گسینص در کالم امام خمينی (ره)

 سفارش به مذیران رسانه برای گسینص افراد صالح
ثٌیبًگذار اًمالة ثِ هذیزاى رسبًِ ٍ هغجَعبت تَصیِ هی کٌٌذ کِ در گشیٌص افزاد ثزای ّوکبری ًْبیت
سعی ٍ تَاى خَد را ثِ کبر ثٌذًذ کِ هجبدا افزادی غیز صبلح ٍ هٌحزف ٍارد کبدر خذهت ضًَذ ٍ جبهعِ را ثهِ
اًحزاف ثکطبًٌذ« .ثبیذ آًْبیی کِ در صذر هغجَعبت ّسهنٌذ آًْهب تَجهِ داضهنِ ثبضهٌذ هجهبدا در ثهیي آًْهب
اضخبصی خَدضبى را جب ثشًٌذ .ضوب هیثیٌیذ کِ اآلى ایٌْبیی کِ اًحزاف دارًذ هطغَل فعبلیت ّسنٌذ کِ ّز
چِ در ّز جب پیذا ثطَد ،ایٌْب ّن داخلص ثطًَذ ثِ یک صَرتی  . . .یک ٍلت هیثیٌیذ کهِ هغجَعهبت یهک
راّی هیرٍد کِ عزف چپ دارد هیرٍد ،یب یک راّی عزف راست دارد ههیرٍد ،اس راُ هسهنمیوی کهِ هلهت
دًجبلص ّسنٌذ ه کِ آى راُ اسالم است ه هٌحزف هیضًَذ .ایي اس هْوّبت کسبًی است کِ هیخَاٌّهذ یهک
خذهنی ثکٌٌذ ٍ هجلِای ثیزٍى ثذٌّذ ،یب رٍسًبهِای ثٌَیسٌذ .اٍّل هسبلِ ایي است کِ افزاد را اًنخبة ثکٌٌذ.
افزادًذ کِ هیتَاًٌذ اگز یک اضخبظ هٌحزف ثبضٌذ ،ثذٍى ایٌکِ ضوب تَجِ داضنِ ثبضیذ ،یهک ٍلهت تَجهِ
کٌیذ کِ اًحزاف پیذا ضذ .اضخبظاًذ کِ هیتَاًٌذ کِ اًسبى را یب ثِ داهي اهزیکب ثکطٌذ یب ثِ داهي ضَرٍی ٍ
ایي هلنی کِ آى لذر هجبّذُ کزدُ ٍ آى لذر جَاى دادُ ٍ آى لذر سحوت کطیذُ اسهت ثهزای ایٌکهِ خهبر
ثطَد اس ایي سلغِّب ،یک ٍلت هیثیٌیذ راُ هجلِ ،راُ هغجَعبت ،راُ رادیَ ٍ تلَیشیَىً ،غمْب ٍ ّوۀ چیشّبیی
کِ اآلى ّست ،یک ٍلت هیثیٌیذ کِ اضخبصی ثزخالف آى چیشی کِ هسیز هلت اسهت ٍارد ضهذًذ در ایهي
راّْب ٍ راُ را هٌحزف کزدًذ ٍ ضوب ثعذ هلنفت ثطَیذ .ایي اس هسبیل هْوی است کِ تَجِ ثِ آًْب السم است ٍ
اغوبض اس آًْب جبیش ًیست».

 اهميت تحقيق و گسینص در تصذی مسؤوليت ها
« ...ثٌبثزایي ایي اس هسبئل هْوی است کِ در درجِ اٍل اّویت ٍالع ضذُ است کِ اضخبصی کِ ادارُ هی
کٌٌذ یک جبیی را اس اٍل ارسیبثی ثطَد کِ ایي اضخبظ چِ کبرُ ثَدُ اًذ .سبثمِ ضبى چیسهت .تحيیالتطهبى
در کجب ثَدُ  .چِ جَر رٍیِ ای درتحيیالت داضنٌذ ٍ ثعذ اس اًمالة چِ جَر ٍضعینی ایٌْب داضنٌذ .لجهل اس
اًمالة چِ ٍضعینی داضنٌذ ایٌْب .افکبرضبى لجالً چی ثَدُ .اگز یک کسی افکبرش لهجالً هٌحهزف ثهَدُ حهبال
ثیبیذ ثِ ضوب ادعب ثکٌذ کِ خیز هي ثزگطنِ ام هب ثبیذ لجَل کٌین اهب ًجبیذ اٍ را هجلِ ًَیس کٌهین .آى دٍ تهب
ثبّن فزق دارًذ.خَة ثسیبری اس اضخبصی کِ هی آیٌذ هی گَیٌذ هب تَثِ کزدین ،تَثِ لجَل است لکهي ًوهی

ضَد آًْب را سز یک کبری گذاضت کِ آى کبر اّویت دارد .ثزای ایٌکِ هب ًوی داًین کِ – ثِ حست ٍالع کهِ
هب ًوی داًین کِ – ایي آدم تَثِ کزدُ یب ایي آدم هی خَاّذ ثب ایي کلوِ (( تَثِ )) هبرا ثبسی ثذّذ .هب ثبیذ اس
اٍ لجَل کٌین کِ در جبهعِ هسلویي هثل سبیز هسلوبًْب ثب اٍ عول ثکٌین اههب ًجبیهذ رادیهَ ٍتلَیشیهَى را ثهِ
دست اٍ ثذّین یب اٍ را راُ ثذّین در رادیَ ٍ تلَیشیَى یب هجلِ ای کِ ثزای تزثیت افزاد است ثزای تزٍیج ایهي
هسیز اسالهی هلت است هب ثِ دست اٍ ثذّین ٍیب ًَضنِ ّبیص را ثِ دست اٍ ثذّین .ایهي عهَر ًجبیذکهِ ههب
خَش ثبٍر ثبضین .خیلی اس اضخبظ ّسنٌذ کِ توبم حزفْبیطهبى حزفْهبی اسهالم اسهت .توهبم حزفْبیطهبى
حزفْبی ًْج الجالغِ است ٍ توبم حزفْبیطبى حزفْبی لزآى است ،لکي هسیزضبى ایي ًیست.
در ثیي اضخبظ ّوچَ اضخبصی ّسنٌذ کِ ایي راُ را پیص گزفنٌذ ثزای ایٌکهِ خَدضهبى را در جبهعهِ جهب
ثشًٌذ آى هميذی کِ دارًذ آى را عول ثکٌٌذ در ثیي هزدم در عیي حبلی کِ هب ثبیذ لجَل کٌین یک کسی کِ
لجال ّن – فزض کٌیذ کِ – عبصی ثَدُ ایي آدم حبال هسلوبى است ٍ ثِ اٍ تزتیت اثز اسهالم را ثهذّین اههب
ًوی تَاًین جْبتی کِ دارین ثِ اٍ ثسپبرین ههثالً فهزض ثفزهبییهذ یهک دسدی ثهَدُ حهبال آههذُ تَثهِ کهزدُ
خَة دسد تَثِ کزدُ لجَل است تَثِ اش اهب هی تَاًیذ ضوب هبلیبت آى چیشتبى را سزهبیِ ّبینبى رادست ایي
ثذّیذ ٍ ثپزسیذ ثِ ایي؟ ًِ عمالیی ًیست .
ثزای ایٌکِ هوکي است ایي دسد ثزای ایٌکِ سزهبیِ دسنص ثیبیذ ثیبیذ تَثِ کٌذ! هبّن کِ علن غیت ًذارین هب
هَظفین کِ در ظبّز لجَل کٌین دسد ًِ االى تَثِ کزدُ است.حنی اگز یک تَثِ ای کزد کهِ ّوهِ ظهَاّزش
ّن درست ثَد النذا ّن ثِ اٍ ثکٌین درًوبس اهب ًوی تَاًین هب یک چیشی کِ اهبًهت السم اسهت درآى دیبًهت
السم است درآى دست ایي ثذّین ثذتز اس ّوِ ّویي هجالت است ٍ ّویي هغجَعبت است ٍ ّویي رادیهَ ٍ
تلَیشیَى است ٍ ّویي چیشّبیی است کِ ثزای تزثیت جبهعِ است.
یک ًفزآدم لجالً – فزض کٌیذ -اًحزاف داضنِ کوًَیست ثَدُ ،حبال آهذُ هی گَیذ کِ هي دیگز ثزگطهنن ٍ
خیز حزفْبی آًْب درست ًجَدُ هي ثزگطنن .ثسیبر خَة ضوب ثزگطنیذ حبال آهذیذ ثبضذ اهب ًوهی تهَاًین ههب
ایي را در رادیَ ٍ تلَیشیَى راّص ثذّین کِ تَثزٍ ٍ هزدم را تزثیت ثکي .هوکي است ایي کوًَیسهت ثهبسّن
ثبضذ لکي ثزای خبعز ایٌکِ هب را ثبسی ثذّذ آهذُ ایي را گفنِ .هب هکلفهین ثهِ ایٌکهِ در ظهبّز ثهب اٍ اعوهبل
هسلوبًی فزض کٌیذ – ثکٌین .درصَرتی کِ در عمیذُ کوًَیست ًطذُ ثبضذ آى هسألِ دیگزی است .اهب ًوی
تَاًین هب یک چیشی کِ هی خَاّین تزثیت کٌین ثچِ ّبی خَدهبى را یک هعلوی کِ کوًَیست ثَدُ اسهت
االى آهذُ هی گَیذ ًخیز هي ثسیبر هسلوبًن ٍ پیص ههب ًوهبسّن ههی خَاًهذ ٍرٍسُ ّهن ههی گیهزد ٍثیطهنز
اسضوب ٍ دیگزاى ّن ثِ آداة اسالهی تمیذ دارد.
ثسیبرخَة ضوب هسلوبى ثیبییذ ثیي هزدم ثبضیذ کسی کبری ثِ ضوب ًذارد .اهب ًوی تَاًین هب ایي را هعلن ثچِ
ّبیوبى لزار ثذّین ثزای ایٌکِ هعلن ثچِ ّب را هب ثبیذ هغوئي ثبضین کِ ایي هٌحهزف ًوهی کٌهذ ثچهِ ّهبی
هبراً .وی تَاًین سبدُ دلی ثِ خز ثذّین کِ خَة حبال ایي آدم اسالم گفنِ لجَل کٌیذ ضوب ههب ّهن لجهَل

کزدین اهب اسالم ًفزهَدُ حبال کِ لجَل کزدیذ همذرات خَدتبى را دست ایي ّن ثذّیذ .دیگهز ایهي را اسهالم
ًفزهَدُ .اسالم فزهَدُ لجَل کٌیذ کِ تَ هسلوبى ٍ تزتیت آثبر ّن ثذّیذ اههب همهذرات یهک هولکنهی را ههب
ثخَاّین دست یک کسی ثذّین کِ کوًَیست ثَدُ حبال ّن هیگَیذ هي آدم خَثی ّسنن ٍ تزتیهت آثهبرش
راّن هب هی دّین اهب ًوی تَاًین همذرات هولکنوبى دسنص ثذّین ًوی تَاًین هجلهِ ًَیسهی اگهز ثخَاّهذ
ثکٌذ اٍ را آساد ثگذارین کِ ّزچِ دلص هی خَاّذ ثٌَیسذ یک ٍلنی هی ثیٌیذ چِ اسکبر در هی آیذ .ضوب ّن
ًوی تَاًیذ درهجلِ ای کِ داریذ ٍ افزاد را هیخَاّیذ اًنخبة کٌیذ یک اضخبصی کِ سبثمِ ضبى اًحزاف ثَدُ
است آى هٌحزف را حبال ثگَییذ کِ ًِ دیگز حبال خَة ضذُ است ٍآدم هسلوبًی است ٍایٌْبٍ ٍ .اردکٌیهذ در
رٍسًبهِ تبى .
خیلی خَة است ثزای خَدش هب ّن ًوی گَیین ثذ است .االى تَثِ کزدُ خَة است اهب ًوی تهَاًین دیگهز
ّوچَ هغلجی راکِ در تزتیت یک هلنی در سزًَضت یک هلنی دخبلت دارد ایي راثِ دست اٍ ثهذّین ایهي اس
هسبئل هْوی است کِ در ّوِ جب ثبیذ ایي اًجبم گیزد ایي هعٌب کِ خیز هبثبیذ ّوِ اضخبصی کهِ آههذُ اًهذ
هی گَیٌذ کِ هب خَة ّسنین ایٌْب ثبیذ ٍاردضبى کٌین .هٌنْب در ّوِ جبیی کهِ سزًَضهت هلهت راّهن ثهِ
دسنطبى ثذّین ایي حزف سبدُ اًذیطی است ٍ تَجِ ثِ هسبئل ًذاضني است».
( حضرت امبم خميىي (رٌ) ديدار سردثير ي اعضبي َيبت تحريريٍ مجلٍ سريش صحيفٍ امبم ج  31ص  744-744ثٍ تبريخ ) 3141/31/31

 جلوگيری از نفور اضخاظ منحرف
«ضوب ثبًَاى ّن کِ هطغَل یک عول اسالهی – اًسبًی ضذیذ هغوئي ثبضیذ ثِ ایٌکِ چهَى ثهزای خهذا
داریذ ایي کبر را اداهِ هی دّیذ هَفك خَاّیذ ضذ ّز اًذاسُ ای کِ هی تَاًیذ کَضص کٌیذ کهِ اٍالً افهزادی
کِ اًحزاف دارًذ اس ایي هسیز ٍ اًحزاف دارًذ اس جوَْری اسالهی خَدش را جب ًشًٌذ .آى افزاد ایٌغَر ًیست
کِ ثیبیٌذ ثگَیٌذ هب اًحزاف دارین ٍ آهذین ثب ضوب کبرکٌین ایٌْب اس خَد ضوب ضبیذ ثیطنز ًوبیص ثذٌّذکِ ًِ
هبّن ّویي کبر راهی خَاّین اًجبم ثذّین هبّن در راُ اسالم ّسنین .
ثبیذ ضوب اضخبصی کِ ّوکبر هی خَاّیذ لزار ثذّیذ ثزای خَدتبى ضٌبخنِ ثبضیذ اس سبثك کِ ایٌْب ٍضعطبى
ٍضع خبًَادگیطبى هسیزضبى در داًطگبُ اگز ثَدًذ چِ عَری ثَدًذ در سبیز ًمبط اگز چٌبًکِ کبر کهزدُ اًهذ
چِ جَر کبر کزدُ اًذ ایٌْب را ّوِ در ًظز ثگیزیذ ٍ افزاد را ثزای کوک ٍ دخبلت در ایي اههز ثهشرا اًنخهبة
کٌیذ ٍ ثعذ راجع ثِ عزس عول ضوب ثبیذ ثٌبثزایي ثگذاریذ کِ ّیچ اعنٌب ثِ اًنمبداتی کِ هوکي است حنی ثهِ
ایي اسوی کِ ضوب اًنخبة کزدیذ هٌحزفیي ثکٌٌذ ّیچ اعنٌبیی ثِ ایي هسبئل ًکٌیذ ّوبى راّهی کهِ داریهذ
ّوبى راُ را ثزٍیذ».
( حضرت امبم خميىي (رٌ) ديدار سردثير ي اعضبي َيبت تحريريٍ مجلٍ پًيىدگبن راٌ زيىت « اطالعبت ثبوًان » صحيفٍ امبم ج  37ص  13ثٍ تبريخ ) 3141/33/31

 غفلت از گسینص برابر با انحراف انقالب
«هسؤٍالى صبحجبى اصلی اًمالة را ثب ثْبًِ ّبی ثی اسبس پس ًشًٌذ تب ثِ جبی آًبى کسبًی راکِ ٍارثهبى
رصین گذضنِ ٍ ٍاثسنگبى فکزی آًبى ّسنٌذ جبیگشیي کٌٌذ الجنِ ثبیذ اس هنخييبى هنعْذ یب االل غیز هعبًهذ
اسنفبدُ ضَد .لکي ًِ ثِ لیوت کٌبرگذاضني صبحجبى اصلی اًمالة چطن ّب ٍگَش ّب را ثبسکٌیذ کِ دضوٌبى
حیلِ ثبساى کبر کطنِ ّسنٌذ ٍ هوکي است اس سبدُ دلی ضوب اسنفبدُ کٌٌذ ٍ هزاکش حسهبس را کهن کهن ثهِ
دست گیزًذ ٍ اًمالة راثِ سَی غزة یب ضزق ثغلنبًٌذ .خذاًٍذ ّوهِ هسهلوبًبى را اس ضهز هخبلفهبى اسهالم ٍ
غبرتگزاى کطَرّبی اسالهی حفظ ثفزهبیذ».
( حضرت امبم خميىي (رٌ) پيبم ثٍ مىبسجت  22ثُمه ي سبلگرد پيريزي اوقالة اسالمي صحيفٍ امبم ج  31ص  343ثٍ تبريخ )3111/33/22

 جلوگيری از ورود افراد منحرف
«ثبیذ اضخبصی کِ ّزجب ّسنٌذ ٍ هنکفل ایي اهز ّسنٌذ ٍ اضخبظ صبلح ّسنٌذ ثبکوبل دلت ٍ ثبکوبل
ٍسَسِ هالحظِ کٌٌذ کِ افزادی کِ خذای ًخَاسنِ – اًحزاف دارًذ ٍ افزادی کِ هی خَاٌّذ خَدضبى را
ٍاردکٌٌذ در ایي چیشّبیی کِ ثِ ًفع اسالم است ٍ هٌحزفص کٌٌذ هجبدا ثبضذ در آًْب حنی یک فزدضبى ّن
خغز دارد ثِ اًذاسُ خَدش» .
(حضرت امبم خميىي

(رٌ)

ديدار دثيركل حسة جمًُري اسالمي ي مسئًالن ي اعضبي دفبتر ايه حسة در سراسر كشًر صحيفٍ امبم ج  31ص  311-341ثٍ تبريخ

)3113/3/37

 قضاوت کار مطکلی است.
«ثب ایٌکِ لضبٍت کبر هطکلی است ٍ لبضی لت جٌْن است ٍلی ٍاجت است کِ ٍاجذیي ضزایظ ،لضبٍت
کٌٌذ ٍ کبر هْن ٍ دلیك ٍ پزخغز،ثب ٍاجت ثَدى آى هٌبفبتی ًذارد».

 گسینص افراد صالح
در گشیٌص افزاد صبلح ،ثذٍى هالحظِ رٍاثظ الذام ضَد.

