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مقدمه

ی از جوامع، ســه دســته عمده وجــود دارند که در  در ایــران همچــون بســیار
کمیت فعالیت می نمایند. کارشناسان  راســتای تحلیل سیاست های حا
ســازمانی، محققــان نهــاد علــم و حامیــان. حامیــان در ادبیات فعلــی ما با 
عنوان "جبهه یا جریان انقالب" یاد می شــوند، این جریان مهم ترین پایگاه 
تولید عقالنیت برای انقالب اسالمی محسوب می گردد و به همین جهت 
در پیشــامدهای اجتماعــی و سیاســی همواره تالش مــی نماید درالیه های 
ی اسالمی را به چالش کشیده  متعددی، راهبردها و سیاست های جمهور

و مورد بررسی قرار دهد.  
یکردهای سیاستی جبهه انقالب از چند جهت حائز اهمیت  بررســی رو
کمیتی در این جریان تعریف  است، اول؛ بخش قابل توجهی از کارگزاران حا
ی از سیاســتگذاران  مــی شــوند. دوم؛ ظرف و بســتر ارتــزاق راهبردی بســیار
کم بر فضای رسانه های رسمی کشور  فعلی کشــور اســت. سوم؛ گفتمان حا
وابســته بــه آن اســت و چهــارم؛ خاســتگاه تربیتــی تصمیــم گیران کشــور در 

آینده خواهد بود.   
یــان حــوادِث پس از فوت خانم مهســا امینی در شــهریور ماه ســال  در جر
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ی، موضوعــات اجتماعــی متعددی محــل بحث محافــل نخبگانی و  جــار
کارشناســی کشــور قرار گرفــت. یکی از جدی ترین آن هــا، مداخله صریح و 
چشــم گیر جامعه هنری و ورزشــی در این اتفاقات بود، به نحوی که شــاید 
ی اعتراضات  یخ پس از انقالب شــاهد رهبری و لیدر بــرای اولین بار در تار
یــا ورزشــکاران در نقــش مراجــع اجتماعــی  از هنرمنــدان  توســط بخشــی 

غیررسمی بودیم.  
ی از کارگزاران، تحلیل گران،  همین مســأله باعث شــد تا بار دیگر بســیار
ی  اندیشه ورزان و کنشگران جریان انقالب نسبت به سیاست های جمهور
اســالمی در قبال پدیده ســلبریتی ها، به اظهار نظر پرداخته و در ضمن آن 
تحلیل های سیاســتی خود را ارائه نمایند. همان گونه که ذکر شــد با توجه 
ی  به نقش نامحسوس و غیر رسمی جبهه انقالب در فرآیند سیاست گذار
، مداقه در رهیافت های تجویزی این جریان و تالش برای ارتقای آن  کشــور

ی به نظر می رسد.  از مسیر بررسی های انتقادی ضرور
به همین جهت در گزارش پیش رو تالش شــده اســت این نظرات در دو 
یکردهای تبیینی و تجویزی صورت بندی شــده و در ادامه مورد نقد  الیه رو
یکردهای تبیینی اظهار نظرهایی اســت که عمدتًا  یابــی قرار گیرند. رو و ارز
یکردهای تجویزی ناظر به  یشــه های موضوع پرداختــه و رو بــه بیان علل و ر

توصیه ها و الزاماتی است که مورد پیشنهاد قرار گرفته است. 

افراد مورد بررسیالیه اجتماعی

مدیران یا مسئوالن اجرایی1
غالمحسین محسنی اژه ای/ حسین اشتری/ 

محمدمهدی اسماعیلی/ محمد صالح هاشمی 
گلپایگانی/ علی عبدالعالی 

2
نمایندگان مجلس و اعضای 

مجمع تشخیص مصلحت

کبر  هادی بیگی نژاد/ موسی غضنفر آبادی/ علی ا
علیزاده/ مرتضی حسینی/ اردشیر مطهری/ حسینعلی 

کبر علیزاده برمی/ غالمرضا  حاجی دلیگانی/ علی ا
مصباحی مقدم

کبری/ احمد خاتمی/ عبدالکریم ائمه جمعه3 محمدجواد حاجی علی ا
عابدینی/ قاسم باقریان/ علی حسینی

4
سخنرانان و مراجع 

اجتماعی
کبر رائفی پور/  حسین شریعتمداری/ حسن عباسی/ علی ا

سیدحسین مؤمن/ اباصالح راجی

مهدی جمشیدی/ سید حسین شرف الدین/ سیدحسین اساتید حوزه و دانشگاه5
شهرستانی/ صادق کوشکی/  علی اصغر مجتهدزاده

یادداشت نویسان6

مهدی گیوه کی/ عبداهلل�ل گنجی/ / حمید رسائی/ مهدی 
مروتی/ علی مهدیان/ حمیدرضا مقصودی/ محمد هادی 

صحرائی/ سارا فرجی/ محدصادق شهبازی/ هادی 
عزیزی/ محمد جواد محمودی/ سید مقدام حیدری

/ اخبار بخش بیست و سی/ برنامه صداوسیما7 مستند تروکاژ
گفتگوی ویژه خبری

فارس/ مهر/ کیهان/ جام جم/ همشهری/ نسیم آن الین/ خبرگزاری ها و روزنامه ها8
رسالت

مجمع ناشران انقالب اسالمی/ جمعیت ایثارگران انقالب تشکل ها و مجامع9
اسالمی 
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  دامنه مورد بررسی
در گــزارش حاضــر  اظهارات و تحلیل های شــخصیت حقیقــی و حقوقِی 

ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

افراد مورد بررسیالیه اجتماعی

مدیران یا مسئوالن اجرایی1
غالمحسین محسنی اژه ای/ حسین اشتری/ 

محمدمهدی اسماعیلی/ محمد صالح هاشمی 
گلپایگانی/ علی عبدالعالی 

2
نمایندگان مجلس و اعضای 

مجمع تشخیص مصلحت

کبر  هادی بیگی نژاد/ موسی غضنفر آبادی/ علی ا
علیزاده/ مرتضی حسینی/ اردشیر مطهری/ حسینعلی 

کبر علیزاده برمی/ غالمرضا  حاجی دلیگانی/ علی ا
مصباحی مقدم

کبری/ احمد خاتمی/ عبدالکریم ائمه جمعه3 محمدجواد حاجی علی ا
عابدینی/ قاسم باقریان/ علی حسینی

4
سخنرانان و مراجع 

اجتماعی
کبر رائفی پور/  حسین شریعتمداری/ حسن عباسی/ علی ا

سیدحسین مؤمن/ اباصالح راجی

مهدی جمشیدی/ سید حسین شرف الدین/ سیدحسین اساتید حوزه و دانشگاه5
شهرستانی/ صادق کوشکی/  علی اصغر مجتهدزاده

یادداشت نویسان6

مهدی گیوه کی/ عبداهلل�ل گنجی/ / حمید رسائی/ مهدی 
مروتی/ علی مهدیان/ حمیدرضا مقصودی/ محمد هادی 

صحرائی/ سارا فرجی/ محدصادق شهبازی/ هادی 
عزیزی/ محمد جواد محمودی/ سید مقدام حیدری

/ اخبار بخش بیست و سی/ برنامه صداوسیما7 مستند تروکاژ
گفتگوی ویژه خبری

فارس/ مهر/ کیهان/ جام جم/ همشهری/ نسیم آن الین/ خبرگزاری ها و روزنامه ها8
رسالت

مجمع ناشران انقالب اسالمی/ جمعیت ایثارگران انقالب تشکل ها و مجامع9
اسالمی 



بخش اول:بخش اول:

صورت بندی رویکردها
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  رویکردهای تبیینی
عنوان 
تحلیل

نمونه تحلیل1محور تحلیل

1
ها

ی 
ریت

سلب
ی 

ش
خ

ثرب
ل ا

عام

ی
جاز

ی م
ضا

فضای مجازی بستر اصلی زیست و شهرت ف
سلبریتی هاست. متأسفانه امروزه به دلیل گسترش 

فضای مجازی سلبریتی ها به یک مرجع برای 
شکل گیری هویت نوجوانان و جوانان تبدیل شده اند.

ی 
ها

ت 
مای

ح
ی 

هور
جم

می
سال

عامل شهرت سلبریتی ها نظام جمهوری اسالمی ا
است و حمایت های نظام و هزینه از بیت المال 

اسباب شکل گیری این جریان در کشور بوده است.

ی 
ها

ت 
س

سیا
ما

سی
داو

سیاست های صدا و سیما در مسیر سلبریتی پروری ص
است  که بعد از به شهرت رسیدن، اقداماتی را علیه 

نظام اسالمی انجام می دهند.
شور

ر ک
ی د

قاد
انت

ن 
بو

تری
ن 

قدا
ف

گاهی از ثروت سلبریتی ها  مشکل مردم ما عدم آ
و یا عشق و عالقه ی وافر و پرستش وار به سبک 

کنون بخواهیم با رسواسازی  زندگی آنان نیست که ا
گری، آنان را از خواب غفلت برهانیم و به  و افشا
مسیر حق بکشانیم! مسئله خیلی ساده تر از این 

حرف هاست. سلبریتی ها در شرایط حاضر برای مردم 
نقش یک »تریبون« را ایفا می کنند و دلیل آن نیز 

شهرت و محبوبیت آن ها و تعداد باالی فالورهای این 
قشر در فضای مجازی است. مردمی که صدایشان در 
رسانه ی ملی و خبرگزاری های رسمی شنیده نمی شود 
و مجوز دریافت کوچک ترین تجمعات مسالمیت آمیز 

را هم دریافت نمی کنند، راهی به جز پناه بردن به 
سلبریتی ها و بیان حرف دل خود از مجرای پیج های 

پرطرفدار آنان پیدا نمی کنند.

1. مشروح نظرات در پیوست گزارش ذکر شده است. 
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2
سم

یتی
لبر

 س
ت

هی
ما

یه 
ت پا

هر
ش

ی و 
ش

مای
ت ن

س
خ کشیدن زی حرفه سلبریتی ها نمایش است و هنر به ر

خود را دارند و می خواهند نمایشی از روزمرگی 
زندگیشان ارائه دهند که توجهات جامعه منجر به 

تولید سرمایه از مسیر شهرت میشود. هنرمند و یا 
ورزشکاران که به واسطه حضور در رسانه مشهور 

شده است سلبریتی به شمار می آیند. سلبریتی ها 
موجودات بی مایه، نوکیسه و بی ریشه هستند که 

فقط دنبال دیده شدن اند.

گرا
ت 

 لذ
قه

منزلت اجتماعی- عرفی سلبریتی مبتنی تولید طب
لذت گرایی پوچ رشد کرده است. منزلت او از راه 

مشقت)علم، دین( به دست نیامده و یک شبه گنده 
شده است.

وِد 
دآل

سا
ک ف

سب
گی

ند
ز

سلبریتی ها در زمینه زندگی شخصی و خانودگی 
سوابق نفرت انگیزی از برپایی خانه فحشاء، قمار، 
تجاوز به زنان و دختران و سوءاستفاده های کالن 

مالی دارند.

گ
هن

 فر
ی

ساز
ی 

الی
کا

ظهور پدیده سلبریتی با مختصات ویژه در کل جهان 
عمدتا محصول مدرنیته، جهان سرمایه داری بویژه 

سرمایه داری متاخر، سیطره رسانه های جمعی و 
فضای مجازی، پدیده صنعت فرهنگ)کاالیی شدن 

محصوالت فرهنگی و غلبه ارزش مصرفی بر ارزش 
سرمایه ای(، غلبه سبک زندگی غربی)با مختصاتی 

همچون مصرف گرایی، لذت گرایی، فردگرایی، 
سرگرمی خواهی، تنوع طلبی(، وقوع برخی تحوالت و 

چرخش های اندیشه ای، ارزشی و هنجاری در جهان 
غرب است.
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که 
شب

 از 
شی

خ
ب

سم
ونی

هی
ص

سلبریتی های بی هویت و شیفته ی غرب همواره با 
اهداف شوم شبکه ی عبری غربی هماهنگ و هم سو 

عمل می نمایند و متأسفانه ثمره ی وجودی آنان در 
راستای اهداف شبکه ی شیطانی صهیونیسم، منافقین 

و مرتجعین منطقه ضایع خواهد شد و در دنیا و آخرت 
جزو زیان کاران خواهند بود.

3

تی
بری

سل
رد 

لک
عم

ی 
هبر

را
ی 

ها
که 

شب
عی

ما
جت

ا

راهبران اصلی شبکه های اجتماعی بخصوص 
گرام سلبریتی ها هستند. اینیستا

ت
کار

ن 
گری

ی 
سب

کا
مواضع سیاسی اجتماعی سلبریتی ها عمدتا به 

سازوکار ودریافت گرین کارت باز می گردد که در طی 
آن فرد متقاضی می بایست در عملکرد خود مواضع 

همسو باسیاست های کشوری مثل آمریکا داشته 
باشد. هنرمندان با سیاه نمایی از وضعیت کشور 

جایزه های بین المللی را دریافت می کنند.

ط 
س

 تو
ها

ی 
ریت

سلب
ل 

نتر
ک

جی
خار

ی 
ها

نه 
خا

ت 
فار

س

سلبریتی ها لیدر اغتشاشات و جریان اعتراضی اخیر 
بوده و این سردمداری به  واسطه نفوذ دشمن و 

به خدمت گیری صفحات آنها حاصل شده است. 
مواضع سیاسی و منفی سلبریتیها علیه جمهوری 

اسالمی به علت فشارهای خارجی است تا بتوانند در 
اغتشاشات از آنها استفاده کنند.  مواضع سلبریتیها 

تحت تاثیر سرویس های جاسوسی و سفارتخانه های 
کشورهای خارجی بوده و در این زمینه آموزشهای 

الزم به آنها در قالب برنامه های فرهنگی و آموزشی در 
کشورهای خارجی داده می شود.



ع سلبــریتیســـم تحلیلی بر مواجهه سیاستی جریاِن انقالب، با موضو 10

ی و 
جار

هن
نا

نی
شک

تار
اخ

سلبریتی را می توان به الگوی هنجار و ناهنجار س
تقسیم کرد و سلبریتی ها ایران بیشتر جنبه 

ناهنجاری وساختار شکنی را ایفا می کنند.

ت
س

سیا
ب 

خری
ت

کنده بودن حافظه تاریخی  فرهنگ ایرانی به دلیل آ
اش از وجود قهرمانان، اسوه ها، الگوها و چهره های 

شاخص ارزشی  و ظهور پیاپی این چهره ها؛ احساس 
نیاز چندانی به پدیده سلبریتیسم با مختصات 

غالب غربی آن نمی کند. افراد بدون داشتن وجوه 
کاریزمایی از نوع قدسی و معنوی آن به زحمت می 

توانند در افکار عمومی این جامعه، جایگاه و  اقتدار 
ماندگاری کسب کنند.لذا سلبریتی وقتی احساس 

مسئولیت اجتماعی و توهم روشنگری داشته باشد، 
به تخریب سیاست می انجامد.
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  رویکردهای تجویزی
عنوان 
نمونه تحلیل1محور تحلیلتحلیل

1

می
ظا

انت
 - 

تی
منی

ا

ت 
ش

ص گ
صا

خت
ا

ژه
وی

اد 
ش

اختصاص گشت ارشاد ویژه برای برخورد با سلبریتی ها ار
باعث جامعه پذیرتر شدن قوانین نظارتی و مجازاتی 

در کشور می شود. 

2

عی
ما

جت
ا

یه 
رما

 س
ب

خری
ت

عی
ما

جت
ا

می باید نواقص و مفاسد سلبریتی ها با نام و نشان در 
تربیون های رسمی کشور نشان داده شود. 

ت 
عی

رج
ب م

سل
سی

باید به این اجماع عمومی برسیم که سلبریتی سیا
جماعت را اثباتا و نفیا وارد ماجرای سیاسی نکنیم.

به 
طال

د م
جا

ای
عی

ما
جت

پویش های گسترده ملی توسط رسانه ها برای ایجاد ا
مطالبه اجتماعی برای برخورد با سلبریتی ها راه 

اندازی شود.

 با 
ی

نای
ش

آ
ام

نظ
ی 

ها
رد

تاو
س

می طلبد نظام سلبریتی هایش را به تور انقالب د
گردی ببرد. باید دستشان را گرفت. به پاس شهرت و 

محبوبیت شان باید توان دفاعی، صنعتی، پزشکی 
و امنیتی نظام را و خیلی چیزهای دیگر را از نزدیک 

ببینند و لمس کنند.

1. مشروح نظرات در پیوست گزارش ذکر شده است. 
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3

ی
ه ا

سان
ر

ی 
ساز

ود
سد

م
ها

م 
 فر

ت
مسدود سازی پلت فرم هایی که جریان سلبریتی ها پل

راهبری آن را برعهده دارند و فرآیند مشهور کردن خود 
را در آن دنبال می کنند.

ش 
مای

م ن
عد

لی
ه م

سان
عدم نمایش سلبریتی ها در رسانه ملی و ابطال درر

قراردادهای همکاری با آن ها باید در دستور کار قرار 
گیرد. 

ثار 
ف آ

حذ
شی

مای
بایستی آثار هنری و نمایشی سلبریتی های متخلف از ن

تمامی رسانه ها و شبکه های اجتماعی حذف گردد. 
ی از

گیر
گو

ال

ود
یو

هال
ی 

ها
ت 

س
سیا

هالیود برای مهار و کنترل سلبریتی و هنرمندان از  
قراردادهای سفت و سخت قانونی با آنها استفاده 

می کند که محدودیت هایی در نقش آفرینی سیاسی 
اجتماعی ایجاد می نماید باید همین قوانین در کشور 

ما هم اجرا شود.

لی4
ما

ت
سار

 خ
ان

بهتر است جهت جبران خساراتی که به بیت المال جبر
و مردم فهیم ایران اسالمی وارد شده است، اموال 

سلبریتی ها و این شرکت ها مصادره شده و از این محل 
صرف جبران این خسارات گردد.

ت 
افی

مع
ف 

حذ
تی

لیا
تمام توان را به کار خواهیم گرفت تا معافیت مالیاتی ما

سلبریتی ها از قانون بودجه حذف شود.

ف 
وقی

ت
ال

مو
می باید اموال سلبریتی هایی که در حوادث اخیر ا

دخیل بوده اند ضبط و توقیف گردد. 

وز 
ج

و م
لغ

ت
یغا

عدم ارائه مجوز تبلیغ و فروش به برندهایی که برای تبل
تبلیغ محصوالت خود از سلبریتی ها استفاده می کنند.
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5

ی
ضای

- ق
ی 

نین
تق

م 
ظی

تن
ت

ررا
مق

تنظیم مقررات ویژه و سخت گیرانه برای برخورد با 
هنرمندان و ورزشکارانی که موجب به هم زدن فضای 

عمومی جامعه می شوند.

ی
ضای

ه ق
کم

حا
باید سلبریتی هایی که با فضاسازی ها خود باعث م

گسترش دامنه آشوب و جان باختن تعداد قابل 
کمه قرار  توجهی از هموطنان مان شدند مورد محا

بگیرند.

ت 
الی

فع
ت 

عی
نو

مم
ها

ی 
عیت

تاب
تصویب قانون برای ایجاد ممنوعیت فعالیت برای دو 

هنرمندان و ورزشکارانی که گرین کارت تابعیت 
کشورهای دیگری را دارا هستند.

ی 
ها

گاه 
داد

ی 
زار

برگ
نی

عل

قوه قضائیه باید جلسات دادگاه های سلبریتی ها را به 
صورت علنی برگزار کرده تا میزان عقل و منطق آن ها 

برای مردم آشکار شود. 



بخش دوم:بخش دوم:

نقد رویکردها



نقد رویکردهای تبیینی

 نقد اول: 

، ســلبریتی هســتند؟! در عمــده تحلیــل هــای صــورت  آیــا همــه افــراد مشــهور
ی کــه بــروزات اجتماعــی قابل توجهــی دارد، ســلبریتی  گرفتــه هــر فــرد مشــهور
یکــرد تقریبــًا مطابــق بــا فهمــی اســت که امــروز در  شــمرده شــده اســت. ایــن رو
فرهنــگ سیاســی – رســانه ای کشــور مســلط اســت. در اظهــارات و موضــع 
گیــری هــا، همــه اقســام شــهرت تحــت عنــوان ســلبریتی مطــرح مــی گــردد و 
یــه حتــی در رســانه و تربیــون هــای رســمی نیــز بارهــا و بارهــا تکــرار  ایــن رو
یــان هــا  شــده اســت. در پویشــی کــه در چندمــاه گذشــته توســط برخــی جر
ی" بــه راه افتــاد، تقریبــا همــه  ی بــا هشــتک "ســلبریتی دوزار در فضــای مجــاز
شــخصیت هــا و افــرادی کــه بــه دلیــل داشــتن برخــی ویژگــی هــا و صفــات 
خــاص از دیگــران متمایــز شــده و در نــزد کثیــری از مــردم نیــز شــناخته شــده 

بودنــد، مــورد هجمــه قــرار گرفتنــد.  
گــران  تحلیــل  از  ی  بســیار اســت  شــده  موجــب  ی  پنــدار یگانــه  ایــن 
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سلبریتیســم  پدیــده  شناســی  مســأله  در  کــم،  حا گفتمــان  از  ی  پیــرو بــه 
از مــدار موضــوع خــارج گردنــد و متعاقــب آن در مقــام توصیــه یــا تحلیــل 
سیاســت ها، بــه اعوجــاج کشــیده شــوند. روشــن اســت کــه در ذیــل فرهنــگ 
شــهرت مــا بــا گونــه هــای متنوعــی مواجــه هســتیم کــه عوامــل شــکل گیــری 
ــه  ــت ک ــی اس ــا جائ ــاوت ت ــن تف ــد. ای ــی دارن ــیار متفاوت ــی بس ــار اجتماع و آث
ی بــوده  برخــی از ایــن مصادیــق وجــود و فعالیــت شــان بــرای جامعــه ضــرور
ــه  ــرای حیــات عمومــی ب ، پیشــران هــای مضــری ب ــل برخــی دیگــر و در مقاب
حســاب مــی آینــد. لــذا توجــه بــه ایــن تفــاوت هــا و تمایــز قائــل شــدن میــان 
ایــن گونــه هــا اولیــن قــدم در طراحــی سیاســت هایــی اســت کــه مــی بایســت 

کمیــت بــدان ملتــزم باشــند.  جامعــه و حا
امــا تفــاوت میان مشــهور بودن و ســلبریتی بودن در چیســت؟ ســلبریتی 
شکل خاصی از شهرت است که اساسًا ماهیتش با اشکال سنتی شهرت 
، در حال غلبه بر همه اقسام دیگر است  متفاوت بوده ولی در عصر حاضر
و این در صورتی است که اتفاقی که سلبریتی و فرهنگ آن برای جامعه رقم 
می زند بســیار عمیق تر و متفاوت تر از ســایر موارد مشــابه است. سلبریتی 
به طور کلی واجد ویژگی ها متمایز کننده ای اســت که به صورت مختصر 
ولــی بــا اولویت بــه برخی از آن ها اشــاره می شــود؛ ویژگی اول؛ شــهرت یک 
ســلبریتی لزومــًا بــه جهت تخصص یــا حرفــه ای خاص نیســت، برای یک 
شخص مشهور توجه، زمانی جلب می شود که کار یا خدمت قابل توجهی 
را صورت داده باشــد اما سلبریتی ها که هدفشان صرفًا جلب توجه است، 
هیــچ دســتاورد واقعــی در کارشــان نیســت، بلکــه از تمامــی فرصــت هــا و 
ابزارهــای ممکــن برای جلب توجهات به خودشــان بهره مــی گیرند. ویژگی 
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دوم؛ ســلبریتی هــا پیامبــران فرهنگ مصرفی هســتند و از ایــن جهت مهم 
ترین پیشــران اجتماعی در تغییر ســبک زندگی مخاطبین خود محســوب 
می شــوند. توضیح این که الگوهای مصرف اصلی ترین بروز سبک زندگی 
ماســت و ســلبریتی ها مروجــان کلیدی فرهنــگ مصرف هســتند. در واقع 
ــغ محصــوالت خاصی نیســتند بلکه ســلبریتی مصــرف را تبلیغ 

ّ
آن هــا مبل

مــی کنــد، آن هــا نه تنها مشــوق مصرف کاالها هســتند، بلکه خودشــان نیز 
با ســرعت به کاال مبّدل شــده و قیمت های مشــخصی و در حال تغییری 
دارنــد. ویژگی ســوم؛ اشــکال قبلی معموًال بــه صورت خودجــوش و طبیعی 
به شــهرت می رســیدند، در حالی که ســلبریتی ها بدون حضور واســطه ها 
امکان مشــهور شــدن ندارند. امروز صنعتی در کشــور ما شکل گرفته است 
ی چهره هــا مدیریت مــی نماید و  کــه صحنــه را بــرای ارائــه و برجســته ســاز
خــرده ســلبریتی ها را به ســرعت به ســلبریتی هــای بزرگ مبّدل مــی نماید. 
ویژگی چهارم؛ ســلبریتی ها برخالف ســایر شــخصیت های مشهور به یک 
ق ندارند و از جایگاه و موقعیت خود برای تولید ســرمایه 

ّ
عرصــه خــاص تعل

اقتصــادی یــا اجتماعــی در ســایر عرصــه هــا بهــره می برنــد. ویژگــی پنجم؛ 
نمایــش، ماهیت اصلی زندگی یک ســلبریتی اســت و موضــوع نمایش هم 
ی از هنرمنــدان یا ورزشــکاران  روزمرگــی آن هاســت، در صورتــی کــه بســیار
مشهور هیچ گاه ابعاد خصوصی و روزمره خود را در هیچ رسانه ای نمایش 
نمــی دهنــد. نمایش روزمرگی یک ســلبریتی مهــم ترین ابزار او برای ســرگرم 
نگاه داشتن مخاطبان و توسعه بخشیدن به خیل دنبال کنندگان است. 

بــه دلیــل کــم توجهــی به ایــن تفاوت هــا، امــروز اقســام متعدد شــهرت با 
ســلبریتی گری از هم تفکیک نشــده است. بخشــی از این درهم آمیختگی 
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شــناختی به ماهیت جدید این پدیده در کشــور باز می گردد اما تداوم این 
تی را برای ما به همراه داشــته باشــد؛ بــرای نمونه  عارضــه مــی توانــد معضال
متأسفانه آثار اجتماعی مخرب سلبریتی گری در حال حاضر به پای جمع 
کثیری از هنرمندان و ورزشکاران مشهور نوشته می شود و یا این عدم تمایز 
ی از جامعه هنری یا ورزشی ما خودشان هم توهم  موجب شده است بسیار
کنند که ســلبریتی گری تداوم طبیعی مســیر شــهرت اســت لذا با ســرعت 
قابــل مالحظــه ای بــه یــک ســلبریتی کامــل مبــّدل خواهند شــد. اما شــاید 
ی فرهنگی مرتبط شود که در آن  مهم ترین آســیب به عرصه سیاســت گذار
کمیتی به صورتی تعیین گردد که خود  راهبردهای رســانه ای و مراودات حا
یکردهای  منشــأ مصائب جدیدی برای جامعه ما باشــد، کما ایــن که در رو
تبیینی فعلی که از ســوی تصمیم ســازان و تصمیم گیران به گوش می رسد 

این چنین است. 
 

 نقد دوم:

ی از تحلیل  ی اســالمی است؟! بسیار آیا ســلبریتی ایرانی محصول جمهور
تی آغاز  گــران جبهــه انقــالب، ســخن گفتن خود از ســلبریتی هــا را بــا جمال
مــی کننــد کــه همگی مشــعر به آن هســتند که عامل شــهرت و برجســتگی 
کمیت و نظام اســالمی است. عباراتی چون؛  این جریان، حمایت های حا
"ســلبریتی هــا بــا حمایت این نظام مشــهور شــدند" ، "شــما به واســطه پول 
ی اسالمی برای رشد و نمو در  بیت المال و فرصتی که نظام مقدس جمهور
اختیارتان قرار داد، به این جایگاه رســیدید"، "ســلبریتی ها کســانی هستند 
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نمــک خــورده و نمکدان را شکســته اند و یک لگد هم به ســفره زدند"، "این 
ی کــه دارند بــه برکت خون  ورزشــکاران، هنرمنــدان و چهره هــا، هــر اعتبــار
ی اســالمی اســت". این تبیین از مسأله موجب شده  شــهدا و نظام جمهور
یشــه شــکل گیری،  بــروز و ظهور و  اســت عمــده این افراد تصور نمایند که ر
کمیت مرتبط است لذا در مقام  اقتدار این جریان به رفتارهای حمایتی حا
یکردهای ســلبی، توجــه خویش را عمدتــًا بر تقویت  تجویــز هــم بــا اتخاذ رو

رفتارهای قهرآمیز نظام متمرکز می نمایند. 
یکرد نادرســت از کجاســت؟ این برداشــت بــه احتمال  امــا منشــأ این رو
فــراوان از عــدم فهــم نظــام اجتماعــی جدید ناشــی مــی شــود. واقعیت این 
اســت که ســاختارهای اقتصادی و اجتماعی امروز ما از یک ســو مبتنی بر 
ی مصرفی بوده و از سوی دیگر به شدت در داالن جامعه  جهان سرمایه دار
ای نمایشــی ســازمان یافتــه اســت و ســلبریتی هــا محصــول تعامــل میــان 
اقتضائات این دو در بازار مصرف گرا، شبکه های اجتماعی و رسانه های 
گیر هستند. اصلی ترین عامل قوام بخش به رسانه های جمعی، جست  فرا
و جوی لذت و ســرگرمی اســت و ســلبریتی کسی اســت که دقیقًا زندگی او 
بــرای مردم ســرگرم کننده اســت، بنابرین طبیعی اســت که ســلبریتی ها به 
مهــم ترین صحنه پردازان رســانه هــای امروز مبّدل می شــوند، به نحوی که 
برای یک مدیر رســانه ای روشــن است که ماهیت رسانه با بازتولید فرهنگ 
ســلبریتی گره خورده اســت. بنابرین ســلبریتی یک پدیده جهانی است که  
ی از کشــورهای دیگر برای کســب شــهرت و تولید  در ایــران همانند بســیار
کمیتی نــدارد و ایــن عقالنیت اقصاد  ثــروت هیــچ تکیه ای به ســاختار حا
ی با  یج فرهنگ شهرت و همکار نمایش و رســانه است که به شــدت به ترو
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این چهره ها توصیه می نماید. این رابطه تا حدی تنگاتنگ است که شاید 
تجویــز حذف فرهنگ شــهرت و ســلبریتی ســاز از رســانه به معنــای تجویز 

حذف رسانه قلمداد گردد. 

 نقد سوم:

ســلبریتی خوب کیســت؟! منطق تمایز قائل شدن میان سلبریتی مطلوب 
یکردهایی اســت که در میــان تحلیل های صورت  از نامطلــوب، یکی از رو
یــاد مدنظر بوده اســت، بــه خصوص پس از ســخنرانی مقــام معظم  گرفتــه ز
یــخ 11 مهرمــاه و توصیــه بــه عــدم بــروز حساســیت نســبت به  رهبــری در تار
برخی مواضع اخیرِ هنرمندان و ورزشــکاران و دفاع از کلیت جامعه هنری 
ی مواضع خود را در افق تفکیک میان هنرمند خوب و بد  و ورزشی، بسیار

تنظیم نمودند.
 به صورت طبیعی سؤالی که برای ما مطرح می شود این است که شاخص 
موجود برای ایجاد این دوگانگی چیســت؟ پاسخ تا حدودی واضح است؛ 
ی  یکرد کارکردگرایانه و ابزار ســال های متمادی اســت که به جهت غلبه رو
، "موضــع گیــری هــای سیاســی  در میــان مدیــران و سیاســت ورزان کشــور
گر  ک اصلی تعیین شــده اســت. ا چهره های هنری - ورزشــی" به عنوان مال
یگر در یک جشــنواره یا فســتیوال بین المللی علیه سیاســت های  یــک باز
ی تلقی شــده و در  ی اســالمی موضعی اتخاذ کند، عنصر ناهنجار جمهور
ی به نحــوی حامی جهــت گیری های  صورتــی کــه در یــک توئیت یا اســتور
ک  یــم خواهــد بــود. این مال سیاســی باشــد، عنصــری ارزشــمند و قابــل تکر
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سال هاست که به استاندارد رسانه ها و اظهار نظرکنندگان جریان انقالب 
مبــدل گشــته و بعضــًا موجبات بروز مواضع متناقضی هم شــده اســت؛ در 
ی تنــد با یکی از عناصر  مــاه هــای اخیرًا پرویز پرســتوئی به جهت بروز رفتار
ضــد انقــالب در آمریکا قهرمــان ملی لقب گرفت اما چنــد روز بعد به دلیل 
گرامی اش، به عنوان  ی اعتراضی در صفحه اینســتا قــرار دادن چند اســتور

یک سلبریتی حقیر خطاب شد. 
تلّقی کاربراِن این شــاخص، عمومًا این اســت که موضع گیری سیاســی به 
روشن ترین وجه نشان دهنده همراهی یا عدم همراهی چهره ها با اراده جبهه 
یابی دقیقی بــرای تعیین نحوه مراوده بــا آن ها برای  حــق یــا باطل بوده لــذا ارز
مــا فراهــم مــی آورد. اما تجربه انقالب به خصوص در دو دهه گذشــته نشــان 
ک نه با نظام ارزشــی انقالب اســالمی همخوانی داشــته، نه  می دهد این مال
کارآمــد بــوده و نــه جامعه پذیــری دارد. چــه عقالنیتی به ما توصیــه می کند، 
 ، شــخصیتی که ســال های ســال با تولید برنامه های متنوعی به عنوان طنز
فرهنگ عمومی کشور را در تراز لودگی قرار داده است به دلیل مواضع نسبتًا 
همراهش با جمهوری اسالمی همواره مورد تکریم باشد اما به یکباره به دلیل 
یک درخواست اعتراضی برای عدم پخش برنامه تولیدی اش از رسانه ملی به 
بدترین وجه مورد هجمه قرار می گیرد؟! به نظر می رسد این رویکرد عمدتًا از 
گفتمانی ناشــی می گردد که پدیده انقالب اســالمی را به یک حزب سیاســی 
تقلیل داده اســت که تنها دغدغه آن حفظ بقاســت و  لذا نظام حساســیت 
آن بــر حمایــت یا عدم حمایت افراد تنظیم شــده اســت و نــه انطباق یا عدم 

انطباق فعالیت های آن ها با افق های تمدنی انقالب. 
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 نقد چهارم:

آیا سلبریتی ها به سفارش سفارت خانه ها یا سرویس های جاسوسی، لیدری 
اعتراضات را برعهده می گیرند؟! میزان قابل توجهی از قضاوت های جریان 
انقالب، پیرامون واکنش جامعه هنرمندان و ورزشــکاران نســبت به حوادث 
پس از درگذشــت مهســا امینی به ســرمایه گذاری بلندمدت برخی ســفارت 
خانه ها بر روی این افراد اختصاص یافت. برای مثال؛ "دشمن از طریق زبان 
و صفحات مجازی آنها اغتشاش ایجاد کرد و جوانان را بدین وسیله تحریک 
کردند که به خیابان ها بیایند" ، " مشخصا سرنخ هدایت جریان سلبریتی ها 
در ایران نیســت و دســتور از ســفارتخانه ها می رسد" ، یا " سلبریتی ها نسبت 
بــه کشــور ثالــث متعهد خواهند شــد که بــه منافع آن کشــور اهانــت نکنند و 
مواضع کشــورهای دیگر را در مسائل سیاسی و اجتماعی ایران اتخاذ کنند" 
و یا "ســلبریتی هایی که برای خوشــایند ســفارتخانه های غربی، یــا ارباب اّره 
به دســت سعودی شان، یا فالوورها و دوستان آلبانی نشین شان مردم را فریب 

دادند، الیق بخشش نیستند. "  
واقــع امــر این اســت که در کنــار وجود برخــی ارتباطات امنیتــِی غیرقابل 
، امــا دالئل طبیعی تری وجــود دارد که نادیده انگاشــتن آن ها ما را به  انــکار
مسیرهای غلطی در تعامل با فرهنگ شهرت خواهد کشاند. در میان زمینه 
کنش ها چندین انگاره جدی وجود دارد؛ یک زمینه عدم  هــای بروز ایــن وا
وجود توازن در ابراز عقائد متنوع در جامعه اســت، وقتی جریان متمایل به 
غرب در ســاحت رســانه ای و سیاســی فاقد تریبون شــده طبیعی است که 
دیــدگاه هــای اعتراضی از مســیرهای دیگری چون صفحات اینفلوئنســرها 
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یــا هر مرجــع اجتماعی دیگری ظاهر می شــود. در این بین بــه دلیل فقدان 
کم شــدن فضای تک قطبی در کشــور معترضین  تریبون های انتقادی و حا
ناچــارًا بــه رســانه ای بــه نــام ســلبریتی ها مراجعــه نمــوده انــد، در حالی که 
اساسا برای آن ها شأن سیاسی مهمی هم قائل نیستند. یا زمینه دیگر این 
گونــه قابل توضیح اســت که؛ هنرمندان در طبقــه ای از اجتماع زندگی می 
کنند که موضوع حقوق زن و آزادی پوشش جز نظام حساسیت آن هاست 
کنش هایی فارغ از داللت های سیاسی و امنیتی آن برای  لذا بروز چنین وا

حفظ جامعه دنبال کنندگان و مخاطبان طبیعی است.

  نقد پنجم: 

یکــی از انــگاره هایی که در خصــوص زندگی ورزشــکاران و هنرمندان وجود 
یســت مرفه و فســاد آلود این قشــر از جامعه اســت در این نگرش همه  دارد، ز
ســلبریتی ها دارای یک زندگی اشــرافی و مســرفانه هســتند که بدون زحمت 
و تــالش بــه دســت آمده اســت. ایــن در حالی اســت که مطلعیــن از فضای 
هنرمندان در اظهارات خود خالف این برداشت را بیان کرده اند. بنا بر گفته 
معــاون وزیر ارشــاد عده محــدودی از هنرمنــدان و ســلبریتیها دارای زندگی 
گران فاقد  مرفه هســتند و 95درصد فعاالن صنوف مختلف هنری و ســینما
 ، فعالیت مســتمر شــغلی در طول ســال هســتند و بــا مصائب بیــکاری، فقر
فقــدان ثبــات اقتصادی و رفاه نســبی دســت و پنجــه نرم می کننــد. عالوه بر 
ایــن اطالعــات نمایشــی از زندگی ســلبریتیها که مبنای شــناخت و تحلیل 
کنشــگران جبهه انقالب هســت فارغ از واقعیت زندگی آنها بوده و به اذعان 
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برخی از هنرمندان این عرصه، بسیاری از صحنه های نمایشی در صفحات 
مجــازی و زندگیهــای لوکــس نشــان داده شــده اجــاره ای و فیــک میباشــد و 
درآمد هایــی که  اغلب هنرمنــدان دارند و کارهایی که انجام می دهند، برای 
کافی است. بر این اساس توصیف های یک  گذران زندگی روزانه شــان هم  نا
دست از جامعه هنرمندان و ورزشکاران با واقعیت صحنه فاصله بسیار دارد 
و نمیتوان بر اســاس این نگرش سیاســت های دقیق و مناسبی همچون رفع 

معافیت مالیاتی از همه آنان را پیشنهاد نمود. 

 نقد ششم:

یکــی دیگــر از گــزاره های پــر تکرار در افــواه منتقدین به پدیــده هنرمندان و 
چهره ها، عاملیت صداوســیما در شــکل گیری ســلبریتی هاست. در بیان 
یکــی از منتقدیــن چنین آمده اســت: »پرورش ســلبریتی از سیاســت های 
ی اســالمی اســت«. البتــه در این دیدگاه ســلبریتی  صدا وســیمای جمهور
به معنای عام، شــامل همه هنرمندان و ورزشــکاران می شود. باورمندان به 
نقش رســانه ملی در شــهرت و رشــد هنرمندان در تجویزهای خود حذف و 
کنار گذاشــتن این قشــر از رســانه ملی را مطالبه می کنند. آنچه مشــخص 
کــی میــان مایــه اســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن  اســت ایــن نــوع نــگاه  ادرا
مقتضیــات زمانــه کنونی ارتبــاط و تبادل بین رســانه و هنرمنــدان را نادیده 
مــی گیــرد. این نکته که ســلبریتی و رســانه دو مفهوم به هم متصل هســتند 
که حیات و بقای هر کدام به دیگری وابسته است نباید در تحلیل ها مورد 
بی توجهی قرار گیرد، رسانه بر محور توجه مخاطب شکل گرفته و با قدرت 
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شــهرت هنرمنــدان جذب مخاطب میکند و رســانه نیــز در مقابل زمینه ی 
شــهرت و معروفیــت بیشــتر هنرمنــدان را فراهــم می ســازد. اساســا شــهرت 

گزیر کار رسانه ایست. نتیجه ی نا

 نقد هفتم: 

یکی از پیش فرض های جبهه انقالبی در نســبت با ســلبریتی ها اســتفاده 
از ادبیات توهین آمیز و محقرانه می باشــد. اســتفاده از هشــتک "سلبریتی 
ی در شــبکه های  کنشــهای بســیار ی" و بیــان مطالــب تحقیــر آمیز وا دوزار
بــه  تــازه  یشــه،  بی ر نوکیســه های  چــون  عباراتــی  برداشــت.  در  اجتماعــی 
کیــد بــر اتهاماتــی چــون روابــط جنســی  دوران رســیده های بی اصالــت، تا
بیــن هنرمنــدان تاجایی پیش رفت کــه یکی از نیروهای منتســب به جبهه 
انقــالب در عباراتــی تنــد اینچنیــن بیان کرد: "ســلبریتی ها نســبت به زن و 
ناموسشان حساس نیستند )دیوث هستند( سلبریتی ها به روش دیوث ها 
گرام برهنه می کننــد". و فرد دیگری چنین گفت: »با  زنــان خود را در اینســتا
گری های روزانه  توجه به آمار باالی تجاوز و تعرض جنسی در سینما و افشا
گر کســانی که بهشــون تجاوز  ی علیه هم! به نظر میاد ا ایــن جماعــت دوزار
یکرد با هدف ســلب اعتبار از  نشــده اعالم کنند کاربردی تر باشــد«. این رو
هنرمندان و سلبریتی ها مورد توجه است اما این تعمیم ها با توجه به بافت 
ی داشــته و موجب شــده  مذهبــی جامعــه ایــران بازخوردهای منفی بســیار
اســت میان قشــر عظیم هنرمندان و ورزشــکاران با جریان انقالب شــکافی 

پدیدار گردد. 
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نقد رویکردهای تجویزی

  نقد اول:

یکــی از خطاهای مشــترک در تجویزهای موجــود تکیه و اصرار بیش از حد 
کمیتی است. یکی از مالحظات در سیاست  بر اســتفاده از ابزاِر اقتدار حا
کمیت  ی فرهنگی، تعییــن وضعیت موضوع در توازن قدرت میان حا گــذار
گر موضوع از آن دســت مسائلی اســت که میزان دخالت  و جامعه اســت. ا
جامعــه در آن محــدود باشــد، موضــوع را تحــت رهبــری دولــت دانســته و 
کمیــت در آن پائین باشــد موضوع  در صورتــی کــه امــکان مداخله گــری حا
تحــت تســلط جامعــه محســوب مــی گــردد. عمومــًا در موضوعــات تحــت 
تســلط جامعــه بهــره گیری از ابزارهــای قهرآمیز و متصلب نتایــج نامطلوبی 
را بــه دنبــال دارد. بــا ایــن توضیــح موضوع مدیریت ســلبریتی هــا به جهت 
پیوســتگی بســیار شدیدی که با مناســبات اجتماعی دارد، مقوله مناسبی 

برای استفاده از روش های اقتدارگرایانه نیست.



27گزارش تحلیلی

  نقد دوم: 

تعامـــالت  پیشـــینه  مطالعـــه  بـــدون  موجـــود  پیشـــنهادی  هـــای  بســـته 
ی اســـالمی بـــا مجموعـــه شـــهرت منـــدان یـــا ســـلبریتی هاســـت. مـــا  جمهـــور
در ادوار گذشـــته تجربیـــات متعـــددی را در اجـــرای سیاســـت هـــای نانوشـــته 
کـــه در تجویزهـــای موجـــود هیـــچ اشـــاره ای بـــه اثربخشـــی آن  داشـــته ایم 
ی فرهنگـــی نـــه یـــک پـــروژه بلکـــه یـــک پروســـه  نشـــده اســـت. سیاســـت گـــذار
یابـــی  طوالنـــی مـــدت اســـت، بخـــش بزرگـــی از ایـــن فرآینـــد بـــه مســـأله ارز
سیاســـت های پیشـــین و بازنگـــری در آن هـــا مربـــوط مـــی گـــردد. متأســـفانه بـــه 
دلیـــل عـــدم پـــردازش آن مقاطـــع، در مجموعـــه توصیـــه هـــای موجـــود اثـــری از 
بررســـی پیامدهـــای آن دیـــده نمـــی شـــود. بـــرای مثـــال یکـــی از سیاســـت هـــای 
ـــوم  ـــیما مرس ـــدا و س ـــران ص ـــا مدی ـــازان ی ـــه س ـــی برنام ـــان برخ ـــه در می ـــی ک فعل
ی از هنرمنـــدان  ــه در ازای اعطـــای برخـــی مواهـــب کار ــوده ایـــن اســـت کـ بـ
ـــری از خودشـــان نشـــان  ـــا فرهنگـــی همـــراه ت ـــد مواضـــع سیاســـی ی انتظـــار دارن
ـــا از ســـویی در  ـــه موجـــب شـــده اســـت ت ی بدهنـــد. اجـــرای بلندمـــدت ایـــن رو
ــر حســـب عقیـــده مـــی خواهنـــد مواضـــع  ــه بـ ــانی کـ فضـــای هنرمنـــدان کسـ
ی اســـالمی داشـــته باشـــند، مـــورد  همســـویی بـــا سیاســـت هـــای جمهـــور
اتهـــام واقـــع شـــوند و از ســـوی دیگـــر زمینـــه ای بـــرای کاســـبی برخـــی دیگـــر 
ینـــه هـــای  یتـــی هز ـــز فراهـــم گـــردد. لـــذا عمـــا ایـــن رفتـــار مدیر ـــراد نی از ایـــن اف
محیـــط را بـــرای همراهـــی هنرمنـــدان بـــا گفتمـــان انقـــالب باالتـــر بـــرده اســـت. 
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  نقد سوم:

ی گرفته شــده اند محــدود و حداقلی  ابزارهایــی کــه در ایــن تجویزها به باز
اســت. ایــن نقیصــه بــه ایــن دلیل وجــود دارد کــه تحلیــل کاملــی از میدان 
یگــران این میــدان دقیقــًا مورد شناســایی  ســلبریتی گــری ارائــه نشــده و باز
یگران  قــرار نگرفتــه اند، زمانــی که در یک تصویر نظام مند، شــبکه ای از باز
مورد توجه باشــند، طبعًا ابزارها و مدل های متناســب و متنوعی پیشــنهاد 
یگر میــدان خوِد  مــی گــردد. در تمامــی تجویزهــای موجــود چــون یگانــه باز
ســلبریتی ها یــا هنرمنــدان هســتند، لــذا توصیه هــا نیز تک ســاحتی و یک 
یگران مهم این میدان، واسطه ها  جانبه گرایانه است. برای مثال یکی از باز
هستند؛ سلبریتی ها بدون استثناء برای رسیدن به شهرت از مسیر واسطه 
گرها و دالل ها می گذرند و هیچ ســلبریتی ای بدون واســطه های فرهنگی 
به شهرت دست پیدا نمی کند. این واسطه گرها هستند که صحنه حضور 
یــت مــی کننــد. معروفتریــن  ســلبریتی هــا در مقابــل دیــدگان عامــه را مدیر
ی، فعــاالن مــد و مدیــران  یــاب هــا، باشــگاه هــای بدنســاز واســطه ها؛ بازار
برنامه های هنری هســتند. لذا توجه به منطق و قواعد این بازار واســطه ای، 

ایده هایی را برای مدیریت پذیر نمودن آن ها فراهم می آورد.

  نقد چهارم:

تجویزها مبتنی بر یک نظریه، سیاست و خط مشی مشخص و روشن نیست. 
برای نمونه همزمان افرادی که در تبیین پدیده سلبریتیسم آن را بخش مهمی 
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از جهان سرمایه داری می دانند و به نحو انتقادی آن را تحلیل می نمایند در 
مقام تجویز خواهان اجرای سیاست هایی مشابه قوانین هالیوودی شده اند. 
ایــن درحالــی اســت که شــکل گیری جریــان سلبریتیســم جهانی بخشــی از 
سیاســت های هالیوود اســت و تنظیم مقررات برای محدودســازی و کنترل 
ایــن جریــان خــودش راهبــردی برای حفــظ اثرگــذاری آن در حد اســتاندارد و 
بهینه اســت. بنابرین اگر جریان سیاست گذاری کشور با دغدغه جلوگیری 
از فعالیــت پیشــران هــای اقتصــاد مصرفــی بخواهــد بــا فرهنــگ شــهرت و 
شــهرت طلبان مقابله نماید، نبایســت به دنبــال اجرای قوانینی باشــد که در 

عمل تثبیت کننده جریان سلبریتی گری در کشور خواهند شد.  

  نقد پنجم:

یکــی از مالحظــات کلیــدی بــرای تحلیــل و تجویــز عقالنــی سیاســت ها، 
بررسی هزینه – فایده می باشد. نکته اساسی در این مالحظه این است که 
هزینه های یک سیاســت را می توان محاســبه نمود و آن را با منافع حاصل 
گر گزینه های متعددی وجود داشــته باشد در  از اجرای آن ســنجید. طبعًا ا
کثر فایده خالص اســت را  قیاســی میــان آن هــا، گزینه ای را کــه دارای حدا
ی از آفت ها و مضراتی که در بیان تحلیل گران  بایستی تجویز نمود. بسیار
جبهــه انقــالب پیرامــون رفتار و حرفه ســلبریتی هــا بیان می شــود در جای 
خود صحیح اســت اما راهکارهای پیشــنهادی عمدتــًا دارای هزینه هایی 
اســت کــه بــدون تــراز آن در برابر منافــع احتمالی مــورد طرح قرار مــی گیرد. 
بــرای نمونــه پیشــنهاد ســلب مرجعیت اجتماعی از ســلبریتی هــا از طریق 
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ی نمایش آن ها در برنامه های صدا و ســیما منافعی را در پی  محدود ســاز
خواهــد داشــت امــا همین سیاســت مضــرات متعــددی دارد. یکــی از این 
مضرات خروج چهره های مؤثر از صدا و ســیما و نقش آفرینی بیشــتر آن ها 
یــت ناپدیرتر رســانه ای همچون بخش شــبکه نمایش  در بخش هــای مدیر
یدئو رســانه و آثار ســینمائی اســت کــه تداوم آن می تواند رســانه  خانگــی، و

ملی را به طور جدی با بحران مخاطب روبرو کند.   

  نقد ششم:

یکی از عناصر اصلی در تحلیل سیاســت، بررســی علل پدید آمدن مسأله 
ای اســت که آن سیاســت در جهت ســاماندهی به آن شــکل گرفته است. 
بخــش قابــل توجهــی از تجویزهــای ذکــر شــده در ایــن گــزارش، فاقد علت 
ی توجــه بــه الیــه هــای  یابــی هوشــمندانه اســت. در مســیر سیاســت گــذار
ی، گفتمانــی و اســطوره ای بایــد جایگزیــن نمودهــای  ، ســاختار عمیــق تــر
ســطحی و روئین مســأله شــوند. واقعیت این اســت که سیاســت هایی که 
تــا بــه امروز بــرای تعامــل با جریان سلبریتیســم مطــرح می شــود کمتر واجد 
یشــه یابی و علت ســنجی واقــع بینانه می باشــد. برای نمونــه یکی از  یــک ر
گیر شــدن ورودهــای سیاســی هنرمندان در  علــت هــای احتمالی بــرای فرا
ی جریان سیاســی کشــور و فقدان تریبــون های  بزنــگاه هــا، یکدســت ســاز
یکردهای انتقادی به  اعتراضی اســت. زمانی که تنها رســانه برای انتقال رو
ی است نباید انتظار داشت  کم بر کشور صفحات مجاز سیاست های حا
کــه چهره هــای محبوب و مــورد توجه مردم ورودهای سیاســی یــا اجتماعی 
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ی از تجویزکنندگان این  نداشــته باشــند. این در حالی است انگاره بســیار
است که علت و انگیزه اصلی برای ورودهای سیاسی این افراد تالش برای 
یافــت تابعیــت از کشــورهای دیگر اســت! زمانی که  اخــذ گریــن کارت و در
علت یابی دقیقی صورت نیافته باشــد، به دنبال حذف معلول ها هســتیم 
در حالیکه علت باقی است و در ادامه این علل خود را در معلول ها و آثار 

و نشانه های بدیعی مجددًا بازتولید خواهند نمود.  

  نقد هفتم:

تجویزهــای مطــرح شــده عمومــًا غیرفرآینــدی و دفعــی اســت. یــک سیاســت 
ــه  یکــرد آینــده پژوهان ــر اســاس یــک رو ــد اثرگــذار باشــد کــه ب ــی مــی توان زمان
گام هــای بعــدی خــود را بــر اســاس مجموعــه بازخوردهــای اجتماعــی و 
کــه تــا بــه امــروز  کــرده باشــد. خطــوط اصلــی  اقتصــادی پیــش رو تعییــن 
یــان ســلبریتی در کشــور پیشــنهاد مــی شــود عمدتــًا یــک  بــرای مدیریــت جر
خطــی اســت و ماقبــل و مابعــد آن مشــخص نیســت. بــرای نمونــه لغــو مجــوز 
ی تهران و برخــی نهادهای  تبلیغــات کــه چند ماهی اســت از ســوی شــهردار
دیگــر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و همچنــان هــم در برخــی نطــق هــا در 
عــداد سیاســت های قطعــی مطــرح مــی شــود، واجــد آثــار خــاص در عرصــه 
اقتصــادی خواهــد بــود. حــال ســؤال ایــن اســت کــه پیشــنهاد دهندگان و 
یــان در گام بعــدی بــرای کنتــرل آن چــه ایــده سیاســتی داشــته و چگونــه  مجر

مــی خواهنــد آن را اعمــال نماینــد؟!
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  نقد هشتم:

سیاست باید منعکس کننده مصلحت یا منفعت عمومی باشد در حالیکه 
عمده کنشگران و کارگزاران در مقام تحلیلگر سیاستی، تبیین های خود را 
ی از خون شهدا،  متوجه مصلحت نظام ساخته اند. ادبیاتی مانند؛ پاسدار
خنثــی کــردن توطئه دشــمنان، کــور نمودن چشــم فتنــه، مقابله با مــزدوران 
، دفاع از گفتمان مقاومت و ... کفه تحلیل های پشــتیبانی کننده  اســتکبار
تجویزها را به ســمت چشــم انداِز حفظ نظام ســنگین نموده اســت. این در 
گیر  صورتــی اســت کــه یک سیاســت یا خط مشــی ملــی بــرای اســتقبال فرا
مــی بایســت مبتنی بر ادبیاتی باشــد که نشــان دهنده عقالنیتی اســت که 

دغدغه حفظ منافع ملی و عمومی را داراست.  

  نقد نهم:

مجموعــه تجویزهایــی که به صورت مطلق درخواســت ممنوعیت مرجعیت 
ســازی در رســانه هــا و بــه خصوص رســانه ملــی را دارنــد، ذهنیــت عمیقی از 
ماهیت رســانه ندارد. ماهیت و ذات رســانه، مرجعیت ساز است، لذا توصیه 
بــه خــودداری از مرجــع ســازی، فرآینــد سیاســت گــذاری را مدیریــت ناپذیــر 
مــی گردانــد. در همین حال تلویزیــون در این زمینه با تعارضــی در منافع خود 
روبروست، چون صداوسیما از یک سو با مرجع سازی منافع زیادی را از مسیر 
ســرمایه مخاطبیــن و تبلیغــات برای خود فراهــم می کند ولی از ســوی دیگر با 
ایجاد این جریان هزینه های باالی سیاسی – اجتماعی را پرداخت می نماید. 
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  نقد دهم:

یکردهای تجویزی موجود، اساســًا مقوله ای به  در تعــداد قابــل توجهی از رو
کام ماندن اجرای  نــام افــکار عمومــی و جامعه وجود نــدارد. یکی از علل نــا
سیاســت هــای فرهنگــی در ایران بی تفاوتــی به اراده عمومی اســت. قانون 
فعلی عفاف و حجاب که بخشــی از آن توســط پلیس امنیت اخالقی اجرا 
مــی گــردد، نمونه واضحی از روحیه اجرای سیاســت فــارغ از توجه به زمینه 
روانــی آن در جامعه اســت. در میان تحلیل های بررســی شــده تقریبًا هیچ 
پیشــنهادی در جهــت ایجــاد اجمــاع یــا توافــق یــا حتــی توجیــه اجتماعی 
، بنابر توصیه  وجود ندارد. پس از شــکل گیری حوادث و اغتششــات اخیــر
ی از صاحبان نفوذ و تریبون در جبهه انقالب، برخی از پیام رسان ها  بسیار
و پلت فرم ها در حالت مســدودی به ســر می برند و این در حالی است که 
افــکار عمومــی هیــچ گونه آمادگی بــرای پذیرش یکبــاره این اقــدام را ندارد. 
یه در فضای سیاســت گذاران این اســت که به مرور  یکــی از تبعــات این رو
کمیتــی بــرای مداخــالت در امــور فرهنگــی – اجتماعی کاســته  اقتــدار حا
خواهد شد. در شرایطی که در دوران حاضر جامعه ایران تحت شدیدترین 
محاصــره تبلیغــی رســانه های معاند قــرار دارد، اتخاذ هر سیاســتی بیش از 
پیــش نیازمنــد اجرای ســناریوهایی اســت کــه نتیجــه آن اقنــاع و همراهی 

جامعه باشد.
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