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چكيده
گام اول براي اشاعه و ترويج اقتصاد مقاومتي در جامعه ،آگاهي و فهم درست از اين مفهوم است
كه از طريق گفتمان درجامعه صورت ميگيرد .رسانهها ميتوانند فضااي گفتمااني باين ماردم و
دولت را فراهم سازند ،مردم را به مشاركت دعوت و حتي به مطالباه مردماي از موايولين ن اام
تبديل كنند .متأسفانه با وجودي كه مدت مديدي از زمان ابالغ خطاو كیاي اقتصااد مقااومتي
ميگذرد ،اما همچنان بحث بر سر اهميت كاركرد و نقش رسانههاست .اين انت ار از آنجا نشاأت
ميگيرد كه مطابق ماده  21سياستهاي كیي اقتصاد مقاومتي« :تبيين ابعاد اقتصااد مقااومتي و
گفتمانسازي آن ،بهويژه در محيطهاي عیمي ،آموزشي و رسانهاي و تبديل آن به گفتمان فراگير
و رايج میي بايد صورت گيرد» .به اين من اور ،اخباار اقتصاادي ساال  1394منتشرشاده در 23
خبرگزاري و سايت خبري مورد تحیيل محتوا قرار گرفت و مشاص شاد كاه خبرگازاريهاا و
سايتهاي خبري ا تحیيیي مفاهيمي مانند «گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي»« ،اصالح و تقويات
ن ام مالي»« ،اقتصاد دانشبنيان»« ،ديپیماسي در خدمت اهداف اقتصادي»« ،توليد محصاوالت
راهبردي»« ،رصد برنامه تحريم»« ،مشاركت عمومي در اقتصادي»« ،شفافساازي اقتصاادي»،
«توسعه كارآفريني» و «تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد» را با فراواناي منتشاركرده و در ايان
زمينهها توليد محتواي بيشتري داشتهاند.
واژگان كليدي :گفتمانسازي رسانهاي ،اقتصاد مقاومتي ،تحیيل محتوا ،دالهاي مركزي اقتصاد
مقاومتي ،گفتمانهاي رسانهاي اقتصاد مقاومتي.
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مقدمه
گفتمااسا ی ،پدیدهای نی و تکمرحلد ای نیسدت للهد آر ییددی ااتمداعی ،لرگرآتد ا
نقش و کارکرد تمامی ننادهایی است ک در چرخ گفتمااسا ی اقتصدادی حضدور دارندد.
لرخالف لسیاری ا نظری هدای ارتبداطی کد لدر ا زدوی تدثییر قدرتمیدد رسدان هدا (در لرالدر
ا زوهای ایر میدود) نقش عاملیت و قطعیت یادی لرای رسان در حو ه تثییرگذاری قائد
هستید (سورین و تانهارد )410 :1381 ،شماری ا اندیشدمیداا ،نظیدر دندیم مدک کواید ،
مخاطبشیاس شنیر ،لرای رسان ها نقش و کارکرد میانجیگری قائد هسدتید .ا میظدر ایدن
دیدگاه ،رسان های امعی (کالسیک) یهی ا ننادهای میانجی یا واسط میاا عیاصر اصدلی
اامع و قدرتهای سیاسی و اقتصدادی لدا اآدراد اامعد (مخاطبداا) هسدتید (مدک کواید ،
 .)89:1383لیالراین رسان ها حلق ننایی یا التدایی ساخت گفتماا نیستید ،لا ظنور رسان های
تعاملی در نس های مختلف ،مخاطباا ل کارلرانی مبدل شدهاند ک اییک سنم ل سداایی در
شه گیری ،للوغ و اآول هر گفتماا یا تغییرات سیاسی دارند .لا این دیدگاه میتدواا چیدین
لیاا کرد ک نقش رسان ها در گفتمااسا ی اقتصاد مقاومتی نیا مید تعریف دقیقی است کد
لاید ل نقش گفتماا سا سایر کیشزراا نیا اشاره شود .ل میاانی ک میتوا و ادلیات گفتماا
تخصصی میشود ،نقش مراکا ترویج اآهار و ایده آرین نیا لیشتر نمایاا مدیشدود .سداخت
گفتماا اقتصاد مقاومتی متثیر ا تعام مجموع ای ا حلقد هدای گفتمدااسدا اسدت کد در
مدل یر ل ا اشاره شدده اسدت .لیدالراین سدنم گفتمدااسدا ی اقتصداد مقداومتی ا سدوی
رسان ها را نباید آراتر ا کارکرد واقعی ننا دید.
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شکل  .1عوامل مؤثر در گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي

مباحث نظری
ننادهای ارتباطی و اقتصاد مقاومتی :لسترها و میید هدای ااتمداعی اقتصداد مقداومتی شده
نمیگیرد ،مزر نه در کانوا توا تمدامی ارکداا اامعد قدرار گیدرد .مسدئل اول ،ایجداد
شیاخت و گاهی کاآی نسبت ل العاد عملیاتی اقتصاد مقاومتی درمیاا عموم اآدراد اامعد
است .لرای این کار ،ساخت گفتماا ا سوی ننادهای مو شی ،پژوهشی و ا همد مندمتدر
نقش آرییی رسان های امعی امری ضروری است ،چرا ک اآداایش در عمدومی اامعد
درخصوص مفنوم مقاومتی شدا اقتصاد اسدت کد لاعدي ایجداد میید هدای اارایدی ا ا
سوی لرنام ریااا و مجریاا میشود (قاسمی .)42 :1395 ،یهی ا لرداشدتهدای رایدج ایدن
است ک آقط رسان ها نقش و مسئو یت گفتمااسا ی در اقتصاد مقاومتی دارندد امدا اگدر لد
دقت ل متن «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» توا شود ،اینگون نیست و سیاسدتگدذار
نیا ل اهمیت این مسئل توا کرده است.
مطالق لید  21خط مشی کلی اقتصاد مقاومتی ،گفتمدااسدا ی اقتصداد مقداومتی صدرآا
لرعنده رسان ها گذاشت نشده است ،لله ل مییطهای علمی ،مو شی و رسدان ای لد طدور
گسترده اشاره دارد .این ماده اشاره میکید« :تبیین العاد اقتصاد مقاومتی و گفتمااسا ی ا،
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ل ویژه در مییطهای علمی ،مو شدی و رسدان ای و تبددی ا لد گفتمداا آراگیدر و رایدج
ملی» .همااطور ک مالحظ میشود ،این لید صراحت دارد ک «تبیین العاد اقتصداد مقداومتی
و گفتمااسا ی در میدیطهدای علمدی ،مو شدی و رسدان ای» صدورت مدیگیدرد .لیدالراین
سیاستگذار آقط رسان ها را مسئول گفتمااسا ی ندانست است.
این تفسیر ما را ل یک مدل ساده رهیموا مدیکیدد کد صدرآا گفتمدااسدا ی اقتصداد
مقاومتی را نباید لردوش رسان ها گذاشت و نقشها و کارکردهای سایر ننادهدای ارتبداطی،
همانید نناد روالط عمومی و شبه های ااتماعی را نیدا لایدد در تبیدین مددل یدار کدرد .ا
نجا ک «ننداد روالدط عمدومی» حلقد واسدط میداا دسدتزاههدای اارایدی و رسدان هاسدت،
گاهسا ی و اقیاعگری رسان ها لرای الب توا اآهار عمومی ل العداد اقتصداد مقداومتی ا
مسئو یتهای این نناد میسوب میشود.
ادا ا نناد روالط عمومی ،صیعت تبلیغات لا توا ل در اختیار داشتن الاارهای متعدد
ارتباطی و رسان های تبلیغی میتواند لا در مسدئو یت ااتمداعی ،در قا دب تاکتیدکهدای
متعارف مسئو یت ااتماعی ،میی نزرش مثبت ل اقتصاد مقاومتی را آراهم سدا د ،همچیدین
شبه های ااتماعی در قا ب لیي های صریح و ضمیی ل پیراموا و العداد اقتصداد مقداومتی
میتوانید نقش آعاالن تری تا سر حد ساخت گفتماا در آضای مجا ی داشت لاشید .ل همین
د ی  ،سنم در نظر گرآت شده لرای رسان ها درخصوص گفتمااسدا ی اقتصداد مقداومتی لد
وسعت کارکرد سایر ننادهای مواود در نظام ارتباطی کشدور قالد تسدری اسدت .لیدالراین
مسئو یت گفتمااسا ی در سپنر ارتبداطی و اطدالعرسدانی را مدیتدواا ا نظرگداه مددیریت
ارتباطات وسیعتر مشاهده کرد.
گفتمانسازی رسانهای اقتصاد مقاومتی
یهی ا موانع توسع مفنومی اقتصاد مقاومتی ،لرداشتهای او ی متفاوت در میاا الید هدای
مختلف آرهیختزاا ،ا امل رو نام نزاراا نسبت العاد اقتصاد مقاومتی است .این موضدوع
نشاا میدهد ک آر یید تبیین اقتصاد مقاومتی ل طور خاص لرای آرهیختزاا و لد طدور عدام
لرای عموم طی نشدده اسدت .مدانی کد عیاصدر گفتمدااسدا در لرالدر آر ییدد تبیدین قدرار
نزرآت اند ،ل طور قطع نمیتوانید نقش مویری در لر یید گفتمااسا ی ایفدا کییدد .تفاسدیر و
تیلید هددایی هددم کد درلدداره واقعیددت اقتصدداد مقدداومتی ارئد مددیشددود ،گدداهی لددر گسددتره
پیچیدگیهای لرداشتی نسبت ل ماهیت واقعی مفنوم اصلی و مفاهیم آرعی اقتصاد مقداومتی
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اآاوده و میی لنبود نزرش نسبت ل تعریدف دقیدق ،اهمیدت و اایزداه اقتصداد مقداومتی را
دشوار ساخت است.
ا این رو ل نظر میرسد آر یید تبیین اقتصاد مقاومتی ا سدوی عوامد متعددد سداخت
گفتماا لاید سادهسا ی شود تا میید در مفندوم دقیدق موضدوع وپدذیرش ااتمداعی ا
آراهم شود.
سیاستگذاراا لاید سرمای گذاری مانی لیشتری لدرای شده گیدری و لسدط گفتمداا
اقتصادی کیید ،چدرا کد مفداهیم اقتصدادی ا املد مقدوالت تخصصدی هسدتید کد سدواد
رسان ای مخاطباا روی ننا ل صورت لطئی صورت میگیرد .میظور ا سداخت گفتمداا در
این مقا  ،صرآا «تیلی های سیتی لااشیاسان  ،عیاصر نیوی و غوی و مبیای تشریح معیدا و
میی متن نیست ،لله عوام لیروا متن یعیی لاآت مدوقعیتی ،عوامد اقتصدادی ،آرهیزدی و
ااتماعی نیا مطمح نظر است» (قجری و نظری.)38 :1392 ،
ل همین شه  ،نقش آرییی رسان ها لرای تیقق هدفهای اقتصادی لد تددریج میقدق
میشود .ا این رو ،آر یید تبیین مجموع مفداهیم و مسدائ اقتصداد مقداومتی لدرای سداخت
گفتمداا ا ،نقدش لسدیار حیدداتی و کلیددی دارد و حدداق در او دین گددام لاعدي مدیشددود
لرداشتهای چیدگان و متیاقض ا اذهاا دوده شود.
قاسمی معتقد است ک اقتصاد مقاومتی صرآا میدود ل گستره اقتصاد کالا نمدیشدود
(قاسمی .)38 :1395 ،ل تعبیر دیزدر ،قددرت مقاومدت صدرآا میددود لد تداب وری میدیط
اقتصاد کالا و شاخصهای مورد نظر ا یعیی رشد اقتصادی ،اشدتغال ایدی و کیتدرل تدورم
نیست ،لله گستره کارایی اقتصاد مقاومتی یا قدرت مقاومت اقتصاد میتواندد در میددوده
اقتصاد خرد همانید کوچکترین واحد اقتصادی تا میدودهای لا العاد اندانی مطدرش شدود.
مسئل اصلی این است ک ل میاانی ک سطح مقاومدت ا کدالا لد خدرد گسدتردهتدر لاشدد،
قدرت مقاومت پایدارتر می ید .ل همین د ی است ک شیاسایی و معرآی دالهای مرکدای
اقتصاد مقاومتی در راستای تبیین گاارههای اصلی و آرعی این مجموع ا سیاستهای کلی
اقتصادی ،اقدام اساسدی لدرای هددایت ننداد گفتمدااسدا اسدت .تبیدین اقتصداد مقداومتی لدا
روشهایی نظیر کمیتسدا ی ،سدادهسدا ی ،مسدتیدسدا ی ،مشداهدهپدذیری ،عیییدتلخشدی
رسان ای لرای ملموس کردا مفاهیم پیچیدده اقتصدادی لد میظدور الدب مشدارکت عمدومی
صورت می گیرد .مسدیرهای اارایدی سیاسدتهدای اقتصداد مقداومتی ا املد لرنامد ریدای
(لرنام های پیج سا ) ،لودا نویسی (لوداد سدیواتی) ،قدانوانویسدی (مصدولات و دوایح)،
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مقرراتگذاری ( ییننام ها و دسدتورا عم هدای اارایدی) نقدش مدؤیری در عیییدتلخشدی
اقتصاد مقاومتی دارد و میی سا آعا یتهای رسان هاست.
نقش رسانهها در گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی
 .1گفتمااسا ی اقتصاد مقاومتی صرآا لرعنده رسان ها نیست.
 .2گفتمااسا ی ،میصول کیشزری آعاالن مییطهای علمی و مو شی و پژوهشدی
است و ماده  21سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم لر این نهت تثکید دارد.
 .3نقش رسان ها در اقتصاد مقاومتی ل دو صورت صریح در سیاستهای کلی مدده
است .یعیی در لرخی ا مواد اقتصاد مقاومتی ل صورت ضمیی لد ا اشداره شدده
است و در ماده  21ل صورت واضح و روشن.
 .4ل طور قطع رسان ها نقشهای متعددی ا املد  :تسدنی کییدده ،میدانجی ،سدمت و
سودهیده اآهدار ،اندیشد سدا  ،نزدرشسدا  ،آضاسدا  ،روایدتگدر ،تقویدتکییدده
قرائتهای متفداوت ،تقویدتکییدده نجدوای اقلیدتهدا ،میدر سدایر لدا یزراا،
تعدی کییده ،لراست سا و در ننایت گفتمدااسدا در قا دب مباحثد و میداظره در
تیقق اقتصاد مقاومتی دارند.
در این مقا لر نیم ک آعا یت رسان ها را در میی اقتصاد مقداومتی توصدیف کیدیم تدا
وضعیت گفتمااسا ی رسان ها مشخص شود .لد ایدن ترتیدب لد سدواالت پژوهشدی یدر را
مطرش کردهایم.
 .1ا سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آضای مجا ی چ پیامهایی نشر یاآت است؟
 .2کدام یک ا لیدهای لیست و چنارگاند سیاسدتهدای الالیدی اقتصداد مقداومتی در
خبرگااریها و سایتهای خبری مورد توا قرار گرآت است؟
 .3واکیش سایت های خبری و خبرگااریها نسبت ل موضوع اقتصاد مقاومتی چزوند
است؟
 .4شیوه ارائ پیامهای اقتصاد مقاومتی چزون است؟
روششناسی
پژوهش در مقا حاضر لا لنره گیری ا روش تیلی میتوای کیفی انجام شدده کد روشدی
لرای تفسیر ذهیی میتوای دادههای متن ا طریق کدگذاری طبق لیدی شدده سیسدتماتیک و
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مشخص ساختن ا زوهایی است ک در ننایت ا مفاهیم لرساخت میشوند .تیلید میتدوای
لر روی اخبار اقتصادی  23خبرگااری و سایت خبری ک عبارتید ا  .1 :واحد مرکای خبر.
 .2خبرگااری ایرنا .3 .خبرگااری ایسیا .4 .خبرگااری ایلیا .5 .خبرگااری آارس .6 .لاشزاه
خبرنزدداراا .7 .خبرگددااری تسددییم .8 .لرنددا .9 .خبددر نالین .10 .سددایت خبددری تالیددا .
 .11اناا نیو  .12 .عصر ایراا .13 .آتاب نیو  .14 .خبرگااری شبستاا .15 .سایت خبدری
آرارو .16 .سایت خبری انتخاب .17 .مشرق نیو  .18 .رادا نیدو  .19 .پایزداه خبدری آدردا.
 .20ایراا اکونومیست .21 .خبرگااری منر .22 .خبرگااری اقتصاد ایراا .23 .اآهار نیو در
سال  1394انجام شد.
یافتهها
نچ ک در سیاستهای الالیی اقتصاد مقاومتی اشاره شدده ،لد طدور مشدخص در مداده 21
سیاستها ،اقتصاد مقاومتی در اامع و ترویج ا است ک لیشدترین واکدیش و تدراکیش را
در رسان ها داشت است .در سیاستهای الالیی در  4ماده دیزدر نیدا لد صدورت مسدتقیم لد
نقش رسان ها اشاره شده است:
ماده  .1ل حداکثر رساندا اطالعات اامع انسانی؛
ماده .8اصالش ا زوی مصرف وترویج مصرف کاالهای داخلی؛
ماده .19شفافسا ی اقتصادی و مبار ه لا آساد؛
ماده  .20تقویت آرهیگ انادی.
نچ ک رسان ها در یک سال گذشت لر اساس شعار سدال (اقتصداد مقداومتی ،اقددام و
عم ) لیاا کردند ،در لرخی العاد مبتیی لر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در لرخی ،شدهاف
یددا اوید ای لددا مفنددوم اصددلی اقتصدداد مقدداومتی دارد کد ناشددی ا دیدددگاههددای متفدداوت و
لرداشتهای رسان ای است.
نتدایج آراوانددی لا نمددایی گداارههددای اسددتخراه شددده ا سیاسدتهددای الالیددی اقتصدداد
مقاومتی ل صورت تفهیک شده در خبرگااریها و وب سایتهای خبری مورد لررسدی در
طول سال  1394نشاا میدهد:
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جدول  .1بازنمایي فراواني گزارههاي استخراج شده ازسياستهاي اقتصاد مقاومتي در فضاي مجازي

ردیف

گزارههاي اقتصاد مقاومتي

فراواني

ردیف

گزارههاي اقتصاد مقاومتي

فراواني

1
2
3
4
5
٦
٧
8
9
1٠
11
12
13
14
15
1٦
1٧
18
19
2٠
21
22
23
24
25

گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي
اصالح و تقويت ن ام مالي
اقتصاد دانشبنيان
ديپیماسي در خدمت اقتصادي
توليد محصوالت راهبردي
رصد برنامه تحريم
مشاركت عمومي در اقتصادي
شفافسازي اقتصادي
توسعه كارآفريني
تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد
افزايش صادرات غيرنفتي
توانمندسازي نيروي كار
توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز
سالمسازي اقتصادي
رشد بهرهوري در اقتصاد
همکاري اقتصادي در سطح جهاني
افزايش توليد داخیي
مديريت مصاطرات اقتصادي
قابیيتهاي اقتصاد جغرافياي كشور
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد
هدفمندسازي يارانهها
اصالح الگوي مصرف
افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز
تأمين نيازهاي اوليه
مصرف كاالهاي داخیي

93
55
33
29
2٦
2٦
24
23
22
22
2٠
18
18
18
1٧
1٧
1٦
1٦
14
14
13
13
13
9
9

2٦
2٧
28
29
3٠
31
32
33
34
35
3٦
3٧
38
39
4٠
41
42
43
44
45
4٦
4٧
48
49
5٠

ن ارت بر بازار
تقويت رقابتپذيري اقتصاد
ارتقاي عدالت اجتماعي
مقابیه با ضربهپذيري اقتصادي
حمايت از صادرات كاال
تأكيد بر درآمد ماليات
كاهش شدت انرژي
توسعه نيروي انواني
افزايش ارزش افزوده
حذف دستگاه غيرضروري
افزايش استاندارد كاالي داخیي
نقشپذيري اقتصادي طبقات
سهمبري عادالنه
تنوع در مبادي كاالهاي وارداتي
عدم وابوتگي اقتصادي به كشورها
ايجاد ثبات در اقتصاد میي
انتقال فناوريهاي پيشرفته
توسعه آفندي (ابزار جنگي)
ارتقاي درآمد
ثبات رويه در صادرات
توسعه كاالهاي بهينهساز
صرفهجويي در ن ام اداري
ن ام توزيع شفاف
ساماندهي ن ام میي نوآوري
افزايش سهم صندوق توسعه میي

9
8
8
٧
٦
٦
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
٠
٠

خبرگااریها و سایتهای خبری د تیلیلی مفاهیمی مانید «گفتمااسا ی اقتصداد مقداومتی»،
«اصددالش و تقویددت نظددام مددا ی»« ،اقتصدداد دانددش لییدداا»« ،دیپلماسددی در خدددمت اهددداف
اقتصادی»« ،تو یدد میصدوالت راهبدردی»« ،رصدد لرنامد تیدریم»« ،مشدارکت عمدومی در
اقتصادی»« ،شفافسدا ی اقتصدادی»« ،توسدع کدار آرییی» و «تقویدت آرهیدگ اندادی در
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اقتصاد» را لا شدت لیشتری میتشرکرده و دراین میی ها تو ید میتوای لیشتری داشت اند.
اما ا میظر دیزری میتواا لیدهای  24گان اقتصاد مقاومتی ،میتوای اخبار اقتصدادی
خبرگااریها و سایتهای خبری را دست لیدی کرد.
لیدهای لیست و چنارگان سیاستهدای الالیدی اقتصداد مقداومتی در خبرگدااریهدا و
سایتهای خبری در  2500میتوای رسان ای ل صورت تیلید میتدوا و تیلید گفتمداا در
لددا ه مددانی یددک سددال شمسددی در یددر ل د ترتیددب او ویددتهددا لیشددترین لا نمددایی را در
خبرگااریها و سایتهای خبری د تیلیلی داشت است.

نمودار  .1بنداي بيست و چهارگانه اقتصاد مقاومتي

ترتيببندی اولویتها
.1
.2
.3

.4
.5

او ویت اول :لید ( 21گفتمااسا ی اقتصاد مقاومتی ا طریق رسان ها ،میاآ علمدی
و کادمیک و،)...
او ویت دوم :لید ( 1حمایت ا صادرات کاال و یبات روی در صادرات) ،ک پم ا
لید  21لیشترین نقش را دارد.
او ویت سوم :لید ( 3رشد لنرهوری در اقتصداد ،توانمیدسدا ی نیدروی کدار ،تقویدت
رقالتپذیری اقتصداد و قاللیدتهدای اقتصداد اغراآیدای کشدور) ،کد در رتبد سدوم
پردا ش قرار دارد.
او ویت چنارم :لید ( 6اآاایش تو یدات داخلی ،تو یدد میصدوالت راهبدردی ،تیدوع
در مبادی کاالهای وارداتی و عدم والستزی اقتصادی ل کشورهای خاص).
او ویت پیجم :لید ( 12همهاری اقتصادی در سطح اندانی و دیپلماسدی در خددمت
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اهداف اقتصادی).
همچیین لیددهای لیسدت و چنارگاند سیاسدتهدای الالیدی اقتصداد مقداومتی در یدر،
ل ترتیب کمترین لا نمایی را در لا ه مدانی ایدن پدژوهش در خبرگدااریهدا و سدایتهدای
خبری د تیلیلی داشت است:
 .1لید ( 5سنملری عادالن و توسع نیروی انسانی)،
 .2لید ( 16صرآ اویی در نظام اداری و حذف دستزاههای ییرضروری)،
 .3لید ( 17اصالش نظام در مدی دو ت و تثکید لر در مد ما یات)،
 .4لید ( 18اآاایش سنم صیدوق توسع ملی) ک کمترین لا نمایی را داشت است.
نتددایج لررسددی آراوانددی لا نمددایی سیاسددتهددای الالیددی اقتصدداد مقدداومتی در میدداا
خبرگااریهدا و سدایتهدای خبدری د تیلیلدی ،کد لدر اسداس میاسدب میدااا پدرداختن لد
گااره های استخراه شده ا لیدهای لیست و چنارگان سیاستهای الالیی درمیتوای نمون
ماری ل دست مده لیانزر این است ک :
« .1خبرگااری امنوری اسالمی ایراا «ایرندا»« ،خبرگدااری دانشدجویاا ایدراا« :ایسدیا»،
«پایزاه خبری آردا»« ،ایدراا اکونومیسدت»« ،خبرگدااری مندر» و «خبرگدااری آدارس»
لیش ا سایر خبرگااریها و سایتهای خبری لد لا نمدایی گفتمداا اقتصداد مقداومتی
پرداخت اند.
 .2خبرگااریها و سایتهای خبدری د تیلیلدی «انداا نیدو »« ،سدایت خبدری انتخداب»،
«سایت خبری تالیا »« ،خبرگدااری کدار ایدراا «ایلیدا»« ،خبرگدااری اقتصداد ایدراا»،
«سایت خبری عصدر ایدراا»« ،سدایت خبدری خبدر نالیدن»« ،سدایت خبدری آدرارو» و
«اآهارنیو » آعا یت متوسطی در میی لا نمدایی گداارههدای گفتمداا اقتصداد مقداومتی
داشت اند.
« .3واحد مرکای خبدر»« ،لاشدزاه خبرنزداراا دانشدجویاا ایدراا»« ،خبرگدااری تسدییم»،
«خبرگااری لرنا»« ،مشرق نیو »« ،راا نیدو » « ،آتداب نیدو » و «خبرگدااری شبسدتاا»
لا نمایی کمتری در طول سال  1394داشت اند.
همچیین در شیوه ارائ گاارههای اقتصاد مقاومتی:
 .1تقریبا  80درصد گاارههای اقتصاد مقاومتی لد سدبک گداارش لا نمدایی شددهاسدت،
 12/7درصد ل صورت مصداحب لدا اسداتید دانشدزاه ،کارشیاسداا اقتصدادی ،مسدئو ین
ننادهای سیاسی و اقتصادی؛ و  7/8درصد ل صورت تیلی یا مقا ارائ شده است.
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 .2تقریبدددا  5/94درصدددد مطا دددب در حدددو ه اقتصددداد مقددداومتی ،تددث یف خبرنزددداراا و
رو نام نزاراا خبرگااریها و سایتهای خبری است ،تقریبدا  4/5درصدد مطا دب در
حو ه اقتصاد مقاومتی اقتبداس ا خبرگدااریهدا و سدایتهدای خبدری دیزدر ،و یدک
درصد مطا ب ل صورت ترام ا میالع التین است.
 .3حجم میتوای میتشرشده در حو ه اقتصاد مقاومتی در لا ه مانی ماههدای سدال 1394
نشاا می دهد ک لیشترین لا نمایی میتدوای مدرتبط لدا اقتصداد مقداومتی لد ترتیدب در
ماههای لنمن ،آروردین و ذر لوده است.
 .4خبر ،کمترین پردا ش را در حو ه رسان ها داشت است و معیدی ا ایدن اسدت کد در
موضوع اقتصاد مقاومتی هیچ اقدامی ک لتواند خبر شود ،شه نزرآت است.
ا این رو« :ل نظر میرسد مجموع لا یزراا گفتمااسا ی ا امل رسان هدا در مسدیر
تیقق ماده  21موآق نبودهاند .یهی ا دالی ا ،لرداشت نادرست رسان ها ا العاد و ارکداا
اقتصاد مقاومتی است».
واکنشهای متفاوت رسانهها نسبت به اقتصاد مقاومتی
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

عدم لرداشت همساا و یهساا آعاالا رسان ای ا اقتصاد مقاومتی.
لرداشت سطیی و ییرواقعی نسبت ل اقتصاد مقاومتی.
لرداشددت نادرسددت ا اقتصدداد مقدداومتی لد عیددواا مجموعد سیاسددتهددای اقتصددادی
واپمگرا ،ارتجاعی و ناهمسو لا چا شها و نیا های اقتصادی کشور (لد ایدن د ید
میی لرو اقتصاد مقاومتی در هیزام تشدید تیریمها لود ،اصدول مقاومدت در مدتن
ادلیات سیاسی ما یک عهما عم مقاومتی را ل ذهن میدهد ،درحا ی کد اقتصداد
مقاومتی یک میشور ا سیاستگذاری متعا ی در دنیای امرو است).
لرداشت رسان ها ا اقتصاد مقاومتی ل عیواا مجموع سیاستهای دوراا نبود یبات.
لرداشت رسان ها ا اقتصاد مقاومتی ل عیواا مجموع سیاستهای اقتصادی ریاضتی.
لرداشت رسان ها ا اقتصاد مقاومتی ل عیواا سیاستهای ویژه دوراا لیراا و رکود.
لرداشددت رسددان هددا ا اقتصدداد مقدداومتی ل د عیددواا مجموع د سیاسددتهددای لددومی و
تجرل نشده در سایر کشورها.
لرداشت رسان ها ا اقتصاد مقاومتی ل عیواا مجموع ای ییرعلمی و ییرتخصصی.
لرداشت رسان ها نسبت ل اقتصاد مقاومتی ل عیدواا یدک میشدور سیاسدی دسدتوری،
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تشریفاتی ،آانتای ،ا لاال ل پایین.
 .10اقتصاد مقاومتی لیشتر ا اییه موضوع و متن ادلیات لاشد ،ل یک موضدوع سیاسدی
تبدی شده است.
 .11عدم خوانش صییح اریاا رسان ای نئوکالسیهی در کشور نسبت ل العاد رو مدد
و مفاهیم کارلردی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
 .12توا تشریفاتی و شعاری ده شماری ا رسان ها ل اقتصاد مقاومتی.
 .13رویهرد ک نزر و کلیگرا و گشتا تی نسبت ل مفنوم اقتصاد مقاومتی.
 .14عدم توا رسان ها ل العاد تخصصی اقتصاد مقاومتی.
 .15استفاده الااری و سیاسی یک طیف (اصولگرا) لرای نقد یکطرآ و لررسی و ترا
عملهرد دو ت لراسداس تواد یدا عددم تواد لد اقتصداد مقداومتی و تبددی ا لد
گفتماا اهرم آشار.
ا این رو ،ا نجایی ک «لرای خود رسان ها اقتصاد مقاومتی تبیدین نشدده اسدت و دذا
نمیتوانید در مسیر گفتمااسا ی و اهداف تیقق اقتصاد مقاومتی گام لردارند.
وضعيت کنونی و چالشهای گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی از سوی رسانهها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

گفتمااسا ی در مرحل تبیین لایدها و نبایدهاست و ل مرحل لاور نرسیده است.
تعدد قرائتها و روایتها ا اقتصاد مقاومتی لاعي شده است هرکسی ا عم خودش
یار اقتصاد مقاومتی شود.
اقتصاد مقاومتی وارد لرداشتها و تفاسیر متعدد ا سوی دانشزاهها شده است.
رویدادهای اقتصاد مقاومتی تا اندا های تصویر نمادین (نمایش د توا ) ل خود گرآتد
است.
رسان ها ل عیواا ننادی میانجی و تسنی گر شاهد روایتهای متیوع و متضاد هستید.
تیقیقاتِ نقش رسان ها در اقتصاد مقاومتی در مرحل اواا و التدایی است.
نخبزاا نتوانستید نقش مؤیری در گفتمااسا ی اقتصاد مقاومتی داشت لاشید.
روشن نبودا تهلیف اقتصاد مقاومتی ل عیواا یک مسئل حاکمیتی یا صرآا دو تی.
نبود یک مدل یا ا زوی آراگیدر (در ایدن خصدوص نیا میدد مددل و ا زدویی لدا تمدام
اائیات و نقش هریک ا ننادها و دستزاها و رسان ها و اندیشهدهها هستیم و پدم ا
ا نیا مید استراتژی و نقش راه انت دستیالی ل یک سید اامع).
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 .10روشن نبودا نسبتها و نقشهای ننادها و سا مااهای مسئول و ل دنبال ا رسان ها.
 .11نبود یا تعریف نشدا الاارهای تقویت مشارکت و مسئو یتپذیری لدا یزراا اصدلی و
آرعی.
 .12آعال نبودا تمام لا یزراا گفتمااسا ی ا امل نظام ارتباطی کشور.
 .13نبود یک تعریف اامع ا اقتصاد مقاومتی.
 .14ذات اقتصاد مقاومتی لا تئوری رسان ای توسع همراه است ک ایلب لا مخا فت لرخدی
رسان ها رولروست؛
 .15اقتصاد مقاومتی یک گفتماا نیست ،لله دروا ا دهها گفتمداا دیزدر وادود دارد،
مانید گفتماا تهیو وژی ،آیاوران  ،گفتماا داندشلییداا ،اسدتاندارد ،گفتمداا ما یدات و
کار آرییی ک هم ااو گفتمااهای اقتصاد مقاومتی هستید و لاید در قا ب سید اامع
اقتصاد مقاومتی تعریف وتبیین شوند.
 .16مشخص نبودا نقش روالط عمومیها و نظامهای مو شی و ارتباطی در یک سید اامع.
 .17عدم تعریف اایزاه و نقش دیپلماسی عمومی و دیپلماسی آرهیزی در اقتصاد مقاومتی.
 .18عدم تعریف نقش نظام مو شی رسان ای.
 .19النام در نقش اقتصاد مقاومتی در سا مااهای لینا مللی و استراتژی آرهیزی در این میی .
 .20النام در روایتگری سریع رسان ها (ل د ی نبود ااماع نخبزاا ا مفنوم اقتصاد مقاومتی).
 .21وضعیت لا تابدهیده کلی و رویهرد گشتا تی رسان ها و ماندا در مرحل لایدها و نبایدها.
 .22عدم لنرهمیدی و استفاده ا ک آضاهای حاکمیتی در اقتصاد مقاومتی (اعم ا ننادها،
لخش خصوصی ،اندیشهدهها ،دانشزاهها ،سا مااها و.)...
 .23نیا اقتصاد مقاومتی را تینا معدودی ا اآراد ل درستی میآنمیدد و حداد اامعد هدیچ
عطشی نسبت ل مفنوم وکارایی اقتصاد مقاومتی ندارند (لد د ید تعددد لرداشدتهدای
متفدداوت رسددان ای و حالددی و مفنددومی مانیددد پوپو یسددم ،اقتصدداد ایزددی ،حرل د یددا
تیلی های سیاسی).
ل نظر میرسد ک مجموع لا یزراا گفتماا سا ی ا امل رسان هدا در مسدیر تیقدق
ماده  21موآق نبودهاند .یهی ا دالی ا لرداشت نادرست رسان ها ا العاد و ارکاا اقتصداد
مقاومتی است .ا این رو :گفتمااسا ی در مرحل ایییی یا در مرحل تبیدین چیسدتی اقتصداد
مقاومتی است.
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جمعبندی و نتيجهگيری
 .1رویكردهای رسانهای و گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی

گفتمااسا ی اقتصاد مقاومتی لا میوریت رسان نیا مید شیاخت دقیدق ماهیدت رویهردهدای
متصور در سیاست هدای کدالا اقتصداد مقداومتی اسدت .لدرای نهد لخدواهیم رویهردهدای
طراحی هر گون گفتماا اهرمی و مدیریتشده را استخراه کییم ،التدا لاید ل میی گفتماا
متن مراع مرااع کییم .ا سوی دیزر ،رسان های امعی ل د ی آشردگی آعا یت رو اند و
مواان لا حجم وسیعی ا اطالعات دریاآتی (انباشتزی اطالعات) و حصدر مدانی ،آرصدت
یادی لرای سیاستگذاری و تدوین راهبرد لدرای تمدامی اخبدار و رویددادهای مدورد نظدر
ندارند .لیالراین لرای لا شیاسی نسبت مسئو یت ااتماعی ننا لا مقدوالت اقتصداد مقداومتی،
یهی ا گامهای منم تدوین ا زوی گفتمااسا ی اقتصاد مقاومتی لا میوریدت رسدان  ،لایدد
«رویهردهای همزن لا لستر و متن اقتصداد مقداومتی» لدرای نندا تبیدین شدود ،تدا در تمدامی
مراح آر یید تو ید آر وردههای رسان ای تا انتشار و دریاآت پم آرست و تیلید مجددد،
رویهردهای متصور مورد توا ننا قرار گیرد.
لسیار لدینی است ک لاید میاا کارکردهای رسان ای و رویهردهای گفتمدانی تیاسدب
هویتی و ماهیتی واود داشت لاشد تا ا رویهردهای میتخب میتنی ل ساخت گفتمدااهدای
مدیریتشده ااتماعی ا سوی رسان ها شود.
اندیشمیداا حو ه ارتباطات کارکردهای متعدددی لدرای رسدان هدا تعریدف کدردهاندد؛
نظارت ااتماعی ،حراست ا مییط ااتمداعی و دیددهلدانی و نقدش مو شدی ،سدرگرمی و
اطالعرسانی ا ا امل اند .منمترین مواردی ک رسان ها ل طدور عدام مدیتوانیدد در میید
گفتمااسا ی انجام دهید ،هماا نقش مو شی ،اطالعرسانی ،خبررسانی و دیدهلانی اسدت.
اما اامعترین تعریف ا کارکرد رسان ها در گفتمااسا ی در تعریدف دندیم مدک کواید
مشاهده میشود .او در کتاب «در مدی لر نظری های ارتباطات امعی» ل اهداف رسان های
امعی در قا ب اطالعرسانی (تامین اطالعات درلاره رویدادها ،تسدنی ندو وری ،اشداره لد
روالط قدرت) ،همبستزی (تبیین ،تفسدیر ،اظندارنظدر درلداره معیدای رویددادها و اطالعدات،
الب حمایت قدرت و هیجارهای اا اآتداده ،ااتمداعی کدردا ،تیظدیم او ویدت درادات و
اشاره ل میا ت نسبی) ،پیوستزی و تداوم (لیاا آرهیگ مسدلط ،لد رسدمیت شدیاختن خدرده
آرهیگها و تیوالت ادید آرهیزی و تیهیم ار شها) ،تفریح و سرگرمی ،لسیج (تبلید و
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ترویج اهداف اامع در میی سیاست ،ایگ ،توسع اقتصادی ،کار و گداه مدذهب) اشداره
میکید (مک کوای )109-110 :1382 ،
ل میظور گفتمااسا ی اقتصاد مقاومتی ،رسان ها مدیتوانیدد در مسدیر ایفدای نقدششداا
تمددامی مراحد خددطمشددیگددذاری ،هدددفگددذاری ،راهبردسددا ی ،طراحددی تاکتیددکهددا و
تهییکها را لا اتها ل رویهردهای میدره در روش و ماهیت اقتصاد مقاومتی اسدتفاده کییدد.
در واقع ،سمت و سو یا رویهرد تمامی لرنام های عملیاتی مدیریت پوشش اخبار مدرتبط لدا
اقتصاد مقاومتی لاید لر اساس رویهردهای میطبق لا ماهیت اقتصاد مقاومتی تعیین میشود.
ا ف) رویهرد تبیییی :اقتصاد مقاومتی دارای «رویهرد تبیییدی» اسدت ،چدرا کد تمدامی
مخاطباا ا (قوای س گاند  ،ملدت ،ننادهدا و )...لایدد ا العداد سیاسدتهدای کلدی و تمدامی
لرنام های پاییندستی ا (لرنام های پیج سا و لودا های سیواتی) ل صورت مستمر مطلدع
شوند.
ب) رویهرد ترییبی :اقتصاد مقاومتی دارای «رویهرد تشدویقی د ترییبدی اسدت ،ا ا
انت ک سیاستهای کلی اقتصادی کشور لا مشارکت اآدراد اامعد (لخدش خصوصدی) و
سایر دستزاههای اارایی میقق مدی شدود و تیقدق اهدداف ا لدا حمایدت مدردم لد عیدواا
مجریاا اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی صورت میگیرد .لیدالراین چیدین گفتمدانی لایدد
دارای پاداشهای معیوی و مادی نی و تی لاشد.
قرار است اقتصاد مقاومتی لیشترین تثییر را در العاد ندگی آردی ،سا مانی و ااتماعی
اامع ایرانی لزذارد ،ا این رو ترییبی لودا گفتماا اقتصداد مقداومتی لسدیار حدائا اهمیدت
است .این رویهرد گفتمانی لا تشریح آرصتهای حاصد شدده ا اادرای لیددهدای اقتصداد
مقاومتی لرای ایجاد ریبت و اشتیاق عمدومی لد میظدور سیاسدتپدذیری اآدراد اامعد لسدیار
ایرگذار است.
ه) رویهرد ترویجی :گفتماا اقتصاد مقاومتی لاید دارای «رویهرد ترویجی» لاشدد ،لد
این اعتبار ک مفاهیم ا و راههارهای عملیاتی تیقق ا ،ل پیروی ا لرنام های میاامددت
(لرنام پیج سا توسع ) ،کوتاهمدت (لودا های سیواتی) و لرنام عملیاتی دسدتزاه اادرای
در اامع ایرانی میی ااتماعی پیدا کید.
د) رویهرد لسیج عمومی :اقتصداد مقداومتی دارای «رویهدرد آراخدوانی» اسدت .ا ایدن
لالت ک لاید میی ترییب تمامی مخاطباا ل حضدور در میدیط اقتصداد مقداومتی را آدراهم
سا د .رما موآقیت گفتماا اقتصاد مقاومتی ،حضور گسترده مردم ،ل ویژه در هیزام مقالل لا
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تندیدددات نددرم اسددت .لیددالراین لخددش منمددی ا گفتمدداا اقتصدداد مقدداومتی دارای رویهددرد
آراخوانی و مشارکتاویان است.
د) رویهرد مطا ب گری :سوی دیزر گفتماا اقتصاد مقاومتی «رویهدرد مطا بد گرایاند »
ا است .رسان ها ل عیواا ناظراا و رصدکییدگاا اارای سیاستهدای اقتصداد مقداومتی لدا
ارااع ل لرخی ا لیدهای ا نظیر لید ( )22لاید همیش رویهرد دیدهلدانی و مطا بد گرایاند
نسبت ل نیوه ،کمیت و کیفیت سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشت لاشید.
هد) رویهرد هشداری :لعد منم گفتماا اقتصداد مقداومتی« ،واد هشدداری» ا اسدت.
لراساس این رویهدرد ،رسدان هدا لدرای سداخت گفتمداا اقتصداد مقداومتی نبایدد ا رویهدرد
هشداری نسبت ل اهمال یا انیراف ا خطوط اصلی ترسیم شده ا سوی مجریاا و مباشراا
یفلت کیید .عدم تیقق پیزیری لیددها و اهدداف اقتصداد مقداومتی مدیتواندد دارای تبعدات
متعددی لاشد ،ل ویدژه در شدرایط کیدونی کد اقتصداد مقداومتی هیدو در اامعد ایراندی لد
گفتمانی آراگیر تبدی نشده است.

شکل  .2رویکردهاي رسانهاي اقتصاد مقاومتي

 .2راهبردسازی رسانهای اقتصاد مقاومتی

یهی ا دالید عددم مشدارکت ناخواسدت رسدان هدا در آر ییدد تبیدین و ادا انددا ی اقتصداد
مقاومتی ،نبود تراماا رسان ای ا اهداف عا ی اقتصاد مقاومتی اسدت .ایدن در حدا ی اسدت
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ک سیاستهای کلی نظام اقتصادی کشور در لرنام ششم توسع در قا دب اقتصداد مقداومتی
تعریف شده است .ا نجایی ک تراماا رسان ای ا اهدداف عا ید اقتصداد مقداومتی لدرای
رسان ها صورت نزرآت  ،ننا نیا ل اهمیت ،اایزداه و نقدش اقتصداد مقداومتی پدی نبدرده یدا
دچار چیدگانزی شیاختی درلاره اص موضوع هستید .ل نظر میرسد کد تبددی و ترامد
اهداف سیاستی میدره در اقتصاد مقاومتی ل استراتژیهدای رسدان ای ،حرکتدی رو لد الدو
لرای اآاایش مشارکت کمی و کیفی رسان ها خواهد لود.
لددرای نه د مسددئل مددورد نظددر را تشددریح کیددیم ،تصددور کییددد مفنددوم الددوگیری ا
ضرل پذیری اقتصاد در اقتصاد مقاومتی لیاا شده اسدت ،امدا درخصدوص ایدن مفندوم لسدیار
وسیع ،ما ل ا ای دقیق یا تعریف عملیاتیسا ی شده ک رویهردهای رسان ای را تبیین کیدد،
در اختیار آعاالا رسان ای واود ندارد .لیالراین ضروری است طی یک مطا ع وسیع و دقیق
تمامی اهداف مفنومی در اقتصاد مقاومتی لدرای رسدان هدا ا طریدق یدک مرکدا مسدئول لد
اهداف یا راهبردهای رسان ای تبدی شود تا ننا ا ظرآیتشاا لرای پوشدش اخبدار اقتصداد
مقاومتی لیش ا پیش استفاده کیید.
تدوین راهبردها لا هدف پوشش خبدری سدایر مفداهیم اقتصداد مقداومتی نظیدر کداهش
والستزی لودا ل نفت ،صادرات ییر نفتی ،تیوع صادراتی ،الوگیری ا تهان هدای نفتدی،
لرواگرایی ،رقالتپذیری و  ...ا املد ایدن مدوارد اسدت .خجسدت لداقر اده شدش هددف
راهبردی رسان ای را در اقتصاد مقاومتی پیشیناد کرده است ک عبارتید ا  .1 :گفتمااسا ی
ا اقتصاد مقاومتی و تبدی ا ل مطا ب مردمی  .2تقویت آرهیگ اندادی لدا هددف تو یدد
یروت ،اآاایش لنرهورودی ،کار آرییی و سرمای گذاری  .3مطا بد سدا مسدا ی اقتصداد لدا
هدف مبار ه لا مفاسد اقتصادی و ایجاد آضای سدا م رقدالتی  .4اصدالش ا زدوی مصدرف ا
طریق مدیریت مصرف (قیاعت ،صرآ اویی ،تقبیح اسراف)  .5تقویت دیپلماسدی اقتصدادی
لا هدف استفاده حدداکثری ا امهاندات دیزدر کشدورها  .6مقداوم سدا ی اقتصداد لدا هددف
کاهش تثییرپذیری ا لیرااهای اقتصادی انانی (خجست لاقر اده.)1-5 :1395 ،
برخی راهكارهای عملياتی گفتمانسازی و افزایش نقش رسانهها
 .1تدوین پیوستهای رسان ای لرای هر موضوع منم ل خصوص شعارهای سال.
 .2تبیین مصادیق اقتصاد مقاومتی لرای رسان ها در قا ب پیوست رسان ای.
 .3تشهی لرنام مو ش رسان ها.
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 .4اارای کمپین ارتباطات استراتژیک لرای ل کارگیری تمامی ظرآیتهای مواود.
 .5پیزیری رویهرد حساسسا ی اآهار عمومی لا طرش چا شهای اقتصادی کشور.
 .6تعریف و تبیین مثموریت و مسئو یت رسان هدا اندت انتقدال پیدام همدراه لدا ارتقدای
کیفیت و انتقال و مشخص لودا مبدأ و مقصد ا.
 .7ساماندهی ،تدار و مادهسا ی و توای رسان ها در این عرص .
 .8ل رو کردا ذهییت لنرهلرداری رسان ها ا مفنوم اقتصاد مقاومتی یا هر واژه دیزر.
 .9روشن کردا شاخصهای تیقق در اقتصاد مقاومتی یا هر مفنوم دیزر.
 .10ضرورت تدوین سید اامع گفتمااسا ی اقتصاد مقاومتی.
 .11تدوین لرنام عملیاتی و نقش راه گفتمااسا ی.
 .12ا یاق مستیدات کمی و کیفی ا امل ماا نمای تیقق اهداف خرد و کالا.
 .13تعیین لرنام راهبردی (چشمانددا  ،هددف ،راهبدرد و تهییدک) گفتمدااسدا یهدای
مهم و یرلخش اقتصادمقاومتی نظیر گفتماا آیاوری ،گفتماا ندو وری ،گفتمداا
استاندارد ،گفتماا ما یات ،گفتماا کار آرییی و....
 .14ا اکیوا توصی های ال م لرای تیقق شعار استخراه شود.
در ننایددت سیاسددتگددذاراا اقتصدداد مقدداومتی لایددد در قا ددب کارگدداههددای مو شددی،
نشست های تخصصی و السدات مشدارکتی مدواردی نظیدر مفداهیم اساسدی ،مسدئو یتهدا و
ماموریتهای رسان ای درخصوص اقتصاد مقداومتی را لدا تواد لد رویهردهدای رسدان ای،
راهبردهای رسان ای ،ا زوها و سبکهای رو نام نزاری لیاا شده در این مقا لرای سطوش
مختلف آعاالا رسان ای ا سطح سیاسدتگدذاری تدا حدو ه اارایدی تشدریح کدرده و التددا
شیاخت و سپم لصیرت همسانی نسبت ل گاارههای اقتصاد مقداومتی ارائد کییدد تدا میید
تیقق نقش رسان ها در حو ه گفتمااسا ی اقتصاد مقاومتی آراهم شود.
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