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 مقدمه

عفاف و حجاب در اسالم از جایگاه بسیار مهم و سرنوشت سازی برخوردار است. پوشش زنان در قرآن کریم و روایات و   

. در اسناد قانونی  رودیمواجبات حتمی به شمار    ازجملهاحادیث رسیده از پیشوایان معصوم در حد تواتر مورد تأکید قرار گفته و  

ورد تأکید قرار گرفته است. سیره نظری و عملی حضرت فاطمه زهرا )س( مبنای جمهوری اسالمی نیز به تصویب رسیده و م

تیر ماه در تقارن    15مباحث و رویکردهای مهم د راین زمینه خواهد بود. در تقویم رسمی کشور هفته حجاب و عفاف سال از  

تبیین و گفتمان سازی و  نامیده شده است فرصتی بر   ز ین دهه کرامت    ( کهبا سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه )س ای 
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است نقش سازمان بسیج اساتید کشور را در سراسر کشور را مورد    درصددی عفاف و حجاب است. این پوست  ساز فرهنگ 

ی اجرایی الزم را فراهم سازد. امید است با توجهات و استعانت از خداوند متعال و تمسک به حضرت  هانهیزمتأکید قرار دهد و 

ال )س(  زهرا  معصومین فاطمه  ائمه  سنت  و  )س(  معصومه  فاطمه  مبارک حضرت  وجود  و  عالم  زنان  کمال  و  تمام  گوی 

 بتوانیم گامی در این راستا برداریم.  السالمهمیعل

 الف( برآورد وضعیت 

یی  هادهیپدی اخیر موضوع حجاب و عفاف مورد توجه دشمنان فرهنگی و سیاسی انقالب اسالمی قرار گرفته است،  هاسالدر  

یی چون  هایشکنی »نه به حجاب اجباری« و مدل شدن و قبح  هانیکمپی سفید«،  هاچهارشنبهند »دختران خیابان انقالب«، »مان

یی وجود دارد  آواهمی داخل جامعه  هافرهنگخردهی معاند نظام و برخی  هاگروهو    هارسانهبرهنه شدن نشان از این دارد که بین  

 . کنندیمبردن اصل حجاب در اسالم و قانون حجاب کار  سؤالو در راستای زیر 

ی معطوف به حجاب و عفاف در راستای پاسخ به شبهات، تبیین مبانی قوانین مربوط به حجاب و ایجاد  هابرنامهپیوست فرهنگی  

،  باشدیم ی سیاسی و اجتماعی  هاهیحاش ایجاد تنش و  انس و حس مثبت در زنان و دختران جامعه نسبت به حجاب و اجتناب از  

ی و  تندروی، برنامگیب نیتر کوچکی معاند هاچهرهو  هارسانه قدتمامالتهابات اجتماعی در این زمینه و حضور  باوجود چراکه

 لفان را فراهم نماید. مخا سوءاستفادهی این هفته را به ضد خود تبدیل کرده و موجبات هاتیفعال تواندیم زاتنش ی هابرنامه

مؤمنان را به رعایت عفت در روابط جنسی   کرات بهعفت به معنای پاکی دامن و شکم، جایگاهی ممتاز در اسالم دارد. خداوند 

: »به مردان با ایمان بگو چشم خود را )از زنان نامحرم( ببندند و پاکدامنی ورزند  د یفرمایمو کسب مال فراخوانده است. خداوند  

بگو چشمان خود را از نامحرم ببندند و   مانیبااکنند آگاه است و به زنان  تر است؛ زیرا خدا به آنچه میکه این برای آنان پاکیزه 

همگی از مرد و زن به درگاه خدا توبه کنید، با این امید که  دامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نکنند... ای مؤمنان؛  پاک

مؤمنان    کهیراستبه: »دیفرمایمی مؤمنان رستگار است خداوند  هاصفتدامنی یکی از  ( پاک31و    30رستگار شوید«. )نور/

 ( 1-7هستند«. )مؤمنون / دامنپاکرستگار شدند، همانان که در نمازشان فروتن هستند و کسانی که 

 شکم و دامن  شوندیممبر اسالم )ص( فرمود: »بیشترین چیزی که به سبب آن امت من وارد جهنم پیا

سه چیز   امتم پس از خودم از  ، شکم و کنندهگمراهی  هافتنهی،  ابیراهپس از    ؛ گمراهیترسمیماست«. همچنین فرمود: »بر 

 ( 80ص   ،2ج   یعقوب، الکافی، محمد بن)کلینی،  دامن«.

، پاداشش بیش از کسی نیست که در عین توانایی بر گناه، عفت شود یم: »مجاهدی که در راه خدا شهید دیفرمایمامام علی )ع( 

 ای از فرشتگان باشد«. شخص عفیف فرشته  بساچهورزد  می

 ( 2006ص ، 3ی، محمد، میزان الحکمۀ، ج شهر یر )محمدی  

 شکم و دامن عبادت نشده است«.  از عفتامام باقر )ع( فرمود: »خداوند به چیزی برتر 

 ( 80ص ، 2)کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 

  براثر که  شودیمعفت در لغت به معنای بازداشتن نفس از کارهای ناپسند و زشت است و در علم اخالق به حالتی نفسانی گفته 

. بزرگان علم اخالق معتقدند  دارد یبازمدر شهوت    طیوتفر افراطو انسان را از    دیآی مویه به وجود  ی قوۀ شهروانه یماعتدال و  

ی در قوۀ عاقله قرار گیرد. دانشمندان اخالق، عفت را تنها در مورد شهوت خوردن و آشامیدن و شهوت جنسی به کار  روانه یم

ی قوۀ شهویه در امور مربوط به خوردن و آشامیدن و مسائل  بردارفرمان: »عفت عبارت است از  دیگویم. عالمه نراقی  برندیم

 ( 243ص ی عقل باشد«. )نراقی، مال احمد، معراج السعادۀ، امرونهجنسی پیرو 

ت همه میل نفسانی در انسان میل به خوردن و رابطۀ جنسی است اما عف  نیتر مهمو    نیتر یقواین تعبیر بدین خاطر است که  

. عفت یعنی بازداشتن نفس از ارتکاب محرمات الهی و  شودیمی انسان در رابطه با ارضای امیال نفسانی را شامل  رفتارها

 را جایز و مباح دانسته است.  هاآنمحدود کردن نفس به اموری که خداوند انجام 

 ب( تدابیر و مستندات 

 ؛ حجاب مایه تشخص و آزادی زن است«. انیگرایماد»برخالف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه 

 ( 4/1395/ 23ی مّد ظله العالی اخامنهی امام  العظمهللاتیآ)مقام معظم رهبری حضرت 

 ی هفته حجاب و عفاف محور شعار ج(

 علیها(« هللا)سالم یفاطم»حجاب و عفاف، فریضه الهی، سیره 

 د( اهداف 

 س(معصومه )بزرگداشت هفته حجاب و عفاف و میالد حضرت فاطمه  .1

 تبیین مبانی دینی، فقهی و اخالقی حجاب و عفاف  .2

 پاسخگویی به شبهات و ابهامات در خصوص حجاب و عفاف .3

 هااستیسهـ( 
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 ادبیات ایجاد انس و عالقه نسبت به پوشش مناسب در بین نسل جوان و زنان جامعه با استفاده از زبان هنر و  .1

 حقوق شهروندی و یکی از قوانین حقوق مدنی کشور عنوانبهتبیین لزوم رعایت حجاب و عفاف  .2

و منزلت زنان و دختران با ترویج حجاب و عفاف در   حفظشانی صحیح و سازنده در راستای ز ی ر برنامهبر لزوم  دیتأک .3

 در محیط دانشگاه و خانواده اساتید باألخصجامعه 

یکی از نتایج فرهنگی انقالب اسالمی در   عنوانبهگرایش جهانی به حجاب اسالمی  روزافزونتبیین و کمک به افزایش  .4

 جهان 

 و( راهبردها

 ها ارگانو سایر نهادها و  نهاد مردمی استادی بسیج و تعامل با نهادهای هاکانونمحوریت  .1

 ی تبیینی و ترویجیهابرنامهی هنری در طراحی و تولید هاگروهنر و استفاده از ظرفیت ه .2

 بر نقش خانواده در گسترش حجاب و عفت در جامعه اسالمی نهادینه ساختن و درونی ساختن آن  دیتأک .3

 یی با مخاطب عام هابرنامهی در جهت تولید و پخش  ونیز یتلوی هاگروهی هاتیظرفاستفاده از  .4

 ی ارسانهی عملیات تبلیغی و ( محورهاز

ی مخالفت حجاب و عفاف مانند برخی عوامل داخلی، اپوزیسیون خارج نشین و  هاگروهبا توجه به ماهیت ریاکارانه  .1

در آثار گرافیکی و   اندشدهی دانشگاه داده و امروز مخالف حجاب  هاکالسافرادی که در ابتدای انقالب طرح دیوارکشی در 

 کاریکاتور و سایر آثار طنز به این افراد پرداخته شود. 

 نی دینی، مدنی و قانونی حجاب در جوامع اسالمی و قبل از اسالم تبیین و روشنگری در خصوص مبا .2

 اقدام نهادهای فرهنگی و اجتماعی مسئول در حوزه حجاب  ضرورتبهمطالبه گری نسبت  .3

 جهانی به موضوع حجاب   روزافزونی نسبت به گرایش  ارسانهتبیین و روشنگری در فضای عمومی و  .4

 ممنوع کردن حجاب تبیین تجربه تاریخی شکست حکومت پهلوی در  .5

ی محجب و  هاچهرهی استانی در راستای الگوسازی و پرداختن به هاشبکههای پرمخاطب و زنده ی از آنتنبردار بهره .6

 موفق جامعه

 تولید محصوالت هنری برای مخاطب جوان و نوجوان در راستای تبیین حجاب  .7

 ییاجرا ح( راهکارهای

 حجاب و عفاف و تبیین مسائل اجتماعی مربوط به آن پرداخته شود. ی روشنگری به موضوع هاتیظرفبخشی از  .1

ی گرافیکی مورد  هاطرحی از بردار بهرهی از ظرفیت حداکثری و ر یگبهرهبخشی از ظرفیت تابلوهای تبلیغاتی بسیج با   .2

 استفاده قرار گیرد. 

 یاصل یهاابانیخ، نیادیح مگسترده در سط یطیمح غاتیتبلی مرجع و فضاسازی و هاتیسای از محتوای ر یگبهره .3

 پرتردد مسیرهای ژهیوبه

»دختران انقالب« در راستای حمایت از حجاب و    یهانشستی دهشکلی میالد و روز دختران با  هاجشنبرگزاری  .4

 تبیین و ترویج حجاب توسط بسیج جامع زنان 

 ی پیشنهادی و ابتکاری هابرنامهی بسیج مساجد به اجرای هاردهتشویق عوامل و عناصر و  .5

ی  شناختروانمبانی اجتماعی و  نییتبی و روانشناسی در موضوع شناس دعوت از سخنرانان توانمند در حوزه جامعه .6

 حجاب 

 انجام شده و مستندات  ها، اقداماتارسال گزارش عملکرد .7

 ی در حوزه حجاب و عفافنیآفر نقشی شاخص و برجسته برای هاچهرهدعوت از نخبگان و  -8

 راهبردهای ترویج حجاب  نییتبی تخصصی هانشستبرگزاری  -9

 عفاف و حجاب  نهیدرزمتولید آثار فکری و هنری   -10

 ی حوزه ترویج حجاب و عفاف شنهادیپی هابرنامه یاجرا -11

 ی اجتماعیهاشبکهی با تولید هشتک در فضای مجازی و ارسانهی پویش انداز راه -12

 بررسی میزان فراگیری و رواج یافتن فعالیت بسیجیان در فضای مجازی پیرامون مسئله حجاب.  -13

 

 « مصوبه »مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

 1398مهر   20تاریخ ابالغ:  ، 1398شهریور    12تاریخ تصویب: ، 820: جلسه ،2142مصوبه شماره:

دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، صنایعوزارت ورزش  

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان  
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یی، وزارت اطالعات، سازمان بسیج مستضعفین، وپرورش، وزارت امور اقتصادی و داراو آموزش پزشکی، وزارت آموزش

ره(،  )  نیروی انتظامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، کمیته امداد امام خمینی

صادی،  معروف و نهی از منکر، سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتهای سراسر کشور، ستاد احیای امربهشهرداری

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سازمان صداوسیما، سازمان حج و زیارت، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان بهزیستی،  

وبودجه، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اداری و استخدامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه  سازمان برنامه

 شورای عالی انقالب فرهنگی. 

شورای عالی   98/ 12/6مورخ    820مصوبه »مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب« که در جلسه   

 شود. انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابالغ می

مام خمینی )ره( و مقام معظم های انقالب اسالمی و رهنمودهای االسالم، آرمانعفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین علیهم 

های کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب  العالی(، همچنین در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نیز سیاسترهبری )مدظله

،  14/11/1376مورخ    413دهد، شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  ملی، جایگاه رفیعی دارد. سوابق این موضوع نشان می

، »راهبردهای گسترش  4/5/1384مورخ    566های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف« و در جلسه  روش»اصول و مبانی و  

 فرهنگ عفاف« را مصوب نمود.

های گفته، سرعت باالی تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی، ظهور فناوریبا توجه به گذشت زمان طوالنی از مصوبات پیش

گفته، این سند با عنوان »مجموعه تکمیلی«  در جهت تکمیل مصوبات پیشنوین و بروز مسائل نوپدید فرهنگی و اجتماعی،  

 تدوین شد. 

 هدف:  -1ماده 

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

 راهبردها:  -2ماده 

 های حاکمیتی در حوزه عفاف و حجاب. دستگاههای اجرایی و سایر پذیری و پاسخگویی مسئوالن دستگاهمسئولیت -2-1

برای ارتقای وضعیت عفاف  مغفول علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی هایبه فعلیت رساندن ظرفیت-2-2

 و حجاب. 

 صیانت از حریم عفت عمومی و گسترش امنیت اخالقی.  -2-3

 حجاب.  مقابله با تهدیدها و جنگ نرم دشمن در حوزه عفاف و -2-4

 ها:وظایف عمومی دستگاه -3ماده 

های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای حکومتی و واحدهایی که  همه دستگاهاین وظایف برای جامعه هدف و مخاطب آن

 است:   کنند،نوعی از بودجه دولتی استفاده میبه

 عملکردی. ها و شئون قانونی کشور در حوزه نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و ارزش -3-1

ها در جهت تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب و  های جاری در دستگاهها و دستورالعملنامهها، شیوهنامه اصالح آئین -3-2

 بدحجابی.  پیشگیری از بروز 

 .عفاف و حجاب برای کارکنان اجتماعی آگاهی دهی نسبت به مزایا و پیامدهای فردی و -3-3

 ی تأمین امنیت اخالقی و آسایش آنان. سازی محیط کار بانوان برامناسب -3-4

شورای فرهنگ عمومی(   427و جلسه   566، 413شامل جلسات ) کلیه مصوبات قبلی شورای عالی انقالب فرهنگی -4ماده 

 در خصوص حجاب و عفاف به قوت خود باقی است. 

 ها: وظایف اختصاصی دستگاه  -5ماده 

 شرح وظایف اختصاصی عنوان دستگاه  دسته 

های  دستگاه 

  -علمی

 آموزشی

 

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی 
 

ها و مراکز بهداشتی و  نظارت بر بیمارستان -5-1

در جهت رعایت   -دولتی و خصوصی -درمانی

 عفاف و حجاب کارکنان. 

 حفظ حریم اخالقی بیماران.  -5-2
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حفظ حریم شرعی و امنیت اخالقی بانوان   -5-3

مراکز تشخیصی و  ها و شاغل در بیمارستان 

 .درمانی

وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری و مراکز  

آموزش عالی و 

 پژوهشی 

استفاده از ظرفیت دروس عمومی و معارف   -5-4

اسالمی برای آشنایی دانشجویان با مبانی، اصول 

 و فرهنگ عفاف و حجاب. 

دهی والدین در نظارت و مراقبت   مشارکت -5-5

فرزندانشان در محیط دانشگاه و  بر رفتار 

 ها. خوابگاه 

وزارت  

 وپرورش آموزش

آموزان سازی برای متعهد شدن دانش فرهنگ -5-6

دانشگاهی مبتنی بر  سال اول دبیرستان تا پیش 

رعایت اخالق اسالمی و مسئولیت فردی و  

 اجتماعی. 

های  دستگاه 

  -تبلیغی 

 فرهنگی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی 

ای، نمادها و  رایانه  هایساماندهی بازی  -5-7

ها و حمایت از تولیدات و نمادهای داخلی  نشان

 مبتنی بر فرهنگ عفاف. 

 سازمان تبلیغات اسالمی 

ریزی برای استفاده از ظرفیت نهاد  برنامه  -5-8

 هایهای مذهبی و هیئت ها و تشکل مسجد، هیئت 

ورزی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر  اندیشه 

 عفتی. فاف و حجاب و مقابله با بی ع

 سازمان صداوسیما 

شناسایی تبلیغات کاالها و محصوالت مغایر   -5-9

های عفاف و حجاب  با فرهنگ اسالمی و ارزش

ای و فضای مجازی  ماهواره  هایدر شبکه 

منظور اقدامات اجرائی و ارجاع به مراجع  به

 ذیصالح. 

سازمان بسیج  

 مستضعفین

ها و توانمندی  گسترش ساماندهی و -5-10

های بسیج برای تولید محتوای فرهنگی  قابلیت 

مناسب در جهت گسترش و ترویج عفاف و حجاب  

 در فضای حقیقی و مجازی. 

 سازمان حج و زیارت 

آموزش و توانمندسازی مدیران و عوامل   -5-11

های زیارتی نسبت به  ستادی و اجرایی کاروان 

حجاب و حفظ ظواهر و  رعایت احکام عفاف و  

های فرهنگی و  شعائر اسالمی، اجرای برنامه 

 هنری و تکریم زائران محجبه. 
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سازمان فرهنگ و 

 ارتباطات اسالمی 

های  هدایت و راهبری گروه -5-12

فرهنگی و هنری اعزامی به خارج از   – علمی

کشور و نظارت بر حفظ شئونات و رعایت حجاب  

 و عفاف. 

ستاد احیای  

عروف و نهی از  مامربه

 منکر 

تشویق و تمجید مدیران، کارکنان،   -5-13

های  ها، فعاالن مردمی و نخبگان و چهرهدستگاه 

مشهور فعال و موفق در امر ترویج فرهنگ  

عفاف و حجاب و مقابله با بدپوششی و مغایر با  

 عفاف.

مرکز مدیریت حوزه  

 علمیه قم 

ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای   -5-14

حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران  

و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه  

 عفاف و حجاب. 

تولید محتوای تبیینی و اقناعی مناسب و   -5-15

سازی  جذاب و پاسخ به شبهات و سؤاالت، آگاه 

اقشار اجتماعی از پیامدها و تبعات در فضای  

ن، تبیین  ویژه برای نسل جوابه   مجازی وحقیقی

تکالیف فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و  

 حاکمیت. 

آموزش و تربیت تخصصی طالب و   -5-16

روحانیون مبلغ و مبلغه ویژه عفاف و حجاب برای  

های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا  محیط 

 های نوین تبلیغی. و... با استفاده از روش 

سازمان اوقاف و امور 

 خیریه 

و استفاده از نذر و وقف فرهنگی   هدایت -5-17

در تهیه، تولید و توزیع محصوالت ماندگار در  

راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، تسهیل  

ازدواج جوانان و مقابله با مفاسد اخالقی در قالب  

 افزار، سایت و فضای مجازی. نشر، کلیپ، نرم 

های  دستگاه 

  -اجرایی 

 پشتیبانی 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت 

 

 
 

نظارت بر رعایت موازین عفاف و حجاب   -5-18

در واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات حوزه  

تولید، توزیع و عرضه و نمایش از طریق  

 ها و اتاق اصناف. اتحادیه 

جلوگیری از ثبت سفارش کاالهای   -5-19

بازی و  نظیر پوشاک، اسباب ) ضدفرهنگی

م و عالئم  التحریرهای نامتعارف، هرگونه آرلوازم

 و نمادهای غربی،...( 
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ساماندهی و نظارت بر بازار البسه،   -5-20

آموزی و حمایت از  افزار و ملزومات دانش نوشت

 تولیدات داخلی مبتنی بر فرهنگ عفاف و حجاب. 

وزارت میراث فرهنگی، 

دستی و  صنایع

 گردشگری 

گسترش و تقویت نظارت بر مؤسسات   -5-21

های  سیاحتی، گروهخدمات گردشگری و 

گردشگری، اماکن و مراکز گردشگری و میراث  

 فرهنگی بر رعایت قانون عفاف و حجاب. 

 نیروی انتظامی 

رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب   -5-22

در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی  

روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی  

راجع  رسانی به مهای اخالقی و اطالع نابهنجاری

 ربط. ذی

های خیابانی مردان  ممانعت از مزاحمت  -5-23

 نسبت به زنان. 

 وزارت اطالعات 

وتحلیل مداخالت بیگانگان  رصد و تجزیه  -5-24

در ابعاد مختلف موضوع عفاف و حجاب،  

شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف  

یافته مروج فحشاء  سازمان  هایها و فعالیت توطئه 

بندوباری و انجام اقدامات بازدارنده و  بی و 

موقع به مسئولین  رسانی و هشدار به اطالع 

 های اجتماعی موردنظر. ربط، مردم و گروهذی

بخشی   آموزش، هوشیارسازی و مصونیت  -5-25

های  ها و سازمانمدیران و کارکنان دستگاه 

اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و  

 تهدیدات اخالقی و رفتاری دشمن. ها و توطئه 

وزارت امور اقتصادی  

 و دارایی 

های حمایت از طراحان، واحدها و شبکه  -5-26

تجاری فعال در حوزه عفاف و حجاب و ارائه  

 تسهیالت بانکی مناسب. 

 وزارت کشور 
ها و ساماندهی و توانمندسازی تشکل  -5-27

 نهادهای مردمی فعال و مروج عفاف و حجاب. 

زمان امور اداری و سا

 استخدامی 

تقویت ساختار و سازمان مناسب برای   -5-28

اجرای وظایف اختصاصی عفاف و حجاب  

های اجرایی کشور با استفاده از منابع و  دستگاه 

 ها.ظرفیت موجود دستگاه 
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 و سازمان برنامه

 بودجه 

ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد   -5-29

یافته در زمینه  اختصاص ها در اعتبارات دستگاه 

 عفاف و حجاب. 

سازمان مناطق آزاد  

تجاری، صنعتی و ویژه  

 اقتصادی 

گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در   -5-30

ها و اقدامات و ممانعت از تصویب ضوابط،  برنامه

های مغایر با عفاف و  ها و برنامه مقررات و طرح 

 حجاب. 

جلوگیری از واردات، تولید، توزیع و   -5-31

های  کاالها و محصوالت مغایر با ارزش عرضه

 فرهنگی و منافی عفت عمومی. 

امور زنان و   معاونت 

خانواده ریاست  

 جمهوری 

رصد و بررسی تغییرات آماری و   -5-32

سرپرست و وضعیت زنان سرپرست خانوار، بی 

بدسرپرست و ارائه گزارش کمی و کیفی از  

شورای  های اجرایی به  اقدامات حمایتی دستگاه 

 عالی انقالب فرهنگی. 

پیگیری برای گسترش فرهنگ عفاف و   -5-33

دیده و در معرض  حجاب در مورد زنان آسیب 

 آسیب. 

وزارت ورزش و 

 جوانان 

سازی و ترغیب خیرین برای  فرهنگ -5-34

های فرهنگی عفاف و حجاب و  مشارکت در طرح 

 تسهیل و گسترش ازدواج جوانان. 

های دستگاه

 خدماتی 

های سراسر  شهرداری

 کشور 

گسترش نظم و انضباط اجتماعی و   -5-35

ها )با  سازی محیط سواحل دریاها و تفرجگاه سالم 

های  مشارکت و همکاری ناجا( و اجرای برنامه 

فرهنگی هنری برای ترویج فرهنگ حجاب و  

 عفاف.

 ره() کمیته امداد امام

شناسایی و ارائه خدمات آموزشی،   -5-36

ورهای و مددکاری ازدواج به خانواده  مشا

مددجویان در راستای کمک به تسهیل ازدواج  

آنان، ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی، تقویت  

 و استحکام خانواده و کنترل و کاهش طالق. 

استفاده از ظرفیت خیرین برای ترویج  -5-37

ای،  عفاف و حجاب، خدمات آموزشی، مشاوره 

زنان سرپرست   خوداتکائی و تأمین معیشت

 سرپرست و بدسرپرست. خانوار، بی 
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 سازمان بهزیستی 

شناسایی و حمایت از زنان در معرض   -5-38

دیده و  های افراد مجرم و آسیب آسیب و خانواده 

پیشگیری از ارتکاب و ابتال به رفتارهای نابهنجار  

 و غیراخالقی. 

صدور )  گزینش متقاضیان دریافت مجوز -5-39

مهدهای کودک، مراکز مشاوره و سایر  و تمدید( 

  مراکز تحت پوشش سازمان، براساس

های عمومی، اخالقی و رفتاری و  صالحیت 

های آموزشی مبتنی بر عفاف و  گذراندن دوره

 حجاب. 

بنیاد شهید و امور  

 ایثارگران 

ترغیب، تشویق و حمایت از آثار و   -5-40

ای و  هنری و رسانه  تولیدات برتر جوامع فرهنگی

فعاالن خانواده شاهد و ایثارگر در عرصه عفاف 

 و حجاب. 

ترغیب و تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده   -5-41

و ارائه خدمات آموزشی، مشاورهای و مددکاری  

های  های اسالمی و انقالبی خانواده در حفظ ارزش

 شاهد و ایثارگران. 

  

 ریزی، اجرایی سازی، نظارت و ارزیابی: برنامه   -6ماده 

گیری کالن و راهبردی در حوزه حجاب و عفاف و نظارت راهبردی و  گذاری و تصمیم سیاست  -6-1

 ارزیابی حسن انجام این مصوبه بر عهده دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی است. 

بینی سازوکار الزم برای اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد  ایجاد هماهنگی، تدبیر و پیش  -6-2

ها و امکانات و منابع از طریق  هادها بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیت ها و ندستگاه 

شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف  

 ه خواهد کرد. صورت ساالنه به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائنماید و گزارش آن را به و حجاب اقدام می 

های اجرائی،  ها، دستگاه ها با مسئولیت باالترین مقام، در کلیه وزارتخانه ستادهای اجرائی و کارگروه -6-3

کنند، با  نوعی از بودجه دولتی استفاده می ها و نهادهایی که به ها و تمامی سازماننهادهای عمومی، استانداری 

  منظور اجرای وظایف محوله اقدام نمایند.بدون توسعه تشکیالت به استفاده از ساختار و منابع موجود و 

 820.1ص/

 حسن روحانی  

 جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی رئیس

 رونوشت به انضمام یك نسخه مصوبه، به: 

 العالی( دفتر مقام معظم رهبري )مدظله  ●

 جمهور دفتر رئیس  ●

 مجلس شوراي اسالمي  ●

 تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهورياداره كل تدوین و  ●
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 جمهوردفتر بازرسي ویژه رئیس  ●

 وزارت دادگستري )براي درج در روزنامه رسمي كشور(●

 هیئت نظارت و بازرسي  ●

 هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی  ●

 دفتر دبیر شوراي عالي  ●

 دفتر امور شورای عالی و شورای معین  ●

 دوین و تنقیح مقرراتاداره کل حقوقی و ت ●

 دیوان محاسبات كشور  ●

 معاونت حقوقي ریاست جمهوری  ●

 شود. مجلس ریاست جمهوري، ابالغ مي  معاونت امور ●

 ی نظارتی هانه یبازب 

 ی هفته حجاب چه بوده است؟ هابرنامه تدابیر سازمان برای حضور اساتید در  .1

مشارکت نیروهای انقالبی خودجوش برای تولید و   در خصوص جلب  هاکانوناقدامات مراکز و دفاتر و  .2

 نشر محتوا در فضای مجازی چه بوده است؟ 

 ی دولتی  نهادهاو    هادستگاه ی از ظرفیت سایر  ریگبهره و    تابعه  جیبسیی درون سپاه و  افزاهمدر خصوص   .3

 ؟ دیاداشته در برپایی مراسم چه تمهیداتی 
 

 

 


