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 تعالیبسمه

 سوری بیانیّه راهبردی شورای فرهنگ عمومی پیرامون رویداد چهارشنبه

 شورای فرهنگ عمومی کشور( 7/4/1441مورخ   775)مصوبّه جلسه 

ًػیش  جاهؿِ ایشاًی دس طَل تاسیخ، ّوَاسُ حافػِ تاسیخی ٍ حیات فشٌّگی خَد سا حفع کشدُ کِ دس ًَؼ خَد کن

هللِ   ضوي پاالیصِ آداب ٍ سسَمِ - کِ سکي اغلی َّیّتی جاهؿِ ایشاًی است -است. اص طشفی فشٌّگ اسالهی 

ّا تِ  ّا صدُ ٍ تا ٍاالیص آى هختلف اص ٍجَُ هطشکاًِ ٍ غیشاخالقی، هُْش تأییذی تِ ٍجَُ اخالقی ٍ اًساًی آى

ّای دیشیٌِ  آییيیکی اص ّویي  سوریچهارضنبهافقی هؿٌَی، صهیٌِ گستشش تیطتشضاى سا ًیض فشاّن ًوَدُ است. 

تشداسد. دس  فشٌّگیِ جاهؿِِ ایشاًی سا دس ّای هْوی اص َّیّت تاسیخی ضٌاختی، هَلفِ ایشاًی است کِ دس ًگاُ هشدم

فزصتسیاستسٍیکشد  فزهنگیِ ّای فشٌّگی  تَاًٌذ سشًخی تشای پیگیشی غشفیّت ّا هی ایي هَلفِ ،محورگذاریِ

 اًذ.  اص دیشتاص، دٍ هحَس اغلی دس ایي آییي تَدُ خانوادهومحلّهایي سٍیذاد کْي قشاس گیشًذ؛ چِ ایي کِ 

ّای فشٌّگی کطَس، ضوي احتشاص اص تْذیذاًگاسی غشف ایي آییي تاستاًی، تِ  دس ایي ساستا الصم است تا دستگاُ

هاییضادّای کْي ایشاًی جْت ایجادِ  ّای کن ًػیش آى دس تشقشاسی پیًَذ هیاى فشٌّگ اسالهی ٍ آییي غشفیّت

احیایهویّتوروحهمسایگی گستزشفزهنگمواساتو نطاطاجتماعی، افزایصضادیو  مطزوعوجمعی،

تَاًذ خطَط ساّثشدی سا تشای هتَلیّاى ؾشغِ فشٌّگ دس هَاجِ تا ایي هٌثؽ غٌی  تَجِّ کٌٌذ. هَاسد رکش ضذُ هی

 فؿال کٌذ. محلّی،جمعیوملّیهمگزاییِّای ًْفتِ دس آى سا تشای  تاسیخی هطخع کشدُ ٍ غشفیت

این کِ آى سا اص  ضایاى رکش است دس سالیاى اخیش ضاّذ ٍقَؼ تشخی اًحشافات ٍ تحشیفات دس ایي آییي تاستاًی تَدُ

-خػَغاً گشٍُ -هسیش کْي ٍ تاسیخی خَد خاسج کشدُ ٍ تثذیل تِ تْذیذی تشای سالهت جسن ٍ سٍاى افشاد 

دس ایي خػَظ الصم است هقاتلِ جذّی تا تواهی ؾٌاغشی کِ ّشاس تثذیل کشدُ است.  -پزیش ّای آسیة

 کٌٌذ، غَست گیشد.  اجتواؾی تِ ٍجَد آٍسدُ ٍ اهٌیّت ؾوَهی ٍ سٍاًی جاهؿِ سا هخذٍش هی
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ّای فشٌّگی  ّا تِ ؾٌَاى هحَس ؾولیّات دس ایي صهیٌِ، ضوي ّوکاسی تا سایش ساصهاى ضشٍسی است تا ضْشداسی

ّای  اسالهی ٍ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی، تا فشاّن ساصی تستشّای هٌاسة، تشًاهِ ًػیش ساصهاى تثلیغات

ّای هحلی  اسالهی ًػیش هساتقات هحلی پخت غزا، ًوایص - آفشیي، ایوي ٍ هثتٌی تش فشٌّگ ایشاًی خالقاًِ، ًطاط

 منبعفزهنگیناملموسي ّای ای ّای ًطاط سا تشای استفادُ اص فشغت ّای خاًَادگی، جطي ٍ خیاتاًی، گشدّوایی

ّای هطخّع، اقذام تِ تشگضاسی  تَاى هتٌاسة تا غشفیت ًیشٍّای هسلّح ٍ دس هکاى تذاسک تثیٌٌذ؛ ّوچٌیي هی

ّای کٌتشل ضذُ ٍ هساتقات گشٍّی ٍ اًفشادی ًوَد. ًکتِ هْوی کِ دس  ّای هیذاًی ٍ ًَسافطاًی اًَاؼ ًوایص

ّا ٍ تأکیذ  ًِ تایذ لحاظ ضَد، حفع هاّیت تفشیحی ٍ جوؿی ایي تشًاهِّا ٍ سایش اقذاهات خالقا تواهی ایي تشًاهِ

آفشیي آى تشای ؾوَم هشدم است. گشاهیذاضت ایي آییي کْي کِ جطٌی تشای استقثال  کٌٌذُ ٍ ًطاط تش جٌثِ سشگشم

 ای سٍ تِ تؿالی تاضذ.  تَاًذ ًَیذدٌّذُ قشًی پشاهیذ، هشدهاًی هتّحذ ٍ جاهؿِاص سال جذیذ ٍ طشاٍت تْاس است، هی
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