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اصــول و مبانی و روشهای اجرایی گســترش فرهنگ عفاف مصوب
جلسه  ۴۱۳مورخ 5����������������������������������������������������� 1376/11/14
راهبردهــاي گســترش فرهنگ عفــاف مصوب جلســه  566مورخ
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اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش
فرهنگ عفاف
مصوب جلسه ۴۱۳
مورخ 1376/۱۱/14
شوراي عالي انقالب فرهنگي
شرح:

اصول و مبانی روشهای اجرایی در مسئله گسترش
فرهنگ عفاف و حجاب برای آنکه روشهای اجرایی
دستگاههای مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب،
منطقی و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله اصول
و مبانی باشد .به این اصول و مبانی فهرستوار اشاره
میشود:
 -۱عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقوی است.
بنابراین برای تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان
و تقویت باورهای دینی افراد جامعه که در حکم روح و
ریشه اخالق و رفتار آنان است ،توجه شود.
 -۲در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ،الزم است به
تحکیم ارزشها و مفاهیم اخالقی خاصی از قبیل شرم
و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک
و بیواسطه دارند و خود از ثمرات ایمان و تقوی محسوب
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میشوند و نیز به آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف
و حجاب و آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در
جامعه و خانواده توجه کافی مبذول شود.
 -۳توضیح و تبیین دایمی فلسفه و فواید عفاف و حجاب
در زندگی فردی و اجتماعی و بیان آثار و نتایج سوء ،عدم
رعایت عفاف و بیحجابی برای درک حقیقت عقالنی و
منطقی عفاف و حجاب امری ضروری است.
 -۴عفاف و حجاب یک امر تربیتی خانواده است و تربیت
خانوادگی در تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشه و
روح افراد ،نقش اصلی و عمده را ایفا میکند.
 -۵الزم است توجه عموم افراد ،خصوص ًا جوانان به نقش
عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل
برای کشور و ملت و همچنین به آثار مثبت سیاسی
این استقالل جلب و مقاصد دشمنان در ترویج فرهنگ
برهنگی که خود یکی از راههای تهاجم فرهنگی است با
ذکر شواهد و نمونههای تاریخی تشریح شود.
 -۶ضروری است به ریشهها و زمینههای اجتماعی و
اقتصادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشرافیگری
و تجملپرستی از یک سو و فقر و استیصال مادی از سوی
دیگر و نیز دشواریهای موجود بر سر راه ازدواج شرعی و
قانونی و تشکیل خانواده توجه شود و با مبارزه و مقابله با

این ریشهها و انگیزهها موجبات ترویج و توسعه عفاف و
حجاب فراهم شود.
 -۷در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیتهای
فرهنگی ،آموزشی و تبلیغی تأکید شده سعی شود فضای
اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط به نحوی ساخته شود
که افراد به صورتی طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف
و حجاب رغبت نمایند و بدان عادت کنند و از کارهایی
که موجب بدبینی نسبت به اسالم و نظام اسالمی گردد،
پرهیز شود.
 -۸در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید
تنها زنان ،مخاطب قرار گیرند و نقش و مسئولیت مردان
فراموش شود بلکه باید عفاف و حجاب بهعنوان امری که
به هر دو جنس زن و مرد مربوط میشود ،تلقی شود.
 -۹الزم است در معرفی اسوهها و الگوها در جامعه ،به
عفاف و حجاب بهعنوان یک ارزش ،عنایت کافی شود و
در تبلیغات و نیز در آثار ادبی و هنریشان و منزلت انسانی
زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گیرد.
 -۱۰تبلیغ عفاف و حجاب باید چنان باشد که خود
موجب بدآموزی و اشاعه فحشا نشود و دراین امر ،میباید
مقتضیات سنی ،روحی و فرهنگی مخاطبان موردتوجه قرار
گیرد.
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 -۱۱در توسـعه فرهنـگ عفـاف و حجـاب الزم اسـت
میـان فعالیتهـای فرهنگـی ،ارشـادی و اجرایـی،
همسـویی و هماهنگـی وجـود داشـته باشـد و برنامههـا
و اقدامـات انجامشـده به صورتـی مسـتمر موردنظارت و
ارزیابـی قـرار گیـرد.
 -۱۲در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به
جنبههای مثبت تکیه شود و شیوهها و طرز بیان دوستانه و
مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت
عفاف و بیحجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود
قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانتآمیز خودداری
شود.
 -۱۳مدیران و مسئوالن باید از آگاهی و حساسیت
الزم نسبت به مسئله عفاف و حجاب برخوردار باشند و
مخصوص ًا باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و پاسداری
از عفاف و حجاب اولویت داده شود.
 -۱۴در شهرسازی و معماری باید فرهنگ عفاف و حجاب
مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامهها و استفاده از
وسایل و امکانات به نحوی نباشد که خود موجب اختالط
نامناسب زن و مرد شود.
 -۱۵در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و
شرایط مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و
سنتها و آداب محلی و منطقهای مربوط به لباس و پوشش،

با رعایت اصل حکم فقهی حجاب توجه شود و ضمن
قایل شدن حرمت و احترام برای چادر بهعنوان کاملترین
و رایجترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و
تفریط ،از الزام همگان به استفاده از یک نوع ،رنگ و شکل
خاص خودداری شود( .مراکز اداری ،آموزشی و درمانی تابع
خودداری شود( .مراکز اداری ،آموزشی و درمانی تابع ضوابط
ضوابط خاص خود میباشند).
خاص خود میباشند).
حجاب وو تبلیغ و
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راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف
مصوب جلسه 566
مورخ 1384/5/4
شوراي عالي انقالب فرهنگي
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شـوراي عالـي انقلاب فرهنگـي در جلسـه  566مـورخ
 1384/5/4در چهارچـوب اصـول و مبانـي روشهـاي
اجرايـي گسـترش فرهنـگ عفـاف (مصوب جلسـه 413
مـورخ  )1376/11/14راهبردهـاي گسـترش فرهنـگ
عفـاف را بـه شـرح ذيـل تصويـب نمـود:
1ـ توسعة فرهنگ كنكاش و تفكر در مفاهيم ديني توسط
جوانان به منظور پذيرش دروني و قلبي و عمل به آنها ؛
2ـ تبيين دائمي جايگاه واال و پر اعتبار زن در اسالم
و مقايسه آن با ساير مكاتب به منظور احساس برتري
شخصيت زن مسلمان نسبت به زنان ساير مكاتب و پرهيز
از روي آوردن به جاذبهها و شخصيتهاي كاذب؛
3ـ تقويت بنية اعتقادي ،اخالقي و اصول و مباني تربيت
براي والدين ،خصوص ًا مادران نسبت به امر عفاف و حجاب
و ايجاد حساسيت در آنها نسبت به آسيبهاي ناشي از
عدم رعايت آن براي خود ،خانواده و فرزندان؛
4ـ اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب ،تربيت و به كارگيري
نيروي انساني شايسته نظير مديران ،معلمين و اساتيد

معتقد و عامل به رعايت حجاب و عفاف در كلية مراكز
اداري و آموزشي؛
5ـ تبيين آموزههاي ديني در خصوص ضرورت رعايت
اصول حيا و عفت متناسب با قابليتها و ويژگيهاي زنان
و مردان و ايجاد تعادل در روابط اجتماعي آنها؛
6ـ احياء و ترويج سنت حسنه امر به معروف و نهي از
منكر؛
7ـ ارتقاء سطح آگاهي جوانان در خصوص ارتباطات
صحيح انساني و اخالقي بين آنها و حفظ حدود عفاف و
حجاب در جامعه و خانواده؛
8ـ تبيين فلسفه و پيامدهاي مثبت فرهنگي اجتماعي،
رواني و اخالقي عفاف و حجاب درعرصههاي مختلف
زندگي و اثرات منفي عدم رعايت آن در سست كردن
بنيانهاي اخالقي خانواده و جامعه؛
9ـ تبيين ديدگاه اسالم در خصوص عفاف ،پوشش،
حجاب و ضرورت بيان  ،فلسفه ،احكام و دستاوردهاي
مثبت رعايت آن در جامعه متناسب با شرايط سني جوانان
و نوجوانان با شيوههاي جذاب؛
10ـ توجه دادن به رعايت و نيز باور پوشش نه به عنوان
يك اجبار اجتماعي بلكه به عنوان يك ارزش انساني،
ديني و معنوي و يك باور قلبي جهت مصونيت از زشتيها
و آسيبهاي اجتماعي؛
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11ـ افزايش آگاهي والدين نسبت به رعايت حجاب و
عفاف خصوص ًا در خانواده و نقش الگويي آنان در اين امر؛
12ـ اهتمام جدي نهاد خانواده نسبت به تأمين نيازهاي
عاطفي و شخصيتي فرزندان به ويژه دختران و تأثير آن در
شكل گيري هويت ديني و اجتماعي آنها؛
13ـ تبيين نقش عفاف و حجاب در تقويت هويت ملي و
فرهنگي جوانان و تأثير آن بر استقالل فرهنگي و سياسي
كشور؛
14ـ تقويت روحيه تعادل در جوانان در رويكرد آنان به
مدگرايي و بيان مستدل و منطقي اثرات و پيامدهاي
مدگرايي افراطي و پرهيز از تقليد كوركورانه از مدهاي
غربي و تقويت مدگرايي ملي؛
15ـ تبيين ريشههاي تاريخي و فرهنگي و نشانههاي
روشن از وجود حجاب و پوشش در اديان الهي و جوامع
داراي سابقه تاريخي و تمدن فرهنگي؛
16ـ زمينهسازي اجتماعي مناسب براي دختران و پسران
جهت كشف ،هدايت و بروز قابليتها و توانمنديها و تأمين
مطالبات خود به منظور جلوگيري از بروز جلوهگريهاي
نامناسب در حيطه فرهنگ عفاف و حجاب؛
17ـ اختصاص بخشي از موضوعات تحقيقاتي به بررسي
«زمينه ،علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در

جامعه» و بررسي تأثيرات محصوالت فرهنگي كشور بر
اين موضوع؛
18ـ تشويق و ترغيب خانوادهها و جوانان به ازدواج آسان و
آشنا نمودن آنان با معيارهاي شرعي انتخاب همسر ،حقوق
و وظايف يكديگر ،تقويت روحيه ساده زيستي و قناعت
پيشگي در زندگي؛
19ـ تقويت هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط در
برنامهريزي و تأمين امكانات الزم جهت رفع مشكالت
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي موجود بر سر راه ازدواج
جوانان؛
20ـ توسعه فعاليتهاي بنيادهاي ازدواج به منظور جلب
مساعدت دولت و خيرين در امر ازدواج جوانان؛
21ـ ارتقاي مهارتهاي فني و حرفهاي و توانمنديهاي
جوانان جهت توسعة طرحهاي خود اشتغالي و آشنايي با
بازار كار و زمينههاي مختلف فعاليت به عنوان زمينه ساز
ازدواج ،تشكيل خانواده و نهايت ًا توسعه فرهنگ عفاف؛
22ـ اهتمام جدي مراكز فرهنگي و كليه رسانههاي
كشور نسبت به ارائه الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در
محصوالت فرهنگي خود (فيلم ،سريال ،تئاتر و )..و پرهيز
از ايجاد تضاد و تناقض براي جوانان در اين امر؛
23ـ جذب ،تربيت و بكارگيري نيروي انساني آگاه و عامل به
مباني ديني عفاف و حجاب در برنامههاي فرهنگي و تبليغي؛
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24ـ جهت دهي و تقويت امر عفاف و حجاب با استفاده
از قابليتها و ظرفيت سازمانها ،احزاب ،تشكلهاي
غيردولتي و هيئتهاي مذهبي در كشور؛
25ـ هدايت تبليغات تجاري به سوي استقالل فرهنگي
و اقتصادي؛
26ـ سازماندهي مبلغان آشنا به اصول و مباني فرهنگ
عفاف و حجاب به روشهاي صحيح تبليغ و استفاده بهينه
از آنها در مجامع ديني و خودجوش مردمي؛
27ـ نظارت دقيق و همه جانبه در امر توليد و نشر كتاب،
مطبوعات و مجالت سينمايي در خصوص رعايت حريم
عفاف و حجاب از نظر محتوايي و شكلي؛
28ـ تبيين ضرورت رعايت حجاب و عفاف توسط زنان و
مردان در برنامههاي فرهنگي ،تبليغي و هنري و پرهيز از
يك سونگري؛
29ـ الگوسازي و ايجاد گرايشات عميق و پايدار نسبت
به امر حجاب و عفاف از طريق معرفي سيره عملي
معصومين( ،)بزرگان علمي و ادبي و فرهنگي،
منطبق با مقتضيات زمان و مكان و شرايط سني جوانان.
30ـ تبيين عدم مغايرت پوشيدگي ،حجاب و عفاف با
حضور و فعاليتهاي اجتماعي زنان و رفع شبهه تعارض
بين آن دو؛
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31ـ توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات بين دستگاههاي
مختلف آموزشي ،فرهنگي و تبليغي در جهت تبيين و
تعيين حدود و ضوابط هماهنگ در رعايت عفاف و حجاب
در ارائه برنامه ها و كاالهاي فرهنگي؛
32ـ تربيت و توسعه نيروي انساني مؤمن ،كارآمد و آشنا به
مسائل فرهنگي ـ تبليغي در امر عفاف و حجاب و پرهيز
ازبرخوردهاي خشن ،فيزيكي و تحقير آميز با متخلفين؛
33ـ هماهنگي و وحدت رويه مستمر و پايدار در برخورد
با ناهنجا ريهاي فرهنگي توسط دستگاههاي مختلف در
چارچوب قانون؛
34ـ ارتقاي سطح آگاهي وايجاد حساسيت در مديران
نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاكميت ارزشهاي
اخالقي در مجموعههاي تحت مسئوليت آنها؛
35ـ طراحي و اجراي فعاليتهاي فرهنگي در مراكز
تبليغي ،آموزشي و فرهنگي در راستاي توسعه امر عفاف
و حجاب؛
36ـ ترغيب مسئولين و مديران نسبت به مناسبسازي
فيزيكي و فرهنگي محيط كار در ادرات ،بانكها،
مدارس ،دانشگاهها ،شركتهاي خصوصي براي شاغلين
و مراجعين؛
37ـ توسعه و تنوع بخشي به الگوهاي مناسب حجاب و
تبليغ آن توسط رسانهها به منظور اقناع روحيه تنوع طلبي
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و حس زيبا شناختي جوانان ضمن ترويج و تشويق چادر به
عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري كردن يك
الگوي ثابت از حجاب؛
38ـ توجه دستگاهها و نهادهاي فرهنگساز به مد به عنوان
مؤلفهاي نوين و تأثير گذار در جهتدهي به نوع پوشش و
آراستگي جوانان؛
39ـ تشويق وترغيب و تبليغ نمادها و الگوهاي لباس
ايراني و بومي مناطق مختلف كشور و ممانعت از تبليغ
الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسالمي؛
40ـ اتخاذ تدابير الزم جهت توليد و توزيع اقالم مورد نياز
جامعه در رعايت حجاب؛
41ـ ايجاد زمينههاي دسترسي عمومي به پارچه و لباس
منطبق با الگوهاي ايراني ـ اسالمي و حمايت از طراحان
و توليد كنندگان آن؛
42ـ ايجاد زمينه تبادل فرهنگي ملل اسالمي از طريق
ارائه الگوها ونمادهاي پارچه و لباس ايراني ـ اسالمي؛
43ـ فراهم ساختن زمينههاي امكان رقابلت براي توليد
كنندگان داخلي و حمايت مالي از آنها؛
44ـ تقويت فرهنگ استفاده از پارچه و لباسهاي منطبق
با الگوهاي ايراني ـ اسالمي؛
45ـ تهيه مقررات الزم براي جلوگيري از واردات پارچه و
لباس غير متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب؛

46ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي
و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر ترويج و
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه كميته ترويج و
گسترش فرهنگ عفاف با تركيب ذيل در وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي تشكيل خواهد شد و گزارش عملكرد آن
هر شش ماه يكبار به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه
خواهد گرديد.
1ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ( رئيس كميته)
2ـ رئيس سازمان تبليغات اسالمي ( نائب رئيس كميته)
3ـ دبير شوراي فرهنگ عمومي (دبير كميته)
4ـ نماينده سازمان ملي جوانان
5ـ نماينده وزارت اطالعات
6ـ نماينده نيروي انتظامي
7ـ نماينده وزارت كشور
8ـ نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي
9ـ نماينده وزارت آموزش وپرورش
10ـ نماينده وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري
11ـ نماينده وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي
12ـ نماينده سازمان صدا و سيما
13ـ نماينده وزارت بازرگاني
14ـ نماينده ستاد امر به معروف و نهي از منكر
15ـ نماينده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
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۱۲ـ نماینده سازمان صدا و سیما
۱۳ـ نماینده وزارت بازرگاني
۱۴ـ نماینده ستاد امر به معروف و نهي از منکر
16ـ نماينده سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
۱۵ـ نماینده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
17ـ نماينده وزارت مسكن وشهرسازي
۱۶ـ نماینده سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
18ـ نماينده وزارت اقتصاد و دارايي
۱۷ـ نماینده وزارت مسکن وشهرسازي
19ـ نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
۱۸ـ نماینده وزارت اقتصاد و دارایي
اسالمي ايران
جمهوري
نماينده
گمرگو فناوري اطالعات
ارتباطات
20ـوزارت
۱۹ـ نماینده
بدني
تربيت
سازمان
نماينده
21ـ
۲۰ـ نماینده گمرگ جمهوري اسالمي ایران
امور مشاركت زنان
مركزبدني
نمايندهتربیت
22ـسازمان
۲۱ـ نماینده
گسـترش فرهنـگ عفـاف موظف
امور ترويـج
كميتـه
مشارکتو زنان
47ـمرکز
۲۲ـ نماینده
آييننامهها
راهكارهـا،
گسترشمدت دو
حداكثـر ظرف
اسـت
موظف
مـاهعفاف
فرهنگ
ترویج و
۴۷ـ کمیتة
هاي ذيربط
دسـتگاه
اجرايـي و
هاي
دسـتورالعمل
است و
ها و
نقـشآییننامه
راهکارها،
دو ماه
مدت
حداکثر ظرف
ذیربط در
دستگاههاي
ايـناجرایي و
درهاي
دستورالعمل
نموده واینبـه اطالع
تصويـب
نقشتهيـه و
خصـوص را
شوراي عالي
اطالع
نموده و به
خصوص را تهیه
برسـاند.
فرهنگي
تصویبانقالب
شـورايوعالـي
انقالب فرهنگي برساند.
سیدمحمدخاتمی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی
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سياستها و راهكارهاي اجرايي
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
مصوب جلسه 427
مورخ 1384/10/13
شوراي فرهنگ عمومي
مقدمه:

«حجاب» از ارزندهترين نمودهاي فرهنگي ،اجتماعي در

تمدن ايراني ـ اسالمي ميباشد ،كه پيشينه آن به قبل از

ورود اسالم ميرسد ،اما در فرهنگ اسالمي به اوج تعالي
و منتهاي ارزش و اعتبار خود ميرسد.

حجاب و عفاف پديده مذهبيـ ارزشي مهمي در تعاليم

اسالمي ميباشد و توجه به زمينههاي فرهنگيـ اجتماعي
به عنوان بستر آن بسيار شايسته و الزم مينمايد و اشاعه

و تعميق آن نيازمند آموزشهاي بنيادين و مداوم در
خانواده ،مدرسه ،دانشگاه و اجتماع است.

بديهي است كه در كنار شرايط مساعد اجتماعي براي

ارزش تلقي كردن و الگوپذيري اين فرهنگ ،نيازمند

دروني و نهادينه شدن آن در وجود افراد ميباشد .بدون

شك رسيدن به اين هدف نيازمند مشاركت و توجه جدي
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همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند
ميباشد.

سياستها و راهكارها

1ـ در اولويت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در
برنامههاي دستگاههاي اجرايي كشور براي مقابله با روند
فزاينده بدحجابي.

2ـ ابالغ روشهاي اجرايي و تعيين ضوابط و هنجارهاي
روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخشهاي

رسمي و اداري كشور.

3ـ نظارت بر رعايت حريم حجاب وعفاف در سازمانهاي
دولتي و عمومي و نظارت و تأكيد بر ضرورت رعايت

سادگي و پوشش و فرمهاي اسالمي وحضور ساده و
بيآرايش در محيط كار به دليل تأثير منفي بر مراجعين.

4ـ تعريف استانداردهاي فرهنگي مناسب جهت ترويج
فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ ديني و ملي و فراهم

كردن زمينههاي الزم براي ترويج الگوهاي مناسب
پوشش اسالمي توسط نهادهاي الگوده.

5ـ ايجاد مراكز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازي،
ارائه مدلهاي مناسب و متنوع و ايجاد رقابت سالم در
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اين زمينه بين افراد.

6ـ وضع قوانين و مقررات الزم براي اصالح وضعيت پوشش

در جامعه.
7ـ گسترش و تقويت مراجع قانوني براي ترويج پوشش
اسالمي در جامعه.
8ـ اصالت بخشي به فرهنگ عفاف از طريق محصوالت
متنوع فرهنگي ،هنري متناسب.
9ـ رعايت حجاب و حفظ شئونات اسالمي از سوي
مديران ،مسئولين حكومتي و خانوادههاي آنان و تدوين
شاخصهايي در اين زمينه براي گزينش مديران.

10ـ رفع اشكاالت قانوني در نحوه توليد ،توزيع و عرضه
پوشاك داخلي و خارجي.

11ـ پيگيري نحوه اجراي طرح گسترش فرهنگ عفاف
به صورت مستمر در جلسات شوراي فرهنگ عمومي
استانها و ارائه گزارشهاي منظم به وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي (رئيس كميته).

12ـ ارزيابي دقيق از اجراي طرحها توسط دستگاههاي

فرهنگي ،انتظامي و قضايي براي مقابله با مظاهر بدحجابي

و يافتن راهكارهاي مناسب توسط كميته توسعه و ترويج
فرهنگ عفاف.
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13ـ نظارت و ارزيابي عملكرد رسانهها ـ خصوص ًا صدا

و سيما ـ در ارتباط با الگوهاي تبليغي آنها و تاثير آن در

جامعه.

14ـ احياء س ّنت حسنه «امر به معروف و نهي از منكر» در
مورد حجاب و عفاف.

15ـ فراهم كردن زمينههاي الزم جهت تهيه كتب،
نشريات و توليدات علمي ـ فرهنگي به منظور ترويج

فرهنگ عفاف و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آن.

16ـ انجام سياستهاي تشويقي درباره مديران و

كارگزاراني كه در محيط كار خود اصول عفاف وپوشش

اسالمي را رعايت ميكنند.
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وظايف تخصصي
دستگاههاي قانونگذار و اجرايي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

1ـ هماهنگي و نظارت بر رسانههاي ارتباط جمعي همانند:
روزنامهها ،مجالت ،محصوالت سمعي و بصري ،نمايشها
و  ...براي توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعايت آن؛
2ـ حمايت مادي و معنوي از آثار فرهنگيـ هنري همانند
تسريع در صدور مجوز ،ارائه يارانه و تشويق توليدكنندگان
آثار فرهنگي و هنرمنداني كه راهكارهاي تازه و جذاب در
راستاي توسعه فرهنگ عفاف ارائه مينمايند؛
3ـ جلوگيري از انتشار و تبليغ كاالهاي فرهنگي كه با
فرهنگ عفاف و حجاب مغايرت داشته باشد مانند (كتاب،
فيلم  ،نشريات ،تئاترو)...؛
4ـ ترويج الگوهاي مناسب براي عفاف و حجاب و ممانعت
از ترويج فرهنگ مدگرايي منفي در محصوالت و كاالهاي
فرهنگي؛
5ـ هماهنگي و همكاري با رسانههاي جمعي جهت ايجاد
حساسيت الزم در خانوادهها نسبت به اهميت فرهنگ
حجاب و عفاف؛
6ـ توليد سمفوني و آثار موسيقيايي متناسب با موضوع
عفاف وحجاب؛
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7ـ برگزاري جشنوارههاي فرهنگي ـ هنري ،منطقهاي،
ملي و بينالمللي براي رواج فرهنگ عفاف وحجاب؛
8ـ استفاده از ظرفيت سازمانهاي فرهنگي غيردولتي و
خصوصي جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب؛
9ـ نظارت فرهنگي بر اينترنت و ايجاد سياستهاي
حمايتي و هدايتي به منظور تعميق فرهنگ عفاف وحجاب
و جلوگيري از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگي؛
10ـ تبيين و تحليل ريشههاي ديني و اعتقادي فرهنگ
عفاف و حجاب ـ بهويژه براي نسل جوان ـ از طريق
توليدات ملي ،نشستهاي فكري ـ فرهنگي ،ايجاد باشگاه
انديشه و مانند آن؛
11ـ نظارت بر تشكلهاي هنري ـ مردمي ،نمايشگاههاي
هنري و محافل هنري عمومي مانند :كنسرتها و
نمايشگاهها در جهت رعايت فرهنگ عفاف وحجاب؛
12ـ اهتمام الزم براي اجراي قانون «منع استفاده ابزاري
از تصاوير زنان در مطبوعات»؛
 -13به عضويت پذيرفتن خانمهاي متعهد و مطلع از
مسائل عفاف و حجاب در هيئتهاي نظارت بر بازبيني
فيلم ،كتاب و...
14ـ تهيه فيلمهاي سينمايي در مورد تاريخچ ه كشف
حجاب در ايران و بررسي علل و عوامل آن؛
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15ـ استفاده مناسب از لباسهاي اسالمي ـ ملي (حجاب
و حجاب برتر) در فيلمهاي سينمايي و استفاده نكردن از
اين پوشش توسط شخصيتهاي منفي و منفور در فيلمها؛
16ـ ارزيابي مستمر وضعيت حضور زنان در فيلمهاي
سينمايي و مطبوعات؛
17ـ نظارت دقيق و اصولي بر وضعيت فرهنگي ـ اخالقي
سالنهاي سينما و مراكز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي؛
18ـ حمايت از انتشار نشريات تخصصي و پوشاك اسالمي
و سعي در جهاني نمودن اين نشريات از طريق اينترنت؛
19ـ ارتباط مستمر و تبليغ در جهت گسترش فرهنگ
و سنن ايراني ـ اسالمي در بين ايرانيان مقيم خارج از
كشور بوسيله رايزنيهاي فرهنگي در سفارتخانههاي ج.ا.ا
در سراسر دنيا (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي)؛
20ـ همكاري و هماهنگي در جهت اعزام گروههاي
فرهنگي جهت ترويج و تبليغ فرهنگ و آداب اسالمي
ـ ملي براي ساير ملل ـ خصوص ًا ايرانيان مقيم خارج از
كشور ـ (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي).
21ـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگيـ اسالمي و ملي
بين سفارتخانههاي كشورهاي اسالمي در ايران (با
همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي)؛

25

وزارت بازرگاني

1ـ حمايت عملي از طراحان و توليدكنندگان پوشاكهاي
ساده و اسالمي در جهت ايجاد تنوع در الگوهاي پوشش
اسالمي؛
2ـ نظارت مستمر و مؤثر بر عملكرد واحدهاي توليدي
پوشاك از طريق سازمانهاي مربوطه؛
3ـ حمايت كامل ـ حتي يارانهاي ـ از واحدهاي توليدي
پارچههاي چادري؛
4ـ كنترل اماكن تجاري عمومي (شامل فروشگاهها،
مجتمعهاي تجاري ،نمايشگاهها و )...از نظر پوشش و
بدحجابي؛
5ـ تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباسهاي دست
دوم خارجي در كشور؛
6ـ اجراي شيوهنامه و ملزم ساختن واحدهاي توليدي
جهت نصب نام تجاري( )Brandبر روي پوشاك توليد
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شده در داخل؛
7ـ اطالعرساني و ارتقاء سطح دانش و بينش واحدهاي
توليدي ،توزيعي ،آرايشگاهها ،دستگاههاي عرضه لوازم
بانوان در مورد حجاب و عفاف؛
 8ـ حمايت همه جانبه از برگزاري جشنوارههاي ادواري و
نمايشگاههاي عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهاي

ارزشي اسالمي و معرفي واحدهاي نمونه در سطح كشور
و خارج از كشور؛
9ـ پيشنهاد قوانين مشخص در مدت  3ماه براي نظارت
بهتر بر توليد و توزيع پوشاك و نحوه برخورد با متخلفين
واحدهاي توليدي و استانداردسازي آن به شوراي عالي
انقالب فرهنگي و مجلس شوراي اسالمي؛
10ـ اهتمام براي اجراي مناسبتر مقررات در چيدمان
آرايش /تزيين ويترينها و استفاده از مانكنها جهت حفظ
حريم عفت عمومي؛
11ـ نظارت بر رعايت اصل عفاف در نوع بستهبندي و
عدم استفاده از تصويرهاي نامناسب در تبليغات تجاري
كاال؛
12ـ تهيه احكام شرعي مرتبط با اسناد و آموزش آن به
اصناف توسط وزارت بازرگاني قبل از اخذ مجوز فعاليت؛
13ـ برگزاري نمايشگاههاي لباس ـ ملي و مذهبي ـ
جهت ارائه الگوهاي اسالمي و سالم به توليد كنندگان
و مصرفكنندگان .
سازمان صدا و سيما

1ـ اهتمام ويژه درخصوص معرفي و ترويج فرهنگ عفاف
به منظور نهادينهسازي و جذاب نمودن آن؛
2ـ تبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش سالمت جامعه
و بهرهوري آن از طريق توليدبرنامههاي مختلف؛
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3ـ فرهنگسازي در زمينه اصالح پوشش نامناسب و
ارائه راهحلهاي مؤثر و فوري از طريق توليد برنامههاي
كارشناسي ،گفتمان ،توليد فيلم ،تيزرهاي تلويزيوني و ...؛
4ـ تبيين و آموزش احكام شرعي حجاب و عفاف و رعايت
حريم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معيارهاي رفتار
صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط متعادل اجتماعي؛
5ـ به تصوير كشيدن ابعاد شخصيتهاي الهي اسالم چون
حضرت زهرا (س) ،حضرت زينب(س) و زنان نمونه از
صدر اسالم تا دوران معاصر در مناسبتهاي مذهبي و
ملي و تأثير آن در فرهنگسازي و گسترش ارزشهاي
اسالمي به صورت جذاب؛
6ـ ترويج الگوهاي مناسب حجاب از طريق توليد فيلم و
سريال و ساير برنامههاي تلويزيوني و انجام مناظره علمي،
فرهنگي و هنري در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به
منظور استحكام بنيه اعتقادي و فرهنگي جوانان؛
7ـ به تصوير كشيدن چهره بانوان محجبه كشورهاي
خارجي در زمينههاي مختلف فرهنگي ،هنري ،اجتماعي
و سياسي از طريق برنامههاي تلويزيون و تهيه فيلم از
زندگي آنان؛
 8ـ تهيه فيلم و ارائه تصوير روشن از تاريخچه و خاستگاه
كشف حجاب در ايران به عنوان يك حركت سياسي با هدف
تخريب بنيانهاي فكري و عقيدتي و رفتاري زنان در جامعه؛

9ـ آموزش و ترويج احكام شرعي حجاب و پوشش بومي
(منطقهاي) در جغرافياي جمهوري اسالمي ايران؛
10ـ به تصوير كشيدن زنان تحصيل كرده ،ممتاز ،متعهد و
باحجاب در فيلمها و مجموعههاي هنري و پرهيز از نشان
دادن آنان در نقشها و شخصيتهاي عا ّمه و كمسواد؛
11ـ نشاندادن وضعيت حقوقي ،فرهنگي و اجتماعي زنان
در غرب و مقايسه آن با وضعيت زنان در ايران به منظور
ايجاد احساس رضايت خاطر زنان ايراني از فرهنگ ديني
و پايبندي آگاهانهتر آنان بهعفاف و حجاب؛
12ـ نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غيراخالقي
غرب در زندگي اجتماعي و خانوادگي؛
13ـ انجام تمهيدات الزم براي كاهش تأثيرات منفي
سريالها و فيلمهاي خارجي متضاد با فرهنگ اسالمي
از طريق نقد و بررسي فيلمها و سريالها؛
14ـ معرفي نمونههاي عيني از اساتيد ،مربيان ،نفرات اول
كنكور ،المپياديها و خانوادههاي ايثارگران و  ...از نظر
مظاهر عفاف و حجاب و ساده زيستي؛
15ـ انعكاس موفقيتهاي جوانان ـ خصوص ًا دختران ـ
در ابعاد مختلف با هدف احيا و تقويت شخصيت و منزلت
اجتماعي آنها؛
16ـ تهيه فيلم و گزارش از زندگي زنان فعال در عرصههاي
خانوادگي ،مديريتي ،علمي ،فرهنگي و هنري با محوريت
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موضوع «عفاف و پوشش»؛
17ـ آشنا نمودن خانوادهها و جوانان نسبت به برگزاري
ازدواج كم هزينه و ساده با توجه به شرايط اقتصادي جامعه؛
18ـ بازنگري در شرايط انتخاب فيلمها وسريالهاي
خارجي بر اساس مالكهاي حجاب و عفاف؛
19ـ تهيه برنامههاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف
براي كودكان و استفاده از قهرمانهاي عروسكي مطرح
در كارتونها و برنامههاي كودك نظير (علي كوچولو ،كاله
قرمزي و  ...در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با همكاري
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان)؛
20ـ تهيه برنامههاي مختلف در خصوص تاريخچه و
جايگاه پوشش و حجاب در غرب ،تبيين علل و عوامل
آن و چگونگي رواج فرهنگ برهنگي در سدههاي اخيردر
آن جوامع؛
21ـ نظارت مستمر بر تبليغات تجاري به منظور جلوگيري
از ايجاد روحيه مصرفگرايي و تجملپرستي به عنوان
عوامل ترويج بيمباالتي اخالقي و سوق آن به سوي
تبليغات و آگهيهاي فرهنگي و اخالقي؛
22ـ تدوين سياستهاي روشن و مشخص در مورد سبك
لباس و آرايش هنرمندان ،مجريان زن و مرد و  ...در
برنامهها ،فيلمهاي سينمايي ،تئاتر و  ...با محوريت عفاف
و حجاب؛

23ـ اطالعرساني مناسب و دقيق به خانوادهها در مورد
علل آسيبهاي اجتماعي و انحرافات در خصوص زنان
بيسرپرست ،كودكان خياباني ،طالق ،اعتياد ،فرار دختران
و نشان دادن عدم رعايت عفاف و حجاب در بروز اين
آسيبها؛
24ـ انعكاس عواقب منفي استفاده از فيلمها ،نوارهاي
مبتذل و حضور در گروههاي منحرف بر زندگي فردي
ـ اجتماعي از طريق برنامههاي مناسب به صورت طبيعي
و غيرعمدي؛
25ـ نشـان دادن اثـرات منفـي تأثيـر فرهنـگ مبتـذل
و غيراخالقـي غـرب در زندگـي اجتماعـي نوجوانـان بـه
صـورت طبيعـي؛
26ـ بيان آيات و روايات و توصيههاي ديني در مورد
مسئوليت مشترك زن و مرد در رعايت نگاه ،رفتار و گفتار؛
27ـ اتخاذ سياستهاي انضباطي در خصوص بازيگران
زن صدا و سيما و جلوگيري از تجليل و تبليغ چهرههايي
كه در مناظر اجتماعي و عمومي با ظاهر و پوشش بد
حضور پيدا ميكنند؛
28ـ ترغيب و تشويق توليد كنندگان آثار فرهنگي كه
راهكارهاي بديع و جذاب در راستاي تعميق و توسعه
فرهنگ عفاف ارائه نمايند؛
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29ـ تجليل از هنرمندان و فرهنگسازان متعهد كه در
اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر ميباشند؛
30ـ افزايش سطح آگاهي خانوادهها از طريق رسانه ملي
در مورد اهميت فرهنگي عفاف و حجاب؛
31ـ سفارش ساخت و توليد آثار برجسته و تأثيرگذار در
موضوع حجاب.
نيروي انتظامي

1ـ اعالم حدود و ضوابط قانوني عفاف و مالكهاي
بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن؛
2ـ اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه؛
3ـ همكاري با سازمانهاي ذيربط در فضاسازي تبليغي
و فرهنگي در كليه مسيرهاي منتهي به كوهستانها و
تفرجگاههاي كوهستاني و ساير اماكن عمومي و تفريحي؛
4ـ الـزام اتحاديههـا ،سـنديكاها و صنـوف در مقابلـه بـا
بدحجابي؛
5ـ تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط
قانوني در اماكن عمومي شهر؛
6ـ پيشنهاد اليحه قانوني به مراجع قانونگذار در خصوص
رعايت پوشش مناسب در هنگام رانندگي؛
7ـ برخورد قانوني با افراد خياباني ،افراد بدحجاب و باندهاي
اصلي فساد ،فحشا و  ...؛
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8ـ نظارت و كنترل قانوني و اصولي بر وضعيت اماكن
تفريحي و عمومي نظير پاركها ،سالنهاي سينما ،سالنها
و اماكن ورزشي ،كوهستانها ،سواحل دريايي ،جزاير،
مناطق آزاد تجاري ،فرودگاهها ،پايانهها و ( ...با مشاركت
نهادها و دستگاههاي ذيربط)؛
9ـ اهتمام بيشتر به آگاهسازي جامعه از آثار مثبت اجتماعي
و اخالقي حجاب و عفاف و نتايج منفي عدم رعايت آن
از طريق خلق آثار فرهنگي ،هنري و تبليغي (با مشاركت
دستگاههاي ذيربط)؛
10ـ ممانعت از توليد ،توزيع و نمايش محصوالت سمعي و
بصري غيرمجاز و نمايش لباسهايي كه موجب بيعفتي
و بدحجابي ميشوند؛
11ـ كنترل و نظارت جدي بر رعايت حدود و ضوابط
قانوني عفاف در مجتمعهاي مسكوني ،برجها و شهركها
از طريق مديريت بر اين گونه اماكن؛
12ـ توجه و نظارت بر مراكز خطرناك ،ويژه و آلوده و
اولويت دادن به اين برنامهها و مراكز حساس و سلب ابتكار
عمل از آنان در نفي امنيت اجتماعي زنان؛
13ـ اولويت در بكارگيري زنان مجرب در دستگيري زنان
متخلف و تحويل دادن آنان به مراكز امنيتي و جلوگيري از
بازتاب منفي آن در بين مردم؛
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14ـ الزام برگزاركنندگان جشنها و مراسم عروسي به
رعايت شئونات اسالمي و كنترل افراد شركتكننده در آن
و برخورد جدي با مراكز غيرقانوني و فاقد مجوز؛
15ـ الزام آرايشگاهها به رعايت ضوابط شرعي و قانوني
عفاف و كنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وي؛
16ـ نظارت مستمر بر اماكن تجاري عمومي شامل:
فرودگاهها و مجتمعهاي مسكوني ،نمايشگاهها و ...بر
نحوه پوشش و بازرسي از اين اماكن در رفع بدحجابي (با
همكاري دستگاههاي ذيربط)؛
17ـ آموزش ،ساماندهي و بكارگيري نيروهاي آگاه زنان
جهت نظارت بر رعايت حجاب و پوشش در اجتماع ،با
رعايت حريم و حرمت شخصي افراد؛
18ـ كسب اعالم نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و
نيروي انتظامي درخصوص برگزاري هرگونه كنسرت و يا
جنگ شادي قبل از صدور مجوز؛
19ـ توقيف خودروهاي دولتياي كه سرنشينان آن
شئونات اسالمي را رعايت نميكنند؛
20ـ اعلام نظـر درخصـوص فعاليـت يـا عـدم فعاليـت
بخشهايـي كـه ميتواننـد موجـب ترويج فسـاد شـوند؛
21ـ جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي متخلّف كه
باعث مخدوش كردن عفت عمومي ميشوند.
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سازمان ملي جوانان

1ـ طراحي شيوههاي كارآمد جهت گسترش فرهنگ
عفاف و حجاب در حوزههاي مرتبط با جوانان؛
2ـ ايجاد ضوابط مشخص به منظور رعايت عفاف توسط
تشكلهاي غيردولتي جوانان و نظارت بر آنان در اين زمينه؛
3ـ حمايت از سازمانها و انجمنهاي غيردولتي كه در
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعاليت ميكنند؛
4ـ تبيين و معرفي شيوهها و راهكارهاي مناسب براي
ارتباط سالم و پاك جوانان و اهميتزدايي از نماد لباس و
آرايش مبتذل به عنوان شيوهاي براي ارتباط؛
5ـ تحقيق و مطالعه پيرامون اثرات منفي تأثير فرهنگ
فاسد و غيراخالقي غرب در زندگي اجتماعي و فردي
جوانان (با همكاري دستگاههاي ذيربط)؛
6ـ مطالعه جهت تعيين هنجارهاي روشن در زمينه توسعه
فرهنگ عفاف متناسب با عاليق جوانان و ارزشهاي
جامعه؛
7ـ برنامهريزي در مورد بهينهسازي فرهنگ عفاف در
اوقات فراغت با اولويت اجراي برنامهها به تفكيك دختران
و پسران.؛
8ـ در نظرگرفتن معيار عفاف در انجام پيمايشهاي ملي
جوانان و ارائه گزارشهاي آن به دستگاههاي مرتبط؛
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9ـ انجام پژوهشهاي كاربردي در خصوص توسعه
فرهنگ عفاف و تعيين سهم و نقش هر دستگاه بر اساس
پژوهشهاي انجام شده؛
10ـ انجـام تحقيقات كاربـردي در خصوص علل اجتماعي
باالرفتـن سـن ازدواج و ارائـه پيشـنهادات مناسـب بـه
دسـتگاههاي ذيربـط بـر اسـاس وظايـف هر دسـتگاه؛
11ـ آسيبشناسي وضعيت ازدواج جوانان در برنامههاي
مص ّوب مربوط و ارائه راهكارهاي مناسب جهت دستيابي
به اهداف مشخص؛
12ـ ايجاد مراكز مشاورهي محليـ با كادر مجرب ـ جهت
اطالعرساني به خانوا دهها و جوانان به صورت حضوري،
تلفني و مكاتبهاي؛
13ـ برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه
عفاف و حجاب؛
14ـ تشويق و تجليل از دختران و پسران نخبه و ممتاز
و معرفي افراد نمونه با توجه به الگوبودن آنها در زمينه
پوشش.
سازمان تبليغات اسالمي

36

1ـ تقويت نظام تبليغ ديني در دو عرصه سنتي و مدرن در
تعميق فرهنگ عفاف و حجاب؛
2ـ آسيبشناسي و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
در نظام تبليغي ديني و ايجاد نوآوري در اين زمينه؛

3ـ تبيين و تبليغ جاذبهها و دافعههاي برخي مسائل در
مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حيا و عفت در
خانوادهها؛
4ـ تأكيد بر اقدامات فرهنگي ـ تبليغي ـ به ويژه با
بهرهگيري از توانمنديهاي رسانهاي و نيروي انساني مبلغ
ـ با هدف فرهنگسازي مثبت در زمينه توسعه فرهنگ
عفاف و حجاب؛
5ـ توليد محصوالت فرهنگي ،هنري ـ سينمايي ،نمايش،
تجسمي ،كتاب ،رمان و  ...ـ براي كودكان و بزرگساالن در
زمينه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه هنري)؛
6ـ توسعه فضاي پرسش و پاسخ مانند برگزاري ميزگرد
و انجام مناظره در زمينه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعي
حجاب با بكارگيري ابزارهاي مختلف تبليغي؛
7ـ برگزاري مسابقات فرهنگي ـ هنري و علمي با هدف
جهتدهي به افكار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و
نظرسنجي از شركت كنندگان در تهيه طرحها و برنامههاي
مناسب در اين زمينه؛
8ـ تأسيس پژوهشكده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب (با
همكاري وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري)؛
9ـ توزيع كتب تأليف شده در زمينه بسط فرهنگ عفاف در
فروشگاههاي كتاب شهر سازمان تبليغات اسالمي؛
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10ـ نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غيراخالقي
غرب در زندگي اجتماعي و فردي نوجوانان؛
11ـ بيان مناسب آيات و روايات ديني در مورد رعايت
نگاه ،رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسي زن
و مرد؛
 12ـ ارائه مطالب ارزشي ،فرهنگي و جذاب در سالنهاي
انتظار فرودگاهها ،راهآهن ،پايانههاي زميني ،تابلوهاي
الكترونيكي ،ميادين و چهارراهها.
وزارت آموزش و پرورش

1ـ آموزش ،ساماندهي ،توجيه و بكارگيري مديران،
معلمان و كليه پرسنل مدارس جهت ترويج فرهنگ عفاف
و حجاب در بين دانشآموزان و سازمانهاي مربوط نظير
بسيج ،انجمنهاي اسالمي و  ...؛
2ـ انجام تحقيقات الزم در مورد بسط حيا و عفاف در
مدارس به منظور اجراي برنامههاي فرهنگي ،تربيتي و
پرورشي در آن؛
3ـ گنجانيدن موضوع عفاف و حجاب از ديدگاه آيات
و روايات همراه با تبيين ضرورت و فلسف ه آن براي
دانشآموزان در كتب درسي كليه مقاطع تحصيلي؛
4ـ اهتمام به مثبتنگري و زيباانديشي در مورد فرهنگ
عفاف و حجاب در تأليف كتب درسي؛
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5ـ اجراي مسابقات فرهنگي ـ هنري و علمي با هدف
جهتدهي به افكار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف
و نظرسنجي ازجوانان در تهيه طرحها و برنامههاي مناسب
در زمينهي حجاب؛
6ـ تجليل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به
مالكهاي حجاب و عفاف و علم) و برگزاري مسابقات و
معرفي افراد نمونه با توجه به ويژگيهاي الگويي آنها در
زمينه پوشش؛
7ـ آموزش احكام شرعي عفاف و حجاب و برگزاري
كالسهاي دانشافزايي براي والدين (خصوص ًا مادران)
و توجيه آنها نسبت به رعايت حريم عفاف در خانه و
محيطهاي اجتماعي از طريق انجمن اولياء و مربيان؛
8ـ تأكيد بر ضرورت رعايت پوشش و الگوها ،مدهاي
اسالمي و ترويج الگوهاي بايسته در پوشش دانشآموزان
و كليه كادر مدرسه و آرايش نكردن در مدارس؛
9ـ تعيين رنگها و مدلهاي متنوع در پوشش دانشآموزان با
رعايت موازين و ضوابط شرعي جهت تأمين ساليق مختلف؛
10ـ َم ْح َرمسازي محيطهاي آموزشي و پرورشي و اداري
به منظور ايجاد زمينه بروز نيازهاي دختران با حفظ سادگي
و موازين و ضوابط شرعي براي جلوگيري از خودنمايي آنها
در مجامع عمومي؛
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11ـ آشنا نمودن جوانان ـ خصوص ًا دختران ـ براي شناخت
توطئهها ،زمينهها ،روشها و مجاري نفوذ فرهنگ غربي
از طريق مدارس؛
12ـ آشنا نمودن خانوادهها وجوانان با اصول ازدواج آسان
و تشكيل خانواده در سنين پايينتر با توجه به شرايط
اقتصادي جامعه از طريق كتب درسي؛
13ـ استفاده از شعرخواني ،قصهگويي و نقاشي درمقاطع
ي و مهد كودك جهت آشنا كردن كودكان با
پيش دبستان 
فرهنگ عفاف و حجاب؛
14ـ معرفي و تشويق نمونههاي عيني از اساتيد ،مربيان،
نفرات اول كنكور ،المپياديها و خانوادههاي ايثارگران و...
از نظر رعايت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس؛
15ـ انعكاس موفقيتهاي دانشآموزان ـ خصوص ًا دختران
ـ در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصيت و منزلت
اجتماعي آنها؛
16ـ آموزش معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت
برقراري روابط انساني و اجتماعي متعادل در خانواده و
جامعه از طريق كتب درسي؛
17ـ تهيه و تدوين و نشر كتب ،مقاالت و جزوات تخصصي
در راستاي تقويت بنيه اعتقادي و ديني در جهت توسعه
فرهنگ عفاف در بين والدين دانشآموزان توسط انجمن
اوليا و مربيان؛

18ـ غنيسازي اوقات فراغت دانشآموزان ـ با تأكيد بر
فرهنگ عفاف و حجابـ از طريق استفاده از توانمنديهاي
تشكلهاي دانشآموزي؛
19ـ در نظر گرفتن امتيازاتي از نظر انضباطي براي
دانشآموزاني كه پوشش اسالمي را رعايت ميكنند؛
20ـ در نظر گرفتن امتيازاتي براي مديران مدارسي كه
رعايت حجاب كاركنان و دانشآموزان آن اسالمي و
مناسب ميباشد؛
21ـ پاسخگو بودن مدير مدرسه در صورت عدم رعايت
عفاف و حجاب از طرف دانشآموزان.
وزارت امور اقتصادي و دارايي

1ـ اهتمام بيشتر در ممانعت از ورود غيرقانوني پوشاك
و محصوالت فرهنگي مغاير با عفت عمومي و شئونات
اسالمي با توجه به قوانين مربوطه؛
2ـ ممنوعيت ورود ،توليد و عرضه مجسمهها ،عروسكها،
مانكنها و تابلوهاي مروج ضدعفاف نظير نقاشي ،فرش،
روزنامه و  ...؛
3ـ تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباسهاي دست
دوم خارجي؛
4ـ وضع تعرفه گمركي ويژه بر پوشاك و محصوالت
فرهنگي و كاالهاي مغاير با عفت عمومي و شئونات
اسالمي؛
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5ـ نظارت دقيق بر واردات و صادرات و ترانزيت (عبور)
تمامي كاالها (از جمله كاالهاي فرهنگي ،مواد غذايي،
دارويي ،آرايشي ،پوشاك و  )...با همكاري دستگاههاي
ذيربط.
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ـ دانشگاهها و

مراكز آموزش عالي
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1ـ تدوين برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به
ضرورت الگوسازي ،بهينهسازي و به روزكردن الگوها ،با در
نظر گرفتن تنوع فرهنگي موجود در كشور در محيطهاي
دانشگاهي توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي؛
2ـ آشنا ساختن دانشجويان ـ خصوص ًا دختران ـ با
توطئهها ،زمينهها ،روشهاي نفوذ فرهنگ غرب و تأثير
منفي آن در عفاف و حجاب؛
3ـ انتشار فصلنامه علمي ـ پژوهشي در مورد توسعه
فرهنگ عفاف و انجام تحقيقات جامع در اين زمينه؛
4ـ نظارت جدي بر اجراي آييننامه انضباطي دانشجويي
در محيطهاي دانشگاهي ،دانشكدهها ،خوابگاهها ،اردوها و
همايشهاي دانشجويي در زمينه توسعه فرهنگ عفاف؛
5ـ تقدم رعايتكنندگان حجاب و عفاف ،در جامعه و
محجبه؛
حمايت از نخبگان باحجاب و معرفي افراد نمونه ّ
6ـ حمايت از پاياننامههاي دانشجويي مرتبط با گسترش
فرهنگ عفاف و حجاب؛

7ـ رعايت آمايش سرزميني در جذب دانشجويان بومي؛
8ـ برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه
عفاف و حجاب؛
9ـ آموزش ،ساماندهي و بكارگيري نيروهاي آگاه زن به
منظور نظارت بر رعايت حجاب و پوشش در اجتماع ،همراه
با روشهاي پسنديده و احترام به حريم افراد؛
10ـ تهيه و نشر كتب ،مقاالت و جزوات تخصصي در
زمينه تقويت بنيه اعتقادي و ديني و توسعه فرهنگ عفاف
براي والدين و دانشجويان توسط دفتر نهاد نمايندگي ولي
فقيه در دانشگاهها؛
11ـ آموزش و بكارگيري جوانان آشنا به معارف اسالمي،
روانشناسي و جامعهشناسيزن و مرد جهت ارائه مشاوره،
ترويج معروفهاي اخالقي و اجراي مناسبتر اصول
حجاب؛
12ـ برخورد غيرمستقيم با عوامل فساد و پوشش نامناسب
از طريق تشكلهاي دانشجويي؛
13ـ عدم بكارگيري كاركنان بيتفاوت به ارزشها و فاقد
صالحيت در دانشگاهها؛
14ـ تهيه گزارش ساالنه از وضعيت عفاف و حجاب در
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور و نشان
دادن و نتايج اجرايي راهكارهاي گسترش فرهنگ عفاف
و حجاب و ارائه آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي؛
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15ـ حمايت از تشكلهاي فعال دانشگاهي جهت انجام
اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف؛
16ـ تأكيد بر ضرورت رعايت پوشش و الگوهاي اسالمي
توسط كاركنان و دانشجويان و اساتيد و آرايش نكردن در
دانشگاهها؛
17ـ آشنا نمودن دانشجويان با شرايط ازدواج آسان و
تشكيل خانواده مستقل و نيمهمستقل و كمك به انجام
ازدواجهاي سالم دانشجويي.
مركز امور زنان و خانواده

1ـ تحقيق و تدوين كتب و مقاالت مناسب در خصوص
فلسفه حجاب و عفاف ،و شيوههاي رواج آن در كشور و
پاسخگويي به شبهات طرح شده در زمينه حجاب؛
2ـ تهيه پودمانهاي آموزشي ترويج فرهنگ عفاف براي
خانوادهها؛
3ـ تشـكيل دورههـاي آموزشـي كوتاهمـدت بـراي ارباب
رجوعها در دسـتگاههاي اجرايي و تشـكيالت غيردولتي؛
4ـ برگـزاري همايشهـا ،كنفرانسهـا و نشسـتهاي
تخصصـي بـا موضـوع فرهنـگ عفـاف در مراكـز علمي
ـ تحقيقاتـي؛
5ـ تشـويق و حمايـت از()NGOهايـي كـه در خصـوص
ترويـج فرهنـگ عفـاف فعاليـت مينمايند؛
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6ـ همكاري با سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي در خصوص ترويج نمادها و الگوهاي
لباسهاي بومي ايراني و تشويق و حمايت از مراكز توليد
و توزيع لباسهاي ملي و اسالمي.
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

1ـ ايجاد فضاي امن در تبادل اطالعات و جلوگيري از
مخدوش شدن حريم عفاف در عرصه تبادل اطالعات؛
2ـ مسدود كردن سايتهاي ضداخالقي و ضدحجاب
بر اساس مصوبات كميته پنج نفره مصوب شوراي عالي
انقالب فرهنگي؛
3ـ ارائه تسهيالت و خدمات ارزان براي دستگاهها و
NGOهايي كه در توسع ه عفاف و حجاب فعاليت فرهنگي
ميكنند؛
4ـ تأكيد بر تسريع در ايجاد سيستم فيلترينگ هوشمند
براي جلوگيري از افزايش بيبندوباري در جامعه؛
5ـ ارائه گزارش شش ماهه به كميته در خصوص ميزان
رجوع كاربران به سايتهاي اينترنتي ضد اخالقي؛
6ـ برخورد با مؤسسات اينترنتي كه دسترسي به سايتهاي
ت آنها؛
غيرمجاز را فراهم مينمايند ،و جلوگيري از فعالي 
7ـ ارائه نرمافزارهاي مرتبط ارزان قيمت به خانوادهها به
منظور جلوگيري از دسترسي به سايتهاي ضد اخالقي؛
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8ـ تأميـن امكانـات الزم ـ از طريـق اينترنـت ـ بـراي
وزارتخانههـا و نهادهـا جهـت گسـترش فرهنـگ عفاف.
سازمان تربيت بدني

46

1ـ گسترش و بهينهسازي فرهنگ عفاف در مراك ز آموزشي
ت بدني و افزايش ضريب
و سالنهاي ورزشي سازمان تربي 
اطمينان خانوادهها نسبت به رعايت حريم عفاف و حجاب
در ورزشگاهها و سالنهاي مخصوص بانوان؛
2ـ اختصاص مراكز ورزشي مناسب براي بانوان جهت
گذراندن اوقات فراغت و فضاسازي مناسب جهت
برخورداري زنان از آزادي عمل در رعايت حجاب؛
3ـ كنترل سالنها و مجتمعهاي ورزشي بزرگ و كوچك
از نظر رعايت پوشش و حجاب؛
4ـ دقت نظر در «صالحيت متقاضيان» تأسيس اماكن
ورزشي به منظور جلوگيري از ورود افراد ناباب و فاقد
صالحيت اخالقي و  ...در اين گونه مشاغل؛
5ـ شناسايي اماكن ورزشي غيرمجاز و رسيدگي به تخلفات
اين گونه مراكز (اعم از داراي مجوز و فاقد مجوز) در
خصوص عدم رعايت مقررات مص ّوب مربوطه؛
6ـ تقليل مشكالت موجود در مراكز ورزشي و ارائه
راهكارهاي مفيد جهت رفع آنها ،اطالعرساني مناسب
به مديران ،شاغلين و مراجعين اين گونه اماكن براي
پيشگيري از بروز تخلفات اجتماعي و ايجاد فضاي سالم

براي استفاده بهينه از امكانات ورزشي توسط خانوادهها؛
 -7استفاده نكردن از مربيان مرد براي خانمها و مربيان
زن براي آقايان؛
8ـ عدم استفاده از نوارهاي صوتي و تصويري غيرمجاز
در اماكن ورزشي؛
9ـ جلوگيري از آوردن تلفنهاي همراه مجهز به دوربين
عكاسي و فيلمبرداري به مراكز آموزشي مختص بانوان؛
10ـ عدم ورود بانوان به سالنهاي ورزشي مختص آقايان
و بالعكس تحت هرعنوان (تماشاگر و )...؛
11ـ تذكر جدي توسط مدير مربوطه به افرادي كه در
ورود به اماكن ورزشي عفاف و حجاب را رعايت نميكنند؛
12ـ طراحي لباسهاي مناسب براي بانوان ورزشكار در
راستاي حفظ حريم عفاف و حجاب؛
13ـ توجه به شيوههاي تبليغاتي مناسب و مرتبط و استفاده از
تعاليم ديني مرتبط با فرهنگ عفاف و سالمت جسم و روح؛
14ـ تجليل و تشويق ورزشكاران مروج فرهنگ عفاف؛
15ـ تبليغ و الگوسازي مثبت از افراد و تيمهاي اعزامي
ورزشي كه مروج ارزشهاي اخالقي و فرهنگ عفاف در
خارج از كشور هستند؛
16ـ ابالغ چهارچوبهاي روشن براي برگزاري جشنوارهها
و مراسم افتتاحيه و اختتاميه وشرايط حضور حاضران در آن
در داخل و خارج از كشور؛
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17ـ برگزاري كالسهاي آموزشي جهت آشنايي مربيان و
ورزشكاران با احكام و موازين حجاب و عفاف؛
18ـ تأكيد بر اجراي مقررات انضباطي جهت گسترش
فرهنگ عفاف.
شهرداري

1ـ گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر ،مراكز فرهنگي،
مراكز تحت پوشش شهرداري و مراكز عمومي؛
2ـ ايجاد مراكز مشاوره محلي جهت اطالعرساني به
خانوادهها و جوانان به صورت حضوري ،تلفني و مكاتبهاي،
با كادر مجرب و با همكاري وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي؛
3ـ جلوگيـري از تبليـغ كاالهـاي فرهنگـي و تجـاري
مغايـر بـا فرهنـگ عفـاف و حجـاب نظيـر آگهيهـاي
تجارتـي و تبليغاتـي چهرههـاي هنـري و ورزشـي بـا
آرايـش و حجـاب ضـد اسلامي؛
4ـ نوشتن آيات و روايات ديني ،فتواهاي علماء ،وصيتنامه
حضرت امام( )و ...به منظور توسعه فرهنگ عفاف در
پاركها ،ميادين ،خودروهاي عمومي شهري ،سالنهاي
سينما ،تابلوهاي معابر عمومي و ورزشي با استفاده از
ابزارهاي فرهنگي مناسب؛
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5ـ تأسـيس فرهنگسـراي حجاب براي برگزاري جلسات
مرتبـط ،پرسـش و پاسـخ در زمينـهي حجـاب ،برگزاري
مراسـم ويژه و ...؛
6ـ تهيه تنديس و عكس و تصاوير مناسب از شخصيتهاي
اسالمي ،وقايع مهم تاريخي و طرحهاي نمادين و استفاده
از آنها جهت نصب در اماكن عمومي مهم و تفرجگاهها،
همراه با ترميم و بازسازي مستمرآنها؛
7ـ گسترش اماكن عمومي ،پاركها و مراكز ورزشي
مناسب براي زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت
و ايجاد فضاهاي مناسب جهت برخورداري آنان از آزادي
ن پاركها؛
عمل در رعايت حجاب توسط سازما 
8ـ حمايت از فعاليتهاي عام فرهنگي و هنري دستگاهها
در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف؛
9ـ افزايش تسهيالت حملونقل شهري ويژه بانوان به
منظور تأمين آسايش بيشتر آنان (نظير راهاندازي و توسعه
تاكسي ويژه بانوان و)...؛
10ـ رعايت موازين شرعي در ساختن اماكن مسكوني از
نظر در معرض ديد نبودن ورودي خانهها و ديده نشدن
داخل خانه به هنگام باز شدن در.
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

1ـ اجراي كامل قانون انطباق امور پزشكي با موازين
شرع مقدس اسالم و ابالغ دستورالعملهاي اجرايي جهت
نگهداري از بيماران و همراهان در محيطهاي درماني؛
2ـ تنظيم و ابالغ آييننامه انضباطي محيطهاي دانشگاهي
پيرو مصوبه شماره  502مورخ  1381/5/22شوراي عالي
انقالب فرهنگي با تأكيد بر گسترش فرهنگ عفاف و
حجاب؛
3ـ طراحي و ساخت خوابگاههاي دانشجويي متناسب با
ارزشهاي اسالمي؛
4ـ نظارت بيشتر بر بيمارستانهاي خصوصي به منظور
ترويج فرهنگ حجاب و رعايت حقوق زنانبيمار؛
5ـ اهميت دادن به حجاب و اخالق اسالمي به عنوان
يكي از پيششرطهاي اساسي در انتصاب و استخدام
رؤساي دانشگاهها ،معاونين ،مديران ،مسئوالن حوزههاي
علمي ،فرهنگي و ورزشي و كاركنان؛
6ـ طراحـي مبلمـان اداري در سـاختمانهاي سـتادي
بيمارسـتانها ،دانشـگاهها و  ...براسـاس حفـظ حـدود
حريـم شـرعي بيـن كارمنـدان زن و مـرد و پرهيـز از
بكارگيـري معمـاري  openكـه موجـب رعايـت نكردن
ن كارمنـدان زن و مرد ميشـود؛
حريمهـاي اخالقـي بيـ 
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7ـ تقويت شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر در
دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانها؛
8ـ اهميت مسئل ه حجاب بهعنوان يك امتياز شاخص در
گزينش و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاههاي علوم
پزشكي؛
9ـ ايجاد تسهيالت ويژه براي ازدواج دانشجويي ،ساخت
خوابگاههاي متأهلي و فعال كردن دفاتر مشاوره در امر
ازدواج دانشجويي؛
10ـ فعال كردن دانشجويان در حوزه پژوهشهاي علمي
درباره حجاب و عفاف در دانشگاهها؛
ل همگن
نامه نحوهي حضور پرسن 
11ـ تنظيم و ابالغ آيين 
و غيرهمگن در بخشهاي تشخيص و درمان و نظارت
بر اجراي آن؛
12ـ الگوسازي مناسب براي جامعه پزشكي در زمينه
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاري همايشها
و جشنوارههاي علمي و فرهنگي؛
13ـ نظارت بر رعايت عفاف و حجاب در سازمانهاي
خارجي و مؤسسات پزشكي خصوصي مانند يونسكو،
يونيسف ،سازمان بهداشت جهاني و ...و يكسانسازي
يونيفرم كارمندان شاغل در مراكز فوق؛
14ـ تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباسهاي دست
دوم خارجي در كشور (با همكاري دستگاههاي ذيربط).
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15ـ اهداء بستههاي فرهنگي به دانشجويان جديدالورود با
ف وحجاب؛
موضوع آموزش در حوزه عفا 
16ـ ايجاد سايتهاي اينترنتي در حوزه فلسف ه حجاب،
برگزاري جلسات سخنراني ،پرسش و پاسخ و همايشهاي
علمي درباره حجاب توسط كانونهاي فرهنگي ـ هنري
دانشگاهها؛
17ـ ارائه لباسهاي مناسب به بيماران براي ورود به اتاق
عمل جراحي.
ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر
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1ـ تالش جهت احيا فريضه امر به معروف و نهي از
منكر بهعنوان يك وظيفه شرعي ،عمومي در تمام مسائل
جامعه ،خصوص ًا گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و
همكاري نهادهاي مرتبط ،خصوص ًا صدا و سيما ،در اين
زمينه با ستاد احياء؛
2ـ برگـزاري همايـش و مسـابقات فرهنگي گسـترده در
سراسـر كشـور بـراي عمومـي و نهادينـه كـردن حجاب
و پوشـش بـا همـكاري مـادي و معنوي مـردم و دولت و
سـازمانهاي مربـوط؛
3ـ تشويق مردم به انجام اين فريضه شرعي و انساني؛
4ـ تهيـه برنامههـاي تبليغـي و فرهنگـي بـه منظـور
ترغيـب انگيـزه درونـي آحـاد جامعـه ،بروز حساسـيت در
قبـال مظاهـر مخـل حريـم عفـاف در جامعـه اسلامي

و هماهنگـي بـا دسـتگاههاي ذيربـط جهـت اجـراي
طرحهـا و برنامههـاي فـوق؛
5ـ تبيين شاخصهاي حجاب اسالمي و تعيين موارد
مخالف با آن؛
6ـ تدوين برنامههاي آموزشي در رابطه با امر به حجاب
اسالمي و نهي از بدحجابي با همكاري دستگاههاي
ذيربط ونظارت بر اجراي آن؛
7ـ تشويق مسئوالن امر در عرصه حجاب و عفاف؛
8ـ اعزام آمران و ناهيان در ادارات به منظور اجراي صحيح
اين فريضه در خصوص عفاف و حجاب اسالمي از طريق
شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر؛
9ـ تشويق جامعه به حفظ پوشش اسالمي و قبوالندن
نظارت همگاني به عنوان يك اصل مسلم شرعي و
انساني؛
10ـ اجراي اصول پوشش اسالمي توسط دستگاههاي
ذيربط در جهت مقابله با الگوهاي نامناسب رفتاري در
جامعه؛
11ـ نظارت بر رعايت كامل عفاف و حجاب در مراكز،
سازمانها و ارگانهاي دولتي.
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سازمان بهزيستي

1ـ حمايت از ايجاد تشكلهاي صنفي در خصوص زنان
سرپرست خانواده جهت كار آفريني ،خودياري و بهبود
زندگي اقتصادي آنها و جلوگيري از بروز ناهنجاريهاي
اخالقي و فرهنگي در آنان؛
2ـ توانمندسازي ،حرفهآموزي و تأمين امنيت مالي و جاني
زنان بيسرپرست به منظور پيشگيري از بروز آسيبهاي
فرهنگي و اجتماعي با همكاري سازمان فني و حرفهاي و
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي؛
3ـ تفكيك و اولويتبندي افراد مجرم در امر ترويج مسائل
ضداخالقي از لحاظ سن ،نوع تخلف ،ميزان آسيبرساني
اجتماعي و ...و برنامهريزي مناسب براي اصالح و بازگشت
آنها به زندگي سالم اجتماعي با همكاري سازمان زندانها
و دستگاههاي ذيربط؛
4ـ برنامهريزي مناسب براي ترويج فرهنگ عفاف و
حجاب در مهدكودكها و مراكز تحت پوشش سازمان
بهزيستي و نظارت شايسته در جهت تحقق اين امر؛
5ـ بهرهگيري از آموزشهاي مناسب و منطبق با فرهنگ
ايراني ـ اسالمي در مراكز تحت پوشش (نظير مراكز
بازپروري و نگهداري زنان و دختران فراري).
54

وزارت امور خارجه

1ـ نظارت بر ارتباطات و عملكرد سفارتخانهها و مراكز
فرهنگي خارجي ،از نظر ترويج فرهنگ و پوشش نامناسب
و رفتارهاي غيراخالقي در جامعه؛
2ـ معرفي خانوادهها و دانشجويان ايراني مقيم خارج از
كشور كه در جهت گسترش و اعتالي فرهنگ و سنت
اصيل اسالمي و ملي تالش نمودهاند و اعطاي جوايز
بهاينگونه افراد از طريق رسانههاي گروهي به منظور
الگوسازي آنان؛
3ـ تكريم و تشويق بانوان و خانوادههاي محجبه كه با
حفظ شئونات اسالمي به سفارتخانههاي ايران در خارج از
كشور مراجعه مينمايند؛
4ـ نظارت بر پوشش و حجاب ميهمانان و گردشگران
خارجي كه به ايران مسافرت مينمايند؛
5ـ نظـارت و كنتـرل ويـژه بـر جشـنها ،ميهمانيهـاي
سـفارتخانهها و وابسـتگان خارجـي و ايرانـي كـه در آن
شـركت مينماينـد؛
6ـ همكاري جدي با نيروي انتظامي در جهت شناسايي و
برخورد با ايرانيان متخلفي كه با فعاليتهاي ضد اخالقي
خود در خارج از كشور حيثيت ملي ـ مذهبي كشور را
مخدوش مينمايند؛
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7ـ توجيه مناسب متقاضيان رواديد توريستي براي رعايت
حجاب و شئونات اسالمي توسط گردشگران خارجي در
ايران؛
8ـ پيگيري حقوقي براي جلوگيري از فعاليت مراكز و
شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان كه در فضاي ايران
فعاليت ميكنند؛
9ـ دقت در گزينش نيروهاي متعهد بهعنوان سفير و
كاركنان سفارتخانههاي ايران و نظارت مستمر بر نحوه
رفتار و پوشش خانواده آنها؛
10ـ تذكر الزم به وابستگان سفارتخانههاي ديگر كشورها
جهت رعايت مقررات عفاف و حجاب اسالمي ـ ايراني.
وزارت كار و امور اجتماعي
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1ـ ايجاد فضاي مناسب براي كاركنان و برداشتن زمينههاي
اختالط زن و مرد در محيطهاي كاري با توجه به فرهنگ
عفاف و حجاب توسط كارفرمايان؛
2ـ ارائه آموزشهاي الزم در خصوص رعايت ضوابط
اخالقي و ظاهري (پوشش لباس و آرايش در محيطهاي
كار) با همكاري مؤسسات شايسته در اين زمينه؛
3ـ تعامل با وزارتخانههاي امور خارجه( ،كنسولگريهاي
ايراني در خارج از كشور) وزارت كشور و نيروي انتظامي (امور
اتباع بيگانه) درخصوص توجيه رواديد ورود به كشور با حق
كار نسبت به رعايت مقررات پوشش اسالمي در محيط كار؛

4ـ نظارت بر رعايت حريم عفاف و حجاب در كالسها
و دورههاي آموزشي كه ضرورت ًا به صورت مختلط اداره
ميشود؛
5ـ انجام تبليغات ،تهيه انواع بروشور ،اطالعيه و  ...در
خصوص رعايت حجاب اسالمي و جلوگيري از بيبندوباري
در محيطهاي كاري توسط وزارتخانهها.
مجلس شوراي اسالمي

1ـ تهيه و تصويب طرحهاي آسانسازي ازدواج و تأمين
منابع مورد نياز اقتصادي ،فرهنگي و ...براي زوجهاي جوان؛
2ـ اصالح قوانين مجازات مجرمين و باندهاي اصلي
گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال؛
3ـ ضرورت نگاه فرهنگي در تصويب قوانين و نظارت بر
اجراي آنها؛
4ـ مجلس شوراي اسالمي با تشكيل جلسات كارشناسي
و با استفاده از نظرات كارشناسي دستگاههاي ذيربط،
نسبت به تهيه طرحهاي قانوني در راستاي گسترش
فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نمايد و در هنگام تصويب
لوايح طر ح شده از سوي نمايندگان از كارشناسان ذيربط
و شايسته استفاده نمايد؛
5ـ توجه خاص به سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي
عالي انقالب فرهنگي با موضوع عفاف و حجاب و اهتمام
در تصويب قوانين الزم جهت اجراي سياستهاي مذكور؛
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6ـ مجلس شوراي اسالمي بايد طرحهاي الزم را در مورد
برخورد با قاچاق كاالهاي مر ّوج ابتذال و بيحجابي با
استفاده از نظر مراجع ذيصالح تهيه و ارائه نمايد؛
7ـ مجلس نسبت به تهيه طرحهاي قانوني در راستاي
فرهنگسازي و ارائه الگوهاي مناسب جهت توسعه
فرهنگ عفاف اقدام نمايد.
وزارت كشور
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1ـ تهيه شناسنامه اجتماعي مناطق مختلف كشور در ابعاد
فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي با توجه به تنوع فرهنگها
و اعتقادات ديني مردم هر منطقه و برنامهريزي جهت
تقويت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها؛
2ـ نظارت بر عملكرد و ارتباطات اقليتهاي ديني از نظر
فرهنگ و پوشش آنان و جلوگيري كردن از پوششهاي
نامناسب در اجتماع و تذكر دادن در مورد رعايت قوانين
مربوط به حجاب به آنان؛
3ـ تهيه و تدوين قوانين و پيگيري مصوبات در خصوص
پشتيباني حقوقي از سازمانهاي مربوط نظير قوه قضائيه و
نيروي انتظامي به تناسب اعالم نياز اين گونه ارگانها در
زمينه برخورد با معضالت و ناهنجاريهاي اخالقي؛
4ـ بررسي آسيبها و معضالت اجتماعي با هدف افزايش
ضريب امنيت اخالقي جامعه ،در شوراي اجتماعي و تأمين
استانها به منظور تقويت فرهنگ عفاف؛

5ـ همكاري با قوه قضائيه جهت اجراي مؤثر طرحهاي
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه؛
6ـ توجيه ،آموزش و نظارت بر چگونگي پوشش و حجاب
اتباع بيگانه و الزام آنان به رعايت ضوابط عفاف و حجاب؛
7ـ كنترل مرزها به منظور جلوگيري از تردد باندها و
افرادي كه در خصوص تجارت فحشا فعاليت ميكنند؛
8ـ مراقبت از مرزهاي آبي و خاكي كشور به منظور
جلوگيري از هر گونه تردد و نقل و انتقاالت غيرمجاز در
چارچوب سياستهاي امنيتي و انتظامي و قوانين مربوطه؛
9ـ وزارت كشور به عنوان نماينده رئيس جمهور بركليه
ارگانها و وزارتخانهها جهت رعايت عفاف و حجاب
نظارت نمايد؛
10ـ دقت در صدور مجوز سازمانهاي غيردولتي و نظارت
مستمر بر فعاليت آنها با تأكيد بر توسعه فرهنگ عفاف و
حجاب؛
11ـ اجراي برنامههاي آموزشي و پژوهشي و طرحهاي
ملي منطبق بر هويت ايراني ـ اسالمي در كانونهاي زنان
و جوانان در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
سازمان مديريت و برنامهريزي

1ـ توجه ويژه به سياستها و آموزههاي فرهنگ عفاف
و حجاب در هنگام تدوين برنامههاي توسعه پنج ساله و
بودجه ساالنه كشور؛
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2ـ گنجاندن آموزههاي فرهنگ عفاف و حجاب در
برنامههاي درسي ـ در آموزشهاي ضمن خدمتـ براي
مديران و كاركنان دولت و تقويت نهادهاي نظارتي و
ارزشيابي در راستاي حاكميت فرهنگ عفاف در ادارات
و مراك ز آموزشي؛
3ـ برنامهريـزي در جهـت آمـوزش ،توسـعه و گسـترش
فرهنـگ عفاف مختـص مديـران و كاركنـان دولت؛
4ـ اجراي بخشنامههاي مربوط به ارزشيابي در راستاي
تحقق مفاد سياستها و روشهاي اجرايي طرح عفاف در
كليه ادارات؛
5ـ آشنا نمودن كارشناسان و برنامهريزان كشور نسبت به
ضرورت نگاه فرهنگي در حيطه عفاف و حجاب؛
6ـ تسهيل و تسريع در بودجههاي مصوب مرتبط با
طرحهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسالمي كه از
سوي وزارتخانههاي مربوط ارائه شده است؛
7ـ معرفي ادارات ،سازمانها و ارگانها ،نهادها و  ..به
عنوان نهادهاي نمونه كه موفقيت بيشتري در راستاي
اجراي طرح عفاف از طرف پرسنل زيرمجموعه و ارباب
رجوع داشتهاند؛
8ـ ارزيابي تأثير اجرايي طرحهاي فرهنگسازي اسالمي
سالهاي گذشته و استفاده از اين تجربه در جهت گسترش

فرهنگ حجاب آينده و توجه به تدوين مناسب برنامهها و
بودجه متناسب با آن در زمين ه حجاب؛

9ـ دقت در تنظيم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب
در جذب و بكارگيري داوطلبان استخدام در دستگاههاي
دولتي.
قوه قضائيه

1ـ تدوين قوانين الزم و كارآمد در خصوص پيشگيري از
بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه؛
2ـ پيشنهاد اصالح قوانين ،كارآمد كردن قوانين در
خصوص پشتيباني قضايي از ضابطين ،مجازات مجرمين
و باندهاي اصلي گسترش فساد و بدحجابي؛
3ـ گنجاندن مفاهيم عفاف و حجاب در دورههاي آموزشي
و تربيتي جوانان و نوجوانان بزهكار و مجرم به منظور
بازپروري و اصالح آنها؛
4ـ قوه قضائيه در مراكز استانها و شهرستانهاي تابعه،
دادسراها و شعبات ويژهاي براي برخورد با جرائم مربوط به
بدحجابي ،منكراتي و باندهاي فساد و فحشا تأسيس نمايد؛
5ـ بكارگيري قضات مجرب ،برخورد قضايي يكسان با
مجرمان و متخلفان در سراسر كشور و ارتقاء سطح آموزش
ضابطان جهت اجراي احكام قضايي.
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وزارت مسكن و شهرسازي
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1ـ تأكيد بر اجراي مقررات ساختماني در جهت استفاده از
معماري متناسب با فرهنگ ديني به صورتي كه خانوادهها
در حريم خانه احساس آزادي عمل و آرامش كنند .موضوع
مصوبه مورخ  1371/12/14شوراي عالي شهرسازي و
معماري ايران؛
مصوبه  1371/12/14شوراي عالي شهرسازي و معماري:
ضوابط و مقررات منطقهبندي مسكوني شهرها ،مجتمع
آپارتماني ،چند خانواري وتك واحدي در جهت حفظ
حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني به لحاظ تأمين
نورـ آفتاب و عدم اشراف؛
2ـ معرفي نمونههاي موفق ساخت و ساز متناسب با
فرهنگ ايراني ـ اسالمي جهت الگوبرداري سازندگان؛
3ـ رعايت موازين شرعي به لحاظ عدم ديد داشتن ورودي
خانهها ،درب وروديخانههاي آپارتماني بهگونهاي طراحي
گردد كه به هنگام بازشدن ،محوطه داخلي خانه (اتاقهاي
نشيمن و هال) در معرض ديد نباشد؛
 4ـ تدوين سياستها و اجراي برنامههاي مناسب در جهت
تأمين تسهيالت الزم براي خانهدار شدن اقشار جوان و
زنان سرپرست خانوار از طريق مسكن استيجاري؛
 5ـ رعايت مصوبات مربوط به تهيه نقشههاي جامع و
تفصيلي حدود مربوط به بلند مرتبهسازي در هر منطقه

با توجه به فرهنگ ديني و حريم خانوادهها با هماهنگي
سازمانها و نهادهاي مرتبط با نظارت دقيق شهرداريها؛
 6ـ كوشش در جهت تقويت و ترويج شهرسازي ومعماري
اسالمي به طوري كه ارزشهاي اخالقي و ديني مالك
عمل بوده و همواره در طراحيهاي شهري منظور گردد؛
7ـ تشكيل كميسيون معماري و طراحي شهري به منظور
يافتن راهكارهايي جهت رعايت اصول و ارزشهاي
ماده  2قانون نظام
معماري و شهرسازي ايران (موضوع 
مهندسي و كنترل ساختمان مصوب )1374
8ـ اختصاص واحد مسكوني به ائمه جماعات و طالب
علوم ديني در مجتمعهاي بزرگ مسكونيـ احداثي اين
وزارتخانه ـ به منظور ترويج معارف و فرهنگ اسالمي؛
ماده  8قانون تملك آپارتمان به اين
9ـ پيشنهاد اصالح 
شرح  :در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در
عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع
صورتي كه 
عمومي مكلفند مدير يا مديراني از بين خود يا خارج
انتخاب نمايند هماهنگي نظم و اداره امور ساختمان به
نحوي كه آسايش ساكنين آن تأمين شده و از امور خالف
قانون ،اخالق و شئونات اسالمي جلوگيري به عمل آيد
به عهده مدير ساختمان است و گواهي مدير دراين زمينه
براي مراجع انتظامي ،ضابطين دادگستري و مراجع قضايي
معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدير از طرف مالكين،
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وظايف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مديريت و ساير
موضوعات مربوطه در آييننامه اين قانون تعيين خواهد
شد.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
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1ـ ترويج فرهنگ عفاف در حوزه سازمان و ادارات تابعه
در سراسر كشور و نظارت بر رعايت حجاب اسالمي توسط
شاغلين آن سازمان؛
2ـ تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي توسط دفتر
تدوين استاندارهاي فني و نظارت سازمان جهت :الف)
دفاتر خدمات سياحتي و گردشگري ،ب) اماكن اقامتي و
پذيرايي وابسته،ج) موزهها و بناهاي تاريخي ( اعم از
داخلي و خارجي) و  ...به منظور تعميم فرهنگ عفاف
در اماكن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسالمي توسط
كاركنان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و عدم ارائه
خدمات به مراجعين متخلف (افراد بدحجاب و بيحجاب)؛
3ـ بررسي صالحيت متقاضيان فعاليت در مراكز تحت
پوشش سازمان اعم از مديران ،متصديان و شاغلين دفاتر
خدمات مسافرتي و گردشگري ،مراكز اقامتي و پذيرايي،
راهنمايان گردشگران و  ...توسط حراست سازمان به
منظور پيشگيري از ورود افراد فاقد صالحيت بر مسند
مشاغل مذكور و تأمين امنيت اخالقي براي خانوادهها در
اين مراكز؛

4ـ جلوگيري از ادامه فعاليت مراكز غيرمجاز ،رسيدگي به
تخلفات مراكز و دفاتر داراي مجوز و معرفي متخلفين به
مراجع قضايي؛
5ـ نظارت بر گروههاي ويژ ه گردشگران خارجي به منظور
رعايت شئونات اسالمي و جلوگيري از اشاعه فرهنگ
مبتذل در جامعه؛
 6ـ ايجاد مراكز فروش پوشاك ،كاالهاي فرهنگي و
اماكن اقامتي و پذيرايي براي گردشگران خارجي؛
 7ـ اطالعرساني در خصوص شئونات اسالمي و فرهنگي
با جزوات و بروشورهاي توزيعي در بين گردشگران؛
ص آموزشهاي الزم مرتبط با فرهنگ عفاف و
 8ـ اختصا 
حجاب در دورههاي هتلداري و شرط گزينش و بكارگيري
راهنمايان گروههاي گردشگري؛
 9ـ سياستگذاري فرهنگي در مورد گروههاي گردشگري
اعزامي به مراكز گردشي خارجي به منظور صيانت از
فرهنگ و هويت ايراني ـ اسالمي؛
 10ـ برنامهريزي ،نظارت و كنترل فرهنگي پيرامون اعزام
گروههاي گردشگري به خارج از كشور؛
11ـ برنامهريـزي در خصـوص محدودسـازي عزيمـت
گردشـگران ايرانـي بـه مراكـز و مناطـق گردشـگري
غيراخالقـي خـارج از كشـور.
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نيروي مقاومت بسيج

1ـ نيروهاي بسيجي پس از كسب آموزشهاي الزم در
بُعد ـ نظارت اعم از محسوس و غيرمحسوسـ جامعه و
مراكزي مانند «مدارس ،دانشگاهها ،مساجد و محالت و
ادارات و  »...پيرامون مسئله عفاف براساس ضوابط قانوني
اقدام نمايند؛
2ـ اطالعرساني در بخش عفاف توسط نيروي مقاومت
بسيج از طرق مختلف؛
3ـ انجام كارهاي فرهنگي و ارزشي در جامعه با توجه به
فرهنگ عفاف؛
4ـ همكاري بسيج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائيه و
ناجا در اماكن عمومي جامعه؛
5ـ ترويـج فرهنگ عفـاف در محيطهـاي مأموريتي خود
نظيـر« :ادارات ،سـازمانها ،كارخانجـات و »...در بيـن
كارمنـدان ،شـاغلين و مراجعهكننـدگان؛
6ـ آسيبشناسي بدحجابي و ابتذال فرهنگي با انجام
فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي.
وزارت راه و ترابري

1ـ ترويج فرهنگ عفاف در حوزه وزارتخانه و نظارت بر
رعايت حجاب اسالمي توسط شاغلين در آن وزارتخانه و
ادارات تابعه در سراسر كشور؛
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2ـ تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي براي هر يك از
سازمانهاي تابعه از قبيل :الفـ سازمان هواپيمايي كشور،
ب ـ شركت راهآهن جمهوري اسالمي ،ج -سازمان حمل
و نقل و پايانههاي كشور؛ به منظور تعميم فرهنگ عفاف
در اماكن تحت پوشش اين سازمان؛
3ـ بررسي صالحيت متقاضيان تأسيس و افتتاح شركتها
و مؤسسات حمل و نقل در كشور «از قبيل :دفاتر فروش
بليط هواپيما ،قطار ،اتوبوس بين شهري ،مؤسسات
خدمات باربري درون و برون شهري» بهمنظور پيشگيري
از ورود افراد فاقد صالحيت در مشاغل مذكور و تأمين
امنيت اخالقي خانوادهها در استفاده از امكانات و خدمات
اينگونه مراكز؛
4ـ شناسايي و ساماندهي شركتها و مؤسسات حمل و
نقل غيرمجاز ،رسيدگي به تخلفات اينگونه مراكزـ اعم
از داراي مجوز و فاقد مجوزـ درخصوص عدم رعايت
مقررات مصوب ،معرفي متخلفين به مراجع ذيصالح و
جلوگيري از ادامه فعاليت آنان؛
5ـ كنترل و نظارت بر فعاليت شركتها و مؤسسات حمل
و نقل زميني ،هوايي ،دريايي و ريلي كشور ،بهمنظور
تطبيق قوانين موجود در مراكز مذكور با مقررات مصوب
در زمينة توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ،معرفي متخلفين
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به مراجع ذيصالح و جلوگيري از ادامه فعاليت آنان؛

6ـ تشويق و ترغيب شركتها و مؤسسات حمل و نقل

زميني ،هوايي ،دريايي و ريلي به ارائه خدمات فرهنگي به
مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب؛

 7ـ ايجـاد مراكـز بهداشـتي ـ رفاهـي در ايسـتگاههاي

راهآهـن ،فرودگاههـا ،پايانههـا و جادهها بـه همراه نصب

تابلوهـاي راهنمـا و اطالعرسـاني بـا محوريـت عفاف و
حجاب.

اين مصوبه براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقالب

فرهنگي ارسال گرديده و براي اجرا الزم است به تصويب

شوراي عالي انقالب فرهنگي برسد.
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جناب آقای محمد حسین صفار هرندی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس شورای فرهنگ عمومی

مصوبـهصفار
محمد حسين
هرندی 566مـورخ  1384/5/4و تصمیـم
جلسـه
جناببـهآقایاسـتناد
عمومی
فرهنگ
شورای
1385/6/14رئيس
ارشاد اسالمی و
فرهنگ و
فرهنگی؛
انقالب
عالی
شـورای
مورخ
محترم 589
وزيرجلسـه
بـه موجـب ایـن حکـم جنابعالـی به سـمت مسـئول پیگیری و
حجـاب مورخ
تصمیم وجلسه ۵۸۹
گسـترش۱۳۸۴/۵/۴
امـر ۵۶۶مورخ
بـرجلسه
مصوبه
به استناد
منصوب
فرهنـگوعفـاف
نظـارت
جنابعالی به
مشـمولاین حکم
هایبه موجب
فرهنگی؛
کلیـهانقالب
شورای عالی
قانـون
مـاده 160
دسـتگاه
۸۵/۶/۱۴شـوید.
می
حجاب
فرهنگ عفاف و
گسترش
نظارت بر امر
پیگیری و
اجرایی
راهکارهـای
اسـاس
موظفند بر
توسـعه،
مسوولچهـارم
سمتبرنامـه
مصوب۱۶۰
مشمول ماده
فرهنگ دستگاه
گسـترششوید .کلیه
منصوب می
برنامهمورخ
قانون427
جلسـه
هایحجـاب
عفـاف و
اجرایی گسترش
راهکارهای
اساس
موظفند بر
چهارم توسعه،
فرهنگویژه
تشـکیل سـتاد
عمومی با
فرهنـگ
شـورای
1384/10/13
فرهنگ
به شورای
۱۳۸۴/۱۰/۱۳
معاونینمورخ
جلسه ۴۲۷
مصوب
بـه حجاب
عفاف و
تصویب
تدویـن و
خود ،نسـبت
یکـی از
ریاسـت
نسبت به
معاونین خود،
ریاست یکی از
ویژه به
تشکیل وستاد
مرتبط
راهکارهای
اجرایی و نیـز
نامه های
شـیوه
عمومینبانامههـا
آیی
اجرایی و
نامه های
اقـدامشیوه
نامهها و
دسـتگاهآیین
تدوینبـاو تصویب
راهکارهایبر آن
هدایتنیزو نظـارت
ضمـن
کرده و
متبوع
گزارش
نظارت بر آن
هدایت و
کرده و
عملکرداقدام
دستگاه متبوع
مرتبط با
فرهنگ
شـورای
یکبار به
ضمن مـاه
هر سـه
خود را
گـزارش
ارسال نمایند.
فرهنگ
ارسـالماه یکبار
عمومـیرا هر سه
عملکرد خود
شـش ماه
عمومینیز هر
جنابعالی
شورایاسـت
نماینـد.بهالزم
دستگا ها را
شش ماه
گـزارشنیز هر
یکبـارجنابعالی
الزم است
بنـدی به
اقداماتجمـع
گزارشپـس از
یکبارهـا را
دسـتگا
اقدامـات
نمایید.
ارائـهارائه
فرهنگی
انقلابانقالب
شورای عالی
اینجانب و
بندی به
پس از جمع
نمایید.
فرهنگی
عالـی
شـورای
اینجانـب و
خصوص مصوبات
گزارش فوق
مجریان در
مجریان یادر ضعف
ضف عمل
عمل یاحسن
حسنحاوی
حاویباید
گزارشبایدفوق
فرهنگ
مصوباتگسترش
عمومی در زمینه
خصوصمصوبات
مذکور و دیگر
فرهنگ
شورای
فرهنگ دیگر
شورایمذکور و
مصوبات
حجابدرباشد.
عفاف و
زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد.
عمومی

خواستارم.
محوله از
انجام امور
عالی را در
خواستارم.
متعال متعال
خداوندخداوند
محوله از
انجام امور
عالی را در
جنابجناب
توفیقتوفیق
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مصوبه مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

وزارت ورزش و جوانان
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
وزارت کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی و پژوهشی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اطالعات
سازمان بسیج مستضعفین
نیروی انتظامی
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
کمیته امداد امام خمینی()
شهرداریهای سراسر کشور
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر
سازمان مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی
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سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

سازمان صدا و سیما
سازمان حج و زیارت
سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان بهزیستی
سازمان برنامه و بودجه
سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان امور اداری و استخدامی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

مصوبـه «مجموعـه تکمیلی اقدامـات اجرایی گسـترش

فرهنـگ عفـاف و حجـاب» کـه در جلسـه  820مـورخ
 1398/6/12شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی به تصویب
رسـیده اسـت ،بـه شـرح ذیـل بـرای اجـرا ابالغ میشـود.
مقدمه:

عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین علیهم السالم،
آرمانهای انقالب اسالمی و رهنمودهای امامخمینی()
و مقام معظم رهبری( ،)همچنین در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران و نیز سیاستهای کلی فرهنگی
و فرهنگ و آداب ملی ،جایگاه رفیعی دارد .سوابق این
موضوع نشان میدهد ،شورای عالی انقالب فرهنگی
در جلسه  413مورخ « ،1376/11/14اصول و مبانی و
روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و در جلسه
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 566مورخ « ،1384/5/4راهبردهای گسترش فرهنگ
عفاف» را مصوب نمود.
با توجه به گذشت زمان طوالنی از مصوبات پیش گفته،
سرعت باالی تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی،
ظهور فناوریهای نوین و بروز مسائل نوپدید فرهنگی و
اجتماعی ،در جهت تکمیل مصوبات پیش گفته ،این سند
با عنوان «مجموعه تکمیلی» تدوین شد.
ماده  -1هدف:

پرورش فضایل اخالقی و فراگیر شدن عفاف و رعایت
حجاب شرعی و قانونی و کاهش بدحجابی.

ماده  -2راهبردها:
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 .1-2مسئولیتپذیری و پاسخگویی مسئوالن دستگاههای
اجرایی و سایر دستگاههای حاکمیتی در حوزه عفاف و
حجاب.
 .2-2بـه فعلیـت رسـاندن ظرفیتهـای مغفـول علمـی،
فرهنگـی ،اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتماعـی و حقوقی برای
ارتقـای وضعیـت عفـاف و حجاب.
 .3-2صیانت از حریم عفت عمومی و گسترش امنیت
اخالقی.
 .4-2مقابله با تهدیدها و جنگ نرم دشمن در حوزه عفاف
و حجاب.

ماده  -3وظایف عمومی دستگاهها:

ایـن وظایـف بـرای جامعـه هـدف و مخاطـب آن همـه
دسـتگاههای اجرایـی ،نهادهـای عمومـی ،نهادهـای
حکومتـی و واحدهایـی کـه بـه نوعـی از بودجـه دولتـی
اسـتفاده میکننـد ،اسـت:
 .1-3نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و ارزشها و
شئونات قانونی کشور در حوزه عملکردی.
 .2-3اصالح آئیننامهها ،شیوهنامهها و دستورالعملهای
جاری در دستگاهها در جهت تحکیم فرهنگ عفاف و
حجاب و پیشگیری از بروز بدحجابی.
 .3-3آگاهیدهی نسبت به مزایا و پیامدهای فردی و
اجتماعی عفاف و حجاب برای کارکنان.
 .4-3مناسبسازی محیط کار بانوان برای تامین امنیت
اخالقی و آسایش آنان.
ماده  -4کلیه مصوبات قبلی شورای عالی انقالب
فرهنگی(شامل جلسات  566 ،413و جلسه  427شورای
فرهنگ عمومی) در خصوص حجاب و عفاف به قوت خود
باقی است.
ماده  -5وظایف اختصاصی دستگاهها:
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دسته

دستگاههای علمی -آموزشی
74

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

وزارت
بهداشت،
درمان و
آموزش
پزشکی

 -1-5نظارت بر بیمارستانها و
مراکز بهداشتی و درمانی -دولتی
و خصوصی -در جهت رعایت
عفاف و حجاب کارکنان.
 -2-5حفظ حریم اخالقی
بیماران.
 -3-5حفظ حریم شرعی و
امنیت اخالقی بانوان شاغل در
بیمارستانها و مراکز تشخیصی
و درمانی.

وزارت
علوم،
تحقیقات
و فناوری
و مراکز
آموزش
عالی و
پژوهشی

 -4-5استفاده از ظرفیت دروس
عمومی و معارف اسالمی برای
آشنایی دانشجویان با مبانی ،اصول
و فرهنگ عفاف و حجاب.
 -5-5مشارکتدهی والدین
در نظارت و مراقبت بر رفتار
ط دانشگاه و
فرزندانشان در محی 
خوابگاهها.

وزارت
آموزش و
پرورش

 -6-5فرهنگسازی برای متعهد
شدن دانشآموزان سال اول
دبیرستان تا پیشدانشگاهی مبتنی
بر رعایت اخالق اسالمی و
مسئولیت فردی و اجتماعی.

دسته

دستگاههای تبلیغی -فرهنگی

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

وزارت
فرهنگ
و ارشاد
اسالمی

 -7-5ساماندهی بازیهای
رایانهای ،نمادها و نشانها و
حمایت از تولیدات و نمادهای
داخلی مبتنی بر فرهنگ عفاف.

سازمان
تبلیغات
اسالمی

 -8-5برنامهریزی برای استفاده
از ظرفیت نهاد مسجد ،هیئتها و
تشکلهای مذهبی و هیئتهای
اندیشهورزی نخبگان حوزوی
و دانشگاهی در امر عفاف و
حجاب و مقابله با بیعفتی.

 -9-5شناسایی تبلیغات کاالها
و محصوالت مغایر با فرهنگ
اسالمی و ارزشهای عفاف و
سازمان صدا
حجاب در شبکههای ماهوارهای
و سیما
و فضای مجازی به منظور
اقدامات اجرائی و ارجاع به
مراجع ذیصالح.
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دسته

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

 -10-5ساماندهیوگسترش
توانمندیها و قابلیتهای بسیج
سازمان
برای تولید محتوای فرهنگی
بسیج
مناسب در جهت گسترش و
مستضعفین
ترویج عفاف و حجاب در فضای
حقیقی و مجازی.

دستگاههای تبلیغی -فرهنگی

 -11-5آموزش و توانمندسازی
مدیران و عوامل ستادی و
اجرایی کاروانهای زیارتی
سازمان حج نسبت به رعایت احکام عفاف و
و زیارت حجاب و حفظ ظواهر و شعائر
اسالمی ،اجرای برنامههای
فرهنگی و هنری و تکریم زائران
محجبه.

سازمان
فرهنگ و
ارتباطات
اسالمی
76

 -12-5هدایت و راهبری
گروههای علمی – فرهنگی و
هنری اعزامی به خارج از کشور
و نظارت بر حفظ شئونات و
رعایت حجاب و عفاف.

دسته

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

 -13-5تشویق و تمجید مدیران،
کارکنان ،دستگاهها ،فعاالن
ستاد احیای
مردمی و نخبگان و چهرههای
امر به
مشهور فعال و موفق در امر
معروف
و نهی از ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
و مقابله با بدپوششی و مغایر با
منکر
عفاف.

دستگاههای تبلیغی -فرهنگی

 -14-5ایجاد سازکارهای مناسب
در فضای حقیقی و مجازی برای
دسترسی آسان پژوهشگران
و مجریان به نتایج مطالعات و
تحقیقات در حوزه عفاف و
حجاب.
 -15-5تولید محتوای تبیینی و
اقناعی مناسب و جذاب و پاسخ
به شبهات و سواالت ،آگاهسازی
مرکز
مدیریت اقشار اجتماعی از پیامدها و تبعات
حوزه علمیه در فضای مجازی وحقیقی بهویژه
برای نسل جوان ،تبیین تکالیف
قم
فردی و اجتماعی آحاد جامعه،
دولت و حاکمیت.
 -16-5آموزش و تربیت
تخصصی طالب و روحانیون
مبلغ و مبلغه ویژه عفاف و حجاب
برای محیطهای آموزشی ،اداری،
تجاری ،شهر ،روستا و  ...با استفاده
از روشهای نوین تبلیغی.
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دسته

دستگاههای تبلیغی -فرهنگی

 -17-5هدایت و استفاده از نذر
و وقف فرهنگی در تهیه ،تولید
و توزیع محصوالت ماندگار در
سازمان
راستای ترویج فرهنگ عفاف و
اوقاف و
حجاب ،تسهیل ازدواج جوانان و
امور خیریه
مقابله با مفاسد اخالقی در قالب
نشر ،کلیپ ،نرم افزار ،سایت و
فضای مجازی.

دستگاههای اجرایی -پشتیبانی
78

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

 -18-5نظارت بر رعایت
موازین عفاف و حجاب در
واحدهای صنفی و برخورد با
تخلفات حوزه تولید ،توزیع
و عرضه و نمایش از طریق
اتحادیهها و اتاق اصناف.
 -19-5جلوگیری از
ثبت سفارش کاالهای
ضدفرهنگی(نظیر پوشاک،
اسباببازی و لوازمالتحریرهای
نامتعارف ،هرگونه آرم و عالیم
و نمادهای غربی)... ،
 -20-5ساماندهی و نظارت
بر بازار البسه ،نوشتافزار
و ملزومات دانشآموزی و
حمایت از تولیدات داخلی مبتنی
بر فرهنگ عفاف و حجاب.

وزارت
صنعت،
معدن و
تجارت

دسته

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

 -21-5گسترش و تقویت
وزارت
نظارت بر مؤسسات خدمات
میراث
گردشگری و سیاحتی،
فرهنگی،
گروههای گردشگری ،اماکن
صنایع
و مراکز گردشگری و میراث
دستی و
فرهنگی بر رعایت قانون عفاف
گردشگری
و حجاب.
دستگاههای اجرایی -پشتیبانی
نیروی
انتظامی

 -22-5رصد و برآورد
وضعیت عفاف و حجاب
در معابر و اماکن عمومی و
تجاری و بررسی روندها،
پیامدها و مخاطرات احتمالی
نابهنجاریهای اخالقی و
اطالعرسانی به مراجع ذیربط.
 -23-5ممانعت از مزاحمتهای
خیابانی مردان نسبت به زنان.
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دسته

دستگاههای اجرایی -پشتیبانی

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

وزارت
اطالعات

 -24-5رصد و تجزیه و تحلیل
مداخالت بیگانگان در ابعاد
مختلف موضوع عفاف و حجاب،
شناسایی عوامل و عناصر ،مراکز
و کشف توطئهها و فعالیتهای
سازمان یافته مروج فحشاء و
بیبندوباری و انجام اقدامات
بازدارنده و اطالعرسانی و هشدار
بهموقع به مسئولین ذيربط ،مردم و
گروههای اجتماعی مورد نظر.
 -25-5آموزش ،هوشیارسازی و
مصونیتبخشی مدیران و کارکنان
دستگاهها و سازمانهای اجرایی
کشور در خصوص نفوذ عناصر
فاسد و توطئهها و تهدیدات
اخالقی و رفتاری دشمن.

 -26-5حمایت از طراحان،
وزارت امور
واحدها و شبکههای تجاری
اقتصادی و
فعال در حوزه عفاف و حجاب
دارایی
و ارائه تسهیالت بانکی مناسب.
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دسته

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

وزارت
کشور

 -27-5ساماندهی و
توانمندسازی تشکلها و
نهادهای مردمی فعال و مروج
عفاف و حجاب.

دستگاههای اجرایی -پشتیبانی

 -28-5تقویت ساختار و سازمان
مناسب برای اجرای وظایف
سازمان امور
اختصاصی عفاف و حجاب
اداری و
دستگاههای اجرایی کشور با
استخدامی
استفاده از منابع و ظرفیت موجود
دستگاهها.

سازمان
برنامه و
بودجه

 -29-5ارزیابی و نظارت بر
حسن عملکرد دستگاهها در
اعتبارات اختصاص یافته در
زمینه عفاف و حجاب.
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دسته

عنوان
دستگاه

دستگاههای اجرایی -پشتیبانی

 -30-5گسترش فرهنگ عفاف
و حجاب در برنامهها و اقدامات
سازمان
و ممانعت از تصویب ضوابط،
مناطق آزاد
مقررات و طرحها و برنامههای
تجاری،
مغایر با عفاف و حجاب.
صنعتی
 -31-5جلوگیری از واردات،
و ویژه
تولید ،توزیعو عرضه کاالها و
اقتصادی
محصوالت مغایر با ارزشهای
فرهنگی و منافی عفت عمومی.

معاونت
امور زنان
و خانواده
ریاست
جمهوری
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شرح وظایف اختصاصی

 -32-5رصد و بررسی
تغییرات آماری و وضعیت زنان
سرپرست خانوار ،بیسرپرست
و بدسرپرست و ارائه گزارش
کمی و کیفی از اقدامات
حمایتی دستگاههای اجرایی به
شورای عالی انقالب فرهنگی.
 -33-5پیگیری برای گسترش
فرهنگ عفاف و حجاب در
مورد زنان آسیبدیده و در
معرض آسیب.

دسته

دستگاههای اجرایی -پشتیبانی

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

وزارت
ورزش و
جوانان

 -34-5فرهنگسازی و ترغیب
خیرین برای مشارکت در
طرحهای فرهنگی عفاف و
حجاب و تسهیل و گسترش
ازدواج جوانان.

دستگاههای خدماتی

 -35-5گسترش نظم و انضباط
اجتماعی و سالمسازی محیط
شهرداری سواحل دریاها و تفرجگاهها (با
های سراسر مشارکت و همکاری ناجا) و
اجرای برنامههای فرهنگی هنری
کشور
برای ترویج فرهنگ حجاب و
عفاف.
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دسته

عنوان
دستگاه

دستگاههای خدماتی

 -36-5شناسایی و ارائه
خدمات آموزشی ،مشاورهای
و مددکاری ازدواج به خانواده
مددجویان در راستای کمک
به تسهیل ازدواج آنان ،ترویج
سبک زندگی اسالمی ایرانی،
کمیته امداد تقویت و استحکام خانواده و
کنترل و کاهش طالق.
امام()
 -37-5استفاده از ظرفیت
خیرین برای ترویج عفاف و
حجاب ،خدمات آموزشی،
مشاورهای ،خود اتکائی و تأمین
معیشت زنان سرپرست خانوار،
بیسرپرست و بدسرپرست.

سازمان
بهزیستی
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شرح وظایف اختصاصی

 -38-5شناسایی و حمایت
از زنان در معرض آسیب و
خانوادههای افراد مجرم و
آسیبدیده و پیشگیری از
ارتکاب و ابتال به رفتارهای
نابهنجار و غیراخالقی.
 -39-5گزینش متقاضیان
دریافت مجوز(صدور و تمدید)
مهدهای کودک ،مراکز مشاوره
و سایر مراکز تحت پوشش
سازمان ،براساس صالحیتهای
عمومی ،اخالقی و رفتاری و
گذراندن دورههای آموزشی
مبتنی بر عفافو حجاب.

دسته

دستگاههای خدماتی

عنوان
دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

بنیاد شهید
و امور
ایثارگران

 -40-5ترغیب ،تشویق و
حمایت از آثار و تولیدات
برتر جوامع فرهنگی – هنری و
رسانهای و برترینها و فعاالن
خانواده شاهد و ایثارگر در
عرصه عفاف و حجاب.
 -41-5ترغیب و تسهیل ازدواج
و تحکیم خانواده و ارائه
خدمات آموزشی ،مشاورهای و
مددکاری در حفظ ارزشهای
اسالمی و انقالبی خانواده های
شاهد و ایثارگران.
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مــاده  -6برنامهریزی ،اجرایی ســازی ،نظارت و
ارزیابی:

 -1-6سیاستگذاری و تصمیمگیری کالن و راهبردی در
حوزه حجاب و عفاف و نظارت راهبردی و ارزیابی حسن
انجام این مصوبه بر عهده دبیرخانه شورای عالی انقالب
فرهنگی است.

 -2-6ایجاد هماهنگی ،تدبیر و پیشبینی ساز و کار الزم

برای اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد دستگاهها و

نهادها بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه

ظرفیتها و امکانات و منابع از طریق شورای اجتماعی و

سازمان امور اجتماعی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی و

راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام مینماید و

گزارش آن را بهصورت ساالنه به شورای عالی انقالب
فرهنگی ارائه خواهد کرد.

 -3-6ستادهای اجرائی و کارگروهها با مسئولیت باالترین
مقام ،در کلیه وزارتخانهها ،دستگاههای اجرائی ،نهادهای
عمومی ،استانداریها و تمامی سازمانها و نهادهایی که

بهنوعی از بودجه دولتی استفاده میکنند ،با استفاده از

ساختار و منابع موجود و بدون توسعه تشکیالت بهمنظور
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اجرای وظایف محوله اقدام نمایند.

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه ،به :
*دفتر مقام معظم رهبري() 
*دفتر رئيس جمهور

*مجلس شوراي اسالمي

*اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست

جمهوري
*دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
*وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)
*هيئت نظارت و بازرسي
*هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی
*دفتر دبير شوراي عالي
*دفتر امور شورای عالی و شورای معین
*اداره کل حقوقی و تدوین و تنقیح مقررات
*ديوان محاسبات كشور
*معاونت حقوقي رياست جمهوری
و معاونت امورمجلس رياست جمهوري ،ابالغ ميشود.
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