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 بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور منطق جمهور در همایش محوری سخنرانی رئیسمضامین 

 مضمون  موضوع 

 عرصه ترسیم نمای کلی

و جایگاه آن در  فرهنگ

 رانیساختار حکم

 فرهنگی  عرصه مسائل به نسبت  رهبری مندیدغدغه 

بر   یرهبر قیاشراف و شناخت دق لیکشور بدل  یساختار فرهنگ ی انقالب یمطالبه بازساز

 حوزه فرهنگ 

 بودن عرصه فرهنگ  خونیمورد تهاجم و شب

 یضرورت اجتماع کی لی ساختار فرهنگ بدل یمطالبه بازساز

 فرهنگ آفرینی اقتدار و سازی هویت

 نظام  و  اسالمی انقالب  بودن  پایه  فرهنگ و محور فرهنگ

 طرح هاینیازپیش

 ساختار انقالبی بازسازی

 ی کشور فرهنگ

 ی مطالعه، عزم و اراده جد  ت،یمأمور ن یدر ا  تیشرط موفق

 مطلوب و  موجود وضع  ترسیم برای  انقالب  رهبر فرهنگی هایدیدگاه  منظومه از استفاده 

 در رصد و دیده بانی تحوالت  و نخبگان ختگانیروشنفکران، فرهاهمیت کمک 

 قبل  با متفاوت حرکتی و مسئولیت  احساس  نیازمند بازسازی تحقق

 خردورزی و  عقالنیت بر انقالبی حرکت هر بودن  متکی ضرورت

 اسالمی انقالب مبانی و اصول  بر ابتنای  با خواه تحول  انقالبی نگاه  نیازمند بازسازی تحقق

 است.  رهبری و امام

 طرح ملزومات اجرایی

 ساختار انقالبی بازسازی

 فرهنگ 

  رفتارها، ساختارها، به نسبت  تحول به معطوف و نگرانه آینده  شناسانه،آسیب  نگاه 

 انسانی  منابع و اجرایی هایسیاست  فرآیندها،

 تحقیقی  و  پژوهشی عرصه در نو از کارها همه شروع به نیاز عدم

موفق طرح تحول در ساختار   ی اجرا یستاد و مرکز برا کیکارها از  تی هدا  یازمندین

 یفرهنگ

-نقش و وظایف دستگاه

 های فرهنگی 

 ی فرهنگ یهادستگاه  یمحور و مسأله  یضرورت چابک ساز

 ها  تعارض و هاتداخل  و هاناهماهنگی  کردن برطرف اهمیت

 های رفع ناهماهنگ ی راهکار برا یطراح

 ی و اقدامات مواز هایلزوم حذف دوباره کار

در عرصه فرهنگ و   یررسمیو غ یرسم ی دستگاهها ن یو روشن ب  قیدق ی ها نسبت  نییتع

 ت یو ترب  میتعل

 ی مختلف فرهنگ یهادستگاه  یها ت یو مسئول  فیروشن شدن تکال

کارآمد   ی الگوها یطراح ی مختلف برا یهادر دستگاه  یپژوهش  یهالزوم فعال شدن معاونت 

 یتی و ترب یفرهنگ

 موجود متناسب با تحول ساختارها ن یقوان یضرورت بازنگر
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 یفرهنگ ی ها دستگاه  یبرا  تیموفق زانیسنجش م ی ها شاخص یلزوم طراح

 مایلزوم فعالتر شدن صدا و س

مولفه های راهبردی 

در بازسازی ایجابی الزم 

انقالبی نظام فرهنگی 

 کشور 

 مرم مشارکت با فرهنگی بازسازی دری( مجاز فضای عصر) نوین  اقتضائات کردن لحاظ

 جوانان  ویژه ه  ب

ساختار  یاجرا و نظارت توسط مردم در بازساز ،یساز میبودن در تصم میلزوم احساس سه

 یفرهنگ

بر   یرهبر دیتاک  مختلف  یها  بانوان در عرصه تیاز ظرف یریگ و بهره  ییبر شناسا دیتاک 

 ی اجتماع ینینقش آفر یبانوان برا   تیتوجه به ظرف

 فرهنگی مسائل عرصه در اقناعی رویکرد به نیازمندی

 مردم اقناع با  تصمیمات اجرای  ضمانت

 فرهنگی و ایرسانه  اقناعی، هایپیوست  از فرهنگی تصمیمات برخورداری لزوم

 ابعاد و راهبردهای طرح

 جامعه  اقشار همه  برای  مجازی سواد و  ایرسانه  سواد  توسعه ضرورت

 ی بسته طرح تحول انقالب  یمحتوا یانقالب فرهنگ یو مصوبات شورا  یرهبر ی رهنمودها

 فرهنگی تعامل الگوهای  ساماندهی ضرورت

 و مهاجم هایفرهنگ برابر در ایستادگی و  دوستی اهل  هایفرهنگ با  تعامل بر شدن متمرکز

 دیپلماسی عرصه مانند متخاصم

 مبانی بر تکیه با مردم زندگی سطح ارتقای مسیر در تکنولوژیک هایپیشرفت  از استفاده 

 فرهنگی غنی

مدار بودن؛ رکن  گفتگو

 طرح محوری منطق 

 ساختار انقالبی تحول برنامه اجرای زمینه در نظر تبادل  و گفتگو جلسات برگزاری ضرورت

 کشور فرهنگی

 موثر  پیشنهادات  ارائه و شبهات رفع به  نظر تبادل و گفتگو کمک

 آزاداندیشی  هایکرسی ایجاد برای پژوهشی و علمی مراکز بیشتر تالش ضرورت

پیگیری و زمان بندی  

 اجرای طرح 

 طرح این  اهداف گام به  گام تحقق  برای  بندی زمانو ضرورت  اهمیت 

 ( آن  تحقق میزان دقیق  هایشاخص  با فصل هر پایان یا در  ماه  به ماه  ارزیابی)

 عالی شورای بیرخانهو د اسالمی تبلیغات سازمان در طرح پیگیری مرکزی ستاد تشکیل

 فرهنگی  انقالب

 مردم  و فرهیختگان به  شده  انجام اقدامات گزارش منظم ارائه

 آینده  مسیر ترسیم و  طرح داشتن نگه  روز به  در منظم گزارشات  ارائه اهمیت

 جمهور  رئیس شخص توسط طرح پیشرفت میزان و  اجرا پیگیری
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 محوری بیانیه گام دوم انقالب اسالمی مضامین 

 مضمون  ردیف 

 هدف انقالب اسالمی؛ خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی  1

 ترین انقالب عصرجدید انقالب اسالمی ایران؛ مردمی 2

 های کهنه دنیا انقالب اسالمی باعث شکستن کلیشه 3

4 
عدالت، استقالل، عزت، اخالق، معنویت، امنیت، عقالنیت و  های آزادی، انقالب اسالمی یعنی: زنده بودن ارزش

 برادری

 های انقالب اسالمی رویگردانی و عدم پایبندی برخی مسئولین نسبت به ارزش 5

 های خویش انقالب اسالمی آماده تصحیح خطا  6

 حساسیت مثبت نشان دادن نسبت به نقدها  7

 انقالبی جوانان و نظم سیاسی و اجتماعی جامعه نبود تضاد و ناسازگاری میان جوشش  8

 های انقالب اسالمیها و آرمانوجود فاصله میان واقعیت 9

 های انقالب توسط جوانان مؤمن، دانا و پرانگیزه های جامعه و آرمانشدن فاصله میان واقعیت طی 10

 سربلندی ایران در منطقه و جهان جوانمردی و مروت، صداقت و صراحت، شجاعت و اقتدار، عامل  11

 جوانان آغازگران جهاد بزرگ، برای ساختن ایران اسالمی بزرگ 12

 حرکت به سمت آینده باید با استمداد از تجربه گذشته و واقعیت حال باشد.  13

14 
خود)متن ایمان و معرفت  های مرسوم نیست و متکی بر ظرفیت انقالب و نظام اسالمی ایران، تقلیدی از حکمرانی

 اسالمی( است. 

 انقالب اسالمی، آغازگر نظم نوین مبتنی بر دو قطب جدید )اسالم و استکبار( 15

 هاعامل عزت و پیشرفت ایران اسالمی در همه عرصه  "توانیمما می"اصل  16

 محوری، باید کانون مدیریت کشور باشد. مردم ساالری و جوان 17

18 

برکات انقالب اسالمی: ثبات امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران، اصالت بخشی به حوزه های علم و  از جمله 

های اقتصادی و عمرانی، حضور و مشارکت مردمی در عرصه های مختلف، ارتقاء بینش  تکنولوژی و زیرساخت

 د شعار عدالت. سیاسی مردم، پیوند معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه، مقابله با مستکبران، ایجا

 عدالت، گوهر بی همتا بر تارک انقالب اسالمی ایران باید باشد.  19

20 

های سیاسی، اقتصادی، علمی، مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعاالن جوان در همه میدان 

ئولیت ایجاد الگوی کامل  های خود را زیر بار مسفرهنگی، بین المللی، دین، اخالق، معنویت و عدالت باید شانه 

 نظام پیشرفته ایران اسالمی بدهند. 

21 
اندرکاران های داخلی، طبیعی، انسانی برای آینده ایران اسالمی که مورد غفلت دستضرورت توجه به ظرفیت

 قرار گرفته است.

 جوانان متخصص و متعهد، ظرفیت امیدبخش آینده ایران اسالمی هستند. 22
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23 
زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی، بازار بزرگ همسایگان و... از منابع دستنخورده در بخش تولید و  منابع عظیم 

 اقتصاد هستند. 

 نخستین محور در گام دوم، خوشبینی به آینده و مأیوس نشدن است.  24

 های عینی و دوری جستن از امید کاذب و فریبنده در گام دوم تکیه به واقعیت  25

 ای ترین جهاد جوانان است.نومیدی را از خود برانید، این نخستین و ریشه ترس و   26

 دانش، آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است.  27

 ها دست یابیم.های دانش جهان بسیار عقبیم، باید به قله از قله 28

 بنای یک انقالب علمی در کشور.ضرورت سنگ 29

30 
های فردی و اجتماعی در گام دوم  ها و فعالیتدهنده به تمام حرکتاصلی جامعه و جهتمعنویت و اخالق نیاز 

 است.

 ضرورت افزایش شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه  31

 توان به هدف رسید. اقتصاد هدف جامعه اسالمی نیست اما ابزاری است که بدون آن نمی 32

 نفوذناپذیری کشور است. اقتصاد قوی زمینه ساز استقالل و  33

 تولید با کیفیت، توزیع عدالت محور و مصرف به انذازه و بی اسراف شرط اقتصاد موفق است.  34

 چالش بیرون نظام، تحریم و وسوسه انگیزی است و چالش درون عیب ساختاری و ضعف مدیریتی است. 35

36 
توسط جوانان متخصص)دانا( و متعهد)مؤمن( راه حل رسیدن به مقصد   1های معنایی آن اقتصاد مقاومتی و مؤلفه 

 اقتصاد قوی است.

 عدالت و مبارزه با فساد الزم و ملزوم یکدیگر هستند.  37

 طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات جمهوری اسالمی ایران است.  38

 مردم، حاکمان و قدرتمندان است. ای است که تحقق نسبی آن بر عهده همه عدالت فریضه 39

 آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود، فاصله ژرفی است. 40

 دلهای مسئوالن برای محرومین و شکافهای طبقاتی باید بیمناک باشد.  41

 کسب ثروت نه تنها جرم نیست، بلکه مورد تشویق است.  42

 ویژه خواری ممنوع است. تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان به   43

44 
ها و قوانین ولیکن در اجرای شایسته عدالت و مبارزه با فساد، چشم امید به شما جوانان  علیرغم وجود سیاست

 است.

 گیری، عمل کردن و اندیشیدن برای همه مردم است. آزادی اجتماعی به معنای حق تصمیم 45

46 
ها باید آن را  هاست که جکومتنیستند بلکه عطیه الهی به انسانها به مردم استقالل و آزادی تفضل حکومت

 تأمین کنند. 

 
نکردن دولت، عدم وابستگی به نفت، نگاه به ظرفیت داخلی،  درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن، مردمی کردن اقتصاد،تصدی - 1

 های زائد و مسرفانه اجرایی اقتصاد، حذف هزینههای بودجه بندی علمی و قوی، ثبات در سیاست
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 استقالل نباید به معنای زندانی کردن اقتصاد و سیاست کشور در میان مرزهای خود باشد. 47

 های الهی و حقوق عمومی باشد. شآزادی نباید در تقابل با اخالق، قانون، ارز 48

 مصلحت سه شرط اساسی در سیاست خارجه و روابط بین الملل است. عزت، حکمت و  49

 مقابله با سبک زندگی غربی، جهاد هوشمندانه و وظیفه امیدبخش جوانان است.  50
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منطقرهیافت  بازسازی  برای  ساختار  هایی  فرهنگ سیاست   و  در ی  گذاری 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 « ی و ارشاد اسالم  وزارت فرهنگ»   تیفعال  طهی در ح   که  »بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور«از    آن بخش   می در ترس   ییگام نها

  ، ینظام ادار  ،ییعملکرد محتوا  ، ی: عملکرد شکل در آن دستگاه )شامل  «یفرهنگ   استی س   یالگو  یهامؤلفه»  به  قرار دارد، توجه

  استی بر س  حاکم  کردیرو»  که  پرسش   ن یا  به  پاسخ  یبرا  گر،ید  عبارتبه.  ( استیاقتصاد  منطق  تیو در نها  ینظام ادار  هدافا

از   پرسش   قیاز طر  مهم  ن یا  دیبا  کالن اکتفا کرد، بلکه  یکردهای اهداف و رو  ان ی صرف ب  به  توانینم  «ستی چ   ران یدر ا  یفرهنگ 

شود. از   واقع  یمورد بررس   « ییاجرا  یهاهیکالن و رو  دافاه  نسبت»  یعبارت   به  ایو    « در سازمان  یفرهنگ   استی س   سازوکار تحقق»

  وه ی . ش4  یالت ی. ساختار تشک3  تیفعال  وهی. ش2کالن    یکردهای. اهداف و رو1عبارتند از:    یبررس  ن یمورد نظر در ا  ی، اجزاجهت  ن یا

 .هاتی فعال  تی. غا6 یو ارشاد اسالم  وزارت فرهنگ به وابسته یهانجمن . مؤسسات و ا5 کردهانهیهز

 :که امر است ن یاز ا یحاک  رانیا  یاسالم یجمهور  یکنون یفرهنگ  استی س  ینشان دادن چهره واقع  یبرا تالش صورت گرفته

بعد   یشده اما در سالها  ن یو تدو  هیته  یانقالب  یکردیاهداف با رو  ن ی ا  اگرچه  «کالن  یکردها ی اهداف و رو»  نهی ( در زمالف

  وزارت فرهنگ   کشور توسط  یفرهنگ   استی س عدم تحقق  ،ن ی. بنابراشده و مهجور مانده است قی دچار تعل   یمختلف   عوامل  واسطهبه

اسالم  ارشاد  بعد    یو  رو»در  و  عاملبه  توانیم  را حداقل  « کالن  یکردهایاهداف  تغ ِچهار  ثبات    رغمیعل  یقانون  فیوظا  راتیی  

محدود شدن    ،تیو در نها  یفرهنگ  یهاتی فعال  نگرش به  وهی عملکردها، انحراف در ش  یابیارز  وه ی انحراف در ش   ،یاهداف قانون

 .داد  نسبت یفرهنگ  عیصنا به یفرهنگ یهاتی قلمرو و موضوع فعال

فعال  ،« ت ی فعال  وه یش»  نهی ( در زمب فرهنگ  تیچارچوب  ارشاد اسالم  وزارت  تول»را    یو  به  دی عدم  نمودن  بسنده    محصول و 

تول   تیحما البتهدهدیم   لی تشک   « مجوز  یاعطا»و    « یرونی ب  دکنندگانی از  تول  یدر موارد  یسلب  -یانفعال  کردیرو  ن یا  .    آنچه  دی با 

  ش ینما»  ای  « بودن   نهیپرهز»  به  شتریب   « فاخر بودن»  زی موارد محدود ن  ن یاما در ا  شود،یشده همراه م  دهی نام  « فاخر  یمحصول فرهنگ »

 امروز جامعه   یبرا  یدرس  چی ه  ،ن یو بنابرا  ناظر است  « روزمره  یزندگ»و    « امروز  رانیا»و کمتر بر    شودیمربوط م  «کهن   رانیا  عظمت

  ییگرابا توسعه  که  -جامعه  « یجار  فرهنگ»  به  مردم و مسئوالن نسبت  و دغدغه  یو عماًل نگران  دیگشاینم  ندهیآ  یسوبه  یندارد و افق 

 .گذارد یرا مسکوت م - است فیتوص  قابل ندهیآ رو به و حرکت

نه  یانسان   یروی ن  از جهت  نه  یو ارشاد اسالم  وزارت فرهنگ  ،«یالت یساختار تشک»  نهی( در زمج  ، ی مناسبات ادار   از جهت  و 

، گذشته   انی در سال   تحوالت صورت گرفته  یعنوان مثال، ط  به  و فعال را ندارد، بلکه  یجاب یا  یهاعرصه  ورود به  یمشخصات الزم برا

  هاتیحما  دهندهصیتخص  یصنف   ای  یردولت ی غ   یعموم  یرجوع )هنرمند( را نهادهارباباز نحوه ارتباط دستگاه با ا  یوجهت   قابل  بخش 

امکان برخورد   گری د  یاند و ازسورا دشوار کرده ینظارت   یهادستگاه  به  «ییپاسخگو»  امکان هرگونه  کسو ی از    اند کهبرعهده گرفته

مخاطبان   دستگاه به  یینحوه ارتباط و پاسخگو  نکهیا  اند. ضمن زده  را دامن   « تی حاکم»و    « صنف»ان  ی شکاف م  جادیو ا  یاقهی سل
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  در ارتباط با هنرمندان و هم   هم  یو ارشاد اسالم  وزارت فرهنگ  رسدینظر مو به  مخدوش است  زی مردم عالقمند ن  یها توده  یعن ی

 .دارد  یجد  یهامطالبات مردم چالش  به ییدر پاسخگو

بودجه  زی ن  ،« کردهانهیهز  وه یش»  نهی ( در زمد قالب  اختصاص  در   کردنهیهز  منطق  یابیرد  رقابلیو غ  یتیحما  یهااستی س  در 

فرهنگ اسالم   وزارت  ارشاد  تشک   یو  و  »  تی، وضعمسئله  ن یا  گری د  ی. رودهدیم  لی را  وزارت    به  وابسته  یهاانجمن مؤسسات 

با هدف   -یو ارشاد اسالم  وزارت فرهنگ  هی در حاش   مؤسسه  38از    ش یامروز ب  تا به  1360  از دهه  که  است  « یو ارشاد اسالم  فرهنگ

مجموعاً،    اند کهشده  وارد  انهیگرایدر امور تصد  خانهوزارت  ن ی ا  ییعنوان بازوان اجراو به  جادیا -ها یگریتصد  زانی از م  کاستن 

ناکارآمد،   یالتی ساختار تشک   ،یانفعال  - یسلب  فی: وظادر کشور )شامل  یجار  یفرهنگ  استی س  یر ی گبا شکل  کامل  یدر هماهنگ

 .( قرار دارندکمک یو اعطا هاتی فعال یواگذار

و   یکم  یهاشاخص  فراتر از ارائه  یزی چ   به  زی آن ن   «یها ت یفعال  ت ی غا»دستگاه،    ن ی بر ا  حاکم  وبی سازوکار مع  به  ( با توجههـ

،  « مجوز   ارائه»  و بسنده نمودن به  « د ی عدم تول »  استی س  یآن رو  گر،ی عبارت د. بهشودینم  ختم  یجشنوارها   -یشگاهینما  تی فعال

داده و   ش ی نما  شتری ب   را باشکوه هرچه  یو سلب  منفعل  کردیتا رو  است  ینینماد  یهان یی آ  مثابهبه  « جشنواره»و    « شگاهینما»  یبرگزار

 کند.   مسئوالن فراهم یگزارش را برا بودن و ارائه در صحنه یالزم برا فرصت

فعال،    یفرهنگ   استی س  ینوع  دیبا  یو ارشاد اسالم  اداره مؤثر وزارت فرهنگ  یبرا  رسدینظر مبه  گفتهش یپ  مطالب  به  تیبا عنا

از ارکان اتخاذ   ینخواهد شد. برخ  سری م   یاساس  راتیی ا عمال تغ  قی جز از طر  زی امر ن  ن ی. اردی و برونگرا در دستور کار قرار گ  یجابیا

 :است لیشرح ذبه دیجد  یفرهنگ  استی س کی

  ،انهی عملگرا یفرهنگ استیس یاتخاذ نوع .1

 ،یو ارشاد اسالم وزارت فرهنگ یساختار یبازساز .2

   ،میرمستقیغ یهاتی حما یری نظارتپذ نهیکردن زم فراهم .3

 روزمره،  یامروز و زندگ رانی ا بر مسائل تی تمرکز آثار فاخر مورد حما .4

 نظام،  یکل یهااست یبا س جهت از هنرمندان هم دولت تی حما .5

 ،یجهان یدر بازارها یرانی ا یو هنر یحضور محصوالت فرهنگ یبرا نهیزم جاد ی ا .6

  ،یالمللن یو ب یمل در سطح  یـ قوم یمحل یهنرها و توسعه  ج ی ترو به ژهی و تی عنا .7

  ،یخیتار نهیش یپ ی درونزا و دارا یهنرها و توسعه  بسط به توجه  .8

 با آموزش هنر در جامعه مرتبط در مسائل یبازنگر .9

 خواهد شد.  از موارد فوق پرداخته کی هر   یاجمال حی توض به در ادامه
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 ران یدر ا ی فرهنگ است یاصالح س یبرا ی شنهادیمدل پ ؛1نمودار
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 انه یگراعمل  ی فرهنگ  است یس ی اتخاذ نوع  -1

 دهد یحوزه هنر در کشور نشان م  رامونی موجود پ  یهادگاه یگذرا بر د  ی. مرورعملگراست  یاستگذاری س   ینوع   ازمندی هنر ن   حوزه

 :که

  یهابی شفاف، آس  یگذاراستی س  یبلندمدت در اتخاذ نوع   ری و بروز تأخ   یفرهنگ  -یاجماع فکر   ینوع   به  دنی عدم رس •

 .(یفرهنگ یگذاراستی س در وجه ی)ناکام است دنبال داشتهبه نهی زم  ن یدر ا یاری بس

هنر  لی س • فارس   اعم  -یمحصوالت  غ  یاز  اعم  یبسترها  واسطهبه  -آن  ر ی و  شبکه  موجود    جمله  از   یماهوارها  یها از 

تلفن   یهانسل  توسعه  ، نترنتی ا  یجهان   شبکه  ، یمجاز  یاجتماع   یهاشبکه  زبان،یفارس همراه و... از    یهاسوم و چهارم 

 .(یابعاد سلب  شدن امکان بسنده نمودن به  یبود )منتف  واهندبرخوردار نخ ییکنترل باال تی قابل

)عدم   ستی ن  بخش تیرضا  وجه  چی ه   به  یو اسالم  یانقالب  یو مروج باورها  دیمؤ  یمحصوالت هنر  عیو توز  دی تول   تی وضع •

 .(یجاب یا در وجه تی فی و ک  تیکم ن یو تضم ن یتأم

انداز  )نبود چشم  دهدیرا نشان نم   یرشد  هنر در کشور روند رو به  یاقتصاد   تی و وضع  یمصرف  ذائقه  ،یدی تول  تی فی ک •

 .(روشن 

و اقدامات    ها هدیا  سنجش   اری مع  رسدینظر م، بههنر در کشور است  یکنون  یاز فضا  یمی ترس  فوق که  یهاگزاره  به  توجه  با

  « انداز مثبتچشم  جادیدفاع و ا  محصوالت قابل  دی ، تولمسائل  فی آنها در تخف   ییتوانا»  دیحوزه را با  ن ی در ا  گذارانهاستی س

داد.   مس  یکی قرار  پر کردن خانه  مسئله  به  انهیگراعمل  یپاسخ   ارائه  یرهای از  و    تکتک  توسط  1جدول    یهافوق،  نهادها 

 اند.موارد اهتمام داشته ایشود در کدام مورد  تا روشن   مسئول است یهادستگاه

 و مصرف عیتوز د،یتول در مراحل  سطح مداخله و حمایتانواع  یبندطبقه  ؛1جدول 

 

 سطح مداخله و حمایت گری  

 حداکثری  متوسط  حداقلی منفی 

 عرصه سیاستی 

 اریگذسرمایه م حمایتعد م برخورد عد قضایی تذکر تولید

 مجوز  ارائه رد قضاییبرخو توزیع 
مجوز و   ارائه

 اجاره 

مجوز و   ارائه

در   تخفیف

 اجاره 

 سازیآگاه مصرف
  م ارائهعد

 خدمات

خدمات    ارائه

 تبلیغی

در   تخفیف  ارائه

 خدمات تبلیغی
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را در چهار   یهنر  داتی بتوانند تول  ییهامؤلفه  فیتعر  ضمن   ،هنر کشور  نهیمسئول در زم  یهانهادها و دستگاه  دیبا  گر،یعبارت دبه

خدمات   ارائه  به  روشن   یرهای مس  و در قالب  یبندطبقه  « یحداکثر  تیو حما  متوسط  تیحما  ،یحداقل  تیحما  ،یمنف  تیحما»  سطح

 .کند  مبادرتآنها  به

 :عبارتند از نهی زم  ن یدر ا انهیدامات عملگرااق ریسا

 ها؛ خانواده  نظارت به ندیاز فرآ یبا هدف سپردن بخش  یسن یبندنظام رتبه جاد یا  .1

  ی هاتیمسئول  به  نسبت  دیبایو م  توانندیم  یحداقل  درست  یرسان  اطالع  قیها از طرخود خانواده   بر دولت  عالوه  گر،ی عبارت دبه 

 .خود در قبال فرزندانشان متعهد باشند

 ؛ یاجاده  ونقلحمل ما،ی صداوس  ،یخانگ شبکه  نما،ی در س  ش یمجوز نما یبندنظام رتبه جاد یا  .2

 عیمجوز توز  یراحتبه نماهای س  اکران در تیفاقد صالح یهالمی از ف  یاری بس  که است یط یدر شرا ش یمجوز نما یبندنبود نظام رتبه 

رانندگان ناوگان  قهی سل   به  از آثار مذکور تنها با توجه  یاری و بس  آورندیم  دستمخاطبان را به  یباال  ار ی بس   با حجم  یخانگ  در شبکه

 .شوندیم لی مسافران تحم به یشهرن یب ونقلحمل

 ؛یاضطرار مگر در مواقع یاجتماع  و تلخ نمااهی س  یهنر  -یدر قبال آثار فرهنگ یسازاز جنجال زی پره  .3

، جهت  ن یو از ا شودیم دارآثار زرد و مسئله شتری فروش ب سبب یانتقادات مردم به یدگی رس امر در کنار نبود سازوکار درست ن یا

 .کنندیاستقبال م ییهالجنجا ن یاز بروز چن  طلبمنفعت کنندگانهیته یبرخ
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 یو ارشاد اسالم وزارت فرهنگ  ی ساختار  ی بازساز -2

از    االمکانیو حت   زمان ممکن  ن یتربتواند در کوتاه   و هنر که  فرهنگ  یو سازمان ادار  یانسان  یروین  یف یک یو ارتقا  یکم یبازساز

  ینهاد متول   نکهی ا  ضمن   .است  ریزناپذیسازد، گر  ن یخدمات الزم را تأم  ، یکیو الکترون  کی ستماتیس  یرحضوری تعامالت غ  قیطر

  دنی و کارشناسان و شن   نفعانیذ  اخذ نظرات همه  اقدام به  ضمن   ،یو صنف  یتخصص   یهانشست  یبرگزار  قیاز طر  دیو هنر با  فرهنگ

  ره ی از زنج  یمقطع   در چه»آورد:    فراهم  ریز  پرسش   یو مورد وفاق را برا  یاقناع  ، یاجماع  یتا پاسخ   دیتالش نما شانیا  یهااستدالل

 ک یبا کار    یهنر تی فعال   رهی اگر زنج  که شودیم   یاز آنجا ناش  پرسش   ن یا تی اهم  ».انجام شود؟  یتیحما مداخله  دیارزش، با  دی تول

  ارزش  د ی تول  یندها یاز فرآ  یاو با مجموعه  ابد ییم  انیکننده پا  با مصرف  گرید  یو در سو  شود یآغاز م   سوکیهنرمند خالق در  

 . کجاست بودجه قیتزر  یبرا نقطه ن یسودمندتر هکند ک   مشخص دیبا گذاراستی، سهمراه است ری مس ن ی افزوده در طول ا

 م یرمستق یغ  ی ها ت یحما ی ر یپذنظارت  نه یکردن زم فراهم  -3

و    یق یاشخاص حق   بالعوض به  کمک  پرداخت  ندیمند کردن فرآ  نظام  جهت  و کامل  جامع  نامهن ییآ  ن یتدو  مهم  ن یا  ن ی تأم  یبرا

، کمک  کنندگانافتیدر  تی صالح  ن یی تع  یارهای باشد: مع  ریبر موارد ز  مشتمل  دیبا  نامهن ییآ  ن یضرورت دارد. ا  یردولت ی غ   یحقوق

 رنده ی نهاد گ  قیتوف  زانی م  سنجش   ،تیو در نها  کمک  کردنهیچارچوب نظارت بر هز  ،یپرداخت   کمک  زانی م  ن ییتع   یهاشاخص

 .کمک

 روزمره  ی امروز و زندگ   رانی ا بر مسائل  ت یتمرکز آثار فاخر مورد حما -4

از هنر    تیموجود حما  یاز معدود راهها  یک ی  « هنر فاخر»با عنوان    یاز محصوالت فرهنگ  تیشد حما  گفته  ترش ی پ  که  همانطور

  « کهن   رانیا  عظمت  ش ینما»  ای  « بودن   نهیپرهز»  به  شتری ب   « فاخر بودن»  ناصواب صفت  فیتعر  واسطهبه  زی آن ن   که  است  رانیمتعهد در ا

  ازمندی باب، ن   ن ی، نظر دارد و از ااست  یفرهنگ   استی س  ییمقصد نها  که  « روزمره  یزندگ»و    « امروز  رانیا»کمتر بر   و  شودیمربوط م

  .باشدیمنظر م ریی تغ

 فاخر  ی تیحما ی فرهنگ ی کاال دیتول . منطق2 نمودار
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 نظام  ی کل ی ها استی با س جهت از هنرمندان هم  دولت  ت یحما -5

 یت ی. نارضا2هدفمند    تیعنوان حما  هنرمندان تحت  مردان بهدولت  یهاسوژه   لی تحم   ی. تالش برا1  گذشته  انی سال   یط  متأسفانه

  ی و باندباز  تی فی ک یآثار ب  دی بستر تول  به  یتیحما  یهااستی س  لی. تبد3  ربطیذ  یهااز دستگاه  رمتعهدی از متعهد و غ  هنرمندان اعم

 دولت   فی تکل  به  نسبت  توانینم  حال، ن ی ا  با   .بوده است  میمستق   تی حما  استی س  کنار گذاشتن   یبرا  تعهدیب  رانیمد  هی ج تو  ن یترمهم

، راهبرد جهت  ن یهنرمندان سکوت کرد. از ا  گری د  یینظام و ضرورت خودکفا  یکل  یهااستی با س  جهتاز هنرمندان هم  تیدر حما

نه   یهادهیا  به  دنی با هدف رس  تعامل» کشور را    یفرهنگ   استی انداز سچشم  ستیبایم  « یسفارش  -یلی تحم   یها سوژه  مشترک و 

 دهد.  لی تشک

 ی تیخودکفا و حما هنر به میتقسسیاست حمایتی در پرتو . 3 نمودار
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 ی جهان ی در بازارها  ی رانیا ی و هنر  ی حضور محصوالت فرهنگ  ی برا  نه یزم  جادیا -6

تعامالت  »در مورد  آنکه . ضمن در محاق بوده است یکل  به «یانقالب اسالم یهاآرمان شبردی پ»هدف   گذشته انیسال یط  متأسفانه

. است نداشته یت یکشور موفق  یدر خارج از مرزها « یانقالب یحت  و نه یرانیآثار ا یعموم ش یامکان نما ن یتأم»هدف   زی ن « یالمللن ی ب

به  فرصت  به  یاب ی بدون دست   یانقالب  یفرهنگ   استی س   که  است  یحال  در  ن یا  به   یابی دست  .دی نخواهند رس  یسرانجام روشن   اکران 

 ی محصوالت فرهنگ   دی داده و امکان تول  را کاهش   دی تول   نهیهز  که  یجهان  تی فی با ک   یوهایمانند استود  یهنر  کیامکانات تکنولوژ

  ینترنت یا یهاو شبکه  یارتباط   یها ماهواره   ازجمله یجهان یارتباط  یهایژعالوه تکنولوبه  کند یم  را فراهم  یالمللن ی ب   یهایژگیبا و

  که  ی؛ امراست  فرهنگ  یحضور در بازار جهان   اتیآورد، از ضرور  را فراهم  یو هنر  یمحصوالت فرهنگ  عیامکان توز  که  یرانیا

 ی استهینحو شا  به  گاهچی ه  رانیمدرن در ا  یفرهنگ   استی س  س یو از زمان تأس  طلبدیرا م  یو مهندس یو علوم فن   فرهنگ  بخش   وندی پ

 . است قرار نگرفته  توجه وردم

 ی فرهنگ ی کاال دی. هدف تول4 نمودار

 ی المللنی و ب ی مل در سطح  ی قوم -یمحل ی هنرها  و توسعه  ج ی ترو به  ژه یو ت یعنا -7

 ی ها پهنه  ن ی تریاز غن  یکی  یدارا  مختلف  یستیز  یهاوهی متفاوت و ش  یهامی گوناگون، اقل   یهاوجود اقوام متعدد، زبان  لی دلبه  رانیا

و...( در وزارت    یو مقام  یمحل  یق یاز موس   )اعم  یقوم-یمحل  یاز هنرها   تیموضوع، حما  ن یا  رغمی. عل در جهان است  یفرهنگ 

  صی تخص   به  که  نهیزم  ن ی در ا  حیناصح  کردی از رو عبارت است  و آن هم  روبرو است  یاساس   مشکل  کیبا    یم ارشاد اسال   و  فرهنگ

  ی ط یدر شرا  ن ی . اشودیم  خالصه  ییهنرها  ن ی از اضمحالل چن  یر ی منظور جلوگ به  یاگلخانه  و مواجهه  یمحدود مال  یهاتیحما

  ، یمل  یو هنر  یفرهنگ   دات ی تول به  یبخش  تنوع  ،یقوم  -یمحل  یدر اقتصاد هنرها   رونق  جادیبا هدف ا  دیبامذکور    تیحما که  است

 .شود یری گیپ فرهنگ یکشور و حضور در بازار جهان  مختلف در مناطق یزبان  -یقوم  ییهمگرا جادیا
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 ی خ یتار نه یشیپ  ی درونزا و دارا ی هنرها  و توسعه  بسط  به  توجه  -8

در    یاستهیشا  گاهی دارند جا  شهیر   ن یسرزم  ن ی ا  خیو تار  در فرهنگ  و... که  یکارمنبت  ،یمعمار  ، یمانند خطاط  ییهنرها  متأسفانه

  هنرها صرفاً به   ن ی ا«  یتجمل  -ینت ی ز  یکاالها»  هنرها به  ن یا  لیبا تبد  شودیندارند و عموماً تالش م  یو ارشاد اسالم  وزارت فرهنگ

ارتباط »و در    « یکاربرد»شأن    حفظ  یتالش برا  که  است  یدرحال  ن ی. اابدی  لی تقل   « ییگردشگران اروپا»  یبرا  « متی گرانق   سوغات»

  « یربص  یهنرها»  سمت  به  سوق دادن فرهنگ  ی، تالش برامقابل  در .  است  فی تکل  کی  ییهنرها  ن یچن   «روزمره  یبا زندگ  میمستق 

  سبب  که  یربصری غ  یهنرها  که  است  یطیدر شرا  ن ی . ابدل شده است  فرهنگ  یهدف نهاد متول   به  «هنر  یهنر برا»با شعار    آن هم

 جامعه   کی  یاستعدادها  ییو شکوفا  « تی خالق »در گسترش    یمهم  نقش   شوند،یم  در مخاطب  «لی تخ»و    « انتزاع»قدرت    تیتقو

 دارند.

در    « یسنت   یق ی مصرف موس»افول    عامل  ن ی ترمثال ساده نشان داد؛ غالباً مهم  کیبا    توانیرا م  یمالحظات  ن ی چن  استگذارانهی س  وجه

 مندهی پاپ گال  یقی موس  در پخش   یشکن خط  لی دلبه مای از صداوس  یو خوانندگان سنت  شودیم یمردم معرف ذائقه ریی تغ  ران، یا جامعه

آثار شعرا  جامعه  یو دور  کی مصرف شعر کالس   کاهش   ، یسنت  یق ی افول مصرف موس  عامل  ن یمهمتر  که  یحال در  ،هستند   یاز 

و    تی اهم  کاهش »،  « معاصر  شدن فرهنگ  یبصر»با    می امر در ارتباط مستق  ن یا  که  ...( استیمولو  ،ی، سعدبزرگ خود )حافظ

  ینهادها   یرو  ش یراه پ  سه  ن ی. بنابرااست  « دیجد  یهانسل  یسواد ادب  د ینزول شد»و    « در آموزش و پرورش  اتی آموزش ادب   گاهیجا

  ت ی. حما2  [متداول  حل  اهعنوان ربه]  یاز هنرمندان سنت   تی. حما1وجود دارد:    یسنت   یقی موس   ییو شکوفا  حفظ  یبرا  فرهنگ  یمتول

 ک ی . گسترش آموزش و مصرف شعر کالس 3  [یخوانندگان سنت  دیجد  سلعنوان راهکار نبه]  دیجد   ن یبا مضام  کی از شعر کالس 

 [مغفول. حل راه]

 زا زا و بروندورن هنر به مینمودار. تقس
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 با آموزش هنر در جامعه  مرتبط در مسائل  ی بازنگر  -9

قبول، محروم  قابل یشرفت ی از پ یانقالب اسالم یروزی از پ  و هنر پس  تا فرهنگ شده است سبب کشور که یرو ش یپ از موانع یکی

  آورده  را فراهم  ی، بسترجامعه  به  کی و تکنوکرات  ینگاه اقتصاد  غلبه  که  یطی. در شرااست  « آموزش هنر»با    مرتبط  مباحث  ،شود

کشور   یو... در آموزش رسم  یقرآن، ورزش، هنر، دفاع   ازجمله  « تی و ترب  می تعل»با    امور مرتبط  یطرد و انزوا  به  ماًلع  که  است

و   ینی نش هی حاش   ن ی ا  «سمی برال ی ل»  ایو    «یانقالب اسالم»  تعهد به  هنر از جهت  یکردهایرو  انی م  یدگاهی؛ اختالفات دمنجر شده است

تا حد  تی مهجور است  زیمتما  یودرا  بهکرده  د.  دولت   گر،یعبارت  را صرف کسب   ن یشتری ب  یو خصوص  یمدارس   اهتمام خود 

 یهازبان»بر آموزش    و تمرکز مضاعف  دی ، تأکحالت  ن یو در بهتر  کنندیم  « مهندس»و    « پزشک»  دی تول  جهت  ازی مورد ن  ازاتی امت 

  یهنر برا»  یاستراتژ  شبردی پ  یبرا  برالیل  انیجر  یبا پافشار  که  ندیفرآ  ن ی . ااست  لفمدارس مخت   زهیمم  وجه  « انهیکاربرد را»و    « گانهی ب

قهقرا   فعاالن حوزه هنر را به  یبرخ  یو حت   جامعه  یو هنر  یو شعور فرهنگ  ، ذائقهآغاز شده است  یانقالب  انیجر  « ینی بدب»و  «  هنر

و   از نقش   ندهیآ  یها نسل  یآگاه»   یدر راستا  جامعه  یهنر  ذائقه  یارتقا   یمذکور برا  ندی، اصالح فرآجهت  ن ی از ا  که  ؛برده است

از هنر    یمند  بهره»،  « و مدرن  یتحول هنر سنت  ری و س  یبا مبان   ییآشنا»  ،« یتمدن اسالم جمله  زها ادر صعود و نزول تمدن  نره   گاهیجا

اقتصاد  یدر راستا  یفرهنگ  یمصرف کاال  تیتقو»  ن یو همچن   « افراد  یو خصوص   یشخص  یدر زندگ  عرصه   یاصالح سازوکار 

 ضرورت دارد.  « و هنر فرهنگ

 

 ...پایان... 


