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 :مقدمه

 تواند حرکاتاند. اما این نقش اساسی گاه میپدیدآورنده و حافظ فرهنگ بشري مردم
 ریزي شده و هدایتبرنامهنامنظم، ناهماهنگ و پراکنده و گاه کامالً منظم، منسجم،

 .یافته باشد
 تاریخ بشري هر گاه دولتها و سازمانهاي رسمی از مسیر فرهنگی مردم جدادر طول 

 اند بهمردم داشتهافتاده و براي خویش سیر و سیاستی دیگر اعم از غیر مردمی و ضد
 هر گاه مردم به دالئل متعدد جغرافیایی، اقتصادي، سیاسی، روحی و نظائر آن از"خصوص 

 اند، فرهنگ الجرم سیالن و جریان مطلوب وشدهتشکل و تکامل فرهنگی دور و پراکنده
 کمال یافته خویش را کم و بیش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسیختگی مبتال شده

 صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگی و بنیه عقالنی خویش در هیأتاست. در این
 عمل آورد و درري را بهبردااجتماع و به نحوي که مقتضاي روح جمعی است حداکثر بهره

 استحصال و استخراج ذخائر وجود در حد اعال توفیق یابد ظهور انسان در هیأت و حیثیت
 اهللا علیه در این بابامام خمینی رضوانجمعی خویش به قدري مهم و مؤثر است که

 :فرمایندمی
 همه ها را شکستند بهاهللا مجتمع شدند و همه بتاگر انسانها در کلمه مبارکه"

 خداي تبارك وایم... که آنوقت که توجه بهرسند... ما تجربه کردهمقصدهاي عالی می
 ...تعالی مجتمعاً نداشتیم ولو یکی یکی هم داشتیم نتوانستیم کاري انجام بدهیم

 در جهان امروز که نقش و نیروي اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده
 ریزان هر کشور باکارشناسان و برنامههمسویی صاحب نظران و است. ضرورت هماهنگی و

 اي است که بتواندشود. جامعه رشید جامعهنیازهاي فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس می
 خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته، از تظاهرات ونیازهاي فرهنگی

 گیري ازبهرهیی به این نیازها وتمایالت کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگو
 آنها را در جهت رشد و کمال معنوي و مادي دارا باشد. شرط الزم براي تحقق چنین

 نگر بتوانند به منظورواقعگرا ومطلوبی آن است که در هر کشور زمامداران اصول
 ايگیري از دریهمراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه و حداکثر بهره

 مردم به طور هماهنگ و همسو سیاستگذاري والیزال اراده و ایمان معنوي و الهی



 .ریزي کرده اهم محورهاي الزم براي این حرکت را تشخیص داده و تعیین کنندبرنامه
 شود. سیاست فرهنگی درسیاست فرهنگی در این جهت و در این مسیر است که تدوین می

 متصدیان امور در تشخیص، تدوین وق نظر مسئوالن وحقیقت همان توافق رسمی و اتفا
 الرعایه در حرکت فرهنگی است. سیاست فرهنگی راتعیین مهمترین اصول و اولویتهاي الزم

 هایی دانست که مسیرراهنماي کارگزاران فرهنگی و مجموعه عالئم و نشانهتوان اصولمی
 که روشنگر حرکتفرهنگی است دهد به عبارت دیگر نوعی دستورالعملحرکت را نشان می

 خود، راه"اند است. بسیاري از نقاط کور و نکات مهم اما مبهم به مصداق اینکه گفته
 .اثناي کسب تجربه است که روشن خواهد شددر حین حرکت و در "بگویدت که چون باید رفت

 و غیرسابقه بنابر این سیاست فرهنگی در همه موارد لزوماً گویاي نکات بدیع و بی
 :مکشوفه نیست

 "رسمیت"اي از اولویتها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را اي است که سلسلهمعاهده
 کند. میثاقی است ملهمتوأم میجهتی را با همکاري و هماهنگیدهد و همفکري و هممی

 ها و واقعیات، محدود به ظرفیتها و امکانات،از آرمانها و اعتقادات، ناظر بر تجربه
 که به هر حال در ظل و ذیل قانون اساسی قرارتوجه به آینده و اهداف بعید و قریب،

 .گرفته است
 مسئوالن، متصدیان و همه مراجع و مراکز فرهنگی وابسته به دولت و نظام جمهوري

 اند. سایر افراد ودرجه اولاسالمی ایران، مجریان و مخاطبین سیاست فرهنگی کشور در
 م است با درجات و نسبتهاي مختلفی که دارند و این امر از شأنجمعیتها نیز الز

 شود به تناسب مورد با مواد وآنها ناشی میاجتماعی و نیز نوع و نحوه فعالیت فرهنگی
 .کننده آن نباشدمفاد این سیاست، فرهنگی برخورد داشته و نقض

 .توجه به نکات ذیل در خصوص سیاست فرهنگی کشور ضروري است
 ست فرهنگی، سیاست انقالب اسالمی است. انقالب اسالمی بدین معنا است که فرهنگسیا- 

 .پایه و مبنا قرار گرفته استاسالمی در کلیه شئون فردي و اجتماعی کشور اصل و
 بنا بر این نباید فراموش کرد که انقالب اسالمی حقیقتاً انقالب فرهنگی است و اگر

 بگوییم بیشترین وتوانیمقدر مسلم این است که مینگوییم همه اختیارات و امکانات، 
 ترین تالشها و توانمندیها باید براي تکامل و توسعه و تحرك فرهنگیمهمترین و عمده

 صرف شود. اگر در قول و قرار شفاهی ودر همه شئون فردي و اجتماعی به بهترین نحو
 درصد آن را غیر فرهنگی حلها و درمانها را فرهنگی دانسته و دهکتبی، نود درصد راه

 ها را بهرا معکوس کرده دره درصد امکانات و تواناییبدانیم اما عمالً این نسبت
 فرهنگ و نود درصد آن را به امور دیگر متوجه سازیم، در چنین حالتی از سیاست فرهنگی

 .نصیبی نخواهیم بردچندان
 ناسی اسالمی است و مبتنی برسیاست فرهنگی جمهوري اسالمی متخذ از جهانبینی و انسانش

 .مبانی و مفاهیمی از این قبیل است
 هاي حیات فردي و اجتماعی و نقش وحاکم بودن بینش توحیدي بر تمامی شئون و عرصه- 

 نبوت، امامت، عدالت، معاد،تأثیر بنیادي اعتقاد به اصول و فروع دیانت مانند وحی،



 تبري و تولی در جامعه اسالمی
 اهللا و امانتداروجود انسان و کرامت و شرافت ذاتی او به عنوان خلیفهجاودانگی - 

 جریان سرنوشت و نیز نقشخداوند، صاحب اراده و اختیار، داراي قدرت تعقل و انتخاب در
 عقل و تجربه در استمرار حرکت تکاملی وي

 .برخورداري انسان از فطرت الهی که ریشه و منشأ رشد و خیر و صالح او است- 
 همانندي و برابري انسانها در آفرینش و عدم تمایز بین رنگها و نژادها و صنوف دیگر- 

 همکاري و تعاون همگانی درانسانی و جهانشمول بودن پیام اسالم و دعوت انسانها به
 .انجام کارهاي نیک و انسانی

 فردي هايسرشت مادي و معنوي بشر و قابلیت رشد و شکوفایی وي در همه وجوه و زمینه- 
 .عاطفی و مالزمه این وجود با یکدیگرو اجتماعی، مادي و معنوي، جسمی و روحی، عقلی و

 جویی، آرمانخواهی، ظرفیت علمی نامحدود و کشش فطري انسان به سويخیرخواهی، کمال- 
 .خیر اخالقیعلم و دانایی، جمال و زیبایی، تقدیس و پرستش و

 اي معنوي و فضایل اخالقی و ایجاد روحیهزایندگی و قدرت ایمان در خلق ارزشه- 
 .استقالل، حریت، عزت نفس و تحکیم مناسبات انسانی در جامعه

 ریزيتربیت پذیري آدمی و به فعلیت درآمدن استعدادها و خالقیتهاي وي در طریق پی- 
 و اجتهاد، متصف به اعتدالطلب، متکی بر جهادخواه، دانشاي موحد، عدالتبناي جامعه

 مند از مباحثات و مبادالت فکري، نقادیها و تحقیقات علمی،بینی و نیز بهرهقعو وا
 .تاریخیاندوزیهايآموزیها و تجربهعبرت

 اصالت ارزشهاي معنوي و فضائل اخالقی در جامعه اسالمی و جایگاه واالي تقوي، علم و- 
 .جهاد در تعیین مرتبه کرامت و فضیلت انسانها

 ز عوامل مثبت و منفی محیط اجتماعی و آفات و موانع فرهنگی آن وتأثیرپذیري انسان ا- 
 عدل، تأمین حق مشارکت مردم درسازي محیط، تحقق قسط ومسئولیت نظام اسالمی در سالم

 ساز کفر و نفاق، فقر و فساد ظلمهمه امور با توجه به لزوم زدودن علل و عوامل زمینه
 .و استبداد، سلطه و استکبار

 علیه) بهاهللا تعالیرضوانهاي و فتاوي حضرت امام خمینی (ي و دیدگاههااندیشه
 از انواع و اشکال مختلفعنوان بهترین شاخص و معرف اسالم ناب محمدي (ص) و تمییز آن

 نمایی در داخل و خارج کشور، بر سیاست فرهنگی نظام جمهوري اسالمی ایران حاکماسالم
 .است

 کلماتی که در متن مصوبه سیاست فرهنگی به کار رفته محدود بهدایره معانی و مصادیق 
 و فقهی امام و وصایايحدودي است که از مبانی اسالمی و دینی مجسم در خط فکري

 گیرد. بنابر این اگر در سلسله کلمات و جمالتگرانقدر الهی سیاسی ایشان سرچشمه می
 گشاییت که ارجاع آن به این، گرهمحکماتی نیز هساین متن، متشابهات و مبهماتی باشد،

 .مشکل خواهد بود
 هايهاي عرفانی، فرهنگی و هنري همانند عرصههاي امام در عرصهها و دیدگاهاندیشه

 سیاست فرهنگی و هنري کشورسیاسی اقتصادي و اجتماعی، راهنما و راهگشا است و بر



 م، سریال، ورزش و امورپرتوافکن خواهد بود. آنچه امام درباره انواع موسیقی، فیل
 .راهنما استاند تابلودیگري از این قبیل فرموده

 کالم و پیام آن بزرگمرد در باب فکر و فرهنگ بر صحیفه دلها و کتیبه جانها نقش شده
 .است

 خروج از فرهنگ بدآموز غربی و "فرهنگ مبداء همه خوشبختیها و بدبختیهاي یک ملت است"
 هاانقالب فرهنگی در تمام زمینهگ آموزنده اسالمی، ملی ونفوذ و جایگزین شدن فرهن

 در سطح کشور آنچنان محتاج تالش و کوشش است که براي تحقق آن سالیان دراز باید زحمت
 در جمهوري اسالمی جز در "نماهاي احمق ... کم نیستتحجرگرایان و مقدسخطر "کشید

 طرف کارشناسانبا تشخیص موضوع ازمواردي که اسالم و حیثیت نظام در خطر باشد آنهم 
 توان رأي خود را بر دیگري تحمیل کند... ما اگر توانستیم نظامی بردانا هیچکس نمی

 منزه از ریا و خدعه و فریب را معرفیهاي نه شرقی و نه غربی واقعی و اسالم پاكپایه
 اصالح باید نماییم انقالب پیروز شده است. راه اصالح یک مملکت فرهنگ آن مملکت است

 .شود. امیدواریم بشر به رشدي برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کنداز فرهنگ شروع
 امراند... اسالم هم کهآنقدري که قلم و بیان در خدمت بشر بوده است مسلسلها نبوده

 فرموده است جهاد بکنند... اساس بر این است که دفاع از حق بکنند و حق را و علم را
 و تشویق به انجام آن وهالسل بکنند. تبلیغات که همان شناساندن خوبیجانشین مس

 .ترسیم بدیها و نشان دادن راه گریز و منع از آن از اصول بسیار مهم اسالم عزیز است
 چهارچوب

 ترسیم قهر و خشم و کینه مقدس و انقالبی علیهاسالم ناب محمدي (ص) که در
 رق است و نیز راه مبارزه علیه ریا و حیله وداري غرب و کمونیزم متجاوز شسرمایه

 به خصوص جوانان سلحشورمان نشان دهید این مسئله که نظام در اهدافخدعه را به مردم و
 هر موقعیتخود جدي است و در صورت به خطر افتادن ارزشهاي اسالمی با هر کس در

 تمامی ناپذیر براينماید باید به عنوان یک اصل خدشهقاطعانه برخورد می
 ."اندرکاران و مردم تبلیغ گردددست

 اي دیگر از افکارقانون اساسی به عنوان مظهري دیگر از بینش فرهنگ اسالمی و جلوه- 
 سیاست فرهنگی است. مفاد قانونهاي امام و رهبر، الهام بخش و استحکام بخشو اندیشه

 اب فرهنگ و لوازمام در باساسی خصوصاً آنچه در اصول دوم و همچنین هفتم تا سی
 است و به عبارت دیگر رهنمودهایی که درباره مسائل واجتماعی و سیاسی آن آمده

 موضوعاتی از قبیل فضایل اخالقی، کرامت انسانی آزادي استقالل تجارب بشري، تتبع و
 آگاهیهاي عمومی، مشارکت مردمی، امر به معروف و نهی از منکر و نظائر آن ذکرابتکار،

 .بر سیاست فرهنگی کشور حاکم بوده و خواهد بودشده است، 
 اي از اهداف، مبانی، اصول،فرهنگی به معناي عام و عرفی آن مجموعه "سیاست- "

 خاص فقط قسمت اخیر راشود، هر چند به معناياولویتها و خط مشی اجرایی را شامل می
 .سازدبه ذهن متبادر می

 :اهداف



 وري اسالمی و نیز اهدافی که غرض و غایت تدوین ایناهداف کلی فرهنگی در نظام جمه
 :به شرح ذیل استسازدمجموعه را تحت عنوان سیاست فرهنگ مشخص می

 الف: اهداف فرهنگی جمهوري اسالمی
 رشد و تعالی فرهنگ اسالمی انسانی و بسط پیام و فرهنگ انقالب اسالمی در جامعه و1 (

 جهان
 منحط و مبانی نادرست فرهنگهاي بیگانه و پیراسته استقالل فرهنگی و زوال مظاهر2 (

 شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات
 به کمال رسیدن قواي خالقه و شایسته وجود آدمی در همه شئون و به فعالیت درآمدن3 (

 وجودي انساناستعدادات خداداده و استحصال دفائن عقول و ذخائر
 صفات خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالیآراسته شدن به فضائل اخالقی و 4 (
 تحقق کامل انقالب فرهنگی در جهت استقرار ارزشهاي مورد نظر اسالم و انقالب5 (

 حرکت فرهنگی براي رسیدناسالمی در زندگی جمعی و فردي و نگاهبانی از آنها و استمرار
 به جامعه مطلوب

 دستاوردهاي فرهنگی جوامع بشري و درك مقتضیات و تحوالت زمان و نقد و تنقیح6 (
 استفاده از نتایج قابل انطباق با اصول و ارزشهاي اسالمی

 ب: اهداف سیاست فرهنگی
 الرعایه در حرکت فرهنگی کشور وتعیین و تدوین اصول راهنما و اولویتهاي الزم1 (

 اقعیاتظرفیتها و ورسمیت دادن به آن، با الهام از آرمانها و اعتقادات، با توجه به
 .گیري از تجربیات داخلی و جهانی و امکانات و ابزارهاي مختلف و مناسبو با بهره

 هاي مختلف نظام جمهوري اسالمیایجاد وحدت رویه و هماهنگی فرهنگی در میان دستگاه2 (
 جهت پاسخگویی به نیازهاي فرهنگیهاي فرهنگی درو بسیج امکانات، تالشها و برنامه

 .شها و نیازهاي موجودجامعه و هدایت تال
 تکیه و تأکید بر آرمانها و ارزشهاي معنوي و فرهنگ اسالمی و حفظ و ترویج فرهنگ3" (

 مقدس اسالمی با توجه به لزومهايبسیجی و تقویت روحیه ایثار و فداکاري در راه ارزش
 ندرك مقتضیات و تحوالت زمان و همچنین تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و مهیا شد

 ."همه جانبه با ضرورتها و تحوالتبراي مواجهه صحیح و
 هاي اقتصادي،تمهید و تدارك الزم در جهت همسویی و عدم مغایرت طرحها و برنامه4 (

 .فرهنگی کشوراجتماعی و غیر فرهنگی اما داراي نتایج فرهنگی، با سیاست
 ر عین حمایت از تعدد،ریزي، نظارت و ارزیابی فرهنگی دتسهیل و تقویت امور برنامه5 (

 فرهنگی میان بخشهاي دولتی وتنوع و آزادي فعالیتهاي فرهنگی مردمی، مبادله و مرابطه
 غیر دولتی، در جهت افزایش تحرك، جهاد و اجتهاد فرهنگی، ارتقاء دانش و آگاهی عمومی

 تحقیق و ابتکارو اعتالي روحیه، تتبع،
 ج) اصول سیاست فرهنگی

 ریزان و کارگزارانکشور که راهنماي مسئوالن و مدیران و برنامه اصول سیاست فرهنگی
 :فعالیتهاي فرهنگی خواهد بود بدین شرح است



 هاي مختلف دینی، علمی،بازشناسی و ارزیابی مواریث و سنن تاریخی و ملی در عرصه1 (
 مواریث اسالمی و ملی و حفظ وادبی و هنري و فرهنگ عمومی، و نگاهبانی از مآثر و

 احیاء دستاوردهاي مثبت و ارزشمند تمدن اسالم در ایران
 شناخت جامع و فرهنگ و مدنیت اسالم و ایران و ترویج اخالق و معارف اسالمی و2 (

 معرفی شخصیتها و عظمتهاي تاریخ اسالم و ایران
 ارتباط فعال با کشورها و ملتها و تحکیم پیوند مودت و تقویت همبستگی با مسلمانان3 (

 دیگر جهان و ملل
 هاي بشري و استفاده از دستاوردهاي علمی و فرهنگی جهانی باشناخت فرهنگ و تجربه4 (

 گیري از کلیه روشها و ابزارهاي مفید و مناسببهره
 تحکیم وحدت ملی و دینی با توجه به ویژگیهاي قوي و مذهبی و تالش در جهت حذف5 (

 موانع وحدت
 فرهنگی و فنی جامعه و فراگیر شدن امر سواد وتالش مستمر در جهت رشد علمی و 6 (

 تعلیم و تربیت
 اهتمام به امر زبان و ادبیات فارسی و تقویت و ترویج و گسترش آن7 (
 هاي الزم براي شکوفایی استعدادها و خالقیتها و حمایت از ابتکارات وبسط زمینه8 (

 ابداعات
 گون فرهنگی، سیاسی، قضایی وهاي گوناپاسداري از حریت و امنیت انسان در عرصه9 (

 اقتصادي
 گیري از نتایجفراهم ساختن شرایط و امکانات کافی براي مطالعه و تحقیق و بهره10 (

 هاآن در همه زمینه
 تقویت تفکر و تعقل و قدرت نقادي و انتخاب در عرصه تالقی و تعارب افکار11 (

 مآبی، و ظاهرگرایی ومقدسمقابله با خرافات و موهومات، جمود و تحجر فکري، 12" (
 "گراییتحت شعار واقعمقابله با افراط در تجددطلبی و خودباختگی در برابر بیگانگان

 ترویج روحیه قیام به قسط و عدالت اجتماعی13 (
 ارزش دادن به کار و اهمیت بخشیدن به تالش و کوشش در جهت استقالل و خود اتکایی14 (

 اسراف و تبذیرو مبارزه با روحیه اتالف ودر عین التزام به کفاف، قناعت 
 پرورش روح و جسم با اهتمام همه جانبه به امر ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک15 (

 ضرورت مهم اجتماعی
 هاي سازگارها و زمینهتقویت و احیاء و معرفی هنر اصیل و سازنده در تمامی عرصه16 (

 با روح تعالیم اسالمی
 همه جانبه به منظور شناخت نیروها و نیازها و مقتضیات جسمی واهتمام و اقدام 17 (

 مساعد براي تکامل و تعالیهاي مناسب وروحی نسل جوان کشور و فراهم آوردن زمینه
 پذیري و حضور مستقیم و مشارکت هر چه بیشترشخصیت علمی و عقیدتی جوانان و مسئولیت

 مختلف حیات فردي و اجتماعیهايآنان در عرصه
 تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن مسلمان به عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن81" (



 و "مربی نسل آینده"عنوان هاي الزم براي ایفاي نقش و رسالت اساسی خود بهزمینه
 اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنري و سیاسی و مبارزه با

 ."زمینهت در اینها و اعتقادات نادرسبینش
 گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنري، علمی و اجتماعی و19 (

 همگانی شدن فرهنگ و توسعههمچنین حمایت از فعالیتها و اقدامات غیر دولتی به منظور
 امور فرهنگی با نظارت دولت

 ماعی و ایجاد مصونیتاتخاذ سیاستهاي ایجابی و مثبت در امور فرهنگ، هنري و اجت20 (
 نگري و دوراندیشی و شور وجامعبراي افراد و جامعه، و اهتمام به جاذبه و رحمت و

 مشورت و پرهیز از خشونت و شتابزدگی و یکسونگري و استبداد رأي
 آموزش و تشویق براي تقویت روح اجتماعی و مقدم داشتن مصالح جمعی بر منافع فردي،21 (

 عادت و سنت اجتماعی و پیشقدم بودنون و نظم عمومی به عنوان یکاحترام گذاشتن به قان
 دولت در دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص

 تالش براي شناخت و معرفی ارکان هویت اصیل دینی و ملی به منظور این هویت و22 (
 همچنین به منظور استحکام و استمرار استقالل فرهنگی

 ي و حمایت از حقوق فردي و اجتماعی براي دعوت بهگسترش روحیه نقد و انتقادپذیر23 (
 حکمت، موعظه حسنه، شرح صدرخیر و همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر بر مبناي

 .و جدال به آنچه احسن است
 توسعه و اعتالي تبلیغات فرهنگی و هنري به نحو مناسب به منظور ترویج و تحکیم24 (

 فضایل اخالقی
 هنگ و هنر روستا به منظور باالبردن سطح فرهنگی در روستاها وتوجه به فر25" (

 "عشایريهاي اصیل و بار ارزش روستایی وهمچنین تقویت خالقیت
 د: منبهات در سیاست فرهنگی

 نگري وتلقی نادرست از زهد و ترك دنیا به صورتی که مغایر با تحرك و رشد و آینده1 (
 .پیشرفت اجتماعی باشد

 اعتنایی به نظم عمومی و بدبینی تاریخی که نسبت به دولت وجود داشته استبی2 (
 تصور مغایر بودن شریعت اسالمی با هر گونه نوآوري و مباینت داشتن تقوا و تعهد با3 (

 تخصص
 مخفی شدن فساد عقیده و اخالق4 (
 عضالتی کهآمیز در مورد مشکالت اجتماعی و مگرایش به راه حلهاي شتابزده و خشونت5 (

 .نیازمند به تحقیق و تدبیر است
 تشبث به شرع براي فرار از قانون و بالعکس6 (
 توجیه تخلف از نظم اجتماعی به بهانه عدم سوء نیت7 (
 خودداري از قدرشناسی اجتماعی به بهانه پاداش اجتماعی و توقع ایثار8 (
 د دانستن آنان به طورعدم توجه کافی به مراتب خصائل مختلف انسانها و خوب یا ب9 (

 مطلق



 عدم توجه به نقش عوامل و مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و محیطی در اصالح10 (
 دینی و اجتماعیجامعه و اکتفا کردن به وعظ و نصیحت در هدایت و تربیت

 مدون نبودن فلسفه سیاسی و نظریه مدیریت در جامعه با وجود مبادي و مواد اولیه11 (
 بع فقه اسالمیالزم در منا

 برداشت نادرست از بعضی مفاهیم دینی12 (
 الشعاع قرار گرفتن حق در مقابل شخصیتتحت13 (
 رواج بعضی خرافات در پوشش سنن قومی یا عقاید دینی14 (
 نقد ظاهري سنتهاي خودي با تمسک به ظواهر، سنتها و افکار بیگانه15 (
 ورت اخالق اجتماعیریاکاري، نفاق، تملق و خطر گسترش آن به ص16 (
 شکنی و جوسازي به عنوان یک وظیفه دینی یا حرکتشکنی، قانوندري، حرمتپرده17 (

 انقالبی
 سوء ظن به مردم و میل به تجسس در زندگی شخصی آنان و تفسیر نادرست اعمال آنها و18 (

 متهم کردن آنان
 حرمتی به فرهنگ و سننبیاعتنایی به امور و ارزشهاي ملی در جامعه و نیز بی19 (

 اقوام و ملل دیگر
 نهی از منکر با توسل به منکرات دیگر20 (
  -توجهی نسبت به ارزشهاي معنوي، مبانی و مواضع اصولی و غفلت از فریضه دینیبی21 (

 اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر
 تفسیر و اجرا کار خود را مالك خوب و بد دانستن و قوانین را بنا بر رأي خود22 (

 کردن و در مقابل کسی مسئول نبودن
 هاي التقاط و عدم توجه کافی به حل مسائل عصر باغفلت از سابق غربزدگی و ریشه23 (

 فرهنگهاي دیگر و طرق ارتباطهاي درك و فهمرجوع به معارف دینی و مطرح نبودن شیوه
 با آنها

 هاي نادرست رایج درعادات و شیوهفریبی با تکیه بر باورها، زدگی و عوامعوام24 (
 جامعه به نام طرفداري از محروم یا دفاع از دیانت

 عدم اهتمام به تعاطی افکار و تبادل آراء و تمسک به روشهاي غیر منطقی در برخورد25 (
 موارد غیر ضروريحلها و برخوردهاي سلبی دربا افکار دیگران و ترجیح راه

 .کنندکه قوانین را بنا بر رأي خود تفسیر و اجرا میبازخواست نکردن از کسانی 26 (
 ه) خط مشی فرهنگی که به منظور اجراي اصول سیاست فرهنگی با عنایت به فصول اهداف

 سیاستهاي "سیاستهاي کلیها واولویت"دهنده مبانی و منبهات تنظیم شده و نشان
 باشد از اینهنگی، میمراکز نظارت، اجرا و هما "کننده،و همچنین تعیین"اجرایی 

 .قرار است
 اولویتها و سیاستهاي کلی

 در داخل کشور "کودکان و نوجوانان و جوانان"اولویت دادن به 1 (
 در خارج کشور "ایرانیان"و  "کشورها و مجامع اسالمی"اولویت دادن به 2 (



 آموزش و تربیت، و "کشف استعدادها و خالقیتهاي فرهنگی و هنري"اهتمام بیشتر به 3 (
 نیروي انسانی

 حمایتهاي معنوي و مادي از مراکز و فعالیتهاي فرهنگی و هنري و تأمین اجتماعی از4 (
 و هنريباب فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینشها و ابداعات فرهنگی

 اولویت دادن به اعتالي مقام زنان در سطح کشور با توجه به مکانت واالي زن و نقش5 (
 اجتماعی فرهنگی، علمی و هنريهايزن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامهاساسی 

 گیري مطلوب و متعادل فرهنگی و هنري از اوقاتهاي مناسب جهت بهرهایجاد زمینه6 (
 فراغت و تفریح

 هاي مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت کشورافزایش ظرفیت7 (
 هاي معنوي آنان در جهت تأمینت مردم و هدایت انگیزهگذاري و مشارکتشویق سرمایه8 (

 زمینه و تضمینی حقوقنیازهاي بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیالت الزم در این
 گذارانسرمایه

 کمک به تأمین مواد اولیه و تقویت صنایع تولید مواد و ملزومات فرهنگی و هنري9 (
 هاي توزیعهنري و اصالح شبکه سازماندهی بازار و ترویج محصوالت فرهنگی و10 (
 توجه به بازسازي، نوسازي، تجهیز و توسعه ظرفیتهاي تأسیسات و مراکز فرهنگی و11 (

 برداري حداکثر از آنبهرههنري موجود و استفاده از تکنولوژي جدید و ارتباط جمعی و
 گذاري، عدم تمرکز در امور اجرایی و هماهنگی تشکیالت وتمرکز در سیاست12 (

 فعالیتهاي فرهنگی هنري
 ریزي و ارزشیابیتقویت ظرفیتهاي پژوهشی و نظام آماري و اطالعاتی براي برنامه13 (

 فعالیتهاي فرهنگی
 برداري مطلوب از امکانات و تأسیسات فرهنگی و هنري نهادهايسازماندهی و بهره14 (

 ضروريکاریها در امور غیردولتی غیر فرهنگی و جلوگیري از دوباره
 تقویت ارتباط مناسب و مکمل میان بخش فرهنگی و بخش آموزش کشور، به ویژه در15 (

 هنري در مراکز آموزشیزمینه تربیت نیروي انسانی و گسترش فعالیتهاي فرهنگی و
 اختصاص دادن درآمدهاي حاصل از خدمات و تولیدات فرهنگی و هنري و استفاده از آن16 (

 رسانیو اطالعدر بازسازي و توسعه بخش فرهنگ 
 آموزش مستمر نیروي انسانی و مدیران شاغل در بخش فرهنگ17 (

 فرهنگ و هنر
 اي درهاي توزیع و فروش زنجیرههاي فرهنگی، هنري، سینمایی و شبکهتأسیس مجتمع18 (

 تولیدات فرهنگی و هنريسراسر کشور به منظور عرضه سریع و ارزان محصوالت و
 هاي عمومی، سالنها سینما، تاالرهاي نمایش،کتابخانه ایجاد، تقویت و تجهیز19 (

 هاي هنري به تناسب جمعیتها، موزهنگارخانه
 هاي ملی،تقویت و ایجاد مراکز و تأسیساتی مانند هنرستانها، فیلم خانه20 (

 شهركالبراتوار و مراکز سینمایی کشور، استودیوهاي بزرگ ضبط موسیقی ایرانی،
 هاي فرهنگ و موزهگروه هنر) و شبکه سراسري خانهلوم (سینمایی، فرهنگستان ع



 هدایت و ترویج و آموزش عمومی هنر و ادبیات به ویژه هنرهاي سنتی ملی و اسالمی و21 (
 اختصاص جوایز و پاداشهاي مناسباي و سراسري باها و مسابقات منطقهبرگزاري جشنواره

 نمایش فیلم و اجراي تأتر در مراکز کمک به افزایش تولید سینمایی و هنري و نیز22 (
 استفاده از انواع آموزشهايآموزشی کارگري و کارمندي به منظور همگانی کردن فرهنگ و

 .تخصصی دولتی و آزاد
 نگارانکمک به ایجاد کانونهاي مخصوص نویسندگان و هنرمندان و مترجمان و روزنامه23 (

 و خبرنگاران و تقویت جریانها و تشکلهاي متعهد
 وضع مقررات الزم براي حمایت قانونی از آثار و تولیدات فرهنگی، علمی و هنري24 (
 کمک به توسعه ارتباطات سازنده میان هنرمندان و نویسندگان و محققان داخلی و25 (

 خارجی
 تشکیل و تقویت و تجهیز مدارك اطالعات فرهنگی و هنري و مراکز حفظ و تنظیم26 (

 هاي فرهنگی و هنرياسناد، مدارك و شناسنامه
 ها و بخشهاي مختلفهاي پژوهشی و تحقیقات کاربردي در زمینهایجاد و تقویت مجتمع27 (

 فرهنگی
 پژوهش در فرهنگ عامه و گویشهاي مختلف و جایگزین کردن لغات و اسامی مناسب فارسی28 (
 هاي داخلهاي زبان و ادبیات فارسی در مراکز علمی و دانشکدهتوسعه و تقویت کرسی29 (

 فارسی و پاکسازي اماکن ازو خارج از کشور و نیز تقویت فرهنگستان زبان و ادب
 ها و اسامی بیگانهواژه
 ذکر تاریخ هجري در مورد حوادث جهان اسالم و ایران پس از اسالم و نیز در موارد30 (

 .شودضرورت ذکر تاریخ میالدي تاریخ هجري در کنار آن نیز آورده
 امکانات

 ریزي کشور و تخصیصتعیین جایگاه مناسب براي بخش فرهنگ و در نظام بودجه31 (
 درازمدت فراهم شود وریزياعتبارات به نحوي که ثبات مالی الزم براي برنامه

 .هاي فرهنگی تابع تغییرات بودجه جاري کشور نباشدفعالیتها و برنامه
 لحسنه در جهت تأمین اجتماعیاها و صندوقهاي قرضاستفاده از امکانات بانک32 (

 .اختصاص صندوق وام و بیمه ویژهنویسندگان، هنرمندان و محققان امور فرهنگی و هنري و
 هاي ویژه مالیاتی و گمرکیها و معافیتبرقراري مقررات الزم به منظور تخفیف33 (

 ناتخدمات عمومی و امکااندرکاران امور فرهنگی و هنري و استفاده ازبراي همه دست
 اولیه توسط آنان و توسعه صادرات آثار فرهنگی هنري و ایجاد بازار آثار هنري در داخل

 .و ایجاد منابع درآمدگیري معنويو خارج به منظور بهره
 ها وها، تکایا، انجمنافزایش امکانات فرهنگی و هنري مناسب در مساجد، حسینیه34 (

 ه معناي اخصهاي مذهبی و تبلیغی بدفاتر و مراکز فعالیت
 حمایت از فعالتیهاي فرهنگی و هنري مراکز مذهبی و تبلیغی در جهت سیاست فرهنگی35 (

 امکانات موجود آنهاگیري مناسب از ظرفیتها وکشور و افزایش میزان بهره
 اختصاص بخشی از تبلیغات شهري براي طرح مسائل و موضوعات فرهنگ عمومی در مورد36 (



 نظم، قانون، مصرف و نظائر آنعیت، مهاجرت، تولید،محیط زیست، بهداشت، جم
 حمایت از مطبوعات و کمک به گسترش و ارتقاء کمی و کیفی مطبوعات و دستیابی آنها37 (

 نظرات منطقی مختلف با رعایتهاي مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب وبه شیوه
 یت فعالیت آنها در داخل واستقالل و آزادي در چهارچوب قوانین و نیز توسعه و تقو

 خارج کشور
 توسعه، تقویت و تجهیز خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران38 (
 تأسیس و تقویت مرکز آموزش عالی تربیت نیروي انسانی الزم براي وسایل ارتباط39 (

 وسایل ارتباط جمعی در خارجهاي مطبوعاتی وجمعی، همچنین تأسیس و تقویت نمایندگی
 ها و تحقیقات داخلی و خارجی در عرصه فعالیتهايگیري از تجربهبهرهکشور به منظور 
 خبري و تبلیغی

 هاي استانی، کشوري و برونافزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و تصویر شبکه40 (
 سیما متناسب با نیازهايهاي صدا ومرزي و نیز افزایش و ارتقاء کمی و کیفی برنامه

 اسالمی و جمهوري اسالمی ایرانتبلیغی و فرهنگی انقالب 
 هايگیري الزم از دانش فنی جدید و انتخاب شیوهتقویت واحد مرکزي خبر با بهره41 (

 انسانیمؤثر و متنوع تبلیغاتی با توجه به اصول و ارزشهاي اسالمی و
 دانشگاه

 درهاي مسئوالن، دانشمندان، استادان و دانشجویان گیري از نظریات و تجربهبهره42 (
 ها ونامهبه پایانزمینه امور فرهنگی، هنري و وسایل ارتباط جمعی و جهت دادن

 هاي دانشجویان در زمینه تحقیقات و پژوهشهاي فرهنگی مورد نیازرساله
 تاریخ انقالب اسالمی و دفاع مقدس

 آوري اسناد و آثار انقالب اسالمی و تدوین و تکمیل تاریخ انقالبجمع43 (
 هاي بزرگ و کوچک جنگ در مرکز و مناطق کشور و ساختن بناهايتقویت موزهتأسیس و 44 (

 دفاع مقدسیادبود و حفظ اسناد و آثار و نیز تدوین و تکمیل تاریخ
 زیارت و سیاحت

 توسعه ایرانگردي و جهانگردي و تولید مواد فرهنگی و هنري الزم براي معرفی مناطق45 (
 مسافرین خارجی و سیر و سفریزي در زمینه جذبرزیارتی و سیاحتی ایران و برنامه

 وري از امکانات زیارتی، سیاحتی و تفریحی کشور، با رعایتداخلی با افزایش بهره
 منظور شناسایی فرهنگی و تمدن اسالم و ایرانقوانین و ارزشهاي مقدس انقالب به

 روابط خارجی
 سالمی ایران با سایرایجاد و تحکیم ارتباط میان فرهنگستانهاي جمهوري ا46 (

 تأسیس و تقویتهاي فرهنگی در ارتباط با سایر کشورها وفرهنگستانها و گسترش انجمن
 الملل اسالمی و مرکز تحقیقات فرهنگیمراکزي مانند رایزنی فرهنگی، دانشگاه بین

 المللبین
 زگیري ااستفاده از مراکز علمی و فرهنگی غیر رسمی و فعال در خارج با بهره47 (

 تأمین حضور فعال و مؤثرهاي جمهوري اسالمی ایران در کشورهاي دیگر وتجارب نمایندگی



 هاي فرهنگی جهان بخصوص حج و اماکن مذهبی و افزایشجمهوري اسالمی ایران در صحنه
 براي خارج از کشورتولیدات فرهنگی و هنري

 مختلف جهان و تجهیز ها و مواد و امکانات فرهنگی و هنري براي نقاطارسال گروه48 (
 حضور فرهنگی، هنري، تبلیغی، خبريهاي فرهنگی ایران در جهت گسترش و افزایشنمایندگی

 المللیو مطبوعاتی جمهوري اسالمی ایران در صحنه بین
 سازمانها و مراکز نظارت، اجراء و هماهنگی

 بر عهده شوراي مسئولیت نظارت و ایجاد هماهنگی الزم در اجراي اصول سیاست فرهنگی49 (
 .گیردجمهور انجام میعالی انقالب فرهنگی است که تحت ریاست رییس

 هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی،وزارتخانه50 (
 سازمانهاي صدا و سیما و تربیتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت امور خارجه و

 .باشندت فرهنگی نظام جمهوري اسالمی ایران میبدنی، به طور اخص مجریان سیاس
 اند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را درهاي مزبور موظفدستگاه -تبصره الف 

 .فرهنگی تسلیم کننداجراي سیاستهاي فرهنگی به دبیرخانه شوراي عالی انقالب
 یاست فرهنگی بههایی که اجراي سسازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه -تبصره ب 

 موظف به همکاري وکند یا منوط به پشتیبانی آنها استنحوي با آنها ارتباط پیدا می
 .باشندایجاد تسهیالت الزم براي تحقق سیاست فرهنگی نظام می

 هاي فرهنگی و تبلیغاتی که به نحوي از بودجه دولتی ومراکز و دستگاه -تبصره ج 
 را در چهارچوب سیاستاند فعالیتهاي فرهنگی خودموظفکنند امکانات عمومی استفاده می

 .فرهنگ کشور انجام دهند
 اصول سیاست فرهنگی طی جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتاً در جلسه

 .به تصویب نهایی رسید 71,5,20شوراي عالی انقالب فرهنگی مورخ 288شماره 
 جواناناهداف، سیاستها و وظایف شوراي عالی 

 ترین،مقدمه: انسان در دوران نوجوانی و جوانی خویش پر شورترین، پر تحرك
 که شناختن ایننیرومندترین و مستعدترین حالت و وضعیت را دارا است. طبیعی است

 ها و پرداختن به این نیازها در مقطع زمانی جوانی و نوجوانی، موضوعیت وویژگی
 :حکیمانه علی (ع) آنجا که فرموده استباشد. سخناستقالل و اهمیت خاصی را واجد می

 و نیز کالم امام "الخالیه ماالقی فیمها من شیی، االقبلتهالحدیث کاالرضانما قلب"
 بیانگر ارزش و اهمیت "باالحداث فانهم اسرع الی کل خیرعلیک"صادق (ع) که فرمود: 

 ه در دنیاي امروز آفات والعاده قیام و اهتمام به امر جوانان است. متأسفانفوق
 اندرکار براي انحراف جوانان از مسیر اصلیو همچنین علل و عوامل دستهاي بسیارآسیب

 ترگستردهکند،اي که مشیت بالغه ذات اقدس الهی تحقق آن را اقتضا میدهندهو تعالی
 ذیلتر است. توجه به تأمل در باب مسائل و موضوعات و کیفاً مؤثرتر و آسیب زننده

 .ضروري است
 :اند ازاحتمالی به عنوان مثال عبارت "هايآفات و آسیب"الف) 

 بند و باري، شکسته شدن مرزهاي اخالقی و مخدوشهویتی، مدپرستی و بیخودباختگی و بی



 هاي مغایر باها و دیدگاهاندیشهشدن ارزشهاي مسلم دینی و سیاسی، رشد تدریجی
 ی و مذهبی و کاهش میزان اعتماد و اطمینان به چنیننظامات اصیل انقالبی و مردم

 تحقق آرمانها، افزایش جرائم اخالقی و اقتصادي، ابهام ونظامهایی براي حل مشکالت و
 سردرگمی و نیز تشدید تدریجی تضادها و افزایش سئواالت سیاسی و اقتصادي و فلسفی

 .غربی و امثال آنذهن جوانان، گرایش به ارزشها و آموزشهاي منفی و منحط در
 ها اعم از موارد فعلی و آنی در سطح جهانی یااین آفات و آسیب "علل و عوامل"ب) 

 داخلی از این قبیل است

 
 ریزان غرب و نظامهاي استکباري جهان، تأثیر و تسري فکر وتالش و تمهیدات برنامه

 نماییو جلوهجامعه اندوزي درطلبی و ثروتفرهنگ غربی غلبه تدریجی فرهنگ رفاه
 هاي زهد و ایثار، عدم توجه به احساسات ودرد به جاي اسوهافراد مرفه و بی

 بار درشکن و خشونتتحقیرآمیز و شخصیتهاي جوانان و استفاده از برخوردهايویژگی
 الشعاع قرار گرفتن اصالتها و معیارهاي حقیقی و باطنیطریق رفع نابسمانی آنان، تحت

 نامناسب بر ظواهر، تأکید بر تبعیت و تعبد صرف به قیمت کما ویا افراطی و نابج
 پذیريتوجهی به نیازهاي عقالنی و عالقه جوانان به استقالل و مسئولیت

 طبیعی و غیر طبیعی از حیث بودجه و امکانات و فضاي آموزشی و هنري و ورزشیتنگناهاي
 محقق و مربی ورزیده پرورشیوو تفریحی، کمبودهاي قابل توجه در زمینه تربیت کارشناس 

 و ورزشی و عدم تناسب و تطابق روحی و فکري و علمی میان برخی از معلمان و اساتید با
 هاي مختلف در زمینه تولیدات فرهنگی و هنري جذاب وکاستیمعیارها و موازین مطلوبه

 آلها و آرمانهادر عین حال عاري از بدآموزي، ابهام در تشخیص و توجیه ایده
 هاي سیاسی و اقتصادي و فرهنگی و عدم تبیین همه جانبه مکتب در ارتباط باگیريسمتو

 آنها، وجود تشکیالت موازي و عدم سیاست
 هاي ذیربط و فقدان دستگاه مشخص و مسئول ودستورالعمل مشترك براي دستگاهو قانون و
 تحقیق و بررسی کافی عدمنگري در مراکز فرهنگی وکننده در امور جوانان، سطحیهماهنگ

 و جامع در زمینه اوقات فراغت و اشتغال و تحصیل و نیز مشکالت آموزش و پژوهشی و صنفی
 هاي نارواي اقتصادي و اجتماعی و رونددانشجویان، نابرابريآموزان وو رفاهی دانش

 هاي تحصیل و ازدواج و مسکن دوگانگی در تبلیغ و عمل و عدمرو به تزاید هزینه
 ها و شعارها، فقدان الگوي محسوس و موفق براي یک زندگی جامعکافی در تحقق وعدهتوان

 درگیریهاي گروهی و جناحی، ابهامبازي وکامیابی و معنویت، ریاکاري و تظاهر و سیاست
 ها و سیاستهايدرباره نقش و شخصیت و جایگاه زن در جامعه، عدم هماهنگی میان برنامه

 ریزيگذاري و برنامهمراکز مختلف تبلیغی و تربیتی، عدم سرمایهوها فرهنگی دستگاه
 کافی و کارساز به منظور حمایت و تشویق هنرمندان و محققان و نویسندگان مستعد

 .متخصص و متعهد و نظائر آنو
 علیه توجه مسئوالن و مدیران نظام جمهوري اسالمی رااهللا تعالیج) امام خمینی رضوان

 من به همه مسئولین و"اند:ق اصول قانون اساسی جلب کرده و فرمودهبه لزوم و تحق



 کنم که به هر شکل ممکن، وسایل ارتقاء اخالقی و علمی و هنرياندرکاران سفارش میدست
 هامرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوريجوانان را فراهم سازید و آنان را تا

 ایشان همچنین "در آنان زنده نگهدارید همراهی کنید و روح استقالل و خودکفایی را
 :اند کهاسالمی ایران را مخاطب قرار دادهجوانان جامعه انقالبی و

 خودتان را براي یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقالب"
 و متعهد وآرزو و آرمان امام خمینی این بود که جوانان دلیر "اسالمی آماده کنید

 ایران چشم و چراغ نسل جوان در جهان امروز و فردا باشند. خواست نظام جمهوري هوشمند
 هاي امام خمینی و اصول قانون اساسیاندیشهاسالمی ایران در پرتو تعالیم اسالمی:

 :این است که
 بذر فضائل و کماالت اخالقی و معنوي در وجود جوانان بارور شود: چراغ فطرت در

 گردد، استعداد و قوايترطلب و خداجوي آنان روشنتر و نورانیهاي پاك و حقیقتقلب
 شایسته و بایسته مقام انسانی و الهی نسل جوان در مسیر کمال و تکامل فعلیت پیدا

 از پیش شناخته شود و در جهت احیاء و اعادهکند، هویت دینی و ملی و تاریخی آنان بیش
 ، اندیشه و آگاهی دینی آنان تقویت شدهتمدن درخشان اسالم و ایران سرمایه آنان باشد

 پژوهش در حوزه فرهنگ و تفکر و علوم اسالمی به تناسب مقتضیات زمانتوان تحقیق و
 مستمرگران از توفیق و تواناییافزایش پیدا کند، در جهت شناخت دشمنان و توطئه

 آن امکان برخوردار شوند، در عرصه مدیریتها و مسئولیتهاي اجتماعی و سیاسی و نظائر
 تحصیلی از برابر آنان برداشته شدهحضور بیشتر و مؤثرتري داشته باشند، موانع درسی و

 راه رشد و ارتقاء علمی و صنعتی نسل جوان هموار گردد، به نیازهاي طبیعی و خدا
 هاي مناسب پاسخ داده شود، مشکالت برقراريآنان با شیوهآفریده جسمی و روحی و مادي

 ا جامعه از حیث شغل و درآمد و فعالیت سالم اقتصادي و اجتماعی کاهشارتباط آنان ب
 .موانع توفیق در تشکیل خانواده و پاسداري از قداست و استحکام آن بر طرف گرددیابد،

 شادابی و قوت و نیر
 و آمادگی براي دفاع از کشور افزایش یابد،ومندي نسل جوان در عرصه زندگی و سازندگی

 امکانات تفریحی و هنري در جهت تأمین سالمت هر چه بیشتر روحی و جسمیاستفاده از 
 سرانجام آنکه دولت و ملت و وسایل ارتباط جمعی، نسل جوان راآنان تسهیل یابد و

 کنندگانتضمینهاي اصلی و انسانی و در زمره بهترینکماکان در شمار مهمترین سرمایه
 یشرفت همه جانبه کشور قرار داده حداکثرسالمت و سعادت، حیات و حرکت، توسعه و پ

 آنان به عمل آورند و در مسیر وصول به جامعههاي ممکن را نسبت بهحمایتها و مساعدت
 .نمونه موعود، حداکثر مسئولت و اراده و ایمان را از آنان طلب کنند
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