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تأمالت

وطن امروز شماره 2053

سهشنبه  30آذر 1395

مروری بر بایدها و نبایدهای اطالعرسانی تراز انقالب اسالمی

رسانه پسا انقالبی
میکائیل دیانی

تغیی��ر ماه��وی در یک سیس��تم سیاس��ی از
ی��ک ایدئولوژی به ایدئولوژی مغای��ر آن ،تغییرات
گس��تردهای در همه شؤون آن سیستم را به همراه
خواهد داشت .انقالب اسالمی در صورتبندی یک
گفتمان ،یک تغییر برونگفتمانی است که گفتمان
حاکم را در کلیت به چالش کشانده و فرومیپاشاند.
در گفتمان پیشاانقالب اسالمی دالهای سکوالریزم،
سلطنت و غربگرایی دالهای اصلیاند در حالی که
در گفتمان انقالب اسالمی اسالمیسم ،جمهوری و
غربناگرایی دالهای اصلی و صورتبخش آن است.
همچنین گفتمان انقالب اسالمی از دل فرآیند یک
انقالب که فرآیندی برساختار است ،گفتمان خود
را صورتبندی میکند .این تغییر گفتمانی در تمام
لوازم و زوای��ای آن نظام نیز محل اثر خواهد بود و
آنها را نیز تغییر خواهد داد که از جمله آنها «رسانه»
است .شاید رسانه زودتر و دقیقتر از بسیاری دیگر از
لوازم حکومت تغییر کند ،چرا که بلندگوی حکومت
خواهد بود .اما س��وال اینجاس��ت :این بلندگو چه
ویژگیهایی باید داش��ته باشد؟ آیا صرفا به تایید و
تبلیغ هر آنچه در سیس��تم وجود دارد بپردازد؟ از
راس��تی و ناراستی! یا در مقام یک «منتقد طرفدار
دلس��وز» به نقد سیس��تم در جهت هر چه کارآتر
شدن آن بپردازد؟ این رسانه چه ویژگیهایی دارد؟
نظر امام و مقام معظم رهبری در اینباره چیست؟!
اینها سواالتی است که پیرامون «رسانه پساانقالبی»
مطرح است؛ رسانهای که باید در تراز انقالب اسالمی
باشد.
ویژگیهای رسانه انقالبی
■■رسانه ،دانشگاه عمومی

آنچه امام خمینی(ره) پیرامون رسانه ملی بیان
کردند اول ویژگی هر رسانه پساانقالبی است؛ اینکه
رسانه باید یک دانشگاه عمومی باشد و بتواند جامعه
را به س��مت و سوی درس��ت و انقالبی و آموزشی
هدای��ت کند .با مراعات و لح��اظ کردن جنبههای
مثبت و منفی کارکرد رسانههای گروهی ،این پدیده
میتواند از یک سو سبب وحدت ،همبستگی و وفاق
ملی شود و از طرف دیگر به عنوان یک ناظر بسیار
قوی بر عملکردهای اقتصادی -اجتماعی مانع بروز و
ظهور فساد در جامعه است .کاربرد رسانه بیش از هر
چیز ،اطالعرس��انی و شفافسازی اخبار و اطالعات
است .در فضای شفاف تبادل اخبار و اطالعات امکان
سوءاستفاده از منابع مردمی و دولتی کمتر از گذشته
میشود.
■■رسانه بدون لکنت و معطوف به واقعیت

ویژگی دیگر یک رس��انه انقالب��ی صریح بودن
و نقاد بودن آن اس��ت .اگر انقالب را امری مستمر
بدانیم و هر روز تغییر از وضع موجود به سمت وضع
مطلوب را به رس��میت بشناسیم ،رسانه نیز باید با
همین ویژگی در نقد وضع موجود به س��مت وضع
مطلوب پیش رود و بدین واسطه باید در نقد وضع
موجود زبانی صریح و بدون لکنت داشته باشد .این
شرط نخستین است و شرط پسین آن این است که
رسانه معطوف به واقعیتها به تحلیل و شکلدهی
مسائل بپردازد؛ واقعیتهای بیرونیای که در فضای
جامعه وجود دارد نه آنکه خواست طبقه حاکمیت
است ،به نوعی دیگر رسانه ملی باید از زاویه جامعه
به مسائل نگاه کند نه آنکه روابط عمومی حاکمیت
باشد.
■■معنویتساز

ویژگی دیگر رسانه تراز انقالب که با ایدئولوژی
انقالب نیز رابطه مستقیم دارد ،معنویتساز بودن آن
است .آنچه بهعنوان یک تریبون در جامعه اسالمی
باید مدنظر قرار گیرد آن اس��ت که همه جامعه به
س��مت خدا جهت داده شود و رس��انه تراز انقالب
نیز در بهترین و بیش��ترین کارب��ردش باید برآیند
برنامههایش در جهت معنوی کردن هر چه بیشتر
جامعه حرکت داده شود.
■■ رسانه عدالتخواهان و مستضعفان

آنچ��ه میتوان ب��ه عنوان ویژگی دیگر رس��انه
پساانقالبی مورد توجه قرار داد ،مسائل و ارزشهایی

اس��ت که رس��انه ملی باید به آنها ضریب دهد و از
نگاه آنها به مسائل بنگرد .رسانه پساانقالبی هم باید
عدالتخواه باش��د و هم تریبون اصلی مس��تضعفان
جامعه! در این رسانه دیگر نباید شاهد تهرانیزه شدن
یا ش��میرانیزه شدن همه مسائل باشیم و از منطق
آنها به مسائل نگاه کنیم .در این منطق رصد دقیق
رفتارهای غیرعادالنه و نقد جدی آنها از س��وی هر
ش��خص ،گروه و جناح اهمیت دارد و در صدر همه
آنها مسؤوالن قرار میگیرند.
■■مستقل

ویژگی دیگر رسانه تراز انقالب استقالل آن است.
ش��اید یکی از دالیلی که طبق قانون اساسی رسانه
ملی نیز ذیل یکی از قوا قرار نگرفت و مستقیم زیر
نظر رهبری است ،همین استقالل رأی آن است که
ب��ا روی کار آمدن جناحهای مختلف تغییر موضع
نداش��ته باشد و همواره در مقام منتقد طرفدار قرار
بگیرد.
■■زبان به خصوص داشته باشد

یکی از مش��کالتی که رس��انهها با آن دست و
پنجه نرم میکنند نداشتن زبان به خصوص است اما
این مساله برای رسانه تراز انقالب اولویت و اهمیت
مضاعف دارد ،چرا که قرار اس��ت حرفهایی را بزند
که در پروپاگاندای رسانهای جهان جزو اقلیت قرار
میگیرد و برای ش��نیده ش��دن باید بیشتر و بهتر
م��ورد توجه قرار گیرد .هر رس��انه برای ایجاد یک
حرکت و ساخت اجتماعی باید حتما این دو مولفه
را داشته باش��د -1 :چارچوبهای فکری و نظری؛
 –2زبان مخصوص به خود برای بیان واقعیت .زبان
به خصوص برای بیان واقعیت همان چیزی اس��ت
که در هنر به آن «سبک» میگویند .رسانهها وقتی
میتوانند رسانههای تاثیرگذاری باشند که عالوه بر
چارچوب نظری ،زبان منحصر به خودشان را داشته
باش��ند .اگر رس��انهای از این مولفه تهی شد صرفاً
نقش یک بلندگوی اطالعرسان را خواهد داشت که
صدای س��خنران را به جای آنکه  10نفر بشنود به
 10هزار نفر میرساند .به عبارتی در حکم آمپلیفایر
و میکروفن است.
■■ دیالوگمحور

یکی از مولفههای عقبماندگی رسانه این است
که «تکگو» باش��د .آنچه در حوزه رسانه امروز به
عنوان یک اصل پذیرفتهشده مورد توجه است ،آن
اس��ت که رسانه به لحاظ ماهیتی نمیتواند تکگو
باش��د مگر آنکه بگوییم این رس��انه ارگان و رسانه
فالن حزب است و صرفاً دیدگاههای حزب متبوع را
پوشش میدهد .در غیر این صورت رسانه در کارکرد
اصلی و وسیع خود نمیتواند تکگو باشد .رسانه تراز
انقالب به طریق اولی و بهخاطر شعار بنیادین خود
که «آزادی» یکی از ارکان آن اس��ت باید ش��رایط
را برای دیالوگ و بی��ان آزادانه نظرات و انتقادات و
پیشنهادات فراهم کند.

■■ کارکردهای رسانه

الف -کارکرد نظارتی :یکی از مهمترین کارکردهای
رسانه خبری ،نظارت بر محیط است .کارکرد نظارت
و حراست از محیط ،ش��امل رساندن اخبار توسط
رسانهها میشود که برای اقتصاد و جامعه ضروری
است ،مانند گزارش اوضاع سهام ،ترافیک و شرایط
آب و هوایی .البته کارکرد نظارتی و مراقبتی میتواند
موجب چندین «کژکارکرد» هم شود ،مانند بهوجود
آمدن وحشت از تأکید بیش از حد
ب��ر خطرات و تهدیده��ا در جامعه.
«الزارسفلد و مرتون» از کژکارکردی
تخدیری نام بردهاند که بر اثر جذب
بی��ش از حد اطالع��ات ،افراد دچار
بیاعتنای��ی و رخ��وت میش��وند.
ارائه بی��ش از حد اخبار خارقالعاده
احتم��ال دارد ارتباط مخاطبان را با
آنچه واقعی و معمول است کاهش
دهد.
ب -کارک��رد آموزش��ی ی��ا انتقال
فرهنگ :آموزش بر اس��اس تعریفی

که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)
بیان داشته ،عبارت است از «تمام کنشها و اثرات،
راهها و روشهایی که برای رش��د و تکامل توانایی
مغزی و معرفتی و همچنی��ن مهارتها ،نگرشها
و رفتار انس��ان بهکار میرود؛ البت��ه بهطریقی که
ش��خصیت انس��ان را تا ممکنترین حد آن ،تعالی
بخش��د» .چنین کنشهایی از آغاز تولد تا واپسین
دم حیات همراه انسان است .از اینرو آموزش ،یک
فرآیند فراگیر است که تداوم آن تمام حیات انسانی
را در ب��ر میگیرد و از این رو برای آموزش نه زمانی
معین وجود دارد و نه مکانی مشخص.
در این میان رسانههای ارتباطی خواه برای این
کار برنامهریزی ش��ده باش��ند و خواه نشده باشند،
آموزشدهندهاند .رس��انهها فراهمآورن��ده دانش و
شکلدهنده ارزشهایند و مردم همواره از آنها تأثیر
میپذیرن��د و میآموزند .اهمیت وظیفه آموزش��ی
وس��ایل ارتباطی در جوامع معاصر ،بهحدی اس��ت
که بعضی جامعهشناسان برای مطبوعات و رادیو و
تلویزیون و سینما نقش «آموزش موازی» یا «آموزش
دائمی» قائل هس��تند .جامعهشناس��ان معتقدند
وس��ایل ارتباطی ب��ا پخش اطالع��ات و معلومات
جدید ،به موازات کوشش معلمان و اساتید ،وظیفه
آموزشی انجام داده و دانستنیهای علمی ،فرهنگی
و اجتماعی دانشآموزان و دانش��جویان را تکمیل
میکنند .البته برخی معتقدند ورود رسانه جمعی
به عرصه آموزش موجب کاستن خردهفرهنگها و
تقویت جامعه تودهوار میشود .معنای جامعهتودهدار
این است که ما بهخاطر رسانههای جمعی گرایش
بیش��تری پیدا میکنیم به اینکه به شیوه یکسانی
صحبت کنیم ،به شیوه یکسانی فکر کنیم و کنش
و واکنش ما مثل هم باش��د .در کنار این گرایش به
یکدستسازیها ،این اتهام وجود دارد که رسانههای
جمعی مانع رشد فرهنگی میشوند.
پ -کارکرد سرگرمسازی و پرکردن اوقات فراغت:
وس��ایل ارتباط جمع��ی بهعنوان مهمتری��ن ابزار
تفریحی و س��رگرمی افراد بهش��مار میروند که با
پخش و انتش��ار برنامههای سرگرمکننده بر الگوی
رفتار اوقات فراغت انسانی اثراتی تعیینکننده دارند
و از این طریق اس��ت که ف��رد از تنهایی و زندگی
ت روزمرهاش رهایی مییابد و با محیط بیرونی
سخ 
تماس برقرار میکند و بهگفته برخی ،ذائقه و سلیقه
عموم��ی از نظر هنری باال میرود .اما کس��انی هم
معتقدند رس��انهها با این برنامههای سرگرمکننده
انسانها را بهسمت غفلت تشویق و ترغیب کرده و
سلیقه عمومی را تنزل داده ،مانع رشد توجه به هنر
و تمجید آن شده و هنر متعالی را خراب میکنند.
ت -کارکرد نوگرایی و توسعه :فرآیند توسعه رابطه
پای��داری ب��ا تعامل می��ان مردم و مش��ارکت فعال
گروههای اجتماعی دارد که این امر صورت نمیگیرد،
مگ��ر در پرتو نظ��ام جامع ارتباط��ی -اطالعاتی که
میتواند تا حد زیادی در رفع اختالفات و تضادهای
موجود در ارزشها و رفتارهای مردم و فراهم آوردن
محیط مساعد برای توسعه ملی مؤثر باشد .از جمله
نخستین کس��انی که در بحث از توسعه به موضوع
ارتباطات و رس��انهها و نقش آنها در فرآیند تغییر و
نوگرایی توج��ه کردهاند« ،دانیل لرن��ر» (Daniel
 )Lernerآمریکایی اس��ت که پژوهش��ی را س��ال
 1958تحت عنوان «گذر از جامعه سنتی :نوسازی
خاورمیانه» ارائه کرده اس��ت .الگوی نوگرای «لرنر»
که الگوی قدیمی عرصه ارتباطات و توسعه بهشمار
میرود 4 ،متغیر را در بر گرفته اس��ت :شهرنشینی،
س��وادآموزی ،استفاده از رسانهها و مش��ارکت .او با
ارائه یک رابطه خطی نشان داد افزایش شهرنشینی
موجب اش��اعه سواد ش��ده و س��واد هم با استفاده
از رس��انهها ،رابطه داشته و در شهرهایی که تجمع
مهارتها و منابع ،شکل اقتصاد صنعتی جدیدی را
بهوجود میآورد ،با افزایش جمعیت تعداد باسوادان
افزای��ش مییابد .هرچه میزان و س��طح س��واد باال
میرود ،بر سطح استفاده از رسانهها و در نتیجه سطح
معلومات و دانش افراد افزوده میشود و این فرآیند به
افزایش حس مشارکت (اقتصادی و سیاسی) در مردم
میانجامد .س��پس لرنر با تجدیدنظر در مدل کام ً
ال
خطی خود ،بهسوی نوعی سیر خطی مرکب تمایل
یافت که در آن رابطه رسانهها و سوادآموزی ،وضعیت
متقابل ب��ه خود میگیرد« .مارش��ال مکلوهان» و
«سیدحمید موالنا» نیز در زمره دانشمندانی هستند
که به این مقوله توجه کردهاند.

ث -کارکرد همگنس��ازی :وسایل ارتباط جمعی،
موجب نزدیکی س��لیقهها ،خواس��تها و انتظارات
تمام س��اکنان یک جامعه شده و جوامع را از عصر
محدودهه��ای ج��دا خارج میکنند .ورود وس��ایل
ارتب��اط جمع��ی ب��ه جامع��ه ،خردهفرهنگها و
فرهنگهای خاص و مجزا را ناپدید کرده و بهنوعی
تش��ابه میان تمام س��اکنان یک جامع��ه بهوجود
میآورد و مردم آن جامعه ،از سبک زندگی و عالیق
و خواستههایی که رسانههای جمعی ارائه میدهند،
پیروی میکنند .براساس جامعهشناسی ارتباطات،
مخاطبان ،تودههای عظیمی از انسانهای پراکنده با
ویژگیهای ناشناخته هستند که هیچگونه پیوندی
باهم نداشته و وجه مشترک آنها همان اثری است
که از رسان ه میگیرند .در واقع این رسانهها هستند
که عامل پیونددهنده انسانها با یکدیگر بوده و به
آنها هویت جمعی میبخشند .بر این مبنا ،کارکرد
اصلی وس��ایل ارتباط جمعی ،همان مخاطب قرار
دادن تودهه��ا و نه گروههای خاص اس��ت .به بیان
«ژان کازنو» رسانهها به تودهسازی میپردازند.
ج -کارکرد راهنمایی و رهبری :نقش رهبریکننده
وس��ایل ارتباطی و اثر آنها بر بیداری و ارشاد افکار
عموم��ی ،امری واضح ب��وده و روز بهروز بر اهمیت
آن افزوده میشود .در نظامهای دموکراسی ،وسایل
ارتب��اط جمعی میتوانند در راه گس��ترش ارتباط
میان رهبریکنندگان و رهبریشوندگان ،خدمات
مهم��ی را انج��ام داده و بهعنوان آین��ه تمامنمای
اف��کار عمومی در جلب همکاری مردم و ش��رکت
دادن آنه��ا در ام��ور اجتماعی ،تأثی��ر فراوانی بهجا
بگذارند .البته رسانههای گروهی با انگیزهسازی در
مخاطب میتوانند ایجاد مشارکت اجتماعی را که
از عمدهترین نقشهای رسانههاست بهدنبال داشته
باشند .این مهم یعنی انگیزهسازی برای مشارکت،
نیازمند شناخت درست از نیازهای مخاطبان است.
توج��ه به فرهنگهای محلی مناطق گوناگون یک
کشور نیز در انگیزهسازی حائز اهمیت است.
چ -کارک��رد بحرانزدای��ی :رس��انههای گروه��ی
میتوانند در عرصه مقابله با بحرانهای اجتماعی،
به ایف��ای نقش بپردازن��د و در کاهش بحرانهای
ن هویت یا حوادث تهدیدکننده
مختلفی مانند بحرا 
ثبات اجتماعی ،کارکرد مؤثری داشته باشند.
ح -کارکرد آگاهسازی :هرچند این وظیفه با مقوله
آموزش از طرفی و مقوله خبررسانی جمعی از طرف
دیگر ،تداخل دارد اما رس��انهها باید عالوهبر انتقال
اخبار و اطالعات ،به تحلیل درست اخبار و تشریح
آن��ان نیز بپردازند .تحلیل علمی پدیدههای خبری
و آگاهس��ازی انسانها از این علل ،موجب تغییر در
جهانبینی انسانها میشود .بههمین سیاق وسایل
ارتباط جمعی بای��د موجبات آگاهی انس��انها از
کاالهای مورد نیاز را فراهم کنند .این وظیفه ،یعنی
آگاهسازی ،از آنرو از تبلیغ متمایز است که در آن
هیچ کوششی برای خرید کاالیی خاص وجود ندارد،
همانگونه که هیچ کوششی نیز برای ایجاد گرایش
بهسوی دیدگاهی خاص وجود ندارد.
خ -اعط��ای پایگاه اجتماعی :این وس��ایل با دادن
معروفیت به اش��خاص و گروهها به آشکار کردن یا
ارتقای پایگاههای آنان میپردازند.
د -حمایت از هنجارهای اجتماعی (وظیفه اخالقی)
ذ -انتقال میراثهای فرهنگی و اجتماعی از نسلی
به نسل دیگر
ر -نقش و کارکرد بیان عقاید
ز -ایجاد همبستگی میان اجزای جامعه در پاسخ به
نیازهایمحیطی
ژ -کارکرد تبلیغی
نبایدهای رسانهها از دید حضرت امام خمینی
■■تباهی نیروی انسانی در آزادی رسانهای غربی

«مملکت ،مملکت اس��ت به جوانش؛ به نیروی
انسانیاش .چیزی که نیروی انسانی را به باد بدهد
مملکت را به باد میدهد .اگر یک مملکتی نیروی
انسانی نداشته باش��د ،این مملکت نمیتواند اداره
بشود .و اینطور آزادیای که این آقایان میخواهند،
این آزادیای اس��ت که نیروی انسانی را به تباهی
میکشد؛ و به آنجا میکشد که هر چه سرش بیاورند
حرف نزند؛ یعنی حرف نزند ،مطرح نیست پیشش،
همش به این اس��ت که چ ه وقت تابستان
او تمام ّ
بش��ود و چه وقت ،وقت این بش��ود که برود دریا؛
همش به این اس��ت که چه وقت شب بشود
تمام ّ
و برود س��ینما؛ چه وقت این مثال قضایای رادیو-
تلویزی��ون پیش بیاید و بنش��ینند
تماش��ا؛ نمیتواند ،همانطوری که
آدم تریاکی نمیتواند از پای منقل
پا ش��ود برود س��راغ ف��رض کنید
که جهاد س��ازندگی ،از پای منقل
نمیتواند فکر این معنا را بکند که
به مملکت ما چه میگذرد؛ فرهنگ
ما چه شده است؛ اقتصاد ما چه شده
است .نمیتواند فکر کند ،اینها هم
میخواهندهمینجورباشند.آنهایی
ک��ه میخواهند م��ا را غارت کنند
میخواهند بیمزاحمت غارت کنند،

چرا مزاحم برای خودمان درست کنیم؟ راه عیش
و عشرت را بر این جوانهای تازهرس باز میکنیم،
هر چه میخواهند از این عیش و عشرتها بکنند،
ما هم آن مخازنشان را میبریم؛ اینها هم عیش و
عشرتش��ان را بکنند! اینها فریاد بکنند و عیش و
عشرت بکنند ،آنها هم همه چیزشان را ببرند .این
 50س��ال وضع ما این بود .دامنمیزدند به همه
چیزهایی که در این معنا مشترک بود که جوانهای
ما را تباه میکرد؛ بیتف��اوت میکرد ،در همه این
معنا مشترک بود و حاال ما میخواهیم که باورمان
آمده باشد ،چه شماها که در تلویزیون هستید ،در
رادیو هستید کار میکنید و چه ما که طلبه هستیم
و آنجا هستیم ،باورمان بیاید که ما یک رژیم فاسدی
همش [را] به این گماشته بود که جوانهای ما
که ّ
را فاسد کند ،تباه کند ،بیتفاوت نسبت به مسائل
اساسی خودش بکند ،باورمان بیاید که آن رفته که
یک رژیم اس�لامی -انسانی بیاید که در همه امور
جدی باش��د»( .امام خمینی(ره)؛  17شهریور ،58
تفاوت آزادی قلم و خیانت قلم) «مطبوعات در عین
حال که یک مؤسسه محترم و بسیار مؤثرند ،لکن
باید روی موازین مطبوعاتی و خدمت به ملت رفتار
کنند .آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست
که کس��ی ضد مصلحت کش��ور قلمش آزاد است
که بنویسد ،برخالف انقالبی که مردم پایش خون
دادهاند بنویسد .همچو آزادیای صحیح نیست .قلم
آزاد است که مسائل را بنویسد؛ لکن نه اینکه توطئه
ضد انقالب بکند .بیان آزاد اس��ت که مطالبی اگر
دارد بنویسد؛ آن هم مطالبی که به او داده میشود.
از همه اش��خاص بنویس��د ،بدون توطئه .وقتی ما
دیدی��م که در ی��ک روزنامهای از یک اش��خاصی
مطالب نوشته میشود که اینها عمال اجانب هستند
و میخواهند مملکت ما را باز به خرابی بکش��ند و
از آن طرف مقاالتی و مطالبی که راجع به مس��ائل
نهضت است ،راجع به مسائل اسالم است ،یا تحریف
میش��ود یا نوشته نمیش��ود ،اینطور مطبوعات
را ما نمیتوانیم برایش احترام قائل بش��ویم .برای
مطبوعاتی ما احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی
بیان و آزادی قلم یعنی چه .گفته میش��ود مردم
آزادند ،یعنی آزاد اس��ت انسان که بزند سر مردم را
بشکند؟! آزاد است که قانونشکنی بکند؟ آزاد است
که برخالف مس��یر ملت عمل بکند؟ آزاد است که
توطئه بکند ضد ملت؟ اینها آزادی نیست .در حدود
قوانین ،در حدود کارهای عقالیی ،آزاد اس��ت .و ما
در بعضی مطبوعات -حاال من اس��م مطبوعات را
نمیبرم  -لکن در بعض مطبوعات میبینیم که اینها
از آزادی سوءاستفاده میکنند؛ به گمان اینکه یا به
خیال اینکه آزادی است میخواهند از مردم آزادی
را س��لب کنند .این مردم با این زحمتی که در این
سالهای طوالنی کشیدهاند و با این خونهایی که
در این دو سال اخیر دادهاند میخواهند آزاد باشند.
بعضی مطبوعات میخواهند از اینها س��لب آزادی
بکنند؛ به اس��م «آزادی قلم» برخالف مسیر ملت
عمل بکنند .دست اشخاصی که میخواهند اختناق
در ملت ایجاد کنند ،میخواهند چپاولگری کنند،
بعضی مطبوعات دس��ت آنها را دارند باز میکنند؛
و این معنا ،آزادی نیس��ت؛ این معنا ،خیانت است.
اینکه داده میشود به ملت ،آزادی است؛ نه خیانت.
آزادی قلم است؛ نه خیانت قلم .آزادی بیان است؛ نه
بیان خائنانه (صحیفه نور -جلد  - ۷صفحه .»)۳۲۱

ی
■■لزوم انتقاد و ممنوعیت غرضورز 

«از وظایف هم رادیو و تلویزیون و هم مجالت و
یکه شده است
هم سایر جاها این است که مسائل 
بگوین��د .من در همان اوایل ام��ر که آقای بازرگان
ناوایل ام��ر به آقایان
نخس��توزیر ب��وده ،در هما 
گفتم که آقا! ش��ماها مس��ائلی که انجام میدهید
ناع�لام کنید که ما این کار را
در رادی��و و تلویزیو 
کردیم ،آن کار را کردیم .نگذارید آنها بگویند که این
ینک��رده ،آن کار نکرده ،هیچ کاری نکرده .کار
کار 
نکردهها البته زیاد است اما یک مملکتی ک هالاقل
بیش از  50سال به انحراف شدید کشیده شده ،از
متعمد بودند به اینکه
اول بوده اما در این  50سا 
لّ 
این را منحرف کنند و ما را از همه طرف وابس��ته
کنند و همه چیز ما رااز بین ببرند ،دانش��گاهمان
را از بین ببرن��د ،چی ببرند ،چه ببرند؛ اینها تصور
این را نمیکنن دکه یک همچو چیزی در  2سال،
اینقدر که ش��ده است اعجاز کرده است .فکر این را
نمیکنند که این کار همچو ش��ده است که تویی
که حاال قلمت را دس��ت گرفتی و برای هم هداری
مینویس��ی ،آزادی .برای همه ارگانها داری انتقاد
میکن��ی تو آزادی .ش��ما در 3س��ال پیش از این
میتوانستی قلم را دستت بگیری یک کلمه راجع
ب��ه یکی از این ارگانهاصحب��ت بکنی؟ قلمت را
میشکستند ،پدر خودت را هم درمیآوردند! شما
نآزادی را نمیدانی .منتها آزادی االن جوری
قدر ای 
صشده
شده اس��ت که ملعب ه پیش بعضی اشخا 
و هر چی دلش��ان میخواهد باید بنویسند .و هر
چی دلشان میخواهد باید بگویند(».امام خمینی؛
رس��الت مطبوعات در نظام اسالمی -سخنرانی در
جمع کارکنان مجله «سروش»).
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تاریخ مشروطه
دکتر موسی نجفی

به  2سند تاریخی در اینباره اشاره میکنیم:

ال�ف -تأثی�ر اعالمیهه�ا و فت�اوای علم�ای
مشروطهخواه
■■علماینجف:

م��ا غرضی جز تقویت اس�لام و حفظ دماء
مس��لمین و اصالح امور عامه نداریم ،علی هذا
مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه
مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از
منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت
و حفظ بیضه اسالم است ،قطعاً ،عق ً
ال ،شرعاً و
عرفاً ،راجع بلکه واجب است...

■■علمایاصفهان:

 ...در روز پنجشنبه  4ذیالعقدهالحرام ،1325
عم��وم علمای اع�لام و حججاالس�لام حصون
ش��ریعت س��یداالنام علیه آالفالتحیه و السالم
حاضر و بر خود متحتم و الزم نمودند که باالتفاق
بر تمام هس��تی خود در اعالی کلمه اس�لام و
احیای سنن شریعت خیرالمرسلین علیه صلوات
المصلین و ابطاع بدع مبدعین و اعانت مظلومین
کی��ف م��ا کان و بالغاً و مابلغ ،به ج��ان و مال و
ع��رض و عمر در این مقص��د مقدس و حفظ و
حمایت مجلس شورای ملی و انجمن ملی حاضر
و امید نصرت از حضرت احدیت و توجهات امام
عصر -عجلاهللتعالیفرجه -داشته باشند...
اعالمی��ه از ط��رف علم��ا و انجمنه��ای
اصفهانیها به تهران -تلگراف:
 ...الیوم به مالحظه نفوس و اموال و اعراض
مسلمین و تقویت دین مبین ،مخالف مجلس
ش��ورای ملی شیداهلل ارکانه به مثابه محاربه با
امام زمان(عج) علیهالسالم است 15 .ذیالعقده
 1325قمری.
درباره روند مش��روطیت در ش��یراز ،آنطور
که روزنامه «حبلالمتین» گ��زارش میدهد،
مدتها از مشروطیت و انتخابات خبری نبوده
اس��ت تا اینکه مجتهد بزرگ آن دیار ،مرحوم
آیتاهلل آقامیرزا ابراهیم مجتهد وارد سیاس��ت
ش��هری میش��ود؛ و آنگاه ش��یراز ب��ه جرگه
مش��روطهخواهان میپیوندد .این روند و نقطه
عطف در مشروطیت شیراز ،دلیلی تاریخی بر
نظر قبلی ما و مؤید تحلیل گفته ش��ده است.
برای در جریان قرار گرفتن حال و هوای شیراز
در امر مشروطه ،به نطق مرحوم میرزا ابراهیم
مجتهدمحالتی در مسجد وکیل شیراز در سنه
 1325هج��ری قمری ،نظ��ری میافکنیم .در
اینباره ،روزنامه حبلالمتین چنین مینویسد:
« ...مدتی اس��ت از هر جانبی خطوط بسیار
نوشتند در باب انتخاب وکال .من محض مخالف
بودن و متحد نبودن آرا ،تعویق انداختم .تا اینکه
امروز به میل و خواهش عموم آقایان ،انعقاد این
مجلس خیریه ش��ده و امروز خ��ود را در میان
بهش��ت و دوزخ میبینم .اگ��ر وکال و منتخبان
به وظیفه ش��رعیه و اصالح ام��ور جمهور رفتار
نماین��د ،تا هر وقت این دس��تور جاری اس��ت،
در جرای��د و روزنامهه��ا و کتب تاری��خ ما را به
خیر ذک��ر میکنند...؛ ولی آنچ��ه من حاال رأی
میدهم ،این اس��ت ک��ه هرکس که آنجا حاضر
است بدون اس��تثنا روی یک قطعه کاغذ ،اسم
 7نف��ر را که به نظرش عادل و درس��تکردار و
خیرخواه عمو م آید -اعم از اینکه یک طلبه باشد-
بنویسد و در پاکت گذارده ،آنوقت تمام پاکتها
سر به مهر تصدیق همه نزد یک نفر بسپارند؛ و
آن پاکتها را در حضور  5نفر باز نمایند .آنوقت
ببینند اتفاق آرا درباره کدام از حضار زیادتر است؛
همان اشخاص را وکیل مقرر نمایند .فرمایشات
جناب حجتاالسالم ،مهر خاموشی بر زبان عموم
مخالفان زده ،همه تصدیق نمودند که فوق این
رأی و فرمایش مطلبی نیست»...
این متن تاریخی ،نفوذ علمای مشروطهخواه
و تفکر مذهبی مشروطه را در بین مردم یکی
از ب�لاد بخوبی منعکس میکن��د .اما برای پی
بردن به مورد اینکه در جناح مقابل چه منطق
و روش��ی در کار بوده اس��ت ،میتوان به اسناد
و م��دارک و متون تاریخی رجوع کرد .با توجه
به اس��ناد و متون گفته شده ،متوجه میشویم
که برخی روشنفکران غربگرای دوران مشروطه
با چ��ه اهداف و ب��ا چه زبانی با مردم س��خن
میگفتهاند؟ در اینباره ،یکی از محققان علوم
سیاسی معتقد است:
آیا نوش��تههای می��رزا آقاخ��ان کرمانی و
طالبوف و آخوندزاده و ملکمخان ،با آن تعبیرها
و اصطالحات��ی که اغلب بیگانه یا برگردانیده از
زبانهای بیگانه بود مانند «لیتراتور»« ،پروگرام»،
«پروغرس»« ،دیس��پونی» و «ش��انژمان» (به
ترتی��ب در برابر ادبیات و برنامه و پیش��رفت و
خودکامگ��ی و دگرگونی ،برای چه کس��انی در
میان مردم ایران قابل فهم بود و این کسان چه
نسبتی از کل نفوس ایران را تشکیل میدادهاند؟
بای��د گف��ت که حتی ام��روزه نی��ز مطالب آن
نوشتهها ،برای اکثریت مردم وطن ما دریافتنی
نیست؛ تا چه رسد به آنکه در اواخر قرن سیزدهم
هجری ،از جانب مردم دریافته و پذیرفته شود و
از آن مهمتر در ایشان شور و شوقی که الزمه هر
جنبش بزرگ سیاسی است برانگیزد.
ادامه دارد

