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ابالغ سياستهای کلی «خانواده»
قانون اساسی سياستهای کلی «خانواده» را که پس١١٠حضرت آیتهللا خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل 
از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تصویب شده است، ابالغ کردند.

متن سياستهای کلی خانواده که به رؤسای قوای سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ شده، به این شرح است:
بسمهللالرحمنالرحيم

سياستهای کلی خانواده

خانواده واحد بنيادی و سنگ بنای جامعه اسالمی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سالمت و بالندگی و اقتدار و اعتالی معنوی
کشور و نظام است و سمتوسوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:

. ایجاد جامعهای خانوادهمحور و تقویت و تحکيم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسالمی خانواده بهعنوان مرکز نشو و نما١
و تربيت اسالمی فرزند و کانون آرامشبخش.

. محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامهها، سياستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی٢
بهویژه نظام مسکن و شهرسازی.

. برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسالمی و ملی و صيانت از خانواده و جامعه.٣

. ایجاد نهضت فراگير ملی برای ترویج و تسهيل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و۴
و و فرهنگسازی  و حمایتی  و مقررات تشویقی  و قوانين  وضع سياستهای اجرایی  با  جامعه  تجرد در  و نفی  خانواده  تشکيل 

ارزشگذاری به تشکيل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

. تحکيم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکيد بر:۵
- بهکارگيری یکپارچه ظرفيتهای آموزشی، تربيتی و رسانهای کشور در جهت تحکيم بنيان خانواده و روابط خانوادگی.

- فرهنگسازی و تقویت تعامالت اخالقی.
- مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسيبها و چالشهای تحکيم خانواده.

- ممنوعيت نشر برنامههای مخل ارزشهای خانواده.
- ایجاد فرصت برای حضور مفيد و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

. ارائه و ترسيم الگوی اسالمی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسالمی-ایرانی با:۶
- ترویج ارزشهای متعالی و سنتهای پسندیده در ازدواج و خانواده.

- پر رنگ کردن ارزشهای اخالقی و زدودن پيرایههای باطل از آن.
- مبارزه با اشرافيت و تجملگرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

- اصالح رفتار گروههای مرجع و برجستهسازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگيری از شکلگيری گروههای مرجع ناسالم.

. بازنگری، اصالح و تکميل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جدید و حّلوفصل دعاوی در٧
مراحل اوليه توسط حکميت و تأمين عدالت و امنيت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف

تثبيت و تحکيم خانواده.

. ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسالمی زن و مرد در جامعه.٨

. ارتقاء معيشت و اقتصاد خانوادهها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغههای آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.٩

. ساماندهی نظام مشاورهای و آموزش قبل، حين و پس از تشکيل خانواده و تسهيل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسالمی-١٠
ایرانی در جهت استحکام خانواده.
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. تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پيشبرد اهداف و برنامههای کشور در همه عرصههای فرهنگی،١١
اقتصادی، سياسی و دفاعی.

. حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانهداری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤوليت تربيتی و معنوی زنان١٢
و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤوليتپذیری، تعامالت خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.

. پيشگيری از آسيبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بهویژه موضوع طالق و جبران آسيبهای ناشی از آن با شناسایی١٣
مستمر عوامل طالق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی کراهت طالق.

. حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانوادههای با سرپرستی زنان و تشویق و تسهيل ازدواج آنان.١۴

. اتخاذ روشهای حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبتهای جسمی و روحی و عاطفی از١۵
آنان.

. ایجاد سازوکارهای الزم برای ارتقاء سالمت همهجانبه خانوادهها بهویژه سالمت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از١۶
جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.
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