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چکیده
نظام باورها و ارزش ها در یک کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه مسیر آینده یک کشور را تعیین خواهد کرد و سبب
پیشرفت آن می شود .همکنون ایران از سمت صهیونیسم جهانی با استفاده از رسانه های مختلف به روشی بسیار موثر مورد حمله
قرار گرفته است که آن استفاده از باالترین سطح فناوری ها می باشد.هدف از این مقاله ترویج استفاده از این فناوری پیشرفته برای
ارتقای نظام باورها و ارزش ها در تحقق پیشرفت می باشد  .در این روش داده های مشخص درباره تمام موضوعاتی که بر رفتار
انسانی تاثیرگزار است مانند داده های روانشناختی ،اجتماعی ،اقتصادی،پزشکی،فرهنگی ،مذهبی و ..جمع اوری شده و با استفاده از
روش پیشنهاد شده در این مقاله  ،به صورت تخصصی تحلیل شده و سپس مدل های مختلفی تولید خواهد شد که بر رفتار گروه
های مختلف مردم که مورد نظر هستند،تاثیر خواهد گذاشت .نتیجه مورد نظر که با استفاده از ا ین فناوری به دست می آید که بر
روی رسانه ها اعمال خواهد شد  ،تاثیر بر باورهای مردم به صورتی است که ذهن آنها سالم تر شده و در برابر پروپاگاندای غرب  ،از
دستورات اسالم به عنوان راهنمای زندگی بهره ببرند.
واژه های کلیدی:باورها،فناوری،رفتار انسانی،تاثیر،ذهن،اسالم.
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.1مقدمه
سیستم اعتقادات و ارزش های افرادی که در یک کشور زندگی می کنند ،عمیقا بر شیوه زندگی آنها تأثیر می گذارد و
همچنین تکامل آینده آنها را تعیین می کند .به همین دلیل بسیارمهم است که سیستم اعتقاد و ارزش های یک کشور
( .1استاد) دکترای ، ITمتخصص بیزینس اینتلیجنس ،روانپزشک  ،مشاور تکنولوژِی صندوق توسعه پارک علم و فناوری پردیس،
Juanf.paredes@gmail.com

1

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
صحیح و درست باشد .اگر سیستم های اعتقادی کشورهای مختلف را تجزیه و تحلیل کنیم ،خواهیم دید که به طور کلی،
آنها بسیار متفاوت بوده و تنوع زیادی ازسیستم باورها در دنیا وجود دارد .بنابراین ،می توانیم بپرسیم ،بهترین نظام باورها
و ارزش ها برای یک جامعه چیست؟
شاید یک روش منسجم برای آنالیز آن ،استفاده از اصل فیزیکی عمل و واکنش باشد .اگر باورها و ارزش های مردم
درست نباشد ،نتایجی که به دست می آید هرگز خوب نخواهد بود .بنابراین ،اگر ما نتایج باورهای جوامع مختلف را تجزیه
و تحلیل کنیم ،می توان متوجه شد که چه چیزی خوب و چه چیزی خوب نمی باشد .به طور کلی ،سیستم باورها و
ارزش ها درجوامع غربی بر ا ساس مدل سرمایه داری است .در این سیستم ،هدف اصلی در زندگی مردم پول است .برای
دستیابی به پول ،افرادی وجود دارند که حتی پدرشان را می کشند .ارزش های اخالقی در زندگی عملی مطلقا هیچ
کارایی ندارند.کشورهای مختلف به خاطر پول جنگ به راه می اندازند با این وجود که می دانند افراد بیگناه را به وسیله
آن می کشند.اکثریت مردم معتقدند که اگر پول بیشتری داشته باشند  ،خوشحال تر خواهند بود  .اما با نگاه بر زندگی
ا ین افراد خواهیم دید که حتی با وج ود پول بسیار  ،آنها در زندگی شاد و راضی نیستند .در حقیقت بسیاری از میلیونرها
عادت به استفاده از قرص های ضد افسردگی دارند.
دلیل وجود این سیستم باورها بر مبنای پول  ،تصادفی نیست ،بلکه شکل مهمی از کنترل و سلطه بر مردم است تا زندگی
آنها را با شغل های بسیار رقابتی که باعث ایجاد استرس فراوانی می شود ،تبدیل به نوعی بردگی شغلی نماید تا پس از
یک روز سخت کاری  ،آنها با خستگی شدید به خانه خود بازگردند و به دلیل خستگی هیچ گونه توانایی فکر کردن
انتقادی نسبت به نوع زندگی خود را نداشته باشند و فقط ذهن خود را در مقابل تلویزیون قرار داده و جذب تمام ایده
هایی می _ شوند که قدرت های سیاسی از آن ها می خواهند .این یکی از استراتژی های اصلی _ای است که دولت های
غربی از نیمه اول قرن بیستم برای کنترل شهروندان خود از آن استفاده می کنند و بسیار هم موثر است .دولتهای
کشورهای غربی دریافته اند که استفاده موثر از رسانه ها ،مانند تلویزیون ،اینترنت یا شبکه های اجتماعی ،آنها را قادر می
سازد تا بر اساس منافع خود ،باورهای مردم کشورهایشان را کنترل و تغییر دهند .تبلیغات ساده دیگر کافی نیست امروزه
کشورهای غربی با استفاده از علوم مختلف مانند نوروفیزیولوژی ،هوش مصنوعی ،روانشناسی ،علوم کامپیوتری ،علوم
اعصاب و  ...قصد تاثیر عمیق بر باورها و ارزش های مردم و در نتیجه کنترل آن ها بر طبق منافع خود را دارند.
اگر نتیجه این روش جدید تأثیرگذاری بر مردم را تجزیه و تحلیل کنیم ،می بینیم که آنها بسیار موثر بوده اند ،زیرا
اکثریت مردم در کشورهای غربی به طور جدی معتقدند که در سیستم های دموکراتیک زندگی می کنند ،درحالیکه
واقعیت این است که آنها تحت دیکتاتوری سرمایه داری بین المللی یا به عبارت دیگر صهیونیسم زندگی می کنند .مردم
بر این باورند که دموکراسی صرفا برای رای دادن به یک حزب سیاسی است ،حتی اگر دولت ها به طور کامل مخالف آنچه
پیش از پیروزی در انتخابات وعده داده بودند ،عمل کنند  .در حقیقت ،دولت های غربی نمی توانند کاری را که می
خواهند انجام دهند ،چرا که کشورهایشان عمیقا به بانک های بین المللی بدهکار بوده و هیچ گزینه ای به جز پذیرش
شرایطی که به آنها تحمیل شده است  ،ندارند .از سوی دیگر  ،سیستم های سیاسی کشورهای غربی طوری طراحی شده
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اند که افراد صادق نتوانند در رقایت های سیاسی برنده شده و به مسئولیت های کلیدی دست یابند .بنابراین اکثر
سیاستمداران غربی افراد فاسدی هستند که هیچ گونه ارزش اخالقی یا همدلی با مردم رنج دیده  ،در وجود آنها نیست.
روانشناسان به خوبی می دانند که اکثر سیاستمداران غربی دارای ویژگی های یک بیمار روانی هستند  .تنها یک فرد
روانی از استفاده یا فروش سالح و بمب هایی که می داند برای کشتار افراد بی گناه در کشورهایی همچون فلسطین ،
یمن  ،سوریه و  ..به کار می روند  ،دچار عذاب وجدان نخواهد شد.هی چ گاه فردی با ذهن سالم حاضر به مشارکت در
کشتن افراد بی گناه که بسیاری از آنها کود ک می باشند را نخواهد پذبرفت .زیرا افرادی که از سالمت روانی برخوردار
باشند می دانند که احترام به زندگی افراد بیگناه مهم تر از ارزش و منافع اقتصادی است .در روان درمانی شناختی -
رفتاری ،به خوبی شناخته شده است که فردی با سیستم باورها و ارزش های خوب فردی با ذهن سالم است و اگر
سیستم باورها درست نباشد این فرد دچار مشکالت ذهنی خواهد شد.
علیرغم اینکه برای دهه ها  ،سیستم باورها بر این اساس بود که پول باعث خوشبختی می شود  ،اما در ابتدای قرن بیست
و یکم  ،دولت های غربی ایدئولوژی جدیدی را ترویج دادند.در فمینیسم سنتی گفته می شد که حقوق زنان با مردان
برابر است  .اما فمینسم افراطی امروزی بر مبنای مفهوم پوچی ادعا می کنند که مردان و زنان از هر نظر با هم برابرند
حتی با وجود تفاوت های آشکار جسمی و روحی  .با استفاده از این ایدئولوژی آنها در حال گسترش همجنسگرایی به
جای بنیان خانواده هستند .همینطور آنها تالش می کنند تا این تفکر را رواج دهند که تمامی مردان بد و تمامی زنان
قربانی مردان هستند .در حقیقت سازمان های فمینیستی پیروان زیادی ندارند و معموال توسط زنانی که همجنسگرا
هستند یا از همسر خود جدا شده اند  ،ایجاد می شوند  ،اما با اینحال دولت های غربی به شدت ازاین سازمان ها حمایت
کرده و آنها قوانین را به نفع این ایدئولوژی تغییر داده اند .با وجود اینکه سازمان های فمینیستی دنبال کنندگان کمی
دارن د اما از دولت ها میلیون ها دالر دریافت می کنند که برای ترویج اتهام های دروغین زنان علیه مردان ،استفاده می
کنند  .امروزه تنها صحبت های یک زن علیه یک مرد برای فرستادن او به زندان کافی است حتی اگر هیچ مدرکی برای
اثبات سخنان زن وجود نداشته باشد .گروه های فمینی ستی امروزه نه تنها بر دولت های غربی بلکه حتی بر سازمان های
مهم بین المللی مانند سازمان ملل نیز تاثیرگذار هستند .نتیجه این است که در حال حاضر صدها هزار نفر از مردان بی
گناه در زندان های غربی ،محکوم به اتهامات دروغین از سوی زنان بی شرم هستند  .در حال حاضر  ،در نتیجه این موارد
بسیاری از مردان از داشتن رابطه و ازدواج با زنان و تشکیل خانواده می ترسند زیرا آنها می دانند که بر اساس این تفکر
به همین دلیل ساده که مرد آفریده شده اند پس طبیعتا بد ذات و بد هستند  .از سوی دیگر ،گروه های فمینیستی
توانسته اند در مدارس به کودکان آموزش دهند که همجنس گرایی چیز خوبی است و حتی می تواند بهتر از روابط
سنتی بین مردان و زنان باشد.
متاسفانه این ایدئولوژی بر روی باورهای مردم غربی ،به شدت تاثیر گذاشته و بسط یافته است زیرا دولت های غربی از
باالترین فناوری ها برای رسانه ها استفاده می کنند تا بتواند به صورت موثرتری بر شهروندان خود تاثیر گذاشته و
باورهای آنها را تغییر دهند و در نتیجه استفاده از ف ناوری های پیشرفته سبب شده اند که با وجود پوچ و بی ارزش بودن
این ایدئولوژی مردم به خوبی آن را درذهن خود باور و بپذیرند که نتیجه آن از بین رفتن تعداد زیادی از خانواده ها،
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زندانی شدن بسیاری از مردان بی گناه و افزایش خودکشی است .از دیدگاه روان درمان شناختی -رفتاری می توان تأیید
کرد که جوامع غربی مبتال به بیماری روانی هستند ،زیرا آنها سیستم اعتقادی غیر منطقی و پوچی را ،که دور از هر
منطق و عقل سلیمی است ،اتخاذ می کنند.
طبیعتا،در جوامع غربی افرادی با ذهن سالم نیز وجود دارند که دارای این آگاهی هستند که ایدئولوژی هایی که دولت
های غربی در میان شهروندان خود گسترش می دهند ،غیر منطقی است .در حقیقت ،کسانی که از این ایدئولوژی های
پوچ و غیرانسانی رنج می برند ،متوجه شده اند که چطور با این روش تحت کنترل و سلطه دولتمردانشان قرار گرفته
دارند.
.2بهترین نظام باورها و ارزش ها
یک نظام اعتقادی خوب آن نظامی است که موجب ایجاد یک جامعه شاد شده و مردم در آن از سالمت ذهنی برخوردار
باشند.
در ابتدا نباید سعادت را با لذت اشتباه بگیریم .لذت یک احساس فیزیکی از رضایت برای برخی از رویدادهایی است که ما
در حال حاضر و فقط در طی یک لحظه درک می کنیم ،به عنوان مثال ،هنگام خوردن یک کیک خوشمزه .همینطور
نباید سعادت را با شادی اشتباه گرفت؛شادی احساس رضایت ذهنی برای بعضی از رویدادهایی است که به تازگی اتفاق
افتاده است و بعد از مدت کوتاهی ناپدید می شود ،به عنوان مثال ،داشتن دستمزد باال یا انجام یک کار خوب  .سعادت
حالت ذهنی است که با احساس رفاه و رضایت طوالنی مدت مشخص می شود ،که می تواند حتی بیشتر عمر یک انسان
به طول انجامد همینطور طبیعی است که اگر بعضی از حوادث اتفاق افتد این احساس برای مدت کوتاهی ناپدید گردد .از
دیدگاه علمی می توان تأیید کرد که ن ظام اعتقادات و ارزش هایی که اسالم به ما می آموزد ،صحیح است زیرا از نظر
دیدگاه روانشناختی نیز سبب ایجاد یک جامعه سالم و شاد می شود.در ادامه خواهیم دید که چطور سبک زندگی اسالمی
مسبب شادی در زندگی بشر خواهد شد.
اگرچه در کشورهای غربی ادیان مختلفی وجود دارند  ،اما در واقع آنچه که برای آنها ارزشمند است مقدار پولی است که
دارند .مردم زندگی و عقاید خود را در برابر پول می فروشند و تصور می کنند هرقدر درآمدشان بیشتر شود  ،شاد تر
خواهند بود .هم کسانی که در مذهب خود به خداوند باور دارند و هم کسانی که به خدا اعتقاد ندارند  ،خدای هر دوی
آنها در واقعیت ،پول می باشد زیرا در زندگی بیشتر از هرچیز به دنبال آن هستند.
بسیاری از بی خدایان می گویند که امکان اثبات وجود خداوند وجود ندارد  .با اینحال آنها نمی توانند اثبات کنند که
خداوند وجود ندارد  .با این وجود می توان تحلیل کرد که آثر اعتقاد به وجود خداوند بر روی زندگی بشر چیست و اثر بی
اعتقادی به خداوند چیست.
اگر به نحوه زندگی بی خدایان بنگریم ،برای آنها زندگی با گریه شروع می شود و با درد در هنگام مرگ پایان می یابد و
در این فاصله کوتاه بین تولد و مرگ  ،آنها سعی می کنند که از زندگی لدت ببرند یا در جهت به دست آوردن پول تالش
می کنند  ،اما در واقعیت آنها هیچ دلیلی برای زندگی ندارند ؛ یعنی نمی توانند بفهمنند که منظور از خلقت آنها چیست
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 .به همین دلیل بسیاری از آنها درگیر افسردگی یا استفاده از مواد مخدر می شوند تا تالش کنند درباره عمق زندگی فکر
نکنند چرا که برای آنها هیچ امیدی به زندگی بعد از مرگ وجود ندارد و حتی چند دهه پس از مرگ آنها کسی نخواهد
دانست که آنها در این دنیا وجود داشته اند مگر اینکه شخصیت مشهوری بوده باشند.
اگر به افرادی که باور عمیق به خداوند دارد بنگریم خواهیم دید که آنها کامال متفاوت هستند  .آنها خوشحال هستند زیرا
به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند  .آنها به درستی عمل می کنند زیرا می دانند که این اراده خداوند است و به آنها
پاداش می دهد  .آنها افراد عادی هستند که با مسائل و مشکالت مشابه مسائل ملحدان زندگی می کنند اما با اینحال به
روشی بسیار مثبت با آنها روبرو می شوند.
بسیاری از فعالیت هایی که در غرب ترویج می شود سبب انحراف ذهن و مانع آرامش در زندگی می شوند  .سیستم
سرمایه داری مبتنی بر مصرف نامحدود است  ،انگار که ما یک سیاره و زندگی بی نهایت خواهیم داشت و به همین دلیل
ازینکه به کوتاه ی زندگی و مرگ فکر کنند  ،دوری می کنند .امام علی (علیه السالم) در سخنان گهربار خود به کوتاهی
زندگی اشاره دارند چنانچه می فرمایند  :نفسهای انسان گامهای او به سوی مرگ است .2
مردم طوری زندگی می کنند که انگار زندگی ابدی خواهند داشت و به همین دلیل است که اوقات زندگی خود را صرف
سخت کار کردن و تنها باهدف به دست آوردن پول بیشتر و مادیات می کنند  .اما اسالم انسان را به طور مداوم به فکر
کردن دعوت می کند  .امام علی (علیه السالم) :افکار عاقالنه ات تو را به سوی آنچه درست است هدایت می کند.

3

همینطور اسالم انسان را وادار می کند تا به جای پذیرش هر سخنی که دیگران قصد القای آن را دارند  ،درباره آن
بیندیشد  .امام علی (علیه السالم ):فکر کردن،پند گرفتن را واجب مى سازد و از لغزشها ایمن مىگرداند و نتیجۀ
آن،پشتگرمى است .4
اسالم عالوه بر یک سیستم اعتقادی که باعث بهتر شدن ما می شود  ،نصایح بسیار مهمی برای داشتن یک ذهن سالم و
برای ار تباط با دیگران ،به انسان می دهد .به عنوان مثال روان پزشکان می دانند که احساسات ما بیشتر ازینکه ناشی از
حوادث و اتفاقات باشد از تفسیر ما نسبت به آن وقایع نشات می گیرد و این چیزی است که اسالم قرن ها پیش به ما
گفته است.
یکی از توصیه هایی که روان درمان گران برای داشتن سالمت روان و شادی انسان می کنند اینست که از دیگران شکایت
یا انتقاد نکنید .امام علی (علیه السالم) :بدترین مردم کسی است که عیوب مردم را دنبال کند ٬در حالی که نابینای
عیوب خود است .5
همینطور پیامبر اکرم (صلى اهلل علیه و آله و سلم ) می فرمایند  :ترک غیبت نزد خداوند عزیز و بزرگ  ،از ده هزار رکعت
نماز مستحبى  ،محبوب تر است 6 .به همان شیوه ،می توان نشان داد که اسالم یک راهنما است که شامل اعتقادات کلی
 .2نَفَسُ المَرْءِ خُطاهُ إلی أ جَله ،خطبه  47نهج البالغه
 .3اإلمام علیّ علیه السالم :فِکرُکَ یَهدیکَ إلَى الرَّشادِ (میزان الحکمه :فصل العلم و الحکمه).
 .4اإلمام علیّ علیه السالم :الفِکرُ یو جِ بُ االِعتِبارَ ،و یُؤمِنُ ال عِثارَ ،و یُثمِرُ االِستِظهارَ(غرر الحکم ودرر الکلم ).
 .5قالَ االمامُ اَمیرُ الْمُؤمِنینَ عَلِیٌّ (ع) :شَرُّ النّاسِ مَنْ کانَ مُتَتَبِّعاً لِ عُیُوبِ النّاسِ عَمِیاً عَنْ مَعایِبِهِ(طرائف الحکم) .
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است که به ما اجازه می دهد با خوشبختی و روابط خوب در خانواده و دیگران زندگی کنیم و و به ما امید یک زندگی
ابدی شاد پس از مرگ را می دهد  .نمایش همه این جنبه ها موضوع بسیار جالبی است که از هدف این مقاله فراتر است.
به طور خالصه می توان گفت که اعتقادات و ارزش های آموزش داده شده توسط اسالم به ما امکان داشتن یک ذهن
سالم و یک زندگی شاد را می دهد  .بنابراین ،توصیه می شود که باورها و ارزش های اسالمی راهنمای زندگی مردم در
سراسر جهان باشد.
.3نظام باورها و ارزش ها در ایران امروز
استفاده از نظام باورها و ارزشهای اسالمی در جامعه ،سالمت روانی زیادی را در میان مردم جامعه به وجود می آورد و نیز
به انسان ها کمک می کند تا در موقعیت های زندگی قادر به تصمیم گیری درست باشند که سبب توسعه جامعه با
احترام به محیط زیست می شود واین بهترین شکل پیشرفت ممکن است .با این حال،دستیابی به این توسعه آسان
نیست ،زیرا انسان نیز تمایل به انجام اقدامات بد دارد.
امام صادق (علیه السالم)  :هر دلى دو گوش دارد :بر گوش راست ٬فرشتهی راهبر و بر گوش چپ ٬شیطان فتنه گر مهیا و
آماده است؛ آن یک؛ امر مىکند و این یک؛ منع مىکند .شیطان وسوسه مىکند که نافرمانى کن و فرشته الهام مىکند
که نافرمانى مکن .این است کالم خداوند که مىفرماید « :بر چپ و راست او دو نگهبان نشسته .سخنى بر زبان نیاورد جز
این که در برابر ش محافظى مهیا ایستاده [سوره ق 17/و 7 »]18همانطور که قبال ذکر شد ،سیستم های تبلیغاتی غربی به
لطف استفاده از فن آوری های جدید و تحقیقات در ذهن انسان بسیار موثر هستند  .همکنون نفوذ این سیستم ها در
ایران وعمدتا در میان جوانان نیز دیده می شود ،جوانانی که به ش دت تحت تاثیر تبلیغات غربی هستند و این از اهداف
بسیار خطرناک آنها برای از بین بردن اعتقادات و ارزش های اسالمی است.
در علم پزشکی گفته می شود که پیشگیری از بیماری ها بهتر از درمان است و نیز درمان بسیار سخت تر است و حتی
موجب عوارض جانبی می شود .به همان شیوه ،تالش برای متوقف کردن تبلیغات غربی بسیار دشوار و شاید غیرممکن
است و باالتر از همه می تواند تاثیر منفی داشته باشد زیرا ممکن است یک واکنش اجتماعی منفی ایجاد کند .هوشمندانه
ترین کار این ا ست که سیستم باورها و ارزش های جوانان را تقویت کرده تا تبلیغات غربی بر آنها تأثیری نداشته
باشد .این اقدام بسیار واضح اما دشوار است.با این حال اگر فن آوری های جدید ،منابع ،وسایل ارتباطی و حرفه ای مناسب
به مورد استفاده قرار گیرد ،می توان به آن دست یافت.به عالوه الزم است که منابع افتصادی الزم و افراد متخصص برای
انجام آن وجود داشته باشند.

 .6قالَ رَسُولُ اهللِ(ص) :ترْکُ الْ غِیبَۀُ أَ حَ بُّ اِلَى اهللِ عَزَّوَ جَلَّ مِنْ عَشْرَة آالفِ رَکْ عَۀ تَطَوُّعاً (.بحار االنوار )261 / 75 /
 .7اإلمام الصادق علیه السالم :ما مِن قَل بٍ إلّا ولَهُ اُذُنانِ :عَلى إحداهُما مَلَکٌ مُرشِدٌ ،وعَلَى االُخرى شَیطانٌ مُفَتِّنٌ ،هذا یَأمُرُهُ وهذا یَزجُرُهُ ،الشَّیطانُ یَأمُرُهُ
بِالمَعاصی وَالمَلَکُ یَز جُرُهُ عَنها ،وهُوَ قَولُ اللَّهِ عزّ وجلّ( :عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَ عِیدٌ * مَّا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ)[( ]2[. ]1میزان الحکمه :فصل
العلم و الحکمه)
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.4روش پیشنهاد شده برای بهبود نظام باورها و ارزش ها
به منظور تأثیر بر نظام باورهای جامعه ،روش های سنتی ،مبتنی بر استفاده از نظر کارشناسان پیش بینی شده در
موضوع ،برای تصمیم گیری بود .با این حال ،این روش موثر نیست زیرا عوامل بسیاری وجود دارد که بر رفتار انسانی
تاثیرگذار است و ذهن انسان نمی تواند به درستی همه آنها را در نظر بگیرد یا کشف کنند که چگونه آنها را در هم
آمیخته اند .به همین دلیل تنها روش موثر همان استفاده ازفناوری های مدرن است که توسط غربی ها نیز به کار می رود.
استفاده از وسائل ارتباط جمع ی کافی نیست  ،بلکه باید آن را با روشی کارآمد انجام داد و باید اطمینان حاصل کرد که
باید دید که آیا نتایج مورد نظر حاصل شده اند یا نه .
ممکن است متخصصین ایرانی در زمینه ارتباط جمعی بخواهند که از برنامه های کشورهای غربی تقلید کنند ،اما این
یک اشتباه بزرگ است ،زیرا جامعه ایرانی دارای نظام باورهای متفاوت است و همچنین اهداف برای دستیابی به آن نیز
متفاوت هستند .با این حال ،چیزی که باید کپی شود استفاده از تکنولوژی توسط متخصصان غربی برای تأثیرگذاری بر
سیستم اعتقادی جامعه است.
در اینجا روش مورد استفاده برای رسیدن به آن را شرح داده خواهد شد .این روش براساس تجربیات و تجارب مورد نظر
کارشناسان نیست بلکه از روشی علمی بر مبنای تجزیه و تحلیل داده های پیشرفته استفاده می کند .برای این منظور،
باید مراحل زیر دنبال شود:
.1

تعریف متغیرهایی که باید در نظر گرفته شوند .ویژگی های اجتماعی ،مذهبی ،اقتصادی ،جامعه شناختی،

روانشناختی ،عصب شناسی و غیره مورد توجه قرار خواهد گرفت.این مورد باید توسط گروهی از متخصصان در شاخه
های مختلف مرتبط با باورهای انسانی انجام پذیرد.
.2

طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت داده ها.این داده ها باید بسیار قابل اعتماد باشند زیرا آنها سبب تصمیم

گیری نهایی خواهند شد.
.3

طراحی و ایجاد یک سیستم برای ثبت داده ها .در این مرحله مدل داده ها و روش ورود آنها بسیار مهم است.

.4

طراحی و ایجاد یک سیستم انبار داده .این قسمت اصلی ترین مرکز نگهداری داده هایی است که از منابع

مختلف جمع آوری می شوند.
.5

طراحی و ساخت سیستم دیتا مارت ،که از چندین دیتا بیس کوچک تشکیل می شوند که عملکرد آنها حل یک

مشکل مشخص است.
.6

اجرای تکنیک های داده کاوی ،عمدتا:

.a

کشف گروه های مختلف

.b

کشف قوانین رفتار

.c

کشف درجه نفوذ هر ویژگی

.d

کشف رابطه بین متغیرها

.e

کشف مقادیر عددی
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.f

کشف پدیده های مرتبط در زمان

.7

ایجاد الگوهای رفتاری .با استفاده از این تکنیک می توان صدها الگو ساخت که به ما نشان می دهد چطور بر باور

مردم تاثیر گذاشت.
.8

تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان مدل ها

.9

تفسیر مدل رفتاری و نتیجه عمل

با استفاده از این روش علمی ،بهترین توصیه ها را برای تاثیر گذاری بر گروه های مختلف افرادی که سیستم باورهای
آنها درست نیست و نیز کسانی که نیاز به تقویت آن دارند ،به دست می آوریم .به این ترتیب ما به یک جامعه سالم و
شادتر دست خواهیم یافت که اسالم را در زندگی خود بدون تاثیر تبلیغات غربی اجرا خواهند کرد.
.5نظام باورها و توسعه اقتصادی
واضح است که یک جامعه با یک نظام اعتقادی خوب بهتر و موثرتر خواهد بود ،اما درست است که برای افرادی که در
شرایطی مثل فقر زندگی می کنند و یا فرصت های کمی برای پیشرفت در آینده دارند  ،داشتن یک نظام درست از
باورها مشکل است .همانطور که ذکر شد ،این باور که "مقدار زیاد پول و ثروت برای خوشحال بودن ضروریست" باید
ریشه کن شود .اما همچنین درست است که همه مردم باید یک شرایط حداقلی را داشته باشند تا بتوانند با شأن و
شایستگی زندگی کنند زیرا برخی از نیازهای اولیه باید برای همگان فراهم باشد .برای تروی ج این تغییرات در باورها که
اجازه پیشرفت اقتصادی را می دهد الزم است که به مردم آموزش هایی داده شود که بتوانند آینده خود را مدیریت کنند.
بسیار مهم است که کشور تحت قوانین اسالم اداره شود ،زیرا این امر مردم را قادر می سارد تا تحت نظام باورها و ارزش
های مناسب و درست قرار بگیرند .اما همینطور ضروری است که قوانین یا هنجارهایی را که بدون مبانی اسالمی هستند
را از بین برده زیرا که مانع پیشرفت توانایی مردم برای تولید و پیشرفت کشور می شوند .واضح است که پیشرفت
اقتصادی یک کشور ارتباط مستقیم با توانایی و امکان پیشرفت مردم برای توسعه پروژه هایشان در جهت توسعه کشور را
دارد  .کنترل بیش از حد و ایجاد محدودیت موجب متوقف شدن فعالیت های اقتصادی خواهد شد و این بر توسعه کشور
تاثیر _-گذ ار خواهد بود و نیز موجب از بین رفتن امید در بین مردم خواهد شد زیرا آنها قادر به شکوفا کردن پتانسیل
های درونی خود نخواهند شد و اینگونه قوانین که مبتنی بر قوانین اسالمی نیست تاثیر منفی بر باورها و ارزش های مردم
خواهد داشت .به عنوان یک مثال واقعی اگر قانونی وجود داشته باشد که مانع از درخواست یک دکتر برای آزمایشات
مختلف در جهت تشخیص درست پزشکی شود  ،این امر موجب ناامیدی عمیق در پزشک خواهد شد زیرا از داشتن
تشخیص درست محروم خواهد شد و در نتیجه سبب تشخیص نادرست بیماری خواهد شد و درمان اشتباهی را دنبال
خواهد کرد .
به همین دلیل ،برای ترویج توسعه اقتصادی کشور ،بسیار مهم است که قوانین و مقررات کشور را مرور کنیم زیرا که
قوانین بدون ارتباط با اسالم می تواند ابتکار عمل و فعالیت و پیشرفت شهروندان را مسدود کند.
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توسعه فناوری های پیشرفته امر مهمی است ،اما مهم تر از آن این است که راه حلهای شناخته شده را ،برای بهبود
کیفیت زندگی شهروندان به کار گیریم .به عنوان مثال ،تحقیق برای ساخت یک ماشین با هوش مصنوعی با صرف هزینه
های هنگفت ،زمانی که اکثر اتومبیل های کشور بسیار قدیمی و در وضعیت بدی قرار دارند ،کار بیهوده ایست
 .هوشمندانه تر اینست که با نوآوری و طراحی و ساختن ماشین های جدید تر و ایمن تر با قیمت های کمترسعی شود تا
مردم بیشتری قادر به استفاده از آن ها شوند.
درجه توسعه یافتگی یک کشور نباید با تعداد مقاله های علمی ای که در مجله های بین المللی نوشته می شود ،ارزیابی
گردد .یک کشور توسعه یافته  ،کشوری است که از فقر به دور است و مردم در آن می توانند توانایی های خود و جامعه
شان را توسعه دهند.تمام این ها با استفاده از نظام باورهای درستی که انسالم برای انسان فراهم می کند  ،امکان
پذیراست.
یکی از اقداماتی که صهیونیسم برای تغییر نظام باورهای مردم ایران استفاده می کند انزوای بین المللی است و هدف آن
ایجاد نارضایتی در جامعه ایرانی اس ت .در برابر آن جامعه ایران نباید به روی دولتمردان غربی باز شود اما به جای آن
تعداد بسیاری از مردم در غرب هستند که مخالف کنترل کشورهایشان توسط صهیونیسم می باشند .بسیاری از این افراد
حتی دارای بسیاری از باورهای اسالمی در زندگی خود هستند باوجود اینکه حتی نمی دانند که آن باورها و ارزش هایی
که به آن ها پایبند هستند  ،ارزش های اسالمی است .
امروزه غیر ممکن است که یک کشور خود به تنهایی قادر به تولید تمام مایحتاج خود باشد ،با این وجود ایران باید تمام
تالش خود را برای رسیدن به باالترین میزان خودکفایی بکند  ،حداقل در حوزه امنیت غذایی  .هرچقدر که ایران بیشتر
رو به سمت توسعه و تولید محصوالت داخلی بنماید کمتر نیاز به واردات از خارج را خواهد داشت و این سبب ایجاد
مشاغل جدید و خروج پول از کشور برای واردات خواهد شد .این توصیه برای تولید داخلی بارها توسط رهبری ایران ،آیت
اهلل خامنه ای به مردم و مسولین گوشزد شده است.
در مواردی که دانش کافی برای تولید کاالی یا محصول جدیدی در ایران وجود ندارد  ،امکان استخدام متخصصان
خارجی برای انتقال دانش به کشور باید مهیا باشد .مهم است که بدانید افراد متخصص بسیاری در دنیا هستند که به
دلیل همذات پنداری با ایران و رهبر خردمند آن ،مشتاق کمک به ایران در جهت توسعه آن هستند  ،چراکه آیت اهلل
خامنه ای شخصیتی است که به شدت از ارزشهای انسانی در مقابل جنایاتی که دولت های غربی انجام می دهند،
حمایت می کند.به همین دلیل ایران نیز باید درهای خود را به روی کسانی که باورهای اسالمی یکسانی دارند و مخالف
صهیونیست جهانی هستند باز کند.
.6توصیه های عملی
عالوه بر توصیه هایی که برای ارتقاء اقتصاد ارائه می شود ،مهمترین جنبه ای که به طور مثبت بر سیستم باورهای جامعه
تأثیر می گذارد ،استفاده موثر از رسانه های ارتباطی است و برای این منظور الزم است که روش فعلی را با روش دیگری
جایگزین کنیم که شامل تحلیل از طریق استفاده از فناوری های باال در تجزیه و تحلیل داده ها  ،نه تنها در یک جنبه
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بلکه با در نظر گرفتن همه عواملی که بر باور آنها تأثیر می گذارد .تنها یک تجزیه و تحلیل دقیق منجر به دانش بهتر در
مورد چگونگی عمل تقویت نظام باورها در جامعه کمک می کند.
برای این منظور ،اولین گام ایجاد گروهی از متخصصان در موضوعات مختلف برای تعریف جزئیات هر یک از مراحل است
اگر این فن آوری در ایران به اندازه کافی شناخته نشده و توسعه نیافته است ،نیاز به استخدام و کمک گرفتن از
کارشناسان خارجی برای انتقال دانش خود به تکنسین های ایرانی می باشد.
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