
 
 

 

 

 

 

 

 مرور سریع 
 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

  32/70/1231ی دیدار جوانان استان خراسان شمال در 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

بیانات پیشنهاد 

برای مرتبط 

 مطالعه بیشتر

تمدن سازی نوین 

 یاسالم

 
 است اسالمى نوين تمدن يك ايجاد اسالمى، انقالب هدف و ايران ملت هدف. 

 و تبليغ المللى، بين اعتبار نظامى، و سياسى اقتدار اقتصاد، سياست، صنعت، اختراع، علم،: ميكنيم مطرح كشور پيشرفت عنوان به امروز ما هك ارزشهائى 

 .است نوين اسالمی تمدن ابزارى بخش همه اينها تبليغ؛ ابزارهاى

 نيست چشمگير ما پيشرفت بخش، اين در انقالب، در البته. كنيم حاصال را تمدن اصلى بخش اين را، زندگى متن بتوانيم ما كه است اين قضيه اصل. 

 ديدار در بيانات

 نظام كارگزاران

21/90/2730 

 آسیب شناسی

 سبک زندگی 

 محیط اجتماعیدر  

 ایران

 كرد خواهيم خوبى پيشرفتهاى بخش اين در ما باشد سبك زندگی زمينه در آسيبها رفع به ناظر كه دبياي وجود به گفتمانى ما اجتماعى محيط در اگر. 

 است تمدن اصلى و حقيقى بخش اين ،است زندگى سبك همان ميدهد؛ تشكيل را ما زندگى متن كه چيزهائى آن. 

 نيست ما زندگى تضروريا جزو كه كنيم امورى صرف آوريم، مى گير هرچه ما اينكه يعنى گرائى مصرف. 

 با ديدار در بيانات

 عالى شوراى اعضاى

فرهنگى  انقالب

 20/90/2730  

 تحقق

 فرهنگ زندگی 

 اسالمی

 است. داده قرار ما اختيار در اسالم را اينها حقوق؛ اخالق، خردورزى، از است عبارتزندگی  فرهنگ هاى بُنمايه 

 است ايمان به احتياج آورد؛ وجود به را تمدن يك نميتوان ايدئولوژى بدون و مكتب بدون. 

 معنويت ضد و زدا هويت آلودِ گناه آلودِ شهوت مادىِ زندگى سبك از است عبارت غربى فرهنگ اطنب.  

 شود پرهيز غربى تقليد از كه است اين اول ى درجه در نوين اسالمىِ تمدن به رسيدن شرط. 

 نشويم پنهان سكوالريزمِ دچار و ىايگر سطحى دچار باشيم مراقب. 

 ديدار در بيانات

 كارگزاران از جمعی

فرهنگی 

12/90/2732 
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تفسیر از 

 زندگی

مغالطه 

 ایدئولوژی

 زدایی 

بخش 

افزاری  نرم

 تمدن

فرهنگ 

 مهاجم غرب

 

 عقل معاش

سکوالریسم 

 پنهان

سازی  سلیقه

 بوسیله هنر

گفتمان رفع 

ها آسیب  

 

پرهیز از 

 تقلید

فرهنگ 

 زندگی



 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 یجزئیات تکمیل

 خصوصیات فرهنگ مهاجم غربی

 های بومی  برنده فرهنگ از بين

 های اجتماعی ملتها )تاريخ، زبان، خط( برنده بنيان از بين

 زدايی هويت

 مادی كردن افكار

 های بلند معنوی زدودن آرمان

 سازی گناهان جنسی عادی

 ستی ازآسیب های سبک زندگی مافهر

 است؟ ضعيف ما ى جامعه در جمعى كار فرهنگ چرا

 چيست؟ كارگريزى علت

 نميكنيم؟ را الزم رعايتهاى مان همسايگى روابط در چرا

 نيستيم؟ كامل طور به منضبطى مردمان رانندگی، فرهنگ ى زمينه در چرا

 چيست؟ ما ى جامعه در ولد و زاد حد

 چيست؟ سالم تفريح الگوى

 است؟ چگونه ما ى جامعه در معمارى نوع

 دارد؟ رواج چقدر دروغ ما بين در

 است؟ زياد طالق كشورمان بخشهاى از برخى در چرا

  چيست؟ ماها از بعضى ميان در صبرى بى و پرخاشگرى علت

 چيست؟ مردم از برخى در گريزى قانون علت

 ؟دارد وجود چقدر جامعه در اجتماعى انضباط

 دارد؟ وجود چقدر جامعه در كارى وجدان

 ميماند؟ باقى حرف و رؤيا در حد خوب، هاى ايدهو  حرفها از برخى چرا

 شود؟ قطع جامعه در ربا ى ريشه كه كنيم چه

 است؟ ضرورى ما براى چقدر نشينى آپارتمان

 دارد؟ رواج گرائى مصرف ما مردم از بسيارى ينب در چرا  چيست؟ گرائى تجمل

 شود؟ رعايت فرزندان و همسر حق كنيم چه


