
انگار اينجا هيچ يك از خ�ط قرمزهاي معمول وجود 
ن�دارد و مي توان�د هر ط�ور دلش خواس�ت رفتار و 
خط ش�كني كند. برايش مهم نيس�ت كه خودش با 
دست خودش حريم خصوصي خود را نقض مي كند 
و با انتشار تصاوير خصوصي از خود و گاهي حتي از 
خانواده، زندگي شخصي و حريم خصوصي اش را در 
ويتريني قرار مي دهد كه هر چشمي مي تواند آن را 
ببيند و در معرض هر نوع نگاهي ق�رار دارد. اين در 
حالي است كه فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
به خصوص شبكه اجتماعي اينس�تاگرام اگرچه در 
ظاهر قانوني ندارند، اما اي�ن فضا هم خط قرمزهاي 
خودش را دارد. اشراف نداشتن به ويژگي هاي فضاي 
مجازي مي تواند براي اف�راد و به ويژه خانم هايي كه 
در فضاي مجازي خ�ط قرمزهاي معم�ول جامعه را 
مي شكنند، چالش زا و گاهي برايشان گران تمام شود، 
بنابراي�ن حكايت بدحجاب�ي و بي حجابي در فضاي 
مجازي از بدحجابي در فضاي حقيقي چالش برانگيزتر 
است و براي فرهنگ سازي و تشويق به حجاب هم در 
كنار اقدام�ات ايجاب�ي در فضاي حقيق�ي نبايد از 
ظرفيت هاي فضاي مجازي غافل شد؛ چراكه اين فضا 
مركز ثقل ايجاد شبهات و تغيير فكر زنان و دختران 
براي س�وق دادن آنها به س�مت بدحجابي اس�ت. 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي به ويژه شبكه هايي 
كه در حوزه تغيير سبك زندگي و قاب بندي ذهني افراد 
متمركز ش��ده اند، امروز به يك��ي از چالش زا ترين ابزار 
تغيير تفكر و تغيير سبك زندگي افراد تبديل شده اند. 
از آنجايي كه زنان هر جامعه اي بيش از مردان س��فير 
فرهنگ و مدير تفكر در خانواده هس��تند، نوك پيكان 
تغيير نگاه و س��بك زندگي از مس��ير فض��اي مجازي 
اغلب زنان جامعه را نشانه مي گيرد. بر اين اساس امروز 
بدحجابي و بي حجابي در فضاي مجازي به عنوان يكي از 

ابزارهاي تسهيل كننده تغيير نگاه و سبك زندگي زنان 
به چالشي جدي تبديل شده است. ويژگي هاي خاص 
فضاي مجازي و احس��اس حضور در دنيايي متفاوت از 
دنياي واقعي موجب مي ش��ود تا گاهي افراد در فضاي 
مجاز رفتارهايي را از خود بروز دهند كه در دنياي واقعي 
كمتر جسارت چنين رفتارهايي را دارند. به همين خاطر 
هم گاهي وقت ها اف��رادي را كه در جامع��ه با حجابي 
قابل قبول مي بينيم، در فضاي مجازي اقدام به انتش��ار 

عكس هايي با حجاب نامناسب مي كنند. 
 جاي خالي فرهنگ سازي و سواد رسانه اي 

ريشه تمام اين چالش ها هم فقدان آموزش سوادرسانه اي 
و فرهنگ حضور در فضاي مجازي است كه موجب شده 
تا بس��ياري از پديده هاي اجتماعي از جمله بدحجابي 
و بي حجاب��ي در فض��اي مج��ازي و ش��بكه اجتماعي 
اينستاگرام به موضوعي عادي تبديل شود و با خط شكني 

برخي چهره ها و سلبريتي ها شاهد عادي شدن چنين 
رفتارهايي در ميان افراد عادي هم هستيم. از سوي ديگر 
اين رفتارها و شكسته شدن خطوط قرمز نظير حجاب 
در فضاي مجازي باقي نمي ماند و به س��طح جامعه نيز 
تسري پيدا مي كند. به بيان ديگر رهاشدگي و وادادگي 
در فضاي مجازي به خصوص شبكه اجتماعی اينستاگرام 
موجب شده تا در دنياي واقعي هم با چالش هاي بيشتري 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي و به خصوص بحث حجاب 
و عفاف به عنوان يكي از مصاديق سبك زندگي و تغيير 

در نگرش افراد مواجه شويم. 
 بدحجابي مجازي هم جرم است

 بدحجابي در فضاي مج��ازي در حال��ي رخ مي دهد كه 
سال گذشته رئيس پليس فتای پايتخت به انتشار تصاوير 
سلبريتي هاي خانم با پوشش نامناسب در فضاي مجازي 
واكنش نشان داد. به گفته سرهنگ تورج كاظمي، رئيس 

پليس فتای تهران بزرگ اشتراك گذاشتن تصاوير شخصي 
با پوشش نامناسب در فضاي مجازي توسط سلبريتي ها در 
هر صورت بي حجابي محسوب مي ش��ود. در صورتي كه 
شهروندان چنين مواردي را به پليس فتا گزارش دهند يا 
مأموران ما در رصد هاي خود به چنين موضوعاتي برخورد 
كنند، مراتب را به مراج��ع قضائي اعالم خواهيم كرد و در 
صورت مغايرت آن با قوانين جاري كشور، با انتشاردهندگان 
تصاوير نامناسب طبق قانون برخورد خواهد شد.  امسال هم 
معاون اجتماعي پليس فتا ناجا اعالم كرد كشف حجاب در 
فضاي مجازي جزو زيرمجموعه هاي ناهنجار قرار مي گيرد 
و تخلف محسوب خواهد شد. به گفته سرهنگ پاشايي، 
معاون اجتماعي پليس فتای ناجا، در اين مورد هيچ تفاوتي 
ميان افراد پرطرفدار و افرادي كه دنبال كنندگان كمتر يا 
بيش��تري دارند، وجود ندارد و قانون در برابر همه يكسان 

برخورد خواهد كرد. 
معاون اجتماعي پليس فتاي ناج��ا درخصوص تفاوت 
ميان جرائم ح��وزه فضاي مجازي ب��ا جرائم مطرح در 
جامعه اذعان كرد: »هيچ تفاوتي ميان جرائم در فضاي 
مجازي و واقعي��ت وجود ندارد و هر ام��ري كه موجب 
تش��ويش اذهان عمومي مي ش��ود، قطعاً با آن برخورد 
خواهد شد و پليس در اين رابطه با جديت عمل مي كند. 
قدرت نمايي اراذل و اوب��اش در فضاي مجازي نيز ذيل 
همين موارد اس��ت و اخالل در امنيت محسوب شده و 

قطعاً با آنها برخورد مي شود.«
اما در كنار تالش پليس براي برخ��ورد با بدحجابي در 
فضاي مجازي به طور يقي��ن نيازمند اقدامات ايجابي و 
حركت هايي براي تشويق به حجاب و عفاف در اين فضا 
هستيم؛ حركت هايي كه حاال و در آستانه روز ملي عفاف 
و حجاب و با توجه به شيوع كرونا و عدم امكان برگزاري 
برنامه هاي حضوري عفاف و حجاب اهميتي دو چندان 

پيدا مي كند. 

از بدحجابي مجازي  تا تشويق به حجاب حقيقي در فضاي مجازي
پرونده »جوان« از نقش فضاي رهاشده مجازي بر مسئله حجاب
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اجتماع مجازي دختران حاج قاسم
مجموعه دختران انقالب چند سالي مي شود كه به مناسب هفته حجاب و عفاف به برگزاري تجمعات دختران 
انقالب اقدام مي كرد تا صداي مطالبه زنان و دختران ايراني در حوزه حجاب و عفاف را هم به گوش مسئوالن 
كشور و هم به گوش دشمنان برساند. سال گذشته حدود 40 هزار نفر از دختران انقالب در تجمع دختران انقالب 
در ورزشگاه شيرودي شركت داشتند. امسال با توجه به شرايط و فضاي شيوع كرونا و با عنايت به تأكيد مجدد 

حضرت آقا بر موضوع حجاب در ديدار مجازي با دانشجويان، مجموعه دختران انقالب 
تصميم گرفت تا اجتماع دختران انقالب را به عنوان رزمايشي براي طرح مطالبات زنان 
و دختران ايراني برگزار كند كه يكي از اين مطالبات هم حجاب است. بر اين اساس ما 
از 12 تا 19 تيرماه پويش هشتگ دختران حاج قاسم را در فضاي مجازي راه انداختيم. 
اينكه پويش اجتماع مجازي دختران انقالب را به نام ش��هيد حاج  قاس��م س��ليماني 
راه اندازي كرديم به دو دليل است؛ نخست اينكه حاج قاسم دست نوشته اي در حاشيه 
كتاب سربلند شهيد حججي دارند كه مي گويد دخترم شادي شهداي مدافع حرم در 

گرو حجاب شماست؛ همچنين ايشان در جايي ديگر گفته اند »آن دختر بد حجاب هم دختر من است.« اين بدين 
معناست كه خانم هايي هم كه ظاهر متفاوتي دارند، مانند ما فكر مي كنند، مانند ما به هيئت مي روند و حتي مثل 
خيلي از ما در اجتماع دختران حضور مي يابند. اينها نياز به يك تلنگر و امر به معروف قشنگ دارند، بنابراين ما 
نام اين پويش را دختران حاج قاسم گذاشتيم و نزديك به 50 مدل براي حضور و پيوستن در اين پويش معرفي 
كرديم؛ به اين صورت كه يكي براي اين پويش مجازي فيلم امر به معروف مي فرستند و ديگري بخشي از وصيت 
شهدا را ارسال می كنند و اين پويش مختص خانم ها هم نيست.  از سوي ديگر بناست تا خانواده شهداي شناخته 
شده تر در اين پويش از مس��ئوالن مطالبه كنند تا آنها براي مردم توضيح دهند در حوزه اجرايي كردن قوانين 
حجاب و عفاف تاكنون چه كار كرده اند. ما از نمايندگان و مسئوالن كشور دعوت مي كنيم به اين پويش بپيوندند 
و برنامه هايشان را براي مردم بازگو كنند.  دختران انقالب هم كه در خط مقدم توزيع بسته هاي ارزاق و بسته هاي 
بهداشتي به خانواده هاي محروم قرار داشتند، حاال بنا دارند تا هدايايی از جنس كاالي حجاب همچون روسري، 
ساق دست، چادر و از اين قبيل را به دختران اين خانواده هاي محروم هديه كنند.  عالوه بر اين بنا داريم تا در 
15 ميدان تهران و پنج ميدان اصفهان حضور يافته و هديه هاي فرهنگي ب��ا محتواي متفاوت را به خانم هاي 
محجبه و خانم هاي كم حجاب بدهند و از آنها براي حضور در اجتماع مجازي دختران انقالب كه بناست تا در 19 
تيرماه برگزار شود، دعوت كنند. در اين اجتماع بناست تا خانواده هاي شهيدان محسن حججي، ابراهيم هادي، 
صيادشيرازي، رسول خليلي، مجيد قربانخاني، اصغر وصالي، محمد حسين حداديان، احمدي روشن، مرتضي 
كريمي، محسن حججي، سيد جعفر حسيني و و همچنين دختر شيخ زكزاكي و دختر شهيد حاج قاسم سليماني 

حضور يابند و حجت االسالم پناهيان سخنرانی كنند و در نهايت بيانيه اي قرائت شود. 
بهاره جنگروي 
مديرگروه مردمي دختران انقالب )آمرين به معروف صراط(

ترند شدن هشتگ »حجاب تجربه آرامش« 
در هفته حجاب و عفاف

از آنجايي كه امسال به خاطر بيماري كرونا شرايط ويژه اي را داريم، بسيج جامعه زنان كشور براي بزرگداشت 
هفته حجاب و عفاف همچون سال هاي گذشته گردهمايي و راهپيمايي برگزار نخواهد كرد و به همين خاطر 
رويكردمان را براي بزرگداشت هفته حجاب و عفاف به سمت فضاي مجازي و برنامه هاي رسانه ملي برده ايم. 

سال گذشته ما تجربه بسيار خوبي در حوزه فضاي مجازي و عمليات سايبري در 
حمايت از حجاب و عفاف داش��تيم و خواهران و برادران مؤمن ما در ش��بكه هاي 
اجتماعي مختلف اعم از توييتر، اينستاگرام و تلگرام و همچنين شبكه هاي داخلي 
با هش��تگ »حجاب تجربه آرامش« در هفته حجاب و عفاف ب��ا همراهي مردم و 
عالقه مندان به حوزه حجاب و عفاف به شكلي بسيار تاثيرگذار برنامه هايي را برگزار 
كردند. با توليد محتواهاي مردمي به صورت عكس نوشته، توييت و كليپ ما موفق 
شديم شعار »حجاب تجربه آرامش« را به مدت يك هفته از اولين روز هفته عفاف 

و حجاب تا آخرين روز اين هفته به ترند نخست توييتر فارسي تبديل كنيم و آناليزهاي نمودارهاي عمليات 
اين را نشان مي داد. امسال هم بنا داريم تا هشتگ تجربه آرامش را در دستور كار خود قرار دهيم و اميدواريم 
همچون سال گذشته دوباره شاهد پاي كار آمدن عالقه مندان به حوزه عفاف و حجاب باشيم. عالوه بر اين 
قصد داريم تا بسته هاي فرهنگي توليدي بچه هاي بسيجي و عالقه مندان به حوزه عفاف و حجاب را با همين 
هشتگ تجربه آرامش در فضاي مجازي توزيع كنيم و اميدواريم بتوانيم امسال هم اين شعار را ترند اول توييتر 
فارسي كنيم و حتي بتوانيم ركورد بهتري را نسبت به سال گذشته داشته باشيم. قسمت دوم فعاليت هاي 
سازمان بسيج زنان در حوزه فضاي مجازي توليد كليپ هاي كبريت مديا در فضاي مجازي است. در اين زمينه 
در حوزه كودك به طور ويژه اي ورود پيدا كرده ايم؛ چراكه در بررسي ها احصا شده، حوزه كودك در عرصه 
حجاب و فضاي مجازي حوزه اي بسيار مهم و تأثيرگذار است و اگر ما بتوانيم كودكان خودمان را از همين 
س��نين كودكي با مفاهيم حجاب و عفاف و با زبان كودكانه آشنا كنيم، وقتي اين بچه ها به سنين نوجواني 
برسند، نيمي از راه را طي كرده ايم؛ بنابراين توليد س��رود كودكانه را در دستور كار قرار داديم. كار ديگري 
كه بناست در هفته عفاف و حجاب آغاز شود، برنامه رويداد توليد محتواست و بنا داريم تا مانوري سراسري 
از تمامی خواهران فعال در فضاي مجازي از سراسر كشور داشته باشيم و آنها را در قالب گروه هاي سه نفره 
دعوت مي كنيم كه در موضوعات عفاف و حجاب به توليد محتواهاي فرهنگي اقدام مي كنند و به نفرات برتر 
جوايزي اهدا خواهد شد. اين رويداد مي تواند اتفاق بسيار مهمي در توليد محتوا در حوزه فضاي مجازي در 

موضوع عفاف و حجاب باشد. 
سميرا خطيب زاده
 مدير فضاي مجازي بسيج جامعه زنان كشور

نظر کا رشنا س

  محمد نيك ضمير
حجاب و عفاف در كشور ما پيش��ينه تاريخي دارد. زنان 
و مادران ايراني براي حفظ اين ارزش ملي و اس��المي، از 
جانشان مايه گذاشتند تا مبادا تاج بندگي شان را از سرشان 

بردارد يا ارزش هايشان زير پا گذاشته شود. 
 حكايت بيست و يكم تير ماه و روز عفاف و حجاب؛ روايتي 
از تاريخ مبارزه زنان اين سرزمين عليه زور و اجبار رضاخاني 
براي كشف حجاب است و نشانه اي از مطالبه اي تاريخي 

براي محافظت از حجاب زنان و مادران ايراني. 
حاال اما بخشي از زنان ايراني كه يك روز براي نگه داشتن 
چادر بر سرشان خون داده اند، امروز به گونه اي ديگر رفتار 
مي كنند و بدحجابي به چالش��ي در جامعه تبديل شده 
اس��ت.  اگرچه بدحجابي برخي زنان و دختران در سطح 
جامعه، بيانگر نگاه و نظرات عامه زنان كشورمان نيست و 
تنها دربرگيرنده بخش بيروني جامعه است، اما نمي توان 
از اين واقعيت گذشت كه اين نوع پوشش و آرايش زنان و 
دختران جامعه، نمادي از وضعيت باورها و نگاه بخشي از 
زنان جامعه ايراني را به تصوير مي كشد؛ نگاهي كه مي تواند 

به ساير زنان و دختران جامعه هم تسري پيدا كند. 
 از سوي ديگر وضعيت حجاب و عفاف بيانگر موضوعات 
زير بنايي تري نظير وضعيت باورها و سبك زندگي بخشي 
از جامعه است كه در عمل و با توجه به نقش هاي مادري و 
همسري، نبض جامعه را در دست دارند و تفكر، نگاه، باورها 
و سبك زندگي آنها نگاه و باورهاي نسل آينده جامعه را 

هم تعيين مي كند. 
وقتي زنان و دختران ايراني 85 س��ال قبل براي دفاع از 
باورهاي ديني و حجابشان تمام قد ايس��تادند و از باتوم 
و تهديد پاسبان هاي رضاخاني ترس��ي نداشتند، شايد 
انتظار مي رفت تا امروز و در شرايطي كه 42 سال از انقالب 
اسالمي مي گذرد و 42 س��ال است تمامي محافل كشور 
اسالمي ش��ده با س��طح عميق تري از باور به ارزش هاي 

اسالمي همچون حجاب و عفاف مواجه باشيم. 
 اما شاهد چنين چيزي نيستيم و اين مسئله عالمت هاي 
س��ؤال فراواني را پيش روي ما قرار مي دهد. با وجود اين 
پاس��خ به چرايي عدم موفقيت در تعميق باورهاي ديني 
و ارزش هايي همچون حجاب و عفاف كار چندان سختي 

هم نيست.  كافي است تا نگاهي به قانون عفاف و حجاب 
و وظايف دس��تگاه هاي مختلف در اين حوزه بيندازيم تا 
دس��تمان بيايد به رغم سپري شدن 42 س��ال از انقالب 
اس��المي و با وجود اينكه مطالبه براي حفظ ارزش هاي 
اسالمي از جمله حجاب و عفاف يكي از انگيزه هاي برپايي 
انقالب ما بود، چرا امروز وضعيت برخي ارزش ها همچون 

حجاب و عفاف به اين صورت در آمده است. 
كم كاري مشهود دستگاه هاي فرهنگ س��از و ذائقه ساز 
همچون آموزش و پ��رورش، وزارت علوم، صدا وس��يما و 
دستگاه هاي فرهنگي كش��ور يكي از اصلي ترين داليلي 
است كه موجب ش��ده تا امروز با چالش در حوزه باورها و 
ارزش ها در ميان بخش هايي از نسل جوان جامعه مواجه 
باش��يم. طبق اين مصوبه 26 دس��تگاه در حوزه عفاف و 
حجاب تكليف دارند و با بررس��ي تكاليف اين دستگاه ها 
درمي يابيم، عم��ده اين تكاليف حالت ايجاب��ي دارد، اما 

اجراي اين وظايف بر زمين مانده است. 
در اين ميان با ورود و فراگيري فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي در كش��ور، چالش ها در حوزه مسائل ارزشي از 
جمله حجاب و عفاف به شكلي تساعدي رشد يافته است. 
فضاي مجازي رها شده و وادادگي وزارت ارتباطات به عنوان 
متولي اين فضا موجب شده است تا امروز بدحجابي و حتي 
بي حجابي مجازي به يكي از چالش هاي جدي تبديل شود. 
فضاي مجازي افسارگسيخته كنوني و حضور كمرنگ تر 
افراد مروج ارزش هايي همچون عف��اف و حجاب در اين 
فضا موجب شده است تا فضاي مجازي به محفلي براي 
شبهه سازي و تغيير نگاه و باورهاي جوانان تبديل شود و 
از اين رهگذر برخي سوء استفاده ها هم در اين فضا اتفاق 
مي افتد.  دام هايي همچون قاچاق زنان و دختران ايراني از 
طريق كشاندن آنها به وادي مدلينگ در شبكه اجتماعي 
اينستاگرام واقعيت تلخي اس��ت كه طي اين سال ها در 

كشور اتفاق افتاده است. 
در اين ميان شايد بهترين راهكار تس��ريع در راه اندازي 
شبكه ملي اطالعات باشد. اگرچه به نظر مي رسد حضور 
و فعاليت بيشتر اقشار مذهبي جامعه براي پاسخگويي به 
شبهات و تبليغ سبك زندگي ايراني اسالمي هم مي تواند 

براي مواجهه با اين چالش ها مؤثر واقع شود. 

فصل چهارم قانون جرائ�م رايانه اي مصوب 1388 به 
جرائم عليه عفت و اخالق عمومي مي پردازد. عالوه بر 
اين هر موردي كه در فضاي حقيقي جرم تلقي شود در 
فضاي مجازي مستثني نبوده و جرم محسوب مي شود؛ 
لذا پليس فتا به محض مشاهده جرم به خصوص موارد 
بي حجابي و بدحجابي آنها را با مس�تندات به پليس 
مربوطه اع�الم كرده ت�ا برخورد الزم ص�ورت گيرد. 
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسالمي تشكيل دهنده 
جرم عدم رعايت حجاب ش��رعي اس��ت. به موجب اين 
ماده »هركس علن��اً در انظار عموم��ي و معابر تظاهر به 
عمل حرامي نمايد، عالوه بر كيف��ر عمل به حبس از 10 
روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه ش��الق محك��وم مي گردد و 
در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي 
كيفر نمي باشد، ولي عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد، 
فقط به حب��س از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه ش��الق 

محكوم خواهد شد.«
تبصره »زناني كه بدون حجاب ش��رعي در معابر و انظار 
عمومي ظاهر ش��وند، به حبس از 10 روز ت��ا دو ماه يا از 
50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند 

شد.«
البته پيش از وضع م��اده 638 قانون مجازات اس��المي 
در س��ال 1375، ماده قانوني جرم ع��دم رعايت حجاب 
شرعي ماده چهار قانون »نحوه رس��يدگي به تخلفات و 
مجازات فروشندگان لباس هايي كه اس��تفاده از آنها در 
مالعام خالف شرع اس��ت يا عفت عمومي را جريحه دار 
كند- مصوب 1365 « بود. برابر اين ماده »كساني كه در 
انظار عمومي وضع پوش��يدن لباس و آرايش آنان خالف 
شرع يا موجب ترويج فساد يا هتك عفت عمومي باشد، 

توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب 
مورد به يكي از مجازات هاي مذك��ور در ماده 2 محكوم 

مي گردند.«
اما تمام اينها وجهه سلبي مواجهه با بي حجابي و بدحجابي 
اس��ت، در حالي كه از نگاه بس��ياري از جامعه شناسان و 
روانشناسان زنان و دختران بدحجاب به نوعي آسيب ديده 
اجتماعي تلقي مي شوند و در واقع نهادها و دستگاه هايي 
بايد در اين مسير محاكمه شوند كه به واسطه كم كاري و 
كوتاهي شان شاهد بروز ابتذال در فضاي مجازي و تسري 

اين ابتذال مجازي به فضاي حقيقي هستيم. 
به بيان ديگر شايد از فضاي مجازي رها شده امروز نتوان 
انتظاري جز آنچه شاهد آن هستيم داشت و وقتي نهادهاي 
مسئول در حوزه فرهنگ سازي، آموزش و ترويج فرهنگ 
عفاف و حجاب تاكنون عملكرد قابل مالحظه اي نداشته اند 
و قوانين و مصوبات مرتبط با حوزه عفاف و حجاب بدون 

آنكه اجرايي شود، همچنان خاك مي خورد. 
طب��ق مصوبه عف��اف و حج��اب 26 دس��تگاه در حوزه 
فرهنگس��ازي براي حجاب نق��ش دارند ك��ه از اين 26 
دستگاه تنها دستگاهي كه بخش سلبي وظايف خود را 
در قالب هايي همچون گشت ارشاد اجرايي كرده ، نيروي 
انتظامي است. اين در حالي است كه دستگاه هايي همچون 
آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان صدا و سيما در اين 
زمينه عملكردي قابل ذكري نداشته اند و وضعيت امروز 
حجاب و عفاف حاصل عملكرد آنهاس��ت. امروز هم كه 
بناست در حوزه فضاي مجازي با بدحجابي و بي حجابي 
برخورد ش��ود، بازهم پليس فتا به ميدان آمده و وزارت 
ارتباطات به عنوان اصلي ترين متولي فضاي مجازي اين 

فضا را به حال خود رها كرده است. 

فضاي مجازي افسارگسيخته
 حجاب را از سر زن ايراني مي كشد

پليس  تنها دستگاه پاي كار در مسئله حجاب و عفاف
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