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«دستگاه رادیو و تلویزیون چنانکه
من کرارا ً گفتهام ،دستگاهى است که
حساسترین دستگاههاىتبلیغاتى
هر کشورى است که هم از طریق
بصر و هم از طریق سمع از آن مردم
استفاده مىکنند و آنطورى که به
توجه مىکنند،
رادیو و تلویزیون
ّ
مردم به هیچ دستگاهى آنطور
توجه نمىکنند».
ّ
(صحیفۀ امام ،ج  ،11ص)195 :

کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متع ّلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه هاي مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیة فیلم و تکثیر به هر شکل و
نوع ،بدون کسب مج ّوز ،ممنوع است و متخ ّلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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ٔ
ّاما کسانى که از پرستش بتها و دیگر معبودهاى طغیانگر دورى گزیده اند و بهسوی خدا
بازگشتهاند آنان را مژده باد! پس بشارتده به بندگان من ،آنان که براى دستیابى به حقیقت،
ِ
بهترین آن را پیروى میکنند .ایناناند که خدا آنان را راه نموده
به سخن گوش میسپارند و
است و ایناناند خردمندان.

