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چکیده

هدف :هدف از مقاله حاض  ،ب رسی اهمیت تولیدات رسانهای و نوع آنها در راسرتای
توصیف و تبیین شخصیت شهید سلیمانی است.
روش :داد های این مقاله بهصورت کتابخانهای_اسنادی گ دآوری شد و به روش تحلیل
متون انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد تولیدات رسانهای در تبیین شخصیت ب جسته حاج قاسم
باید ویژگیهای زی را داشته باشد تا با مع فی درست ایشران موجرب محقرق شردن صردور
ف هنگ و تمدن ای ان و اسالم گ

دد:

 .4مع فی همهجانبه شخصیت ایشان .8 ،اسرتفاد از مصراحبههرا ،عکرسهرا ،فریلم و
دستنوشتهها حاج قاسم و اشخاص نزدیک به ایشران .9 ،عردم افر اط و تفر یط در مع فری
ایشان .1 ،عدم جهتگی ی سیاسی ،جناحی و حزبی و جدا ک دن ایشان از انقالب اسالمی و
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رهب ان آن .1 ،تولید محتوای مناسب ب ای کودکان و جوانان .1 ،توجه به نقش آم یکا و رژیرم
جعلی صهیونیست در شهادت حاج قاسم .7 ،تولیدات بینالمللی و توجه به نقش ایشان در
مبارز با داعش در آنها.
نتیجهگیری :صدور گفتمان و تفک انقالب اسالمی نیازمند مه های تأثی گرذار اسرت.
بناب این ،ت بیت اف ادی که با عین دین عجین شد اند؛ مانند حاج قاسم؛ بایسته اصلی ورود به
جنگ ن م رسانهایست .مطمئنا با رعایت مواردی که ذک شد ،در تولیدات رسرانهای میتروان
شخصیت حاج قاسم را بهصورت کامرل تبیرین و از ایشران در سرطح داخلری و برینالمللری
الگوسازی ک د و ب ای آیند ای ان اسالمی چنین شخصیتهایی را ت بیت نمود و تفک انقالب
را به جهانیان شناساند و علیه اسکتبار جهانی ،به پا خاست.
کلیدواژهها :رسانه ،قاسم سرلیمانی ،تولیردات رسرانهای ،انقرالب اسرالمی ،گفتمران
انقالب ،نخبگان.

اهمیت تولیدات رسانهای در ایجاد یک ف ای امن ب ای کشور اسالمی ما و تفک حاکم
ب آن ،ب هیچ کس پوشید نیست .این مسئله برا توجره بره دشرمنیهرای بیگانگران و ترالش
روزافزون آنها ب ای از پا درآوردن این نظام ،از اهمیت بیشت ی نیز ب خوردار است.
مطمئنا؛ مقابله با تولیدات رسانهای کرذب بیگانگران جهرت مبرارز برا اندیشره اصریل
اسالمی ،بایستی در اولویت تولیدات رسانهای داخلی ق ار گی د.
رسانه ،به خودی خود مانند چاقویی دو لبه است .هم مریتروان از آن بر ای رسریدن بره
مقاصد خی استفاد ک د ،و هم میتوان بدت ین مقاصد را با آن پیگی ی ک د.
به ایرن مروارد ،سریط پلیردت ین عناصر موجرود در جهران اسرتکباری امر وز؛ یعنری
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مقدمه

صهیونیست ها؛ را نیز اضافه نمایید تا به عمق مشکالت س را مقابله با جنگ رسانهای آنها
پی بب ید.
مطمئنا عناص انقالبی ،من جمله بند حقی و شما ،به وظایف خود آنطرور کره بایرد و 55

شاید عمل ننمود ایم و کاستیهایی بزرگ در این را وجرود دارد .کاسرتیهرایی کره نیازمنرد
آسیبشناسی و همچنین مهمت از آن ،رفع آنهاست.
پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی ،زمان مناسبی ب ای بیدار شدن از این خواب غفلت
است .ه چند دی است ،ولی ب ای جلوگی ی از وقوع مجدد چنین حوادث ضر به زننرد ای،
الزم است.
در مقاله حاض  ،سعی نمود ایم ضمن تع یرف رسرانه و تبیرین جنرگ رسرانهای قروی
شکلگ فته در مقابل جبهه اسالم ،تولیدات رسانهای پس از انقالب را آسیبشناسری کنریم و
را حلهای خودمان را نیز ارائه دهیم.
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باشد که مورد استفاد مج یان و عوامل زی بط ق ار بگی د .انشاءلله.
تعریف رسانه

واژ رسانه در زبان فارسی واژة نسبتا جدیدی محسوب میشرود .همرانطور کره از واژ
رسانه هم مشخص است ،مأموریرت رسرانه ،رسراندن اسرت :رسراندن ح فهرا ،پیامهرا و
دیدگا های من و شما به ف د یا اف اد دیگ .
مستقل از تاریخچه این واژ  ،ام وز معموال آنچه بهعنوان رسانه در گفتگوها و مقاالت و
نوشتههای ما مورد استفاد ق ار میگی د ،به رسانههای ارتباطی اشار دارد.
با توجه به اینکه واژ رسانه به شکل وسیعی در نوشرتههرا و گفتگوهرای روزمر برهکار
میرود ،اجاز بدهید ابتدا چند تع یف از رسانه را با هم م ور کنیم ترا در ادامره مقالره ،درک
مشت کی از این مفهوم داشته باشیم.
«ب ای تع یف رسانه میشود به فه ستی شامل تلویزیون ،فیلم ،رادیو ،روزنامه و اینت نت
فک ک د .اما چنین فه ستی ،ویژگی مشت ک عنوانهای خود را بهسادگی آشکار نمیکند .شاید
را حل این باشد که رسانه را بهصورت تکنولوژیهایی که پیرامهرا را بره مخاطبرانی در نقراط
ّ
مختلف منطقه ،کشور و حتی جهان منتقل میکنند ،تع یف کنیم» (الفی.)9-4 ،4911 ،
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اما این تنها تع یف رسانه نیست و نویسندگان و متفک ان مختلرف ،تع یفهرای بسریار

متنوعی را ارائه داد اند .بهعنوان مثرال« :رسرانه ،صرنعتی اسرت کره محصروالت و خردمات
اطالعاتی و س گ می را تولید ک د و میف وشد .ه ابزار ،روش و وسیلهای که ب ای ارتباط بره
کار ب ود ،رسانه است ،رسانه یعنی ه نوع ابزار ارتباط انبو مانند تلویزیون ،رادیو ،مجلهها و
روزنامهها .درواقع ،رسانه به معنی ه وسیلهای است که انتقالدهند ف هنگها و افکار عد ای
باشد» (کازنوو)9 ،4927 ،1

«ب خالف مدرسه و دیگ ارکان حیات انسانی ،رسرانههرا امر ی ف اگی نرد .مرثال آنهرا
میتوانند یک کالس بیدیوار با میلیاردها مستمع تشرکیل دهنرد و ایرنکره رسرانههرا وظیفره
ح است از محیط را ب عهد دارند .آنها باید همبستگی کلی را بین اجزای جامعه در پاسخ به
نیازهای محیطی ایجاد کنند و مسئولیت انتقال می اث اجتمراعی از نسرلی بره نسرل دیگر را
ب عهد دارند» (لطیفی.)4924 ،

حداقل سه مؤلفه در تع یف رسانه وجود دارد که همه ،کمابیش به آن توجه داشتهاند:

تخصصی هم رواج دارد .اما ّ
حتی اگ این دو کلمه را بهجای هم به کار میب یم ،مهم است که
در ذهن خود ،به تفاوت میران آن دو توجره داشرته باشریم؛ روزنامره ،میکر وفن ،شربکههرای

اجتماعی ،رادیو و تلویزیون ،همگی ابزارهای رسانهای هستند و میتوانند نقش بست ارتباطی
را ایفاء کنندّ .اما رسانه زمانی شکل میگی د که پیام (محتوا) نیز وجود داشرته باشرد و ضرمنا
مخاطبانی هم در انتظار دریافت آن پیام باشند.
از آنجا که در دنیای ام وز ،ابزارهای رسانهای بسیار ساد ت  ،س یعت و ارزانت از گذشرته
در اختیار ما ق ار میگی ند ،اف اد بسیاری به اشتبا فک میکنند دست سی به رسانه نیرز بره همران
سادگی مهیاست .درحالیکه ساختن رسانه ب پایه ابزارهای رسانهای ،کاری دشروار اسرت و بره
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 .1تفاوت رسانه با ابزار رسانهای :معموال در گفتگوها و نوشتهها ،دو اصطالح رسانه و
ابزار رسانهای بهصورت مت ادف به کار می روند .این کار ،نادرست نیست و ّ
حتی در متن های

تالش و تج به و تخصص نیاز دارد .داشتن یک وبسایت ،یک پیج در شبکههرای اجتمراعی،
انتشار پادکست ،مجله یا کتاب ،به خودی خود بهمعنای شکلگی ی یک رسانه نیست.
. Cazeneuve.

1
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 .2تعریف رسانههای جمعی یا رسانههای گروهی :مثالزدن ب ای رسرانه جمعری
ساد ت از تع یف ک دن آن است .مثال همه میدانیم که کتاب ،روزنامه ،رادیو و تلویزیرون،
نمونههای رسانه جمعی محسوب میشوند .اما این رسانهها چه ویژگیهایی داشته اند کره
بهعنوان رسانه جمعی یا رسانه گ وهی شناخته میشوند؟ ساد ت ین تع یف رسانه جمعری
چیزی شبیه این است :رسانه انبو یا رسانه گ وهی یا رسانه جمعری بره رسرانههرایی گفتره
میشوند که ف ستند بهوسیله آنها میتواند پیرام خرود را بره حجرم وسریعی از مخاطبران
ب ساند.
رسانه انبو دو ویژگی کلیدی دارد :ارتباط یک ف ستند با تعداد زیادی مخاطب و فقط از
سمت ف ستند به گی ند .
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اسررتوارت هررال ،نظ یررهپ ر داز انگلیسرری ،جامعرره را بررهصررورت مرردار بسررتهای تع یررف
میکند که رسرانههرای جمعری برهعنروان شرا را  ،در ف آینرد هویرتبخشری در جامعره نقرش
پیدا میکنند.
 .3تعریف رسانههای اجتمااعی :برا توسرعه فنراوری اطالعرات ،شرکل دیگر ی از
رسانههای ارتباطی به وجود آمدند که با رسانههای جمعی تفاوت داشرتند؛ رسرانههرایی کره
ام وز بهعنوان رسانههای اجتماعی شناخته میشوند .ویژگی رسانههای اجتماعی این اسرت
که زمینه ارتباط دو سویه را میان ف ستند و مخاطب ف اهم میکنند .در این رسانهها ،همچنان
یک سمت رابطه ،قدرت و تسلط بیشت ی دارد (ف ستند )ّ .اما طر ف دوم هرم ،برهعلرت زیر
ساخت موجود ،خود را در تعامل دو سویه با او میبیند.
در اینجا الزم است که به تفاوت رسانههای اجتماعی و شبکههای اجتماعی توجه داشته
باشید؛ با وجودی که ممکن است رسانههای اجتماعی و شبکههای اجتماعی هر دو از یرک
ابزار رسانهای (مثال موبایل یا کامپیوت ) استفاد کنندّ ،اما نباید آنها را با هم اشرتبا بگیر یم.
هدف رسانه اجتماعی ارتباط دو سویه بین صاحب رسانه و مخاطب رسانه است .اما در شبکه
اجتماعی ،هدف اصلی ایجاد ارتباط میان مخاطبان یا مشت یان یا اف ادی است که همگری در
 30یک سطح از قدرت و اختیار ق ار میگی ند.

کارکرد رسانه در عصر حاضر

پیدایش انواع رسانههای نوین ،شیو اطالعرسانی را دگ گون ک د اسرت .برهطروریکره
رسانه در میان رویداد و م دم ،مسی ی مجازی ایجاد ک د و در مدلهای رسمی ،نیمهرسرمی
یا غی رسمی که ب خب گزاریها و سایتهای رسمی ،وبالگهرا و سرایتهرای نسربتا معتبر
داللت دارد ،سازوکار خاصی ب ای ام اطالعرسانی و اطالعیابی تع یف ک د است.
پیدایش و توسعه رسانههای غی رسمی یا نیمهرسمی جهانی با عنوان صفحات مجرازی
نیز که روزانه ب تعداد آنها افزود میشود ،تأثی بسزایی ب ام اطرالعرسرانی در مردلهرای
جدید با محوریت کارب دارد .این مسئله حجم محتوای تولیدشد را در جهان تا حرد زیرادی
افزایش میدهد ،از سویی دیگ میزان مشارکت اجتماعی کارب ان را بیشت ک د و به موازات آن
آگاهی روزآمد کارب ان را نیز ارتقاء میبخشد .در نتیجه ورود به عص جامعه اطالعاتی و تولد
و گست ش رسانههای الکت ونیکی و اینت نتی ،م ز میان رویداد و م دم را باریکت از قبل ک د
در دور گذار از جامعه سنتی به جامعه جدید ،آنچه بیش از همره حرائز اهمیرت اسرت
چگونگی رشد رسانه هاست .ویژگی اصلی رسانهها ،همه جا بودن آنهاست .رسانهها ام ی
ف اگی ند.
رسانهها ،هم ح کت و پویائی و س زندگی را تقویت و تولیرد میکننرد و هرم رخروت و
تنبلی و سستی را .از یک سو احساسهای عاطفی ،محبت و صرداقت را ب مریانگیزنرد و از
سوی دیگ احساس زشتی ،دشمنی ،بیاعتمرادی ،دروغ و خشرونت را زنرد میکننرد .ایرن
کارک د بهطورطبیعی موجب پیدایش ت راد درونری-رفتراری در مقیراس فر دی و اجتمراعی
میشود.
وظایف خب ی و آموزشی نیز یکی دیگ از کارک دهرای رسرانههاسرت .مرثال برا دیردن
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است.

فیلمهای م بوط به زندگی جوانان ام وز ،عقید شخصی ف د نسبت به اخالق و ش ایط زندگی
جوانان دگ گون میشود و حتی ممکن است در خود ،گ ایش به زندگی آشفته آنها را احساس
کند.
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رسانهها در ش ایط کنونی یکی از مهمت ین دستاوردهای پیشر فت بشر ی و یکری از برا
ارزشت ین وسایل آگاهیرسانی همگانی هستند که پیوسته و با س عت س سامآوری برهدلیرل
جایگا و اهمیت کلیدی و طبق نیازمندی متقاضیان در حال گست ش و ف اگی یاند.
جنگ نرم و جنگ رسانهای ،پدیدهای مهلک و نوظهور

پدید جنگ در طول تاریخ با زندگی انسانها هم ا بود و بخش مهمی از وقت انسانها
را درگی خود ک د است .از جنگهای اولیه که با تی و کمان و نیز و شمشی انجام مریشرد
است ،تا جنگهای ام وز که با به گی ی از فناوریهرای پیچیرد از قبیرل انرواع تانرکهرا،
توپها ،هواپیماها ،موشکها انواع هواپیماهای بدون س نشین و یا متوسلشدن به سالحهای
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غی متعارف از قبیل مواد شیمیایی و هستهای و  ....صورت میپذی د .بنا بره شر ایط مکران و
زمان نوع جنگها نیز متفاوت بود است که بسته بره شر ایط از جنرگ سرخت ،جنرگ نر م،
عملیات روانی ،جنگ اقتصادی ،جنگ سیاسی ،جنگ رسانهای و  ...استفاد گ دید است.
با این مقدمه ،پس از پی وزی انقالب اسالمی ملرت ایر ان در بهمرنمرا سرال ،4917
بهدلیل قطع دست چپاولگ آم یکا از کشور ما و قطع منافع کشورهای استکباری ،دشمنیها با
نظام نو پای ملت ای ان آغاز گ دید .دشمن ،ت ور شخصیتها را با هردف ت رعیف روحیره،
ناامید ساختن و ض بهزدن به نظام اسالمی در دستور کار خود ق ار داد .انواع تح یمهرا را بر
علیه کشور ما اعمال و قائلههای داخلی خوزستان و ک دستان را بهمنظور تف قه و از بین بر دن
وحدت اقوام و مذاهب ای انی و ف وپاشی نظام از داخل کشور به را انداختند .جنگ  2ساله را
ب کشور و ملت ما تحمیل ک دند ،جنگی که یکی از طوالنیت ین ،خونبارت ین و ُپ هزینهت ین
جنگها در ق ن حاض و بعد از جنگ جهانی دوم لقب گ فت.
در تمام این م احل ،استکبار جهانی به س ک دگی آم یکای جنایتکار ،اصلیت ین هدف
خود را ب اندازی نظام جمهوری اسالمی بهعنوان مهمت ین سد و مانع در س را رسریدن بره
اهداف خود قلمداد ک د است .در این راستا دشمن میلیاردها دالر هزینه ک د و علیرغم وارد
 35آوردن خسارتهایی ،ولیکن به هدف اصلی و نهایی خود ن سید است.

بناب این دشمن بیکار ننشسته و همچنان در حال ب نامهریزی و ص ف هزینههای هنگفت
ب ای تداوم دشمنی خود با ملت و نظام ما با روشهای مختلف میباشرد .امر وز بره وضروح
میبینیم که دشمن ،جنگ ن م و جنگ رسانهها را با محوریرت مراهوار و اینت نرت برهمنظرور
ض بهزدن به نظام ما در دستور کار خود ق ار داد اسرت کره بیشرت ین تم کرز آن نیرز بر روی
خانواد بهعنوان اصل و پایه اجتماع است.
همانگونه که در زمان  2سال دفاع مقدس ،در ب اب جنرگ سرخت و تجهیرزات محرور
دشمن ،تمام ملت ای ان از زن و م د ،کوچک و بزرگ به پشتیبانی و حمایت از نی وهای مسلح
پ داختند و یک دفاع عظیم را در ب اب ماشین جنگی دشمن رقم زدند و س بلندی و افتخار را به
ارمغان آورد و بزرگت ین حماسه ق ن حاض را رقم زدند .ام وز جامعه ما نیاز بره یرک دفراع
منسجم ،ب نامهریزی شد و یکپارچه ف هنگی در مقابل ناتوی ف هنگی دشمن است ،تا بتواند
حمالت رسانهای و وی انگ دشمن را خنثی نماید .آیا قدرت و ظ فیت دفاع ف هنگی ما قرادر
رزمندگان دوران دفاع مقدس ،در جهت مقابله با جنگ سخت ،اراد قوی ب ای مقابله با جنگ
ن م دشمن وجود دارد؟ آیا رسانهها ،صداوسیما ،روزنامهها و مجالت ب ای مقابله با جنگ ن م
در یک جبهه واحد هستند؟ آیا حوز های علمیه و ائمه جمعره و جماعرات کشرور و سیسرتم
تبلیغات دینی بهطوردقیق و همهجانبه در صف تقابل با جنگ ن م ق ار دارند؟ آیا سخن انیها،
س یالها ،میزگ دها و دیگ ب نامههای صداوسیما همه و همه در راستای مقابله با جنرگ نر م
ق ار دارد؟ آیا همه سازمانها و نهادها و ارگانهرا ،مریداننرد جنرگ نر م چیسرت و ترالش و
فعالیتهای آنان در ب اب جنگ ن م است؟
از جمله تفاوتهای جنگ سخت و جنگ ن م میتوان به موارد زی اشار ک د:
هدف :در جنگ سخت جسم و جان انسانها ،بناها ،زی سراختهرا و ...مرورد هردف
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به مقابله تجهیزات دشمن در جنگ ن م هست؟ آیرا هماننرد اراد قروی ف مانردهان نظرامی و

دشمن ق ار میگی د و اتفاقا همین خسارتها و تجاوز دشمن حس مریهندوسرتی ،غیر ت و
سلحشوری و انگیز اف اد جامعه را ب ای اقدام متقابل و مبارز با دشمن و تالش ب ای شکست
او ب میانگیزاند .در جنگ ن م ،هدف دشمن به تسخی درآوردن افکار ،اندیشرههرا ،باورهرا و 33

اعتقادات ،ف هنگ و اصالت اف اد جامعه هدف میباشد و بهجای تجاوز به م زهای بینالمللی
یک کشور ،جنگ را به داخل کشور یعنی خیابانها ،کوچهها ،جمع خانواد ها و مهمت از همه
مغز انسانها هدایت میکند و مانند موریانه از داخل پایههای اصلی باورها و اصرول جامعره
مخاطب را هدف میگی د.
مدت :دور زمانی جنگ سخت محدود است و در یک محدود زمانی ش وع و پس از
مدتی به پایان میرسد کم اتفاق میافتد که یک جنگی همچون جنگ تحمیلری عر اق علیره
ای ان یا حمله ع بستان به یمن طوالنی شود .اما دور زمرانی جنرگ نر م طروالنی و زمراندار
است .بهعنوان نمونه جنگ ن م آم یکا علیه اتحاد جماهی شوروی بیش از دو دهه طول کشید.
محدوده :جنگ سخت معموال در م زها و در محدود های مکرانی اسرت .جغ افیرای
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جنگ سخت خیلی گست د نیست اما گست جنگ ن م بسیار زیاد و به وسعت یک کشور یک
منطقه و یک قار است .جنگ ن م جبهه استکبار ،جغ افیای جهان اسالم را در ب گ فته ،ای ان و
انقالب اسالمی بخش مهم و مورد توجه از منطقه تحت پوشش جنگ ن م دشرمن بره شرمار
میآید.
نیروها :نی وهای درگی و جامعه مخاطب در جنگ سخت نی وهای نظرامی و م دمری،
کارآزمود و آموزشدید و سازماندهیشد هستند .نی وهای نظرامی و رزمری هرم در دوران
صلح آمادگی الزم را کسب نمود و هم در طول جنگ انواع هدایتها و توجیهات الزم را بره
هم ا دارند .اما در نب د ن م مجموعه آحاد ملت و م دم کشرور ،جامعره مخاطرب آن برود و
بهطورو یژ جوانان ،زنان ،دخت ان که میزان آسیبپذی ی آنان نسبت به دیگ اقشار جامعه بیشت
است ،نقطه اصلی هدف هستند.
خسااارت :در جنررگ سررخت ،اغلررب خسررارتهررا مررادی اسررت امررا در جنررگ ن ر م
خسررارتهررای وارد همگری معنرروی و متوجرره ارزشهررای اصریل انقررالب و ملررت اسررت.
خسارتهای انسانی در جنگ سخت هم ا با ایثار و فدارکاری م دم و چنانچه ف د در این نب د
کشته شود به حیات و یژ جاودانه دست مییابد اما خسارتهای انسانی در نب د ن م منج بره
 36م گ معنوی و انح اف شد و سقوط انسانی را در پی دارد .خسارت انسرانی در نبر د سرخت

زمینهساز افتخار خانوادگی و جامعه بود و خسارت در نب د ن م موجب س شکستگی خانواد
و جامعه میگ دد و هزینهها در نب د سخت زمینه غ ور و اقتدار ملی است اما خسارتهرا در
نب د ن م زمینهساز ذلت و انفعال میباشد.
آیا همانطور که در جنگ سخت همه دولت م دان و م دم ایثارگ انه هم اهی داشتند ،در
جنگ ن م هم ،چنین اهتمامی در قبال خسارت جنگ ن م مشاهد میشود؟
آثار :جنگ سخت دفعی ،شتابان و ُپ تح ک و هم ا س وصدای ف اوان است و با شلیک
اولین گلوله و اولین بمب ،همگان به ح کت درآمد از خود عکسالعمل نشان میدهند .امرا
جنگ ن م ،تدریجی ،آرام ،بدون س وصدا و به م اتب وی انگ ت است.
در حال حاض بیشت ین شبکههای ماهوار ای دنیا از کشور آم یکا مدی یت مریشروند.
 18درصد رسانههای آم یکا هم دست صهیونیستهاست و اغلرب ب نامرههرای مراهوار ای
فارسیزبان هم توسط صهیونیستها ادار میشود! ایرنکره صهیونیسرتهرا بر ای مرا شربکه
را به هوش آورد که چه اتفاقی دارد میافتد؟ دشمن بهصورت رسمی اعالم ک د است کره مرا
ب ای اینکه بتوانیم با جمهوری اسالمی مبارز کنیم باید با ابزار رسانه به س اغ ای ان رویم چون
ابزار نظامی کارساز نیست.
شبکههای ماهوار ای عمدتا در سه حوز فعالیت میکنند که عبارت است از:
 .4شبکههای خب ی و سیاسی مانند بی .بی .سی فارسی ،صردای آم یکرا ،یرورو نیروز،
سیمای آزادی ،شبکههای سلطنتی ،کوموله؛
 .8شبکههای اعتقادی مانند شبکه وهابیت کلمه ،شبکه وهابی وصال حق ،شبکه ضرد
شیعی اهلبیت ،شبکه سالم ،شبکه فدک ،شبکههای متعلق به بیت آیتالله شری ازی ،شربکه
مسیحی محبت ،شبکه مسیحی نجات؛
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فارسیزبان با گ ایش خانوادگی میسازد که صبح تا شب فیلم و س یال پخش میکند ،باید ما

 .9شبکه های ت ویج سبک زندگی غ بی مانند من و تو ،پی .ام .سی موزیک ،مجموعه
شبکههای جم ،پی .ام .سی فامیلی ،شبکه فارسی وان.
این شبکهها مأموریت دارند تا با پخش شایعات و تک ار آنها ،اید آل مع فیک دن دنیای 35

غ ب و ب جستهک دن مشکالت کشورهای هدف از جمله ای ان ،با ایجراد بردبینی نسربت بره
حاکمیت ،حمله به جایگا والیتفقیه ،دامنزدن به نارضایتیها و سوءاستفاد از خواستههای
قانونی اف اد جامعه ،تح یف شخصیتهای تأثی گذار ،رواج مص فگ ایی ،تبلیغ مد و لباس،
توهین و تف قه بین شیعه و سنی ،تالش در راستای سستک دن اصالت خانواد ای انی ،ت ویج
سبک زندگی غ بی بهجای سبک زندگی ای انی و اسالمی ،ت ویج ف هنگ ب هنگی ،ناکارآمرد
نشاندادن نظام ،ت ویج هوس انی ،ت ویج خشونت ،به تسخی درآوردن فک و ذهن جوانران و
هدایت آنها در مسی مؤافق با خواستههای خود و ...که همگی ایرن فعالیرتهرای رسرانهای
دشمن در نهایت ،ب اندازی نظام سیاسی حاکم ب کشورهای مخاطب (که کشور ما بهعنروان
اصلیت ین هدف دشمن جهت پیاد سازی این ب نامهها میباشد) را دنبال میکند ،ب نظرام و
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منابع ملی ما دست یابند.
آخ ین ب نامه دشمن در حوز جنگ ن م ،ایجاد ناآرامیهرا و اغتشاشرات آبرانمرا سرال
 4912بود که دشمن برا ب نامرهریرزی قبلری و آمروزش افر اد خودف وختره و سوءاسرتفاد از
خواستههای به حق م دم ،مسی مطالبات را منح ف و خسارتهای جانی و مالی را به کشور
وارد ک دند که این نقشه شوم دشمن با بصی ت ملرت برزرگ ایر ان ،حرول محرور رهبر ی در
کمت ین زمان خنثی و دشمنان قسمخورد این م دم را همانند گذشته روسیا و ناامید و پشیمان
ک دند.
آری مهمت ین سالح در مقابل تهاجم رسانهای دشمن ،افزایش بصی ت ،افرزایش سرواد
رسانهای و افزایش سطح آگاهی آحاد م دم در راستای شناخت توطئههای دشمن و شرناخت
را های ض بهزدن دشمن و مقابله با آنها میباشد (امانلو.)4919 ،

نگاهی اجمالی به تالشهای در حال انجام در حوز رسانههای منطقهای و جهانی ،این
واقعیت تلخ را آشکار میسازد که تق یبا تمامی رسانههای مسلط ب جهران اعرم از مکتروب،
صوتی و تصوی ی عمال به ابزاری ب ای استکبار جهانی تبدیل گ دید انرد؛ در جهرت ت سریم
سیاستهای بینالمللی و منطقهای و ت ویج ف هنگ غ بی و لیب الیسرم سکوالریسرم و نفری

 39تنوع ف هنگی و تشویق به تم د از اصول و ارزشهای اسالمی و ملی گام ب میدارند.

دشمنی با ایران

در دنیای س مایهداری ،تمامی کشورها به م کزیرت امپ اتروری توجره دارنرد .م کزیرت
امپ اتوری در عص استعمار ف انو ،تالش دارد از سازوکارهای ف هنگی ،اجتماعی ،رسانهای و
ارتباطی استفاد کند .درحالیکه اگ منافع آنران بره خطر بیفترد ،هریچ حرد و مر زی بر ای
بیرحمی ،خیانت یا وحشیگ ی وجود نخواهد داشت ،چون خودشان منرابع اصرلی شر ی
هستند که به بار آمد است.
انتقال از این وضعیت کاری دشوار است .تالش ب ای اینکه چنین انتقالی برا کرمتر ین
خررون یزی و بیشررت ین محافظررت از دسررتاوردهای تمرردنی انجررام پررذی د ،ارزشررمند اسررت.
واقعیتهای روابط ای ان و آم یکرا در دوران جمهروری اسرالمی ریشره در چگرونگی کرنش
رفتاری آم یکا در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی با ای ان داشرته اسرت .در انگرار ذهنری
ای انیان ،آم یکا دارای الگوی کنش ناپایدار و تغیی یابند در ب خرورد برا گ و هرای میانرهروی
مبارز انقالبی علیه سیاست آم یکا در محیط منطقهای و بینالمللی را رقم زدند.
ُبعد بعدی انگار ای انی در مورد چگونگی روابرط ایر ان و آم یکرا را میتروان ب اسراس
واقعیتی به عنوان «دولت دستنشاند » جستجو ک د .مفهوم دولرت دسرتنشراند در کتراب
کالسیک و تاریخی «مارک گازیوروسکی» تبیین شد است .گازیوروسکی تالش داشرت بره
ایاالت متحد گوشزد کند که حمایت تسلیحاتی ف اگی از حکومت شا میتوانرد مخراط ات
زیادی را ب ای آیند روابط ای ان و آم یکا به وجود آورد .واقعیتهای روابط ای ان و آم یکرا در
دوران حکومت شا نشانههایی از همکاری و مشارکت منطقهای را نشان میدهد ،اگ چه شا
هموار نسبت به ب خی سیاستهای مداخلهجویانره آم یکرا نگر ش انتقرادی داشرته اسرت.
ادبیات شا در کتاب «بهسوی تمدن بزرگ» و «پاسخ به تاریخ» بیانگ این واقعیت است کره
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ای انی بود است .چنین ف آیندی هموار در ذهنیت ای انیانی وجود داشت که گامهای نخست

حتی ایاالت متحد فشارهای سیاسی و اهداف ف اگی خود را ب متحدانی هماننرد حکومرت
شا اعمال ک د و این ام منج به اعت اض نسبت به سیاست خارجی و الگوی رفتاری آم یکا
از سوی زمامداران ای انی در دوران قبل از انقالب شد است .در چنین ش ایط و ف ایی طبیعی 35

به نظ میرسد که ذهنیت ای انی در دوران انقالب و سالهای بعد از پی وزی انقالب اسالمی
ب اساس «نقش منطقهای و الگوی کنش راهب دی ایاالت متحد » شکل گ فته و تنظیم شرود.
ایاالت متحد عموما از سیاست تهاجم و الگوی کنش غی مسئوالنه به گ فته و تالش دارند
ای ان را در ف ای کنش راهب دی و فشارهای فزایند وادار به انعطافپذی ی و شکسرت کننرد.
این ام منج به تشدید ت ادهای سیاسی و منطقهای با ایر ان شرد اسرت .رویکر د رهبر ی
جمهوری اسالمی درمورد هزینههای سازش بیانگ واقعیتی است که بخشی از ادراک جامعه
ای انی و روندهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی را تحت تأثی ق ار داد است.
بح انسازی ،محور اصلی سیاست راهب دی آم یکا ،رژیم صهیونیستی و ع بستان علیه
ای ان تلقی میشود .نشانههای بح انسازی در ائتالف علیه نقش منطقهای ای ان انعکاس داشته
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است .گست ش بح ان اجتماعی و تصاعد اهداف اعت اضی شه وندان در حوز های مختلرف
جغ افیایی ای ان را میتوان بخشی از سازوکارهایی دانست که در معادله سیاسرت راهبر دی و
امنیتی مثلث جدال علیه ای ان شکل گ فتره اسرت .ادبیرات شرتابزد مقامهرای آم یکرایی،
ع بستانی و حتی صهیونیستها در ارتباط با رویدادهای اجتماعی ای ان ،نشران میدهرد کره
مقابله با ای ان ص فا یک گزینه تاکتیکی محسوب نمیشود ،بلکه باید آن را ض ورتی راهب دی
در انگار مثلث تهدید علیه ای ان دانست .اقدامات مثلث تهدید علیه ای ان بهعنوان بخشری از
است اتژی بازی چندجانبه محسوب میشود .ارتقای سطح روابرط و همکاریهرای تراکتیکی
آم یکا با رژیم صهیونیست و ع بستان علیه نشرانگان امنیرت ملری ایر ان ،بخشری از راهبر د
آم یکا ب ای محدودسازی نقش منطقهای ای ان اسرت .بیثباتسرازی و گسرت ش بحر ان در
کشورهای منطقهای خاورمیانه مانند ع اق ،سوریه و ای ان را میتوان در زم عواملی دانست که
«قدرت نسبی رژیم صهیونیست» در منطقه را افزایش خواهد داد .به گی ی از سرازوکارهای
ائتالف امنیتی سهجانبه را میتوان بهعنوان بخشی از سیاست محدودسازی قردرت منطقرهای
ای ان از ط یق ارتقای نقش تاکتیکی ،عملیاتی و راهب دی کشورهای جهان ع ب دانست.
واقعیت آن است که در ف ای سیاست جهانی معادله قدرت و مقاومت بیشت ین مزایای
 38راهب دی را ب ای کشورها ایجاد میکند .در غی این صرورت ،فشرارهای سیاسری و رسرانهای

منج به آشوب امنیتی در ای ان خواهد شرد .اگر ایراالت متحرد بتوانرد از تبردیل ایر ان بره
س نوشت مشابهی همانند سوریه ،ع اق ،لیبی ،لبنان و یمن ت دیدی نخواهد داشت .در چنین
ش ایطی ،مقاومت برهمنزلره انجرام اقردامات غی عقالیری در سیاسرت بینالملرل محسروب
نمیشود .مقاومت دارای زی ساختهای کنش عقالیی بر ای ترأمین منرافع ملری در شر ایط
تهدیدات امنیتی خواهد بود.
رهب انقالب از دشمنی باطنی آم یکاییها با ای ان از ابتدای روابط و با ط حهای بهظاه
دوستانه سخن میگویند و تأ کید میکنند اختالف بین ّملت ای ان و آم یکاّ ،
حتی قبرل از 82
م داد وجود داشت .رهب انقالب همچنین اساس انقالب اسالمی ای ان را مخالفت با آم یکا
میدانند و با اشار به منطق مستحکم جمهوری اسرالمی در مخالفرت برا آم یکرا و دشرمنی

به جنگ با ای ان ،جنگ ف هنگی دهه هفتاد ،جنگ امنیتی-سیاسی سال  ،4922اعمرال نفروذ
علیه ای ان در سازمان ملل ،تبلیغات شبانهروزی علیه ای ان ،حمله به ای باس ،حمله به طبس،
ّ
حمله به سکوی نفتی ،تح یمهای نفتی و تجاری و س مایهگذاری از مواردی است کره رهبر
انقالب م تبط با رفتارهای ش ارتآمیز آم یکا به آنها اشار میکنند.
رهب انقالب مهمت ین محورهای دشمنی چهل سراله آم یکرا را برا ایر ان ،دشرمنی برا
استقالل ملت ای ان ،دشمنی با ّ
عزت ملت ای ان و دشمنی با پیش فت ملت ای ان ب میشمارند
و ب عمق داشتن این دشمنی و م بوط بودن آن به بحث ّ
هویتها ،ح کتها و آرمانها تأ کید

میکنند .از دیدگا رهب انقالب ،کودتای  82م دادما سال  4998سر آغاز دشرمنی آشرکار
شیطان بزرگ با ملت ای ان است که آم یکاییها ترالش مریکننرد تراریخ را تح یرف و آغراز
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بنیادین آم یکا با مجموعه نظام اسالمی ،ب تغیی نک دن رفتار آم یکاییها از کودترای 4998
ّ
تاکنون تأ کید میکنند .ساقطک دن دولت مصدق ،ق ّیه تح یمها ،ق ّیه ب جام ،تجزیهطلبی و
ّ
آشوبطلبی در ای ان ،سازماندهی کودتای نظامی ،تح یک اف اد و قو ّمیتها ،تح یک صدام

خصومت آم یکا با ای ان را به تسخی النه جاسوسی م بوط کنند.
علل دشمنی آم یکا با جمهوری اسالمی ای ان موضوع دیگ ی است کره رهبر انقرالب
تبیین میکنند؛ شکلگی ی نه ت بزرگ دینی شکنند چهارچوبها در جهان تقسریمشروند

36

میان ش ق و غ ب ّ
مادی ،مط حکنند دین و دنیا در کنار هم ،ناکامک دن س دمداران گم اهی و
ستم و چپ و راست مدرنیته ،و س دادن شعارهای جهانی ،فط ی ،درخشان و همیشره زنرد
معنویت ،عدالت ،استقالل و ّ
ّ
عزت از جمله این علل محسوب میشوند.
نظی آزادی ،اخالق،
دفاع ابدی از نظ یه نظام انقالبری ،استکبارسرتیزی و ذلرتگ یرزی ،بره گوشره رینرگ رفرتن
آم یکاییها و سیلیخوردن از اسالم و انقالب اسالمی و بیتوجهی به خواستههرا و توقعرات
آم یکا از دیگ علل دشمنی آم یکا با جمهوری اسالمی ای ان از دیدگا رهب انقالب ارزیابی
میشود.
سیطره صهیونیسم بر رسانههای جهان
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صهیونیستها پیوسته ب ای دستیابی به اهداف مورد نظ خود ،که تسلط مادی و معنوی
ب ملتها و دولتهای جهان است ،تالش میکنند .آنها با نفوذ در رسانههای جهان ،شا را
اطالعرسانی بینالمللی را در اختیار خویش گ فترهانرد و برا تسرلط بر رسرانههرای خبر ی،
خب گزاریها ،مطبوعات جهان و سیط ب صنعت سینما و تلویزیون جهانی ،صنعت چاپ و
نش و تولیدات تبلیغات تجاری در سطح دنیا تالش میکنند تا دقرت و حساسریت جوانران و
نی وهای فعال و کارآمد جوامرع مختلرف برهویژ مسرلمانان را نسربت بره مسرائل سیاسری،
اجتماعی ،ف هنگی و اعتقادی جامعه خویش از بین بب ند و آنران را بره افر ادی بریتفراوت و
سطحینگ مبدل سازند.
در سال  4211میالدی خاخام یهودی «راشورون» در سخن انی خود که در شه پ اگ و
در اهتمام یهود به تبلیغات ای اد ک د چنین گفت« :اگر طرال نخسرتین ابرزار مرا در سریط و
حکومت ب جهان است بیت دید مطبوعات و روزنامرهنگراری (مرؤث ت ین رسرانه آن عصر )
دومین ابزار کار ما خواهد بود».
در اولین کنگ صهیونیسم که به ریاست تئودور ه تزل در سال  4217میالدی در شره
بال سوئیس تشکیل شد ،ب نفوذ و سیط صهیونیستها ب رسانههای دنیا تأکید شد است و
 60ش کتکنندگان در این کنگ ب این نظ اتفاق داشتند که نقشه ب پایی دولت اسر ائیل جرز برا

تسلط ب سازمانهای خب ی جهان بهویژ مطبوعات و روزنامرهنگراری (مرؤث ت ین رسرانه آن
عص ) میس نخواهد شد.
لذا در پ وتکل  48صهیونیسم آمد است« :ما ج یان مطبوعات و روزنامهنگاری را بدین
صورت در خدمت خویش در میآوریم؛ آرامآرام بهسمت صهیونیکر دن مطبوعرات ح کرت
میکنیم و افسار و عنان آن را به دست گ فته و بهسمت خرود منعطرف مریسرازیم .مرا نبایرد
بگذاریم که دشمنانمان به روزنامهها و رسانههای خب ی که بیانگ آراء و نظ ات آنران باشرد،
دست یابند .هیچ خب ی نباید بدون کنت ل و نظارت ما ب ای م دم بیان شود».
سرریط صهیونیس رم ب ر رسررانههررای ف اگی ر و غی ف اگی ر جهرران ،اکنررون برریشازپرریش
نمایرران شررد اسررت و مهررمت ر ین خب گ رزاریهررای دنیررا (رویت ر ز ،ف ر انس پ ر س ،اسوشرریتد
پ س) توسط اف اد یهرودی را انردازی شرد و در حرال حاضر توسرط یهودیران ادار مریشرود
(لطیفی.)4924 ،

در اهمیت رسانهها این نکته کفایرت میکنرد کره در پ ترو آگراهیدهری آنهرا ،موانرع
جغ افیایی و تا حدودی سیاسی و ف هنگی از میان ب داشرته شرد و زمرین برا وسرعت زیراد و
میلیاردها نف بهوسیله رسانهها با هم م تبط شد اند و بسیار سراد مریتواننرد از منراطقی دور
دست معلومات و اطالعات مورد نیاز خود را دست بیاورند .خب گزاریها و امپ اطروریهرای
خب ی که از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند عبارتاند از :خب گرزاری آسوشریتد پر س،
خب گزاری یونایتد پ س ،خب گزاری رویت ز ،خب گزاری فر انس پر س ،خب گرزاری شرین هروا،
خب گزاری آلمان و خب گزاری ایتارتاس.
طبق آخ ین آمار تا اکتب سال  8882بیش از  12888شبکه رادیرویی و تلویزیرونی در
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اهمیت تولیدات رسانهای

قالب مؤسسات بزرگ و ب خی بهعنوان شربکه در جهران بره ثبرت رسرید اسرت .مؤسسرات
رسانهای (ص فا شبکههای تلویزیونی) را میتوان در پنج محور محوریت آم یکایی ،محوریت
اروپایی ،محوریت ع بی و شبکههای اسالمی خالصه نمود.

61

آسیبشناسی تولیدات رسانهای پس از انقالب اسالمی

انقالب و انقالب اسالمی انقالب از مفاهیم اساسی و پیچید جامعرهشناسری سیاسری
است که در این حوز از علوم سیاسی نقرد و ب رسری و تجزیره و تحلیرل میشرود .انقرالب
دگ گونی بنیادی در همه زمینههای اجتماعی ،اخالقی ،اقتصادی ،حقروقی و برهویژ سیاسری
است ،نسبت به آنچه پیش از انقالب استوار و پا ب جا بود است و این دگ گونیها همیشره برا
س نگونی نظام سیاسی حراکم پریش میآیرد و کرمتر برا آرامرش برود و اغلرب برا کارهرای
خشونتآمیز ،وی انگی و خون یزیها همگام است( .ابوالحمد)911 ،4978 ،

ب اساس مشت کات نظ یات عمد در مورد انقالب ،میتوان به جمعبندی زی دست یافت:
انقالب ف ایندی است که ابتدا تغیی ات در نظام های اجتماعی یا جوامع باعث پیردایش
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نارضایتی اجتماعی و بسیج عمومی میشود .با وجرود ترالش سرنجید و کوشرش رهبر ان و
پی وان با هدف ب اندازی نظام حاکم ،تود ها بره کمرک ایردئولوژی و سرازمانهرای وابسرته،
بهصورت آگاهانه و با خشونت ،نسبت به سر نگونی رژیرم حراکم اقردام میکننرد و پرس از
درگی ی و پی وزی ،ب نامههای خود را اج ا مینمایند (اسکاچ پل .)98 ،4971 ،پرس انقالبهرا
جنبشهای هدفدار و دارای آگاهی هستند.
انقالبهای اجتماعی بهندرت شکل میگی ند ،اما رخداد های مهمی در تاریخ به شمار
میروند .این انقالبها سازمانهای دولتری ،سراختار طبقراتی و ایردئولوژیهرای مسرلط و
همچنین ارزشها و شخصیتهای پایبند بره آنهرا را دگ گرون کر د و باعرث پیردایش ملرل
جدیدی شد اند که قدرت و استقالل آنها به نسبت قبل از انقالب بیشت است و در موقعیت
بهت ی از کشورهای همت ازشان ق ار گ فتهاند :نی وهای انقالبی ف انسه بهطورناگهانی به قدرت
فائقه قار اروپا بدل شدند و انقالب روسیه اب قدرتی صنعتی و نظامی ایجاد ک د.
این تأثی ات در مورد انقالب اسالمی ای ان هم صادق بود است؛ مانند دگ گونیهایی که
بعد از انقالب در اجتماع ای ان رخ داد که ما ام وز بهلحاظ ّ
عزت ،قدرت برومی ،اسرتقالل،
پیش فت و ...در موقعیت بهت ی ق ار داریم .ظهور و ب وز شخصیتهرایی نظیر حراج قاسرم
 65سلیمانی نیز از دیگ نشانههای اصالت انقالب اسالم است.

ّ
انقالبهای اجتماعی فقط بهلحاظ ملی مهم نیستند ،در بع ری مروارد ایرن انقرالبهرا
باعث رشد الگوها ،اندیشهها و خواستههای بزرگ بینالمللی میشوند ،بهویژ اگ این تحوالت
در کشورهایی روی دهد که بهلحاظ جغ افیای سیاسی مهم و از نظ وسعت پهناور باشند.
ّ
این تأثی ات ف املی در حوز اندیشه و فک را در چند انقالب بزرگ جهانی مریبینیم .در
انقالب کبی ف انسه ،لیب الیسم و تحول مباحث فکر ی غر ب را شراهد هسرتیم و در انقرالب
روسیه و چین مباحث کمونیسم و بهاصطالح چپ در سطح جهان گست ش یافت .ه کدام از
این دسته انقالبها الگویی ب ای سعادت بش یت ارائه دادند و پر چمداری نیمری از جامعره
جهانی را ب عهد گ فتند .انقالب اسالمی ای ان هم اهمیت جهانی یافته و الگوی نوینی را در
حرروز اندیشرره ارائرره ک ر د اسررت و خواسررتههای بررزرگ بینالمللرری و جهررانی دارد :ماننررد
عدالتخواهی هم ا معنویت نه عدالتخواهی ریاکارانه کمونیستی ،آزادی هم ا اخالق نره
آزادی لجام گسیخته به شکل غ بی و همینطور ارائه الگوی جدیدی از م دمساالری در ب اب

تغیی است ،بلکه از روی دین الهی اسالم که به تمام ابعاد وجودی انسان توجره کامرل دارد و
دارای جهانبینی همهجانبه و عمیق با روش و ایردئولوژی اسرت کره از سروی خردا و پیرامب
اک م عنوان شد است؛ را و روشی که نهتنها هیچ وقت اصول آن کهنه نمیشرود و از برین
نمیرود ،بلکه روزبهروز نیز ب قدرت و شوکت این انقالب افزود شد و مانند انقرالبهرای
دیگ به عقبگ د و دیکتاتوری دچار نشد اسرت؛ چرون در آن قردرت ارزش نیسرت؛ بلکره
قدرتی که در خدمت م دم باشد ارزش است و م دم از ارکان اصلی این انقالب هستند.
با تمام این تفاسی  ،اگ انقالب مورد مطالعه آسیبشناسانه ق ار نگی د ،نمیتواند به سر
منزل مقصود ب سد و دچار دگ گونی و تغیی ماهیت میشود.
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لیب ال دموک اسی غ ب و نیز نروعی حکومرت و دولرت کره در آن بره تمرام اصرول انسرانی و
سعادتبخش توجه شد است؛ آن هم نه از روی فک و اندیشه انسانی که ّ
سریال ،و دائمرا در

آسیبشناسی یعنی شناسایی مجموعهای از خط ها و بح انهایی که «میتواند یک نظام
سیاسی کارآمد را ت عیف نمود و یا حتی آن را از پای درآورد» (حلیمی بلخایی )811 ،4928 ،و
موجب ف وپاشی شود.

63

در علوم سیاسی که از ساختار دولت و قدرت بحرث مریشرود ،آسیبشناسری آن هرم
م بوط به آسیبهایی است که به ساختار دولت و قدرت میرسد .این آسیبها ممکن اسرت
ن مافزاری (یعنی در حوز اندیشه ،فک و ذهن باشد که نراملموس اسرت) یرا سرختافرزاری
(یعنی در حوز عمل و عین که رویتشدنی و ملموس اسرت) باشرد و بایرد متناسرب برا آن
آسیبها اقدام نمود .اما در آسیبشناسری یرک انقرالب چرون مبحرث انقرالب م بروط بره
جامعهشناسی سیاسی است باید به آسیبهایی توجه نمود که به رابطه جامعه و دولت م بوط
میشود .بناب این در مبحث آسیبشناسی انقالب نه فقط آسیبشناسی جامعه مط ح است و
نه فقط آسیبشناسی دولت ،بلکه آسیبشناسی رابطه متقابل ساخت جامعه با دولت مطر ح
است .انقالب وقتی روی میدهد که این رابطه بهگونهای باشد که نظم حراکم برین جامعره و
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دولت به هم بخورد و بینظمی حاکم شود.
پس آسیبشناسی انقالب یعنی آسیبشناسی نظم .این نظم است که رابطرههرای برین
ساختهای جامعه و دولت را حفظ میکند و اگ دولتی نتواند نظم بین خود و جامعه را حفظ
نماید ،اگ دموک اتیک باشد به روش مسالمتآمیز قدرت از او گ فته میشود و اگ دموک اتیک
نباشد و استبداد ب س آن جامعه سایه افکند باشد و آن جامعه هم پذی ای آن استبداد نباشد و
با آن مبارز کند ،قدرت به شکل غی مسرالمتآمیرز و برا خشرونت و همر ا دگ گرونیهرای
ایجادشد بین ساختهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ف هنگی جابهجا میشود.
ب ای اینکه انقالب به انح اف کشید نشود ،باید مورد آسیبشناسی ق ار گی د و از سوی
دیگ ب ای جلوگی ی از انح اف انقالب باید اصالحات به موقع در جامعه انجرام شرود ،پرس
آسیبشناسی انقالب مساوی است با اصالحات به موقع در آن انقالب .چرون هر انقالبری
حتما با خط ها ،بح انها و آسیبهایی روبهروست ،باید اوال ساختار آسیبپذی اصالح شود
و ثانیا آسیبهایی که به آن رسید است درمان گ دد و بعد از آن هم باید آسیبهای احتمالی
را پیشبینی ک د و جلوی آنها را گ فت.
از مواردی که میتوان به تولیدات رسانهای پس از انقالب خر د گ فرت ،مروارد زیر از
 66اهمیت بیشت ی ب خوردارند:

 .1رسانهها و بیتفاوتی نسبت به انقالب اسالمی :یکی از آسیبهایی که ه انقالب
بهویژ انقالب اسالمی ای ان را تهدید میکند و از آسیبهرای جردی آن اسرت بریتفراوتی و
مسئولیتناپذی ی است که به آن در جامعهشناسی آنومی گفته میشود« .جامعهشناسی به نام
م مک ایور ،آنومی را بدینسان تع یف ک د اسرت :آنرومی عبرارت اسرت از حالرت ذهنری
کسیکه به اخالقیات حاکم و خاستگا آن پشت پا زد  ،دیگ اعتقادی به جمع جامعه خویش
ندارد و خود را مجبور به تبعیت و پی وی از آنها نمیبیند .انسان آنومیک از نظ ذهن س ررت رون
میشود و تنها به تمایالت خود میپ دازد و مسئولیت هیچ کرس و هریچ چیرز را نمیپرذی د»
(شیخاوندی .)71 ،4978 ،بهعبارتدیگ  ،آنومی زمانی است که م دم از هنجارها و ارزشهرا و
اصول حاکم ب جامعره کره انقرالب بره وجرود آورد و از اسرالم نشرأت گ فتره اسرت روی
ب میگ دانند و با جامعه خود ،که جامعهای اسالمی است ،بره بیگرانگی میرسرند و خرود را
ملزم به رعایت هنجارهایی که در جامعه است نمیبینند و هیچ مسئولیتی را در جامعه ب عهد
انقالب اسالمی و نظام ب خاسته از آن است؛ چون در این صورت م دم بعد از مدتی نسبت به
انقالب و دستاوردها و هنجارهایی که از ط یق انقالب ب جامعه حاکم شد است بیتفراوت
میشوند که اگ این بیتفاوتی درمان نشود ،کمکم به مخالفت با نظام و انقالب تبدیل میشود
و اگ این هم درمان نشود به رویارویی با انقالب و نظام منجر میشرود و وقتری مر دم یرک
انقالب علیه خود آن انقالب بپاخیزند دیگ آن انقالب به انتهای سقوط خود رسید اسرت و
دیگ چیزی به نام انقالب وجود ندارد( .این خط بارهرا از سر مر دم گذشرته اسرت ،نظیر
رویدادهایی که در سالهای  4922 ،4972و  4912رخ داد .امرا بایرد م اقرب ح کرتهرای
بعدی دشمنان در این زمینه باشیم .آنهم در این ب هه حساس)
زمانی ،ف د در جامعه آنومی میگ دد که ارزشها و اصول جامعه زی پا گذاشته شرود و

بایستههای تولیدات رسانهای در راستای تبیین شخصیت حاج قاسم سلیمانی

نمیگی ند .این آنومیکشدن انسانهای جامعه اسالمی یکی از خط های جردی بر ای بقرای

ف د ببیند که دیگ ان ارزشها و اصولی را که بهخاط آنها انقالب شد است زی پا میگذارند
و دنبال منافع شخصی و گ وهی خود هستند .جامعه وقتی به این سمت ح کت میکنرد کره
ببیند مسئوالن ،خود به این ارزشها و اصول احت ام نمیگذارند .ب ای درمان ایرن آسریب اوال 65

باید مسئوالنی را که اینچنین هستند از کار ب کنار نمود و ثانیا رسانهها مسئوالنی را نشان دهند
که به ارزشها و اصول پایبندند.
این یک ُبعد آنومی استُ ،بعد دیگ بیتفاوتک دن اسرت کره ایرن کرار را بیگانگران و
بدخواهان این انقالب با زی سؤالب دن ارزشها و اصول ،حساسیتزدایی از جامعه نسبت به
انقالب و ایجاد ف ای یأسآلود و ناامیدکنند نسبت به آیند انجام میدهند؛ چون انسان ،اگ
امیدش به آیند را از دست بدهد ،دیگ س نوشت جمعی خود را ف اموش میکنرد و برهدنبرال
منافع و س نوشت ف دی خود میرود و کاری با س نوشت جامعه ندارد و نسبت به آن بیتفاوت
میشود؛ این همان جنگ روانی و رسانهای با انقالب است که توسط رسانههای بیگانه و نیرز
رسانههای وابسته به آنها در داخل انجام میشود .در چند سال اخی شاهد بود ایم که چگونه
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رسررانههررا ،هنجارهررا و اصررول اسررالم و انقررالب را زی ر سررؤال مرریب دنررد و ذهررن م ر دم را
حساسیتزدایی میک دند تا سبب بیهنجاری م دم شوند که در عمل پشتیبان انقرالب خرود
نباشند .فقط اف ادی در این میان تأثی نمیپذی ند که عقید ای محکم داشته باشند .در این میان
ّ
وظیفه رسانه ملی و رسانههای معتقد به نظام و انقالب بسیار اساسی است؛ چون این رسانهها
با حساسک دن م دم نسبت به دستاوردهای انقرالب و اصرول و ارزشهرای محکرم اسرالم،
آنهم با منطقی درست و صحیح ،خنثیشدن این جنگ روانری و رسرانهای دشرمن را سربب
میشوند .رسانههای معتقد به انقالب باید با ابزارهای هن ی ظ یف و زیبا حساسیت مر دم را
باال بب ند و م دم را با روشهای مختلف امیدوار کنند .یکی از این روشها آموزش است؛ بره
این صورت که «رسانههای جمعی و ...از ط یق آموزش ،ف د را آماد مریکننرد ترا صرفات و
خصوصیات ع و جامعه یا  socialبودن را کسب کند» .اگ رسانهها صفات و خصوصریات
جامعه اسالمی را که انقالب و نظام در جامعه به وجود آورد و نهادینه ک د اند به اف اد جامعه
آموزش دهد ،میتوان جلوی این آسیب و جنگ رسانهای را کره بیگانگران و بردخواهان آن را
هدایت میکنند گ فت.
 .2رسانهها و آسیب تحریف مبانی دینی و اصول انقالب اسالمی :از آنجایی کره
 69انقالب اسالمی از اسالم نشأت گ فته است یکی از آسیبهایی را که رسانهها مریتواننرد بره

انقالب ب سانند گست ش خ افات ،تح یف مفاهیم دینی و زی سؤالب دن عقاید دینری مر دم و
تفاسی نادرست از دین ک دن (مثال استبدادی جلو دادن دین) است که سبب آسیب رساندن به
محیط ارزشی و تس ی آن به ساختهای جامعه اسالمی میشود؛ (را انقالب :مجموعه مقاالت

پژوهشی دربار انقالب اسالمی.)988 ،4971 ،
در این بین ،تح یف شخصیتهای وابسته به این تفک نیز دید میشود .یعنری اگر در
جامعه اسالمی ایدئولوژی اسالم ناب و شخصیتهای ظهور ک د از بطن آنکره زمینرهسراز
انقالب بود اند بهگونهای تفسی شوند که اصالتشان (از حیث دینی بودن) را از دست بدهد،
بدیهی است که ساختهای موجود در جامعه شدیدا متأث میشود .وقتی رسانههرا بره بسرت
ارزشی نظام اسالمی هجوم میآورند و ارزشهای جامعه اسالمی را بره سرخ مریگی نرد و
تفسی نادرست از آموز های دینی در جهت اهداف سیاسی خرود و گ و هرایی کره بره آنهرا
وابستهاند ارائه مینمایند باعث ایجاد شکاف بین محیط ارزشی جامعه با ساختهای جامعه
خواهد بود .این شکاف باعث میشود م دم از حکومت فاصله بگی ند و به آن بدبین شروند و
حکومت دچار بح ان مش وعیت شود و پشتوانه م دمی خود را از دست بدهد .همانطور که
در سالهای قبل دید شد تعدادی از نش یات زنجی ای با زی سؤالبر دن و بره اسرتهزاءگ فتن
احکام و ارزشهای الهی باعث شدند جامعه بهسمت بح ان مشارکت ح کت کند و ترأثی آن
را در انتخابات ششمین دور مجلس شورای اسالمی و دومین دور شوراها دیدیم ،امرا چرون
این نش یات به حکومت وابستگی نداشتند یا وابستگی آنها کم بود تأثی اندکی هم ب جرای
گذاشتند و نتوانستند محیط ارزشی جامعه را با بح ان جدی مواجه سازند .در ایرن خصروص
رسانههای معتقد به انقالب و نظام و اسالم میتوانند با تفاسی درست از آمروز هرای دینری و
ارزشهای جامعه اسالمی ،انقالب را از بح ان مش وعیت نجات دهند.
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میشوند .در این صورت ه چه رسانهها بیشت به نظام وابسته باشرند ایرن شرکاف عمیرقتر

پاسخندادن علمی و منطقی به شبهات ایجادشد از سوی بدخواهان و بیگانگان در مورد
اصرررول و ارزشهرررای انقرررالب اسرررالمی ،خرررالیک دن انقرررالب از ارزشهرررا و اصرررول
تشکیلدهند اش و بیهویتک دن آن آسیب دیگر ی اسرت کره انقرالب را تهدیرد میکنرد65 ،

ازاینرو متولیان امور ف هنگی و رسانهها باید بتوانند جوابهرای علمری و عقلری را از م اکرز
علمی بگی ند و اعتبار و سند و مدرک مفاهیم و ارزشهای انقالب را بهطورمنطقی برهوسریله
اتصال آنها به اسالم ناب ،که ب آمد از فط تهاست ،باال ب ند و اسناد و مدارک متقنی ارائره
نمایند .این کارها باید از ط یق رسانهها که وظیفه رساندن پیام به مخاطبان را دارند انجام شود
و جلوی جنگ رسانهای دشمن ،که میخواهد با زی سؤالب دن اصول انقرالب و گسرت ش آن،
جامعه را از هویت انقالبی-اسالمی خود تهی کند و باعث ف وپاشی انقالب از درون شود ،را
بگی ند؛ زی ا جامعه بدون هویت انقالبی-اسالمی دیگر بره انقرالب خرود وفرادار نیسرت و
انقالب بدون پشتوانه م دمی بهوسیله نظام سلطه جهانی مصادر میشود .پس همانطور کره
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مقام معظم رهب ی در دیدار با اع ای مجلس خب گان ف مودند« ،مقابله با این تالش ،وظیفره
اف اد متفک و نخبه ،بهویژ نخبگان روحانی است که باید با ّ
همت و اراد جردی وارد میردان
شوند و ضمن استحکام بخشیدن به پایههای دینی و اعتقاد جوانان و تبیین معارف غنی دینی،
با روشهای منطقی و استداللهای متین در جهت مقابله با مطالب خ افی و وهرنآلرود گرام
ب دارند» (خامنهای.)4921/81/47 ،

اعالم وابستگی اف اد و شخصیتها ،به ه یک از ارکران نظرام و ترالش در ج یحرهدار
ک دن روح و روان م دم از ط یرق ارائره اخبرار مخرتلط (از حیرث کرذی و راسرت برودن) از
شخصیتهای نظام (نظی آقازاد ها و ش کتها و فسادهای مالی و اخالقری مسرئولین) نیرز،
دیگ را های تح یف این انقالب است .از آنجایی که این شخصیتها بهشردت وابسرته بره
نظام هستند و میتوان گفت آنها ف زندان و عصار انقالب اسالمی هستند ،ارائه اخبار ضد و
نقیض و اکث خالف میل م دم ،آنهم در این ش ایط حساس اقتصرادی و معنروی حراکم بر
ملت ،باعث ض بهخوردن به حیثیت نظام و در اعلی درجه ،اسالم خواهد شد .نظی اخبراری
که بهتازگی در مورد بودجههای تعلق گ فته به نهاد شهید سلیمانی و دیگ نهادهرای ف هنگری
مذهبی ای ان منتش شد .رسانههای معتقد به انقالب ،میبایست ضمن نقض اکاذیب مط حه،
با ارائه آمار و مستدالت صحیح ،م دم را متوجه اخبار صحیح و بسیار مهمت موجود در ف ای

 68سیاسی و اعتقادی کشور نمایند تا این ح به دشمنان نیز خنثی شود.

 .3رسانهها و آسیب نظارتنکردن بر ساختار نظام اسالمی (بحران در کارآمدی):
یکی از آسیبها این است که رسانهها کارک د نظرارتی خرود را از دسرت بدهنرد کره در ایرن
صورت سالمت نظام زی سؤال میرود و به زی سؤال رفتن کارآمدی نظام هم منج میشود.
در این صورت نظام با «بح ان در کارآمدی» (را انقالب :مجموعه مقاالت پژوهشی دربرار انقرالب

اسرالمی )988 ،4971 ،روبهرو میشود .پس یکی از وجو بح ان کارآمدی ،نظرارتنکر دن از
پایین به باالست که این کار از ط یق رسانهها انجام میشود؛ چون رسرانههرا نماینرد افکرار
عمومی جامعه هستند .نظارت ،دو گونه است :نظارت درونی و بی ونی.
در نظارت درونی گ وهی از دستگا ها ب عملک د دستگا های دیگ نظارت میکنند ،اما
در نظارت بی ونی که از ط یق رسانه ها انجام میشود با موضوع پاسخگویی مسئوالن روبهرو
هستیم .اگ مسئولی نسبت به عملک د خود پاسخگو نباشند یا در پاسرخگویی ،بر ای توجیره
ضعفهای خود از دین مایه بگذارد ،به سالمت نظام ض به وارد میکند و سیستم را به بح ان
مشکالت و کمبودها را بازگو میکنند باعث میشوند جامعه ب ای رفع موانع جلروی را خرود
تالش کند و بدین صورت پویا گ دد .پس نظارت رسانهها ارتباطی مستقیم با پویایی جامعره
دارد که این پویایی و مشارکت در کارها باعث میشود نظام اسالمی ،که روشری دموک اتیرک
دارد ،سالم بماند؛ چون وقتی جامعه ببیند که آنهایی که با رأی خود بر سر قردرت نشراند
است در ادار امور کاهل یا ناتواناند ،در مشارکت بعدی خود ،آنها را کنار میگذارد و عد ای
دیگ را ب س قدرت به خدمت میگی د و همه اینها مستلزم آن است که رسانهها مسرئولیت
نظارتی خود را بهخوبی انجام دهند .در جامعره کنرونی مران مصرادیق ایرن نظرارتهرا را در
ب نامههای مختلف رادیویی و تلویزیونی شاهدیم مانند ب نامه جهان آرا و دست خط .بع ری
از مطبوعات نیز با نقد سازند باعث میشوند مشکالت جامعه رفع گ دد.
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کارآمدی دچار مینماید .در نظارت رسانهها ،وقتی آنها -البته رسانههای سرالم و مسرتقل-

 .4رسانهها و آسیب مصرفگرایی برای انقالب اسالمی :یکی دیگ از آسیبهرایی
که انقالب را تهدید میکند مص فگ ایی است .مص فگ ایی جامعره را از پویرایی و ترالش
ب ر ای اسررتقالل خررود برراز مرریدارد .ایررن آسرریب دارای دو بعررد اقتصررادی و علمرری اسررت؛ 66

مص فگ ایی باعث نیاز کشور بره واردات کاالهرای مرادی میشرود و ایرن مسرأله کشرور را
بهلحاظ اقتصادی وابسته میکند که این وابستگی به انقالب ضر به مریزنرد و مرا را نیازمنرد
دیگ ان میکند .البته در جهان ام وزی که بین همه کشورها وابستگی متقابل اقتصادی حراکم
است این ق یه ض به چندان تهدیدکنند ای محسوب نمیشود .اما وقتری انقرالب اسرالمی
دائما در تح یم به س میب د و با سه قطعنامه اخی شورای امنیت ب س مسأله هستهای ایر ان
این تح یمها بیشت شد اسرت برهویرژ در مرورد کاالهرای اساسری ماننرد بنرزین ،کره اگر
سهمیهبندی نمیشد یکی از تهدیدهای جدی ب ای انقالب به حسراب میآمرد ،ایرن آسریب
جدی تلقی میشود .اما ُبعد مص فگ ایی علمی که به آن نه رت ت جمره گفتره مریشرود،
وابستگی بلندمدتی است و به ماهیت انقالب مریتوانرد ضر به وارد کنرد .ایرن بعرد علمری
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مص فگ ایی نیازمند «نه ت جنبش ن مافزاری و تولید علم» است و باید کوشید تا بهلحاظ
علمی و ن مافزاری نیازمند بیگانگان نباشیم .وقتی این احتیاج ب ط ف شود ،ما مریتروانیم در
زمینه تولید کاالهای اقتصادی هم ،از مص فگ ایی ص ف به مولدی کارآمد در زمینره تولیرد
انواع کاالهای مادی و ف هنگی تبدیل شویم .وظیفه رسانهها این است که مص فگ ایی ص ف
و بدون تولید را در ه دو زمینه اقتصادی و علمی مذموم بدانند و کشرور را بره کسرب علرم و
شجاعت در تولید علم و کاال ت غیب کنند .رسانهها میتواننرد در ُ
پیشرب د نه رت و جنربش
ن مافزاری و تولید علم تأثی گذار باشند ،باید با صاحبنظ ان مصاحبه کننرد ،میزگ دهرایی در
این زمینهها ب گزار نمایند و را کارهای اج ایی این نه ت را به صورت یک کار تحقیقی اعالم
کنند و به جامعه علمی ارائه نمایند و شوری عمومی در جامعه را بیندازند تا عموم م دم به فک
تولید ،چه کاال و چه علم ،باشند و به خود ج أت دهند و با شجاعت آنچه را در ذهن دارند از
حالت بالقو به بالفعل درآورند ،که از مصادیق عینی آن تأسیس رادیو گفتگوست.
 .5رسانهها و آسیب تفرقه و نبود همبستگی در انقالب اسالمی :یکری دیگر از
ّ
آسیبهایی که به انقالب لطمه وارد میکند تف قره و نبرود همبسرتگی ملری اسرت؛ یعنری
ّ
همبستگی م دم با م دم و همبستگی م دم با مسئوالن که جمع بین این دو همبستگی ملری

 50را تشکیل میدهد .بهطورکلی پس از تشکیل ه نظامی ،ه چه میزان ارتباط و همبسرتگی

که ب اساس نظ یه ابن خلدون به عصبیت تعبی میشود در بین اجزای آن رو به فزونی باشد
قطعا آن مجموعه در ُ
پیشب د اهداف عالیه خود بهصورت مرتقن و محکرم ،ثابرت و پایردار
میتواند گام ب دارد .ولی اگ این همبستگی و عصبیت به تف قه تبدیل شود ،اساس انقالب
و یکی از پایههای اصلی آن که م دم هستند متزلزل میگ دد و باعث ض بهخوردن انقرالب
میشود .وحدت از اول پی وزی انقالب تا مادامی که انقالب است باید برین تمرام اجرزا و
ساختهای جامعه و دولت و بین جامعه و دولت وجود داشته باشد؛ زی ا یکری از عوامرل
ّ
ّ
بقای انقالب است .میتوان گفت همبستگی ملی با ضر یب امنیرت ملری رابطره مسرتقیم
ُ
دارند .ح ت علی ب ند ت ین سالح دشمن را تف قه و اختالف دانسته (محمدی،4971 ،
 )14و همچنین تف قه را عامل سقوط و از بین رفتن ملک و مملکت مع فی ک د و همچنین
امام خمینی ف مود اند« :اگ خدای ناخواسته ،اسالم در ای ان سیلی بخورد ،بدانید که در
همه دنیا سیلی خواهد خورد و بدانید که به این زودی دیگ نمیتواند س ش را بلنرد کنرد،
اسالم در ای ان به وحدت شماهاست» (شریدائیان .)417 ،4971 ،پس در سرایه همبسرتگی و
وحدت است که پیش فت حاصل میشود و مقاومت در ب اب بیگانگان شرکل مریگیر د و
پی وزی حاصل میشود .در این زمینه رسانهها میتوانند با پخش یک خبر بجرا یرا نابجرا
ّ
باعث باالرفتن همبستگی ملی یا ایجاد تف قه بین م دم شوند ،مانند روزنامره سرالم کره در
تی ما سال  4972با چاپ مطلبی دربار قتلهای زنجی ای باعث شد تف قه و اختالف بین
گ و هایی از جامعه به وجود آیرد و کشرور و انقرالب را بره بحر ان دچرار کر د ،یرا ماننرد
صداوسیما که با پخش ب نامههای متنروع درخصروص انتخابرات باعرث ح رور مر دم در
ّ
صحنه و همبستگی بیشت میشود .در همین چهارچوب و ب ای تقویرت همبسرتگی ملری
باید رسانهها به عامل قومیت توجه خاص داشته باشند و به اختالفات قومی دامرن نزننرد و
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االن یک تکلیف بسیار بزرگی که از همه تکالیف باالت است ،حفظ اسالم در ای ان و حفظ

بیشت ب اشت اکات قومی تأکید کنند .از مصادیق اقدام رسانهها در دامنزدن بره اختالفرات
قومی ،کاریکاتور روزنامه ای ان در سال  4921بود که باعرث عصربانیت و اعتر اض آذری
زبانها شد بود .آنها باید ب ای همبستگی بیشت به نمادهای همبستگی که همه جامعه به 51

آنها احت ام میگذارند ،و نیز به عامل دین ،که وحدت بخش تمام قش های جامعره اسرت
بیشت توجه کنند.
 .6رسانهها و آسیب شناسایینکاردن دشامنان انقاالب اساالمی :یکری دیگر از
آسیبهایی که انقالب اسالمی را تهدید میکند نشناختن دشمنان و به موقع عمل نکر دن در
ب اب ت فندهای آنان است .اگ مجموعهای مانند انقالب اسالمی ،که طری  81سرال انرواع و
اقسام دشمنیها را دید است ،دشرمن خرود را نشناسرد ،نمیتوانرد را خرود را برهدرسرتی و
سالمت طی کند و به اهداف عالیه انقالب نایل آید« .در دشمنشناسری مرا بایرد چگرونگی
دشمنی ،ابزارهای دشمنی و اینکه آنها از چه ط قی به ما ض به میزنند و ...را شناسایی و را
های مقابله با آن را بدانیم و اینها همه هوشیاری دائمی جامعه و نخبگان را میطلبرد؛ چرون
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دشمنیها دائمی هستند .البته نباید دچار این ت فند دشمنان شد که خیال کنریم همره ایرنهرا
توهم توطئه است ،نه اینگونه نیست ،بلکه یکی از مصادیق کوچک دشمنشناسی این اسرت
که بدانیم دانیل پایپز ،روزنامهنگار جنجالی نو محافظهکار ،پس ریچارد پایپز ،استاد هاروارد و
از جنگجویان س شناس جنگ س د ف هنگی ،از کسانی است کره در سرالهای اخیر مفهروم
«توهم توطئه» را رواج داد و آن را به ابزار تبلیغاتی ب ای تخطئه پژوهشهای تراریخی دربرار
جایگا کانونهای استعمار بدل ک د است» (عبداللره شرهبازی .)91 ،4928 ،بره همرین خراط
ض وری است ت فندهای دشمنان شناسایی و به موقع و صحیح عمل شود .وظیفه رسانهها در
این آسیبشناسی بسیار حساس است؛ چون همرانطور کره مقرام معظرم رهبر ی ف مودنرد:
«جنگ ما جنگ رسانهای است» (بیانات مقام معظم رهب ی در دیدار از صداوسریما ،)4929 ،یعنری
رسانهها در خط مقدم نب د با دشمن ق ار دارند و یکی از کارک دهایی کره بایرد داشرته باشرند
شناساندن دشمن به ط ق مختلف و از زوایای گوناگون به جامعه و تزریق هوشیاری به جامعه
است .اینها باید با تولید ب نامههایی ،زوایای ریز و درشت دشمنی دشمنان را بازگو کننرد ترا
جامعه در موقع عمل به بح ان شناخت دچار نشود .یکی از مصادیق عینی آن پخش کنف انس
ب لین از ط یق شبکه اول سیما بود که هرم دشرمنی دشرمن خرارجی را نشران مریداد و هرم
 55هم اهی بع ی از دنبالهروهای داخلی را که در این کنف انس ش کت ک دند ،از دیگ مصادیق

آن اقدام نش یات در شناسایی و مشخصک دن چه بهائیت از ط یق ش ح نحو ظهرور ایرن
ف قه و اقدامات س ان آن است.
پس رسانهها باید ب ای نب د مستقیم با دشمن وارد میدان شوند ،شایعهپ اکنیها را خنثی،
و غ ضورزیهای رسانههای دشمن را آشکار نمایند و در جنگ روانی دشمن م عوب نشوند
و طوری عمل کنند که جامعه هم م عوب نشود .از مصادیق بارز این غ ضورزیهرا جنرگ
روانی تمام عیاری است که دشمن در ب اب مسأله هستهای با کشور ای ان به را انداخته است.
 .7رسانهها و آسیب تحریف تاریخ و ارائه قرائتهای مختلف از انقالب اسالمی:
از دیگ آسیبهایی که انقالب اسالمی را میتواند با مشکل روبرهرو کنرد ،تح یرف تراریخ
انقالب و ط ح ق ائتهای مختلف از ماهیت انقالب اسالمی است .نظ یهپر دازان مختلرف
ش ق و غ ب انقالب اسالمی را در قالب چند نظ یه حاکم و رایج در علروم اجتمراعی ماننرد
«بسیج منابع (چارلز تیلی) ،توسرعه نرامتوازن (هرانتینگتون) ،سراختارگ ایی (اسرکاچ پرل)،
 .)99صاحبان این نظ یات بهشدت در تحلیل انقالب اسالمی ای ان با مشکل روبهرو هستند و
ناگزی ند بسیاری از مقوله های چهارچوب نظ ی شان را هنگام منطبرق سراختن بر انقرالب
اسالمی نادید بگی ند و حتی خالف آنها را بیاورند؛ مانند خانم اسکاچ پل که معتقد بود در
دولتهای رانتی انقالب نمیشود ،ولی بعد از پی وزی انقالب اسالمی در ای ان مجبرور شرد
بهنوعی خالف عقید خود را بنویسد .دوستان نادان و دشمنان دانا ب ای اینکه بتوانند انقالب
را به نفع خود مصادر کنند و به ای را که از آن میخواهند بب ند ناچارنرد کره تفسری هایی از
انقالب کنند که به نفعشان باشد ،که یکی از مصادیق عینی آن کتاب «ای ان بین دو انقرالب»
اث ی واند آب اهامیان است؛ چون وی دارای گ ایشهای فک ی چرپگ ایانره اسرت ،اولویرت
تحقیق خود را در این کتاب به سی ظهور و افول حزب تود اختصاص داد است.
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مح ومیت نسبی (تدکار) ،شیو تولید اقتصادی (مارکس) و »...تحلیل میکنند (رهدار،4921 ،

یکی از تح یفها «فقدان تحلیل گفتمان مذهبی در تحلیل انقرالب اسرالمی» اسرت.
نادید گ فتن جایگا هیأتهای مرذهبی ،اعالمیرههرا و پیرامهرای رهبر ان مرذهبی ،برهویرژ
امامخمینی ،و زندانیان سیاسی-مذهبی ،و منحص ک دن مخالفان عمرد رژیرم پهلروی بره 53

مخالفان غی مذهبی ،و ج قه آغازین انقالب را شب شع کانون نویسندگان دانستن ،مواردی
از تح یفهایی است که در این کتاب آورد شد است .از سوی دیگ وی با به زی سؤالب دن
رهب ی قاطع امام خمینی به عناوین مختلف (نظی گماشته آم یکا بودن یا بیسروادی و)...
کوشید است جایگا و چه امام خمینی ،رهبر مرذهبی انقرالب اسرالمی ،را مخردوش
سازد؛ زی ا همانطور که مقام معظم رهب ی ف مودند« :این انقالب در هیچ جای جهان بدون
نام امام خمینی شناخته شد نیست ،و دشمن ب ای جلوگی ی از صدور انقالب اسالمی ناچار
است جایگا و شخصیت امام خمینی را تخ یب سازد».
حال با توجه به این آسیب ،وظیفه رسانهها وظیفهای دائمری و حسراس اسرت .نمرایش
فیلم ،نوشتن نقدهای منطقی در این خصوص ،ب نامهسازی مرداوم و ارائره ق ائتری درسرت و

مطالعات دینی رسانه | سال اول | مشاره سوم و چهارم | پائیز و زمستان 8931

منطقی از انقالب ،آن هم از معماران اصلی آن (امام خمینی و مقام معظم رهب ی) میتواند
از جمله کارهای رسانهها در این خصوص باشد .رسانههای معتقد به انقالب عرالو بر نقرد
رسانههای وابسته و کجفهم باید خود ب ای به انح اف کشید نشدن ماهیت انقالب ،پیشقدم
باشند.
در مجموع ،نتیجهای که میتوان گ فت این است که رسانهها با توجه به اینکه مؤث ت ین
نهاد در ه سیستم سیاسی هستند ،میتوانند بهلحاظ کارک د رسانهای هم در آسیب رساندن و
هم در ب اب آسیبها مؤث باشند ،مانند بع ی از مصادیقی که در متن به آنها اشرار شرد ،و
حتی میتوانند آسیبهایی را که به سیستم وارد میشود بهگونهای هدایت کنند تا بره قرولی از
تهدید ف صت بسازند .با تحقیق و هن  ،که رهب انقالب این دو را الزمه رسانهها بهویژ رسانه
ّ
ملی دانستند ،میتوان در رسانههای معتقد به انقالب اسالمی چنین ترأثی شرگ فی را ایجراد
نمود.
شخصیتی از دل انقالب

یکی از مهمت ین دستاوردهای انقالب اسالمی ای ان ،ت بیت شخصیتهای ب جسرته و
 56ممتاز در زمینههای مختلف دانشگاهی ،علمی ،حوزوی ،سیاسی ،نظامی و ف هنگری اسرت.

پیشب د اهداف واالی این انقالب از هیچ تالشی دریرغ نورزیرد و ّ
اشخاصی که در را ُ
حتری
فداکاری ک د اند و میتوان گفت آنان عصار این انقالب شکوهمند بود و هستند بهطوریکه
دشمنان ما هموار از ابتدا سعی ک دند این شخصیتها را حذف کنند.
انقالب اسالمی ب ای ُ
پیشب د اهداف خود و حل مشکالتی کره از همران ابتردا برا آنهرا
روبهرو شد ،نیازمند ح ور و فعالیت شخصیتهای ب جسته و نخبه انقالبری در زمینرههرای
مختلف بود .اشخاصی که هموار با فعالیت گست د خود موجب پیش فت و تعرالی کشرور و
انقالب اسالمی بشوند و در جهان بدرخشند؛ لذا یکی از ب نامههایی که س دمداران انقرالب
اسالمی از ابتدا داشتند ت بیت چنین اشخاصی بود .امام راحل از آغاز مبارزات خود ،ت بیت
چنین اشخاصی را در دستور کار خود ق ار داد بودند .رهب معظم انقالب در مورد این تالش
امام میف مایند« :در هنگامیکه امام مبارز را ش وع ک دند ،من نمیتوانم بگویم که مثال در

ایشان را جمعی از جوانان الیق و مؤمن احاطه ک د بودند .با قش های دیگ هم ایشان ارتباط
داشتند .امام با پیامهای خود ،با بیانهای خود بهمعنای حقیقری کلمره انسرانهرا را ت بیرت و
تصحیح میک دند؛ هم ت بیت فک ی ،هم ت بیت روحی و اخالقی» (خامنهای.)4977/44/49 ،
بناب این ت بیت اشخاصی که هم بهلحاظ فک ی بتوانند آرمرانهرای انقرالب اسرالمی را
محقق سازند و پیش فت جامعه را رقم بزنند و هم بهلحاظ روحی و اخالقی شایسته باشرند از
ب نامههای اصلی امام راحل بود.
نکته مهم در ت بیت چنین شخصیتهایی؛ با توجه بره مکتبری برودن انقرالب اسرالمی
ای ان؛ این بود که آنان عالو ب اینکه میبایست نخبه ت بیت بشوند ،میبایست ب اساس مکتب
فک ی انقالب که آن هم با اسالم ناب ّ
محمدی منطبق است ،پ ورش مییافتند .یعنری آن
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سالهای چهل و یک و چهل و دو ایشران نی وهرای الزم را داشرتند؛ لریکن امرام کادرسرازی
میک دند .شما ّ
توجه دارید که امام یک ف د جاافتاد علمی در حوز ّ
علمیه قم بودند و اط اف

استعداد فوقالعاد ای را که در خود پ ورش داد اند ،جهت اهداف واالی انقالب اسالمی بره
کار بب ند و در این صورت میتوان گفت این شخصیتهرای ت بیرتیافتره جروه و عصرار
انقالب ما هستند .لرذا طبرق ب نامره ت بیتری انقرالب بایرد سره ویژگری بسریار مهرم در ایرن 55

شخصیتها نهادینه شود که عبارتاند از :نخبهپر وری ،انقالبریبرودن و ایمران بره اسرالم و
م دمیبودن .جمعشدن این سه خصوصیت در یک شخص موجب میشود که او قادر باشرد
هموار و بدون هیچ چشمداشتی ب ای پیش فت کشورش تالش و فداکاری کند.
یکی از تفاوتهای بنیادین شخصیتپ وری اسالم و انقالب ما با دیگ مکاتب و جوامع
در لحاظک دن همین ویژگیهاست .این شخصیتهای ممتاز با این ویژگیها:
ّاوال در زمینه فعالیت خود ماه و نخبه هستند .منظورمان از نخبهبودن در اینجا لزومرا
تحصیلک د دانشگاهی یا ع ویت در بنیاد نخبگان نیست بلکه منظورمران ایرن اسرت کره
چنین اشخاصی ،در حیطهای که کار میکنند بتوانند هدفهرا را خروب بشناسرند و ب اسراس
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آنها قادر باشند بهت ین تصمیمها را بگی ند و اقدام کنند .رهب معظم انقالب در بیانات خرود
به همین نکته در ُبعد سیاسی اشار دارند و میف مایند« :یک کادر ب جسرته و الیرق ،کسرانی
نیستند که لزوما درس مدی یت یا دور علوم سیاسی را گذرانرد باشرند؛ کسرانی هسرتند کره
هدفها را خوب بفهمند ،را ها را خوب تشخیص بدهند ،بتواننرد خروب تصرمیم بگی نرد و
خوب اقدام کنند .این با ت بیرتهرای مرداوم انجرام مریگیر د» (خامنرهای .)4977/44/49 ،لرذا
ت بیتیافتگان مکتب فک ی انقالب اسالمی اینگونه پ ورش یافتهاند و یکی از دالیل پیش فت
کشور ما از ابتدای انقالب وجود چنین نخبگانی برود کره در زمینرههرای مختلرف فعالیرت
ک د اند.
ثانیا به اسالم و انقالب اسالمی عشق میورزند و با این عالقه به کار مریپ دازنرد .ایرن
همان ت بیت روحی و اخالقی است که در ب نامه ت بیتری انقرالب اسرالمی وجرود دارد .لرذا
س دمداران انقالب بهطورمداوم اشخاص را به تزکیه نفس و خودسازی توصیه ک د اند .مقرام
معظم رهب ی به مناسبتهای مختلف چنین توصیههایی را بره قشر های مختلرف کر د انرد:
«خودتان را مجهز و آماد کنید؛ هم ازلحراظ آمرادگی علمری و ّفنری ،هرم ازلحراظ آمرادگی
سازمانی و ان باطی ،و هم ازلحاظ آمادگی ایمانی و عقیدتی و روحی که ایرن پشرتوانه همره
آنهاست» (خامنهای« .)4911/87/87 ،با اقتدار و عزم کافی و برا تهرذیب نفرس و خودسرازی
 59علمی و خودسازی اخالقی پیش ب وید»( .خامنهای« ،)4922/82/48 ،یک ملت ازلحاظ دانش

باید پیش فته باشد ،ازلحاظ اخالق ،ازلحاظ ایمان ،ازلحاظ عزم و اراد  ،تا بتواند اقتدار خود را
حفظ کند» (خامنرهای« ،)4922/87/41 ،جامعره بردون ب خرورداری افر اد از خلقیرات نیکرو،
نمیتواند به هدف های واالی بعثت پیامب دست پیدا کند» (خامنهای.)4921/84/81 ،
رهب معظم انقالب در همه این سخنان ،عالو ب اینکه اشخاص را به تقویت ویژگی اول
یعنی مهارت و نخبگی سفارش میکنند ،آنهرا را بره خودسرازی معنروی و اخالقری توصریه
مینمایند .چنین اشخاصی هویت خودشان را از این انقالب میداننرد و برا هردف پیشر فت
اهداف ارزشمند آن فعالیت میکنند و میتوان آنان را یرک انقالبری بره تمرام معنرا دانسرت و
خودشان هم به انقالبیبودن خود افتخار میکنند .وقتی س گذشت چنین شخصریتهرایی را
مالحظه میکنیم ،میفهمیم که وجودشان س شار از عشق و عالقه به اسالم و انقالب است و
بهمعنای واقعی کلمه خودشان را ب اساس تعلیمات اسالم ساختهاند .رهب معظم انقالب هرم
به این ویژگی چنین شخصیتهای بزرگ اشار میکنند و آن را مایه افتخار میدانند .ایشان در
جنبه ارزش در وجود جوان شما کامال تبلور پیدا ک د  ،که ه کدام بهتنهرایی برهنحروی مایره
افتخار است :یکی جنبه علم و تحقیق و پیش فت و تسلط ب کار مهم و حساسی که زی دست
اوست؛ که یک استعداد ب ت و یک نخبگی بهمعنای حقیقی کلمره اسرت .ایرن یرک ُبعرد از
شخصیت این جوان است ،که خودش مایه افتخار است ...لیکن ُبعد دوم ،اهمیتش از این ُبعد
بیشت است؛ آن ُبعد معنوی و الهی است؛ همان چیزی که است که او را آماد مریکنرد بر ای
شهید شدن»( .خامنهای)4918/48/81 ،

و ثالثا بخاط م دم کار میکنند و با فک رفا و آسایش آنان به فعالیت میپ دازنرد .ایرن
اشخاص لحظهای از فک م دم غافل نیستند و فعالیت خود را با نیاز م دم تنظیم میکننرد .در
ق ایای ک ونا ،وقتی دشمنان ما را ّ
حتی از داشتن کیتهای تشرخیص آزمایشرگاهی محر وم
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دیدار با خانواد شهید نخبه مصطفی احمدیروشن ،از شهدای هستهای ای ان میف مایند« :دو

ک دند ،دانشمندان مؤمن و انقالبی ما دست به کار شدند و خیلی زود توانستند این کیتها را
بسازند و کشور را تأمین کنند.
این ظ فیت انقالب اسالمی در ت بیت اف اد موجب شد که بعد از گذشت حدود چهل 55

و دو سال از عم آن ،در کشور ما شخصیتهای ممتاز بسیاری به وجود بیایند کره ب خری از
آنان ب ای م دم شناختهشد و بسیاری هم ناشناختهاند.
یکی از آن شخصیتهای بینظی که بهمعنای واقعری کلمره عصرار و جروه انقرالب
اسالمی ای ان میباشد ،س دار دلها ،شهید حاج قاسم سلیمانی است .شخصیتی که به قرول
ح

ت آقا «نمونه ب جستهای از ت بیتشدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود»( .خامنهای،

.)4912/48/49

شخصیتی که عم باب کت خود را ب ای ُ
پیشب د اهداف واالی انقالب اسالمی گذاشت و

ب ای تعالی کشور در زمینههرای مختلرف از هریچ تالشری دریرغ نورزیرد و مریتروان گفرت
ویژگیهای ذک شد در این مقاله که جزو ب نامه ت بیتی این مکتب مقردس هسرت در ایشران
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جمع شد بود .ایشان بهمعنای واقعی کلمه یک نخبه بودند .یعنی در حیطه فعالیت خودشان
مهارت ویژ ای داشتند .دوستان و دشمنان به ایرن اسرتعداد و توانمنردی حراج قاسرم اذعران
داشتهاند .رهبر معظرم انقرالب عملکر د ایشران را برا تردبی  ،فکر و منطرق مریداننرد و در
سخن انیشان میف مایند« :حاج قاسم از دفاع مقدس تا پایان عم  ،با شجاعت بره دل خطر
میرفت ّاما در عین حال با تدبی و فک و منطق عمل میک د و تدبی توأمان داشت و سخنانش
قانعکنند  ،منطقی و تأثی گذار بود که بند این واقعیرت را بارهرا بره دوسرتان فعرال در ع صره
سیاسی گفتهام» (خامنهای.)4912/48/42 ،
ّ
حتی دشمنان هم ایشان را تحسین میک دند ،به گزارش مش ق نیوز ،هفتهنامه آم یکایی
نیوزویک در نسخه بینالمللی خود در سوم دسامب  8841تصروی ی از ایشران را روی جلرد
خود چاپ ک د و نوشت« :اول با آم یکا میجنگید ،اآلن داعش را درهرم مریکوبرد ،او فر د
باهوش و عاشق جنگ است و خودش هم میداند که زبد این کار است».
نظ دیوید پت ائوس ،ژن ال ارتش آم یکا و رئیس موساد در زمران اوبامرا ،هرم در مرورد
ایشان اینگونه است« :چیزی که من میتوانم بگویم این است که وی ف دی بسیار توانمنرد و
مدب و دشمنی شایسته است».
58

همچنین ایشان یک انسان خودساخته بودند و اخرالص کره نتیجره خودسراختگی هر

انسانی است در ه عمل ایشان جاری بود .بهگونهایکره رهبر معظرم انقرالب در توصریف
شخصیت ایشان ب این ویژگی بارز تأکید میکننرد و مریف ماینرد« :از همره ایرنهرا براالت ،
اخالص او بود؛ این ابزار شجاعت و ابزار تدبی را ب ای خدا خ ج میک د؛ اهل تظاه و ریا و
مانند اینها نبود .اخالص خیلی مهم است» (خامنهای.)4912/48/42 ،
حاج قاسم ،شیفته انقالب اسالمی ،و رهب ان حکیم آن بود و از ه ف صتی ب ای اب از این
عشق و عالقه استفاد میک دّ .
حتی در وصیتنامه خودشان هم بیش از ه چیزی بره حفرظ

ّ
این نظام مقدس و پاسداری ح مت رهب ان آن تأ کید ک د اند« :خطاب به ب ادران و خرواه ان

مجاهدم ...عنایت کنید :جمهوری اسالمی ،م کز اسالم و تشیع است .ام وز ق ارگا حسینبن
علی ،ای ان است .بدانید جمهوری اسالمی ح م است و این ح م اگر مانرد ،دیگر حر مهرا
میمانند .اگ دشمن ،این ح م را از بین ب د ،ح می باقی نمیماند ،نه ح م اب اهیمی و نه ح م
ّ
محمدی( »وصیتنامه س دار سلیمانی) .در بخش دیگ ی از وصیتنامه ایشان هم ایرنگونره
در دین ،فقه ،ع فان ،مع فت؛ خامنهای عزیز را عزیز جان خود بدانید .ح مرت او را ح مرت
مقدسات بدانید» (وصیتنامه س دار سلیمانی).
او اهل این حزب یا آن جناح نبود و هیچ خط ق مزی جز نظام و والیرتفقیره نداشرت.
رهب معظم انقالب در بخش دیگ ی از بیانات خود ایشان را اینگونه توصیف میکنند« :یک
نکته مهم این است که در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و مانند اینهرا نبرود ،لکرن
ّ
ّ
بهشدت انقالبی بود .انقالب و انقالبیگ ی خط ق مز قطعی او بود ...ذوب در انقرالب برود،
ّ
انقالبیگ ی خط ق مز او بود .در این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسمهرای مختلرف و
ّ
ّ
جناحهای مختلف و مانند اینها نبود ّاما در عالم انقالبیگ ی چ ا ،بهشدت پایبنرد بره خرط
مبارک و نورانی امام راحل بود»( .خامنهای)4912/48/42 ،

ّ
حاج قاسم همچنین بهشدت م دمی بود و خودش را از م دم جدا نمریدانسرت .بردون
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آمد است« :از اصول م اقبت کنید .اصول یعنی ولیفقیه ،خصوصا این حکیم مظلوم وارسته

تش یفات میان م دم میرفت ،با آنها گفتگو میک د و در مقابل آنهرا متواضرع برود .ایشران
َ
َ
ّ
ارُر َحماءُُ َب َینهم» بودند.
مصداق واقعی آیه  81سور مبارکه فتح «أ ِش َّداءُُ َعلیُالکف ُِ
56

اب اهیم شه یاری یکی از هم زمان حاج قاسم در گفتگو برا ایسرنا مریگویرد « :قاسرم
سلیمانی با آن اقتداری که داشتند و همه دنیا بهدنبال وی بودند ،وقتی به ک مان میآمد با یرک
خودروی سمند جابهجا میشد و حاض نمی-شد کسی بهدنبرالش بر ود و از وی محافظرت
کند و میگفت :میخواهید م ا از م دم جدا کنید؟ من میخواهم با م دم باشم» .همین کالم
ایشان نشان میدهد که چقدر م دمی بودند و شراید بره همرین علرت ایشران محبروبتر ین
سیاستمدار ای انی در سالهای اخی به شمار میرفتند که عالو ب آمارها ،تشییع جناز باشکو
ایشان مؤید آن است .به گزارش مش ق در  81مه مرا سرال  4912در نظ سرنجی دانشرگا
«م یلند» از س دار قاسم سلیمانی ف ماند نی وی قدس سپا پاسداران انقرالب اسرالمی برار
دیگ بهعنوان محبوبت ین چه سیاسی در ای ان یاد شد است.
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این یعنی در سالهای اخی  ،محبوبت ین چه سیاسی کشورمان ایر ان سر دار دلهرا؛
حاج قاسم سلیمانی؛ بود اند .جمعشدن این ویژگیهای ارزشمند در حاج قاسم همرانطرور
که گفته شد انقالب اسالمی ب پایه آن ویژگیها شکل گ فت ،نشان میدهد که ایشان عصار
انقالب اسالمی ای ان و مع ّ ف حقیقت آن هستند و این ُبعد از شهادت ایشان بیشرت ظهرور و
ب وز پیدا ک د است.
همین ام باعث میشود که رهب معظم انقالب اسالمی ای ان در مرورد ایرن شخصریت
بزرگ کشور بف مایند« :این شهید عزیز ه وقت گزارشی میداد به ما از کارهایی که ک د بود،
بند قلبا و زبانا او را تحسین میک دم ّاما ام وز در مقابل آنچه او س منشأ آن شد و ب ای کشور
بلکه ب ای منطقه به وجود آورد ،در مقابل او من تعظیم میکنم .کار بزرگی انجام شد ،قیرامتی
به پا ک د .معنویت او ،شهادت ،او را ایرنجرور ب جسرته کر د؛ ایرن بدرقرههرای ای انری و آن
بدرقههای ع اقی؛ در کاظمین ،در بغداد ،در نجف ،در ک بال چه ک دند با این پیک اربا اربا! از
روح مطه او ،از اعماق دل تشک میکنم»( .خامنهای)4912/48/42 ،

شهید سلیمانی از ک مان ب خواست و به ک مران رجعرت کر د امرا شخصریتی ف اتر از
م زهای کشور و یکی از مفاخ تاریخی است .روح بلند این شهید بزرگوار در جامعه ،وطن و
 90هندسه فک ی ما جاودان خواهد ماند .شهید حاج قاسم سلیمانی مجاهدی س اف از است کره

در زمان و مکان متوقف نشد .وی از نوجوانی وارد ع صه جهاد شد و جهاد خود را منحص به
یک جبهه و لشک نک د .شهادت حاج قاسم ب ای همه ما آموزند است.
یکی از ویژگیهای این شهید مجاهد این است که با اولیاء الهی محشور شد و به دست
اشقیاالشقیاء و به ف مان یزید زمان به شهادت رسید .یزیدیتر ین رفتارهرایی کره در تراریخ
معاص با جامعه اسالمی و شیعه ب ای ما اتفاق میافترد بره دسرت آم یکرا انجرام میشرود و
بارزت ین آن دستور بیرحمانه و غی انسانی وی مبنیب ت ور و شهادت حراج قاسرم سرلیمانی
بود.
شهادت حاج قاسم سلیمانی در یک حادثه و گوشه نبود بلکه در مقابل انظار جهانیان
و ف ات از م زهای جغ افیایی و با یرک روش بزدالنره اتفراق افتراد و همره ایرن ویژگریهرا
نمادهای ب جستهای است که جاوادان خواهد ماند .با وجود اینکه حاج قاسم یک ف ماند
نظامی بود اما لطافت و محبت او آدمی را یاد بزرگان و اولیراء الهری میانردازد و ایشران در
را داشت.
همانطور که ذک شد ،او با دوستان رحماء و با دشمنان اشداء علی الکفار بود و در تقابل
با دشمنان جبههبندی مشخص و شفافی داشت .شهید حاج قاسم سلیمانی محبوب قلروب و
دلهای ای انیان است و به همین خاط وداع او ب ای همگران یرک روز جراودان و یرک نمراد
ب جسته بود.
عالو ب ملت ای ان و ع اق سای مسلمانان و غی مسلمانان ملل جهان نسبت به شهادت
حاج قاسم سلیمانی داغدار شدند ،این مهم نشان میدهد که در ق ن 84؛ را حق؛ ُپ ط فردار
است و جاذبه دارد ،بهش طیکره مردعیان را حرق صرادق باشرند و صرداقت خودشران را برا
فداکاری و از خود گذشتگی و گذر از مواهب و غنایم دنیوی اثبات کنند و نشان دهند کره در
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ع صه نب د و دفاع اوج قهاری و شجاعت و در ع صه دعا و مناجات اوج معنویت و لطافت

را حق و دفاع از آرمانها از خودشان ،جانشان و از منافع ف دی میگذرند و اگ این آرمانها
و شعارها ابزاری در خدمت منافع و منفعتطلبی باشد طبیعتا نمیتواند مورد توجه و اعتمراد
م دم ق ار گی د( .گفتگوی مدی عامل خب گزاری صداوسیما با روزنامه ای نا)
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بایستههای تولیدات رسانهای ،در راستای تبیین شخصیت شهید سلیمانی

یکی از مهمت ین کارک دهای رسرانه در عصر حاضر  ،مع فری و تبیرین شخصریتهرای
ب جسته جهان در زمینههای مختلف است .شخصیتهایی که در حیطه فعالیتهایی که انجرام
داد اند شناختهشد و رسانهها درصدد مع فی این اف اد بره مر دم و الگوسرازی از آنران هسرتند.
فوتبالیستها ،بازیگ ان ،خوانند ها ،دانشمندان ،سیاستمداران و ...از جمله اینها میباشند.
نکته قابل توجه در این زمینه که قربال هرم اشرار شرد ایرن اسرت کره رسرانههرا برهدنبرال
الگوسازی از این اف اد هستند و در یک کالم میتوان گفت آنها بهدنبرال قه مرانسرازی از ایرن
اف اد میباشند و هدف چنین کاری گست ش ف هنگ جوامع مبدأ این رسانهها به جوامرع مقصرد
است و این کار چنان اهمیرت دارد کره ّ
حتری از اشرخاص خیرالی و غیر واقعری هرم قه مران
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میسازند.
انقالب اسالمی ای ان هم ب ای گست ش ف هنگ و تمدن ای ان و اسالم که ف هنگ و تمدن
بسیار غنی و جهان شمول میباشد ،باید به مع فی شخصریتهرای ب جسرته خرود از ط یرق
رسانهها بپ دازد .اشخاصی که در زمینههای مختلف بهمعنای واقعری کلمره و نره برهصرورت
تخیلی و غی واقعی الگو و قه مان هستند و مع فی آنان به جهانیان در ابتردا موجرب آشرنایی
مقدماتی آنان و سپس موجب ایجاد عالقه و گ ایششان به ایرن ف هنرگ و تمردن مریشرود.
رسانهها که در جهان ام وز م زهای بینالمللی را در نوردید و پیش فت آن تحول بزرگی را در
این زمینه ایجاد ک د  ،یک ف صت بسیار بزرگ ب ای محققشدن چنین اهدافی است.
س دار قاسم سلیمانی ،یکی از این اشخاص است که میتوان گفت در دهرههرای اخیر
قه مانی بینظی بودند و مع فی ایشان با ویژگیهایی که در این مقاله ب ایشان ذک شد موجب
محققشدن صدور ف هنگ و تمدن ای ان و اسالم خواهد شد و تولیدات رسانهای در این کرار
مهمت ین نقش را ایفاء میکند.
تولیدات رسانهای در تبیین شخصیت ب جسته حاج قاسم عزیز باید ویژگیهرایی داشرته
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باشد تا با مع فی درست ایشان چنین هدفی را محقق کند وگ نه موجب آن میشرود کره ایرن
شخصیت ب جسته بهدرستی مع فی نشود و ّ
حتری خردایی نراک د تح یرف شخصریتشران

بهصورت گست د انجام گی د .مسرئلهای کره خواسرته سر دمداران اسرتکبار جهرانی اسرت و
تالشها را ب ای تح یف این شخصیت ب جسته از قبل از شهادت ایشان آغاز کر د و بعرد از
شهادتشان بهصورت گست د ادامه داد اند.
هفت مورد از مهمت ین این ویژگیها عبارتاند از:
 .1معرفی همهجانبه شخصیت ایشان :حاج قاسم عزیز شخصریتی برا ویژگریهرای
مختلف است که در تولیدات رسانهای باید به تمامی ابعاد شخصیتی ایشان توجه شود .گاهی
میبینیم در تولیداتی که در تببین شخصیت ایشان تهیه شد به یک ُبعد شخصیتی ایشان توجه
شد درحالیکه ابعاد دیگ مورد غفلت واقرع شرد اسرت و ایرن کرار موجرب مریشرود در
الگوسازی اف اد از ایشان یک ُبعد در آنان تقویت گ دد ولی دیگ ابعراد کره بسریار مهرم و در
زندگی راهگشاست مورد غفلت واقع شود .اگ در رسانهها به «رحمراء بیرنهم» حراج قاسرم
میپ دازیم که حقیقتا بینظی بود ،نباید از «اشداء علی الکفار» ایشان غافل شرویم ،اگر بره
گ یهها و مناجات ایشان را نشان میدهیم نباید از نشاندادن صالبت و اقتدار ایشان در مقابل
دشمنان خودداری کنیم و اگ از شجاعت ایشان ح ف میزنیم نباید از مه بانی و تواضعشان
غفلت بورزیم( .یا بهنوعی توازن شخصیتی ،که همین عامل باعث ایجاد قه مانی واقعی ب ای
م دم ای ان شد است ،این ف د بزرگ را از یاد نب یم).
 .2استفاده از مصاحبهها ،عکسهاا ،فایلو و دساتنوشاتههاای حاا قاساو و
اشخاص نزدیک به ایشان :هیچ انسانی بهت از خودش نمیتواند خودش را مع فی کند و در
م حله بعدی این نزدیکان اشخاصاند که بهت ین شناخت را از آدمی دارند .رعایت این ویژگی
در تولیدات رسانهای خصوصا در مورد اف ادی که شرناختی از ایشران ندارنرد بسریار مفیرد و
سودمند است ،چ اکه مهمت ین منبع شناخت اف اد خودشان هستند و اعتماد به چنین منابعی
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معنویت و اخالص ایشان توجه می-کنیم نباید از تیزهوشی و نخبهبودن ایشان عبور کنیم ،اگ

بسیار بیشت خواهد بود .همچنین این مسئله در زمانیکه تح یف اشخاص مهمتر ین ب نامره
دشمن ب ای مبارز با انقالب اسالمی است ،باعث میشود که تح یف اف اد صورت نگی د.
 .3عدم افراط و تفریط در معرفی ایشاان :یکری از خط اتری کره در مع فری و تبیرین 93

اشخاص از ط یق رسانهها وجود دارد ،اف اط و تف یط ک دن در مورد آنهاست .چنین کراری
موجب میشود که حاج قاسم رسرانههرا برا حراج قاسرم واقعری فاصرله بگیر د و آن هردف
الگوسازی از ایشان محقق نشود .اغ اقک دن در مورد ویژگیها و نسبتدادن مسائلی به ایشان
که واقعیت ندارد خصوصا در آیند که واقعیتهرای امر وز بیشرت نمایران مریشرود موجرب
شکلگی ی افکار منفی در مورد ایشان خواهد شد و عالو ب آن اعتماد به رسرانههرای معر ف
حاج قاسم که بیشت داخلی هستند ،از دسرت خواهرد رفرت .تفر یط هرم کره غالبرا توسرط
رسانههای بیگانه صورت میگی د موجب عدم شناخت درست اف اد از ایشان میگ دد و ایرن
ام زمینه تح یف حاج قاسم را ف اهم میکند.
 .4عدم جهتگیری سیاسی ،جنااحی و حزبای و جاداکردن ایشاان از انقاالب
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اسالمی و رهبران آن :قبال هم بیان شد که حاج قاسم اهل این جناح یا آن حزب نبود و رهب
معظم انقالب هم به این ویژگی حاج قاسم تأکید ک دند .او ای ان سیاسی را یکپارچه میدید و
اصولگ ایی و اصالحطلبی ب ایش معنا نداشت ،در عین حال اسالم و والیت خط ق مز او بود
و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداشت .لذا جهرتگیر ی سیاسری ،جنراحی و حزبری در
مع فی حاج قاسم بزرگت ین اجحاف در حق ایشان و اجحاف بزرگتر جرداک دن ایشران از
رهب ی و انقالب است .ذوببودن در انقالب اسالمی و والیتمداری ،ب جستهت ین ویژگری
ایشان بود که در مع فی ایشان باید ب آن تأکید خاص شود .یکی از مهمت ین ب نامهها در زمینه
تح یف حاج قاسم این است که میخواهند او را از انقالب و رهب ی جدا بدانند تا م دمری را
که به ایشان عشق میورزند ،از انقالب و رهب ی جدا کنند.
 .5تولید محتوای مناسب برای کودکان و جوانان :در قش های مختلف سنی ،کودکان
و جوانان بیشت از همه به الگو گ فتن نیاز دارند .لذا تولید محتوا ب ای ایرن قشر سرنی بسریار
اهمیت دارد و ب ای این کار میبایست گ و های تخصصی تشکیل شد و به فعالیت بپ دازند.
خصوصا در حال حاض که جوامع ما با تهاجم ف هنگی غ بی مواجه هستند و در این تهراجم
الگویهای تخیلی و غی واقعی با شخصیتهایی ضددینی جایگزین الگوهای اصیل و واقعی
 96میشوند میبایست چنین کاری صورت بگی د.

 .6توجه به نقش آمریکا و رژیو جعلی صهیونیست در شهادت حاا قاساو :در
زمینه جنگ رسانهای ،دشمن زمانیکه نتواند اهداف خودش را در زمینههایی که مط ح ک دیم
محقق سازد در آخ ین م حله ب ای تح یف حاج قاسم سعی میکند به کمرنگک دن جنایت
قاتلین ایشان بپ دازد .در این زمینه آنان سعی میکنند تا با معطوفک دن توجه رسانهها به حاج
قاسم قبل از شهادتشان ،ماج ای شهادت ایشان را کمرنگ و رد جنایت خود را پاک کننرد و
دو هدف را هم دنبال میکنند .یکی به حاشیه ب دن ف یاد انتقام سخت م دم از جنایرتکراران
این واقعه و ایجاد امنیت ب ای آنان و دیگ ی تک ار این کار ب ای حذف شخصیتهای اث گذار
انقالب اسالمی .ب ای همین در تولیدات رسانهای باید این مسئله مک ر مورد توجه ق ار گی د تا
این دشمنیهای آم یکا ف اموش نشود.
 .7تولیدات بینالمللی و توجه به نقش ایشان در مبارزه باا داعاش در آنهاا :حراج
قاسم یک شخصیت بینالمللی دارد ،لذا باید مع فی ایشان در سطح بینالمللی صورت بگیر د
که با آنها ارتباطات گست د ای داریم ،باید مرورد توجره قر ار بگیر د .تولیرد فریلم ،مسرتند و...
مختص کشورهای دیگ با تبیین شخصیت ایشران از زبران افر اد و بزرگران آن جوامرع و پخرش
گست د آنها از ط یق فعالشدن دیپلماسی ف هنگی و رسانهای و ظ فیت ف ای مجرازی یکری
از کارهایی است که میتواند صورت گی د .همچنین یکی از بزرگت ین جنایتها علیه بشر یت
در ُبعد بینالمللی در دهههای اخی  ،جنایتهای داعش بود است .داعشی که با هدف تشکیل
حکومت و نابودی ملتها و با س مایه و امکانات استکبار جهانی ظهور ک د و در ایرن راسرتا از
هیچ جنایتی دریغ نورزید .خط ی ب ای همه کشورها که اگ نابود نمیشد تهدیدی علیه جهران
بود .یکی از تح یفهای دشمنان در نشاندادن مبارز با داعش که از خصوصا ط یق رسانههای
دیگ کشورها صورت میگی د ،نادید گ فتن فداکاریهای گ و های مقاومت و حراج قاسرم در
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و در این ام استفاد از ظ فیت ف ای مجازی و رسانههای دیگ کشورها ،خصوصا کشورهایی

این زمینه و تبدیل آم یکا به قه مان مبارز با داعش است .رسانهها باید با استفاد از منابع معتبر
به نقش آم یکا در ایجاد و تقو یت داعش و فداکاریهای گ و هرای مقاومرت و حراج قاسرم در
مبارز با آن بپ دازند و این مسئله خصوصا در زمینهه بینالمللی اهمیت ف اوانی دارد.
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نتیجهگیری

انقالب اسالمی ای ان ،یکی از مهمت ین رویدادهای ق ن اخیر در جهران برود اسرت.
رویدادی همهجانبه و حسابشد که با توجه ماهیرت دینری برودن آن ،و برهدلیرل راهبر ی و
مدی یت کالن صحیح ،بهس عت در حال صدور به کشورهای دیگ جهان است.
رویدادهایی که در کشرورهای حروز دریرای مدیت انره ،آف یقرا و آم یکرای جنروبی رخ
میدهند ،نشانی از این صدور موفق است .صدور ،نه برهمعنرای جنرگ و انقرالب داخلری در
کشورها ،بلکه بهمعنای انتقال تفک و گفتمان موجود در جو عمومی این ح کت.
این انقالب ،مطمئنا باعث کوتاهی دست دزدانی شد که تنها به منابع و ذخای کشور ما،
که از آن همه ملت است ،چشم دوختهاند و از هیچ ف صتی ب ای دستدرازی دریغ نمیکنند.
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بدیهی است این انقالب باعث دشمنی این اجانب با ملت و حکومت ای ان شود.
در این ش ایط ،بهت ین کار ،صدور تفک و گفتمان این انقالب به دیگ نقاط جهان است
تا با ایجاد یک اجماع جهانی و همفک  ،انقالب اسرالمی ،و براالت از آن شر یعت مقردس،
بتواند در جنگ علیه باطل ،پی وز فایق آید.
ب ای صدور گفتمان و تفک انقالب اسالمی ،واردشدن بره جنگری تمرام عیرار نیازمنرد
مه های تأثی گذار است و بناب این ،ت بیت اف ادی که با عین دین اجین شد انرد؛ ماننرد حراج
قاسم؛ بایسته اصلی ورود به جنگ ن م رسانهایست که دشرمن از ایرن را قصرد نرابودی ایرن
انقالب و این م ز و بوم را دارد .مطمئنا با رعایت مواردی که ذک شد ،در تولیردات رسرانهای
میتوان شخصریت حراج قاسرم را برهصرورت کامرل تبیرین و از ایشران در سرطح داخلری و
بینالمللی الگوسازی نمود و با چنین کاری ب ای آیند ای ان اسالمی چنین شخصیتهرایی را
ت بیت ک د ،تفک انقالب را به جهانیان شناساند و علیه اسکتبار جهانی ،به پا خاست.
در این زمینه باید نخبههای رسانهای با ب نامهریزی دقیق و هدفمند چنین کاری را به نحو
احسن انجام بدهند و این ب نامهریزی دقیق اگ با پیگی ی فعاالن رسانهای هم ا شود بهتر ین
نتیجه را خواهد داشت و جنگ رسانهای دشمن را در این زمینه خنثی خواهد نمود .ف هنرگ و
 99تمدن ای ان اسالمی قه مانان واقعی همچون س دار قاسم سلیمانی دارد که درواقع بزرگت ین

قه مانان بش یت هستند .ولی در ف هنگ غ بی از اشخاص خیالی قه مان ساخته میشرود و
اف اد بهراحتی مغلوب و عالقمند به چنین قه مانانی میشوند ،لذا باید طوری ب نامهریزی کنیم
که این قه مانان واقعی جایگزین آن قه مانان خیالی بشوند.
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