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جلسه 660 

 مورخ 1389/1/24
 شوراي عالي انقالب فرهنگي

 
شرح:

شورايعاليانقالبفرهنگيدرجلسه660مورخ89/1/24،
براساسپيشنهادمورخ87/8/25و88/9/22وزارتفرهنگ
وارشاداسالمي،اصالحمصوبه»اهداف،سياستهاوضوابط
نشركتاب)مصوبجلسه149مورخ67/2/20(«رابهشرح

ذيل،تصويبنمود:

ماده 1- هدف 
اعتاليفرهنگدينيومليدرجامعهازطريقتوسعهدانش
ونهادينهكردنارزشهاياسالمي،ايرانيوانقالبيباتأمين
آزادينشركتاب،حفظحرمتوآزاديقلم،صيانتازجايگاه
ايجادزمينه ايماندينيوهمچنين انديشهو وااليعلم،

مناسببرايحضورمؤثردرعرصهجامعهجهاني.
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ماده 2- سياست كلي 
نظامجمهورياسالمي،سياستآزاديانديشهوبيانآراو
عقايدرادرچارچوبهدفموضوعماده1فوقبهعنوانيك
اصلاساسيخودبرگزيدهاستوبرحقوقوتكاليفقانوني
مردمدرزمينهنشركتاباعمازچاپيوالكترونيكيمطابق

ضوابطقانونيتأكيدميكند.

ماده 3- سياست هاي ايجابي، حدود و ضوابط 
1-دولتوهمهاركانحكومتموظفنددرچارچوبقانون

ازحريمآزاديانتشاركتابحمايتكنند.
2-حقانتشاركتاببهمنظورافزايشآگاهيهايديني،
علمي،سياسي،اقتصادي،هنري،تاريخي،اجتماعيونظاير
آنازحقوقآحادملتاستواينحقبدونمجوزقانوني،

قابلسلبنيست.
3-تدوينواجرايسياستهايهدايتيوحمايتيجمهوري
اسالميايرانازكتاببايدبهنحويباشدكهاهلقلمرابه
تأليف،ترجمهوانتشاركتابهايمتناسببانيازهايجامعهامروز

براينيلبهمواردذيلتشويقوترغيبنمايد:
الف-تقويتوترويجامرپژوهش

ب-تبيينوترويجاصولوارزشهايانقالباسالميو
نگاهبانيازدستاوردهايآنازراهتأليفونشر

ج-احيايميراثمكتوبوتوسعهفرهنگوتمدناسالميوايراني
د-مقابلهمؤثرومفيدباتهاجمسياسيوفرهنگيعليهعقايد

وارزشهاياسالمي،مليوانقالبي
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هـ-بهرهگيريمفيدازدانشوانديشهبشريازطريق
ترجمهسنجيدهومتناسببازبانمعيار

ز-حمايتازترجمهونشرآثارارزشمندبهزبانهايديگر
ل-كمكبهتوسعهآموزشغيررسميافرادجامعهاز

طريقارتقاءسطحدانشومهارتهمگاني.

ماده 4- حدود قانوني 
نمودي و مظهر است ممكن كه همانگونه كتاب نشر
مورد بسا چه شود، تلقي انساني و اجتماعي آزاديهاي از
سوءاستفادهواشاعهالاباليگريفكريواخاللدرحقوق
عموميقرارگيرد.وزارتفرهنگوارشاداسالميباهمكاري
دستگاههايذيصالحموظفاستبرايمقابلهباجوانبمنفي،
حدودوضوابطنشركتابراكهذياًلآمدهاست،موردتوجه
قراردهدوفضايسالموسازندهچاپونشركتابراحفظو

حراستنمايد:
الف- دين و اخالق

1-تبليغوترويجالحادواباحهگري،انكارياتحريفمباني
واحكاماسالمومخدوشكردنچهرهشخصيتهاييكه
ازنظرديناسالممحترمشمردهميشوندوتحريفوقايع

تاريخيدينيكهمآلبهانكارمبانيدينمنجرشود
2-توهينبهمقدساتدينمبيناسالموتبليغعليهتعاليم

اصولومبانيآن
3-ترويجوتبليغاديان،مذاهبوفرقههايمنحرفو

منسوخ،تحريفشدهوبدعتگذار
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تبصره-معرفياديانومذاهبوبياناحكامياتحقيق
دربارهآنهابارويكردعلميوغيرتبليغيمستثنياست
4-ترويجخرافاتومخدوشكردنچهرهاسالم

5-بيانجزئياتمراوداتجنسي،گناهان،كلماتركيكو
مستهجن،بهنحويكهموجباشاعهفحشاشود

تبصره- بيانمراوداتجنسييامفاسدبازبانيعفيفو
غيرمحركبهمنظورآموزش،انتقالپياميمثبتيانشاندادن

چهرهشخصيتهايمنفي،ازحكماينبندمستثنياست
6-استفادهازجاذبهجنسيوتصاويربرهنهزنانيامردان

باعنوانآثارهنريياهرعنوانديگر.
تبصره-استفادهازتصاويروطرحهايعلميدركتابهاي

تخصصيوعلمي،بالمانعاست.
7-انتشارتصاويربهنحويكهموجباشاعهفحشاشود؛

نظيررقص،مشروبخواريومجالسفسقوفجور.
عناصر فجور و فسق مجالس تصاوير چاپ تبصره-
حكومتپهلويياضدانقالببراياستنادتاريخيبارعايت

عفتعمومي،مستثنياست.
ترويجماديگراييفلسفيواخالقيوسبكهاي -8

زندگيمخالفارزشهاياسالميواخالقي.
9-خشنجلوهدادنچهرهاسالمومسلمانانواقعي.

ب- سياست و اجتماع
1-توهين،تخريبياافترابهامامخميني)ره(ورهبري،
رئيسجمهور،مراجعتقليدوتمامافراديكهحفظحرمتآنها

شرعاًوياقانوناًالزماست.
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2-تبليغعليهقانوناساسيوانقالباسالميومعارضهباآنها.
3-برانگيختنجامعهبهقيامعليهنظامجمهورياسالمي

وانقالباسالمي.
و انقالب ضد عناصر و محارب گروههاي 4-ترويج
تروريستونظامهايالئيكوسلطنتيوخاندانپهلويو

تطهيرچهرههايمنفيآنان.
تبصره-طرحونقلافكاروگفتارومواضعفكريوعلمي
مخالفانانقالبونظامبرايبررسيمحققانهوعالمانهآراو

انديشههايآنهامنعيندارد.
5-تبليغوترويجوابستگيبهقدرتهايسلطهجووضديت

بااستقاللكشور.
6-تبليغعليهمنافعوامنيتمليوناكارآمدجلوهدادننظام

جمهورياسالمي.
تبصره-بياننارساييهاواشكاالتدرجمهورياسالمي
براينقدوبررسيوشناختدقيقترمسائلودستيابيبه
راهحلهايمناسبوبيانمستدلواصالحطلبانهمشكالتو

دورازتوهينوافترابالمانعاست.
7-اخاللوتشكيكدروحدتمليوتماميتارضيكشور

وايجادآشوب،درگيريواختالفمياناقوامومذاهب.
كه عقيدتي استداللي و علمي كتابهاي چاپ تبصره-
محركاحساساتمنفيوبرهمزنندهاساسوحدتدرميان

اقواموفرقمختلفكشورنباشد،اشكاليندارد.
8-تضعيفوتمسخرافتخاراتملي،حسوطندوستيو
تواناييهايعلميوعمليمردمايران،فرهنگخوديواقوامايراني.
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تبصره-نقدونفيآدابوسننغلطوانحرافيبهقصد
و اقتصادي فرهنگي، سياسي، شائبههاي بدون و اصالح

استعماريمنعيندارد.
9-ترويجوتبليغروحيهخودباختگيدربرابرفرهنگو

تمدنبيگانهوالقايحسعقبماندگي.
10-تبليغصهيونيسموانواعديگرنژادپرستي.

11-تحريفوقايعمهمومسلمتاريخيايرانواسالم
ج- حقوق و فرهنگ عمومي 

و اقوام هويت و فرهنگ زبان، تمسخر و توهين -1
اقليتهايدينيوقومي

2-ترويجوتبليغقانونگريزي،بيبندوباريوالاباليگري
3-تبليغعليهخانوادهوتضعيفوتخريبارزشوجايگاهآن
و بيهودگي و پوچي سرخوردگي، نااميدي، ترويج  -4

نگرشهايمنفيدرجامعهوافزايشبياعتماديعمومي.
5-تحقيروتمسخراقشارمختلفجامعه

ومنحرف فاسد اشخاص و تبليغجريانها و ترويج -6
فرهنگيوهنريداخليوخارجي

7-افشايغيرقانونياسنادطبقهبنديشدهكشوريولشكري
8-تخريبهويتزبانملي

ماده 5ـ هيئت نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب
اجراي و كتاب نشر و طبع امر بر نظارت اينكه به نظر
صحيحاصل24قانوناساسيجمهورياسالميايرانبه
عهدةوزارتفرهنگوارشاداسالمياست،اينوزارتخانه
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هيئتنظارتيمتشكلازحداقلپنجنفرازميانصاحبنظران
وشخصيتهايعلمي،دينيوفرهنگيواردبهمسايلكتاب
ونشرواموراجتماعيوسياسيوتبليغاتيراانتخابوجهت
تصويببهشورايعاليانقالبفرهنگيمعرفيخواهدكرد.

تبصره -متناسبباهررشتهتخصصيوكاري،كارگروهي
متشكلازافرادصاحبنظروبهانتخابشورايفرهنگعمومي
كارگروههاي بر عالوه ميشود. تشكيل هيئت زيرنظر و
تخصصيفوق،كارگروههاياستانينيزبهمعرفيهيئتو

انتخابشورايفرهنگعمومي،تشكيلميشود.

  ماده6ـ هيئت نظارت بر نشر كتاب هاي كودكان و نوجوانان
وجنبههايخاصكتابهايكودكان بهحساسيت نظر
نشر بر نظارت »هيئت نام به ويژهاي هيئت نوجوانان، و
كتابهايكودكانونوجوانان«متشكلازحداقلپنجتن
ازافرادصاحبنظروآگاهبهامورتربيتي)ازديدگاهاسالمي(
ومسايلخاصكتابهايكودكانتشكيلخواهدشد.اين
افرادراوزيرفرهنگوارشاداسالميازميانصاحبنظرانو
نويسندگانكتابهايكودكانونوجوانانواشخاصآگاهبه
مسائلتربيتيدراسالمانتخابوجهتتصويببهشوراي

عاليانقالبفرهنگيمعرفيخواهدكرد.
معرفي به مربوطه، كارگروههايتخصصي تبصره 1- 
هيئتوتصويبشورايفرهنگعمومي،انتخابوتشكيل

ميشود.
تبصره 2- حداقليكيازاعضاياينهيئتبايدازميان
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و كودكان فكري پرورش كانون اعضاي و صاحبنظران
نوجوانانباشد.

تبصره 3-نظارتهيئتمزبورازحيثشكلومحتواي
كتبكودكانونوجوانانوانطباقآنهابافرهنگاسالميو

ايرانيواصولتربيتيخواهدبود.

ماده 7ـ نظارتهيئتهايمذكوردرمواد5و6قبلازچاپ
ونشركتابآغازودرتماميمراحلاستمراردارد.مصوبات

هيئتهاينظارتالزماالجرااست.

ماده 8ـ صدورمجوزهايمربوطبهكتاب،تشكيلجلسات
استاني، كميتههاي فعاليت هماهنگي نظارت هيئتهاي
تدويندستورجلساتهيئتنظارت،هماهنگيكارسرگروهها،
بررسیآنواجرايسياستهاينظارتيهيئتهايمندرجدر
مواد5و6،توسطدبيرخانههيئتنظارتبراجرايضوابطنشر
كتابكهدروزارتفرهنگوارشاداسالميتشكيلميشود،
خواهدبود.برايناساسدبيرخانهموظفاستگزارشعملكرد
اينمصوبهراهرساليكباربهدبيرخانهشورايعاليانقالب

فرهنگيارائهنمايد.

فرهنگ شوراي تأييد با ميتواند نظارت هيئت ماده 9- 
عموميكميتههايمتعددداوريبرايبررسيوارزيابيآثار
وكتبموردتقاضابراينشر،تشكيلدهد.آثارمزبور،براي
بررسيوارزيابيبهيكيازكميتههايمزبوربهعنوانكميته
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اوليهارائهميشود.درصورتيكهپاسخكميتهاوليهنسبتبه
انتشارآنمساعدباشد،بااخذتعهدكتبيازناشر،مجوزچاپ
بهويدادهميشود؛درغيراينصورتويميتواندپساز
ابالغاصالحاتونظراتكميتهوارائهتعهدمبنيبراعمال
اصالحاتمزبور،نسبتبهانتشاراثروكتابخوداقدامنمايد.
همچنيندرصورتيكهنسبتبهرأيكميتهاوليهاعتراض
بعملآيد،موضوعبرايبررسيمجددبهكميتهدوم)موازي(
ارائهميشود.پسازبررسي،درصورتتأييدنظركميتهاوليه،
بايستياصالحاتابالغيكميتهمزبور،اعمالشودودرموارد
به اولودوم،موضوع ميانكميتههاي نظر اختالف بروز
كميتهسومبرايبررسيواظهارنظرنهائيارائهميشودو

نظراينكميتهقطعيوالزماالتباعاست.
تبصره 1-كميتههايمزبوربايدحداكثرظرفمدتيك

ماهنسبتبهبررسيواظهارنظر،اقدامنمايند.
تبصره 2-درموردكتابهايخاص،هيئتنظارتميتواند
را الذكر فوق اسالميمدت ارشاد و فرهنگ وزير تأييد با

حداكثربراييكماهديگرتمديدنمايد.

ماده 10ـكليةآثارمنتشرشدهبراساساينمصوبهبايستي
قبلازتوزيع،ازدبيرخانههيئتهاينظارتبراجرايضوابط

نشركتاب،مجوزتوزيعدريافتنمايند.

است موظف اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ماده 11ـ 
شيوهنامهاجراييمواد7،6،5و8راتهيهنمايد.
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ماده 12ـ مسئوليتاجرايسياستهاوضوابطبرعهدهوزارت
فرهنگوارشاداسالمياستوسايردستگاههاموظفنددراين
خصوصباوزارتمزبورهمكاريوهماهنگينمايند.همچنين
وزارتفرهنگوارشاداسالميموظفاستباهمكاريديگر
نهادهايذيصالحازچاپوتوزيعكتابهايفاقدمجوزرسمي
جلوگيرينمايدوباناشراينگونهكتابها،برخوردقانونينمايد

وعنداللزومآنهارابهمراجعقضايينيزمعرفيكند.

كتاب، نشر ضوابط اجراي بر نظارت هيئت 13ـ  ماده 
آييننامهتشويقورسيدگيبهتخلفاتناشراندرخصوص
مواد3و4اينمصوبهراتدوينمينمايد.اينآييننامهبه

تأييدوزيرفرهنگوارشاداسالميخواهدرسيد.

ماده 14ـوزارتفرهنگوارشاداسالميمكلفاستبا
همكاريسايردستگاههاودرجهتتحققاهدافماده1،بند
4ماده3وسياستهايايجابيمندرجدراينمصوبه،اقدامات

زيررابهعملآورد:
گسترش و دانشگاهي رشتههاي تأسيس از حمايت -1

آموزشهايفنيوحرفهايمرتبطباتوليدونشركتاب
2-حمايتازبرقراريتأميناجتماعيفراگيربرايكليه
و ناشران مترجمان، نويسندگان، از اعم كتاب نشر عوامل

عواملفني،هنريواجرايينشر
3-حمايتازبهكارگيريوبوميسازيفناوريهاينوين

درصنعتچاپونشر
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ناشرانو براي ايجادتسهيالتحملونقلكتاب  -4
توزيعكنندگانكتابوپستكتاب

5-تسهيلتبليغكتابهايفاخروشايستهوترويجفرهنگ
نقدكتابدررسانهمليوسايررسانهها

6-حمايتازانتشارترجمهفارسيكتابهاييكهدرساير
كشورهامنتشرشدهاند،منطبقبااينمصوبه.

7-گسترشفرهنگخريدوفروشوتبادلاينترنتيكتاب
8-حمايتازتأليفوتوليدكتابهايمرجعوپايهباخريد
حقانتشارازنسخهرقومياثروارائهآندركتابخانهملي

وكتابخانههايعموميكشور
9-اهدايجوايزمليبهناشرانومؤلفانومترجمانبراي

چاپوآفرينشآثارمناسب
10-تخصيصجوايزمليبهرشتههايفنيوهنريمرتبط

باتوليدونشركتاب
به اهدا و كتاب برگزيده و مناسب كتب خريد -11
كتابخانههايعمومي،مدارس،دانشگاهها،مساجدونظايرآن
درداخلوخارجازكشورباهدفهدايتناشرانبهسمت

توليدآثارفاخر
باز،كتابخانههاي كتابخانههاي تقويت و راهاندازي  -12
اداراتوكليهمراكزدولتيوعموميوكتابخانههايروستايي
در كتاب تخصصيوعمومي نمايشگاههاي 13-برپايي
مراكزاستانهاوشهرهايبزرگونيزنمايشگاههايسياردر

شهرهايكمجمعيتوروستاها
14-معرفيآثاربرگزيدهفارسيبهخارجازكشوروحمايت
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ازتأليفاتآثارمربوطبهترويجفرهنگاسالميياترجمهآثار
برگزيدهبهزبانهايبيگانهوحمايتازصادراتكتاب

15-ايجادتمهيداتالزمبهمنظوربهرهمنديحوزهكتاب
ازتعرفههايفرهنگيدربخشخدماتعمومي

16-تالشدرجهتتدوينقوانينومقرراتالزمبراي
توسعهصنعتچاپونشركتابوتصويبآنهادرمراجع

قانونيذيربط

ماده15-نظارتوزارتفرهنگوارشاداسالميوانجام
نبوده ناشران نافيمسئوليت و رافع وزارتخانه اين وظايف
وناشرانباتحويلنسخهپيشازچاپبهدبيرخانههيئت
نظارت،تماميمسئوليتهايحقوقيناشيازعدمانطباقبا

ضوابطرابرعهدهخواهندداشت.

ماده 16-اينمصوبهدر16مادهو14تبصرهدرجلسه
660مورخ89/1/24شورايعاليانقالبفرهنگيبهتصويب
رسيدوازاينتاريخمصوبه»اهداف،سياستهاوضوابطنشر
كتاب«مصوب67/2/20وسايرضوابطومقرراتمغايرباآن

منسوخوبالاثرميباشد.
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رونوشتبهانضماميكنسخهمصوبه،به:
-دفترمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(

-دفتررئيسجمهور
-مجلسشورایاسالمی

-ادارهكلتدوينوتنقيحقوانينومقرراتنهادرياستجمهوری
-دفتربازرسیويژهرئيسجمهور

-وزارتدادگستری)برایدرجدرروزنامهرسمیكشور(
-هيئتنظارتوبازرسی
-دفتردبيرشورایعالی

-هيئتنظارتوارزيابیفرهنگیوعلمی
-معاونتنظارتوراهبریمصوبات
-مديريتحقوقیوتدوينمصوبات

-ديوانمحاسباتكشور
ومعاونتحقوقیوامورمجلسرياستجمهوریابالغمیشود




