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:. حرف نخست
     علي خضریان

هیچ پدیده اجتماعي نمي تواند مستقل از پدیده هاي دیگر پویایي و ماندگاري خود را حفظ کند. اتصال 
پدیده هاي اجتماعي به یکدیگر جریان هاي تأثیر گذار و تأثیر پذیري بین اجزاي جامعه را ممکن مي کند، 

و زندگي نو، حیات جامعه را تداوم مي بخشد.
دوره دانشجویي که به طور مشخص در نقطه عطف جواني قرار دارد پیوند بین نسل ها و حیات و پویایي 
جامعه را ضمانت مي بخشد و دانشگاه به عنوان یکي از مهمترین مکانیزم هاي تحول و زندگي در جامعه 

مأمن فعال ترین طبقه اجتماعي است.
اما دانشجو و دانشگاه به عنوان یکي از پدیده هاي مهم اجتماعي نمي توانند- و نباید- تنها نظاره گر تأثیر 
گذاري و تأثیر پذیري بین اجزاي دیگر جامعه باشند، دانشجویان نه تنها خود در جریان حرکت جامعه قرار 

دارند بلکه مي بایست در سرعت بخشیدن و جهت دادن به حرکت هاي اجتماعي نقش جدي ایفا نمایند.
از آنجایي که به اعتقاد قریب به اتفاق نظریه پردازان، امروز جهان در دست کسي است که رسانه ها را در 
اختیار دارد چرا که با رسانه ها مي توان جامعه را جهت داد، مشتریان را وادار به خرید کرد و سیاست ها و 
استراتژي هاي بلند مدت خود را به راحتي جامه عمل پوشاند، جریان دانشجویي براي حفظ جایگاه پیشرو 

خود نیازمند تسلط بر این ابزار است.
این در حالي است که امروزه وسعت و گستردگي وسایل ارتباط جمعي و تبلیغي در جهان به شکلي است 
که به واقع سرتاسر کرة زمین، زیر چتر و تحت پوشش این قبیل وسایل و دستگاه ها قرار گرفته که افزایش 

روز افزون آنها، امروزه به نحو بارزي جلب نظر مي کند.
در بیان اهمیت و نقش رسانه و هدایت افکار عمومي مي توان به پروتکل دوازدهم فالسفه خبیث صهیونیسم 
اشاره کرد که در آن آمده است: »ما جریان مطبوعات و روزنامه نگاري را بدین صورت در خدمت خویش 
درمي آوریم. آرام آرام به سمت صهیوني کردن مطبوعات حرکت مي کنیم و افسار و عنان آن را به دست 
رسانه هاي  و  روزنامه ها  به  دشمنانمان  که  بگذاریم  نباید  ما  مي سازیم؛  منعطف  خود  سمت  به  و  گرفته 
خبري اي که بیانگر آراء و نظرات آنان باشد دست یابند؛ هیچ خبري نباید بدون کنترل و نظارت ما براي 
و  آنها دموکراسی! جمهوری خواهی!  بوسیله  و  باشیم  داشته  روزنامه های مختلفی  باید  بیان شود.  مردم 
انقالبي گری و باالتر از همه الابالی گری را ترویج کنیم تا هرگاه خواستیم شور و هیجان ملتی را برانگیزیم 
و هرگاه خواستیم آرام کنیم«. همچنین به سخنرانی »راشورون« خاخام یهودی در سال 1869 که در شهر 
پراگ ایراد کرد می توان اشاره کرد که گفت: »اگر طال نخستین ابزار سیطره ما برجهان است بی تردید 

رسانه دومین ابزار ما خواهد بود«.
با تأملی در انقالب شکوهمند اسالمی ایران که مظهر مردم ساالری دینی و آزادی اندیشه و قلم می باشد 
در می یابیم که رسانه ها تا چه اندازه در تداوم آرمان های اصیل اسالم و انقالب ویا بالعکس به چالش 
کشیده شدن آنها نقش داشته است که محیط مهم آن در دانشگاه مشهود و جاری است؛ حوادثی که براثر 
حاکمیت جریان استحاله طلب پس از دوم خرداد 76 توسط قلم به دستان دگراندیش در محیط مقدس 
دانشگاه اتفاق افتاد از ذهن هیچکس زدوده نخواهد شد، توهین  به مقدسات، ارزش ها و اصول اساسی 
اسالم، نظام و انقالب در محیط دانشگاه چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت؛ فلذا بر فعاالن 
و دست اندرکاران رسانه هاي ارزشی و دلسوز در دانشگاه فرض است که با تمام توان و اندیشه خود از 
چارچوب های دانشگاه اسالمی محافظت کرده و مؤلفه های دانشگاه مبتنی بر تفکر اسالم و انقالب را 

تبیین، ترویج و تثبیت نمایند.
این مهم در سال هاي اخیر و پس از آنکه جریان دانشجویي اسالم گرا مفتخر به دریافت سردوشي افسري 
جنگ نرم گشته است قطع یقین بر اهمیت نقش دانشجو و دانشگاه در عرصه رسانه اي- به عنوان ابزار 

مهم جنگ نرم- افزوده شده است.
البته همانطور که جامعه را مي بایست به سمت افکار صحیح و درست سوق داد در خصوص رسانه هاي 

دانشجویي نیز باید با تربیت و پرورش نیروهاي متعهد در دانشگاه ها زمینه حضور آنها را تقویت نمود.
بر همین اساس خبرنامه دانشجویان ایران به عنوان یکي از پایگاه هاي فعال در حوزه رسانه اي و با درك 

اهمیت این مهم اقدام به انتشار این ویژه نامه کرده است.
امید آنکه با عنایت پروردگار متعال برگ سبز حاضر با همت واالي شما در خدمت نشر و گسترش اهداف 

و آرمان های انقالب و اسالم، منویات  مقام معظم رهبری و اندیشه های نورانی  امام راحل قرار بگیرد.



که متاعهایی که دارند، و آن متاعها بر خالف انسانیت است، بر خالف عقل 
است، بر خالف قراردادهای بین المللی است، آنها با تبلیغشان آن متاع فاسد را 

در دنیا معرفی کرده اند به اینکه یك متاع کذاست!
*صحیفه امام ج 14 سخنرانی ]در جمع اعضای شوراي عالی تبلیغات اسالمی[

شیوه تبلیغات غرب بر علیه ما
شما می دانید که این انقالب بهترین انقالبها و بزرگترین انقالبها بوده است از 
حیث محتوا؛ محتوای این انقالب. اسالم و اخالق اسالمی و اخالق انسانی و 
تربیت انسانها بر موازین انسانیت بوده است؛ بنا بر این است که به واسطه این 
انقالب متحول بشوند انسانهایی که در رژیم سابق به آن وضع بودند به یك 
انسانهایی که در صدر اسالم و در رکاب رسول اکرم مشغول فداکاری یا ترویج 
باطل  آنها  نتوانستیم عرضه کنیم.  را  متاع خودمان  این  ما  لکن  بودند،  احکام 
خودشان را عرضه کردند به دنیا به صورت حق و متاعهای فاسد خودشان را به 
دنیا عرضه کرده اند به صورت متاع خوب؛ و متاع خوب ما را عرضه کردند به دنیا 
به صورت ُموِحش! شما چند نفر فاسد را در اینجا به دادگاهها سپردید و دادگاهها 
آنها را که سالهای طوالنی به این ملت ستم کرده بودند و بعضیها کشتار کرده 
بودند و بعضیها دستور کشتار داده بودند و انحرافات مذهبی بعضی داشتند، بعد 
از محاکمه آنها را اعدام کردند؛ و این بوقهای تبلیغاتی خارج، دانسته به اینکه 
مسائل درونی ما چیست، مشغول تبلیغات و اینکه در ایران آدمکشی رواج دارد، 
اینجا کشته شدند  اینکه آنها ندانند این آدمهایی که در  آدمکشی می شود! نه 
مأمورهای خودشان  آنها می دانند که  بودند؛  جنایتکار  بودند،  نبودند؛ سبع  آدم 
چه اشخاصی بودند، و برای خاطر همان خواسته ها بوده است که آنها را به کار 
واداشتند؛ لکن وقتی که پای تبلیغات می آید، ایران را یك کشور جنایتکار، به 
صورت یك کشور جنایتکار، وحشی، غیر متمدن و امثال ذلك در خارج نمایش 

می دهند. متاع خودشان را خوب نشان می دهند.
َمَثلش همین نطق صدام است در کنفرانس طائف که هشتاد دقیقه- از قراری 
که گفتند- نطق کرده است و سرپوش روی جنایات خودش گذاشته است، و 
دولت  مظلومانه  و  داده  نمایش  عرب  و  عراق  ملت  به  دلسوز  یك  را  خودش 
خودش را معرفی کرده است؛ و افرادی هم که در آنجا بودند یك جمعیشان که 
وابسته به همان جا هستند که صدام هم وابسته است، آنها هم تأیید مطالب 

تحّول ملت، با امداد غیبی 
چنانچه  هستند.  خدمتی  چه  عهده دار  که  بدانند  باید  ما  برادرهای  و  خواهرها 
مطبوعات  اصالح بشود، رسانه های گروهی اصالح بشود، یك جامعه اصالح 
ببرد طرف صراط  اگر مطبوعات جوانها را نکشاند به طرف فحشا و  می شود. 
در  که  فحشایی  مراکز  همه  آن  می شود.  برچیده  هم  فحشا  مراکز  مستقیم، 
خصوص تهران، که باید مرکز همه خوبیها و همه فعالیتهای انسانی باشد، ایجاد 
شده بود که شماها می دانید که چه خبر بود و چقدر مراکز فحشا بود و چقدر 
مراکزی بود که جوانهای ما را از هستی ساقط می کرد و مغزهای جوانهای ما 

را به طرف فساد می کشاند!
متحول  است-  و شده  ، می شود  ا...  شاء  ان  و  بشود-  متحّول  مطبوعات  اگر 
بشود به یك مراکزی که بخواهند تقوا را در جامعه منتشر کنند، وقتی جوانها 
و بچه های تازه رس ما وارد می شوند در میدان فعالیت اجتماعی، بروند دنبال 
روزنامه، روزنامه مربّی باشد، گوش کنند به رادیو، رادیو مربّی باشد، نگاه کنند 
به مجالت، مجالت، مجالتی  کنند  نگاه  باشد،  مربّی  تلویزیون  تلویزیون،  به 
باشد که تربیت بکند، این جوان وقتی که به هر جا توجه کرد، دید که گوش و 
چشمش پر شده از تربیت، این طور بار می آید. اگر رها بشود، هرزه بار می آید. 
اگر بِکشندش در طرف فساد، می رود آن طرف و اگر بکشندش در طرف صالح، 

می آید این طرف.
یك همچو مملکتی که آنها می خواستند این بود که یك طایفه زیادی از این 
جوانهای ما را به هروئین بکشند، یك طایفه دیگر را به ُمسکرات بکشند، یك 
طایفه دیگری را به فحشا و مراکز فساد بکشند، گوش را به هر چه بدهد، یا 
تعلیم فاسد است یا غنا و امثال اینها که مغز را فاسد می کند، هر اجتماعی که 
باشد، اجتماعی است که گوینده اش گوینده ای  است که جوانها را می ِکشد طرف 

فساد و مغزهای اینها را فاسد می کند.
*صحیفه امام ج 13 سخنرانی ]در جمع کارکنان مؤسسه ”اطالعات“[

لزوم اهتمام به امر تبلیغات 
مسئله تبلیغات یك امر مهمی است که می شود گفت که در دنیا در رأس همه 
امور قرار گرفته است می توان گفت که دنیا بر دوش تبلیغات است. و مع األسف 
ما در این دوره کوتاه نتوانستیم به این امر، درست قیام کنیم. البته مشکالتی 
که از اول در داخل کشور داشتیم و مشکالتی که از خارج برای ما پیش آوردند، 
تبلیغ  دیگران مشغول  امر شد.  این  در  اهمالهایی  مقدار هم  و یك  مانع شد؛ 
شدند- چه قدرتهای بزرگ و چه وابستگان به آنها- تبلیغات بر ضد ما کردند، 
و تا آن مقدار که می توانستند و می خواستند این جمهوری اسالمی را بر غیر آن 

جهتی که دارد معرفی کردند.
من یك مطلبی را عرض کنم که ببینید وضع تبلیغات حتی در زمانهای سابق 
هم چه بوده. یك نفر از یك شاعری- به طوری که نقل می شود- پرسیده که 
اشعر ُشعرا کیست؟ گفته بود که بیایید تا من به شما نشان بدهم اشعر ُشعرا را. 
برده بودش در خانه خودشان، و دیده بود آن مرد، که یك آدم بسیار کثیفی 
نشسته و پستان یك بُزی را در دهان گرفته و از او شیر می خورد. آن شخص که 
این را آورده بود گفته بود که این پدر من است. اشعر ُشعرا، ]فرزند[ این پدری 
است که از شدت بُخل، شیر را نمی دوشد که مبادا یك قطره ای در کاسه بماند 
و مستقیمًا از پستان این بز می خورد! و جهات دیگرش هم که می بینید. اشعر 
ُشعرا این است که در سالهای طوالنی فخر بر این پدر کرده و به خورد مردم 
داده است که این مثاًل َسخی است و کذا! تبلیغات بر ضد ما وضعش این است 
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او را کردند؛ این همه جنایاتی که این شخص بر کشور ما و بر ملت و 
بر بچه های ما و پیرزنها و جوانهای ما کرده است به صورت یك کار 
مترقی، یك کاری که برای اسالم، برای عرب فایده داشته است! و ما مع 
األسف نتوانستیم که متاع خوبی که داریم، متاعی که در هیچ کشوری 
نیست، با تمام کمبودهایی که این کشور دارد و تمام آشفتگیهایی که در 
اطراف این کشور به دست ضد انقالبیین و منحرفین انجام می گیرد، و 
با تمام اموری که بر خالف مقررات اسالمی به دست بعضی منحرفین 
انجام می گیرد و به گردن جمهوری اسالمی می گذارند، ما نتوانستیم که 
این متاع را به دنیا معرفی کنیم که ما چرا انقالب کردیم؛ ملت ما چرا 
انقالب کرد و چرا رژیم سابق را کنار گذاشت؛ و چه می خواهد، مقصد 

ملت ما چه هست، در راه چه هست، می خواهد چه بکند ملت.
اگر بگذارند ُمْفِسدهای خارج و داخل، چهره های فاسد که بر ضدِّ انقالب 
این  بکند،  پیدا  فرصتی  یك  ملت  این  بگذارند  اگر  می کنند،  کوشش 
که  می خواهد  می خواهد،  ملت  آنکه  بکند،  پیدا  فرصتی  جمهوری یك 
نبوده  تاریخ  آنکه در طول  از  بعد  زنده کند،  ایران  را در  عدل اسالمی 
است در ایران آن عدالت. با اسم اسالم گاهی آن ظلمها و آن جورها؛ و 
با اسم آزادی و با اسم ”آزاد زنان و آزادمردان“ آن فضاحتها را درآوردند 
و با بانوان ما آن کردند که مغول با دشمنان خودش. ما نتوانستیم به 
دنیا، به اشخاصی که اطالع از ایران و وضع ایران ندارند یا کم دارند، 
نتوانستیم به آنجا ارائه بدهیم که ما چه می کردیم، و چه می خواهیم. مع 
األسف در داخل کشور خودمان نیز یك عده ای که یا منحرف هستند یا 
جاهل، در صدد این هستند که این انقالب را یك انقالب فاسد معرفی 
بگویند  را  کلمه  این  که  نبود  توقع  که  اشخاصی  از  بعضی  کنند. حتی 
لکن  متدین،  اشخاص  بعض  بود!  حاال  از  بهتر  شاه   زمان  که  گفته اند 
غافل از وقایع. ]از[ بی توّجهی به وقایعی که واقع شده است و چیزهایی 
که در رژیم سابق رایج بوده، همین که چند نفر فاسد رفته شکایت کرده 
پیش مثاًل فالن آقا که به من ظلم شده است، به من چه شده است، 
آن آقا فرموده است که رژیم سابق بهتر از حاال بود! البته بی توجه به 

مسائل، نه با غرض.
ما چنانچه دیر بُِجنبیم، در همین داخل کشور ]از[ همانهایی که قلمها را 
ه کنند،  به دست گرفتند تا اینکه این انقالب را، دانسته یا ندانسته مشوَّ
خواهیم به یك امر بزرگی مواجه شد. و اینکه در بین ملت ما هم که 
شاهد مسائل بودند باز شایع کنند که زمان رژیم سابق بهتر از حاال بود. 
این برای ضعف تبلیغات ما و قّوه تبلیغات آنهاست. آنها در تبلیغاتشان 
اتکا دارند به قدرتهای بزرگ و بودجه هایی که از آنجا برایشان می آید، 
و ما حق خودمان را بررسی کردیم و تبلیغ نکردیم. آنها مشغول تبلیغ 
به ضد ما هستند؛ به ضد جمهوری اسالمی هستند. گاهی با اسم اسالم 
هم  گاهی  می کنند.  یا صحبت  می کنند  قلمفرسایی  جمهوری  ضد  به 
روز  هر  و  می کنند؛  انتقاد  جمهوری  این  از  اسالم  اسم  بدون  مستقیمًا 
در کوچه و بازار بین مردم شایع می کنند. ما نتوانستیم- و باید بگویم 
کشور  داخل  در  حتی  تبلیغاتمان  که  نداشتیم-  را  معنا  این  عرضه  ما 
یك تبلیغات دامنه داری باشد. فضاًل که در خارج کشور باید بگوییم که 
ملتهای  که  آن طوری  بردیم.  پیش  ما  نه  رفته؛  پیش  انقالب خودش 
اسالمِی خارج اطالع پیدا کردند بر وقایع اینجا نه این بوده است که ما 
این  تبلیغات خودمان آن طور عاشق  با  آنها را  تبلیغاتی داشتیم و  یك 
انقالب کردیم؛ این انقالب خودش کأنَّه منعکس شده در آنجا؛ و آنها 
شماها  که  حدودی  تا  فهمیده اند  بودند،  بی مرض  بودند،  بی غرض  که 
چه می خواهید، ملت ما چه می خواهد. و دیدند خواست ملت ما همان 
و  ملتهای مستضعف جهان  دارند؛ هم  ملت ها  که همه  است  خواستی 
بکنیم.  تبلیغ  توانستیم  ما  که  است  این  نه  جهان.  ُمْسلِم  ملتهای  هم 
نتوانستیم  را  تکلیف خودمان  برود!  پیش  که حق، خودش  نشستیم  ما 
به  آقایان  افتادیم،  فکر  به  حاال  که  گروههایی  این  چنانچه  بکنیم.  ادا 
انقالب،  اول  انقالب،  دنبال  همان  بفرستند  خارج  به  که  افتادند  فکر 
این گروهها را فرستاده بودند، ما وضعمان در خارج این طور نبود. حتی 

نمی توانستند آن طوری  دارند  پیش دولتهای  خارجی که غرض 
که می خواهند تبلیغ کنند. اگر ما راجع به همین جسارت عراق و 
حمله عراق تبلیغات کرده بودیم و فرستاده بودیم به اطراف دنیا 
که این جانور چه می کند با این انسانها این عّشاق اسالم، وضع ما 
این طور نبود که دولتها بتوانند بگویند که این ملت کذاست. این 

برای این است که ما نتوانستیم این کار را بکنیم.
همان صدام معروف، گروههایی را در همه کشورهای اسالمی و 
بسیاری از کشورهای خارج از اسالم فرستاد و به ضد ما تبلیغات 
انسانیت را  این جنگ تحمیلی خالف اسالم و خالف  کردند؛ و 
آنها عکس نمایش دادند، گفتند: ایران اّول شروع کرد! در صورتی 
که همه اشخاصی که اطالع دارند یا گوش به رسانه های گروهی 
که  کردند  اعالم  آنها هم  می دانند،  را  معنا  این  دادند  هم  خارج 
بی خبر آنها حمله کردند به ما. اینکه آنها جرأت این معنا را دارند 
و با کمال بی حیایی این مسأله را طرح می کنند، برای این است 
بر  را  دیگران  تجاوزات  و  نکردیم،  تبلیغ  را  متاع خودمان  ما  که 
خودمان تبلیغ نکردیم. و آنها به خیال اینکه بسیاری غافل از این 
معنا هستند، شروع کردند تبلیغ کردن و ما را معرفی کردن که 
اول آنها به ما حمله کردند، و ما حق خودمان را، دفاع از خودمان 
می خواهیم بکنیم! اینها برای ضعف تبلیغات ماست. و قدرت آنها 

بر دروغ گفتن؛ و ضعف ما در راست گفتن.
این کاری که اآلن آقایان شروع کردند، و خداوند به آنها توفیق 
پایانش را بدهد، این کاری است که کاش در اول انقالب می شد 
اشخاصی که  و اي کاش  نمی شدیم.  این زحمتها دچار  به  ما  و 
در داخل هستند، از نویسندگان، از گویندگان، توجه به این معنا 
می کردند که کمك به تبلیغات خارجی نکنند، کمك به جنایات 
دیگران نکنند، این قلمها را یك مقدار متوقف کنند برای اسالم، 

برای خدا، برای کشور اسالم، برای ملت اسالمی.
این قلم ها را یك قدری متوقف کنند. ِهی دعوت نکنند مردم 
را که بیایید فحش بدهید! خودشان کم است برای فحش دادن، 
! بیایید مبارزه کنید  دعوت می کنند از این و آن که بیایید، یا اللَّ
بیایید فحش بدهید به جمهوری اسالمی!  با جمهوری اسالمی. 
بیایید  نیست!  اسالمی  اصاًل  اسالمی  جمهوری  بگویید  بیایید 
همه شان خالف  ایران هستند  در  که  ارگانهایی  این  که  بگویید 
مسئولیتهایی  به  باشند  داشته  توجه  قدری  یك  اینها  اسالم اند. 
که به عهده شان است، توجه داشته باشند. این متاع خوب را آن 
ه نکنند. نه اینکه ما نمی دانیم که اآلن ما گرفتاریهایی  طور مشوَّ
داریم و اشخاص فاسدی هستند که در همه ارگانها نفوذ کردند، 
در همه کمیته ها، در همه دادگاهها، در همه جاهای دیگر نفوذ 
کردند و برای خاطر مشوه کردن این جمهوری کارهای خالف 
می کنند؛ این معنا معلوم است که کارهای خالفی می شود؛ لکن 
کارهای خوبی که شده است شما چرا نمی بینید؟ همان دیروز در 
مجلس، یکی از آقایان می شمرد مراکز فساد را، از روی حسابی 
که با اطالع- از قراری که خودش گفت- کرده است. این همه 
مراکز فساد که از بین رفته است، این همه خدمتی که به این ملت 
شده است، این همه خدمت که به اسالم شده است، اینها را چشم 
می پوشند از آن، یا اگر بخواهند بر خالفش می گویند؛ و اگر یك 
کارهایی به واسطه دیگران شده است، به واسطه اشخاص فاسد 
شده است، این را به حساب اسالم می آورند و به حساب جمهوری 
اسالمی؛ یك قدر تأمل کنند. توجه کنند که شما مکلفید که از 
این جمهوری اسالمی دفاع کنید. اگر دفاع نکنید، این جمهوری 
اسالمی با تبلیغات خارج دامنه دار و تبلیغات داخل دامنه دار ]صدمه 
می دانید،  ملت  این  از  را  خودتان  که  هم  شما  باز  دید[.  خواهد 
مسلمان هستید، متعهد هستید، لکن عقده هایی تو کار است، توجه 
به این عقده ها نکنید. شما که از اسالم بدی ندیدید، می خواهید 
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امروز با 
قلمهایی 
كه دست 
شماست، 
مسئولیت 

بزرگی دارید. 
قلم های شما 
یك قلمهایی 
است چنانچه 
لغزش بكند، 

گاهی یك 
ملت را لغزش 

می دهد.

این قلم ها 
را یك قدری 
متوقف كنند. 
ِهی دعوت 
نكنند مردم 
را كه بیایید 
فحش بدهید! 
خودشان كم 
است برای 
فحش دادن، 
دعوت می كنند 
از این و آن 
كه بیایید، یا 
! بیایید  اللهَّ
مبارزه كنید 
با جمهوری 
اسالمی. بیایید 
فحش بدهید 
به جمهوری 
اسالمی! 
بیایید بگویید 
جمهوری 
اسالمی اصالاً 
اسالمی 
نیست!



احتمال  من  مسأله!  است  بی حساب  قاچاقچی،  هستند  کاسبهایی  یك  همان 
می دهم که این هم جزء همان حسابهایی است که آنها می کنند. 

پای  به  ایران  نمی خواهند  که  آنهایی  بچاپند،  را  شما  می خواهند  که  آنهایی 
خودش بایستد. هر کشوری با جوانهایش به پای خودش می ایستد. ... و همین 
طور مراکز فحشا که درست کردند، هر جا می رفتی یك مرکز فحشایی بود، 
جمع می شدند با هم. این اشخاصی که معتاد شدند به این، جوان است. جوان 
وقتی معتاد شد به این مراکز فحشا، همه چیزش می شود آن فحشا، این آن 
دیگر نمی تواند تفکر کند که مملکتش دارد چه می شود، نمی تواند تفکر کند 
به  اداره می کند؛ کاری  اداره می کند، چه جوری دارد  را  که کی دارد مملکت 

این کار ندارد. 
او فقط دنبال این است که ببیند که آن مرکز بهتر ارضا می کند او را، یا آن 
مرکز دیگر! دنبال همین است. یك عده کثیری از جوانهای ما را هم کشیدند 

در این مراکز. 
سینماهای آن زمان هم همین بود- حاالیش را من نمی دانم- سینماهای آن 
زمان هم همین بود که کسانی که معتاد شده بودند بروند سینما، اینها دیگر 
نمی توانستند فکر کنند؛ بنشینند فکر کنند که کشورشان به چی احتیاج دارد؛ 

کی دارد کاله سرشان می گذارد. 
چه  هر  نمی شود.  منعکس  خیالی  چنان  نمی آید؛  آنها  در  فکری  همچو  اصاًل 
آنجا هست. سینمایی که  پرده سینما و آن بساطی که  در ذهنش می آید آن 
باید معلّم این جوانها باشد، مربّی این جوانها باشد، اصالح کند اینها را، جوری 
درستش کردند که به فساد می کشاند آنها را آنهایی که، عقالیی که، اینها را 
باشند، روی همان عقل خودشان،  ماها درست کرده  برای  اگر  درست کردند 
برای مهار ما، برای این است که جوانهای ما را از دستمان بگیرند و اما برای 
خودشان اگر درست کرده باشند، ممکن است که یك اغراض صحیحی هم 

داشته باشند.
*صحیفه امام ج 8 سخنرانی ]در جمع مسئوالن و کارکنان مجله ”خواندنیها“[

  فساد در رسانه های عمومی در رژیم پهلوی 
این  نیستم؛  بی اطالع  هم  من  است.  زیاد  آشفتگیها  این  دنبالش  انقالبی  هر 
چیزی که شما گفتید همچو نبود که ندانم؛ می دانم. نه تنها در آنجا؛ سایر جاها 
هم همین طور است؛ یعنی ما تا حاال آن قدری که عمل کردیم و کردید این 
بوده است که یك موانع بزرگی را از سر راه برداشتیم که عبارت از رژیم بود؛ 
لکن برای ساختن یك مملکتی که در طوِل باید گفت 2500 سال تا حاال، اگر 
بخواهیم کاری به آن نداشته باشیم در طول چند سالی که خود ما یعنی من 
شاهدش بودم آنها با تمام قوا در خراب کردن این مملکت کوشش کردند. در 
خراب کردن فرهنگ، خراب کردن تبلیغات و وسایل تبلیغی از قبیل روزنامه ها، 
مجالت، رادیو- تلویزیون و هر چیزی را که شما خیال کنید؛ چیزهایی را که 
باید برای این مملکت خدمت بکند، آموزنده باشد، تربیت بکند مملکت را، مثل 
مثاًل سینما، سینما یك چیزی است که آموزنده است؛ اگر به دست انسان بیفتد؛ 
در  بروند  وقتی  جوانها  که  است  چیزی  یك  بیفتد،  آدم صحیح  دست  به  اگر 
آنجا چیز یاد می گیرند، آموزنده است. یا رادیو و تلویزیون یك امری است که 

آموزنده است برای ملت، باید آموزنده باشد. مطبوعات هم همین طور؛ مجله ها 
و روزنامه ها و اینها باید آموزنده باشند و تربیت کنند جوانهای ما را. لکن مع 
آن  یعنی  افساد.  به  و  فساد  به  دامن زدند  سال  چند  و  پنجاه  این  در  األسف 
چیزهایی که باید آموزنده باشد درست بعکس بود؛ مخرب بود و مفسد. مجالت، 
مجالتی بود که اگر دیده باشید این صورتها را داشت. و آن تبلیغات ]و[ مسائلی 
که راجع به عکسها و چیزهای مبتذل و مخرب بود و یك مقاالتی که بدتر از 
آن عکسها بود. روزنامه ها همان طور، و رادیو و تلویزیون هم همان طور، و 
مراکز فحشا هم که الی  ما شاء اللَّ درست کرده بودند؛ با همه قدرت و قّوت؛ 
و همه ابزاری که دست آنها بود کوشش کرده بودند که این مملکت را خرابش 

بکنند، خراب هم کردند.
*صحیفه امام ج 10  لزوم کوشش همگانی در رفع مشکالت و اصالح ویرانیها

آزادی در چهارچوب نظام اسالمی 
باید اسالمی  ایران هست  نهادهایی که در  را می خواهد، و همه  ملت، اسالم 

باشد.
معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند، در توطئه هم آزاد است، 
نه، در توطئه آزاد نیست؛ یا حرفهایی را بزند که شکست ملت است، شکست 
اسالمی،  انقالب  این نهضت،  در چهارچوب  نیست.  آزادی  این  است،  نهضت 

همه مردم آزاد هستند.
اما  باشند؛  فرقه ای  هر  حتی  می زنند،  را  حرفهایشان  دارند،  حرف  هم  کسانی 
بخواهند توطئه کنند، بخواهند اسالم را بشکنند، بخواهند نهادهایی که اآلن 

مشغول فعالیت  اسالمی هستند، اینها را بشکنند همچو چیزی نمی شود باشد.
یك  مشغول  قلمشان  با  همیشه  که  روشنفکری  تیپهای  این  از  هم  شما 

فسادکاری هستند، باید از اینها هیچ وقت نترسید. 
اینها با بهانه ای می خواهند دستشان بیاید و هر چه دلشان می خواهد بگویند. از 
اولی هم که این نهضت شروع شد، که رو به رشد و ترقی گذاشت، این طایفه- 
مشغول  آنها  غربزده اند-  دارند،  قصد  سوء  که  آنهایی  اما  همه شان،  نه  البته 
فعالیت بر ضد انقالب بودند، هر مطلبی پیش می آمد اینها یك سنگی جلوی پا 
می انداختند. باید شما از اینها هیچ مالحظه نکنید، و از اینکه یك دسته ای مثاًل 
باکی نداشته باشید. البته هر کار مهمی یك دسته  مخالفت با شما بکنند ابداً 
مخالف دارد. شما با قاطعیت در آنجا اشخاصی که می بینید که در آنجا فاسد 
هستند، اشخاصی که در آنجا توطئه گر هستند، باید با شرکت همه این نهادهای 

اسالمی، آنها را کنار بگذارید، و نگذارید این فعالیتها را بکنند.
*صحیفه امام ج 12 بیانات ]خطاب به مدیر واحد اطالعات صدا و سیما[

 رسالت رسانه های عمومی
به  برای خدمت  اینها،  رادیو، مجله ها، همه  تلویزیون،  لکن مطبوعات، سینما، 
پا شود یك  اینکه هر کس  نه  باشند،  در خدمت  باید  اینها  است.  یك کشور 
بهتر  عکسی  هر  و  باشد  آن  در  بخواهد  دلش  چه  هر  کند،  درست  مجله ای 

مشتری داشته باشد توی آن بیندازد. 
ع در آن بیندازد که مشتری هایش زیاد بشود!  عکس های مهیِّج، عکسهای مهوِّ
و  است  قلم  صاحب  می کنم،  عرض  و،  است  مطبوعات“  اسمش“  وقت  آن 
آزادی هم می خواهد! باید دید تو چه می کنی. چه خدمتی داری به این مملکت 
با قلمت بچه های ما را داری به باد فنا  با قلمت داری چه می کنی.  می کنی. 

می دهی، یا تربیت می کنی. 
مطبوعاتی که در زمان این پدر و پسر بود حساب شده، نه همین طوری، حساب 
شده! اینها به خدمت خارجیها بودند؛ به خدمت اجانب بودند، و لو خودش هم 
باید  این مجله  این طوری که  بودند  با حساب درست کرده  لکن  نمی فهمید، 
حتما“ در آن یك صورتهای کذایی باشد؛ یك چیزهایی باشد که اعوجاج بیاورد؛ 
نروند سراغ  این مجله، دیگر  به  که بچه ها و جوانهای ما وقتی عادت کردند 

یك فکر دیگری. 
همه اش فکر روی این نقشه ها باشد و روی این صورتها باشد و روی این بساط. 
یا اگر جوانهای ما رفتند در سینما و عادت کردند به این، دیگر نروند سراغ یك 
فکر دیگری، فکر دیگر را از آنها بگیرند. تا حاال این جور بوده؛ حاال از این به بعد 
هم می خواهد این جور باشد؟ اگر از این به بعد هم این جور باشد، ما از جمهوری 

ایران؛  در  اسالم  تحقق  به  کنید  بکند، کمك  پیدا  تحقق  ایران  در  اسالم  که 
و  بزرگ،  به طور  و فسادهای کوچك  دادن کوچکها  بر جلوه  کنید  نه کمك 

جمهوری اسالمی را در نظر دنیا معکوس نشان بدهید.
*صحیفه امام ج 14 سخنرانی ]در جمع اعضای شوراي عالی تبلیغات اسالمی[

مسئولیت خطیر نویسندگان 
امروز با قلمهایی که دست شماست، مسئولیت بزرگی دارید. جایی که شماها 
دارید اداره اش می کنید مثل یك اداره دولتی نیست. در ادارات دولتی، هر چه 
مردم  به  شماها  مگر  گاهی  می شود؛  واقع  آنجا  باطن  همان  در  بشود،  واقع 
بگویید، و ااّل در بین خودشان واقع می شود. اما قلمهای شما یك قلمهایی است 
که چنانچه لغزش بکند، گاهی یك ملت را لغزش می دهد. رادیو تلویزیون یك 
را فاسد می کند.  بیاید، یك ملت  از کار در  دستگاهی است که چنانچه فاسد 
اآلن همه رادیو گوش می کنند وهمه تقریبًا تلویزیون نگاه می کنند. این طور 
باشد؛  آنجا[ حاال مثل معصیت توی صندوقخانه  ]در  نیست که یك معصیت 
این معصیتی است که در محضر همه مردم است. قلمهای شما اگر- خدای 
نخواسته- لغزش بکند و آن تعهدی که برای خدای تبارك و تعالی باید داشته 
باشید، غفلت از آن بکنید، این جور نیست که به خود شما ضرر بزند، به خود 
شما، عائله شما، دوستان شما، ملتهای شما و کسانی که هم مذهب شما وهم 
دین شما هستند؛ به همه ضرر می زند. پس یك ضرر مضاعف است؛ مثل یك 
ضرر کوچك نیست. باید توجه بکنید به این مصلحت، خصوصًا شما که اداره 

یك روزنامه کثیر االنتشار هست دستتان.
شما چنانچه- خدای نخواسته- توجه به این مسائل نکنید، یك مسئولیت بسیار 
خطیر دارید پیش مردم، پیش ملتهای دنیا و بزرگتر اینکه پیش خدا مسئولیت 
دارید. چنانچه این روزنامه ها ارشاد کنند مردم را، این یك اطاعتی است باالتر 
از آن اطاعتهایی که انسان گوشه خانه خودش می کند؛ و باالتر از آن ارشادهایی 
است که پیشترها می کردند و غایتشان این بود که در یك مجلسی چند هزار 
نفری بود. ارشادی است برای یك ملت؛ ملت چند میلیونی. و اگر شما این قلمی 
که دستتان هست قلم ارشادی باشد، می توانید که یك ملت را به راه راست 
هدایت کنید و می توانید که مردم را از انحرافات نجات بدهید. امروز در مقابل 
قلمهای ارشادی، چند مقابل قلمهای انحرافی هست؛ و در مقابل سخن های 

ارشادی، سخنهای انحرافی هست.
خوب، باید انسان متوجه باشد که این منحرفین برای چی می گویند، چه خواهند 
گفت، انگیزه شان در این انحرافات چیست، این کسی که اهل همین مملکت 
است واهل همین خاك است واهل همین ملت است چه می گوید که می خواهد 
انحراف ایجاد کند، واقعًا صحیح است که اینها دلسوز هستند برای ملت، برای 
دلسوزی می خواهند رفع کنند آن مسائل فاسد را، یا نه، آلت دست قرار داده اند؛ 
واقعًا  که  باشند  اشخاصی  اینها  بین  در  است  ممکن  کنند.  فاسد  اینکه  برای 
از لحن آن  را بگویند و اصالح بکنند. لکن در گفتن مفاسد،  بخواهند مفاسد 
کسی که می گوید، انسان می فهمد چه ]مقصودی دارد.[ آن کسی که می گوید 
مسأله،  که  می فهمد  انسان  قلمش  از  کنم،  ارشاد  را  مردم  می خواهم  من  که 

مسئله ارشاد است یا مسأله، مسئله چیزهای دیگر است.
آن کسی که صحبت می کند، انسان از صحبتش می فهمد، طرز صحبت معلوم 
است که از یك نْفس خبیث بیرون آمده برای افساد یا از یك نْفس آرام بیرون 

آمده است برای اصالح. 
معنای  آن  آن دومی؛  زبانها،  این  از  بعضی  در  و  قلمها  این  از  بعضی  در  ما  و 

متکفل  هستند،  روزنامه ها  متکفل  که  اینها  یعنی،  می بینیم؛  کم  را  اصالحی 
نطقها در اطراف هستند، اینها را آدم می بیند که آن طوری که سالمت باید باشد 
در قلم و سالمت باید باشد در بیان و ارشاد باید باشد در قلم و زبان هست، اما 
آن طوری که انسان می خواهد؛ نیست، کم است. و از آن طرف، نشریات زیادی 

هست که می بینید که فاسد است و می خواهند به فساد بکشند.
باید شماها در مقابل اینها، نشریاتتان یك نشریاتی باشد که وقتی دست مردم 
برسد، در ذهنشان بیاید که خوب، این یك تعلیمی است، دارند به ما می دهند؛ 
یك مدرسه ای  است که به این صورت باز شده است برای تعلیم؛ و راضی باشند 
از شما کسانی که الهی هستند. شما در صدد این نباشید که منحرفین را راضی 
کنید، در صدد این باشید که منحرفین را اصالح کنید. منحرفین را بخواهید 
راضی کنید، شما را می کشند به انحراف. اما اگر بخواهید منحرفین را اصالح 
مقاالت  مقاالتی که می نویسید،  است.  قلم اصالحی  قلم شما  روز  بکنید، هر 

اصالحی باشد.
*صحیفه امام ج 14 سخنرانی ]در جمع کارکنان روزنامه کیهان[

وضعیت رسانه ها در زمان سابق
مع األسف در زمان سابق کوشش کردند که همه اینها را منحرف کنند؛ تمام 
اینها. مطبوعات را دیدند و دیدیم. سینماها را همین طور؛ رادیو را همین طور؛ 
ملتی  یك  سازنده  باشد،  مملکتی  یك  سازنده  باید  که  راهی  آن  از  را  همه 
باشد، منحرف کردن و همه را بر خالف مسیر درست کردند. یعنی روزنامه ها 
که  چیزهایی  هم  رادیوها  بود.  ملت  مسیر  بر خالف  می نوشتند  که  چیزهایی 

پخش می کردند، تلویزیونها هم همه آنها بر خالف مسیر مصالح ملت بود.
اآلن که یك مملکتی شده است آزاد و کسی نمی تواند به دیگری تعدی بکند و 
شما آزادید در اینکه تبلیغات بکنید و همه آزادند که در روزنامه ها و در رادیوها 
و در همه جا تبلیغاتشان را بکنند، باید به فکر این معنا باشید که این دستگاه 
را متحول کنید به یك دستگاه سازنده انسانی، انسان بسازید، از باب اینکه در 

طول مدت پنجاه سال نگذاشتند انسان درست بشود.
*صحیفه امام ج 9 بیانات ]در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما[

راههای به انحراف كشاندن جوانان
آنچه  از  را  محتوایشان  می خواستند  اینها  مختلف  از طریقهای  را  ما  جوانهای 
فحشا  مراکز  در  که  کسانی  کنند.  دیگرشان  چیز  یك  ]و[  کنند  خالی  هستند 
باشد، نه عملشان  اینها دیگر نمی تواند نه فکرشان یك فکر صحیح  می روند 
یك عمل  صحیح و اینها همین معنا را می خواهند که جوانهای ما را کاری با 
آنها بیاورند که محتوای خودشان را بگیرند، به جای آن یك چیز دیگری تزریق 
کنند و یکی از چیزهای مهم هم قضیه مطبوعات و سینماها، تئاترها، رادیوها 

و اینها بود. 
تمام اینها روی یك نقشه حساب شده برای این بود که این کشور را از آدم 
خالی کنند، از یك انسانی که بتواند در مقابل کسانی که به کشورش می خواهند 
بایستد. این  خیانت بکنند، به اسالم می خواهند تجاوز بکنند، بتواند در مقابل 
بساطی که اینها درست کرده اند و به آن دامن زده اند و زیادتر از همه در همین 
زمانهای نزدیك به ما، در این پنجاه سال و این سالهای اخیر دیگر بیشتر، برای 
این بود که جوانهای ما را از صحنه خارج کنند، به چه خارج کنند؟ این یك 
رشته طوالنی قضیه مواد مخدر است که شما خیال می کنید که این قاچاقچیها 
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باشد كه وقتى دست مردم برسد، در  نشرياتتان يك نشرياتى 
ذهنشان بيايد كه خوب، اين يك تعليمى است، دارند به ما مى دهند؛ 
يك مدرسه اى  است كه به اين صورت باز شده است براى تعليم؛ و 

راضى باشند از شما كسانى كه الهى هستند.



اسالمی لفظ جمهوری دستمان آمده، باقیش همان طاغوت 
]است [ همان است که بود.

*صحیفه امام ج 8 سخنرانی ]در جمع مسئوالن و کارکنان 
مجله ”خواندنیها“[

رسانه باید مركز آموزشی باشد
رادیو- تلویزیون را که من مکرر ذکر کرده ام از آن و گفته ام 
این باید یك مرکز آموزشی باشد، و حاال هم می گویند که 
یك جهت دیگری هم در آن پیدا شده است، یك دستگاه 
طور  به  باید  این  هست،  برایش  هم  دومی  دوره  دیگری؛ 
این  ما متوجه  باید  بکند.  تربیت  را  تربیتی مردم  آموزشی- 
در  می کنیم،  زندگی  داریم  زمانی  یك  در  که  باشیم  معنا 
از  ایران به بعضی  یکوقتی داریم زندگی می کنیم که ملت 
آرزوهای خودش که عبارت از عدالت باشد، عدالت اجتماعی 
فی الجمله باشد رسیده اند و دست اشرار را کوتاه کرده اند. 
حاال باید این دستگاههایی که سابق در خدمت ظالمها بودند 
و در خدمت حکومت جور بودند و برای آنها کار می کردند، 
هم  وقت  آن  که  هستند  زمان  این  در  هم  اشخاصی  اگر 
کار می کردند، برای جبران آن معصیتهایی که در آن وقت 
دستگاه  را؛  دستگاه  این  و  کنند.  جبران  اینجا  در  کرده اند 
دومی که گفته می شود که باید باز اجرا بشود، یك دستگاه 
عدالتی، یك دستگاه آموزشی به حسب معنای واقعی، متوجه 
در  هستند،  که  جایی  همه  در  ما  جوانهای  این  که  باشند 
پنجاه سال آموزش خراب داشتند نه فقط در دانشگاهها که 
یك  وقتی  اینکه،  برای  جا.  همه  در  بوده؛  خراب  قدر  آن 
مجله ای،  یك  روزنامه ای،  یك  رادیویی،  یك  تلویزیونی، 
مجله ای باشد که، یا دستگاههایی باشد که فاسدکننده است، 
جوانهایی  است.  کرده  ایجاد  فساد  ملت  قشر  تمام  در  این 
گوش  گاهی  چیزها  این  به  که  بودند  در صحراها  که  هم 
می کردند و این روزنامه ها را گاهی می خواندند، آنها هم به 
فساد کشیده شده اند، حاال باید جبران بشود این معانی. باید 
معصیتهایی که کرده اند جبران بکنند. باید دستگاه تلویزیون 
یا مطبوعات ما جبران بکنند آن کارهایی را که سابق شده 
است و کرده اند، و باید دستگاههای آموزشی باشند واقعًا به 
تمام معنا، و جداً دنبال این باشند که فیلمهایشان فیلمهای 
به  اآلن  ما  مملکت  برای  که  باشد  فیلمهایی  نباشد؛  فاسد 

درد بخورد.
*صحیفه امام ج 12 کاهش اختالفات در سطح جامعه

 
رادیو- تلویزیون یك دانشگاه عمومی

یك حرفی هم راجع به این دستگاه تبلیغاتی- تلویزیون و 
امثال اینها، رادیو و اینها- دارم و آن اینکه این دستگاهها 
بود، دستگاههایی بود که  آن وقتی که در خدمت طاغوت 
رادیو  پیچ  اینکه  به مجرد  را می کردند-  تقویت طاغوت  یا 
می کردند  شروع  کذا“  آریامهر،  ”اعلیحضرت  می گرفتند  را 
تبلیغات کردن، تبلیغات میان تهی- و یا مردم را از مسائل  
اصلی دور می کردند. بنا بر این بود که رادیو- تلویزیون و 
اینها که در سطح کشور- در تمام سطح کشور- انتشار پیدا 
ادراك  را  مسائل  و چشمشان  گوششان  با  مردم  و  می کند 
می کنند، و آن کسی که بیسواد است هم در اینجا می تواند 
بفهمد ]و[ آن کسی هم که با سواد است هست، این بسیار 
اهمیت دارد. هم برای آنها بسیار اهمیت داشت که مردم را 
در سطح وسیعی خواب کنند و غافل کنند و چپاول کنند، و 
هم حاال که بحمد اللَّ اسالمی شده است و وظایف اسالمی 
را می خواهد عمل بکند. حاال باید یك فکری برای رادیو- 

تلویزیون بشود که- چنانچه فکر شده است و می شود- لکن بیشتر عنایت 
بشود که کسانی که در اینجا سابق در خدمت طاغوت بودند و همه فسادها 
را می کردند، حاال باید اینها تصفیه بشوند. کسانی که تا دیروز بر ضد ملت و 
بر ضد انقالب ما سخنرانی می کردند، نمایش می دادند، همه بساط را درست 
می کردند، و حاال آمدند و اظهار اسالم و دیانت می کنند، از اینها نمی توانیم ما 
بپذیریم. این هم باید تصفیه بشود. رادیو و تلویزیون یك دستگاهی است که 
هم در طرف تبلیغات فاسد اهمیت زیاد دارد و هم در طرف تبلیغات صحیح. 
این با آن طوری که از اول شاید آنهایی که درست کردند اینها را نظر آموزشی 
داشتند به اینها، ]به [ این دستگاهها. تمام مطبوعات ]هم [ این طور است منتها 
اهمیت تلویزیون بیشتر از همه است، اهمیت رادیو- تلویزیون بیشتر از همه 
است. این دستگاهها دستگاههای تربیتی است؛ باید تمام اقشار ملت با این 
دستگاهها تربیت بشوند؛ یك دانشگاه عمومی است. دانشگاهها دانشگاههای 
موضعی است، این یك دانشگاه عمومی است یعنی دانشگاهی است که در 
تمام سطح کشور گسترده است. باید از آن، عمِل دانشگاه را، به آن اندازه ای 
که می شود، استفاده کرد. باید این دستگاْه دستگاهی باشد که بعد از چند سال 
تمام قشر ملت را روشن کند، تمام را مبارز بار بیاورد، تمام را متفکر بار بیاورد، 
تمام اینها را مستقل بار بیاورد، آزادمنش بار بیاورد، از غربزدگی بیرون کند؛ 
استقالل به مردم بدهد. این از همه چیزهایی که در این دستگاهها هست 
مهمتر است؛ و این وظیفه دارد که با مردْم حکِم معلم و شاگرد داشته باشد. 
اشخاص نویسنده، اشخاص گوینده، اشخاص فهیم، اشخاص مطلع در اینجا 

صحبت بکنند. فرصت به آنها بدهند که در اینجا صحبت بکنند.
زیادند اشخاص که پیشنهاد این معانی را می کنند؛ به اینها باید فرصت بدهند 
و آنها صحبت بکنند. به جای آن چیزهایی که به درد ملت نمی خورد یا مضر 
به حال ملت است، یك چیزهای مفید را به مردم بدهند و یك غذای مفیدی 
به مردم بدهند؛ مردم را تغذیه کنند به غذاهای صحیح سالم. و من امیدوارم 
که این دستگاه هم همان طوری که وعده کردند که بتدریج درست بشود، 
بلندتر بردارند و زودتر ان شاء اللَّ تصفیه بشود و تعدیل  قدم را یك خرده 

بشود.
*صحیفه امام ج 6

اهمیت نقش رادیو و تلویزیون 
من کراراً به آقایانی که از رادیو- تلویزیون اینجا آمده اند تذکر دادم که این 
اداره می کنید؛ حساسترین دستگاهی است که در این  دستگاهی که شماها 
کشور است. سایر رسانه ها از قبیل مطبوعات و اینها مؤثرند، لکن در یك قشر 
خاصی. اواًل، تیراژشان آن قدر زیاد نیست که به همه کشور و به همه افراد 
برسد. و ثانیًا، بسیاری از افراد کشور ما هستند که سواد ندارند تا بتوانند استفاده 
کنند. لکن و از آن طرف، تا آمده است که روزنامه ها به دست اشخاصی که 
دور هستند برسد، باز دو سه روزی، یك دو روزی، طول می کشد. اما رادیو 
یك دستگاهی است که همه قشرهای ملت و همه افراد- چه با سواد و چه 

بیسواد- از آن استفاده می کنند.
و رادیو- تلویزیون عالوه بر اینکه جهت سمعی دارد- استفاده سمعی- یك 
دارد. و اآلن هم وضع طوری است که در همه دهاِت  استفاده بصری هم 
رادیو  این  هم،  دهات کوچکش  در  سایر کشورها هم  شاید  بلکه  ما،  کشور 
دسته ای.  یك  به  باشد  منحصر  که  نیست  سابق  مثل  هست.  تلویزیون  و 
کوشش  ذلك  مع  مادیات  حیث  از  هستند  ضعیف  مثاًل  که  هم  اشخاصی 
شاید  و  بخرند؛  رادیو  یك  و  بدهند  کاهش  را  خودشان  خرج  که  می کنند 
را که منعکس  باشند. و شما هر حرفی  داشته  تلویزیون هم  بسیارشان هم 
رادیو  موج  که  جاهایی  همه  به  و  کشور  همه  به  آن،  همان  رادیو  در  کنید 
می رسد همان آن می رسد. و اگر این دستگاه یك دستگاه صحیح باشد این 
می تواند یك خدمت بسیار بزرگی، باالتر از همه خدمتها به مملکت بکند. هیچ 
واعظی نمی تواند حرف خودش را جز در آن چهار دیواری که او هست- اگر 
بیش  را  نمی تواند حرفش  برساند؛ و هیچ گوینده ای  نمی تواند  نباشد-  رادیو 
یك  هست  که  هم  بلندگو  حاال  یا  هست،  خودش  محیط  که  جایی  آن  از 
قدری زیادتر؛ اما این دستگاه دستگاهی است که حرفها را تا اعماق دهات و 
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شهرستانها و خارج و اینها می رساند.
*صحیفه امام ج 10 سخنرانی ]در جمع کارکنان صدا و سیما )مقابله با توطئه ها([

اهمیت رادیو- تلویزیون
از اّولی که رادیو و تلویزیون در اختیار جمهوری اسالمی واقع شد، راجع به آن 
ما  باشد مملکت  اگر خوب  این سازمانی است که  اینکه  برای  نگرانی داشتم. 
خوب می شود و اگر فاسد باشد، ممکن است که بسیار فساد ایجاد کند. از این 
تلویزیون  رادیو-  این دستگاه  اینکه  یکی  بدهم.  به شما  باید  تذکراتی  جهت، 
که در خانه های حتی روستاها، در همه جا نفوذ دارد، اگر صد در صد اسالمی 
باشد  بنا  اگر  است.  نشده  پیاده  ایران  در  اسالم  که  است  این  معنایش  نشود، 
رادیو- تلویزیون در خدمت دسته ای و یا گروهی که منحرف هستند و اعوجاج 
دارند قرار داده بشود، ممکن است که سرتاسر مملکت را به فساد بکشد. از این 
جهت شما موظفید؛ هم وظیفه شرعی و هم وظیفه قانونی دارید که دستگاه 
رادیو- تلویزیون را از گروههایی که منحرف هستند، و یا ارتباط با رژیم سابق 
فاسد هستند  بوده اند تصفیه کنید، و اشخاصی که  آنها  داشته اند و در خدمت 
که موجب فساد می شوند را هم تصفیه کنید. شما باید اینها را با کمال قدرت 
بدون هیچ مالحظه ای از رادیو و تلویزیون تصفیه کنید. و مهمتر از همه قضیه 
نیابند.  راه  آن  در  منحرف  اشخاص  که  شود  دقت  کاماًل  باید  که  است  اخبار 
آخر جمهوری اسالمی فقط لفظش که نیست، باید واقعیت پیدا کند. اآلن ما 
به هر کجا که سر می زنیم می بینیم که فسادهایی در آن هست. باز اسالم به 
صورتی درست پیاده نشده است. ولی چون این مهمتر از همه است پافشاری 
من نسبت به رادیو- تلویزیون بیشتر از چیزهای دیگر است. برای اینکه این 
فسادش موجب  فساد ملت و جامعه می شود. برای اینکه چیزی که در اینجا گفته 
می شود، سرتاسر مملکت آن چیز پخش می شود، و انحراف در سطح مملکت و 

همچنین در خارج پیدا می شود.
*صحیفه امام ج 12 سخنرانی ]در حضور مدیر عامل صدا و سیما[

نقش حساس رادیو- تلویزیون 
و آن وقت هم قضیه رادیو- تلویزیون فرق دارد با قضایای دیگر. ممکن است در 
یك وزارتخانه یك مطلب خالفی بشود، بعد از ده سال دیگر هم مردم نفهمند؛ 
اما رادیو- تلویزیون اگر یك کار خالفی بشود و بخواهد یك چیزی باشد که بر 
خالف شرع، بر خالف مسیر ملت، یك چیزی نمایش داده بشود یا گفته بشود، 
همان روز اول و ساعت اول همه کشور- اآلن هم که همه جا رادیو هست، 
تلویزیون هم شاید اکثر جاها باشد- سرتاسر کشور یکدفعه ملتفت می شوند که 
این دستگاه حساسترین دستگاهی  این جهت،  از  یك همچو مسئله ای است. 
است که در مملکت موجود است؛ یعنی از حیث اینکه در رادیو- تلویزیون هم 
چشم می بیند، هم گوش می شنود، آن هم در یك سطح وسیِع همه جایی، و 
رادیو در خارج هم پخش می شود و همه آنجاهایی که موجش می رود اطالع 
بر آن پیدا می کنند و اگر خدای نخواسته این دستگاه یك وقتی نقیصه داشته 
بیشتر  خطرش  این  نباشد،  اسالم  مسیر  بر  نباشد،  ملت  مسیر  بر  یعنی  باشد؛ 
بر مسیر  این وقتی  نباشد.  بر مسیر اسالم  این است که وزارت مثاًل فالن  از 
بر  این  اینکه  به  از کشورها می فهمند  بسیاری  ایران و  نباشد، سرتاسر  اسالم 
مسیر اسالم نیست. و برای آنهایی که غرض دارند منعکس می کنند که رژیم 
شاهنشاهی لفظًا رفته، معنًا باز هست. باز قلمها و قدمهایی که می خواهند این 
رژیم را، این نهضت را، آلوده کنند و اشکال کنند آنها به کار می افتند. و اگر 
یك مطلب باشد، یك مطلب را بزرگش می کنند و چندین برابر. و روی اساس 
تلویزیون نمی آیند صحبت کنند؛ روی اساس اسالم می آیند صحبت می کنند، 

اشکال حاال این است.
در زمان طاغوت هر کاری هم که واقع می شد، هر چه هم خرابکاری بود، کاری 
بود، و کار خالف اسالم می کرد.  نداشت. یك رژیم مخالف اسالم  به اسالم 
رژیم خالف اسالم، کار خالف اسالم می کند. از این جهت، در آن وقت خطر 
کم بود، و خطر متوجه به اسالم نبود؛ به جمهوری اسالمی نبود؛ اما امروز خطر 
متوجه به جمهوری اسالمی و اسالم است. و لهذا یك وظیفه بزرگی به دوش 
همه ماست. اگر من یك کار خالفی بکنم، اگر شما یك کار خالفی بکنید، هر 
کس کار خالفی بکند، این خالف در جمهوری اسالمی واقع می شود. و اگر 

یك دستگاهی به این وسیعی و به این حساسی یك کار خالف اسالم بکند، یا 
بر خالف مسیر ملت یك کاری انجام بدهد و یك برنامه ای انجام بدهد، اینها 
نمی آیند حساب بکنند به اینکه تلویزیون این طور است؛ رادیو این طور است؛ 
حساب می کنند که جمهوری اسالمی این طور است. بنا بر این، اآلن حیثیت 
اسالم، حیثیت جمهوری اسالمی بسته به این دستگاههاست، که یکی اش هم 
دستگاه تلویزیون و رادیو است، که بیشتر از جاهای دیگر بستگی دارد. از این 

جهت، باید همه سعی بکنید و اّواًل تفاهم حاصل بکنید.
*صحیفه امام ج 10 سخنرانی ]در جمع کارکنان سیمای جمهوری اسالمی[

اهمیت تبلیغات رادیو و تلویزیون
تبلیغات تلویزیون می تواند از راه سمع مردم را یا تربیت کند؛ یا اینکه منهدم 
کند انسانیت آدم را؛ و از این جهت مسئولیت رادیو تلویزیون و افرادی که آنجا 
را اداره می خواهند بکنند از همه قشرهای دیگر بیشتر است و اثر تبلیغات آنها 

هم از همه بیشتر است.
 یعنی اگر رادیو تلویزیوِن صحیح ما داشته باشیم، در تمام کشور این مسائل 
صحیح منتشر می شود و عامی و غیر عامی همه از ]آن [ استفاده می کنند. و 
همه  باشد  داشته  انحرافی  یك  نخواسته  خدای  تلویزیون،  رادیو  این  چنانچه 
جمعیت را منحرف می کند. اآلن هم می بینید که قضیه رادیو تلویزیون یك چیز 
... چیزی است که اآلن در سطح عمومی است.تمام این  عمومی شده است، 
رسانه ها باید مربی این جامعه باشند. از اول هم اینها که درست شد برای تربیت 
درست شد. فرض کنید که برای تربیت درست نکرده اند؛ اما این آالت تربیت  
است. روزنامه و مجله باید مربی باشد برای آنهایی که روزنامه خوانند. سینما 
باید مربی باشد برای آنها ]یی [ که در سینما وارد می شوند. تئاتر هم همین طور. 
و تلویزیون و رادیو هم از همه باالتر. اینها باید یك دار التبلیغی، یك دستگاه 
سازنده باشد که به وسیله اینها یك مملکت، افرادش یك افراد امین صالح، یك 

افراد ملی- اسالمی بشود.
*صحیفه امام ج 9 بیانات ]در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما[

رسالت رادیو و تلویزیون در امر آموزش و تربیت 
و اگر یك دستگاهی باشد که آموزنده باشد، دستگاهی باشد که تربیت کننده 
باشد، مسائل کشور را به آن طوری که هست طرح کند، مشکالت را آن طوری 
بر ضد  توطئه  که  اشخاصی  آن  از  کند  پرهیز  انحرافات  از  بگوید،  که هست 
اسالم دارند، بر ضد کشور دارند، و با گفتارشان، اگر در رادیو واقع بشود، مردم 
را منحرف می کنند و کشور را به تباهی می کشند، اگر چنانچه از آن هم احتراز 
بکنند که هم در جانب برنامه هایی که می خواهند پخش بکنند دقت بکنند که 
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رادیو و 
تلویزیون یك 

دستگاهی 
است كه 

هم در طرف 
تبلیغات فاسد 

اهمیت زیاد 
دارد و هم در 

طرف تبلیغات 
صحیح. 

من كرارااً به 
آقایانی كه 
از رادیو- 
تلویزیون 
اینجا آمده اند 
تذكر دادم كه 
این دستگاهی 
كه شماها 
اداره می كنید؛ 
حساسترین 
دستگاهی 
است كه در 
این كشور 
است. سایر 
رسانه ها از 
قبیل مطبوعات 
و اینها مؤثرند



چه جور برنامه هایی باشد، و هم در جانب احتراز از آن چیزهایی که 
ُمضر به حال کشور است، ُمضر به حال ملت است و موجب تباهی 
کشور می شود، اگر چنانچه از اینها احتراز بکنند، خدمت بزرگی است 
که به کشور خودشان و به ملت خودشان و به اسالم می توانند بکنند.

در  دستگاه  آن  مثل  بشود-  واقع  طرف  آن  از  نخواسته  خدای  اگر 
انحراف در  بود- و همه دستگاهها  او  زمان طاغوت که در خدمت 
آن باشد، عکسهایی که جوانها را به تباهی می کشد، برنامه هایی که 
بر ضد نهضت اسالمی مردم ماست، برنامه هایی که بر ضد انقالب 
اسالمی است- که این جوانهای ما خونشان را در راهش دادند- اگر 
خدای نخواسته یك وقت این دستگاه یك همچو کارهایی را بکند، 
این  خیانت  دستگاهها  همه  از  که  است  بزرگی  بسیار  خیانت  یك 
اثرش بیشتر است. بنا بر این، اصالح این دستگاهها اصالح جامعه 
است. و فساد اگر در این دستگاهها واقع بشود، فساد جامعه است. 
است،  بزرگ  بسیار  شماها  مسئولیت  است،  بزرگ  بسیار  مسئولیت 
خصوصًا شماهایی که به زبانهای  مختلف دنیا پخش می کنید مسائل 
را. می توانید که مسائلی را که خارج پخش می کنید طوری باشد که 
به این نهضت، به اسالم، به کشور خدمت بکند. و می شود هم خدای 
باشد که در خارج که منعکس بشود، اسالم  نخواسته یك مسائلی 
را یك جور دیگری، نهضت را یك جور دیگری، تعبیر بکند. خوب، 
مع األسف ما اآلن در وضعی واقع هستیم که دشمنهای ما از همه 
از  دستشان  یا  است  افتاده  خطر  به  منافعشان  اینکه  برای  اطراف، 
منافع ما کوتاه شده است، اینها از همه اطراف کوشش دارند که به 

هر طوری شده است یك تشنجی ایجاد کنند.
*صحیفه امام ج 10 سخنرانی ]در جمع کارکنان صدا و سیما )مقابله 

با توطئه ها([
رادیو- تلویزیون دستگاهی اسالمی و آموزنده برای كشور

و  بزرگها  تا  کوچولو  بچه های  از  که  می بینید  را  دستگاهها  این 
پیرمردها و پیرزنها پایش می نشینند و نگاه می کنند؛ این دستگاه اگر 
یا حرفها  اگر فیلم ها یا- عرض بکنم که- خطابه ها  باشد،  آموزنده 
یا اخبار جوری باشد که آموزنده باشد، این بچه کوچولو هم از حاال 
نخواسته  اگر چنانچه خدای  و  تربیت صحیح،  تربیت می شود، یك 
تربیت،  اوِل  از  کوچك اند  که  بچه ها  آن  باشد،  او  در  خالفی  یك 
تربیت فاسد می شوند. و این هم به عهده شماست. به عهده ما یك 
مسئله مشکلی است هم تربیتش که یك چیزی است که مثل یك 
مکتب سیاری می ماند، که همه جا برود، منتها در یك وقت همه جا 
می رود و همه هم گوش می کنند. چون بچه ها عالقه دارند به نگاه 
کردن به این عکسها، و نگاه به این فیلمها، آنها می نشینند پایش 
تربیت  این بچه ها  باشد،  آموزنده  فیلم  فیلم یك  اگر  نگاه می کنند. 
می شوند به تربیت صحیح. و اگر یك فیلمی باشد که بر خالف باشد، 
و عرض می کنم که انحراف کننده باشد، بچه ها تربیت می شوند به 
تربیت انحرافی. بزرگها هم همین طور، بنا بر این، مسئولیت است. 
اآلن مسئولیت خدایی است؛ مسئولیت اخالقی است؛ مسئولیت ملی 

است. همه مسئولیتها اآلن به عهده این دستگاه هست.
*صحیفه امام ج 10 سخنرانی ]در جمع کارکنان سیمای جمهوری 

اسالمی[

ضرورت تحول در رادیو- تلویزیون 
اینکه  برای  داشته ام؛  نگرانی  تلویزیون  رادیو-  این  از  همیشه  من 
این رادیو- تلویزیون یك بنگاهی است که از تمام این رسانه های 
تمام  در  دهات،  تمام  در  اآلن  اینکه  برای  است؛  مهمتر  گروهی 
شهرستانها، تقریبًا عمومی شده است. رادیو- تلویزیون هم تقریبًا و 
آنًا هر مطلبی واقع می شود، همه جای ایران و خارج متوجه می شوند. 
و این رادیو- تلویزیون باید اصالح بشود؛ یعنی باید متحول بشود به 
یك بنگاه تعلیمی، آن هم تعلیمات اسالمی. اخباری که در آنجا گفته 

می شود و واقع می شود، باید بر خالف موازین اسالم نباشد ]که [ هر 
حرفهایی  تلویزیون  رادیو-  در  بیایند  کنند،  توطئه  بخواهند  گروهی 
سانسور  باید  ما می گوییم  اینکه  نه  البته  باشد.  توطئه آمیز  که  بزنند 

باشد؛ ما می گوییم باید بر طریق اسالم و ملت باشد.
بیانات ]خطاب به مدیر واحد اطالعات صدا و  امام ج 12  *صحیفه 

سیما[

رادیو و تلویزیون مربی جامعه و نسل جوان 
و باالخره یك رادیو- تلویزیون اسالمی و مربی جامعه ]باید داشته 
باشیم [. در طول مدتی که شاه، محمد رضا شاه مخلوع، این تلویزیون 
را تحت سیطره خودشان داشتند، کوشش می کردند که جوانهای ما 
را منحرف کنند؛ یعنی نگذارند این قوه ای که باید برای کشور خدمت 
بکند، اینها راهشان را کج کردند که در خدمت دیگران باشند، این 
مربی  تلویزیون  رادیو-  باید  بشود.  متحول  باید  بشود،  درست  باید 
جوانهای ما، مربی مردم کشور باشد، نه اینکه مطالبی در او گفته شود 
که مخالف با وضعیت کشور است، مخالف با مصلحت کشور است، 
و جوانهای ما را جوری بار می آورند که برای خودشان نباشند، برای 
می آورند  بار  این طوری  را  قسمشان  را یك  جوانها  باشند.  دیگران 
بود  کرده  درست  می کشاندنشان.  می کشیدند،  فساد  مراکز  به  که 
آنجا  به  می کشیدند  را  جوانها  که  را،  فساد  مراکز  ایران  جای  همه 
و فاسدشان می کردند، از راه شهوات. یك دسته شان را می کشیدند 
دنبال مواد مخدره، از آن راه فاسدشان می کردند. و تمام نقشه این 
مملکت  و  بیاید،  باید  آن  از  کار  همه  که  فعاله ای   قوه  این  که  بود 
خودش را اداره کند، این، یا ال قید بشود، و یا اینکه مخالف بشود با 
کشور خودش ”ِمن َحیُث ال َیشُعر“ و بعضی هم با توجه. و یکی از 
مواردی و بنگاههایی که در این مطلب خیلی کوشش می کرد رادیو- 
تلویزیون بود، که اول از پخش کردن چیزهایی که مخدرات خودش 
بود، این موسیقیها همه مخدر هستند؛ یعنی جوانهای ما را، جوانی که 
عادت به موسیقی کرد دیگر نمی تواند کار انجام بدهد، دیگر نمی تواند 
قاطع باشد. رادیو- تلویزیون تقریبًا اکثر اوقات جوانهای ما را به این 
طور گوش کردن وامی داشت. از طریق چشم، جوانهای ما را فاسد 
می کردند؛ زنهای کذا و کذا را پشت آنجا نمایش می دادند و جوانها 
ایران یك  این بود که در  راه فاسد می شدند. و همه مقصد  این  از 
قوه فعاله ای که بایستد در مقابل کسانی که دشمن ایران و اسالم 
هستند نباشد، تا هر کاری دلشان می خواهد بکنند. این باید متحول 
بشود؛ باید رادیو- تلویزیون همچه باشد که جوانها را بار بیاورد، به 
طوری که مستقل و دارای اراده و تصمیم باشد، نه پایبند این مسائل 
شهوانی یا آن مسائل دیگری که مثل هروئین و امثال ذلك. اینها 
باید در رادیو- تلویزیون جوری عمل بشود که اینها را محترز کنند از 

آنها، بترسانند آنها را از این طور مسائل.
بیانات ]خطاب به مدیر واحد اطالعات صدا و  امام ج 12  *صحیفه 

سیما[

اهمیت فوق العاده تلویزیون در بین رسانه ها
اآلن راجع به تلویزیون صحبت دارم می کنم، یك چیزی که از همه 
آالت  و  تبلیغی  مسائل  همه  از  تلویزیون  است؛  حساستر  رسانه ها 
تبلیغی حساستر است؛ برای اینکه هم گوش است و هم چشم. در 
چیزهای دیگر، حتی رادیو، فقط گوش استفاده می کند، در نمی دانم- 
روزنامه ها و مطبوعات چشم از آن استفاده می کند. رادیو- تلویزیون 
گوش است و چشم، آن هم نه به اینکه مثاًل تیراژش مثل روزنامه 
کذا، ده هزار، بیست هزار، صد هزار، یك میلیون، باشد؛ همه مملکت 
است. اآلن هم وضع جوری شده است که در دهات هم که می روی، 
آن مرد دهاتی هم که شاید درست خرج عایله اش را نتواند ادا بکند، 
یك رادیو خریده است، یا یك تلویزیون دارد. همه جا هست؛ یعنی 
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داده می شود در همه سطح مملکت، و در  نشان  تلویزیون  این چیزی که در 
حرفی  این  می شود.  منتشر  جا،  همه  برود،  باید  موجها  که  جا  هر  هم  بیرون 
که در رادیو گفته می شود و در رادیو- تلویزیون گفته می شود مال یك طایفه 
نیست؛ مال یك جمعیت نیست؛ مال یك مملکت نیست؛ همه جاست، همه 

قشرها هستند.
*صحیفه امام ج 9 سخنرانی ]در جمع کارکنان پخش رادیو[

اهمیت نقش ارتباطی تلویزیون
این رسانه هایی که ما اآلن داریم، چه مطبوعات و مجالت و روزنامه ها و چه 
سینماها و تئاترها و امثال ذلك و چه رادیو و چه تلویزیون، در اینها آنی که از 
همه این دستگاهها بیشتر رابطه با انسان دارد تلویزیون است. از دو جهت: یك 
جهت اینکه مطبوعات هر چه هم تیراژش زیاد باشد اواًل به اندازه سطح یك 

مملکتی نیست و ثانیًا همه افراد.
نمی توانند استفاده کنند، برای اینکه اآلن تقریبًا نیمی از جمعیت ما سواد خواندن 
ندارند تا اینکه از مطبوعات و نوشته ها استفاده کنند. سینماها در یك محیط 
محدود می توانند کار خودشان را انجام بدهند. رادیو هم در همه جا هست، در 
همه چیز هست لکن فقط از راه سمع است. ]اما[ آن چیزی که در همه کشور، 
ندارد،  هم  سواد  هیچ  و  مرز  در  نشسته  خود  خانه  توی  که  دهاتی  آن  یعنی 
استفاده  استفاده می کند. هم  تلویزیون  رادیو  از  این  دارد،  لکن چشم و گوش 

سمعی می کند، هم استفاده بصری، یعنی رادیو فقط استفاده سمعی دارد، رادیو- 
تلویزیون استفاده سمعی و بصری دارد، هم آن آدم نقشه ها را می بیند و هم 
طرحها را می بیند و هم می شنود. بنا بر این رادیو تلویزیون از تمام رسانه هایی 
که هست حساستر است. رادیو تلویزیون می تواند یك مملکت را اصالح کند و 
می تواند به فساد بکشد. این را نه روزنامه می تواند، نه سینما می تواند، نه تئاتر 
اینها همه  اینکه  می تواند، نه تبلیغات لفظی که در منابر است می تواند؛ برای 
شعاعشان محدود است. رادیو شعاعش مثل تلویزیون است، لکن فقط سمعی 

است. تلویزیون هم سمع است و هم بصر.
*صحیفه امام ج 9 بیانات ]در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما[

رسالت مطبوعات 
هر  بشود،  تضعیف  کشور  این  از  قشری  هر  که  باشید  داشته  توجه  باید  شما 
ارگانی که  این کشور مسئول کاری است تضعیف بشود، هر  در  شخصی که 
در این کشور مشغول خدمت هست تضعیف بشود. این تضعیف، تضعیف همه 
داشته  توجه  نویسنده  و  گوینده  اینکه  بدون  است!   “1” انتحار  این  و  هست، 
باشد، این روزنامه هایی که هر کدام به جان هم افتاده اند و یك راهی را دارند 
باز می کنند برای انتقاد از کشور، برای انتقاد از جمهوری اسالمی، برای انتقاد 
است،  قلمها در دست شیاطین  و  اینها شیاطینی هستند  یا اشخاص،  از گروه 

در  و  ملت  این  خدمت  در  باید  مطبوعات  و  روزنامه ها  ندارند.  توجه  خودشان 
خدمت اسالم باشند. باید همه با هم با برادری رفتار کنند. اگر انتقاد دارند، انتقاد 
برادرانه داشته باشند؛ مصلحت گویی باشد. اگر روزنامه ها، تبلیغات، همه اینها 
در این معنا با هم متحد بشوند که قلمهایشان و گفتارشان گزنده نباشد، مثل 
عقرب نباشد؛ شما بدانید که زبان انسان اگر گزنده شد و از عقرب گزنده تر شد، 
در آن عالم به صورت یك عقرب گزنده بیرون می آید. و آنهایی که دیگران را 
تضعیف می کنند و غیبت دیگران را می کنند زبانهایشان در روز قیامت به قدری 

بلند می شود که مردم از روی آن زبانها می گذرند.
این است که مثل مار و عقرب هم را می گزند. و خودشان  امروز هم مطلب 
یا می فهمند و می خواهند بگزند. خدا نکند که بفهمند! خدا نکند  نمی فهمند، 
که دانسته اینها تضعیف کنند این کشور را. خدا نکند که روزی پیش بیاید که 
من احساس وظیفه بکنم. من به آنها نصیحت می کنم که آرام باشید! به آنها 
با هم  نزنید. همه  روی هم  به  پنجه  نگزید.  را  یکدیگر  که  نصیحت می کنم 
این کشور را به پیش ببرید. اختالف سلیقه ها را در یك محیط خوب، برادرانه 
حل کنید. نگذارید که احساس وظیفه بشود. اگر احساس وظیفه بشود، من به 
هر کس هر چه دادم پس می گیرم. من از خدای تبارك و تعالی سالمت همه 
برادران و خواهران این کشور را، همه خدمتگزاران به این کشور را می خواهم. 
و از خداوند تعالی می خواهم که با عنایت خودش و با رحمت خودش به همه ما 

توجه کند، و این اختالفات را خود او حل کند.
*صحیفه امام ج 14 سخنرانی ]در جمع اعضای شوراي عالی تبلیغات اسالمی[

نقش مطبوعات 
نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمانهای ملت است. مطبوعات باید 
مثل معلمینی باشند که مملکت را و جوانان را تربیت می کنند، و آرمان ملت را 
منعکس می کنند. در مملکتی که آن همه خونریزی شد و آن همه ملت ما خون 
دادند تا آنکه یك جمهوری اسالمی موافق آرای اکثریت قریب به اتفاق محقق 
شد و دست خائنین کوتاه گردید و دست چپاولگران قطع شد، اگر مطبوعات 
این  بنویسند،  خیانتکاران چیزی  و  جنایتکاران  از  پشتیبانی  به  باز  بخواهند   ...
مطبوعات ما نیست؛ این خیانت است. باید مطبوعات آنچه که ملت می خواهند 
بنویسند؛ نه آنچه بر خالف مسیر ملت است. مع األسف در بعض از مطبوعات 
است  آمال جامعه ملت  بر خالف  و  است  بر خالف مسیر ملت  که  ]مطالبی [ 
که  امیدوارم  من  کرده ایم.  رفتار  مسامحه  به  کنون  تا  ما  و  می شود؛  منعکس 

مطبوعات را خود صاحبان مطبوعات اصالح کنند.
*صحیفه امام ج 7 سخنرانی ]در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان[

رسالت مطبوعات در اطالع رسانی و هدایت مردم 
وضع کشور را در گذشته دیدید که چگونه بود، تمام چیزها در جهت اسالم زدایی 
بود، خصوصًا مطبوعات که وضعی داشتند که اگر مهلت پیدا می کردند طولی 
از بین می بردند. امیدوارم با همت آقایان همه آن  نمی کشید که همه چیز را 

انحرافات از بین برود.
بخصوص  مسائل  همه  از  را  مردم  تا  باشند  سیار  مدرسه  یك  باید  مطبوعات 
مسائل روز آگاه نمایند، و به صورتی شایسته از انحرافات جلوگیری کنند، و اگر 
کسی انحرافی دید با آرامش در رفع آن بکوشد. بطور کلی مطبوعات باید یك 
بیفتد مردم هدایت  اگر دست مردم  باشند، یعنی به صورتی که  بنگاه هدایت 
شوند، بخصوص روزنامه هایی مثل اطالعات و کیهان و جمهوری اسالمی و 
آزادگان، باز تکرار می کنم دنبال این نباشید که من از شما تشکر کنم، تقدیر 
و تشکر من فانی است و از بین می رود. آنچه که باید همگی در نظر بگیریم 
و  موفق  امیدوارم  دعاست.  است  من  وظیفه  آنچه  و  است،  تعالی  رضای حق 

مؤید باشید.
*صحیفه امام ج 18 سخنرانی ]در جمع مسئوالن مؤسسه اطالعات[

روزنامه های رژیم سابق در مسیر منحرف ساختن جوانان 
نوشته  نداشت در روزنامه ها  امکان  بود  به سرنوشت ملت  مقاالتی که مربوط 
مخالف  بود،  ملت  مسیر  مخالف  که  مقاالتی  بشود.  خوانده  رادیوها  یا  بشود 
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من همیشه 
از این رادیو- 

تلویزیون 
نگرانی 

داشته ام؛ 
برای اینكه 
این رادیو- 

تلویزیون یك 
بنگاهی است 

كه از تمام 
این رسانه های 
گروهی مهمتر 

است.



مصالح جامعه بود، اینها رایج بود- و مجالتی که باید تربیت کند نسل جوان را، 
مبّدل شده بود به آن تربیتی که همه مالحظه کردید که مجالت ما چه وضع 
افتضاح آمیزی داشت. همه برای این بود که جوانها را از مسیری که دارند 
و مسیر انسانی که باید اینها بروند منحرف کنند به یك مسیر دیگری، و 
استفاده کنند. استفاده همچو بکنند که تمام مصالح یك کشور را از بین 
ببرند، همه چیز را به تباهی بکشند، همه مخازن ما را به اجنبی بدهند؛ و 
کسی نباشد که ”چرا“ بگوید؛ برای اینکه توجه مردم را از آن چیزی که 

مربوط به زندگیشان است منحرف کردند. 
وقتی جوانها- که اساس یك مملکت هستند، پایه یك مملکت هستند- 
همه جوانها بروند طرف فحشا، طرف مواد مخّدره، متوجه بشوند به این 
مجالت و به این اوضاع و به آن وضع رادیو و تلویزیون و به آن مسائلی 
که بود، دیگر از برای جوان نه وقتی می ماند که فکر کند در این امور؛ 
از  البته هر کسی  است که  اموری  از  کار می کند. موسیقی  نه مغزش  و 
انسان  اموری است که  از  موسیقی به حسب طبع خوشش می آید؛ لکن 
از جّد بیرون می برد به یك مطلب هزل. دیگر این جوانی که عادت  را 
کرد که روزی چند ساعتش را با موسیقی سر و کار داشته باشد- که اینها 
شاید اکثر رادیوشان و تلویزیون شان از همین قسمها بود- یك جوانی که 
اکثر اوقاتش را صرف بکند در اینکه پای موسیقی بنشیند و اینها، این از 
مسائل زندگی و از مسائل جّدی بکلی غافل می شود، عادت می کند، مثل 
همان که به مواد مخّدره عادت می کند. کسانی  که به مواد مخدره عادت 
مسائل  در  بتوانند  که  باشند  انسان جّدی  یك  نمی توانند  دیگر  می کنند، 
سیاسی فکر بکنند. فکر انسان را موسیقی جوری می کند که دیگر نتواند در 
غیر همان محیط موسیقی و مربوط به شهوات و مربوط به موسیقی نتواند 
رادیو آن  اینکه  به  پافشاری داشتند  اینکه  این جهت  از  اصاًل فکر بکند. 
طور باشد و تلویزیون آن طور باشد و مجالت آن طور باشند و روزنامه ها 
آن طور باشند و سینماها آن طور باشند؛ و همه روی هم رفته دست به 
دست هم بدهند و این ملت را سرگرم کنند به این امور، و همه مخازن 
ما را ببرند؛ که اآلن که رفتند و گم شدند برای مملکت ما یك چیِز سالم 

نمانده؛ هر جایش دست بگذارند ناسالم است.
*صحیفه امام ج 9 سخنرانی ]در جمع کارکنان رادیو دریا[

لزوم فعالیّت مطبوعات بر طبق انگیزه های مردم 
خود  هم  را  انگیزه اش  و  است،  بوده  مردم  خود  از  که  انقالبی  یك  در 
انقالب  این  باید همه گروههایی که می خواهند در  مردم تعیین کرده اند 
خدمت کنند همان انگیزه را داشته باشند. و انقالب ایران به واسطه اینکه 
انگیزه اش اسالم بوده است، و از مردمی که عالقه ای به اسالم داشته اند 
طایفه ای  هر  باید  است  پیروز شده  همان عالقه  با  و  است،  شروع شده 
که می خواهند یك کاری بکنند همان جهت را در نظر بگیرند. و همان 
چیزهایی که مبدأ پیروزی مسلمانان ایران شد همان معنا را تعقیب کنند. 
انگیزه ای که مردم دارند،  مع األسف در مطبوعات دیده می شود که آن 
و آن فکری که روی آن فکر، آنها غلبه کرده اند و آن طرزی که جامعه 
و هستند؛  بودند  او  دنبال  گروهها  از  بعض  یا  افراد  از  بعض  استثنای  به 
مطبوعات آن طور نیستند. من البته وقت ندارم که همه مطبوعات و همه 
آن چیزهایی که نوشته می شود از قبیل مجله ها و کتابها و روزنامه ها، اینها 
را بخوانم. لکن خوب، به طور اجمال نگاه می کنم. و هر کدامی که مربوط 
به این مسائل بود مطالعه می کنم. و من می بینم که مطبوعات که باید 
خدمت بکنند به این ملت، و باید همان راه را پیش بگیرند که ملت داشته 
انسان می بیند که مطبوعات  است،  پیروز شده  واسطه همان  به  و  است 

بعضشان این طور نیست.
*صحیفه امام ج 13 سخنرانی ]در جمع کارکنان مجله ”سروش“[

روزنامه مردمی در مسیر ملت 
با  که  می کنم  تشکر  کیهان  روزنامه  کارگران  و  کارمندان  شما  از  من 
اراده صمیمانه و با عزم مصمم جلوی اشخاصی که بر خالف مسیر ملت 

امروز موافق میل ملت  بروند گرفتید. گفتید که شاید کیهان  می خواهند 
نباشد؛ کیهان امروز موافق میل ملت است. ملت  روزنامه ای را می خواهد 
ملت،  خواسته های  مطابق  ملت،  آرای  مطابق  خودش،  آرای  مطابق  که 
را  ]مطالبی [  نمی خواهد؛  نمی خواهد؛ قصه نویسی  مقاله نویسی  کند.  رفتار 
می خواهد که مطابق مسیر ملت باشد. باید جدیت کنید مسائلی را بنویسید 

که موافق مسیر ملت باشد.
*صحیفه امام ج 7 سخنرانی ]در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان[

وظیفه خطیر مطبوعات و اهل قلم  
بازگو کنید؛ و سعی داشته  را آن طور که هست،  واقعیات  کوشش کنید 
قلم،  اهل  نیندازد.  تفرقه  ملت  و  انقالب  بطن  در  شما  نوشته های  باشید 
وظیفه خطیری دارند و باید هوشیار و مراقب باشند، چرا که یك کلمه به 

صورت مکتوب گاه می تواند زیانبخش باشد.
اسالم دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسالمی نیز 
مطبوعات آزادی خواهند بود. سعی کنید وقتی انقالب ملت ما یك انقالب 
اسالمی است، روزنامه شما نیز آینه ای باشد که این انقالب را بازگو کند؛ 
بنا بر این تمام تالش شما باید متوجه تنویر افکار ملت از راه بیان کردن 

واقعیات اسالم و انقالب ملت ایران باشد.
* صحیفه امام ج 6 بیانات در جمع کارکنان روزنامه اطالعات

خدمت جراید به اسالم و كشور
خدمتی که مجله ها و روزنامه ها و سایر رسانه های این مملکت می توانند 
به کشور خودشان و به اسالم بکنند این است که وضع این مجله ها را 
تغییر بدهند، این مجله ها در زمان رژیم سابق یك وضعی داشت از حیث 
مطالب، از حیث عکسها، و از این جهات. اگر شما بخواهید خدمتی بکنید 
به کشور خودتان، خدمتی بکنید به اسالم، باید از چیزهایی که انحراف 
مقاالت  آن  و  مبتذل  این عکسهای شهوانی  مجله ها  در  اینکه  می آورد، 
بود.  شده  واقع  طور  همین  این  که  نکنید  خیال  شما  بود،  منحرف کننده 
این هم یك راه حساب شده ای بود که جوانهای ما را به انحراف بکشاند.

مجله  کارکنان  و  مسئوالن  جمع  ]در  سخنرانی  ج 8  امام  *صحیفه 
”خواندنیها“[

قابل تحمل نبودن توطئه 
خونهای ملت ما را هدر ندهند. ملت ما زحمت کشیده اند، ملت ما خون 
داده اند، بخواهند باز این با این اباطیل برگردانند به حال اول، این قابل 
خدای  اگر  و  نباشد؛  توطئه  که  می کنیم  صبر  آنجا  تا  ما  نیست.  تحمل 
باید  کرد.  نخواهیم  تحمل  کرد،  نخواهیم  صبر  باشد،  توطئه  نخواسته 
خودشان را اصالح کنند. همه رسانه های تبلیغاتی باید خودشان را اصالح 
کنند که خدای نخواسته بر خالف مسیر ملت نروند. گمان نکنند که باز 
می شود آن دستگاه سابق را برگرداند. دیگر گذشت آن مسائل و آنها دفن 

شده اند.
*صحیفه امام ج 7 سخنرانی ]در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان[

جمهوری اسالمی یعنی نظامی با محتوای اسالمی 
من میل دارم که همه قشرهای ملت، خصوصًا قشرهایی که در خدمت 
دولت هستند، همه ادارات مختلفه و از همه باالتر رادیو، و از آن باالتر 
رادیو و تلویزیون، میل دارم که باورشان آمده باشد که جمهوری اسالمی 
است. یك وقت انسان رأی می دهد به جمهوری اسالمی- که همه رأی 
مّطلع  را  اسالمی  جمهوری  محتوای  که  هست  هم  وقت  یك  دادید- 
است  این  معنایش  اسالمی  جمهوری  که  بشود  مّطلع  باید  این  نیست. 
که رأی عموم یا اکثر، برای نظام و محتوای نظام اسالم و احکام اسالم، 
برنامه اسالم، است. یك وقت این را هم می داند، لکن باز باورش نیامده 

است که باید همه چیز اسالمی بشود.
*صحیفه امام ج 9 سخنرانی ]در جمع کارکنان پخش رادیو[

10

وظایف رسانه ها
رسانه ها، مربی ملتند

در هر صورت، تمام رسانه ها مربی یك کشور هستند؛ باید تربیت کنند کشور 
را، افراد یك کشور را؛ و باید خدمت کنند به ملت. روزنامه از ملت است و 
برای ملت است؛ و چنانچه بر خالف مسیر ملت بخواهد یك روزنامه ای- یا 
چیز دیگری- رفتار بکند، خود ملت با او مخالفت می کنند. الزم هم نیست که 
مخالفتش این باشد که بریزد و بزند و بشکند؛ نه، اینها این کار را نمی کنند؛ 
لکن روزنامه برای خواننده است، وقتی خواننده نباشد روزنامه نیست. رادیو 
برای این است که گوش کنند مردم؛ وقتی رادیو را درش را بستند و هیچ کس 
گوش نکرد رادیو نیست. در هر صورت، این چیزها به خدمت ملت است، نه 
بر خالف مسیر ملت. هر نویسنده ای که بر خالف مسیر ملت بخواهد بنویسد، 
این اسباب این می شود که روزنامه بدنام بشود؛ گفته بشود که این روزنامه 
البته بر خالف مصلحت  ملی نیست، این روزنامه برای اجانب است. و این 
روزنامه است، و بر خالف شغل روزنامه نویسی است. روزنامه نویس باید حفظ 
کند احترام خودش را؛ و حفظ احترام این است که روی مسیر ملت رفتار کند، 
خدمتگزار به ملت باشد. اگر چنانچه بر خالف مسیر ملت و بر خالف خواست 
ملت، عمل بکند، این پیش ملت، دیگر احترام ندارد. این نصیحتی است که 
من به شما که حاال آمدید اینجا می کنم. و البته از این کار شما هم که سابق 
اعتصاب کردید و با هم اعتصاب کردید، و با اعتصاب، کار خودتان را انجام 

دادید من متشکرم. ان شاء اللَّ موفق باشید.
و السالم علیکم و رحمة اللَّ و برکاته 

*صحیفه امام ج 7 سخنرانی ]در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان[

كاهش اختالفات در سطح جامعه 
و مطبوعات. بدانند که ما امروز احتیاج به این داریم که اختالفات کم بشود؛ 
باید ما اختالفات را کم بکنیم. باید چیزهایی که موجب اختالف می شود اینها 
را کم بکنیم؛ لکن مع ذلك دشمنها را بشناسیم. هم دشمن را بشناسیم و هم 
درصدد این باشیم که دشمن را کارهایش را فلج بکنیم و هم آرامش را حفظ 
بکنیم. طوری نباشد که ما فرصت به دست دشمنها بدهیم برای تبلیغات یا 
برای کارهای دیگر و من امیدوارم که ملت ایران در این روز مبارك پانزده 
شعبان که روز مبارکی است، در سعادت و سالمت و آرامش تمام به سر ببرند. 
و خداوند این مولود سعید را بر همه مبارك کند. و خداوند این مولود مبارك 
را، ما را موفق کند به دیدار ایشان که چشمهای ما روشن بشود به زیارت این 
وجود مبارك که واقعًا شخصی است که نمی توانم بگویم شخص اول دنیا و 
نمی توانم بگویم رهبر، باالتر از این مسائل هست. خدا همه ما را موفق کند 

به خدمت ایشان و به خدمت به اسالم و به خدمت به کشور خودمان.
*صحیفه امام  ج 12

لزوم تفاهم و برادری میان مسئولین
است،  اسالم  بر خالف مسیر  اختالفات همیشه  تلویزیون،  رادیو-  در سطح 
اختالف نکنید با هم. یك دسته ای هستید مسلمان؛ و می خواهید که خدمت 
بکنید؛ اشکالتراشی به هم نکنید، این به او، او به او. و اسباب این بشود که 

حاصل  خالفکاری  بشود،  حاصل  اختالل  آن  در  دستگاهی  یك  وقت  یك 
بشود، و به نتیجه نرسد؛ برای اینکه یك نتیجه عکس بشود، تفاهم بکنید. 
با  دستجات مسلّمی که هستید، دستجاتی که تفاهم دارید به حسب عقاید 
هم، مسیرتان یك مسیر است، مختلف نیست مسیرتان، تفاهم کنید و با هم 

برادری کنید؛ و با برادری و برابری کارها را انجام بدهید.
*صحیفه امام ج 10 سخنرانی ]در جمع کارکنان سیمای جمهوری اسالمی[

لزوم تبلیغات صحیح و بدون مبالغه برای جمهوری اسالمی
من از خدای تبارك و تعالی خواهانم که به شماها و به کسانی که به این 
باشید که  داشته  توجه  کند[.  عنایت  ]توفیق  کنند  اسالم می خواهند خدمت 
باالتر چیزی که  می تواند این انقالب را در اینجا به ثمر برساند و به خارج 

صادر کند؛ تبلیغات است.
تبلیغات صحیح در آنچه که هست، هیچ مبالغه نکنید. ما متاعمان یك متاعی 
است که محتاج به مبالغه نیست. همان سرپوشهایی که دیگران روی متاع ما 
گذاشته اند، همان دروغهایی که تبلیغات سوء بر ضد ما منتشر کرده اند، شما 
همانها را با آن مبارزه کنید و مسائل اسالمی هم همان طوری که هست و 
آن چیزی که ملت ما از اول خواست او بوده است و حاال هم همان را تعقیب 
- بعدها هم دنبال همین معناست و به پیش خواهد  می کند، و- ان شاء اللَّ
باید  هم  بعدها  کنید.  منعکس  خارج  در  را  معانی  همین  تبلیغاتتان  در  برد، 
ادامه بدهید در یك مواقعی که الزم است. باید سفارتخانه های ما یك مرکز 
تبلیغات باشد. و مع األسف کم بوده است این. اخیراً شاید یك مقداری باشد، و 
ااّل در بسیاری از اوقات هیچ نبوده است. در بعضی از اوقات به ضدش هم در 
بعضی جاها بوده است. باید همه اینها توجه بشود. و این تبلیغاتی که در رأس 
همه امور است برای پیشبرد مقاصد یا جلوگیری از مقاصد، این تبلیغات را شما 
دامنه دارش کنید. و هر چه بیشتر ان شاء اللَّ موفق باشید به این مطلب بزرگ.
*صحیفه امام ج 14سخنرانی ]در جمع اعضای شوراي عالی تبلیغات اسالمی[

وظیفه همگانی در سازندگی و تحول
امروز که مملکت دست خود شما و مقدراتش دست شماها هست، هر کس 
در هر محلی که هست باید یك سازندگی، یك تحول، ایجاد کند. تحول به 
این معنا که رادیو تلویزیون در زمان طاغوت کارهای طاغوتی می کرد. نصف 
کارش به این می گذشت که جوانهای ما را تضعیف کند به واسطه موسیقی. 
موسیقی تضعیف می کند روح انسان را. موسیقی اسباب این می شود که انسان 
از استقالل فکری می افتد. نصف کار رادیو تلویزیون قضیه موسیقی بود؛ یا 
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نمایش دادن یك صحنه هایی که جوانهای ما را به فساد می کشید. 
بساط  آن  که  می بیند  می رود  سینما  بیرون،  رفت  آمد  جوان  وقتی 
است، از راه سمع و بصر در اینجا آن بساط است، وقتی منزل می آید 
تلویزیون را باز می کند می بیند این طور، وقتی مجله را باز می کند 
می بیند این طور، وقتی روزنامه را می خواند می بیند این طور است، 
وقتی تبلیغات آنها را می بیند، می بیند این طور است، می خواهد چه 
بشود یك مملکتی؟ اگر این طور شد، جوانهای ما چه بشوند؟ اینها 

همین می شوند که دیدید که به کلی مملکت ما از بین رفت.
*صحیفه امام ج 9  بیانات ]در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما[

ضرورت داشتن استقالل فكری و نفی غربزدگی
از  را  فکریمان  پیوند  باید  ما  باشیم.  داشته  فکری  استقالل  باید  ما 
غرب جدا کنیم. اگر بخواهیم خودمان زندگی بکنیم، خودمان مستقل 
باشیم، پیوند به آنجا نداشته باشیم. باید استقالل فکری پیدا بکنیم، 
استقالل فکری به این است که هیچ چیزمان مربوط به آنها نباشد. 
همه چیزمان مستقل باشد. افکارمان مستقل باشد. رادیویمان مستقل 
باشد. تلویزیونمان مستقل باشد. سینمایمان مستقل. جدا بشود از آن 
مسائل غربی، خودمان علی حده برای خودمان یك زندگی داشته 
باشیم. نترسید از اینکه به شما بگویند ”کهنه پرست“ نترسید از اینکه 
یك روزنامه نویسی یا یك مقاله نویسی- که نمی دانم چه حالی در او 
هست، چه فکری می کند- انتقاد بکند. از انتقاد نترسید. اینها انتقاد 

می کنند.
این یك حرف است که عرض می کنم که باید اگر شما عالقه دارید 
که  محلی  آن  در  بشود،  مستقل  مملکت  یك  مملکتتان  اینکه  به 
هستید آنجا را درستش کنید، همه باید هر کسی در محل خودش. 
شما نروید سراغ اینکه مثاًل روزنامه چطور است. شما کار خودتان را 
بکنید. روزنامه نویس هم کار خودش را خوب انجام بدهد. اداری هم 
کار اداری خودش را انجام بدهد. هر کدام در هر محلی که هستند 
کار آن محل را خوب انجام بدهند. و اگر شما بخواهید خوب انجام 
بدهید، باید این رادیو تلویزیون را از این چیزهایی که ضعف در قلب 
بیرون  انسانیت خودش  از  را  انسان  انسان می آورد،  مغز  در  انسان، 
می کند، استقالل فکری را از دست می دهد، اینها را باید از او احتراز 
کنید. مقاالتی هم که آنجا باید گفته بشود، ناطقهایی هم که آنجا 
می آیند نطق می کنند، اشخاصی باشند که نخواهند یك مملکتی را 
به تباهی بکشند؛ به اسم اینکه ما مترقی هستیم نخواهند ما را به 
عقب برگردانند؛ به اسم اینکه ”تمدن بزرگ“ است! چنانچه کردند با 

ما آنچه را که باید بکنند.
*صحیفه امام ج 9  بیانات ]در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما[

معیارهای مجله اسالمی  
اگر بیدار شدند این جوانهای ما، این نویسنده های ما، این گوینده های 
ما، این متفکرین ما، اگر بیدار شدند، حاال باید همه چیز ُفرَمش تغییر 
بکند. مجله باید در خدمت کشور باشد. خدمت به کشور این است 
که تربیت کند؛ جوان تربیت کند، انسان درست کند؛ انسان برومند 
درست کند، انسان متفکر درست کند؛ تا برای مملکت مفید باشد. 
دارد، عکسی  اگر عکس  ببیند،  بخواند،  که کسی  وقتی  باید  مجله 
باشد که تهییج کند برای اینکه مقابله با دیگران بکند. اگر مطلبی 
دارد، مطلبی باشد که بسیج کند این را برای حفظ استقالل خودش، 
اگر مجله؛  برای حفظ مملکت خودش.  آزادی خودش،  برای حفظ 
اسالمی.  جمهوری  مجله  و  است  اسالمی  مجله  است،  مجله  این 
اگر مجله همان مسائل سابق است منتها حاال یك خرده تخفیفش 
داده اند، لکن باز هست، اگر آن باشد، نباید اسمش را مجله جمهوری 
در  که  گذاشت  طاغوتی  مجله  را  اسمش  باید  گذاشت؛  اسالمی 
آنجایی که گفته می شود ما جمهوری اسالمی هستیم پیاده می شود! 

و سایر چیزها همین طور.
*صحیفه امام ج 8 سخنرانی ]در جمع مسئوالن و کارکنان مجله 

”خواندنیها“[
رشد نیروی انسانی

و آنکه در یك موقعی از همه خیانتها باالتر است این است که 
از  آنکه  بشود،  نگذارد درست  و  بزنند  را عقب  ما  انسانی  نیروی 
همه خدمتها باالتر است این است که نیروی انسانی ما را رشد 
بدهد و این به عهده مطبوعات است؛ مجله هاست؛ رادیو تلویزیون 
است؛ سینماهاست؛ تئاترهاست. اینها می توانند نیروی انسانی ما 
را تقویت کنند، و تربیت صحیح بکنند و خدمتشان ارزشمند باشد، 
و می توانند مثل رژیم سابق باشند که همه چیز به هم ریخته بود؛ 
همه چیز در خدمت استعمار بود؛ آنها خودشان هم نمی دانستند. 
از  این عکسی که  خیلیها خودشان نمی دانستند، نمی دانست که 
بین  از  می کند؛  آشفته  را  جوان  تا  چند  می اندازد  لخت  زن  این 
می برد. در هر هفته ای که مثاًل یك مجله ای در می آید که در 
آن ده تا عکس کذاست، این چند نفر از جوانهای ما را از دست 
ما می گیرد. یا خودشان هم متوجه نبودند؛ یا خودشان هم از آنها 
اگر خودتان را متحول  کردید، کشورتان  بودند، ما چه می دانیم. 
را هم می توانید نجات بدهید. اگر به همان حال باشید و اسمتان 
با  بشود.  اداره  کشوری  یك  نمی تواند  اسم  با  کردید،  عوض  را 
لفظ جمهوری اسالم، با رأی به جمهوری اسالم، نمی تواند یك 
مملکتی اسالمی بشود. مملکت اسالمی محتوایش باید اسالمی 
باشد. شما هم که مجله می نویسید می توانید خدمت کنید؛ جوانها 
را برومند کنید با مقاالتتان؛ مقاالت صحیحتان، دنبال این باشید 
انسانی نیرو بگیرید، مقاالت  از نویسنده های متعهد اسالمِی  که 
صحیح بنویسید، درد و دوایش را بنویسید، همه چیز را انتقاد کنید، 
و می توانید باز از آن عکسها و از آن بساط و از آن کار درست کنید 

تا جوانها را از دست بدهید، از بین ببرید.
*صحیفه امام ج 8 سخنرانی ]در جمع مسئوالن و کارکنان مجله 

”خواندنیها“[

تهذیب جامعه، وظیفه مطبوعات 
به  گرفتاری  زمان طاغوت،  در  بزرگمان  گرفتاریهای  از  یکی  ما 

دست مطبوعات بود.
اجانب،  در خدمت  و  بودند  او  در خدمت  که  مهره هایی  طاغوت 
اداره  برای  می کرد  انتخاب  را  آنها  زبده های  و  می کرد  انتخاب 
مطبوعات و برای تبلیغات به ضد اسالم و به ضد کشور، لکن با 
آب و رنگ اسالمی و ملّی. من نمی دانم که صدمه ای که کشور ما 
و اسالم از مطبوعات در زمان طاغوت دید بیشتر بود یا صدماتی 

که از سایر ارگانهای طاغوتی!
و  باشد  باید  اسالم  پیام  و حامل  ملت  پیام  که حامل  مطبوعات 
باید  جامعه  ب  مهذِّ و  اسالم  احکام  و مجری  اسالم  احکام  مبلّغ 
را-  الهی  بدهد- اخالق  باید پخش  را در جامعه  باشد و اخالق 
مأموریت  معانی،  این  همه  عکس  بر  درست  طاغوت،  زمان  در 
رسانه های  این  دامنه دار  تبلیغات  آن  با  را  ما  کشور  که  داشتند 
طاغوتی، تمام مسائل اسالمی و تمام مسائل کشوری را به طرف 
و  مطبوعات  از  اسالم  که  دهند. صدمه ای  طاغوتی سوق  منافع 
قدر  آن  خورد.  دستگاههایی  کمتر  از  خورد  طاغوتی  رسانه های 
که جوانهای ما را این مطبوعاِت فاسد و آن مجله های فاسدتر و 
آن رادیو و تلویزیونهای فاسدتر به فساد کشیدند معلوم نیست که 
مراکز فساد آن قدر به فساد کشیده باشند. این مجالت بود و این 
مطبوعات و این رادیو و تلویزیون و تمام این رسانه های گروهی 
بود که جوانهای ما را به  جای اینکه به طرف دانشگاه بکشد، به 

طرف علم و ادب بکشد، به طرف فساد کشاند.
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جوانها زود متأثر از امور می شوند. جوانها یك نهال نورس هستند که این نهال 
نورس زود آسیب می بیند و زود هم تربیت می شود. همین جوانها در زمان 
طاغوت، که به هر جا می رفتند فساد را می دیدند، مجله می خریدند پر از فساد 
و پر از فحشا بود، روزنامه می خریدند پر از تبلیغات ضد انسانی و اسالمی بود. 
هر جای مملکت می رفتند مراکز فساد پخش بود. نمی شد که در یك همچو 
مرکز فساد و در یك همچو کشوری، که همه چیزش رو به فساد رفته بود، 

اینها یك انسان صحیح بار بیایند.
آنهایی که برای چاپیدن این کشورها نقشه کشیدند، آنها استادها و متفّکرینی 
بودند که می دانستند چطور یك کشور را می توانند به واسطه آن برنامه هایی 
که دارند خواب کنند و جوانهای ما را تهی کنند از آن انسانیت و اسالمیتی 
که باید داشته باشند تا راه را باز کنند برای چاپیدن و برای بردن همه ذخایر 
کشور ما و کردند و آن کردند که در ظرف- خصوصًا- پنجاه و چند سال 
آخر، نگذاشتند که تربیت صحیح در این ملت تحقق پیدا بکند. از دانشگاه، 
که مرکز علم و ادب باید باشد، تا مطبوعات، که باید مربّی جامعه باشد، تا 
رادیو و تلویزیون، که باید جامعه را تربیت بکند و تا ادارات، که باید خودشان 
یك اشخاصی باشند و یك مراکزی باشند برای تربیت، همه جا را اینها با 
آن نقشه های فاسدی که داشتند، به فساد کشیدند. و جوانهای تازه رس ما 
و  برانند  عقب  به  باید  قهراً  می شدند،  وارد  جامعه ای  همچو  یك  در  که  را، 

منحرف کنند.
مّنت  عزیز  ملت  این  به  و  گذاشت  مّنت  ما  به  تعالی-  و  تبارك  خداوند- 
گذاشت و ما را از آن لجنزاری که سر تا ته مملکت را گرفته بود، نجات داد 
و روزنامه های ما که یکی از مراکز همان فحشا و همان چیزهایی که شماها 
بهتر می دانید بود، متبّدل کرد به یك مراکزی که امید است که به واسطه 
این تربیت هایی که در آنجا و تبلیغاتی که در آنجا می شود، مملکت ما از آن 

چیزهایی که در سابق بود، نجات پیدا بکند.
*صحیفه امام ج 13 سخنرانی ]در جمع کارکنان مؤسسه ”اطالعات“[

خطر نفوذ اشخاص منحرف
اآلن می بینیم در سرتاسر کشور یك مسائل انحرافی هست. و این مسائل 
انحرافی نمی شود از آن اشخاصی که خودشان مستقیم اند باشد. معلوم می شود 
که یك اشخاصی منحرف در اینها وارد شدند؛ مثاًل در کمیته ها، در دادگاهها 
و در بسیج، در همه جا، در رادیو و تلویزیون، در مطبوعات، در بین اینها اآلن 
بسیار اشخاص سالم هستند. اما چون ممکن است گاهی ساده فکری بکنند، 
به  ندارند،  اطالع  درست  را  سوابقش  نمی شناسند،  درست  که  یك کسی  و 
همان طوری که خودش را ظاهرسازی می کند گول بخورند و وارد بکنند، یا 
در دادگاه وارد بکنند، یا در کمیته ها وارد بکنند، یا در مطبوعات که مهم است 
وارد بکنند. و یك وقت توجه بکنید که دارد منحرف می کند آن خطی را که 
خود ملت داشته است که وحدت در آن بوده است و اسالم هم بوده- این دو 
انگیزه در رأس  همه امور بود- یك وقت می بینید که مطبوعات یك راهی 
می رود که طرف چپ دارد می رود، یا یك راهی طرف راست دارد می رود، 
از راه مستقیمی که ملت دنبالش هستند- که آن راه اسالم است- منحرف 
می شوند. این از مهّمات ]وظایف [ کسانی است که می خواهند یك خدمتی 
بکنند، و مجله ای بیرون بدهند، یا روزنامه ای بنویسند. اّول مسأله این است 
منحرف  اشخاص  یك  اگر  می توانند  که  افرادند  بکنند.  انتخاب  را  افراد  که 
باشند، بدون اینکه شما توجه داشته باشید، یك وقت توجه کنید که انحراف 
پیدا شد. و اشخاص اند که می توانند که انسان را یا به دامن امریکا بکشند یا به 
دامن شوروی. و این ملتی که آن قدر مجاهده کرده، و آن قدر جوان داده، و 
آن قدر زحمت کشیده است برای اینکه خارج بشود از این سلطه ها، یك وقت 
می بینید راه مجله، راه مطبوعات، راه رادیو و تلویزیون، نطقها و همه چیزهایی 
که اآلن هست، یك وقت می بینید که اشخاصی بر خالف آن چیزی که مسیر 
ملت است وارد شدند در این راهها و راه را منحرف کردند، و شما بعد ملتفت 
اغماض  و  است  الزم  آنها  به  توجه  که  است  مهمی  مسائل  از  این  بشوید. 
و  دارید،  این مجله ای که شما  امیدوارم که  نیست. و من  آنها جایز  از   “1”
حاال آمدید اینجا با من صحبت می کنید توجه در آن در رأس همه توجهات 

باشد. و نوشته هایی که می خواهد طبع بشود، یك چند نفری که می دانید، 
یقین دارید که آنها آدمهایی هستند که مستقیم هستند، و در راه مسیر ملت 
و کشور هستند و وابستگی به هیچ جا ندارند، آنها نوشته ها را مطالعه کنند، 
درست دقت کنند در آن، و بعد از اینکه دقت کردند در روزنامه یا در مجله 
نوشته بشود. این طور نباشد که یك وقت بنویسند و منتشر بشود، بعد بفهمند 
که این نوشته بر خالف بوده است؛ این یك چیزی است که الزم است. این 
پیدا  انتشار  اینکه  از  مثل مطلبی است که کتاب وقتی نوشته می شود، قبل 
بکنند  به شیطنتهایی که شیاطین می خواهند  باید اشخاص کارشناس  بکند 
باید توجه بکنند که یك وقت در کتاب- فرض کنید که- اولش خیلی خوب، 
وسطهایش هم خوب، و یك وقت  می بینید که یك جایی جوری از کار در 
می آید که مسأله این طور نبوده است که ما تصور می کردیم. باید کتابهایی 
که نوشته می شود، و همین طور چیزهایی که منتشر می شود، اینها باید درست 

توجه بشود. و افراد مّطلع، مدبِّر و کسانی که از مکتبها اطالع دارند و مسیر 
آنها را می دانند، اینها توجه بکنند، و کتابها را مطالعه کنند قبل از انتشار، و 
مبادا یك وقتی یك  بکنند که  انتشار، درست مطالعه  از  را قبل  خود مجله 
جایش خالف در آید، آن وقت برای شما دست بگیرند که خیر، این مجله هم 

مثاًل انحرافی است. این، هم صالح خود شماست و هم صالح ملت است.
*صحیفه امام ج 13 سخنرانی ]در جمع کارکنان مجله ”سروش“[

توطئه دشمن در غوغاساالری و تحریف واقعیات
می خواهند  که  اشخاصی  آن  افتادند  مردم  بین  در  اآلن  که  می دانید  شما 
صدمه بزنند به جمهوری اسالمی. افتاده اند که هیچ کاری نکرده، این هنوز 
رژیم شاهنشاهی است، این فرقی با رژیم شاهنشاهی ندارد! حتی بعضی از 
یك شرح  سواد،  با  آدمهای  آدمهای صحیح،  مسلمان،  متعهد  نویسنده های 
مفّصلی نوشته اند راجع به اینکه در جمهوری اسالمی حاال همان کارهاست 
و همان چیزها. اینها نگاه نمی کنند آن کارهایی را که شده ببینند که تا حاال 
چه شده است. آقای وزیر آموزش و پرورش که چند روز پیش از این آمده 
بودند گفتند که آن قدر مدرسه ای که در این دو سال ساخته شده است، ثلث 
ثلث  دو سال  در  است،  تا حاال ساخته شده  اّول  از  که  است  مدارسی  همه  
او- اینها را نمی گویند، آنهایی که غرض دارند آن مسائلی را که باید گفت 
نمی گویند، می روند می نشینند روی آن چیزهایی که عیب و علت است، آن 
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ما باید 
استقالل 
فكری داشته 
باشیم. ما باید 
پیوند فكریمان 
را از غرب 
جدا كنیم. 
اگر بخواهیم 
خودمان 
زندگی بكنیم، 
خودمان 
مستقل باشیم، 
پیوند به آنجا 
نداشته باشیم. 
باید استقالل 
فكری پیدا 
بكنیم، 
استقالل 
فكری به این 
است كه هیچ 
چیزمان مربوط 
به آنها نباشد.



نقل می کنند  اللَّ علیه- آن طوری که  را می گویند. حضرت مسیح- سالم 
بود  افتاده  مرده ای  حیوان  مرده ای،  االغ  یك  می رفت،  داشت  اصحابش  با 
تََعفُّن کرده بود. آنها از تعفُّنش و از اینها ذکر می کردند. حضرت فرمود: چه 
جمهوری  یك  انسان  نباید  است.  تعلیم  اینها   “1” دارد.  سفیدی  دندانهای 
را بسته  تا حاال داشته است، تمام مراکز فساد  این قدر برکات  اسالمی که 
است، تمام مراکزی که مشروب فروشی بوده و بر خالف اسالم بوده، همه را 
بسته است. این قدر برای مستضعفین کار کرده است، این قدر زمین درست 
کرده، این قدر آسفالت کرده است. این قدر مدارس درست کرده است، این 
قدر خانه برای مردم درست کرده، این قدر کار کرده. اینها را هیچی، کاری 
بهش نداریم. اما در فالن دادگاه، این کسی که در دادگاه بوده خطا کرده، این 
را بگیریم هیاهو کنیم؛ این انحراف است. معلوم است که از هر کس هست 
این قلم، این قلِم انحرافی است. ممکن هم هست که خودش ملتفت نباشد. 
آن شخص ملتفت نباشد. اما نمی شود در یك جامعه ای که دو سال اآلن از 
بوده، همه  که همه چیزش خراب  جامعه ای  دارد می گذرد، یك  زندگی اش 
چیزش فاسد بوده، و بیش از دو سالش نیست، این بچه دو ساله را بخواهید 
مثل یك انسان چهل ساله که همه کارهایش را کرده درست کنید، نمی شود 
اینکه فرض  برای  بیفتیم  اسالمی  به جان جمهوری  ما خودمان  نباید  این. 

فالن  در  اعوجاجی  یك  که  کنید 
جا واقع شده است. یا یك شخصی 
بوده،  خوبی  آدم  هم  خیلی  که  را 
کنارش  نمی آمده،  او  از  کار  حاال 
دست  قلم  ما  حاال  گذاشته اند. 
مجله  یا  بنویسیم  کتاب  و  بگیریم 
همه  و  بنویسیم.  چی  و  بنویسیم 
دو  یا  گوشه  یك  در  که  مفاسدی 
گوشه مملکت واقع شده است این 
را به رخ جمهوری اسالمی بکشیم 
جوری  این  اسالمی  جمهوری  که 
کنید  فرض  نفر  یك  اگر  است. 
و  دویست  سیصد،  میان  در  وکیل 
خالفی  کار  یك  وکیل  نفر  پنجاه  
باید بگوییم که این وکال  کرد، ما 
شورای  مجلس  و  خراب اند؟  همه 
یا  است؟  خراب  مجلس  اسالمی 
است؟  خراب  وکیل  فالن  بگوییم 
اگر در این دادگاههایی که سرتاسر 
ایران دارند فرض کنید پنج نفر، ده 
نفر خطا کردند، ما باید بگوییم آن 

خطاست یا باید بگوییم دادگاهها خطاست؟ اینها اشتباهاتی است که می کنند، 
یا غرض ورزی هایی است که می کنند، بعضی اشخاص اشتباه کردند، بعضی 

اشخاص هم غرض دارند که می گویند.
*صحیفه امام ج 13 سخنرانی ]در جمع کارکنان مجله ”سروش“[

لزوم بررسی مطالب و مقاالت مطبوعات
مقاالتی که نوشته می شود از اشخاصی که برای شما- ممکن است خارج از 
خود شما باشد- مقاله می فرستند، این مقاالت را با دقت در یك شورایی که 
خودتان تأسیس می کنید مطالعه کنید. ممکن است یك وقت یك مقاله ای 
ابتدایش خیلی هم دلچسب باشد و برای شما خوب باشد، لکن در خاللش 
یك وقت مسائلی طرح بشود که بر خالف مسیر خود شماست. مقاالت هم 
باید به طور دقت، یك نفر نه، یك شورایی باشد یك جمعیتی باشد که این 
مقاالت را درست تحت نظر بگیرد. و بعد از اینکه دیدید در همین راه است 
و همین مسیر است، آن وقت در مجله آن مقاله را منعکس کنید. همین طور 
راجع به عکسهایی اگر آن هست. من درست اآلن نمی توانم بگویم این را. 
اگر عکسهایی در آن هست، اگر چیزهایی مثاًل درش هست، باز توجه کنید 

که یك وقت قالب نزنند به شما یك عکسهایی که نباید در مجله شما باشد. 
و ادامه بدهید همین کار را و دامنه اش را توسعه بدهید. و اشخاصی اگر در 
اداره شما هستند که مخالف این موازین هستند، یا باید کنار گذاشته بشوند؛ و 
ال اقل حاال شما به آنها کاری نداشته باشید و مسیر خودتان را بروید و آنها را 
دخالت ندهید در امر خودتان. من دعا می کنم که خداوند شما را توفیق بدهد 
موفق بشوید به این خدمت بزرگ که ما مدتهای طوالنی گرفتارش بودیم. و 
در این کشور ما این جور افراد هستند. توجه دارید که در زمان آن پدر و پسر 
خصوصًا به سر بانوان ما چه آمد. و به سر آن قشر بزرگی که باید خدمت به 
اسالم و مسلمین بکنند چطور آنها َملَْعبه کردند و عروسك درست کردند. باید 
خیلی توجه به این مسائل بکنید. و احتراز کنید ]از[ امثال آنهایی که در سابق 
برای آنها خوش رقصی می کردند. در بین شما یك وقت نباشند. خداوند ان 

شاء اللَّ به شما توفیق بدهد، و به کار خیر خودتان ادامه بدهید.
*صحیفه امام ج 14 سخنرانی ]در جمع کارکنان مجله پویندگان راه زینب[

ضرورت وجود انتقاد صحیح در روزنامه ها
باید توجه به این معنا بکنید که ما یك روز دیگر هم داریم. این را شك نکنید. 
ما یك روز محاسبه داریم، از همه چیزها محاسبه می شود. آن روز خود انسان 
خودش را محاسبه می کند، آن روز 
می دهند،  شهادت  می آیند  قلمها 
چشمها  می دهند،  شهادت  دستها 
شهادت می دهند. انسان خودش آن 
ما  می کند.  را  خودش  محاسبه  روز 
یك همچنین روزی را داریم. دیر و 
زودش خیلی مهم نیست، اما هست 

یك چنین روزی.
اآلنی  که  بکنید  این  به  توجه  باید 
اسالمی  کشور  می خواهید  شما  که 
می خواهید  کشور  وقتی  باشد، 
اسالمی باشد، باید مطبوعاتش هم 
باید  روزنامه هایش  باشد،  اسالمی 
وقتی  ]مخصوصًا[  باشد،  اسالمی 
اطراف  همه  از  که،  است  طور  این 
در صدد هستند که یك چیزی پیدا 
بکنند و اضافه اش کنند، در روزنامه 
وقت  آن  می بینند،  را  چیزی  یك 
رادیو  در  و  لندن  رادیو  در  می بینید 
امریکا و در رادیوی کجا، یك کلمه 
کرده   “1” تصحیفش  و  برداشته  را 
است یا همان را یك جور بزرگی نمایش داده است، ]تا[ همه دنیا ]ببینند[ 
که در ایران- مثاًل- یك چنین قضایاست؛ در ایران یك چنین مفاسدی در 
کار هست؛ در ایران اآلن تمام کارها به هم ریخته است؛ تمام چیزها چطور 
اینها برای این است که این اشخاصی که می خواهند یك فسادی  ]است.[ 

بکنند، خوب، از این راهها می کنند؛ یکیش هم راه مطبوعات است.
من امیدوارم که شما این روزنامه ای که دستتان هست و عهده دار مسئولیت 
آن هستید، درصدد باشید که اواًل، افرادی که می خواهند صدمه بزنند به این 
جمهوری اسالمی، اگر یك دفعه نمی توانید آنها را ارشاد کنید و رد کنید، به 

تدریج به تدریج، بعد از مدتی. 
وقتی امر تدریجی شد، درست می شود. و بعد هم راجع به محتوا، شما هیچ 
کس را دشمن  خودتان حساب نکنید. نمی گویم صدام را هم دشمن حساب 
دشمن  کدام  هیچ  هستند،  کشور  امور  متکفل  اآلن  که  اینهایی  اما  نکنید. 

نیستند با هم؛ سلیقه های مختلفی دارند. 
انگیزه هایی که هست در نفس  مثاًل-  این سلیقه های مختلف، روی یك- 
روزنامه ها  در  برمی آید.  به صورت مخاصمه  این سلیقه های مختلف  انسان، 
باشند.  داشته  ارشاد  صورت  باشند،  داشته  کسی  با  مخاصمه  صورت  نباید 
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اصالح  نشود،  انتقاد  تا  بشود.  باید  انتقاد  بگویند.  را  مطالب 
نمی شود یك جامعه. عیب هم در همه جا هست؛ سر تا پای 
انسان عیب است و باید این عیبها را گفت و انتقادات را کرد؛ 

برای اینکه اصالح بشود جامعه.
روزنامه  کارکنان  جمع  ]در  سخنرانی  ج 14  امام  *صحیفه 

کیهان[

وظیفه مطبوعات در تشویق افراد به فعالیت
البته، من نسبت به همه مسائل مربوط به مطبوعات نمی توانم 
نظر بدهم. اآلن آنچه مربوط به مسائل آخر است، این است 
چنانچه  است-  عموم  مال  مطبوعات  و  تلویزیون  رادیو-  که 
شما هم همین اعتقاد را دارید که عموم بر آنها حق دارند- از 
این جهت، من به سهم خود خیال دارم که راجع به من کم 
باشد، مگر در مواقع حساسی که الزم است که آن هم باید از 
ما سؤال شود که آیا مطلبی را باید نقل بکنند یا خیر. و ااّل آنچه 
خوب است در رادیو- تلویزیون و مطبوعات باشد، آن است که 

برای کشور اثری داشته باشد.
مثاًل اگر زارعی خوب زراعت کرد و زراعتش خوب بود، شما 
این شخص را به جای مقامات کشور در صفحه اول بگذارید و 
 زیرش بنویسید این زارع چگونه بوده است، این منتشر بشود.
و یا کارمندی خوب کار کرد، و یا اگر طبیبی عمل خوبی انجام 
داد، عکس او را در صفحه اول چاپ کنید و بنویسید که این 
و  می شود  اطبا  تشویق  باعث  این  است.  بوده  چطور  عملش 

بیشتر دنبال کار می روند. 
یا مثاًل اگر کسی کشفی کرد، باید مفصل با عکس و مطلب 
باشد، یا اگر کسی سارقی را دستگیر نمود، و یا یك کشاورز 
نه  و  اسمشان است  نه  متأسفانه  یا جراح، که  و  یا هنرمند  و 
تا در روزنامه ها مطرح  اینها الیق اند  عکسشان، در حالی که 
شوند، خالصه، باید اساس تشویق اشخاصی باشد ]که [ در این 
کشور فعالیت می کنند؛ اینها به این کشور حق دارند، به این 
روزنامه ها حق دارند، به رادیو- تلویزیون حق دارند، ولی ماها 

نسبت به آنها حقمان کم است. 
البته، آنچه من می گویم راجع به  خودم است، به دیگران هیچ 
کاری ندارم، آنها اختیارش با شما و با خود آنهاست. من میل 
ندارم رادیو هر وقت باز می شود اسم من باشد، مدت هاست که 
اندازه متعارف  از این جهت متنفرم، این کار غلطی است، به 
نسبت به همه خوب است، زیادی اش مضر است، این به ضرر 

مطبوعات است و مطبوعات را سبك می کند.
اشخاص، شخصیت هایشان با خودشان است، این طور نیست 
که اگر اسمشان زیاد یا کم مطرح گردد، شخصیتشان زیاد یا 

کم شود. در ایران هر کس معلوم است چه جوری است. 
بنا بر این، آنچه راجع به خودم می گویم این است که اگر قرار 
را  آن، عکس یك رعیت  به جای  بگذارید،  مرا  است عکس 
بگذارید و زیرش بنویسید این رعیت چه کار مهمی کرده است.
مسئله دیگر، عمده این است که تکرار نباشد. به عقیده من این 
سه روزنامه با هم تفاهم کنند و مسائل را مختصرتر بنویسند، 

مفیدتر و کمتر بنویسند، طوالنی و تکراری نباشد.
مطلبی  کنند  احساس  کنند،  استفاده  می خوانند  وقتی  مردم 
است. اینکه بگویند من هر روز به کی، چی گفتم، این تکراری 
است. آخر هر روز من یك مسئله ای را می گویم، و هی تکرار 

می کنند که فالنی چه گفت. 
این چه فایده ای دارد. اما در هر گوشه کشور اگر اتفاقی افتاده 

باشد، این خبر است و اخبار را برای مردم گفتن مفید است.
*صحیفه امام  ج 19 سخنرانی ]در جمع مسئوالن روزنامه ها[

بیان اخبار مفید در مطبوعات
کی  با  کی  آخر  نباشد،  تکراری  روزنامه ها  اخبار  اخبار؛  مورد  در 
نیست  قابل  اصاًل  این  است؟  مهمی  خبر  چه   این  کرده،  مالقات 
کی  با  روز  هر  من  بگویید  اینکه  مهم!  بگوییم  تا  خبر،  بگوییم 
مالقات و به او چه گفتم، این تکراری است. آخر هر روز من یك 
مسأله را می گویم، و هی تکرار می کنند که فالنی چه گفت، این 
چه فایده ای دارد؟ من راجع به خودم می گویم که عکس من مطلقًا 
در صفحه اول نباشد، همان طور که گفتم. گاهی الزم است که 
گفته شود، مثاًل فرض کنید بناست ریاست جمهوری معرفی شود، 
خوب، این مسئله مهمی است و یا مثاًل هیأت دولت آمده است، 
خود این مسئله ای است، ولی هر چند وقت یك بار از این مسائل 
پیدا می شود. اما هر روز کی آمد این جا و من چی گفتم و چی شد 

و یا کی با کی مالقات کرد، این چه اثر و فایده ای دارد؟
باشد که  اخبار به صورتی  باید  تعلیم کرد و  را  اخبار مردم  با  باید 
تا اخبار باشد. آن اشخاصی که  باید کاری شده باشد  مفید باشد، 
در اطراف ایران زحمت می کشند، وقتی خبرشان را دادید تشویق 
بنویسید و  کار کنند و چه   ِ می شوند. این طور نیست که همه للَّ
چه ننویسید، فرقی نکند. ما مکلفیم تا افراد را در هر رشته تشویق 

کنیم تا امثالشان زیاد شود.
اگر مطلبی از این طبقه ها در روزنامه ها آمد، روزنامه ها آبروی خوبی 

پیدا می کنند.
روزنامه ها مال طبقه سوم است، مال طبقه اول نیست و این هم 
حکومتی  چیزهای  از  و  باشد  حکومت  مال  همه اش  که  نیست 
بنویسید، این صحیح نیست. به نظر من روزنامه ها برای همه مردم 
است و همه مردم در آن حق دارند و می شود گفت که گاهی جای 
نظیر  ولی  نه!  معنای غصب  بدان  البته  دیگران غصب می شود،- 

آن- این عرض من است.
البته از آقایان هم تشکر می کنم که مشغول کار ارزنده ای هستند. 
و امیدوارم که موفق باشند و کارها را با شایستگی عمل کنند و 
اغراض را کنار بگذارند و روی مصالح مملکت صحبت کنند. یك 
وقت این است که انسان می بیند افرادی خالف می کنند، به او تنبه 
انتقاد  باشد.  آبروریزی  اینکه  بدون  با مالیمت و  می دهد، آن هم 

صحیح از دولت مانع ندارد، ولی انتقام و تضعیف نباید باشد.
*صحیفه امام  ج 19 سخنرانی ]در جمع مسئوالن روزنامه ها[

روزنامه ها باید ارشاد بكنند
و  است  مردم  تهییج  را که موجب  نباید یك چیزهایی  روزنامه ها 
کار  این  نباید  رادیو  بنویسند.  آنجا  در  است  مردم  انحراف  موجب 
این  به  متوجه  را  مردم  حال  عین  در  و  بکند  ارشاد  باید  بکند.  را 
بکنند که ما دشمن داریم، و دشمن دنبال این است که تشنج پیدا 
بشود؛ باید از تشنجها جلوگیری کرد. و باید آن اشخاص منحرف را 
ارشاد کرد و اگر ارشاد نشدند، آنها را منزوی کرد، بی اعتنایی کرد 
به آنها. هر دفعه ای که شما یك طوری بکنید که با شدت رفتار 
کنید، آنها مظلومیت به خودشان می دهند و برای ما ضرر دارد. باید 
هم مسائل را گفت و هم آرامش را حفظ کرد، هم مطالب را مردم 

بدانند گویندگان باید بگویند و هم آرامش را باید حفظ بکنند.
و من امیدوارم که کسانی که منحرف بودند، حاال از انحراف بیرون 
بروند. کسانی که در آغوش ملت نبودند، در آغوش ملت بیایند. و 
من امیدوارم که در این عید سعید مردم به تمام معنا جشن بگیرند و 
خودشان را مهیا کنند از برای زیارت امام زمان- سالم اللَّ علیه- و 
ان شاء اللَّ همه موفق باشند و همه قشرها این معنا را بدانند که 

مهمترش رادیو- تلویزیون است.
*صحیفه امام  ج 12

در مورد 
اخبار؛ اخبار 
روزنامه ها 
تكراری 
نباشد، آخر 
كی با كی 
مالقات كرده، 
این چه  خبر 
مهمی است؟ 
این اصالاً قابل 
نیست بگوییم 
خبر، تا بگوییم 
مهم! اینكه 
بگویید من 
هر روز با كی 
مالقات و به او 
چه گفتم، این 
تكراری است.



تلویزیون باید دستگاهی باشد آموزنده و اخالقی 
ما اگر این دستگاه که باید یك دستگاه آموزنده باشد، یك دستگاهی باشد 
که آن تباهیها، چیزهایی که جوانهای ما را به تباهی کشید و می کشد، حذف 
بشود و به جای آن آموزندگی باشد؛ امور اخالقی باشد؛ امور فرهنگی باشد؛ 
چیزهایی که به درد جوانهای ما می خورد و جوانهای ما را تربیت می کند. این 
باید یك همچو عضو حساس، و یك همچو آلتی که همه جا و در همه قشرها 
این پا دارد، همه جا هست، حاضر است همه جا، اآلن اینجا هست، اگر فردا 
هم مثاًل رادیو- تلویزیون این حرفها را بگوید، همه جا می شنوند، یك مطلبی 
است همه جایی، این اگر آموزنده باشد، برای همه ملت آموزندگی دارد و اگر 
ما  می کشد.  انحراف  به  را  ملت  همه  باشد،  داشته  انحراف  نخواسته  خدای 
می خواهیم که رادیو تلویزیونمان که پیشتر در خدمت طاغوت بود، حاال در 
خدمت خدا باشد؛ در خدمت اسالم باشد و اسالم می خواهد که همه مسائل 
جّدی باشد؛ مسائل مملکتی مسائل جّدی باشد؛ مسائل روحی مسائل جّدی 
باشد. جّد است در آن حتی در این امور تفریحی هم در اسالم یك جوری 
است که باز آن جّد پیدا می شود. عایله هم که وقتی انسان می خواهد تشکیل 
بدهد، یك نحو جّدی در آن هست، و یك دقتهای زیاد برای تشکیل یك 
ازدواج، از قبل از اینکه ازدواج بکند دستور هست زن چه مردی را انتخاب 
کند؛ مرد چه زنی را انتخاب کند، در انتخابش از ابتدا برنامه هست که زنها 
چه مردی را انتخاب کنند؛ و مردها چه زنی را انتخاب کنند. بعد هم حتی 
اوقات ازدواج، یك اوقات مثاًل با برکتی باشد. بعد هم کیفیت ازدواج و کیفیت 
همه چیز یك برنامه خاصی داشته باشد. بعد هم زمان حمل برای مادر چه 
برنامه هایی باشد. بعد هم وقتی که بچه را شیر می دهد، در زمان شیر دادن 
چه برنامه هایی باشد. بعد هم در دامن مادر که می خواهد بچه تربیت بشود، 
چه جور تربیت بشود. بعد هم در حمایت پدر که بچه می خواهد تربیت بشود، 
چه بشود. بعد هم در مدرسه که می رود، چه باشد. برای اینکه برنامه همه 
کردن  درست  آدم  برنامه  آنهاست،  رأس  در  اسالم  که  توحیدی،  مکتبهای 
است. می خواهند انسان درست کنند. قرآن اصاًل آمده است که یك انسان 
یك  که  طوری  همان  جهت  این  از  است.  انسان ساز  کند؛  درست  صحیح 
کشاورز اگر بخواهد یك زراعت سالم خوب تحویل بگیرد، زمین را شرایطی 

که دارد باید روی آن شرایط عمل کند، آب چه وقت باید داده بشود، چه آبی 
باید باشد، چه کودی باید ریخته شود روی آن، چه وقت باید شیار بشود، چه 
این است که یك ثمره ای،  برای  اینها  باید به آن بشود، همه  رسیدگیهایی 
یك گندمی را می خواهد، تمام اینهایی که عرض کردم و بسیاری از چیزهایی 
که هست و حاال در ذهن من فرض کنید نیست یا طوالنی می شود، برای 
این است که اسالم ماها را یك نباتی که باید آن جور تربیت بشود و بعد هم 
وقتی که به مرتبه حیوانیت رسید، این جوری باید تربیت بشود، تا برساندش 

به یك انسانی.
*صحیفه امام ج 9 سخنرانی ]در جمع کارکنان پخش رادیو[

رادیو و تلویزیون در خدمت آموزش و پرورش
و همین طور رادیو یك دستگاهی باشد برای آموزندگی، پرورش یك ملتی. با 
رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را؛ برای اینکه 
رادیو و تلویزیون هم ُماّل و یك آدمی که سواد دارد از او استفاده می کند، 
هم آن کسی که هیچ سواد ندارد؛ اما از دستگاههای دیگر- مثل روزنامه و 
مجلّه- یك دسته می توانند استفاده بکنند، به یك جای محدودی. اآلن رادیو 
و تلویزیون جوری شده است که در همه جا اآلن شما می گویید که ]رادیوی [ 
ما را چهار میلیون جمعیت ]می شنود[. رادیوها و تلویزیون یك جوری شده 
شما  بصر  و  سمع  راه  از  می شنوند.  و  می بیند  قشرها  همه  حاال  که  است 
می توانید خدمت کنید به این مملکت، چنانچه خیانت کردند به این مملکت. 
رادیو و تلویزیون از اموری است که از همه چیز بهتر می شود به آن آموزندگی 
داد، دستگاه را دستگاههای مترقی کرد؛ و جوانها را با او تربیت کرد؛ برای 
اینکه همه گوش می کنند، و همه جوانها گوش می کنند و دهاتیها و روستاییها 
و آنها هم همه، هر کس توانسته یك رادیو پیدا کرده، و اگر نتوانسته، رفته 

منزل رفیقش و گوش کرده است.
در هر صورت، این دستگاهها باید تبدیل بشود، اگر بخواهید مملکتتان بماند 
به دست خودتان. و اگر همان برنامه ها باشد و همان بساط باشد، بدانید که 
حاال اگر نشود، بعد از چند سال دیگر دوباره برگشت به همان مسائل است، و 

دوباره بدبختی برای ”1“( 58 )شما خواهد بود.
*صحیفه امام ج 9 سخنرانی ]در جمع کارکنان رادیو دریا[

استقالل رادیو- تلویزیون
من بارها گفته ام رادیو- تلویزیون باید کاماًل مستقل باشد، و باید استقاللش 
بیشتر  نکند. شما فقط در هر چه  باشد و هیچ کس در آن دخالت  محفوظ 
مردم  باشد.  مردم  خواست  با  مطابق  تا  کنید،  کوشش  آن  شدن  اسالمی 
خونشان را داده اند. نمی شود که مسلمانها خونشان را بدهند و بعد اشخاصی 
منحرف بیایند و نتیجه اش را ببرند. و مسأله این است که هیچ عقل و شرعی 
این را نمی گوید. مردم مسلمان ریختند در خیابانها، ”اللَّ اکبر“ گفتند، جانشان 
اسالمی  جمهوری  می خواهیم،  اسالمی  جمهوری  ما  گفتند  و  کردند  فدا  را 
محتوایش این است که همه چیزش اسالمی باشد. یکی از مهمات، همین 
قضیه رادیو- تلویزیون است که از همه چیز اهمیتش بیشتر است. این دو 
دستگاه است که باید اسالمی بشود. استقاللش را حفظ کنید. کسی اگر آمد 
خواست یك چیزی را تحمیل کند، ابداً به آن اعتنا نکنید و با استقالل و با 

قدرت این دستگاه را راه بیاندازید.
*صحیفه امام ج 12 سخنرانی ]در حضور مدیر عامل صدا و سیما[

آموزنده بودن فیلمهای تلویزیون
و همین طور باید فیلمهایی که در رادیو هست، در تلویزیون هست، فیلمهایی 
آموزنده باشد، فیلمهایی باشد و لو از خود ایران درست کنند، آموزنده باشد، 
یا فیلمهایی که از خارج می آید درست تفتیش بشود که هیچی نباشد. آنها با 
شیطنت ممکن است به اینجا فیلمهایی را بفرستند که بخواهند فاسد کنند 
جوانهای ما را. اینها باید همه شان اداره بشود، درست بشود، اسالمی بشود، 

روی مقصد کشور باشد، روی مصالح کشور باشد.
*صحیفه امام ج 12  بیانات ]خطاب به مدیر واحد اطالعات صدا و سیما[

نبایدهای رسانه ای
تباهی نیروی انسانی در آزادی به سبك غربی

مملکت، مملکت است به جوانش؛ به نیروی انسانیش. چیزی که نیروی انسانی 
را به باد بدهد مملکت را به باد می دهد. اگر یك مملکتی نیروی انسانی نداشته 
آقایان  این  که  آزادیی  طور  این  و  بشود.  اداره  نمی تواند  مملکت  این  باشد، 
می خواهند، این آزادیی است که نیروی انسانی را به تباهی می کشد؛ و به آنجا 
می کشد که هر چه سرش بیاورند حرف نزند؛ یعنی حرف نزند، مطرح نیست 
پیشش، او تمام هّمش به این است که چه  وقت تابستان بشود و چه وقت، وقت 
این بشود که بروند دریا؛ تمام هّمش به این است که چه وقت شب بشود و 
برود سینما؛ چه وقت این مثاًل قضایای رادیو- تلویزیون پیش بیاید و بنشینند 
تماشا؛ نمی تواند، همان طوری که آدم تریاکی نمی تواند از پای منقل پا شود 
برود سراغ فرض کنید که جهاد سازندگی، از پای منقل نمی تواند فکر این معنا 
را بکند که به مملکت ما چه می گذرد؛ فرهنگ ما چه شده است؛ اقتصاد ما چه 
شده است. نمی تواند فکر کند، اینها هم می خواهند همین جور باشند. آنهایی 
که می خواهند ما را غارت کنند می خواهند بی مزاحمت غارت کنند، چرا مزاحم 
برای خودمان درست کنیم؟ راه عیش و عشرت را بر این جوانهای تازه رس باز 
می کنیم، هر چه می خواهند از این عیش و عشرتها بکنند، ما هم آن مخازنشان 
را می بریم؛ اینها هم عیش و عشرتشان را بکنند! اینها فریاد بکنند و عیش و 
این  ما  پنجاه سال وضع  این  ببرند.  را  چیزشان  آنها هم همه  بکنند،  عشرت 
بود. دامن می زنند به همه چیزهایی که در این معنا مشترك بود که جوانهای 
ما را تباه می کرد؛ بی تفاوت می کرد، در همه این معنا مشترك بود و حاال ما 
می خواهیم که باورمان آمده باشد، چه شماها که در تلویزیون هستید، در رادیو 
هستید کار می کنید و چه ما که طلبه هستیم و آنجا هستیم، باورمان بیاید که 
ما یك رژیم فاسدی که هّمش ]را[ به این گماشته بود که جوانهای ما را فاسد 
کند، تباه کند، بی تفاوت نسبت به مسائل اساسی خودش بکند، باورمان بیاید 

که آن رفته که یك رژیم اسالمی- انسانی بیاید که در همه امور جّدی باشد.
*صحیفه امام ج 9 سخنرانی ]در جمع کارکنان پخش رادیو[

تفاوت آزادی قلم و خیانت قلم
باید  لکن  مؤثرند،  بسیار  و  محترم  مؤسسه  یك  که  حال  عین  در  مطبوعات 
روی موازین مطبوعاتی و خدمت به ملت رفتار کنند. آزادی قلم و آزادی بیان 
که  است  آزاد  قلمش  کشور  مصلحت  ضد  بر  کسی  که  نیست  این  معنایش 
بنویسد، بر خالف انقالبی که مردم پایش خون داده اند بنویسد. همچو آزادی 
صحیح نیست. قلم آزاد است که مسائل را بنویسد؛ لکن نه اینکه توطئه بر ضد 
انقالب بکند. بیان آزاد است که مطالبی اگر دارد بنویسد؛ آن هم مطالبی که به 
او داده می شود. از همه اشخاص بنویسد، بدون توطئه. وقتی ما دیدیم که در 
یك روزنامه ای از یك اشخاصی مطالب نوشته می شود که اینها عمال اجانب 
هستند و می خواهند مملکت ما را باز به خرابی بکشند و از آن طرف مقاالتی 
یا  است،  اسالم  مسائل  به  راجع  است،  نهضت  مسائل  به  راجع  که  مطالبی  و 
تحریف می شود یا نوشته نمی شود. این طور مطبوعات را ما نمی توانیم برایش 
احترام قائل بشویم. برای مطبوعاتی ما احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی 
است  آزاد  یعنی  آزادند،  مردم  که  می شود  گفته  چه.  یعنی  قلم  آزادی  و  بیان 
انسان که بزند سر مردم را بشکند؟! آزاد است که قانون شکنی بکند؟ آزاد است 

که بر خالف مسیر ملت عمل بکند؟ آزاد است که توطئه بکند بر ضد ملت؟ 
آزاد است. و  اینها آزادی نیست. در حدود قوانین، در حدود کارهای عقالیی، 
را نمی برم- لکن در بعض   ما در بعضی مطبوعات- حاال من اسم مطبوعات 
مطبوعات می بینیم که اینها از آزادی سوء استفاده می کنند؛ به گمان اینکه یا 
به خیال اینکه آزادی است می خواهند از مردم آزادی را سلب کنند. این مردم 
با این زحمتی که در این سالهای طوالنی کشیده اند و با این خونهایی که در 
بعضی مطبوعات می خواهند  باشند.  آزاد  داده اند می خواهند  اخیر  این دو سال 
بر خالف مسیر ملت عمل  قلم“  ”آزادی  اسم  به  بکنند؛  آزادی  اینها سلب  از 
بکنند. دست اشخاصی که می خواهند اختناق در ملت ایجاد کنند، می خواهند 
چپاولگری کنند، بعضی مطبوعات دست آنها را دارند باز می کنند؛ و این معنی، 
آزادی نیست؛ این معنی، خیانت است. اینکه داده می شود به ملت، آزادی است؛ 

نه خیانت. آزادی قلم است؛ نه خیانت قلم. آزادی بیان است؛ نه بیان خائنانه.
*صحیفه امام ج 7 سخنرانی ]در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان[

لزوم انتقاد و ممنوعیت غرض ورزی
از وظایِف هم رادیو و تلویزیون و هم مجالت و هم سایر جاها این است که 
مسائلی که شده است بگویند. من در همان اوایل امر که آقای بازرگان نخست 
وزیر بوده، در همان اوایل امر به آقایان گفتم که آقا شماها مسائلی که انجام 
می دهید در رادیو و تلویزیون اعالم کنید که ما این کار را کردیم، آن کار را 
این کاری نکرده، آن کار نکرده، هیچ کاری  آنها بگویند که  کردیم. نگذارید 
نکرده. کاِر نکرده ها البته زیاد است. اما یك مملکتی که ال اقل بیش از پنجاه 
سال به انحراف شدید کشیده شده، از اّول بوده اما در این پنجاه سال ُمتعّمد 
بودند به اینکه این را منحرف کنند و ما را از همه طرف وابسته کنند و همه چیز 
ما را از بین ببرند. دانشگاهمان را از بین ببرند. چی ببرند. چه ببرند. اینها تصور 
این را نمی کنند که یك همچو چیزی در دو سال، این قدر که شده است اعجاز 
کرده است. فکر این را نمی کنند که این کار همچو شده است که تویی که حاال 
قلمت را دست گرفتی و برای همه داری می نویسی، آزادی. برای همه ارگانها 
داری انتقاد می کنی تو آزادی. شما در سه سال پیش از این می توانستی قلم را 
دستت بگیری یك کلمه راجع به یکی از این ارگانها صحبت بکنی؟ قلمت را 
می شکستند، پدر خودت را هم در می آوردند! شما قدر این آزادی را نمی دانی. 
منتها آزادی اآلن جوری شده است که َملَْعبه ”1“ پیش بعضی اشخاص شده و 
هر چی دلشان می خواهد باید بنویسند. و هر چی دلشان می خواهد باید بگویند.

*صحیفه امام ج 13 سخنرانی ]در جمع کارکنان مجله ”سروش“[

گفتن درست مسائل
انسانی  وظیفه  یك  اسالمی،  وظیفه  یك  ما،  داریم  وظیفه  صورت،  هر  در 
به  این جمهوری شده است بگوییم و برسانیم  داریم که آن چیزهایی که در 
مردم. انتقاد هم داریم البته که کوتاهی شده است، آنها هم باید نوشته بشود. 
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نمی گوییم آن را ننویسند، آن را هم بنویسند، اما انتقاد، غیر غرض َورزی است. 
یك قلم است که می خواهد یك مسئله ای که فرض کنید کوچك است بزرگش 
کند و چند مقابلش کند. تیتر بزرگ بنویسد و بعدش هم حرفهایی که هر چی 
دلش می خواهد بنویسد. گاهی هم تیترها مناسب با خود موضوع نیست. این را 
از جای دیگر پیدا کردند. اینجا زیرش چیز دیگر نوشتند. خوب، آن غرض ورزی 
است. یك وقت یك قلمی است که می خواهد اصالح کند جامعه را، هم خوبش 
را می گوید، هم آنهایی را که ناقص است. اما به طور موعظه، نه بطور انتقاد 
یك  بگوید؛  است  ممکن  جور  دو  را  مسائل  تضعیف.  طور  به  نه  غرض آلود، 
مسائلی است که یك استاد شریف برای بچه ها می گوید و بچه هایی که انحراف 
دارند، این استاد شریف می خواهد اینها را از انحراف بیرون بیاورد. نصیحتشان 
می کند. با زبان مالیم به آنها می فهماند. یك استادی هم داریم که می خواهد 
ضربه بزند. با ضربه می خواهد اینها را اذیت کند. اینها دو جور فرض است، دو 

جور قلم است، دو جور گفتار است، دو جور نوشتن است.
همه  نه،  تنها  شما  کار،  در  هست  انتقاد  اگر  که  باشید  مطلب  این  فکر  باید 
نویسنده ها هم، همه گویندگان، اگر انتقاد دارند به طور مالیم و به طور دلسوزانه 
مسائل را طرح بکنند نه به طور ضربه زدن، بخواهند ضربه بزنند به جمهوری 
اینها نمی دانند این معنا را که اگر این جمهوری اسالمی به واسطه  اسالمی. 
قلم اینها به هم بخورد مسئول اند پیش خدای تبارك و تعالی و پیش ملت و 
پیش همه ملتها. یك چیزی که همه ملتها اآلن دارند از آن تعریف می کنند؛ 
در یك  اگر یك عیب کوچکی  گرفتیم،  دستمان  را  قلم  نشستیم  ما خودمان 
َعْمد هم کرد، یك  یا فرض کنید  جا پیدا شد، فرض کنید یك جا خطا کرد 
نفر یك کسی را مالَش را مصادره کرد، یا یك کسی را چی کرد، البته اینها 
نباید بشود. اما اگر یکی شد نباید این را گفت که جمهوری اسالمی هم مثل 
رژیم شاهنشاهی ]است [! خوب، کجا این مثل رژیم شاهنشاهی است؟ در رژیم 
شاهنشاهی بازارشان این طور بود؟ خیابانهایتان این طور بود؟ مراکز فحشا آن 
طور بود که دیدید، و همه چیزمان آن طور. نفتمان را داشتند می بردند، همه 
چیزمان را داشتند می بردند. در این رژیم اینها جلویش گرفته شده، اینها را هیچ 
نمی گویند. قلمها شکسته است در این امور. اما فالن آدم در فالن جا، فالن 
این به جمهوری اسالمی  کار را کرده، فالن آدم را در فالن جا مثاًل کشته، 

مربوط نیست.
این یك نفر آدم، خطا کرده باید جلویش را گرفت. اگر یك همچو آدمی واقعش 
در کجا و همچو کاری کرده، جلویش را باید بگیرید. البته باید بگیرند جلویش 

را.
قضیه  قضیه،  نیست.  نصیحت  قضیه  قضیه،  می بیند  آدم  که  را  قلمها  آن 
غرض آلودی و عقده ای است که دارند. می خواهند این عقده را صاف بکنند. و 
توجه به این معانی در همه چیزها الزم است. و وظیفه من هم دعاگویی است، 
به همه تان دعا می کنم. خداوند همه شما را حفظ کند. موفق کند که خدمت 
بکنید به کشور خودتان. مسلمانید، به اسالمتان خدمت کنید. ملت را دوست 
دارید، به ملتتان خدمت کنید. کشورتان را دوست دارید، به کشورتان خدمت 
کنید. و در نوشته هایتان توجه به خدا داشته باشید. بدانید که این قلم که در 
بعد  بشود  نوشته  کلمه ای  اگر هر  و  اآلن.  در محضر خداست  دست شماست 
سؤال می شود چرا این کلمه نوشته شده؟ اگر به جای این کلمه بشود یك کلمه 
خوبتر نوشت از شما سؤال می کنند چرا کلمه زشت نوشتید؟ ان شاء اللَّ خداوند 

همه تان را تأیید کند. موفق باشید.
*صحیفه امام ج 13 سخنرانی ]در جمع کارکنان مجله ”سروش“[

مطبوعات، نمایانگر آرمان ملت
باید مطبوعات در خدمت کشور باشند، نه بر ضد انقالب کشور. مطبوعاتی که 
بر ضد انقالب کشور هستند، اینها خائن هستند. مطبوعات باید منعکس کننده 
آمال و آرزوی ملت باشند. مسائلی که ملت می خواهند، آنها را منعکس بکنند. 
البته آزادند که یك مطلب دیگری هم که کسی می گوید منعکس کنند؛ لکن در 
توطئه آزاد نیستند. ما از بعض مطبوعات، توطئه می فهمیم؛ برای اینکه می بینیم 

که مسائلی که به ضد انقالب است، با آب و تاب و با طول تفسیر می نویسند، و 
مسائلی که بر وفق انقالب است، یا نمی نویسند، یا با اشاره رد می شوند. این طور 
مطبوعات مورد قبول ملت نیست. مردم نمی خرند یك همچو روزنامه هایی را. و 
اگر گفته بشود بهشان که این روزنامه این طور است، مردم خودشان نمی خرند. 
این مردم آزادند در اینکه نخرند چنین روزنامه ای را. وقتی روزنامه خریده نشد، 
روزنامه بسته می شود. همان طوری که بعضی روزنامه ها وقتی مردم نخریدند 

خودش بسته می شود.
شما طریقتان این است که، از این به بعد توجه به این معنا داشته باشید که روی 
همین مسیر ملت رفتار کنید. همین طوری که ملت دارد می رود رفتار کنید؛ نه 
اینکه به اسم آزادی قلم بر خالف مسیر ملت مشی بکنید. آنهایی که، بعضی 
از این کسانی که جزء هیأت تحریریه اند و می دانید که اینها اصالح نمی شوند 
و اینها نمی توانند اصالح بشوند، اینها عمال غیر هستند، اینها می خواهند دست 
اجانب را باز به مملکت ما باز بکنند، آنها را باید کنار بگذاریم. و نویسنده زیاد 

است؛ نویسنده دیگری وارد کار بشود.
*صحیفه امام ج 7 سخنرانی ]در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان[

تطبیق خود با مسیر انقالب
مطبوعات موظفند از تیترهایی که موجب تحریك و یا تضعیف مردم می شود 
و یا مخالف واقع است خودداری کنند و خود را با مسیر انقالب تطبیق دهند؛ و 
نیز از درج مقاالتی که مضر به انقالب و موجب تفرقه می شود خودداری کنند 

که این خود توطئه محسوب می شود.
*صحیفه امام ج 9 پیام ]به نیروهای نظامی[

هشدار به مطبوعات و گروهها
روزنامه ها  این  باید  چرا  می کنند.  عمل  فهمیده  یا  نمی فهمند  روزنامه ها  این 
را  طرح ریزی اش  اشخاصی  که  اختالفی  اختالفات؛  طور  این  به  دامن بزنند 
می کنند که اگر این اشخاص پیش ببرند، نه تو روزنامه نگار را و نه آن رئیس 
است.  نقشه  آقا  برد؟  خواهند  بین  از  را  تمامتان  گذاشت؛  نخواهند  را  روزنامه 
شما را به بازی گرفته اند، روزنامه ها را به بازی گرفته اند؛ جبهه ها را به بازی 
گرفته اند، نقشه است که شماها را از هم جدا کنند، دولت را از ملت، ملت را 
از دولت، رئیس جمهور را از مردم، مردم را از او، حاال به تدریج. آن روزی که 
دستشان برسد، اول کسی که در دولتیها کشته می شود همین رئیس جمهور 
رؤسای  همان  است،  ارتش  رؤسای  همین  کنید-  باز  را  چشمهایتان  است- 
روحانی است و بعد هم می آیند حساب احزاب را، آنهایی که با آنها موافقند نه، 
آنها که ”اهاًل و سهاًل“ آنهایی که با آنها مخالف ]هستند[، حساب آنها را هم 
می ِکشند. بازار هم اسلحه از دستش افتاد، کاری دیگر از او نمی آید. نه روحانی 

است که همه را مجتمع کند و نه ارتشی است که بتواند جلوگیری کند. 
چرا  خوابید؟  قدر  این  چرا  سران،  ای  خوابید؟  قدر  این  چرا  بشوید!  بیدار 
چشمهایتان را باز نمی کنید؟ هر که، هر جا صحبت می کند، به ضد هم صحبت 
می کند. هر جا می نویسد به ضد هم می نویسد. باید بیدار بشویم ما. اگر- خدای 
نخواسته- جدا کردند روحانی را از ملت، جدا کردند ارتشی را از ملت و هر کدام 
را  ارتش  انجام بدهند کردند،  را علی  حّده کردند و آن طورها که می خواهند 
منحلش بکنند به واسطه یك تبلیغاتی، روحانی را کنار بزنند و منزوی کنند به 
واسطه یك تبلیغاتی، اگر یك همچو کاری بکنند، دیگر نه بازاری از او کاری 
می آید که انجام بدهد و نه دانشگاهی. تا شما با هم مجتمع هستید، تا با هم 

هستید، می توانید کار بکنید.
یکی از َمَثلهای دیگری که در بین مردم هست، باید عرض بکنم. یك کسی که 
می خواست، یك پدری که می خواست بمیرد، چند تا پسر داشت. هفت- هشت 
تا پسر داشت. خواستشان، یك چوبهایی هم تهیه کرده بود. یکی از این چوبها 
را داد، گفت: این را بشکن، شکستش. دوتا را گذاشت پهلو ]ی [ هم، گفت: اینها 

را هم بشکن، شکستش. 
بعد، آن هفت- هشت تایی که به عدد بچه هایش بود پهلو ]ی [ هم گذاشت. 
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گفت: اینها را بشکن. هر چه زور زد، نشکست. گفت شما عددتان به عدد این 
چوبهاست. اگر یکی یکی باشید، شکسته می شوید. اگر دوتایتان یك طرف و 
چهار تایتان یك طرف باشد، شکسته می شوید. اگر همه تان با هم باشید، مثل 

این چوبها، که همه با هم باشند، هیچ کسی نمی تواند بشکند شما را.
اگر  باشد می شکنندش،  تنها  ارتشی  اگر  باشد می شکنندش،  تنها  روحانی  اگر 
مردم تنها باشند می شکنندشان؛ آن که آسیب بردار نیست آن است که همه 
قوا با هم باشند. حرفش را می زنند، عملش بر خالفش است. هر کدام صحبت 
می کنند؛ از اتحاد صحبت می کنند، لکن در عمل، این عمل را انجام نمی دهند. 
چه شده شما را؟! پیروز شدید؟ شمایی که اآلن لشکر کفر بهتان حمله کرده، 
شمایی که اآلن در سوسنگرد آن بساط را دارید، در آبادان آن بساط را دارید، 
در اهواز آن بساط را دارید، نباید به خودتان بیایید که دیگر توی روزنامه تان 
بیاید؟  در  روزنامه ها می خواهند که من یکوقت صدایم   نکنند؟!  را  این غلطها 
یك روزنامه به طرفداری آن طرف، یك روزنامه به طرفداری آن جمله. آخر 
شما مسلمانید. مسلمان باید با هم باشد. اعتقاد به خدا دارید، اعتقاد به اسالم 
دارید، اعتقاد به معاد دارید؛ چرا جلوی روزنامه ها را نمی گیرید؟ مکرر من گفته ام 
به آنها، چرا نمی گیرند جلوی روزنامه ها را؟ من بگیرم جلویش را؟ چرا جلوی 
دهنهایشان را نمی گیرند؟ چرا جلوی قلمهایشان را نمی گیرند؟ در یك همچو 

مشکلی که ما اآلن داریم، شما هم باید به جان هم بیفتید؟
من امید این را دارم که شما جوانها و جوانهای ایران و همه قشرهای ملت- ااّل 
یك دسته ای که امیدی دیگر از آنها نیست- اینها با هم مجتمع بشوند، همین 
طوری که اآلن اکثر مردم، بلکه درصد، نود مردم یا بیشتر اآلن وفادار هستند 
به جمهوری اسالمی و به اسالم. من امید این را دارم که اشخاصی که از این 
همه  و  بردارند.  دست  می دهند[  ]انجام  پست  خیلی  و  ناجور  خیلی  کارهای 
مشغول بشوند برای اسالم کار بکنند. اگر همه با هم مجتمع باشید، اگر سران 
همه با هم مجتمع باشند، ایراد نگیرند به هم ]که [ آن به او اشکال کند، او به 
آن اشکال کند در یك همچو موردی، در یك همچو موقعی که ما داریم، کارها 

همه اصالح می شود.
امیدوارم که خداوند هدایت کند همه ما را و همه شما را و همه ملت ما را و 
، عمل کنید.  ان شاء اللَّ تعالی، پیروز باشید و شما همه برای خدا ان شاء اللَّ
همه تان با هم باشید. پشت و پناه هم باشید، ملت خوب است، ملت یك ملت 

روشنی است، یك ملت خوبی است.شماها هم همه با هم مجتمع بشوید. دولت 
و ملت، ارکان دولت، رئیس جمهورش، نخست وزیرش، مجلسش، همه اینها 
با هم مجتمع باشند در یك همچو موقع خطیری که همه گرفتار هستید. اگر 
پیروز بشوند، نه نخست وزیری باقی می ماند و نه رئیس جمهوری باقی می ماند 
و نه مجلسی باقی می ماند و نه روحانی باقی می ماند و نه بازاری. باید با هم 

باشید تا اینکه کار را پیش ببرید.
اگر هر کدام علی حّده- علی حّده، و هر کس دلش می خواهد یك جایی یك 
که  اسمی  به  بزند  مفتی  حرف  یك  و  بکند  تظاهری  یك  و  بکند،  اجتماعی 
آنهایی که  را می کشند.  او  اول  آدمی که تظاهر می کند،  برای  همان  خودش 
تظاهرات می کنند، آنهایی که اآلن در این موقعی که جنگ هست در ایران و 
همه نوامیس مسلمین در خطر است و همه حیثیات مسلمین در خطر است، 
مفت  حرف  و  می کنند  نطق  و  می کنند  اجتماع  و  می کنند  شلوغکاری  امروز 
می زنند، اگر آنها غلبه بکنند، پدر خود شما را اول درمی آورند.یك قدری بیدار 
بشوید. یك قدری توجه کنید به مسائل. این قدر تو سرهم نزنید، این قدر به 

هم نپرید.
*صحیفه امام ج 13

پرهیز مطبوعات از درج مطالب مضّر به اسالم
ل است و وجدانًا برای کشور ما  باید مطبوعات یك خدمتی که برایشان محوَّ
مطرح است، آن خدمت را انجام بدهند تا به اسالم خدمت کرده باشند، و به 
هر  یعنی؛  کنند،  دنبال  باید  را  خط  این  باشند.  کرده  خدمت  خودشان  کشور 
مسئله ای که می خواهند طرح بکنند توجه به این داشته باشند که همان مسأله 
یا مسائل  این  به  باشند. مسائل دیگری که مربوط نیست  و دنبال همان کار 
دیگری که مخالف است با این مسائل غیر مربوط، اگر یك  مسائل غیر مضّری 
باشد خوب، مانعی ندارد که گفته بشود و نوشته بشود. اما مسائلی که مضرِّ به 
وحدت جامعه است، و مضرِّ به آن انگیزه ای است که جامعه برای او قیام کرد 
یعنی؛ مضرِّ به اسالم است، باید مطبوعات از او احتراز کنند، و باید آنهایی که 
در رأس مطبوعات هستند آنها توجه داشته باشند مبادا در بین آنها اشخاصی 

خودشان را جا بزنند.
شما می بینید که اآلن اینهایی که انحراف دارند مشغول فعالیت هستند که هر 
چه در هر جا پیدا بشود، اینها هم داخلش بشوند به یك صورتی. ممکن است 
یکی از آنها تسبیحی دستش بگیرد و ریش هم بگذارد و در حضور شماها نماز 
هم بخواند و این طور چیزها. شما باید فکر بکنید که این سابقه اش چی بوده، 
چه کاره است. و وقتی هم که وارد می شود در- فرض کنید- مجله شما چه 

می خواهد بکند، چه کاری می خواهد بکند.
و  رادیو  برای  خصوصًا  مطبوعات.  برای  است  مهمی  امر  خیلی  افراد  انتخاب 
عموم  در  و  تلویزیون  و  رادیو  خصوص  در  زیادی  اشخاص  که  تلویزیون 
مطبوعات هستند، اینها می خواهند که راه را به طوری که کسی متوجه نشود؛ 
یعنی آن اشخاصی که درست فکر می کنند، توجه پیدا نکنند وارد بشوند و راه 

را منحرف کنند.
*صحیفه امام ج 13 سخنرانی ]در جمع کارکنان مجله ”سروش“[

امكان وجود غّش در تعیین تیترها
اخباری که می نویسید، تیترهایی که هست، اینها را که در روزنامه ها آدم می بیند، 
می فهمد که این تیتر از کجا پیدا شده است، با چه مقصدی این را گذاشته اند. 
و گاهی آدم بعد که می خواند، می بیند مسأله این طور هم نبوده است؛ تیترش 
یك جور دیگر است، مسأله اش یك جور دیگر! ابتدا همه مردم نمی توانند همه 
تیتری که  نگاه می کنند می بینند در  را  تیترها  این  تا آخر بخوانند،  را  روزنامه 
هست، چه فسادی واقع شده است یا چه صالحی واقع شده است. اما آدم وقتی 
خود متن را می خواند، می بیند مسأله این طور نیست که این در تیتر هست. باید 
توجه کنید که این یك ِغّشی ”1“ است برای مسلمین که انسان در تیتر یك 
چیزی بنویسد و محتوا آن جور نباشد؛ نه به آن تندی باشد که- مثاًل در این 

باید مطبوعات در خدمت کشور باشند، نه بر ضد انقالب 
کشور. مطبوعاتی که بر ضد انقالب کشور هستند، اینها 
خائن هستند. مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوی 

ملت باشند.



مـروری بر دیدگــاه
مقام معظم رهبری
پیرامون رسانه

تیتر هست، و نه به آن عظمت باشد که در این تیتر هست. این یك نحو غّش 
است برای مسلمین. همان طوری که یك کاسبی روی متاعش یك چیز خوبی 
]اما[ آخرش  را روی آن یك مقدار روغن خوب می ریزد  قرار می دهد، روغن 
فاسد است و این حرام است و غش است، همین طور چنانچه روزنامه این طور 
باشد که انسان تیترها را که نگاه کند ببیند این روزنامه خیلی روزنامه خوبی 
است یا مسائلی هست، مسائل مهمی مطرح هست، از آن طرف، کسی را انتقاد 
اما وقتی آدم می رود ]متن  این طور است،  این آدم خبیث است،  می کنند که 
را[ نگاه می کند، می بیند مسأله این طورها هم نبوده است یا اگر بوده، به این 
شدت نبوده است. متن را این یك نحو غّشی است که شما با قلمهایتان می کنید. 
همان طور که این فروشنده روغِن رو و زیرش با هم فرق دارد و غّش است و 

حرام، این هم که تیترش با واقعش مخالف است، این هم غّش است و حرام.
*صحیفه امام ج 14 سخنرانی ]در جمع کارکنان روزنامه کیهان[

طرح انتقادات سالم در مطبوعات، نه انتقامگیری
مسئله دیگر راجع به انتقاد، البته روزنامه ها باید مسائلی که پیش می آید را نظر 
کنند، یك وقت انتقاد است؛ یعنی انتقاد سالم است، این مفید است. یك وقت 
انتقام است، نه انتقاد، این نباید باشد، این با موازین جور در نمی آید. انسان چون 
با یکی خوب نیست، در مطبوعات او را بکوبد، کار درستی نیست. اما اگر کسی 
خالف کرده است، باید او را نصیحت کرد، پرده دری نباشد، ولی انتقاد خوب 
است. باید در این امور خیلی مالحظه بفرمایید تا مطبوعات مرکزی باشد برای 

استفاده عموم، و اینکه مردم بفهمند باید چه بکنند و باید چه بشود.
*صحیفه امام ج 19 سخنرانی ]در جمع مسئوالن روزنامه ها[

ضرورت تصفیه افراد ناسالم از صدا و سیما
و اما راجع به افراد، از قراری که من شنیدم، بعضی از افرادی که متعهد بودند 
کنار گذاشتند،  آنجا  از  بودند،  دلسوز  برای کشور خودشان  و  بودند  و مسلمان 
باید  کارها هستند. شما  باز سر  اینها  بشوند،  تصفیه  باید  که  افرادی  بعضی  و 
با سایر آقایانی که در آنجا هستند و متعهد، با هم این افرادی که اآلن برای 
مملکت ما مضر هستند، این چپیها و اینهایی که به یك طرف، این طرف رابطه 
دارند، اینها را باید تصفیه کنید، و بدون اینکه بترسید تصفیه کنید اینها را، و به 
جای آنها جوانهای متعهد و اسالمی را بیاورید. و آنهایی را که بیرون کردند از 
اشخاصی که متعهد بودند، باز ببینید کسانی هستند که به درد می خورند، آنها را 
وارد کنید، و کسانی که مضر هستند به اینجا، و لو فرض کنید متخصص هم 
باشند- متخصص مضر، ضررش بیشتر از غیر متخصص است- اینها کنار باید 

بروند و تصفیه بشود. ان شاء اللَّ تعالی موفق و مؤید باشید.
*صحیفه امام ج 12 بیانات ]خطاب به مدیر واحد اطالعات صدا و سیما[

لزوم تصفیه در رادیو- تلویزیون
و  با نهضت  باشد که  به صورتی  باید صد در صد  این سازمان  این جهت،  از 
اسالمی هست،  تلویزیون  رادیو-  بگوییم  ما  اینکه  نه  بسازد.  اسالمی  انقالب 
اسالمی  انقالب  به  و  اسالم  به  که  آن می زنند  در  ببینیم یك حرفهایی  ولی 
لطمه وارد می آورد. باید کاماًل توجه داشت که به هیچ وجه ما نباید مقلد شرق 
و غرب باشیم. زیرا تقلید از شرق و غرب با رادیو- تلویزیون اسالمی نمی سازد. 
باید کاماًل مراقبت کنید و خوف از گفته ها و نوشته های این روشنفکران غربزده 

ابداً نداشته باشید. این روشنفکران در فکر این هستند که مملکت را به خواست 
باشد  دیگر هر چه خرابی هم  و  بکنند،  لوکس درست  خودشان یك مملکت 
حال  و  بشود،  درست  غربی  مملکت  یك  می خواهد  دلشان  آنها  ندارد.  مانعی 
اینکه مردم اینجا همه جدیت کردند برای اینکه اسالم در ایران پیاده شود. نه 
فقط یك صورت اسالم، و وقتی سر به هر اداره اش می زنیم اسالم در کار نباشد. 
باید شدیداً با روشنفکران غربزده مبارزه کرد. از این جهت، شما مأموریت دارید 
با همکاری کارمندان مسلمان و متعهد و غیر منحرف این سازمان را تصفیه 

کنید، بدون اینکه خوفی از کسی و یا گروهی داشته باشید.
باید توجه داشته باشید که در این سازمان مسلمانان متعهد حتی یك نفرشان 
نباید بیرون بروند، مگر تخلفاتی کنند، که این مسئله دیگری است و فرقی با 
دیگران ندارند. اما یکوقتی گفته نشود اینها مثاًل یك قدری ارتجاعی هستند. 
آن دوره می زد.  در  متعهد  و  مبارز  به مسلمانان  این حرفهایی که شاه هم  از 
مسلمانان مبارز و متعهد باید آنجا باشند. و دیگرانی هم که تصفیه می شوند باید 

جایشان را افراد مسلمان مبارز غیر منحرف گذاشت.
ما بحمد اللَّ گویندگان و نویسندگان خوب داریم. ما همه چیز داریم. من غالبًا 
فیلمهایی که  خود ایرانیها درست می کنند به نظرم بهتر از دیگران است. مثاًل 
اروپا  از  یا  امریکا و  از  باید حتمًا  این فیلمها  اما حاال  بود.  آموزنده  فیلم ”گاو“ 
بیاید با یك بی بند و باری، تا روشنفکران غربزده شاد شوند. فیلمهایی که از 
خارج به ایران می آید اکثراً استعماری است. لذا فیلمهای خارجی استعماری را 
حذف کنید مگر صد در صد صحیح باشد. در هر صورت این به عهده شما و 
مسئولین آنجاست. بار دیگر تذکر می دهم که آنجا را از وابستگان رژیم سابق 
تصفیه کنید. البته مصاحبه اشکالی ندارد، و لو یك کمونیست بیاید و حرفش 
را بزند و در همان جا از شخص دیگری جواب گیرد، این مانعی ندارد. خالصه 
رادیو- تلویزیون نباید در دست یك عده مفسده جو باشد. با کمال تأسف هنوز 
منافعشان گرفته شده.  ریشه های رژیم سابق هستند. حاال یك قدری جلوی 
اخالل می کنند و می خواهند همان عیاشیها را بکنند، و رادیو- تلویزیون را برای 
خودشان دکان کنند. من صریحًا می گویم، ما نمی خواهیم نه غرب و نه شرق 

از ما تعریف کنند.
نمی خواهیم روشنفکران غربزده و قلمداران خود فروخته از ما تعریف بکنند. ما 
می خواهیم یك مسئله ای را که اسالم می فرماید عمل بکنیم و برای کشورمان 
خدمت بکنیم. نه یك دستگاهی درست بشود که همه اش خراب و فاسد باشد و 
بچه های ما را به فحشا بکشند، و افراد را بی تفاوت کنند، که اگر همه چیزشان 
را ببرند، اینها اصاًل ککشان نگزد و هیچ توجه به این مسائل نداشته باشند. ما 
الحمد للَّ اآلن همه مردم  را متحول کنیم.همین طور که  ادارات  می خواهیم 

متحول شده اند. باید توجه به این مسائل داشت. من دعا می کنم.
*صحیفه امام ج 12 سخنرانی ]در حضور مدیر عامل صدا و سیما[

اصالح برنامه های رادیو و تلویزیون
و من از همه شما تقاضا دارم به اینکه برنامه هایتان را اصالح کنید. برنامه هایی 
مشکالت  ]و[  مسائل  که  باشد  برنامه هایی  جامعه.  برای  باشد  مفید  که  باشد 
جامعه را بگوید. از برنامه های انحرافی پرهیز بکنید. گاهی من می بینم که در 
رادیو هست چیزهایی که انحرافی است، و مع األسف آن انحرافی را چند دفعه 
می گذارند؛ و آن چیزی که صحیح است یا نمی گذارند، و یا منحرفش می کنند و 
می گذارند. خوب، این یك خیانت بزرگی است. ما چه قدر باید به اینها بگوییم! 
نه  این کشور؛  به  این دستگاه،  به  بکنید  باید خدمت  گفتم که شما  من کراراً 
انحرافی را  اینکه یك اشخاص منحرفی را در آنجا راه بدهید که برنامه های 
]درست کنند[ اگر یك کسی یك صحبت انحرافی بکند، مکرر، مکرر، تمامش 
را می گذارند. در رادیو می گذارند؛ در این رادیو و تلویزیون هم می گذارند. همین 
که یك مسئله انحرافی شد، در رادیو می گذارند؛ در تلویزیون هم می گذارند. اگر 
یك کسی جواب این انحراف را بدهد، یا نمی گذارند اصاًل؛ و یا اگر بگذارند به 

طور انحراف می گذارند.
*صحیفه امام ج 10 سخنرانی ]در جمع کارکنان صدا و سیما[
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 اهمیت و كاركردهای رسانه
مركز هدایت فكری جامعه

رسانه ملی، مرکز هدایت فکری جامعه است و جایگاه آن و به خصوص بخش 
هنرهای نمایشی و فیلم وسریال مهم تر از هرزمان دیگری است و با استفاده 
از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از جمله تاریخ پرفراز و نشیب ایران، می 

توان فاصله وضع موجود با وضع مطلوب را کاهش داد و پرکرد. 
)بیانات در دیدار با رئیس و جمعی از هنرمندان صداوسیما ــ 1389/4/12(

القادهنده فكر، فرهنگ، رفتار و هویت فرهنگی انسان ها
فرهنگی  هویت  حقیقت  در  و  رفتار  و  فرهنگ  فکر،  دنیا  در  ها  رسانه  امروز 
انسان ها را القا می کنند و تعیین کننده هستند. رسانه های می توانند در بهبود 
وضعیت زندگی انسان موثر باشند، می توانند در گسترش صلح و امنیت جهانی 
موثر باشند، می توانند در ارتقای اخالق و معنویت در میان انسان ها موثر باشند 
و می توانند انسان ها را خوشبخت کنند. متقابال می توانند وسیله برافروختن 
جنگ های خانمان سوز باشند، می توانند عادات و آداب و رفتارهای مضر را 
در میان مردم رایج کنند، می توانند ملت هایی را از هویت انسانی خودشان و 
هویت ملی شان تهی کنند و می توانند احساس تبعیض را در انسان ها زنده 
المللی  بین  در سطح  اگر  است.  زیاد  خیلی  شان  نقش  امروز  ها  رسانه  کنند. 
مدیریت و برنامه سازی رسانه ای براساس معیارهای اخالق، فضیلت، برابری 
و تکیه بر مفاهیم واقعی انسانی باشد، ملت ها سود خواهند برد. اگر رسانه ها 
برنامه سازی و مدیریتشان براساس منافع کمپانی های اقتصادی، ثروتمندان 
بین المللی، قدرتمندان تمامیت خواه و انحصارطلب باشد، یقینا بشر زیان خواهد 
کرد. رسانه های می توانند زمینه ساز گفتگوی آزاد و دوجانبه و چندجانبه ی 
امتیازات رسانه های عمومی و  از بزرگ ترین  بین ملت ها باشند. این، یکی 
فراگیر است. رسانه های می توانند به صورت اخالقی و استداللی، مفاهیم ملت 
ها را میان یکدیگر تبادل کنند و دادوستد معنوی و اخالقی و فرهنگی کنند، 
این مسئله بسیار ارزشمندی است. می توانند سطح آگاهی و معرفت مردم را 
ارتقا دهند. اگر رسانه ها در دنیا عادالنه اداره شوند، جاده رسانه ای، یك جاده 
یك طرفه نباشد، ملت ها به معنای حقیقی کلمه، حرف یکدیگر را گوش کند 
به نزدیکی ملت ها کمك  این  را بشناسند،  نزد یکدیگر  و مفاهیم محترم در 

خواهد کرد.
ــ  مختلف  کشورهای  ای  رسانه  سازان  برنامه  و  مدیران  با  دیدار  در  )بیانات 
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یكی از حساس ترین مراكز  دنیا 
است؛  مراکز  ترین  حساس  از  یکی  دنیا،  جای  همه  در  جمعی  رسانه های 
مخصوص ایران نیست. دلیل آن هم واضح است؛ زیرا همه چیز یك دستگاه 
تبلیغاتی و یك وسیله ی عمومی مثل صدا وسیما - خوبی و بدی آن، کاری که 
در آن انجام گرفته باشد و تالشی که شما انجام می دهید - هر لحظه جلوی 
چشم مردم است. این طور نیست که شما امروز کاری را در صدا و سیما انجام 
بدهید و اثرش مشهود نباشد. نه، هر کاری که در صدا و سیما انجام بگیرد، 
آثارش خیلی زود مشاهده می شود. البته برنامه های بلندمدت هم هست؛ مثل 
همین تربیت عناصر کارآمد که نتایج آن را بعدها انسان می بیند؛ لیکن آن خارج 

از اداره ی روزمره ی این تشکیالت است. 
)بیانات در دیدار با مسئوالن صداوسیمای جمهوری اسالمی(

مهم ترین ابزار جنگ بین قدرت ها 
این جا یك مجموعه ی فرهنگی است و شاید بشود گفت اثرگذارترین مجموعه ی 
مایه ی اصلی  این رسانه ی ملی و عمومی است. فرهنگ  فرهنگی در کشور، 
هویت ملتهاست. فرهنگ یك ملت است که می تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، 
اگر فرهنگ در کشوری  آبروی جهانی کند.  دارای  نوآور و  فناور،  توانا، عالم، 
دچار انحطاط شد و یك کشور هویت فرهنگی خودش را از دست داد، حتی 

پیشرفتهایی که دیگران به آن کشور تزریق کنند، نخواهد توانست آن کشور 
را از جایگاه شایسته یی در مجموعه ی بشریت برخوردار کند و منافع آن ملت 
را حفظ کند ...  حاال این فرهنگ در دست شما کارکنان صدا و سیماست؛ از 
مدیرانتان گرفته تا کارکنان گوناگون در بخشهای فنی، پشتیبانیهای گوناگون، 
تحقیقات، هنری، تولید برنامه و برنامه سازیهای مختلف و در بخشهای سیاسی 
فرهنگ  خوش  عطر  می توانید  که  هستید  شما  بخشها  همه ی  در  خبری.  و 
این  مقابل  در  نمی تواند  و هیچ کس هم  بپراکنید  جامعه  فضای  در  را  صحیح 
ابزار  گسترش فرهنگی که شما ایجاد می کنید، مقاومت کند. امروز مهمترین 
با  هم  بزرگ  قدرتهای  حتی  امروز  و  است  رسانه  دنیا  در  قدرتها  بین  جنگ 
این  و  هنرها  و  تلویزیونها  و  رسانه ها  تأثیر  امروز  می کنند.  کار  دارند  رسانه ها 
شبکه های عظیم اطالع رسانِی اینترنتی و... از سالح و از موشك و از بمب اتم 
بیشتر است. امروز دنیا، یك چنین دنیایی است. روزبه روز هم دارند این میدان 
را گسترش می دهند. من در آن جلسه به مدیرانمان عرض می کردم که امروز 
بسیار  دارد،  قرار  اسالمی  مقابل جمهوری  در  فرهنگی که  و  رسانه یی  آرایش 
آرایش پیچیده، متنوع، متکثر، کارآمد و فنی و پیشرفته است. صدا و سیما یك 
تنه در مقابل این آرایش عظیم ایستاده و الحمدللَّ از عهده هم تا حاال برآمده 
است و من هم می خواهم به شما بگویم که تا حاال از عهده برآمده اید. شما 
ببینید برای این رادیوها و تلویزیونها و این شبکه های اطالع رسانی که هدفشان 
کشور ماست، چقدر سرمایه گذاری شده است. آنها چند برابر سرمایه گذاری یی 
که ما برای صدا و سیمای خودمان می کنیم، سرمایه گذاری کرده اند. اگر آن طور 
که آنها پیش خودشان محاسبه کرده بودند پیش می رفت، امروز باید اثری از 
اسالم و ایمان و جمهوری اسالمی باقی نمانده باشد؛ چون فعالیت آنها مربوط 
به امروز و دیروز که نیست، بلکه آنها از روز اول پیروزی انقالب کارشان شروع 
شد و بیست وپنج سال است که روزبه روز دارند کار خود را توسعه می دهند و 
شدت می بخشند. الحمدللَّ رسانه ی ملی ما به خودش پرداخته و واقعًا خودش را 
متناسب با حضور در این میدان، تا آن جایی که می توانسته، حاضریراق و آماده 

کرده و وارد میدان شده است. 
)بیانات در دیدار با کارکنان سازمان صداوسیما ــ 1383/2/28(

اهداف كالن رسانه
ارتقای معرفت دینی روشن بینانه

طبیعتًا از وظایف صدا و سیما، ارتقاء معرفت دینی و ایمان دینی است. معرفت و 
ایمان با هم تفاوت دارد. هم ایمان مردم باید تقویت شود، هم معرفت و شناخت 
آنها. باید توجه داشت ایمانی که مردم پیدا می کنند، سست، عوامانه، سطحی 
و قشری نباشد؛ بشدت از این پرهیز شود. اکتفا نشود به تغلیظ احساسات مردم 
نیست و  افراطی، اصاًل مفید  به طور  این چیزها  بر  تأکید  افراطی.  و تشریفات 
به هیچ وجه تبلیغ دین محسوب نمی شود. این را پایه ی کار قرار دهید و حاال 
برگردید به برنامه های دینِی صدا و سیما؛ ببینید چه کار باید بکنید و چه کار باید 
نکنید .برنامه ی دینی باید نسبت به دین شبهه زدا باشد، نه شبهه زا . من گاهی 
بعضی از بیانات دینی را از تلویزیون یا از رادیو گوش می کنم و می بینم شبهه 
ایجاد می کند! حدیث سستی، حرف نامعقولی، مطلبی که در جمع مثاًل بیست 
نفری یا پنجاه نفره ِی یك عده مؤمِن مخلص، گفتنش خوب است و ایمان آنها 
را زیاد می کند، در سطح میلیونِی مردم به زبان آوردن، جز این که ایمان عده یی 
این  از  ندارد.  فایده ی دیگری  ایجاد کند، هیچ  تردید  را سست و در ذهنشان 
باید شبهه زدا، روشن، قوی،  تبیین دینی  بیان دینی و  باید پرهیز کرد.  چیزها 
هنرمندانه و متنوع باشد؛ شبهه زا و کلیشه یی نباشد. بیان دینی باید در همه ی 
سطوح، صحیح باشد. درست است که ما تبیین دینی را در سطح نخبگان، در 
سطح متوسط، در سطح پایین و در سطح کودکان داریم، اما همان چیزی که 
در سطح کودکان است، مطلقًا باید صحیح باشد. شما در کالس اول به بچه یاد 
می دهید دو بعالوه ی دو، می شود چهار؛ وقتی هم که بچه به منتهاالیه قله ی 
ریاضیات و دانش ریاضی می رسد، باز هم دو بعالوه ی دو، می شود چهار؛ تغییر 
پیدا نمی کند. بنابراین آنچه در زمینه ی دین به کودك یا به انساِن عامی تفهیم 
می کنیم، مطلقًا نباید غلط باشد تا بعد در ارتقاء معرفت دینی ببیند آن حرف، 
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نادرست بوده است؛ نه، باید درست گفت؛ منتها ساده. بنابراین، حرف دینی در 
همه ی سطوح باید صحیح باشد. 

برای مراسم دینی، اعیاد و عزاداری ها برنامه ریزِی هوشمندانه بشود. بعضی از 
برنامه هایی که اجرا می شود، کاماًل ناهوشمندانه است. راجع به حضرت جواد 
چه صحبتی در تلویزیون یا رادیو می کنید؟ راجع به امام جواد، امام هادی، امام 
نوشته  خوبی  خیلی  مطالب  السالم(  ائمه)علیهم  دیگر  و  رضا  امام  عسکری، 
شده است. بنده که عمرم را در این زمینه ها گذرانده ام، وقتی به این مطالب 
نمی شود؟  استفاده  اینها  از  چرا  می برم؛  لذت  و  می کنم  استفاده  می کنم،  نگاه 
زمینه ها  این  در  ایمان آور  و  و مطالب شیوا  تحقیقات خوب  نوشته های خوب، 
فراوان است. گاهی انسان برنامه یی را می بیند که شخصی با شّد و مّد و در قالب 
یك قطعه ی ادبی، فرضًا راجع به امام موسی بن جعفر حرف می زند که هیچ معنا 
ندارد. این گونه برنامه ها نه ایمان کسی را زیاد می کند، نه لذتی دارد و نه در آن، 
هنر نویسندگی - به معنای حقیقی کلمه - به کار رفته. چرا ما این برنامه ها را 
پخش می کنیم؟ یك نفر با صدای نرم و مالیم و معصومانه - شماها متخصص 
به جای   - نیست  مناسب  برنامه یی  هر  برای  صدایی  هر  هستید؛  کارها  این 
صدای آن طوری، چند فضیلت ِ با سند درست و منطقی از امام موسی بن جعفر 
نقل کند و زندگی آن حضرت را شرح دهد؛ انسان گوش می کند، لذت می برد؛ 
معرفت و محبتش زیاد و دلش از شنیدن مناقب این بزرگواران روشن می شود. 
اگر برنامه های دینی خوب ادا شود، فایده دارد؛ اما اگر بد ادا شود، خنثی نیست؛ 

نتیجه ی بد دارد. 
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صداوسیما ــ 9/11/ 1383(

تقویت مدیریت اجرایی كشوری
به نظر من سیاست کلی صدا و سیما باید تقویت مدیریت های اجرایی کشور 
باشد. من توصیه نمی کنم که صدا و سیما ضعف ها و نارسایی ها و کمبودها و 
خدای نکرده خیانتها را پوشیده بدارد؛ نه، ضعف ها را هم بگوید؛ دردهایی که 
جلوی چشم مردم است، عیبی ندارد صدا و سیما به آنها بپردازد؛ منتها طرح 
این دردها و ضعف ها و نارسایی ها باید به گونه ای باشد که اواًل مردم را مأیوس 

نکند، ثانیًا مدیریت را تضعیف نکند. 
توفیقات دولت را بگویید. نشان دادن توفیقات و پیشرفتهای کشور حتمًا نباید 
از زبان مسؤوالن و دست اندرکاران باشد. فرضًا رئیس جمهور می رود و طرحی 
را افتتاح می کند. این افتتاح، گنگ است و معلوم نیست چیست. وقتی آسفالت 
خیابانی خراب می شود و می خواهید آن را در خبر منعکس کنید، مثاًل می روید 
افتاد؛  چاله  این  در  ماشینم  او می گوید چرخ  و  تاکسی دار مصاحبه می کنید  با 
یکی دیگر می گوید زمستان در این جا آب جمع شده بود و ترشح کرد به لباس 
مردم. خالصه با ده نفر مصاحبه می کنید تا مشخص شود این چاله چقدر چیز 
بدی است. پس در مورد پیشرفتها و توفیقات هم همین میکروفون را بگیرید 
جلوی کسانی که از این پیشرفتها بهره مند و برخوردار می شوند. ِصرف این که 
مدیر مربوطه بیاید بگوید در راه اندازی فالن طرح برای پانصد نفر، هزار نفر یا 

پنج هزار نفر شغل ایجاد شد، کافی نیست؛ باید موضوع را تبیین کرد. 
باید تقویت مدیریت اجرایی کشور باشد. گفتم و تکرار هم می کنم:  هدف ما 
ضعف ها و نقص ها هم باید گفته شود تا مردم تصور نکنند این جا بوقی است 
که بنا دارد فقط از حکومت تعریف کند؛ منتها گفتِن عالج جویانه و دلسوزانه، نه 
ستیزه جویانه. طرح غلط مشکالت، مضر است. طرح سؤالهایی که پاسخ ندارد، 
مضر است ... مدیران گاهی نقص کار خودشان را نمی دانند. طرح نواقص کار از 

زبان منصفانه و بیطرفانه ی شما می تواند به آنها کمك کند.
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11(

که  شود  مجّوز  نباید  می آید،  وجود  به  نابسامانی  وضع  زمینه ای،  هر  در  اگر 
و  اصل  نیست.  جایز  این،  نمی شود.  این،  بمیرانیم.  دلها  در  را  امید  فروغ  ما 
نبرید. نگذارید مسائلی  را زیر سؤال  نبرید. اسالم  را زیر سؤال  انقالب  اصول 
که پایه های اصلی انقالب است، با نوشته های ناشیانه یا نوشته هایی که بعضی 
اشخاص، زیرکانه در مطبوعات شما وارد می کنند، زیر سؤال برود. مراقب این 

موارد باشید. 
)دیدار با مدیران و مسئوالن مطبوعات کشور ــ 1375/2/13(

پرورش و گسترش و تفهیم و تبیین فضایل اخالقی
هویت حقیقی جامعه، هویت اخالقی آنهاست؛ یعنی در واقع سازه ی اصلی برای 
یك اجتماع، شاکله ی اخالقی آن جامعه است و همه چیز بر محور آن شکل 
می گیرد. ما باید به اخالق خیلی اهمیت بدهیم. صدا و سیما در زمینه ی پرورش 
و گسترش و تفهیم و تبیین فضیلت های اخالقی باید برنامه ریزی کند؛ یکی از 

اهداف صدا و سیما در همه ی برنامه ها باید این باشد. 
نظم  کاری،  وجدان  اجتماعی،  انضباط  مثل  جامعه؛  افراد  رفتاری  اخالق های 
و برنامه ریزی، ادب اجتماعی، توجه به خانواده، رعایت حق دیگران - این که 
دیگران حقی دارند و باید حق آنها رعایت شود، یکی از خلقیات و فضایل بسیار 
مهم است - کرامت انسان، احساس مسؤولیت، اعتماد به نفس ملی، شجاعت 
شخصی و شجاعت ملی، قناعت - یکی از مهمترین فضایل اخالقی برای یك 
مصیبت هستیم،  دچار  زمینه ها  برخی  در  ما  امروز  اگر  و  است،  قناعت  کشور 
به خاطر این است که این اخالق حسنه ی مهم اسالمی را فراموش کرده ایم - 
امانت، درستکاری، حق طلبی، زیبایی طلبی - یکی از خلقیات خوب، زیبایی طلبی 
است؛ یعنی به دنبال زیبایی بودن، زندگی را زیبا کردن؛ هم ظاهر زندگی را و 
هم باطن زندگی را؛ محیط خانواده، محیط بیرون، محیط خیابان، محیط پارك 
و محیط شهر - نفی مصرف زدگی، عفت، احترام و ادب به والدین و به معلم. 

اینها خلقیات و فضایل اخالقی ماست. صدا و سیما خودش را متکفل گسترش 
این خلقیات بداند. شما در هر برنامه یی که می سازید، در هر سریال تلویزیونی، 
در هر محاوره، در هر میزگرد، در هر گفتگوی تلفنی و در هر گزارش، متوجه 
نشود.  انداخته  پا  زیر  و  نقض  چیزها  این  شود؛  تقویت  فضایل  این  که  باشید 

)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صداوسیما ــ 1383/9/11(

ریشه داركردن ارزش های اسالم و انقالب
صرف این که ما در زمینه ی انقالب و نظام، چیزهایی)ارزش ها و بنیان های 
این  به  نسبت  باید  نیست؛  کافی  کنیم،  تکرار  شعاری  و  کلیشه یی  را  فکری( 

شعارها در مردم باور حقیقی به وجود بیاید؛ این، کار رسانه ی ملی است. 
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11(

ایجاد همگرایی عمومی میان مردم در داخل كشور
باید روحیه ی محبت، وحدت، همگرایی و ارتباط و پیوند در میان مردم تقویت 

شود.
 )بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11(

وظایف رسانه
روشن كردن تكالیف

است،  ایده آل  و  مطلوب  ــ  ملی  رسانه  ــ  مهم  رسانه ی  این  مورد  در  آنچه 
عبارت از این است که دانشگاهی باشد که در آن، عالیترین و زیباترین مفاهیم 
فقط  این که  نه  باشد؛  داشته  جاذبه  و  بشود  ارائه  هنرمندانه  به شکل  انقالب، 
چیزی را بگویند، بدون این که فکر جاذبه و تأثیر آن باشند. از هنر استفاده بشود 
یعنی  معلوم کند.  را  و قشرهای مختلف  تکلیف مردم  و  باشد  و حرکت بخش 
زن انقالبی و مسلمان، جوان انقالبی و مسلمان، روستایی و شهری، باسواد و 
کم سواد، متخصص و معمولی، هر کدام وقتی پای رادیو یا تلویزیون می نشینند، 
باید  اینها می دهید، تکلیف خودشان را بفهمند که  به  برنامه هایی که شما  در 

چه کار بکنند؛ راهشان روشن بشود. 
)بیانات در دیدار با مسئوالن صداوسیمای جمهوری اسالمی ــ 1369/5/7(

وظایف دوگانه رسانه
بسیاری از هدفهای استکبار جهانی در زمینه های تبلیغی و فرهنگی و رسانه ای 
متوجه به ماست؛ ما باید در مقابل اینها خود را مجهز کنیم. رسانه ی ما، هم باید 
ناظر باشد به خنثی کردن کار دشمن در داخل، هم باید ناظر باشد به ضربه زدن 

به دشمن در فضای عمومی. 
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11(
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همه تالش ها یك طرف،كار رسانه یك طرف
می بینید رسانه ملی چه نقش مهمی دارد. به نظر من همه ی تالشها و کارهایی 
که در کشور صورت می گیرد، به یك معنا، یك طرف؛ کار رسانه ی ملی - یعنی 
صدا و سیما - طرف دیگر. اینها دو جریان هستند؛ وااّل اگر خیلی کار انجام 
بگیرد، اما رسانه ی ملی فعال نباشد، تأثیرش بسیار کمتر از چیزی خواهد بود 

که باید باشد.
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11( 

همه راه ها به علم می رسد
ما برای آینده به علم احتیاج داریم. نهضت نرم افزاری و تولید علم و اندیشه و 
فکر که مطرح شد، باید جدی گرفته شود. خوشبختانه زمینه ها کاماًل آماده و 
استقبال هم خیلی خوب است. مردم را نسبت به مقوله ی علم، امنیت، پرورش 
نخبگان، اقتدار ملی، کار و ابتکاِر گره گشا و پیشبرنده و مقوالتی از این قبیل 

حساس کنید. 
می کند،  نگاه  کشور  پیشرفت  برای  مختلف  راه های  به  وقتی  انسان  امروز 
می بیند همه منتهی می شود به علم. لعنت خدا بر کسانی که در طول ده ها سال 
کشور را از پیشرفت علمی باز داشتند. وقتی پیشرفت علمی وجود داشته باشد، 
پیشرفت فناوری را هم با خودش می آورد، و پیشرفت فناوری هم کشور را رونق 
نیست؛  هیچ چیز  نباشد،  علم  اگر  می آورد.  به وجود  نشاط  جامعه  در  و  می دهد 
از دیگران  فناورِی عاریه یی و دروغی و وام گرفته ی  باشد،  فناوری هم  اگر  و 
است؛ مثل صنعت های مونتاژی که وجود دارد. علم را باید رویانید. به نظر من 
زمینه های  در  اندیشه  و  نظریه  و  و فکر  تولید علم  در نهضت  رسانه می تواند 
مختلف - چه در زمینه ی فنی و چه در زمینه ی انسانی و غیره - نقش ایفا کند. 
شما می توانید خط تولید علم و فکر و نظریه را برنامه ریزی شده دنبال کنید؛ به 
بحثهای منطقی و مفید دامن بزنید؛ کرسی های نوآوری را تلویزیونی کنید و 

چهره های علمِی نوآوِر خوب را مطرح نمایید. 
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11( 

وحدت، امید، شجاعت
برنامه ریزی در صدا و سیما باید با جهتگیری به سمت وحدت ملی، ایجاد امید، 
نشان دادن افقهای روشنی که در پیش روی ملت ماست، شجاعت دادن به 
و  اداره کنندگان  به  دادن  فّنان کشور، شجاعت  و  مبتکر و محقق  مجموعه ی 
مسؤوالن و تصمیم گیران کشور در زمینه های مختلف، ترغیب مردم به حضور 
تصمیم  و  مردمی  اراده ی  و  مشکالت حضور  همه ی  که حالل   - در صحنه 
دینی  و  قلبی  ایمان  هم  اینها  همه ی  جانمایه ی  البته  باشد.   - است  مردمی 
قبول  هم  خودش  ذاتی  معنوِی  واالی  ارزش  برای  را  دین  کسی  اگر  است. 
به عنوان دارویی که می تواند  به دین  باشد، می تواند  باشد و نشناخته  نداشته 
مهمترین مشکالت اجتماعی یك ملت را عالج کند، تکیه کند. این را فقط ما 
که جمهوری اسالمی هستیم، نمی گوییم و فقط هم برای کشور ما نیست، بلکه 
امروز متفکران و نخبگان سیاسی و فکری دنیا هم به همین فکرها افتاده اند. 
آنها خأل دین را، بخصوص در برخی از کشورهای اروپایی، که فاصله ی آنها با 
دینداری و ایماِن دینی خیلی زیاد شده، احساس می کنند و نسبت به این خأل 
برای  است  مهمی  عنصر  خیلی  و  باارزش  چیز  خیلی  ایمان  می دهند.  هشدار 
و  زیاده کاریها  از  جلوگیری  و  حرکتها  به  دادن  صورت  و  سر  و  دادن  سامان 

زیاده رویها و تخلفها و آشفتگیها در مسائل گوناگون زندگی.
)بیانات در دیدار با کارکنان صداوسیما ــ 1383/2/28(

 شادی،ضرورت جامعه
یکی از مقوله های بسیار مهم و یقینًا یکی از ضرورتهای جامعه، لبخند است. 
لبخند یکی از نیازهای زندگی انسان است. زندگِی بی شادی و بی لبخند، زندگی 
فرمود:  علی  حضرت  است.  لبخند  با  زندگی  بهشتی،  زندگی  است.  دوزخی 
»المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه«؛ اگر غصه ای دارید، باید در دلتان 
اوست.  در چهره ی  مؤمن  و شادی  لبخند  است.  این طوری  مؤمن  دارید؛  نگه 
اصاًل چهره ها باید شاد باشد. اگر با چهره ی خودتان می توانید به جامعه شادی 

بدهید، باید این کار را بکنید. شادی الزم است و باید آن را برای مردم تأمین 
کرده اید.  برنامه ریزی  شماها  البته  می خواهد.  برنامه ریزی  کار  این  منتها  کرد؛ 
نکرده اید.  نیست که شما  این  این مواردی که من می گویم »باید«، معنایش 
شما کارهای زیاد و خوبی کرده اید و من می خواهم بر ادامه ی آنها تأکید کنم. 
مراقب باشید شادی در مردم با لودگی و ابتذال و بی بندوباری همراه نشود؛ از 
داد؛  مردم شادی  به  نشود. همه جور می شود  داده  مردم شادی  به  این طریق 
از نوع صحیح آن شادی داده شود. گاهی اوقات یك لطیفه یا یك تعبیِر بجا 
مخاطب را شاد و خوشحال می کند؛ گاهی هم ممکن است یك آدم لوده با ده 
جور ادا درآوردن، نتواند آن طور شادی را ایجاد کند. شادی کردن و شادی دادن 
از هنرهاست.  ... طنز فاخر و برجسته، یکی  به معنای لودگی نیست  به مردم، 

طنز، هنر خیلی بزرگی است. 
طنازهای واقعی را تقویت کنید، پرورش دهید و کمك کنید تا طنز بیاورند. طنز، 
یعنی مطلب مهِم جدی که با زبان شوخی بیان می شود؛ محتوا و معنایی در آن 
هست، منتها به زبان شوخی. از جمله ی سرگرمی ها، مسابقات است. مسابقات، 
خوب است؛ منتها باید مراقب بدآموزی های قولی و عملی در آنها بود. گاهی 
در زبان، گاهی اصاًل در کیفیت رفتار، گاهی هم در خنده های بیخودی، سبکی 
دیده می شود؛ و البته گاهی اوقات هم این چیزها نیست ... با برنامه ریزی بودن 
آن یك مسأله است؛ بامحتوا بودنش یك مسأله است؛ پرهیز از جهات منفی 

هم در آن یك مسأله است.
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صداوسیما ــ 1383/9/11(

پرورش دغدغه عدالت اجتماعی در اذهان عموم
به فضای همدردی با فقیران دامن بزنید. خوشبختانه صدا و سیما در چند سال 
است.  تقدیر  درخور  که  داشته،  زمینه  این  در  خوبی  بسیار  برنامه های  گذشته 
دغدغه ی عدالت را در ذهنها و دلهای مردم دامن بزنید؛ این کار بسیار خوب 
است. البته سعی شود به جماعت فقیر و تهیدست اهانت نشود و کرامت انسانِی 
از کارهایی که در این زمینه صورت  از بین نرود. من می بینم در بعضی  آنها 

می گیرد، به طور دقیق این معنا رعایت می شود. 
آن پسربچه یا دختربچه یی که می آید هدیه یی به فالن صندوق می دهد، حرفی 
اهانت  او پخش می شود که خیلی خوب و شیرین و لطیف است و در آن  از 
به  نیست؛ منتها در کنار دامن زدن به دغدغه ی عدالت اجتماعی و رسیدگی 
فقرا، زندگی اشرافی و تجمالتِی پوچ و بیهوده را هم تخریب کنید؛ این زندگی 
واقعًا در خور تخریب است. زندگی تجمالتی نباید به هیچ وجه ترویج شود؛ بلکه 

باید تخریب شود و نقطه ی منفی به حساب بیاید. 
چرا بیخود تجمل گرایی رواج پیدا کند؟ اگر یك نفر دلش می خواهد متجمل 
باشد، ما چرا باید آن را ترویج کنیم؟ توجه کنید که ما به فقیر باید عزت نفس و 

حس مناعت بدهیم و به غنی باید کمك به فقیر را بیاموزیم.
به هرحال در کل زندگی جامعه، باید از زندگی اشرافی و تجمالتی الگوسازی 

نکنیم. 
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صداوسیما ــ 1383/9/11(

متدین سازی 
حقیقتًا بایستی مفاهیم و معارف اسالمی پخش و منعکس بشود. عالوه ی بر 
این، صدا و سیما کوشش کند که مردم متدین بشوند. یکی از وظایفی که واقعًا 
باید آقایان به آن توجه کنند، متدین سازی است. کاری کنید که مستمعتان بر 

اثر صحبت شما، حقیقتًا به صورت عمیق متدین بشود. 
)بیانات در دیدار با مسئوالن صداوسیمای جمهوری اسالمی ــ 1369/5/7(

مقابله با استكبار
امروز دیگر شاید نشود مثل سابق، خیلی »شرق و غرب« گفت. شرق وغربی به 
این معنا و تقسیم بندی ای به این شکل، خیلی معنا ندارد؛ اما ضدیت با دشمنان 
نظام جمهوری اسالمی و مقابله با دخالت این سلطه هایی که هستند، باید در 

تمام برنامه های صدا و سیما محسوس باشد.
)بیانات در دیدار با مسئوالن صداوسیمای جمهوری اسالمی ــ 1369/5/7(
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شود. به وسیله ی برنامه های خوب و برنامه سازی های خوب، گفتمان های مورد 
نیاز جامعه را - که گاهی باید موضوعی را به شکل گفتمان عمومی درآورد - 

تأمین و تضمین کنید.
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11( 

توجه به پیام های برنامه های مختلف 
دادن پیامهای گوناگون باید جریانی انجام بگیرد و به شکل یك روند دربیاید؛ 
مقطعی و موردی فایده یی ندارد. همه ی برنامه های ما باید یکدیگر را کمك 
ما  است گاهی  در جامعه مطرح شود. ممکن  اندیشه  این  و  فکر  این  تا  کنند 
پیامهای متناقض بدهیم. مثاًل از یك طرف درباره ی عدالت اجتماعی برنامه ی 
خیلی خوبی تولید می کنید؛ اما از آن طرف در خالل یك برنامه ی دیگر، عماًل 
عدالت اجتماعی را نقض می کنید! این درست نیست؛ باید آهنگ کلی برنامه ها 
یکی باشد و در بین آنها تناقض دیده نشود. در مقوله ی عدالت اجتماعی فیلمها 
و سریالهایی ساخته می شود که غالبًا خانه های مورد استفاده ی شخصیت های 

این فیلمها اعیانی و اشرافی است! 
واقعًا وضع زندگی مردم ما این طوری است؟ آیا یك زوج جوان یا یك زن و 
سالها  دارد؟  لزومی  چه  کار  این  می کنند؟!  زندگی  خانه هایی  چنین  در  شوهر 
آنها مثل  از سیما پخش می شد، هرچند کیفیت  از سریالهایی که  قبل بعضی 
سریالهای االن نبود - عقب تر بود - لیکن فضای زندگی در آنها، متواضعانه و 

در یك خانه ی معمولی بود؛ آن طوری خوب است. 
زندگی را لزومًا نباید اعیانی و اشرافی و متجمالنه معرفی کرد. فضای تبلیغی 
تذکر  ما  به  هم  خصوص  این  در  گاهی  البته  باشد.  این طوری  سیما  و  صدا 
می دهند و مطالبی می گویند. تبلیغات رسانه یی و گاهی تبلیغ های خیلی ُپررنگ 
برنامه یی که فرضًا شما  با  را به طرف مصرف گرایی سوق می دهد،  که مردم 
ساخته اید تا مصرف گرایی را تقبیح کنید، عماًل در تناقض است؛ با هم هماهنگ 

نیست. 
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11( 

نظارت، هم فقهی هم محتوایی
نکته سوم، نظارت کیفی است. من می دانم یکی از کارهای اجرایی شما نظارت 
کیفی بر برنامه هاست؛ منتها نظارت کیفی را فقط به مالحظات فقهی و شرعی 
محدود نکنید؛ مثاًل مراقبت کنیم دو هنرپیشه ی پسر و دختر در خالل بازی 
دست شان به هم نخورد؛ یا وقتی روی صندلی می نشینند، فاصله یی بین شان 
الزم  هم  دقیق تری  و  هوشمندانه تر  شکل  به  و  است  الزم  حتمًا  اینها  باشد؛ 
باشد. فیلمی که  بر محتوا هم نظارت کیفی  باید  اینها نیست؛  اما فقط  است؛ 
به تهیه کننده داده اید تا برای شما بسازد و بیاورد، نظارت کنید چقدر از محتوا 
برخوردار است  .از جمله کارهای بسیار خوب این است که بخصوص در حین 
تولید، نظارت و سرکشی کنید تا پوِل زیاد و بیهوده یی مصرف نشود و بعد مجبور 
باشید اشکاالتش را برطرف کنید. به هرحال باید در نظارت کیفی بشدت سعی 

شود پیامهای منفی در کارها نباشد.
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11( 

تاثیر در مخاطب مهم تر از افزایش مخاطب
تأثیر برنامه را در مخاطب درنظر بگیرید، نه فقط افزایش بیننده را. البته یکی 
از سیاستهای درست صدا و سیما این است که بینندگان خود را افزایش دهد، 
که خوشبختانه موفق هم شده و آمارها نشان می دهد که هم درصد بینندگان 
تلویزیون و هم درصد شنوندگان رادیو در این چند سال خیلی خوب افزایش 
پیدا کرده است؛ این سیاسِت درست و صحیحی است؛ همه ی رسانه های دنیا 
هم هدفشان این است و شما هم می توانید با این کار حّتی قصد قربت کنید؛ 
منتها فقط این کار نباید هدف باشد، بلکه باید ببینید تأثیر این برنامه در مخاطب 

چیست. 
گاهی اوقات افزایش مخاطب به قیمتی است که نمی ارزد. آنها جذب می شوند، 

اما به چه جذب شده اند؟ به چیزی که یا منفی است و یا خنثی.
 )بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11( 

طرفداری از دولت وقت 
طرفداری سیاسی از دولتی که امروز بر سر کار است، یك گرایش اصولی است. 
باید این در تمام برنامه های شما محسوس باشد؛ از خبرتان گرفته، تا برنامه های 
اقتصادی و سیاسی. مالحظه کنید، در طول این ده سالی که حیات بابرکت امام 
ادامه داشت، هر دولتی سر کار بود، امام مقید به دفاع از آن بودند. با این که شما 
می دانید، دولتهایی سر کار بودند که بعضی از آنها وقتی کنار رفتند، مغضوب 
امام و امت بودند؛ اما تا وقتی که سر کار بودند، امام از آنها حمایت می کرد. 
اوایل  در  نخست وزیران  و  جمهور  رؤسای  از  بعضی  از  ایشان  که  حمایتهایی 
انقالب کردند، هنوز یادمان است. چرا؟ چون دولتی سرکار بود که مسئول بود. 

)بیانات در دیدار با مسئوالن صداوسیمای جمهوری اسالمی ــ 1369/5/7( 
این صدا و سیمایی که متعلق به این ملت است - دولت هم که متعلق به ملت 
و با پول جیب این ملت اداره می شود - نمی تواند بزرگترین مصلحت ملت را 
ندیده بگیرد و فدا کند. مثاًل در برنامه های معمولی، قصاید غرایی در مدح دولت 
و رئیس دولت بخوانند؛ اما در یك برنامه ی طنز، یا در یك برنامه ی سیاسی و 
اقتصادی، زیرآب همه چیز را بزنند! متأسفانه گاهی این چیزها دیده می شود. 

)بیانات در دیدار با مسئوالن صداوسیمای جمهوری اسالمی ــ 1369/5/7(

تربیت نیرو و استفاده از ظرفیت ها
دارد؛  دانشکده  سیما  و  است. صدا  مهم  خیلی  موضوع  انسانی،  نیروی  تربیت 
این دانشکده باید به طور جدی به تربیت نیروی انسانِی کارآمد و کافی بپردازد. 
خوبی  و  انقالبی  هنرمندهای  االن  کنید.  باید جذب  هم  را  مناسب  انسانهای 
جزو  بالشك  خودشان  کاِر  و  رشته  در  بعضی ها  که  هستند  کشور  داخل  در 
برجسته هایند؛ اما صدا و سیما از اینها استفاده یی نمی کند؛ نمی دانم چرا؟ اینها 
با من هم ارتباط دارند؛ بعضی اوقات می آیند و می روند. بارها هم توصیه گونه 
گفته ام از این دوستان استفاده شود. بعضی از اینها در نویسندگی، در گویندگی، 
در شعر، در هنرهای تصویری و در کارهای دیگر خیلی خوبند؛ بعضی هاشان 

هم انصافًا کارهای برجسته یی دارند. 
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا وسیما ــ 1383/9/11( 

تعمیق و كیفیت دهی به كارها
یکی هم نشر فرهنگ عمومی و دانش اجتماعی است که باید به آن عمق و 
آقایان و خانمها که در مطبوعات کار  کیفّیت دهید. اصاًل مهمترین کار شما 
می کنید، این است که به کارها کیفّیت دهید؛ هم به کارهای سیاسی، هم به 
مطبوعات،  در  اوقات  گاهی  انسان  ادبی.  کارهای  به  هم  و  فرهنگی  کارهای 
صفحه شعر را می نگرد؛ اصاًل رغبت نمی کند بخواند. سرمقاله را نگاه می کند؛ 
اصاًل هیچ جاذبه ای ندارد. پس زیبایی در سخن چه شد؟! لطافت زبان فارسی 
چه شد؟! هنر نویسندگی چه شد؟! ذوق چه شد؟! مگر نه که این همه برای 
زیبا  تعبیرات  سنجیده،  واژه های  از  است؟!  مطبوعات  به  بخشیدن  کیفّیت 
کنید.  استفاده  عکس  از  و  کاریکاتور  از  هنر،  از  کنید.  استفاده  نو  ترکیبات  و 

تحلیلهای خوب چاپ کنید. 
)بیانات در دیدار با مدیران و مسئوالن مطبوعات کشور ــ 1375/2/13(

راهبردهای رسانه
نگرش به محتوا

برنامه های شما  کنید؛ همه ی  الزامی  را  محتوا  به  نگرش  برنامه ها  در همه ی 
باید پیام داشته باشد. پیام داشتن، لزومًا به معنای دلگیر بودن و خسته کننده 
بودن نیست، که انسان بگوید مردم خسته می شوند؛ نه، ممکن است این پیام 
داشته  پیام  اما  باشد؛  کننده  سرگرم  و  شیرین  کاماًل  برنامه ی  یك  ضمِن  در 
بدون  باید  بلکه  باشد،  داشته  منفی  پیام  نباید  فقط  نه  ما  برنامه های  باشد. 
میزگردی  می کنید،  تولید  که  سریالی  نباشد.  هم  خنثی  یعنی  نباشد؛  هم  پیام 
باالخره  می دهید؛  ترتیب  که  مسابقه یی  می سازید،  که  فیلمی  می گذارید،  که 
توسعه  مردم  بین  در  شماست،  مسؤولیت  که  را  مهمی  محورهای  می خواهید 
دهید؛ شما کدام محور را می خواهید به این وسیله تبیین کنید؟ این باید روشن 
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القاء شیوا و موثر پیام
مطالبی  و سالها  بارها  زمینه،  این  در  است.  مفاهیم  و  پیامها  القاء غیرمستقیم 
پیامهای  اوقات در فیلمهای خارجِی پخش شده،  گفته ایم. من می بینم گاهی 
انسان اصاًل احساس  دارد که  پیامهای دینِی عجیبی وجود  فرهنگی و گاهی 

هم نمی کند.
هنر این است که انسان مطلب را به شیواترین شکل و به مؤثرترین نحو بیان 

کند؛ اما هیچ در طرف مقابل حالت امتناع به وجود نیاورد. 
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11( 

پرداختن به گرایشات اصولی
و  قدرت  و  قّوت  تمام  با  را  نظام  اصولی  گرایشهای  باید  ما  تلویزیون  و  رادیو 
هنرش از آب در بیاورد و ارایه کند. در همه ی بحثها و تمام آنچه که شما از این 
رسانه و از این قوطی خارج می کنید و به گوش و قلب مستمعتان می رسانید، 
را  آنها  و  کنید  پیدا  را  نظام  اصولی  گرایشهای  بشود.  رعایت  نکته  این  باید 

منعکس نمایید. 
)بیانات در دیدار با مسئوالن صدا و سیمای جمهوری اسالمی ــ 1369/5/7(

ضرورت تنبیه و تشویق
مراقبت، چیز خیلی مهمی است. مدیران بخشهای مختلف، باید به مراقبت نسبت 
به محوطه ی کارخودشان و تشویق و تنبیه، خیلی اهمیت بدهند. منظورمان از 
تنبیه، تنبیه قضایی و نوع کار قضایی نیست؛ باالخره ترتیب اثر داده بشود. اگر 

کسی خوب و صحیح و مطابق برنامه کار می کند، باید تشویق شود. 
انجام می دهد، رعایت مصلحت نظام و  کسی هم که تخطی می کند، کار بد 
مفاهیم مطلوب برای نظام را نمی کند و برخالف اسالم و مفاهیم انقالب چیزی 

را می گنجاند، باید با او برخورد شود.
)بیانات در دیدار با مسئوالن صداوسیمای ــ 1369/5/7(

 
كار عالمانه،بسیار بااهمیت

کار تحقیقی خیلی مهم است. کاری که از روی تحقیق و عالمانه باشد، حتی 
برای مردم عامی که عالم هم نیستند، ارزش و جاذبه ی بیشتری دارد. البته کار 
عالمانه به معنای قلنبه سلنبه گویی نیست، بلکه کار عالمانه، یعنی کار ُمتقن و 

صحیح؛ ولو این که با زبان همه کس فهم و مردمی گفته شود. 
همچنان که شنیده اید، در همه ی زمینه های تحقیقات علمی، بودجه های کالنی 
در برخی از کشورهای پیشرفته گذاشته می شود. تحقیق در زمینه های مفاهیم 
جمله  از  دارد،  سروکار  آنها  با  ملی  رسانه ی  که  گوناگونی  مسائل  و  فرهنگی 

کارهای بسیار مهم است. 
)بیانات در دیدار با کارکنان صدا و سیما ــ 1383/2/28(

لزوم توجه به هنر
و اما هنر، که من راجع به هنر واقعًا هرچه بگویم، کم گفته ام. من بارها هم 
گفته ام که به هنر باید اهمیت داد و بایستی آن را روزبه روز اعتال بخشید و باید 

شکل فاخر هنر را انتخاب کرد.
بدون هنر، حرف عادی جای خودش را حتی در ذهن کسی پیدا نمی کند، چه 

برسد به این که جذابیت داشته باشد و جایگیر و ماندگار شود. 
هنر،  نادرست.  یا  درست  فکر  برای گسترش یك  است  وسیله  مهمترین  هنر 

وسیله، ابزار و رسانه است؛ رسانه یی بسیار مهم. 
از هنر و از اعتالی آن نباید غفلت کرد و آن را مساوی با گناه و غلط و این 

مقوالت نباید دانست. 
هنر جزو برجسته ترین مخلوقات الهی است و جزو ارزشمندترین ُصنع پروردگار 
تبلیغات  یك  در  حتی  کارها،  همه ی  در  گذاشت.  ارج  را  آن  باید  که  است، 
القائات  ابزار هنر در کارهای علمی و  از  اگر  باید هنر را به کار برد.  معمولی، 
فکری و علمی که از صدا و سیما پخش می شود، استفاده شود، ماندگاری و 

جاذبه ی آن کارها مضاعف خواهد شد.
)بیانات در دیدار با کارکنان صدا و سیما ــ 1383/2/28(

الزامات و شروط موفقیت رسانه 
ظرفیت باال در كّم و كیف محصول

رسانه ی ملی اگر بخواهد به عنوان مهمترین ابزار فرهنگی در کشور، از عهده ی 
کارها بربیاید، باید این چیزها را در خودش تأمین کند: امین نظام باشد، مورد 
از مزیتهای رقابتی باشد. امروز رقبای ما زیادند؛  اعتماد مردم باشد، برخوردار 
چه رقبای منطقه یی، چه رقبای بین المللی. ما باید در مقابل این رقبا خود را از 
مزیتهای رقابتی برخوردار کنیم. ظرفیت باال در کّم و کیف محصوالت، هر دو 

مورد نظر است. نباید کمیت، کیفیت را تحت الشعاع قرار دهد و بعکس.
 )بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11(

پوشش سراسری در كشور
آرایش سازمانی و رسانه یی ما باید به گونه یی باشد که بتوانیم همه ی کشور را 
انعطاف  دارای قدرت  باشد؛  باید کارآمد  آرایش  این  بپوشانیم.  ابعاد  در همه ی 
برای انطباق با شرایط گوناگون و پیش بینی نشده باشد؛ در برخورد با مسائل 
گوناگون، توانایی، سرعت و چاالکی داشته باشد؛ بتواند موضع خودش را اتخاذ 

کند و کارساز باشد.
)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11(

تدوین چشم انداز
چشم انداز، هدفها و راهبردها را حداقل برای پنج سال تنظیم و تدوین کنید ...  
مشخص شود سِر پنج سال به کجا می خواهیم برسیم؛ قابل اندازه گیری باشد. 

)بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11( 

الگوسازی های صحیح
بشدت توجه کنید که چهره پردازی های منفی و ناصالح در صدا و سیما انجام 
نگیرد. من گاهی دیده ام انسانهایی که هیچ ارزش علمی و هنری ندارند، در 
صدا و سیما با پول مردم چهره پردازی می شوند؛ چرا؟ البته من نمی خواهم خیلی 
ارزشمند  این قدر  خودش  رشته ی  در  کسی که  می بینم  اما  کنم؛  باز  را  مطلب 
نیست و انسان متوسطی است، او را می آورند و یکی دو ساعت از وقت تلویزیون 
او مصروف  پا کم ارزش  به گذشته ی سرتا  او و  به خانواده ی  او،  به زندگی  را 
می کنند؛ چرا؟ به نظر من عالوه بر این که این »چرا« وجود دارد، »منفی« هم 
هست. این کار، الگوسازی است؛ ما چه کسی را می خواهیم الگوی جوانها قرار 

دهیم؟ این طور آدمهایی را؟
 )بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما ــ 1383/9/11( 

مردی و كاری 
است. من  دیگر  کارهای  به  نپرداختن  و  مدیران  تذکر مهم، وقت گذاری  یك 
خواهش می کنم مدیران صدا و سیما همان کاری را که االن در صدا و سیما 
دارند، مهمترین کار بدانند و به کار دیگری نپردازند؛ این مهمترین کار شماست. 

پرداختن به کار دیگر، شما را از هر دو کار باز می دارد.
 )بیانات در دیدار با رئیس و مسئوالن سازمان صداوسیما(  

تبادل نظر در زمینه آرمان های انسانی
اگر در مدیریت و برنامه سازی رسانه ای، دین، اخالق و فضیلت حاکم باشد، یقینًا 
رسانه ها وضع بهتری خواهند داشت و وضع بشریت از آنچه که امروز هست، 
بهتر خواهد شد. من توصیه می کنم در این طور گردهمایي ها الاقل به همان 
اندازه ای که در زمینه های فنی و کاری تبادل نظر می شود، در زمینه ی آرمانهای 
انسانی و چگونگی به کار گرفتن این فضیلتها و آرمانها مذاکره و فکر بشود؛ 
برای اینکه معنویت و اخالق وارد جریان رسانه ای دنیا بشود و این پیشرفت و 
حرکت علمی بسیار باارزشی که در دنیا انجام گرفته و رسانه ها را این طور ارتقاء 

بخشیده، در خدمت بشریت قرار بگیرد.
 )بیانات در دیدار با مدیران و برنامه سازان ــ 26/ 1385/2 (

26

سه گفتار
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گفتاری منتشر نشده 
از وحید جلیلی 

سردبیر نشریه راه
درباره »سینمای دینی«

كدام دین؟ كدام اسالم؟
وقتی می خواهیم به سمت مقوالتی مثل سینمای دینی، سیاست دینی، اقتصاد 
طرح  در  که  اساسی  خطای  یك  برویم  و...  اسالمی  رسانه  دینی،  هنر  دینی، 
مسئله صورت می گیرد و آن این است که ما فکر می کنیم نوعًا اگر ما رسانه 
دینی نداریم یا کم داریم مشکل از رسانه است، یا مشکل از هنر یا سینما است، 
بنابراین باید در آن عرصه حضور پیدا کنیم و دین خود را در قالب رسانه، سینما 

و مقوالت مختلفی که وجود دارد ارائه کنیم.
را  مسیر  آخر  تا  نوعًا  شوند  می  ها  عرصه  این  وارد  نگاه،  این  با  که  کسانی 
اشتباه می روند. مشکل اساسی در هنر دینی و سینمای اسالمی، گزاره دوم 
این مقوالت یعنی دین آن و اسالم آن است، یعنی اول تعریف خود را از دین 
مشخص نمی کنیم، بعد می گوییم که می خواهیم سینمایمان را دینی کنیم!

یك عده ای که با این زاویه وارد می شوند، عمداً یا سهواً، خودآگاه یا ناخودآگاه 
به این مشکل دامن می زنند، در حالیکه می خواستند دین را در سینما مطرح 
کنند ولی در نهایت می بینیم که تحت علم سینمای دینی به یك سینمای 

ضددینی می رسند.
حضرت  کنیم.  مشخص  اسالمی  سینماِی  اسالِم  با  را  تکلیفمان  باید  ابتدا 
اصل  یعنی  اسالم«  علیه  است  انقالبی  اسالمی،  »انقالب  می فرمود:  امام)ره( 
ماجرای انقالب اسالمی، از نگاه بنیانگذارش اینگونه است؛ همچنین در پیام 
یك صفحه ای که امام چند ماه قبل از رحلتشان )دی ماه 67( به رئیس وقت 
مرکز اسناد انقالب اسالمی آقای سید حمید روحانی صادر کردند، توجه کنید 
که امام)ره( نگران این هست که انقالب درست تعریف نشود و به نسل های 

بعدی درست منتقل نشود. 
دو نکته اساسی را امام خمینی)ره( در این پیام متذکر می شوند: 

اول روش شناختی انقالب اسالمی؛ یعنی در تاریخ نگاری انقالب اسالمی نباید 
به جریان نخبگان متکی باشیم و اگر کسی بخواهد انقالب اسالمی را بشناسد 
نباید صرفًا به خاطرات فالن آیت الل یا فالن دکتر اکتفا نماید واال این خیلی 
خطرناك است، باید توده ها را بررسی کرد، انقالب ما یك انقالب عمیق مردمی 
و بسیار گسترده و ریشه دار است، مردم باید انقالب را روایت کنند، و این نکته 
ای است که کمتر به آن توجه شده و آسیب های زیادی هم از این ناحیه بوجود 
می آید و این تا جائی است که امام)ره( می فرماید: »از شما می خواهم هر 
چه می توانید سعی و تالش نمایید تا هدف قیام مردم را مشخص نمایید، چرا 
اربابانشان  یا  انقالبها را در مسلخ اغراض خود و  که همیشه مورخین اهداف 
ذبح می کنند. امروز همچون همیشه تاریخ انقالبها، عده ای به نوشتن تاریخ پر 
افتخار انقالب اسالمی ایران مشغولند که سر در آخور غرب و شرق دارند. تاریخ 
جهان پر است از تحسین و دشنام عده ای خاص، له و یا علیه عده ای دیگر و 
یا واقعه ای در خور بحث. اگر شما می توانستید تاریخ را مستند به صدا و فیلم 
کاری  کنید،  رنجدیده  مردم  توده های  زبان  از  انقالب  گوناگون  مطالب  حاوی 
خوب و شایسته در تاریخ ایران نموده اید. باید پایه های تاریخ انقالب اسالمی 

ما چون خود انقالب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرتها و ابرقدرتها باشد.«
و  تحجر  و  ظلم  علیه  انقالبی  اسالمی  انقالب  اسالمی؛  انقالب  مفهوم  دوم 
واپسگرایی است و این دو باید برای نسلهای بعدی تعریف شود و این تعریفی 
است که امام)ره( از انقالب ارائه می کند که مردم ما علیه این ظلم و تحجر 
قیام کردند و فکر اسالم ناب را جایگزین اسالم سلطنتی، اسالم سرمایه گذاری، 
انقالب  اساس  یعنی  کردند.  آمریکایی  اسالم  کلمه  یك  در  و  التقاط  اسالم 
اسالمی، اسالم و کفر را به چالش کشید، چالش دو اسالم با هم است و مردم 
علیه اسالم قیام کردند و اسالم را جایگزین اسالم کردند و امام)ره( در این پیام 
می فرماید: »شما باید نشان دهید که چگونه مردم، علیه ظلم و بیداد، تحجر 
و واپسگرایی قیام کردند و فکر اسالم ناب محمدی را جایگزین تفکر اسالم 
امریکایی  التقاط و در یك کلمه اسالم  داری، اسالم  سلطنتی، اسالم سرمایه 

کردند.«
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اگر بخواهیم تاریخی تر نگاه کنیم بعد از انقالب اوضاع سینما بسیار آشفته بود، 
سینما در لجن فرو رفته بود؛ امام فرمودند:«ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا 
مخالفیم«. شاید فکر کنیم که امام بدیهیاتی را بیان کرده اند در حالیکه اگر در 
آن شرایط می بودید، می فهمیدید این جمله چه جمله ی عجیبی بوده است، 
چون غیر از فحشا را مردم از سینما ندیده بودند و همه فکر می کنند بعد از 
انقالب جلوی فیلم فارسی گرفته شد در حالیکه یك سال قبل از انقالب فیلم 
نابود شد. تا جائیکه سینمایی که سالی  ایران به بن بست رسید و  فارسی در 
صد تا فیلم می ساخت به جایی رسید که سه یا چهار فیلم در سال می ساخت، 
به خاطر اینکه آنها در سینمای کاباره ای به خاطر وجود فیلم های آمریکایی 
و هندی افراط کردند و تنها مزیت نسبی اش هم آن بود که اگر فیلم های 
آمریکایی و هندی فحشا را نشان می دهد، ما بهتر از آن را نشان می دهیم و 

این شد که در آخر کم آوردند و شکست خوردند.
اتفاقاتی که در جریان انقالب افتاد این بود که مردم فقط دو جا را تخریب می 
کردند یکی بانکها که نماد اقتصاد غربی و یکی هم سینماها که نماد فرهنگ 
با  نیستیم  با سینما مخالف  داشتند که »ما  دیگری  نگاه  امام  ولی  بود،  غربی 
تواند  می  سینما  که  شد  معلوم  امام  ی  جمله  این  از  بعد  و  مخالفیم«  فحشا 

اسالمی و بدون فحشا باشد. 
سیاستمداران و سینماگران برای اینکه به تعریف واحدی برسند چند سال طول 
که  زمانی  تا  داد  رخ  و 61   60 تا سال  فرودهایی  و  فراز  و یك سری  کشید 
آقای خاتمی وزیر ارشاد شد و مدت 11 سال وزیر ارشاد بود و وزارتش یکی از 
طوالنی ترین مدیریت های فرهنگی جمهوری اسالمی است؛ اینها گفتند که ما 
می خواهیم سینمای انقالب اسالمی را بسازیم و از طرفی نم خواهیم سینمای 
کاباره ای یا فحشا یا... راه بیندازیم و سینمای هالیوودی را هم که نمی توانیم 
بیاوریم، پس ما باید سینما را پاالیش کنیم تا به یك سینمای منزه از سکس، 
خشونت، جلوه های فرهنگ غربی مثل قهرمان پرستی برسیم، و این شد که 
حتی اجازه نمی دادند باالی سر در سینماها عکس یك هنرپیشه را بزرگتر از 
هالیوودی  سینمای  مثل  و  سازی  ستاره  این  که  گفتند  می  چون  بزنند!  بقیه 
است و الگوی آنان سینمایی در جهان شد به نام سینمای معنوی)معناگرا( یا 
روشنفکری که عمدتًا در اروپا و در اروپای شرقی بود، و این مدل را به عنوان 
الگو در جشنواره ی فجر و در سینما اکران کردند تا سینمای ایران را با این 
الگوها منفعل کنند. خیلی هم مقتدرانه این را اعمال کردند؛ یعنی هرکس با این 
سیاست مخالف بود با آن برخورد می کردند؛ مثاًل یك نفر فیلم خوب بازی می 
کرد و چهره می شد و بعد از آن ممنوع الکار می شد! به این عنوان که شما 
حق ندارید کار کنید چون ما نمی خواهیم سوپر استار در ایران شکل بگیرد مثل 

هالیوود و اینها در وزارت ارشاد آقای خاتمی رخ داد.
یك سری افراد را در ایران پیدا کردند مثل کیارستمی، سعید ابراهیم فر، شهریار 
یاری پور و می گفتند سینما نباید فحشا داشته باشد، نباید هالیوودی باشد و 

سینمای روشنفکری را جایگزین کردند.
تا سال 68 تقریبًا چیزی نبود تا اینکه در این زمان شخصی مذهبی با روحیات 
معنوی پیدا شد که در مقابل این سینما قد علم کرد و او کسی نبود جز »جناب 
سید مرتضی آوینی«؛ مقاالت آوینی علیه خاتمی و قیم سینمایی اش مکرراً 
در سوره چاپ می شد و آنها هم در جشنواره ی فجر شمشیر را از رو بستند 

اگر ما این مطلب را نفهمیم به شبهه می افتیم؛ در خیلی جاها ممکن است 
این دو اسالم اشتراکاتی با هم داشته باشند و تا زمانی که حدود و صقور آنها 
مشخص نشود و تا مرزهای اسالم ناب و اسالم امریکایی مشخص نشود، دم 

زدن از سینمای دینی حرفی بیهوده است.
کدام دین؟! کدام اسالم؟! تا دلتان بخواهد امروزه هم در ایران و هم در جهان 
دین داریم. ولی امروز عمده دین ها و مدعیان دینداری در جهان، طرفدار دین 
برای خودشان  و  است  دینی  اینها هم  البته  و  و عدالت هستند  منهای جهاد 

مفسر و مقلد و پارادیم در نگاه به جهان و کشف و حل مسائل بشر دارند. 
در قرآن هم بارها و بارها از این مدعیان که با مدعیان دینداری اصیل چالش 
می کنند، ذکرشان آمده است: »اَنُطِعُم من لَو َیشاُء الل اَو اَطَعَمه؛ آیا ما کسانی 
را سیر کنیم که اگر خدا می خواست سیرشان می کرد« این در واقع یك نگاه 
دینی است و طرفداران این دین، خدا را قبول دارند و می گویند خداوند تقدیر 
کرده است که بعضی مردم گرسنه باشند و اگر ما بخواهیم آنها را سییر کنیم 
برخالف اراده الهی عمل کرده ایم و اراده الهی این است که یك عده گرسنه و 
فقیر و یك عده دیگر غنی باشند.)!( البته باید توجه داشت که یك نگاه دینی 
اسُتضِعفوا فی  الذیَن  َعلَی  نَُمنَّ  اَن  نُریُد  دارد: »َو  دیگر هم در کنار آن وجود 

االرض و نَجَعلُهم الوارثین...« 
در واقع اصاًل اراده خداوند بر این قرار گرفته که مستضعفان از استضعاف درآیند. 

و این نگاه در تعارضی آشکار با نگاه اول است.
پس اول باید معلوم شود کدام دین، دین است؟ و اصاًل دین چیست؟ و بعد از آن 
معلوم شود سینمای دینی چیست؟ یك نکته دیگر هم این است که کسی نمی 
تواند از دیدگاه اسالم ناب، اقتصاد دینی، سیاست دینی و ... را انکار کند ولی 
در عین حال طرفدار سینمای دینی باشد. اینها همه قطعه های پازل هستند 
و وقتی همه قطعه ها کنار هم چیده شد آنگاه معلوم میشود که آن چیست و 
حدود قصورش کجاست. یعنی اگر سیاست اسالمی را چیدیم، اخالق اسالمی 
بقیه قطعه های دیگر را، حاال راحت تر می توانیم به  را چیدیم و همینطور 
و  پازل دین جامع  از  بالعکس؛ سینمای دینی جزیی  و  برسیم  سینمای دینی 
جامعه ساز است، از طرف دیگر با اقتصاد دینی و از طرف دیگر با سیاست دینی 
پهلو به پهلو است، یعنی اگر فیلمی به شما کمك کرد که سیاست دینی را 
بهتر نشان دهید در واقع فیلم دینی ساخته اید و اگر سیاستی راه را برای رسانه 

دینی و هنر دینی باز کرد در واقع در جهت سیاست اسالمی گام برداشته اید.
متاسفانه آنهایی که نوعًا در مورد سینمای دینی همایش می گذارند اول یك 
تعریف ناقص و انحرافی از دین را تثبیت می کنند و بعد در مورد این دین ابتر 
و بی روح، سینما درست می کنند و با نیروی تبلیغات و ابزار هنری این دین 
ناقص و انحرافی را به اذهان مردم وارد می کنند. اگر دین، دین باشد و اگر دیِن 
از  این روایت  یافته و جامع باشد، سینمای خودش را هم پیدا می کند.  قوام 
معصوم که فرمود: »الَعدل حیاة االحکام« را در نظر بگیرید که نشان می دهد 
»عدالت روح احکام دین است« و وقتی روح را از کالبد دین بگیرید از آن چیزی 
جز جنازه ای باقی نمی ماند، اما بعضی می خواهند این جنازه را با افزودنی 
های مجاز و غیر مجاز جذاب کنند در حالیکه اگر روح و دست و پا داشت می 

توانست خیلی کارها را بکند.
تعبیر  است  شده  دینی  سینمای  تعریف  در  که  اشتباهاتی  مهمترین  از  یکی 
را  اسالم  ابتدا  یعنی  این  است،  معنوی  و  عرفانی  سینمای  به  دینی  سینمای 
مسیحیزه کنیم و بگوییم که اسالم صرفًا در مورد رابطه ی فرد با خدا صحبت 
چنین  با  قاعدتًا  اجتماعی؛  و  سیاسی  تعامالت  و  روابط  مورد  در  نه  کند  می 
تعریف انحرافی از دین، سینما هم سینمای معناگرا و معنویت گرا می شود. 
دین معنوی همه جا هست از عربستان گرفته تا مالزی و ترکیه و هر کجا که 
امروزه معنویت های جدیدتری هم  یابید،  را می  اقسام معنویت  انواع و  بروید 
آمده  هم  خدا  منهای  معنویت  حاال  بود  که  عدالت  منهای  معنویت  اند.  آمده 
است، یعنی شما می توانید به معنویت اعتقاد داشته باشید بدون آنکه به خدا 

اعتقاد داشته باشید)!(

سینمای ایران بعد از انقالب
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را فیلم  آوینی فیلم سینمای مطلوب  آوینی را شروع کردند، چون  به  و حمله 
فیلم  اسالمی  انقالب  تراز  و  مطلوب  فیلم  بود  گفته  کرد،  معرفی می  عروس 
عروس است، در این شرایط فیلمسازان به او ناسزا می گفتند. آوینی می گفت 
اگر می خواهید از کسی در جهان برای فیلم سازی الگو بگیرید او چارپفسکی 
نیست، هیچکاك است، آلفرد هیچکاك باید مالك ما باشد، نه مالك ارزشی 
بلکه از لحاظ سبك سینما. آوینی مبانی آن این دیدگاه را در مقالهِ  آینه ی جادو 
توضیح داد و آنها که نمی فهمیدند به فحاشی آوینی پرداختند که »آی شما 
دارید با پول امام زمان از هیچکاك دفاع می کنی و کتاب 1000 صفحه ای 
در مورد هیچکاك می نویسی«)!( ولی او می دانست که چه می کند و می 
باید جذب کند ،  باید داستان داشته باشد،  باید سینما باشد،  گفت: سینما اول 
باید قهرمان داشته باشد و می گفت: ما را ده سال با این خیال که می خواهیم 
سینمای اسالمی داشته باشیم از بسیاری از فرصتها محروم کردند. او می گفت: 
جالب است که جشنواره های خارجی از این فیلم های معناگرا حمایت می کنند 
و این چه معنویتی است که اروپائیان از آن دفاع می کنند؟! اروپایی هایی که 
بمب شیمیایی می سازند تا ما را نابود کنند، چه طور می شود که از سینمای 

ما دفاع می کنند!
آوینی می گفت: سینمای ایران جشنواره ای شده ولی جهانی نشده است.

ولی آنها افتخار می کردند که فیلم فالن آقا در جشنواره کن، ونیز، مونترال 
و برلین جایزه گرفته است در حالی که سینمای ما موقعی جهانی است که در 
کلکته گداها هم صف بکشند و پول گدایی کنند بروند سینما فیلم ما را ببینند، 
مثل فیلم تایتانیك. اما آنها ما را گنگ کردند و قدرت دیالوگ و قدرت ابالغ ما 
را به توده های وسیع جهانی سلب کردند و االن سینمای ایران را کسی نمی 

شناسد به جز چهار مجله ی روشنفکری مثاًل در پاریس.
معطوف  بیاید  که  است  عروس  فیلم  مثل  مطلوب  سینمای  گفت  می  آوینی 
اقتصادی و مسائل  احتکار و مشکالت  به  باشد، معطوف  به مسائل جامعه ما 
اجتماعی و... باشد و از لحاظ داستانی حرف برای گفتن داشته باشد اما در مقابل 
او جبهه می گرفتند که آقای آوینی شما از فیلم عروس خوشتان آمده یا از خود 
عروس؟! او می گفت که این فیلم کارگردانی دارد، فیلمنامه و درام دارد، و سینما 
هم باید اینها را داشته باشد، سینما فقط پیام نیست، فقط حرف نیست، و نگاه 

ما به سینما باید خیلی عمیقتر از این حرفها باشد.
ما  و  کاشتند  می  کاباره  دادن  نشان  برای  را  دوربین  قباًل  که  گویند  می  آنها 
دوربین را باید بکاریم و نماز نشان بدهیم و این می شود سینمای دینی! اما 
آوینی در مقابل می گوید که این ابلهانه ترین شکلی است که می توان راجع 
به سینمای دینی حرف زد. چون ابزار، ابزار پیچیده ای است و شما درصورتی 
می توانید سینمای موفقی داشته باشید که بتوانید به ابزار مسلط شوید و گرنه 
شما ابزار دوربین می شوید و اگر شما قابلیت های آنرا ندارید نمی توانید از آن 
استفاده بهینه و درست کنید. آوینی اعتقاد داشت که سینما این ظرفیت ها و 
تکنیك هاست و کسی می تواند این تکنیك ها را خلق کند و از آنها بگذرد و 
ملعوب سینما نشود که ابزار را دقیق بشناسد. کارگردان باید فیلمنامه را بشناسد، 
معنای شخصیت پردازی را بداند، درام را بشناسد، بداند که فیلمبرداری و گریم 

و نور چیست؟
از همان آغاز که همه شیفته ی مخملباف بودند آوینی می گفت: پایان اولین 
فیلم مخملباف به کفر می رسد حتی در مورد توبه نسوح که همه طرفدارش 
بودند! در واقع او در خشت خام چیزی را می دید که ما در آینه نمی دیدیم و 
متأسفانه جریانهای مروج سینما به این شکل تحت عنوان سینمای اسالمی، 
در ایران کم نداریم، و جالب اینجاست که شما موفق ترین فیلم های سینمایی 
بعد از انقالب را که نگاه می کنید چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ جذب 
مخاطب، آنهایی هستند که به خط انقالب یعنی خط تلفیق معنویت و عدالت 
نزدیکترند. اسالم ناب، اسالمی است که این دو را با هم داشته باشد به گونه 
قویترین  ای که هنوز  آژانس شیشه  نمونه  برای  نباشد،  تفکیك  قابل  که  ای 
فیلم حاتمی کیا در قله سینمای ایران است، هم معنویت و هم تنزه و هم نگاه 
توحیدی و نگاه عمیقًا مسئوالنه به مسائل اجتماعی را دارد. یا مثاًل  در فیلم 

های »لیلی با من است«،«زیر نور ماه« و حتی »اخراجی ها« و »بچه های 
آسمان« که نمونه هایی هستند که با استقبال وسیع روبه رو شدند، این ویژگی 
را دارند. در بچه های آسمان هم روضه ی حضرت زهرا)س( و هم نگاه عمیق 
مستقیم  آن خط صراط  به  هرگاه  یعنی  بینیم،  می  را  عدالت  و هم  اجتماعی 
نزدیك شدیم، نتیجه گرفتیم. سینمای دینی این است نه آن سینمایی که در آن 
شفا می دهند؛ در دوره وزارت آقای صفار هرندی 5 فیلم دینی در جشنواره ی 
فیلم فجر بودند که همه مبتنی بر شفا بود، یعنی اگر شما می خواهی مشکالت 
را حل کنید از طریق تصحیح معادالت اجتماعی و سیاسی و سازماندهی امور 
جامعه ممکن نیست و مستقیمًا باید به خود خدا متصل شوید )مثل بودایی ها(، 
در یکی از این فیلم ها نشان می داد که حضرت اباالفضل)ع( می آید و نوری 
می آید و شفا می دهد؛ اگر دین این است که الزم نبود انقالب و جنگ بشود 
و 250 هزار شهید بدهیم! این را هم بدانید که امریکا این دین مشکلی ندارد، 
اوباما و بوش با امام حسینی که در حد یك پدر روحانی و کلیسا مطرح می شود 
کاماًل موافقند، با امام حسینی که شمشیر به دست می گیرد و به صحنه می آید 
و خود و خانواده اش شهید می شوند که یك فسادی را که در جامعه هست را 

تصحیح کنند مشکل دارند.
و  زیاد مطرح  ما  در سینمای  دینی  ورژن های قالبی سینمای  متأسفانه  پس 
ساخته شده است، ولی شما کالم آقای خامنه ای)مد ظله العالی( که فرمودند 
اما آن فیلم دینی  نباشد  از دین  »ممکن است در یك فیلمی هیچ نشانه ای 
باشد« را ببینید؛ بعضی ها فکر می کنند باید علم و کتل در فیلم نشان دهند 
تا فیلم دینی باشد در حالیکه آقا می فرمایند: »اگر روح فیلمتان مبارزه با ظلم 
و گسترش عدالتخواهی باشد آن فیلم دینی است اگرچه هیچ کدام از نمادهای 

مشهور و متعارف دینی در فیلمتان نباشد.« 
متاسفانه ما فکر می کنیم که اسالم صرفًا یکسری اصولی دست و پاگیر است 
و سینماگر باید فقه و کالم و فلسفه بخواند، درحالیکه اینگونه نیست؛ ما یك 
اسالم در مقام حقیقت داریم و یك اسالم در مقام تحقق؛ فیلمساز لزومی ندارد 
اصول کافی بخواند، ولی بیاید و زندگی یك شهید را بفهمد و فیلمش کند، این 
یعنی اسالم محقق؛ کماینکه در بقیه ی حوزه ها هم اینگونه است؛مثاًل شهید 
حسین فهمیده که یك انسان انقالبی نبود و در حوزه ی علمیه قم که ده سال 
را آتش زد؛  بعد خودش مشعل هدایت شد و کل دنیا  اما  درس نخوانده بود، 
عملیات استثماری حزب الل لبنان از کجا شروع می شود؟! از حسین فهمیده، 
این همان مقداری را که از آن فهمیده قبول کرده و در اعمالش محقق شده و 

در جامعه ی ما هم از این داستانها فراوان است؛
آنها آمدند و گفتند شما به ماجرا، به شخصیت و به داستان چه کار دارید بروید 
و روی مفاهیم دینی کار کنید، درحالیکه آوینی می گفت این مفاهیم در جامعه 
داریم،  داستان  این همه  ما  به تحقق نشسته است،  عالیترین شکل  ما در  ی 
بیایید به این داستانها توجه کنید، اسالم محقق را در جامعه تان ببینید و همین 
را فیلم کنید، نه اینکه بخواهید مفاهیم را بررسی کنید و از مفهوم به مصداق 
برسید، هنر برعکس است از جزء به کل می رسد، از محسوس به معقول می 
رسد، ما آن ظرفیت های محسوس در جامعه را نمی بینیم و فقط می خواهیم 
با استدالل جلو برویم، سینما که کالس عرفان یا فلسفه نیست، ما چقدر ماجرا 
در همین 20 یا 30 سال اخیر داریم که از اینها می توان جذابترین فیلم ها را 
ساخت، اصاًل خودش دراماتیزه است، مثاًل شخصی که کاسه بشقاب فروش 
کنار خیابان بوده می آید و رئیس جمهور ایران می شود، شهید رجایی را می 
گویم، از این دراماتیك تر داستانی وجود دارد؟! میلیون ها داستان داریم ، وقتی 
250 هزار شهید داریم، هر کدام یك داستان داشته باشند می شود 250 هزار 
با  بینید فیلمتان پرفروش ترین فیلم سال شده است؛  داستان، یك دفعه می 
همین مصادیق بیایم و کار کنیم، نه اینکه همایش بگذاریم و بگوییم آیا عرفان 
را می شود فالن کرد یا نه؟! این همه داستان را رها کرده و در تخیالت خود 
فیلم ساخته ایم؛ همان ها که من اسمشان را سینمای شبه دینی گذاشته ام 
با همان ها می توان سینمای شبه دینی را مسخره کرد، از جهت بی منطق 
بودن و از جهت بی اعتنایی به این خیل عظیم سوژه ای که وجود دارد. پس 
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باید بدانیم که دین رویکرد است نه سوژه، شما می توانید فیلم عاشقانه بسازید 
ولی دینی باشد، یا نه حتی اصاًل فیلم اجتماعی یا سیاسی بسازید اما آن فیلم 

دینی باشد. 
آیا شما می  را می سازید  ای  آژانس شیشه  ای مثل  معنوی  فیلم  وقتی شما 
توانید بگویید که این فیلم پلیسی، معنوی، یا اجتماعی است؟ و یا حتی عاشقانه 
است؟ اصاًل می توانید این را تکنیك کنید، عمیق تر از عشق حاج کاظم به 
فیلم در  با عنوان«فاطمه، فاطمه« شروع می شود، کل  همسرش، اصاًل فیم 
دیالوگ قهرمان فیلم با همسرش است، عمیق تر از رابطه ی اینگونه ای ما در 
سینمای ایران داشته ایم؟ هم نهایت سیاسی اجتماعی است و هم پلیسی است.

مافیای  واقع  در  است  ما  سینمای  بزرگ  مانع  که  ها  حاشیه  این  از  یکی  اما 
روشنفکری و دیگری مافیای شبه دینی است، یعنی یك سینمای شبه دینی 
راه بیندازید و جایزه ی بیجا یه آن بدهید اما از فیلم های درست شما حمایت 
نشود؛ فیلم آژانس شیشه ای 14 سال پیش ساخته شده )1375( اما چند کتاب 
هم در مورد آن چاپ شده است، اگر در هر کشور دیگری بود تا حاال 50 کتاب 
در مورد آن چاپ شده بود که این فیلم چگونه اینقدر تأثیرگذار بود و از ابعاد 

مختلف به این فیلم نگاه می کردند.
در واقع سینمایی که طاغوت و استکبار از آن به خشم آیند، این سینمای دینی 
می شود، متاسفانه در سینما، هنر و رسانه یك مشت انسانهای گردن به باالئیم 
که فقط عالمه هستند و مغز دارند. مثال اگر بخواهیم وارد سیاست شویم اول 
باید دید که سیاست اسالمی داریم یا نداریم؟ جمهوری و اسالمی قابل جمعند 
یا نه؟ 20 سال با این حرفها ظرفیتهای انقالب را نشناختند و آنرا استفاده نکردند 
در حالی که امام 30 سال است که جمهوری اسالمی را تشکیل داده و آنها هنوز 
تشکیك می کنند آیا می شود جمهوری اسالمی تشکیل داد یا نه؟! فقط می 

خواهند تمام ظرفیتهای ما را به صفر برسانند و کیلومتر را صفر کنند. 
مثال شما می خواهید در مورد معجزه و نذر فیلم بسازید، اول باید جایگاه معجزه 
و نذر در تفکر دینی شما مشخص شود، بله نذر جزئی از دین است اما اول باید 
معلوم شود که ضریب نذر در کل دیدگاه دینی شما کجاست؟ اگر کسی اینگونه 
باشد که رابطه اش با خدا یك رابطه بده بستانی باشد، اینکه نگاه دینی نیست، 
یعنی کل وظایفش را ترك کرده است تا از خداوند معجزه بخواهد، در صورتی 
که در بحث معجزه همین بس که هر روز صبح، خورشید طلوع می کند؛ همین 
که زمین دور خورشید می چرخد این معجزه نیست؟! نه اینکه یکی خدا را نبیند 
و بخواهد با معجزه خدا را اثبات کند؛ این اصاًل نگاه دینی نیست، این یك نگاه 

جادوگرانه است.
می خواهیم رابطه ی ماوراء را با عالم واقع نشان دهیم، زیباتر از صحنه آخر بچه 
های آسمان می شود پیدا کرد؟! پاهای تاول زده اش را وارد آب می کند، ماهی 
ها پاهایش را می بوسند، از آین ماورایی تر؟! اصاًل اسمش بچه های آسمان 
است، اما در فیلم سخنرانی نمی کند، در یك زندگی رئال هیچ واقعه ای عجیب 
و غریب و معجزه رخ نمی دهد ولی کاماًل یك حس دینی به ما منتقل می شود.

آوینی می گوید: هیچکاك وقتی می خواهد حس وحشت را منتقل کند می داند 
که چگونه مخاطب را جذب کند، درام را چگونه کند، شخص را کجا به قتل 

برساند، نور و زاویه دوربین و... را چطور تنظیم کند؟ 
جمله ی زیبایی آقای رحیم پور دارند که می گوید: »نبین چه می گویی ببین 
گوید:  می  آوینی  رساندن؛  یعنی  ابالغ  بدانید،  باید  را  ابالغ  شنوی،«  می  چه 
البته  برساند،  را  حرفش  چگونه  داند  می  است،  خوبی  بسیار  مبلغ  هیچکاك 
ممکن است حرفش حرف مزخرفی باشد ولی این بلدی را باید از او یاد گرفت.

این مثال ها که زدیم )آژانس شیشه ای، بچه های آسمان، نیاز و...( نشان می 
دهد که ما از لحاظ تکنیکی مشکلی نداریم، یعنی تراژیك ترین و یا کمدی 
ترین را ساخته ایم؛ همه مثل هم نیستند یکی خانوادگی است، دیگری اجتماعی 
به  باید   ، دارد  تنوع هم  است؛ پس  یا کمدی  یا جنگیو  است،دیگری سیاسی 
این نکته فکر کنید که چه فضایی در جمهوری اسالمی ایران بوده که آقای 
کیارستمی به سرعت و به شدت تکثیر شده است، مثاًل در انجمن فیلمسازان 
او  از  است که یك جشنواره ی خارجی  این  آمال یك جوان  منتهای  گناباد، 

دعوت کنند و با یك نگاه توریستی به کشورش نگاه می کند، ایران را تحقیر 
می کند، از ایران یك تصویر کاماًل عقب افتاده نشان دهد، دقیقًا خط را گرفته 

که چه بسازد.
دین منهای سینما به سینمای منهای دین می رسد، وقتی نهادهای انقالبی و 
سیاسی شما اعتنایی به نقاط قوتی که ایجاد می شود ندارند و هیچ تالشی نمی 
کنند تا از این ظرفیت در حد خودش استفاده کنند، اگر حاتمی کیا یا مجیدی 

فیلم بد بسازند همه انتقاد می کننند و فحاشی.
ها  فیلم  این  که  است  تکنیکی  و  خوب  ایران  سینمای  اصل  گویم  می  من 
بروز و ظهور کرده اند، و اما می بینیم که روزنامه ی همشهری با حاتمی کیا 
مصاحبه کرده و می گوید: »آقای حاتمی کیا شما چرا از هنر دور شده اید و 
بعد آقای جواد  این سوال پرتیراژترین روزنامه است، و  به عدالت پرداختید؟« 
طوسی یادداشت نوشت که:«فالنی شما چقدر بی شرف هستید که بین هنر و 
عدالت می خواهید اینقدر تضاد ایجاد کنید و اینقدر شعاری هم می گویید؟« 
البته این مطلب را خیلی ها به حاتمی کیا گفتند که یعنی چه؟ موضوع اجتماعی 
اصاًل  کوبند؟  می  را  ها  اخراجی  اینقدر  چرا  کن،  نگاه  هنرمندان  به  چیست؟ 
نابود  باید  اخراجی ها  این است  که  ایران  برنامه ی هفت سیمای  استراتژی 
با  شما  اینکه  است،  گذاشته  سینماگران  روی  پیش  را  سوال  یك  شود! چون 
این همه ادعا ولی یك بچه بسیجی با اولین فیلمش رکورد کل تاریخ سینمای 
ایران را شکسته است! همه شوکه شده اند و در دومین فیلمش این چند برابر 
شده است، عده ای گفتند بازیگر زیاد داشت، در حالیکه می دانیم فیلم بوده که 
به مراتب بهتر از این بازیگر داشته اما یك صدم اخراجی ها فروش نکرده و 
اصاًل در خاطر کسی نمانده، اگر اخراجی ها مال آنها بود به کمتر از سرنگونی 
جمهوری اسالمی رضایت نمی دادند؛ این پیرامون را تصحیح کنید، شما هم به 
عنوان دانشجو اگر کار خوبی را می بینید راجع به آن فضاسازی کنید، بنویسید، 

اخالص داشته باشید، از آنها استقبال کنید و در موردش سر و صدا کنید. 
در  دارند  کارگردان  یك  اگر  آنها  باشیم،  داشته  توزیع  ی  شبکه  نباید  ما  چرا 
کنارش صد نفر منتقد دارند، مزخرف ترین فیلمها را نشان می دهند و توسط 
قدس  سینما  در  فیلمی  کیارستمی  مثاًل  کنند،  می  بزرگ  آنرا  منتقدان  همان 
اکران کرد و این فیلم به عنوان افتخار دولت نهم )دوران صفار هرندی( بود که 
دولت خاتمی نتوانست کیارستمی را به ایران بیاورد و چنین کاری انجام دهد 

ولی ما توانستیم!
این فیلم اینقدر در سطح پائین بود که من به آقای کیارستمی گفتم:«به نظرتان 
تا آخر فیلم در سالن سینما  اگر تیتراژ اول فیلم را حذف می کردید چند نفر 

باقی می ماندند؟!«.
اول فیلم می نویسد برنده ی جایزه ی نخل طالیی، و بعد کات می کند و بعد، 
از این عکس به آن عکس می رود و بعد یك سگ واق واق می کند و بعد 
دری باز می شود و بعد فیلم تمام می شود؛ در سالن جمعیت برخاسته بودند و 
پنج دقیقه برای یك چنین فیلم سطح پایینی کف می زدند. سینماگران وقتی 
سوال مرا شنیدند که »اگر تیتراژ ابتدای فیلم را بردارید، آیا کارتان با بچه های 
فیلمساز گناباد برابری می کند؟!« چند نفر آنجا داشتند سکته می زدند که دیدید 
به استاد چه گفت؟!! انگار به مقدسات بچه های بنیاد فارابی توهین شده بود! 
گفتم مگر غیر از این است و شما این فیلم را هر جا می خواهید ببرید و بدون 

اسم کیارستمی نشان بده، ببینید چند نفر با فحش بیرون می آیند؟! 
واقعًا هیچ کس جرأت ندارد بگوید که پادشاه لخت است، یعنی اینقدر قدرت 
اینجاست  جالب  ندارد،  گویی  مخالف  جرات  کس  هیچ  که  دارند  فضاسازی 
به سفارش کره  را  فیلم  این  آقای کیارستمی می گفت که من  که همان جا 
باشد که  این فیلم کسی  آنها می خواستند کارگردان  ی جنوبی ساختم چون 
کشورش در حال ساختن سالح هسته ای است تا مردمش متوجه شوند سالح 
هسته ای چقدر مشکل دارد؟!  آقا! الاقل ایران را به امریکا و انگلیس بفروش 
به کره جنوبی چرا؟! بچه های دانشجو کاری که شما باید بکنید سینماگر شدن 
نیست بلکه حلقه ی مفقوده در سینمای االن ما حلقه ی تبلیغ و توزیع است، نه 

حلقه ی تولید فکر؛ که تولید فکر یك مسئله سرکاری است.
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از جهات مختلفی می توان به ابزارهای تبلیغ و رسانه نگاه کرد و این مقوله 
را مورد بررسی قرار داد. اساسا یك امام نباید به این راحتی جانش را فدا کند. 
همه باید فدای امام شوند. پس چرا اباعبدالل الحسین)ع( این ضرورت را احساس 
کردند که جانشان را فدا کنند؟ امام حسین)ع( دیدند اسالم در خطر است به گونه 

ای که جز با شهادت ایشان اسالم نجات پیدا نمی کند.
امام  اینکه  چه؟  یعنی  است  خطر  در  اسالم  که  پرسم  می  شما  از  من  حال 
حسین)ع( اسالم را نجات داد معنایش چیست؟ آیا معنای این کار اعتراض به 
این بود که عدالت اجرا نمی شد؟ عدالت که در زمانهای دیگر ائمه هم اجرا نمی 
شد! اسالم در خطر است یعنی ظالمان حاکم اند؟ خوب ظالمان همیشه حاکم 
بودند. اسالم در خطر است یعنی مسلمانان در خطرند؟ اسالم در خطر است 
یعنی به اسالم عمل نمی شود؟ اسالم در خطر است یعنی ظاهرش را گرفتند 

و باطنش را رها کرده اند؟ همه این موقعیت ها در زمان دیگر ائمه هم بود.
اسالم چگونه در معرض خطر قرار گرفت که امام قیام شهادت طلبانه کردند و 

در این راه به شهادت رسیدند. چه چیز اسالم در خطر بود؟
اسالم در خطر است یعنی امکان انتقال اسالم به نسل های بعدی منتفی شده 
اسالم هستیم.  مسئول  ما  است.  نابود شدن  حال  در  اسالم  یعنی  این  است. 
اسالم باید انتقال پیدا کند. پس سیدالشهدا برای انتقال اسالم به شهادت رسید.

این کلمه اسالم را می توان به دو کلمه بقای اسالم ترجمه کرد، بقای اسالم 
بعد ترجمه کرد. پس اسالمی  به نسلهای  ابالغ اسالم  امکان  به  را می توان 
که امام حسین)ع( بخاطر آن شهید شد ابالغ اسالم است نه عمل به اسالم. از 

مقوله معرفت دینی هم حتی نیست. از مقوله تبلیغ معارف دین است.
مقوله  این  اندازه  به  امام  جان  دارد؟  اهمیت  چقدر  رسانه  بوسیله  دین  تبلیغ 
اهمیت دارد. یعنی اگر امام ببیند که امکان تبلیغ دین در حال منتفی شدن 
است جان می دهد. چون می گوید این آخرین سنگر است. کسی که به تبلیغ 
دین اقدام کند کاری حسینی کرده است اگر چه شهید نشود. قیام با عظمت 

امام حسین)ع( را من در یك کلمه خالصه کنم می شود رسانه.
تمام مختصات قیام با مختصات رسانه ای هماهنگی دارد. از حضرت می پرسند 
چرا فرزندان را با خود می بری؟ حضرت می فرمایند خدا می خواهد آنها را اسیر 
ببیند. اسیر شدن فرزندان اباعبدالل هیچ اثری ندارد جز اثر تبلیغی. زینب کبری 
بعد از حادثه کربال اسیر می شود. فلسفه اش فقط تبلیغ است. شهادت، رسانه 

است و مقوله ای رسانه است.
ارزش کار رسانه در حد و اندازه ارزش شهادت است. شهادتی که همراه با رسانه 
باشد. خون رسانا است. قوی ترین رسانا هم هست. در قرآن آمده است: »والذین 
قتلوا فی سبیل الل فلن یضل اعمالهم« خداوند اثر اعمال شهیدان را تباه نمی 

کند. آنها اثر گذارند.
شود؟  شهید  دارد  لیاقت  هرکسی  آیا  گذارند.  اثر  های  پدیده  شهادت  و  رسانه 
هرکسی هم لیاقت ندارد کار رسانه ای کند. االن فکر می کنند که کار رسانه 
ای یك شغل است، یك ذوق است، کار فوق برنامه برای فعالیت های فرهنگی 
به  امر  تا  برخیزند  باید  مردم  بهترین  للناس«  اخرجت  امة  خیر  »کنتم  است. 
معروف و نهی از منکر را سامان دهند. خدا را امتحان کنید. ببینید خدا اجازه 
می دهد بخشی از زندگی شما برای رسانه ای شدن در حوزه دین وقف شود؟ 
آن وقت می فرماید کسی که یك بیت شعر در رثای اباعبدالل الحسین بگوید 

»وجب له الجنة«
امیرالمومنین می فرمایند نصیحت کردن وظیفه مومن نه بلکه غریزه مومن 
است. به صورت غریزی در باب نصیحت وارد می شود ولی بعضی از مومنین 
بیدار نشده است. می فرماید یك  هستند که متاسفانه غریزه رسانه ای شان 
قطره اشك اگر ریخته شود بهشت بر تو واجب می گردد. چون اشك قدرت 
رسانه ای باالیی دارد. من امام حسین را قبول دارم قدرت رسانه ای باالیی ندارد. 
مگر می شود مومنی خاصیت رسانه ای نداشته باشد؟ محبت برای اولیای خدا 
واجب نیست ولی محبت برای خدا واجب است. محبت به اضافه رسانه می 
شود مودت. محبت آن چیزی است که در دل است ولی مودت آن است که ابراز 

می شود. مودت برای اهل بیت واجب است.

گفتاری از علیرضا پناهیان درباره اهمیت رسانه

كار دین بر زمین مانده است، 
بروید  رسانه شوید
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هارون به امام کاظم علیه السالم گفت: چرا وقتی شیعیان شما دور هم جمع 
می شوند سریع ارادت و هویت خودشان نسبت به شما را لو می دهند؟ حضرت 
فرمودند: بخاطر محبت شدیدی است که نمی توانند در سینه نگه دارند. شنیده 
اید حکایت مرجعی را که صحنه قیامت را در عالم رویا به او نشان دادند. ایشان 
ایستاده  طوالنی  های  در صف  مردم  و  بود  شده  قیامت  که  کرد  می  تعریف 
بودند. من هم در صف مراجع بودم. وقتی به صف مداحان نگاه کردم حساب و 
کتاب آنها به سرعت انجام می شد ولی صف علما به کندی پیش می رفت و 
حساب و کتاب ها دقیق بود. نقل می کنند که از فردا این مرجع عالی قدر اول 
کالسهای خود روضه می خواند. وقتی به ایشان اعتراض کردند که این کار شما 
کسر شان است فرموده بود به من چیزی دیدم که شما ندیده اید. نگفته اگر 
یك کلمه به کسی یاد دهی »وجب له الجنة«. تا هنوز ازدواج نکرده اید نذر و 
نیاز کنید، توسل کنید و از خدا بخواهید که همسری به شما بدهد که او برای 

شما بچه هایی تربیت کند که رسانه اهل بیت باشند.

به امیرالمومنین عرضه داشتند جوانی است که مدام از شما حرف می زند و 
سرباز برای شما جمع می کند. امام برای آن جوان دعا کردند و فرمودند خدایا 
شهادت را نصیب او کن. نقل می کنند که در جنگ بعدی در رکاب حضرت 

به شهادت رسید.
رسانه ای شدن فقط مختص علما نیست. همه باید به حقانیت دین اقرار کنند. 
از هر هزار نفر ما یك مبلغ حجاب داریم؟ مبلغ نماز داریم؟ نه از هزار نفر، هزار 
نفر به امر تبلیغ بپردازند. یك نفر هم کافی است. همه که توفیق رسانه شدن 

را ندارند.
آیا دین برای اینکه به اوج برسد به رسانه احتیاج دارد؟ برای نجات دین که یك 
باید گفت برای به قله رسیدن هم  نیاز است. و  نگاه حداقلی است به رسانه 
به رسانه نیاز داریم تا » لیظهره علی الدین کله«. امام زمان علیه السالم می 
خواهد حکومت کند و انسانها برای بد شدنشان آزادند ولی اکثرا خوب می شوند 

ولی آدمهای بد نمی توانند حکومت امام زمان را ساقط کنند.
قدرت رسانه ای حضرت آنقدر باالست و در این رسانه آنقدر استدالل های زیبا و 

قوی وجود دارد که بی دین ها قدرت عرض اندام نخواهند داشت.
اگر جبهه کفر استدالل جبهه حق را بشنوند یعنی حرق حق خوب زده شود، 
جبهه کفر ساکت می شود. اگر فیلم خوب تولید شود، فیلم بد نمی تواند نشر 
پیدا کند. حکومت امام زمان مبلغ دارد، تاکی باید حرف بیهوده شنید؟ تا وقتی 
که مومنین ضعیف اند و حرف خوب را نمی زنند یا بلد نیستند بزنند. با تبلیغ 
دین، بطالن راه های ضاللت را می شود ثابت کرد. االن بطالن راه های ضد 
دینی ثابت شده است فقط کافی است فقط کافی است شما آن را بکوبی. شما 
امروز در دانشگاه های خودتان مشکل حجاب دارید؛ مگر ندیدید که این بی 
حیایی ها در غرب چه بر سرشان آورده است. شما آمار هم نمی توانید نشان 
از بی بند و باری دفاع کند آنوقت ما هنوز در  دهید؟ االن کسی جرات ندارد 
دانشگاه مشکل حجاب داریم ، مثال ببینید در فرانسه که یك متر روسری باعث 
فروپاشی اش شده است. می فرمائید »جاء الحق ، ذهق الباطل« ؛ نه بفرمایید 
»جاء الحق ، ذهب الباطل« خاصیت حق این است که حق وقتی آمد باطل 
نابود شده نه اینکه باطل می رود. در ادامه هم می فرمایید »ان الباطل کان 
ذهوقا« اصوال باطل نابود شدنی است پس جنگ بین حق و باطل زمانی است 

که حق ضعیف باشد.
مهمترني نیاز اسالمي ما و جهاني رسانه است، ارزش دارد همه کارهایتان را رها 
کنید بروید به اصحاب رسانه بپیوندید، عهدي نیست که والیت فقیه را به زبان 
رسانه به جهان معرفي کند. کل وزارت ارشاد و صدا وسیما را بگردید چند نفر 

مثل آویني پیدا مي شود فقط به لحاظ نریشن.
مي دانید چرا نگفتند بروید در غار اعتکاف کنید و گفته اند بروید مسجد براي 
اینکه بروید در بطن جامعه و زندگي؛ کار دین بر زمین مانده است، زنیب رسانه 
عاشورا بود، زینبي شدن یعني رسانه اي شدن، هیچ کس نیست یك مشت 
انقالبي رسانه اي بسازد و نداند براي ساخت مستند و فیلم براي انقالب و امام 

باید حداقل یکماه صحیف امام را خواند.
نه مثل کساني که چیزي تشخیص نمي دهند و فیلم براي امام مي سازند 
زیبایي هاي دین روي زمین مانده است باید رسانه باشد که این زیبایي و شکوه 
را به تصویر بکشد و به جهانیان نشان دهد باور کنید تقاضا بي نهایت باالست 

و عرضه بي نهایت پایین.
بازیگرش  به  که  بوده  کارگرداني  مریخ  کره  در  مسئولیم؛  و شما  ما  تك تك 
آموزش مي داده که هنگام ایفاي نقش دست راستت را تکان نده چرا که داشته 

نقش شیطان را بازي مي کرده و ...
بهترین فیلم در حوزه دفاع مقدس هم تا آنجا که دیده ایم فیلمي است که نسل 
جوان از دفاع مقدس حالش بهم مي خورد بعد کارگردان پیش آقا مي گوید 
ما دیگر چه باید بسازیم! کسي نیست بگوید شماهنوز کاري نکرده اید... شما 
اهل چه رشته اي هستید اینجا معتکف شده اید در حالي که گروهي سینما گر 
چند روز پیش در یك جشن موقع اکران فیلم کوتاهي از غزه به نشانه اعتراض 
سالن را ترك کردند فاصله این حادثه با مکان اعتکاف شما به یك کیلومتر 
هم نمي رسد خالصه اینکه عرضه رسانه اي خودتان را باال ببرید که اباعبدالل 
جنس قیامش رسانه اي بود که به آینده رسید هرچه به آینده مي رسد یعني 
رسانه اي است و قیام کربال رسانه اي بود. خدایا ما را رسانه اي کن یا اگر رسانه 
اي نمي شویم رسانه هایمان را زینبي کن. خدایا نسل ما را رسانه اي قرار بده.

برای  کنیم  هنر خرج  ما کمی  کنیم.  پر  را  خالی خودمان  باید جای  ما  البته 
ابالغ دین از آن همه هنری که آنها خرج می کنند برای ابالغ پیامهای خوب و 
نیمه خوب موفق تر خواهیم بود. در این تردیدی نیست که ما هم باید در این 
عرصه وارد می شدیم مخاطبان خاص خود را گزینش کنیم ولی رفقا دقت کنیم 
پیامهای خوب شما با پیامهای نیمه خوب دیگران ابالغ دارند می کنند یك 
تفاوت کلیدی و ما هوی دارد. این را دقت کنید. همینجا محض خبر بگویم 
تقریبا 90% عناصر مذهبی موجود در عرصه ای که ما االن درباره اش داریم 
صحبت می کنیم از همین نکته ای که ما می خواهیم عرض کنیم غافلند و 

90% فعالین این عرصه از آن غافلند.
و آن این است که خیلی تفاوت است بین حرف خوبی که دیگران نقل می کنند 
و حرف خوبی که ما بخواهیم ابالغ کنیم. حرفهای خوبی که آنها می خواهند 
تبلیغ کنند حرف های خوبی است که زهرش را گرفته اند. ابلیس با آن حرف 
ها مخالفتی ندارد اگر حرفهای اخالقی است اخالق الئیك و سکوالر است. اگر 
حرفهای دینی و معنوی است، معنویت بدون والیت است. معنویت غیر والیت 

را ابلیس هم داشت. اگر عبادت است عبادت بی والیت مطلق است.
پروردگار عالم به ابلیس فرمود »انی احب ان اطاع من حیث ارید ال حیث ترید« 
من دوست دارم آن طوری عبادت شوم که من می خواهم نه آنطوری که مورد 
دلخواه تو است. برگشت به خدا گفت خدایا من 2500 سال برای تو نماز خواندم 
آن عبادتی که هیچ کس نکرده است. با سجده کردن و مناجات در حضور خدا 
مشکلی نداشت. با اطاعت مطلقه خداوند مشکل داشت. االن این همه حرفهای 
خوبی که در بازار جهان عرضه می شود و خیلی ها با آن مخالفت نمی کنند 
و شما می گویید که به به چه بازار پر رونقی. این همه بازار را پر کردند. چرا ما 
جایگاه خودمان را در این بین پیدا نکنیم. آنها حرف های نیمه خوب می زنند 
و ما داریم به زمانی می رسیم که این حرفهای نیمه خوب مهمترین دشمن 
حرفهای خوب ما خواهد شد. دوره ی این گذشته که کسی بگوید خدا نیست. 

کسی بگوید این خرافه است.
کسی بگوید معنویت مخدر جامعه است. دوره معنویت های تقلبی است. پیام 
های خوب فیلم سینمایی ها پیام های ضدیت با دین است. چون می گویی 
این سریال ایشان یا اوشین دارد پیام می رساند خوب اگر قرار است با یك فیلم 
پیام خوب رسانده شود. یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر این وسط چه کاره 

اند؟ امام حسین کشته شده چون ایشان نبودند تا اوشین را بسازند.
و اال ما خودمان می فهمیم این صحبتها را و نیاز نیست کشت و کشتار شود 
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بپذیرند  را  دین  این  توانند  نمی  ها  خیلی  فرماید  می  و  ایستد  می  و محکم 
از چیزهایی که در جهان رواج دارد فرق می  با بسیاری  این است که  بخاطر 
کند .عبودیت به معنای خاصی را دین ما تبلیغ می کنند والیت مطلقه درون 

آن است.
بله روانشناسان می گویند برای آرامش خودت بنشین و دعا کن و حتی دیگران 
هم دعا کنند تاثیر گذار است فرق است بین حرفهای خوبی که  دیگران می 
را هر کسی  تو  منتشر کنی. حرف  تو می خوای  زنند و آن حرف خوبی که 
نخواهد پذیرفت مگر طوری صحبت کنی که کسی ابتدا به خودش بخورد و 

نه سیخ بسوزد و نه کباب.
حرف ما از یك جنس دیگر است و با پیامای خوب دیگر هم متفاوت است 
.چرا گفتم بسیاری بسیار از افرادی که در این عرصه خوب فعالیت می کنند اما 
متوجه نیستند  چون در محصوالت رسانه ای فرهنگی  و هنری وقتی دقت می 
کند و می بیند وقتی دارد حرف می زند  و می بینند حرفهای خوب می زنند 

حرفهای خوب از جنس حرفهایی است که دیگران هم می زنند.
چرا پیام شما را تحویل نمی گیرند؟ چون پیام شما پیام خاصی است. ویژگی 
باید بدانیم چه اسالمی را قرار است تبلیغ کنیم.  های پیام شما چیست؟ ما 
و این نیازمند صفای باطن است که به راحتی نمی توان آن را تشخیص داد. 
اگر کسی مهربان بود و لبخند زد و چهار عمل درست انجام داد آیا آن صفای 
باطن را دارد؟ انسان موجود پیچیده ای است سطحی نگر نباید بود. وقتی پیام 
را گرفت و در این راه ماند و تا اخر ثابت قدم ماند می فهمیم ادم درستی است 
باید آخر او را هم ببینیم قسمت پایانی کالم من این است که اگر بنا است 
پیام ما را همه درك نکنند پس چه فایده ای دارد که ما حضور پیدا کنیم در 
عرصه رسانه؟ امام صادق )ع( می فرمایند: کفوا عن الناس مردم را رها کنید چرا 
آنها را به حقیقت ناب والیت دعوت می کنید نگوید فرد را می خواهم دعوت 
کنم حیف است منحرف شود اگر شخص الیق باشد در هوا مطلب را می گیرد 
کسی الیق نباشد به هر برهانی برای او توضیح بدهی پس می زند. آن مکارم 
اخالق آن دین ناب حقیقتش والیت است در روایت می فرماید والیت مانند 
کبوتر جلدی است که جلد یك النه است اگر یك کبوتر جلد یك النه نباشد 
پر می زند می رود رابطه قلب الیق با والیت مثل کبوتر جلد است و شما در این 
عرصه دارید این کار را انجام می دهید. یك جوان ایرانی در 1400 سال پیش به 
نام حذیفه در منطقه ای از عراق استاندار بود وقتی امیرالمومنین حاکم شد نامه 
نوشتند به حذیفه که از جانب من از مردم بیعت بگیر. حذیفه رفت باالی منبر 
گفت: »مردم حق به حق دار رسید و توصیفاتی را از حضرت بیان کرد.« جوانی 
در همین حین پرسید حق به حق دار رسید یعنی چه؟ حذیفه قضیه غدیر  را 
گفت و بعد این جوان به آن بسنده نکرد و از حذیفه خواست بگوید حضرت االن 
کجا هستند؟ حدیفه گفت االن حضرت در راه بصره هستند و جنگ جمل می 
خواهد شروع شود. ببینید دل الیق با یك جمله که حق به حق دار رسید چه 
نمی کند؟ این جوان ایرانی خودش را به امیرالمومنین رساند و بعد هم در رکاب 
حضرت شهید شد. ما در اینجا جمع شدیم که بپرسم آیا می توان آن طرف را 
بزنیم. اگر کسی گفت بریم تبلیغ بگوییم کدام دین؟ فردی پیش امام صادق 
آمد گفت من از محبین شما هستم امام فرمودند از کدام محبین؟ پرسید مگر 
شما چند نوع مرید دارید؟ بگذارید وقتی کلیپ می سازید وقتی وبالگ می زنید 
امام زمان بگویند: آفرین! این همانی بود که من می خواستم و االن  مهم ترین 
دشمن دین چیست؟ اخالق: حال در این فضا دلهای آگاهی که آماده دریافت 
دین ناب هستند زیادند و ما در بیدار کردن اینها مسئولیم به عنوان مثال دو 
دختر استرالیایی مسلمان شدند. یکی از بچه حزب اللهی ها می رود استرالیا و 
با این دو مصاحبه می کند از این دوتا می پرسد شما بخاطر حجاب مسلمان 
شدید می گویند نه! به خاطر چه بود؟ می گویند: ما دیدیم در دین مسلمانان 
کاری که به آنها گفته می شود انجام دهید می گویند حرام است. می پرسیم 
چرا این را انجام می دهید؟ می گویند واجب است. احساس کردیم مسلمانان 
دینی دارند که دستور زیاد دارد و دین ما دستور زیاد ندارد. از این دین خوشمان 
آمد. میل به عبودیت این دو بیدار شده است. این خیلی فرق دارد با اینکه میل 

به مناجات با پروردگار بیدار شده است. این میل در بسیاری از بچه مذهبی ها 
فقط در کنار کعبه بیدار می شود. اکثرا مذهبی های ما وقتی می خواهند دین 
را تبلیغ کنند دین را تقلیل می دهند که این کاری است که طالبانیزم می کند. 
اولین کار شما بیدار کردن این فطرت های آماده است مانند پیامبر که تلنگر 
زننده بود » انما انت مذکر« در دانشگاه  اگر صد نفر تاثیر نگرفتند یك نفر 
تاثیر گرفت مایوس نشوید. اگر فردا کاری کردی که همه تعریف کردند بدان 

که کارت ایراد دارد. کار اسالم اینگونه است که همه بنا نیست درست بشوند.
قلبشان  افرادی که  آن  روزی می رسد  ولی یك  بشوند  آدم  نیست  قرار  همه 
و  باالترین صدا می شود  ما  بعد صدای  و  گیرند  را می  ما  پیام  است  نورانی 
دیگر صداها مسکوت می ماند.«لیظهره علی الدین کله« من خبر دارم که در 
جلسه ای یکی از افراد ضد انقالب گفته بود مستقیم والیت را بزنیم. آن یکی 
گفته بود اصال نمی شود طرف این آقا رفت. طرفداران خیلی خوبی دارد بعد 
هر چه می خواهید جایگزین او کنید و ما قصدمان این است که اینها را بیدار 
کنیم را دهانشان را ببندیم. شرط اول برای اصالح اخالق سیاسی این است که 
قله ي سیاسی جامعه این مطالبه را داشته باشد، که الحمدلل این شرط در امام 
و مقام معظم رهبری همواره بوده و هست. می توان گفت تقریبا در هیچ کدام 
از کشورهای دیگر، این ویژگی وجود ندارد. در کشور ما به دلیل وجود این ویژگی 
داشته  رشد  همواره  ما  جامعه ي  در  سیاسی  اخالق  تاکنون،  انقالب  ابتدای  از 
است. برای درك این رشد، جوانان می توانند به روزنامه های سال های گذشته 
از اول انقالب نگاه کنند و تفاوت ها را دریابند. البته رسانه ها باید مطالبات امام 
و مقام معظم رهبری را در جامعه منتشر کنند و سطح توقع و نگاه مردم را 
باال ببرند. مثال امام در جایی قریب به این مضمون فرمودند: »اینطور نیست 
که دل های مردم دست ما باشد. دل های مردم دست خداست و خداوند دل ها را 
به هر سمتی که بخواهد متمایل می کند.« چه اشکالی دارد که این فرمایش 
امام در نزدیکی های انتخابات ها از رسانه پخش شود. محبوبیت و رأی دست 
خداست. خداوند گاهی برای امتحان کردن، کسی را محبوب می کند، و گاهی 
باید رشد داد.  او را محبوب می کند. نگاه مردم را  به دلیل خوب بودن کسی 
از  اعم  هستند؛  رسانه ها  سیاسی  بداخالقی های  اصالح  در  دیگر  موثر  عنصر 
روزنامه ها، مجالت و سایت ها. رسانه ها، هم می توانند آتش بیار معرکه باشند، 
هم می توانند آبی بر روی آتش باشند. رسانه ها قرار است بین سیاسیون داوری 
گروه  یك  از  نباید  داور  باشد.  میدان  داخل  فرد  متین ترین  باید  داور  و  کنند. 
طرفداری مطلق کند. رسانه باید آبروی خودش را در این ببیند که محسنات و 
عیوب همه را ببیند. غیرت رسانه ای یك رسانه نباید به او اجازه دهد که در مورد 
عیوب رقبای خود مبالغه کند و از خوبی هایشان سخن نگوید و در مورد کسانی 
که طرفدار آنها است، از عیوبشان چشم پوشی کند و خوبی هایشان را چند برابر 
نشان دهد. متاسفانه این عیب بزرگی است که همراه با بسته ي سیاسی از غرب 
آمده و امروز به صورت یك عرف پذیرفته شده است، و اساسا کسی این را عیب 
نمی داند. همه طبیعی می دانند که سایت و روزنامه ي طرفداران یك جریان، 
جریان مقابل را تحقیر کنند، در مورد عیب های او مبالغه کنند، از خوبی های او 
سخنی نگویند، و... این اخالق زشت از غرب به ما سرایت کرده است، اما اسالم 
می گوید حق را حتی اگر در ارتباط با دشمنت باشد، بپذیر. چه رسد به رقیبت.

برای اصالح این بداخالقی نهادینه شده در رسانه ها، رسانه ي ملی باید روشن گری 
از آنها در مورد علت مبالغه کردن  با روزنامه های سیاسی گفتگو کند و  کند. 
در عیب رقبا و نادیده گرفتن عیب طرفداران سیاسی خود سوال کند. برخی 
از سیاسیونی که زمانی خیلی از آزادی سخن می گفتند، عمال یك دیکتاتوری 
شدید رسانه ای پدید آورده بودند. به گونه ای بسیاری از افراد جرأت نمی کردند 
سخن بگویند، چون این دیکتاتوری رسانه ای فضایی به شدت راستی و چپی 
ایجاد کرده بود که هر کسی سخنی می گفت بالفاصله به یکی از این جریان ها 
را  افراد  این سهولت  به  نباید  و  نمی توان  اساسًا  حالی که  در  منتسب می شد. 
می گیرد  افراد  از  را  نظر  اظهار  آزادی  عماًل  جریان بندی  این  کرد.  جریان بندی 
یا سفیدنمایی مطلق تبدیل  و فضای واقع بینی را به یك فضای سیاه نمایی 

می کند.
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انفجار اطالعات!
انفجار اطالعات! نمی دانم چرا من از این تعبیر آنچنان که باید نمی ترسم و 
حتی چه بسا مثل کسی که دیگر صبرش تمام شده است از فکر اینکه جهان به 
سرنوشت محتوم این عصر نزدیك تر می شود خوشحال می شوم. نیچه خطاب 
به فیلسوفان می گوید: »خانه هایتان را در دامنه های کوه آتشفشان بنا کنید« 
و من همه کسانی را که در جست و جوی حقیقتند مخاطب این سخن می یابم. 
»گریختن« مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می اندیشند و اگر نه، 

مرگ یك بار، زاری هم یك بار. 
دهکده جهانی واقعیت پیدا خواهد کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم. این حقیقت 
مضطرب  نیستیم  بزرگ  دهکده  این  برای  مطیعی  شهروندان  که  را  ما  تنها 
نمی دارد و بلکه غرب را هم چه بسا بیش تر از ما به اضطراب می اندازد. ما 
شهروندان مطیعی برای دهکده جهانی نیستیم؛ این سخن نیاز به کمی توضیح 

دارد. 
شهرونِد مطیع کسی است که وجود فردی اش مستحیل در جامعه ای است که 
پیرامون او وجود دارد. اعتراضی ندارد. استدالل های رسمی را می پذیرد و در 
صدق گفتار سیاستمداران تردید روا نمی دارد. تا آنجا تسلیم قوانین محلی است 

که عدالت را نه قبله قانون، که تابع آن می بیند.
به آنچه فرا می خوانندش روی می آورد و از آنچه باز می دارندش پرهیز می 
کند. دروازه های گوش و چشم و عقلش برای پیام های پروپاگاندا باز است و 
مثاًل در ایران خودمان وقتی می شنود که »بانك فالن، بانك شماست«، باور 
می کند و پولش را در بانکی انبار می کند که جایزه بیش تری می دهد... و 
از این قبیل. و خوب! دهکده جهانی هم برای آنکه سر پا بماند به شهروندان 

مطیعی نیاز دارد که سرشان در آخور خودشان باشد. 
در آغاز دهه هشتاد میالدی واقعه بسیار شگفت آوری در کره زمین روی داد 
که غرب را از خواب غفلتی که به آن گرفتار آمده بود خارج کرد. در نقطه ای 
از کره زمین که یکی از غالمان خانه زاد کاخ سفید حکومت می کرد، ناگهان 
میلیون ها نفر از مردم از خانه ها بیرون ریختند و فارغ از مالحظات و معادالت 
غریزی مربوط به حفظ حیات، سینه در برابر گلوله ها سپر کردند و ارتشی هم 
که ده ها میلیارد دالر خرج آن شده بود به انفعالی گرفتار آمد که چاقو در برابر 
دسته خویش دارد: چاقو دسته اش را نمی برد. مردم چه می خواستند؟ عجیب 
اینجاست. مردم چیزی می خواستند که هرگز با عقل حاکم بر دنیای جدید جور 

در نمی آمد: حکومت اسالمی.
نمونه ای هم که برای این حکومت سراغ داشتند به سیزده قرن پیش باز می 
گشت. مردم ایران این »پیام« را از کدام رادیو و تلویزیون، فیلم و یا تئاتری 
گرفته بودند؟ این پرسشی بود که غرب نمی توانست به آن جواب گوید. مهم 
بنیادگرایی،  نامد:  می  چه  را  اجتماعی  های  نوع حرکت  این  غرب  که  نیست 
ارتجاع و یا هر چیز دیگر... مهم این است که این واقعه نشان داد »حصارهای 

اطالعاتی قابل اعتماد نیستند«.
ببینید! واقعه شگفت آوری که رخ داده بود این بود که غرب ناگهان خود را نه با 
کشور »جشن هنر شیراز« و »آربی آوانسیان« و »اسرار گنج دره جنی« و »دایی 
جان ناپلئون« و »جشن های دوهزار و پانصد ساله« و »فریدون فرخزاد«... که 
با کشور سید مجتبی نواب صفوی و حاج مهدی عراقی روبرو یافت. و انقالب 
اسالمی در داخل مرزهای »سپهر اطالعاتی« غرب روی داد، در یك جزیره 

ثبات، و پیروز هم شد. 
مهم اینجاست که واقعه ای نظیر این باز هم در هر نقطه دیگری از جهان می 
تواند روی دهد. من شهر » دوشنبه« را پیش از آنکه به تسخیر رحمان نبی اُف 
و ارتش سرخ در آید دیده بودم. در آنجا با روشنفکرانی آشنا شدم که تو گویی از 
زمان سامانیان آمده بودند و در نماز جمعه در صف نمازگزارانی ایستادم که خارج 
از آتمسفر رسانه های گروهی و در عصر ابوحنیفه می زیستند و هم اکنون مگر 
در شرق اروپا و در میان مسلمانان حوزه بالکان چه می گذرد؟ تصویری که ما 
در مجله »سوره« چاپ کردیم بسیار گویاست: جوانی با گیسوان بلند و عینك 
رمبویی پیشانی بندی بسته است که روی آن نوشته: »الل اکبر، جهاد«. و این 

گفتاری از 
سید شهیدان اهل قلم 

درباره رسانه
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واقعه در میان مرزهای کنترل شده سپهر اطالعاتی غرب روی داده است؛ و 
مگر جایی در کره زمین هست که بیرون از این مرزها باشد؟ 

دهکده جهانی واقعیت پیدا کرده است، چه بخواهیم و چه نخواهیم، و ماهواره 
ها مرزهای جغرافیایی را انکار کرده اند. این همان دهکده ای است که گرگوار 
سامسا در آن چشم باز کرده است. این همان دهکده ای است که مردمانش 
صورت مسخ شده »کرگدن« های اوژن یونسکو را پذیرفته اند. همان دهکده 

ای که مردمانش »در انتظار گودو« هستند. 
این همان دهکده ای است که در آن مردمان را به یك صورِت واحد قالب می 
زنند و هیچ کس نمی تواند از قبول مقتضیات تمدن تکنولوژیك سر باز زند. این 
همان دهکده ای است که بر سر ساکنانش آنتن هایی روییده است که یکصد 
و پنجاه کانال ماهواره ها را مستقیمًا دریافت می کنند. این همان دهکده ای 
است که در آن روبوت ها عاشق یکدیگر می شوند. این همان دهکده ای است 
که در آن »ترمیناتور دو« به سی سال قبل باز می گردد و خودش را از بین می 
برد. این همان دهکده ای است که در آن »بَت من« و »ژوکر« با هم مبارزه 
می کنند. این همان دهکده ای است که در تلویزیون هایش دختران شش ساله 
را آموزش جنسی می دهند، همان دهکده ای که در آن گوسفندهایی با سر 

انسان و انسان هایی با سر خوك به دنیا می آیند.
ادرار« ماه ها  از ورای  تابلوی »مسیح  این همان دهکده ای است که در آن 
توجهات همه رسانه های گروهی را به خود جلب می کند. این همان دهکده 
ای است که در آن دویست و چهل و شش نوع تجاوز جنسی رواج دارد... اما 
عجیب اینجاست که باز هم این همان دهکده ای است که در زیر آسمانش 
بسیجیان در َرمل های فکه زیسته اند، همان دهکده جهانی که در نیمه شب 
بر حسینیه  و هم  است  تابیده  ِوگاس«  کازینوهای »الس  بر  ماه، هم  هایش 
»دوکوهه« و گورهایی که در آن بسیجیان از خوف خدا و عشق او می گریسته 

اند. دنیای عجیبی است، نه؟ 
بیش از یك قرن است که علی الظاهر هیچ تمدنی جز تمدن غرب در سراسر 
سیاره زمین وجود ندارد. همه جا در تسخیر این صورت از حیات بشری است 
که تمدن غرب با خود به ارمغان آورده است. هیچ یك از اُمم عالم نتوانسته 
اند نه در زبان، نه در فرهنگ، نه در معماری، نه در حیات اجتماعی و نه در 
با  اکنون که  و  دارند.  نگاه  تأثیرات تمدن غرب دور  از  را  زندگی فردی، خود 
 وجود ماهواره ها، مرزهای جغرافیایی نیز انکار شده است آینه جادو در یکایك

پیوسته جهانی  به هم  دهکده  این  خانه های 
چنین  سطحی  عقل  است،  کرده  نفوذ 
نمی  چیز  هیچ  دیگر  که  کند  می  حکم 
تواند حکومت جهانی مفیستوفلس را حتی 
به لرزه بیندازد، چه رسد به آنکه آن را به 

انقراض بکشاند. اما چنین نیست. 
از  ُرمان«  »هنر  کتاب  در  کوندرا  میالن 
دوران  آخرین  این  خاّص  هایی  تناقض 
را  آنها  که  برد  می  نام  غرب  تمدن 
خواند.  می  ای«  پایانه  های  »تناقض 
پرده  تواند  می  آورد  می  او  که  مثالی 

ابهام از این تعبیر به یك سو زند: 
دکارتی  عقل  جدید،  عصر  طّی  در 
همه ارزشهای به ارث رسیده از قرون 
دیگری  از  پس  یکی  را،  وسطی 
زمــان  در  اما،  بـرد.  می  تحلیل 
عقل،  تمام  و  تــاّم  پیروزی 
ایــن عنصر غیــر عقلی محض 
خواست  پی  در  صرفًا  )قدرتی 
صحنه  بر  که  است  خویشتن( 
زیرا  یافت،  خواهد  تسلط  جهان 
ارزشهای  از  نظامی  هیچ  دیگر 
مقبول همگان وجود ندارد که بتواند مانع 

پیشروی آن شود. 
اگر واقع گرا باشیم جنگ جهانی دوم را یکی از ترمینال هایی خواهیم یافت که 
ذات پارادوکسیکال غرب در آن ظهور یافته است. نمی دانم شما جنگ کویت را 
چگونه تفسیر می کنید، اما من در آن یك تناقض می یابم؛ تناقضی که شاخك 
های حّس ششم بسیاری از متفکران غربی – و از جمله نوآم چامسکی – آن 
را دریافت. غرب پیروزی خود را در جنگ کویت در میان یك حّس اضطراب 
همگانی جشن گرفت و این اضطراب، از جمله در لوس آنجلس، نشتری شد که 

ُدمل چرکین یك اعتراض واقعی را ترکاند. 
سرنوشت  ای،  پایانه  های  پارادوکس  این  و  دارد  پارادوکسیکال  ذاتی  غرب 
انفجار  است.  سپرده  می  راه  آن  سوی  به  امروز  تمدن  که  هستند  محتومی 
اطالعات از همین ترمینال هایی است که تناقض نهفته در باطن تمدن امروز 
را آشکار خواهد کرد. وقتی حصارهای اطالعاتی فرو بریزد مردم جهان خواهند 
دید که این دژ ظاهراً مستحکم بنیان هایی بسیار پوسیده دارد که به تلنگری 
آگاهی  و  بر جهل است  بنیان گرفته  فرو خواهد ریخت. قدرت غرب، قدرتی 
های جمعی که انقالب زا هستند به یکباره روی می آورند؛ همچون انفجار نور. 
شوروی نیز تا آن گاه که فصل فروپاشی اش آغاز نشده بود خود را قدرتمند 
برابر  در  بزرگ  دشمنی  را همچون  آن  نیز  غرب  و  داد  می  نشان  یکپارچه  و 
خویش می انگاشت. تنها بعد از فروپاشی بود که باطن پوسیده و از هم گسیخته 

شوروی آشکار شد. 
اکنون در غرب، همه چیز با سال های دهه 1930 تفاوت یافته است. مردم با 
اضطرابی که از یك عدم اطمینان همگانی برمی آید به فردا می نگرند. آنها هر 
لحظه انتظار می کشند تا آن دژ اطالعاتی که موجودیت سیاسی غرب بر آن 
بنیان گرفته است با یك انفجار مهیب فرو بریزد و آن روی پنهان تمدن آشکار 
شود. برای آنکه ردیف منظم آجرهایی که متکی بر یکدیگر هستند فرو ریزد، 

کافی است که همان آجر نخستین سرنگون شود. 
تمدن ها هم پیر می شوند و می میرند و از بطن ویرانه هاشان تمدنی دیگر سر 
بر می آورد. در آغاز، تمدن با یك اعتماد مطلق به قدرت خویش پا می گیرد 
و هنگامی که این احساس جای خود را به عدم اعتماد بخشید، باید دانست که 

موعد سرنگونی فرارسیده است. 
و اما درباره خودمان. نباید بترسیم. حصارها تا هنگامی مفید فایده ای هستند 
که دزدان شب رو، بر زمین می زیند، اما آن گاه که دزدان از آسمان فرود می 
اندیشه که  این  از  باید  توان به حصارها اطمینان کرد؟ پس  آیند، چگونه می 
حصارهایی بتوانند ما را از شّر ماهواره ها محفوظ دارند، بیرون شد و »خانه را در 
دامنه آتشفشان بنا کرد« باید در رو به رو شدن با واقعیت، به اندازه کافی جرئت 
و شجاعت داشت. غرب چنین است که در عین ضعف، بیش تر از همیشه رجز 

می خواند تا خود را در پناه وهم حفظ کند. 
جنگ کویت چنین بود و بنابراین، تنها اسیران حصارهای توّهم را به وحشت 
دچار کرد نه آنان که ضعف و پیری این قداره بند مفلوك را در پس اعمال و 

اقوالش می دیدند.
که  ندارد  ترس  همه  آن  واقع،  عالم  در  ماهواره،  خود  که  بگویم  خواهم  می 
طنین این خبر در عالم وهم: »ماهواره دارد می آید« طنین این خبر تا آنجا 
هراسناك است که بسیاری، از هم اکنون فاتحه همه چیز را خوانده اند: هویت 
ملی، اخالق، زبان فارسی... چنان که پیش از آمدن تلویزیون نیز سخنانی چنین 

در افواه بود. 
ماهواره مظهر آن پیوستگی جهانی است که تمدن جدید انتظار می برده است. 
آمریکا نیز مظهر آن اراده جمعی است که همراه با بشر جدید پیدا شده و در 
جست و جوی قدرت و استیال، توسعه و اطالق یافته است»استیال« و »والیت« 
هم ریشه هستند و اگر بعضی از محققان استیالی غرب را بر عالم »والیت 
طاغوت« خوانده اند، تعبیری را می جسته اند که بتواند مفاهیم جدید را در حوزه 

معرفت دینی معنا کند؛ و چه تعبیر درستی یافته اند. 
غرب، از همان آغاز، غایتی مگر برپایی یك حکومت جهانی نداشته است و هم 
اکنون نیز چه آنان که از حاکمیت ماهواره ها به وحشت افتاده اند و چه آنان 
که مشتاقانه چنین روزی را انتظار می برند، هر دو، حاکمیت ماهواره ها را با 

حاکمیت جهانی غرب یکسان گرفته اند؛ و هر دو اشتباه می کنند. 
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چیستی و چرایی استعمار مجازی ؟
استعمار دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در دوره استعمار کهنه، 
فیزیك جهان از طریق اکتشافات سرزمینی، جنگ و قدرت سخت و استفاده از 
شگردهای استعمار سیاسی، تحت سلطه اروپا قرار گرفت. دوره استعمار کهنه از 

قرن 15 آغاز شد و تا اواخر قرن بیستم ادامه داشت.
از  آبادی گرفته شده است ولی هدف  به معنا  از ریشه عمران  استعمار اگرچه 
آن تامین منافع کشوهای استعمارگر و از بین بردن استقالل سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی کشورهای مستعمره بوده است. به مرور زمان مدیریت مستعمرات 
مردم،  آگاهی  رفتن  باال  شد.  سنگین  بریتانیا  آنها  راس  در  و  اروپاییان  برای 
مهمترین عامل استعمار زدایی بود. در دوره بعد که از آن به استعمار نو تعبیر 
می شود، فرهنگ و اندیشه ملت ها استعمار شد و با روش های مختلف برای 
عقب نگه داشتن کشورها از طریق سیاست های اقتصادی و فرهنگی تالش 
شد. دوره استعمار نو که بعد از جننگ جهانی دوم شروع شد، همچنان به عنوان 

روشی برای نفوذ و اعمال قدرت ادامه دارد. 
با ظهور فضای مجازی، ظرفیت جدیدی برای سلطه بر جهان به وجود آمد که 
از قابلیت هایی خیره کننده و اعجاب برانگیز برخوردار است که می توان از آن 

به استعمار مجازی تعبیر نمود.
هلند و  اسپانیا  فرانسه،  انگلیس،  پرتقال،  استعمارگر،  کشورهای  اولین   اگرچه 

دوره  در  ولی  است،  اروپایی  استعمار  قربانیان  از  خود  هم  آمریکا  و  اند  بوده 
استعمار نو و در ادامه سیاست های استعماری فرهنگی در دوره استعمار مجازی، 

ایالت متحده آمریکا قله دار فضای سلطه و استعمار بوه است. 
مستعمره  جامعه  و  فرد  فکری  مسخ  اول  درجه  در  استعمار  که هدف  آنجا  از 
استفاده می شود،  نرم  از ساز و کارهای قدرت  استعمار مجازی که  است، در 
هدف اصلی از بین بردن استقالل رای کاربران و عضویت دادن آنها در فرهنگ 

آمریکایی مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است.
درك و استفاده از ظرفیت های این فضا توسط بعضی از درگاه های خاص، به 
ایجاد امپراتوری های مجازی که دارای سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در 

این فضا هستند، منجر شده است.
بدیهی است اینگونه تحلیل ها، از آغاز بر اساس نظریه های ساخته شده همین 
نظام فکری مورد نشانه »نظریه توطئه« قرار می گیرد و نگارندگان این نوع 
ایده ها را به شك گرایی، بدبینی، ایده های مالیخولیائی و یك سونگری متهم 
اگر  است.  و سلطه  قدرت  توجه کرد، طبیعت  بدان  باید  امری که  می سازند. 
سلطه گری را باور داریم، باید بپذیریم ك جهان قدرت امروز به یك ظرفیت 
دو فضایی دست پیدا کرده است که در فضای اول از ارتش و ابزار خشن برای 
توسعه قدرت استفاده می کند و در فضای دوم اعم از ذهن و فضای مجازی، با 

ابزار قدرت نرم به چوش جهان و تسخیر افکار و اندیشه ها می پردازد.

قدرت نرم و فضای مجازی
ابزار قدرت نرم و قدرت نرم مرجع تولید فضای مجازی شده  فضای مجازی 
است. »پایان جنگ سرد، آغاز جنگ نرم« محسوب می شود که در آن، جنگ 
و  قدرتمند  بسیار  جهان  مجاز  عرصه  در  هم  و  جهان  فیزیك  عرصه  در  هم 
و  تخمیر  نوعی  که  کند  می  عمل  میدانی  در  نرم  جنگ  است.  شده  ابزارمند 
استعمار صورت می گیرد که این بار »کاربران بی شماری« در جهان، فاعل 

اصلی تولید قدرت برای »دشمنان بشریت« هستند.
در دهه های اخیر شاهد رشد روزافزون و فراگیر علم و فناوری، باالخص در 
عرصه ارتباطات بوده ایم. از اختراع رادیو و تلویزیون تا به وجود آمدن شبکه 
های خبری 24 ساعته که اخبار دورترین نقاط دنیا را در حین روی دادن به خانه 
های مردم می آوردند، ویژگی مشترك این ابداعات کاهش دادن فاصله ها و 
کوچك کردن دنیا بوده است. به خصوص با پیشرفت سریع فناوری اطالعات، 
به نحوی شاهد »فئودالیسم مجازی« هستیم که در آن اجتماعات هم پوشانی 
تشکیل  را  شهروندی  وفاداری  و  هویت  چندگانه  های  الیه  که  دارند  وجود 
این  رهبری  امروز  اما  آفرید،  می  قدرت  دانش،  زمانی  حالیکه  در  دهند.  می 

»فئودالیسم مجازی«، مبتنی بر جریان اطالعات در میان شبکه های گوناگون 
است که منبع قدرت را می سازد. جریان اطالعات، مشارکت شهروندان را در 
مدیریت  عرصه  و  است  داده  افزایش  دموکراتیك  جوامع  در  مدیریت  عرصه 

عرصه ای مشارکتی است تا قهری.
بنابراین، به همان نسبت که افراد بیشتری در جریان اطالعات قرار می گیرند، 
گستره های فرهنگی که در شرایط سنتی از یکدیگر مجزا بودند به هم پیوند 
می خورند؛ عرصه هایی نظیر کار و تفریح، خانه و بیرون، آموزش و سرگرمی و 

واقعیت و تخیل در حلقه جریان اطالعات جهانی قرار می گیرند.
این پیوندها نه تنها به متمرکز شدن جهان نیانجامیده است، بلکه موجب تمرکز 
زدایی و مرکز گریزی شده است. جوزف نای، سه مشخصه را برای اطالعات 

برمی شمرد: جریان داشتن، رقابتی بودن و راهبردی بودن.
اینکه اطالعات منتشر شده از سوی چه کسی معتبرتر شناخته شده است نیز 
بر جریان اطالعات تاثیر به سزایی دارد، بنابراین هرکس اخبار و اطالعات را 
سریع تر و معتبر تر منتشر کند، می تواند قدرت بیشتری از این طریق کسب 
و اعمال کند و دولت ها برای کسب وجهه و اعتبار و متعاقبا تضعیف مخالفان 

شان استفاده می کنند.
ادبیات موجود در زمینه ارتباط میان قدرت نرم و فضای مجازی، و اینکه چگونه 
ارائه می دهند،  که  متنوعی  و  متعدد  با خدمات  اینترنتی   شبکه های مختلف 
می توانند به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نرم عمل کنند، بسیار اندك است. 
شاید به این دلیل که نقش شگرفی که این شبکه ها می توانند در جوامع ایفا 
کنند هنوز در حال شکل گیری است و وقایع خاصی مانند ماجراهای پس از 
انتخابات ریاست جمهوری ایران الزم است تا محققان را متوجه این پتانسیل 

کند و آنها را به واکاوی و بررسی عمیق تر موضوع وادارد.
شبکه های اجتماعی مجازی از دیگر ابزار های اعمال قدرت نرم هستند. در 
ارز  هم  توئیتر«  »اثر  ایران،  انتخابات  از  پس  حوادث  در  توئیتر  نقش   بررسی 
این  تلقی می شود. همچنین  فارس  خلیج  زمان جنگ  در  ان«  ان  »اثر سی 
فرضیه مطرح می شود که اقدام وزارت خارجه آمریکا در درخواست از مسئوالن 
شبکه توئیتر برای به تاخیر انداختن تعمیرات، در راستای همان هدف براندازی 
که نومحافظه کاران مدعی آن بوده اند، انجام شد است، و اینکه خود وزارت 
از گفتگوهای مطرح شده در شبکه استفاده های اطالعاتی می کرده  خارجه 
اجتماعی، جایگزین  انواع رسانه های  از  به عنوان یکی  توئیتر  واقع  است. در 
موثری است برای شبکه های رادیویی و تلویزونی که در گذشته برای پیشبرد 
اهداف دولت آمریکا در کشورهای دیگر به کار گرفته می شدند، با این امتیاز 
که نقش پررنگ تر مردم در چنین شبکه ای مانع شکل گیری اتهاماتی چون 

پروپاگاندا بودن شبکه های مجازی می شود.
برنز والثام با برشماری برخی از روش هایی که کاربران توئیتر برای حمایت از 
اغتشاشات در ایران به کار می گرفتند، به این واقعیت اشاره می کنند که در 
نهایت این روش برای تغییر حکومت ایران و یا حتی تغییر نتیجه انتخابات مفید 
نبود، چرا که توانایی مقابله با ابزارهای حکومت ایران را نداشت. دولت آمریکا 
نیز حاضر به کمك نظامی یا تسلیحاتی به فعاالن ایرانی نبود، زیرا تمایلی به 
گذر از حیطه دیپلماسی عمومی به عملیات پنهانی نداشت. در واقع این احتمال 
فنی  ابزارهای  روی  تحقیق  حال  در  قبل  از  که  آمریکا  دولت  که  دارد  وجود 
جدید با کارایی بهتر برای انجام عملیات اطالعاتی بود، با مسئله حوادث پس 
از انتخابات ایران و نقش توئیتر در ساماندهی معترضان به عنوان یك آزمایش 

برخورد می کرد.
این دو نویسنده در حقیقت با بررسی مثال عملی ایران، به ضعف »قدرت نرم«و 
مبارزه  آنها  با  که  سختی  قدرت  مقابل  در  اجتماعی  ای  رسانه  های   فناوری 
می کند، اشاره می کنند. در واقع این مثال خود بیان گر نقش مکملی قدرت 
نرم و قدرت سخت است و به همین علت است که از هر دو نوع قدرت به طور 

همزمان برای نیل به اهداف استفاده می شود.
همان گونه که قبال اشاره شد بررسي نقش توئیتر در حوادث پس از انتخابات 
ایران مي تواند نشان دهنده عدم کارایي استفاده صرف از قدر ت نرم باشد. در 
واقع قدرت نرم فضا راا براي استفاده از قدرت سخت تسهیل مي کند و کارایي 

آن را افزایش واهمیت لزوم استفاده از آن را کاهش مي دهد.
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میلیون  از 206  بیش  اکنون  نشان مي دهد که هم  اینترنت  از  آمار  آخرین 
وبگاه اینترنتي در حال فعالیت هستند. این عدد حاکي از حجم انبوه اطالعات 
این  مجاري،  فضاي  آزاد  ظاهر  وجود  با  دارد.  مجازي  فضاي  در  شده  ارائه 
نیست!  کاربر  به  اطالعات  ارائه  برابري فرصت  معناي  به  اطالعات  فراواني 
چرا که کاربران عمال باید از میان حجم عظیمي از وبگاه ها، تعدادي وبگاه 
مشخص را انتخاب نمایند. این امر منجر به اهمیت و قدرت بیش از پیش 
است  بینگ)ام.اس.ان( شده  و  موتور هاي جستجوگر هم چون گوگل،یاهو 
چرا که این موتور هاي جستجو هستند که از میان میلیون ها وبگاه، تعدادي 
وبگاه با رتبه بندي مشخص را که بر اساس  الگوریتم هاي تعریف شده که 
ضوابط انتخاب و رتبه بندي را تعیین مي کند به شما ارائه مي دهند. این کار 
نوعي »مسدود کردن نرم اطالعات« یا جبر ها وتعیین در چارچوب هاي آزاد 

اطالعات است...
 اگر چه این موتور ها شما را به طور مستقیم از ورود به هیچ وبگاهي منع 
نمي کنند ،اما با عدم ارائه بعضي از وبگاه ها در نتایج جستجو یا حتي ارائه 
آنان با رتبه هاي پایین، عمال شما را از این وبگاه ها دور و به وبگاه هاي دیگر 
)وبگاه هاي داراي رتبه باالتر( سوق مي دهد. به اعتقاد جوزف ناي در فضاي 
مجازي قدرت تنها شامل حال کساني که تولیده کننده اطالعات هستند، نمي 
شود بلکه در این فضا قدرت اصلي در دست کساني است که این حجم  عظیم 
از اطالعات را ویرایش مي کنند و اطالعات معتبر را از اطالعات غیرمعتبر 
متمایز مي سازند در واقع حجم عظیم اطالعات موجود در فضا، امر تشخیص 

اطالعات غیرمعتبر را امري دشوار ساخته است.
درگاه های موفق شبکه های اجتماعی در کنار موتورهای جستجو از دیگر 

فیس  همچون  ها  امپراتوری  این  هستند.  مجازی  های  امپراتوری  موارد 
هستند  مجازی  جوامع  ایجاد  دنبال  به  غیره  و  توئیتر  اسپیس،  مای  بوك، 
باشند.  مختلف  های  ملیت  با  جهان  فعال  کاربران  همه  آن  شهروندان  که 
امپراتوری فیس بوك به تنهایی بیش از 500 میلیون عضو فعال دارد. این 
های  ارزش  دارای  طبع  به  خود  تعاریف  و  ساختار  براساس  مجازی  جوامع 
مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند به طوری که این جوامع توانسته 
جزئی  مسائلی  حتی  و  »خانواده«  »ارتباط«،  »دوست«،  چون  مفاهیمی  اند 
خود  کاربران  اگرچه  نمایند.  بازتعریف  را  کردن  پرسی  احوال  نحوه  مانند 
این  قوانین  اما  کنند  می  ایفا  چشمگیری  نقش  جوامع  این  دهی  شکل  در 
جوامع مجازی )به طور طبیعی هر جامعه ای برای ایجاد نظم نیازمند قوانین 
مشخصی هست( و گفتمان حاکم بر آنان در تاثیر گذاری و شکل دهی هویت 

اعضای خود نقش مهمی ایفا می کند.
قدرت  مکمل  عنوان  به  شد  ذکر  تر  پیش  که  طور  همان  نرم  قدرت  این 
سخت آمریکا عمل می نماید و در پیشبرد اهداف این کشور نقش به سزایی 
دارد. بررسی امپراتوری های مجازی آمریکایی دریچه ای است برای شناخت 
توسط بخش  و  دارد  نرم  ماهیتی  آمریکا که عمدتا  حاکمیت مجازی کشور 

خصوصی تولید و مدیریت می شود.
در این فصل شش امپراتوری مجازی مورد مطالعه قرار گرفته اند که هریك 
ایاالت  کشور  و  آن  گردانندگان  برای  ای  توجه  قابل  نرم  قدرت  تنهایی  به 
یك سطح  از  البته  که  ها  امپراتوری  این  است.  کرده  ایجاد  آمریکا  متحده 
برخوردار نیستند و حوزه کار و ماموریت متفاوت و بعضا مشترك دارند که 

عبارتند از: یاهو، گوگل، فیس بوك، توئیتر، ویکی پیدیا، یوتیوب

جبر در چار چوب هاي آزاد!



درگاه یاهو در ماه فوریه سا 1994 توسط دو دانشجوی دکتری مهندسی برق در 
دانشگاه استنفورد آمریکا با نام های جری یانگ و دیوید فیلو، که در وقت آزاد 

خود برنامه نویسی می کردند، راه اندازی شد.
شرکت یاهو شش ارزش را برای خود ذکر می کند که مبنای عمل فعالیت های 
یاهو است. اگر چه ارزش های یاهو بعضا از جنس ارزش های اخالقی است ولی 

وجه اشتراك آنها، مشتری مداری و نفوذ موثر در کاربر است.
گروهی؛ کار   .4 مشتری؛  به  دلبستگی   .3 نوآوری؛   .2 بودن؛  عالی   .1 

 5. جامعه؛ 6 . مفرح بودن

ماموریت های یاهو
شرکت یاهو ماموریت خود را با عنوان » یاهو برای خوبی« تعریف می کند و 

می گوید:
»هدف ما توانمند کردن افراد از طریق استفاده از نفوذمان بر روی مخاطبان 

مان، محصوالت مان و کارکنان مان به منظور تاثیر گذاری مثبت است.«

4041

جدول زیر نشان دهنده کاربران این وبگاه به تفکیك کشور است:
33.1 درصد آمریکا 
8.7 درصد هند 
3.8 درصد چین 
3.5 درصد تایوان 
3.3 درصد انگلستان 
2.7 درصد اندونزی 
2.6 درصد ایران 
2.4 درصد ایتالیا 
2.4 درصد برزیل 
2.3 درصد آلمان 

حقیقت پشتوانه خالی یاهو
بخش عمده درآمد شرکت یاهو از طریق تبلیغات، به طور کی شامل تبلیغات 

ارائه شده از طریق موتور جستجو و تبلیغات حاشیه صفحات، کسب می شود.
همچنین کسب هزینه های شرکت از طریق تبلیغات این امکان را به یاهو داده 

است که تقریبا تمامی خدمات خود را رایگان به کاربران ارائه دهد.

ظرفیت ها و برنامه های آینده
باید توجه داشت که هدف یك ابر قدرت مجازی مثل یاهو لزوما راه اندازی 
مجموعه ای از خدمات و برنامه ها و یا حتی اهداف مادی برای دستیابی به 
حجم باالیی از تولیدات و فروش مجازی جهان نیست. بلکه می تواند این هدف 
در قالب یك قدرت بزرگ تعریف شود که پیامدهای آن قدرت های مادی باشد.

بعضی از برنامه های اعالم شده یاهو که لزوما همه نگاه آینده یاهو را منعکس 
نمی کند به شرح ذیل است:

yahoo Alerts یاهو آلِرتس
علی بابا Alibaba.com : وبگاه علی بابا که متعلق به شرکت یاهوست 
کشورهای  از  اجناس  انواع  آن  در  که  است  المللی  بین  مجازی  بازارچه  یك 

مختلف جهان برای فروش عرضه می شوند.
این خدمت،  (: در  Yahoo Answers: ) پاسخ های یاهو  یاهو انسرز 
کاربران می توانند در هر زمینه ای سوال بپرسند تا کاربران دیگر به او پاسخ 

دهند.
از  یاهو  درگاه  خودرو  خدمات  خودرو(   (  :  Yahoo Autos اوتوز  یاهو 
جذاب ترین بخش های این درگاه محسوب می شود و به کاربران در زمینه 

خرید و فروش خودرو راهنمایی و خدمات می دهد.
 :Yahoo Babel Fish Translation یاهو  مترجم  بابل  ماهی 
کاربران می توانند از طریق این خدمت متنی با حداکثر 150 کلمه را از زبان 
های مختلف به زبان های دیگر ترجه نمایند. همچنین می توان با ارائه آدرس 

اینترنتی، یك صفحه وب را به زبان های مختلف ترجمه نمود.
یاهو بوک ماركس Yahoo Bookmarks  : بوك مارك به ذخیره 
آدرس وبگاه های مورد عالقه کاربر گفته می شود. کاربران می توانند پس از 
ورود با شناسه کاربری و رمز خود، در قسمت بوك مارکس، آدرس وبگاه هایی 

را که می خواهند ذخیره کنند، وارد نمایند.
دیجیتال  تقویم  یك  یاهو  تقویم   :  Yahoo Calendar یاهو  تقویم 

مجازی است.
یاهو تعدای   :Yahoo Connected TV با تلویزیون  یاهو مرتبط 
از مهمترین خدمات خود را از قبیل اخبار، ورزش، مالی، آب و هوا و غیره را از 

طریق تلویزیون به کاربران ارائه می دهد.
 Yahoo Creative یاهو   خالق  مشتركات  جستجوی 
می  بسر  آزمایشی  مراحل  در  که  خدمت  این   :   Commons Search
برد، این امکان را به کاربران می دهد که به جستجوی مطالب فاقد حق مولف 

بپردازند.
یاهو دیلز Yahoo Deals : )حراج های جذاب ( این بخش از درگاه یاهو 

حراج های بسیار سودمند را به کاربران معرفی می کند.
دیلیشیس Delicious: این وبگاه که متعلق به شرکت یاهو است و در 

فهرست خدمات درگاه یاهو قرار دارد، یك وبگاه عالمت گذاری اجتماعی است 
که عبارت است از معرفی نشانی وبگاه ها به دیگران کاربران.

شبكه طراحان یاهوYahoo Developer Network : این بخش 
از درگاه یاهو مخصوص برنامه نویسان و طراحان نرم افزار برای فضای مجازی 

است.
فابیولیتر  برنامه کن  اساس  بر  : که   Yahoo Widget یاهو ویجیتس 
طراحی می شوند، آپاچی هدآپ برای طراحی نرم افزار های جاوا که احتیاج به 
پردازش کردن حجم های وسیعی از اطالعات را دارند و تعدادی دیگر پلتفرم، 

همگی به طور رایگان قابل دانلود هستند.
فهرستی  دایرکتوری  یاهو   :  Yahoo Directory دایركتوری   یاهو 
از وبگاه های فضای مجازی است که بر اساس موضوع تقسیم بندی  وسیع 

شده اند.
از درگاه یاهو  این بخش  : در   Yahoo Directions مسیریاب یاهو 
نحوه  و  نمایند  وارد  را  نظر خود  مورد  و مقصد  مبدا  آرس  توانند  کاربران می 

رسیدن به مقصد و نقشه مسیر را مشاهده نمایند.
كارت های الكترونیك یاهوYahoo E cards : درگاه یاهو قبال کارت 
های الکترونیك خود را ارائه می داد اما هم اکنون از طریق اّمریکن گریتینگز 

به کاربران خود این خدمات را ارائه می دهد.
آموزش یاهو  Yahoo Education: آموزش یاهو در زمینه تحصیالت 

دانشگاهی و مشاغل اطالع رسانی می نماید و کاربران را راهنمایی می کند.
از  یکی  یاهو  سرگرمی   :Yahoo Entertainment یاهو  سرگرمی 
بزرگترین بخش های درگاه یاهو محسوب می شود و شامل قسمت های فیلم، 

موسیقی، تلویزیون، بازی و او.ام.جی است.
بخش مالی یاهو Yahoo Finance : بخش مالی یاهو در واقع بخش 
در  متعددی  ابزارهای  و  اطالعات  و  شود  می  محسوب  یاهو  درگاه  اقتصادی 

اختیار فعاالن اقتصادی قرار می دهد.
بازی های یاهو Yahoo Games : در این بخش از درگاه یاهو کاربران 

می توان از بازی های متعددی استفاده کنند.
یاهوی سبز Yahoo Green : این بخش از درگاه یاهو به کاربران در 

زمینه حفظ محیط زیست، صرفه جویی، بازیافت و غیره آموزش می دهد.
گروه های یاهو  Yahoo Groups : گروه ها یکی از بخش های اصلی 

درگاه یاهو در زمینه ایجاد جوامع و شبکه های مجازی است.
رویداد های یاهو  Yahoo Events: این بخش از درگاه یاهو بر اساس 

رویداد آن روز یا هفته طراحی می شود.
بخش كودكان یاهو Yahoo Kids: بخش کودکان از گسترده ترین و 

جذاب ترین بخش های درگاه یاهو محسوب می شود.
الکترونیکی  پست  خدمات   :Yahoo Mail یاهو   الكترونیكی  پست 
یاهو با بیش از 260 میلیون عضو، از پراستفاده ترین پست های الکترونیکی 

وبی جهان است.
تابلوی پیام های یاهو Yahoo Massage Board : در این بخش 
از درگاه یاهو، کاربران می توانند در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کنند و به 

نظرات یکدیگر پاسخ گویند.
اختیار  در  خوبی  بسیار  امکانات  یاهو   :Yahoo Mobile یاهو  موبایل 
کاربران قرار می دهد که از طریق گوشی موبایل خود به اینترنت وصل شده 
اند. از نکات برجسته این خدمت، دریافت اطالعات از شبکه هایی مانند فیس 

بوك و توئیتر است که درگاه هایی مستقل از درگاه یاهو هستند.
فیلم یاهو Yahoo Movies : بخش فیلم یاهو از قویترین و جذاب ترین 

بانك های اطالعات فیلم در فضای مجازی است.
بخش  همچون  یاهو  موسیقی  بخش   :Yahoo Music یاهو  موسیقی 

فیلم از طراحی جذاب و جوان پسندی برخوردار است.
از  مای بالگ الگ My Blog Log: )وقایع بالگ من( این خدمت که 
خدمات جدید درگاه یاهو محسوب می شود، به کاربران امکان مشاهده افرادی 

که وبالگشان را بازدید کرده اند، می دهد.
بخش اخبار یاهو  Yahoo News: بخش اخبار یاهو از قدیمی ترین و 

جایگاه یاهو در فضای مجازی
فضای مجازی با گسترش روزافزون خود، عرصه ای نوین برای اعمال قدرت 
نرم کشورها به وجود آورده است. عالم گیر و در دسترس بودن این فضا، آن را 
تبدیل به مهم ترین عرصه برای شکل دهی افکار ملت ها تبدیل کرده است. در 
این میان تعدادی درگاه عظیم در فضای مجازی توانسته اند گوی سبقت را در 
دست گیرند و خدمات بسیار متنوع و متعددی به کاربران ارائه دهند. امپراتوری 
مجازی یاهو یکی از آنان است. این درگاه با جذب ماهانه صدها میلیون کاربر 

نقشی چشمگیر در ایجاد گفتمان غالب فضای مجازی دارد.

بررسی آمار ترافیكی یاهو
بر اساس آمار موسسه نیلسن شرکت یاهو بعد از گوگل و مایکروسافت، در مقام 
سوم در زمینه جذب کاربران اینترنتی قرار دارد. درگاه یاهو در ماه فوریه سال 
2010، بیش از 235 میلیون کاربر منحصر به فرد داشته است و هر کاربر به طور 

متوسط 1 ساعت 47 دقیقه در ماه از این درگاه استفاده کرده است.

امپراتورهای فضای مجازی
قسمت اول/ یاهو



مهم ترین بخش های درگاه یاهو محسوب می شود، به طوری که این وبگاه 
بعد از وبگاه شبکه ام.اس.ان.بی.سی و سی.ان.ان در مقام سوم وبگاه پربازدید 
خبری جهان قرار دارد و این وبگاه از وبگاه های معروفی همچون فاکس نیوز 

و نیویورك تایمز پیشی گرفته است.
از درگاه یاهو اختصاص به اخبار، شایعه ها و  او.ام.جی یاهو : این بخش 

عکس های هنرپیشگان و افراد معروف دارد.
یاهو پایپس  Yahoo pipes  : )به معنای لوله( در یاهو پایپس کاربران 
و جمع چند خدمت مختلف فضای مجازی یك خدمت  اتصال  با  توانند  می 

منحصر به فرد برای خود ایجاد کنند.
همسریابی یاهو Yahoo personas: در همسریابی یاهو کاربران می 

توانند به جستجوی همسر برای خود بپردازند.
ارائه  با  یاهو  مسکن  بخش   :  Yahoo Real Estate یاهو   مسكن 

خدمات متنوع به کاربران در انتخاب مسکن مناسب کمك شایانی می کند.
: موتور جستجو   Search Marketing بازاریابی جستجوی یاهو  
نتایج  ارائه  بر  عالوه  کاربر،  توسط  ای  واژه  جستجوی  هنگام  در  یاهو  درگاه 
جستجو، نشانی تعدادی وبگاه مرتبط با واژه جستجو شده را نیز تبلیغ می کند.

مرکزامنیت یاهو Yahoo Security Center: این بخش از درگاه یاهو 
با  مقابله  و  نوجوانان  و  کودکان  از  حفاظت  حریم خصوصی،  حفظ  منظور  به 
در  متعددی  مقاالت  شامل  و  است  شده  طراحی  مجازی  فضای  های  آسیب 

این زمینه است.
درخششShine: این بخش از درگاه یاهو اختصاص به مد، زیبایی، عشق، 
غذا و غیره دارد و در واقع از بخش های تفریحی درگاه یاهو محسوب می شود.

خرید یاهو Yahoo Shopping: بخش خرید در واقع یك فروشگاه بسیار 
بزرگ مجازی است که انواع کاالها را به کاربران عرضه می کند.

كسب و كارهای كوچك یاهو Yahoo Small Businesses: در 
این بخش می توان نام یا آدرس اینترنتی برای خود خریداری نمود و همچنین 

با خرید دامنه اقدام به راه اندازی وبگاه کرد.
بزرگترین  از  یکی  یاهو  ورزشی  بخش   :Yahoo Sports یاهو  ورزش 
بخش های درگاه یاهو محسوب می شود و از بهترین منابع مجازی در زمینه 

ورزش است.
از طریق تلفن یاهو کاربران می توانند به   :Yahoo Voice تلفن یاهو

نقاط مختلف دنیا از طریق رایانه خود تلفن کنند.
یاهو،  درگاه  بخش  این  طریق  از   :Yahoo Widgets یاهو  ویجتس 
کاربران می توانند از میان هزاران ویجت موجود، ویجت مورد نیاز خود را به 

صورت رایگان دانلود نمایند.

سازمان تحقیقات پیشرفته یاهو
شرکت یاهو دارای قسمتی به نام سازمان تحقیقات پیشرفته است که به گفته 
یاهو  درگاه  برای  بنگاه ها  بعدی  و نسل  اینترنت  آینده  ماموریتش خلق  خود 
است . هم اکنون تیم تحقیقات یاهو بر روی ده ها پروژه مشغول فعالیت است 
که اطالعات هریك از آنان را از طریق درگاه وابسته ای که برای همین امر 

طراحی شده است ، می توان دریافت نمود. 
با استفاده از گوشی  1. پروژه زون تگ: در این پروژه کاربران می توانند 
بارگذاری کنند.  را در وبگاه فلیکر  موبایل خود عکس بگیرند و بالفاصله آن 
مکانی که این عکس ها گرفته شده اسند از روی محل دکل مخابراتی مربوطه 

اخذ می شود. 
مسبقات  نتایج  برای  توانند  می  کاربران  آن  در  که  بزن:  زیاد تخمین   .2

ورزشی شرط بندی کنند و » امتیاز« بگیرند . 
3. رویال جلی: این پروژه شبکه های اجتماعی درگاه یاهو را هوشمند می 
کند به طوری که هر کاربر براساس عالیق و سالیق خود به افراد و موضوعات 

هماهنگ با خود معرفی می شود . 
4. اسپارتا : این پروژه به منظور افزایش بهره وری مقابله با هرزنامه ها در 

پست الکترونیکی یاهو طراحی شده است . 
5. تجزیه نموداری: این پروژه عبارت است از یافتن الگوریتم هایی که یم 

توانند ساختارهای پنهان موجود در شبکه های گسترده و پیچیده اطالعاتی را 
تشخیص دهد . 

6. پروژه های متعددی دیگری که در زمنیه افزایش بهره وری تبلیغات موتور 
جستجو که در آمد اصلی شرکت یاهو از آن حاصل می شود ، در جریان است . 

اخبار 
 بخش اخبار درگاه یاهو از قدیمی ترین و پرطرفدارترین منابع خبری در فضای 
مجازی است، به طوری که این وبگاه براساس آمار سال 2009 ، سومین وبگاه 

پربازدید خبری جهان شد.
مهمترین منابع خبری یاهو عبارتند از :

1. رویترز : از قدیمی ترین و معروف ترین خبرگزاری های کشو انگلیس
2. آسوشیتدپرس : از بزرگترین خبرگزاری های کشو آمریکا

3. آی.بی.سی : یکی از قدیمی ترین و معروف ترین شبکه های تلویزیونی 
آمریکا که هم اکنون متعلق به شرکت دیزنی است 

4. سی.بی. اس : یکی دیگر از شبکه های تلویزیونی آمریکا که هم اکنون 

متعلق به شرکت عظیم رسانه ای ویاکام است 
5. فاكس نیوز : از تنروترین شبکه های خبری تلویزیونی آمریکا متعلق به 

شرکت نیوزکرپ
6. نیویورک تایمز : پر اهمیت ترین روزنامه سیاسی آمریکا متعلق به خانواده 

یهودی سولزبرگر
7. واشنگتن پست : یکی از روزنامه های اصلی کشور آمریکا 

8. آژانس خبری فرانس پرس : بزرگترین خبرگزاری فرانسه 
استفاده از منابع خبری فوق منجر به ارائه اخبار عمدتا منفی و نگران کننده از 
ایران شده است. به عنوان مثال در 18 اردیبهشت 1389 ده خبر اول مربوط به 

ایران بخش اخبار یاهو به شرح زیر هستند : 
1. ایران پنج عضو از گروه کرد را به دار می آویزد ) رویترز ( 

2. ایران از ایده های ترکیه و برزیل در زمینه تبادل سوخت هسته ای استقبال 
می کند ) رویترز(

اعدام می کند )  به جرم » محاربه »  ا  ایران یك زن و چهار فرد دیگرر   .3
آسوشیتدپرس (

4. ایران فشار را بر شرکت های سرمایه گذار در حوزه گاز افزایش می دهد ) 
رویترز (

5. ایران پنج فعال کرد را به جرم بمب گذاری به دار می آویزد ) آسوشیتدپرس (
6. عدم همکاری و مخالفت ایران در میهمانی شام سازمان ملل ) آسوشیتدپرس (

7. ایران اجرای پارس جنوبی را به شرکت های چینی ، مالزیایی و هندی می 
سپارد ) اخبار پیوند (

آویزد می  دار  به  گذاری  بمب  جرم  به  را  کرد  فعال  پنج  ایران    .8 
) بوستون گلوب (

ستاید  می  را  آمریکا  به  ایرانی  متهم  استرداد  در  فرانسه  مخالفت  ایران   .9 
) آژانس فرانس پرس (

10. دیپلمات ایرانی : ایران طرح تبادل اورانیوم در خارج از خاکش را به کلی رد 
نمی کند ) آژانس فرانس پرس (

همان طور که از اخبار فوق می توان مشاهد کرد، به جز خبر شماره هفت که 
خبری اقتصادی است، و اخبار شماره نه و ده  از آژانس فرانس پرس که نسبت 
به خبرگزاری های آمریکایی و انگلیسی معتدل تر است، تمامی اخبار چهره ای 

منفی از ایران به نمایش می گذارند .
همچنین از پانزده فیلم اول خبری بخش اخبار یاهو در مورد ایران در تاریخ 18 
اردبیهشت 1389، نه مورد برنامه هسته ای و تحریم ایران، دو مورد مربوط به 
نقض حقوق زنان در ایران و انتخاب )به اشتباه( ایران به عنوان عضو کمیسیون 
، یك مورد  ایران  زنان سازمان ملل، دو مورد در مورد رزمایش های نظامی 
پناهنده شدن مخالفان سیاسی حکومت ایران در ترکیه و فیلم باقیمانده در مورد 
ترك جلسه نماینده ایاالت متحده در زمان سخنرانی محمود احمدی نژاد در 
سازمان ملل است . در واقع می توان این فیلم ها را تحت عناوین خطر هسته 

ایران ، خطر نظامی ایران و نقض حقوق بشر در ایران خالصه کرد . 
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یاهو در ایران 
اختصاصی  وابسته  درگاه  فارسی  زبان  و  ایران  برای کشور  یاهو  درگاه  اگرچه 
ندارد، اما این امر موجب عدم استفاده کاربران ایرانی از این درگاه نشده است، 
به طوری که این وبگاه بعد از گوگل دومین وبگاه پربازدید در ایران است ، در 

حالی که در سایر جهان چهارمین وبگاه پربازدید است . 

گروه های ایرانی یاهو 
1. شادینه: 360،170 عضو ، این گروه عمدتا مربوط به سرگرمی شامل لطیفه 

، عکس های خنده دار و غیره است .
2. کلوب: 382،170 عضو ، این گروه متعلق به وبگاه کلوب دات کام است که 
در آن انواع کاالها به فورش می رسند و کلوب های ایرانی متعددی وجود دارد 
که کاربر می تواند در آنان عضو شود . این کلوب ها شبیه گروه های یاهو است. 
3. مارشال مدرن: 292،356 عضو ، این گروه به طور مرتب به اعضای خود 
اخبار روز ، طالع بینی و حتی آیاتی از قرآن را ارسال می نماید . گروه مارشال 
برای  را  اعضا  و  کنند  می  برگزار  برنامه  فیزیکی  فضای  در  همچنین  مدرن 
. حتی گروه مارشال مدرن سفر به شهرهای  آنها دعوت می کند  شرکت در 

ایران را نیز برگزار می کند و اعضای آن با یکدیگر به مسافرت می روند . 
4. دل آریا: 246،228 عضو ، این گروه عمدتا مربوط به جوانان شیرازی است 
و خود را این گونه معرفی می کند : » گروه بچه های دوست داشتنی شیراز »

5. آفتاب ایران: 229،610 عضو ، این گروه به عالیق روز جوانان شامل فیلم ، 
موسیقی ، رایانه ، عکس ، شعر ، طنز و غیره می پردازد .

6. جرقه: 245،399 عضو ، موضوع این گروه همچون گروه فوق عالیق جوانان 
را پوشش می دهد . 

از  ایرانی  گروه  کمتر  و  است  فارسی  ایرانی،  های  عمدهگروه  بر  حاکم  زبان 
حروف انگلیسی استفاده می کند. در این میان گروه های مبتذل و هرزه نگاری 
ایرانی نیز وجود دارد. پر تعداد ترین آن نزدیك به نوزده هزار عضو دارد و بقیه 
آنان کمتر از ده هزار عضو دارند ، که این تعداد عضو قابل قیاس با گروه های 
عضو  هزار  پنجاه  باالی  آنان  از  زیادی  تعداد  که  ایرانی  تفریحی  و  سرگرمی 

دارند، نیست. 
در میان گروهای ایران یاهو ، گروهای مذهبی اسالمی نیز به چشم می خورند 
اما آن گروه ها در قیاس با سایر گروه های ایرانی از رونق کمتری برخوردارند 
کمتری  رونق  از  مذهبی  های  گروه  همچون  سیاسی  های  گروه  همچنین 

برخوردار هستند . 
برای  مجازی  فضای  کاربران  بر  گذاری  تاثیر  و  جذب  در  یاهو  درگاه  قدرت 
کشور آمریکا قدرت بزرگی د رفضای دوم ایجاد کرده است و به منزله بخشی 
نفوذ در جهان عمل می کند. همان طور  برای  از »سیاست عمومی« آمریکا 
که شرح داده شد بخش های مختلف درگاه یاهو به طور آشکاری در برگیرنده 
که  آنجا  از  است.  آنگلوساکسون  گفتمان  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  ابعاد 
 بیشتر مطالب ارائه شده در درگاه یاهو شامل بخش های اخبار، فیلم، موسیقی،

این درگاه  آمریکا هستند،  به کشور  از موارد دیگر مربوط  گروه ها و بسیاری 
این  اگر  آمریکایی جذب می کند، حتی  ارزش های  به فرهنگ و  را  کاربران 
موضوع برای کاربر علنی نباشد. همان طور که پیشتر ذکر شد، قدرت نرم عمدتا 
از راه هایی که در ظاهر مشخص نیست بر کاربر تاثیر می گذارد. این موضوع 
 به خصوص در مورد صفحه اول یاهو که روزانه میلیون ها کاربر آن را مشاهده

می کنند ،پاثبات گردید، به طوری که در تحقیق صورت گرفته 73درصد اخبار 
صفحه نخست درگاه یاهو اختصاص به اخبار با موضوعات مختلف از آمریکا 
باقی  نقاط جهان داشت و 20درصد  تنها 7درصد اختصاص به سایر  داشت و 

مانده به مطالب متفرقه اختصاص یافته بود . 
)درمقابل  عامه  فرهنگ  مبلغ  یاهو  درگاه  که  گرفت  نیتجه  توان  می  واقع  در 
آمریکایی  عامه  فرهنگ  عمدتا  تبلیغ شده  عامه  فرنگ  و  است  واال(  فرهنگ 
است. حضور فرهنگ عامه آمریکایی در دیگر بخش های درگاه یاهو نیز بسیار 
پررنگ است. درواقع یاهو، به مثابه صنعت آمریکایی سازی و یاهو سازی تبدیل 

شده است که کاربران را در مسیر فرهنگ آمریکایی سوق می دهد.



خود دنبال مي کند.
شاخص  عناصر  برخي  بازمایي  با  را  مختلف  هاي  کشور  کاربران  اینکه:  اول 

فرهنگي،تاریخي و ملي شان، بیشتر به سوي گوگل جذب کند.
را بیشتر در  )آمریکایي(  اندیشه ها و فرهنگ غربي  آنکه: مفاهیم،تاریخ،  دوم 

قالب فرهنگي جهاني به کاربران جهاي خود عرضه کند.
به محلي  توجه  بدون  مناسبتي خود،  لوگوهاي  اجراي طرح  ابتداي  در  گوگل 
صفحه  در  لوگوها  این  انتشار  به  اقدام  لوگوها،  در  شده  مطرح  مفاهیم  بودن 
نخست خود مي کرد اما بالفاصله پس از مدتي کوتاه، لوگوهایي که به صورت 
خاص براي کشوري خاص در نظر و طراحي شده بود، تنها در همان کشور یا 

کشورها به نمایش در مي آمد.
گوگل در واقع با این کار، جهاني سازي پدیده هاي محلي را متوقف و به همان 
سیاست پیشین خود که در واقع جهاني کردن یا عادي سازي مفاهیم و پدیده 
ها و وقایع آمریکایي یا غربي در جهان بود، بازگشت دیگر سال نوي ایراني 
براي تمام جهانیان به نمایش در نمي آید. این لوگو و عبارت »سال نو پارسي« 
براي ایران و چند چند کشور دیگر که به عنوان کشورهاي »منتخب« مشخص 

شده اند به نمایش در مي آید.
در حا حاضر، گوگل عالوه بر دامنه ي اصلي وبگاه خود، در 181  

دامنه ي کشوري دیگر نیز وبگاه هاي محلي شده ي خود را 
ارائه کرده است. این امر، بعدي دیگر 
محلي  براي  را  گوگل  از تالش هاي 

سازي خود غربي-آمریکایي گوگل  
کشورهاي  بومي  جهان  زیست  در 

مختلف، نشان مي دهد.

گوگل در ایران
وضعیت  مورد  در  نکته  اولین 
که،  است  این  ایران  گوگلدر 
الکسا،  وبگاه  و  آمار  اساس  بر 

در  ایران  انتخاب  نخستین  گوگل 
فضاي وب است. در رتبه بندي این 

که وبگاه از وبگاه هاي اینترنتي در هر کشوري ارائه 
کرده است، در ایران گوگل رتبه ي نخست را به دست آورده 

آمریکا)34.9درصد(، هند)8.8درصد(،  از کشورهاي  بعد  است. 
چین)4.1درصد(، آلمان)3.4درصد(،بریتانیا)3.2درصد( و برزیل )3.2درصد(،ایران 

با )2.8درصد( از حجم بازدیدکنندگان گوگل در رتبه هفتم قرار گرفته است.
از جمله خدماتي که گوگل در اختیار ایران قرار داده است مي توان به کاربر 
دسترس  براي  ابزار جدیدتري  گوگل  این  بر  کرد. عالوه  اشاره  فارسي گوگ 
پذیرتر کردن جستجو به زبان فارسي راه اندازي کرده است که صفحه کلید 
مجازي فارسي است. در بازنمایي بخشي از فرهنگ ایراني نیز، گوگل از سال 

2004 اقدام به ارائه لوگوي سال نوي پارسي روي صفحه نخست خود کرد.

قدرت نرم یهود و قدرتمندي گوگل
افکار  نزد  اعتبار   و کسب  مثبت  سازي  تصویر  برآیند  و  نرم محصول  قدرت 
پیشینه  فرهنگ،  چون:  ابزارهایي  کارگیري  به  با  که  است  جهان  عمومي 
درخشان، آرمان یا ارزش هاي انساني به صورت غیر مستقیم، برمنافع و رفتار 

هاي دیگر کشو ها اثر مي گذارد.
دیگران،  رفتار  بر  گذاري  تأثیر  توانایي  معناي  به  قدرت  ترین سطح،  کلي  در 
چندین راه وجود دارد؛ مي توان آنها را با تهدید  و یا اعمال نیروي قهریه مجبور 
اقتصادي، دیگران را وادار به  با کاربرد منابع  انجام کاري کرد؛ مي توان   به 
تبعیت نمود، و یا اینکه با بهره گیري از مؤلفه هاي نرم افزاري قدرت آنها را 

جذب و با خود همراه ساخت.

امروزه دیپلماسي و سیاست خارجي کشورها به عنوان یك عامل تعیین کننده در 
نظام بیت الملي تحت تأثیر تحوالت شگرف در عرصه ي ارتباطات قرار گرفته 
است. چنانکه »دیپلماسي سانه اي« به عنوان یکي از شاخه هاي اصلي فعالیت 
دیپلماسي  از  توجهي  قابل  و سیاست خارجي، بخش  دیپلماسي  هاي دستگاه 

عمومي کشورهاي به ویژه قدرتمند جهاني را به خود اختصاص داده است.
لري پیج که عنوان مشترك  رئیس گوگل را با خود دارد، ارتباطات خانوادگي 
ترین  قدرتمند  از   یکي  ارگان رسمي  بریث«  نشریه »بناي  دارد.  اسرائیل  در 
سازمان هاي یهودي جهان، در بهار سال  206 در مقاله اي با عنوان »استادان 
است«.  یهودي  یك  گلوریا،  مادرش  که  پیج  »....لري  نویسد:  مي  جستجو« 
همچنین این مقاله ادامه مي دهد: » مادري لري مسیر متفاوتي را دنبال کرد. 
وي  یکي از مهاجران  اولیه به اسرائیل بود که در شهر آراد ساکن شد« در سال 
2007، فوربي در رتبه بندي خود از ثروتمندترین افراد، سرگئي برین به عنوان 
یکي از پایه گذاران یهود گوگل چیزي حدود 16 میلیارد و 600 میلیون دالر 
تخمین زد.  سرمایه گذار گوگل نیز شخصي سهودي به نام »اندي بکتولشایم« 
بود که مبلغ صد هزار دالر، به عنوان سرمایه ي اولیه در وجه شرکت گوگلي 

پرداخت کرد که در زمان نوشتن چك هنوز وجود نداشت.
عالوه بر آنکه بنیانگذاران  گوگل خود ریشه و نسب یهودي داشتند، برخي 
اشخاصي را نیز به استخدام خود در آوردند که آنها نیز یهودي بودند. 
اولین کسي که توسط بنیانگذاران گوگل استخدام 
سیلور  »کاریگ  نام  به  یهودي  فردي  شد 
ووجسیکي«  »سوزان  همچنین  اشتاین«بود. 
که زني یهودي بود، به عنوان معاون بخش 
کار  به  مشغول  گوگل  محصوالت  مدیریت 
شد. چندي بعد، خواهر وي »آنه ووجسیکي« که 
متخصص زیست فناوري بود، در مي 2007 طي 
سرگئي  با  یهودیان«-  سنتي  مراسمي-»ازدواج 
ازدواج  گوگل  فناوري  بخش  رئیس  برین 

کرد. 
آنه ووجسیکس در حال حاضر روي پروژه 
از  عنوان عضوي  به  و  است  فعال  یهود  هاي 
هیئت مدیره ي »ري بوت«،سرمایه گذاري که به دنبال درگیر 

ساختن یهودیان در کاوش فرهنگ خودشان است ، فعالیت مي کند.
از  که  است  اسرائیلي  یهودي  گوگل،  مهندسي  بخش  مانبر«معاون  »اودي 
التحصیل شده است. مانبر درسال 1998دانشمند  فارغ  مؤسسه تکنیون هایفا 

ارشددر یاهو بوده است.
ریشه هاي یهودیت در گوگل را، همان طور که پیشتر در بخش اصول و اهداف 
نیز گفته شد مي توان در ده اصل گوگل مشاهده کرد. همین عنوان ده اصل یا 

ده چیز، ملهم از ده فرمان حضرت موسي است. 
به  نژادي مستقل  آنجا که  از  نباشند،  معتقد  یهویت  آیین  به  یهودیان هرچند 
در  خود  نژاد  از  شدت  به  خود  سنتي  هاي  آموزه  اساس  بر  آیند،  مي  حساب 
هر حالتي دفاع  مي کنند. اینجا نیز مشخص است که وقتي سران اصلي این 
شرکت را یهودیان تشکیل مي دهند، الجرم امکانات و فرصت هاي خاصي نیز 

نصیب آنها و به خصوص صهیونیست ها خواهد شد.
در پایان باید گفت حتي اگر هیچ گونه استداللي در سو گیري و جهت دار بودن 
قدرتمندي بخش فضاهاي مجازي وجود نداشته باشد و تمامي این امور، یعني 
گستردگي استفاده از چندین وبگاه در سراسر جهان و به خصوص وبگاه گوگل 
و خدمات و محصوالت و وبگاه هاي وابسته به آن را، به ظرفیت هاي خنثاي 
این  آینده گرایانه در مورد  نگاهي  باید  بازهم  این فضاي جدید نسبت دهیم، 
ظرفیت ها و توانایي ها در جذب مخاطبان و کاربران و همچنین وابسته سازي 
کاربران در بخش هاي مختلف به این وبگاه، نه با  دید تردید و نه با نگاهي 

موشکافانه تر نگریست.  

در  ولي  شناسیم  مي  جستجو  موتور  یك  عنوان  به  چه  اگر  را  گوگل  وبگاه 
سال هاي اخیر اتخاذ رویکرد جدیدي توسط مدیران این وبگاه در مواجهه با این 

فضا، گوگل را به یك فضاي خدمتي برخط تبدیل کرده است.
و  پیج  لري  توسط   1996 سال  در  تحقیقاتي  پرو ژه  عنوان  به  ابتدا  در  گوگل 
سرگئي برین دانشجویان دکتري دانشگاه استنفورد آغاز شد. آنها بر این فرض 
نتایج  کند،  مي  تحلیل  ها  وبگاه  میان  روابط  که  جستجویي  موتور  که  بودند 
بهتري از روش هاي مجود که اساسٌا نتایج را با توجه به تعداد کلمات و عبارات 
جستجو شده ي موجود در صفحه ي مورد نظر پیدا مي کند به دست مي دهد. 
گوگل اولین موتور جستجویي بود که نتایج خود را بر بخشي از عمومي صفحه  
وب به عنوان محاسبه ساختار نمودار وب قرار داد. رسالت گوگل سازمان دادن 
به دنیاي اطالعات و قابل دسترس و مفید کردن آن است. گوگل تقریبٌا تمام 
ارجاع  به  نیازي  و  سازد  مي  برآورده  خود  درون  در  را  خود  کاربران  نیازهاي 

کاربران به دیگر وبگاه ها نیست.

ده اصل گوگل
گوگل در بخشي از اطالعات شرکتي خود در وبگاه، به تبیین فلسفه ي وجود 
گوگل مي پردازد. ده اصل گوگل  که ملهم از ده فرمان خدا به موسي است 
نه تنها ریشه هاي یهودیت در این وبگاه را نشان مي دهد، بلکه اصول اساسي 

شکل گیري  و روندهاي آینده گوگل را نیز مشخص مي سازد.
1.  روي کاربر تمرکز کن همه چیز خواهد آمد

2.  بهترین کار آن است که یك چیز را به صورت  واقعٌاعالي انجام دهي
3.  سریع بهتر از کند است

4.  دموکراسي در وب کار مي کند
5.  براي جواب گرفتن نیازي به نشستن پشت میز نداري
6.  براي بدست آوردن پول نیازي به انجام کار بد نیست

7.  همیشه اطالعات بیشتري در وب است 
8.  نیاز به اطالعات تمام مرزها را در مي نوردد

9.  بدون لباس رسمي هم میتوان جدي بود
10.  بزرگ به اندازه کافي خوب نیست

تاریخچه گوگل
آینده  بنیان گذاران  یعني  برین  پیج و سرگئي  لري  سال 1995اولین مالقات 
مقطع  در  در سال 1996  دو  این  داد.  روي   استنفورد  دانشگاه  در  ي گوگل، 
و  کردند  تحصیل  به  شروع  استنفورد  انشگاه  رایانه  علوم  ارشد  کارشناسي 
همچنین در مورد موتور جستجویي به نام بك راپ به همکاري و همفکري 
پرداختند.در آن زمان بك راپ به مدت یك سال روي سرور هاي دانشگاها 
فعالیت مي کرد که نهایتٌا به خاطر در اختیار گرفتن پهناي باند زیاد از سرور 
دانشگاه، از آنجا منتقل شد. در سال 1997، لري و سرگئي تصمیم گرفتند براي 

موتور جستجوي خود نام جدیدي انتخاب کنند.

نام گوگل بر حسب اشباه زباني که حین بحث بر سر اصطالح »گوگول« به 
معناي عدد یك به همراه صد صفر، اتفاق افتاد. براي موتور جستجوي فعلي 
گوگل انتخاب شد. در واقع این عنوان بازتاب حجم وسیعي از اطالعات موجود 
و دسترس  اطالعات جهان  براي »سازماندهي  مأموریت گوگل  انداز  و چشم 
پذیر و مفي ساختن آنها « است. ستاد مرکزي گوگل را هم گوگول پلکس نام 
نهاده اند که به معناي گوگول به توان گوگول است و حکایت از گستره ي نگاه 

سلطه آمیز گوگل  توسعه طلبي آنها  دارد.
افتاد.»دجا  اتفاق  گوگل  شرکت  خرید  اولین  میالدي   2001 سال  فوریه  -در 
دات کام«به عنوان سرویس بحث هاي یوزنت، و بایگاني پانصد میلیون بحث 
یوزنت که به سال 1995باز مي گشت، اولین خرید شرکت گوگل براي توسعه 

خدمات خود بود.
افتتاح کردند. -لري پیچ و سرگئي دفتر جدیدي را در بنگور و حیدرآباد هند 
درهمان ماه گوگل نخستین نسخه از میزکار خود را معرفي کرد که از طریق 
آن کاربران مي توانستند اسناد و پرونده هاي خود را که در یارانه شخصي شان 

ذخیره شده بود با استفاده از فناوري گوگل جستجو کنند.
-در فوریه سال 2005 گوگل رکورد جدیدي در جستجوي تصاویر به ثبت رساند 

،یك میلیلرد و 100مییون تصویر نمایه شد.
-در ماه آگوست سال 2005 گوگل در ارزیابي ماشین ترجمه ي 2005آمریکا 

،رتبه عالي را به دست آورد.
-در ماه مي2007 ،در رویداد »جسجو شناسي«گوگل گام هاي جدیدي را که 

به سوي جستجوي جهاني برداشته شد،اعالم کرد.
براي  موسیقیدانان سراسر جهان   از  از گروهي  دسامبر2009 گوگل  ماه  -در 
خط  بر  ارکستر  اولین   تا  کرد  دعوت  یوتیوب  سمفوني  ارکستر  در  شرکت 

مشارکتي جهان اجرا شود.
میل،تقویم  کننده ي جي  و مصرف  نسخه ي شرکتي  -در جوالي 2009دو 
بود،عرضه  شده  خارج  آزمایشي  حات  از  که  تاك  گوگل  و  گوگل،اسنادگوگل 
شد.گوگل خبر داد که در حال توسعه ي سیستم عامل گوگل کروم است،سیستم 
عاملي متن باز و سبك  که مخصوص مخصوص نت بوك ها هدف گذاري 

شده است.

آمار و ارقام گوگل 
در رتبه بندي برترین بیست وبگاه برتر که توسط مؤسسه هیت وایز صورت 
گرفته است، وبگاه بر اساس میزان بازدید، در هفته ي منتهي به 26 ژوئن 2010 
از وبگاه فیس بوك با8.99درصد  اند. در این رتبه بندي بعد  رتبه بندي شده 
میزان بازدید ها ،گوگل 7.27درصد میزان بازدیدها در رتبه ي دوم قرارگرفته 

است.
قدرت جهاني، نمود محلي و محل گرایي گوگل

پرده  پشت  در  که  هستند  نظریاتي  و  مفاهیم  انتقال  بستر  در  گوگل  لوگوی 
گردش این وبگاه جریان دارد. گوگل دو هدف عمده را با رائه لوگوهاي مناسبتي 

امپراتورهای فضای مجازی
قسمت دوم/ گوگل
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بخش ها، که فقط مطالب غیردست اول را شامل می شوند، است. یعنی مطالب 
ویکی نیوز شامل اخبار و مصاحبه هایی است که کاربران ویکی مدیا خود تهیه 
کرده اند. بی طرفی و غیرجانبدارانه بودن مطالب مندرج در ویکی نیوز مهم ترین 
اصلی است که به شدت روی آن تاکید شده است. در هر صورت مسلم است 

که ویك نیوز با آرمان بی طرفی 100 درصد فاصله دارد.

كاركردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
دانش آموزان  از جمله  اینترنت  کاربران  رجوع  مورد  به شدت  ویکی پدیا  گرچه 
توسط  بودن  تغییر  قابل  همان  که  آن  اصلی  ویژگی  اما  است،  دانشجویان  و 
هرکاربری است، باعث زیر سوال رفتن اعتبار مقاالت ویکی پدیا شده است به 
رجوع  ویکی پدیا  مقاالت  به  نمی توان  علمی  در محیطهای  اغلب  که  گونه ای 
داد. بحث در مورد اعتبار ویکی پدیا زمانی شدت گرفت که در صفحه مربوط به 
زندگی نامه جان سگنتالر، از دستیاران سابق رابرت کندی، او به اشتباه متهم به 
قتل رابرت کندی و جان اف. کندی دانسته شد. انتقاد دیگری که به ویکی پدیا 
وارد شده، کامل نبودن آن است، بدین معنا که همه مسائل و موضوعات به 
موضوع  یك  به  متعلق  صفحه  گاهی  و  نشده اند  داده  پوشش  یکسان  شکل 
به موضوعی مهم اختصاص دارد، بسیار مفصل تر  از صفحه ای که  بی اهمیت 

و کامل تر است. بنیاد ویکی مدیا همواره بی طرفی را یکی از مهم ترین اصول 
عادالنه  و  همه جانبه  بررسی  برای  مکانی  را  خود  های  پروژه  و  می داند  خود 
مشارکت  را  هدفی  چنین  به  رسیدن  راه  و  می کند،  تلقی  مختلف  موضوعات 
حداکثری طیف های مختلف مردم جهان در این پروژه ها می داند. اما در برخی 
برخی  در  آنها  حضور  و  خاص  کشورهای  به  بنیاد  مسئوالن  سفرهای  موارد 
همایش ها و برنامه ها که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، تا حدودی بی طرفی 
آنها را زیر سوال می برد. برخی از موضوعات به دلیل حساس بودنشان همواره در 
ویکی مدیا، باالخص ویکی پدیا، جنجال برانگیز بوده اند. یکی از این موضوعات 
و  هالوکاست  بحث  مانند  آنها  به  مربوط  مباحث  و  یهودیان  اسرائیل،  بحث 
نزاع اعراب و اسرائیل است. ویکی پدیا همواره از دو طرف این بحث متهم به 
واقعیت آن است که در چنین صفحات  بوده است.  از طرف مقابل  جانبداری 
جنجال برانگیزی، در برخی موارد جدال دو طیف مخالف و تالش هرکدام برای 
ارائه روایت مورد نظر خود از موضوع، به وضوح مشخص است و حتی نیاز به 

رجوع با تاریخچه صفحه مربوط برای ردیابی چنین رقابت هایی نیست.
در صفحاتی چون صفحه رهبر معظم انقالب در ویکی پدیا نمی توان ادعا کرد به 
طور قطع جهت گیری خاصی دارند، در مورد صفحه مورد بحث نمی توان گفت 
که طرفدارن نظام یا مخالفان آن به صورت کامل بحث را در اختیار دارند، زیرا 

حضور هر دو طیف به وضوح مشخص است.
ویکی پدیا  مورد  در  است  برخط  دایرةالمعارف  یك  نیز  خود  که  دیوم  سیتیزن 
اینگونه می نویسد:»در برخی از زمینه ها و بعضی موضوعات، گروه هایی وجود 
دارند که روی مقاله ها »چمباتمه« می زنند تاکید دارند روی اینکه کاری کنند 
که آن مقاالت نقطه نظرات خاص آنها را منعکس کنند. هیچ ساز وکار معتبری 

برای تایید نسخه ای از این مقاله وجود ندارد«
که  کمرا،  یا  آمریکا،  در  خاورمیانه  به  مربوط  رسانی  اطالع  در  دقت  کمیته 
میزان  بررسی  و  بر رسانه ها  نظارت  آن  کار  و  اسرائیل است  سازمانی طرفدار 
در  که  است،  خاورمیانه  به  مربوط  مسائل  گزارش  در  آنها  بی طرفی  و  دقت 

مقاله »البی اسرائیل« مرشمر و والت نیز به آن اشاره شده، در موارد متعددی 
به بررسی ایرادات ویکی پدیا می پردازد. کمرا در مقاله ای تحت عنوان »چرا و 
و  دایرةالمعارف،  این  ایرادات  برشمردن  با  کنیم«  اصالح  را  ویکی پدیا  چگونه 
اعتراف به اینکه نمونه های دقیق تر دایرةالمعارف های برخط معلوم نیست بتوانند 
در ابعاد ویکی پدیا مخاطب جذب کنند، اینگونه نتیجه گیری می کند که بهترین 
راه حل، فعالیت افراد منصف و پایبند به قوانین در محیط ویکی پدیا است)نگاهی 
به ایراداتی که کمرا به رسانه های غربی می گیرد مشخص می کند که هرنوع 

انتقاد از رژیم اسرائیل یا صهیونیسم، مخالف انصاف است!(
در این میان می توان گفت گروه های حانی اسرائیل و حتی خود این رژیم، از 
روش های مختلف برای انعکاس نقطه نظراتشان در ویکی پدیا بهره جسته اند. 
یعنی حتی اگر ارتباط مسئوالن بنیاد ویکی مدیا با صهیونیست های صاحب نفوذ 
به سختی در  افرادی  ادعا کرد که چنین  به قطع می توان  انکار کرد،  بتوان  را 
تالش اند تا از پتانسیل های موجود در فضای ویکی پدیا به نفع خود بهره جویند.

بررسی رویكردهای محلی – جهانی وبگاه
یکی از ویژگی های مهم ویکی پدیا رشد سریع آن در زبان های مختلف است. 
در برخی از این زبان ها، ویکی پدیا، تنها دایرةالمعارف موجود در آن زبان است. 
می توان گفت که فعالیت در ویکی پدیا همواره به صورت کامال داوطلبانه و با 
انگیزه های شخصی چون افزایش آگاهی بشر انجام نمی پذیرد، بلکه گاهی به 
صورت جهت دهی شده است. نکته جالب دیگر در مورد ویکی پدیای فارسی، 
افزایش چشمگیر انواع فعالیت ها در اکتبر 2009، مصادف با آبان ماه 1388 است. 
این ماه تعداد مطالب جدید روزانه 90.9درصد، و تعداد اصالح 120درصد  در 

رشد داشته است.
از »جهان گشایی اطالعاتی  نقشه حضور اطالعات و کاربران ویکی حکایت 
جهانی« ویکی مدیا به طور عام و ویکی پدیا به طور خاص می کند. از این منظر 
اگرچه  داد.  لقب  مجازی«  اطالعاتی  می توان صنعت»امپراتوری  را  ویکی پدیا 
طبق اهداف ذکر شده بنیاد، ویکی مدیا به شدت روی حفظ بی طرفی و حذف 
این  را مهم ترین اصل خود می داند و  تاکید دارد و آن  نقطه نظرات شخصی 
مسئله در ارتقای اعتبار این وبگاه بسیار موثر بوده است، به نحوی که افرادی 
می شوند،  آن  وارد  گروهی شان  و  شخصی  نظرات  نقطه  اعمال  نیت  به  که 
می دانند که باید حتی االمکان به شکل نامحسوس این کار را انجام دهند، و از 
جمالت و عباراتی استفاده کنند که حساسیت جامعه ویکی پدیا را برنیانگیزند. 
ولی باید توجه داشت که اساسا تولید اطالعات در زمین اطالعاتی یك شرکت 
آمریکایی، ولو این اطالعات از یك ظرفیت غیرجانبدارانه برخوردار باشد، توسعه 
قدرت اطالعاتی آمریکا محسوب می شود. این بستر به گونه ای طراحی شده 
است که به صورت خودراهبر و خالقانه، همه جامعه جهانی را به تولید اطالعات 
در بستر ویکی مدیای آمریکای فعال و مشتاق می کند. این بستر خود را جداشده 
از آمریکا معرفی می کند، ولی واقعیت این است که اینجا سرزمین مجازی است.
با توجه به روند روبه رشد استفاده از بخش های مختلف بنیاد ویکی مدیا و حتی 
استناد به آن، و روش  های ابداعی مسئوالن بنیاد برای رفع مشکالت مربوط به 
اعتبار مطالب، و همچنین طبق نمودارهایی که میزان کاربران و تعداد مقاالت 
بخش های مختلف را نشان می دهند، می توان با اطمینان گفت که اهمیت بنیاد 
و باالخص دو بخش ویکی پدیا و ویکی نیوز روز به روز افزایش خواهد یافت. 
اکنون درصد باالیی از کاربران اینترنت بخش زیادی از اطالعات خود را، به 

ویژه در مورد مطالبی که هیچ آشنایی با آن ندارند، از ویکی پدیا می گیرند.
بحث های جاری در صفحات بحث مربوط به مقاالت ویکی پدیا حاکی از آن 
است که طبیعت دانایی چالش برانگیز و سیاسی است، و »بازنمایی های نهایی« 
به قیمت حذف سایر بازنمایی ها تثبیت می شوند. این مسئله گرچه همواره وجود 
دارد، اما فقط در دایرةالمعارفی چون ویکی پدیا که فرآیند ایجاد مطالب شفاف 
است، عیان می شود. در سایر دایرةالنعارف ها فرآیند تولید علم »نامرئی« است 
و خواننده مجبور است بازنمایی ارائه شده را بپذیرد و حتی از وجود روایت های 
دیگر آگاه نمی شود. این مساله تاییدی است براین نکته که ویکی مدیا هیچ گاه 
نمی تواند به ایده آل بیان شده خود یعنی حذف نقطه نظرات شخصی دست یابد، 

زیرا نقطه نظر خنثی و بی طرف  وجود ندارد.
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امپراتورهای فضای مجازی
قسمت سوم/ ویكی پدیا

تاریخچه، اهداف و اصول كلی
سن پترزبورگ  در  که  است  سودده  غیر  خیریه  سازمان  یك  مدیا  ویکی  بنیاد 
فلوریدا تاسیس شد و هم اکنون اداره مرکزی آن در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا 

واقع شده است.
نماد  حقیقت  در  )که  ویکی پدیا  از  عبارتند  بنیاد  این  مجموعه  زیر  پروژه های 
ویکی بوکس  ویکی کوت،  ویکیشنری،  است(،  بنیاد  بخش  پراهمیت ترین  و 
کامونز،  ویکی مدیا  ویکی سورس،  می شود(،  نیز  نیز  ویکی جوینر  شامل  )که 

ویکی اسپیشیز، ویکی نیوز، ویکی ورسیتی، ویکی مدیا اینکوباتور و متاویکی.
کانینگهام  وارد  توسط  در سال 1994  که  است  افزاری ای  نرم  فناوری  ویکی 
ایجاد شد. این فناوری، این امکان را فراهم می آورد که چندین کاربر بتوانند یك 
متن یا برنامه را به سرعت و به آسانی تغییر دهند. دایرةالمعارفی که بر اساس 
فناوری ویکی کار می کرد و قرار بود منبعی باشد برای تامین مطلب برای نوپدیا، 
ویکی پدیا نامیده شد. اکنون تعداد کارمندان ویکی پدیا زیر 40 نفر است که در 

بخش های اصلیاجرایی، فناوری، برنامه ها و امور مالی فعالیت می کنند.
ذکر  ستون«  »پنج  عنوان  با  می کند  کار  آنها  مبنای  بر  ویکی پدیا  که  اصولی 

شده اند:
1. ویکی پدیا یك دایرةالمعارف است، و نه یك لغت نامه یا روزنامه.

2. ویکی پدیا بی طرف است.
3. ویکی پدیا دارای محتوای آزاد است، بدین معنا که هر فردی می تواند مطالب 
را ایجاد و اصالح کند، هیچ اصالح کننده ای مالکیتی نسبت به مطالب ندارد و 

هر مطلب نوشته شده مورد اطالح و بازبینی دیگران قرار می گیرد.
رفتاری  نظر،  اختالف  هنگام  به  حتی  یکدیگر،  به  نسبت  باید  فعال  افراد   .4

مودیانه داشته باشند.
در  باید  افراد  ندارد.  اصل  پنج  این  از  غیر  محکمی  قانون  هیچ  ویکی پدیا   .5
اصطالح مطالب جسور باشند و هراسی در مورد وارد آوردن آسیب به مطالب 
در اثر اشتباه نداشته باشند، چون تمامی مطالب ذخیره می شوند و به راحتی قابل 

برگشت هستند.

نظریه ها، مفاهیم و روش ها
یکی از مهم ترین عرصه های قدرت نرم، عرصه اطالعات و دانش است. اگر 
گروه یا کشوری خاص بتواند علم و اطالعات را از زاویه دید خود انتشار دهد، 
در انتقال جهان بینی خود موفق خواهد بود، و در ادامه خواهد توانست دیگران 
را وادار کند آنچه را که او دوست دارد، دوست بدارند )نای، 2002(، و این همان 

قدرت نرم است.
به نقل از یاسوشی و مك کانل: »قدرت نرم به اعتبار وابسته است، و هنگامی 
که حکومت ها به شکل مداخله گر دیده می شوند و اطالعات به عنوان پروپاگاندا 
تلقی می شود، اعتبار از بین می رود«. بنابراین هر میزان که یك منبع دسته بندی 
و عرضه  اطالعات غیر دولتی تر، مستقل تر و بی طرف تر به نظر آید، در اعمال 

قدرت نرم نیز موفق تر خواهد بود.

آمار ترافیكی و آمار مالی
آمار ترافیکی: بر اساس آمار موسسه نیلسن بنیاد ویکی مدیا  در مقام ششم در 
جذب کاربران اینترنتی قرار دارد. بنیاد ویکی مدیا در ماه فوریه سال 2010، بیش 
از 154 میلیون کابر منحصر به فرد داشته است ئ هر کابر به طور متوسط سیزده 

دقیقه در این ماه از این درگاه استفاده کرده است.
رتبه این وبگاه در الکسا 6 می باشد.

ویکی مدیا یك سازمان غبرانتفاعی و غیر سودده است، که کامال به کمك های 
اموری  صرف  )60درصد(  بنیاد  درآمدهای  اغلب  است.  متکی  داوطلبان  مالی 

چون خرید سرورها و سایر ابزارهای فنی، پهنای باند، افزایش قابلیت استفاده 
درآمدها  از  کمتری  بخش  می شود.  کاربران  با  ارتباط  برنامه های  و  افزار  نرم 
مالی  و جذب کمك های  امور حقوقی  مدیریت،  نظارت،  نیزصرف  )40درصد( 

می شود.
طبق گزارش سال 2008-2009، در سال گذشته ویکی مدیا برای اولین بار 
این  کرد.  راه اندازی  بنیاد  برای  مالی  کمك های  جمع آوری  برای  را  گروهی 
اقدام باعث افزایش 93 درصدی )4.5 میلیون دالر( کمك های مالی به بنیاد و 
افزایش 167 درصدی منابع کمك ها در این سال شد، و تمام این ها در سالی به 

دست آمد که دنیا با بحران مالی جدی جدی مواجه بود.
با موسسه های صهیونیستی  از موسسه های کمك کننده به ویکی پدیا  تعدادی 
هستند و یا توسط فردی یهودی بنیان گذاری شده اند. موسسه اوپن سوسایتی 
اصطالح  گسترش  راستای  در  که  است  بنیادی  سوروس  بنیاد  همان  یا 
دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می کند )وبگاه موسسه(. آرکادیا نیز گسترش 
دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و حکومت قانونی را مهم ترین اهداف خود 
برمی شمارد)وبگاه بنیاد، 2010(. بنیاد میچل کی پور که متعلق به فردی یهودی 
است، و بنیاد خانوادگی آرلین و آرنولد گلداستاین که سابقه کمك به امور مربوط 
به اسرائیل و یهودیان را دارد )وبگاه موسسه تحقیقاتی اسکریپس، 2010(، از 
دیگر حامیان مالی بنیاد ویکی پدیا هستند. بنیاد اسلوان نیز توسط برخی منابع 

بنیادی صهیونیستی شناخته شده اداره می شود.

خدمات
در  که  »ویکی«  واژه  دو  از  ویکی پدیا  عبارت  آزاد:  دایرةالمعارف  ویکی پدیا، 
اصل کلمه ایست در زبان هاوایی به معنای سریع و »انسایکلوپدیا« به معنای 
محتوای  با  اینترنتی  دایرةالمعارفی  ویکی پدیا  است.  شده  مشتق  دایرةالمعارف 
آزاد و چندزبانه است، که مطالب آن به راحتی توسط کاربران قابل اصالح است. 
نوشته می شود.  ناشناسی  افراد  توسط  و  گروهی  به صورت  ویکی پدیا  مطالب 
اینترنت  به  که  نمی کنند. هرفردی  دریافت  نوشتن حقوقی  ازای  در  افراد  این 
دسترسی داشته باشد می تواند برای ویکی پدیا مطلب بنویسد یا مطالب آن را 

اصالح کند.
بیش از 1500 مدیر با توانایی های خاص بر فعالیت نویسندگان داوطلب نظارت 
شود.  رعایت  ویکی پدیا  دستورالعمل های  و  سیاست ها  تا  می کنند  تالش  و 
مدیران کارمند نیستند، بلکه داوطلبانی هستند که به اندازه ای مورد اعتمادند که 
برخی اختیارات و توانایی های فنی به آنها داده شده است. این مدیران می توانند 
فضای  در  شایسته ای  رفتار  که  را  کسانی  فعالیت  دائمی  یا  موقت  به صورت 
از صفحات محافظت  آنها همچنین می توانند  کنند.  متوقف  ندارند،  ویکی پدیا 

کنند و یا آنها را حذف نمایند.
دیوان ساالران کاربرانی هستند که توانایی های فنی برای انجام کارهای زیر را 
دارند: ترفیع سایر کاربران به وضعیت مدیر یا بوروکرات، اعطا و بازپس گیری 

وضعیت بوت به کاربران، وتغییر نام حساب های کاربری.
در  که  هستند  رایانه ای  نرم افزاری  برنامه های  اینترنتی  بات های  یا  ربات ها 
کارهای  اغلب  بات ها  می دهند.  انجام  به صورت خودکار  را  کارهایی  اینترنت 
ویکی پدیا  در  می دهند.  انجام  انسان  برابر  چند  سرعتی  با  را  تکراری  و  ساده 
کاربری که امکان استفتده از ربات یا همان بات به او داده شده است، می تواند 
اطالح  به  کمتر  وقت  صرف  با  می تواند  یعنی  بپردازد؛  خودکار  ویرایش  به 

صفحات بپردازد و امکان انجام کارهای تکراری را دارد.
ویکی نیوز، یا ویکی اخبار: بخش اخبار بنیاد ویکی پدیا در نوامبر 2004 به صورت 
آزمایش راه اندازی شد. وجه تمایز اصلی ویکی نیوز با سایر بخش های بنیاد، در 
نوشته شدن مطالب به سبك خبری و دربرگرفتن مطالب اصلی بر خالف سایر 



یوتیوب وبگاهی است کاربرمحور و این امکان را فراهم آورده است که کاربران 
به  موردنظرشان  افراد  با  را  خود  مطلوب  ویدئوهای  جهان  سراسر  از  اینترنتی 
چاد   ، آمریکایی   – تایوانی   ، استیو چن  آن  اولیه  سازندگان  بگذارند.  اشتراك 
هورلی ، آمریکایی و اکنون از مدیران اجرایی ارشد یوتیوب ، و جاوید کریم ، 

بنگالدشی – آلمانی هستند . 
یوتیوب در فوریه سال 2005 با ابتکار مبدعانش افتتاح شد، اما در اکتبر 2006 
به مبلغ 1،65 میلیارد دالر به گوگل واگذار گردید. بنابراین، امروز یوتیوب هم 
یکی از اندام این غول اینترنتی به حساب می آید. مقر یوتیوب ابتدا در سن متئو 

قرار داشت، اما امروز به سن برنو، در کالیفرنیا منتقل شده است . 
شوند،  می  گذاشته  نمایش  معرض  به  افراد  توسط  یوتیوب  ویدئوهای  بیشتر 
و  یو.ام.جی   ، بی.بی.سی   ، سی.بی.اسی.  نظیر  رسانه ای  های  شرکت  هرچند 
اند،  ... نیز در یوتیوب مشارکت دارند. کاربرانی که در یوتیوب ثبت نام کرده 
می توانند بی نهایت ویدئو را در یوتیوب قرار دهند، اما کاربران ثبت نام نشده 
در یوتیوب نیز می توانند تماشاگران این ویدئوها باشند. البته ویدئوهایی که از 
لحاظ محتوایی آزار دهنده تشخیص داده شوند، تنها در اختیار کاربران باالی 
از  بیش  که  اعالم کرد  در سال 2006  یوتیوب    . قرار می گیرد  هیجده سال 
65 هزار ویدئوی جدید هر روز در این وبگاه قرار داده می شود و البته تعداد 

ویدئوهای دریافتی وبگاه صد میلیون در روز برآورد شده بود . 
ارائه دهنده ویدئوهای  بازار کام اسکور ، یوتیوب را بزرگترین  شرکت بررسی 
اینترنتی در آمریکا معرفی کرده ، که حدود 43 درصد از سهم بازار را در این 
حوزه بخود اختصاص داده است و تنها در ژانویه 2009 ، بیش از شش میلیاد 
ویدئو از طریق این وبگاه به نمایش گذاشته شده است. تخمین زده می شود که 

در هر دقیقه ، 24 ساعت ویدئو در این وبگاه قرار داده می شود. 
علی رغم محبوبیت بسیار ، به یوتیوب انتقاداتی هم وارد است . برخی معتقدند 
که  ویدئوهایی  بر  نظارتی  یوتیوب  کند.  نمی  رعایت  را  نشر  یوتیوب حق  که 
بازبینی نمی کند . در واقع این کار به  آنها را قبال  بارگذاری می شوند ندارد و 
خود صاحبان حق محول شده است که از حقوق خود تحت قانون حق نشر در 

هزاره دیجیتال دفاع کنند .
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به دلیل بستن وبگاه ها مواخذه کرد ، 2010(

فناوری ویدئویی یوتیوب : پخش و بارگذاری ویدئو
برای دریافت یوتیوب، کاربر باید از پالگین پخش کننده فلش استفاده کند که 
صاحبان  توسط  که  ویدئوهایی  است.  اینترنت  کاربران  دردسترس  ای  برنامه 
حساب استاندارد بارگذاری می شوند، حداکثر می توانند ویدئوهای ده دقیقه ای 
با اندازه دوگیاگا بایت باشند. یوتیوب عموما به کاربران پیوند بارگیری را پیشنهاد 
نمی کند، زیرا مشاهده ویدئو در داخل وبگاه اولویت یوتیوب است. تعداد کمی از 
ویدئوها، مانند سخنرانی های هفتگی باراك اوباما را می توان به عنوان فایل 

های ام.پی.فور بارگیری کرد!

اهداف و اصول كلی
کاربر در استفاده از یوتیوب می تواند به دو صورت عمل کند. به عنوان عضوی 
از وبگاه که ویدئوهای مورد عالقه خود را در وبگاه بارگذاری می کند و آنها را 
با مخاطبان مورد نظرش به اشتراك می گذارد و یا به عنوان کاربری که مرورگر 
وبگاه  در  ویدئو  بارگذاری  برای  که  افرادی  است.  دیگران  ویدئوهای  و  وبگاه 
یوتیوب ثبت نام می کنند، باید تعهد خود را نسبت به سه تعهدنامه اعالم کنند، 
شرایط و شروط یوتیوب، اصول حفظ حریم خصوصی یوتیوب و دستورالعمل 

اجتماعات یوتیوب. 
دستور العمل اجتماعات یوتیوب ، شعاری دارد که آن را به وضوح بیان می کند 
» از خط قرمز رد نشوید !« ، ما در پی احترامی هستیم که در خور راهبه ها ، 
پیرمردها و جراحان مغز است. یعنی از این وبگاه سواستفاده نکنید. هراجتماع 
این وبگاه دارد.  از اطمینان را به  جدیدی که به یوتیوب می پیوندد، سطحی 
ما نیز به شما اعتماد داریم که مسئولیت پذیر هستید و میلیون ها کاربر به این 

اعتماد احترام می گذارند. پس شما هم یکی از آن ها باشید«. 
یوتیوب در مطالعه حاضر به عنوان یك رسانه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته 
است که نقش آن در شکل دادن افکار عمومی در جهان امروز ثابت شده است. 
با هزینه  تامل است که  قابل  این جهت  از  یوتیوب  نظیر  اجتماعی  ای  رسانه 
پایین و قدرت بسیار در انتقال پیام، به کاربران امکان می دهد به صورت فردی 
خود را در لحظه به جهان متصل کنند و تصویر مطلوب خود را ارائه دهند و 
یا حتی به صورت جمعی با تاکید براشتراکات هویتی » حلقه های رسانه ای 

» تشکیل دهند. 
موثرترین مشخصه یوتیوب که آن را به وبگاهی فراگیر بدل کرده است، محیط 
تعاملی آن است که خنثی، باز و بی نهایت، غیر متمرکز و دموکراتیك به نظر 
می رسد. کاربر احساس می کند که هرکس از هر کجا کحه باشد، می تواند 
در یوتیوب ثبت نام و ویدئوی خود را بارگذاری کند و یا با موضوع مورد نظر 
خود ویدئوهای مربوط را بیابد و تماشا کند. اما آنچه در پی یافتن آن در یوتیوب 
هستیم پاسخگویی به این سوال است که آیا همه ویدئوها به یك اندازه شانس 
با  ویدئوهایی  چینش  نوع  یا  و  یابند  می  وبگاه  این  در  را  پخش  و  بارگذاری 
نیست  مشخص  کاربران  برای  البته  که  یوتیوب،  الگوریتم  در  خاص  عواملی 
تعریف شده اند. به عبارت دیگر، علی رغم اینکه یوتیوب، وبگاهی کاربرمحور 
است، آیا گفتمانی خاص در آن حاکمیت دارد که خط فکری خاصی را در مرکز 
آن دنبال می کند و ثمرات آن، ثمراتی خاص هستند؟ در یك کالم، آیا » اثر 
توئیتر« و »اثر سی.ان.ان.« را می توان در »اثر یوتیوب« هم جستجو کرد یا 

خیر؟
این وبگاه هنرمندانه توپ را به زمین کاربران انداخته است و ادعایش این است 
می  دنیا  مردم  که  است  گونه  همان  می شود،  بازنمایی  یوتیوب  در  آنچه  که 
اندیشند، اما این نکته مغفول واقع شده است که می توان در بررسی یوتیوب 
دریافت که او یکی از منابعی است که قوانین اندیشه مردم دنیا را وضع می کند 

و به ایشان به صورت نرم می آموزد که چگونه بیندیشند. 

آمار بازدیدكنندگان
درگاه الکسا اطالعات ترافیکی وبگاه ها را براساس داده های جمع آوری شده 
از نوار ابزار میلیون ها کاربر الکسا محاسبه می کند . الکسا یوتیوب را در رتبه 3 
در جهان قرار داده است. تعداد وبگاه هایی که به درگاه یوتیوب پیوند داده اند 
: 686،159؛ در کشورهای اسالمی نظیر عربستان سعودی، پاکستان، مصر و 

الجزایر تعداد بازدیدهای یوتیوب از آمریکا، که منبع انتشار آن است، نیز فراتر 
رفته است. هنگامی که از یوتیوب سخن می گوییم باید قابلیت رشد هیوالوار 
آن را در نظر بگیریم وبگاهی که در یك هفته در پایان جوالی 2006 ، توانست 
خبرساز شود و تعداد کاربران خاصش را 75 درصد ، یعنی از 7،3 میلیون نفر به 
12،8 میلیون نفر افزایش دهد این تعداد را در ژانویه 2008 به 116،7 میلیون ) 
البرك ،2008( و در نوامبر 2009 ، به 129 میلیون نفر کاربر منحصر به فرد در 

سراسر جهان ارتقا بخشید.

كاركردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
افرادی که در محیط واقعی از ایجاد ارتباط با دیگران شرم دارند و یا بخش 
هایی از هویت و زندگی خود را به دالیل روانی یا اجتماعی مخفی نگاه می 
استفاده  یوتیوب  نند  ما  اجتماعی  وبگاههای شبکه سازی  از  توانند  دارند، می 
کنند و انتخاب نمایند چه دایره ای از افراد، چه طبقاتی از اطالعات ایشان را 

دریافت نمایند. 
خصوصیت فراگیری یوتیوب به عنوان عمده ترین راز موفقیت این وبگاه را می 
توان در ابهام و چندپارگی این وبگاه نیز جستجو کرد. اینکه از افراد خجالتی و 
مردم گریز تا بسیار اجتماعی، افراد جستجوگر اطالعات یا کاربرانی که در پی 
سرگرمی و دوست یابی هستند، همه و همه می توانند در یوتیوب فعال باشند، 

به ابهام جاری در فضای یوتیوب هم وابسته است. 
اما فراتر از آنچه ذکر شد، هنر یوتیوب در خلق صحنه ای است که به نظر می 
آید در آن تکثر آرا، عقاید و ایدئولوژی ها، حاکم است و کاربران آزادانه در آن 
به ابراز تبادل نظر می پردازند. این ویژگی یوتیوب از آن حیث مورد توجه است 

که یوتیوب را به عنوان سمبل یك عرصه مدرن مطرح می کند.
یوتیوب هرساله رقابتی را با عنوان » چالش ویدئویی دموکراسی » ترتیب می 
دهد که با همکاری و پشتیبانی سیزده نهاد و سازمان رسمی آمریکایی برگزار 

می شود. 
ذکر شد،  آنجه  نظیر  قدرت  منافع صاحبان  براساس  آمریکا  داخل  در  یوتیوب 
اعمال نفوذ می کند. این اعمال نفوذ در ارتباط میان آمریکا و دولت های دیگر 
نیز در یوتیوب قابل مشاهده است. از جمله، مداخله یوتیوب در اعمال قدرت 
آمریکا در روابط بین الملل، را می توان در بازنمایی روابط اسرائیل، متحد آمریکا 

و فلسطین بررسی کرد. 

اسالم در یو تیوب
در جستجوی واژه »اسالم«، چندین ویدئو مانند»مسیحی ایونجلیست می گوید 
که چرا به اسالم گرویده است«،»چگونه انجیل مرا به سوی اسالم سوق داد« 
و... اختصاص به کسانی دارد که به اسالم ایمان آورده اند؛ یك انجولیست، یك 

یهودی، یك نگهبان گوانتانامو و...
نمایش ویدئو هایی از افراد تازه مسلمان، که عمومًا از متن آمریکا به اسالم 
گرویده اند، در یوتیوب می تواند تیغ دو لبه ای باشد که البته در متن کلی این 
فضا باید بررسی و درك شود. افراد تازه مسلمان که روایت اسالم آوردن آنها 
یوتیوب آمده است، از داخل آمریکا تغییر ایدئولوژیك خود را به جهانیان می 

رسانند.
 تغییر مذهب به چند دلیل حائز اهمیت است.اول آنکه این مسلمانان برخاسته 
از جامعه ی سکوالری هستند که ادعای آن آزادی مذهب و بیان است. بنابراین 
نباید مانعی وجود داشته باشد که فرد با شناخت خود به تغییر مذهب دست بزند. 
وجود چنین افرادی  که به دین جدیدی چون اسالم گرویده اند، خود گواهی بر 
این مدعاست که آزادی شهروندان آمریکایی در تفکر و انتخاب فردی سبك 
زندگی و آزادی  بیان چنان که در بازنمایی دموکراسی نشان داده شد، تأمین 

است.
جمعیت  و  اسالمی  مبانی  اینکه  آن  و  دارد  نیز  دیگری  روی  سکه،  این  اما 
مسلمانان، عوامل فعال شناخته شده در گفتمان غالب و پذیرفته شده بازنمایی 
اند. گرویدن به اسالم برای مخاطب غربی به خصوص آمریکایی، می  نشده 
و  دموکراسی  مانند  مطلوبش  مفاهیم  تعریف  در  او  باشد.  پیام خطر هم  تواند 
حقوق بشر، اسالم و مسلمانان را مگر در نفی این مفاهیم در تیوب ندیده است. 
اند و  از کشور های اسالمی بوده  بازنمایی ترور، تروریست ها برخاسته  اما در 
حتی در غالب طنز، مواجهه با فرهنگ غرب تا مرز انجام عملیات انتحاری از 
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محتوای نامناسب ویدئوهای ارائه شده در یوتیوب از دیگر انتقادات وارد شده به 
یوتیوب است . یوتیوب در شرایط فعالیت در وبگاهش، ارسال ویدئوهایی را که 
موجب بدنامی کسی شود ، حاوی هرزه نگاری باشد و یا تحریك کننده ارتکاب 
جرم باشد ممنوع کرده است. مسائل بحث برانگیز در مورد موضوع ویدئوهای 
یوتیوب بیشتر به انکار هولوکاست) یوتیوب در آلمان برای ویدئوهای نازی صد 
ضهیونیسم مورد انتقاد قرار گرفت ، 2007(، فاجعه هیلزبرو ) در این اتفاق تلخ 
، 96 تن از طرفداران تیم لیورپول کشته شدند ( تئوری های توطئه ومذهب 

اختصاص دارد. 
یوتیوب وبگاهی است که علی رغم ظاهر کاربرمحور و محیط دموکراتیك خود 
بسیار جریان ساز است و برهمین اساس در برخی کشورها تا مرز مسدود شدن 

پیش رفته است : 
تصاویر  انتشار  از  جلوگیری  برای   2009 جوالی  در  را  یوتیوب  چین،  دولت 

شورش های اورومگی مسدود کرد.
مراکش یوتیوب را در سال 2008 بست.

تایلند به دلیل وجود ویدئوهای توهین کننده به پادشاه هومیبال آدویلیادی ، 
یوتیوب را بست.

آتاترك  به دلیل ویدئوهای توهی کننده به مصطفی کمال  یوتیوب در ترکیه 
مسدود شده است. علی رغم بسته شدن یوتیوب، رجب طیب اردوغان، نخست 

وزیر ترکیه، برای رزونامه نگاران مجوز استفاده از آن را صادر کرد.
ویدئوهای خالف  زیرا  کرد،  مسدود  را  یوتیوب  پاکستان   2008 فوریه   23 در 
آن  در  شنیعانه  )ص(  اسالم  پیامبر  کاریکاتور  مثال،  برای  اسالمی،  اعتقادات 
منجر  یوتیوب  ساعته  چند  تحریم  به  پاکستان  جبهه   این  بود.  منعکس شده 
به  پیامبر اسالم )ص(  رفیع  مقام  به  توهین  مقابل  در  العمل  زیرا عکس  شد، 
کشورهای دیگر هم انتقال یافت. مسدود شدن این وبگاه در پاکستان تا 26 

فوریه 2008 هم ادامه یافت.
در 24 ژانویه 2010 ، لیبی پس از آنکه تظاهرات خانواده های افراد دستگیر و 
کشته شده در زندان ابوسلیم )1996( در یوتیوب منتظر شد، این وبگاه را بست 
و دیده بان حقوق بشر به این امر اعتراض کرد ) دیده بان حقوق بشر لیبی را 

امپراتورهای فضای مجازی
قسمت چهارم/ یوتیوب



سوی ایشان بازنمایی شده است.
خطر گرایش به اسالم و در کل اسالم، زمانی بیشتر برای مخاطبان جهانی، که 
ذهنشان تحت تأثیر گفتمان آمریکایی یوتیوب است، مشخص می شود که در 
توصیف و بازنمایی اسالم، دو برنامه از شبکه پی.بی.اس هم در معرفی اسالم 
در دسترس ایشان قرار می گیرد. این برنامه ها که با عنوان»امپراتوری ایمان« 
خوانده می شوند و به تاریخ اسالم می پردازند، توسط تهیه کننده و کارگردان 
غیر مسلمان آمریکایی تهیه شده اند. تصویر این ویدئو ها از بیابان های عربی و 
قبایل  شترسوار گرفته تا پیشرفت های علمی دانشمندان مسلمان را به نمایش 
با  پایتخت های اسالمی که گاهی  از  این ویدئو ها  می گذارد. تصاویر غالب 
صدای اذان هم تلفیق می شود، تصویر شهری بدوی است که نوع پوشش و 
سبك زندگی امروز آن با قرن ها پیش عربستان تفاوت چندانی را در تصویر 

نشان نمی دهد.
این مجموعه ویدئو ها به چند دلیل دارای اهمیت هستند، اول، منبع ردایت و 
تولید دانش درباره اسالم، آمریکایی و غیر مسلمان است. او از درجه ی اعتباری 
برخوردار بوده است که روایت او از دید مخاطب جهانی پذیرفته شود ولو اینکه 

او متعلق به این گفتمان نباشد.

دوم این روایت های رسانه ای به طور دقیق همان گردش مفاهیم دموکراتیك را 
در سطوح ابتدایی دریافت ویدئو از سوی مخاطب حفظ می کنند. تصویر اسالم 
از ظهور در قبایل بادیه نشینتا پرورش دانشمند شیمیدان  و پزشك پوشش داه 
شده است و این به مخاطب حس بی طرفی و عینی بودن نگاه سازندگان را القا 
می کند. اما، جنبه دیگری هم وجود دارد وآن اینکه دنیای اسالم، در گفتمان 
غرب دیگری سازی می شود. اسالم مانند هر پدیده ی دیگری در آزمایشگاه 
غرب بررسی می شود و اصول و فرآیند تکامل و سبك مخاطب یوتیوب، به 
خصوص از نوع غربی، دیگری هم تصور نمی کند که سبك زندگی امروزیش 

را با اسالم درآمیزد.
ایران در یوتیوب

بازنمایی می شود: 1. رسانه های  واژه »ایران« از دو منبع اصلی در یوتیوب 
آمریکایی یا وابسته به آنها مانند سی.ان.ان.،سی بی.اس.،الجزیزه انگلیسی،ام.

ان.بی.سی. و 2.گروه اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران.
از منبع شماره یك، بر نقاط خاصی در باز نمایی ایران تأکید شده است از جمله 
دولت، شکاف  و  مدنی  نهادهای  و  مردم  میان  به شکاف  توان  می  نقاط  این 
جمهوری  ادعاهای  بودن  طبیعی  غیر  حکومتی،  استبداد  قومیتی،  و  مذهبی 
اسالمی ایران و برانگیختن مردم داخل و دولت های خارجی علیه خود، اشاره 

کرد.
و  ایران  از  ایرانی هستند،  بیافزاییم که  افرادی  به صدای  را  پیشینه  این  حال 
کشور های مختلف و حامی جنبش سبز معرفی می کنند و صحنه های نمای 
نزدیك از روبان ها و سربندهای سبز آغشته به خون و صحنه هایی از این دست 
را هم به نمایش می گذارند. در برخی از این ویدئوها با مهارت موسیقی هایی 

به کار گرفته شده است که حافظه تاریخی مردم به خصوص در غرب را نیز 
در گیر می کند.

ایران و دموكراسی در یوتیوب
ویدوئو های بازنمایی کننده ی دموکراسی در ایران در یوتیوب گویی اساسًا بنا 
ندارند که شرایط و کیفیت دموکراسی را در ایران بررسی کنند یا به بوته نقد 
بکشند. بلکه ویدئوها برآنند که نشان دهند که دموکراسی با توصیفی که از آن 

رفت، اصاًل در ایران وجود ندارد که مورد نقد قرار گیرد.

ایران و حقوق بشر در یوتیوب
مخاطب می تواند درنمایی ایران را به عنوان کشوری که شکاف میان شهروندان 
و حاکمیت و نبود دموکراسی بارزترین مشخصه آن است، به صورت مناقشه 
آمیز ببیند، آن را به صورت امپریالی بپذیرد و یا آنها را از لحاظ ایدئولوژیك به 
چالش بکشد. فرض بر این گرفته می شود که باز نمایی دریافت شده از مفهوم 
دموکراسی در ایران از سوی مخاطب، مناقشه آمیز باشد و تردیدی در مخاطب 
وجود داشته باشد که بازنمایی وجود استبداد در ایران سیاه نمایی نظام حکومتی 
در ایران است. در این صورت، برساختن مفهوم کیفیت حقوق بشر در ایران به 
صورت بازنمایی شده در یوتیوب، دریافت تصویر ایران در ذهن مخاطب را به 

پذیرش آن تصویر سیاه سوق خواهد داد.
ایران در یوتیوب کشوری تصویر شده است که در آن به دلیل شکاف مردم و 
دولت برخالف هنجار پذیرفته شده دولت-ملت این دو مرتب در مقابل یکدیگر 
قرار می گیرند. بنابراین صدای ایرانیان گروه اپوزسیون و اغلب مقیم خارج از 
کشور در یوتیوب صدایی غالب است. این شکاف به نحوی نمایش داده شده 

است که دولت ایران با ابزار شکنجه و سرکوب، مخالفانش را مهار می کند.
نظام قضایی ایران متهم شماره ی یك در ضایع کردن حقوق بشر در ایران 
معرفی می شود. ویدئوهایی مانند »حقوق بشر در ایران«، صحنه ی افراد اعدام 
شده و یا شالق زدن بر محکومی که صحنه ی رقت باری را پدید آورده است، 
آشکار  نقض  را  اسالمی  احکام  چنین  که  گذاردند،  می  نمایش  معرض  در  را 

حقوق بشر معرفی می کنند.
بنابراین یوتیوب به منزله ی رسانه اجتماعی کاربر محور، از وبگاه های مهمی 
است که آمریکا به چند دلیل می تواند بر پیش برد آن در ایران نظری مثبت 
داشته باشد، اول اینکه آمریکا می تواند با مفهوم سازی برای مخاطب ایرانی 
در یوتیوب او را تحت تأثیر قرار دهد و به سوی آمریکایی شدن سوق دهد و 
دوم اینکه کابران ایرانی فعال در یوتیوب که عمدتًا مقیم خارج از کشور و یا 
متعلق به گروه اپوزسیون هستند، با بارگذاری ویدئوها و گذاشتن یادداشت های 
مخالف نظام، ذهن مخاطبان خارجی را نیز مغشوش و تصویر ایران را تخریب 
می کنند و در آخر یوتیوب با اعتبار جهانی  در الیه ی شهروندی کشور های 
ایران،  به  نسبت  آنها  سوء  تفکر  دادن  شکل  با  آمریکا  و  دارد  نفوذ  گوناگون 

هماهنگی و همسویی جهانی را با سیاست های ضد ایرانی خود بر می انگیزد.
حال با توجه به اینکه تغییر رژیم در ایران، سیاست اعالم شده از سوی دولت 
قدرت در سطح مدنی در جهت  اعمال  تواند جایگاه  یوتیوب می  آمریکاست، 
تحریك اذهان به سوی این هدف باشد. در دوران انتخابات سال1388 در ایران 
نیز یوتیوب نقش فعالی در شکل دادن اعتراضات و جنبش های اعتراض آمیز 

علیه نتایج انتخابات و همراهی جنبش سبز ایفا کرده است.
یوتیوب به منزله ی یك رسانه اجتماعی آمریکایی در »بازنمایی سیاه« از ایران 
و  ایران هراس  ایران، در مسیر رسانه های اسالم هراس،  اندیشه اسالمی  و 
باز  که  است  این  یوتیوب  مشخصه ی  بزرگترین  گیرد.  می  قرار  هراس  شیعه 
رویکرد ساخت  با  را  آمریکایی  مثاًل دموکراسی  نظر خود،  نمایی مفهوم مورد 
گرایانه اعمال می کند. از سوی دیگر، محیط خود را محیطی خنثی و آزاد برای 
دیگران جلوه می دهد و طوری القا می کند که به دلیل کاربر محور بودن، آنچه 
بازنمایی می شود، آن چیز و آنگونه ای است که شهروندان جهانی می اندیشند. 
بنابراین، یوتیوب موفق شده است مقاومت کاربر را در دریافت خود از بازنمایی 
مفاهیم، حداقلی کند و احیانًا چنانچه زمینه دریافت »مناقشه آمیز« وجود داشته 
باشد، آن را مهار کند. طبق نظر جوزف نای، اعمال قدرت جذاب یا نرم یك 
کشور وابسته به این است که مفاهیم مورد نظر آن به هنجارهای بین الملل 

نزدیك باشد.
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جك دروسی ، از بنیانگذاران توییتر ، در یك وب کست در وبگاه یوتیوب عنوان 
کرد که » برتری سایت ما بر دیگر سایت های ارتباط اجتماعی در این است 
که مردم تشویق می شوند که کارهای معمولی خود را نیز به هم اطالع دهند ، 
کاری که به دلیل ساختار سایر وبگاه ها، صورت نمی گیرد. به این ترتیب، شما 

می توانید لحظه به لحظه از یکدیگر مطلع باشید .«
محدودیت ایجاد شده در ارسال پیام در توییتر به 140 کلمه ، در واقع برای 
هماهنگی توئیتر با سامانه پیامك است که باعث ایجاد ویژگی های مشابهی ، 

نظیر استفاده از خالصه نویسی و کلمات عامیانه ، در توییتر شده است .
توییتر دو نوع حساب کاربری را در اختیار کاربران خود قرار می دهد . در زمان 
ثبت حساب کاربری گزینه ای برای کاربر وجود دارد که براساس آن می تواند 
و همینطور  دارد  قرار  دید همه  معرض  در  که  کند  باز  را  ای  کاربری  حساب 
ای  کاربری  تواند حساب  می  کاربر  که  است  اینگونه  کاربری  دومین حساب 

خصوصی داشته باشد. 
توییتر در بخش حریم خصوصی خود عنوان می کند که اطالعات مربوط به 
و  ، ای.پی.آی  پیامك  ، سامانه  از طریق وبگاه های مختلف  را  کاربران خود 
اعالم می  این بخش  در  توییتر   . آوری می کند  اینترنتی جمع  سایر خدمات 
کند که کاربران با عضویت در توییتر موافقت می کنند که این وبگاه اطالعات 
آنها را جمع آوری، منتقل، دستکاری، ذخیره یا افشا کند. کاربران باید بدانند  
که با استفاده از خدمات این وبگاه به توییتر اجازه می دهند تا به جمع آوری و 
استفاده از اطالعات و انتقال آنها به ایاالت متحده یا سایر کشورها برای ذخیره 

، پردازش و استفاده اقدام کند. 
توییتر همیشه حق دارد ) اما مجبور نیست ( هر نوع محتوا یا خدماتی را حذف 

کند ، یا جلوی انتشار آن را بگیرد یا حساب کاربری شخصی را ببندد.

آمار ترافیكی و مالی
توییتر در ماه بیش از 190 میلیون بازدید کننده دارد . 
در روز 65 میلیون توییت در این وبگاه تولید می شود .

تعداد بازدیدگنندگان توییتر بیش از تعداد کاربران آن است . 
توییتر 83،6 میلیون بازدیدکننده از سراسر جهان دارد 

23،8 میلیون نفر از کاربران در ایاالت متحده ساکن هستند 
بیشتر اعضای توییتر اصال توئیت ارسال نمی کنند بلکه توییت های ارسال شده 

توسط دیگران را می خوانند.
براساس آمار آلکسا ، توئیتر جزو پنجاه وبگاه پرمخاطب جهان است . با این حال 
، تخمین تعداد کاربران روزانه توییتر در روز متغیر است، چرا که شرکت ، تعداد 
کاربران فعال خود را اعالم نمی کند. براساس آمار منتشر شده در وبگاه آلکسا ، 

توییتر رتبه یازده در جهان و نه در ایاالت متحده را دارد. 
در مجموع توییتر بیش از 57 میلیون دالر، از سرمایه گذاری ریسکی به دست 
میزان  است.  نشده  عمومی  اعالم  گذاری  سرمایه  دقیق  میزان   . است  آورده 
سرمایه گذاری در توییتر در مرحله اول آن افشا نشده است، با این حال شایعاتی 

مبنی بر مبلغی از یك میلیون تا پنج میلیون دالر وجود داشته است. 

استفاده در اقدامات ) غیر؟( قانونی
در آوریل 2009 ماموران اف.بی.آی، فردی به نام دانیل نایت هیدن را به اتهام 
تشویق  صنفی  تجمع  یك  در  را  آمیز  خشونت  اقدام  که  هایی  توییت  ارسال 

می کرد، دستگیر کردند. 
استفاده از توییتر در مواقع اضطراری : طی تحقیقی که مجله علم نوین در می 
2008 منتشر کرد، استفاده از توییتر به عنوان یکی از سامانه های سریع ارسال 
اطالعات بسیار موثرتر از روش های سنتی نظیر وسایل ارتباط جمعی است. 
طبق این تحقیق استفاده  از توییتر در آتش سوزی اکتبر 2007 در کالیفرنیا 
باعث شد که به اصطالح توییتری هایی که دوست بودند بتوانند گزارش لحظه 
اختیار یکدیگر قرار  یا محل آتش سوزی در  از وضعیت خود  را  به لحظه ای 
دهند. صلیب سرخ ایاالت متحده استفاده از توییتر را برای ارسال گزارش لحظه 
به لحظه حادثه استفاده کرد. در زمان حادثه حمله تروریستی در بمبئی شاهدان 
آن،  بر  عالوه  کردند.  ارسال  ثانیه  پنج  هر  در  توئیت  هشتاد  حدود  در  عینی 

امپراتورهای فضای مجازی
قسمت پنجم/ توییتر

توییتر یك شبکه اجتماعی اینترنتی است که به کاربران خود این امکان را می 
دهد تا پیام هایی را با عنوان توییتر به یکدیگر ارسال و دریافت کنند. توییت 
ها، پست هایی متنی هستند که می توانند حداکثر 140 حرف باشند و در صفحه 
یعنی  متن،  نویسنده  مشترکان  به  و  شود  می  داده  نمایش  نویسنده،  پروفایل 
کسانی که در صفحه توییتر فرد عضویت دارند و به آنها تعقیب کنندگان نیز 
گفته می شود، ارسال می شوند. تمام کاربران می توانند توییت )پیام ( خود را 
از طریق وبگاه توییتر ،خدمت پیامك ) اس.ام.اس ( یا برنامه های خارجی ) که 
توسط تلفن های هوشمند ایجاد و برنامه ریزی شده اند( ارسال و دریافت کنند. 

این وبگاه تا کنون در سراسر جهان بیش از صد میلیون کاربر دارد. 
برای  پادکستینگ  یك شرکت  اعضای  که  گرفت  زمانی شکل  توییتر،  وبگاه 
ارتباط با یکدیگر به دنبال راهکاری بودند تا با عملکردی مشابه سامانه پیامك 
،آنها را مرتبا در جریان رویدادهای مهمی که برای اعضای گروه اتفاق می افتد، 
قرار دهند. در حقیقت تلفن همراه و پیامك، ایده اصلی را در اختیار بنیان گذاران 
توئیتر گذاشت. نام توییتر، که در اصل به معنی صدای چهچه زدن پرنده است، 
به این دلیل انتخاب شد که القا کننده جریان متناوب و ممتد اطالعات است، 
جریانی که هدف اصلی سازندگان آن عنوان شده است. توییتر اوج شهرت خود 
را ، با استفاده از آن در یك جشنواره اس.ایکس.اس. دابلیو کسب کرد. در این 
جشنواره، دست اندرکاران توییتر با استفاده از دوصفحه پالسمای شصت اینچی 
و قرار دادن آن در راهروی کنفرانس، نحوه کار آن را در معرض دید شرکت 
مارس  در  برنده جایزه وب شد.  این جشنواره،  در  توییتر  دادند.  قرار  کنندگان 
2010 ، توییتر شاهد رشد 1500 درصدی در ثبت کاربر و پانصد درصد رشد در 
تعداد کارمندان بود. در 13 آوریل 2010 ، توییتر که به عدم استفاده از تبلیغات 
در وبگاه خود شهرت داشت ، اعالم کرد که برای استفاده از تبلیغات در وبگاه 
خود، برنامه هایی را در نظر گرفته است . این وبگاه اعالم کرد، شرکت ها به 
جای استفاده از تبلیغات سنتی ، می توانند با خرید » توییت های ارتقا یافته » 
که قادرند برای هریك از کاربران به شکل خاص و با توجه به جستجوی آنها 
در وبگاه ، تبلیغات مشخصی را ارسال نمایند ، اقدام به تبلیغ محصوالت خود 

کند ، این ایده در گوگل استفاده شده بود. 
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کاربران اطالعات حیاتی، نظیر شماره تلفن های ضروری و محل بیمارستان 
از طریق توییتر ارسال کردند. در ژانویه سال 2009  را برای اهدای خون  ها 
میالدی، توییتر به عنوان سریع ترین روش اطالع رسانی خود را نشان داد و 
در حادثه سرنگونی یك فروند هواپیمای خطوط هوایی ایاالت متحده در رود 
توییتر  نمایش گذاشت، سرویس  به  را  امکانات خوب خود  نیویورك  هادسون 
به عنوان منبع اصلی اطالع رسانی توسط رسانه های آمریکایی مورد استفاده 

قرار گرفت. 
استفاده از توییتر برای نظرسنجی: در کانادا و استرالیا از توییتر برای نظر سنجی 

در مورد مسائل مختلف استفاده شده است. 
ریاست  انتخاباتی  مبارزات  در   : انتخاباتی  های  رقابت  در  توییتر  از  استفاده 
 ، اوباما  باراك   ، دموکرات  حزب  انتخابات  نامزد  متحده،  ایاالت  در  جمهوری 
از توییتر برای تبلیغات خود استفاده کرد. استفاده از توییتر در روز انتخابات در 
ایاالت متحده به 43 درصد افزایش یافت. در سال 2008 میالدی، توییتر به 
عنوان یك بخش مهم از تبلیغات انتخاباتی اوباما در کنار سی.ان.ان و فیس 
بوك قرار گرفت و نقشی اساسی در استفاده از رای خاموش در به قدرت رساندن 

اوباما داشت.  

توییتر و حقوق بشر
جستجو  برای  که  افرادی  غزه،  آزادی  کاروان  به  اسرائیل  اخیر  حمله  از  پس 
حادثه از توئیتر استفاده کردند ، متوجه شدند که وبگاه توییتر کلمه فلوتیال را 
که برای جستجوی اخبار مربوط به این حادثه توسط کاربران استفاده می شد، 
سانسور کرده است و بسیاری از کاربران عنوان کردند که جستجوی آنها برای 
کسب خبر در این مورد بی نتیجه مانده است. جستجوی توییتر برای یافتن خبر 
در مورد غزه نیز نتیجه ای بر نداشت. این در حالی است که توئیتر در توضیح 
خدماتی که ارائه می دهد مدعی است که هر نوع خبر، از اخبار فوری و ترافیك 
اخبار  و  منتظر می کند  وبگاه خود  در  را  پیام های شخصی،  تا  محلی گرفته 
مربوط به حمله به کاروان آزادی در صدر اخبار دنیا قرار داشته است. با این حال 
توییتر بارها به دلیل مخابره اخبار فوری یا تالش برای گسترش حقوق بشر 

مورد تمجید قرار گرفته و جوایزی را نیز دریافت داشته است. 
ریاست  انتخابات   ، آن  از  حوادث پس  و  ایران  انتخابات  در  توییتر  از  استفاده 
ایران و حوادث پس از آن، به سرعت و لحظه به لحظه توسط  جمهوری در 
رسانه های مختلف غربی ) به خصوص ایاالت متحده ( انعکاس گسترده ای 
داشت که قبل از انتخابات، روز انتخابات و به ویژه حوادث پس از آن را شامل 

می شود. 
احمدی نژاد 1765 توییت

بسیج 3295 توییت
جی.آر. ) جنبش سبز( 151038 توییت

ایران 903193 توییت 
انتخابات ایران 857401 توییت

آیت الل خامنه ای 1409 توییت 
موسوی 16970 توییت 

موسوی 1388 325 توییت
ندا 97872توییت

رفسنجانی 77 توییت
تهران 85019 توییت

کل توئیت های ارسال شده در بازه زمانی 17  خرداد تا 5 تیر 
براساس موضوعات جستجو شده

از 17 خرداد تا 5 تیر 388 ، رقمی بالغ بر 
2024266 توئیت در مورد انتخابات ایران 

در توییتر به ثبت رسید . 
42درصد از توییت ها با کلیدواژه انتخابات 

کلماتی  با  58درصد  و  شده  جستجو  ایران 
نژاد،  احمدی  تهران،  نظیر  موضع  به  مرتبط 
موسوی و ... که در جدول به آنها اشاره شد  

جستجو شده اند. 
منظور از افراد کلیدی، کسانی هستند که هم حجم باالیی از توئیت های ارسالی 
را تولید کرده اند و هم کسانی که در بین سایر کاربران از شهرت برخوردار بوده 

اند و افراد برای کسب اطالعات در مورد انتخابات به آنها مراجعه می کردند. 
سه نفر از کاربرانی که سایر اعضای توئیتر براس کسب اطالعات در مورد اخبار 

ایران به آنها مراجعه می کردند: 
12584 -RT@persiankiwi 
7144 -RT@StopAhmadi

7085-RT@oxforgirl
آکسفوردشایر  نیست، ساکن  او مشخص  اصلی  که هویت  آکسفورد گرل«   «
از کسانی که در  انگلیس است. مجله گاردین در مقاله ای در مورد یکی  در 
ناآرامی های پس از انتخابات در ایران »نقش کلیدی » داشت، به وی اشاره 
کرده است و در این باره می نویسد: » قبل از اینکه تلفن های همراه در ایران 
مسدود شود، من از آن برای هماهنگی افراد استفاده می کردم » عباراتی نظیر 
» به خیابان فالن بروید » یا » به خیابان فالن نروید نیروهای بسیج در آنجا 
هستند ». نکته قابل توجه این است که فرد مورد نظر در زمان انتخابات خارج 
از ایران و ساکن آکسفوردشایر بوده و از همان جا توئیت های خود را ارسال می 
کرده است. با این حال گزارش ، چیزی در مورد نحوه ارتباط این دختر با افراد 
، پس از قطع تلفن همراه چیزی نمی گوید. آکسفورد گرل در بازه زمانی ذکر 
شده در باال 7085 تعقیب کننده داشته است. روزنامه گاردین همچنین عنوان 
می کند که آکسفورد گرل به عنوان یکی از معتبرترین منابع خبری در توئیتر 
شهرت داشته است . در همین گزارش گفته شده است که دختر آکسفوردی 
در گذشته در ایران خبرنگار بوده است. با این حال او در همان گزارش عنوان 
می کند، از آنجایی که خانواده او در ایران هستند، تمایلی برای افشای هویت 

واقعی خود ندارد. 
» پرشین کیوی« نام یکی دیگر از کسانی است که در میان رسانه های غربی 
به عنوان یکی از منابع معتبر خبری در مورد حوادث پس از انتخابات ایران در 
توییتر شناخته شده است. با این حال، هیچ اطالعی از جنسیت یا محل زندگی 
او و این که آیا واقعا وی ساکن ایران است یا خیر در دست نیست. توییت های 

این فرد نیز به زبان انگلیسی ارسال می شد. 
» استاپ احمدی » نیز از دیگر فعاالن در صفحه توئیتر بود که به عنوان یکی 
از منابع موثق خبری به صفحه توییتر او اشاره می شد. نام اصلی وی ریموند 
جهان است و اطالع دقیقی در مورد هویت و ملیت وی و این که آیا او در زمان 

رویدادهای پس از انتخابات ساکن ایران بوده است یا خیر، در دست نیست.
مقاالت فراوانی در مجالت و روزنامه های مهم غرب در مورد نقش توییتر در 
انتخابات ایران نوشته شده است. در بررسی این مقاالت آنچه نظر خواننده را 
جلب می کند، تغییر دیدگاه و رویکرد این رسانه ها نسبت به عملکرد توییتر در 
زمان ناآرامی ها و یك سال پس از آن است. در ابتدا این رسانه ها با اطمینان از 
بروز انقالبی در ایران سخن می گویند که در آن نقش اصلی را توییتر بازی می 
کند. پس از یك سال برخی صاحب نظران سیاسی و بعضا همان نویسندگان، 
به نقد ارزیابی های شتابزده خود می پردازند و برخی از نقاط ضعف تحلیل 

های خود را بر می شمرند. 
رویکرد رسانه های غربی نسبت به توئیتر در زمان ناآرامی ها پس 

از انتخابات ایران
در اوج ناآرامی های پس از انتخابات ایران، هیالری کلینتون، 
متوالی،  مصاحبه  دو  طی  آمریکا،  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
این  مدیران  از  و  می برد  نام  توییتر  شبکه  از  آشکارا 
تعطیلی  زمان  میخواهد  شبکه 
انجام  برای  را  شبکه  این  موقت 
برخی تعمیرات و اصالحات لغو 
کنند و صریحا اظهار می کند 
به  باید  شبکه  این  حاضر  حال  در  که 
بشتابد.  ایران  داخلی  های  آشوب  کمك 
محمود عنایت، یکی از کارشناسان فناوری   
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با بی.بی.سی فارسی، دلیل رونق گرفتن توییتر در آن  اطالعات، در مصاحبه 
روزها را استفاده راحت از آن می داند و می گوید : » اگر این وبگاه مسدود 
شود ، شما خیلی راحت می توانید از راه های مختلف به توئیتر پیام بفرستید. 
از طریق ایمیل، تلفن همراه و حتی از خیلی وبگاه های دیگر هم می شود این 
کار را کرد. دلیل دیگر مهم شدن توییتر در این روزها، این بود که این وبگاه پل 
ارتباطی بین ایرانیان و خارجی هایی شد که بیرون از ایران توییتر را دنبال می 

کردند، طوری که از آن به عنوان انقالب توییتر نام بردند. 
بحث های زیادی درباره توئیتر شده است، هرچند تعداد کسانی که از ایران خبر 
می فرستند زیاد نیست، اما در حال حاضر به طور متوسط در حدود 2500 توئیت 

در دقیقه در مورد اوضاع ایران در توئیتر موجود است.
مشاور سابق ملی آمریکا ، مارك فیفل ، همان روزها ادعا می کند که توئیتر باید 
جایزه صلح نوبل را بگیرد، چرا که » بدون توییتر مردم ایران احساس قدرت و 

اعتماد به نفس برای استقامت در راه آزادی و دموکراسی را نداشتند »
شبکه خبری فاکس نیوز با اشاره به درخواست وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
از توییتر برای ارائه خدمات این وبگاه در حوادث پس از انتخابات ایران می گوید: 
جنگ  یك   ، انتخابات  نتیجه  به  ایرانی  گوناگون  های  گروه  های  واکنش   «
ایرانی  از کاربران  اینترنت پدید آورده است. بسیاری  الکترونیکی را در محیط 
اینترنت، برای آگاه شدن از اوضاع اخیر ایران به شبکه های اجتماعی همچون 
فیس بوك، توئیتر و یوتیوب مراجعه می کنند تا با بهره گیری از این وبگاه ها 
که اصالتا اجتماعی هستند ونه سیاسی ، بتوانند گزارش های و فیلم هایی از 

ایران ببینند. »
آمریکا  به  دوشنبه   امروز  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنایمین  تایمز؛  ایندیا 
توصیه کرد که از توییتر و دیگر وبگاه های اجتماعی برای مبارزه با حکومت 
ایران و نظام  جمهوری اسالمی استفاده کند. وی در سخنان خود در دیدار با 
کمیته دفاع و روابط خارجی اسرائیل با ادعای اینکه ایران مانع از دسترسی آزاد 
شهروندان خود به اینترنت می شود اعالم کرد: » استفاده از اینترنت و وبگاه 
توییتر دو عامل فوق العاده ای است که آمریکا می تواند از آن علیه حکومت 

ایران بهره ببرد.« 
کریستین ساینس مانیتور روزنامه معروف آمریکایی در یك گزارش بیان داشت: 
» پخش فیلمی از آخرین لحظات زندگی و مرگ مشکوك ندا آقا سلطان به 
عنوان دلیل معرفی شدن این وبگاه برای دریافت جایزه صلح نوبل عنوان شده 

است.« 
به اذعان بسیاری از صحاب نظران به نظر می رسد که نقش توییتر در حوادث 
پس از انتخابات ایران بیشتر در گسترش شایعات بوده است، برای نمونه، در 
روزهای اول ناآرامی ها در تهران شایعه شد که بالگردهای پلیس اسید و آب 
جوش روی معترضان می ریزند. همچنین در آن روزها، هر کس که انتخابات 
پورآقایی  سعیده  ماجرای  به  سرعت  به  می کرد  دنبال  وبگاه  این  در  را  ایران 
نهایت  در  و  شد  پخش  توییتر  و  سرعت  به  او  داستان  که  شدند  می  هدایت 
مشخص شد تمام ماجرا ساختگی بوده است. برخی از شایعات منتشر شده در 
این وبگاه به قدری عجیب و غیرواقعی بود که حتی توسط رسانه های خبری 
نیز انعکاس پیدا نکرد.  در سال 2007 فوکویاما که نظریه معروف جنگ تمدن 
ها را مطرح کرد، اظهار داشت: » استفاده از نیروی نظامی علیه ایران بسیار غیر 
منطقی به نظر می رسد و حمله به این کشور باعث تغییر رژیم آن نمی شود.« 
به عقیده او تغییر رژیم در ایران تنها برای برای متوقف کردن برنامه هسته ای 
استفاده  آمریکا،  از سیاست مداران  از دیدگاه وی و بسیاری  این کشور است. 
با  مقابه  برای  مناسبی  ایران، گزینه  اسالمی  علیه جمهوری  نظامی  نیروی  از 
این کشور نیست و راه های دیگری برای مقابله با این کشور وجود دارد. وال 

استریت ژورنال  درگزارشی ضمن اشاره به استفاده فراوان از شبکه توئیتر در 
ایران که  انقالب سبز« در  ایران مدعی شد:  چنانچه به »  تحوالت اخیر در 
 توسط شبکه اجتماعی  توییتر  قدرتمند شده است، بنگرید ، خواهید دید که 
) کاخ سفید ( از فناوری شبکه های اجتماعی نظیر توییتر بهره گرفته است تا 
در مقایسه با سال ها تحریم، تهدید و مذاکرات در ژنو، اقدامات بیشتری را در 

جهت تغییر حکومت در جمهوری اسالمی صورت دهد. 
وزیر امور خارجه ایاالت متحده، هیالری کلینتون، در 21 ژانویه 2010 در یك 
سخنرانی در مورد راه اندازی شبکه های اینترنتی آزاد در ایران و چین خبر داد 
و با اشاره به حوادث ایران گفت: شهروند – خبرنگاران شجاع ایرانی از فناوری 
افتد،  ایران می  اتفاقاتی که در  از  برای آگاه کردن مردم جهان و کشور خود 
ای  بودجه  در سال گذشته  ایاالت متحده  کنند. همچنین، دولت  استفاده می 
را با عنوان  برنامه دموکراسی منطقه ای در خاور نزدیك » تصویب کرد که 
هدف از آن ارتقای آزادی اینترنتی است. باراك اوباما درخواست چهل میلیون 
دالر از کنگره کرده و این برنامه در میان هر دو حزب آمریکا بسیار پرطرفدار 
است. همچنین بودجه اختصاصی برای جمهوری اسالمی ایران در نظر گرفته 

شده است. 
یکی از ساز و کارهای آمریکا برای دخالت در امور سیاسی سایرکشورها، پروژه 
» تخصیص بودجه ملی برای دموکراسی« است که بنیادی نیمه دولتی است. 
این بنیاد بودجه ای را برای کنگره و اشخاصی تامین می کند تا به کسانی که به 
دولت ایاالت متحده و اهداف آن کمك می کنند، کمك های مالی اهدا کنند. 
وبگاه این نهاد ، هدف از تاسیس آن را کمك آمریکا به تالش های دموکراتیك 
در خارج از ایاالت متحده می داند که هم به نفع ایاالت متحده باشد و هم به 
آن افراد کمك کند. این وبگاه همچنین اعالم می کند که بسیاری از فعالیت 
هایی را که در گذشته سی.آی.ای برای ایاالت متحده انجام می داد، اکنون 
توسط این نهاد انجام می شود. فعالیت این نهاد در ایران به شکل تخصیص 
صدها هزار دالر به برخی از افراد و نهادهای ایرانی ضد جمهوری اسالمی است 
که اکثر این گروه ها در خارج از کشور زندگی می کنند. برای مثال، از سال 
2005 تا 2007 ، 345هزار دالر به نهاد عبدالرحمن برومند داده شد. این گروه 
با اینکه در وبگاه خود بیان می کنند که گرایشات سیاسی ندارند«، اما نام کسی 
را بر خود دارد که بنیان گذار جنبش ملی مقاومت در ایران بود که از گروه های 
مخالف با رژیم ایران است و دختر این فرد پس از انتخابات ایران بارها با حضور 
در صدای آمریکا ، هدف از فعالیت خود را کمك به گسترش حقوق بشر در 

ایران پس از انتخابات ایران عنوان می کند. 
آنچه که باید در تحلیل وبگاه توییتر در نظر گرفته شود، نقش خاص این وبگاه 
در روزهای پس از انتخابات ایران است. رسانه های غرب در روزهای پس از 
از  البته برای بخی  با تبلیغات وسیعی برای مخاطبان غربی و  ایران  انتخابات 
القا می کنند که تنها منبع ارسال خبر معرفی هستند  مخاطبان داخلی چنین 
که از اعتبار باالیی نیز برخوردارند. توئیتر با تالش در ایجاد جذابیت فرهنگی و 
ایدئولوژیك از طریق این وبگاه، سعی کرد تا جذابیت و اعتبار خود را نیز افزایش 
دهد. رسانه های غربی با ذوق زدگی خاصی ، توئیتر را به عنوان ناجی مردم 
لیبرالیسم  ایران معرفی می کنند و فرهنگ و ایده های خود را که مبتنی بر 
است، هنجار و دلخواه تمام مردم دنیا جلوه می دهند تا جایی که مارك فیل می 
گوید: بدون توئیتر مردم ایران احساس قدرت و اعتماد به نفس برای استقامت 
در راه آزادی و دموکراسی نداشتند. پس ازگذشت یك سال مشخص شده است 
که عمده اخبار منتشر شده از سوی این وبگاه اساسا اشتباه بوده است و در برخی 
موارد منابع موثق این اخبار، کسانی بوده اند که در ایران ساکن نبوده اند و اخبار 

خود را از همان خارج از کشور تولید می کرده اند. 
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تاریخچه، اهداف و اصول كلی 
دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  از  تن  پاییز سال 2003، چند  در 
هاروارد ،به دنبال یك برنام نویس وب بودند تا بتوانند ایده خود را برای ایجاد 
یك شبکه ارتباط اجتماعی بین دانشجویان وفارغ التحصیالن دانشگاه هاروارد 

عملی سازند .
مارك زوکربرگ که در آن زمان دانشجوی سال دوم بود ،در 28 اکتبر 2003 
وبگاهی را به این منظور با عنوان فیس مش راه اندازی کرد .این وبگاه اولیه 
تنها چهار ساعت پس از آغاز فعالیت خود 450 مراجعه کننده داشت و عالوه 
بر آن برای 22000 نفر از عکس های آن دیدن کردند . زوکربرگ عکس ها 
و اطالعات استفاده شده در این وبگاه را با هك شبکه کامپیوتری هاروارد به 

دست آورد!
این وبگاه مبنایی برای فیس بوك شد. فیس مش به سرعت به گروه هایی 
دیگر فرستاده شد ،اما چند روز بعد ،توسط مدیریت هاروارد و به اتهام نقض 
امنیت، نادیده گرفتن حق نشر ونقض حریم خصوصی بسته شد و زوکربرگ نیز 

در معرض اخراج قرار گرفت ،اما در نهایت از اتهامات تبرئه شد.
برای وبگاه جدیدی کرد  نویسی  برنامه  به  ژانویه 2004، زوکربرگ شروع  در 
 thefacebook.com که در فوریه آن سال و با نام فیس بوك وبه نشانی

راه اندازی شد.
،ابتدا محدود به دانشجویان هاروارد بود و در ماه اول  عضویت در این وبگاه 

،بیش از نیمی از دانشجویان دوره کارشناسی هاروارد برای استفاده در آن ثبت 
نام  کردند.

فیس بوك ،در تابستان 2004 به عنوان یك شرکت به ثبت رسید و شان پارکر 
که در گذشته به عنوان مشاور به زوکربرگ کمك می کرد ،ریاست آن را به 

عهده گرفت.
نام وبگاه ،برگرفته از کتابچه ای است که در آمریکا در ابتدای هر سال دانشگاهی 

،توسط دانشکده داده می شود تا دانشجویان یکدیگر را بهتر بشناسند .
فیس بوك بیش از 1200 کارمند وبیش از 400 میلیون کاربر فعال در سراسر 

جهان دارد.
محصول:

طراحی وجستجوی آسان در فیس بوك ،امکان دسترسی آسان به برنامه ها 
وفعالیت های اصلی وبگاه را برای کاربران فراهم می آورد .

فناوری:
فیس بوك یکی از پر ترافیك ترین  وبگاه های پی.اچ.پی در سراسر دنیا است 

که هزاران پایگاه اطالعاتی را اداره می کند .
اصول فیس بوک:

اصول عنوان شده در فیس بوك که در وبگاه آنها با همین عنوان ذکر شده به 
قرار زیر است :

هدف از راه اندازی فیس بوك ایجاد جهانی آزادتر و شفاف تر ودرك و ارتباط 
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بیشتر است .
افراد  به  هدف  این  به  رسیدن  برای  شفافیت  و  آزادی  ارتقای  با  بوك،  فیس 
کمك می کند. دستیابی به این اهداف تنها می تواند از طریق محدودیت قانونی 

،فناوری و هنجار های اجتماعی محدود شود .
مالكیت وكنترل اطالعات:

بتوانند اطالعات  تا  باشند،  آزاد  باید  .آنها  باید مالك اطالعات خودباشند  افراد 
خود را باهر کسی که می خواهند به اشتراك بگذارند و هر وقت که بخواهند 
این اطالعات را از صفحه فیس بوك حذف کنند. وبا تعیین اطالعات خصوصی 
از این اطالعات محافظت کنند .اگر چه  ،کنترل گزینه ها ی مربوط به آنها، 
فیس بوك نمی تواند نحوه استفاده از اطالعات را پس از دریافت آن، به ویژه 

اگر خارج از فیس بوك باشد ،کنترل کند.
  آمار بازدید فیس بوک 

بیش از چهارصد میلیون کاربر فعال 
50 درصد از کاربران فعال آن، هر روز وارد وبگاه فیس بوك می شوند .

بیش از 35 میلیون نفر هر روز وضعیت خود را روز آمد می کنند .
بیش از سه میلیارد عکس هر روز در وبگاه بارگذاری می شوند .

بیش از پنج  میلیارد محتوا هر هفته با دیگران به اشتراك گذاشته می شود .
بیش از 3.5 میلیون رویداد هر ماه به وجود می آید .

بیش از سه میلیون صفحه فعال در فیس بوك وجود دارد .
بیش از 1.5 میلیون کسب وکار محلی در فیس بوك صفحه فعال دارند .

بیش از بیست میلیون نفر در روز طرفدار صفخات مختلف فیس بوك می شوند.
کاربران به طور متوسط 130 نفر دوست دارند.

کاربران به طور متوسط هر هشت ماه درخواست به دوستان جدید می فرستند .
کاربران به طور متوسط هر روز 55 دقیقه از وقت خود را صرف بازدید از فیس 

بوك می کنند.
کاربران به طور متوسط هر 25 روز اظهار نظر روی هر یك از محتواهای فیس 

بوك میگذارند.
کاربران به طورمتوسط طرفدار چهار صفحه از فیس بوك می شوند.

کاربران به طور متوسط عضو سیزده گروه هستند .
بیش از هفتاد ترجمه در وبگاه وجود دارد.

بیش از 70درصد کاربران فیس بوك خارج از ایاالت متحده هستند.
بیش از 300 هزار کاربر در ترجمه وبگاه از طریق برنامه ترجمه موجود در فیس 

بوك، کمك می کنند .
حدود یك میلیون برنامه نویس وکار آفرین از حدود 180 کشور مشارکت دارند.
هر ماه بیش از 70درصد ازکاربران فیس بوك از برنامه های کاربردی پلتفرم 

استفاده می کنند.
بیش از 500 هزار برنامه در پلتفرم فیس بوك فعال است. بیش از 250 برنامه 

فیس بوك ،در ماه یش از یك میلیون کاربر فعال دارد.
بیش از 100میلیون کاربر فعال ،در حال حاضر از طریق دستگاه تلفن همراه 

خود به فیس بوك دسترسی دارند.
کسانی که از طریق تلفن همراه از فیس بوك استفاده می کنند ،دوبرابر بیش 

از دیگران فعال هستند .
ارتقای  و  گسترش  حال  در  کشور   60 در  همراه  تلفن  اپراتور   200 از  بیش 

محصوالت خود برای استفاده از فیس بوك هستند.

 
رتبه كلی فیس بوک در جهان

بنا بر آمار وبگاه نیلسون، فیس بوك پس از یاهو رتبه چهارم را در میان ده وبگاه 
برتر جهان و همچنین ایاالت متحده دارد.

رویكرد نظری: نیاز هویتی به »خود« و »دیگری«
فهم ما از خود، هویت فردی و فهم از دیگری، هویت اجتماعی را می سازد .در 
واقع بخش مهمی از هویت افراد وابسته به درکی است که از »خود« دارند.

درك فرد از خود، مجموعه ای از افکار و احساساتی است که به خود نسبت می 

دهد )زوکربرگ1986(.
می  آنها  با  را  ما  دیگران  »که  است  چیزی  هویت  از  دیگری  بخش 

شناسند)آلتیدو،2000:2(.
بنابر این هویت سازی روندی عمومی است که مستلزم »اظهار هویت«توسط 

فرد و«هویت دهی«توسط سایرین است.
هویت افراد زمانی به وجود می آید که بین هویت اظهار شده توسط فرد وهویت 
اعطا شده از سوی دیگران تطابق وجود داشته باشد.در روابط رودر رو ،هویت 

افراد باتوجه به محدودیت هایی شکل میگیرد.
برای مثال ،افراد نمی توانند ویژگی ها وخصوصیات فیزیکی را به خود نسبت 
دهند،که در آنها وجود ندارد )برای مثال جنسیت ،نژاد ،ظاهر( یا برای تأثیری 

گذاری بر سایرین ،ادعا کنند از برخی ازشرایط اجتماعی برخوردار نیستند .
بااین حال، اینترنت شرایط سنتی هویت سازی را تغییر داده است. از آنجایی که 
افراد در ارتباط اینترنتی حضور فیزیکی ندارند، این امکان برای آنها وجود دارد 
تا از طریق آن هویتی را برای خود به وجود بیاوردند که با این ویژگی حقیقی 

آنها تفاوت دارد.
فیس بوك یکی از برجسته ترین وبگاه ها در محیط مجازی است و اهمیت 
نام واقعی خود   از هویت و  افراد در آن  آنجا ناشی می شود که قاعدتا  از  آن 

استفاده می کنند.
استفاده از این وبگاه برای عموم رایگان است و از طریق فعالیت های تبلیغاتی 
برای خود در آمد کسب می کند همچنین اطالعات موجود در این وبگاه تنها در 
دسترس افرادی است که عضو فیس بوك هستند ؛مگر اینکه کاربر در تنظیمات 

خود اجازه مالحظه آن را به تمام افراد بدهند.

شروط خاص برای كاربران خارج از ایاالت متحده 
در این بخش، فیس بوك هدف خود را برای ایجاد یك جامعه جهانی، همراه با 
استاندارد های یکسان برای همگان مطرح می کند؛ سپس شرایط خود را برای 

کاربران خارج از ایاالت متحده بیان میکند، که به موجب آنها:
کاربر توافق می کند اطالعات شخصی اش به ایاالت متحده منتقل ودر آنجا 

پردازش شود.
در صورت سکونت در منطقه ای که توسط ایاالت متحده تحریم شده است 
یا در فهرست خزانه داری ایاالت متحده به عنوان کشور خاص مشخص شده 
باشد، متعهد می شود که در  فعالیت های اقتصادی فیس بوك )نظیر تبلیغات 
ها و یا پرداخت ها ( شرکت نکند، یا برنامه، پلتفرم یا وبگاهی را راه اندازی نکند.

 همین جا الزم است که به سیاست یکپارچه سازی فرهنگی ،در قالب ساختارها 
و محتواها و به تبع آن اشکال و رفتار ها دنبال می شود، روشن میگردد که 
فیس بوك در مسیر سیاست های کالن سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی 
دولت آمریکا قدم بر می دارد و مفروض گرفتن استقالل فیس بوك امری ساده 

انگارانه است.
دوستان  افراد  که  است  کرده  فراهم  را  امکان  این  بوك  فیس  اینکه  وجود  با 
جدیدی از این طریق پیدا کنند، اما 6نفر از 10 کاربر، تمایل چنداني براي این 
کار ندارند. علت آن عدم اطمینان به افراد و عدم شناخت صحیح آنها عنوان 

شده است.
بخش عمده اي از کاربران آن طور که در مصاحبه هاي خود عنوان کردند، از 
فیس بوك بیشتر براي حفظ ارتباط با دوستان فعلي یا برقراري رابطه با دوستان 

و همکالسي هاي گذشته استفاده مي کنند .
اکثر آنها اعتقادداشتند که به طور کلي فضاي مجازي و مخصوصا فیس بوك 
نمي تواند مکان مناسبي براي ایجاد رابطه جدید باشد، چرا که اعتماد به دیگران 
تنها از طریق این وبگاه منجر به برقراري رابطه سطحي وگه گاه مشکل آفرین 

مي شود.
یکي دیگر از کارکردهاي فیس بوك، آشنایي با همفکران است که بیشتر در 
قالب عضویت در گروه هاي  خاص به وجود مي آید. در فیس بوك همان طور 
که قبال ذکر شد، گروه هاي مختلفي در حال فعالیت هستند که مي توان به گرو 
ههاي سیاسي، مذهبي، علمي یا عالقمندان به افراد یا موسیقي خاص اشاره 
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امپراتورهای فضای مجازی
قسمت ششم/ فیس بوک



کرد. بسیاري از کاربران ایراني برحسب عالقه خود به این گروه ها در آمده اند. 
عضویت گروه هاي اسالمي سیاسي نظیر »حمایت ازمردم غزه« اسالمي نظیر 
»یك میلیون مسلمان در فیس بوك« یا گروه هاي سیاسي مانند »مخالفت با 
حق وتو« و...در آمده اند. برخي دیگر از آنها طرفدار گروه هاي موسیقي خاص 

یا افراد خاص اند.
با این حال یکي از کاربران عنوان کرده است که فعالیت هر گروهي در فیس 
شوندگان  مصاحبه  از  یکي  نیست.  آزاد  رسد،  مي  نظر  به  که  طور  آن  بوك 

اطالعات جالبي را در این زمینه عنوان کرد.
در فیس بوك گزینه اي وجود دارد که کاربر این امکان را مي دهد تا اگر نسبت 
به محتواي خاص یا صفحه  خاصي اعتراض دارد، آن را به گروه فیس بوك 

گزارش دهد تا صفحه یا مطلب مورد نظر بسته شود.
او گفت که چند هفته پیش، نسبت به صفحه مجاهدین خلق در فیس بوك 
اعتراض کرده است. این سازمان جنایات بسیاري در ایران و بر ضد مردم این 
کشور انجام داده  است. این سازمان اخیرا توسط وزارت خارجه ایاالت متحده، 
به دلیل کشتن سربازان آمریکایي در عراق به عنوان گروهي تروریستي شناخته 
شد. او ضمن ارسالي پیامي براي فیس بوك از آنها خواسته بود که صفحه این 
گروه بسته شود. با این حال فیس بوك اقدامي در این زمینه انجام نداد. این در 
حالي است که به گفته او، یکي از دوستانش گروهي را براي حمایت از حزب الل 
لبنان در فیس بوك به وجود آورده بود که بال فاصله پس از باز شدن،بسته شد. 
به عقیده او، فیس بوك گروه هایي را که به اسالم یا گروه هاي اسالمي توهین 
مي کنند،نمي بندد و در این مورد سیاست دو گانه اي را پیش مي گیرد. با توجه 
اظهار مي کند(  این وبگاه در مورد خود  )آن طور که  به سیاست فیس بوك 
در مورد کاربران خود و این که اگر کاربران مطلب خاصي را گزارش دهند،آن 
صفحه بسته خواهد شد، به نظر مي رسد شاید فعالیت هاي  گروه ها ي مخالف 
)براي مثال مخالف حزب الل یا مخالف مجاهدین ( بیش از فعالیت گروه ها یا 
افرادي نظیر این کاربر بوده است وبه همین دلیل که برخي صفحات بال فاصله 
بسته مي شوند و برخي دیگر همچنان به فعالیت خود ادامه مي دهند؛ یعني 
تعداد گزار ش هایي که افراد مخالف با حزب الل به فیس بوك مي دهند، بسیار 
بیشتر  از گزارش هایي است که افراد مخالف با سازمان مجاهدین به این وبگاه 
مي دهند. به عقیده این کاربر، در حقیقت این چنین نیست وسیاستي از باال این 

محتوا ها را کنترل مي کند.
مثال دیگري که مي توان در این مورد به آن اشاره کرد ،تشکیل گروهي به نام 
جنبش سبز علوي بود که در مقابل صفحات گروه جنبش سبز در فیس بوك به 
وجود آمد و این صفحه نیز توسط فیس بوك بسته شد. به عقیده این فرد تاثیر 
گذاري واطمینان کاربران به فیس بوك، این است که در ظاهر سیاست باز و 
آزاد و برابري را براي اطمینان کاربران خود قرار داده است، اما در اصل رفتار 

متفاوت و دو گانه اي را در پیش گرفته است. 
از مصاحبه شوندگان پرسیده شد که آیا در موقع استفاده از فیس بوك مسائل 
ومالحظات خاصي را رعایت مي کنند و آیا رفتار آن ها در فیس بوك با رفتار 
آن ها در خارج از آن، متفاوت است یا خیر. مصاحبه شوندگان تقریبا از لحاظ 
مذهبي )منظور رعایت ظاهر دیني وتشرع است( طیف هاي مختلفي را برداشته 
اند. این افراد عموما  عنوان کرده اند که رفتار آنها در فیس بوك، تفاوت چنداني 
با رفتار آنها، در خارج آن ندارد. براي مثال آن دسته از کاربراني که در محیط 
نیز  نمي کنند، در محیط فیس بوك  را چندان رعایت  برخي مسائل  فیزیکي 
همان طور رفتار مي کنند. آن دسته از کساني که در محیط فیزیکي مالحظاتي 

دارند، در محیط  مجازي هم نیز همان طور هستند.
یکي از موضوعات جالب توجه در این مورد مسئله رعایت حجاب در فیس بوك 
بوك  فیس  از کساني که عضو  بسیاري  است.  ایران  در  خانم  کاربران  توسط 
هستند، از عکس هاي با حجاب خود در پروفایل یا آلبومشان استفاده مي کنند 
و ظاهر آن ها در فیس بوك تفاوتي با ظاهرشان در بیرون ندارد.این موضوع 
در مورد تصاویري که این افراد از اعضاي خانواده خود در فیس بوك قرار مي 
دهند هم صدق مي کند. بااین حال، برخي از افراد در مورد استفاده از عکس 
هاي بي حجاب خود در فیس بوك مالحظات شرعي ندارند. این افراد اظهار 

میکنند که علت استفاده آنها از عکسشان با حجاب، معذوریت هاي اجتماعي 
است. براي مثال، آنها دلیل حفظ حجاب در صفحه نمایه شان را جلوگیري از 
ایجاد مشکل در محل کار و تحصیل مي دانند. چرا که، به هر حال حجاب 
هنجار جامعه ایران مي دانند. برخي هم گفته اند برایشان مهم نیست که کسي 

آن ها را بدون حجاب ببیند.
یکي دیگر از مصاحبه شوندگان عنوان کرد که، با وجود اینکه در مورد رعایت 
حجاب اسالمي  خیلي مقید وممکن است تنها به روسري گذاشتن اکتفا کند، 
اما در محیط مجازي همیشه از عکسي استفاده مي کند که در آن روسري دارد، 
چرا که نمي خواهد این تصور به وجود آید که حجاب او از سر اجبار بوده است.

با این حال، به نظر مي رسد برخي از کاربران در محیط فیس بوك احساس 
فضاي  وبگاه  این  که  کنند  مي  تصور  چنین  و  کنند  مي  صمیمیت  و  امنیت 
خصوصي تري را نسبت به دیگر محیط هاي مجازي به وجود  آورده است و در 

آن مي توانند از تصاویر شخصي تر خود استفاده کنند.
 کاربران در پاسخ به این سوال که آیا از فیس بوك ایراني استقبال خواهند کرد 
یا خیر، پاسخ ها ي متفاوتي ارائه دادند. یکي از مصاحبه شوندگان گفت که از 
فیس بوك ایراني استفاده خواهد کرد، اما فیس بوك فعلي خود را نیز فعال مي 
دارند، چرا که فیس بوك فعلي او مخاطبین خارجي و اکثرا انگلیسي زبان دارد 
و نمي خواهد آنها را از دست بدهد. یکي دیگر از مصاحبه شوندگان بیان داشت 
که با این که چنین تصور مي کند که فیس بوك ایراني توسط افراد خاص و 
قشر مشخصي به وجود مي آید و احتماال نظارت وکنترل هایي در آن انجام 
مي گیرد، با این حال از فیس بوك ایراني استقبال مي کند، چرا که مي خواهد 
دیدگاه ها و نظرات خود را در محیطي متفاوت بیان دارد تا احیانا تاثیرگذار باشد 
و هم میزان آزادي در این فضاها را بسنجد و با نمونه خارجي آن مقایسه کند. 
با این حال، این افراد عنوان کردند که معوال وبگاه هایي که توسط ایراني ها 
به وجود مي آید با مشکالت فني بسیاري همراه است که همین مشکالت از 
جذابیت آن مي کاهد. این در حالي است که وبگاه فیس بوك با این که در 
ایران مسدود است و دسترسي به آن نیز از طریق اینترنت پر سرعت امکان پذیر 
است، بازهم به دلیل کیفیت مطلوب فني، جذابیت خود را براي مخاطب خود 
حفظ مي کند. برخي دیگر از مصاحبه شوندگان دیدگاه متفاوتي را بیان داشتند. 
به عقیده آنها، اگر وبگاهي نظیر فیس بوك در ایران به وجود بیاید، استقبال 
به چنین وبگاهي  اطمینان  افراد، عدم  این  از آن نخواهند کرد. دلیل  چنداني 
بیان شده است. به عقیده آنها تأسیس این وبگاه در ایران احتماال جنبه نظارتي 
وکنترلي بر روابط، رفتار ها وگرایشات سیاسي آن ها دارد. یکي دیگر از مصاحبه 
شوندگان عنوان کرد تأسیس این نوع وبگاه در ایران با موفقیت چنداني رو به 
رو نخواهد شد، چرا که تقلیدي اند ومعموال کار هاي تقلیدي ضعیف هستند و تا 
وقتي که فیس بوك وجود دارد و این افراد مي توانند از آن استفاده کنند، سراغ 
چنین وبگاه هایي نمي روند. برخي از مصاحبه شوندگان نیز گفتند که بر خالف 
تصور رایج در مورد محیط ناسالم فضاهاي مجازي خارجي، محیط مجازي که 
در ایران تاسیس مي شود، فضاي ناسالم تري دارد و در بسیاري از موارد کساني 
که در این محیط ها فعالیت مي کنند به دنبال رابطه با جنس مخالف و سایر 
فعالیت هایي از این دست هستند. یکي از مصاحبه شوندگان نیز بیان کرد که 
در صورت تاسیس وبگاهي نظیر فیس بوك در ایران وي به فرزندان نوجوان 
خود اجازه عضویت در آن را خواهد داد، چرا که قاعدتا در چنین فضایي قوانین 
و حدود جمهوري اسالمي ایران رعایت خواهد شد و محیط مناسب تري را براي 
فعالیت نوجوانان به وجود خواهد آورد. از اتفاقاتي که در آخرین روزهاي این 
تحقیق افتاده است، تاسیس صفحه اي در فیس بوك بود که 20 مي را براي 
به تصویر کشیدن کاریکاتور پیامبر اسالم)ص(اعالم و مخاطبین و طرفداران 
خود را تشویق به این کار میکرد. تا روز 19 مي، این صفحه فیس بوك بیش از 
چهل هزار نفر طرفدار  داشت. با وجود اعتراض شدید وگسترده مسلمانان عضو 
فیس بوك از کشور هاي مختلف نسبت به این صفحه وگزارش آن توسط این 
نداد. مسلمانان عضو  انجام  این صفحه  براي بستن  اقدامي  افراد، فیس بوك 
فیس بوك، گروه هایي را براي اعتراض نسبت به این صفحه تشکیل دادند 
و استفاده از فیس بوك را بایکوت کردند. برخي معترضان نیز عکس پروفایل 
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صهیونیسم جهانی تالش گسترده ای را از اوایل قرن بیستم به ویژه از دهه 
های پیشین برای سیطره بر رسانه های گروهی جهان آغاز کرده و از طریق 
و  علمی  های  اندیشه  صید  انسانها،  تحمیق  برای  فرصت  کوچکترین  از  آنها 
ضربه آوردن  به عقاید غیر یهودی به ویژه اسالمی، ونیز فروریختن اصول و 
مبانی جوامع جهانی،عقاید دینی،اسلوب های اخالقی و انسانی،بی قید کردن 
منظور  به  نامشروع  های  شهوت  و  لذات  افزایش  و  اصول   از  بشری  جوامع 
سستی و تحلیل رفتن افکار که نتایج آن سیطره سهل تر بر جهان است بهره 

گرفته است.
صهیونیست ها با بهره گیری از رسانه ها و به کارگیری گسترده فناوری اطالع 
رسانی، آن چنان به دروغ پردازی دست زدند و وقایع تاریخی را به نفع خود 
وارونه جلوه دادند که گویا هیچ گونه دروغ و پوچی در آنها وجود ندارد.آنها برای 
به بندگی کشاندن ملل اسالمی،به ویژه جوانان این کشورها را با سیستم های  
رسانه ای  به شکل  مجانی و بدون هزینه، بنده  لذات و شهوات  زودگذر می 
برای  راه  ترین  وآسان  بهترین  از  یکی  وانسانی  اخالقی  این سقوط  کنند،زیرا 

سیطره و به بندگی کشاندن ملت ها به شمار می رود.
آنها با بهره گیری از انواع ترفندها و برخوردهای دوگانه، اقدام به پوچ گرایی و 
در نهایت متالشی کردن جوامع به ویژه جهان اسالم از داخل می کنند.روشی 
که می توان از آن به عنوان خطر فروپاشی تدریجی یا مرگ خاموش جهان 
اسالم از آن یاد کرد خطر یك فاجعه عظیم و توطئه بسیار خطرناك صهونیسم، 
با کمك همه ایادی و عوامل خویش از طریق محافل، ابزارها، امکانات و وسایل 
ارتباط جمعی- که در متن کتاب به آنها اشاره شد- آن را طراحی کرده و در 

سراسر گیتی به اجرا درآورده است.
vاین خطر مهم که هم اکنون در پیش روی ملت های جهان قرار گرفته،گسترش 
ریشه های پنهانی این حکومت زیرزمینی جهانی،از اروپا و آمریکا وسایر قاره 
های جهان است که توسط یهودیان پراکنده در نقاط مختلف جهان به اجرا در 
آمده است.صهیونیسم جهانی این موضوع را نقطه مثبت خود تلقی می کند.به 

همین لحاظ در پروتکل شماره 11دانشوران صهیون آمده است:
»...یکی از نعمت هایی که خداوند به یهود عطا فرموده این است که آنها در 
چهارگوشه جهان متفرق ساخته است- گرچه دیگران آن را از اسباب ضعف و 

بدبختی ما می دانند- ولی همین تفرقه است که سبب به دست آوردن زمام 
حکومت جهان شده است.«

آنچه مسلم است اینکه، محافل صهیونیستی سلطه خطرناکی بر وسایل ارتباط 
جمعی و تبلیغی جهانی از جمله در ایاالت متحده آمریکا دارند که»از دیدگاه 
نفع صهیونیستها  به  را  عمومی  اذهان  جامعه،  شناسی  روان  و  عمومی  روابط 
به  با دسیسه و فریب  ....به طوری که ماشین مهیب صهیونیسم  اشباع کرده 
در  قدری  به  جهانی  صهیونیسم  که  پردازند.چرا  می  عمومی«  افکار  بمباران 
این مسیر سرمایه گذاری کرده که به ادعای یك نشریه آمریکا فقط در شهر 
صرف  دالرپول  میلیون  دهها  هرساله  صهیونیسم  داران  سرمایه  واشینگتون 

تبلیغات خبری می نمایند.
گرچه انقالب اسالمی ایران به رهبری خردمندانه حضرت امام خمینی»ره« به 
تبعات ناشی از این خطر پی برد و حداقل این توطئه را درایران اسالمی خنثی 
کرده و با تشکیل نظام جمهوری اسالمی،سد عظیمی در برابر این سیل بنیان 

کن به وجود آورد.
توطئه  و  های شیطانی  دسیسه  برنده  راه  و  دارنده  که  جهانی  اما صهیونیسم 
جهانی است صدها راه حیله و تزویر برای رخنه دراین سد را می داند.لذا تالش 
های خود را دو چندان کرده تا دیگر کشورهای اسالمی و ملل مسلمان منطقه  
را از گرایش به سمت انقالب اسالمی ایران در برابر برنامه های  توسعه طلبانه 

امپریالیسم و صهیونیسم باز دارد.
به همین دلیل بر ملل مسلمان جهان  و همه مردم آزادی خواه جهان است 
،بیدار و هشیارانه باشند و به اصل هویت اربابان رسانه های جهان به ابزاری 
که برای اجرای برنامه سیطره فکری به کار می برند پی ببرند تا از خطر کمین 
کرده صهیونیسم جهانی درامان باشند و از ضربات احتمالی جبران ناپذیر آن 
که  هدفی  ودرك  فهم  به  را  انسان  است  ممکن  شناخت  کنند.این  جلوگیری 
صهیونیسم  جهانی از انجام این کار دارد به ویژه نسبت به جهان اسالم انجام 

می دهد رهنمون سازد.
ابعاد  مکار،درهمه  وشیطانی  بشریت  غدار  دشمن  این  شناخت  شك  بدون 
وجودش،برای هر کس که نسبت به جامعه و تاریخ خود احساس مسئولیت می 
کند ویا به اسالم وانقالب اسالمی اعتقاد دارد نه تنها الزم بلکه واجب است. به 

نقش صهیونیست در رسانه
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این  تلویزیونهای  جمله  از  دارد  تلویزیونی  چند شبکه  دارد،  دراختیار  را  نشریه 
شرکت که در هفت میلیون خانه در آمریکا بیننده دارد عبارتند از: شبکه های 
میامی،  در   WPLG،هوستون در    KRRC،دردیترویتWDIVتلویزیونی
WKMGدر اورالندو،WJXTدر جکسون ویل.شبکه های تلویزیون کابلی 

این شرکت نیز در آمریکا 635هزار خریدار دارد.
در آمریکا چندین مجتمع رسانه ای بزرگ وجود دارد که هر کدام در کنار فعالیت 
های رسانه ای، چندین شبکه تلویزیونی دارند.اولین و بزرگترین مجتمع رسانه 
ای آمریکا در حال حاضر، آیول تایم وارنر است.این مجتمع هنگامی ایجاد شد 
که AOL شرکت تایم وارنر را در سال 2000میالدی به مبلغ160میلیارد دالر 
غیر  استیوکیس  ای-مخابراتی  رسانه  مجتمع  این  در  ابتدا  در  کرد.  خریداری 
یهودی به عنوان رئیس شرکتAOL و جرالد لون رئیس شرکت تایم وارنر به 

عنوان رئیس هیئت مدیری با یکدیگر همکاری داشتند.
ادغام  تاثیر همکاری  نبود،اما  یهودیان  اختیار  در  کامال   AOL-TW اگرچه 
رهبری یك سرمایه دار سفید پوست که بزرگترین و اصلی ترین دغدغه اش 
AOL پول است و یك یهودی نژاد پرست،به تدریج حوزه نفوذ یهودیان را در

افزایش داد.استیوکیس زمانی که جرالد لون شروع به استخدام یهودیان برای 
چرا  نکرد،  اعتراض  و  نارضایتی  ابراز  کلیدیAOLکرد،  های  پست  تصدی 
نبود.با مرگ  یهودیان  استخدام  روند  از  متاثر  مالکیت وی  و  دارایی  که حوزه 
از  گرفتند.پیش  اختیار  در  کامل  طور  به  را   AOL کنترل  کیس،یهودیان 
بود. آمریکا  در  اینترنت  فراهم کننده خدمات  بزرگترین شرکت   AOL،ادغام

شرکت با درآمد13میلیارد دالری که در سال1997 داشت،دومین شرکت تایم 
وارنر رسانه ای بین المللی پیش از خریداری شدن به وسیلهADOLبود.

لوئین رئیس تایم وارنر سیستم های پخش ترنر را در سال 1996از تدترنر که 
یکی از معدود کارآفرینان غیر یهودی آمریکا در عرصه تجارت رسانه ای است، 
خریداری کرد.ترنر،پس از لون مرد شماره 2 مجتمع AOL-TW به شمار 

می رود.
 CBS  زمانی که تدترنر غیر یهودی و مستقل در عرصه رسانه ای کنترل شبکه
را در سال 1985 به دست آورد،باچندوچون کار رسانه ای در سطحی ملی آشنا 
نبود،اما کم کم موفق شد در عرصه تبلیغات رسانه ای موفق ظاهر شود. پس 
از آن بود که شبکه تلویزیونی CNN را با70 میلیون عضو راه اندازی کرد.این 
شبکه یکی از برترین شبکه های تلویزیونی جهان است.ترنر تعدادی از یهودیان 
را در مناصب  اجرایی  کلیدی CNN گمارده است و هرگز موضعی آشکارا ضد 

منافع یهودیان اتخاذ نکرده است.
دومین مجتمع بزرگ رسانه ای آمریکا که در سال 1997،حدود33میلیارد دالر 
درآمد داشته شرکت والت دیسنی است.رئیس این شرکت مایکل آیزنر یهودی 
است. امپراتوری دیسنی با دراختیار داشتن شبکه های مختلف رادیو-تلویزیونی 
ایستگاه  از 100میلیون عضو دارد. مجتمع رسانه ای والت دیسنی،225  بیش 

وابسته در آمریکا دارد و چندین شرکت تلویزیونی اروپایی متعلق به این مجتمع 
هستند.

سومین مجتمع بزرگ رسانه ای آمریکا ویاکوم است که درسال1997،13میلیارد 
و  تولید  ویاکوم،  است.  ردستون  سامنر  مجتمع  این  داشت.رئیس  درآمد  دالر 
آمریکایی  های  شرکت  بزرگترین  برای  تلویزیونی  های  برنامه  کننده  توزیع 
دارد. دراختیار  رادیویی  و13ایستگاه  تلویزیونی  13ایستگاه   خود  و  است 

ردستون در دسامبر1999توانست شبکهCBS را نیز از آن خود کند.وی مدیر 
عامل CBS را یك یهودی با نام ملوین ای کارمازین قرارداد. وی رئیس و 
بزرگترین سهام دار شرکتی است که مالك شبکه تلویزیونی CBS،14ایستگاه 
تلویزیونی،160ایستگاه رادیویی و تلویزیون موسیقی کشور و شبکه های کابلی 

ناشویل می باشد.
 fox films،fox،تلوزیونی های  شبکه  که  مردوخ  رابرت  خبری  شرکت 
fox2000  را در اختیار دارد،پنجمین شرکت مهم رسانه ای آمریکا است که در 

سال 1997،درآمد آن 11میلیارد دالر بوده است.
گفته می شود مردوخ یك استرالیایی غیر یهودی است، اما پیتر چرنین،رئیس 
گروهfoxیك یهودی است.لورا زیکسین نیز زنی یهودی است که تحت نظر 
چرنین،ریاست fox films را برعهده دارد.پیتر روث یهودی نیز مدیر بخش 
سرگرمی های گروهfoxاست.در آمریکا بسیاری از شبکه های تلویزیونی که 
یهودیان  کنترل  تحت  نیز  نیستند  ای  رسانه  بزرگ  شرکتهای  مالکیت  تحت 

هستند.
شبكه های تلویزیونی فرانسه

سلطه صهیونیسم عالوه بر شبکه های تلویزیونی آمریکا و انگلیس به شبکه 
نیز رسید و صهیونیسم به گونه ای واضح  تلویزیونی و رادیویی فرانسه  های 
برنامه های  تاکنون  فرانسه  پیدا کرد.تلویزیون  نفوذ  ها  دراین شبکه  آشکار  و 
سیاسی و زنده ونیز سریال های تلویزیونی بسیاری پخش کرده که در آنها علنا 
صهیونیسم ترویج می شد.به عنوان نمونه هنگامی که فرانسوا میتران رئیس 
در  تبلیغات صهیونیستی  دیدار کرد،  اشغالی  فلسطین  از  فرانسه  اسبق  جمهور 
تلویزیون فرانسه دامنه گسترده تری یافت.شبکه های تلویزیونی فرانسه عمدتا 
مظهر  را  خود،رژیم صهیونیستی  تلویزیونی  های  برنامه  و  ها  فیلم  پخش  در 
شنیع  و  زشت  به صورت  اعراب  که  حالی  کرده،در  قلمداد  قهرمانی  شجاعت 

یاد نموده اندر.
شبكه های تلوزیونی انگلیس

در کشور انگلیس نیز شرکت بزرگ تهیه برنامه های تلویزیونی به نام شرکت 
گراندا،در تمسك سیرنی برنشتاین یهودی است.همین شخص،اینگرید برگمن 
اسبق  وزیر  نخست  مایر  گلدا  نقش  که  کرد  متقاعد  را  سینما  مشهور  ستاره 
اسرائیل را بازی کند.در این سریال که زنی به نام گلدا نام داشت،گلدا مایر به 

صورت قهرمانی اسطوره ای نشان داده شده است.
منتشر   9/8/1981 تاریخ  در  قطر  چاپ  العرب  روزنامه  که  آماری  »در 
مه  ماه  و   1979 مارس  ماه  فاصله  در  انگلیس  تلویزیون  که  است  کرد،آمده 
مسلمانان  نکوهش  و  صهیونیستها  ستایش  در  برنامه  1980،حدود138ساعت 
رادیو  های  برنامه  سیاستگزار  سه  از  یکی  که  است  است.گفتنی  کرده  پخش 
برنامه های  تهیه  لوگرید،مالك شرکت  است.لرد  یهودی  انگلیس  تلویزیون  و 
تلویزیونی V.T.I،که انگلیسیها او را یهودی کوتاه قامت می نامند،همراه برادر 
انگلیس به  برنامه های تجاری تلویزیون  خود لرد و لفونت،امپراتوران صنعت 

شمار می آیند.
طرف  به  کند،صهیونیستها  می  پیدا  طرفدار  تلویزیونی  سریالی  که  »هرگاه 
با  مالقات  و  اسرائیل  از  دیدار  برای  آنان  از  و  روند  می  سریال  آن  قهرمانان 
رهبران صهیونیست دعوت می کنند.سپس دستگاه های تبلیغاتی صهیونیستی 
به کار می افتندو از این دیدارها فیلمهایی تهیه می کنند که در آن هنرپیشه 

های مشهور سریالها زبان به ستایش از صهیونیستها می گشایند.
سینما

سینما-علی رغم رقابتی که تلویزیون با آن دارد-یکی از مهمترین کانال های 
والقا  تحمیل  تماشاگر  میلیونها  به  را  خود  دیدگاهای  که  است  مردمی  ارتباط 
میکند.این صنعت که ازآن به عنوان هنر هفتم از آن یاد می شود چه آگاهانه چه 
صرفا از روی بی توجهی به صورت ابزاری برای ارائه صحنه های ضداجتماعی 
و ضد اخالقی درآمده است.هیچ شورش ویا حرکتی وجود ندارد مگر به صورت 
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ویژه اینکه صهیونیسم جهانی،بیشترین عناد ودشمنی را با اسالم و قرآن دارد.
)آیه28سوره  اشرکوا.«  والذین  الیهود  امنوا  للذین  عداوه  الناس  اشد  »لتجدن 

مائده(  سرسخت ترین دشمنان برای مومنین،یهودیان ومشرکان هستند.

شبكه های تلویزیونی
در  المللی  بین  خبرگزاریهای  از  حتی  سینما  از  تلویزیون  اهمیت  بگوییم  اگر 
اجرای دسیسه های شیطانی صهیونیسم بیشتر نیست حتما کمتر هم نمی باشد.

افکار عمومی  بر  این جعبه ی جادویی  تاثیری است که  به دلیل  اهمیت  این 
به  تمام خانه  یابی  راه  به دلیل  بینندگان خود دارد.این رسانه در حال حاضر 
ها مهم ترین کانال ارتباط با مردم است.به همین لحاظ  صهیونیسم جهانی د 
ر راستای اجرای اهداف و دسیسه های شیطانی خودتالش کرده تا به هرنحو 
ممکن از این ابزار به نحو مطلوب استفاده کند و بر شبکه های تلویزیونی جهان 

به ویژه شبکه های تلویزیونی غرب سیطره یابد.
بحث در مورد تسلط و سیطره صهیونیسم جهانی برشبکه های تلویزیونی جهان 

به ویژه غرب  را از برات مردوخ این غول رسانه های جهان شروع میکنیم:
را  تلویزیونی  برخی شرکتهای  دهه ی1960 سهام  اواسط  در  مردوخ  »رابرت 
دراسترالیا خرید تا بتواند زالندنو و هنگ کنگ را تحت پوشش خبری و برنامه 

های تلوزیونی خود قرار دهد.
دراوایل دهه ی 1980 نیز شبکه های تلوزیونی بیشتری را در استرالیا خریداری 
در  و  تلویزیونی درغرب کرد  به خریداری شبکه های  از شروع  کرد.وی پس 
دهه ی1980 عالوه بر شرکتی که مالکیت مطلق آن را در دست داشت دست 
کم 30شرکت جدید،پراکنده بین الملل خرید و خدمات رسانی شبکه تلوزیونی 
آسمان)Sky(را آغاز کردکه براساس برنامه ریزی وی این شبکه می بایست 
هسته ی اولیه یك شبکه تلوزیونی بین المللی در سرتاسر جهان باشد.مردوخ 
تراینگل)Triangle( که مالك  نام  به  آمریکایی  همچنین گروه سه شرکت 
شبکه تلویزیونی گاید)Guide( بود را خریداری و آنها را درهم ادغام کرد و 
 )Fox(همه را به عنوان چهارمین شبکه ملی تلویزیونی یعنی شبکه  فاکس
درآورد«این شبکه به زودی توانست به بزرگترین شبکه تلوزیونی جهان تبدیل 

C.N.N،A.B.C،N.B.C شود وحتی شبکه های عمده اصلی آمریکا همچون
راپشت سرگذاشتند و به عنوان یك شبکه مهم  تلویزیونی جهانی درآید.این 
شبکه تلویزیونی در جریان لشکرکشی آمریکا به عراق در سال2003میالدی 
که منجر به اشغال این کشور شد نقش مهمی را در ارائه خبر و گزارش های 

سانسور شده ی مقامات نظامی آمریکا از جنگ به جهانیان ایفا کرد.
عمده ترین کشورهای غربی که صهیونیسم  جهانی بر شبکه های تلویزیونی 

آنها سیطره دارند عبارتند از:
شبكه تلویزیونی آمریكا

که  هستیم  رو  روبه  واقعیت  این  با  ناگریز  است،  تلویزیون  از  سخن  وقتی 
شبکه  میان  در  است.اما  جهان  تلویزیونی  های  شبکه  قویترین  دارای  آمریکا 
های تلویزیونی جهان به ویژه غرب، صهیونیسم جهانی سلطه ی نسبتا کاملی 
اختیار و  را در  این شبکه ها  به طور کامل  آمریکا و  تلویزیونی  برشبکه های 
تحت سیطره خود قرار داده است. »در آمریکا، در حدود1100 شبکه  تلویزیونی 
تلویزیونی  ی  شبکه  سه  کشور،  این  دارد.در  وجود  رادیویی  7200شبکه  و 
).N.B.C( ان،بی،سی،  و   ).C.B.S(،سی،بی،اس  ).A.B.C(،ای،بی،سی

مشهورترین شبکه های تلویزیونی جهان به شمار می آیند.«این سه شبکه را 
نامید. این سه شبکه اگرچه درحال حاضر مالکانی یهودی  نمی توان مستقل 
ندارند، اما در هنگام راه اندازی، این یهودیان بودند که نقش اصلی را برعهده 
داشتند.مثالABC به وسیله لئوناردگلدنسون، شبکه NBCدر ابتدا به وسیله 
ویلیام پالی و سپس به وسیله ی لورنس تیشن که همگی یهودی بودند، آغاز به 
کار کرد.شبکه های تلویزیونیC.B.S در سال1985 توسط  تونزنر راه اندازی 
اتخاذ  شد. وی هرچند یهودی نیست ولی هرگز موضعی ضد منافع یهودیان 
راس  در  و  درآمد  یهودیان  تملك  تحت  درسال1999  شبکه  است.این  نکرده 

مدیریت آن یك یهودی به نام ملوین ای کارمازین قرارگرفت.
بدنه  هستند،اما  ها  شبکه  این  راس  در  یهودیان،کمتر  حاضر  حال  در  اگرچه 
کارکنان این سه شبکه اساسا یهودی گرایان هستند.حضور یهودیت در اخبار 
تلویزیونی  های  شبکه  سه  بر  است.افزون  قوی  همچنان  آمریکا  تلویزیون 
و  ،مجله  روزنامه  دهها  عمده  سهام  که  پست  واشنگتون   شرکت  شده،  یاد 



باید قبال تمرین شده  برنامه ریزی شده تمرین شده باشد.یك شورش موفق 
باشدو این کار رادر تصویر محرك،بهتر از هرجای دیگر می توان انجام داد.این 
نوع آموزش بصری را حتی بی سواد ترین و بی فرهنگ ترین افراد می توانند 

بفهمند و تحت تاثیر القائات جادویی و حتی شیطانی آن قرار گیرند.
بله؛صهیونیستها خیلی زود به اهمیت تبلیغات صنعت سینمایی پی بردند و برای 
مهار کردن آن به تکاپو افتادند.دستگاههای تبلیغاتی آنها با کمك سرمایه های 
کالن یهودیان ازهمان اوایل ظهور این صنعت و پدیده در جهان سعی کردند 
اهداف  راستای  در  را  تبلیغاتی  مهم   این صنعت  پولهای هنگفت،  پرداخت  با 
پلید ودسیسه های شیطانی خود به زیر سلطه خویش درآوردند.لذا دیری نپایید 
که یهودیان با خریدن مشهورترین شرکتهای تولید فیلم در جهان به ویژه در 
آمریکا توانستند مهار این رسانه ها را دردست بگیرند و صنعت سینمایی غرب 
و بلکه تمام دنیا منحصرا تحت سلطه ی مالی و معنوی صهیونیستها قرارگیرد.

آنها عالوه برتسلط بر مطبوعات و رسانه های گروهی غرب به سرعت در تولید 
که»اکثر شرکتهای  آمریکا  در  ویژه  به  کردند  پیدا  سینمایی شهرت  فیلمهای 
تولید فیلمهای سینمایی متعلق به سرمایه داران صهیونیست  بوده و هر چهره 
ای که آنها خواستند از ملل دنیا به جامعه آمریکایی-وحتی جهان-قالب کرده 

اند«

»در برخی آمارها آمده است که بیش از90درصداز کل دست اندرکاران سینمای 
تدوینگر- و  وفیلمبردار  بازیگر  تا  گرفته  کارگردان  و  کننده  آمریکا-ازتهیه 

ازیهودیان هستند«.آنها در حقیقت افکار عمومی جهان را کنترل می کنند.
»رساترین مطلبی که در توصیف سیطره صهیونیسم بر صنعت سینمای غرب به 
ویژه آمریکا گفته شده است،بخشی از مقاله مجله االخبار المسیحیه الحره )اخبار 
آزاد مسیحی( چاپ لوس آنجلس شماره اول آوریل1938است.در آن آمده است:

»صنعت سینما در آمریکا کامال یهودی است ویهودیان بی آنکه کسی با آنها 
آنان  به  که  را  هرکسی  رانند.آنان  می  حکم  برآن  کند  رقابت  عرصه  این  در 
از صنعت سینمای آمریکا  باشد،  نداشته  ایشان سازگاری  با  یا  نبوده و  وابسته 
کسانی  از  ویا  هستند  یهودی  یا  صنعت  این  کارپردازان  کنند.تمام  می  طرد 
که دست پرورده یهود به شمار می روند.برهمین اساس،شهرهالیوود به»سدوم 
عصرحاضر« )سدوم شهر قوم لوط بوده که در فلسطین-کنار بحرالمیت کنونی-

واقع شده است)این سرزمین قبل از اینکه خداوند قوم لوط را با سنگهایی از 
سجیل عذاب کند و سرزمین آن را ویران سازد،وجود نداشته است.(در این دیار 
قاضی حریص و ستمکاری بوده است که ضرب المثل اعراب گردیده وآنان می 

گویند:»فالنی از قاضی سدوم هم ظالم تر است«.(
می  رواج  را  مفاسد  و  رذایل  و  نموده  قربانی  را  فضایل  که  است  شده  تبدیل 
آن  نیست.در  قائل  ارزشی  کمترین  مردم  حیثیت  و  آبرو  و  شرافت  برای  دهد 
اموال بدون هیچ گونه مانعی به غارت می رود وهیچ کس نیست که از این 
که  خود  جنایتکارانه  های  نقشه  ونشر  تعمیم  برای  کند.آنان  رفتارهاجلوگیری 
تحت پوشش های کاذب و فریبکارانه قرار گرفته است،ازهیچ تالشی فرو گذار 
فساد  موفق شدندکه  وکثیف  پست  به کمك همین روش های  نمیکنند.آنان 
نابود  را  رادر کشورها وشهرها شایع کنند و حس مردانگی و شرافت  اخالقی 

سازند و آرمانهای نسل امروز آمریکا را به پستی بکشانند.«
این نشریه مقاله خود را با این گفته به پایان می رساند:

»این صنعت جنایتکارانه را متوقف کنید،زیرا اکنون بزرگترین سالح در دست 

یهودیان برای ترویج ادعاهای گمراه کننده و فاسد آنهاست«.
کتابی به نام مغول سینما که در انگلیس منتشر شده است،سلطه صهیونیسم 
بر سینمای جهان را نشان می دهد.این کتاب طالیه داران یهودی سینما را به 
مغولها تشبیه می کند.این کتاب طالیه داران یهودی سینما را به مغولها تشبیه 

می کند؛مغول هایی  که هر جا رفتند،با خود فساد و ویرانی بردند.«
چارلز لیندبرگ در صحبتی که در سال1941در رادیوی سراسری] آمریکا[داشت 
گفت: بزرگترین خطر یهودیان برای این کشور،ریشه در نفوذ ومالکیت گسترده 

آنها در صنعت فیلم سازی و مطبوعات ما دارد.
سلطه  و  هالیوود  سینمای  وارد  را  خود  تدریج  به  صهیونیستها  سی  دهه  از 
دهه  نمودند.باشروع  آغاز  درهالیوود  آمریکا  بزرگ  سینمای  بر  را  خود 
دگرگون  صهیونیستها  اهداف  سمت  به  جهان  میالدی،سینمای  شصت 
شد.صهیونیستها،سینماگران جهان را برای به تصویر کشیدن و ساختن فیلمهایی 
به  سینمای صهیونیسم  دهه هشتاد  کردند.در  خود جذب  اشغالی  سرزمین  در 
موفقیتهای زیادی رسید وتوانست به ستاره های بزرگ و کارگردانهای معروف 
مالکیت  به  را  ایتالیا،فرانسه،انگلیس،آلمان)غربی(  وسینمای  یابد  دست  سینما 
خود درآورد و بر اغلب شرکتهای تولید فیلمهای سینمایی غرب سیطره نسبتا 
کاملی داشته باشد.برخی از آمارها نشان می دهند که بیش از90%از مجموع 
مونتازشبکه های  و  برداری  تولید،کارگردانی،بازیگری،فیلم  کار  در  که  کسانی 
نمونه  عنوان  هستند.به  یهودیان  کنند،ازجمله  می  فعالیت  آمریکا  سینمایی 
که  گلدن  است،شرکت  یهودی  فوکس  ویلیام  آن  که صاحب  فوکس  شرکت 
صاحب آن است،شرکت برادران وارنر که هارنی وارنر و برادران او مالکان آن 

هستند و شرکت پارامونت که صاحب آنها هادکنسون است.
باتوجه به آمارهای فوق الذکر میتوان گفت که صهیونیسم در حال حاضر بر 
به  فرهنگی  تهاجم  برای  است  ابزاری  دارد.این سینما  سینمای جهان سیطره 
ملتها وزیر سلطه کشانیدن آنان.به لحاظ اینکه انسان در برابر شهوات و غرایز 
منفی  این خوی  اند  است،صهیونیستها سعی کرده  بسیار ضعیف  حیوانی خود 
انسان را در جوامع مختلف تشدید سازند.مهم ترین ابزار اینها برای این کار،هنر 
ترین و در عین حال خطرناك  ازجمله مهم  این هنر  یا سینماست.زیرا  هفتم 
ابزارهایی است که می تواند غرایز بشری را به سمت و سویی حیوانی  ترین 

سوق دهد. به ویژه اگر مسائل جنسی در آن مورد استفاده قرار گیرد.
وسیله  به  یهود  نویسد:  می  رابطه  این  در  غرب  مسیحی  متفکران  از  یکی 
خبرگزاریهای جهانی،مغز جهانیان را شستشو داده است.یهود به وسیله فیلمهای 
مبتذل،افکار جوانان و فرزندان مارا تغذیه می کندوآنها را از آنچه خود می خواهد 
سرشار می سازد و جوانان را فاسد وتباه می سازد تا همیشه در خدمت آنها باشد.

صهیونیسم درخالل دوساعت)مدت نمایش یك فیلم سینمایی(آداب فرهنگی 
را که معلم مدرسه،خانواده ومربی طی ماهها تعلیم وتربیت در اذهان جوانان 

ایجاد کرده اند،می زداید.
سینمای هالیوود

شکل  تصویری  سازی  برنامه  قطب  عنوان  به  آمد،هالیوود  پدید  سینما  وقتی 
گرفت.آن هم در فاز دوم پروژه ی سینمایی آمریکا.بعضی کشورها مثل چین، 
ساختند. ازآمریکا  زودتر  را  خود  سینمایی  شرکتهای  فرانسه،  و  آلمان  ایتالیا، 

کارگردان  بهترین  کرد؛یعنی  غارت  را  دیگران  های  سرمایه  واقع  در  آمریکا 
های آلمان،بهترین بازیگران اتریش و اسکاندیناوی،بهترین دکورسازان ایتالی 
فیلم  بیشتر جذب کرد.استودیوهای  با پول  را  فرانسه  بهترین آهنگ سازان  و 
سازی ابتدا در شرق آمریکا، در نیویورك مستقر بود و یهودیها نیز ازهمان اول 
نفوذ جدی در آن داشتند.استودیوها در همان پایتخت سیاسی؛ یعنی نیویورك 
راه افتاد،اما براثر دعواهای اقتصادی و رقابتهایی  که پیدا شد، بخشی از آنها 
به غرب آمریکا منتقل شد،تا دور از آن فضای رانت تصویرسازی ،ودر شرایط 
بتوانند فیلم بسازند.بدین ترتیب جامعه هالیوود درسال 1903به ثبت  آزادتری 

رسید و ازآن به بعد سلطه شیطانی خود را بر روی جهان آغاز کرد.
از زمان شکل گیری هالیوود،یهودیان که همواره به دنبال منافع مادی و کسب 
سود بیشتر هستند احاس کردند که این موسسه تبلیغاتی و دیداری می تواند 
برایشان بسیار مفید باشد.از این رو تصمیم گرفتند این موسسه را به یك دستگاه 
اهداف  تحقق  جهت  در  درآمدها  این  از  معمول  طبق  و  کنند  تبدیل  پولساز 

صهیونیسم و در ورای آن رژیم صهیونیستی،حداکثر استفاده را ببرند.
اول  جهانی  جنگ  ترکشهای  تیر  میالدی،اولین  سال1914  در  که  هنگامی 
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فیلم های سینمایی  نوردید،صادرات  در  را  اروپا  ونفیرگلوله،آسمان  شلیك شد 
هفتم  هنر  تشنه  سخت  اش  جامعه  که  زمان  آن  دنیای  یگانه  به  مستند  و 
بزرگترین کارتل هنری  آمریکا وبه ویژه  برای  این جنگ  اما  بود،متوقف شد. 
آن یعنی هالیوود مایه خیر و برکت شد.و به آن مجال داد تا مانند اختاپوسی 
عظیم الجثه،برسینمای جهانی چنگ بیاندازد.و از طریق فیلمهای زیادی تولید 

وبه سراسر جهان صادر کند.
یهودیها به تدریج سرمایه های خود را بسمت این صنعت سرازیر کردند.زیرا 
مردم به فیلم اقبال نشان دادندو فیلم به یك تجارت پرسود برای یهودیها تبدیل 
شد.بدین لحاظ در فیلم هایی که تولید می کردند ازهر چیزی که بتواندعامه 
اززمان  ابزاری  استفاده  چون  کردند.مواردی  می  استفاده  کند  راجذب  مردم 
،موضوعات غیراخالقی ،خشونت،ترویج خرافات وجادو و...بدین ترتیب هالیود 
یهودی،حاکم  کنندگان  تهیه  و  گردید  تبدیل  سازان  فیلم  امپراتوری  قلب  به 
مطلق براین صنعت در هالیوودشدند.کارگردانان و هنرپیشگان نیز تحت فرمان 

آنها قرارگرفتند.
برای  روشها  اقسام  و  انواع  از  نشد.آنها  ختم  جا  همین  به  صهیونیستها  نفوذ 
های  بابرنامه  کردند.آنها  استفاده  سینما  ی  حوزه  به  بیشتر  انداختن  چنگ 
حساب شده،خودرا مشتاق فراموش کردن ریشه های تاریخی خویش و ادغام 
درجامعه آمریکا نشان می دادند.«حتی برای استمرار سلطه ی خویش بر این 
به  بازار  به عنوان پشتیبان  بیشترکه هالیوودهمیشه  صنعت و جذب مخاطبان 
مکارانه،نظام  شکلی  به  خود  تولیدی  فیلمهای  برخی  در  و  است  محتاج  آن 
آمریکا رامورد انتقاد وپرسش قراردادند تا به این وسیله بازار فروش را درخارج 
ازمرزها برای خود کسب کنند.به عنوان نمونه»در فیلم نوسترداموس محصول 
مشترك انگلستان و آمریکا که با شرکت ارسن ولز تهیه شده است می بینیم 
که آمریکا دریك جنگ هسته ای توسط نجات دهنده یی عرب)یادآور دوران 
ظهور حضرت حجت عج(شکست می خورد و بعد از این درگیری اتمی،جهان 

به صلح و آرامش جاویدان می رسد.
همین مورد شامل بسیاری از آثار اجتماعی و سیاسی هالیوود نیز می شود.مثال 
در فیلم جی اف کی)جان اف کندی(ساخته ی الیوراشبون رئیس سابق سازمان 
جاسوسی آمریکاسی ای ایبه بازرس ویژه پرونده قتل کندی اعتراف می کند 
که این سازمان عمال نقش یك مداخله گر در اوضاع داخلی کشورها  را داردو 
به ویژه در آمریکای التین،شیلی و ایران)کودتای 28مرداد(مستقیما واردعمل 
شده است.وی به طور ضمنی تایید می کند که ترور کندی با توطئه و برنامه 

ریزی سیاه صورت گرفته است.«
امروزه نقش سینمای هالیوود در حمایت از سیاستهای آمریکا در جهان و به 
ی  عرصه  در  کشور  این  فرهنگی  های  فعالیت  ی  عرصه  در  آن  نقش  ویژه 
به  گونه ای که غالب کارشناسان  از اهمیت ویژه ای برخوردار است  جهانی 
آمریکا  متعدد  های  دولت  ابزارهای  ترین  مهم  از  یکی  هالیوود  که  معتقدند 
کشورها   سایر  درمقابل  و  الملل  بین  روابط  در  خود  سیاستهای  پیشبرد  برای 

وتاثیرگذاری بر فرهنگ آن کشورها می باشد.
نویسنده یهودی نیل گابلو در موردسیطره تدریجی صهیونیسم بر صنعت سینما 

می گوید:
صنعت)سینما(را  تمامی  بلکه  50درصد  تنها  نه  و  خالی  جاهای  تنها  یهودیها 
دراختیار خود گرفتندبه این نتیجه طبیعی که همه عالم دست به دست هم داده 

اند تا تاثیر این تسلط را بر سینما کوچك جلوه دهند.
آنچه که درباره سیطره صهیونیسم برسینمای هالیوود می توان به طور خالصه 
بیان نمود این است که»تسلط اقتصادی سینمای هالیوود با تولید تقریبی هزار 

فیلم درسال باحوزه فرهنگی و فکری دنیا غیر قابل انکار است.«
تا زمان  بیستم  اوایل قرن  از  بر صنعت سینمای صهیونیستها  با مروری گذرا 
حاضر این جنبه سینما به وضوح مشخص می شود.به عنوان نمونه می توان 
به سیطره رابرت مردوخ صهیونیست استرالیایی االصل بر صنعت سینما اشاره 
کرد.»وی استودیوهای فیلم روباه قرن بیستم راخرید تا سیطره صهیونیسم بر 
سینمای غرب کامل شود«واین صنعت در کنار هالیوودبه سدوم عصر حاضر 
تبدیل گردد.»صهیونیستها تقریبا به طور کامل شرکتهای تولید فیلم هالیوود-

پایتخت سینمای آمریکا-رادردست دارند.برای مثال،مالك شرکت فوکس  قرن 
بیستم ،ویلیام فوکس یهودی است.شرکت یونیورسال در مالکیت کارل لیمل 
است.شرکت گلدن در تملك ساموئل گلدن و آدلف زوکور است.شرکت مترو 

نیز در تملك لوییس بی.مایر بود که این دو شرکت بعدها در هم ادغام شدند و 
اکنون به متروگلدن مایرمعروف است.شرکت پارامونت متعلق به هود کنسون 

است که همگی یهودی هستند.«
کمپانی  و  دههاشرکت  الذکربه  فوق  های  کمپانی  و  شرکتها  اکنون  هم 
به  شدن  دیجیتالیزه  دلیل  به  سینما  کار  ی  اند.»عمده  شده  تبدیل  کوچکتر 
سمت استودیوهای کوچك ولی فوق حرفه ای کشیده شد؛مثل استودیوی جرج 
لوکاس که برای فیلم جنگ ستارگان ساخته شد.یعنی کار تخصصی گشت،و 
به  نیز  آر.کی.یو  و  آرتیست  یونایتد  تقسیم شد.«شرکتهای  اجزای کوچکتر  به 
یهودیان تعلق دارد. ناگفته  نماند که ÷در لوییس بی.مایر ،خاخام بود و مادر 
در  غیریهودی  قلعه  بود.«آخرین  یهودی  خاخامهای  از  یکی  دختر  نیز  زوکور 
هالیوود،یعنی استودیوی دیسنی نیز اوایل ده 90 تحت رهبری یهودیها در آمد.

هالیوود  سینمایی  فیلمهای  کنندگان  تهیه  و  هنرپیشگان  »تقریبا80درصد 
.post and opinion»یهودی االصل هستند

مجله ی یهودی در6دسامبر1974چنین می گوید:»یهودیها اکنون هالیوود رادر 
اختیار دارند،همان طور که آن را تحت سلطه خویش داشتند.حضور یهودیان 
در هالیوود یك حقیقت تاریخی است.اکثر تولیدکنندگان  وکارگردانان هالیوود 
هالیوود،درعمل  نویسندگان  اتحادیه  که  است  حالی  در  این  و  یهودی هستند 
یهودی   غیر  یك  که  است.هنگامی  شده  تشکیل  یهودیان  از70تا100درصداز 
یك کمپانی فیلم سازی را خریداری می کند یهودیان بازهم کنترل را درست 
دارند. چرا که درهالیوود روابط است که باعث کسب پولهای کالن می شوند.

بازیگران،توزیع  توسط  قراردادها  فیلم،امضاشدن  داستان  خرید  مانند  کارهایی 
یهودیان  اختیار  در  )(همه  ادئن  مانند  نمایشی  ای  زنجیره  شرکتهای  به  فیلم 

هست.«
قومی  آشکار  وبوی  رنگ  با  صنعتی  همچنان  بیستم  قرن  انتهای  در  هالیوود 
یهودی  عمده  استودیوهای  در  اجرایی  رتبه  عالی  مدیران  تمام  است.تقریبا 
نسبتا  کارگردانها  تری  پایین  درصد  تا  و  ها  ها،تولیدکننده  هستند.نویسنده 
مطرح  فیلمهای  میان  رادر  59درصد  رقم  اخیر  تحقیق  هستند.یك  یهودی 
نشان می داد.تحقیق دیگری بیانگر این نکته است که از هر ده نفر شاغل در 
هالیوود9نفریهودی هستند.وزن جمعی یهودیان موجود در صنعت فیلم سازی 
آمریکا به یهودیان هالیوود قدرت سیاسی زیادی می دهد.آنها یك منبع عمده  
پولی برای نامزدهای دموکرات هستند.پدر غیر رسمی صنعت)سینما(رئیس)ام.
سی .آی( لوواسرمن قدرت نفوذ فوق العادهای در دولت و سیاستهای ملی دارد.

وزیران اجرایی هالیوود از تاسیس اسرائیل در سال1948 با وجد زیادی استقبال 
کردند.

تبلیغات سینمای صهیونیسم
که  است  ای  گونه  به  خود  فیلمهای  در  جهانی  صهیونیسم  سینمای  تبلیغات 
پیامها  این  از  کند.برخی  می  القا  فیلمها  آن  بینندگان  به  پیامهایی  همواره 

دربرگیرنده مسائل زیر است:
1-ترویج خشونت و وحشیگری

ازنخستین سالهای پیدایش سینما،خشونت و اعمال ضد انسانی و وحشیگری 
یکی از آفاتی بوده که با این »هنر-صنعت«قرین بوده و صهیونیستها،از این 
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همزاد دیرین سینما به نفع خویش در تولید فیلمهای سینمایی استفاده کرده 
اند.»تهیه کنندگان صهیونیست هالیوود در پی سالها تجربه به فراست دریافته 
،بر  آن  تلخ  نتایج  و  باطن  زشتی  رغم  که»خشونت«و»وحشیگری«علی  اند 
روی پرده سینما ظاهری جذاب وشیرین دارد و همین ظاهر جذاب و فریبنده 
این  لبریز کرده است.بینندگان  از خشونت و کشتار  را  اخیر  فیلمهای چنددهه 
لبریز  بار،از لذتی حیوانی  ازفیلمها درحین تماشای صحنه های خشونت  گروه 
می شوندو در دل شخصیتهای جنایتکار فیلم را تحسین می کنند.این فیلمها 
معموالظاهری مقبول و منطقی دارند.براساس یك کلیشه رایج، موجود شریری 
قانون را نقض می کند و مرتکب جنایتی فجیع میشود.متقابال قهرمان فیلم که 

وباخشونتی مشابه،موجود  نشان می دهد  واکنش  است  و عدالت  طرفدار حق 
شریر و همدستان او را از بین می برد ولی در هردوحالت این خشونت است 
که تقدیس می شود و تحسین مخاطب را بر می انگیزد.بسیاری از فیلمهای 
ظاهرا خشن واجد گرایشات سیاسی نیز هستند و در الیه های زیرین خود،هدف 

وسیاست خاصی را دنبال می کنند.
2-تصویر مثبت یهودیان در فیلمهای سینمایی

کمتر فیلم آمریکایی را می توان یافت که در آن یك یا چندشخصیت یهودی 
وجود نداشته باشد و طی آن به مبارزه با شر وتباهی و کمك به حق و عدالت 
نپردازد یا آنکه در قالب شخصیت نابغه ای مجسم نشود که در سطح و حیطه 

فعالیت خود هیچ کس یارای رقابت باوی راندارد.
نیز به منظور جلوه دادن یهودیان تولیدکردند. صهیونیستها فیلمهای بسیاری 

به عنوان نمونه دست اندرکاران سینمای صهیونیسم در آمریکا از قضیه کشتار 
یهودیان توسط نازیها زشت ترین بهره برداری رانمودند.

آنان دهها فیلم از این قضیه ساختند و در ادعای ظلمی کخ د راین جریان بر 
به سوی خود جلب  را  و عواطف جهانی  تامهر  کردند  است،مبالغه  رفته  یهود 
کنند و افکارعمومی جهانیان ،به ویژه آمریکاییها را برانگیخته و آنان را نسبت 

بهحقانیت خود قانع سازند.
»کارگردان  کتاب  در  آمریکایی  یهودی  نویسنده  و  کارگردان  میللر  نورمان 

بزرگترین ستاره است«می گوید:
»یهودیان عاقل ترین و خالق ترین انسانها هستند و به نظرمن دلیل نفرت 

جهان از آنا همین نبوغ و خالقیت آنهاست«
حضور  که  پیتربین)آمریکا1981(درمیابید  کارگردانی  به  اثبات  شاهد  فیلم  در 
نمی  و  نیست  اتفاق ساده  تنها یك  آمریکا  در سینمای  یهودیان صهیونیست 
توان آن را با واقع گرایی بیش از حد که گاهی اوقات برخی رابه نادیده گرفتن 
حقیقت وافکار آن سوق می دهد توجیه کرد.دراین فیلم قرار است شش یهودی 
زیر نظر یك اسرائیلی به نام کریستوفر بلومر و باهزینه یکی از یهودیان ثروتمند 
آمریکاییی به طور قاچاق از روسیه به اسرائیل برده شوند.طی این عملیات یك 
عنصر ویتنامی و یك شخص بی گناه کشته می شوند.این اتفاق در حالی رخ 
با آغشته شدن پاسپورتهای خود به خون بك بی  می دهد که شش یهودی 

گناه مخالف هستند.
بخشی از فیلمها هستند که یهودیان خبیثانه آنها را ساخته اند.آنها درساخت این 
گونه فیلمها دائما در پی آن هستند که یهودیان را به عنوان انسانهایی شریف 
،مسالمت جو واحیانا رمانتیك معرفی کنند که رویای سرزمین موعود رادر سر 

پرورانده و از رویارویی باخطرات هیچگونه باکی ندارند.
3-تصویر منفی مسلمانان در سینمای صهیونیستها

صهیونیستها از همان سالهای آغازین سینما،فیلمهایی بر ضد مسلمانان واعراب 
ساختند.سینمای صهیونیستی لحظه ای از توقف مسلمانان به ویژه اعراب به 
عنوان گروهی جاهل و وحشی بلکه تروریست بازناایستاده است.گاهی اوقات 
این کار به صورت مستقیم  و برخی اوقات هم به صورت غیر مستقیم صورت 
می پذیرد و از این طریق افکاری به بینده غربی و حتی گاهی به بیننده مسلمان 
القا می شود.به طور مثال چند نمونه از فیلمهایی که درآن از اعراب و مسلمانان 

چهره ای منفی ساخته شده ذکر می شود:
در  سال1905  فیلم شبهای عربی ساخته شده که از نوع فیلمهای برهنه و برای 
بازیگری  با  شیخ  بود.درسال1921،فیلم  آمیز  اهانت  عربها  ویژه  به  مسلمانان 
به  را  عرب  مردم  اجتماعی  دوفیلم،زندگی  آمد.این  پرده  روی  والنتینو  رودلف 
شکلی تحریف آمیز و مسخ شده تصویر می کردند و مردان عرب را نمادی از 
مردان شهوت پرست نشان می دادند که تعداد زیادی زن را در حرمسرای خود 

رندانی کرده بودند.
فیلمهای سریالی و برنامه های شبیه به آن که رواج بیشتری داردند بلندگوی 
مبلغان صهیونیست شده است.مثال سریال مرد شش ملیون دالری  و همچنین 
سریال های کمدی مانند یك روز درهرمرتبه که در آن زن عرب باحجابی را به 
نمایش می گذاردکه ساکن خانه ای است تا به عنوان صیغه انجام وظیفه کند.

وی از اینکه باجوانی روابط عاطفی برقرار می کند به جرم زنا سنگسار می شود 
تا می میرد.نمایش این گونه  فیلمها تماما تبلیغ در جهت تعرض و هتك حرمت 

دین اسالم و پیروان آن است.
در فیلمهای پلیس و مك لود مرد عربی به صورت زشتی که دختران جوان 
کند.سریال  می  نقش  ایفای  کشاند  می  فساد  ورطه  یا  مرگ  به  را  گناه  بی 
بیشتری علیه مسلمانان  ازحمله  به سایر سریالها  دریایی نسبت  تلوزیونی دزد 
تصویر  به  شانزدهم  قرن  در  اعراب  چهره  سریال  این  استودر  برخوردار  عرب 

کشیده شده است.
ترین  کثیف  از  نیز  گلداسمیت  رابرت  انگلیسی   یهودی  ساخته  هدیه  فیلم 
فیلمهایی به شمار می رود که درآن نسبت به مسلمانان عرب اهانتهای فراوانی 

صورت گرفته است.
فیلم مستهجن دیگر آمریکا...آمریکا است که اعراب را به مثابه مجرمینی قلمداد 
می کندکه نمازگزاران را در داخل کنیسه ها قتل عام می کنند وآن گاه می روند 

تادر مکیده ها شراب بنوشند.
حمله  مورد  را  مسلمانان  و  اند  ساخته  زیادی  فیلمهای  صهیونیستها  تاکنون 
قرارداده اند.تاریخ و چهره و رفتار آنان را بد جلوه داده اندمانند:پسرشیخ،شیخ و 

رقاصه مصری،خرطوم.
استخدام  با  تا  کنند  می  سعی  همچنین  صهیونیسم  تبلیغاتی  های  دستگاه 
ستارگان سینمای هالیوود با تولید فیلمهای مبتذل  چهره ای منفی از مسلمانان 
به ویژه اعراب ارائه دهند. به عنوان نمونه:سیدنی پواتیه یك سیاه زنگی است 
مقبولیت  مشاهده  با  صهیونیستی  است.»البی  هالیوود  ستارگان  از  یکی  و 
مردمی وی پیشنهاد بازی در فیلم کشتیهای بزرگ را به او داد.موضوع فیلم در 
موردمبارزه بین  مردان شمال وایکینگ و یك حاکم عرب برای دستیابی به 
یك ناقوس طالیی است که گران تری ن گنج جهان به شمار می رود. حاکم 
عرب طی مبارزه ،تعدادی از مبارزان وایکینگ را اسیر می کند.در زندان یکی 
از اسرا از فرمانده می پرسد ما در کجاهستیم؟فرمانده باتمسخرپاسخ می دهددر 
سرزمین تمدن  و سپس به مساجداشاره می کند.هدف فیلم این است که ماذنه 
های مرتفع را به عنوان تمدن اسالمی معرفی کند.درپایان انسان های وحشی 
می  دچار  می شود  بینی  پیش  افراد  گونه  این  برای  که  سرنوشتی  )اعراب(به 
اما  افرادش کشته می شود  به همراه  فرمانده مسلمان عرب  نتیجه  گردند،در 
مبارزان وایکینگ باهوشیاری ناقوس طالیی را به دست می آوردند،مهم تر از 
آن اینکه همسر حاکم مسلمان در حالی می میرد که نطفه فرمانده شمال اروپا 
در رحم وی منعقد شده است.مفهوم آن این است که هیچ نسلی از عرب در 

رحم یك زن عرب وجود ندارد«
می  ارائه  تروریسم  و  ترسو  ای  چهره  همواره،ازاعراب  صهیونیسم  سینمای 
دهد،افرادی که می کشند و می گریزند و از رودررویی گریزانند،واگر جزء افراد 
فرهنگی و یا تحصیلکرده در غرب باشد درنتیجه مانند یك روستایی ساده که 
یا آسیب فرهنگی رنج می برد که  به شهرآمده است ازگسیختگی شخصیتی 
درنهایت وی را به انجام جرم و تحقیر نفس وادار می کند.چنین مواردی را می 
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توان در فیلمهایی مثل ماه ساخته کارگردان ایتالیایی برناردو برتولوچی،مادام رز 
از موشه مزراحی،وداع شادی از کلودبرد،برادر بزرگتر از فرانسیس ژیرور مشاهده 
کرد.»احمد رافت بهجت)منتقد سینما(معتقد است که فیلم ماه باشخصیت عرب 
خبیثانه رفتار می کند و دین اسالم رانیز مورد استهزاء و تمسخر قرار می دهد.

احساسات  اعراب درآن نادیده گرفته شده  و بی نهاییت تحقیر می گردد.گمان 
نرود دینی که شرب خمر را حرام کرده است،دزدی،تجارت مواد مخدر و تجاوز 

به ناموس و آبروی دیگران را حالل می داند.
در فیلم»تصمیم اجرایی«هنرپیشه نقش اول آن اسیتون سیگال است.در این 
فیلم تروریستهای مسلمان اقدام به ربودن یك هواپیمای مسافربری و تهدید 
مسافران آن به مرگ می کنند.تروریستها همگی ریش داشته و به زبان عربی 

بین خود سخن می گویند.
است. شواردزینگر  آرنولد  آن  اول  نقش  حقیقی«هنرپیشه  فیلم»دروغهای  در 

درآن تروریستهای مسلمان!اقدام به پرتاب یك موشك اتمی به سوی فلوریدا 
می کنند.

به  است  شده  ساخته  اعراب  و  مسلمانان  از  چهره  »محاصره«بدترین  درفیلم 
نحوی که مسلمانان تروریست معرفی شده اند که تنها کشتار و ویرانی به اسم 
اسالم آنان را ارضاء می کند.البته با نگاهی به شرکت تولید کننده این اثر که در 

مالکیت یك یهودی است اهداف این فیلم بیشتر آشکار می گردد.
در فیلم هواپیمای رئیس جمهور مسلمانان یکی از جمهوریهای مسلمان نشین 
واقع در اتحاد جماهیر شوروی سابق اقدام به ربودن هواپیمای رئیس جمهوری 

آمریکا می کنند!
چند فیلم دیگر که در آنها از اعراب و مسلمانان چهره ای منفی ساخته شده 
عبارتند از:سفروحشت،محاکمه تروریست.همچنین می توان به قسمت دوم فیلم 
زره خدا اشاره نمود که طی آن اعراب،عده ای ابله به تصویر کشیده می شوند.

روز استقالل و....
در کنفرانس حمایت از مقدسات و تمدن فرهنگی عربها آمده است که سینمای 
صهیونیستی تاثیراتی منفی بر حقوق اعراب در فلسطین دارد و حمله به غیر 
یهودیان و عقاید آنها را اصل وصیت مقدس می داند به گونه ای که یهودیان 
در این سینما دائما در مقام اقلیت حاکم و مسلط و برتری جو هستند و شرق 
وغرب عالم به یك اقلیت مخالف)دشمن(تبدیل می شوند.همین امر نگرشی 
نژادپرستانه  به وجود می آوردکه ضرورتا با اهداف اعالم شده و اعالم نشده 
صهیونیسم برخوردپیدا می کند،و اگر یهودیان حق دارند که سینما را به عنوان 
یك صنعت در یك کشور در انحصار خود بگیرند این بدان معنی نیست که حق 
دارند سینما را به عنوان یك اندیشه و هنر برای خود احتکارکنند و علی رغم 

اینکه این امر عمال در سطح جهان اجرا می شود.
4- ترویج فساد و گسترش اسالم ستیزی

در پروتکل نهم دانشوران صهیون آمده است: »ما توجه بسیار زیادی به ضربه 
زدن به کرامت روحانیون قائل شدیم،و موفق گردیدیم تاضرباتی را به مکاتبشان 

که می تواند مانعی در برابر ما باشد واردسازیم«.
سایتهای  و  سینمایی  فیلمهای  اکثر  کنیم  می  مالحظه  که  روست  این  از 

مستهجن موجود دراینترنت متعلق به یهودیان است!
»هنری فوری« آمریکایی قریب هشتاد سال پیش در کتاب معروف خود تحت 

عنوان»زندگی وکارمن«این گونه نوشته است:
»در این کشور جریانهای مشخص وصاحب نفوذی مشاهده می شوند که به 
نحو محسوس در ادبیات،سرگرمیها ورفتار اجتماعی،کاستی و فساد به بار می 
مانده و کوچك شمردن معیارها و  از سالمت ذاتی خویش دور  آورند.تجارت 
اعمال  این  شود.اینکه  می  احساس  جا  درهمه  فراگیر  نحو  به  اخالقی  اصول 
نفوذهای مخرب همگی به سرچشمه های نژادی واحدی بازمی گردند،واقعیتی 
است که باید آن را جدی تلقی نمود.ما مدعی آن نیستیم که حرف آخر را در 
خصوص یهودیان مقیم آمریکاییان داشته ایم،بلکه صرفا نفوذ کنونی یهود را در 

این کشور توصیف می کنیم.مخالفت ما صرفا با اندیشه هاست.
اندیشه های دروغینی که بنیه اخالقی ملتها را تضعیف می کنند.این اندیشه ها 
از منابعی سرچشمه می گیرند که به سهولت قابل شناسایی اند و صرفا از طریق 
افشاگری و آگاه ساختن افکار عمومی می توان از پیشرفت آنها جلوگیری کرد.

کافی است مردم ما بیاموزندچگونه سرچشمه وماهیت نیرو های تاثیر گذار بر 
محیط خویش را بازشناسند.بگذارید ملت آمریکا برای یك بار بفهمند که این نه 

یك انحطاط طبیعی،بلکه توطئه حساب شده و ویرانگری است که هم اکنون 
ما را احاطه کرده است.«

دیربورن  مشهور  روزنامه  در  خود  معروف  مقاالت  سلسله  در  فورد  هنری 
ایندیپندنت، از جریان سازمان دهی شده و نظام بندی سخن گفت که به تدریج 
باترویج لیبرالیسم اخالقی و تساهل اعتقادی،جامعه آن روز آمریکا را به سمت 
فساد و تباهی سوق می داد.درحقیقت هدف آن بود که ملت آمریکا را از خطر 
آگاه سازد  اقتصادی یهود دراین کشور  و  امپراطورهای فرهنگی  شکل گیری 
وبر این باور بود که یهود بین الملل به حکومت بر آمریکا اکتفا نکرده ودرصدد 
برپایی حکومت جهانی است.وی با تیزبینی خاص خود دریافته بود که مساله 
یهود در آمریکا به قلمرو سیاست و اقتصاد محدود نمی شود وساحات فرهنگ و 
هنر ورسانه های جمعی را نیز در برمی گیرد.او سینمای آمریکا را ماهیتا یهودی 
می دانست و آن را مهم ترین و موثرترین ابزار تبلیغی یهودیان برمی شمرد.او 
بر این باور بود که یهودیان از طریق سینما سعی در تخریب و انهدام ارزشهای 

اخالقی و مبانی اعتقادی جامعه آن روز آمریکارا دارند.
امروزه پس از حدود هشتاد سال پیش بینی های»هنری فورد«و هشدارهای 
اشغالی  فلسطین  در  صهیونیستی  اند.رژیم  شده  محقق  آمریکا  جامعه  به  او 
سیاستهای توسعه طلبانه و تروریستی خود را ادامه می دهد والبی صهیونیستی 
در آمریکا نیز عمال برسیاستهای داخلی و خارجی آمریکا به ویژه سیاستهای 
خاورمیانه ای آن سیطره کامل دارد.اخالقیات ملت آمریکا نیز چنان رو به زوال 
رفته است که صاحب نظران اجتماعی و اندیشمندان دینی به کلی از آینده این 

ملت قطع امید کرده اند.
در رابطه با عرصه سینما شمار فیلمهای مبتذل از چند ده هزار هم گذشته است. 
در کنار آن هیچ فیلم هالیوودی را نمی توان یافت که یك یا چند صحنه مبتذل 

در آن گتجانیده نشده باشد.
در کنار آن صدها فیلم نیز برای به مسخره گرفتن عقاید دینی و ضربه زدن به 
آنها تهیه و به نمایش درآمده است که مشهورترین آنها فیلم آخرین وسوسه 
های مسیح است که در سال1988به نمایش درامده و در آن به ساحت مقدس 

حضرت عیسی مسیح)ع(اهانت شده است.
در سینمای امروزهالیوود،روابط جنسی میان نوجوانان آمریکایی و به تبع آن تولد 
فرزندان نامشروع و مشکالت اجتماعی ناشی از این پدیده سوژه ای جذاب ودر 
عین حال کامال عادی تلقی می گردد.در این فیلمها،حتی والدین نوجوانان فریب 
خورده نیز از رفتار فرزندانشان چندان متعجب نمی شوند وبیشترنگران هزینه 
برهالیوود  حاکم  اند.امروز صهیونیسم  خویش  نامشروع  های  نوه  از  نگهداری 
)حتی  را  اجتماعی  ترین شئون  و مقدس  نمی شمارد  را محترم  هیچ حریمی 
در حوزه دین وکلیسا(به تمسخر می گیرد.در فیلمهای دهه آخرهالیوود:پدران 
متجاوز،مادران خیانتکار،دختران فریب خورده،پسران منحرف و حتی کشیشهای 
شیطان پرست فراوان اند.عشرتکده های هاوایی  وقمارخانه های الس وگاس 
به لوکیشن های دائمی و محبوب فیلمهای آمریکایی تبدیل شده اند و قصه 

بسیاری از فیلمهای هالیوود در این فضای لبریز از گناه اتفاق می افتد.
شده،سینمای  تبدیل  غربی  انسان  ارزش  نخستین  به  پول  که  روزگاری  در 
هالیوود نیز تمام ارزشهای اخالقی رادر مسلخ پول قربانی می کند.در قاموس 
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هالیوود،فیلم ارزشمند باید پول ساز باشد و برای پول ساز بودن یك فیلم باید 
بر نقاط ضعف مخاطبین آن انگشت نهادو پست ترین غرایز و تمنیات نفسانی 
انسان غربی را به خود نشان داد.سینمای هالیوود تشنه پول است واین تشنگی 
را به مخاطبین خود نیز تسری می دهد.افسوس که عطش پول درمان ناپذیر 
است و اتش ان به هیچ آبی فرو نمی نشیند.درآینه جادویی هالیوود جوان آس 
میلیونها  دریغ  و  حسرت  و  شود  می  میلیونر  شبه  یك  قمار  برسرمیز  وپاسی 
بیننده جوان را برمی انگیزد.همزمان خانواده اودر مسابقه التاری شرکت می 
کند وبلیت طالیی را از پیرمرد بیماری که از شوق برنده شدن درمسابقه سکته 
کرده،می رباید!در تمام صحنه های پرزرق وبرق،بینندگان نیز در لذات ردپای 
این خانواده خوشبخت شریك می شوند و مثل آن دل ودین به پول می بازند.

حال آنکه در پشت صحنه فیلم،فیلمسازان صهیونیست به ساده دلی مخاطبان 
خویش می خندند.«

امروزه حتی ردپای سکس و پول پرستی رادر فیلمهای خانوادگی وآثار کودکاننیز 
می توان دید.ظاهرا استودیوهای هالیوود دیگر هیچ حریمی رامحترم نمی دارند 

ودرصدد جهانی ساختن ضد ارزشهای اخالقی خویش اند.
به طورکلی دستگاهای تبلیغاتی صهیونیستها ازتولید هرنوع فیلم سینمایی که 
و  صهیونیستها  با  مساعدت  ونیز  اسالم  با  مخالف  فرهنگ  وگسترش  ترویج 
موجودیت غاصب آن در فلسطین باشد سرباز نمی زنند.تولید این فیلمهاو عملکرد 
این دستگاها برای خدمت به اهداف ودسیسه های شیطانی صهیونیستها ودر 
راستای تسلط کامل آنها برعرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان 
می باشد.آنها می دانند که اغلب عالقه مندان و دوست داران سینمااطفال کم 

سن وسال ویا کسانی هستند که از طبقه کارگر و فقیرند.
لذا انها تعهد دارند که غرایز مخاطبان خویش را برانگیزانند و با نمایش فیلمهایی 
که اغلب موضوعات آنها را مسائل جنسی و جنایت و سرقت وقتل تشکیل می 
دهند،اخالق ایشان را فاسد سازند.کما اینکه در ورای فیلمهای سکسی که در 
کاخهای کاخ نشین توزیع می کنند،بنیان خانه های اشرافی واعیان را نیز فاسد 
می کنند وتخم تفرقه را در سراسر جهان بین همه مردم می پراکنند.به عنوان 
نمونه،»فیلمهای سینمایی که پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران در تهران 
و شهرستانها به نمایش گذارده می شد هم حاوی تبلیغات نژادپرستانه وتبلیغ به 
سود یهود و صهیونیست بوده وپخش فیلم وتبلیغات سینمایی نیزتحت کنترل 
عوامل صهیونیسم وفرماسونری قرار داشت«.هم اینکه تمامی آنها درراستای 

ترویج فساد و گسترش فرهنگ اسالم ستیزی به نمایش در می آید.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز،فیلمهایی در این راستا ساخته شد.به 
فیلم  ودهها  هستریا  هرگز،گروگانها،هتل  دخترم  بدون  نمونه:فیلمهای  عنوان 
دیگردر ضدیت با انقالب ایران ساخته شد.برای کودکان نیز فیلمهای کارتونی 
تولید شد که در انها به شخصیت مقام رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران توهین 
شده است.همه ی این فیلمها توسط این موسسات وبا همکاری هنرپیشگان 
با سیطره ی  درخدمت صهیونیستها ساخته شده است.درحقیقت صهیونیستها 
دسیسه  اند،اهداف،سیاستهاو  توانسته  سینما  صنعت  بر  خود  نامرئی  و  مرئی 
های شیطانی خودرا مطرح کنند و باهدف قرار دادن افکار عمومی جهان علیه 

مسلمانان به تثبیت سلطه ی خویش برجهان بپردازند.
5- ترویج خرافه های دینی

منظور از خرافه های دینی،شائبه هایی است که بشر برمبنای تخیل و نفس 
اماره به ساحت مقدس دین که جلوه ای از حقیقت رحمان است منتسب می 

کند واین شائبه هایی خیالی را که زاییده کیدهای شیطان است عین حقیقت 
آنان  های  مشخصه  هستی،از  نظام  به  یهودیان  ای  اسطوره  انگارد.نگاه  می 
نقاب دین،چهره  است.به ویژه صهیونیسم جهانی که هم چون طراری پشت 
ی خود را پوشانده و همواره این نگاه تقدیری و اسطوره ای آیین یهود را به 
نفع خویش به کار گرفته و به چیزی کمتر از سلطه برجهان و تشکیل حکومت 
واحد جهانی نمی اندیشد.بدین لحاظ برای نیل به این هدف،ترویج خرافه های 
استفاده  برگزیده است.سو  از راهکارهای اساسی خود  به عنوان یکی  را  دینی 
از طریق  این خرافات  ترویج  و  تورات  فرازهای تحریف شده کتاب  بعضی  از 
فیلمهای سینمایی از همان آغاز در دستور کار صهیونیسم جهانی قرار گرفت.
خرافی( باطن  در  دینی)ولی  ظاهرا  فیلمهای  از  ای  گسترده  حجم  امر  همین 

را در تاریخ سینمای جهان پدید آورده است.اینباور خرافی تاکنون دست مایه 
نحس،پایان  :جنگیر،طالع  نظیر  فیلمهایی  که  قرارگرفته  متعددی  آثارسینمایی 
روزگار و وکیل مدافع شیطان از آن جمله اند.از دیگر خرافه های صهیونیستی 
که به سینما راه یافته:)افسانه آخر زمان(و پیش گویی های مربوط به آن است 
که در فیلمهایی نظیر:نوستراداموس،آرماگدون وروز استقالل،ردپایی از آن می 
توان یافت.براساس این افسانه فاجعه ای عظیم حیات بشری را تهدید خواهد 
کرد وآخرین نبرد خیر وشر درجغرافیای خاصی از زمین به وقوع خواهدپیوست. 
ناامیدانه  با آن در می مانند و  از مقابله  انسانها  آنهمه است که  وسعت فاجعه 

به هوشمند ترین و شجاعت ترین نژادبشری)یعنی آمریکاییها(پناه می برند!«
آمریکاییهای خوش قلب هم معموال با راهنمایی یك دانشمند یهودی به کام 
خطر می روند و با عملیات متهورانه خود زمین را از خطر نابودی می رهانند.

گاهی هم در راه انجام این ماموریت مقدس یك یا چند شهید تقدیم راه جامعه 
بشری میکنند!حال آنکه در  پایان اکثراین فیلمها،بیننده از همه جا بیخبر،هم 
صدا با تمامی اقوام وپیروان ادیان،خداوند را به واسطه نعمت حضور امریکایی 
که  گویندوچرا  می  خاکی سپاس  کره ی  روی  بر  دانا  ویهودیان  های شجاع 
انان فرشتگان نجات اند و اگرنباشند،نسب آدمی از صحنه گیتی برخواهد افتاد!

»مهم ترین تاثیر این گروه از فیلمهای خرافی آن است که حس اعتماد وانقیاد 
ویهودیان  آمریکاییها  فیلمها  این  زعم  به  را)که  دنیا  اصلی  به صاحبان  نسبت 

هستند(ترویج می نمایند.
در صورت مشاهده مکرر این فیلمهای خرافی،مردم جهان سوم ظاهرا به آمریکا 
وباطنا به صهیونیسم بین الملل حق می دهند که چندصباحی در این عالم فانی 
حکومت وسروری کنند،زیرا وقتی فاجعه عظیمی بروز کند،همین ها هستند که 
باید به داد مردم دنیا برسند و نسل انسان را از خطر نابودی برهانند!بدنیست 
بدانیم همین پیام سیاسی در پاره ای از فیلمهای طنز سینمایی هالیوود نیز لحاظ 
شده است.مثال در فیلم مریخ حمله می کند مریخی ها که موجودات مسخره 
ودر عین حال سنگدلی هستند،کره زمین را به اشغال خود در می آوردند و از 
آنجا که هیچ سالح بشری برآنها کارگر نمی افتد،به سهولت تمامی تمدنها را 
برمی اندازند و حتی رئیس جمهور آمریکا را طی اقدامی ناجوانمردانه می کشند.

درهمین اوضاع آشفته،یك بازیگریهودی هالیوود سیلونا سیدنی در نقش پیرزنی 
فرتوت و ازکار افتاده که درآسایشگاه سالمندان بستری است،به همراه نوه خود 
راه حل جالبی پیدا می کنند.آنها به فراست در می یابند که مریخی ها طاقت 
آن،مغزهایشان  شنیدن  به محض  و  ندارند  را  موسیقی  از  نوع خاصی  65شنیدن 

منفجر می شود!لذا موسیقی را در اختیار ارتش آمریکا می گذراند و سربازان 
از  را  بشری  تمدن  و  کنند  می  نابود  را  همین سالح،دشمن  با  هم  آمریکایی 
خطر نابودی می رهانند.همین مضمون ظاهرا طنز،پیش از این نیز در سینمای 
هالیوود تکرار شده  ودر یکی از موارد،صدای الویس پریسلی یهودی مهاجمین 
فضایی را نابود کرده است؛حاصل آنکه همیشه یهودیان ناجی بشریت اند و سایر 

اقوام وملل،طفیل هستی آنان محسوب می شوند.
مطلوب  به  مصادره  سینمایی  درقالب  را  آن  صهیونیستها  که  دیگری  خرافه 
این  ناجی  است.اما  موعود  سرزمین  به  سفر  و  ناجی«  اند،مساله»ظهور  کرده 
فیلمها نه آن منجی است که بشریت در انتظار اوست.صهیونیستها در سیری 
تاریخی،نخستین ناجی خود را »داود نبی« می دانند که به زعم ایشان پهلوان 
اسطوره ای قوم یهود است وهم اوست که عشیره بنی اسرائیل را از ستم جالوت 
سنگدل می رهاند.به همین دلیل نیز ستاره شش پر منتسب به داود را به عنوان 
عالمت مقدس و سمبل خویش برگزیده اند.دومین ناجی قوم یهود موسای نبی 
است که احکام دهگانه شریعت یهود را از جانب خدا برای قوم بنی اسرائیل 
به  بندگی فرعون نجات داده است.ارادت صهیونیستها  از رنج  را  آنها  آورده و 
مقام  احراز  دلیل  به  نبوت،که  مقام  واسطه  به  نه  السالم  علیه  حضرت موسی 
منجی و در پی آن پادشاهی بر قوم بنی اسرائیل است.لذا از او نیز با رویکردی 

نژادپرستانه یاد می کنند.
تلقی  الهی  آیین  یك  پیروان  آنکه  از  پیش  صهیونیستها،یهودیان  نظر  از 
سختی،ناجی  و  عسرت  مواقع  در  نیز  دلیل  همین  به  و  نژادند  ابر  شوند،یك 
برند. می  موعود  سرزمین  به  را  وایشان  کند  می  ظهور  آنها  ازمیان  دیگری 

آزآنجا که فرزند اولین ناجی قوم یهود)سلیمان فرزند داود نبی(تمام دنیا را به 
الملل نیز فرمانروایی بر ملك سلیمان را  تسخیر خود درآورد،صهیونیسم بین 
حق طبیعی خود می داند و به همین دلیل هم داعیه سلطنت بر تمامی دنیا را 
دارد.لذا افسانه از نیل تا فرات تنها مقدمه ای بر نقشه های جهانی صهیونیسم 

و قوم یهود است.
حضرت موسی علیه السالم نیز)به عنوان دومین ناجی(،قوم بنی اسرائیل را از 
با خود به  ایشان را  از دریا عبور داد وسرانجام  ستم فرعون رهایی بخشید و 
سرزمین موعود برد.از آن تاریخ،یهود در انتظار سومین ناجی خویش است.البته 
از آن تاریخ تا امروز منجیان کوچکتری ظهور کرده اند.مثال ویل دورانت  در 

مجموعه تاریخ تمدن«.
کریستف کلمب  را یك یهودی پرتغالی االصل می داند که به منظور کاستن 
و  جست  رادر  مقدس  پانزدهم،سفری  قرن  اروپای  در  یهودیان  مصائب  از 
جوی »سرزمین موعود«آغاز کرد و در نهایت به آمریکا رسید!به همین دلیل 
صهیونیستها آمریکا را سرزمین موعود خود می دانند و شهر نیویورك  نیز از 

دیرباز به عنوان پایتخت صهیونیسم بین الملل شناخته شده است.
برمبنای همین الگوی اساطیری،هالیوود تاکنون سفرهای اسطوره ای بسیاری 
تاسی کرده  آمریکایی خود  به رقیب  نیز  اروپا  به تصویر کشیده و سینمای  را 

است.
وحشی،دون  غرب  به  آب،سفر  جونز،دنیای  ایندینا  نظیر:مجموعه  هایی  فیلم 
اند.  روایی ساخته شده  الگوی  برمبنای همین  نیتزکارالدو وخوشه های خشم 
قوم  کهن  اساطیر  به  نمادین  بارویکردی  ماتریکس  مشهور  فیلم  همچنین 
یهود،قصه ظهور منجی و سفر به آرمانشهر یهود)سرزمین »زایان یا صیون«(را 
دوباره به نصویر می کشد.در فیلم ماتریکس دنیا اسیر تاریکی است و تنها چند 
انسان آزادیخواه دریك زیر دریایی اسرار آمیز که خود را به مثابه سرنشینان 
کشتی نوح می پندارند،با این دنیای تاریکی در ستیزند.مقصد زیر دریایی همان 
آرمانشهر زایان است که فقط ناخدا و رهبر گروه)کاپیتان مورفی(نشان دقیق 
امپراطوری  بر  تواند  نمی  منجی  یك  امداد  بدون  مورفی  داند.ولی  می  را  ان 
ماتریکس غلبه کند و این بار منجی یا پیامبر جدید رااز بین متخصصان کامپیوتر 

برمی گزیند.
کالم آخر آن که صهیونیسم بین  الملل  با ترویج خرافات از طریق سینما،به 
نوعی جهان سازی اسطوره ای دست زده و قصد آن دارد تا باورهای خرافی 
خود در زمینه:»شیطان«،»پایان دنیا«،»ظهور منجی  جدید«،»سفر به سرزمین 
موعود« و تشکل»امپراطوری جهانی« را به سایر اقوام و ادیان نیز تسری می 

دهد.
برای نیل به این مقصود،نخستین گام بزرگ نمایی قدرت شیطان است.ترس از 

مقدمه شیطان پرستی است و هرکه از شیطان در هراس باشد در حقیقت بندگی 
او را گردن نهاده است.قرآن مجید در این باب می فرماید:»همانا شیطان یاران 
خویش را می ترساند،پس ای مومنان!اگر به خدا ایمان دارید از شیطان نهراسید 
و تقوای مرا پیشه سازید«راز غلبه بر شیطان نترسیدن از اوست و صهیونیسم 
با ترساندن مخاطبان سینمایی خود از شیطان در حقیقت پرستش خود را رواج 
می دهد!همان گونه که سامری در میقات چهل روزه موسی،ساحری پیشه کرد 

و گوساله پرستی رواج داد.«
تبلیغات سینمایی صهیونیسم در حال حاضر را می توان چنین توصیف کرد:

این تبلیغات همواره موید و مروج سیاستهای صهیونیسم بین الملل بوده ودر 
خصوص اقدامات تجاوزکارانه  و جنایتهای وحشیانه صهیونیستها سکوت می 
راستای خواسته ها و سیاستهای  امروز،در  تا  پیدایش  ابتدای  از  کنند.این هنر 

جهانی صهیونیسم فعالیت کرده است.
یهودیان بجز در موقعیتها و شرایطی فوق العاده مطلوب و دلپذیر بر پرده سینما 
تهاجم  مورد  را  دیگر  مذاهب  تبلیغات صهیونیسم  نمی شوند. همچنین  ظاهر 
قرار می دهند.یك خاخام یهودی جز در بهترین و آبرومندانه ترین کسوتها بر 

پرده تصویر نمی شود.او با همه شکوه و وقار مقام ومنزلت خویش وتا آنجا که 
ممکن است به شکلی جذاب وموثر نمایش داده می شود.در حالی که روحانیون 
مسیحی ومسلمان چنان که هر سینمارو حرفه ای به سهولت به یاد می آورد 
به اشکال مختلف،از مضحك گرفته تا بزهکار،بد جلوه داده می شوند.این شیوه 
مشخصا صهیونیستی است.همچون بسیاری القائات پنهان و ناشناخته کنونی 

که منشا صهیونیستی دارند.
پروتکل هفتم دانشوران صهیون موید همین نظر فوق العاده جالب می باشد.

وسیله  این  به  و  ساخته  اعتبار  بی  را  یهود  غیر  روحانیون  ایم  کوشیده  مدتها 
ماموریت تبلیغی آنها را که می توان در حال حاضر به طور قابل مالحظه ای 

مزاحم ما شود خنثی کنیم.نفوذ آنها هر روز بر مردم افزایش می یابد.
مسائل دیگری در حوزه سینمایی وجود دارد که شایان ذکر است.یکی استفاده 
تبلیغات صهیونیستی است.بسیاری  تولید  برای  از مولفان غیر یهودی  فزاینده 
از آثار نویسندگان مشهور غیر یهودی به وسیله تولیدکنندگان یهودی بر پرده 
رفته اند.این آثار از نظر تبلیغی موثر ترند زیرا از پشتوانه نامهای مشهور در عالم 
ادبیات برخوردار هستند.این که این مساله تا چه اندازه به تمایل نویسندگان به 
وارد شدن در حوزه تبلیغات طرفدار یهود مربوط می شود وتا چه حد به اکراه 
آنان از رد پیشنهادهای محبت آمیز اشخاص صاحب نفوذ و ثروتمند سینما-که 
مبالغ هنگفتی به آنان پرداخت کرده و حتی حاضرند بیشتر پرداخت کنند-باز 

می گردد،موضوع دیگری است.

خبرگزاری ها 
خبرگزاریها از جمله وسایل ارتباط جمعی جهان هستند که نسبت به دیگر مراکز 
باشند.وظیفه  می  دارا  اساسی  و  مهم  بسیار  نقش  رسانی،  اطالع  ای  شبکه  و 
ممکن  وقت  ترین  سریع  در  اطالعات  و  اخبار  آوری  جمع  خبرگزاریها  اصلی 
است.اگر  بشری  جوامع  درمیان  خود  مشترکان  و  مخاطبان  به  آن  انعکاس  و 
بخواهییم اهمیت این نقش و وظیفه وتاثیری را که این خبرگزاریها می تواند در 
تغذیه مطبوعات و سپس افکار عمومی جهان داشته باشد همواره توصیف کنیم 
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باید بگوییم که رابطه میان مطبوعات و خبرگزاریها مانند رابطه اسلحه ومهمات 
است.یعنی اگر تفنگ بدون مهمات کارایی داشته باشد مطبوعات نیز بدون اخبار 
خبرگزاریها می تواند کارایی ودر افکار عمومی جهان تاثیر داشته  باشند.در حالی 
که چنین نیست و همانطور که سازنده مهمات بر کسی که اسلحه در دست دارد 

چیره است،خبرگزاریها نیز بر مطبوعات سیطره دارند.
در حقیقت خبرگزاریها خبر را بدست می آورند وآن را پرورش و به آن جهت می 
دهند وسپس آن را تحویل مطبوعات و رسانه های گروهی  رادیو و تلویزیون 
می دهند، رادیو و تلویزیون و مطبوعات،این اخبار را پخش می کنند وبه نقاط 

گوناگون می رسانند.
به عبارت دیگر خبر اسلحه ای است تبلیغاتی که خبرگزاریها آن را تهیه و ذخیره 
می کنند و مطبوعات سربازانی هستند که این سالح ها را به سوی خوانندگان 

خود شلیك می کنند.
این وضعیت باعث شده تا صهیونیسم جهانی پس از گذشت مدت زمانی کوتاه 
چنان بر کنترل اخبار وگزارش های خبری جهان چیره شود که کمتر بتوانیم 
نحوه  بر  صهیونیستها  که  بیابیم  را  محلی  وخبرگزاری  ای  مجله  ویا  روزنامه 
تنظیم و پخش خبرهای آن بی تاثیر باشند و یا آن را از درون هدایت نکنند.

در  پرس  ،فرانس  انگلستان  در  از:رویتر  عبارتند  خبرگزاریها  این  ترین  عمده 
فرانسه،آسوشیتدپرس و یونایتدپرس در آمریکا و تاس در روسیه)اتحادجماهیر 

شوروی سابق(.
خبرگزاری رویتر

وقتی نامی از خبر گزاریها برده میشود،نخست نام خبرگزاری رویتربه ذهن متبادر 
کنیم،نام خبرگزاری  نگاه  نام خبرگزاریهای جهان  به جدول  می شود.اگر هم 
رویتر را در صدر جدول می بینیم.این خبرگزاری در سطح بین المللی از شهرت 
باالیی برخوردار است وتوانسته سایه خود را بر مطبوعات و سایر رسانه های 
ژولیوس  این خبرگزاری  و موسس  بگستراند.بنیانگذار  تبلیغی  و  جمعی خبری 
پاول رویتر متولد12ژوئیه1816میالدی در شهر کاسل آلمان شخصی یهودی 
و  سیطره  وتحت  است  انگلستان  در  اکنون  هم  خبرگزاری  است.مقراین  بوده 
ویژه  به  یهودی  داران  سرمایه  طرف  شودواز  می  اداره  صهیونیستها  قیومیت 
آنها  های  خواسته  راستای  در  و  شده  مالی  حمایت  انگلیسی  صهیونیستهای 

فعالیت می کندو147کشور جهان را تحت پوشش خبری خود دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس

یکی دیگر از خبرگزاریهای جهانی که صهیونیستها بر آن تسلط دارند خبرگزاری 
آمریکا  متحده  ایاالت  سال1848در  به  خبرگزاری  است.این  آسوشیتدپرس 
در  که  جایی  تا  یافت  وخیلی سریع گسترش  تاسیس شد  روزنامه  پنج  توسط 
اکثر روزنامه ها  سال1900میالدی به شرکت خبررسانی عظیمی تبدیل شدو 
در  بودند  آنها تحت سیطره صهیونیسم  اعظم  امریکایی که قسمت  ومجالت 
این شرکت عضو شدند.این خبرگزاری که مرکز آن در نیویورك است دارای 
گسترده ترین فعالیت در سطح بین المللی بوده و سرمایه گذاران آن کارتلهای 
حدود  روزانه  متوسط  طور  به  گزاری  خبر  باشند.این  می  آمریکا  صهیونیست 
یازده میلیون کلمه خبر به سراسر جهان مخابره می کند به طوری که»بیش 

می  تغذیه  خود  اخبار  با  را  جهان  109کشور  در  روزنامه  هزار)10000(  ده  از 
کنند«و»کلیه روزنامه های منتشره در آمریکای التین به وسیله این خبرگزاری 
دنیا  مختلف  کشورهای  از  خبرگزاری  این  اخبار  چهارم  شوند«سه  می  تغذیه 
تامین می شود.مشترکین و وسایل ارتباط جمعی وابسته به این خبرگزاری که 

در نقاط مختلف جهان پراکنده هستند عبارتنداز:
-روزنامه مشترك،1239

-تلویزیونهای مشترك،485
-رادیوهای مشترك،5762

-تعداددفاتردرخارج،77
-تعداد دفاتر درآمریکا،123

خبرگزاری آسوشیتدپرس که اخبار خود را به روزنامه ها می فروشد،تحت کنترل 
یك یهودی به نام مایکل سیلورمن است.سیلورمن در بخش اخبار مربوط به 
آمریکا)اخبارملی(از سال1992به عنوان رئیس مشغول فعالیت بود.وی از سال 
2000به عنوان مدیر کل خبرگزاری منصوب شد.ولی جاناتان ولمن یهودی  را 

به عنوان سردبیر خبرگزاری برگزیده است.
خبرگزاری یونایتدپرس

تاسیس  ادوارد اسکریپس و رای ویلسن هوارد یك خبرگزاری  در سال1907 
خبرگزاری جای یك  گرفت.این  لقب  یونایتدپرس  هوارد  اسکریپس  کردندکه 

بنگاه خبر پراکنی ضعیف را که در سال 1897تاسیس شده بودگرفت.
که  کرد  تاسیس  خبرگزاری  یك  هرست  راندولف  ویلیام  م.نیز  سال1909  در 
با  نیزدر سال1958  دوخبرگزاری  نیوز سرویس مشهور شد.این  اینترنشنال  به 
خود  جدید  کار  اینترنشنال  یونایتدپرس  عنوان  تحت  و  شدند  متحد  یکدیگر 
خبرگزاری  همانند  و  بوده  نیویورك  در  خبرگزاری  این  کردند.مقر  آغاز  را 
و  باشد  می  المللی  بین  سطح  در  ای  گسترده  فعالیت  دارای  آسوشیتدپرس  
کارتلهای صهیونیست آمریکایی از ان حمایت مالی می کنند.»یونایتندپرس650 
مشترك در بیش از100کشورجهان دارد« و کلیه روزنامه های منتشر شده در 
امریکای التین در این خبرگزاری تغذیه خبری می کنند.سه چهارم اخبار آن 
نیز به کشورهای مختلف دنیا اختصاص دارد.مشترکین و وسایل ارتباط جمعی 

وابسته به این خبرگزاری عبارتند از:
-روزنامه مشترك،1036

-تلویزیونهای مشترك،445
-رادیوهای مشترك،3237

- روزنامه های مشترك در آمریکا،633
-کشورهای مشترك،100

خبرگزاری فرانس پرس
یکی از یهودیان فرانسه ازخانواده هاواس در سال1835آژانس هاواس رادراین 
کشور بنیان نهاد.پس از آن در سال1851هاشیت یهودی خبرگزاری هاشیت را 
بعدها خبرگزاری دولت فرانس پرس شد.تا پیش  تاسیس کرد.این خبرگزاری 
از جنگ جهانی دوم،شارل لوئیس هاواس یهودی این خبرگزاری را اداره می 
کرد.این خبرگزاری همانند دیگر خبرگزاریهای عمده بین المللی،نقشی که در 
سطح جهانی ایفا کرده در راستای اهداف صهیونیسم جهانی است.حدود»152 
خبرگزاری  باشند.«این  می  خبرگزاری  این  خبری  پوشش  تحت  کشور جهان 
دراختیار  و  کرده  تهیه  برنامه  جهانی  تلویزیونهای  از  بسیاری  همچنین»برای 
آنان قرار می دهد.این برنامه ها متعلق به سندیکای مطبوعات فرانسه است.این 
سندیکاها از طرف کارتلهای بزرگ فرانسه اداره شده و ماهیت وجودی صاحبان 

وحامیان آنها چون دیگرخبرگزاریهای فوق الذکر می باشد.«
پوشش  تحت  را  جهان  کشورهای  بیشتر  تنها  نه  الذکر  فوق  خبرگزاریهای 
خبری،تحلیلی خود قرار می دهد،بلکه رسانه های جمعی بسیاری از جمله رادیو 
و برنامه های تلویزیونی در ممالك مختلف را از طریق دفاتر و دیگر آژانسهای 
خبری وابسته به خود تغذیه کرده و همواره تالش کرده اند با سلطه بر افکار و 
فرهنگ ملتها،اندیشه های عمومی مردم جهان را درجهت اهداف صهیونیسم 
و  رویدادها  به  مربوط  حقایق  گاه  هیچ  خبرگزاریها  دهند.لین  سوق  جهانی 
حرکتهای انسانی وقیامهای مردمی علیه مستکبران را به جهان منعکس نکرده 
بلکه برعکس سعی می کنند تا با تحریف و وارونه جلوه دادن حقایق و یا کتمان 

آنها ،اخبار وگزارشها و تحلیلهای دروغینی را به خورد ملتها دهند.



از ده سال پیش بود که کم کم با حضور کامپیوتر و اینترنت به عنوان وسیله 
به ویژه  اقشار مختلف مردم  ارتباطی در دانشگاه ها و خانه ها کم کم توجه 
قشر جوان و دانشجویی به رسانه ها و اینترنت افزایش یافت. ایجاد امکان فنی 
و  خبر  تولید  برای  ارزان  تمام شده  قیمت  رسانه ها،  اخبار  دیده شدن  و  تولید 
تحلیل، دسترسی آنالین یا همان سریع به اخبار، در عین سخت بودن رساندن 
رسانه های مکتوب به سراسر ایران در زمان معین و کم از جمله دالیل تحول 
شمرده  دیجیتال  رسانه های  سمت  به  کشور  رسانه های  عرصه ی  در  بزرگ 

می شود.
شاید بتوان به دالیل باال ورود کردن به برخی مسائل کشور که تا پیش از این 
به عنوان »خطوط قرمز« خبری شناخته می شد در رسانه های جدید اضافه کرد 

تا مجموعه تغییرات و تحوالت خبری در کشور قابل فهم باشد.
از سال 80 بود که جریان سیاسی وابسته به محسن رضایی در زمان اصالحات 
به این نتیجه رسید تا با استفاده از فضای مجازی به خطوط قرمزی حمله کند 
که هیچ گاه مدنطر نبود. البته پیش از این روزنامه های مکتوب اصالح طلب 
خطوط قرمز را شکسته بودند که البته به دلیل هجمه این رسانه ها به منویات 
و اعتقادات مذهبی و ملی و حتی قومی مردم به سرعت دچار افول شدند. اولین 
انتقادی  رویکردی  با  و  رسمی  صورت  به  که  مجازی  تحلیلی  خبری  سایت 
با کمك خرج  بازتاب  بود.  به دولت خاتمی وارد صحنه شد »بارتاب«  نسیت 
افرادی چون محسن رضایی با همکاری عده ای از دانشجویان سابق دانشگاه 
امبرکبیر که محل حضورشان بیشتر در کانون های این دانشگاه بود تا تشکل 
ابتدایی  ها به صحنه آمد. فواد صادقی مدیر مسئول در خصوص تامین مالی 
بازتاب در سال 80 می گوبد ماهانه 2میلیون تومان خرج داشتند و این خرج از 
محسن رضایی بوده است. سایت بازتاب که گردانندگان تابناك میراث داران 
آن به شمار مي آیند، در سال 1381 با مدیر مسؤولي فواد صادقي و سردبیري 
عمار کالنتري راه اندازي شد. بسیاري از تحلیلگران و خبرنگاران این سایت 
بعدها در راه اندازي یا مدیریت سایت هاي خبري مشارکت داشتند که به عنوان 
نمونه مي توان به فرشاد مهدي پور) شانا و خانه ملت(، علي شکوهي) فردانیوز(، 
محمدجواد بربریان) جماران(، جعفر محمدي) عصر ایران(، بابك امیني) بولتن 
نیوز( و فواد صادقي و عمار کالنتري) آینده نیوز( اشاره کرد. سایت بازتاب با 
توجه به نفوذ باالیی که به برخی اطالعات داشت و نزدیکی بسیار باالیش با 
محسن رضایی به بولتن قشر خاصی تبدیل شده بود که خود را برای انتخابات 
84 آماده می کرد. اخبار ضد و نقیض مبنی بر تبانی بازتاب با دولتی های زمان 
خاتمی برای انتشار نیافتن اطالعات و اختالس ها و زد و بندها دلیلی شد تا 
رسانه محسن رضایی به تدریج قدرت خود را از دست بدهد. در همان ایام یعنی 
سال 83 سایت دیگری به نام آفتاب نیوز وابسته به حسن روحانی از نیروهای 
نزذیك به آیت الل هاشمی رفسنجانی راه اندازی شد و به دنبال فعالیت های 
های  رسانه  در  مهم  نکات  از  یکی  بود.  رفسنجانی  هاشمی  برای  انتخاباتی 
نظیر  هایی  چالش  به  شدن  نزدیك  که  است  مورد  این  ها  سایت  و  مجازی 
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تعداد زیادی از سایت ها به صورت قارچی 
شروع به فعالیت می کنند. برای نمونه سایت هایی مثل یاری، قلم، نسیم 88، 
جمهوریت و... از جمله سایت های حامی میرحسین موسوی بودند که در انتها 
نیز پس از شکست موسوی در انتخابات دست به خود کشی جمعی زدند و با 

انتشار مطالب کذب ضمینه را برای فیلتر شدن خود مهیا کردند.
پس از انتخابات 84 و روی کار آمدن شعارهایی از جنس انقالب سایت های 
جریان 3تیر به پیش قراولی رجا نیوز آغاز به کار کردند. سایت هایی که نقش 
از یك  از گفتمان آن روزهای دولت را در پیش گرفتند. کمتر  اصلی حمایت 
دیگز سایت  از طرف  وارد عرصه شدند.  نیز  مبارزین  مانند  هایی  سال سایت 
های معتقد به اصولگرایی با مشی انتقادی از دولت از سال 85 با ورود و حضور 
»الف«  سایت  کردند  کار  به  آغاز  »زاکانی«  و  »توکلی«  آقایان  چون  افرادی 

وابسته به دکتر احمد توکلی که مشی انتقادی شدیدی دارد و سایت »جهان« 
که از فعالیت های انقالبی دولت نهم حمایت می کرد اما فعالیت های حاشیه ای 
تاب  و  آب  با  و  رنگ  پر  بزرگان  بر خالف خواست  را  مشایی  از جمله  دولت 
نشان می داد. در همان دوران قشر جدیدی از سایت ها راه اندازی شدند سایت 
هایی با حمایت ویژه قالیباف، الریجانی و محسن رضایی. رویه این سایت ها 
مانند  سایتهایی  بود.  3تیر  نام  به  گفتمانی  انکار  و  نهم  دولت  تخریب  عمدتا 
»خبر آنالین، فردا، فرارو، تابناك، آینده نیوز«. این حلقه جدید رسانه ای با آنکه 
ادعای اصولگرایی داشتند ولی همواره دولت را تخریب و حتی به کوچکتربن 
عزل و نصب های دولت هم خرده وارد می کردند.البته این سایت ها بیشتر 
از آنکه رنگ و بوی اصولگرایی داشته باشند با سیاه نمایی علیه دولت نهم و 
نیر انعکاس عقاید اصالح طلبان به دنبال چهره سازی جدید از »قالیباف« در 
انتخابات دهم بودند که البته با وارد نشدن شهردار تهران به صحنه انتخابات به 
نحوی به سوی کاندیدای اصلی اصالح طلبان یعنی میرحسین موسوی تغییر 

سمت و سو دادند.
شاید حضور پررنگ خبرنگاران و عناصر رسانه ای نزدیك به اصالح طلبان در 
رسانه هایی مانند »خبرآنالین« وابسته به دکتر علی الریجانی مهمترین دلیل 
رویکرد غیرقابل انتظار این رسانه ها در ماجراهای انتخابات 88 بود به طوری 
که به پایگاه تقویت گفتمان موسوی در جریان مسائل سال 88 و بعد از آن 

می پردازند.
در میان هیاهوی سایت های وابسته به سیاسیون موج راه اندازی سایت های 
دانشجویی نیز به راه افتاد. سایت هایی چون عدالتخانه مجموعه ای از سابقین 
اصلی  شعار  که  عدالتخواهی  مطالبات  که  بودند  دانشجویی  عدالتخواه  جنبش 
دولت بود با ادبیاتی دانشجویی پی می گرفتند. سایت های دفاتر دانشجویی از 
جمله اتحادیه انجمن اسالمی مستقل و جنبش عدالتخواه و دفتر تحکیم وحدت 
و جاد از جمله سایت های دانشجویی بودند که البته بیشتر به پوشش مطالب 
ارگانی )بیانیه ها و مصاحبه ها( می پرداختند تا مطالب تحلیلی. البته در این میان 
 )SNN( سازمان بسیج دانشجویی نیز سایتی تحت عنوان شبکه خبر دانشجو
راه اندازی کرد که حاصل حضور فعال دانشجویان عضو بسیج دانشجویی در 

رسانه و فضای مجازی برای پوشش اظهار نظرات دانشجویان بود.
رویکردهای  با  محدودتر  تعداد  است،  متفاوت  کمی  خبرگزاری ها  ماجرای  اما 
حال  هر  به  است،  سایت ها  با  رسانه ها  این  چشم گیر  تمایز  خبری  رسمی تر 
نیروهای  رسانه ای  تفکر  محصول  که  ایران)ایسنا(  دانشجویان  خبرگزاری 
سیاسی رخنه کرده در جهاد دانشگاهی است با رویکرد دفاع از جریان سیاسی 
ایسنا  این نمونه است،  از  با پرچم داری رئیس دولت اصالحات  دوم خرداد و 
که به اسم دانشجویان کار خود را آغاز کرده بود کم کم به خبرگزاری احزاب 
را  از گفتمان دولت خاتمی  تبدیل شد و مشی دفاع جانانه  ایران  اصالح طلب 

پیش گرفت.
با مشی تقویت  انقالب اسالمی و  از گفتمان  با هدف دفاع  خبرگزاری فارس 
که  اسالمی  تبلیغات  سازمان  به  وابسته  مهر  خبرگزاری  اصولگرا،  نیروهای 
این  زنجیره ای در  روزنامه های  دلیل حضور خبرنگاران  به  اخیر  در سال  های 
خبرگزاری برخالف مشی اعالمی این رسانه به پاتوقی برای تولید اخبار به نفع 
جریان غیر جبهه انقالب اسالمی تبدیل شده است، از خبرگزاری مهم کشور 
رسانه ی  باید  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  همان  یا  ایرنا  می شوند.  محسوب 
و چشم  قد  تمام  دفاع  به خاطر  در سال های مختلف  ولی  باشد  ایران  رسمی 
بسته از دولت و بدون توجه به فراگفتمان اصلی انقالب اسالمی از جایگاه این 
رسانه کاسته شده است. ایلنا خبرگزاری بعدی است که توسط خانه کارگر اداره 
می شود به همین واسطه گفتمان این رسانه دفاع از اصالح طلبی است ولی در 
مقاطعی به دلیل گره خوردن با عناصر ضدانقالب به محاق توقیف نزول کرده 

است. این رسانه از طحاظ حرفه ای از سطح باالیی برخوردار نیست.
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 84 سال  در  نژاد  احمدی  محمود  انتخاب  با  همزمان  سایت  این  کار  به  آغاز 
توسط دانشجویانی بود که اعتقاد خاصی بر جا انداختن گفتمان 3تیر 84 داشتند. 
برخالف ادعاهای کمك های دولتی  احسان صالحي سردبیر کنوني این سایت 
می گوید:»تمام هزینه ها از تبلیغات به دست می آید. پیش از صالحی؛ مقداد 
نیلي احمدآبادي مسؤولیت سردبیري این سایت را بر عهده داشت.نام این سایت 
برگرفته از نام شهید محمد علي رجایي، دومین رئیس جمهور ایران است. این 
پایداری  اخبار جبهه  از پوشش دهنده های اصلی  سایت در حال حاضر یکی 
محسوب  کشور  مذهبی  جریان  بدنه  رسانه  مهمترین  واقع  در  رجانیوز  است. 

می شود. 

سایت خبري تحلیلي با رویکرد منتقدانه نسبت به دولت است که از شهریور 85 
آغاز به فعالیت کرد. این وبگاه برای احمد توکلي است و به نام وي شناخته مي 
شود. سید امیرسیاح سردبیري آن را عهده دار است. در منشور الف، این سایت 
محیطي براي اظهارنظرات کارشناسي، ارائه مقاالت، اخبار و عکس ها و هم 
مشارکت در تکمیل، تعمیق یا تأیید ورد مطالب و نظرات دیگران معرفي شده 
است. اعضاي شوراي سیاست گذاري که در دستگاه هاي مختلف فعالیت دارند 
با اطالعات خود به غناي خبرها، مطالب و تحلیل هاي آن کمك مي کنند. این 
وبگاه بنا به گفته گردانندگان آن، بودجه مالي خاصي ندارد و بودجه آن از آگهي 
ها و بخشي از حقوق اداري اعضاي شوراي سیاست گذاري تأمین مي شود. 
این سایت در محور مباحث پرونده های بسیاری مانند مرحوم کردان و رحیمی 

معاون اول رئیس جمهور بوده است.

این سایت از سال 88 با رویکرد انتشار اخباری که سایر رسانه ها به آن کمتر 
کشورمان   علیه  دشمن  نرم  جنگ  به  ویژه  توجه  رویکرد  با  داشتند  دسترسی 
مبارزه با فتنه 88 و نیز بررسی مسائل بین المللی به زبان ساده و قابل فهم آغاز 
به کار کرد. تحریریه این سایت عموما تجریه کار خبرگزاری داشتند و به همین 
به  قابل توجهی  با موفقیت  ابتدا  از همان  به یك سایت خبری  با ورود  دلیل 
جذب مخاطب پرداختند هرچند انتشار برخی اخبار محرمانه توسط این سایت با 
برخی انتقادها همراه بوده است با است. یکی از مطالب جذاب این سایت بررسی 
زندگی و عکس هایی منتشر نشده از شهدای دفاع مقدس است. البته این سایت 
اصولگرا انتقادهای تندی را علیه دولت در خصوص مشایی منتشر کرده است.

سایت خبری تحلیلی جهان از سال 86 آغاز به کار کرد. این سایت در سمت 
و سوی سیاسی با علیرضا زاکانی نماینده مجلس هشتم _رئیس ستاد قالیباف 
از اعضای شورای  به عنوان یکی  زاکانی  منتسب است و   _ انتخابات 84  در 
جمعیت  و  اسالمی  انقالب  رهپویان  اعضای  از  عمده  که  آن  سیاستگذاری 
ایثارگران هستند؛ به حساب می آید.یکی از مهم ترین نکات مدنظر این سایت 
مسئله مشایی و حاشیه های دولت بوده است. سردبیر این سایت می گوید ما 
خودمان را حامی دولت می دانیم. این سایت بالغ بر 15 نفر نیرو دارد و منابع 

خبری آن به علت مشورت و نزدیکی با زاکانی از طریق وی تامین می شود.

یکی از سایت هایی که در سال 88به همت نزدیکان به جریان حامی دولت و 
حامی محمود احمدی نژاد در خبرگزاری ایرنا وارد عرصه سایت های خبری 
شدند. تجربه باالی حضور در خبرگزاری ایرنا و وسعت انتشار و نقل خبر این 
سایت در تمامی نشریات مکتوب روزنامه »ایران« دلیلی شد تا سایت شبکه 
ایران به سرعت بتواند میان سایت های مشهور جا بازکند. البته حمایت بیش از 
حد و نیز نزدیکی به حلقه رسانه ای مشایی _جوانفکر_ کم کم این سایت را 

نیز به سری سایت های زنجیره ای حامی مشایی تبدیل کرده است. 

 سایت خبري تحلیلي تابناك، منسوب به محسن رضایي دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است که پس از فیلترینگ و به تعطیلي کشیده شدن وب سایت 
سردار  و  وبگاه  فعلي  سردبیر  قادري  شد.محمد  فعال   1386 سال  در  بازتاب 
امیرعلي امیري از فرماندهان سابق نیروي انتظامي، مدیر مسؤول این سایت 
هستند. او به عنوان یکي از مسؤوالن سایت بازتاب در شوراي سیاست گذاري 
و هیأت امناي آن فعالیت داشت.یکی از ویژگی های بارز تابناك ورود به تمام 
مسائل و نیز تبلیغات باالی حاشیه این سایت است. تابناك را می توان سایت 
پشت پرده ها نامید چون با یك جستجوی خالصه در گوگل متوجه می شوید 
که عمده اخبار این سایت خبر از پشت پرده ها دارد که نشانه از رابطه با منابع 
خبری باالدستی همچون محسن رضایی است. در حال حاضر یکی از سایت 
های منتقد شدید دولت این سایت است که پس از شکست محسن رضایی در 
انتخابات 88 رویه انتقادی از دولت و نیز حمایت از اعتراض های موسوی را تا 
زمان غائله عاشورای 88 درپی داشت. این سایت در حال حاضر قصد دارد تا به 
رسانه جبهه ایستادگی که متشکل از برادر و فرزند محسن رضایی است تبدیل 
شود. این سایت خبری در دوران فتنه به مسائلی حاشیه ای از جمله کهریزك 

می پرداخت. 

این وب سایت که سال 1387 متولد شد، بزرگ ترین تحریریه خبري را در بین 
پروین  انتظامي، علیرضا معزي، محمدهادي  دارد. حسین  فارسي  سایت هاي 
و جام جم،  روزنامه هاي همشهري  پیشین  گردانندگان  از  مهاجري  و محمد 
مدیریت این سایت خبري، تحلیلي را بر عهده دارند.  حضور این افراد از جام جم 
یعنی رسانه ای که علی الریجانی آن را راه اندازی کرده بود جای تردیدی باقی 
نمی گذارد که سایت خبر آنالین حامی پر و پاقرص علی الریجانی و محمد 
باقر قالیباف است و از حمایت مادی و معنوی و خبری آن ها برخور دار است. 
گرچه حسن زماني مشاور رئیس مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرنگار 
»خبرنامه دانشجویان ایران« با اشاره با ابراز تاسف از عملکرد سایت خبرآنالین، 
به  بنده  و  است  معترض  خبرآنالین  سایت  عملکرد  به  آقاي الریجاني  گفت: 

نیابت از ایشان هرگونه ارتباط با این سایت را تکذیب مي کنم.
خبرآنالین به عنوان نسخه الکترونیکي روزنامه »خبر« که پیش از نسخه چاپي 
آن در اختیار مخاطبان قرار گرفته، آخرین تحلیل ها و گزارش ها از مهم ترین 
ایران و جهان را به صورت آنالین در اختیار مخاطبان خود قرار  اتفاقات روز 
مي دهد. اخبار منتشر شده توسط این سایت همواره مورد استفاده سایت های 
ضد انقالب چون جرس و بی بی سی و نیز روزنامه های اصالح طلبی چون 

شرق بوده است.

 پایگاه خبري عصر ایران، از جمله سایت های اصالح طلب است که به پوشش 
خبری گسترده فتنه 88 و حتی انتشار بیانیه های موسوی می پرداخت. جعفر 
محمدي خبرنگار سابق سایت بازتاب، مسؤولیت سردبیري آن را برعهده دارد. 
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این سایت پس از تابناك دومین رتبه جذب آگهي را در سایت هاي خبري-
تحلیلي دارد.

 محسن ماندگاري سردبیر فعلي روزنامه جام جم و علي شکوهي از مؤسسان 
هفته نامه ارزش ها و رادیو گفت و گو دو چهره نزدیك به محمد باقر قالیباف 
هستند که پایگاه خبري- تحلیلي فردا را از سال 1384 راه اندازی کردند.علي 
شکوهي به عنوان مدیر فردانیوز، با خبر جنجالي بازداشت شدنش، در رسانه ها 
شهرت بیشتري هم پیدا کرد. او پس از درج خبري در سایت فردا با شکایت 
دکتر فیروزآبادي رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح مواجه شده بود. فردانیوز در 
و  صادق)ع(  امام  دانشگاه  دانشجوي  رفیعي  مجید  سردبیري  با   1386 خرداد 
یادداشت هاي مرتضي طالیي، مسیر جدیدي را دنبال کرد . اخبار این سایت 
بیشتر در جهت حمایت از هر کار قالیباف و انتقاد از دولت است. قابل توجه آنکه 

رفیعی در تابستان 90 از فردا خداحافطی کرد.

پایگاه خبري تحلیلي فرارو )نزدیك به قالیباف( خردادماه سال 1386 با مدیریت 
»محمدحسین خوشوقت« مدیر کل سابق رسانه های وزارت کشور و معاون 
اسبق مطبوعات خارجی وزارت ارشاد )در زمان احمد مسجدجامعی( که دانش 
آموخته دانشگاه امام صادق )ع( و کارمند فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تأسیس شد. زهرا رفیعی نویسنده مطالب اجتماعی و نیز همسر سر دبیر فرارو 
در مطلبی از نزدیکی این سایت با میرحسین موسوی خبر داد . این سایت با 
تحریریه 12 نفری در ساختمانی در خیابان ویالی تهران اداره می شود.صبح 
روز دوشنبه 25 بهمن ماه، سایت فرارو خبری  مبنی بر “صدور مجوز تظاهرات 
برای راهپیمایی جنبش سبز به واسطه درخواست رئیس جمهور ترکیه” منتشر 
کرد.خوشوقت در خصوص تامین مالی این سایت می گوید:«ماهانه 80 تا 90 

میلیون ریال هزینه و خرج داریم.«

این سایت در شب یلداي سال 83 به مدیریت محمدحسین مالیري از کارکنان 
مرکز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت متولد شد. مهران قاسمي، 
رضا انصاري راد، حسن فتحي و مهدي مهدوي آزاد در مقاطع مختلف زماني، 
سایت،  این  سیاسي  گیري  جهت  داشتند.  عهده  بر  را  سایت  این  سردبیري 
حمایت از دیدگاه هاي سیاسي و عملکرد اکبر هاشمي رفسنجاني رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و حسن روحاني رئیس مرکز تحقیقات استراتژیك این 
مجمع و حمله و سیاه نمایی علیه دولت نهم است. یکي از نکات جالب توجه در 

این سایت، تغییر چند باره دفتر و تیم کاري آن است.

بعد از پایان فعالیت بازتاب در سال 86 فواد صادقی با همکاری و کمك مهدی 
هاشمی رفسنجانی سایتی را به نام »آینده نیوز« راه اندازی کرد. مواضع تند 
علیه اصولگرایی و دولت احمدی نژاد می گرفت. مخالفت با تشییع و تدفین 
شهدا در دانشگاه امیرکبیر جرقه رفتار اپوزسیونی این سایت بود. انتشار اخبار 
کذب در دوران انتخابات 88 و حمایت از میرحسین موسوی و نیز رفتار رسانه 
بارها اخبار غیر  با ستاد قیطریه میرحسن موسوی بود. این سایت  ای همگام 
تا کنون  از کشور  از خروج مهدی هاشمی  بعد  البته  اخالقی را منشر کرده و 
نتوانسته شکل سابق خود را بگیرد. عمده فعالیت های این سایت حمله به جبهه 

فرهنگی و سیاسی معتقد به گفتمان 3 تیر است.

اولین خبرگزاری پیامکی ایران با نام »نسیم آنالین« از اواسط سال 89 توسط 
جمعی از عناصر رسانه ای جبهه فرهنگی انقالب راه اندازی شد. این خبرگزاری 
قصد دارد با انتشار خبرهای کوتاه و به توزیع آن به صورت پیامکی خلع ارتباط 

رسانه ها با جریان های اجتماعی را پر کند.

جریان شناسی رسانه های ضد انقالب

صدای آمریکا قدیمی ترین رادیو و تلویزیون دولتی ایاالت متحده آمریکا است 
که برای شنوندگان خارج از آمریکا پخش می شود و مخاطبان آن مردم آمریکا 
آمریکا  خارجه  وزارت  اطالعات  اداره جنگ  کنون  تا   1942 سال  از  نیستند.  
آژانس اطالعات ایالت متحده بوده و تحت کنترل و نظر سیا اداره می شود. 
بخش فارسی رادیویی صدای آمریکا از 1357)1979( شروع به کار کرد . پخش 
فارسی  بخش  شد.  ممکن   )1996(1375 نیزاز  فارسی  برنامه های  تلویزیونی 
گفت  جندالل  رهبر  ریگی  عبدالمالك  2007با  آوریل  اوایل  در  آمریکا  صدای 
و گو کرد. از جمله چهره های معروف شده توسط این رسانه و سایت افرادی 
چون محسن سازگارا و اکبرگنجی از جمله چهره های روزنامه های زنجیره ای 
دولت اصالحات هستند. اخیرا این رسانه برنامه ای به نام »پارازیت« راه انداخته 
است که با هجو به اهانت به مسئوالن ایران می پردازد. صدای آمریکا تا کنون 
اخبار دروغی را در خصوص برکناری افراد مختلف در دولت احمدی نژاد منتشر 
کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند رادیو صدای آمریکا به خاطر حمله های 
سلبی و تند به جمهوری اسالمی و تالش برای براندازی نظام به صورت آشکار 
مخاطبانش را از دست داده است. گفتنی است یك شهروند ایرانی در تماسی 
با این رسانه به سبك یکی از سریال های نوروزی مجری صدای آمریکا را به 

سخره گرفته بود.

بخش فارسی بی بی سی زیرمجموعه ای از سرویس جهانی بی بی سی است، که 
به زبان فارسی از طریق رادیو، اینترنت و تلویزیون، فعالیت خبری و رسانه ای 
شبکه  دارد.این  برعهده  را  بخش  این  ریاست  صبا  صادق  هم اکنون  می کند. 
بریتانیا  المنافع  مشترك  و  خارجه  امور  وزارت  دالری  میلیون   23.4 بودجه  با 
اداره می شود. تلویزیون فارسی بی بی سی پخش برنامه های خود را از روز 14 
ژانویه 2009 میالدی، )25 دی 1387 خورشیدی( رمضان پور معاون مطبوعاتی 
الواعظین روزنامه نگار زنجیره ای اصالح طلب آغاز  مسجد جامعی و شمس 
نمود. وب گاه فارسی بی بی سی، سایت خبری فارسی زبان، رادیو بی بی سی است 
 2001 مه  ماه  در  بی بی سی  فارسی  شد.سایت  راه اندازی   1379 سال  در  که 
راه اندازی شد. تعداد کارمندان این شبکه 150 نفرمي باشد.  عمده فعالی این 
رسانه آن است که با گفتگو با افراد مختلف خود را رسانه ای بی طرف نشان 
دهد. بی بی سی فارسی در ابتدای راه موج تحریم انتخابات 88 ایران را راه 
انداخت اما با حضور میرحسین موسوی به شدت به حمایت از آن پرداخت و 
منشر  ستاد  این  از  را  اخباری  و  بود  تماس  در  موسوی  قیطریه  ستاد  با  حتی 
کرد. پس از انتخابات یکی از رسانه هایی که دائم اغتشاشات داخل ایران را 
به صورت زنده پوشش می داد. بی بی سی رسانه ای بود که کنفرانس خبری 
به  معروف  رهنورد  زهرا  نظر  و  کرد  اعالم  را  انتخابات  در  موسوی  پیروزی 
»داماد لرستان« را منتشر کرد. در اوج اغتشاشات ایران این رسانه با عبدالمالك 
ریگی مصاحبه زنده انجام داد که در آن ریگی همکاری خود را با موسوی و 
علیه  بسیاری  اخبار کذب  تاکنون  این سایت  کرد.  اعالم  تهران  اغتشاشگران 

جمهوری اسالمی و حتی تشکل های دانشجویی منتشر کرده است.

از  تعدادی  توسط   84 سال  اردیبهشت  در  روزآنالین  تحلیلی  خبری،  سایت 
می کنند  زندگی  کشور  از  خارج  در  اکنون  که  اصالح طلب  مطبوعاتی  فعاالن 
اداره می شود. این سایت از همان آغاز به کار، رویه ی مقابله با نظام جمهوری 
را  مشکالت  برابر  در  ایران  مردم  نجات  راه  تنها  و  گرفت  پیش  را  اسالمی 
برقراری حکومت سکوالر و الئیك دانست. بودجه ی این سایت، رسما از جانب 

7071

موسسات و بنیادهای خارجی مخالف نظام به خصوص کشور هلند تامین می 
شود. در حال حاضر هوشنگ اسدي، جاسوس نفوذي ساواك در حزب توده که 
پس از انقالب به جرم جاسوسي براي ساواك و همکاري با »حزب توده ایران« 
سردبیري  شوراي  امیري«عضو  »نوشابه  همسرش  همراه  به   ، شد  دستگیر 
یکی  اصالحات  دولت  وزیر  مهاجرانی،  هستند.عطاءالل  آنالین«  »روز  سایت 
تاسیس  روز  هزارمین  مناسبت  به  که  است  روزآنالین  حامیان  ترین  اصلی  از 
سایت ضدانقالبي روز آنالین به تعریف و تمجید از این سایت پرداخت و گفت: 
تا چراغ خبر و آگاهي را  این زمان عسرت کوشیده است  »روزآنالین هم در 
فروزان نگاهدارد.« از معروف ترین همکاران روزآنالین می توان به اکبرگنجی، 
ابراهیم نبوی و مسیح علی نژاد اشاره کرد که سابقه ی توهین به ارزش های 

اسالمی را در کارنامه خود دارند.

سایت جنبش راه سبز)جرس( در تیر ماه سال 88 برای انتشار اخبار و اهداف 
به  ارشاد اسالمی  اندازی شد.مهاجرانی،وزیر سابق فرهنگ و  راه  فتنه  جریان 
موسسین  از  کدیور  برادر همسرش، محسن  و  کدیور  جمیله  همراه همسرش 
این سایت می باشند. انتشار اخبار دروغ و اغراق آمیز توسط جرس به عنوان 
برای سایت های  را  جالبی  میرحسین موسوی همواره سوژه ها ی  اصلی  حامی 
خبری دیگر فراهم کرده است. انتشار خبر حضور میرحسین موسوی در مراسم 
ختم فرد زنده ای به نام سعیده پور آقایی، انتشار نامه دروغین و توهین آمیز به 
مقام معظم رهبری و انتساب این نامه به رئیس قوه قضائیه، ادعای لغو سفر 
رهبر انقالب به قم به به خاطر عدم استقبال علما و مراجع! و دروغ هایی از 
این جنس، باعث شد که جرس حتی بین اپوزسیون خارج نشین نیز بی اعتبار 
گردد. اکبر گنجی با اظهار نگرانی از دروغ های ساده لوحانه ی جرس می گوید: 
»دروغ سازی فقط محدود به نوشتن نامه جعلی برای صادق الریجانی نبود و 
نیست. درباره سفر رهبر به قم هم دروغ هایی بسیاری بافته و ساخته شد که 
یکی یکی تکذیب شد: از لغو سفر رهبر به قم تا عدم دیدار مراجع تقلید با او.« 
جنگ زرگری بین جرس و سایت ضدانقالبی دیگر نظیر خود نویس و باالترین 
نیز همواره جالب توجه بود. سایت باالترین با اشاره به طرح »اسب تروا« برای 
راهپیمایی 22 بهمن، گردانندگان جرس را عده ای دلقك روشنفکر نامید.جرس 
هم در واکنش به این خبر، باالترین را نفوذی کیهان دانست.الزم به ذکر است 
آمریکا حمایت مالی می  امورخارجه  به وزارت  وابسته  بنیادهای  جرس توسط 

شود، هرچند مهاجرانی هرگونه وابستگی جرس را تکذیب کرده است.

سایت خبری گویا به عنوان ارگان رسمی سیا فعالیت می کند. فرشاد بیان، سردبیر 
این سایت، دانش آموخته دانشکده هنرهاي زیبا است و از میانه دهه هفتاد به 
اصالح طلبان(،  )نظریه  پرداز  نراقي  احسان  نزدیکان  از  وی  است.  رفته  آمریکا 
ابوالحسن بني صدر )رئیس جمهور مخلوع(، احمد سالمتیان )مشاور بني صدر( و 
علیرضا نوري زاده )روزنامه نگار فراري( است و با مدعیان اصالح طلبي در داخل 
کشورنیز، مانند محمدعلي ابطحي، عیسي سحرخیز و مصطفي تاج زاده داراي 
تعامالت نزدیك است و اخبار ویژه خود را از آنان دریافت مي کند. از نکات جالب 
در این سایت، صراحت لهجه در حمایت از آمریکا و اسرائیل است که بارها بارها 
در رپورتاژهای خبری به تبلیغ جریان سلطه پرداخته است. طوریکه در حمله 
نیروهای صهیونیستی به کشتی کاروان آزادی، به حمایت از این اقدام وحشیانه 
پرداخت.از همکاران این سایت می توان به احمد مالکی، روزبه امیر ابراهیمی، 
اسماعیل نوری عالء و بابك داد اشاره کرد. بابك داد برادر سیف الل داد، معاون 
سینمایی دوران تحت مدیریت مهاجرانی و نویسنده کتاب معروف »صد روز با 
خاتمی« است که در سرتاسر این کتاب، به تملق و چاپلوسی خاتمی می پردازد. 
نوع تبلیغات این سایت نیز دارای نکات قابل تاملی است. گویانیوز بدون هیچ 
ابایی تبلیغ سازمان سیا)CIA( را در پیشانی سایت خود قرار داده است تا بین 
وطن فروشان داخلی و استکبار جهانی نقش پل ارتباطی را بازی کند و جالب 
تر اینکه از این اقدام خود دفاع علنی هم کرده است و در اظهار نظری به قلم 
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سردبیرش، آورده است:« براساس منطق رسانه اي، خصوصا منطق رسانه هاي 
اینترنتي، نمي توان تبلیغ سیا را در سایت گویا مورد انتقاد قرار داد«

سایت کلمه، فعالیت خود را به عنوان سایت های اصلی حامی میرحسین موسوی 
در قبل از انتخابات سال 88 شروع کردند و به عنوان نسخه الکترونیکي روزنامه 
میرحسین  انتخاباتی  مجموعه  از  را  گزارش ها  و  اخبار  آخرین  سبز«،  »کلمه 
موسوی پوشش می داد. لحن و ادبیات سایت کلمه قبل از انتخابات، مانند خود 
اما  داشت،  جامعه  نسبت  نفاق آلود  البته  و  انقالبی  لحنی   ، میرحسین موسوی 
همزمان با اعالم تقلب از سوی موسوی و گفتارها و مواضع هنجارشکنانه ی او، 
سایت کلمه نیز به یکباره تغییر موضع داد و نظام اسالمی را مورد هجمه قرار 
داد. خط مشی سایت کلمه توسط افرادی همچون سراج میردامادي، رجبعلی 
مزروعی ، باستانی و اردشیر امیرارجمند اداره می شود. این سایت چندي پیش 
براي ایجاد هیجان در بقایاي فتنه سبز مدعي شد که موسوي و همسر وي در 
زندان حشمتیه زنداني شده اند. این خبر بالفاصله به خبر اول انبوهي از رسانه 
هاي غربي و ضدانقالب تبدیل و تا مدت ها مورد بهره برداري تبلیغاتي قرار 
گرفت. اما وقتي که جنجال مذکور، هیچ هیجاني را بر نیانگیخت گردانندگان 
اند و موسوي و  اعتراف کنند که دروغ گفته  خارج نشین کلمه مجبور شدند 

همسر وي در خانه خود در پاستور هستند. 

باالترین یك وب گاه مشارکت عمومی و بر اساس رأی کاربران است که توسط 
مهدی یحیی نژاد در تاریخ 16 اوت 2006 شکل گرفت. در زمان شروع به کار 
به  توانست نسبت  بود و کاربر می  آزاد  برای همه  باالترین، عضویت  وب گاه 
لینك دادن به هرنوع سایت یا خبرگزاری اقدام کند اما پس از مدتی این امر 
فقط در صورتی تحقق می یافت که یکی از کاربران عضو، شخص جدید را 
دعوت کند و در ادامه لینك دادن به بعضی از سایت و خبرگزاری ها از جمله 
منطق  بدون  و  سطحی  نگاه  شد.  ممنوع  رجانیوز  سایت  و  فارس  خبرگزاری 
وبگاه  این  در  زیادی  گاف های  آمدن  بوجود  باعث  همواره  باالترین،  کاربران 
شده است. باری مثال این سایت طی خبری کذب از ازدحام شدید سبزها در 
چهارراه پارك وی برای رفتن به نمایشگاه کتاب گزارش داد.این خبر کذب در 
حالی از سوی سایت دروغ پرداز باالترین منتشر می شود که نه تنها هیچ خبری 
نمایشگاه کتاب چند سالی است که دیگر  بلکه  نیست  پارك وی  در چهارراه 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار نمی شود و به مصلی 

تهران منتقل شده است.
ائمه اطهار  در این سایت همچنین توهین سراسری به ارزش های اسالمی و 
دستیار  نژاد  یحیی  است،  ذکر  به  است.الزم  موسوی  حامیان  روزانه ی  تفریح 
سابق منوشه امیر، از گردانندگان سایت همدمی)وزارت خارجه اسرائیل( و رادیو 

اسرائیل است.



 تعریف خبر
خبر، گزارش واقعیت هاست، اما هر واقعیتی را نمی توان خبر نامید.

خبر، الزامًا گزارش رویداد جاری )تازه( نیست.
خبر، رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد.

خبر، اطالعاتی است مربوط به آنچه رخ داده است.
خبر، مجموعه ای از لغات و عبارات است که وقوع یا انجام کاری را اطالع دهد.

نامیده  خبر  می نویسد،  گزارش گر  یك  آنچه  است،  رویداد  یك  گزارش  خبر، 
می شود.

خبر، شامل هر اندیشه و عمل واقعی است که برای عده کثیری از خوانندگان 
جالب است.

خبر، گزارش مناسب، خالصه و دقیق یك رویداد است، نه خود رویداد.
خبر، نقل ساده و خالص وقایع جاری است.

خبر، چیزی است که روزنامه نگاران آن را می سازند.
خبر، نقل واقعی و عینی حوادث جاری مهم است که در روزنامه چاپ می شود 

و مورد توجه خوانندگان قرار می گیرد.
توجه  طرف  و  بودن  جالب  علت  به  که  است  روز  جاری  موضوع  هر  خبر، 

قرارگرفتن آن از جانب خوانندگان، در مطبوعات منتشر می شود.

 ارزش های خبری
اکنون پس از این مقدمات به توصیف و تبیین ارزش های خبری می پردازیم، 
ارزشهایی که در روزنامه نگاری معاصر تقریبًا حالت معیار مطلوب )استاندارد( به 
خود گرفته اند. این ارزش ها در سراسر جهان برای روزنامه نگاران آشنا و شناخته 

شده هستند.
: )Impact( دربرگیری*

رویدادی دارای ارزش خبری دربرگیری است که بر تعداد فراوانی از افراد جامعه 
تأثیرگذار باشد، و اصاًل مهم نیست که این تاثیر مثبت است یا منفی، مستقیم 

است یا غیرمستقیم .
مثال: قیمت نان افزایش یافت.

:)Fame /Prominence( شهرت*
اشخاص، اشیاء و نهادهایی که دارای شهرت هستند، از ارزش خبری برخوردارند.

البته شهرت شخص می تواند حقیقی و یا حقوقی باشد.
مثال: رییس جمهور فردا به استان فارس سفر می کند.

:)conflict( برخورد، اختالف و درگیری*
گوناگون  شکل های  در  که  هستند  برخورد هایی  حاوی  رویدادها  از  گونه  این 
جلوه گر می شوند. این برخوردها میان افراد، گروه ها و ملت ها صورت می گیرند. 
علیه  انسان  و  علیه محیط  انسان  انسان،  علیه  انسان  به شکل  برخوردها  این 
طبیعت، فجایع طبیعی و حوادث مربوط به حیات وحش قابل پیگیری هستند. 
اخبار مربوط به سرقت ها، قتل ها، جنگل ها، تصادف ها، زلزله ها و ... از این قبیل 
خبرهای »برخوردی« به شمار می آیند، که در هر حال کشمکش محور اصلی 

آنها را تشکیل می دهد و غالبًا از رویداد های مورد عالقه رسانه ها هستند.
مثال:تجمع صنفی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکز 

که ظهر دیروز آغاز شده بود، به بیرون از دانشکده فنی کشیده شد.
:)Oddity( استثنا و شگفتی*

این نوع رویدادها از وجه غیرعادی بودن، کم سابقه بودن و یا عجیب و استثنایی 
بودن از ارزش خبری برخوردارند.

مثال: پیر ترین فرد جهان، بلندترین آسمان خراش دنیا، کوچك ترین کامپیوتر 
و تولد گوساله دو سر.

:)Magnitude( بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار*
این ارزش خبری به طور عمده اعداد و ارقام را شامل می شود. و هرچه حجم و 

آمار بیشتر باشد ارزش خبری بیشتر است.
مثال: 300 میلیارد ریال اعتبار برای وام ازدواج اختصاص یافت- 100 نفر بر اثر 

یك تصادف جان باختند.

:)Proximity( مجاورت*
مخاطبان رسانه ها ترجیح می دهند که ابتدا از خبرهای مربوط به محله، شهر، 

کشور و کشورهای همجوار خود اطالعات کسب کنند.
می گیرد:  قرار  گزینش  مورد  شکل  دو  در  خبری  ارزش  لحاظ  به  مجاورت 

جغرافیایی و معنوی.
مجاورت جغرافیایی مثل شهر، کشور و منطقه مجاور؛

مجاورت معنوی مثل مشابهت های فرهنگی، عقیدتی، قومی، اجتماعی و امثال 
آن.

از  ایران برای رسانه ها مهم تر  نواحی  از  لرزه ای معمولی در یکی  مثال: زمین 
زمین لرزه ای شدیدتر ولی در سایر نقاط جهان است.

:)Timelyness( تازگی *
هرچه زمان وقوع رویداد تا انعکاس خبر کمتر باشد ارزش خبری بیشتر است. 
در دنیای امروزه که رقابت بین رسانه ها بسیار زیاد است روزنامه هایی موفق تر 
هستند که حاوی اخبار تازه تر و خبرهای به موقع باشند. رسانه هایی که از تازگی 
خبری و اطالعاتی برخوردار نیستند، به بیماری ریزش تیراژ، که بیماری سرطان 
رسانه ها به حساب می آید، دچار می شوند. البته این نکته را باید افزود که خیلی 
از وقت ها، جنبه هایی از یك خبر کهنه نیز می توانند در شکلی تازه آشکار شوند، 

که طبعًا در این صورت باز هم از ارزش خبری برخوردار می  شوند.
 عناصر یا اركان خبر

به  را  اخبار  خبری«  »عناصر  می دهند،  شکل  اخبار  به  خبری  ارزش های  اگر 
نمایش می گذارند.

هر اندازه که عناصر خبری کامل تر باشند، قیافه خبر از نظر اطالعاتی که باید 
به مخاطب بدهد، جذاب تر خواهد بود.

به طور کلی خبر هرچند کوتاه باشد، باید عوامل و عناصر زیر را در خود داشته 
باشد.

)Who(  ؟)چه كسی )كه
شخص یا اشخاص و اشیایی که در واقعه و رویداد شرکت و یا مداخله دارند یا 

به نحوی با آن ارتباط دارند.
)Where( كجا؟
مکان وقوع رویداد.

)What( ؟)چه چیزی )چه
این عنصر بر روی ماهیت رویدادی که قرار است به خبر تبدیل شود، داللت 
می کند. عنصر چه، موضوع و وقوع رویداد را بیان می نماید و معلوم می کند که 
خبر در چه رابطه ای با چه کیفیت و ماهیتی روی داده است. لذا وقایع از هم 
تفکیك می شوند چرا که خبر ممکن است در موضوعات مختلف از جمله سفر 
جشن،  درگیری،  کسوف،  طرح ها،  افتتاح  علمی،  کشف  زلزله،  سیل،  مقامات، 

شورش، قتل، اعتراض، کسب رتبه المپیادی و ... باشد.
مثال: دبیر ازدواج دانشجویی گفت: مراسم ازدواج دانشجویی امسال از یك تا 

هفت بهمن ماه برگزار می شود.
)When( ؟)چه وقت )كی

زمان وقوع رویداد را مشخص می کند. هر چه زمان رویداد دقیق تر درج شود 
می تواند در باال رفتن ارزش خبری موثرتر باشد.

)Why( چرا؟
علت وقوع حادثه و هدف و انگیزه فاعل یا فاعالن رویداد را مشخص می کند. 

در واقع انگیزه ای که سبب واقعه شده را، معین می کند.
)How( ؟)چطور )چگونه

چگونگی و نحوه وقوع حادثه را توصیف و تشریح می کند.
بین ارزش های خبری و عناصر خبر ارتباط مستقیم وجود دارد.

چه كسی ................شهرت؛
چه چیزی .................دربرگیری و شگفتی و فراوانی؛

كجا .........................مجاورت؛
چه وقت ...................تازگی.
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1. وزیر امور خارجه عازم دهلی نو شد؛
2. وزیر امور خارجه امروز عازم دهلی نو شد؛

3. وزیر امور خارجه امروز برای مذاکره در مورد بحران کشمیر عازم دهلی نو 
شد.

در جمله نخست فقط از دو عنصر: »کجا؟« و »چه کسی؟« استفاده شده است؛
جمله دوم از سه عنصر: »کجا؟«، »چه کسی؟« و »چه وقت؟« برخوردار است؛  
»چه  و  وقت؟«  »چه  کسی؟«،  »چه  »کجا؟«،  عناصر:  حاوی  سوم  جمله 

چیزی؟« است.

 سبك های خبرنویسی
1. سبك هرم وارونه؛

2. سبك تاریخی؛
3. سبك تاریخی به همراه لید؛

4. سبك پایان شگفت انگیز؛
5. سبك بازگشت به عقب؛

6. سبك تشریحی؛

سبك هرم وارونه
در بین سبك های خبری، این سبك رایج ترین و مهم ترین سبك خبری است و 
کلید نگارش در این سبك بدین ترتیب است که چکیده جالب ترین و مهم ترین 
قسمت رویداد در ابتدا آورده می شود و به طرف پایین متن از اهمیت خبر کاسته 
می شود به طوری که کم اهمیت ترین قسمت خبر در انتها آورده می شود. این 
سبك یکی از مؤثرترین و کارآمدترین روش انتقال خبر و اطالعات است و به 
یاد داشته باشید در این سبك قاعده هرم )قسمت باالیی( حاوی جذاب ترین 

بخش خبر است.
باید تاکید کرد که سبك هرم وارونه به دلیل سهولت انتقال خبر، مهم ترین و 

بهترین سبك در خبرنویسی است.
مزایا:

الف( سرعت انتقال مطلب
ب( اشغال فضای کم

ج( موجب خستگی خواننده نمی شود
ادامه مطلب  خواندن  به  تمایل  که  متن  با  خواننده  تکلیف  د( مشخص شدن 

دارد یا نه
ه( سادگی ویرایش، تیترنویسی و صفحه آرایی

معایب:
انتخاب شده  الف( خبر هیچگاه کامل نیست، چون مهمترین قسمت های آن 

است.
ب( سلیقه خبرنگار در الویت بندی بخش های خبر زیاد است.

ج( توالی زمانی خبر از هم گسسته می شود.
د( گاهی خواننده با خواندن لید به ادامه خبر نمی پردازد.
ه( گاهی آنچه در لید گفته شده، در متن تکرار می شود.

موارد استفاده:
در سمینارها،سخنرانی ها،مصاحبه های خبری.

مثال: تقاضا برای نفت اوپك در سه ماهه دوم سال میالدی جاری صد هزار 
بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

براساس تازه ترین گزارش دبیرخانه اوپك، در حالی که تقاضای جهانی برای 
نفت در سه ماهه اول سال جاری با صدهزار بشکه افزایش به 65/55 میلیون 
بشکه در روز خواهد رسید، درخواست برای نفت اوپك کاهش خواهد یافت و 

به سطح 23/3 میلیون بشکه در روز می رسد. 
ادامه خواهد  بازار جهانی همچنان  از  اوپك  ترتیب روند کاهش سهم  این  به 
یافت. میانگین تقاضا برای نفت خام اوپك در سال جاری 26/62 میلیون بشکه 

در روز پیش بینی شده است که از میانگین سال گذشته کمتر است. 
جاری  سال  در  نفت  جهانی  تقاضای  مورد  در  اوپك  دبیرخانه  همچنین 

پیش بینی هایی کرده است.

سبك تاریخی
رویدادها به هیمن صورتی که اتفاق افتاده در این سبك تنظیم می گردد و شیوه 
نگارش آن به ترتیب زمان وقوع ماجرا و داستان است و از لحظه شروع تا پایان 
تشریح می شود. سبك تاریخی لید ندارد و برعکس سبك قبلی، هر چه به پایان 
برای  سبك  این  چون  می شود.  افزوده  خبر  اهمیت  بر  می شویم  نزدیك  خبر 
فرهنگی، سیاسی  علمی،  گزارش های  به  منحصر  است،  کننده  خواننده کسل 
بیان  ترتیب  به  و  کامل  طور  به  رویدادها  اینکه  دلیل  به  می باشد.  تحقیقی  و 
می شود، لذا خبر واقعی تر جلوه می کند و امکان برجسته کردن و جنجالی شدنی 

که در هرم وارونه مرسوم است، وجود ندارد.
مزیت:

خبر کامل و فاقد اعمال نظر خبرنگار است.
معایب:

الف( زمان بیشتری برای تنظیم خبر الزم است.
ب( مخاطب برای آگاهی یافتن از خبر باید متن را باید به طور کامل بخواند 

که این کار وقت زیادی می برد و موجب خستگی و کسلی خواننده می شود.
سبك تاریخی همراه لید

ابتدا  این سبك  در  است.  تاریخی  و  وارونه  از سبك هرم  ترکیبی  این سبك 
چکیده مهم ترین مطلب و محتوای خبر در لید آورده می شود و سپس ماجرای 

به آن صورتی که اتفاق افتاده شرح داده می شود.
این سبك در بیان خبرهای اجتماعی و شهری و خبرهای حوادث ، کاربرد دارد. 
گاهی این سبك مضمون داستانی و محتوایی خاصی می یابد که می تواند در 
متن خود تضاد، زاویه دید، فراز و فرود، ریتم یا آهنگ، رنگ یا نواخت و ... به 

همراه داشته باشد.
مزیت:

این سبك برمبنای توالی زمانی به همراه یك مقدمه است، پس مانند سبك 
تاریخی خبر کامل و فاقد اعمال نظر خبرنگار است.

معایب:
از جمله معایب این سبك این است که چون مقدمه دارد و مهم ترین بخش 
خبری در ابتدا ارایه می شود، طوالنی و زمان بر است و ماکت آن نیز مشکل تر 

از هرم وارونه است.
سبك پایان شگفت انگیز

در این سبك اصل ماجرا و یا قفل ماجرا در پایان خبر باز می شود و خواننده 
که  و شگفت انگیز  نظیر  کم  خبرهای  برای  این سبك  می کند.  را شگفت زده 
منحصر به فرد است به کار برده می شود. سبك پایان شگفت انگیز از سبك های 

شیرین خبرنویسی است.
مثال: پلیس تصمیم گرفت راننده جوانی را که باعث یك تصادف عجیب شده 

بود، مجازات نکند.
»جورج« پسر »آرتور اسمیت« شهردار بیرمنگام، پشت فرمان اتومبیل پدرش 
که بر باالی تپه ای پارك شده بود، نشسته بود. او بی آنکه قصد قبلی داشته 
باشد دنده اتومبیل خاموش را خالص کرد و قبل از آنکه فرصت هیچ واکنشی 
پدید آید، اتومبیل از تپه سرازیر شد و با ماشین دیگری که در پایین تپه پارك 

شده بود به شدت برخورد کرد.
آقای  فقط  و  ندید  آسیب جدی  این حادثه عجیب، هیچ کس  در  خوشبختانه 
»اسمیت« که در صندلی عقب اتومبیل مشغول خوردن ساندویچ بود، جراحت 

مختصری دید.
پلیس فقط به یك دلیل با این راننده جوان برخورد نکرد: او 18 ماهه بود.

سبك بازگشت به عقب
این سبك در نقطه مقابل سبك تاریخی است. در این سبك متن خبر با آخرین 
می  بیان  موضوع  شدن  روشن  برای  امر  سوابق  سپس  و  آغاز  واقعه  قسمت 
شود. این سبك برای هر نوع خبری کارآیی ندارد و بستگی به مهارت، توان 
نگارش و موضوع  تناسب میان سبك  دارد که چگونه  روزنامه نگار  تیزبینی  و 

خبری را تنظیم نماید. 
به طور معمول این سبك برای خبرهای کوتاه به کار می رود و پاراگراف اول 

می تواند نقش لید را داشته باشد.
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سبك تشریحی
در این سبك همانگونه که رویداد قسمت به قسمت گزارش می شود،برای هر 
به کار می رود  برای خبرهایی  این سبك  قسمت توضیح الزم داده می شود. 
که در آن اختالف نظر وجود دارد. از این سبك در خبرهای بلند و گزارش های 

تفضیلی نیز استفاده می شود.

 منبع خبر
خاستگاه »پیام« را، از هر جا که سرچشمه گرفته باشد، خواه از سوی یك فرد 

و خواه از جانب گروه ها و نهادها »منبع خبر« می نامیم.
یك اصل حرفه ای به روزنامه نگار حکم می کند که منبع خبر را در آغاز خبر ذکر 
نماید. طبق سنن و آداب روزنامه نگاری خبر بدون منبع سندیت ندارد و اهمیت 
منبع به حدی است که پیوسته سطر اول خبر را به آن اختصاص می دهند. این 
نخستین سطر )Dateline( حاوی دو عنصر مهم است: مکان رویداد و ارسال 

کننده خبر به این مثال دقت کنید: »پاریس، خبرگزاری جمهوری اسالمی«.
در مواردی که نام شهر معروف نیست، برای آنکه به خواننده به سرعت کمك 
شود تا بداند که آن شهر در کجا واقع شده است، باید نام کشور را نیز به دنبال 

نام شهر به خواننده داد: »توبا-سنگال-فرانس پرس«.
خبرگزاری های بین المللی در اکثر مواقع عالوه بر نام شهر، نام کشور و نام 
خبرگزاری، تاریخ خبر را هم در همان سطر اول خبر )Dateline( اعالم می 
کنند:  New Delhi. India )AP(. June.1995 3ولی روزنامه ها طبعًا 

در سطر اطالعات مربوط به منبع خبر نیازی به ذکر تاریخ ندارند:
باید خاطر نشان ساخت که در ایران Dateline در خبرهای داخلی کمتر مورد 
اما در عین حال،  آنکه رعایت آن ضرورت دارد.  استفاده قرار می گیرد، حال 
همیشه همi خبرها با یك منبع همراه نیستند و برای تنظیم آنها از چندین منبع 
خبری استفاده می شود . در این موارد نخستین سطر خبر به این شکل نوشته 
می شود: »بیروت. لبنان. خبرگزاری ها« و سپس نام خبرگزاری هایی که مورد 

استفاده قرار گرفته اند، می آید.

 لید خبر
یورش به خواننده و غافل گیر کردن او از اصلی ترین وظایف اولین عبارات خبر 
)لید( است که در ضمن آن کوشش می شود تا به خصوص در سبك هرم وارونه  

اصل مطلب بازگو شود.
اگر لید خبر، به قول گزارشگران اخبار جنگی، در همان حمله اول به فتح خاکریز 
توجه خواننده نایل نشود باید جنگ را خاتمه یافته تلقی کرد که در آن، بازنده 

روزنامه نگار است.
بنابراین لید خوب، لیدی است که جذاب ترین بخش خبر را در خود نهفته داشته 
باشد تا به وسیله آن خواننده به سوی متن خبر هدایت شود، در واقع »لید« 

مفهومی جز هدایت کردن، کشاندن و منجرشدن ندارد. 
در لید می توان پاسخ یك یا چند پرسش مربوط به عناصر خبر و حتی پاسخ 
همه عناصر خبر را داد. لید برحسب اینکه کدام عنصر خبر )که، چه، کجا، چه 
وقت، چرا و چگونه( را در خود جا داده باشد، نام آن عنصر را به خود می گیرد:

لید که: که نام فرد یا نهاد عامِل رویداد در آن می آید؛
لید چه: که موضوع رویداد در آن طرح م یشود؛

لید کجا: که مکان رویداد در آن مطرح است؛
لید چه وقت: که حاوی زمان رویداد است؛

لید چرا: که تفسیر رویداد را دربر دارد؛
لید چگونه: توصیفی است حاوی نحوه اتفاق خبر.

اما افزون بر انواع فوق، لیدهای دیگری نیز در کار خبرنویسی رایج شده اند که 
ذکر مثال می تواند کاربرد آنها را نشان دهد:

لید استنباطی
در این لیدها غالبا استنباط روزنامه نگار از رویداد، عنصر اصلی را تشکیل می 

دهد.

لید تك موضوعی
به سه صورت ارایه می شود: مستقیم، عمقی و تشریحی.

1. مستقیم: مثل » ملکه انگلیس از کابینه لندن انتقاد کرد«؛
2. عمقی: مثل »کنگره آمریکا امروز الیحه مقابله با خشونت را که به موجب 
مجرمان  دستگیری  و  مستقر  این کشور  خیابان های  در  آمریکا  ملی  گارد  آن 

تسریع می شود -با حداقل آرای الزم- تصویب کرد. طبقه این الیحه  ...«.
3. تشریحی: مثل »مارکوس، فرمانده چریك های زاپاتیستای مکزیك در حالی 
که چهره خود را با نقاب پوشانده بود و فقط چشمان سیاه رنگش پیدا بود، با 
مشت های گره کرده و صدایی که از شدت خشم می لرزید، اعالم کرد که ما 
با پیمان »نفتا« مخالفت خواهیم کرد. او در حالی که مشت گره کرده اش را باال 

نگاه داشته بود، اظهار داشت: نبرد ما ادامه خواهد یافت«. 
لید تلفیقی

در لیدهای تلفیقی مضامین مختلف به صورت متراکم، فهرست وار و مقایسه ای 
ارایه می شوند. البته از این لید در صورتی باید استفاده کرد که قادر به عرضه 
گویای آن باشیم، و اگر قرار است لید طوالنی شود ارجح آن است که از لید 

تلفیقی پرهیز شود .
این نکته را هم باید دانست که در لید تلفیقی کوشش می شود تا عناصر مهم 
موجود در خبر فهرست وار ارایه گردند. برای این کار بهتر است که برای شروع 
یعنی  تقریبا »رسوب« کرده اند،  کاربرد  لحاظ  از  استفاده شود، که  لیدهایی  از 
جا افتاده اند. اکثر روزنامه نگاران از عناصر »چه کسی«،»چه«، »چه وقت« و 
»کجا« در لیدها استفاده می کنند و می توان گفت که آنها را اصلی ترین »طعمه 
ها برای شکار حواس خواننده« می دانند و لذا عناصر »چرا« و »چطور«، که 
جنبه تحلیلی-توصیفی دارند، در مرحله دوم اهمیت قرار می گیرند و به عبارت 
دیگر، این دو عنصر را و به خصوص »چرا« را نه در لید، که بیشتر در متن خبر 
و طرزی ظر یف به خواننده القا می کنند. آنان می کوشند تا از ارزش های خبری 

هم، در لیدها استفاده کنند. 
لید جمع بندي

لید جمع بندی )Summary Lead( لیدی است که هر شش عنصر خبری 
از  یکی  می تواند  جمع بندی  لید  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با  دارد.  خود  در  را 

مطلوب ترین لیدها باشد. 
افزون بر آنچه گفته شد، چند نوع »لید« دیگر هم وجود دارد.

)Question Lead( مثل: لید پرسشی 
»باالخره تلویزیون کابلی چ هوقت راه اندازی می شود؟« مردم می پرسند... 

:)Background( لید دارای پس زمینه 
»سه سال پیش بود که سه گوزن سفید در پارك جنگلی گلستان رها شدند و 

حاال مسیوالن این پارك خبر از خطر سرما علیه 70 گوزن سفید می دهند«.
:)Quotation Lead( لید مبتنی بر نقل قول

»واشنگتن کماکان به حضور نظامی خود در جهان ادامه می دهد،« وزیر خارجه 
ایران در کنفرانس خبری امروز تهران ضمن اعالم این مطلب افزود...

 )Contrast Lead( لید متعارض
به  حمله  دستور  اما  می زند،  حرف  دموکراسی  از  امریکا  جمهوری  »رییس 

سیاه پوستان را صادر می کند«.
:)Offbeat Lead( لید غیرعادی

»پرنده کوچولوی دریایی، پرواز بویینگ غول پیکر را مختل کرد«.
برای آنکه زحمت تدوین و نوشتن لیدهای کوتاه به حداقل کاهش یابد، می توان 

دستورالعمل زیر را به کار بست:
1. پرهیز جدی از کلی گویی و مبهم نویسی در لید؛

2. اجتناب از آوردن مطالب خیلی جزیی؛
3. خالصه کردن لید در یك یا دو جمله؛

4. پرهیز از شروع لید با زمان و مکان، مگر اینکه این دو عنصر نقشی کامال 
کلیدی در خبر داشته باشند؛

5. اگر قرار است که اسم شخصی در لید بیاید، این کار فقط در صورتی مجاز 
است که خواننده با خواندن آن نام بتواند قیافه فرد مورد نظر را مجسم کند. در 
صورتی که چنین اطمینانی وجود ندارد، می توان به جای اسم، از ذکر شخصیت 
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حقوقی فرد استفاده کرد؛
6. اگر خبر مربوط به »امروز« است، واژه امروز در لید -و نه آغاز آن- گنجانده 

شود تا به خبر تازگی بدهد. 

 تیتر یا »سر عنوان«
در تنظیم تیتر تالش می شود تا خبر به موجزترین شکل ممکن اعالم گردد. اما 
اصال قرار نیست که بیان فشرده و موجز خبر، روشنی و وضوح آن را از میان 
ببرد. تیتر زدن از دشوارترین کارهای روزنامه نگاری است و لذا تدوین تیترهای 
صفحه اول روزنامه ها فقط برعهده چند تن از اعضای تحریریه که در پی سال ها 

تجربه و دانش آموزی قدرت تیتر زدن را پیدا کرده اند، گذشته می شود.
به شکلی کوتاه و موجز، نقش های دیگر  پیام خبر  بیان  از  به غیر  تیتر  برای 
نیز، که در ادبیات روزنامه نگاری کم و بیش بر سر آنها توافق وجود دارد، قایل 

شده اند:
- ترغیب خوانندگان به خواندن خبر،

- تعیین وزن و اهمیت خبر با توجه به درشتی و ریزی قلم تیتر، و یا باال و پایین 
قرار دادن آن در صفحه که -به تعیین اولویت خبرها کمك می کند،

- تفکیك مطالب از یکدیگر؛
برای حرکت در مسیر رمزآلود تدوین تیتر، عالیم و قواعدی وجود دارد که سبب 

می شوند تا عبور از این مسیر هر چه کم خطرتر انجام گیرد:
* تیتر باید روشن و دقیق باشد و ابهام نداشته باشد )نه در همه موارد(؛

* تیتر هر اندازه که کوتاه تر باشد، بهتر است )حداکثر 5 تا 7 کلمه(؛
* با حروف اضافه شروع نشود؛

* از تکرار یا شکستن واژه ها در تیتر باید اجتناب کرد؛
* در نگارش تیتر، نقطه تنها برای مخفف ها به کار می رود ولی از دیگر عالیم 

)ویرگول، نقطه ویرگول و ...( به تناسب می توان استفاده کرد؛
* نقل قول غیر مستقیم در تیتر بهتر است؛

* در انتها فعل داشته باشد. )با هدف اینکه حالت مبهم و کلی نداشته باشد، 
ویژه در  به  این حالت  باشد که  نداشته  بعضی موارد می تواند فعل هم  لذا در 

روزنامه ها بیشتر دیده می شود(.
شكل و ظاهر تیتر

تیتر یك سطری: این تیتر همان گونه که از نام آن برمی آید، در یك سطر 
نوشته می شود.

********
تیتر دو یا چندسطری: این نوع تیترها-به خصوص در هنگامی که تعداد 
ارایه  دو سطر(  در  ترجیحًا  )و  یا چند سطر  دو  در  است-   زیاد  تیتر  واژه های 

می شوند.
********
********

تیتر پلكانی: این تیتر شبیه پله است و یا به راست و یا به طرف چپ تمایل 
دارد.

********           
******           

به  آن  و کلمات  است  وارونه  تیتر شبیه هرم  این  شکل  تیتر هرم وارونه: 
تدریج از باال به پایین، تا رأس هرم کاهش می یابند:

******          
*****          

**           
*          

تیتر مثلثی: این تیتر برخالف تیتر هرم وارونه از یك کلمه در سطر اول شروع 
می شود و به شکل مثلث پایان می پذیرد:

*          
**           

*****          
*******          

عناصر تكمیل كننده تیتر:
روزنامه نگاران سعی می کنند خواننده بتواند به محض دیدن تیتر به اطالعات 
ضروری مورد نظر خود  و در واقع اطالعات تکمیل کننده اطالعات موجود در 
تیتر دست پیدا کند و به این ترتیب برای خواندن خبر مربوط به تیتر ترغیب 
شود . ایجاد این ترغیب که از تکمیل تیتر به دست می آید، با استفاده از اجزای 

مکمل زیر امکان پذیر می شود:
 رو تیتر:

کلمه یا عباراتی است که در باالی تیتر اصلی قرار می گیرد و می تواند کامال 
مستقل باشد و یا در خدمت تیتر اصلی، اطالعات بیشتر به خواننده بدهد. حرف 

رو تیتر باید از حروف تیتر اصلی، ریز تر باشد.
مثال:

عصر امروز در تهران رو تیتر  
اجالس سران سازمان کنفرانس اسالمی آغاز به کار کرد تیتر اصلی 

 زیر تیتر:
درست کارکردی مشابه کارکرد »رو تیتر« دارد، با این تفاوت که همانطور که از 
نام آن پیداست، در زیرتیتر قرار می گیرد. حروف زیر تیتر هم کوچکتر از حروف 

تیتر اصلی انتخاب می شوند.

 میان تیتر:
میان تیتر یا تیتر فرعی کوچك وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که:

- بخواهیم در مورد بخش های مختلف یك مطلب بلند توضیح دهیم؛
- بخواهیم مطلب طوالنی و به اصطالح یکپارچه را چشم نواز تر کنیم؛

- بخواهیم به خواننده بفهمانیم که بحث در حال تغییر است.

الزم به ذکر است که میان تیتر نباید طوالنی باشد و حتی المقدور باید یك 
ستونی و مرکب از دو یا سه کلمه باشد.

 سوتیتر:
بخشی است که به صورت یك یا دوجمله از متن استخراج می شود و با حروفی 
متفاوت از متن، یا در زیر تیتر اصلی و یا در نقاط مختلف متن، چیده و ظاهر 
می شود. سوتیترها غالبًا برای تبیین روح تیتر یا مطلب استخراج می شوند و به 
زیبایی صفحات نیز می افزایند. سوتیترها نیز باید مثل تیترها و لیدها کوتاه و 
مختصر باشند و خواننده را به خواندن مطلب ترغیب کنند و در عین حال از نظر 

معنایی، گویا و کامل باشند.

 مصاحبه چیست؟
مصاحبه پرسش و پاسخي است که میان دو یا چند نفر به منظور انتقال یك 
تاثیر عوامل درون سازماني و برون سازماني  یا غیر خبري تحت  پیام خبري 

صورت مي گیرد.
اركان مصاحبه:
- مصاحبه کننده
- مصاحبه شونده

- موضوع
- هدف
- رسانه

- مخاطب
براي مصاحبه چه مي كنیم؟

- براي کسب خبر؛
- شناخت مصاحبه شونده )خاص-عام(؛

- آشنایي مخاطب با یك رویداد یا یك شخص؛
- رفع ابهام؛

- ایجاد ارتباط میان مردم )مخاطب( و مصاحبه شونده؛
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- بزرگ کردن موضوع یا مطرح کردن یك خبر؛
- کوچك کردن موضوع یا تحقیر یك فرد؛

- مخاطب یابي و مخاطب سازي؛
- ایجاد فضا، جو و موقعیت ویژه و جریان دادن به افکار عمومي؛

- مستند کردن اخبار؛
- آشنایي با مصاحبه شونده؛
- تامین منابع و امنیت ملي.

نكته: در هر حال، هدف اصلي مصاحبه مخاطب است نه مصاحبه شونده.
ویژگي هاي الزم براي مصاحبه كننده:

- کسي که شم خبري دارد؛
- داراي ذوق و استعداد نویسندگي؛

- تسلط در شناخت کلمات و ساختار جمله ها؛
- کنجکاوي، تیزبیني و نکته سنجي؛

- داشتن ضریب هوشي متوسط به باال؛
- توانایي جوشش و ایجاد ارتباط با طبقات و اقشار مختلف؛

- داشتن صبر و حوصله؛
- داشتن توانایي جسماني الزم براي مواقع ضروري؛

- داشتن قدرت فکر و تجزیه و تحلیل سریع؛
- داشتن عشق و عالقه به کار خبرنگاري؛

- پرهیز از خودبیني، غرور و ...؛
- نداشتن تعصب، تندخویي و ساده لوحي؛

- وقت شناسي و حاضر شدن زودتر از وقت مقرر؛
- همراه داشتن وسایل و امکانات الزم؛

- رعایت ادب و احترام.
مراحل انجام یك مصاحبه

- تعیین موضوع؛
- مطالعه و شناخت موضوع؛

شخصیت  شناخت  و  شونده  مصاحبه  اجتماعي  و  حقوقي  جایگاه  شناخت   -
مصاحبه شونده؛

- طراحي و تعیین پرسش ها؛
- گرفتن وعده مصاحبه.
موضوع در مصاحبه

- موضوع، کسب خبر از نهاد یا سازمان و یا شخصي که منبع خبر محسوب 
مي شود؛

- موضوع، جمع آوري اطالعات تکمیلي درباره موردي است که قبال عنوان شده 
و یا اتفاق افتاده است؛

آنان براي مخاطب مفید  یا اشخاصي هستند که شناخت  - موضوع، شخص 
است.

نكته: خالي الذهن بودن، اختیار مصاحبه را به دست مصاحبه شونده مي دهد.
راه هاي دستیابي به موضوع مصاحبه:

- آرشیو سازمان ها و پرونده آنها؛
- کار با شبکه هاي اطالعاتي و ارتباطي؛

- آرشیوهاي روزنامه ها و اشخاص؛
- کسب اطالعات و نظر کارشناسان و صاحب نظران و همکاران.

ویژگي هاي پرسش در مصاحبه:
- پرسش به ساده ترین شکل ممکن باشد؛

- شان و منزلت مصاحبه شونده را رعایت کند؛
- فاقد تعارف و القاب بي مورد باشد؛

- پرسش نباید در قالب بازپرسي و یا گفت وگوي صمیمي و خودماني باشد؛
- پرسش ها باید از یك نظم منطقي پیروي کند؛

- پرسش نباید به گونه اي طراحي شود که پاسخ یك کلمه اي باشد؛
از آن جواب  نباید مرکب باشد، چون ممکن است فقط به قسمتي  - پرسش 

داده شود؛
- پرسش باید بیانگر تسلط مصاحبه کننده بر موضوع باشد؛

غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  باید  یعني  باشد.  هدف  به  معطوف  پرسش   -
مصاحبه شونده را به هدف نزدیك کند؛

پاسخ  به گونه اي طراحي شود که مصاحبه شونده، چاره اي جز  باید  - پرسش 
صریح و مستقیم نداشته باشد.

برخي نكته هاي مهم در مصاحبه:
- هدف از مصاحبه را پیش از گفت و گو مشخص کنید؛

- مکالمه، مصاحبه نیست؛
- پیش از مصاحبه مطالعه کافي و گسترده داشته باشید؛

- در اسامي افراد، اماکن و ارقام دقت کنید؛
- جمع آوري شماره تلفن ها؛

- از سوالت کلیشه اي بپرهیزید؛
- تمام مصاحبه هاي حضوري و تلفني را ضبط کنید؛

- در پایان پاسخ هر سوال 4 ثانیه مکث کنید؛
- سؤال را غیر مستقیم و از زبان دیگران بپرسید؛

- لحن خود را تلطیف کنید. حمله خود را با تعریف و تمجید شروع کنید؛
- سوال را غیر مستقیم و از زبان دیگران بپرسید؛

- سعی کنید در مصاحبه خودتان را به رخ فرد مصاحبه شونده نکشید؛
- آنچه را می توانسته اید با تحقیقات خود در مورد موضوع یا فرد مصاحبه شونده 

بفهمید، در قالب سوال نپرسید.

 گزارش
به  ارتباط،  میان دو سوي  فراگرد  از  است  برداشت خبرنگار  یا  روایت  گزارش 
منظور دستیابي به واقعیتي که داراي یك یا چند ارزش خبري باشد، این روایت 
از  ارتباطي است،احتماال  فراگرد  وی ژگي هاي دو سویه  تاثیر  آنکه تحت  ضمن 

عوامل درون سازماني و برون سازماني تاثیر مي پذیرد.
با این تعریف، گزارش داراي خصوصیات زیر خواهد بود:

- گزارش باید عیني باشد، یعني از تخیل و به کارگیري خالقیت هاي نویسندگي 
که گزارش را از اصل و عینیت الزم دور نگه دارد. 

- گزارش باید داراي یك یا چند ارزش خبري باشد، مانند خبر؛
- گزارش برداشت و روایت خبرنگار از یك رویداد، تحول، واقعیت یا شخص 

است؛
- گزارش، بیاني از فرا گرد دو سوي ارتباط است. یك سو خبرنگار و سرانجام 
رسانه مربوط به اوست و یك سوي دیگر، رویداد، تحول و ... است که خبرنگار 

از آن گزارش تهیه مي کند.

 گزارش خبري 
مجموع گزارش هاي تهیه شده از رویدادها، حادثه ها، سخنراني ها، کنفرانس ها، 
مجامع و مراسم مختلف، خبرها و رویدادهایي که اتفاق افتاده یا در شرف وقوع 

است و در آینده اتفاق خواهد افتاد، را شامل مي شود.
گزارش خبري از رویدادهاي روز است و جزییات بیشتري را در مورد کمیت و 
کیفیت یك رویداد یا موضوع براي مخاطب روشن مي کند و کنجکاوي خواننده 

را ارضا مي کند و مخاطب علت و چگونگي رویداد را مي یابد.
این گزارش زماني تهیه مي شود که خبر اولیه در مورد یك رویداد، نتواند نیاز 

کنجکاوي خواننده را ارضا نماید.
از ویژگي هاي این نوع گزارش که به بیان توصیفي و تشریحي رویداد با توجه 
دو عنصر »چرا« و  »چگونه« مي پردازد، حضور گزارشگر در صحنه، تماس و 
استفاده  با  همراه  واقعي  دقیق  اطالعات  کسب  مرتبط،  منابع  همه  با  ارتباط 
اقتضاي  در حد  تشریحي  و  توصیف  ارقام،  و  آمار  قول ها، مصاحبه ها،  نقل  از 

موضوع است.
براي تهیه گزارش خبري باید موارد زیر را در نظر داشت:

- سابقه و پیشینه رویداد آورده شود؛
- نظرات مسئوالن، کارشناسان، افراد با سابقه و اهل فن مرتبط با آن رویداد 

آورده شود؛
- نظرات شاهدان و عوامل تشکیل دهنده رویداد آورده شود؛
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- از محل رویداد عکس گرفته شود و در گزارش به صورت تصویري و تشریحي 
محل رویداد تصویر پردازي و مجسم شود؛

- اطالعات جزیي و مهم از اجزاي رویداد آورده شود؛
- از منابع متعدد در گزارش استفاده شود؛

- در شروع گزارش دقت شود از قلم خوب و جذاب براي جذب خواننده استفاده 
شود؛

- گزارش داراي یك سناریو با چارچوب و قالب هدفمند باشد؛
- از نثر و قلم ساده، روان و صمیمي استفاده شود؛

- از خالقیت و نوآوري و تصویر پردازي استفاده شود:
اعتبار گزارش آسیب  به واقعیت و  تا حدي که  از قدرت تخیل در گزارش   -

نرساند، استفاده شود.
چگونه گزارش بنویسیم؟

باید توجه داشت یك گزارش خوب از جمع آوري اطالعات کامل و متناسب با 
مقتضیات زمان، مناسب با موضوع و استفاده از معلومات، قدرت تصویر پردازي، 

نویسندگي، خالقیت و هنر گزارش نویسي شخصي، گزارشگر حاصل مي شود.
هرچه گزارشگر فعالیت و تالش جدي تر و دقیق تر براي مستند کردن گزارش 
خود  به  را  بیشتري  مخطبان  و  مي شود  غني تر  و  کامل  گزارش  باشد،  داشته 

جذب خواهد کرد.
لذا یك گزارشگر باید با تحقیق، جدیت، خالقیت و سرعت عمل خود، جزییات 
موضوع را بیابد و مراحل مختلف تهیه گزارش را طي کند، تا سندیت، تاثیر و 

دامنه نفوذ گزارش بیشتر شود.
مراحل گزارش نویسی

 الف( مشخص ساختن سوژه یا موضوع گزارش با استفاده از رویدادهایی است 
که تازه اتفاق افتاده و همچنین با مردم مرتبط و نزد آنان مهم هستند. هرچند 
رویدادهایی که قبال اتفاق افتاده و االن با زاویه ای دیگر به آن پرداخته شود 
می توان به عنوان سوژه مطرح شود. بحث سوژه آنقدر مهم است که در بعضی 
از روزنامه ها، دسته ای از روزنامه نگاران توانمند فقط مشغول سوژه یابی هستند؛

باید  گزارش نویس  خود؛  نزد  گزارش  اهداف  ساختن  مشخص  و  روشن  ب(  
مواردی را که می خواهد برای خواننده برجسته سازد، از قبل مشخص نماید. 
به این شیوه، براساس اهداف گزارش است که روزنامه نگار، نقشه گزارش را 

طرح ریزی می کند؛
ج( جمع آوری اطالعات و سابقه موضوع از طریق مصاحبه، آرشیو مطبوعات 

و کتابخانه؛
د( گفت و گو با مخطبان، کارشناسان و مسئوالن؛

این که  آماده سازی گزارش؛ که آن شامل بررسی میدانی موضوع است و  ه(  
چگونه می تواند به سواالت گزارش، پاسخ دهد و اطالعات الزم را جمع آوری و 

افرادی که با موضوع، ارتباط نزدیك دارند مشخص کند.
و( تحقیق در مورد صحت اطالعات به دست  آمده، سرعت  عمل در جمع آوری 
اطالعات و نوشتن گزارش، تهیه  عکس های مربوط به مسأله، به عنوان یك سند 
از دیگر موارد آماده سازی گزارش است. همچنین  اقناع مخاطب،  معتبر برای 
گزارش  نویس باید بتواند مسأله را نزد خویش در حد نیاز، تجزیه و تحلیل نماید.
ی( نوشتن گزارش؛ که باید دراین مرحله روزنامه نگار به سه نکته زیر توجه کند:

        1- پیش بینی تعداد کلمات؛
        2- بررسی واژه ها و اصطالحات نامفهوم و مبهم؛

نوشتن در سطح فهم همه؛ عدم مخالفت  و        3- درك کردن مخاطب 
گزارش با سیاست روزنامه.

اجزای گزارش
مقدمه، محتوا )متن( و پایان بندی به عنوان سه جز گزارش محسوب می شوند 

که می توانند در گزارش به چهار شیوه زیر مطرح شوند.
مقدمه می تواندخالصه ای از تمام جنبه های موضوع باشد و متن به هریك از 

جنبه ها بپردازد و در پایان ، به نتیجه ای که به آن دست یافته اشاره شود.
به موضوع خواهد پرداخت  به صورت کلی و وصفی  گزارش نویس در مقدمه 
ارائه  از موضوع  پایان بندی، جمع بندی  در  و  در محتوا، جزییات مطرح  سپس 

خواهد شد.

متن  در  و  می شود  نوشته  موضوع  با  ارتباط  در  مهم  سوال هایی  مقدمه،  در 
پرسش ها  این  به  مصاحبه(  و  )مطالعه  آمده  دست  به  که  اطالعاتی  طریق  از 
نظر  یا  دستاوردها  نتیجه  از  کوتاه  پایان، خالصه ای  در  و  می شود  داده  پاسخ 

گزارش نویس مطرح خواهد شد.

 مقاله
مقاله را اندیشه مکتوب نام نهاده اند

از  استفاده  با  نویسنده،  نظر  و  فکر  عقیده،  توسعه  و  نگارش  مي توان  را  مقاله 
موضوع خبر و بهره گیري از روش هاي صحیح نویسندگي به همراه رعایت نظم 

منطقي و ایجاز دانست.
ویژگي هاي  جمله  از  یافته اند.  ویژه اي  جایگاه  مطبوعاتي  مقاالت  امروزه 
مقاله هاي مطبوعاتي مي توان به خبري بودن آن اشاره کرد به این معني که 
هر نظر و عقیده اي که مکتوب مي شود باید در ارتباط با خبر باشد. لذا این نوع 

مقاله  ها نمي توانند طوالني باشند.
انواع مقاله  اي مطبوعاتي

الف( مقاله هاي ساده خبري
   - سرمقاله؛
   - یادداشت؛

   - تفسیر و اظهار نظر؛
   - تحلیل و تشریح؛

   - نقد مطبوعاتي؛
ب( مقاله هاي تخیلي، داستاني و وصفي

ج( مقاله هاي تحقیقي، اماري، علمي و آموزشي
 

الف( مقاله هاي ساده خبري
ویژگي هاي  از  لذا  مي شود.  تکیه  مقاله  خبري  بعد  بر  بیشتر  مقاالت،  این  در 
روز،  جاري  اخبار  اساس  بر  و  آنهاست  بودن  کوتاه  و  ایجاز  خبري  مقاالت 
سوژه پردازي مي شود و به نگارش در مي آیند، این مقاالت بیشترین کاربرد را در 

به دلیل به روز بودن در رسانه هاي سراسري دارند.
سرمقاله

مواضع،  مي شودو  چاپ  نشریات  در  که  است  مقاالتي  و  مطالب  مهم ترین  از 
دیدگاه و سیاست کاري را نسبت به مسایل مختلف آشکار مي سازد. از آنجایي 
با مدیر مسئول  که مسئولیت پاسخگویي به مطالب مندرج در این نوع مقاله 
بر  مقاله،  نویسنده  و  است  برخوردار  ویژه اي  از حساسیت  لذا  مي باشد،  نشریه 

اساس قانون مطبوعات مسئولیت چنداني در قبال نوشته خود ندارد.
موضوع سرمقاله را به طور معمول، مدیر مسئول یا سردبیر معین مي کند و سوژه 
آن مي تواند در زمینه هاي مختلف سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... 
با رویدادهاي روز در  انتخاب مي شود،  باید توجه شود، سوژه اي که  اما  باشد. 
ارتباط بوده و از موضوعات به روز و متناسب با خواسته مخطبان باشد، که به 

صورت جدي و سنگین نوشته مي شود و حالت طنز ندارد.
یادداشت

نوعي مقاله است که برخالف سر مقاله، ممکن است حالت طنز و  یادداشت 
شوخي داشته و چندان جدیت در رساندن پیام و مشخص کردن مواضع نداشته 
نیز  نویسنده  نام  را نقد کند که  باشد و به طور معمول موضوعات روز جامعه 

ذکر مي گردد.
تفسیر و اظهار نظر

نویسنده  این مقاله  را مي نویسد. در  نویسنده عقاید شخصي خود  نوع  این  در 
با توجه به عقاید شخصي خود و  موضوعي خاص را کالبد شکافي مي کند و 
با سواالتي مواجه مي کند که چرا  را  استدالل منطقي، اجزاي موضوع رویداد 

چنین شد؟ چرا اینگونه کرد؟ چه خواهد شد؟ چه خواهد کرد؟
در تفسیر، نویسنده باید با استفاده از اطالعات، منابع و شواهد معتبر و دالیل 
مورد قبول و کافي خواننده را قانع کند تا بتواند در نوشتار خود براي زیر سوال 

بردن موضوع رویداد و تاثیر آن بر مخاطب موفق باشد.
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تحلیل و تشریح
در این نوع مقاله نویسنده سعي مي کند با در آوردن سوابق رویداد و جزییات کار 
و ربط دادن آن با رویدادهاي مشابه  اتفاق افتاده، ضمن کالبدشکافي و تشریح 

موضوع، اهداف رویداد در آینده را متصور کند.
را دارد و مي خواهد  در واقع نویسنده قصد روشنگري موضوع براي مخطبان 
این برداشت خود را به خواننده انتقال دهد. این مقاالت ممکن است سیاسي، 

فرهنگي، اجتماعي و ... باشد.
این نوع مقاالت به طور معمول درباره موضوعاتي نوشته مي شود که نویسنده 
در مورد وجود خطر  نیز  دیگران  به  دارد  احساس خطر مي کند و قصد  آن  از 

هشدار دهد.
مقاله هاي تحلیلي در خصوص تهاجم فرهنگي، امضاي پروتکل الحاقي آژانس 
دسته  آن  از   ... و  فرهنگي  اجتماعي،  معضالت  اعتیاد،  هسته اي،  بین المللي 

مقاالت هستند.
شیوه نگارش اعداد

براي نگارش اعداد و ارقام در متون خبري، شیوه هایي در نظر گرفته شده است 
تا هم خواندن آنها ساده تر شود و هم جاي کمتري را بگیرد.

اعداد یك رقمي
اعداد یك رقمي به استثناي عدد )9( در متن خبر با حروف نوشته مي شوند و 

عدد )9( به دلیل پرهیز از اشتباه در خواندن با حروف نوشته نمي شود.
استثنائات

- در تیتر مي تواناعداد را به شکل حسابي هم نوشت؛
- اعداد در آغاز سطر با رقم نوشته مي شوند؛

عرض  و  طول  ورزشي،  مسابقات  نتایج  آماري،  جداول  نیز  اخبار  متن  در   -
شماره  کتاب،  صفحات  خودرو،  شماره  تلفن،  شماره  قانون،  مواد  جغرافیایي، 
شناسنامه، ساعات روز، شماره خانه، درجه حرارت، قد و وزن را به شکل حسابي 

و با رقم مي نویسند.
نكته: مواردي که به عنوان استثنا مورد اشاره قرار گرفتند، براي اعداد بزرگتر 

از یك رقمي نیز صادق است.
اعداد دو و سه رقمي

میان  این  در  رقم مي نو یسند.  با  و  به شکل حسابي  را  رقمي  و سه  دو  اعداد 
اعدادي که با عدد یك و مجموعه اي از صفر تکمیل مي شوند مانند ده، صد، 

هزار و ... با حروف نوشته مي شوند.
اعداد باالتر از سه رقم

اعداد باالتر از سه رقم را به شکل ترکیبي از ارقام و حروف مي نویسند:
یك میلیون و 482 هزار و 850 – 12 میلیون و 480 هزار و 970 .

اعداد اعشار: اعداد اعشاري به صورت حسابي نوشته مي شوند: 69/52.
درصد: درصدها به صورت ترکیبي از عدد و حروف نوشته مي شوند: 58 درصد.

اعداد کسري کمتر از واحد را به حروف مي نویسند: دو پنجم، یك سوم.
اعداد تقریبي یا تخمیني را با حروف مي نویسند: هر ماه چهل تا پنجاه تن آرد 

از بین مي رود.
پنجم-  اول- کالس  کتاب  نوشته مي شوند:  با حروف  ترتیبي  اعداد 

رتبه پانزدهم.
نوشته  حروف  با  هفته  ایام  همچنین  و  باشند  واژه  یك  از  بخشي  اعداد  اگر 

مي شوند: دوشنبه- هشت پا- سه قلو.
تاریخ را در متون خبري به صورت ترکیبي از عدد و حروف مي نویسند: پانزدهم 

مهرماه 1380.
براي درج زمان دقیق وقوع یك رویداد ساعت و دقیقه را با دو عدد و جدا از هم 

مي نویسند: ساعت 12 و 45 دقیقه.
نشانه گذاري در خبر

منظور از نشانه گذاري یا عالمت گذاري در خبر استفاده از نشانه ها و عالمت هایي 
است که خواندن و در نتیجه فهم درست مطالب را آسان و به رفع پاره اي از 

ابهام ها کمك مي کند.
از  به عبارتي مي توان گفت براي دریافت حداکثر معنا و جدا کردن جمله  ها 
یکدیگر و رعایت آنها الزم است از نشانه ها و عالیمي بهره گرفت تا مخاطب، 

پیام را به راحتي دریافت کند.
نقطه ).(

قرار  استفاده  مورد  یکدیگر  از  خبري  جمله هاي  کردن  جدا  براي  نقطه  الف( 
مي گیرد و کامل بودن جمله را مي رساند.

ب( همچنین پس از هر حرفي که به صورت نشانه اختصاري به کار رفته باشد، 
نقطه به کار مي رود.

)P.T.T(  مثال: پست و تلگراف و تلفن
دو نقطه ):(

 نشانه دو نقطه قبل از نقل قول مستقیم کاربرد دارد.
-از قرار دادن نشانه دو نقطه بعد از عباراتي مانند »به گفته وي« ، »این گزارش 

حاکي است« و عباراتي نظیر اینها خودداري شود.
ویرگول )،(

ویرگول نشانه توقف یا درنگ کوتاه است و در موارد زیر کاربرد دارد.
الف( وقتي به چند کلمه موضوع واحدي اطالق شود. مثال: آب، غذا، مسکن و 

هوا از لوازم اولیه حیات آدمي است.
ب( بین دو کلمه که احتمال مي رود خواننده آنها را با کسره اضافه بخواند. مثال: 
هر که به طاعت از دیگران کم است و به نعمت بیش، به صورت توانگر است 

و به معني درویش.
ج( جدا کردن اعداد. مثال: 2،4،6 و 8 اعداد زوج هستند.

- ویرگول به کلمه قبلي مي چسبد و از آن فاصلم نمي گیرد.
گیومه یا نشانه نقل قول »«

گیومه براي نشان دادن قول مستقیم کسي غیر از نویسنده است و همچنین 
براي مشخص کردن کلمه یا اصطالحي ویژه به کار مي رود و در موارد زیر به 

کار مي رود:
یا نوشته فردي را بدون هیچ تغییر و اصطالح  الف( هنگامي که عین سخن 

ادبي ذکر  کنیم.
ب( در میان جمالت و هنگام بیان نقل قول غیر مستقیم اماکن دارد واژه و یا 
عبارتي عینا به نقل از گوینده نقل شود. براي تاکید بر اینکه این کلمه یا عبارت 

عین سخن گوینده است، مي توان آن را داخل گیومه قرار داد.
را  المپیادها  در  برگزیده  جوانان  اسالمي  شوراي  مجلس  رییس  مثال: 

»فرهیختگان آینده سازان« خواند.
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ا٤ٗ رّٕٝ ا٢ ثٛز وٝ ؾی٥یس     “  وٙٓ ثٝ حىٓ اذالق اظ لسضت وٙبضٜ ٥ٌط٢ ٣ٔ” 
ثب ٌفتٗ آٖ ضؾٕب اظ عطنٝ ا٘تربثبت وٙبضٜ ٥ٌط٢  78اؾفٙس  62ٔحٕس ذبت٣ٕ 

٢ پب٤ب٣٘ ثٛز ثط آضظ٢ٚ انالح عّجبٖ ثطا٢  وطز ٚ اظٟبض٘ظط٢ وٝ زض ٚالع ٘مغٝ
حضٛض ٘بثٍٟٙبْ ٥ٔطحؿ٥ٗ ٔٛؾ٢ٛ زض ا٘یتیریبثیبت     .  ثبظٌكت ٔزسز ثٝ لسضت

ض٤بؾت رٕٟٛض٢ زٞٓ ثط تطز٤سٞب٢ ؾ٥س ٔحٕس ذبت٣ٕ وٝ ثب انطاض ٚ اریجیبض   
اعطاف٥بٖ ثٝ نحٙٝ ضلبثت آٔسٜ ثٛز افعٚز ٚ ذبت٣ٕ وٝ ثٝ ٚضٛح عطنٝ ضلبثت 
زٞٓ ضا قب٤س ثٝ زضؾت ٕٞچٖٛ ضلبثت ٞب٢ پ٥ك٥ٗ ٣ٕ٘ ز٤س اظ نحٙٝ ثٝ زض   

ثّٝ ؾ٥س ٔحٕس ذبت٣ٕ ف٥ٕٟسٜ ثٛز وٝ زض ا٘تربثبت زٞٓ ز٤ٍط ٣ٕ٘ تٛاٖ . ضفت
تٟٙب ثب تى٥ٝ ثط اثعاضٞب٢ ؾب٘تبٔب٘تبِؿ٥ت٣ ٕٞچٖٛ قت قعط ٚ ٔطاؾٓ ركیٗ    

ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ازث٥بت اثٟبْ پ٥طٚظ قس ٚ ضلبثت ثب زِٚت ٔؿیتیمیط ٚ      ...  تِٛس ٚ 
حبوٓ ٥٘بظ ثٝ پ٥ف ظ٥ٔٙٝ ٞب٢ ز٤ٍط٢ زاضز وٝ زض حبَ حبضط ٔح٥ب ٥٘ؿت ٚ   
 .اٌط اٚ ثٝ نحٙٝ ث٥ب٤س ثب قىؿت وبُٔ رط٤بٖ انالح عّج٣ ٕٞطاٜ ذٛاٞس ثٛز

ٚ ا٤ٍٙٛ٘ٝ ثٛز وٝ ِزبرت ٔٛؾ٢ٛ ثط تطز٤سٞب٢ ذبت٣ٕ افعٚز ٚ اٚ ٔٛشثصثب٘ٝ زض 
ضؾٕب اظ نحٙٝ ضلبثت وٙبض وك٥س ٚ رجٟٝ انالحبت ضا زض قٛن  78اؾفٙس 62

ٕٞٝ رٕع ثٙس٢ ٞب ثیطا٢ اریٕیب       :  عغط٤ب٘فط زض ا٤ٗ ثبضٜ ٣ٔ ٤ٌٛس .  فطٚ ثطز
حَٛ ٔحٛض ذبت٣ٕ قىُ ٌطفتٝ ثٛز  ٣ِٚ ثب ا٘هطاف ثسٔٛلع ٢ٚ ٕٞٝ ٢ رٕع 
ثٙس٢ ٞب٢ رجٟٝ انالحبت زض ذهٛل ا٘تربثبت زچبض اثٟبْ قس ٚ اظ ا٤ٗ ثیٝ    
ثعس ا٤ٗ رٕبعت ؾع٣ وطز٘س زٌٚب٣ٍ٘ قره٥ت ذبت٣ٕ ٚ ثبظ٢ ذیٛضز٘كیبٖ   

 .تٛؾظ ٢ٚ ضا ثٝ حؿبة اذالق ؾ٥بؾ٣ ثٍصاض٘س 
ث٣ تطز٤س ثب٤س ضفتبض ؾ٥س ٔحٕس ذبت٣ٕ ضا  زض رط٤بٖ ٞب٢ پؽ اظ ا٘تربثبت ثط 

“ پ٥طٔطز٢ ثب عجب٢ قیىیالتی٣     ” ٔجٙب٢ ؾرٗ ٤ى٣ اظ ٘عز٤ىبٖ اؾغٛضٜ ؾت٥ع 
ذبت٣ٕ زاضا٢ قیریهی٥یتی٣ آپیِٛیٛغ٤ؿیت ٚ             » : تح٥ُّ ٕ٘ٛز وٝ ٌفتٝ ثٛز 

ثّٝ ؾ٥س ٔحیٕیس ذیبتیٕی٣        .  ٚ  اٚ ٔطز ضٚظٞب٢ ؾرت ٥٘ؿت « تطز٤سٌطاؾت
ذطزاز زض ذ٥بثبٖ آظاز٢ حبضط ثٛز وٝ احط٢ اظ ٢ٚ زض ٘یٕیبظ       62زضحب٣ِ زض 

 .آثبٖ ز٤سٜ ٘كس 31ت٥ط ٤ب ضاٞپ٥ٕب٣٤ ضٚظ لسؼ ٚ 62رٕعٝ وفكٙبن 
آشض ثع٣ٙ ضٚظ پبضٜ قسٖ عیىیؽ حضیطت أیبْ          32ذبت٣ٕ چٙس ضٚظ لجُ اظ 

تٛؾظ ٞٓ لغبضا٘ف اظ لبٖ٘ٛ ٌفت ٚ ا٤ٗ زل٥مب ظٔب٣٘ ثٛز وٝ تٙیسض٢ٚ ٞیب٢     
ضفمب٤ف زاقت ِحظٝ ثٝ ِحظٝ ضٚظ٘ٝ ٞب٢ ثبظٌكت ثعضي آٔیٛظٌیبض ازة ٚ         
قى٥جب٣٤ ضا وٝ ثٝ ذبعط اذالق اظ لسضت وٙبضٜ ٥ٌط٢ وطزٜ ثٛز ضا ثیٝ ٘یظیبْ      

 .لسضت وٛض ٣ٔ وطز
٘بٔٝ ا٢ ثیٝ    ...  ثب ٕٞفىط٢ ذبت٣ٕ ، ذٛئ٣ٙ٥ ٞب ٚ “  ْ.ع٣ّ اوجط”چٙس ضٚظ ثعس 

ٔمبٔبت عب٣ِ ضتجٝ ٘ظبْ ٣ٔ ٤ٛ٘ؿس ٚ ٣ٔ ذٛاٞس و٥ٕتٝ ا٢ ٔطضی٣ اطعیطاف     
ثطا٢ حُ ٔؿب٤ُ پؽ اظ ا٘تربثبت تكى٥ُ قٛز  وٝ ثطذالف پی٥یف ثی٥یٙی٣        

زض ٔبرطاٞب٢ پیؽ اظ    ” ذبت٣ٕ ٚ ٤بضا٘ف ثب پبؾر٣ لبعع ٔٛارٝ ٣ٔ قٛز وٝ 
٤ه عطف زقٕٙبٖ ا٘مالثٙیس ٚ    .  ا٘تربثبت زض زاذُ ٘ظبْ عطف٣ٙ٥ ٚرٛز ٘ساضز

. ٚ آلب٤بٖ اثتسا ثب٤س تى٥ّفكبٖ ضا ثب ضس ا٘مالة ضٚقٗ  وٙٙس“ ٤ه عطف ا٘مالة
ٚلت٣ ذبت٣ٕ ٚ ٍٕٞٙب٘ف ع٣ّ ضغٓ ثطذ٣ عمت ٘ك٣ٙ٥ ٞب٢ ظبٞط٢ وٝ پؽ 

ز٢ اتفبق افتبزٜ ثٛز ثب چ٥ٙٗ ٔٛضع لبعع٣ ضٚثطٚ قس٘س ؾیعی٣ زض       9اظ ضٚظ 
ثبظآضا٣٤ رجٟٝ ذٛز٢ ٣ٔ وٙٙس ٚ اظ آ٘زبؾت وٝ ع٣ّ ضغٓ فكبضٞب٢ ٔٛؾ٢ٛ 
ٚ وطٚث٣ قبٞس افَٛ ٘ؿج٣ ٔٛاضع ؾبذتبضقىٙب٘ٝ ذبت٣ٕ ٞؿت٥ٓ تب ثتٛا٘س ثیٝ  

 .عٙٛاٖ ٔٙز٣ رجٟٝ قىؿت ذٛضزٜ ٢ انالحبت ٘مف ا٤فب وٙس 
انالحبت اظ ا٤ٗ رب ثٝ ثعس ثب زٚ ٔؿئّٝ ان٣ّ ضٚثطٚؾت اَٚ ثبظٌكت ثٝ ٘ظیبْ  
ٚ عطنٝ ٢ ا٘تربثبت ٚ ز٤ٍط٢ حفظ پب٤ٍبٜ ارتٕبع٣ وٝ ثٝ قیست افیَٛ ٚ         
ض٤عـ ٣ٔ وٙس ٚ ٔؿئّٝ ٢ تضبز٢ وٝ ذبت٣ٕ ٔبٔٛض رٕع ظزٖ آٟ٘ب ثبٞٓ ٣ٔ 

 .قٛز
ٚ ا٤ٙه ؾٛاَ ان٣ّ زض ٔحبفُ انالح عّجبٖ ا٤ٗ اؾت وٝ آ٤ب ذبت٣ٕ فیطز٢    

 ٔغٕئٗ ثطا٢ ثٝ حٕط ضؾب٥٘سٖ ا٤ٗ پطٚغٜ اؾت؟
ٔٙغك و٣ّ شٞٗ ذبت٣ٕ ٔٙغك ٘ٝ ا٤ٗ، ٘ٝ آٖ ٚ ٞٓ ا٤ٗ، ٞٓ آٖ اؾت وٝ ثیٝ    
ٕٞطاٜ آپِٛٛغ٤ؿت ثٛزٖ ٚ تطز٤سٌطا٣٤ ٢ٚ ٚ ذبعطات٣ وٝ اظ زٚضاٖ ض٤یبؾیت     

 .رٕٟٛض٢ اـ ٚرٛز زاضز ثٝ اثٟبْ ٞب زض رط٤بٖ انالحبت زأٗ ٣ٔ ظ٘س 
ٞٙٛظ ثؿ٥بض٢ اظ انالح عّجبٖ تطز٤س ٚ تطؼ ذبت٣ٕ ضا عبُٔ ثٝ حٕط ٘طؾ٥یسٖ  

، لتُ ٞب٢ ظ٘ز٥طٜ ا٢ ٚ ا٘تربثبت ٔیزیّیؽ     87ت٥ط  37پطٚغٜ ٞب٢ ثطا٘ساظا٘ٝ 
ٕٞبٖ ذبت٣ٕ وٝ قب٤س زضزَ ثب آٖ ٞب ٕٞطاٜ ثٛز أب رطات ،   .  ٞفتٓ ٣ٔ زا٘ٙس

: ؾع٥سحزبض٤بٖ زض ا٤ٗ ثبضٜ ٣ٔ ٤ٌٛس. تٛاٖ ٚ ظطف٥ت الساْ ع٥ّٕبت٣ ضا ٘ساقت
 “.ؾبَ فمظ تساضوبتچ٣ ثٛز 7ذبت٣ٕ ”

فعب٥ِت ٞب٢ اذ٥ط ذبت٣ٕ ضا ٞٓ ثب٤س ثب ٕٞبٖ ٔٙغك و٣ّ شٞٗ ٢ٚ تٛر٥ٝ وطز 
٤ع٣ٙ رّؿٝ ثب فطاوؿ٥ٖٛ ال٥ّت ثٝ عٙٛاٖ و٣ِ٘ٛٛ ثٝ انغالح لب٘یٛ٘ی٣ زضٖٚ     

٥ٕٞٗ ٔؿبئُ اؾیت ویٝ       .  حبو٥ٕت٣ ٚ عطح قعبضٞب ٚ قطٚط ؾبذتبضقىٙب٘ٝ
ؾجت ٣ٔ قٛز ثؿ٥بض٢ اظ ٕ٘ب٤ٙسٌبٖ ز٤ساضقبٖ ضا ثب ٢ٚ تىص٤ت وٙٙس ٚ زض     
زَ تطؼ زاقتٝ ثبقٙس وٝ ثبظٞٓ انالحبت اظ ش٥ٙٞت تطز٤س ٌطا٤ب٘ٝ ٢ ذبت٣ٕ 

 ضطثٝ ذٛاٞس ذٛضز ؟ آ٤ب ذبت٣ٕ ٔطز ؾرت٣ ٞب ٞٓ ٞؿت ؟

 توام دردسزّای آقای تزدید
 ٔحٕذ سػیٓ سادٜ

 
دثیز عیبعی اتحبدیٝ ا٘دٕٗ ٞبی اعالٔی 

 دا٘ؾدٛیبٖ ٔغتمُ دا٘ؾٍبٜ ٞبی عزاعز وؾٛر

خجز٘بٔٝ دا٘ؾجدجٛیجبٖ    “در عبیت “ فٙبٚری اؼالػبت”صفحٝ ٚیضٜ 
 .آغبس ثٝ وبر وزد ”ایزاٖ

ؽٕب ٔی تٛا٘یذ خذیذ تزیٗ تىِٙٛٛصی ٞبی رٚس را در ایٗ صفحٝ 
 .ثجیٙیذ

 

اگش ّش ّفتِ هٌتظش خجشًبهِ کبغزی داًـدَیبى ایشاى ّؼتیذ،اگش  اص دیذى هب ًبساحت ّؼتیذ، اگش هی خَاّیذ خجشی سا ثِ گَؽ داًـدَیبى 
 :ػشاػش کـَس ثشػبًیذ، اگش اًتقبد ٍ پیـٌْبد داسیذ ٍ اگش هَثبیلتبى ؿبسط داؿت ٍ حبل ّن داؿتیذ، ثِ ایي ؿوبسُ  پیبهک ثضًیذ
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 0931هفته اول اردیبهشت 

 تحشب ٍ تْذب
 ػلی خوـیذی

 داًـدَی کبسؿٌبػی اسؿذ

پؽ اظ پاياٙ زٝضاٙ رَٜ تح٘ئي، ظٗاٛي ٠ً ًكٞض اظ ٝيؼيت رِٜي ذاضد ٝ 
آضاٗكي ٛؿثي تط آٙ حاًٖ قس، كًاي كؼآيت ١اي تطذي اظ ؾياؾيٞٙ تا                 
ٝهٞع ظٓع٠ٓ اي چٜس ضيكتطي ظيط ٝ ظتط قسٟ ٝ اظ تالـ تطاي زكاع اظ ًياٙ                    
اؾالٗي ٝ حلظ ٛظإ، ت٠ تالـ تطاي ضؾيسٙ ت٠ تاالتطيٚ ٗوإ ١ا ٝ  ٜٗهة ١ا    

اظ ايٚ . ٝ ؾ٠ُٔ تيف اظ پيف تط ١ط آٛچ٠ ٗي تٞاٛؿت ت٠ زؾت آيس، تثسيْ قس
ضٝ ػسٟ اي ٠ً تا زٝض ٗاٛسٙ اظ انْ ذٞيف انالٓت ضؾآتكاٙ ضا ت٠ ٗٞظٟ ١اي 
تاضيد ؾپطزٟ تٞزٛس تا تٞؾْ ت٠ ضاٟ ١ا ٝ اتعاض١ايي زٝٙ قاٙ ًاضُعاضاٙ ٛظإ                

ٗغ آٞنق ٝ تا    .   اؾالٗي، تطاي تواي پؿت ٝ ؾ٘ت ذٞز زؾت ٝ پا ٗي ظزٛس            
تاظذٞاٛي تاضيرچ٠ زٝضاٙ پؽ اظ رَٜ زض ًكٞض ٝ ٗطٝضي تط كؼآيت                     
زٝٓت٘طزاٙ زٝضاٙ ؾاظٛسُي، انالحات ٝ ػسآت ذٞا١ي، ت٠ اٝٓيٚ ٗل٢ٞٗي ٠ً   
. ١سايت ٗي قٞيٖ، ٝاغٟ اي ت٠ ٛإ حعب ٝ احعاب زٝٓت ؾاذت٠ زض ًكٞض اؾت   

  ٙ ؾاذت٠ قسٟ تٞؾٍ   )  رايي ٠ً ذاَطٟ ذٞقي اظ احعاتي چٞٙ حعب ًاضُعاضا
ايزاز قسٟ تٞؾٍ زٝٓت    )  ، رث٠٢ ٗكاضًت    (  زٝٓت آهاي ١اق٘ي ضكؿٜزاٛي   

ٝ آثت٠ زض ظٗاٙ حاّ آٙ ػسٟ اي ٠ً تحت ػٜاٝيٚ                (  ؾيس ٗح٘س ذات٘ي   
ٗرتٔق ٝ ت٠ ر٢تي ؿيط اظ آٛچ٠ ٠ً تايس تاقس تسٝض ٗح٘ٞز اح٘سي ٛػاز حٔو٠      
ظزٟ اٛس زض ش١ٚ تٞزٟ ٗطزٕ ٝ ٛرثِاٙ راٗؼ٠ ٛيؿت، چطا ٠ً ٠٘١ ايٚ احعاب ٝ 
ُطٟٝ ١ا ت٠ راي تالـ ٝ ٗزا١ست تطاي پيكثطز ا١ساف ًكٞض ٝ ٛظإ اؾالٗي، 
ت٠ رايي ضؾيسٛس ٠ً ت٢ٜا ٝ ت٢ٜا تطاي توا ٝ اؾتيالي ذٞز تالـ ٛ٘ٞزٟ ٝ ٜٗاكغ 

آثت٠ زٝض اظ ش١ٚ    .  ذٞز ضا تط ١طچيع حتي انْ ٛظإ اؾالٗي اضرح زاٛؿتٜس          
١ٖ ٛيؿت ٠ً زض ٜٗف ٓيثطاّ ٗأتا٠ٛ زٝٓت٘طزاٙ زٝضاٙ ؾاظٛسُي ٝ آٛاٛي ٠ً              
ذٞز ضا اػٞاٙ ٝ اٛهاض ضياؾت ر٢٘ٞضي ٝهت ٗي زاٛؿتٜس، تسإٝ حيات                   
ؾياؾي زض تاالتطيٚ ؾُٞح ٌٗ٘ٚ، اظ  ١ط َطيوي پؿٜسيسٟ تٞز، حتي ت٠ تـييط 

( 1)هاٛٞٙ اؾاؾي ٝ اتواي اًثط ١اق٘ي ضكؿٜزاٛي زض ٗوإ ضياؾت ر٢٘ٞضي             
آثت٠، ايٚ ضكتاض ؿيط اذالهي حتي زض ؾُٞح زيِطي ٛيع            !!!   تطاي ت٘إ ػ٘ط  

ازا٠ٗ زاقت ،تا رايي ٠ً ضحي٘ي اؾتاٛساضز ٝهت ًطزؾتاٙ، ًكاٝضظاٙ ُٜٗو٠  
ضا ٗزثٞض ًطز تا تطاًتٞض١اي ذٞز ضا ت٠ ٠ُٛٞ اي ًٜاض ١ٖ هطاض ز١ٜس ٠ً تط                    

ايٚ ٠ُٛٞ اٛحطاكات زض اَطاكياٙ ضياؾت ! ضٝي ظٗيٚ حي قٞز زضٝز تط ١اق٘ي
قس ٝ آٙ  6ٝ 5ر٢٘ٞضي تا رايي پيف ضكت ٠ً ٜٗزط ت٠ تـييط ُلت٘اٙ زٝٓت 

١ا ضا اظ ؾاظٛسُي ت٠ ؾطٗاي٠ زاضي ٝ هسضت َٔثي ؾٞم زاز ٝ ٗٞرثات ذكٖ                
اظ ؾٞيي زيِط، ايٚ زضز ٠ٛ ت٢ٜا اذتهاني زٝٓت           .  تٞزٟ ٗطزٕ ضا كطا١ٖ آٝضز     

ؾاظٛسُي ٛثٞز، ت٠ٌٔ تطاي انالحاتياٙ ٛيع ت٠ ٗطيي تي زضٗاٙ تسّ قس ٝ                 
چٞٙ ؾطَاٛي آٙ ١ا ضا ت٠ ؿسٟ اي تسذيٖ زض ٗياٙ راٗؼ٠ ؾياؾي ًكٞض تسّ        

ظٗاٛي ٠ً ذات٘ي ٝ ياضاٙ اٝ ؾرٚ اظ اؾُٞض ظزايي ٝ تـييط ضكتاض ٝ ٜٗف     . ًطز
زٝٓت٘طزاٙ هثٔي ضا ؾط ٗي زازٛس، زض ٗياٛكاٙ ٢ٛآي ذثيج تاضٝض قس ٝ زض اٝد 
اٛحطاف، اظ تيطا٠١ ١ايي چٞٙ ت٘ٔن ٝ چاپٔٞؾي انالحات ضا تا اكؿازات ػٞو    

ذات٘ي ضا اؾُٞضٟ اي تٌطاض ٛاقسٛي ٝ ٜٗازي ١سايت ت٠ ؾ٘ت ت٘إ               .  ًطزٛس
ذٞقثرتي ١ا زاٛؿتٜس ٝ زض هثاّ آٙ كطنت اؾالٕ ظزايي ٝ تط تاز زازٙ ٜٗاكغ 

ٗكاضًتي ١ا ذات٘ي ضا تعضٍ آٗٞظُاض ازب ٝ          .  ٗٔي تطاي ذٞز كطا١ٖ آٝضزٛس     
قٌيثايي ذٞاٛسٙ ٝ  اظ ؾط چطب ظتاٛي تياٙ ًطزٛس ٠ً اٝ ٗطزيؿت تا ػثاي                  

تا رايي ٠ً زٝضاٛي تحطاٛي ٝ تاضيي ضا تطاي           ....  ٝ ُلتٜس ٝ ُلتٜس      !  قٌالتي
ضهٖ ظزٛس ٝ حتي قطايُي ضا كطا١ٖ آٝضزٛس ٠ً ؾيس ٗح٘س ذات٘ي  8ٝ 7زٝٓت 

             ٕ اٗا تا پاياٙ   .تياٙ ًٜس ٠ً ٗٚ اظ اضزُٝاٟ انالحات نساي زق٘ٚ ٗي قٜٞ
زٝٓت ذات٘ي ايٚ ٝيؼيت اؾلثاض احعاب زٝٓت ؾاذت٠ ٠ٛ ت٢ٜا ت٠ پاياٙ ٛطؾيس 

ضٝظي ٠ً ٗؼاٝٙ اّٝ زٝٓت ز١ٖ زض         .  ت٠ٌٔ تيف اظ پيف ٛيع ُؿتطـ ياكت       
ؾرٜاٛي ػزية ذاَطٟ اي ٛوْ ٗي ًٜس ٠ً ٛرث٠ اي ؾٞضي ت٠ ٝي ُلت٠ اؾت 
٠ً اُط هطاض ت٠ تؼخت پياٗثطي تؼس اظ پياٗثط اؾالٕ تٞز، آٙ كطز اح٘سي ٛػاز                 
تٞز ٝ تؽ ٝ رايي زيِط ٠ً ٗكايي پؽ اظ ًٞضـ ًثيط، اح٘سي ٛػاز ضا  ٗٞكن 

....تطيٚ كطز ارطايي ٗي ذٞاٛس ٝ          ايٚ ٝيؼيت تحعب تٞيػٟ احعاب زٝٓت        . 
ؾاذت٠ زض ايطاٙ ٠ً ٗتاؾلا٠ٛ پؽ اظ رَٜ ٝ ت٠ ػثاضتي ت٢تط پؽ اظ اٛحالّ                 
حعب ر٢٘ٞضي اؾالٗي تٞرٞز آٗس، ١يچ ُاٟ ذاَط ذٞـ حًٞض حعب                 

ايٚ احعاب زض هياؼ تا حعب         .  ر٢٘ٞضي زض ٗياٙ ٗطزٕ ضا ٛساقت٠ اؾت         
ر٢٘ٞضي اؾالٗي ٠ٛ ت٢ٜا اظ كطاُيطي آٙ حعب يا ت٠ ػثاضتي ٗطزٗي تٞزٙ آٙ          
ت٢طٟ ٜٗس ٛثٞزٟ ٝ ٛيؿتٜس ت٠ٌٔ تط ذالف حعب ر٢٘ٞضي اؾالٗي، ؾاذتاضي              

اظ .  پاييٚ ت٠ تاال يؼٜي هسضتٜ٘سي ٗطزٕ ٝ اػًا ضا ٛيع زض ذٞز راي ٛسازٟ اٛس                
ؾٞيي ، ٝيػُي ١اي تاظض زيِطي ٛيع تطاي يي حعب ٗٞكن ٝ ًاضآٗس ٛيع ٝرٞز    
زاضز ٠ً اكطازي چٞٙ آيت اهلل ؾيس ٗح٘س حؿيٚ ت٢كتي آٙ ضا ٝاضز حعب                 

ايٚ ق٢يس تعضُٞاض زض ظٗاٙ كؼآيت زض حعب             .  ر٢٘ٞضي اؾالٗي ٛ٘ٞزٛس   
ر٢٘ٞضي اؾالٗي تا تالـ كطاٝاٙ تٞاٛؿت زض ضاؾتاي اٛزإ تٌٔيلي تعضٍ،              
حعب ضا ت٠ ٗؼٜاي ٝاهؼي زض رايِاٟ حلاظت اظ ايسئٞٓٞغي ٛظإ اؾالٗي هطاض               
ز١س ٝ ١٘چٜيٚ تا ارطاي َطح ١اي كطاٝاٛي انّٞ ايٚ ايسئٞٓٞغي ضا ت٠ اػًاي 
حعب آٗٞظـ زازٟ ٝ تاػج قٞز ٠ً تكٌيالتي تحت ػٜٞاٙ حعب ٠ً كي ٛلؿ٠ 
ُٗٔٞتيتي تطاي راٗؼ٠ ٛساضز تا ُطكتٚ نلاتي ايٚ چٜيٚ ت٠ ذٞز، ت٠ ػاٗٔي                

ٓصا ٗي تٞاٙ تياٙ زاقت ٠ً       .تطاي پيكثطز ا١ساف ٛظإ اؾالٗي تثسيْ ُطزز       
٠٘١ ايٚ ٝيػُي ١اي ٗخثت حعب ر٢٘ٞضي اؾالٗي ٛتيزتا تطايٜسي ت٠ ٛإ               
ًازضؾاظي تطاي ًكٞض ٝ ٛظإ اؾالٗي ضا زض پي زاقت تا رايي ٠ً ٠ٛ ت٢ٜا اظ                 
تعضُتطيٚ پكتيثاٛاٙ رث٠٢ ١اي زكاع اظ ٗي٢ٚ اؾالٗي ت٠ ق٘اض ٗي آٗس ت٠ٌٔ           
١ٜٞظ ١ٖ ٛيط١ٝاي پطٝضـ ياكت٠ آٙ زض ذسٗت اؾالٕ هطاض زازقت٠ ٝ تطاي                 

ٝ ايٚ چٜيٚ اؾت ٠ً تاػج قسٟ حعب ر٢٘ٞضي             .  تؼآي آٙ ٗي ًٞقٜس    
اؾالٗي زض ِٛاٟ ٗطزٕ ٝ ت٠ ُٞاٟ تاضيد ٗٞكن تطيٚ تكٌيالت زضٝٛي ًكٞض تاقس 
ٝ احعاتي چٞٙ آٛچ٠ ٠ً زض تاال شًط قس زض ِٛاٟ ٗطزٕ ُطٟٝ ١ايي كطنت َٔة 

 .ٝ تسٛثاّ هسضت تاقٜس

اگز َز َفتٍ مىتظز خبزوامٍ کاغذی داوشجًیان ایزان َستید،اگز  اس دیدن ما واراحت َستید، اگز می خًاَید خبزی را بٍ گًش داوشجًیان 
 :سزاسز کشًر بزساوید، اگز اوتقاد ي پیشىُاد دارید ي اگز مًبایلتان شارص داشت ي حال َم داشتید، بٍ ایه شمارٌ  پیامک بشوید
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٢٧ط ٧٤ٕط ثؿیبض ٕطا١ج٨بیی اؾز ٦ّ اضظـ ٣ ٕطا١ج٨بیی آٟ ىَظ ثسی٠ ػ٨ز               
١یؿز ٦ّ ز٨ٙب ٣ چك٨ٞبیی ضا ث٦ ذ٤ز ػصة ٝی ٢ّس ، ذیٚی اظ چیع٧بیی ٦ّ    

حَیَز ٢٧ط .٢٧ط ١یؿز ، ٠ْٞٝ اؾز چك٨ٞب ٣ ز٨ٙبیی ضا ث٦ ذ٤ز ػصة ٢ّس 
إط چ٦ ثط٣ظ ٢٧ط زض چ١٤ٖٖی سجیی٠ اؾز ، اٝب ای٠ ،              .یِ فغی٦ ا٨ٙی اؾز     

دیف اظ سجیی٠ یِ ازضاُ ٣ احؿبؼ ٢٧طی ٣ػ٤ز          .٦ٞ٧ حَیَز ٢٧ط ١یؿز     
ثقس اظ آٟ ٦ّ یِ ظیجبیی ، یِ ؽطاىز ٣ یِ            .زاضز ٣ ١ْش٦ انٚی آٟ ػبؾز        

حَیَز ازضاُ قس ، اظ آٟ ٧عاض ١ْش٦ ثبضیْشط اظ ٤ٝ ٦ّ ٕب٧ی آزٛ ٧بی میط                   
٢٧ط٢ٝس ١ٞی س٤ا٢١س یِ ١ْش٦ اـ ضا ٧ٜ زضُ ٢٢ّس ، ٢٧ط٢ٝس ثب ٧ٞبٟ ض٣ح                  
٢٧طی ٣ ثب آٟ چطاك ٢٧ط ٦ّ زض زض٣ٟ ا٣ ثطاىط٣ذش٦ قس٥ اؾز ، ؽطایو ٣                     

ای٠ ٝی ق٤ز ٢٧ط ٣اٍقی ٣ حَیَی ٦ّ ١بقی      .زٍبیٌ ٣ حَبیَی ضا اثطاظ ٝی ٢ّس 
٢٧طی ٦ّ اٝبٛ ضاح٘ ٣ َٝبٛ ٝقؾٜ .اظ یِ ازضاُ ٣ یِ ثبظسبة یِ سجیی٠ اؾز

ض٧جطی آٟ ضا سقطیو ّطز١س ، ٢٧طی اؾز ٦ّ زض ذسٝز ق٤٨ر ٣ ذك١٤ز ٣                 
٢٧طی ٦ّ ٝؼؿٜ   .اثشصاٗ ٣ اؾشحب٦ٙ ٤٧یز ا١ؿبٟ ٣ ػبٝق٦ ٍطاض ١ٖطىش٦ ثبقس             

 .٢٢ّس٥ ٣ اضائ٦ ٢٢ّس٥ آضٝب٨١بی زی٠ اؾالٛ ثبقس 
ٝطزٛ ایطاٟ ثط اؾبؼ ای٠ آضٝبٟ ٧ب ٣ ای٠ سقبضیو ث٦ ١سای اٝبٛ ٙجیِ ٕيش٢س ٣      

ذ٤اؾش٦ سٞبٛ ٝطزٛ ایطاٟ ٣ حشی ٝطزٛ ػ٨بٟ ١یع ای٠ ٢٧طی             .ا١َالة ّطز١س   
. ٢٧طی ٦ّ زضز ٝؿشضقيی٠ ضا ثیبٟ ٢ّس   .اؾز ٦ّ ا١ؿبٟ ضا ث٦ ذسا ١عزیِ ٢ّس

ؾبٗ اظ ا١َالة اؾالٝی ٝطزٛ ١یع ا١شؾبض سحٌَ ای٠ ٤١ؿ ٢٧ط          32ثقس اظ ٕصقز 
” چك٤٢اض٥ ىؼط   ”  ضا زاض١س، ای٠ ٤١ؿ ىیٜٚ ٧ب ضا ثبیس زض ػك٤٢اض٥ ای ٧ٞچ٤ٟ              

ث٦ .  اٝب چ٦ ٢ّیٜ  ٦ّ زٙٞبٟ اظ زؾز ػك٤٢اض٥ ىؼط ١یع ذ٤ٟ اؾز                 .  ثجی٢یٜ
ػبی ا١شربة ث٨شطی٠ ىیٜٚ ٧بیی ٦ّ ثب آضٝبٟ ٧بی اٝبٛ ذٞی٢ی ثر٤ا١س ، ث٦                 
ىیٜٚ ٧بیی ػبیع٥ ٝی ز٢٧س ٦ّ ثب ٣ػ٤ز دطزاذز ٧عی٦٢ ٧بی ؾبذز ىیٜٚ اظ                

ث٦ ظثبٟ ؾبز٥ سط زؾشب٣ضز ػك٤٢اض٥ ىیٜٚ        .  ١ؾبٛ، ثط ضس ١ؾبٛ ؾبذش٦ قس٥ ا١س       
ىؼط اٝؿبٗ آٟ ث٤ز ٦ّ ثب ث٤زػ٦ ػ٤٨ٞضی اؾالٝی فٚی٦ ض٣یْطز ّٚی ١ؾبٛ                 

٧ب ثطٕعیس٥ قس٥ ٣ ثبظیٖطی ٝب٢١س  ىیٜٚ ؾبذش٦ ق٤ز، زض ّٞبٗ ١بثب٣ضی ای٠ ىیٜٚ
اـ سَبضبی آظازی ّؿی ضا ٢ّس اظ عطه       حبٝس ث٨ساز زض ٢٧ٖبٛ زضیبىز ػبیع٥

 .سٞبٛ زق٢ٞبٟ ١ؾبٛ َٝسؼ ػ٤٨ٞضی اؾالٝی ٤ٝضز حٞبیز ٍطاض ٕطىش٦ اؾز 
اّظط ىیٜٚ ٧بی ای٠ ز٣ض٥ ػك٤٢اض٥ ٦١ س٨٢ب زی٢ی ١ج٤ز ث٦ْٚ زٍیَب ٝی س٤اٟ                  

ىیٜٚ ٧بیی ٦ّ ىَظ ث٦ اؾٜ ا١شَبزی ؾبذش٦ .ٕيز ضس زی٢ی ؾبذش٦ قس٥ اؾز 
٣ ثب اَٙبی ثی افشٞبزی ١ؿجز ث٦ اىطاز، سطؾیٜ یِ ىضبی ١ب آضاٛ اظ                .قس٥ ث٤ز 

٧ب،ض٣اع زض٣ك ٤ٕیی،١ٞبیف  ػبٝق٦ ٣ قطایظ اػشٞبفی،افشٞبز ١ْطزٟ ث٦ ا١شربة
٧بی دط اؾشطؼ ٣ ّكْٞف ٣ ث٦ ثبظی ٕطىش٠ افهبة ٝربعت،ث٦ ٧ٜ                نح٦٢

٧ب ٣    ضیرش٠ افشَبزار یَی٢ی، اَٙبی قْبّیز ٣ ٍغقیز ١ساقش٠ زض ثطزاقز           
٧ب، ١بّبضآٝسی ؾبذشبض ازاضی ٍضب٣ر زض ح٘ ٝكْ٘، ض٣یبض٣یی ٣ قْبه  ٍضب٣ر

٤ٕ   ىْطی ٣ عجَبسی ز٣ ٍكط ػبٝق٦، سط٣یغ ؾجِ ظ١سٕی ٝسضٟ ؾ٤ْالض ٣ زض٣ك
 .ث٦ ٝربعجی٠ اَٙب ٝی ٢٢ّس ... ث٤زٟ ٧ط ز٣ عطه ٣

ٝب زض ػك٤٢اض٥ اٝؿبٗ ث٦ ػبی آٟ ٦ّ قب٧س سٞبقبی ىی٨ٞٚبی ٝطزٝی ثبقیٜ ، 
اططار ٝشيب٣سی ثب ٤ٝض٤فبر     .  ثیكشط قب٧س ىیٜٚ ٧بی قرهی اىطاز ث٤زیٜ           

ٝرشٚو زض ای٠ ػك٤٢اض٥ ث٦ ضٍبثز دطزاذش٢س، ٦ّ ثیكشط آ٨١ب ٤ٝض٤فبسی ث٤ز ٦ّ 
قبیس ثیكشط ث٦ ثیبٟ ذ٤اؾش٦ ی زٗ ؾبظ١سٕبٟ آٟ دطزاذز سب آ١چ٦ ١یبظ ػبٝق٦ 

ثی سطزیس یْی اظ ٨ٝٞشطی٠ ف٤اٝ٘ سأطیط ٕصاض زض اىعایف ضقس ّیيی  ٣               .  اؾز
ّٞی ؾی٢ٞبی ّك٤ض دطزاذش٠ ث٦ ٤ٝض٤فبسی اؾز ٦ّ ٝربعت، یق٢ی ػبٝق٦            
ی ّك٤ض ثب آٟ زض اضسجبط اؾز ٣ إط ث٦ آٟ س٤ػ٦ ١ك٤ز ٍغقب زض ّٞیز ٣ ث٦                    

 .سجـ آٟ زض ّیيیز آٟ سأطیط ٕصاقش٦ اؾز
اٝب ٣اٍقیز ٤ٝػ٤ز زض ٤ٝض٤فبر ػك٤٢اض٥ ی اٝؿبٗ چ٦١٤ٖ قْ٘ ٕطىز؟ آیب             
ثؿشط آٝبز٥ قس٥ ثطای ای٠ ػك٤٢اض٥ ثب سٞبٛ ٧عی٦٢ ٧بی نطه قس٥ ٝغبثٌ ثب                
آ١چ٦ ٦ّ ١یبظ ضقس ىط٢٧ٖی ّك٤ض اؾز؟ چَسض اظ ای٠ ىیٜٚ ٧بی ؾبذش٦ قس٥               
ٝغبثٌ ثب فساٙز ٣ ضحی٦ ی دیكطىز ث٤ز٥ اؾز؟ انال چطا زض آٟ ا ا٧٤ٖٙب ٣                   

ضخ زاز    57ٝب٧یز ىط٢٧ٖی ٣ فٞیٌ ا١ؿب١ی ای ٦ّ زض ا١َالة ایطاٟ زض ؾبٗ              
چیعی زیس٥ ١ٞی ق٤ز؟ انال ٍطاض ث٤ز٥ اؾز ػك٤٢اض٥ ی ىؼط ٝحٚی ثطای                 
اثالك اضظـ ٧بی اؾالٛ ٣ ا١َالة ثب اثعاض ٢٧طی ٣ اضسجبط ثب ىغطر ا١ؿبٟ ٧ب                  
ثبقس ٦١ ای٦ْ٢ ٧ط چ٦ ٝی ذ٤ا٧س زٗ س٢ٖز ث٤ٖ ثبقس، اٙجش٦ ّبـ ای٠ ع٤ض                   

زض ای٠ ثی٠ اظ یِ ؾطی ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ّبضٕطزاٟ ىیٜٚ ٧بی ىؼط ق٢بذش٦             !! ث٤ز
ٝی قس١س ٣ ا١شؾبض حساٍٚی اظ آ٨١ب ٝی ضىز،، زض ٕصقز ظٝبٟ ع٤ضی ضىشبض                 
ّطز٥ ا١س ٦ّ ؾی٢ٞب ٣ ؾبذش٠ ىیٜٚ ضا ٝحٚی ثطای اثطاظ احؿبؾبر ذ٤ز ٣ ٨ٍط                

 .ّطزٟ ثب ٧ط آ١چ٦ ٦ّ ثبفض ١بضاحشی٦ قرهی آ٨١بؾز، یبىش٢س
ػبٙت اؾز ٦ّ ض١٣س ىیٜٚ ٧ب ٦١ س٨٢ب زض ضاؾشبی ا٧ساه یبز قس٥ ١ج٤ز٥ اؾز                 
ث٦ْٚ ث٦ ٦١٤ٕ ای قس٥ اؾز ٦ّ زض آ٨١ب زضثبض٥ حؼبة ١جبیس نحجز ّطز ٦ّ                  

 زضثبض٥ ػ٨بز ٧ٜ ٤٢٧ظ آٍبیبٟ ذك١٤ز ٝی زا٢١س ؟ .ّبٝال فَت اىشبزٕی اؾز 
ز٣ؾشبٟ ٢٧ط٢ٝس ١ٞبی ٝب ٧ٜ ٙغيب إط ىیٚٞی  ضس زی٢ی ٝی ؾبظ١س ٣ زٗ                   

چطا .زق٢ٞبٟ ٝب ضا ١یع قبز ٝی ٢٢ّس ، ٙغيب ثب ث٤زػ٦ ٝب زیٖط ١ؿبظیس                        
ٝؿئ٤ٙی٠ ٝب ثس٣ٟ إٓب٧ی سٞبٛ ؾطٝبی٦ ٝٚز ضا ث٦ ػیت ّؿب١ی ٝی ضیع١س ٦ّ               
٢٧ط ؾی٢ٞب ضا ثطای حطه ٧بی ذ٤ز ٝی ذ٤ا٢٧س ٣ ث٦ ز١جبٗ فال٦ٍ ٢ٝسی ٧بی      

 ذ٤ز ٧ؿش٢س 
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 ایي شریعتی را دٍست دارم
 

ػ٦ٔ كا ث٠ ع٠٨ٜ٨ٌ آٝكؿ، اٝ ثب ع٘ٞكٍ اكُبؿ كا  47ٝهت٦ اًتبؿ ٨٢ُـ ؿك ًبّ
ٖ      ؽب٠ٛ اٗٚ ؿاِِٛبٟ ٨ِٜٛب٦ٛ ًلؿ ٠ً ًِٜل ا٦ٔٓ           ١ب ٝ    ُبٙ ؿك عٔل ا٧ٌ

 .١ب ٗغجٞى ُـٟ ثٞؿ ا٥ ٥ تٞؿٟ ص٠ٌ٘
ُِتٜـ ٠ً تب هٔت كٌلؿٟ ام         آٛبٙ ٠ً ع٨لاٙ ٝ ت٠ِٜ ٓت ؿك پ٦ عو٨وت٦ ٦ٗ          

ظٖٔ ٝ رٞك ؽٞؿ كا ؿكثٌت ؿك اؽت٨بكٍ هلاك ؿ١ٜـ، ث٠ٌٔ ًؾ٦ٜ ٧بثٜـ ام                   
ـ       رٜي ًؾٜبٙ آٙ اٗبٕ ًلل ًلؿٟ       ا٧ٚ تالٍ ٝ   .  ٥ ٗغٔٞك ؿك عٔبك تجؼ٨

تٌبپٞ ؿٝ ًبّ كلاٍٗٞ ِٛـ٦ٛ كا ثلا٥ ٢ٛ٘ت٦ كهٖ مؿ ٠ً عبال ث٨َ ام پ٨َ                
ُل٧ؼت٦ ؿك ا٧ٚ ثل٠١ اٛله٥      -٥ اًالٕ ٛبة ُـٟ ثٞؿ ٝ تٞامٙ ٢ٜٗل٥           ت٠ِٜ

 .ؿاؿ ٗ٘بػلَ ٦ٗ
ُل٧ؼت٦ اُلص٠ كُٜٝلٌل٥ ٌٗٔ٘بٙ اًت ٠ً ؿك مٗبٙ عٌٞٗت ؽلوبٙ                 

ُب٦١ ٓت ث٠ اػتلإ ٝ اٛتوبؿ ث٠ رلا٧ٖ كبًـ عبً٘بٙ ٝ كلاتل ام آٙ                     ًتٖ
ُبٟ ام ٧بؿ ٛجلؿ ٠ً ثلا٥ اؿا٠ٗ كاٟ ثب٧ٌت٦ ِٛب٦١  اٗپل٧ب٨ٌٖٓ ر٢ب٦ٛ ُِٞؿ، ٨١ش

١ب كا ُُٞنؿ     ك٥ٝ  ٛوبؿا٠ٛ ث٠ ؿكٝٙ ربٗؼ٠ ٌٗٔ٘بٛبٙ ٨ٛن ث٨ٜـامؿ ٝ ثلؽ٦ ًذ           
ُلٟٝ ثل ُل٧ؼت٦ كٝا      ٥3 تأًق اًت، ظ٦٘ٔ اًت ٠ً          آٛض٠ اٗب ٗب٠٧  .  ٛ٘ب٧ـ

١ب،   اّٝ ُل٦١ٝ ٠ً ُل٧ؼت٦ كا تٌل٨ل ًلؿٛـ ٝ ٨ًُٞـٛـ تب ؿك ُٛٞت٠             .  ؿاُتٜـ
ا٧ٚ ُلٟٝ ث٠   .  ًٜٜـ“  ثٞؿٙ  آتوب٦ٛ”ُلتبك١ب ٝ تل٨ٌل١ب٥ ؽٞؿ، ٥ٝ كا ٗت٢ٖ ث٠   

ٛبٌٗٔ٘بٙ ”ٛ٘ب٧ٜـ ٝ تب ٗلم        ٨ًّٔت ُل٧ؼت٦ ٝ ت٘بٕ تلٌل اٝ ؽـ٠ُ ٝاكؿ ٦ٗ           
كٝٛـ ٝ ؿك ا٧ٚ كاٟ ام ٨١ش ؿ٦ُٜ٘ ٝ ت٢٘ت٦                 پ٨َ ٦ٗ “  ؽٞاٛـٙ ُل٧ؼت٦ 

 .كلُٝقاك ٌٛلؿٛـ
١ب ٝ ٗزبٗغ ٗق١ج٦ِ اكلاؿ ؿ٧ٜـاك،  ا٧ٚ ُلٟٝ ُب٧ـ ثبػج ُٞٛـ تب ١لُبٟ ؿك عٞمٟ 

ا٥ ُبكؿ ُلكت٠ ٝ ٧ب اربمٟ ٓغجت ًلؿٙ ؿك كاث٠ٜ            ٛبٕ ُل٧ؼت٦ ثلؿٟ ُٞؿ، ػـٟ 
آ٢ٛب ٠ً آلاك ؿاكٛـ اٝ اثٞفك مٗبٙ ؽٞؿ ثٞؿ         . ١ب٧َ كا ٛـ١ٜـ ٥ٝ ٝ ث٨بٙ ؿ٧ـُبٟ

 !ٝ ؽـاپلًت٦ ٨ًًٞبّ
ٛبٜٗـ ٥ٝ كا ٗت٢ٖ ث٠         ُلٟٝ ؿٕٝ ٠ً ٧و٨ًٜب ؽٞؿ كا ث٠ ؿكٝؽ كُٜٝلٌل ٦ٗ              

١ب٥ اًالٕ  ٛ٘ٞؿٟ ٝ اػتوبؿ ُل٧ؼت٦ ث٠ آٗٞمٟ“ ث٨ٜبؿُلا٦٧”ٝ “ تغزل”  ،“اكتزبع”
ؿاٜٛـ ٝ    ٝ ًتت ت٨ِغ كا ٛ٘بؿ٥ ام اكتزبػ٦ ثٞؿٙ ٝ ؿ٨لػ٦٘ٔ ثٞؿٙ ٥ٝ ٦ٗ               

ٛظل٧بت ”ؿاكٛـ    ًِبٜٛـ ٠ً اػالٕ ٦ٗ      ًبك كا ث٠ آٛزب ٦ٗ     “  عزبك٧بٙ”١٘ضٞٙ  
آجت٠ ا٧ٚ ػـٟ ٠ً ؿكؿٝكاٙ ؿٕٝ ؽلؿاؿ ٨ٛن رٜت !! “ُل٧ؼت٦ ثب٧ـ ث٢ـاُت٦ ُٞؿ

ٝ ر٦ُٞ ؽبّ كا ثلا٥ ٛوـ ٛظلات ُل٧ؼت٦ ؿاُتٜـ ؿك ؿٝكاٙ اكّٞ ؽٞؿ ؿًت 
ث٠ ؿاٗٚ ٗؼٖٔ ٨٢ُـ ُـٛـ تب ٥ٝ كا ث٠ ؿاٗٚ ؽٞؿ ثبمُلؿاٜٛـ ٠ً آجت٠ ٨ُٞع                 
ٛظلات ُل٧ؼت٦ ؿك ٨ٗبٙ ؿاِٛز٧ٞبٙ ٝ هِل كل٨١ؾت٠، اٝد تلبٝت اٝ ثب                    

 .١ب كا احجبت ًلؿ ؽلؿاؿ٥ ؿٕٝ
ام “ آك٥ ا٧ٚ ص٨ٜٚ ثٞؿ ا٥ ثلاؿك”ٝهت٦ ٠ً اٝد ٛللت ٗؼٖٔ ٨٢ُـ كا ؿك ًتبة  

ؽٞا٨ٖٛ، ؽٞؿ ث٠ ؽٞؿ      ١ب٥ ٗـ ثِل٥ ٝ ٗـ اٌٛب٦ٛ ٝ آحبك ا٧ٚ ت٘ـٙ ٦ٗ         ت٘ـٙ
 .٧بث٨ٖ ١ب٥ ا٧ٚ آهب٧بٙ كا ؿك٦ٗ ت٘بؿ ًبْٗ ثب ُلت٥ِٞ ت٘ـٙ

ًٌب٦ٛ ١ٌتٜـ      اٗب ؿًت٠ ًٕٞ ٠ً ؽٜلُبٙ ُب٧ـ ام ؿٝ ُلٟٝ اّٝ ث٨ِتل ثبُـ،   
ٝ ػبك٥ ٝ ؽب٦ٓ ام ١ل ػ٨ت ٝ اُتجب٦١ اِٛبُت٠ ٝ ٨١ش “ ٗوـى”٠ً ُل٧ؼت٦ كا 

آٛبٙ تٞهغ ؿاُتٜـ ٠ً    ”.  تبثٜـ  پق٧لٛـ ٝ ثل٦٘ٛ ٛوـ٥ كا ثل تلٌلات ُل٧ؼت٦ ٦٘ٛ
ـ     ؿك ص٢لٟ ا٧ٚ   “.ِٛبك٥ ٗغجٞة ٝ ٗؼِٞهِبٙ، ًٞصٌتل٧ٚ ؽٚ ٛبٗٞم٦ٛٝ ٛج٨ٜٜ

ُلٟٝ تب عـ٥ پ٨َ ككت ٠ً ُل٧ؼت٦ كا ِٛبٙ ؿ١ٜـٟ ٗل٢ٕٞ ٝاهؼ٦ اًالٕ                 
١ب٥ ر٢ْ ٝ     آبٓت اٛوالث٦ اًالٕ كا ام م٧ل پلؿٟ       ”ًٜٜـ اٝ     ؿاٌٛت٠ ٝ اؿػب ٦ٗ   

ـ     ٗلٝكت ٗجبكمٟ ٝ آتنإ ا٧٘ب٦ٛ ٝ ٌٗئ٨ٓٞت        ”ٝ  “  ًٝٞاى ٝ تو٠٨ ث٨لٝٙ ٨ًِ
 .كا مٛـٟ ًلؿ“ ارت٘بػ٦

اػزبم ٢ُبؿت كا ِٛبٙ ؿاؿ٥ ٝ اٌٛبٙ كا ام         ”تٞ : عت٦ ث٠ ا٧ٚ ؽٜبة ٧ُٜٞـ ٠ً
١ب تؼج٨ل٥ ا٧ٜض٨ٜٚ؛ ٠ً ُب٧ـ اُل        ٝ ؿٟ “  م٧ل ثبك رجل ٝ فٓت ت٨ٌٖٔ آماؿ ًلؿ٥ 

 .ًلؿ ُل٧ؼت٦ اًٜٞٙ مٛـٟ ٦ٗ ثٞؿ، ٗجبكمات ؽٞؿ كا ٗؼٜٞف ث٠ ا٧ٚ ُلٟٝ ٦ٗ
ُي ُل٧ؼت٦ ثب ُل٧ؼت٨ٌٖ ٗؾبٓق ثٞؿ صٞٙ ثب ٠٘١ رن٨ٗبت اكتزبػ٦،                ث٦

ٗبك٨ًٌٌت٦ ٝ اٗپل٧ب٨ٌٓت٦ ؿكُاكتبؿ ٝ ثب كُٜٝلٌل٥ ؿ٦ٜ٧ ؿك ؽـٗت ٗلب٨١ٖ            
 .اٛوالة ٝ اًالٕ هلاك ُلكت ٝ تب آٛزب پ٨َ ككت ٠ً ث٠ ٢ُبؿت ك٨ًـ

ؽٞاًتٜـ ُل٧ؼت٦ كا ث٠ ؽـا٧ِبٙ تجـ٧ْ ًٜٜـ ؿك ٝاهغ هٔـ              ا٥ ٠ً ٦ٗ    ػـٟ
ؿاُتٜـ تب ثب هلاك ُلكتٚ پِت ًِٜل ػ٦ٔ ُل٧ؼت٦، كٝعب٨ٛت ٨ُؼ٦ كا ام ١ل               
ٛلف ١ـف ت٨ل١ب٥  م١لآ٨ُٚ ًٜٜـ ٝ ص٠ ثٜٔـ٦٧ُٞ ث٢تل ام ُل٧ؼت٦؟ ؿك ٝاهغ 

٥ ُل٧ؼت٦، ٌِْٗ ٥ٝ ٠ٛ ثب ٨ُؼ٠ ٝ ػبٖٓ ٨ُؼ٠ ث٠ٌٔ ثب كٝعب٦ٛ                  ثل ُلت٠   ثٜب
٠ً  ُٞؿ عبّ آٙ ث٨ٔلت اًت ٠ً ؿك ٗوبثْ مٝك ٝ مك ٝ تن٧ٝل ؽٖ ٝ كاًت ٦ٗ ث٦

ثب تؼج٨ل آؽٞٛـ ؿكثبك٥ ( ٟ)ث٨ٜبِٛقاك كو٨ـ اٛوالة اًال٦ٗ ع٘لت اٗبٕ ؽ٦ٜ٨٘ 
 .ٝ آؽٞٛـ آٗل٧ٌب٦٧ ام آ٢ٛب ٧بؿ ٦ٗ ًٜـ

١ب٥   ٜٜٗن ٝ ع٘ب٧ت    ٥ ٗؾبٓلت ١ب٥ ث٦      ٥ پلؿ٠ٔ   عبّ، ظب١لاً ه٠ٔ    ١ل  ث٠
١ب ثب ٗوبٓـ     ًت ٝ ٗتبًلب٠ٛ اٗلٝم، ث٨ٌبك٥ ام ُلٟٝ         ٗتؼٔجب٠ٛ ١٘ضٜبٙ ثبه٦  

ـ              آك٥ .  ُٞٛبُٞٙ ٨ًب٦ً ًؼ٦ ؿك ٗٔبؿكٟ ٛ٘ٞؿٙ ُل٧ؼت٦ ث٠ ٛلغ ؽٞؿ ؿاكٛ
١ب ٝ ٗتلٌل٧ٚ ٠ٛ ت٘بٗب ػ٨ت ٝ ا٧لاؿ اًت ٝ          ُل٧ؼت٦ ١٘ضٞٙ ث٨ٌبك٥ ام اٌٛبٙ

. ُب٧ـ ث٢تل اًت ث٨٧ِٖٞ ُل٧ؼت٦، ُل٧ؼت٦ اًت        .  ٠ٛ ت٘بٗب ؿكًت٦ ٝ ؽٞث٦     
ُل٧ؼت٦ اٌٛب٦ٛ ػبؿ٥ ٝ ًال٨ًي ٛجٞؿ؛ اًخل ٛظلات اٝ ٗلثٞٙ ث٠ كُت٠                   

ؽٞاًت ٗزت٢ـ ٝ ؿًتل      ١ب ٝ ؿاِٛز٧ٞبٙ ٦٘ٛ     ؿك٨ًَ ٛجٞؿ ٝ ٗبٜٛـ اًخل ٛٔج٠     
اٍ ث٠ ُل٧ؼت ػ٥ٞٔ   ؿٛجبّ اؿا٥ ؿ٧ٚ ٝ ٝظ٨ل٠ ثِٞؿ؛ ث٠ٌٔ ٗخْ ٧ي ٗزب١ـ، ث٠

ثٞؿ ٝ ًٞم اٛوالث٦ ٝ ُٞك ٗوـى ٝ آُب٦١ ثؾ٦ِ اٝ ؿك آٙ ؿٝكاٙ ث٨ٌبك                     
 ...اكمُٜ٘ـ

 ٔحٕذ افىب٘ٝ
دثیش اتحبدیٝ ا٘جٕٗ ٞبی اسالٔی دا٘طجٛیبٖ 

 ٔستمُ دا٘طٍبٜ ٞبی سشاسش وطٛس
 

 دا٘طجٛی وبسضٙبسی اسضذ ٔذیشیت

اٌش ٞش ٞفتٝ ٔٙتظش خجش٘بٔٝ وبغزی دا٘طجٛیبٖ ایشاٖ ٞستیذ،اٌش  اص دیذٖ ٔب ٘بساحت ٞستیذ، اٌش ٔی خٛاٞیذ خجشی سا ثٝ ٌٛش دا٘طجٛیبٖ 
 :سشاسش وطٛس ثشسب٘یذ، اٌش ا٘تمبد ٚ پیطٟٙبد داسیذ ٚ اٌش ٔٛثبیّتبٖ ضبسط داضت ٚ حبَ ٞٓ داضتیذ، ثٝ ایٗ ضٕبسٜ  پیبٔه ثض٘یذ

   09370748550 

اگش ّش ّفتِ هٌتظش خثشًاهِ کاغزی داًـجَیاى ایشاى ّؼتیذ،اگش  اص دیذى ها ًاساحت ّؼتیذ، اگش هی خَاّیذ خثشی سا تِ گَؽ داًـجَیاى 
 9ػشاػش کـَس تشػاًیذ، اگش اًتقاد ٍ پیـٌْاد داسیذ ٍ اگش هَتایلتاى ؿاسط داؿت ٍ حال ّن داؿتیذ، تِ ایي ؿواسُ  پیاهک تضًیذ

   08260637440 
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یْی اظ ثبضظتطی٠ ٣یػٕی ٧بی ١ؾبٛ خ٤٨ٞضی اؾالٝی ایطاٟ، ٦ّ اظ خ٦ٚٞ ف٤اٝ٘ 
تٞبیع آٟ ثب ثؿیبضی اظ ١ؾبٛ ٧بی ؾیبؾی زیٖط حبّٜ ثط خ٨بٟ ٧ٜ ٝی ثبقدس،  
زض ٤١ؿ چی٢ف ٨١بز٧بی انٚی ١ؾبٛ ٣ ٤١ؿ ١ؾبضتی ٦ّ ثط آٟ ٧دب ٣خد٤ز زاضز       

 .اؾت
ث٦ ف٤٢اٟ ٝثبٗ؛ ٝدٚؽ ذجطٕبٟ ض٧جطی ٦ّ ٣ؽیي٦ ١ؾبضت ثط انٚی تدطید٠ ٣     

ضا زاضز، ٦١ ت٨٢ب زض ٧یچ (  یق٢ی ض٧جطی) ثبالتطی٠ خبیٖب٥ زض خ٤٨ٞضی اؾالٝی 
٦١٤ٕ ٝحس٣زیتی ثطای ا١دبٛ ای٠ ٣ؽیي٦ ذ٤ز ١یؿت، ٦ّ اظ ثیكتطی٠ اذتیبضات 
. ثطای ١ؾبضت ثط ثبالتطی٠ ٨١بز حبّٜ زض خ٤٨ٞضی اؾالٝی ٧ٜ ثطذ٤ضزاض اؾدت 

ث٦ ٣یػ٥ چ٢ستب اظ –زض حبٙی ٦ّ إط ١ٖب٧ی ث٦ ٍب٤١ٟ اؾبؾی ّك٤ض٧بی ٝرتٚو 
ثید٢دساظیدس ثد٦         -ای٠ ّك٤ض٧بیی ٦ّ ثیف اظ زیٖطاٟ ازفبی ز٤ّٝطاؾی زاض١س

٣ض٤ح ٝی ثی٢یس ٦ّ زض ٧یچ ّساٛ اظ ای٠ ّك٤ض٧ب چ٢ی٠ ١ؾبضتی ثط ثبالتدطید٠   
خبیٖب٥ حبّٜ ثط ١ؾبٛ ؾیبؾی آٟ ّك٤ض ٣خ٤ز ١ساضز، ٣ اٙجت٦ ای٠ زض حدبٙدی       
اؾت ٦ّ ض٧جطی زض ١ؾبٛ خ٤٨ٞضی اؾالٝی ث٦ ف٤٢اٟ قرم ا٣ٗ ١ؾبٛ، زاضای 

ٝی ثبقس، ٦ّ ای٠ ٨ٜٝ ٧دٜ ىدَدظ        ...  ثبالتطی٠ ٝطاتت ت٤َا، فٜٚ، ت٤ا٢ٞ١سی ٣ 
 .ٝرتم ١ؾبٛ ا٨ٙی اؾت

١یع ٧ط ّساٛ، ث٦ قْٚی ... زیٖط ٨١بز٧بی ّك٤ض ٧ٜ ٝب٢١س؛ ز٣ٙت، ٥٤ٍ ٍضبیی٦ ٣ 
ثط آٟ ٧ب ١ؾبضت ٝی ق٤ز ٣ ٝدٚؽ ق٤ضای اؾالٝی ٣ؽیي٦ ١ؾبضت ثط ٨١بز٧بی 
١٤ٕب٤ٕٟ ٤ٝخ٤ز زض ّك٤ض ضا ثط ف٨س٥ زاضز، ٦ّ اٙجت٦ چ٢ی٠ ١ؾدبضتدی ثؿدیدبض       

اٝب یَی٢ب یْی اظ خب٧بیی ٦ّ الظٛ اؾت ٦ّ ثط آٟ ١ؾبضت .  ضط٣ضی ٣ ٝيیس اؾت
ق٤ز ٝدٚؽ ق٤ضای اؾالٝی اؾت ٦ّ ذ٤ز ٝؿئ٤ٙیت ١ؾبضت ثط زیٖطاٟ ضا ثدط  

ثط ٧ٞی٠ اؾبؼ ثقس اظ تبّیس َٝبٛ ٝقؾٜ ض٧جطی، ٝستی ٍج٘ اید٠  .  ف٨س٥ زاضز
ٝجحث زض ٝدٚؽ ٝغطح قس ٣ ٍطاض ثط ای٠ قس ٦ّ عطح ١ؾبضت ثط ١ٞبی٢سٕدبٟ  

 .ٝدٚؽ ٤ٝضز ثطضؾی ته٤یت ق٤ز
٦ّ ٝغٞئ٢ب ته٤یت چ٢ی٠ عطحی پیبٝس٧بی ٝثجت ظیبزی ضا زض پی ذد٤ا٧دس     
زاقت، تب خبیی ٦ّ ٝی ت٤اٟ ٕيت چ٢ی٠ عطحی ٤ٝخت ضبثغ٦ ٢ٝدس قدسٟ     
فْٞٚطز ١ٞبی٢سٕبٟ ٝدٚؽ ٝی ق٤ز ٣ ث٦ ٤١فی ٤ٝخجبت نیب١ت اظ ح٤ًَ آٟ   
٧ب ضا ٧ٜ ىطا٧ٜ ٝی آ٣ضز ٣ اظ خبیٖب٥ ٍب١٤١ی ٣ ٢ٝعٙت آ١بٟ حيبؽت ٝی ّد٢دس،   

فال٥٣ ثدط  .  چطا ٦ّ ٧ط ٨١بزی ٦ّ ثس٣ٟ ١ؾبضت ثبقس قبٟ آٟ ٤ٝضز ؾئ٤اٗ اؾت
ای٠ اظ پیبٝس٧بی ته٤یت چ٢ی٠ عطحی ای٠ اؾت ٦ّ ثبفث ١ٖب٥ ٝثجت ٝطزٛ ث٦ 

زض ٧ط ن٤ضت ته٤یت ای٠ عطح ثؿیبض الظٛ ٣ ٤ٝضز .  ١ٞبی٢سٕبٟ ٧ٜ ذ٤ا٧س قس
چطا ٦ّ ّبٝال ٝق٤َٗ ٣ ٢ٝغَی اؾت ٦ّ ٝدٚؽ ق٤ضای اؾالٝی ٦ّ .  ١یبظ اؾت

ذ٤ز ١ؿجت ث٦ زؾتٖب٨٧بی اخطایی ّك٤ض قبٟ ١ؾبضتی زاضز ثبیس یِ قبٟ ٧ٜ 
ذ٤زـ زاقت٦ ثبقس ٣ ١ٞبی٢سٕبٟ ٝدٚؽ ٧ٜ ٝب٢١س زیٖط ٝطزٛ زض ثطاثط ٍب١د٤ٟ  

 .زاضای ح٤ًَ ٝؿب٣ی ٧ؿت٢س
اٝب ث٦ ١ؾط ٝی ضؾس ٦ّ ٝدٚؿیبٟ ذ٤زقبٟ ذیٚی ثب اؾتسالٗ ٧دبی ٝدصّد٤ض      

ثطای ته٤یت عطح ١ؾبضت   -٣ ث٨تط ث٤ٖیٜ تٞبیٚی  -٤ٝاىٌ ١یؿت٢س ٣ فد٦ٚ ای 
ثط ذ٤زقبٟ ١ساض١س، ث٦ ع٤ضی ٦ّ ثبض٧ب ٦ّ ای٠ ٤ٝض٤ؿ ٤ٝضز ثحث ٣ ٝغدبٙدجد٦    
ٍطاض ٕطىت، قب٧س تقٚ٘ ٝجط٠٧ ١ٞبی٢سٕبٟ زض ضؾیسٕی ث٦ آٟ ث٤زیٜ ٣ ٧ط ثدبض  

تب ای٦ْ٢ ثبالذط٥ پؽ اظ ١عزیِ ث٦ یِ . ث٦ ث٨ب٦١ ای اظ زؾت٤ض ّبض ذبضج ٝی قس
اضزیج٨كت اٝؿبٗ، ثطضؾی ٕعاضـ ّٞدیدؿدید٤ٟ      20ؾبٗ چ٨بضق٢ج٦ ٕصقت٦ 

ٝكتطُ عطح ١ؾبضت ٝدٚؽ ثط ا٤ٝض ١ٞبی٢سٕبٟ زض زؾت٤ض ّبض خٚدؿد٦ ٍدطاض      
ٕطىت ٣ پؽ اظ ای٦ْ٢ ٤ٝاىَبٟ ٣ ٝربٙيبٟ عطح، ١ؾطات ذ٤زقبٟ ضا زض ٍجبٗ آٟ 

١ٞبی٢س٥ حض٤ض زاقتد٢دس ثدب       212ّٚیبت ای٠ عطح زض حبٙی ٦ّ ثیبٟ ّطز١س، 
عدطح     اٙدجدتد٦   .  ضأی ٝٞت٢ـ ث٦ ته٤یت ضؾیس١17يط ٣ ٧ٞچ٢ی٠  47ٝربٙيت 

١ؾبضت ثط ١ٞبی٢سٕبٟ پؽ اظ ته٤یت ّٚیبت آٟ ز٣ثدبض٥ ثدطای ثدطضؾدی ثد٦            
 .ّٞیؿی٤ٟ ٣یػ٥ ذ٤ز اضخبؿ زاز٥ قس

اٝب آ١چ٦ ث٦ ١ؾط ٝی ضؾس ای٠ اؾت ٦ّ ١ٞبی٢سٕبٟ ٝدٚؽ ٦ّ ثطای ٧ط چیدعی  
ایطاز٧بی ذبل ذ٤ز ضا زاض١س تٞبیٚی ث٦ ته٤یت عطحی ٦ّ ٤ٝخت ١ؾبضت ثدط  
ذ٤زقبٟ ثبقس ضا ١ساض١س ٣ ٤ٞ٧اض٥ ؾقی ٝی ٢٢ّس ث٦ ٧ط قْٚی اظ آٟ عديدط٥     

تب خبیی ٦ّ ٢٧ٖبٛ ثطضؾی عطح زض ٝدٚؽ، یدْدی اظ ١دٞدبید٢دسٕدبٟ            .  ثط١٣س
ىطاّؿی٤ٟ اٍٚیت ٝدٚؽ زض ١غٌ ذ٤ز، چ٢ی٠ عطحی ضا ٦ّ ٢ٝدط ث٦ قديدبه   
قسٟ فْٞٚطز ١ٞبی٢سٕبٟ زض ثؿیبضی اظ ح٤ظ٥ ٧ب ٝی ق٤ز ت٧٤ی٠ ث٦ ١ٞبی٢سٕبٟ 

یب ٝثال ثطذی ١ٞبی٢سٕبٟ عطح ضا ٝربٙو حطیت ذد٤زقدبٟ     !  ٝدٚؽ ٝی زا١س
زض حبٙی ٦ّ ٧ٞبٟ ع٤ض ٦ّ ٍدجدال     .  زا١ؿت٦ ٣ آٟ ضا ؾ٢س ثطزٕی ذ٤ز ١بٝیس١س

اقبض٥ قس ٙع٣ٛ ته٤یت چ٢ی٠ عطحی خ٨ت ١ؾبضت ثط ١ٞبی٢سٕدبٟ ٝدددٚدؽ       
ق٤ضای اؾالٝی ّبٝال ضط٣ضی ٣ ٝيیس ىبیس٥ ذ٤ا٧س ث٤ز ٣ ٧ٞبٟ ع٤ض ٦ّ زیٖط 
٨١بز٧بی حبّٜ زض خ٤٨ٞضی اؾالٝی تحت ١ؾبضت ٧ؿت٢س، ٝدٚؽ ٧دٜ ّد٦     
ٝتكْ٘ اظ ١ٞبی٢سٕبٟ ٝطزٛ ٝی ثبقس ١جبیس ث٦ ذ٤ز اخبظ٥ ی َٝبث٦ٚ ثب چ٢دید٠   
ْٝب١یعٛ الظٛ ٣ ٢ٝغَی ضا ثس٧س ٣ ث٦ ٤١فی ث٦ ز١جبٗ حبقی٦ ای ا٠ٝ ثطای ذ٤ز، 
آٟ ٧ٜ زض ذب٦١ ی ٝٚت ٣ زض ّؿ٤ت ٣ّالی ٝطزٛ ثبقس ٦ّ یَی٢ب ای٠ ٧ب ثب ٧ٜ 

  . ٧یچ ٤١ؿ ٧ٞر٤ا١ی ١ر٤ا٢٧س زاقت

 واظزاوی کٍ واظز ومی پذیزوذ
 ػلی اکثش ػثاػی

 
قائن هقام تـکیالت اتحادیِ اًجوي ّای 

 اػالهی داًـجَیاى هؼتقل

خثشًاهِ داًـجججَیجاى    “دس ػایت “ فٌاٍسی اعالػات”كفحِ ٍیظُ 
 .آغاص تِ کاس کشد ”ایشاى

ؿوا هی تَاًیذ جذیذ تشیي تکٌَلَطی ّای سٍص سا دس ایي كفحِ 
 .تثیٌیذ

 

اگش ّش ّفتِ هٌتظش خجشًبهِ کبغزی داًطجَیبى ایشاى ّستیذ،اگش  اص دیذى هب ًبساحت ّستیذ، اگش هی خَاّیذ خجشی سا ثِ گَش داًطجَیبى 
 :سشاسش کطَس ثشسبًیذ، اگش اًتمبد ٍ پیطٌْبد داسیذ ٍ اگش هَثبیلتبى ضبسط داضت ٍ حبل ّن داضتیذ، ثِ ایي ضوبسُ  پیبهک ثضًیذ

   05570707990 
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 فزمانی که فقط دانشجویان شنیذنذ

 هحسي ضیشکًَدذ 

 داًطجَی داًطگبُ تْشاى

ای قٖطه چ٤ٟ ر٤٨ٞضی اؾالٝی، ٕيتٞب١ی ث٦ ف٤٢اٟ           إط ثطای پسیس٥    اٍل؛
ٍبئ٘ ق٤یٜ، ثطای ٧ط ز٦٧ اظ ٕصقت ای٠ ا١َالة،         “ ٕيتٞبٟ ر٤٨ٞضی اؾالٝی”

ٕيتٞبٟ ز٦٧  “  پیكطىت ٣ فساٙت  ”ق٤ز ٦ّ     ٕيتٞب١ی زض شی٘ آٟ تقطیو ٝی      
چ٨بضٛ ا١َالة اؾالٝی ١بٛ ٕطىت٦ اؾت؛ زض شی٘ ٕيتٞبٟ ز٦٧، ثطای ٧ط ؾبٗ               

ر٨بز ”ق٤ز ٦ّ اٝؿبٗ ث٦ ف٤٢اٟ           ١یع ض٣یْطزی ذبل زض ١ؾط ٕطىت٦ ٝی          
ث٢بثطای٠ ققبض ؾبٗ زض شی٘ ٕيتٞبٟ ز٦٧ ٣ ٕيتٞبٟ . ١بٛ ٕطىت٦ اؾت“ اٍتهبزی

 .ا١َالة اؾالٝی تقطیو ٝی ق٤ز
زٍت ٢ّیٜ زض ٝی یبثیٜ ٦ّ         88إط ث٦ ض١٣س ١بٖٝصاضی ؾب٨ٙب اظ ؾبٗ            دٍم؛

ٗ ٤ٕ88یی ؾبٗ    ث٤ز٥ اؾت یق٢ی اظ      99پیف َٝس٦ٝ ای ثطای ؾبٗ         ٣89 ؾب
٧ٞت ٝضبفو ٣ ”٦ّ ؾبٗ  ٣89 ؾبٗ “ انالح ا٤ٖٙی ٝهطه”٦ّ ؾبٗ  88ؾبٗ 

“ ر٨بز اٍتهبزی”١بٛ ٕطىت ای٨٢ب ٦ٞ٧ َٝسٝبت ٣ پیف ىطض٨بی “ ّبض ٝضبفو
ث٤ز٥ اؾت ٣ ث٦ ١ؾط ٝی ضؾس ر٤٨ٞضی اؾالٝی چ٢بٟ ث٦ ضقس ٣ ثب٢ٙسٕی                    
ضؾیس٥ اؾت ٦ّ ؽطىیت فٞ٘ ر٨بز ٦١٤ٕ ضا زاقت٦ ثبقس چ٦ ای٦ْ٢ ضؾیسٟ ث٦        

 .ثط١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ؾق٦ ثی ر٨بز اْٝبٟ پصیط ١یؿت
زض ؾیبؾت٨بى ّٚى ثط١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ؾق٦ اٍتهبزى، ارتٞبفى ٣ ىط٢٧ٖى                 

ث٦ اىعایف  ٣2 1ر٤٨ٞضى اؾالٝى ایطاٟ زض ثرف ا٤ٝض فٚٞى ٣ ى٢ب٣ضى زض ث٢س 
زضنس ت٤ٙیس ١بذبٙم زاذٚى تب پبیبٟ ثط١ب٦ٝ           3ث٤زر٦ تحَیٌ ٣ پػ٧٣ف ث٦       

پ٢زٜ ٣ اىعایف ٣ض٣ز زا١ف آ٤ٝذتٖبٟ ز٣ض٥ ّبضق٢بؾى ث٦ ز٣ض٥ ٧بى                    
زضنس ٣ ٧ٞچ٢ی٠ زؾتیبثى ث٦ ربیٖب٥ ز٣ٛ فٚٞى ٣          29تحهیالت تْٞیٚى ث٦ 

٧ٞچ٢ی٠ زض  . ى٢ب٣ضى زض ٢ٝغ٦َ ٣ تخجیت آٟ زض ثط١ب٦ٝ پ٢زٜ تبّیس قس٥ اؾت
ثرف ا٤ٝض اٍتهبزى زض ٍؿٞت ا٣ٗ ث٦ ضقس ٢ٝبؾت اٍتهبزى ثب تأّیس ثطتحٌَ 

١طخ ضقس ؾبٙیب٦١ ت٤ٙیس   " 8ضقس ٝؿتٞط ٣ پطقتبة اٍتهبزى ث٦ ٝیعاٟ حساٍ٘ 
 -١بذبٙم زاذٚى ثب ت٤ؾق٦ ؾطٝبی٦ ٕصاضى اظ عطیٌ ّب٧ف قْبه پؽ ا١ساظ               

ؾطٝبی٦ ٕصاضى ثب حيؼ ١ؿجت پؽ ا١ساظ ث٦ ت٤ٙیس ١بذبٙم زاذٚى حساٍ٘ زض               
زضنس ٣ رصة ٢ٝبثـ ٣ ؾطٝبی٦ ٧بى ذبضرى تبّیس قس٥ اؾت ٣ ثبیس  49ؾغح 

ؾیبؾت ٧بی    21-  2زض ث٢س   !  اؾت"  2ٕيت ١طخ ضقس اٍتهبزی ا٤٢ّٟ ظیط        
ّٚی ثط١ب٦ٝ پ٢زٜ ٧ٞچ٢ی٠ ث٦ اضتَبء ؾ٨ٜ ث٨ط٥ ٣ضى زض ضقس اٍتهبزى ث٦ یِ   
ؾ٤ٛ زض پبیبٟ ثط١ب٦ٝ تبّیس قس٥ اؾت زض حبٙی ٦ّ عجٌ ٍب٤١ٟ ثط١ب٦ٝ چ٨بضٛ                

٣ضی ف٤اٝ٘    زضنس ١طخ ضقس اٍتهبزی اظ ٝح٘ ث٨ط٥        8ثبیس ز٣ ٣ ١یٜ زضنس اظ       
ز٧ٜ زضنس اظ ضقس ثط١ب٦ٝ چ٨بضٛ اظ ٝح٘        9ت٤ٙیس تأٝی٠ ٝی قس، اٝب زض فٞ٘        

٣ضی   ٧بی ث٨ط٥   زضنس ؾیبؾت   49تب    38ٕيت٢ی اؾت   .  ٣ضی ث٤ز٥ اؾت    ث٨ط٥
٤ٝضز اظ ای٠ ؾیبؾت٨ب      39ىطاثركی ٣ ٝٚی اؾت ٦ّ زض ثط١ب٦ٝ چ٨بضٛ ت٤ؾق٦           

٤ٝضز، ٤ٝضز ت٤ر٦ ٍطاض ٕطىت ٦ّ زض فٞ٘ ؾ٦ چ٨بض             8تب    7ت٤ر٦ ١كس ٣ ت٨٢ب     
 .٤ٝضز آٟ ث٦ ارطا زضآٝس

زض ثرف ٕؿتطـ فساٙت ارتٞبفى ؾیبؾت ٧بی ّٚی ثط١ب٦ٝ پ٢زٜ ثط ت٢ؾیٜ       
٦ٞ٧ ىقبٙیت ٧بى ٝطث٤ط ث٦ ضقس ٣ ت٤ؾق٦ اٍتهبزى ثط پبی٦ فساٙت ارتٞبفى ٣ 
ّب٧ف ىبن٦ٚ ٝیبٟ زضآٝس٧بى عجَبت ٣ ضىـ ٝحط٣ٝیت اظ ٍكط٧بى ّٜ زضآٝس 
ثب ّب٧ف ىبن٦ٚ ز٣ ز٧ِ ثبال ٣ پبیی٠ زضآٝسى ربٝق٦ ث٦ ع٤ضى ٦ّ ضطیت                 

زض پبیبٟ ثط١ب٦ٝ ٣ ١یع ا١زبٛ اٍساٝبت ضط٣ضى ثطاى              3559ری٢ى ث٦ حساّخط     
زضنس ٣ ت٤ؾق٦ ثرف تقب٣ٟ ثب ٧سه           7ضؾب١سٟ ١طخ ثیْبضى زض ّك٤ض ث٦         

ت٤ا٢ٞ١سؾبظى اٍكبض ٝت٤ؾظ ٣ ّٜ زضآٝس ربٝق٦ ث٦ ١ح٤ى ٦ّ تب پبیبٟ ثط١ب٦ٝ               
ضطیت ری٢ی اظ    .  زضنس ثطؾس، تبّیس قس٥ اؾت       25پ٢زٜ ؾ٨ٜ تقب٣ٟ ث٦      

. ثبقس  قبذم ٧بی ٨ٜٝ ا١ساظ٥ ٕیطی ١بثطاثطی ت٤ظیـ زضآٝس زض ّك٤ض٧ب ٝی             
٣ #  ای ثب ثطاثطی ّبٝ٘ ت٤ظیـ زضآٝس       ٝقطه ربٝق٦ $ا١ساظ٥ ای٠ قبذم ثی٠ نيط    

 .٢ّس تنییط ٝی# ١ٞبیب١ٖط فسٛ ثطاثطی ت٤ظیـ زضآٝس زض ربٝق٦$یِ 
ثط اؾبؼ آٝبض٧بی ٤ٝر٤ز ثب١ِ ٝطّعی، ضطیت ری٢ی زض ؾب٨ٙبی ٍج٘ اظ                 

زض ٤١ؾبٟ ث٤ز٥ اؾت      54زض ؾبٗ     9.592تب    56زض ؾبٗ     9.4584ا١َالة ثی٠ 
 .٦ّ ١كبٟ ز٢٧س٥ قْبه ثبالی عجَبتی ٣ ١بثطاثطی قسیس زض ت٤ظیـ زضآٝس اؾت

ثط اؾبؼ آٝبض٧بی ضؾٞی ثب١ِ ٝطّعی ٦ّ ٤ٝضز تبئیس ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ ٣ ثب١ِ                
ث٦ حس٣ز    89ر٨ب١ی ١یع ٍطاض ٕطىت٦ اؾت، ضطیت ری٢ی زض ّك٤ض زض ؾبٗ               

ضؾیس٥ اؾت ٦ّ پبیی٠ تطی٠ ضٍٜ عی ؾب٨ٙبی ٍج٘ ٣ پؽ اظ پیط٣ظی                 9.383
ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ زض ٕعاضـ اٝؿبٗ قبذم ت٤ؾق٦ ا١ؿب١ی         .  ا١َالة اؾالٝی اؾت  

اظ ١ؾط ضطیت ری٢ی زض ر٨بٟ زاضای          ١63یع افالٛ ّطز، ایطاٟ ثب ّؿت ضتج٦         
قْبه ٣ ١بثطاثطی زضآٝسی ّٞتطی ١ؿجت ث٦ آٝطیْب،پطتنبٗ، تطّی٦، ض٣ؾی٦ ٣             

 . ٍغط اؾت
ای٨٢ب ٦ٞ٧ یِ عطه اٝب ت٤ر٦ ث٦ ای٠ آٝبض اضٍبٛ ١كبٟ ٝی ز٧س ضؾیسٟ          سَم؛ 

ث٦ ٣ضقیت ٝغ٤ٚة تقیی٠ قس٥ زض ثط١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ؾق٦ ثس٣ٟ زاقت٠ ض٣حی٦              
ر٨بزی اْٝبٟ پصیط ١ر٤ا٧س ث٤ز چ٦ ای٦ْ٢ اظ ٧ٜ ا٤٢ّٟ آ٣ای ظا٤ٙنيت٢بٟ                 

 . ضؾس اٍتهبزی ثطای چ٢جط٥ ظزٟ ثط ٤ٕٕٚب٥ ٧بی اٍتهبزی ث٦ ٤ٕـ ٝی
ؾبٗ اظ نس٣ض ىطٝبٟ ٧كت ٝبز٥ ای ٝجبضظ٥ ثب ٝيبؾس           19زض ٢ّبض ای٠ ٤ٝض٤ؿ     

ٕصضز ٣ٙی تب ا٤٢ّٟ ٧یچ اٍساٝی ثطای ٝقطىی ٝيؿسی٠ اٍتهبزی      اٍتهبزی ٝی
ٕط٥٣ ٧بی ؾیبؾی . ٣ زض یِ ّالٛ ٝجبضظ٥ ث٦ ٝق٢بی ٣اٍقی ن٤ضت ١ٖطىت٦ اؾت

٢ٝحطه ثب پكت٤ا٦١ ذبضری زض حبٗ یبضٕیطی ٣ تحطیِ ثب١س ٧بی ٝر٤ه                  
اٍتهبزی ٧ؿت٢س ٣ ث٦ ١ؾط ٝی ضؾس ت٨٢ب ای٠ زا١كز٤یبٟ ٧ؿت٢س ٦ّ ٧یچ ٕب٥          

رطیبٟ .  ٣اٝساض رطیبٟ ٣ ٕط٥٣ ٧بی ٢ٝحطه ؾیبؾی اٍتهبزی ١ٞی ق٤ز               
ٝبز٥ ای فعٛ ذ٤ز ضا رعٛ ّطز٥ ا١س       8زا١كز٤یی اظ ٧ٞبٟ اثتسای نس٣ض ىطٝبٟ 

چ٦ ثؿیبض زازٕب٥ ٧بیی ٦ّ     .  ٣ اٙجت٦ ٧عی٦٢ ٧بی ظیبزی ضا ١یع ٝتحٞ٘ قس٥ ا١س         
ثطای فساٙتر٤ا٧ی زا١كز٤یبٟ زض ٝجبضظ٥ ثب ٝيؿسی٠ اٍتهبزی ثطپب قس ٣ چ٦              

اظ ٤ٕٕٚب٥ ٧ب ىطاض    ...  ثؿیبض ١یف ذ٢س٧بی ظا٤ٙ نيتبٟ اٍتهبزی ٦ّ ثب ضا١ت ٣            
اٝب ٧ٞچ٢بٟ ای٠ زا١كز٤یبٟ ٧ؿت٢س ٦ّ ققبض ٧ٞیكٖی قبٟ ٝجبضظ٥ ثب      . ّطز١س

 .زا٦١ زضقت٨بی اٍتهبزی اؾت
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ٔطزاز   28قبیس ثطای تىطاض یه ٚالؼٝ تبضیری ثبیس نس ؾبَ ثٍصضز أب وٛزتبی             
وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ ٚلبیغ قْٛ تبضید ػهط پؽ اظ ٔكطَٚٝ اؾت؛ وٕتط اظ                     32

قهت ؾبَ پؽ اظ ٚلٛع تىطاض ٔی قٛز تب ٔطزْ ایطاٖ ایٗ ثبض ثب ایسئِٛٛغی تبظٜ           
ذٛز وٝ ٔجتٙی ثٝ قٟبزت ٚ ا٘تظبض ٚ زض ٕ٘ٛز ٚالیت فمیٝ ثٛز تٛؾٍ تبضید                  

ٞیبٞٛی آقٛة، قؼبض زازٖ، ثطپبیی             1388ذطزاز   23.  ؾٙدیسٜ قٛ٘س  
        ٚ ٕٞٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٘كب٘ٝ     ...  تظبٞطات، تدٕؼبت ذیبثب٘ی، ترطیت أٛاَ ػٕٛٔی 

ثٛز وٝ زض وتت  تبضیری ثجت قسٜ ثٛز ٚ ٔدسزا زض                 32ٔطزاز    28ٞبیی اظ   
 .حبَ تىطاض ٚ وّیس ذٛضزٖ ثٛز أب ؾىٝ تبضید ایٗ ثبض ضٚی زیٍطی ثٝ ذٛز زیس

اِجتٝ ٔمهط انّی ایٗ أط ضا ٕ٘ی تٛاٖ ٔطزْ زا٘ؿت ثّىٝ ػّت انّی قىؿت                
٘تیدٝ ذٛزوبٍٔی ٚ ٚازازٌی ٔهسق، فكبضٞبی ضٚا٘ی ضؾب٘ٝ ٞبیی             32ٔطزاز  

چٖٛ ثی ثی ؾی، فكبضٞبی التهبزی، تعِعَ ایسئِٛٛغی، ٘جٛز اتحبز ٔیبٖ ٔطزْ            
ٚ ِیسضی ثٝ ٘بْ ٔهسق ٚ ایٗ ٞب ذٛز زِیّی قس تب وبضٚاٖ ثٝ ؾٕتی ضٚز ٚ                     

 .32لبفّٝ ؾبالض ثٝ ؾٕتی ضٚز ٚ ایٗ یؼٙی قىؿتی قْٛ زض ٔطزاز 
ؾی   ثی  ْ ضازیٛ ثی  1329/1951اؾفٙس  29ثب ّٔی قسٖ نٙؼت ٘فت ایطاٖ زض         

زض ضاؾتبی ؾیبؾت ٞبی اؾتؼٕبضی زِٚت ثطیتب٘یب ثٝ ٘فبق افىٙی زض ٔیبٖ                 
ایطا٘یبٖ ٚ تحطیه ٔربِفبٖ زِٚت ٔهسق ازأٝ وبض زاز ٚ يؼف ایسئِٛٛغی                 
ثهیطت ٚ اتحبز زِیّی قسٜ ثٛز تب ٔطزْ ثٝ خبٖ ٞٓ ثیفتٙس ٚ لطثب٘ی ٞیبٞٛ ٚ                  

تجّیغبت ٌؿتطزٜ ضؾب٘ٝ ٞبی غطثی ثٝ      . اؾتؼٕبض اٍّ٘یؽ، ٔؿّٕب٘بٖ ایطا٘ی ثٛز٘س
خبیی وكیس وٝ قت لجُ اظ وٛزتب ضازیٛ ثی ثی ؾی زض ثط٘بٔٝ فبضؾی ذٛز ایٗ          

 1320قٟطیٛض    3زض قت     32قؼط فبضؾی ضا وٝ زٚاظزٜ ؾبَ پیف اظ ٔطزاز            
چٛ فطزا ثطآیس ثّٙس آفتبة ٔٗ ٚ ٌطظ ٚ ٔیساٖ ٚ                “:ذٛا٘سٜ ثٛز تىطاض وطز       

اِجتٝ ایٗ ٘ىتٝ ضا ٘جبیس فطأٛـ وطز وٝ ٔمبثّٝ ٔهسق ثب لٛای                 .  “افطاؾیبة
ٔصٞجی وٝ ضیكٝ زض ثٝ انُالح ضٚقٙفىطی ٞبی ٚی زاقت ٚ زض ٚالغ ؾیّی               
وٝ ٔهسق ٔی ذٛاؾت ثٝ پبیٝ ٞبی اػتمبزی ٔطزْ ثع٘س زِیّی قس تب ؾیّی ٚ                
خٛاة ضز ٔحىٓ تطی اظ خب٘ت ٔطزْ ض٘دٛضی ثرٛضز وٝ تٟٙب ثط پبیٝ ٞبی                    

 .ا٘س اػتمبزی ذٛز یؼٙی اؾالْ زض ٞط ظٔبٖ اؾتٛاض ثٛزٜ
ثٛز، ٌطچٝ تساضن     32زض تفبٚتی ٔحى ٚ ثبٚض٘ىطز٘ی ثب ٔطزاز            88أب ؾبَ   

لسضت ٞبی ذبضخی ثطای زٚثبضٜ پٙدٝ زض پٙدٝ قسٖ ثب ٔطزْ ایطاٖ ثؿیبض لٛی              
تط ثٛز ٚ وبض ثٝ خبی وكیسٜ ثٛز وٟبفطازی چٖٛ ضئیؽ خٕٟٛض ؾبثك وكٛض ٚ                
ضئیؽ ٔدّؽ ٚ ؾبیط لٛای ؾبثك زاذُ حىٛٔتی ثٝ نٛضت ٕٞبًٞٙ ثب ٞٓ زض              
پبظَ اظ پیف َطاحی قسٜ لسضت ٞبی غطثی زض حبَ اخطای ذٛاؾتٝ ٞبی آٟ٘ب              
ثٛز٘س، أب ٞیچ لسضتی ٘تٛا٘ؿت اتحبز ٔیبٖ ٔطزْ ٚ ضٞجطی وٝ ٔب٘غ ٚ ؾس                   

 . انّی ایٗ ثطا٘ساظی ثٛز ضا ٔتعِعَ وٙس
ذطزاز ٘كبٖ زاز٘س وٝ ذٛز        29ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ثب حًٛض زض ٕ٘بظ خٕؼٝ           

ثطای حفظ ا٘مالة زض نحٙٝ ٞؿتٙس ٚ ا٘تربة وٙح ػعِت ٚ ٌٛقٝ ٘كیٙی ضا                
ً٘ٙ ٚ ثٝ زٚض اظ ثبیؿتٝ ٞب ٚ قبیؿتٝ ٞبی ا٘مالثی ٔی زا٘ٙس، أطی وٝ                       

 .ثب ػعِت ٘كیٙی ٚ ٌٛقٝ ٌیطی ٔهسق ثٝ ٚلٛع پیٛؾت 32ٔتأؾفب٘ٝ زض ؾبَ 
ذطزاز ضٚظ خٟب٘ی لسؼ ٚ حٕبؾٝ         29اظ ؾٛی زیٍط ٔطزْ ٘یع ثب حًٛض زض           

ثٟٕٗ اٚج ٕٞجؿتٍی ذٛز ضا ثب ضٞجطی ٘كبٖ               22زی ٚ      9ٞبیی چٖٛ    
ٔیّیٛ٘ی زض پبی نٙسٚق ٞبی ضأی ضا ثطای          40ٔطزٔی وٝ افتربض حًٛض     .زاز٘س

خٕٟٛضی اؾالٔی آفطیسٜ ثٛز٘س ثب حًٛضی ٌؿتطزٜ زض نحٙٝ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ              
ثیؼتی ٔحىٓ ٚ اؾتٛاض ثب ضٞجط ذٛز ثؿتٙس وٝ ایٗ ذٛز ٘كبٖ اظ اؾتٛاضی ٔطزْ            

 .زض نحٙٝ ٚ پیطٚی تبْ اظ ضٞجطی ثطای حفظ ایسئِٛٛغی ٚ ا٘مالة ثٛز
اظ ؾٛی زیٍط ٞطچٙس تىِٙٛٛغی ٞبی ضؾب٘ٝ ای پیكطفت وطزٜ اؾت ِٚی                  
ؾٕپبقی ٞبی ضؾب٘ٝ ٞبی ٚاثؿتٝ ثٝ غطة ٚ اؾتفبزٜ اظ حطثٝ ٞبیی چٖٛ زضٚؽ،        
قب٘تبغ، ؾب٘ؿٛض ٚ ثبیىٛت ٚ ؾبیط ضاٞىبضٞبی ضؾب٘ٝ ای ثطای ترطیت پیٛ٘س                 
ٔیبٖ ٔطزْ ٚ ضٞجطی ضاٜ ثٝ خبیی ٘جطز وٝ ذٛز ایٗ زِیّی ٔجٙی ثط ػٕیك                    

 .ثٛزٖ ضاثُٝ ٘بٌؿؿتٙی ضٞجط ٚ ٔطزْ اؾت
، وكٛض ضا ثطای ؾبَ ٞبی زٚض زض ٔمبثُ تَٛئٝ          88ثٝ اػتمبز ٍٕٞبٖ فتٙٝ ذطزاز 

ٚ فتٙٝ ٞبی زاذّی ٚ ذبضخی ٚاوؿیٙٝ وطز أب ثی قه زض ٔیبٖ ضٞجطی ٚ                   
حّمٝ ٚاؾُی ٞٓ حًٛض زاقت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔطزٚزی               88ٔطزْ زض ؾبَ     

ذٛال ٚ ضیف ؾفیسٞبی ثعضي ٘مف ثهیطت زٞی ٚ ا٘تمبَ ثهیطت ضا ثٝ                  
ذٛثی ػّٕی ٚ اخطایی وطز٘س ٚ ٚظیفٝ افؿطی خًٙ ٘طْ ضا ثٝ ذٛثی ا٘دبْ                  

 .زاز٘س
زا٘كدٛیبٖ وٝ ثطذٛاؾتٝ اظ ٔیبٖ أت ٞؿتٙس، ٕٞچٖٛ ؾبثمٝ ذٛز                !آضی

ٚاضؾتٝ اظ لسضت ٚ ظض ٚ ظٚض ٚ تعٚیط ٚ ٟٔٓ تط آ٘ىٝ ثٝ ٞیچ لیس ٚ ثؿتی خع                       
 88آضٔبٖ ٞبی ػساِت ذٛاٞب٘ٝ ٚ آٔبَ وٕبِی ذٛز ٔمیس ٘یؿتٙس ٚ زض ؾبَ                 
 16ٕ٘ٛز زا٘كدٛی ػساِت ذٛاٜ ٚ ٔجبضظ وٝ ٔی ضفت تٟٙب زض یبز ٚ ٘بْ قٟسای                

 .ذالنٝ قٛز، ٔدسزا احیب ٌطزیس“ یبضزثؿتب٘ی”ٚ زض ؾطٚز  32آشض 
ثٝ ضاؾتی آیب وؿی خع زا٘كدٛیبٖ تٛا٘ؿتٙس زض زٚضاٖ ؾرت وٛزتبی ٘طْ ٚ                

أبْ أت ضا پبؾد ثٍٛیٙس؟ پبؾد ایٗ ؾئٛاَ ضا            “  ایٗ ػٕبض ”ثطا٘ساظی ٘سای   
ٚخساٖ ٞبی ثیساض ٚ آٌبٜ ثٝ ذٛثی ٔی زا٘ٙس أب اٌط ثرٛاٞیٓ ضٔع پیطٚظی زض                 

زض وٛتبٜ تطیٗ وّٕبت ٚ خٕالت ذالنٝ وٙیٓ        32ضا ٘ؿجت ثٝ وٛزتبی       88فتٝ  
ٛ    ”ٔی تٛاٖ اظ ٔثّث        ثب ٔحٛضیت ٚالیت ٚ ػساِت ٚ        “   أبْ، أت ٚ زا٘كد

 . پیكطفت ٘بْ ثجطیٓ

 
 هحوذ هْذی ًَسیِ 

 داًشجَی سال سَم پضشنی

اگش ّش ّفتِ هٌتظش خبشًاهِ ماغزی داًشجَیاى ایشاى ّستیذ،اگش  اص دیذى ها ًاساحت ّستیذ، اگش هی خَاّیذ خبشی سا بهِ گهَد داًشهجهَیهاى            
 :سشاسش مشَس بشساًیذ، اگش اًتقاد ٍ پیشٌْاد داسیذ ٍ اگش هَبایلتاى شاسط داشت ٍ حال ّن داشتیذ، بِ ایي شواسُ  پیاهل بضًیذ

   05570707990 

 بِ عشق اًقالة پب برٌِّ ّب
 

 45  بـه مـا پیـامـک  بزنیـد
   9831هفته اول آبان 

اگس ّس ّفتِ هٌتظس خبسًبهِ کبغری داًطجوجَنجبى انجساى       
ّستید،اگس  اش دندى هب ًبزاحت ّستید، اگس هی خجَاّجیجد      
خبسی زا بِ گَش داًطوَنبى سساسس کطَز بسسبًیجد، اگجس     
اًتقبد ٍ پیطٌْبد دازند ٍ اگس هَببنلتبى ضبزض داضت ٍ حبل ّن 

 :داضتید، بِ اني ضوبزُ  پیبهک بصًید
05570707990 

 ًظسات ضوب  هٌعکس هی ضَد؛ هٌتظس ضوب ّستین

 هیکبئیل دیبًی
 دبیش سیبسی اًجوي اسالهی داًشجَیبى

 داًشگبُ سوٌبى

ضٽبوڅ ای ثڃؼ ٰهڅ ڀهٝهبٺ        (  ـڄ) اڀ٭الة اوالټی ایفاپ ثڅ ـچجفی اټبٺ غٽیځی
اڀ٭الثی ٠ؽاٸت ټطڃـ ڂ ٨ىبؼ وتهیهك   .  ٜبٸٻ، وتٽٵف ڂ ٘ج٭څ اٌفا٦ ـا قټیٿ قؼ

ٰڅ ثف ٴف٨تڅ اق آټڃقڄ چبی ؼیٿ ڂ ائٽڅ ټب ثڃؼ ڂ ثب ثیبپ ٌیڃای اټبٺ اټت تجییٿ 
ؼـ آپ چؽ٦ ـویؽٴی ثڅ ڂٟٔ ټىت٩١ٕبپ ثهڃؼ ڂ ضهٱهڃټهتهً ـا            .  ټی ٌؽ

ؼـ ایٿ اڀ٭الة ٤هځهی     .  ضٱڃټت ٰڃظ ڀٍیځبپ ټی ڀبټیؽڀؽ ڀڅ ټُٹٯ ٰبظ ڀٍیځبپ
 .ثڃؼپ اـقي ڀجڃؼڄ ڂ ڀیىت ثٹٱڅ ټت٭ی ثڃؼپ ټالٮ ثفتفی ٬فاـ ټی ٴیفؼ

تجییٿ ټی ٰفؼ ی١ځی قڀؽٴى ڂ (  ـڄ) ڂ٬تی ټی ٴڃییٻ آـټبپ چبی اڀ٭الة ـا اټبٺ 
ى ٰبټٷ قیىهتهٿ ؼـ خهبټه١هڅ اوهالټهی                ټ١یٍت اټبٺ غٽیځى، غڃؼ ڀٽڃڀڅ

قیىتى  ڂ ایٿ ٌیڃڄ، تځڇب ټفثڃٖ ثڅ ؼڂـاپ     قڀؽٴی ؼـ قچؽ ڂ ٬ځب٠ت ڂ وبؼڄ. ثڃؼ
ثهبیىهت     ـچهجهف ټهى     ” ٌؽ؛ ثٹٱڅ ټ١ت٭ؽ ثڃؼ     ٬جٷ اق ټفخ١یت ڂ ـچجفى اڂ ڀٽى

اڂ .  تف اق آپ ثهبٌهؽ    تفیٿ ا٬ٍبـ خبټ١څ ڂ ضتى پبییٿ  اي چٽىبپ ټ١ٽڃٸى  قڀؽٴى
 . “ ؼـ تٽبٺ ؼڂـڄ ٠ٽفي ثڅ قڀؽٴى قاچؽاڀڅ پبیجځؽ ثڃؼ

ڂ٬تی ټی ٴڃییٻ ٰڅ ټٽٹٱت ټب وفای ٰڃظ ڀٍیځبپ اوت ایٿ ـا اق پیف ٨هفقاڀهڅ   
ڀٍیځبپ ڂ ٌڇیؽ ؼاؼٴهبپ    یٯ ټڃى وف ایٿ ٰڃظ” :  غڃؼ ټی ٴیفیٻ ٰڅ ټی ٴ٩ت

ویفڄ ای ٰڅ ث١ؽ اق اټبٺ “ . ڀٍیځبپ خڇبپ ٌف٦ ڂ ثفتفى ؼاـؼ  ثڅ چٽڅ ٰبظ ڂ ٰڃظ
 .چٽڃاـڄ تڃوٗ ـچجفی اخفا ټی ٌڃؼ

آڀڇبیى تب آغف غٗ ثب ټب چىهتهځهؽ    “ : اڂ یبـاپ اڀ٭الة ـا ایٿ ٘ڃـ ت١فی٧ ټی ٰفؼ
ت١فی٩ی ٰڅ ث١ؽ چب آپ ” .  ٰڅ ؼـؼ ٨٭ف ڂ ټطفڂټیت ڂ اوت١ٕب٦ ـا زٍیؽڄ ثبٌځؽ

قټبڀی ٰڅ  ؼیؽیٻ ث١ٕی اق ٰىبڀی ٰڅ ؼا٠یڅ ؼاـ اڀ٭الة ثڃؼڀهؽ  . ـا ؼـٮ ٰفؼیٻ 
وف اق ٍٰڃـچبی ټ١بـْ ثب ڀٝبٺ ؼـ آڂـؼڀؽ یب ؼـ چٽیٿ خب ټ٭بثٷ ټفؼٺ ڂ ڀٝبٺ 

 .ایىتبؼڀؽ
ؼـ ڀٝبٺ ټب ثبالی ٌڇف؛پبییٿ ٌڇف ټ١ځب ڀؽاـؼ زفا ٰڅ ٠ؽاٸت ثفای تٽبٺ ټفؼٺ ټب 

ٴهٽهبپ ڀهٱهځهیهؽ          ” ټتّڃـ اوت چٽبڀٙڃـ ٰڅ اټبٺ ټب ثڅ ټب آټڃغتڅ ثڃؼ ٰهڅ      
ڀٍیځڇب ثىیبـ ټف٨څ چىتځؽ؛ آڀڇب ؼٸڇبیٍبپ ٸجفیك اق تهكٸهكٶ اوهت؛ آڀهڇهب            ٰبظ

ڀٍهیهځهڇهب چىهت ؼـ ثهیهٿ                تكٸكٸى ٰڅ ؼـ ثیٿ ٰهبظ .  ٬ٹجڇبیٍبپ آـاٺ ڀیىت
ـویؽٴی ثڅ پبثفچځٵبپ ؼ٤ؽ٤څ ڂٸی ټبپ ثڃؼ ڂ آڀ٭هؽـ ثهڅ     “  . ڀٍیځڇب ڀیىت  ٰڃظ

چب، ایىتبؼڀؽ ؼـ ټ٭بثٷ تڃح،   چٽیٿ پبثفچځڅ“  : آڀڇب ٫ٍ٠ ټی ڂـقیؽ ٰڅ ټی ٴ٩ت
ایٿ اثف٬ؽـتڇب چٽڅ پٍتیجبپ .  تبڀٯ، ټىٹىٷ؛ ایىتبؼڀؽ ڂ پیً ثفؼڀؽ ٰبـٌبپ ـا

ٌبڄ ثڃؼڀؽ، ڂ ایٿ ټفؼٺ پبثفچځڅ ثب ټٍت ایىتبؼڀؽ ؼـ ټ٭بثٷ تبڀٯ، غڃپ ؼاؼڀهؽ  
ثٽبڀؽ غڃؼي ایځدب، آڀڇب چهٻ  [    ٌبڄ] ڂ ٠٭ت قؼڀؽ آڀڇب ـا ٰڅ ؼیٵف ڀتڃاڀىت ایٿ 

 “ .ٰڅ ـ٨تځؽ
اڂ ټفؼٺ ـا ڂٸی ڀ١ٽتبپ غڃؼ ټی ؼاڀىت ؛ ټفؼټی ٰهڅ اٴهف اـاؼڄ ټهی ٰهفؼ             

وبٶ ؼ٨بٞ ټه٭هؽن      8خبڀٍبپ ـا ڀثبـ اټبٺ ٌبپ ټی ٰفؼڀؽ چٽبپ ٰبـی ٰڅ ؼـ 
ټفؼٺ یٱی اق اـٰبپ اِٹی اڀؽیٍڅ اټبٺ ؼـ ضٱڃټت ثڃؼ اټب ایٿ ٬هبڀهڃپ     .  ٰفؼڀؽ

چٽیٍڅ ثفایً ڂخڃؼ ؼاٌت ٰڅ ثیٿ ٨٭یف ڂ ٤ځی ؼـ ڀٝبٺ اوالټی ٨ف٬ی ڀیىت 
ؼوتڃـ تٍٱیٷ ٰهٽهیهتهڅ       .  ضتی ـویؽٴی ثڅ ټىت٩١ٕبپ ـا ټ٭ؽٺ ټی ؼاڀىت

ڂ ٤یفڄ ڀیك چٽڅ اق چٽیٿ اڀؽیٍڅ وهفزٍهٽهڅ ټهی        011اټؽاؼ، ضىبة ٌٽبـڄ
 .ټی ؼاڀىت( ٠ٹیڇب اٸىالٺ)ٴف٨ت ٰڅ اٸٵڃیً ـا اټبټبپ 

خكڂ اڂٸیٿ ا٬ؽاټبت اټبٺ ټبپ ث١ؽ اق تٍٱیٷ ضٱڃټت اق ثیٿ ثفؼپ غهڃی ٰهبظ     
 ایٍهبپ .  ڀٍیځی ثڃؼ زفا ٰڅ اپ ـا ټځب٨ی اغهال٪ اوهالټهی ټهی ؼاڀىهتهځهؽ             

ڀٍیځى ـا اق ایهٿ ټهٹهت              ټب ثبیؽ ٰڃًٌ ٰځیٻ ٰڅ اغال٪ ٰبظ“  : ټی ٨فټڃڀؽ 
اٴف ثػڃاچیؽ ټٹت ٌٽب خبڂیؽ ثٽبڀؽ ڂ اوالٺ ـا ثڅ آپ ٘ڃـى ٰڅ غؽاى .  ثكؼاییٻ

غڃاچؽ، ؼـ خبټ١څ ټب تط٭٫ پیؽا ٰځؽ، ټفؼٺ ـا اق آپ غهڃى      تجبـٮ ڂ ت١بٸى ټى
 “آڂـؼ ڀٍیځى ایٿ غڃى ـا ټى ڀٍیځى ثڅ پبییٿ ثٱٍیؽ، غڃؼ ٰبظ ٰبظ

ایځڇب آـټبپ چبی پیف ٨فقاڀڅ ټب ثڃؼ ٰڅ یٯ ؼچڅ ؼـ ٴڃي ټبپ قټكټهڅ ٰهفؼ ڂ       
اٸط٫ ڂ االڀّب٦ ٰڅ ؼڀجبٸڅ ـڂ ـاڄ ایٍبپ ټ٭بٺ ټ١ٝٻ ـچجفی ثڃؼ ٰڅ ؼـ تهٽهبٺ     
ؼڂـاپ ثیىت ڂزځؽی وبٸڅ  تٽبٺ چٻ ڂ ٤ٻ غڃؼ ـا ِف٦ تط٭ه٫ آپ ڀهٽهڃؼڄ        

 .اوت
ثڅ ث١ؽ ٰٻ ٰٻ ایٿ ا٨ٱبـ ڂ ٠٭بیؽ اق ثیٿ ثفغی وفاپ ټٽٹٱهتهی    88ؼـ وبٸڇبی 

٨فاټڃي ٌؽ ڂ قڀؽٴی اٌفا٨ی ٴفی ؼڂثبـڄ ټؽٶ قڀؽٴی آڀڇب ٬فاـ ٴف٨ت ٰڅ ایٿ 
اٸجتڅ ؼـ زځهؽ وهبٶ اغهیهف ڂ ـڂی             . ٸٙٽبت خجفاپ ڀبپؿیفی ثڅ خبټ١څ ټب قؼ

٠ؽاٸت غڃاچی؛ . ٰبـآټؽپ ٴ٩تٽبپ اڀ٭الة اوالټی ؼڂثبـڄ ایٿ آـټبپ چب قڀؽڄ ٌؽ
٨٭ف قؼایی، ؼوتٵیفی اق ټىت٩١ٕبپ ؼڂثبـڄ ـڂي ؼڂٸت ٬فاـ ٴف٨ت ڂ ڀتهیهدهڅ    

 .ؼـِؽی ټفؼٺ ثڅ ڀٝبٺ ٌؽ 88آپ ا٠تٽبؼ ڂ آـای 
ڂ اټفڂق یٱی اق ضفٰبت ٬بثٷ تطىیٿ ڂ ضٽبیت ؼڂٸت ٰڅ ایٿ ڀیك ثف پبیڅ چٽبپ 
اِڃٶ اڀ٭الثی اوت ٘فش چؽ٨ٽځؽ ٰفؼپ یبـاڀڅ چبوت ٰڅ ڀتیدڅ آپ ٰبچً ٨٭ف 

ؼاؼپ . ڂ ټطفڂټیت، ت٭ىیٻ ٠بؼالڀڅ ثفڂت ڂ ٰبچً ٌٱب٦ ٘ج٭بتی خبټ١څ اوهت 
چٽڅ اق اِڃٸی پیفڂی ټی ٰځؽ ....  وڇبٺ ٠ؽاٸت؛ ٘فش چؽ٨ٽځؽ ٰفؼپ یبـاڀڅ چب ڂ

ٰڅ اټبٺ ټبپ ثفای ټب تجییٿ ٰفؼڀؽ ڂ ؼ٤ؽ٤څ ای ٰڅ ایٍبپ ثفای ټهطهفڂټهیهٿ       
ؼاٌتځؽ پٍتڃاڀڅ ایٿ ٘فش چبوت ڂ ټػبٸ٩بپ آپ چٻ چٽبپ ٰىبڀهی چىهتهځهؽ       

 .ـا ؼـ ؼڂـاڀی ثڅ ٨فاټڃٌی وپفؼڀؽ(٠ٹیڅ...ـضٽت ا)اڀؽیٍڅ ڂ ویفڄ اټبٺ 
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ی٥ ضٸظ ذبٶٻ ددسضٰ    .  ثبضزاض ثٹزٰ ٸ دسض ٸ ٲبزضٰ ټٱ آٲسٺ ثٹزٶس قٽط، ثطای ظٶس٪ی 
ٖجساٮحؿیٵ .  ٲبٺ ٲجبض٤ ضٲًبٴ ثٹز ٸ زٰ ٚطٸة .  ثٹزٰ ٦ٻ زضز ظایٳبٴ آٲس ؾطاٚٱ 

 ٲی ذٹای چٻ ٦بض ٦ٷی ؟: ٲبزضٰ ثٽف ٪ٟز . ؾطیٕ ضٞز ی٥ ٲبقیٵ ٪طٞز
ٲی ذٹاٰ ثچٱ ذٹٶٻ ذٹزٲٹٴ ثٻ زٶیب ثیبز ، قٳب ثطیٵ اٸٴ خب ، ٲٷٱ ٲی ضٰ   :  ٪ٟز 

 .زٶجب٬ ٢بثٯٻ
ؾٻ سبیی ؾٹاض ٲبقدیدٵ قدسیدٱ ٸ ضاٺ           .  ی٧ی اظ ظٴ ټبی ضٸؾشب ټٱ  دیكٳبٴ ثٹز

 .ذٹزـ ټٱ ٦ٻ ی٥ ٲٹسٹض ٪بظی زاقز ، ضٞز زٶجب٬ ٢بثٯٻ. اٞشبزیٱ
ٲی ٦دطزٰ ٢دبثٯدٻ      ”  ذسا ، ذسا ” ٲٵ ټٳیٵ َٹض زضز ٲی ٦كیسٰ ٸ . ضؾیسیٱ ذبٶٻ

ٸ٢دشدی   .  ی٥ آٴ آضاٰ ٶٳی ٪دطٞدز    .  سٹ ٶ٫بٺ ٲبزضٰ ٶ٫طاٶی ٲٹج ٲی ظز.  ظٸزسط ثیبیس
ؾطیٕ ضٞز ٦ٻ زض ضا ثبظ ٦ٷدس  .  نسای زض ضا قٷیس ، اٶ٫بض ٲی ذٹاؾز ثب٬ زض ثیبٸضز

 .ذبٶٱ ٢بثٯٻ اٸٲسٴ: ٪ٟز. ٦ٳی ثٗس ثب ذٹقحبٮی ثط٪كز
ثچٻ ، ضاحدز  .  ثٻ ٢ٹ٬ ذٹزٲبٴ زؾز ؾج٧ی ټٱ زاقز.  ذبٶٱ ؾٷ٫یٵ ٸ ٲٹ٢ّطی ثٹز

 .سط اظ آٴ ٦ٻ ٧ٞطـ ضا ٲی ٦طزٰ ثٻ زٶیب آٲس، ی٥ زذشط ٢كٷ٩ ٸ چكٱ دط ٦ٵ 
 اؾٱ ثچٻ ضٸ چی ٲی ذٹایٵ ث٫صاضیٵ؟: ذبٶٱ ٢بثٯٻ ٮجرٷسی ظز ٸ دطؾیس

اؾٳف ضٸ ث٫صاضیٵ ٞبَٳٻ ، اؾٱ ذدیدٯدی    :  ذٹزـ ٪ٟز.  ی٥ آٴ ٲبٶسٰ چٻ ث٫ٹیٱ
 .ذٹثیٻ

ٲبزضٰ اظ اسدب٠ ضٞدشدٻ ثدٹز           .  ٢بثٯٻ ، ثٻ آٴ ذٹـ ثطذٹضزی ٸ ثب ازثی ٶسیسٺ ثٹزٰ 
. ٶرٹضز .  ٪صاقز خٯٹ اٸ ٸ سٗبضٜ ٦طز.  ثب ؾیٷی چبی ٸ ْطٜ ٲیٹٺ ثط٪كز.  ثیطٸٴ 

 .ثٟطٲبییٵ ، ا٪ٻ ٶرٹضیٵ ٦ٻ ٶٳی قٻ: ٪ٟز
 .ذیٯی ٲٳٷٹٴ ، ٶٳی ذٹضٰ: ٪ٟز

٦ٳی ثٗدس  .  ټط چٻ انطاض ٦طزیٱ ، ٮت ثٻ ټیچی ٶعز.  ٲبزضٰ چیعټبی زی٫ط ټٱ آٸضز
 .ذسا حبٞٓی ٦طز ٸ ضٞز
: ټٳٻ ٲبٴ ٶ٫طاٴ ٖجساٮحؿیٵ ثٹزیٱ ، ٲبزضٰ ټی ٲی ٪ٟز. قت اظ ٶیٳٻ ٪صقشٻ ثٹز

 !آذٻ آزٰ ایٵ ٢سض ثی ذیب٬
. ٲٵ ٸٮی حطل ٸ خٹـ ایٵ ضا ٲی ظزٰ ٦ٻ ؛ ٶ٧ٷس ثطایف اسٟب٢ی اٞدشدبزٺ ثدبقدس        

 .حشٳبً ذٹزقٻ: ظٸز ٪ٟشٱ. ثبالذطٺ ؾبٖز ؾٻ ، نسای زض ثٯٷس قس
ثبالذطٺ سٹی اسب٠ ، ٖجساٮحدؿدیدٵ ثدٽدف        . سب ثیبیس سٹ ، ٲبزضٰ ی٧طیع دطذبـ ٦طز 

 ٢بثٯٻ ٦ٻ زی٫ٻ اٸٲس ذبٮٻ ، ثٻ ٲٵ چٻ ٦بض زاقشیٵ ؟: ٪ٟز 
ی٥ ټدٹ ظز ظیدط       . ٢ٷسا٢ٻ اـ ضا ٪طٞز ٸ ثٯٷسـ ٦طز.ظٸز آٲس ٦ٷبض ضذشرٹاة ثچٻ

ټٳیٵ َٹض ذیطٺ اٸ قسٺ ثٹز ٸ ٪دطیدٻ ٲدی      .  ثچٻ ضا اظ ثٛٯف خسا ٶٳی ٦طز !  ٪طیٻ
 .٦طز

٪طیٻ اـ ثطاٰ ٚدیدط   .  ثطای چی ٪طیٻ ٲی ٦ٷی ؟ چیعی ٶ٫ٟز:  حیطر ظزٺ دطؾیسٰ
: ٦ٳی ٦ٻ آضاٰ سط قس ، ٪ٟدشدٱ  .  ٧ٞط ٲی ٦طزٰ قبیس اظ قٹ٠ ظیبز اؾز.  َجیٗی ثٹز

 .ذبٶٱ ٢بثٯٻ ٲی ذٹاؾز ٦ٻ ٲب اؾٳف ضٸ ٞبَٳٻ ث٫صاضیٱ
ٲٷٱ ٶیز ٦طزٺ ثٹزٰ ٦ٻ ا٪ٻ زذشط ثبقٻ ، اؾدٳدف ضٸ     :  ثب نسای ٚٱ آٮٹزی ٪ٟز 

 .ٞبَٳٻ ث٫صاضٰ 
 .ضاؾشی ٖجساٮحؿیٵ ، ٲب چبی ، ٲیٹٺ ، ټط چی ٦ٻ آٸضزیٱ ، ټیچی ٶرٹضزٴ: ٪ٟشٱ 
ټط .  ثٗس اظ آٴ قت ټٱ، ټٳبٴ حب٬ ٸ ټٹا ضا زاقز. اٸٶب چیعی ٶٳی ذٹاؾشٵ:  ٪ٟز 

ٲی زاٶؿشٱ ٖكد١    .  ٸ٢ز ثچٻ ضا ثٛ٭ ٲی ٪طٞز ، زٸض اظ چكٱ ٲب ټب ٪طیٻ ٲی ٦طز
چٹٴ اؾٱ ثچٻ ضٸ :  زاضز، دیف ذٹزٰ ٲی ٪ٟشٱ(  ؼ) ظیبزی ثٻ حًطر ٞبَٳٻ ظټطا 

 .ٞبَٳٻ ٪صاقشیٱ ، حشٳبً یبز حًطر ٲی اٞشٻ ٸ ٪طیٻ اـ ٲی ٪یطٺ
ثبیس ٲی ثطزیٳف حٳبٰ ٸ ٢ج٭ اظ آٴ ثدبیدس ٲدی      .  دبٶعزٺ ضٸظ اظ ٖٳط ٞبَٳٻ ٪صقز

 .ٶٳی ذٹاز: ټط چٻ ثٻ ٖجساٮحؿیٵ ٪ٟشیٱ ثطٸز زٶجب٬ اٸ ، ٪ٟز . ضٞشیٱ زٶجب٬ ٢بثٯٻ 
 .آذٻ ٢بثٯٻ ثبیس ثبقٻ: ٪ٟشٱ 

. ٢بثٯٻ زی٫ٻ ٶٳی آز، ذٹزسٹٴ ثچٻ ضٸ ثجطیدٵ حدٳدبٰ        :  ثب ٶبضاحشی خٹاة ٲی زاز 
 .آٴ ضٸظ ثب ٲبزضٰ ثچٻ ضا ثطزیٱ حٳبٰ ٸ قؿشیٱ. آذطـ ټٱ ٶطٞز

ټط ٦ؽ ٲدی  .  ٞبَٳٻ ٶٻ ٲبټٻ قسٺ ثٹز ، اٲب ثٻ ی٥ ثچٻ زٸ ، ؾٻ ؾبٮٻ ٲی ٲبٶؿز 
 .ایٵ چ٣سض ذٹق٫ٯٻ! ٲب قبء اهلل : زیسـ ، ٲی ٪ٟز

ی٥ ثبض ٦ٻ ٖجساٮحؿیٵ ثچٻ ضا ثٛ٭ ٦طزٺ ثٹز ٸ ٪طیدٻ  .  نٹضسف ضٸقٵ ثٹز ٸ خصاة
 قٳب چطا ثطای ایٵ ثچٻ ٶبضاحشی؟:  دطؾیسٰ. ٲی ٦طز، ٲچف ضا ٪طٞز

ټیچی ، زٸؾشف زاضٰ، چدٹٴ اؾدٳدف          : ٪ٟز. ؾٗی ٦طز ٪طیٻ ٦طزٶف ضا ٶجیٷٱ
 .ٞبَٳٻ اؾز، ذیٯی زٸؾشف زاضٰ

ذبَطٺ اـ ټٷٹظ ټٱ ٸايح سط اظ ضٸقٷبیی ضٸظ   .  ٶٳی زاٶٱ آٴ ثچٻ چٻ ؾطّی زاقز
ٲرهٹنبً ٮحٓٻ ټبی آذط ٖٳطـ، ٸ٢شی ٦ٻ ٲطیدى قدسٺ     .  سٹی شټٷٱ ٲبٶسٺ اؾز

 .ثٹز، ٸ چٷس ضٸظ ثٗسـ ټٱ ٞٹر ٦طز
ثطای ٢جطـ، ٲث٭ آزٰ ټدبی ثدعض٨،     .  ثچٻ ضا ذٹزـ ٚؿ٭ زاز ٸ ذٹزـ زٞٵ ٦طز

ٞدبَدٳدٻ ٶدب٦دبٰ        :  ضٸی ؾٷ٩ ټٱ ٪ٟشٻ ثٹز ثٷٹیؿٷدس .  ی٥ ؾٷ٩ ٢جط زضؾز ٦طز
 .ثطٸٶؿی 

ثٗس اظ دیطٸظی اٶ٣الة ٸ قطٸٔ خٷ٩، ٖجساٮحؿیٵ ضاټی خجٽٻ .  چٷس ؾبٮی ٪صقز
 .ټب قس

ی٥ ثدبض ضٞدشدٱ      .  ثًٗی ٸ٢ز ټب ، ٲسر ظیبزی ٲی ٪صقز ٸ اظـ ذجطی ٶٳی قس
٧ٖؽ ٖجساٮحؿیٵ ثٹز ٸ چٷس سب .  ذجط ث٫یطٰ، ی٧ی اظ ثؿیدی ټب، ٧ٖؿی ٶكبٶٱ زاز

ٶ٫بٺ ٦ٷیس حبج ذبٶٱ، ایٷدددب آ٢دبی      :  ٪ٟز.  ضظٲٷسٺ زی٫ط ٦ٻ زٸضـ ٶكؿشٻ ثٹزٶس
 .ثطٸٶؿی اظ ظایٳبٴ قٳب سٗطیٝ ٲی ٦طزٴ

. ٲٽٯشف ٶسازٰ زضؾز ٸ حؿبثی ذؿش٫دی زض ٦دٷدس       .  چٷس ٸ٢ز ثٗس اظ خجٽٻ آٲس
یٗٷدی ظایدٳدبٴ ټدٱ         :  ٶبضاحز ٸ ٲٗشطو ٪ٟشٱ . حطٜ آٴ خطیبٴ ضا دیف ٦كیسٰ

 !چیعیٻ ٦ٻ قٳب ثطیٵ ثطای ایٵ ٸ اٸٴ نحجز ٦ٷیٵ؟
 قٳب ٲی زٸٶی ٲٵ اظ ٦سٸٰ ٲٹضز حطٜ ٲی ظزٰ؟: ذٷسیس ٸ ٪ٟز

 .ٶٻ: ٪ٟشٱ. ثٽف حشی ٧ٞط ٶ٧طزٺ ثٹزٰ
ٲدٵ اظ    :  آټی ٦كیس ٸ ٪دٟدز  .  حعٴ ٸ اٶسٸٺ آٲس سٹی ٶ٫بټف.  ذٷسٺ اظ ٮجف ضٞز

 .خطیبٴ زذشطٰ ٞبَٳٻ حطٜ ٲی ظزٰ
ؾب٬ . اٞشبزٰ سٹ نطاٞز ایٵ ٦ٻ ثساٶٱ چی ٪ٟشٻ. ی٥ زٞٗٻ ٦ٷد٧بٸی اٰ سحطی٥ قس

. ټب اظ ٞٹر زذشط ٦ٹچ٧ٳبٴ ٲی ٪صقز، ذبَطٺ اـ ٸٮی ټٳیكٻ ټٳطاٺ ٲدٵ ثدٹز    
ثًٗی ٸ٢ز ټب حسؼ ٲی ظزٰ ٦ٻ ثبیس ؾطّی سٹی آٴ قت ٸ سٹی سٹٮدس ٞدبَدٳدٻ       

 .ثبقس، ٸٮی ظیبز دی اـ ضا ٶٳی ٪طٞشٱ
: ٪دٟدز  .  اٲب ٶٻ ٦بٲ٭ ٸ آٴ َٹضی ٦ٻ ٲٵ ٲی ذٹاؾشدٱ .  ثبالذطٺ ؾطّـ ضا ٞبـ ٦طز

 اٸٴ ضٸظ ٢ج٭ اظ ٚطٸة ثٹز ٦ٻ ٲٵ ضٞشٱ زٶجب٬ ٢بثٯٻ، یبزر ٦ٻ ټؿز ؟
 .آضٺ، ٦ٻ ٲب ضٞشیٱ ذٹٶٻ ذٹزٲٹٴ: ٪ٟشٱ
ٰ      :  ٪ٟز اٸٴ .  ټٳٹٴ َٹض ٦ٻ زاقشٱ ٲی ضٞشٱ، ی٧ی اظ زٸؾز ټبی َٯجدٻ ضٸ زیدس

ٸ٢ز سٹ خطیبٴ درف اٖالٲیٻ، ی٥ ٦بض يطٸضی دیف اٸٲس ٦ٻ الظٰ ثٹز ٲٵ حشدٳدبً   
... سٹ٦٭ ٦طزٰ ثٻ ذسا ٸ ثدبټدبـ ضٞدشدٱ      .  ثبقٱ؛ یٗٷی زی٫ٻ  ٶٳی قس ٦بضیف ٦طز

ټٳیٵ ٢سض ث٫ٱ ٦ٻ ؾبٖز زٸ، زٸ ٸ ٶیٱ قت ی٧ٽدٹ یدبز     .  خطیبٴ  اٸٴ قت ٲٟهٯٻ
 .٢بثٯٻ اٞشبزٰ

ٲی زٸٶی ٦ٻ اٸٴ قت ټیچ :  ٖجساٮحؿیٵ چكٱ ټبـ ذیؽ اق٥ قس ٸ ازاٲٻ زاز 
. ٦ؽ اظ خطیبٴ ٲب ذجط ٶساقز، ٣ٍٞ ٲٵ ٲی زٸٶؿشٱ ثبیس ثطٰ زٶجب٬ ٢بثٯٻ ٦ٻ ٶطٞشٱ

یٗٷی اٸٴ قت ٲٵ ټیچ ٦ی ضٸ ثطای قٳب ٶٟطؾشبزٰ، اٸٴ ذبٶٱ ټط ٦ی ثٹز، ذٹزـ 
 .اٸٲسٺ ثٹز ذٹٶٻ ٲب

 بـه مـا پیـامـک  بزنیـد
اگز هز هفته منتظز خبزنامه کاغذی دانشجوجانجای انجزای       
هستید،اگز  اس دندی ما ناراحت هستید، اگز می خجااهجیجد    
خبزی را به گاش دانشوانای سزاسز کشار بزسانیجد، اگجز     
انتقاد و پیشنهاد دارند و اگز مابانلتای شارص داشت و حال هم 

 :داشتید، به انن شماره  پیامک بشنید
05570707990 

 نظزات شما  منعکس می شاد؛ منتظز شما هستیم

 تِ جای سرهقالِ
 

 فبطوِ ی ًبوبم ٍ ساص آى ضت
 سٍایتی اص ّوسش ضْیذ ثشًٍسی

 سشعت گیش ّبی هجبسصُ ثب هفبسذ التصبدی 

 علــن ثـشاثـش ثــشٍت 

 اص ًوبیطگبُ وتبة چِ خجش؟ 

 ثشای خَاّشم آیبت ...  

 ٍَّای صّشایی ثحشیي ثشای حبل  

 بـه مـا پیـامـک  بزنیـد
اگز ّز ّفتِ هٌتظز خبزًاهِ کاغذی داًشجوجَنجاى انجزاى       
ّستید،اگز  اس دندى ها ًاراحت ّستید، اگز هی خَاّیجد  
خبزی را بِ گَش داًشوَناى سزاسز کشَر بزساًید، اگز 
اًتقاد ٍ پیشٌْاد دارند ٍ اگز هَبانلتاى شارص داشت ٍ حال 

 :ّن داشتید، بِ اني شوارُ  پیاهک بشًید
05570707990 

 ًظزات شوا  هٌعکس هی شَد؛ هٌتظز شوا ّستین
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 آهزیکا بای بای
 زّرا سلطبًی

داًشجَی کبرشٌبسی ارشد ریبضی 
 داًشگبُ تْراى

١بی ثیییٚ    ای اؾز اكٌبض ػ٘ٞٗی ػ٢بٛیبٙ ٝ ضؾب٠ٛ یٌی اظ ٗٞضٞػبسی ٠ً چٜس ١لش٠
آ٘ٔٔی ٝ زاذٔی ضا ث٠ ذٞز ٗكـّٞ ًطزٟ ٗٞع اػشطاضبر ٗطزٗی زض ذبٝضٗیییبٛی٠ ٝ      

 .آكطیوبیی ثط ػٔی٠ حبً٘بٙ ایٚ ًكٞض١ب اؾز-ًكٞض١بی ػطثی
قٞز ٝ زض ً٘شیط   ١بی ٗطزٗی اظ یي ؾطظٗیٚ آؿبظ ٗی ایٚ اٝٓیٚ ثبض ٛجٞز ٠ً ذیعـ

ثؼیس  .  زاضز ١بی ١ٖ ٛػاز ٝ ١ٖ ًیف ذٞز ضا ث٠ اٛوالة ٝا ٗی اظ چٜس ١لش٠ زیِط ٗٔز
١بی سحیز   اظ ٗٞػی ٠ً ٜٗؼط ث٠ كطٝدبقی اٗذطاعٞضی ػظ٘بٛی قس ٝ س٘بٕ ؾطظٗیٚ

١بی ٗطزٗی زض اػشطاو ث٠ زؾشِیبٟ   كطٗبٛطٝایی آٛبٙ ضا زض ثطُطكز ٗٞع زٕٝ ذیعـ
حبًٖ زض ضٝؾی٠ سعاضی احیب قس ٠ً ٛشیؼ٠ آٙ سؼعی٠ قٞضٝی ؾبثن ٝ ثیط ظٗیییٚ        

 .ذٞضزٙ ُٞضثبچق ثٞز
١یبی     ٗٞع هجٔی آٗطیٌب ٝ اِٛٔیؽ سٞاٛؿشٜس ثط ػیٜیجیف      ١2ط چٜس ٗشأؾلب٠ٛ زض 

ٗطزٗی ؾٞاض قسٟ ٝ ذٞز ضا ث٠ ػٜٞاٙ اثطهسضر ٝ ض١جطاٙ ػ٢بٙ ػسیس ٗؼطكی ًٜٜیس  
١بی س٘بٗی ایٚ ًكٞض١ب ثط اكطازی سٌٔیق قس ًی٠     ای ٠ً ؾطاٙ ٝ حٌٞٗز ث٠ ٠ُٛٞ
١بی ػطثی آٗسٛس اٗب دیبٗس١بی ًٜٞٛی ذیعـ ١ب ث٠ ق٘بض ٗی ١بی ایٚ زٝٓز ُ٘بقش٠

 .١ب زاضز ١بی ١٘یٚ زٝٓز اؾالٗی ٜٗغو٠ حٌبیز اظ قٞضقی ثط ػٔی٠ ؾیبؾز-
ای ٠ً اٛشلبض٠ آٙ اظ ذٞزؾٞظی یي ػٞاٙ سٞٛؿی آؿبظ قس ٝ ثیب ضؾیییسٙ       ٜٗغو٠

كطیبز ٗٔز ٓیجی ث٠ ٗطزٕ ٗهط سجسیْ ث٠ ؾٞٛبٗی كطٝدبقی ؾطاٙ ًكیٞض١یبی اییٚ      
١ب ٝ ًكیٞض١یبی    ١بیی زاضز ٠ً اظ زؾز زازٙ آٙ ثطای آٗطیٌبیی ٜٗغو٠ قس، ٝیػُی

 :ؿطثی ثؿیبض ؾِٜیٚ ٝ دط١عی٠ٜ ذٞا١س ثٞز
زض ایبٕ كطٝدبقی ٛظبٕ قب١ٜكب١ی زض ایطاٙ ٝ ؾوٞط ٗح٘سضضب د٢ٔٞی ث٠ ػیٜیٞاٙ     
یٌی اظ ٗشحساٙ انٔی ضغیٖ ن٢یٞٛیؿشی ٝ آٗطیٌب زض زٝضاٙ ًبضسط ٝ قسر یبكیشیٚ   

١یب ٗیٞضز        ١بی آٗطیٌبییی  ١بی ٗٞػٞز زض ٜٗغو٠ ٝ ٗحبؾج٠ اٛوالة اؾالٗی، ٗؼبز٠ٓ
زض ٗهیط،     ”اٛٞض ؾیبزار “١ب ٠ً ثب ث٠ هسضر ضؾیسٙ  س٢سیس هطاض ُطكز ٝ آٗطیٌبیی

زیسٛس، سالـ ذٞز ضا ثطای ضؾیسٙ ث٠  ثؿشط ػسیسی ضا ػ٢ز ایؼبز ؾبظـ ٢ٗیب ٗی
سیط ٝ ؾیویٞط قیبٟ              آٙ ث٠ ًبض ثؿز ٝ ١طچ٠ اٛوالة اؾالٗی ث٠ دیطٝظی ٛعزیي

زض ١٘یییٚ ظٗیییٜی٠         .  ُكز ١بی آٗطیٌب ٛیع ٗضبػق ٗی ًٞقف قس،  سط ٗی ٗحشْ٘
١بییی   ثیٚ ًٞقف“: ای ٛٞقز عی ٗوب٠ٓ 9531ق٢طیٞض  91زض  ”ٗؼبضیٞ“ی  ضٝظٛب٠ٗ

١بیی ًی٠   قٞز ٝ سالـ ی آٗطیٌب ثطای حْ ثحطاٙ ذبٝضٗیب٠ٛ اػ٘بّ ٗی ٠ً ث٠ ٝؾی٠ٔ
ثطٛس، اضسجبعی  ػٞاْٗ اؾالٗی اكطاعی ایطاٙ ثطای ؾوٞط ضغیٖ قب١ٜكب١ی ث٠ ًبض ٗی

اُط ث٠ ٝاهغ قب١ٜكبٟ ایطاٙ اظ ؾٔغٜز ثطًٜبض قٞز ٝ ث٠ ػبی آٙ ضغی٘ی .  ٝػٞز زاضز
اؾالٗی ػبیِعیٚ قٞز، زض ٗٞضز ٗیعاٙ ٗهیجز ؾیبؾی ٝ اؾشطاسػییٌیی ًی٠ ثی٠         

آیس ١ط چ٠ ُیلیشی٠ قیٞز، اؿیطام           س٘بٗی ػ٢بٙ آظاز ٝ ث٠ ذهٞل آٗطیٌب ٝاضز ٗی
ث٠ ٜٗبكغ حیبسی ًكٞض اؾطاییْ  ای ضٝی ز١س،  اُط ذسای ٛبًطزٟ چٜیٚ ٝاهؼ٠.  ٛیؿز

 ”.ی زٝض ٝ ٛعزیي ٓغ٠٘ ٝاضز ذٞا١س آٗس ٛیع زض آیٜسٟ
١بی ٛلٞش آٗطیٌب زض ذبٝضٗیب٠ٛ ٝ اظ ٗساض١بی انٔی ٗحٞض هب١طٟ ی    ایطاٙ یٌی اظ دبی٠

ًطز ٠ً ثب اٗضیبی   قس اظ ١٘یٚ ضٝ آٗطیٌب احؿبؼ ٗی  آٝیٞ ی س٢طاٙ ٗحؿٞة ٗی سْ
سٞاٛس اٜٗیییز    ٗی 9111ٗیبٙ ٗهط ٝ اؾطائیْ زض ؾبّ “  ً٘خ زیٞیس”هطاض زاز نٔح 

اؾطاییْ ضا سض٘یٚ ًٜس ٠ً س٘بٗی ایٚ ٗحبؾجبر ثب ؾوٞط ٗح٘سضضب د٢ٔٞی ٜٗؼط 
زض “  غاٛساضٕ ٗیٜیغیوی٠      “ –ث٠ آٙ قس ٠ً آٗطیٌب، یي ٗشحس انٔی ذٞز یؼٜی ایطاٙ 

 .ضا اظ زؾز ثس١س -زًشطیٚ ٛیٌؿٞٙ
ؾبِٓی اٛوالة اؾالٗی ایطاٙ ؾبیز ٝظاضر ذبضػ٠ اؾطائیْ زض    52اًٜٞٙ ٛیع ثؼس اظ 

ػ٢٘ٞض زًٗٞطار آٗطیٌیب   یي ٗوب٠ٓ سحٔیٔی زض ٝاًٜف ث٠ ػٌ٘ٔطز اٝثبٗب زیِط ضئیؽ
زض اؾطائیْ اٛشوبز اظ ضكشبض اٝثبٗب ثبال ُطكش٠، ظیطا ١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً ًیبضسیط     “:  ٛٞیؿیس ٗی

ٗٞػت اظ زؾز ضكشٚ ایطاٙ قس، اًٜٞٙ اٝثبٗب ٛیع ٗٞػت اظ زؾز ضكشٚ ٗهط قیسٟ    
 ”.اؾز

ٗشكٌْ اظ ػطییبٛیبر ػیطام، ؾیٞضیی٠،          “  ایطاٙ” ٗحٞض انٔی  2زض ٗٞهؼیز ًٜٞٛی 
ٗشكٌْ اظ ضغیٖ ن٢یٞٛیؿشی، ًكٞض١یبی  “  آٗطیٌب” ٓجٜبٙ ٝ ح٘بؼ ٝ ٗحٞض ... ا حعة

ػطثی زض ٜٗغو٠ ٝػیٞز زاضز ًی٠       -حٞظٟ ذٔیغ كبضؼ ٝ ثطذی ًكٞض١بی آكطیوبیی
ػبیِبٟ غئٞدٔشیٌی ٗهط ٝ اططُصاضی آٙ ثط ًكٞض١بی زیِط، ایٚ ًكٞض ضا ث٠ ٝظ٠ٛ ای 
سؼییٚ ًٜٜسٟ ٝ ثبظیِطی ؿیط هبثْ اٌٛبض زض ایؼبز یب سـییط سٞاظٙ اؾشطاسػیي ٗیییبٙ     

 .ٗحٞض سجسیْ ًطزٟ اؾز 2ایٚ 
ثط١٘یٚ اؾبؼ حلظ ایٚ ًكٞض زض ٗحٞض اٗطیٌب، ؿطة ٝ ضغیٖ ن٢یٞٛییؿیشیی ثی٠       
ٜٗع٠ٓ حلظ سٞاظٙ اؾشطاسػیي ٝ زض ٗوبثْ ذبضع قسٙ آٙ اظ ٗحٞض ٗصًٞض ث٠ ٗؼٜبی 
. سـییط ٗٞاظ٠ٛ اؾشطاسػیي ث٠ ٛلغ ٗحٞض ایطاٙ، ثیساضی ٝ ٗوبٝٗز اؾالٗی ذٞا١س ثیٞز 

اظ ایٚ ضٝ ض١جط ٗؼظٖ اٛوالة اؾالٗی زض ثركی اظ ثیبٛبسكبٙ زض ذغج٠ ػطثی ٛی٘یبظ   
اٗطٝظ ٛلؽ زض ؾی٠ٜ زٛییبی ؿیطة ٝ       “:  كطٗٞزٛس#  9531ث٢٘ٚ  93$ػ٘ؼ٠ س٢طاٙ 

اُط ایٚ دطچٖ ؾیویٞط     .  زٛیبی اؾالٕ حجؽ قسٟ ٠ً ثجیٜٜس ٗهط چ٠ ذٞا١س ًطز
ًٜس زٝضاٙ سیطٟ ٝ سبضی ث٠ زٛجبّ ذٞا١س زاقز ٝ اُط ث٠ ه٠ٔ ثطؾس، ؾط ث٠ آؾی٘یبٙ   

 ”.ذٞا١س ًكیس
١یبی   ١بی ض١جط ٗؼظٖ اٛوالة ثب اؾشوجبّ دطقٞضی اظ ؾٞی ٗٔز ُلشٜی اؾز ذغج٠

ُطا زض ٜٗغو٠ ٗٞاػ٠ قس ثی٠ ٛیٞػیی ًی٠ زثیییطًیْ                 ٗؿٔ٘بٙ ٝ ػطیبٛبر اؾالٕ
االنْ زاٛكِب١یبٙ ػ٢بٙ اؾالٕ ٠ً ث٠ زٓیْ حضٞض زض اػالؼ ٗؼ٘غ سوطیت  ٗهطی

ٗصا١ت اؾالٗی ٝاضز ایطاٙ قسٟ ثٞز اظ اططُصاضی ؾرٜبٙ ض١جط ػ٢٘ٞضی اؾیالٗیی     
ُلز یب زض ػیبی       ایطاٙ زض احیب ٝ آوبی اٗیس ث٠ ١٘ٞعٜبٙ اٛوالثی ذٞز ؾرٚ ٗی

١یبی     آ٘ؿٔ٘یٚ ٗهط زض سوسیط اظ ح٘بیز زیِط اػالٕ ٗٞاضغ ض١جطاٙ ػٜجف اذٞاٙ
١بی ٗیٜیغیوی٠        ایكبٙ ٝ سأًیس ثط ضسآٗطیٌبیی ثٞزٙ ٝ ضسن٢یٞٛی ثٞزٙ اٛشلبض٠

 .١بی ن٢یٞٛیؿشی زض ػ٢بٙ قس ٗٞػت ِٛطاٛی ثیف اظ دیف الثی
آٗطیٌب زض اهساٗی ٠ً اظ دیف ٛیع ث٠ عٞض ًبْٗ هبثْ دیف ثیٜی ثیٞز ٛیییط١ٝیب ٝ         

١بی ذیٞز   ١بی ٜٗغو٠ ُؿیْ ًطز ٝ ؾلبضسرب٠ٛ ٛب١ٝبی ٛظبٗی ذٞز ضا ث٠ ؾ٘ز آة
آجش٠ دیییف ثیییٜیی        .  ثبـ هطاض زاز ضا ثب زیٞاض١بیی اظ سبٛي ٝ سٞح زض حبٓز آٗبزٟ

١یبی   ١ب زض نٞضر قٌؿز زض اؾشطاسػی كطؾبیكی ًطزٙ اٛشلبض٠ قٞز آٗطیٌبیی ٗی
١بی ذٞز ث٠ ٜٗظٞض ث٠ اٛحطاف ًكبٛسٙ ٗؿیط  ٗطزٗی ٜٗغو٠ ٝ ١٘چٜیٚ ٛلٞش ٢ٗطٟ

ٗغبٓجبر ٗطزٗی، ح٠ٔ٘ ٛظبٗی ث٠ چٜس ًكٞض ػٔی آرهٞل نحیطای ؾیییٜیب ٝ         
١٘چٞٙ ًبضی ٠ً زض ثحطیٚ -١٘چٜیٚ ح٘بیز سؿٔیحبسی اظ حٌبٕ ظٝضٗساض ٜٗغو٠ 

 .ضا زض زؾشٞض ذٞز هطاض ثس١س -ُیطز نٞضر ٗی
ثطای ًكٞض١بی نٜؼشی ؿطة یبز “  ذٞٙ” زض زًشطیٚ ٛیٌؿٞٙ ٠ً اظ ٛلز ث٠ ػٜٞاٙ 

زض هؿ٘ز ػٜٞثی زضییبی    “  آٜ٘سة ثبة” ، “ س٠ِٜ ١طٗع” ١بیی ١٘چٞٙ  قٞز آثطاٟ ٗی
١بیی ضا زاضٛس ٠ً ذٞٙ ػ٢بٙ نٜؼشیی اظ زضٝٙ       ؾطخ ٝ اهیبٛٞؼ ١ٜس حٌٖ قطیبٙ

ًٜس، زض ١٘یٚ اضسجبط سؿٔظ ٗهط ثط ًبٛبّ ؾٞئع ث٠ ػٜٞاٙ ییٌیی اظ      ١ب ػجٞض ٗی آٙ
 66سط قسٙ ٗؿیط ًكشی ث٠ ٗیییعاٙ      ١بی اٛشوبّ ٛلز ٗٞػت ًٞسبٟ سطیٚ قطیبٙ ٠ٗ

قٞز  زضنس ؾٞذز ٗهطكی ٗی 35ٝ نطك٠ ػٞیی #  زض هجبّ زٝض ظزٙ آكطیوب$زضنس 
٠ً زض ٛشیؼ٠ سـییط ٗب١یز ٛظبٕ ؾیبؾی ٗهط ٝ سجسیْ آٙ ث٠ ًكٞضی ثب ٗحٞضییز  

آٝض    سٞاٛس ثطای آٛبٙ ثؿیبض ذغطٛبى ٝ ػیصاة      ٛلی آٗطیٌب ٝ ضغیٖ ن٢یٞٛیؿشی، ٗی
 .ثبقس

١بی ٗشٞآی ٗحٞض آٗطیٌب، ؿطة ٝ ضغیٖ ن٢یٞٛیؿشی  ػبٓت ای٠ٌٜ زض سكطیح قٌؿز
: ی ن٢یٞٛیؿشی ١بآضسم ٛیٞقیز     زض ٗوبثْ ٗحٞض ایطاٙ ٝ ٗوبٝٗز اؾالٗی ضٝظٛب٠ٗ

اٝثبٗب زض سبضید اٗطیٌب ث٠ ػٜٞاٙ ضئیؽ ػ٢٘ٞضی طجز ذٞا١س قس ٠ً ٗیٞػیت اظ       “
زؾز ضكشٚ سطًی٠، ٓجٜبٙ ٝ ٗهط قس ٝ زض زٝضاٙ ٝی ؾبذشبض ٠٘١ دییی٘یبٙ ١یبی       

 ”.ؾیبؾی ٜٝٗغو٠ ای آٗطیٌب زض ذبٝض ٗیب٠ٛ كطٝضیرز
١ب ٝ ٗیب١یییز       زض دبیبٙ ثبُصقز اظ ثؿیبضی اظ ٗٞاضزی ٠ً زض ذهٞل زیِط ػٜج٠

ُیطی ٗوبٝٗز اؾالٗی زض ٜٗغو٠  زٝٗیٜٞی كطٝدبقی حٌبٕ زیٌشبسٞض ٜٗغو٠ ٝ قٌْ
سٞاٙ اكّٞ ٝاهؼی آٗطیٌب ضا ثب ایٚ ؾرٚ اظ ض١جط ٗؼظٖ اٛوالة ثییبٙ ًیطز ًی٠         ٗی

ذٞقجرشب٠ٛ ضؼیییق   .  ثبیس آٗطیٌب ضا اظ ػطن٠ زٝض ًطز، اٝ ضا سضؼیق ًطز“: كطٗٞزٛس
. آٗطیٌبى اٗطٝظ، آٗطیٌبى ثیؿز ؾبّ هجْ ٝ ؾى ؾبّ هجْ ٛیییؿیز     .  اٛس ١ٖ قسٟ

 ”.ٛجبیس ٛباٗیس ثٞز. ایٚ ضا ثبیس ٠ِٛ زاقز. آٗطیٌب اٗطٝظ ثكسر ضؼیق قسٟ اؾز
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ثی سَىیي ػٙج٘ ىا٘ٚؼٛیی ثٝ ىِیُ ثَهٍٛىاٍی اُ ٙبهٜ ٞبی ًاسی ٚ                  
ػٛا٘ی ، ثَآٔيٖ اُ كُٜٛ ٞبی ػّٕی ٚ آوبىٔیه ، إشمالَ اُ                )  ٕٔشبُهٛى  

،ٌٖشَىٜ سَیٗ ٚ اطٌٌَاٍسَیٗ ػَیبٖ اػشٕبػی یه       (ػَیب٘بر كِثی ٚ ػٙبكی     
إُٞیٗ ٍٚ إز وٝ ٕٞٛاٍٜ ىٍ سٚىیُ ، سلَٛ ٚ یب سغییٌَفشٕبٖ            .وٍٚٛ إز   

ٞبی اػشٕبػی ٚ یب دبٍأشَٞبی ٕبهشبٍی ٚ اٍُٙی یه وٍٚٛ، ٘م٘ ىا٘ٚؼٛ ٚ              
ىاٍ٘ٚبٜ ٖ٘جز ثٝ ٕبیَ ٌَٜٚ ٞب ٚ ػَیب٘بر اػشٕبػی ٚ ٕیبٕی یه وٍٚٛ                  

ثٝ ٕٞیٗ ىِیُ إز وٝ سٕبٔی ٍٞجَاٖ        .  دًٍَ٘ سَ ٚ ّٕٔٛٓ سَ ثٛىٜ إز          
ػبِٓ ػيای اُ ایيئِّٛٛی كبوٓ ثَ ػبٔؼٝ، ٕٞٛاٍٜ ٍ٘بٜ ٚیْٜ ای ٍا ٖ٘جز ثٝ                  

اُ ایٗ ٍٚ ىٍ إٓشب٘ٝ ٕبَُِٚ      .  ىا٘ٚؼٛ ٚ ٔلبفُ ػّٕی ٚ ٘وجٍب٘ی هٛى ىاٙشٝ ا٘ي        
ثٍَٕی سبٍیوی ٚ    (  آًٍ  16ٚالؼٝ  )ٟٙبىر ٕٝ سٗ اُ ىا٘ٚؼٛیبٖ ّٖٕٔبٖ          

سلّیّی ػٙج٘ ىا٘ٚؼٛیی ىٍ ایَاٖ ٚ ٙبهٜ ٞبی آٖ ىٍ ىٞٝ ػياِز ٚ                   
 :دیَٚفز لبثُ سبُٔ ثٝ ٘ظَ ٔی ٍٕي

ٚاوبٚی كَوز ٞبی ىا٘ٚؼٛیی ىٍ یه ىٞٝ اهیَ٘ٚبٖ ٔی ىٞي وٝ ٌَٞبٜ                
ػَیبٖ ىا٘ٚؼٛیی ِٔٛفٝ إشمالَ ٍا اُ وف ىاىٜ ٚ اُ آٍٔبٖ ٞبی اِٚیٝ اٗ ػيا               
ٙيٜ ٚ ثٝ افَا٣ ٚ سفَی٤ ىؿبٍ ٙيٜ ، ٍاٜ اّٝی كَوز ٞبی ىاٍ٘ٚبٞی ٍا                    
               ُ ٔؼ٦ٛف ا٘لَاف ٚ إشلبِٝ وَىٜ إز ٚ كَوشی وٝ ٍُٚی ثَای ثَدبیی ٕ٘ب

ٔٙؼمي ٙيٜ ثٛى ٍا    (    20ػٟز اّٝی سبٕیٔ ا٘ؼٕٗ ٞبی إالٔی ىٍ ىٞٝ          )  
سلز سبطیَ ا٘يیٚٝ ٞبی ٕىٛالٍیٖشی ٚ ِیجَاِی لَاٍ ىاىٜ ٚ ث٦ٍٛ ىیٙبٔیه ىٍ              

ثٝ ىِیُ ٕٞیٗ   .  ٝف ٔوبِفبٖ ػٙج٘ ىا٘ٚؼٛیی ّٖٕٔبٖ لَاٍ ٌَفشٝ إز           
افَا٥ی ٌَی ٞب ٚ سٕٖه ثٝ وبٖ٘ٛ ٞبی ليٍر ٚ طَٚر، أظبِی ؿٖٛ ٥جَُىی              
وٝ َٞ ٍُٚ ىٍ ٕ٘بُ ػٕبػز ىاٍ٘ٚبٜ َٙوز ٔی وَى٘ي َٕا٘ؼبْ ىٍ ػٟز                  
ٔوبِفز ثب ٕبهشبٍٞبی لب٘ٛ٘ی ٚ َٙػی ٘ظبْ إالٔی ، ٞٛیز هٛى ٍا ىٍ                   

ثب٥جی ٚ ػ٦َی وٝ ِیيٍ ٞبی اّٝی       .  سبثؼیز ٍّیٓ ٞبیی ؿٖٛ إَائیُ ىیي٘ي       
ا٘ؼٕٗ ٞبی إالٔی ىفشَ سلىیٓ ٚكير ٚلز ثٛى٘ي َٕا٘ؼبْ ِلبف هٛى ٍا ىٍ             

ؽ ػ٢ٛ ٍٙٛای َٔوِی    .  كِٕٜ  .  دٟٗ وَى٘ي    v.o.aٍٕب٘ٝ ٞبی هبٍػی ؿٖٛ     
ا٘ؼٕٗ إالٔی ىاٍ٘ٚبٜ سَثیز ٔيٍٓ ثٝ ىِیُ ٔجشال ٙيٖ ثٝ ٕٞیٗ إشَاسْی            
ٞبی ٍاىیىبَ ، َٖٔٛ ٙبهٝ ػٛا٘بٖ ٕشبى ا٘شوبثبسی فالٖ وب٘يیي ىٍ ا٘شوبثبر             

ٔؼیي .  اهیَ ٍیبٕز ػٍٕٟٛی ٙي ٚ ٟ٘بیشب ؿٙيی دی٘ اُ وٍٚٛ ٌَیوز                
سٛوّی وٝ ِیيٍ ٥یف ٔيٍٖ ىا٘ٚؼٛیی ىٍ ىاٍ٘ٚبٜ سَٟاٖ ثٛى ،ىٍ غبئّٝ فشٙٝ               

، دٔ اُ ایؼبى اغشٚبٙبر ٕبُٔب٘يٞی ٙيٜ ، كیٗ فَاٍ اُ ىاٍ٘ٚبٜ أیَ ىٍ                 88
٘بٌفشٝ دیيإز وٝ ثبُهٛا٘ی    .  كبِیىٝ ِجبٓ ُ٘ب٘ٝ ثٝ سٗ ىاٙز ىٕشٍیَ ٙي           

وٝ ػيٜ ای ىا٘ٚؼٕٛ٘بی ٚاثٖشٝ ثٝ كّمٝ ویبٖ          88سیَ    18ػُّ ٚ ػٛأُ غبئّٝ     
، ػَیبٖ ٕٔٛٛی هٛیٙی ٞب ٚ ٍُٚ٘بٔٝ ٕالْ وٝ ىٍ ثَاثَ آٍٔبٖ ٞبیٚبٖ ٥غیبٖ               

اُ ایَٙٚ ، آٍٔبٖ هٛاٞی ٚ ىٍٚی اُ افَا٣ ٚ           .  وَىٜ ثٛى٘ي اُ ٕٞیٗ ىٕز إز       
سفَی٤ ثبیٖشی ىٍ ٔب٘یفٖز ػٙج٘ ىا٘ٚؼٛیی ّٖٕٔبٖ ثبُسؼَیف ٙٛى سب ىٍ             
دیىَٜ سئٍٛیه ٚ سٚىیالسی ػَیب٘بر ىا٘ٚؼٛیی ایٍٙٛ٘ٝ ا٘لَافبر سبٕف                

 .ثَاٍ٘یِ سىَاٍ ٘ٚٛى 
ىوشَ ِٙىَا٘ی ُٚیَٚلز ثٟياٙز، ىٍٔبٖ ٚ آُٔٛٗ وٍٚٛ ىٍ ىِٚز ٟ٘ٓ، ىٍ                

ثيیٗ ٢ٕٖٔٛ    86ٖ٘ٚز ىا٘ٚؼٛیی ا٘ؼٕٗ ٞبی إالٔی ىٍ ٟٔٚي ىٍ ٕبَ            
ٌفشٕبٖ ػياِز ٍا اُ ٔیبٖ ٦ٔبِجبر ٚ           آلبی اكٕيی ْ٘اى ،    ”  ػٙٛاٖ وَى وٝ     

ٔٛا١غ ٕٙب ىا٘ٚؼٛیبٖ ٌَفشٝ ٚ ایٗ ٔبیٝ هیَ ٚ ثَوز ىا٘ٚؼٛیب٘ی ؿٖٛ                 
ىٍ ٕٞیٗ ٍإشب ٍ٘بٞی ثٝ سلَوبر ىا٘ٚؼٛیی ىٍ ؿٙي ٕبَ اهیَ            .  ”  ٕٙبٕز  

٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ػٕك إشَاسْیه ٖٔئّٝ ا٘شمبى ٚ ػياِشوٛاٞی ىٍ ٔیبٖ ىا٘ٚؼٛیبٖ        
ا٘شمبى ٚ  .  ٚ ٔیِاٖ آٖ ىٍ كُٜٛ ٞبی سٕٞیٓ ٕبُی ٚ سٕٞیٓ ٌیَی إز                 

دیٍیَی ٖٔئّٝ ٔيیَیز ىاٍ٘ٚبٜ آُاى اُ ٕٛی ىا٘ٚؼٛیبٖ ٚ ٔٛع ثیب٘یٝ ٞب ٚ                
سؼٕؼبر ىا٘ٚؼٛیی دیَأٖٛ ایٗ ٖٔئّٝ وٝ اُ ٕٛی ا٘ؼٕٗ ٞبی إالٔی                

ا٘شمبى ثٝ ٔيٍن ىوشَای َٔكْٛ وَىاٖ وٝ ىٍ        .  ىا٘ٚؼٛیبٖ ٖٔشمُ وّیي هٍٛى   
اُ ٕٛی ىا٘ٚؼٛیبٖ   (  ثی٘ إُٝ ٔبٜ لجُ اُ إشی٢بف       )ٍُٚ ٍای ٌیَی ٔؼّٔ     

... كشی اهیَا ٔٛع اػشَا١بر ىا٘ٚؼٛیبٖ دیَأٖٛ دِٛٚٛیی ٚ       ... ٍٝٛر ٌَفز ٚ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی ثَ ٥َٛ ٚ ػَٟ ٌفشٕبٖ ا٘شمبىی ٚػياِشوٛاٞی ػَیبٖ ىا٘ٚؼٛیی            

أب ٘ىشٝ ٟٕٔشَ اُ    .  ىٍوٍٚٛ إز وٝ ثبیٖشی ٕٞـٙبٖ دیٍیَی ٚ سمٛیز ٙٛى           
آٖ ، ٍٟ٘ياٍی ٚ َٔالجز اُ ٌفشٕبٖ ػياِز إز ؿٝ آ٘ىٝ ػيٜ ای اُ ػَیب٘بر                
فشٙٝ ػٛی ىاهّی ٚ هبٍػی ىٍ ٝيى آ٘ٙي سب ػياِز ثَآٔيٜ اُ ٍٕٞٙٛىٞبی                 
ٍٞجَی ، ٦ٔبِجبر ىا٘ٚؼٛیی ٚ ٙؼبٍٞب ٚ ٥َف ٞبی ػياِشوٛاٞب٘ٝ ػبٍی                 

ٍا سلز سبطیَ   ...  ىٍأٍٛ وٍٚٛ ٚ ثَ٘بٔٝ ٞبیی اُ لجیُ ٞيفٕٙيی یبٍا٘ٝ ٞب ٚ               
اٞياف ٔؼب٘يا٘ٝ ٚ غَٟ ٍُٚا٘ٝ لَاٍ ىاىٜ ٚ كشی ثب ٍٕٛم ىٍ ثي٘ٝ ٞبی اػَایی                

 !وٍٚٛ ، ػياِز ٍا ثٝ ّٖٔن هٛىهٛاٞی ٞبی هٛى ثجَ٘ي 
، ىا٘ٚؼٛیبٖ ثب ٔؼِٟٙيٖ ثٝ ٕالف ثٞیَر ، ىٍ ثَاثَ أَیىبیی           32آًٍ    16اٌَ  

، ٕیٙٝ ٕذَ وَى٘ي ٚ ٟٙبىر ٍا ِجیه ٌفشٙي     32َٔىاى  28ٞب ٚ ػٛأُ وٛىسبی 
أَُٚ ٙبٞي آ٘یٓ وٝ ٕٞبٖ ىا٘ٚؼٛیبٖ ّٖٕٔبٖ ٘یِثب سٕبْ ظَفیز وٕی ٚ                 
ویفی هٛى ىٍ ثَاثَٕٞبٖ أذَیبِیِْ آَٔیىبیی ٚ دیبىٜ ٘ظبْ ٞبی ىاهّی ٚ فشٙٝ             

 .ٌَاٖ لي ػّٓ وَىٜ ٚ ٘مٚٝ ٞبی ْٙٛ آ٘بٖ ٍا ٘م٘ ثَ آة وَىٜ ا٘ي 
ىٍ ٔمبثّٝ سئٍٛیه   ”  افَٖاٖ ػًٙ َْ٘    ”  ٚ ٘م٘ ىا٘ٚؼٛیبٖ ثٝ ػٙٛاٖ        88فشٙٝ  

ٚ سٚىیالسی ثب وٛىسبی ٔوّٕی غَة ٚ ػَیبٖ ادُٛیٖیٖٛ ٚ ك٢ٍٛ ىا٘ٚؼٛیبٖ            
آًٍ ٕبَ دی٘ ٚ٘یِ كٕبٕٝ ٟ٘ٓ         18ٚ    17ٚ    16آٌبٜ ىٍ ٌَىٕٞبیی ٍُٚٞبی     

 .ثٟٕٗ ٔٞبىیك ٍٚٙٙی اُ ایٗ اىػبٕز  22ىی ٚ 
دَٚا١ق إز وٝ ٔمبثّٝ ثب هٛإز ّٔز ، ٍٙٛٗ ػّیٝ ىٔىَإی ، ٥غیبٖ ٚ                 
ػيْ سٕىیٗ ثٝ لبٖ٘ٛ إبٕی یه ّٔز ، ىهبِز ىٍ أٍٛ ىاهّی یه وٍٚٛ ٚ                 
ٔمبثّٝ ثب ّٝق ٚ أٙیز ثیٗ إِّّی ٚػٜٛ ىیٍَی اُ سؼبٍیف إشىجبٍ ٚ ظّٓ                  

ثٍَٕی فَاُ ٚ ٘ٚیت ٞبی ٕیبٕی ٚ اػشٕبػی وٍٚٛ ٚ ثبُهٛا٘ی كَوبر    . إز 
،   32آًٍ    16ىٞٝ اُ ٍهياى       6ػٙج٘ ىا٘ٚؼٛیی دٔ اُ ٌٌٙز ثی٘ اُ           

ٌٛیبی ایٗ ٚالؼیز ا٘ىبٍ٘بدٌیَ إز وٝ ٕٞـٙبٖ ىا٘ٚؼٛیبٖ ایٗ َُٔٚ ثْٛ ىٍ             
ثَاثَ ظّٓ ٚ ثی ػياِشی لیبْ ٔی وٙٙي ٚ سبة سلُٕ ، سٖبُٞ ٚ سٖبٔق ٞیؾ                   
ٌٛ٘ٝ ٌٍُٚٛیی ٚ ثی ٦ٙٔمی هبٍػی ٚ ىاهّی ٍا ٘ياٍ٘ي ؿٝ آ٘ىٝ ٕٞیٗ                     

اًٍ ، ٞٛیز ٚالؼی ٚ إالٔی        16ىا٘ٚؼٛیبٖ ّٖٕٔبٖ یه ىٞٝ دٔ اُ كٕبٕٝ        
ٚ ٢ٟ٘ز إالٔی ثبُسؼَیف وَى٘ي ٚ ىٍ       (  ٍٜ)هٛی٘ ٍا ثب َٕٞاٞی ك٢َر أبْ       

اثشيایی سَیٗ ٕبِٟبی دیَُٚی ا٘مالة إالٔی ثب سٖویَ ال٘ٝ ػبٕٕٛی ٚ                 
ٍ   ”  ِجیه یب هٕیٙی    ”  َٕىاىٖ ٙؼبٍ    ػٕك ”ِجیه یب هبٔٙٝ ای     “  ٚ ثؼيٞب ثب ٙؼب

إشَاسْی هٛى ٍا ٖ٘جز ثٝ آٍٔبٖ ٞبی ٔیٟٗ إالٔی ٚ ػٍٕٟٛی إالٔی                 
 .ایَاٖ اطجبر وَى٘ي 

 مهدی امامقلی 
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 0931هفته سوم اردیبهشت 

ٞط ضٚظی وٝ ٔی ٌصضز ثیكشط ٔی سٛاٖ زض ذالَ قٗبضٞب  ٚ ٞؼٕٝ ٞابی  
ضؾب٘ٝ ٞب ثٝ ّٔٓٛٔیز ظ٘بٖ زض ػٟبٖ دی ثطز ظ٘ب٘ی وٝ ثب قٗبض آظازی آٟ٘ب 
ضا ثٝ ثطٍٞٙی وكب٘س٘س سب ثشٛا٘ٙس ضاحز سط ثٝ ٔمبنس قیُب٘ی ذٛز زؾز 
یبثٙس ٚ آ٘بٖ ضا ثٝ اؾشٕٗبض ثىكٙس ثی آ٘ىٝ ثسا٘ٙس ضٚح ٚ فُطر ظٖ اؾبؾب 
ثب ایٗ سفىط ٔربِف اؾز ٚ ایٗ ثطزٜ زاضی ٔسضٖ غطة سٟٙب فبیسٜ اـ اظ   

 .ٞٓ دبقیسٖ اؾبؼ ذب٘ٛازٜ اؾز
ٞط ضٚظ ثیف  اظ دیف  اثعاضی ثٛزٖ ٍ٘بٜ غطثیبٖ ثٝ ظ٘بٖ ٕ٘بیبٖ ٔی قٛز 
چطا وٝ فطیبزٞبی حمٛق ثكط ٚ سؿبٚی حمٛق ظٖ ٔطزقبٖ ٌٛـ فّه ضا 
وط وطزٜ اؾز زض حبِی وٝ ٔی ثیٙیٓ زض لجبَ ّْٕٟبیی وٝ ضٚظا٘ٝ ثٝ ظٖ 
زض ز٘یب ٔی قٛز ؾىٛر ٔی وٙٙس ٚ ٘ؿجز ثٝ افعایف آٔبض  ظ٘ب٘ی وٝ زض   
ٞط ضٚظ زض اضٚدب ٚ آٔطیىب ثط اطط سؼبٚظ ٚحكیب٘ٝ ػبٖ ذٛزقبٖ ضا اظ زؾاز  

 . ٔی زٞٙس ثی سفبٚسٙس
ٚ ثب ؾب٘ؿٛض ایٗ ٔٛيٛٔ زض دی دبن وطزٖ نٛضر ٔؿبِٝ ا٘س ٚ  اؾابؾاب     
آ٘چٝ وٝ ٔكرم اؾز ظ٘بٖ زض ز٘یبی أطٚظ سجسیُ ثٝ اثعاضی ثطا سٟیایاغ   

 . افىبض ٖٕٛٔی قسٜ ا٘س 
ثب ا٘سوی سبُٔ ثط ضؾب٘ٝ ٞب ٔی سٛاٖ دی ثطز وٝ  ایٗ  قٗبضٞب زضحٕبیز اظ 
ظ٘بٖ زض ٚالٕ حجبثی ثط ضٚی آة اؾز ٚ اثعاضی ثطای دیف ثاطز اٞاسا        

ؾٙس ایٗ ٌفشٝ ٞب ثبظ ٔی ٌطزز ثٝ اسفبلبسی وٝ زض سبضید ٘ٝ . وظیف ؾیبؾی 
چٙساٖ زٚض زض ػبی ػبی ز٘یب ضخ زاز ٚ ثب سبُٔ ضٚی آٟ٘ب ثط ٍٕٞبٖ ضٚقٗ 
ٔی قٛز آ٘چٝ وٝ ٔی ٌٛیٙس چیؿز ٚ ٞس  اظ ایٗ ٌاّاٛ زضیاسٖ ٞاب           

 چیؿز؟
ٕٞٝ ضٚظٜ قبٞس وٙفطا٘ؽ ٞب ٚ وٕیؿیٟٛ٘بی غطثیبٖ ثطای حٕابیاز اظ      

حمٛق ظ٘بٖ زض ایطاٖ  ٞؿشیٓ ٚٔی ثیٙیٓ وٝ چٍٛ٘ٝ  ٕٞیٗ ٔسافبٖ حمٛق 
ظ٘بٖ زض لجبَ وكشٝ قسٖ نسٞب ظٖ ٚ وٛزن ثی زفبٔ فّؿُیٙی ؾىاٛر  

 چطا؟.ٔی وٙٙس 
ٔسر ظیبزی اظ وكشٝ قسٖ ٔطٜٚ اِكطٚیٙی ٕ٘ی ٌصضز ٞاٙاٛظ ذابَاطٜ         
قٟبزر ایٗ ثب٘ٛ ٔؿّٕبٖ زضٔمبثُ چكٓ وٛزوف اظ یبزٞب دبن ٘كاسٜ ٚ    
ٕٞٝ ثٝ ذبَط زاض٘س وٝ چٍٛ٘ٝ ضؾب٘ٝ ٞبی غطثی زض ٔمبثُ ایاٗ ٚحكای     

 چطا؟.ٌطی ؾىٛر وطز
ثٝ یبز زاضیٓ زاؾشبٖ آٖ ظٖ ایطا٘ی وٝ ثٝ زِیُ ضٚاثٍ ٘بٔكطٚٔ ٚ وكشاٗ   

ٕٞؿطـ ثٝ اٖساْ ٔحىْٛ قسٜ ثٛز ٚ ثبظی ٞبی ضؾب٘ٝ ای غطة ٚ آٔطیىب 
ٚ ؾٙبضیٛ ؾبظی ٞبی آ٘بٖ ثطای اِمبی ٘ب “ ٚای اظ حمٛق ظ٘بٖ زض ایطاٖ” وٝ 

أٙی ثطای ظ٘بٖ زض ایطاٖ ٚ زض ٔمبثُ ؾىٛر ٕٞیٗ ػٛإٔ زض لجبَ حىٓ 
 چطا؟. اٖساْ ظٖ آٔطیىبیی وٝ ٔكىُ ضٚا٘ی زاقز 

ٚ أطٚظ ثٝ قٟبزر ضؾیسٖ ظٖ قبٖط ثحطیاٙای ٚ زاؾاشابٖ زِاراطاـ             
زؾشٍیطی ٚ ظ٘سا٘ی قسٖ ٚ سؼبٚظ ٚ قىٙؼٝ ثٝ ایٗ ظٖ ثحطیٙی آٖ ٞٓ ثٝ 
ٌٙبٜ ثیبٖ ٖمبیس ٚ ٔجبضظٜ ثب حىٛٔز يبِٝ آَ ذّیفٝ ٚ ثبظ ٞٓ ؾىٛر سٕبْ 

 چطا؟.ػٛإٔ غطثی زض لجبَ ایٗ ػٙبیز
ػٛاة ایٗ چطا ٞب ٚ نس ٞب چطای زیٍط چیؿز؟ ػع ٍ٘بٜ اثعاضی ثٝ ظ٘بٖ ٚ 
ایٙىٝ زض ٍ٘بٜ غطثیبٖ زض ٚالٕ ظٖ ثٝ ٖٙٛاٖ یه ٚؾیّٝ اؾز وٝ ٞط ٌابٜ    
ثرٛاٞٙس ثطای ٞؼٕٝ ٞب ٚ ٔمبنس ذٛز آٖ ضا ّٖٓ ٔی وٙٙس ٚ ثطای ذاٛز  
ظ٘بٖ فطيی ٔی ؾبظ٘س ٚ آٖ ٞب ضا ٔی وكٙس، ثطایكبٖ ٔطاؾٓ ذشآ ٔای     
  88ٌیطز٘س ٚ ٖىؿكبٖ ضا زض ؾٙبی ٔی ٌصاض٘س ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ٞٓ زض ؾبَ 

 . ثٝ ٖیٙٝ قبٞس ثٛزیٓ
ایٗ ؾىٛر ٞبی ٔٗٙی زاض وٝ دكز ٞط یه اظ آٟ٘ب ؾیبؾشٟبی قیُاب٘ای   
ٟ٘فشٝ اؾز ٚ زض ٔمبثُ ٞؼٕٝ ٞب ٚ قٗبضٞبیی وٝ زض سٕبْ وٕیؿیٟٛ٘ب ٚ   
وٙفطا٘ؽ ٞبی آ٘بٖ ٌفشٝ ٔی قٛز ٕٞٝ ثیبٍ٘ط ایٗ ٚالٗیز اؾز واٝ زض    

حمٛق ثكط ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ ثٝ ز٘اجابَ   (  ثرٛا٘یس َٕبٖبٖ)  ٚالٕ  ایٗ ٔسافٗبٖ
حمٛق ٚالٗی ظ٘بٖ ٘یؿشٙس ثّىٝ ظ٘بٖ ضا ثٝ چكٓ اثعاضی ٔی ثیٙاٙاس واٝ      
ثشٛا٘ٙس ثب ثبظی وطزٖ ثب ضٚح ٚ قرهیشكبٖ ػٛإٔ ضا سحطیه وٙٙس سب ثاٝ  

اٞسافی چٖٛ یبفشٗ ؾٛغٜ ثطای ؾبیشٟابی داط٘اٛ ساب          .  اٞسافكبٖ ثطؾٙٙس 
ثشٛا٘ٙس ثب اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب  ثٝ ٔمبنس ذٛز یٗٙی سؿٍّ ثطػٟبٖ، ػاٛا٘ابٖ      
ثیكشطی ضا ثٝ ا٘حطا  ثىكب٘ٙس سب ثٝ ذیبَ ذٛز ٔطزْ ػٟبٖ ٘فٟٕٙس وٝ زض 
اَطافكبٖ چٝ ٔی ٌصضز ٚ ثب غطق قسٖ زض ایٗ فؿبز ٞب ٘سا٘ٙس وٝ چُٛض 
ٔب٘ٙس ٖطٚؾىبٖ ذیٕٝ قت ثبظی زض زؾز ؾیبؾز ٔساضاٖ ثٝ ضلام زض    

ٚ ٔىطٚ ٚ ٔاىاط او ٚ او         ) ٔی آیٙس  أب ثرز ثب آٟ٘ب یبض ٘جٛز ٚ ٘یؿز 
 ( . ذیطإِبوطیٗ

ثب ٚػٛز ٞعیٙٝ ٞبی چٙس نس ٔیّیبضز زالضی وٝ ثطای اؾشحٕبض ٔطزْ ز٘یب 
ذطع وطز٘س ٚ ؾٙبضیٛ چیٙی ٞب ٚ ؾب٘ؿٛض ٞبی ذجطی ٚ ٚ ٞؼٕاٝ ٞابی     

٘شٛا٘ؿشٙس زض ٔمبثُ  ٔٛع ثیساضی اؾالٔی ...ٔرشّفی چٖٛ اؾالْ ٞطاؾی ٚ 
وٝ ػطلٝ آٖ زض ایطاٖ ظزٜ قس  ایؿشبزٌی وٙٙس  ٚ ایٗ ٔٛع سٕبْ اٞاسا   
آٟ٘ب ضا ثٝ ٘بثٛزی وكب٘یس ٚ أطٚظ آ٘چٝ وٝ زیسٜ ٔی قٛز ثطذال  سجّیغبر 
آ٘بٖ ٌطایف ػٛا٘بٖ ثٝ اؾالْ اؾز ٚ ٕٞچٙیٗ سٗساز زذشطا٘ی وٝ زض غطة 
ثٝ حؼبة ضٚی ٔی آٚضز٘س ضٚظ ثٝ  افعایف اؾز ٞط چٙس وٝ آ٘بٖ ٕٞچٙبٖ 
ثب سٛٞیٗ ثٝ ٔمسؾبر ٚ ذطاة وطزٖ أبوٗ ٔصٞجی زض دی سرطیت ایاٗ    
ٔٛع ٞؿشٙس أب آ٘چٝ وٝ ٔكٟٛز اؾز زضٔب٘سٌی آ٘بٖ زض لجبَ ٘فٛش اؾالْ 

 .زض زِٟبؾز

 هعٌای ایي سکَت چیست؟
 سْیال رًگبٍر
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 !!اخراجی ّا تقلب کردُ است
 پیوبى فرشاّربًری   

 داًطدَی هٌْذسی ثشق

ٛبٗی ٠ً سب ًٜٞٙ ٕیٜ٘ب١بی َُىٝ ؿجبٍ َُكش٠ ٍا ١ٖ ؿَم ًَى “ 3اهَاػی ١ب ”
سب َٗىٗی ٠ً ػبٙن َٕیبّ ١بی ٍُٛٞٝی ؿٞٙ دبیشوز ١ٖشٜي ىیيٙ كیٖٔ ىٟ 
ٌٛ٘ی ىٍ ٕبػبر دبیبٛی ٙت ٍا ث٠ ١َ ًبٍی سَػیق ى١ٜي ٝ ١َ ٗجٔـی ٍا ثَای 

اهَاػی ١ب ىٍ ٝاهغ سوبثْ ٕیٜ٘بی َٗىٕ ٝ ٕیییٜی٘یبی         .  ىیيٙ آٙ ثذَىاُٛي
ىٍ ٝاهغ كَٝٗ ٗیٔیبٍىی اهَاػی ١ب ١َث٠ ٢ٛبیی ث٠ دیٌیَٟ  . ٍٜٝٙلٌَی إز

ًبٍَُىاٙ ١بی ٗظال ٍٜٝٙلٌَ ٛ٘بیی ؿٞٙ ًیبٍٕش٘ی ثٞى ٠ً ثب كب٠ٔٝ َُكشٚ 
اُ ثي٠ٛ َٗىٕ هٍٞىٙ ُٞٙز هٞى ٝ َٗٚٝة ٍا ٛبكی إالٕ ٝ ىییٜیی ثیٞىٙ      

١َٜ اهَاػی ١ب ٍا ٗی سٞاٙ ىٍ آٙ ثََٙ٘ى ًی٠ كیَُٛیي      .   َٗىٕ ٛ٘ی ىاٖٛشٜي
ُٗبٙ هٞى إز ٝ كَك٢بیی ٍا ٗی ُٛي ٠ً َٗث٣ٞ ث٠ اَُٗٝ إز ٝ ٕیؼیی ىٍ     
ٌٖٙشٚ ه٤ ه١َِٗب ٛياٍى ث٠ٌٔ ایٚ ه٤ ه١َِٗب ١ٖشٜي ٠ً ثٜبثیَ كیویبیین       

ىٍ ٝاهغ اهَاػی ١ب ُٗیٚ ثیبُی    .  اهَاػی ١ب اُ هٞى اٛؼ٦بف ٛٚبٙ ٗی ى١ٜي
ٕیٜ٘بی ایَاٙ ٍا سـییَ ىاى ٝ ٛٚبٙ ىاى ثَ هالف ثبُیَِاٙ ٝ ًبٍَُىاٛبٙ ؿَة 
ُىٟ ٠ً ٌٕٔ ٝ ُٙ ٝ َٗٚٝة ٍا ً٘جٞى ٕیٜ٘بی ایَاٙ ٗی ىاٜٛي ث٠ ٓی٦یق     
ىٍٝی اُ ایٚ ٢ٙٞر ١ب ٝ ثبُُٚز ث٠ ًار ٝ دٜياٙز ىیٜی َٗىٕ ایَاٙ آ٢ٛب ٍا 

اٗب ٕویق سَیٚ ٝ ٗجشٌّ سَیٚ ٍكشبٍ .  ٠ً ثب ٕیٜ٘ب ه٢َ ثٞىٛي ث٠ ٕیٜ٘ب ًٚبٛي
ٍا اُ ػبٛت ًٖبٛی ٗی سٞاٙ یبكز ٠ً ثب ىاػی٠ ىُٖٓٞی ثَای ٕیٜ٘یب كیب١یَ      
١ٖشٜي هٞى ٛیِ ػٔٞی ىٍٝثیٚ كًَبر ُٗٞٝٙ ٙبٙ ى١ٜي اٗب ىٍ هجبّ اهَاػی 
١ب اهيإ ث٠ ٓؼٚ دَاًٜی ٝ ٙبٛشبّ ًٜٜي ٝ كشی سب دبی سلَیٖ ایٚ كیٖٔ ػیٔیٞ     

 .ٗی ٍٝٛي
اٗب ػبٓت آٙ إز ٠ً ىٍ ١َ ٠ٕ ىٍٟٝ اهَاػی ١ب ٜٗشوياٙ ٕلز ٝ ٕوز ىٟ  

ٌٛ٘ی ٝ اهَاػی ١ب ثب إشلبىٟ اُ سبٍیٌی ٕیٜ٘ب ىٍ ٜٝيٓی ١بی ػٔٞی ٕیٜ٘ب 
ٗی ٛٚشٜي ٝ س٢ٜب ٕؼی ٗی ًَىٛي ُٞٗ هٞى ٍا ثِیَٛي سب ٝيای سٚٞین ١بی 

 .ك٢بٍ ٍا ٜٛٚٞى
ا١بٓی ٕیٜ٘ب ٠ً اىػبی ٍٜٝٙلٌَی ىاٍٛي ٝ كب١َ ١ٖشٜي ثَای َُكشٚ هَٓ 
ٝ هَٝٓ ١بی ٛوَٟ ای ٝ هٜيی اٛٞاع ٝاىاىُی ١ب ٝ ٛظَار ؿیَ إالٗی ٝ ١ي 

ىٍ ًٍٞاٙ ٍهبثز ثب اهَاػی ...  ىیٜی ٍا ٜٗشَٚ ًٜٜي آجش٠ ثؼي اُ ٌٖٙز كیٖٔ 
ًبٍَُىاٙ ث٠ ٕٞر ُىٙ اكشبىٟ ٝ ىٍ اظ٢بٍ ٛظَی ػؼیت اػالٕ ٗی ًٜیي   ١3ب 

كَٝٗ كیٔ٘٘ ثَای٘ ٢ٖٗ ٛیٖز كبّ آ٠ٌٛ ایٚ اكَاى ١٘ٞاٍٟ كیٖٔ ١بی ١یٖ    
ٕٞ ثب هٞى ٠ً ث٠ ىٓیْ كَٝٗ ثبال ىٍٝيٍ هَاٍ ىاٙشٜي ٝ ١َؿٜي ٕویق ثٞىٛي 

 .١٘ـٞٙ ؿ٘بؿی ثَ َٕ َٗىٕ ٝ ٕبیَ كیٖٔ ١بی ىیٜی ٗی ُىٛي
هٞى ٍا ٛی٠ ىٍ      ...  اٗب كویوز آٙ إز ٠ً َٗىٕ ىٍ اهَاػی ١ب ٝ ٗوشبٍٛب٠ٗ ٝ

ٗوبثْ دَىٟ ٕیٜ٘ب ٛ٘ی ثیٜٜي ث٠ٌٔ هٞى ٍا ٗوبثْ آیی٠ٜ ٗی ثیٜٜیي ًی٠ ٗیی        
ٛٚیبٙ     ١3بی  ثَای ٗظبّ اهَاػی.  سٞاٜٛي ١ِ٘اى١بی هٞى ٍا ىٍ آٙ دیيا ًٜٜي

ى١ي ٠ً سِٝیَ ٝ ٍیبی ایٚ ػيٟ، ثبػض َٕىٍُ٘ی ٝ ُّٞ هٍٞىٙ ثَهیی اُ     ٗی
ث٠ ديٍ هٞى ٠ً اسیلیبهیب اُ      ”ایَاٙ“سب ػبیی ٠ً ىهشَی ث٠ ٛبٕ .  ٙٞى َٗىٕ ٗی

هٞا١ٖ ث٠ ٓییجیَاّ    َِٗ ٗی“: ًٜي ٠ً كَٗبٛي١بٙ ىكبع ٗويٓ ثٞى، اػشَاٟ ٗی
ثی٠   ”ًٜی؟ دٔ كن اٛشوبة ٗٚ ؿی٠؟    ١ي اٛوالة ٍای ى١ٖ ٠ً َٗا ٢ٛی ٗی

 ٙ ١یبی     هیبّ ایٚ ىهشَ، كبػی َُیٜٞف ٍیبًبٍ ١٘بٙ ًٖی إز ٠ً ثب آٍٗیب
اٛوالة ٕبُُبٍ إز، اٗب ديٍ ٠ً اُ دٚز دَىٟ اٗظبّ كبػی َُیٜٞف هجَ ىاٍى، 

 .َِٛاٙ ىهشَ هٞی٘ إز
ٛظیَ ٗیَىٕ   ١ب ٠ً ٍٗٞى سٞػ٠ إشوجبّ ثی ُب٠ٛ اهَاػی ١بی ٠ٕ یٌی اُ ٝیُْی

ٝكيسی ًی٠    .  هَاٍ َُكز، ىػٞر َٗىٕ ث٠ ٝكير ٝ ٝ٘ی٘یز ثب یٌيیَِ إز
اٛي  ػٜبَٝ ١ياٛوالة، ثب ًٚبٛيٙ سلَه٠ ىٍ ُٛيُی ػبىی َٗىٕ آٙ ٍا ٛٚب٠ٛ ٍكش٠

اٛي؛ ٠ً  ثیٜٖ ٠ً كشی ىٍ س٘بٙبی كیٖٔ، ثبة ىُٝبِٛی ٝ سلَه٠ ٍا ثبُ ًَىٟ ٝ ٗی
. اٛیي  آجش٠ ٗشبٕلب٠ٛ ثَهی اُ ىٕٝشبٙ ٗٞاكن ٛظبٕ ١ٖ ىٍ ىإ ایٚ ػٜبَٝ اكشبىٟ

١بی ُٞٛبُٞٙ ثب ىٍػبر ای٘بٛی ٗشلبٝر ث٠ ٝكير  ١ب، َٗىٕ ٍا اُ ىٕش٠ اهَاػی
ٕیییي   )  ”ٕیي ٗیَس٢یی  “١بی  ًٜي؛ ىػٞسی ٠ً ىٍ ٌٕبٛٔ ٝلجز ىػٞر ٗی

َ   “:  ٙٞى ثب ایٚ ػ٘الر، آٌٙبٍ ٗی(  ػٞاى ١بٙ٘ی ١یب ثیبػیض         ؿٞٙ ایٚ ٍٛی
آجش٠ ٗٚوٜ ٛیٖز  ”. ًٜٖ ٙٞى، ٗٚ ١یؾ ٍِٛی اٛشوبة ٛ٘ی ؿٜيىٕشِی ٗی

ٛی٘یٌیی       ٍٜٝٙلٌَ ٛ٘بیبٙ ٕیٜ٘بیی ٠ً ایٚ كیٖٔ ٍا ٛشیؼ٠ س١ٖٞ ًی٘یيی ىٟ    
ىاٖٛشٜي اَُ اػشوبى ىاٍٛي َٗىٕ ث٠ كَف آ٢ٛب ُٞٗ ٗی ى١ٜي، ١٘ـٜبٙ َٗىٕ 
ثب إشوجبّ كَاٝاٙ ث٠ ٕ٘ز ٕیٜ٘ب١ب ٗی ٍٝٛي ٝ ثبیي ث٢شَ ُلز س١ٖٞ ىؿبٍ ایٚ 

 . ٕیٜ٘بیی ١ب ٙيٟ إز
ػبٓت آٙ إز ٠ً ایٚ اكَاى ٠ً كیٖٔ ٍا ٕبهش٠ س١ٞ٘بر ىٟ ٌٛ٘ی ىاٖٛش٠ اٛیي  
ث٠ ١َ ىٍی ُىٟ اٛي ٝ كشی ىٍ آهَیٚ ٍاٟ ث٠ ایٚ ٕ٘ز آٗيٟ اٛي ٠ً اهیَاػیی   
١ب ٍا هبؿبم ًٜٜي ٝ ػبٓت آ٠ٌٛ دٔ اُ ىُىی ١ٖ هٞى ٍا ث٠ ًٞؿ٠ ػٔی ؿیخ  

ٝ ثبُ . ُىٟ اٛي سب ٍىدبی هٞى ٍا ىٍ ایٚ ًظبكز ًبٍی ٍٜٝٙلٌَ ٗأثب٠ٛ دبى ًٜٜي
، ثؼي اُ ٌٖٙزِ “ هبٛٞٙ” ٝ ًجبىِٟ ًٚبٙ “  اهالم”ٝ ٗيػیبِٙ “ آُاىی“ىای٠ِ ىاٍاٙ

ٗلش٢لب٠ِٛ ٙبٙ ىٍ ُٞى ٕیبٕز ىاٖٛشٜي ٠ً ىٍ ٗیياٙ ١َٜ ٛیِ هبى هٞا١ٜي 
اهجبّ َٗىٗی ٝ كَٝٗ ٗیٔیبٍىی  ٝ كیَف ١یبی         ” ٙي ٝ ؿٞٙ ؿٖٚ ىیيٙ 

٠ً ” ؿ٠ ًٜٖ، ؿ٠ ًٜٖ اكشبىٟ اٛي ”ٍا ٛياٙش٠ اٛي،ؿٜبٙ ث٠ “ إبٕی اهَاػی ١ب
” ٝ إٔل٠ “ ثی اهالهی” ىٝثبٍٟ ؿ٘بم “ اٍىٟ ٝ هٞإز ٝ ٕٔیو٠ ٗٔز”ىٍ ثَاثَ 

ٍا ثَىاٙش٠ ٝ ٝهبكز ٍا ثِيآٛؼب ٍٕبٛيٟ اٛیي    “   ٛبَٗىی”  ٝ هٜؼَ “هبٛٞٙ ٌٜٙی
ىاٖٛشی٠ ٝ ؿیٞٙ ٕیبٍهیبٙ ٝ             “  ثَٛيٟ ٝ هبٛٞٙ”٠ً ثبُ سؤت ٛ٘ٞىٟ ٝ هٞى ٍا 

ٍا ٓٞ ىاىاٛي ٠ً ٙبیي اُ ًٍٍٞى ٌٜٙی ىٝثبٍِٟ اٗ ًٖ “اهَاػی ١ب”هبؿبهـی ١ب 
ٙٞىٝ ٛٞیجی اُ كَٝٗ ث٠ كیٖٔ ١بی ٍٜٝٙلٌَٗأثب٠ٛ ایٚبٙ ثَٕي ، ٝ َٜٛ ثیبى  

ىٍ اٛش٢ب س٢ٜب ٗی سٞاٙ ُلز اُ اآلٙ ١ٖ ٛيای سؤت ٙيٟ .  ثَ ایٚ اهيإ ٝهیلب٠ٛ
سؤت ٙيٟ ٍاٍ ىٍ ٗیِاٙ كَٝٗ اهَاػی ١ب ٜٙیي اٗبٙ اُ ای٠ٌٜ اهَاػی ١ب اُ 

 ایٚ ث٠ ثؼي هَاٍ إز ثٜبثَ ٗش١ٞ٘بٙ كبٗی ٗش١ٖٞ ث٠ ؿ٠ ًٖی سؼبُٝ ًٜي؟

اگس ّس ّفتِ هٌتظس خبسًاهِ کاغری داًطجَیاى ایساى ّستید،اگس  اش دیدى ها ًازاحت ّستید، اگس هی خَاّید خبسی زا بِ گَش داًطجوَیواى   
 :سساسس کطَز بسساًید، اگس اًتقاد ٍ پیطٌْاد دازید ٍ اگس هَبایلتاى ضازض داضت ٍ حال ّن داضتید، بِ ایي ضوازُ  پیاهک بصًید

   05570707990 

آ٘سٝ وٝ أفٚق تٛا٘ىتٝ ؼٌٕٙبٖ ٌٕبـٜ یه ایفاٖ، غِّٛب ایابت  ٔاتاطاؽٜ       
آٔفیىب ـا ؼـ اؾٞبٖ عٕٛٔی ثٝ عٙٛاٖ یه لؽـ ، یب ثٝ اِٙالش اثفلؽـ  ٘اٍاٝ     
ؼاـؼ ثؽٖٚ ٌه اوتفبؼٜ اق تفـٙؽ خًٙ ـٚا٘ی ٚ اثكاـٞبی ٔػتّؿ ؼـ غاؽٔا    

 .ایٗ تبوتیه او 
خًٙ ـٚا٘ی وٝ اوبوب ثب ـىف، ؾٞٗ ٚ ـٚاٖ اـفاؼ ؼـ ـاثٙٝ او ، ثیٍتاف ثافای     
ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٙٙجك وفؼٖ اؾٞبٖ ثب اٞؽاؾ ٚ اوتفاتمی ٞبی ٔؽ ٘اراف ٔاٛـؼ        

 .اوتفبؼٜ لفاـ ٔی ٌیفؼ
اعٓ اق وبی  ٞب ٚ ٌجىٝ ٞابی  ) ـوب٘ٝ ٞبی ؼیؽاـی ٚ ٌٙیؽاـی، ـٕبی ٔدبقی 

ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ اق اثكاـٞبیی ٞىتٙؽ وٝ ثفای پایابؼٜ     ...  ، ویٕٙب، ـیّٓ ٚ ( اختٕبعی
 .وفؼٖ ایٗ اٞؽاؾ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔی ٌیف٘ؽ

تطفیؿ وفؼٖ، ثفٚق ٌبیعٝ ٔتٙبوت اٞؽاؾ ٔٛخٛؼ، ضؿؾ وفؼٖ ثىایابـی اق       
اق خّٕٝ ٔٛاـؼی او  واٝ  ...  ٔىبئُ ٔٛخٛؼ ٚ ؼـ اُِ ضؿؾ وفؼٖ ٚالعیب  ٚ 

 .ؼـ خًٙ ـٚا٘ی ؼـ ٔمبثُ اؾٞبٖ عٕٛٔی ثٝ وبـ ثفؼٜ ٔی ٌٛؼ
اوتفبؼٜ اق تجّیؽب  ثىیبـ ٌؽیؽ اق ٘فیك ـوب٘ٝ ٞبی تّٛیفی، ٔابٞاٛاـٜ ٞاب،      
تّٛیكیٖٛ ٚ غِّٛب ـٕبی ٔدبقی ثفای ٍ٘ٝ ؼاٌتٗ ٚخٟٝ ٔٛـؼ ٘رف غٛؼ ٚ یاب  
ثفای تػفیت ٚ تؽییف اؾٞبٖ ٔفؼْ وٍٛـٞبی ٞؽؾ اق اوبوی تفیٗ وبـوفؼٞبی 

 . ایٗ تبوتیه ثفای ٔمبثّٝ ثب وٍٛـٞبی ٔٛـؼ ٘رف ثٝ ٌٕبـ ٔی ـٚؼ
اٌف زٝ ؼـ خًٙ خٟب٘ی اَٚ ٚ ؼْٚ ثٝ ٘رف پیفٚقی ٞبی ثٝ ؼو  آٔؽٜ ثف اثاف    
٘جفؼ وػ  تطمك پیؽا وفؼ أب ؼـ ٕٞبٖ وبَ ٞب ٘یك اوتفبؼٜ اق تبوتیه خًٙ 
٘فْ ثفای ایدبؼ ـعت ٚ تفن ؼـ ؼَ اـتً ٚ ٔفؼْ ؼٌٕٗ ثاٝ عاٙاٛاٖ یاه           

 .اوتفاتمی ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔی ٌفـ 
ـفٚپبٌی ٌٛـٚی ٘یك تٛوٗ ٕٞیٗ ـٚي ـظ ؼاؼ وٝ ؼـ آٖ قٔبٖ ثٝ عٙٛاٖ یه 
اثف لؽـ  غٛؼٕ٘بیی ٔی وفؼ أب ثبتغفٜ تٛوٗ ایٗ تفـٙؽ وٝ تٛوٗ اثفلاؽـ   

 .ؼیٍف ٔٙفش ؼـ آٖ قٔبٖ یعٙی آٔفیىب پیبؼٜ ٌؽ، ثٝ ٘ٛـ وُ ـفٚ ـیػ 
ٚاثىاتاٝ   )  CNNوتبة ؼـ ٔٛـؼ ٘مً  42ثٝ عٙٛاٖ ٔثبَ ٌ٘ٛتٝ ٌؽٖ ثیً اق 

ؼـ خًٙ عفاق ٚ آٔفیىب ٍ٘بٖ ؼٞاٙاؽٜ ی آٖ       (  ثٝ ـاثف  ٔفؼٚظ ِٟیٛ٘یى 
او  وٝ أفٚق ایٗ ـوب٘ٝ ٞب ثٝ عٙٛاٖ یىی اق اثكاـٞبی خًٙ ـٚا٘ی ٞىتٙؽ وٝ 

 .خبی آتً تٛپػب٘ٝ ٞب ـا ٌفـتٝ ا٘ؽ
أفٚق ٘یك اوتفبؼٜ اق ایٗ تبوتیه ثب تٛخٝ ثٝ ٌىتفؼٜ ٌؽٖ ـٕبی ـوب٘ٝ ای ٚ   

 .وبیجفی ثٝ ٌؽ  ؼـ ؼوتٛـ وبـ وٍٛـٞبی ؼفثی لفاـ ٌفـتٝ او 
ایبت  ٔتطؽٜ ی آٔفیىب وٝ ؼـ اوتفبؼٜ اق ایٗ تبوتیه تجطف ثبتیی ؼاـؼ، زٙؽ 
ٔبٞی او  وٝ اثكاـ خؽیؽی ـا ثفای اٞؽاؾ غٛؼ ثاب ٘ابْ ٚیاىای ِایاىاه              

“wikileaks” ٜایٗ وبی  وٝ ثٝ ٘رفـبي وٙٙاؽٜ  .  ؼـ ـٕبی ٔدبقی لفاـ ؼاؼ
اوٙبؼ ٔفثٖٛ ثٝ ـعبِیتٟبی ؼیپّٕبتیه ٚ ٘ربٔی أفیىب او ، ا٘العب  ٔطفٔب٘ٝ 
ای  ـا ؼـ ٔٛـؼ اٞؽاؾ ٚ عّٕىفؼٞبی ٘ربٔی وٍٛـ أفیىب ٚ ٘یاك وٍاٛـٞاب ٚ        

 .اٌػبَ ویبوی ٔػتّؿ اق غٛؼ ثفٚق ٔی ؼٞؽ
خِٛیبٖ آوب٘ر وٝ ٔؽیفی  ایٗ وبی  ـا ثف عٟؽٜ ؼاـؼ ثىیبـی اق وٍاٛـٞاب ٚ     
اٌػبَ ویبوی ـا تٟؽیؽ ثٝ ایٗ وفؼٜ وٝ ا٘العب  ٔطفٔب٘ٝ ٔفثٖٛ ثٝ آٟ٘ب ـا   

ؼـ ایٗ ثیٗ ایفاٖ ٚ ـٚاثٗ ؼیپّٕبتایاه آٖ غّاِٛاب ثاب            .  ـبي غٛاٞؽ وفؼ
وٍٛـٞبی ٕٞىبیٝ ؼـ غبٚـٔیب٘ٝ ٘یك اق ٞدٕٝ ایٗ وبی  ّٖٔٛ ٕ٘ب٘ؽٜ ا٘اؽ ٚ    
ا٘العب  ٔػتّفی ـا ٘ٛـی ثفٚق ؼاؼٜ وٝ ثٝ اق ثیٗ ــتٗ اعتٕبؼ ٚ إ٘یٙبٖ ایٗ 

 .وٍٛـٞب ثب ایفاٖ ٔٙدف ٔی ٌٛؼ
آ٘سٝ وٝ ثٝ ٘رف ٔی ـوؽ ٘فاضی ٚ ـاٜ ا٘ؽاقی ایٗ وبی  اٞؽاـی پٍ  پافؼٜ    
ای ـا ثب غٛؼ ثٝ ؼ٘جبَ ؼاـؼ ٚ ؼـ اُِ خًٙ ـٚا٘ی خؽیؽ ایبت  ٔاتاطاؽٜ ی      

 .آٔفیىب ثفای اؾٞبٖ عٕٛٔی ثب ٞؽؾ ثٝ ضبٌیٝ ـا٘ؽٖ ایفاٖ ٌىُ ٔی ٌیفؼ
ٚالعی  ایٗ او  وٝ تطفوب  پٛیبی ؼیپّٕبوی ایفاٖ ؼـ زٙؽ وبَ ٌؿٌتٝ، ثٝ 
ٌٛ٘ٝ ای ثٛؼٜ وٝ ـٚاثٗ  وٍٛـ ـا ؼـ ثب ثىیبـی اق وٍٛـٞبی ٔٙٙمٝ ٚ غبـج اق 
ٔٙٙمٝ ؼـ وٙص ّٔٙٛة ٚ ٔمجَٛ ثبت ثفؼٜ او  ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ یىی اق ٘تابیاح   
آٖ ثف ٞٓ غٛـؼٖ ٘فش غبٚـٔیب٘ٝ ثكـي او  وٝ لفاـ ثٛؼ تٛوٗ آٔفیىب پیابؼٜ  

ؼـ وٙبـ ایٗ ٘یك وفؼ ٌؽٖ ـٚاثٗ آٔفیىب ثب ثفغی اق وٍاٛـٞاب ٚ ٘ایاك           .  ٌٛؼ
وٝ ٔٛخجب  ٘ابـاضاتای      ...  ٍٔىال  اوبوی ای ٔٛخٛؼ ؼـ اـؽب٘ىتبٖ ٚ عفاق ٚ

ٞبی ؼاغّی ـا ؼـ آٔفیىب ثٝ ٚخٛؼ آٚـؼٜ، ٚ ثطفاٖ ٞبی التّابؼی اق خإّاٝ        
 .ٔٛاـؼی او  وٝ آٔفیىب ـا ثب زبًِ ٞبی خؽی ٔٛاخٝ وبغتٝ او 

ثٙبثفایٗ ایبت  ٔتطؽٜ ٚ وفاٖ ویبوی آٖ وٝ ٘تٛاتٙاىاتاٝ ا٘اؽ ؼـ ـٕابی            
ؼیپّٕبوی وبـی اق پیً ثجف٘ؽ ٚ ؼـ ثفاثف تطفوب  ٌىتفؼٜ ی ؼیاپاّإابوای      
ایفاٖ، وبـی خك ا٘كٚا ٘ؽاٌتٝ ا٘ؽ، ایٗ ثبـ ثب اوتفبؼٜ اق تبوتیه خًٙ ـٚا٘ای ٚ    
ـاٜ ا٘ؽاقی وبی  ٚیىی ِیىه ؼـ تالي ثف آ٘ٙؽ وٝ ایٍٙٛ٘ٝ اـتجبٖ ـعبَ ایافاٖ  

 .ثب وٍٛـٞبی خٟبٖ، غِّٛب وٍٛـٞبی غبٚـٔیب٘ٝ اق ثیٗ ثجفؼ
اِجتٝ ؼـ وٙبـ ایٗ پبیجٙؽی ایفاٖ ثٝ ضك ٔىّٓ ٞىتٝ ای غٛؼ ٚ اوتٛاـ ثاٛؼٖ    
ؼـ تٕبْ ٔؿاوفا  ا٘دبْ ٌؽٜ ٚ عمت ٍ٘یٙی ٘ىفؼٖ اق ٔٛأع غٛؼ، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای 
ثٛؼٜ وٝ آٔفیىب ـا ؼزبـ وفؼـٌٕی وفؼٜ، ٔؤیؽ ایٗ ّٔٙت ٕٞبٖ وٝ ثىیبـی اق 
وفاٖ ویبوی ٚ ٔىئٛتٖ ؼِٚتی آٔفیىب ثف ؼاٌتٗ ٘مً اِّی ایفاٖ ؼـ ایاٗ      

 .قٔیٙٝ تأویؽ وفؼٜ ا٘ؽ
ِؿا ٕٞیٗ ٔٛٔٛع ٔٛخجب  آٖ ـا ـفاٞٓ آٚـؼٜ تب ایبِ  ٔتطؽٜ ایٗ ثبـ ٞآ اق      
تفـٙؽ ٕٞیٍٍی غٛؼ، یعٙی خًٙ ـٚا٘ی ثفای ثفٖٚ ــ  اق ثطفاٖ غِّٛب ؼـ 

 .اؾٞبٖ عٕٛٔی اوتفبؼٜ وٙؽ
آ٘سٝ وٝ ثٝ ٘رف ٔی ـوؽ ایبت  ٔتطؽٜ آٔفیىب ٚ ٘یك ٘فؾ ٞبی ؼافثای ٞآ        
پیٕبٖ ایٗ وٍٛـ ثعؽ اق ٌىى  ٞبی ٔتٛاِی ؼـ ـفآیٙؽ ٞبی ؼیاپاّإابتایاه       
ّٔفا٘ٝ ثٝ ؼ٘جبَ ایدبؼ ـٕبیی ٔٙفی ؼـ اـىبـ عٕٛٔی ٘ىج  ثٝ ایفاٖ ٞىتٙؽ ٚ 
ثفای ایٗ ٞٓ ثب تٛخٝ ثٝ اثكاـٞبی ٌىتفؼٜ ی ـوب٘ٝ ای ثٝ ٌؽ  تاجاّایاؽاب       

 .ٌىتفؼٜ ای ـا ؼـ لبِت خًٙ ـٚا٘ی ثف عّیٝ ایفا ٖ ـاٜ ٔی ا٘ؽاق٘ؽ
ـٚی ٞٓ ــتٝ آ٘سٝ وٝ ؼـ ضبَ ـظ ؼاؼٖ او  ایٗ او  وٝ ایبت  ٔاتاطاؽٜ      
اوبوب ثب تٛخٝ ثٝ ٕٞیٗ تبوتیه تٛا٘ىتٝ غٛؼ ـا ثٝ عٙٛاٖ یه ثٝ اِٙالش اثاف  

 .لؽـ  ؼـ اؾٞبٖ عٕٛٔی ٍ٘بٖ ؼٞؽ ؼـ ضبِی وٝ ٚالعی  زیك ؼیٍفی او 

  
 زضا زخسایی

 داًطجَی فیصیک
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