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آیین نامه تعیین مصادیق البسه و آرایش ھای غیر مجاز

مصوب١٣٧۵/۶/٢۵ وزارت کشور

در اجرای قانون مصوب مورخ ٢٨/١٢/١٣۶۵ مجلس شورای اسالمی در
خصوص مبارزه با فروشندگان، تولیدکنندگان ، وارد کنندگان و استفاده

کنندگان لباس ھایی که استفاده از آن ھا در مالء عام خالف شرع است و
یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و ماده یک آیین نامه مورخ ٢٠/٣/١٣۶٨ مصوب ھیأت محترم

وزیران، کمیسیون سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه فرھنگی با مظاھر فساد در نشست مورخ
٢۵/۶/١٣٧۵ پیشنھادات ستاد احیاء امر به معروف و نھی از منکر در موضوع تعیین مصادیق

البسه و آرایش غیر مجاز را به تصویب رسانده است.

بدین وسیله ضمن ارسال نسخه ای از مصادیق مصوب، خواھشمند است دستور فرمایید محاکم
قضایی ذی ربط در خصوص رسیدگی به تخلفات، اقدام الزم را به عمل آورند.

علی محمد بشارتی

وزیر کشور

موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیر مجاز که به مصوبات قبلی اضافه می گردد:

الف: مصوبات مربوط به متعلقات وابسته به البسه

استفاده از انواع: کاله برای زنان، گردن بند و گوشواره برای مردان و کاله ھای مبتذل . 1
مردانه که دارای نقوش و عالئم ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق روی آن دوخته، بافته،

گلدوزی، نصب یا الصاق شده باشد.
نپوشاندن کامل: موی سر، گردن، سینه و ھر جای دیگر بدن برای زنان جز وجه و کفین ( . 2

مانند استفاده از روسری ھای نازک و کوتاه )
کمربند: کمربندھای غیر متعارف، دارای نقوش زننده و عالئم گروه ھای ضد اسالم و ضد . 3

انقالب و ضد اخالق و یا دارای سگک ھایی که نقوش و عالئم ضد اسالم و ضد انقالب و
ضد اخالق و یا شب رنگ دار، پولک دار و چراغ دار باشند و …

مچ بند ( دست و پا ): مچ بند ھای غیر متعارف که دارای نقوش زننده و عالئم گروه ھای . 4
ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق و یا شب رنگ دار، پولک دار و چراغ دار باشند و …

عینک: عینک ھایی که دارای طرح ھای غیر متعارف، نظیر گربه ای ، خرگوشی، چراغ دار، . 5
دستگیره دار، برف پاک کن دار باشند.

پیشانی بند: استفاده از پیشانی بندھایی که دارای نقوش و عالئم ضد اسالم و ضد . 6
انقالب و ضد اخالق و یا نوشته ھایی با حروف التین باشند.

انگشتر: انگشترھایی که دارای نقوش، الفاظ و حروف التین ھستند و داللت بر ھواداری یا . 7
عضویت در گروه ھای ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق دارند مثل انگشترھایی با نگین

یا بدنه شبیه اسکلت و جمجمه انسان، عقاب آرم پنتاگون، ستاره داود، داس و چکش،
کله پلنگ، کله گرگ و نگین با تصویرھای زن

کیف : کیف ھایی که دارای عالئم و نقوش و نوشته ھایی با حروف التین و زننده و یا دارای . 8
عالمت گروه ھای ضد اسالم ، ضد انقالب و ضد اخالق باشند.

شال و دستمال گردن: استفاده از شال و دستمال گردن که دارای عالئم و نوشته ھایی . 9
با حروف زننده و یا دارای عالمت گروه ھای ضد اسالم ، ضد انقالب و ضد اخالق باشند.

استفاده از : انواع دامن ھا و شلوارھای کوتاه و چسبان و شلوارک ھایی که تعمدا پاره و . 10
وصله شده باشد.

کراوات و پاپیون از ھر نوع . 11

ب: مصوبات مربوط به استفاده از البسه غیر مجاز برای مردان

استفاده از البسه زنانه، شلوارھای کوتاه، شلوارھای چسبان و تنگ و نازک، شلوارھایی . 1
که تعمدا پاره و وصله داشته باشند.

. 2

وزارت کشور

استفاده از زیورآالت، گردن بند، زنجیر، مچ بند، دست بند، پالک و انگشتر طال برای مردان

ج: مصادیق غیر مجاز در واردات، تولید، توزیع و فروش انواع البسه

لباس ھایی که: روی آن تصاویر زن، چاپ، دوخته، بافته، گلدوزی، نصب یا الصاق و یا تکه . 1
دوزی شده باشد.

لباس ھایی که: اندام ھای تناسلی یا کنایه از آن روی آن ھا چاپ، گلدوزی، تکه دوزی، . 2
بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.

لباس ھایی که: الفاظ رکیک که با حروف فارسی یا التین روی آن ھا چاپ، گلدوزی، تکه . 3
دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.

لباس ھایی که: به طور کلی روی آن ھا نقوش یا عبارات با حروف غیر فارسی گلدوزی، . 4
تکه دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.

انواع البسته: جاسوئیچی، کمربند، سگک، انگشتری، کفش، کیف، کاله، عینک، و کلیه . 5
زیورآالت که دارای آرم ھا و نشانه ھای ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق باشد. (

لیست به پیوست می باشد)
لباس ھایی که: به شکل پرچم ھای بیگانه رنگ آمیزی و یا پرچم ھای بیگانه روی آن ھا . 6

چاپ ، گلدوزی، تکه دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.
لباس ھایی که: روی آن ھا تصاویر حیوانات نظیر کله گرگ، کله روباه، کله پلنگ و خوک و . 7

گراز و سایر حیواناتی که مظھر درندگی، موزی گری و شھوت رانی می باشند.
لباس ھایی که : روی آن ھا تصاویر حشرات و بندپایان مانند عقرب و عنکبوت، چاپ ، . 8

گلدوزی، تکه دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.
لباس ھایی که: روی آن ھا تصاویر کارتنی تداعی کننده یا نمایشگر بزم و پای کوبی، رقص . 9

و شرب خمر، آواز و نوازندگی،
لباس ھایی که: آالت موسیقی مانند گیتار، ویولون، شیپور و چنگ و امثالھم روی آن ھا . 10
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ابر برچسب ھا

ماھوراه-....

چاپ ، گلدوزی، تکه دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.
لباس ھایی که : روی آن ھا تصاویر فکاھی و پوچ و بی معنا مانند کفش سوراخ شده که . 11
انگشت شصت از آن بیرون آمده باشد تصاویر آدم ھای معتاد چاپ ، گلدوزی، تکه دوزی،

نصب و یا الصاق شده باشد.
لباس ھایی که : روی آن ھا عبارات عاشقانه و مبتذل مانند مرا ببوس، دوستت دارم و . 12
الفاظ و کلمات مشابه چاپ ، گلدوزی، تکه دوزی، بافته ، نصب و یا الصاق شده باشد.
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