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 مرور سریع 
 فرهنگى انقالب عالى شوراى اعضای دیدار در بيانات

۱۹/۰۹/۱۹۹۱ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

اهميت فرهنگ در 

 جامعه

 

 است ملّت يك حقيقى معناى و روح فرهنگى ارزشهاى. است ملّت يك هويّت فرهنگ. 

 فرهنگند بر ذيل و حاشيه سياست و اقتصاد نيست، سياست ذيلِ و حاشيه نيست، اقتصاد ذيلِ و حاشيه فرهنگ. 

 ،خود خودىِ به - غيره و غيره و هادانشگاه نخبگانى، فرهنگ چه عمومى؛ فرهنگ چه - كشور فرهنگ كه داشت انتظار نبايد دارد؛ الزم ريزىبرنامه فرهنگ 

 بروند. پيش و بشوند خوب

 فرهنگ عمومى جريان به كنند توجّه كه موظّفند مسئوالن و دولت. جامعه فرهنگى هدايت ىزمينه در نكنند احساس مسئوليّتى كشور مسئولين نميشود 

 جامعه.

 شروع تبليغاتى يك كشور ىمجموعه در كنيم فرض چنانچه اگر.. .باشد مزاحمها متوجّه كه است اين حكومت دستگاه مراقبتى و نظارتى وظايف از يكى 

 بگيريد. را اين جلوى مجبوريد شما خب انجامد،مى طالق به و ميكند سست ار خانواده بنيان كه بشود

 كشور عمومى فرهنگ و كشور فرهنگ قبال در داريم قانونى مسئوليّت داريم، شرعى مسئوليّت ما. 

 تخريب و كنند محدود را دولت رتنظا ميخواهند "دولتى فرهنگ" و "دولتى دين"[ كردن]عنوان با هابعضى ها،گفته ها،نوشته مطبوعات، از بعضى در 

 دولت چه؟ يعنى حرفها اين! كنند دولتى را فرهنگ كنند، دولتى را دين ميخواهند اينها آقا، كه بزنند آن به مخالفتى و غلطى اَنگ يك اصطالحبه و كنند

 مردمى. دين يعنى دولتى دين است؛ مردم جزو دولت. ندارد فرقى هيچ دولتى دين با دينى

 نيست مردم فعّاليّت سلب معناى به فرهنگ ىمسئله به حكومت گاهدست ورود. 

 كِى اصالً را اينها علمى، انجمنهاى همه اين ادبى، انجمنهاى همه اين سخنرانى، مجالس همه اين عزادارى، مجالس همه اين است؛ متّكى مردم به فرهنگ 

 است؟ ممكن كجا بياورند؟ وجودبه ميتوانند دولتها

 است، اجتماعى آسيب داراى كه ميگيرد انجام مردمى كارهاى همين در دارد حركتى يك بفرماييد فرض كه ديديد جايك شما اگر كه ودنميش موجب اين 

 .بشود كار بشود، هدايت بشود، دخالت است الزم اينجا نه، نميكنم؛ دخالت من بگوييد و نشويد داخل

 خودمان فرهنگ سرِ بر چرا ما. هست هم ارزش ضدّ واقع در كه خودشان فرهنگى ارزشهاى سر بر كنندمي لجاجت ما از بدتر متعصّبند، ما از بيشترها غربی 

 نكنيم؟ پافشارى

 دیدار در بیانات

 عالی شورای اعضای

 فرهنگی انقالب

۳۲/۳۲/۰۲۳۳  
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شورای عالی انقالب 

مانت و ض فرهنگی

 اجرایی مصوبات آن

 نيست نيازبى اىمجموعه چنين يك از دولتى هيچ .بود بزرگوار امام بابركت واقعاً ابتكارات آن از يكى فرهنگى انقالب عالى شوراى. 

 و سياسى جريانات نشد باال و زير تابع كشور فرهنگ ىمسئله كه ميشود موجب شورا اين كه است اين شورا اين مهمّ نقاط و خواص ترينمهم از يكى 

 .نباشد سياسى جناحهاى

 فرهنگى ىعمده مسائل فرماندهى اينجا كه كنيد باور است؛ كشور فرهنگى مركزى قرارگاه اينجا كه كنيد باور كنند؛ باور را شورا اين بايستى شورا اعضاى 

 دارد. عهده بر را كشور گذارىسياست و كشور

 وزراى و - است گذارىقانون به احتياج كه آنجاهايى - گذارىقانون براى مقنّنه ىقوّه رئيس و جمهور رئيس حضور خودِ بشود؛ اجرا بايستى اينجا مصوّبات 

 باشد. اجرا ضمانت معناى به بايد ربط،ذى هاىدستگاه مسئوالن و محترم

 "نميكنيد رها را نظامى فكر هم فرهنگى مسائل در شما ،است نظامى مسائل مال قرارگاه آقا، بگويند و بيايد سنگين گوشها بعضى به است ممكن "قرارگاه !

 نيست. كمتر نباشد، ترخطرناك اگر و نباشد ترمهم اگر نظامى كارزار از فرهنگى كارزار كه است اين قضيّه واقع

 به مربوط يا است، عالى آموزش دستگاه هب مربوط كه را سندى يك كه كنيد فرض مثالً كه نباشد هم جوراين و بگيريد جدّى كرديد تهيّه كه را اسنادى اين 

 بكشد و دستگاه آن به بسپارد كند، تصويب كند، تدوين شورا است، ارشاد وزارت به مربوط يا است، پرورش و آموزش به مربوط يا است، بهداشت وزارت

 .نيست مصلحت اين نه، كنار؛

 دیدار در بیانات

 عالى شوراى اعضای

 فرهنگى انقالب

۰۲/۰۳/۰۲۳۱  

مسأله تهاجم 

 فرهنگی

 نه كه ديدند يواش يواش بعد تهاجمى؟ چه گفتند شدند؛ منكر را تهاجم اصل هابعضى كرديم؛ مطرح را فرهنگى تهاجم بحث اين از قبل سال چند ما 

  كردند؛ فرهنگى تهاجم ما به هاغربى ميگويند و ميكنند مطرح را فرهنگى تهاجم ىمسئله مه غيرغربى كشورهاى از خيلى ميگوييم، ما[ فقط]

 دارند اينكه نه! ايران هدف با! ايران هدف با ميكنند كار دارند دنيا در مكتوب اينترنتى، تصويرى، صوتى، ىرسانه صدها. است واقعيّتى يك فرهنگى تهاجم 

 .ميكنند را خودشان كار

 كنند اثرگذارى - كودك حتّى نوجوان، جوان، - ما ملّت رفتار برروى و ما ملّت ذهن برروى ميخواهند دارد؛ وجود كه است حقيقتى يك فرهنگى تهاجم. 

 كار بايد ؛[داشت] رنظ در بايد را مهم ىنقطه دو اين و كار دو اين ابتكار؛ يكى كار، يكى: است الزم چيز دو اينها مقابل در كرد؟ كارچه بايد اينها مقابل در 

 .باشد ابتكارى كار بايد هم كار كنيم،

 بشناسيم بايد ورود از قبل حتّى ورود، اوّل در را پديده تهاجمى، مسائل با برخورد در ما. 

 بشويد مواجه نهاآ با نميتوانيد كه ميشويد مشكالتى دچار شما بعد كه دارد را اشكاالت اين افتادن، عالج فكر به دير فهميدن، دير جنبيدن، دير. 

 بكند منفعل را ما نبايد مهاجم فرهنگ. است انفعال كار، بارترينخسارت است؛ انفعال كار، ترينزشت است؛ انفعال كار، بدترين مهاجم، فرهنگ مقابل در 

 دیدار در بیانات

 كارگزاران از جمعی

 گیفرهن

 ۳۰/۳۰/۰۲۳۰ 
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علم در دانشگاه و 

 مراکز پژوهشی

 و مسأله زبان فارسی

 كردند انكار را اين حتّى بعضى نكردند؛ باور را اين بعضى است؛ واقعيّت يك اخير سال دوازده ده اين در ما علمى پيشرفت اين. 

 هرچه را اين. بشود كُند حركت ىچرخه اين نگذاريد كه است اين بخصوص درمان، و بهداشت محترم وزير و عالى آموزش محترم وزير به من ىتوصيه 

 .كنيد پيشرفت و كنيد تسريع و بدهيد توسعه ميتوانيد

 بشود سياسى حركتهاى جوالنگاه دانشگاه نگذاريد. است هادانشگاه شدن سياسى ميگيرد، را اين جلو كه چيزهايى از يكى. 

 اين است؛ ديگرى حرف اين. است اين طبيعتش دانشجو؛ جوان بخصوص است؛ سياسى تحواّلت و ماعىاجت تحواّلت حركت موتور جامعه، هر در جوان نسل 

 را اين. بكنيم نظامند هاىگيرىجهت با مخالف يا نظامند اصل با مخالف شانبعضى كه اىسياسى گرايشهاى جَواَلن محلّ را دانشگاه ما كه است اين از غير

 .بگيريد را نآ جلوى و كنيد مراقبت حتماً بايد

 را ميتوانيم اين كنيد دنبال و ميتوانيم بگوييد هم شما برود؛ بين از نگذاريد ميكند، جَواَلن دارد ما جوانهاى اين روح در كه را "ميتوانيم" اين. 

 را كارها اين برود؛ راه معنويّت يتهدا و معنويّت كمك با و معنويّت از باشد سرشار كه بسازيم دنيايى و كنيم برپا را اسالمى نوين تمدّن ميتوانيم ما 

 .ميكنيم[ را كار اين] هم الهى توفيق به كه بدهيم، انجام ميتوانيم

 كار ميبينم من. بنشينند هم دُور را كسانى كرديم جمع كرديم، اقدام كرديم، كار زمينه اين در ما پيش سالها. نگرانم خيلى ام؛فارسى زبان نگران خيلى من 

 .است زياد زبان به تهاجم و نميگيرد انجام هزمين اين در درستى

 بود اين كردند كه كارهايى از يكى هند، ىقارّه شبه آمدند كه اوّلى هاانگليس و ميزدند حرف فارسى زبان با هاشخصيّت ترينبرجسته هند ىقارّه شبه در 

 .گرفتند است هاانگليس مخصوص كه مكرهايى و حيَل انواع با را فارسى زبان جلو كنند؛ متوقّف را فارسى زبان كه

 اوّلى كار و اساسى كار اين بشود؛ تدوين بايد انسانى علوم تحوّل فلسفىِ و علمى مبناى كه است ايندر زمينه علوم انسانی  كار تريناساسى بنده نظر به 

 .بگيرد انجام بايستى كه است

 دیدار در بیانات

 هادانشگاه اساتید

۰۰/۳۰/۰۲۳۳ 
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 برخی از کارهای شورای عالی انقالب فرهنگی 
 و لزوم تهيه سازوکار اجرایی و تحقق آن

 كشور علمى جامع ىنقشه سندتدوین  -۰

 فرهنگى مهندسى سندتدوین  -۳

 تدوین سند دانشگاه اسالمی -۲

 ورشپر و آموزش بنیادى تحوّل سندتدوین  -۱

 كشور نخبگان راهبردى سندتدوین  -۰

 

 برخی از مصادیق تهاجم  فرهنگی و مسائل فرهنگی 

 هازبان توسط غربیهای فارسیساختن برنامه -۰

 هاهای اینترنتی توسط غربیتولید بازی -۳

 های وارداتی بازیاسباب -۲

 های خارجیترویج عروسک -۱

 انگلیسیهای آموزش زبان انتقال سبک زندگی غربی در كتاب -۰

 مسأله ترویج تعبیرات فرنگی و عدم توجه به زبان فارسی -6

 مسأله طالق -۳

 مسأله مواد مخدّر -۳

 مسأله فسادهای مالی -۳

 های سرقت مسلحانه از بانک(مسأله تبلیغ جنایت )نمایش فیلم -۰۳

 مسأله كاهش جمعیت جوان كشور -۰۰

 

 برخی از کارها در مقابله با تهاجم فرهنگی

 تولید كتاب  -۰

 كتاب ترجمه -۳

 تولید فیلم -۲

 بازی داخلیتولید اسباب -۱

 ایهای رایانهتولید بازی -۰

 تولید و ترویج بازی ایرانی -6

 ترویج ورزشهای ایرانی  -۳

 تقویت زبان فارسی )قرار دادن اسم فارسی برای محصوالت داخلی( -۳

 

 یجزئيات تکميل


