
 محورهای مهم فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
 تذکر به اعضاء:  - الف

 غنا و تراز باال   با نظرنخبه و صاحب ،برجسته علیرغم حضور افراد آن الزم و بروز عالیهویت جمعی شورایعدم تناسب  -1
 امور مرتبط به شورا  به ءوقت گذاری مناسب و کافی اعضاانتظار  -2

 حوزه فرهنگ:  -ب
   مهمترین نقش و وظیفه شورابه عنوان  هدایت فرهنگی کشور .1
 تقویت تاثیرگذاری شورا در مسائل فرهنگی  .2
 :های مردمیهای رسمی با هدایت فرهنگی تشکل فرهنگی دستگاه  شیوه هدایتتفاوت   .3

گیری  شکل  یساز زمینه  برای   -ای فعالیت دارندمتنوع و گستردهکه در کارهای فرهنگی  - هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی ✓
 های مهمی همچون گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف حرکت عمومی در مقوله

فقط    رورش، سازمان تبلیغات و صداوسیمافرهنگی در مورد دستگاههایی همچون فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پ   هدایت  ✓
شود بلکه باید این سندها محقق و اجرایی شوند و ضمانت اجرای آنها هم حضور رؤسای  پذیر نمیامکانبا ابالغ سندهای تحول 

 .عالی انقالب فرهنگی استسه قوه در شورای

 : لزوم بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور .4
اری است که افراد جامعه بر اساس  افزساختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و فرهنگ حاکم بر آن و در یک کالم نرم ؛منظور از ساختار ✓

 . کنندآن در زندگی فردی و جمعی خود عمل می
گر  واسطه رهبری امام)ره( و حرکت مردم، معجزهه اینکه ساختار باید بازسازی انقالبی شود به این علت است که انقالب اسالمی ب ✓

 .های غلط حاکم بر اذهان مردم را تغییر دادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گزارهبود و با روحیه تهاجمی خود بنیان

 ایجاد فکر و ساختار مرتبط با معلمین پرورشی  ✓
وشن شدن  و الزامات اساسی مهندسی فرهنگی)ر  بخشی از مهندسی فرهنگی   به عنوانهای غلط  سازی و یا اصالح فرهنگفرهنگ .6

های  مراکز مرتبط با جوانان و همچنین تشکل  عالی،تکالیف دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، صداوسیما، آموزش  
 (  مردمی

 : تأثیرگذاری فرهنگی انقالب اسالمیو قبل از انقالب اسالمی   های غلط حاکم بر جامعهگزاره 
های خالقانه این ذهنیت را به تدریج تغییر داد که نتیجه آن انجام  انقالب با سااازندگی و حرکت)فرهنگ »ما نمی توانیم«   ✓

کارهای بزرگی همچون ساااخت ساادها، نیروگاهها، بزرگراهها، تجهیزات صاانایو نفت و گاز و بساایاری از زیرساااختها  
 (دست متخصصان جوان داخلی بودبه

انقالب اساالمی موجب تغییر این گزاره نادرسات و تبدیل آن )فرهنگ »شایفتگی به غرب« و حتی اساتفاده از لغات فرنگی ✓
 (شد  به فرهنگ »اعتراض به غرب«

 (تغییر به فرهنگ »ایثار و از خودگذشتگی«)فرهنگ »خودپسندی و شهرت«   ✓

 برای:  ریزیفکر و کار و برنامه
ای برای رواج های عالمانهحلراه  و ارائه  های مختلف،های غلط فرهنگی در عرصااهرصااد و شااناخت دقیق ضااعفها و گزاره .1

 بَرنده،های صحیح و پیشگزاره
گر در فهم مساتمر این تغییرات و ممانعت از اثرگذاری منفی  ا) تغییراتِ معمواًل پنهان فرهنگی و عالج به موقو آنهارصاد دائم   .2

ماندگی شااویم حتماً جامعه دچار خسااارت خواهد شااد که آشاافتگی فرهنگی یا افتادن زمام امور  آنها دچار ضااعف و عقب
 (فرهنگی کشور به دست دیگران مهمترینِ این خسارات است

ها  هایی نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصههوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعفهای فرهنگی در عرصه .3
 های صحیح فرهنگیهای عالمانه برای رفو نقاط ضعف و ترویج گزارهحلو تالش برای دستیابی به راه

های فکری انقالب و به کمک پایه  حیه تهاجمی انقالبتضاعیف روو های غلط  بنیانبرای ساربرنیاوردن    مراقبت و رصاد جدی .4
 و ایجاد یک حرکت عظیم فرهنگی فرهنگ و روحیه انقالبیبرای تجدید    جوانان فعال 

 حوزه علم و فناوری:  -ج
 در کشور جهش علمی و جهش فناوریل و نتایج درخشانِ رواج گزاره عبور از مرزهای دانش در دو دهه قب ✓
 به عنوان نیاز مبرم  پیشرفت علمیحیای گزاره ضرورت  ا ✓
برای عقب نیافتادن   دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاههای مرتبطتوسط    پیشرفت و جهش علمیسرلوحه قرار دادن   ✓

 م کشورمان از قافله عل



 شورای عالی انقالب فرهنگی در نگاه مقام معظم رهبری  ماموریتابعاد 
 

 جمعی شورای عالی انقالب فرهنگی متناسب با شأن و تراز اعضاهویت بروز  لزوم  ❑

 وقت گذاری مناسب و کافی اعضاء به امور مرتبط به شورا لزوم  ❑

 حوزه فرهنگ: های مأموریت ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های حوزه علم و فناوریمأموریت ❖

  

 هدایت 

 فرهنگی 

 های مردمیهدایت فرهنگی تشکل 

 های رسمی فرهنگیدستگاه  هدایت

های فرهنگی   تغ  رات  های غلط فرهنگی، ضدف رصدد   ندنا ت دق گ اراره 
 پنهان فرهنگی

های اجتماع، سد اسدت،  ااواده، عالج به موقع تغ  رات پنهان فرهنگی در عرصده
 سبک زادای  ... 

هدای غلط    ردن بن دانر ح ده تهداجمی اابالبی برای سددر بر ا داتجددیدد فرهند     
 تضف   ر ح ه تهاجمی اابالب

 های فرهنگی صح ح   پ ش براده ارائه راهکارهای عالمااه برای ر اج اراره 

بازسازی انقالبی  

 ساختار فرهنگی کشور 

 بازسازی سا تار فرهنگی 

 حاکم بر جامفه در زادای فردی   جمفی بازسازی ذهن ت   فرهن  

 اح اء   تبویت ر ح ه تهاجمی اابالب 

توسط   یسرلوحه قرار دادن پیشرفت و جهش علم 

ها و مراکز علمی دانشگاه   

 گزاره پیشرفت علمی به عنوان نیاز مبرم  احیاء

 مفلم ن پر رنی اح اء مرتبط با  ساز   کارایجاد 

مهندسی  
 فرهنگی 


