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همت مضاعف ،کار مضاعف
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيام نوروزي سال  1389دومين سال از دهه عدالت و توسعه را به عنوان سال« همت مضاعف
و کار مضاعف» نامگذاري کردند و اظهار اميدواري نمودند که مسئوالن و مردم« در بخشهاى مختلف ،بخشهاى اقتصادى،
بخشهاى فرهنگى ،بخشهاى سياسى ،بخشهاى عمرانى ،بخشهاى اجتماعى ،در همهى عرصهها ،مسئولين كشور به همراه مردم
عزيزمان بتوانند با گامهاى بلندتر ،با همت بلندتر ،با كار بيشتر و متراكمتر ،راههاى نرفتهاى را بپيمايند و به هدفهاى بزرگ خود
انشاءاهلل نزديكتر شوند» 1.
نامگذاري هرسال نه امري تشريفاتي و شعاري بلکه تعيين شاخص و نقش ه راه براي برنامهريزي و عملکرد کوتاهمدت و
بلندمدت است ،آنگونهکه هريک از این نامگذاریها ،برگ زرینی از تعامل مردم و مسئوالن بهمنظور حفظ و ارتقاء توانمنديها
و اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران در عرصههاي مختلف است .از اينرو عناويني مانند «اتحاد ملی و انسجام اسالمی ،اصالح
الگوی مصرف ،کار و همت مضاعف» باید همواره وجهه نظر و همت مسئوالن و مردم باشد تا در گرو بکار بستن آنها ايراني
آبادتر و بانشاطتر سامان يابد.
بدون شک همت و کار مضاعف يکي از مهمترين عوامل پيمودن مسير پيشرفت و تعالي فردي و اجتماعي در عرصههاي
مختلف و ارتقاء جنبه هاي مختلف اقتصادي ،فرهنگي ،سالمت و ...بعنوان شاخص های توسعه کشورها ميباشد.
از آنجاکه میزان کار و پشتکار یک ملت مقولهاي فرهنگی است ،با بکارگيري دو عنصر کار و همت در همه زمينه ها بويژه
در مراکز فرهنگي وعلمي  -پژوهشي ،چنين مراکزي ميتوانند متناسب با ماموريت خود پيشگام تقويت روحيه تالش و جديت
در جامعه باشند .هنگاميکه تولید و خلق فرصتهاي جديد براي پيشرفت در عرصههاي مختلف يک ارزش اجتماعي قلمداد
شود ،اقبال عمومي بيشتري به تالش مجدانه براي تحقق اهداف مختلف وجود خواهد داشت .از اينرو هنگامي ميتوان به تحقق
عدالت و توسعه در کشور اميدوار بود که ملت ايران ،مسئوالن و همه نخبگان علمي ،به واسطه باور قلبي به سعي و تالش
هرچه بيشتر ،از استعدادها ،منابع و امكانات موجود كشور به بهترين نحو و با کمترين ميزان هدر رفت و اسراف منابع طبيعي و
انرژيهاي گوناگون ،زمان و نيروي انساني ،تمام همت و عزم خود را به كار ببندند تا با اميد و جديت و کار و تالش مستمر و
خستگيناپذيرآيندهاي درخشان همراه با رشد و پيشرفت براي كشور عزيزمان را ترسيم نمايند.
در اين ميان رسانهملي بعنوان پرمخاطبترين رسانه کشور تاثيري بهسزا در فرهنگسازي و تقويت روحيه تالش و کار
مضاعف در ميان آحاد مختلف جامع ه دارد .فعاليت رسانه ملي در سال کار و همت مضاعف گسترهاي را در بر ميگيرد که از
تبيين ديدگاه ديني در ارج نهادن و تائيد کار و تالش براي توليد ثروت حالل بجاي کسالت و کاهلي ،تا تنوير افکارعمومي و
بويژه اصحاب سياست و طرفداران گروهها و احزاب در لزوم تالش خستگيناپذير و توام با اميد و آگاهي براي آباداني ،رفاه،
سالمت ،پيشرفت و تعالي ايراناسالمي بجاي پرداختن به اختالفات و مشاجرات بيحاصل را در بردارد .سازمان صدا و سيما با
استفاده از شبکههاي مختلف راديويي و تلويزيوني و قالبهاي گوناگون نمايشي و غير نمايشي ظرفيت و توانايي هدايت فکري
و ارزشي جامعه بهسوي تالش و کار مضاعف و بهرهمندي از ثمرات مبارک فردي و اجتماعي آن را دارا ميباشد .همچنين
با توجه به فضاي پررقابت رسانهاي و هجوم وسيع رسانهاي دشمنان نظام اسالمي و معاندان فرهنگ اصيل ايراني – اسالمي
در قالب جنگ نرم ،نامگذاري امسال معنايي منحصر بهفرد براي اهالي رسانه ملي دارد .بدون ترديد کار وتالش مضاعف
دستاندرکاران سازمان صدا و سيما از سياستگذاران و برنامهريزان تا برنامهسازان و کارکنان دستاوردهاي مبارکي براي مخاطبان
رسانه ،بويژه نسلهاي جديد بدنبال خواهد داشت .رسانه ملي با اهتمام بيشتر در استفاده از دستاوردهاي حوزه پژوهش اعم
از بهرهگيري از تحقيقات راهبردي وکاربردي انجام شده در اين حوزه و نيز جديت مضاعف در پشتيباني از حوزه پژوهش
در زمينه مديريت ،تامين ،هدايت و تائيد پژوهشهاي منجر به توليد برنامهها ميتواند از يک سو موجب ارتقاء روز افزون
محتواي محصوالت راديو و تلويزيون گردد و از سوي ديگر به ترويج فرهنگ کاروهمت مضاعف براي داشتن ايراني آباد و
آزاد از هرگونه وابستگي کمک نماید .ثمره ديگر تالش براي افزايش ميزان نفوذ حوزه پژوهش در توليد برنامهها عالوه بر
تقويت کيفيت برنامهها ،افزوني تعداد و کميت محصوالتي است که با هدف رشد فردي و اجتماعي جامعه در عرصههاي ديني،
اخالقي ،ملي ،فرهنگي ،اقتصادي ،تاريخي و سياسي و  ...در رسانه ملي توليد و به مخاطبان عرضه ميگردد .بدينگون ه است
که در عرصه نبرد نرم ،رسانه ملي با توليد برنامههاي مفيد و سازنده به پشتوانه حمايت و مديريت دقيق پژوهشهاي برنامهاي
در اقناع مخاطبان خود و تجهيز ايشان به سالح فرهنگي و اعتقادي الزم در مقابل هجوم بيوقفه و سنگين رقباي فرهنگي و
اعتقادي ايران اسالمي توفيق بيشتري خواهد يافت.
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