
 
  اكتفاء نبايد سطحى كارهاى به

  عميق  تر، كارهاى به .كرد
 كه كارهائى بنيانى  تر، كارهاى

  صادر كار دهها يكى  شان از
 توجه ميگيرد، نشئت و ميشود
   .كنيد
  بشدت بايد فرهنگ باب در

 فرهنگ» به ما كه شود مراقبت
 فرهنگ .نكنيم كمك «مهاجم
  ما اگر .است خطرناك مهاجم
  و كشور عمومى فرهنگ
  و مردم و نخبگان كه فرهنگى
  سمت به را گوناگون قشرهاى

  ميكند، هدايت هدفى يك
  محفوظ دشمن آسيب از نتوانيم
 خواهد مشكل خيلى كار بداريم،
  تصميم شما هم هرچه شد؛

 خرابش مى  آيند اينها بگيريد،
  منعكس ديگرى جور و ميكنند
 .شد خواهد

 

در ديدار رئيس جمهوری و  بيانات 
 ۱۳۹۱/۰۶/۰۲اعضاى هيات دولت  



 
 جهت گیری ها و هدفگذاری ها: آسیب

 

 كار چه فرهنگ به پرداختن و فرهنگ ى زمينه در ما
   .كنيم روشن را اين تكليف اول، بكنيم؟ ميخواهيم

  بى فرهنگى امور به دستگاهى يك كه هست وقت يك
 اهتمام و اعتناء دستگاهى يك نه، وقت يك است، اعتناء

  اش فرهنگى هاى هدفگذارى ليكن دارد، فرهنگى امور به
  خيلى ها هدفگذارى اين .است خدشه دچار يا اختالل دچار
  ميخواهيم چه ما .كرد غفلت نبايستى اين از است؛ مهم
   مردم؟ فرهنگ با مردم، اخالق با بكنيم

  فرهنگى هدايتِ ميتوانيم اسالمى دولت عنوان به ما آيا
   كنيم؟ رها را خودمان ى جامعه
  معترضين مخالفين، حاال .ماست وظائف جزو نه، قطعاً

  گاهى ميكنند، مسخره گاهى ميكنند، نقد ميزنند، حرفهائى
 با را الهى تكليف نميتوانيم كه ما بكنند؛ ميكنند، اهانت
 .كنيم فراموش چيزها اين

 

 ۱۳۸۸/۰۶/۱۶بيانات در ديدار اعضاى هيئت دولت 

  



 فرهنگينگراني از اولويت بندی های : آسیب
 

 كه فرهنگى عظيم تهاجم اين و فرهنگى حركت اين مقابل در
 ما از را دين روح را، استقالل روح را، انقالب روح ميخواهند
 فرضاً حاال برويم كه است اين ما فرهنگى اولويت بگيرند،

 در كردن اشتباه يعنى اين !كنيم؟ آباد را عباسى شاه كاروانسراى
 در بنابراين .است اشكال يك اين فرهنگى؛ كار قلمِ آن تشخيص

 ما اينكه ... .توليدپات دنبال باشيم؟ چه دنبال بايد فرهنگى كار
 ...بكنيم بايد چقدر و ميكنيم فرهنگى كاالى توليد چقدر

 مصرف آنكه از بعد حاال :است اين زمينه اين در دوم نكته ى
 بشود، آن صرف بودجه اين بايد كه قلمى كرديم، پيدا را فرهنگى

 فيلم ميخواهيم باالخره .محتوايش سراغ برويم كرديم، پيدا
 كه فيلمى تا ده بسازيم؛ انقالبى فيلم تا ده ميخواهيم مثالً .بسازيم
 كنيم؛ منتشر كتاب تعداد فالن ميخواهيم يا .باشد ارزشها حامل

 چه با قوّتى، چه با باشد، جورى چه باشد، چه محتواهايش
 برده كار به آنجا در كه هنرى و علمى مايه ى چقدر با استحكامى،

 .است ظريفى و سخت كارهاى خيلى اينها ميشود؟
 .نباشيد ويترينى و تشريفاتى كارهاى دنبال فرهنگى، زمينه هاى در

 .دارد هم ضرر ندارد؛ فايده اى اينكه نه فرهنگى، كار دادن نمايش
 واقعى و اصيل و محتوائى كارهاى دنبال بايد فرهنگ زمينه ى در

 «.است اين هم كشور عمده ى نياز امروز كه رفت،
 

  ۱۳۸۹/۰۶/۰۸بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت  



انقالبي و اولويت  عدم جهت گیری : آسیب
 بندی در کارها

 
  چه كتاب، موضوع در چه - فرهنگى شعبه هاى همه ى در
 - فرهنگى مؤسسات در چه هنرى، كارهاى در

 .بدهيد قرار اسالمى و انقالبى را جهتگيرى ها
 باالخره منابع چون كنيد، مالحظه هم اينجا در را اولويتها
 ببينيد كنيد نگاه منابع، محدوديت به توجه با ...است محدود
 نحو به را مجموعه اى يك من البته .چيست اولويتها
 كار در چيزها اين اگر كه كردم؛ ارائه دولت به پيشنهاد
 در ما كه نگاهى به توجه با بگيرد، قرار توجه مورد فرهنگ
 يعنى داشت؛ خواهد اولويت اينها داريم، فرهنگ زمينه ى

 دنبال بايد را اينها بله، .بود خواهد بيشتر تأثيراتش اينها
 «.كند پيدا تحقق ان شاءالل َّه تا كنيد

 
 ۱۳۹۰/۰۶/۰۶بيانات در ديدار رئيس جمهوری و اعضای هيئت دولت 



 علیرضا مختارپور
 دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومي کشور

:با توجه به بيانات مقام معظم رهبری  
سازمانعدم وجود مباني فكری و فرهنگي در مديران و   



 حجت االسالم و المسلمین غالمي
 دبیر شورای فرهنگي دفتر مقام معظم رهبری

عدم نقشه راه براساس منظومه فرهنگي نظام. ۱  
شورای عالي انقالب فرهنگي بايد براساس نقشه  . ۲

فرهنگي نظام كه تصويب شده وظايف همه دستگاه ها را  
. روشن كند  



 محسن مومني
 رئیس حوزه هنری

عدم درك عميق گوهر وجودی جبهه انقالب و مرز آن با  
. جبهه معارض  

و ايجاد  ديني  -فكری مباحث بنيادين احياء : راهکار
 بينش و عمق الزم در نيروهای انقالبي



 محمدحسین صفارهرندی
 

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

  كار عمومي تعهد بر عالوه كه مديراني و نيروها فقدان
 .باشند بلد هم فرهنگي
در محيط آكادميك  تربيت چنين نيروهايي البته نه : راهکار

 .بلكه در سازمان های فعال فرهنگي خودی



 میثم نیلي
 

 مديرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمي

   ها افق و ها سياست در ثبات عدم
 .ها مديريت در فزاينده و هميشگي تزلزل آن از پس و



 محسن چیني فروشان
 مديرعامل کانون پرورش فکری

 کودکان و نوجوانان  

فرهنگي اين است از مهمترين مشكالت ما در عرصه يكي 
سياسي و صنعتي مان فهم فرهنگي اقتصادی، كه مديران 

! راندارند و مديران فرهنگي ما هم عمق فرهنگي الزم   
!استهم حل مشكل فوق راهكار   



 علي دارابي
 

 معاون سابق سیما

و دور از خيال پردازى راه عملى نبود نقشه   
 

و باسواد و اى ، حرفه انسانى مومننيروى  :راهکار
 كارآمد



 امیر خوراکیان
 

 معاون محتوای مرکز ملي فضای مجازی

  به است؛ كارها اصلي محورهای حد از بيش پراكندگي و تعدد ها آسيب ترين مهم از يكي 
 .دهند انجام را خوب كار ها ده خواهد مي فرهنگي سازمان هر كه ای گونه

  اصلي اهداف (كردن محدود) تحديد آسيب اين حل در مفيد راهكارهای از يكي :راهکار
  سازمان شود، انتخاب سازمان اصلي های ماموريت و فرادستي اسناد اساس بر كه است
  اهداف آن تحقق برای سازمان حركت و امكانات و شوند پيمان هم و توجيه ان به نسبت
 شود متمركز و بسيج و محدود



 مهدی فضائلي
 

 مديرعامل انتشارات سروش

  شدن جايگزين و است مشكالت مهمترين از فرهنگي مديران جدی كمبود
 .داشته بدنبال را هايي آسيب فرهنگي سازمانهای در غيرفرهنگي مديران

  و تربيت و مستعد افراد شناسايي ،انساني علوم و دانشگاه وضعيت به توجه با
  مشكل اين كاهش يا حل هایراهکار جمله از نيز آنها روی سرمايه گذاری

 .است



 نادر قدياني
 

 مدير انتشارات قدياني

  در افتادن و فرهنگي اهداف از خروج فرهنگي های سازمان آسيب مهمترين
 .گيرد مي پيشي فرهنگي كار از درآمدزايي كه ای بگونه اقتصادی های فعاليت
  منافع سر بر گروهي و جناحي باندبازی و خودنمايي موجب اينكه ضمن

 .شود مي اقتصادی
 فعاليتها گونه اين برای اقتصادی خودكفايي و درآمدزايي حذف هم آن راهکار

 است سنواتي های بودجه در مشخص رديف ايجاد و



 حجت االسالم امیر جباری
 

 مديرکل کتابخانه های عمومي استان قم

  راهبرد و ربزی برنامه نداشتن و نيازها درست شناخت عدم
 مخاطب واقعي نياز به پاسخگويي برای مشخص
  بينانه واقع ريزی برنامه و هدف جامعه واقعي نياز شناخت :راهکار
 واقعي نيازهای اساس بر فرهنگي محتوای ارائه يا توليد برای



 حجت االسالم احمد غالمعلي
 

 استاد دانشگاه دارالحديث و پژوهشگر

  بنابراين .است آرماني اهداف به كردن بسنده فرهنگي های سازمان در اصلي آسيب
  و روزمرگي به نتيجه در .ندارند هم برنامه نتيجه در و ندارند جزيي و كلي اهداف

    ميآورند روی الساعه خلق تصميمات
  تهيه و آرماني اهداف راستای در جزيي و كلي برنامه تدوين برای مطالعه :راهکار
 دقيق نظارت و محاسبه قابل و گرايانه واقع برنامه



 مهدی رمضاني
 

 انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمي معاون

 عدم واقع نگری
 افكار مسئولينتعويض : راهکار



 محمد شیخ لر
 

 موسسه جهادی صهبا

  نمي فعاليت دغدغه با و دارند دولتي و كارمندی نگاه فرهنگي، های سازمان
 .هستند مشغول روزمره امور به و كنند

  نظارتي و باالدستي كارهای انجام و اجرايي های فعاليت تقليل :راهکار
  های گروه به ها فعاليت واگذاری يعني اجرايي های فعاليت تقليل .است

 مند دغدغه و مردمي



 فاطمه صدر
موسسه مردم نهاد صهبای معرفت و موسسه  

 (سبحان)فرهنگي سپهر بینش و حکمت و انديشه 

 
  دولتي گری تصدی مهم آفت يك نظرم به ،است دولتي های دستگاه و نهادها فرهنگي، های سازمان از منظور اگر
 .اند مردمي اموری ذاتا فرهنگي فعاليت و فرهنگ كه حالي در .آنهاست كردن دولتي و فرهنگ امر در
 ها، آسيب ترين مهم از يكي نظرم به كه هاست تشكل و ها سمن مثل غيردولتي موسسات منظور هم اگر

  بي و فرهنگي فعاليت جديد های شيوه و ابزارها به نبودن مسلح البته .است شناسي مخاطب عدم و نبودن تخصصي
 .است مهم هم محتوا به توجهي
  و مادی و زيرساختي جهات از كنندگي حمايت و كالن گذاری سياست نقش فقط حاكميتي نهادهای :اول راهکار

 مردمي های مجموعه رقيب و نكنند دخالت فرهنگي امر هر در و صف و اجرا حوزه در و باشند داشته بايد را ...
 نشوند

  رويكردی هم تا شود فراهم ها مجموعه آموزش و افزايي، توان شدن، تخصصي برای شرايط :دوم راهکار
 شوند مسلح الزاماتش به هم و باشند داشته فرهنگ به پژوهانه آينده و حال زمان با متناسب



 يوسف علیخاني
 

 مدير انتشارات آموت

 .  مديرهای نابلد و سفارش شده
 كارمندیزندگي 



 حجت االسالم سید محسن صالح 
 

 مدير سیاسي جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  بلند و كالن های سياستگذاری فقدان ،كاری موازی
  و سياسي های نگرش آن، در سازمان هر نقش و مدت

  و گيرانه مچ نگاه حاكميت ها، دستگاه بر حاكم جناحي
 دلسوزانه غير



 فرزانه فخريان
 

 نويسنده و محقق

 .فرهنگي« رفتار»درك و عمل به نبود 
 .فرهنگي داشته باشيممنش 



 حجت االسالم علیرضا يحیايي
 

مسئول دفتر نمايندگي شورای عالي حوزه در   
 هیئت نظارت بر مطبوعات

  كميت اين و است سازی كار بيالن و آمار برای تالش فرهنگي، سازمانهای اصلي آفت
   .است تاب و آب با نويسي گزارش و سازی آمار بدنبال همه .است شده كيفيت جان بالی

   .است فرهنگسازان و فرهنگي وضعيت از واقعي شناسي آسيب راهکار بهترين
 

   .دادند نشان رهبری خدمت را اجتماعي فرهنگي اوضاع پيش چندی همين
 !كنند مي چه مسئولين پس داريم ما كه است داری حكومت چه اين :فرمودند ايشان



 سید سعید هاشمي
 

 کودک و نوجوانکتاب های شاعر و نويسنده     

    پيچيده سيستمهای و بوروكراسي بند در افتادن گير فرهنگي، سازمانهای اصلي آسيب
    عرضه يا بخشنامه ارائه فكر به فرهنگي، فعاليتهای جای به شده باعث كه است اداری
 .كنند نمي كار نباشد بخشنامه تا و باشند اداری ديگر نهادهای به پاسخ

 مردمي سوی به حركت و اداری سازمانهای با مردمي نهادهای كردن شريك :راهکار
 سازمانها اين كردن



 حسین درخشان
 

 نويسنده همشهری

  و معيارها شفافيت و پروپوزال پذيرش و اعالن سيستم
 يابد تغيير دنيا در رايج شيوه به بايد ها پروژه مالي منابع


