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  اهميت و محدوديت رسانش پيام از

  )هر(ديدگاه حضرت امام خميني 
  

  نوشتة
   ∗احمدعلي قانع

  چكيده
جمهوري اسـالمي  گذار  بنيان) ره(در اين مقاله كه عمده مطالبش گردآوري و نقل سخنان حضرت امام خميني          

هاي جمعـي را از ديـد    ها در رسانش پيام خصوصاً از طريق رسانه ن محدوديتايران است، نگاه اسالم به ميزا    
شناس و متفكر انقالبي و فيلسوف عارف و كسي كه بذر بيداري اسالمي را در قرن جـاري در                     يك فقيه اسالم  

 : اجمال آنچه در اين مقاله آمـده عبـارت اسـت از            .كنيد  هاي مسلمان پاشيد، مالحظه مي      ها و ملت    اذهان امت 
ها و    ها و مردم نسبت به رسانه       ها در رژيم گذشته، لزوم توجه جدي دستگاه          بار رسانه    نگاهي به وضعيت اسف   

هاي قلـم   افكني و تضعيف نظام اسالمي به عنوان يكي از آفت برخورد قاطعانه در موارد انحراف، معرفي تفرقه    
وانين اسالم آزادي واقعي است، لزوم مميـزي        ها، اجراي ق    و بيان، اظهار نظر پيرامون حدود مطبوعات و رسانه        

كردن كامل كتب و نشريات، رعايـت قـانون عقلـي األهـم      قبل از انتشار كتب و مجالت، تالش براي اسالمي 
 پخـش و تيـراژ مطبوعـات، عـدم          ةها و نيز دامن     هاي خاطي برحسب ميزان انحراف آن       فاألهم، مجازات رسانه  

هاي ديگـر    به قصد فروش بيشتر، اهميت رسانه صدا و سيما نسبت به رسانهها  جواز فريبنده بودن تيتر روزنامه    
  .و لزوم پياده كردن اسالم و نه راضي نگه داشتن شرق و غرب

هاي رسـانش پيـام، بيـداري اسـالمي،        ، رسانه، آزادي بيان، محدوديت    )ره(امام خميني  : كليد واژه 
  .حرمت گمراه ساختن ديگران

  مقدمه
   1»ث لهذه االمة علي رأس كل مائة سنة من يجدد لها ديناان اهللا تعالي يبع«

بـه كـشور عزيـز      ) ره(در ايام سي و پنجمين سالگرد ورود پيروزمندانه حضرت امام خميني          
حقا كه اين رهبـر الهـي    . ايران اسالمي و پيروزي انقالب مقدس و خونبار اين مرز و بوم هستيم            

 كـشور و مـردم      فقطاكنون اين   . اي كالم هستند  شده در ابتد   يكي از بهترين مصاديق حديث نقل     
____________________________ 

  4ghane@gmail.com )ع(امام صادق دانشگاه  فقه و اصول استاديار ∗
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ايران نيست كه در آن انقالب اسالمي به پيروزي رسيده و سي و چهار سال است كه در مقابـل                     
كند بلكه موج بيـداري       هاي شوم و شيطاني مستكبران جهاني مقاومت مي         ريزي  ها و برنامه    توطئه

 خلف صالح ايشان مقام عظماي واليـت و         ت گرفته از افكار نوراني امام راحل و       ئاسالمي كه نش  
كشورها را فراگرفته و پيروزي علني و رسمي در كشورهايي مثل مصر و ليبي                ة  رهبري است هم  
  .حاصل شده است

هـاي ويرانگـر رژيـم       هـا و راكـت      هاي سال با سنگ در مقابـل تانـك          مردم فلسطين كه سال   
توانستند اكنون به     ر ديگري را نمي   جنگيدند و جز خون دادن و تحمل مصيبت كا          صهيونيستي مي 

جاي پرتـاب سـنگ      اهللا لبنان به   بركت ياري و همكاري جمهوري اسالمي ايران و مقاومت حزب         
. كننـد  هاي دشمن شكن خود را به سوي تالويو و ديگر شهرهاي اشغالگران شـليك مـي                موشك

يست و دو روزه به     هاي مقاومت اسالمي در منطقه از پيروزي سي و سه روزه و ب              اكنون پيروزي 
هاي سران نادان كشورهاي به اصـطالح         پيروزي هشت روزه تبديل شده و اگر نبود ناجوانمردي        

خـو طعـم     گـر و درنـده     هـاي اشـغال     بايست صهيونيـست    ها پيش از اين مي      اسالمي منطقه، سال  
  .چشيدند شكست را مي

 جانشين بر حق ايشان     و) ره(ما اعتماد داريم اگر افكار روشنگر و قاطع حضرت امام خميني          
خـوبي اجـرا شـود شكـست        المللـي و داخلـي بـه        هاي مختلف بين    مقام معظم رهبري در صحنه    

مستكبران و معاندان و دنياطلبان و ايجاد نظام عدل و قسط جهاني كه همانا هدف بعثت پيامبران      
م  جهـاني بـراي ظهـور و قيـام حـضرت امـا             ةيابـد و جامعـ      الهي است زودتر و بهتر تحقق مـي       

با توجه به مناسبت زماني سالگرد پيروزي انقـالب اسـالمي، در ايـن              . شود  آماده مي ) عج(مهدي
جمهـوري اسـالمي ايـران را پيرامـون اهميـت و محـدوديت              گذار    بنيانمقاله در نظر دارم آراي      

هـا و مطبوعـات كـه         رساني از ديد اسالم بازخواني كنيم و اميد آن داريم كه اصحاب رسـانه              پيام
دانند در عمل پايبند و وفادار به افكار اين ابرمرد جهان             ا پيروان اين رهبر راستين الهي مي      خود ر 

  .اسالم باشند
طبيعي است وضوح و صراحت بيانات ايشان نيازمندي هرگونه شـرح و توضـيح را منتفـي                  

ن بندي ايـن سـخنا    تنها به دستهصحيفه نورسازد لذا پس از استخراج مطالب از كتاب پر ارج    مي
  .اي از موارد نكاتي را بر آن افزوديم اقدام و تنها در پاره

گذار   بنياند كه عالوه بر آنكه آن بزرگوار رهبر و          شو اهميت توجه به اين سخنان آنجا روشن مي       
جمهوري اسالمي ايران و مرجع تقليد آگاه و عالم به شـرايط زمـان و مكـان هـستند، از جهـت          

) ره( دوم انقالب يعنـي پـس از رحلـت حـضرت امـام             ة ده ديگر بسياري از كساني كه در طول      
ها را نواختند گاه تفكـر خـود را بـر تفكـر حـضرت                 دن رسانه كرآهنگ تساهل و تسامح و رها       

نـد در حـالي كـه مجموعـه         كرد ده و آن حضرت را نيز به اين فكر مـتهم مـي            كرمنطبق  ) ره(امام
  2.نمايد ا نميهرگز اين فكر را الق) ره(هاي حضرت امام سخنان و نوشته
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و لـزوم رعايـت مرزهـاي       ) ره(ها در كالم حضرت امام خمينـي        اهميت رسانه 
  شرعي و قانوني

جوي استقرايي و موضوعي كه از بيانات آن رهبر فرزانه داشتيم فرمايشات ايـشان را               و  پس از جست  
  :دانم سيم ميهاي زير قابل تق ها و محدوديت رسانش پيام به زيرمجموعه ها، اهميت آن در باب رسانه

  ها در رژيم گذشته  اشاراتي به وضعيت اسف بار رسانه.1
هـا    راديو تلويزيون و مطبوعات و سينماها و تئاترها از ابزارهاي مـؤثر تبـاهي و تخـدير ملـت                  

هـاي    دوم آنچـه نقـشه      ة  در اين صد سال اخير بـه ويـژه نيمـ          . خصوصاً نسل جوان بوده است    
گـزار و چـه در تبليـغ         ضد اسالم و ضـد روحانيـت خـدمت        گي از اين ابزار، چه در تبليغ        ربز

ها براي درسـت كـردن بـازار كاالهـا خـصوصاً       استمارگران غرب و شرق كشيده شد و از آن       
ها و تقليـد در       ينات و تجمالت آن   ئها و تز    يني از هر قماش، از تقليد در ساختمان       ئتجملي و تز  

طـوري كـه افتخـار بـزرگ         ردنـد، بـه   ها اسـتفاده ك     اجناس نوشيدني و پوشيدني و در فرم آن       
هاي   مĤب بودن در تمام شئون زندگي از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن به ويژه خانم                  فرنگي

كار بردن لغات غربي در      زدن و به   مرفه بود و در آداب معاشرت و كيفيت حرف          مرفه يا نيمه  
 و براي هم رديفان نيـز  گفتار و نوشتار به صورتي بود كه فهم آن براي بيشتر مردم غيرممكن       

هاي غرب يا شرق بود كه طبقة جوان زن و مرد             وردهاهاي تلويزيون از فر     نمود فيلم   مشكل مي 
خبـري از    سـوي بـي    را از مسير عادي زندگي و كار و صنعت و توليد و دانش منحـرف و بـه                 

 خويش و شخصيت خود و يا بدبيني و بدگماني به هم چيز و كشور خود حتي فرهنـگ و ادب                   
هـاي    هـا و مـوزه      و مĤثر پرارزش كه بسياري از آن با دست خيانتكار سودجويان به كتابخانـه             

انگيـز و   بـار و اسـف   هاي افتضاح ها و عكس ها با مقاله مجله. غرب و شرق منتقل گرديده است    
ويـژه   ها با مسابقات در مقاالت ضدفرهنگي خويش و ضداسالمي با افتخـار مـردم بـه                 روزنامه

دار  كردند اضافه كنيد بر آن تبليغ دامنه        سوي غرب يا شرق هدايت مي      ؤثر را به  طبقه جوان م  
هـاي فـروش كاالهـاي        ها و مراكـز قمـار و التـار و مغـازه             در ترويج مراكز فساد و عشرتكده     
شد و در     ويژه آنچه از غرب وارد مي      ها و مشروبات الكلي به      تجمالتي و اسباب آرايش و بازي     

ها و كادوهاي تجملـي وارد        ها و اسباب بازي      و مخازن ديگر، عروسك    مقابل صدور نفت و گاز    
م و اگر خـداي نخواسـته عمـر         ياطالع هست  ها بي   شد و صدها چيزهايي كه امثال من از آن          مي

گذشـت كـه جوانـان        كرد چيـزي نمـي      پيدا مي   رژيم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوي ادامه      
هـا و   هاست، با انواع دسيـسه  كه چشم اميد ملت به آن    برومند ما، اين فرزندان اسالم و ميهن        

هاي گروهي و روشنفكران غرب و شرق گـرا از         دست رژيم فساد و رسانه     ههاي شيطاني ب    نقشه
كردنـد و   بستند يا جواني خود را در مراكز فساد تباه مي          دست ملت و دامن اسالم رخت برمي      

خداوند متعال به   . كشاندند  به تباهي مي  هاي جهانخوار درآمده و كشور را         يا به خدمت قدرت   
  .)26ـ7: موسوي خميني (را از شر مفسدين و غارتگران نجات داد ما منت گذاشت و همه

  
گذرد و هر سـال از سـال قبـل مراسـم      يك هزار و سيصد و هفتاد و سه سال از حادثه كربال مي        

اميـه و    بنـي   ما همـه .شود ر ميدارت داشتن ياد و خاطره كربال و عاشورا جلوه     عزاداري و زنده نگه   
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كنيم و معتقديم اين لعن فقـط بـراي كـساني كـه در صـحراي              را لعن مي  ) ع(قاتالن امام حسين    
اند نيست بلكه براي تمام كساني است كه از نظر فكري و عملي همانند يزيد  كربال حضور داشته  

گفـت گرچـه مطبوعـات و       تـوان      مـي   با اين مقدمه  . ملعون هستند  زياد و عمرسعد و شمر     و ابن 
بار رژيم گذشته را ندارند اما با كمـال تأسـف            هاي پس از انقالب اسالمي وضعيت تأسف        رسانه
جا از دست نداده بلكه باگذر زمـان برخـي از نكـات      اشكاالت و سلبيات گذشته را نيز يك   همه

بليغـات بازرگـاني    توان به داسـتان ت      منفي بار ديگر جوانه زده و رشد نموده كه از باب نمونه مي            
 زنان گرفته تـا تـشويق بـه مـصرف گرايـي، از تـدليس و                 ة ابزاري از چهر   ةاز استفاد . اشاره كرد 

هـا را     فريبكاري در معرفي برخي كاالها تا افزايش قيمـت كاالهـايي كـه تبليغـات بازرگـاني آن                 
ن دور شـدن    ميـزا ) ره(و خالصه اينكه الزم است بار ديگر با مطالعه عقايد امـام            3مشهور ساخته 

  .مان را شناسايي كرده و از آن بپرهيزيم عملي
  ها و برخورد قاطعانه در موارد انحراف ها و مردم نسبت به رسانه  لزوم توجه جدي دستگاه.2

جمهور و رؤساي جمهور      اكنون وصيت من به مجلس شوراي اسالمي در حال و آينده و رئيس            
لت در هر زمان آن است كـه نگذارنـد ايـن            مابعد و به شوراي نگهبان و شوراي قضايي و دو         

 ها از اسالم و مصالح كشور منحرف شوند و بايـد همـه   هاي خبري و مطبوعات و مجله     دستگاه
شـود از     شكل غربي آن كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مـي            ه  بدانيم كه آزادي ب     

كتب و مجالت بـرخالف     ها و     نظر اسالم و عقل محكوم است و تبليغات و مقاالت و سخنراني           
مـسلمانان جلـوگيري از         ة ما و هم    ةاسالم و عفت عمومي و مصالح كشور حرام است و بر هم           

هاي مخرب بايد جلوگيري شود و از آنچه در نظر شرع حرام و              ها واجب است و از آزادي       آن
ر طو    آنچه برخالف مسير ملت و كشور اسالمي و مخالف با حيثيت جمهوري اسالمي است، به              

اللهي اگر برخـورد بـه        و مردم و جوانان حزب    باشند    ميمسئول    قاطع اگر جلوگيري نشود همه    
هاي مربوطه رجوع كنند و اگـر آنـان كوتـاهي نمودنـد               به دستگاه نمودند  يكي از امور مذكور     

  ).27: همان (».باشد خداوند تعالي مددكار همه. خودشان مكلف به جلوگيري هستند
  

هاي مختلف قبل از پيروزي و پس از پيروزي           ر قاطعي بودند كه در صحنه     رهب) ره(حضرت امام 
بردند و هرجا كه به داليلي اين جـديت و قاطعيـت              انقالب با قاطعيت و جديت كار را پيش مي        

افتاد و يا مشكلي تـازه بـه وجـود     نمود پيروزي در آن صحنه به تعويق مي       به نوعي ديگر رخ مي    
  :كنيد يكي از آن موارد است مشاهده ميآمد آنچه در عبارات زير  مي

طور انقالبي عمل نكرديم و مهلت داديم بـه ايـن             و اما اشتباهي كه ما كرديم اين بود كه به         ... 
هـا عمـل      قشرهاي فاسد، و دولت انقالبي و ارتش انقالبي و پاسداران انقالبي، هيچ يك از ايـن               

ل كه رژيم فاسد را شكستيم و اين سد بسيار          اگر ما از روز او    . انقالبي نكردند و انقالبي نبودند    
طور انقالبي عمل كرده بوديم، قلم تمام مطبوعات را شكسته بـوديم                فاسد را خراب كرديم، به    

هـا را بـه سـزاي         تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل كـرده بـوديم و رؤسـاي آن               
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برپاكرده بـوديم و مفـسدين و   هاي بزرگ  هاي دار را در ميدان    خودشان رسانده بوديم و چوبه    
  .آمد ها پيش نمي فاسدان را درو كرده بوديم، اين زحمت

خواهم، خطاي خودمان را عذر       من از پيشگاه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز عذر مي           
ما مردم انقالبي نبـوديم، دولـت مـا انقالبـي نيـست، ارتـش مـا انقالبـي نيـست،                     . خواهم  مي

مـن  . ست، شهرباني ما انقالبي نيست، پاسداران ما هم انقالبي نيـستند          ژاندارمري ما انقالبي ني   
تمام احـزاب   . ها اظهار وجود كنند     داديم اين   اگر ما انقالبي بوديم، اجازه نمي     . هم انقالبي نيستم  

كـرديم، يـك حـزب و آن     هـا را ممنـوع اعـالم مـي     تمـام جبهـه  . كـرديم  را ممنوع اعالم مي 
كنم   كنم از اين اشتباهي كه كردم و من اعالم مي           من توبه مي  و  .  حزب مستضعفين  “اهللا حزب”

طور انقالبي با       به اين قشرهاي فاسد در سرتاسر ايران كه اگر سر جاي خودشان ننشينند ما به              
 عالم، آن انسان به تمـام معنـا         ة آن مرد نمون   )ع(موالي ما اميرالمؤمنين    . كنيم  ها عمل مي    آن

طـور و بـا      طور و در رحم و مروت آن        بود و در زهد و تقوا آن      طور    انسان، آنكه در عبادت آن    
كشيد   ـ مي ــ شمشير را    ـكنند  طور بود، با مستكبرين و با كساني كه توطئه مي           مستضعفين آن 

رژيم صهيونيستي  قريظه كه نظير     از يهود بني  ) كنند  چنانچه نقل مي  (هفتصدنفر را در يك روز      
  .ند، از دم شمشير گذراندها شايد باش ها از نسل آن بود و اين

. خداي تبارك و تعالي در موضع عفو و رحمت، رحيم است و در موضع انتقـام، انتقـامجو                 
ترسيم   ما نمي . طور بود، در موقع رحمت، رحمت، و در موقع انتقام، انتقام            امام مسلمين هم اين   
اهيم وجاهـت در  خـو  هاي خارج از ايران براي ما چيزي بنويسند، مـا نمـي     از اينكه در روزنامه   

موسـوي   (خواهيم به امر خـدا عمـل كنـيم و خـواهيم كـرد               خارج از كشور پيدا بكنيم، ما مي      
  .)251: 1361خميني، 

  
 يعنـي پـس از      1358اگرچه اين سخنراني در حال و هواي غائله پاوه و سنندج در مـرداد سـال                 

دارد رهبـر كبيـر انقـالب        ماه از پيروزي انقالب اسالمي ايراد شده است اما نگارنده اعتقاد             شش
گونه جديت داشتند و اگر در بسيار از افـراد عـادي،             اسالمي در برخورد با انحرافات هميشه اين      

كنـد، امـا      ها را عوض مي     گذارد و فكر و عقيده و تصميم آن         حال و هواي زمان و مكان تأثير مي       
هميـشه بـا قاطعيـت    از كساني بودند كه ضمن توجه به شرايط زمان و مكـان،   ) ره(حضرت امام 

در بسياري از حوادث ديگر نيز اين قاطعيت از ايشان   . ندكرد اعتقاد حق خود را مطرح و بيان مي       
شد كه خلع قائم مقام تعيين شده براي ايشان و اظهار نظر در مـورد زدن اولـين نـاو                      مشاهده مي 

  .رود  ميهاي آن به شمار نمونه... آمريكا در خليج فارس و برخورد جدي با منافقان 
 طيبـه در  ةاكنون پس از گذشت سي و چهار سال از پيروزي انقالب و تنومندشدن اين شجر   

 و  ايـم    به پيروزي رسـيده     قاطعيت و جديت به خرج داده     ) چه خارجي چه داخلي   (اي    هر مسئله 
هرجا احساس ترحم يا ترس ما را احاطه كرده دشمن خارجي و يا معاند و منافق داخلي در آن                   

ـ . گرد كـرده اسـت     ه نوعي به هدف خود رسيده و ما را گرفتار مشكل و عقب            صحنه ب   آن  ةنمون
هـاي انـرژي    منطق و زورگـو در قـضيه بـه تعليـق درآوردن فعاليـت        تسليم در مقابل استكبار بي    

اصالحات بـود هـم اكنـون نيـز چنانچـه بـا اخاللگـران امـور                 ) به اصطالح ( اي در دوران   هسته
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ثباتي اقتصادي كه از اهـداف مـستكبران جهـاني اسـت معالجـه                بي اقتصادي برخورد قاطع شود   
خواهد شد و در صورتي كه با محتكران و اخاللگران اقتصادي با ترحم و عدم قاطعيت برخورد                 

هاي خبيث كه به عقيده نگارنده از مصاديق محاربان با خدا و رسول و مفـسدان                  شود اين انسان  
منطق و زورگو ريخته و به عنوان سـتون پـنجم بـه               بي األرض هستند، آب به آسياب دشمنان      في

  .كنند اربابانشان كمك كرده و مي
  هاي فاسد است ها و بيان هاي قلم تفرقه افكني و تضعيف نظام اسالمي يكي از آفت. 3

  تـضعيف همـه    ،ست تضعيف بشود اين تضعيف    اهر ارگاني كه در اين كشور مشغول خدمت         
هايي كه    اين روزنامه . نكه گوينده و نويسنده توجه داشته باشد      است و اين انتحار است بدون اي        

كننـد بـراي انتقـاد از جمهـوري      هركدام به جان هم افتاده اند و يك راهي را دارنـد بـاز مـي            
و اگـر انتقـاد دارنـد انتقـاد     . ها در دست شياطين اسـت      ها شياطين هستند و قلم      اين... اسالمي

ها در اين معنا با هـم   اين  ةها و تبليغات هم روزنامه ...دگويي كنن  برادري داشته باشند مصلحت   
متحد بشوند كه قلم ايشان و گفتارشان گزنده نباشـد مثـل عقـرب نباشـد شـما بدانيـد كـه                      

تر شد در آن عالم به صورت يـك عقـرب            هاي انسان اگر گزنده باشد و از عقرب گزنده         زبان
  .)40: 14: همان (آيد گزنده بيرون مي

 اشخاصـي كـه متـصدي        ةتنها من به شما بلكه به همـ         اين مطلبي است كه نه     حال  اي علي
ام كـه    عرض كرده  هستندو ساير افرادي كه قلم در دست دارند و يا گوينده            . هستندتبليغات  

ما اگر عقل سياسي هم داشته باشيم بايد همگي دست در دست يكديگر گذاريم تا بتـوانيم راه    
اهد ما را زير سلطه خودش قرار دهد و هم شوروي حال كه مـا              خو  برويم امروز هم آمريكا مي    

خواهند ما را شكار كنند ما بايد با عقل و تدبير و قلم و          مي  هاي دنيا هستيم و همه      گرگ  ة  طعم
  .)116: همان (چيز با يكديگر همكاري كنيم تا كارها درست شود حق و همه

  ؟ها چگونه بايد باشند؟ حدود مطبوعات چيست رسانه. 4
هـاي زيـر بـه        ها و پاسـخ     توان از راه سؤال     را مي ) ره(حدود آزادي مطبوعات از ديد امام خميني      

  :دست آورد
آيـا   اهللا نظري راجع به آزادي مطبوعات تحت حكومت اسالمي دارنـد؟            آيا حضرت آيت   

  مطبوعات پس از رفتن شاه آزاد خواهند بود كه عقايد خود را ابراز دارند؟
مـصاحبه خبرنگـار مجلـه      (دند مگر اينكه مقاالت مضر به حال كشور باشـند           مطبوعات آزا    ةهم

  ).20/10/57 آمريكايي تايم
  ها چگونه بايد باشد؟ به نظر شما وضع روزنامه 

 .كننده نباشد آزادند    شان گمراه   هايي كه نوشته    هايي كه مضر به حال ملت نباشد و روزنامه          روزنامه
  ).262: 1378اسدي مقدم،  ()3/7/57 اطالعات ة مصاحبه با روزنام(

آزادي قلم و آزادي بيان معنايش اين نيست كه كسي بر ضد مصلحت كشور قلمـش آزاد                 ... 
اند بنويسد همچـو آزادي صـحيح        است كه بنويسد برخالف انقالبي كه مردم خون پايش داده         
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اينكـه  ... نيست قلم آزاد است كه مسائل را بنويسد لكن نه اينكه توطئه برضد انقـالب بكنـد                
شود به ملت آزادي است نه خيانت، آزادي قلم است نه خيانت، آزادي بيان است نه                  داده مي 

  ).192: 6موسوي خميني، ج  (بيان خائنانه
  

ها   ها براي خدمت به يك كشور است اين          اين  ةها، هم   مطبوعات، سينما، تلويزيون، راديو، مجله    
اي درسـت كنـد و هرچـه دلـش         و يك مجلـه   بايد در خدمت باشند نه اينكه هركس پا شود          

 ،هاي مهـيج    بخواهد در آن باشد و هر عكس مشتري بهتر داشته باشد توي آن بيندازد عكس              
هايش زياد بشود آن وقـت اسـمش مطبوعـات و             هاي مهوع در آن بيندازد كه مشتري        عكس

ا را داري   هاي م   كني با قلمت بچه     خواهد بايد ديد تو چه مي       صاحب قلم است و آزادي هم مي      
  ).23: 8،  ج همان (كني؟ دهي يا تربيت مي به باد فنا مي

  
  .بسته شود آيندگان هاي مخالف مثالً چه دليلي بود كه روزنامه 
 توطئـه بـود در كـار و بـا           .هـاي مـا روابـط داشـت          همان بود كه با دشـمن      آيندگان  ة  روزنام: ج

 ...نوشت  د منافع مملكت و كشور مي     گرفت و برض    ها الهام مي    ها روابط داشت از آن      صهيونيست
گـر   ها توطئـه    طوري كه فهميده است اين     هايي كه بودند به اعتبار اينكه دادستاني آن          روزنامه  ةهم

ها را   گرفتند از اين جهت اين      ها مي   ها از شاه و از دستگاه صهيونيست        بودند و مفسد بودند و اين     
خالف آزادي نيـست ايـن جلـوگيري از توطئـه           توقيف كردند موقتاً تا اينكه رسيدگي كنند اين         

  ).86: همان ( دنيا بوده است كه جلوي اين توطئه را بگيرند ةهمدر است كه 
  
  آزادي واقعي يعني اجراي قوانين اسالم. 5

آورند چه آقاياني كه داخل در مطبوعات هستند و چه قـشرهاي              آقاياني كه اسم از آزادي مي     
در هر  . دانند  كنند يا نمي    ها آزادي را درست بيان نمي       اين. ندزن  ديگري كه فرياد از آزادي مي     

مـردم آزاد نيـستند     . مملكتي آزادي در حدود قانون است، در حدود قوانين آن مملكت است           
معني آزادي اين نيست كه هر كس بـرخالف قـوانين، بـرخالف قـانون               . كه قانون را بشكنند   

آزادي در حـدود  . خواهد بگويـد  دلش مياساسي يك ملت و برخالف قوانين ملت هم هر چه       
مملكت ايران مملكت اسالمي است و قوانين ايـران قـوانين اسـالم             . قوانين يك مملكت است   

در قانون اساسي زمان سابق هم اين معنا كه هرچه برخالف قانون اسالم باشـد قـانوني                 . است
 ايران و قانون اساسي كـه       قانوني كه در   نيست و قانون بايد موافق با قوانين اسالم باشد، و هر          

 پيغمبر اسـالم،    ةتواند قانوني باشد كه برخالف گفت       در ايران بخواهد قانونيت داشت باشد، نمي      
شود كه مطبوعات آزادند، بيان آزاد است،         پس آزادي كه گفته مي    .  قرآن باشد  ةبرخالف گفت 

ثالً آزادنـد دزدي    خواهند بكنند مـ     ها معنايش اين نيست كه مردم آزادند كه هركاري مي           اين
البته به (بكنند آزادند به فحشا بروند، آزادند مركز فحشا درست كنند اين آزادي غربي است       

خواهـد بكنـد ولـو     اين آزادي غربي است كه هركس هركاري دلـش مـي    ) شا   دزدي ياستثنا
انـد  تو  طور آزادي در ايـران نمـي        اين. اينكه فحشا باشد، ولو اينكه يك كارهايي باشد ناشايسته        
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قوانين اسـالم را بايـد مالحظـه كـرد، در چـارچوب             . باشد، آزادي در حدود قانون بايد باشد      
اين اشتباهي است كـه     . قوانين اسالم، در چارچوب قانون اساسي، بيان آزاد و بحث آزاد است           

. خواهنـد   انـد، آزادي غربـي مـي       زده ها غرب   زنند، اين   هايي كه فرياد از آزادي مي       كنند اين   مي
خواهند، آزادي غربـي را       ها همان دمكراتيك غربي مي      اين. زنند  ها كه دم از دموكراسي مي      اين
هـا    ها باشـيم، ايـن      در غرب هرچه شده است ما هم بايد تبع آن         . بندوباري خواهند يعني بي    مي

ها آزادند مطالب بنويسند مسائل بنويسند اما آزاد هستند كـه             روزنامه. ها هستند   جزو غربزده 
آزادند كه تهمت بـه     ! آزادند كه فحش به هم بدهند؟     !  مقدسات مردم بكنند؟   ه مثالً اهانت ب 

اي   اگـر روزنامـه   . توانـد باشـد     توانند باشد، آزادي توطئه نمي      همچو آزادي نمي  ! مردم بزنند؟ 
اي توطئـه     اگـر يـك روزنامـه     .) طور اسـت    اي را بگويم اين     خواهم يك روزنامه    من نمي ( فرضاً

خواهد بكند با نوشتن چيزهايي كـه بـرخالف مـسير ملـت اسـت و بـا                   برضد مسير ملت مي   
هاي   ننوشتن چيزهايي كه بر مسير ملت است، اگر بخواهد توطئه بكند و راهي برود كه دشمن               

هاي يك ملتي، بنويـسد چيزهـايي         روند، ترويج بكند از كارهاي دشمن       يك ملت آن راه را مي     
هـا را ملـت مـا         طـور آزادي    طور باشد، ايـن     نهاي يك ملت است، اگر اي       كه مربوط به دشمن   

  ).19: همان (تواند بپذيرد نمي
  

اذن هـم   اي كه برخالف مقاصد اسالم است و بـي  شود و يك روزنامه تا يك همچو صحبتي مي 
 همـان طايفـه از      بينـيم در روزنامـه      شـود يـك دفعـه مـي         شده جلويش گرفته مـي      منتشر مي 

بيـان آزاد   ! ه خير خوب قلم آزاد است اما هر قلمي؟        كنند به اعتراض ك     روشنفكران شروع مي  
اندازد آيا ايـن بيـان        ها مي   يك بيان است كه مملكت را به دامن ابرقدرت        ! است اما هر بيان؟   

  !گويند آزادي كه مملكت، را به فساد بكشيد؟ اين را مي! آزاد است؟
هـا    روزنامه  ة  ته باشد هم  داش   روزنامه   هكجاي دنيا وجود داشته كه يك انقالبي بشود و اين هم          

. گذاشـتند باشـد     ارگان خود حزب مثالً يا خود دولـت را مـي             تنها يك روزنامه   بستند و   را مي 
بـه   طور آزادي به مردم داده بودند كه به مجرد اينكه انقالب پيروز بشود همه          كجاي دنيا اين  

يچ كس حرف نزد تـا  خواهند به هركسي بگويند و تا شش ماه هم ه        ميدان بيايند و هر چه مي     
  ).90: همان(....اي هستند در داخل كه با خارج مرتبط هستند و ها دسته فهميدند به اينكه اين

اي آزاد است كه نخواهد اين ملت را به تباهي بكشد اين قلم همان سرنيزه سـابق                روزنامه
ـ  كند كه جـوان  البته ملت تحمل نمي   . خواهند ملت را به تباهي بكشد       است كه مي   شان داده هاي

حاال چهار نفر پشت ميزنشين بنشينند و طـرح بدهنـد و درسـت بكننـد و بگوينـد قلـم آزاد            
  .)51: همان (هاي فاسد آزاد نبايد باشد ها آزاد نيست؟ قلم نيست چه آزاد نيست؟ كدام قلم

  
گر و محورهاي آن، شناخت موضـوع ايـن مـسئله و            هاي گمراه   طور مستوفي پيرامون پيام        به ندهب

هاي معرفي شـده در       توانند به كتاب    مندان مي   م فقهي آن بحث و بررسي انجام داده كه عالقه         حك
  .پاورقي مراجعه كنند
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هاي منحرف و كذاب عـدم همكـاري و از جملـه عـدم                هاي مبارزه با رسانه      يكي از راه   .6
  مصاحبه با آنان است

ـ   شما همواره در مقابل خواست مصاحبه توسط مطبوعات بـين           ي سـكوت را حفـظ      الملل
  ايد چرا؟ كرده

صـحيفه  (...مطبوعات بين المللي بيشتر به دبدبه و كبكبه و طمطراق و تشريفات توجـه دارنـد و                
  )48نور، 

 مطرح  لوموند فرانسوي زبانةناگفته نماند اين سؤال قبل از پيروزي انقالب اسالمي توسط نشري        
طور كلي با هيچ      طور نبود كه ايشان به     را مالحظه كرديد البته آن    ) ره(شده و جواب حضرت امام    

 ةخارجي مصاحبه نداشته باشند و بر آگاهان امر اين مطلـب پوشـيده نيـست و مـصاحب            روزنامه  
  .است نمونه مطلب ةايشان با همين نشري

  
  لزوم كنترل كتاب و نشريات توسط كارشناسان خبره قبل از انتشار. 7

عد بفهميد كه اين نوشته برخالف بـوده اسـت و ايـن             طور نباشد كه بنويسد و منتشر بشود و ب          اين
كنـد بايـد    شود قبل اينكه انتـشار پيـدا   كتاب هم وقتي كه نوشته مي. مطلب يك امري است الزم  

 فرض كنيـد    .خواهند بكنند داشته باشند     هايي كه شياطين مي     اشخاص كارشناس توجه به شيطنت    
بيني كـه يـك جـايش          وقت مي  كتاب اولش خوب است اواسطش هم خيلي خوب است ولي يك          

شود بايد  خبرهايي كه منتشر مي. كرديم نيست طور كه ما تصور مي آيد كه آن طوري از كار در مي
ها   ها اطالع دارند و مسير آن       به آن درست توجه شود و افراد مطلع و مدبر و كساني كه از مكتب              

 را قبل از انتشار درست مطالعه كنند     ها  ها را مطالعه كنند جمله      دانند به آن توجه كنند كتاب       را مي 
  .)249، 13ج : همان (مبادا يك وقتي يك جايش خالف درآيد

هـا مطلبـي عقالنـي و فطـري           لزوم مميزي در انتشار كتاب و نشريات و فيلم و امثال آن           
شود و از آنجا كه اهميت غذاي معنوي بيـشتر   است و اين كار در مورد غذاي مادي انجام مي     

د انجـام شـود و اال پـس از انتـشار از             الزم است به ج   ) مميزي( است اين كار     از غذاي مادي  
طرفي هزينه مادي براي اين كار صورت گرفته و در صورت نامناسب بـودن، نـابودن كـردن          

آيـد و از طرفـي در صـورت پخـش آن              محصول به نوعي اتالف مال و تبذير به حساب مـي          
رد پاي اين مطلب را     . وي مسموم، متضرر نشوند   ها از اين غذاي معن      تضميني نيست كه انسان   

» فلينظر االنسان الـي طعامـه     «در ذيل آيه شريفه     . توانيم در قرآن و روايات نيز پيدا كنيم         مي
قال «: نقل شده كه فرمودند   ) ع(از امام باقر    ) 24/عبس(پس بايد انسان به غذاي خود بنگرد        

 شريفه به غـذاي  ةيعني آي) 288 5، ج  ق1402،  فيض كاشاني  (»الذي يأخذ ممن يأخذه     علمه
  .معنوي كه عبارت است از دانش و اطالعات نيز اشاره دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد

  ... مطالب كتاب و مطبوعات ودرصد100توصيه بر اسالمي بودن . 8
درصد اسالمي  100هايي كه     دهم كه سعي كنيد كتاب      كنم و توجه مي      شما دعا مي    ةمن به هم  

، ج  همـان  ( چاپ نماييد خداوند اجر مبلغين حقيقي را كه انبيا هستند به شما عطـا كنـد                است
15 :219(.  
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ها وقتي مناسب نشر بود به نظر آقايان برسد و آن آقايان وقتي كه تصويب كردنـد             كتاب
مانعي ندارد و مخالف با اسالم هم نبود آن وقت نشر دهند چون ممكن است كه يـك وقتـي                    

ش اسالمي باشد و در خاللش يك مسائل غيـر اسـالمي باشـد و لهـذا بايـد                   كتابي چند سطر  
هـا مطالعـه      هاي انحرافي و آن     اهل علم مطلع بر اين مطلب     . ها تحت نظر اهل علم باشد       كتاب

  ).189: 9، ج همان (كنند و تصديق كنند كه نشرش مانع ندارد بعد نشر بدهند
  
  س قم و حوزه علميهلزوم توجه بيشتر نسبت به منشورات شهر مقد. 9

هـايي    شـود غيـر از كتـاب        ها و چيزهاي ديگري كه از قم منتشر مي          توجه داشته باشيد كتاب   
شود قم شهر علم و اسالم است اگر خطايي از قم منتـشر               است كه در ساير شهرها منتشر مي      

ر شود اين موضوع هم بايد مورد توجه باشد كه از قم چيز خـالف منتـش                 شود در دنيا علَم مي    
  .)80: همان (نشود

در اين مسئله ما را به ياد حديث مشهور جدشان حضرت امام            ) ره(فرمايش حضرت امام  
خوبي خوب است و از شما زيباتر و بدي         : اندازد كه خطاب به شيعيان فرمودند        مي )ع(صادق  

تـشيع بـه   ) علـم دينـي  (حال از آنجا كه قم پايتخت ديني و علمي     . تر بد است و از شما زشت     
آيد به منشورات و كتب منشوره از اين شهر مقدس به عنـوان كـالم تـشيع نگـاه                     اب مي حس
بينـان و دشـمنان      فهمان و كوتـاه    شود و اگر مطلبي ناروا از اين شهر مقدس انتشار يابد كج             مي
گويند اين نظر يك نفر است و چه بسا ديگر دانـشمندان اسـالمي و شـيعي بـا او موافـق                        نمي

كنند تا از آن طريق بر امت اسالم و مـذهب تـشيع                مستمسكي پيدا مي   نباشند، بلكه برعكس  
  .بتازند و به اهداف شوم خود برسند

  رعايت االهم فاالهم. 10
تر باز دارد    تر و اصلي    از محورهاي ضاللت و گمراهي طرح مسائلي است كه جامعه را از مسائل مهم             

  .)ه قصد ما تبرئه كتاب آتي الذكر نيستالبت(  ضالل و گمراهي نباشداگرچه آن مسئله خودش ذاتاً
اش هست و چـه بـساطي درسـت كردنـد بـراي               ما ديديم كه دو سال سه سال حاال هم تتمه         

يكـي از   ...  با هم اختالفات اهل منبر و اهل محراب و اهل بازار و اهل كـذا               شهيد جاويد كتاب  
كـه مـاه    (آن طرف كشيد و يكي از آن طرف كشيد و يك مـاه مبـارك و يـك مـاه محـرم                       

و ساير ايام خودشـان را صـرف كردنـد و    ) اجتماعات است و مردم به اين دو ماه توجه دارند      
قوا را هدر دادند و اعليحضرت با كمال آرامش اموال اين ملت را خـورد و سـلطه خـودش را             

و منبرهايي كه بايد صرف اين بشود كه اين سـدي كـه سـد بـراي                 ... ها و     تحكيم كرد بر آن   
 پيشرفت اسالم براي پيشرفت مملكت است بشكند اين سد محمدرضـا شـاهي را               اسالم براي 
هدر دادنـد  . شهيد جاويد شد و اختالفات سر كتاب شهيد جاويد قوا صرف كتاب      ة  بشكند هم 

  .)25: 2 ج همان، (قواي خودشان را چند سال االن هم دنبالش هستند
  

ين سخن را قبل از پيـروزي انقـالب         ا) ره(كند كه حضرت امام     انديش مالحظه مي   خواننده ژرف 
اند و البته ارزش و اهميت مطلب ايشان براي هميـشه اسـتمرار دارد و تنهـا ايـن           اسالمي فرموده 
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 بـه قـصد     )ع( اعتقاد دارد كه امـام حـسين         شهيد جاويد كنم كه نويسنده كتاب       نكته را اضافه مي   
تشكيل حكومت اسالمي قيام كرد و در صدد تهيه عِده و عده براي رسيدن به اين مقـصود بـود                    

بايد گفت آنچه وي در اين كتاب نوشته با روايـات متـواتر و              . اما در عمل موفق به اين كار نشد       
هاي تاريخي ما همخواني ندارد و جواب علمي به اين كتاب توسـط كتـاب ديگـري بـا                     گزارش

توانـد    دهيم اما اصل اين بحث مـي         داده شده كه اهل مطالعه را به آن ارجاع مي          شهيد آگاه نوان  ع
هايي كه   هاي علميه و يا دانشگاه      اي باشد براي مراكز علمي مثل حوزه        يك بحث علمي و مناقشه    

مطرح كردن اين نوع مباحث در ميـان مـردم          . با علوم اسالمي و روايي و تاريخي سروكار دارند        
دي و يا حتي در ميان دانشجوياني كه با اين مباحث ارتباط علمي ندارنـد چيـزي جـز ايجـاد                     عا

جا بـه جريـاني مـشابه        همين. تر به دنبال نخواهد داشت     گمراهي و يا از دست دادن مطالب مهم       
سليقه در جمـع دانـشجوياني كـه بـا علـوم اسـالمي سـروكار                 كنم كه يكي از افراد كج       اشاره مي 

هـا    ه، برخي از مطالب دعاهاي نقل شده در كتب ادعيه را مطرح كرده و با نقـد آن                 چنداني نداشت 
رود بايد به اين شخص و امثـال او گفـت اگـر اهـل                 طرفه به قاضي مي    در جمع دانشجويان يك   

هاي معارف ديني  هاي علميه و دانشگاه گونه مباحث، حوزه   دانش و بحث علمي هستيد جاي اين      
گونه كه اگر كسي مطلب فني و صـنعتي را           اي و همان    و فني و حرفه    است و نه دانشگاه صنعتي    

در جمع دانشجويان معارف اسالمي مطرح كند راه صحيح را نرفته است و در هر صورت بايـد                  
  .به ميزان ضرورت و اهميت طرح مطلب توجه داشته باشد

  
  4.تباط دارد پخش و تيراژ مطبوعه ارة ميزان مسئوليت كالم و بيان، به ميزان دامن.11

خواننـد و اگـر       بايد بدانيد كه اگر دو هزار مجله چاپ كنيد الاقل پنج هزار نفر اين مجله را مـي                 
كنند و اگـر انحـراف باشـد     اي دويست هزار باشد پانصد هزار نفر آن را مطالعه مي        تيراژ روزنامه 

صيتي است كـه    كنند و اين مسئوليت كوچكي نيست اين غير از مع           پانصدهزار نفر را منحرف مي    
هرچه تيراژ شما بيشتر باشد بايد بيشتر       . در خانه است آن هم معصيت است اما نه به بزرگي اين           

گويند تيراژ بيشتر، توجه مـردم بيـشتر اسـت پـس هرچـه       ها كه مي توجه به اصالح آن بكنيد آن   
  .)249: 14، ج همان (ها مسؤوليت بيشتر دارند كنند آن نويسيم اشتباه مي خواهيم مي مي
هـا   هـاي خـاطي بـه ميـزان انحـراف آن         كيفيت برخورد و يا اعمال مجازات رسانه      . 1. 12

  .بستگي دارد
دهنـد در     مي) سلمان رشدي ( خائن   ةدر موردي حكم به اعدام نويسند     ) ره(حضرت امام خميني  

كننـد و در مـوردي امـر بـه            هاي پخش شـده را صـادر مـي          آوري كتاب  مورد ديگر دستور جمع   
  :دكنن ب و بي توجهي نسبت به آن مينخريدن كتا

رسانم كه مؤلف كتاب آيات شيطاني كه عليه اسـالم و             به اطالع مسلمانان غيور سراسر جهان مي      
پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ شده است همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن محكـوم بـه اعـدام                    

ها را اعدام نمايند      ا يافتند سريعاً آن   خواهم تا در هر نقطه كه آنان ر         باشند از مسلمانان غيور مي      مي
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ت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هـركس در ايـن راه كـشته شـود                  ئتا ديگر كسي جر   
 اگر كسي دسترسي به مؤلف كتاب دارد ولي خـود قـدرت اعـدام او را    شهيد است انشاءاهللا ضمناً   

  .)86: 21، ج مانه (ندارد او را به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد
االت ديني و ايدئولوژي اسالمي را مالحظه نمـودم و بـسيار        ؤ چند كتاب به عنوان س     اخيراً

سـاز   ها و جزواتي از اين قبيل به اسم اسالم اين دين انسان متأسف شدم از آنچه در اين كتاب   
ايـن  . انـد  ها را ميزان رد و قبولي افراد قـرار داده           الهي براي گزينش عمومي مطرح شده و آن       

آور   مـستهجن و اسـف     ها كه مشحون از سؤاالت غيرمربوط به اسالم و ديانت و احيانـاً              نوشته
است از آنجا كه به اسم ديانت اسالم منتشر شده است از كتب و جزوات انحرافي اسـت كـه              
براي حيثيت اسالم و جمهوري اسالمي مضر است و به وزير ارشاد توصيه نمـودم كـه امثـال                   

. ها را ممنوع اعـالم نماينـد        آوري و فروش و خريد و نشر آن         در اسرع وقت جمع    اين كتب را  
انـد لكـن      اند داراي حسن نيت بوده     ها دخالت داشته    شايد بسياري از افرادي كه در تدوين آن       

احتمال نفوذ شياطين در اين مسائل قوي است كه براي مشوه نمودن چهره نوراني اسـالم يـا                   
  .)242مقدم،  اسدي (اند  امر اقدام نمودهجمهوري اسالمي به اين

شود شما بنابراين بگذاريد كـه ايـن چيزهـايي            وقتي متاعي مشتري نداشت ديگر عرضه نمي      
گذارد و به جـاي او مطالـب    كشد به طرف غرب و مفاخر شما را زير پاي مي       كه دارد شما را مي    

طـوري پـشت     ها اين    به نويسنده  .نشاند شما هم اعراض كنيد از او پشت كنيد به اين            غربي را مي  
شـود از لنـين و        هايي كـه هرچـه صـحبت مـي          طوري پشت بكنيد اين كتاب      به كتاب اين  . بكنيد

نخريـد ايـن    . الزامي نيست كه شما بايد كتاب بخريـد       . شود نخريد   استالين و زهرمار صحبت مي    
 غلـط اسـت هـيچ       گويم آتش بزن نه آتش سـوزي        من نمي ... ها را   ها را نخوانيد اين كتاب      كتاب

كننـد يـك چيـزي        وقتي آتش سوزي بشود مردم خيال مي      . آتش سوزي بدتر از اعراض نيست     
  .شود ها تمام مي وقتي پشت بكنيد به آن. اند توي اين بوده حاال آتشش زده

هاي طرد باطل  مالحظه كرديد اعراض از مطلب باطل يكي از راه) ره(طور كه در كالم امام همان«
  :و اين مطلب از آيه شريفه زير نيز قابل برداشت است) ها راه  و نه همه(است 

و نَزَّلَ قَد كُملَيإِذَا أَنْ الْكِتَابِ فىِ ع تُمِعاتِ سمايكْفَرُ اللَّهِ ءبهَِا ي ْزَأُ وتهسواْ  فَلَـا  بهَِـا  يـدتَقْع  ـمهعم 
تىدِيثٍ فىِ يخَُوضُواْ  حغَيرِْهِ ح  ذًاإِ   إِنَّكم مثْلُهإِنَّ  م اللَّه امِعنَـافِقِينَ  جالْم فـىِ  الْكَـافِرِينَ  و  ـنَّمهج 
 را خدا آيات كسانى شنيديد چون كه ايم كرده نازل شما بر كتاب اين در پيش، اين از ـ و »جمِيعا
. پردازنـد  گـر دي سخنى به كه گاه آن تا منشينيد آنان با گيرند مى ريشخند به را آن و كنند مى انكار
. آورد مى گرد جهنم در را كافران و منافقان  همه   خدا و. بود خواهيدها     آن همانند نيز شما وگرنه

  )140/ نساء(
  . انعامة سور68و نيز بنگريد به آيه 

  ها نبايد فريبنده باشد حتي فريبنده جهت فروش بيشتر روزنامه  تيتر روزنامه.13
هـا را     نويسيد تيترهايي هست، مردم ايـن       ، اخباري كه مي   نويسيد اصالحي باشد    مقاالتي كه مي  

فهمند كه اين تيتر از كجا پيدا شده است و براي چه مقصدي اين                بينند و مي    ها مي   در روزنامه 
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طور نبوده است، تيترش يك جور اسـت          بيند مسئله اين    اند و گاهي هم آدم مي      تيتر را گذاشته  
فهمند كه چه فسادي و يـا         كنند و مي    رها را نگاه مي   مردم اين تيت  . اش يك جور ديگر    مسئله و

اي تيترش چيزي نباشد كه محتوايش       بايد توجه كنيد كه روزنامه    . چه صالحي واقع شده است    
درسـت  . نه به آن عظمت، اين غش اسـت        طور نباشد، نه به آن تندي كه در تيتر است و            آن
است و اين حرام است و اگر       ريزد و آخرش فاسد       ل كاسبي كه روي متاعش چيز خوب مي       ثم

بايد توجه كنيد و شـك نكنيـد        . كنيد  هايتان مي   تيتر با محتوا نخواند، غش است كه شما با قلم         
هـا،    هـا، دسـت     شود آن روز، خود انسان، قلم        چيزها محاسبه مي   ةما روز محاسبه داريم، از هم     

خواهيد كـشور    ميدهند دير يا زود، چنين روزي هست توجه كنيد كه اگر          ها شهادت مي    چشم
توجه كنيد كه اگر يك چيزي پيـدا كننـد در           . اسالمي باشد بايد مطبوعاتش هم اسالمي باشد      

 را برداشته و به صورتي بزرگ نمـايش         راديو لندن و يا آمريكا و يا راديوهاي ديگر، يك كلمه          
ن اسـت   اين براي اي  .  كارهايش به هم ريخته است و چه و چه هست           ةدهند مثالً ايران هم     مي
 .)258ـ9: 14همان، ج  (ها بخواهند فساد كنند مطبوعات است هايي كه اين ه يكي از راهك
  

  ها اهميت رسانه صدا و سيما خصوصاً سيما نسبت به ديگر رسانه. 14
ايـن را نـه     . توانـد بـه فـساد بكـشد         تواند يك مملكتي را اصالح كند و مي         راديو تلويزيون مي  

تواند نه تبليغـات لفظـي، كـه در منـابر اسـت               تواند نه تئاتر مي      مي تواند نه سينما     مي  روزنامه
راديو شعاعش مثـل تلويزيـون اسـت        . شعاعشان محدود است     ها همه   تواند براي اينكه اين     مي

توانـد از   تبليغات تلويزيـون مـي  . لكن فقط سمعي است تلويزيون هم سمعي است و هم بصري    
  .)158: 8، ج همان (دراه سمع مردم را تربيت كند يا منهدم كن

هايي كه بر ضد نهضت اسـالمي مـردم     كشد، برنامه   هايي كه جوانان را به تباهي مي       عكس
هاي ما خونـشان را در راهـش    هايي كه بر ضد انقالب اسالمي است كه اين جوان           است برنامه 

دادند اگر خداي ناخواسته يك وقت اين دستگاه يك همچـو كارهـايي را بكنـد يـك خيانـت                    
  .ها اثرش بيشتر است دستگاهة ر بزرگ است كه از همبسيا

هـا واقـع      جامعه است و فساد اگر در اين دستگاه         ها اصالح همه    بنابراين اصالح اين دستگاه   
هـاي   بشود فساد جامعه است مسئوليت بسيار بزرگ است خـصوصاً شـماهايي كـه بـه زبـان               

  .)18: 10، جهمان (كنيد مختلف دنيا پخش مي
قاياني كه از راديو تلويزيون اينجا آمدند تذكر دادم كه اين دسـتگاهي كـه                به آ  من كراراً 

  .ترين دستگاهي است كه در اين كشور است كنيد حساس شماها اداره مي
قـدر    تيراژشـان آن   ها از قبيل مطبوعات مؤثرند لكن در يك قشر خاصي، اوالً            ساير رسانه 

 بسياري از افراد كـشور مـا هـستند    و ثانياًافراد برسد   كشور و به همه  ةزياد نيست كه به هم    
ها به دست اشخاصي كـه        كه سواد ندارند تا بتوانند استفاده كنند، لكن از آن طرف تا روزنامه            

اما راديو يـك دسـتگاهي اسـت كـه همـه           . كشد  دور هستند برسد باز دو سه روزي، طول مي        
كنند و تلويزيـون عـالوه        اده مي افراد چه باسواد و چه بيسواد از آن استف          قشرهاي ملت و همه       

كه استفاده سمعي دارد، استفاده بصري هم دارد و االن هم وضع طـوري اسـت كـه در                    بر اين 
دهات كشور ما، بلكه ساير كشورها هم در دهات كوچكش هـم، ايـن راديـو و تلويزيـون      همه  
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يف هست، مثل سابق نيست كه به يك دسته اي منحصر  باشد، اشخاصي هم كـه مـثالً ضـع                   
كنند كه از مخارج خودشان كاهش بدهند و يك           ذلك كوشش مي   هستند از حيث ماديات، مع    

راديو بخرند در صورتي كه شايد بسيارشان تلويزيون هم داشته باشند و شما هر حرف را كـه               
رسـد   جاهايي كـه مـوج راديـو مـي          كشور و به همه     منعكس كنيد در راديو، همان آن، به همه       

تواند يك خدمت بسيار       اگر آن دستگاه يك دستگاه صحيح باشد، اين مي         رسد و   همان آن، مي  
  .ي خدمات به مملكت بكند بزرگي باالتر از همه
اگـر راديـو    (تواند حرف خودش را جز در آن چهار ديواري كه او هست               هيچ واعظي نمي  

محـيط  تواند حرفش را بـيش از آن جـايي كـه              اي نمي   تواند برساند و هيچ گوينده      نمي) نباشد
خودش هست يا حاال بلندگو هم كه هست يك قدري زيادتر، اما اين دستگاه دستگاهي اسـت                 

اگـر يـك دسـتگاهي      . رساند  ها مي   ها و خارج و اين      ها را تا اعماق دهات و شهرستان        كه حرف 
طوري كـه     كننده باشد، مسائل كشور را، آن      باشد كه آموزنده باشد، دستگاهي باشد كه تربيت       

طور كـه هـست بگويـد، از انحرافـات پرهيـز كننـد، از آن                  ، مشكالت را، آن   هست طرح كند  
اشخاصي كه توطئه برضد اسالم دارند، بر ضد كشور دارند و با گفتارشان اگر در راديو واقـع                  

كشد، اگر چنانچه از آن احتـراز بكنـد           كند و كشور را به تباهي مي        بشود، مردم را منحرف مي    
هـايي    خواهند پخش بكنند دقت بكننـد كـه چـه برنامـه             ي كه مي  هاي  در جانب برنامه    كه همه 

باشند و هم در جانب احتراز از آن چيزهايي كه مضر به حال كشور است، مضر به حال ملـت      
ها احتراز بكنند خدمت بزرگـي اسـت          شود، اگر چنانچه از آن      است و موجب تباهي كشور مي     

اگر خـداي نخواسـته از      . توانند بكنند   يكه به كشور خودشان و به ملت خودشان و به اسالم م           
ها  دستگاهة آن طرف واقع بشوند مثل آن دستگاه در زمان طاغوت كه در خدمت او بود و هم           

هـايي كـه بـر ضـد          كشد، برنامـه    ها را به تباهي مي      هايي كه جوان    انحراف در آن باشد، عكس    
هاي مـا      كه اين جوان   هايي كه برضد انقالب اسالمي است       نهضت اسالمي مردم ماست، برنامه    

خونشان را در راهش دادند، اگر خداي نخواسته يك وقت اين دستگاه يك همچو كارهـايي را                 
  .ها خيانت و اثرش بيشتر است دستگاه بكند، يك خيانت بسيار بزرگي است كه از همه 

   اصالح راديو تلويزيون اصالح جامعه است.15
هـا واقـع بـشود        ه است و فساد اگر در اين دستگاه       ها، اصالح جامع   بنابراين اصالح اين دستگاه   

مسئوليت بسيار بزرگ است، مسئوليت شماها بسيار بزرگ است، خصوصاً          . فساد جامعه است  
توانيد كـه مـسائلي را كـه          كنيد مسائل را، مي     هاي مختلف دنيا پخش مي      شماهايي كه به زبان   

بـه كـشور خـدمت بكنـد و         كنيد طوري باشد كه به اين نهضت، بـه اسـالم،              خارج پخش مي  
شود هم خداي نخواسته يك مسائلي باشد كه در خارج كه منعكس بـشود اسـالم را يـك                     مي

  .)17ـ18: 10، ج همان (جور ديگري، نهضت را يك جور ديگري تحقير بكند
  

نه فقط وسيله سـرگرمي     (بايد مراكز آموزشي باشد     ) و از جمله صدا و سيما     ( ها  رسانه .16
  )و تفريح
هـاي    و بايـد دسـتگاه    ... ام كه بايد يك مركز آموزشي باشد         ذكر كرده  لويزيون را من مكرراً   راديو ت 

هاي فاسـدي نباشـد،    هايشان فيلم آموزشي باشند واقعاً به تمام معنا و جداً دنبال آن باشند كه فيلم        
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شـود در     طور مقـاالتي كـه در آنجـا گفتـه مـي             آموزش باشد در آن، تربيت باشد در آن و همين         
هـا بايـد يـك چيزهـاي      ايـن  شود همه هايي كه در راديو پخش مي   شود و نطق    ها نوشته مي    زنامهرو

  .)209: 12، ج همان (آموزنده باشد
  

خداي را شاكريم كه پس از گذشت سـي و چهـار سـال از پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران و                        
هاي   فزاري، تحريم ا  هاي رسمي و غيررسمي، سخت افزاري و نرم         مواجهه اين نظام الهي با جنگ     

توانست همچنان ثابت و استوار بايـستد و بـا توليـد فنـون و               ... هاي فرهنگي و    اقتصادي، توطئه 
. منطق دشمنان را نقـش بـر آب كنـد    هاي بي ها نيازمند است، توطئه تحريم    هايي كه به آن     صنعت

ها كانـال   هـا كانـال مركـزي صـدايي و سـيمايي و صـد                رسانه ملي داراي ده    ةهم اكنون در زمين   
ها به عنـوان يـك دانـشگاه     خارجي و داخلي هستيم و انصافاً اگر كسي بخواهد از مجموع كانال      

ها هيچ نقص و عيبي از نظر ديني و يا انظـار              گويم برنامه   نمي. استفاده كند اين امكان وجود دارد     
 و  ديگر ندارد اما در مجموع تالش در جهت آن است كـه ايـن رسـانه ملـي را مركـز آموزشـي                      

  .اند هدايت گر قرار دهند و تا حد زيادي در اين ايده موفق بوده
  

فكـران   داشـتن شـرق و غـرب و روشـن     هدف پياده كردن اسالم است نه راضي نگـه    . 17
  زده غرب

 توجه داشت كه به هيچ وجه ما نبايد مقلد شرق و غرب باشيم زيـرا تقليـد از شـرق و                      بايد كامالً 
هـا و     سـازد، بايـد كـامالً مراقبـت كنيـد و خـوف از گفتـه                 مي نمي غرب با راديو و تلويزيون اسال     

فكران در فكر اين هـستند كـه         اين روشن .  نداشته باشيد  زده ابداً  فكران غرب  هاي اين روشن    نوشته
مملكت را به خواست خودشان يك مملكت لوكس درست بكنند و ديگر هرچه خرابي هـم باشـد                  

 مملكت غربي درست بشود و حـال اينكـه مـردم اينجـا              خواهد يك   ها دلشان مي    آن. مانعي ندارد 
جديت كردند براي اينكه اسالم در ايران پياده شود، نه فقط يك صورت اسالم و وقتي سر به                    همه

از ايـن   . فكران غربزده مبـارزه كـرد       با روشن  بايد شديداً . زنيم اسالم در كار نباشد      اش مي  هر اداره 
ارمندان مسلمان و متعهد غير منحـرف، ايـن سـازمان را            جهت شما مأموريت داريد با همكاري ك      

بايد توجه داشته باشيد كه در اين . تصفيه كنيد بدون اينكه خوفي از كسي و يا گروهي داشته باشيد
سازمان مسلمانان متعهد حتي يك نفرشان نبايد بيرون بروند مگر تخلفاتي كنند كـه ايـن مـسئله                  

ها مثالً يـك قـدري ارتجـاعي          اما يك وقتي گفته نشود اين     ديگري است و فرقي با ديگران ندارند        
مـسلمانان  . زد  هايي كه شاه هم به مسلمانان مبارز و متعهـد در آن دوره مـي                هستند، از اين حرف   

شوند بايد جايـشان را افـراد مـسلمان           مبارز و متعهد بايد آنجا باشند و ديگراني هم كه تصفيه مي           
. چيـز داريـم   هللا گويندگان و نويسندگان خوب داريم، ما همه   حمد هما ب . مبارز غيرمنحرف گذاشت  

مـن صـريحاً    ... كنند، به نظرم بهتر از ديگران است        ها درست مي    هايي كه خود ايراني     من غالباً فيلم  
زده و   فكران غرب  خواهيم روشن   خواهيم نه غرب و نه شرق از ما تعريف كنند، نمي            گويم ما نمي    مي

فرمايد عمل    اي را كه اسالم مي      خواهيم يك مسئله     ما تعريف بكنند ما مي     قلمداران خود فروخته از   
  .)84ـ5: 12، ج همان (بكنيم
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شاگرد و معلم قرآن بود و راه او و اخالق و سـيره او همچـون رسـول    ) ره(حضرت امام خميني  
ا و اينكه فرمودند مسلمانان متعهد را از سـازمان صـد  .  راه و اخالق قرآن بود )ص(گرامي اسالم   

زده را به كمك خود فرانخوانيد هـر دو ريـشه             طرد نكنيد و يا منحرفان غرب     ) و امثال آن  (سيما  
  :فرمايد خداوند مي. قرآني دارد

ونَ الَّذِينَ تَطْرُدِ لَا وعدم يهبوةِ ربِالْغَد شىِ وونَ    الْعرِيدي ههجا  وم كلَيابِهِم مِنْ عن حِسم ءٍ  شى و 
 شـبانگاه  و بامداد هر كه را  كسانى ؛الظَّلِمِينَ مِنَ فَتَكُونَ فَتَطْرُدهم ءٍ  شى من علَيهِم حِسابِك مِْن ما

 حـساب  از چيـزى  نه. مكن طرد هستند، او خشنودى خواستار و خوانند مى را خويش پروردگار
 ةزمـر  در كنى، طرد راها     آن اگر .ايشان عهده بر تو حساب از چيزى نه و است تو ةعهد برها    آن

  )52/انعام() درآيى ستمكاران
 يـارى  بـه  را كننـدگان  گمـراه  مـن   زيـرا  -عـضُدا  الْمضِلِّينَ متَّخِذَ كُنت ما و...  «:فرمايد  و مي 

  .»)51/ كهف(گيرم  نمى

  گيري نتيجه
سله جنبـان   جمهوري اسالمي ايران و سرسلـ     گذار    بنيان) ره(خالصه نظرات حضرت امام خميني    

ويژه از   هبيداري و هشياري در قرن حاضر در جهان، پيرامون اهميت و محدوديت رسانش پيام ب              
اي كه از اين مقاله و        توانيد مالحظه كنيد اما نتيجه      هاي جمعي را در چكيده مقاله مي        طريق رسانه 

 و بـا  از مشاهده و مالحظه سي و چهار سال گذر انقالب مقدس اسالمي به چـشم خـود ديـده                    
  .ايم از قرار زير است حواس خود درك كرده  گوش خود شنيده و با همه

. بيند  شفاف نميةبيند كه جوان در آين گويند پير در خشت خام مطالبي مي      مشهور است كه مي   . 1
پير انقالب اسالمي از همان آغاز نسبت به مسائل مختلف انقالب اسالمي از جملـه اهميـت                 

 جهاني، لزوم اتكـا بـه مـردم مخلـص و متـدين، ضـرورت دوري                 ها، ماهيت استكبار    رسانه
مسئوالن از زندگي اشرافي، لزوم برخورد قـاطع بـا انحـراف و منحرفـان، اهميـت اتكـا بـر                     

ينـي كـه    ئ بيگانه، توجه به ديـن اسـالم بـه عنـوان آ            ةهاي خودي و نفي هر نوع سلط        توانايي
صـدايي   وحـدت و يـك     اند، تأكيـد بـر    تواند بشر را اداره كرده و به تكامل انسانيش برس           مي

هشدارها و تذكرها دادند و خوشبختانه سلف صالح ايشان نيز بر اين ... اقشار امت اسالمي و  
 اين سـي و چهـار سـال نـشان داد            ةتجرب. نكات كليدي در رهبري امت اسالم تأكيد داشتند       

هـا و     يهرجا سخن رهبر امت مورد عمل اقـشار مـردم قـرار گرفـت، بـه دنبـال آن پيـروز                    
توجهي صورت گرفت در همان مسئله شكـست   ها روي آورد و هرجا كوتاهي و بي        موفقيت

و ناكامي به سراغمان آمد پس چه بهتر كه امت اسالم سخنان پير انقالب اسالمي و نيز رهبر                  
: فرزانه كنوني را به گوش دل و جان بشنوند تا به قول همـان مـراد عارفـان و پيـر جمـاران                     

  .»ت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسدپشتيبان والي«
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 گذر سي و چهار سال از انقالب اسالمي و مشاهده و مالحظه رفتـار مـستكبران جهـاني بـه                     .2
هاي طاغوتي جهان از قبيل آمريكا و انگليسي و فرانسه  خوبي بر همگان ثابت كرد كه قدرت

اي مثـل    رهاي فريبنـده  هـاي خبيـث و دروغگـويي هـستند كـه بـا شـعا               قدرت... و آلمان و  
امـا  . دهنـد   اي از زمان فريب مي     هايي را براي برهه    انسان... دموكراسي، حقوق بشر، آزادي و    

خوبي روشن ساخته    ها را به    ها در كشورهاي مختلف جهان دروغگويي آن        اكنون عملكرد آن  
تبليغـات  داننـد و بـه        كافي است كساني كه هنوز آمريكا و اروپا را قبله آمال خود مي            . است

انـد سـري بـه     خـوش كـرده و فريفتـه شـده     ها دل دروغين بلندگوهاي بسيار قوي و زياد آن      
كشورهاي افغانستان و عراق بزنند و وضع زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم اين دو كـشور                
را مشاهده كنند البته به راه انداختن جنگ تحميلي و حمايت هشت ساله از صدام ملعـون و                  

كشي مسلمانان در كشور ميانمـار،   هاي جاني و مالي در كشور ما، نسل      رتوارد ساختن خسا  
افتادگي مردم آفريقا  كشتار مردم مسلمان در كشورهاي بحرين، يمن، عربستان سعودي، عقب    

ها بلكه صدها دليل ديگـر بـراي اثبـات آنچـه اشـاره شـد          ها و ده    رغم غارت ثروات آن    علي
  .وجود دارد

هاني با سوارشدن بر بال تبليغات دروغين و سلطه بر مراكز خبرپراكني             هم اكنون صهيونيزم ج    .3
و تسلط بر نظام قدرت در كشورهاي پيشرفته صنعتي، مسيحيان را نيز بـه دام و نظـام خـود            

دشـمني يهـود عنـود از صـدر اسـالم           . ده اسـت  كرها را صهيوني      درآورده و به اصطالح آن    
 اين دشـمني عملـي اسـتمرار داشـته اسـت و             بركسي پوشيده نيست و در سراسر تاريخ نيز       

اكنون با صراحت، دشمني خود را با اسالم ابراز داشته و در برخي موارد اعالن جنگ رسمي    
هـاي    ها و كاريكاتورهاي موهن توسط اين انـسان         ساخت فيلم . اند  دهكربا اسالم و مسلمانان     

متفكر جهـاني، بـه خـوبي       هاي    منطق و معرفي افرادي مثل سلمان رشدي به عنوان انسان          بي
  :رساند كه فرمود گويي قرآن كريم را به اثبات مي دهد و پيش ها را نشان مي خباثت ذاتي آن

لَن و تَرْضى  نكع ُودالْيه ى لَا وارالنَّص  تىح  تَتَّبِع ُمى إِنَّ قُلْ  مِلَّتهداللَّهِ ه وى هُداله  لَئنِ و   تعاتَّب 
ومأَههاء دعالَّذِى ب كاءا  الْعِلْمِ مِنَ جم لىِ مِن اللَّهِ مِنَ لَكو    از ترسـايان  و  يهودان ؛َنصِيرٍ لَا و 
 خـدا  جانب از كه است هدايتى هدايت،: بگو. نهى گردن آيينشان به تا شوند، نمى خشنود تو

 و يـاور  هيچ كنى، پيروىها    آن ةخواست از است كرده آگاه را تو خدا كه پس آن از اگر. باشد
  )120/ بقره(.داشت نخواهى او جانب از مددكارى

به ناچار بايد با همان زبـان       ) گونه است  ن اين كنوكه ا (هرگاه قانون جنگل بر جهان حاكم شد        . 4
دنيـاي اسـتكبار بـه پـشتوانه سـالح و       . مندان و زورگويان مقابله كرد     قدرت و زور با قدرت    
كند،   به كشورها حمله مي   ) و نه با داشتن هيچ منطق قابل قبولي       (نگر  تجهيزات نظامي و ويرا   

آورد، توهين  مي كند، اراضي مسلمانان را به اشغال خود در  سازد، غارت مي    كشد، آواره مي    مي
دارد و خالصه آنچه از اين قماش اعمال ضدبشري توانسته تاكنون  به مقدسات اسالم روا مي 

هـا نبـوده      ها و يا به منفعـت دنيـاي آن          جام نشده در قدرت آن    اگر چيزي ان  . انجام داده است  
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 رسانه با رساندن پيام عدالت و رحمت به گوش          ة در صحن  فقطلذا بايد امت اسالم نه      . است
اند، خـود را تقويـت كننـد و بـا             هايي كه در دنيا فطرت سالم الهي خود را حفظ كرده            انسان

ن استكبار بايستد بلكه بايد از نظـر تجهيـزات   اي جها اي در مقابل قدرت رسانه  قدرت رسانه 
جنگي نيز به آنجايي برسد كه ترس دشمنان را به همراه داشته باشد در صورتي كـه دشـمن                   

العمل سريع و مناسب، همانند آنچه در غزه در جنگ هشت روزه              حمله و تجاوز كند عكس    
هـا، تـرس و      ن سـالح  مندتري شاهد بوديم، داشته باشد و در غير آن صورت با داشتن قدرت           

اين نكتـه   . وحشت را در دل پيروان شيطاني اندازد تا هوس تجاوز را از سر خود به در كنند                
 مِن و قُوةٍ من استَطَعتُم ما لَهم أَعِدواْ و« :شود كه فرمود  از فرمايش خداوند تعالي برداشت مي     

 و  يعلَمهـم  اللَّـه  تَعلَمونَهم لَا دونِهِم مِن ءاخَرِينَ و عدوكُم و اللَّهِ عدو بِهِ تُرْهِبونَ الْخَيلِ رباطِ
 توانيـد  مى تاها     آن برابر در  و ؛تُظْلَمونَ   لَا أَنتُم و إِلَيكُم يوف اللَّهِ سبِيلِ فىِ شيء مِن تُنفِقُواْ ما

 شـما  كـه هـا      آن جـز  و خودــ  دشـمنان  و خـدا  دشـمنان  تا كنيد آماده سوارى اسبان و نيرو
 تمامى به   كنيد مى هزينه خدا راه در كه را آنچه و. بترسانيد را شناسدـ مى خدا و شناسيد نمى
  ).60/ انفال (»نشود ستم شما به و شود بازگردانده شما به

  نوشت پي
  . را مجدداً زنده كندفرستد تا دين مي) امت اسالم(خداوند متعال در هر صد سال كسي را براي اين امت . 1
تهـران، مكتـب االعـالم       (ميزان الحكمه  به نقل از محمدي ري شهري،        34623، كنز العمال ح     )ص(رسول اكرم   . 2

در ) ع(، احاديثي به مضمون حديث باال از لسان مبارك ائمه اطهار 133، ص 8ج ) 1367االسالمي، چاپ دوم، 
فينا اهل البيت في كل خلف عدوال بنفون عنه تحريـف           : ماييدهمين منبع نقل شده كه به دو نمونه آن توجه فر          

و لكـل امـة   : في قوله تعالي«... ير، ختص 92 ص  2 ج -بح) صا(الجاهلين و انتهال المبطلين و تاويل الجاهلين        
تفسيرها في الباطن ان لكل قرن من هذه المة رسوال من آل محمد يخرج الذي القرن الي هـو الـيهم                     : »...رسول

  . شي305 ص 2نو، ج ) قر(هم االولياء و هم الرسل رسول و 
جهت نمونه به گوشه اي از سخنان يكي از نمايندگان در دفاع از عملكرد وزير سابق ارشاد در جلسه استيـضاح                     . 3

  : ش توجه بفرماييد1378 ارديبهشت 11مجلس شوراي اسالمي مورخ 
عنوان يك زبان نافذتر از هر كالم و هنر بايـد             سيقي به كنند كه زبان مو    وقتي كه امام براي نياز جامعه احساس مي       

عنوان يك سرگرمي پروندة فكر در اختيار جوانان قرار بگيرد، فتوا             در خدمت اسالم قرار بگيرد و مسئله شطرنج به        
  .به حليت استفاده از اين دو موضوع دادند، بسياري بر امام خرده گرفتند

شد حتـي در مقولـه    صه شدند خوب يك چيزهايي بديعي بود، جوسازي ميها وقتي كه وارد عر   امام در همة عرصه   
نور را از وجدان هاي عرفاني خودشـان         عرفان، امام اين سوره حمد را كه شروع فرمودند اوايل انقالب، آبشاري از            

وشتند كـه   قدر نامه از بعضي از افراد سطحي به امام ن           آن. كرد  به جامعه سرازير كردند كه اي كاش ادامه پيدا مي         
 وحدت وجود و موجـود اسـت، امـام را    ةها مسئل ها شرك است، اين ها كفر است، اين آقا اين كفريات چيست؟ اين    

نظير را تعطيل بكنند و جامعه را دريغ كردند از  فشاري قرار دادند كه امام ناگزير شد كه آن درس تفسير بي         تحت
ـ        اين آبشار جوشان و خروشان نور و نهايت اين است كه            ديـد امـام بـه مـسائل         ة ما در زمان خودمان اگر از روزن

تماعي به مسائل اجتماعي، به مسائل ارزشي، به مسائل سياسي و به مسائل فرهنگي نگاه بكنـيم آن هـم انقالبـي             جا
كه در آستانه هزاره سوم ميالدي و در آستانه ورود به قرن بيست و يكم در خال ايـدئولوژيكي مطلـق جهـان كـه                         
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 ايدئولوژي برتر و پيروز است، ما بايد الگويي از اسالم ارائه كنيم كه براي بشريت قابـل تحمـل باشـد                      ةجهان تشن 

ها خرده گرفت بـر زنـاني         و اين ... وقتي كه يكي از دوستان در نجف خدمت امام عرض كرد راجع به نوع حجاب                
ها كه در نجف متداول بود امـام          مثال اين بلند و چادر بدون روبند و ا        كه جوراب مي پوشيدند يا كفش احياناً پاشنه       

ايم كه ربطي به اسـالم نـدارد    آقاي فالني ما چيزهايي را به اسالم بسته     : دو ساعت آنجا صحبت كردند و فرمودند      
 درصـد، ده درصـد بيـشتر نتواننـد آن را تحمـل كننـد مـن                   اي ارائه نكنيم كه در جامعـه پـنج          ما از اسالم چهره   

اللهي و ارزشي كشور را مخدوش بكنم يـك عـده ممكـن اسـت در جايگـاه                    ران عزيز حزب  خواهم انديشه براد    نمي
، مگر مراتب سلمان    »لو علم اباذر بما في قلب سلمان لكفره او لقتله         «: سلمان حتي قرار بگيرند ولي بدانيم كه فرمود       

مـشروح  (را ببيننـد  هـا   و ابوذر يكي بوده است كه ما توقع داريم همه آحـاد جامعـه زن و مـرد يـك جـور ارزش                   
  .)11/2/78مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، روزنامه رسمي 

  .ها مراجعه كنيد نامه ينئشناسي بازرگاني از نگاه فقه و اخالق و آ به مقاله مؤلف با عنوان آسيب .4
 پس چه بسا از جهت قضايي و حقوقي بتوان براي يك جرم كه در دو نشريه با تيراژهاي متفـاوت انجـام شـده                       . 5

 .هاي متفاوت در نظر گرفت مجازات
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  .مرحوم آيتي ة قرآن كريم با ترجم

هاي پيام رساني از ديد قوانين الهي و  ، تهران و محدوديت)ع(كتب ضاله رويكردي فقهي، ناشر دانشگاه امام صادق        
  .بشري، ناشر بوستان كتاب، قم
  .، تهران، سازمان تبليغات اسالمي، چاپ دومان الحكمةميز، )1367(محمدي ري شهري، محمد، 
  . فرهنگي انقالب اسالمي، چاپ اول، تهران، مركز مداركصحيفه نور ،)1361 (موسوي خميني، سيدروح اهللا،

سياسي الهي رهبـر كبيـر انقـالب اسـالمي، تهـران،        ، وصيت نامه  صحيفه انقالب  .)97(اهللا، موسوي خميني، سيدروح  
  .ارشاد اسالمي، چاپ سوموزارت فرهنگ و 

  
  



 

 

  


