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رهیافت های رسانه ملی در هدایت افکار عمومی جامعه ایران 
با رویکرد آینده پژوهی  

چکیده:

امروزه رســــانه های جمعی تالش می كنند تصاویر ذهنی موردنظر خود را، در جامعه 
شــــكل دهند. البته حقیقت این است که این ســــازمان های نیرومند سخن پراکنی، به  
تنهایی قدرت ایجاد تحوالت بزرگ را در افکار عمومی ندارند ولی می توانند به طور  

مؤثر جریان های فکری و اجتماعی موجود را تقویت کنند.
این انتظار از رســــانه ملی وجود دارد که بتواند با مخاطبانش، طبق نیازهای حقیقی 
آنها ارتبــــاط برقرار کرده و در مســــیر هدایت فرهنگ و افکارعمومــــی با رویكردی 

آینده نگرانه، زمینه ساز رشد و تعالی فردی و اجتماعی شود.
در این مقاله با توجه به سناریوهای هدایت افکار عمومی جامعه ایران در افق 1410 
و اســــتفاده از روش های کیفی مصاحبه با خبرگان و تحلیل اثــــرات متقابل؛ تالش 
ایران،  افکارعمومی جامعه  از شناســــایی پیشــــران های اصلی حوزه  می شود تا پس  
عرصه های مهمی که رسانه ملی می تواند در آن ها ایفای نقش مؤثر کند و مقوم جریان 
هدایت افکارعمومی باشد معرفی شوند. همچنین با ارائه تحلیل کلی از نقش رسانه 
ملی در هدایت افکارعمومی جامعه ایران، ســــناریوی مناســــب برای وضع موجود و 
آینده نزدیک جامعه را مبنا قرار داده و راهبردهای عملیاتی مناسب این سازمان برای 

هدایت افکارعمومی جامعه ایران ارائه شود.
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مقدمه
با گسترش رســـــانه های جمعی فعال در بدنه اجتماعی کشور خصوصًا پس 
از ظهور رسانه های فضای مجازی، رقابت شـــــدیدی در عرصه مدیریت افکار 
عمومی به وجود آمده است. در این بین ســـــازمان صداوسیمای ایران اسالمی 
افکارعمومی شناخته  مدیریت  و  در عرصه هدایت  نهاد رسمی کشور  مهمترین 
می شود. بر همین اساس است که رهبر عالی جامعه اسالمی، مهمترین مأموریت 
سازمان صداوسیما را هدایت و مدیریت فرهنگ و افکارعمومی دانسته است1. 
نظام  کنار سرمایه گذاری وسیع دشمنان  در  انقالب  رهبری معظم  تأکید  همین 
و ضرورت  اهمیت  ایران  افکارعمومی جامعه  مدیریت  برای  اسالمی  جمهوری 

کار علمی نوآورانه در این حوزه را آشكار می کند.  
 پیشینه تحقیق پیرامون نقش رسانه های جمعی در شكل گیری افکارعمومی 
و تحلیل فعاالن عرصه مدیریـــــت افکارعمومی جوامع زمینه الزم برای ورود به 
مسئله اصلی را فراهم نمود. چنانکه در این خصوص گفته شده است که: »تأثیر 
رادیو و تلویزیون بر افکارعمومی از دیگر رســـــانه ها وسیع تر و عمیق تر است. 
تلویزیون با ارائه تصویر، جاذبه بیشـــــتری دارد و بعد تـــــازه ای به پیام می دهد.  
چشم ها را به خود خیره و فهم پیام را آسان تر می سازد و به دلیل وجود تصویر، 
اطالعات کامل تر و درک عمیق تر به تماشاگر می دهد« )باقی، 1379: 74(. بر 
این اساس بخشی از این پیشـــــینه های مورد توجه تحقیق، برای آشنایی با ابعاد 

مسئله در سرفصلی مستقل ارائه می شود. 
مسیر  در  ملی  رسانه  رهیافت های عملیاتی  تبیین  پژوهش؛  این  اصلی  هدف 
مأموریت اصلی خود برای مدیریت و هدایت افکارعمومی جامعه ایران به عنوان 

یک مسأله راهبردی با استفاده از ظرفیت علم آینده پژوهی است.
در این پژوهش؛ بهره گیری از روش های کّمی و کیفی مورد استفاده در علم 
آینده پژوهی همچون مصاحبه عمیق، پرسشـــــنامه و تحلیل اثرات متقابل برای 
ایران،  افکارعمومی جامعه  شناســـــایی عدم قطعیت های کلیدی حوزه هدایت 
زمینه کشـــــف ســـــناریوهای محتمل این حوزه را فراهم نمود و پانل خبرگی، 
رهیافت های مناسب برای رسانه ملی را در قبال سناریوها آشكار کرد. در ادامه 

روش ها وگام های اجرای پژوهش در سرفصلی مستقل ارائه خواهد شد.

1 سیدعلی حسینی خامنه ای، حکم رئیس سازمان صداوسیما، 1393
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این مقاله با توجه به ســـــناریوهای هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 
1410 تالش میكند تا عرصه های مهمی که رســـــانه ملی می تواند در آنها ایفای 
نقش مؤثر کند و مقوم جریان هدایت افکار عمومی باشد را شناسایی و معرفی 
کند. همچنین با ارائه تحلیل کلی از نقش رســـــانه ملی در هدایت افکارعمومی 
جامعه ایران، ســـــناریوی مناســـــب برای وضع فعلی جامعه را مبنا قرار داده و 
راهبردهای عملیاتی مناسب این ســـــازمان برای هدایت فرهنگ و افکارعمومی 

جامعه ایران را ارائه کند.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

نقش رسانه های جمعی در هدایت افکار عمومی
رســـــانه های جمعی در تمامی مراحل شـــــكل گیری افکار عمومی از آغاز تا 
داوری های مردم نسبت به این پدیده همگانی نقش فعال دارند و برهمین اساس 
به شدت مورد توجه سیاستمداران و حاکمان بوده و به عنوان یک عامل حیاتی 
در مناســـــبات قدرت شناخته می شـــــود. مهمترین نقش های اجتماعی که برای 

رسانه ها بیان شده عبارتند از:
تقویت اعتماد عمومی: اعتماد سازی در زمینه سیاست های کلی یک جامعه 
و نظام، یكی از نقش آفرینی های مهم رسانه است. رسانه از این طریق می تواند 
در ترسیم اهداف، اولویت ها و تبیین برنامه ها و همچنین بسیج نیروهای جامعه 
نقشی به سزا داشته باشـــــد. با این امر اجرای برنامه ها با آگاهی کامل مردم و 

همراهی عمومی ایشان با کمترین مشكل و درگیری ها قابل انجام خواهد بود.
جریان سازی موضوعی و مناسبتی: نقش مهم دیگری که رسانه می تواند ایفا 
کند تبلیغ و پروپاگاندا برای انتقال پیام های مهم به جامعه مخاطبین است. تبلیغ 
یا  پروپاگاندا در بهترین و اصولی ترین شكل آن، یک فعالیت آموزشی است که 
به منظور نشر دانش و آگاهی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزش ها و 

سجایای اخالقی صورت می گیرد. 
سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  واقعیت های  انعکاس  اجتماعی:  تصویرسازی 
جامعه نقش مهم دیگری است که رسانه می تواند برعهده بگیرد و چنانچه بتواند 
در ایفای این نقش، جانبداری گروه ها و نهادهای خاص را نکند و شـــــرایط را 
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برای اظهار و اعالم نظرات جریان های مخالف و موافق فراهم کند، اثربخشی و 
کارآمدی بیشتری خواهد داشت.

بصیرت افزایی عمومی: ارائه تحلیل های  جامع از شـــــرایط عمومی جامعه با 
تبیین نقش همه بازیگران داخلی و خارجی حول مسائل اصلی و مبتال به مردم، 
نقش بسیار مهم و راهبردی رســـــانه در ایجاد فضای عقالنیت اجتماعی است. 
برای ایفای این نقش، توجه به هنجارهای اجتماعی به عنوان شـــــاخص اصلی 

بصیرت افزایی عمومی ضروری است.
مدیریت بحـــــران: پیش بینی بحران های پیش روی جامعه و اطالع رســـــانی 
به هنگام را می توان یكی از نقش های کلیدی رسانه دانست. رسانه، زمانی در این 
نقش خود موفق خواهد بود که بتواند قبـــــل از هر کس، بحران های پیش روی 
جامعه هدف خود را تشخیص داده و در زمان مناسب؛ پیش بینی، تحلیل و راه 

حل های پیشنهادی کارشناسان امر برای مواجهه هوشمندانه با آنها را ارائه کند.
آنها  در  قوانین و مصوبات هســـــتند که  از  برخی  مطالبه گری حقوق عاّمه: 
به خاطر فقدان ذی نفع مستقیم، معمواًل مغفول مانده  دارد  حقوق عاّمه وجود 
و قدرتمندان و ثروتمندان جامعه با سوء استفاده از این غفلت عمومی، به حریم 
آنها تجاوز می کنند. یكی از نقش های بسیار مهم و اصلی رسانه ها آگاهی بخشی 
عمومی در مورد اینگونه قوانین و مطالبه گـــــری از قانونگذاران و دولت ها برای 

استیفای اینگونه حقوق عاّمه است )دادگران، 1382: 28-29(.

عموم بازیگران عرصه مدیریت و هدایت افکارعمومی جامعه ایران 
اثرگذار  ایران  افکارعمومی جامعه  در عرصه  مختلفی که  بازیگران  شناسایی 

هستند نیازمند بررسی دقیق و مطالعه اسناد پژوهشی مرتبط است.
در حوزه آکادمیک، افکارعمومی به عنوان یک ســـــاحت اثرگذار و انفعالی 
اســـــت، یعنی هم اثرگذار و هم منفعل اســـــت. با این وضعیت، ما با پدیده ای 
افکارعمومی طرف  نام  بـــــه  تأثیرگذار و در عین حال منفعل  با روح،  جاندار، 
هســـــتیم. افکارعمومی در واقع پدیده ای یكسان و تک ساحتی نیست بلكه الیه 
از آن صحبت می کنیم دارای گروه های متعدد  الیه اســـــت؛ چون جامعه ای که 
اجتماعی است. یعنی این گونه نیســـــت که ساختار متصلب، سلطه گرایانه طبقه 
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مسلطی بر جامعه وجود داشته باشـــــد و بقیه جامعه حالت منفعل باشند بلكه 
جامعه ای باز شده به واسطه گروه های اجتماعی است )آزادارمكی، 1395: 18(.

آنقدر مسأله ای را مطرح  این است که  افکارعمومی جامعه  بر  اثرگذاران  کار 
می کنند و به ابعاد مختلف آن می پردازند که آحاد جامعه، با آن مســـــأله همزاد 
پنداری کرده و واکنش نشان دهند. بنابراین با این شیوه می شود افکارعمومی را 

ساخت، دچار تغییر کرد یا به آن آسیب رساند.
افکارعمومی  اثرگذاری در ساخت  ابزارهای  از  کسانی که قدرت اســـــتفاده 
را در اختیار دارنـــــد عامالن اثرگذار در این حوزه هســـــتند. گروه های ذی نفوذ 
مثل احزاب سیاسی و ســـــمن های اجتماعی، صاحبان رسانه های رایج همچون 
نوین همچون فعاالن شبكه های  تلویزیون، سینما و نشریات، رسانه های  رادیو، 
اجتماعی اینترنتی و سایت های خبری و کسانی که در حوزه فرهنگ جامعه ایران 
نقش تعیین کننده دارند مثل روحانیون و هنرمندان بخشی از کنشگران فعال در 

عرصه شكل گیری افکارعمومی هستند.
امروزه غیر از رســـــانه های گروهی یكی از مهمترین کنشـــــگران اثرگذار بر 
افکارعمومی، شـــــبكه های اجتماعی در فضای مجازی هستند. کنترل شبكه های 
اینترنتی بر داده ها؛ قدرت شگرفی به پنج شـــــرکت مشهور گوگل، آمازون، اپل، 
فیس بوک و مایكروسافت ارزشـــــمندترین بنگاه ها در دنیا هستند، می دهد. این 
روند در کشـــــورهای در حال توسعه با بســـــترهای فرهنگی متفاوت از الگوی 
غربی، به شـــــكل محدودتر و تا حدودی کنترل شده جریان دارد. در این تحول 
چرخشی، الگوهای قدیمی درباره رقابت به سمت الگوی اقتصادمحور در حال 
حرکت هستند. برای فهم و تفسیر فضای مجازی نیز از تعبیر علم تحلیل داده ها 
به سرعت در  نیز علی رغم تفاوت هایی،  ایران  این روند در  استفاده می شـــــود. 
حال گسترش است و طی پنج سال اخیر در میان شبكه های اجتماعی، بیشترین 

تمایل به ترتیب به سمت استفاده از تلگرام، اینستاگرام و واتساپ بوده است. 
مهدی سمتی در کتابش به سه مقوله از تأثیر فناوری های ارتباطی بر جامعه 
و ساختارهای سیاسی و حاکمیتی اشـــــاره می کند. مقوله اول »شتاب زا بودن« 
است؛ فرض بر این است که فناوری های اخیر ارتباطی در جهان به سیاستمداران 
مجالی برای تأمل و مشـــــاوره نمی دهد. در دوره فناوری ماهواره ای یا فراملی، 
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ژورنالیسم »زنده« در واقع اصطالحی است برای تعریف این موضوع که اعمال 
ژورنالیستی تابع اصل سرعت هســـــتند. مقوله دوم »سرعت گیر« یا »بازدارنده« 
سیاست خارجی مطرح می شود که مقصود واکنش  عاطفی عمومی به تصاویر و 
نیز تأثیر عاطفی و نمایشی آن است. در نهایت مقوله »برجسته سازی« تصاویر 
گرسنگی هرج و مرج و فالکت انسانی بر صفحه تلویزیون به نمایش گذاشته شد. 
تلویزیون چارچوب »باید کاری کرد« را برای سیاست گذاران تعیین کرد. این امر 
را در این دوره، شـــــبكه های مجازی عهده دار شده اند و تفاوت آن نبود فعالیت 
حرفه ای و منسجم است. در نتیجه از »اثر تلگرامی« می توان سخن به میان آورد. 
احساسات  ذره وار می کنند،  را  درحالی که جامعه  می توانند  اجتماعی  شبكه های 
گرم اجتماعی را نیز تشویق کنند و رؤیای خودآفرینی بدون رویارویی های واقعی 
اجتماعی را به ما ببخشند به شـــــرط آنکه فرآیند آن به خوبی تعریف و مشخص 

شود )سمتی، 1388: 17(.
اگر چه خاســـــتگاه مطالعات علمى افكار عمومى در غرب شناخته شده و 
دانشمندان غـربـى از پيشگاماِن تعريف و تبيين اين پديده محسوب شده اند، اما 
در هزار و چهارصد سال قبل، هنگامى كه خورشيد اسالم از مكه بر گيتى تابيدن 
آغاز كرد، در تعاليم حيات بخش اسالم در قرآن و سيره نبى اكرم، افكار عمومى 
به عنوان عنصر نظارت اجتماعى بر رفتار فرد و حكومت در قالب فريضه امر به 

معروف و نهى از منكر مورد عنايت و توجه قرار گرفت.
تعامالت فضای  و  رســـــانه هاى گروهى  تأثير  بر  اسالمى، عالوه  در جامعه 
مجازی درافكار عمومى، برخى عوامل و زمینه های رســـــانه ای ديگر نيز وجود 
دارند كه در تكوين هدايت افكار عمومى نقش مؤثرى ايفا مى كنند و اين عوامل 
مختص به جوامع اسالمى بوده و نظاير آنها را در جوامع غيراسالمى نمی بينيم. 

مهمترین آنها عبارتند از:
تريبون نماز جمعه و ائمه جمعه: نماز جمعه از عوامل مؤثر در شكل گيرى و 
هدايت افكار عمومى سالم در جامعه اسالمى می باشد. مطالبى كه در خطبه هاى 
نمازجمعـــــه در زمينه هاى مختلف عنوان مى گردد، عالوه بر حضور مســـــتقيم 
مردم، به وسيله رســـــانه هاى ارتباط جمعى در سطح گسترده اى منتشر مى شود. 
به لحاظ معنويت حاكم بر پايگاه نماز جمعه، نفوذ و تأثير آن در افكار عمومى 

جامعه اسالمى بسيار عميق و گسترده است.
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خطيب نماز جمعه هم از منظر نمایندگی ولی فقیـــــه در منطقه جغرافیایی 
فعالیت خود و هم به لحاظ برخوردارى از مقبوليت و شأن و منزلت واال در نزد 
عموم و برخوردارى از نفوذ كالم، با تبيين و تشريح مسائل سياسى، اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى كـه بــــــا جامعه مسلمين در ارتباط است، نقش اساسى را 
در روشـــــنگرى جامعه ايفا می كند. در حالى كه چنين كاركردى را در هيچ يك 
از نهادهاى تبليغاتى و ارتباطاتى جهان غرب نمى توان يافت كه تا اين ميزان از 

نفوذ و تاثير برخوردار باشد.
ائمه جماعات: كانون همايش و اجتماع مسلمانان و مركزى براى  مسجد و 
هدايت افكار عمومى به سوى نيكى و سعادت است. مسجد نهاد مقدسى است 
كه از كاركرد بسيار اساسى و مهم در پهنه تاريخ تمدن اسالمى برخوردار بوده 
و خاستگاه جنبش های اسالمى و قيام هاى تاريخ ساز عليه حكومت هاى فاسد و 
ظالم در سرزمين هاى اسالمى بوده است. در طول تاريخ، مسلمان هـا در مساجد 
گرد هم مى آمدند و ضمن مشورت و تبادل افكار، به بررسى مسائل مهم جامعه 

و تصميم گيرى و چاره انديشى در امور مى پرداختند.
نظام اجتهادی و آيات عظام و مراجع تقليد: علماى اسالم به ويژه در مذهب 
تشـــــيع، در تكوين و هدايت افكار عمومى مؤثرند؛ زيرا علماى اسالم در ميان 
مسلمانان از شأن و منزلت وااليى برخوردار مى باشند و نظريات و كالم آنان به 
طور وسيع و عميق در افكار عمومى نفوذ و تأثير دارد. اين تأثير به حدى است 
كه در برخى موارد حتى اثرات رســـــانه هاى گروهى همچون راديو، تلويزيون و 
مطبوعات را خنثى مى سازد. در این زمینه می توان به تأثیرات محدود رسانه ها و 

تأثیرات زیاد رهبران فکری اشاره کرد.
قدرت علما و مراجع تقليد در بســـــيج افكارعمومى در مقاطع مختلفى از 
تاريخ معاصر جهان اسالم، واضح و مبرهن اســـــت. فتواى مرجع تقليد عالم 
تشـــــيع، آيت الّله میرزای شـــــيرازى در تحريم توتون و تنباكو كه به موجب آن 
افكار عمومى به طور يكپارچه عليه حكومت قاجار بسيج شد و نيروى استبداد 
و استعمار را به زانو درآورد، نمونه ای روشن از نقش   علماى تشّيع در بسيج و 

هدايت افكار عمومى مى باشد )تیموری، 1361: 103(.
نظام وعظ و مداحی اهل بیت )ع(: نقش واعظان و مداحان در حراســـــت 
ایشان،  به  ارتقای معرفت واقعی مردم نسبت  ائمه اطهار)ع(،  از میراث معنوی 



72 | دانش آینده پژوهی رسانه ::: دوره سوم، شماره 3 ::: بهار 1401

گســـــترش و ترویج معارف و فرهنگ اهل بیـــــت)ع( در جامعه حائز اهمیت 
می باشـــــد. به فرمایش آیت الله خامنه ای )مدظله العالـــــی( در دیدار با جامعه 
مداحین کشور »جامعه مداح، ذاکر و ستایشگران اهل بیت)ع( طبقه ای هستند 
که در سایه این روش، بیشـــــترین تأثیر را در تعمیق فرهنگ و معارف اسالمی 
در ذهن مردم دارند... قضیه، فقط قضیه شــــــعرخوانی نیست. مسأله، پراکندن 
مدایح، فضایل و حقایق در قالبی اســـــت که برای همه شنوندگان قابل فهم و 

درک باشد و در دل آنها تأثیر بگذارد.« 
مناسک دینی و مذهبی: قرآن کریم آداب و شعائر دینی را جزء خصوصیات 
همه ادیان و یكی از قدیمی ترین ســـــنت های فرهنگی در هر جامعه می داند. به 
ُاَمٍة َجَعْلنا َمْنَسكًا ُهْم ناِسكوه: برای هر امتی عبادتی قرار  تعبیر قرآن کریم »ِلُكّل 
دادیم تا آن عبادت را انجام دهند« )حج، آیه 67(. چنانچه مردم  شناســـــان نیز 
تأکید دارند هیچ جامعه شناخته شده ای نیست که در آن نوعی مراسم و آیین های 
»اساسی ترین تحوالت فکری  اســـــت:  معتقد  باشد. گیدنز  نداشته  دینی وجود 
بار بر حســـــب مقوالت مذهبی تعریف  از جمله تصور زمان ومكان نخستین 
شـــــدند. برای مثال مفهوم زمان در آغاز از شمارش فواصل موجود بین مراسم 
دینی به وجود آمدند«)گیدنز، 1376: 493(. آنچه که مراســـــم و مناسک را در 
نه وجود مراسم  از دیگر جوامع متمایز می سازد،  ایران  اجتماعی جامعه  حیات 
تأثیرگذاری،  قدمت،  تنوع،  جمله گســـــتردگی،  از  ویژگی هایی  بلكه  ومناسک، 

هنجارآفرینی و نقش آفرینی آنها در کنش های فردی و اجتماعی است. 
عالوه بر منســـــكی مانند نماز و روزه که در بازه هـــــای زمانی خاص واجب 
شده اند، مراسم و مناسک متعدد و متنوعی همراه با جشن و سرور همگانی در 
قالب اعیاد مذهبی مانند عید غدیر، فطر، قربان، مبعث و والدت پیامبر و ائمه 
معصومین علیهم السالم یا در قالب ســـــوگواری جمعی همچون عزاداری های 
محرم و صفر و عزای شـــــهادت معصومین علیهم السالم و یا مناسک عبادی 
جمعی همچون شـــــب های قدر و اعتکاف در مســـــاجد و راهپیمایی اربعین 
حســـــینی نیز انجام می پذیرد. همه این ها نشان دهنده گستره و حضور اینگونه از 
مراسم ها و مناسک جمعی در فرهنگ مردم ایران است که زمینه را برای هدایت 

افکارعمومی جامعه فراهم می کند.
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روش شناسی پژوهش
روش اصلی مورد اســـــتفاده در این پژوهش، »سناریونگاری« است که برای 
کشـــــف مؤلفه های مورد نیاز همچون پیشـــــران ها و عدم قطعیت های اصلی 
در حوزه هدایت افکار عمومی جامعه ایران، از ســـــایر روش های کّمی و کیفی 
همچون ماتریس اثرات متقابل، مصاحبه عمیق و پرسشـــــنامه استفاده می شود.  
تعاریف مختلفی درباره ی سناریو و سناریونگاری وجود دارند که برخی از آنها، 

بر اساس دیدگاه آینده پژوهان مرور می شود: 
مایكل پورتر: سناریو، دیدگاهی است با سازگاری درونی و محتوایی نسبت 
به آنچه که در آینده می تواند رخ دهد )پورتر، 1985(. پیتر شـــــوارتز: سناریوها 
ابزاری برای نظم دهی به ادراک یک فرد درباره محیط های بدیل آینده اســـــت 
که تصمیم های فرد در آن محیط ها گرفته خواهند شـــــد )شوارتز، 1991(. گیل 
رینگلند: ســـــناریوها بخشی از برنامه ریزی اســـــتراتژیک می باشند که به عنوان 
ابزاری برای مدیریت عدم قطعیت آینده اســـــتفاده می شود )رینگلند، 1998(. 
میشل گوده و روبال: سناریوها توصیف موقعیت های آینده و رویدادهای  ممكن 
درآن موقعیت ها هستند، به گونه ای که شخص بتواند از موقعیت کنونی خود به 
سوی آینده های بدیل حرکت کند. سناریوها شیوه ای هستند که نتایج پیش بینی ها 
ارائه می دهند )گوده و روبال،1996(.  به صورتی منســـــجم و متقاعدکننده  را 
آینده کمک  برای ساختاردهی عدم قطعیت های  به مدیران  پییر واک: سناریوها 

می کنند )واک، 1985(.
در مجموع با توجه به تعاریف مطرح شده برای ســـــناریوها میتوان گفت؛ 
ســـــناریونگاری روشـــــی برای بهبود تصمیم گیری ها در برابر آینده های بدیل و 
محتمل اســـــت. این تحقیق می خواهد توجه تصمیم گیران و متولیان فرهنگی و 
رسانه ای کشور را به مسئله مهم هدایت افکارعمومی جامعه ایران جلب کرده و 
تصویری از وضعیت پیشروی مســـــئله مذکور درقالب سناریوهای مختلف ارائه 
کند؛ لذا به لحاظ نتیجه، این تحقیق کاربردی اســـــت. همچنین عالوه بر ارائه 
تصاویری بدیل از وضعیت آینده هدایت افـــــکار عمومی جامعه ایران درقالب 
سناریوهای مختلف؛ توصیه های کاربردی برای مدیران و برنامه ریزان رسانه ملی 
ارائه می نماید. برای کشف عدم قطعیت های اصلی حوزه هدایت افکار عمومی 
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نوآورانه  به صورت  تا  بود  به عنوان مهمترین مؤلفه های ســـــناریونگاری، الزم 
از انواع روش های شناخته شـــــده کّمی و کیفی استفاده شود. در همین راستا از 
روش های پژوهش اســـــنادی، مصاحبه عمیق، تحلیل اثرات متقابل و نشست 
)پانل( خبرگان پیش از شروع سناریونگاری استفاده شد. گام های پژوهشی این 

تحقیق درشكل 1 ارائه شده است.

تحلیل یافته های پژوهش

پیشران های اصلی هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410 
با توجه به ضرورت، شناســـــایی پیشـــــران های اصلی هدایت افکارعمومی 
جامعه ایران در این عرصه ناگزیر اســـــت. به این منظـــــور، از دانش خبرگان 
ایران  افکارعمومـــــی جامعه  و  اجتماعی  ارتباطات، علوم  حوزه های رســـــانه، 
استفاده شد و لیســـــتی از مهمترین روندهای مطرح و اثرگذار بر مقوله هدایت 
افکارعمومی جامعه ایران به دســـــت آمد و از بین آنها پیشـــــران های کلیدی با 
بر هدایت  پیشـــــران کلیدی مؤثر  از پرسشنامه شناسایی شـــــدند. ده  استفاده 
افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410عبارت بودند از؛ »رشـــــد بهره گیری از 
فناوری های نوین فضای مجازی در ارتباطات و اقتصاد جامعه ایران«، »تعمیق 
گسست بین نسلی ناشی از تغییر مراجع فکری نسل فعال جامعه ایران«، »رشد 
بر فناوری فضاپایه )ماهواره(« ،»شبكه سازی  ایران در فضا و تســـــلط  حضور 
برپایه اینترنت اشیاء«1، »رشـــــد جامعه قرآنی در ایران و توسعه فرهنگ تدبر در 
قرآن به صورت فراگیر« ،»تغییر وضعیت هرم جمعیتـــــی جامعه ایران در دهه 
آینده«، »همگرایی جریان های سیاســـــی در ارکان جمهوری اسالمی)همگرایی 
ارکان(«، »کاهش سرمایه اجتماعی ســـــازمان صداوسیما در جامعه ایران«، »به 
قدرت رسیدن دولت های حامی جبهه مقاومت«، »گسترش حمایت های قضائی 

و حقوقی از فعاالن اقتصادی قانون مدار کشور«. 

1 Internet of Things
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شكل 1: پیشران های اصلی هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410

عدم قطعیت های کلیدی حوزه هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410 
آينده با عدم قطعيت همراه است و در نتيجه نبايد تنها به آينده مورد انتظار 
فكر كرد، بلكه بايد آمـــــاده مديريت، مقابله و مواجهه بـــــا آينده های محتمل 
مختلف بود. ویژگی بارز عدم قطعیت ها، پیش بینی ناپذیری از منظر نحوه وقوع 
است و بهترین راه شناسایی شـــــان توجه به پیشران های کلیدی است؛ همچنین 
دو سر طیف عدم قطعیت باید از احتمال قابل قبولی  برخوردار باشند. در این 
پژوهش راهبردی تالش شـــــد تا با ترکیبی از روش های کّمی و کیفی، پس از 

شناسایی مهمترین پیشران ها، عدم قطعیت های کلیدی کشف شوند. 
شناســـــایی عدم قطعیت های کلیدی در عرصه هدایت افکارعمومی جامعه 
ایران برای افق 1410، با اســـــتفاده از متغیرهای حاصل از مصاحبه عمیق و 
پرسشنامه و تحلیل اثرات متقابل این متغییرها بر یكدیگر در نرم افزار میک مک 

امكان پذیر شد که نتایج در شكل 3 مالحظه می شود.  
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شكل 2: نمای تاثیرات متقابل پیشران های هدایت افکارعمومی جامعه ایران در میک مک

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل اثرات متقابل پیشران های اصلی، مهمترین 
اثرپذیری شناسایی شـــــدند و به این ترتیب سه عدم  از منظر اثرگذاری و  آنها 
قطعیت کلیدی در حـــــوزه هدایت افکارعمومی جامعه ایـــــران در افق 1410 

شناخته شدند که در جدول 1 نمایش داده شده اند.

شكل 3: عدم قطعیت های کلیدی حوزه هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410
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سناریوهای هدایت افکار عمومی جامعه ایران درافق 1410 
بهره گیری از روش های مختلف پژوهشـــــی برای کشـــــف سه عدم قطعیت 
کلیدی ذیل در عرصه هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410 موجب 

شد تا زمینه الزم برای تعیین سناریوهای این حوزه فراهم شود:
وقوع همگرایی در ارکان نظام یا عدم همگرایی در ارکان نظام؛	 
تعمیق گسست بین نســـــلی و تغییر مراجع فکری یا کاهش گسست بین 	 

نسلی و تغییر مراجع فکری؛
فراگیری استفاده از فضای مجازی در اقتصاد و ارتباطات یا محدودیت 	 

استفاده از این فضا در اقتصاد و ارتباطات.
جدول1: سناریوهای هدایت افکارعمومی جامعه ایران درافق 1410 

نام سناریوعدم قطعیت 3عدم قطعیت 2عدم قطعیت 1ردیف

طالق عاطفیفراگیری اقتصاد و ارتباطات مجازیتعمیق گسست بین نسلیوقوع همگرایی ارکان نظام1

محدودیت اقتصاد و ارتباطات تعمیق گسست بین نسلیوقوع همگرایی ارکان نظام2
مجازی

آتش زیر خاکستر 

زندگی شیرین فراگیری اقتصاد و ارتباطات مجازیکاهش گسست بین نسلیوقوع همگرایی ارکان نظام3
می شود

محدودیت اقتصاد و ارتباطات کاهش گسست بین نسلیوقوع همگرایی ارکان نظام4
مجازی

پدرساالر

زندگی در جهنم فراگیری اقتصاد و ارتباطات مجازیتعمیق گسست بین نسلیعدم همگرایی ارکان نظام5

محدودیت اقتصاد و ارتباطات تعمیق گسست بین نسلیعدم همگرایی ارکان نظام6
مجازی

-

-فراگیری اقتصاد و ارتباطات مجازیکاهش گسست بین نسلیعدم همگرایی ارکان نظام7

محدودیت اقتصاد و ارتباطات کاهش گسست بین نسلیعدم همگرایی ارکان نظام8
مجازی

-

با تعیین عدم قطعیت هـــــای مذکور، این امكان فراهم شـــــد تا طبق روش 
GBN، سناریوهای این حوزه شناسایی شده و مورد تحلیل قرار گیرند. با توجه 
به اینکه از ترکیب ماتریسی سه عدم قطعیت، هشـــــت حالت سناریویی بالقوه 
ایجاد شد که پس از ارزیابی بر اساس منطق وقوع، سه حالت آن، فاقد شرایط 
برای سناریونویسی  دیگر که شرایط الزم  پنج وضعیت  حداقلی شناخته شدند. 
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را داشتند با عناوین »زندگی در جهنم«، »طالق عاطفی«، »آتش زیر خاکستر«، 
»پدر ساالر« و »زندگی شیرین می شود« نامگذاری شدند.  

از پنج عنوان سناریوی شناسایی شده، با توجه به وضعیت فعلی جامعه ایران 
می توان گفت که سناریوی »زندگی در جهنم« باید مبنای سیاست گذاری در حوزه 
هدایت فرهنگ و افکارعمومی جامعه ایران قرار بگیرد. بدیهی است که با تغییر 
این عرصه، خصوصًا وقوع همگرایی در  وضعیت در عدم قطعیت های کلیدی 
ارکان حاکمیتی نظام، ذیل منویات رهبری معظم انقالب اسالمی، شرایط برای 

مبنا قرار گرفتن سایر سناریوها فراهم خواهد شد.

الف( کنشگران اصلی عرصه هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410 
عرصه هدایت افکارعمومی در همه جوامع بشری و از ابتدای خلقت، عرصه 
حضور دو گروه مخالف بوده و خواهد بود. گروهی شامل مصلحان و موحدان 

هستند که در مقابل ایشان گروه منافقان و مشرکان قرار دارند.
با توجه به رشـــــد فن آوری ها در طول تاریخ، ابزارهـــــای این دو گروه برای 
کنترل و همراه کردن افکارعمومی تغییر کرده ولی مبنای تعارض دو دیدگاه فرق 
چندانی نکرده است. برای آنکه ابعاد مسئله آشكارتر شود یک بار دیگر تعریف 
راه نمودن  »ارشاد و  بازخوانی می کنیم؛  را  این تحقیق  افکارعمومی در  هدایت 
باورها و اعتقادات اکثریت افراد جامعه ی هدف برای ارتقاء ســـــطح قضاوت 
عامه مردم، به گونه ای که در اثر آن؛ نشـــــانه های یكتاپرســـــتی، تسلیم بودن در 
انابه در فضای  برابر فرامین خدا و رسول، تقوا، خشیت، صبر، مـراقبه نفس و 

عمومی جامعه فراگیر شود.«
افکارعمومی جوامع بشری؛  از گروه بندی کلی کنشگران عرصه هدایت  پس 
به دسته بندی های دقیق و عالمانه نقش آفرینان برتر هر کدام از دو گروه خواهیم 
رســـــید. البته در این مقوله باید به تأثیر فناوری های جدید که عمومًا در بستر 
فرهنگ و تمدن غرب الئیک رشد کرده اند توجه ویژه داشت و نسبت به گزاره 
تردیدآمیز  بشـــــری نگاهی  قبال مسائل مختلف جوامع  فناوری در  بودن  خنثی 
تأثیـــــر فوق العاده و غیرقابل  این مالحظه نمی تواند مانع پذیرش  افکند، لیكن 

اجتناب این فناوری ها بر جهت دهی افکارعمومی جوامع شود.
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یكی از بزرگترین میدان هـــــای حضور فناوری ها در طـــــول تاریخ، فضای 
ارتباطی بین انسان ها بوده است. عرصه ارتباطات بشری از ابتدا تا کنون شاهد 
تحوالت شگرفی بوده و به جهت نیاز و ضرورت با اطالع رسانی همراه با فریاد 
یا دود آتش آغاز شـــــده و امروزه به ابزارهایی همچون رادیو، تلویزیون، رایانه 
و گوشی موبایل رسیده اســـــت. این ابزارها به طور قطع در آینده دچار تحوالت 
شگرف شده و امكانات جدید ارتباطی را فراهم خواهند کرد. حال سؤال مهمی 
مطرح می شود و آن هم اینکه آیا ابزارهای ارتباطی موجود، شرایط یكسانی برای 
استفاده هر دو گروه اصلی فعال در عرصه هدایت افکارعمومی جوامع را فراهم 
می کند یا اینکه بر اســـــاس جهان بینی مخترع آن ابزار، زمینه اثربخشـــــی بیشتر 
فعالیت های گروه دارای جهان بینی هماهنگ را تســـــهیل می کند. با این مقدمه 
و پذیرش این مطلب که جهان بینی و فلســـــفه تولید ابزار ارتباطی و تبلیغ تا حد 
زیادی بر جهت دهی افکارعمومی جوامع اثر دارد به بررسی بازیگران اصلی در 

حوزه هدایت افکارعمومی جامعه ایران خواهیم پرداخت.
عرصه هدایت، بر پایه نگاه توحیدی به دنبال رشد و تعالی انسان ها در مسیر 
قرب الهی بوده و حیات بشـــــر را محدود به عمر کوتاه دنیایی او نمی داند لذا 
همواره به دنبال تبیین چشـــــم انداز آخرتی برای تعیین اقدامات صحیح در زمان 
حاضر اســـــت. این فضاسازی در سطح اجتماعی ســـــبب می شود که مقوالتی 
همچون ایثار، فداکاری، توجه به همنوع، مبارزه با ستم و زورگویی و امثال آن 

فراگیر شود. 
از ســـــوی دیگر عرصه هدایت برای صاحبان دیدگاه غیرتوحیدی؛ به دلیل 
قابل پذیرش است.  به ملموسات بشری، عرصه ای غیر  دنیایشان  بودن  محدود 
این نوع نگاه و عدم اعتقاد به تداوم جریان زندگی پس از مرگ سبب می شود که 
مشرکین و منافقین، دستورات توحیدی را بافته های ذهنی متدینین تلقی کرده و 
با تمام توان در برابر آن ایســـــتادگی کنند. البته باید توجه داشت که مبنای فکری 
غیرتوحیدی با توجه به عدم اعتقاد به قیامت و روز حساب به طور طبیعی حكم 
به اصالت منفعت گرایی لذت جویانـــــه داده و در بحث جهت دهی افکارعمومی 

نمی تواند به چیزی غیر از کنترل آن برای تأمین منافع خود بیاندیشد.
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در سطح کالن، کنشگران اثرگذار بر افکارعمومی جامعه ایران را میتوان به دو 
دسته کنشگران داخلی و کنشگران خارجی تقسیم بندی کرد. 

الف( کنشگران داخلی عرصه هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410؛         
1. نخبگان و گروه های مرجع: در جوامـــــع توحیدی، و به طور خاص ایران 
اسالمی کنشگرانی برای انتقال پیام های هدایت بخش وجود دارند که مختص به 
جوامع اسالمى هستند. در کنار این دسته از کنشگران نخبه و مرجع اجتماعی، 
بازیگرانی هم حضور دارند که اهدافی مغایر با هدایت را دنبال می کنند ولی آنها 
هم بر افکارعمومی اثر گذارند. بخشی از این مجموعه های نخبگی و گروه های 

مرجع عبارتند از؛ 
امام جامعه اســـــالمی: جامعه اسالمی ایران به طور رســـــمی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در مســـــیر حاکمیت یک نظام توحیدی قرار گرفت و بر این 
اســـــاس بیش از چهار دهه اســـــت که رهبری جامعه در عصر غیبت امام زمان 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و به نیابت از حضرت؛ برعهده 
امیرالمؤمنین علی  باورعمومی شیعیان  قرار گرفته است.  الشرایط  فقیهی جامع 
علیه السالم بر آن اســـــت که مجرای هدایت الهی در جامعه، وجود مقدس امام 
معصوم و در دوران غیبت ایشـــــان، رهبری اســـــت که جامع شرایط مورد نیاز 
باشد. این باور و عقیده عمومی در ســـــطح جامعه سبب میشود تا امام و رهبر 
به عنوان مجرای انتقال هدایت الهی به افراد جامعه، مهمترین نقش را در هدایت 

افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410 ایفا نماید.   
ائمه جمعه: یكی از اجتماعات مهم مســـــلمانان نماز جمعه است که به طور 
هفتگی در همه شهرهای ایران اسالمی برگزار می شـــــود و هزاران هزار نفر در 
آنها شرکت می کنند. مطالبى كه در خطبه هاى نمازجمعه عنوان مى شود، عالوه 
براینکه مورد استفاده حاضرین قرار می گیرد، به وسيله رسانه هاى ارتباط جمعى 
هم در سطح گسترده اى منتشر مى شود. خطيب نماز جمعه هم از منظر نمایندگی 
ولی فقیه در منطقـــــه جغرافیایی فعالیت خود و هم به لحـــــاظ برخوردارى از 
مقبوليت در نزد عموم مردم آن منطقه از شأن و منزلت واالیی برخوردار است. 
امام جمعه با ایفای نقش پدری در سطح منطقه می تواند ملجأ و پناه مظلومان 
شده و با استفاده از جایگاه قانونی و نفوذ كالم، به حل مشكالت کمک کرده و 
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در خطبه ها به تبيين و تشريح مسائل سياســـــى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
مردم منطقه خود پرداخته و نقش اساسى را در روشنگرى جامعه ايفا  كند.

ایران اسالمی  ائمه جماعت مساجد شهرها و روســـــتاهای  ائمه جماعات: 
می توانند با فعالیت های اثربخش در عرصـــــه هدایت افکارعمومی مردم محل 

خود، ایفای نقش کنند.
 بدون تردید مساجد كانون همايش و اجتماع مســـــلمانان و مراكزى براى 
هدايت افكار عمومى به سوى نيكى و سعادت هســـــتند. در دهه پنجم از عمر 
ائمه  هماهنگی  با  می توانند  کشـــــور  مســـــاجد  شبكه  اسالمی  انقالب  شریف 
جماعات، به صورت یک نهاد قدرتمند، نقش هدایتی برجســـــته ای را عهده دار 
شـــــده و جوامع کوچک محله محور را ذیل هدایت های رهبری معظم انقالب 

اسالمی هدایت کنند. 
آيات عظام و مراجع تقليد: علماى اسالم به ويژه در مذهب تشيع، همواره 
در تكوين و هدايت افكار عمومى مؤثر بوده اند. اين تأثير به حدى است كه در 
برخى موارد حتى اثرات رسانه هاى گروهى همچون راديو، تلويزيون و مطبوعات 

را خنثى مى سازد. 
طی دو دهه اخیر تالش بسیار زیادی صورت گرفته تا مرجعیت فکری جامعه 
از ید حوزه های علمیه و علمای دینی خارج شـــــده و به جاهای دیگری منتقل 
شود اما هوشیاری بســـــیاری از عالمان دینی در شناخت وضعیت جدید پس از 
فقیه  با ولی  نظام جمهوری اسالمی و ضرورت هم افزایی و هماهنگی  استقرار 
جامع الشرایط که در جایگاه رهبری امت اســـــالمی قرار دارد؛ توانسته تا حد 

زیادی مانع فتنه ها شود.
وعاظ، ذاکرین و مادحین ائمه معصومیـــــن )ع(: نقش وعاظ و مداحان در 
حراست از میراث معنوی ائمه اطهار)ع(، ارتقای معرفت واقعی مردم نسبت به 
ایشان، گسترش و ترویج معارف و فرهنگ اهل بیت)ع( در جامعه حائز اهمیت 
می باشد. بر این اساس مهمترین رسالت وعاظ و مداحان در دهه آتی این خواهد 
بود که با ممزوج کردن شور و شعور حسینی، نقشی ماندگار در نگرش و سبک 
زندگی مخاطبان خود ایجاد کرده و در مسیر هدایت افکارعمومی جامعه ایران 

ایفای نقش جدی داشته باشند.
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سیاسی  فعالیت های  اسالمی:  جامعه  در  فعال  سیاسی  و جریان های  احزاب 
گروه ها و احزاب در چهار دهه اول انقالب اسالمی با فراز و فرودهای بسیاری 
همراه بوده اســـــت. اگر چه افراد برجســـــته ای در این جریانـــــات ایفای نقش 
کرده اند و حتی گاهی در طول این ســـــال ها برخی از افراد و گروه ها نسبت به 
مشی و شعارهای قبلی خود دچار تغییر و تحول شدند اما بر اساس تفکر شیعه، 
هیچگاه اصـــــول و ارزش های اصلی انقالب تغییر نکرده و مالک تشـــــخیص 
این مهم، منویات امامین انقالب اســـــالمی در زمان زعامتشان بوده است. بر 
همین اساس آن دسته از گروه های سیاســـــی که اصول و ارزش های انقالب را 
بر پایه رهنمودهای رهبری معظم انقالب اســـــالمی مبنای تحلیل های خود قرار 
داده و اتخاذ تصمیم سیاســـــی می کنند جزو جریان های سیاسی مدافع اصول و 
ارزش های انقالب و امام شناخته می شوند. این جریان های سیاسی بدون تردید 
یكی از مهمترین بازیگران عرصه هدایت افکارعمومی جامعه اســـــالمی در افق 

1410 خواهند بود.
سمن ها و گروه های اجتماعی غیر دولتی: یكی از مجموعه های اجتماعی که 
در دهه های اخیر رشد زیادی داشته اند سمن هایی هستند که برای خود رسالت 
ایجاد رشد فرهنگی و کاهش معضالت اجتماعی قائلند و بر این اساس برخی 
خدمات اجتماعی و فرهنگی را به افراد نیازمنـــــد ارائه می کنند. حضور مؤثر و 
مفید این گروه ها در بحران ها و مشكالت مزمن اجتماعی، زمینه اثرگذاری آن ها 
را در مباحث مربوط به هدایت افکارعمومی فراهم می کند و بر این اساس یكی 

از کنشگران فعال محسوب می شوند.  
2. رســـــانه ملی: اگرچه رادیو تلویزیون در جوامـــــع مختلف زیر مجموعه 
ساختارهای رسانه ای فعال دسته بندی شـــــده و کارکرد خاص خود را دارند اما 
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی، رسانه ملی ساختاری بسیار گسترده 
با دامنه مأموریتی وسیع داشته و فراتر از یک رسانه ساده رادیو تلویزیونی عمل 
می کند. این ســـــازمان معظم، با در اختیار داشتن ابزارهای گسترده رسانه ای در 
حوزه های رادیو، تلویزیون، مطبوعه، خبرگزاری و همچنین مســـــئولیت تنظیم 
مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی، خود به تنهایی تبدیل به یک بنگاه 
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قدرتمند و چندوجهی اثرگذار بر افکارعمومی جامعه ایران و حتی سایر جوامع 
شده است. 

البته میزان موفقیت رســـــانه ملی در عمل به مأموریـــــت اصلی خود یعنی 
هدایت فرهنگ و افکارعمومی جامعه ایران، وابســـــته به میزان تعهد مدیران و 
منویات  ذیل  اسالمی  انقالب  اصول  و  ارزش ها  به  ســـــازمان  این  برنامه سازان 
رهبر معظم انقالب اسالمی خواهد بود. بدیهی است که هر چقدر مشكالت و 
محدودیت های این سازمان رسانه ای، مدیران سازمان را مجبور به نادیده گرفتن 
اصول و ارزش ها کند به همان نسبت از مسیر هدایت افکارعمومی فاصله گرفته 

و در جبهه مخالفین جریان هدایت قرار خواهند گرفت. 
افکارعمومی  هدایت  در  دیگری که  مجموعه های  رســـــانه های حقیقی:   .3
ارائه خدمات خبری، اطالع رســـــانی و  به  ایران ایفای نقش می کننـــــد  جامعه 
سرگرمی های فرهنگی مشغول هســـــتند. برخی از این رسانه ها که به شهروندان 
ارائه خدمت کرده و بر افکارعمومی اثرگذارند شـــــامل نشـــــریات، مطبوعات، 
سینما، تئاتر، شبكه نمایش خانگی، خبرگزاری ها می شوند. البته امروزه با تلفیق 
عجیب فضای مجازی و فضای حقیقی دامنه خدمات اینگونه از رســـــانه ها به 

فضای مجازی هم کشیده شده ولی هنوز هویت حقیقی خود را دارند.   
نوین در فضای  فناوری های  با رشـــــد  4. جریان ســـــازان فضای مجازی: 
ارتباطی، شـــــاهد حضور کنشـــــگران جدیدی در عرصـــــه مدیریت و هدایت 
قلمروهای  به  نبودن  وابســـــته  ویژگی شان  مهمترین  هســـــتیم که  افکارعمومی 
جغرافیایی و حتی حاکمیتی جوامع اســـــت. این پدیده جدید و شگفت انگیز 
این  آینده  افزوده شده و  افکارعمومی  بر پیچیدگی های هدایت  تا  سبب شـــــده 
حوزه را بیش از پیش دچار عدم قطعیت کند. اگرچه شناســـــایی بازیگران این 
حوزه در مقطع زمانی فعلی تا حدودی ممكن اســـــت اما در یک افق زمانی ده 
ساله بازیگران جدیدی خلق خواهند شد که باید در موعد مقرر آنها را هم وارد 
معادالت هدایت افکارعمومی جامعه کرد. در ادامه با برخی از این کنشـــــگران 

اثرگذار بر هدایت افکار عمومی جامعه ایران آشنا می شویم؛
ابزارهای تفریح و سرگرمی در جامعه ایران و تمایل  سلبریتی ها: با گسترش 
به رفاه بیشتر طی سه دهه اخیر، صنعت سینما و تلویزیون سبب شد تا برخی از 
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افراد جامعه همچون، بازیگران و فعاالن تلویزیون و سینما، بازیگران فوتبال و 
آوازخوان ها که هنر ســـــرگرم کردن مردم را داشتند بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته و از این منظر توجه سیاستمداران را هم جلب کنند. از آنجا که اکثر افراد 
آنها سلبریتی گفته می شـــــود، خود تربیت یافته صنایع سرگرم  این طیف که به 
کننده تولید شده توسط نظام غرب بودند تفکر و سبک زندگیشان با معیارها و 
با تحریک  اخیر  بوده است. حدود یک دهه  آن تمدن هماهنگ تر  شاخص های 
سیاستمداران، سلیبریتی ها در ایران به کنشگران سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و 
بر افکارعمومی ایرانیان اثرگذاری می کنند و تداوم این روند قابل پیش بینی است.             
اینفلوئنسرها )شـــــاخ های فضای مجازی( و استریمرها: طی یک دهه اخیر، 
ســـــرویس های متنوع فضای مجازی با ترکیب دو مؤلفه جذاب ارتباط آسان و 
سرگرمی توانستند نســـــل نوجوان و جوان جوامع مختلف را مسحور خود کنند. 
اینفلوئنسرها یا شاخ های فضای مجازی افرادی هستند که به بهانه های مختلف 
منزجر  خودنمایی های  اخالقی،  هنجارشـــــكنی  هنجارشكنی گفتاری،  همچون 
کننده و یا خودنمایی های برانگیزاننده و امثال این روش ها ســـــعی می کنند تا 
جمع زیادی از مخاطبان فضای مجازی را به پیج های خود کشـــــانده و به نوعی 
اینفلوئنسرها نوعی تشخص  خود را پرمخاطب نشان دهند. این وضعیت برای 
در فضای مجازی ایجاد کرده است. این ظرفیت جزء زمینه های تازه کشف شده 
توسط سیاستمداران برای اثرگذاری بر افکارعمومی جامعه ایران محسوب شده 

و پیش بینی می شود طی دهه آتی بیشتر مورد بهره برداری سیاسیون قرار گیرد.
اســـــتریمرها هم جزء جلب توجه کنندگان جدید فضای مجازی ایران هستند 
که در مقوالتی همچون اســـــتریم بازی های رایانه ای، اســـــتریم فیلم، استریم 
قطعات جذاب نمایشی و امثال آن فعال بوده و ضمن گزارش کردن لحظات در 
حوزه های تخصصی به طور ضمنی نسبت به برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی 

ایران، ابراز نظر کرده و بر افکار مخاطبین خود اثرگذار می شوند.    
اثرگذار بر عرصه  از بازیگران فعـــــال و  مهاجمان ســـــایبری داخلی: یكی 
افکارعمومی در فضای مجازی، مهاجمان سایبری هستند. این اصطالح بر تیمی 
از انسان و ربات اطالق می شـــــود که ذیل مأموریت تعیین شده برای ایجاد یا 
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مهار یک جریان، در بســـــتر فضای مجازی تولید پیام کرده و تالش می کنند بر 
افکارعمومی جامعه هدف اثرگذار شوند. 

ب( کنشگران خارجی عرصه هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410       
نخستین  از  یكی  از کشـــــور:  زبان خارج  فارســـــی  شبکه های ماهواره ای 
بسترهای انتقال پیام که توسط مخالفین نظام جمهوری اسالمی راه اندازی شد 
شبكه های ماهواره ای با پخش برنامه فارسی از خارج ایران بودند. این کانال های 
انتقال پیام که بانیان و گردانندگانشان جزء مخالفان گفتمانی جمهوری اسالمی 
از اســـــاس با مفهوم هدایت افکارعمومی با رویكرد قرآنی بیگانه بوده  هستند 
و هدف راهبردیشـــــان مقابله با آن اســـــت. طی دو دهه اخیر برنامه ریزان نظام 
سلطه با تمرکز بر تغییر گرایشات و سبک زندگی مردم مسلمان ایران، از انواع 
تکنیک های رسانه ای برای تخریب مؤلفه های هدایت در افکارعمومی مخاطبان 
ایرانی خود اســـــتفاده کرده اند. امید به موفقیت از این رهگذر سبب شده که در 
همین مدت تعداد شبكه های ماهواره ای فارســـــی زبان خارج از ایران به بیش از 

سیصد شبكه برسد که جای تأمل و تدقیق دارد. 
مهاجمان ســـــایبری خارجی: یكـــــی از بازیگران فعال و اثرگـــــذار بر عرصه 
افکارعمومـــــی در فضای مجازی، مهاجمان ســـــایبری خارجی هســـــتند. این 
مجموعه های منســـــجم که توسط نظام سلطه رسانه ای ســـــازماندهی شده اند با 
استفاده از ظرفیت مخالفین جمهوری اسالمی شامل افراد وابسته به گروهک های 
معارض، ارتجاع عربی منطقه و مزدوران حرفه ای در بستر فضای مجازی تولید 

پیام کرده و تالش می کنند بر افکارعمومی جامعه ایران اثرگذاری کنند. 
نظام اســـــتکبار جهانی به محوریت دولت ایاالت متحده آمریکا: از ابتدای 
پیروزی انقالب اســـــالمی، دولت آمریكا به دو دلیل با نظام جمهوری اسالمی 
ایران دشمنی ورزید و از آنجا که هر دو ســـــبب همچنان برقرار است. نخست 
آنکه ایران به عنوان یكی از مستعمره های راهبردی آمریكا در منطقه، درآمدهای 
سرشـــــار نفتی خود را بی دریغ در خدمت صنایع آمریكایی و اروپایی قرار داده 
بود و با انقالب این وضعیت متحول شـــــده بود. عالوه بر این، ایران اسالمی 
منادی نظام حكومتی خاصی بود که در صورت موفقیت می توانست کل منطقه 
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و حتی جهان را علیه هژمونی نظام ســـــلطه به سردمداری آمریكا را متحول کند. 
همین دالیل باعث شده تا ایران اسالمی که پس از چهل سال به مراتب قدرتمندتر 
شده یک خطر بزرگ تلقی شود. بر همین اساس در تمامی بحران های پیش روی 
ملت ایران اعم از تحریم های اقتصادی، تهاجم فرهنگی، آسیب های اجتماعی و 
محدودیت های سیاسی در سطح بین الملل رد پای این دولت آشكار است. طبیعتًا 
در جنگ رسانه ای و تالش برای فریب افکارعمومی جامعه ایران هم نقش دولت 

آمریكا بسیار واضح بوده و بازیگر مهمی محسوب می شود.
اعتقادی  به سرکردگی صهیونیســـــم جهانی: دشمنی  نظام سلطه رسانه ای 
بنیانگذار جمهوری اسالمی و آیت الله خامنه ای )مدظله العالی( با دولت جعلی 
اسرائیل که بر پیكر خونین فلسطین بنا نهاده شد سبب شد تا حامیان این رژیم 
به دشمنان اصلی نظام جمهوری اســـــالمی تبدیل شوند. با توجه به قدرت البی 
صهیونیستی در سطح منطقه و جهان خصوصًا در آمریكا و اروپا، می توان ادعا 
کرد که در کلیه بحران های برساختی برای ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی 
رد پای این ساختار غیررسمی ولی پرقدرت وجود دارد. این بحران سازی مداوم 
شامل فریب افکارعمومی جامعه ایران در مسیر مخالف هدایت های امام جامعه 
اسالمی هم شده و نظام سلطه رسانه ای صهیونیســـــم جهانی را به بازیگر مهم 
این عرصه تبدیل کرده است. عالوه بر صهیونیسم جهانی باید به جامعه رهبران 
بهائی که پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران به اسرائیل گریخته و در شهر 
حیفاء مستقر شده اند اشاره کرد که به عنوان بازوهای پنهان اجرایی سیاست های 
صهیونیسم در داخل ایران تبدیل شـــــده اند. این افراد با ارتباطات خاصی که با 
همكیشـــــان خود در داخل ایران دارند می توانند به صورت هسته های پنهان در 

جامعه عملكرده و در مسیر تخریب مؤلفه های هدایت فعالیت می کنند.   

عرصه های کلیدی نقش آفرینی رسانه ملی برای هدایت افکارعمومی جامعه 
در افق 1410

آفرینان اصلـــــی در عرصه هدایت  نقـــــش  از  به عنوان یكی  رســـــانه ملی 
امام خمینی )ره(، رسانه ملی  اســـــت.  ایران شناخته شده  افکارعمومی جامعه 
جمهوری اسالمی ایران را مرکز هدایت فکری جامعه برشمردند و فرمودند که 
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این دانشـــــگاه بزرگ باید همچون قله ای عظیم و سرچشمه ای همیشه جوشان، 
زالل معارف الهی، انســـــانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در زندگی مردم 
جاری سازد. رســـــانه ملی؛ در صیانت از ارزش های اخالقی، حراست از بنیان 
خانواده ها، ترویج سبک زندگی اسالمی و ایرانی و انتقال آن به جوانان و خنثی 
به  از جایگاه منحصر  نرم فرهنگی  کردن توطئه های دشـــــمنان در قالب جنگ 
فردی برخوردار است لذا الزم اســـــت که در ازای هریک از سناریوهای هدایت 
افکارعمومی جامعه ایران، بـــــه نقش راهبردی آن توجه شـــــده و راهكارهای 

متناسب با شرایط، عرضه شود. 
فارغ ازســـــناریوی وضع موجود؛ براســـــاس دیدگاه خبرگان حاضر در پانل 
تخصصی، عرصه های مهمی که رســـــانه ملی می تواند در آنها ایفای نقش مؤثر 

کند تا مقوم جریان هدایت افکارعمومی جامعه ایران باشد عبارتند از؛

تولید و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی متناسب با مسائل راهبردی کشور 
تولید و پخش برنامه های جذاب و با کیفیت در عرصه افزایش ســـــواد 	 

رســـــانه ای با تمرکز بر دو ســـــرفصل تبیین رویكرد تخریبی شبكه های 
تبیین جریانات  و همچنیـــــن  اســـــالمی  ماهواره ای مخالف جمهوری 
و مســـــائل فضای مجازی، سرویس های شـــــبكه اجتماعی و بازی های 

کامپیوتری. 
تولید و پخش برنامه های جذاب، شاد و ســـــرگرم کننده برای پخش در 	 

به مسائل و  با هدف تغییر ذائقه در مردم نسبت  پایانی روز  ســـــاعات 
مشكالت روزمره.

با کیفیت 	  نمایشی  یا ســـــریال های  برنامه های مســـــتند  تولید و پخش 
روزهای  بازنمایی  بر  تمرکز  با  ایران  اسالمی  انقالب  تاریخ  درخصوص 
امامین  الهی و تدابیر  با لطف  سخت مشابه وضع موجود که در نهایت 

انقالب اسالمی ختم به خیر شدند.
نقد جدی ســـــبک زندگی غربی در برنامه های شاخص تلویزیون اعم از 	 

نمایشی، مستند و ترکیبی.
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قابلیت 	  اســـــالمی که  انقالب  درخشان  ســـــتاره های  از  اسطوره سازی 
الگوشدن برای اقشار مختلف جامعه را دارند. 

تدوین سند الزامات رســـــانه ای الگوسازی خانواده تراز اسالمی درعصر 	 
فناوری های نوین به عنوان بخش مهمی از پروژه فرهنگی اجتماعی.

ارائه الگوی خانواده تراز اســـــالمی ایرانی در عصر فناوری های نوین و 	 
اجرای آن  به  وسیله معرفی ســـــبک زندگی یک خانواده متمدن، مدرن 
و متعهد اسالمی- ایرانی، با تمرکز بر مســـــائل مهم و ارزش های پایه 
افزایی خانواده  تربیت کودکان، هم  فرزندآوری،  آسان،  ازدواج  همچون 
از  مناسب  بهره گیری  با  مولد  و کســـــب وکارهای  اشـــــتغال  درحوزه 

فناوری های نو، خوش پوشی بر پایه مدل های پوشش اسالمی - ایرانی.
طراحی و اجرای الگوی رســـــانه ای پشـــــتیبانی از طرح ضربتی اصالح 	 

ســـــاختار جمعیتی با تمرکز بر دو محـــــور ازدواج آســـــان و خانواده 
پرجمعیت.

طراحی و اجرای الگوی جریان سازی رسانه ای متناسب با ضرورت های 
حوزه هدایت افکارعمومی

افکارعمومی 	  هدایت  برای  خبری  سازی  جریان  جامع  سازوکار  طراحی 
جامعه ایران متناسب با جهت گیری امام جامعه درقبال مسائل و اتفاقات 
مهم موردتوجه عموم مردم در ســـــطوح اســـــتانی، ملی و بین المللی با 
محوریت معاونت های سیاســـــی و برون مرزی ســـــازمان و همكاری 
خبرگزاری های ملی و استانی، ارتش های سایبری فعال در جبهه انقالب 
اسالمی، بخش رسانه ای ســـــازمان تبلیغات اســـــالمی و وزارت امور 

خارجه.
و 	  رســـــانه ای  نوین  ســـــرویس های  دیده بانی  ســـــامانه  فعال ســـــازی 

توسط  مجازی کشور  و  حقیقی  فضاهای  در  رسانه ای  جریان سازی های 
رســـــانه ملی با ارســـــال گزارش های برخط و مداوم از وضعیت برای 
ملی، مجمع تشخیص  امنیت  عالی  حوزه های مختلف همچون شورای 
مصلحت نظام، شـــــورای معاونین رسانه ملی، شـــــورای عالی فضای 

مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی.
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پوشـــــش گســـــترده اخبار وحدت آفرین از روابط حسنه بین بخش های 	 
مختلف حاکمیت و پوشـــــش محدود نقاط اختالفی و چالشی در حد 

امكان. 
و 	  اتفاقات  بر  تأکید  اخبار کشـــــور و  انعکاس  اتخاذ رویكرد مثبت در 

جریاناتی که در زندگی مردم اثرات مطلوبی دارند به گونه ای که نســـــبت 
انعکاس مثبتات به مشكالت حداقل هفتاد به سی باشد.

پوشش رسانه ای فعالیت های جهادی در حمایت از مردم مناطق محروم 	 
و آسیب دیدگان اقتصادی.

نقد جدی آرمان شهر غربی در ساختارهای مختلف خبری
تولید اخبار و برنامه های تحلیلـــــی جذاب پیرامون تعارضات موجود در 	 

روایتهای معارض با روایت جمهوری اســـــالمی از مسائل مهم کشور و 
جهان با هدف بصیرت افزایی عمومی.

در ساختارهای 	  تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه های  و پخش گسترده  تولید 
مختلف نمایشی و غیر نمایشی بر پایه مفاهیم قرآنی به گونه ای که تمام 
تولیدات رسانه ملی در مرحله طرح و برنامه، نسبت دقیق محتوای خود 

با آیات قرآن را تعیین کنند.   

طراحی و پیاده سازی مدل رسانه ای کرسی آزاداندیشی
تبیین نظام 	  برای طرح و  برگزاری نشســـــت ها و میزگردهای تخصصی 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشـــــور در رادیو و  مســـــائل 
طیف های  برجسته  چهره های  با حضور  تلویزیونی  تخصصی  شبكه های 
مختلف سیاسی و ایجاد زمینه گفتگوی انتقادی در تبیین دیدگاه ها برای 

جامعه خبرگان. 
آراء جریان های 	  نرم و قاعده مند  برای تضارب  فراهم کردن شرایط الزم 

این  بهتر است  البته  افکارعمومی.  توجه  در حوزه مسائل مورد  مختلف 
برنامه ها به صورت ضبطی و غیر زنده و حتی االمكان با کمترین میزان 
حذف و تعدیل تولید و پخش شوند. به این منظور تدوین آئین نامه دقیق 
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و شفاف برای شیوه مناظرات در رسانه ملی بسیاری از مشكالت را رفع 
خواهد کرد.

حضور هوشمندانه و قانونمند در عرصه فضای مجازی کشور
فراگیر 	  تصویر  و  مقررات صوت  تنظیم  ســـــازمان  تقویت ساختارهای 

فضای مجازی در سطح ملی به عنوان یكی از مهمترین ارکان ساماندهی 
فرآیندی و محتوایی سرویس ها در این فضا.

تالش برای ایفای نقش مؤثر در حـــــوزه ریگوالتوری محتوایی فضای 	 
مجازی کشـــــور بر اساس مصوبات شـــــورای عالی فضای مجازی و با 

استفاده از ظرفیت سازمان تنظیم مقررات رسانه ملی.
گاهی بخشی و اطالع رسانی مســـــتمر در خصوص مزایای فعالیت در 	  آ

سرویس های فضای مجازی فعال بر بســـــتر شبكه ملی اطالعات کشور 
خصوصًا در حوزه دولت الكترونیک.

کسب مرجعیت رسانه ای به عنوان پشتیبان جبهه مقاومت
گسترش حمایت رسانه ای از جبهه مقاومت با انعکاس اخبار کشورهای 	 

برون مرزی  در شبكه های  این جبهه  روایت مطلوب  اساس  بر  نظر  مورد 
سازمان. 

افزایش ضریب نفوذ کّمی و کیفی شـــــبكه های برون مرزی رسانه ملی 	 
از ظرفیت  استفاده  با  بیشتر در سطح منطقه و جهان  اثربخشی  باهدف 
اســـــالمی وگسترش فعالیت های  تلویزیونی کشورهای  شبكه های رادیو 

رسانه ای در فضای مجازی جوامع هدف.
سازمان صداوسیما 	  مرزی  برون  شبكه های  تولیدات  و کیفی  کّمی  رشد 

در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بین المللی  اجرای سیاســـــت های  برای 
حوزه هدایت افکارعمومی سایر جوامع جهانی

جلب مشارکت عمومی در تولیدات رسانهای تراز انقالب اسالمی
بتوانند در 	  برنامه ســـــازی که عموم مردم  از  طراحی و اجرای مدل هایی 



رهیافت های رسانه ملی در هدایت افکار عمومی جامعه ایران با رویكرد آینده پژوهی | 91 

تولید بخش هایی از آن مشارکت کنند با تمرکز بر محورهای موضوعی و 
محتوایی مندرج در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی.

نتیجه گیری
با عنایت به بررســـــی یكپارچه ســـــناریوهای پنجگانه هدایت افکارعمومی 
جامعه ایران در افق 1410، مشخص می شـــــود که وضعیت فعلی جامعه ایران 
در عرصه مذکور، بیشترین نزدیكی را با ســـــناریوی »زندگی در جهنم« داشته و 
لذا باید درخصوص فعالیت های رسانه ملی در سناریوی مذکور تحلیل کامل تری 
ارائه کرد. بر اساس این سناریو، شـــــرایط به گونه ای است که نمی توان همكاری 
همدالنه درخصوص تحقق هدایت افکارعمومی جامعـــــه ایران را از نهادهای 
مختلف حاکمیتی داشت. این مشكل تا آنجا عمیق شده که بخش هایی از دولت 
برخالف قوانین در پی ایجاد رســـــانه های موازی با رسانه ملی هستند تا امكان 
با پخش  افکارعمومی توســـــط رسانه ملی  مدیریت یكپارچه و متمرکز فضای 

برنامه های رادیو و تلویزیونی و توزیع صوت و تصویر فراگیر را بگیرند.
عمومًا در این عرصه ها، اختالف بین گروه های سیاســـــی و عدم پایبندی به 
موازین قانونی در منازعات، نقش اصلـــــی را ایفا می کند. انگیزه های این چنینی 
باعث می شود تا دولت، بســـــترهای فنی مورد نیاز برای ایفای نقش رگوالتری 
رســـــانه ملی در محیط مجازی را فراهم نکرده و فضای بی قاعده ای در مســـــیر 

جریان  سازی های رسانه ای ایجاد شود.
در این شرایط، محدوده عملیاتی رســـــانه ملی کاهش می یابد، به گونه ای که 
برای انجام مأموریت اصلی خود در جهـــــت هدایت فرهنگ و افکارعمومی به 
جای استفاده حداکثری از راهبردهای عملیاتی ذیل شش محور »تولید و پخش 
برنامه های رادیو و تلویزیونی متناســـــب با مســـــائل راهبردی کشور«، »طراحی 
و اجرای الگوی جریان سازی رســـــانه ای متناسب با ضرورت های حوزه هدایت 
افکارعمومی«، »طراحی وپیاده سازی مدل رسانه ای کرسی آزاداندیشی«، »حضور 
هوشـــــمندانه و قانونمند در عرصه فضای مجازی کشـــــور«، »کسب مرجعیت 
رسانه ای به عنوان پشـــــتیبان جبهه مقاومت« و »جلب مشـــــارکت عمومی در 
تولیدات رسانه ای تراز انقالب اسالمی« مجبور است تا به فعالیت های حداقلی 

زیر بسنده کند:  
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انسجام بخشی و حمایت رسانه ای از فعالیت های مجموعه های انقالبی 	 
و همسو با امام جامعه اسالمی.

تولید و توزیع ســـــریع و به هنگام روایت های مطلـــــوب و هماهنگ با 	 
دیدگاه رهبری جامعه اســـــالمی در قبال حوادث و اتفاقات مورد توجه 

افکارعمومی. 
مسیر حفظ 	  در  ارکان حاکمیت  بین  تعارضات  رسانه ای فضای  تلطیف 

اعتماد عمومی.
تقویت مؤلفه های امید و نشاط در جامعه مخاطبین شبكه های رادیویی 	 

و تلویزیونی با هدف کنترل و کاهش مشكالت روحی و خستگی مردم، 
ناشی از مشكالت روزمره.

ارتقاء سواد رسانه ای در سطح عموم جامعه با تولید برنامه ای جذاب و 	 
کاربردی به گونه ای که قدرت تحلیـــــل مردم در حوادث و وقایع افزایش 
یافته و بتوانند از بیـــــن روایات مختلفی که به آنها عرضه می شـــــود به 

تشخیص صحیح دست یابند.
حمایت از جبهه مقاومت در سطح منطقه و جهان با استفاده از ظرفیت 	 

شبكه های برون مرزی
 تربیت نیروی انسانی هنرمند، آشنا با مفاهیم قرآنی و انقالبی، در تراز 	 

رسانه انقالب اسالمی
با رویكرد 	  به رفع مشكالت مردم  ارکان حاکمیتی نسبت  از  مطالبه گری 

کمک به حل مسائل و مشكالت.
جریان سازی رسانه ای و کمک به گفتمان سازی پیرامون مطالبات رهبری 	 

از مردم و مسئولین کشور.
تولید و پخش برنامه های شاخص و فاخر در حوزه سبک زندگی اسالمی 	 

ایرانی با عرضه الگوهای شـــــخصیتی تراز انقالب اسالمی و همچنین 
شخصیت های تراز تاریخ اسالم.

در مجموع چنین فعالیت های رســـــانه ای سبب می شـــــود تا عالوه بر حفظ 
حداقل های فرهنگی مورد نیاز برای تحقق هدایت افکارعمومی، زمینه رشـــــد 
برای مؤمنین و متقین جامعه فراهم شود تا این هســـــته محكم ایمانی با یاری 
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بهتر  به سناریوهای  تغییرات مطلوب تر و ورود  برای  را  خداوند متعال، شرایط 
فراهم کند. 

راهبردهای عملیاتی رســـــانه ملی در وضعیت هایی که امكان اســـــتفاده از 
سناریوهای دیگر فراهم می شود متناســـــب با شرایط تغییر خواهد کرد و بخش 
اعظم این تغیرات به واسطه فراهم شدن امكان همكاری نزدیک با سایر ارکان 
حاکمیتی در مسیر هدایت افکارعمومی جامعه مقدور خواهد شد. بخشی از این 
به عنوان مكمل های سناریوهای پنجگانه در بخش عرصه های کلیدی  راهبردها 
نقش آفرینی رســـــانه ملی برای هدایت افکارعمومی جامعه ایران در افق 1410 
بیان شده است. چنانچه شرایط جامعه امكان بهره گیری از سناریوهای دیگر را 
فراهم کرد متناسب با آن میتوان راهبردهای پیشنهادی به رسانه ملی را بازنویسی 

و به روزرسانی کرد.
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