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علت اهمیت 

فرهنگ هویت یک ملت است

مرتتب بودن همه چیز بر فرهنگ

های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملتارزش معنا 

حاشیه و ذیل فرهنگ بودن اقتصاد و سیاست  مصداق

پیوست فرهنگی داش مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون الزمه 

ریزیبرنامهالزمه

انتظار نداش خوب شدن و پیرشفت خود به خودی فرهنگ   دلیل

مسئله نظارت و رصد  مصداق

احساس مسئولیت نکردن مسئوالن کشور نسبت به هدایت فرهنگی جامعه  شناسیآسیب

موظف بودن دولت و مسئوالن در توجه به جریان عمومی فرهنگ جامعه  الزام

رویمببینند کجا می

چه چیزی در انتظار ماست مصداق توجه 

ها برطرف کردن مزاحمت

افتد چه دارد اتفاق می

جلوگیری از موانع و عنارص مخرب و مفسد

مسئولیت رشعی و قانونی مسئوالن در قبال فرهنگ کشور اهمیت

اعتقاد به اقتصاد مردمی با نظارت دولتمصداق مشابه 
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یکی از ابتکارات با برکت امام بزرگوار

االجرا دانس مصوبات شورا از سوی امامالزمپیشینه

حکم قانونی دادن به مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی از سوی امام 

اهمیت

نیاز نبودن هیچ دولتیبی
 ی بزرگ رسمایهای به عنوان یک از چنین مجموعه 

جلوگیری از تبعیت مسئله فرهنگ کشور از زیر و باال شدن جریانات سیاسی و 
احزاب سیاسی به عنوان یکی از مهمرتین خواص و نقاط مهم این شورا 

ترین دارایی شورای عالی انقالب فرهنگیوجود اعضای محرتم به عنوان بزرگ حقیقت

ثبات حرکت فرهنگی یک کشور  علتره
حتی با وجود تغییر بعضی اعضای حقیقی و حقوقیها ثابت بودن جایگاه مستقر شورا در همه دولت

وظیفه
پرداخ به مسائل بنیانی و زیرساختی مهم

مسافرت رؤسای کشور حضور مستمر اعضاء و برگزرای منظم شورا و بدون تعطیلی ی شورا بینی شدهکار پیشسازوراهکارچالش

مسئول

مسئولین کشور 

ترین جایگاهشورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان عالی
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نت اجرا از سوی اعضای شورا  تدوین سازوکاری برای ض

الزام

پذیرف و باور داش شوار به عنوان یک قرارگاه مرکزی 
های فرهنگی از سوی اعضا و دستگاه

جدی گرف سندهای تهیه شده 

نظارت بر اجرا و کیفیت اجرای سندی مربوط به آموزش عالی یا وزارت بهداشت یا آموزش و کیفیت اجرا شدن مصوبات بعد از تصویب اجرایی و ادامه نظارت بر
پرورش و عدم رهاسازی آن پس از تصویب و سپردن به آن دستگاه مصداق

نت اجرا  با حضور رئیس ی مقننه و وزرا قوهجمهور و رئیسایجاد ض
نت اجرا و مسئوالن دستگاه ذی  ربط در صورت تدوین نشدن سازوکار ی برای ض

الزمه
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مطرح کردن بحث تهاجم فرهنگی از سوی رهرب انقالب چندسال قبل پیشینه
منکر شدن اصل تهاجم از سوی برخی افراد  چالش

طرح بحث تهاجم فرهنگی از سوی برخی کشورهای غیرغربی ها مبنی بر تهاجم فرهنگی و تحت تأثیر قراردادنبیان اروپاییمصداقشاهد
های آمریکاییها و کتابفرهنگشان توسط فیلم 

شاهد
ی فارسی زبانان یا عنرص ایرانی ها با وقت استفادهتطبیق دادن برنامه

کارکردن با هدف ایران نه انجام کار برای خودشان  نکته

های خود کشورهای مهاجم عدم انکار و گفته

اثرگذاری بر روی ذهن و رفتار جوانان، نوجوان و حتی کودکان ایران اثرگذاری بر روی ذهن و رفتار ملت ایران هدف های وارداتی بازیاسبابابزارمصداق

های آموزشی زبان ی کتابانتقال سبک زندگی غربی به وسیله

های اینرتنتی بازی

مقابلهراه

انجام کار همراه با ابتکار 

شناخت پدیده وارداتی در بدو ورود و حتی قبل از 
ورود در برخورد با مسائل تهاجمی  

صدا و سی 
مخاطب خاص

وزارت ارشاد 

تولید و ترجمه کتاب 

تولید فیلم  مصداق

ای و عروسک های رایانهبازی، بازیانجام کارهای ابتکاری در زمینه اسباب

ایرانی  ی موارد مورد نیاز جوانسفارش ترجمهرصد کتاب های منترش شده زیبا و ترجمه و راهکار

باال بودن ظرفیت ساخت فیلم در کشور مناسبزمینه

جذاب و بسیار اثرگذار بودن فیلم و سین ویژگی

های ما بازی رایج بچهقرارگرف تفنگ به عنوان اسباب
شناسیآسیب

ی نشاندنهای کشور به وسیلهتسخیر ذهن بچه
های گذشته ها پای اینرتنت به جای بازیبچه 

راهکار
ها های قدیم در میان بچهترویج بازی

ترویج ورزشی بومی مثل چوگان و ورزش باستانی

نه با چیزی، فکری یا روشی تفکر درباره ی برخورد حکی
در حال رواج در دنیا پیش از ورود به کشور  مصداق

دیرجنبیدن، دیرفهمیدن و دیر به فکر عالج افتادن  مقابلنقطه

مصداق نه   برخورد حکی
پذیرف پدیده 

اصالح پدیده 

رد کردن پدیده 

تعریف یک ذیلی برای پدیده که مشکل پدیده را حل کند 

به مشکالتی بدون توان مواجهه  دچار شدنشناسیآسیب

داش موضع حرکت صحیح  گیرینتیجه
پرهیز از خطای منفعل شدن و پذیرف تهاجم دشمن 

مصداق
داش موضع اثباتی و موضع تهاجمی در کنار موضع دفاعی 
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ساخ برنامه با زبان فارسی

کارکردن صدها رسانه صوتی، تصویری، اینرتنتی 
و مکتوب در دنیا با هدف ایران 

رصد مسائل ما توسط دیگر کشورها و تهیه موضوعات 
مؤیدی خودشان و محتوا براساس این مسائل برای رسانه
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نگرانی زیاد برای زبان فارسیموضع رهربی

شناسیآسیب
انجام نگرف کار درست و تهاجم زیاد به زبان فارسی در عین کار

ها پیشدر سال و جمع کردن کسانی دورهم در این رابطه توسط رهربی 

به کار بردن اصطالحات خارجی 

و استانبول تا شبه قاره هند در دوران گذشته  زبان علمی از قسطنطنیه

پیشینه
زبان فارسی 

زبان رسمی بودن در یک دوره طوالنی
نی در یک دوره ای از زمان   در آستانه مرکز حکومت عث

ترین افرادفارسی حرف زدن برجسته
ی هند در گذشته در شبه قاره 

متوقف کردن زبان فارسی با انواع حیل و مکرهای
ها در بدو ورود به هند مخصوص خود توسط انگلیسی  چالش

رواج داش و عاشق بودن برخی به زبان فارسی در هند در حال حارض شاهد

چالش 

فراموش شدن زبان فارسی در کانون آن در ایران 

انجام ندادن هیچ اقدامی برای تحکیم، 
های خارجی تعمیق، گسرتش یا جلوگیری از دخیل

هایی شنیده نشده در تعبیرات به کار بردن حرف
ی مردم به آرامی و گسرتش آن در طبقات و توده

نوش اسم فارسی به خط التین برای فارسی زبانان  شاهد
قراردادن اسم فرنگی بر روی محصوالت تولید شده 

داخل ایران برای مرصف داخلی و نه صادراتی 

اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی مخاطب

به کار بردن تعبیرات فرنگی و بخصوص انگلیسی
در نام رشکت، محصول و مغازه   مصداق
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توجه آقای دکرت روحانی به مسئله علم در دانشگاه و مراکز پژوهشیمناسب زمینهم

واقعی بودن پیرشفت علمی در دوزاده سال اخیر وضعیت فعلی
های علمی توسط برخی از افراد  باورنکردن و انکارکردن پیرشفت مقابل نقطه

ی دیگران و مخالفین مبنی بر داش رسعت علمی گفته
سیزده برابر متوسط جهانی در ایران  شاهد

الزام

توسعه، ترسیع و پیرشفت چرخه ی علمی 
و مقابله با کندشدن این چرخه با حداک توان 

» توانیممی« نگذاش تبدیل شدن 
» توانیممی« ملت به عکس آن و دنبال کردن این 

ها سیاسی شدن دانشگاه های سیاسیها و گرایششدن دانشگاه برای حرکت گاهمقابله با جوالنالزامچالش

های رفیع علمی توانایی رسیدن به قلّه

توانایی مرجع علمی شدن در جهان  معنای 
توانایی نجات خود از حقارت علمی » میتوانیم« 

دن نوین اسالمی و ساخ دنیای رسشار از معنویت توانایی برپا کردن 
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انجام گرف کارهایی در زمینه علوم انسانی توسط هئیتی با مسئولیت مناسبزمینه
آقای دکرت حداد و گزارش خوب و مفصل آن به رهربی

تدوین مبنای علمی و فلسفیالزام
تحول علوم انسانی به عنوان کار اساسی و اولی  

مسئله طالق 

مصداق

مسئله مواد مخدر 

فسادهای مالی 

مسئله جنایت 

مسئله جمعیت 

ها افزایش رسقت مسلحانه از بانک مصداق

تهاجم فرهنگی دشمنان منشأ

ها در ابتدای امر دیده شدن در فیلمپیشینه

دهیم دانس آنچه انجام می
الزام

عی فهمیدن آسیب های اجت
جدی گرف مسئله جمعیت با درست فکر کردن به عمق این خطر الزام 

کاهش پیدا کردن جمعیت جوان کشور 
غیرقابل عالج بودن مسئله جمعیت در صورتعلت اهمیت

هابه تأخیر انداخ آن و پیرشدن نسل 

تهاجم زیاد به زبان فارسی علت

جزو فرهنگ عمومی بودن و مبارزه با تهاجم به زبان فارسیعلت اهمیت


