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چکیده

در جهــان امروز، پیش بینی تهدیدها و مصون ســازی ســاختارها و عاملیت ها از 

هرگونه بحران آفرینی مهاجم و متخاصم از مهم ترین مسائل هر نظام فرهنگی و هر 

دولت مســتقلی است. اگر ابعاد فرهنگی ارتباطی این دفاع غیرنظامی و غیرمسلح 

ـ هویتی در ادبیات سیاست گذاری  را برجســته کنیم، با حوزۀ مهم امنیت فرهنگی 

هم صدا می شویم و مسائل مشترکی می یابیم. مسئلۀ این مقاله بازخوانی و مقایسۀ 

دســتورکارهای سیاســتی و تدابیر سیاســتی موجود و مطلوب در اســناد رسمی 

جمهوری اســالمی ایران ناظر به این میدان مشترک و مسئله خیز است که با روش 

 این تحقیق 
ً
اسنادی و تحلیل مضمون سیاست ها تحقیق و نگارش شده است. طبعا

در پرتو مطالعۀ مروری و یادآوری پژوهش های مرتبط با مســائل سیاســتی پدافند 

غیرعامل، به مثابه امنیت فرهنگی، محقق شــده اســت. در پایان براساس تطبیق و 

تحلیل انتقادی محقق، مهم ترین مسائل و تدابیر مطلوب اما مغفول، صورت بندی 

و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها: دفاع غیرعامل، امنیت فرهنگی، الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت، 

نظریۀ سیاستی.

از پدافند غیرعامل تا امنیت فرهنگی، سیاست های موجود و 
مطلوب جمهوری اسالمی ایران؛ با تأکید بر سند پایۀ الگوی 

اسالمی ایرانی پیشرفت
سید مجید امامی

استادیار گروه فرهنگ و دولت دانشگاه امام صادق )علیه السام(. تهران. ایران.

s.m.emamy@isu.ac.ir
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در طول تاریخ و تحول تمدن ها، جوامع انســانی همواره در تهدید جنگ و خشونت های حاصل از 

آن بوده اند؛ به طوری که در قرن بیســتم بیش از 220 جنگ به  وقوع پیوست که بیش از 200 میلیون 

تلفات انســانی دربر داشت و در طی 69 ســال، یعنی طی سال های 1945 تا 2014، در روی کرۀ 

زمیــن فقط چند هفته بدون جنگ بوده اســت. جالب اینکه اکثر این جنگ هــا در خاورمیانه و در 

همسایگی کشورمان به وقوع پیوسته  است )میرســمیعی، 1391(. نظر به این پیشینه و قاعدۀ عقلی 

وجوب دفع خطر احتمالی )و اهتمام بر آن( و نیز پیشــرفت های فّناورانه، که هم ابعاد آسیب پذیری 

و هم وجوه بازدارندگی را متحول کرده اســت، توجه به مسئلۀ دفاع غیرنظامی و مصوت سازی پیش 

از بحران اهمیت دارد و الزم اســت به منظور دستیابی به اهداف و اصول پدافند غیرعامل، فرهنگ 

و خط مشــی پدافند غیرعامل در تمام سطوح و بخش های مختلف توسعه یابد تا با بهره گیری از آن، 

نیروی  انســانی، تأسیسات و تجهیزات حســاس و حیاتی در زمان تهدیدهای گستردۀ دشمن حفظ 

شود.

در مقالۀ پیش رو، نخســت ســعی کرده ایم این موضوع را با محوریت مفهومی امنیت فرهنگی 

در ادبیات رســمی و موجود )سیاست های برنامۀ ششم و نیز سیاســت های کلی پدافند غیرعامل/ 

سیاست های اجرایی پدافند غیرعامل فرهنگی(1 و مطلوب )سند الگوی پایۀ پیشرفت( بررسی کنیم. 

ســاخت هویت ملی و دینی، به منظور جلوگیری از تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن و همچنین، 

هدایــت و مدیریت افکار عمومی جامعه در تقابل جنگ اطالعاتــی ارتباطاتی قبل و حین بحران، 

 امروزه می تواند ازطریق فضای مجازی تحقق یابد، و مهندســی دیپلماســی فرهنگی با 
ً
کــه قاعدتا

کشورهایی که تقارب فرهنگی و دینی و ملی داریم به منظور جلوگیری از نفوذ دشمنان و ازبین بردن 

الفت و همزیســتی به میراث رســیده و صدور فرهنگ اســالمی ایرانی به مثابه افزایش نفوذ فرهنگی 

برخی از این موارد است.

در پایان، مســائل یا سیاست های مغفول ســند الگوی پایۀ پیشرفت اســالمی ایرانی براساس 

سیاســت پژوهی و مــرور پژوهش ها و مطالعات داخلی و خارجی، به سیاســت گذاران توســعه و 

پیشرفت در ایران پیشنهاد داده شده است.

1. اعالمی ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 29 بهمن 1398، به آدرس: 
https://paydarymelli.ir/fa/news57026.
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تحلیل و تبیین مسئله

»الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت« در حکم دکترین مطلوب و مختار نظام در الیۀ »دولت سازی«، 

 برنامه های 
ً
می خواهــد ریل گذاری برنامه ریزی کشــور در بازه ای بلندمدت1 باشــد که مشــخصا

پنج ســاله و البته گفتمان پیشرفت )توسعه( جامعۀ ایرانی را اشــراب و تغذیه خواهد کرد. حال اگر 

به علت ضعف روش شــناختی، غفلت های عملی و نارسایی  های نظری همۀ موجودیت حکمرانی 

ملــی و ظرفیت های تحققی این تحول و پیشــرفت موردنظر قرار نگیرد، شــاهد الگویی ناقص و 

غیرگفتمان ســاز خواهیم بود که فاقد نگاه سیستمی و پیشرفت در کشور است. این بدان معنا نیست 

که واجب اســت همۀ نهادها و ســازمان ها و طبقات و اصناف و اقشار و مأموریت ها وغیره در یک 

ســند مختصر و محدود بازتکرار شــوند یا ســهم خواهی کنند، بلکه به این معناست که همۀ ابعاد 

ســاختاری نظام بتوانند آن را برای خود الهام بخش و جهت ساز بدانند. الگوی پیشرفت می خواهد 

نظــام تصمیم گیری حاکمیتی )در برابر اداری/ مدیریتی( کشــور را هدایــت کند و تاحدممکن از 

ســه گانۀ »تصمیم بد، بی تصمیمی و تصمیم گیری تأخیری« )دانایی فر، 1398( برهاند و ترجمانی 

 کیفیت 
ً
»پویا و جامع« بر اســناد مادر ملی یعنی قانون اساســی و مراد مؤسسان نظام باشد تا طبعا

ـ ارتباطی سند الگوی پایه و نیز  کشورداری افزایش یابد. گزارش حاضر بازاندیشی در تدابیر فرهنگی 

استخراج نقاط خأل و غفلت آن از این منظر است. این مقاله می کوشد از ره آورد فهم عمیق رویکرد 

»امنیت فرهنگی« به تبیین، »اصالح یا تأسیس« برخی سیاست ها و جهت گیری  های اصلی موجود 

و مطلوب در این میدان بپردازد.

در ادامه برای فهم مسائل سیاستی نظام در عرصۀ فرهنگ و ارتباطات یکی از جدیدترین اسناد 

جامع ملی که از ســطح حاکمیتی، کالن و نهایی شــده برخوردار اســت را مرور می کنیم. بر این 

اســاس، مشخص می شود که »الگوی پایۀ پیشــرفت« به  مثابه سیاست مطلوب پیشنهادی )که یک 

مرکز راهبردی زیرنظر ولی فقیه آن را تنظیم کرده و رهبری در معرض شور نخبگان قرار داده است و 

تا تاریخ نگارش این مقاله این دوره هنوز ادامه دارد( تا چه حد با مســائل سیاستی تطابق دارد و در 

این تطابق یا تغایر، چه توجهی به اصل پدافند غیرعامل شده یا نشده است؟

1. مقام معظم رهبری در دعوت عام صاحب نظران به تکمیل و تتمیم متن الگوی پایه، به دوره ای پنجاه  ســاله اشــاره 
کرده اند که مبنای ماست.
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سیاســت های کلی نظام و به طور مشخص، سیاست های کلی پدافند غیرعامل این مقوله را به شرح 

زیر تعریف کرده است:

»مجموع اقدام های غیرمسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم 

فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام های 

نظامی دشمن می شود«.

پدافنــد غیرعامل نه یک بخش و حتی فرابخش از میدان اجرایی کشــور و نه یک عرصه و فراز 

از حکمرانی، بلکه شــرط، توصیه و رویکردی جامع و فراگیر است1 که همۀ بخش ها، فرابخش ها و 

عرصه های حکمرانی را دربر می گیرد. اگر تعریف مطرح در متن سیاست های کلی پدافند غیرعامل 

را مبنا قرار دهیم، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تدام فعالیت و تسهیل مدیریت بحران2 

هر بخش و عرصه ای از کشــور در شــرایط تهدید دشــمن )عوامل غیرطبیعی(3 و تسهیل مدیریت 

بحران را هدف قرار داده اســت. حال ســؤال اساسی اینجاســت که ماهیت نرم افزاری و ادراکی و 

بین االذهانی فرهنگ و حتی بخش فرهنگی جامعه با این رویکرد و توصیۀ اساســی چه نسبتی برقرار 

1. به این فراز از بیانات فرماندۀ کل قوا توجه کنید: »پدافند غیرعامل یک اصل خواهد بود برای همیشــه نه یک مقطع 
خاص ... مســئله یک مسئلۀ مستمر همیشگی اســت. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکرۀ کشور 
و جامعه و دســتگاه های مختلف به وجود بیاوریم. کاری کنید که همت ما فقط معطوف به این نباشــد که دشــمن را 
منصــرف کنیم یا خودمان را برای مقابله آماده کنیم؛ نــه، کاری کنیم که مصونیت را در خودمان به وجود بیاوریم. این 
با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند؛ بنابراین مســئله، مسئلۀ بسیار مهمی است که بایستی راه بیفتد )1391/8/7(.به 

نقل از وبگاه سازمان پدافند غیر عامل به آدرس:

http://www.pdrc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=431 تاریخ بازیابی: 1398/9/13
2. تهدیدهای ذیربط پدافند غیرعامل شامل تهدیدهای نظامی و سایبری، زیستی )انسان، دام، کشاورزی، مواد غذایی 
و دارویی، آب، محیط زیســت و منابع طبیعی(، پرتوی، شــیمیایی و اقتصادی اســت که سیاست گذاری، هدایت و 
برنامه ریزی مقابله با تهدیدهای یادشده در قرارگاه های پدافند سایبری، پدافند زیستی، پدافند پرتوی، پدافند شیمیایی، 
پدافند اقتصادی و پدافند مردمی تشــکیالتی ســازمان پدافند غیرعامل کشور انجام می پذیرد؛ قرارگاه های یادشده در 
ســطوح استانی هم تشکیل شــده اند و درحال فعالیت هســتند. مقابله با تهدیدهای طبیعی )زلزله، سیل، آتشفشان، 
خشکسالی، ســرما وغیره( که جزء حوادث طبیعی و غیرمترقبه هســتند در حوزۀ مسئولیتی سازمان پدافند غیرعامل 

.http://paydarymelli.ir/fa/content/ 20 کشور قرار نمی گیرد  به نقل از وبگاه  اطالع رسانی پدافند غیر عامل
 ســازمان مدیریت بحران کشــور و ستاد مدیریت بحران هر استان و هر دســتگاه هم رسیدگی به بحران های 

ً
3. طبعا

 از ناحیۀ تجاوز دشمن محقق نشده است را مدنظر دارد. این 
ً
طبیعی و آن دســته از بحران های غیرطبیعی  که مستقیما

بحران ها را فاجعه یا بالیا هم می توان خواند.
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 توجه به الیۀ امکانات و تأسیســات و فضاهای فرهنگی یا حتــی الیۀ فعالیت ها و 
ً
می کنــد؟ طبعا

تولیدات فرهنگی، تقلیل پدافند غیرعامل اســت؛ حال آنکه حفظ و صیانت از نظام ارزشی جامعه، 

افکار عمومی و احساسات عامه و امید و اعتماد و »امنیت روانی اجتماعی« جامعه در زمان تجاوز 

دشمن بسیار مهم تر و حیاتی تر است.

 : نمودار کوه یخي عوامل بخش فرهنگ١شکل

 گذاری کنیم: ترین سطح پدافند غیرعامل فرهنگی را تعیین و هدف توانیم مهم ، میممشا بر این

های فرهنگی در شرایط تهدید که البتـه خـود را در  پذیری هویت و ارزش ماهیت: افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب -

 کند. فرهنگی متعین می کنشگران

هـای روزمـره از تغییـر،  هدف: حفظ، صیانت، ارتقا و تقویت نظام ارزشی جامعۀ متجلی در افکار عمـومی و نگرش -

 تخریب و تهدید دشمن (نرم و سخت).

 های شناختی افکار عمومی و جنگ

مسیر تحمیل تغییر و تحریف از  خارج از کاربرد روان شناسي سیاسي و ارتباطات اقناعي، یك آموزه مهم را متذکر مي سازد که 

ها و افکار کنشگران  این توجه به امر فرهنگی یا نگرشمحیط و بوم فرهنگي یك نظام مستقل، بسیار تهدیدزا و حساس مي باشد.

مثال حفظ توان تولید  . برایاز بخش فرهنگ، هنر و ارتباطات نیست »دفاع بدون سالح« ینیروالبته به معنای غفلت از سطوح 

هـای اصـیل مناسـک  های رسمی و نیز مردمی در شرایط تهاجم یا برقراری و بازدارندگی امنیتی محـیط ای هنری سازمان رسانه

مثـال دیگـر ؛ دهـد عامـل را سـامان مـیشک بعد فرهنگی پدافنـد غیر ها در شرایط تهاجم بی مساجد و زیارتگاه ویژه بهعبادی 

تعبیـر رئـیس  بـه تر نیسـت. اهمیت ن کمآن از زیرساخت آآوری کنشگران  های سایبری است که حفظ و تاب ارتباطات و رسانه

نـوعی معمـاری جامعـه و  هـای انسـانی، بـه اوری، زنـدگی و کـنششـدن فّنـ و سـایبری گـذاریاثر ،سازمان پدافنـد غیرعامـل

اگـر ایـن اثـرات و  هاسـت. پدیده اوری برجنس اثر فنّ این تغییرات از . دکن های آن را دچار تغییر و تحول اساسی می ساختزیر

رین تهدیداتی که امروز ت و پایش مهم ارزیابیدر اوری خواهیم بود. مانند کاهی در امواج خروشان فنّ  ،تغییرات را مدیریت نکنیم

رین مخاطراتی است ت یکی از مهم» محور ترکیبی رسانه  جنگ« :است باید گفتهای حیاتی کشور  ها و دارایی متوجه زیرساخت

 ،تر عبارت دقیـق اما باید دانست که میدان و محیط حیات این مخاطره مردم، ذهـن مـردم و بـه ،کند که کیان کشور را تهدید می

بین افکار عمومی و احساس امنیت وجود مستقیمی  ۀرابط ،طرف دیگراز ؛)١٧ص :١٣٩٧ ،اسکندری( است» افکار عمومی«

 های اجتماعی، قـومی، دینـی و نـژادی مختلـف (بـا در جامعه زمینه را برای سازگاری بین گروهدارد. احساس امنیت اجتماعی 

 زیرساخت های فرهنگی

 فعالیت های فرهنگی

 کنشگران فرهنگی

شکل1: نمودار کوه یخی عوامل بخش فرهنگ

بر این ممشا، می توانیم مهم ترین سطح پدافند غیرعامل فرهنگی را تعیین و هدف گذاری کنیم:

ماهیت: افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری هویت و ارزش های فرهنگی در شرایط تهدید   -

که البته خود را در کنشگران فرهنگی متعین می کند.

هدف: حفظ، صیانت، ارتقا و تقویت نظام ارزشی جامعۀ متجلی در افکار عمومی و نگرش های   -

روزمره از تغییر، تخریب و تهدید دشمن )نرم و سخت(.

افکار عمومی و جنگ های شناختی

کاربرد روان شناســی سیاسی و ارتباطات اقناعی، یک آموزۀ مهم را متذکر می شود که مسیر تحمیل 

تغییر و تحریف از  خارج از محیط و بوم فرهنگی یک نظام مستقل، بسیار تهدیدزا و حساس است.

این توجه به امر فرهنگی یا نگرش ها و افکار کنشــگران البته به معنای غفلت از سطوح رویین »دفاع 

بدون ســالح« از بخش فرهنگ، هنر و ارتباطات نیست. برای مثال حفظ توان تولید رسانه ای هنری 

سازمان های رسمی و نیز مردمی در شرایط تهاجم یا برقراری و بازدارندگی امنیتی محیط های اصیل 

مناسک عبادی به ویژه مساجد و زیارتگاه ها در شرایط تهاجم بی شک بعد فرهنگی پدافند غیرعامل را 

سامان می دهد؛ مثال دیگر ارتباطات و رسانه های سایبری است که حفظ و تاب آوری کنشگران آن از 

زیرساخت آن کم اهمیت تر نیست. به تعبیر رئیس سازمان پدافند غیرعامل، اثرگذاری و سایبری شدن 
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فّناوری، زندگی و کنش های انســانی، به نوعی معماری جامعه و زیرســاخت های آن را دچار تغییر و 

تحول اساســی می کند. این تغییرات از جنس اثر فّناوری بر پدیده هاست. اگر این اثرات و تغییرات را 

مدیریت نکنیم، مانند کاهی در امواج خروشــان فّنــاوری خواهیم بود. در ارزیابی و پایش مهم ترین 

تهدیداتی که امروز متوجه زیرســاخت ها و دارایی های حیاتی کشور است باید گفت: »جنگ  ترکیبی 

رســانه محور« یکی از مهم ترین مخاطراتی است که کیان کشــور را تهدید می کند، اما باید دانست 

که میدان و محیط حیات این مخاطره مردم، ذهن مردم و به عبارت دقیق تر، »افکار عمومی« اســت 

)اســکندری، 1397: ص17(؛ ازطرف دیگر، رابطۀ مســتقیمی بین افکار عمومی و احساس امنیت 

وجود دارد. احســاس امنیت اجتماعی در جامعه زمینه را برای ســازگاری بین گروه های اجتماعی، 

قومی، دینی و نژادی مختلف )با توجه  به تنوع این شاخص ها در کشور ما( فراهم و فضای اجتماعی 

امن تری برای تعامالت اجتماعی گروه ها با یکدیگر ایجاد می کند؛ به عبارت  دیگر، درصورت تأمین 

احساس امنیت اجتماعی در جامعه، برای گروه های مختلف منتسب به هویت های گوناگون، امنیت 

ایجاد خواهد شــد. عواملی مانند رهبران فکری، تبلیغات، گروه های فشــار سودطلب و آرمان گرا و 

استفاده از رسانه های داخلی بر احســاس امنیت اجتماعی افراد مدنظر به صورت مستقیم و معنادار 

و شــایعات، میزان اســتفاده از شبکه های اجتماعی و رســانه های خارجی بر این احساس، به شیوۀ 

معکوس و معنادار تأثیر دارند )مقتدایی و امیری، 1396(.

امنیت فرهنگی، امنیت انسانی و امنیت اجتماعی شده

در مقدمه گفتیم که ســاخت هویت ملی و دینی به منظور جلوگیری از تهاجم و شــبیخون فرهنگی 

دشمن، همچنین هدایت و مدیریت افکار عمومی جامعه در تقابل تهاجم اطالعاتی ارتباطاتی قبل 

کیدهای »اندیشــۀ پدافند غیرعامل« به نظام فرهنگی جمهوری اســالمی است.  و حین بحران از تأ

ـ امنیتی یک جامعه، که پدافند غیرعامل پیشــانی آن اســت، با حوزۀ  مهم ترین نســبت نظام دفاعی 

فرهنگ را در کدام میدان نظری باید جســت وجو کرد؟ پاسخ واضح اما در ادبیات پدافند غیرعامل 

مغفول مانده است. با تقویت رویکردهای ایجابی، فرهنگ گرایی در مطالعات امنیت ملی آغاز شد 

)مک کین الی و لیتل،1380: صص 30ـ11(. کم کم به فرهنگ امنیت ملی توجه شــد؛ بدین معنا 

که منافع امنیت ملی توســط بازیگرانی مطرح می شود که خود کنشگر فرهنگی هستند. سازه گرایان 

پیشــرو این توجه به مفهوم هویت بودند؛ هویت به مثابه مهم ترین برساختۀ فرهنگی با تعیین منافع 

سیاسی برجســته می شــود و از همین جا فرهنگ ملی و راهبردی به مثابه موضوع مهم امنیت طرح 
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کید بر حفاظت از ارزش های حیاتی ملی درمقابل تهدیدها و  می شــود. »امنیت فرهنگی ملی« تأ

 خارجی است. تهدید هم در این نگاه گسترش جدایی هویت های فرهنگی 
ً
آسیب پذیری های عمدتا

و قومی بین گروه ها و چیزی اســت که ارزش هــا و معانی را، که درمجموع حافظۀ ملی یک جامعه 

را می ســازد، تخریب یا ناکارآمــد کند. درمقابل، در محیط امن فرهنگــی قابلیت حفظ الگوهای 

ســنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شــرایط قابل قبولی از تحول و پویایی محقق 

می شــود )بوزان، 1378: ص 34(. فرست هم معتقد اســت امنیت فرهنگی ازطریق مراقبت های 

فعال یک فرهنگ و ارتقای شرایط پیشینی الزم برای رشد و توسعۀ سازگاری های آن حاصل می شود. 

درنهایت، امنیت فرهنگی، ملی شــامل بقای الگوهای ســنتی زبان، فرهنگ، پیوستگی، هویت و 

آداب و رســوم دینی یا ملی، با اجازه دادن به تغییرات قابل قبول می شــود.1 اثرات ناخواسته و جانبی 

هر سطحی از »تماس فرهنگی« و حفاظت از ارزش های بنیادین جامعه همواره از مهم ترین مسائل 

نظام های سیاســی اســت که به خاطر آن نیازمند امنیت فرهنگی ملی هســتند که در جامعۀ ما، که 

نظام سیاســی با ارزش های فرهنگی افراد، گروه ها وغیره پیوند عمیق تری دارد، جدی تر اســت؛ تا 

آنجا که حتی یک ممشــای فرهنگی ارزشی به راحتی تقابل با نهاد حاکمیت تلقی و تداعی و تصور 

1. هم راســتا با ادبیات امنیت فرهنگی، یکی از مهم ترین دکترین های فعال در سیاســت فرهنگی کشــورهای جهان، 
دکترین تنوع فرهنگی اســت. سی وســومین نشســت کنفرانس عمومی یونســکو در اکتبر 2005، منجربه تصویب 
کنوانســیون حفظ و ترویج تنوع »بیان های فرهنگی« شد که براثر فرایندهای کنونی جهانی بسیار آسیب پذیر شده اند 
و تاکنون هیچ حمایت خاصی نداشته  اند. این کنوانســیون برخالف اعالمیۀ یونسکو، یک سند حقوقی الزام آور برای 
کشورهایی است که آن را تصویب کرده  اند. تصویب این کنوانسیون خودبه خود اتفاق نیفتاد و سه نکتۀ موجود در آن، 
مباحث فراوانی را به دنبال داشــت. نکتۀ اول مربوط به تعریف ها، به ویژه تعریف کاالها و خدمات فرهنگی است؛ آیا 
این کاالها باید همچون همۀ کاالهای دیگر تلقی شوند؟ کاالهایی که هم ارزش اقتصادی دارند، هم ارزش فرهنگی؛ 
 کاالی تجاری تلقی شوند. هدف کنوانسیون، که در بند اول بیان شده است، شناسایی سرشت 

ً
بنابراین، نباید منحصرا

ویژۀ فعالیت ها، کاالها و خدمات فرهنگی به منزلۀ محمل های هویت، ارزش ها و معناســت. به بیان ساده، این بدان 
معناســت که فیلم، ســی دی یا کتاب فقط تابع قوانین بازار نیست، بلکه هر یک به منزله محمل هویت، ارزش و معنا 
می توانــد از حمایت )یعنی طبق نص صریح تعاریف حفظ، مراقبت و ترویج( برخوردار شــود. مادۀ دوم می گوید: 
دولت های عضو می توانند سیاست های فرهنگی را برای حمایت از خالقیت اتخاذ کنند. به طور مثال، آن ها می توانند 
با لحاظ کردن حقوق بشــر و جریان آزاد اطالعــات، برای هنر و فرهنگ یارانه اختصاص دهند، یا به وســیلۀ اعطای 
معافیت های مالیاتی فرهنگ های ملی خود را تشویق و حمایت کنند. سرانجام، نکتۀ سوم مربوط به مادۀ 20 است که 
اعالم می دارد کنوانسیون متناقض با معاهدات دیگر نخواهد بود، بلکه طبق اصل »حمایت متقابل، تکمیل کنندگی و 
عدم فرعیت« عمل خواهد کرد. نکته مربوط به همکاری فرهنگی بین المللی )مادۀ 12 تا 19 ( که کمتر بحث برانگیز 
بود، صورت جدیدی از شــرایط همبســتگی را پیش بینی می کند و فرهنگ را در قلب توســعه قرار می دهد )به نقل از 

نشریه پیام یونسکو، شماره 389. سال سی و هفتم. بهمن 1391. ترجمه و انتشار کمسیون ملی یونسکو در تهران(.
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می شود )مانند مســئلۀ حجاب(. در دورۀ جدید و افزایش دسترسی ارتباطات و جابه جایی ارزشی 

شــاهد واگرایی هویت های فروملی نســبت به هویت فرهنگی ملی هســتیم )ازطریق مقایسۀ خود 

 انگیزه ها برای جدایی طلبی هویتی و در نهایت، سیاســی 
ً
با دیگران و نیز تمــاس فرهنگی( و طبعا

محتمل تر می شــود. جهانی سازی و یکسان سازی روبه تزاید ارزش ها و سبک زندگی خاص، به ویژه 

ازطریق هجوم صنایع فرهنگی، منشــأ دیگر تهدیدهای امروزی اســت. به هر حال، مهم ترین عامل 

، قدرت تطابق با محیط متغیر فرهنگ جهانی اســت و 
ً
بقــای یک فرهنگ مورد تهدید از خارج اوال

، امکان و توان مقاومت فرهنگی اســت که امری فراتر از تطابق و البته انفعال و تدافع است. در 
ً
ثانیا

ســطح داخلی هم، به ویژه در کشــورهای دارای تنوع قومی زبانی، مذهبی وغیره از آنجا که هویت 

فرهنگی ملی مستلزم وفاق و همگرایی و تالئم تنوع ها در کنار یکدیگر است، باید مراقبت های ویژه 

داشــت و از واگرایی پرهیز کرد و پیوسته به فکر همگرایی بود. احساس خودبرتربینی نسبت به سایر 

خرده فرهنگ ها، که تحقیر، احساس بی عدالتی و احساس فقدان موقعیت شایسته در حاکمیت را به 

اقلیت ها القا می کند، خود یک تهدید بزرگ است.

اما »امنیت فرهنگی انسانی« را بیشتر مشابه تأمین و تضمین حقوق اقلیت ها و حقوق شهروندی 

دانســته اند.البته مفهوم امنیت انسانی جعل شده است تا نشان دهد درعین تأمین همۀ شاخص های 

امنیت کالن، ســخت و سیاسی، ممکن است امنیت انسان به مثابه فرد و موجودی فرهنگی فراموش 

شــود )ســازمان ملل انواع هفت گانۀ امنیت انسانی را شــامل اقتصاد، غذا، محیط  زیست، فردی، 

اجتماعی و سیاســی و فرهنگی می داند(. تهرانیان آزادی عقیده، وجدان، زبان، بیان، سبک زندگی، 

نژاد، جنســیت، گروه ها و انجمن ها و مشــارکت های فرهنگی و سیاســی را اجزای مختلف حقوق 

فرهنگی اقلیت های ســاکن، مهاجر یا پناهنده بر می شمرد که ممکن است تحت تأثیر سیاست ها یا 

فشــار دولت های ملی یا نیروهای جهانی تهدید شود )تهرانیان: 2004: ص4؛ برگرفته از پژوهش 

آشنا و اسماعیلی، 1388: ص83(.

ـ ملت و  تا اینجا مشــخص شــد که امنیت فرهنگی ملی ناظر بــه فرهنگ نهاد حاکــم دولت 

امنیت فرهنگی انســانی ناظر بر گروه های غیرحاکم و حفظ و صیانت از حقوق آن هاســت. امنیت 

اجتماعی شده1 )فراتر از امنیت اجتماعی( هم چهارچوب نظری سومی است که می توانیم از دل آن 

مسائل الگوی پیشرفت در عرصۀ فرهنگ، تربیت و ارتباطات را استخراج کنیم. چهارمین نسل ادبیات 

1. Societal Security
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امنیت اجتماعی، که متعلق به مکتب کپنهاک است، بحث را روی مسئلۀ هویت و خرده هویت های 

درون یک جامعه متمرکز کرده اســت. باری بوزان در کتاب خود با عنوان چهارچوب دوره ای برای 

تجزیه و تحلیل امنیت آن را به تصویر کشیده است )افتخاری، 1392: ص43(.

داللت ها و سیاست های موجود

 مســائل سیاستی 
ً
ما دو ســند مهم و اساســی را مبنا و داللت گر فهم سیاســت های موجود و طبعا

)دســتورکارهای کالن( در موضوع پدافند غیرعامل ارتباطی فرهنگی قرار می دهیم؛ یکی که به طور 

مستقیم به این موضوع مرتبط است و دیگری چتر باالی سر تنظیم آخرین برنامۀ توسعۀ پنج ساله در 

جمهوری اسالمی ایران بوده است و از این حیث اتقان و الزام باالیی دارد.

در مقدمۀ متن ابالغی سیاســت های برنامه )1394( به رئیس جمهور وقت، شــاهد مهم ترین 

داللت ممکن بر پدافند غیرعامل فرهنگی هستیم و آن هم »تعالی و مقاوم سازی فرهنگی« است که 

منظور از مقاوم ســازی، افزایش تاب آوری و حفظ نظام ارزشی جامعه در شرایط تهاجم و منازعات 

فرهنگی، فکری و ارزشــی اســت، اما به ویژه در دو بخش اجتماعی و فرهنگی سیاست ها، چندین 

سیاست فرهنگی مصرح نظام به چشم می خورد که عبارت اند از:

ـ سیاســت 33. توسعۀ محتوای فضای مجازی براساس نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور حداقل 

پنج برابر وضعیت کنونی و بومی ســازی شــبکه های اجتماعی: دو موضع مطرح در این سیاســت 

مهم یعنی محتوا و شــبکه، پیشــران های فرهنگی و ارکان فرهنگی نظام ارتباطات نوین هستند. در 

همین موضوع شــبکه های اجتماعی، تهدیدزایی تلگــرام و حضور بیش از 40 درصدی ایرانیان در 

آن و البته افزایش کاربران اینســتاگرام تا 50 درصد پس از فیلترینگ و نارســایی پوسته های تلگرام، 

زنــگ خطر جدی فقدان امنیت و پیشــگیری در فضای مجازی ایــران را به صدا درآورد، چیزی که 

فیلتر تلگرام تنها با بخشــی از آن مقابله کرد؛ ازاین رو، عمومی ســازی شــبکه های اجتماعی بومی 

ازطریق سیاســت های فرهنگی و زمینه ای مانند مصون سازی زیرساخت های حیاتی جامعه مهم و 

اساسی است. سایر ارکان حکمرانی فضای مجازی، از سواد اطالعاتی و سواد اخالقی در رسانه تا 

تنظیم گری )ریگوالتوری در و بر( مراکز داده )IDC( و صوت و تصویر فراگیر و بازاریابی و تجارت 

الکترونیک، دسترســی عمومی اقشار و اپراتوری شــبکه وغیره همگی ذیل مسئلۀ امنیت فرهنگی 

بازطرح می شوند که الزم است در الگوی پیشرفت، دکترینی بر آن حاکم باشد.

ـ سیاســت72. حضور مؤثــر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضــای مجازی به منظور 
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توســعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اســالمی ایرانی و مقابله با تهدیــدات: این بند درواقع 

به کارآمدســازی، هوشیارسازی و مقاوم سازی ســازمان های کنشگر اجتماعی در حوزۀ فرهنگ در 

نسبت با تهدیدهای هویتی جهانی نظر دارد. مشــکل بسیار مهم سازمان های فرهنگی، چه دولتی 

)حاکمیتی( و چه مردمی، به ویژه به خاطر هویت مصرف کننده )بودجه و اعتبارات نفتی(، پاسخ گو، 

جذاب، متعامل و درگیر نبودن )نســبت با مخاطبان و نخبگان( و عدم چابکی، عدم مسئله مندی و 

عــدم هدفمندی )محصوالت و خروجی ها(، تهدیدی جدی در نظام فرهنگی جمهوری اســالمی 

ایران است.

ـ سیاســت 36. حضور مؤثــر و هدفمند در »تعامالت بین المللی فضــای مجازی«: حضور 

فعال در فضای جهانی شــدۀ مجازی، تنها به ســهم در تجارت الکترونیک یا غیره ختم نمی شــود. 

 بخش 
ً
سهم سازنده و هویت بخش در محتوای شبکه ای شده و جهانی شدۀ فضای مجازی، که طبعا

مهمی از کاربری فارســی زبانان را تأمین خواهد کرد و اتخاذ سیاســتی بازدارنده در توسعۀ محتوای 

پاک، نقش مهمی در بازدارندگی و دفاع غیرعامل نسبت به تهاجم فرهنگی ارتباطی مخالفان اسالم 

ناب و انقالب اســالمی دارد. البته داللت بند 34 سیاســت ها درخصوص شــبکۀ ملی اطالعات 

 در گزارش مســتقل حوزۀ فّناوری بدان پرداخته خواهد شد. بی شک 
ً
نیز الهام بخش اســت که طبعا

یکی از مهم ترین مســائل و بلکه سیاســت های به نتیجه نرســیدۀ جمهوری اســالمی ایران تأمین 

زیرســاختی داخلی و درون راهبر برای دسترسی های بومی اســت که حداقل 50 درصد کاربری و 

تراکنش های ارتباطی ایرانیان را پوشــش دهد. متأســفانه به دالیل اقتصاد سیاســی )سهم دولت از 

شبکه و نت فروشی( و تضاد منافع هنوز سیاست های صریح نظام در این حوزه محقق نشده است.

ـ سیاســت 46. »تقویت نهاد خانواده« و جایگاه زن در آن و اســتیفای حقوق شرعی و قانونی 

بانوان با توجه به نقش ســازندۀ آنان: حفظ مرکزیت نهاد خانــواده در نظام اجتماعی تربیتی جامعۀ 

ایرانی از دشــوارترین و مهم ترین مأموریت های نظام جمهوری اســالمی، به و یژه با توجه به امواج 

ســهمگین تغییرات اجتماعی مدرن و پسامدرن، است که فردی شدن، جنسیتی شدن، مادی شدن و 

حقوقی شدن )در برابر اخالقی شدن( زندگی انسان معاصر را تشدید کرده است.

ـ سیاســت 48. »هویت بخشی به سیمای شهر و روستا« و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری 

اســالمی ایرانی: بی شــک پیوند هویت و معماری شــهری ازمهم ترین اصول سیاست فرهنگی و 

حفظ اصالت و مقاومت در برابر تغییرات فرهنگ مهاجم اســت )نک: یونســکو، 1381؛ بیطرف و 

نیک فطرت، 1395(.
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ـ سیاست 5۰. توسعۀ پایدار »صنعت ایرانگردی« )پنج برابرشدن ایرانگردی خارجیان تا انتهای 

برنامه(: هرچند جهانگردی امری چندبعدی اســت، نقش آن در معرفی اصالت و شأنیت هویتی و 

تصویر ملی، تأثیر بســزایی در تقویت بنیۀ داخلی و قدرت نرم یک کشور در منازعات و تالطم های 

بین المللی دارد.

ـ سیاســت 51. »حمایت« از صنایع دســتی و صیانت از میراث فرهنگی کشور: حفظ عرصه 

و اعیان مواریــث ملموس فرهنگی و هویتی اعم از ابنیه، اشــیا و بافت های تاریخی که در ادبیات 

جهانی با عنوان »سیاســت محافظت فرهنگی«1 یاد می شود، در تهدیدهای غیرطبیعی بیشتر مورد 

توجه اســت. نمونه های بارز تخریب و نابــودی این مواریث در جنگ های افغانســتان )مجموعه 

 قلعۀ نرون در بعلبک( نشان داد 
ً
مجســمه های بودا(، عراق، سوریه )به ویژه در حلب( و لبنان )مثال

منطقۀ ما به طور خاص در معرض تهدید علیه مواریث ملموس است.

 مرتبط با پدافند غیرعامل است: بند 
ً
ـ سیاســت 53. ارتقای توان بازدارندگی کشــور که کامال

ســوم این سیاســت، یعنی »افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت 

ســایبری برای زیرساخت های کشور«، مورد توجه ماست. بی شک قدرت نرم توجهات را به گسترۀ 

افکار عمومی، دفاع و عملیات شــناختی و صیانت از تصویر و مشــروعیت و دلبستگی عمومی به 

نظام سیاسی سوق می دهد. این امر فرهنگی و ایدئولوژیک )دفاع نرم(، که نه تنها در نظام ارتباطات 

سیاســی کشور بلکه در ارکان هویت ساز و صنایع و خدمات فرهنگی اصیل جای دارد، می تواند در 

سخت ترین شرایط تهدید با به کارانداختن و فعال کردن همگرایی و همبستگی هویت محور، سرمایۀ 

اجتماعی و علقه های معنوی مردم به ســرزمین و نظام، همچون سدی آهنین در برابر تهدید سخت 

دشمن صف آرایی کند.

ـ سیاست61. »توسعۀ کّمی و کیفی رسانه های« فرامرزی با زبان های رایج بین المللی: داشتن 

رسانه های فرامرزی درواقع به معنای مدیریت تصویر و انگاره های جوامع رقیب، دوست و بی طرف 

در منازعات و نیز پی جویی اهداف ملی است.

ـ سیاســت 62. بهره گیــری حداکثری از روش ها و ابزارهای »دیپلماســی نوین« )ســایبری، 

افکار عمومی( و عمومی )مشــتمل بر دیپلماســی آموزشــی، علمی، هنری، ورزشی، نخبگانی، 

جهانگردی،جشنواره ای، مذهبی وغیره(.

1. Cultural Conservation
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ـ سیاســت 68. تالش برای تبیین ارزش های انقالب، دفاع مقدس و دســتاوردهای جمهوری 

اسالمی ایران.

ـ سیاســت 69. ارائه و ترویج سبک زندگی اســالمی ایرانی و فرهنگ سازی در اصالح الگوی 

مصــرف و اقتصاد مقاومتی: اگر اقتصاد مقاومتی تاب آوری و درون گرایی اقتصادی باشــد، این امر 

نیازمند زیرساختی از سبک زندگی و نظام مصرفی است که نیازها، ارزش ها و ظرفیت های اسالمی 

ایرانی را ارجح بداند؛ چیزی که از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی تاکنون بوده است.

ـ سیاست7۰. اجرای نقشۀ مهندسی و تحقق پیوست فرهنگی طرح های مهم.

ـ سیاســت 71. »حمایت« مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار 

فرهنگی: سیاست حمایت دولت از فرهنگ و هنر از رایج ترین ابزارهای تحقق و پیگیری ارزش های 

عام و بنیادین نظام اجتماعی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم محقق می شود.

ـ سیاســت73. توجه ویژه به توسعه و »تجلی مفاهیم، نمادها« و شاخص های هویت اسالمی 

ایرانی در ساختارهای کشور: هرچند در این سیاست اغماض و اجمال نهفته است، عطف توجه به 

هویت ملی )اسالمی ایرانی( از مهم ترین ابعاد قدرت نرم است که تمرکز معنوی و همگرایی اقوام، 

مذاهب، گویش ها و گروه های مختلف فکری، سیاسی اجتماعی را تأمین می کند.

داللت یابی سیاست های کلی پدافند

بند 7. »فرهنگ ســازی و آموزش عمومی« در زمینۀ به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در 

بخش دولتی و غیردولتی: تنها سیاســت صریح در این سند )که البته نگاه آلی و ابزاری به فرهنگ و 

ارتباطات دارد(، سیاســت هفتم است. بی شک مدیریت کالن پدافند غیرعامل در جامعۀ متحول و 

گاهانه و همراهی همدالنۀ   درحال تغییر کنونی، بدون اتکا به انگیزه های درونی، کنشــگری آ
ً
مرتبــا

 در همین 
ً
شهروندان میسر نیست؛ این همراهی منحصربه کارکنان کشوری و لشکری نیست و ظاهرا

متن سیاست ها هم هنوز جامعه و مردم به مثابه نقش آفرین اصلی مورد توجه نبوده اند. البته در ادامۀ 

این سیاســت پیش بینی آموزش های متناسب در سطح عمومی و عالی و توسعۀ تحقیقات در زمینۀ 

کید بوده است، اما انحصار در فرایند و ابزار »آموزش« )غیرمدرسه ای/ عام  پدافند غیرعامل مورد تأ

و اجتماعی(، با توجه به کارآمدی ســایر ابزارهای سیاست فرهنگی، نقص مهمی است که در سند 

 
ً
الگوی پیشــرفت قابل جبران است )وجوه و فروع فرهنگ سازی هم توضیح داده نشده است و طبعا

باید روح فرهنگی ارتباطی تدابیر الگوی پیشرفت، اهداف پدافند را مدنظر داشته باشد(.
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سیاست ها و داللت های مطلوب

ســند الگوی پایۀ پیشرفت ایرانی اسالمی )پیشــنهادی( دارای مقدمه، مبانی، رسالت و افق مهمی 

 »خانواده گرایی« 
ً
است که رویکرد و جهت گیری های اساسی تدوین کنندگان را نشان می دهد. مثال

 
ً
که از سیاســت های پایدار نظام بوده و هســت در افق پنجاه سالۀ سند محوریت یافته است.1 ضمنا

تعابیری کلی مانند »تعالی فرهنگی و ســرآمدی در تولید اندیشــه و ابتنا بر معنویت« نیز در بخش 

افق وجود دارد؛2 ازاین رو، با توجه به رســمیت »تدابیر« سند در تولید برنامه ها و راهبردهای بعدی، 

ـ ارتباطی را از منظر پدافند  مبنــای تطبیق و ارزیابی خود را تدابیر قرار داده ایم. ابتــدا تدابیر فرهنگی 

کید بر سیاســت  های مصرح نظام و شــرایط و جایگاه پدافند  غیرعامل نقد و ســپس خألها را با تأ

غیرعامل فرهنگی مرور می کنیم.

جدول 1. فهرست تدابیر الگوی پایه پیشرفت مرتبط با موضوع  پدافند غیرعامل فرهنگی

ردیف
شمارۀ 

تدبیر
اصاح و تکمیلنقد

11

هرچند ترویج اسالم ناب متناسب با مقتضیات روز یک مأموریت 
دائمی برای حکومت دینی است، هیچ آوردۀ جدیدی برای نظام 

سیاست گذاری تبلیغ و نهاد حوزه ندارد )اجمال و کلیت(.

ـ »پویایــی توأم با اصالــت« در ترویج 
ملی، منطقه ای و جهانی »اسالم ناب« 
به مثابــه پاســخ بن بســت های زندگی 
معاصــر و رمز عــزت و احیای تمدنی 

جوامع مسلمان

22
این تدبیر )تعمیق توحید، معادباوری و ایمان به غیب( مانند تدبیر 
قبل تکرار منویات قانون اساسی است و داللتی بر الگوی خاصی 

از پیشرفت فرهنگی ندارد.

اشــراب نظری الگوهای حیات )تفکر، 
معنویــت، علم و زندگــی( و تربیت از 

ـ فطری مکتب توحیدی 

 پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( 
ً
1. در سال 1444 هجری شمسی مردم ایران دین دار، عموما

و اهل بیت )علیه الســالم( و با سبک زندگی و خانوادۀ اسالمی ایرانی و روحیۀ جهادی، قانون مدار، پاسدار ارزش ها، 
هویت ملی و میراث انقالب اســالمی، تربیت یافته به تناسب استعداد و عالقه تا عالی ترین مراحل معنوی، علمی و 
مهارتی و شــاغل در حرفۀ متناسب اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، ســالمت و امید زندگی در سطح برتر 

جهانی برخوردارند.
2. تا ســال 1444 ایران به پیشــتاز در تولید علوم انسانی اسالمی و فرهنگ متعالی در سطح بین المللی تبدیل شده و 
در میان پنج کشــور پیشرفتۀ جهان در تولید اندیشــه، علم و فّناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش بنیان، خوداتکا و 

مبتنی بر عقالنیت و معنویت اسالمی برخوردار است.
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33

بسط قرآن و عترت به ویژه احتراز از انحراف و بدعت، تصریحی 
بر مســئله و تهدید بالقوۀ نظام فرهنگی یعنی تغییرات ناخواستۀ 
ارزشــی و رفتاری به نام دین است، اما نقطۀ تمرکز تدبیر مجهول 

است.

ـ نهادینه ســازی تالزم عملی »معرفت 
قرآن« و »مودت و مرجعیت عترت«

ـ پیشــیابی، رصــد و مواجهــۀ فعال با 
تغییرات و شــرایط آیندۀ دیــن داری در 
جامعــه با تأکیــد بر پدافنــد غیرعامل 

فرهنگی

44
ترویج هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین، بازگشــت به وجهۀ 
اخالقی و جامعه ساز دین را موردنظر قرار می  دهد، این تأکید بجا 

اما همچنان چندپهلو و غیردکترینال است.

تقــدم و پیشــرانی تصویــر اخالقی از 
دین داری جهت تغییر قضاوت نخبگان 
و ادراک عمومی از اسالم به مثابه جامعه

55

شناســاندن علمی و واقع بینانۀ دستاوردهای انقالب: باز غیریت 
، فهم غیرواقع بینانه 

ً
این دکترین مشخص نیســت؛ ازاین رو، اوال

از دســتاوردهای انقالب اســالمی گریبانگیر دوست و دشمن 
، مدلول و مخاطب این واقع بینی کیســت؟ 

ً
انقالب اســت؛ ثانیا

، شناســاندن علمی به معنای ابتنا بر نهادهای رسمی علمی 
ً
ثالثا

، این دو قید برای تدبیری جهت تبیین و 
ً
کادمی( اســت؟ رابعا )آ

 ابزاری، خنثی و حداقلی 
ً
القای ماهیت انقالب اســالمی کامال

 برجسته ســازی رویکرد تمدنی، فطری و انسانی به 
ً
است و مثال

انقالب اسالمی به ویژه برای مستضعفان عالم را مسکوت گذارده 
است.

شــناخت و قضــاوت »واقع بینانــه«ی 
دســتاوردهای عظیم انقالب اسالمی و 

بینش »تمدنی« به آیندۀ آن

66

به جز قید و وصف »عقالنی« که جهت بخش و تمایزســاز است 
)+(، هیچ یــک از دیگر دوراهی ها و چالش های جدی توســعۀ 
نظام تعلیم و تربیت مطرح نشــده است )اقتصاد سیاسی، درجۀ 
اولویت، نقش مردم ، نهاد دین و نهاد خانواده، درجۀ تمرکز، منابع1 

و زیرساخت، جهانی گرایی یا بوم گرایی وغیره(

ـ شایسته است ســایر مسائل سیاستی 
نظام تعلیم و تربیت احصا و یک تا ســه 
تدبیر هویت ساز منطبق بر سند تحول و 
موانع پیشرفت آن و نیز تحول در فرهنگ 
و ارتباطــات جهانی و مجــازی تدوین 

شود.
ـ در نــگاه انقالب فرهنگی الزم اســت 
الگوی آمــوزش و پرورش همراه و قرین 
با سیاســت ها و الگوی فرهنگی باشد، 
اما این امر مستلزم ترسیم روابط ممکن 
و بازشناســی حوزه یا مســئلۀ سیاستی 
آمــوزش فرهنگی و فرهنگ آموزشــی 

است.

77

تربیــت نیــروی انســانی توانمند، خــالق، مســئولیت پذیر و 
دارای روحیــۀ مشــارکت جمعی با تأکید بــر فرهنگ جهادی و 
محکــم کاری، این تدبیر از مؤثرترین اجزای الگو بر نرم افزارهای 

پایۀ پدافند غیرعامل فرهنگی است )+(

ـ مهم ترین مســائل و نیازهای انســان 
ایرانی 50 سال پیش  رو چیست؟ با چه 
منطقی آن ها را کشف می کنیم؟ تعامل 
و ادراک جهانی، تــاب آوری، عاری از 

مصرف زدگی، متخلق و معنوی.

1. البته در تدبیر 8 به ارتقای موقعیت شــغلی، کرامت و منزلت اقشــار علمی و فرهنگی به ویژه معلمان و اســتادان 
پرداخته است.
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اهتمام به احیا و توسعۀ نمادهای اسالمی ایرانی به ویژه در پوشش، 
معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنۀ سرزمین، این 
تدبیر مسائل سیاستی مهمی را دربر می گیرد، اما نه تکلیف الگوی 
شهرســازی را معین می کند و نه تکلیف مسئلۀ تنوع فرهنگی را. 
 به سیاســت خرد مهمی در امنیت فرهنگی ملی 

ً
هرچند مجموعا

اذعان دارد )+(

و  متعهدانــه  نوآورانــه،  احیــای 
اجتماعی شدۀ فضا و منظر در شهرها با 
اولویت »بافت های تاریخی«، »شهر و 
شــهرک های جدید« و »محالت دارای 

ظرفیت«

15 و 916

این دو تدبیر به فرهنگ علمی و فّناوری جامعه می پردازد. حمایت/ 
مطالبه از برجسته ترین مؤسسات و شخصیت های علمی کشور 
برای تولید علم مســئله گرای مفید و ارزش گــذاری معلومات و 
 نظام رسانه ای و فرهنگی 

ً
مهارت های غیررسمی اما کارآمد. طبعا

کشــور می تواند این تدبیر را مبنای برنامه ریزی قرار دهد )+(، اما 
ـ  تخصصی  بهتر بود الگوی پیشــرفت در زیرنظام فرهنگ علمی 

به صورت »گزارۀ توصیفی منجربه انشا« می آمد.1

ـ  فرهنگ ســازی و نهادسازی برای رشد 
نخبگان مسئله گرا در حوزه و دانشگاه

1019

نهضت کسب و کار هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی 
)اپلیکیشن( به مثابه مزیت و ضرورت در اقتصاد فرهنگ موردنظر 
 از مهم ترین مولدهای امنیت فرهنگی و نزاع 

ً
تدبیر اســت. طبعا

رســانه های مسلط با سالح افکار عمومی و جنگ شناختی مورد 
توجه قرار گرفته است. فرض ما این است که مطالعات مفصل این 
 بر دوگان 

ً
اولویت و انتخاب را به تدوین کنندگان داده است. ضمنا

اصیل/ بازاری هم تأکید شده است و مانند همیشه به جای رسیدن 
به یک الگوی سوم، رعایت هر دو توأمان سفارش شده است.2

ـ رشد و تحول در صنایع فرهنگی، هنری 
و رسانه ای بر جذابیت و تقاضای اصیل 
مخاطبان )غیرفعال و فعال( مبتنی است.
ـ تأمین شــاخص های جهانی و داخلی 

رونق فرهنگی
ـ مرجعیت و تولید برند در محصوالت 
فرهنگی رســانه ای هنری اســتراتژیک 

معرف انقالب و تمدن نوین اسالمی

1134

این تدبیر به گســترش قطب های گردشگری با محوریت مناطق 
و مراکــز هویت ســاز )تصویر ملــی( تأکید دارد. عمــدۀ انواع 
گردشــگری )طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سالمت( این قابلیت 
 
ً
را دارد؛ ضمــن آنکه اقتصــادی آزاد از تحریــم، درون زا و کامال
بهره ور را تأمین می کند که خود می تواند در ســاخت انگاره های 
جهانی نسبت به یک کشور مؤثر باشد و بازدارندگی مبتنی بر افکار 

عمومی مثبت ایجاد کند.

صنعــت  ایمن ســازی  بایــد   
ً
طبعــا

گردشــگری  به ویــژه  گردشــگری، 
مذهبی ایران از رکود ناشــی از تهدید و 
چالش های جهانی و منطقه ای به نحوی 
کــه در موقعیت جنگ و نــزاع حداقل 

آسیب را ببیند، مورد توجه باشد.3

 به نظر این گزارش همۀ متن باید چنین روشی اتخاذ می کرد؛ آنگاه سردرگمی برای کاربرد و تحمیل لغات و 
ً
1. اساسا

مفاهیمی چون حمایت، اهتمام، پیگیری، گسترش وغیره به پایان می رسید.
2. با اســتفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی اســالمی و قابلیت های ملی و محلی + مطابق تقاضا و پسند مخاطب 

منطقه ای و جهانی.
3. پیمان الهه برای حفاظت از اماکن فرهنگی در موارد بروز درگیری های مســلحانه اســت. این پیمان که یادداشت 
 به 

ً
تفاهمش در تاریخ 14 مه 1954 در الهه )هلند( به تصویب رســید، نخستین توافقنامۀ بین المللی بود که منحصرا

حفاظت از اماکن فرهنگی، درصورت بروز درگیری مســلحانه، اختصاص داشت. به منظور تحکیم بیشتر این پیمان، 
یادداشت تفاهم دومی در 1999 تصویب شد و از نهم مارس 2004 به اجرا درآمد. از زمان تصویب در سال 1954، 
تعداد 109 کشــور به این پیمان پیوستند. تا سال 2004، از این رقم 88 کشور به یادداشت تفاهم اول و 22 کشور به 

یادداشت تفاهم دوم ملحق شدند.
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1244

بی شــک از نقاط طالیی فرهنگ سیاسی مطلوب در جامعۀ ایران 
نیل به فهــم عمیق و تحکیم نظریۀ مردم ســاالری دینی مبتنی بر 
والیت فقیه اســت که نیازمند ترویج و گفتمان سازی است)+(. 
اما تســری نظریۀ مردم ســاالری دینی در حکمرانی »فرهنگ« و 
ارتباطات )و اقتصاد و سیاســت داخلی و روابط اجتماعی...(، 
رمز پیشرفت جامعۀ ایرانی و هدف چنین سیاست هایی است که 

مورد توجه قرار نگرفته است.

ـ نظریۀ مردم ســاالری دینی می تواند در 
نظارت،  مسائل مهمی چون مشارکت، 
امنیت و تنوع فرهنگی در جامعۀ ایرانی 

پاسخ گو باشد.
نســبت نظریه و الگــوی والیت فقیه با 
 
ً
هویت فرهنگی جامعۀ ایرانی باید دائما
تبیین شــود تا به تقویت امنیت فرهنگی 

ملی منجر شود.

1347

نفس االمر آزادی1 از ارکان فرهنگــی قوام جامعۀ مطلوب و انواع 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و رسانه ای آن از اهداف جمهوری 
اســالمی ایران بوده اســت که نیازمند الگویی کاربردی ملهم از 
نظریۀ دینی و معنوی آزادی اســت. این تدبیــر بی آنکه به فقدان 
این الگو در چهار دهۀ اخیر توجه داشــته باشــد، تقویت فضای 
آزاداندیشی را پیشنهاد داده اســت و البته بیشتر به ساحت آزادی 

سیاسی2 محدود شده است.

آزادی هــای مشــروع  از  برخــورداری 
و قانونــی در زمــرۀ مهم تریــن حقوق 
انسان هاست و به دالیل گوناگونی، تاریخ 
نظریــات و ایدئولوژی ها و حکمرانی ها 
نشان داده است که حکومت ها، به اسم 
برقراری عدالت یا امنیت، تمایل زیادی 
بــه نادیده گرفتن آن ها دارنــد؛ از این رو، 
راولــز درخصــوص رابطــۀ عدالت با 
آزادی معتقد اســت »کســانی که داعیۀ 
اگر کوچک ترین  دارنــد،  عدالت ورزی 
تردیدی در حقانیت و ضرورت تضمین 
آزادی های مشــروع قانونی و سیاســی 
کننــد، یا غیرصادقانه رفتــار می کنند یا 
حداقل درک روشــن و دقیقی از مفهوم 

عدالت ندارند«.

1454

»دیپلماســی وحدت« یا تقریب مذاهب اسالمی از اهم ثابتات 
نظام فرهنگی جمهوری اســالمی ایران بوده است. در این تدبیر 
به حداقلی از ماهیت این الگو یعنی »تمرکز بر مشترکات و پرهیز 
از اهانت به مقدســات مذاهب« توجه شده و توضیح دقیق تری 

درخصوص الگوی سیاستی تقریب نشده است.

وحــدت و انســجام اســالمی، امکان 
معاضدت ملت های مســلمان در برابر 
تهدیدهــا و تهاجم هــا را هــم محقق 
می کنــد؛ درواقع، قدرتــی منطقه ای و 
هویتی ایجــاد می کند کــه مضاف بر 
قدرت ملــی هر یک از ملل مســلمان 
اســت. در الگوی فعلی تقریب، بیشتر 
مایه های سیاسی فعال است؛ حال آنکه 
از توجه به تعایــش فرهنگی، همدلی و 
و  رفع ســوءتفاهم های ذهنی رسانه ای 
همزیستی اجتماعی ِفرق و مذاهب در 

کنار هم غفلت شده است.

1. هرچند در هر نظم اجتماعی و سیاسی، با قیود و حدود و شرایطی، سوء استفاده یا انحراف از آن کنترل می شود.
2. به منظور »ارزیابی و نقد علمی سیاست ها و عملکردهای گذشته و حال« برای »تصحیح مستمر آن و حفظ مسیر« 

انقالب اسالمی.
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این تدبیر گســترش »دیپلماسی عمومی« را بدون هیچ توضیحی 
درخصوص الگوی سیاستی جمهوری اسالمی ایران در این باب 

تصریح کرده است.

بازمهندسی و بازآفرینی نظام دیپلماسی 
ملی مبتنی بر وجه عمومی )دیپلماســی 
وحــدت، مقاومــت، عترت،خدمت و 

هویت(1

1616

ارزش گــذاری معلومــات و مهارت های غیررســمی روزآمد و 
کارآمد، ارتقای دانش های مهارتی و تنوع بخشــی به شــیوه های 

مهارت افزایی
این تدبیر مربوط به حوزۀ آموزش های عالم و غیرکالسیک است. 
همان طور که در بخش اول گزارش آمد، تنها بند فرهنگی تربیتی 
سیاست های پدافند نظام )بند 7( هم به همین عرصه نظر داشته 

است.

دکترین هایی مانند »یادگیری مادام العمر« 
یا »آموزش پسااجباری« )نک: الکاک و 
دیگــران، 1397: فصل 42( وغیره فارغ 
از اینکه در کدام زیست بوم توسعه مطرح 
شده اند، الهام بخشــی و معنابخشی به 
تصمیم گیران ملی دارد. حال آیا این ایدۀ 
 برنامه ای )بسیار فروتر از سیاست( 

ً
نسبتا

برای  الگوهای درخواستی  پاســخ گوی 
نظام آموزش و مهارت عمومی/ زندگی 

است؟

 با توجه به ادبیات امنیت 
ً
در جــدول 2، مبتنی بر ماهیت و اهداف پدافند غیرعامل کــه طبعا

فرهنگی آن ها را تفسیر می کنیم، به ســراغ نقد درونی تدابیر یادشده می رویم. عالمت »+« 

به معنای ترابط و توافق؛ عالمت »-« به معنای عدم ترابط و تأمین هدف و عالمت ســتاره به 

معنای غیرقابل بررسی بودن و خارج از موضوع بودن است. این جدول امکان ارزیابی کّمی 

تدابیر فرهنگی الگو با نگاه حداقلی را فراهم می کند. اهداف پدافند غیرعامل براساس اسناد 

باالدســتی در پنج حوزه احصا شده اســت. در اینجا ربط تدابیر با اهداف پدافند را بررسی 

می کنیــم و این به معنای تأمین هدف نیســت؛ درواقع می توان با اصــالح و تحول در تدبیر 

موجود، تحقق باطنی و عمقی اهداف در الگوی فعلی را بهبود بخشید.

جدول2. تحلیل محتوای تدابیر الگوی پایه نسبت به اهداف پدافند غیر عامل

افزایش بازدارندگیشمارۀ تدبیر
کاهش 

آسیب پذیری
تداوم فعالیت های 

ضروری
ارتقای پایداری 

ملی
یت  تسهیل مدیر

بحران

1*-***

2_**+_

3__*+*

4*_*_+

1. بخشی از توضیح این پنج گانۀ جامع و مزیت بخش، که البته دیپلماسی رسمی و اقتصادی وغیره را می توان براساس 
آن توســعه داد، در پایان نامۀ کارشناسی ارشد علیرضا کوهکن )1397) دانشــکدۀ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام 

صادق )علیه السالم( آمده است.
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5_+*+*

6__*+*

7*++_+

10+_*_*

16/15*+++_

19+_+__

34++__*

44_+__*

47+**+*

54_**+_

56+_**+

15مورد

براساس جدول باال مشخص می شــود که می توان رویکردهای مطرح در بخش اول را برای تحقق 

ـ شــناختی تهدیدها و آســیب های افکار  پدافند غیرعامــل فرهنگی، به ویژه با توجه به بعد ادراکی 

عمومی، در برخی راهبردها وارد کرد )مواردی که بی ســتاره یا کم ســتاره اســت(. گفتنی است در 

مواردی که با عالمت منفی مشخص کرده ایم با جهت گیری مبهم و درواقع بی جهتی مواجه هستیم 

که باید متناسب با سیاســت های کلی نظام یا مطالعات و اجماع آفرینی های جدید آن ها را اصالح 

کرد.

نتیجه گیری و یافتۀ نهایی

 به سه عنوان کلی می پردازد و نسبت به سیاست های مطلوب پیشنهادی منعکس شده 
ً
این بخش عمال

در »الگوی پایه« هدف »تغییر، حذف یا تأســیس« را پی می گیرد. تالش ما در تدابیر تأسیسی این 

است که به هدف و مسئله های سیاستی موجود در نظام امنیت فرهنگی و ارتباطی کشور توجه داشته 

باشــیم. شــایان ذکر اســت در هر مورد باید حداقل موارد زیر را در قالب شناسنامۀ تدبیر به رؤیت 

جامعۀ سیاســتی و ابالغ کنندۀ نهایی تدابیر رســاند تا یک تصمیم گیری معقول حکمرانانه صورت 

پذیرد.

نسبت با مبانی الگو،  •

هدف تدبیر،  •
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شرایط محیطی و مسئله شناسی وضع موجود،  •

نسبت با اهداف متناظر در افق،  •

ارتباط ساختاری )تدابیر کمکی و اهداف هم راستا(،  •

شاخص پایش و نظارت،  •

نظریه و دکترین های رقیب/ جهانی.  •

پیشنهادهای تغییر: در قسمت نقد بخش دوم عمدۀ پیشنهادهای تغییر هم مطرح شد.

 ربطی 
ً
پشنهادهای حذف: تدابیر 1 تا 3 هرچند مباحثی مبنایی را مطرح کرده اند، اساسا

به تدابیر ندارند.

پیشنهادهای تأسیس: پیشنهادهای تأسیســی براساس حوزه ها یا مسائل سیاستی کالنی مطرح 

می شوند که در سند الگوی پایه مورد غفلت قرار گرفته است:

ســاخت و استحکام بخشــی و محوریت دادن به هویت ملی، به مثابه هستۀ نرم جمهوری   .1

اســالمی ایران همچنان باید در دســتور کار دولت و ملت باشــد. در عصر گریز از مرکز 

گاهی و تضعیف ملیت به ســود دهکده های جهانی همســو با  هویت ها و ســیالیت خودآ

نظام مادی، همچنان هویت ملی است که قدرت آفرینی می کند و دفاع همه جانبه را محقق 

می کند. دکترین هســتۀ واحد و پوســتۀ پویا و اقتضایی که در اندیشــۀ رهبر انقالب )نک: 

افتخاری و دیگران، 1393( و دیگر اســناد باالدســتی موردتوجه بوده است )نک: امامی، 

کید است. 1392( همچنان مورد تأ

یکی از حوزه های مغفول، که شاید به بهانۀ سند تحول توجه کمتری به آن می شود، آموزش   .2

و پرورش اســت. این درحالی اســت که شــاهد عرصه های مغفول در همان ســند و نیز 

چالش های جدید در این عرصه هســتیم. نظام آموزش و پرورش ما هنوز از »فقدان الگوی 

اقتصاد سیاســی« و نحوۀ مداخلۀ دولت رنج می برد و سرانۀ هر دانش آموز در بودجۀ دولتی 

و بیت المال جزء پایین ترین موارد در مقایســه با کشــورهای دیگر است. در بسیاری مواقع 

دولت ها مدعی هســتند که این عرصه را باید بــا خیرین و حمایت های مالی مردمی تأمین 

کرد و نیز با طرح هایی مانند خرید خدمات آموزشی )مشابه طرح کوپن آموزش در ایاالت 

متحده( کمبودها را بدون گسترش حجم دولت جبران کرد. حال آنکه هر یک از این طرح ها 

یا برنامه ها محصول دکترین و الگویی خاص در نظام آموزش و پرورش اســت. پیشنهاد ما 

در این مورد تدبیری اساسی است که می توان آن را اقتصاد مشارکتی )خانواده/ دولت و دین( 
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آمــوزش مبتنی بر عدالت و کیفیت نامید؛ ازاین رو، نظام باید به ســرعت از »تولید نابرابری 

آموزشــی به واســطۀ تقکیک مدارس« به دولتی و غیرانتفاعی، ســمپاد، نمونه دولتی وغیره 

جلوگیری کند. دسته بندی های مختلف مدارس و جداسازی دانش آموزان و گرایش معلمان 

حرفه ای تر به مدارس گران قیمت و تدریس خصوصی و مؤسســات کمک آموزشی منجربه 

بازتولید نابرابری آموزشــی و در نهایت، ناکام ماندن دانش آموزان طبقات پایین  تر جامعه در 

چرخۀ رقابت و ورود به دانشــگاه ها و رشته های برتر شده است.1 این بی توجهی دولت ها به 

آموزش متأسفانه از ویژگی های کشورهای عقب مانده است که کشور روبه پیشرفتی چون ما 

هم گرفتار آن شده است. از دهۀ پیش یونسکو به دولت های عضو توصیه کرده است بین 4 

تــا 6 درصد تولید ناخالص داخلی و 15 تا 20 درصد بودجۀ عمومی را به آموزش عمومی 

اختصاص دهند، اما وضعیت ایران بدین صورت اســت که 1/5 تا 2 درصد تولید ناخالص 

داخلــی و 10 درصد بودجۀ عمومی دولت به آموزش و پرورش اختصاص دارد. همچنین، 

پرداخت از جیب خانواده ها در تأمین مالی آموزش عمومی به طور متوسط 20 درصد است؛ 

این نســبت در کشورهای پردرآمد حدود 18 درصد و در کشــورهای کم درآمد حدود 33 

درصد برآورد شده است. براساس پایین ترین برآوردها، سهم پرداخت از جیب خانواده های 

 شــهریه ای که به مدارس دولتی و غیردولتی می پردازند( از مجموع هزینه های 
ً
ایرانی )صرفا

آموزش و پرورش حدود 33 درصد اســت. مســئوالن آموزش  و پرورش بر این باورند که 

آموزش  و پرورش در کشــور گران اداره می شود و سیاســت گذاری ها در مسیر ارزان کردن 

هزینه های ادارۀ آموزش  و پرورش حرکت می کند؛ ازســوی دیگر، برنامه ریزی های اشــتباه 

در ســال های اخیر عالوه بر چند دســته کردن مدارس، بار هزینه هــای آموزش را به دوش 

خانواده ها انداخته است )نک: احمدی و دیگران، 1395(.

تأمین منابع انسانی دارای صالحیت حرفه ای و پایدار خود چالش دیگری است. به نظر برخی2 

ما تا کمتر از ده ســال آینده با بحــران تأمین و تربیت معلم مواجه هســتیم. درحال حاضر، بیش از 

1. تصور کنید دانش آموزی دوازده ســال دوران تحصیلش را در مدارس دولتی گذرانده اســت و حاال باید در آزمون 
کنکور با دانش آموزانی رقابت کند که در این ســال ها به لحاظ آموزش شرایط ویژه ای را در مدارس خاصشان داشتند، 

 می توان این شرایط را برابر دانست؟
ً
اساسا

2. مصاحبۀ محقق با دکتر حسین خنیفر، رئیس وقت دانشگاه فرهنگیان و استاد مدیریت دانشگاه تهران، دربارۀ همین 
موضوع.
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چهارده میلیون دانش آموز در کشــور داریم1 و دوازده ســال دیگر نوزده میلیون دانش آموز خواهیم 

داشت.

نمودار 2. نمودار مقایسه کل جمعیت آماده ورود به مدرسه در پایه های مختلف
 برای سال های تحصیلی 97-96 و 14۰۰-14۰1

همین امروز هم در منطقۀ 6 تهران کالس های چهل نفره داریم. درحالی که 1 میلیون 30 هزار معلم 

داریم )900 هزار نفر استخدامی به اضافۀ حق التدریس ها و نهضت وغیره( که 200 هزار نفر تا دو 

سال آینده و 200 هزار نفر دیگر تا 1404 بازنشسته می شوند! حال این کمبود معلم را با چه سرعت 

و کیفیتی و کدام الگو و نهاد می توان جبران کرد؟ پیشنهاد ما تربیت و سازمان دهی مربیان و معلمان 

در درون جبهۀ جوان و مردمی انقالب اسالمی و به عبارتی، تأمین شبکه ای معلم ازطریق غیررسمی 

و غیرحضوری با محوریت دانشــگاه فرهنگیان اســت. با توجه به نقش موضوع آموزش و پرورش 

عمومی در امنیت فرهنگی و همگرایی هویتی، مواجهۀ فعال با نیازهای توســعه ای و کیفیت بخشی 

 سیاست های مرتبط سند هزارۀ 
ً
این حوزه در تغایربخشی و استقالل نظام از الگوهای غیربومی )مثال

ملل متحد/ میلینیوم/ 2030( شایسته اســت »تدابیر آموزش و تربیت را از مصادیق پایدارسازی و 

مصون بخشی فرهنگی« و تأمین امنیت فرهنگی ملی بدانیم.

1. به گفتۀ بطحایی، وزیر وقت آموزش و پرورش و نقل شبکۀ خبر در 19 شهریور 97.
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3. سامانه های مهندسی فرهنگ:

»مشــارکت« فرهنگی در طراز جبهۀ فرهنگی انقالب اســالمی و بهره گیری از مردم برای تحقق   	

اهداف فرهنگی جامعه و نظام از عرصه های مغفول سند موجود است.

»نظــارت« بــر فعالیت ها، خدمــات و محصوالت فرهنگی هنری رســانه ای از دیگر شــئون   	

سیاســت گذار فرهنگی اســت. در آیندۀ نظارت فرهنگی شــاهد دو چالش مهــم خواهیم بود: 

یکی کارآمدی آن نظارت اســت به نحوی که تأمین کنندۀ امنیت فرهنگی و هدایتگر امین فعاالن 

فرهنگی باشــد و دیگری فرایند و الگوی اجرای این نظارت هاست که پسینی یا پیشینی و متمرکز 

یا غیرمتمرکز باشد؟

»مباشرت« فرهنگی: اجرای مســتقیم طرح ها و برنامه های فرهنگی ارتباطی یا مداخلۀ مستقیم   	

دولــت و نهادهای عمومی در فعالیت هــا، خدمات و محصوالت فرهنگــی باید تابع الگویی 

مشــخص قرار گیرد تا از یک ســو، تنوع و آزادی فرهنگی به  خطر نیفتد و ازســوی دیگر، انگیزه 

کید بر  و شرایط کنشــگری فعال مردم در این عرصه مخدوش نشود. »مباشــرت بالضروره با تأ

راه اندازی و جریان ســازی« می تواند الگویی باشــد که تمایز مشــخصی با الگوهای لیبرال یا 

توتالیتر دارد.

تنوع فرهنگی: دکترین »تعاون و هم افزایی فرهنگی« در مقابل همگون ســازی فرهنگی )آشــنا و   	

همکاران، 1397: ص62( )نقض و هدم تنوع های فرهنگی ناشی از امپریالیسم صنایع فرهنگی 

امریکایی( یکی از الگوهایی اســت که می تواند مسئلۀ مواجهۀ نظام با تنوع های فرهنگی درونی 

و بیرونی را تدبیر کند. دهشــیری )1393( معتقد اســت هم افزایی فرهنگی رویکردی مناسب 

برای توسعۀ اجتماعی کشــور محسوب می شود؛ از آن لحاظ که بر تعامل رویکردهای فرهنگی 

کلیۀ اجزای جامعه در عین حفظ هویت و همبستگی اجتماعی تکیه دارد و به تفاوت ها به اندازۀ 

شباهت ها اهمیت می دهد و بازتاب دهندۀ برایند همزیستی فرهنگی همۀ اعضای جامعه و نقش 

آن در توسعۀ اجتماعی کشور است. هم افزایی فرهنگی از رهگذر تقویت ارتباطات میان فرهنگی 

و تشــویق گفت وگوی بین فرهنگی موجبات ارتقای ســرمایۀ اجتماعی و انســانی و در نهایت، 

توسعۀ اجتماعی کشور را فراهم می آورد.

عدالــت فرهنگی: عدالت فرهنگی در کنــار رونق فرهنگی )صنایع و خدمــات فرهنگی( معنا   	

می گیرد. دسترســی عادالنه، توزیع عادالنه و رونق خدمــات و فعالیت های فرهنگی و مذهبی 

مسئلۀ مهم الگوی پیشرفت فرهنگ و ارتباطات است. در این خصوص جهت گیری نظام اسالمی 
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نســبتی تام با کلیت مســئلۀ عدالت دارد و عدالت فرهنگی هم با رونــق صنایع و فعالیت های 

فرهنگی همسوست )آشنا و همکاران، 1397: ص91(.

»حمایت« فرهنگی: یکی از مهم ترین نســبت ها یــا مداخله های طبیعی دولت ها در فرهنگ به   	

حمایت و کم و کیف حمایت ها از خالقیت ها، فعالیت ها )تولید، توزیع و مصرف( و امکانات 

و منابع انسانی فرهنگ مربوط می شود؛ درواقع ما برای تعیین کلی کمیت و کیفیت حمایت های 

بهینۀ دولت و بخش عمومی از فرهنگ نیازمند الگویی دکترینال هســتیم. براســاس تحقیقات 

نگارنده، »حمایت توانمندساز، غیرمستقیم و تأسیس گر« می تواند مدنظر قرار گیرد.

4. نظام مندســازی امنیت فرهنگی: امنیت فرهنگی مدیریــت نفوذگری و نفوذپذیری هویتی و 

فرهنگی اســت. نه در نفوذگری باید اصل هویت و موجودیت مستقل کشورها خدشه دار شود و نه 

در نفوذپذیری، هویت ملی و سبک زندگی مضمحل شود. مدیریت نفوذ فرهنگی جهانی در سبک 

زندگی ایرانیان بر عهدۀ همۀ نهادها به ویژه رسانه ها است؛ ازاین رو، در بعد »ملی«ـ  همان طور که در 

بخش یک شرح داده شدـ  نیازمند »پویایی فعال و پایایی مقتدارانه در مقابل تهدیدات هویت ملی« 

هستیم )گوهری مقدم و لطیفی، 1396(؛ همان طور که پوسته ها را می توان تغییر داد، اما شاکلۀ یک 

شــیء را حفظ کرد. هستۀ هویت ملی مبتنی بر حافظۀ ملی، حفاظت فرهنگی و ارزش های بنیادین 

موجــود در آن ها باید تقویت و تثبیت شــود و پویایی الزم برای مواجهه بــا جریان های تغییرخواه 

درون زا و برون زا مدیریت شــود. اما در بعد امنیت فرهنگی انســانی ـ همان طور که در بحث تنوع 

فرهنگی اشاره شد ـ حقوق فرهنگی همۀ اقلیت ها و اقوام در نسبت با هستۀ معنوی و بنیادین اسالم 

و ایران باید به نحوی تدبیر شود که رسمیت و رشد متناسب داشته باشد.

5. فضای مجازی:

ـ   جزیره ای ممکن است. امنیت  • امنیت: تدبیر ایمن ســازی فضای ســایبری با رویکرد شــبکه ای  

شــبکه و زیرســاخت و فضاهای تبادل اطالعات نیازمند حکمرانی مقتدارانۀ نظام است. یکی 

از دکترین های مطرح در این عرصه، که نیازها و شــرایط ما و تجارب جهانی آن را تأیید می کند، 

رویکرد بومی سلولی شبکه ای است؛ یعنی هم شبکه و اتصال به جهان و هم امکان جزیره سازی 

برای امکان دفاع در برابر تهدید و تحریم.1 

.http://paydarymelli.ir/fa/news/46256 .1398 ،1. جاللی
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• محتوا و سواد رسانه ای: در جهان امروز کشورهای قدرتمند تالش می کنند با شیوه های گوناگون 

حجم عظیمی از محتواهای هدفمند را که شــهروندان ســایر کشــور ها را به سوی سبک زندگی 

موردنظر آن ها ســوق می دهد تولید کنند و با بمباران فکری افکار و اعتقادات آن ها را به نحوی که 

با منافعشــان سازگار باشــد، تغییر دهند. این امر همان موضوعی است که مقام معظم رهبری از 

آن بــا عنوان »جنگ نرم« یاد کردند. جنگ نرم در فضای مجازی، جنگ افزارها، مهمات و گلولۀ 

خاص خود را دارد. محتوا، موشــک قاره پیما و مهمات جنگِی جنگ نرم است. هر کس محتوای 

بیشــتر و با کیفیت تری تولید کند، موفق تر اســت. در جنگ نرم کیفیت محتوا بسیار مهم است. 

»خودکفایی ، غنی ســازی و توانمندســازی مولدان و منابع« در محتوای فضای مجازی در کنار 

»دکترین خانوادۀ متولی مصرف در سواد رسانه« پیشنهاد می شود. بر این اساس، مقررات گذاری، 

حمایت، ســازمان دهی و حتی مباشرت های دولتی تنظیم می شــود. به نظر بسیاری، مهم ترین 

رکن و ابزار سیاســت گذاری محتوا بر بســتر فضای مجازی مقررات گذاری اســت. حال نباید 

مقررات گذاری را تابع دکترین بازار پایه و ســوداگرانه قــرار داد. پیش از این مفهوم محتوای پاک 

در ادبیات سیاســت گذاری فضای مجازی ایران شیوع یافته بود.1 مدل راهبردی مشارکت همراه با 

هدایت مالکیت فکری در فضای مجازی2 نیز در همین موضوع ارائه شده است.

 اقتصاد آینده مبتنی بر تحوالت شــگرف فّناوری اطالعات و ارتباطات است. کاستلز 
ً
• بازار: طبعا

در سه گانۀ مهم جامعۀ شــبکه ای به طور مفصل از یک تاریخ اقتصادی جدید سخن گفته است. 

دکترین فضای مجازی ایران باید نسبت به کالن مسئلۀ بازار و تجارت و کسب و کار و کار آفرینی 

1. وضعیت شناسی تولید و مصرف محتوای فضای مجازی در ایران، سیاست های کالن مدیریت محتوای ملی ایران، 
آسیب شناســی محتوای ملی در فضای مجازی ایران، جرائم و مقررات جزایی و حقوقی در فضای مجازی ایران، حق 
نشــر در فضای مجازی ایران، طبقه بندی محتوا در فضای ایرانی، زبان و خط فارســی در محیط مجازی ایران، حفظ 
و تقویــت زبان و ادبیات فارســی در فضای مجازی، محتوای بین المللی در فضای مجــازی ایران، قوانین و مقررات 
مرتبط با فضای مجازی ایران، اســتاندارد های تولید محتوا در فضای ایران، مســئولیت پذیری و پاسخ گویی نسبت به 
تولید محتوا در فضای مجازی ایران، ارزش های انقالب اسالمی در محتوای مجازی ایران، شاخص ها و مقیاس های 
ارزیابی ســاختار، برنامه و محتوای فضــای مجازی دولتی ایران، رتبه بندی محتــوای ملی فضای مجازی جمهوری 
اســالمی ایران، تیپ شناســی خدمات فرهنگی مجازی در فضای دوم ایران، ارائۀ مدل مطلوب برای مدیریت محتوا 
در فضای مجازی ایران، تحلیل انتقادی سلطۀ دشــمنان ایران در فضای مجازی و مدل های هم افزایی تولید محتوای 
ارزشــمند در فضای مجازی سایر مباحثی است که پژوهشــگران برای رسیدن به یک دکترین در حوزۀ محتوا به آن ها 

دقت داشته  اند.
2. عاملی و محسنی آهویی، 1391.
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پاسخ گو باشــد و بتواند حاکمیت و حکمران ملی را در این راســتا به یک جهت اجماع بخش و 

مشخص رهنمون کند.

 توسعه را مقرون با افزایش زیرساخت و فرصت های بهره برداری از 
ً
یرساخت: اساسا • دسترسی و ز

امکانات و منابع دانســته اند. حال درخصوص فضای مجازی و ویژگی های نوین فّناوری، مسئلۀ 

اســتقالل و سرآمدی، نباید دوگان پنداشته شوند. آیا می توان از الگوی چین یا حتی کره در جمع 

بین خودکفایی و کارآمدی بهره گرفت؟ دسترســی فراگیر و عادالنه و البته متناســب با نیاز همۀ 

شهروندان به شبکه خود زیرمسئلۀ مهمی است.

• پاالیش: نوع الگو در فیلترینگ است که براساس آن امکانات و ابزار حفاظت و پاالیش انتخاب و 

طراحی می شــود. با تحوالت نوین، بالک  چین و نفی امکان فیلترینگ هوشمند ملی، نشان داده 

شــد نباید در چهارچوب فّناوری و نظام های رایج غرب و به طور مشــخص، کمپانی های اصلی 

رســانه و ارتباطات مجازی محدود شــد و باید با نوآفرینی و البته خالقیت فّناورانه مسیری برای 

فیلترینگ ملی بدون تحدید آزادی های اساسی و ارتباطی پیدا کرد.

• نظام رگوالتوری : نظام تنظیمی خود شــامل اجزا و ارکان مختلف است. از دیدگاه سیستمی نظام 

تنظیمی دارای سه بخش مشتمل بر مکانیسم های سنجش و ارزیابی وضعیت بخش و نظارت بر 

آن به عنوان ورودی سیستم، مجموعۀ تصمیم گیری به منظور تعیین و اتخاذ راهکار و روش مناسب 

بــرای هدایت بخش از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب و در نهایت، ابزارها و مکانیســم ها و 

اهرم های اجرایی الزم به عنوان خروجی سیســتم جهت اعمال حاکمیت و هدایت بخش است. 

باید حال کالن سیاست یا همان دکترین حاکم بر این حوزه اعالم شود.
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افزایش سرعت اینترنت زمینۀ مناســبی را برای ارائۀ حجم عظیم محتوای صوتی و ویدئویی به 

مخاطب در بســتر وب فراهم کرده اســت و تولیدکنندگان محتوا اکنون قادرند محصوالت خود را 

با واســطۀ کمتری به کاربران نهایی تحویل دهند. اکنون در ایــن فضا تنظیم گری محتوای صوت و 

تصویر، متناســب با بسترهای نوین انتشــار در فضای مجازی، به مسئلۀ مهمی تبدیل شده و به هر 

میزان که حمایت از فرهنگ بومی و ترویج و تقویت ارزش های دینی و ملی از بســتر رسانه مهم تر 

باشــد، حضوری مؤثرتر، پویــا و ابتکاری را در میدان تنظیم گری رســانه های نوین طلب می کند. 

براســاس یک پژوهش راهبردی، که می توان در فهم الگوی پیشــرفت و حکمرانی توســعۀ فضای 

مجازی کشــور به آن توجه داشــت، الگوی مطلوب نظام تنظیم گری محتــوای صوت و تصویر در 

بســترهای نوین انتشــار فضای مجازی، در نهایت در خالل مطالعات مبنایی، مطالعات تطبیقی 

و مصاحبه با کارشناســان، ساختار نظام الیه ای تنظیم گری، مطلوب ســاختار رسانه ای جمهوری 

اسالمی ایران به دست آمده است. در این ساختار سازمان صدا و سیما به علت سبقۀ سنتی و قانونی، 

 مستقل در 
ً
ظرفیت  های سخت افزاری و نرم افزاری و مشکالت بر سر راه تأسیس یک تنظیم گر کامال

شــرایط فعلی، در یک دوران گذار، متولی تنظیم گری خواهد بود و بخشــی از وظایف آن با تمسک 

به نگاشت نهادی شــورای عالی فضای مجازی در یک تقسیم بندی عرضی به نهادهای حاکمیتی، 

ســازمان های تخصصی، بخــش خصوصی، خانواده و فرد تفویض خواهد شــد. این پنجرۀ واحد 

تنظیم گری با تأســیس یک نهاد عالی نزدیک به رأس هرم ســازمان صدا و ســیما با ترکیب اعضای 

فراســازمانی، متشــکل از بخش دولتی و خصوصی و مأموریت فرانهادی ایجاد شــده است تا در 

نهایت، پس از طی یک دورۀ گذار، به استقالل کامل موردنیاز سازمانی تنظیم گر دست یابد. در این 

الگوی سه الیه، تنظیم گری الیۀ نخســت، که محتوای آن حساس و سرویس بسیار فراگیر است، به 

شــیوۀ حاکمیتی توسط نهاد عالی تنظیم گر نظارت شده و این بخش استراتژیک و غیرقابل واگذاری 

است. در الیۀ دوم از ظرفیت سایر بخش های نظام مانند سازمان های دولتی و غیردولتی تخصصی 

ازطریق مذاکره و توافق با نهاد عالی تنظیم گر اســتفاده می شــود. در این سطح، سرویس همچنان 

فراگیر و حساسیت محتوایی کمتر از سطح نخست است. تنظیم گری محتوا در این سطح توسط این 

سازمان های تخصصی انجام می گیرد. در الیۀ ســوم، دایرۀ فراگیری محدود و حساسیت محتوایی 

پایین اســت. در این سطح ضوابط به بخش خصوصی توانمند اعطا می شود و درصورت تخلف از 

این ضوابط، برخوردهای چندمرحله ای از دســتور حذف محتوا تا وضع جریمه های سنگین مالی 

صــورت می گیرد. در پژوهش دیگری اما الگوی نهاد تنظیم گر همگرا اما مســتقل از همۀ بازیگران 
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موجود سفارش شده است )ناظمی و اسماعیلیان، 1397(.

6. حوزۀ مهم افکار عمومی: تحول جایگاه افکار عمومی در ذهن نخبگان و کارگزاران به عنوان 

»دارایی راهبردی ســطح اول نظام«، که مهم ترین نقش پس از ایمان و بصیرت خواص را در موقع 

تهدید و بحران دارد، مهم ترین نیاز ســند الگو در این حوزه اســت. برای مثــال می توان تدبیری با 

عنوان راهبری صداقت پایۀ افکار عمومی به مثابه دارایی راهبردی نظام سیاســی را افزود. مناسبات 

حــوزۀ امنیتی با افکار عمومی خود دارای مدل های دولتی و غیردولتی مختلفی اســت )افتخاری و 

قدرت آبادی، 1395(. الگوی مختار می تواند »مردمی ســازی امنیت بر پایۀ رشــد افکار عمومی« 

باشد.

جدول  3.  تدابیر پیشنهادی  افزودنی جهت الگوی پایه پیشرفت

متنموضوع تدبیر تأسیسیحوزه

تربیت و 
آموزش

اقتصاد مشارکتی)خانواده/ دولت و دین( آموزش مبتنی بر عدالت و کیفیتاقتصاد سیاسی

هدایت و حمایت از نخبگان دارای انگیزه تربیتی به نظام  آموزشیتأمین منابع انسانی

جاگیــری آموزش و تربیت در صدر نقشــۀ پیشــرفت ملی بــا تأکید بر سیاست گذاری کالن
پایدارسازی و مصون بخشی فرهنگی و تأمین امنیت فرهنگی ملی

هویت ملی
و  تنوع  توأمان   مدیریت 

هستۀ واحد مقاوم پوسته های متنوع و اصیلهمبستگی

مهندسی 
فرهنگی

تحقق مســئولیت فرهنگی منجربه مشــارکت مردمی در بیش از نیمی از مشارکت و مردمی سازی
فعالیت ها و خدمات فرهنگی رسانه ای هنری

تنظیم گری حاکمیتی، نظارت تخصصی، مراقبت مردمی با محوریت امر نظارت
به معروف و نهی از منکر

مدیریت بالضروره با تأکید بر پشتیبانی و جریان سازی فرهنگیمباشرت و مداخله

هم افزایی فرهنگیتنوع فرهنگی

حمایت توانمندساز، غیرمستقیم و تأسیس گرحمایت و تسهیالت

فضای مجازی

ـ جزیره ایامنیت ایمن سازی فضای سایبری با رویکرد شبکه ای 

محتوا
خودکفایی، غنی سازی و توانمندسازی مولدان و منابع در محتوای فضای 

مجازی

دکترین خانوادۀ متولی مصرف در سواد رسانه

نظام الیه ای تنظیم گریتنظیم مقررات

پاالیش  اختیاری، آگاهانه و چندسویه محتوای مفید)کارآمدسازی نقش پاالیش
مصرف کننده به ویژه خانواده(
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افکار عمومی
راهبری صداقت پایۀ افکار عمومی به مثابه دارایی راهبردی نظام سیاسیسیاست گذاری کالن

رســانه ای  عملیــات 
شناختی

مردمی سازی امنیت بر پایۀ رشد افکار عمومی

امنیت فرهنگی
پویایی فعال و پایایی مقتدارانۀ هویت ملیملی

انسانی
اعتالی حقوق فرهنگی همۀ اقلیت ها و اقوام در نســبت با هستۀ معنوی و 

بنیادین اسالم و ایران
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