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 رسانه و مهدویت

  

 :مقدمه

گسترده فضایی است که زمانی از آن به عنوان فضای مجازی یاد    ی موضوع مورد بحث، رسانه و دامنه 

 به فضایی حقیقی تبدیل شده است.   ، شد، اما امروز باید بپذیریم که این فضا می 
 

 سیر گسترش فضای مجازی: 

جهان، در یک  که    کنند؛ بدین معنا را مطرح می  ایاتاق شیشه ی این حوزه، نظریه   پردازان نظریه امروزه  

 توانند به آن احاطه داشته باشند. ای قرار دارد که همه می اتاق شیشه 

ای در جهان )یهود( به فکر تسخیر و  ندانی نداشتند؛ تا اینکه عده های همراه قدیمی، امکانات چ تلفن 

سازی نیز انجام  سنجی، ذائقه باید طی فرایند ذائقه مدیریت جهانی افتادند. آنها به این نتیجه رسیدند که  

ها، وارد بازار  این گوشی   و چندی بعد   شد   های هوشمند مطرح ی ساخت گوشی ایده   ، . به این ترتیب شود 

سازمان داخلی و    4شوند. در ایران  های متعدد جهانی رصد می ن توسط سازما ها  شدند. امروزه این گوشی 

 کنند. سازمان خارجی، این اطالعات را پیمایش و مخابره می   24
 

 :شبکه ملی اطالعات

از سویی    ها ذاری بسیار باال در این شبکه گ تاثیرگذاری و ارزش و  از یک سو    امن بودن فضای مجازی نا 

و مطالبه جدی آن توسط مقام معظم    اندازی شبکه ملی اطالعات راه باعث مطرح شدن بحث  دیگر،  

ا در سخنانشان فرمودند که این فضا قتلگاه جوانان شده  های اخیر شده است. ایشان باره سال رهبری در  

 است. 

ند،  ابی، برزیل، روسیه، انگلستان و... که متوجه خطرات این فضا شده بسیاری از کشورها از جمله کره جنو 

 اندازی آن و خروج از اینترنت جهانی هستند. اندازی کرده و یا درصدد راه ملی اطالعات خود را راه   شبکه 
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 : های زیر ساختی رسانهنظریه

 موشک و بمب اتم نیز رسانی اینترنتی، از  های عظیم اطالع و شبکه ها  باید بدانیم قدرت اثرگذاری رسانه 

بسیاری در جوامع مختلف، به ویژه جوامع    توانسته تغییرات با همین سالح    بیشتر است. امروزه غرب 

 د. ایجاد کن   اسالمی 

اولین بار توسط »فرانسیس فوکویاما« مطرح شد و امروزه به طور گسترده در حال    ساختار امروزیِ رسانه، 

  سبز   بال  و   شهادت   بال )بال سرخ   شیعه دو » کند:  پیچیده بیان می   ی اجراست. او بر اساس یک نظریه 

ا برای  ا آنها را نداریم؛ لذ اند، ما توان مقابله ب ها فعال هستند و اوج گرفته دارد که چون این بال (  انتظار 

 کردن آنها باید از مهندسی صحیح و مهندسی معکوس استفاده کرد.« گیر زمین 

 منظور از مهندسی معکوس و مهندسی صحیح چیست؟ 

در بحث مهندسی صحیح، باید از آنچه شیعه دارد، برای  » گوید:  می   مهندسی صحیحدر توضیح   فوکویاما 

 « است.   امید و انتظار موعودو دیگری    حماسه  ائل، تربیت کودکان خود استفاده کنیم؛ یکی از این مس 

 پروژه آرماگدون،   آنها در بحث امید، 

 . مطرح کردند   و در موضوع حماسه، هولوکاست یهودیان را 

یعنی    قدرت ما به قدرت آن دو شخصیت شیعه » گوید:  می   نیز   مهندسی معکوس فوکویاما در توضیح 

  سازی و ای برای آن دو شخصیت، شخصیت طر باید به گونه رسد؛ به همین خاامام حسین و امام زمان نمی 

های  شخصیت دوست داشته باشد، اما از    فقط   آن دو شخصیت را   کنیم که روزی شیعه، سازی  جایگزین 

 « برداری و پیروی کند. الگو    ساخته شده توسط ما 

 مانند ای  ح گسترده این ایده که بسیار ظریف، دقیق و حساب شده است امروزه در سطو 

 ای غرب در حال اجراست. ها و کارهای هنری و رسانه ها، انیمیشن فیلم   سینمای هالیوود، 

زی کار  موا ؛  به خوبی از این فضا استفاده کنیم ، باید  فرهنگی  ای ورسانه جنگ برای پیروزی در

 . ای و تشکیالتی کار کنیم به صورت شبکه و    شخص محور نباشیم و    نکنیم 
 

 : ملی اطالعاتضرورت تشکیل شبکه 

 پرهیز از ایجاد انتظار کاذب  •

 های صوتی و تصویری و اینترنتی دشمن رسانه وجود هجمه و بمباران فکری جوانان توسط  •
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جوانان، به سمت    انصراف از نظام اسالمی و سوق دادن   ی دشمن به منظور ها نه همه جانبه رسا   تالش  •

 بیکاری و ولنگاری 

 باند و سرعت اینترنت داخلی ها و افزایش پهنای  کاهش هزینه  •
 

 : های مجازی غیر اخالقی آمریکا درمورد شبکه مل برانگیز  چند آمار تأ 

 شود. اخالقی و جنسی، به اینترنت آمریکا اضافه می   میلیون صفحه غیر   420ساله بیش از    هر  ▪

 )فیلترینگ( ها وضع شده است.  به این شبکه   سال   13قانون برای منع ورود افراد زیر   217در امریکا   ▪

و    دارد هزینه    ، اما برای مردم آمریکا   است   در دسترس و رایگان   ، ها ایرانی   های غیر اخالقی، برای سایت  ▪

 دارای محدودیت است. 

 کند. میلیارد دالر از »پورنوگرافی« در فضای مجازی کسب درآمد می   23آمریکا ساالنه بیش از   ▪

 آمریکایی، ن از اینترنت کثیف  برای محفوظ ماند   اولین گام

 است.  اندازی شبکه ملی اطالعاتراهو  هاآوری این فضا از خانهجمع
 

 آندلوسیزاسیون:

گیرکردن مسلمانان در آندلوس انجام شد، امروزه  در گذشته توسط مسیحیان برای زمین راهکارهایی که  

 اجراست.   به نحوی دیگر در حال 

 

 

 

 

 

 

 

 

آندلوسیزه  ایست که مرداک در راستای  ، دو ایده انگیزه کردن معلمانبی و به لجن کشیدن زن

 کردن ایران و حذف تدین و مهدویت، مطرح کرده است. 
 

 آندلوسگیر کردن مسلمانان در راهکارهای زمین

 آموزش کودکان مسلمان توسط معلمان مسیحی

 وارد کردن مشروب به جامعهو  تجارت با مسلمانان

 ترویج بی بند و باریو  فرستادن دختران زیبای مسیحی در بین مسلمانان
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 :های فضای مجازی آسیب 

های غیر اخالقی اینترنتی است. آسیب دیگر آن مربوط به  های مهم شبکه یکی از آسیب   بلوغ زودرس 

امروزه فضای    در بین زوجین هستیم. عالوه بر این،   خیانتزوجین است. متاسفانه ما شاهد سونامی  

 است. های حقیقی و عاطفی تشدید کننده طالقی یکی از عوامل مجاز 
 

 :های فضای مجازی محفوظ ماندن از آسیب  های راه

دین   چشم و...   ؛ یعنی عفت و پاکی اعضا و جوارح، گوش، کالس بندگی خدا، بندگی جسم است اولین   ❖

های پایدار را برای شما  های کثیف بکشید تا من لذت تا به ما بگوید شما دست از لذت   آمده است 

 ایجاد کنم. 

 ازدواج آسان باید رواج پیدا کند.  ❖

  هدایت   برای دیگران چراغ   ؛ آنگاه فعالیت داشته باشیم   بدون آلودگی   پاک و   ، باید در فضای مجازی  ❖

 همانگونه که امام خمینی به تنهایی توانست یک دنیا را تکان بدهد. خواهیم شد.  

 تدریس استاد جواد محمودی

 رسانه و مهدویتضوع: مو
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