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»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی باال بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



انعکاس گرایشهای اصولی نظام با تمام قدرت و هنر

رسانه های جمعی، یکی از حساس ترین مراکز دنیا
فاصلـه میـان صـدا و سـیمای کنونـی بـا صـدا و 

سیمای مورد توقع 
لزوم پیشروی صدا و سیما در جهت یک دانشگاه

حرف داشـتن انقـاب، در مقابـل دنیای سرشـار از 
فساد امروز 

اسام دارای زیباترین، پُرمعناترین و پُرفایده ترین 
پیامها برای انسان 

صـدا و سـیما، دانشـگاهی بـرای تدریـس اصـول 
اسام انقابی

گرایشهای اصولی نظام در صدا و سیما:
1- متدین ساختن مردم 

2- ضدیت با سلطه  استکباری در برنامه ها
3- توجه به تکریم شأن انسان 
4-طرفداری سیاسی از دولت 

 و...



رسانه

انعکاس گرایشهای اصولی نظام با تمام قدرت و هنر *

رسانه های جمعی، یکی از حساس ترین مراکز دنیا
رسـانه های جمعـی در همه جـای دنیا، یکـی از حساسـترین مراکز اسـت؛ مخصـوص ایران نیسـت. دلیـل آن هم 
واضح اسـت؛ زیـرا همه چیـز یـک دسـتگاه تبلیغاتـی و یک وسـیله ی عمومـی مثل صـدا وسـیما - خوبـی و بدی 
آن، کاری کـه در آن انجـام گرفته باشـد و تاشـی که شـما انجـام میدهید - هـر لحظه جلوی چشـم مردم اسـت. 
این طور نیسـت کـه شـما امـروز کاری را در صدا و سـیما انجـام بدهیـد و اثرش مشـهود نباشـد. نه، هـر کاری که 
در صدا و سـیما انجـام بگیرد، آثـارش خیلـی زود مشـاهده میشـود. البتـه برنامه هـای بلندمدت هم هسـت؛ مثل 
همین تربیـت عناصـر کارآمـد کـه نتایـج آن را بعدهـا انسـان میبینـد؛ لیکـن آن خـارج از اداره ی روزمـره ی این 

است. تشـکیات 
طبیعـت اداره ی روزمـره ی این تشـکیات آن اسـت کـه انعکاسـش و تلقـی و فهـم مـردم از آن، تقریبـاً بافاصله 
اسـت. شـما امروز برنامه میسـازید و ایـن برنامـه را حداکثر یـک هفتـه، دو هفته، یـا یک مـاه دیگر اجـرا خواهید 
کـرد؛ یعنی خیلـی زود دیـده میشـود. دسـتگاهی که اثـرش این طـور سـریع و عمومی اسـت، انتظـارات مختلفی 
در قبـال آن هسـت. این جـا انصافـاً جـای خیلی حساسـی اسـت؛ گیـرم که نظامی پشـت سـر این رسـانه نباشـد 
کـه مکتـب و خـط مشـی و راهـی دارد. اگرایـن گونـه باشـد - کـه هسـت - طبعـاً حساسـیت ایـن تشـکیات 
خیلـی بیشـتر خواهـد شـد. لـذا در زندگـی مـردم، ایـن تشـکیات، تشـکیات فوق العـاده حسـاس، مهـم و 
تعیین کننده یـی اسـت. کار خـوب و بـد و خدمت و خـدای نکـرده سـوءعمل در ایـن تشـکیات، با جاهـای دیگر 
فـرق میکند؛ چـون تأثیرش عمومی و سـریع اسـت و سـطح کارش خیلی وسـیع و محسـوس و مشـهود میباشـد. 

*. بیانات در دیدار مسئوالن صدا و سیما 1369/05/07
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لذا مـن ایـن را واقعـاً از صمیـم قلـب میگویم.
اولیـن حرفی کـه باید به مسـؤوالن ایـن تشـکیات زد، خداقّوتی و تشـکر اسـت. ایـن واقعیت اسـت که شـما کار 
خیلـی مهـم و کوبنـده ی اعصـاب و پُردغدغه یـی را انتخـاب کرده اید. هـر نمونه ی خـوب و هـر اثر مطلوبـی که در 
کار شـما مشـاهده گـردد، واقعـاً جـای آن دارد که عمیقـاً و صمیمانه از شـما تشـکر بشـود. مـن هم این تشـکر را 
از شـما دارم و امیـدوارم کـه خداوند به شـماها کمـک کند، تـا بتوانید ایـن کار را خـوب و کامـل و متکامـل ادامه 

بدهید. بایـد به ایـن فکـر باشـید کـه کار را متکامل کنیـد؛ یعنـی باید روزبـه روز بهتر بشـود.

فاصله میان صدا و سیمای کنونی با صدا و سیمای مورد توقع 
درسـت اسـت، من هم ایـن معنـا را تصدیـق میکنم کـه بین صـدا و سـیمای کنونـی جمهـوری اسـامی، و آنچه 
که مـورد توقـع اسـت، فاصله اسـت. ایـن فاصلـه را چـه کسـی بایـد پُـر کنـد؟ هیچ کـس نمیتوانـد پُر کنـد، مگر 
شـما مسـؤوالن و دسـت اندرکاران. بدون اطاع و آشـنایی با مشـکات، از بیرون نمیشـود ایـن کار را کرد.این کار 
از درون، بـا مدیـران دلسـوز، بـا کارگـزاران عاقه منـد، بـا ابتکارهایی کـه در کارهـا اعمال خواهد شـد و با شـدت 

احسـاس مسـؤولیت عملی اسـت، و مابایـد ایـن کار را بکنیم.
نکتـه ی خوبی در صحبـت بـرادر عزیزمان، جنـاب آقای هاشـمی بود. ایشـان گفتنـد بعضـی جاها به مـا میگویند 
که شـما با رادیـو چـه کار میکنیـد، تـا مـا هـم آن کار را بکنیـم. ایـن، نکته ی خیلـی مهمـی اسـت. لزوماً بـه این 
معنـا هم نیسـت کـه همـه ی آنهـا آمده انـد و رادیـوی مـا را دیده انـد و چـون ماحظـه کرده انـد که خیلی سـطح 
باالسـت، گفته انـد کـه شـما چـه کار میکنیـد. نـه، آنهـا غالبـاً رادیـو و تلویزیـون مـا را ندیده انـد. ایـن بـه معنـی 
انتظارات آنهاسـت. یعنی االن در کشـورهای اسـامی و انقابـی و نیز در بسـیاری از کشـورهایی که نه اسـامیند 
و نـه انقابـی، و میخواهنـد کشورشـان را خـوب اداره کننـد، این فکـر وجـود دارد که نظـام جمهوری اسـامی، با 
این که اعام میکند صدا و سـیمایش دانشـگاه اسـت، چـه کار میکنـد. میخواهنـد از تجربیـات ما سـر دربیاورند و 
اسـتفاده کنند. من خـوف ایـن را دارم که اگـر آنچـه را در اختیار اسـت، به آنـان بدهیم، توقـع آنها برآورده نشـود. 

به هرحال، ایـن توقـع و انتظـار از مـا وجـود دارد؛ ما بایـد ایـن را بدانیم.

لزوم پیشروی صدا و سیما در جهت یک دانشگاه
صـدا و سـیما را واقعاً بایـد در جهـت یک دانشـگاه پیـش ببریـم. البتـه این جا حرفهـای زیـادی هسـت و میدانید 
که مـن هم اهـل حـرف و بحثـم. در ایـن زمینه هـای فرهنگـی، خیلی حـرِف گفتنـی و شـنیدنی وجـود دارد. من 
نمیخواهـم وارد آن مقـوالت بشـوم کـه کسـی مثـًا بگوید صـدا و سـیما یـک کانال اسـت و اگـر فقط یـک فکر و 
ایـده ی خـاص را به مـردم بدهنـد، آیـا منافی بـا اصول دمکراسـی اسـت یـا نه. بـه نظر مـا، ایـن حرفهـا، حرفهای 

تمام شـده و حل شـده یی اسـت.
یک نظـام، با یک انقـاب و بـا یک مکتـب مترقی و پیشـرفته و بـا یک حالـت بسـیار ممتاز سیاسـی در دنیـا اداره 



9

رسانه

میشـود و سـخن گفتنـی دارد و میخواهـد آن را بـه مخاطبان خـودش - چـه در داخـل و چـه در خـارج - بگوید. 
این سـخن، بایـد از رسـانه ها گفته بشـود و نه چیـز دیگر. از سـابق هـم در میـان بعضـی از هنرمنـدان، بحث وقت 
پُرکن بـاب اوقـات بیـکاری، هنـر موظف، هنـر غیرموظـف، هنـر فرمایشـی، این که آیـا بـه هنرمند میشـود گفت 

ایـن کار را بکـن، یـا نمیشـود گفت، مطـرح بوده اسـت کـه به نظـر مـن اینها حرفهـای خیلـی کهنه یی اسـت.

حرف داشتن انقاب، در مقابل دنیای سرشار از فساد امروز 
دنیـای امروز، یک دنیای سرشـار از فسـاد و غرقه ی در فسـاد اسـت؛ این که اصـًا منکر نـدارد. الزم نیسـت که آدم 
آخونـد و مقدس مآب باشـد، تـا بگوید این دنیـا، دنیای فاسـدی اسـت. دنیا، دنیایی اسـت کـه در آن، سیاسـت در 
خدمـت دوشـیدن و داغ کـردن انسانهاسـت؛ دنیایی اسـت کـه در آن، پـول برای قشـر عظیمـی - که قـدرت هم 
در دسـت آنهاسـت - معبـود و مطلـوب نهایـی اسـت و هیچکـدام از ایده آلهـای بشـری بـرای آنها مطرح نیسـت. 
این کمپانیـداران و ایـن اداره کنندگان سیاسـت و اقتصـاد دنیـا را نگاه کنیـد؛ اینها چه کسـانی هسـتند؟ آیا برای 

اینهـا، آرمانهای بشـری یـک ذره مطرح اسـت؟
دنیایی کـه در آن، سیاسـت و روابـط بین المللی و حّتی روابـط دولتها و مـردم، بر مبنـای دروغ و فریـب و ریاکاری 
استواراسـت؛ دنیایی کـه یک دولـت خجالت نمیکشـد که به کشـتار عظیم هزاران انسـانی کـه با او هیچ دشـمنی 
ندارند و نداشـتند، اعتـراف کند! اعتـراف که نه، بـه حادثه ی هیروشـیما افتخـار کند! همین دو سـال قبـل از این، 
امریکا اعـام کرد کـه مـا از حادثه ی هیروشـیما احسـاس خجلـت نمیکنیـم! ایـن، انحطـاط دنیاسـت. در چنین 
دنیایـی، یک کشـور و یک ملـت، بعـد از چند قـرن قربانـی سیاسـتهای مداخله گر وسـودجو شـدن، حـاال به خود 
آمده، احسـاس شـخصیت و قدرت کـرده، حرفی داشـته، ایمانی داشـته، ایمانـش را در یـک چارچوب قابـل ارایه 
در دنیـا ارایـه کـرده، انقابی بـه وجـود آورده، نظـام وابسـته ی فاسـد بدبختـی را بیـرون کـرده، خـودش نظامی 
را ایجـاد نمـوده و بـا معارضه طلبیهـا و شـاخ و شـانه کشـیدنهای قدرتهـای دنیـا هـم دارد مقابلـه میکنـد. چنین 

نظامی حـرف دارد.

اسام دارای زیباترین، پُرمعناترین و پُرفایده ترین پیامها برای انسان 
اسـام امـروز چیـز کمـی نیسـت. اسـام امـروز زیباتریـن و پُرمعناتریـن و پُرفایده تریـن پیامهـا را بـرای انسـان 
دارد. این، یـک واقعیت اسـت. حـاال در ایـن شـرایط و موقعیت که اسـامی آمـده، حکومتـی تشـکیل داده، نظام 
و انقابـی را بـا ایـن عظمـت راه انداخته و همـه ی گرگهـای دنیا هـم در مقابـل این نظـام دنـدان تیـز کرده اند، ما 
بیاییـم و در داخـل رادیـو و تلویزیـون و یا خـارج آن بحث کنیـم که آیـا حتماً رادیـو و تلویزیـون بایسـتی مفاهیم 
پذیرفتـه شـده ی دولت یـا نظـام را بـه عنـوان نظـرات اصلـی مطـرح کند؛ یـا نـه، آن هـم یک نظـر مثـل نظرات 
دیگـر اسـت! این، اصـًا قابـل بحـث و قابـل طـرح نیسـت. مـن از ایـن قضیـه گذشـتم، نمیخواسـتم آن را مطرح 

بکنـم؛ ولـی پیـش آمد.
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صدا و سیما، دانشگاهی برای تدریس اصول اسام انقابی
بنابرایـن، صدا و سـیما را دانشـگاهی بـرای تدریـس اصـول اسـام انقابیبدانید. برداشـت مـا از صدا و سـیما این 
اسـت. امام که فرمودنـد »دانشـگاه«، در دانشـگاه چیزی تدریـس میشـود؛ در این دانشـگاه چه چیـزی میخواهد 
تدریس بشـود؟ آنچـه که در ایـن دانشـگاه تدریس میشـود، عبـارت از پیامهـا، پایه ها، مفاهیم و درسـهای اسـام 

ناب و اسـام انقابـی و اسـام واقعی اسـت. ایـن، آن چیزی اسـت کـه در صدا و سـیما ایده آل اسـت.
مـا میخواهیم به ایـن نقطه برسـیم؛ ولـی فاصلـه داریم. شـما بیـش از من هـم ایـن را میدانیـد. من عیـوب صدا و 
سـیما را خیلـی میدانم؛ امـا مطمئنـاً هر کـدام از شـما در بخـش خودتان، بیـش از مـن معایـب را میدانیـد. البته 
بیش از من هـم تاشـها و اخاصهایـی را کـه در آن جا خـرج شـده و میشـود، میدانید؛ در ایـن هم بحثی نیسـت.

مـن وقتـی کـه بـرای ایـن دیـدار فکـر میکـردم، هیـچ بـه فکرایـن نبـودم که ایـن دیـدار بـه صـورت یـک دیدار 
تبلیغاتـی مطـرح بشـود؛ فقـط میخواسـتم بـا شـما بـرادران کارگـزار صحبـت بکنـم. البتـه خوشـبختانه مـا از 
این گونـه صحبتها با مسـؤوالن صـدا و سـیما داریم؛ بـا آقای هاشـمی مکـرر و تقریباً مرتـب، با بعضی از مسـؤوالن 

دیگـر هـم کـم و بیـش تبـادل نظـر هسـت؛ امـا در مجمـوع میخواهـم اینهـا را با شـما صحبـت کنم.

گرایشهای اصولی نظام در صدا و سیما:

1- متدین ساختن مردم 
رادیـو و تلویزیون ما بایـد گرایشـهای اصولی نظـام را با تمام قـّوت و قـدرت و هنـرش از آب در بیـاورد و ارایه کند. 
در همـه ی بحثها و تمـام آنچه که شـما از این رسـانه و از ایـن قوطی خـارج میکنید و بـه گوش و قلب مسـتمعتان 

میرسـانید، باید ایـن نکته رعایت بشـود. گرایشـهای اصولـی نظام را پیـدا کنید و آنهـا را منعکـس نمایید.
البته قبـل از این جلسـه، با آقایـان راجع به مسـایل اسـامی و گروه معـارف صحبت داشـتیم و خاطره یـی را برای 
آنان نقـل کـردم. این طـور نباشـد که بـه نـام اسـام چیـزی را بگوییم کـه سسـت باشـد، یـا چیـزی را ببافیم که 
فقط شـکل، شـکل اسـامی باشـد؛ مثل این نماهای تلویزیونـی - عکـس گنبد و بـارگاه و ماننـد آن - که شـماها 
بـرای فیلمهـا درسـت میکنیـد و چیـزی را از دور نشـان میدهیـد. ارایـه ی چنیـن چیزهایی از اسـام، یـک چیز 

پوِک پـوِچ کم مایه اسـت کـه فقط یـک زر و زیـور دروغـی، آن هـم ظاهـری و سـطحی را نشـان میدهد.
حقیقتـاً بایسـتی مفاهیم و معـارف اسـامی پخـش و منعکس بشـود. عاوه ی بـر این، صدا و سـیما کوشـش کند 
که مـردم متدیـن بشـوند. یکـی از وظایفی کـه واقعـاً باید آقایـان بـه آن توجه کننـد، متدین سـازی اسـت. کاری 

کنید کـه مسـتمعتان بر اثـر صحبت شـما، حقیقتـاً به صـورت عمیـق متدین بشـود.

2- ضدیت با سلطه  استکباری در برنامه ها
یکـی دیگـر از ایـن گرایشـهای اصولـی، ضدیـت بـا سـلطه های اسـتکباری اسـت. امـروز دیگر شـاید نشـود مثل 
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سـابق، خیلی »شـرق و غـرب« گفـت. شـرق وغربـی بـه ایـن معنـا و تقسـیم بندییی بـه این شـکل، خیلـی معنا 
ندارد؛ امـا ضدیت با دشـمنان نظـام جمهـوری اسـامی و مقابله بـا دخالت این سـلطه هایی کـه هسـتند، باید در 

تمـام برنامه هـای صدا و سـیما محسـوس باشـد.

3- توجه به تکریم شأن انسان 
در نظـام جمهوری اسـامی، تکریم شـأن انسـان - کـه یکـی از ویژگیهـای اسـام اسـت - ارزش دادن به انسـان، 
رشـد دادن انسـان، انسـان را در کار شایسـته ی خودش بـه کار گرفتـن و نیروهـای او را در خدمت اهـداف متعالی 

جوشـاندن، یکی دیگـر از گرایشـهای اصولی اسـت.

4-طرفداری سیاسی از دولت 
طرفـداری سیاسـی از دولتی کـه امروز بر سـر کار اسـت، یک گرایـش اصولی اسـت. باید ایـن در تمـام برنامه های 
شـما محسـوس باشـد؛ از خبرتان گرفتـه، تـا برنامه هـای اقتصـادی و سیاسـی. ماحظـه کنیـد، در طـول این ده 
سـالی که حیـات بابرکت امـام ادامه داشـت، هـر دولتـی سـر کار بود، امـام مقیـد بـه دفـاع از آن بودند. بـا این که 
شـما میدانیـد، دولتهایـی سـر کار بودنـد کـه بعضـی از آنها وقتـی کنـار رفتنـد، مغضوب امـام و امـت بودنـد؛ اما 
تا وقتـی که سـر کار بودنـد، امـام از آنهـا حمایـت میکـرد. حمایتهایـی کـه ایشـان از بعضـی از رؤسـای جمهور و 
نخسـت وزیران در اوایـل انقـاب کردنـد، هنـوز یادمـان اسـت. چـرا؟ چـون دولتی سـرکار بود کـه مسـؤول بود.

این صـدا و سـیمایی کـه متعلـق بـه این ملـت اسـت - دولـت هم کـه متعلـق به ملـت و بـا پـول جیب ایـن ملت 
اداره میشـود - نمیتوانـد بزرگتریـن مصلحـت ملـت را ندیـده بگیـرد و فـدا کنـد. مثـًا در برنامه هـای معمولـی، 
قصایـد غرایی در مـدح دولـت و رئیس دولـت بخواننـد؛ امـا در یک برنامـه ی طنز، یـا در یـک برنامه ی سیاسـی و 

اقتصـادی، زیـرآب همـه چیـز را بزننـد! متأسـفانه گاهی ایـن چیزهـا دیده میشـود.

علت دفاع نظام از دولت 
همیـن اواخـر، برنامه یـی بـود کـه متأسـفانه بـه شـکلی ظالمانـه یکـی از سیاسـتهای دولـت را بـا صـورت 
حق به جانبـی کوبیـد؛ آن هـم رسـانه ی متعلـق بـه دولـت و نظـام! این، هیـچ بـه مصلحـت نیسـت. واقعـاً یکی از 

گرایشـهای اصولـی مـا ایـن اسـت.
بـد نیسـت مـن ایـن را بـه شـما بگویـم کـه گاهـی بعضیهـا ایـراد میگیرنـد، و آن وقـت هـم بـه حضـرت 
امام)رضوان اللَّ علیـه( ایـراد میگرفتنـد کـه چـرا شـما این قدر بـا مراقبـت و دقـت و وسـواس، از دولت پشـتیبانی 
میکنیـد. مـن واقعـاً از ایـن حـرف تعجـب میکنـم. مـن گاهـی بـرای بعضـی از نزدیـکان و دوسـتان مثـال زده ام 
و گفتـه ام کـه اتومبیلی اسـت کـه تمـام دار و نـدار مـن - فرزنـدان، عزیـزان، ثـروت و موجودیـم - در آن اسـت و 
راننـده ی ماهـری هـم پیـدا کـرده ام کـه از راه بسـیار خطرناکـی ایـن اتومبیـل را میبـرد. من همـه چیزم بـه این 
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اتومبیـل بسـته اسـت. اگـر یک وقـت چیـزی هـم ببینم کـه بـه نظـرم ناخوشـایند بیایـد، کلمه یـی که یـک ذره 
حـواس آن راننـده را پـرت کنـد و او را مشـغول نمایـد و نتواند ایـن راه پُرپیچ وخـم و خطرنـاک را به سـامت طی 
کنـد و با عافیـت به سـرمنزل برسـاند، مـن مطلقـاً آن کلمـه را نخواهم گفـت، تا خدشـه یی به ایـن اتومبیـل وارد 
نشـود. حاال شـما میگویید که مثـًا چرا مـا یک دفعـه از این طـرف، وزنه یـی را محکـم به ایـن ماشـین نمیکوبیم 
و نمیگوییـم که آقـای راننـده! ایـن چه نـوع رانندگی اسـت؟ یـا چرا در فـان نقطـه آن طور شـد؟ یعنی به دسـت 
خودمان، همه چیـز نظـام را در خطر بیندازیـم؟! این خیانت اسـت. آن کسـی که از پشـت گردنـه، یکدفعه جلوی 
اتومبیـل میپرد و یـک فریاد بیخـود میکشـد، دارد خیانـت میکند؛ خیـال میکند که خدمـت میکند. حـاال در این 

وضـع حسـاس بعـد از انقـاب، وقتش نیسـت.
واقعـا دوازده سـال اسـت کـه مـا در نهایـت حساسـیت حرکـت میکنیـم. مـن کمتـر ملتـی را میشناسـم - حّتی 
ملتهـای انقابـی - کـه بعـد از دوران انقـاب، وضعشـان مثل ما حسـاس بوده باشـد. شـما بـه ایـن انقابهایی که 
در زمـان مـا اتفاق افتـاده و مـا از آنهـا خبر داریـم، و نیـز بـه آنهایی هم کـه قبـًا اتفـاق افتـاده و خوانده ایـد، نگاه 
کنید. مثـًا ده سـال اوِل بعد از انقاب این کشـور همسـایه ی مـا - شـوروی - را با ده سـال اول انقاب ما مقایسـه 
کنیـد. یـا مثـًا ده سـال اوِل ایـن همـه انقابهایـی کـه در آفریقـا و امریـکای التیـن، در طول ایـن چند ده سـاله 
اتفاق افتاده اسـت، مقایسـه کنیـد، خواهیـد دید که اوضـاع هیچکدامشـان - هر کـدام بـه دلیلی: اوضـاع جهانی، 
سـرگرمی قدرتهـا و مسـایل گوناگـون داخلـی و خارجـی - بـه حساسـیت و خطـورت و اهمیـت وضـع مـا نبوده 

اسـت.
در چنین وضـع حساسـی، مـا چه طـور میتوانیم رهـا کنیـم و اجـازه بدهیم کـه کسـانی همین طور بیمسـؤولیت 
نقطه یـی را بگیرند - کـه به نظـر آنها نقطـه ی ضعف اسـت - و بـه دولت و مسـؤوالن حملـه کنند؟ غـرض، در این 
شـرایط، من هرگونـه تضعیفی که نسـبت بـه مسـؤوالن نظـام، بخصوص نسـبت بـه دولت انجـام بگیـرد، خیانت 

میدانـم.

سینه سپر کردن صدا و سیما در مقابل تبلیغات دشمن نسبت به انقاب
مـن میگویـم کـه صـدا و سـیما بایـد در مقابـل تبلیغـات دشـمن نسـبت بـه انقـاب، سـینه سـپر کنـد. االن 
رسـانه های زیـادی در دنیـا هسـتند که بـا تبلیغـات خـود، کار برانـدازی را به شـکل سـنتی انجـام میدهنـد! این 
کار، خیلـی هـم عملی اسـت. یعنـی اگر واقعـاً نظامـی روی پـای خود محکـم نباشـد، راحـت میشـود آن را با یک 
رادیوی بـرون مـرزی از صحنـه خـارج نمـود و نابـود کـرد؛ همیـن کاری کـه االن ابرقدرتها نسـبت بـه انقابهای 
گوناگـون و بیش از همه نسـبت بـه ما میکننـد. منتها آنهـا کـور خوانده اند؛ چـون نظام مـا پایه ی محکمـی دارد و 

روی دوش مـردم و در دل آنهاسـت.
شـما بایـد در مقابـل ایـن حرکـت موذیانـه ی رسـانه ها، واقعـاً سـینه سـپر کنیـد. هرجـا رسـانه ها روی نقطه یی 
تکیـه میکننـد، شـما اگـر قبـًا پادزهـرش را نداده ایـد، بعـداً بدهیـد. تبلیغـات دروغـی کـه آنهـا االن میکننـد، 
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رسـانه های مـا بایـد در مقابلـش خیلـی قـوی بایسـتند. شـما بایسـتی ابتـکار هـم بکنیـد. ایـن ابتـکار برنامـه ی 
»بررسـی رادیوهـای بیگانـه« کـه صبحهـای جمعه پخـش میشـود، یک زمـان خیلـی خوب حرکـت میکـرد؛ اما 
حاال قدری یکنواخت و دور از انتظار شـده اسـت و به آن شـکل سـابق نیسـت؛ کـه باید در آن بـاز هم ابتـکار انجام 
بگیـرد. یعنی بایـد به طور همـه جانبه، آن سـخن درسـت و آن نکتـه ی بجـا را ببینند و مطالعـه کننـد و در مقابل، 

آنچه را کـه دشـمن میگویـد، بیـرون بیاورنـد و نقـاط زیبـای نظام را به چشـم مـردم بکشـانند.

نشان دادن نقاط زیبای نظام توسط صدا وسیما 
گاهـی چیزهایی مشـاهده میشـود که انصافاً سـزاوار نیسـت. مدتـی پیش، به مناسـبت سـالگرد پیـروزی انقاب، 
تلویزیـون را نـگاه میکـردم. برنامه یی بـود که از پیشـرفتهای انقـاب تعریـف میکرد. دیـدم فیلمی که نشـان داده 
میشـود، به هیچ وجه پیشـرفت و سـازندگی را ترسـیم نمیکنـد. مثل این اسـت که فـرض کنید سرپرسـت بچه ی 
یتیمـی، در مقابل کسـانی که اعتـراض میکننـد، بگوید مـن واقعاً بـه این بچـه خیلی کمـک میکنم؛ امـا در همان 
حالی کـه این حرفهـا را میزنـد، گوش ایـن بچـه را هم همین طـور بپیچانـد! به او متذکر میشـوید، درسـت اسـت 
کـه میگویید من حمایـت و کمـک میکنم، امـا عملت خـاف گفته ی تـو را ثابـت میکند؛ یعنـی آنچه کـه در واقع 
وجـود دارد و چشـم میبینـد، بـا زبـان تطبیـق نمیکند. مـن دیدم کـه ایـن تلویزیـون، همیـن کار را کرده اسـت؛ 
یعنـی از چیزهـای بیربطـی فیلمبـرداری کـرده، آنهـا را نشـان میدهـد، و درعین حـال از پیشـرفتهای انقاب هم 

میگوید! آیـا واقعـاً پیشـرفتهای انقاب همیـن موارد اسـت؟ ایـن همـه کار در طول دوران انقاب شـده اسـت.
این نکته یـی کـه ایشـان گفتند، خیلـی مهـم اسـت. ایشـان میگوینـد سـرمایه گذاریهایـی که مـا بعـد از انقاب 
کرده ایـم، دو برابر همه ی سـرمایه گذاریهایی اسـت که در گذشـته شـده اسـت. این، یک قلـم اسـت؛ در حالی که 
ما در آمـوزش و پـرورش، در کارهـای جاده سـازی، در مدرسه سـازی، در عمران روسـتاها و در شـهرهای مختلف، 
الیماشـاءاللَّ از ایـن قبیـل داریـم؛ اینهـا را نشـان بدهنـد. به نظـر مـن، آن طـور کارهـا موذیانه اسـت. بایـد نقاط 

زیبای نظـام را، چـه در رادیـو و چـه در تلویزیون، روشـن کننـد و نشـان بدهند.

نشان دادن عالیترین و زیباترین مفاهیم انقاب به شکل هنرمندانه و جذاب 
آنچـه در مورد ایـن رسـانه ی مهم، مطلـوب و ایده آل اسـت، عبـارت از این اسـت که دانشـگاهی باشـد کـه در آن، 
عالیتریـن و زیباتریـن مفاهیـم انقـاب، به شـکل هنرمندانـه ارایـه بشـود و جاذبه داشـته باشـد؛ نه این کـه فقط 

چیـزی را بگویند، بـدون این کـه فکـر جاذبـه و تأثیر آن باشـند.
از هنر اسـتفاده بشـود و حرکت بخش باشـد و تکلیـف مردم و قشـرهای مختلـف را معلوم کنـد. یعنـی زن انقابی 
و مسـلمان، جـوان انقابـی و مسـلمان، روسـتایی و شـهری، باسـواد و کم سـواد، متخصـص و معمولی، هـر کدام 
وقتی پـای رادیو یـا تلویزیـون مینشـینند، در برنامه هایی که شـما به اینهـا میدهیـد، تکلیف خودشـان را بفهمند 

که باید چـه کار بکنند؛ راهشـان روشـن بشـود.
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پخش نکردن فیلم خنثای بی اثِر بی محتوای بدون پیام 
فیلم خنثـای بیاثـِر بیمحتـوای بدون پیـام، مطلقـاً پخـش نکنیـد. برنامـه ی بیفایـده ی بیمحتوایی کـه فقط یک 
وقت و یـک فاصلـه ی زمانـی را پُـر میکنـد، مطلقـاً پخـش نکنیـد. بعضـی از برنامه هـا این گونه اسـت. چند سـال 
قبـل از ایـن، مـن یـک برنامـه ی مذهبـی را از رادیو گـوش میکـردم. الفـاظ علـی الظاهـر مذهبـی و باطنـاً پوک، 
سـجعها بیخـودی، و عبارتهـا قدیمی بودنـد. یک نثـر زیبـای قدیمی نبـود؛ بلکـه عبارت مـن درآوردِی سـاختنِی 
چرنـدی را بـه شـکل عبـارات مذهبـی درآورده بودنـد و گوینـده هـم همین طـور پشـت سـرهم میگفـت. من که 
آخوند و اهـل دین و اهـل این فّنـم، هرچه گـوش کردم کـه ببینـم در این بحـث نیم سـاعتی که مرتـب هم حرف 
میـزد، چـه میخواهد بگویـد - میخواهـد توحیـد را ثابت کنـد؟ میخواهـد نبوت یـا قیامت را ثابـت و یـا رد کند؟ - 

دیدم کـه اصًا هیـچ مفهومـی نـدارد. ایـن، یک بحـث خنثی اسـت.
مـن میگویم اگر شـما ایـن برنامه را بـرای ایـن آوردید کـه این جا خالـی اسـت، از شـنوندگان عذرخواهـی کنید و 
بگوییـد: شـنوندگان! متأسـفانه به قـدر این یـک سـاعت، برنامه ی مناسـب شـما پیـدا نکرده ایم؛ این یک سـاعت 

تعطیل. ایـن، خیلـی بهتـر و پُرجاذبه تـر و منصفانه تر اسـت.
بعضـی از فیلمهـا سـاخته و نشـان داده میشـود کـه بـی محتواسـت. البته مـن چون اهـل فن نیسـتم، متأسـفانه 
نمیتوانم در باب سـاخت و پرداخـت و کارهای هنـری آن نظـری بدهـم - ای کاش میتوانسـتم در آن زمینه ها هم 
نظر بدهـم - اما بـه عنـوان بیننده یـی که پـای تلویزیـون مینشـیند و خیلـی هم از معـارف زمـان بیگانه نیسـت، 
میتوانـم نظـر بدهـم: انصافـاً بیجاذبـه و بیمحتوا بـود. میترسـم بـه آن فیلمـی که مـورد نظر اسـت، اشـاره کنم و 
کارگـردان و هنرمنـدش بیخـود مـورد طعن قـرار بگیرنـد؛ امـا واقعـاً االن مـواردی کـه بتوانم اشـاره کنم و اسـم 

فیلمهـا را بگویـم جلوی چشـم مـن اسـت. اینهـا را پخش نکنیـد؛ حّتـی تولیـد نکنید.

مراقبت از تولید در تمامی مراحل آن 
من همین جـا اسـتفاده کنـم و نکته یـی را بگویـم. از تولیـد - بخصـوص در سـیما - بایـد مراقبـت بشـود. آقایانی 
که مسـؤول این کار هسـتند، بـه ایـن اکتفـا نکنند که بـه یـک تهیه کننـده بگویند مثـًا فیلـم بیسـت دقیقه یی، 
یکسـاعتی، یا ده سـاعتی در این موضـوع تهیه کن. نـه، باید در تمام طـول مدت کار، ابزارها و چشـمها و بینشـهای 
سرشـار از بصیرتی مراقبت داشـته باشـند، ببینند چـه چیـزی از آب درمیآید. اگر خـدای نکرده یـک تهیه کننده، 
مسـؤولیتش یـک ذره ضعیف باشـد، کار خراب خواهد شـد. اگر شـما مراقبـت نکردیـد، ممکن اسـت در فیلمنامه 
چیـزی گنجانده بشـود کـه آن کارگـردان و آن بازیکن بیچاره هـم همان را اجـرا بکند. چیـز بـدی از آب درمیآید؛ 
کمااین کـه گاهـی چنین چیزی هـم مشـاهده میشـود. اینهایی که مطـرح میکنـم، از بَر نیسـت؛ از روسـت؛ یعنی 

چیزهایی اسـت که دیـده و مشـاهده شـده اسـت و میشـود نمونه هایی را ذکـر کرد.
فرض بفرمایید نسـبت بـه یک داسـتان تاریخـی فیلمی بسـازیم که نتیجـه و مفهـوم آن، چیزی خـاف واقعیت و 
دروغ باشـد. آیا این، درسـت اسـت؟ باید شـما باالیسـر فیلمنامه نویس باشـید و مراقبت کنید. حاال اگـر فیلمنامه 
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خوب از آب درآمـد، آن کارگردان، یـا حّتی یک نفـر از هنرمنـدان، چنانچه بخواهنـد یکجا حرکتی انجـام بدهند، 
یا کلمه یـی را اضافه بکننـد - که به طـور معمول ایـن کار انجـام میگیـرد - میتوانند ایـن کار را بکننـد. در غیر این 
صورت، شـما بایـد بیاییـد و بگوییـد حاال کـه فیلم سـاخته شـده اسـت، آن را چـه کار کنیم؟ یـا بایـد آن را پخش 

کنیـد، یا فیلمـی که ایـن همه پـول برایش خرج شـده اسـت، پـاره کنیـد و دور بریزید.

مراقبت مدیران نسبت به محوطه ی کار خود 
مراقبـت، چیـز خیلـی مهمـی اسـت. مدیـران بخشـهای مختلـف، بایـد بـه مراقبـت نسـبت بـه محوطـه ی 
کارخودشـان و تشـویق و تنبیـه، خیلـی اهمیـت بدهنـد. منظورمـان از تنبیـه، تنبیـه قضایـی و نـوع کار قضایی 
نیسـت؛ باالخره ترتیـب اثر داده بشـود. اگر کسـی خوب و صحیـح و مطابـق برنامه کار میکند، باید تشـویق شـود. 
کسـی هم کـه تخطـی میکنـد، کار بـد انجـام میدهـد، رعایـت مصلحـت نظـام و مفاهیـم مطلوب بـرای نظـام را 

نمیکنـد و برخـاف اسـام و مفاهیـم انقـاب چیـزی را میگنجانـد، بایـد بـا او برخـورد شـود.
مـن بـرای همیـن برنامه هـای اول فروردیـن امسـال، چنـد تذکـر داده ام؛ ولـی هنـوز فرصـت نکـرده ام از آقـای 
هاشـمی بپرسـم که چه شـد؟ رسـیدگی شـد، یـا نشـد؟ نمیشـود که یـک ملـت منتظـر بنشـینند، بعد یـک نفر 
برخاف میـل آنهـا و علیرغم خواسـت یـک انقـاب، بیایـد و برنامه یـی را بیـن برنامه هـا بپیچـد و آن جا بگـذارد؛ 

نمیشـود. این کـه 

مراقبت از زبان فارسی و برخورد با غلط خوانی در صدا و سیما 
نکتـه ی خیلی مهـم دیگـر، راجـع به زبـان فارسـی اسـت. یـک بـار دیگر هـم چنـد سـال قبـل از ایـن، در همان 
محل خودتان کـه آمده بـودم، ایـن بحـث را کـردم. از غلطگویـی، واقعـاً انسـان خیلی جـوش میخـورد. وقتی که 
غلطی گفتـه میشـود - بخصوص در بخشـهای پُرشـنونده، مثل خبـر و امثـال آن - واقعاً مثل این اسـت که کسـی 
یک سـیلی به مـن میزنـد! غلطهایی کـه گفتـه میشـود، ممکن اسـت غلـط عبارتی، غلـط ناشـی از بیتوجهـی، یا 
ناشـی از این کـه از کتاب درسـت منتقل نشـده اسـت، باشـد. فـرض کنیـد در برنامـه ی خوبی کـه رادیـو پیش از 
سـاعت 2 بعـد از ظهـر دارد و چیـز پُرجاذبه یی هـم اسـت، یکدفعه یـک غلط گفته شـود. مـن یـک روز بعدازظهر 
میخواسـتم ایـن برنامه را گـوش کنم و بعـد هم اخبار را بشـنوم و قـدری بخوابـم. گوینده چیـزی را غلـط خواند - 
غلط ادبـی و عبارتـی - و من هـم در آن روز واقعاً چند سـاعت خـواب از سـرم رفت! این کـه میگویم مثل آن اسـت 
که یک سـیلی میزننـد، مبالغه نیسـت. تـازه این کم اسـت؛ گاهـی بعضـی از غلطها، مثل یک سـیلی ویک مشـت 

اسـت! بعضـی از غلطها هـم مثل یک سـیلی و یـک مشـت و یک لگد اسـت!
اتفاقاً یادم اسـت کـه او میخواسـت راجع بـه »جاحـظ« صحبت کند. اسـم جاحـظ، »عمـرو بن بحربـن محبوب« 
اسـت؛ ولی او »ُعمر بـن بحرین محبـوب« خوانـد! وقتـی آدم جاحظ بـه این معروفـی را این طـوری بشـنود، واقعاً 
خیلـی جـوش میخـورد. ای کاش آن وقتـی کـه غلطی گفتـه میشـود، کسـی غیر از مـن شـنونده نباشـد. ممکن 
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اسـت شـنونده تان، یـک ادیب، یـک فاضل، یـک منتقـد نظام، یا یک دشـمن شـما باشـد. مـن خوفم از دشـمنان 
شماسـت که نگوینـد ببینیـد اینها بـا زبان فارسـی چـه میکننـد. بنابرایـن، زبان فارسـی واقعـاً خیلی مهم اسـت. 

باید مراقبـت و دقـت گردد و بـرای کسـانی کـه خوبند، جایزه گذاشـته بشـود.

توجه به مسأله موسیقی حال و حرام در صدا وسیما 
مسـأله ی موسـیقی هم یک مسـأله ی دیگر اسـت. آقـای هاشـمی راسـت میگوینـد، واقعاً یکـی از مشـکات، این 
مسـأله ی موسـیقی اسـت. خیلی سـخت اسـت که ما بتوانیم خطـی بکشـیم و بگوییـم این جا مـرز اسـت؛ اما من 
میخواهـم بگویـم کـه مصداقهـای واضـح دارد. بیـن آن سـاز و آواز حال و طیـب و طاهـر، بـا آن سـاز و آوازی که 
مکروه و یـا حرام اسـت، خـط دقیقی نکشـیده ایم کـه مثًا بگوییـم این یکـی، این مقـدارش که بـاال رفـت، یا این 
سـاز که اضافه شـد، خـراب گردید. بـه ایـن دقـت نمیتوانیـم؛ امـا باالخـره در این طیـف وسـیع، دو نقطـه وجود 

دارد که یکـی قطعـاً حال و یکـی قطعاً حـرام اسـت. قطعـاً حرامـی وجـود دارد کـه آن را نباید مصـرف کنیم.
اگـر موسـیقی - حـاال اسـمش را موسـیقی سـنتی بگذاریـد، یـا موسـیقی غیرسـنتی - که یکـی از دسـتگاههای 
معمولـی موسـیقی خودمـان را هـم بـا سـاز سـاده یی میزند، امـا شـعر، یـک شـعر برانگیزاننـده ی مهیج شـهوت 
باشـد، حـرام اسـت؛ خواننـده هـر کـس میخواهـد باشـد. آن صدای خـوش و سـازی کـه با هـم بـه کار بیفتـد، تا 

جوانـی را فرضـاً به عمـل حـرام شـرعی تحریـک کنـد، کار حرامی اسـت.
سـعدی و حافظ هم شـعر عشـقی محض دارنـد. این طور نیسـت که همه ی اشـعار آنهـا عرفانـی باشـد. بعضیها به 
مسـایل دینـی و عرفانی، از خـود مـا واردتر شـده اند! مـا میگوییم کـه این شـعر اشـکال دارد؛ ولـی آنهـا میگویند 
نه، ایـن مفاهیم عرفانـی دارد! ایـن مفاهیم عرفانـی که من نفهمـم، چه مفاهیـم عرفانی اسـت؟! مفاهیـم عرفانی، 
آن وقتـی مفاهیـم عرفانـی اسـت و قابـل اسـتناد و قابـل تکیه میباشـد، کـه فهمیـده بشـود عرفانی اسـت. آن که 
هیـچ فهمیـده نمیشـود عرفانی اسـت، چه کسـی میگویـد عرفانی اسـت؟! اگر مهیـج شـهوت و گناهان جنسـی و 

بیبندوبـاری بود، اشـکال دارد.
موسـیقیهای تنـد و محـرک خارجـی، اشـکال دارد. البتـه موسـیقیهایی هم هسـت که اشـکال نـدارد؛ ولـی حاال 
من نمیتوانـم نمونه هـای آنها را مشـخصاً ذکر بکنـم. اگـر بخواهید و بنایش باشـد، میشـود قدری هـم محدودتر و 

محصورتـرش کرد؛ امـا من آن مـوارد اشـکالدار را عـرض میکنم.

توسعه فنی در صدا وسیما 
توسـعه ی فنی صدا و سـیما هـم مهم اسـت. متأسـفانه مـا از لحاظ فنی هـم تا آن حـد مطلـوب فاصلـه داریم. من 
با آقـای رئیس جمهـور صحبـت کردم، دیـدم کـه دولت بـرای توسـعه ی فنی صـدا و سـیما کامـًا آمادگـی دارد. 
من واقعـاً در ایـن قضیـه اسـتدالل دارم، که حاال جـای بحـث آن نیسـت. معتقدم کـه اگر ما تـا حـدی از هر جای 
کشـور بزنیـم و از لحـاظ مالـی بـه صـدا و سـیما بپردازیـم، جـا دارد و سـرمان کاه نرفتـه اسـت. البتـه معتقد به 
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بلندپروازیهـای غیرعاقانـه هم نیسـتیم.
آن اسـتدالل را بـرای آقـای رئیس جمهـور و بـرادران عزیزمـان در دولـت گفتم، که بـرای آنـان کامًا قابـل قبول 
بـود. گفتند اگـر شـما بگوییـد، مـا حرفـی نداریم کـه بـرای صـدا و سـیما مصـرف کنیم. مـن حـاال هم بـه آقای 
محّمد هاشـمی میگویم، واقعاً بنشـینید و توسـعه ی فنـی مناسـبی را، نه چنـدان بلندپروازانـه، بلکه به قـدر نیاز، 
یا الاقـل بخـش قابل توجهـی از نیـاز و منطبـق با امکانـات دولـت، فراهـم بکنید. اگـر مـا بخواهیم افـرادی کمک 
کنند، تـا بخش فنـی را توسـعه بدهید، بحمـداللَّ البد افـراد خوبی هسـتند؛ من کـه نمیشناسـم. باید افـراد الیق، 

قابـل، متدیـن و متعهـد، در بخش فنـی به کار گماشـته شـوند و مشـغول گردند.

محدودیت در حوزه فعالیتهای صدا و سیما
حـوزه ی فعالیت صـدا و سـیما انصافـاً محدود اسـت. مـن یـک وقـت در ایـام فروردین، بـا ماشـین به قسـمتی از 
کوههـای شـمال میرفتـم. چون مـن عـادت دارم که هـر وقت در ماشـین مینشـینم، بایـد رادیـو را روشـن کنند، 
تـا بشـنوم، گفتـم کـه رادیـو را روشـن کنیـد. شـاید ده ایسـتگاه بیگانـه در ایـن رادیوی مـا آمـد - ایـن جعبه ی 
نابفرمـاِن سـر بـه هـوا - ولـی رادیـوی تهـران نیامـد! مـن پیـش آن راننـده و بعضـی از بـرادران محافظ کـه با ما 
بودنـد، واقعـاً خجالت کشـیدم که آخـر چـرا؟! اتفاقـاً صـدای بعضـی از رادیوهای ضـد انقاب که بـه ایرانیهـا پیام 

تبریـک میدادنـد، مرتـب چندبـار آمد؛ ولـی صـدای رادیـوی تهـران نیامد!
البتـه االن خیلـی فـرق کـرده اسـت. آن روزهـا را که میگویـم، شـاید مربوط به سـه سـال قبـل از این اسـت. االن 
بحمداللَّ بهتر اسـت؛ لیکـن درعین حـال باز هم شـهرها و اسـتانهایی هسـتند کـه شـکایت دارند. مـن در دوره ی 
ریاسـت جمهـوری که به اسـتانها زیـاد سـفر میکـردم، غالـب جاهایی کـه میرفتم، شـکایت رادیـو داشـتند. ما به 
ایام رفتیـم، تلویزیـون را که روشـن کردیم، دیدیـم تلویزیون عـراق را بهتـر از تلویزیون مـا میگیـرد! تلویزیون را 
که بـاز کردنـد، دیدیم بلـه، تلویزیـون عراق اسـت؛ منتها چـون بد و فاسـد بـود، آن را بسـتیم. تلویزیـون خودمان 
که خـوب و صالح بـود و میخواسـتیم آن را تماشـا کنیم، به زحمـت و با مشـکات توانسـتیم تصویـرش را ببینیم. 
این، واقعـاً چیز خیلی مهمی اسـت. شـما حـرف حسـابی داریـد و میخواهید به دنیـا بگوییـد؛ اما چه طور میشـود 

با بلندگـوی ضعیف ایـن حرفهـا را گفـت؟ بایـد بلندگویتان قوی باشـد.

ناراحت و نا امید نشدن از تذکر دیگران 
مـوارد دیگـری را هـم یادداشـت کـرده بـودم، تـا در این جـا مطرح کنـم؛ ولـی وقـت گذشـته اسـت. درعین حال 
قبـل از پایـان صحبتـم، الزم میدانم که بـه نکته یی اشـاره کنـم. من یـک وقت بـا آقای هاشـمی، راجع بـه بعضی 
از همین اشـکاالت صحبـت میکـردم. در ضمن صحبتهایشـان متوجه شـدم کـه فان مدیـر در فـان بخش صدا 
و سـیما، شـنیده اسـت که فانی بـه کارش معتـرض بوده اسـت؛ لذا دیگـر روحیـه ی کار کـردن نـدارد و معترض 
و ناراحت اسـت. بـرادران! من ایـن را به شـما بگویم کـه از تذکـر، بیتوقعیتان نشـود. آن وقتـی کار بااهمیت شـما 
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آن ارزش واال را خواهـد داشـت، که از عیوب اساسـی خالی باشـد. چنانچه کسـی عیوب اساسـی را یـادآوری کرد، 
شـما بایـد از او تشـکر کنید.

آن دسـتگاهی کـه در دسـتان هنرمنـد و باقـدرت شماسـت و زیـر نظـر مسـؤول و صاحبتـان قـرار دارد - یعنـی 
دسـتگاه صـدا و سـیما - دسـتگاه بسـیار حساسـی اسـت؛ شـوخی نیسـت. ایـن چیزی نیسـت کـه اگر مثـًا آدم 
مشـاهده کرد که فـان گوشـه ی آن هـم اشـکالی دارد، بگویـد این اشـکال بـه خوبیهایـش َدر. نـه، فقـط خوبیها 

بایـد گسـترش پیـدا کننـد و زیاد بشـوند.

تحمل و اغماض نکردن از تخطی و تخلف اصول اساسی نظام و انقاب اسامی 
اعتقـادم این اسـت که شـما مسـؤوالن مؤمـن و عاقه منـد و کارآمـد میتوانیـد؛ ما ابـزارش را داریـم. بـه اندازه یی 
کـه بتوانیـم همیـن حرفهـا را به قـدر کافـی بـا مایه هـای هنـر بیامیزیـم و هنرمندانـه ارایـه بدهیـم، ابـزار خوب 
داریـم. هنرمند زیـاد داریـم؛ منتها بایـد بـه حیطه بندیهای نظـام توجـه کنیـد و هیچ گونه تخطـی و تخلفـی را از 
اصول اساسـی نظام و انقـاب اسـامی تحمل و اغمـاض نکنیـد. وقتی اغمـاض نکردیـد، وقتی رسـیدگی کردید، 

همه چیـز درسـت خواهد شـد.
این تذکـرات، دوسـتانه و برادرانـه و از روی دلسـوزی و عاقه ی به شـما و نیـز عاقه ی به ملتی اسـت که بایسـتی 
پـای ایـن تلویزیـون و رادیـو بنشـینند و آن را داشـته باشـند. اگر خـدای نکـرده بـه گونه یی باشـد کـه عده یی به 
یـک دلیـل، و عده یـی بـه دلیـل دیگـر پـای تلویزیـون شـما ننشـینند، خسـارت خیلـی بزرگی اسـت. اگـر خرج 
کنید، ولـی مسـتمع نداشـته باشـید، فایده یی نـدارد. چنانچـه یک عـده از مؤمنیـن به یـک دلیل ننشـینند، یک 
عـده آدمهـای بـاذوق و بامعرفـت و سـطح اندیشـه ی بـاال هم بـه یـک دلیل ننشـینند، یـک عـده عناصـر انقابی 
دلسـوز هم به یـک دلیـل ننشـینند، آن وقـت چـه کسـی پـای ایـن دسـتگاه مینشـیند؟! آن گاه این همـه خرج، 
این همـه نیروی انسـانی، ایـن همه تـاش مخلصانـه - کـه مـن بخشـی از آن را در بازدیـدی که چند سـال پیش 

داشـتم، از نزدیک شـاهد بـودم - هـدر خواهـد رفـت؛ حیف اسـت. ایـن تذکـرات، از این جهت اسـت.

کار صدا وسیما، مجاهدت فی سبیل اهلل 
، و این جـا را یـک سـنگر اساسـی بدانید.  و امـا سـخن آخر ایـن اسـت کـه ایـن کار را یـک مجاهـدت فیسـبیل اللَّ
مـن از اوضاع کشـور در طـول ایـن ده سـال، هیچ وقت بیخبـر نبـوده ام. من به شـما عرض میکنـم، مـواردی اتفاق 
افتـاد که سـهم شـما - یعنـی رادیـو و تلویزیـون - در یک پیـروزی نظامـی، حّتـی بیش از سـهم عملیـات جنگی 
بـود کـه در خـود منطقـه انجـام میگرفـت. یعنـی کسـی عملیـات جنگـی را طراحـی میکـرد، کسـی تاکتیک را 
تعیین میکـرد، کسـی فرماندهـی و اداره میکرد، امـا عامل دیگـری پیروزی را به دسـت میـآورد؛ شـما آن عامل را 

داده بودیـد. در دوران جنـگ، واقعـاً صدا و سـیما مؤثـر بود.
من بـه جنـگ نظامـی مثـال زدم؛ امـا در میدانهـای سیاسـی و تبلیغاتـی، ایـن معنا خیلـی واضحتـر و قابـل فهم 
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اسـت و به خـودی خود، روشـن و واضـح میشـود. شـما واقعاً سـرباز مجاهـد فیسـبیل اللَّ هسـتید. کارتـان مهم و 
تعیین کننـده و - همان طـور کـه گفتند - خیلـی بینام و نشـان اسـت. واقعـاً الزم اسـت کـه یـک روز، روز رادیو و 

تلویزیـون معرفـی بشـود؛ اگرچـه در گوشـه و کنـار کشـور، حضورتان ملمـوس و همیشـگی اسـت. گفت:
پریرو تاب مستوری ندارد

چو در بندی سر از روزن برآرد
مـردم صـدا و سـیما و عامـان آن را دوسـت میدارنـد؛ طبیعـت کار ایـن اسـت. مـا میخواهیـم کـه ایـن دوسـت 
داشـتن، روزبـه روز بیشـتر بشـود. لـذا واقعـاً عیبـی نـدارد کـه بـه فکـر باشـید روز مناسـبی را، روز صدا و سـیما 
بگذاریـد، تـا در آن روز همـه ی مـردم بـه شـماها اظهـار محبـت کننـد و مثـًا کادو بدهند و شـما هم خودتـان را 

معرفـی کنیـد.
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الزامات فعالیت های خبری

هرچه بهتر و با کیفیت تر انجام دادن کار خبر 
خبر، یک کار چند جانبه و یک عمل سیاسی

تواناییهای خبـری و سـلطه ی خبری، یکـی از پایه 
های نفوذ و اقتدار سیاسی در دنیا

غربت جمهوری اسامی در دنیا 
خبر، ساحی در دست اسام
گویندگی خبر، کاری هنری 

اسـتفاده از قویتریـن و صحیح ترین متون فارسـی 
در متن خبر 

فارسی صحیح، زبانی شیرین و پُروسعت
هنرمندانه سخن گفتِن گویندگان خبر 

خبر بایستی در نهایت زیبایی و گستردگی باشد
تنظیم نشدن خبرها با عجله 

رسـاندن خوراک فکـری الزم بـه ذهنهـای مردم، 
جاذبه ای برای خبر

و...
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الزامات فعالیت های خبری *

هرچه بهتر و با کیفیت تر انجام دادن کار خبر 
مـن تصدیـق میکنـم کـه کار خبـر، همـان اهمیـت و ظرافـت و دشـواری و حجـم بـاالی کار را - کـه اشـاره کردند 
- دارد و آنچـه کـه مـا امـروز از کار خبـری و سیاسـی در صـدا و سـیمای جمهوری اسـامی مشـاهده میکنیـم، کار 
عظیمی اسـت و پشـت آن گزارشـی که از سـیما یا صـدا به مـا ارایه میشـود، تاش فـراوان و فکـر پخته و منسـجم و 
سـنجیده یی وجـود دارد. خداونـد ان شـاءاللَّ به همه ی شـما - چـه آنهایی که خبـر را تهیـه میکنند، چـه آنهایی که 
تنظیـم میکنند، چه آنهایـی که میخواننـد، چه آنهایی کـه تفسـیرها را تهیه میکننـد و بقیه ی تاشـهای فراوانی که 
الزم اسـت و شـما انجام میدهید - کمک کنـد و پاداش خیـر و توفیـق بدهد که ایـن کار را هرچـه بهتر و بیشـتر و با 

کیفیت تـر، پیـش ببرید.

خبر، یک کار چند جانبه و یک عمل سیاسی
خبـر، یک کار چنـد جانبـه اسـت. اوالً، یک عمل سیاسـی اسـت. یعنـی همین خبـری که شـما مینشـینید و در آن 
بخـش مربـوط، تنظیـم و اجـرا میکنیـد، یک عمـل سیاسـی اسـت. این که مـا دقـت کنیـم، کـدام خبـر را خواهیم 
گفـت، کـدام را برجسـته خواهیـم کـرد، کـدام را بکلـی نخواهیم گفـت، کـدام عبـارت را برای یـک حادثـه انتخاب 
خواهیم کـرد که فان برداشـت خـاص را به ذهـن مخاطب منعکـس بکند، از کـدام تعبیـر اجتناب خواهیـم ورزید، 

یـک عمل سیاسـی اسـت.

*. بیانات در دیدار مسئوالن بخشهای خبری صداوسیما 1369/12/21
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تواناییهای خبری و سلطه ی خبری، یکی از پایه های نفوذ و اقتدار سیاسی در دنیا
امـروز در سـطح عالـم، یکـی از مهمتریـن اقـام کار سیاسـی کـه اقطـاب سیاسـی عالـم انجـام میدهنـد، همیـن 
خبردهی اسـت. شـما ببینید در قضایای اروپـای شـرقی - مثًا ایـن قضایایی که در سـال گذشـته، کًا اروپـا و بلکه 
دنیا را تحـت تأثیر خـود قـرار داد - نقـش خبر چه قـدر زیاد بـود. یعنـی آن قطب سیاسـی ای کـه از حادثـه ی فان 
کشـورِ وابسـته ی به بلوک شـرق سـابق منتفع میشـد، در شـتاب بخشـیدن و جهت دادن و اصًا به وجود آوردن آن 
حادثه یی کـه فرضـاً در آلمان شـرقی یا مجارسـتان یا لهسـتان یـا فان جـا اتفاق افتـاد، چه قـدر نقش ایفـا میکرد. 
اگر رسـانه ها را حـذف میکردیـد، باز هـم البته این حادثـه یـک روز اتفاق میافتـاد؛ امـا آن روز بـه ایـن زودی و با این 

کیفیـت و در ایـن جهت نبـود. اصـًا شـما ببینیـد رادیوها چه نقشـی ایفـا کردند.
فرض کنیم جمهـوری اسـامی، بـه تکیه گاههایی کـه امروز بـه آنها متکی اسـت - ایمـان مـردم، اعتقاد دینـی آنها 
به نظـام و مسـؤوالن نظام، امیدشـان، شجاعتشـان، پیوسـتگیهایی کـه بین مـردم و مسـؤوالن وجـود دارد - متکی 
نبود، آنـگاه چه اتفاقـی میافتـاد؟ این حـوادث و ایـن حقایـق، تقریبـاً در هیچ جـای دنیا به این شـکل نیسـت. ملت 
ما ملتی اسـت کـه با مسـؤوالنش، هـم رابطـه ی فکـری دارد، هـم رابطـه ی عاطفـی دارد، هـم ایمـان دینیـش به او 
حکم میکنـد که از ایـن مسـؤوالن متابعـت کند، هـم با آنهـا بـده و بسـتان فکـری دارد؛ از آنها حـرف میشـنود و به 
آنها حرف میگویـد. این وضعی کـه االن در کشـور ما وجـود دارد، نظیـر آن، نه در کشـورهای برخوردار از دمکراسـی 
غربی وجـود دارد، نـه در کشـورهایی که شـکلهای اسـتبدادِی حکومتهـای سوسیالیسـتی و حزبـی را داشـت، و به 
طریـق اولی، نـه در این کشـورهایی کـه دیکتاتـوری فـردی حاکم اسـت؛ یعنـی حکومتهای پادشـاهی و یا رؤسـای 

پادشاهی. شـبه 
اگر ایـن چیـزی کـه االن در ایـران هسـت، وجود نداشـت؛ اگـر در ایـن یـازده سـال اول انقـاب، پیوند دینـی مردم 
بـا امام نبـود، که یـک اشـاره ی ایشـان، دلهـا را منقلـب و عقایـد را هدایت میکـرد و اصـًا نیروهـا را بسـیج مینمود؛ 
اگر این عشـق مـردم به امـام و ایـن اعتقاد آنهـا به اسـام - که ایـن نظـام را نماینـده ی اسـام میدانند - نبود، شـما 
ببینید ایـن رادیوهـا و این خبرها و ایـن تحریکاتی که میشـود و ایـن ظرافتهایی کـه در بیان خبـر و تنظیم خبرهای 
خارجی بـه کار میـرود، چـه میکرد و چـه بر سـر این نظـام جمهوری اسـامی میـآورد. چیـز خیلی عجیبی میشـد. 

خبـر، این قدرمؤثر اسـت.
واقعاً اگـر بگوییم که امـروز نفوذ و اقتدار سیاسـی در دنیا، روی سـه پایه اسـتوار اسـت: اول، ثـروت و امکانـات پولی و 
مالی؛ دوم، تواناییهـای علمی و تکنولوژیکی؛ سـومیش، قطعـاً تواناییهای خبری و سـلطه ی خبری اسـت. اگر امریکا 
همین ثـروت و پیشـرفت علمی فعلی را داشـته باشـد؛ امـا ایسـتگاههای خبـری از او گرفته بشـود، نفـوذش چه قدر 

خواهد شـد؟ یکسـوم کم خواهد شـد؟ یقینـاً بیشـتر از یکسـوم در دنیا کم خواهد شـد.

غربت جمهوری اسامی در دنیا 
جمهـوری اسـامی در جهـان، همـان خصوصیاتـی را دارد کـه ایشـان اشـاره کردنـد؛ یعنـی مظلومیـت و تنهایی و 
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به قـول ما مشـهدیها: بچـه انـدری. نمیدانـم شـماها میفهمیـد کـه بچه انـدر یعنی چـه؟ یعنـی بچه یی کـه در یک 
خانـواده، متعلق به یـک مـادر دیگر اسـت. بـرادر یا خواهـر اعضای یـک خانـواده اسـت؛ منتهـا متعلق به یـک مادر 
دیگـر. در میان چندیـن بچه کـه متعلـق به یـک مادرنـد و این بچـه متعلق بـه یک مـادر دیگر اسـت، چه طـور یک 
حالت جبهه گیـری و بیگانگی و ناآشـنایی بـه صـورت پیشداوریشـده و ازپیش بریده شـده یی وجـود دارد. جمهوری 

اسـامی، واقعـاً این طوری اسـت.
من دیـده ام کـه در مجامع جهانـی، همه میآینـد و تعریـف و تمجید میکننـد و میگوینـد: عجب خوب حرفـی زدید، 
عجب شـجاعانه عمـل کردید، عجـب در جنگ چنیـن کردیـد و با امریـکا فان کردید. راسـت هـم میگوینـد و از ته 
دل هم بیـان میکننـد. مـن در این مجامـع جهانـی برخورد داشـته ام کـه رؤسـای کشـورها و شـخصیتهای معروف 
دنیـا، تعریـف میکردنـد و میگفتنـد: این سـخنرانی شـما واقعـاً کوالک کـرد، یـا ایران مثـًا در فـان مـورد، موقف 
و موضعـش، شـدید و فوق العـاده بـود. همـه ی اینها بـه جای خـود محفـوظ اسـت؛ اما وقتـی سـر بزنگاه میرسـیم، 

آن جایی کـه رأیـی باید بدهنـد، ناگهـان میبینیـم که همـه یک طرفنـد و مـا یک طرفیـم؛ تنهـای تنها!
ما از ایـن غربتی کـه جمهـوری اسـامی دارد - کـه دالیلی هـم دارد - بـه هیچ وجـه نگـران نیسـتیم و معتقدیم که 
این غربـت، به گرایـش نسـلهای جدیـد و سیاسـتهای جدیـد و اقطـاب جدیـد و به سـمت آن چیـزی که مـا در آن 
هسـتیم و موضعـی کـه در آن قـرار داریـم، رفـع خواهـد شـد. االن نشـانه هایش را در دنیا مشـاهده میکنیم. چشـم 
بصیر، خیلـی روشـن میبیند کـه در دنیا چـه اتفـاق میافتـد. باشـک، موازنه بـه نفع مـا تغییر خواهـد کـرد؛ اما در 
این چنـد سـاله، این طـوری بـوده و هنوز هـم همین طـور اسـت؛ یعنی مـا در دنیـا، یک حـال غربـت داریـم. در این 
شـرایط غربت، این بـاری که شـما بـر دوش گرفته ایـد، ببینیـد چه قدر بار حساسـی اسـت. واقعـاً انتظار نیسـت که 
اشـتباه نکنید - اشـتباه مترقب اسـت - اما کوشـش کنید کـه این اشـتباه را به حداقـل برسـانید و نگذارید کـه زیاد 

بشـود.

خبر، ساحی در دست اسام
نکته ی دیگر این اسـت که شـما سـاحی در دسـت اسام هسـتید و اسـام از شـما منتفع اسـت؛ یعنی شـما سرباز 
همین جنـاح عظیم اسـامی هسـتید. شـما بایـد در همه ی شـعاع گسـترش این خبـر و این مـوج صـدا، بخصوص 
درداخـل مرزهای خودمـان، جاذبه داشـته باشـید. این را یـک اصل بدانیـد و در جهت ایجـاد جاذبه، کوشـش کنید. 
اصل این اسـت که هـر وقت خبـر و تفسـیر سیاسـی و سـخن هفتـه و همیـن برنامه هایـی که اسـم آوردنـد، پخش 

میشـود، مسـتمع شـما در هرجا که هسـت، به سـمت رادیو و تلویزیون بشـتابد، تا سـخن شـما را بشـنود.

گویندگی خبر، کاری هنری 
بُعد دوم کار شـما، کار هنری اسـت. شـما هنرمندیـد؛ یعنی کار شـما دقیقـاً یک کار هنری اسـت. این متن بایسـتی 
طوری تنظیـم بشـود و به گونه یـی ارایه گـردد و خوانده بشـود کـه جاذبـه داشته باشـد. از چیزهایـی که جاذبـه را از 
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بیـن میبـرد، غلطخوانی اسـت. غلطخوانـی، دو گونـه اسـت: یکـی غلطخوانِی متـن صحیح اسـت، یکی هـم تنظیم 
متـِن غلط اسـت؛ یعنـی صحیح خوانی متـن غلـط. غلطخوانـِی متن صحیح این اسـت که شـما مثـًا کلمه یـی را بد 
بخوانیـد. فرضـاً آن برادرانی کـه گوینده هسـتند، عبـارات فارسـی را غلط بخواننـد، یا مثًا عبـارات عربی را درسـت 
تلفـظ نکننـد. البتـه حـاال بحمـداللَّ خیلی بهتـر شـده؛ ولـی اوایل کـه خیلی بـد بود. نمیشـود گفـت بکلـی بیغلط 
شـده؛ امابحمـداللَّ خیلـی کم غلط اسـت؛ بخصـوص آن وقتـی کـه بـرادران کار میکنند و مـن گاهی مطلع میشـوم 
کـه روی متنـی، خیلی کار میشـود. پـس، غلطخوانـی، یکـی از چیزهـای ضد جاذبه اسـت. غلـط تنظیم کـردن هم 

همین طـور اسـت.

استفاده از قویترین و صحیح ترین متون فارسی در متن خبر 
شـما باید راقی تریـن سـطح ادای فارسـی را در متنهایتان تأمیـن کنید. فـرق هم نمیکند کـه چه متنی باشـد؛ متن 
خبر باشـد، یا متن تفسـیر؛ چـون تفسـیر هـم به قـدر خبـر اهمیـت دارد. بنابرایـن، آن چیزی کـه خوانده میشـود، 
بایـد یکـی از قویتریـن و صحیـح تریـن متـون فارسـی باشـد. متأسـفانه، االن این طور نیسـت. مـن بارها هـم این را 

گفتـه ام؛ ولـی درعین حال هسـت.
البته کلمـات و جمـات غلِط نشـانداِر گاو پیشـانی سـفیِد زشـتی - مثـل »الزم به ذکـر اسـت« - بود کـه مرتب در 
خبرها تکرار میشـد؛ ولی خوشـبختانه حـاال آنها نیسـت. مـن در یکی از سـمینارهای صدا و سـیما، بخصـوص روی 
این جملـه تأکیـد کـردم و گفتـم: »الزم به ذکـر اسـت«، غلط اسـت. چـرا این قـدر »الزم به ذکـر اسـت« میگویید؟ 
مثل این اسـت که شـما »بایَـد« را »بایُـد« بخوانید! خـوب اسـت؟ این کلمـه ی غلـط را بایـد آدم نگوید و اصـًا باید 
بپرهیـزد. واقعاً شـنیدن یک کلمـه ی غلط، برای کسـی کـه میداند غلط اسـت، مثل یک سـیلی اسـت کـه به گوش 

او زده شـود! 
من کـه میگویم این طوری اسـت، کسـی هسـتم که شـماها را دوسـت میـدارم؛ چون مثـل بچه هـا و بـرادران خودم 
هسـتید و در آن جا کار میکنیـد و میفهمم کـه کار میکنیـد. بنابراین، چـون دوسـتتان دارم، تأثیر سـوء آن روی من 
کم میشـود. حـاال آن مسـتمعی را در نظـر بگیرید که نسـبت به شـما، خیلی هـم احساسـات و عاقه یی نـدارد. پیچ 

رادیـو را باز میکنـد، گـوش میکنـد و متوجه میشـود که تعبیـر بـه کار رفته، چه قدر زشـت و بد اسـت.
این تعبیـر »الزم بـه ذکـر اسـت«، از آن چیزهایـی بود که یـک مقدار رویش حسـاس شـده بـودم و هـر دفعه یی که 
گفته میشـد، واقعـاً تکانـی میخـوردم. البته حاال خوشـبختانه قدری کمتر شـده اسـت. هرچند بخشـنامه شـده که 
این جملـه را بـه کار نبرنـد، ولـی دیگـران بـه کار میبرنـد! الحمـدللَّ در خبر نیسـت؛ امـا من گاهـی میبینـم که در 
گفته هـای غیر خبـِر تلویزیـون و در وسـط یـک صحبت خـوب، یـک نفر کـه بیان خیلـی لطیـف و ظریـف و خوبی 
هـم دارد، ناگهان چیـزی یادش میآیـد و میگویـد: »الزم به ذکر اسـت«! واقعـاً چه داعییـی داری که صحبـت به این 
خوبی را بـا این کلمـه ی غلط خـراب کنـی؟! حـاال این، یـک کلمه اسـت؛ ولی مـن اگـر بخواهـم غلطها را بشـمارم، 
بیشـتر از اینهاسـت. باید اصـًا غلط نباشـد. باید اصًا شـما ممیـز - و به قـول خارجیهـا، ادیتور - داشـته باشـید و او 
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نگاه کنـد و بگوید کـه ایـن کلمه صحیح اسـت، یـا نـه. نگذارید هیـچ خبری، اصـًا غلـط تنظیـم بشـود. ُرندترین و 
رایجترین سـخن یک رسـانه، خبـر آن اسـت؛ بنابرایـن نباید غلط باشـد.

فارسی صحیح، زبانی شیرین و پُروسعت
فارسـی صحیح، زبان شـیرین و پُروسـعتی اسـت. االن زبان ما، از زبـان عربی وسـیعتر اسـت. البته زبـان دری اصلی 
که ما تـا امروز بـر آن اسـاس حرکـت کرده ایـم، از عربی وسـیعتر نیسـت؛ لیکـن امـروز هرچه کـه در زبان ماسـت - 
تقریباً شـصت درصد زبـان ماسـت و چهل درصـد از عربـی لغـت آورده ایـم - متعلق به ماسـت و بـه قول مرحـوم آل 
احمـد، زبانی کـه من بـا آن حرف میزنـم، زبان من اسـت. مثـًا بگوییـم »حرف«، عربـی اسـت و آن را تلفـظ نکنیم! 

نه، این طـور نیسـت. »حرف«، فارسـی اسـت و مـا با هـم حـرف میزنیم.
زبان فارسـی، عـاوه بـر گسـترش و ترکیب پذیـری خـودش، زبان بسـیار خـوب و شـیرین و پُرگنجایشـی اسـت و 
مثل یـک بادکنـک، صد برابـر حجم فعلـی خودش، قابل گسـترش اسـت؛ امـا زبـان عربی، این طـوری نیسـت. زبان 
عربی، مثل یک جوال بزرگ اسـت؛ همانی اسـت که هسـت و گسـترش و قابلیت اتسـاعش کم اسـت. زبان فارسـی، 
کوچکتـر از آن اسـت؛ اما قابلیـت اتسـاعش خیلی زیـاد اسـت. این زبـان قابـل اتسـاع و توانا، عـاوه بـر آن که نصف 
زبـان عربی هـم االن جـزوش اسـت، همـه ی ظرافتهـا را میتوانـد بیان کنـد. زبان بـه ایـن خوبی را چـرا بـا تعبیرات 

غلـط، آن هـم در رادیـو و تلویزیـون، خرابش کنیـم؟ پـس ببینید، درسـت گویی مهم اسـت.
ممکن اسـت یـک آدم عامی، درسـت نفهمـد و هرچـه هم شـما بگوییـد، ملتفت نشـود؛ اما همـه ی مردم کـه عامی 
نیسـتند. هوشـمندان و باسـوادان و آدمهای حسـابی هسـتند که پیچ رادیو را باز میکنند و کلمات شـما را میشنوند. 
من گاهی اوقات که شـما غلطـی را تلفظ میکنیـد، از کسـانی که آن را میشـنوند، خجالت میکشـم! حاال خـود ما که 
میگوییـم، متعلق بـه خودمان اسـت؛ امـا دیگرانی که میشـنوند، مـن از آنهـا خجالت میکشـم. پس ببینیـد، یکی از 

خصوصیات ضـد جاذبـه، غلط گویی اسـت. بایسـتی نگذاریـد غلط گویـی ادامه پیـدا کند.

هنرمندانه سخن گفتِن گویندگان خبر 
یکی دیگـر از خصوصیـات جاذبه آفرین کـه ضدش، ضـد جاذبه اسـت، کار هنـری اسـت. هنرمندانه سـخن بگویید. 
البتـه گوینـدگان خبـر، ایـن آقایـان و خانمهایی کـه مـن چهـره ی بعضـی از آنهـا را میشناسـم و بعضی هـم که در 
رادیو هسـتند و نمیشناسـم، اگر نگوییم عمومـاً، الحمـدللَّ غالباً خوبنـد؛ اما بهتـر از این میتواند بشـود. با شـنونده و 

مسـتمعتان، حـرف بزنید.
یک وقت در سـه، چهار سـال پیـش، دو نفـر از این گوینـدگان بخشـهای دیگر رادیـو و تلویزیـون، پیش مـن آمدند. 
مـن آنهـا را میشـناختم؛ چـون تقریبـاً جـزو اسـتفاده کننده هـای برنامه های صدا و سـیما هسـتم. بـه اینهـا گفتم، 
شـماها چرا وقتی که جلـوی دوربین مینشـینید، آشـفته میشـوید؟ برای آن کـه بعد از این درسـت حـرف بزنید، هر 
وقت حـرف میزنید، یادتان باشـد که من آن پشـت دسـتگاه نشسـته ام و گـوش میکنم؛ اصًا بـا من حـرف بزنید. آن 
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دو نفـر، االن جـزو گوینده های خـوب تلویزیـون هسـتند و میبینم کـه واقعاً رعایـت میکنند.

خبر بایستی در نهایت زیبایی و گستردگی باشد
وقتـی که صحبـت میکنیـد، بـا مسـتمعتان حـرف بزنیـد. بدانیـد که یکـی حرف شـما را گـوش میکنـد. بـا او مثل 
کسـی که تفاهم میکند، حـرف بزنید. این، غیر از آن اسـت کـه مثًا متنـی را در مقابل دیـواری میخوانـد. این طوری 
نباشـد. کارِ هنرمندانه بکنیـد. خواندن، یک عمل هنری اسـت. نوشـتن، یـک عمل هنری اسـت. هرچه مـی توانید، 
ظرافتهـا و زیباییهـای ادبی و نگارشـی را در نوشـته ی خبر بـه کار ببرید. یـک متن زیبا و درعین حال آسـان درسـت 

کنید. متـن معضل و معـوج و پیچ وخـم دار و مخصـوص خـواص، فایده یـی ندارد.
خبـر بایسـتی در نهایـت زیبایی و گسـتردگی باشـد؛ یعنـی همـه بفهمند. یـک پیرزن بیسـوادی هـم کـه در خانه 
نشسـته، وقتی رادیـو یـا تلویزیون خـود را باز کـرد، بفهمد شـما به او چـه میگوییـد. ایـن، کار هنری اسـت و تمرین 
الزم دارد. اصـًا عده یی بنشـینند، ایـن کار را تمریـن بکنند. عده یی باشـند کـه وقتی خبـری تنظیم میشـود، آن را 

ممیـزی کنند.

تنظیم نشدن خبرها با عجله 
همـه ی خبرها این طور نیسـت که آنـاً به دسـتتان برسـد. البته مـن آن بخش سـردبیری خبر را کـه آقایـان دور میز 
مینشـینند و خبـر را تنظیم میکننـد، دیـده ام. تنظیم خبـر نباید بـا عجله انجام شـود. باید فرصتی باشـد و کسـانی 
بنشـینند، ایـن را - بخصـوص در تفسـیرها - دقت بکننـد. البتـه ایـن برنامه ی گـزارش هفتگـی که عصـر جمعه از 
تلویزیـون پخش میشـود، خـوب اسـت و از لحـاظ زبـان و اجـرا، خـوب تنظیـم و اجـرا میشـود. این هم یـک جهت 

اسـت. جاذبه 

رساندن خوراک فکری الزم به ذهنهای مردم، جاذبه ای برای خبر
یک جهت دیگـر بـرای جاذبه این اسـت کـه مثل یـک حـزب، خـوراک فکـری الزم را بـه ذهنهای مـردم برسـانید. 
جامعـه ی ما، یـک جامعه ی بیحـزب اسـت. البتـه از جهاتی ُحسـن اسـت؛ ولی عیـب هـم دارد. وجود حـزب در یک 
جامعـه، باعـث میشـود کـه خألهـای ذهنـی عده یـی از مـردم پُـر شـود. مـا در اوایل انقـاب کـه حـزب جمهوری 
اسـامی را داشـتیم، روی جوامعی که با حـزب کار میکنند، مطالعـه کردیم. همین صـدام، اگر این حزب را نداشـت، 
تا حاال ده بار دود شـده بـود و به هـوا رفته بـود. همیـن حـزب، او را تا حدودی نگهداشـته اسـت. در حقیقـت، حزب 
یک کانال کشـی برای رسـاندن خوراک فکـری الزم بـه ذهنهـای عده یی از مردم اسـت کـه در حزبنـد. ما ایـن را در 
جامعه مـان نداریـم؛ یـک خـأل اسـت. این خـأل را شـما بایـد پُـر کنید. نـه این که شـما حـزب درسـت کنیـد؛ حزب 
همین اسـت. ما حزبـی به نـام تلویزیـون و رادیـو داریم کـه در هـر خانه یی هم شـعبه یی دارد. سـعی کنیـد خوراک 
فکری سیاسـی مردم را در هـر هفته، بلکـه در هر روز، بـه همین منظور و بـا همین توجه کـه عده یـی را میخواهید از 
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لحاظ سیاسـی تجهیـز و توجیـه کنیـد، بدهید یا برسـانید.

ضرورت نداشتن گفتن همه ی خبرها و اتفاقات دنیا 
خبر، فقط این نیسـت کـه اتفاقـی در دنیا افتـاده و حـاال بایـد آن را بگوییـم. نه، خیلـی از خبرهـا اصـًا ارزش این را 
ندارد کـه گفته بشـود. بعضـی از خبرها اصـًا مضر اسـت. یک حالت روشـنفکری خـام وجـود دارد که معتقد اسـت 
همه چیـز را باید بـه مردم گفـت. من ایـن را قبول نـدارم. چه طـور هر چیـزی را باید بـه مردم گفـت؟ آیـا در خانه ی 
شـما، هر اتفاقـی کـه برایتان بیفتـد، بـه بچه تـان میگویید؟ بایـد گفت، یـا نباید گفـت؟ چرا شـما همـه ی خبرهای 

داخل خانه تـان را بـه بچه تـان نمیگوییـد؟ چون بعضـی از خبرهـا بـرای او مضر اسـت و یـا اصًا جالب نیسـت.
بعضـی از خبرهای دنیـا، برای مـردم ما اصًا جالب نیسـت. حاال دانسـتند، دانسـتند؛ ندانسـتند، ندانسـتند. طبیعتاً 
این خبرها حـذف میشـود. بعضـی از خبرها، اصـًا مضر اسـت. حادثه یـی را در جایـی درسـت میکننـد و میلیونها و 
میلیاردهـا دالر خـرج میکنند، تـا آن را به گـوش ما برسـانند. آنگاه مـا بیاییـم، همین حادثـه را از طریق رسـانه های 
گروهـی خودمـان، بـه گـوش مردممـان برسـانیم! آیـا ایـن عاقانـه اسـت؟! آن چیزی که دشـمن درسـت کـرده و 
میلیاردهـا دالر خرجـش میکند، تا بـه گوش ما برسـاند، ما حّتـی جلویش را هـم میگیریم و اگـر بخواهد برسـاند، ما 
پارازیـت هم پخـش میکنیم کـه پخش نشـود؛ ولـی چه داعییـی داریـم که مـا آن خبرهـا را بدهیـم؟ پـس ببینید، 
هر خبـری گفتنی نیسـت. ممکن اسـت اکثریـت خبرها گفتنـی باشـد؛ اما گاهـی ممکن اسـت، حّتـی اکثریت هم 

نباشـد.

باز کردن ذهن مردم در خبر گویی 
این خبـری که شـما میخواهید بدهیـد و این تحلیل و تفسـیری کـه میخواهیـد ارایه کنید، بایـد بـا آن زبانی تنظیم 
شـود که فـراغ و خـأل ذهنی مـردم مـا را پُـر کنـد. یعنـی تا کسـی پیـچ رادیـو را بـاز کرد، یـک خـط فکری از شـما 
دریافـت کند. ایـن کار، چیز بسـیار مثبـت و خوبی اسـت؛ منتها همیشـه با هـدف گسـترده نگری مردم انجام شـود. 
یعنی یادتان باشـد کـه یکی از هدفهـای ما این اسـت که ذهـن مردم بـاز باشـد. البته سیاسـتهای ما، با سیاسـتهای 
جوامع سوسیالیسـتی گذشـته، تفـاوت دارد. آنها تمـام اخبار و حـوادث را کانالیـزه میکردنـد و حّتـی دروغ به مردم 
تحویل میدادنـد. من شـنیده بـودم و بعد هم خـودم دیدم کـه رادیوهـای دایر بین مـردم طـوری بود کـه رادیوهای 

بیگانـه را نمیگرفـت؛ یعنـی گیرنده هـا را دسـتکاری میکردند که کسـی نتواند جاهـای دیگـر را بگیرد!
مـا این طـوری فکـر نمیکنیم. مـا مایلیـم که مـردم گسـترده فکـر کنند. بـا اطـاع از حـوادث عالم اسـت کـه مردم 
در مقابـل بسـیاری از بددلیهـا و توطئه هـای ذهنـی و فکـری واکسـینه میشـوند.پس، ایـن حرکتـی که شـما انجام 
میدهید، بـا توجـه بـه اهـداف جمهـوری اسـامی انجـام بدهیـد. یکـی از آن اهـداف، همین اسـت که مـردم ذهن 

پخته یـی پیـدا کننـد و مهمتـر این کـه قـدرت تحلیـل پیـدا نمایند.
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توجه به قدرت تحلیل یافتن مردم 
توصیـه ی من به شـما و همه ی کسـانی کـه در کار سیاسـی فعالیـت میکنند، این اسـت که همـت کنید، تا مـردم را 
دارای قـدرت تحلیل بار بیاوریـد. اگر این کار شـد، خیلـی از کارها به خودی خود حل شـده اسـت. آن قضیـه ی اولی 
هم که ایشـان گفتند ما در خط و خطـوط کار نمیکنیـم، جدی بگیریـد. یعنی واقعـاً جامعه ی ما، انتخـاب و گزینش 
خبـر و فعالیت یـک باند علیـه یک بانـد دیگـر را برنمیتابد. خـدای نکـرده، اگر آن چنـان گرایشـهایی پیدا بشـود، به 

نظام خیانـت خواهد شـد. خیلی مواظب باشـید و بـا دقـت و وسـواس، در این جهت حرکـت کنید.
کار سـنگینی را برعهـده گرفته ایـد. ان شـاءاللَّ خداوند به شـما توفیق و اجـر بدهد و کمکتـان کند. امیدواریـم بعد از 
این، هر بار کـه پای تفسـیر و خبر و گـزارش و افاده یی از سـوی شـما مینشـینیم، حقیقتاً بیش از گذشـته اسـتفاده 

. کنیم
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راهکارهایی برای جنگ فرهنگی  

مبارزه تمام عیار فرهنگی دشمن علیه ما  
قابل مقایسـه نبـودن حجـاب و قداسـت زن با قبل 

از انقاب 
ــه  حفــظ نســل جــوان از تبــاه شــدن تدریجــی ب

وسیله ی دشمن
دو عامل اثر گذار بر ذهن جوان 

وظیفـه روحانیـون و ائمـه ی جمعـه بـرای مقابله با 
توطئه فرهنگی دشمن 

تاش برای رساندن حرف خود به دلها
فکر کردن در چگونگی جذب جوانان به نماز جمعه 

اهمیت نماز جمعه 
جذب عواطف و ایمان مردم 

تکیه معنوی مردم به روحانیت 
آمـاده سـاختن و ارائـه مطالب اساسـی به شـکلی 

مناسب توسط ائمه جمعه 
و...
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راهکارهایی برای جنگ فرهنگی  *

مبارزه تمام عیار فرهنگی دشمن علیه ما  
این کـه مـا مکـرر گفته ایـم و میگوییـم کـه توطئـه ی فرهنگـی در جریـان اسـت و مـن آن را بـه عیـان در مقابـل 
خـودم مشـاهده میکنم، متکی به اسـتدالل اسـت؛ شـعار نمیدهـم؛ من ایـن را مشـاهده میکنـم. امروز دشـمن با 
شـیوه ی بسـیار زیرکانه یی در داخل، در حـال یک جنگ و مبـارزه ی تمـام عیار فرهنگـی علیه ماسـت. این همان 

مقدمه یـی اسـت کـه میخواسـتم عـرض بکنم.
 مطلب این اسـت کـه حاال مـا بـرای این جنـگ فرهنگـی چـه کار باید کنیـم؟ عادت بـر این جاری اسـت کـه اگر 
یک مشـکل فرهنگـی در کشـور دیده یا شـنیده بشـود - کـه چنین مشـکلی هـم وجـود دارد - همه ی روهـا را به 
طرف دولـت برگردانیم و بگوییـم که دولت! شـما چرا تـاش و فعالیـت نمیکنی؟! مثـال واضحش هـم بدحجابی، 
یـا در بعضـی از شـهرها و نقـاط دور افتـاده، رواج ایـن سـاز و دهلهـای قدیمـی و ایـن چیزهایی اسـت کـه گاهی 

آقایان بـرای مـا مینویسـند، یا گـزارش میآیـد و ما مطلع میشـویم کـه بعضـی آقایـان گله منـد و ناراحتند.

قابل مقایسه نبودن حجاب و قداست زن با قبل از انقاب 
البتـه اینهـا ظواهر بدی اسـت - شـکی نیسـت - امـا مسـأله ی توطئـه ی فرهنگـی اینهـا نیسـت؛ اینهـا ظاهره ی 
کوچکی اسـت و نسـبت بـه آن توطئه، مسـأله ی خیلی کم اهمیتی اسـت. امـروز از لحـاظ وضع حجـاب و وضعیت 
زنـان کشـور، فاصلـه ی مـا بـا قبـل از انقـاب، خیلـی ژرف و عمیق اسـت. کمتر قسـمتی اسـت کـه ما نسـبت به 
قبـل از انقـاب، این قـدر فاصله پیـدا کـرده باشـیم. شـما ببینیـد در کدامیـک از بخشـهای مختلف جامعـه - چه 

*.  بیانات در دیدار ائمه ی  جمعه ی  سراسر کشور 1370/06/25
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بخشـهای مربوط بـه مذهب و دیـن، چـه بخشـهای مربوط بـه مسـائل علمی، چـه بخشـهای مربوط به سیاسـت 
و اقتصـاد و غیـره - ایـن همـه فاصله بیـن وضـع موجـود و وضـع آن روز وجـود دارد، کـه در حـال حاضر مـا میان 
زن امـروز و زن زمـان حکومـت ستمشـاهی مشـاهده میکنیـم؟ آن روز، چیـزی از زن باقـی نمانـده بـود. آن روز، 
نگذاشـته بودند که چیـزی به نـام حرمـت و حجـاب و حفـاظ و قداسـت و طهـارت زن باقـی بماند؛ بخصـوص در 
شـهرهای بزرگ. وضعیت امـروز، قابل مقایسـه بـا آن روز نیسـت. البته شـکی نیسـت که بایـد از این بهتر بشـود؛ 
امـا آنچـه کـه امـروز هسـت، قابـل مقایسـه بـا آن روزگار نیسـت. ایـن، آن چیـزی نیسـت کـه ما بایـد بـه عنوان 
ضایعه ی فرهنگـی و پوسـیدگی جامعه ی خودمـان و به عنـوان خطر و حمله ی دشـمن بـه آن توجـه بکنیم؛ چیز 

دیگری اسـت کـه در مـواردی، ایـن هـم یکـی از گوشـه ها و یکـی از مظاهر آن اسـت.

حفظ نسل جوان از تباه شدن تدریجی به وسیله ی دشمن
خاصـه ی مطلـب این کـه آقایان! نسـل جـوان در حـال تبـاه شـدن تدریجی به وسـیله ی دشـمن اسـت؛ مـا باید 
نگذاریم. مـا باید نسـل جوانـی را حفظ کنیم کـه اگر جنـگ بود، دفـاع کند؛ اگـر حادثه یـی در داخل بـود، حضور 
پیـدا کند؛ آن جـا که نوبـت علـم و تربیت علمـی و تحقیقـی اسـت، درس بخوانـد و خودسـازی کنـد؛ آن جایی که 
صحبـت آینده اسـت، خـود را آمـاده کنـد. روی این نسـل جـوان کـه مایـه ی تکیـه و امیـد اسـت، دارد بتدریج با 
شـکلها و شـیوه های گوناگـون، کار و تـاش میشـود؛ این تاش هـم عمدتـاً فرهنگـی اسـت. البته محافلـی برای 
این که جوانـان را ببرنـد و آلـوده به فسـاد بکننـد، وجـود دارد، که جنبـه ی غیـر فرهنگـی و جنبه ی عملـی دارد؛ 

لیکن آنچـه که بیـش از همـه خطرناک اسـت، ذهـن و فکـر و روحیـه ی جوان اسـت؛ ایـن را بایـد دریافت.

دو عامل اثر گذار بر ذهن جوان 
بیشـترین چیـزی کـه روی ذهـن جـوان اثـر میکنـد، دو عامـل اسـت: یکـی تبلیغـات گوناگـون دشـمن اسـت؛ 
تبلیغاتـی که جـوان را نسـبت به حقایـق مقـدس اسـامی و حقایقی کـه در انقاب بـه عنـوان مسـلّمات و پایه ها 
و سـتونهای اصلی اعتقاد شـناخته شـده، سسـت و بیتفاوت کنـد. و عامـل دوم، عدم تبییـن و دفاع صحیـح از این 
حقایق و اصول اسـت. من گمـان میکنم کـه تأثیر عامـل دوم، کمتـر از عامل اول نباشـد؛ چون در نظـام جمهوری 
اسـامی، به طور صریـح و علنـی، علیه اسـام و اصول اسـامی و مبانـی اسـامی و معارف اسـامی، کمتـر تبلیغ 
میشـود و میدان برای تبلیغ وسـیع باز نیسـت؛ بنابراین تبلیغ دشـمن فقط سـطح معینـی را میپوشـاند؛ در حالی 

که عامـل دوم، دیگـر حـد و اندازه یی نـدارد.
وقتی ما تبلیـغ نکردیـم، وقتی ما حقایـق را بیـان نکردیم، وقتـی ما تبییـن و دفاع درسـتی از معارف اسـامی - از 
خود توحیـد، از حکومـت الهـی، از لـزوم عبودیت انسـان در مقابـل خـدا، از لزوم تسـلیم انسـان در مقابـل احکام 
خـدا، کـه پایه هـای اصلـی اسـت - نکردیـم، تأثیری کـه از ایـن عدم دفـاع و عـدم تبییـن و عـدم توجیـه صحیح 

حاصـل میشـود، محـدود به حـد خاصی نیسـت؛ شـامل همه اسـت.
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وظیفه روحانیون و ائمه ی جمعه برای مقابله با توطئه فرهنگی دشمن 
من از این جـا میخواهم بـه وظیفـه ی خودمان به عنـوان روحانیـون و بخصـوص ائمه ی جمعـه وارد بشـوم. به نظر 
مـن، وظیفه خیلی سـنگین اسـت. کاری کـه آقایان ائمـه ی جمعه بایـد انجـام بدهند، کار بسـیار عظیـم و بزرگی 

اسـت؛ نمیتوان با آن سرسـری برخورد کـرد، و نمیشـود آن را سـهل گرفت.
البتـه آنچه ممکـن اسـت در ذهن بعضـی از آقایـان بگـذرد، در ذهـن من هم هسـت. ممکن اسـت بعضـی بگویند 
که مـا هرچـه تبلیـغ بکنیـم، از آن طـرف مثـًا رادیـو و تلویزیون یـا بعضـی از مراکز، ضـد تبلیـغ انجـام میدهند. 
البته مـن ایـن را تا حـدودی قبـول دارم؛ طبعـاً ما که بـه طـور صددرصد ایـن را قبـول نداریم. بلـه، تبلیغـات بد و 

نادرسـت در آن جا هسـت؛ ولـی من قایـل بـه تفکیک بین مسـائل هسـتم. مـن میگویم دو مسـأله هسـت:
یک مسـأله این اسـت که ببینیـم ضـد تبلیغهایی کـه از ناحیـه ی غیر ماسـت، چیسـت؛ آنهـا را باید عـاج کنیم؛ 
در این شـکی نیسـت. البتـه بایـد دسـتی و تدبیـری و اقدامـی و کاری دنبـال آن بـرود، و امیدواریم که ان شـاءاللَّ 

اصاح بشـود. نسـبت بـه آن مسـائل، دنبالگیری هم هسـت.
مسـأله ی دیگر این اسـت کـه حاال بـا توجه بـه همین وضعیـت، و بـا توجه بـه این کـه رادیـو و تلویزیون مـا، رادیو 
و تلویزیـوِن مطلوِب حـد اعـای الزِم برای محیط اسـامی نیسـت، چه کار بایـد کرد؟ آیا ایـن، تکلیـف را از گردن 
ما برمیـدارد؟ آیـا محیـط روحانی مـا میتوانـد ادعا بکنـد کـه همـه ی تـاش و کار الزم را در جهـت توجیـه افکار 
جوانـان و نوجوانـان و زنان و مـردان در ایـن جامعه انجـام میدهد؟ این، آن سـؤالی اسـت که مـا باید بـه آن جواب 
بدهیـم. در ایـن بخش قضیـه، من خـودم را هم بـه عنوان یـک روحانی مثل شـما مسـؤول میدانـم. البتـه وظایف 

دیگری هسـت که بایـد در جای خـودش عمـل بشـود، و امیدواریـم که عمل بشـود.

تاش برای رساندن حرف خود به دلها
در بـاب تبییـن چه طور؟ مـن میگویـم در یک شـهر، آنچـه کـه از منبـر جمعه متوقع اسـت، فقـط این نیسـت که 
مـا مطلبـی را آماده کنیـم و برویـم در منبـر بیـان کنیـم؛ بیـش از ایـن متوقـع اسـت. متوقـع این اسـت کـه مثل 
طبیبـی باشـیم کـه بیمـاری را جسـتجو میکنـد و او را میشناسـد و درمـان او را بـا زحمـت هرچـه تمامتـر تهیـه 

میکنـد و آن را بـر روی زخـم میگـذارد، یـا بـه بیمـار میخوراند.
تکلیـف مـا این نیسـت کـه بگوییـم: »مـا گفتیـم؛ هـر کـس میخواهـد، عمـل بکنـد«. ایـن مربوط بـه ایـن دوره 
نیسـت که حکومت به دسـت مسـلمین اسـت؛ دوره یی که بـار اداره ی جامعه بر دوش ماسـت؛ بخصـوص دوره یی 
که دشـمن این همـه تـاش میکند، تـا مفاهیـم اسـامی را از ذهنهـا بزداید. تکلیـف ما فقـط این نیسـت که حاال 
مطلبی را گفتیم؛ شـد، شـد؛ نشـد، نشـد؛ ما فقـط بایسـتی حرفمـان را بزنیـم؛ این گونه نیسـت. ما بایسـتی حرف 
خـود را بـه دلهـا برسـانیم؛ »و مـا علیالّرسـول ااّلالبـاغ«1. این کـه چیـزی را در هـوا پرتـاب کنیم، کسـی گرفت، 
گرفـت؛ نگرفـت، نگرفت؛ بـه جایی رسـید، رسـید؛ نرسـید، نرسـید؛ این قبول نیسـت. مـن ایـن را به عنـوان یک 
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مشـکل مشـاهده میکنم.
البتـه میدانـم کـه آقایـان تـاش میکننـد و زحمـت میکشـند. امام جمعـه در یـک شـهر، مرکـز توقعـات و محل 
مراجعات اسـت؛ کار مردمـی و کار اداری و سیاسـی دارد؛ مـردم حل خیلـی از مشـکات را از او میخواهنـد؛ حّتی 
بـه صـرف این کـه او و بعضـی از مسـؤوالن حکومـت هـم معممنـد، بعضـی از کوته نظرهـا، وجـود مشـکات را از 
چشـم او میبینند! مـن اینهـا را میدانـم؛ لیکـن باید بـر این مشـکات فایـق آمـد و آن تکلیف اصلـی را پیـدا کرد.

بـرادران! امـروز در یـک شـهر، اگـر امـام جمعـه فرضـاً بـه اختـاف فـان دو مسـؤول اداری نرسـید، هیچ طوری 
نمیشـود و هیچ آسـمانی به زمیـن نمیآید. البتـه اگر رسـید و اقـدام و اصاح کـرد، خیلی بهتر اسـت؛ امـا چنانچه 
من در این شـهر باشـم و مسـؤولیت تریبون و منبـر عظیم تبییـن دین خدا را داشـته باشـم و درعین حـال جوانان 

گروه گـروه بیدین بشـوند، ایـن ضایعه اسـت.

فکر کردن در چگونگی جذب جوانان به نماز جمعه 
مـا اول باید فکـر کنیم کـه چگونه میشـود جوانـان را بـه نماز جمعـه جذب کـرد. من گـزارش نمازهـای جمعه ی 
سرتاسـر کشـور، حّتـی بعضـی از بخشـها را بـه مـرور میبینـم. آنچـه که ایـن گزارشـها بـرای مـا ایجـاب میکند، 
این اسـت که نسـبت بـه این قضیـه، بررسـی و فکر بشـود. البتـه خیلی آسـان میشـود همـه ی تقصیرهـا را گردن 
دیگـران انداخت؛ بگوییـم وضع اقتصـادی این طـور، گرانی آن طـور، فوتبـال آن طور، پس مـردم نمیآیند! میشـود 

ایـن را گفت؛ اما درسـت نیسـت.
اینهـا عواملـی در گوشـه و کنـار هسـتند و البتـه تأثیراتـی هـم دارند – بـی تأثیـر نیسـتند - امـا عامل ایـن که ما 
ببینیـم در نمـاز جمعه ی مـا جوانی حضـور ندارد، یـا بسـیار معدود حضـور دارد، یـا با شـوق و رغبت نمیآیـد، این 
نیسـت. اصل قضیـه این اسـت کـه این مرکـز بایـد جاذبه داشـته باشـد، تـا بکشـاند. اگـر جاذبـه داشـت، خواهد 

کشـاند؛ حّتی از پـای تلویزیـون هـم هرگونه انسـانی را میکشـاند.
آقایـان! بایـد روی ایـن مسـأله فکـر کـرد. توقـع و خواهش مـن این اسـت کـه آقایـان در ایـن جلسـات روی این 
مسـأله فکر کننـد که چـه عواملـی را برای ایـن قضیه میشـود بـه کار گرفـت؛ از چه شـیوه ی بیانـی باید اسـتفاده 
کـرد و از چگونـه مطلبی بـرای جـذب و جاذبه بایـد بهره بـرد. ممکن اسـت بعضـی ابتـکار الزم در شـناختن بیان 
صحیح نداشـته باشـند؛ بسـیار خـوب، بنشـینیم ترتیبـی بدهیم کـه آنچه بایـد گفته بشـود، بـا بهترین بیـان در 

مجموعه یـی تدویـن گـردد و در اختیـار همه گذاشـته شـود.

اهمیت نماز جمعه 
مـا نباید ایـن مرکز به ایـن مهمـی را رها بکنیـم؛ اسـاس کار ما این جاسـت. نماز جمعه اسـت کـه دلهـا را محکم و 
ایمانهـا را قوی میکند؛ شـجاعت اقـدام به افراد میبخشـد و این سـربازان عظیـم و این جنـوداللَّ را در هنـگام لزوم 

به کار میانـدازد. اگر ایـن حربه کند شـد، بسـیاری از مشـکات به وجـود خواهدآمد.
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جذب عواطف و ایمان مردم 
تکیـه ی نظـام الهی به مـردم اسـت؛ و مـردم بیـش از همه چیـز، بـا عواطـف و بـا ایمانشـان در صحنه حضـور پیدا 
میکنند؛ ایـن عواطف و ایـن ایمان را بایسـتی جذب کـرد. البته مـن در ایـن زمینه مطالبـی دارم که فقـط مربوط 
به ائمـه ی جمعه نیسـت؛ مربوطه بـه همـه ی روحانیون اسـت، و بایسـتی آن مطالـب را در جمعی عـرض بکنم که 
فقـط اختصاص بـه آقایان ائمـه ی جمعه نداشـته باشـد، که همـه ی بار بـر در خانـه ی این بزرگـواران فـرود بیاید؛ 
لیکـن آنچه کـه این جـا میتوانم عـرض بکنـم، این »منبـر« اسـت. این منبـری کـه در اختیار ماسـت، مسـؤولیت 
سـنگینی اسـت؛ این مسـؤولیت را بایسـتی با تمام شـرایط و با همـه ی خصوصیات آن قبـول کرد و بـه همان گونه 

که الزم اسـت، از آن اسـتفاده نمود.

تکیه معنوی مردم به روحانیت 
امروز چشـم مردم به شماسـت. امـروز امیـد و تکیه ی معنـوی مردم بـه روحانیت اسـت. بزرگترین مظهـر عمومی 
روحانیـت در همه جـای کشـور، ائمـه ی جمعـه هسـتند. البتـه در حوزه هـای علمیـه و مراکـز علمـی، اسـاتید و 
اسـاطین و مراجع هسـتند؛ اما مخصـوص بعضـی از نقاط کشـورند. آن چیـزی که در همـه جای کشـور عمومیت 
دارد، امامـت جمعه اسـت. امامـت جمعـه، هـم نمایندگـی از کل روحانیت، و هـم نمایندگـی از نظام اسـت؛ چون 

نظام هـم نظام اسـامی اسـت.
با ایـن دید، با ایـن برداشـت و با ایـن توجـه، بایسـتی در آن مرکـز و آن کانوِن بـا آن اهمیت حضـور پیدا کـرد و بر 
اسـاس آن بایسـتی مطلب انتخـاب نمود و بـه مـردم گفت. مـن گمان میکنـم که بـر این اسـاس ما بایـد مقداری 
کار کنیـم. البته حرفـی ندارم کـه خود مـن در هر کاری کـه باید انجـام بگیرد، شـرکت بکنـم. با این کـه گرفتاری 
من زیاد اسـت، لیکن این مسـأله را بسـیار مهـم میدانـم و معتقدم که بایسـتی بـرای این کار، فکر اساسـی بشـود.

آماده ساختن و ارائه مطالب اساسی به شکلی مناسب توسط ائمه جمعه 
بایـد مطالبـی از مسـائل اسـامی آمـاده گـردد و به شـکل مناسـبی تحریـر و تقریـر بشـود و در همه جای کشـور 
گفته بشـود؛ آن چنـان کـه در همه ی دلهـا و ذهنهـا جای بگیـرد. بایـد مطالبی از مسـائل اسـامی انتخاب بشـود 
که پاسـخ به شـبهه های تقدیـری و فرضی یی باشـد کـه میدانیم امـروز با وسـایل مختلـف، در بین خـواص مردم 

میشـود. پراکنده 
افکار فاسـفه و نویسـندگان و متفکران مـاّدی غرب، امروز در سـطح دانشـگاههای مـا، به صورت کتـاب و ترجمه 
وجود دارد. نمیشـود سـدی درسـت کـرد کـه اینها وارد نشـوند؛ ایـن امـکان نـدارد و مصلحت نیسـت. افـکار باید 
بیاینـد و حضور داشـته باشـند. در مقابـل آن افـکار، بایـد پادزهر ایجـاد کـرد. روحانیت این کشـور، جوانـان را در 

مقابل تفکـرات پُرجاذبـه ی مارکسیسـم واکسـینه کرد و بـه آنـان پادزهر زد.
مارکسیسـتها در ایـن مملکت، مگـر کـم کار میکردند، کـم جـزوه منتشـر میکردند، کم بحـث میکردنـد؟ همین 
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متفکران اسـام و روحانیـون بودند کـه توانسـتند در مقابـل آن همه حـرف پُرجاذبـه و شـیرین و عوامفریب - که 
از آن عوامفریب تـر، انسـان کمتـر حرفـی را سـراغ دارد - جوانـان مـا را حفـظ کننـد. در بیـن جوانـان ما کسـانی 
بودنـد که بـا مارکسیسـتها مبـارزه ی علمـی میکردند. حـاال دیگـر هر فکـری باشـد، جاذبـه اش بیشـتر از آنها که 

نیسـت.

رد انحرافات موجود در کتابها و جزوه های مختلف در میان جوانان
ما بایـد مطالبـی را آمـاده کنیـم کـه رد انحرافـات و تحریفـات و اشـتباهاتی باشـد کـه به شـکل خـوراک فکری، 
در کتابهـا و جزوه هـای مختلف، میـان جوانان ما تقسـیم میشـود. حّتـی گاهـی نادانسـته، در جزوه هـا و کتابهای 
درسـی دانشـگاه و نیـز در گفتگوهایـی کـه در رسـانه های جمعـی مـا منتشـر میشـود، ایـن مطالـب میآیـد! مـا 
بایسـتی پاسـخ اینها را آماده بکنیـم. جمعی خوشـفکر و دانشـمند وقت بگذارنـد و آمـاده کنند، تـا در بین همه ی 
ائمه ی جمعه منتشـر گـردد و بـر روی آن، کار و مطالعه شـود. مباحـث و تحلیلهای سیاسـی و کار سیاسـی دقیق 
و مسـائل سیاسـی روز، باید به شـکل صحیـح و عمیـق و دقیق بررسـی گـردد و در اختیـار ائمه ی جمعه گذاشـته 
شـود. اینها کارهایی اسـت که خود ایـن مجموعـه باید انجـام بدهند. ایـن مجموعه، یـک سـازماندهی عمومی در 
سـطح کشـور اسـت که باید کارهایش را خـودش و در درون خـودش انجـام بدهـد. البته در مرکـز، قهـراً وظایفی 

برعهـده ی برادران هسـت.

پُرجاذبه کردن منبر ها برای جذب جوانان 
ایـن طـرق را بایـد انتخـاب کـرد: منبرهـای جمعـه را بایسـتی پُرجاذبـه کـرد و جوانـان را بـه آن جذب نمـود. از 
چیزهایـی که منّفر طباع سـالم اسـت، بایسـتی پرهیـز کـرد. از چیزهایـی کـه ایمانهـا را از روحانی سـلب میکند، 
بایسـتی اجتنـاب کـرد. یکـی از وظایـف عمـده ی روحانیـت، عبـارت از این اسـت که ایـن ایمانهـا را حفـظ کند؛ 
چـون ایمان بـه روحانیت، همـواره مـازم با ایمـان به اصـل دین بوده اسـت. کمتـر کسـانی بوده اند کـه روحانیت 
را قبول نداشـته باشـند، اما یـک اعتقاد درسـت و حسـابی به اصل دین داشـته باشـند. بعضـی ادعا کرده انـد، ولی 
مـا کمتـر یافته ایـم. مـردم دیـن را از ایـن طریـق فهمیده انـد. ایمـان مردم بـه دیـن، باید همـراه بـا ایمانشـان به 

همیـن مجموعه باشـد.
البتـه کمیسـیونها مجال دارنـد کـه روی این مسـائل بحـث کنند. بحمـداللَّ چنـد روزی فرصت هسـت؛ میشـود 
ایـن موضوعات را مـورد تأمـل قـرار داد و در آنها اندیشـید و واقعـاً دلسـوزانه و پیگیر، راه پیـدا کرد؛ خـدای متعال 

هـم کمـک خواهـد کرد.
به فضـل الهی، تشـکیات عظیـم امامت جمعـه در کشـور، تاکنـون خدمات بزرگـی انجـام داده و کشـور و انقاب 
را حفظ کـرده و به مـردم امید و نشـاط بخشـیده اسـت؛ در آینـده هـم ان شـاءاللَّ بایسـتی همین طور باشـد، و به 
فضل الهی خواهد بـود، و ابزار و وسـیله اش در اختیار ماسـت. ما بایسـتی تـاش و کار کنیـم، تا ان شـاءاللَّ رحمت 
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الهـی جلـب بشـود. امیدواریم کـه خداوند متعـال بـه آقایان توفیـق عنایـت کند و همـه ی مـا را راهنمایـی کند و 
راههای رشـد و هدایـت را بـر روی ما بـاز نماید.
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هدفگذاری در تمام برنامه های رسانه ای

هدف اصلـی از تشـکیل صـدا و سـیمای جهموری 
اسامی 

دنبال کـردن، هـدف از تشـکیل صـدا و سـیما در 
تمامی برنامه ها 

راه مسلمان تربیت کردن مردم 
هـدف دولتهـای اروپایـی ، امریکایـی و عربـی در 

برنامه های تلویزیونی خود 
بـا  مخالـف  افـراد  بـا  نداشـتن  رودربایسـتی 

بنیادگرایی اسامی در درون کشور 
اهمیت درست کردن مجموعه صدا و سیما 

میدان خوب داشتن در ساخت فیلمهای داخلی 
مهمترین نقص در فیلمهای داخلی 

شـناخت و اسـتفاده از جوانان انقابـی در به تصویر 
کشیدن مناظر به یادماندنی انقاب در فیلمنامه ها

برجسته کردن چهره های اسامِی معاصِر کارآمد
و...



رسانه

هدفگذاری در تمام برنامه های رسانه ای* 

هدف اصلی از تشکیل صدا و سیمای جهموری اسامی 
مـا در ترتیـب رادیـو و تلویزیـون در جمهـوری اسـامی درصـدد چه هسـتیم؟ این سـؤالی اسـت کـه بایـد به آن 
پاسـخ بدهیـم؛ اگـر ایـرادی دارد، پاسـخ را تصحیـح و محکـم کنیم، بعـد پـای این پاسـخ بایسـتیم، تاشـمان را 

مبـذول کنیـم، تـا این کـه آن هـدف تحقـق پیـدا کند.
 هـدف چیسـت؟ مـا میخواهیم چه بسـازیم؟ یـک وقت هسـت کـه رادیـو و تلویزیـون بـرای پُرکردن وقت اسـت؛ 
باالخره آدمهـا وقت فراغـت دارند و یـک دسـتگاه حکومتی فرضـاً میخواهد ایـن وقت را به شـکلی پُـر کند. هدف 
این نیسـت و من تصـور نمیکنم هیـچ دولتی در دنیـا بتوانـد هـدف خـودش را از اداره ی رسـانه های جمعی، فقط 
این قرار بدهـد. بله، بعضـی از شـرکتها و فرسـتنده های خصوصی و یا حّتی شـرکتهای بـزرگ در امریـکا و جاهای 
دیگر هسـتند که بـا کابل بـه خانه های مـردم مرتبطند و قصدشـان این اسـت کـه مشـتری جمع کننـد و عده یی 
بتوانند در وقـت فراغـت از اینها اسـتفاده کنند؛ امـا یک دولـت نمیتواند فکـرش این باشـد. حّتی اگر فـرض کنیم 
که بیشـترین محتـوای رادیـو و تلویزیونی را سـرگرمیها تشـکیل بدهد، باید در پشـت این سـرگرمیها سیاسـت او 
را جسـتجو کرد؛ معلوم میشـود سیاسـتش این اسـت که مردم را سـرگرم کنـد. بنابراین، یـک دولـت از ایجاد این 
کانـال و این تجهیزات و تشـکیات در سرتاسـر کشـور هدفـی دارد؛ هدف ما چیسـت؟ مـا میخواهیم چـه بکنیم؟ 
البتـه ممکن اسـت اهـداف فرعـی وجود داشـته باشـد؛ اما هـدف اصلـی ما سـازندگی مـردم به شـکلی اسـت که 
اسـام و انقـاب میخواهند؛ به طـور خاصـه و کوتاه، هـدف این اسـت. آن چیـزی که من بـه عنوان یک مسـؤول 

در جمهوری اسـامی دانسـتم، این اسـت.

*. بیانات در دیدار مدیران شبکه ی دوم سیما 1370/11/07
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دنبال کردن، هدف از تشکیل صدا و سیما در تمامی برنامه ها 
 مـن بـا آن کسـی کـه بـا تفکـر اسـامی میانه یـی نـدارد، هیـچ رودربایسـتی نـدارم. شـماها را نمیگویـم؛ شـما 
بچه مسـلمانهای خودمـان هسـتید و دارید مثـل من تـاش میکنیـد؛ لیکـن آن مخاطبی کـه فرضاً باور اسـامی 
در قلـب او نیسـت و او ایـن را نمیخواهـد و ایـن نـوع عمـل مـا و تصرف مـا و فعالیـت مـا را دوسـت نمیـدارد، ما با 
او هیـچ رودربایسـتی نداریم؛ نمیپسـندد، نپسـندد؛ خوشـحال نمیشـود، نشـود؛ تلویزیـون را میبنـدد، در نهایت 
ببنـدد. البته بایـد تاش بکنیـم که تلویزیـون را نبنـدد و گـوش کنـد و ببیند؛ امـا اگر فـرض کردیم کار بـه آن جا 
رسـید که یـا مـا بایـد هـدف خودمـان را دنبـال نکنیـم، تـا او تلویزیـون را نبنـدد؛ و یـا این که هـدف خودمـان را 
دنبـال کنیـم، کـه طبیعتـاً او تلویزیـون را خواهد بسـت؛ در این جـا مـا دومـی را ترجیـح میدهیـم؛ او تلویزیون را 

ببنـدد؛ زیـرا بسـیارند کسـانی کـه تلویزیـون را نمیبندنـد و همین را کـه مـن میگویـم، میخواهند.
 بنابرایـن، در یـک جمله، »هـدف« بایـد در همـه چیز دنبـال بشـود؛ در برنامـه ی کودکان هـم همین هـدف باید 
دنبـال بشـود؛ در سـرگرمی و تفریح هـم همین هـدف بایـد دنبـال بشـود؛ در میزگردهـا و مصاحبه ها هـم همین 
هـدف بایـد دنبـال بشـود؛ در ارائـه ی برنامه های فیلـم و سـریال هم همیـن هدف بایـد دنبـال بشـود؛ در کارهای 
ادبـی و هنـری و فرهنگـی و غیـره هـم عینـاً همین هـدف بایـد دنبـال بشـود؛ منتهـا یـک مجموعه ی هوشـمند 
وقتـی میخواهند هدفـی را دنبـال بکنند، راههـای چندصدگانـه و گاهـی چندهزارگانه ی رسـیدن بـه آن هدف را 

در پیش رو قـرار میدهنـد و بـرای هر کـدام از راههـا حکمـی میگذارند.

راه مسلمان تربیت کردن مردم 
 این طور نیسـت که اگـر مـا میخواهیم مـردم، مسـلمان تربیت بشـوند، راهـش این اسـت کـه در تلویزیـون دایماً 
برایشـان قـرآن بخوانیـم، یـا تفسـیر قـرآن بگوییـم، یـا احـکام توضیح المسـائل را بیـان کنیـم؛ نخیـر، ایـن کار 
راههایـی دارد. انسـان مسـلمان فقـط آن نیسـت که احـکام اسـامی را بلد اسـت؛ انسـان مسـلمان ابعـادی دارد؛ 
بینش او، روشـن بینـی او، نیـروی باطنـی او، نیـروی روحـی او، نیـروی جسـمی او، معلومات وسـیع او، احسـاس 
برتـری او در میدانهـای زندگی، همـه ی اینها عناصر دخیل در سـاخت انسـان مسـلمانند. شـما صد راه بـرای این 
مطالـب در نظـر بگیرید؛ هـر کـدام از راهها را به حسـاب خـود بپیماییـد، تا به ایـن هدف برسـید. عمده آن اسـت 

کـه ایـن هـدف فرامـوش نشـود، از آن تخلـف نشـود و عکـس آن عمل نگـردد؛ هـدف ما این اسـت.
 در دنیا کم نیسـتند دسـتگاههای رسـانه یی مجهز به همـان تکنولوژیهـا و اسـلوبها و ابتکارهایی که ایشان1اشـاره 
کردند کـه روزبـه روز دارد نوتـر و پیچیده تر میشـود و سـرمایه ی تأثیرگـذار زیـادی را ایجـاد کرده اند که درسـت 
ضد نظر مـا را دارند. بدون شـک امـروز رسـانه هایی وجـود دارند کـه وقتـی میخواهنـد برنامه ریزی کننـد، این را 
رعایـت میکنند که چـه بکنیم کـه مخاطب ما از اسـام دور بشـود؛ به اسـام نزدیک نشـود! آیـا این برایتـان قابل 

باور هسـت، یـا نه؟

1. آقای اَرگانی



41

رسانه

هدف دولتهای اروپایی ، امریکایی و عربی در برنامه های تلویزیونی خود 
ممکن بـود یـک روز ما فکـر کنیـم کـه دولتهـای اروپایی یـا امریکایـی یا کشـورهای عربـی به مـا چـه کار دارند؛ 
سیاسـتی دارنـد و میخواهنـد مخاطـب خودشـان را سـرگرم کننـد - آن کـه نفتـی اسـت، نفتـی؛ آن کـه آن روز 
سوسیالیسـت بود، سوسیالیسـت - امـا امروز دیگـر ایـن فکـر را نمیتوانیم بکنیـم. میبینید کـه امـروز در دنیا چه 
خبر اسـت. میبینید که از اثرگذاری اسـام و سـاخت انسـان مسـلمان و آنچـه آنها بـه آن »بنیادگرایی اسـامی« 
میگوینـد، چـه وحشـتی در دنیـا هسـت. آیا معقـول اسـت که بـر اسـاس ایـن وحشـت برنامه ریـزی نکننـد؟ آیا 

میشـود چنین چیـزی را فـرض کـرد؟ اصـًا چنین چیـزی ممکن نیسـت.
 باشـک امـروز بـرای مخاطبـان اروپایـی و مخاطبـان آسـیایی - یعنـی منطقـه ی شـرق آسـیا؛ آن جاهایـی کـه 
محیط اسـامی اسـت، یا آن جاهایـی که با محیط اسـامی سـروکار دارند - براسـاس همـان وحشـت برنامه ریزی 
میشـود؛ مثًا بـرای صدوبیسـت میلیـون نفر مـردم اندونـزی، یـا هشـتصد میلیون نفـر مـردم هنـد، برنامه ریزی 
تلویزیونـی میشـود. یکـی از چیزهایی کـه برای مـردم مالـزی، مردم پاکسـتان و مـردم کشـورهای دیگـر در نظر 
گرفته میشـود، ایـن اسـت کـه در برنامه ریزیهـای تلویزیونـی و رادیویی چه گفته بشـود، چه سـاخته بشـود و چه 
نشـان داده شـود کـه گرایش به سـمت اسـامی کـه بـرای آنها خطـر بزرگـی اسـت، به وجـود نیایـد و بـه تعویق 
بیفتـد، یـا ضـدش پیمـوده بشـود. بنابرایـن، شـما در جبهه یـی بـه عـرض دنیا قـرار داریـد! عیـن همیـن قضیه، 
باشـک در تلویزیونهای مصـر وجـود دارد. عین همین قضیـه، امـروز در تلویزیونهـای الجزایر وجـود دارد؛ که این 
مثـال الجزایر، امـروز برای شـما کامـًا واضح اسـت. عین همیـن قضیـه، در تلویزیـون آقـای بن علی2 و آقای شـاه 
حسـن3و آقای قذافی4 قـرار دارد. همـه ی اینهـا در برنامه ریزیهـای تلویزیونیشـان آن جهتی را میروند که درسـت 
صدوهشـتاد درجه ضد آن چیزی اسـت کـه مـن االن دارم به شـما میگویـم. کاری که در دنیـا در ایـن زمینه دارد 

انجـام میگیرد، غوغاسـت.

رودربایستی نداشتن با افراد مخالف با بنیادگرایی اسامی در درون کشور 
 شـماها روشـنفکرید، اهـل ادب و هنرید، با این مسـائل آشـنا هسـتید، من هم کـم و بیـش آشـنایم؛ در عالم ادب 
و هنر و نمایـش و تصویـر و حرف علمـی و حـرف شـبه علمی و امثال اینهـا، غوغایـی در دنیـا دارد انجـام میگیرد؛ 
بـرای این کـه مـردم را از ایـن حقیقـت دور نگهدارند. ممکـن اسـت ده عنصر دیگـر هم جـزو هدفهای دنیـا وجود 
داشـته باشـد - که بـه مـا ربطی نـدارد - امـا ایـن عنصر هـم وجـود دارد. حـاال مـا در مقابـل اینها قـرار داریـم؛ ما 

بایـد رودربایسـتی نکنیم.
 بیشـک در درون کشـور مـا کسـانی هسـتند کـه همـان انگیزه هـای ضدیـت بـا ایـن گرایـِش بـه اصطـاح 
»بنیادگرایـی«5 را دارنـد؛ شـما از آنهـا اصـًا رودربایسـتی نکنیـد. در تنظیـم برنامـه ی ادب و هنـر، یـا تنظیـم 
برنامه ی کـودکان، یـا فیلم و سـریال، هیچ وقـت این فکـر را نکنید کـه اگر ما ایـن گرایش را نشـان دادیـم، ممکن 
اسـت یک تیـپ روشـنفکری کـه مثـًا خواننـدگان فان مجلـه ی هفتگـی هسـتند، خوششـان نیایـد؛ بـه َدَرک، 
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4. رهبر لیبی 3. پادشاه مراکش   2.رئیس جمهور تونس  
5. مقـام معظـم رهبـری در فـرازی از بیانـات دیگـر خـود، ایـن واژه را این گونـه توضیـح میدهنـد: »ملت ایـران به لحـاظ پایبنـد بودن بـه اصـول و مبانـی دینی و 
شـرافت اخاقی، راسـتگویی، عدالـت و عـدم خیانت - که هـر یـک از اینها یک اصـل و بنیـاد اخاقی محسـوب میشـود - بنیادگراسـت و بـه آن افتخار میکنـد؛ اما 
غربیهـا »بنیادگرایـی« را با تحجـر، نفهمیدن منطـق و نادیده گرفتـن پیشـرفتهای دنیا، برابر دانسـته اند و بـر همین اسـاس این تهمـت و دروغ را به ایران اسـامی 

نسـبت داده اند، تـا اسـام را از چشـم جوامع مسـلمان بیندازنـد و مانـع از گرایـش توده های غربی به سـوی اسـام شـوند«.
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خوششـان نیایـد! شـما اصـًا کاری را بکنیـد که آنهـا خوششـان نمیآیـد؛ هیچ ماحظـه ی ایـن چیزهـا را نکنید؛ 
نگوییـد ما ایـن شـخصیت را بایـد تجلیـل کنیـم، شـاید آنها جـذب بشـوند؛ نه، شـما ببینیـد آیـا در تجلیـل این 
شـخصیت، نقطه ی منفییـی وجود نـدارد؟ نگوییـد ما بایـد با ایـن آقا مصاحبـه کنیم، یـا سـخنرانی این آقـا را در 
فان سـمینار یـا در فـان مجموعـه پخـش کنیم، بـرای این کـه آن جنـاح هم بـه ایـن کانـال عاقه مند بشـوند؛ 
نه، شـما نـگاه کنیـد ببینیـد آیا ایـن حرکـت شـما بـرای آن هدفگیـری اصلـی - که گفتـه شـد - ضـرری دارد یا 
نـدارد؛ اگر ضـرر دارد، اصـًا ماحظـه نکنید که فان کسـان ممکن اسـت بـا ایـن کار جذب بشـوند؛ نـه، بگذارید 

جـذب نشـوند؛ کامـًا صریـح عمـل کنید.

اهمیت درست کردن مجموعه صدا و سیما 
 مـن یـک آدم بسـته ی بیاعتنـای بـه خواسـتها و هدفهای - بـه اصطـاح امـروز - دگراندیشـان یـا دگراندیشـانه 
نیسـتم؛ نه، اسـام این مقـدار سـعه ی صـدر دارد که همـه ی حرفهـا را گـوش کنـد؛ لیکن این جـا اصًا مسـأله ی 
این نیسـت؛ در این جا مسـأله، مسـأله ی یـک شـخص در مقابل یک شـخص نیسـت؛ این جا مسـأله ی یگانـه ابزار 
ناقص یک نظـام در مقابل مجموعـه ی توطئه هایی اسـت کـه دارد انجام میگیـرد. بنـده بیایم از همین یـک ریالی 
کـه دارم، در مقابـل میلیونهـا تومانی که دیگـران دارنـد، بد اسـتفاده کنم؛ بـرای این که مبـادا آن دیگران بدشـان 

بیاید، یـا خوششـان نیایـد؟! ایـن به هیچ وجـه عاقانه نیسـت.
 کانـال دو هم مثـل کانال یک اسـت. البتـه بر کانـال یک هـم این اشـکال وارد اسـت، بر کانـال دو هم این اشـکال 
وارد اسـت. بر شـماها اشـکال وارد نیسـت؛ بر مجمـوع کار اشـکال وارد اسـت. البتـه مجمـوع کار عواملـی دارد؛ از 
جمله ی آنهـا ممکن اسـت همین کمبـود امکاناتی باشـد کـه به آنها اشـاره کردید و شـما و مـن هم تا حـدودی از 
آنها اطـاع داریم. این اشـکال وارد اسـت کـه االن رادیـو و تلویزیون مـا، آن چیزی که مـن میگویم، نیسـت؛ یعنی 
بـه طـور ناقـص هسـت؛ نـه این کـه هیـچ نیسـت. در برنامه های شـما هـم برنامه هـای خـوب دیـده میشـود. من 
گاهـی برنامه های شـما را - مثـل برنامه هـای کانال یـک - نـگاه میکنـم؛ برنامه های خـوب و قابل تقدیری اسـت؛ 
برنامه هایی اسـت که نشـان میدهد روی آنها زحمت کشـیده شـده اسـت؛ لیکن مسـأله اصًا این نیسـت؛ مسـأله 

این اسـت که مـا بایـد مجموعـه را درسـت کنیم؛ یعنـی همین 
به از جامه ی عاریت خواستن6  کهن خرقه ی خویش پیراستن  

 مـا باید تـا آن جا کـه میتوانیـم، از همیـن کهن خرقـه اسـتفاده ی بهینه بکنیـم؛ چاره یـی نداریـم و میتوانیـم. اگر 
بگوییـد نمیتوانیم، مـن این را از شـما قبـول نخواهـم کرد.

 مـا در یکـی از پیچیده تریـن و حساسـترین میدانهـای زندگـی - یعنـی جنـگ - دیدیـم و با دسـت قـدرت الهی 
به ما نشـان داده شـد کـه عنصـر انسـانی، تعیین کننده تـر از همـه ی عناصـر دیگر اسـت؛ یعنـی میتوان بـا تاش 
مخلصانـه و صادقانـه و پیگیـر و خستگینشـناس انسـانهای خـوب، خألهـای ناشـی از کمبـود پـول و صنعـت و 

مایه هـای گوناگـون را پُـر کـرد.

6. گلستان سعدی
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میدان خوب داشتن در ساخت فیلمهای داخلی 
 شـما در تولیـد فیلمهـای داخلی، میـدان خوبـی دارید. سـراغ فیلمهـای خـوب برویـد و فیلمهای خوب بسـازید. 
حـاال فیلـم خارجی کـه شـما مصـرف میکنیـد، چاره یـی نداریـد که بـه حداکثـر ممکـن - یعنـی هرچـه گیرتان 
میآیـد - اکتفـا کنیـد؛ باالخـره فیلـم خارجـی اسـت و در جـای دیگـر سـاخته شـده اسـت. بایـد در میـان آن 
فیلمهایی که نشـان میدهیـد، این یکـی بهتر از آنهـای دیگر باشـد و تعارض کمتری داشـته باشـد؛ امـا در فیلمی 
که شـما میسـازید، این مسـأله وجـود نـدارد! فیلمی که شـما میسـازید، بایـد صددرصد در ایـن جهت باشـد؛ اگر 

یک درصـد در ایـن جهت نباشـد، کمبـود محسـوب میشـود و قابـل قبول نیسـت.

مهمترین نقص در فیلمهای داخلی 
 مـن متأسـفانه میبینم کـه فیلمهـای داخلی مـا نقصهـای زیـادی دارد و مهمتریـن نقصـش در فیلمنامه هاسـت. 
مـا هنرپیشـه های خوبی داریـم، کارگردانهـای خوبـی داریـم، صحنه آراییها خوب اسـت؛ امـا مضمونها پوچ اسـت 
و اصًا مناسـب بـا آن شـکوه و اوج انقـاب و واقعیتهای بسـیار عمیـق و ظریـف و زیبـای جامعه ی ما نیسـت و آن 
پیچیدگـی و عمـق معارفـی کـه در اختیـار ماسـت، در آنهـا دیـده نمیشـود! در جامعـه ی ما، نمایشـهای انسـانِی 
بسـیار بسـیار پُرشـکوه و زیبا وجود دارد؛ اما متأسـفانه فیلمهای ما اینهـا را نشـان نمیدهد؛ سـراغ چیزهای خیلی 
کم مایـه، کم عمـق و سـطحی میـرود؛ آن هـم بـا نگارشـهای خیلـی ناشـیانه! متأسـفانه فیلمنامه هـا هیـچ خوب 
نیسـت؛ یعنی خیلـی خیلی ناقـص و خیلی کـم اسـت. فیلمهایـی کـه از کانالهـای تلویزیون نشـان داده میشـود، 
غالباً ایـن ضعـف را دارد. البته مـن از سـینماها خبـری نـدارم و نمیدانم که وضـع فیلمهـا چگونه اسـت؛ البد بهتر 

از اینها نیسـت!

شناخت و استفاده از جوانان انقابی در به تصویر کشیدن مناظر به یادماندنی انقاب در فیلمنامه ها
 افـراد بااسـتعداد و جوانان انقابـی را بنشـانید و از آنهـا جـدی بخواهید که بیاینـد مناظـر به یادماندنـی انقاب را 
در فیلمنامه هـای بسـیار هنرمندانـه و انسـانی و حاکـی از اوج درک و فهم نویسـنده - که انسـان گاهـی در بعضی 
از فیلمنامه هـای خارجـی، ایـن معنـا را مشـاهده میکنـد - تصویـر کنند؛ بعـد آنهـا را به سـلک نمایش بکشـید و 

نشـان بدهید. خـأل فیلمهـای خارجـی را در این جـا پُـر کنید؛ بـه نظر مـن ایـن تکلیف اصلی اسـت.

برجسته کردن چهره های اسامِی معاصِر کارآمد
 در مقولـه ی ادب و هنـر، یکـی از کارهایی که امـروز تلویزیون متعهد اسـت، برجسـته کـردن چهره های اسـامِی 
معاصـِر کارآمد اسـت؛ مـن ایـن را دارم اول بار بـه شـما میگویم کـه دنبالش باشـید. االن شـما ماحظـه کنید، در 
ایـن مجموعـه ی نظـام - بیـرون از کادرهای اصلـی نظـام و یـا در داخـل ایـن کادرهـا - چهره هایی کـه در داخل 
کادرهـای اصلینـد، غالبـاً مطرحند؛ خبرشـان گفتـه میشـود، مسائلشـان گفته میشـود؛ امـا در میـان چهره های 
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درجـه ی دو و درجـه ی سـه - آنهایـی کـه از کادرهـای اصلـی خارجنـد - آدمهـای باشـعور، دارای اسـتعدادها و 
لیاقتهـای بـاال، هوشـمند در ادبیـات و در هنـر و در علـم و در مسـائل اجتماعـی داریـم؛ اینهـا را مطـرح کنیـد. 

تلویزیـون یکـی از کارهایـش بایـد این باشـد کـه اینهـا را مطـرح کند.

فعالیت شبکه ی نامرئِی در عالم فرهنگ و هنر داخل کشور
 امـروز در عالـم فرهنگ و هنـر، شـبکه ی نامرئـِی در سـایه یی در داخل کشـور فعال اسـت، که هرکس این شـبکه 
را نبینـد، بـه نظر مـن بایـد در بینایـی خودش شـک کنـد. این شـبکه در همـه جا هـم نفـوذ دارد - یـک جاهایی 
بیشـتر، یـک جاهایـی کمتـر - و تصمیمـش بـر این اسـت که بـه ارزشـهای اسـام و انقـاب هجـوم بیـاورد. این 
شـبکه در جهـت همـان سیاسـتهایی کـه اشـاره کـردم در سـطح جهـان فعـال اسـت، در داخـل کشـور دارد کار 
میکنـد؛ انصافـاً کار سـازماندهی شـده و خـوب و دقیقـی هـم میکنـد. آنهـا االن بـر روی ضایـع کـردن، یـا الاقل 
مسـکوت گذاشـتن چهره های خوب مـا در شـعر و در ادبیـات و در هنـر و در علـم متمرکز شـده اند؛ اما شـما اینها 
را پیـدا کنیـد و مطرحشـان نماییـد. مـن هیچ وجهـی بـرای زنـده کـردن شـخصیتی نمییابم، جـز این کـه گفته 
میشـود میخواهیم دل عده یـی را به دسـت بیاوریـم! چرا بایـد ایـن کار را بکنیـم؟! چهره هـای خـودی را بیاورید، 

کنید. مطـرح 

انعکاس سخنرانیهای خوب و مفید از صدا و سیما
 گاهی در این سـمینارهایی که در سـطح کشـور تشـکیل میگردد، سـخنرانیهای خوبی ایراد میشـود، که انعکاس 
آن مفید اسـت. البته همـه ی سـخنرانیها را نمیگویم؛ بعضی از آنها حشـو اسـت؛ یعنـی همه اش کامًا لُب نیسـت؛ 
امـا درعین حـال در ایـن سـخنرانیهای خـوب، لُبهـای خوبی وجـود دارد. فـرض کنیـد در تبریـز یک سـمینار در 
تجلیـل از عامـه ی طباطبایی7 میگذارنـد. گاهی حرفهـای خوبی در آن جا زده میشـود؛ چرا شـما آنهـا را منعکس 
نمیکنیـد؟ یـا مثـًا در تهـران کنفرانـس اندیشـه ی اسـامی برگزار میشـود، کـه البتـه نه همـه ی حرفهـای آن، 

لیکـن بعضـی از مـوارد آن را میشـود منعکس کرد. شـما کانال آموزشـی هسـتید؛ چـرا منعکـس نمیکنید؟
 در بعضـی از جاهـای دیگـر، نمونه های خوبـی در ایـن زمینه ها وجـود دارد؛ مـن مثال بـی اشـکال ترش را بگویم؛ 
چـون از معاصـران زنـده، آدم یک کلمـه بگویـد، ممکن اسـت مشـکاتی ایجاد بشـود! امـروز شـما میتوانید روی 
چهـره ی »شـهریار«8 کار کنیـد. »شـهریار«، یک چهـره ی مطرح هنـری و ادبـی امروز اسـت. ممکن اسـت دیروز 
این گونـه نبـوده باشـد، لیکن امـروز با توجـه بـه ایـن جمهوریهایـی کـه آزاد شـده اند، و با توجـه بـه آن منطقه ی 
عظیمی که گرایـش و گویـش ترکی دارنـد - که از چیـن تا اروپـا را گرفته اسـت - عنصـری مثل »شـهریار«، یک 
شـاعر ترکزبـان در این حـد، با آن عشـق و اخـاص بـه جمهـوری اسـامی، زنده کردنی و نشـان دادنی اسـت؛ این 
کار را شـما بکنیـد؛ البته به شـکل صحیـح و هوشـمندانه اش. از ایـن قبیل کارهـای خوب، میشـود انجـام بدهید؛ 

مثـًا کار روی شـعرای معاصـر، ادبای حاضـر، ادبـای متوفـی، در زمینه های کـودکان و امثـال اینها.

7. 1360 - 1281 ش
8. 1367 - 1285 ش
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 به هرحـال مـن ایـن را میخواهم بگویـم که اگـر مخاطبـان شـما قشـر بخصوصی هسـتند - کـه هسـتند - و یک 
گـروه هوشـمندتر و روشـنفکرتری در جامعه بـه سـمت برنامه های شـما گرایش پیـدا میکننـد، این شـما را برای 
عدول از آن هدفـی که اول ذکر شـد، در محـذور قرار ندهـد؛ بلکـه شـما را وادار کند که کیفیـت کار را بـاال ببرید؛ 
همچنان کـه در مـواردی من ایـن را در شـبکه ی دو مشـاهده کـردم؛ از جملـه در همین مـاه رمضان گذشـته بود 
کـه شـما9 بعـد از افطـار برنامه ی بسـیار خوبـی را اجـرا میکردیـد، کـه واقعـاً دیدنـی و جالب بـود و سـطح باالیی 

داشـت.10 به هرحـال امیدواریـم کـه ان شـاءاللَّ موفق باشـید.

ایجاد تحرک روحیه رقابت 
 من از این کـه امثال آقـای اَرگانی - برادر بسـیار خوب و عزیـز و دلسـوز - و بعضـی از آقایانی که آنها را میشناسـم، 
در ایـن مجموعـه هسـتند، خوشـحالم. امیـدوارم کـه جهتگیـری را آن چنـان دقیـق و حسـاس قـرار بدهیـد که 
موجب تحـرک روحیـه ی رقابـت کانال یک شـود و آنهـا در جهـت گرایـش به سـمت اهداف انقـاب و اسـام، به 

چشـم رقابت به شـما نـگاه کننـد؛ مسـابقه ی صحیحـی در ایـن زمینه ان شـاءاللَّ بـه وجـود بیاید.
 ان شـاءاللَّ کـه خداونـد کمکتـان کنـد. البتـه کار خیلی سـخت اسـت. حـرف زدن خیلی آسـان اسـت، امـا عمل 
کـردن بسـیار بسـیار مشـکلتر اسـت؛ منتها آنچـه که هسـت، این اسـت کـه خـدای متعـال وعـده کرده کـه اگر 
شـما همـت کردیـد، در عمل هـم شـما را یـاری بدهـد. بلـه، حـرف زدن مـا با عمـل شـما قابل مقایسـه نیسـت؛ 
فضیلـت عمل شـما چندیـن برابر اسـت. ان شـاءاللَّ همت کنیـد و از خـدا هم کمـک بخواهیـد؛ خـدای متعال هم 

شـما را هدایـت و کمـک خواهـد کرد.
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9. آقای باقری
10. برنامه ی »پرواز در ملکوت«



حرکت و فعالیت رسانه ها در راستای اهداف نظام

رادیو و تلویزیـون، وسـیله ای در خدمـت هدفها و 
اغراض اداره کنندگانشان 

مقابلـه بـا مـوج اسـامگرایی، یکـی از اهـداف 
عمومی و مشترک قدرتمندان دنیا

قـرار گرفتـن شـیوه های رایـج تبلیـغ در خدمـت 
اهداف انقاب و اسام

تـاش دشـمنان بـرای مقابلـه بـا اهـداف صـدا و 
سیمای جمهوری اسامی 

لـزوم برنامه ریـزی هوشـمندانه بـرای مسـائلی با 
کشورهای همسایه 

فکر برای کسانی که جزو مردم اصیل نیستند 
برنامه ریزی قوی برای فرصت ماه رمضان 

ضرورت نداشتن پخش ساز، میان دو برنامه 
عامـه ی مـردم مـا موسـیقی شـناس و موسـیقی 

فهم نیستند
و...



رسانه

حرکت و فعالیت رسانه ها در راستای اهداف نظام *

رادیو و تلویزیون، وسیله ای در خدمت هدفها و اغراض اداره کنندگانشان 
آن مطلبـی که مـا خدمـت آقایـان عـرض میکنیـم، از آن حرفـی که بنـده به طـور کلی راجـع به صـدا و سـیما دارم 
و بـه دوسـتان عزیزمـان هـم در مسـؤولیتهای بـاالی صدا و سـیمای کشـور مکـرر عـرض کردیـم و میکنیـم، جدا 
نیسـت؛ حرف همـان اسـت. اعتقـاد بر ایـن اسـت کـه امـروز در همـه جـای دنیـا، بـا گسـترش دایـره ی ارتباطاِت 
این طـوری و از طریـق رادیـو و تلویزیون، ایـن وسـیله در خدمت هدفهـا و اغـراض معتبر بـرای هر گروه و دسـته یی 
اسـت کـه آن را اداره میکنـد. مثـًا اگـر یـک دسـتگاه اسـتعماری در دنیـا رسـانه یی را اداره میکنـد، بیگمـان تمام 
آنچه کـه از این رسـانه صـادر میشـود، در خدمـت آن هدف اسـتعماری اسـت. یـا مثـًا اگر یک یـا چنـد کمپانی بر 
یکی از کشـورهای امریـکای التین یـا آفریقا تسـلط دارنـد - که البتـه هسـت و االن کمپانیهـای بـزرگ امریکایی و 
بین المللـی بر کشـورهایی تسـلطهای غیر رسـمی دارنـد؛ خیلـی از آنها هم هسـتند که رسـانه های همان کشـورها 
را یـا اداره میکننـد، یـا تغذیـه میکننـد، یـا رسـانه های اختصاصـی دارنـد - کاری را میکنند که هـدف آنهـا را در آن 
کشـور تأمین میکند؛ ولـو آن هدف، یـک هدف مـاّدی یا یک هدف غیرانسـانی باشـد؛ اما مثـل تاجر و سـرمایه داری 
که اجـازه نمیدهد پولـش در غیر جهـت اهداف شـرکت یـا کمپانیش بـه کار بـرود، عمل میکننـد؛ صدا و سـیما هم 
سـرمایه ی عظیمی از همیـن قبیل اسـت. یا مثـًا صهیونیسـتها که امـروز تقریبـاً بیشـترین رسـانه ها و عمده ترین 
خبرگزاریهای دنیا در دسـت آنهاسـت و شـبکه های تلویزیونی بزرگی را در امریـکا و اروپا اداره میکننـد، اینها اهداف 
مورد نظـر خودشـان را طراحـی و طبقه بنـدی میکننـد و برنامه هایی کـه زیر نظر آنهاسـت، دقیقـاً طبـق آن اهداف 
شـکل میگیرد؛ کارشناسـهای خبری هم اسـتخدام میکنند، بـرای این که بتواننـد آن اهـداف را درسـت اداره کنند. 

*. بیانات در دیدار مدیران مراکز سازمان صدا و سیما در استان ها 07/12/1370
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انسـان کاری را که میخواهد بکند، همیشـه نمیتوانـد آن را انجـام بدهد؛ یا مطلبی را که در ذهنش هسـت، همیشـه 
نمیتوانـد آن را بـه بهترین وجهـی ادا کند؛ این یـک کاِر تخصصی اسـت؛ لـذا اینها متخصصـان را دعوت و اسـتخدام 

میکنند کـه آن اهـداف را تأمیـن نمایند.

مقابله با موج اسامگرایی، یکی از اهداف عمومی و مشترک قدرتمندان دنیا
امروز یکـی از اهداف عمومـی و مشـترک قدرتمندان دنیـا - عمدتـاً در اروپا و امریـکا و تا حـدودی در ژاپـن - مقابله 
با موج اسـامگرایی اسـت. شـماها در جریـان اخبار و امـواج دنیا هسـتید؛ ماحظـه میکنید کـه اینهـا نمیگذارند از 

رسانه هاشـان چیـزی خارج بشـود، مگـر این کـه در خدمـت این هدف باشـد.
 مقصود مـن از ایـن مقدمـه ی واضـح این اسـت که مـا در جمهـوری اسـامی اهدافـی داریـم و ارزشـهایی بـرای ما 
مطرح اسـت. تشـکیل این نظـام و ادامه ی ایـن نظـام و مقررات ایـن نظام بـر اسـاس هدفهایی بوده اسـت؛ مـا نباید 
اجازه بدهیـم که این رسـانه ی عظیمـی که امـروز در دنیـا تنها هم اسـت، حّتـی اندکـی از جهتگیری و سـمتگیری 
این اهـداف تخطی کنـد. البته ایـن معنایش آن نیسـت که مـا دایمـاً در رادیـو و تلویزیونمان سـخنرانی یـا بیانیه ی 

اسـامی و دینی پخش کنیـم کـه صریحاً مبانـی و مفاهیـم مـا را ترویج کنـد؛ این کـه راه تبلیغ نیسـت. 

قرار گرفتن شیوه های رایج تبلیغ در خدمت اهداف انقاب و اسام
شـیوه های رایج تبلیـغ - شـیوه های غیرمسـتقیم، اسـتفاده ی بهینـه از هنر و روشـهای هنـری؛ همـان کارهایی که 
امـروز پیشـرفتهای زیـادی هم داشـته اسـت - بایـد تمامـاً در خدمت اهـداف انقـاب و اسـام باشـد؛ یعنـی اگر ما 
بـازی فوتبال هم پخـش میکنیـم، مواظب باشـیم که این بـازی فوتبـال در جهت ضـد آن اهداف بـه کار نـرود. کامًا 
واضح اسـت کـه بـازی فوتبالی کـه در دنیـا یـا در ایـران اتفـاق افتـاده، گـزارش آن میتوانـد دو گونـه باشـد: یکطور 
این اسـت کـه در جهـت ضـد هدفهـای ما باشـد، یکطـور هـم این اسـت کـه در جهـت ضـد هدفهـا نباشـد و احیاناً 
در جهـت خدمت به ایـن هدفهـا باشـد؛ آن اصـل اساسـی در بـاب اداره ی رادیـو و تلویزیـون این اسـت. ایـن هدفها 
روشـن اسـت: دینی شـدن مردم، یکی از هدفهاسـت؛ ارتباط مسـتحکم مـردم با نظـام و مبانـی اصلی نظـام، یکی از 
هدفهاسـت؛ حفظ روحیه و شـور انقابـی در مردم و دچـار نشـدن آنها به یـأس و دلمردگـی و سـرخوردگی، یکی از 
این هدفهاسـت؛ حفـظ ارتبـاط و اعتماد مـردم بـه دولتی که بر سـر کار اسـت - هـر دولتی که سـر کار اسـت و مورد 
قبول مـردم و مجلـس و رهبری قـرار گرفتـه - یکـی از هدفهاسـت. البتـه طبیعی اسـت که حفـظ اعتماد مـردم به 
دولت هـدف اّولی نیسـت؛ امـا یک هـدف ثانوی اسـت که در خدمـت هدفهـای اّولی قـرار میگیـرد. امکان نـدارد که 
مـا بخواهیم مملکـت را بـه شـکل درسـتی بسـازیم، درعین حال اجـازه بدهیـم که ارتبـاط فیمابیـن مـردم و دولت 
گسسـته بشـود. اگر ایـن اعتمـاد گسسـته شـد، کـدام عنصـری خواهـد توانسـت مملکـت را اداره کند و به سـمت 

اهـداف پیـش ببرد؟ آیـا جـز دولت کـس دیگـری را بـرای ایـن کار داریم؟
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تاش دشمنان برای مقابله با اهداف صدا و سیمای جمهوری اسامی 
 وقتی شـما به کارهایـی که امـروز دشـمنان ما در دنیـا میکننـد، نگاه کنیـد - که حـاال گاهـی اندکی هـم در داخل 
کشـور از دهـان ایـن و آن صـادر میشـود؛ یـا با توجـه، یـا بـی توجـه - میبینید کـه درسـت مقابـل همیـن اهدافی 
اسـت که عـرض کـردم: یـا میخواهنـد اعتمـاد مـردم را بـه دولـت از بیـن ببرنـد و دولـت را یـک موجـود ناتـوان و 
ناشـی و ناموفـق در هدفگیـری و در حرکـت معرفـی کننـد؛ یـا میخواهنـد شـور انقابـی و روح دینی و دلبسـتگی 
مردم را به نظـام کم کننـد و بین مـردم و نظام جدایـی بیندازنـد؛ رؤوس مطالب تبلیغاتشـان اینهاسـت؛ بایـد کامًا 
مراقب باشـید کـه در تمـام برنامه ها، درسـت جهت مقابـل را انجـام دهید؛ هیـچ برنامه یی خـارج از این نیسـت. یک 
نمایشـنامه ی محلی که شـما تنظیـم میکنیـد و در تلویزیون محلـی یـا در تلویزیون سراسـری پخش میشـود، یک 
مصاحبه کـه راجـع به یک سـنت محلی بـا یک نفـر میکنیـد، ایـن میتواند بـار منفی یـا مثبت داشـته باشـد. وقتی 
شـما هوشـیارانه به قضیه نگاه کنیـد، میبینید کـه عجب، همه جـا همان نقطه ی اصلی و حسـاس اسـت که انسـان 
میتواند روی آن انگشـت بگـذارد. توقع اصلی مـا از آقایان محترم و بـرادران عزیزی که مسـؤولیتی را بـر دوش دارند، 

این اسـت که بـه ایـن نکته توجـه کننـد؛ اسـاس کار این اسـت.

لزوم برنامه ریزی هوشمندانه برای مسائلی با کشورهای همسایه 
 البته امـروز ما در همسـایگی خـود با دیگـر کشـورها مسـائلی داریم که ایـن برنامه ریـزِی بسـیار هوشـمندانه یی را 
میطلبد؛ هـم در خراسـان ایـن مسـأله هسـت، هـم در آذربایجان این مسـأله هسـت، هـم در مازنـدران این مسـأله 
هسـت؛ حّتـی در مرزهـای غربی مـا به مناسـبت عـراق تا حـدود زیـادی این مسـأله هسـت؛ هم در قسـمت شـرق 
ما و قسـمت افغانسـتان این مسـأله هسـت؛ منتهـا این شـرق و غرب بـه حدت و فوریت مسـائل شـمال کشـور - که 
عمدتـاً شـامل خراسـان و مازنـدران و آذربایجـان شـرقی و غربـی میشـود - نیسـت. شـما در خراسـان بـرای مردم 
تاجیک - چه تاجیکهای شـمال افغانسـتان کـه فارسـیزبانند، چه مردم تاجیکسـتان کـه االن بعد از هفتاد، هشـتاد 
سـال دارند احسـاس فارسـی بودن میکنند - برنامه پخش میکنیـد. هیجانی در آن مـردم وجود دارد کـه میخواهند 
زبـان فارسـی را، زبـان رودکی را - کـه متعلق به خودشـان هم اسـت - یـا زبان شـعرای برجسـته و ادبـای قدیمی ما 
را به خودشـان نسـبت دهنـد؛ این را شـما بایـد توجه داشـته باشـید و جـذب کنیـد. هرچه بشـود برنامه ی فارسـِی 
خوب پخـش کنیـد، هرچـه بشـود بخصـوص در آن منطقـه از زبان فارسـِی صحیـح و بـدون غلـط اسـتفاده کنید، 
این بـه نفع ماسـت؛ یعنی به نفـع همـان هدفهایی اسـت که عرض شـد. حّتـی در ازبکسـتان و ترکمنسـتان عده یی 
فارسـیزبان هسـتند؛ به مناسـبت سیاسـتهایی که اتحاد جماهیر شـوروی داشـته، اینها تقسیم شـده اند. سمرقند و 
بخارا جزو تاجیکسـتان نیسـت؛ ولی زبانشـان تاجیکی و فارسـی اسـت. فارسـیزبانهایی که االن در منطقه ی آسیای 
میانه هسـتند، متفرقنـد و در یک جا جمع نیسـتند. همین طـور به طرف غـرب که میرویـم، زبان ترکـِی آذربایجانی 
اهمیـت پیـدا میکنـد. جمهـوری آذربایجان جـزو این کشـور و ایـن مجموعـه بوده و بـه دالیلـی حـدود صدوپنجاه 
سـال اسـت که از ایران جدا شـده اسـت. انسـان وقتی نـگاه میکنـد، میبیند کـه آنهـا هدفهایـی دارند، بـرای این که 
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احساسـات آذربایجانیهـای ایـن طـرف را تحریـک کننـد. البتـه اصـل اینهایند؛ همیشـه فـرع بـه اصـل برمیگردد؛ 
همیشـه جزء به کل برمیگـردد؛ همیشـه کوچکتر بـه بزرگتـر جذب میشـود؛ امـا اینهـا میخواهند قضیـه را بعکس 

کننـد؛ بزرگتـر را بـه کوچکتر جـذب کنند!

فکر برای کسانی که جزو مردم اصیل نیستند 
البته مـردم آذربایجـان مردمی نیسـتند کـه آدم بخواهد آنهـا را در مقابل این مسـائل واکسـینه کند؛ آنها خودشـان 
را صاحـب انقـاب میداننـد؛ حق هم بـا آنهاسـت؛ آنهـا در چند انقـاب، پیشـروان انقـاب بودنـد؛ در انقـاب ما که 
باشـک پیشـرو انقاب بودند؛ یعنی اگـر آنها چهلم مـردم قـم را برگـزار نمیکردند و آن حـوادث پیـش نمیآمد، من 
نمیدانم چه میشـد. اگر به حسـب قـرار طبیعی نـگاه کنید، میبینید کـه آنها جـزو پایه گـذاران و اولیـن فداییان این 
انقابنـد. اگر مـردم تبریـز در فتنـه ی »حـزب خلق مسـلمان« و آمـدن عده یـی از جاهـای مختلـف به آن جـا برای 
فتنه گری، ایسـتادگی نمیکردند، مـن نمیدانم چه میشـد. یا در قضیه ی مشـروطیت، اگـر آن مبـارزات عظیم مردم 
تبریز نبـود، مـا نمیدانیم اصـًا قضایـا چگونه پیـش میرفـت. بنابرایـن، این مـردم، مردمی نیسـتند که شـما خیلی 
دغدغه شـان را داشـته باشـید؛ اینها وفـادار و اصیـل و انقابینـد و به مبانـی انقـاب بسـیار پایبندند؛ منتهـا همواره 
افـرادی پیدا میشـوند کـه جزو مـردم اصیـل نیسـتند؛ جنجالهـا مربـوط بـه آن عناصر نابـاب اسـت؛ باید بـرای آنها 

فکـری کرد.
 االن بایـد برنامه هـای بسـیار هوشـمندانه یی در آذربایجـان به وجـود بیایـد. بنـده قبـول نـدارم بعضـی از فکرهایی 
را کـه خیـال میکنند مـا اگـر خواسـتیم در خصـوص آذربایجـاِن ملحـق به شـوروی سـابق بحـث کنیم، چـون آنها 
مثًا حمـد و سوره شـان را هم بلـد نیسـتند، برویم اولیـات دین را بـه آنها یـاد بدهیـم، یا مراسـم سـینه زنی و امثال 
اینها را برایشـان بگذاریم؛ این طوری نیسـت. هفتاد سـال شـاق فرمولهـای خیلی خوش ظاهـر و بـراق ایدئولوژیک 
مارکسیسم روی سـر اینها بوده اسـت؛ هفتاد سـال آن دسـتگاه تبلیغاتِی بسـیار کارآمد کمونیسـتها اینها را بمباران 
تبلیغاتـی کـرده اسـت. کمونیسـتها در دو چیـز فوق العـاده بودنـد: یکـی در سـازماندهی، که یـک چیز سـنتی بین 
کمونیسـتها بود و در این چند سـاله انصافاً در سـازماندهی نظیر نداشتند و احزابشـان را سـازماندهی میکردند؛ یکی 
هم در تبلیغـات، کـه در دنیا اصـًا نمونه بود. بـا وجودی کـه امکاناتشـان کمتـر از غربیها بود، امـا در موارد بسـیاری 
بر تبلیغـات غربیها غلبه میکـرد. اینها بـا تبلیغاتشـان، در جاهایی مثـل آفریقا و امریـکای التین و همیـن خاورمیانه 
و قضیـه ی فلسـطین، پـدر غربیهـا را درآوردند! همیـن تبلیغات، هفتاد سـال باالی سـر مـردم کوچـه و بـازار و پیر و 
جوان ایـن منطقه بـوده اسـت؛ و هنر دیـن و احسـاس دینـی را ببینیـد که بعـد از ایـن همه تبلیغـات، این طور سـر 
میکشـد. خیلـی از اینهایی که امـروز دارنـد فریـاد دیـن میکشـند، دوران دینـِی این منطقـه را اصـًا ندیده انـد؛ در 
همیـن دوران الحـاد و بیدینـی به دنیـا آمده انـد و آن تبلیغات باالی سرشـان بوده اسـت. منظـور این اسـت که آنچه 

گفته میشـود، باید شسـته، ُرفتـه، متین، دقیق، حسـاب شـده و بـا کلمـاِت مرتب و منظم باشـد.
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برنامه ریزی قوی برای فرصت ماه رمضان 
 نکته یـی کـه بـه مناسـبت زمانـی بایـد عـرض بکنـم، در خصـوص مـاه رمضـان اسـت. سـال گذشـته در ایـام ماه 
رمضـان فرصتـی پیـش آمـد کـه در سـفر بـه بعضـی از مناطـق، برخـی از برنامه هـای سـحر و افطـار و نصف شـب 
رادیوهـای شهرسـتانها را بشـنوم. بـه نظرم میرسـد کـه آقایـان بایسـتی برای مـاه رمضـان یـک برنامه ریـزی قوی 
بکنند. مسـأله ی مـاه رمضان مسـأله یی نیسـت که مـا آن را رهـا کنیم تـا افـرادی آن جا بنشـینند و چیزی سـر هم 
بکنند؛ یک نفـر بخشـی از مناجات ابوحمـزه را بخوانـد، یک نفـر آوازی بخوانـد، یک نفر هم سـازی بزنـد! این طوری 
نمیشـود. ماه رمضـان، فصل بسـیار مهمی اسـت؛ همان طـوری که فصل قـرآن و توجه بـه خـدا و ذکر و یـاد و قدری 
رها شـدن و سـبک شـدن از تعلقـات مـاّدِی محض و شـکم و ایـن چیزهاسـت، فصـل یادگیـری هم هسـت. همین 
دعاهـا اصـًا درس اسـت. ایکاش شـما آقایـان ترجمـه ی دعاهـا را میدانسـتید؛ شـاید هم حداقـل بعضی از شـماها 
میدانید. واقعـاً این دعاهـا پُر از معارف اسـت؛ کـه اگر اینهـا را از حالـت دعا بیـرون بیاورند، معـارف اسـامِی متین و 
اصیـل و قوییی را تشـکیل میدهند کـه نظیرشـان در روایات ما کم اسـت؛ منتهـا به دالیـل گوناگون، با زبـان نیایش 
بیان شـده اسـت. ایـن دعاها را کـه گفته انـد بخوانیـد، بـرای این اسـت کـه مـا درس بگیریم؛ ضمـن این که بـه خدا 

توجه کنیـم و بـه او نزدیک شـویم؛ مـا بایـد از این فرصـت اسـتفاده کنیم.
 برنامه هـای رادیـو را بایـد تنظیم کنیـد. در سـحرهای مـاه رمضان چـه برنامه یـی پخش خواهیـد کرد؟ چـه لزومی 
دارد که ما در سـحرهای ماه رمضـان فرضـاً در رادیو یک تکنـوازی بگذاریـم و یک نفر بیایـد ویولون یا سـنتور بزند؟! 
از اینهایـی که سـحرها بلند میشـوند، کدامشـان چنیـن توقعـی دارد؟! البتـه در ایـام دیگـر و در برنامه هـای عادی، 
مردم باالخره موسـیقی میخواهند؛ نمیشـود کـه بکلی دِر موسـیقی را بسـت؛ اما در سـحرهای ماه رمضـان، اینهایی 
که بلند میشـوند دعای ابوحمـزه بخوانند، یـا مناجات بشـنوند، یا نمـازی بخوانند و بعد سـحری بخورنـد و بخوابند، 

کدامشـان از شـما توقع تکنـوازی دارد؟ به نظر بنـده، ایـن از چیزهای غیر الزم اسـت.

ضرورت نداشتن پخش ساز، میان دو برنامه 
 این هـم که مـا خیال کنیـم حتمـاً بیـن دو برنامه باید سـازی زده بشـود، اشـتباه اسـت. مـا مـوارد زیـادی دیده ایم 
کـه در رادیوهـا و تلویزیونهای بیگانـه، خیلی از بخشهایشـان اصًا موسـیقی و سـاز ندارد؛ یـک برنامه تمام میشـود، 
بافاصله یـک برنامـه ی دیگر شـروع میشـود؛ اصًا الزم نیسـت که سـاز باشـد. من در سـابق گاهـی به دوسـتان در 
رادیو میگفتـم که بـرای ایجاد فاصلـه بین دو برنامـه، صدایی شـبیه برخورد یک قاشـق با یک کاسـه ی فلـزی کافی 
اسـت - دنگ - هیـچ لزومی نـدارد کـه حتمـاً بیـن دو برنامـه، قطعه یی از یـک موسـیقی معروف یـا غیر معـروف را 
بگذاریـد. بنابراین، در سـحرهای مـاه رمضان اصـًا فضای موسـیقی الزم نیسـت. اگرچه موسـیقی نوع حالـی دارد 
کـه لهـوی و غافل کننده نیسـت و آن نـوع حال را شـما صبح تـا شـب در برنامه هـای گوناگون بـه مـردم میدهید - 

این اشـکالی نـدارد - امـا همین حالش هـم در سـحرهای مـاه رمضان الزم نیسـت.
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عامه ی مردم ما موسیقی شناس و موسیقی فهم نیستند
 این کـه ما فـرض کنیم بـا ایـن صدای سـاز یا نـی، ایـن فرد بـه خـدا نزدیک میشـود، بـه نظـر من مقـدار زیـادی از 
اینها حـرف اسـت؛ بیـش از آنچه کـه واقعیـت داشـته باشـد. البتـه انـکار نمیکنیم کـه کسـانی در سـطح خاصی از 
روحیـات و افـکار، با چیـزی از این قبیـل ممکن اسـت توجهی پیدا کننـد؛ اما ایـن عمومیت نـدارد. عامه ی مـردم ما 
موسیقیشـناس و موسـیقیفهم نیسـتند؛ ماها هم نیسـتیم؛ عده ی خاصی هسـتند که موسـیقی را میفهمنـد. اگر ما 
از موسـیقی هـم چیـزی را میفهمیم، بخـش کامِی موسـیقی اسـت؛ مثًا شـعر حافـظ را میخوانـد و هرکـس بنا بر 
اسـتعداد خود، چیزی میفهمـد؛ اما از آن سـازی که بغلش میزننـد، ماها نمیفهمیم. شـما ببینید در این کنسـرتهای 
موسـیقییی کـه در دنیـا - بخصـوص در اروپا - معمـول اسـت، افراد پـول میدهنـد، بلیط میخرنـد و یک سـاعت در 
آن جـا مینشـینند تا فرضـاً فـان قطعـه ی آهنـگ بتهـوون1 را بشـنوند؛ این مربـوط بـه آن جاهاسـت؛ این جـا اصًا 
نیسـت؛ نه این کـه حـاال در دوره ی اسـامی نیسـت؛ هیـچ وقت نبـوده اسـت؛ آیا شـما چنین چیـزی سـراغ دارید؟ 
غالب مـردم ما زبـان موسـیقی را نمیشناسـند و با موسـیقی انـس ندارنـد. در دنیای شـرق تقریبـاً این طوری اسـت 
که موسـیقی متعلق به خـواص اسـت و عـده ی خاصی موسـیقی میداننـد؛ اما شـعر و آهنگهـای شـعرگونه عمومی 
تر اسـت. عامه ی مـردم مـا زبـاِن سـاز را نمیفهمند؛ حـاال شـما بگویید بـا این زیـر و بمهـای سـاز و با ایـن قطعه یی 
که سـاخته ام، میخواهـم ایـن موضـوع را القاء کنـم. اگـر آن سـازنده ی قطعه نباشـد، من و شـما نمیفهمیـم که این 
قطعـه ی موسـیقی چـه دارد میگویـد؛ امـا وقتـی که یـک نفـر بگوید به بـه، ایـن سـاز فـان حالـت را القاء کـرد، ما 
هـم میگوییم بلـه، واقعـاً درسـت فرمودیـد! غالب مـردم مـا این طورنـد. مردمـی که نسـبت به موسـیقی برخـورد و 
احساسشـان این اسـت، ما چرا بیخود بیاییم چیزی را که نوعی از آن مشـتبه اسـت و اشـکال دارد، در سـحرهای ماه 

رمضـان قاطـی برنامه های مـردم بکنیـم و آن حـال عبـادت را از آنهـا بگیریم؟!

لزوم بیان دعا، ترجمه ی دعا و مفاهیم دعا به زباِن خوب 
 بعکس، هرچـه میتوانید، دعـا و ترجمـه ی دعـا و مفاهیم دعـا را که به زبـاِن خوب بیان شـده باشـد، بگذاریـد. البته 
من نـگاه میکنـم، میبینـم که ایـن سـبک دعاخوانـِی عربی هـم کـه گاهـی بعـد از اذان پخش میشـود، نه مـردم ما 
خیلـی از آن چیـزی میفهمند، نـه از آن خوششـان میآیـد و نه در آنهـا حال ایجـاد میکند؛ همـان سـبک دعاخوانِی 
فارسـی - که مدتهـا بعـد از اذان صبح در شـبکه ی سراسـری رادیو میگذاشـتند و حاال هم مدتهاسـت که متأسـفانه 
مرتـب نمیگذارند - بیشـتر حـال ایجـاد میکند. مقصـود این اسـت که هرچـه بیشـتر بتـوان آن مفاهیم را بـه مردم 

رسـاند. فقط صـرف دعاخوانی هـم نباشـد؛ چنانچه همـان مفاهیـم دعا بیان بشـود، بسـیار مفید اسـت.

استفاده از برنامه هایی در سحرهای ماه رمضان برای نرم کردن دل مردم  
در سـحرهای مـاه رمضـان از برنامه هایی اسـتفاده کنید کـه دل مـردم را نرم میکنـد. به عنوان مثال، سـال گذشـته 
شـبکه ی دوم سـیما بعد از افطار یـک برنامه ی کوتاه نیم سـاعتی2 داشـت کـه چیزهای خوبـی در آن مطرح میشـد؛ 

1. 1827 - 1770 م
2. ؟
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مثـًا مجـری از کتاب شـیخ عطار یـا »فیه مـا فیـه« موالنـا داسـتانی را در توجـه، در تـوکل، در دل دادن بـه محبت 
پروردگار، یا یـک تجربـه ی زندگی در همیـن زمینه ها نقـل میکرد که انسـان را بعـد از افطـار بکلی تحـت تأثیر قرار 
میـداد. بنده خـودم با این کـه آن چیزهایـی که میگفـت، غالبـش را خوانده بـودم و میدانسـتم - چیز جدیـدی برای 
من نبود - درعین حـال گوش میکـردم؛ اسـتفاده میکردم و لـذت میبـردم. البته گاهـی پیرایه هایی هم به آن بسـته 
میشـود که آنها مورد قبول نیسـت؛ چون متأسـفانه هنرمندانه نیسـت. در تلویزیـون منظره های بیخودییی را نشـان 
میدهند کـه هیچ ربطی بـه این مضمـون نـدارد و انسـان در آن خیلـی احسـاس کار هنری نمیکنـد؛ اینهـا حاکی از 
سردسـتی و ازسـربازکنی و کار به دسـت کوچکها دادن اسـت. اگر کار هنـرِی خوبی باشـد، تصویر هم اضافه بشـود، 
عیبی نـدارد؛ منتهـا عرض کـردم، تقریبـاً همـه ی کارهـای هنـرِی تصویـری کـه در هنـگام دعـا و اذان از تلویزیون 
پخش شـده - با اسـتثنای خیلی کمـی - ناشـیانه بـوده و از محتوای دعـا کمتر برخـوردار بـوده و فاقـد ارزش هنری 
و تأثیرگـذارِی هنری بوده اسـت. چـون خـودم وارد نیسـتم، مطلع هـم نیسـتم، نمیتوانـم در این زمینـه توصیه یی 
بکنم؛ امـا اگر بشـود در حد بـاال کاری کرد، خوب اسـت. اجماالً، سـراغ هنرمنـدان برویـد و ببینید چـه کار میتوانند 

برایتـان انجـام بدهند.

تفاوت میان شاد کردن مردم با مبتذل کردن فضا 
امسـال ایام ماه رمضان بـا عید نوروز هم همراه اسـت؛ پارسـال هم این مسـأله را داشـتیم. سـال گذشـته آقایان صدا 

و سـیما آمدند و مـا قدری راجـع به تلفیـق عید نـوروز و ماه رمضـان با هم بحـث کردیم.
عید نوروز هـم حقیقتی اسـت. ما بـا عیـد نـوروز موافقیم. کسـی خیال نکنـد که عیـد نـوروز از لحاظ اسـامی چیز 
بدی اسـت؛ هرکس چنیـن تصـوری بکنـد، واقعاً اشـتباه کـرده اسـت. اسـام عیـد نـوروز را رد نکـرده اسـت. البته 
ممکـن اسـت در زمـان خلفـای اول، عده یی تحـت تأثیر تفکـرات خاصی قـرار گرفته باشـند و نسـبت به ایـن قضیه 
به عنـوان یک تهاجـم فرهنگی برخـورد کرده باشـند و احتمـاالً در بعضی از روایات رد شـده باشـد - که البتـه آن هم 
مسـلّم نیسـت - اما امروز عیـد نـوروز چیز خوبـی اسـت؛ اوِل بهار اسـت و مـردم عـادت کرده اند کـه این ایـام را عید 
بگیرنـد و تعطیل باشـند و شـادی کننـد و بـه دیدن یکدیگـر برونـد و به هـم عیـدی بدهنـد و قهرها آشـتی کنند و 
دورهـا نزدیکـی کنند؛ ایـن چیـز بسـیار خوبی اسـت و بنـده صددرصـد با عیـد نـوروز و بـا جشـن گرفتن ایـن ایام 

موافقـم.
هـر کاری هم کـه در ایـن ایام به جشـن مـردم کمـک کنـد و آن را معنا ببخشـد، خیلـی خوب اسـت و هیـچ ایرادی 
نـدارد؛ یعنی کسـی کـه دارد بـرای عید نـوروز برنامه ریـزی میکنـد، نباید احسـاس گنـاه و جـرم و کمبـودی بکند؛ 
منتها شـاد کردن مـردم یک چیز اسـت، مبتـذل کردن فضـا یک چیـز دیگر اسـت. من گاهـی میبینم کـه به عنوان 
شـاد کردن مـردم، فضـا را مبتـذل میکننـد! مثـًا اگـر میخواهنـد جـوک و لطیفه یـی بگوینـد، الت بـازی میکنند! 
الت بازی بد اسـت؛ هرجا باشـد، بد اسـت؛ در تلویزیـون هم بد اسـت، در رادیـو هم بد اسـت. تیپهای متین و شسـته 
و ُرفتـه میتوانند همـان مقصـود را به شـکلهای خوب کامـًا بـرآورده کننـد؛ لزومی نـدارد کـه در این زمینـه آدم به 
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پَسـتی گرایش پیـدا کند. بنابرایـن، عید نـوروز را شـاد کنید؛ منتهـا چون ماه رمضـان اسـت، در تلفیق بیـن این دو، 
هنری الزم اسـت. مانعـی ندارد کـه شـما سـحرها را کًا رمضانی باشـید؛ اما شـبها رمضانی و نـوروزی بـا همدیگر.

پارسـال اوایل سـاعت تحویـل بود که داشـتم به سـمت مرقـد حضـرت امـام )رضوان اللَّ تعالیعلیـه( میرفتـم. ابتدای 
سـال بود و من احسـاس خـودم این بود کـه دارم میـروم بـه روح مطهر امام سـال نـو را تبریـک بگویـم. در آن لحظه 
من حضور و حالـی داشـتم؛ رادیو را بـاز کردم، دیـدم برنامه های بسـیار خوبـی در لحظات سـال تحویـل دارد پخش 
میکنـد. برنامه، برنامـه ی نوروزی بـود؛ اما حـال و حضور و ذکـر در آن احسـاس میشـد؛ بنابراین، این طور نیسـت که 

نشـود انجام داد؛ مـن معتقدم که خیلـی بیـش از اینها هم میشـود کار انجـام داد.

محدودیت قائل نشدن برای خود با حفظ جهت گیری 
مـا در دایره ی محـدودی هسـتیم، خیال میکنیـم که همین طـوری بایـد قالبی همـه چیز را قبـول کنیـم؛ نخیر، در 
ایـن برنامه هـا واقعاً میشـود بینهایـت کار کـرد؛ چون بشـر بینهایت اسـت. شـما همین حجـم محدود که نیسـتید؛ 
شـما بینهایتید؛ حّتی جسـم انسـان هم بـه بینهایتـی میزند. مـن یک بـار به جمعـی از دوسـتان میگفتم کـه من و 
شـما جسـمی داریم که راه میـرود، میآید و یـک حرکت معمولـی را انجـام میدهد؛ اما شـما یـک ژیمناسـت را نگاه 
کنید، ببینیـد او با همین جسـم چـه حرکاتـی میکند. شـما ببینید ایـن سـیرکبازها چه کارهـای عجیـب و غریبی 
میکننـد؛ اصـًا تصـورش هم بـرای انسـان مشـکل اسـت. آیـا احسـاس نمیکنید کـه واقعـاً حدی وجـود نـدارد؟ ما 
خیـال میکنیم کـه حد جسـم ما همیـن حرکاتـی اسـت کـه انجـام میدهیـم؛ احیانـاً خیلی همـت کنیـم، صبحها 
چنـد دقیقه نرمش و ورزشـی بکنیم؛ اما شـما نـگاه کنیـد، ببینید یک ژیمناسـت چـه کار میکند. میدانیـد فاصله ی 
کار او بـا کار روزمـره ی مـا چه قدر اسـت؟ فاصله ی عظیمی اسـت. بشـر تـا این جاها پیـش میـرود؛ از آن بیشـتر هم 
میتوانـد پیش بـرود. پس، این جسـم محدود هـم گویـا میخواهد بگویـد که مـن در امکانـات و تمکِن قدرتـِی خودم 
بینهایتـم. روح و مغـز انسـان هـم کـه دیگـر فوق العـاده و واقعـاً بینهایت اسـت. میشـود خیلـی کارها کرد؛ میشـود 
خیلـی ابتکارهـا بخـرج داد؛ عمده این اسـت که شـما عناصـر کارآمـد را اسـتخدام کنید؛ البتـه جهتگیری هـم باید 

حفظ بشـود.

استخدام عناصر مورد اعتماد 
 من اسـتفاده ی از هنرمندان و نویسـندگان و گوینـدگان و مجریان خوب را بشـدت حمایت میکنم. البتـه در همه ی 
اینها مواظـب باشـید، اگر از یـک آدِم نابـاب اسـتفاده کردیـد، ممکن اسـت آن جایی که شـما بـه او توجـه ندارید، از 
خطـی که مـورد نظر شماسـت، خـارج بشـود. اگـر در مـا این ظرفیـت به وجـود بیایـد - البتـه هنـوز متأسـفانه این 
ظرفیـت به وجـود نیامـده اسـت - کـه بتوانیـم از یک نفـر کـه صددرصـد طاغوتی اسـت، اسـتفاده ی خـوب بکنیم، 

خواهیم کـرد؛ امـا االن ایـن ظرفیـت را نداریم.
 االن مـن میدانـم، متأسـفانه در تشـکیات مـا، آن نظـارت قـوی، آن دقـت نظـر، آن هوشـیاری کامـل و آن بـی 
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رودربایسـتیگرِی الزم وجـود نـدارد؛ لذا یـک نفر هنرمنـد را میآورنـد، بعد یـک میکرفن به دسـت او میدهنـد و این 
مـال او میشـود؛ دیگـر او تعییـن کننـده و حاکم اسـت! اگـر روزی اتفـاق افتـاد که وقتـی ایـن میکرفن را به دسـت 
کسـی دادیم، دایمـاً دکمـه اش در دسـت ما بـود، ما به دسـت همـه کس میدهیـم و هیـچ باکی هـم نداریـم؛ منتها 
امـروز متأسـفانه این طـوری نیسـت؛ لـذا عناصر نابـاب میآینـد و جهتـی را کـه عرض شـد، عـوض میکنند؛ بـه این 

جهت شـما بایـد مراقـب باشـید و عناصـر مـورد اعتمـاد را بیاوریـد و برای ایـن مـردم اسـتفاده کنید.

استفاده حتمی از عناصر محلی 
 من یـادم میآیـد که چندین سـال قبـل در زمان ریاسـت جمهـوری، برای شـرکت در یک مراسـم نظامی بـه دزفول 
رفته بـودم؛ اوقـات جنگ بـود و دزفـول هم وضـع خیلـی خاصـی داشـت. در دزفول به مـن گفتنـد که مـا میتوانیم 
یکـی، دو سـاعت در روز برنامه سـازِی رادیویی کنیـم؛ بعد گویا میخواسـتند ایـن را به ما نشـان بدهند کـه میتوانند؛ 
واقعـاً هـم نشـان دادنـد. مـن در آن فاصله یـی کـه آن جـا بـودم، چنـد نفـر آمدنـد و برنامـه ی خـود را اجـرا کردند؛ 
اجراهای بسـیار خوب و قـوی؛ مضمونهـا و محتواهای بسـیار خـوب؛ قالبهای هنرِی بسـیار خـوب؛ مقاله هـای ادبِی 
بسـیار زیبا. در زمینـه ی مقاله های ادبی و شـعر و ایـن حرفها، رودربایسـتی هم با کسـی نـدارم؛ امـا آن برنامه یی که 
اجـرا شـد، انصافاً خـوب بـود؛ در حدی که بـا ایـن برنامه هـای معمولی کـه رادیوی مـا پخـش میکند، قابل مقایسـه 
نبود؛ ایـن در حالـی بود کـه دزفول شـهر کوچکـی هم اسـت؛ ولـی معلوم بـود کـه نویسـنده ی خـوب دارد؛ مجرِی 
خـوب دارد؛ هنرمنـد دارد؛ خوش صـدا دارد کـه این برنامـه را قشـنگ اجرا کند و انسـان از حـرف زدنش لـذت ببرد. 

بنابرایـن، از ایـن عناصر محلی حتماً اسـتفاده بشـود.
 من مشـهد را میشناسـم. مشـهد شـهری اسـت که مـن در آن بـزرگ شـدم و میدانم که ایـن شـهر، لبالـب از هنر و 
ذوق و شـعر و توانایـی ادبی اسـت؛ ولی آیا اسـتفاده میشـود؟ من نمیدانم آیا اسـتفاده میشـود یا نـه. بایـد بروید این 
عناصـر را شناسـایی کنیـد. تبریز هـم همین طور اسـت. بنـده چند سـال قبـل از این بـه تبریز رفتـه بـودم؛ مرحوم 
شـهریار - خـدا رحمتش کنـد - جلسـه یی با مـا داشـت. جمعـی از ایـن شـعرای تبریـز را دعوت کـرده بودنـد؛ من 
دیدم کـه واقعاً یـک عده شـعرای قوی و خـوب در تبریز هسـتند؛ امـا بنده اصًا خبر نداشـتم کـه در تبریـز این همه 
شـاعر هسـت. با این که من بـه یک معنـا ترک زبـان هسـتم و ترکـی میفهمـم و صحبـت میکنم و بـا آنها احسـاس 
خویشـاوندی میکنـم و بـه آن جـا رفت وآمد هـم داشـته ام، در عیـن حال نمیدانسـتم کـه در آن جـا این قدر شـاعر و 
گوینده ی خـوب وجـود دارد؛ اینها را باید شناسـایی کرد و از وجودشـان اسـتفاده نمـود. در حوزه هـای علمیه گاهی 
افراد خیلـی خوبی هسـتند. در حـوزه ی علمیه ی مشـهد افراد بسـیار خوبی هسـتند؛ جاهـای دیگر هـم همین طور 

اسـت.

هدفهای دستگاه صدا و سیما 
 ایـن امانتی کـه در دسـت شماسـت - ایـن بلندگـوی دسـتگاه - متعلـق به دولـت اسـت. ایـن حرفهایی کـه گاهی 
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میزنند و میگوینـد چرا مـا باید حرفهـای دولـت را بزنیم، ایـن حرفها بی محتواسـت؛ این جـا متعلق به دولت اسـت؛ 
منتها دولـت هم متعلـق به مـردم اسـت؛ دولت هم حـرف ضد مـردم کـه نمیزند. ایـن بلندگـوی دولـت و بلندگوی 
دسـتگاه اسـت؛ هدفهای دسـتگاه هم باید به طور کامل در این رسـانه تأمین بشـود. هدفهای دسـتگاه عبارت اسـت 
از همیـن هایی که گفتـم: بهروزی مردم، پیشـرفت مـردم، ترقی مـردم، تعالـی فکر و اندیشـه ی مردم، تدیـن مردم، 
ایجاد شـور انقابی در مردم، واکسـینه شـدن مردم در مقابل تبلیغات سـوء دشـمنانی که این طور از همه طرف سـر 
ایـن انقاب ریخته اند و هرکسـی مشـتی میزنـد؛ که خوشـبختانه انقاب هـم مثل یک صخره اسـت و با این مشـتها 

و تلنگرهـا از پـا در نمیآیـد؛ هرکس مشـت میزند، خـودش هم ضربه یـی میبیند.
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نقاط ضعف مطبوعات و توقعات نسبت به آن *

تجّماتی و تشریفاتی نبودن مطبوعات برای نظام 
مطالبـی را کـه در ذهنـم هسـت و میخواهـم خدمـت بـرادران و خواهـران عـرض کنـم، بـه چنـد بخش تقسـیم 
کـرده ام. از آن جا که شـما اهالی مطبوعـات، جـزو جّدیترین قشـرهای جامعه هسـتید و حضورتان در میان اقشـار 
برگزیـده جامعـه، به عنـوان اصحـاب قلـم و کسـانی کـه مینویسـند و مـردم نوشـته آنهـا را میخواننـد، حضوری 
مؤثّـر، نافذ و برجسـته اسـت؛ مایلم بـا شـما جـّدی، صریـح و صادقانه حـرف بزنـم. آن هم نه فقـط به عنـوان یک 
مسـؤول، بلکه بیشـتر به عنـوان یـک فـرِد فرهنگـی کـه در دوره هایـی، دسـت اندرکار امـور مطبوعاتی هـم بوده 
اسـت و در زمینه هـاِی مختلـِف مطبوعـات، از جملـه عرصه هـای نرم افـزاری مطبوعـات، تاشـهایی از نزدیـک 
داشـته اسـت. بـاری؛ مایلم قـدری در ایـن محـدوده و ایـن چهارچـوب با شـما حـرف بزنم؛ چون مسـائل کشـور، 

مسـائل اساسـی و مهمی اسـت.
مطلـب اّول، در باب جایـگاه مطبوعات اسـت. سـؤالی کـه امروز مطرح اسـت، این اسـت کـه مطبوعات در کشـور 
ایـران و در نظـام جمهـوری اسـامی، کجـای کارنـد؟ کـه هسـتند و چـه هسـتند؟ آیـا زاید و سـرباری هسـتند؟ 
زینت المجالسـی هسـتند؟ یـا نـه؛ یـک عنصـر حقیقـی و مؤثّـر و اجتناب ناپذیـر و سـازنده اند؟ نظـر مـا، البتـه، 
معطـوف بـه نکتـه دوم و جملـه اخیـر اسـت. مـا معتقدیـم کـه مطبوعـات بـرای نظـام جمهـوری اسـامی، یک 
مقولـه تجّماتـی و تشـریفاتی نیسـت. بنابرایـن، افزایـش آن، تنـّوع آن، کیفّیـت یافتـن آن، و اگـر خطایـی دارد، 
تصحیح آن، جـزو کارهـای اساسـی در این نظام اسـت. شـاید پرسـیده شـود: »مگر نظـام جمهوری اسـامی چه 
خصوصیتـی دارد کـه چنیـن پرداختـن و رویکـردی بـه مطبوعات، جـزو کارهـای اساسـی آن اسـت؟« در جواب 

*. بیانات در دیدار مدیران و مسئوالن مطبوعات کشور 1375/02/13



ضوع "رسانه"
شتر درباره مو

مطالعه بی
رسانه

60

میگوییـم: خصوصیـت این اسـت کـه نظـام جمهوری اسـامی یـک نظـام مردمی اسـت و کسـی نمیتوانـد این را 
منکـر شـود. مخالفین مـا هـم نمیتوانند ایـن را منکـر شـوند. حداکثـر این اسـت کـه مـردم را تخطئـه میکنند و 
میگوینـد »مـردم نفهمیدنـد و با ایـن مسـؤولین و این نظـام، صفـا کردنـد.« باالخره صفـای مـردم با ایـن نظام را 
نمیتواننـد منکـر شـوند و ایـن، مطلـب واضحی اسـت. سـر و کاِر ما بـا مردم اسـت؛ پـس این نظـام، نظامی اسـت 

مردمـی.

نیازمندی نظام به آگاه سازی مردم 
نظـام مردمـی، جـز بـا آگاهـی مـردْم ممکـن نیسـت پیـش بـرود. نظـام دیکتاتـوری، نظـام غیـر مردمـی، نظام 
کودتایـی، نظـام تحمیلـی که بـا مـردم سـر و کاری نـدارد، دسـت مـردم کاری نـدارد، بـا فکر مـردم سـر و کاری 
نـدارد، برایـش مهم نیسـت کـه مـردم بفهمنـد یـا نفهمند. چـه آن جـا که شمشـیر حاکـم اسـت و چـه آن جا که 
سـرمایه حاکم اسـت - فرقـی نمیکنـد - اگـر دشـمنی و مخالفتی هـم با نظـام شـد، باألخره سـر و کارش بـا پول 
یا شمشـیر اسـت و کاری بـه اراده و خواسـت مـردم نـدارد. بنابرایـن، بـرای آن نظـام، آگاهی مـردم مهم نیسـت. 

میخواهنـد بداننـد، میخواهنـد نداننـد.
مسـؤوالن یاوه گـوی رژیـم گذشـته، یـک وقـت گفتـه بودنـد که »هـر کس بـا مـا مخالـف اسـت، از ایـن مملکت 
بیـرون بـرود!« برخـورد نظامهـای غیرمردمـی بـا مـردم، چنیـن اسـت. البتـه گاهـی، ریاکارانـه، اسـم مـردم را 
میآورنـد؛ لکـن تظاهـر اسـت و واقعـی نیسـت. نظـام مردمـی - کـه مـردم در بافـت اصلـی آن دخالـت دارنـد - 
مسـتغنی از آگاهـی مـردم نیسـت. بایـد مردمـش را آگاه کنـد؛ بایـد به آنهـا قـّوت تحلیـل بدهد و بایـد آنهـا را از 
آگاهیهـا و معلومـات الزم و مفیـد و معرفـِت الزم سرشـار کنـد. منظـور، تبلیغات نیسـت کـه حرفهای خـودش را 
پیوسـته به خـورد مردم دهـد؛ نه. مـراد، ایـن نیسـت. در نظـام مردمی، مـردم باید اهـل تحلیل شـوند تـا بفهمند 
که نظـام برایشـان مفیـد اسـت. آگاهـی بـرای چنیـن نظامـی، مثـل آب و هـوا، الزم و واجب اسـت. نظام مـا، این 
گونه اسـت. هر چه مـردم بیشـتر آگاه باشـند، نظام جمهوری اسـامی، بیشـتر سـود میبـرد. بنابراین، ایـن نظام، 

بـه آگاه سـازی مـردم نیازمند اسـت.

موضع مطبوعات در جمهوری اسامی  
خـوب؛ مطبوعات نقششـان روشـن شـد. مطبوعـات یعنـی مطبوعـات سـالم؛ نـه لزومـاً مطبوعاتـی کـه طرفدار 
دولت باشـند - که مـن در تقسـیم بندی عـرض خواهـم کـرد -. مطبوعاتـی که طریـق سـامت بپیماینـد و بنا بر 
عناد و بدجنسـی نداشـته باشـند. ایـن گونـه مطبوعـات، در هر رشـته ای قلـم بزننـد - سیاسـی باشـند، فرهنگی 
باشـند، اقتصـادی باشـند، درباره مسـائل خارجـی حرف بزننـد، در خصـوص مسـائل داخلی حـرف بزننـد - و هر 
کاری کـه بکنند، بـه نفع نظـام حرکـت کرده اند. چـرا؟ چون بـر مایـه آگاهی مـردم میافزاینـد. موضـع مطبوعات 

در جمهـوری اسـامی، این اسـت.
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بنابرایـن، حرف مـن دو مخاطـب دارد: یک مخاطـب، دولت اسـت. دولت بایـد موضـوع مطبوعـات را خیلی جّدی 
، شـواهد نشـان میدهـد بـرادران، جـّدی میگیرنـد. این که مـن از جشـنواره تشـّکر میکنم، به  بگیرد کـه بحمداللَّ
همیـن خاطـر اسـت. این کـه راجـع بـه جزئّیـات کار جشـنواره کسـب اّطـاع میکنم، بـه همیـن خاطر اسـت. به 
جنـاب آقـای »میرسـلیم« راجع بـه نشـریه روزانـه جشـنواره میگفتـم: به هـر حال، نشـریه ای بـود کـه آگاهی و 
اّطاعاتی دربـاره جشـنواره میـداد. یعنی ما در مسـائل ریـز هـم ذیعاقه ایم. همـه به خاطر این اسـت کـه دولت، 
ناگزیـر بایـد در مسـائل مطبوعـات سـهم داشـته باشـد. حـاال یـک وقـت سـهم مـاّدی اسـت؛ مثـل سـهمیه ها و 
یارانه هایـی که در بخشـهای مختلـف میدادنـد و کمکهایی کـه میکردنـد. یک وقت هم سـهم حمایتهـای معنوی 

اسـت، که آن حمایتهـای معنـوی، مهمتـر از حمایتهای مـاّدی و کمکهـای گوناگون اسـت.
مخاطـب دوم حـرف مـن، خـوِد مطبوعاتیهـا هسـتند کـه بایـد کار را از حالـت تفّنن خـارج کننـد. کار، جـّدی و 
اساسـی اسـت و برای این ملـت، امـری الزم اسـت. لذا، ایـن اسـتنتاجی اسـت کـه از مطلـب اّول عـرض کردیم و 

قابـل پیگیـری و مطالعـه بیشـتر هم هسـت.

کیفّیت مطبوعات امروز کشور متناسب با تاریخش نیست
مطلـب دوم این اسـت که از مـا سـؤال میشـود - و از همه کـس هم قابل سـؤال اسـت - که »شـما از وضـع کنونی 
مطبوعـات ایـران راضی هسـتید یـا نه؟« مـن اگـر بخواهـم در این جلسـه خصوصـی و خودمانـی به شـما مطلبی 
عرض کنـم، جوابم این اسـت که »نـه؛ راضی نیسـتم.« چـرا؟ چـون کیفّیت مطبوعات کشـور، متناسـب بـا تاریخ 
مطبوعـات در این کشـور نیسـت. ایـن، نکته مهمی اسـت. مـا درباره هـر پدیـده ای که سـخن میگوییـم و قضاوت 
میکنیم، بایـد به تاریـخ آن پدیده نـگاه کنیـم. یک وقـت پدیده ای اسـت که اگر چـه در دنیا سـوابق زیـادی دارد، 
اما تازه وارد این سـرزمین شـده اسـت. خـوب؛ نمیشـود زیاد انتظـار داشـت. یک وقت پدیده ای اسـت کـه ضعیف 
وارد شـده یا بـه وسـیله آدمهـای ناالیـق وارد شـده اسـت. نمیشـود خیلی توّقـع داشـت. اما یـک وقـت پدیده ای 
اسـت که سـابقه زیـادی دارد و خوب هـم وارد شـده اسـت، کـه مطبوعـات از این قبیـل اسـت. البتـه مطبوعات، 
وارداتـی اسـت؛ یعنـی جـزو بخشـهای مثبـت فرهنگ غرب اسـت کـه مـا از آنهـا گرفتیـم. یک وقـت مـن درباره 
»تعاطـی فرهنگـی« - نقطـه مقابـل »تهاجـم فرهنگـی« - بحـث مفّصلـی کـردم کـه از مصادیقش، یکـی همین 
مطبوعات اسـت. خوب؛ ما مطبوعـات را از غـرب گرفتیم. غربیها سـابقه زیـادی در حرفـه روزنامه نگاری داشـتند. 
از اواخـر دوران ناصـر الّدین شـاه هـم مطبوعـات وارد ایران شـد و فّعالیتـش را آغـاز کـرد. اوِج کار مطبوعـات، در 

دوران مشـروطه بـود؛ یعنـی از عهـد مظفرالدین شـاه بتدریـج افزایش پیـدا کرد.

بیمار متولد نشدن مطبوعات در کشور ما 
مطبوعـاِت آن وقت را کـه نـگاه میکنیم، میبینیـم به خاف اصـل روشـنفکری در ایران - کـه بارها عـرض کرده ام 
»روشـنفکری در ایـران، بیمار متولد شـد« - کسـانی که پدیـده روشـنفکری را به معنـای غربی و اروپاییـاش وارد 
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کشـور ما کردند، آدمهای سـالمی نبودنـد. امثال »میـرزا ملکم خان« بودند. آدِم خوبشـان کسـی مثـل »تقیزاده« 
بود کـه کلمـه قصـار معروفش، هنـوز در گوشـها زنـگ میزنـد و بیانگـر حالت خـود باختگی اوسـت. روشـنفکری 
در ایران، اساسـاً سـالم متولد نشـد. لذاسـت که در طـول ایـن سـالیان دراز، روشـنفکرهای خوب، روشـنفکرهای 
متعّهـد و حقیقتـاً دلسـوز - یکـی از خصوصیـات روشـنفکری »تعهـد« اسـت؛ بـه ایـن معنـای معروف در کشـور 
مـا - واقعاً حائـز این معانـی بودند. امـا در عیـن حال، جریـان روشـنفکری، جریانی نشـد کـه بتواند با مـردم ایران 
مخلوط شـود، اُنـس بگیـرد، از آنها بیامـوزد و بـه آنهـا تعلیم دهـد. در اغلـب قضایـا، جریـان روشـنفکری، تجربه 
خوبـی نشـان نـداد. البتـه بعضـی از اشـخاِص روشـنفکر، انصافـاً خیلـی خـوب وارد میـدان شـدند و فداکاریهای 
زیادی هم کردنـد. اگر علمـا را که یکـی از دو جریان مؤثّـر در نهضت مشـروطیت بودنـد، از مجموعه روشـنفکری 
خـارج بدانیـم، روشـنفکرهای آن دوره کـه در قالـب انجمنهـا و غیـره میگنجیدنـد، دومیـن جریـان تأثیرگـذار 
محسـوب میشـدند. لکن بعـد از صـدور فرمـان مشـروطیت، آن اشـکاالت معـروف در جریـان روشـنفکری پدید 
آمـد. علیاّی حـال، نمیخواهـم راجع به روشـنفکری بحـث کنم. امـا مطبوعات، در کشـور مـا بیمار متولد نشـدند.

اگر به مجموعـه روزنامه هـای دوره مشـروطه و اندکـی قبل از مشـروطه نـگاه کنید، در آنهـا مطالب بسـیار خوبی 
به چشـم میخورد. طنزهـای پختـه، ادبیـات واال و مطالب حاکـی از دلسـوزی و عاقه مندی نسـبت به سرنوشـت 
کشـور، از شـاخصه های چنیـن روزنامه هایی اسـت. با گذشـت حـدود نود سـال از تاریـخ نشـر ایـن روزنامه ها، در 
آنها بعضـاً مطالـب و نکاتی یافت میشـود که بـرای امروز هم خیلـی کهنه نیسـت. نشـریه ای را از همـان روزگار در 
دسـت مطالعه داشـتم که در آن طنـز بسـیار پختـه ای دربـاره »امین السـلطان« درج کـرده بودند! طنـزی قوی و 
دنبالـه دار، که بعد از کشـته شـدن امین السـلطان مجال نشـر یافته بـود. تعجب کـردم! طنـزی در نود سـال قبل، 
به این خوبـی؛ آن هم بـه قلم نویسـنده ای کـه چندان هـم معروف نیسـت! آیا طنـز امـروز مطبوعات کشـور ما، از 

آن وقـت به قدر نود سـال پیشـرفت کرده اسـت؟ نمیشـود قـرص و محکـم، جواب مثبـت داد.

هوشمندی و زیرکی در ارائه مطالب، از ویژگیهای مطبوعات گذشته در ایران 
هوشـمندی و زیرکـی در ارائـه مطالـب، از دیگـر ویژگیهـای مطبوعـات آن روزگار اسـت. نمونه دیگـری در ذهن 
مـن هسـت کـه در یکـی از همـان مطبوعـات عهـد مشـروطیت دیـدم. مربـوط بـه زمانی اسـت کـه »علـی خان 
امین الدولـه«، از صـدارت بـر کنـار و به رشـت رفتـه و خانه نشـین شـده بـود. ظاهـراً شـایعاتی علیـه امین الدوله 
بـوده اسـت. بـه هـر حـال، مخالفینـش بـر سـر کار بودنـد. قضیـه از ایـن قـرار بـوده کـه امین الدولـه بـرای - بـه 
گمانـم - روزنامه »پـرورش« نامـه ای مینویسـد و از خـودش دفـاع میکند. البتـه پای آن نامـه، امضای خـودش را 
نمیگـذارد و به عنـوان فردی ناشـناس، آن را ارسـال میکنـد. اهل قلـم میدانند کـه قلِم امیـن الدولـه، قلمی پخته 

و قـوی و در عیـن حـال قابـل شـناختن اسـت. او شـاید از این حیـث، بهتـر از همـه رجال عهـد قاجار باشـد.
باری؛ سـردبیر آن روزنامه، قلـم امین الدولـه را میشناسـد و میفهمد که نوشـتن نامـه، کار خود امین الدوله اسـت. 
لـذا، پاسـخی به تناسـب ایـن شناسـایی به نامـه مذکـور میدهـد. پاسـخ سـردبیر روزنامـه، به نظـر من بـه قدری 
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جالـب و هشـیارانه و آمیختـه با زیرکی اسـت کـه انسـان شـگفت زده میشـود. ببینیـد! سـابقه روزنامه نـگاری ما، 
اینهاسـت. البتـه هوچیگـری، تهمـت زدن و مطرح کـردن برخـی از آدمها هـم، در مطبوعـات آن عصر هسـت که 

ایـن جـزو بزرگترین نقـاط ضعـف آنهاسـت. لکن چنـان نقـاط مثبتی هـم که ذکـر شـد، دارند.

عدم پیشرفت متناسب مطبوعات با توجه به تاریخ آن در ایران 
خوب؛ مـا اکنـون نزدیک بـه صد سـال اسـت کـه سـابقه روزنامه نـگاری داریم. بـه تاریـخ نشـر اّولیـن روزنامه در 
ایران نمیخواهم اشـاره کنم؛ ولـی از وقتی کـه در شـهرهای تبریز، رشـت، اصفهان، تهـران و مشـهد، روزنامه های 
متعـّددی پدیـد آمد، تـا امـروز حدود صد سـال اسـت. عزیـزان مـن! مـا حّقاً بـه قدر صـد سـال پیـش نرفته ایم و 
این خسـارت اسـت. جالب اسـت کـه در برخی مقـوالت دیگـر، که آنهـا هـم از اروپا آمده اسـت و مـا گیرنـده آنها 
هسـتیم، پیشـرفتهای زیـادی داشـته ایم. مـا امـروز وقتـی بیـن مجـّات و روزنامه هـای خودمـان بـا مطبوعـات 
معـروف دنیـا، قائـل بـه مقایسـه میشـویم، میبینیم کـه هـم از لحاظ فّنـی، هـم از لحـاظ نـوع مطلب آرایـی، هم 
از لحـاظ احتـوای بـر مطالـب قـوی و عمیـق و تحلیلهـا و وسـیع نگریها، از آنهـا عقب هسـتیم! چـرا باید ایـن طور 
باشـد؟! گیرم کـه کشـور مـا در صنعـت و فنـآوری و دانش جدیـد، از غـرب، عقـب باشـد؛ امـا از نظـر فرهنگ که 
عقب نیسـت! ما در گنجینـه فرهنگـی، از آنها عقب نیسـتیم. شـعر ما، نثـر ما، انـواع ادبیـات و فرهنگ ملـی ما که 

کمبودی نـدارد! پـس چـرا باید عقـب بمانیـم؟! مـن از این وضـع راضی نیسـتم.
البتـه هر کـس تقصیـر را بـه گـردن دیگـری خواهـد انداخـت. یـک عـّده میگوینـد »دولـت به مـا کمـک نکرده 
اسـت.« یک عّده میگویند »شـما سیاسـی کاری کردیـد« و یک عده هم مسـائل دیگـری را مطـرح میکنند. بحث 
بر سـر تعیین مقّصر نیسـت که ببینیـم چه کسـی در ایـن بین کوتاهـی کرده اسـت؟ بحث بر سـِر واقعیتی اسـت 
که وجـود دارد. چه کسـی باید بـرای این مشـکل راه چـاره پیـدا کند؟ مسـلماً خـوِد خانـواده مطبوعـات و متولِّی 
رسـمِی مطبوعـات در دولت که وزارت ارشـاد اسـت. بـرای ایـن مسـأله، باید فکـری بکنیـد. عرض من این اسـت 
که اگر جشـنواره فقـط به این یـک مطلب بپـردازد کـه ببینیـم »راه عمق بخشـیدن بـه کیفّیتهـای مطبوعات در 
کشـور چیسـت« و کسـانی هم در ایـن زمینـه فکر کننـد، جـا دارد. بـه تعبیـری دیگـر، جشـنواره به ایـن نتیجه 

رسـیده باشـد که فقـط بر سـر همین مسـأله خـاص، مطالعـه و فکر شـود.

ضعفهاِی موجود در مطبوعات: 
مـن البتـه نکاتـی را در ارتباط بـا مطبوعاتمان یادداشـت کـرده ام که نشـانگر ضعفهـاِی موجوِد این رسـانه اسـت. 
حضور نداشـتن قـوی در مسـائل بین المللی، نبـود تحلیلهای قـوی، ضعـف کارهای هنـری و ضعف زبان فارسـی، 

از آن جمله اسـت.
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1- ضعِف زبان فارسی 
خـوب؛ کاغـذی را که شـما در هیـأت روزنامه یـا مجلّـه به دسـت خواننـده میدهید، بـرای او »لغـِت امـام«؛ یعنی 
»زبـان معیار« میشـود. ایـن را چگونـه میخواهید تهیـه کنیـد؟ آن وقت ناله سـر میدهیم کـه زبان فارسـی چنین 
و چنـان شـد! مگر نـه این کـه از مطبوعـات باید زبـان فارسـی را درسـت کـرد؟ مطبوعـات، از ایـن جهـت، از صدا 
و سـیما مهمتر اسـت. من البتـه راجع بـه زبان فارسـی، سالهاسـت - شـاید ده سـال بیشـتر اسـت - که بـا صدا و 
سـیما بحث و بگو مگـو دارم؛ بـرای این کـه در آن زمینه پیشـرفت کننـد؛ کارهایـی بکننـد و اشـکاالت را بر طرف 
سـازند. اما روزنامه هـا، از این جهـت از صدا و سـیما مهمترنـد. چون مخاطبیـن آن رسـانه، در زمینه زبان فارسـی 
و نـکات و ظرایف زبانـی و دسـتوری، فقـط از طریق گـوش ارتباط دارنـد و مـواردی که عنـوان میشـود، لحظه ای 
و گذراسـت. اّمـا مطبوعـات در خانه و کاشـانه ما، بـرای مدتهـا میماننـد؛ افـراد متعـّددی آن را میخواننـد و در آن 

میکنند. تعّمـق 

2- تقلید کورکورانه از کارهای غرب
یکی دیگـر از ضعفهـای مطبوعـات مـا، تقلیـد کورکورانـه از کارهای غـرب اسـت. گفتیم کـه روزنامه هـای غرب، 
از مـا قویتـر و پخته ترنـد؛ امـا معنایـش ایـن نیسـت کـه ما شـکل عنـوان گزینـی خـود را هـم ماننـد آنهـا کنیم. 
فرض بفرماییـد کیفّیت دسـتور زبـان انگلیسـی، مثـًا در عقـب و جلو بـودن عناصـر جمله، بـا زبان فارسـی فرق 
میکنـد. آنها طبـق دسـتور و قاعـده زبـان خودشـان، شـکِل عنـوان را مشـّخص میکننـد. چـه لزومـی دارد که ما 
در زبـان فارسـی عینـاً همـان را تقلیـد کنیـم؟! در بعضـی از روزنامه هـا میبینیم کـه عینـاً از شـکل عنوان گزینی 
روزنامه هـای امریکایـی و انگلیسـی تقلیـد میکنند؛ کـه البته از مـا بدتر در ایـن زمینه، عربها هسـتند! چـه لزومی 
دارد ایـن کار را بکنیـم؟! فارسـی، زبانی غنی و شـیرین اسـت. هزار شـیوه در کار فارسـی گویی و فارسـی نویسـی 
بـرای عنـوان زدن وجـود دارد. خـوب؛ از ایـن شـیوه ها اسـتفاده کنیـم. البتـه آنهـا بعضـی از کارهـای خـوب هم 
میکننـد که باید یـاد گرفـت. مثًا خـوش آهنگ کـردن عناویـن در بیـن مطبوعـات انگلیسـی، امر بسـیار رایجی 
اسـت. یعنـی عنوانهای خـوش آهنـگ بـا سـجعهای آغـاز کام میزننـد. البته سـجع ما، نـه در آغـاز کـه در پایان 
کام و جملـه اسـت.آنها از ایـن کارهـا میکننـد، که خوب اسـت. ایـن کارهـا را اگر بـه طور محـدود تقلیـد کنیم، 

منعی نـدارد؛ گرچـه تقلیـِد یکسـره، جایز نیسـت.

تقسیم بندی مطبوعات در کشور
مطلـب سـومی کـه میخواهـم عـرض کنـم، تقسـیم بنـدی مطبوعـات کشـور، در ارتبـاط بـا نظـام اسـت. ایـن 
تقسـیم بندی از جهـت فضای کلّـی مطبوعـات و جهـت کلـی دادن بـه آنهـا، کاری الزم اسـت. از این جهـت بنده 
ایـن تقسـیم بندی را میکنـم، وااّل فعـًا بنـای ایـراد و اعتـراض نسـبت به کسـی نـدارم. از ایـن جهـت، مطبوعات 
کشـور به سـه قسـم تقسـیم میشـوند: یک قسـم مطبوعاتی هسـتند که نظام را قبـول دارنـد و موافقیـن نظامند. 
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البتـه منظور ایـن نیسـت که دولـت را بـا همـه کارهایـش قبـول دارند. کسـانی کـه نظـام را قبـول دارنـد، طیف 
وسـیعی را تشـکیل میدهنـد. بعضـی منتقد بـه دولت یـا طرفـدار آن هسـتند. بعضـاً معترض بـه فـان وزارتخانه 
و فـان تشـکیات و دسـتگاه، یـا مدافـع آنها هسـتند. ولـی بـه هـر حـال، نظـام جمهـوری اسـامی را در ایران، 
قبـول دارنـد. در بین آنها چپ هسـت، راسـت هسـت، سـایق مختلـف هسـت، جناح بندیهایـی با خـط و خطوط 
مختلـف در عرصه سیاسـی هسـت. اینهـا همـه در یک طـرف قـرار میگیرنـد و اکثریـت هـم اینهایند. قسـم دوم، 
مطبوعاتی هسـتند که نسـبت به نظـام اسـامی بیتفاوتند. یعنـی هیچ گونـه طرفـداری از نظام -حّتـی به صورت 
درج یـک خبـر - نمیکننـد؛ لکـن کاری هـم بـه کار نظـام ندارنـد و از کنـار آن رد میشـوند. ایـن هم یک قسـم از 
مطبوعـات اسـت. )مثل مجـات علمـی، مجـات فرهنگِی محـض، مجـّات شـعری، مجـات تخّصصـی و امثال 
اینهـا.( یـک قسـم هـم مطبوعاتـی هسـتند کـه بنـده اسمشـان را مجـات یـا روزنامه هـای »معانـد« میگـذارم؛ 
»مطبوعـات معانـد«! کـه البته تعدادشـان زیاد نیسـت و اسـمی هـم از مجلـه ای نمیآوریـم! از جملـه اصطاحات 
غلـط و رایـج در ایـن قسـم از مطبوعـات، اصطـاح »دگراندیـش« اسـت. عناصـر فّعـال در ایـن مطبوعـات هـم، 
خوششـان میآیـد که بـه آنهـا »دگراندیـش« اطـاق شـود! در معنـا میخواهند بگوینـد چون مـا اندیشـه دیگری 
داریـم، مـورد غضـب دسـتگاه هسـتیم! البته خیلـی هم مـورد غضـب نیسـتند. به هر حـال، بحـث اندیشـه، اصًا 

نیسـت. بحث »دگراندیشـی« نیسـت.
خـوب؛ در جمهـوری اسـامی، همـه گونـه اندیشـه ای آزاد اسـت. مـا بـا اقلّیتهـای مذهبـی هـم مثـل بـرادران 
خودمـان برخـورد و رفتـار و رفاقـت میکنیـم. اصـًا یادمـان نمیآیـد که فـان کـس - فـرض بفرماییـد - مذهب 
دیگـری دارد و قاعدتـاً فکـر ما، دیـن ما و اسـام ما را هـم قبول نـدارد! حّتـی بـه خانه های آنهـا هم میرویـم. بنده 
سالهاسـت که به مناسـبت سـال نو مسـیحی، معموالً به خانه شـهدای مسـیحی میروم. طرف، آشـوری یـا ارمنی 
اسـت. بـه خانه شـان میرویـم؛ پهلـوی زن و بچـه و جوانشـان مینشـینیم؛ حـرف میزنیـم و میـوه و شیرینیشـان 
را میخوریـم؛ ولـی هیـچ یادمـان هـم نمیآید کـه اینهـا مذهـب دیگـری دارنـد. مـا در جمهـوری اسـامی، بحث 
اندیشـه نداریـم که مثـًا چـون کسـی اندیشـه دیگـری دارد، بـا او برخـورد کنیـم. اصـًا این طـور نیسـت! پس، 
»دگراندیـش« یعنـی چـه؟! بحـث، بحـِث »عنـاد« اسـت؛ بحـث »معارضـه« اسـت؛ بحث »غـرض ورزی« اسـت. 
غـرض ورزی میکننـد؛ چون ایـن نظـام را قبـول ندارنـد. البته فقـط قبول نداشـتن هم نیسـت. بنـا دارند بـا نظام 
معارضه کننـد. یعنـی عناد کننـد و بـه همان مقـداری کـه جرأتشـان اقتضـا میکنـد، ضربه بزننـد. البتـه چندان 
هم آدمهـای با جرأتـی نیافتیم شـان! اّمـا همان مقـدار که شـرایط ایجـاب میکنـد، در پی آننـد که حرفـی بزنند؛ 
در بزنگاهـی خاص، نیشـی فـرو کنند و زهـری بریزنـد. بحْث سـِر اینهاسـت؛ یعنی مغرضیـن که یک طبقـه و یک 

دسـته اند.

صراحت داشتن مطبوعات بدون ایجاد تشنج 
هر کـدام از اینهـا، حکمی دارنـد. عرض کـردم، مـن ایـن جلسـه را میخواهم صریـح باشـم و امیـدوارم و خواهش 
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میکنم شـما هـم در زمینه مطبوعـات، با مردم از شـیوه صراحـت پیروی کنیـد. البتـه نمیخواهیم بگوییـم بروید و 
فوراً معاندیـن را معرفـی کنیـد و بگویید فـان کس چنین اسـت؛ نـه. جنجـال آفرینی، اصـًا! بنده تشـّنج فکری 
و فرهنگـی را اصـًا قبـول نـدارم. نه؛ هـر کـس بـه کار و وظیفه خـودش بپـردازد. لکـن در بیـان مطالب بـا مردم، 
از همیـن روحیـه و همین لسـان اسـتفاده کنیـد. ما گاهـی بـه اینهـا میگوییم که بـر خاف همـه دیپلماسـیهای 

عالم، دیپلماسـی مـا صریح اسـت. علیـاّی حـال، میخواهیـم صریح صحبـت کنیم.

انتظارات از گروه اول مطبوعات کشور:

1- پرهیز از تبدیل فضای کشور به فضای تشّنج مطبوعاتی
دیـدگاه مـن دربـاره گـروه اّول این اسـت: مـا معتقدیـم آقایانـی که نظـام را قبـول دارنـد، وظایفـی هم بـه عهده 
دارند. ایـن وظایـف، بـا سـلیقه و عقیده خـاص آنها هـم هیـچ منافاتـی نـدارد. توّقع این اسـت کـه بـه آن وظایف 

کنند. عمـل 
یکـی از آن وظایـف این اسـت که فضـای کشـور را فضـای تشـّنج مطبوعاتی قـرار ندهنـد. یعنـی پیوسـته این به 
آن و آن بـه این بـد نگویـد. در روزنامه مربـوط به جشـنواره مطبوعـات، آقایاِن مسـؤول با چنـد نفر درباره مسـائل 
مطبوعـات مصاحبـه کـرده بودنـد کـه آن را میخوانـدم. )در پرانتـز بگویم کـه ما بـرای اسـم روزنامه هم، بـه آقای 
میرسـلیم، اعتـراض کردیـم. »کاغذ اخبـار« گرته بـرداری زیاد شـیرینی نیسـت. اسـم روزنامـه را »کاغـذ اخبار« 
گذاشـته اند؛ آن هـم نه »کاغـذ خبـر«! در حالـی کـه اگـر واقعـاً Newspaper هـم بخواهند ترجمـه کننـد، »کاغذ 
خبـر« میشـود و نـه »کاغذ اخبـار«. بـه نظر مـن کـه ایـن گرته بـرداری، لزومـی نداشـت. کرده انـد دیگر! ایشـان 
متعّذر شـدند که چون اسـم اّولیـن روزنامـه، »کاغذ اخبـار« بـوده، از آن جهت بـرای روزنامه جشـنواره هـم از آن 
اسـم اسـتفاده کردیم. انتخاب اسـِم »کاغـذ اخبـار« کار زیـاد شـیرینی نبود.( علیـاّی حـال، مصاحبه چاپ شـده 
در همین کاغـذ اخبار - یـا بـه تعبیـر درسـت تر Newspaper - را میخوانـدم. دیدم جوانـی در طـرح دیدگاههایش 
عنـوان کـرده کـه فضـای مطبوعـات و روزنامه های کشـور، فضای دعواسـت! راسـت هـم گفتـه اسـت. روزنامه ها 
با هم دعـوا دارنـد. خوب؛ بـه هـم چـه کار داریـد؟! کار خودتـان را بکنیـد. یک نفر خـطِّ یک اسـت، یکی خـطِّ دو 
اسـت، یکی خطِّ سـه اسـت. خوب؛ هر کـس خطِّ خـودش را بـرود، کار خـودش را بکنـد. توّقع نیسـت کـه اینها از 

سـایق خودشـان، به خاطر دیگـری دسـت بردارند. هـر کسـی مبنایـی دارد، ممشـایی دارد، سـلیقه ای دارد.

2- ضعیف نکردن نظام
پس، یـک توّقع این اسـت که بـا دعواهـای خودشـان، فضـا را، فضای تشـّنج نکننـد. توّقـع دوم این اسـت: نظامی 
را کـه قبول دارنـد، تضعیف نکننـد. نمیگوییـم به فـان وزیر یا فان مسـؤول یا فـان بنیاد یـا فان نهـاد انقابی، 
اعتـراض نکنید. اگـر اعتراض و انتقـاد در حّد معقولی باشـد، چـه مانعـی دارد؟! به قـول آقایان دولتیها »سـازنده« 
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هم هسـت. بر سـِر انتقاد، بحثـی نداریم. بحـث بر سـِر نظام اسـت. از آن جـا که پایه هـر نظـام و هر زندگـِی فردی 
بر امید اسـت، پـس امیـد را در دلهای مـردم متزلـزل نکنیـد. این، یکـی از سفارشـهای ماسـت. به گونـه ای حرف 
نزنیـد که پیـر و جـوان و زن و مرد، افـق آینده خـود را تیـره و مه آلـود ببینند. چـرا ایـن کار را میکنیـد؟! ایران که 
افق مه آلـود و تیـره ای نـدارد! ایـن ملت، ملتی اسـت کـه با همـه مشـکات بـزرگ در طـول قرنها دسـت و پنجه 

نرم کـرده و بر همـه آنهـا، ولو بعـد از گذشـت مدتها، فائـق آمده اسـت. پس افـق تیـره ای در کشـور نداریم.
خوب؛ امـروز امریکا جلو ما سـینه سـپر کرده اسـت؟ کـرده باشـد! اسـرائیل در صحنـه بین المللی سـگدو میزند؟ 
خـوب؛ بزند. بـرای ما اهمیتـی نـدارد. یا فـرض کنید اجنـاس و کاالها گران شـده اسـت؟ خوب؛ شـده باشـد. یک 
وقـت هـم ارزان خواهد شـد. منظور این اسـت کـه اگـر در هر زمینـه ای، وضـع نابسـامانی به وجـود میآیـد، نباید 
مجّوز شـود که ما فـروغ امیـد را در دلهـا بمیرانیـم. این، نمیشـود. ایـن، جایز نیسـت. اصـل و اصول انقـاب را زیر 
سـؤال نبریـد. اسـام را زیـر سـؤال نبریـد. نگذاریـد مسـائلی کـه پایه هـای اصلـی انقاب اسـت، بـا نوشـته های 
ناشـیانه یا نوشـته هایی که بعضـی اشـخاص، زیرکانـه در مطبوعـات شـما وارد میکننـد، زیر سـؤال بـرود. مراقب 
این موارد باشـید. البته عـرض کردیم که سـایق مختلف اسـت و مـا هم با سـایق مختلـف کاری نداریـم. علیاّی 

حـال، توصیه مـا این اسـت.

3- عمق و کیفیت بخشیدن به نشر فرهنگ عمومی و دانش اجتماعی
از جملـه مواردی کـه این جا یادداشـت کـرده ام، یکی هـم نشـر فرهنگ عمومـی و دانش اجتماعی اسـت کـه باید 
به آن عمـق و کیفّیت دهیـد. اصـًا مهمترین کار شـما آقایـان و خانمها کـه در مطبوعـات کار میکنید، این اسـت 
که بـه کارهـا کیفّیـت دهید؛ هـم بـه کارهای سیاسـی، هم بـه کارهـای فرهنگـی و هم بـه کارهـای ادبی. انسـان 
گاهی اوقـات در مطبوعـات، صفحه شـعر را مینگرد؛ اصـًا رغبـت نمیکند بخوانـد. سـرمقاله را نگاه میکنـد؛ اصًا 
هیـچ جاذبـه ای نـدارد. پـس زیبایـی در سـخن چه شـد؟! لطافـت زبـان فارسـی چه شـد؟! هنـر نویسـندگی چه 
شـد؟! ذوق چه شـد؟! مگر نـه که این همـه بـرای کیفّیت بخشـیدن بـه مطبوعـات اسـت؟! از واژه های سـنجیده، 
تعبیـرات زیبـا و ترکیبـات نـو اسـتفاده کنیـد. از هنـر، از کاریکاتـور و از عکس اسـتفاده کنیـد. تحلیلهـای خوب 
چاپ کنیـد. خـوب؛ اینها مواردی اسـت که مـا از همـه مطبوعاِت قسـم اّول، انتظـار داریـم رعایت کننـد. اکثریت 

مطبوعـات هـم - اعـم از روزنامه و مجلـه - اینها هسـتند.

استقال داشتن مطبوعات دولتی 
البتـه تعـدادی از مطبوعـاِت قسـم اّول - چـه مجلّـه و چـه روزنامـه - بـا بودجه هـای عمومـی اداره میشـوند. این 
نکتـه را هـم عـرض کنـم: مطبوعاتـی کـه بـا بودجه هـای عمومـی اداره میشـوند، در مقابـل مطبوعاتی کـه اداره 
آنهـا بـا بودجه های شـخصی اسـت، ارتبـاط بیشـتری بـا دسـتگاه ندارند. اصـًا این طـور نیسـت که فـرض کنیم 
روزنامه هـای اّطاعـات و کیهـان، تلفـن بـه دسـت نشسـته اند و منتظرند که کسـی بـه آنهـا بگوید چه بنویسـید 
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و چـه ننویسـید! نـه. اینهـا روزنامه هـای مسـتقلّی هسـتند. ارتبـاط ایـن روزنامه ها بـا دولـت، مسـؤولین دولتی و 
منابـع مالی خودشـان - چـون مربوط بـه بیت المـال هسـتند - به هیـچ وجه قابل مقایسـه بـا روزنامه هـای بخش 
خصوصـی در دنیـا کـه از کمپانیها پـول و خـط و الهـام میگیرند، نیسـت. اصـًا آن، چیز دیگـر و این چیـز دیگری 

اسـت.
بـه هـر حـال، ایـن مطبوعـات اسـتقال دارنـد. یعنـی خوشـبختانه بـرای خودشـان، فکرشـان و سایقشـان 
مینویسـند و نظراتشـان را ترویج میکننـد. گاهی تهمـت میزنند که چنیـن مطبوعاتـی دولتی هسـتند و از دولت، 
دسـتور میگیرنـد. کأنّـُه، دسـتور گرفتـن از دولت، بـد و ناپسـند، اّما دسـتور گرفتـن از دشـمن خوب و پسـندیده 
اسـت! به هر حـال، گویا چنیـن معاملـه ای، در ذهـن بعضی اشـخاص وجـود دارد. جالب این اسـت کـه مطبوعات 
مـورد بحث، نـه تنهـا از دولـت دسـتور نمیگیرنـد، کـه خیلـی اوقـات، دولـت از آنهـا گله مند اسـت! آقـای رئیس 
جمهـور، مکـّرر از همین مطبوعـات، پیش بنده گلـه و شـکایت میکند که چنیـن کردند و ایـن طور نوشـتند. این، 

از مطبوعـات قسـم اّول و انتظـاری که مـا از آنهـا داریم.

انتظار نداشتن از مطبوعات بی طرف نسبت به نظام 
و امـا از مطبوعـات قسـم دوم، انتظـار زیـادی نداریـم. یعنی به هیـچ وجه از کسـانی کـه دربـاره نظام، اظهـار نظر 
مثبتـی نمیکنند، حرفـی در تأییـد نمیزنند، مشـغول کار علمـی و فرهنگی خودشـان هسـتند و البته علیـه نظام، 
اقدام و فعالیتـی هم نمیکننـد، هیچ انتظـاری نداریم. ایـن را بدانید! بنده به عنوان مسـؤول کشـور عـرض میکنم: 
هیچ گونـه انتظاری نداریـم. هر کس در این زمینه از فشـار دسـتگاه سـخن بـه میان میـآورد، خاف واقـع و دروغ 
گفته اسـت. آنهـا کار خودشـان را بکننـد. اگـر فرهنگ کشـور را تقویـت میکننـد، دولت باید کمکشـان کنـد. اگر 
سـواد مردم را زیـاد میکنند؛ بـه ترویـج ادبیـات میپردازند و زبـان فارسـی را رواج میدهنـد، دولت بایـد کمک هم 

به آنهـا بکند؛ ولـو بیتفاوتنـد. با مـا کاری ندارند، نداشـته باشـند. ما هیـچ انتظـاری از اینهـا نداریم.

وجود عناصر نامطمئن در مطبوعات معاند با نظام 
اما دسـته سـوم، وضعشـان فرق میکند. البته اگـر مطبوعات قسـم سـوم را »معانـد« مینامـم، به این معنا نیسـت 
کـه شمشـیر بـه دسـت گرفته ایـم و میخواهیـم سراغشـان برویـم؛ خیـر! وضـع آنهـا، فردا بـا دیـروز، هیـچ فرقی 

نخواهد کـرد. مـن میخواهـم حقیقت مطلـب را بیـان کنـم و آنچـه را که در ذهـن هسـت، بگویم.
اّوالً در مطبوعاتـی کـه معانـد بـا نظـام جمهـوری اسـامی هسـتند، عناصـر نامطمئن، زیـاد اسـت. اگر هـم واقعاً 
بعضـی از افراد کـه در ایـن قسـم مطبوعـات حضور دارنـد، بنـا ندارنـد بـا دسـتگاه در بیفتند؛ امـا وجـود آدمهای 
نابـاب در تشکیاتشـان، حتمـی اسـت. مـا در ایـن تشـکیات آدمهایـی را میشناسـیم کـه سـابقه آنهـا بـه کلّی 
غیـر قابـل اعتمـاد و سـالب اطمینـان اسـت. فـرض بفرماییـد در ایـن تشـکیات، عنصر یـا عناصـری بـا گرایش 
مارکسیسـتِی قوی حضـور دارنـد که شـناخته شـده اند. بنـده بسـیاری از آنهـا را بـا نـام و نشـان و آثـار، از دیرباز 
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میشناسـم. من با محیط روشـنفکری کشـور، سـالهای متمـادی ارتبـاط تنگاتنـگ و نزدیک داشـتم و بـا خیلی از 
ایـن افراد کـه بعضـی در ایراننـد و بعضی در خـارج، یـا ارتبـاط نزدیک و دوسـتانه، یـا سـام و علیک و یا آشـنایی 
داشـتم. اغلـب آنهـا خـارج از دایـره اّطـاع و معرفت مـن نیسـتند. پیـش از پیـروزی انقـاب، سـالهای متمادی، 
الاقل با آثارشـان آشـنایی داشـته ام. در میـان اینها کسـانی بودنـد که گرایشـهای مارکسیسـتِی تندی داشـتند و 
با همین گرایشـهای مارکسیسـتی، بنـای همکاری با سـاواک را گذاشـتند و یـا در دفتـر »فرح« مشـغول فعالیت 
شـدند! خـوب؛ این سـابقه، سـابقه خیلـی پاکی اسـت؟! بـه چنیـن عناصـری میتـوان اعتمـاد کـرد؟! البتـه توّقع 
داشـتن از عنصـر یا عناصـری چنیـن، واقعـاً توّقـع بیجایی اسـت. کسـانی در مطبوعاِت قسـِم سـوم حضـور دارند 
که امـروز دم از آزادی میزننـد. میگوینـد: »آزادی بیان نیسـت و اختنـاق حاکم اسـت.« میگویند: »دولـت هر چه 
را که دلخـواه خودش باشـد، اجـازه گفتـن و نوشـتن میدهـد.« در حالـی که خودشـان هـم میدانند خـاف واقع 
میگویند. برخـی از همین افـراد، در دوران رژیم شـاه هم بـه کارهـای مطبوعاتی سـرگرم بودند. آن اختناق سـیاه 
را میدیدنـد؛ اما نه فقـط لـب از لب نمیگشـودند کـه همکاری هـم میکردنـد! اینها بـا ستایشـهای زبانی، نوشـتن 
مقـاالت و با نوشـتن کتاب و جـزوه، بـه نفـع دسـتگاه آن روز کار میکردنـد. آیـا اینهـا در دفـاع از آزادی صادقند؟! 
کسـی که دوره اختنـاق محّمدرضـا شـاهی را تحّمـل کرده و لـب بـه اعتـراض نگشـوده، اگـر در دوران جمهوری 

اسـامی که هـر کـس هـر چـه میخواهـد مینویسـد، دم از آزادیخواهی بزنـد، آیـا از صداقـت برخوردار اسـت؟!
اینهـا توّجـه ندارنـد که خودشـان مکـّذب خودشـان هسـتند. مصـداِق کسـی هسـتند که یک سـاعت اسـتدالل 
میکرد تـا ثابت کنـد آدم کم حرفی اسـت! مرتّـب مینویسـند آزادی نیسـت و نوشـته های خـود را با انـواع تهمتها 
همـراه میکننـد. نظـام را متحّجـر، تنگ نظـر، یک سـونگر، بیسـواد، غافل از مسـائل نـو، قـرون وسـطایی و دارای 
عینـک کهنـه مینامنـد و بـا اسـتفاده از تعبیرات بـه اصطـاح ادبـی و هنـری، آن را مّتهـم میکننـد. با ایـن حال، 
اگـر فرضـاً روزنامـه ای مطلبـی علیهشـان بنویسـد، فریاد بـر میآورنـد کـه »محیـط، محیط تهمـت اسـت و به ما 
تهمت میزننـد.« آیا تهمـت زدن به مسـؤولین نظام؛ یعنی کسـانی که عمـری را در مبـارزه، در سـختی و در رنج و 
مصائب رژیمی که شـما با آن همـکاری میکردیـد، گذراندنـد و اکنون هم کـه مسـؤولیت دارند، از این مسـؤولیت 
بـرای دنیای خودشـان هیـچ اسـتفاده ای نمیکننـد، جایز اسـت، ولـی انتقاد از شـما، خطای نابخشـودنی اسـت؟!

ساده زیستی مسئوالن نظام 
بدانید کـه امـروز در دنیا هیـچ رئیس جمهـوری مثل آقای هاشـمی، چنین سـاده و بیتشـریفات زندگـی نمیکند. 
بنده در دوران ریاسـت جمهـوری خود، بارهـا به کشـورهایی که به اصطـاح کشـورهای انقابی بودند، مسـافرت 
کـردم. در فان کشـور، رئیـس جمهـوری که تـا دیـروز در چـادر زندگـی میکرده اسـت - بـه طوری کـه خودش 
یا وزیـر خارجـه اش میگفـت، با تفنـگ معمولی، هشـت سـال زیـر چـادر زندگـی میکرده انـد - در قصـر امروزش 
کـه از مـا در آن پذیرایی مینمـود، چنان تشـریفات و جبروتـی حاکم بـود و چنان تقلیـد و عکسـبرداری دقیقی از 
حاکم پرتغالـی کـه قبـل از وی در آن کشـور زندگـی و حکومت میکـرد، کرده بـود که انسـان در شـگفت میماند! 
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مسـؤولین کشـورهای دیگر، این طور زندگـی میکنند! اما مسـؤولین جمهـوری اسـامی، توّقعی از کسـی ندارند. 
وزیـر از خانـه اش بیـرون میآیـد، بـه مغـازه لبنیاتی میـرود و بـرای کودکش شیشـه ای شـیر میخـرد، یـا در صف 

نانوایـی میایسـتد، نـان میگیرد و بـه منزلـش میبرد. کجـای دنیـا چنین چیزی هسـت؟!
بـه یـاد دارم در زمـان رژیـم سـابق، رئیـس جمهـوری در هنـد از دنیـا رفتـه بـود. - میدانید کـه در هنـد، رئیس 
جمهـور کاره ای نیسـت. به عنـوان مقامـی تشـریفاتی حضـور دارد؛ و اصـًا روی او حسـاب نمیکننـد. - آن رئیس 
جمهـور، آدم با سـوادی بـود. روزنامه های مـا در آن زمـان راجع به وی نوشـتند که در سـاختمانی سـاده بـا چهار، 
پنـج اتـاق زندگـی میکـرد و امـور شـخصیاش را خـودش انجـام میـداد. واقعـاً در آن روزگار تعّجـب میکردیم که 
یـک رئیـس جمهـور، آن طـور زندگـی کنـد! شـما آن رئیـس جمهـوری را کـه واقعـاً هیـچ کاره محض بـود - در 
واقـع مجّسـمه ای بـود - در نظـر بگیریـد و بـه رئیس جمهـور خودمـان کـه شـخصیتی مسـؤول و مـورد اعتنا در 
عرصه هـای بین المللـی اسـت، بنگریـد. برویـد خانـه اش را ببینیـد که آیـا چهـار، پنـج اتـاْق بیشـتر دارد؟ همان 
خانـه ای اسـت کـه قبـل از انقـاب هـم محـل سـکونتش بـوده و یـا از اّول انقـاب در آن اقامـت گزیـده اسـت. 
ایـن، وضـع زندگی مسـؤولین جمهـوری اسـامی اسـت! در این جمهـوری، هر کـس هر چـه میخواهـد، میگوید. 
هر کـس در هـر ممشـا و مسـلکی کـه دوسـت میـدارد، سـْیر میکنـد. کسـی کاری بـه کسـی نـدارد. آن وقت در 
همین نظـام، برخـی افراد کـه فجایـع رژیـم سـابق را تحّمـل کردنـد و لـب از لـب نگشـودند، دم از آزادیخواهی و 
پایمال شـدن حقوق بشـر میزننـد! در مقابـل چنین مسـائلی، انسـان احسـاس میکند که بعضـی افـراد، چقدر بی 

انصافنـد!

تحمل زیاد نظام جمهوری اسامی در شنیدن حرف مخالف
شـما بدانید، مـا تحملّمـان خیلـی زیاد اسـت. واقعـاً در نظـام جمهـوری اسـامی، تحّمل شـنیدن حـرف مخالف 
خیلـی باالسـت. البتـه دالیلـی هـم دارد کـه طبیعـی اسـت. امـا غـرض ورزی و بیانصافـی هـم حـّدی دارد! اینها 
غـرض ورزی و بیانصافی میکننـد. هر وقت که دشـمنان مـا در خارج از کشـور، تهمتـی را علیه جمهوری اسـامی 
عنـوان کردنـد، در همیـن مطبوعـات قسـم سـوم، به همان شـکل یـا به اشـکال دیگـر، تکـرار شـد. آنهـا راجع به 
محدودیـت زن گفتنـد، اینهـا هـم میگویند! آنهـا راجع بـه پایمال شـدن حقوق بشـر گفتنـد، اینها هـم میگویند! 
آنهـا راجع بـه تروریسـم گفتنـد، اینها هـم میگویند! آنهـا راجع بـه بیکفایتـی دولـت گفتنـد، اینها هـم میگویند! 
آنهـا راجع بـه این که نظام اسـامی، نظـام متحّجـر قرون وسـطایی اسـت گفتنـد، اینها هـم میگویند! چرا انسـان 
ایـن قـدر بـا دشـمن همـکاری کنـد؟! چـرا انسـان ایـن قـدر از میهـن خـودش و از کسـانی که بـرای ایـن میهن 
دلسـوزانه زحمت میکشـند، بیـزاری بجویـد و ناجوانمردانـه اعراض کنـد؟! واقعاً چـرا؟! اینهـا چه مرضـی دارند؟! 

مـن کـه تعّجـب میکنم!
اینهـا حّتـی ارزشـهای ایرانِی محـض را هـم زیر پـا میگذارنـد. مثًا کریسـمس را بـر عید نـوروز ترجیـح میدهند! 
میپرسـیم شـما مگر ایرانی نیسـتید؟ میگوینـد بچه هـای ما از کریسـمس بیشـتر از عید نـوروز خوششـان میآید! 
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خـوب؛ بچه هـای شـما غلـط میکننـد! وقتـی در آن خانـه و خانـواده زندگـی کننـد، معلـوم اسـت کـه ایـن طور 
میشـوند! عید نوروز مگر مناسـبت بدی اسـت؟! کریسـمس اّول زمسـتان اسـت؛ در یخ و برف و سـرما. آیـا بهتر از 
اّول بهـار و اّول فروردیـن اسـت؟! آخـر این چه سـلیقه ای اسـت؟! چرا انسـان ایـن قدر دچـار کوری چشـم و عناد 

حّتی نسـبت بـه اّولیات شـود؟! بـرای من عجیـب اسـت وقتـی چنیـن مسـائلی را میبینم یا میشـنوم!

ماجرای سید علی خان مدنی راجع به عید نوروز
یادم آمد از »سـید علـی خان مدنی1«. مناسـب اسـت کـه راجع به عیـد نـوروز، ماجرای او گفته شـود. چـون عید 
نـوروز از آن عیدهایـی اسـت که مـا، به خـاف بعضـی کسـان، بـه آن خیلـی ارادت داریم. باری؛ سـید علـی خان 
مدنی از علمـای شـیرازی تباِر اهل و سـاکن مدینه اسـت. یعنـی پدرانش، چنـد نسـل در مدینه زندگـی کرده اند. 
سـیدعلی خان، مردی بـزرگ، ادیبـی طـراز اّول، شـاعری توانا و عالمـی فحل اسـت. در بین کسـانی که خـارج از 
میهـن زندگـی کرده انـد تقریبـاً شـیخ بهایـی دوم یا شـیخ بهایـی درجـه دو اسـت. البتـه او در آخـر عمِر خـود به 
شـیراز رفت، در آن جـا زندگی کـرد و بـه گمانم در شـیراز هـم از دنیـا رفته اسـت. نمیدانـم قبرش کجاسـت. وی 
کتابهای بسـیار خـوب و وزینـی دارد و ادبـای معـروف، دائماً بـه کام نثر و نظـم او اسـتناد میکنند. پدر سـیدعلی 
خـان هـم از علمـای مدینـه بـود کـه یـک روز بـه دعـوت یکـی از سـاطین محلّـی هنـد، کـه مذهب تشـیع هم 

داشـته و ظاهـراً در دکن حکومـت میکـرده اسـت، از مدینه بـه هند میـرود و سـالها در آن جـا میماند.
سـید علی خان بـه مرحلـه نوجوانی کـه میرسـد، همـراه بـا مـادرش از مدینه عـازم هنـد میشـوند و بـا زحمت و 
مشـّقت زیاد، به پدر خانـواده میپیوندنـد. پدر، وقتـی نوجوان خـود را میبینـد، او را بـرای فراگیری علـوم متداّول 
زمـان، نـزد اسـاتید مبـّرز میفرسـتد و بـه تربیتـش میکوشـد. پـدر، چندین سـال اسـت در هنـد زندگـی میکند 
)درسـت توّجه کنیـد!( محیط، هند اسـت و در هنـِد آن زمان هـم زبان فارسـی، زبان رایج بـوده اسـت. دوره، دوره 
تیموریهاسـت و گاِه اوِج زبـاِن فارسـی در هند. امـا اینها عربنـد، و به زبـان عربی تکلّم میکنند. سـید علـی خان که 
شـاعر اسـت، قصاید غّرایی به زبـان عربـی میسـراید. عید نـوروز که از راه میرسـد، سـید علـی خان بـرای تهنیت 
عید به پـدرش، قصیده ای بـه زبان عربـی میگوید و بـه او تقدیـم میکند. عناصـر قّصه را جمـع کنید! شـاعر، عرب. 
ممدوح، عـرب. مـکان، هندوسـتان. زبـاِن رایـج، فارسـی. قصیده دربـاره عید نـوروز، بـه عربـی! آیا قصیـده عربی 

سـید علی خـان مدنـی در خصوص عیـد نـوروز، مایـه افتخار بـه یک سـّنت تاریخی نیسـت؟

بی انصافی مطبوعات مخالف نظام اسامی 
به راسـتی چرا انسـان بایـد ایـن ارزشـها را فرامـوش کنـد؟! آقـا به نـام ایرانـی خواهـی، نفـس میکشـد و زندگی 
میکند؛ امـا عید نـوروز را بـه راحتی با کریسـمس عـوض میکنـد! بیذوقی و بیسـلیقگی تـا این حد؟! مدت هشـت 
سـال در این کشـور، جنـگ اتّفـاق افتـاد. این جنـگ، دفاع بـود دیگـر! اگـر آن روز که عـراق بـه خرمشـهر و اهواز 
حملـه کـرد - اینها کـه نرفتنـد ببینند آن جاهـا چه خبـر بود. مـا رفتیـم و از نزدیـک، واقعـاً کربای خوزسـتان را 
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1.سـیدعلی خان مدنـی« »مدنـی دشـتکی شـیرازی« متّوفی به سـال 1118 یـا 1120ه.ق. وی سـه شـرح بـر کتـاب »صمدیّه« 
نوشـت. »اغـاط القامـوس« و »المخـاة« بـه سـبک کشـکول شـیخ بهایی از دیگـر آثار اوسـت.
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دیدیـم - جوانـان دفاع نمیکردنـد و اگـر فداکاریهای بسـیج و سـپاه و ارتـش نمیبود، امـروز چه وضعی داشـتیم؟! 
اگر عـراق، منطقـه نفتـی ایـران را از دزفول و اندیمشـک جـدا میکـرد و تحت عنـوان »عربسـتان« به خـاک خود 
منضم مینمـود - کمـا این کـه نقشه شـان همین بـود - و یا امـارت جدیـدی مثل قطـر و کویـت به وجـود میآورد 
و در حقیقت بـه تجزیه ایـران میپرداخـت، امروز چـه وضعـی داشـتیم؟! در دوره های قبـل از جمهوری اسـامی، 
همیشـه ایران تجزیه شـد و همیشـه از ایران َکندند. هیچ کـدام از سـاطین پهلوی و قاجـار، این افتخـار را ندارند 
کـه بتواننـد بگوینـد مـا مرزهـای ایـران را حفـظ کرده ایـم. قاجارها کـه وضعشـان معلـوم اسـت. پهلوی هـا هم، 
شـهرهای مرکزی ایـران را سـالها زیر چکمـه سـربازان خارجـی انداختنـد و زن و مـرد و نامـوس این کشـور را به 
دسـت آنها دادنـد. تنها جمهوری اسـامی بود کـه مردانه ایسـتاد و نگذاشـت که متجاوزیـن یک قدم جلـو بیایند. 
هشـت سـال جنگ مگر شـوخی اسـت؟! هشـت سـال جنگ و آن همه فداکاری! جوانان مـا در مقابل اتّحاد شـرق 
و غـرب و »ناتـو« و همه و همـه مقاومـت و ایسـتادگی کردند و میهـن را نجـات دادند. آیـا در مطبوعاتـی که زمان 
جنگ منتشـر میشـدند و یـا این که بعـد از جنگ بـه وجـود آمدند، یـک کلمـه از ایـن کار بـزرگ و دفـاع عظیم و 
پرشـکوه، نباید سـتایش شـود؟! در مطبوعـات معانـد، اگر یـک وقت اسـمی از دفـاع مقـّدس و رزمنـدگان بیاید، 
همراه با مسـخرگی اسـت. چـرا؟! چـون رزمنـده مـا دارای محاسـن اسـت و اینهـا از محاسـن خوششـان نمیآید! 
فقط علّتـش این اسـت. آیـا این نشـانگر بـی انصافـی نیسـت؟! جالب اسـت کـه اینهـا، دیگـران را بـه تنگ نظری 
مّتهـم میکننـد! آیـا تنگ نظر، دسـتگاه اسـت یـا خـوِد اینهـا!؟ این تنـگ نظـری نیسـت کـه انسـان از بزرگترین 
ارزش دوران خـودش - دفـاع مقـّدس - فقـط به خاطـر این کـه پیـروان آن دین دارنـد و او بـا دین مخالف اسـت، 
اغمـاض کنـد؟! پیـروان آن، مذهبی هسـتند و این میخواهد سـر بـه تن مذهـب و مذهبیها نباشـد! متأسـفانه این 
گونه اسـت. پشـت سـر هم و پیوسـته تهمت میزننـد؛ آن وقـت اگر در مقـام پاسـخگویی برآیـی، میگویند »شـما 

به مـا تهمـت زدید!«

از خط قرمزها به هیچ وجه نباید عبور کرد 
البته همـه مطبوعـات باید توّجه داشـته باشـند که خـّط قرمـزی وجـود دارد و از این خـّط قرمز، هیچ کـس نباید 
عبـور کند. نـه این کـه مـا اجـازه نمیدهیـم؛ در هیچ جـای دنیـا اجـازه نمیدهنـد. در بـه اصطـاح دمکراتیکترین 
کشـورها هـم اجـازه نمیدهنـد. شـما ببینیـد آن وقتهـا کـه در امریـکا خبـری از موج چـپ بـود - حاال کـه دیگر 
ایـن خبرهـا نیسـت - چپهـای امریـکا -اعـم از گروههـای کمونیسـت یـا سوسیالیسـت - و اجتماعاتشـان تحت 
چـه شـرایطی زندگـی میکردنـد! شـما رمانهایـی را کـه بعضـی از نویسـندگان دارای گرایـش بـه چـپ، مثـل 
»هواردفاسـت« نوشـته اند - چنـد رمان او به فارسـی هـم ترجمه شـده و بنده دیـده ام - بخوانیـد و ببینیـد درباره 
چپها چـه مطالـب تکان دهنـده ای آورده اند! همیـن کتاب معروف »خوشـه های خشـم« اثـر »جان اشـتاین بک« 
یا دیگر کتابـش را کـه االن در ذهنم نیسـت، بخوانیـد و ببینیـد راجع به وضـع چپها و برخـورد سـردمداران مرکِز 
به اصطاح دمکراسـی بـا آنها، چه نوشـته اسـت! بخوانیـد و بدانید که مرکـِز به اصطاح دمکراسـی و قبله کسـانی 
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کـه صاحـب چنیـن قلمهـای بـد و زشـتی در ایراننـد، حّتـی حاضـر نبودنـد چپهـا را تحّمل کننـد؛ چـون معتقد 
بودنـد، مارکسیسـم، نظـام سـرمایه داری امریـکا را زیـر سـؤال میبـرد. خـوب؛ اگر چپهـا را تحّمـل میکردنـد، به 
معنـای موافقت بـا عبور آنهـا از خّط قرمـز بود. اگـر امـروز مجموعـه ای در امریکا پیدا شـود کـه بنویسـد، بگوید و 
شـعار بدهد »امریـکا باید تجزیـه گردد«، یا شـعار بدهـد »امریکا بایـد به چهـل و نه ایالت تقسـیم شـود«، چگونه 
بـا آن رفتـار میکنند؟ اگـر امـروز کسـی در امریکا قـد َعلَـم کنـد و بگوید »چـون چهـل، پنجـاه میلیون سـیاه در 
ایـاالت مّتحـده زندگـی میکننـد، باید کشـور جداگانـه ای داشـته باشـند و بخشـی از امریـکا را بـه آنهـا بدهید تا 
حکومت تشـکیل دهنـد«، دولـت امریـکا بـا وی چـه برخـوردی خواهـد داشـت؟ آیـا همـان کاری را که بـا فرقه 

داوودیهـا کردنـد و همـه را در سـاختمانی بـه آتش کشـیدند، بـا او نخواهنـد کرد؟
اینهـا خطـوط قرمز یک ملت اسـت. شـما، انقـاب را زیر سـؤال ببـری، اصـل انقـاب را نفی کنـی و در نفـی نظام 

جمهوری اسـامی بکوشـی؟! خـوب؛ این خـّط قرمز اسـت و قابـل تحّمل نیسـت.

مخالفت مطبوعات معاند، با اصل نظام 
مطبوعـات معانـد، تاکنـون بارهـا خـّط قرمزهـا را تهدیـد کرده انـد و بعـد از ایـن هـم خواهند کـرد. من هـم فعًا 
بنـا نـدارم در این بـاره، تجدید روشـی نسـبت بـه آنچـه درگذشـته بـوده، بکنم. بـا اینهـا بر اسـاس اغمـاض رفتار 
میشـود. مـن در مطبوعات قِسـم سـوم - معانـد - خیلـی از مـوارد تهدیـد کننـده خـّط قرمزهـا را میبینـم. البته 
نه بـه صـورت بریـده جرایـد؛ بلکـه خـود نشـریه را میبینـم؛ چـون مطالعـه نشـریات مختلف را دوسـت میـدارم. 
اینهـا در مطبوعات خـود، گاه با شـعر، گاه با نثـر، گاه بـا قّصـه و گاه با گزارشـهای نامربـوط، موضوع را بـه جاهایی 
میکشـانند. اگـر چه دسـتگاه تاکنـون حرفـی نـزده و برخـوردی نکرده اسـت، ولی خـوب؛ اینهـا خّط قرمز اسـت. 
بایـد توّجـه داشـته باشـند. جالب این جاسـت کـه بعضـاً از مـا طلبـکار هـم میشـوند! میگوینـد »چون مـا دولتی 
نیسـتیم، پس حق داریـم چنین مـواردی را مطـرح کنیم«! اصـًا بحث دولتـی و غیر دولتی نیسـت! بحِث اسـاِس 
یک نظام اسـت. کـدام نظام اجـازه میدهد که شـما اساسـش را زیر سـؤال ببـری و از آن، تسـهیات هـم بگیری؟!

جوانـان توّجـه داشـته باشـند! بعضـی از جوانـان و روزنامه نـگاران خودمـان کـه دربـاره بعضـی از ایـن اشـخاص 
دچار اشـتباه میشـوند، بداننـد: ظواهـر اینها، مـورد نظـر و مـاک نیسـت و اعتبار نـدارد. باطـن قضیه این اسـت 
که بـا اصل نظـام مخالفنـد، و مبـارزه هم میکننـد. البتـه گاهی هـم، بـرای این کـه از قافله عقـب نماننـد، از مردم 

میگوینـد و یـا حرفـی از آن رژیم بـه میـان میآورنـد و مقایسـه ای نادرسـت میکنند:
مؤّذن بانِگ بی هنگام برداشت 

نمیداند که چند از شب گذشته ست 
درازّی شب از چشمان من پرس 

که یکدم خواْب در چشمم نگشته ست.
شـما چه میدانید کـه رژیم گذشـته چه کرد؛ بـا چه کسـانی کار داشـت؛ چـه کار میکرد و بـا چه چیـز میجنگید و 

ن 
ه آ

ت ب
سب

ت ن
قعا

 تو
ت و

عا
بو

مط
ف 

ضع
ط 

نقا



ضوع "رسانه"
شتر درباره مو

مطالعه بی
رسانه

74

چه چیـزی بـر او فائق شـد! از کجا شـما میدانیـد؟! غـرض؛ این وضعیتی اسـت کـه مطبوعات قسـم سـوم دارند و 
وضعیـت خوبی نیسـت.

البتـه مـن حقیقتـاً دلـم میخواهـد ایـن وضـع اصـاح شـود. بنابـر ایرادگیـری، مچ گیـری و سـختگیری نداریم. 
دوسـت میـدارم اصـاح شـود و ایـن طـور نمانـد. حیف اسـت. ایـن کشـور، کشـور بزرگـی اسـت. کشـور مهّمی 
اسـت. نظام جمهوری اسـامی واقعـاً کار میکند، مسـؤولین واقعـاً کار میکننـد، کشـور در راه عّزت پیـش میرود؛ 
دشـمن هـم دشـمن اسـت. خـوب؛ مـا چـرا بایـد حـرف دشـمن را گـوش کنیـم؟! مطبوعـات دنیـا غالباً دسـت 
صهیونیستهاسـت. امریکاییهـا با ما بدنـد، صهیونیسـتها با ما بدنـد، قدرتهـای تجاوزگـر و چپاولگر با مـا بدند. آنها 
علیه جمهوری اسـامی حـرف میزننـد. جمهوری اسـامی هم که گوشـش بدهـکار این حرفها نیسـت، بـا قدرت 

و قـّوت، کاِر خـودش را میکنـد. علیاَیِ ّحـال، ایـن هـم مطلـب بعدی.
خوب بودن اجتماع اهل قلم برای تبادل و تفاهم نظر

مطلـب آخـر - مثـل این که صحبـت مـا خیلی طوالنـی شـد - مربوط بـه اجتمـاع اهل قلم اسـت کـه دیـدم بارها 
تکرار شـده اسـت. هـم وزارت ارشـاد و هـم دیگـران، گفتنـد کـه کار خوبی اسـت. ما هـم موافقیـم که اهـل قلم، 
اجتماعـی داشـته باشـند و با هـم تفاهـم و تبـادل نظر کننـد. البتـه، نـه از ایـن معاندیـن. اینها نـه. اینها کسـانی 
هسـتند که اگـر در ایـن گونـه اجتماعـات وارد شـوند، افسـاد میکننـد. اینها مـورد اعتمـاد نیسـتند. اینها سـابق 
والحق و حـال و گذشته شـان بـه گونـه ای نیسـت که انسـان بتوانـد بـه آن اعتمـاد کند. کسـانی کـه واقعـاً برای 
این مـردم، برای این کشـور و بـرای فرهنگ ایـن کشـور دل میسـوزانند و کار مطبوعاتـی را حقیقتـاً از روی عاقه 
و عشـق و احسـاس مسـؤولیت انجـام میدهنـد، خـوب اسـت اجتمـاع داشـته باشـند. وزارت ارشـاد هـم کمک و 
حمایـت کنـد و تمهیداتـی بیندیشـد تـا اهـل قلـم، بتواننـد ایـن کار را بـه سـهولت انجام دهنـد. مـا با ایـن کار، 

موافقیـم.
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سه محور تبلیغی استکبار بر علیه نظام

تبلیغات، وسیله ای برای مبارزه استکبار علیه خط و 
ربط و جهتگیری ملت مسلمان

در  اسـتکبار  تبلیغاتـی  دسـتگاههای  اشـتباه 
شناخت ملت ایران 

بدیها و نابسامانیها در بین ملت، مطلوب دشمن است
محورهـای تبلیغاتـی مطبوعـات اسـتکبار علیـه 

جمهوری اسامی:
1- اختاف بین مردم و مسؤولین

2- القای گرایش ملت ایران به غرب یا امریکا
3- تبلیـغ بـی اعتقـادی مـردم بـه اسـام، نظام و 

ایمان اسامی
تبلیغات دروغیـن برای وانمـود کـردن دیندارتر و 

با اخاقتر بودن مردم در سابق
پاکیزه تـر و نورانیتـر شـدن جوانـان مـا در دنیایی 

که نسل جوان رو به فساد است
و...



رسانه

سه محور تبلیغی استکبار بر علیه نظام *

موضوعی کـه در ایـن خطبـه در نظر داشـتم عـرض کنم، بـه نحوی نیسـت کـه بشـود در این هـوای بارانـی - که 
ذهن مـن مشـغول بـه بـرادران و خواهرانی اسـت کـه در خیابانهـا و فضای بـاز ایسـتاده اند - بـه تفصیـل وارد این 
موضوع شـوم و حرف بزنـم. ناگزیر بـه یک اشـاره و مختصـری اکتفـا خواهم کـرد و اگر توفیقـی دسـت داد که باز 
هم در یکـی از جمعه هـای این ماه، بـه زیـارت نمازگزاران در نمازجمعه مشـّرف شـوم، شـاید تفصیل بیشـتر را در 

آن هنـگام و آن فرصت عـرض کنم.

تبلیغات، وسیله ای برای مبارزه استکبار علیه خط و ربط و جهتگیری ملت مسلمان
 خاصه ای کـه به نظرم میرسـد االن عـرض کنم، این اسـت که اسـتکبار بـر روی تبلیغـات، خیلی حسـاب میکند 
و البتـه ایـن غلط هم نیسـت! بـه یک معنـا دسـتگاه اسـتکبار، اشـتباه هـم نمیکند کـه بـر روی تبلیغات حسـاب 
میکنـد. هـم در زمینه هـای سیاسـی، که مـا وقتـی در زمینـه سیاسـی بحـث میکنیـم، جبهـه مقابـل را تعبیر به 
»اسـتکبار« میکنیـم - که ایـن نامگذاری دالیلـی دارد - و هـم وقتـی در جبهه مبـارزه ی فرهنگی بحـث میکنیم، 
جبهه مقابـل را »فرهنـگ غربی« یـا »فرهنـگ تهاجـم« میگوییم - کـه این نامگـذاری هم بـاز دالیل خـودش را 

دارد - فعـًا بحـث من بـر سـر مواجهه اسـتکبار بـا نظام جمهوری اسـامی اسـت.
 در واقـع اسـتکبار، تبلیغـات را میدانـدار مبارزه علیـه خط و ربـط و جهتگیـری ملت مسـلمان کرده اسـت. نه این 
که بخواهیـم بگوییم از حـاال، بلکـه از همان ماههـای اّول پیـروزی انقـاب، این کار شـد. منتهـا در واقـع، اقبال با 
اسـتکبار نبـود؛ کما ایـن که امـروز هـم در این جهـت، اقبـال با اسـتکبار نیسـت! آنهـا کـه روی تبلیغات حسـاب 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه )خطبه دوم( 1376/10/12
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میکننـد، از ایـن باب اسـت کـه اثـر تبلیغـات را در دنیـا دیده انـد. فـرض بفرماییـد کـه تبلیغـات در ایـن قضایای 
تبدیـل و امحـای نظامهـای مارکسیسـتی در اروپای شـرقی، نقـش خیلی عجیبی داشـت. مـا بخصـوص بعضی از 

این قضایـا را بـا دّقت دنبـال میکردیـم و اثـر تبلیغـات را لحظه بـه لحظـه میدیدیم.
 فرض کنیـد در رومانـی، تبلیغات امریکایـی و غربی، قـدم به قـدم آن مـردم را راهنمایی میکـرد؛ یا قبـل از آن در 
تبلیغـات لهسـتان، در آن نهضت همبسـتگی که زمـان حکومت مارکسیسـتی داشـتند، تبلیغـات رادیـو امریکا و 
تبلیغـات جهانـی، مـردم را تقریباً قـدم به قـدم هدایت میکـرد که چـه کار بکنیـد، به کدام سـمت حرکـت کنید، 
چـه کسـی را بلند کنیـد و چه کسـی را بـه زمیـن بزنیـد! اینهـا را دیده انـد؛ حتـی در شـوروی سـابق و در جاهای 

دیگر نیـز همیـن طور.

اشتباه دستگاههای تبلیغاتی استکبار در شناخت ملت ایران 
 اشـتباه آنها این اسـت کـه ایران اسـامی را بـا اروپای شـرقی و ملـت ایـران را بـا ملتهای اروپای شـرقی مقایسـه 
میکننـد؛ در حالـی کـه ملـت ایـران، تفاوتهـای عجیـب و عمیقـی بـا آنهـا دارد. اّوالً ایـن ملـت، سـوابقی از ایـن 
اسـتکباری که سـردمداران ایـن رادیوها هسـتند - مثـل امریکا و مثـل انگلیـس - دارد، که این سـوابق، شـکاف و 

فاصلـه را زیـاد کرده اسـت.
 ایـن ملت، دهها سـال چـوب خباثـت و ملعنـت و دشـمنی اینهـا را خـورده اسـت - اینها کـه فراموش نمیشـود - 
بعـد، از اّول انقاب تا به حـال، غـرض ورزِی اینهـا را در تبلیغات دیده اسـت. مثـًا در جنگ تحمیلـی، همین ملت 
ایران و همیـن جوانـان آحاد مـردم در جبهه هـای جنـگ بودند؛ کـس دیگری نبـود. اینهـا میدیدند کـه تبلیغات 

اسـتکباری، چطـور واقعّیات جنـگ را صـد و هشـتاد درجه عکـس آنچه که بـود، منعکـس میکرد!
 میخواسـتند عـراق را در تبلیغات خودشـان، موّجـه، مقبول، پیـروز و مّظفـر منعکس کننـد - با آن همـه جنایتی 
کـه آن وقت از آن جبهه سـر میـزد - و ایـران را بـا این جوانـان نورانی، بـا این مـردم مؤمن، بـا این انسـانهای واال و 
بزرگـوار، با ایـن اخاقّیـات برجسـته و پیشـرفته، با ایـن ایثار، بـا این خداترسـی و بـا این روحهـا و دلهـای نازنین 

در ایـن مـردم، در چهـره دژخیمی معرفـی کنند!
 خـوب؛ مـردم اینهـا را یادشـان اسـت و فرامـوش نکرده انـد کـه تبلیغـات خصمانه علیـه ما کـه از طرف اسـتکبار 
اداره میشـود، این گونـه بدنـام و بدسـابقه اسـت. لذاسـت کـه تبلیغاتشـان اثـری نمیبخشـد. هـر چـه حرکـت 

میکننـد، فایـده ای نـدارد!

بدیها و نابسامانیها در بین ملت، مطلوب دشمن است
 اما ملت ایـران بایـد بداند کـه آنهـا روی تبلیغـات اهمیـت میدهند. ببینیـد؛ یـک بدیهـا و نابسـامانیهایی در بین 
ما، برای دشـمن مـا مطلـوب اسـت؛ میخواهند اینهـا تحّقق پیـدا کند. اگر توانسـتند کـه ایـن نابسـامانیها و بدیها 
و زشـتیها و خرابیها را به وجـود آورند، کـه خوب، بـه وجود میآورنـد. منتهـا نمیتوانند؛ وقتـی نمیتواننـد، حداقل 
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این اسـت کـه در تبلیغاتشـان این طـور وانمـود کنند کـه این بدیها هسـت!
 ایـن بـرای آنهـا، مقـداری از موفقّیت اسـت که ممکن اسـت ذهنهـای بعضیهـا را آشـفته کنـد، دلهـای بعضیها را 
بلرزاند، یـا دوسـتان جمهـوری اسـامی را در خـارج از این کشـور، مرّدد کنـد. من چنـدی پیش هـم در صحبتی 
گفتم کـه در واقـع دشـمنان مـا بـا نقاطـی کـه در تبلیغاتشـان برجسـته میکننـد، نوعـی خدمـت بـه طّراحان و 
گرداننـدگان نظـام جمهـوری اسـامی میکننـد! آن خدمـت ایـن اسـت کـه مشـت خـود را بـاز میکننـد؛ نشـان 

میدهنـد کـه بـر روی چـه چیزهایـی حّساسـیت دارند.

محورهای تبلیغاتی مطبوعات استکبار علیه جمهوری اسامی:

1- اختاف بین مردم و مسؤولین
 امـروز اگر مـن بخواهـم به صـورت خاصـه عرض کنـم کـه اینها بـر روی چـه چیزهایـی حّساسـیت دارنـد، باید 
عرض کنـم در درجـه اّول، این سـه چیز اسـت: یکـی اختاف. اصـرار دارنـد وانمـود کنند کـه در نظـام جمهوری 
اسـامی، اختـاف هسـت. یـک وقـت میگوینـد: اختـاف بیـن مسـؤولین. یـک وقـت میگوینـد: اختـاف بیـن 
دسـت اندرکاران نظـام. در دایـره ای وسـیعتر، یـک وقـت میگوینـد: اختـاف بیـن مـردم و مسـؤولین. یـک وقت 

میگوینـد: اختـاف بیـن مـردم! سـعی میکنند ایـن طـور وانمـود کنند کـه اختاف هسـت.
 حّتـی بعـد از برگـزاری کنفرانـس اسـامی باشـکوهی کـه در تهـران تشـکیل شـد، همـه دسـت اندرکاران و 
سیاسـّیون دنیـا مبهوت شـدند؛ چـون دیدنـد مسـؤولین جمهـوری اسـامی یـک مجموعه اند. بـه قـول جوانان: 
یک تیـم کامل؛ هر کسـی کار خـود را انجـام میدهـد، همه هـم هماهنگ. خیلـی برای آنها شـگفت آور بـود؛ چون 
تبلیغـات دشـمن، عکـس ایـن را القـا نمـوده و فریـاد کشـیده و تبلیغ کـرده بـود! این جـا دیدنـد نخیـر؛ این طور 
نیسـت، بلکه یـک مجموعـه هماهنگ بـا یـک تمرکز قـوی بـر روی مسـائل مشـترکی، هـر کسـی کار و وظیفه و 
روابـط تعریـف شـده خـود را میشناسـد و عمـل میکنـد. ایـن را سـعی میکنند؛ حّتـی بعـد از آن هـم که ایـن، به 
روشـنی و وضوح نشـان داده شـد، باز تبلیغات دشـمنان، بـه زبانهای مختلـف، مرتب سـعی میکنند همیـن را هم 

مخـدوش کنند. پـس یکـی مسـأله اختاف اسـت.
 

2- القای گرایش ملت ایران به غرب یا امریکا
مسـأله دوم، گرایش بـه غرب، یـا گرایـش بـه امریکاسـت. مرتّب سـعی میکننـد این را هـم القـا کنند که بلـه، در 
ایران یـک جنـاح - گاهـی میگوینـد یـک جنـاح، گاهـی میگوینـد کسـی، گاهـی میگوینـد مجموعـه ای، گاهی 
میگوینـد مـردم، گاهـی میگوینـد دولتیهـا - دلشـان میخواهـد کـه به غـرب، گرایـش پیدا کننـد؛ طـرف غرب - 

طـرف امریـکا - برونـد و آشـتی کنند!
 دلشـان خوش اسـت به این کـه ایـن را تبلیـغ کنند؛ چـون اگـر میتوانسـتند چنیـن کاری را انجـام دهنـد، البته 
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میکردند؛ حـاال کـه نتوانسـتند و میبینند که نظـام جمهـوری اسـامی، جهتگیری منطقـی و عقایی و مسـتدّل 
خـود را به طـور مسـتحکمی حفظ کرده اسـت، مصلحـت خودشـان میداننـد که اینهـا را تبلیـغ کننـد. میگویند: 
فـان کـس بـه امریـکا گرایـش دارد، فان کـس بـه غـرب گرایـش دارد، فـان کس حرکـت چنیـن میکنـد و با 
دیگـران مخالف اسـت! بـرای این کـه شـاید بتواننـد در داخـل، دلهایـی را متزلـزل کننـد، شـاید بتواننـد در بین 
مردم، اختـاف بیندازند، شـاید بتوانند دوسـتان را در دنیـا متزلزل کننـد! این هم یـک نقطه دیگر اسـت که روی 

ایـن، بسـیار مانـور و حرکـت میکنند.

3- تبلیغ بی اعتقادی مردم به اسام، نظام و ایمان اسامی
 نقطه سـوم هـم بیاعتقـادی مردم بـه اسـام و نظـام و ایمان اسـامی اسـت. این را هـم به شـّدت تبلیـغ میکنند. 
خـوب؛ در داخل کشـور، جوانان مـا، دانشـجویان مـا، همین دانشـگاه تهـران ما، همین مسـجد دانشـگاه، شـاهد 
عبـادت و راز و نیـاز و نمـاز جماعـت و اعتـکاف و روزه دارِی برجسـته ترین جوانـان ایـن مملکـت اسـت. بهتریـن 
جوانـان هـر کشـور، جوانانی هسـتند کـه صاحب فکـر و با اندیشـه باشـند. قاعدتـاً و غالبـاً در میـان دانشـجویان، 
این طور کسـانی به صـورت وافر پیدا میشـوند؛ البتـه در بیـن غیردانشـجویان هم این طـور جوانان خوب هسـتند. 
ولی در زمان قدیـم - زمان ما کـه جوان بودیـم - در میان دانشـجویان، در دانشـگاه تهـران و بعضی دانشـگاههای 
دیگـر و در همـه ایـران، شـاید هـزار نفـر اعتـکاف نمیکردنـد! در قـم کـه مرکـز دیـن و عبـادت بـود، شـاید چند 

صدنفـر طلبه اعتـکاف میکردنـد. معمـول نبـود؛ مـردم دور بودند.

تبلیغات دروغین برای وانمود کردن دیندارتر و با اخاقتر بودن مردم در سابق
 عزیـزان من! مـن ایـن را همین جا بگویـم کـه دسـتهایی - تبلیغـات دروغین و گاهـی احمقانـه و گاهـی خبیثانه 
- میخواهنـد این طـور وانمـود کننـد که مـردم در سـابق، از حـاال دیندارتـر و با اخاقتـر بودنـد! این، دروغ اسـت. 
سـابق یعنی چه وقـت؟ یعنی دویسـت سـال قبـل؟ بله، ممکـن اسـت؛ البتـه آن را هـم مـا چیزهایی شـنیده ایم، 

ندیده ایـم.
 آن سـابقی که مـا یادمـان اسـت - پنجاه سـال قبل، چهل سـال قبـل، سیسـال قبل - انسـان کـه در مـاه رمضان 
بـه شـهر تهـران وارد میشـد، اصـًا حـال و هـوای روزه در ایـن شـهر نبـود! مـردم راه میرفتنـد و راحـت سـیگار 
میکشـیدند، غـذا میخوردنـد، سـاندویچ میخوردنـد! اصًا کسـی احسـاس نمیکـرد که این جا روزه اسـت! مشـهد 
که شـهری مذهبی بود - ما در مشـهد بودیـم - مردم راحـت و علنـی روزه میخوردنـد؛ کانّه در بعضی از بخشـهای 
شـهر، اصًا ماه رمضـان نیامـده اسـت! در مسـاجد - ظهر مـاه رمضـان در غالب مسـاجدی که انسـان سـر میزد و 
میرفتیـم، میدیدیـم - پنجـاه نفـر، چهـل نفـر، حداکثر صـد نفـر جمعیت نشسـته بودنـد؛ مگـر این کـه در جایی 

یـک منبـرِی معـروِف خوش بیانی باشـد!
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پاکیزه تر و نورانیتر شدن جوانان ما در دنیایی که نسل جوان رو به فساد است
 امروز شـما نـگاه کنید! همه جـا روزه دار اسـت، همه جـا در حال ذکـر و در حـال توّجه اسـت و بهتریـن روزه داران 
از میـان جوانانند. جلسـات قرآن، جلسـات دعا، جلسـات توّسـل، جلسـات تّضرع و سـخنرانیهای طوالنی هسـت. 
اصـًا آیا با گذشـته قابل مقایسـه اسـت؟ اعتـکاف نیـز همین طـور بود. اصـًا اعتـکاف در گذشـته خیلی کـم بود؛ 
سـخت بود، کار مشـکلی بـود. بایـد سـه روز، روزه میگرفتند، در مسـجد میماندنـد و از مسـجد بیـرون نمیرفتند؛ 

همه کـس حاضـر نبود.
 امـروز جوانان مـا - در دنیایی که نسـل جـوان روز بـه روز، رو به فسـاد بیشـتر میـرود - در این مملکـت، روزبه روز 
پاکیزه تـر، طاهرتـر و نورانیتـر میشـوند. آن وقـت تبلیغـات اسـتکباری، این کشـور و ایـن جوانـان، این دانشـگاه، 
این دانشـجو و این اسـتاد دانشـگاه و نیـز این طبقـات گوناگـون مـردم را که همه سـعی میکننـد به خـدا نزدیک 
شـوند، و خودشـان را بیشـتر بـا اسـام و احـکام اسـامی منطبـق کننـد، میکوشـد این گونـه وانمـود کنـد که از 

اسـام دور شـده اند!
 نظـام اسـامی آن چنـان جوانـان را تربیـت کـرده و آن چنـان حکومتـی آورده اسـت کـه وقتـی همـه دنیـا از 
فسـادهای اخاقی رنج میبرند، اینهـا درامانند. در کشـور بزرگ امریـکا، بسـیاری از مصلحین و متفّکـران و مردان 
روحانی، فریادشـان از فسـادی کـه در آن جـا حاکم اسـت، بلند اسـت، همـه مینالنـد و راه عاجی پیـدا نمیکنند؛ 
اما نظـام جمهـوری اسـامی در چنین شـرایطی توانسـته اسـت محیطـی امن و امـان برای نسـل جوان بـه وجود 

آورد.

لطف الهی در بی نتیجه بودن سرمایه گذاری رادیوها و تلویزیونهای امریکایی و صهیونیستی
 این سـه محـور بـرای تبلیغـات آنهاسـت. البتـه عزیـزان مـن! شـما بدانیـد مـا حـاال در نمازجمعـه ایـن قضایا را 
این طـور راحـت مطـرح میکنیم و مـردم عزیـز ما هـم بحمـداللَّ هوشـیارند، خودشـان متوّجهنـد و ایـن حرفها را 
تا اعمـاق جانشـان میپذیرنـد؛ ولی طـرف مقابل کـه اسـتکبار باشـد، برای ایـن که همـان حرفهـا را جا بینـدازد، 
بیچـاره میلیاردها دالر خـرج میکنـد؛ میلیاردها! اگر شـما بدانیـد که همیـن رادیو بی. بی. سـی و همیـن رادیوها 
و تلویزیونهـای امریکایـی و رادیوهـای صهیونیسـتی، چقـدر خـرج میکننـد برای ایـن که شـاید این حرفهـا را به 

گوش مـردم برسـانند تـا شـاید یک نفـر بـاور کند!
 خوب؛ »قـل هل ننبّئکـم باالخسـرین اعمـاال، الّذین ضّل سـعیهم فـی الحیـاة الّدنیا«1، مصـداق کاملـش همینها 
هسـتند! تاش میکننـد، زحمت میکشـند، مینشـینند، طّراحـی میکنند، وسـایل فّنی مـدرن میسـازند، رادیوها 
و تلویزیونهایشـان چـه میکننـد، برای ایـن که شـاید این حرفهـا را به گـوش مردم برسـانند، تا بـه دلهـای آنها اثر 
کنـد! مردم هـم، خیلیها کـه اصـًا اعتنا و اعتمـاد نمیکننـد، گـوش نمیکننـد؛ بعضیها هم کـه میشـنوند، اکثرش 
را بـاور نمیکنند. اگر هم کسـی اشـتباه کرده باشـد، بـا توضیحی کـه داده میشـود، در او اثـر میکند. ایـن هم لطف 

الهی اسـت.
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 به هر حـال ایـن سـه محـور، از محورهـای حّسـاس دشـمن اسـت. پـس، اختـاف را میخواهـد و تبلیـغ میکند. 
گرایش به غـرب و به امریـکا و اصـرار و نّیت یـک اقـدام نادرسـت و غیرمنطقـی را میخواهـد و در زمینـه ارتباط با 
جبهـه اسـتکبار، تبلیغ میکنـد - کـه البته همـه اینها خاف واقع اسـت؛ نه آن درسـت اسـت، نـه ایـن - و گرایش 
مـردم بـه سـمت بیاعتمـادی بـه دیـن و اسـام و نظـام اسـامی را هـم تبلیـغ میکنـد کـه این هـم خـاف واقع 

اسـت. دیگری 

حفظ وحدت در مقابل جبهه استکبار
 الحمدللَّ روش شـما مـردم هم پاسـخ همـه اینهـا را داده اسـت. ایـن نمازجمعـه و این مراسـم ماه رمضان اسـت. 
عزیزان مـن! هر چـه میتوانیـد، وحدتتـان را بیشـتر حفـظ کنیـد، اتّحادتـان را با هم حفـظ کنیـد، دلهـا را به هم 
نزدیـک کنید. دولـت و ملت، هر چـه میتوانیـد به هـم نزدیک شـوید. در مقابـل جبهه اسـتکبار، هر چـه میتوانید 
خودتـان را یکپارچـه کنیـد. هـر چـه میتوانیـد خـود را بـه خـدا و دِر خانه خـدا نزدیـک کنیـد. از خـدا بخواهید، 
به خـدا اعتمـاد کنیـد و به خـدا پنـاه ببرید. خـدای متعـال، همچنـان کـه در این هجـده، نوزده سـال، پشـتیبان 
ملت ایـران بـود و ملـت ایـران را امـروز از صورت یـک ملـِت بـدون هیچ گونـه تجهیـزات، به ایـن عـّزت و عظمت 
و پیشـرفت مـاّدی و معنـوی رسـانده اسـت، بـاز هم قـادر اسـت که ایـن ملـت را بـر دشـمنانش - بر دشـمنان پر 
سـروصدا و پـر هایوهویـش - بـه طور کامـل پیـروز کند و چشـم ایـن ملـت و این مـردم - بخصـوص ایثارگـران و 

خانواده هـای شـهدا - را روشـن فرمایـد.
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طبقه ناشر جزو مجموعه های ارزشمند جامعه
دشواری کار ناشران 

سه نوع کار فرهنگی منفی :
1- نوشـته یـا کتابـی که یـک منطـق یا سـخن غلطی 

میدهد ارائـه 
2- طـرح برانـدازی بـا ارائه یک سـخن علمـی یا یک 

نظـر فلسـفی، اجتماعی یا سیاسـی
3-  اثرش آنی و قابل پاسخگویی

تفـاوت میـان عـدم آزادی و حّساسـیت به خـرج 
دادن در مسأله مطبوعات 

رمـز اسـتقامت و ایسـتادگی یـک ملـت در مقابل 
سلطه جهانی

به تصویر کشیدن مراحل حرکت دشمن 
مبـارزه بـدون ماحظه مسـئوالن بـا عوامـل نفوذ 

دشمن در ذهنیت مردم 
و...
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اهمیت تأثیرگذاری بر روی ذهن ها و ایمان ها *

طبقه ناشر جزو مجموعه های ارزشمند جامعه
به نظـر من، طبقـه ناشـر در هر بخشـی از نشـر و طبـع، جـزو مجموعه هـای ارزشـمند جامعه محسـوب میشـود؛ 
چـون تولیدکنندگان کتـاب و ناشـران آن، مهمترین وسـیله انتقال فرهنـگ را در اختیـار مردممـان میگذارند. در 
این جـا نباید کسـی بگویـد که ناشـران به دنبـال کسـب درآمدند. البتـه این حرف، حرف درسـتی اسـت؛ ناشـران 
دنبال کسـب درآمدند. ای بسـا گاهی مؤلّـف و مترجم هم همیـن فکـر را میکنند؛ ولـی ایـن از ارزش کار آنها نمی 
کاهـد. ممکن اسـت یک پزشـک هم کـه شـما از او این قـدر تشـّکر میکنید، بـرای کار پزشـکی خـودش درآمدی 
کسـب کند؛ یا یـک پرسـتار، یا هـر فـرد امدادگـر و خـدوم دیگـری بـرای خـودش درآمدی کسـب کنـد. این که 
کسـی در مقابل کاری، درآمدی کسـب میکنـد، از ارزش ذاتـی کار نمیکاهـد. البته اگر کسـی که ایـن کار را انجام 
میدهـد، نّیت مخلصانه داشـته باشـد و ایـن کار را برای اهـداف عالی و الهـی بکنـد، ارزش و مزد او مضاعـف و چند 

برابر میشـود.

دشواری کار ناشران 
 عزیـزان من! کار شـما از جهات مختلفی سـخت اسـت؛ درسـت مثـل کار همان پزشـک کـه عرض کـردم، این جا 
هم تطبیـق میکند. اگـر در تجویـز و ارائـه دارو، بی توّجهـی کنیـد و چیـزی را در اختیار مشـتری کتـاب بگذارید 
که بـرای او زیانبار اسـت، شـما هم ضـرر معنـوی بزرگـی کرده ایـد. در نهایت، به هیچ وجه شـانه شـما و شـانه ما و 
وزارت ارشـاد و معاونـت ذیربط هـم از بـاِر وزر آن نوشـته ای که شـما وقتـی آن را میدهید، بـه زیان تمام میشـود، 

*. بیانات در دیدار جمعی از ناشران 1378/02/28
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فـارغ نخواهد بـود؛ این را شـما بدانید. ایـن نکته ای کـه ما بارهـا آن را تکـرار میکنیم، ناشـی از یک منطق و ناشـی 
از یک اسـتدالل قـوی اسـت. این طور نیسـت که بـه خاطـر احساسـات، یا بـه خاطـر تصـّورات زودگذر، انسـان از 
آنچه کـه در عالم نشـر و طبـع میآید و زیانبار اسـت، شـکوه کنـد؛ نه، چـون ضـرر آن به قـدر اهمیـت کار تألیف و 

نشـر و انتقـال فرهنگ، بزرگ اسـت.

سه نوع کار فرهنگی منفی :

1- نوشته یا کتابی که یک منطق یا سخن غلطی ارائه میدهد
 مـن در ذهـن خـودم، کار فرهنگـی منفـی را - یعنی آن چیـزی کـه از نظر مـا و با معیـار ما بد اسـت - به سـه نوع 
تقسـیم میکنم: یک نـوع، آن نوشـته یـا کتابی اسـت که یـک منطق یـا سـخنی را ارائـه میدهد کـه از نظـر ما آن 
سـخن غلط اسـت. یک فکر اسـت، یـک پیشـنهاد اسـت، یک نظـر اسـت، در هـر زمینـه ای ممکـن اسـت؛ لیکن 
فقط آن صاحـِب نظر مخالـف، در فکـر این اسـت که نظـر مخالف خـودش را مطـرح کند و هیـچ انگیـزه ای دنبال 
آن نیسـت. طـرح چنین فکـر مخالـف و غلطـی - از نظـر مـا - در جامعـه، مفیـد اسـت؛ بودنـش از نبودنـش بهتر 
اسـت؛ زیرا اگر اندیشـه غلط طرح نشـود، اندیشـه درسـت نمیجوشـد. ایـن منطقی اسـت و مـا مایلیـم آن چیزی 
کـه از نظـر صاحبـش البتـه درسـت اسـت، امـا از نظر مـا غلـط اسـت، منتشـر شـود؛ در حوزه هـای مختلـف هم 
منتشـر شـود؛ کمااین که مثًا در عالـم فقاهت، یـا در عالم فلسـفه - حـاال آن بخش کار ما؛ یعنی فلسـفه اسـامی 
- و بقیـه مباحث علمـی، کسـانی چیزهایی را مینویسـند کـه از نظر یک جمـع دیگر غلط اسـت. آنها هـم جوابش 
را مینویسـند؛ نتیجـه ایـن میشـود کـه مطلب رشـد پیـدا میکنـد، پـرورش پیـدا میکنـد، ذهنهـا قوی میشـود و 

سـخن و علـم پیش میـرود.

2- طرح براندازی با ارائه یک سخن علمی یا یک نظر فلسفی، اجتماعی یا سیاسی
 نـوع دوم کار کـه غلـط اسـت، ایـن اسـت کـه انگیـزه آن صرفـاً ارائـه یـک سـخن علمـی یـا یک نظـر فلسـفی یا 
اجتماعـی یـا سیاسـی نیسـت؛ بلکـه جزئـی از چارچـوب یـک طـرح برانـدازی اسـت. نشـر این هـم مضّر اسـت. 
دشـمن وقتی کـه میخواهد با ابـزار فرهنگی به کشـور و جامعـه و نظامـی حمله کنـد، چیزهایی را هـدف میگیرد، 
که به نظـر من امـروز در کشـور مـا چنیـن چیزهایی هسـت. هـم در عالـم کتاب هسـت، هـم در عالـم مطبوعات 
هسـت، هم در عالـم هنـر هسـت. البتـه وقتی مـا میگوییـم که ایـن فکـر غلط، یـا این طـرح غلـط، یا این سـخن 
نادرسـت، در چارچوب یک طـرح امنیتـی و برانـدازی قـرار دارد، ممکن اسـت صاحـب آن اندیشـه، مطلقـاً نداند 
که چـه کار میکنـد! این به معنـای آن نیسـت که خـود او هـم در آن طـرح برانـدازی یا خرابکاری شـریک اسـت؛ 
نـه، گاهی اصـًا او هیچ سـهمی نـدارد، امـا دشـمن از او اسـتفاده میکنـد. این جا یـک انسـان خیرخواه، بـه مجّرد 
این که دیـد از سـخن او، از حـرف او و از کار او بـه عنوان جزئـی از یک مجموعـه خرابکاری در این کشـور اسـتفاده 
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میشـود، اگر خـود او بـه ایـن کار براندازی یـا خرابـکاری مایل نیسـت، فـوراً عقـب میکشـد. قاعده اش این اسـت؛ 
اگر عقـب نکشـید، پـس او هم سـهیم و شـریک اسـت. ایـن، نـوع دوم از اندیشـه های غلط اسـت.

3-  اثرش آنی و قابل پاسخگویی
 نـوع سـوم، آن کار فرهنگیـای اسـت که اثـرش آنی اسـت و قابـل پاسـخگویی نیسـت. مثـل این کـه در جامعه ای 
بیاینـد عکسـهای مسـتهجن جنسـی را به شـکل وسـیعی در میان جوانـان پخـش کنند! شـما چطـور میخواهید 
ایـن را جـواب دهیـد!؟ اصـًا قابـل جـواب دادن اسـت!؟ این اصـًا قابـل جـواب دادن نیسـت. وقتـی که یـک اثر 
هنـری و یک نوشـته و یک عکـس، یک تأثیـر ویرانگـر اخاقـی دارد، ایـن قابل پاسـخگویی نیسـت. جلـِو این کار 
فرهنگـی را باید گرفـت؛ ایـن آن ممّیزی واجب اسـت کـه در جنجـال علیه ممّیـزی و سانسـور نباید هـدف را گم 
کـرد. من وظیفـه نظـام میدانم، وظیفـه وزارت ارشـاد میدانـم، وظیفه شـما که ناشـرید میدانـم، که وقتـی چنین 
چیـزی مطـرح میشـود، شـما اجـازه ندهیـد و کمـک نکنیـد. ایـن هیـچ ربطی نـدارد بـه این کـه ما بـا فکـر آزاد 
موافقیـم یـا مخالفیم. طبیعی اسـت که مـا بـا آزادیهایـی مخالفیم؛ مگر کسـی شـک دارد؟ ما بـا بعضـی از آزادیها 
مخالفیم. مـا بـا آزادیهـای جنسـی مخالفیم؛ مـا بـا آزادی گنـاه مخالفیـم و ایـن کاری اسـت که مـردم را بـه این 
طـرف سـوق میدهـد. همیـن االن در کتابهای ما هسـت؛ کتابهـای منتشـر شـده االن وجـود دارد. اگر خـوف این 
نبـود که با گفتـن من، نـام یک اثـر غلطی تکرار شـود، اسـمش را میگفتـم. کتابی کـه جوانـان را به طـور واضحی، 
با شـیوه های هنـری، به سـمت گناه سـوق میدهـد! این یک مسـأله فکری نیسـت کـه ما بگوییـم حاال ایـن کتاب 

منتشـر شـود، ما هـم جوابـش را منتشـر کنیم؛ ایـن جواب نـدارد!

تفاوت میان عدم آزادی و حّساسیت به خرج دادن در مسأله مطبوعات 
 خطاسـت اگـر کسـی گمـان کنـد، مـا کـه نسـبت بـه مسـأله مطبوعـات و کتـاب و نوشـتن و نشـر در جامعـه 
حّساسـیت به خـرج میدهیـم، بـا تفّکـر آزاد، بـا فکـر آزاد و بـا مباحثـه آزاد مخالفیـم؛ نـه. ما کسـانی هسـتیم که 
اّولیـن شـعارهای ایـن مسـائل را داده ایـم و الحمـدللَّ تـا االن هـم دنبالـش بوده ایـم؛ امـا بـا آزادی گنـاه و آزادی 
ویرانگـری مخالفیـم. نمیشـود اجـازه داد کـه نسـل جـوان یـک کشـور که بـه اعتمـاد مـا میآید کتـاب را از شـما 
میخـرد و میگویـد اینهـا متدیّنیـن و در رأس کار هسـتند، از ایـن طریـق گمـراه یا فاسـد شـود؛ یـا از ایـن طریق 

دشـمن بخواهـد کاری انجـام دهـد.

رمز استقامت و ایستادگی یک ملت در مقابل سلطه جهانی
 عزیـزان مـن! ایـن را بدانیـد کـه امـروز - البته نـه این کـه مخصـوص امـروز هـم باشـد؛ از مدتهـا پیـش - در این 
زمینه یـک جریـان و یـک حرکـت فرهنگـی و سیاسـی تندتـر و پُرشـتابتری از طـرف مخالفـان نظـام جمهوری 
اسـامی - کـه در واقـع مخالـف اسـامند - وجـود دارد کـه متوّجـه ذهنّیـت در جامعـه ماسـت. هـدف، ذهنهـا 
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هسـتند. ذهن، بـه معنـای آنچه که شـامل فکر اسـت، شـامل اخـاق اسـت، شـامل خصوصیـات روانـی و روحی 
اسـت - مـن مجموعـه اینهـا را مـورد نظـر دارم - مـورد هـدف اسـت. به خاطـر این کـه میداننـد نظـام جمهوری 
اسـامی - کـه رمـز اسـتقامت و ایسـتادگی یـک ملـت در مقابـل سـلطه جهانـی بـود و بحمـداللَّ هسـت - و این 
کشـور و این دولت و ایـن مجموعـه انسـانی و جغرافیایـی، با هیـچ روش توأم بـا زور، قابل شکسـت دادن نیسـت؛ 

حقیقتـش هـم همین اسـت.
 حـاال مینویسـند که امریـکا میخواسـت حمله کنـد، میخواسـت چنیـن بکند؛ البتـه ممکن اسـت دولتـی از روی 
قلـدری، تصمیـم اشـتباهی هـم بگیرد؛ امـا محققـاً هر گونـه حملـه نظامـی و تحـّرک نظامی وابسـته به دشـمن، 
به ضـرر دشـمن و به سـود جمهـوری اسـامی تمام میشـود. حـاال که ایـن احتمـاالت خوشـبختانه کمتر اسـت؛ 
امـا آن وقتی هـم کـه ایـن احتمـاالت در ذهنها بیشـتر بـود، همان وقـت هـم مـا میگفتیم که دشـمن اگـر عاقل 
باشـد و بخواهد بـا خردمندی تصمیـم بگیرد، چنیـن تصمیمـی نخواهد گرفـت. بنابرایـن، کار نظامـی، کار زوری 
و کار مّتکـی بـا فشـار، روی این کشـور اثـری نـدارد. آنچه که بـرای آنهـا مهم اسـت، عبارت اسـت از مـردم. مردم 
هـم - همان طـور کـه مولـوی میگویـد و درسـت هـم میگویـد: »ای بـرادر تـو همـه اندیشـه ای« - یعنی اندیشـه 
مـردم، یعنی ایمـان مـردم؛ آن چیزی که جسـم مـردم را بـه میـدان میـآورد و زبـان و بـازوی مـردم را در خدمت 
حقیقتـی قرار میدهـد و متوّجـه حمله ها میکنـد. االن ایـن کار انجـام میگیـرد. البته نظام اسـامی بـه فضل الهی 
ایسـتادگی کـرده و میکند؛ ولـی باید خیلـی هوشـیار بود. هـم وزارت ارشـاد باید هوشـیار باشـد - بخصـوص این 
بخشـهای حّسـاس - هم شـما ناشـران باید هوشـیار باشـید، هم بخشـهای دیگر ذیربـط - در دولـت، در مجلس، 

در قـّوه قضایّیـه - باید هوشـیار باشـند. نباید اجـازه داد دشـمن هـر کار میخواهـد بکند.

به تصویر کشیدن مراحل حرکت دشمن 
 اگـر بخواهیم قـدم به قـدم تصویر کنیـم، این گونـه اسـت: ذهنها را تحـت تأثیر قـرار دادن؛ سـپس موانـع نفوذ در 
ارکان نظـام را از بین بـردن؛ مثل شـورای نگهبـان. االن میبینید که به شـورای نگهبـان هم خیلی حمله میشـود. 
ایـن بحـث »نظـارت اسـتصوابی« و ایـن چیزهایی که بـاز هـم رویـش جنجـال میکننـد، از آن جنجالهای بسـیار 
بیمبنا و بیریشـه ای اسـت کـه هدفـش تضعیف شـورای نگهبـان و در واقـع نفـوذ دادن عناصـر مخالف با اسـام و 
مخالـف با امـام و مخالف با نظـام جمهوری اسـامی در ارکان قانونگذاری اسـت. مانعشـان شـورای نگهبان اسـت. 
فکر میکننـد همان بایـی که یـک روز سـر آن هیـأت علمـای طـراز اّول آوردند1، بـه این وسـیله میتوانند بر سـر 
شـورای نگهبان هـم بیاورنـد، کـه البتـه نخواهنـد توانسـت و مطمئّنـاً چنیـن چیـزی تحّقق پیـدا نخواهـد کرد. 
هـدف این اسـت؛ ایـن قـدم بعـدی اسـت. طّراحـان سیاسـی و امنیتـی و جنـگ روانـی دشـمن، پیش خودشـان 
چنیـن محاسـبه میکنند که اگـر ایـن کار هم بـه نتیجه برسـد، آن وقـت قدم بعـدی نفـوذ در مجلس اسـت و این 

به معنـای نفـوذ در دولـت و نفـوذ در ارکان نظـام اسـت. این گونـه میخواهند وارد شـوند.

1. اشاره غیرمستقیم به حوادث اوایل دوران مشروطیت که علما - پدیدآورندگان مشروطه - را با لطایف الحیل کنار گذاشتند.
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مبارزه بدون ماحظه مسئوالن با عوامل نفوذ دشمن در ذهنیت مردم 
 پـس قـدم اّول چیسـت؟ نفـوذ در ذهنیت مـردم. ذهـن مـردم، ایمـان مـردم، دل مـردم، عواطـف مردم و عشـق 
مـردم اسـت کـه هـدف دشـمنان قـرار دارد و نفـوذ در اینهـا از طـرق فرهنگـی اسـت. البتـه تصـّور میکننـد کـه 
موّفقیـت یافته انـد و گمـان میکنند کـه پیشـرفت کرده انـد؛ لیکـن خطـا کرده انـد؛ اشـتباه کرده انـد. ارکان نظام 
مسـتحکم اسـت و مسـؤوالن نظام هم مراقبنـد و باید هـم مراقب باشـند. مـن االن - آقای وزیر ارشـاد هـم این جا 
هسـتند - بخصـوص میگویم، بایـد مراقبـت کنیـد و مراقبت شـما باید یـک مراقبـت مضاعـف باشـد. از جنجالها 
و از مّتهم شـدن بـه این کـه اینها ضـّد آزادیند، نترسـید. شـما حّتـی اگـر باالتریـن انـواع آزادی را هم بدهیـد، اما 
اصولتـان را حفـظ کنیـد، باز هـم خواهنـد گفـت کـه شـما ضـّد آزادی هسـتید! کمااین کـه االن در ایـن منطقه، 
کشـورهایی هسـتند کـه در همه تاریـخ خودشـان، روی یـک مجلـِس ملـِی انتخاباتـی را ندیده انـد؛ آنهـا را مّتهم 
بـه نظـام دیکتاتـوری نمیکننـد، ولی کشـور مـا را کـه در طول بیسـت سـال عمـرش، بیسـت تـا انتخابـات آزاد و 
انتخابـات مردمـی داشـته، مّتهـم میکننـد! از دشـمن که انتظـاری نیسـت. بـرای خاطر حرف دشـمن که انسـان 

نمیتوانـد ممشـای صحیـح و منطقـی و خردمندانـه خـودش را تغییـر دهـد. بنابراین، هیـچ ماحظـه نکنید.

قانون کامًا درست و بجای ممنوعیت ماهواره 
 امـروز سـلطه گران در همـه جـای دنیا - هـر جایـی بـه تناسـب - در فکـر سـلطه فرهنگیند؛ یـک نمونـه اش هم 
همیـن ماهواره اسـت که حـاال باز هـم میبینـم بحـث ماهـواره را مطـرح کرده انـد. این منطق درسـت نیسـت که 
ما بگوییـم چون تـا پنـج سـال دیگـر فنـآوری ماهـواره پیشـرفت خواهد کـرد و بـدون بشـقاب هم مـردم ممکن 
اسـت تصاویـر ماهـواره را بگیرنـد، پـس از حـاال جلویـش را بـاز کنیم! ایـن منطـق، منطـق صحیحی نیسـت. آن 
کسـی که این منطق را مطـرح میکنـد، باید بگوید بـرای جلوگیـری از آن، چـه کار تـازه ای باید کرد. ایـن منطق و 
اسـتدالل، این گونـه باید نتیجـه بدهد. البته دشـمن فنـآوری را پیشـرفته میکنـد. در مقابل، شـما بایـد فکر کنید 
که بـا تطـّور و پیشـرفت فنـآوری ماهـواره، چـه کارهایـی را میتوانیـد انجـام دهید تـا از نفـوذ ماهـواره جلوگیری 
کنید. امـا این اسـتدالل، که چون دشـمن پیشـرفت میکند، پـس ما بیاییـم هر مانعـی را از جلـِو راهـش برداریم، 
منطقـی نیسـت. ایـن مانـع، علیالعجالـه مانـع اسـت. مثل این اسـت که دشـمن تـا مرزهـای مـا پیش آمـده، آن 
وقت بگوییم، مـا کـه نمیتوانیم بیشـتر از دو سـاعت مقاومت کنیـم، پس برویـم! نه آقا! ایـن دو سـاعت را مقاومت 
کنید، شـاید پیروز شـدید. این چـه حرفی اسـت!؟ قانـون ممنوعیت ماهـواره - که مجلس شـورای اسـامی، چند 
سـال قبل از ایـن، آن را تصویب کـرد - یـک قانون کامًا درسـت و بجـا بود. حّداقلش این اسـت شـما توانسـته اید 

چند سـال این نفـوذ را بـه عقـب بیندازیـد و ان شـاءاللَّ باز هـم خواهید توانسـت.

فراهم کردن وسائل مصون سازی به موازات کارها
 شـما بایـد بـه مـوازات ایـن کار، وسـائل مصون سـازی را فراهم کنیـد. جوانـان را مصـون کنیـد، ذهنهـا را مصون 
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کنید، دلهـا را مصـون کنید کـه اگر علیرغـم شـما، روزی دشـمن توانسـت نفوذ کند، شـما قبـًا مصونیـت ایجاد 
کرده باشـید. راهـش این اسـت؛ این گونـه باید با هجـوم دشـمن برخورد کـرد. ما بـا این روحیـه مقاومـت و با این 
روحیـه ایسـتادگی، توانسـته ایم قدرتی مثـل اسـتکبار جهانی و مثـل امریکا را، بیسـت سـال پشـت در نگهداریم 
و باز هـم میتوانیـم! ملت ایـران قوی اسـت و ایـن اسـتقامت، اسـتقامت ایمانـی اسـت. ایـن اسـتقامت، از دین، از 
اسـام و از ایمـان سرچشـمه میگیرد و هر جـا که باشـد، موجب ناکامی دشـمن خواهد شـد. ایـن را مـا باید حفظ 
و تقویـت کنیم. مـا باید دیـن را تقویـت کنیم؛ ایمـان جوانـان را تقویـت کنیم؛ اجتنـاب از فسـاد را تقویـت کنیم. 
ایـن کار، کار درسـتی اسـت؛ ایـن راه، راه صحیحـی اسـت و شـما ناشـران عزیـز، در قبال ایـن چیزها مسـؤولیت 
داریـد. البته شـما جمـع معـدودی از ناشـران کشـور هسـتید که این جـا جمـع شـده اید و خوشـبختانه مـا امروز 
شـما را زیـارت کردیـم. بیشـتر شـما، یا همه شـما هـم کسـانی هسـتید کـه علـی القاعـده، ایـن حرفهـا را قبول 

داریـد. حـاال ممکن اسـت بعضـی هم قبـول نداشـته باشـند؛ باالخـره ایـن هم نظری اسـت.

وظیفه همه برداشتن قدم قوی، قاطع و شجاعانه
 هر کس کـه در کشـور مسـؤولیتی دارد، باید طبق نظـر و ایمان اسـامی و احسـاس تکلیفـی که میکنـد، قاطع و 
شـجاعانه و قـوی قدم بـردارد. ایـن وظیفـه همـه اسـت. امیدواریم کـه هم شـما، هم مـا، هـم دولت، هـم مجلس 
و هم قـوه قضایّیـه، وظایفمـان را بدانیـم و از این مسـأله تأثیر بـر روی ذهنهـا و ایمانها آسـان نگذریم. این مسـأله 
بسـیار مهّمی اسـت؛ ایـن مقطع بسـیار حّساسـی اسـت؛ ایـن کار بسـیار عظیمـی اسـت و نبایـد از آن به آسـانی 
گذشـت. ایـن کار، از مبـارزه بـا داروی فاسـد و تاریـخ منقضـی شـده و از مبـارزه با پزشـک قّابـی خیلـی مهمتر 

اسـت. در هـر جامعـه ای، این نقطه اساسـی اسـت. مـا دو سـاعتی را بـا شـما گذراندیم.
1( اشـاره غیرمسـتقیم به حـوادث اوایـل دوران مشـروطیت کـه علمـا - پدیدآورنـدگان مشـروطه - را بـا لطایف 

الحیل کنـار گذاشـتند.
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مظلوم نمایی، شگرد تبلیغاتی صهیونیستها

قبضـه کـردن رسـانه هـای تبلیغـی دنیا، یکـی از 
سیاستهای صهیونیست ها 

برآوردن نیاز اسرائیل در مورد امنّیت روانی
فعالیت های بسیار مهِم اسرائیلیها در بعد روانی 

علیـه  تبلیغـات،  اهـرم  از  اسـتفاده  ی  نمونـه 
صهیونیستها

طراحـی بنیادیـن بـرای اسـتراتژی تبلیغـی علیه 
صهیونیستهای غاصب

تأثیر بیشـتر یک شـگرد خوب رسـانه ای از بستن 
شیرهای نفت 

امیـد داشـتن مبـارزان علیـه دسـتگاه تبلیغاتـی 
صهیونیست ها 

بـرای  مقاومـت  روانـی  زمینـه  فراهـم سـاختن 
مبارزان وسط میدان 

و....



رسانه

مظلوم نمایی، شگرد تبلیغاتی صهیونیستها *

قبضه کردن رسانه های تبلیغی دنیا، یکی از سیاستهای صهیونیست ها 
ــه  ــس ب ــر ک ــت. ه ــی اس ــه عموم ــک صحن ــارزه، ی ــه مب ــن صحن ــیم. ای ــغ میرس ــانه ها و تبلی ــش رس ــه نق ب
ــای  ــا، دنی ــروز دنی ــد. ام ــا کن ــد نقشــی ایف ــه ای دارد و بای ــای اســام وظیف ــی خــود در سرتاســر دنی ــدر توانای ق
رســانه ها و تبلیــغ و تبییــن اســت. امــروز در مقابــل شــما امپراتــوری خبــری دشــمنان دنیــای اســام 
ــرف  ــل از ط ــر و تحلی ــه خب ــان یکطرف ــک اتوب ــروز ی ــت. ام ــرل صهیونیستهاس ــاً در کنت ــه غالب ــرار دارد ک ق
ــامی  ــی و اس ــورهای عرب ــی کش ــکار عموم ــه اف ــا - از جمل ــی دنی ــکار عموم ــمت اف ــه س ــری ب ــانه های خب رس
ــری  ــانه های خب ــمت رس ــه س ــود، ب ــروع کار خ ــاز ش ــتها از آغ ــت. صهیونیس ــاری اس ــلمانان - ج ــود مس و خ
ــروز  ــد. ام ــه کنن ــا را قبض ــی دنی ــانه های تبلیغ ــه رس ــود ک ــن ب ــا ای ــتهای آنه ــی از سیاس ــد. یک ــی رفتن و تبلیغ
این گونــه اســت. آنهــا از اّوِل کار، یــک شــگرد تبلیغــی را انتخــاب کردنــد کــه بســیار مهــّم و تعییــن کننــده بــود 
ــی،  ــرای مظلوم نمای ــی. ب ــت از مظلوم نمای ــارت اس ــی عب ــگرد تبلیغ ــت؛ آن ش ــوده اس ــذار ب ــروز تأثیرگ ــا ام و ت
ــت.  ــام گرف ــه ای انج ــهای بیوقف ــد و تاش ــاخته ش ــی س ــد؛ خبرهای ــل ش ــی جع ــانه های فراوان ــتانها و افس داس
امــروز هــم در نهایــت ســّفاکی، بــاز همــان تبلیغــات ادامــه دارد؛ یعنــی بــاز هــم مهمتریــن کار صهیونیســتها در 

ــت. ــی اس ــای تبلیغــات، مظلوم نمای دنی

برآوردن نیاز اسرائیل در مورد امنّیت روانی
 اینهــا مســأله نگرانــی روانــی یهودیــان را مطــرح کردنــد و گفتنــد چــون یهودیــان در طــول قرنهــای متمــادی 

*.  بیانات در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللی رسانه های جهان اسام در حمایت از انتفاضه 1380/11/11
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ــد. صهیونیســتها در  ــاج دارن ــی احتی ــت روان ــه امنّی ــد و ب ــی ان ــار نگران ــی دچ ــد، از لحــاظ روان ــار بودن ــر فش زی
ــی، مســأله  ــا کشــورهای اســامی و عرب ــی و بعدهــا در گفتگوهــای خــود ب ــا ســران کشــورهای غرب مذاکــرات ب
امنّیــت روانــی را مطــرح کردنــد و گفتنــد مــا بــه امنّیــت روانــی احتیــاج داریــم و بایــد امنّیــت روانــی مــا تأمیــن 
ــد  ــی بخواه ــر اقدام ــدارد. ه ــی ن ــچ پایان ــای مشــّخص و هی ــچ معن ــی چــه؟ هی ــی یعن ــت روان ــن امنّی شــود. ای
انجــام بگیــرد، اگــر بــه سودشــان نباشــد، بــه بهانــه امنّیــت روانــی، میتواننــد آن را خنثــی کننــد. بســیاری را در 

ــه امنّیــت روانــی احتیــاج دارنــد و بایــد امنّیــت روانــی آنهــا تأمیــن شــود. دنیــا قانــع کردنــد کــه ب
ــی، مشــکلتر اســت از چشــم پوشــیدن از ســرزمین. شــما وقتــی  ــرآوردن نیــاز اســرائیل در مــورد امنّیــت روان ب
ــته  ــد خواس ــی میخواهی ــا وقت ــد؛ ام ــت دادی ــزی را از دس ــه چی ــد چ ــد، میدانی ــت میدهی ــرزمین را از دس س
ــد  ــا بای ــا کج ــوید و ت ــد تســلیم ش ــا بای ــا کج ــد ت ــد، نمیدانی ــرآورده کنی ــی ب ــت روان ــورد امنّی ــرائیل را در م اس
ــورد،  ــن م ــا در ای ــه اروپ ــاز داد. تجرب ــد امتی ــب بای ــدارد؛ مرتّ ــی ن ــی، پایان ــاز ده ــن امتی ــد. ای ــاز بدهی امتی
ــا  ــان داد؛ ام ــه یهودی ــارت ب ــوان خس ــه عن ــارک ب ــارد م ــاه میلی ــد و پنج ــان ص ــت آلم ــت. دول ــوز اس عبرت آم
ــا داده  ــه آنه ــد ب ــد و بای ــارت طلبکارن ــم خس ــاز ه ــت؛ ب ــده اس ــام نش ــوز تم ــان هن ــان از آلم ــارت یهودی خس
ــش،  ــل اتری ــی دیگــر - مث ــا برخــی کشــورهای اروپای ــم و بیــش ب ــد، ک ــا آلمــان کردن ــان ب شــود! آنچــه یهودی
ــد. همــه بایــد خســارت بدهنــد؛  ــا واتیــکان - نیــز انجــام دادن ــا چنــد ســال قبــل ب ــی ت ســوئیس، فرانســه، حّت

ــت! ــدنی نیس ــام ش ــارت تم ــن خس ای

فعالیت های بسیار مهِم اسرائیلیها در بعد روانی 
ــگاران، روشــنفکران،  ــد. همــه سیاســتمداران، خبرن ــی دارن ــی، اســرائیلیها فّعالیتهــای بســیار مهّم در بعــد روان
کارگــزاران و نخبــگان غــرب بایــد در مقابــل بنــای یادبــود کــوره آدم ســوزی ســر تعظیــم فــرود بیاورنــد؛ یعنــی 
همــه، داســتانی را کــه اصــل صّحــت آن معلــوم نیســت، مــورد تأکیــد قــرار دهنــد و خــود را بدهــکار آن داســتان 

ــه »مظلوم نمایــی« اســت. ــد و همــه معطــوف ب قلمــداد کننــد. اینهــا روشــهایی اســت کــه در تبلیــغ دارن
ــر داســتانهای ذکــر شــده در تــورات و ایــن کــه این جــا ســرزمینی  ــا تکیــه ب البتــه در بخــش دیگــری از دنیــا، ب
ــدل  ــر و هم ــود همفک ــا خ ــم ب ــیحیان را ه ــیاری از مس ــده، بس ــیده ش ــرائیل بخش ــدان اس ــه فرزن ــه ب ــت ک اس
ــه  ــورها - از جمل ــی کش ــته اند در برخ ــا توانس ــردم، اینه ــه ک ــاری ماحظ ــن در آم ــه م ــوری ک ــد. آن ط کردن
ــر  ــت غی ــا صهیونیس ــات، میلیونه ــن تبلیغ ــا همی ــی، ب ــکار عموم ــتوانه اف ــوان پش ــه عن ــکا - ب ــاً در امری عمدت
ــر چــه  ــا شــّدت ه ــم ب ــروز ه ــد. ام ــی را میکنن ــن کار تبلیغات ــه ای ــا سالهاســت ک ــد! اینه ــودی درســت کنن یه

ــه دارد. ــا ادام ــات در دنی ــن تبلیغ ــر همی تمامت
ــورک و  ــپتامبر( در نیوی ــازده س ــهریور )ی ــتم ش ــه بیس ــل حادث ــد - مث ــش آم ــه پی ــم ک ــی ه ــه از حوادث البت
واشــنگتن - حداکثــر ســوء اســتفاده را کردنــد و توانســتند مســأله فلســطین را از متــن قضایــای دنیــای اســام 
ــا در  ــد. ام ــرار گرفتن ــکا ق ــورد کمــک امری ــم صهیونیســتها صددرصــد م ــت ه ــن جه ــد. از ای ــیه برانن ــه حاش ب
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مقابــل، هیــچ کــس حــق نــدارد و نبایــد در کشــورهایی کــه اّدعــای آزادی میکننــد، آتــش زدن زندگــی زنــان و 
کــودکان فلســطینی را مــورد ســؤال و اعتــراض قــرار دهــد و قســاوتهایی را کــه امــروز علیــه ملــت فلســطین بــه 

ــد. ــر کن ــرود، ذک کار می

نمونه ی استفاده از اهرم تبلیغات، علیه صهیونیستها
بــا توجــه بــه ایــن روش تبلیغــی و شــناخت روانیــای کــه انســان از دشــمن پیــدا میکنــد، مجموعــه مســؤوالن و 
کارگــزاران رســانه های کشــورهای اســامی بایــد مســؤولیت خــود را احســاس و راه خــود را تنظیــم کننــد. ایــن 
یــک کار حیاتــی و مهــّم اســت. امــروز نــه فقــط بــرای ملــت فلســطین، بلکــه بــرای دنیــای اســام، ایــن یــک کاِر 

حیاتــی و یــک وظیفــه ســنگین اســت.
بــه عنــوان یــک مثــال، مــن تجربــه جنــوب لبنــان را - کــه دوســتان در جریــان آن هســتند - بــه عنــوان یــک 
الگــو میتوانــم مطــرح کنــم. مؤمنیــن و جوانــان مبــارز لبنــان توانســتند از اهــرم و عامــل تبلیغــات بــه بهتریــن 
وجــه و بــه صــورت شایســته، در حرکــت عظیمــی کــه علیــه صهیونیســتها کردنــد، اســتفاده کننــد؛ توانســتند 
عنصــر مقاومــت و فــداکاری را بــه دنیــای اســام درســت منعکــس کننــد؛ بــه ایــن ترتیــب اســت کــه دشــمن 
بــه ســتوه میآیــد. همــه دنیــای اســام فهمیــد کــه مقاومــت در جنــوب لبنــان چــه میکنــد و چــه کار میخواهــد 
ــه کار رفــت. خــودی روحیــه پیــدا  ــه شــیوه خــوب و درســتی ب بکنــد و هدفــش چیســت. در آن جــا تبلیغــات ب
کــرد، دشــمن روحّیــه اش ضعیــف شــد و بــه ســتوه آمــد. ایــن کاری اســت کــه مــا همیشــه بایــد بکنیــم. دنیــای 
اســام همیشــه در حــال مبــارزه و مــورد حملــه اســت. ایــن قطعــه ای از بــدن دنیــای اســام اســت کــه امــروز در 
ــه  ــرداری ب ــد از رســانه ها حداکثــر بهره ب ــذا بای ــه میکننــد؛ ل ــه آن حمل چنــگال صهیونیستهاســت؛ شــب و روز ب

نفــع ایــن قضیــه بــه عمــل آیــد.

طراحی بنیادین برای استراتژی تبلیغی علیه صهیونیستهای غاصب
ــرد.  ــورت گی ــن ص ــی بنیادی ــک طّراح ــب، ی ــتهای غاص ــه صهیونیس ــی علی ــتراتژی تبلیغ ــرای اس ــت ب الزم اس
ــد  ــه صــورت تاکتیکــی در هــر موقعّیتــی بخشــی از مظلومیتهــا را بیــان کنیــم، کافــی نیســت. بای این کــه مــا ب

ــه آن عمــل شــود. ــه صــورت مشــترک تعییــن و ب ــای اســام ب یــک راهبــرد عمومــی، تبلیغــی در همــه دنی
مــا رســانه های بــزرگ دنیــا را در اختیــار نداریــم؛ امــا آنچــه را هــم کــه در اختیــار داریــم؛ چیــز کمــی نیســت. 
ــم.  ــتفاده را بکنی ــر اس ــای اســام اســت - حداکث ــه دنی ــق ب ــه متعلّ ــود - ک ــرمایه و موجــودی خ ــد از س ــا بای م
همــه در ایــن زمینــه مســؤول و موّظفنــد. روشــنفکران و سیاســتمداران و شــاعران و نویســندگان و هنرمنــدان 
ــتی  ــانه ها را به درس ــد رس ــه میتوانن ــانیاند ک ــا کس ــد؛ اینه ــرهای اثرگذارن ــا قش ــؤولند. اینه ــگاهیان مس و دانش
ــن  ــت. در ای ــزرگ اس ــه ب ــک حادث ــان ی ــن اجتماعت ــده اید، همی ــع ش ــا جم ــه در این ج ــما ک ــد. ش ــه کنن تغذی
اجتمــاع، شــما میتوانیــد ایــن را پایــه ای بــرای یــک حرکــت هماهنــِگ رســانه ای در همــه دنیــای اســام قــرار 

ها 
ست

ونی
هی

 ص
تی

یغا
تبل

رد 
شگ

ی، 
مای

وم ن
ظل

م



ضوع "رسانه"
شتر درباره مو

مطالعه بی
رسانه

96

ــم؟ ــا از ابزارهــای خــود اســتفاده نمیکنی ــن کاِر ممکنــی اســت. چــرا م ــد. ای دهی

تأثیر بیشتر یک شگرد خوب رسانه ای از بستن شیرهای نفت 
بســیاری از نویســندگان و روشــنفکران دنیــای اســام بــه ســردمداران برخــی از کشــورهای اســامی و 
ــت  ــرا از نف ــد چ ــد و میگوین ــراض میکنن ــد، اعت ــتها ندارن ــل صهیونیس ــبی در مقاب ــار مناس ــه رفت ــی ک دولتهای
ــراض وارد اســت و  ــن اعت ــه ای ــد؟ البت ــه صهیونیســتها اســتفاده نمیکنی ــکان سیاســی خــود علی ــروت و از ام و ث
ــه نظــر مــا ایــن اشــکال، اشــکال درســتی اســت؛ امــا عینــاً میشــود همیــن ســؤال را در دنیــای روشــنفکری،  ب
نویســندگی و دنیــای دانشــگاهها مطــرح کــرد: چــرا از ســرمایه عظیــم علمــی و روشــنفکری، چنــان کــه بایــد و 
شــاید، اســتفاده نمیشــود؟ گاهــی یــک شــعر و یــک قصیــده تأثیــری میگــذارد کــه بســیاری از پولهــا و ثروتهــا 
نمیتوانــد آن اثــر را بــه وجــود آورد. یــک روز یــک شــاعر فلســطینی قصیــده ای گفــت و دلهــای دنیــای عــرب را 
بــه شــورش وادار کــرد - ایــن مربــوط بــه ســال 67 یــا 68 اســت - گاهــی یــک شــگرد خــوب رســانه ای یــا یــک 

ــرش بیشــتر میشــود. ــت اث ــی، از بســتن شــیرهای نف ــگ تبلیغات حرکــت هماهن

امید داشتن مبارزان علیه دستگاه تبلیغاتی صهیونیست ها 
آنچــه کــه مــا امــروز احتیــاج داریــم، ایــن اســت کــه کســانی کــه مشــغول مبــارزه هســتند، روحیــه پیــدا کننــد 
و بداننــد آینــده آنهــا امیدبخــش اســت. متأســفانه گاهــی عکــس ایــن دیــده میشــود. دســتگاههای تبلیغاتــی 
ــر  ــه حداکث ــه انتفاض ــر ک ــای اخی ــن ماهه ــکنند. در همی ــم بش ــد را در ه ــن امی ــا ای ــد ت ــاش میکنن ــرب ت غ
احتیــاج را بــه حمایــت و کمــک داشــت، دیــده شــد کــه در دنیــای اســام بعضــی از قلمهــا بــه مطالبــی کشــانده 
ــن  ــای ای ــد؛ اینهــا ســم اســت. معن ــی و ضعــف انتفاضــه حــرف زدن ــود. از ناتوان ــرای انتفاضــه ســم ب شــد کــه ب
مطالــب ایــن اســت کــه ملــت فلســطین هیــچ راهــی جــز تســلیم و بــه خــاک افتــادن در مقابــل صهیونیســتها 

ــدارد. ن

فراهم ساختن زمینه روانی مقاومت برای مبارزان وسط میدان 
ــه  ــا آنهــا دشــمنند و البت ــد، ام ــق فکــر نمیکنن ــر از تســلیِم مطل ــه چیــزی کمت ــکا و اســرائیل هــم ب ــه امری البت
اشــتباه میکننــد. ایــن چیــزی اســت کــه پیــش نخواهــد آمــد. آنهــا جــز بــه تســلیم مطلــق از طــرف فلســطینیها 
قانــع نیســتند؛ رفتــار آنهــا بــا طــرف فلســطینی، یــک بــار دیگــر ایــن را ثابــت کــرد. آنهــا حاضــر نیســتند هیــچ 
امتیــازی بــه طــرف فلســطینی بدهنــد. آنهــا میخواهنــد از طــرف فلســطینی هــم بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای 
نابــود کــردن انتفاضــه فلســطین اســتفاده کننــد. بــه کمتــر از ایــن قانــع نیســتند. مــا نبایــد بــه تســلیم کــردن 
و نومیــد کــردن ملــت فلســطین کمــک کنیــم؛ مــا بایــد حقیقــت را بیــان کنیــم. حقیقــت، امیــد و افــق تــازه و 
بــه لــرزه درآمــدن زانــوان صهیونیســتها و محتــاج شــدن و مســتأصل شــدن قدرتهــای حامــی صهیونیســتها در 
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مقابــل حرکــت عمومــی ملتــی اســت کــه مّتکــی بــه ایمانــش حرکــت میکنــد. آن ملتــی کــه یکپارچــه حرکــت 
ــد  ــاد امی ــرای ایج ــق را ب ــن حقای ــد ای ــا بای ــت. م ــت پذیر نیس ــت، شکس ــی اس ــود مّتک ــان خ ــه ایم ــد و ب میکن
ــم  ــت را فراه ــی مقاوم ــه روان ــم و زمین ــد، روشــن کنی ــدان و صحنه ان ــه وســط می ــای کســانی ک بیشــتر در دله

ــِی مقاومــت پیــدا شــود. ــا زمینــه روان نماییــم. وظیفــه رســانه ها ایــن اســت کــه کاری کننــد ت
ــذرا مطــرح  ــه صــورت گ ــّرر و همــه روزه اســرائیل را ب ــای مک ــا رســانه های صهیونیســتی تجاوزه ــروز در دنی ام
ــا ایجــاب  ــانه ای آنه ــح رس ــا مصال ــد؛ منته ــد، نمیکردن ــم مطــرح نکنن ــن را ه ــر میتوانســتند همی ــد. اگ میکنن
ــات  ــا عملی ــی؛ ام ــص و گزینش ــی ناق ــطحی، خیل ــی س ــذرا، خیل ــی گ ــی خیل ــد؛ ول ــرح کنن ــه مط ــد ک میکن
فلســطینیها را کــه دفــاع از وجــود و شــرف و میهــن و سرزمینشــان اســت، طــوری منعکــس میکننــد کــه گویــا 
اســرائیل مظلــوم اســت! مظلــوم واقعــی را کــه ملــت فلســطین اســت، تروریســت و جنایتــکار جلــوه میدهنــد؛ 
ــد؛  ــن کار را میکنن ــا ای ــانه های دنی ــروز رس ــد. ام ــان میدهن ــوم نش ــکار را مظل ــّفاِک جنایت ــاوِز س ــا متج ام

ــد. ــرار میکنن ــا را تک ــن حرفه ــود، همی ــارت خ ــم در اظه ــتمدارها ه سیاس

از معرکه دور نبودن سیستم رسانه ای اسام و سیستم رسانه ای عرب 
سیســتم رســانه ای اســام و سیســتم رســانه ای عــرب بایــد طــوری رفتــار کنــد کــه معنایــش ایــن نباشــد کــه از 
معرکــه دور اســت. شــما وســط میدانیــد؛ چــه بخواهیــد و چــه نخواهیــد. امــروز، روزی اســت کــه هــر اقــدام مــا، 
ــا  ــم کــه همــه دنیــای اســام ایــن قضیــه را ب ــر میگــذارد و ثبــت خواهــد شــد. مــا امیدواری ــخ اث در آینــده تاری

ــر طبــق آنچــه وظیفــه اوســت، عمــل کنــد. همــه ی ابعــادش به روشــنی درک کنــد و ب
ــازل کنــد و آنهــا  ــر دنیــای اســام ن ــر ملــت فلســطین و ب ــرکات و فضــل خــود را ب ــم خــدای متعــال ب امیدواری
را مشــمول لطــف و نصــرت خــود قــرار دهــد. مــا آفــاق را روشــن میبینیــم. مــا بــا ایســتادگی، آینــده خوبــی را 
بــرای دنیــای اســام و فلســطین پیش بینــی میکنیــم. مــا معتقدیــم کــه مــرگ دنیــای اســام و ذلّــت و تحقیــر 
ــود.  ــلیم آن ش ــیند و تس ــب بنش ــم عق ــتکبار و صهیونیس ــی اس ــل فزون طلب ــه در مقاب ــت ک ــی او روزی اس نهای

ــرای دنیــای اســام پیــش نیــاورد. ــد چنیــن روز و چنیــن وضعّیتــی را هرگــز ب امیدواریــم خداون
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آشـنا سـازی مـردم بـا جریانـات و مسـائل جهان 
اسام در نماز جمعه 

بـا  رسـانه ها  و  مطبوعـات  مسـئوالنه  عملکـرد 
مسائل کشور 

راه دشمنان برای مقابله با ملت و نظام
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آن اصاحی که آمریکاییها میخواهند در ایران انجام 
گیرد، عین فساد است
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اهدافی که دشمنان از تبلیغات بر علیه نظام دنبال میکنند *

آشنا سازی مردم با جریانات و مسائل جهان اسام در نماز جمعه 
ــات و مســائل  ــا جریان ــد ب ــردم بای ــه، م ــاز جمع ــّم اســت. در نم ــم مســأله بســیار مه در بخــش آگاهیرســانی ه
ــروز  ــا ام ــوده اســت، ام ــب همیشــه همین طــور ب ــن مطل ــد. ای ــت را بفهمن ــان اســام آشــنا شــوند و حقیق جه
ــد  ــرج میکنن ــول خ ــا پ ــتکبران دنی ــلطه طلب و مس ــتگاههای س ــون دس ــرا؟ چ ــت؛ چ ــر اس ــه مهمت از همیش
بــرای این کــه بتواننــد حــرف دروغ و شــایعه پراکنــی و فریــب و ترفندهــای گوناگــوِن تبلیغــی خــود را بــه گــوش 
ــه میشــود!  ــا خــاف حــق گفت ــدر در دنی ــد. چق ــا را از راه حــق منحــرف کنن ــکار آنه ــا برســانند و اف ــردم دنی م
رادیوهایــی کــه ایــن طــور پــول خــرج میکننــد و بودجه هــای دولتــی بــرای آنهــا میگذارنــد، بــرای ایــن اســت 
ــه  ــه آنهــا وارون ــا نقاطــی از دنیــا از جــاده حقیقــت منحــرف کننــد و مطالــب را ب کــه افــکار مــردم را در نقطــه ی
تحویــل دهنــد و چــون انســان دنبــال تشــخیص و فهــم خــود راه میافتــد، فهــم مــردم را عــوض کننــد تــا مســیر 

آنهــا عــوض شــود. در چنیــن شــرایطی، آگاه کــردن مــردم خیلــی مهــّم اســت.

عملکرد مسئوالنه مطبوعات و رسانه ها با مسائل کشور 
ــورد  ــؤوالنه برخ ــور مس ــائل کش ــا مس ــه ب ــم ک ــه میکن ــانه ها توصی ــات و رس ــه مطبوع ــّرر ب ــده مک ــه بن این ک
ــب منتشــر  ــه دروغ و فری ــب خــود را در بیــن مــردم ب ــه خاطــر همیــن اســت. دشــمن میخواهــد مطال ــد، ب کنن
ــد در  ــه او میخواه ــزی را ک ــان چی ــم و هم ــان کنی ــمن را آس ــویم و کار دش ــمن ش ــل دش ــد عام ــا نبای ــد. م کن
ــانه ها و  ــات، رس ــیله مطبوع ــه وس ــور ب ــل کش ــود آورد، در داخ ــه وج ــا ب ــه م ــی جامع ــری و فرهنگ ــای فک فض
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ــرد،  ــه صــورت گی ــا توّج ــن خطــای بســیار بزرگــی اســت. اگــر عمــداً و ب ــم. ای ــردم دهی ــه خــورد م ــا ب تریبونه
ــود.  ــب ب ــی آگاه و مراق ــد خیل ــت. بای ــی اس ــای بزرگ ــد، خط ــت باش ــر از روی غفل ــت و اگ ــی اس ــت بزرگ خیان
امــروز شــگرد ســلطه طلبی آمریــکا و دســتگاههای جهّنمــِی صهیونیســتی در دنیــا همیــن اســت. شــما ببینیــد 
ــوم و مغصــوب فلســطین  ــردم مظل ــه م ــن کشــتارها را علی ــن جنایتهــا و هولناکتری در فلســطین اشــغالی بدتری
ــوه  ــوم جل ــطینی را مظل ــّاِد فلس ــم و ج ــم، و مهاج ــطینی را ظال ــی، فلس ــکار عموم ــا در اف ــد؛ ام ــام میدهن انج

ــد.  ــره میبرن ــات به ــه از تبلیغ ــروز این گون ــد! ام میدهن

راه دشمنان برای مقابله با ملت و نظام
ــات  ــد، تبلیغ ــته باش ــل داش ــا تقاب ــروع آنه ــع نامش ــلطه طلبی و مناف ــا س ــه ب ــزی ک ــر چی ــه ه ــمنان علی دش
ــزرگ و  ــت ب ــن مل ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــه اینه ــا هــم همین طــور اســت. راهــی ک ــد. در داخــل کشــور م میکنن
عظیم الّشــأن و ایــن نظــام و کشــور عزیــز مــا در پیــش گرفته انــد و تشــخیص داده انــد، همیــن تبلیغــات اســت. 
ــوی دهنشــان خواهــد  ــه نظامــی کننــد، ایــن ملــت آن چنــان ت اینهــا میداننــد کــه اگــر در ایــن کشــور مداخل
ــاً بیست وســه  زد کــه پشــیمان شــوند. میداننــد کــه محاصــره اقتصــادی و تاشــهای اقتصــادی هــم کــه تقریب
ســال اســت علیــه مــا اعمــال میکننــد، اثــر چندانــی نــدارد. محاصــره اقتصــادی موجــب میشــود کــه نیروهــای 
ــه  ــد؛ کمااین ک ــاش کنن ــه تحــّرک وادار شــوند و ت ــا اخــاص و پُراســتعداِد داخــل کشــور، بیشــتر ب ــن و ب مؤم
در دوران جنــگ تحمیلــی کــه مــا را محاصــره کردنــد و ملــت مــا بــه ابزارهــای جنگــی احتیــاج داشــت، جوانــان 
ــد  ــتند، تولی ــه آن روز الزم داش ــزی را ک ــد و چی ــی رفتن ــای جنگ ــاخت ابزاره ــال س ــا دنب ــر م ــای متفّک و مغزه
ــت  ــد، آن مل ــره کنن ــی را محاص ــی ملت ــت. وقت ــور اس ــم همین ط ــر ه ــوِن دیگ ــهای گوناگ ــد. در بخش کردن
بیشــتر بــه خــود و درون خــود متوّجــه میشــود و ســعی میکنــد از اســتعداد درونــی خــود اســتفاده نمایــد. پــس 
ــه ملــت لطمــه میزننــد؛ لیکــن آن چیــزی کــه آنهــا  ــدارد. البتــه ب ــی ن محاصــره اقتصــادی هــم فایــده آن چنان

ــود. ــن نمیش ــد، تأمی میخواهن

اهداف تبلیغاتی دشمن
 بــه طــور خاصــه، دشــمنان بــه چنــد چیــز امیــد بســته اند کــه هــم ملــت ایــران و هــم عناصــر سیاســی بایــد 

ــه آن توّجــه کننــد. ب
 اّولیــن هــدف آنهــا ایــن اســت کــه ملــت را نســبت بــه نظــام اســامی دلســرد و ناامیــد کننــد؛ بیشــتِر تبلیغــات 
ــه آن امیــد بســته اند، ایــن اســت کــه  ــه ایــن هــدف اســت. نقطــه دومــی کــه ب و شــایعه پراکنی آنهــا متوّجــه ب
ــوش  ــت، خام ــوده اس ــخت ب ــای س ــا در گردنه ه ــت آنه ــور حرک ــه موت ــردم را ک ــان م ــادات و ایم ــد اعتق بتوانن
ــکات  ــه مش ــد ک ــد، کاری کنن ــه میتوانن ــی ک ــا آن جای ــت ت ــن اس ــوم ای ــدف س ــد. ه ــردم بگیرن ــد و از م کنن
ــرف  ــا را برط ــد آنه ــاش میکنن ــره ت ــی و غی ــؤوالن دولت ــی و مس ــتگاههای اجرای ــه دس ــردم - ک ــتی م معیش
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کننــد - حــل نشــود. از یــک طــرف بــا شــایعه پراکنی و تبلیغــات ســوء علیــه نظــام و انقــاب و امــام و ارزشــهای 
ــع از اصــاح امــور مــردم  ــا تاشــهای گوناگــون مان ــی، مــردم را بدبیــن و ناامیــد کننــد؛ از طــرف دیگــر ب انقاب
شــوند و نگذارنــد مشــکات مــردم برطــرف گــردد؛ از یــک طــرف هــم هــر ضعفــی کــه در کشــور وجــود داشــته 

ــه نظــام اســامی نســبت دهنــد. ــد - آن را ب ــی و دولتهــا دارن ــران اجرای ــی کــه مدی ــو ضعفهای باشــد - ول
 بــا مجمــوع ایــن کارهــا میخواهنــد ایــن ملــت را کــه پشــتوانه واقعــی و حقیقــی ایــن انقــاب و نظــام اســت، از 
انقــاب و نظــام جــدا کننــد. البتــه ســعی خــود را کرده انــد، ولــی مســلّم اســت کــه نخواهنــد توانســت. مــردم، 
ایمــان و پایبنــدی خــود را بــه دیــن، اعتقــادات و ارزشــهای واالی اســامی نشــان داده انــد و امــروز از الفــاظ بــه 

ظاهــر زیبایــی کــه دشــمنان ایــن ملــت بــر زبــان جــاری میکننــد، فریــب نمیخورنــد. 

آن اصاحی که آمریکاییها میخواهند در ایران انجام گیرد، عین فساد است
ــه فقــط در ســطح رســانه ها، بلکــه در ســطح  ــا و اظهاراتشــان - ن ــات آمریکاییه ــروز در تبلیغ ــد ام شــما میبینی
ــران اســم آورده میشــود. اصاحــات،  ــدگان و رئیــس جمهورشــان و دیگــران - از اصاحــات در ای رؤســا و نماین
ــت.  ــاد اس ــن فس ــرد، عی ــام گی ــران انج ــد در ای ــا میخواهن ــه آمریکاییه ــی ک ــت. آن اصاح ــنگی اس ــه قش کلم
ــن  ــت، از بی ــتقال خواهی آنهاس ــردم و اس ــان م ــور ایم ــه تبل ــامی را ک ــوری اس ــام جمه ــد نظ ــا میخواهن آنه
ــه نظــر آمریکاییهــا یعنــی از بیــن رفتــن نظــام جمهــوری اســامی. آنهــا میخواهنــد ملــت  ــد. اصاحــات ب ببرن
ایــران روی خــون شــهدای خــود قــدم بگــذارد، ایمــان و عقایــد و باورهــای خــود را لگدمــال نمایــد، بــه تاریــخ و 
گذشــته خــود پشــت کنــد و در مقابــل فشــار سیاســی و تبلیغاتــی تســلیم شــود. آنهــا بــا هــر اصــاح واقعــی در 
ایــن کشــور مخالفنــد. شــما ببینیــد وقتــی مبــارزه بــا فســاد مطــرح میشــود و دســتگاههای اجرایــی و قضایــی 
ــان در  ــمنان و عواملش ــِی دش ــتگاههای تبلیغات ــن دس ــرف همی ــد، از ط ــدام میکنن ــاد اق ــا فس ــارزه ب در راه مب
ــا فســاد را  داخــل، علیــه ایــن حرکــت، جنجــال و هیاهــو شــروع میشــود. اینهــا طرفــدار اصاحنــد!؟ مبــارزه ب
ــرای این کــه انجــام نگیــرد؛ چــرا؟ چــون ایــن، یــک کار اساســی در کشــور  ــواع تهمتهــا مّتهــم میکننــد، ب ــا ان ب

ــت. اس

تاش دشمنان برای پرت کردن حواس مسئوالن از وظایفشان 
 مــا ســال گذشــته مســأله اشــتغال را مطــرح کردیــم؛ امســال هــم روی آن تأکیــد نمودیــم و جلســات متعــّددی 
ــرای این کــه حــواس  ــا دشــمنان ب ــن کار را گرفتنــد. ام ــال ای ــا جّدیــت دنب تشــکیل شــد و مســؤوالن دولتــی ب
ــز و  ــای خباثت آمی ــام کاره ــواع و اقس ــد، ان ــف کنن ــر منعط ــای دیگ ــه جاه ــا را ب ــرت و ذهنه ــؤوالن را پ مس
ــکاری از  ــع بی ــردم و رف ــا موضــوع اشــتغال، اصــاح معیشــت م ــد ت ــات خــود انجــام دادن ــار را در تبلیغ رذالت ب

ــد. ــدا نکن ــق پی ــان کشــور تحّق جوان
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معنای واقعی اصطاحات 
ــازه  ــه های مغ ــد و شیش ــران بیاین ــای ته ــه خیابانه ــه ب ــتند ک ــی هس ــان، نقابداران ــکا، اصاح طلب ــر آمری  از نظ
ــن  ــح ای ــه مصال ــر گوشــه ای از کشــور علی ــد! هرکــس در ه ــش بزنن ــردم را آت ــل م ــا اتومبی ــردم را بشــکنند ی م
ملــت، انقــاب و امــام حرفــی بزنــد، از نظــر آنهــا اصاح طلــب اســت! مــن اصــرار دارم کــه جناحهــای سیاســی، 
ــا  ــه آمریکاییه ــه آنچ ــد ک ــن نماین ــد و روش ــدا کنن ــکا ج ــاب آمری ــود را از حس ــعارهای خ ــود و ش ــاب خ حس
میگوینــد، چیســت و آن چیــزی کــه آنهــا میخواهنــد، چیســت. اصاحــات بایــد تعریــف شــود. اصــاح واقعــی 
در ایــن کشــور ایــن اســت کــه فقــر ریشــه کن شــود؛ تبعیــض وجــود نداشــته باشــد و فســاد اداری و اقتصــادی 

ــوزانند! ــران دل میس ــت ای ــرای مل ــد؛ آن گاه ب ــی میکنن ــا مانع تراش ــن چیزه ــد. در راه ای نباش

حکومت جمهوری اسامی، مردمی ترین حکومت 
ــن  ــای ای ــت. پایه ه ــامی اس ــوری اس ــت جمه ــیم، حکوم ــا میشناس ــه م ــی ک ــن حکومت ــروز مردمیتری  ام
حکومــت، فقــط آراء مــردم نیســت؛ آراء و عواطــف و ایمــان مــردم پایه هــای نظــام مقــّدس جمهــوری 
ــا آن پیونــد و گــره خــورده  ــا ایمــان مــردم ســروکار دارد و ب اســامی اســت. مقــّدس اســت بــه خاطــر این کــه ب
ــی،  ــای کودتای ــه از نظامه ــا هســتند ک ــی اســت! همینه ــر مردم ــام، غی ــن نظ ــد ای ــال میگوین اســت. درعین ح
ــد.  ــت میکنن ــد، حمای ــه خــود ندیده ان ــی ب ــس و آراء و انتخابات ــچ مجل ــز هی ــه هرگ اســتبدادی و کشــورهایی ک

ــد. ــت میکنن ــّادی، حمای ــه ج ــن هم ــا ای ــب، ب ــرائیل غاص ــه از اس ــتند ک ــا هس همینه

بزرگترین راه مبارزه با آمریکا 
 امــروز آمریــکا صاحیــت نــدارد راجــع بــه مردم ســاالری حــرف بزنــد. دولــت آمریــکا صاحیــت نــدارد راجــع 
بــه اصــاح کشــورها ســخنی بــر زبــان جــاری کنــد؛ خــود آنهــا کانــون فســادند. امــروز بزرگتریــن مبــارزه ی بــا 
آمریــکا کار کــردن در ایــن کشــور اســت؛ کار، کار، تــاش، مجاهــدت بــرای اصــاح امــور کشــور. ایــن بزرگتریــن 
ــد  ــا آمریکاســت. چــون آمریکاییهــا ایــن را نمیخواهنــد. مســؤوالن دولتــی و بخشــهای مختلــف بای مبــارزه ی ب
بــرای ایجــاد اشــتغال و مبــارزه بــا فســاد و بــاز کــردن گره هــای امــور معیشــت مــردم و رونــق دادن بــه اقتصــاد 
ــارزه را  ــن مب ــد، بزرگتری ــدت و کار کن ــا مجاه ــن زمینه ه ــس در ای ــر ک ــد. ه ــاش کنن ــاً کار و ت کشــور، حقیقت
ــا  ــود؛ آنه ــاز ش ــت ب ــن مل ــور و ای ــن کش ــای ای ــد گره ه ــا نمیخواهن ــون آمریکاییه ــت؛ چ ــرده اس ــکا ک ــا آمری ب

ــد. ــن مشــکات بمان میخواهنــد ای

راه تأمین کشور در مقابل تهدید آمریکا
ــردن  ــن ک ــن اســت. تأمی ــی ای ــم بشــمارند؛ فرصــت حقیق ــی مغتن ــد فرصــت کار را خیل ــی بای  مســؤوالن دولت
کشــور در مقابــل تهدیــد آمریــکا بــه ایــن اســت کــه مســؤوالن دولتــی هرچــه میتواننــد، بــرای مــردم صادقانــه 
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کار کننــد و ایــن فرصــت را مغتنــم بشــمارند. گاهــی انســان از بعضیهــا میشــنود کــه اســم فرصــت را میآورنــد، 
ــم)!( چــه فرصتــی؟  ــا! فــان فرصــت را از دســت دادی ــل آمریکاســت: آق ــا مرادشــان فرصــت تســلیم در مقاب ام
تســلیم شــدن در مقابــل زورگویــی و زیاده طلبــِی یــک جهانخــوار و یــک قــدرت متکّبــر، هیــچ افتخــاری نــدارد 
ــع  ــرای مناف ــی شــود، ب ــن کار فرصــت تلّق ــرای ای و هیــچ وقــت فرصــت محســوب نمیشــود. هــر چیــزی کــه ب
ــی فرصــِت  ــردم. فرصــت، یعن ــرای م ــی فرصــت کار ب ــد اســت؛ فرصــت نیســت. فرصــت، یعن ــک تهدی ــی ی مل
ــما  ــه ای از آن را ش ــور. نمون ــل کش ــمِن در داخ ــکا و دش ــای آمری ــادی و ابزاره ــل و ای ــا عوام ــردن ب ــه ک مقابل
ــادی مرمــوز دشــمنند. ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــن  ماحظــه کردیــد و از رســانه ها شــنیدید1 ؛ اینهــا ای
ــه ام کــه سرانگشــتان دشــمن  ــه مســؤوالن فرهنگــی هشــدار داده و گفت ــب ب از هفــت، هشــت ســال قبــل مرتّ
ــق  ــا و حقای ــد اعترافه ــد. االن ببینی ــاش میکنن ــردم ت ــری م ــتحاله فک ــور و اس ــی کش ــخیر فرهنگ ــرای تس ب

ــود. ــکار میش آش

لزوم برخورد مسؤوالن دولتی و قضایی با شایعه پراکنان 
ــا کســانی کــه شــایعه پراکنــی میکننــد و دروغ بــه خــورد مــردم میدهنــد،   مســؤوالن دولتــی و قضایــی بایــد ب
ــه  ــد، بلک ــی نمیکنن ــچ همراه ــاد هی ــا فس ــارزه ب ــت مب ــا حرک ــا ب ــت؛ بعضیه ــن اس ــب ای ــد. تعّج ــورد کنن برخ
ــردم را بدبیــن  ــد؛ یعنــی هــم م ــر را منتشــر میکنن ــد. همینهــا شــایعه فســاِد فراگی ــا آن معارضــه هــم میکنن ب
ــا فســاد - در همــان  ــارزه ب ــه اســت؛ هــم عمــًا در مب ــا االن مــوج فســاد همــه جــا را گرفت ــد، کــه گوی مینماین

ــل گذشــت باشــد. ــد قاب ــن دیگــر نمیتوان ــد. ای ــه فســاد هســت - اخــال میکنن ــی ک جاهای

توجه بیشتِر دستگاههای دولتی به وظایف خود 
ــف خــود بیشــتر  ــه وظای ــد ب ــس بای ــم مجل ــه و ه ــّوه قضایّی ــم ق ــه - ه ــّوه مجری ــی - ق ــم دســتگاههای دولت  ه
ــف  ــه وظای ــه گانه را ب ــوای س ــؤوالن ق ــه مس ــت ک ــن اس ــردم ای ــال م ــری در قب ــؤولیت رهب ــد. مس ــه کنن توّج
حقیقــی خــود توّجــه دهــد و اگــر یــک وقــت خواســتند حرکتــی بکننــد کــه بــه انحــراف نظــام و کشــور منتهــی 
میشــود، بــه آنهــا هشــدار و تذّکــر دهــد. مســؤولیت امــور جــاری کشــور بــه عهــده دســتگاههای ذیربــط اســت 
- دولــت، قــّوه قضاییــه و مجلــس - امــا مســؤولیت رهبــری فراتــر از اینهاســت؛ مســؤولیت بســیار ســنگینی هــم 
ــه، قــّوه قضایّیــه و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  هســت. آن جایــی کــه مســؤوالن و مدیــراِن قــّوه مجریّ
بخواهنــد حرکتــی را شــروع کننــد کــه بــا اهــداف نظــام اســامی معــارض اســت، رهبــری بایــد در مقابــل آنهــا 
ســد شــود و بــه فضــل الهــی خواهــد شــد. این کــه بوقهــای تبلیغاتــی اســتکباری علیــه رهبــری بســیج شــوند 
ــا آنهــا همصــدا شــوند، موجــب  و بعضــی از عوامــل داخلــی از روی غفلــت یــا خــدای نخواســته از روی آگاهــی ب
ــذه  ــی و مؤاخ ــؤال اله ــت و س ــه قیام ــا ب ــرد. م ــاد بب ــی را از ی ــم اله ــؤولیت عظی ــن مس ــان ای ــه انس ــود ک نمیش

ــدارد. الهــی اعتقــاد داریــم؛ مؤاخــذه زیــد و عمــرو اهمیتــی ن
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تنها مانع سلطه دشمن و تسّلط دیکتاتورِی ظالمانه 
ــم  ــت ه ــت؛ درس ــتاده اس ــامی ایس ــهای اس ــاب و ارزش ــام و انق ــای اس ــه پ ــان داده ک ــا نش ــزرگ م ــت ب  مل
فهمیــده اســت. امــور ایــن کشــور را جــز اجــرای مقــّررات عادالنــه و فاخــر اســامی چیــز دیگــری حــل نخواهــد 
ــرار  ــن کشــور برق ــه دشــمن میخواهــد در ای ــه ای را ک ــورِی ظالمان ــِو ســلطه دشــمن و تســلّط دیکتات ــرد. جل ک

ــرد. ــزی جــز اســام نمیگی ــچ چی شــود، هی

تاش دشمن برای ایجاد هرج و مرج و بی اعتماد شدن مردم نسبت به حکومت 
ــه حکومــت باشــد و در ســایه  ــی باشــد؛ بیاعتمــادی ب  دشــمن میخواهــد در کشــور هــرج و مــرج شــود؛ بیایمان
ایــن هــرج و مــرج و اغتشــاش، یــک دیکتاتــوری مثــل دیکتاتــورِی رضاخــان را ســِر کار بیــاورد؛ همــان چیــزی 
ــد. 28  ــه ش ــران تجرب ــرداد در ای ــم در 28 م ــار ه ــک ب ــان و ی ــرن در دوره رضاخ ــن ق ــل ای ــار در اوای ــک ب ــه ی ک
ــد و  ــو راه انداختن ــال و هیاه ــات و جنج ــا تبلیغ ــی آنه ــادی داخل ــی از ای ــد؛ گروه ــور ش ــن ط ــم همی ــرداد ه م
اغتشاشــگران بــه خیابانهــا ریختنــد. بــه دنبــال آن، کنــار زدن روحانیــت و ناامیــدی مــردم و آمــدن آمریــکا بــود 

ــد. ــا را بکنن ــد آن کاره ــروز میخواهن ــد. ام ــاز ش ــیاه دوران محّمدرضــا آغ ــورِی ســخت و س و دیکتات

بیداری مردم در برابر توطئه دشمنان 
 البتــه مــردم بیدارنــد و امــروز آن روزهــا نیســت. امــروز، روزی نیســت کــه آمریــکا بتوانــد مثــل 28 مــرداد، یــا 
انگلیــس مثــل دوران رضاخــان عمــل کنــد. جوانانــی کــه در ایــن کشــور بــرای دفــاع از اســام آمــاده هســتند، 
ــد  ــی را تشــکیل داده ان ــروز ملت ــور، ام ــن و آگاه و غی ــرد مؤم ــن زن و م ــا، ای ــدر و مادره ــن پ ــا، ای ــن خانواده ه ای
ــا  ــد. ت ــام میگیرن ــم و پی ــد و از شــما تعلی ــگاه میکنن ــه شــما ن ــر ب ــای دیگ ــه ملتهاســت. ملته ــه اســوه و نمون ک
ــد و شــوق  ــود - امی ــه فضــل الهــی همیشــه همین طــور خواهــد ب ــا ایســتاده اید - کــه ان شــاءاللَّ ب شــما ســِر پ
ملتهــای مســلمان بــه اســام روزبــه روز بیشــتر خواهــد شــد و ان شــاءاللَّ پایه هــای اســتکبار بــه دســت ملتهــای 

ــرو خواهــد ریخــت. ــزل خواهــد شــد و ف اســامی متزل



105

رسانه
 ...

ال
دنب

ام 
 نظ

یه
 عل

 بر
ت

یغا
تبل

 از 
ان

من
دش

که 
ی 

داف
اه



الزامات جنگ رسانه ای و تبلیغی

حسـنه بودن هر حرکـت مفیـد و اقدام مسـئوالنه 
در صحنه رسانه 

لـزوم شـناخت و پـر کـردن خأل هـای موجـود در 
صدا و سیما 

گردش دنیا بر مدار جنگ تبلیغاتی و رسانه ای 
دشمن

اراده  تحت تأثیـر  انقـاب  از  قبـل  ایـران  ملـت 
قدرتهای خارج از مرزها

ــور در  ــر کش ــرافّیت ب ــتبداد و اش ــت اس حاکمی
قبل از انقاب

قلــع و قمــع شــدن طبقــه ی اشــراف بــه واســطه 
انقاب

قطــع همــه وابســتگیها بــه دســتگاههای بیــرون 
از کشور توسط انقاب

جمهــوری اســامی، اهــداف اصلــی و اّولــِی 
تهاجم رسانه ای



رسانه

الزامات جنگ رسانه ای و تبلیغی *

حسنه بودن هر حرکت مفید و اقدام مسئوالنه در صحنه رسانه 
تاش شـما در یـک مرکز بسـیار حّساسـی اسـت و هـر حرکـت مفیـد و هـر اقـدام مسـؤوالنه در این صحنـه ای که 
شـما درگیر هسـتید، یقیناً حسـنه اسـت. گاهی ممکن اسـت تاشـهای انسـان به نتیجه هم نرسـد؛ لیکن نفس آن 
تاشـها بااهمیت اسـت. در محاسـبات الهی، به نّیـت و عمل نگاه میشـود. اگر مـا نّیت، هّمـت و اراده کنیـم و کارمان 
را انجام دهیـم، حقیقتـاً با همـه ی شـرایط و لوازمش پیش خـدای متعـال مأجـور خواهد بـود. البته عقیـده ی بنده 
این اسـت که اگر نّیت و اقـدام - با همین شـرایطی که اشـاره کردیـم - تحّقـق پیدا کنـد، نتیجه هم مترتّـب خواهد 
شـد. اگر میبینیـم در مـواردی بـر اقـدام مـا در بخشـی، نتایـج مطلوبـی مترتّـب نمیشـود، نباید خـدای متعـال یا 

قوانین طبیعـت را مّتهـم کنیم؛ حتمـاً یک گوشـه ی کار سـاییدگی و لنگـی دارد کـه باید برطـرف کرد.

لزوم شناخت و پر کردن خأل های موجود در صدا و سیما 
بنده به صـدا و سـیما کـه نـگاه میکنـم، مجموعـه ی متراکمـی از هّمـت و اراده و عمـل را در آن میبینم. البته شـما 
ماشـاءالَلّ از بـس کار را توسـعه داده ایـد که یـک مسـتمع معمولی مثل بنـده، بخصـوص با وقت کـم، نمیتوانـد اّدعا 
کند که همـه ی برنامه های رادیـو یا تلویزیـون را میبینـد؛ لیکن آنچـه را که در همـان محـدوده میبینیم یـا از این و 
آن میشـنویم، حاکی از این اسـت که حقیقتاً نّیت وجـود دارد، هّمت میشـود و کار انجام میگیرد و این مغتنم اسـت. 
بنابرایـن ما از جناب آقـای الریجانی و از مدیران ارشـد و برجسـته ی صدا و سـیما به خاطـر کارهایی که انجـام دادند 
و اقدامهایـی که بـا نیت صحیـح تحّقـق بخشـیدند تشـّکر میکنیم. خـدای متعـال به شـما کمـک کند کـه بتوانید 

*. بیانات در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما 1381/11/15
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ایـن دایره ی نیـت و اقـدام را هرچه بیشـتر توسـعه دهیـد. البتـه توّقعات مـا خیلی زیـاد اسـت. بنـده از آن آدمهایی 
هسـتم که در زمینه ی کارهایـی که عرضه میشـود، پُرتوّقع محسـوب میشـوم و انتظارات زیـادی دارم. در شـرایطی 
هسـتیم که این انتظارات نسـبت به صـدا و سـیما، بیجا هم نیسـت؛ یعنی اگر شـما هـم جای بنـده بودیـد، احتماالً 
یا حتماً همیـن توّقعات را داشـتید. میبینیـم که در زمینـه ی کارهای سـخت افزاری، تولیـداِت سـخت افزاری و فّنی 
و غیـره، در کّل سـازمان کارهای زیـادی شـده و در زمینه هـای نرم افزاری هـم واقعـاً کار، تحقیقات و تولید میشـود؛ 

درعین حـال خألهایی وجـود دارد. شـما ایـن خألها را هـم باید بشناسـید و پُـر کنید.

گردش دنیا بر مدار جنگ تبلیغاتی و رسانه ای دشمن
امـروز دنیـا بـر مـداِر جنـگ تبلیغاتـی و رسـانه ای و درواقـع بـر مـدارِ جنـگ جبهه هـای خبـری و دسـتگاههای 
تولیدکننده ی پیام میگـردد. نه این کـه در گذشـته، جهانگیـران و جهانخواهان و جهانخـواران از نقش پیـام و تبلیغ 
غافـل بودنـد؛ آن وقـت هم توّجـه بـود و اقـدام میشـد؛ امـا امـروز امکانـات فـراوان شـده و پیشـرفِت دانـش در این 
زمینه کارهـای شـگفت آور و حیرت انگیـزی انجام میدهـد. لذا شـما میبینیـد مراکـز اسـتکباری و قدرت طلب دنیا 
بر روی نقش پیـام کار میکننـد؛ یعنـی حقیقتاً سـرمایه گذاری میکننـد و درواقـع به جـای این که برای تصـّرف یک 
صحنه پـول خرج کننـد یا نیـروی نظامـی بسـیج کننـد، کاری میکننـد کـه عوامـل موجـود در آن صحنه به سـود 
آنهـا کار کننـد. امـروز در صحنـه ی عـراق، اگـر مقاومـت عظیمـی از سـوی مـردم در مقابل تهاجـم امریـکا صورت 
گیـرد، احتمـال کامیابی امریـکا در حملـه ی محتملـش به عـراق خیلـی پایین میآیـد. حـاال اگر آمدنـد و با انـواع و 
اقسـام پیامهـا به مـردم عـراق القـا کردنـد که مـا نظر سـوئی نسـبت به شـما نداریـم؛ مـا میخواهیـم شـما را نجات 
دهیم، و ایـن پیام جـا افتـاد، شـما ببینید کـه صحنه چقـدر تغییر پیـدا میکنـد: مـردم در آن جـا به طور خـودکار و 
بدون این کـه به آنها سـاحی، پولی و رشـوه ای داده شـده باشـد، به کسـانی تبدیل میشـوند کـه به نفـع مهاجم کار 
میکننـد، حداقل بـه نفع او سـکوت میکنند یـا بـه نفـع او فّعالیتشـان را تعطیل میکننـد. نقش پیـام این اسـت. این 
یک مثال کوچک اسـت کـه مـن عـرض کـردم. در زمینـه ی تجـارت، در زمینه ی توسـعه ی اقتـدار سیاسـی و نظم 
حاکم بر جهـان هم - کـه امروز از مسـائل اساسـی و مهـّم قدرتهای بـزرگ در دنیاسـت - پیام نقـش دارد. لـذا امروز 
یک جنگ آشـکار؛ امـا نـه بـا ابزارهـای معهـود و شـناخته شـده، در سراسـر جهـان در جریـان اسـت. هـر ملتی به 

تناسـب موقعیـت و هدفهـا و هّمتهـای بلند یـا کوتاهـی کـه دارد، در این جنـگ به نحـوی درگیر میشـود.

ملت ایران قبل از انقاب تحت تأثیر اراده قدرتهای خارج از مرزها
شـما ملت مـا را درنظـر بگیرید! ما ملتی هسـتیم کـه حّداقـل از اوایـل قرن گذشـته ی میـادی - یعنی از صد سـال 
پیـش بـه ایـن طـرف - سیاسـتها و اداره ی امورمـان تحت تأثیـر خواسـت و اراده ی قدرتهـای بیـرون از مرزهـای ما 
قرار گرفتـه بـود. البته قبـل از آن هم بـه نحو دیگـری بود؛ امـا از حدود صدوبیسـت سـال پیـش، اداره ی این کشـور 
و همه ی دسـتگاههایی کـه در پیشـرفت کارهـای این کشـور نقش داشـتند، به طـور مشـّخص و واضـح تحت تأثیر 
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سیاسـتهایی قرار گرفتنـد که در بیـرون از ایـن مرزها تعریف میشـد و منافعی بـرای آنهـا درنظر گرفته میشـد و آنها 
دنبـال منافع خودشـان میآمدنـد و از شـاه یـا از وزرا و نماینـدگان مجلسـها و دیگـران اسـتفاده میکردنـد. این، یک 
بخش از واقعّیتهـای جامعه ی مـا قبل از پیـروزی انقاب؛ یعنـی بخش وابسـتگی و در اختیـار بیگانگان قرارداشـتِن 

عمده ی منابـع انسـانی و ماّدی ماسـت.

حاکمیت استبداد و اشرافّیت بر کشور در قبل از انقاب
البته یک بخـش دیگـر از واقعّیتهـای جامعه ی مـا قبـل از پیروزی انقـاب، ریشـه ی قدیمتـری دارد و آن مسـأله ی 
حاکمیـت اسـتبداد و اشـرافّیت بر این کشـور بـود. قرنهـای متمادی کسـانی بـر این ملـت با ایـن فرهنگ و سـابقه 
و اسـتعداد، حکومـت میکردنـد که مملکـت را متعلّـق به خودشـان میدانسـتند؛ یعنـی مثـل اربابی که یـک مزرعه 
یا یک ده یـا یک ملـک دارد و یـک عـّده هـم در آن مشـغول کار و زندگـی هسـتند. مسـأله ی او، مسـأله ی آن مردم 
نیسـت، بلکه مسـأله ی خودش اسـت. ملک، ملک اوسـت، درآمدهایی دارد، طبعاً زحماتی هـم دارد، بـرای آن مردم 
باید زحماتی هم بکشـد؛ مثـًا یک وقت بایسـتی پزشـکی را خبر کند تـا بیاید، یـا اگر دینی باشـند، مسـأله گویی را 
خبر کند تا برایشـان مسـأله بگوید، یا مسـجدی برایشـان بسـازد و یا چشـمه ای برایشـان راه بیندازد. اصـًا رابطه ی 
دسـتگاههای حکومتی با مـردم چنیـن رابطه ای بـوده اسـت. مردم مطلقـاً به عنـوان صاحبـاِن اصلی کشـور مطرح 
نبودنـد. در ایـن ملـک بـزرگ، ناصرالّدیـن شـاهی حکومـت میکـرده که همـه ی آحـاد ایـن مـردم را نوکـران خود 
میدانسـته؛ اعم از نوکـران رسـمیاش، از صدراعظم گرفتـه تـا وزرا و درباریـان و آحاد مردم کـه رعیتش بودنـد و باید 
روی این ملـک کار میکردند؛ یعنـی چیزی خودشـان میخوردنـد و منافع این حکومـت هم محفوظ میشـد. قرنهای 

متمادی سیاسـت و ذهنّیـت حاکم بـر کّل کشـور این بوده اسـت و ملت نقشـی نداشـت.

قلع و قمع شدن طبقه ی اشراف به واسطه انقاب
خوب؛ ایـن انقـاب بـه وجـود آمـده و در هـر دو جنبـه، کارهـای قاطعانـه و اساسـی انجـام داده اسـت. در زمینه ی 
بخـش دوم، آن طبقـه ی اشـراف و حاکمـان و مالـکان و صاحبـان کشـور را به کلّی قلـع و قمع کرده اسـت. امـروز در 
این کشـور کسـی وجود نـدارد که حّتـی به ذهنـش بگذرد کـه من صاحـب و مالک ایـن کشـورم. مالک این کشـور، 
مردم هسـتند. هر کسـی برای این که بتوانـد قدرتی داشـته باشـد - اگر اهـل قدرت طلبی اسـت - و وظیفـه ای را در 
مسـندی انجام دهد - اگـر اهل انجام وظیفه اسـت - شـرطش این اسـت کـه مـردم او را بخواهنـد، با مـردم رابطه ی 
خوب داشـته باشـد و رعایـت مصالـح مـردم را بکنـد یا تظاهـر کند کـه میکنـد؛ یعنـی درحقیقـت همـه مجبورند 

مالکیـت مـردم را بر ایـن کشـور به رسـمیت بشناسـند. انقـاب ما این اسـت.

قطع همه وابستگیها به دستگاههای بیرون از کشور توسط انقاب
در آن بخـش دوم، انقـاب همه ی وابسـتگیهای رسـمی کشـور را نسـبت بـه دسـتگاههای بیـرون از این مـرز قطع 
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کـرد. این کـه میگوییـم وابسـتگیها را قطـع کـرد، میدانیـم کـه وابسـتگی اقتصـادی یـا وابسـتگی فرهنگی بـه این 
آسـانی قطع نمیشـود. امـا نمـای بیرونی همـه ی ایـن وابسـتگیها، وابسـتگی سیاسـی اسـت و بـا انقاب اسـامی، 
حرف شـنوی و تملّق گفتـن و رعایـت مصالِح مراکز قـدرت جهانـی را کـردن، به کلّی از بین رفـت. این ملـت آرمانها، 
اهـداف، ایده هـا و آرزوهایی دارد کـه میخواهـد محّقق کنـد؛ ماحظه ی قـدرت یا سـلطه ی جهانی را هـم نمیکند و 
مقصـدش در درجـه ی اّول این اسـت که اهـداف بـزرگ و بلند مـّدت کشـور و ملـت را تحّقق بخشـد. این اهـداف به 
اعتباری در کلمـه ی دین و بـه اعتبار دیگـری در کلمـات دیـن و آزادی و رفـاه و امنیـت و نظایر آن خاصه میشـود.

جمهوری اسامی، اهداف اصلی و اّولِی تهاجم رسانه ای
حال شـما ببینید کـه در وضع کنونـی و با ایـن جغرافیـای فرهنگـی و سیاسـی و نظامـی و اقتصـادِی موجـود دنیا، 
چنین کشـوری بـا این اهـداف و با ایـن موقعّیـت و جایگاهی کـه برای خـود انتخـاب کـرده، در این جنگ رسـانه ای 
چه موضعـی دارد. طبیعی اسـت که مـا مورد تهاجم باشـیم؛ یعنـی هیچ شـبهه ای نباید به ذهـن راه بیابـد در این که 
ما یکـی از اهداف اصلـی و اّولِی تهاجم رسـانه ای هسـتیم. حاال مـا در مقابل ایـن تهاجـم در این جنگ بـزرگ و البته 
نابرابـر، میخواهیـم وظایفمـان را انجـام دهیم. چـه کار بایـد بکنیم؟ شـما ببینیـد کار ما چقدر سـنگین و حّسـاس 

اسـت! پُرتوّقعی ما از شـما، ناشـی از این اسـت.

راه پیروزی در جنگ رسانه ای
به نظـر مـا، راه پیـروزی در این جنـگ این اسـت کـه مجموعـه و فهرسـتی از پیامهـای درسـت و از نـکات و حقایق 

واقعـی را کـه مبتنـی بـر آرمانهـا و آرزوهای ماسـت، بـه ذهن مـردم منتقـل کنیم.
اّوالً بایسـتی فهرسـت ایـن پیامهـا را شـناخت. نخسـت ببینیم که مـا چه چیـز را بایـد به ذهـن مردم منتقـل کنیم 
تا مـردم قـدرت پیـدا کننـد در مقابـل زیاده خواهـی، اقتدارطلبـی و تهاجمهـای گوناگون دشـمن بـه دفـاع از خود 
بپردازند و دسـتگاههای مسـؤول کشـور بتوانند بـه نیروی مـردم اعتمـاد و تکیه کننـد و نقـش تاریخی خـود را ایفا 
نمایند. پـس، اّول بایـد ایـن پیامها را شـناخت؛ بعد که شـناخته شـد، بایـد تولید شـود. تولیـد کام و تصویـر و فضا 
و محیطـی که بشـود آن پیـام را القـا کـرد، یکـی از مهمترین کارهایی اسـت کـه امـروز هنر تبلیـغ و پیام رسـانی به 
آن مّتکی اسـت. اگـر در تولیـد، پایمـان بلنگد یـا بلغزد، اشـتباه یـا کوتاهـی بکنیم، حتمـاً ضربـه را خورده ایـم. بعد 
از آن کـه ایـن پیامها تولید شـد، بایـد آنهـا را مدیریّت کـرد؛ چـون هنگامی یـک مجموعـه کاالی مطلوب بـه نتیجه 
و به سـرمنزل حقیقـی و صحیح خـود خواهد رسـید کـه مدیریّتی باالی سـرش باشـد: ایـن پیـام در کجا بایـد داده 
شـود، به چه انـدازه بایـد داده شـود، بهنگام باشـد، بـا زبان مناسـب باشـد و تلفیق اینهـا در قالبهـای گوناگـون قابل 
قبول باشـد. مـا بارهـا در ماقـات با دوسـتان صـدا و سـیما - شـاید جمعـی از شـما هـم بوده ایـد - راجع بـه این که 
فضای پیامها فضـای اعصـاب خردکن و تشـّنج آور بـرای ذهن و اعصـاب مردم نباشـد، صحبـت کرده ایم. خـوب؛ در 
این سـالهای اخیر مقـداری به مسـائل تفریحی یا بـه قول شـما طنز و فکاهیاِت سـرگرم کننـده و فیلمهـای هنری و 
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اینهـا پرداخته ایـد. ایـن کارِ درسـتی اسـت و همین طور بایسـتی حرکـت کرد.

نگذارید دشمن افکار عمومی ملت و دیگر ملتها را در اختیار بگیرد 
این پیامـی که تولید شـده و ما از لحـاظ اصِل پیـام و تحکیم و شناسـایی و تدویـِن آن، مشـکلی نداریم، بـرای این که 
بدانیم چگونه تقسـیم و توزیع و پخشـش کنیم، مدیریـِت صحیـح الزم دارد. وقتی اینهـا انجام گرفـت، آن وقت افکار 
عمومـی در اختیار شـما قـرار میگیرد؛ یعنـی شـما میتوانید افـکار عمومـی را مدیریّـت کنید. وقتـی ایـن کار انجام 
گرفت، افـکار عمومـی در اختیار شماسـت. دشـمن میخواهـد افـکار عمومـی را در اختیار گیرد. شـما بایـد نگذارید 
که او افـکار عمومی ملـت خودتان و ملتهـای دیگـر را - تا هرجایـی که صدای شـما میرسـد - در اختیار گیرد. شـما 
امروز حادثه ای مثـل حادثه ی فلسـطین را ببینیـد که دیگـر در آن جا جبهه ی حـّق و باطل معلوم اسـت. ملتـی را از 
سـرزمین آبا و اجدادیش - کـه اسـتخوانهای اجـدادش در این زمیـن دفن شـده و همه ی تاریـخ میگوید کـه این جا 
مـال اوسـت - و از خـاک و زندگـی و خانـه و از حّق انتخـاب در کشـور خـودش محـروم کردند و یـک عـّده بیگانه را 
از اروپـا و اروپـای شـرقی و روسـیه و امریـکا و از جاهـای دیگر جمـع کرده انـد و گفته انـد شـما این جـا را اداره کنید! 
خوب؛ اگـر هیچ عامـل دیگـری هـم در این بیـن نبـود، همین انـدازه نشـان میدهد کـه حـّق و باطل کجاسـت؛ چه 
برسـد به این که آن گروه بیگانـه ی متصّرِف اشـغالگر، با انواع و اقسـام روشـهای خشـونت بار و سـبع وار، آن جمعی را 
که صاحب آن سـرزمین هسـتند، نابـود میکند؛ یعنـی میزند، میکوبـد و میکشـد. دیگر حـّق و باطل از ایـن ُمنحازتر 
و متمایزتر!؟ شـما ببینید همیـن را جماعِت طرفدار حضـورِ اسـرائیل در این منطقـه - امریکا و خود صهیونیسـتها و 
بعضـی دولتهای دیگـر - چگونـه در افکار عمومـی دنیا عـوض کرده اند! یعنی افـکار عمومـی را طوری تغییـر داده اند 
کـه امـروز در مقابـل این حـوادث تلـخ در دنیـا حرکـت مهّمـی انجـام نگیـرد. وااّل اگر ایـن تبلیغـات نبـود، ملتهای 
دنیا - ولو هیـچ رابطه ای هم با فلسـطین نداشـتند - روزی نبـود که تظاهراتـی به نفع مـردم فلسـطین راه نیندازند، 
اعتراضی نکننـد، حکومتها را زیر فشـار قـرار ندهنـد و دولتهای خودشـان را برای موضعگیـری تحِت فشـار نگذارند. 
اگر ایـن تبلیغات نبـود، اصـًا صحنه ی سیاسـت دنیا عـوض میشـد. اینها افـکار عمومـی را همان طور که خودشـان 
میخواسـتند، تصّرف و هدایـت کردند - به خاطـر رعایت همـان ترتیب منطقـِی کار رسـانه ای - و ایـن دروغ بزرگ را 
در ذهن مردم جـا انداختند. اگـر ما بتوانیم یک کار رسـانه ای درسـت انجـام دهیـم، میتوانیم این صحنـه ی باطل را 
الاقـل تا حـدودی به صحنـه ی حق تبدیـل کنیم؛ یعنـی در افـکار عمومـی دنیـا کار را طوری پیـش ببریم کـه واقعاً 
قضیه بعکس شـود. بنابراین مـا در این زمینـه ضعیف هسـتیم. »ما« کـه میگویم، یعنی جبهـه ی حق. ایـن در مورد 
افکار عمومـی دنیا نسـبت به یـک قضیـه ی بین المللی اسـت. در مـورد افکار عمومـی داخل کشـور هم عینـاً همین 

مسـأله وجود دارد.

چگونگی در اختیار گرفتن افکار عمومی
اگـر میتوانسـتیم پیامهایـی را کـه باید بـه ذهن مـردم منتقل شـود، درسـت بشناسـیم، بعـد آنهـا را تولیـد کنیم و 
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سـپس با مدیریّت صحیـح، توزیع و پخـش کنیم، آن وقـت افـکار عمومی در اختیـار ما، یعنـی در اختیـار آن جمعی 
اسـت کـه ایـن کار بـزرگ را انجـام میدهنـد. آنچـه کـه مـا انتظـار و توّقـع داریـم، این اسـت. بـا ایـن دید کـه نگاه 
میکنیم، همه ی بخشـهای صدا و سـیما اعضای مختلفی هسـتند که کارهـای گوناگونـی انجام میدهند؛ امـا همه به 
این هـدف منتهی میشـود. یعنی دیگـر رادیو، بـا تلویزیـون، با بخش فّنـی، با بخـش تحقیقاتـی، بـا کار بین المللی و 
با کارهـای جانبی دیگـر و اینها بـا همدیگر هیچ گونـه تفاوتـی ندارند. همه تـاش میکنند بـرای این که ایـن مقصود 
محّقق شـود؛ یعنی ایـن پیامهـا تولید و به شـکل صحیحـی توزیـع گـردد. رادیـو بخشـی از کار را به عهـده میگیرد؛ 
هر کـدام از بخشـهای مختلف رادیـو کارهایی را بـه عهده میگیرنـد. تلویزیـون بخشـهایی از کار را به عهـده میگیرد: 
برنامـه ی طنز یـک بخـش از کار را بـه عهـده میگیـرد؛ برنامـه ی میزگرد صرفـاً علمی یـک بخـش از کار را بـه عهده 
میگیرد؛ برنامـه ی فیلمهای تولیدشـده یک بخش را بـه عهده میگیـرد و حّتی برنامـه ی فیلمهای خارجـی عهده دار 
بخشـی از کار را میشـود. پس وقتـی این مدیریّت هسـت، طـوری انتخـاب میکنید که همـه ی اجزای ایـن صحنه ی 
عظیم صدا و سـیما متوّجـه همان هـدف باشـند. برآیند همـه ی کارها همـان هدف بـزرگ، یعنـی انتقـال پیامهاِی 

صحیـح به ذهـن مردم اسـت.

پیامهایی که باید در ذهن مردم جا بیفتد:
البته مـن انتقادهایـی میکنم. گاهـی خصوصی بـا خوِد آقـای الریجانی کـه از بـرادران عزیز ماسـت، مطـرح میکنم 
و گاهی هم بـا بعضی دیگـر. انتقادهای من بیشـتر ناظـر به آن سـلّولهای سـرطانی در ایـن کالبد بزرگ اسـت؛ چون 
عیب سـلّول سـرطانی فقـط همین اسـت کـه از رفتار طبیعـی سـلّولها تبعّیـت نمیکنـد و مخالف بـا رفتـار طبیعی 
سـلّولها در تولیـد و تکثیـر و فّعالیـت، رفتـار ویژه ی خـود را بـه عهـده میگیرد. آن وقـت یک غّده تشـکیل میشـود و 
بقیـه ی مشـکات را پیـش میـآورد. گاهـی اوقـات در بخشـی از برنامه هـای ایـن مجموعـه ی بـزرگ، ممکن اسـت 
چیزهایی مشـاهده شـود که رفتارشـان با آهنگ و نواخـت طبیعی - که بایـد بـر کّل مجموعه حاکم باشـد - تطبیق 

نمیکنـد؛ یعنـی یا کوتاهنـد و یـا ضّدند.

1- عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی به عنوان یک شعار اصلی
من چنـد نمونـه از پیامها را بعـد عرض میکنـم. مسـأله ی عدالت یکـی از این پیامهاسـت که بایـد در ذهن مـردم جا 
بیفتد و نـزد مردِم طالب و عاشـِق عدالـت - عدالـت اجتماعی و عدالـت اقتصادی، هـر دو - به عنوان یک شـعار اصلی 
شـود. مثًا ما فیلمی یا طنـزی یا بیانـی را پخش کنیـم که نتیجـه اش القـای بیاعتنایی بـه عدالت به نفع یک شـعار 
دیگر باشـد. فرضاً مـا شـعار عدالـت را در جامعه به شـعار توسـعه تبدیـل کنیـم. البته توسـعه هـم از نظر مـردم و از 
نظر گویندگان و شـنوندگان، مفهوم چندان روشـنی نیسـت. ایـن پیام یا این شـعار به آن شـعار تبدیل شـود، بدون 
این کـه در این توسـعه، عدالـت در نظر گرفته شـده باشـد. این طبعـاً همان حرکتی اسـت که بـا آن نواخـت عمومی 
که بایسـتی همه ی دسـتگاه و اجزای ایـن مجموعه بـا آن تطبیق کنند و بـا آن هماهنگ باشـند و آن را پیـش ببرند، 
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تطبیـق نمیکند.
پیامهایـی که مـا باید بـه ذهـن مـردم منعکـس کنیـم، کدامهاسـت؟ به نظر مـن، یکـی همین شـعار عدالت اسـت 
که عرض کـردم. مـا نباید از شـعار عـدِل علوی عقب نشـینی کنیـم. مردم بـه عـدِل علـوی نیازمندند و تشـنه ی آن 
هسـتند. حّتی به آن کسـانی که اسـم عدل را هم نمیآورند یـا در جایی عدالت به نفعشـان نیسـت - چون خودشـان 
میخواهنـد بی عدالتـی کننـد و نمیخواهنـد عدالـت را بگویند - اگر بـی عدالتی شـود، دادشـان بلند میشـود؛ یعنی 
آنها هم تشـنه ی عدالتند. بنده یـک وقت گفتـم همه ی این شـعارهای بـزرگ مثل آزادی و اسـتقال قیـودی دارند 
و آنچـه هیچ قیدی نـدارد، عدالـت اسـت. عدالت به طـور مطلق مورد نیـاز و مـورد مطالبه ی جامعه اسـت. نـه این که 
به طـور مطلق میتـوان عدالـت را تحّقق بخشـید، یـا مـا آن آدمهایی هسـتیم کـه میتوانیـم. امـا عدالت بایـد به طور 
مطلق مطرح شـود تـا هـر مقـدار کـه میتوانیـم پیـش برویـم. مرحـوم آقـای طباطبایـی رضوان اللَّ علیـه میگفتند 
که پیغمبـر و امیرالمؤمنیـن و اولیای خـدا روی قلّـه ایسـتاده اند و مـردم را به ایـن قلّه دعـوت میکنند. پیغمبـر - یا 
امیرالمؤمنیـن - در دعـوِت خـود هرگز بـه مـردم نمیگوید یک قـدم پایین تـر از مـن بیایید، بلکـه میگویـد بیایید تا 
همین جا کـه من هسـتم. ایشـان همـه را به قلّـه دعـوت میکننـد؛ منتها همیـن که بـه قلّه دعـوت میکننـد، انگیزه 
میشـود برای این کـه مـردم حرکـت کننـد و راه بیفتنـد: یکی یک قـدم میآیـد، یکی صـد قدم میآیـد، یکـی تا کمر 

میآیـد و یکی بـه آن باالها میرسـد.
بنابرایـن مـا بایسـتی آن قلّـه را حـذف نکنیـم و آن را درنظـر بگیریـم و بخواهیـم. وقتـی کـه انسـان ایـن پیـام 
عدالت خواهـی را به ذهـن مردم القـا و به آنهـا تفهیـم میکنـد و عدالت خواهـی را در آنها زنـده نگه میـدارد و صحیح 
و منطقـی با مـردم حـرف میزند، طبیعی اسـت کـه آنها مثـًا از کمتـر بـودن عدالتی کـه بـه آن رسـیده اند، ناراضی 
نمیشـوند و باالخره احسـاس میکنند کـه آن نقطـه ی باالیی اسـت؛ کمااین کـه امیرالمؤمنیـن به اصحـاب خود هم 
فرمـود: »اال و انّکم التقـدرون علی ذلـک«. این را همـه میدانند که تـوان و بنیه ی روحـی و معنوی و حّتی جسـمانی 
انسـانهایی پایین تر از امیرالمؤمنیـن، آن قدر نیسـت که به آن قلّه برسـند؛ امـا حرکت به سـمت قلّه را بایسـتی زنده 
نگه داشـت. بنابرایـن عدالـت و عدالتخواهی و تزییـن عدالـت، از چیزهایی اسـت که نبایـد آن را فراموش کرد. شـما 
نهج الباغـه را که نـگاه میکنیـد، میبینید در سـر تـا پـای نهج الباغـه عدالـت وجـود دارد. اعتقـاد جّدی بنـده این 
اسـت که بسـیاری از ناکامیهای امـروز ما در عرصه ی رسـیدن به هدفهـای انقـاب و اداره ی مطلوب کشـور، به خاطر 

کـم اعتنایی بـه عدالت اسـت. 

اغماض عدالت در مقام عمل نسبت به خود
هرکـدام از ما نسـبت بـه خودمـان اغماض میکنیـم. اسـم عدالـت را میآوریـم و بـه آن تحریض هـم میکنیـم؛ اما در 
مقـام عمل نسـبت بـه خودمـان اغمـاض مینماییـم. حـاال قـدری اغماض نسـبت بـه خـود، بر اثـر نقصهـا، کوچک 
بـودن و کوتاهیهـای طبیعی ما قابل قبول اسـت؛ اما ما نسـبت بـه خودمان زیـاد اغمـاض میکنیم. خیلـی از امکانات 
و برخورداریهـا را بـرای خـود روا میداریم که بـرای دیگـران روا نمیداریم. مـا این فرهنـگ حاکم بر ذهـن خودمان را 
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باید عوض کنیـم و مـردم هم همین طـور. این طور نباشـد کـه مـردم در مسـابقه ی زندگی احسـاس کننـد که هیچ 
مرز و مانعـی به نـام عدالت، جلـِو آنها را نمیگیـرد و آنها تـا هرجا کـه بتوانند برونـد، مانعـی ندارند. لذا شـما میبینید 
یک نفـر ثروت نامشـروع و حرامـی را از یـک راه غیرعادالنه به دسـت آورده - مثًا در ظرف ده سـال چندیـن میلیارد 
تومـان گیرش آمـده - کـه اگر توزیـع کنیـم، میبینیـم گاهی درآمـد بنـده و شـما در طول مـّدت خدمتمـان هم به 
قدر ثروت یـک روز یـا یک هفتـه یا یـک مـاه او نمیشـود، بعد هـم طلبکار اسـت! طلبکار اسـت کـه من بـه مملکت 
خدمـت کـردم و این قـدر تولیـد ایجـاد نمـودم. در ذهـن او اصل عدالـت اصـًا نقشـی نـدارد و اهمیتی به مسـأله ی 
عدالت نمیدهـد که این جـا عدالتـی پایمال شـده، بیعدالتـی به وجـود آمـده و تخلّـف از قانون شـده و ایـن درآمد و 
دسـتاورد ناشـی از آن اسـت. ما باید ایـن فرهنـگ را در ذهـن خـود و در ذهن جامعه منتشـر کنیـم. این یکـی از آن 

پیامهاسـت.

2- عظمت ، شکوه و اهمیت انقاب اسامی
یـک پیـام از پیامهـای مظلـوم و فرامـوش شـده ای که بـار دیگـر بایسـتی بـه آن اهتمـام ورزیـد و آن را بـه ذهنهای 
مـردم منتقل کـرد، عظمـت و شـکوه و اهمیت انقاب اسـامی ماسـت. ایـن انقـاب چیز کوچکـی نبـود و تمام هم 
نشـده اسـت. انقاب فقط شـورش کردن، به خیابان ریختـن و جنجال کردن نیسـت. انقـاب یعنی تغییـر بنیادیِن 
همـه ی نهادهـای اصلی زندگـی جامعـه؛ تغییـر بنیادیِن آنچـه غلط و کـج و نابجاسـت، بـه آنچه صحیح و مسـتقیم 
و بجاسـت. این حـرف را مـا از اّول هـم میگفتیـم و چنین نیسـت کـه امـروز بگوییم. ایـن امری اسـت کـه بتدریج و 
در طـول زمان بـا تـاش و مجاهـدت دائمی انجـام میگیـرد؛ مشـروط بـر این کـه روح و خواسـت و ضـرورت انقاب 
در مـردم باقـی بمانـد. چند سـال اسـت کـه پیامهـای متعـددی از طـرف همـان جبهـه ی مقابلی کـه به آن اشـاره 
کردم، مرتّب بـه مغز مـردم وارد میشـود که انقـاب تمام شـد، انقـاب بیخود اسـت و اصًا انقـاب غلط اسـت! آنها 
معنای انقـاب را تحریف میکننـد و انقـاب را به معنای یک شـورش کـور، حرکت خشـن و بیهدف معنـا میکنند و 

میگوینـد غلط بـود، درسـت نبـود و اصـًا دوران انقابها تمام شـده اسـت!

وجود وظیفه ی انقابی بر دوش همه 
شـما ایـن پیـام را بایـد منتقـل کنیـد کـه انقـاب چیسـت؛ انقـاب یـک ضـرورت اسـت، تمـام نشـده و وظیفه ی 
انقابی بـر دوش همه وجـود دارد. نسـلهای پیدرپـی این را میپذیرند. حاال شـایع شـده که نسـل دوم و نسـل سـوم 
و نسـل چهـارم، و هرکـس برای خـودش نسـلی را تصویـر و برایـش احکامی صـادر میکند. نسـل سـوم با نسـل دوم 
هیچ تفاوتی نـدارد. اینهـا جـوان، آرمانخـواه، دارای نشـاط و نیـرو و آمـاده ی حق پذیریانـد. آن نسـل اّوِل انقاب که 
آن حرکـت عظیـم را انجـام داد، تربیت شـده ی چـه محیطـی بـود؟ کسـانی کـه یادشـان اسـت، میداننـد کـه آنها 
تربیت شـده ی محیط بیبندوباری و فحشـا و ترویـج همه ی منکـرات بودند. اما همیـن خصوصیات در جـوان - یعنی 
حق طلبـی، آرمانگرایـی، بیتقّیـدی و ناوابسـتگی او بـه تعلّقـات زندگـی و شـنیدن حرف درسـت و سـخن صحیح و 



115

رسانه

منطقـی - او را وادار به حرکـت کرد و ایـن کار بـزرگ را انجام داد. چـرا جواِن امـروز نتوانـد ادامـه ی آن راه را با همان 
نّیـت و هّمـت انجـام دهد؟

عوض نشدن مذاق، مزاج و فهم جوانان امروز نسبت به مسائل زندگی 
میگویند مـذاق، مزاج و فهم جوانان نسـبت به مسـائل زندگی عوض شـده و چیزهای دیگری را میپسـندند. کسـانی 
که این حـرف را میزننـد، خودشـان درصددند که ذائقه ی نسـل جـوان را عـوض کنند. فـرض بفرماییـد در زمینه ی 
تولیدات فرهنگـی - چـون همه ی شـما فرهنگـی هسـتید، از فرهنگ میگویـم - فیلـم و آهنگ بسـازیم و جـوان را 
بـه شـهوترانی، کامجویی و عشـق ورزِی بـه معنای شـهوت، تحریـض و تحریک کنیـم. بعد در جشـنواره کـه فیلم را 
نشـان میدهنـد، میبینید منظـره ی نامناسـبی در آن هسـت. در همـان حال، انسـان میبینـد در بین ایـن جماعت، 
صد جـوان سرشـان را پاییـن انداخته اند؛ یعنـی حاضر نیسـتند آن منظـره را ببیننـد؛ اما مثـل این که بعضـی به زور 
زیر چانه یشـان میزنند تا سرشـان را بلند کننـد و این منظـره را ببیننـد و مفهومـی در آنها القا شـود! جـواِن امروز ما 

همان جـواِن آن روز اسـت، با ایـن تفـاوت کـه آن روز تحت تأثیـر تربیتهای غلـط بود. 

توصیه به دستگاه های فرهنگی برای استفاده از یک شهید
یکـی از مدیـران دسـتگاههای فرهنگی دربـاره ی یک نفـر از همیـن چهره های معـروِف فرهنگـِی خوب - کـه امروز 
جـزو شـهدای عالی مقـام ماسـت و مـن خیلـی بـه او عاقـه داشـتم و همیشـه بـه دسـتگاههای مختلـف فرهنگی 
توصیـه میکـردم کـه از وجـودش اسـتفاده کنیـد - چند عکـس به مـن نشـان داد کـه مربوط بـه قبـل از انقـاِب او 
بـود و او را در مناظـری - کـه آن زمـان بـرای جوانان خیلی پیـش میآمد - نشـان میـداد. آن آقـا به من گفـت: بفرما! 
این همان کسـی اسـت که شـما این طـور از او تعریـف میکنیـد! من عکسـها را کـه نگاه کـردم گفتـم ارادتم بـه این 
شـخص بیشـتر شـد، چون او در این محیط بـوده و حـاال این گونه شـده اسـت؛ حتماً بایـد از ایشـان اسـتفاده کنید! 
در سـالهای اّولی که سـتاد انقاب فرهنگی تشـکیل شـده بود، نسـبت به ریخت و قیافـه ی جوانانی که میخواسـتند 
وارد دانشـگاه شـوند، خیلـی سـختگیری میکردنـد - حـاال از طنزهـای روزگار ایـن اسـت کـه همـان آدمهایـی که 
آن وقـت آن کارهـا را میکردنـد، االن از این طـرف پشـت بام پایین افتاده انـد که دیگر به هیچ وجه نمیشـود جلوشـان 
را گرفـت! - من یکبـار در جمعشـان حاضر شـدم و عکسـی را - که یـا همراهـم بود، یـا دیده بـودم - نشـان دادم که 
جوانی را بـا ُمـد آن روز که موهای سـرش را به طـور خاصـی آرایش کـرده و کراوات بسـته بود، نشـان میـداد. به آنها 
گفتم این یکی از شـهدای ماسـت! شـهدای ما کسـانی نبودند که از اّوِل زندگیشـان بـا دعا و تقـوا و زیـارت و میل به 
شـهادت مأنوس باشـند، بلکه اینها منقلب شـدند. شـما چـرا به ظواهـر کوچکی در شـخصی - کـه میتوانـد حقیقتاً 
منقلب شـود - تکیـه میکنید؟ حقیقـت قضیه این اسـت که جوانـان امروِز مـا این تفـاوت را بـا جوانـان آن روز دارند 
کـه در آن محیط تربیـت نشـده اند، بلکـه در محیط دینـی و با ظواهر اسـامی کـه آن طـور عوامل شـهوترانی وجود 
نداشـته، تربیت شـده اند و حاال عّده ای بـه زور میخواهنـد اینها را فاسـد کنند، بعد هـم بگویند جوانان قادر نیسـتند 
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کـه راه انقـاب را ادامـه دهند!

پیامی که به نسل های آینده و قبلی باید گفت
بنابرایـن، ایـن یکـی از پیامهایی اسـت که شـما باید بـه همین نسـل و نسـلهای آینـده و نسـل قبلی - همان نسـل 
اّوِل انقاب کـه از انقاب برگشـته اند و خیلی بدشـان میآید کـه به آنهـا مرتدین از انقـاب بگوییم؛ اما ارتـداد همین 
اسـت و ارتـداد فقـط برگشـتن از دیـن نیسـت، برگشـتن از راه اسـت - کـه بعضـی از آنهـا به مراتـب از نسـل جدید 
بدترنـد و گرفتاریهـای فـراوان مالی و اقتصـادی و اخاقـی و قدرتـی و تشـکیاتی گریبانشـان را گرفتـه، در حالیکه 
ایـن جـوان متعلّـق بـه نسـل سـوم انقـاب - بـه قـول آنهـا - این گونـه نیسـت و جـواِن سـاده ی سـالِم حق پذیری 
اسـت، انتقال دهیـد. اثرگذاری در آنهاسـت. چرا نشـود ایـن جوان را سـاخت و تربیـت کرد و مثـل یک ابـاذر، عّمار و 
سـلمان او را به جبهه هایی که نظایـر آن در این جبهه هـا وجود دارد، فرسـتاد!؟ بنابرایـن یکی از پیامهـا، پیام انقاب 

اسـامی اسـت. خوِد انقـاب، یک پیام اسـت کـه بایـد آن را منتقـل و بیـان کنید.

3- لزوم انتقال پیام ایثار و انفاق و ریاضت و زهد در ذهن مردم 
به نظر بنده، یکـی دیگـر از پیامهایی که امـروز بایـد روی آن کار کـرد، پیام ایثـار و انفـاق و ریاضت و زهد اسـت. االن 
پیامهایـی منتقل میشـود کـه بنده سـرنخ اینهـا را کامـًا در مطبوعـات و نوشـته های خارجـی میبینـم و گاهی هم 
در مطبوعـات و نوشـته های خـوِد مـا و حرف زدنهـای بعضیهـا منعکس میشـود که ایثـار و انفـاق - جـان و راحتی و 
آسـایش خود را برای دیگران فداکـردن - را کار ابلهانـه و احمقانه ای وانمود و قلمـداد میکننـد! در حالیکه بزرگترین 
زیباییهای انسـان، حضور چنیـن خصوّصیاتی در وجودش اسـت و بزرگتریـن زیباییهای یک ملت، وجود انسـانهایی 
با ایـن خصوصّیـات اسـت، کـه البته ایـن مخصوص اسـام و تشـّیع هـم نیسـت، در همـه جای دنیـا هسـت. منتها 
چون تشـّیع مثالها و نمونه ها و سـمبلهای بسـیار برجسـته ای مانند ماجـرای کربا و بقیـه ی ماجراهای صدر اسـام 
دارد، طبعـاً زنده تر و محسوسـتر و پُرتپش تـر میتواند حـرف بزند. دیگـران اینهـا را ندارند یا کمتـر دارند و مـا زیادتر 
داریـم. کـدام انسـان منصفـی در دنیا منکـر ایـن چیزهاسـت!؟ بنابراین یکـی از پیامهـای بسـیار مهم این اسـت که 

اهمیت ایثار، انفـاق، زهـد و ریاضت شـخصی را در پیامهـای رادیویـی و تلویزیونی زنـده کنید.

4- آشنا سازی ذهن مردم با پدیده دیکتاتوری پول و شهوت در جهان  
یکـی دیگـر از پیامهایـی کـه باید بـه ذهـن مـردم داده شـود، حقیقـت تلخـی در دنیاسـت که عمداً سـعی میشـود 
وجـود محسـوِس آن نادیـده گرفتـه شـود و آن، دیکتاتـوری پـول و شـهوت اسـت. امـروز پـول در دنیـا دیکتاتوری 
میکنـد و هرچـه پـول بخواهـد و پولدارهـا بخواهنـد، تحّقـق مـی یابـد، ولـو به دسـت خوِد مـردم. چـون مـردم در 
رأی دادنهـا و اقدامـات عمومـی معموالً تحـت تأثیـر رسـانه هایند و رسـانه ها هـم معمـوالً در اختیار پولدارهاسـت. 
چند درصـد رسـانه های دنیـا دسـت غیرصهیونیسـتها و غیـر سـرمایه دارهای بزرگ اسـت؟ شـاید بتـوان گفت که 
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همـه ی این دسـتگاههای مهم و اثرگـذارِ دنیا دسـت سـرمایه دارهای مهـم و عمدتاً صهیونیستهاسـت. آنها هسـتند 
کـه خبرگزاریهـا را اداره میکننـد، خبـر تولیـد میکننـد و بـه همـه ی دنیـا میفرسـتند و تلویزیونهـا را همان طـور 
کـه خودشـان میخواهنـد، اداره میکننـد. حـاال هم کـه ایـن روشـهای ارتباطـی جدیـد، ایـن سـایتهای اینترنتی و 
فّعالیتهـای رفت و آمـد سـریع اطاعـات در اختیار آنهاسـت. هر کس پـول بیشـتر دارد، میخواهـد در ایـن زمینه ها 
فّعالیت بیشـتری کنـد و مقصود خـود را بـرآورده سـازد. بنده بارهـا گفتم این کـه میگوینـد رسـانه ها و روزنامه ها در 
دنیا آزادند، درسـت اسـت؛ امـا روزنامه ها مال چـه کسـانیاند؟ البتـه صاحبـاِن روزنامه هـا آزادند، هرچـه میخواهند 
مینویسـند، هرچه به صرفشـان باشـد، مینویسـند و هرچـه به صرفشـان نیسـت، قطعاً نمینویسـند. مرحـوم »حاج 
احمـد آقـا« میگفت: بـه نظرم رسـید یکـی از پیامهـای امـام را - بـه گمانم پیـام حـج بـود - در یکـی از روزنامه های 
امریـکا چاپ کنیم. ایشـان خیـال میکـرد امریکا جـای آزادی اسـت و میشـود این پیـام امـام را آن جا ترجمـه کرد و 
در روزنامـه ای به چاپ رسـاند تـا امریکاییهـا بخوانند و بگوینـد »عجب! امامـی که این قـدر دربـاره اش میگویند، این 
حرفهـا را میزنـد!« میگفت هرچـه پول خـرج کردیم، نشـد. به نظـرم گفت حاضر شـدیم حـدود صدهـزار دالر خرج 
کنیم کـه ایـن یـک یـا دو صفحـه پیـام در روزنامـه ای از روزنامه هـای امریکا چـاپ شـود؛ اما نشـد که نشـد! معلوم 

اسـت که نمیشـود.

دیکتاتوری ای که دشمن نمیگذارد مردم بفهمند
یکـی از همین آشـناهای خودمـان از همـان دانشـجویان آن وقـت که امـروز مشـغول یـک کار دولتی اسـت، کتابی 
راجع بـه النه ی جاسوسـی و جریان تسـخیر النـه ی جاسوسـی و جوانان نوشـته اسـت - اصِل کتـاب را به انگلیسـی 
نوشـته و بعد هم داده به فارسـی ترجمـه کرده اند - گفـت هرچه کردیم ناشـرین امریکایـی حاضر نشـدند این کتاب 
را چـاپ کننـد! میگفـت باالخره یـک ناشـر کانادایی پیدا شـد و بـا او قـرارداد بسـتم و قبـول کـرد. بعـد از مّدتی آن 
کانادایـی میگفـت پـدرم درآمـد، آن قدر مـرا تهدیـد میکردند، آن قـدر به مـن تلفـن میزدند! مسـأله ی نشـر در دنیا 
این طور اسـت. ایـن، دیکتاتـورِی کامـًا پنهان و بسـیار نافـذ پول و شـهوت اسـت. البتـه در قبـال کارهـای آنها اگر 
کسـی حرفی هـم بخواهد بزنـد، خفـه میکنند. خـوب؛ ایـن واقعّیتی اسـت کـه در دنیا وجـود دارد. شـما چـرا نباید 
کاری کنید کـه یکایک مـردم و جوانان ما بـا این واقعّیت آشـنا شـوند و بداننـد که چنین چیـزی وجـود دارد تا الزم 
نباشـد انسـان برای بیان آن اسـتدالل کند. بایـد کاری کنیـد که بداننـد چنیـن دیکتاتوریـای وجود دارد. دشـمن، 
دیکتاتوریـای را که نیسـت، با انـواع شـیوه ها و ترفندهای تبلیغاتـی واقعّیت جلـوه میدهد؛ اّمـا دیکتاتوریـای را که با 

ایـن وضـوح وجـود دارد، نمیگذارد کـه مـردم بفهمنـد و بداننـد. ایـن در تصمیم گیری مـردم خیلی مؤثّر اسـت.

5- زنده نگه داشتن ارزش ها در ذهن مردم
یکی دیگـر از پیامهایـی که به نظـر مـن بایسـتی روی آن تکیه کـرد، ایـن اسـت کـه ارزش را در ذهنهای مـردم باید 
زنـده کنید. امـروز تـاش میکننـد کـه ارزش را به سـود تبدیل کننـد: آیا فـان کار یـا فـان اقدامی کـه میخواهیم 
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بکنیـم و فان حرکـت دیپلماسـی یـا بین المللی کـه میخواهیم انجـام دهیـم، سـود دارد یا نـدارد! البتـه هیچ کس 
از سـود نمیگذرد. سـود هـم وقتی شـخصی نباشـد و سـود عمومی باشـد، خـودش یـک ارزش اسـت. اما سـود تنها 
ارزش نیسـت؛ ارزشـهای دیگری هم وجود دارد. گاهی سـودی عاید انسـان میشـود؛ اما یـک ارزش پایمـال میگردد. 
این جا بـه مـا درس داده اند. اوایـل بعثـت، نمایندگان قبیلـه ی بسـیار معروفی نـزد پیغمبر اکـرم آمدنـد و گفتند: ما 
حاضریـم با تـو بیعت کنیـم، اما مشـروط بـر این که جانشـینی خـودت را به مـا بدهـی! ایـن را در تواریـخ معتبر نقل 
« این را مـن قبول نمیکنـم؛ چون  کرده اند و داسـتان نیسـت. پیغمبـر در پاسـخ آنها فرمـود: نه؛ »هـذا امـٌر سـماوٌیّ
مسـأله ی جانشـینی دسـت من نیسـت؛ یک مطلـب آسـمانی اسـت و مـن در آن بـاره نمیتوانـم تصمیم بگیـرم. در 
حالیکه به حسـب ظاهر میشـد گفـت که باالخـره کاری میکنیـم، حـاال بیایید بیعـت کنید. امـا آن بزرگـوار این کار 
را نکـرد، و از ایـن قبیل فـراوان اسـت. البتـه این بـا رعایت مصلحت اشـتباه نشـود. یـک وقت انسـان مصلحتـی را با 
شـیوه ی خاصی رعایت میکنـد. این غیر از آن جایی اسـت که در جریان داد و سـتد انسـان - چه داد و سـتد سیاسـی 
و چه اقتصـادی - یـک ارزش به کلّـی پامـال میشـود. بنابراین مسـأله ی زنده نگه داشـتن ارزشـها هم یکـی از همین 

پیامهاسـت. 

چهار چیز که حکومت باید به عنوان مطالبه حقیقی مردم به آنها بدهد
در نامـه ی امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام بـه مالـک اشـتر، چهار نکتـه ی اصلـی هسـت - همین عهـِد مالک اشـتر که 
به غلـط »عهدنامـه« میگویند و مـن خواهش میکنم شـما کـه رادیـو و تلویزیون هسـتید، ایـن کلمـه ی عهدنامه را 
تکرار نکنید، چـون از آن غلطهای عوامانه ی زشـت اسـت. عهدنامه در فارسـی یعنـی نامه ای که متضّمـن معاهده ای 
بیـن دو نفر اسـت، مثًا عهدنامـه ی ترکمانچـای یا یـک عهدنامه ی خـوب یا بـِد دیگـر. در عربی کلمـه ی عهد یعنی 
فرمـان: »َعْهـُد علـٍیّ الی مالک اشـتر«، یعنـی فرمـان حکومتـی امیرالمؤمنیـن به مالک اشـتر. امـام نامه ای نوشـته 
کـه متضّمـن فرمـاِن حکومـت اسـت؛ یعنی حکـم اوسـت. امـروز مـا حکـم میگوییم، مثـل حکم ریاسـت سـازمان 
آقـای الریجانـی. بنابراین مـن خواهش میکنـم کـه در صدا و سـیما ممنـوع کنید تا کسـی عهدنامـه نگویـد. از این 
آقایانـی هـم کـه میآیند آن جـا حـرف میزننـد، خصوصـی بخواهیـد کـه عهدنامـه نگوینـد. نـه این کـه بگوییم یک 
اشـکال اساسـی ایجاد میکنـد، بلکـه ایـن از قبیِل پاس داشـتن درسـت گویی و درسـت نویسـی اسـت - درسـت تر 
این که در این عهـِد مالک اشـتر، در مجموع چهار نکته ی اصلی از مالک اشـتر خواسـته شـده اسـت کـه یکی امنیت 
آن منطقـه ای اسـت کـه در اختیار او گذاشـته شـده اسـت. بـا عوامـل ضّدامنیت - هـم امنیـت داخلی و هـم امنیت 
خارجی - بایـد برخورد شـود؛ چه دشـمن داخلـی امنیـت را از بیـن میبـرد و دشـمن خارجی هـم امنیـت را از بین 
میبـرد. اسـتقرار امنیـت و مقابله بـا عوامـل ناامنی - چـه داخلـی و چه خارجـی - یکـی از نکاتی اسـت کـه از مالک 

اشـتر خواسـته شـده است.
دومی، عدالـت اجتماعی و اقتصادی اسـت. سـومی، تربیـت معنوی و اخاقـی مردم اسـت. میگوید مـردم را از لحاظ 
اخاقی و معنـوی باید تربیـت کنـی. از نظر اسـام، حکومتها نسـبت به تربیـت معنوی مـردم بیتفاوت نیسـتند که 
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بگویند خـود مـردم میداننـد و هـر کار کـه میخواهنـد بکننـد، بکننـد. همچنان که پـدر در یـک خانواده نسـبت به 
تربیـت فرزندان خـود بیتفاوت نیسـت که بگویـد مثًا هـر کار خواسـتند بکننـد، بکنند. پـدر و مادر مسـؤولیتهایی 
دارند که بایـد انجام دهنـد. حکومت هـم در جامعـه در زمینه ی اخـاق و معنویت مردم و رشـد فضیلتهـای اخاقی 

در آنها مسـؤولیتهایی دارد.
چهارمی هم رفـاه و آبـادی زندگی آنهاسـت. البته مسـأله ی علـم و ترویج علـم و تحقیق و اینهـا هم در داخـل رفاه و 

تربیتهـای اخاقـی و معنوی اسـت. رفـاه اجتماعی هـم بدون علـم و تربیت هیـچ وقت بـه وجود نیامده اسـت.
این چهار چیـز از جملـه ی چیزهایی اسـت که حکومـت باید به عنـوان مطالبـات حقیقی مـردم به آنهـا بدهد. یکی 
از پیامها این اسـت که مـردم بدانند از حکومـت چه بایـد بخواهند؛ حـقِ ّ حقیقی و مطالبـه ی واقعی آنهـا از حکومت 

. چیست

استفاده ی رسانه از حوادث گذشته برای توضیح تهدیدهای آینده 
یکی از چیزهایـی که انسـان از رسـانه توّقع دارد این اسـت کـه از حوادث گذشـته برای توضیـح تهدیدهـای آینده و 
حوادِث در شـرف تکوین اسـتفاده کنـد و مردم را نسـبت بـه آنها حّسـاس نمایـد. قضایای جوامـع انسـانی و جهانی 
حقیقتاً مشـابهند؛ چون بـا همه ی تغییـری که در وضـع زندگی انسـانها به وجـود میآیـد، عوامل تأثیرگـذار حقیقی 
« کـه در قـرآن میبینید، همیـن اسـت. »و لن تجد  در زندگـی انسـانها همیشـه چیزهـای معّینی اسـت. »سـّنت الَلّ
لسـّنةالَلّ تبدیـا و لـن تجـد لسـّنةالَلّ تحویـا« همینهاسـت؛ یعنـی سـّنتهایی وجـود دارد و تبدیلهـا و تحولهایی 
به وجـود میآیـد. مثًا امـروز قضایـای مشـروطه برای مـا کامـًا قابـل درس گیـری و درس آموزی اسـت. چـون بنده 
در برهه ای از سـالهای زندگیام با مسـائل و قضایای مشـروطه خیلـی اُنس داشـته ام و کتابهـا و گزارشـهای متعّدد را 
نـگاه میکردم، امـروز که نـگاه میکنم، میبینـم این قضایا و حـوادث خیلی بـه هم نزدیک اسـت. همچنیـن عوامل در 
انقابهـای گوناگـون دنیا؛ مثـًا انقـاب کبیر فرانسـه یـا انقابهای دیگر، مشـابه اسـت. عوامل مشـابه اسـت و نتایج 
مشـابهی را هـم میدهد. مثـًا در انقـاب کبیر فرانسـه عامـل مخّربی وجود داشـته کـه ما جلِو ایـن عامل مخـّرب را 
در این جـا گرفتیـم و نگذاشـتیم، میبینیـم آن نتایج مترتّب نشـد، یـا عاملی وجود داشـته کـه آن جا تخریـب ایجاد 
کـرده، مـا این جـا جلـِو آن را نگرفتیـم، میبینیـم عینـاً همـان تأثیـر و همـان زیـان را در این جـا هـم به طور مشـابه 

است. داشـته 
از خیلـی از قضایـای گذشـته - چه در طـول تاریـخ و چه در عـرض زمـان - میتـوان قضایای آینـده را حـدس زد. در 
دنیا یک حادثه پیـش میآیـد، مثـًا االن در ونزوئا اشـکال عمـده ی این آقا که در آن جاسـت، این اسـت که تسـلیم 
آمریکاییها نیسـت. او رفیـق و مرید »فیدل کاسـترو« اسـت. به آن معنـا چپ هم نیسـت؛ مانند دیگر بخشـهای دنیا 
حکومت میکند و فقط تسـلیم آمریکاییها نیسـت. برایش چقدر مشـکل درسـت کردند. مشـکل را از چه راه درسـت 
کردنـد؟ از راه حضـور مؤثّر سـرمایه های آمریکایی و شـبه آمریکایی در کشـور ونزوئـا. یعنی حضور مؤثّر سـرمایه ها 
درجاهای مؤثّر ضربـه زد و ایـن خیلی درس آموز اسـت. آقـای »ماهاتیر محّمـد« بعـد از آن واقعه ی اقتصادی شـرق 
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آسـیای چند سـال پیش، این جـا آمده بـود و به بنـده گفت: »مـا در یک شـب بـه مردمی گـدا تبدیل شـدیم!« البته 
کمی مبالغه میکـرد؛ امـا واقعّیت قضیـه این بـود. علّت این بـود که دسـت بیگانه بر پـول و بـر مراکز اصلی پـول آنها 
مسـلّط بود. بیگانگان یـک وقت مصلحـت دانسـتند و در ظـرف چند سـاعت کّل موازنـه و تعـادل پولی آن کشـور و 
اندونزی و کشـورهای دیگـر را به هم زدنـد. در واقع بـه یک معنا بخشـی از آن منطقـه را نابـود کردند. خـوب؛ این در 

زمان خـود ما بـرای مـا عبرت آمـوز و درس آموز اسـت.

شرط ورود به تجارت جهانی
االن هرچه حرف زده میشـود درباره ی جهانیسـازی اسـت. امـروز همه ی دسـتگاههای مختلف، مرّوج جهانیسـازی 
شـده اند! جهانیسـازی یـک فرشـته ی نجات شـده که اگر مـا به تجـارت جهانـی نپیوندیـم، پدرمـان درآمده اسـت! 
خوب؛ آن طـرف قضیه را ماحظـه نمیکننـد که این تجـارت جهانـی و ایـن جهانیسـازی در تجارت و در بخشـهای 
دیگر اصًا کار کیسـت، چه کسـی دنبال این قضیه اسـت، شـرایط ما در قبـال آن چیسـت و ما با نداشـتن تجهیزات 
و ابـزار و امکانـات و وسـایل امنیتـی الزم چگونـه میتوانیم وارد ایـن میدان عظیـم درگیری شـویم!؟ بنده در اسـاس 
بـا تجارت جهانـی مخالـف نیسـتم. از چندی پیـش از ایـن - از زمـان ریاسـت جمهـوری قبلی تا امـروز - کـه دنبال 
ایـن قضیه هسـتند، بارها با مـن صحبـت کرده اند. بنـده هم گفتـه ام آن روز کـه مـا بتوانیم با بنیـه ی کافـی وارد این 
میدان شـویم، اگر نشـویم به خودمـان ظلـم کرده ایم؛ امـا اّول بایـد بنیـه اش را ایجـاد کنیم. ایـن را توّجـه نمیکنند 
که اگـر بـا نداشـتن آمادگیهـای الزم وارد ایـن میدان شـویم، چـه ضررهایـی خواهیم بـرد. ما بایسـتی ایـن را برای 
مردم روشـن کنیم. منظـورم فقـط مسـأله ی جهانیسـازی نیسـت؛ در عرایضی کـه عرض میکنـم این یـک موضوع 
درجه ی دو و سـه اسـت. میخواهم بگویـم از تجربه های جهانـی و از حوادثـی که در گذشـته در جهان اتّفـاق افتاده یا 
در زمان مـا در عرض تاریـخ اتّفـاق میافتد، باید بـرای حـدس زدن حوادث آینـده و در شـرِف تکوین اسـتفاده کنیم. 

6- حساس کردن مردم نسبت به تاشهای هرج و مرج طلبانه
به نظر بنـده، یکـی از چیزهایی کـه بایـد روی آن خیلـی تکیه کرد، حّسـاس کـردن مردم نسـبت به تاشـهای هرج 
و مرج طلبانه اسـت. یکـی از سیاسـتهای دشـمنان نظام اسـامی و دشـمنان انقـاب، ایجاد هـرج و مـرج در جامعه 
اسـت. هرج و مـرج در شـرایط کنونی بـرای دشـمنان، مطلـوب اسـت. آن روز کـه یک حکومـت دست نشـانده مثل 
شـاه سـِرکار باشـد، هرج و مرج بزرگتریـن نقطه ی منفـی اسـت. میآیند تعریـف میکنند کـه این جا جزیـره ی ثبات 
و جزیره ی امـن اسـت، و میخواهند این گونه باشـد؛ امـا آن وقت کـه حکومتی علیه آنهاسـت، سـعی در هـرج و مرج 
میکنند. مـا بایـد مـردم را نسـبت به مسـأله ی هـرج و مـرج حّسـاس کنیـم. بایـد جوانان را نسـبت بـه این مسـأله 
حّسـاس کنیـم کـه بدانند هـرج و مـرج یعنـی چـه؛ چـه مشـکاتی دارد، چـه تبعـات غیرقابـل تحّملـی دارد و چه 
کسـانی از هرج و مـرج در جامعه - چه هـرج و مرج سیاسـی و چه هـرج و مـرج اجتماعی و غیـره - منتفع میشـوند.
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7- انتقال مسأله ی حفظ هویّت دینی و ملی و انقابی به مردم 
مسـأله ی حفظ هویّت دینی و ملـی و انقابی یکی دیگر از ارزشـهایی اسـت که حتماً بایسـتی به مردم منتقل شـود. 
افشـای تهدیدها یکـی از همین پیامهایی اسـت که بایسـتی حتمـاً داده شـود. تقویـت روحیه ی مسؤولیت شناسـی 
در مردم یکـی دیگر از ارزشهاسـت. مـردم نباید احسـاس بیمسـؤولیتی کنند. خیلـی مهّم اسـت که ایـن روحیه در 
همه ی مـردم به وجـود آید کـه مسـؤولند: در قبال قضایـای جامعه همـه مسـؤولیت دارند و بـرای پیشـبرد جامعه و 

گذرانـدن آن از پیچهای خطرنـاک و پرتگاههای دشـوار، هـر کاری کـه میتوانند، باید انجـام دهند.

8- انتقال حس دشمن ستیزی به مردم و مشّخص کردن دشمن اصلی 
دشـمن سـتیزی، مشـّخص کردن دشـمن اصلی و متمرکز شـدن روی دشـمنان اصلی، از دیگر مسـائل مهّم اسـت. 
بگردید دشـمن اصلـی را بیابید و به مردم معرفی کنید. سـعی میشـود دشمن تراشـی شـود. بنده شـنیدم که بعضی 
از افـراد جناحهای مختلـف گفته بودنـد که امروز دشـمن اصلی مـا، جناح مقابل ماسـت! خطـای بزرگـی در جامعه 
اسـت که در مجموعـه ای که همـه معتقد بـه اسـام و انقـاب و نظام اسـامیاند، یـک جناح، دشـمن اصلی خـود را 
جنـاح مقابل بدانـد. این خیلی تأّسـفبار اسـت. اگر ایـن حرف قائـم به ذهن یـک نفر یـا ده نفر یـا صد نفر باشـد، آدم 
میگویـد به جهّنـم! بگـذار آن طور خیـال کننـد؛ اما اگـر ایـن به صورت یـک فرهنـگ درآیـد و در ذهـن مجموعه ای 
از مـردم جا بگیـرد، چیز خیلـی خطرناکی خواهد شـد. لذاسـت که بایسـتی روی دشـمن اصلـی متمرکز شـد و او را 

معرفی کرد و مـردم را به سـتیزه بـا او تشـویق نمود.

9- نفی دشمن سازیهای موهوم و توسعه ی تفاهم اجتماعی و ایجاد امنیت روانی در جامعه 
یکـی دیگـر از پیامهایـی که حتمـاً بایـد منتقـل شـود، نفـی دشمن سـازیهای موهـوم، توسـعه ی تفاهـم اجتماعی 
و ایجـاد امنیـت روانـی در جامعـه اسـت. یکـی از عواملـی کـه در ذهنّیـت کّل جامعـه، بـه قـول روانشناسـان 
»روان پریشـی« به وجـود میـآورد، ناامیـدی و یـأس اسـت. گاهـی عوامـل گوناگونـی هـم پیـدا میشـود کـه به طور 
طبیعی ایجـاد یأس مینماید یـا امید را ضعیـف میکند. همینها را تشـویق نمـودن و ناامیـدی در مردم ایجـاد کردن، 
خیلی خطاسـت. باید در مردم امیـد ایجاد شـود. بنده گاهی اوقـات به دوسـتان صدا و سـیما تذّکـر داده ام که گاهی 
یک مشـکل کوچـک - مثـًا مشـکل یـک منطقـه - را در تلویزیـون مطـرح میکنند، هـای و هـوی و جنجال بـه راه 
میاندازند کـه مثًا جـاده ی فان جا خراب اسـت یـا پل هوایی اش کشـیده نشـده یا فان چیـز دیگر. خیلـی خوب؛ 
این مشـکل باید حل شـود، امـا معنایـش این نیسـت کـه ایـن را در تلویزیـون بیاوریـم؛ چـون وقتی چنیـن چیزی 
را در تلویزیـون آوردیـم، به طـور طبیعـی در ذهن مخاطـب تعمیم پیـدا میکنـد؛ یعنی از نظـر مخاطب مشـکل این 
نیسـت که یک پل در فـان خیابـان وجود نـدارد، بلکـه معنایش این اسـت پلی کـه برای مردم الزم اسـت، سـاخته 
نمیشـود. حرفهای مأیوس کننـده و چیزهایی را کـه به راحتی در ذهن مـردم شـمول و عمومیت پیدا میکنـد، نباید 
در تلویزیون مطرح کرد. در گوشـه ای مشـکلی وجود دارد، مسـؤوالن مسـتقیم و غیرمسـتقیم باید تـاش کنند؛ آن 
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را برطرف نمایند؛ اما تعمیم دادن مشـکل اصًا درسـت نیسـت. گاهی میآیند، مثـًا در میزگـرد در زمینه ی آموزش 
و پـرورش یا کتـاب یا غیـره حـرف میزنند کـه »بلـه؛ یـادش به خیـر! آن گذشـته ها و قدیمهـا این طـور بـود«. کدام 
قدیمهـا!؟ به یـک قدیم موهـوم اشـاره میکنند کـه آن طـور بود و حـاال این طـور شـده! چنیـن حرفهایی اصـًا قابل 
اسـتدالل نیسـت. کدام قدیم!؟ طوری حـرف زده میشـود که مخاطب تصـّور میکند ما هرچـه از قدیم دور میشـویم، 
به سـمت خرابتر شـدن حرکـت میکنیـم. همیـن، ناامیدی اسـت. شـما بایـد بعکـس بگوییـد. واقعّیت هـم بعکس 

اسـت.
زمانی کـه ایـن فرهنگ غربـی وارد شـده بـود و اعتمـاد و اطمینـان بیـن مـردم را از بین بـرده بـود، میگفتنـد »بله؛ 
قدیمها مردم نسـبت به هم اطمینـان داشـتند.« آن وقت این حرف درسـت هم بـود؛ چـون آن زمانها ایـن ارتباطات 
و توسـعه ی مبـادالت و معامات وجـود نداشـت و اطمینان بیـن مردم بیشـتر بود؛ امـا این بـدان معنا نیسـت که ما 
هم امروز قدیـم را بهتـر بدانیم. قدیـِم ما ِکی اسـت، مثًا چهل سـال پیش اسـت که مـردم در گنداب فسـاد اخاقی 
غرق بودنـد. آیا آن وقت مـردم وضع خوبی داشـتند؟ وضـع معامات مـردم خیلی خوب بـود؟ دزدی نبـود؟ آن زمان 
به مراتـب بدتر بـود. پس حرکـت و روند زندگی مـردم را به سـمت تاریکی و بن بسـت و یأس نشـان دادن، خطاسـت. 

بایسـتی عکس ایـن تحّقق پیـدا کنـد و پیام صحیـح عکِس این اسـت.

10- خبر موثّق و بهنگام و فراگیر ساز 
مسـأله ی خبر هم بسـیار مهّم اسـت. خبـر، نیـاز اسـت. البته وضـع خبر خیلـی بهتر از گذشـته شـده اسـت؛ منتها 
هرچـه بتوانیـد خبـر را موثّـق، بهنـگام، فراگیـر و دارای خصوصّیاتـی کـه گفتیـم، بکنیـد. گاهـی پخش یـک خبر 
ضعیـف و کمتـر موثّـق، در مـردم ایجـاد یـأس میکنـد. گاهـی یـک خبـر واحـد را دو گونـه میشـود داد: مثـًا خبر 
تجهیـزات امریکایی یا تجهیـزات اسـرائیلی را میشـود به گونـه ای داد که مردم انگیـزه پیدا کننـد که با آن بـه مقابله 
برخیزنـد؛ همـان خبـر را میشـود طـوری داد کـه مـردم احسـاس کنند کـه نمیشـود دسـت از پـا تـکان داد و اصًا 
هیچ حرکتی نمیشـود کـرد. پـس نحـوه ی دادن خبر بایـد امیدبخـش باشـد. البته خـوِد خبـر، مهم و حـاوی نکات 

سـودمند اسـت.

قابل تشخیص و ارزیابی کردن راهبردهای کّمی و کیفی
خوب؛ اگـر بخواهیم که این مسـائل انجـام گیرد بایسـتی - همین طـور که عـرض کردم - یـک برنامـه ی بلندمّدت، 
یک راهبـرد کلّی و یک اسـتراتژِی تدوین شـده وجود داشـته باشـد تا شـما بتوانید در هـر برهه ای از زمان پیشـرفت 
خودتـان را با آن بسـنجید. معمـوالً برای سـنجش، وضعیتهـا را کّمی میکننـد. به نظر بنـده اهمیت سـنجش کیفی 
بیشـتر اسـت؛ منتها باید این را انسـانهای امین و هوشـمند و زیرک بسـنجند. ببینیـم در این خّط مشـی و راهبردی 
که بـرای خودمان معّیـن کرده ایـم که مثـًا راهبرد ده سـاله اسـت، چقـدر پیـش رفته ایم، یا چقـدر عقبیـم. به نظر 

من، همه ی ایـن راهبردهـای کّمی و کیفـی را بایسـتی قابل تشـخیص و قابـل ارزیابی کرد.
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- لزوم القای پیامهای درست توسط یک فیلم یا یک زنجیره ی نمایشی
- غفلت نکردن از دیالوگ ها در انتقال مفاهیم مثبت 

- لزوم معرفی بی کفایتی های رژیم سابق در دیالوگ ها

نکاتی راجع به فیلمها و مجموعه های تلویزیونی:

1- القاء درست پیام
چنـد نکتـه ی کوتـاه هـم راجـع بـه فیلمهـا و مجموعه هـای تلویزیونـی عـرض کنـم. مجموعه ی یـک فیلـم یا یک 
زنجیـره ی نمایشـی بایسـتی پیامهـای درسـت را القـا کنـد. این هم با رسـیدن بـه نصـاب هنـری امکانپذیر اسـت. 
هنرمندی، هـم در نوشـتن داسـتان فیلـم الزم اسـت، هـم در بازیهـا، هـم در کارگردانـی و هـم در بقیـه ی کارهای 
فّنی یـک نمایش. بایسـتی در همـه ی بخشـها، آن حّد نصـاب هنری واقعـاً رعایت و حفظ شـود تـا بتوانـد آن پیام را 

درسـت القـا کنـد. ایـن کاری خیلی مهـّم و البته دشـوار اسـت. 

2- محاوره ها ی درست و بجا در فیلم
یـک درجـه پایین تـر از آن، محاوره هـا یـا به قـول شـما دیالوگهای فیلم اسـت کـه خیلی مهـّم اسـت. از اینهـا نباید 
غفلت کـرد. گاهـی یـک محـاوره ی درسـت و بجـا در یـک نقطـه میتوانـد حقیقتـی را کـه شـما میخواهیـد با یک 
سـاعت حرف زدن بـه ذهـن مخاطـب - بخصوص اگـر جـوان و نوجـوان باشـد - القـا کنیـد، القا کنـد. از بـاب مثال 
عرض میکنم: حـرف میزنـد میگویـد فـان کار را نکردم؛ جـواب میشـنود: »آقا! مگـر نمازت اسـت که دیر شـود!؟« 
یـک جمله ی »مگـر نمازت اسـت«، معلـوم میکنـد که نمـاز را نمیشـود تأخیـر انداخـت. یا بـا جمله ی »مگـر وحی 
منزل اسـت؟« معلوم میشـود که وحـی منـزل غیرقابل تغییر اسـت. ایـن نکته هـای بجا را، هـم در زمینه ی مسـائل 
دینی میشـود آورد، هم در زمینه ی مسـائل سیاسـی و هم در زمینـه ی فجایع رژیم طاغـوت، که متأسـفانه فیلمها و 
مجموعه های تولیـدی ما در ایـن زمینه خیلـی خالی اسـت و این حقیقتاً نقـص بزرگی اسـت. در طول این بیسـت و 
چند سـال کارهایی شـده، بنده هم آشـنا هسـتم؛ اما آن قـدر فجایع و زشـتیها در زندگـی اینها - طاغوتیان - هسـت 
که هرچه گفته شـود، کم اسـت و مـردم ما بایـد بداننـد. وقتـی پهلویها سـِرکار آمدنـد، یکـی از هّمتهای مهـّم خود 
را تخریـب قاجاریه قـرار دادنـد. قاجاریه خیلی بـد بودند، امـا نه به بـدی پهلویها! آنها هم مسـتبد و وابسـته و فاسـد 
بودنـد، امـا پهلویهـا به مراتـب از آنها بدتـر بودنـد. بین آنهـا هـم باکفایـت و بیکفایت بـود، بین اینهـا هـم باکفایت و 
بیکفایـت بود؛ یعنی نمیشـود مقایسـه کـرد. یقینـاً خیلـی از کارهایی کـه آنها در گذشـته کـرده بودنـد، از کارهایی 
که اینها کـرده بودند یا نسـبت بـه زمان بهتـر بود و یـا در همـان حدها بـود. امـا اینها سـالهای متمـادی وقت صرف 

کردند بـرای این کـه آنهـا را به کلّـی ضایـع کننـد و خودشـان را حق جلـوه دهند.
ما یک رژیِم بیکفایت، فاسـد، وابسـته، بیدیـن، سوءاسـتفاده چی و خودخـواه و دارای دیگـر ممّیزات زشـت را برکنار 
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کرده ایـم؛ ولی بـه مـردم معرفی نمیکنیـم که اینهـا چـه کار کردنـد. بیکفایتی آنهـا یک کتاب اسـت. وابسـتگی آنها 
یک کتـاب اسـت. فسـادهای اخاقـی و شهوانیشـان یـک کتـاب اسـت. فسـادهای اقتصادیشـان یک کتاب اسـت. 
هر کـدام از این بخشـها یک فصل مشـبعی اسـت. خـوب؛ اینهـا باید به نسـل جـوان داده شـود تـا آنها دیگـر جرأت 
نکننـد نقـاط منفـی و تاریـک خودشـان را پنهـان سـازند و یـک تاریـخ مجهـول و غلـط را خلـق نمایند و بـه ذهن 
جواِن ناآشـنای ما منتقل کننـد. یکـی از کارهایی که باید بشـود، این اسـت. ایـن مثـًا در دیالوگها میتوانـد بگنجد. 
گاهی ایـن را میتـوان در یک جملـه ی کوتـاه گنجانـد. از جمله ی مواردی که شـما بایـد از نویسـنده یا کارگـردان یا 
تهیه کننـده بخواهیـد، یکی همین اسـت که ایـن محاوره هـا، جهـت دار و معنادار باشـد. از آنهـا بخواهیـد که بعضی 
از محـاورات بـد، القاءکننـده ی مفاهیم نادرسـت و عـادات و اخـاق بـد را به کلّی حـذف کننـد. در این چیزهـا اصًا 
رودربایسـتی نکنیـد. هیچ منافاتی نـدارد. همیـن طنزهـا و تفریحها و فکاهیـأت تلویزیونـی که منتشـر میکنید، هر 
چقـدر از محـاورات پایین و عادات نادرسـت دور باشـد، بهتر اسـت. البته مـن روی طنز، قـدری تردیـد میکنم؛ چون 
بعضـی واقعاً طنز اسـت، بعضی طنز نیسـت و فقـط فکاهی اسـت. فکاهی با طنـز فـرق دارد. بعضی واقعـاً آن ظرفیت 
طنـزی را نـدارد و فقـط فکاهی اسـت. بعضی هـم واقعـاً طنز اسـت و در بطـن خود یـک معنای جـّدِی خوبـی دارد؛ 

کمااین کـه گاهـی ایـن محاوره ها نقـش خیلی مهمـی ایفـا میکنند.

3- توجه به تأثیرات نقشهای استطرادی یا حاشیه ای در فیلم ها 
مطلـب دیگـر این که گاهـی در فیلمها نقشـهای اسـتطرادی یـا حاشـیه ای تأثیـرات خیلی زیـادی میبخشـد و مثًا 
در یک مجموعـه ی تلویزیونـی، یـک زِن دارای شـخصّیِت جـّذاب و مثبت، حجـاب خـود را رعایت میکنـد و مراقب 
حجاب خـود اسـت. این یـک نقش فرعـی و حاشـیه ای اسـت؛ اما خیلـی تأثیـر میگـذارد. یا یـک شـخصّیت جّذاب 
در فیلـم در جای حّساسـی میـرود نمـازش را بخوانـد. بنـده نمیگویم حتمـاً نماز، رکوع و سـجود نشـان داده شـود. 
گاهی نقشـهای تصّنعی نشـان داده میشـود که نمـاز میگـزارد و »سـبحان ربیاالعلی« را غلـط میخواند؛ بلد نیسـت 
و درسـت نمیخوانـد. بنـده اینهـا را نمیگویم؛ امـا همین قـدر معلوم میشـود کـه میرود نمـاز بخوانـد و آسـتینش را 
باال میزنـد کـه بـرود وضـو بگیـرد. چنیـن نقشـهای اسـتطرادی و حاشـیه ای گاهـی در نوجـوان و جوان یـک عالم 
تأثیـر میگـذارد. از این قبیل هـزاران مورد هسـت. حاال وقت نیسـت و شـما هم احتیـاج نداریـد که مثالهـای زیادی 
بزنم. پـس به این نقشـهای اسـتطرادی، بخصـوص در زمینه ی دیـن توّجه داشـته باشـید. در فیلمهای مـا، کأنّه یک 
سـکوالریزِم عملـی و نوعـی دین زدایـی وجـود دارد! بعضی فیلمهـای تولید شـما، بـاز کمی بهتـر اسـت و فیلمهای 
تولید جاهـای دیگـر از این جهـت بدتر هم هسـت؛ یعنـی کأنّه نوعـی دین زدایـی از صحنـه ی زندگی و عمـل وجود 

دارد و دیـن وجـود نـدارد! البته بعضـی از سـریالها و فیلمهـا خوب اسـت؛ اما بعضـی هم ایـن اشـکال را دارند.
4- توجه به مسأله ی زن و ارتباط زن و مرد در فیلم ها 

مسـأله ی زن و ارتبـاط زن و مـرد هـم مهـّم اسـت. اّوالً بـه نظـر مـن، نقـش زن هرچه برجسـته شـود، خیلـی بهتر 
اسـت. زنهای مـا مظلومند. مـن راجـع بـه زن حرفهـای زیـاد و بحثهـای فراوانـی دارم. مسـأله ی زن واقعاً مسـأله ی 
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مهّمی اسـت. یک عـّده توّجـه نمیکننـد و به عنـوان یک مسـأله ی نمایشـی کـه حاال مـد روز اسـت، حـرف میزنند. 
خـوب؛ گرایشـهای فمینیسـتی و گرایش خـاص غربـِی در مـورد زن هم کـه به جای خـود محفوظ اسـت؛ امـا اصل 
نقـش زن در خانـواده، در اجتمـاع؛ ارزش و اهمیـت زن و امـوری از این قبیـل، چیزهایی اسـت که ما حقیقتـاً به آنها 
کـم پرداخته ایـم و از ایـن کـم پرداختن خسـارت هـم میبینیـم. خـوِد این یک مسـأله اسـت؛ امـا مسـأله ی ارتباط 
زن و مـرد هـم مسـأله ی مهّمـی اسـت. بیـن زن و مـرد یـک حجـاب گذاشـته شـده اسـت: بـا هـم حـرف میزنند، 
معامله میکننـد، دعوا میکنند، دوسـتی میکننـد؛ اما با یـک حجاب و حفاظ. این در اسـام هسـت و بایسـتی رعایت 
شـود. ارتباط زن و مـرد را در ایـن مکالمات و محـاورات بایسـتی رعایت کـرد. گاهـی ارتبـاط زن و مـرد در بعضی از 
صحنه هـا طـوری نزدیـک و خودمانی اسـت کـه آدمی کـه پـای تلویزیـون نشسـته واقعـاً خجالـت میکشـد؛ ما که 
پیرمردیـم، درعین حـال خجالت میکشـیم! هـر چـه بتوانیـد، اینهـا را مراعات کنیـد. ظاهرسـازی هم الزم نیسـت. 
ما مثـل آن آدمهایی هسـتیم کـه پای اسـتخر میایسـتادند، بعضیهـا کـه از آن بـاالی دایپ، شـیرجه میزدنـد، ایراد 
میگرفتنـد و میگفتند پـای فانی کج شـده یا دسـتش این طور شـد! همـه اش به شـیرجه ی افـراد ایـراد میگرفتند. 
میگفتیـم که خودت شـیرجه بـزن، میگفـت من که شـیرجه بلد نیسـتم! حـاال این نقِل ماسـت. خـود ما ایـن کارها 
را بلـد نیسـتیم؛ اما وقتـی نـگاه میکنیـم، میفهمیم کـه پایش کج شـد؛ چـون باالخـره در حال شـیرجه نبایـد مثًا 

پابرگـردد. آدم فکـر میکند کـه بعضی از ایـن چیزها را میشـود درسـت انجـام داد.
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مأموریِت محوری رسانه ملی و الزامات آن *

ــم  مســأله ی اصلــی ایــن اســت کــه مــا جایــگاه کشــور و نظــام جمهــوری اســامی را در جغرافیــای بشــرِی عال
ــا  ــود دارد، م ــا وج ــه در دنی ــی ک ــوع و پیچیده ی ــیع و متن ــیار وس ــای بس ــم در جبهه بندیه ــیم و ببینی بشناس
ــارز و  ــه، بیشــتر ب ــن مجموع ــی در ای ــه توجــه شــد، نقــش رســانه ی مل ــن نکت ــه ای ــی ب ــم. وقت ــرار داری کجــا ق

ــد. ــد ش ــکار خواه آش

واقعیتی که تقریبًا در سراسر دنیا اتفاق افتاده
ــد - فــرض کنیــد بصــره  ــا در حــال اشــغال را در نظــر بگیری مــن تشــبیهی میکنــم: یــک شــهر اشــغال شــده ی
ــا  ــرده، ی ــا وارد آن شــده و آن جــا را اشــغال ک ــی ی ــِی دشــمن و بیگانه ی ــای نظام ــه نیروه ــل - شــهری ک ــا کاب ی
در حــال اشــغال آن اســت و دارد پیشــروی میکنــد. مردمــی کــه در ایــن شــهر هســتند، به طــور منطقــی چنــد 

ــد شــد: دســته خواهن
ــد؛  ــتقبالش میرون ــه اس ــم ب ــد؛ االن ه ــم کرده ان ــغالگر تفاه ــا اش ــش ب ــه از پی ــتند ک ــانی هس ــته کس ــک دس ی
ــًا گــروه  ــا او همــکاری میکننــد. اســم اینهــا را مث ــرای خودشــان ســودی تصــور میکننــد و ب از آمــدن او هــم ب
ــه  ــا االن ک ــد، ام ــد؛ اســتقبال نمیکنن ــن کار را نکرده ان ــه ای ــک دســته کســانی هســتند ک ــم. ی ــن بگذاری خائنی
ــه او  ــد و ب ــک میکنن ــه او نزدی ــد خــود را ب ــد و میرون ــی میکنن ــده اســت، فرصت طلب ــا آم ــد ی دشــمن دارد میآی
ــه امیــد این کــه از او کمکــی، ســایه ی دســتی و توجهــی دریافــت کننــد. اســم ایــن گــروه  کمــک میرســانند؛ ب
ــو  ــا ترس ــد؛ ی ــا را ندارن ــن کاره ــه ی ای ــال و حوصل ــی ح ــور طبیع ــروه به ط ــک گ ــم. ی ــان بگذاری را فرصت طلب

*. بیانات در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما   1383/09/11
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ــت  ــلیم سرنوش ــد و تس ــا میمانن ــن در خانه ه ــد؛ بنابرای ــی الزم را ندارن ــا آگاه ــتند، ی ــان هس ــا جب ــتند، ی هس
میشــوند. یــک گــروه احتمــاالً یــا منطقــاً کســانی هســتند کــه تحــت تأثیــر تبلیغــات اشــغالگر قــرار میگیرنــد؛ 
چــون اشــغالگر باالخــره بــا خــودش تبلیغاتــی دارد، کاغذهایــی پخــش میکنــد، بلندگوهایــی روشــن میکنــد و 
ــد و میگوینــد حضــور دیگــران  ــه نحــوی حضــور خــود را توجیــه میکنــد. ایــن افــراد تحت تأثیــر قــرار میگیرن ب

ــوند. ــلیم میش ــه تس ــم این گون ــا ه ــن آنه ــی دارد. بنابرای ــه عیب چ
یــک گــروه هــم، احتمــاالً یــا میتــوان گفــت غالبــاً کســانی هســتند کــه ایســتادگی میکننــد. ایســتادگی آنهــا 
ــه  ــی چ ــت مل ــِن هوی ــن رفت ــد از بی ــان آنهاســت؛ میدانن ــه زی ــغالگری ب ــد اش ــه میدانن ــن اســت ک ناشــی از ای
ــد،  ــی خــوب مســلط ش ــغالگر وقت ــه اش ــد ک ــی دارد؛ میدانن ــه ی مل ــک مجموع ــرای ی ــاری ب ــای مصیبت ب معن
ــا را از  ــه و شــهِر خودشــان، آنه ــه خان ــن عشــق ب ــرد؛ بنابرای ــز رحــم نخواهــد ک ــچ چی ــه هی ــچ کــس و ب ــه هی ب
خانــه بیــرون میکشــاند و مشــغول مقاومــت میشــوند. البتــه بعضیهــا فقــط از خانــه ی خودشــان دفــاع میکننــد؛ 
ــاج  ــوند آم ــروه میش ــن گ ــاً ای ــد؛ طبع ــاع میکنن ــهر دف ــا کل ش ــه ی ــت و از محل ــتر اس ــان بیش ــا همتش بعضیه
ــود  ــر راه خ ــروه را از س ــن گ ــه ای ــرای این ک ــد ب ــیج میکن ــش را بس ــه ی امکانات ــمن هم ــمن. دش ــی دش اصل
ــاق  ــا اتف ــر دنی ــاً در سراس ــه تقریب ــت ک ــی اس ــت؛ واقعیت ــل نیس ــم، تخی ــرض میکنی ــه ع ــی ک ــردارد. مطالب ب
ــما  ــر ش ــرن اخی ــی دو ق ــا در یک ــم؛ ام ــخ کاوش کنی ــی دور را در تاری ــته های خیل ــم گذش ــاده. نمیخواهی افت

ماجراهــای فراوانــی را شــنیده اید. 

مصادیقی از واقعیات اتفاق افتاده در جهان
ــه تعبیــر خودشــان  ــاد. ب ــکا، همیــن اتفــاق افت ــی امری ــکا و در کشــور کنون ــاره ی امری ــا، در ق در آســیا، در آفریق
ــی  ــود؛ عده ی ــا ب ــار آنه ــور در اختی ــد و کش ــده بودن ــغالگر - آم ــِی اش ــربازان انگلیس ــی س ــرخ ها - یعن ُکت س
تســلیم و ســازگار و کمــک کار آنهــا بودنــد، یــک عــده هــم ایســتادگی میکردنــد - ماجراهــای جــورج واشــنگتن 

ــدند. ــروز ش ــم پی ــره ه ــد - و باالخ ــا دیده ای ــا در فیلمه ــد ی ــا خوانده ای ــخ و رمانه ــد در تاری ــه الب ــی ک و وقایع
ــد و  ــیها جنگیدن ــا انگلیس ــا 1947 - ب ــال - از 1857 ت ــود س ــت؛ ن ــل اس ــن قبی ــتان از همی ــیا، هندوس در آس
ــک  ــد، ی ــورد میکردن ــده مســالمت آمیز برخ ــک ع ــد، ی ــکار بودن ــده سازش ــک ع ــم ی ــا ه ــد. آن ج ــارزه کردن مب
ــر کشــور شــد؛  ــدی رهب ــروز شــدند؛ گان ــد و باالخــره پی ــم جنگیدن ــده ه ــک ع ــا ی ــد؛ ام ــا بودن ــده در خانه ه ع
ــرافراز در  ــورهای س ــی از کش ــد یک ــروز هن ــا ام ــد و ت ــتقال ش ــت اس ــدر دول ــس مقت ــرو رئی ــل نه ــر لع جواه
دنیاســت؛ کشــوری اســت کــه بــا یــک میلیــارد جمعیــت دارد حرکــت و پیشــروی میکنــد و مشــکات خــودش 

ــذارد. ــر میگ ــت س ــری پش ــس از دیگ ــی پ را یک
ــم  ــر ه ــای دیگ ــاد؛ در جاه ــاق افت ــن اتف ــم ای ــی ه ــای شــرقی و رومان ــس و اروپ ــی دوم، در پاری ــگ جهان در جن

ــاده اســت. ــاق افت ــن اتف ــراوان ای ــاده اســت؛ در آســیا هــم ف ــاق افت ــن اتف ای
در مقابــل نیــروی اشــغالگِر مســلطی کــه قــدرت او بــا قــدرت نیــروی مقاومــت کننــده ی داخــل شــهر یــا داخــل 
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ــان  ــرت و ایم ــتادگی و غی ــال ایس ــت، درعین ح ــر اس ــی قویت ــغالگر خیل ــت و اش ــه نیس ــل مقایس ــور قاب کش
ــه  ــی ک ــد گروه ــه آن چن ــد، ن ــا میکنن ــرد را آنه ــد و بُ ــق میآی ــغالگر فائ ــرِی اش ــدرت ظاه ــر ق ــت ب آن جمعی
ــه  ــود ک ــد ب ــن کســانی خواهن ــا جــزو اولی ــد؛ اینه ــا دشــمن ســازش و همــکاری کرده ان ــوده و ب ــب ب فرصت طل

ــورد. ــان میخ ــوی سرش ت
ــه.  ــا ن ــد ی ــماها خوانده ای ــم ش ــی دارد؛ نمیدان ــتانکو)13( - کتاب ــا اس ــی - زاهاری ــروف رومانیای ــس مع رمان نوی
ــه اشــغال بخارســت به وســیله ی آلمانیهاســت.  ــوط ب ــده ام. داســتان، مرب ــن کتــاب را ســالها پیــش خوان مــن ای
ــه دنبــال شکســت  ــارزه میکننــد و باالخــره هــم پیــروز میشــوند - البتــه ب ــد و مب ــه جنــگل میرون یــک عــده ب
ــا  ــه اینه ــه را ب ــن ضرب ــد و اشــغالگر اولی ــی میکنن ــم در داخــل فرصت طلب ــده ه ــک ع ــگ - ی ــان در کل جن آلم

ــرود. ــادم نمی ــت ی ــچ وق ــاً هی ــی در آن جــا نقــل میشــود کــه واقع ــد. ماجرای میزن

توسعه دادن تصویر اشغالگرِی فرهنگی، اقتصادی و سیاسِی دشمن 
ــر را در  ــن تصوی ــم. شــما ای ــل خــود داری ــا در مقاب ــه چنــدان دور از ذهنــی اســت کــه همــه ی م ــر ن ــن، تصوی ای
ســطح بین المللــی توســعه دهیــد؛ واقعه یــی اســت کــه در حــال حاضــر هــم دارد اتفــاق میافتــد. االن منطقــه ی 
ــه  ــان شــهری را دارد ک ــم هم ــا - حک ــه و شــمال آفریق ــه ی اســامی - خاورمیان ــد منطق ــا بگویی ــه، ی خاورمیان

ــا در حــال اشــغال اســت. دشــمن آن را اشــغال کــرده ی
ــادی و  ــی و اقتص ــیطره ی فرهنگ ــاوت دارد؛ س ــم تف ــِی قدی ــنتِی نظام ــغاِل س ــا اش ــغال ب ــوع اش ــن ن ــه ای البت
ــدون حضــور اشــغالگر باشــد؛ مگــر این کــه حضــور  ــواردی ممکــن اســت ب ــی در م ــل اســت؛ حّت سیاســِی کام
ــم،  ــن اتفــاق االن دارد میافتــد. این کــه مــن منطقــه را مثــال میزن ــا حضــور فوق العــاده الزم باشــد؛ ای نظامــی ی
ــاز کنــم؛ وااّل اگــر مــا بــه ســمت اقصــای آســیا یــا امریــکای التیــن برویــم، آن جــا  چــون نمیخواهــم ماجــرا را ب
هــم همیــن قضایــا بــا کــم و بیــش تفاوتهایــی وجــود دارد؛ منتهــا مــن میخواهــم منطقه یــی کــه مــورد ابتــای 

ــم. ــان اســت و وحــدت خاصــی دارد، مطــرح کن خودم

هدف زرساالراِن اقتدارطلب
ــود - در  ــا فــان کشــور را تصــرف کــرده ب ــا پاریــس ی االن اشــغالگر - مثــل همــان اشــغالگری کــه بخارســت ی
حــال اشــغال تدریجــی اســت. ایــن اشــغالگر کیســت؟ پاســخ ایــن نیســت کــه ایــن اشــغالگر دولــت امریــکا یــا 
ــکا  ــت امری ــه دول ــی ک ــی اســت؛ طبقه ی ــه ی اجتماع ــک طبق ــغالگر ی ــن اش ــه، ای ــر اســت؛ ن ــت دیگ ــان دول ف
ــت و  ــه در باف ــد. البت ــت میکن ــا دارد هدای ــِی آنه ــود و آمادگ ــدرت خ ــی و ق ــدر توانای ــه ق ــر را ب ــای دیگ و دولته
ــت  ــک دول ــت ی ــت، هدای ــا هدای ــد؛ ام ــه حضــور دارن ــن طبق ــراد ای ــدون شــک اف ــم ب ــا ه ــن دولته ــاخت ای س
نیســت؛ هدایــت یــک مجموعــه ی طبقاتــی اســت، کــه اگــر بخواهیــم در یــک عبــارت بــرای اینهــا اســم معیــن 
ــه ی  ــی هم ــی و مال ــع حیات ــر مناب ــیطره ب ــم س ــان ه ــب«. هدفش ــاالراِن اقتدارطل ــم »زرس ــد بگویی ــم، بای کنی
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ــت. دنیاس
البتــه ایــن ســیطره، یــک الزامــات سیاســی دارد کــه همــان نظــم نویــن جهانــی اســت؛ یــک الزامــات علمــی و 
ــول،  ــه آن نزدیــک میکننــد. مســأله ی جهانیســازی کــه امــروز در تجــارت، پ ــج خــود را ب اداری دارد کــه بتدری
ــته در  ــته و نادانس ــه دانس ــت، هم ــرح اس ــد آن - مط ــت و مانن ــل اینترن ــی - مث ــبکه های فرهنگ ــگ و ش فرهن
ــز و مفصــل  ــی دقیــق، ری ــه تحلیــل جامعه شــناختِی اینهــا خیل ــی اســت. البت ــن مجموعــه ی طبقات خدمــت ای

ــت. اس

جمهوری اسامی، گروه مقاوم در برابر اشغالگران منطقه خاورمیانه 
ــد و  ــت کردن ــا خیان ــد؛ خیلیه ــی کردن ــا فرصت طلب ــت. خیلیه ــاوم اس ــروه مق ــان گ ــامی هم ــوری اس جمه
ــان را  ــا خودش ــم - خیلیه ــا کاری نداری ــه ملته ــًا ب ــم؛ فع ــا را میگویی ــاختند - نظامه ــمن س ــا دش ــش ب از پی
ــد و  ــه خیــال این کــه زندگــی را بگذراننــد؛ خیلیهــا فریــب خوردن ــه بســتر عافیــت رفتنــد، ب کنــار کشــیدند و ب
ــان اوســت؛  ــه زی ــد ایــن ســیطره ب شــعارها و حرفهــا و تبلیغــات را پذیرفتنــد. یــک گــروه هــم ایســتاده و میدان
ــل  ــن ســیطره کام ــر ای ــد اگ ــرد؛ میدان ــد ک ــت زده و بدبخــت خواه ــه را مصیب ــن ســیطره، او و منطق ــد ای میدان
ــد،  ــی میکن ــه زندگ ــن منطق ــه در ای ــی ک ــه ی بشــرِی عظیم ــم بیشــتر - مجموع ــاید ه ــال - ش ــود، صــد س ش
ــک  ــز ی ــرآغاز و دهلی ــن س ــه ای ــد ک ــد؛ میدان ــد مان ــبختی دور خواه ــت و خوش ــدن و معرف ــم و تم از کاروان عل

ــت. ــده اس ــف نش ــتعماِر تعری اس

استعمار امروز، باالتر از استعمار نوین 
ــف  ــا تعری ــرای م ــون ب ــای گوناگ ــم در کتابه ــن را ه ــتعمار نوی ــد، اس ــف کردن ــا تعری ــرای م ــتعمار را ب اس
ــو را  ــتعمار ن ــود. اس ــته ب ــادی از آن گذش ــالهای متم ــه س ــد ک ــف کردن ــی تعری ــتعمار را وقت ــا اس ــد؛ ام کرده ان
ــود.  ــته ب ــادی از آن گذش ــالهای متم ــه س ــد ک ــف کردن ــا تعری ــرای م ــی ب ــا زمان ــناس های دنی ــم جامعه ش ه
ــا  ــه ملته ــی ک ــد اســت؛ اســتعمار تازه ی ــًا جدی ــو اســت؛ کام ــر از ن ــروز مطــرح اســت، باالت ــه ام اســتعماری ک
ــق  ــد طب ــاً بای ــد و دقیق ــا نمیده ــه آنه ــوردن را ب ــکان خ ــال ت ــد و مج ــار میکن ــودش گرفت ــره ی خ را در چنب
ــد -  ــا انســان در آن جــا حضــور دارن ــه میلیارده ــِل بشــری - ک ــن ذی ــه عمــل شــود. در ای ــل همــان مجموع می
گرســنگی و فقــر و بیســوادی و ناکامــی و محرومیــت در حــد اعلــی وجــود خواهــد داشــت. در رأس، حــد اعــای 
ــه نحــوی  ــد کــه ب ــی و ســلطه و اقتــدار زر و زور وجــود خواهــد داشــت؛ قــدر متوســطی هــم وجــود دارن کامیاب
ــی میشــود،  ــلطه پیش بین ــن ســیطره و س ــِت ای ــه در نهای ــزی ک ــد. چشــم انداز و چی ــود را میگذرانن ــی خ زندگ
ــه ایســتاده،  ــن حادث ــل ای ــه مقاب ــر ک ــب ام ــای آگاه از جوان ــاِن توان ــا ایم ــورِ  ب ــه ی غی ــذا مجموع ــن اســت. ل ای

ــت. ــامی اس ــران اس ای
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وضع امروِز جمهوری اسامی 
البتــه ایــن صرفــاً یــک تشــبیه اســت؛ یعنــی جمهــوری اســامی بــه عنــوان یــک نظــام، بــا همراهــی اکثریــت 
ــردم  ــد؛ م ــن ُحکمن ــمول ای ــا مش ــر، نظامه ــای دیگ ــا در جاه ــت؛ ام ــف اس ــن تعری ــل ای ــردم، داخ ــی از م بزرگ
ــش و  ــه در آرای ــت. البت ــردم نیس ــث م ــن بح ــد؛ بنابرای ــی دارن ــات دگرگونه ی ــا احساس ــد و ی ــا بیخبرن ــاً ی غالب
نظــم و ســاخت علمــی، ایــن کلمــات معانــِی قویتــر و شــکل روشــن تری پیــدا میکنــد. امــروز وضــع جمهــوری 

ــه. ــیطره خواهانه ی همه جانب ــه ی س ــت متجاوزان ــک حرک ــل ی ــتادگی در مقاب ــت: ایس ــن اس ــامی ای اس
ــتاده ایم. آن روز  ــه ایس ــت ک ــال اس ــت وپنج س ــا بیس ــت؛ م ــروز نیس ــه ام ــوط ب ــط مرب ــتادگی فق ــن ایس ای
ــا پنجــه  ــا م ــا ب ــه آنه ــی ک ــه در همــه ی میدانهای ــن اســت ک ــن ای ــاد م ــم، اعتق ــای چــاوز)14( هــم گفت ــه آق ب
ــه  ــم و غلب ــق آمدی ــا فائ ــا م ــا؛ ی ــی از دو معن ــه یک ــروزی ب ــدیم. پی ــروز ش ــا پی ــد، م ــه کردن ــد و مقابل درافکندن
ــاکام گذاشــتیم. در همــه ی تجربه هــای بیســت وپنج  ــل پیــروز شــود و او را ن ــا نگذاشــتیم طــرف مقاب کردیــم، ی

ــت. ــرار اس ــن ق ــت از ای ــته، وضعی ــال گذش س

توانایی اقدام و حرکت داشتن کشور در همه ی زمینه ها 
امــروز هــم وقتــی بــه خودمــان نــگاه میکنیــم، مــن ســر تــا پــا امیــدم. مــن بــا جزئیــات مســائل کشــور آشــنایم 
ــدر  ــل آن آنق ــا در مقاب ــم؛ ام ــا را میشناس ــف تصمیم گیریه ــا و ضع ــف مدیریت ه ــتیها و ضع ــا و کاس و ضعفه
« و  ــم الَلّ ــک »بس ــط ی ــوارد فق ــیاری از م ــا در بس ــم م ــاس میکن ــه احس ــود دارد ک ــش زا وج ــوت و روی ــاط ق نق
ــت  ــر حرک ــا دی ــم ی ــت نمیکنی ــم؛ حرک ــی میکنی ــا کوتاه ــن زمینه ه ــی در همی ــم. گاه ــک حرکــت الزم داری ی

ــم. ــت داری ــدام و حرک ــی اق ــا توانای ــا م ــه ی زمینه ه ــن در هم ــد؛ لیک ــش میآی ــی پی ــذا پدیده ی ــم؛ ل میکنی
مــا از لحــاظ انســانهای بــا فکــر، ســرمایه یی غنــی داریــم. اســتعدادها در میــان مــا خیلــی زیــاد اســت؛ از لحــاظ 
ــوآوری،  ــکار و ن ــاظ ابت ــم. از لح ــادی داری ــل اعتم ــه و قاب ــانهای باتجرب ــا انس ــای کان. م ــران و مدیریت ه مدی
ــه نفــس  ــاد ب ــا اعتم ــذا م ــا گشــوده اســت؛ ل ــاق روی م ــن آف ــام ای ــم. تم انســانهای بااســتعداد و شــجاعی داری
ــا  ــم؛ م ــاز کنی ــود را ب ــای خ ــم گره ه ــا میتوانی ــم. م ــم میتوانی ــاس میکنی ــا احس ــم، م ــه داری ــا روحی ــم، م داری
ــوای درســت  ــا محت ــود را ب ــای خ ــم صــدای رس ــا میتوانی ــم؛ م ــم مشــکات اقتصــادی را برطــرف کنی میتوانی
ــم و راه  ــو بگیری ــه زان « بگوییــم و دســت ب ــد »بســم الَلّ در همه جــا مطــرح کنیــم؛ اینهــا تواناییهــای ماســت. بای

ــم. بیفتی

جنگ امروز دنیا، جنگ رسانه ها 
در ایــن وضعیــت، رســانه ی ملــی چــه جایگاهــی دارد؟ ببینیــد نقــش رســانه ی ملــی در چنیــن وضعیتــی چقــدر 
ــد؛  ــن میدانی ــر از م ــان بهت ــم خودت ــماها ه ــم، )15( ش ــه گفت ــده در آن جلس ــد. آن روز بن ــدا میکن ــت پی اهمی
ــف  ــتگاه های مختل ــِی دس ــتهای بین الملل ــا و سیاس ــرفت کاره ــت. پیش ــگ رسانه هاس ــا، جن ــگ دنی ــروز جن ام
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و جبهه هــای گوناگــون، به وســیله ی تبلیــغ، خبرســازی، مفهوم ســازی و تبیین هــای درســت و نادرســت 
ــم  ــی و اقتصــادی، ه ــت نظام ــک حرک ــل از ی ــم قب ــات، ه ــرد. تبلیغ ــی راســت و دروغ - دارد انجــام میگی - یعن
ــذا  ــند؛ ل ــال باش ــا فع ــد در دنی ــه میخواهن ــت ک ــتگاه هایی اس ــر دس ــاز واف ــد از آن، نی ــم بع ــای آن، ه در اثن
ــرای این کــه بتواننــد  ــد، ب ــه کار میبرن ســرمایه گذاری هــم میکننــد، فکــر هــم مصــرف میکننــد و دانــش هــم ب

ــد. ــترش دهن ــن را گس ای

تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخاقی به کشور ما، در دستور کار دشمنان 
ــی و  ــی، فرهنگ ــری، تبلیغ ــم خب ــت، تهاج ــتور کار آنهاس ــروز در دس ــه ام ــی ک ــیار مهم ــای بس ــی از کاره یک
ــا  ــور م ــوص کش ــه مخص ــت. البت ــی اس ــم فرهنگ ــم، اوج تهاج ــن تهاج ــروز ای ــت. ام ــور ماس ــه کش ــی ب اخاق
ــیاری از  ــتیم. بس ــا هس ــدف آنه ــاج ه ــا آم ــا م ــد؛ منته ــی میکنن ــد کار فرهنگ ــا دارن ــا اینه ــت؛ در همه ج نیس
ــد در  ــا بای ــت؛ م ــه ماس ــه ب ــانه یی متوج ــی و رس ــی و فرهنگ ــای تبلیغ ــی در زمینه ه ــتکبار جهان ــای اس هدفه

ــم. ــز کنی ــود را مجه ــا خ ــل اینه مقاب

وظیفه و مأموریت محوری رسانه ملی در جنگ رسانه ها 
ــه  ــد ب ــر باش ــد ناظ ــم بای ــل، ه ــمن در داخ ــردن کار دش ــی ک ــه خنث ــد ب ــر باش ــد ناظ ــم بای ــا، ه ــانه ی م رس
ضربــه زدن بــه دشــمن در فضــای عمومــی. میبینیــد رســانه ملــی چــه نقــش مهمــی دارد. به نظــر مــن همــه ی 
ــی  ــی - یعن ــک طــرف؛ کار رســانه ی مل ــا، ی ــک معن ــه ی ــرد، ب ــه در کشــور صــورت میگی ــی ک تاشــها و کارهای
صــدا و ســیما - طــرف دیگــر. اینهــا دو جریــان هســتند؛ وااّل اگــر خیلــی کار انجــام بگیــرد، امــا رســانه ی ملــی 
ــه  ــانه، ب ــش رس ــن نق ــد. بنابرای ــد باش ــه بای ــود ک ــد ب ــزی خواه ــر از چی ــیار کمت ــرش بس ــد، تأثی ــال نباش فع

ــم اســت. ــرض شــد، بســیار مه ــه ع ــی ک ــن ترتیب همی
ــی  ــت مل ــن مأموری ــی دارد و ای ــه الزامات ــتیم، ک ــل هس ــی قائ ــانه ی مل ــرای رس ــوری ب ــِت مح ــک مأموری ــا ی م
ــت  ــت از مدیری ــارت اس ــوری عب ــِت مح ــا آن مأموری ــر م ــراه دارد. به نظ ــودش هم ــا خ ــم ب ــی را ه ــداف کان اه
و هدایــت فکــر، فرهنــگ، روحیــه، اخــاِق رفتــاری جامعــه، جهتدهــی بــه فکــر و فرهنــگ عمومــی، 
ــه دادن - و زدودن  ــی روحی ــرفت - یعن ــه پیش ــویق ب ــه، تش ــاق جامع ــگ و اخ ــر و فرهن ــیب زدایی از فک آس

عقب ماندگــی. احســاس 

تزریق و القاء احساس عقب ماندگی و ناتوانی، یکی از شگردهای دشمن 
ــا در  ــت. م ــی اس ــی و ناتوان ــاس عقب ماندگ ــاء احس ــق و الق ــمن، تزری ــم دش ــگردهای مه ــی از ش ــروز یک ام
ــای  ــم. آن روز آق ــب نمانده ای ــه عق ــا به هیچ وج ــد م ــر؛ بدانن ــم. نخی ــوان داری ــون ج ــیوپنج میلی ــور س کش
ــادی دارم -  ــده خــودم گزارشــهای زی ــود؛ بن ــی نب ــزارش عموم ــه گ ــت - البت ــن میگف ــرای م ــور ب رئیــس جمه
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ــان - از  ــر، از همــه ی آنچــه در کشــورهای شــبیه خودم ــا در ده، بیســت ســال اخی مجموعــه ی دســتاوردهای م
ــر اســت. ایــن، مســأله ی خیلــی مهمــی اســت. البتــه  جملــه همــه ی کشــورهای منطقــه - اتفــاق افتــاده، باالت
ــه یــک کشــور از کشــورهایی کــه  ــه بنــده داده شــده، همیــن را تأییــد میکنــد. راجــع ب گزارشــهایی هــم کــه ب
ــا شــد آن  ــود، کــه بن ــرای مــن مطــرح ب ــه عنــوان ســؤال و ابهــام ب ــد، فقــط یــک مــورد ب ایشــان ذکــر میکردن
ــا  ــن احســاس را داشــته باشــیم، و جــوان م ــد ای ــا به هیچ وجــه نبای ــد. م ــن بگوین ــه م ــد و ب ــق کنن را هــم تحقی
ــو  ــازد و جل ــد، میت ــت میکن ــه دارد حرک ــد ک ــد احســاس کن ــده اســت؛ بای ــه عقب مان ــد ک ــد احســاس کن نبای
ــه جلــو حرکــت کــردن تشــویق  ــه ایــن رو ب ــه ایــن تــازش و ب ــه ایــن پیشــرفت، ب ــه ایــن کار، ب میــرود؛ عمــًا ب

ــود. ش

الزاماِت مأموریت رسانه ملی
ــزار فرهنگــی در کشــور، از  ــن اب ــه عنــوان مهمتری ــی دارد. رســانه ی ملــی اگــر بخواهــد ب ایــن مأموریــت الزامات
عهــده ی ایــن کار بربیایــد، بایــد ایــن چیزهــا را در خــودش تأمیــن کنــد: امیــن نظــام باشــد، مــورد اعتمــاد مردم 
ــای  ــی، چــه رقب ــای منطقه ی ــد؛ چــه رقب ــا زیادن ــای م ــروز رقب ــی باشــد. ام باشــد، برخــوردار از مزیتهــای رقابت
ــاال در کــّم  ــل ایــن رقبــا خــود را از مزیتهــای رقابتــی برخــوردار کنیــم. ظرفیــت ب بین المللــی. مــا بایــد در مقاب
ــرار دهــد، و بعکــس. ــت را تحت الشــعاع ق ــت، کیفی ــد کمی ــورد نظــر اســت. نبای ــر دو م و کیــف محصــوالت، ه

داشتن آرایش رسانه یِی کارآمد در عرصه ی استانی و ملی و بین المللی
ــی  ــی و بین الملل ــتانی و مل ــه ی اس ــد در عرص ــانه یِی کارآم ــش رس ــتن آرای ــت، داش ــن مأموری ــر ای ــزام دیگ ال
ــان  ــن حقش ــی از کمتری ــد در جاهای ــد و گفتن ــاره کردن ــی اش ــه آقــای ضرغام ــی ک ــن نکته ی ــت؛ همی اس
نمیتواننــد برخــوردار باشــند؛ یعنــی شــنیدن صــدای انقــاب و دیــدن چهــره ی انقــاب. در این جــا آرایــش مــا 
ــه آن هــم موضــوع  ــوط میشــود، ک ــرون از ســازمان مرب ــه بی ــا ب ــن ضعف ه ــه بســیاری از ای ــف اســت. البت ضعی

ــم. ــب کنی ــداً تعقی ــد ج ــت و بای ــری اس دیگ
ــاد  ــه ی ابع ــور را در هم ــه ی کش ــم هم ــه بتوانی ــد ک ــی باش ــد به گونه ی ــا بای ــانه یی م ــازمانی و رس ــش س آرای
ــون و  ــرایط گوناگ ــا ش ــاق ب ــرای انطب ــاف ب ــدرت انعط ــد؛ دارای ق ــد باش ــد کارآم ــش بای ــن آرای ــانیم. ای بپوش
ــد  ــا مســائل گوناگــون، توانایــی، ســرعت و چاالکــی داشــته باشــد؛ بتوان پیش بینــی نشــده باشــد؛ در برخــورد ب

ــد. ــاز باش ــد و کارس ــاذ کن ــودش را اتخ ــع خ موض
ــن  ــم ای ــد ه ــی دارد و بای ــرایط و مقدمات ــا ش ــدام از اینه ــر ک ــه ه ــد - ک ــدا کن ــق پی ــا تحق ــن چیزه ــر ای اگ
مقدمــات فراهــم شــود و تحقــق پیــدا کنــد - آنــگاه شــما خواهیــد توانســت هدایــت و مدیریــت افــکار عمومــی 
ــس  ــید؛ هیچ ک ــته باش ــت داش ــًا در دس ــا کام ــال اینه ــه و امث ــار و روحی ــاق و رفت ــگ و اخ ــاظ فرهن را از لح

ــد. ــت کن ــه رقاب ــن زمین ــما در ای ــا ش ــد ب نمیتوان
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اهداف کان رسانه ملی در جنگ رسانه ها
ــوان  ــن روی عن ــن بینانه. م ــِی روش ــت دین ــاء معرف ــت؟ اول، ارتق ــه چیس ــن زمین ــا در ای ــای کان م هدفه
»روشــن بینانه« تکیــه میکنــم. معرفــت دینــی بایــد ارتقــاء و گســترش پیــدا کنــد؛ امــا یــک معرفــت 

آگاهانــه. و  روشــن بینانه 
دوم، رفتــار دینــِی مخلصانــه. بــاز روی کلمــه ی »مخلصانــه« میخواهــم تکیــه کنــم. رفتارهــای دینــی میتوانــد 
ــل  ــار و عم ــه رفت ــردم را ب ــد م ــا بای ــد. م ــه باش ــد مخلصان ــد، میتوان ــازانه باش ــه و ظاهرس ــه و متصنعان ریاکاران

ــا صــادر شــود. ــه از آنه ــن عمــل، مخلصان ــح - بکشــانیم و ای ــی عمــل صال ــی - یعن دین
ســوم، ریشــه دار کــردن شــناخت و بــاور بــه ارزشــها و بنیانهــای فکــری انقــاب و نظــام اســامی. صــرف این کــه 
مــا در زمینــه ی انقــاب و نظــام، چیزهایــی را کلیشــه یی و شــعاری تکــرار کنیــم، کافــی نیســت؛ بایــد نســبت 

ــاور حقیقــی به وجــود بیایــد؛ ایــن، کار رســانه ی ملــی اســت. ــه ایــن شــعارها در مــردم ب ب
ــاره  ــه اش ــمن، ک ــِی دش ــی و ارزش ــم فرهنگ ــرب تهاج ــر مخ ــه از تأثی ــن جامع ــه ذه ــت دادن ب ــارم، مصونی چه

ــد. ش
پنجم، باور به کارآمدی نظام.

ششــم، ایجــاد همگرایــِی عمومــی و فضــای همــکاری و محبــت و وحــدت در درون کشــور و میــان مــردم. بایــد 
ــد در میــان مــردم تقویــت شــود. روحیــه ی محبــت، وحــدت، همگرایــی و ارتبــاط و پیون

ــه مقوله هــای حســاس؛ مثــل علــم. مســأله ی علــم در کشــور خیلــی مهــم اســت.  هفتــم، آگاه ســازی نســبت ب
ــم اســت.  ــه چنــد ســرفصل معــدود میرســد، کــه یکــی از آنهــا عل ــه، انســان ب ــا مطالعــه ی دقیــق و همه جانب ب
مــا بــرای آینــده بــه علــم احتیــاج داریــم. نهضــت نرم افــزاری و تولیــد علــم و اندیشــه و فکــر کــه مطــرح شــد، 
ــردم  ــی خــوب اســت. م ــم خیل ــاده و اســتقبال ه ــًا آم ــا کام ــه شــود. خوشــبختانه زمینه ه ــد جــدی گرفت بای
ــبرنده و  ــا و پیش ــکاِر گره گش ــی، کار و ابت ــدار مل ــگان، اقت ــرورش نخب ــت، پ ــم، امنی ــه ی عل ــه مقول ــبت ب را نس

ــد. ــل حســاس کنی ــن قبی ــی از ای مقوالت

برنامه ریزی و چشم انداز درست کردن برای اهداف کان
ــا چــه مدتــی بناســت تحقــق پیــدا کنــد؟ اعتقــادم ایــن اســت کــه بایــد  ایــن مأموریــت و ایــن اهــداف کان ت
ــن  ــت. ای ــش اینهاس ــه اهداف ــی ک ــرای حرکت ــد ب ــاده ش ــرد و آم ــت ک ــم انداز درس ــرد و چش ــزی ک برنامه ری
اهــداف ممکــن اســت در طــول ده ســال تحقــق پیــدا کنــد؛ هیــچ مانعــی نــدارد. بــرای ایــن کار، ده ســال، زمــان 
ــج  ــا پن ــال ی ــال، هشــت س ــدت ده س ــی انســان در م ــذرد. گاه ــی میگ ــل چشــم به هم زدن ــادی نیســت؛ مث زی
ســال، تــاش و فعالیــِت الزم و برنامه ریــزی شــده را انجــام نــداده؛ بعــد وقتــی بــه اواخــر دوره میرســد، میبینــد 
دســتش خالــی اســت. اگــر برنامه ریــزی شــود، انســان پیشــرفت را بــه چشــم خــودش مشــاهده میکنــد؛ مثــل 
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ــک درخــت. ــش ی روی

نسبت موضوعاتی که باید با رسانه مورد مطالعه و کار قرار گیرد:
ــات  ــن موضوع ــا ای ــا مشــخص شــود نســبت رســانه ب ــم ت ــد ســرفصل مهــم را عــرض میکن ــن در این جــا چن م
چیســت. خــوب اســت نســبت رســانه بــا ایــن موضوعــات مــورد تأمــل قــرار گیــرد. مــن اینهــا را مطــرح میکنــم؛ 

شــما رویــش فکــر و مطالعــه و کار کنیــد:

1- پرورش، گسترش، تفهیم و تبیین فضیلت های اخاقی
ــاع،  ــک اجتم ــرای ی ــی ب ــازه ی اصل ــع س ــی در واق ــت؛ یعن ــی آنهاس ــت اخاق ــه، هوی ــی جامع ــت حقیق هوی
ــی  ــه اخــاق خیل ــد ب ــا بای ــرد. م ــر محــور آن شــکل میگی ــز ب ــه چی ــه اســت و هم ــی آن جامع شــاکله ی اخاق
اهمیــت بدهیــم. صــدا و ســیما در زمینــه ی پــرورش و گســترش و تفهیــم و تبییــن فضیلت هــای اخاقــی بایــد 

ــد. ــن باش ــد ای ــا بای ــه ی برنامه ه ــیما در هم ــدا و س ــداف ص ــی از اه ــد؛ یک ــزی کن برنامه ری
اخاق هــای رفتــاری افــراد جامعــه؛ مثــل انضبــاط اجتماعــی، وجــدان کاری، نظــم و برنامه ریــزی، ادب 
اجتماعــی، توجــه بــه خانــواده، رعایــت حــق دیگــران - این کــه دیگــران حقــی دارنــد و بایــد حــق آنهــا رعایــت 
شــود، یکــی از خلقیــات و فضایــل بســیار مهــم اســت - کرامــت انســان، احســاس مســؤولیت، اعتمــاد بــه نفــس 
ــک کشــور  ــرای ی ــی ب ــل اخاق ــن فضای ــی، قناعــت - یکــی از مهمتری ــی، شــجاعت شــخصی و شــجاعت مل مل
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــر ای ــت هســتیم، به خاط ــار مصیب ــا دچ ــا در برخــی زمینه ه ــروز م ــر ام ــت اســت، و اگ قناع
اخــاق حســنه ی مهــم اســامی را فرامــوش کرده ایــم - امانــت، درســتکاری، حق طلبــی، زیباییطلبــی - یکــی 
ــر  ــردن؛ هــم ظاه ــا ک ــودن، زندگــی را زیب ــی ب ــال زیبای ــه دنب ــی ب ــی اســت؛ یعن ــات خــوب، زیباییطلب از خلقی
زندگــی را و هــم باطــن زندگــی را؛ محیــط خانــواده، محیــط بیــرون، محیــط خیابــان، محیــط پــارک و محیــط 

ــم. ــه معل ــن و ب ــه والدی ــرام و ادب ب ــت، احت ــی، عف ــی مصرف زدگ ــهر - نف ش
ــد.  ــات بدان ــن خلقی ــل گســترش ای ــی ماســت. صــدا و ســیما خــودش را متکف ــل اخاق ــات و فضای ــا خلقی اینه
ــر  ــرد، در ه ــر میزگ ــاوره، در ه ــر مح ــی، در ه ــریال تلویزیون ــر س ــازید، در ه ــه میس ــی ک ــر برنامه ی ــما در ه ش
گفتگــوی تلفنــی و در هــر گــزارش، متوجــه باشــید کــه ایــن فضایــل تقویــت شــود؛ ایــن چیزهــا نقــض و زیــر 

ــه نشــود. ــا انداخت پ

2- ارتقاء معرفت و ایمان دینی مردم
ــف  ــاً از وظای ــؤولیتی دارد؟ طبیعت ــه مس ــع و چ ــه موض ــش و چ ــه نق ــیما چ ــدا و س ــردم، ص ــن م ــه دی ــع ب راج
ــا هــم تفــاوت دارد. هــم ایمــان  صــدا و ســیما، ارتقــاء معرفــت دینــی و ایمــان دینــی اســت. معرفــت و ایمــان ب
مــردم بایــد تقویــت شــود، هــم معرفــت و شــناخت آنهــا. بایــد توجــه داشــت ایمانــی کــه مــردم پیــدا میکننــد، 
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سســت، عوامانــه، ســطحی و قشــری نباشــد؛ بشــدت از ایــن پرهیــز شــود. اکتفــا نشــود بــه تغلیــظ احساســات 
ــه  ــت و به هیچ وج ــد نیس ــًا مفی ــی، اص ــور افراط ــا به ط ــن چیزه ــر ای ــد ب ــی. تأکی ــریفات افراط ــردم و تش م
تبلیــغ دیــن محســوب نمیشــود. ایــن را پایــه ی کار قــرار دهیــد و حــاال برگردیــد بــه برنامه هــای دینــِی صــدا و 

ــد. ــد نکنی ــد و چــه کار بای ــد بکنی ــد چــه کار بای ســیما؛ ببینی

3- شبهه ُزدا بودن برنامه های دینی
ــی را  ــات دین ــن گاهــی بعضــی از بیان ــه شــبهه زا. م ــن شــبهه ُزدا باشــد، ن ــه دی ــد نســبت ب ــی بای ــه ی دین برنام
ــی،  ــث سســتی، حــرف نامعقول ــد! حدی ــم شــبهه ایجــاد میکن ــم و میبین ــو گــوش میکن ــا از رادی ــون ی از تلویزی
ــوب  ــش خ ــص، گفتن ــِن مخل ــده مؤم ــک ع ــره ِی ی ــاه نف ــا پنج ــری ی ــت نف ــًا بیس ــع مث ــه در جم ــی ک مطلب
ــی  ــه ایمــان عده ی ــان آوردن، جــز این ک ــه زب ــردم ب ــِی م ــد، در ســطح میلیون ــاد میکن ــا را زی اســت و ایمــان آنه
را سســت و در ذهنشــان تردیــد ایجــاد کنــد، هیــچ فایــده ی دیگــری نــدارد. از ایــن چیزهــا بایــد پرهیــز کــرد. 
ــه و متنــوع باشــد؛ شــبهه زا و کلیشــه یی  بیــان دینــی و تبییــن دینــی بایــد شــبهه زدا، روشــن، قــوی، هنرمندان
نباشــد. بیــان دینــی بایــد در همــه ی ســطوح، صحیــح باشــد. درســت اســت کــه مــا تبییــن دینــی را در ســطح 
ــم، امــا همــان چیــزی کــه در ســطح  نخبــگان، در ســطح متوســط، در ســطح پاییــن و در ســطح کــودکان داری
کــودکان اســت، مطلقــاً بایــد صحیــح باشــد. شــما در کاس اول بــه بچــه یــاد میدهیــد دو بعــاوه ی دو، میشــود 
چهــار؛ وقتــی هــم کــه بچــه بــه منتهاالیــه قلــه ی ریاضیــات و دانــش ریاضــی میرســد، بــاز هــم دو بعــاوه ی دو، 
میشــود چهــار؛ تغییــر پیــدا نمیکنــد. بنابرایــن آنچــه در زمینــه ی دیــن بــه کــودک یــا بــه انســاِن عامــی تفهیــم 
میکنیــم، مطلقــاً نبایــد غلــط باشــد تــا بعــد در ارتقــاء معرفــت دینــی ببینــد آن حــرف، نادرســت بــوده اســت؛ 

ــه، بایــد درســت گفــت؛ منتهــا ســاده. بنابرایــن، حــرف دینــی در همــه ی ســطوح بایــد صحیــح باشــد. ن

4- برنامه ریزی هوشمندانه برای مراسم دینی، اعیاد و عزاداریها
ــرا  ــه اج ــی ک ــی از برنامه های ــود. بعض ــمندانه بش ــزِی هوش ــا برنامه ری ــاد و عزاداریه ــی، اعی ــم دین ــرای مراس ب
میشــود، کامــًا ناهوشــمندانه اســت. راجــع بــه حضــرت جــواد چــه صحبتــی در تلویزیــون یــا رادیــو میکنیــد؟ 
ــی نوشــته  ــی خوب ــب خیل ــام رضــا و دیگــر ائمــه مطال ــام عســکری، ام ــام هــادی، ام ــام جــواد، ام ــه ام راجــع ب
ــگاه میکنــم، اســتفاده  ــه ایــن مطالــب ن ــده ام، وقتــی ب شــده اســت. بنــده کــه عمــرم را در ایــن زمینه هــا گذران
میکنــم و لــذت میبــرم؛ چــرا از اینهــا اســتفاده نمیشــود؟ نوشــته های خــوب، تحقیقــات خــوب و مطالــب شــیوا 
ــّد  ــّد و م ــا ش ــه شــخصی ب ــد ک ــی را میبین ــی انســان برنامه ی ــراوان اســت. گاه ــا ف ــن زمینه ه ــان آور در ای و ایم
ــدارد.  ــا ن ــچ معن ــه هی ــد ک ــام موســیبن جعفر حــرف میزن ــه ام ــی، فرضــاً راجــع ب ــه ی ادب ــک قطع ــب ی و در قال
ــه  ــندگی - ب ــر نویس ــه در آن، هن ــی دارد و ن ــه لذت ــد، ن ــاد میکن ــی را زی ــان کس ــه ایم ــا ن ــه برنامه ه این گون
ــرم  ــا صــدای ن ــر ب ــک نف ــم؟ ی ــا را پخــش میکنی ــن برنامه ه ــا ای ــه. چــرا م ــه کار رفت ــای حقیقــی کلمــه - ب معن
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ــب  ــی مناس ــر برنامه ی ــرای ه ــی ب ــر صدای ــتید؛ ه ــا هس ــن کاره ــص ای ــماها متخص ــه - ش ــم و معصومان و مای
ــام موســیبن جعفر نقــل  ــا ســند درســت و منطقــی از ام ــتِ  ب نیســت - به جــای صــدای آن طــوری، چنــد فضیل
ــاد و  ــش زی ــت و محبت ــرد؛ معرف ــذت میب ــد، ل ــوش میکن ــد؛ انســان گ ــی آن حضــرت را شــرح ده ــد و زندگ کن
دلــش از شــنیدن مناقــب ایــن بزرگــواران روشــن میشــود. اگــر برنامه هــای دینــی خــوب ادا شــود، فایــده دارد؛ 

ــد صــدا. ــد دارد؛ مثــل داســتان آن مــؤذن ب ــد ادا شــود، خنثــی نیســت؛ نتیجــه ی ب امــا اگــر ب
مولــوی میگویــد: دختــر یــک مــرد مســیحی بشــدت عاشــق اســام و دلباختــه ی معــارف اســامی شــد و اســام 
آورد. ایــن مــرد مســیحی خیلــی ناراحــت بــود. در آن شــهر، یــک عــده مســیحی بودنــد و یــک عــده مســلمان. 
آن شــهر، هــم مســجد داشــت و هــم کلیســا. یــک روز ایــن مســیحی پیــش مــؤذن آمــد و بعــد از این کــه خیلــی 
بــه او احتــرام گذاشــت، پــول و هدیــه هــم بــه او داد و گفــت از شــما خیلــی متشــکرم. مــؤذن تعجــب کــرد کــه او 
از چــه تشــکر میکنــد. مــرد مســیحی گفــت تــو مــن را نجــات دادی؛ چــون دختــر مــن عاشــق و عاقه منــد بــه 
اســام شــده بــود؛ امــا یــک روز وقتــی صــدای اذان تــو را شــنید، از اســام زده شــد و گفــت اســاِم ایــن مــؤذن 

ــم! را نمیخواه
مــا اگــر بــد اذان بگوییــم، عشــاق اســام را از اســام میرمانیــم. مــا بایــد خــوب و خوش صــدا اذان بگوییــم. اذان 

مــا همیــن معارفــی اســت کــه میگوییــم؛ همیــن صــدا و ســیمای ماســت.

5- تقویت مدیریت های اجرایی کشور، سیاست کلی صدا و سیما
ــه  ــن توصی ــد. م ــی کشــور باش ــای اجرای ــت مدیریت ه ــد تقوی ــیما بای ــی صــدا و س ــن سیاســت کل ــر م ــه نظ ب
ــدارد؛  ــیده ب ــا را پوش ــرده خیانته ــدای نک ــا و خ ــاییها و کمبوده ــا و نارس ــیما ضعف ه ــدا و س ــه ص ــم ک نمیکن
ــه آنهــا  ــدارد صــدا و ســیما ب ــوی چشــم مــردم اســت، عیبــی ن ــی کــه جل ــد؛ دردهای ــه، ضعف هــا را هــم بگوی ن
ــوس  ــردم را مأی ــه اوالً م ــد ک ــی باش ــد به گونه ی ــاییها بای ــا و نارس ــا و ضعف ه ــن درده ــرح ای ــا ط ــردازد؛ منته بپ

ــد. ــف نکن ــت را تضعی ــاً مدیری ــد، ثانی نکن

6- گفتن توفیقات دولت
ــؤوالن و  ــان مس ــد از زب ــاً نبای ــور حتم ــرفتهای کش ــات و پیش ــان دادن توفیق ــد. نش ــت را بگویی ــات دول توفیق
دســت اندکاران باشــد. فرضــاً رئیــس جمهــور میــرود و طرحــی را افتتــاح میکنــد. ایــن افتتــاح، گنــگ اســت و 
معلــوم نیســت چیســت. وقتــی آســفالت خیابانــی خــراب میشــود و میخواهیــد آن را در خبــر منعکــس کنیــد، 
ــاد؛ یکــی دیگــر  ــه افت ــن چال ــد چــرخ ماشــینم در ای ــد و او میگوی ــه میکنی ــا تاکســیدار مصاحب ــد ب ــًا میروی مث
میگویــد زمســتان در این جــا آب جمــع شــده بــود و ترشــح کــرد بــه لبــاس مــردم. خاصــه بــا ده نفــر مصاحبــه 
ــم  ــات ه ــورد پیشــرفتها و توفیق ــس در م ــدی اســت. پ ــز ب ــدر چی ــه چق ــن چال ــا مشــخص شــود ای ــد ت میکنی
ــرف  ــوند. ِص ــوردار میش ــد و برخ ــرفتها بهره من ــن پیش ــه از ای ــانی ک ــوی کس ــد جل ــون را بگیری ــن میکروف همی
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این کــه مدیــر مربوطــه بیایــد بگویــد در راه انــدازی فــان طــرح بــرای پانصــد نفــر، هــزار نفــر یــا پنج هــزار نفــر 
ــد موضــوع را تبییــن کــرد. شــغل ایجــاد شــد، کافــی نیســت؛ بای

7- تقویت مدیریت اجرایی کشور
ــا  ــا و نقص ه ــم: ضعف ه ــم میکن ــرار ه ــم و تک ــد. گفت ــور باش ــی کش ــت اجرای ــت مدیری ــد تقوی ــا بای ــدف م ه
ــف  ــت تعری ــط از حکوم ــا دارد فق ــه بن ــی اســت ک ــا بوق ــد این ج ــردم تصــور نکنن ــا م ــود ت ــه ش ــد گفت ــم بای ه
ــط مشــکات، مضــر اســت. طــرح  ــه ســتیزه جویانه. طــرح غل ــه و دلســوزانه، ن ــِن عاج جویان ــا گفت ــد؛ منته کن
ــد روز  ــن چن ــی شــگردهای قشــنگی زده میشــود. همی ــه گاه ــدارد، مضــر اســت. البت ــه پاســخ ن ــؤالهایی ک س
قبــل دیــدم کــه پــس از جلســه ی رؤســای ســه قــوه، راجــع بــه مفاســد اقتصــادی بــا آنهــا مصاحبــه کردنــد. کار 
ــر  ــاً تأثی ــود و اتفاق ــوب ب ــد؛ خ ــل واری از آب درآورده بودن ــمندانه و ِزب ــه و هوش ــِز همه جانب ــِب تمی ــنِگ جال قش
هــم کــرد. آدم از این طــور کارهــا لــذت میبــرد. خیلــی خــوب، االن دارنــد همــان کار شــماها را دنبــال میکننــد؛ 
اینهــا هــم بــه نحــوی منعکــس شــود. البتــه شــما میتوانیــد بــا همیــن نحــوه ی طــرح، بــه شــکل هوشــمندانه 
ــان  ــص کار از زب ــرح نواق ــد. ط ــان را نمیدانن ــص کار خودش ــی نق ــران گاه ــد. مدی ــت کنی ــم هدای ــران را ه مدی

ــه آنهــا کمــک کنــد. ــد ب ــه ی شــما میتوان ــه و بیطرفان منصفان

8- نقش آفرین بودن در نهضت تولید علم 
اشــاره کــردم کــه علــم مقولــه ی بســیار مهمــی اســت. امــروز انســان وقتــی بــه راه هــای مختلف بــرای پیشــرفت 
کشــور نــگاه میکنــد، میبینــد همــه منتهــی میشــود بــه علــم. لعنــت خــدا بــر کســانیکه در طــول ده هــا ســال 
ــاوری  ــی پیشــرفت علمــی وجــود داشــته باشــد، پیشــرفت فن ــاز داشــتند. وقت ــی ب کشــور را از پیشــرفت علم
ــود  ــاط به وج ــه نش ــد و در جامع ــق میده ــور را رون ــم کش ــاوری ه ــرفت فن ــآورد، و پیش ــودش می ــا خ ــم ب را ه
ــی و  ــی و دروغ ــاورِی عاریه ی ــد، فن ــم باش ــاوری ه ــر فن ــت؛ و اگ ــز نیس ــد، هیچ چی ــم نباش ــر عل ــآورد. اگ می
وام گرفتــه ی از دیگــران اســت؛ مثــل صنعت هــای مونتــاژی کــه وجــود دارد. علــم را بایــد رویانیــد. به نظــر مــن 
ــه ی  ــف - چــه در زمین ــای مختل ــه و اندیشــه در زمینه ه ــر و نظری ــم و فک ــد عل ــد در نهضــت تولی ــانه میتوان رس
فنــی و چــه در زمینــه ی انســانی و غیــره - نقــش ایفــا کنــد. شــما میتوانیــد خــط تولیــد علــم و فکــر و نظریــه را 
ــی  ــوآوری را تلویزیون ــد؛ کرســیهای ن ــن بزنی ــد دام ــای منطقــی و مفی ــه بحثه ــد؛ ب ــال کنی برنامه ریزیشــده دنب

ــد. ــرح نمایی ــوب را مط ــوآوِر خ ــِی ن ــای علم ــد و چهره ه کنی
خــدا رحمــت کنــد آقــای احمــد بیرشــک را - نمیدانــم شــماها بــا ایشــان آشــنا بودیــد یــا نــه - پیرمــرد جالبــی 
ــای ایشــان در مدرســه  ــا اســم و کتابه ــی ب ــم؛ اگرچــه از نوجوان ــم و درک کردی ــرِی ایشــان را دیدی ــا پی ــود. م ب
ــد.  ــی خوشــم میآم ــن از او خیل ــود. م ــاش ب ــر تحــرک و پُرت ــد ســالگی، پُ ــود و چن ــرد در ن ــم. پیرم آشــنا بودی
ــذت  ــی ل ــدم و خیل ــرد دی ــن پیرم ــن از ای ــه م ــی ک ــه چیزهای ــود. از جمل ــرده ب ــات ک ــم ماق ــن ه ــا م ایشــان ب
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ــه او گفــت  ــه کــرد و گزارشــگر ب ــا او مصاحب ــه مناســبتی ب ــون ب ــل تلویزی ــد ســال قب ــود کــه چن ــن ب ــردم، ای ب
ــدن و  ــه درس خوان ــرد ب ــه ک ــا را توصی ــوان، جوانه ــک ج ــل ی ــرد مث ــن پیرم ــد. ای ــا بکنی ــه جوانه ــی ب توصیه ی
علــم آموختــن. مــن خیلــی خوشــحال شــدم. گفتــم از طــرف مــن به خاطــر همیــن دو کلمــه توصیــه، از آقــای 
ــا،  ــرک جوانه ــی و تح ــرفت علم ــم و پیش ــه عل ــد ب ــرِد معتق ــک پیرم ــد ی ــد. ببینی ــکر کنی ــک تش ــد بیرش احم
ــاً بیطــرف  ــم، مطلق ــه ی عل ــر بگــذارد. به نظــر مــن شــما در مقول ــم تأثی ــد یــک عال ــه حرفــش میتوان یــک جمل

ــد. ــال کنی ــم را دنب ــد مســأله ی عل ــه بای ــم شماســت ک نیســتید؛ جــزو مســؤولیتهای مه

9- پرداختن به یکی از ضرورتهای جامعه و مقوله ی بسیار مهم لبخند
یکــی از مقوله هــای بســیار مهــم و یقینــاً یکــی از ضرورتهــای جامعــه، لبخنــد اســت. لبخنــد یکــی از نیازهــای 
ــا  ــی ب ــتی، زندگ ــی بهش ــت. زندگ ــی اس ــی دوزخ ــد، زندگ ــادی و بی لبخن ــِی بیش ــت. زندگ ــان اس ــی انس زندگ
ــد،  ــی داری ــه فــی قلبــه«؛ اگــر غصه ی لبخنــد اســت. حضــرت علــی فرمــود: »المؤمــن بشــره فــی وجهــه و حزن
ــًا  ــت. اص ــره ی اوس ــن در چه ــادی مؤم ــد و ش ــت. لبخن ــوری اس ــن این ط ــد؛ مؤم ــه داری ــان نگ ــد در دلت بای
ــن کار را  ــد ای ــد، بای ــه شــادی بدهی ــه جامع ــد ب ــان میتوانی ــره ی خودت ــا چه ــر ب ــد شــاد باشــد. اگ ــا بای چهره ه
بکنیــد. شــادی الزم اســت و بایــد آن را بــرای مــردم تأمیــن کــرد؛ منتهــا ایــن کار برنامه ریــزی میخواهــد. البتــه 
ــما  ــه ش ــت ک ــن نیس ــش ای ــد«، معنای ــم »بای ــن میگوی ــه م ــواردی ک ــن م ــد. ای ــزی کرده ای ــماها برنامه ری ش
ــب  ــم. مراق ــد کن ــا تأکی ــه ی آنه ــر ادام ــم ب ــن میخواه ــد و م ــی کرده ای ــاد و خوب ــای زی ــما کاره ــد. ش نکرده ای
ــادی  ــردم ش ــه م ــق ب ــن طری ــراه نشــود؛ از ای ــاری هم ــذال و بیبندوب ــی و ابت ــا لودگ ــردم ب ــادی در م ــید ش باش
ــات  ــی اوق ــود. گاه ــادی داده ش ــح آن ش ــوع صحی ــادی داد؛ از ن ــردم ش ــه م ــود ب ــور میش ــود. همه ج داده نش
ــک آدم  ــم ممکــن اســت ی ــی ه ــد؛ گاه ــِر بجــا مخاطــب را شــاد و خوشــحال میکن ــک تعبی ــا ی ــه ی ــک لطیف ی
ــه مــردم،  ــد آن طــور شــادی را ایجــاد کنــد. شــادی کــردن و شــادی دادن ب ــا ده جــور ادا درآوردن، نتوان ــوده ب ل
ــای  ــد و مصاحبه ه ــت میکن ــی صحب ــیما گاه ــدا و س ــه در ص ــی ک ــی از آقایان ــت. یک ــی نیس ــای لودگ به معن
خــوب و صحبتهــای خوبــی دارد - مــن گاهــی گــوش کــرده ام - اصــًا شــوخی نمیکنــد؛ امــا تعبیــرات و کیفیــت 

ــآورد؛ این طــور خــوب اســت.  ــب می ــه ل ــد ب ــار لبخن ــی بیاختی ــه انســان گاه ــش طــوری اســت ک بیان
ــری  ــوم صاب ــا مرح ــده ب ــت. بن ــی اس ــی بزرگ ــر خیل ــز، هن ــت. طن ــی از هنرهاس ــته، یک ــر و برجس ــز فاخ طن
شــوخی میکــردم و میگفتــم »طنازهــا«! طنازهــای واقعــی را تقویــت کنیــد، پــرورش دهیــد و کمــک کنیــد تــا 
ــان شــوخی بیــان میشــود؛ محتــوا و معنایــی در آن  ــا زب ــد. طنــز، یعنــی مطلــب مهــِم جــدی کــه ب طنــز بیاورن

ــان شــوخی. ــه زب ــا ب هســت، منته

10- مراقبت از بدآموزیهای قولی و عملی مسابقات 

ن 
ت آ

اما
الز

 و 
لی

ه م
سان

ی ر
ور

مح
ِت 

وری
مأم



ضوع "رسانه"
شتر درباره مو

مطالعه بی
رسانه

140

ــی و  ــای قول ــب بدآموزیه ــد مراق ــا بای ــه ی ســرگرمیها، مســابقات اســت. مســابقات، خــوب اســت؛ منته از جمل
ــودی،  ــای بیخ ــم در خنده ه ــی ه ــار، گاه ــت رفت ــًا در کیفی ــی اص ــان، گاه ــی در زب ــود. گاه ــا ب ــی در آنه عمل

ــا نیســت. ــن چیزه ــات هــم ای ــه گاهــی اوق ــده میشــود؛ و البت ســبکی دی
ــزه  ــه او جای ــی، ب ــر هیچ ــرد و به خاط ــاس میگی ــخصی تم ــت. ش ــی اس ــابقه ی تلفن ــابقه ها، مس ــی از مس یک
میدهنــد! یــک روز مــن دیــدم در یــک برنامــه ی تلویزیونــی پنــج میلیــون تومــان بــه یــک نفــر جایــزه دادنــد؛ 
ــان،  ــون توم ــج میلی ــت. پن ــی نیس ــی جالب ــرگرمِی خیل ــن س ــواب داد! ای ــؤال ج ــد س ــه چن ــه ب ــرای این ک ب
تقریبــاً حقــوق دو ســه ســال یــک کارمنــد متوســط اســت. ممکــن اســت بگوینــد ایــن کار ترویــج علــم اســت. 
ــد،  ــگاه میکنن ــه مســابقات را ن ــی کــه این گون ــن راه ضــرر دارد. عده ی ــد؛ ای ــر بکنی ــک راِه بهت ــم را از ی ــج عل تروی
بیمنطقــی بــه ذهن شــان میآیــد و از ایــن بیمنطقــی سوءاســتفاده میکننــد. ایــن کار منطقــی نــدارد کــه مثــًا 
ــا التینــی اســت؛ بعــد بگوینــد حــاال کــه شــما دانســتید،  ــا یونانــی اســت ی ــم انجیــل عربــی اســت ی بنــده بدان
ــرگرمی و  ــه ی س ــن، مقول ــدارد. بنابرای ــی ن ــن کار معن ــما! ای ــال ش ــغ م ــان مبل ــا ف ــان ی ــزار توم ــن پانصده ای
ــک  ــش ی ــوا بودن ــت؛ بامحت ــأله اس ــک مس ــودن آن ی ــزی ب ــا برنامه ری ــت؛ ب ــأله اس ــک مس ــش ی ــح، لزوم تفری

ــک مســأله اســت. ــم در آن ی ــی ه ــات منف ــز از جه مســأله اســت؛ پرهی

11- دامن زدن به فضای همدردی با فقیران
بــه فضــای همــدردی بــا فقیــران دامــن بزنیــد. خوشــبختانه صــدا و ســیما در چنــد ســال گذشــته برنامه هــای 
بســیار خوبــی در ایــن زمینــه داشــته، کــه درخــور تقدیــر اســت. دغدغــه ی عدالــت را در ذهنهــا و دلهــای مــردم 
دامــن بزنیــد؛ ایــن کار بســیار خــوب اســت. البتــه ســعی شــود بــه جماعــت فقیــر و تهیدســت اهانــت نشــود و 
ــرود. مــن میبینــم در بعضــی از کارهایــی کــه در ایــن زمینــه صــورت میگیــرد،  کرامــت انســانِی آنهــا از بیــن ن
ــان  ــه ف ــی ب ــد هدیه ی ــه میآی ــی ک ــا دختربچه ی ــربچه ی ــود. آن پس ــت میش ــا رعای ــن معن ــق ای ــور دقی به ط
ــت  ــت و در آن اهان ــف اس ــیرین و لطی ــوب و ش ــی خ ــه خیل ــود ک ــش میش ــی از او پخ ــد، حرف ــدوق میده صن
ــه فقــرا، زندگــی اشــرافی و  ــت اجتماعــی و رســیدگی ب ــه دغدغــه ی عدال ــار دامــن زدن ب نیســت؛ منتهــا در کن
تجماتــِی پــوچ و بیهــوده را هــم تخریــب کنیــد؛ ایــن زندگــی واقعــاً در خــور تخریــب اســت. زندگــی تجماتــی 
ــرا بیخــود  ــد. چ ــی به حســاب بیای ــه ی منف ــود و نقط ــب ش ــد تخری ــه بای ــود؛ بلک ــج ش ــه تروی ــد به هیچ وج نبای
ــج  ــد آن را تروی ــرا بای ــا چ ــد، م ــل باش ــد متجم ــش میخواه ــر دل ــک نف ــر ی ــد؟ اگ ــدا کن ــی رواج پی تجمل گرای
ــه  ــد کمــک ب ــی بای ــه غن ــم و ب ــد عزت نفــس و حــس مناعــت بدهی ــر بای ــه فقی ــا ب ــد کــه م ــم؟ توجــه کنی کنی
ــی الگوســازی نکنیــم. ــد از زندگــی اشــرافی و تجمات ــم. به هرحــال در کل زندگــی جامعــه، بای ــر را بیاموزی فقی

توجیه ساختن افکار عمومی در زمینه  انرژی اتمی
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ــنیدم  ــود. ش ــه ش ــد توجی ــه بای ــن قضی ــی در ای ــکار عموم ــی مطــرح اســت. اف ــرژی اتم ــًا االن مســأله ی ان مث
ــن تمــاس  ــه در تهــران و وی ــا دســت اندرکاران قضی ــی داشــته و ب ــی خوب ــه ی خیل ــراً پریشــب ســیما برنام ظاه
گرفتــه و موضــوع را بررســی کــرده اســت؛ این طــور کارهــا بســیار مفیــد اســت. افــکار عمومــی بایــد در جریــان 
مســائل قــرار گیــرد و بــه شــکل صحیــح و منطقــی توجیــه شــود. الحمــدلَلّ در ایــن زمینــه هــم صــدا و ســیما 

ــی داشــته اســت. ــی خوب ــای خیل فعالیته

راهبردهای مهم و اجرایی برای صدا و سیما:

1- الزامی ساختن نگرش به محتوا در همه ی زمینه ها 
الزم میدانم چند راهبرد اجرایِی مهم را هم عرض کنم:

اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه شــما در همــه ی برنامه هــا نگــرش بــه محتــوا را الزامــی کنیــد؛ همــه ی 
ــته کننده  ــودن و خس ــر ب ــای دلگی ــه معن ــاً ب ــتن، لزوم ــام داش ــد. پی ــته باش ــام داش ــد پی ــما بای ــای ش برنامه ه
ــک  ــِن ی ــام در ضم ــن پی ــت ای ــن اس ــه، ممک ــوند؛ ن ــته میش ــردم خس ــد م ــان بگوی ــه انس ــت، ک ــودن نیس ب
ــد  ــط نبای ــه فق ــا ن ــای م ــد. برنامه ه ــته باش ــام داش ــا پی ــد؛ ام ــده باش ــرگرم کنن ــیرین و س ــًا ش ــه ی کام برنام
پیــام منفــی داشــته باشــد، بلکــه بایــد بــدون پیــام هــم نباشــد؛ یعنــی خنثــی هــم نباشــد. ســریالی کــه تولیــد 
ــره  ــد؛ باالخ ــب میدهی ــه ترتی ــابقه یی ک ــازید، مس ــه میس ــی ک ــد، فیلم ــه میگذاری ــردی ک ــد، میزگ میکنی
میخواهیــد محورهــای مهمــی را کــه مســؤولیت شماســت، در بیــن مــردم توســعه دهیــد؛ شــما کــدام محــور 
را میخواهیــد بــه ایــن وســیله تبییــن کنیــد؟ ایــن بایــد روشــن شــود. به وســیله ی برنامه هــای خــوب 
ــکل  ــه ش ــی را ب ــد موضوع ــی بای ــه گاه ــه را - ک ــاز جامع ــورد نی ــای م ــوب، گفتمان ه ــازیهای خ و برنامه س

ــد. ــن کنی ــن و تضمی ــی درآورد - تأمی ــان عموم گفتم

2- به جریان درآمدن و شکل یک روند گرفتن پیامهای گوناگون
ــد  ــک رون ــکل ی ــه ش ــرد و ب ــام بگی ــی انج ــد جریان ــون بای ــای گوناگ ــه دادن پیامه ــت ک ــن اس ــه ی دوم ای نکت
ــن  ــا ای ــد ت ــد یکدیگــر را کمــک کنن ــا بای ــای م ــدارد. همــه ی برنامه ه ــی ن ــوردی فایده ی ــد؛ مقطعــی و م دربیای
فکــر و ایــن اندیشــه در جامعــه مطــرح شــود. ممکــن اســت گاهــی مــا پیامهــای متناقــض بدهیــم. مثــًا از یــک 
ــک  ــا از آن طــرف در خــال ی ــد؛ ام ــد میکنی ــی تولی ــی خوب ــه ی خیل ــی برنام ــت اجتماع ــاره ی عدال طــرف درب
برنامــه ی دیگــر، عمــًا عدالــت اجتماعــی را نقــض میکنیــد! ایــن درســت نیســت؛ بایــد آهنــگ کلــی برنامه هــا 
یکــی باشــد و در بیــن آنهــا تناقــض دیــده نشــود. در مقولــه ی عدالــت اجتماعــی فیلمهــا و ســریالهایی ســاخته 
ــاً  ــرافی اســت! واقع ــی و اش ــا اعیان ــن فیلمه ــتفاده ی شــخصیت های ای ــورد اس ــای م ــاً خانه ه ــه غالب ــود ک میش
ــی  ــن خانه های ــک زن و شــوهر در چنی ــا ی ــک زوج جــوان ی ــا ی ــا این طــوری اســت؟ آی ــردم م ــی م وضــع زندگ
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زندگــی میکننــد!؟ ایــن کار چــه لزومــی دارد؟ ســالها قبــل بعضــی از ســریالهایی کــه از ســیما پخــش میشــد، 
هرچنــد کیفیــت آنهــا مثــل ســریالهای االن نبــود - عقب تــر بــود - لیکــن فضــای زندگــی در آنهــا، متواضعانــه 
و در یــک خانــه ی معمولــی بــود؛ آن طــوری خــوب اســت. زندگــی را لزومــاً نبایــد اعیانــی و اشــرافی و متجمانــه 
ــا  ــه م ــم ب ــوص ه ــن خص ــی در ای ــه گاه ــد. البت ــوری باش ــیما این ط ــدا و س ــی ص ــای تبلیغ ــرد. فض ــی ک معرف
ــه  تذکــر میدهنــد و مطالبــی میگوینــد. تبلیغــات رســانه یی و گاهــی تبلیغ هــای خیلــی پُررنــگ کــه مــردم را ب
ــح  ــی را تقبی ــا مصرف گرای ــاخته اید ت ــما س ــاً ش ــه فرض ــی ک ــا برنامه ی ــد، ب ــوق میده ــی س ــرف مصرف گرای ط

ــا هــم هماهنــگ نیســت. کنیــد، عمــًا در تناقــض اســت؛ ب

3- نظارت کیفی بر محتوا 
ــر  ــی ب ــارت کیف ــما نظ ــی ش ــای اجرای ــی از کاره ــم یک ــن میدان ــت. م ــی اس ــارت کیف ــوم، نظ ــه ی س نکت
ــًا مراقبــت  ــد؛ مث ــه ماحظــات فقهــی و شــرعی محــدود نکنی ــا نظــارت کیفــی را فقــط ب برنامه هاســت؛ منته
ــی  ــی روی صندل ــا وقت ــورد؛ ی ــم نخ ــه ه ــان ب ــازی دست ش ــال ب ــر در خ ــر و دخت ــه ی پس ــم دو هنرپیش کنی
ــم  ــری ه ــه شــکل هوشــمندانه تر و دقیق ت ــاً الزم اســت و ب ــا حتم ــی بین شــان باشــد؛ اینه مینشــینند، فاصله ی
ــه تهیه کننــده  ــوا هــم نظــارت کیفــی باشــد. فیلمــی کــه ب ــر محت ــد ب ــا فقــط اینهــا نیســت؛ بای الزم اســت؛ ام

ــوا برخــوردار اســت. ــدر از محت ــد چق ــاورد، نظــارت کنی ــرای شــما بســازد و بی ــا ب ــد ت داده ای
از جملــه کارهــای بســیار خــوب ایــن اســت کــه بخصــوص در حیــن تولیــد، نظــارت و سرکشــی کنیــد تــا پــوِل 
ــد در  ــال بای ــد. به هرح ــرف کنی ــکاالتش را برط ــید اش ــور باش ــد مجب ــود و بع ــرف نش ــی مص ــاد و بیهوده ی زی

ــا نباشــد. نظــارت کیفــی بشــدت ســعی شــود پیامهــای منفــی در کاره

4- درنظر گرفتن تأثیر برنامه در مخاطب 
ــده  ــش بینن ــط افزای ــه فق ــد، ن ــر بگیری ــب درنظ ــه را در مخاط ــر برنام ــه تأثی ــت ک ــن اس ــارم ای ــه ی چه نکت
ــه  ــد، ک ــش ده ــود را افزای ــدگان خ ــه بینن ــت ک ــن اس ــیما ای ــدا و س ــت ص ــتهای درس ــی از سیاس ــه یک را. البت
ــم درصــد  ــون و ه ــدگان تلویزی ــم درصــد بینن ــه ه ــد ک ــا نشــان میده ــم شــده و آماره ــق ه خوشــبختانه موف
ــت و  ــِت درس ــن سیاس ــت؛ ای ــرده اس ــدا ک ــش پی ــوب افزای ــی خ ــال خیل ــد س ــن چن ــو در ای ــنوندگان رادی ش
ــن کار  ــا ای ــد ب ــم میتوانی ــما ه ــت و ش ــن اس ــان ای ــم هدفش ــا ه ــانه های دنی ــه ی رس ــت؛ هم ــی اس صحیح
حّتــی قصــد قربــت کنیــد؛ منتهــا فقــط ایــن کار نبایــد هــدف باشــد، بلکــه بایــد ببینیــد تأثیــر ایــن برنامــه در 
مخاطــب چیســت. گاهــی اوقــات افزایــش مخاطــب بــه قیمتــی اســت کــه نمیــارزد. آنهــا جــذب میشــوند، امــا 

ــی. ــا خنث ــت و ی ــی اس ــا منف ــه ی ــزی ک ــه چی ــده اند؟ ب ــذب ش ــه ج ــه چ ب
مرحــوم ســیدقطب جریانــی را در یکــی از کتابهایــش مینویســد، کــه مــن پیــش از انقــاب آن کتــاب را ترجمــه 
ــد:  ــی نصــب کرده ان ــک کلیســا اطاعیه ی ــدم دم دِر ی ــم و دی ــکا رفت ــه یکــی از شــهرهای امری ــد ب کــردم. میگوی
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»امشــب یــک برنامــه ی رقــص و شــادی و شــام ســبک و موســیقی اجــرا میشــود.«! تعجــب کــردم کــه کلیســا 
ــه  ــم چ ــروم ببین ــن ب ــاعِت معی ــدم در آن س ــکاو ش ــد: کنج ــرده! مینویس ــام ک ــا را اع ــبت اینه ــه مناس ــه چ ب
خبــر اســت. دیــدم بلــه، یــک ســالن رقــص در کنــار ســالن کلیساســت؛ زوجهــای جــوان میآینــد و میرقصنــد؛ 
ــراِد یکخــرده مســن تر هــم کنــار نشســته اند و تماشــا  موســیقیهای محــرک و شــهوانی هــم پخــش میشــود! اف
ــی  ــار خیل ــا رفت ــر شــد و ب ــد! کشــیش هــم اواخــر شــب روی ســن ظاه ــذت میبرن ــردن ل ــگاه ک ــد و از ن میکنن
ــم شــما کشــیش  ــم ســراغ کشــیش؛ گفت ــردا رفت ــد ف ــرد! میگوی ــم ک ــا را تنظی ــور چراغه ــت ن ــم رف آرام و مای
ــه ایــن وســیله میخواهــم  ــاره دار!؟ این جــا کلیساســت یــا ســالن رقــص!؟ کشــیش گفــت مــن ب هســتید یــا کاب
ــه کلیســا  ــه کلیســا جــذب کــرد!؟ جوانهــا ب ــه کلیســا جــذب کنــم! این طــوری میشــود جوانهــا را ب جوانهــا را ب
جــذب نشــدند، بلکــه بــه ســالن رقــِص متعلــق بــه کلیســا جــذب شــدند! ســالن رقــِص متعلــق بــه کلیســا مگــر 

ــازی دارد؟ امتی
ــن پخــش  ــه م ــد ک ــی میکن ــه فرق ــذارد، چ ــوئی بگ ــر س ــود و تأثی ــی پخــش ش ــا برنامه ی ــم ی ــر بناســت فیل اگ
ــن منطــق  ــن ای ــه نظــر م ــم؟ ب ــس چــرا مــن پخــش کن ــد اســت؛ پ ــن؛ در هــر دو صــورت ب ــا رقیــب م ــم ی کن

ــت. ــه داش ــه آن توج ــد ب ــت و بای ــی اس مهم

5- برنامه های رادیو قرآن و معارف جزو فاخر ترین برنامه ها 
ــاً یکــی از  ــو واقع ــن دو رادی ــم اســت. ای ــارف ق ــو مع ــرآن و رادی ــو ق ــای رادی ــه برنامه ه ــه ی پنجــم، راجــع ب نکت
نعمتهــای بــزرگ و از جملــه اقدامهــای بســیار خــوب و بــاارزش اســت. چــون بخصــوص ایــن دو رادیــو صبغــه ی 
ــو در موسیقیهاشــان از ســاز اســتفاده  ــن دو رادی ــد برنامه هایــش جــزو فاخرترین هــا باشــد. ای مذهبــی دارد، بای
ــد - کــه خــوب هــم اســت - امــا چــون از آواز اســتفاده میکننــد، بایــد ایــن آواز از  نمیکننــد و ایــن تقیــد را دارن
خوش صداتریــن، خوش آهنگ تریــن و خوش مضمون ترین هــا باشــد. صــدای بــد، صــدای نکــره، صــدای 
نخراشــیده و دســته جمعیهای بیربــط، مطلقــاً بایــد وجــود نداشــته باشــد. بایــد بهترین هــا را در این جــا 
ــی  ــه ی دین ــو جنب ــن دو رادی ــون ای ــال چ ــت. به هرح ــاز اس ــو بیس ــن دو رادی ــیقِی ای ــون موس ــرد؛ چ ــع ک جم
دارنــد، بایــد برنامه هاشــان خیلــی زیبــا و فاخــر باشــد؛ قضیــه ی آن اذان نشــود. البتــه بایــد بــه محتــوای آوازهــا 

هــم بشــدت توجــه داشــت.
یــک منبــری کــه فرضــاً بــرای صــد نفــر در یــک مســجد بــه منبــر میــرود، از روی متــن کــه نمیخوانــد؛ متکــی 
بــه ذهــن خــودش اســت. یــک وقــت مطلبــی بــه زبــان انســان میآیــد؛ یــک وقــت هــم حــرف یــا حدیثــی کــه 
ــر  ــه در جمــع آن صــد نف ــد ک ــش میگوی ــه جای ــری ب ــز دیگ ــد و انســان چی ــد، نمیآی ــاد انســان بیای ــه ی ــد ب بای
خیلــی مشــکل ایجــاد نمیکنــد؛ امــا چــه لزومــی دارد کــه مــا ایــن مطلــب را در بیــن چنــد میلیــون جمعیــت 
ــه کارشــناس های  ــاً ب ــو حتم ــن دو رادی ــن در ای ــه نظــر م ــًا محاســبه شــود. ب ــد کام ــا بای ــم؟ اینه منتشــر کنی
ــش  ــه ی محصوالت ــد هم ــو بای ــن دو رادی ــت. ای ــاز اس ــی نی ــی و دین ــن بیِن مذهب ــنفکر و روش ــق و روش دقی
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ــی نیســت. ــم کاف ــک باشــد؛ درجــه ی دو ه درجــه ی ی

6- القاء غیرمستقیم پیامها و مفاهیم
نکتــه ی ششــم، القــاء غیرمســتقیم پیامهــا و مفاهیــم اســت. در ایــن زمینــه، بارهــا و ســالها مطالبــی گفته ایــم. 
مــن میبینــم گاهــی اوقــات در فیلمهــای خارجــِی پخــش شــده، پیامهــای فرهنگــی و گاهــی پیامهــای دینــِی 
ــه  ــب را ب ــان مطل ــه انس ــت ک ــن اس ــر ای ــد. هن ــم نمیکن ــاس ه ــًا احس ــان اص ــه انس ــود دارد ک ــی وج عجیب
شــیواترین شــکل و بــه مؤثرتریــن نحــو بیــان کنــد؛ امــا هیــچ در طــرف مقابــل حالــت امتنــاع به وجــود نیــاورد.

7- تربیت نیروی انسانِی کارآمد و کافی
نکتــه ی هفتــم، تربیــت نیــروی انســانی اســت؛ ایــن موضــوع خیلــی مهــم اســت. صــدا و ســیما دانشــکده دارد؛ 
ــی بپــردازد. انســانهای مناســب را  ــد به طــور جــدی به تربیــت نیــروی انســانِی کارآمــد و کاف ــن دانشــکده بای ای
هــم بایــد جــذب کنیــد. االن هنرمندهــای انقابــی و خوبــی در داخــل کشــور هســتند کــه بعضیهــا در رشــته و 
ــم چــرا؟  ــد؛ نمیدان ــا اســتفاده یی نمیکن ــا صــدا و ســیما از اینه کاِر خودشــان باشــک جــزو برجســته هایند؛ ام
ــن  ــه ام از ای ــه گفت ــم توصیه گون ــا ه ــد. باره ــد و میرون ــات میآین ــد؛ بعضــی اوق ــاط دارن ــم ارتب ــن ه ــا م ــا ب اینه
ــری و در  ــای تصوی ــعر، در هنره ــی، در ش ــا در نویســندگی، در گویندگ ــود. بعضــی از اینه ــتفاده ش ــتان اس دوس

ــد. ــای برجســته یی دارن ــاً کاره ــم انصاف ــد؛ بعضیهاشــان ه ــی خوبن ــر خیل ــای دیگ کاره

چند تذکر کوتاه:
چند تذکر کوتاه هم بدهم:

ــه  ــد ب ــای ضرغامــی اســت. ایشــان بای ــاز آق 1- جمــع مشــورتِی قــوی در زمینــه ی راهبردهــای کان، مــورد نی
ــمندی بنشــینند  ــراد هوش ــند؛ اف ــته باش ــای کان داش ــرای راهبرده ــع مشــورتی ب ــک جم ــود، ی ــت خ مدیری
ــده اند  ــن ش ــورتی تعیی ــای مش ــبکه، جمع ه ــر ش ــه در ه ــد ک ــاره کردن ــان اش ــه ایش ــد. البت ــوی کار کنن و ق
ــور  ــد به ط ــا بتوان ــاز دارد ت ــا نی ــن جمع ه ــه ای ــم ب ــازمان ه ــوع س ــی مجم ــت - ول ــوب اس ــیار خ ــه بس - ک
ــه مدیــران قبلــی  ــوده اســت و از ســابق هــم ایــن را ب دایــم پشــتیبانی کنــد؛ ایــن همیشــه مــورد تأکیــد مــن ب

میگفتــم.
ــال  ــه در خ ــد. البت ــن کنی ــم و تدوی ــال تنظی ــج س ــرای پن ــل ب ــا را حداق ــا و راهبرده ــم انداز، هدفه 2- چش
ــم برســیم؛  ــه کجــا میخواهی ــج ســال ب ــن شــده اســت. مشــخص شــود ســِر پن ــزی تدوی ــد چی ــت گفتن صحب

قابــل اندازه گیــری باشــد.
ــی  ــن گاه ــرد. م ــام نگی ــیما انج ــدا و س ــح در ص ــی و ناصال ــای منف ــه چهره پردازیه ــد ک ــه کنی ــدت توج 3- بش
ــردازی  ــردم چهره پ ــول م ــا پ ــیما ب ــدا و س ــد، در ص ــری ندارن ــی و هن ــچ ارزش علم ــه هی ــانهایی ک ــده ام انس دی
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ــاز کنــم؛ امــا میبینــم کســیکه در رشــته ی خــودش  میشــوند؛ چــرا؟ البتــه مــن نمیخواهــم خیلــی مطلــب را ب
ــه  ــد و یکــی دو ســاعت از وقــت تلویزیــون را ب این قــدر ارزشــمند نیســت و انســان متوســطی اســت، او را میآورن
ــه گذشــته ی ســرتاپا کــم ارزش او مصــروف میکننــد؛ چــرا؟ به نظــر مــن عــاوه  ــواده ی او و ب ــه خان زندگــی او، ب
ــی را  ــه کس ــا چ ــت؛ م ــازی اس ــن کار، الگوس ــت. ای ــم هس ــی« ه ــود دارد، »منف ــرا« وج ــن »چ ــه ای ــر این ک ب

ــی را!؟ ــور آدمهای ــم؟ این ط ــرار دهی ــا ق ــوی جوانه ــم الگ میخواهی
ــم  ــش میکن ــن خواه ــت. م ــر اس ــای دیگ ــه کاره ــن ب ــران و نپرداخت ــذاری مدی ــم، وقت گ ــر مه ــک تذک 4- ی
مدیــران صــدا و ســیما همــان کاری را کــه االن در صــدا و ســیما دارنــد، مهمتریــن کار بداننــد و بــه کار دیگــری 
ــک  ــدارد. مــن ی ــاز می ــه کار دیگــر، شــما را از هــر دو کار ب ــن کار شماســت. پرداختــن ب ــن مهمتری ــد؛ ای نپردازن
ــت نامه« ی  ــاب »سیاس ــی را از کت ــی جمله ی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــت جمهوری، در ش ــان ریاس ــت زم وق
ــه  ــا این ک ــی ماســت. ب ــِر ادب ــا و فاخ ــون بســیار زیب ــاب، یکــی از مت ــن کت ــردم. ای ــل ک ــک نق خواجــه نظام المل
ــاً  ــال انصاف ــاه - درعین ح ــا ملکش ــنجر ی ــلطان س ــذرد - دوره ی س ــان میگ ــال از آن زم ــتصد س ــد، هش هفتص
مطالبــش همچنــان تــازه اســت و انســان وقتــی آن را میخوانــد، لــذت میبــرد. به هرحــال، یکــی از توصیه هایــی 
ــت  ــردی و کاری. راس ــی؛ م ــردی را دو کار مفرمای ــار! م ــت: زنه ــن اس ــد، ای ــودش میکن ــان خ ــاِه زم ــه ش ــه ب ک

ــول ســعدی: ــه ق ــی ب ــته! ول ــا کار داش ــک ده ت ــه خــود خواجــه نظام المل ــک کار. البت ــرد، ی ــک م ــد؛ ی میگوی
جز به خردمند مفرما عمل

گرچه عمل کار خردمند نیست
ــه  ــردی و کاری«. ب ــال، »م ــذارد. به هرح ــران میگ ــده ی دیگ ــه عه ــل را ب ــا عم ــد؛ ام ــت میکن ــد مدیری خردمن

ــم اســت. ــی مه ــد؛ خیل ــت بدهی ــم اهمی ــه ه ــن نکت ای
ــرم  ــان محت ــد و معاون ــران ارش ــه مدی ــی ک ــی و همکاریی ــن از همدل ــه م ــت ک ــن اس ــب ای ــن مطل 5- آخری
ــت  ــم و درخواس ــگزاری میکن ــاً سپاس ــاً و قلب ــد، حقیقت ــان دادن ــر نش ــه ی اخی ــد ماه ــازمان در دوره ی چن س
میکنــم ایــن همدلــی و همــکاری و تعامــِل درســت را هرچــه بیشــتر ادامــه دهیــد. ایــن کار، بســیار مهــم اســت؛ 

ــی دارد. ــر فوق العاده ی ــم تأثی ــی ه ــت؛ همدل ــم اس ــم مه ــان ه زم
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سنگینی وظایف مدیران و برنامه سازان رسانه ی رادیو
رسـانه، القاء کننـده فکـر، فرهنگ، رفتـار و هویت 

فرهنگی انسانها
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چندجانبه ی بین ملتها
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امپراطوری رسانه ای 
مصلحت سیاستهای رسانه ای مسلط دنیا
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القاء هویت فرهنگی توسط رسانه ها *

سنگینی وظایف مدیران و برنامه سازان رسانه ی رادیو
معتقــدم کــه ایــن گردهماییهــا و نشســتها - به خصــوص در شــرایط کنونــی دنیــا - می توانــد بــه 
ــن دو،  ــه ای ــخ ب ــه پاس ــدوارم ک ــم و امی ــرض می کن ــتان ع ــه دوس ــی را ب ــود. مطالب ــام بش ــریت تم ــود بش س
ــما  ــه ش ــو - ک ــود. رادی ــا داده ش ــن حرفه ــال ای ــد، در خ ــار ش ــی از حض ــرف بعض ــه از ط ــؤالی ک ــا س ــه ت س
ــدن  ــد آم ــود پدی ــا وج ــی ب ــت؛ یعن ــی اس ــانه ی مهم ــان رس ــت - همچن ــور آن اس ــر مح ــان ب گردهمایی ت
ــه خاطــر  رســانه های بعــدی، نقــش رادیــو همچنــان نقــش مهــم، اثرگــذار و بســیار گســترده ای اســت و ایــن ب
امتیازاتــی اســت کــه ایــن رســانه دارد. اهمیــت تأثیرگــذاری هــر رســانه ای، وظیفــه ی برنامه ســازان آن رســانه 
ــازان  ــران و برنامه س ــما مدی ــف ش ــنگینی وظای ــئله ی س ــن مس ــم روی ای ــن می خواه ــد. م ــنگین تر می کن را س

ــم. ــد کن ــدری تأکی ــو، ق ــانه ی رادی رس

رسانه، القاء کننده فکر، فرهنگ، رفتار و هویت فرهنگی انسانها
ــد و  ــاء می کنن ــانها را الق ــی انس ــت فرهنگ ــت هوی ــار و در حقیق ــگ، رفت ــر، فرهن ــا فک ــانه ها در دنی ــروز رس ام
ــد  ــند؛ می توانن ــر باش ــان مؤث ــی انس ــت زندگ ــود وضعی ــد در بهب ــانه ها می توانن ــتند. رس ــده هس تعیین کنن
ــر باشــند؛ می تواننــد در ارتقــای اخــاق و معنویــت در میــان انســانها  ــی مؤث در گســترش صلــح و امنیــت جهان
ــد وســیله ی برافروختــن جنگهــای  ــًا می توانن ــد؛ متقاب ــد انســانها را خوشــبخت تر کنن ــر باشــند و می توانن مؤث
ــد  ــد؛ می توانن ــج کنن ــردم رای ــان م ــر را در می ــای مض ــادات و آداب و رفتاره ــد ع ــند؛ می توانن ــوز باش خانمان س

*. بیانات در دیدار مدیران و برنامه سازان رسانه ای کشورهای مختلف 1385/02/26
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ــض را در  ــاس تبعی ــد احس ــد و می توانن ــی کنن ــان ته ــت ملی ش ــان و هوی ــانی خودش ــت انس ــی را از هوی ملتهای
ــت و  ــی مدیری ــطح بین الملل ــر در س ــت. اگ ــاد اس ــی زی ــان خیل ــروز نقش ش ــانه ها ام ــد. رس ــده کنن ــانها زن انس
برنامه ســازی رســانه ای بــر اســاس معیارهــای اخــاق، فضیلــت، برابــری و تکیــه ی بــر مفاهیــم واقعــی انســانی 
ــای  ــع کمپانیه ــاس مناف ــر اس ــان ب ــازی و مدیریتش ــانه ها برنامه س ــر رس ــرد. اگ ــد ب ــود خواهن ــا س ــد، ملته باش
اقتصــادی، ثروتمنــدان بین المللــی، قدرتمنــدان تمامیت خــواه و انحصارطلــب باشــد، یقینــاً بشــر زیــان 

ــرد. ــد ک خواه

توانمندی رسانه ها در زمینه سازی گفتگوی آزاد و چندجانبه ی بین ملتها
ــی  ــن یک ــند. ای ــا باش ــن ملته ــه ی بی ــه و چندجانب ــوی آزاد و دوجانب ــاز گفتگ ــد زمینه س ــانه ها می توانن رس
ــی و  ــورت اخاق ــه ص ــد ب ــانه ها می توانن ــت. رس ــر اس ــی و فراگی ــانه های عموم ــازات رس ــن امتی از بزرگ تری
ــد؛  ــی و فرهنگــی کنن ــوی و اخاق ــد و دادوســتد معن ــادل کنن ــان یکدیگــر تب ــا را می ــم ملته اســتداللی، مفاهی
ــر  ــد. اگ ــاء دهن ــردم را ارتق ــت م ــی و معرف ــطح آگاه ــد س ــت. می توانن ــمندی اس ــیار ارزش ــئله ی بس ــن مس ای
ــه معنــای  ــه اداره شــوند، جــاده ی رســانه ای، یــک جــاده ی یک طرفــه نباشــد، ملتهــا ب رســانه ها در دنیــا عادالن
ــه  ــن ب ــند، ای ــر را بشناس ــزد یکدیگ ــرم در ن ــم محت ــد و مفاهی ــوش کنن ــر را گ ــرف یکدیگ ــه، ح ــی کلم حقیق

ــرد. ــد ک ــا کمــک خواه ــی ملته نزدیک

رسانه ها، در اختیار صاحبان قدرت و امپراطوری رسانه ای 
همان طــور کــه در بیانــات چنــد نفــر از شــما دوســتان، بــه اشــاره یــا تصریــح بیــان شــد، بســیاری از 
ــد  ــتفاده می کنن ــروت سوءاس ــدرت و ث ــان ق ــمنیها صاحب ــن دش ــه از ای ــا - ک ــان ملته ــود می ــمنیهای موج دش
ــع  ــه وض ــی ب ــک نگاه ــر ی ــن اگ ــد. م ــر را نمی دانن ــرف یکدیگ ــت. ح ــوءتفاهم اس ــم و س ــدم تفاه ــی از ع - ناش
ــه ای نیســت؛ ایــن را  ــگاه خوش بینان ــه وضــع کنونــی رســانه در دنیــا، یــک ن ــگاه مــن ب رســانه ای دنیــا بکنــم، ن
بایــد بــه شــما مدیــران و برنامه ســازان بگویــم. آنچــه را کــه رئیــس محتــرم ایــن اتحادیــه از لحــاظ پیشــرفتها و 
اینهــا بیــان کردنــد، اینهــا را مــن رد نمی کنــم، وجــود دارد؛ لیکــن نــگاه بــه وضــع رســانه ای در دنیــا، یــک نــگاه 
ــاده ی  ــک ج ــات، ی ــانه ای و ارتباط ــاده ی رس ــروز ج ــت. ام ــده نیس ــده و راضی کنن ــده، دلگرم کنن امیدوارکنن
ــان  ــه صاحب ــه را ک ــت آنچ ــد گف ــی بای ــت؛ یعن ــه اس ــاده ی یک طرف ــک ج ــت؛ ی ــه نیس ــه و چندجانب دوجانب
ــای  ــه زوای ــاوری پیشــرفته، ب ــم و فن ــتفاده از عل ــا اس ــانه ای می پســندند، ب ــوری رس ــانه ای و امپراط ــدرت رس ق
ــد  ــا می خواهن ــه آنه ــی ک ــت؟ آن مفاهیم ــندند، چیس ــا می پس ــه آنه ــد. آنچ ــس می کنن ــر و منعک ــا منتش دنی
ــی اســت؟  ــته ی از حــس فضیلت طلب ــا برخاس ــانی اســت؟ آی ــم انس ــک مفاهی ــا ی ــد، چیســت؟ آی منتشــر کنن
ــروز  ــم. ام ــاس نمی کنی ــاً احس ــا مطلق ــزی را م ــن چی ــود دارد؟ چنی ــانی وج ــت انس ــاً در آن، عدال ــا واقع آی
ــت  ــانی اس ــار کس ــل، در انحص ــک کام ــل و نزدی ــور کام ــه ط ــاً ب ــا، تقریب ــانه ای دنی ــری و رس ــوری خب امپراط
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ــانی  ــان کس ــد. هم ــح را نمی خواهن ــت و صل ــان، معنوی ــن، ایم ــی، دی ــت اخاق ــا فضیل ــرای دنی ــا ب ــه آنه ک
ــتند؛  ــازی را دارا هس ــای اسلحه س ــن کارخانه ه ــه بزرگ تری ــد ک ــا دارن ــانه های دنی ــر رس ــلط را ب ــترین تس بیش
ــا آنهاســت؛ سیاســتهای  ــط ب ــا مرتب ــار آنهاســت ی ــای اتمــی در اختی ــن بمبه ــن و ویران گرتری منهدم کننده تری

ــت. ــار اینهاس ــتر در اختی ــانه ها بیش ــت. رس ــی آنهاس ــّره و دائم ــای روزم ــزِو کاره ــلطه جویانه ج س
ــه  ــتقل، ب ــورهای مس ــا و کش ــت؛ ملته ــرده اس ــاوت ک ــش تف ــال پی ــت س ــال و بیس ــاه س ــا پنج ــروز ب ــه ام البت
ــا حــدودی کار خودشــان را می کننــد؛ امــا همچنــان بیــن آن چیــزی  ــد؛ ت رســانه هایی دسترســی پیــدا کرده ان
کــه هســت و آن چیــزی کــه بایــد باشــد، فاصلــه ی زیــادی هســت؛ یعنــی همــان جــاده ی دوطرفــه و چندطرفــه 

ــه یکدیگــر منتقــل کنــد. ــه درســتی ب ــد باطــن ملتهــا و مفاهیــم محتــرم در چشــم ملتهــا را ب کــه بتوان

سیاستهای رسانه ای مسلط بر دنیا
ــه  ــد ک ــاء می کن ــا اقتض ــت آنه ــد. مصلح ــه کنی ــا را ماحظ ــلط دنی ــانه ای مس ــتهای رس ــما سیاس ــروز ش ام
ــر چــه بیشــتر  ــا اســتفاده ه ــر چــه بیشــتر و ب ــا ســرعت ه ــن کار ب ــد. ای ــا تروریســت مســاوی بدانن اســام را ب
ــر  ــکا را مظه ــًا امری ــه متقاب ــد ک ــاء می کن ــا اقتض ــت آنه ــرد. مصلح ــام می گی ــرفته انج ــای پیش از فناوریه
حقوق بشــر و دمکراســی بــه حســاب آورنــد. ایــن کار بــه راحتــی و بــا شــیوه های پیچیــده و بســیار پیشــرفته ی 
رســانه ای در دنیــا انجــام می گیــرد. دروغهــای بــزرگ مثــل حقیقــت در امــواج رادیویــی، تلویزیونــی، اینترنتــی و 
غیــره منعکــس می شــود. همان طــور کــه بعضــی از دوســتان اشــاره کردیــد، ناگهــان در ســطح دنیــا مســئله ی 
ــه هــزار نفــر هــم نمی رســد. در همــان  ــزای مرغــی؛ کــه شــاید تلفاتــش در همــه ی دنیــا ب اول می شــود آنفوالن
حــال صدوبیســت هــزار شــهروند عراقــی غیــر مســلح کــه به وســیله ی امریکاییهــا یــا مرتبطیــن تروریستشــان 
ــاح  ــاختن س ــال س ــه دنب ــران ب ــه ای ــود از اینک ــر می ش ــا پُ ــان دنی ــد؛ ناگه ــکوت می مان ــد، مس ــن می رون از بی
ــد،  ــج می کنن ــد و آن را تروی ــاذ می کنن ــی را اتخ ــن سیاســت تبلیغات ــه ای ــود آن کســانی ک هســته ای اســت. خ
ــری  ــانه ای و خب ــوری رس ــت امپراط ــن مصلحــت مدیری ــک دروغ اســت؛ لیک ــن ی ــه ای ــد ک ــه وضــوح می دانن ب
ــود  ــاش خ ــا ت ــی ب ــک ملت ــه ی ــود. از اینک ــه می ش ــود و گفت ــه ش ــد گفت ــس بای ــد، پ ــاء می کن ــن را اقتض ای
بــه یــک فنــاوری پیشــرفته ای دســت پیــدا کــرده کــه آن را وام داِر هیچ کــس نیســت و می خواهــد از آن 
ــر  ــه ی فلســطین اگ ــود! در قضی ــرده نمی ش ــا ب ــانه های دنی ــن اســمی در رس ــد، از ای ــز بکن ــتفاده ی صلح آمی اس
ــه  یــک انفجــار در یــک منطقــه ای از فلســطین اتفــاق بیفتــد کــه عــده ای صهیونیســت در آن زخمــی شــوند، ب
ــر  ــر روزه ی فلســطینیها - ه ــًا کشــتار ه ــا متقاب ــا منعکــس می شــود؛ ام ــزرگ در دنی ــه ی ب ــک فاجع ــوان ی عن
ــران  ــوی رهب ــطینی از س ــاالن فلس ــرور فع ــمی ت ــام رس ــربازان و اع ــیله ی س ــه - به وس ــدون مبالغ روزه ی ب
دولــت اســرائیل، ایــن مســکوت می مانــد و منعکــس نمی شــود، بعــد بــه ذهنهــا نمی رســد. ایــن، آن 
مشــکات و بیماریهــای مزمــن و دردهــای بــزرگ مســئله ی رســانه ی عمومــی و امــواج رســانه ای در دنیاســت. 

ــت. ــه اینهاس ــاس قضی اس
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نقش رسانه ها در خوشبختی انسانها به معنای حقیقی کلمه 
دانشــی کــه ایــن رســانه های روان و آســان و ســریع را در اختیــار بشــر گذاشــته، بایــد بتوانــد بشــر را 
ــنی از  ــد به روش ــا بتوانن ــه ملته ــرد ک ــام می گی ــورت انج ــن ص ــه ای ــبختی ب ــن خوش ــد. ای ــبخت کن خوش
ــر  ــای یکدیگ ــد؛ انگیزه ه ــر را بفهمن ــرف و درد یکدیگ ــد ح ــوند؛ بتوانن ــع ش ــر مطل ــر یکدیگ ــم موردنظ مفاهی
ــورد  ــران را در م ــت ای ــر مل ــکا نظ ــت امری ــًا مل ــروز مث ــر ام ــد اگ ــما ببینی ــد. ش ــخیص دهن ــد و تش را بفهمن
ــی بداننــد، چــه اتفاقــی می افتــد؛ در مــورد مســئله ی حقوق بشــر، مســئله ی  مســائل مهــم مطــرِح امــروِز جهان
ــت  ــرف مل ــی، ح ــاالری دین ــه ی مردم س ــران در زمین ــرف ای ــت - ح ــعار ماس ــه ش ــی - ک ــاالری دین مردم س
ــد بگــذارد، نقــش زن در زندگــی  ــران در زمینــه ی نقــش دیــن در زندگــی مــردم و تأثیــری کــه دیــن می توان ای
اجتماعــی و نــگاه اســام بــه زن؛ فــرض کنیــد ملــت امریــکا یــا ملتهــای اروپایــی، اینهــا را از زبــان خــود ملــت 
ایــران بشــنوند - کــه اینهــا را گمــان می کنــم شــماها هــم کــه اصحــاب رســانه هســتید، نشــنیده اید، 
ــا رخ خواهــد داد؛  ــات مهمــی در دنی ــی - در آن صــورت، اتفاق ــی کشــورهای غرب چــه برســد شــهروندان معمول
ــتره ی  ــد و گس ــد ش ــاز خواه ــا ب ــای ملته ــیاری از گره ه ــت؛ بس ــد رف ــن خواه ــوءتفاهمها از بی ــیاری از س بس
تصمیم گیریهــای سیاســتمداران و قدرتمنــدان بــر اســاس منافــع امپراطوریهــای پولــی و مالــی در دنیــا محــدود 
ــد و  ــتفاده می کنن ــان اس ــای خودش ــی ملته ــا از ناآگاه ــدان دنی ــتمداران و قدرتمن ــروز سیاس ــد. ام ــد ش خواه
ــت را  ــر حقیق ــد. ممکــن اســت اگ ــا انجــام می دهن ــام ملته ــه ن ــا ب ــا را در ســطح دنی ــا و کاره بســیاری از حرفه
ملتهــا بداننــد، بــه ایــن کارهــا راضــی نباشــند و بــه ایــن همکاریهــا تــن ندهنــد و ایــن دولتهــا را قبــول نکننــد. 
ــبختی  ــه خوش ــه، ب ــی کلم ــای حقیق ــه معن ــد ب ــند و می توانن ــته باش ــی داش ــن نقش ــد چنی ــانه ها می توانن رس

ــد. ــک کنن ــانها کم انس

الزاماتی برای بهتر شدن وضع رسانه ها
ــع  ــانه ها وض ــاً رس ــد، یقین ــم باش ــت حاک ــاق و فضیل ــن، اخ ــانه ای، دی ــازی رس ــت و برنامه س ــر در مدیری اگ
بهتــری خواهنــد داشــت و وضــع بشــریت از آنچــه کــه امــروز هســت، بهتــر خواهــد شــد. مــن توصیــه می کنــم 
ــود،  ــر می ش ــی و کاری تبادل نظ ــای فن ــه در زمینه ه ــدازه ای ک ــان ان ــه هم ــل ب ــا الاق ــور گردهماییه در این ط
در زمینــه ی آرمانهــای انســانی و چگونگــی بــه کار گرفتــن ایــن فضیلتهــا و آرمانهــا مذاکــره و فکــر بشــود؛ بــرای 
اینکــه معنویــت و اخــاق وارد جریــان رســانه ای دنیــا بشــود و ایــن پیشــرفت و حرکــت علمــی بســیار باارزشــی 
ــن، آن  ــرار بگیــرد. ای ــا انجــام گرفتــه و رســانه ها را این طــور ارتقــاء بخشــیده، در خدمــت بشــریت ق کــه در دنی

ــم. ــه دوســتان عــرض می کن ــن ب ــی اســت کــه م مطلب
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


