجام به و گرفته

 مساجد كه صورتي در يا و شده مرتبط مسجد با اندازي راه از پس منكر از نهي و معروف به امر شوراهاي تشكيل است الزم
  .  شود تشكيل شوراها مساجد طريق از دارد وجود محله آن در همراه و فعال

 متعال خداوند فرموده به كه گردد محل يك در جمعي تقواي به منجر ميتواند محله يك متدينين و معتمدين همبستگي
  . ميگردد بركت نزول به منجر جمعي تقوي به رسيدن

 َيْكِسبُونَ َكانُوا بَِما َفأََخذَْناُهمْ َكذَّبُوا وََلكِنْ وَالَْأْرضِ السََّماءِ  ِمنَ بَرََكاتٍ عَلَيِْهمْ لََفَتحَْنا َواتََّقوْا آَمنُوا اْلقُرَى أَهْلَ أَنَّ وَلَوْ 
  ﴾اعراف٩٦﴿

 كردند تكذيب ولى گشوديم مى برايشان زمين و آسمان از بركاتى قطعا بودند گراييده تقوا به و آورده ايمان شهرها مردم اگر و
   گرفتيم را آنان دستاوردشان] كيفر[ به پس

 معتمدين توسط محالت در منكر از نهي و معروف به امر شوراي برپايي جمعي تقوي اين به رسيدن هاي عامل مهمترين از و
  . باشد مي مند دغدغه متديين و

  قانوني مستندات:  ٢ ماده

  منكر از نهي و معروف به امر ستاد توسط مساجد و محالت شوراهاي اندازي راه قانوني مصوبات
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  اساسي قانون هشتم اصل

 نسبت مردم برعهده متقابل و همگاني است اي وظيفه ازمنكر نهي و معروف به امر خير، به دعوت ايران اسالمي جمهوري در
  . ميكند معين قانون را آن كيفيت و حدود ، شرايط كه دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت ،دولت يكديگر به

  ﴾توبه٧١﴿ الْمُنْكَرِ َعنِ َوَينْهَوْنَ ِبالَْمعْرُوفِ يَأْمُُرونَ َبعْضٍ  أَْولَِياءُ َبعُْضُهمْ وَالْمُؤِْمَناتُ وَالْمُؤْمِنُونَ

  دارند مى باز ناپسند كارهاى از و دارند مى وا پسنديده كارهاى به كه يكديگرند دوستان ايمان با زنان و مردان و

 به مردم و مردم به مردم منكر از نهي و معروف به امر حيطه سه در منكر از نهي و معروف به امر شوراهاي است ذكر به الزم
  .  داشت خواهد موثري نقش مردم به مسئولين و مسئولين

 منكر از ناهيان و معروف به آمران حمايت قانون در محالت و مساجد شوراهاي اندازي راه با مرتبط قانوني مواد

  :  ١٣٩٤ سال در اسالمي شوراي مجلس مصوب

 :است زير وظايف دار عهده منكر از نهي و معروف به امر ستاد ـ١٦ ماده

 فريضه به مربوط امور در عمومي هاي رسانه و اداري هاي دستگاه و مردم آحاد جانبه  همه مشاركت جهت سازي زمينه:  ٥بند

  منكر؛ از نهي و معروف به امر

  فعال؛ مردمي هاي تشكل و ها جمعيت تشكيل به كمك و ها ظرفيت شناسايي:  ٩بند

 بسزايي و روشن نقش محالت و مساجد منكر از نهي و معروف به امر هاي شوراي الذكر، فوق بند هردو قوانين اجراي زمينه در
  .  دارند

 هاي شركت و مؤسسات و ٨/٧/١٣٨٦ مصوب كشوري خدمات مديريت قانون) ٥( ماده موضوع اجرايي هاي دستگاه ـ١٨ ماده

 .باشند مي قانون اين رعايت به موظف صنفي واحدهاي و عمومي اماكن و عمومي خدمات مراكز و خصوصي

 به آمران از حمايت قانون اجرايي دستورالعمل در محالت و مساجد شوراهاي اندازي راه با مرتبط قانوني مواد

  : منكر از ناهيان و معروف

 بر عالوه موظفند و بوده متبوع دستگاه در منكر از نهي و معروف به امر اجراي و ترويج مسئول هادستگاه رؤساي - ٥ ماده

 به اقدامات نتايج و ايجاد و طراحي منظور اين براي را مناسب اجرايي سازوكار منكر از نهي و معروف به امر شوراهاي تشكيل

 رييس توسط شوراها وظايف حدود و اختيارات اعضا، تعيين به مربوط ضوابط .نمايند ارائه ستاد به فصل هر در را آمده عمل

 .گرددمي ابالغ ستاد

سازمان و هاجمعيت تشكيل درخواست مربوط مقررات و قوانين براساس و مورد حسب هااستانداري و كشور وزارت ـ ١٨ ماده
 ظرف حداكثر استان و مركز ستاد و اعالم ستاد به را منكر از نهي و معروف به امر زمينه در فعاليت متقاضي نهادمردم هاي

 است مكلف كشور وزارت .نمايدمي اعالم كشور وزارت به الزم اقدام براي را نتيجه و بررسي را دريافتي درخواست ماه يك مدت

 .نمايد اعالم متقاضي و ستاد به را نهايي نتيجه ماه دو مدت ظرف حداكثر
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 و تهيه اجرايي هايطرح منكرها زدودن و هامعروف گسترش منظور به است مكلف ستاد قانون، ١٦ ماده استناد به ـ ٢١ ماده
 .االجراست الزم رييس، ابالغ و ستاد اعضاي تصويب از پس و نموده تدوين

  اهـداف:  ٣ ماده

 با شهر شوراي گيري شكل جهت سازي زمينه و مردم خود توسط محل مطلوب ي واداره اسالمي محله دولتِ ايجاد. ١
   محله؛ معروف به امر شوراهاي ظرفيت از استفاده

 و مديريت و (اجتماعي مفاسد اصالح و گري مطالبه) قالب در مردم توسط منكر از نهي و معروف امربه عملي و عيني اجراي. ٢
  محله؛ شئون همه در نظارت

 از شوراها گري مطالبه ي وسيله به درمحالت مردم مشكالت رفع با معروف به امر مهمترين عنوان به اسالمي نظام تقويت. ٣
   اسالمي؛ نظام به نسبت مثبت نگرش ايجاد و مسئولين

  ها؛ شهر سطح در عفيفانه زندگي گرفتن قوت و محالت در ستاد حجاب و عفاف جامع طرح شدن اجرايي. ٤

 در مردمي مطالبات مهمترين از يكي عنوان به اقتصادي مشاغل حوزه در منكر نوع هر با مبارزه و اصناف بر عمومي نظارت. ٥
 اقتصادي؛ جنگ عرصه

 هاي ،آسيب مردمي اصالح جهت محالت مومن نيروهاي به بخشي انسجام براي  فرهنگي و قضائي ، حقوقي قدرت ايجاد .٦
 مسئولين؛ از گري مطالبه با مردم مشكالت رفع در مشاركت و اجتماعي

  حقوقي؛ مشكالت حل جهت قضائي حاكميتي، هاي نهاد با محله تشكيالت گيري ارتباط  .٧

  محالت؛ در مردم ... و بهداشتي و عمراني ، اقتصادي ، فرهنگي ، آموزشي ارتقاء. ٨

 ؛(مردم به مردم) جامعه همگاني نظارت و منكر از نهي و معروف به امر ي فريضه اساس بر جامعه اداره. ٩

 

 

  : محالت شوراي گيري شكل چگونگي: ٤ ماده

  : باشد مي اجرا قابل صورت ٣ به مسجد شوراي با محله شوراهاي ارتباط

 به و شده تشكيل مساجد ظرفيت از استفاده با محله شوراهاي باشد داشته وجود فعال مساجد منطقه يك در كه صورتي در. ١
  ؛ ميكنند فعاليت اي شبكه صورت
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 سال كمّي انداز چشم ، دارد وجود كشور در ٧٢مسجد هزار ٨٠ از بيش ، موجود آمارهاي طبق اينكه  به توجه با:  توضيحات
 راه يعني ، است شده تعيين ، هستند تر فعال كه مساجد درصد ٥  شوراهاي اندازي راه ، كل اداره اين فعاليت اول

  و شد خواهد محله شوراي سهم ٢٠،٠٠٠ كه ، محله شوراي ٥ حداقل مسجد شوراي هر ذيل و مسجد شوراي ٤،٠٠٠اندازي
 راهبري و نظارت ، مديريت (جامع مسجد) مركزي شوراي يك ذيل ميانگين صورت به مسجد شوراي ٢ و محله شوراي ١٠هر

 راه طرح اين كمّي انداز چشم درنتيجه و  بود خواهد شورا ٢٠٠٠  نيز مركزي شوراهاي تعداد ترتيب اين به كه شد خواهد
  .است گرديده تعيين كشور در محالت و مساجد شوراي ٢٦،٠٠٠ اندازي

 رسانه( عمومي تبليغات ظرفيت از استفاده با محله شوراهاي باشد نداشته وجود فعالي مسجد اي محله در كه صورتي در. ٢
  ؛ ميكنند ايجاد نيز را خود محله مسجد شوراي و شده تشكيل) مجازي و محيطي تبليغات ها،

 و كنند فعاليت و گرفته شكل هم عرض در و مستقل صورت به محالت و مساجد شوراهاي است ممكن موارد از برخي در. ٣
  ؛ شوند سازماندهي و مرتبط مساجد با اينده در

   محالت و مساجد شوراهاي فعاليت هايعرصه - ٥ ماده

 عرصه ميان از را خود فعاليت عرصه است الزم مجوز دريافت براي نام ثبت هنگام محالت و مساجد معروف به امر شوراهاي
 مي عرصه يك ، افراد به فعاليت مجوز اعطاي و شورا تشكيل براي فعاليت عرصه حداقل و كنند تعيين و انتخاب ذيل هاي
  .باشد

  

  

  

 عرصه شرح عرصه عنوان رديف

 بصيرت و سياست ١
 سازماندهي و مديريت و محله در بصيرت ترويج ، سياسي تحليل ارائه

 .دارد قرار عرصه اين فعال وظايف شرح در صحيح سياسي تحركات

٢ 
 و مقاومتي اقتصاد
 رساني خدمت

 هايبنگاه از حمايت و كارآفريني اقتصادي، هايظرفيت شكوفاسازي
 اقتصادي، احكام ترويج بنيان،دانش هايهسته تشكيل اقتصادي،

 خدمات ارائه  چنين هم و الحسنه قرض صندوق ترويج و تشكيل
 اين در مسئول نهادهاي امكانات ارتقاي و ديدگانآسيب به اجتماعي

                                                             
  www.shabestan.irخبرگزاري شبستان ٧٢
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 جهاد ترويج و جهادي كار با محل  مردم هايمحروميت رفع زمينه،
 .رودمي انتظار عرصه اين فعال از سازندگي

 حجاب و عفاف ٣

 براي مؤثر هايبرنامه اجراي و امكانات بسيج ضمن عرصه اين فعال
 هايخانواده اطالعات بانك تشكيل به محل، در حجاب و عفاف تقويت
 و جوانان ازدواج تسهيل كند،مي اقدام اصلي مسائل محور بر محل
 در را محل هايخانواده كرده، پيگيري را هاخانواده دروني روابطِ بهبود
 . كند مي راهبري اسالمي خانواده الگوي به دستيابي مسير

 سازي شبكه و مديريت ٤

 احياي و آموزش مسجد، كاركنان پايش و جذب به عرصه اين فعال
 امام بازوي عنوان به ها نيرو يريتمد و دهيارتباط تشكيالتي، قدرت

 .كندمي اقدام جماعت

 بخش تعالي گردشگري ٥
 برگزاري و گردشگري تورهاي به دهيجهت مسئوليت عرصه اين فعال

 .دارد عهده بر را بخشتعالي  سياحتي و يارتيز اردوهاي

 فناوري و علم آموزش، ٦

 مجازي، فضاي آموزش آموزشي، عدالت مسئله به عرصه اين در فعال
 و آموزشي نظام تحول دانشجويان، و آموزان دانش معلمان، مشكالت

 .پردازد مي كنكور

 سنتي طب ٧

 جهت گري مطالبه و سنتي طب تخصصي و عمومي آموزش مسئوليت
 مسئولين از گياهيداروهاي توليد و درمان مجاز غير و مجاز مراكز ايجاد

 .باشد مي عرصه اين فعاالن عهده بر مربوطه نهادهاي و

  سالمت و بهداشت ٨

 جامعه، عمومي سالمت بهبود محله، و مسجد عمومي بهداشت ارتقاي
 يستيز محيط هايدغدغه پيگيري و نجات و امداد هايدوره برگزاري

 .است عرصه اين فعال وظايف شرح در
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 زيست محيط ٩

 يست،ز محيط آلودگي و ها آالينده بانان، محيط مسائل به پرداختن
 هاي انرژي به توجه جهت در تالش محيطي، زيست منابع و آب بحران

 .رود مي انتظار عرصه اين فعال از پذير تجديد و نو

١٠ 
 آموزش و بدني تربيت
 دفاعي

 آمادگي تقويت پهلواني، اخالق احياي و باشگاهي ورزش به دهيجهت
 ورزش به نسبت دهيجهت و حمايت و دفاع راستاي در مردم جسماني
 .شوديم تعريف عرصه اين در محله و مسجد در عمومي

١١ 
 فضاي و رسانه هنر،

 مجازي

 بهبود راستاي در ايرسانه و هنري توليد گسترش و دهيجهت
 و معروف به امر ويژه به ينيد تعاليم ترويج و محله انسانيِ هايشاخص

جهت به عرصه اين فعال.  است عرصه اين فعال تكاليف از منكر از نهي
 و محله سايبري لشگر دهيسازمان كارافزارها، توليد از حمايت و دهي

 عظيم هايظرفيت به محله فعاالن و مسجد دسترسي برقراركردن
 .كندمي اقدام مجازي

 اجتماعي هاي آسيب ١٢

 اوباش، و اراذل با مبارزه اخالقي، فساد هاي حوزه به عرصه اين در
 آسيب هاي قشر سرپرست، بد و سرپرست بي هاي خانواده از حمايت

 .شود مي پرداخته نشيني حاشيه مسئله و پذير

 خانواده ١٣

 زنان، مسائل طالق، و ازدواج آمار درباره آمار ارائه و محله وضع ترسيم
 جزء ... و جهيزيه و وام مثل ازدواج تسهيل آوري، فرزند و جمعيت

 .است عرصه اين به ناظر هاي مسئوليت

 ها مناسبت فرهنگي، ١٤

 فرهنگي مديريت به جماعت امام بازوي عنوان به عرصه اين فعال
 توليد از و كرده اقدام محله در هامناسبت و شعائر تعظيم و مسجد

 تهاجم امواج با مقابله و مختلف اقشار با متناسب فرهنگي محصوالت
  . كند مي حمايت فرهنگي

 مشاوره و روانشناسي ١٥
 امور در جمله از است شناسيروان هايمشاوره مرجع عرصه، اين فعال

 .اجتماعي ها آسيب و رواني بهداشت تحصيل، خانواده،



 

 
١٩٣ 

 

 قضائي و حقوقي ١٦

 محله اهالي و مسجد براي حقوقي هايمشاوره مرجع عرصه، اين فعال
 به امر ديدهِآموزش فعاالنِ  همه از حقوقي حمايت به ويژه به و است

 .پردازدمي منكر از نهي و معروف

١٧ 
 هاي فعاليت و هيئات
 قرآني

 و تدبر مفاهيم، روانخواني،( كريم قرآن آموزش احياي به عرصه اين
 آشناسازي مختلف، اقشار براي ترويجي مسابقات يبرگزار ،(تفسير

 قرآن جايگاه به دادنتوجه و قرآني تعاليم با محله و مسجد مديران
 نقش به پرداختن چنين هم و محله و مسجد جاري هايرويه در كريم

 .دارد اختصاص محله در هيئت

١٨ 
 به امر قضايي ضابطين
  منكر از نهي و معروف

فعال اين عرصه به عنوان ضابط قوه قضائيه در خدمت مسجد و محله 
مي باشد و مي توانداز مسائلي  كه نياز به ورود مراجع ذي صالح 
  قضائي دارد ، گزارش رسمي تهيه و به مراجع قانوني ارائه كند . 

 

  :  بود خواهد ذيل شرح به الذكر فوق هاي عرصه در شوراها فعاليت اهم

  ؛ جمعي و خدماتي امور در خصوصا محله اداره در حداكثري مشاركت. ١

  ها؛ عرصه در محله ضعف و قوت نقاط ، تهديدها ، ها فرصت شناسايي. ٢

  ؛ حجاب و عفاف مبحث به پيشگيرانه و آگاهانه ورود. ٣

  ها؛ عرصه اصلي مسائل بندي اولويت و محله مسائل نظام تدوين. ٤

  اولويت؛ داراي مسائل حل پيگيري جهت ريزي برنامه. ٥

  ها؛ عرصه در ها برنامه اجراي مسووليت شدن مشخص و كار تقسيم. ٦

  

  ؛ موجود ظرفيتهاي آوردن كار پاي و ها عرصه در مربوطه دستگاههاي از قانوني و منطقي گري مطالبه. ٧

  ها؛ درعرصه مطلوب وضعيت تحقق براي محله فرصتهاي و مردمي نيروهاي سازي فعال. ٨

  : مساجد در منكر از ونهي معروف به امر شوراي اعضاء – ٦ مـاده

 آنها از نفر ٥ كه  است شده تعيين نفر ١١ حداكثر و نفر ٧ حداقل مساجد منكر از ونهي معروف به امر شوراي اعضاي تعداد
  : باشد مي ذيل شرح به آنها حقوقي جايگاه ، باشند مي محله شوراهاي رئيس



 

 
١٩٤ 

 

  )شورا رئيس( جانشين يا مسجد جماعت امام. ١

 ( محله شوراهاي روساي از يكي ترجيحا محله معتمدين از يكي) شورا دبير. ٢

 (نمايد معرفي بسيج پايگاه فرمانده كه فردي يا برادران بسيج پايگاه فرمانده ترجيحا) برادر قضايي ضابط .٣

 ( نمايد معرفي فرمانده كه فردي يا خواهران بسيج پايگاه فرمانده ترجيحا) خواهر قضايي ضابط .٤

   حجاب و عفاف مسئول .٥

  ١ محالت شوراهاي رئيس. ٦

 ٢ محالت شوراهاي رئيس. ٧

 ٣ محالت شوراهاي رئيس .٨

 ٤ محالت شوراهاي رئيس .٩

 ٥ محالت شوراهاي رئيس .٠١

 ٦ محالت شوراهاي رئيس .١١

        

  :  وظايـف  شرح – ٧ ماده

 ) مسجد جماعت امام(شورا رئيس وظايف شرح

  منكر؛ از نهي و معروف به امر شوراي اندازي راه بر نظارت .١

 شورا؛ اعضاء به محوله وظايف پيگيري و توجيه. ٢

 :  مسجد شوراي دبير وظايف شرح

  نامه؛ طرح در شده تعريف اعضاي قالب در مسجد شوراي اندازي راه .١

   شده؛ انتخاب هاي عرصه موضوعات در شورا اعضاي با جلسات اداره. ٢

  ؛ منكر از نهي و معروف به امر ستاد سامانه در مسجد شوراي اعضاي مشخصات ثبت. ٣

  : جمله از محله هاي ظرفيت از استفاده با محله شوراهاي اندازي راه. ٤

  امنا مذهبي،هيات قرآني،هيآت فرهنگي،جلسات فعاالن ، بسيج پايگاه

 محله شوراهاي توسط شده آوري جمع اطالعات از استفاده با محله مسائل مجموعه شناسايي.  مند دغدغه و انگيزه با افراد. ٥
  ؛



 

 
١٩٥ 

 

 بين كار تفسيم و بندي فاز ، بندي اولويت جهت مسجد شوراي جلسه در آن ارائه و محله هاي مساله و مسائل نظام تهيه. ٦
  ؛ شورا اعضاي

  ؛ منظم صورت به مساجد شوراي جلسات تشكيل. ٧

 ؛ مسجد شوراي اهداف به رسيدن و مشكالت رفع جهت مركزي شوراي با ارتباط. ٨

  ؛ نتيجه حصول تا اعضا بين شده تقسيم هاي فعاليت پيگيري .٩

  ؛ ستاد سامانه در بارگزاري و مركزي شوراي به جلسه هر مصوبات و گزارش ارائه. ٠١

 دغدغه و معتمد افراد ميان از منكر از نهي و معروف به امر ستاد تاييد و شورا اعضاي انتخاب با مسجد شوراي دبير : ١تبصره
   .  گردد مي انتخاب محله مدبر و مند

 برگزاري با شورا دبير )باشند شورا ٥ از بيش اند كرده ثبت را خود شوراي ، مسجد ذيل كه) محله شوراهاي چنانچه:  ٢ تبصره
  .  ميدهد قرار مسجد شوراي عضو عنوان به را آنان از نفر ٥ محله هاي شورا روساي بين انتخابات

  :  محـالت شوراي اعضاي – ٨ ماده

-ri.mba سايت در شورا موسس توسط محله محدوده تعيين و نفر ١١ حداكثر و نفر ٣ حداقل محله شوراي اعضاي

dates.www به استان ستاد به را خود درخواست سايت در اختالل وجود صورت در.  گيرد مي فعاليت مجوز و تشكيل 
  .  ميكنند اعالم تلفني صورت

  :  محالت شوراي اعضاي

   شورا رئيس. ١

 (اكثريت انتخاب و اثرگذار و معتمد افراد از اعضا يا شورا رئيس پيشنهاد با) شورا دبير. ٢

  حجاب و عفاف مسئول .٣

  )بسيجي( خواهر ضابط .٤

  )بسيجي( برادر ضابط. ٥

   منتخب عرصه مسئول. ٦

   منتخب عرصه مسئول. ٧

   منتخب عرصه مسئول. ٨

   منتخب عرصه مسئول. ٩

   منتخب عرصه مسئول. ٠١



 

 
١٩٦ 

 

   منتخب عرصه مسئول. ١١

     

          

  :  محالت شوراي وظايف شـرح – ٩ ماده

 : محله شوراي رئيس وظايف شرح

  . نامه طرح در شده تعريف اعضاي قالب در محله شوراي اندازي راه .١

  .ها عرصه موضوعات در شورا اعضاي با جلسات برگزاري. ٢

  . باشند مي مسئوليت اين با مناسب كه افرادي ميان از سازي شبكه و ريزي برنامه معاون و اجرايي معاون انتخاب.  ٣

  . معاونين و شورا اعضاء به محوله وظايف پيگيري و توجيه. ٤

 :  محله شوراي دبير وظايف شرح

  .  گانه ١٨ هاي عرصه زمينه در شده آوري جمع اطالعات از استفاده با محله مسائل مجموعه شناسايي .١

 بين كار تفسيم و بندي فاز ، بندي اولويت جهت محله شوراي جلسه در آن ارائه و محله هاي مساله و مسائل نظام تهيه. ٢
  .  گانه ١٨ هاي عرصه اساس بر شورا اعضاي

  .  گانه ١٨ هاي عرصه در فعاليت براي ريزي برنامه جهت منظم صورت به محله شوراي جلسات تشكيل. ٣

  . محله شوراي اهداف به رسيدن و مشكالت رفع جهت مسجد شوراي با ارتباط. ٤

  . نتيجه حصول تا اعضا بين شده تقسيم هاي فعاليت پيگيري. ٥

  .  منكر از نهي و معروف به امر ستاد سامانه در محله شوراي اعضاي مشخصات ثبت. ٦

  .  محله مسائل رفع جهت اجرايي هاي كميته اندازي راه. ٧

  .ستاد سامانه در بارگزاري و مسجد شوراي به جلسه هر مصوبات و گزارش ارائه. ٨

 

 ، فعاليت انتخابي هاي عرصه به توجه با بايست مي شورا رئيس محالت منكر از نهي و معروف به امر شوراي در: ١ تبصره
  . نمايد تعيين انتخابي ي عرصه مسئول عنوان به شورا در را افرادي

 معروف به امر شوراي عضو عنوان به نفر ٦ اكثريت راي با آنها ميان از باشد عرصه ٦ از بيش انتخابي هاي عرصه اگر: ٢ تبصره
  .  ميگردد انتخاب منكر از نهي و



 

 
١٩٧ 

 

  : )منطقه مسجد ترين فعال(جامع مسجد مركزي شوراهاي اعضاي : ١٠  ماده

   است شده تعيين نفر ١٣ حداكثر و نفر ٧ حداقل  مركزي شوراي اعضاي

 (منطقه مسجد ترين فعال) مسجدجامع جماعت امام. ١

 (اكثريت راي و شورا رئيس پيشنهاد به) دبير .٢

  برادران ضابطين نماينده .٣

   خواهران ضابطين نماينده. ٤

   حجاب و عفاف مسئول. ٥

   منطقه كالنتري نماينده. ٦

   شهر شوراي يا منطقه شهرداري نماينده. ٧

   قضائيه قوه جرم از پيگيري معاونت نماينده. ٨

  مساجد شوراي دبير. ٩

   مساجد شوراي دبير. ٠١

   مساجد شوراي دبير. ١١

  محالت شوراي دبير. ٢١

   محالت شوراي دبير .٣١

  

  

  

  

  ) :منطقه مسجد ترين فعال( جامع مسجد مركزي شوراهاي اجرايي برنامه و العمل دستور : ١١ ماده

  ) : محله مسجد ترين فعال ، جامع مسجد( مركزي شوراي وظايف

   جامع مسجد در مختلف هاي عرصه پيرامون انديشي هم جلسات برپايي. ١

  . مساجد و محالت شوراهاي بر نظارت. ٢



 

 
١٩٨ 

 

  . اختالفات نمودن برطرف. ٣

  . هستند گري مطالبه اول صف در كه مساجد و محالت شوراي از پشتيباني. ٤

  ستاد هاي راهبرد ارائه جهت فصلي يا ماهانه جلسات برگزاري. ٥

   محالت و مساجد شوراي توسط شده ارائه كارهاي گزارش دريافت. ٦

   محلي هاي مطالبه روند بهبود جهت شهري مسئولين از مطالبه. ٧

   آنها بندي رتبه و محله مساجد شوراهاي عملكرد بر نظارت .٨

   مساجد شوراهاي بين كار تقسيم و محله مسائل نظام شناسايي. ٩

   محله بوم زيست اقتضائات و اسالمي محله الگوي اساس بر محله انداز چشم و اهداف تعيين. ٠١

  محله مطلوب انداز چشم تحقق براي عملياتي و راهبردي ريزي برنامه. ١١

 موجود هاي باظرفيت متناسب آنها نياز مورد امكانات و مالي نيازهاي تامين و محله مساجد شوراهاي عملكرد از حمايت .٢١
   محله در

 سازي شبكه در فعال نقش ايفاي و شهرستان معروف به امر ستاد با مساجد شوراهاي كننده هماهنگ و وصل حلقه. ٣١
   شهرستان مساجد شوراهاي

 به توجه با آن تحقق براي عملياتي ريزي برنامه و محله براي مدت بلند و مدت ميان ، مدت كوتاه انداز چشم طراحي. ٤١
   محله مالي و انساني منابع بالفعل و بالقوه هاي ظرفيت

 ارائه و ستاد به انعكاس براي محله مساجد شوراهاي فعاليتهاي از تصويري گزارشهاي تهيه جهت رسانه كارگروه اندازي راه. ٥١
   ساالنه ملي و استاني جشنواره در شركت جهت

  . مختلف هاي طرح داراي هاي مجموعه با انديشي هم جلسات برگزاري. ٦١

  

 به را نفر سه ، مجموعه زير محالت و مساجد شوراهاي ميان از انتخابات برقراري با بايست مي جامع مسجد دبير : تبصره
  .  دهد قرار جامع مسجد شوراي در محالت شوراي نماينده عنوان به را نفر دو و مساجد شوراي نماينده عنوان

  .  گردد مي تعيين مساجد منكر از نهي و معروف به امر شوراي نمايندگان انتخاب با جامع مسجد:  تبصره

  .  شد خواهد اجرا هم ها بخش و روستاها براي شوراها فعاليت و ثبت براي شده تعريف كار و ساز:  تبصره

  همكار هايدستگاه:  ١٢ ماده

   كشور ستاد با نامه تفاهم انعقاد حال در دستگاههاي -الف



 

 
١٩٩ 

 

 مشاركت نوع دستگاه نام 

١ 
 بسيج سازمان

 مستضعفين

   مساجد شوراهاي مجوزهاي صدور در مشاركت

   شوراها دبيران براي ضابطين كارت صدور

   طرح اجراي در بسيج اجتماعي معاونت همكاري

  طرح اجراي در خواهران و برادران بسيج پايگاههاي مشاركت

٢ 
 اجتماعي معاونت
 انتظامي نيروي

   محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي از قانوني حمايت

   محالت شورهاي در  ها كالنتري نمايندگان فعاالنه و موثر حضور

 اجتماعي آسيبهاي با مبارزه و اخالقي و امنيتي طرحهاي در مشاركت
   محالت در مساجد شوراهاي

  اجتماعي هاي آسيب و معضالت شناسايي در مشاركت

 رفع در مساجد و محالت شوراهاي رئيس جايگاه تعريف پيرامون تفاهم
  محله معضالت و مشكالت

٣ 

 و اجتماعي معاونت
 وقوع از پيشگيري

 قضائيه قوه جرم

   محالت شوراهاي مجوزهاي صدور در مشاركت

   اجتماعي هاي وآسيب معضالت شناسايي در مشاركت

    محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي از معنوي و مادي حمايت

  معروف به امر هاي پرونده به رسيدگي ويژه هاي شعبه تشكيل

 تبليغات سازمان ٥
   محالت  و مساجد شوراهاي فرهنگي فعاليتهاي از معنوي و مادي حمايت

 طرح اجراي در روستاها امامان مشاركت و معرفي در همكاري

 ...و احتكار و فروشي گران بر نظارت صمت وزارت ٦

٧ 
  سيما و صدا

 ) ها استان و مركز(

  موفق محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي اي رسانه پوشش

  .  آنها با مقابله طريقه و ها آسيب در كوتاه هاي كليپ و مستند ساخت
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 عرصه در محالت و مساجد شوراهاي فرهنگي فعاليتهاي سازي فرهنگ
  يكديگر به نسبت مردم نبودن تفاوت بي و زباني تذكر و گري مطالبه

    محالت و مساجد شوراهاي هاي فعاليت اي رسانه پوشش

 سطح در گري مطالبه  و منكر از تهي و معروف به امر فعاالن معرفي
 شهرستانها و محالت

 

  

   شود هماهنگ استان ستاد توسط بايد كه استاني دستگاههاي -ب

 مشاركت نوع دستگاه نام 

 پزشكي علوم دانشگاه ١
 محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي اجراي در مشاركت

 سالمت و بهداشت عرصه در

 عليه اهللا رحمه خميني امام امداد كميته ٢

 محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي اجراي در مشاركت
 اشتغال و بضاعت بي هاي خانواده افزايي توان عرصه در

 سرپرست زنان داراي يا سرپرست بد هاي خانواده زايي
   خانوار

 محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي اجراي در مشاركت
   بضاعت بي هاي خانواده آموزشي و فرهنگي عرصه در

 حمايت شرايط داراي هاي خانواده براي پرونده تشكيل
  محالت و مساجد شوراهاي توسط شده معرفي امداد كميته

 اطالعات كل اداره ٣

 دبيران و رئيسان استعالمات پاسخگويي در همكاري
   محالت و مساجد شوراهاي

 محالت و مساجد شوراهاي با امنيتي و اطالعاتي همكاري
   امنيتي هاي عرصه با مرتبط موضوعات در
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 اسالمي ارشاد و فرهنگ كل اداره ٤

 محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي اجراي در مشاركت
   هنري و فرهنگي عرصه در

 و قرآن موسسات مجوزهاي صدور تسريع در همكاري
  مساجد شوراهاي براي هنري ، فرهنگي موسسات و عترت

 پرورش و آموزش ٥

 محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي اجراي در مشاركت
   فرهنگي و آموزشي عرصه در

 اجراي براي مدارس آموزشي فضاهاي دادن قرار اختيار در
   محالت و مساجد شوراهاي آموزشي و فرهنگي هاي برنامه

 دانش روي بر مساجد شوراهاي فرهنگي فعاليت بستر ايجاد
 با آموزان دانش ارتباط سازي زمينه و محالت آموزان
 محله مساجد

  استان علميه هاي حوزه ٦

   تخصصي هاي دوره برگزاري و محتواي توليد در مشاركت

 ونهي معروف به امر شوراهاي اندازي راه زمينه در مشاركت
 محالت و مساجد منكر از

 جوانان و ورزش ٧

 محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي اجراي در مشاركت
   ورزشي فرهنگي عرصه در

 فعاليتهاي براي ورزشي فضاهاي دادن قرار اختيار در
  ويژه شرايط با محالت و مساجد شوراهاي

  اسالمي انقالب پاسداران سپاه ٨

 فعاليتهاي اجراي و اندازي راه در معنوي و مادي حمايت
   مساجد معروف به امر شوراهاي

 دبيران و رئيسان استعالمات پاسخگويي در همكاري
  سپاه اطالعات حفاظت طريق از محالت و مساجد شوراهاي

 محالت و مساجد شوراهاي با امنيتي و اطالعاتي همكاري
    امنيتي هاي عرصه با مرتبط موضوعات در
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 محالت و مساجد شوراهاي فعاليتهاي اجراي در مشاركت 
  فرهنگي عرصه در

  استاني مساجد امور ٩

 از نهي و معروف به امر شوراي اندازي راه جهت همكاري
   مساجد منكر

 مساجد جماعات ائمه سازي فعال جهت معنوي حمايت
 از نهي و معروف به امر شوراهاي با همكاري جهت استاني

 .   منكر

 

  آموزش: ١٣ ماده

   است گرديده ريزي برنامه آموزش مدل ٤ محالت و مساجد منكر از نهي و معروف به امر شوراهاي اعضاي براي

 و عفاف پيرامون ستاد طرح منكرو از نهي و معروف به امر معرفتي مباحث جلسه ١٦ شامل آموزش اين:   پايه آموزش. ١
 امر ستاد سايت طريق از و است گرديده تدريس ملي طرح قالب در گلپايگاني هاشمي دكتر آقاي توسط كه باشد مي  حجاب

  . باشد مي استفاده قابل منكر از نهي و معروف به

 به امر با مرتبط حقوقي و مهارتي مباحث جلسه ١٦ شامل آموزش اين:  منكر از نهي و معروف به امر ضابطين آموزش. ٢
  .  باشد مي دسترس در منكر از نهي و معروف به امر ستاد سايت طريق از كه باشد مي منكر از نهي و معروف

  .  است شده ديده تدارك شوراها در ها عرصه مسئولين توانمندي افزايش براي آموزش اين:  ها عرصه اختصاصي آموزش. ٣

 منكر از نهي و معروف به امر با مرتبط هاي رشته تصويب با زودي به:  منكر از نهي و معروف به امر دانشگاهي هاي آموزش. ٤
  .  گرديد خواهد فراهم آموزش نوع اين امكان منكر از نهي و معروف به امر دانشگاه تاسيس مجوز گرفتن و محالت

  .گردد مي ارائه ستاد سايت طريق از و مشخص احيا ستاد علمي معاونت توسط آموزشي محتواي و ها سرفصل :١تبصره

  .  باشد مي آن با متناسب آموزشي هاي دوره گذراندن به وابسته آن فعاليت درجه ارتقاء همچنين و  مجوز تمديد  :٢تبصره

  ساعت ٤ آن بر عالوه  شورا دبير و رئيس و پايه آموزش شورا اعضاء است الزم مجوز دريافت و اسامي ثبت از پس :٣تبصره
 صادر شورا فعاليت مجوز وگرنه كنند كسب قبولي نمره آن آزمون در و گذرانده ستاد سايت طريق از را اختصاصي  آموزش

  .  گردد نمي

 اجازه اند ديده آموزش كه افرادي فقط ادامه در ولي شد خواهند فعاليت به مشغول اعضا ، پايه آموزش اتمام از قبل: ٤ تبصره
  . باشند داشته حضور مسجد يا محله شوراي در كه دارند

  :  اجرايي نامه شيوه. ١ پيوست



 

 
٢٠٣ 

 

 : محالت و مساجد شوراهاي اعضاء عمومي شرايط -١ ماده

  توحيدي؛ آيين به التزام و اعتقاد.١

 فقيه؛ مطلقه واليت به التزام و اعتقاد. ٢

  اساسي؛ قانون به والتزام اعتقاد.٣

  كيفري؛ مؤثر محكوميت سابقه نداشتن. ٤

 ؛ (نامي بد و فسق به اشتهار عدم ) شهرت حسن از برخورداري. ٥

 :نام ثبت براي الزم مدارك - ٢ ماده

  شود. بارگذاري سايت در است الزم دبير راهنمايي با شورا اعضاء تك تك براي ذيل مدارك

  ملي كارت اسكن .١

  عكس قطعه يك اسكن. ٢

  تحصيلي مدرك آخرين اسكن. ٣

   ها فعاليت  برنامه بارگزاري. ٤

  :استعالم -٣ ماده

 شود مي گرفته امنيتي نهادهاي از كشور احياء ستاد وقايت كل اداره توسط شوراها در عضويت براي شده معرفي افراد استعالم
  . گردد مي صادر مجوزها آن اساس بر و

  فعاليت مجوز صدور و شورا ثبت - ٤ ماده

 گذراندن از پس و كند ثبت www.setad-abm.ir  سايت در را محله يا مسجد شوراي اعضاي است موظف شورا دبير
 كشور ستاد محالت و مساجد مديركل و استان اجتماعي معاون تائيد ، شورا اعضاء و دبير ، رئيس توسط عمومي هاي آموزش

  .دارند تمديد قابليت و صادر ساالنه بصورت احكام: ١ تبصره شود مي صادر شورا فعاليت مجوز ،

  : انحالل شـرايط -٥ ماده

 مطالبه معاونت ، منكر از نهي و معروف امربه شورا اعضاي توسط حكم از استفاده سوء و قانوني مفاد رعايت عدم صورت در .١
 ؛ داد خواهد انجام قانوني پيگيري و اقدام مجوز لغو به نسبت گري

  ارسال با محله و مسجد منكر از نهي و معروف به امر شوراي انحالل بر مبني شورا اعضاي اكثريت تصميم صورت در .٢
 منحل را منكر از نهي و معروف به امر شوراي ميتوانند استاني منكر از نهي و معروف به امر ستاد به انحالل كتبي خواست
  ؛ نمايند
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 انحالل گيري تصميم محالت و مساجد منكر از نهي و معروف به امر شوراي اختالفات و مشكالت ظهور و بروز صورت در. ٣
  ؛ باشد مي مركز و استاني ستاد با شورا

 : محالت و مساجد شوراهاي از احياء ستاد حـمايتهاي -٦ ماده

 از شوراها مطالبات پيگيري با  ملي و استاني مسوولين از گري مطالبه جهت در شورا فعاليتهاي و اقدامات از قانوني حمايت .١
 اين دريافت الزمه(  ورزد امتناع خود وظايف انجام از استان در مربوطه دستگاه كه صورتي در كشور اجرايي دستگاههاي

 وظايف انجام از دستگاهها امتناع از كافي مستندات گزارش و استان در دستگاهها از پيگيري در مراتب سلسله رعايت حمايت
  ) باشد مي

 حمايت اين دريافت الزمه(  حقوقي يا حقيقي افراد با درگيري يا اختالف وقوع صورت در شوراها عملكرد از قضايي حمايت. ٢
 بخش قضايي هاي پيگيري براي كافي مستندات ارائه و مقدس شرع دستورات حدود و كشور قوانين از شورا تخلف عدم

  ) باشد مي ستاد حقوقي

 و صدا سازمان ملي يا استاني هاي شبكه با هماهنگي طريق از شوراها موفق و برگزيده فعاليتهاي از اي رسانه حمايت. ٣
   سيما

 جهت دستگاهها به معرفي و ملي و استاني هاي جشنواره در تجليل و رتبه اعطاي با برتر شوراهاي از تشويقي حمايت .٤
  شورا شاخص فعاليتهاي با مرتبط مجوزهاي اعطاي

  محالت و مساجد شوراهاي تجليل و بندي رتبه نامه آئيـن – ٧ ماده

 رتبه و ارزيابي را شوراها ذيل موارد اساس برا كشور معروف به امر احياء ستاد اجتماعي معاونت محالت و مساجد كل اداره
   نمود خواهد برخوردار ويژه هاي حمايت از ، ملي و استاني هاي جشنواره  در برتر شوراهاي از تجليل ضمن و نموده بندي

  ماهانه؛ فعاليت گزارشهاي. ١

  ستاد؛ ميداني هاي نظارت. ٢

  استاني؛ ستادهاي هاي گزارش. ٣

 به طرحنامه اين در شوراها شده تعريف وظايف اساس بر شوراها كيفي ارزيابي هاي شاخصه و مالكها - ٨ ماده

  : باشد مي ذيل شرح

  محله؛ در منكر بردن بين از در موفقيت ميزان. ١

  محله؛ در ها معروف احياء در موفقيت ميزان. ٢

  محله؛ مشكالت حل در موفقيت ميزان. ٣

  شورا؛ جلسات برگزاري در نظم. ٤
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   محله؛ مسائل نظام احصاء جامعيت. ٥

  محله؛ اولويت داراي مسائل حل براي موفق عملياتي و راهبردي ريزي برنامه. ٦

  روستايي؛ و شهري دستگاههاي از موثر گيري مطالبه و موضوعي هاي تشكل كيفي و مستمر فعاليت و ايجاد. ٧

  محله؛ مسائل حل جهت در آنها كردن همراه و مردمي نيروهاي سازماندهي و بخشي انگيزه جهت در موثر اقدامات. ٨

  شوراها؛ انتخابي هاي عرصه در فعاليتها از حاصل كيفي و كمي نتايج. ٩

 

 

  :طرح بنديزمان و اجرائي مراحل -٩  ماده

 

 اجرا زمان پيگيري مسئول عنوان 

 طرح كليات تدوين و تهيه  ١
 و مساجد كل اداره

 محالت
 آبان و مهر

٢  
 مديران شوراي جلسه در طرح كليات تصويب

 كشور معروف امربه ستاد

 و مساجد كل اداره
 محالت

 آبان و مهر

٣  
 تهرانسر منطقه در پايلوت صورت به طرح اجراي
 تهران

 و مساجد كل اداره
 محالت

 آذر

 طرح ساخت زير هاي نامه تفاهم انعقاد  ٤
 و مساجد كل اداره

 محالت
 بهمن و دي

 استانها به طرح رسمي ابالغ  ٥
 و اجتماعي معاونت
 گري مطالبه

 ماه دي

 محالت  و مساجد در شوراها اندازي راه  ٦
 اجتماعي معاونين
 استانها

  ١٤٠٠ ماه دي از
 ١٤٠١ ماه دي تا
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٧  
 كيفيت و كميت اساس بر استانها بندي رتبه

 طرح اجراي

 و مساجد كل اداره
 محالت

 آذر و خرداد

 

 

 

 

 

 

 

  .در جامعه است عدم فرهنگ تذكرپذيريو فراگيري فريضه امر به معروف و نهي از منكر ، عمده جامعه از مشكالت

كمت حُ، مور هستيأمگر م، غالبا با جواب اينكه به شما مربوط نيست ،ه اي را تذكر ميدهدئلفرضا وقتي فردي به عنوان يك مسلمان مس
ست، مواجه ميشود در اين صورت متذكر امر به معروف بدون يافتن ضمانت اجرائي ، و با اين سنخ پاسخها كه غالبا هم بي ادبانه ا ،كو

وس شده و به تدريج اين فريضه را به فراموشي مي سپارد به أيچون اثري مترتب برتذكر خود نمي يابد، از اين نوع برخوردها سرد و م
هي در جامعه رايج گردد و همگان قبل از اين كه به دنبال ر پذيري و تذكر دكهمين دليل الزم است تالش بر اين باشد تا فرهنگ تذ

  مور باشند در مقابل تذكر حق، خاضع شوند.أحكم و م

  راه حل: 

راه حل بسط اين فرهنگ اين است كه با تكيه برمقبوالت عرفي و قانوني جامعه، ضمانت اجرائي امر به معروف و نهي از منكر فراهم 
تذكر نبايد بداند كه شخصي كه تذكر ميدهد ضمانت اجرائي دارد و يا يك فرد عادي است. بايد اين گردد. در اين صورت فرد مورد 

احتمال براي متخطي وجود داشته باشد كه در صورت عدم قبول تذكر، بها و عوارض تخطي را بپردازد، لذا به همين احتمال؛ متخلف در 
يند. بدين ترتيب تذكر پذيري بر دهنده انگيزه و تالش خود را ضايع شده نميمل مينمايد و از طرفي تذكأمورد تذكر حق هر متذكري، ت

 و تذكر دهي به تدريج به عنوان يك فرهنگ عمومي براي جامعه شكل ميگيرد.

  شيوه اجراء:

خته شده آن راهنمائي و رانندگي وتخلفات شناتجارب  ،مقبوالت قانوني و عرفي براي ايجاد چنين فرهنگي و يكي از راه كارهاي مناسب
مورد تخلف با ميزان جريمه مشخص  ٢٠. شخص شده استرانندگي مو  در برگه هاي جريمه راهنماييتخلف ميباشد كه موارد مختلف 

نوع آن، از تخلفات مشخص تر و واضح تري است كه كه هر كسي مي تواند نوع تخلف  ١٣مورد تخلف؛ الاقل  ٢٠ذكر شده كه از اين 
و  مارپيچلفي نيز ميداند كه تخلف ميكند، مثال هر نو ع تخلف كه منجر به سد معبر گردد يا حركت به طور را تشخيص دهد و هر متخ

به راحتي قابل تشخيص نيز ميباشدبراي اجراي طرح، الزم است ، ...كه اين نوع تخلفات در عين حال كه تجاوز به حقوق ديگران است
اقشار مختلف جامعه كه داراي مشاغل مختلف ميباشند را مشخص نماييم افرادي كه فرضا از افراد موجه و جاافتاده و قابل اعتمادي از 

اشند و بعد از توجيه كامل ، در اختيار اين افراد قبوض موارد تخلف و جريمه را ه بميان اساتيد ؛ كارمندان، امناء، و معتمدين در هر محل
تدا با كالم بسيار لين و خواهشي تذكر ميدهند اگر فرد خاطي در حالي كه ميداند خطا تخلف، ابمبرخورد با فرد  در  قرار دهيم ، اين افراد

نمود، اين فردناصح و موجه از تذكر پذيري او تشكر ميكند و مقصود حاصل ميشود ولي اگر خاطي درشتي نمودو از ل ميكند، تذكر را قبو

 يو قانون يبر مقبوالت عرف هياز منكر با تك يامر به معروف و ناه ضهينمودن فر يعموم
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ترام بدون هيچ گونه بي ادبي و جر و بحثي، برگه جريمه را در مي پذيرش تذكر حق سرباز زد در اين صورت ناصح يا ضابط با كمال اح
جريمه مي كند و احيانا به ارشاد لفظي شخص مي پردازد. در اين صورت هر  و مشهود،آوردو شخص متخلف را در جرائم مشخص 

شود لذا يا خالف نميكند و يا كسي كه تخلف مي كند به اين فكر مي افتد كه هر كس ديگري ممكن است به او تذكر دهد و يا جريمه 
در مقابل هر تذكر حقي از هر شخصي ، اعم از پير و جوان، زن و مرد خضوع مي كند و احتمال ميدهد كه اين تذكر ممكن است ضمانت 

فات اجرائي داشته باشد لذا به تذكرات توجه ميشود و به تدريج جامعه تذكر پذير مي گردد. بعد از اين مرحله مي توان ديگر تخل
هاي عمومي شدن امر به معروف و نهي ازمنكر است كه هدف هاجتماعي و اخالقي را ضميمه موارد جريمه نمود. اين موضوع ، يكي از را

آن راهي براي عمومي نمودن اين فريضه در اوج فرهنگ تذكر پذيري است كه فقط در صورت تجري ، تقابل، درشتي و برخورد متخلف 
ه عنوان مقابله با منكر مطرح مي شود. عالوه بر اين مقبوالت عرفي و قانوني ديگري را نيز به عنوان راهكارهاي له جريمه بئبا تذكر، مس

 ديگر، ميتوان مطرح نمود.

 

 

 

 

 

  ١٤٠١مرداد ماه ويرايش 

 طرح تفصيلي
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  نهادهاي دولتي: شاخص هاي عفاف و حجاب براي كارمندان دستگاه ها و

ـي و شـرعي اسـت و در عيـن حـال  مسـاله عفــاف فراتــر از حجــاب و القه اي عقلـي، اخألله عفـاف وحجـاب، مسـأمسـاز آنجا كه 

ابعــاد زيــر ها، ابتــدا انــواع عفــاف در  ـه  شــاخصئحجــاب قســمي از اقســام عفــاف، مي باشــد، بــراي تبييــن جامــع در ارا

 بيــان مي شــود:

درنگاه: عفاف .١  

هرزگـي در نـگاه، تقبيح و منكر مي باشد و چشم چراني و أكيد قرآن كريم نـگاه عفيفانـه هـم بـراي آقايـان و هـم بـراي  خانمهـا مـورد ت 

 شـمرده شـده اسـت.

  دسـتگاه: وظايـف

   دسـتگاه هـاي دولتـي مـي بايـد شـرايط در چينـش هـاي محيطـي، فرهنگ سـازي هــاي تنبيهــي و تشــويقي و... را بــه  

 المقــدور مصــون از ناامنــي و بي عفتــي در نــگاه باشــد. حتي   گونــهاي تنظيــم نماينــد كــه محيــط كاري 

 درگفتار: فافع.٢

 ي. مردمـباشـد يفرهنــگ و تمدن ســاز  م اســت كــه الزمــه جامعــه با يســخن گفتــن از امــور قرآنــ  م و خــوبالعفــت ك

بــا مشــكل مواجــه شــده و  ياجتماعــ تالهسـتند كـه در حداقـل تعامـ افتـهيرشـد نا يكـه نتواننـد خـوب صحبـت كننـد، مردمـ

  د.شــون يهــا م ينيو بدب فــاتالاز  نزاعهــا و اخت ياريباعــث بســ

  دسـتگاه: وظايـف

م باشـند. مديـران و الم بـه طـور جـد مقابلـه نمـوده و مـروج عفـت كالدسـتگاه هـاي دولتـي موظفنـد بـا هرگونـه بـي عفتـي در ك 

نمــوده و مراجعيــن را حقيقتــاً اربــاب رجــوع كارمنـدان بايـد بـه بهتريـن شـكل بـا همديگـر و خصوصـاً اربــاب رجــوع برخــورد 

ن انسـاني دريـغ ننماينـد. كارمندانـي كـه بـا لحـن بـد بـا اربـاب رجـوع و يـا همـكاران صحبـت أاحترامهــاي الزم شــ بداننــد و از

ـد و بـه بهانـه نكن بـا مخاطـب صحبـت  ميد، بـا ضميـر مفـرد و بي ادبانـه ندهـ م اربـاب رجـوع را نميالجـواب سـ د،نمـي نمايـ

د متناسـب بـا رفتارشـان بايـد مـورد تذكـر و مؤاخـذه قـرار نكنـ ت زندگـي و اقتصـادي، كرامـت انسـاني مراجعيـن را رعايـت نميالمشـك

   .گيرنـد
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  سكنات: و درحركات عفاف.٣

ممكـن اسـت فـردي  نكنـد، الزمـه عفـت انسـان بـا شـخصيت اسـت .نينـه در حـركات بـه گونـه اي كـه جلـب توجـه أوقـار و طم

ر ايـن نـوع از عفـت تاكيـد مـي ريم بپوشـش كامـل داشـته باشـد، ولـي حـركات غيـر عفيفانه، زننـده و جلـف داشـته باشـد. قـرآن ك

  يد.نما

 

 

  دســتگاه: وظايــف

 كارمندانــي كــه داراي متانــت در حــركات و ســكنات هســتند بايــد الگــو و مــورد تشـويق قـرار گيرنـد و در مقابـل كارمندانـي 

د كـه در حـركات و سـكنات از متانـت و وقـار الزم برخـوردار نيسـتند و حركاتشـان باعـث جلـب توجـه نامتعـارف ديگـران مي باشـد، بايـ

  ورد تذكـر قـرار گيرنـد و دسـتگاه هـا ايـن مسـاله را ضـد ارزش جلـوه داده و زمينـه خودنمايـي را مسـدود نماينـد.مـ

 درمعاشرت: عفاف.٤

يكـي ديگـر از انـواع عفـاف در قـرآن كريـم حجـب و حيـا در معاشـرت خصوصـًا رعايـت مسـايل محـرم و نامحــرم، اجــازه گرفتــن 

  بــه  محيطهــاي امــن و برهــم نــزدن آرامــش  مكانهــاي زندگــي مي باشــد .در ورود 

   دسـتگاه: وظايـف

رعايـت حريـم محـرم و نامحـرم در محيـط كاري، عـدم اسـتفاده از الفـاظ نامناسـب بـراي نامحـرم، صـدا كـردن نامحـرم بـا اسـم 

باشــد كــه بايــد  مي غيـركاري از جملــه مصاديــق غيــر عفيفانــه در محيــط كارل ئكوچـك و بـا ضميـر مفـرد و ورود بـه مسـا

  بــا برنامه ريزي هــاي ســلبي و فرهنگ ســازي هاي ايجابــي، ايــن مســاله را تدبيــر كــرد.

 درپاكدامني: عفاف.٥
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بروز و ظهور آن باشند.  دسـتگاه ها بايـد مراقـب عفـاف در پاكدامنـي در محيطهـاي كاري، بـا زدودن زمينـه هـاي دسـتگاه: وظايـف

ل بـه سـادگي عبـور كـرد.  ئهـاي ايجـاد ايـن گونـه مسـا زمينهز نبايـد اهيچگاه نبايد ارتباطات غيركاري در دستگاه ها عادي سازي شود و 

  ت عديـده در زندگـي هـاي خانوادگـي و توليـد فسـاد و فحشـاء مـي شـود.الـاله، باعـث وجـود مشـكتوجهـي بـه ايـن مس بي

شش گانه عفاف، در پنج مورد ذكر شده به تناسب شرايط دستگاه ها، شاخص هاي مصداقي تر و همچنين روش هاي تشويقي و از موارد 

 ه تبيين مي شود.توبيخي توسط شوراي امر به معروف و نهي از منكر دستگا

 پوشش: در عفاف.٦

م و المي بـراي خانـم هـا و آقايـان اسـت. بـه دليـل اهميـت مسـاله در اسـاليكـي از انـواع عفـاف، عفـت در پوشـش و حجـاب اسـ

از بدپوششـي و بي قوانيـن كشـور بـه پوشـش افـراد خصوصـاً در صحنـه اجتمـاع و محيـط كار و فعاليـت اهميـت داده شـده و افـراد 

 عفتـي در پوشـش نهـي شـده انـد.

اسالمي را مد نظر قرار داده است، لذا شاخص از آنجا كه قانون گذار به صورت مشخص تبيين شاخص هاي عفاف در پوشش و حجاب   

 هاي پوشش اسالمي براي كاركنان خانم و آقا به تفكيك با بسط بيشتر ارائه مي گردد.

 حجاب اسالمي:شاخص هاي پوشش و  

  رك و اصلي پوشش خانم ها و اقايان در چهار حيطه ذيل تعريف مي شود:معيارهاي مشت

 بدن نما نبودن  .١

 عدم جلب توجه .٢

 پوشيدگي .٣

 عدم آرايش .٤

  

، متخذ از چارچوب هاي شرع مقدس و قوانين به شرح زير اعالم باع در تمامي دستگاه هاي دولتيتبراين اساس حدود حجاب رسمي الزم اال

  ي گردد:م
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 شاخص هاي پوشش خانم ها: .١

  الف)چادر و مقنعه

  سر يا چادر و روسري و يا با مقنعه پوشاندن همه موهاي_

  

ستفاده نمود.تبصره، : فقط در صورت استفاده از چادر، از روسري هاي بلند كه كاركرد مقنعه را ايفا مي كند ، مي توان ا١تبصره

  (چادر ) مانند اعطاي چادر به عنوان عيدي، در دستور كار قرار داده شود. مشوق هاي الزم براي استفاده از حجاب برتر

  

  استفاده از مقنعه پوشاننده گردن و شانه ، حداقل تا روي سينه-

  عدم استفاده از هر پوشش ديگري براي پوشاندن سر به جاي مقنعه چادر مانند شا ، كالهو...-

  ، نگين دار و... عدم استفاده از مقنعه و چادرهاي نازك ، توري-

  

  

  ب)مانتو:

  )استفاده از روپوش و مانتو بلند و متعارف (حداقل تا زير زانو-

  استفاده از مانتوي وزين ، ساده و اداري -

  عدم استفاده از مانتوي كوتاه، تنگ و آستين كوتاه-

  عدم استفاده از مانتوي داراي چاك باالي زانو و مانتوي جلو باز-

  

  ج) شلوار:

  ه از شلوار ( پوشيدگي تا مچ پا)استفاد -

  ، زاپ، چاك ، براق و فاق نامناسبعدم استفاده از شلوار كوتاه، تنگ و داراي پارگي -

  عدم استفاده از دامن ، جايگزين شلوار به غير از موارد خاص بيماري  -

  

  د) جوراب :
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  استفاده از جوراب غير نازك با پوشانندگي كامل پا  -

  عدم استفاده از جوراب هاي كوتاه و غير متعارف  -

  ه) كفش:

  كفش متعارف و مناسب محيط كار -

  عدم استفاده از كفش با پاشنه بلند، صدادار و غير متعارف -

  عدم استفاده از چكمه هاي بلند روي شلوار -

  

  و) رنگ:

  مانتو، شلوار، چادر، روسري، مقنعه، جوراب و كفش) استفاده از رنگ هاي متعارف و مناسب با محيط كار در پوشش ( اعم از-

  

  ز) ساير موارد :

  عدم استفاده از هرگونه آرايش در صورت و دست ها -

  عدماستفاده از الك و ناخن مصنوعي... -

  و پا) عدم استفاده غير متعارف از زيور آالت آشكار ( انواع حلقه و نگين بيني و دندان و... و بكار بردن دستبند به دست -

  با رايحه تندعدم استفاده از عطر و ادكلن  -

  

 شاخص پوشش آقايان :َ  .٢

 آراستگي موي سر و محاسن ( عدم بلندي غير متعارف ريش، موي سر، سبيل و...) -

 عدم آرايش نمودن به سبك هاي غربي ، غير متعارف و زننده صورت ، موي سر ، محاسن ، ابرو و .... -

 پاپيون ،كمربندهاي غير متعارف و نمادهاي غربيعدم استفاده از كراوات،  -

 عدم استفاده از لباس هاي تننگ ، بدن نما، پاره و وصله دار -

 عدم استفاده از شلوار كوتاه ، تنگ، كوتاه و يقه باز نامتعارف  -

 عدم استفاده از شلوار كوتاه ، تنگ، نازك و داراي پارگي ، وصله ، زاپ و فاق نامناسب -

 هعم از گردنبند ، زنجير، مچ بند، دستبند و گوشوارا ال و هرگونه زيورآالتعدم استفاده از ط -
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 شاخص ها و ملحقات مشترك آقايان و خانم ها: .٣

 

 از عكس هاي غير مجاز و بدون پوشش اسالمي در فضاي مجازي از جمله عكس نمايه(پروفايل)عدم استفاده  -

 عدم خالكوبي و تصويرگري در قسمت هاي قابل رويت بدن -

 عدم چاپ و وصل هرگونه عالمت تصوير و كلمات خارجي غيرمتعارف بر روي لباس و پوشش -

 نناعدم استفاده از لباس هاي منقوش به آرم، تصاوير نامتعارف ، نوشته هاي مذاهب و نمادهاي آ -

 فرهنگ غرب عالئم فرقه هاي ضاله و گروه هاي منحرف  -

 سازماني ويژه آقايان و بالعكس از به كارگيري بانوان در پست و محل هايخودداري  -

 مرد براي مديران مرد و زن براي مديران زنبه كارگيري منشي و يا مسئول دفتر  -

  

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

  

  مالحظات:

 تشخيص متعارف و غيرمتعارف بودن با شوراي امر به معروف و نهي ازمنكر هر دستگاه مي باشد. .١

نا به تشخيص شوراي امر به معروف و نهي ازمنكر، دستگاه ها مي توانندلباس اداري يكسان (متحدالشكل) استفاده ب .٢

 نمايند.

و  ز جمله در محل كار ، سرويس  ايابا ايجاد فضاي امن و سالم با اتخاذ تدابيرمناسب  براي جداسازي محيط بانوان .٣

 ذهاب غذاخوري

قانون اساسي قانون اساسي مبتني بر (مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي) هرگونه تظاهر بر اساس بند اول از اصل سوم  .٤

 به فساد و تباهي ملحق به شاخص هاي عفاف و حجاب مي باشد. مانند:

  الف) استفاده از موسيقي هاي غير مجاز در محيط هاي كاري و وابسته به دستگاه ها

  سايل  و اجناس مغاير با حوزه عفاف و حجابب) نمايش، ترويج، تبليغ و خريد و فروش و

  ج) روزه خواري علني ، در ماه مبارك رمضان
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