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  یا رسانه داتیتول یها ستهیبا

 يمانیاسم سلحاج ق تیشخص نییتب یدر راستا

 

 *مجد ینیحس دمحمدطاهایس
 **یعرفان شوردز

 چکیده

 راسرتای در ها آن نوع و ای رسانه تولیدات اهمیت یب رس حاض ، هدف از مقاله هدف:
 است. سلیمانی شهید شخصیت تبیین و توصیف

 لیبه روش تحل وگ دآوری شد  ی_اسنادیا صورت کتابخانه های این مقاله به داد  روش:
 .م شدانجامتون 

 قاسم حاج هب جست شخصیت تبیین در ای رسانه دهد تولیدات ها نشان می یافته ها: یافته
 صردور شردن محقرق موجرب ایشران درست مع فی با تا باشد داشته را زی  های ویژگی باید

 :گ دد اسالم و ای ان تمدن و ف هنگ
 و فریلم ،هرا عکرس هرا، مصراحبه از اسرتفاد . 8 ایشان، شخصیت جانبه همه مع فی. 4
 مع فری در تفر یط و افر اط عردم. 9 ایشران، به نزدیک اشخاص و قاسم حاج ها  نوشته دست

 و اسالمی انقالب از ایشان جدا ک دن و حزبی و جناحی سیاسی، گی ی جهت عدم. 1 ایشان،
                                                      

 .tahahoseini.omid3@gmail.comدانشگا  ل ستان،  ،یروانشناس یکارشناس یدانشجو *

 .erfansh2054@gmail.comحقوق، دانشگا  اصفهان،  یکارشناس یدانشجو **
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 رژیرم و آم یکا نقش به توجه. 1 جوانان، و کودکان ب ای مناسب محتوای تولید. 1 آن، رهب ان
 در ایشان نقش به توجه و المللی بین تولیدات. ، 7قاسم حاج شهادت در یونیستصه جعلی
 ها. آن در داعش با مبارز 

ثی گرذار اسرت. أهای ت صدور گفتمان و تفک  انقالب اسالمی نیازمند مه   گیری: نتیجه
د به اند؛ مانند حاج قاسم؛ بایسته اصلی ورو بناب این، ت بیت اف ادی که با عین دین عجین شد 

تروان  ای می ایست. مطمئنا  با رعایت مواردی که ذک  شد، در تولیدات رسرانه جنگ ن م رسانه
المللری  صورت کامرل تبیرین و از ایشران در سرطح داخلری و برین شخصیت حاج قاسم را به
هایی را ت بیت نمود و تفک  انقالب  ای ان اسالمی چنین شخصیت  الگوسازی ک د و ب ای آیند

 ان شناساند و علیه اسکتبار جهانی، به پا خاست.را به جهانی
ای، انقرالب اسرالمی، گفتمران  تولیردات رسرانه رسانه، قاسم سرلیمانی، ها: کلیدواژه

 .انقالب، نخبگان

 مقدمه

 حاکم تفک  و ما اسالمی کشور ب ای امن ف ای یک ایجاد در ای رسانه تولیدات اهمیت
 ترالش و بیگانگران هرای دشرمنی بره توجره برا مسئله این. نیست پوشید  کس هیچ ب  آن، ب 

 .است ب خوردار نیز بیشت ی اهمیت از نظام، این درآوردن پا از ب ای ها آن روزافزون
 اصریل اندیشره برا مبرارز  جهرت بیگانگران کرذب ای رسانه تولیدات با مقابله ؛مطمئنا  

 .گی د ق ار داخلی ای رسانه تولیدات اولویت در بایستی اسالمی،
ن بر ای رسریدن بره آتروان از  مانند چاقویی دو لبه است. هم مری به خودی خود رسانه،

 توان بدت ین مقاصد را با آن پیگی ی ک د.  مقاصد خی  استفاد  ک د، و هم می
به ایرن مروارد، سریط   پلیردت ین عناصر  موجرود در جهران اسرتکباری امر وز؛ یعنری 

ها  ای آن الت س  را  مقابله با جنگ رسانهصهیونیست ها؛ را نیز اضافه نمایید تا به عمق مشک
 پی بب ید.

طرور کره بایرد و  مطمئنا عناص  انقالبی، من جمله بند  حقی  و شما، به وظایف خود آن
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هرایی کره نیازمنرد  کاسرتی هایی بزرگ در این را  وجرود دارد. ایم و کاستی شاید عمل ننمود 
 هاست. ت  از آن، رفع آن شناسی و همچنین مهم آسیب

شدن از این خواب غفلت  پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، زمان مناسبی ب ای بیدار
ای،  است. ه  چند دی  است، ولی ب ای جلوگی ی از وقوع مجدد چنین حوادث ضر به زننرد 

 الزم است.
ای قروی  ایم ضمن تع یرف رسرانه و تبیرین جنرگ رسرانه در مقاله حاض ، سعی نمود 

شناسری کنریم و  ای پس از انقالب را آسیب سالم، تولیدات رسانهگ فته در مقابل جبهه ا شکل
 های خودمان را نیز ارائه دهیم.  حل را 

 لله.ءشا باشد که مورد استفاد  مج یان و عوامل زی بط ق ار بگی د. ان

 رسانه تعریف

  واژ از کره طور همران. شرود می محسوب جدیدی نسبتا   واژة فارسی زبان در رسانه  واژ
 و هرا پیام هرا، ح ف رسراندن: اسرت رسراندن رسرانه، مأموریرت است، مشخص مه رسانه
 . دیگ  اف اد یا ف د به شما و من های دیدگا 

 و مقاالت و گفتگوها در رسانه عنوان به آنچه معموال   ام وز  واژ ، این هتاریخچ از مستقل
 . دارد  اشار ارتباطی های رسانه به گی د، می ق ار استفاد  مورد ما های نوشته

 کار بره روزمر   گفتگوهرای و هرا  نوشرته در وسیعی شکل به رسانه  واژ که این به توجه با
 درک مقالره، هادامر در ترا کنیم م ور هم با را رسانه از تع یف چند ابتدا بدهید اجاز  رود، می

 . باشیم داشته مفهوم این از مشت کی
 اینت نت و روزنامه رادیو،    فیلم، ون،تلویزی شامل فه ستی به شود می رسانه تع یف ب ای»

 شاید. کند نمی آشکار سادگی به را خود های عنوان مشت ک ویژگی فه ستی، چنین اما. ک د فک 
 نقراط در مخاطبرانی بره را هرا  پیرام که هایی تکنولوژی صورت به را رسانه که باشد این حل را 

 (.9-4، 4911)الفی،  «کنیم فتع ی کنند، می منتقل جهان حّتی و کشور منطقه، مختلف
 بسریار هرای تع یف مختلرف، متفک ان و نویسندگان و نیست رسانه تع یف تنها این اما
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 خردمات و محصروالت کره اسرت صرنعتی رسرانه،»: مثرال عنوان به. اند داد  ارائه را متنوعی
  بره ارتباط ب ای که ای وسیله و روش ابزار، ه  ف وشد. می و ک د  تولید را س گ می و اطالعاتی

 و ها مجله رادیو، تلویزیون، مانند انبو  ارتباط ابزار نوع ه  یعنی رسانه است، رسانه ب ود، کار
 یا عد  افکار و ها ف هنگ دهند  انتقال که است ای وسیله ه  معنی به ها. درواقع، رسانه روزنامه

 (9 ،4927 ،1)کازنوو« باشد
 هرا آن مرثال   ف اگی نرد. امر ی هرا رسرانه ،انسانی حیات ارکان دیگ  و مدرسه ب خالف»

 وظیفره هرا رسرانه کره دهنرد و ایرن تشرکیل مستمع میلیاردها با دیوار بی کالس یک وانندت می
 به پاسخ در اجزای جامعه بین را کلی همبستگی باید ها آن دارند. عهد  ب را محیط از ح است
 را دیگر  نسرل بره نسرلی از عیاجتمرا می اث انتقال مسئولیت و کنند ایجاد محیطی نیازهای

 .(4924لطیفی، ) «دارند عهد  ب

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

 و رسانه اصطالح دو ها،  نوشته و گفتگوها در معموال   ای: رسانه ابزار با تفاوت رسانه. 1
 های متن  در حّتی و نیست نادرست کار، این. روند ی م کار  به مت ادف صورت به ای رسانه ابزار

 که است مهم ب یم،  می کار  به هم جای به را کلمه دو این اگ  حّتی اما. دارد رواج هم تخصصی
 هرای شربکه میکر وفن، روزنامره، باشریم؛ داشرته توجره دو  آن میران تفاوت به خود، ذهن در

 ارتباطی بست  نقش توانند  می و هستند ای سانهررهای ابزا همگی تلویزیون، و رادیو اجتماعی،
 ضرمنا   و باشرد داشرته وجود نیز( محتوا) پیام که گی د می شکل زمانی رسانه اّما. کنند ءایفا را

 .باشند پیام آن دریافت انتظار در هم مخاطبانی

 گذشرته از ت   ارزان و ت   س یع ت ،  ساد  بسیار ای ابزارهای رسانه ام وز، دنیای در که جا  آن از
 همران بره نیرز رسانه به دست سی کنند می فک  اشتبا  به بسیاری اف اد گی ند،  می ق ار ما اختیار در

 بره و اسرت دشروار کاری ای، ابزارهای رسانه پایه ب  رسانه ساختن که درحالی. مهیاست سادگی
 اجتمراعی، یهرا  شبکه در پیج یک سایت،  وب یک داشتن. دارد نیاز تخصص و تج به و تالش
 .  نیست رسانه یک گی ی شکل معنای به خود خودی به کتاب، یا مجله پادکست، انتشار

                                                      
1
. Cazeneuve. 
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یف رسانه2  رسرانه جمعری ب ای زدن مثالگروهی:  های رسانه یا جمعی های . تعر
 تلویزیرون، و رادیو روزنامه، کتاب، که دانیم می همه مثال  . است  آن ک دن تع یف  از ت   ساد 
 کره اند داشته  هایی ویژگی چه ها  رسانه  این اما. شوند می محسوب جمعی انهرس های  نمونه

 جمعری رسانه تع یف ت ین ساد  شوند؟  می شناخته گ وهی رسانه یا جمعی رسانه عنوان به
 گفتره هرایی  رسرانه بره جمعری رسانه یا گ وهی رسانه یا انبو  رسانه: است این شبیه چیزی

 مخاطبران از وسریعی حجرم بره را خرود پیرام تواند  می ها  آن لهوسی به ف ستند  که شوند  می
 .ب ساند

 از و فقط مخاطب زیادی تعداد با ف ستند  یک ارتباط: دارد کلیدی ویژگی دو انبو  هرسان
 گی ند . به ف ستند  سمت

 تع یررف ای بسررته مرردار صررورت برره را جامعرره پرر داز انگلیسرری، هررال، نظ یرره اسررتوارت
 نقرش جامعره در بخشری هویرت ف آینرد در را ، شرا  عنروان بره جمعری یهرا رسرانه که کند می
 .کنند می پیدا

یف رسانه .3  از دیگر ی شرکل اطالعرات، فنراوری هتوسرع برا اجتمااعی: های تعر
 کره هرایی  داشرتند؛ رسرانه تفاوت جمعی های رسانه با که آمدند وجود به ارتباطی های رسانه
 اسرت این اجتماعی های رسانه ویژگی. شوند می اختهاجتماعی شن های رسانه عنوان به ام وز 

 همچنان ها،  رسانه این در. کنند می ف اهم مخاطب و ف ستند  میان را سویه دو ارتباط هزمین که
زیر   علرت بره هرم، دوم طر ف اّما(. ف ستند ) دارد بیشت ی تسلط و قدرت رابطه، سمت   یک

 .بیند  می او با سویه دو تعامل در را خود موجود، ساخت
 داشته توجه اجتماعی های شبکه و اجتماعی های رسانه تفاوت به که است الزم جا این در
 یرک از دو هر  اجتماعی های شبکه و اجتماعی های رسانه است ممکن که وجودی با باشید؛

.  یمبگیر اشرتبا  هم با را ها آن نباید اّما کنند، استفاد ( کامپیوت  یا موبایل مثال  ) ای رسانه ابزار
 هشبک در اما. است رسانه مخاطب و رسانه صاحب بین دو سویه ارتباط اجتماعی هرسان هدف

 در همگری که است اف ادی یا مشت یان یا مخاطبان میان ارتباط ایجاد اصلی هدف اجتماعی،
 .گی ند می ق ار اختیار و قدرت از سطح یک
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 کارکرد رسانه در عصر حاضر

 کره طروری بره. اسرت ک د  دگ گون را رسانی اطالع شیو  ،نوین های  رسانه انواع پیدایش
 رسرمی نیمه رسمی، های مدل در و ک د  ایجاد مجازی مسی ی م دم، و رویداد میان در رسانه

 معتبر  نسربتا   هرای  سرایت و هرا وبالگ رسمی، های  سایت و ها خب گزاری ب  که غی رسمی یا
 .است ک د  تع یف یابی اطالع و یرسان اطالع ام  ب ای خاصی سازوکار دارد، داللت

 صفحات مجرازی عنوان با جهانی رسمی نیمه یا غی رسمی های رسانه توسعه و پیدایش
 هرای   مردل در رسرانی اطرالع ام  ب  بسزایی ثی أت شود، می افزود  ها آن تعداد ب  روزانه که نیز

 زیرادی حرد تا جهان در را تولیدشد  محتوای حجم مسئله این. دارد کارب  محوریت با جدید
 آن موازات به و ک د  بیشت  را کارب ان اجتماعی مشارکت میزان دیگ  سویی از دهد، می افزایش
 تولد و اطالعاتی جامعه عص  به ورود نتیجه در. بخشد می ارتقاء نیز را کارب ان روزآمد آگاهی

 ک د  قبل از ت   باریک ار م دم و رویداد میان م ز اینت نتی، و الکت ونیکی های  رسانه گست ش و
 .است

 اسرت اهمیرت حرائز همره از بیش آنچه جدید، جامعه به سنتی جامعه از گذار دور  در
 ام ی ها  رسانه. هاست آن بودن جا همه ها، رسانه اصلی ویژگی. هاست رسانه  رشد چگونگی
 ف اگی ند.

 و رخروت هرم و کننرد می تولیرد و تقویت را س زندگی و پویائی و ح کت هم ها،  رسانه
 از و انگیزنرد  ب مری را صرداقت و محبت عاطفی، های احساس سو یک از. را سستی و تنبلی
 ایرن. کننرد می زنرد  را خشرونت و دروغ اعتمرادی، بی دشمنی، زشتی، احساس دیگ  سوی

 اجتمراعی و فر دی مقیراس در رفتراری-درونری ت راد پیدایش موجب طورطبیعی به کارک د
 .شود می

 دیردن برا مرثال  . هاسرت  رسرانه کارک دهرای از دیگ  یکی نیز آموزشی و خب ی وظایف
 زندگی ش ایط و اخالق به نسبت ف د شخصی عقید  ام وز، جوانان زندگی به م بوط های  فیلم

 احساس را ها آن آشفته زندگی به گ ایش خود، در است ممکن حتی و شود می دگ گون جوانان
 .کند
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 برا از یکری و بشر ی پیشر فت هایدستاوردت ین  مهم از ییک کنونی ش ایط در ها  رسانه
 دلیرل بره آوری  س سام س عت با و پیوسته که هستند همگانی رسانی آگاهیوسایل  ت ین ارزش

 . اند  ف اگی ی و گست ش حال در متقاضیان نیازمندی طبق و کلیدی اهمیت و جایگا 

 ای مهلک و نوظهور ای، پدیده جنگ نرم و جنگ رسانه

 ها انسان وقت از مهمی بخش و بود  هم ا  ها انسان زندگی با تاریخ طول در جنگ  پدید
 شرد  مری انجام شمشی  و نیز  و کمان و تی  با که اولیه های جنگ از. است ک د  خود درگی  را

 هرا، تانرک انرواع قبیرل از پیچیرد  هرای فناوری از گی ی به   با که ام وز  های جنگ تا است،
 های سالح به شدن متوسل یا و س نشین بدون هواپیماهای انواع ها موشک ماها،هواپی ها، توپ
 و مکران شر ایط بره بنا. پذی د می صورت....  و ای هسته و شیمیایی مواد قبیل از متعارف غی 

 نر م، جنرگ سرخت، جنرگ از شر ایط بره بسته که است بود  متفاوت نیز ها جنگ نوع زمان
 .است گ دید  استفاد ...  و ای رسانه جنگ سیاسی، نگج اقتصادی، جنگ روانی، عملیات
 ،4917 سرال مرا  بهمرن در ایر ان ملرت اسالمی انقالب پی وزی از پس مقدمه، این با

 با ها دشمنی استکباری، کشورهای منافع قطع و ما کشور از آم یکا چپاولگ  دست قطع دلیل به
 روحیره، ت رعیف هردف با را ها شخصیت ت ور دشمن،. گ دید آغاز ای ان ملت پای نو نظام

 بر  را هرا تح یم انواع داد. ق ار خود کار دستور در اسالمی نظام به زدن ض به و ساختن ناامید
 بر دن بین از و تف قه منظور  به را ک دستان و خوزستان داخلی های قائله و اعمال ما کشور علیه

 را ساله 2 جنگ. انداختند را  به کشور داخل از نظام ف وپاشی و ای انی مذاهب و اقوام وحدت
 ت ین  هزینهپُ  و خونبارت ین ت ین، طوالنی از یکی که جنگی ک دند، تحمیل ما ملت و کشور ب 

 .گ فت لقب دوم جهانی جنگ از بعد و حاض  ق ن در ها جنگ
 هدف ت ین اصلی ،کار جنایت آم یکای س ک دگی به جهانی استکبار م احل، این تمام در

 بره رسریدن را  س  در مانع و سد ت ین مهم عنوان به اسالمی جمهوری نظام ندازیا ب  را خود
 وارد رغم  علی و ک د  هزینه دالر میلیاردها دشمن راستا این در .است ک د  قلمداد خود اهداف
 .است ن سید  خود نهایی و اصلی هدف هایی، ولیکن به خسارت آوردن
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 هنگفت های هزینه ص ف و ریزی ب نامه حال رد همچنان و ننشسته بیکار دشمن بناب این
 وضروح بره امر وز. باشرد می مختلف های روش با ما نظام و ملت با خود دشمنی تداوم ب ای
 منظرور بره اینت نرت و مراهوار  محوریرت با را ها رسانه جنگ و ن م جنگ دشمن، که بینیم می

 روی بر  نیرز آن تم کرز ت ینبیشر کره اسرت داد  ق ار خود کار دستور در ما نظام به زدن ض به
 .است اجتماع پایه و اصل عنوان به خانواد 

 محرور تجهیرزات و سرخت جنرگ ب اب  در مقدس، دفاع سال 2 زمان در که گونه همان
 مسلح نی وهای از حمایت و پشتیبانی به بزرگ و کوچک م د، و زن از ای ان ملت تمام دشمن،

 به را افتخار و س بلندی و زدند رقم دشمن جنگی ینماش ب اب  در را عظیم دفاع یک و پ داختند
 دفراع یرک بره نیاز ما جامعه ام وز .زدند رقم را حاض  ق ن حماسه ت ین بزرگ و آورد  ارمغان

 بتواند تا است، دشمن ف هنگی ناتوی مقابل در ف هنگی یکپارچه و شد  ریزی ب نامه منسجم،
 قرادر ما ف هنگی دفاع تیظ ف و قدرت ایآ. دنمای خنثی را دشمن گ  وی ان و ای رسانه حمالت

 و ینظرام ف مانردهان یقرو اراد  هماننرد ایرآ هست؟ ن م جنگ در دشمن زاتیتجه مقابله به
 جنگ با مقابله یب ا یقو اراد  سخت، جنگ با مقابله جهت در مقدس، دفاع دوران رزمندگان

 ن م جنگ با مقابله یب ا مجالت و ها روزنامه ما،یصداوس ،ها رسانه ایآ دارد؟ وجود دشمن ن م
 سرتمیس و کشرور جماعرات و جمعره ائمه و هیعلم یها حوز  ایآ هستند؟ واحد جبهه کی در
 ها، یسخن ان ایآ دارند؟ ق ار ن م جنگ با تقابل صف در جانبه همه و قیطوردق به ینید غاتیتبل

 نر م جنرگ با مقابله یراستا در همه و همه مایصداوس یها ب نامه گ ید و زگ دهایم ها، الیس 
 و ترالش و سرتیچ نر م جنرگ داننرد یمر هرا، ارگان و نهادها و ها سازمان همه ایآ دارد؟ ق ار
  است؟ ن م جنگ ب اب  در آنان یها تیفعال

 :ک د اشار  زی  موارد به توان می ن م جنگ و سخت جنگ های تفاوت جمله از
 هردف مرورد... و هرا ختزی سرا بناها، ها، انسان جان و جسم سخت جنگ در هدف:

 و غیر ت دوسرتی، مریهن حس دشمن تجاوز و ها خسارت همین اتفاقا   و گی د می ق ار دشمن
 شکست ب ای تالش و دشمن با مبارز  و متقابل اقدام ب ای را جامعه اف اد انگیز  و سلحشوری

 و اورهراب هرا، اندیشره افکار، درآوردن تسخی  به دشمن هدف ن م، جنگ در .انگیزاند ب می او
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 المللی بین م زهای به تجاوز جای به و باشد می هدف جامعه اف اد اصالت و ف هنگ اعتقادات،
 همه از ت  مهم و ها خانواد  جمع ها، کوچه ها، خیابان یعنی کشور داخل به را جنگ کشور، یک
 امعرهج اصرول و باورها اصلی های پایه داخل از موریانه مانند و کند می هدایت ها انسان مغز

 .گی د می هدف را مخاطب
 از پس و ش وع یزمان محدود  کی در و است محدود سخت جنگ یزمان دور  مدت:

 هیرعل عر اق یلریتحم جنگ همچون یجنگ کی که افتد یم اتفاق کم رسد یم انیپا به یمدت
 دار زمران و یطروالن نر م جنرگ یزمران دور  اما. شود یطوالن منی به ع بستان حمله ای  انیا

 .دیکش طول دهه دو از شیب یشورو  یجماه اتحاد هیعل کایآم  ن م جنگ نمونه عنوان به. است
 یایرجغ اف. اسرت یمکران یها محدود  در و م زها در معموال   سخت جنگ محدوده:

 کی کشور کی وسعت به و زیاد اریبس ن م جنگ گست   اما ستین گست د  یلیخ سخت جنگ
 و  انیا ب گ فته، در را اسالم جهان یایجغ اف استکبار، ههجب ن م   جنگ. است قار  کی و منطقه

 شرمار بره دشرمن ن م جنگ پوشش تحت منطقه از توجه مورد و مهم بخش یاسالم انقالب
 .دیآ یم

 ،یم دمر و ینظرام ی وهاین سخت جنگ در مخاطب جامعه و  یدرگ ی وهاین نیروها:
 دوران در هرم یرزمر و ینظرام یها وین. هستند شد  یسازمانده و د ید آموزش و کارآزمود 

 بره را الزم هاتیتوج و ها تیهدا انواع جنگ طول در هم و نمود  کسب را الزم یآمادگ صلح
 و برود  آن مخاطرب جامعره کشرور، م دم و ملت آحاد مجموعه ن م نب د در اما .دارند هم ا 

 شت یب جامعه اقشار گ ید به نسبت آنان ی یپذ بیآس زانیم که دخت ان زنان، جوانان، ژ یطورو به
 .هستند هدف یاصل نقطه است،

 نرر م جنررگ در امررا اسررت یمرراد هررا خسررارت اغلررب سررخت، جنررگ در خسااارت:
. اسررت ملررت و انقررالب لیاصرر یهررا ارزش متوجرره و یمعنررو یهمگرر وارد  یهررا خسررارت
 نب د نیا در ف د چنانچه و م دم یفدارکار و ثاریا با هم ا  سخت جنگ در یانسان یها خسارت

 بره منج  ن م نب د در یانسان یها خسارت اما ابدی یم دست جاودانه ژ یو اتیح به شود کشته
 سرخت نبر د در یانسران خسارت. دارد یپ در را یانسان سقوط و شد  انح اف و یمعنو م گ



 

 

35 

یبا
ته

س
 یها 

یتول
ات

د
 

انه
رس

 یا 
ستا

ر را
د

 نییتب ی
ص

شخ
 تی

سل
سم 

ج قا
حا

ی
  یمان

 خانواد  یس شکستگ موجب ن م نب د در خسارت و بود  جامعه و یخانوادگ افتخار ساز نهیزم
 در هرا خسارت اما است یمل اقتدار و غ ور نهیزم سخت نب د در ها نهیهز و گ دد یم جامعه و

 .باشد یم انفعال و ذلت ساز نهیزم ن م نب د
 در داشتند، یهم اه ثارگ انهیا م دم و م دان دولت همه سخت جنگ در که طور همان ایآ
 شود؟ یم مشاهد  ن م جنگ خسارت قبال در یاهتمام نیچن هم، ن م جنگ

 کیشل با و است ف اوان یس وصدا هم ا  و  تح کپُ  و شتابان ،یدفع سخت نگج آثار:
 امرا. دهند یم نشان العمل عکس خود از درآمد  ح کت به همگان بمب، نیاول و گلوله نیاول

 . است گ ت  وی ان م اتب به و س وصدا بدون آرام، ،یجیتدر ن م، جنگ
. شروند مری مدی یت آم یکا کشور از دنیا ای ماهوار  های شبکه بیشت ین حاض  حال در

 ای مراهوار  هرای ب نامره اغلرب و هاست صهیونیست دست هم آم یکا های رسانه درصد 18
 شربکه مرا بر ای هرا صهیونیسرت کره ایرن! شود می ادار  ها صهیونیست توسط هم زبان فارسی
 ما باید ،کند می پخش س یال و فیلم شب تا صبح که سازد می خانوادگی گ ایش با زبان فارسی

 مرا کره است ک د  اعالم رسمی صورت به دشمن افتد؟ می دارد اتفاقی چه که آورد هوش به را
 چون رویم ای ان س اغ به رسانه ابزار با باید کنیم جمهوری اسالمی مبارز  با بتوانیم که این ب ای
 .نیست کارساز نظامی ابزار

 :از ستا عبارت که کنند می فعالیت حوز  سه در عمدتا   ای ماهوار  های شبکه
 نیروز، یرورو آم یکرا، صردای فارسی، سی . بی . بی مانند سیاسی و خب ی های شبکه .4
 ؛کوموله سلطنتی، های شبکه آزادی، سیمای
 ضرد شبکه حق، وصال وهابی شبکه کلمه، وهابیت مانند شبکه اعتقادی های شبکه .8
 شربکه شری ازی، الله آیت بیت به متعلق های شبکه فدک، شبکه سالم، شبکه بیت، اهل شیعی

 ؛نجات مسیحی شبکه محبت، مسیحی
 مجموعه ،موزیک سی .ام .پی تو، و من مانند غ بی زندگی سبک ت ویج های شبکه .9

 وان. فارسی شبکه فامیلی، سی .ام .پی جم، های شبکه
 دنیای ک دن مع فی آل اید  ها، آن تک ار و شایعات پخش با تا دارند موریتأم ها شبکه این
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 بره نسربت بردبینی با ایجراد ای ان، جمله از هدف کشورهای مشکالت ک دن ب جسته و غ ب
 های خواسته از سوءاستفاد  و ها نارضایتی به زدن دامن فقیه،  والیت جایگا  به حمله حاکمیت،

 لباس، و مد تبلیغ گ ایی، مص ف ثی گذار، رواجأهای ت  تح یف شخصیت جامعه، اف اد قانونی
 ت ویج ای انی، خانواد  اصالت ک دن سست راستای در تالش سنی، و شیعه بین تف قه و نتوهی

 ناکارآمرد ب هنگی، ف هنگ ت ویج اسالمی، و ای انی زندگی سبک جای به غ بی زندگی سبک
 و جوانران ذهن و فک  درآوردن تسخی  به خشونت، ت ویج هوس انی، ت ویج نظام، دادن نشان

 ای رسرانه هرای فعالیرت ایرن همگی که... و خود های خواسته با افقؤم مسی  در ها آن هدایت
 عنروان به ما کشور مخاطب )که کشورهای ب  حاکم سیاسی نظام ب اندازی نهایت، در دشمن
ب  نظرام و  ،کند می دنبال باشد( را می ها ب نامه این سازی پیاد  جهت دشمن هدف ت ین اصلی

 .منابع ملی ما دست یابند
 سرال مرا  آبران اغتشاشرات و هرا ناآرامی ایجاد ن م، جنگ حوز  در دشمن امهب ن آخ ین

 از سوءاسرتفاد  و خودف وختره افر اد آمروزش و قبلری ریرزی ب نامره برا دشمن که بود 4912
 کشور به را مالی و جانی های خسارت و منح ف را مطالبات مسی  م دم، حق به های خواسته

 در رهبر ی محرور حرول ایر ان، برزرگ ملرت بصی ت با دشمن شوم نقشه این که ک دند وارد
 پشیمان و ناامید و روسیا  گذشته همانند را م دم این خورد  قسم دشمنان و خنثی زمان ت ین کم

 .ک دند
 سرواد افرزایش بصی ت، افزایش دشمن، ای رسانه تهاجم مقابل در سالح ت ین مهم آری

 شرناخت و دشمن های توطئه شناخت ایراست در م دم آحاد آگاهی سطح افزایش و ای رسانه
 (.4919امانلو، ) باشد می ها آن با مقابله و دشمن زدن ض به های را 

 این جهانی، و ای  منطقه های  رسانه حوز  در انجام حال در های تالش به اجمالی نگاهی
 ،مکتروب از اعرم ب  جهران مسلط های رسانه تمامی تق یبا   که سازد می آشکار را تلخ واقعیت
 ت سریم جهرت در انرد؛ گ دید  تبدیل جهانی استکبار ب ای ابزاری به عمال   تصوی ی و صوتی

 نفری و سکوالریسرم لیب الیسرم و غ بی ف هنگ ت ویج و ای منطقه و المللی بین های سیاست
 دارند. ملی گام ب می و اسالمی های ارزش و اصول از تم د به تشویق و ف هنگی تنوع
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 دشمنی با ایران

 م کزیرت. دارنرد توجره امپ اتروری م کزیرت به ها کشور تمامی داری،  س مایه نیاید در
 و ای رسانه اجتماعی، ف هنگی، های سازوکار از دارد تالش ف انو، استعمار عص  در امپ اتوری

 بر ای مر زی و حرد هریچ بیفترد، خطر  بره آنران منافع اگ  که حالی در. کند استفاد  ارتباطی
 شر ی اصرلی منرابع خودشان چون داشت، نخواهد وجود گ ی  حشیو یا خیانت رحمی، بی

 .است آمد  بار به که هستند
 تر ین کرم برا انتقالی چنین که این ب ای تالش. است دشوار کاری وضعیت این از انتقال
اسررت.  ارزشررمند پررذی د، انجررام تمرردنی های دسررتاورد از محافظررت بیشررت ین و خررون یزی

 کرنش چگرونگی در ریشره اسرالمی جمهروری دوران در  یکراآم و ای ان روابط های  واقعیت
 ذهنری انگرار  در. اسرت داشرته ای ان با جهانی دوم جنگ از بعد های سال در آم یکا رفتاری

 روی میانره هرای گ و  برا ب خرورد در تغیی یابند  و ناپایدار کنش الگوی دارای آم یکا ای انیان،
 نخست های گام که داشت وجود ای انیانی ذهنیت در هموار  ف آیندی چنین. است بود  ای انی
 .زدند رقم را المللی بین و ای منطقه محیط در آم یکا سیاست علیه انقالبی مبارز 

 ب اسراس تروان می را آم یکرا و ایر ان روابرط چگونگی مورد در ای انی انگار  بعدی ُبعد
 کتراب در نشراند   سرتد دولرت مفهوم. ک د جستجو «نشاند   دست دولت» عنوان به  واقعیتی

 بره داشرت تالش گازیوروسکی. است شد  تبیین «گازیوروسکی مارک» تاریخی و کالسیک
 مخراط ات توانرد  می شا  حکومت از ف اگی  تسلیحاتی حمایت که کند گوشزد متحد  ایاالت 
 در کراآم ی و ای ان روابط های واقعیت. آورد وجود به آم یکا و ای ان روابط آیند  ب ای را زیادی
 شا  اگ چه دهد، می نشان را ای منطقه مشارکت و همکاری از هایی  نشانه شا  حکومت دوران

. اسرت داشرته انتقرادی نگر ش آم یکرا جویانره  مداخله های سیاست ب خی به نسبت هموار 
 کره است واقعیت این بیانگ  «تاریخ به پاسخ» و «بزرگ تمدن سوی به» کتاب در شا  ادبیات

 حکومرت هماننرد متحدانی ب  را خود ف اگی  اهداف و سیاسی های فشار متحد  ایاالت  حتی
 آم یکا رفتاری الگوی و خارجی سیاست به نسبت اعت اض به منج  ام  این و ک د  اعمال شا 

  طبیعی ف ایی و ش ایط چنین در. است شد  انقالب از قبل دوران در ای انی زمامداران سوی از
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 اسالمی انقالب پی وزی از بعد های سال و انقالب دوران در ای انی ذهنیت که رسد می نظ  به
 .شرود تنظیم و گ فته شکل «متحد  ایاالت  راهب دی کنش الگوی و ای  منطقه نقش» ب اساس
 دارند و تالش گ فته به   غی مسئوالنه کنش الگوی و تهاجم سیاست از عموما   متحد   ایاالت

 کننرد. شکسرت و پذی ی انعطاف به وادار فزایند  های فشار و راهب دی کنش ف ای در را ای ان
 رهبر ی رویکر د. اسرت شرد  ایر ان با ای منطقه و سیاسی های ت اد تشدید به منج  ام  این

 جامعه ادراک از بخشی که است واقعیتی بیانگ  سازش های  هزینه درمورد اسالمی جمهوری
 . است داد  ق ار ثی أت تحت  ار اسالمی جمهوری خارجی سیاست های روند و ای انی

 علیه ع بستان و صهیونیستی رژیم آم یکا، راهب دی سیاست اصلی محور سازی،  بح ان
 داشته انعکاس ای ان ای  منطقه نقش علیه ائتالف در سازی  بح ان های  نشانه. شود می تلقی ای ان

 مختلرف های   حوز در شه وندان اعت اضی اهداف تصاعد و اجتماعی بح ان گست ش. است
 و راهبر دی سیاسرت معادله در که دانست هایی سازوکار از بخشی توان  می را ای ان جغ افیایی

 آم یکرایی، هرای مقام زد  شرتاب ادبیرات. اسرت گ فتره شکل ای ان علیه جدال مثلث امنیتی
 کره دهرد می نشران ای ان، اجتماعی های رویداد با ارتباط ها در صهیونیست حتی و ع بستانی

 راهب دی ض ورتی را آن باید بلکه شود، نمی محسوب تاکتیکی گزینه یک ص فا   ای ان با مقابله
 از بخشری عنوان به ای ان علیه تهدید مثلث اقدامات .دانست ای ان علیه تهدید مثلث انگار  در

 تراکتیکی هرای همکاری و روابرط سطح ارتقای. شود می محسوب چندجانبه بازی است اتژی
 راهبر د از بخشری ایر ان، ملری امنیرت نشرانگان علیه ع بستان و صهیونیست رژیم با آم یکا
 در بحر ان گسرت ش و سرازی ثبات بی. اسرت ای ان ای منطقه نقش محدودسازی ب ای آم یکا
 که دانست عواملی زم   در میتوان را ای ان و سوریه ع اق، مانند خاورمیانه ای منطقه های کشور

 های سرازوکار از گی ی به  . داد خواهد افزایش را منطقه در« ستصهیونی  رژیم نسبی قدرت»
 ای منطقره قردرت محدودسازی سیاست از بخشی عنوان  به توان  می را جانبه  سه امنیتی ائتالف

 . دانست ع ب جهان های کشور راهب دی و عملیاتی تاکتیکی، نقش ارتقای ط یق از ای ان
 مزایای بیشت ین مقاومت و قدرت معادله یجهان سیاست ف ای در که است آن واقعیت

ای  و رسرانه سیاسری های فشرار صرورت، این غی  در. کند می ایجاد ها کشور ب ای را راهب دی
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 بره ایر ان تبردیل از بتوانرد متحرد   ایراالت اگر . شرد خواهد ای ان در امنیتی آشوب به منج 
 چنین در. داشت نخواهد یدیت د یمن و لبنان لیبی، ع اق، سوریه، همانند مشابهی س نوشت
 محسروب الملرل بین سیاسرت در غی عقالیری اقردامات انجرام منزلره بره مقاومت ش ایطی،

 شر ایط در ملری منرافع مینأتر بر ای عقالیی کنش های زی ساخت دارای مقاومت. شود نمی
 .بود خواهد امنیتی تهدیدات

 ظاه  به های ط ح با و روابط ابتدای از ای ان با ها آم یکایی باطنی دشمنی از انقالب رهب 
 82 از قبرل حّتی آم یکا، و ای ان مّلت بین اختالف کنند می کیدأت و گویند می سخن دوستانه

 آم یکا با مخالفت را ای ان اسالمی انقالب اساس همچنین انقالب رهب . داشت وجود م داد
 دشرمنی و م یکراآ برا مخالفرت در اسرالمی جمهوری مستحکم منطق به اشار  با و دانند می

 4998 کودترای از ها آم یکایی رفتار نک دن تغیی  ب  اسالمی، نظام  مجموعه با آم یکا بنیادین
 و طلبی تجزیه  ب جام،  ق ّیه  ها، تح یم  ق ّیه  مصّدق، دولت ک دن ساقط. کنند می کیدأت تاکنون
 صّدام تح یک  ها، مّیتقو و اف اد تح یک  نظامی، کودتای دهی  سازمان  ای ان، در طلبی آشوب

 نفروذ اعمرال  ،4922 سال سیاسی-امنیتی جنگ  هفتاد، دهه ف هنگی جنگ  ای ان، با جنگ به
  طبس، به  حمله  ای باس، به  حمله  ای ان، علیه روزی شبانه تبلیغات ملل، سازمان در ای ان علیه

 رهبر  کره است واردیم از گذاری س مایه و تجاری و نفتی های تح یم  نفتی، سّکوی به حمله
 .کنند می اشار  ها آن به آم یکا آمیز ش ارت رفتارهای با م تبط انقالب

 برا دشرمنی ایر ان، برا را آم یکرا سراله چهل دشمنی ت ین محورهای مهم انقالب رهب 
 شمارند ب می ای ان ملت پیش فت با دشمنی و ای ان ملت عّزت با دشمنی  ای ان، ملت استقالل

 کیدأت ها آرمان و ها  ح کت ها، هوّیت بحث به آن بودن م بوط و دشمنی این داشتن عمق ب  و
 آشرکار دشرمنی سر آغاز 4998 ما  سالم داد 82 کودتای انقالب، رهب  دیدگا  از. کنند می

 آغراز و تح یرف را تراریخ کننرد مری ترالش ها آم یکایی که است ای ان ملت با بزرگ شیطان
 .کنند م بوط جاسوسی  النه سخی ت به را ای ان با آم یکا خصومت
 انقرالب رهبر  کره است دیگ ی موضوع ای ان اسالمی جمهوری با آم یکا دشمنی علل

 شروند  تقسریم جهان در ها چهارچوب شکنند  دینی   بزرگ نه ت گی ی شکل کنند؛ می تبیین
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 و گم اهی نس دمدارا ک دن ناکام  هم، کنار در دنیا و دین کنند  مط ح  ماّدی، غ ب و ش ق میان
  زنرد   همیشره و درخشان فط ی، جهانی، شعارهای دادن س  و  مدرنیته، راست   و چپ و ستم
. شوند می محسوب علل این جمله از عّزت  و استقالل  عدالت،  معنوّیت،  اخالق،  آزادی، نظی 
 رفرتن رینرگ گوشره بره  گ یرزی، ذلرت و استکبارسرتیزی  انقالبری، نظام  نظ یه از ابدی دفاع

 توقعرات و هرا  خواسته به توجهی بی  و اسالمی انقالب و اسالم از خوردن سیلی و ها آم یکایی
 ارزیابی انقالب رهب  دیدگا  از ای ان اسالمی جمهوری با آم یکا دشمنی علل دیگ  از آم یکا

 .شود می

 جهان های رسانه بر صهیونیسم سیطره

 معنوی و مادی تسلط که خود، نظ  دمور اهداف به دستیابی ب ای پیوسته ها صهیونیست
 را  شا  جهان، های رسانه در نفوذ با ها آن. کنند می تالش است، جهان های دولت و ها ملت ب 

 خبر ی، هرای رسرانه بر  تسرلط برا و نردا هگ فتر خویش اختیار در را المللی بین رسانی  اطالع
 و چاپ صنعت جهانی، نتلویزیو و سینما صنعت ب  سیط   و جهان مطبوعات ها، خب گزاری

 و جوانران حساسریت و دقرت تا کنند می تالش دنیا سطح در تجاری تبلیغات تولیدات و نش 
 سیاسری، مسرائل بره نسربت را مسرلمانان ویژ  بره مختلرف جوامرع کارآمد و فعال نی وهای

 و تفراوت بری افر ادی بره را آنران و بب ند بین از خویش جامعه اعتقادی و ف هنگی اجتماعی،
 .سازند مبدل نگ  حیسط

 و پ اگ شه  در که خود سخن انی در «راشورون»یهودی  خاخام میالدی 4211 سال در
 و سریط   در مرا ابرزار نخسرتین طرال اگر : »گفت چنین ک د ای اد تبلیغات به یهود اهتمام در

( عصر  آن رسرانه مرؤث ت ین) نگراری روزنامره و مطبوعات ت دید بی است جهان ب  حکومت
 .«بود خواهد ما کار بزارا دومین

 شره  در میالدی 4217 سال در ه تزل تئودور ریاست به که صهیونیسم کنگ   اولین در
کید دنیا های  رسانه ب  ها صهیونیست سیط   و نفوذ ب  شد، تشکیل سوئیس بال  و است شد  تأ

 برا جرز ئیلاسر ا دولت ب پایی نقشه که داشتند اتفاق نظ  این ب  کنگ   این در کنندگان ش کت
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 آن رسرانه ث ت ینؤمر) نگراری روزنامره و مطبوعات ویژ  هب جهان خب ی های سازمان ب  تسلط
 .شد نخواهد میس ( عص 

 بدین را نگاری روزنامه و مطبوعات ج یان ما: »است آمد  صهیونیسم 48 پ وتکل در لذا
 ح کرت مطبوعرات کر دن صهیونی سمت به آرام آرام آوریم؛ می در خویش خدمت در صورت

 نبایرد مرا. سرازیم مری منعطرف خرود سمت به و گ فته دست به را آن  عنان و افسار و کنیم می
 باشرد، آنران نظ ات و آراء بیانگ  که خب ی های رسانه و ها روزنامه به مان دشمنان که بگذاریم

 .«شود بیان م دم ب ای ما نظارت و کنت ل بدون نباید خب ی هیچ یابند. دست
 ازپرریش برریش اکنررون جهرران، غی ف اگیرر  و ف اگیرر  هررای رسررانه برر  مصهیونیسرر سرریط  

 اسوشرریتد پرر س، فرر انس رویترر ز،) دنیررا هررای خب گررزاری ترر ین مهررم و اسررت شررد  نمایرران
 شرود مری ادار  یهودیران توسرط حاضر  حرال در و شرد  انردازی را  یهرودی اف اد پ س( توسط

 (.4924لطیفی، )

 ای اهمیت تولیدات رسانه

 موانرع هرا، آن دهری آگراهی پ ترو در کره کنرد می کفایرت نکته این ها  هرسان اهمیت در
 و زیراد وسرعت برا زمرین و شرد  ب داشرته میان از ف هنگی و سیاسی حدودی تا و جغ افیایی
 دور منراطقی از تواننرد  مری سراد  بسیار و اند شد  م تبط هم با ها  رسانه وسیله به نف  میلیاردها

 هرای امپ اطروری و ها خب گزاری. بیاورند دست را خود نیاز دمور اطالعات و معلومات دست
 ،پر س آسوشریتد خب گرزاری: از ندا عبارت کند نمی تجاوز دست انگشتان تعداد از که خب ی

 هروا، شرین خب گرزاری پر س، فر انس خب گزاری رویت ز، خب گزاری ،پ س یونایتد خب گزاری
 . ایتارتاس خب گزاری آلمان و خب گزاری
 در تلویزیرونی و رادیرویی شبکه 12888 از بیش 8882 سال اکتب  تا آمار نآخ ی طبق

 مؤسسرات. اسرت رسرید  ثبرت بره جهران در شربکه عنوان به ب خی و بزرگ مؤسسات قالب
 محوریت ،آم یکایی محوریت محور پنج در توان می تلویزیونی( را های شبکه ص فا  ) ای رسانه

 .نمود خالصه میاسال های شبکه و ع بی محوریت اروپایی،
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 ای پس از انقالب اسالمی شناسی تولیدات رسانه آسیب

 سیاسری شناسری  جامعره پیچید  و اساسی مفاهیم از انقالب اسالمی انقالب و انقالب
 انقرالب. شرود می تحلیرل و تجزیره و ب رسری و نقرد سیاسی علوم از حوز  این در که است

 سیاسری ویژ  بره و حقروقی اقتصادی، خالقی،ا اجتماعی، های  زمینه همه در بنیادی دگ گونی
 برا همیشره ها  دگ گونی این و است بود  ب جا پا و استوار انقالب از پیش آنچه به نسبت است،

رهرای کا برا اغلرب و برود  آرامرش برا تر  کرم و آیرد می پریش حراکم سیاسی نظام س نگونی
 (911 ،4978 ابوالحمد،). است همگام ها  خون یزی و وی انگی آمیز،  خشونت

 :یافت دست زی  بندی جمع به توان می انقالب، مورد در عمد  نظ یات مشت کات ب اساس
 پیردایش باعث جوامع یا اجتماعی های  نظام در تغیی ات ابتدا که است ف ایندی انقالب

 و رهبر ان کوشرش و سرنجید  ترالش وجرود با. شود می عمومی بسیج و اجتماعی نارضایتی
 وابسرته، هرای سرازمان و ایردئولوژی کمرک بره ها  تود  حاکم، نظام دازیب ان هدف با پی وان

 از پرس و کننرد می اقردام حراکم رژیرم سر نگونی به نسبت خشونت، با و آگاهانه صورت به
 هرا انقالب . پرس(98 ،4971 پل، )اسکاچ  نمایند می اج ا را خود های ب نامه پی وزی، و درگی ی
 .هستند آگاهی دارای و دار هدف های جنبش

 شمار به تاریخ در مهمی رخداد های اما گی ند، می شکل ندرت  اجتماعی به های  انقالب
مسرلط و  هرای  ایردئولوژی و طبقراتی سراختار دولتری، های سازمان ها  انقالب این. روند می

 ملرل پیردایش باعرث و کر د  دگ گرون را هرا های پایبند بره آن ها و شخصیت همچنین ارزش
 موقعیت در و است بیشت  انقالب از قبل نسبت به ها آن استقالل و قدرت که اند  شد  جدیدی

 قدرت به طورناگهانی به ف انسه انقالبی نی وهای: اند گ فته ق ار ت ازشان  هم کشورهای از بهت ی
 .ک د ایجاد نظامی و صنعتی اب قدرتی روسیه انقالب و شدند بدل اروپا قار  فائقه

 که هایی  دگ گونی مانند است؛ بود  صادق هم ای ان اسالمی قالبان مورد در تأثی ات این
 اسرتقالل، برومی، قدرت عّزت، لحاظ به ام وز  ما که داد رخ ای ان اجتماع در انقالب از بعد

هرایی نظیر  حراج قاسرم  ظهور و ب وز شخصیت .داریم ق ار بهت ی موقعیت در... و پیش فت
 انقالب اسالم است.های اصالت  سلیمانی نیز از دیگ  نشانه
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 هرا انقرالب ایرن مروارد بع ری در نیستند، مهم مّلی لحاظ به فقط اجتماعی های  انقالب
 تحوالت این اگ  ویژ  به شوند، می المللی بین بزرگ های خواسته و ها اندیشه الگوها، رشد باعث

 .شندبا پهناور وسعت نظ  از و مهم سیاسی جغ افیای لحاظ به که دهد روی کشورهایی در
 در. بینیم مری جهانی بزرگ انقالب چند در را فک  و اندیشه حوز  در ف امّلی تأثی ات این

 انقرالب در و یمهسرت شراهد را غر ب فکر ی مباحث تحول و لیب الیسم ف انسه، کبی  انقالب
 از کدام ه . یافت گست ش جهان سطح در چپ اصطالح  به و کمونیسم مباحث چین و روسیه

 جامعره از نیمری داری پر چم و دادند ارائه بش یت سعادت ب ای الگویی ها  بانقال دسته این
 در را نوینی الگوی و یافته جهانی اهمیت هم ای ان اسالمی انقالب. گ فتند ب عهد  را جهانی
 ماننررد: دارد جهررانی و المللرری بین بررزرگ های خواسررته و اسررت کرر د  ارائرره اندیشرره حرروز 

 نره اخالق هم ا  آزادی کمونیستی، ریاکارانه خواهی  عدالت نه معنویت هم ا  خواهی عدالت
 ب اب  در ساالری  م دم از جدیدی الگوی ارائه طور همین و غ بی شکل به گسیخته  لجام آزادی
 و انسرانی اصرول تمرام بره آن در کره دولرت و حکومرت نروعی نیز و غ ب دموک اسی  لیب ال

 در دائمرا   و سرّیال، که انسانی اندیشه و فک  روی از نه هم آن است؛ شد  توجه بخش  سعادت
 و دارد کامرل توجره انسان وجودی ابعاد تمام به که اسالم الهی دین روی از بلکه است، تغیی 
 پیرامب  و خردا سروی از کره اسرت ایردئولوژی و روش با عمیق و جانبه  همه بینی جهان دارای
 برین از و شرود نمی کهنه آن اصول وقت  هیچ تنها که نه روشی و را  است؛ شد  عنوان  اک م
 هرای  انقرالب مانند و شد  افزود  انقالب این شوکت و قدرت ب  نیز روز رود، بلکه روزبه نمی
 بلکره نیسرت؛ ارزش قردرت آن در چرون اسرت؛ نشد  دچار دیکتاتوری و گ د عقب به دیگ 

 .هستند قالبان این اصلی ارکان از م دم و است ارزش باشد م دم خدمت در که قدرتی
 سر  به تواند نمی نگی د، ق ار شناسانه  آسیب مطالعه مورد انقالب اگ  تفاسی ، این تمام با

 .شود می  ماهیت تغیی  و دگ گونی دچار و ب سد مقصود منزل
 نظام یک تواند می» که هایی بح ان و خط ها از ای مجموعه شناسایی شناسی یعنی آسیب

 و (811 ،4928 )حلیمی بلخایی، «درآورد پای از را آن حتی یا و نمود  ت عیف را کارآمد سیاسی
 .شود ف وپاشی موجب
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 هرم شناسری آن آسیب شرود، مری بحرث قدرت و دولت ساختار از که سیاسی علوم در
 اسرت ممکن ها آسیب این رسد. می قدرت و دولت ساختار به که است هایی آسیب به م بوط

 افرزاری سرخت یرا( اسرت نراملموس که باشد ذهن و  فک اندیشه، حوز  در یعنی) افزاری ن م
 آن برا متناسرب بایرد و اسرت( باشرد ملموس و شدنی رویت که عین و عمل حوز  در یعنی)

 بره م بروط انقرالب مبحرث چرون انقرالب شناسری یرک آسیب در اما. نمود اقدام ها آسیب
 م بوط دولت و عهجام رابطه به که نمود توجه هایی آسیب به باید است سیاسی شناسی جامعه

 و است مط ح شناسی جامعه آسیب فقط نه شناسی انقالب آسیب مبحث در بناب این. شود می
 مطر ح دولت با جامعه ساخت متقابل شناسی رابطه آسیب بلکه شناسی دولت، آسیب فقط نه

 و جامعره برین حراکم نظم که باشد ای گونه به رابطه این که دهد می روی وقتی انقالب. است
 .شود حاکم نظمی بی و بخورد هم به دولت

 برین هرای رابطره که است نظم این. شناسی نظم آسیب یعنی شناسی انقالب آسیب پس
 حفظ را جامعه و خود بین نظم نتواند دولتی اگ  و کند می حفظ را دولت و جامعه های ساخت
 دموک اتیک اگ  و شود  می گ فته او از قدرت آمیز مسالمت روش به باشد دموک اتیک اگ  نماید،
 و نباشد استبداد آن پذی ای هم جامعه آن و باشد افکند  سایه جامعه آن س  ب  استبداد و نباشد

 هرای دگ گرونی همر ا  و خشرونت برا و آمیرز غی  مسرالمت شکل به قدرت کند، مبارز  آن با
 .شود می جا جابه ف هنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، های ساخت بین ایجادشد 
 سوی از و گی د شناسی ق ار آسیب مورد باید نشود، کشید  انح اف به انقالب که این ب ای

 پرس شرود، انجرام جامعه در موقع به اصالحات باید انقالب انح اف از جلوگی ی ب ای دیگ 
 انقالبری هر  چرون. انقالب آن در موقع  به اصالحات با است مساوی شناسی انقالب آسیب
 شود اصالح پذی  آسیب ساختار اوال   باید روست، روبه هایی آسیب و ها  بح ان ، هاخط با حتما  

 احتمالی های آسیب باید هم آن از بعد و گ دد درمان است رسید  آن به که هایی آسیب ثانیا   و
 .گ فت را ها آن جلوی و ک د بینی پیش را

رد زیر  از ای پس از انقالب خر د  گ فرت، مروا توان به تولیدات رسانه از مواردی که می
 اهمیت بیشت ی ب خوردارند:



 

 

65 

یبا
ته

س
 یها 

یتول
ات

د
 

انه
رس

 یا 
ستا

ر را
د

 نییتب ی
ص

شخ
 تی

سل
سم 

ج قا
حا

ی
  یمان

 انقالب ه  که هایی آسیب از یکی :اسالمی انقالب به نسبت تفاوتی بی و ها رسانه. 1
 و تفراوتی بری اسرت آن جردی هرای آسیب از و کند می تهدید را ای ان اسالمی انقالب ویژ   به

 نام به شناسی جامعه» .شود می گفته آنومی شناسی جامعه در آن به که است ناپذی ی مسئولیت
 ذهنری حالرت از اسرت عبرارت آنرومی: اسرت ک د  تع یف سان بدین را آنومی ایور، مک م

 خویش جامعه جمع به اعتقادی دیگ  زد ، پا پشت آن خاستگا  و حاکم اخالقیات به که کسی
ن ذهن نظ  از آنومیک انسان. بیند  نمی ها آن از پی وی و تبعیت به مجبور را خود و ندارد رتر ور  س 

 «پرذی د نمی را چیرز هریچ و کرس  هیچ مسئولیت و پ دازد می خود تمایالت به تنها و شود می
 و هرا  ارزش و رهاهنجا از م دم که است زمانی آنومی دیگ ، عبارت به .(71 ،4978)شیخاوندی، 

 روی اسرت گ فتره نشرأت اسرالم از و آورد  وجرود بره انقرالب کره جامعره ب  حاکم اصول
 را خرود و رسرند می بیگرانگی بره است، اسالمی ای  جامعه که خود، جامعه با و دانندگ  ب می
 ب عهد  جامعه در را مسئولیتی هیچ و بینند نمی است جامعه در که ییرهاهنجا رعایت به ملزم
 بقرای بر ای جردی های خط از یکی اسالمی جامعه های انسان شدن آنومیک این. گی ند  نمی

 به نسبت مدتی از بعد م دم صورت این در چون است؛ آن از ب خاسته منظا و اسالمی انقالب
 تفراوت بی است شد  حاکم جامعه ب  انقالب ط یق از که ییرهاهنجا و دستاوردها و انقالب

 شود می تبدیل انقالب و نظام با مخالفت به کم کم نشود، درمان تفاوتی بی این اگ  که شوند  می
 یرک مر دم وقتری و شرود می منجر  نظام و انقالب با رویارویی به نشود درمان هم این اگ  و

 و اسرت رسید  خود سقوط انتهای به انقالب آن دیگ  بپاخیزند انقالب آن خود علیه انقالب
از سر  مر دم گذشرته اسرت، نظیر   رهرا)این خط  با .ندارد وجود انقالب نام به چیزی دیگ 

هرای  رخ داد. امرا بایرد م اقرب ح کرت 4912و  4922، 4972های  رویدادهایی که در سال
 (هم در این ب هه حساس نه باشیم. آنبعدی دشمنان در این زمی

 و شرود گذاشته پا زی  جامعه اصول و ها ارزش که گ دد می آنومی جامعه در ف د ،زمانی
 گذارند می زی پا است شد  انقالب ها آن خاط  به که را اصولی و ها  ارزش دیگ ان که ببیند ف د

 کره کنرد می ح کت سمت این به وقتی جامعه. هستند خود گ وهی و شخصی منافع دنبال و
 اوال   آسریب ایرن درمان ب ای. گذارند نمی احت ام اصول و ها  ارزش این به خود مسئوالن، ببیند
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 دهند نشان را مسئوالنی ها رسانه ثانیا   و نمود ب کنار کار از هستند اینچنین که را مسئوالنی باید
 .پایبندند اصول و ها ارزش به که

 و بیگانگران را کرار ایرن کره اسرت ک دن تفاوت بی دیگ  ُبعد است، آنومی ُبعد یک این
 به نسبت جامعه از زدایی حساسیت اصول، و ها ارزش ب دن زی سؤال با انقالب این بدخواهان

 اگ  انسان، چون د؛دهن  می انجام آیند  به نسبت ناامیدکنند  و آلود یأس ف ای ایجاد و انقالب
 دنبرال بره و کنرد می ف اموش را خود جمعی س نوشت دیگ  بدهد، دست از را آیند  به امیدش

 تفاوت بی آن به نسبت و ندارد جامعه س نوشت با کاری و رود می خود ف دی س نوشت و منافع
 نیرز و بیگانه های رسانه توسط که است انقالب با ای رسانه و روانی جنگ همان این شود؛ می

 چگونه که ایم  بود  شاهد اخی  سال چند در. شود می انجام داخل در ها آن به وابسته های رسانه
 را مرر دم ذهررن و ب دنررد مرری سررؤال زیرر  را انقررالب و اسررالم اصررول و هنجارهررا هررا، رسررانه

 خرود انقرالب پشتیبان عمل در که شوند م دم هنجاری بی سبب تا ک دند می زدایی حساسیت
 میان این در. باشند داشته محکم ای عقید  که پذی ند نمی تأثی  میان این در اف ادی فقط. نباشند
 ها رسانه این چون است؛ اساسی بسیار انقالب و نظام به معتقد های رسانه و مّلی رسانه وظیفه

 اسرالم، محکرم هرای ارزش و اصرول و انقرالب دستاوردهای به نسبت م دم ک دن حساس با
 سربب را دشرمن ای رسرانه و روانری جنگ این شدن خنثی صحیح، و درست منطقی با هم آن

 را مر دم حساسیت زیبا و ظ یف هن یرهای ابزا با باید انقالب به معتقد های  رسانه. شوند می
 بره است؛ آموزش ها روش این از یکی. کنند امیدوار مختلف های روش با را م دم و بب ند باال
 و صرفات ترا کننرد مری آماد  را ف د آموزش، ط یق از... و یجمع های  رسانه» که صورت این

 خصوصریات و صفات ها رسانه . اگ «کند کسب را بودن social یا جامعه ع و خصوصیات
 جامعه اف اد به اند ک د  نهادینه و آورد  وجود به جامعه در نظام و انقالب که را اسالمی جامعه

 را آن بردخواهان و بیگانگران کره را ای رسانه جنگ و آسیب این جلویتوان  می دهد، آموزش
 .گ فت کنند می هدایت
یف آسیب و ها رسانه .2  کره جایی آن از :اسالمی انقالب اصول و دینی مبانی تحر
 بره تواننرد مری ها رسانه که را هایی آسیب از یکی است گ فته نشأت اسالم از اسالمی انقالب
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 و مر دم دینری عقاید ب دن زی سؤال و دینی ممفاهی تح یف خ افات، گست ش ب سانند انقالب
 به رساندن آسیب سبب که است( دین دادن جلو  استبدادی مثال  ) ک دن دین از نادرست تفاسی 
مقاالت  انقالب: مجموعه )را شود؛  می اسالمی جامعه های ساخت به آن تس ی و ارزشی محیط

 .(988 ،4971 پژوهشی دربار  انقالب اسالمی،
 در اگر  شود. یعنری های وابسته به این تفک  نیز دید  می تح یف شخصیت در این بین،

 سراز  زمینره کره های ظهور ک د  از بطن آن ناب و شخصیت اسالم ایدئولوژی اسالمی جامعه
 بدهد، دست از شان )از حیث دینی بودن( را اصالت که شوند تفسی  ای گونه به اند بود  انقالب
 بسرت  بره هرا رسانه وقتی. شود می متأث  شدیدا   جامعه در دموجو های ساخت که است بدیهی
 و گی نرد مری سرخ   بره را اسالمی جامعه های و ارزش آورند می هجوم اسالمی نظام ارزشی
 هرا آن بره کره هرایی گ و  و خرود سیاسی اهداف جهت در دینی های آموز  از نادرست تفسی 
 جامعه های ساخت با جامعه ارزشی محیط بین شکاف ایجاد باعث نمایند می ارائه اند وابسته

 تر  عمیرق شرکاف ایرن باشرند وابسته نظام به بیشت  ها رسانه ه چه صورت این در. شوند می
 و شروند بدبین آن به و بگی ند فاصله حکومت از م دم شود  می باعث شکاف این. بود خواهد

 که طور همان. دهدب دست از را خود م دمی پشتوانه و شود مش وعیت بح ان دچار حکومت
 گ فتناءاسرتهز بره و بر دن زی سؤال با ای زنجی   نش یات از تعدادی شد دید  قبل های سال در

 آن ترأثی  و کند ح کت مشارکت بح ان سمت به جامعه شدند باعث الهی های ارزش و احکام
 نچرو امرا دیدیم، شوراها دور  دومین و اسالمی شورای مجلس دور  ششمین انتخابات در را

 جرای ب  هم اندکی تأثی  بود کم ها آن وابستگی یا نداشتند وابستگی حکومت به نش یات این
 خصروص ایرن در. سازند مواجه جدی بح ان با را جامعه ارزشی محیط نتوانستند و گذاشتند

 و دینری هرای آمروز  از درست تفاسی  با توانند می اسالم و نظام و انقالب به معتقد های رسانه
 .دهند نجات مش وعیت بح ان از را انقالب اسالمی، جامعه های ارزش

 مورد در بیگانگان و بدخواهان سوی از ایجادشد  شبهات به منطقی و علمی ندادن پاسخ
 اصرررول و هرررا ارزش از انقرررالب ک دن خرررالی اسرررالمی، انقرررالب هرررای  ارزش و اصرررول
 کنرد، می تهدیرد را انقرالب کره اسرت دیگر ی آسیب آن ک دن  هویت بی و اش  دهند  تشکیل
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 م اکرز از را عقلری و علمری هرای جواب بتوانند باید ها رسانه و ف هنگی امور متولیان رو  ازاین
 وسریله بره طورمنطقی به را انقالب های ارزش و مفاهیم مدرک و سند و اعتبار و بگی ند علمی
 ارائره متقنی مدارک و اسناد و ب ند باال هاست، فط ت از ب آمد  که ناب، اسالم به ها آن اتصال
 شود انجام دارند را مخاطبان به پیام رساندن وظیفه که ها رسانه ط یق از باید کارها این. نمایند

 آن، گسرت ش و انقرالب اصول ب دن زی سؤال با میخواهد که ،دشمن ای رسانه جنگ جلوی و
 را شود، درون از انقالب ف وپاشی باعث و کند تهی خود اسالمی-انقالبی هویت از را جامعه

 و نیسرت وفرادار خرود انقرالب بره دیگر  اسالمی-انقالبی هویت بدون جامعه زی ا بگی ند؛
 کره طور همان پس. شود می مصادر  جهانی سلطه نظام وسیله به م دمی پشتوانه بدون انقالب

 وظیفره تالش، این با مقابله» ف مودند، خب گان مجلس اع ای با دیدار در رهب ی معظم مقام
 میردان وارد جردی اراد  و هّمت با باید که است روحانی نخبگان ویژ   به نخبه، و متفک   اداف

 دینی، غنی معارف تبیین و جوانان اعتقاد و دینی های پایه به بخشیدن استحکام ضمن و شوند
 گرام آلرود وهرن و خ افی مطالب با مقابله جهت در متین های استدالل و منطقی های روش با

 (.47/81/4921 ای، )خامنه «ب دارند
دار  ها، به ه  یک از ارکران نظرام و ترالش در ج یحره اعالم وابستگی اف اد و شخصیت

ک دن روح و روان م دم از ط یرق ارائره اخبرار مخرتلط )از حیرث کرذی و راسرت برودن( از 
ها و فسادهای مالی و اخالقری مسرئولین( نیرز،  ها و ش کت های نظام )نظی  آقازاد  شخصیت

شردت وابسرته بره  ها به جایی که این شخصیت های تح یف این انقالب است. از آن گ  را دی
ها ف زندان و عصار  انقالب اسالمی هستند، ارائه اخبار ضد و   توان گفت آن نظام هستند و می

هم در این ش ایط حساس اقتصرادی و معنروی حراکم بر   نقیض و اکث  خالف میل م دم، آن
دن به حیثیت نظام و در اعلی درجه، اسالم خواهد شد. نظی  اخبراری خور ملت، باعث ض به

های تعلق گ فته به نهاد شهید سلیمانی و دیگ  نهادهرای ف هنگری  در مورد بودجهتازگی  بهکه 
بایست ضمن نقض اکاذیب مط حه،  های معتقد به انقالب، می مذهبی ای ان منتش  شد. رسانه

ت   موجود در ف ای   دم را متوجه اخبار صحیح و بسیار مهمبا ارائه آمار و مستدالت صحیح، م
 سیاسی و اعتقادی کشور نمایند تا این ح به دشمنان نیز خنثی شود.
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 (:کارآمدی در بحران) اسالمی نظام ساختار بر نکردن نظارت آسیب و ها  رسانه .3
 ایرن در کره دبدهنر دسرت از را خرود نظرارتی کارک د ها رسانه که است این ها آسیب از یکی

. شود می منج  هم نظام کارآمدی رفتن سؤال زی  به و رود می سؤال زی  نظام سالمت صورت
مقاالت پژوهشی دربرار  انقرالب  انقالب: مجموعه )را  «کارآمدی در بح ان» با نظام صورت این در

 از نکر دن نظرارت کارآمدی، بح ان وجو  از یکی پس. شود می رو روبه (988 ،4971 اسرالمی،
 افکرار نماینرد  هرا رسرانه چون شود؛ می انجام ها رسانه ط یق از کار این که باالست به پایین

 .بی ونی و درونی نظارت :است گونه دو نظارت،. هستند جامعه عمومی
 اما کنند، می نظارت دیگ  های  دستگا  عملک د ب  ها  دستگا  از گ وهی درونی نظارت در

 رو روبه مسئوالن پاسخگویی موضوع با شود می انجام ها رسانه  ط یق از که بی ونی نظارت در
 توجیره بر ای پاسرخگویی، در یا نباشند پاسخگو خود عملک د به نسبت مسئولی اگ . هستیم
 بح ان به را سیستم و کند می وارد ض به نظام سالمت به بگذارد، مایه دین از خود های  ضعف

 -مسرتقل و سرالم های رسانه البته- ها  آن وقتی ها، هرسان نظارت در. نماید می دچار کارآمدی
 خرود را  جلروی موانع رفع ب ای جامعه شوند می باعث کنند می بازگو را کمبودها و تمشکال
 جامعره پویایی با مستقیم ارتباطی ها رسانه نظارت پس. گ دد پویا صورت بدین و کند تالش

 دموک اتیرک روشری که اسالمی، نظام شود می باعث رهاکا در مشارکت و پویایی این که دارد
 نشراند  قردرت سر  بر  خود رأی با که هایی آن که ببیند جامعه وقتی چون بماند؛ سالم دارد،
 ای عد  و گذارد می کنار را ها آن خود، بعدی مشارکت در اند،  ناتوان یا کاهل امور ادار  در است
 مسرئولیت ها رسانه که است آن مستلزم ها این همه و گی د می خدمت به قدرت س  ب  را دیگ 

 در را هرا نظرارت ایرن مصرادیق مران کنرونی  جامعره در. دهند انجام خوبی به را خود نظارتی
 بع ری. ب نامه جهان آرا و دست خط مانند شاهدیم تلویزیونی و رادیویی مختلف های ب نامه

 .ددگ  رفع جامعه مشکالت شوند می باعث سازند  نقد نیز با مطبوعات از
 هرایی آسیب از دیگ  یکی :اسالمی انقالب برای گرایی مصرف آسیب و ها  رسانه .4

 ترالش و پویرایی از را جامعره گ ایی مص ف. است گ ایی مص ف کند می تهدید را انقالب که
 اسررت؛ علمرری و اقتصررادی بعررد دو دارای آسرریب ایررن. دارد مرری برراز خررود اسررتقالل برر ای
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 را کشرور مسرأله ایرن و شرود می مرادی کاالهرای واردات بره کشور نیاز باعث گ ایی مص ف
 نیازمنرد را مرا و زنرد مری ضر به انقالب به وابستگی این که کند می وابسته اقتصادی لحاظ به

 حراکم اقتصادی متقابل وابستگی کشورها همه بین که ام وزی جهان در البته. کند می دیگ ان
 اسرالمی انقرالب وقتری اما. شود نمی بمحسو ای کنند  تهدید چندان ض به ق یه این است
 ایر ان یا هسته مسأله س  ب  امنیت شورای اخی  نامه قطع سه با و ب د می س  به تح یم در دائما  

 اگر  کره بنرزین، ماننرد اساسری کاالهرای مرورد در ویرژ  بره اسرت شد  بیشت  ها تح یم این
 آسریب ایرن آمرد، می بحسرا به انقالب ب ای جدی تهدیدهای از یکی شد نمی بندی سهمیه
 شرود، مری گفتره ت جمره نه رت آن به که علمی گ ایی مص ف ُبعد اما .شود می تلقی جدی

 علمری بعرد ایرن. کنرد وارد ضر به توانرد مری انقالب ماهیت به و است بلندمدتی وابستگی
 لحاظ به تا کوشید باید و است «علم تولید و افزاری ن م جنبش نه ت» نیازمند گ ایی مص ف

 در تروانیم مری ما شود، ب ط ف احتیاج این وقتی. نباشیم بیگانگان نیازمند افزاری ن م و علمی
 تولیرد زمینره در کارآمد مولدی به ص ف گ ایی   مص ف از هم، اقتصادی کاالهای تولید زمینه
 ص ف گ ایی   مص ف که است این ها رسانه وظیفه .شویم تبدیل ف هنگی و مادی کاالهای انواع

 و علرم کسرب بره را کشرور و بدانند مذموم علمی و اقتصادی زمینه دو ه  در را یدتول بدون و
 جنربش و نه رت  دپیشربُ  در تواننرد می ها رسانه. کنند ت غیب کاال و علم تولید در شجاعت

 در میزگ دهرایی کننرد، مصاحبه نظ ان  صاحب با باید باشند، ثی گذارأت علم تولید و افزاری ن م
 اعالم تحقیقی کار یک صورت به را نه ت این اج اییرهای کا را  و نمایند ارب گز ها زمینه این

 فک  به م دم عموم تا بیندازند را  جامعه در عمومی شوری و نمایند ارائه علمی جامعه به و کنند
 از دارند ذهن در را آنچه شجاعت با و دهند ج أت خود به و باشند علم، چه و کاال چه تولید،
 .گفتگوست رادیو تأسیس آن عینی مصادیق از که درآورند، بالفعل به بالقو  حالت

 از دیگر  یکری :اسالمی انقالب در همبستگی نبود و تفرقه آسیب و ها  رسانه .5
 یعنری اسرت؛ مّلری همبسرتگی نبرود و تف قره کند می وارد لطمه انقالب به که هایی  آسیب

 مّلری همبستگی دو این بین جمع که مسئوالن با م دم همبستگی و م دم با م دم همبستگی
 همبسرتگی و ارتباط میزان ه  چه نظامی، ه  تشکیل از پس طورکلی به. دهد می تشکیل را
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 باشد فزونی به رو آن اجزای بین در شود می تعبی  عصبیت به خلدون ابن نظ یه ب اساس که
 پایردار و برتثا محکرم، و مرتقن صورت به خود عالیه اهداف پیشُب د در مجموعه آن قطعا  

 انقالب اساس شود، تبدیل تف قه به عصبیت و همبستگی این اگ  ولی. ب دارد گام تواند می
 انقرالب خوردن ض به باعث و گ دد می متزلزل هستند م دم آن که اصلی های پایه از یکی و

 و اجرزا تمرام برین باید است انقالب که مادامی تا انقالب پی وزی اول از وحدت. شود می
 عوامرل از یکری زی ا باشد؛ داشته وجود دولت و جامعه بین و دولت و جامعه های  ساخت

 مسرتقیم رابطره مّلری امنیرت ضر یب با مّلی همبستگی گفت توان می. است انقالب بقای
، 4971)محمدی، دانسته  اختالف و تف قه را دشمن سالح ت ین ُب ند  علی ح  ت. دارند

 همچنین و ک د  مع فی مملکت و ملک رفتن بین از و سقوط عامل را تف قه همچنین و (14
 در که بدانید بخورد، سیلی ای ان در اسالم ناخواسته، خدای اگ : »اند ف مود  خمینی امام
 کنرد، بلنرد را س ش تواند نمی دیگ  زودی این به که بدانید و خورد خواهد سیلی دنیا همه
 حفظ و ای ان در اسالم حفظ است، االت ب تکالیف همه از که بزرگی بسیار تکلیف یک االن

 و همبسرتگی سرایه در . پس(417 ،4971 )شریدائیان، «شماهاست وحدت به ای ان در اسالم
 و گیر د مری شرکل بیگانگان ب اب  در مقاومت و شود می حاصل پیش فت که است وحدت
 نابجرا یرا بجرا خبر  یک پخش با توانند می ها رسانه زمینه این در .شود می حاصل پی وزی

 در کره سرالم روزنامره مانند شوند، م دم بین تف قه ایجاد یا مّلی همبستگی باالرفتن باعث
 بین اختالف و تف قه شد باعث ای زنجی   های  قتل دربار  مطلبی چاپ با 4972 سال تی ما 
 ماننرد یرا کر د، دچرار بحر ان بره را انقرالب و کشرور و آیرد وجود به جامعه از هایی  گ و 

 در مر دم ح رور باعرث انتخابرات درخصروص متنروع های ب نامه پخش با که ماصداوسی
 مّلری همبسرتگی تقویرت ب ای چهارچوب و همین در. شود می بیشت  همبستگی و صحنه

 و نزننرد دامرن قومی اختالفات به و باشند داشته خاص توجه قومیت عامل به ها رسانه باید
کید قومی اشت اکات ب  بیشت   اختالفرات بره زدن دامن در ها رسانه اقدام ادیقمص از. کنند تأ

آذری  اعتر اض و عصربانیت باعرث که بود 4921 سال در ای ان روزنامه کاریکاتور قومی،
 به جامعه همه که همبستگی نمادهای به بیشت  همبستگی ب ای باید ها  آن. بود شد  ها زبان 
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 اسرت قش های جامعره تمام بخش  وحدت که دین، عامل به نیز و گذارند،  می احت ام ها آن
 . کنند توجه بیشت 

 از دیگر  یکری :اساالمی انقاالب دشامنان نکاردن شناسایی آسیب و ها  رسانه .6
 در نکر دن عمل موقع  به و دشمنان نشناختن کند می تهدید را اسالمی انقالب که هایی آسیب

 و انرواع سرال 81 طری که اسالمی، انقالب مانند ای  مجموعه اگ . است آنان ت فندهای ب اب 
 و درسرتی بره را خرود را  توانرد نمی نشناسرد، را خرود دشرمن است، دید  را ها دشمنی اقسام

 چگرونگی بایرد مرا شناسری دشمن در» .آید نایل انقالب عالیه اهداف به و کند طی سالمت
را   و ساییشنا را... و زنند می ض به ما به ط قی چه از ها آن که این و دشمنی ابزارهای دشمنی،

 چرون طلبرد؛ می را نخبگان و جامعه دائمی هوشیاری همه ها  این و بدانیم را آن با مقابله های 
 هرا ایرن همره کنریم خیال که شد دشمنان ت فند این دچار نباید البته .هستند دائمی ها  دشمنی

 اسرت این شناسی  دشمن کوچک مصادیق از یکی بلکه نیست، گونه این نه است، توطئه توهم
 و هاروارد استاد پایپز، ریچارد پس  کار، محافظه نو جنجالی نگار روزنامه پایپز، دانیل بدانیم که
 مفهروم اخیر  های سرال در کره است کسانی از ف هنگی، س د جنگ س شناس جنگجویان از
 دربرار  تراریخی های پژوهش تخطئه ب ای تبلیغاتی ابزار به را آن و داد  رواج را «توطئه توهم»

 خراط  همرین بره .(91 ،4928 شرهبازی، )عبداللره «است  ک د  بدل استعمار های کانون جایگا 
 در ها رسانه وظیفه .شود عمل صحیح و موقع  به و شناسایی دشمنان ت فندهای است ض وری

 :ف مودنرد رهبر ی معظرم مقرام کره طور همران چون است؛ حساس شناسی بسیار آسیب این
 یعنری ،(4929 صداوسریما، از دیدار در رهب ی معظم مقام )بیانات «است ای رسانه جنگ ما جنگ»

 باشرند داشرته بایرد کره کارک دهایی از یکی و دارند ق ار دشمن با نب د مقدم خط در ها  رسانه
 جامعه به هوشیاری تزریق و جامعه به گوناگون زوایای از و مختلف ط ق به دشمن شناساندن

 ترا کننرد بازگو را دشمنان دشمنی درشت و ریز زوایای هایی،  مهب نا تولید با باید ها این. است
 کنف انس پخش آن عینی مصادیق از یکی. نشود دچار شناخت بح ان به عمل موقع در جامعه
 هرم و داد مری نشران را خرارجی دشرمن دشرمنی   هرم که بود سیما اول شبکه ط یق از ب لین

 مصادیق دیگ  از ک دند، ش کت کنف انس ینا در که را داخلی وهایر دنباله از بع ی هم اهی
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 ایرن ظهرور نحو  ش ح ط یق از بهائیت چه   ک دن مشخص و شناسایی در نش یات اقدام آن
 .است آن س ان اقدامات و ف قه

 خنثی، را ها پ اکنی شایعه شوند، میدان وارد دشمن با مستقیم نب د ب ای باید ها  رسانه پس
 نشوند م عوب دشمن روانی جنگ در و نمایند آشکار را ندشم های رسانه های ورزی غ ض و
 جنرگ هرا  ورزی   غ ض این بارز مصادیق از. نشود م عوب هم جامعه که کنند عمل طوری و

 . است انداخته را  به ای ان کشور با یا هسته مسأله ب اب  در دشمن که است عیاری تمام روانی
یف آسیب و ها  رسانه .7 یخ تحر  :اسالمی انقالب از مختلف های رائتق ارائه و تار

 تراریخ تح یرف کنرد، رو روبره مشکل با تواند می را اسالمی انقالب که هایی آسیب دیگ  از
 مختلرف پر دازان نظ یه. است اسالمی انقالب ماهیت از مختلف های ق ائت ط ح و انقالب

 ماننرد جتمراعیا علروم در رایج و حاکم نظ یه چند قالب در را اسالمی انقالب غ ب و ش ق
 ،(پرل اسرکاچ ) سراختارگ ایی ،(هرانتینگتون) نرامتوازن توسرعه ،(تیلی چارلز) منابع بسیج»

، 4921 رهدار،) کنند می تحلیل ...«مارکس( و) اقتصادی تولید شیو  ،(تدکار) نسبی مح ومیت

 و هستند رو روبه مشکل با ای ان اسالمی انقالب تحلیل در شدت به نظ یات این صاحبان .(99
 انقرالب بر  سراختن منطبرق هنگام را شان نظ ی  چهارچوب های مقوله  از بسیاری ناگزی ند
 در بود معتقد که پل اسکاچ خانم بیاورند؛ مانند را ها آن خالف حتی و بگی ند نادید  اسالمی

 شرد مجبرور ای ان در اسالمی انقالب پی وزی از بعد ولی شود، نمی انقالب رانتی  های  دولت
 انقالب بتوانند که این ب ای دانا دشمنان و نادان دوستان. بنویسد را خود عقید  خالف عینو به
 از تفسری هایی کره ناچارنرد بب ند خواهند می آن از که را ای به   و کنند مصادر  خود نفع به را

 «انقرالب دو بین ای ان» کتاب آن عینی مصادیق از یکی که باشد، شان نفع به که کنند انقالب
 اولویرت اسرت، گ ایانره چرپ فک ی های گ ایش دارای وی چون است؛ آب اهامیان ی واند ث ا

 .است داد  اختصاص تود  حزب افول و ظهور سی  به کتاب این در را خود تحقیق
. اسرت «اسرالمی انقرالب تحلیل در مذهبی گفتمان تحلیل فقدان» ها  تح یف از یکی

 ویرژ   بره مرذهبی، رهبر ان هرای  پیرام و هرا عالمیرها مرذهبی، های هیأت جایگا  گ فتن نادید 
 بره پهلروی رژیرم عمرد  مخالفان منحص ک دن و مذهبی،-سیاسی زندانیان و ،خمینی امام



 

 

56 

مطالعات دینی رسانه 
مشاره 

|  سال اول |  
سوم

 
و چهارم
  |

ئاپ
یز و زمستان 

8931
 

 مواردی دانستن، نویسندگان کانون شع  شب را انقالب آغازین ج قه و غی  مذهبی، مخالفان
 ب دن زی سؤال به با وی دیگ  سوی از .است شد  آورد  کتاب این در که است هایی تح یف از

..( .سروادی و مختلف )نظی  گماشته آم یکا بودن یا بی عناوین به خمینی امام قاطع رهب ی
 مخردوش را اسرالمی، انقرالب مرذهبی رهبر  ،خمینی امام چه   و جایگا  است کوشید 

 بدون هانج جای هیچ در انقالب این»: ف مودند رهب ی معظم مقام که طور  همان زی ا سازد؛
 ناچار اسالمی انقالب صدور از جلوگی ی ب ای دشمن و نیست، شد  شناخته  خمینی امام نام

 .«سازد تخ یب را خمینی امام شخصیت و جایگا  است
 نمرایش. اسرت حسراس و دائمری یا  وظیفه ها رسانه وظیفه آسیب، این به توجه با حال

 و درسرت ق ائتری ارائره و مرداوم سازی  ب نامه خصوص، این در منطقی نقدهای نوشتن فیلم،
 تواند رهب ی( می معظم مقام و خمینی امام) آن اصلی معماران از هم آن انقالب، از منطقی

 نقرد بر  عرالو  انقالب به معتقد های رسانه .باشد خصوص این در ها رسانهرهای کا جمله از
 قدم پیش انقالب، ماهیت دننش کشید  انح اف به ب ای خود باید فهم کج و وابسته های رسانه
 .باشند

 مؤث ت ین که این به توجه با ها رسانه که است این گ فت توان می که ای نتیجه مجموع، در
 و رساندن آسیب در هم ای رسانه کارک د لحاظ به توانند می هستند، سیاسی سیستم ه  در نهاد
 و شرد، اشرار  ها آن به متن رد که مصادیقی از بع ی مانند باشند، مؤث  ها آسیب ب اب  در هم

 از قرولی بره تا کنند هدایت ای گونه به شود می وارد سیستم به که را هایی آسیب توانند می حتی
 رسانه ویژ  به ها  رسانه الزمه را دو این انقالب رهب  که هن ، و تحقیق با. بسازند ف صت تهدید

 ایجراد را شرگ فی ترأثی  چنین اسالمی انقالب به معتقد های  رسانه در وانت می دانستند، مّلی
 .نمود

 شخصیتی از دل انقالب

 و ب جسرته های شخصیت ت بیت ای ان، اسالمی انقالب ت ین دستاوردهای مهم از یکی
. اسرت ف هنگری و نظامی سیاسی، حوزوی، علمی، دانشگاهی، مختلف های زمینه در ممتاز
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 حّتری و نورزیرد  دریرغ تالشی هیچ زا انقالب این واالی اهداف  دپیشبُ  را  در که اشخاصی
 که طوری به هستند و بود  شکوهمند انقالب این  عصار آنان گفت توان می و اند ک د  فداکاری
 .کنند حذف را ها شخصیت این ک دند سعی ابتدا از هموار  ما دشمنان

 هرا آن برا ابتردا همران از کره مشکالتی حل و خود اهداف  دپیشبُ  ب ای اسالمی انقالب
 هرای زمینره در انقالبری هنخب و ب جسته های شخصیت فعالیت و ح ور نیازمند شد، رو وبهر

 و کشرور تعرالی و پیش فت موجب خود  گست د فعالیت با هموار  که اشخاصی. بود مختلف
 انقرالب س دمداران که هایی ب نامه از یکی لذا بدرخشند؛ جهان در و بشوند اسالمی انقالب
 ت بیت خود، مبارزات آغاز از راحل امام بود. اشخاصی چنین ت بیت ندداشت ابتدا از اسالمی

 تالش این در مورد انقالب معظم رهب . بودند داد  ق ار خود کار دستور در را اشخاصی چنین
 در مثال   که بگویم وانمت نمی من ک دند، ش وع را مبارز  امام که هنگامی در»ف مایند:    می امام
 کادرسرازی امرام لریکن داشرتند؛ را الزم نی وهرای ایشران دو و چهل و یک و چهل های سال
 اط اف و بودند قم هعلمیّ   حوز در علمی  جاافتاد ف د یک امام که دارید توّجه شما. ک دند می

 ارتباط ایشان هم دیگ  قش های با. بودند ک د  احاطه مؤمن و الیق جوانان از جمعی را ایشان
 و ت بیرت را هرا انسران کلمره حقیقری معنای به خود های بیان با خود، های پیام با امام. داشتند

 .(49/44/4977 ای، خامنه)« اخالقی و روحی ت بیت هم فک ی، ت بیت هم ک دند؛ می تصحیح
 را اسرالمی انقرالب هرای آرمران بتوانند فک ی لحاظ به هم که اشخاصی ت بیت بناب این

از  باشرند شایسته اخالقی و روحی لحاظ  به هم و بزنند رقم را جامعه پیش فت و سازند محقق
 .بود راحل های اصلی امام ب نامه

 اسرالمی انقرالب برودن مکتبری بره توجه با هایی؛ شخصیت چنین ت بیت در مهم هنکت
 مکتب بایست ب اساس می بشوند، ت بیت نخبه بایست می که این ب  عالو  آنان که بود این ای ان؛
 آن یعنری. یافتند می پ ورش است، منطبق محّمدی ناب اسالم اب هم آن که انقالب فک ی

 بره اسالمی انقالب واالی اهداف جهت اند، داد  پ ورش خود در که را ای العاد  فوق استعداد
 عصرار  و جروه   یافتره ت بیرت هرای شخصیت این گفت توان می صورت این در و بب ند کار

 ایرن در مهرم بسریار ویژگری سره بایرد نقرالبا ت بیتری هب نامر طبرق لرذا. هستند ما انقالب
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 و اسرالم بره ایمران و برودن  انقالبری پر وری، نخبه: از ندا عبارت که شود نهادینه ها شخصیت
 باشرد قادر او که شود می موجب شخص یک در خصوصیت سه این شدن جمع. بودن م دمی
 .کند فداکاری و تالش کشورش پیش فت ب ای داشتی چشم هیچ بدون و هموار 

 جوامع و مکاتب دیگ  با ما انقالب و اسالم پ وری شخصیت بنیادین های تفاوت از یکی
 ا:ه ویژگی این با ممتاز های شخصیت این. هاست ویژگی همین ک دن  لحاظ در

 لزومرا   جا این در بودن نخبه از منظورمان. هستند نخبه و ماه  خود فعالیت هزمین در اّوال  
 کره اسرت ایرن منظورمران بلکه نیست نخبگان بنیاد در  ویتع یا دانشگاهی  ک د تحصیل

 ب اسراس و بشناسرند خروب را هرا هدف بتوانند کنند  می کار که ای حیطه در اشخاصی، چنین
 خرود بیانات در انقالب معظم رهب . کنند اقدام و بگی ند را ها تصمیم بهت ین باشند قادر ها آن
 کسرانی الیرق، و ب جسرته کادر یک: »ف مایند می و دارند اشار  سیاسی ُبعد در نکته همین به

 کره هسرتند کسرانی باشرند؛ گذرانرد  را سیاسی علوم  دور یا مدی یت درس لزوما   که نیستند
 و بگی نرد تصرمیم خروب بتواننرد بدهند، تشخیص خوب را ها را  بفهمند، خوب را ها هدف
 لرذا .(49/44/4977 ای، خامنره) «گیر د مری انجرام مرداوم هرای  ت بیرت با این. کنند اقدام خوب
 پیش فت دالیل از یکی و اند یافته پ ورش گونه این اسالمی انقالب فک ی مکتب یافتگان ت بیت
 فعالیرت مختلرف هرای زمینره در کره برود  نخبگانی چنین وجود انقالب ابتدای از ما کشور
 .اند ک د 

 ایرن. پ دازنرد مری کار به قهعال این با و ورزند می عشق اسالمی انقالب و اسالم به ثانیا  
 لرذا .دارد وجرود اسرالمی انقرالب ت بیتری هب نام در که است اخالقی و روحی ت بیت همان

 مقرام. اند ک د  توصیه خودسازی و نفس هتزکی به را اشخاص طورمداوم به انقالب س دمداران
: انرد  کر د مختلرف قشر های بره را هایی توصیه چنین مختلف های مناسبت به رهب ی معظم

 آمرادگی ازلحراظ هرم فّنری، و علمری آمرادگی ازلحراظ هم کنید؛ آماد  و مجهز را خودتان»
 ههمر هپشرتوان ایرن که روحی و عقیدتی و ایمانی آمادگی ازلحاظ هم و ان باطی، و سازمانی

 خودسرازی و نفرس تهرذیب برا و کافی عزم و اقتدار با» .(87/87/4911 ای، خامنه)« هاست آن
 دانش ازلحاظ ملت یک» ،(48/82/4922 ای، خامنه) .«ب وید پیش اخالقی زیخودسا و علمی
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 را خود اقتدار بتواند تا اراد ، و عزم ازلحاظ ایمان، ازلحاظ اخالق، ازلحاظ باشد، پیش فته باید
 نیکرو، خلقیرات از افر اد ب خرورداری بردون جامعره» ،(41/87/4922 ای، خامنره)« کند حفظ
 .(81/84/4921 ای، خامنه)« کند پیدا دست پیامب  بعثت االیو های هدف به تواند نمی

 اول ویژگی تقویت به را اشخاص که این ب  عالو  سخنان، این ههم در انقالب معظم رهب 
 توصریه اخالقری و معنروی خودسرازی بره را هرا آن کنند، می سفارش نخبگی و مهارت یعنی

 پیشر فت هردف برا و داننرد می نقالبا این از را خودشان هویت اشخاصی چنین. نمایند  می
 و دانسرت معنرا تمرام بره انقالبری یرک را آنان توان می و کنند می فعالیت آن ارزشمند اهداف

 را هرایی شخصریت چنین س گذشت وقتی. کنند می افتخار خود بودن انقالبی به هم خودشان
 و است انقالب و اسالم به عالقه و عشق از س شار وجودشان که فهمیم می ،کنیم  می مالحظه

 هرم انقالب معظم رهب . اند ساخته اسالم تعلیمات ب اساس را خودشان کلمه واقعی معنای به
 در ایشان. دانند می افتخار همای را آن و کنند می اشار  بزرگ های شخصیت چنین ویژگی این به

 دو»:  مایندف می ای ان ای هسته شهدای از روشن، احمدی مصطفی نخبه شهید  خانواد با دیدار
 همایر نحروی بره تنهرایی به کدام ه  که ک د ، پیدا تبلور کامال   شما جوان وجود در ارزش هجنب

 دست زی  که حساسی و مهم کار ب  تسلط و پیش فت و تحقیق و علم هجنب یکی: است افتخار
 از ُبعرد یرک ایرن. اسرت کلمره حقیقی معنای به نخبگی یک و ب ت  استعداد یک که اوست؛
 ُبعد این از اهمیتش دوم، ُبعد لیکن... است افتخار همای خودش که است، جوان این تشخصی

 بر ای کنرد مری آماد  را او که است که چیزی همان است؛ الهی و معنوی ُبعد   آن است؛ بیشت 
 (81/48/4918 ای، خامنه) .«شدن شهید

 ایرن. پ دازنرد می عالیتف به آنان آسایش و رفا  فک  با و کنند می کار م دم بخاط  ثالثا   و
 در. کننرد می تنظیم م دم نیاز با را خود فعالیت و نیستند غافل م دم فک  از ای لحظه اشخاص
 محر وم تشرخیص آزمایشرگاهی های کیت داشتن از حّتی را ما وقتی دشمنان ک ونا، ق ایای
 را ها کیت ینا توانستند زود خیلی و شدند کار به دست ما انقالبی و مؤمن دانشمندان ک دند،
 .کنند تأمین را کشور و بسازند

 چهل حدود گذشت از بعد که شد  موجب اف اد ت بیت در اسالمی انقالب ظ فیت این
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 از ب خری کره بیایند وجود به بسیاری ممتاز های شخصیت ما کشور در آن، عم  از سال دو و
 .اند ناشناخته هم بسیاری و شد  شناخته م دم ب ای آنان

 انقرالب عصرار  و جروه   کلمره واقعری معنای به که نظی  بی های شخصیت آن از یکی
 قرول به که شخصیتی. است سلیمانی قاسم حاج شهید ها، دل س دار باشد، می ای ان اسالمی
 ای، خامنه) .«بود خمینی امام مکتب و اسالم شدگان ت بیت از ای ب جسته هنمون» آقا ح  ت

49/48/4912). 
 و گذاشت اسالمی انقالب واالی اهداف  دپیشبُ  ب ای را خود تباب ک عم  که شخصیتی

 گفرت تروان مری و نورزیرد دریرغ تالشری هریچ از مختلرف هرای زمینه در کشور تعالی ب ای
 ایشران در هسرت مقردس مکتب این ت بیتی هب نام جزو که مقاله این در ذک شد  های ویژگی
 خودشان فعالیت هحیط در یعنی. ودندب نخبه یک کلمه واقعی معنای به ایشان. بود شد  جمع

 اذعران قاسرم حراج توانمنردی و اسرتعداد ایرن به دشمنان و دوستان. داشتند ای ویژ  مهارت
 در و داننرد مری منطرق و فکر  تردبی ، برا را ایشران عملکر د انقرالب معظرم رهبر . اند داشته

 خطر  دل بره جاعتش با عم ، پایان تا مقدس دفاع از قاسم حاج: »ف مایند می شان سخن انی
 سخنانش و داشت توأمان تدبی  و ک د می عمل منطق و فک  و تدبی  با حال عین در اّما رفت می

 هع صر در فعرال دوسرتان بره بارهرا را واقعیرت این بند  که بود تأثی گذار و منطقی کنند ، قانع
 .(42/48/4912 ای، خامنه)« ام گفته سیاسی

 آم یکایی هنام نیوز، هفته مش ق گزارش به ک دند، می تحسین را ایشان هم دشمنان حّتی
 جلرد روی را ایشران از تصروی ی 8841 دسامب  سوم در خود المللی بین هنسخ در نیوزویک

 فر د او کوبرد، مری درهرم را داعش اآلن جنگید، می آم یکا با اول: »نوشت و ک د چاپ خود
 «.است رکا این  زبد که داند می هم خودش و است جنگ عاشق و باهوش

 مرورد در هرم اوبامرا، زمران در موساد رئیس و آم یکا ارتش ژن ال پت ائوس، دیوید نظ 
 و توانمنرد بسیار ف دی وی که است این بگویم توانم می من که چیزی: »است گونه این ایشان
 «.است شایسته دشمنی و مدب 

 هر  خودسراختگی هنتیجر کره اخرالص و بودند خودساخته انسان یک ایشان همچنین
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 توصریف در انقرالب معظرم رهبر  کره ای گونه به بود. جاری ایشان عمل ه  در است انسانی
کید بارز ویژگی این ب  ایشان شخصیت  براالت ، هرا ایرن ههمر از: »ف ماینرد مری و کننرد می تأ

 و ریا و تظاه  اهل ک د؛ می خ ج خدا ب ای را تدبی  ابزار و شجاعت ابزار این بود؛ او اخالص
 .(42/48/4912 ای، خامنه)« است مهم خیلی اخالص. نبود ها نای مانند

 این اب از ب ای ف صتی ه  از و بود آن حکیم رهب ان و اسالمی، انقالب هشیفت قاسم، حاج
 حفرظ بره چیزی ه  از بیش هم خودشان نامه وصیت در حّتی. ک د می استفاد  عالقه و عشق

 خرواه ان و ب ادران به خطاب: »اند ک د  کیدتأ آن رهب ان ح مت پاسداری و مقّدس نظام این
 بن حسین ق ارگا  ام وز. است تشیع و اسالم م کز اسالمی، جمهوری: کنید عنایت... مجاهدم

 هرا حر م دیگر  مانرد، اگر  ح م این و است ح م اسالمی جمهوری بدانید. است ای ان علی،
 ح م نه و اب اهیمی ح م نه ماند، نمی باقی ح می ب د، بین از را ح م این دشمن، اگ . مانند می

 گونره ایرن هم ایشان هنام وصیت از دیگ ی بخش در .سلیمانی( س دار نامه وصیت) «محّمدی
 وارسته مظلوم   حکیم   این خصوصا   فقیه،  ولی یعنی اصول. کنید م اقبت اصول از: »است آمد 

 ح مرت   را او ح مرت. انیدبد خود جان عزیز   را عزیز ای خامنه مع فت؛ ع فان، فقه، دین، در
 .(سلیمانی س دار نامه وصیت)« بدانید مقدسات

. نداشرت فقیره والیرت و نظام جز ق مزی خط هیچ و نبود جناح آن یا حزب این اهل او
 یک: »کنند می توصیف گونه این را ایشان خود بیانات از دیگ ی بخش در انقالب معظم رهب 

 لکرن نبرود، هرا این مانند و جناح و حزب اهل ورکش داخل مسائل در که است این مهم هنکت
 برود، انقرالب در ذوب... بود او قطعی ق مز   خّط  گ ی انقالبی و انقالب. بود انقالبی شّدت به

 و مختلرف هرای اسم و گوناگون احزاب به تقسیم عوالم این در. بود او ق مز خّط  گ ی انقالبی
 خرّط  بره پایبنرد شّدت به چ ا، گ ی انقالبی المع در اّما نبود ها این مانند و مختلف های جناح
 (42/48/4912 ای، خامنه) .«بود راحل امام نورانی و مبارک

 بردون. دانسرت نمری جدا م دم از را خودش و بود م دمی شّدت به همچنین قاسم حاج
 ایشران. برود متواضرع هرا آن مقابل در و ک د می گفتگو ها آن با رفت، می م دم میان تش یفات

ُ» سور  مبارکه فتح 81ه آی واقعی اقمصد اء  ِشدَّ
َ
ّفارَُُِعَلیُأ ُُالک  َحماء  مُر   .بودند «َبیَنه 
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 قاسرم : »گویرد مری ایسرنا برا گفتگو در قاسم حاج هم زمان از یکی شه یاری اب اهیم
 یرک با آمد می ک مان به وقتی بودند، وی دنبال به دنیا ههم و داشتند که اقتداری آن با سلیمانی
 محافظرت وی از و بر ود دنبرالش به کسی شد-نمی حاض  و شد می جا جابه سمند خودروی
 کالم همین «.باشم م دم با خواهم می من کنید؟ جدا م دم از م ا خواهید می: گفت کند و می

 تر ین محبروب ایشران علرت همرین بره شراید و بودند م دمی چقدر که دهد می نشان ایشان
 باشکو   جناز تشییع ،رهاآما ب  عالو  که رفتند می شمار به اخی  های سال در ای انی سیاستمدار

 دانشرگا  نظ سرنجی در 4912 سرال مه مرا  81 در مش ق گزارش به. است آن مؤید ایشان
 برار اسرالمی انقرالب پاسداران سپا  قدس نی وی  ف ماند سلیمانی قاسم س دار از «م یلند»

 است. شد  یاد ای ان در سیاسی  چه  ت ین محبوب عنوان به دیگ 
هرا؛  دل سر دار ایر ان کشورمان سیاسی  چه  ت ین محبوب اخی ، های سال در یعنی این

 طرور  همران قاسم حاج در ارزشمند های ویژگی این شدن جمع. اند بود  سلیمانی؛ قاسم حاج
عصار   ایشان که دهد می نشان گ فت، شکل اه ویژگی آن هپای ب  اسالمی انقالب شد گفته که

 و ظهرور بیشرت  ایشان شهادت از ُبعد این و هستند آن حقیقت معّ ف و ای ان اسالمی بانقال
 .است ک د  پیدا ب وز

 شخصریت ایرن مرورد در ای ان اسالمی انقالب معظم رهب  که شود می باعث ام  همین
 بود، ک د  که کارهایی از ما به ادد می گزارشی وقت ه  عزیز شهید این: »بف مایند کشور بزرگ

 کشور ب ای و شد آن منشأ س  او آنچه مقابل در ام وز اّما ک دم می تحسین را او زبانا   و قلبا   ند ب
 قیرامتی شد، انجام بزرگی کار. کنم می تعظیم من او مقابل در آورد، وجود به منطقه ب ای بلکه

 آن و ای انری هرای بدرقره ایرن کر د؛ ب جسرته جرور ایرن را او شهادت، او، معنویت. ک د پا به
 از! اربا اربا   پیک  این با ک دند چه ک بال در نجف، در بغداد، در کاظمین، در ع اقی؛ های بدرقه
  (42/48/4912 ای، خامنه) .«کنم می تشک  دل اعماق از او، مطه  روح

 از ف اتر  شخصریتی امرا کر د رجعرت ک مران به و ب خواست ک مان از سلیمانی شهید
 و وطن جامعه، در بزرگوار شهید این بلند روح است. اریخیت  مفاخ از یکی و کشور م زهای
 کره است س اف از مجاهدی سلیمانی قاسم شهید حاج. ماند خواهد جاودان ما فک ی هندسه
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 به منحص  را خود جهاد و شد جهاد ع صه وارد نوجوانی از نشد. وی متوقف مکان و زمان در
 است. آموزند  ما همه ب ای قاسم حاج شهادت. نک د لشک  و جبهه یک

 دست به و شد محشور الهی ءاولیا با که است این مجاهد شهید این های ویژگی از یکی
 تراریخ در کره رفتارهرایی تر ین یزیدی. رسید شهادت به زمان یزید ف مان به و الشقیاءا قیاش

 و شرود می انجرام آم یکرا دسرت بره افترد می اتفاق ما ب ای شیعه و اسالمی جامعه با معاص 
 سرلیمانی قاسرم حراج شهادت و ت ور ب  مبنی وی غی انسانی و رحمانه  بی دستور آن ارزت ینب

 .بود
 جهانیان انظار مقابل در بلکه نبود گوشه و حادثه یک در سلیمانی قاسم حاج شهادت

 هرا  ویژگری ایرن همره و افتراد اتفراق بزدالنره روش یرک با و جغ افیایی م زهای از ف ات  و
 ف ماند  یک قاسم حاج که این وجود با. ماند خواهد جاوادان که است ای  ب جسته نمادهای

 در ایشران و انردازد می الهری اولیراء و بزرگان یاد را آدمی او محبت و لطافت اما بود نظامی
 لطافت و معنویت اوج مناجات و دعا ع صه در و شجاعت و قهاری اوج دفاع و نب د ع صه

 .داشت را
 تقابل در و بود الکفار علی ءاشدا دشمنان با و ءرحما دوستان او باطور که ذک  شد،  همان

 و قلروب محبوب سلیمانی قاسم حاج شهید. داشت شفافی و مشخص بندی  جبهه دشمنان با
 نمراد یرک و جراودان روز یرک همگران ب ای او وداع خاط  همین به است و ای انیان های دل

 .بود ب جسته
 شهادت به نسبت جهان ملل غی مسلمانان و مسلمانان ی سا ع اق و ای ان ملت ب  عالو 

  ط فردارپُ  حق؛ را  ؛84 ق ن در که دهد می نشان مهم شدند، این داغدار سلیمانی قاسم حاج
 برا را خودشران صرداقت و باشرند صرادق حرق را  مردعیان کره ش طی به دارد، جاذبه و است

 در کره دهند نشان و کنند اثبات ویدنی غنایم و مواهب از گذر و خود گذشتگی از و فداکاری
 اه  آرمان این اگ  و گذرند می ف دی منافع از و شان جان خودشان، از ها آرمان از دفاع و حق را 
 اعتمراد و توجه مورد تواند نمی ا  طبیعت باشد طلبی  منفعت و منافع خدمت در ابزاری رهاشعا و

 یما با روزنامه ای نا()گفتگوی مدی  عامل خب گزاری صداوس .گی د ق ار م دم
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 ای، در راستای تبیین شخصیت شهید سلیمانی های تولیدات رسانه بایسته

هرای  ت ین کارک دهای رسرانه در عصر  حاضر ، مع فری و تبیرین شخصریت یکی از مهم
هایی که انجرام  هایی که در حیطه فعالیت های مختلف است. شخصیت ب جسته جهان در زمینه

ها درصدد مع فی این اف اد بره مر دم و الگوسرازی از آنران هسرتند.  رسانهشد  و  اند شناخته داد 
 باشند.  ها می ها، دانشمندان، سیاستمداران و... از جمله این ها، بازیگ ان، خوانند   فوتبالیست

دنبرال  هرا بره نکته قابل توجه در این زمینه که قربال  هرم اشرار  شرد ایرن اسرت کره رسرانه
سرازی از ایرن  دنبرال قه مران ها به توان گفت آن هستند و در یک کالم میالگوسازی از این اف اد 

ها به جوامرع مقصرد  باشند و هدف چنین کاری گست ش ف هنگ جوامع مبدأ این رسانه اف اد می
واقعری هرم قه مران  است و این کار چنان اهمیرت دارد کره حّتری از اشرخاص خیرالی و غیر 

 سازند.  می
 ای گست ش ف هنگ و تمدن ای ان و اسالم که ف هنگ و تمدن انقالب اسالمی ای ان هم ب

خرود از ط یرق  ههرای ب جسرت باشد، باید به مع فی شخصریت بسیار غنی و جهان شمول می
صرورت  معنای واقعری کلمره و نره بره های مختلف به ها بپ دازد. اشخاصی که در زمینه رسانه

به جهانیان در ابتردا موجرب آشرنایی  تخیلی و غی واقعی الگو و قه مان هستند و مع فی آنان
شرود.  شان به ایرن ف هنرگ و تمردن مری مقدماتی آنان و سپس موجب ایجاد عالقه و گ ایش

المللی را در نوردید  و پیش فت آن تحول بزرگی را در  ها که در جهان ام وز م زهای بین رسانه
 اهدافی است. شدن چنین  این زمینه ایجاد ک د ، یک ف صت بسیار بزرگ ب ای محقق

هرای اخیر   توان گفت در دهره یکی از این اشخاص است که میسلیمانی، س دار قاسم 
هایی که در این مقاله ب ایشان ذک  شد موجب  نظی  بودند و مع فی ایشان با ویژگی قه مانی بی

ای در این کرار  شدن صدور ف هنگ و تمدن ای ان و اسالم خواهد شد و تولیدات رسانه محقق
 کند. می ء ین نقش را ایفات مهم

هرایی داشرته  حاج قاسم عزیز باید ویژگی های در تبیین شخصیت ب جست تولیدات رسانه
شرود کره ایرن  باشد تا با مع فی درست ایشان چنین هدفی را محقق کند وگ نه موجب آن می

شران  درستی مع فی نشود و حّتری خردایی نراک د  تح یرف شخصریت شخصیت ب جسته به
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سر دمداران اسرتکبار جهرانی اسرت و  هی کره خواسرتا ست د  انجام گی د. مسرئلهصورت گ به
ها را ب ای تح یف این شخصیت ب جسته از قبل از شهادت ایشان آغاز کر د  و بعرد از  تالش

 اند. صورت گست د  ادامه داد  شان به شهادت
 ند از:ا ها عبارت ت ین این ویژگی هفت مورد از مهم

هرای  حاج قاسم عزیز شخصریتی برا ویژگری خصیت ایشان:جانبه ش معرفی همه .1
ای باید به تمامی ابعاد شخصیتی ایشان توجه شود. گاهی  مختلف است که در تولیدات رسانه

بینیم در تولیداتی که در تببین شخصیت ایشان تهیه شد  به یک ُبعد شخصیتی ایشان توجه  می
شرود در  ت و ایرن کرار موجرب مریکه ابعاد دیگ  مورد غفلت واقرع شرد  اسر شد  درحالی

الگوسازی اف اد از ایشان یک ُبعد در آنان تقویت گ دد ولی دیگ  ابعراد کره بسریار مهرم و در 
حراج قاسرم  «رحمراء بیرنهم»ها به  زندگی راهگشاست مورد غفلت واقع شود. اگ  در رسانه

غافل شرویم، اگر  بره  ایشان «علی الکفاراشداء »نظی  بود، نباید از  حقیقتا  بی پ دازیم که می
بودن ایشان عبور کنیم، اگ   کنیم نباید از تیزهوشی و نخبه-معنویت و اخالص ایشان توجه می

دادن صالبت و اقتدار ایشان در مقابل  دهیم نباید از نشان ها و مناجات ایشان را نشان می گ یه
بانی و تواضعشان زنیم نباید از مه  دشمنان خودداری کنیم و اگ  از شجاعت ایشان ح ف می

ب ای  واقعینوعی توازن شخصیتی، که همین عامل باعث ایجاد قه مانی  غفلت بورزیم. )یا به
 .(، این ف د بزرگ را از یاد نب یمم دم ای ان شد  است

حاا  قاساو و  یهاا نوشاته هاا، فایلو و دسات ها، عکس . استفاده از مصاحبه2
تواند خودش را مع فی کند و در  ودش نمیهیچ انسانی بهت  از خ :اشخاص نزدیک به ایشان

اند که بهت ین شناخت را از آدمی دارند. رعایت این ویژگی  بعدی این نزدیکان اشخاص هم حل
ای خصوصا  در مورد اف ادی که شرناختی از ایشران ندارنرد بسریار مفیرد و  در تولیدات رسانه

د و اعتماد به چنین منابعی ت ین منبع شناخت اف اد خودشان هستن سودمند است، چ اکه مهم
 هتر ین ب نامر که تح یف اشخاص مهم بسیار بیشت  خواهد بود. همچنین این مسئله در زمانی
 شود که تح یف اف اد صورت نگی د. دشمن ب ای مبارز  با انقالب اسالمی است، باعث می

یط در معرفی ایشاان. ع3 یکری از خط اتری کره در مع فری و تبیرین : دم افراط و تفر
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هاست. چنین کراری  ها وجود دارد، اف اط و تف یط ک دن در مورد آن شخاص از ط یق رسانها
هرا برا حراج قاسرم واقعری فاصرله بگیر د و آن هردف  شود که حاج قاسم رسرانه موجب می

دادن مسائلی به ایشان  ها و نسبت ک دن در مورد ویژگی الگوسازی از ایشان محقق نشود. اغ اق
شرود موجرب  هرای امر وز بیشرت  نمایران مری ا  در آیند  که واقعیتکه واقعیت ندارد خصوص

هرای معر ف  ب آن اعتماد به رسرانه گی ی افکار منفی در مورد ایشان خواهد شد و عالو  شکل
حاج قاسم که بیشت  داخلی هستند، از دسرت خواهرد رفرت. تفر یط هرم کره غالبرا  توسرط 

گ دد و ایرن   درست اف اد از ایشان می گی د موجب عدم شناخت های بیگانه صورت می  رسانه
 کند.  تح یف حاج قاسم را ف اهم می هام  زمین
ان از انقاالب گیری سیاسی، جنااحی و حزبای و جاداکردن ایشا . عدم جهت4

قبال  هم بیان شد که حاج قاسم اهل این جناح یا آن حزب نبود و رهب   :اسالمی و رهبران آن
کید ک دند. او ای ان سیاسی را یکپارچه می معظم انقالب هم به این ویژگی حاج دید و  قاسم تأ

طلبی ب ایش معنا نداشت، در عین حال اسالم و والیت خط ق مز او بود  گ ایی و اصالح  اصول
گیر ی سیاسری، جنراحی و حزبری در  کس تعارف نداشت. لذا جهرت و در این زمینه با هیچ

تر  جرداک دن ایشران از  اجحاف بزرگو  ت ین اجحاف در حق ایشان مع فی حاج قاسم بزرگ
ت ین ویژگری  مداری، ب جسته بودن در انقالب اسالمی و والیت رهب ی و انقالب است. ذوب

ه ها در زمین ت ین ب نامه ایشان بود که در مع فی ایشان باید ب  آن تأکید خاص شود. یکی از مهم
 ی جدا بدانند تا م دمری را خواهند او را از انقالب و رهب تح یف حاج قاسم این است که می

 ورزند، از انقالب و رهب ی جدا کنند. که به ایشان عشق می
مختلف سنی، کودکان  های در قش: توای مناسب برای کودکان و جوانان. تولید مح5

رنی بسریار  و جوانان بیشت  از همه به الگو گ فتن نیاز دارند. لذا تولید محتوا ب ای ایرن قشر  س 
های تخصصی تشکیل شد  و به فعالیت بپ دازند.  بایست گ و  ی این کار میاهمیت دارد و ب ا

خصوصا  در حال حاض  که جوامع ما با تهاجم ف هنگی غ بی مواجه هستند و در این تهراجم 
هایی ضددینی جایگزین الگوهای اصیل و واقعی  های تخیلی و غی واقعی با شخصیت الگوی

 ی د.بایست چنین کاری صورت بگ شوند می می
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یو جعلی صهیونیست در شهادت حاا  قاساو6 یکا و رژ در  :. توجه به نقش آمر
هایی که مط ح ک دیم  که نتواند اهداف خودش را در زمینه ای، دشمن زمانی جنگ رسانه هزمین

ک دن جنایت  رنگ کند به کم محقق سازد در آخ ین م حله ب ای تح یف حاج قاسم سعی می
ها به حاج  ک دن توجه رسانه کنند تا با معطوف ین زمینه آنان سعی میقاتلین ایشان بپ دازد. در ا

رنگ و رد جنایت خود را پاک کننرد و  شان، ماج ای شهادت ایشان را کم قاسم قبل از شهادت
کراران  کنند. یکی به حاشیه ب دن ف یاد انتقام سخت م دم از جنایرت دو هدف را هم دنبال می

های اث گذار  آنان و دیگ ی تک ار این کار ب ای حذف شخصیت این واقعه و ایجاد امنیت ب ای
ای باید این مسئله مک ر مورد توجه ق ار گی د تا  انقالب اسالمی. ب ای همین در تولیدات رسانه

 های آم یکا ف اموش نشود. این دشمنی
حراج هاا:  المللی و توجه به نقش ایشان در مبارزه باا داعاش در آن . تولیدات بین7

المللی صورت بگیر د  المللی دارد، لذا باید مع فی ایشان در سطح بین یک شخصیت بینقاسم 
های دیگ  کشورها، خصوصا  کشورهایی  و در این ام  استفاد  از ظ فیت ف ای مجازی و رسانه

ای داریم، باید مرورد توجره قر ار بگیر د. تولیرد فریلم، مسرتند و...  ها ارتباطات گست د  که با آن
ای دیگ  با تبیین شخصیت ایشران از زبران افر اد و بزرگران آن جوامرع و پخرش مختص کشوره

ای و ظ فیت ف ای مجرازی یکری  شدن دیپلماسی ف هنگی و رسانه ها از ط یق فعال گست د  آن
ها علیه بشر یت  ت ین جنایت تواند صورت گی د. همچنین یکی از بزرگ از کارهایی است که می

های داعش بود  است. داعشی که با هدف تشکیل  ای اخی ، جنایته المللی در دهه در ُبعد بین
ها و با س مایه و امکانات استکبار جهانی ظهور ک د و در ایرن راسرتا از  حکومت و نابودی ملت

شد تهدیدی علیه جهران  هیچ جنایتی دریغ نورزید. خط ی ب ای همه کشورها که اگ  نابود نمی
های  دادن مبارز  با داعش که از خصوصا  ط یق رسانه شانهای دشمنان در ن بود. یکی از تح یف

های مقاومت و حراج قاسرم در  های گ و  گ فتن فداکاری گی د، نادید  دیگ  کشورها صورت می
ها باید با استفاد  از منابع معتبر   این زمینه و تبدیل آم یکا به قه مان مبارز  با داعش است. رسانه

هرای مقاومرت و حراج قاسرم در  های گ و  یت داعش و فداکاریبه نقش آم یکا در ایجاد و تقو
 المللی اهمیت ف اوانی دارد. مبارز  با آن بپ دازند و این مسئله خصوصا  در زمینهه بین
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 گیری نتیجه

های ق ن اخیر  در جهران برود  اسرت. ت ین رویداد می ای ان، یکی از مهمانقالب اسال
دلیرل راهبر ی و  جه ماهیرت دینری برودن آن، و برهشد  که با تو جانبه و حساب رویدادی همه

 س عت در حال صدور به کشورهای دیگ  جهان است. مدی یت کالن صحیح، به
ی حروز  دریرای مدیت انره، آف یقرا و آم یکرای جنروبی رخ کشرورهاهایی که در رویداد

معنرای جنرگ و انقرالب داخلری در  صدور، نه برهمیدهند، نشانی از این صدور موفق است. 
 معنای انتقال تفک  و گفتمان موجود در جو عمومی این ح کت. ورها، بلکه بهکش

باعث کوتاهی دست دزدانی شد که تنها به منابع و ذخای  کشور ما،  این انقالب، مطمئنا  
کنند.  درازی دریغ نمی اند و از هیچ ف صتی ب ای دست چشم دوخته که از آن همه ملت است،

 دشمنی این اجانب با ملت و حکومت ای ان شود.بدیهی است این انقالب باعث 
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.
 و تفک  انقالب اسالمی، واردشدن بره جنگری تمرام عیرار نیازمنردب ای صدور گفتمان 

انرد؛ ماننرد حراج  ثی گذار است و بناب این، ت بیت اف ادی که با عین دین اجین شد أهای ت مه  
ایست که دشرمن از ایرن را  قصرد نرابودی ایرن  قاسم؛ بایسته اصلی ورود به جنگ ن م رسانه

 ای ئنا  با رعایت مواردی که ذک  شد، در تولیردات رسرانهانقالب و این م ز و بوم را دارد. مطم
صرورت کامرل تبیرین و از ایشران در سرطح داخلری و  توان شخصریت حراج قاسرم را بره می
را  هرایی ای ان اسالمی چنین شخصیت  المللی الگوسازی نمود و با چنین کاری ب ای آیند بین

 ه اسکتبار جهانی، به پا خاست.ت بیت ک د، تفک  انقالب را به جهانیان شناساند و علی
ریزی دقیق و هدفمند چنین کاری را به نحو  ای با ب نامه های رسانه در این زمینه باید نخبه

ای هم ا  شود بهتر ین  ریزی دقیق اگ  با پیگی ی فعاالن رسانه احسن انجام بدهند و این ب نامه
خنثی خواهد نمود. ف هنرگ و  ای دشمن را در این زمینه نتیجه را خواهد داشت و جنگ رسانه

ت ین  واقع بزرگدرتمدن ای ان اسالمی قه مانان واقعی همچون س دار قاسم سلیمانی دارد که 
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شرود و  ولی در ف هنگ غ بی از اشخاص خیالی قه مان ساخته می قه مانان بش یت هستند.
ریزی کنیم  ی ب نامهشوند، لذا باید طور راحتی مغلوب و عالقمند به چنین قه مانانی می اف اد به

 که این قه مانان واقعی جایگزین آن قه مانان خیالی بشوند.
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