
 

  راه غلط جذب
شوند، اما   ها جذب مى   آن. ارزد گاهى اوقات افزايش مخاطب به قيمتى است كه نمى        

  .اند؟ به چيزى كه يا منفى است و يا خنثى به چه جذب شده
 نويـسد، كـه مـن پـيش از         هايش مـى   مرحوم سيد قطب جريانى را در يكى از كتاب        

هاى امريكا رفتم و ديـدم دم       گويد به يكى از شهر     مى. انقالب آن كتاب را ترجمه كردم     
ى رقـص و شـادى و شـام          امشب يك برنامه  «: اند اى نصب كرده   درِ يك كليسا اطالعيه   

ها را اعالم  تعجب كردم كه كليسا به چه مناسبت اين! ».شود  اجرا مى  موسيقىسبك و
ديـدم  . ر آن ساعت معين بروم ببينم چه خبـر اسـت          كنجكاو شدم د  : نويسد مى! كرده

رقـصند؛   آينـد و مـى     هاى جوان مى   سالن رقص در كنار سالن كليساست؛ زوج      بله، يك   
تـر هـم كنـار       خرده مسن  افراد يك ! شود هاى محرك و شهوانى هم پخش مى       موسيقى
وى  ر كشيش هم اواخر شـب    ! برند كنند و از نگاه كردن لذت مى       اند و تماشا مى    نشسته

گويـد   مـى ! ها را تنظيم كرد    سن ظاهر شد و با رفتار خيلى آرام و ماليم رفت نور چراغ            
جا كليساست يـا     اين! دار؟ فردا رفتم سراغ كشيش؛ گفتم شما كشيش هستيد يا كاباره         

ها را بـه كليـسا جـذب         خواهم جوان  كشيش گفت من به اين وسيله مى      ! سالن رقص؟ 
هـا بـه كليـسا جـذب         جـوان ! ه كليسا جذب كرد؟    ب ها را  شود جوان  طورى مى  اين! كنم

سالن رقصِ متعلق به كليسا     ! نشدند، بلكه به سالن رقصِ متعلق به كليسا جذب شدند         
  مگر امتيازى دارد؟

كند كه   ى بگذارد، چه فرقى مى    ياى پخش شود و تأثير سو      اگر بناست فيلم يا برنامه    
را من پخش كـنم؟ بـه        چ من پخش كنم يا رقيب من؛ در هر دو صورت بد است؛ پس            

  .نظر من اين منطق مهمى است و بايد به آن توجه داشت
 در ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيمااي   فرمايش امام خامنه
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