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ــدارها و تذكرات مقام معظم رهبرى در  گروه فرهنگى-اجتماعى برهان:  هش
ــؤوالن و ملت شريف ايران است. ايشان در خصوص  هر حوزه اى چراغ راه مس
گسترش فضاى تهمت و تخريب در فضاى مطبوعات و رسانه ها، به كرات نصايح 
ــؤوالن، كارگزاران نظام، دانشجويان و ....  و نقطه نظرات خود را در ديدار با مس

اعالم داشته اند. مقوله اى كه گاهى مورد غفلت قرار مى گيرد.
«...زيادتر نگوييد از آنچه كه هست، از آنچه كه بايد و شايد. منصف باشيم؛ عادل 
ــت. اينجور نيست كه ما چون مجاهديم، چون  ــيم. اين ها آن وظايف ماس باش
مبارزيم، چون انقالبى هستيم، بنابراين هر كسى كه از ما يك ذره - به خيال 
ما و با تشخيص ما - كمتر است، حق داريم كه درباره اش هر چى كه ميتوانيم 
بگوئيم؛ نه، اينجورى نيست. بله، ايمان ها يكسان نيست، حدود يكسان نيست 
ــت  ــتند. خدا هم اين را مى داند و ممكن اس و بعضى باالتر از بعضى ديگر هس
بندگان صالح خدا هم بدانند؛ لكن در مقام تعامل و در مقام زندگى جمعى، بايد 

اين اتحاد و اين انسجام حفظ بشود و اين تمايزها كم بشود...»
سايت تحليلى- تبينى برهان در اين زمينه، مجموعه اى از بيانات رهبر انقالب 
طى سال 1369 تا 1389 با عنوان «منشور اخالق رسانه اى» را گردآورى كرده 

كه در 3 شماره مى خوانيد.

مطبوعات و رسانه ها:
ــالح بين المللى عليه دشمنان و مخالفان سالح تبليغات است.  * مؤثرترين س
سالح ارتباطات رسانه اى است. امروز اين قوى ترين سالح است و از بمب اتم 

هم بدتر و خطرناك تر است.(پس بايد مراقب بود).
* من مطبوعات را يك پديده ى ضرورى و الزم و اجتناب ناپذير براى جامعه ى 

خودمان و هر جامعه اى مى دانم. بنده براى مطبوعات سه وظيفه قايلم: 
 1- نقد و نظارت.

 2- اطالع رسانى صادقانه و شفاف.
 3- طرح و تبادل آراء و افكار در جامعه.

وظيفه ى اول؛ نقد و نظارت:
تعريف نقد و اتنقاد:

* نقد يعنى عيار سنجى، يعنى :
يك چيز خوب را، آدم ببيند خوب است؛

يك چيز بد را نيز ببيند؛
و بعد جمع بندى كند.

ــه ضعف ها و قوت ها را  ــت ك ــدى كار يك مجموعه هم آن وقتى اس *جمع بن
منصفانه پهلوى همديگر قرار بدهد.

 انتقاد معنايش اين است كه هر انسانى بنشيند عيارسنجى كند:
ببيند نقطه ى ضعف كجاست؛
ببيند نقطه ى قّوت كجاست؛

بعد ببيند اين نقطه ى ضعف - اگر مى تواند علّت يابى كند- به كجا برمى گردد، 
سراغ آن جا برود؛ يعنى آن ريشه را پيدا كند، اصل را پيدا كند. اگر اين كار انجام 

شد، درست است.
اگر انتقاد به معناى عيب جويى باشد:

1- نه چيز خوبى است؛
2-  نه خيلى هنر زيادى مى خواهد؛

ــان با بى اطالعى بهتر هم مى تواند  3-  نه خيلى اطالعات مى خواهد؛ بلكه انس
انتقاد كند.

4- انتقاد به معناى عيب جويى اصًال هيچ لطفى ندارد، هيچ فايده اى هم ندارد.
تفاوت نقدكردن و نق زدن:

* فرق است بين نقد كردن و نق زدن:
الف) نقد كردن يعنى:

يك نكته ى تاريك را گفتن،
 و با جنبه اى مثبت به جنگ آن رفتن،

« اخالق رسانه اى» از نگاه رهبر معظم انقالب(1)؛ 

زيادتر نگوييد از آنچه كه هست...
هشدارها و تذكرات مقام معظم رهبرى در هر حوزه اى چراغ راه مسؤوالن و ملت شريف ايران است. ايشان در 

خصوص گسترش فضاى تهمت و تخريب در فضاى مطبوعات و رسانه ها، به كرات نصايح و نقطه نظرات خود را در 
ديدار با مسؤوالن، كارگزاران نظام، دانشجويان و .... اعالم داشته اند. مقوله اى كه گاهى مورد غفلت قرار مى گيرد.
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و برآن فايق آمدن.
ب) نق زدن يعنى:

يك نكته ى منفى را گرفتن،
و مدام آن را تكرار كردن،

 و سياه نمايى كردن،
و ياس پراكندن

 تفاوت تخريب و انتقاد:
* يك مسأله هم، مسأله ى انتقاد و تخريب است؛ مرز انتقاد و تخريب چيست؟ 
ــود و ما تلقِى  ــمش را بگذارند انتقاد؛ يا از ما انتقاد بش ــب بكنند و اس تخري
ــته باشيم؟ خب، بايد مشخص بشود تخريب كدام است و  تخريب از آن داش

انتقاد كدام است:
ــناس  ــت كه يك آدم كارش ــيابِى منصفانه اى اس الف) معناى انتقاد آن ارزش
ــما طال را مى بريد پيش يك  ــت. وقتى ش مى كند؛ نقادى هم، همين اس
ــت است»؛ يعنى  زرگر كه نقادى كند، او مى گويد:« آقا! اين عيارش بيس
ــار - كه طالى  ــت و چهار عي ــت را قبول مى كند؛ حاال از بيس عيار بيس
خالص است - چهار عيار كم است. اين شد نقادى. البته زرگر هم هست و 

وسيله ى نقادى را هم دارد.
ب) اما اگر چنانچه طال را برديد مثًال پيش يك آهنگر و او يك نگاهى كرد و آن 
را انداخت و گفت: «آقا! اين كه چيزى نيست.» اين اسمش نقادى نيست. 
اوالً اصل طال بودن شيى، انكار شده. خب، باالخره مرد حسابى! حاال عيار 
بيست و چهار ندارد، عيار بيست كه دارد؛ اين را قبول كن! ثانياً: شما كه 

اهل اين كار و آشناى اين كار نيستى!
تعريف تخريب:
*تخريب يعنى:
 انكار امتيازات؛

قبول نكردن برجستگى ها و كارهاى خوب؛
درشت كردن و برجسته كردن ضعف ها.

انتقاد تخريبى يعنى آن انتقادى كه:
قصد آن اصالح نيست، بلكه به قصد تخريب است؛

 واقعيت، غير واقعيت، خالف واقع، ضد واقع و همه چيز در آن هست؛
 گاهى يك چيز كوچك را بزرگ مى كنند؛

گاهى يك چيزى كه نبوده به عنوان يك حقيقت مسلم جلوه مى دهند.
 هيچ بناى اصالح ندارند، اين تخريب است.

 طيف وسيع خط تخريب داخلى:
1- بعضى ها واقعاً خبرى ندارند؛ يعنى مغرض نيستند، اطالعاتشان كم است و 

بر اثر بى اطالعى چيزى مى گويند.
2-  بعضى ها غرض هاى شخصى و غرض هاى سطحى دارند.

3- بعضى ها غرضهايشان عمقى است. يعنى با نظام مسأله دارند، كينه ى امام 
ــت. حرف هاى امام را يا از اول قبول نداشته اند يا حاال قبول  ــان اس در دلش
ــه زدن ها و لجن پراكنى ها، نتيجه ى بينش اين  ندارند. (كه تهاجم ها، پنج

طيف است).
وظايف نقد كننده:

1- بايد در انتقاد از يك شخص يا دستگاه دچار بى انصافى نشويم. بايد با انصاف 
بود، با انصاف عمل كرد، با انصاف حرف زد. اگر با كسى دشمن هستيد نبايد 
موجب شود حتى نسبت به دشمن بى عدالتى و بى انصافى كنيد. نگرانى من 
ــت. يكى انتقاد مى كند يكى هم جواب مى دهد، نگرانى  از انتقاد كردن نيس

من از رايج شدن اخالق بى انصافى در جامعه است.
2- زياده روى نبايد كرد. در فريب خوردن از هواى نفس به خودمان سوء ظن 
ــته باشيم. ببينيم كجا هواى نفس است، كجا احساس تكليف؛ و دقت  داش

بكنيم كه حتى پا از دايره تكليف آن طرف تر نبايد گذاشت.
3- نبايد به كسى تهمت زد يا بخاطر يك امر از همه چيزهايى كه صالحيت 

محسوب مى شود، او را نفى كرد.
4- در حرف زدن، در تصميم گيرى و قضاوت، عدالت را رعايت كنيد.

5- انتقاد با نظر خيرخواهانه است. و آن جايى واقعاً انتقاد است كه كسانى با 
نظر خيرخواهانه، نقاط مثبِت كارى را توجه مى كنند و نقاط اشكالش را هم 

ذكر مى كنند.
6- نقد را با عيب جويى و با عصبانيت و با بهانه گيرى نبايد اشتباه كرد. اما نقادى 

بايد كرد. در عين حال نقدپذير هم بايد بود.

وظايف نقد شونده:
ــت؛ البته نقدپذيرى، فقط مخصوص  1- وظيفه ى مسؤولين انتقادپذيرى اس

مسؤولين نيست.
2- براى شنيدن نقد، سينه اى گشاده و روى باز و گوش شنوا داشته باشيد. هيچ 

ضرر نمى كنيد اگر از شما انتقاد بكنند.
3- نقد منصفانه و نقدپذيرى متواضعانه هر دو الزم است.

4- حتى اگر منتقد اشتباه كرد، گوش كنيد تا آنجاهايى كه واقعاً درست است 
از شما فوت نشود.

ــنيد حتى اگر وارد  ــاى مصلحانه و خيرخواهانه (نقدهايى كه بايد ش 5- نقده
هم نباشد):

الف) از سوى دوستان
ب) از سوى كسانى كه دوست و طرفدار هم نيستند، دوست هم نيست، دشمن 

هم نيست، ليكن نقد است؛ انتقاد است؛ بايد گوش كرد.
ــت كه بايد  ــاى غيرمغرضانه برخى نخبگان، انتقاد خوب هديه اى اس ج) نقده

گوش كرد.
د) نصيحت علماى دينى، بزرگان دينى، مراجع را بايد متنعم شمرد.

6- البته نبايد خود را در معرض اتهام قرارداد، نبايد براى جنجال آفرينى ها- كه 
كسانى دنبالش هستند- مسأله درست كرد و بهانه داد.

ــتگاهى نبايد خود را از نقد و انتقاد مصون و از عيب خالى بداند.  7- هيچ دس
(اين معناى حقيقى اصالح نظام مورد نظر اسالم است)؛ همه مشمول اين 

قاعده ى كلى هستند:
الف) نقد،

ب) اصالح،
ج) پاسخگويى.

وظايف مخاطب:
1- شنونده ى تهمت يا غيبت بايد (نسبت به كسى كه دارد غيبت او مى شود 
ــته باشد و آن را قبول نكند. قرآن  ــن ظن داش يا به او تهمتى مى زنند) حس
ــهم  ــمعتموه ظّن المؤمنون و المؤمنات بانفس كريم مى فرمايد: «لًّو ال اذ س
ــنويد كه يكى را متهم مى كنند، چرا به هم ديگر حسن  خيرا»؛ وقتى مى ش

ظن نداريد؟
ــخنى را بشنويد، سخنى را  ــت بكنيد، بحث منطقى بكنيد. س 2- بحث درس
بگوييد؛ بعد بنشينيد فكر كنيد. اين همان دستور قرآن است. «فبّشر عباد. 
ــتمعون القول فيّتبعون احسنه». سخن را بايد گوش داد، بهترين  الّذين يس

را انتخاب كرد.
3- من به بزرگان هم نصيحتى بكنم. آن ها هم بايد توجه كنند:

- مواضع درست گرفتن،
- حرف درست زدن،

- و  تحت تأثير خبرهاى دروغ قرار نگرفتن،
ــالمى دارند محض رضاى خدا  ــت. هزاران نفر در نظام اس اين هم وظيفه اس
ــند و تالش مى كنند و شب و روز خودشان را مى ُكشند، براى  زحمت مى كش
ــود، وظايِف  ــالمى يك كارى انجام بگيرد، نظام اداره ش اينكه طبق حركت اس
بسيار سنگين انجام بگيرد؛ اما انسان يك خبر دروغى را بشنود، بنا كند همه 
ى اينها را زير سؤال بردن - مسؤولين دولتى را، ديگران را - اين هم مصلحت 

نيست، اين هم خالف است.
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ــانه اى»  ــور اخالق رس ــماره 1 «منش ــروه فرهنگى-اجتماعى برهان؛ در ش گ
ــوص اولين وظيفه مطبوعات (نقد و  ــاى رهبر معظم انقالب در خص ديدگاه ه
نظارت) ارايه شد. در اين شماره به دومين وظيفه مطبوعات كه عبارت است از 

«اطالع رسانى صادقانه و شفاف» مى پردازيم:
وظيفه ى دوم؛ اطالع رسانى صادقانه و شفاف:

* معتقدم كه آزادى قلم و بيان، حقِ  مسلّم مردم و مطبوعات است. در اين هم 
هيچ ترديدى ندارم و اين جزء اصول مصّرحه قانون اساسى است.

ــدـ  و قلم هاى آزاد و  ــات آزادـ  و داراى رش ــدم اگر جامعه اى مطبوع * معتق
فهميده را از دست بدهد، خيلى چيزهاى ديگر را هم از دست خواهد داد.

* وجود مطبوعات آزاد، يكى از نشانه هاى رشد يك ملت و درحقيقت خودش 
هم مايه ى رشد است؛ يعنى:

- از يك طرف رشد و آزادگى ملت، آن را به وجود مى آورد؛
- از طرف ديگر، آن هم به نوبه ى خود مى تواند رشد ملت را افزايش دهد.

ــه معتقدم در كنار اين ارزش، ارزش ها و حقايق ديگرى هم وجود دارد  * البت
كه با آزادى مطبوعات و آزادى قلم، آن ارزش ها نبايد پايمال شود. هنر بزرگ 

اين است كه كسى بتواند:
هم آزادى را حفظ كند،• 
هم حقيقت را درك كند،• 
هم مطبوعات آزاد داشته باشد،• 
هم آن آسيب ها دامنش را نگيرد.• 

مطبوعات، رسانه ها و افكار عمومى:

* كسى كه قلم به دست مى گيرد، بايد:
تقوا،• 
صداقت،• 
عفاف،• 
انصاف نسبت به ديگران؛• 

جزو طبيعت ثانوى اش بشود.
ــؤوالنه و  ــى غير مس ــوند. اگر كس * افكار عمومى بايد با مطبوعات هدايت ش
ــت گيرد، به طور يقين  خداى ناكرده مغرضانه بخواهد اين هدايت را در دس
خطا خواهد كرد. هيچ كس به راننده ى مست و خواب آلوده اجازه ى رانندگى 

نمى دهد. اگر اجازه ى رانندگى هم بدهند، شما سوار ماشين او نمى شويد.
* بعضى افراد خيال مى كنند كه افكار عمومى، منطقه ى آزاد و بى قيد و بندى 
ــتند، با آن بكنند! افكار عمومى موش آزمايشگاهى  ــت كه هر كار خواس اس
ــت، بتواند با آن بكند. با تحليل هاى غلط،  ــت كه هركس هركار خواس نيس
شايعه سازى، تهمت و دروغ، به ايمان، عواطف، باورها و مقّدسات مردم آسيب 

مى زنند. اين كه درست نيست.
*نبايدها ( برخى مطبوعات و رسانه ها  نانشان در ايجاد اختالف است):

- نبايد عده اى با قلم، بيان و مطبوعات و عده اى هم با ابراز مخالفت با فالنى، 
فضا را آلوده كنند.

ــود؛ اشكال تراشى هاى غيرمنطقى، يك نمونه از ايجاد  - نبايد ايجاد يأس بش
يأس است.

- همه ى اين ها كارهاى ممنوع و ضد ارزش و خالف مشى جمهورى اسالمى 
و خالف حق است:

« اخالق رسانه اى» از نگاه رهبر معظم انقالب(2)؛ 

افكار عمومى 
موش آزمايشگاهى نيست!

مقام معظم رهبرى: «بعضى افراد خيال مى كنند كه افكار عمومى، منطقه ى آزاد و بى قيد و بندى است كه هر كار خواستند، با آن 
بكنند! افكار عمومى موش آزمايشگاهى نيست كه هركس هركار خواست، بتواند با آن بكند. با تحليل هاى غلط، شايعه سازى، 

تهمت و دروغ، به ايمان، عواطف، باورها و مقّدسات مردم آسيب مى زنند. اين كه درست نيست...»
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• كارشكنى،
• سخن پراكنى عليه ديگران،

• بدگويى كردن،
• افشاگرى هاى بى پايه و اساس نسبت به اشخاص

- شايعه سازى و شايعه پراكنى نكنند. كسانى كه مصالح كشور را مى خواهند 
ــد حقايق را غالب كنند، از اختالفات جزيى و غيراصولى صرف نظر  و مايل ان

كنند.
- اخالق اهميتش از علم هم بيشتر است. اگر فضا، فضاى:

اشاعه ى فحشا،• 
تهمت زدن،• 
ديگران رامتهم كردن به شايعات و خياالت باشد؛• 
و فضاى جامعه را فضاى سوءِ ظن و بدگمانى قرار دادن،• 
دل ها را تاريك و فضاى زندگى را ظلمانى مى كند.• 

- يك شخص يا يك جريان را به طور مطلق مورد تهاجم قرار دادن (حتى به 
قصد اصالح) جايز نيست و در بسيارى موارد غيبت است.

انتقاد منطقى، گفتن حرف صحيح، غير از غيبت است.• 
ــكار و نقد آن به هيچ وجه غيبت نيست. (نيازى هم به •  گفتن حرف هاى آش

افترا و تهمت نيست.)
- بعضى از اين گونه تهاجم ها عليه اشخاص يا جريان ها، مصداق:

تهمت،• 
افترا،• 
قول به غير علم،• 
و سب و شتم است؛• 

ــايل مدرن امروز - از جمله سايت و  ــد. (تمام وس حتى اگر به قصد اصالح باش
ــت. خواندن وبالگ مانند خواندن  ــمول همين حكم اس وبالگ و ... - هم مش
ــنيدن حرف است. دوربين هم  ــت، نامه است، مثل ش ــت، كتاب اس كاغذ، اس

همين جور است.)
ــخص گناه است، تهمت زدن به يك نظام اسالمى، به  - تهمت زدن به يك ش

يك مجموعه، گناه بسيار بزرگترى است.
ــد اختالف به وجود بيايد؛ همه با هم برادرند. فضا را نبايد از تهمت و از  - نباي

گمان سو پر كرد.
ــت كه ما بيايم اين و آن را بدون اينكه اثبات شده باشد،  ــفافيت اين نيس - ش

بگيريم زير بار فشار تهمت.
ــت باشد؛ اما تا  ــبت مى دهند در واقع راس ــت چيزهايى را كه نس - ممكن اس

مادامى كه اثبات نشده حق بيان وجود ندارد.
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گروه فرهنگى-اجتماعى برهان؛در شماره 1 و 2 «منشور اخالق رسانه اى» ديدگاه هاى 
رهبر معظم انقالب در خصوص دو وظيفه مطبوعات («نقد و نظارت» و «اطالع رسانى 
صادقانه و شفاف») ارايه شد. در اين شماره به سومين وظيفه مطبوعات كه عبارت است 

از «طرح و تبادل آرا و افكار» مى پردازيم:
وظيفه ى سوم؛ طرح و تبادل آرا و افكار:

آزادى فكرها:
* آن چيزى كه به پيشرفت كشور كمك مى كند، آزادى فكرهاست.

+ آزادى فكرها يعنى:
- آزادانه فكر كردن؛

- آزادانه مطرح كردن؛
- از هو و جنجال نترسيدن؛

- به تشويق و تحريض اين و آن نگاه نكردن و به قولى جوگير نشدن؛
- سخن را شنيدن و بهترين را انتخاب كردن.

* شاخص هاى نظام براى تبادل آرا و افكار:
- به هيچ وجه انتقاد كردن را مخالفت و ضديت نمى دانيم اما انتقاد بايد در چارچوب 
اصول باشد و-اگر اين باشد- اين اصًال يك مخالفت مضرى نيست. چارچوب اصول، 

اصول انقالب است. اصول انقالب هم سليقه اى نيست. اصول انقالب:
اسالم است؛• 
قانون اساسى است؛• 
رهنمودهاى امام است- وصيت نامه ى امام است؛• 
سياست هاى كلى نظامى است كه در قانون اساسى معين شده؛• 

در چارچوب اصول، اختالف نظر، اختالف ممشا، اختالف سليقه، عيب نيست كه حسن 
است، مضر نيست كه مفيد و نافع است. اختالف نظر، اختالف رأى، اختالف سليقه، در 

مسايل گوناگون، شخصى و عمومى، يك امر طبيعى است.
ــعى كنيد اين در  ــا مناظره، معارضه، گفت وگو و انتقاد مخالفتى ندارم اما س ــن ب - م
ــت شرعى و دينى انجام بگيرد. نبايد منتهى بشود به دشمنى و  چارچوب هاى درس

ايجاد نقار (مردم از فضاى تخريب خوششان نمى آيد.)
- آنجا كه كسى انتقادى را پرتاب كند، حق نمايان نمى شود.

- ايجاد فضاى آشفته ى ذهنى و لفاظى ها هيچ كمكى به پيشرفت كشور نمى كند.
- نظام آنجايى كه مخالف در چارچوب اصول باشد، يعنى:

دنبال خشونت نرود،• 
درصدد بر هم زدن امنيت جامعه نباشد، آسايش جامعه را نخواهد برهم بزند ( تهمت • 

و دروغ پراكنى و شايعه نكند)، با هيچ كس برخورد نمى كند.
ــانى كه نظرهاى مخالف با نظرهاى رسمى دارند خود را در چارچوب اصول  - آن كس

مقايسه كنند. اگر كسى:
• با مبانى نظام معارضه كند،

• با امنيت مردم مخالفت كند، نظام مجبور است در مقابل او بايستد.
- آنجايى كه الزم است بايد انتقاد شود و همراهى با مسؤولين به انتقاد نكردن نيست 

اما بى اعتماد كردن مردم نسبت به مسؤولين، ترفند دشمن است.
- جنجال فكرى به غير از مباحثات صحيح است.

ــيله ى تكامل مى دانم؛ ما در اين  ــتقبال مى كنم و هم نقد را وس - بنده هم از نقد اس
ترديدى نداريم و معتقديم كه نقد منصفانه و پاسخگويى منصفانه به نقد:

به تقويت دستگاه و نظام كمك مى كند،• 
انسان در مقام رقابت و نقد بهتر كار مى كند؛• 

ليكن اين نبايد با درگيرى ها، گفت وگوها و بگو مگوهاى لفظى اشتباه شود.
- فضاى اهانت و هتك حرمت در جامعه، يكى از آن چيزهايى است كه اسالم مانع از 

آن است؛ نبايد اين اتفاق بيفتد. فضاى هتك حرمت:
هم خالف شرع است،• 
هم خالف اخالق است،• 
هم خالف عقل سياسى است.• 

- انتقاد، مخالفت، بيان عقايد، با جرأت، هيچ اشكالى ندارد؛ اما دور از هتك حرمت ها، 
اهانت ها، فحاشى و دشنام و اين چيزها؛ همه، در اين زمينه مسؤولند. اين كار:

- هم فضا را آشفته مى كند؛

« اخالق رسانه اى» از نگاه رهبر معظم انقالب(3)؛ 

چارچوب اصول، اصول انقالب است
مقام معظم رهبرى : «به هيچ وجه انتقاد كردن را مخالفت و ضديت نمى دانيم اما انتقاد بايد در چارچوب اصول 

باشد و -اگر اين باشد- اين اصالً يك مخالفت مضرى نيست. چارچوب اصول، اصول انقالب است. اصول انقالب هم 
سليقه اى نيست.»
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- هم اعصاب آرام جامعه را به هم مى ريزد (كه امروز احتياج به اين آرامش هست)؛
- هم خداى متعال را هم از ما خشمگين مى كند.

- بعضى كسان انتقادى كه بر فالن مدير و مسؤول وارد است، انتقاد به نظام مى دانند. 
اين غيرمنصفانه است. نظام اسالمى يعنى تركيب قانون اساسى. روش هاى اجرايى و 
عملياتى اين نظام، در خود قانون اساسى هست و به طور واضح در وصيت نامه، سيره 

و بيانات امام بزرگوار وجود دارد.
- نقد، انتقاد و... ايرادى ندارد؛ و حّتى برخى از بى تابى هايى كه انسان از دانشجويان، 
ــت و  ــردم و يا بعضى از مطبوعات مى بيند كه دغدغه دارند، خوب هم هس ــاد م آح
ــت كه روى عّزت و استقالل ملى در جامعه، حّساسيت زياد  ــان دهنده ى اين اس نش
است؛ اما هيچ كدام از اينها نبايد به دعوا، اختالف و كشمكش منتهى شود. بدترين 
روش اين است كه خود اين مسأله در داخل به وسيله اى براى بگو مگو تبديل شود؛ 

اين خيلى بد است.
ــرف مى زنند، يا  ــانى كه يا ح ــد به همه ى آن كس ــن مى خواهم اين پيامى باش - م
ــند؛ چه در مطبوعات، چه در وبالگ ها. همه ى اينها بدانند، كارى كه مى  مى نويس

كنند، كار درستى نيست.
ــى غلط يا يك فكر دينى غلط را  ــتدالل كردن، يك فكر سياس - مخالفت كردن، اس

محكوم كردن، يك حرف است،
- مبتال شدن به اين امِر خالف اخالق، خالف شرع و خالف عقل سياسى، يك حرف 
ديگر است؛ ما اين دومى را به طور كامل و قاطع نفى مى كنيم؛ نبايد اين كار انجام 

بگيرد.
 * توصيه هايى به جوانان:

  مبادا كسى تصور كند كه اگر اين زبان انتقادى حّتى يك كمى تلخ هم باشد، حاال 
ــد، نه؛ اتفاقاً خوِد اين زبان انتقادى هم  ــته ام، ناراحت خواهم ش بنده كه اين جا نشس
ــت؛ راضى نبودن به آن چه كه داريم،  ــته ى از همان نگاه و توقعات آرمانى اس برخاس
ــت همان  ــت كه نداريم و اين درس ــيدن به آن چيزى اس معنايش ميل و گرايِش رس

چيزى است كه ما مى خواهيم.
 بنابراين هم «فكر نو»، هم «نگاه و توقعات آرمانى» و هم «زبان ويژه ى برخاسته ى از 
ــته باشيد؛ اين ها چيزهاى خوبى است و اگر اين خصوصيات محفوظ  آن نگاه» را داش
بماند، آن وقت جواِن دانش جو نقش موتور را در يك قطار ايفا خواهد كرد؛ به حركت 
درآورنده، پيش برنده و جهت دهنده خواهد بود و اّال اگر جوان ها هم به وضع موجود - 
يعنى آن چه كه هست - قانع و راضى باشند، ديگر پيشرفتى متصور نخواهد بود؛ بايد 

دايم بخواهند به نقاطى كه دست نيافته اند، دست پيدا كنند.
  ما از جوان مى خواهيم راه را گم نكند. نقد، اشكالى ندارد؛ اما نفى، بزرگ ترين ظلم به 

اين ملت است. بعضى كسان به زبان نقد، نظام اسالمى را نفى مى كنند.
  من به خصوص از جوان ها مى خواهم كه نگذارند اين فضاى غيبت، تهمت، فحاشى، 
هتاكى و شكستن حرمت ها ادامه پيدا كند. وقتى كه ادامه پيدا كرد، به طور طبيعى 
ــان مى بينيد مثًال در  ــرى - ناگه ــرايت هم مى كند - مثل بيمارى مس همان طور س
نمازهاى جمعه كه محل خشوع، ذكر و توجه است، يك چنين چيزهايى گاهى احياناً 

ديده مى شود، كه غلط اندر غلط است.
ــفاف  ــكاف ايجاد كردن و تَرك دار كردن هيأت عظيم و ش  اين ها همان ضربه زدن، ش
ــت كه دارد با قدرت حركت مى كند و پيش مى رود. من  ــالمى اس ــكوه نظام اس و باش
به خصوص به جوان ها توصيه مى كنم. بعضى از اين جوان ها بالشك مردمان با اخالص، 
مؤمن و خوبى هم هستند، اما خيال مى كنند اين وظيفه است؛ نه، من عرض مى كنم 

اين خالف وظيفه است، عكس اين وظيفه است.
 تكميل و برطرف كردن عيوب نظام يك حرف است؛ مقابله، نفى و همراهى با براندازان 

نظام حرف ديگرى است.
  عدالت خواهى را فرياد كنيد اما انتقاد شخصى و مصداق سازى نكنيد چون به دليل 

كم اطالعى و بى اطالعى:
 - هم احتمال اشتباه وجود دارد،

ــيله اى به دست آن زرنگ قانونداِن قانون شكن مى دهد كه بتواند عليه شما   - هم وس
استفاده كند.

 مصاديق خيانت:
ــته ها در مطبوعات، ضديت با شاخص هاى اساسى جمهورى اسالمى   1- برخى نوش
ــت (خوش بينانه) يا از افراد  ــته ها يا از برخى آدم هاى كوته نظر اس ــت. اين نوش اس

مغرض و خائن (بدبينانه).
 2- اين ها توطئه هستند و خيانت اند:

 1- اگر كسى مردم را نسبت به آينده ى خود نا اميد سازد و وضع كشور را آن چنان بد 
تصوير كند كه براى هيچ كس نشاط كار كردن باقى نماند.

 2- اگر كسى دستگاه هاى مسؤول در كشور را با دورغ با بيان مطالب خالف و يا بيان 
ــد كه به هيچ وجه اميد و  ــردن بخش هاى مهمى از حقيقت طورى معرفى كن نك

نشاطى به آينده باقى نماند.

 3- اگر كسانى اصل مشروعيت نظام را زير سؤال ببرند. اگر كسى بخواهد با نوشته ى 
خود، اساس و پايه ى اصل نظام را، آينده ى اين ملت، كشور و مشروعيت اين نظام 

را در ذهن مردم متزلزل كند اين خيانت و براندازى است.
 4- دشمنى و براندازى يك حرف است و حرف مخالف زدن يك حرف ديگر.
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 - خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در روز هجدهم رمضان 1429 1387/6/30
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 - بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى  در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام  1386/6/31

 - بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى  در ديدار دانش جويان دانشگاه فردوسى مشهد 1386/2/25
 - بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى  در ديدار مردم گرمسار1385/8/21

 - بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى  در ديدار دانش جويان نمونه  و نمايندگان تشكل هاى مختلف دانش جويى  1385/7/25
 - بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار با رييس جمهور و اعضاى هيأت دولت 1383/6/4

 - بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در صحن جامع رضوى مشهد مقدس  1383/1/2
 - بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام  1382/8/11

 - بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار دانش جويان نمونه و ممتاز دانشگاه ها 1381/9/7
- بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار جوانان استان اصفهان  1380/8/12

ــتان  ــهيد عضدى شهرس ــتاديوم ش ــتان گيالن در اس ــالمى در جمع كثيرى از مردم اس - بيانات رهبر معظم انقالب اس
رشت1380/2/11

ــر / نهضت نرم افزارى  ــگاه صنعتى امير كبي ــاتيد دانش ــالمى در جمع دانش جويان و اس ــات رهبر معظم انقالب اس - بيان
    1379/12/9

- بيانات در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى 1378/9/23
- بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار رييس جمهور و هيأت وزيران به مناسبت آغاز هفته ى دولت  1378/6/2

- بيانات در جلسه ى پرسش و پاسخ مديران مسؤول و سر دبيران نشريات دانش جويى 1377/12/4
- بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار جمعى از جهادگران جهاد سازندگى  1377/7/15

ــين دانشگاه ها، به همراه مهندس  ــالمى مدّرس ــوراى مركزى انجمن اس - بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با اعضاى ش
ميرحسين موسوى  1369/6/18
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