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امروزه انیمیشن یکی از پدیده های هنری و رسانه ای پرکاربرد از سمت سازندگان و پرمصرف 
از ســوی مصرف کنندگان این کاالی فرهنگی است. انیمیشن که خود زیرمجموعه ای از سینما 
و ســینما نیز که خود زیرمجموعه ای از هنر است، رسالتی دارد و آن رسالت چیزی نیست جز 
تاثیرگذاری بر احساســات و انتقال مفاهیم. چه بســا بهتر باشد این انتقال مفاهیم در کودکی 

صورت بگیرد تا در بزرگسالی.
انیمیشــن ها بر خالف تصور عموم جامعه همانند فیلم های سینمایی و سریال  ها رده سنی 
دارند. این رده ســنی از سه سال شــروع می شود و گاه از 18 سال نیز تجاوز می کند. اما تصور 
عامه و البته اشتباهی که وجود دارد، این است که انیمیشن صرفاً برای کودکان ساخته می شود 
و اگر جوان یا بزرگسالی که به بلوغ فکری رسیده، انیمیشن تماشا کند، هنوز کودک است و رشد 
کافی نداشته! جدای از این که کودکان در وضعیت حساس تری نسبت به جوانان و بزرگساالن 
قرار دارند، ولی همچنان انیمیشن می تواند بر افرادی در هر سن و سالی تاثیر بگذارد و طرفداران 

خاص خودش را دارد.

بــه فرموده پیامبر اکرم )ص(: »َمَثُل الَّذي یََتعلَُّم في ِصَغِرهِ َکالَنّقِش فِي الَحَجِر، وَمَثُل الَّذي 
یََتعلَُّم في ِکَبِرهِ َکالَّذي یَکُتُب َعلَی الماءِ« پیامبر در این حدیث می فرمایند: »حکایت کسی که 
در کودکی می آموزد ، همانند نقش َکندن بر ســنگ اســت و حکایت کسی که در بزرگ سالی 
می آموزد ، همانند کسی است که بر آب می نویسد.«1 با تفکر در این حدیث متوجه می شویم، 
یادگیــری و آموختن چیزی، چه در کودکی و چه در بزرگســالی تاثیر دارد. منتها در کودکی 
تاثیر بسیار عمیق تر و ثابت تر از بزرگسالی دارد و یادگیری در بزرگسالی سخت تر و فّرارتر است.
آموزش و یادگیری می توانند روش های متفاوتی داشته باشند و امروزه در دنیای مدرن بسیاری 
از آموزش ها از طریق انیمیشن و هنر انتقال می یابند. چرا که نه؟ وقتی که انیمیشن، خود هنر 
است و هنر نیز رسالت اثرگذاری و انتقال مفاهیم دارد پس چه بهتر که از هنر انیمیشن برای 
آموزش اســتفاده کنیم. همچنین می توانیم نگاهی بر در و دیوار دنیای متمدن امروز بیندازیم. 
دیوارهایی پر از تبلیغات رنگارنگ که همگی با اســتفاده از ابزارهای هنری و روانشناســی تاثیر 

خود را می گذارند تا چرخ سرمایه داری بچرخد ولو به خاطر یک دالر بیشتر...
هنر، ضمن رسالتی که دارد، همانند یک تیغ دو لبه است که هم می تواند در راستای اهداف 
مثبت و انسان ساز خدمت کند و هم در راستای اهداف منفی و خانمان سوز. امروزه کشورهای 
متخاصم و اســتعمارگر غربی، برای ضربه زدن به فرهنگ ایرانی-اسالمی که دسِت کم 1400 
ســال قدمت دارد از ابزار هنر بهره می برند. قدرت رســانه ای و هنری غرب را، کسی نمی تواند 
انکار کند و اگر انکار کند حماقت کرده! با این حال، تاثیرگذاری غرب، صرفاً برای داشــتن این 
قدرت و مهارت استفاده در ابزار نیست. شهید سید مرتضی آوینی در مورد غرب زدگی و تاثیر 
از غرب جمله قابل توجهی دارد: »ضعف های خود ماست که زمینه غرب زدگی را فراهم کرده، 
نه قدرت غرب!« با همه این تفاسیر، متوجه می شویم که اگر سبک زندگی عموم جامعه غربی 
شده، یا تاثیری پذیرفتیم یا ضربه ای خوردیم، پس علتش ضعف خود ما بوده نه فقط قدرت غرب!
یکی از حســاس ترین و خطرناک ترین و تاثیرپذیرترین بخش های جامعه که غرب می تواند 
آن را به راحتی هدف بگیرد، کودکان یک جامعه هستند. یک کودک برای گذران زندگی خود، 
به غیر از نیازهای ضروری اش، به غذای فکری و ســرگرمی مناسب احتیاج دارد. غرب می تواند 
از همین احتیاج به نفع خود و علیه کودک و جامعۀ کودک اســتفاده کند. اگر جامعۀ کودک 

نیز دقت کند و زرنگ باشد، می تواند برای تربیت صحیح  کودک از این احتیاج استفاده کند.
کودکان معموالً تصاویر رنگارنگ و فانتزی و انیمیشنی را بر فیلم های جدی و زنده و یا سیاه و 
سفید قرن بیستم ترجیح می دهند. حال باید دید، کودکی که به فرموده پیامبر، چنان تاثیرپذیری 
دارد که به مانند حک کردن روی سنگ است و چنین ذوق و شوقی دارد نسبت به انیمیشن های 
جذاب و رنگارنگ، چه واکنشی می تواند داشته باشد؟ آیا یک کودک که چندی بیش نیست وارد 
این دنیا شده، می تواند اصال واکنشی داشته باشد یا تماماً وادادگی است و تاثیرپذیری و تسلیم؟ 
کودک را نمی توان به این خاطر سرزنش کرد. زیرا کودک در این سن مسئولیتی در قبال خود 

ندارد و این بزرگان خانواده و مسئوالن جامعه هستند که باید پاسخگو باشند.
امروز که غرب سایه شوم خود را بر همه چیز گسترانده، انیمیشن نیز از این قاعده مستثنا 
نبوده و غرب توانسته باالترین استفاده های ممکن از انیمیشن در راستای هدف گذاری های خود 
ببرد. انتقال و عادی  ســازی انحرافات جنسی همانند هم جنس گرایی در انیمیشن اخیر بازالیتر 
 )2019 Toy Story 4( 4 یا داستان اسباب بازی )2021 Luca( یا انیمیشن لوکا ،)2022 Lightyear( 
که سر و صدای زیادی در فضای مجازی و حتی خود غرب به پا کردند طوری که حتی مادران 
آمریکایی نیز صدایشان در آمد؛ یا مثال معروفش در ایران، انیمیشن هایی همچون باربی که مروج 
سبک زندگی غربی هستند، فلسفه بافی های انیمه های جدید ژاپنی که این اواخر طرفداران بسیاری 
در دنیا و ایران پیدا کرده و خیل عظیم انیمیشن های دیگری که کودکان ممکن است ببینند و 
تاثیر بپذیرند و ما در خواب غفلت خود بمانیم. حتی نوجوانان نیز، بدون هیچ گونه مقاومتی، کاماًل 
تسلیم مفاهیم داخل انیمیشن می شوند و به دنبال جواب سؤاالت و شبهه های خود نمی روند.

کشــورها گاهی اوقات از انیمیشــن ها برای تربیت نســل جدید و جوان خود نیز استفاده 
می کنند و برای آینده ای دور برنامه می ریزند. نمونه بارز آن کشــور ژاپن و یکی از پیشــگامان 
صنعت انیمیشن و داستان های مصور. ژاپن با ساختن انیمیشن هایی همچون فوتبالیست ها )که 
تاثیرش را در فوتبال ژاپن می بینیم( و یا آبشار سرنوشت )راجع به والیبال که از ایران نیز پخش 
شده( و خیل انیمیشن های دیگر که نوجوانان ما از طریق فضای مجازی تماشا می کنند، سبک 
زندگی و اهداف مورد نظر خود را رواج می دهند. فرزندآوری بیشــتر )به دلیل پیری جمعیت 
ژاپن(، مصرف  کمتر مشــروبات الکلی و زندگی عاری از شــهوِت سرکش و بی حد و حصر نیز از 
نمونه موارد ترویج شــونده در انیمیشن های ژاپنی است. اما این که ما چه زمانی می خواهیم از 

خواب غفلت و الک دفاعی خود خارج شویم، خدا می داند.
 اخیراً انیمیشنی تولید هنرمندان و متخصصان ایرانی به نام »پسر دلفینی« در ایران و جهان 
سر و صدا به پا کرده و نشان داده که ما نیز می توانیم انیمیشن هایی در سطح جهانی با فروش 
قابل توجه بسازیم. ما هم می توانیم انیمیشن هایی بسازیم که فانتزی باشند و در عین حال نیز 
فرهنگ ایرانی-اسالمی را نشان دهند. چرا همیشه دفاع کنیم و بترسیم؟ آیا ما نیز نمی توانیم 
حالت تهاجمی به فرهنگ خود ببخشــیم؟ با این تفاوت که تهاجم ما می تواند انسان ساز باشد 

بر خالف تهاجم غربی! 
این انیمیشن ایرانی، همانند یک ستاره در آسمان خالی و تاریک شب می درخشد. آن آسمان 
خالی از ســتاره، حاکی از کمبود تولیدات فرهنگی مناســب در سطح و کیفیت قابل قبول برای 
کودکان و نوجوانان است. برای دفاع از این حمالت فرهنگی جنگ نرم که به واقع خطرناک تر از 
حمالت جنگ سخت است، یا باید از محصوالت خوب غربی و شرقی استفاده کنیم و با فیلتراسیون 
و گزینش شدید، خوب ها را از بدها جدا کنیم، یا خودمان با فراغ خاطر محصوالت خوب تولید 
کنیم تا فرزندانمان آینده سالم تری داشته باشند. چه بهتر که به جای استفاده دوباره از محصوالت 
خارجــی، ضعف خودمان را برطرف کنیم و همانند صنایع دیگر که می توانیم خودکفا بشــویم، 
در ســاخت انیمیشن و محصوالت فکری و فرهنگی مخصوصا برای کودکان نیز خودکفا شویم. 

فرزندان این سرزمین و کودکان، آینده این سرزمین را رقم می زنند. مراقب فرزندانمان باشیم.

یکــی از مهم ترین موضوعاتی که سالهاســت- از 
اول انقــالب و حتی پیش از آن تــا کنون- در حوزه 
مباحث هنری و به خصوص ســینما و تلویزیون محل 
تالقــی دغدغه و نگرانی متدینین بوده بحث حجاب و 

عفاف است.
همه نیک می دانیم که همیشه متدینین نسبت به 
حوزه ســینما و تلویزیون به خصوص از منظر و موضع 
مباحــث دینی و تقیدات آیینــی و به خصوص بحث 
حجاب و عفاف، سؤاالت و نگرانی ها و دغدغه هایی متنوع 
داشته اند.اینکه ســینما و تلویزیون ما چه تصویری از 
حجاب و مهم تر از آن، عفاف به مخاطبانش ارائه می دهد 
و ایــن تصویر تا چه اندازه ملهم از آموزه های دینی و تا 
چه اندازه قابل اعتنا و اعتماد است از زمره جدی ترین و 

اصلی ترین نکات در این خصوص است.
بگذارید از این جا شــروع کنیــم: تکراری ترین و 
آشــناترین تصویر یک زن چادری هم در سینما کدام 
است؟ قدری به خاطرات و آرشیو ذهنتان فشار بیاورید. 

خب! پاسخ چیست؟
درست است! شما هم مثل نگارنده یک تصویر آشنا 
به ذهنتان خطور کرد: تصویر زن بزهکار یا متهمی که 
برای ادای توضیحات وارد دادگاه می شود. این زن یک 
مشخصه ظاهری دارد: چادر! بله درست است. البته با 
تأسف و تأثر!این تصویر آشنا و پربسامد زن چادری در 

سینمای ما از زن و چادر است!
البته نمونه های عجیب و غریب دیگری هم هستند 
که نمی دانیم باید به دیده تردید به آنها بنگریم یا موضوع 
دیگری در کار اســت. به بررسی این نمونه ها در ادامه 

مطلب خواهیم رسید.
اما تصویری که از زن در سینما- نه تنها سینمای 
ایران و بلکه ســینمای جهان- ارائه می شــود با همه 
تفاوت های نســبی و تضادهای گاه و بی گاهی که دارد 
از یک مدل معمولی و دستمالی شده همیشگی پیروی 
می کند: تصویری نه مبتنی بر ارزش های واالی انسانی 
و اسالمی که در زن مستتر و فطری است بلکه نمایه ای 
الکن و ابتر از چیزهایی که سالهاست به خورد مخاطب 
داده می شــود. حاال فرقی هــم نمی کند که مایه های 
فمینیستی ادبیات و فرهنگ غرب منشأش باشد یا نگاه 
سنتی به معنای منفی و غلطش در شرق. آبشخورش 
تحجر و واپس گرایی باشد یا سقوط در دره فمینیسم و 
آزادی مطلق جنسی و نگاه کاالمآب به زن که دستاورد 
مهمی)!( در غرب و در برابر هواداران فرهنگ غربی است!
اما این همه ماجرا نیست. در واقع شاید بتوان گفت 
یک بخش دیگر که در هم تنیدگی مخفی و فریبنده اما 
اثرگذاری در کنار این شــیوه معمول و مألوف و عریان 
برهنگی فرهنگی دارد، شــیوه ای است که در برخی از 
فیلم های ســینمایی و سریال های نمایش خانگی و در 
نظام برنامه  ســازی داخلی پی گیری می شود که البته 
پیچیده تــر، فریباتر و حرفه ای تر و مرموزتر از آن گروه 

اول است.

به طور مثال، بارها در این آثار برخورد کرده اید که 
زنی با »چادر« حضور پیدا می کند اما به شدت دفرمه، 

عصبی، پرخاشگر و غیرمنطقی است! 
این در حالی است که در طول سال های گذشته 
خیلی  اندک و در حدالنادر کالمعدوم، نمایش نسبتا 
خوبــی در برخی از آثار نمایشــی در باب به تصویر 
کشیدن غیرکلیشه ای و قابل دفاع از چادر داشته ایم. 
هر چند اکثر ســریال های شــبکه نمایش خانگی و 
فیلم های ســینمایی مان کماکان نگاهی ارتجاعی و 
غیر قابــل دفاع به هویت چادر و زن چادری دارند و 
هنوز هم مثل ســه دهه قبل، فقط موقع نشان دادن 
»بدبختی« و »عزا« و »بزهکاری« و »زندان« یاد چادر 
و زن چادری می افتند! چادری که چه در هویت دینی 

و چه در تاریخ ملی ما، جایگاه و پایگاهی جدی و مبانی 
قابل دفاعی داراست.

بیش از ایــن روی این نکته تأکیــد نمی کنیم و 
قضاوت را به مخاطب وا می گذاریم فقط ذکر این جمله 
را بد نمی دانیم که گاهی اوقات یک صحنه یا سکانس 
یا بازی فرعی ممکن اســت در ظاهر عادی و ســاده 
و »همین طــوری« به نظر برســد ولی قدری که دقت 
می کنیم معانی بعضا خطرناک و تأسف برانگیزی را به 

دنبال می آورد. این طور نیست؟!
حــاال و با این بررســی های فشــرده و موردی از 
محصوالت ســینمایی و تلویزیونی مان، وقت آن است 

که موضوع را از جنبه ای دیگر هم بسنجیم.
هجوم به حجاب در فضای مجازی

ایــن روزهــا موضوع حمله به حجــاب در فضای 
مجازی موجی تخریبی و شبهه افکن درباره حجاب به 
راه انداخته است. این موضوع البته بیشتر وجه سیاسی 
دارد تــا عقیدتی ولی با این حال باید مورد مداقه قرار 
بگیرد. تاریخ در این میانه می تواند واگویه ها و درس های 
عبرت آمیز و اشارات حکمت آموز خوبی برای نسل امروز 

و فردای ما داشته باشد.

جنگ فرهنگی یک واقعیت اســت. نمی شود انکار 
و کتمانش کرد یا دست کم گرفت. حقیقت این است 
که این روزها و در ادامه اتفاقی که طی سال های اخیر، 
خاصه در شبکه های اجتماعی رخ داده است، شاهد یک 
موج مخرب شیطانی علیه دستاوردهای دینی و مظاهر 
و شــعائر اسالمی هستیم. شاید بشود گفت سبیل این 

هجوم خصمانه و موج مجازی، پدیده حجاب است.

لزوم برخورد هوشمندانه با ترویج بی حجابی
اگر اهــل مطالعــه تاریخ باشــیم به خوبی 
می فهمیــم چرا دشــمنان اســالم این قدر علیه 
حجاب دشــمنی می کنند و چرا موضوع حجاب 
تــا این اندازه برای آنها مهم و حیاتی اســت. این 

روزها، زن مسلمان ایرانی و گوهر حجاب اسالمی 
با هجمه ای عجیب و پیچیده و به اصطالح »نرم« 

رو به رو شده است.
تردیدی نیست که مواجهه رسانه ای با این عملیات 
روانی دشمن نیاز به فکر و تدبیر و عقالنیت دارد و با 
رفتار های احساسی و شعاری زودگذر، تاثیر این حمله 
دشــمن را بیشتر کرده و در نهایت به بازی کردن در 
زمین دشمن منتهی می شود. جای آن دارد که پیروان 
راستین اسالم ناب و عالقه مندان واقعی نهضت حضرت 
روح اهلل)ره( غیرتمندانه و دلسوزانه، با تأمل و متانت 
و بصیرت با این موقعیت مقابله کنند و عزم فکری و 
حرکت جهادی خویش را برای مقابله ای روشنگرانه و 
پیشــروانه و نه منفعالنه و سطحی و زودگذر در برابر 
این هجوم فرهنگی به انجام رسانند. بی شک در چنین 
موقعیتی کار فرهنگی اصل است و کار فرهنگی هم 
دارای پیچیدگی های خــاص خود و نیازمند دقت و 

تأملی درخور برای رسیدن به اهداف آن است.
راهکارهای گوناگونی را می شــود در این موقعیت 
سنجید و به کار بست و از همه ظرفیت های فرهنگی و 
فضای رسانه ای در کشور نیز می توان بهره جست. نباید 

میدان را به حریف واگذار کرد همان طور که نباید در 
زمین دشمن و با چینشی که او می خواهد و تدبیر کرده 

به بازی گرفته شد.
اینک بایسته اســت گوهر حجاب و دستاوردهای 
بانوان مســلمان که با حفظ عفــاف و متانت و دیانت 
خویــش، قله های علم و معنویت و پیشــرفت را فتح 

کرده اند بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.
و یا در همین فضاهای مجازی جنبش نرم »آری به 
حجاب« راه اندازی شود و با حضور جدی و همه جانبه و 
یکپارچه امت حزب اهلل، این دسیسه شیطانی دشمنان 
دین، خنثی گردد. و هزار و یک کار دیگر که اگر دقیق 
و عمیق بیندیشــیم، می توانیم به دستاوردهای خوبی 

نائل آییم.

ما هزاران بانوی محجبه دانشجو و طلبه داریم که 
مراتــب کمال علمی و معنوی را طی کرده و به مراتب 
واالی معرفتی دســت یافته اند. ما هزاران مادر شهید، 
خواهر شهید، همسر شهید، خانواده آزادگان و بانوانی 
که از همســران جانباز و شیمیایی خویش سالهاست 
مراقبــت و مواظبت می کنند و چنین مجاهدتی را به 

انجام می رسانند داریم؛ اینها همه الگو و اسوه اند.
ما اگر چنین گوهرهای شب افروز و گنجینه های 
انســانی جامعه اســالمی خویش را معرفی کنیم و به 
آنها بیش از پیش ببالیم، می توانیم نه از موضع تدافعی 
بلکه از موضع تهاجمی در فضای جهانی حضور داشته 
باشــیم و به دفع هجوم های فرهنگی دشــمنان دین 

خدا نایل آییم.
آیا براســتی عمال اســتکبار جهانی و پیاده نظام 
جریان منحط غربی، می خواهند با خیمه شب بازی »نه 
به حجاب«شان در برابر کوه مقاومت و عفاف و متانت 

و دیانت زن ایرانی مسلمان بایستند؟!
اگر آن روز بانوی مســلمان با حجاب خویش، 
رضاخان قلدر قداره بند را به خاک سیاه نشاند، امروز 
هم لشــکر مومنان راه خدا و بانوان عفیفه و متفکر 

و پیشرفته ایرانی، پاســخ محکمی به دسیسه های 
شیطانی سیاهی لشکر غرب را خواهد داد!

حــاال می توان نقطه اتصال موضــوع و مقوله اول 
را با مســئله دوم درک کرد و حساسیت باال و حیاتی 
»نیازمندی به اتاق فکر«ی که در ابتدای این نوشــتار 
بدان اشــاره کردیم و فقدانش را یادآور شدیم مطمح 

نظر قرار داد.
نگارنــده معتقد اســت مقوله مقابلــه با حجاب 
اسالمی ارتباط پیچیده و قابل اعتنا و تأمل برانگیزی با 
محصوالت سینمایی و تلویزیونی ما دارد که مستقیم یا 
غیرمستقیم و سلبی یا ایجابی به مقوله حجاب، عفاف، 

چادر و چیزهای دیگری از این دست ورود می کنند.
یادمان باشــد چنین طرح هایی تنها در جامعه ای 

جواب می دهد که پیش از آن، زمینه های فکری و تربیت 
بصری و کلیشه های رایج تصویری در جهت زیر سؤال 
بردن حجاب و به خصوص چادر به عنوان حجاب برتر 
با آن عقبه تاریخی افتخارآمیز، به همت برنامه سازان و 

تولیدکنندگان آثار پرمخاطب، عمل کرده باشد!
آری؛ هنوز هم یکی از مهم ترین موضوعاتی که در حوزه 
مباحث هنری و به خصوص سینما و تلویزیون محل تالقی 
دغدغه و نگرانی متدینین بوده بحث حجاب و عفاف است.

هنوز هم متدینین – کامال بجا و درخور- نسبت به 
حوزه ســینما و تلویزیون به خصوص از منظر و موضع 
مباحــث دینی و تقیدات آیینــی و به خصوص بحث 
حجاب و عفاف، ســؤاالت و نگرانی هــا و دغدغه هایی 

متنوع داشته اند.
و هنوز هم اینکه سینما و تلویزیون ما چه تصویری از 
حجاب و مهم تر از آن، عفاف به مخاطبانش ارائه می دهد 
و ایــن تصویر تا چه اندازه ملهم از آموزه های دینی و تا 
چه اندازه قابل اعتنا و اعتماد است از زمره جدی ترین و 

اصلی ترین نکات در این خصوص است.
پاسخ و تأمل در این سؤاالت با چه کسی و وظیفه 

کدام نهاد است؟

با  اندکی تأمل در شــرایط کنونی کشور و جهانی که 
در آن زندگی می کنیم، به خوبی در می یابیم که یکی از 
نیازهای اساسی فرهنگی و رســانه ای ما سینمای دفاع 
مقدس است. چراکه گرچه حدود 30 سال از پایان جنگ 
تحمیلی گذشته، اما جامعه ما به واسطه موقعیت برتری که 
یافته، امروز بیش از گذشته هدف هجوم قرار دارد. غرب 
صلیبی- صهیونی که اقتدار روز افزون جمهوری اسالمی 
ایران را کابوســی هراسناک می داند و در عین حال توان 
حمله نظامی را نیز ندارد، ابزارهای اقتصادی، سیاســی، 
فرهنگی و به خصوص رســانه ای خــود را برای خاموش 
کردن منادی اصلی »بیداری اسالمی« به کار گرفته است.

واقعیت این اســت کــه تهاجم و تحمیل دشــمن 
پایان نیافته، بلکه شــکل و شمایل آن تغییر کرده است. 
کافي اســت به حجم سخن پراکني ها، فیلم ها، سایت ها، 
شــبکه هاي ماهواره اي، فرقه سازي ها، تفرقه افکني ها و 
ســایر فعالیت هاي ضدفرهنگي و رســانه اي دیگري که 
غربي ها طي سال هاي اخیر علیه ایران انجام داده اند توجه 
کنیم تا دریابیم، آنچه ملت ایران با آن مواجه است، یک 
جنگ تمام عیار و همه جانبه اســت. تا آنجا که بر اساس 
بررســي هاي اعالم شده از سوي مراکز آمار جهان، حجم 
جنگ نرم غرب علیه ایران در دو سه سال اخیر، از میزان 

شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی، وقتی 11 تیر 
سال 138۶ فعالیت خود را به عنوان یک رسانه مستقل 
برای بخش برون مرزی سازمان صداوسیما آغاز کرد، 
به گونه ای برنامه ریزی شده بود که برای مردم مسلمان 
اروپا و آمریکا برنامه های خبری، گزارشــی و تولیدی 
پخش کند. شاید کمتر کسی فکر می کرد این شبکه 
بین المللی انگلیســی زبان ایران روزی به یک رسانه 
مقاومت در مقابله با سلطه رسانه های غربی و شبکه های 
معاند فارســی و انگلیســی زبان تبدیل شود.  برنامه 
 سازی این شــبکه در زمینه های اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، ورزشــی، هنری، گفت 
وگو محور، ترکیبی و...انجام می گیرد و شــعار اصلی 
پرس تی وی، نگاهی جدید برای شکســتن ســلطه 
رســانه های گروهی غربی و استکباری است. یکی از 
محورهای مهم و اســتراتژیک این شبکه بین المللی 
اســالمی پیرامون مظلومیت فلســطین و تجاوزهای 
رژیم کودک کش صهیونیســتی علیه فلســطینیان 
اســت. از طرفی شبکه پرس تی وی با تولید و پخش 
برنامه های متنوع و جذاب در سراسر جهان تالش دارد 
که اسالم ناب محمدی )ص( را به مردم دنیا بشناساند 
و در این مسیر از اسالم آمریکایی هم رونمایی می کند. 
همچنین این شــبکه مطالبه گر و حامی مظلومان و 
آزادیخواهان جهان سعی می کند که مسائل پشت پرده 
دولت های اســتکباری و غربی در جهت ایجاد تفرقه 
بین مسلمانان جهان را تحلیل و بررسی و بسیاری از 
توطئه های رسانه های استکباری را با تولید برنامه های 
روشــنگرانه خود برای مردم مسلمان و آزادیخواهان 

تهاجم فرهنگي آمریکا علیه بلوک شــرق در تمام دوران 
جنگ سرد بیشتر است.

البته پرواضح اســت که عملیاتي شــدن این جریان 
تازگي دارد و حداقل این که تا پنج، شش سال قبل روند 
تهاجــم فرهنگي و جنگ نرم علیه ایران چنین شــدتي 
نداشت. اما هم امام خمیني)ره( و هم رهبر معظم انقالب 
در همان روزها و سال هایي که جنگ تحمیلي تازه به پایان 
رسیده بود، بارها این مسئله را هشدار داده بودند. ازجمله 
حضرت امام که فرمودند: »...جنگ ما جنگ عقیده است و 
جغرافیا و مرز نمی شناسد...« و یا امام خامنه اي که به طور 

فراوان و مکرر در بیانات خویش موضوع هایي چون تهاجم 
فرهنگي، ناتوي فرهنگي و جنگ نرم را مطرح کرده اند.

با  اندکي تعمق مي تــوان دریافت، یکي از مهم ترین 
دستاوردهاي فرهنگي که محصول منحصر به فرد انقالب 
اسالمي محسوب مي شود، سینماي دفاع مقدس است و 
تمامي عناصر فرهنگ اسالمی-ایرانی در آن دیده مي شود. 
سینماي دفاع مقدس، بومي ترین ژانر سینمایي ایران و 
مصداق بارز و تام و تمام سینماي ملي است. فیلم هایي که 
در این ژانر دسته بندي مي شوند، بازتاب دهنده روحیات، 
ارزش ها و شاخص هاي فرهنگ اسالمي - شیعي - ایراني 

هستند. به بیان صریح، پاینده و پویا بودن سینماي دفاع 
مقدس، مي تواند سد محکمي در مقابل جنگ نرم جبهه 
صلیبي - صهیوني باشد. چون این نوع فیلم ها به شکلي 
غیرمستقیم و با مخاطبي انبوه مي توانند ارزش هایي چون 
ایثارگري، عدالت خواهي، شهادت طلبي، پیروي از ولي 
فقیه عادل و مقاومت در مقابل فتنه هاي دروني و بیروني 
شــیطان را به مخاطب خود منتقــل کنند و در ذهن و 

روحش نهادینه سازند.
نکته قابل تأمل این اســت که در ســال هاي پس از 
دفاع مقدس و گســترش روز افــزون فرهنگ رفاه طلب 
و غــرب زده در جامعه، ســینماي دفاع مقدس نیز رو به 
کاهش رفت. اهمیت سینماي دفاع مقدس زماني گویا تر 
مي شود که مشاهده کردیم، سردمداران مدیریت فرهنگي 
دولت موســوم به اصالحات که هم اکنون به دام انگلیس 
پناه برده اند، تالش فراواني براي سرکوب این نوع سینما 
نمودند. یعني مي دانســتند فیلم هایي که منتشر کننده 
فرهنگ و ارزش هاي جهادي در ســطح جامعه هستند، 
مانعي بر ســر پیش برد اهداف آنها براي گسترش اباحه 
گري بود. ناگفته پیداســت که یکي از محورهاي اصلي 

جریان سیاســي که بــه نام دوم خــرداد و اصالح طلب 
شناخته شدند، ســوق دادن مردم و به خصوص جوانان 
به ســمت غرب زدگي و سطحي گرایي و مصرف زدگي 
بوده اســت. چون مردم با هویت و برخوردار از شخصیت 
انقالبي، عالقه اي به همراهي با آنها نداشــته اند. تضعیف 
سینماي دفاع مقدس هم در همین زمینه قابل شناسایي 
است. یعني منزوي شدن این فیلم ها، یک اتفاق طبیعي 
و خود به خودي نبود. این که عده اي مي گویند سینماي 
دفاع مقدس به خاطر عدم اســتقبال مردم کمرنگ شد 
کامال باطل است. به خصوص این که در جدول فیلم هاي 
پر فروش و پر بیننده سینماي ایران در سال هاي پس از 
انقالب همواره نام فیلم هایي با موضوع دفاع مقدس دیده 
مي شود. واقعیت این است که سیاستمداراني که منافع 
خود را در گرو غرب زدگي و تقلیل یافتن آرمان گرایي در 
جامعه مي دانسته اند، به صورت برنامه ریزي شده و تعمدي، 

سینماي دفاع مقدس را به حاشیه راندند.
متأسفانه در سال هاي اخیر نیز موج جدیدي در این 
عرصه پدید آمده که در قالب فیلم هاي به ظاهر جنگي، 
سعي در تخریب ارزش هاي انقالبي و دفاع مقدسي دارد. 

ایــن فیلم ها عمدتا با ادعاي ضدجنــگ بودن و نمایش 
تصویري تیره و تار از فضاي جامعه، ایستادگي ملت ایران 
در مقابل تجاوز بیگانگان را تحقیر مي کنند. نکته تأمل 
برانگیز و تأسف آور این است که این گونه فیلم ها، در میان 
آثار جنگي اکران شــده در چند سال گذشته، اکثریت را 

تشکیل مي دهند. 
خواسته یا ناخواســته، آگاهانه یا ناآگانه، سازندگان 
این نوع فیلم ها در مسیر تقدس زدایي از مقاومت و نبرد 
مقدس مردم ایران در جنگ تحمیلي هشــت ساله قرار 
گرفته اند. آن هم درست در شرایطي که دشمنان ایران و 
اسالم در آن سوي مرزها، هجوم خود به مرزهاي عقیدتي و 
فرهنگي جامعه ما را به اوج خود رسانده اند. فیلم هاي سیاه 
جنگي که با تقلید کورکورانه و جاهالنه از روي فیلم هاي 
ضدجنگ غربي ساخته شده و مي شوند، به نوعي نقش 
مکمل برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي ضدایراني را براي 
ارزش زدایــي از دفاع مقدس بازي مي کنند. زیرا یکي از 
ترفندهاي ثابت و مکارانه این شبکه ها این است که هر سال 
به مناسبت هفته دفاع مقدس برنامه هایي شبهه افکن و 
مخرب را درباره این بخش از تاریخ پرافتخار ایران نمایش 
مي دهند. حتي در برخي از این برنامه ها، کشور ما به عنوان 
آغازگر و مسئول اصلي جنگ هشت ساله معرفي مي شود!

نگاه باب شده در ســینماي امروز جنگي ایران یک 
انحراف بزرگ اســت که عدم ترمیم آن لطمات فراواني 
را در پي خواهد داشــت. این انحراف از آنجا ناشــي مي 
شــود که اساسا کشــور ما در آن جنگ در مقام مدافع و 
مقــاوم بود. هم از این رو ارائه نگاه ضدجنگ به مقاومت، 
نوعي نقض غرض محســوب مي شود. چنین فیلم هایي 
را نمي توان ضدجنگ دانست، بلکه این آثار ضدمقاومت 
هســتند. یعني پایداري ملت ایران در جنگ را مخدوش 

مي کنند، نه خود جنگ را.
این یــک جفاي بزرگ به یکي از طالیي ترین نقاط 
تاریخ ســرزمین مان اســت. مقابله پیروزمندانه با حمله 
رژیم بعث عراق به ایران و حمایت ده ها کشــور ابرقدرت 
از صدام براي سرنگون کردن جمهوري اسالمي و تصرف 
ایران یک افتخار بزرگ اســت. نمي توان با سهل انگاري 
در برابر ریاکاري عده اي، بیش از این اجازه تخریب دفاع 

مقدس را در برخي از فیلم هاي جنگي داد.
بنابراین به مــوازات حمایت از تولید فیلم هاي دفاع 
مقدســي به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر فرهنگي، 
باید در مقابل فیلم هاي ضدمقاومت هم ایستاد و مانع از 

گسترش یافتن چنین آثاري شد.
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جهان افشــا کند. همه این تالش های بیش از پانزده 
ساله فعالیت این شبکه خبری، تحلیلی در سطح جهان 
باعث شده که عوامل وابسته به رسانه های استکباری 
و غربی که تحمل افشــاگری های روشنگرانه شبکه 
پرس تــی وی را ندارند تالش کردند تا در مقطع های 
مختلف فعالیت های خبری و رســانه ای، این شبکه را 
در فضای مجازی که کاربران بی شماری را جذب خود 

کرده است و همچنین پخش ماهواره ای این شبکه را 
با مشکل رو به رو سازند. اما کارشناسان و متخصصین 
شبکه پرس تی وی با تالش خود توانستند این ترفند 

دشمنان را هم خنثی کنند. 
به هرحال شــبکه پرس تی وی امــروز به مثابه 
یک شبکه پرقدرت رسانه ای برای افشاگری جنایات 
و توطئه های اســتکبار جهانی، رژیم صهیونیســتی، 

و نظام های ســلطه گر منطقه و جهان تبدیل شــده 
است، این شبکه بین المللی اسالمی در حال حاضر با 
بهره جستن از خبرنگاران مسلمان، متعهد و انقالبی 
در سراســر جهان، تازه ترین اخبار از مســائل جهان 
اســالم، جنایات و توطئه های کشــورهای سلطه گر، 
مبارزات مردم فلسطین علیه صهیونیست ها، مبارزات 
آزادیخواهان جهان علیه ظالمان و سلطه گران غربی 

و... را در سراســر دنیا پخش می کند،  در همین حال 
بارها هم شاهد بودیم که خبرنگاران شبکه بین المللی 
پرس تــی وی در بحران های جهانــی مثل جنگ با 
تروریســت های تکفیری در ســوریه، جنگ عراق و 
حضور آمریکایی ها در این کشور، جنگ افغانستان و 
فرار وحشــیانه آمریکایی ها از این کشور و بحران های 
افغانســتان نیز و تهیه گزارش از بحران ها و مشکالت 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی در فرانسه، انگلیس و 
برخی از کشورهای اروپایی، جنگ اوکراین و... همراه 
اتفاقات و بحران ها بودنــد. مثل یک رزمنده به ثبت 
تصاویــر از محل بحران ها پرداختنــد و برخی از این 
خبرنگاران در این مسیر به عنوان سربازان جبهه رسانه 
مقاومت به شهادت رسیدند و برخی هم جانباز شدند. 
امروز شــبکه بین المللی پرس تی وی به عنوان 
یک رسانه جبهه مقاومت به خود می بالد که در میان 

انبوهی از شــبکه های ســلطه گر غربی و وابسته به 
استکبار جهانی و شبکه های ضدانقالب، اخبار درست 
و نافذی را برای مردم جهان مخابره می کند که همین 
امر باعث عصبانیت استکبار جهانی بخصوص رسانه های 
وابســته به دولت آمریکا و انگلیس شــده است و به 
بهانه های مختلف تالش می کنند که در مســیر این 
شبکه بین المللی جبهه مقاومت، سنگ اندازی کنند. 
برای آنها بسیار سخت است که چنین رسانه افشاگری 
را در میان خود تحمل کنند و به همین خاطر دست به 
هر ترفندی می زنند تا راه نفوذ شبکه پرس تی وی را 
سد کنند. این درحالی است که مردم مظلوم دنیا که 
هزاران سال زیر سلطه غربی ها و استکبار جهانی بوده اند 
امروز به واسطه این شبکه به بیداری رسیدند و دیگر 
تمایلی به زیر سلطه قرارگرفتن غربی ها و مستکبران 
جهان ندارند. و یک رســانه ســربلند نظام جمهوری 
اسالمی ایران در بین رسانه های جهان حضور دارد که 
در واقع پناهگاه و میعادگاه همه مظلومان دنیا به ویژه 
فلســطینیان مبارز، ملت ستمدیده افغانستان، مردم 
مسلمان و حزب اهلل لبنان، ملت های مظلوم آفریقایی 

و همه مسلمانان و آزادیخواهان دنیاست.  
شــبکه بین المللی پرس تی وی با همان شــعار 
همیشگی خود که شکستن سلطه رسانه های گروهی 
غربی است در همان مسیر همچنان با صالبت حرکت 
می کند. به همین دلیل هم این حرکت شــبکه باعث 
خشــم شبکه های فارســی زبان بی بی ســی، ایران 
اینترنشــنال، صدای آمریکا، رادیو فــردا ، تلویزیون 

منافقین، شبکه ایران فردا و....شده است.


