
سخن آغازین:
گام دوم انقــاب اســامي را در شــرایطي آغــاز کرده ایــم کــه آرمانــش ایجــاد تمــدن 
ــي  ــا نگاه ــران اســامي اســت. ب ــي در ای ــدی از زندگ ــن اســامی و فصــل جدی نوی
ــته،  ــه گذش ــویم ک ــه مي ش ــوري مواج ــا منش ــامي ب ــاب اس ــه گام دوم انق ــق ب دقي
حــال و آینــده انقــاب اســامي را بــه زیبایــي مرورکــرده اســت. یکــي از توصيه هــاي 
بيانيــه گام دوم انقــاب بــه جوانــان در شکســتن محاصــره ی تبليغاتــی دشــمن اســت، 
ــی انجــام  ــری و اینترنت ــی و تصوی ــزاران رســانه ی صوت ــق ه ــه از طری محاصــره اي ک
ــا،  ــا رصــد قوت ه ــي ب ــه رســانه هاي داخل ــد ک ــن مهــم شــرایطي مي طلب مي شــود. ای
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــق گام بردارن ــورت دقي ــه ص ــا ب ــا و تهدیده ــا، فرصت ه ضعف ه
ــاب  ــازي در گام دوم انق ــري و مج ــي، تصوی ــوب، صوت ــانه هاي مکت ــت رس حرک
ــای  ــد آینده ه ــه ی نظام من ــذا مطالع ــق دارد، ل ــي دقي ــده پژوه ــه آین ــاز ب ــامي ني اس
ــد در دســتور کار باشــد. ــانه ها بای ــواع رس ــوب( ان ممکــن، محتمــل و مرجــح )مطل

ــرد  ــي را دربرمي گي ــيار متنوع ــات بس ــامي موضوع ــاب اس ــده انق ــد آین ــر چن ه
ــده ی  ــران تعيين کنن ــی از بازیگ ــتند و یک ــی نيس ــل کوچک ــم عام ــانه ها ه ــا رس ام
آینــده هســتند کــه در ســاخت فــردای ایــران اســامي نقــش ویــژه ای دارنــد. همــه ی 
بخش هــای اقتصــادی، سياســی، اجتماعــی و... در هــر حــال بــه رســانه متکــی هســتند 
ــه نوعــی شــناخت  ــد و ب ــز رســانه ها نقــش دارن ــده ني ــد حــال، در آین ــه مانن ــس ب پ

ــن نيســت.  ــانه ها، ممک ــش رس ــناخت نق ــدون ش ــده ب آین
در واقــع رســانه ها بــه  عنــوان یــک از ابزارهــای ارتباطــی جامعــه، جایــگاه بی بدیلــی 
در زندگــی روزمــره ی جوامــع کنونــی و شــکل  گيری و جهت  دهــی بــه افــکار عمومــی 
ــی یــک جامعــه  ــور کل ــزاری در راســتای بهينه ســازی ام ــوان اب ــا را می ت ــد و آنه دارن
ــادی  ــی اقتص ــی و حت ــی، اجتماع ــی، سياس ــم از فرهنگ ــف اع ــای مختل در عرصه ه
دانســت. در هميــن راســتا نــگاه بــه علــم ارتباطــات بــا زاویــه ی آینده پژوهــي کمــک 
می کنــد تــا بــا گــذر دادن رســانه از فضــای ســنتی بــه دنيــای مــدرن، هــم آینــده ایــن 
رســانه ها را شــناخت و هــم ظهــور رســانه های جدیــد و تأثيــر آن را بــر آینــده مــورد 
ارزیابــي قــرار داد. بنابرایــن شــناخت آینــده کمــک می کنــد تــا بــا آنچــه کــه در حــال 
ــا  ــا و دوري از تهدیده ــري از فرصت ه ــا بهره گي ــگ شــویم و ب ــوع اســت، هماهن وق

مســير خــود را تعييــن کنيــم.
اهميــت و ضــرورت آینــده رســانه ها مــا را بــر آن داشــت تــا بــراي مطالعــه ی علمي و 
دقيــق رســانه ها لــزوم داشــتن بســتري تخصصــي در ایــن حــوزه را بــا صاحب نظــران 



ــه و  ــه توصي ــا توجــه ب ــم و ب و اندیشــمندان حــوزه ی ارتباطــات و رســانه طــرح کني
پيشــنهادهاي ســازنده آنهــا بــه تأســيس فصلنامــه اي تخصصــي در ایــن زمينــه اقــدام 
نمایيــم. راه انــدازی فصلنامــه دانــش آینــده پژوهــي رســانه بــا حضــور تيــم تحریریــه ی 
ــوم  ــوم ارتباطــات، عل ــت رســانه، عل ــده پژوهــي، مدیری متخصــص از رشــته هاي آین
سياســي و... بــه مــا کمــک کــرد تــا بتوانيــم اوليــن شــماره ایــن فصلنامــه را بــا لطــف 
ــنهادهای  ــري و پيش ــا هم فک ــه ب ــم ک ــم. اميدواری ــر کني ــال منتش ــادر متع ــت ق و عنای
ــي  ــي و تخصص ــاالت علم ــدی از مق ــا بهره من ــه و ب ــدگان فرهيخت ــازنده ی خوانن س
اســتادان، دانشــجویان و محققــان عزیــز قــدم کوچکــي در شکســتن محاصــره تبليغاتــي 

دشــمن برداریــم.
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