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  1  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

 

  
  
  

اي بر تغيير سبك زندگي جامعه ايران، چالشي فراروي راهبرد اقتصاد  هاي ماهواره تأثير شبكه
  )1مطالعه موردي، شبكه من و تو ( مقاومتي

  
  2، معصومه شهيادمنش1پور رضا سيف

  

 چكيده 

رهبر معظم انقالب بيان شده و توسط هاي اخير  راهبردي است مهم كه در سال(Resistive economy ) اقتصاد مقاومتي
در شرايطي كه آن هم ، بحرانكمترين  ها با ايجاد توان داخلي و مقاومت در مقابل تحريمتمام استفاده از آن، نيل به توسعه با هدف 

خصوص آنكه  هب ؛رسد مي اتخاذ اين شيوه به خودي خود بسيار دشوار به نظر. باشد مي به راحتي ميسر نيست وارداتو  صادرات
  .يادي وابسته به همراهي مردم و متأثر از سبك زندگي ايشان استتحقق آن تا حد بسيار ز
 ،متر از آنو مه -رغم منع قانوني  علي –اي  ماهوارههاي  گير شدن استفاده از شبكه هاي اخير و با همه از طرفي طي سال

اسالمي در كنار خنثي  –خصوص رسانه ملي به تبيين و نهادينه ساختن سبك زندگي مطلوب ايراني  هداخلي بهاي  توجهي رسانه كم
رسد همين امر  مي قرار گرفته و به نظرها  مؤلّفهاين  تأثيرسبك زندگي مردم جامعه به شدت تحت ها،  نمودن اثرات گسترده آن شبكه

  .عمال دولت را با مشكالتي اساسي مواجه سازد، مواجه ساخته اقتصاد مقاومتي را با چالشي جديتحقق اهداف 
پرداخته ) 1من و تو (زبان، يعني شبكه  اي فارسي هاي ماهواره ترين شبكه ما در اين پژوهش به مطالعه موردي بر روي يكي از پر مخاطب

ها چگونه بر  ي از جامعه به دنبال پاسخ به اين پرسش اساسي هستيم كه اين شبكهها بر طيف وسيع و ضمن بررسي نحوه تأثير اين برنامه
هاي توليد  گذارند؟ و به دنبال اثبات اين فرضيه هستيم كه برنامه سبك زندگي جامعه ايران، بر خالف الزامات راهبرد اقتصاد مقاومتي، تأثير مي

اسالمي حاكم بر خانواده  –هاي ايراني  ها، بيش از هر چيز باعث تغيير ارزش وادههايي از اين دست، با هدف قرار دادن خان شده توسط شبكه
  .شود زدگي شده و از اين طريق مانعي جدي در به اجرا در آمدن راهبرد اقتصاد مقاومتي محسوب مي و گسترش فرهنگ مصرف

  .اي هاي ماهواره وتو، تأثيرات رسانه، برنامه من اي، شبكه هاي ماهواره اقتصاد مقاومتي، سبك زندگي، شبكه :واژگان كليدي
  

 مقدمه 

را بايد راهبردي اساسي در نظام جمهوري اسالمي بدانيم كه ) Resistive economy(»مقاومتياقتصاد «
اما تحقق اين سياست و  .چندان آن استاتخاذ آن از سوي رهبر معظم انقالب بيانگر اهميت و حساسيت دو 

 »اراده جمعي جامعه«چيز بر  به اجرا در آمدن صحيح آن مستلزم وجود شرايط خاصي است كه بيش از هر
  .استوار است

ها شناسايي  هاي فشار به اقتصاد در اثر تحريم شود كه در آن حوزه مي اطالقاقتصاد مقاومتي به اقتصادي 
در . آيد عمل مي اقدام الزم به يگير اثر كردن آن فشارها از سوي مراكز تصميم يو ب كنترلشده و نسبت به 

بردن  از ميان تالش برايدر مقابله با هجمه دشمن نسبت به راهبردي الجرم است حقيقت اقتصاد مقاومتي 
                                                            

   rezaseyfpour@yahoo.comكارشناس ارشد علوم سياسي، تهيه كننده تلويزيون و مدرس دانشگاه؛  -1
 تجسمي؛ مدرس جهاد دانشگاهي واحد رشتكارشناس هنرهاي  -2
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اهتمام به « ، »  ها كاهش وابستگي«سه اصل بر بيش از هر چيز اين نوع اقتصاد . هاي اقتصادي كشور زيرساخت
اصالح الگوي «در اقتصاد مقاومتي  .منظور خودكفايي تأكيد دارد  به »حمايت از محصول داخلي«و  »توليد

و تغيير آن از مصرف كاالهاي خارجي به سمت مصرف كاالهاي ساخت كشور مورد توجه قرار  »مصرف
كه بايد گفت بخش مهمي از  روست از اين. شود اصلي آن محسوب مي هاي مؤلّفهگيرد و كنترل مصرف از  مي

 كنيم پايه و اساس موفقيت اين راهبرد محسوب مي مردم جامعه از آن ياد» سبك زندگي«آنچه تحت عنوان 
  . شود مي

 »سبك زندگي« توان مي در تعريفي اجمالي (Life style)  رسوم و فرهنگ ها،  عادتها،  همان ارزشرا
اي  گيرد و به عنوان شاخصه مي ماهيت رفتاري اجتماعي به خود، كه در ابعادي بزرگتردانست آحاد جامعه 

ثر از الگوهاي أعمومي و متهاي  رسانه تأثيرهاست كه تحت  اما اين ويژگي مهم سال ؛دباي مي اجتماعي ظهور
  .ارائه شده توسط آنها دستخوش تغييراتي شده است

وردي بر روي يكي از مهمترين و پر و مطالعه ماي  ما در اين پژوهش با روش مطالعه منابع كتابخانه
اين  تأثيربر ميزان  تأكيدضمن ، )1من و تو (يعني شبكه  ،فارسي زباناي  ماهوارههاي  شبكهترين  مخاطب
طور الزامات اصلي تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتي به دنبال پاسخ به  بر طيف وسيعي از جامعه و همينها  برنامه

بر سبك زندگي مردم ايران چگونه به اي  ماهوارههاي  شبكههاي  برنامه تأثير اين پرسش اساسي هستيم كه
رسد  مي شود؟ با توجه به بررسي انجام شده به نظر مي چالشي فرا روي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تبديل

تغيير بيش از هر چيز باعث ها  يي از اين دست با هدف قراردادن خانوادهها توليد شده توسط شبكههاي  برنامه
يي در جامعه شده و از اين طريق گرا مصرفاسالمي حاكم بر خانواده و گسترش فرهنگ  – ايرانيهاي  ارزش

  .شود مي مانعي جدي در به اجرا در آمدن راهبرد اقتصاد مقاومتي محسوب
  

 مباني نظري تحقيق 

ف پژوهشگران علم بر رفتار اجتماعي مخاطبين همواره از موضوعات مورد اختالها  رسانه تأثيرموضوع 
قطعي و فوري  تأثيرپردازان بر  اكثر نظريه، نخست اين مطالعاتهاي  در دوره. شود مي ارتباطات محسوب

ضعيف و محدود هاي  اما بعدها اين رويكرد تضعيف شد و جاي خود را به اثر گذاري ؛اعتقاد داشتندها  رسانه
بر ها  ضمن توجه ويژه به اهميت روز افزون رسانهپردازان  اخير اكثر نظريههاي  در دهه .دادها  رسانه

هاي  شك امروزه رسانه بي. جامعه نظر دارند بر مخاطبين وها  مشروط و در عين حال قوي رسانههاي  اثرگذاري
كنند و شايد اغراق نباشد اگر  مي جمعي نقشي مهم و اساسي در چگونگي ادراك ما نسبت به دنياي پيرامون ايفا

توانند هويت و جايگاه افراد را دستكاري و به  مي تصاويري كه حتي. جهان تصاوير است، نبگوييم اين جها
  .كنند  نوعي بازنمايي

نظريه «ها  ليكن يكي از مهمترين نظريه ؛بسياري قابل طرح و بررسي استهاي  نظريه ،در اين حوزه
ها  عتقد است معنا توسط رسانهاو م. ارائه شد 1»جورج گربنر«ميالدي توسط  1960است كه در دهه  1»كاشت

                                                            
1-Cultivation Theory 
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 .)25:1388بهرامي كميل؛ (شوند مي شود و مخاطبان با پذيرش چنين معناهايي به همديگر نزديك مي توليد
قرار  تصويرسازي تلويزيون از واقعيت بر فهم مخاطبان از واقعيت تأثيركانون تمركز نظريه كاشت بر بررسي 

. كاشت در حوزه رسانه همچنان از اهميت بااليي برخوردار استنظريه ) 712:1384، ويمر و دومينيك(دارد 
كنند  مي در سطح برداشت اجتماعي عمل يي است كه اساساًها رسانه بلندمدت تأثيراين نظريه نشان دهنده 

از چنين ويژگي اي  ماهوارههاي  شبكههاي  در معناي خاص آن برنامه البته تلويزيون و و) 310:1384؛ گونتر(
نظريه «مبناي نظري بحث ما در واقع همين نظريه مهم و قديمي در حوزه رسانه يعني . وردارندمهمي برخ

كه چون به تكميل ديدگاه  هنظريات مهم ديگري هم از سوي انديشمندان مطرح شد، اما در ادامه ؛است» كاشت
  . پردازيم مي كند به آنها مي ما در مواجهه با پديده مهم دنياي مدرن يعني رسانه كمك

 نظريه ديگري كه در اين حوزه قابل بررسي است و بايد آن را در ادامه نظريه كاشت مورد مطالعه قرارداد
را مطابق الگوهاي  مردمتلويزيون  يي همچون سينما وها مطابق اين نظريه رسانه. است 2»نظريه الگوبرداري«

از اين نظريه نيز توسط فردي به تري  پيشرفتهشكل . دارند مي توليدي به عمل واهاي  ارائه شده از سوي برنامه
دهد كه  مي اين نظريه نيز توضيح. معروف است 4»نظريه يادگيري اجتماعي«ارائه شد كه به  3»بندورا«نام 

، به عبارت ديگر. شود ها مي تصويري موجب اكتساب آن رفتارهاي  چگونه تماشاي رفتار ديگران در رسانه
يي ها در رسانه از زماني است كه مثالًتر  به مراتب واقعي، ه همواره نمايش رفتارتوان گفت مطابق اين نظري مي

  ) 674:1390، فلور ديو  الوئري(گيرد  مي مكتوب فقط توصيف كالمي صورتهاي  مثل راديو يا رسانه
اين نظريه در . اشاره كنيم 5»نظريه انتظارات اجتماعي«در ادامه اين نظريات بايد به نظريه مهم ديگري به نام 

تلويزيوني بر مخاطبان و نقش اين هاي  گذاري تلويزيون و برنامهياتي كه به آنها اشاره كرديم اثرمثل ساير نظر
شده است با اين تفاوت كه سطح  گرفتهفرهنگي مسلم و مفروض هاي  و توليد هنجار سازي فرهنگرسانه در 
. شود مي تقال هنجارها به مخاطبان در نظر گرفتهنا براي رسانه مهمي همچون تلويزيون در، از نقشتري  گسترده

 به ويژه مخاطبان جوان را با انتظاراتي اجتماعي آشنا، مخاطبان، از جمله تلويزيونها  رسانه ،بر اساس اين نظريه
  . نده باشكه ممكن است تا پيش از آن نسبت به آن آگاهي نداشت) 648:1383، دفلور(د نكن مي

مناسب براي ادامه بحث اي  تواند دستمايه مي اس اين نظريه كه در ادامه نظريات قبلبه اين ترتيب و بر اس
گوناگون روابط هاي  با نمايش حوزهاي  ماهوارههاي  تصويري همچون تلويزيون و برنامههاي  ما باشد رسانه

گوناگون زندگي اجتماعي را براي مخاطبان هاي  جديدي از حوزههاي  توانند شرايط و ضرورت مي اجتماعي
 ،مختلف رفتاري در محيط زندگي هاي سبكخود به تصوير بكشند و با نمايش روابط حاكم بر زندگي و 

و رفتار جمعي  »سبك زندگي«انديشيدن را براي مخاطبان خود به ارمغان آورده بر  جديد زندگي وهاي  شيوه
  . داشته باشند تأثيريك جامعه 

                                                                                                                                                                   
2- George Gerbner 

3- Modeling Theory 

4- Albert Bandura 

5- Social Learning Theory 

6-social expectations 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش 

 

4 

  
 ف و مفاهيم اوليه تعاري

به  ابتدابه جهت اينكه بتوانيم در ادامه بحث به درك مشتركي از مطالب ارائه شده دست يابيم الزم است در 
  :تعاريفي از برخي مفاهيم اوليه ارائه شده در اين پژوهش بپردازيم

  

 اقتصاد مقاومتي -1

هدف، غلبه بر نيروهاي تهديد كننده و شود كه  مي در جايي مطرح، به عنوان يك نظريه» اقتصاد مقاومتي«
و افزايش توليد و توان ها  بر مزيت تأكيد، ها تواند در راستاي كاهش وابستگي مي تحريم كننده يك نظام باشد و

الزم به ذكر است اولين فردي كه اقدام به ارائه اين . با هدف خوداتكايي مورد بهره برداري قرار گيرد، داخلي
از اين منظر اين موضوع تا  باشد و مي عنوان راهبرد نظام نموده است، مقام معظم رهبريبه ) دكترين(آموزه 

  . قبل از اين فاقد پيشينه نظري در ادبيات اقتصادي بود
هاي  اقتصاد مقاومتي تدبيري اقتصادي است كه در شرايطي خاص و به منظور عبور از موانع و چالش

فعاالنه  مدت، ميان، بنيان رو بايد آن را راهبردي دانش از اين. گردد مي شكل، اقتصادي پيش روي يك حكومت
موجود و چه هاي  امكانات و ظرفيت همهو متكي بر توان ملي و مردمي يك جامعه محسوب كرد كه در آن از 

 المللي بينعرصه هاي  شود تا نه تنها تهديدها و تحريم مي استفاده، به همراه دانش فني دنيا، بسا محدود داخلي
تري  در ابعاد اقتصادي و اجتماعي گسترده ،داخلي شود بلكه روند توسعه و پيشرفتهاي  تبديل به فرصت

 . سرعت يابد، تعريف شده و در مدت تعيين شده

اقتصاد مقاومتي يك  :چنين تعريف كرد توان اقتصاد مقاومتي در ايران را اين مي بندي ساده در يك جمع
هاي كالن سياسي و امنيتي نظام اسالمي و براي مقاومت در برابر  نظام اقتصادي است كه هماهنگ با سياست

هاي گوناگون اقتصادي   و توطئه ها تحريمگيرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادي  مي اقدامات تخريبي شكل
د را ادامه و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد پيشرفت خونظام استكبار مقاومت كرده و توسعه و 

منظور از اقتصاد . اقتصاد مقاومتي رابطه نزديكي با انسجام ملي دارداين . اي و جهاني حفظ كند ملي، منطقه
به طوري كه كشور ضمن  ؛مقاومتي واقعي يك اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يك اقتصاد منفعل و بسته

  ).1391عسكري، (مقابل موانع و ناماليمات مسير خود، روند پيشرفت پايدار خود را حفظ كندمقاومت در 
  

 سبك زندگي -2

طور ه هاي آغازين قرن بيستم ب پاياني قرن نوزدهم و نيز سالهاي  مفهومي است كه در سال» سبك زندگي«
همزاد عمر بشر بدانيم اما در همين اگرچه پيشينه اين واژه را بايد . ويژه مورد توجه انديشمندان قرار گرفت

مشترك هاي  در آثار خود به مفهومي ناظر بر ارزش) 1864-1920(1ها بود كه افرادي همچون ماكس وبر  سال
 او رفتار را برآمده از تمايالت و ترجيحاتي. بخشيد توجه نمودند مي انساني كه به گروهي هويتي خاص

، هندري(كند مي بستر بروز آن را فراهم، زندگيهاي  و فرصت گيرد مي دانست كه در نهاد افراد شكل مي

                                                            
1- Max Weber 
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طور مشخص به تعريف سبك زندگي ه انديشمند ديگري است كه ب نيز) 1858- 1918( 1زيمل. )232:1381
هاي  اساس انگيزه دانست كه فرد يا گروه بر مي رفتاريهاي  او سبك زندگي را مجموعه صورت. پرداخت

محيط عيني و انساني خود  تالش براي ايجاد توازن ميان شخصيت ذهني و زيستدر راستاي  دروني خود و
   .)52:1387، مهدوي كني( برگزيده است

ناگاه از  پردازان به و تمام توجه انديشمندان و نظريه قرن بيستم آغاز تحول بزرگي در مناسبات اجتماعي بود
بود كه مصرف را براي خود به عنوان اي  عهاين حاصل نگاه جام. سوي توليد به سمت مصرف سوق پيدا كرد

با نگاهي به ) 1930-2002( 2به اين ترتيب انديشمنداني همچون بورديو. بخش برگزيده بود عاملي هويت
كنند كه از ذوق و  مي ي تعريفمند نظام هاي فعاليتسبك زندگي را  ،هويت اجتماعي فرد در جامعه غربي

نبه عيني و خارجي داشته و در عين حال به صورت نمادين به فرد گيرد و بيشتر ج مي سليقه فرد سرچشمه
 و 286: 1390، بورديو(آورد  مي ديد= تمايز بخشد و بدين ترتيب ميان قشرهاي مختلف اجتماعي  مي هويت

، شيوه تغذيه و نوع پوشش، توان دريافت موضوعات مهمي همچون الگوي مصرف مي با اين تعاريف .)337
مهمي هستند كه در سبك هاي  همگي از شاخص، ....رفتار اجتماعي و، آداب و معاشرت، ارتباط خانوادگي

شود كه فرد مطابق ذوق و سليقه  مي يي از زندگي مربوطها گيرد و به جنبه مي زندگي افراد مورد بررسي قرار
داند  مي ركسدر زندگي روزمره ه رفتاريچنين است كه آنتوني گيدنز سبك زندگي را  اين. خود برمي گزيند

و ها  اين ارزش، دهد كه در واقع مي اين توضيحات نشان .)120:1380گيدنز، (كند مي كه او را از ديگري متمايز
 در سبك زندگي ما پيدااي  نقش برجستهو مان است كه در رفتار ما نمود پيدا كرده  طرز تلقي ما از هويت

 تأثيرتحت  هويتي اوالًهاي  هستيم كه اين برداشت سؤالما به دنبال پاسخ به اين  در اين پژوهش نيز. كند مي
  تواند اثرگذار باشد؟ مي چه عواملي بوده و در ثاني آيا بر فرآيندهاي ديگري از جامعه

  
 شبكه من و تو  -3

دفتر آن در شهر لندن قرار  پرطرفدار در ايران است كهاي  ماهوارههاي  ي از شبكهيكنام  3 »)1(من و تو«
اين هاي  مهمترين برنامه. پردازد مي فارسيكننده فرهنگي و تفريحي به زبان  هاي سرگرم پخش برنامه دارد و به

است كه بسيار هم مورد توجه مخاطبين اي  نوآورانههاي  گزارش و برنامه، اخبار، سريال، فيلمدر قالب   شبكه
 تلويزيوني مرجان گروهوابسته به ، كننده و سرگرم متنوعهاي  با برنامهاين شبكه تلويزيوني . قرار گرفته است

هاي  توان به برنامه مي اين شبكههاي  از مهمترين برنامه. اندازي شد راه 2010اكتبر  28در تاريخ  كه است
يي ها كه با شيوه كرداشاره  »اتاق خبر«و نيز  »شعر يادت نره« ،»دكتر كپي«، »آكادمي گوگوش«، »بفرماييد شام«

  . خالقانه و با شناخت دقيق از ذائقه مخاطب ايراني توانسته در جذب مخاطبين بسيار موفق باشد كامالً
   

                                                            
2- Georg Simmel 
1- Pierre Bourdieu 
2- Manoto1 
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 سبك زندگي واي  ماهوارههاي  شبكه

از تماس يك شهروند اصفهاني با اين شبكه شوكه  «IN Tv» سال از آن زمان كه مجري شبكه 13حدود 
بيني  اگر االن مرا مي«شده بود و با تعجب و بهت يك سيب را از پاي شبكه خودش نشان داد و از او پرسيد 

هاي  كنون شبكهاز آن زمان تا. )1379ويژه برنامه نوروز سال (گذرد  مي» !بگو كه در دست من چيست؟
طيفي از  اند آسمان ايران قابل دريافت است كه هر كدام به نوعي توانستهدر فضاي اي  شمار ماهواره بي

صدي در 70اقل از گسترش حد تأملرسمي اما قابل غير عمدتاًهاي  آمار. مخاطبين را به خود اختصاص دهند
طرف در  بي گاه آماري رسمي و دقيق از سوي دستگاهي اگر چه هيچ. دهد مي نفوذ ماهواره در جامعه خبر

فتار زندگي ايرانيان ارائه نشده ر گذاري آنها بر سبك واي و حتي اثر ماهوارههاي  ميزان نفوذ شبكه خصوص
هاي  و البته شبكهها  رسانه تأثيرحال موضوع  با اين .رسد آمار واقعي حتي بيش از اين باشد مي است اما به نظر

برانگيزي  از موضوعات مناقشه ،زندگي افرادپيرامون و نيز سبك  ةبر نوع برداشت مخاطبين از جامعاي  ماهواره
اكثر پژوهشگران و  تقريباًكه گفتيم  طور هماناما ؛ است كه همچنان مورد اختالف بسياري از پژوهشگران است

شان اتفاق نظر دارند و در حال حاضر اختالف تنها بر  بر مخاطبينها  گذاري رسانهتأثيرپردازان بر اصل  نظريه
  . ات استتأثيرسر ميزان اين 

يكي از ؛ دهد مي نشاناي  ماهوارههاي  پخش شده از طريق شبكههاي  هاي محتوايي اكثر برنامه بررسي
شك اين  بي. است) ايران(جامعه مخاطب » سبك زندگي«بر  ها تأثير از اين شبكهاي  مهم طيف گسترده اهداف

 تأمينرا ها  متبوع اين شبكههاي  قتصادي دولتبه راحتي بسياري از اهداف سياسي و ا، تواند در آينده ميمهم 
دارد متون  تأكيدگري و انتخاب  كه بر گزينش» سبك زندگي«هاي  با ويژگي معتقدند مطابقكارشناسان . نمايد
هاي  تلويزيوني اين ژانر، با كمك به ديده شدن و اعتباربخشي به سبكهاي  و برنامه، سبك زندگياي  رسانه

با اين  .)Bell&Hollows, 2006:5(نمايند  مي تشويقها  ا به انتخاب آن سبكمخاطبان ر، زندگي خاص
يي را در با اين ها اخير برنامههاي  خصوص در سال هزبان ب فارسياي  ماهوارههاي  رويكرد برخي از شبكه

بيفزاييم  را هم به آنها  موضوع توليد و يا دوبله كردند كه چنانچه ماهيت بخش بازرگاني يا تبليغات اين شبكه
كه از قضا با ها  از مهمترين اين برنامه. شود مي را شاملاي  ماهوارههاي  خود حجم قابل توجهي از برنامه

 »Kitcen Shiw« و »آيينه ممنوع«يي همچون ها توان به برنامه مي استقبال زياد مخاطبين نيز همراه بوده است
آشپز «وان يا  در فارسي »مونس«و  »ويكتوريا«ز و ني »دوستان جيمي اوليور و«در شبكه تي وي پرشين و 

در  »بفرماييد شام« در صداي آمريكا و همچنين »خيابان زندگي«، سي فارسي بي بي در »تخت گاز« و »جسور
، تلويزيونيهاي  ديگري همچون انواع شوهاي  در كنار برنامهها  اين برنامه. اشاره كرد 1شبكه من و تو 

. دهند مي مخاطبين را مورد هدف قرارهاي  طور مستقيم باور و ارزشه ب... وها  تصويرموسيقي ، فشنهاي  برنامه
به برداشت يا ، مختلف فرا گرفتههاي  متفاوتي از رفتار را از موقعيتهاي  شكلها  مخاطب با تماشاي اين برنامه

تار به بازنمايي آن در در نهايت با درك معناي خاصي از رف. يابد مي دستها  و رفتارها  عرف عامي از نگرش
مخاطبين  ارتباطشك در نوع  بي اين تغيير رفتار). Rojek,2003:13( آورد مي زندگي خانوادگي خويش روي
شيوه زندگي خاصي را كه مطلوب ها  در واقع به اين ترتيب اين شبكه. شود مي با اعضاي خانواده و جامعه ديده

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  7  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

به عنوان الگوي اصلي به مخاطب ) غربي عمدتاًهاي  كشور( است ها  توليد كننده اين برنامههاي  و ويژه كشور
خواسته يا ناخواسته به ها  مستقيم اين برنامهغير مستقيم وهاي  كند و مخاطب نيز با دريافت پيام مي ايراني القا

اين امر در وجوه مختلفي . پردازد مي در زندگي خويشها  و ارزشها  از آن باوراي  بازنمايي بخش عمده
گونه  نمودي بيش از ديگر وجوه دارد و اين... و  نوع تغذيه، نحوه ارتباط حسي يا كالمي، مچون نوع پوششه

گيرد كه ممكن است هيچ تناسبي با  مي و الزامات جديد شكلها  سبك جديدي از زندگي متكي به ارزش
  . اصيل آن جامعه نداشته باشدهاي  فرهنگ و باورها،  ارزش
و اي  ماهوارههاي  شبكهاي،  كالنشهر كشور، تبليغات رسانههفت انجام شده در هاي  اساس پژوهش بر

. ايراني بوده استهاي  و غربي شدن سبك زندگي خانواده »سبك زندگي«درصد تغيير در  80عامل ، اينترنت
خانواده  1600 روي بر 92تا پايان ارديبهشت سال  90ساله و از ارديبهشت سال  2ين پژوهش در بازه زماني ا

و رودبار انجام شده است و نتايج حاصل از اين  شيراز، مشهد، زنجان، رشت، اصفهان، در شهرهاي تهران
بر سبك زندگي ها  هاي اين شبكه و ديگر برنامهاي  ماهوارههاي  و سريالها  درصدي فيلم 80 تأثيرپژوهش، از 

تواند تمام محاسبات را  مي است كهاي  دهبسيار نگران كنن اين رقمِ .)1392:ابهري(ايرانيان حكايت دارد
  . خصوص براي طراحي فردايي ديگر براي جامعه به راحتي بر هم بزند هب

هاي  طور مشخص تنها به مرور محتوايي يكي از شبكه هما در اين پژوهش براي تبيين چگونگي اين مهم ب
آن شبكه به هاي  مصاديقي عيني از برخي برنامهرو با بيان  از اين. پردازيم مي» 1من وتو «يعني شبكه اي  ماهواره

اما پيش از اين بايد به الزامات تحقق راهبرد  ؛پردازيم مي ايرانيان »سبك زندگي«ات صورت پذيرفته بر تأثير
شود  مي اقتصاد مقاومتي به عنوان يك اولويت اساسي بپردازيم تا بتوانيم به مقايسه آنچه در جامعه نهادينه

دريابيم چگونه تر  با آنچه الزم است تحقق يابد بپردازيم و به شكلي عيني) اي ماهوارههاي  امهبرن تأثيرتحت (
تواند چالشي فراروي تحقق يك راهبرد اساسي براي  مي جامعه رفتاريهاي  و ارزشها  اين تغيير در نگرش

  . باشد) اقتصاد مقاومتي(جامعه 
  
 الزامات تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتي 

؟ براي پاسخ به نتيجه عيني چه الزاماتي الزم استيابد و براي حصول به  مي مقاومتي چگونه تحققاقتصاد 
و الزامات ارائه شده در سخنان رهبر ها  رسد پيش از هر چيز بهتر است به بررسي شاخص مي به نظر سؤالاين 

ناگفته نماند تعاريفي كه در . يماقتصادي بپرداز -انقالب به عنوان ارائه دهنده اصلي اين راهبرد كالن سياسي 
آشكاري با اصل هاي  ذكر شده اغلب تفاوت »اقتصاد مقاومتي«ادبيات سياسي و اقتصادي دنيا به عنوان معادل 

در » اقتصاد مقاومتي«حال آنكه  ؛نزديك است »مقاومت اقتصادي«يا  »اقتصاد رياضتي«موضوع دارند و بيشتر به 
  . جز اين است يبرگيرنده مفاهيم

 ليكن آنچه بيان ؛تواند بيش از آن چيزي باشد كه در ادامه خواهيم گفت مي شك الزامات اقتصاد مقاومتي بي
بخش الزم  اينبيان اين الزامات در . شود در واقع با توجه به موضوع بحث ما انتخاب و گزينش شده است مي

در مقابل اين الزامات ) 1من و تو (مثل اي  شبكههاي  در ادامه خواهيم ديد كه چگونه برنامه زيرا دقيقاً ؛است
  : اند هدف گذاري شده
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  هاي مردم در بخش خصوصي تواتمنديتكيه بر   -1
از هر طريقى  ...ى به مردم است؛   هايش همين تكيه شرائط و اركانى دارد؛ يكى از بخش »اقتصاد مقاومتى«

  ).2/6/91بيانات (»دبخش مردمى، فعال شوو  ، كارى كنيد كه بخش خصوصىاستكه الزم 
رو  از اين. مطابق اين بيان بايد سرمايه مردم و بخش خصوصي در خود كشور جريان يابد و نه خارج از آن

هاي  نداشته باشند و سرمايه »امنيت اقتصادي«داران كشور در داخل مرزها احساس  چنانچه به هر دليلي سرمايه
ما يكي از الزامات اصلي راهبرد اقتصاد مقاومتي را از دست  مرزها به كار وادارند در واقع خود را در خارج از

  . داده ايم
  ودن اقتصادنممقاوم   -2

 بتوانداقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد . در اقتصاد مقاومتي، يك ركن اساسي و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است«
  .)1/1/92بيانات ( ».دشمن قرار بگيرد، مقاومت كند در مقابل آنچه كه ممكن است در معرض توطئه

در جريان خريد و ديگري  »از توليد داخلي كننده مصرفحمايت «مقاوم نمودن اقتصاد هاي  يكي از راه
اينها در كنار ديگر اقدامات . توليد در هزينه مواد اوليه و نيز دستمزد كارگر استفرآيند سهل و آسان بودن 

اما خود ؛ ود اقتصاد يك جامعه كمتر دچار آسيب شودش مي حمايتي همچون مقابله با قاچاق باعث بنايي ويرز
با هاي  نسبت به كاال »تغيير ذائقه مردم«توان از منظر  مي ركن مهم ديگرها  پديده قاچاق را در كنار ده

 . خاص مورد مطالعه قرار دادهاي  ويژگي

  بنيان تصاد دانشگسترش اركان اق -3
هاى  اين اقتصاد مقاومتى را پايدار كند، همين شركتتواند  هاى مهمى كه مي از بخش يكىبه نظر من «
بيانات (» .هاى اقتصاد مقاومتى است   فهبنيان است؛ اين يكى از بهترين مظاهر و يكى از مؤثرترين مؤلّ   دانش

8/5/91(.  
آتيه  جوانان خوش يي حضور نخبگان علمي وها چنين شركت اركان اينترين  شكي نيست يكي از اصلي

و ها  شركت اينماهيت وجودي  مقابله كنيم اساساً »فرار مغزها«طور جدي با پديده ه ه نتوانيم باست و چنانچ
، فكريهاي  افتد كه صاحبان سرمايه مي اين پديده موقعي اتفاق. خورد مي بر هم محور دانشچنين  يي اينها نهاد

  . را ترجيح دهندها  از مرزجامعه را مستعد حضور خود نيابند و يا براي تكميل چرخه علمي خود خارج 
  نو به جاي نفت هاي  اتكا به انرژي -4

   .)3/5/91بيانات (».كاهش وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است«
در كنار ديگر  »اي انرژي هسته«آميز از  هاست كشور در جهت استفاده صلح در راه تحق اين هدف سال

  . جدي در مجامع جهاني مواجه شده استهاي  ليكن با چالش انرژي پاك قدم برداشته هاي شكل
 مديريت مصرف -5

ى مديريت مصرف، يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و  مسأله«
  .)3/5/91بيانات ( ».تبذير
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چنانچه جامعه نتواند به  .ركن مهمي در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتي است »الگوي مصرف جامعه« اساساً
اقتصاد به  ،شك در تعارض بين توليد و مصرف ، بيمتناسبي از مصرف دست يابد هر دليلي به الگوي صحيح و

  . كند مي سمت تباهي سوق پيدا
  
  

 ) 1(شبكه من وتو هاي  يي از برنامهها تحليل پيام در نمونه

به توانست خيلي زود  رسمي خود را آغاز كرد وفعاليت  89سال ماه آبان در اوائل  »1من و تو «شبكه 
باز كرده و حتي در صدر  ها شبكهپر مخاطب جاي خود را در ميان ديگر اي  هاي ماهواره عنوان يكي از شبكه

كار  ،مخاطبينهاي  جامعه و نيازاي  از همان ابتدا با توجه به شناخت دقيق از فضاي رسانه» 1من وتو «. بنشيند
موسيقي  آكادمي«به نام اي  توان گفت تنها با پخش برنامه مي اغراق بي كه طوريه ب ؛خود را با قدرت شروع كرد

شبكه . كردو مخاطبان زيادي را به سمت خود جذب  نمودراه يك ساله را در عرض يك ماه طي  »گوگوش
شود و  مي محسوباي  حرفهاي  شبكها، ه در مقايسه با ديگر شبكهكه از همان ابتدا نشان داد » 1من و تو «

اين . كند استفاده مي»سي بي بي«انگليس يعني اي  شبكه عظيم رسانههاي  آموزشاز اصول و مشخص بود كه 
گذار اي محبوب و اثر به شبكهسازي داخل كشور  برنامههاي  خألگيري از  شبكه توانست خيلي زود با بهره

 توانست گذاشت و  سرگرمي خانوادگي وهاي  تمام تمركز خود را بر روي توليد برنامه »1من و تو«. تبديل شود
با توجه به هاي اين شبكه  در برنامه. محسوب شود» فارسيسي  بي شبكه بي« ي بسيار جدي برايبه عنوان مكمل
بار و شكستن افراطي بند و  بي از نشان دادن مستقيم روابطبه هيچ وجه اي  سازان با اصول حرفه آشنايي برنامه

مديران شبكه با هدف  ،در عوضخبري نيست و  »جم«و  »وان فارسي«هاي  مانند شبكهههنجارهاي اجتماعي 
كنند  مي تالش، سنتي با تمايالت مذهبيهاي  طبقه متوسط و پايين جامعه و حتي خانوادههاي  قرار دادن خانواده
 نمايند و به نظرمفرح كسب  خانوادگيعنوان يك شبكه را به  اناعتماد مخاطبانشهوشانه تا به شكلي تيز

  . ند توانستند در اين راه تا حد زيادي موفق باشندا هكه اتخاذ نموداي  رسد با رويكرد حرفه مي
صدد است با تزريق ، اين شبكه درتوان دريافت مي رنگارنگ اين شبكه متنوع وهاي  با كمي دقت در برنامه

 »سبك زندگي«شود بر افكار و عقايد و  مي آن ديدههاي  محتواي همه برنامهكه در » سبك زندگي غربي«
اميد علي (مخاطبان ايراني اثر بگذارد و تغيير الگوي رفتاري جوانان جامعه ايراني را هدف قرار داده است 

چرا «، »موسيقي آكادمي«، »من و تو پالس«، »بفرماييد شام«هايي مانند  برنامهاين رويكرد به خوبي در  .)58:1391
يا طنز سياسي با مخاطبين كودك موسوم  »اتاق خبر«سياسي آن مانند هاي  حتي برنامه و »سالي تاك«، »كه نه ؟

در ه كامل با آن چ يدر تعارضكه  »سبك زندگي«نوعي ديگر از ها  در اين برنامه. شود مي ديده» دكتر كپي«به 
، سينماي روز، موسيقي پاپگيري هوشمندانه از  بهره. شود شود تبليغ مي هاي رسمي ما عرضه مي رسانه
نمايش هدفدار خصوص  هبهاي زندگي مدرن و غربي و  نمايش جاذبهدر كنار لباس  هاي جوان و خوش مجري

 طوري  هب ؛شبكه شده است اينهاي  گذاري فراوان برنامهباعث جذب مخاطب و اثر 50هاي دهه  از نوستالژي
از مهمترين عوامل گسترش ناگهاني پديده  ،به عقيده برخي منتقدين اجتماعي ،مثال اين شبكه برايكه 

 .)7/6/92، بولتن نيوز( !بود 92در كشور طي تابستان  »ساپورت پوشي«

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش 

 

10 

 مرورسعي خواهيم كرد تا با ، ايم آشنا شده »اقتصاد مقاومتي«حال كه با برخي از الزامات اوليه تحقق راهبرد 
و  گذاراي داشته باشيم بين مفاهيم اثر مقايسه »)1(من و تو «اي  شبكه ماهوارههاي  برخي از مهمترين برنامه

يابد و آنچه براي تحقق راهبرد  مي در بين جامعه گسترده مخاطبين رواجها  يي كه توسط اين برنامهها ارزش
  :به عنوان الزاماتي اساسي برشمرديم »اقتصاد مقاومتي«

  
 بفرماييد شام -1

 »ITV« توسط شبكه انگليسي »1بيا با من شام بخور«است كه در ابتدا  با عنوان اي  ام برنامهن »بفرماييد شام«
، اميد علي( حق ساخت و پخش اين برنامه را خريداري كرد »1من وتو «شد و سپس شبكه  مي توليد و پخش

هايشان براي هم شام تهيه  اند در خانه به حال يكديگر را نديدهتا  ظاهراًكننده كه  شركت 4هر هفته  .)59:1391
در شب آخر مسابقه، هر كسي كه بيشترين امتياز را كسب كرده باشد، . دهند كنند و مخفيانه به هم امتياز مي مي

   .شود مسابقه ميجايزه نقدي قابل توجه برنده 
شايد آشناسازي بيننده با زندگي ايرانيان ، ار ديگرگذها ويژگي خاص و اثر رغم ده علي، مهم اين برنامه  نكته

اين برنامه با نشان دادن تصويري از يك زندگي خوب و عادي در ميان . لقيات آنان باشدساكن اروپا و خُ
به ، با ذهنيت قبلي بسياري از ايرانيان مبني بر زندگي سخت در غربت، ايرانيان مهاجر به شكلي غيرمستقيم

آنها كه در هاي  رنگي باشد براي جوانان نخبه و خانوادهرو شايد چراغ سبز پر و از اين خيزد مي مبارزه بر
قي محسوب شود در تواند به خودي خود عامل مشو مي اين. كشند مي خارج از كشور زندگي دلچسپي را انتظار

  . از ايران »ماديهاي  خروج سرمايه«و   »ها فرار مغز«فرآيند 
دكوراسيون ، نوع غذاها، نحوه مراودات اجتماعي، تصوير كشيدن نوع خاصي از پوششبا به در اين برنامه 

نيز كه مخاطب اين برنامه هستند  افرادي باورهاي ذائقه و تا شود  مي تالشطور مشخص  هب ،...وها  داخلي خانه
معمولي هاي  طور مثال اكنون مدتي است كه در سوپرماركته كه بدانيم ب جالب اين. قرار گيرد تأثيرتحت 

به عنوان مواد اوليه غذايي و يا  »ورا آلوئه«گياهي به نام  و نيز »تراميسو«ميزان تقاضاي غذاهاي وارداتي همچون 
ات تأثيراز اي  و وارداتي هستند افزايش يافته و اين تنها نمونه غيربوميهاي  دو از گونه كه هر »سالمون«ماهي 

  .مخاطبين ايراني است »ذائقه تغيير«و  »ييگرا مصرف« اين برنامه در
دون ترديد دستگاه ديپلماسي غرب قصد ندارد با صرف ب. ابعاد ديگري هم هست برگيرندهاين برنامه در 

 ديپلماسي خودهاي  دستپخت ايرانيان را ارتقا دهد و نسبت به اولويت هزينه هنگفت و جايزه ميليوني، صرفاً
  .اعتنا باشد بي

اغلب همراه خود يك بطري مشروب الكلي به ، سبك زندگي غربيهاي  ق گزارهطب، مهمانان بفرماييد شام
نوردد و  مي به اين ترتيب بفرماييد شام در گام نخست، خطوط قرمز شرعي مخاطب را در. برند مي خانه ميزبان

 پس از ورود به منزل. كند مي به امري متعارف و مقبول بدل، زدايي كرده سازي و قبح شرب خمر را عادي
اين . بوسند مي مخالف صورت يكديگر راهاي  ميهمانان در اولين ديدار با هم دست داده و اغلب جنس، ميزبان

                                                            
١- Come Dine With Me 
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 كنندگان برنامه توصيه اسالمي بوده و به طور مشخص از سوي تهيه - امر نيز برخالف سبك زندگي ايراني 
) هلمتأ عمدتاً(كنندگان  عاشرت شركتطرز رفتار و م، نوع پوشش افراد، نوع دكوراسيون منزل ميزبان . شود مي

بر اساس سبك  شود عموماً مي فارسي كه در كالم آنها به طور ناخودآگاه به كار بردهغير و همچنين اصطالحات
غذاها و دسرها نيز نيت اين برنامه را براي تغيير ذائقه مخاطب ، غذاها نوع پيشهمچنين . زندگي غربي است

گيرد نيز مروج  مي كه ميان زنان و مردان در اين برنامه صورتاي  مراوده. كند مي فاش، ايراني به ذائقه غربي
برخالف عموم زنان جامعه انگليس كه جالب اينكه   .اسالمي است - ايرانيارزشي هاي  ي برخالف معيارروابط

براي  صرفاًكنند، آرايش زنان شركت كننده در اين برنامه اغلب غليظ و زننده است و  مي بسيار كم آرايش
غ بلّخواسته يا ناخواسته م، كنندگان در برنامه بفرماييد شام شركت. شود مي مخاطب ايراني در نظر گرفته

خصوص آنگاه كه با جامي در دست در كنار قاب عكس بزرگي از  هب ؛سكوالريسم و ليبراليسم غرب هستند
بفرماييد «در واقع . ريزند مي ند و اشكگوي مي شان سخن اسماء الهي از امدادهاي غيبي خداوند در زندگي

  . چشاند مي ايرانيان ذوب شده در فرهنگ غرب را به مخاطب ايراني »سبك زندگي غربي«طعم ، »شام
از ديپلماسي عمومي اي  به عنوان شاخه 1 »ديپلماسي غذا«به اي  اجازه دهيد حال كه به اينجا رسيديم اشاره

ها  دست آوردن ذهن و قلب مردم از طريق اشتها و عالقه آنه ترين بيان، ب سادهبه » ديپلماسي غذا«. داشته باشيم
ما، ما را دوست خواهيد غذاي  شناختنبا «گويد  ل قديمي در ديپلماسي عمومي آمريكا ميايك مث. به غذا است

مخاطب را ابتدا با ادبيات آشپزي غربي و نام غذاهاي  ،ر كنار غذاهاي ايرانيبرنامه بفرماييد شام، د. »2داشت
زندگي به سبك غرب  كند و سپس چهره مي و دسر آشنا) غذاي اصلي(، مين كورس)پيش غذا(آنها و استارتر

  . گشايد مي يش به روي اين مخاطب ايرانيها مؤلّفهرا با تمام 
  

 !چرا كه نه؟ -2

است كه تمام  »1من و تو «در تلويزيون كشش  جذاب و پر مجموعه تلويزيونينام يك » چرا كه نه؟«
ها و  درباره فعاليت برنامهاين . اش است جسورانههاي  د و انتخاب سوژهنمحبوبيت خود را مديون مجري توانم

ر عين مشاغلي بسيار متنوع و د. ايرانيان خارج از كشور به آن اشتغال دارند، ي است كه اغلبهاي گوناگون شغل
در هر . در هر سطح سوادي كه باشد، م با شخصيت و احترام براي كارگر يا كارفرماي ايراني آنأحال تو

ي را كه در هاي گوناگون فعاليتي جديد از جمله شغل، برنامه مجري »ندا جناب«، قسمت اين برنامه تلويزيوني
اعتماد به ، در واقع اين برنامه. كند مي شود تجربه مي اجراها  همانند خود انگليسي، غرب توسط ايرانيان مقيم

 »داران ايراني سرمايه«را تجربه كنند يا ها  خواهند زندگي در خارج از مرز مي نفس و اميد را در دل جواناني كه
اين در حالي است كه هر كشوري . كند مي مطمئن در خارج از كشور هستند زنده »گذاري سرمايه«به دنبال كه 

ندا «دو مزيتي كه . و نيز حضور جوانان فعال است »كوچكهاي  سرمايه«براي رشد اقتصادي نياز به همين 
  !چرا كه نه؟ !كند مي آنها را به سوي غرب هدايت »جناب
  

                                                            
1- Gastro Diplomacy 

٢- to know us is to love us 
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 دكتر كپي  -3

كه توسط يك  است »1من و تو «انتقادي، اجتماعي و سياسي در تلويزيون  طنز برنامهيك  نام »يدكتر كپ«
اين ميمون جذاب كه با كمك تكنولوژي جديد انيميشن جاندار شده . شود مي اجرا) ميمون(صيت انيميشنشخ

 طنز نمايش قطعاتهمراه با » ايرانمقامات دولتي «اي شاد، توصيفاتي طنزآلود را در نقد سخنان  با چهره
به شدت به » دكتر كپي«. دهد ارائه ميسني قراردارند  لحاظبه اي  خود كه در طيف گستردهويدئويي به بينندگان 

تصاوير ، كودكانا معرفي بخش مهمي از برنامه بدر توجه دارد و  »سازان جامعه آينده«مخاطبين كودك يا همان 
كند تا  ها برايشان آرزو مي جالب اين كه هميشه در گفتگو با بچهو  دهد شده آنان را نمايش مي  فرستاده

البته . را به دست آورند »اي سالم و سرشار از شادماني آينده«داشته باشند تا بتوانند  »سالم و خوب اي جامعه«
اي  اما نكته مهم اينجاست كه فضاي ايجاد شده در بيان اين موارد به گونه ؛اي است دعاي شايسته، اين آرزو

پر از مشكالت متعددي است كه  جامعه فعلي ايرانكند كه  القاء مي، است كه اين موضوع را به كودكان ايراني
انرژي « مقابل شعار را در »خنديدن حق مسلم ماست«كه دكتر كپي شعار نكته جالب اين .اند سايرين ايجاد كرده

سياسي و اقتصادي هاي  طور آشكار در تعارض با راهبرده براي خود برگزيده كه ب »حق مسلم ماستاي  هسته
  . جامعه ايران است

  
 اتاق خبر -4

در . پردازد مي موضوع سياستطور مستقيم به ه است كه ب »1من و تو «شبكه  در  تنها برنامه » اتاق خبر«
، شود و خيلي زود توانست در بين مخاطبين عام جا باز كند  مي اي متفاوت اجرا اين برنامه كه به شيوه

گويندگان خبر به شكلي غيررسمي بر پشت مانيتورهاي خود مستقر هستند و همگي به صورت هماهنگ 
شوند با  مي داخل ايران گزينشهاي  خبرگزاري از اين خبرها كه تماماً. خوانند مي بخشي از يك خبر را

 جو«پردازند و با چينشي دقيق در گسترش  مي طرفانه به مباحث مربوط به ايران يك كامالًرويكردي 
نسبت به سيستم خبري داخلي ايران و القاي ناكارآمدي نظام به خصوص در حوزه ناكارآمدي  »اعتمادي بي

در  »ناامني سياسي و اقتصادي«القاي اي،  رسانهفرآيند اقل دستاورد اين كند كه حد مي سياسي و اقتصادي تالش
را در پيش روي  »اقتصاد مقاومتي«جدي فراروي جامعه ايراني است كه راهبرد  چالشيجامعه است كه خود 

  . دارد
  

 گيري و پيشنهاد نتيجه

سبك «ات مهمي در تأثير اند طي عمر كوتاه خود توانستهاي  ماهوارههاي  با توجه به آنچه ديديم شبكه
 ها شبكهيكي از مهمترين  »)1(تو  من و«اي  شبكه ماهوارهها  در بين اين شبكه. جامعه ايراني بگذارند »زندگي

ايران شكل گرفت و اي  خصوص رسانه هسياسي و ب، اجتماعيهاي  با شناخت علمي از كاستي است كه دقيقاً
 ي برتأثيرگذاريي با محوريت خانواده و سرگرمي نهاد كه از بيشترين ها تمام تمركز خود را برروي توليد برنامه

  . طور مشخص آينده ايران را هدف قرار داده جامعه برخوردار هستند و به اين ترتيب ب
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گذاري،  ، سرمايهمشاركت فعال مردم؛ »اقتصاد مقاومتي«اگر بپذيريم از مهمترين الزامات تحقق راهبرد 
گيري كار بهثبات و امنيت بازار اقتصادي و نيز ، صادرات جويي و تمركز بر صرفه ،مصرف كاالهاي داخلي
تمام  دقيقاًاي  مديران اين شبكه ماهواره، تكنولوژيك جوانان و نخبگان جامعه است درست از دانش فني و

از طريق و اين مهم را  اند تمركز خود را بر هدايت افكار عمومي جامعه بر خالف جريان مطلوب فوق نهاده
 لذا به نظر. مرور كرديمرا  يي از مصاديق آنها كنند كه نمونه مي پسند دنبال يي جذاب و مخاطبها توليد برنامه

، توجهي به راهكارهاي سريع عملي در حوزه رسانه بي خصوص هرسد در صورت تداوم اين وضعيت و ب مي
با چالشي جدي ، دو هربلندمدت، و يا  مدت كوتاهدر  »اقتصاد مقاومتي«بخشي اقدامات معطوف به راهبرد  نتيجه

شود  مي با توجه به توضيحاتي كه ذكر شد پيشنهاد. انديشيداي  رو براي رفع آن بايد چاره از اين. مواجه باشد
اقتصاد «صدا و سيما قبل از دستگاه اقتصادي وارد ميدان اجراي راهبرد  ويژه هفرهنگي كشور بهاي  دستگاه
شك دولت با موانعي  ، بيصورت اين غير در ؛ا فضاي فرهنگي الزم براي تحقق آن ميسر شودشوند ت» مقاومتي

 در پايان چند پيشنهاد عملي به شرح ذيل بيان ،با اين تذكر جدي. شود مي جدي فراروي راهبرد مذكور مواجه
  :بايد در اولويت امور قرار گيرد مدت كوتاهرسد در  مي شود كه به نظر مي

 ؛هاي اخير رسانه ملي و مشكالت عديده فرارو مان بخشيدن به وضعيت پيچيده سالرسيدگي و سا -1
هايي جذاب و  كيفي به توليد برنامه ي وسيما بتواند در ابعاد كم كه در نهايت صدا واي  ه گونهب

 . گذار در جامعه بپردازداثر

كه هرچه اي  ه گونهب ؛كشور در انتشار اطالعات و اخبار صحيح و به موقعاي  اصالح رويه رسانه -2
اي  ماهوارههاي  كشور ارتقاء يابد و از مرجعيت شبكهاي  بيشتر اعتماد جامعه نسبت به سيستم رسانه

 . كاسته شود

از سطوح ابتدايي تا دانشگاه با هدف عشق ورزيدن به مرز و بوم ايران اسالمي  سازي فرهنگشروع  -3
گ منحط وارداتي در جهت مقابله با نفره مقابل اسالمي در _و آشنايي با فرهگ اصيل ايراني 

 . هويتي آينده نسل جوانهاي  چالش

سياسي و اقتصادي و نيز كارآفرينان و سرمايه ، علميهاي  توجه ويژه و جدي به نخبگان در عرصه -4
پيشرفت در  م با آرامش وكار و زندگي توأسالم كسب و كه فضاي امن و طوريه ب ؛گذاران داخلي

 . جامعه فراهم شود

درسي دانشگاهي و دبيرستان و هاي  در واحد» اي سواد رسانه«درسي مرتبط با هاي  گنجاندن واحد -5
 . جامعه» اي سواد رسانه«تالش براي ارتقاي سطح 

همچون اي  آزموده شدههاي  ي نسبت به اين مهم و پيگيري شيوهاعتناي ، بيدر شرايط فعليسخن آخر اينكه 
 مذكور نه تنها فاقد كارايي است بلكه عمالًهاي  پارازيت اندازي بر امواج شبكهسانسور و يا ، فيلترينگ، حذف

  . بسيار مضر و خطرناك به حال جامعه خواهد بود
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