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Abstract 

One of the most important issues of any cultural system and any independent 

government in the world today is to anticipate threats and protect structures 

and agencies from any aggressive and hostile crisis. The importance of 

cultural-identity security in the policy-making literature is unanimous and 

we find common issues. The content of the policies has been researched and 

written. This research is naturally conducted in the light of a review study 

and reminders of research related to passive defense policy issues as cultural 

security. One of the most important issues of any cultural system and any 

independent government in the world today is to anticipate threats and 

protect structures and agencies from any aggressive and hostile crisis. The 

importance of cultural-identity security in the policy-making literature is 

unanimous and we find common issues. The content of the policies has been 

researched and written. This research is naturally conducted in the light of a 

review study and reminders of research related to passive defense policy 

issues as cultural security. 
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و تدابير موجود و مطلوب جمهوري  هااز دفاع غيرعامل تا امنيت فرهنگي؛ سياست
  ايراني پيشرفتـاسالمي ايران با تأكيد بر سند پايه الگوي اسالمي

  

  1سيدمجيد امامي
  

  25/08/1400تاريخ پذيرش:     22/05/1400تاريخ دريافت: 

  چكيده
بيني تهديدها و ترين موضوعات هر نظام فرهنگي و دولت مستقلي در جهان امروز، پيشاز مهم
 - آفريني مهاجم و متخاصم است. اگر ابعاد فرهنگيها از هرگونه بحرانسازي ساختارها و عامليتمصون

هويتي در ادبيات ـارتباطي اين دفاع غيرنظامي و غيرمسلح را برجسته سازيم، با حوزه مهم امنيت فرهنگي
يابيم. موضوع اين مقاله، بازخواني و مقايسه دستور شود و مسائل مشتركي ميصدا ميگذاري همسياست

ان ناظر به اين ميدان كارها و تدابير سياستي موجود و مطلوب در اسناد رسمي جمهوري اسالمي اير
ها، تحقيق و نگارش شده است. اين تحقيق مشترك است كه با روش اسنادي و تحليل مضمون سياست

مثابه هاي مرتبط با مسائل سياستي پدافند غيرعامل بهطبعاً تحت پرتو مطالعه مروري و يادآوري پژوهش
ترين مسائل و ل انتقادي محقق، مهمامنيت فرهنگي محقق شده است. در پايان، بر اساس تطبيق و تحلي

  بندي و پيشنهاد شده است.اما مغفول، صورت تدابير مطلوب،
  

  واژگان كليدي
     جمهوري اسالمي ايران. ؛نظريه سياستي ؛ايراني پيشرفت ـالگوي اسالمي ؛امنيت فرهنگي ؛دفاع غيرعامل
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  مقدمه
 هايخشونت و جنگ تهديد در همواره انساني ها، جوامعتحول تمدن و تاريخ طول در

 بيش كه پيوسته وقوع به جنگ 220 از بيش ،20 قرن در كهطوريبه اند؛بوده آن از حاصل
 هايسال طي يعني سال، 69 طي و است دربرداشته انساني تلفات ميليون نفر 200 از

 اين بيشتر اينكه، جالب و بوده جنگ بدون هفته چند زمين تنها كره در ،2014تا  1945
-1391(ميرسميعي،  است پيوسته وقوع به كشورمان همسايگي در و خاورميانه در هاجنگ

نيز  و نظر به اين پيشينه و قاعده عقلي وجوب دفع خطر احتمالي (و اهتمام بر آن) لف).ا
پذيري و هم وجوه بازدارندگي را متحول كرده فناورانه كه هم ابعاد آسيب هايپيشرفت

 و بوده اهميت حائز سازي پيش از بحرانندفاع غيرنظامي و مصو مسئله به توجه ت،اس
 در مشي آنو خط فرهنگ غيرعامل، پدافند اصول و اهداف به دستيابي براي است الزم
 انساني، نيروي آن، از گيريبهره با تا يابد توسعه مختلف هايبخش و سطوح تمام

شود. در  حفظ دشمن گسترده تهديدات هنگام حياتي و حساس تجهيزات و تأسيسات
ايم اين موضوع را با محوريت مفهومي امنيت فرهنگي مقاله پيش رو، نخست سعي كرده

هاي كلي پدافند هاي برنامه ششم و نيز سياستدر لسان رسمي و ادبيات موجود (سياست
مطلوب (سند الگوي پايه ) و 1هاي اجرايي پدافند غيرعامل فرهنگيغيرعامل/سياست

 تهاجم از براي جلوگيري ديني و ملي هويت ساخت پيشرفت) مورد بررسي قرار دهيم.
 تقابل در جامعه عمومي افكار هدايت و مديريت همچنين، دشمن، فرهنگي شبيخون و

 مجازي فضاي طريق از امروزه قاعدتاً كه بحران حين و ارتباطاتي قبلـاطالعاتي جنگ
 ديني فرهنگي، تقارب هاكه با آن كشورهايي با فرهنگي ديپلماسي يابد، مهندسيمي تحقق

زيستي الفت و هم بردن بين از و دشمنان نفوذ از جلوگيري براي داريم ملي و
برخي از  فرهنگي، نفوذ افزايش مثابهبه ايرانيـاسالمي فرهنگ صدور و رسيدهميراثبه

  است. اين موارد
ايراني را بر ـهاي مغفول سند الگوي پايه پيشرفت اسالميمسائل يا سياستدر پايان، 
گذاران ها و مطالعات داخلي و خارجي، به سياستپژوهي و مرور پژوهشاساس سياست

  ام.توسعه و پيشرفت در ايران پيشنهاد داده
 

 

  . /https://paydarymelli.ir/fa/news، به نشاني29/11/1398اعالمي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  در  . 1
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  تحليل و تبيين مسئله . 1
وب و مختار نظام در اليه ايراني پيشرفت»، در حكم دكترين مطل-«الگوي اسالمي

باشد كه  1اي بلندمدتريزي كشور در بازهگذاري برنامهخواهد ريلسازي، ميدولت
ساله و البته گفتمان پيشرفت (توسعه) جامعه ايراني را اشراب و هاي پنجمشخصاً برنامه

هاي عملي و شناختي، غفلتتغذيه خواهد كرد. حال اگر به دليل ضعف روش
هاي تحققي اين تحول و ي نظري، همه موجوديت حكمراني ملي و ظرفيتهانارسايي

ساز خواهيم بود كه فاقد  پيشرفت مورد نظر قرار نگيرد، شاهد الگويي ناقص و غيرگفتمان
نگاه سيستمي به پيشرفت در كشور است. اين بدان معنا نيست كه واجب است همه 

ها و... در سندي مختصر و محدود، ريتها، طبقات، اصناف، اقشار، مأمونهادها، سازمان
بازتكرار شوند يا سهم خواهي كنند، بلكه براي اين است كه همه ابعاد ساختاري نظام 

خواهد نظام ساز بدانند. الگوي پيشرفت ميبخش و جهتبتوانند آن را براي خود الهام
و تا حد امكان  گيري حاكميتي (در برابر نظام اداري/مديريتي) كشور را هدايت كندتصميم
) برهاند و 1398فر، گيري تأخيري (داناييتصميمي و تصميمگانه تصميم بد، بياز سه

 ترجماني پويا و جامع بر اسناد مادر ملي، يعني قانون اساسي و مراد مؤسسان نظام باشد
 تدابير در بازانديشي حاضر گزارشتا طبعاً كيفيت كشورداري افزايش يابد. 

 .است منظر اين از آن غفلت و خأل نقاط استخراج نيز و پايه الگوي سند يارتباطـفرهنگي
كوشد از رهاورد فهم عميق رويكرد «امنيت فرهنگي»، به تبيين اصالح يا اين مقاله مي

هاي اصلي موجود و مطلوب در اين ميدان  گيريها و جهتتأسيس برخي سياست
  بپردازد.

 از يكي فرهنگ و ارتباطات، عرصه در نظام سياستي مسائل فهم براي ادامه، در 
 است، برخوردار شدهنهايي و كالن حاكميتي، سطح از كه ملي را جامع اسناد جديدترين

مثابه سياست پايه پيشرفت» به «الگوي كه شودمي مشخص اساس،براين كنيم.مي مرور
مطلوب پيشنهادي (كه يك مركز راهبردي زير نظر ولي فقيه تنظيم كرده و رهبري در 

 چه تا مقاله، هنوز ادامه دارد)معرض شور نخبگان قرار داده است و تا تاريخ نگارش اين 
 

 

اند كه مبناي ساله اشاره كرده50اي نظران به تكميل و تتمين متن الگوي پايه، به دوره. رهبري در دعوت عام صاحب1
  ماست.
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 اصل به توجهي چه تغاير، يا تطابق اين در و دارد تطابق يا تغاير سياستي مسائل با حد
  است؟ نشده يا شده غيرعامل پدافند

  چهارچوب مفهومي. 2
 را هاي كلي پدافند غيرعامل، اين مقولهطور مشخص سياستهاي كلي نظام، و بهسياست

  است: كرده تعريف ذيل شرح به
 كاهش بازدارندگي، افزايش موجب كه ايغيرمسلحانه هاياقدام «مجموع

 بحران مديريت تسهيل و ملي پايداري ارتقاي ضروري، هايفعاليت تداوم پذيري،آسيب
  شود».مي دشمن نظامي هاياقدام و تهديدها مقابل در

ي كشور، و نه يك پدافند غيرعامل نه يك بخش و حتي فرابخش از ميدان اجراي
كه همه  1عرصه و فراز از حكمراني، بلكه شرط، توصيه و رويكردي جامع و فراگير است

گيرد. اگر تعريف مطرح در متن هاي حكمراني را دربرميها و عرصهها، فرابخشبخش
هاي كلي پدافند غيرعامل را مبنا قرار دهيم، افزايش بازدارندگي، كاهش سياست
اي از كشور را ، هر بخش و عرصه2پذيري، تداوم فعاليت و تسهيل مديريت بحرانآسيب

 

 

 يك نه هميشه براي بود خواهد اصل يك غيرعامل تنها به همين فراز از بيانات فرمانده كل قوا توجه كنيد: پدافند .1
 پيكره كل در را حالت اين ما كه است مهم چقدر ببينيد است. هميشگي مستمر مسئله يك خاص. ... مسئله مقطع
 دشمن كه نباشد اين به معطوف فقط ما همت كه كنيد كاري. بياوريم به وجود مختلف هايدستگاه و جامعه و كشور

 بياوريم. به وجود خودمان در را مصونيت كه كنيم كارينه؛  بكنيم. آماده را خودمان مقابله براي يا كنيم منصرف را
  .)7/8/1391( بيفتد راه بايستي كه است مهمي بسيار مسئله مسئله، بنابراين، كند.مي پيدا تحقق غيرعامل پدافند با اين

 غذايي كشاورزي، موادانسان، دام، ( زيستي سايبري، و نظامي تهديدات شامل غيرعامل پدافند ربطذي . تهديدات2
 و هدايت گذاري،سياست كه است اقتصادي و شيميايي پرتوي، ،)طبيعي منابع و زيستمحيط آب، دارويي، و

 شيميايي، پدافند پرتوي، پدافند زيستي، پدافند سايبري، پدافند( هايقرارگاه در يادشده، تهديدات با مقابله ريزيبرنامه
 در يادشده هايپذيرد. قرارگاهمي انجام كشور غيرعامل پدافند سازمان تشكيالتي) مردمي پدافند و اقتصادي پدافند
  اند.فعاليت حال در و شده تشكيل هم استاني سطوح
 هستند، غيرمترقبه و طبيعي حوادث جزو كه ..)و سرما سالي،خشك آتشفشان، سيل، زلزله،( طبيعي تهديدات با مقابله

 پدافند سازمان مسئوليتي حوزه در و است كشور وزارت به وابسته كشور، بحران مديريت سازمان مسئوليتي حوزه در
  .گيرد نمي قرار كشور غيرعامل

http://paydarymelli.ir/fa/content/20. 
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) و تسهيل مديريت بحران هدف قرار داده 1مل غيرطبيعيدر شرايط تهديد دشمن (عوا
االذهاني فرهنگ افزاري، ادراكي و بيناست. حال پرسش اساسي اينجاست كه ماهيت نرم

سازد؟ و حتي بخش فرهنگي جامعه، با اين رويكرد و توصيه اساسي چه نسبتي بر قرار مي
ها و فعاليتطبعاً توجه به اليه امكانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي يا حتي اليه 

توليدات فرهنگي، تقليل پدافند غيرعامل است حال آنكه حفظ و صيانت از نظام ارزشي 
جامعه  اجتماعي -امنيت روانيجامعه، افكار عمومي و احساسات عامه و اميد و اعتماد و 

  تر است.تر و حياتيدر زمان تجاوز دشمن بسيار مهم
  

  
  لچهارچوب مفهومي پدافند غيرعام ):1(شكل 

  هاي تحقيق: يافتهمنبع

ترين سطح پدافند غيرعامل فرهنگي را تعيين و توانيم مهمبر اين ممشا، مي
  گذاري كنيم:هدف

هاي فرهنگي در پذيري هويت و ارزشماهيت: افزايش بازدارندگي و كاهش آسيب
  سازد.شرايط تهديد كه البته خود را در كنشگران فرهنگي متعين مي

 

 

هاي . طبعاً سازمان مديريت بحران كشور و ستاد مديريت بحران هر استان و هر دستگاه هم رسيدگي به بحران1
ها را كه مستقيماً از ناحيه تجاوز دشمن محقق نشده است، مد نظر دارد. اين طبيعي و نيز آن دسته از غيرطبيعي

  توان خواند.ها را فاجعه يا باليا هم ميبحران

زيرساخت هاي فرهنگي

فعاليت هاي فرهنگي

كنشگران فرهنگي
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صيانت، ارتقا و تقويت نظام ارزشي جامعه متجلي در افكار عمومي و هدف: حفظ، 
  هاي روزمره از تغيير، تخريب و تهديد دشمن (نرم و سخت).نگرش

  هاي شناختيافكار عمومي و جنگ. 3
ها و افكار كنشگران، البته به معناي غفلت از اين توجه به موضوع فرهنگي يا نگرش

بخش فرهنگ، هنر و ارتباطات نيست. براي مثال، از  دفاع بدون سالحسطوح رويين 
هاي رسمي و مردمي در شرايط تهاجم يا برقراري اي هنري سازمانحفظ توان توليد رسانه

ها را هاي اصيل، مناسك عبادي خصوصاً مساجد و زيارتگاهو بازدارندگي امنيتي محيط
آوري كه حفظ و تابهاي سايبري است سامان مي دهد. مثال ديگر، ارتباطات و رسانه

و سايبري شدن فناوري،  اثرگذاري تر نيست.اهميتكنشگران آن از زيرساخت آن كم
 و تغيير دچار را آن هايزيرساخت و جامعه معماري نوعيهاي انساني، بهزندگي و كنش

 و اثرات اين اگر .هاستبرپديده فناوري اثر جنس از تغييرات اين .1كندمي اساسي تحول
 بود. در ارزيابي خواهيم فناوري خروشان امواج در كاهي مانند نكنيم، مديريت را تغييرات

 كشور حياتي هايدارايي و هازيرساخت متوجه امروز كه تهديداتي ترينمهم پايش و
 كيان كه است مخاطراتي ترينمهم از يكي »محوررسانه تركيبي جنگ« گفت، بايد است،
 ذهن مردم، مخاطره، اين حيات محيط و ميدان كه دانست بايد اما كند،مي تهديد را كشور
). از طرف ديگر، رابطه 1397است (محبي،  »عمومي افكار« تر،دقيق عبارتبه  و مردم

 امنيت بين افكار عمومي و احساس امنيت اجتماعي وجود دارد. احساسمستقيمي 
 نژادي و ديني قومي، اجتماعي، هايگروه بين سازگاري براي را زمينه جامعه، در اجتماعي
 تريامن اجتماعي فضاي و فراهم) ما كشور در هاشاخص اين تنوع بهبا توجه ( مختلف
 تأمين صورت در ديگر،عبارتبه. كندمي ايجاد يكديگر با هاگروه اجتماعي تعامالت براي

 هايهويت به منتسب مختلف هايگروه براي جامعه در اجتماعي امنيت احساس
 فشار هايگروه تبليغات، فكري، رهبران مانند عواملي .شد خواهد ايجاد امنيت گوناگون،
مد  افراد اجتماعي امنيت احساس بر داخلي، هايرسانه از استفاده و گراآرمان و سودطلب

 و اجتماعي هايشبكه از استفاده ميزان شايعات، و معنادار، و مستقيم صورتبه نظر

 

 

  . تعبير رئيس سازمان پدافند غيرعامل.1
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(مقتدايي و  دارند تأثير معنادار و معكوس شيوه به احساس، اين بر خارجي هايرسانه
  ).1396اميري، 

  شدهامنيت فرهنگي، انساني و اجتماعي. 4
 شبيخون و تهاجم از براي جلوگيري ديني و ملي هويت در مقدمه گفتيم كه ساخت

 تهاجم مقابل در جامعه عمومي افكار مديريت و هدايت همچنين، و دشمن فرهنگي
از تأكيدات  «انديشه پدافند غيرعامل» به نظام  بحران، حين و قبل ارتباطاتي -اطالعاتي

امنيتي جامعه (كه پدافند -ترين نسبت نظام دفاعيفرهنگي جمهوري اسالمي است. مهم
نظري بايد جست؟ پاسخ غيرعامل پيشاني آن است) با حوزه فرهنگ را در كدام ميدان 

واضح، اما در ادبيات پدافند غيرعامل مغفول مانده است. با تقويت رويكردهاي ايجابي، 
كم به فرهنگ امنيت ملي توجه شد؛ كم گرايي در مطالعات امنيت ملي آغاز شدفرهنگ

كنند كه خود كنشگر فرهنگي هستند. بدين معنا كه منافع امنيت ملي را بازيگراني مطرح مي
ترين برساخته مثابه مهمگرايان، پيشرو اين توجه به مفهوم هويت بودند. هويت بهسازه

جا فرهنگ ملي و راهبردي شود و از همينفرهنگي، با تعيين منافع سياسي برجسته مي
هاي ، تأكيد بر حفاظت از ارزشمليـامنيت فرهنگيمثابه موضوع مهم امنيت طرح شد. به

هاي عمدتاً خارجي است. تهديد هم در پذيريهديدات و آسيبحياتي ملي در مقابل ت
سازد، ها و معاني كه مجموعاً حافظه ملي جامعه را مياين نگاه، چيزي است كه ارزش

ها. هاي فرهنگي و قومي بين گروهتخريب يا ناكارآمد كند و نيز گسترش جدايي هويت
سنتي زبان، فرهنگ، مذهب، در مقابل، در محيط امن فرهنگي، قابليت حفظ الگوهاي 

، 1378شود (بوزان، هويت و عرف ملي با شرايط قابل قبولي از تحول و پويايي محقق مي
هاي فعال يك فرهنگ ) فرست هم معتقد است، امنيت فرهنگي از طريق مراقبت34 ص.

شود. هاي آن، حاصل ميو ارتقاي شرايط پيشيني الزم براي رشد و توسعه سازگاري
ملي شامل بقاي الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، پيوستگي، هويت ـامنيت فرهنگيدرنهايت، 
. آثار ناخواسته 1شودورسوم ديني يا ملي، با اجازه دادن به تغييرات، پذيرفتني ميو آداب

 

 

هاي فعال در سياست فرهنگي كشورهاي جهان، ترين دكترين، يكي از مهمراستا با ادبيات امنيت فرهنگيهم .1
تصويب  منجر به ،2005وسومين نشست كنفرانس عمومي يونسكو در اكتبر  سيدكترين تنوع فرهنگي است. 

پذير شده و بسيار آسيب ،ني جهانييندهاي كنواكه بر اثر فرشد  »هاي فرهنگيبيان«كنوانسيون حفظ و ترويج تنوع 
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هاي بنيادين جامعه، همواره و جانبي هر سطحي از «تماس فرهنگي» و حفاظت از ارزش
ملي ـخاطر آن، نيازمند امنيت فرهنگيسياسي است كه بههاي ترين مسائل نظاماز مهم

هاي فرهنگي افراد، تري بين نظام سياسي با ارزشهستند كه در جامعه ما كه پيوند عميق
ارزشي، ـتر است؛ تا آنجا كه حتي يك ممشاي فرهنگيها و... وجود دارد، جديگروه

شود (مانند مسئله حجاب). در مي راحتي تقابل با نهاد حاكميت تلقي، تداعي و تصوربه
جايي ارزشي، شاهد واگرايي دوره جديد و افزايش دسترسي به ارتباطات و جابه

ملي هستيم (از طريق مقايسه خود با ديگران ـهاي فروملي نسبت به هويت فرهنگيهويت
 طلبي هويتي و درنهايت، سياسي،ها براي جداييو نيز تماس فرهنگي) و طبعاً انگيزه

ها و سبك زندگي سازي رو به تزايد ارزشسازي و يكسانشود. جهانيتر ميمحتمل
خاص، خصوصاً از طريق هجوم صنابع فرهنگي، منشأ ديگر تهديدهاي امروزين است. 

ترين عامل بقاي فرهنگ مورد تهديد از خارج، اوالً، قدرت تطابق با محيط هرحال، مهمبه
، امكان و توان مقاومت فرهنگي كه موضوعي فراتر از متغير فرهنگ جهاني است و ثانياً

تطابق، و البته، انفعال و تدافع است. در سطح داخلي هم خصوصاً كشورهاي داراي تنوع 
 

 

 يآورالزام حقوقي سند يه يونسكو،مف اعالاين كنوانسيون برخال .اندتاكنون از هيچ حمايت خاصي برخوردار نبوده
 موجود تهخود اتفاق نيفتاد و سه نكصويب اين كنوانسيون خودبه.تاندكردهبراي كشورهايي است كه آن را تصويب 

ها و خدمات فرهنگي التعريف كا خصوصاً ها،تعريف به مربوط اول نكته ؛به دنبال داشت نيفراوا مباحثات آن، در
هايي كه هم ارزش اقتصادي دارند هم ارزش كاال ؛هاي ديگر تلقي شوندالكا همه مانند دها بايآيا اين كاال .است

شناسايي  ،كنوانسيون كه در بند اول بيان شده استكاالي تجاري تلقي شوند. هدف  بنابراين نبايد منحصراًو  فرهنگي
به بيان ساده، اين  .معناست و هاارزش هويت، هايله محملمنزها و خدمات فرهنگي بهالكا ها،فعاليت ويژهسرشت 

و  ارزش هويت، محمل هلمنزبلكه هريك به ،دي يا كتاب فقط تابع قوانين بازار نيستمعناست كه فيلم، سي بدان
 ،گويدمي دوم نكتهبرخوردار شود. ) عني طبق نص صريح تعاريف حفظ، مراقبت و ترويج(يتواند از حمايت معنا مي
توانند ها ميمثال، آن برايقيت اتخاذ كنند. هاي فرهنگي را براي حمايت از خالتوانند سياستهاي عضو ميدولت

هاي معافيت اعطاي بايا  يارانه اختصاص دهند، عات، براي هنر و فرهنگالاد اطبا لحاظ كردن حقوق بشر و جريان آز
م شود كه اعالمي 20 ماده به مربوط سوم نكتهسرانجام،  كنند.هاي ملي خود را تشويق و حمايت فرهنگ ،مالياتي

كنندگي و عدم حمايت متقابل، تكميل«كنوانسيون متناقض با معاهدات ديگر نخواهد بود، بلكه طبق اصل  ،داردمي
برانگيز بحث كمتر كه) 19 تا 12 هايدهما(المللي بين فرهنگي همكاري به ته مربوطعمل خواهد كرد. نك »فرعيت

(به نقل از:  دهدا در قلب توسعه قرار ميكند و فرهنگ ربيني ميبستگي را پيشبود، صورت جديدي از شرايط هم
  ، ترجمه و انتشار كمسيون ملي يونسكو در تهران).1391، بهمن 37، سال 389نشريه پيام يونسكو، شماره 
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گرايي و تالئم قومي، زباني، مذهبي و... ، ازآنجاكه هويت فرهنگي ملي مستلزم وفاق و هم
هاي ويژه داشته باشند و از واگرايي ها در كنار يكديگر است، بايد مراقبتتنوع ]سازگاري[

گرايي باشند. احساس خودبرتربيني نسبت به ديگر پرهيز كنند و مرتب به فكر هم
عدالتي و فقدان موقعيت شايسته در حاكميت را به ها كه تحقير، احساس بيفرهنگخرده
  د بزرگي است.كند، خود، تهديها القا مياقليت

ها و شهروندي را بيشتر مشابه تأمين و تضمين حقوق اقليت انسانيـامنيت فرهنگي
اند؛ البته مفهوم امنيت انساني جعل شده است تا نشان دهد در عين تأمين همه دانسته

مثابه فرد و هاي امنيت كالن، سخت و سياسي، ممكن است امنيت انسان بهشاخص
گانه امنيت انساني را شامل شود (سازمان ملل انواع هفت موجودي فرهنگي فراموش

داند). تهرانيان آزادي عقيده، زيست، فردي، اجتماعي و سياسي مياقتصاد، غذا، محيط
هاي ها و مشاركتها، انجمنوجدان، زبان، بيان، سبك زندگي، نژاد، جنسيت،گروه

هاي ساكن، مهاجر يا قليتعنوان اجزاي مختلف حقوق فرهنگي افرهنگي و سياسي را به
هاي ملي يا ها يا فشار دولتشمرد كه ممكن است تحت تأثير سياستپناهنده برمي

  .1)4 ، ص.2004 نيروهاي جهاني تهديد شود (تهرانيان،
ملت ـملي ناظر بر فرهنگ نهاد حاكم دولتـتا اينجا مشخص شد كه امنيت فرهنگي

هاست. اي غيرحاكم و حفظ و صيانت از حقوق آنهو امنيت فرهنگي انسان ناظر بر گروه
(فراتر از امنيت اجتماعي) هم چهارچوب نظري سومي است كه از  2شدهامنيت اجتماعي

 كنيم.دل آن، مسائل الگوي پيشرفت در عرصه فرهنگ، تربيت و ارتباطات را استخراج مي
 روي را بحث كپنهاك، مكتب به است متعلق نسل ادبيات امنيت اجتماعي كه چهارمين

 دركتاب بوزان كرده است. باري متمركز جامعه درون هايهويتخرده و هويت مسئله
كشيده است  تصوير به را آن ،امنيت وتحليلتجزيه براي ايدوره چهارچوب
  ).1392(افتخاري،

 

 

ملي و امنيت  امنيت مفهومي فراسوي فرهنگي؛ . اين بحث برگرفته از اين پژوهش است: آشنا و اسماعيلي، «امنيت1
  .1388 ،)5(2.راهبرد فرهنگفصلنامه انساني»، 

2. Societal Security 
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  هاي موجودها و سياستداللت. 5
هاي موجود و طبعاً مسائل سياستي سياستما دو سند مهم و اساسي را مبنا و داللتگر فهم 

دهيم؛ يكي (دستور كارهاي كالن) در موضوع پدافند غيرعامل ارتباطي فرهنگي قرار مي
كه مستقيماً به اين موضوع مرتبط و ديگري چتر باالي سر تنظيم آخرين برنامه توسعه 

  زام بااليي را دارد.ساله در جمهوري اسالمي ايران بوده است و از اين حيث، اتقان و الپنج
ترين جمهوري وقت، مهم) به رئيس1394هاي برنامه (در مقدمه متن ابالغي سياست

سازي داللت ممكن بر پدافند غيرعامل فرهنگي را شاهديم و آن هم «تعالي و مقاوم
آوري و حفظ نظام ارزشي جامعه سازي، افزايش تابفرهنگي» است كه منظور از مقاوم

و منازعات فرهنگي، فكري و ارزشي است؛ اما در دو بخش اجتماعي  در شرايط تهاجم
  خورد:نظام به چشم ميها، چندين سياست فرهنگي و فرهنگي سياست

توسعه محتواي فضاي مجازي بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور،  :33سياست
ح هاي اجتماعي. دو موضوع مطرسازي شبكهحداقل پنج برابر وضعيت كنوني، و بومي

ها و اركان فرهنگي نظام ارتباطات نوين در اين سياست مهم، يعني محتوا و شبكه، پيشران
هاي اجتماعي، تهديدزايي تلگرام و حضور بيش  از هستند. در همين موضوع شبكه

درصد پس از فيلترينگ  50درصدي ايرانيان در آن (و البته افزايش كاربران اينستاگرام تا 40
ي تلگرام)، زنگ خطر جدي فقدان امنيت و پيشگيري در فضاي هاو نارسايي پوسته

مجازي ايران را به صدا در آورده است؛ چيزي كه فيلتر تلگرام تنها با بخشي از آن مقابله 
هاي فرهنگي و هاي اجتماعي بومي از طريق سياستسازي شبكهرو عموميكرد. ازاين

عه، مهم و اساسي است. ديگر اركان هاي حياتي جامسازي زيرساختاي مانند مصونزمينه
گري حكمراني فضاي مجازي، از سواد اطالعاتي و اخالقي در رسانه تا تنظيم

) و صوت و تصوير فراگير، بازاريابي و تجارت IDC(ريگوالتوري در و بر) مراكز داده (
الكترونيك، دسترسي عمومي اقشار و اپراتوري شبكه و...، همگي تحت مسئله امنيت 

  شوند كه الزم است در الگوي پيشرفت، دكتريني بر آن حاكم باشد.ي بازطرح ميفرهنگ
دولتي و مردمي در فضاي مجازي براي  : حضور مؤثر نهادهاي فرهنگي72سياست

ايراني و مقابله با تهديدات. در واقع، ـتوسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسالمي
هاي كنشگر اجتماعي در حوزه سازي سازمانمقاوماين بند به كارآمدسازي، هشيارسازي و 
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هاي فرهنگ در نسبت با تهديدات هويتي جهاني نظر دارد. مشكل بسيار مهم سازمان
كننده خاطر هويت مصرففرهنگي، چه دولتي(حاكميتي) و چه مردمي، خصوصاً به

ت با مخاطبان گو، جذاب، متعامل و درگير نبودن (نسب(بودجه و اعتبارات و... نفتي)، پاسخ
ها)، تهديدي مند و هدفمند نبودن (محصوالت و خروجيو نخبگان) و چابك و مسئله

  جدي در نظام فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است.
المللي فضاي  مجازي. حضور حضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بين :36سياست 

شود. نيك يا...ختم نميشده مجازي، تنها به سهم در تجارت الكتروفعال در فضاي جهاني
شده فضاي مجازي كه طبعاً و جهاني ايبخش در محتواي شبكهسهم سازنده و هويت

زبانان را تأمين خواهد كرد و اتخاذ سياستي بازدارنده در بخش مهمي از كاربري فارسي
توسعه محتواي پاك، نقش مهمي در بازدارندگي و دفاع غيرعامل نسبت به تهاجم 

 34باطي  مخالفان اسالم ناب و انقالب اسالمي دارد؛ البته داللت بند ارتـفرهنگي
بخش است كه طبعاً در گزارش ها در خصوص شبكه ملي اطالعات نيز الهامسياست

ترين مسائل، بلكه شك، يكي از مهممستقل حوزه فناوري بدان پرداخته خواهد شد. بي
، تأمين زيرساختي داخلي و هاي به نتيجه نرسيده جمهوري اسالمي ايرانسياست
هاي درصد كاربري و تراكنش 50هاي بومي است كه حداقل راهبر براي دسترسيدرون

سياسي (سهم دولت از شبكه ـارتباطي ايرانيان را پوشش دهد. متأسفانه به داليل اقتصادي
هاي صريح نظام در اين حوزه محقق نشده فروشي) و تضاد منافع، هنوز سياستو نت
  .است

: تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و 46سياست 
قانوني بانوان با توجه به نقش سازنده آنان. حفظ مركزيت نهاد خانواده در نظام 

هاي نظام جمهوري ترين مأموريتتربيتي جامعه ايراني از دشوارترين و مهمـاجتماعي
همگين تغييرات اجتماعي مدرن و پسامدرن است اسالمي، خصوصاً با توجه به امواج س

كه فردي شدن، جنسيتي شدن، مادي شدن و حقوقي (در برابر اخالقي) شدن زندگي 
  انسان معاصر را تشديد كرده است.

هويت بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي : 48سياست 
ترين اصول ري شهري از مهمشك، پيوند هويت و معماايراني. بيـمعماري اسالمي
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 سياست فرهنگي و حفظ اصالت و مقاومت در برابر تغييرات فرهنگ مهاجم است

  ).1395فطرت و بيطرف، ؛ نيك1381(يونسكو، 
گردي خارجيان (پنج برابر شدن ايرانگردي صنعت ايرانتوسعه پايدار  :50سياست

در معرفي اصالت و شأنيت  گردي موضوعي چندبعدي است، اماتا انتهاي برنامه). جهان
هويتي و تصوير ملي، نقش بسزايي در تقويت بنيه داخلي و قدرت نرم هر كشورر در 

  المللي دارد.هاي بينمنازعات و تالطم
حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي كشور. حفظ عرصه  :51سياست 

هاي تاريخي كه در ا و بافتو اعيان مواريث ملموس فرهنگي و هويتي اعم از ابنيه، اشي
شود، در موقعيت ياد مي 1سياست محافظت فرهنگيادبيات جهاني از آن با عنوان 

هاي بارز تخريب و نابودي اين مواريث تهديدات غيرطبيعي بيشتر مورد توجه است. نمونه
هاي بودا)، عراق، سوريه (خصوصاً در حلب) هاي افغانستان (مجموعه مجسمهدر جنگ

طور خاص در معرض تهديد عليه و لبنان (قلعه نرون در بعلبك) نشان داد، منطقه ما به
  اريث ملموس است.مو

ارتقاي توان بازدارندگي كشور كه كامالً مرتبط با پدافند غيرعامل است، اما : 53سياست
هاي قدرت نرم، دفاع سايبري، تأمين پدافند و امنيت اين سياست، يعني افزايش ظرفيت 3بند 

شك قدرت نرم، توجهات هاي كشور، بيشتر مورد توجه ماست. بيسايبري براي زيرساخت
به گستره افكار عمومي، دفاع و عمليات شناختي و صيانت از تصوير و مشروعيت و  را
دهد. اين موضوع فرهنگي و ايدئولوژيك (دفاع بستگي عمومي به نظام سياسي سوق ميدل

ساز و صنايع و خدمات تنها در نظام ارتباطات سياسي كشور، بلكه در اركان هويتنرم) كه نه
ترين شرايط تهديد، با به كار انداختن و فعال كردن در صعبفرهنگي اصيل جاي دارد، 

هاي معنوي مردم به سرزمين و محور، سرمايه اجتماعي و علقهبستگي هويتگرايي و همهم
  كند.آرايي مينظام، مانند سدي آهنين در برابر تهديد سخت دشمن صف

المللي. يج بينهاي راهاي فرامرزي با زبانتوسعه كمي و كيفي رسانه :61سياست
هاي جوامع رقيب، هاي فرامرزي در واقع به معناي مديريت تصوير و انگارهداشتن رسانه
  جويي اهداف ملي است.طرف در منازعات و نيز پيدوست و بي

 

 

1. Cultural Conservation 
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(سايبري و  ها و ابزارهاي ديپلماسي نوينگيري حداكثري از روشبهره :62سياست
سي آموزشي، علمي، هنري، ورزشي، نخبگاني، افكارعمومي) و عمومي (مشتمل بر ديپلما

  اي، مذهبي و...).گردي، جشنوارهجهان
هاي انقالب، دفاع مقدس و دستاوردهاي تالش براي تبيين ارزش :68سياست

  جمهوري اسالمي ايران.
سازي در اصالح ايراني و فرهنگـارائه و ترويج سبك زندگي اسالمي :69سياست

گرايي اقتصادي آوري و درونالگوي مصرف و اقتصاد مقاومتي. اگر اقتصاد مقاومتي، تاب
باشد، اين موضوع نيازمند زيرساختي از سبك زندگي و نظام مصرفي است كه نيازها، 

رجح بداند؛ چيزي كه تاكنون از موانع جدي ايراني را اـهاي اسالميها و ظرفيتارزش
  تحقق اقتصاد مقاومتي بوده است.

  هاي مهم.اجراي نقشه مهندسي و تحقق پيوست فرهنگي طرح :70سياست
مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدكنندگان آثار حمايت  :71سياست

هاي ين ابزار تحقق و پيگيري ارزشترفرهنگي. سياست حمايت دولت از فرهنگ و هنر از رايج
  شود.صورت مستقيم و غيرمستقيم محقق ميعام و بنيادين نظام اجتماعي است كه به

هاي هويت و شاخص توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها :73سياست
ايراني در ساختارهاي كشور. در اين سياست اغماض و اجمال نهفته است، ولي ـاسالمي
ترين ابعاد قدرت نرم است كه تمركز ايراني) از مهمـتوجه به هويت ملي (اسالميعطف 

هاي مختلف فكري، سياسي و ها و گروهگرايي اقوام، مذاهب، گويشمعنوي و هم
  كند.اجتماعي را تأمين مي

  هاي كلي پدافنديابي سياستداللت. 6
 غيرعامل پدافند ضوابط و اصول كارگيريبه زمينه در عمومي آموزش و سازيفرهنگ :7بند
غيردولتي... . تنها سياست صريح در اين سند (كه البته نگاه آلي و ابزاري  و دولتي بخش در

شك، مديريت كالن پدافند غيرعامل در جامعه است. بي 7به فرهنگ و ارتباطات دارد)، بند 
هاي دروني، كنشگري آگاهانه و متحول و مرتب در حال تغيير كنوني، بدون اتكا به انگيزه

همراهي همدالنه شهروندان ميسور نيست. اين همراهي منحصر به كاركنان كشوري و لشكري 
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آفرين اصلي مثابه نقشها هم هنوز جامعه و مردم بهنيست و ظاهراً در همين متن سياست
 سطح در اسبمتن هايآموزش بينياند؛ البته در ادامه اين سياست، پيشمورد توجه نبوده

غيرعامل مورد تأكيد بوده است، اما انحصار  پدافند زمينه در تحقيقات توسعه و عالي و عمومي
اي/عام و اجتماعي)، با توجه به كارآمدي ساير ابزارهاي در فرايند و ابزار «آموزش» (غيرمدرسه

 پذير است (وجوه وسياست فرهنگي، نقص مهمي است كه در سند الگوي پيشرفت جبران
ارتباطي تدابير ـسازي هم توضيح داده نشده است و طبعاً بايد روح فرهنگيفروع فرهنگ

  الگوي پيشرفت، اهداف پدافند را مد نظر داشته باشد).
  هاي مطلوبها و داللتسياست. 7

اسالمي (پيشنهادي) داراي مقدمه، مباني، رسالت و افق مهمي  -سند الگوي پايه پيشرفت ايراني 
دهد. براي مثال، كنندگان را نشان ميهاي اساسي تدوينگيريرويكرد و جهتاست كه 

ساله سند محوريت يافته 50هاي پايدار نظام بوده و هست، در افق گرايي كه از سياستخانواده
. درضمن، تعابيري كلي مانند تعالي فرهنگي و سرآمدي در توليد انديشه و ابتنا بر معنويت 1است

ها و سند در توليد برنامه تدابيررو با توجه به رسميت . ازاين2افق وجود داردنيز در بخش 
ارتباطي ـايم. ابتدا تدابير فرهنگيراهبردهاي بعدي، مبناي تطبيق و ارزيابي خود را تدابير قرار داده

 هاي مصرح نظام و شرايطرا از منظر پدافند غيرعامل نقد و سپس خألها را با تأكيد بر سياست
     كنيم.و جايگاه پدافند غيرعامل فرهنگي مرور مي

 

 

 با ، و)ع(بيتاهل و) ص(پيامبر سنت كريم، قرآن پيرو عموماً دار،دين ايران مردم شمسي، هجري 1444 سال . در1
 انقالب ميراث و ملي هويت ها،ارزش پاسدار مدار،قانون جهادي، روحيه و ايرانيـاسالمي خانواده و زندگي سبك

 حرفه در شاغل و مهارتي، و علمي معنوي، مراحل ترينعالي تا عالقه و استعداد تناسب به يافتهتربيت اسالمي،
  .برخوردارند جهاني برتر سطح در اميد به زندگي و سالمت آسايش، آرامش، امنيت، احساس از و متناسب

 الملليبين سطح در متعالي فرهنگ و اسالميـانساني علوم توليد در پيشتاز به ايران شمسي،هجري   1444سال  . تا2
 بنيان،دانش اقتصادي از و گرفته جاي فناوري و علم انديشه، توليد در جهان پيشرفته كشور پنج ميان در و شده تبديل

  برخوردار است. اسالمي معنويت و عقالنيت بر مبتني و خوداتكا
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  هاي مطلوبها و داللتسياست ):1(جدول 

شماره  رديف
  اصالح و تكميل  نقد  تدبير

11  1  

ترويج اسالم ناب متناسب با مقتضيات 
روز، مأموريتي دائمي براي حكومت 
ديني است، اما هيچ آورده جديدي 

نهاد گذاري تبليغ و براي نظام سياست
  حوزه ندارد (اجمال و كليت).

در ترويج ملي،  پويايي توأم با اصالت -
  اي و جهانيمنطقه

مثابه پاسخ به به اسالم ناب -
هاي زندگي معاصر و رمز عزت بستبن

  و احياي تمدني جوامع مسلمان.

22  2  

 ايمان و معادباوري توحيد،تدبير «تعميق 
منويات غيب» مانند تدبير قبل تكرار  به

قانون اساسي است و داللتي بر الگوي 
  خاصي از پيشرفت فرهنگي ندارد.

ـ اشراب نظري الگوهاي حيات (تفكر، 
معنويت، علم و زندگي) و تربيت از 

  فطري. ـمكتب توحيدي

33  3  

بسط قرآن و عترت، خصوصاً احتراز از 
انحراف و بدعت، تصريحي بر مسئله و 

فرهنگي، يعني تغييرات تهديد بالقوه نظام 
ناخواسته ارزشي و رفتاري به نام دين، اما 

  نقطه تمركز تدبير مجهول است.

سازي تالزم عملي «معرفت قرآن» ـ نهادينه
  و «مودت و مرجعيت عترت».

يابي، رصد و مواجهه فعال با ـ پيش
داري در تغييرات و شرايط آينده دين

 گي.جامعه با تأكيد بر پدافند غيرعامل فرهن

44  4  

ترويج هنجارهاي مدني و تبليغ عملي 
دين، بازگشت به وجهه اخالقي و 

ساز دين را مورد نظر قرار جامعه
دهد. اين تأكيد بجا، اما همچنان مي

  چندپهلو و غيردكترينال است.

ـ تقدم و پيشراني تصوير اخالقي از 
داري براي تغيير قضاوت نخبگان و دين

  مثابه جامعه.ادراك عمومي از اسالم به

55  5  

بينانه شناساندن علمي و واقع
دستاوردهاي انقالب. غيريت اين 

رو اوالً، دكترين مشخص نيست. ازاين
بينانه از دستاوردهاي فهم غيرواقع

گير دوست و انقالب اسالمي گريبان
دشمن انقالب است. ثانياً، مدلول و 

بيني كيست؟ ثالثاً، مخاطب اين واقع
شناساندن علمي به معناي ابتنا بر 

 بينانهواقعـ شناخت و قضاوت 
دستاوردهاي عظيم انقالب اسالمي و 

  به آينده آن. تمدنيبينش 



 1400 پاييز) 5(پياپي اول ، شماره دومسال  مطالعات امنيت اقتصادي 134

شماره  رديف
  اصالح و تكميل  نقد  تدبير

هادهاي رسمي علمي (آكادمي) ن
است. رابعاً، اين دو قيد در راستاي 
تدبيري براي تبيين و القاي ماهيت 
انقالب اسالمي، كامالً ابزاري، خنثي و 

سازي حداقلي است و مثالً برجسته
رويكرد تمدني، فطري و انساني به 
انقالب اسالمي، خصوصاً براي 
مستضعفان عالم را مسكوت نهاده 

  است.

6  6  

كه  عقالنيجز قيد و وصف به
بخش و تمايزساز است(+)، جهت
ها و يك از ديگر دوراهيهيچ

هاي جدي توسعه نظام چالش
وتربيت مطرح نشده است تعليم

(اقتصاد سياسي، درجه اولويت، نقش 
م، نهادهاي دين و خانواده، درجه مرد

و زيرساخت،  1تمركز، منابع
  گرايي و...).گرايي يا بومجهاني

ـ شايسته است ديگر مسائل سياستي 
وتربيت احصا و يك تا سه نظام تعليم

ساز منطبق بر سند تحول و تدبير هويت
موانع پيشرفت آن و نيز تحول در 
فرهنگ و ارتباطات جهاني و مجازي 

  شود.تدوين 
ـ در نگاه انقالب فرهنگي، الزم است 
الگوي آموزش و پرورش همراه و قرين 

ها و الگوي فرهنگي باشد، اما با سياست
اين موضوع مستلزم ترسيم روابط ممكن 
و بازشناسي حوزه يا مسئله سياستي 
آموزش فرهنگي و فرهنگ آموزشي 

  است.

7  7  

 خالق، توانمند، انساني نيروي تربيت
روحيه  داراي و پذيرمسئوليت
 فرهنگ بر تأكيد با جمعي مشاركت
كاري. اين تدبير از محكم و جهادي

ترين مسائل و نيازهاي انسان ـ مهم
سال پيش رو چيست؟با چه  50ايراني 

كنيم  (تعامل و ها را كشف ميمنطقي آن

 

 

استادان پرداخته  و معلمان ويژهبه فرهنگي، و علمي اقشار منزلت و كرامت شغلي، موقعيت ارتقاي ، به8. البته تدبير 1
  است.
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شماره  رديف
  اصالح و تكميل  نقد  تدبير

افزارهاي مؤثرترين اجزاي الگو بر نرم
 پايه پدافند غيرعامل فرهنگي است(+).

آوري، عاري از ادراك جهاني، تاب
  زدگي، متخلق و معنوي و...)؟مصرف

8  10  

 نمادهاي توسعه و احيا به اهتمام
 پوشش، در ويژهبه ايراني،ـاسالمي
 تنوع حفظ با شهرسازي و معماري
سرزمين. اين تدبير،  پهنه در فرهنگي

گيرد، مسائل سياستي مهمي را دربرمي
اما نه تكليف الگوي شهرسازي را 

كند و نه تكليف مسئله تنوع معين مي
فرهنگي را؛ هرچند درمجموع، به 
ـ سياست خرد مهمي در امنيت فرهنگي

  ملي اذعان دارد (+).

متعهدانه و ـ احياي نوآورانه، 
شده فضا و منظر در شهرها با اجتماعي

هاي تاريخي»، «شهر و اولويت «بافت
هاي جديد» و «محالت داراي شهرك

  ظرفيت».
  

و  15  9
16  

اين دو تدبير به فرهنگ علمي و 
پردازد. فناوري جامعه مي

 ترينبرجسته از حمايت/مطالبه
 علمي هايشخصيت و مؤسسات

گراي مفيد مسئله علم توليد براي كشور
 و معلومات گذاريارزش و

اما كارآمد. طبعاً  غيررسمي هايمهارت
اي و فرهنگي كشور اين نظام رسانه

دهد ريزي قرار ميتدبير را مبناي برنامه
(+)، اما بهتر بود الگوي پيشرفت در 

تخصصي ـزيرنظام فرهنگ علمي
صورت «گزاره توصيفي منجر به به

  .1انشا» مي آمد

سازي و نهادسازي براي رشد رهنگـ ف
  گرا در حوزه و دانشگاه.نخبگان مسئله

 

 

لغات كرد؛ آنگاه سردرگمي براي كاربرد و تحميل . اساساً به نظر اين گزارش، همه متن بايد چنين روشي اتخاذ مي1
  رسيد.و مفاهيمي مانند حمايت، اهتمام، پيگيري،گسترش و... به پايان مي
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شماره  رديف
  اصالح و تكميل  نقد  تدبير

10  19  

 و نمايشي هنرهاي وكاركسب نهضت
مجازي  كاربردهاي فضاي

مثابه مزيت و ضرورت (؟اپليكيشن)، به
در اقتصاد فرهنگ، مورد نظر تدبير 

ترين مولدهاي امنيت است. طبعاً از مهم
با  هاي مسلطفرهنگي و نزاع رسانه

سالح افكار عمومي و جنگ شناختي) 
مورد توجه قرار گرفته است. فرض ما 
اين است كه مطالعات مفصل، اين 

كنندگان اولويت و انتخاب را به تدوين
داده است. درضمن، بر دوگانه 
اصيل/بازاري هم تأكيد شده و مانند 

جاي رسيدن به يك الگوي هميشه به
سوم، رعايت هردو توأمان سفارش 

   . 1است شده

هنري ــ رشد و تحول در صنابع فرهنگي
اي بر جذابيت و تقاضاي اصيل و رسانه

  مخاطبان(غيرفعال و فعال) مبتني است.
هاي جهاني و داخلي ـ تأمين شاخص

  رونق فرهنگي.
ـ مرجعيت و توليد برند در محصوالت 

اي و هنري استراتژيك فرهنگي، رسانه
  مي.معرف انقالب و تمدن نوين اسال

11  34  

 هايقطب اين تدبير به گسترش
 مراكز و مناطق محوريت با گردشگري

ساز (تصوير ملي) تأكيد دارد. هويت
 انواع عمده گردشگري (طبيعي،

اين  سالمت) و مذهبي فرهنگي،
قابليت را دارد؛ ضمن آنكه، اقتصادي 

سازي صنعت گردشگري، ـ طبعاً ايمن
خصوصاً گردشگري مذهبي ايران از 

هاي ركود ناشي از تهديد و چالش
كه در نحوياي؛ بهجهاني و منطقه

ترين آسيب را موقعيت جنگ و نزاع، كم
  .2ببيند، بايد مورد توجه باشد

 

 

 مخاطب پسند و تقاضا و نيز مطابق محلي و ملي هايقابليت و ايرانيـاسالمي ادبي و فرهنگي ميراث از استفاده . با1
  جهاني. و ايمنطقه

اين پيمان كه يادداشت  است. هاي مسلحانهدرگيريهه براي حفاظت از اماكن فرهنگي در موارد بروز الپيمان  .2
  بهالمللي بود كه منحصراًمه بيننانخستين توافق ،به تصويب رسيد )هلند(هه الدر  1954مه  14تفاهمش در تاريخ 

تحكيم بيشتر اين پيمان،  رايصورت بروز درگيري مسلحانه اختصاص داشت. ب فرهنگي در اماكن از حفاظت
 ،1954از زمان تصويب در سال . به اجرا درآمد 2004مارس  9تصويب شد و از  1999مي در يادداشت تفاهم دو
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شماره  رديف
  اصالح و تكميل  نقد  تدبير

ور زا و كامالً بهرهآزاد از تحريم، درون
تواند در خود ميكند كه را تأمين مي

هاي جهاني نسبت به ساخت انگاره
كشور مؤثر باشد و بازدارندگي مبتني 

  بر افكار عمومي مثبت ايجاد كند.

12  44  

شك از نقاط طاليي فرهنگ سياسي بي
 فهم مطلوب در جامعه ايران، نيل به

 ساالريمردم نظريه تحكيم و عميق
فقيه است كه  واليت بر مبتني ديني

سازي است نيازمند ترويج و گفتمان
ساالري (+)، لكن تسري نظريه مردم

ي فرهنگ و ارتباطات ديني در حكمران
(، اقتصاد، سياست داخلي و روابط 
اجتماعي و...)، رمز پيشرفت جامعه 

هايي چنين سياستايراني و هدف اين
 است كه مورد توجه قرار نگرفته است.

ساالري ديني به مسائل ـ نظريه مردم
مهمي مانند مشاركت، نظارت، امنيت و 
تنوع فرهنگي در جامعه ايراني پاسخ 

  .دهدمي
ـ نسبت نظريه و الگوي واليت فقيه با 
هويت فرهنگي جامعه ايراني دائماً بايد 
تبيين شود تا به تقويت امنيت فرهنگي 

  ملي منجر شود.

13  47  

از اركان فرهنگي قوام جامعه  1آزادي
مطلوب و انواع فرهنگي، اجتماعي، 

اي آن از اهداف سياسي و رسانه
جمهوري اسالمي ايران بوده كه نيازمند 
الگوي كاربردي ملهم از نظريه ديني و 

آنكه معنوي آزادي است. اين تدبير بي
به فقدان اين الگو در چهار دهه اخير 

 فضاي توجه داشته باشد، تقويت
پيشنهاد داده و البته  آزادانديشي را 

 و مشروع هايآزادي از ـ برخورداري
 حقوق ترينمهم زمره در قانوني
 گوناگوني، داليل به و هاستانسان
ها و نظريات، ايدئولوژي تاريخ

 كه داده است ها نشانحكمراني
يا  عدالت برقراري اسم به هاحكومت

 گرفتن ناديده به زيادي امنيت، تمايل
 در »راولز« روازاين دارند. هاآن

 معتقد آزادي، با عدالت رابطه خصوص
 

 

كشور  22كشور به يادداشت تفاهم اول و  88،  2004تا سال  ،كشور به اين پيمان پيوستند. از اين رقم 109تعداد 
  .به يادداشت تفاهم دوم ملحق شدند

  شود.، حدود و شرايطي، سوءاستفاده يا انحراف از آن كنترل مي. هرچند در هر نظم اجتماعي و سياسي، با قيود1
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شماره  رديف
  اصالح و تكميل  نقد  تدبير

 1بيشتر به ساحت آزادي سياسي
  محدود شده است.  

 ورزيعدالت داعيه كه كساني« است:
 در ترديدي ترينكوچك اگر دارند،

 هايآزادي تضمين ضرورت و حقانيت
 يا كنند، سياسي و قانوني مشروع

 حداقل يا كنندمي رفتار غيرصادقانه
 عدالت مفهوم از دقيقي و روشن درك

  ندارند».

14  54  

 مذاهب «ديپلماسي وحدت» يا تقريب
از اهم ثابتات نظام فرهنگي  اسالمي

جمهوري اسالمي بوده است. در اين 
تدبير، به حداقلي از ماهيت اين الگو، 

 از پرهيز و مشتركات يعني «تمركز بر
مذاهب» توجه شده  مقدسات به اهانت

تري در خصوص و توضيح دقيق
الگوي سياستي تقريب داده نشده 

  است.

ـ وحدت و انسجام اسالمي، امكان 
هاي مسلمان را در برابر معاضدت ملت

كند. در ها محقق ميتهديدها و تهاجم
اي و هويتي ايجاد واقع، قدرتي منطقه

بر قدرت ملي هريك از كند كه افزونمي
است. در الگوي فعلي ملل مسلمان 

هاي سياسي فعال تقريب ، بيشتر مايه
است حال آنكه توجه به تعايش 

هاي فرهنگي، همدلي و رفع سوءتفاهم
زيستي اجتماعي اي و همذهني رسانه

فِرق و مذاهب در كنار هم، مورد غفلت 
  است.

15  56  

 عمومي ديپلماسي اين تدبير، گسترش
را بدون هيچ توضيحي در خصوص 

ي سياستي جمهوري اسالمي ايران الگو
  در اين باب، تصريح كرده است.

ـ بازمهندسي و بازآفريني نظام ديپلماسي 
ملي مبتني بر وجه عمومي (ديپلماسي 

  وحدت، 
  .2مقاومت، عترت، خدمت  و هويت)

 

 

 مسير حفظ و آن مستمر تصحيح براي حال و گذشته عملكردهاي و هاسياست علمي نقد و ارزيابي منظور . به1
  اسالمي. انقالب

توان بر اساس ميبخش كه البته ديپلماسي رسمي، اقتصادي و... را گانه جامع و مزيت. بخشي از توضيح اين پنج2
) در دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 1397نامه كارشناسي ارشد عليرضا كوهكن (آن توسعه داد، در پايان

  صادق(ع) آمده است.امام
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16  16  

 هايمهارت و معلومات گذاريارزش
 ارتقاي كارآمد، و روزآمد غيررسمي

 به بخشيتنوع و مهارتي هايدانش
  افزايي.مهارت هايشيوه

هاي اين تدبير، مربوط به حوزه آموزش
طور عالم و غيركالسيك است. همان

كه در بخش يك گزارش هم گفتيم، 
هاي تربيتي سياستـتنها بند فرهنگي
) هم به همين عرصه 7پدافند نظام (بند
  نظر داشته است.

العمر» مهايي مانند «يادگيري مادادكترين
يا «آموزش پسااجباري» (الكاك و 

يا...،  )42: فصل 1391راولينگسون، 
بوم توسعه فارغ از اينكه در كدام زيست

گيران است، براي تصميم مطرح شده
بخشي و معنابخشي دارد. حال ملي، الهام

اي (بسيار فروتر آيا اين ايده نسبتاً برنامه
گوي الگوهاي از سياست)، پاسخ

ي براي نظام آموزش و مهارت درخواست
  عمومي/زندگي است؟

  هاي تحقيق: يافتهمنبع

، مبتني بر ماهيت و اهداف پدافند غيرعامل كه طبعاً با توجه به ادبيات )2(در جدول 
. 1رويمكنيم، به سراغ نقد دروني تدابير فوق ميها را تفسير كرده و ميامنيت فرهنگي، آن
كند. ارزيابي كمي تدابير فرهنگي الگو را با نگاه حداقلي فراهم مياين جدول امكان 

اهداف پدافند غيرعامل بر اساس اسناد باالدستي، در پنج حوزه احصا شده است. در اين 
كنيم و اين به معناي تأمين هدف نيست. جدول، ربط تدابير با اهداف پدافند را بررسي مي

ر تدبير موجود، تحقق باطني و عمقي اهداف در توان با اصالح و تحول ددر واقع، مي
  الگوي فعلي را بهبود بخشيد.

     

 

 

به معناي عدم ترابط و تأمين هدف و عالمت ستاره به معناي  -. عالمت+ به معناي ترابط و توافق و عالمت 1
  از موضوع بودن است.غيرقابل بررسي و  خارج 
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  رويكردهاي مطرح براي تحقق پدافند غيرعامل فرهنگي): 2(جدول 

شماره 
  تدبير

افزايش 
  بازدارندگي

كاهش 
  پذيريآسيب

تداوم 
هاي فعاليت

  ضروري

ارتقاي 
پايداري 
  ملي

تسهيل 
مديريت 
  بحران

1  *  -  *  *  *  
2  _  *  *  +  _  
3  _  _  *  +  *  
4  *  _  *  _  +  
5  _  +  *  +  *  
6  _  _  *  +  *  
7  *  +  +  _  +  
10  +  _  *  _  *  

15/16  *  +  +  +  _  
19  +  _  +  _  _  
34  +  +  _  _  *  
44  _  +  _  _  *  
47  +  *  *  +  *  
54  _  *  *  +  _  
56  +  _  *  *  +  

            مورد15
  هاي تحقيق: يافتهمنبع

شود كه رويكردهاي مطرح در بخش اول را براي مي) مشخص 2بر اساس جدول (
شناختي تهديدات و ـتحقق پدافند غيرعامل فرهنگي، خصوصاً با توجه به بعد ادراكي

ستاره توان در برخي راهبردها وارد ساخت (مواردي كه بيهاي افكار عمومي، ميآسيب
ايم، با دهستاره است). درضمن، در مواردي كه با عالمت منفي مشخص كريا كم
هاي كلي جهتي مواجه هستيم كه بايد متناسب با سياستگيري مبهم و در واقع، بيجهت

  ها را اصالح كرد.هاي جديد، آنآفرينينظام يا مطالعات و اجماع
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  گيري و يافته نهايينتيجه
پيشنهادي هاي مطلوب پردازد و نسبت به سياستاين بخش، عمالً به سه عنوان كلي مي

گيرد. تالش ما در شده در «الگوي پايه»، هدف تغيير، حذف يا تأسيس را پي ميمنعكس
هاي سياستي موجود در نظام امنيت تدابير تأسيسي اين است كه به هدف و مسئله

ارتباطي كشور توجه داشته باشيم. گفتني است در هر مورد، بايد حداقل موارد ـفرهنگي
كننده نهايي تدابير رساند امه تدبير، به رؤيت جامعه سياستي و ابالغزير را در قالب شناسن

  گيري معقول حكمرانانه صورت پذيرد.تا تصميم
 ـ نسبت با مباني الگو.الف

 ـ هدف تدبير.ب

 شناسي وضع موجود.ـ شرايط محيطي و مسئلهپ

 ـ نسبت با اهداف متناظر در افق.ت

 راستا).كمكي و اهداف همـ ارتباط ساختاري (تدابير ث

 ـ شاخص پايش و نظارت.ج

 هاي رقيب/جهاني.ـ نظريه و دكترينچ

  پيشنهادات تغيير: در قسمت نقد بخش دوم، عمده پيشنهادات تغيير مطرح شد.
اند، اما اساساً ربطي به مباحثي مبنايي را مطرح كرده 3تا  1پشنهادات حذف: تدابير 

  تدابير ندارند.
ها يا مسائل سياستي كالني سيس: پيشنهادات تأسيسي بر اساس حوزهپيشنهادات تأ

  شود.كه در سند الگوي پايه مورد غفلت قرار گرفته است، مطرح مي
مثابه هسته نرم بخشي و محوريت دادن به هويت ملي، بهساخت و استحكام .1

صر گريز جمهوري اسالمي ايران، همچنان بايد در دستور كار دولت و ملت باشد. در ع
هاي جهاني همسو ها و سياليت خودآگاهي و تضعيف مليت به سود دهكدهاز مركز هويت

جانبه را كند و دفاع همهآفريني ميبا نظام مادي، همچنان هويت ملي است كه قدرت
سازد. دكترين هسته واحد و پوسته پويا و اقتضايي كه در انديشه رهبر انقالب محقق مي

) و ديگر اسناد باالدستي مورد توجه بوده 43ـ119 ، صص.1393 ،ديگران(افتخاري و 
 ، همچنان مورد تأكيد است.)3ـ34 ، صص.1392، است (امامي
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هاي مغفول كه شايد به بهانه سند تحول از توجه كمتري برخوردار يكي از حوزه .2
هاي مغفول در همان است، آموزش و پرورش است. اين در حالي است كه ما شاهد عرصه

هاي جديد در اين عرصه هستيم. نظام آموزش و پرورش ما هنوز از فقدان سند و نيز چالش
آموز در بودجه برد و سرانه هر دانشه دولت رنج ميو نحوه مداخل سياسي الگوي اقتصاد
ترين موارد در مقايسه با كشورهاي ديگر است. در بسياري المال، از پاييندولتي و بيت
هاي مالي مردمي ها مدعي هستند كه اين عرصه را بايد با خيران و حمايتمواقع، دولت

شي (مشابه طرح كوپن آموزش در هايي مانند خريد خدمات آموزتأمين كنند و نيز با طرح
اياالت متحده)، كمبودها را بدون گسترش حجم دولت جبران كرد حال آنكه هريك از اين 

ها محصول دكترين و الگويي خاص در نظام آموزش و پرورش است. ها يا برنامهطرح
توان آن را اقتصاد مشاركتي پيشنهاد ما در اين باره، تدبيري اساسي است كه مي

رو نظام بايد اده/دولت و دين) و آموزش مبتني بر عدالت و كيفيت ناميد. ازاين(خانو
به دولتي و غيرانتفايي، سمپاد،  مدارس واسطه تقكيكآموزشي به نابرابري سرعت از توليدبه

آموزان و دانش جداسازي و مدارس مختلف هايبنديدسته دولتي و... جلوگيري كند.نمونه
قيمت و تدريس خصوصي و مؤسسات تر به مدارس گرانياگرايش معلمان حرفه

 آموزاندانش ماندن ناكام درنهايت، و آموزشي نابرابري بازتوليد منجر به آموزشي،كمك
 . 1است برتر شده هايرشته و هادانشگاه به ورود و رقابت چرخه در جامعه ترپايين طبقات
مانده است كه هاي كشورهاي عقبها به آموزش، متأسفانه از ويژگيتوجهي دولتاين بي

هاي دولت به يونسكو دهه پيش، كشور رو به پيشرفتي مانند ما هم گرفتار آن شده است. از
 بودجه درصد 20 تا 15 و داخلي ناخالص توليد درصد 6 تا 4 بين است كرده توصيه عضو

 كه است صورت بدين ايران وضعيت اما دهند، اختصاص وميعم آموزش به را عمومي
 و آموزش به دولت، عمومي بودجه درصد 10 و داخلي ناخالص توليد درصد 2 تا 5/1

 آموزش مالي تأمين در هاخانواده جيب از پرداخت همچنين، .دارد اختصاص پرورش
 درصد18 حدود پردرآمد كشورهاي در نسبت اين است. درصد 20 متوسط طوربه عمومي

 

 

 آزمون در بايد حاال و است گذرانده دولتي مدارس در را تحصيلش دوران سال 12 آموزيدانش كنيد . تصور1
 داشتند، خاصشان مدارس در را ايويژه شرايط آموزش، لحاظبه  هاسال اين در كه كند رقابت آموزانيدانش با كنكور
  دانست؟ برابر را شرايط اين توانمي اساساً
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 برآوردها، ترينپايين بر اساس است. شده برآورد درصد 33 حدود درآمدكم كشورهاي در و
 غيردولتي و دولتي مدارس به كه ايشهريه صرفاً( ايراني هايخانواده جيب از پرداخت سهم
 مسئوالن است. درصد 33 حدود پرورش، و آموزش هايهزينه مجموع از) پردازندمي

 و شودمي اداره گران كشور در و پرورش آموزش كه باورند اين بر و پرورش آموزش
كند. حركت مي و پرورشآموزش  اداره هايهزينه ارزان كردن مسير در هاگذاريسياست

 مدارس، كردن چنددسته برافزون اخير، هايسال در اشتباه هايريزيبرنامه ديگر، سوي از
  ).1395، ديگراناست (احمدي و  انداخته هاخانواده دوش به را آموزش هايهزينه بار

 اي و پايدار، خود، چالش ديگري است.تأمين منابع انساني داراي صالحيت حرفه 
. مواجه هستيم معلم تربيت و تأمين بحرانسال آينده، با   10، ما تا كمتر از 1به نظر برخي

 19 ديگر، سال 12و   2آموز در كشور داريمميليون دانش 14در حال حاضر، بيش از 
  .داشت خواهيم آموزميليون دانش

هاي هاي مختلف براي سالـ مقايسه كل جمعيت آماده ورود به مدرسه در پايه1نمودار 
  1400ـ1401و  1396ـ1397تحصيلي 

  هاي تحققيق: يافتهمنبع
 

 

  . مصاحبه محقق با دكتر حسين خنيقر، رئيس وقت دانشگاه فرهنگيان و استاد مديريت دانشگاه تهران در همين موضوع.1
  .19/06/1397 مورخ. به گفته بطحايي، وزير وقت آموزش و پرورش، و به نقل از: شبكه خبر 2
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 30 ميليون1كه داريم درحالي نفره40 هايكالس تهران، 6 منطقه همين امروز هم در
ها، نهضت سوادآموزي التدريسبر حقهزار نفر استخدامي افزون 900داريم ( معلم هزار
شوند! مي بازنشسته 1404 تا ديگر هزار نفر 200  آينده و سال تا دو هزار نفر 200كه  و...)

كند؟ پيشنهاد ت و كيفيتي  جبران ميحال اين كمبود معلم را كدام الگو و نهاد و با چه سرع
دهي مربيان و معلمان در درون جبهه جوان و مردمي انقالب اسالمي و ما، تربيت و سازمان

اي معلم از طريق غيررسمي و غيرحضوري، با محوريت دانشگاه به عبارتي، تأمين شبكه
گرايي و همفرهنگيان است. با توجه به نقش آموزش و پرورش عمومي در امنيت فرهنگي 

بخشي اين حوزه در تغايربخشي و اي و كيفيتهويتي، مواجهه فعال با نيازهاي توسعه
هاي مرتبط سند هزاره ملل استقالل نظام از الگوهاي غيربومي (مثالً سياست

)، شايسته است تدابير آموزش و تربيت را از مصاديق پايدارسازي و 2030متحد/ميلينيوم/
  مين امنيت فرهنگي ملي بدانيم.بخشي فرهنگي و تأمصون
 هاي مهندسي فرهنگسامانه .3

گيري از مردم ـ مشاركت فرهنگي در تراز جبهه فرهنگي انقالب اسالمي و بهرهالف
 هاي مغفول سند موجود است. براي تحقق اهداف فرهنگي جامعه و نظام، از عرصه

اي، از ديگر هنري رسانهـفرهنگيها، خدمات و محصوالت ـ نظارت بر فعاليتب
گذار فرهنگي است. دو چالش مهم كه در آينده نظارت فرهنگي شاهديم، شئون سياست

كننده امنيت فرهنگي و هدايتگر امين فعاالن كه تأميننحوييكي، كارآمدي نظارت به
هاست كه پسيني باشد يا فرهنگي باشد و ديگري، فرايند و الگوي اجراي اين نظارت

 پيشيني و متمركز باشد يا غيرمتمركز.

ارتباطي يا  ـهاي فرهنگيها و برنامهـ مباشرت فرهنگي: اجراي مستقيم طرحپ
ها، خدمات و محصوالت فرهنگي، مداخله مستقيم دولت و نهادهاي عمومي در فعاليت

 بايد تابع الگويي مشخص باشد تا از سويي، تنوع و آزادي فرهنگي به خطر نيفتد و از
سوي ديگر، انگيزه و شرايط كنشگري فعال مردم در اين عرصه مخدوش نشود. «مباشرت 

اندازي و جريان سازي» الگويي است كه تمايز مشخصي با بالضروره با تأكيد بر راه
 الگوهاي ليبرال يا توتاليتر دارد.
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(نقض سازي فرهنگي افزايي فرهنگي در مقابل همگونـ تنوع فرهنگي: دكترين همت
هاي فرهنگي ناشي از امپرياليزم صنايع فرهنگي آمريكايي) يكي از الگوهايي و هدم تنوع

كند. هاي فرهنگي دروني و بيروني را تدبير مياست كه مسئله مواجهه نظام با تنوع
 براي مناسب افزايي فرهنگي، رويكردي) معتقد است، هم25ـ44 ، صص.1393دهشيري (

 اجتماعي، همبستگي و هويت حفظ عين شود؛ زيرا دررده ميشم كشور اجتماعي توسعه
 اندازهبه هاتفاوت به و دارد تكيه جامعه اجزاي همه فرهنگي رويكردهاي تعامل بر

جامعه  اعضاي همه فرهنگي زيستيهم دهنده برايندبازتاب و دهدمي اهميت هاشباهت
 تقويت رهگذر از فرهنگي افزاييهم. نقش دارد كشور اجتماعي توسعه در و است

 سرمايه ارتقاي موجبات فرهنگي،بين وگويگفت تشويق و فرهنگيميان ارتباطات
 .آوردمي فراهم را كشور اجتماعي توسعه درنهايت، و انساني و اجتماعي

ـ عدالت فرهنگي: اين مقوله در كنار رونق فرهنگي (صنايع و خدمات فرهنگي) ث
هاي فرهنگي و مذهبي، گيرد. دسترسي و توزيع عادالنه و رونق خدمات و فعاليتميمعنا 

گيري نظام خصوص، جهتمسئله مهم الگوي پيشرفت فرهنگ و ارتباطات است. دراين
اسالمي نسبتي تام با كليت مسئله عدالت دارد و عدالت فرهنگي هم با رونق صنايع و 

 ).1397هاي فرهنگي همسوست (آشنا، فعاليت

ها در ها يا مداخالت طبيعي دولتترين نسبتحمايت فرهنگي: يكي از مهمـج
ها (توليد،توزيع و مصرف)، ها، فعاليتوكيف آن از خالقيتفرهنگ، به حمايت و كم

شود. در واقع، ما براي تعيين كلي كميت و امكانات و منابع انساني فرهنگ مربوط مي
خش عمومي از فرهنگ، نيازمند الگويي دكترينال هاي بهينه دولت و بكيفيت حمايت

تواند هستيم. بر اساس تحقيقات نگارنده، حمايت توانمندساز، غيرمستقيم و تأسيسگر مي
  مد نظر قرار گيرد.

مندسازي امنيت فرهنگي: امنيت فرهنگي، مديريت نفوذگري و نفوذپذيري نظام .4
موجوديت مستقل كشورها هويتي و فرهنگي است. نه در نفوذگري اصل هويت و 

دار شود و نه در نفوذپذيري، هويت ملي و سبك زندگي مضمحل شود. مديريت خدشه
هاست. نفوذ فرهنگي جهاني در سبك زندگي ايرانيان بر عهده همه نهادها، خصوصاً رسانه

طور كه در بخش يك شرح داده شد، نيازمند پويايي فعال  و رو در بعد ملي، همانازاين
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 ، صص.1396مقدم و لطيفي، مقتدارانه در مقابل تهديدات هويت ملي (گوهري پايايي
ها را تغيير داد، اما شاكله شيء را حفظ كرد، توان پوستهطور كه مي) هستيم. همان1ـ19

هاي بنيادين موجود بايد هسته هويت ملي مبتني بر حافظه ملي، حفاظت فرهنگي و ارزش
زا و هاي تغييرخواه درونايي الزم براي مواجهه با جريانها تقويت و تثبيت و پويدر آن
طور كه در بحث تنوع فرهنگي انساني، همانـزا مديريت شود. در بعد امنيت فرهنگيبرون

ها و اقوام در نسبت با هسته معنوي و بنيادين اسالم اشاره شد، حقوق فرهنگي همه اقليت
  شد متناسب را داشته باشد.و ايران بايد طوري تدبير شود كه رسميت و ر

 فضاي مجازي .5

اي ممكن جزيرهـايشبكه رويكرد با سايبري فضاي سازيايمن ـ امنيت: تدبيرالف
است. امنيت شبكه و زيرساخت و فضاهاي تبادل اطالعات نيازمند حكمراني مقتدارانه 

تجارب  هاي مطرح در اين عرصه كه نيازها و شرايط ما ونظام است. يكي از دكترين
 اتصال و شبكه هم اي است؛ يعنيسلولي شبكهـكند، رويكرد بوميجهاني آن را تأييد مي

 .1تحريم و تهديد برابر در دفاع امكان براي سازيجزيره امكان هم و جهان به

 با كنندمي تالش قدرتمند كشورهاي امروز، جهان اي: درـ محتوا و سواد رسانهب
 هاكشور ديگر شهروندان كه را هدفمند محتواهاي از عظيمي حجم گوناگون، هايشيوه

 و افكار فكري بمباران با و كنند توليد دهد،مي سوق هاآن مورد نظر زندگي سبك به را
 موضوعي همان اين،. دهند تغيير باشد، سازگار منافعشان با كهنحويبه را هاآن ،اعتقادات

 فضاي در نرم جنگ. اندياد كرده نرم» «جنگ عنوان با آن از رهبري معظم مقام كه است
 و پيماقاره موشك محتوا،. دارد را خود خاص هايگلوله و مهمات افزارها،جنگ مجازي،
 ترموفق كند، توليد تريباكيفيت و بيشتر محتواي هركس. است نرم جنگ جنگيِ مهمات
خودكفايي، غني و توانمندسازي  .است مهم بسيار محتوا كيفيت نرم، جنگ در. است

مولدان و منابع در محتواي فضاي مجازي در كنار دكترين خانواده متولي مصرف در سواد 
دهي و حتي گذاري، حمايت، سازماناساس، مقرراتشود. براينرسانه پيشنهاد مي

گذاري استترين ركن و ابزار سيشود. به نظر بسياري، مهمهاي دولتي تنظيم ميمباشرت
 

 

1. http://paydarymelli.ir/fa/news/46256 
  .15/04/1398تاريخ بازيابي: 
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گذاري را تابع دكترين گذاري است و نبايد مقرراتمحتوا بر بستر فضاي مجازي، مقررات
گذاري بازارپايه و سوداگرانه قرار داد. پيش از اين، مفهوم محتواي پاك در ادبيات سياست

 هدايت مالكيت با همراه مشاركت مدل راهبردي .1فضاي مجازي ايران شيوع يافته بود
 نيز در همين موضوع ارائه شده است. 2مجازي فضاي در فكري

ـ بازار: طبعاً اقتصاد آينده مبتني بر تحوالت شگرف فناوري اطالعات و ارتباطات پ
طور مفصل از تاريخ اقتصادي جديد سخن اي، بهگانه مهم جامعه شبكهاست.كاستلز در سه

ئله بازار، تجارت، گفته است. دكترين فضاي مجازي ايران بايد نسبت به كالن مس
گو باشد و حاكميت و حكمران ملي را در اين راستا، به وكار و كارآفريني پاسخكسب

 بخش و مشخص رهنمون سازد. جهتي اجماع

ـ دسترسي و زيرساخت: توسعه را اساساً مقرون با افزايش زيرساخت و ت
فضاي مجازي و  اند.حال در خصوصبرداري از امكانات و منابع دانستههاي بهرهفرصت
هاي نوين فناوري، مسئله استقالب و يرامدي، نبايد دوگانه پنداشته شود. آيا ويژگي

توان از الگوي چين يا حتي كره در جمع بين خودكفايي و كارآمدي بهره گرفت؟ مي
دسترسي فراگير و عادالنه و البته متناسب با نياز همه شهرمندان به شبكه، خود زيرمسئله 

 مهمي است.
 

 

 ايران، ملي محتواي مديريت كالن هايايران، سياست در مجازي فضاي محتواي مصرف و توليد شناسي. وضعيت1

 حق ايران، مجازي فضاي در حقوقي و جزايي مقررات و جرايم ايران، مجازي فضاي در ملي محتواي شناسيآسيب
 و حفظ ايران، مجازي محيط در فارسي خط و زبان ايراني، فضاي در محتوا بنديطبقه ايران، مجازي فضاي در نشر

 با مرتبط مقررات و قوانين ايران، مجازي فضاي در الملليبين مجازي، محتواي فضاي در فارسي ادبيات و زبان تقويت
 توليد به نسبت گوييپاسخ و پذيريمسئوليت ايران، فضاي مجازي در محتوا توليد هاياستاندارد ايران، مجازي فضاي
 ارزيابي هايمقياس و هاايران، شاخص مجازي محتواي در اسالمي انقالب هايارزش ايران، مجازي فضاي در محتوا

 ايران، اسالمي جمهوري مجازي فضاي ملي محتواي بنديرتبه ايران، دولتي مجازي فضاي محتواي و برنامه ساختار،

 مجازي فضاي در محتوا مديريت براي مطلوب مدل ارائه ايران، دوم فضاي در مجازي فرهنگي خدمات شناسيتيپ
 فضاي در ارزشمند محتواي توليد افزاييهم هايمدل مجازي و فضاي در ايران دشمنان سلطه انتقادي تحليل ايران،

  دكتريني در حوزه محتوا مورد دقت پژوهشگران قرار گرفته است.مجازي، ساير مباحثي است كه براي رسيدن به 
مجازي، منتشر شده  فضاي در ملي آهويي در نخستين همايش محتواي محسني عاملي و ابراهيم . مقاله سعيدرضا2

  در: 
http://static-files.icnc.ir/Files/Document/Article/1391/12/5/10386b3b9e264bbf854cea4d1184be19.pdf 
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ـ پااليش: نوع الگو در فيلترينگ كه بر اساس آن، امكانات و ابزار حفاظت و پااليش، پ
شود. با تحوالت نوين، بالكچين و نفي امكان فيلترينگ هوشمند ملي، انتخاب و طراحي مي

طور مشخص، هاي رايج غرب و بهنشان داده شد نبايد در چهارچوب فناوري و نظام
تباطات مجازي محدود شد و بايد با نوآفريني و البته خالقيت هاي اصلي رسانه و ارشركت

 هاي اساسي و ارتباطي پيدا كرد.فناورانه، مسيري براي فيلترينگ ملي بدون تحديد آزادي

 ديدگاه از. است مختلف اركان و اجزا شامل خود تنظيمي، رگوالتوري: نظام ـ نظامت
 ارزيابي و سنجش سازوكارهاي بر مشتمل بخش سه داراي تنظيمي نظام سيستمي،
 تعيين براي گيريتصميم مجموعه سيستم، ورودي عنوانبه آن بر نظارت و بخش وضعيت

 مطلوب، وضعيت به فعلي وضعيت از بخش هدايت براي مناسب روش و راهكار اتخاذ و
 براي سيستم خروجي عنوانبه الزم اجرايي هاياهرم و سازوكارها ابزارها، درنهايت، و

است. حال بايد كالن سياست يا همان دكترين حاكم بر  بخش هدايت و حاكميت اعمال
 اين حوزه اعالم شود.

. 
 ها يا مسائل سياستي كالني كه در سند الگوي پايهپيشنهادات تأسيسي بر اساس حوزه): 2(شكل 

  مورد غفلت قرار گرفته است

  هاي تحققيق: يافتهمنبع
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 ويدئويي و صوتي محتواي عظيم حجم ارائه براي مناسبي زمينه اينترنت سرعت افزايش
 محصوالت قادرند اكنون محتوا، توليدكنندگان و است كرده فراهم وب بستر در مخاطب به

 گريتنظيم فضا، اين در اكنون. دهند تحويل نهايي كاربران به كمتري واسطه با را خود
 مسئله به مجازي، فضاي در انتشار نوين بسترهاي با متناسب تصوير، و صوت محتواي
 تقويت و ترويج و بومي فرهنگ از حمايت كه ميزان هر به شده است و تبديل مهمي
 در را ابتكاري و پويا مؤثرتر، حضوري باشد، ترمهم رسانه بستر از ملي و ديني هايارزش
 در توانمي كه راهبردي پژوهشي اساس بر .كندمي طلب نوين هايرسانه گريتنظيم ميدان
 داد، قرار توجه مورد را آن كشور مجازي فضاي توسعه حكمراني و پيشرفت الگوي فهم

 فضاي انتشار نوين بسترهاي در تصوير و صوت محتواي گريتنظيم نظام مطلوب الگوي
 كارشناسان، با مصاحبه و تطبيقي مطالعات مبنايي، مطالعات خالل از درنهايت، مجازي،
 دست جمهوري اسالمي ايران به ايرسانه ساختار مطلوب گريتنظيم اياليه نظام ساختار

 هايظرفيت قانوني، و سنتي سبقة دليل به صداوسيما سازمان ساختار، اين در. آمده است
 شرايط در مستقل كامالً گرتنظيم تأسيس راه سر بر مشكالت و افزارينرم و افزاريسخت
 به تمسك با آن وظايف از بخشي و بود خواهد گريتنظيم متولي گذار، دوران در فعلي،

 حاكميتي، نهادهاي به عرضي، ايبنديتقسيم در مجازي فضاي عاليشوراي نهادي نگاشت
 پنجره اين. شد خواهد تفويض فرد و خانواده خصوصي، بخش تخصصي، هايسازمان
 تركيب با صداوسيما، سازمان هرم رأس به نزديك عالي نهاد تأسيس با گريتنظيم واحد

شده  ايجاد فرانهادي مأموريت و خصوصي و دولتي بخش از متشكل فراسازماني اعضاي
 گرتنظيم سازمان مورد نياز كامل استقالل به گذار، دوران طي از پس درنهايت، تا است
 سرويس و حساس آن محتواي كه نخست اليه گريتنظيم اليه،سه الگوي اين در. يابد دست
 بخش اين شود.مي نظارت گرتنظيم عالي نهاد با حاكميتي شيوه به است، فراگير بسيار

 مانند نظام هايبخش ديگر ظرفيت از ،دوم اليه در. نيست واگذاري قابل و استراتژيك است
 گرتنظيم عالي نهاد با توافق و مذاكره طريق از تخصصي غيردولتي و دولتي هايسازمان
 سطح از كمتر محتوايي حساسيت و فراگير همچنان سرويس سطح، اين در. شودمي استفاده
 در. دهندمي انجام تخصصي هايسازمان را سطح اين در محتوا گريتنظيم. است نخست

 ضوابط سطح، اين در است. پايين محتوايي حساسيت و محدود فراگيري دايره سوم، اليه
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 برخوردهاي ضوابط، اين از تخلف صورت در و شده است اعطا توانمند خصوصي بخش به
در  .گيردمي صورت مالي سنگين هايجريمه وضع تا محتوا حذف دستور از اي،چندمرحله

گرا، اما مستقل از همه بازيگران موجود، سفارش گر همپژوهش ديگري، الگوي نهاد تنظيم
  ).1397شده است (ناظمي و اسماعيليان، 

حوزه مهم افكار عمومي: تحول جايگاه افكار عمومي در ذهن نخبگان و كارگزاران  .6
ترين نقش را پس از ايمان و بصيرت عنوان دارايي راهبردي سطح اول نظام كه بااهميتبه

ترين نياز سند الگو در اين حوزه است. براي مثال، خواص در موقع تهديد و بحران دارد، مهم
مثابه دارايي راهبردي نظام وان راهبري صداقت پايه افكار عمومي بهتوان تدبيري با عنمي

هاي دولتي و سياسي را افزود. مناسبات حوزه امنيتي با افكار عمومي، خود داراي مدل
). الگوي مختار، 1ـ15 ، صص.1395آبادي، غيردولتي مختلفي است (افتخاري و قدرت

 ، صص.1389الدين حميدي، سازي امنيت بر پايه رشد افكار عمومي است (ابنمردمي
 ).105ـ130

 دارايي راهبردي سطح اول نظام ): 3(جدول 
  متن  موضوع تدبير تأسيسي  حوزه

تربيت و 
  آموزش

 بر مبتني آموزش) دين و دولت/خانواده(مشاركتي  اقتصاد  اقتصاد سياسي
  كيفيت و عدالت

    تأمين منابع انساني

  گذاري كالنسياست
در صدر نقشه پيشرفت ملي با   تربيت و جاگيري آموزش

 امنيت تأمين و فرهنگي بخشيمصون و تأكيد بر پايدارسازي
  مليـفرهنگي

هويت 
  ملي

هسته مقاوم، پوسته 
    متناسب و اقتضايي

مهندسي 
  فرهنگي

مشاركت و 
  سازيمردمي

 بيش در مردمي مشاركت به منجر فرهنگي مسئوليت تحقق
  هنري ايرسانه فرهنگي خدمات و هافعاليت از نيمي از

گري حاكميتي، نظارت تخصصي، مراقبت مردمي با تنظيم  نظارت
  ازمنكرمعروف و نهيمحوريت امربه
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  متن  موضوع تدبير تأسيسي  حوزه

سازي جريان و پشتيباني بر تأكيد با بالضروره مديريت  مباشرت و مداخله
  فرهنگي

  افزايي فرهنگيهم   تنوع فرهنگي
  تأسيسگر و توانمندساز،غيرمستقيم حمايت  حمايت و تسهيالت

فضاي 
  مجازي

  ايجزيرهـايشبكه رويكرد با سايبري فضاي سازيايمن  امنيت

  محتوا
 محتواي در  منابع و مولدان توانمندسازي و خودكفايي، غني

   مجازي فضاي
  رسانه سواد در مصرف متولي خانواده دكترين

  گريتنظيم اياليه نظام  تنظيم مقررات
    پااليش

افكار 
  عمومي

 راهبردي دارايي مثابهبه عمومي افكار پايه صداقت راهبري  گذاري كالنسياست
  سياسي نظام

اي عمليات رسانه
  عمومي افكار رشد پايه بر امنيت سازي مردمي  شناختي

امنيت 
  فرهنگي

  ملي هويت مقتدارانه پايايي و  فعال پويايي  ملي

 با نسبت در اقوام و هااقليت همه فرهنگي اعتالي حقوق  انساني
  ايران و اسالم بنيادين و معنوي هسته
  هاي تحقيق: يافتهمنبع

  كتابنامه
پاسداري فرهنگي انقالب  لنامهفصعمومي»،  افكار ). «رهبري1398محمدرضا ( حميدي، الدينابن

  . 105ـ130، 2. اسالمي
پرورش»،  و آموزش در مالي منابع تأمين نحوه بر ). «مروري1395( ديگراناحمدي، غالمعلي و 

 . SIDشده در . نمايهنخستين كنفرانس نخبگان مديريت

 و انساني علوم پژوهشگاه: . تهراناسالمي رويكرد شده؛اجتماعي امنيت). 1392( افتخاري، اصغر
 فرهنگي. مطالعات

 راهبردي عمومي؛ افكار و اطالعاتي هايسازمان). «1395آبادي (قدرت افتخاري، اصغر و عليرضا
   .1ـ15، )19(5  .امنيتي ـحفاظتي هايپژوهش فصلنامه سازي»،امنيت براي
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 انديشه در ملي هويت و ). «ناسيوناليسم1393نزهت ( ابراهيم اسدي و افتخاري، اصغر، عليرضا
   .19ـ43، )11(4 .نامه انقالب اسالمي دانشگاه همدانپژوهشاي»، خامنه اهللاآيت حضرت

 نقش ؛)توسعه( پيشرفت سياستي نظريه تا ايران تاريخي شناسيجامعه از). 1392. (سيدمجيد ،امامي
، )56(14 ،ملي مطالعات فصلنامه. ملي هويت ايرانيـ  اسالمي الگوي ترسيم در گراماهيت پارادايم
3-34 .  

ملي  امنيت مفهومي فراسوي فرهنگي؛ امنيت« )،1388( آشنا، حسام الدين و اسماعيلي، محمدصادق
 .89-73)، 5(2.فصلنامه راهبرد فرهنگو امنيت انساني». 

پور، حسن پورمحمدي، مصطفي؛ اسمعيلي، محمدصادق؛ اسماعيلي، هادي؛آشنا، حسام الدين؛ 
از سياست تا سنجش فرهنگي؛ رويكردها و تجربه ). 1397( محمدمحسن؛ روحاني، محمدرضا

 ارتباطات و هنر فرهنگ، تهران: پژوهشگاه .جهاني

  .راهبردي مطالعات پژوهشكده: تهران ،هراس و هادولت مردم،). 1378. (باري بوزان،
 از ايران بومي معماري در فرهنگي تأثيرات ). «بررسي1395فطرت (نيك بيطرف، احسان و مرتضي

 .)11و 11 پياپي( 5و  4 دوم، سال ،معماري و هنر مطالعات فصلنامهپايداري»،  منظر

 .276ـ288 .رشد تأمالت تخصصي دوفصلنامهبريد»،  طاقتش ). «صبر،1398(فر، حسن دانايي

 فصلنامه كشور»، اجتماعي توسعه در فرهنگي افزاييهم ). «جايگاه1393دهشيري، محمدرضا (
   .25ـ44، )22(6. ايران اجتماعي توسعه مطالعات

تهران: دانشگاه  .گذاري اجتماعيمرجع سياست). 1391الكاك، مارگارت و مي راولينگسون (
 .السالمعليه صادقامام

رهبري»،  معظم مقام و امام نگاه از هويتي ). «تهديدات1396لطيفي ( مقدم، ابوذر و سيدعليگوهري
  . 1ـ19،  )23(7. نامه انقالب اسالميپژوهش فصلنامه

 صيانت خبري ماهنامه »راهبردي دارايي يك مثابه به عمومي افكار از صيانت«). 1397محبي، محسن (
    44892كد خبر:  .پايدار

 اجتماعي امنيت احساس بر عمومي افكار مديريت تأثير «بررسي ).1396مقتدايي، ليال و زهرا اميري (
  .63ـ88، )17(6، ايران اجتماعي مسائل راهبردي هايپژوهش فصلنامه شهروندان اصفهاني»،

 انتشارات تهران: مركز .اول چاپ )مباني و اصول( غيرعامل پدافند الف). 1391ميرسميعي، سيدمحمد (
 .نهاجا راهبردي

 .)سفيد هايشعله مجموعه( غيرعامل دفاع كليات در ب). 1391ميرسميعي، سيدمحمد (
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نوين  هايرسانه گرتنظيم نهاد براي ). «ارائه الگويي1397اسماعيليان ( ناظمي، امير و مليحه
گذاري فصلنامه مطالعات راهبردي سياستپابرجا»،  گيريتصميم پايه روش بر تصويريـصوتي
 .)26(7 .عمومي

 و فرهنگي هايسياست در زنان نقش درباره هادولت ميان اجالس: فرهنگ قدرت).  1381يونسكو (
  سرايي.: تهران )،مترجمزنان، و بهبود زندگي بازتواني تحقيقات  مؤسسه( توسعه


