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مقدمه دبیر علمی نشست

حجت االسالم والمسلمین دکتر ابراهیم عباسپور

1

آســیبهای اجتماعی در جهان رو به گسترش بوده و هر روز زوایای جدیدی از
آن مطرح میشود .کشــور ایران هم در رویارویی با دنیای مدرن ،با آسیبهای
مختلف اجتماعی مواجه بوده و در سالیان اخیر به دلیل بیتوجهی به فرهنگ که
در سیطره اقتصاد قرار گرفت ،برخی آسیبهای اجتماعی رشد شتابانی داشته و
چهره دیگری از خود را در جامعه و زیست جهان نشان میدهد .تا جایی که رهبر
معظم انقالب با همه مشغله فکری و اجتماعی و ...دست به راهاندازی کارگروه
آسیبهای اجتماعی با حضور همه نهادهای اجتماعی و علمی زد.
رویارویی با آســیبهای اجتماعی و بحث و نظر دربــاره آن و ارائه راهکار
دراینباره ،بدون مشارکت اندیشمندان و مراکز دانشگاهی و حوزوی ممکن نبوده
و در همه جای دنیا هم با هماندیشی و گفتمانسازی درباره آسیبهای اجتماعی
بهمواجهه با آن میروند .سالیان متمادی اندیشههای متأثر از مبانی غربی در ایران
 .1دکترای جامعهشناسی و مسئول دفتر قم پژوهشکده مطالعات اسالمی آسیبهای اجتماعی دانشگاه شاهد
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و جهان درصدد ارائه راهکار دراینباره بوده و هســتند و آثار متعدد و شایستهای
را هم تولید کردهاند و در مواضع و مواقعی هم به توفیقاتی دســتیافتهاند؛ لکن
مهم این اســت که چون نظریهها زمینهمند بوده و از آبشخور فلسفه نسبیگرایانه
و مبانی معرفتی آن تغذیه میکنند ،متناسب با خاستگاه فرهنگی خود تولید شده
و مســائل اجتماعی ـ فرهنگی ســامان اجتماعی خود را هدف قرار میدهند .از
این منظر ،به نظر میرســد ترجمه و بهکارگیری آن نظریهها بدون توجه به زمینه
اجتماعی و مبانی معرفتی فرهنگ مقصد تبعات سنگینی در فرهنگ داشته که از
مسیر تولید اندیشه در مراکز آ کادمیک تولید و در سطح جامعه ترویج میشوند.
بعد از انقالب اســامی ایران ،با هدایت و راهبــری امام خمینی (ره) خون
تازهای در رگهای فرهنگی جامعه تزریق شــد و جامعه در مسیر عقالنیت قرار
گرفت؛ اما به دلیل حضور اندیشــههای غربی و مبانــی معرفتی در ذهن برخی
اندیشــمندان جامعه ،هنوز مســائل اجتماعی نتوانســته خود را از ســیطره این
ذهنیتها رها سازد؛ شــاهد این قضیه ،وضعیت نابسامان آسیبهای اجتماعی
اســت که در برخی موارد مثل اعتیاد ،آســیبهای اخالقــی و  ...با وجود همه
سرمایهگذاریهایی که شده ،وضعیت نابهنجاری حاکم بوده و بیم آن میرود که
با همین روند ،آسیبهای اجتماعی در آیندهای نزدیک ،فرهنگ عمومی جامعه
را با بحران مواجه کند.
معتقدیم اسالم برای تمامی مشکالت اجتماعی و فرهنگی برنامه دارد که در
قالب آیات نورانی قرآن و روایات معصومین (ع) ارائهشده و اندیشمندان متعهد
و انقالبی با کسب تجربیات و تخصصهای الزم در مراکز علمی و تجهیز خود
بــه روشها و بصیرتهای علوم انســانی ،در ارائه راهبرد و راهکار متناســب با
آموزههای اســامی ورزیدگی الزم را پیدا کرده و میتوانند نظام اسالمی را یاری
کنند.
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حال که بعد از گذشت  40سال از عمر بابرکت انقالب اسالمی ،با هدایتها
و راهبــری رهبر معظم انقالب در طلیعه قرن پانزدهم شمســی دولتی مردمی با
شعارهایی عدالتخواهانه و عزم جدی در بازگشت به آرمانهای امامین انقالب
و مبانی معرفتی اسالم ناب بر سرکار آمده است که امید آن میرود با یک حرکت
انقالبــی و جهادی بتواند جامعهای متعادل و معقول بنا نهاده و از ِقبل حرکت در
مســیر عقالنیت و عدالت ،بر بسیاری از مشکالت فائق آمده و راهکار علمی-
عقالنی برای درمان بیماریهای اجتماعی ارائه داده و عملیاتی ســازد .این امر
البته ممکن نیســت جز از طریق استمداد از اندیشمندان و نویسندگان و اساتید
متعهد و متخصص در زمینههای مختلف.
پژوهشکده مطالعات اسالمی آسیبهای اســامی دانشگاه شاهد درصدد
برآمد ،لجنهای از اندیشــمندان و اساتیدی که دو ویژگی تعهد و تخصص را دارا
هستند ،تشــکیل داده و از آنها مطالبه تبیین وضعیت موجود و ارائه راهکار در
مورد آســیبهای اجتماعی کرد .البته تعداد اندیشــمندان در این حوزه بیشتر از
اســاتید حاضر در این نشســت بود؛ ولی به دلیل محدودیــت در زمان و  ...از
تعداد محدودی از اندیشــمندان و اساتید دعوت شد تا در نشست یکروزهای با
عنوان «نشست ارائه بسته پیشنهادی راهبردی به دولت سیزدهم» شرکت نمایند.
 22اندیشــمند از تخصص های مختلف در این نشســت نظرات و راهبردهای
موردنظر خود را چند کمیسیون تخصصی ارائه دادند که بعد از تجمیع ،تلخیص
و ویرایش مطالب و آرای مطرح شــده ،حاصل این نشســت در کتابچه پیشرو
تقدیم میشود.
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کمیسیونعمومی
آسیبهای اجتماعی

ضرورت شکل گیری مشارکت
عمومی برای مواجهه موفق با
آسیب هایاجتماعی

حجت االسالم والمسلین دکتر حمید پارسانیا
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مســئله روابط و تعامالت اجتماعی و انســانی در جامعه بســیار مهم اســت و
درصورتیکه آسیب ببیند ،خود را در انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی نشان
خواهد داد؛ بهعنوانمثال ،در مفاســد اخالقی ،اگر اخــاق ،آن گوهر و جوهره
هویت اجتماعی  -با در نظر داشتن دیالکتیک بین جامعه و اخالق  -آسیب دید،
ُبعد درونی انسجام فرومیریزد؛ لذا ناگزیر خواهید بود کنترلهای بیرونی را فعال
کنید .وقتی انسجام اجتماعی به اعتبار شاکله درونی و هویت درونی به هم بریزد
و کنترل اجتماعی متعین در کنترل بیرونی شود ،مسائل عدیدهای به وجود آمده و
کنترلها به سمت سیستمی شدن و کنترل بیرونی حرکت میکنند که خود آسیب
 .1استاد حوزه و دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
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غیرقابل تدارکی اســت .بههرحال مواجهه با آســیبهای اجتماعی یک قسمت
درونی و اجتماعی دارد که با مشــارکت عمومی بوده و آن انسجام اجتماعی قوی
در اجتمــاع ،کنترل درونی متأثر از اقتدار اجتماعی را باال میبرد و اصل باید این
باشد و مســئله کنترل بیرونی و کنترل سیستماتیک یک امر ثانوی است .وقتیکه
از درون نمیشود این کار را کرد ،کنترل مقتدرانه بیرونی و سیستمی آغاز میشود
که در این افق ،انســجام حقیقی وجود ندارد؛ بلکه همه از یکدیگر بیگانه بوده و
انســجام و نظم ،امری کارکردی خواهد بود؛ اما نمیشود مواجهه با آسیبهای
اجتماعی را با اقتدار بیرونی بهعنوان سیاست اصلی دنبال کرد.
در مواجهه با آســیبهای اجتماعی ،رویکرد درونی اغلب فراموش میشود و
بیشتر موارد ،یک شاکله بیرونی پیدا میکند و مجموعههای بیرونی که در حکمرانی
و حاکمیت نقش دارند بهجای اینکه کار ستادی برای بارور کردن ارتباطات درونی
ً
داشته باشند ،اصال یک رقابتی را با شکلگیری فعالیتهای درونی ایجاد میکنند و
خود بهعنوان یک مانع برای این مسئله درمیآیند .کنشگری عمومی ،خود بهصورت
یک آسیب اجتماعی درآمده است .برخی محققین برای صورتبندی این مسئله که
مواجهه با مســائل اجتماعی ،یک شکل بیرونی داشته باشد و حاکمیت سیاسی از
بیرون کار کند ،به یک تقابل دامن میزنند که با مفهوم اسالم اجتماعی در برابر اسالم
سیاسی به آن میپردازند؛ به این معنا که اسالم سیاسی ،بیشتر آن فعالیتهایی است
که در عرصه حاکمیت رخ میدهد و اســام اجتماعی ،فعالیتی اســت که در متن
اجتماع یعنی نهاد جامعه رخ میدهد .اگر ما نهادهای چهارگان ه اجتماعی داشــته
باشــیم ،یکبخشی از فعالیتهای اجتماعی شکل میگیرد و بین اسالم اجتماعی
و فعالیتهای اجتماعی مردمی نوعی حرکت رقابتآمیز یا تعریضآمیز نســبت به
اسالم سیاسی و قلمرو حاکمیت سیاســی پیدا میشود .این نشان میدهد که نوع
عملکردهای حوزه مدیریت اجتماعی در قلمرو سیاسی ما صحیح نبوده است .از

کمیسیون عمومی آسیب های اجتماعی
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جهت دیگر ،فعالیتهای سیاسی باید از عقبه فعالیتها و مشارکتهای مستقیم
مردمی هم استفاده کند؛ در حالیکه به نظر میرسد در موضعی رقابتی بین خدمات
عمومی اجتماعی مردم با خدمات اجتماعی که به شــکل سیاسی انجام میشود
قرارگرفته اســت .یعنی گاه احساس میشود که مشارکتهای مردمی ،نوعی گریز
از حوزه مشــارکتهای سامانیافته حاکمیتی پیدا میکند و این یک گسل مبارکی
نیســت؛ بلکه خود ،یک آســیبی دارد .پس مسئله انســجام اجتماعی و هویت
ً
اجتماعــی قبل از اینکه امری بیرونی باشــد ،کامال امری ذاتی و درونی اســت و
مواجهه با آسیبهایی که وارد میشود قبل از اینکه از بیرون بخواهد رخ بدهد باید
در متن تعامالت اجتماعی انسانها باشد .بهعنوانمثال ،یکی از ابزارها و مفاهیمی
که در حوزه کنترل اجتماعی با مفاهیم دینــی کار میکند ،امربهمعروف و نهی از
منکر و تولی و تبری میباشــد؛ در امربهمعروف و نهی از منکر ،حکومت و دولت
آخرین الیهای اســت که باید دخالت کند و همه مردم باید آمر به معروف و ناهی
از منکر باشند ،ولی عملکرد عموم مردم در سطح عمومی نباید عملکرد فیزیکی
ً
و قهری باشــد؛ یعنی کامال عملکرد فرهنگی انجام میشود؛ با نگاه خودشان ،با
ً
کالم خودشــان ،با عبارت خودشــان .اصال برخورد قهرآمیز در آن وجود ندارد؛
بلکه برخوردی است که در ارتباطات انسانی شکل میگیرد .برخورد قهرآمیز جزو
وظایف حکومت اســت .حکومت ،قبل از اینکه کنترل بیرونی داشته باشد ،یکی
از وظایفش این اســت که ارتباطات درونی را تسهیل کند؛ یعنی باید دعوت کند
و حمایت کند؛ باید مشــارکت مردمی در کنترل اجتماعی و انسجام اجتماعی را
تسهیل کند .جایی که دیگر کار از این حدود خارج شده و یک شکلی دارد که گاه
فراتر از این محدودههاست ،باید کار را برای کسانی که یک زاویهای زدهاند و دارند
عمل میکنند ،پرهزینه کرد و متناسب با کار سامانیافته و منسجم آنها ،بهصورت
منسجم مقابله کرد .ما نیازمند مشارکت عموم مردم در حیات اقتصادی هستیم تا
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یک اقتصاد فعال و اکتیو داشــته باشیم و این مسئله مورد توجه حاکمیت ماست و
ً
لذا بحث خصوصیســازی و کوتاه کردن دست دولت از اینکه مستقیما بخواهد
فعالیتهای اقتصادی داشته باشــد ،بهعنوان سیاست مطرح میشود؛ اما اجرای
غلط این سیاســت ،مسائل خصوصیسازی را خصولتی کرد؛ یعنی درست عمل
نکرد .ســازمانهایی که چنین وظیفهای دارند و باید تسهیلگر اصلی حضورفعال
مردم باشند ،اکنون در جامعه بهعنوان رقیب عمل میکنند .این آسیب را باید جدی
بگیریــم .بهعنوانمثال ،همین حوزه اقتصاد هم پیامدهای حوزه اجتماعی را دارد؛
یعنی اگر بخواهیم مشارکت مردمی در آسیبهای اجتماعی مثل فقر ،نابرابریهای
اجتماعی و  ...فعال باشد ،باید مردم دستشان باز باشد و توانمند باشند .اگر مردم
در حوزه حیات اقتصادی ،مشــارکت توانمند و فعال نداشته باشند و دستشان تهی
باشد ،چه توقعی است که به لحاظ اقتصادی درباره هزینههایی که در بخشهایی
از آســیبها وجود دارد مشارکت و همراهی کنند؟ وقتیکه چنین است ،ما اگر در
حوزه اقتصاد ،بهموازات مردمی کردن آن و فعال کردن مشارکتهای بومی مردمی
– که در این مســئله هم گاه دچار آســیب هستیم  -موفق شویم و بتوانیم حضور و
ســرمایهگذاریهای مردم در عرصه حیات اقتصادی را فراهم کنیم ،بدون ترویج
فرهنگ مواســات اجتماعی و فرهنگ حوزه اقتصاد ،باز خودش آسیب میشود؛
یعنی برای اینکه مشــارکتهای مردمی داشته باشــیم ،باید توانمندیها بین مردم
باشد .این تنها کافی نیست؛ باید فرهنگ مشارکت را در بین قشر توانمند و کسانی
که میتوانند و دستشان میرسد برای اینکه مشارکتهای جدی داشته باشند فعال
کنیم .این از همان نقطههای آغازینی است که کوتاهی کردیم و میکنیم؛ یعنی ما
از اول انقالب و در دهه اول به دلیل مسائل جنگ و به دلیل غلبه نوعی رویکردهای
سوسیالیســتی ،فرصت مشــارکتهای اجتماعی مردم را زیاد نمیدادیم و دولت
ً
بهعنوان یک رقیب برای این مسئله عمل میکرد؛ یعنی عمدتا بهسوی دولتی شدن
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میرفت و خود جنگ در توجیه این مسئله گاهی تأثیرگذار بود؛ درحالیکه جنگ
با مشــارکت مردم در فرهنگ عمومی (فرستادن فرزندان و جوانهای خودشان) و
همــان اقتصادی که تا حدودی متأثر از جنگ بود اداره میشــد و تا حدود زیادی
همین اقتصاد به کمک جنگ هم آمده بود .ما یک مشــارکت اقتصادی از ســوی
فعاالن اقتصادی نداشــتیم؛ چون قشر اینگونه در جامعه نداشتیم یا کمتر داشتیم.
بخشــی از فعاالن اقتصادی هم به خارج از ایــران گریختند و رفتند و دولتها راه
فعال کردن و ارتباط برقرار کردن با آنها برای مشارکت را دنبال نکردند و این چیزی
ً
است که اکنون نیز گرفتارش هستیم؛ در حالیکه ،مثال ملت لبنان ،ملتی است که
تعداد زیادی از جمعیت آن (دو یا ســه برابر جمعیت موجــود در خود لبنان) در
خارج از لبنان به سر میبرند ،اما اقتصاد درون لبنان را کسانی که بیرون لبنان هستند
میچرخانند .ما میتوانیم مشــارکت ایرانیهایی که به خارج از کشور رفتهاند را
در ســایر بخشهای اجتماعی و بخشی از آسیبهای اجتماعی بهصورت جدی
فرهنگ امر دارد و فرهنگ اســام
دنبال کنیم .البته دنبال کردن این مســئله نیاز به
ِ
بسیار فرهنگ غنی است .مسئله وقف ،مسئله مشــارکت ،و مسئله مواسات را از
ً
بستر فرهنگ دینی کمک گرفتهاند .الزم نیســت مستقیما یک امر سیاسی باشد.
بخشی از صحبتی که من دارم متوجه حوزههای علمیه و کانون فرهنگ دینی جامعه
یعنی بهصورت خاص ،حوزهها در بارور ساختن فرهنگ مواسات در بین شیعیان
و ایرانیان و کســانی اســت که باالخره حتی اگر به لحاظ سیاسی هم با جامعه و
سیاست این جامعه زاویه پیدا کردند ،میتوان به لحاظ دینی علقهاش را هنوز حفظ
کرد و این را بارور کرد .متأسفانه ما این حرکت گسترد ه و سیاستی و برنامهریزیشده
را برای این مشارکتها نداشتیم .دانشگاه تهران یک برنامهبسیار خوش افقی برای
اینکه بتوانیم مســئله مشارکت ایرانیان در خارج از کشــور را فعال کنیم به جناب
آقای نوربخش دادند .با اوقاف صحبت کردیم؛ اولین مانع برای این مســئله ،خود

18

بستهراهبردیمواجههباآسیب هایاجتماعیبارویکرداسالمی؛پیشنهادیبهدولتسیزدهم

اوقاف بود که نتوانستند ارتباط درستی برقرار کنند .البته امیدواریم بتوانیم این راه را
ً
برویم؛ اما خیلی بعید میدانم که این کار بافرهنگ یموجود در مراکزی که اساسا
ت است ،اتفاق بیافتد؛ این مراکز بهجای اینکه تسهیلگر
وظیفهشان جلب مشارک 
مشارکتها باشند ،رقیب این ماجرا میشوند.
مــا باید مجموعه و اتاق فکــری ،فقط برای پرداختن به این مســئله و حل آن
که یک نوع مســئله درجه دوم است -تشکیل بدهیم و اینها را همافزا کنیم .یکحوزه ،حوزه اقتصاد اســت که ما فرهنگ مشــارکت را فعال نمیکنیم .مسئول این
قسمت ،قبل و بیش از همه ،حوزههای علمیه هستند .البته رسانهها و مجموعههای
فرهنگساز دیگر هم اثرگذار هستند که میتوانند این کار را بکنند .متأسفانه بعد از
کارهای شــهید صدر که در حوزه اقتصاد اسالمی ،بحثهایی را درباره مواسات و
تأمین اجتماعــی و وظایفی که همه جامعه در قبال تأمین اجتماعی دیگران دارند،
انجام داد ،بحث جدیای انجام نشده است؛ یعنی متولی تأمین ،فقط ولی خانواده،
پدر خانواده و این چیزهای رســمی و درجه اول نیســت .حلقههای تأمین باید از
ً
خانواده شــروعشود؛ اما به اینجا ختم نمیشود .فرهنگ عمومی و جامعه ،کامال
در مقابل این مسئله ،مسئول است .الیه آخر مسئولیت به دولت برمیگردد؛ اما در
این میان بههیچوجه فرهنگســازی هم نمیشود؛ هم مردم بهصورت خاص ،هم
ً
دولت .نهایتا بار عظیم را متوجه دولت کردیم و دولت نخواهد توانست این کار را
ً
انجام دهد؛ لذا وظایفی که بهصورت شرعی کامال متوجه اوست ،بر زمین میماند
و وظایف حکومت محــدود به همین مجازاتهایی میشــود که در حال انجام
اســت .خیلی از اینهایی که زندان میروند قبل از اینکه زندان بروند دولت باید
ً
تأمینشان کند؛ ولی اصال گوش دولت نسبت به این مسائل بدهکار نیست .دلیلش
ً
این است که نمیتواند؛ یعنی واقعا شدنی هم نیست؛ چون این حوزههای واسطه
حذفشدهاند .در حوزه اقتصاد ،وضع چنین است .در حوزه فرهنگ ،مجموعههایی
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داریم که متولیان این مســئله هستند و گرفتار این آسیب هستند؛ کمیته امداد ،یک
نمونه است .شاید موفقترین مجموعهای که مشارکت عمومی را فعال کرده ،بسیج
بزا در این مسئله و گرفتار آسیب شدن ،خود بسیج
است؛ اما یکی از نقاط آســی 
است .اوقاف ،بنیاد علوی ،بنیاد مستضعفان ،دادسراها و شوراهای حل اختالف،
دادســرای ارشاد و مجموعههای دیگری که شــاید درشتترین اینها خود کمیته
امداد و اوقاف و بسیج باشند ،مجموعههایی هستند که موفقیتهایی هم داشتهاند
اما هرکدام باید به سهم خود ،از این موضعی که گفتم آسیبشناسی شوند .کمیته
امداد باید بیش و پیش از هر چیز تسهیلگر باشد و کار ستادی برای مشارکتهای
مردمی و بیرنگ شدن خودش و رنگ بخشیدن به فعالیتهای مردم انجام دهد.
بهسرعت باید دید کمیته امداد چه مقدار دنبال این است که خود را ارزیابی کند و
معیار و سنجهای برای ارزشیابی عملکرد خود داشته باشد؛ نه اینکه تنها یکسری
خدمات روبنایی مثل توزیع غذا برای نیازمندان و  ...داشــته باشد .سیاستهایی
ً
که کمیته امداد باید داشته باشد ،عمدتا باید برای فعال کردن مجموعهها و خیرات
ً
و مبراتی باشــد که بین خود مردم میچرخد .اصال یکی از دالیلی که بخشــی از
ً
خدمات اجتماعی مردمی -که قاعدتا ذیل بحث انسجام اجتماعی است -متوجه
حوزههای علمیه باشد ،آن است که در فرهنگ دینی پاسخ میدهد و فرهنگ دینی
ما در این مســائل بسیار غنی است؛ شکل رســمی مواجهه کمیته امداد برای حل
ً
مســئله فقر که خود واسطه میشود ،عمال مشارکتهای مردمی و عمومی را -که
قبل از انقالب زیاد فعال بود -به حاشیه رانده یا احساس مسئولیت مردمی را کمتر
کرده است و این به معنای بیتوجهی نسبت به فعالیتهای مثبت آنها نیست ،بلکه
به نظر میآید این آسیب ،یک آسیب کاربردی است.
بسیج و اوقاف هم همینطورهستند .شــما میدانید یکی از موانع وقف مردم،
فرهنگســازی نکردن این مسئله اســت که باید نسبت به این مســئله فعال شود.
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بســیج خیلی فعال و موفق است؛ اما حتی در مقررات و قوانینی که در مجلس برای
مشارکتهای مردمی و انحصار آنها در حوزه بسیج آمده؛ نزاعهایی در مساجد بین
روحانیت (بهعنوان محور ماجرا) و بسیج وجود دارد که نباید اتفاق بیافتد .متأسفانه
چون این سیاست ،خیلی مواقع درست عمل نمیشود ،چنین مسائلی رخ میدهد
که آسیبزننده است .این حوزه آسیب ،یک حوزه بسیار مهمی است و باید اتاق فکر
خاصی برای این مسئله تشکیل شــود .حتی بهعنوان یک سیاست در شورای عالی
انقالب فرهنگی تصویب شود و ذیل ستادی شکل بگیرد تا این مسئله حل شود.
جمعبندی راهبردهای پیشنهادی دکتر پارسانیا:
 .1تشــکیل هیئت اندیشــهورز بــرای همافزا کــردن مراکزی کــه میتوانند
مشارکتهای مردمی را تسهیل کنند؛
 .2هویتسازی از درون اجتماع و عدم تقابل بین اجتماع و سیاست :انسجام
سیستمی باید تسهیل گری کند ،نه کنترل؛
 .3عدم ایجاد تقابل یا حل تقابل بین اسالم سیاسی و اسالم اجتماعی؛
 .4تأکید بر کنترل درونــی و اختصاص دخالت دولت و کنترلهای بیرونی به
موارد الزم و ضروری؛
 .5جلب مشــارکت عمومی و فعالســازی ظرفیتهای مردمــی در جنبههای
اقتصادی و اجتماعی با محوریت حوزههای علمیه از طریق نهادهایی مثل:
 کمیته امداد؛ بسیج؛ اوقاف؛ مساجد؛ بنیاد علوی؛ -دادسراهای ارشاد و حل اختالف.

مسئلۀ افول
عفاف و حجاب

حجت االسالم والمسلین دکتر حسین بستان نجفی

1

بیانمسئله

امروزه رفتارهای غیرعفیفانــه ،در عرصههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی
ایرانیان کموبیش حضور دارند و در برخی موارد آشــکارا به چشــم میخورند.
عالوه بر شــکلگیری انواع رفتارها و ارتباطات غیرعفیفانــه در معابر عمومی،
ادارات و سازمانها ،دانشــگاهها ،بازارها و پاساژها ،مراکز بهداشتی و درمانی،
فرهنگسراها ،هنرکدهها ،ســینماها ،ورزشگاهها ،مراکز تفریحی و گردشگری،
آرایشــگاههای زنانــه و  ،...بخش وســیعی از رفتارهــای غیرعفیفانه از طریق
رسانههای صوتی و تصویری و نیز شبکههای اجتماعی ّفعال در فضای مجازی
مانند اینستاگرام ،فیسبوک و  ...نمایش داده میشوند.
 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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مشــاهدات عینی درباره رفتارهای غیرعفیفانه تردیــدی باقی نمیگذارند که
جامعــه ایران در حال حاضــر از نظر پایبندی به عفــاف و حجاب در وضعیت
نابهنجاری قرار دارد؛ تا جایی که شماری از کارشناسان اجتماعی حتی اصطالح
«بحران جنســی» را در توصیف آن به کار میبرنــد و برخی پا را از این نیز فراتر
گذاشــته و از مشاهده نشــانههای «انقالب جنسی» ســخن به میان میآورند.
درهرحال به نظر میرســد درباره آنومیک بودن فضای کنونی جامعه و همچنین
روند نزولی آن در مقایسه با سالهای گذشته ،توافق فراگیری میان صاحبنظران
و کارشناســان وجود دارد؛ همچنانکه مراجعه به افــکار عمومی این مطلب را
ّ
تأیید میکند .بنابراین ،با پدیدهای آشــکار و مســلم روبهرو هستیم که اثبات آن
نیازمند پژوهشهای تجربی مســتقلی نیست .با این حال ،میتوان به یافتههای
پژوهشهای فراوانی که راجع به ابعاد گوناگون این مسئله در دو ساحت عینی و
ذهنی انجام گرفته نیز استناد کرد.
نگاه تحلیلی به این مســئله ،ما را به این نتیجهگیری ســوق میدهد که اینک
امر جنســی به چالشــی بزرگ با ابعاد گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
بهداشتی ،سیاسی و امنیتی برای نظام اســامی تبدیل شده است .آثار ویرانگر
بیسامانی در حوزه امور جنسى از جمله افول جایگاه خانواده ،رشد طالقهای
قانونی و عاطفی ،افزایش خیانت زناشــویی ،گســترش بیماریهای مقاربتی،
ً
افزایش بزهکاریها و جرائم جنســی و افزایش فرزندان نامشــروع ،صرفا جنبه
فــردی یا خانوادگی ندارند ،بلکه هزینههای مــادی و معنوی هنگفتی را بر نظام
اســامی تحمیل میکنند .بهعالوه ،وجود ارتباط تنگاتنگ میان معضل جنسی
و موضوع بنیادیتر عرفیشــدن و افول دینداری به اســتناد برخی پژوهشهای
انجامگرفته در این زمینه ،بیانگر این حقیقت اســت که گسترش ناهنجاریهای
جنسی ،نهتنها سالمت جنسی فرد و جامعه ،بلکه سالمت دینی و اعتقادی مردم
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را به مخاطره انداخته و از این طریق ،ظرفیتی برای به چالش کشــیدن هویت و
مشروعیت سیاسی نظام از سوی مخالفان و دشمنان ایجاد کرده است.
از سوی دیگر ،فلسفه وجودی نظام اسالمی ،اجرای احکام اسالم در جامعه
است ،اسالمی که دکترین خود در مواجهه با امر جنسی را در قالب مفهوم جامع
«عفاف» معرفی کرده اســت .عفــاف بهعنوان وظیفهای اخالقــی و رفتاری که
امیر مؤمنان علی (ع) آن را برترین عبادت دانســته ،از ارزشهای اساسی اسالم
اســت و گواه این مطلب ،انبوه آیات و روایاتی است که در زمینه ارزشگذاری،
فرهنگســازی و قانونگذاری عفاف در متون دینی وارد شدهاند .در همین راستا
اســناد باالدستی جمهوری اســامی ایران در موارد متعدد بر جایگاه واالی این
ارزش دینی تأکید کردهاند.
بااینحال ،واقعیات جامعه نشــان میدهند که پس از گذشــت چهار دهه از
پیروزی انقالب اسالمی ،پیشرفت درخورتوجهی در زمینه تحقق عملی الگوی
زندگی عفیفانه به دســت نیامده است؛ بلکه در مواردی شاهد پسرفت بودهایم و
به نظر میرسد یکی از عوامل مهم این مشکل ،فقدان نگاه عمیق و همهجانبه در
سیاستهای جنسی جمهوری اسالمی است.
ازاینرو ،با هدف چارهاندیشــی دوباره و رفع خألها و کاستیهای مصوبات
شــورای عالی فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب و بر پایه طرحی پژوهشــی که
ابعاد فقهی و سیاستگذارانه در آن بهتفصیل بررسی شدهاند ،سندی راهبردی با
عنوان منشور جامع عفاف و حجاب تهیه شده است .این سند حاوی مجموعهای
از مبانی و اصول کلی حاکم بر سیاست عفاف جنسی و نیز مجموعهای فراگیر از
راهبردها و راهکارهای پیشنهادی در حوزه عفاف جنسی است.
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عوامل مؤثر در افول عفاف

عوامل گوناگون کنشی ،بینشی ،ارزشی و ساختاری در سطوح مختلف در شکلگیری
وضعیت نابسامان عفاف جنسی در جامعه دخالت دارند که در پژوهشی  78عامل در
این زمینه شناسایی شد .با تأمل در عوامل مزبور میتوان آنها را به  16عامل اصلی،
ّ
شامل  6عامل فردی و  10عامل اجتماعی ارجاع داد و بر این اساس ،مدل کلی تبیین
افول عفاف جنسی را بهصورت نمودار ذیل نشان داد:
عوامل اجتماعی

عوامل فـــردی

افول عفاف جنسی

ضعف آموزش و فرهنگسازی
ضعف حمایت
نابسامانی محیط
کاستی های اقتصادی
تغییرات فرهنگی
کاستی های پژوهشی
کاستی های قانونگذاری
کاستی های سیاستگذاری
ضعف نظارت
اقدامات عفاف ستیزانه
ضعف دینداری
کاستی های اخالقی
ضعف آگاهی جنسی
عدم ارضای نیاز جنسی و عاطفی
عدم حفظ حریم جنسی
عدم کفاف مالی

ّ
مدل کلی تبیین افول عفاف جنسی

راهبردها و راهکارهای تحکیم عفاف

با توجه بــه این مدل ،مجموعــهای از راهکارها در  9حوزه راهبردی پیشــنهاد
شــدهاند .این حوزهها عبارتانــد از )1 :مدیریــت کالن؛  )2تعلیم و تربیت؛
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 )3مشــاوره؛  )4تحکیم ازدواج و خانــواده؛  )5حمایت؛  )6قانونگذاری؛ )7
نظارت؛  )8راهبردهای بنیادین؛  )9پژوهش.
ضرورت اهتمام به این  9حوزه ازآنروســت که گسترش رفتارهای عفیفانه و
پرهیز از رفتارهای غیرعفیفانه بر چهار رکن آگاهی ،تأمین نیاز جنسی و عاطفی،
کنترل درونی و کنترل بیرونی اســتوار اســت و هر یک از راهکارهای حوزه دوم
تا هشــتم ،معطوف به تأمین دســتکم یکــی از این چهار رکن اســت .ضمن
آن که ضــرورت راهکارهای حوزه نهم (پژوهش) به جهت پشــتیبانی محتوایی
از راهکارهــای ســایر حوزهها و افزایــش اعتبار و کارآمــدی آنها و ضرورت
راهکارهای حــوزه اول (مدیریت کالن) از جهت تضمیــن اجرای هر چهبهتر
راهکارهای همه حوزههاســت .از این گذشته ،این  9حوزه راهبردی ،همه انواع
ّ
متصور برای جلوگیری از تأثیر منفی عوامل شانزدهگانه
مواجههها و مداخلههای
بر وضعیت عفاف را دربرمیگیرند.
در ادامه ،فقط به ســه راهکار پیشــنهادی در حوزه مدیریت کالن که درواقع
جنبه ستادی دارند اشاره خواهیم داشت:
 .1تأسیس شورای عالی عفاف

تأسیس شورای عالی عفاف هرچند به دلیل استلزام تکثر نهادسازی ممکن است
مورد مناقشــه قرار گیرد ،ازآنجاکه زمینه مدیریت کارآمد اجرای سیاســتها را
فراهم میکند ،ضرورت دارد .به نظر میرســد این شــورا برای آن که مانند ستاد
مشــابه پیشــین که ابتدا در وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی و سپس در وزارت
کشــور تأسیس شده بود به ناکارآمدی دچار نشــود ،ضمن آن که از نظر جایگاه
سازمانی در ذیل شــورای عالی انقالب فرهنگی تعریف میشود ،باید زیر نظر
ّ
مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت کند.
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ً
اساسا ّ
محول شدن
با توجه به تنوع دیدگاهها و سلیقههای مسئوالن اجرایی کشور،
وظیفه تشکیل چنین شــورای خطیری به یک وزارتخانه بسیار مناقشهپذیر است .از
سوی دیگر ،تعریف جایگاه سازمانی این شورا در ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی
بهخودیخود مشکل ناکارآمدی را برطرف نمیکند ،چنانکه تجارب پیشین عملکرد
شورای عالی انقالب فرهنگی مؤید این مطلب است .در مقابل ،بررسی تاریخی نظام
حکمرانی در جمهوری اســامی در مدت چهل سال و اندی ،موارد فراوانی را نشان
میدهد که در آنها معضالت مهم کشــور جز با مداخله مستقیم مقام والیتفقیه
قابلحل و فصل نبودهاند و نباید تردید کرد که مسئله عفاف و حجاب با چشمانداز
ً
نســبتا ناامیدکننده آن و وضعیت انســدادی که اینک با آن روبهروســت ،در ردیف
معضالت اساسی و نیازمند اعمال والیت قرار میگیرد .بر این اساس ،ضرورت دارد
ّ
شورای عالی عفاف زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت کند.
شورای مزبور ،شــورایی اجرایی – تخصصی است که اعضای آن از میان افراد
متعهد و صاحبنظر در مســائل عفاف و حجاب و دارای روحیه جهادی و آشــنا
به مباحث سیاستگذاری انتخاب میشوند و مسئولیت راهبری ،پایش ،ارزیابی،
هماهنگی و نظارت بر کلیه اقدامات اجرایی در زمینه عفاف و حجاب را بر عهده
دارد .ازآنجاکه بر اساس اسناد و قوانین پیشین ،وظایفی برای نهادها و دستگاههای
ً
کشــور در زمینه عفاف و حجاب تعریف شــده و بعضا در حال اجراست ،دامنه
مسئولیتهای چندگانه شورای عالی عفاف ،عالوه بر اقدامات جدید تعریفشده
در قالب سیاستهای پیشنهادی ،شامل ّ
مصو بات و اقدامات قبلی نیز خواهد بود.
این شــورا الزم اســت عالوه بر وظایف دیگرش که در ادامه به آنها اشــاره
خواهد شد ،ایفای سه وظیفه مدیریتی ذیل را در دستور کار خود قرار دهد:
ـ ترســیم جــدول زمانبنــدی و مرحلهبندی اجــرای راهبردهــا و راهکارهای
پیشنهادی؛
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ـ تدویــن و اجــرای برنامه ارزیابــی پیامدهای اجرای راهبردهــا و راهکارهای
پیشنهادی؛
ـ طراحی و راهاندازی نظام جامع نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مجری
با عطف توجه به ابعاد ذیل:
ـ ابزارها و شــیوههای اجرایی (با تأکید بر اســتفاده متوازن از ابزارهای ایجابی و
تشویقی و ابزارهای سلبی)؛
ـ انضباط مجریان؛
ـ مداومت بر اجرای راهکارها؛
ـ ساختارهای سازمانی ایجادشده در سازمانهای مجری؛
ـ تقویت همکاری و هماهنگی و رفع تعارض میان سازمانهای مجری؛
ـ رفع دوبارهکاری و همپوشانی اقدامات سازمانهای مجری.
 .2مبادرت شورای عالی عفاف به تشکیل دبیرخانه و سپس تشکیل
کارگروههای تخصصی بهمنظور سامان دادن به همه اقدامات بعدی

با توجه به گستردگی ابعاد مسئله عفاف و حجاب ،ضرورت دارد هشت کارگروه
تخصصی (شــامل کارگروههای تعلیم و تربیت ،مشــاوره ،تحکیــم ازدواج و
خانواده ،حمایت ،قانونگذاری ،نظارت ،راهبردهای بنیادی و پژوهش) باهدف
پشتیبانی فکری و اجرایی از تصمیمات شورای عالی عفاف تشکیل شوند تا این
شورا بتواند از طریق تقسیمکار میان این کارگروهها به ایفای هر چهبهتر نقشهای
راهبری و نظارتی خود بپردازد .اعضای این کارگروهها توســط شورای عالی و از
میان متخصصان متعهد به ارزشهای عفاف و حجاب انتخاب میشوند.
بعضی راهکارها مجموعهای از اقدامات را شــامل میشوند که کارگروههای
هشتگانه با بهرهگیری از دو مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص
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راهکارهای اجرایی گســترش فرهنگ عفاف و حجاب ،به تکمیل آنها از طریق
ً
تشکیل جلســات هماندیشــی نخبگانی و نهایتا تدوین و تنظیم آنها در قالب
برنامههای عملیاتی اقدام خواهند کرد.
 .3تأسیس قرارگاه اطالعاتی جنگ عفاف بهوسیله شورای عالی عفاف

قرارگاه اطالعاتی جنگ عفاف از افراد متعهد و آشنا با مسائل فرهنگ و رسانه و با
نگر تهاجم فرهنگی دشمن در حوزه عفاف و حجاب تشکیل
هدف پایش جامع ِ
میشود .این قرارگاه وظیفه جستوجو و پردازش اطالعات موثق و راهبردی در
اطالعات راجع به
زمینــه رخدادهای مرتبط با عفاف و حجاب را بر عهده دارد.
ِ
تصمیمســازیها و تصمیمگیریهای اثرگذار در سطوح باالی مدیریتی کشور،
سیاستها و اقدامات پنهان و آشکار دشمنان داخلی و خارجی ،تحوالت بینشی
و رفتاری در سطح جامعه ،تحوالت فضای مجازی و تحوالت حوزههای رسانه،
هنر ،گردشــگری ،فرقههای انحرافــی و واردات کاال ،نمونههایی از اطالعاتی
هستند که در این قرارگاه پایش خواهند شد.
جمعبندی
ً
در ورود حاکمیت به مسئله عفاف و حجاب قطعا موانع و دشواری های فراوانی
ً
وجود دارد که باعث می شوند متولیان امور نوعا انگیزۀ کافی برای این امر نداشته
باشند .بااینحال ،این مسئله چالشی بنیادین برای نظام اسالمی است که هر چه
دیرتر در دستور کار مسئوالن امر قرار گیرد ،مدیریت آن دشوارتر خواهد شد .در
متن منشــور جامع عفاف و حجاب به بسیاری از این موانع توجه شده و کوشش
شده است تدابیر مناسبی برای عبور از آنها پیشنهاد گردند.

آسیبشناسی تعامالت انسانی
در جامعه ایران

دکتر سید حسین شرفالدین

1

«تعامل» ســنگ بنای جامعه اســت .به تعبیر برخی جامعه شناسان« ،ما همه
موجوداتی در رابطه هســتیم» .در چارچوب همین ارتباطات ،زندگی میکنیم،
تأثیــر و تأثر مییابیم ،معنا تولید و تبادل میکنیم ،شــکوفا میشــویم و هویت
مییابیم .همه دســتاوردهای فرهنگی و تمدنی ما نیز از رهگذر همین تعامالت
عاید شده است .هر تعاملی در ظرف یک رابطه به وقوع میپیوندد .بهبیاندیگر،
هر رابطهای ،نوع متناســبی از تعامل و ارتباط را اقتضا میکند .ازاینرو ،به تعداد
میدانها و قلمروهــای رابطهای ،ما خطوط تعاملی ممکــن داریم .برای مثال،
رابطه زنوشــوهری ،نوعی ارتباط و تعامل متفاوت از رابطه کارگر و کارفرمایی
و معلم و شــاگردی اقتضا میکند .ازجمله آسیبهای شایع در هر جامعه ،بروز
 .1عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
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اختالل در خطوط ارتباطی و تعاملی عموم در ســطوح و ســاحتهای مختلف
اجتماعی است.
شواهد عینی و تجربههای زیســته عموم افراد در جامعه ایران از بروز برخی
اختــاالت محســوس در کمیت و کیفیــت ارتباطات انســانی در میدانهای
مختلف حکایت دارد .بروز این اختالل بهویــژه در ارتباطات درونی گروههای
اولیه مثل خانواده ،خویشــاوندان ،دوستان ،همکاران ،همسایگان و دیگران عام
ً
(که روابط اصیــل و کانونی آنها عمدتا از نوع غیررســمی ،عاطفی ،اخالقی،
غیرانتفاعی و فراغتی اســت) و کاهش انگیزه افراد بــرای تعهدمندی به رعایت
اقتضائات ارتباطی در این چرخه ،آشــکارتر از آن اســت که نیازی به استدالل
و ارائه شــواهد داشته باشــد .با تمام وجود میتوان تغییرات غیرمنتظره به وقوع
پیوســته در ارتباطات این شبکه باالخص در ســطح خانواده و خویشاوندی را
احساس کرد .در گستره اجتماع و در سطح ارتباطات سازمانی و درونسازمانی
(روابط رســمی و نیمهرســمی در گروههای ثانوی) نیز همه شواهد از سطحی
شــدن و تنکمایگی ،غلبه عقالنیت ابزاری ،غلظــت نگرش مبادالتی ،منفعت
مداری (مادی) و خودمحوری و ...روابط انسانی در این قلمرو حکایت دارد.
تلقی آسیب شناسانه از این وضعیت بهویژه در سطح گروههای اولیه به دلیل
ً
عوارض و هزینههای مادی و غیرمادی فراوان و بعضا جبرانناپذیری است که این
وضعیت مســتقیم و غیرمستقیم بر فرایندهای جامعهپذیری و تربیت اجتماعی،
همدلی و همنوایی جمعی ،بهرهگیــری از ظرفیتهای متقابل ،مراقبت و کنترل
اجتماعــی ،یکپارچگی و انســجام اجتماعی ،تعاون و همبســتگی اجتماعی،
مشــارکت جمعی در توســعه اجتماعی ،همکاری و معاضدت اجتماعی ،مهار
تنشها و تعارضات اجتماعی و ...تحمیل میکند.
تردیدی نیســت کــه کم و کیــف ارتباطــات و تعامالت انســانی ،همواره
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آشــکارترین جلوه و بارزترین نمایشــگر زیرســاختهای اعتقادی ،ارزشــی،
ً
هنجاری و بنمایههای اصیل یک فرهنگ محســوب میشــود .متقابال بروز هر
نــوع تغییر فرسایشــی در الیههای رویین یک فرهنــگ و جلوههای رفتاری آن،
از بروز تغییراتی متناســب در الیههای بنیادین و عناصر کانونی آن فرهنگ خبر
میدهد .بروز این وضعیت اگر برای یک جامعه سکوالر امری عادی و مقتضای
پیشــروی بیوقفه جامعه در فرایند مدرنیزاســیون تفسیر شود ،برای جامعه ما به
دلیل ظرفیتها و زمینههای سنتی و مذهبی کهن بنیاد و اهداف و آرمانهایی که
محرک او به ایجاد انقالب اسالمی و بازسازی جامعه دینی و استقرار نظام والیی
شد؛ جز خســارت و انحطاط و رویگردانی عملی از آرمانهای دینی و انسانی
تفسیری ندارد.
نشانگان این وضعیت آسیبی

کاهش ارتباطات انسانی و اخالقی (متناســب با سطح انتظار) ،غلبه تعامالت
خنثــی در مقایســه با تعامالت عاطفــی ،غلبه تعامالت عاطفی ســرد و منفی
(تعامــات توأم با تنــش ،تعارض ،خشــونت ،اکراه ،نفرت و )...در مقایســه
بــا تعامالت عاطفــی گرم و مثبت (تعامــات همراه با هیجانات خوشــایند و
مطلوب) ،کاهش پیوندهای صمیمی بادوام ،کمبود فرهنگ گفتوگو و تعامالت
گفتاری ســازنده ،ضعف اعتماد متقابل (بهعنوان برجستهترین شاخص سرمایه
اجتماعــی) ،کثرت پروندههای قضایــی ،کثرت و تنوع آســیبها و انحرافات
اجتماعی ،افزایش آمار طالق ،افزایش میزان خودکشی ،ضعف تمایل به شراکت
و کار جمعــی ،ضعف پایبندی بــه تعهدات اجتماعی  ،فرار گســترده مالیاتی،
کمتوجهی به حقوق ارحام و خویشــان (و عادی شــدن موضــوع قطع رحم)،
وجود تعارضات آشکار در روابط والدین و فرزندان و فرزندان با یکدیگر ،شیوع
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دوســتیهای ناپایدار ،ضعف توجه به حقوق همسایگان ،میل به قانونگریزی،
ضعف وجدان کاری ،ضعف تعهد به وظایف شــغلی و سازمانی ،ضعف التزام
بــه رعایت ارزشهای اخالقی ،میل به پنهانکاری ،تأکید بر حریم خصوصی و
بســط روزافزون قلمرو آن ،ترجیح ارتباط در فضای مجازی بر ارتباط در فضای
حقیقــی ،میل به خاص گرایــی بهجای عامگرایی ،غلبه نــگاه ابزاری به دیگران
بهجای نگاه اظهاری (خواستن افراد به خاطر خود آنها) ،انس و الفت روزافزون
با حیوانات خانگی ،میل وافر به عصیان مدنی و...
علل و عوامل فردی و ساختاری بروز این وضعیت

فردگرایــی خودخواهانــه ،کمتوجهی به اقتضائات حیــات جمعی و ملزومات
قهــری آن ،میل به واگرایی و فاصله گزینی از دیگران ،بروز اختالف در بنیادهای
فرهنگی مشترک (باورها ،ارزشها ،هنجارها ،اهداف ،آرمانها ،انگیزهها) ،بروز
شکافهای درون نسلی و بینا نسلی (و عدم انتقال میراث فرهنگی و تجربههای
زیستی) ،گریز طبیعی از مســئولیتورزی و ایفای تعهدات مدنی ،اصالتیابی
حریم خصوصی و بســط روزافزون آن و درنتیجــه ممنوعیت دیگران برای ورود
به این محدوده ،افزایش بیاعتمادی (و احســاس ناامنــی از ارتباط و اتکای به
دیگران) ،کثرت و شــیوع آســیبها و خوف دائم از ابتالی به انواع مختلف آن،
عدم اعتماد کافی به افراد در پایبندی به تعهدات و میثاقهای مشــترک ،زندگی
در شــهرهای بزرگ و تعامل ناخواســته با گروهها و جریانات مختلف ،پرهزینه
بودن برخی ارتباطات مثل ارتباطات خویشــاوندی ،وابســتگی به سازمانهای
رسمی بهجای مردم عادی (دوستان ،خویشان ،همسایگان) ،احساس بینیازی
از عموم (از جمله خویشــاوندان و دوســتان) ،ضعف سرمایه فرهنگی (کاهش
میزان آگاهــی و تعهد عملی به آموزههای دینی ،اخالقــی و معنوی و ...بهویژه
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غفلــت از آثار وضعی و پیامدهای پنهان اعمــال و رویههای فردی و بازتاب آن
در گستره حیات جمعی) ،رواج پلورالیســم فرهنگی و اعتقادی و کاهش میزان
اشتراکات فرهنگی (باورها ،ارزشها ،ذهنیات و آرمانها) ،تجربه وضعیتهای
آنومیک در جامعه بهویژه در شهرهای بزرگ (عدم اطالع از قوانین ،فقدان قانون،
تعارض قوانین ،ســوء تفســیر قوانین ،تغییر مکرر قوانین ،عدم ضمانت اجرای
قوانین ،منقضی شــدن تاریــخ اعتبار قوانین) ،کاهش موقعیت مراجع ارزشــی
و دیگران مهــم در جامعه ،مرجعیتیابی شــهره ها و چهرههــای فاقد اصالت
فرهنگی ،تغییرات اجتماعی شــتابان ،بروز شــکاف بینا نسلی و احساس خأل
فرهنگی ،مهاجرت گســترده بهویژه از روستا به شــهر و از شهرهای کوچک به
شهرهای بزرگ (بدون رعایت اقتضائات فرهنگی و مدنی آن) ،تکاپوی دائم برای
تأمین مایحتاج و کاهش فرصت و فراغت ،غلبه تدریجی ســبک زندگی غربی،
تأثیرپذیری شــدید از فرهنگ ســرمایهداری و جامعه مصرفــی ،غلبه عقالنیت
ابزاری و تســری آن به ســاحتهای مختلف زندگی ،حضــور زیاد در فضای
مجــازی و عدم فرصت کافی برای انجام تعهدات اجتماعی و اخالقی ،ناامیدی
ً
از اصالح امور و بهبود اوضاع ،وجود فاصلههای طبقاتی و فاصلههای اجتماعی
در جامعه ،وجود تبعیضهای ناروا و توجیهناپذیر در گستره جامعه ،سرخوردگی
از اجرای سیاستهای ناکارآمد دولت ،وجود فساد ساختاری در جامعه ،فقدان
عدالت توزیعی در امکانات و داشتههای مورد نیاز جمع ،ضعف حمایت دولت
از اقشار آسیبپذیر و...
راهکارهایپیشنهادی

ً
 .1اصــاح فرایندهای جامعهپذیــری ،آموزش و ترویــج مهارتهای ارتباطی
و تعاملی (از گفتوگو تا کنترل خشــم و تا نحوه درســت رفتار متناسب با
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موقعیتها و اقتضائات میدانهای کنش)؛
 .2ایجــاد آمادگی برای گفتن و شــنیدن صریح انتقــادات ،تقویت زمینههای
اعتماد عمومی ،ایجاد مراکز ســتادی برای رصد مســتمر اوضاع ،تقویت
روح جمعگرایی ،تقویت گروههای مرجع دارای اصالت و موقعیت ارزشی،
تقویت محلهها (در دل شهرهای بزرگ)؛
 .3کاهش تصدیگری دولت در امور فرهنگی و واگذاری امور به ســازمانهای
مردم نهاد (همچون نهادهای فرهنگی ،هیئت مذهبی ،تشکیالت یا تشکلهای
مدنی ،هیئتهای اندیشهورز ،مراکز حوزوی و دانشگاهی و )...؛
 .4بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای نهاد وقف و خیرین برای رفع مشکالت
اقتصــادی ،تقویت زمینههای مشــارکت داوطلبانه مــردم در فعالیتهای
خیرخواهانه و نوع دوستانه (بهجای منفعت طلبانه)؛
 .5ایجاد مراکزی برای برگزاری مجالس و نشستهای عمومی (برای ابراز نظر
آزاد در خصوص مسائل فرهنگی اجتماعی)؛
 .6ایجاد مراکز تفریحی و فراغتی قابل استفاده عموم (فضاهای مشاع)؛
 .7بهرهگیری از ظرفیت رســانههای ســنتی (منبر ،گفتوگوهای قهوهخانهای
و )...برای تقویت ظرفیتهای اجتماعی فرهنگ؛
 .8بهرهگیری ضابطهمند از شبکههای اجتماعی؛
 .9تقویت امکانات و انگیزهها برای ورزش همگانی؛
 .10مشــارکت دغدغهمند در حل تعارضات خانوادگــی ،قومی ،مذهبی و ...با
هدف تحکیم پیوندها؛
 .11تقویت عبــادات و مناســک جمعی ،تقویت ســنتها و رســوم فرهنگی
تقویت کننده جمع مثل نوروز ،یلدا ،ولیمه دهی به مناســبتهای مختلف،
جشنهای عروسی ،مجالس سوگ؛

کمیسیون عمومی آسیب های اجتماعی

35

 .12ایجاد تعادل و توازن در جامعه (ترمیم شکافها و رفع تعارضات و تضادها)،
تقویت همبســتگی ،اعطای آزادی به خردهفرهنگهــا ،تقویت زمینههای
استقرار سبک زندگی دینی ،تقویت تعاونیها و شرکتهای سهامی کوچک
و. ...
پیشنهادهایپژوهشی:

ـ ضــرورت انجام مطالعات و پژوهشهای گســترده در مقیــاس ملی با هدف
اطالعیابی توصیفی عمیق از کم و کیف روابط انسانی؛
ـتشکیل هیئتهای اندیشهورز برای تحلیل یافتهها و ارائه راهکارها؛
ـ تأسیس مرکزیتی ستادی برای پی گیری روند اجرایی سیاستها؛
ـ استفاده از تجربیات کشورهای دارای وضعیت فرهنگی اجتماعی مشابه؛
جمعبندی

مطالعات انجام شده با موضوع آسیبشناســی روابط و مناسبات اجتماعی در
جامعه ایران معاصر ،1در کنار مؤیدات فراوان برآمده از تجربههای زیســته آحاد
ً
جامعه ،تماما حکایت از ظهور و استمرار بیوقفه یکروند فرسایشی مهارناپذیر
در شــبکه ارتباطات انسانی دارد .این وضعیت در ســطح گروههای اولیه که به
پیوندها و روابط عمیق عاطفی و تعامالت بیواســطه وابستگی وجودی دارند،
ً
 .1جامعترین مطالعهای که اخیرا دراینارتباط صورت پذیرفته ،رساله دکتری جناب احمد فرزانه از دانشجویان
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است که به راهنمایی استاد صدیق اورعی و به روش گرندد تئوری و با تکنیک مصاحبه
(با نمونه  ۱۱۰نفری) در شهر مقدس مشهد به اجرا درآمده است .این پژوهش محققانه (که تاکنون دفاع نشده)
با صراحت تمام و با ارائه شواهد بسیار گویا ،ادعای فوق مبنی بر افول بیوقفه و شیب نزولی ارتباطات عاطفی و
ً
اخالقی (کما و کیفا) در سطح گروههای اولیه را به اثبات رسانیده است .این وضعیت احتماال در کالنشهرهای
دیگر همچون تهران که در مقایسه از بافت سنتی ،فضای مذهبی ،دغدغههای متشرعانه و دواعی عرفی و محیطی
ضعیفتری برخوردارند ،با شدت و عمق بیشتری جریان دارد.
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محسوستر و مشــهودتر اســت .بروز این وضعیت هرچند در جوامع سکوالر
بهعنوان پیامد عادی روند توسعه مدرن و وقوع تحوالت ساختاری؛ امری طبیعی
و گریزناپذیر انگاشــته میشود اما بیشک ،وقوع حتی درصدی از آن در جامعه
ســنتی مذهبی ایران بــا مختصات ویژه و انتظارات برآمده از انقالب اســامی
ً
مبنی بر ارتقای کیفی فرهنگ دینی و اخالقی و اصالح زیست جهان متناسب با
آرمانهای ارزشــی اسالمی؛ از پیشروی خاموش یک بحران و سونامی ویرانگر
فرهنگی خبــر میدهد .دولت اســامی به اقتضای رســالت فرهنگی خویش
نمیتواند در مقابل این سنخ تهیشدگیها و زوال سرمایههای انسانی که اساس
و بنیاد جامعه را به مخاطره میافکند ،بیتوجه باشــد .از شــورای عالی انقالب
فرهنگی ،شورای فرهنگ عمومی استانها و سایر نهادها و سازمانهای فرهنگی
ً
مســئول انتظار میرود که راهکارهای فرهنگی متناسب را برای اصالح این روند
و حفــظ و تقویت ارزشها و هنجارهای اخالقی کــه نقش محوری در ایجاد،
تحکیم و استمرار ارتباطات و تعامالت انسانی دارد ،تدارک بینند.

راهبردهای مقابله با آسیبهای
اجتماعی از منظر امام خامنهای

دکتر امیر سیاهپوش

1

مقدمه

امام خامنهای مدظلهالعالی ،معتقدند مســئله آسیبهای اجتماعی بزرگترین
غمی است که باید در نظام اسالمی ،مسئوالن داشته باشند ( .)96/8/23به نظر
ایشان شــاید از نگاه جامعهشناسانه ،وجود آسیبهای اجتماعی در هر اجتماع
بشری امری طبیعی باشد ،اما در شــأن کشوری که آرمان «ساخت تمدن نوین
اســامی» دارد ،به هر میزان ،ولو اندک هم شایســته نیســت )11/2/95( .زیرا
اسالم از ما یک جامعهی سالم خواسته است (.)94/8/11
از نظر ایشان ،بیماری و آسیب اجتماعی مثل بیماری و آسیب در یک ارگانیسم
زنده است .آسیب ،جرم یا خرابی است که عمومیت پیدا میکند ()94/8/11
درمجموع ،به اعتقاد ایشان آسیب اجتماعی هر نوع بیماری ،خرابی ،فساد و
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسالمی
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بینظمی در زندگی اجتماعی است که عمومیت پیدا کرده است.
رهبر معظم انقالب اسالمی معتقدند مواجهه مناسب با آسیبها و انحرافات
اجتماعی مســتلزم اتخاذ نگاهی دلسوزانه ،جامع ،روشــمند و متکی به دانش
است .دانشی که به همه ابعاد سیاســی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و فردی
آســیبهای اجتماعی توجه کند ،تمام عوامل مؤثر بر آسیبها را شناسایی کند،
همه تبعات و خســارتهای آن را بررســی کند ،رابطه چند سویه و تعاملی بین
آســیبهای گوناگون را در نظر بگیرد و همزمان به نقش دشمن بیرونی و درونی
در شــکلدهی به آسیبهای اجتماعی توجه کند .در این صورت میتوان برنامه
مدون و متقنی برای حل مصائب و آفــات اجتماعی فراهم کرد .البته در دیدگاه
بزا است و مسئوالن و
ایشــان توقف در مقدمات علمی و ذهنی ،خودش آســی 
متولیان باید مبتنی بر یافتههای علمی وارد میدان شــده و اقدامات عملی الزم را
انجام دهند.
شــناخت ابعاد گوناگون اندیشه رهبر معظم انقالب در خصوص آسیبهای
اجتماعی ،احتیاج به کار جامع و مطالعه مجموعه آثار نوشــتاری ایشــان دارد
که توســط نگارنــده در حال انجام اســت .برای فهم دیدگاه امــام خامنهای در
خصوص آسیبهای اجتماعی ،مجموعه آثار و اندیشههای ایشان موردبررسی
قرارگرفته است .مبتنی بر یافتهها ،می توان راهبردهای کالن و جزئی در خصوص
آسیبهای اجتماعی ارائه کرد .هم راهبردهایی که به مجموعه آسیبها میپردازد
و هم راهبردهایی که برای حل برخی آســیبها بهطور خاص میتوان پیشــنهاد
داد( .خشــونت ،خودکشی ،اعتیاد ،پیری جمعیت ،فساد و فحشا ،حاشیهنشینی
و.)...
با توجه به فرصت محدود و ضرورتی که برای تســریع در ارائه بسته راهبردی
دیدهشــده اســت فقط راهبردهای کالن ،آنهم نه همه راهبردها ،مشخصشده
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است .ضمن این که به دلیل مذکور ،نظام تدوین راهبردها نیاز بهدقت و حوصله
بیشتری دارد.
انشا الله پس از اتمام مطالعه ،راهبردهای کالن و تفصیلی مبتنی بر فرمایشات
امام خامنهای ارائه خواهد شد.
مجموعه راهبردهای کالن در مواجهه با آسیبهای اجتماعی
الف) راهبردهای مقدماتی :برنامهریزی برای ایجاد یک تحول اساسی

 .1تحول سه درصد ،چهار درصد ،تحولی است نوسانی و راضیکننده نیست؛
 .2قرار دادن مسئله آسیبهای اجتماعی در قله تصمیمهای حکومت؛
 .3ضرورت شــکلگیری احساس مشــترک و همدلی با آسیبدیدهها در
مسئولین؛
 .4ضرورت متمرکز سازی انگیزهها در رضای الهی و دور کردن انگیزههای
دیگر از اطراف این کار.
ب) راهبردهای مربوط به بخشهای نظری و علمی

 .1تالش پژوهشــگران برای تهیه نســخهى بومــی و اســامی مقابله با
بیماریهای اجتماعی؛
 .2تشکیل هیئتهای اندیشهورز و همافزایی حوزه و دانشگاه؛
 .3تالش برای رفع ضعف در آمارهای مربوط به آسیبهای اجتماعی؛
 .4برنامهریزی برای تقویت آمار با مالحظات میدانی؛
 .5تقویــت تحلیــل جزءنگرانه بهمنظــور درک مســائل و تبعات موضوع
آسیبها و جرائم اجتماعی؛
 .6اولویتبندی آســیبها بر اساس میزان ضرر به جامعه اسالمی و اهم و
مهم کردن آن؛
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 .7ضرورت مطالعه در خصوص میزان شــیوع و نفوذ آسیبهای گوناگون
(توصیف درست وضعیت موجود)؛
 .8ضــرورت مطالعه دقیــق و همهجانبه برای شناســایی عوامل گوناگون
آسیبهای اجتماعی؛
 .9ضرورت مطالعه دقیق و همهجانبه برای شناســایی پیامدهای گوناگون
آسیبهای اجتماعی؛
ً
 .10ضرورت مطالعه دقیق و همهجانبه برای شناخت موانع مختلف اصالح
آسیبهای اجتماعی؛
ً
 .11ضرورت مطالعه دقیق و عمیق انگیزههای مخالفان اصالح آسیبهای
اجتماعی؛
 .12ضرورت مطالعه دقیق و همهجانبه برای شناخت راهحلها و راهبردهای
مقابله با آسیبهای اجتماعی.
ج) راهبردهای عملی و میدانی

 .1پرهیز از توقف در ذهنیات و مشغول شدن به مطالعات نظری و علمی؛
 .2پرهیز از تکرار کلیات و تدارک تصمیمهای جدیتر ،ریزتر ،عملیاتیتر
و برنامهایتر؛
 .3برنامهریزی برای اقدام فوری و عملیاتی؛
 .4برنامهریزی برای اقدام و کار همهجانبه؛
 .5ضرورت رفع برخی اشکاالت اجرایی؛
 .6توجه بهکفایت و حتی زیاده بودن مقررات و سازمانها؛
 .7تالش برای رفع حلقه مفقودهی پیگیری و تقویت نظارت و کنترل؛
 .8شناســایی ضعفهای دســتگاههای مختلف (تماموقت کار نکردن و
متحد و یکپارچه نبودن)؛
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 .9افزایش سهم مسائل اجتماعی در مجموعه اقدامات و مصوبات شورای
عالی انقالب فرهنگی؛
 .10کنار گذاشتن مسئوالن میانی که کار نمیکنند یا معکوس کار میکنند.
(بهویژه در مسئله جمعیت).
ج .1-راهبردهای عملی مربوط به حوزه فرهنگ

 .1مدیریت ،نظارت و کنترل بر فرهنگ؛
 .2مراقبت بر محصوالت فرهنگی و برخورد با محصوالت مسمومکننده؛
 .3باغبانی فرهنگ و جلوگیری از هرزه رویی و هرز روی نیروها؛
 .4ممانعت از عوامل فرهنگی مزاحم و مخرب؛
 .5تبلیغات تهاجمی علیه رسوم آسیبزایی مثل تشریفات ازدواج؛
 .6تبلیغات تهاجمی نسبت به نگاه غرب به خانواده و زن؛
 .7ممانعت از انتشار مطالب محرک و مضر؛
 .8مقابله با اندیشههای فساد انگیز؛
 .9مقابله با فرهنگ اتراف و تکاثر؛
 .10مقابله با اشرافی گری و تجملگرایی؛
 .11جلوگیری از عوامل ایجاد یأس و ناامیدی؛
 .12مقابله با عوامل تخریب و تحقیر خلقیات فرهنگی ایرانیان؛
 .13جلوگیری از آلودگی محیطزیست فرهنگی؛
 .14مقابله بافرهنگ تقلید از زشتیها و واگذاشتن حسنات؛
 .15مقابله بافرهنگ عدم اعتمادبهنفس؛
 .16مقابله با تعصبهای کور و کر؛
 .17تضعیف و تخریب دلبستگی به سنتهای پوچ گذشته؛
 .18تضعیف و تخریب دلبســتگی به عادات جاهلی (مثل فرهنگ ازدواج با
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دختر عمو و)...؛
 .19مقابله با آزادیهای لیبرالیستی؛
 .20جلوگیری جدی از سیاه نمایی در صداوسیما و ارزیابی مورد به مورد تمام فیلمها؛
 .21عدم تحمل رویکردها و روشهای سینمایی که برخالف دین است؛
 .22ســراغ گرفتن از هنرمندان پرشــمار و ناشــناس برای تولید کار هنری
مناسب؛
 .23تسهیل نکردن مسیر آسیبهای اجتماعی؛
 .24چهرهسازی از ورزشکاران سالم در صداوسیما؛
 .25توســعه فرهنگ انتظار برای مقابله باروحیه ناامیدی و تسلیم در مقابل
مشکالت.
ج .2-راهبردهای عملی مربوط به حوزه اجتماعی

 .1تقویت این نگاه که تظاهر به گناه در نظام اســامی یک جنایت عمومی
است؛
 .2تقویت ورزش همگانی؛
 .3مراقبت بر غلبه فضای غفلت و رخوت در جامعه؛
 .4احیای فریضهی امربهمعروف و نهى از منکر (در جامعترین مفهوم و با
همه لوازم آن).
ج .3-راهبردهای مربوط به حوزه سیاست

 .1برابری قانونی همگان در مســائل امنیتی :برابری همه مذاهب ،اقشار و
قومیتها؛
 .2زنده ساختن روح سیاسی در دانشگاه؛
 .3کنترل و نظارت دولت برای مقابله با فساد؛
 .4ایجاد احساس ناامنی در عوامل ایجاد کننده نا امنی؛
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 .5جلوگیری از تأثیر اختالفات قومی و مذهبی بر مسئله امنیت؛
 .6مقابله با سوء عملکرد مسئولین.
ج .4-راهبردهای مربوط به حوزه اقتصاد

 .1تالش برای رونق کار و کسب حالل در نقاط مرزی؛
 .2تالش برای رونق کشاورزی و اشتغال در کل کشور؛
 .3تالش برای باز کردن راه صحیح و سالم بازرگانى در استانهای مرزی؛
 .4تالش برای تقویت گرایش به استفاده از تولیدات ملی؛
ً
 .5تالش برای اصالح بدفهمی در گرایش به کاالی خارجی؛
 .6مقابله با فساد مالی؛
 .7از بین بردن فاصلهى طبقاتى بهعنوان منشأ بسیارى از جرائم اجتماعی؛
 .8تقویت فرهنگ انفاق و مواسات.
ج .5-راهبردهای مربوط به حوزههای اخالقی و معنوی

 .1تحکیم معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه؛
 .2تقویت فرهنگ زهد و ساده زیستی ،بهعنوان عالج بیماریهای اساسى
جامعهى اسالمى؛
 .3مراقبت بر جلوگیری از فساد روحانیت بهعنوان عامل فساد مردم؛
 .4تقویت یاد مرگ ،ایمان به معاد و حقیقت وجود حسابوکتاب دقیق در
یومالحساب؛
 .5اولویت دادن به نماز بهعنوان نسخهی برتر درمان بیماریها؛
 .6ضرورت برنامهریزی برای ساخت مسجد؛
 .7ضرورت وجود یک پیوســت مســجد و نمازخانه برای همه ی کارهای
مهندسی بزرگ؛
 .8محوریت دادن به نماز در برنامهریزی برای سفرها و پروازها؛
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 .9ضرورت آبادسازی مساجد و بلند کردن صدای اذان؛
 .10واضحسازی نشانههای اسالمی در شهر؛
 .11تالش برای عملی سازی راهکارهای ابالغی گسترش نماز و اقامه آن.
ج .6-راهبردهای مربوط به حوزههای انتظامی و قضایی

 .1ترویج این نگاه که مهمترین وظیفــه نیروهای انتظامی و قضایی حفظ
ارزشها است؛
ّ
 .2شناسایی نقاط حساس و نقاط ضعف در مسئله امنیت اجتماعی؛
 .3توجه به مفهوم جامع امنیت (امنیت اجتماعی ،اخالقی و عقیدتی)؛
 .4توجه به احساس امنیت؛
 .5ضرورت تقویت ویژگی اقتدار بدون ظلم در نیروی انتظامی؛
 .6برخورد با اظهار و هنجارشکنی آشکار؛
 .7مقابله با دور دور مترفین؛
 .8توجه به قانونگرایی و سالمت نیرو؛
 .9مراقبت بر نفوذ فرهنگ بیغیرتی در نیروی انتظامی؛
 .10عدم مماشات با معتاد بیمار؛
 .11شکستن کمر اقتصادی قاچاقچی؛
ناامنى اجتماعى و شیوع مواد مخدر.
 .12برخورد قاطع با عامالن سرقت و
ِ

ج .7-راهبردهایی مربوط به ابزار مقابله با آسیبها

 .1ضرورت پیشرفت در همه ابزارهای مقابله با آسیبها (فضای مجازی،
سینما ،هنر ،ادبیات و)...؛
 .2ضرورت استقالل ،ابتکار و ابداع در ابزارهای مقابله با آسیبها؛
 .3ضرورت بهروز سازی ابزارهای مقابله با آسیبها؛
 .4ضرورت ّ
متنوع سازی ابزار مقابله با آسیبها؛
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ّ
 .5ضرورت استفاده از ابزارهای اطالعاتی و عملیاتی؛
 .6تولید بازیهای اینترنتی مبتنی بر فرهنگ اسالمی؛
 .7ترویج بازیهــای قدیمی مثل الک و دولک و گرگمبههوا که مســتلزم
تحرک جسمی است؛
 .8تقویت شبکههای اجتماعی داخلی بهگونهای که احساس نیاز به خارج
نکنند.
ج -8-برخی راهبردهای کالن

 .1زمینهسازی برای ابالغ و اجرای تمام احکام اسالم بهعنوان عالج اصلی
تمام بیماریهای فردی و اجتماعی؛
 .2اولویت دادن پیشگیری بر درمان؛
 .3تأکید بر کار بلندمدت؛
 .4نقشآفرینی همهی دستگاهها؛
 .5توجیه دستگاههای تبلیغاتی؛
 .6به میدان آوردن ظرفیتها و نیروهای مردمی؛
 .7بهکارگیری جوانان در مقابله با آسیبها؛
 .8توجه بهسالمت قضایی؛
 .9کار فوق عادت :عدم اکتفا به کارهای معمولی و جاری دستگاهها.
ج .9-راهبردهای مقابله با عوامل بیرونی (دشمنان) مؤثر بر آسیبهای
اجتماعی

 .1تقویت نگاه جبههای و منظومهای در مقابله با آسیبهای اجتماعی؛
 .2توجه به واقعیت وجود دشمن هشیار و قدرتمند؛
 .3توجه به همه ابعاد ،افراد و اضالع کار در جبهه فرهنگی؛
 .4مقابله با ترویج و تبلیغ مبانی آســیب ساز فرهنگ غربی (خداگریزى و
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ّ
ّ
معنویتستیزى؛ اصالت قدرت و خشونت؛ فضیلت یافتن سود و لذت
و فردگرایى)؛
 .5افزایش هشــیاری نســبت به برنامــهى حسابشــدهى طاغوتهای
بینالمللی در به فساد کشاندن جوانان؛
 .6شناسایی و مقابله با برنامههای ایدئولوژیک دشمن برای تولید آسیبها
و انحرافات اجتماعی؛
 .7شناســایی و مقابله با برنامههای سیاسی دشــمن برای تولید آسیبها و
انحرافات اجتماعی؛
 .8شناســایی و مقابله با برنامههای دشــمن برای ایجاد و تقویت باندهاى
قاچاق مواد مخدر؛
 .9شناسایی و مقابله با برنامههای هنری و ادبی دشمن برای تولید آسیبها
و انحرافات اجتماعی؛
 .10مقابلــه با فرهنگ نفوذ از طریق روى کارآوردن مســئوالن بىاعتقاد به
آرمان اسالمى؛
 .11مقابله با پروژه اندلسی سازی و تهاجم فرهنگی؛
 .12فهم عوامل ارزشی و سیاسی برتری غرب و دالیل افول آن (بحران رو به
افزایش اخالقى و معنوى در غرب و افزایش میل به مذهب).

نسبت تاریخی علم و
آسیبهای اجتماعی

حجت االسالم والمسلین دکتر قاسم ابراهیمی پور

1

برای فهم آسیبهای اجتماعی و دستیابی به راهبردهای درمانگر و پیشگیرانه
در ســطوح خــرد و کالن ،نیازمند مطالعــه تاریخی آســیبهای اجتماعی و
فرازوفرودهای آن هستیم .یکی از مسائل مهم در این عرصه نسبت تاریخی علم
و آسیبهای اجتماعی است.
میان علم و آسیبهای اجتماعی دو نســبت کلی قابلتصور است .یکی در
ً
سطح تغذیه فرهنگ و اصالح سبک زندگی با استفاده از علم که از بروز آسیبها
پیشگیری میکند و دیگری در سطح مطالعه و ارائه راهبرد و راهکار که به درمان
آسیبها میپردازد.

 .1عضو هیئتعلمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
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 .1جایگاه علم در پیشگیری

نسب اول علم و آســیبهای اجتماعی در سطح پیشگیرانه است؛ یعنی علم با
حضور خود در عرصه فرهنگ و تحت تأثیر قرار دادن الیههای مختلف آن ،مانع
از بروز آسیبهای اجتماعی میشود.
جامعه معاصر ما در این ســطح ولنگاری فرهنگی را تجربه میکند؛ و دلیل
عمده آن گسست علم و فرهنگ ،از دوران قاجار به اینسو است .در زمان کنونی
هیچیک از نهادهای حوزوی و دانشــگاهی ،نسبت رسمی و مشخصی با عرصه
فرهنگ ندارند .در چنین شرایطی ،فرهنگ بهصورت خودانگیخته از هرجایی و
از هر چیزی تغذیه میکند .بدیهی است در این فضای رهاشدگی فرهنگ ،افراد
آسیبهای اجتماعی را جامعهپذیر میشوند.
علوم معطوف به الیههای بنیادین فرهنگ

برخی از علوم مثل فلســفه ،کالم و عرفان ســطوح بنیادین فرهنگ مثل باورها را
تغذیه میکنند .در این سطح از نسبت علم و فرهنگ ،بسته به این که تحت تأثیر
کدام علم و چه باورهایی در الیههای عمیق فرهنگ ترویج شود ،وضعیت ،میزان
و نوع آسیبهای اجتماعی متفاوت خواهد بود .اگر علوم اسالمی فرهنگ را در
ســطح باورها تغذیه کند ،ما یک وضعیت فرهنگی خواهیم داشــت و اگر علوم
غربــی فرهنگ را تغذیــه کنند یک وضعیت دیگری خواهیم داشــت و اگر اآلن
نسبت گسستی ایجادشده باشد و فرهنگ هیچ ریشه عمیقی در علم نداشته باشد
وضعیت کنونی را شــاهد خواهیم بود .یعنی باورهای ما دچار یک نابســامانی
میشود که خود میتواند آسیبهای اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته باشد.
برخی از علوم مثل اخــاق در الیه ارزشها به تغذیــه فرهنگ میپردازند.
روشن اســت که جامعه معاصر ما در این ســطح نیز از گسست علم و فرهنگ
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رنج میبرد و علــم اخالق بهرغم ظرفیتهای غنی و توانمندی بســیار حضور
و ســیطره قابل قبولی بر فرهنگ مــا ندارد .اخالق بهمراتب از فلســفه ،کالم و
عرفان حضورش در فرهنگ ما کمرنگتر اســت و ما اینجا گسست عمیقتری را
شاهدیم؛ البته فرهنگ ما به دلیل ذخیره غنی تاریخی تمدنی باوجود گسست در
این سطوح خودش را خیلی حفظ کرده و هنوز وضعیت ،هرچند نابسامان است
اما بحرانی نیست؛ اما نسبت علم و فرهنگ در وضعیت کنونی موجب شده تا ما
با یک جامعه بیاخالق مواجه باشیم.
علوم معطوف به الیههای سطحی فرهنگ

علومی مثل طب در چارچوب فقه ،الیه هنجارهای اجتماعی را تغذیه میکنند.
ً
خصوصــا در دوره کرونا ـ به ما میگویــد چنین رفتارهایی

این کــه علم طب ـ
را مرتکب شــوید و از انجام چنین رفتارهایی پرهیز نماییــد و حتی به ما اجازه
نمیدهد مصافحه و معانقه داشــته باشــیم ،حاکی از نفوذ علم طب در ســطح
هنجارهاســت .در نسبت این علوم با فرهنگ ،گسست عمیق نیست؛ اما مشکل
در تعارض بین رویکردهای ســنتی و مدرن در علم است .تردید میان پیروی از
طب مدرن و دریافت واکســن کرونا و رعایت پروتکلهای مصوب ستاد کرونا
مثل فاصله اجتماعی و اســتفاده از ماســک یا پیروی از طب ســنتی و ترک این
امــور ،بخشهایی از جامعه را با یک وضعیت آشــفته تعارض هنجارها مواجه
کرده است.
این انحصارطلبی طب مدرن و اجازه نیافتن طبهای سنتی برای حضور در
عرصههای رســمی علم و فرهنگ از زمانهای دور در این دوره موجب مسائل
اجتماعی مهمی شــده اســت .طب مدرن نوع دیگری از تعارض را با فقه نیز به
نمایش گذاشته است .چراکه چهارچوب کلی هنجارها در جامعه باید مبتنی بر
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فقه باشد و سایر علوم در چهارچوب فقه ،هنجارهای اجتماعی را تغذیه نمایند؛
اما فقه مدرن تا حد زیادی از این عرصه تخطی نموده که حضور پزشکان مرد و
زن بهصورت همزمان بر بالین بیماران از هر دو در جنس در اتاق عمل نمونهای
از آن است.
علوم و فنون ترویجی

سطح دیگری از علوم مثل هنر و ادبیات در سطح ترویجی و برقراری نسبت علم
ً
و فرهنگ فعالند .در این ســطح هم با تعارض مواجه هستیم .مثال ادبیات مدرن
و پســتمدرن و ادبیات دینی ،سنتی و آیینی ،یا هنر مدرن و دینی و آیینی ،همان
چالشهای طب ســنتی و مدرن را البته بهصورت پنهان و بدون جنجال به وجود
آورده و فرهنگ را دچار آسیب میکند.
ژورنالیسمعلمی

به دنبال گسســت علم و فرهنگ ،جامعه علمی بهصورت خودانگیخته و بدون
برنامهریزی قبلی ،برای پر کردن این گسســت ،بهسوی ژورنالیسم علمی حرکت
کرده اســت .بسیاری از اســاتید دانشگاه در شــبکههای اجتماعی و کانالهای
شــخصی ،مخاطبینی را جلب نموده و حضور اجتماعی خود را اینگونه جبران
ً
نمودهاند .این فضای رهاشــده ،به اســاتید و مخاطبین که دیگر لزوما دانشجو
ً
نیستند ،فرصت میدهد تا سخنانی معموال بیارتباط با تخصص خود را مطرح
نمایند که در فضای رســمی امکان آن را نداشــتند یا به خاطر مالحظاتی از آن
پرهیز میکردند .این وضعیت ،امکان آشــفتگی هر چه بیشــتر فرهنگ را فراهم
کرده است .چراکه دسترسی افراد غیر دانشجو به رسانه ،سطح تأثیر این دسته از
اساتید را وسیعتر کرده است.
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فضای مجازی و تکنولوژیهای مرتبط با آن بهجای این که بستری باشد برای
تغذیه فرهنگ توسط علم ،به عرصهای برای رقابتهای آسیبزا و سهم خواهی
علــوم و رویکردهای مختلف ،بدون توجه بــه ترابط منطقی علوم و ظرفیتها و
محدودیتهای هر یک از آنها به وجود آورده است.
از سوی دیگر ،جهانیشــدن و درآمیختگی فرهنگها مرزهای نامرئی را هم
ً
از بین برده و جامعه جهانی ظرفیت کامال آشــفتهای را در عرصه فرهنگ رقمزده
اســت .این بعد در اثربخشــی راهبردهای مربوط به ابعاد دیگر هم نقش داشته
است.
راهبردهایپیشگیرانه

 .1تعریف و برقراری یک نسبت رسمی و مشخص میان علم و فرهنگ.
 .2تعریف و تعیین تکلیف نســبت حوزه و دانشگاه(راهبرد اول مستلزم این
راهبرد است).
 .3پرهیــز از انحصارطلبی برخی از علوم ،مثــل طب مدرن و ایجاد زمینه
فعالسازی ظرفیتهای برخی دیگر از علوم ،مثل طب سنتی.
 .4بازخوانی جایگاه هنر در میان علوم و روابط آن با فرهنگ و نســبت هنر
مدرن و دینی.
 .5نظارت و کنترل بر نحوه حضور علم و عالم در فضای مجازی.
با اجرایی شدن این راهبردها ،نقش پیشــگیرانه علم در آسیبهای اجتماعی از
ً
طریق تغذیه فرهنگ با علوم ناب و اصالح ســطوح باوری ،ارزشــی و هنجاری
فرهنــگ ،میتوانیــم یک فرهنگ بســامانی تعریف کنیم کــه جامعهپذیری در
آن فرهنــگ بهخوبی رخ میدهد و آســیبها به حداقل میرســد .بعد باید این
آســیبهای حداقلی را مطالعه و درمان کنیم و راهکار ارائه دهیم؛ اما اکنون ما

52

بستهراهبردیمواجههباآسیب هایاجتماعیبارویکرداسالمی؛پیشنهادیبهدولتسیزدهم

آســیبهای اجتماعی را جامعهپذیر میشــویم و بهجای این که همنوایی غلبه
ً
داشته باشد ،اتفاقا درصد ناهمنوایی بیشتر است.
 .2جایگاه علم در درمان

نســبت دوم علم و آسیبهای اجتماعی در ســطح مطالعات و ارائه راهبردها و
ً
راهکارهای اصالحی برقرار اســت .بدیهی است ،مطالعه آسیبهای اجتماعی
در قلمــروی علوم انســانی قرار دارد؛ اما با علوم انســانی غربــی علومی که از
ً
بنیــان ،نگاه متفاوتی به آســیبهای اجتماعــی دارد و تقریبا اکنــون عهدهدار
مطالعه آسیبهاســت؛ یعنی اغلب پایاننامــه ،مقاله و پیمایشهای این عرصه
با چارچوب های نظریهای جامعهشناختی ،روانشناختی ،سیاسی و اقتصادی
غربی به مطالعه میپردازند .ســیطره اینگونه علم غربی مشــکالتی را در سطح
آسیبهای اجتماعی به دنبال داشته است.
ً
اوال موارد فراوانی وجود دارد که از نظر علم مدرن آسیب تلقی نمیشود؛ اما
از نظر آموزههای دینی آســیب است .بهعنوان نمونه از منظر علم مدرن ،زیست
مجردی یکگونه و ســبک جدید زندگی اســت و این که فــرد تمایلی به ازدواج
ندارد آسیب تلقی نمیشود .بدحجابی یا حتی برهنگی یا ترک انفاق و یاریگری
آسیب نیست .عادی انگاری روابط جنسی آزاد و طالق نمونههای دیگری از این
تفاوت است.
اینجا چند مشکل وجود دارد؛ اول این که ،از منظر علم مدرن ،خیلی وقت ها
مواردی آســیب تلقی نمی شوند ،در حالی که آن ها را آسیب می دانیم؛ ولی علم
مدرن ،آن ها را آســیب نمی داند ،لذا مطالعه هم نمی کند .بهعنوان نمونه ما اآلن
با پدیده افزایش سن ازدواج و ظهور گونه جدیدی از زیست مجردی بهعنوان یک
سبک زندگی مواجه هستیم ،این که افراد تمایلی به ازدواج ندارند؛ تمایلی ندارند

کمیسیون عمومی آسیب های اجتماعی

53

تا از برچسب دختر ترشیده در موردشان استفاده شود ،بلکه چنین القا می شود که
زیست مجردی هم نوعی زیست اجتماعی است که گزینش شده و گونه جدیدی
اســت که نباید آســیب بدانیم .ولی فرهنگ دینی آن نوع زیست را بر نمی تابد،
بلکه آسیب دانســته و نیازمند مقابله و بررسی می داند .بدحجابی و بیحجابی
ً
و حتی برهنگی از منظر علم مدرن اصال آســیب نیست .ترک انفاق و ترک یاری
ً
ً
گری اصال آسیب نیست ،ترک امربهمعروف و نهی از منکر اصال آسیب نیست،
ً
خصوصا در سنین پایین آموزش روابط جنسی و گاهی طالق از منظر علم مدرن
ً
میتواند یک سبک زندگی جدید تلقی شود و اصال مداخله علم مدرن در سبک
زندگی با حداقل رویکردهای طبیعی و تفســیری موجه نیست .بنابراین یکی از
آســیبهای ســیطره علم مدرن در عرصه مطالعات آسیبهای اجتماعی است
ً
خیلی از چیزها اصال آســیب اجتماعی تلقی نمی شــوند ،در حالی که از منظر
آموزه های اسالمی آسیب است.
ً
ثانیا در سطح مطالعه آسیبهای اجتماعی نیز نظریههای مدرن از تقلیلگرایی
ً
در ســطح مشاهده و توجه به ســطوح خاصی از عوامل آسیبها و یا اصال عدم
امکان فهم و تفسیر آســیبها به دلیل ناکارآمدی نظریههایی که از فرهنگهای
دیگر وارد جامعه ما شده است ،رنج میبرند.
ً
ثالثا ،در سطح ارائه راهکار نیز یا علم مدرن مسئولیتی برای خود قائل نیست،
یا راهکارهای غیر مناسب با فرهنگ که کارآمد نیست را ارائه می کند.
برای حل گسســت علم و آســیبهای اجتماعی در این سطح ،راهبردهای
زیر راهگشــا خواهد بود .روشن است برخی از این راهبردها نیازمند برنامههای
طوالنیمدت و گذر زمان اســت؛ اما این موجب نمیشود که به دست کشیدن
از آن مجاز باشیم.
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راهبردهای درمان گر

 .1توجه به اسالمی سازی علوم انسانی
 .2تمرکز بر جامعهپذیری اخالقی
 .3توجه بــه پیامدهای فرهنگی اجتماعی همه فعالیتهای اجرایی و توجه
ویژه به فرهنگ محوری و پیوستنگاری فرهنگی.

مسجد و آسیبهای اجتماعی

دکتر داود رحیمی سجاسی

1

مسجد به عنوان گســترده ترین ،غیرانتفاعی ترین و اصیل ترین نهاد اجتماعی در
شــکلگیری تمدن اسالمی است .در همه محلهها مســجد وجود داد .مسجد
یک قدرت رســانهای بومی و فزایندهای دارد .مســجدها تجلــیگاه حضور و
مشــارکتهای مردم هستند و نوعی بازگشــت به هویت اصلی مساجد پس از
انقالب اسالمی می تواند فعالسازی مساجد اتفاق بیفتد.
ظرفیتهای مســاجد را میتوان در دو بعد رفع و دفع آســیبهای اجتماعی
برجســته کرد و از مســجد ،مفهوم محلــه محوری را دنبال نمــود .خود محله
محوری در ادبیات مدرن هم جلوی بســیاری از آســیبها را از حیث نظارتی
میگیرد .فقط این نیســت که ما یک ادبیات الهیاتی را دیده باشــیم و از مسجد
استخراج کرده باشیم و شعار دهیم.
با مفهوم مسجد و کانونمند کردن مسجد ،بسیاری از آسیبها را میتوان رصد
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
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ً
و رفع کرد و حتی پیشــاپیش میتوان دفع کرد .ما نیــاز به تعدیالت و اصالحات
ً
ســاختاری داریم نه ایجاد ســاختار؛ مقــداری اصالحات و رفــع تقلیلگرایی
کارکردهای مسجد و پررنگ کردن این کارکردها نیازهای ما را پاسخ میدهد.
میتوان گفتمانهای مختلفی حول مسجد ایجاد کرد مانند:
 .1گفتمان ســکوالر :در آمریــکا نماز جمعه را یکشــنبه میخوانند ،امام
جماعت زن است و زن برای زنان نماز میخواند.
 .2گفتمان انقالبی :مســاجد را کانون مناســک سیاســی میداند .مسجد
باید مشــابهت با مساجد صدر اسالم داشته باشد و یک نوع مخالفت با
مساجد قبل از انقالب دارد .اینجا مسجد کارکردی دارد که برای جامعه
و افراد ،یک نوع کنشــگری قائل اســت و یکنهاد راهبــردی در حوزه
فرهنگ است .در دوره معاصر مساجد ،گفتمان امام باید حاکم باشد که
متأسفانه دنبال نشده یا کمرنگ است( .ما مساجد ناب هم داریم که تک
مسجدند؛ یک مسجد در مشهد و دو مسجد در تهران که ابعاد مختلف
را از حیث آسیبشناسی پوشش دادهاند).
مساجد دوره معاصر ،بارویکرد پدیدارشناسی به خاطر دگرگونی های جهان
که در حوزه ارزش ها و هنجارها و تحوالت سیاســی و رســانه ای و ارتباطی رخ
ً
داده ،میتوان گفت مســاجد را قطعا متأثر کرده است .ما با جامعه جهانی درگیر
هســتیم .نهادهای مدرن شــکلگرفته و تقســیمکار جدید و تخصصی شدن و
ســازمانها و نهادها منجر شــده که کارکردهای بنیادین مساجد از آنها سلب
شــود و به نهادهای مدرن سپرده شــود .بهطور طبیعی این نهادهای مدرن که با
جوامع اســامی خیلی سازگار نیستند ،نتوانســهاند این آسیبهای اجتماعی را
حتی کمرنگ کنند.
آیا در جوامع غربی این نهادهای متولی حل معضالت اجتماعی توانســتهاند
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آســیبها را کم کنند؟ به نظر میرســد آنها مفاســد را توســعه دادهاند .آنها
همجنسبازی و مفســده اخالقی را انحراف هم نمیدانند و نیامدهاند آن را حل
کنند .حل این مســئله ازآنجهت بوده که توســعه پیدا کرده اند و از این مفاسد
کاسته شده است.
بهطور طبیعی ،حذف کارکردهای اجتماعی ،آموزشــی و قضایی از مســاجد و
ً
اعطای کارکرد صرفا نیایشی با هالهای از تقدس منع کننده برای کودکان و مؤمنان ،این
مکانها را به حاشــیه فعالیتهای اجتماعی سوق داده است .با انتقال نماز جمعه به
مصلی و نوعی نظم دهی به آن و تقلیل کارکرد مساجد به برگزاری نماز جماعت ،نوعی
سکوالریزاسیون غربی به چشم میخورد.
مســاجد بهجای این که نماد اسالم و مسلمانان باشد ،نماد ساکنان آن منطقه
شــده است .مساجدی با لوسترهای شیک و رقابت قومیتها با منارههای بلند و
کاشیکاریهای مسجد و . ...
مدرنیته مســاجد را درگیر تقلیلگرایی کرده اســت .مساجد اصیل ،معارض
با کارکردهای ســرمایهداری است .سنت وقف ،شروعش از مساجد بوده است.
مســجد را وقف میکردند .مســجد جای جمعگرایی است و شخصی گرایی و
فردگرایی که سرمایهداری تبلیغ میکند ،در مسجد جایی ندارد.
این موارد در کانون تربیت دینی محقق میشــود .حتی هنر ما در معماری و
ّبنایی مساجد ،خود را نشان میدهد.
ما از تربیت مبلغانی که بتوانند جوانان را جذب کنند ،دور ماندیم .نهادهایی
مانند دفتر تبلیغات ،تمرکز خود را بر آموزش مبلغان و دست اندرکاران اجتماعی
و فرهنگی در مســاجد به عنوان نهادهای دینی برای پیشــگیری از آســیب های
اجتماعی قرار دهند.
دومین مســئله ،حمایت مادی و انســانی و تجهیزات اســت .آســیبهای
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اجتماعــی ماحصل جامعه دینی نیســت؛ محصول ســنت نیســت؛ بلکه این
آسیبها محصول تجدد و مدرنیته و جوامع صنعتی است؛ لذا اوجش در جوامع
ً
غربی است .در جوامع مسلمان ،این آسیبها مخصوصا خودکشی کمتر است.
پس اگر این فضا ایجادشده ،نمیتوان توقع داشت که مسجد بیاید ،این محصول
ً
ً
تجدد و مدرنیته را حل کند .اوال ،اگر مسجد بخواهد حل کند ،قطعا به حمایت
ً
مادی و انســانی و تجهیزات و امکانات نیاز دارد .ثانیا ،تربیت ائمه جماعات و
آموزش آنها در رشــتههای تخصصی نیاز است و حتی باید هیئتامنا آموزش
الزم را ببینند.
چه اشــکالی دارد در وزارت علوم یا حتی ســازمان تبلیغات ،دانشجویانی
بورس شــوند که برای مدیریت مســاجد تحصیل کنند یا در سطح سه  -چهار
حوزههای علمیه این رشتهها تأسیس شود.
بهطور خاص میتوان گفت ،سازمان تبلیغات بهعنوان سازمان متولی دولتی
ً
باید رویکردهای خودش را نسبت به مساجد تغییر دهد .این که صرفا منتظر ماه
محرم باشــند تا ســازمان پولی به هیئتها بدهد و بیرق و پارچه مشکی به آنها
دهد ،این یک فضای روتین کارمندی و اجرایی صرف به رویکردهای فرهنگی،
راهبردی و مدیریتی است.
بستر دوم بحث:
وقتی از مســاجد صحبــت میکنیم ،بالفاصله به ذهن میآید مســجد یک
فضای مدنی و غیردولتی است.
در حوزه دیپلماسی عمومی که خیلی جدی مطرح میشود هم دو حوزه داریم:
حوزه دولتی :مثل ارتباط دو دانشــگاه بینالمللی؛ و یک حوزه غیردولتی مثل
ارتباط دو  ngoدر قالب نمایشگاه فرش.
یک بعد را میتوان گفت حمایتهای سازمان تبلیغات است که مدنی است؛
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اما بعد مدنی و ظرفیتهای محله محوری که میتواند در آن برجســته شــود را
میتوان در آن موردتوجه قرارداد.
ً
الزاما راهکارهای مهم در زیســتبومهای اســامی برای کاهش آســیبها
جواب نمیدهد .روشهای ما نیز باید متناســب با ســنتها و نظام فرهنگی و
ارزشی خودمان باشد.
الگوها و ظرفیتهای داخلی و فرهنگی ما باید برجسته شود .برجسته کردن
فضای مسجد ،ما را به این سمت میبرد.
بهطور طبیعی یکی از راهبردهای مدیریت آســیبهای اجتماعی ،استفاده از
ظرفیت سازمانهاســت؛ مانند سمنها و NAها که سرگروه آنها معتادی است
که ترک کرده و کارکردهایی هم داشته است.
در عین این که مسجد یک نهاد مردمی و دولتی است ،حاکمیت اسالمی که
انفکاک سکوالریستی ندارد ،میتواند برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
بسیار کمککننده باشد.
بهطور مصداقی و کاربردیتر باید گفت:
در کارکردهای راهبردی مساجد ،توســعه و گسترش ظرفیتهای گروههای
جهادی مدنظر باشــد که حول مسجد شــکل میگیرند؛ چون نهادهای دولتی
انگیزههــای الزم برای این کار را ندارند .میتوان نیروهای کارآمد را اســتخدام
کرد و آنها را تقویت کرد .نیروی انتظامی از بســیج اســتفاده میکند .نیروهای
دغدغهمند جهادی باید شناسایی شــوند تا در رفع و دفع آسیبها مفید باشند.
در کل ،تعهد به آن معنا در نظام آموزشی ما حاکم نیست .که بارزترین نمونه آن
در دانشگاه فرهنگیان است که توقع میرفت جدیتر باشد اما برعکس است.
دومیــن راهبرد ،ترویج ارزشهای دینی در محلههاســت که خود این تبلیغ
تعالیم اســامی و تشــریح مفاسد اخالقی و آســیبهای اجتماعی در مسجد
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ممکن است .محله محوری و کانون بودن مسجد میتواند راهگشا باشد.
سومین راهبرد ،توسعه نشاط اجتماعی است .تفریح و ورزش یا جوانان را در
حریم مسجد آماده کردن میتواند مفاسد را کاهش دهد.
نقش محوری مسجد در محلهها بسیار مهم است .مسجد باید از مکانهایی
باشد که با ســایر مکانهایی که نیازهای جوامع را برآورده میکنند ،پیوند داشته
باشد.
چرا مســاجد در مســکنهای مهر یا ساخته نمیشــود یا جای دور ساخته
میشود؟
باید دقتهای راهگشا داشته باشیم .این که مساجد و سقاخانهها و حسینیهها
کنار هم ســاخته میشــد ،همان پیوند عبادت و خدمت و والیت است .برخی
ظرفیت ها ،ظرفیتهای پیرامونی مساجد اســت؛ مانند استفاده چندمنظوره از
مساجد که میتواند مشکالت اجتماعی را کاهش دهد و راهگشاتر باشد.
میتوان در خصوص مسئله جمعیت هم از این حوزه استفاده کرد .وقتی آدم
تربیت کنیم و عبور و مرور در مســاجد زیاد شــود ،مسئله جمعیت هم درست
میشــود؛ یا تعامالتی که در ارتباطات میتواند شکل گیرد و مانع طالق شود یا
ازدواج مجدد بعد از طالق را راهبری کند که خود اینها عامل بسیاری از مفاسد
هستند و حتی از طالق پیشگیری میکنند .مساجد میتواند این موارد را عهدهدار
ت فرزند پروری و مهارتهای ارتباطی و
شود :جلســات حقوق خانواده ،مهار 
مشاوره و حمایت از فرزندان پس از طالق که مسجد میتواند خألهای عاطفی
را برطرف کند و برای ازدواج های مجدد بسترســازی کند و زمینههای اقتصادی
و امنیتی را ایجاد کند.
الزمه همه موارد اشــاره شده ،آن اســت که دولت یک توجه ویژه به مسجد
کنــد و امکانات ویژهای به مســجد دهد و همافزایی رشــتهای دهد و حتی یک
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ســتاد خاصی تأسیس شــود ،متشــکل از همه گروهها اعم از مددکاری ،علوم
تربیتی ،مطالعات خانواده ،جوانان ،جامعه شناســی ،اقتصاد و رفاه که همافزایی
بینرشتهای کند و چشــمانداز همه دو امر باشد :چشماندازهای الهیاتی و علوم
روز که جزیرهای عمل نشود.
همه اینها رصد شود و یک کانون و ستاد حمایتی شکل گیرد .وقتی روحانی
چندبعدی تربیت شــود ،میتوان از ظرفیت مســاجد به نحو حداکثری استفاده
کرد.

کمیسیونخانواده
و جمعیت

گذار از چالش جمعیت

دکتر مریم اردبیلی

1

ً
مسئله جمعیت ،مســئله امروز و خصوصا از امروز مهمتر مسئله آینده ماست.
یعنی ما اآلن در شرایطی هســتیم که میبینیم سناریوهای آینده نامطلوبی پیش
روی وضعیت جمعیتی ماست؛ ما بیست سال است در این کشور دچار یک نوع
عقبماندگی سیاستی راجع به جمعیت شدیم که البته خودش ریشه در عدم نگاه
عمیق و دقیق ما به خانواده و مســئله خانواده دارد و آن حکمرانی خانواده محور
که محقق نشــده ،درواقع جمعیت هم خودش مسئله اســت و در آینده برای ما
بهعنوان یک زیرساخت مسئلهســاز خواهد بود .و هم در حیطههای اقتصادی،
اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی ،جمعیت بازنمایی کننده یک وضعیت در کشور
ماســت؛ یعنی اگر نرخ باروری در جامعه ایرانی کاهش پیدا میکند ،اتفاق بدی
 .1پزشک ،دکترای آینده پژوهی و کارشناس ارشد جمعیت و خانواده
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اســت که نشان می دهد ما در  30-20ســال بعد به لحاظ سالمندی جمعیت،
عدم تعادل هرم ســنی جمعیت و شــاخصهای دیگر دچار مشکالتی خواهیم
بود؛ اما خودش بهنوبه خود اآلن نشانهای است که به ما نشان میدهد وضعیت
فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی ما وضعیت مطلوبی نیست.
خانواده گســترده و مولدها در طول تاریخ با یک سیستم خودبسند ه که خود،
خودش را تأمین میکرد؛ مشوقهای تشــکیل خانواده را درون خودش داشت؛
مشــوقهای تولید نسل و پرورش نســل و بعد به ثمر رسیدن آن را داشت و بعد
خود این نســل ،خدمات خود را به میانساالن و سالمندان باز پس میداد و یک
ســیکل مشخصی برای کل جریان داشت .یعنی یک جوان و نوجوان میدانست
ً
تا وقتی ازدواج نکند ،آن واحد رســمی بهعنوان هویتش به شــمار نمیآید؛ مثال
شغل مستقل ،اتاق مستقل در خانواده گسترده و هویت مستقلی نخواهد داشت
و بهمحض ازدواج به او اعطا میشــد و بعدازآن هم با گستردهتر شدن خانواده،
هویت ،اصالت و قدرت خانواده اش افزایــش پیدا میکرد .درواقع ،چرخه این
سیســتم و تولید نســل ،خانواده را مولد میکرد؛ مولــد کار ،مولد درآمد ،مولد
سرمایه ،مولد ارزش ،مولد محتوای فرهنگی و مولد همهچیز برای افراد بود .این
خانواده بهمرور نحیف و نحیفتر شــد و در تغییرات پارادایمی ،فرهنگ و سبک
زندگــی و همه آنچه اتفاق افتاده به خانواده مصرفی تبدیل شــد؛ خانوادهای که
نمی تواند ایده ،محتوا ،حتی درآمد کار بــرای خودش ایجاد کند .زنان بهعنوان
محوریت فرهنگی خانواده ،مانند مردان ،به لحاظ تولید فرهنگی ،تولید ارزش،
تولید نسل و همه آنچه در این محیط اتفاق می افتاد سترون شدند.
ســترونی و غیرمولد بودن مرد و زن ندارد ،هر دو جنس را دربرمیگیرد .مرد
مــا هم نمیتواند کار برای خودش تولید کند ،برای پســر خودش کار تولید کند
نمیتواند محتوا تولید کند؛ ما آموزش و سالمت را از خانواده گرفتیم .همه امور
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را اندکانــدک دولتهای مدرن از درون خانواده جدا کردند .خانواده بهمرور از
عملکردها و تمام آنچه هویتش را میساخت تهی شد و یکچیز نحیفی شد که
امکان خودبسندگی ندارد.
ایــن گره محوری در خانواده اتفاق افتاده ،در آنجا هم باید رفع شــود؛ اما با
ً
بازگرداندن همهچیز به عقب ،موفقیتی حاصل نمیشــود؛ مثال این که بخواهیم
ً
ً
خانوادههای ســنتی صدسال پیش را عینا احیا کنیم یا مثال خانواده هستهای باید
تبدیل به خانواده گســترده شــود ،نه مقدور اســت و نه ممکن .اآلن بسیاری از
خانمهای متدین دغدغهمندی که بههرحال انگیزههای خوبی هم دارند ،حاضر
نیستند با مادر شوهر زندگی کنند .یعنی بازگرداندن پیچ تاریخی به این راحتیها
مقدور نیست ،ما باید مفهوم خانواده را در جهان کنونی فهم کنیم و عملکردهای
جدیدی را متناســب با فضای امروز زندگی و اقتضائات اجتماعی برای خانواده
بازتعریــف کنیم و بعد خانــواده در پیرامون خــودش به لحــاظ جغرافیایی با
هممحلیهــای خود ،به لحاظ ایدئولوژیک و اعتقــادی باهم عقیدههای خود،
با همکاران و همســطحهای خود ،یک ارتباطاتی بتوانــد ایجاد کند که در این
ارتباطات ،بتواند هم افزا عمل کند و به آن سمت برویم؛ اگر ما افقمان آن نباشد،
ً
تقریبا هیچکدام از این مســائل حل نمیشود .اگر مســئله جمعیت را داریم ،به
این معنی اســت که امید اجتماعی ما پایین آمده؛ سرمایه اجتماعی پایین آمده؛
مردمی شدن؛ مسئله محور بودن؛ حل محلهای مسئله؛ اینها همه ضعیف شده
و باید ارتقا پیدا کند تا بخواهد به ســمت حل برود و شــاید کلیدواژهاش تبدیل
خانواده مصرفی مدرن به خانواده مولد با اقتضائات امروزباشــد .ما یک ســری
شــکاف سیاستی داریم که بهراحتی میشــود خیلی کوتاهمدت وارد آن شد؛ ما
ً
اکثرا آن نوک قله مســئله را که از آب بیرون زده ،نوک کوه یخ مسئله را هدف قرار
میدهیم ،یعنی میگوییم جمعیت کم شــده ،جهت رسیدن به دو فرزند سریع

68

بستهراهبردیمواجههباآسیب هایاجتماعیبارویکرداسالمی؛پیشنهادیبهدولتسیزدهم

مشــوق میدهیم ،برای این که نوک کوه یخ را بتراشــیم ،غافل از این که آن عمق
 0/9زیرآب است.
در این صورت ،خیلی کوتاهمدت شاید جوابهایی بگیریم؛ اما در درازمدت
اتفاقی نمیافتد و آن وضعیت تثبیت نخواهد شد .سطوح محوری علل اجتماعی
برســاخت کننده ای در بحث خانواده ،کاهش نــرخ باروری و علل پارادایمی و
عمیق تر از آن ،در سطوح روایت ،استعاره ،اسطوره ،ذهنیتهای مردم ،تصویری
کــه مردم از فرزند آوری دارند .اگر حاکمیت بخواهد به موضوع جمعیت عمیق
نگاه کند و ســطوح عمیق سیاستی را پوشــش دهد ـ که این الزمه کار درست و
طوالنیمدت اســت ـ مستلزم این اســت که به یک سری سیاستهای با عنوان
جمعیت ،عنوان فرزند آوری ،بهاصطالح سیاســتهای مستقیم مرتبط با فرزند
آوری بســنده نکند .گرچه آنها هم فینفسه الزم است؛ اما تصور نکنیم که اگر
قانون جمعیت مــا بیرون میآید با  90-80-70درصد این تیپ سیاســتها،
مســئله جمعیت حل خواهد شد؛ بلکه حتی اگر این سیاستها اجرا هم بشود،
این اتفاق نمیافتد.
 30-20درصد مســئله ما شــاید با نوک کوه یخ حل شــود ،سطوح عمیق
تر موضوع را باید حتما با سیاســت ها و بســته های غیرمستقیم و در حیطه های
متنوع تر که موضوع جمعیــت را تحت تاثیر قرار دهد ،حل کنیم .فراتحلیلهای
جهانی نشــان میدهد که سیاستهای غیرمســتقیم جمعیتی که منجر به بهبود
وضعیت خانــواده ،بهبود وضعیت اقتصادی ،انعطــاف وضعیت کار و خانواده
و چیزهایــی از این قبیل بوده ،اینها بیشــتر کمک کرده بــه افزایش باروری؛ تا
ً
سیاستهایی که اسم پیشانی آن مستقیما سیاست جمعیتی قلمداد میشود.
پس یک راهبرد ،تعمیق سیاست است و هنوز این اتفاق در حاکمیت بهخوبی
نیفتاده است.
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راهبرد دیگر ،بحث صورتبندی مفهوم گفتمانی اســت که ما سیبل هدفمان
در موضوع جمعیت قــرار میدهیم .یک کاری انجام دادیم با عنوان تصویرهای
فرزندآوری در آینده جامعه ایرانی .یک موقع اســت کــه ما میگوییم وضعیت
جمعیت ایران در آینده دچار مخاطره است؛ امنیت ما به خطر میافتد؛ در رقابت
با کشــورهای منطقه عدد ما کموزیاد میشــود .اینها مفهوم «فرزند دولت» را
تقویت میکند .شــما وقتی هدفتان این باشــد که فرزند شــما برای شما ،برای
غنــای روابطتتان ،برای صمیمیت و کیفیت زندگی ،برای تنها نبودن در زندگی و
سالمندی میتواند معنیدار باشــد؛ اینجا «فرزند خانواده» مفهوم محوری قرار
میگیرد و اینها یــک دینامیزمی دارد .مفهوم دیگری کــه در این صورتبندی
شــشگانه است «فرزند خاندان» اســت« .فرزند حاکمیت» مفهومی است که
یک مقدار غلظت و شــدت آن از «فرزند دولت» برای جامعه بیشــتر اســت،
«فرزند امت اســام» و «فرزند بشــریت» مفاهیم دیگر هســتند .در این شش
صورتبنــدی وقتــی داریم سیاســتگذاری میکنیم ،باید ببینیم سیاســت ما
کدام مفهوم را تقویت میکند .گاهــی اوقات مفهومی را تقویت میکنیم که در
ً
تناقض با هدف ما در درازمدت قرار میگیرد .مثال ما باسیاســتهای تطبیقی،
بســته نرمافزاری سیاستی را از کشــورهای غربی وارد میکنیم .آنها هیچ منعی
برایشان ندارد که فرزند بهعنوان «فرزند دولت» رسمیت پیدا کند؛ کما این که در
درازمدت سیاستهای افزایش فرزندآوری در کشورهای غربی ،شاید باروری را
تثبیت کرده و به حدود جایگزینی رســانده ،اما در کنارش خانواده را از بین برده
ً
است .یعنی در کشورهایی باروری تقریبا حدود  2و حدود نرخ جایگزینی است
ً
کــه ما فعال آرزو داریم به این عدد برســیم؛ اما بچه خارج از چارچوب خانواده
باالی  50درصد اســت .این یعنی فرزندآوری اتفــاق افتاده ،ولی خانوادهای در
کار نیســت .ما با تقویت اغراقآمیز و بدون بسترسازی فرهنگی و بدون الزامات
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اجتماعی سیاست «فرزند دولت» صدمه جدی به خانواده در درازمدت میزنیم.
ً
ما با الگوی خودمان قاعدتا الگوی «فرزند خانواده» را بیشتر از همه باید تقویت
ً
کنیم .اگر بسترســازی مناســب برای این الگو اتفاق بیفتد ،قاعدتا حمایتهای
دولتی هم در مجرای خودش قرار میگیرد و مثل نســیمی بر این الگوی خانواده
محور میوزد و کمکی میکند در این راستا؛ یعنی هدف فرزند در کشور ما نباید
از خانواده سلب مسئولیت شــود و به دولت ها داده شود .اآلن هنوز فرزندآوری
برای خانواده است ،خانواده فرزند میآورد برای خودش .اگر این مفهوم را تغییر
بدهیم ،جایگزینی و برگرداندن به این سادگیها نخواهد بود.
بحث دیگر ،توجه به مفهوم گفتمانی فرزند اســت؛ مفهومی محوری که در
دسته های مختلف صورت بندی می شود و باید یک دینامیزم پویایی داشته باشد
که باهم تناقض نداشته ،با خودش در دراز مدت و با مبانی اصیل فرهنگی ما هم
تناقض نداشته باشد.
یــک بحث دیگری که همین جا باید مورد توجه قــرار بگیرد ،توجه به ورود
سیاســتی از الگوهای کشورهایی است که گذار جمعیتی را
یک نوع بهرهمندی
ِ
تجربه کردند .خیلی اوقات میشنویم فالن کشور ،فالن کار را میکند و ما مدام
غبطــه میخوریم که چرا اینقدر پول بادآورده نداریــم که از این هزینهها کنیم.
نمیگویم که مشوقهای جمعیتی را کنار بگذاریم؛ اما هرگز نباید تصور کنیم که
بسته نرمافزاری که متناسب با فرهنگ دیگری و در یک جامعه مدرن توسعهیافته
ً
غربی جواب داده یا جوابی که آنها میخواســتند داده ،لزوما متناســب است با
شــرایط ما و میتوانیم از آن اســتفاده کنیم .مثالش در فرزندان خارج از خانواده
است که بیان شد.
راهبرد دیگر این اســت که باید یک نوع ترازیابی سیاســتی کنیم و مطالعات
ً
جهانی را استفاده کنیم؛ اما حتما توجه کنیم محوریت خودمان در سیاستگذاری
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کجاست و بر اساس آن کار انجام دهیم.
راهبرد دیگر ،بحث خطای محاســباتی است؛ ظرف بیست سال گذشته که
ً
زیر نرخ جایگزین هستیم و خصوصا ظرف ده سال گذشته حضرت آقا نسبت به
این موضوع تذکر دادند و خودشان در خط مقدم موضوع جمعیت حاضر شدند؛
چون مســئله را دیدند که با وجود ابعاد و عظمتش هنوز آنچنانکه بایدوشــاید
مورد توجه سیاستگذاران ،مدیران و عامه مردم قرار نگرفته است؛ اما ما بهشدت
دچار خطای محاســباتی شدیم ،ما نصف این فرصت را با یک مدل گذشته نگر
سیاســتی از دســت دادیم و آنوقتی بود که تصور کردیم اگر یکزمانی در این
کشــور پخش کردن ابزار جلوگیری از بارداری باعــث کنترل بارداری و کاهش
نرخ باروری شــده ،اگر ما این را معکوس کنیم ،مســئله حل خواهد شــد .فکر
میکنیم چیزی را که از یک نقطهای به نقطهای رسیده با برگرداندن آن و مهندسی
ً
معکوس ،میشــود حل کرد؛ یا مثال خیلی از دوســتان اصرار شدید داشتند که
اگر شــما دوباره روی قوطی کبریت و رب بنویسید دو بچه کافی نیست ،مسئله
حل میشــود .اتفاقات در یک بســتر زمانی جواب خودش را داده اســت ،در
جامعهای که باروری طبیعی به باروری ارادی تبدیل شــده دیگر جمع کردن کل
لوازم جلوگیری از بارداری در حــد دهم درصد هم در نرخ باروری اثر نخواهد
گذاشــت .کما این که دیدید در طول این سالها ما پیشرفتی نداشتیم .سیبلهای
اشــتباهی را هدف گرفتیم؛ 90تا  100درصد انرژی جبهه انقالب گذاشته شد
روی موضوعی که در حد دهم درصد هم اثر نداشت.
یک نمونه دیگر خطای محاســباتی همین اتفاقی است که در طول چند سال
اخیر درباره بحث سقط جنین اتفاق افتاد .سقط جنین یک مسئله بسیار مهم است
که خودش بازنمایی کننده عدم تمایل به فرزندآوری در بین زوجین جوان ماست.
ً
ما حتی اینقدر فرهنگســازی نکردیم که مردم هنوز دقیقا نمیدانند که این گناه و
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جرم است و معضالت متعددی را میتواند ایجاد کند .تمام حجم رسانه جمهوری
اسالمی و نیروهای انقالب نتوانستند در این حد فرهنگسازی کنند .بارها ما شاهد
ً
هستیم افراد میروند اقدام میکنند؛ ولی واقعا نمیدانند که فرزندشان را کشتهاند و
به همان اندازه مقصرند و دیه و مکافات دارد ،اثر وضعی دارد.
حداقل در کشــور ســالیانه  400هزار ســقط جنین اتفاق میافتد که از این
تعداد ،حدود  8000ســقط مربوط به ســقط درمانی اســت .مــا انرژی جبهه
انقالب را صرف آن هشت هزار سقط کردهایم.
بحث مهم دیگر ،روندها و فرصتهای آینده ماســت که میتواند امیدبخش
باشــد .فرصتهای زیــادی داریم .هرکدام از دانشــجوهای من باردار شــدند،
میگویند ما دوران بارداری خوبی داشــتیم و با فرزندمان سر کالس بودیم و حتی
از مرخصی زایمان هم اســتفاده نکردیم و آنها به این رسیدند که اینگونه مسائل
ً
میتواند رفع شود؛ یا مثال مســئله محور ،محله محور و مردمی شدن ،مشارکتی
شدن و نوآورانه شدن حل مسئله در کشــور ،بزرگترین فرصت برای آن است که
ساختار خانواده محور حل مسئله را شروع کنیم؛ آموزش دهیم و دولت بیاید ریل
گذرای کند و در خدمت این مدل باشــد .امکانهای زیادی برای آینده پیش روی
ماست برای این که ما بتوانیم هم مسئله جمعیت و کلیه مسائل فرهنگی ـ اجتماعی
را با نگاه خانــواده محور و با الگوی غیردولتی ،مردمی ،محلهای پیش ببریم .این
کارها باید به رسمیت شناخته شود و توسط نهادهای حاکمیتی دیده و تکثیر شود.
در بحث جمعیت کارهایی مانند حلقه های محله ای مســئله میشود انجام داد
که در کشور شــکل هم گرفته اســت .مردم در یک محله ،یک مسجد میتوانند
فقط در جمعیت کوچک پیرامون خودشــان حل کنند؛ مانند حل مسائل بارداری
و  ...نمونههای خوبی اتفاق افتاده است .دولت باید از تولی گری بیرون بیاید و با
مدلهای شبکههای محلی کار اداره شود.
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راهبردهای اساسی

 توجه به مفهوم مبنایی فرزند؛ توجه به بهرهمندی از سیاستهای کشورهایی که قبل از ما تجربهدارند؛ توجه به خطاهای محاسباتی؛ توجه به فرصتهای پیش رو؛ تعمیق سیاستی و سطحبندی تا عمق سیاست؛ استفاده از ظرفیتهای عمومی و مشارکتهای مردمی.اگر بتوانیم این اتفاقها را رقم بزنیم ،چون اولین کشوری هستیم که این گذار
را پشت سر میگذاریم و اولین کشور اسالمی هستیم که با آسیبهای آن روبهرو
میشویم ،شاید بتوانیم یک الگو بر مبنای اسالمی ـ ایرانی بودن آن داشته باشیم
و این را در شــعاع تمدنی خودمان پهن کنیم که دیگر کشورها در چاله جمعیتی
نیافتند یا اگر افتادند راهکار خروجی داشته باشند.

افزایش جمعیت به جای
کنترل جمعیت

دکتر حسین مروتی

1

مقدمه

تاکنون دانشــمندان و پژوهشــگران زیــادی درباره «مؤلفههــای قدرت ملی»
( )National Powerمطالعــه کرده و تحقیقات ،مدلهــا و نظریات متفاوتی
عرضه کردهاند .دکتر محسن مرادیان 2نیز با احصاء  18مدل و بررسی متغیرهای
هر یک میگوید :مداقه در فرمولها و مدلهای ارائهشــده توســط اندیشمندان
مختلف ،نشــان میدهد که همه آنها بدون اســتثناء به جمعیت بهعنوان عامل
قدرت نگریســته و این متغیــر را در مدل خود وارد نمودهانــد ...بهعبارتدیگر
جمعیت با اختالفی زیاد نسبت به متغیر بعد از خود ،حتی از ظرفیت صنعتی و
ظرفیت نظامی نیز مؤثرتر عمل نموده و نقش بیشتری در تولید قدرت ملی دارد.
 .1پزشک و پژوهشگر حوزه جمعیت
 .2پژوهشگر مسائل امنیتی و سرتیپ دوم بازنشسته
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اما این مؤلفه مهم قدرت در تاریخ معاصر دســتخوش وقایع شــگرفی بوده
است .به دنبال وقوع انقالب جنسی ،فرزند آوری در غرب بهشدت کاهش یافت
و بهعنوان نمونه ،نرخ باروری در آمریکا که در سال  1958به  3.7فرزند رسیده
ً
بود ،در ســال  1976به عدد  1.74رسید؛ یعنی بر اثر انقالب جنسی و صرفا با
گذشت  18سال ،تعداد متوســط فرزند زنان آمریکایی ،به کمتر از نصف تقلیل
یافت .بحران جمعیت ،اقتدار اقتصادی و سیاســی غــرب را به خطر انداخت،
چنانکــه در ســال  1974حاصل پــروژه مطالعاتی  NSSM200که توســط
کیسینجر -مشاور امنیت ملی نیکسون -انجامشده بود ،منتشر شد و نشان داد
که افزایش رشــد جمعیت جهان ،امنیت ملی آمریکا را به خطر میاندازد .تمدن
غرب و در رأس آن آمریکا برای غلبه بر بحران جمعیت پیشآمده ،از یکســو به
مهاجرپذیری گســترده و تشــویق زنان غربی به فرزند آوری پرداخت و از سوی
دیگر کاهش رشد جمعیت در کشورهای درحالتوسعه را مجدانه پی گرفت.
در این میان به نظر میرســد کنترل جمعیت مســلمانان برای غرب اهمیت
ویژهای داشته اســت .برای پی بردن به اهمیت موضوع جمعیت مسلمانان برای
ّ
غرب ،بخشــی از مصاحبه هانتینگتون -مسئول برنامهریزى شوراى امنیت ملى
دولت کارتر ،استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد و نظریهپرداز جنگ تمدنها-
را ازنظر میگذرانیم .وی در این مصاحبه تمدنهای اســام و چین را بزرگترین
تمدنهای چالش گر براى ایاالتمتحده و تمدن غرب میشــمارد و در توضیح
علت آن میگوید :در مورد چین ،این پویایى اقتصادى این کشور است که نوعى
اعتمادبهنفس در مســائل جهانى به آن بخشیده و آن را به کشورى جسور تبدیل
کرده اســت ...اما موضوع بعدى به اســام بازمیگردد؛ تمدنى که چالش آن تا
ً
حدودى متفاوت از دیگر چالشهاست .چراکه این تمدن اساسا ریشه در نوعى
پویایى جمعیتى دارد .رشــد باالى زادوولد که در اکثر کشورهاى اسالمى شاهد
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آن هستیم و نیز این واقعیت که امروزه با افزایش ناگهانى جمعیت گسترده جوانان
در اکثر کشــورهاى مسلمان روبروییم ،این چالش را متفاوت از دیگر چالشها
ســاخته اســت .امروزه بیش از بیســت درصد جمعیت جهان اسالم را جوانان
پانزدهتا بیســتوپنج ساله به خود اختصاص داده است .بله از همین روست که
به عقیده مورخین و جامعه شناســان ،رویدادهاى پیــش روى ما ،رویدادهایى
مشکلآفرین خواهند بود.
هانتینگتون سالها پیش از وقوع بیداری اسالمی نیز گفته بود :در دهه گذشته،
جوانان در بسیارى از جوامع مسلمانان بیشتر از  ۲۰درصد رشد داشتهاند .ترکیب
جمعیتی چنین رشدى ،ممکن است عواقب اجتماعى و سیاسى داشته باشد .به
نظر من این نسلى است که نیروهاى اجتماعى را براى سازمانها و نهضتهای
اسالمى آماده مىکند .نســبت جمعیت جوانان در سال  ،۱۹۷۰افزایش زیادى
یافت .در این دهه ،انقالب اســامى ایجاد شد .افزایش  ۲۰درصدى جمعیت
جوانــان را در الجزایر ،در اواخر دهه  ۸۰و اوایل دهه  ۹۰مشــاهده کردیم .این
افزایش منجر به پیروزى مســلمانان در انتخابات شد .لذا باید بگویم که مسائل
جمعیتی بهعنوان یک عامل مهم باید در نظر گرفته شــود .چراکه جمعیتهای
بزرگتر نیازمند منابع بیشــترى هســتند ...همچنین کنار هم قرار گرفتن مسئله
رشد جمعیت در یک فرهنگ و کند بودن رشد جمعیت در فرهنگ دیگر ،نیازمند
تعدیل سیاسى و جلوگیرى از خشونت است.
شواهد بیشماری نشان میدهد که در میان کشورهای اسالمی ،تمدن غرب
حســاب ویژهای روی کنترل جمعیت ایران اسالمی بازکرده است .بهعنوان یک
نمونه جالب ،موضوع جمعیت ایران چنان سطحی از اهمیت را برای آمریکاییها
داشــت که در جلسهای که مورخ چهارم مارس  1975میالدی (سیزدهم اسفند
 )1353و در واشــنگتن برگزار شــد ،فورد -رئیس جمهور آمریکا -در نخستین
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جملهاش پس از خوشامدگویی ،هوشنگ انصاری -وزیر اقتصاد ایران -را مورد
خطاب قرار داده و از او در مورد تعداد جمعیت ایران و میزان رشــد آن میپرسد.
انصاری نیز ضمن ارائه آمار ،از برنامه دولت برای کاهش رشد جمعیت گزارش
میدهد .در این جلسه کیسینجر و اردشیر زاهدی نیز حضورداشتهاند.

ٔ
درزمینه کنتــرل جمعیت ایران به همراه
اکنــون ،بیش از نیمقرن تالش غرب
کوتاهیهای بســیاری که توسط مسئولین کشور صورت گرفته ،سبب شده است
که هر زن ایرانی در طول دوره باروری خود کمتر از  2فرزند به دنیا بیاورد ،رشــد
جمعیت به کمتر از یک درصد برسد و جمعیت ایران با سرعت فوقالعادهای به
سمت مرزهای سالخوردگی حرکت کند.
ملینــدا گیتــس ( )Melinda Gatesهمســر بیــل گیتــس –مدیرعامــل
مایکروســافت -و هماهنگکننده بنیاد ضدجمعیتــی بیل و ملیندا گیتس (Bill
 ،)& Melinda Gates Foundationدر تاریخ ســوم آوریل  2018و در یک
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توئیت نوشت« :سریعترین کاهش نرخ باروری زنان در طول تاریخ جهان مربوط
به ایران است ،جایی که در دهه  1990میالدی ،محل بزرگترین کارخانه کاندوم
جهان بوده است» نموداری که به این توئیت ضمیمهشده بود ،نشان میداد که در
سال  ،2017نرخ باروری زنان ایرانی حتی از زنان آمریکایی نیز کمتر بوده است.

دکتر ناظمی اردکانی ـ رئیس اســبق ســازمان ثبتاحوال کشور ـ نیز عنوان
کرده :گفته میشود ایران در سرعت رسیدن به مرزهای سالمندی ،سومین رتبهی
جهانی را دارد .همچنین دکتــر محمدجواد محمودی –رئیس کمیته مطالعات و
پایش سیاستهای جمعیتی شــورای عالی انقالب فرهنگی -در مقالهای آورده
است :در ایران کاهش چشمگیر نرخ باروری در دههی هفتاد و تداوم و تشدید آن
در دههی هشــتاد ،ترکیب سنی جمعیت را در آیندهی نزدیک سالخورده میکند.
سرعت و شــدت زیاد کاهش باروری در ایران با شیب تندتری از سایر کشورها
مشاهده میشود .در ایران ،در سال  1394حدود  10درصد جمعیت باالی 60
سال ســن داشتهاند .در  35سال آینده یعنی ســال  ،1429درصد سالخوردگی
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جمعیت ایران به  33درصد افزایش خواهد یافت.
شرایط بحرانی جمعیت کشور ،اسباب طمع دشمنان را نیز فراهم آورده است؛
چنانکه برژینسکی در مصاحبه معروفش با روزنامه والاستریت ژورنال در سال
 2009میالدی میگوید« :از فکر کردن به حمله پیشدســتانه علیه تأسیســات
هســتهای ایران اجتناب کنیــد و گفتگوها با تهران را حفــظ کنید ،باالتر از همه
بازی طوالنیمدتی را انجام دهید ،چون زمان ،آمارهای جمعیتی و تغییر نســل
در ایران به نفع رژیم کنونی نیســت» به نظر میرسد منظور برژینسکی از بازی
طوالنیمدت ،بهکارگیری تمام ابزارها برای تضعیف ایران تا زمانی باشد که توان
تجدید نسل در کشــور ،رو به افول رفته و جمعیت دچار کاهش و سالخوردگی
گردد؛ چراکه غرب بهدرستی دریافته است که تمام عوامل مولد قدرت برای ایران
و تهدیدزا برای غرب ،برآمده از عزم و توان جمعیت جوان ایران است و اگر ایران
سالخورده شود ،تمام این توانمندیها رو به افول خواهد رفت .رویدادی که اگر
واقع شود ،غرب وحشی بهانحاءمختلف خواهد توانست ،قلب تپندهی نهضت
جهانی ضد سلطه را از حرکت بازدارد.
تبیینمسئله

برای جلوگیری از سالخوردگی جمعیت ایران و غلبه بر بحران جمعیت چه باید کرد؟
ً
پاســخ به این سؤال بسیار سخت اســت ،چراکه مشخصا یک راهکار وجود
ندارد و به بســتهی جامعی از راهکارها برای غلبه بر بحران جمعیت نیاز است.
توجــه به سیاســتهای کلی جمعیت نیز نشــان میدهد که طیف وســیعی از
موضوعات مربوط به جمعیت را باید مطمــح نظر قرارداد .بااینوجود بهمنظور
ســاده کردن مسئله و رســیدن به اولویتهای نخســت در میان راهحلها ،یک
الگوی خاص در ذیل ارائهشده است .فرض این الگو بر این است که مسائلی از
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جنس فرهنگ ،مهمترین عوامل بحران جمعیت و مؤثرترین راهکارهای حل این
بحران هســتند .این فرض از طرق متعددی قابلاثبات اســت که بحث مفصلی
میطلبــد .ازجمله دالیل اثبات این فرض ،فرزند آوری کمتر در اقشــار مرفه و
فرزند آوری بیشــتر در اقشار فقیر جامعه است که عوامل اقتصادی را تا حدی به
حاشیه میبرد .دکتر سید محمد سیدمیرزایی  -استاد دانشگاه شهید بهشتی  -نیز
معتقد اســت کــه ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را بهویژه ﺑﺮ ﺑﺎروری دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی (ﺑﺎورﻫﺎ ،ارزشــﻫﺎ و نگرشها) ﻧﺮخ
ﺑﺎروری ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ؛ ﻋﻠﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدی
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن )1377 ،حتی به نظر میرســد ریشه اصلی افزایش سن ازدواج
بهعنوان یک عامل مهم کاهش نرخ باروری ،مســائل فرهنگی باشد؛ چنانکه در
ً
جامعه ایرانی که عموما بار مالی زندگی بر دوش مردان است ،در فاصله سالهای
 1345تا  1390به سن ازدواج مردان 1.7 ،سال افزودهشده؛ درحالیکه به سن
ازدواج زنان  5سال افزودهشده است.
ً
الزم به ذکر است که اگرچه در مطالعات جمعیت شناختی عموما به متغیرهای
اقتصادی و اجتماعی پرداختهشــده ،ولی مؤلفههای فرهنگی نیز بهخصوص در
سالیان اخیر توجه زیادی را به خود جلب کردهاند .بهخصوص تبیینهای نهادی
و تئوریهای گذار دوم جمعیت شــناختی ،ایدهای و اشاعه ،باروری را از منظر
الگوهای فرهنگی مســلط بــر جامعه ،ایدهها و افکار و آثــار نهادهای مختلف
تحلیل میکنند .میرزایی –استاد جمعیتشناســی دانشگاه تهران -معتقد است
که ﻃﺮح اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻟﮕﻮی دﯾﻮﯾﺲ و ﺑﻠﯿﮏ ( )Davis & Blakeﮐﻪ در
آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼــــﺎدی ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷــﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﻣﺤﻮر اﺳﺖ (محمد
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،متغیرهای جمعیتی و فرهنگ.)1375 ،
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ً
نهایتا کدام راهکارها بیشترین اثر را بر باروری دارند؟
پاســخ به این سؤال اگرچه حیاتی و مهم میباشــد ولی متأسفانه مطالعه علمی
جامعی در این زمینه یافت نشــد؛ ازاینرو سعی شد بر اساس یکی از مطالعات
معتبر به این امر پرداخته شود.
بر اســاس مطالعات متعدد صــورت گرفته ،تعــداد مطلــوب فرزند برای
خانوادههای ایرانی قریب به  2.5فرزند اســت ،چنانکه در مطالعه «بررســی
نحوه نگرش جوانان در آســتانه ازدواج و زنان همســردار  49-15ساله نسبت
به فرزندآوری و شــناخت عوامل اجتماعی ،اقتصــادی و فرهنگی مؤثر بر آن»
مشــخص شد تعداد فرزند دلخواه مردان و زنان در آستانه ازدواج به ترتیب 2.4
و  2.2فرزند بوده و این میزان برای زنان همسردار  49-15ساله ،متوسط 2.8
فرزند بوده است .درواقع رفع تمام مشکالت موجود بر سر راه فرزندآوری مادران
ایرانی از قبیل مشکالت اقتصادی ،ناباروری ،سزارین ،طالق و بسیار دیگری از
ً
این دست که البته فرض محال است ،صرفا به تحقق همین تعداد فرزند خواهد
انجامید .این در حالی است که طبق نتایج آخرین سرشماری ( )1395قریب به
 2فرزند از این  2.5فرزند ،در بازه سالهای  1390تا  1395محقق شده است.
درواقع رفع تمام مشکالت موجود ،میتوانست تنها  0.5فرزند به نرخ باروری
مادران ایرانی در سرشماری آینده بیفزاید .این میزان از باروری در صورت تثبیت
ً
نیــز صرفا مانع کاهش جمعیت در درازمدت خواهــد بود و کمک قابلتوجهی
به مقابله با سالخوردگی شــدید جمعیت کشور نخواهد کرد .ازاینرو مهمترین
کاری که باید برای مقابله با ســالخوردگی شــدید جمعیت صورت گیرد ،تغییر
«ذائقــه فرزندخواهی» خانوادهها و درواقع افزایــش تعداد فرزندان دلخواه برای
خانوادهها میباشد .به نظر میرسد درصورتیکه این ایدئال تغییر کند و «ارزش
کم فرزندآوری» به ضدارزش تبدیل شــود ،مردم خود بسیاری از مشکالت این
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مســیر را مدیریت خواهند نمود؛ حقیقتی که البته نافی لزوم حمایت و مدیریت
حاکمیت نیست.
بر اســاس این تحلیل راهکارهای موجود برای غلبه بر بحران جمعیت را در
ســه گروه عمده دستهبندی و ســعی کردهایم که آنها را به ترتیب اولویت از نظر
ً
اهمیت ،فوریت و میزان اثربخشــی بیاوریم .مشخصا اهمیت بیشتر گروه سوم
نســبت به گروه دوم و اولویت باالتر گروه دوم نسبت به گروه اول ،به معنای عدم
نیاز به راهکارهای دارای اولویت پایینتر نیست؛ بلکه سیاست جمعیتی کشور،
ترکیبی از تمام این موارد اســت که باید هر یــک با ترتیب زمانی و ضریبهایی
متفاوت به اجرا درآیند .همچنین الزم به ذکر اســت کــه «پژوهش» و «نیروی
انســانی آموزشدیده و توانمند» بــرای اجرای قریب بهاتفــاق راهکارهای ذیل
ضرورت دارند که بهمنظور اجتناب از اطاله کالم بهصورت جداگانه مورداشاره
قرار نگرفتهاند.
ً
الــف :راهکارهایی که صرفا «امکان تحقق» فرزندان ایدئال خانوادههای ایرانی
ً
( 2.5فرزند) را فراهم میآورند و لزوما منجر به افزایش باروری نمیشوند:
 بهبود وضعیت اقتصاد کالن کشور بهخصوص در جهت افزایش تولید و اشتغال فراهم آوردن ضروریات معیشتی برای خانوادههای نیازمند رفع شــبهات در مــورد بارداریهای موســوم به پرخطر :بر اســاس مطالبشــبهعلمی ،فرزندآوری مادر در ســنین کمتر از  18سال و بیش از  35سال،
فرزندآوری چهارم به بعد ،ســزارین ســوم به بعد و فاصلهگذاری کمتر از سه
ســال بین دو فرزند ،پرخطر عنوان میشوند و توسط نظام بهداشت و سالمت
کشور نهی میشوند که احتیاج به تبیین و روشنگری دارد.
 جلوگیری از اقدامات خرابکارانه سازمانها و نهادهای بهاصطالح بینالمللیو عوامل داخلی آن ها
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 ترویج روحیه پرکاری و سختکوشــی و ارتقای فرهنگ کار در سطح کشور وتقبیح مصرفگرایی
 آموزش مدیریت اقتصاد خانواده بــه عموم مردم و ترویج ارزشهای اخالقیقناعت و صرفهجویی
 کمک دولت به تأمین مسکن جوانان ســاماندهی تحصیل و اشتغال زنان و متناسب ســاختن این امور با ازدواج وانجام مسئولیتهای خانوادگی
 مقابله مؤثر و مستمر با فمینیسم آمایــش ســرزمین ،تدوین اســتراتژی مهاجرت و کمک به توزیع متناســبجمعیت کشور
 مدیریت صحیح منابع آب ساماندهی خدمت وظیفه ایجاد امکان و تسهیالت برای ازدواج و فرزندآوری در دوران دانشجویی بیان حقایق در مورد وسایل و شیوههای ممانعت از بارداری کاستن از سزارین و ترویج زایمان طبیعی لغــو قوانین معارض بهخصــوص قانون تنظیم خانــواده و جمعیت (مصوب)1372
 آموزش مردم در جهت ایجاد محیط دوســتدار کودک و تشــویق ایشــان بهحمایت از فرزندآوری دیگران
ب :راهکارهایی که منجر به فرزندآوری بیشــتر در حــد تحقق فرزندان ایدئال
خانوادههای ایرانی ( )2.5میشوند:
 ترویج الگوی ازدواج در آغاز احساس نیاز (از منظر پیشگیری از تجرد قطعیو همچنین با سازوکار کاهش طالق میتواند به افزایش فرزندآوری بینجامد)
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 آموزش مهارتهای زندگی معطوف به کاهش آمار طالق ،در نظام آموزشــیمدارس
 پیشــگیری از آسیبهای اجتماعی ،بهویژه اعتیاد (از منظر پیشگیری از طالقمیتواند به افزایش فرزندآوری بینجامد)
 افزایش ظرفیت مشاوره خانواده مبتنی بر فرهنگ ایرانی -اسالمی پیشــگیری از نابــاروری و درمان زوجین نابارور (پوشــش بیمــهای درمانناباروریهای اولیه و ثانویه)
 ایجاد رغبت به ازدواج مجدد پس از طالق بهخصوص در زنان تقبیح زندگی مجردی پاکسازی جامعه و رسانه از فضای تحریک جنسیٔ
درزمینه مرده زایی و علل آن و ممانعت از وقوع آن
 پژوهشج :راهکارهایــی که ایدئال فرزندخواهی خانوادههــا را ارتقا میدهند« ،ارزش
ً
فرزند بیشتر» را ترویج میکنند و یا میتوانند نهایتا به تحقق این ارزش بینجامند:
 ترویج «فرزندآوری بیشــتر» از طریق فرهنگســازی بــا ابزارهای مختلفبهخصوص ارتباط چهره به چهره ،رســانه و محتوای کتب درســی مدارس و
دانشگاهها (تمرکز رسانهها بر لذتهای برخورداری از بیش از  2و یا  3فرزند)
 مقابله با تکفرزندی از طریق آشــنا ساختن مردم با مضرات آن از قبیل فرزندســاالری و کاهش اقتدار والدین ،بلوغ زودرس تکفرزند ،کم شــدن روابط
اجتماعی و عدم جامعهپذیری ،افزایش احتمال عدم توفیق در ازدواج تکفرزند
و منتهی شدن آن به طالق ،تضعیف شبکه ارتباطی خویشاوندی ،جایگزینی
رسانههای آســیبزا بهجای برادران و خواهران ،شکلگیری شخصیت منفعل
در کــودک ،توقــع فزاینده والدین از کــودک (تجمیع تحقــق آرزوها در یک
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فرزند) ،حساســیت بیشازحد بر روی فرزند و اضطراب و نگرانی بیشازحد
والدین نســبت بهاحتمال وقوع اتفاقی ناگوار برای فرزند ،انزوا ،افســردگی و
گوشــهگیری تکفرزند ،کم بودن توان حل مســئله و کار گروهی ،رفاهزدگی،
کاهش آستانه تحمل سختیهای اجتماعی ،کاهش حمایتهای خانوادگی و
عدم وجود پشتیبانی خواهران و برادران
 تدوین «نظریه جمعیتی اسالم» تقبیح فردگرایی ترویج اعتقاد به رزاقیت خداوند متعال ترویج ارزشهای اخالقی از قبیل ایثار ،ازخودگذشتگی و مسئولیتپذیری رفع شــبهات «تربیت بهتــر فرزندان در صورت اکتفا بــه یکی -دو فرزند» ووجود ارتباط معکوس بین کیفیت و کمیت فرزندان
 بیــان حقایق در مــورد ازدواجهای خویشــاوندی و عدم تقبیــح اینگونه ازازدواجها :ازدواجهای خویشــاوندی با احتمال کمتری به طالق میانجامند،
ً
در ســنین کمتری صورت میگیرند و در خانوادههای تشکیلشــده ،معموال
فرزندان بیشتری به دنیا میآیند.
 مشــوق مالی مســتقیم و غیرمســتقیم برای فرزندآوری بیش از دو تا (کارکرداینگونه مشــوقها بیش از آنکه رفع مشــکالت اقتصادی و یا پوشش هزینه
فرزندان باشــد ،در نگرش ساز بودن آنهاســت .چنین مشوقهایی میتواند
فرزنــدآوری بیــش از  2و  3فرزند را بــه یک ارزش اجتماعــی تبدیل کند؛
همانگونه که محرومیت فرزند سوم به بعد از بیمه براثر قانون جمعیت و تنظیم
خانواده مصوب  ،1372در ارزش شدن کمفرزندی در ایران مؤثر بوده است)
 جلوگیری از تحقیــر امر مادری و بازتعریف جایــگاه واالی نقش مادری درجامعه
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 ارزش دادن به امر خانهداری در ســطح اجتماع از طرق مختلف بهخصوصتأمین بیمه زنان متأهل خانهدار
 تقویت روحیههای والیت مداری ،رضا به قضای الهی ،حسن ظن به خداوند،توکل ،صبر و شکر در مردم
 جلوگیری از انجام جنایت ســقطجنین غیرقانونی با فرهنگســازی و اعمالقانون
 بازنگری در محتوای درســی دانشــگاهها در علوم تجربی و انسانی بهمنظورجلوگیری از تداوم پرورش «نیروی انســانی معتقد به مطلوبیت ذاتی تحدید
نسل» و در جهت پرورش «نیروی انسانی معتقد به نظریه جمعیتی اسالم»
 بیان فواید بارداری و شیردهی برای سالمت زنان -تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری در حیطه اجتماعی و در سطح کشور

طراحی نظام جامع حمایت
خانواده

حجت االسالم والمسلین دکتر فرجهللا هدایت نیا

1

نکات مقدماتی :مسائل خانواده بینا رشتهای است و پیچیده و درهمتنیده است
و راهحلهایی که متخصصین ارائه میدهند اگر فارغ از راهحلهای دیگر باشــد
جامع محض نخواهد بود .بر اســاس استانداردهای دینی و ملی ،اوضاع کنونی
خانواده بههیچوجه مطلوب نیســت .به همین دلیل ،درباره ضرورت حمایت از
خانواده و مقابله با مشکالت آن میان مقامات سیاسی ،علمای دین و کارشناسان
مختلف اتفاقنظر وجود دارد .باوجود این ،درباره راهحلهای مســئله ،بحث و
گفتگوهای فراوانی وجود دارد .صاحبنظران میکوشــند با استفاده از ظرفیت
دانش و تخصص خود ،برای مدیریت مشــکالت خانواده طــرح و برنامه ارائه
نمایند.
نگاههای محض تکرشــتهای کارساز نیســت .باید تیمی از دانشمندان هر
 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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رشــتهای جمع شــوند یا یک نفر ظرفیت همه تخصصها را لحاظ کند .تصور
من این است که این طرح در مرحله شناســایی آسیبها ،فهرستهایی را ارائه
خواهد داد و در هر تخصص به منابع خودشــان و آســیبهایی که از آن حرف
زدهاند پرداخته و آنها را گرده آوری کرده است.
رویکرد طرح کنونی ،فقهی -حقوقی است و ادعای جامعیت آن نیز از همین
منظر قابل ارزیابی اســت .طراحی نظام جامع حمایت خانواده ،فاقد ســابقه و
پیشینه در فقه اســامی و حقوق خانواده ج.ا .ایران است .این امر دالیلی دارد.
ازجمله ،فقه موجود مســئلهمحور است و احکام هر یک از مسائل را بهصورت
جزئی از ادله نقلی یا عقلی اســتنباط میکند .از ســوی دیگر ،فقه خانواده ،در
مسائل حقوق خصوصی محصور مانده و بعد مهم دیگر آن یعنی حقوق عمومی
خانواده (مناسبات دولت و خانواده) مغفول مانده است؛ بنابراین ،رویکرد طرح
کنونی و ادبیات آن نوین است.
در قســمت اول تحت عنوان منظومه آسیبهای خانواده ،بیش از صد آسیب
خانواده را در یک ســازماندهی مشــخص به سه منشــأ کلی برگرداندهام .اگر
بخواهیم مشکالت خانواده را منشأیابی کنیم و طرح عملیاتی از دلش در بیاید به
ســه منشأ کلی نادانی ،ناتوانی و نافرمانی برمیگردد .یعنی ندانستن ،نتوانستن و
نخواستن و روحیه تمرد و سرکشی و گریز از مسئولیت .ممکن است گاهی بیش
از یک عامل باشد.
در حقیقت اگر از کســی بپرســیم مرد یا زن در روابط زناشویی یا والدین در
مسئولیت فرزند پروری در پاســخ میگوید :نمیدانستم چه کنم؟ نمیتوانستم
یا دلم نمیخواســت .منظور از نادانی در اســام به معنای جهل و بیخبری و
بیسوادی است .دو واژه جنون و سفاهت هم در این راستا قرار میگیرد .ممکن
است طرف حتی پزشک و معلم و طلبه باشد اما چون مهارتها را نمیشناسد،
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در این دسته قرار میگیرد.
نادانی در دو بخش حقیقی و حکمی اســت .در ادبیات فقهی ناتواناییهای
حرجی هم در حکم ناتوانی اســت .یعنی اگر زوجه نتواند در مسائل زناشویی،
نتواند به خواســته همســرش پاســخ دهد ،اینهمه در حکم ناتوانی است .هر
رفتاری که فاعلش ناگزیر حرج یا ضرری را تحمیل کند ،این در تعریف ناتوانی
قرار میگیرد.
اما نافرمانی در ادبیات فقهی به نشوز از آن تعبیر شده است .یکالیه نافرمانی
به عدم وظایف همســری است و الیه دیگرش نقض اصل وفاداری و خیانت در
روابط زناشــویی و فاش کردن اسرار است .عقد ازدواج طرفین را متعهد میکند
که زن و شــوهر طبق تعبیر قرآن که میثاق غلیظ اســت ،باید به نیازهای عاطفی
و جنســی هم عمل کنند .نشــوز فقط امتناع و عمل از وظایف زناشویی است.
فقها حتی موردی را که مردی به مادر همسرش اهانت میکند ،این نشوز نیست
چون جزء وظایف زناشــویی نیست اما معصیت است و تعزیر دارد .برای همین
من واژه نافرمانی را بهکار بردم که هم عدم تمکین را شامل میشود و هم خروج
بیاجــازه زن از منزل و هم نقض اصل وفاداری و هم نقض اصل امانتداری را
پوشش میدهد .نافرمانی یعنی تمرد و گریز از مسئولیت.
در زیرمجموعهها نادانی به حقوقی ـ مهارتی تقسیمشده است .گاهی حقوق
و مســئولیتها را نمیداند و گاهی فنون و مسئولیتها را نمیداند .کسانی که به
دلیل عدم آگاهی از مسئولیتها یا ندانستن احکام خیلی کمتر از کسانی هستند
که فنون و مهارتها را نمیداند.
ممکن است کسی نداند که نفقه را ندهد از او بپرسند ،خیلی کم باشد .جهل
در ادبیات معارفی ما ،اعتقاد فاســد یا بیاعتقادی را هم پوشش میدهد .راغب
به آن اشــاره کرده اســت که بیاعتقادی یا اعتقاد فاســد ،جهل است .نادانی یا
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حقوقی است که شــامل حقوق همسری مالی و غیرمالی و حقوق فرزند والدی
اســت؛ مانند تأثیر اندیشههای فمینیســمی خواهان نقشهای برابر با شوهرش
اســت .اینجا خانواده محل مناقشات بیپایان است .این جهل است از نظر نوع
نگاه معارفی ما .به نظر من این مــیرود در مرحله مهارتها .آنجایی که طرف
در مقام انتخاب همســر میداند که این شــخص همکفو او نیست .اگر آن آدم
ً
که با زوج خودش ازدواج کند که مثال اصل قوامیت شــوهر را نمیپذیرد با هم
مشکلی ندارند؛ اما اگر جایی زن بگوید ریاست شوهر یعنی چی؟ اینجا مشکل
خواهد بود.
مهارتها بــه مهارتهای همســریابی ،پروتکلهای شــناخت و انتخاب
مهارتهای همسرداری و مهارتهای فرزندپروری تقسیم شده است.
در ناتوانی صد آســیب طبقهبندی شده اســت .اختالالت فردی و اجتماعی
ً
اســت .اختالل فردی با آسیب اجتماعی کامال ســنخش متفاوت است .پارهای
از مشــکالت خانواده ناشــی از ناتوانی به معنی حقیقی یا حکمی در پاسخ به
انتظارات طرف مقابل اســت .این ناتوانی یا از ســنخ اختالل فردی است یا از
سنخ آســیب اجتماعی است و آســیب اجتماعی مفهومی گستردهتر از حرام یا
جرم است .فقر یک آسیب اجتماعی است؛ اما نه جرم است و نه حرام است.
اختالالت فردی تقسیمشــده به اختالل روانی و اختالل جنســی و امراض
مقاربتی .البته این میتواند جســمانی روانی و جنســی باشــد اما آسیبهای
جسمی مثل نقص عضو تأثیر ناچیزی در کاهش رضایت زناشویی دارد .این که
میتواند منافرت ایجاد کند شــقاق و فاصله ایجاد کند ،امراض مقاربتی اســت
و قانــون مدنی هم به آن مادهای اختصاص داده اســت .ترس از ابتالی بیماری
مقاربتی از طریق تماس جنســی ســرایت میکند و در سه دسته ویروسی مانند
ایدز و هپاتیت و تبخال تناســلی و باکتریایی مثل ســوزاک و سفلیس و انگلی
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مانند شپش شرمگاهی و  . ...اختالل جنسی سه نوع اختالل را پوشش میدهد.
اختالل عملکرد جنســی یا کژ کاریهای جنسی سکشوال میکس فنکشن مانند
میل جنســی کمکار و پرکار و زودانزالی یا دیر انزالی .یا مانند انحرافات جنسی
پارافیلیا مانند نظربازی یا سادیســم و مازوخیزم جنســی یا کودکآزاری یا مبدل
پوششی یا یادگارپرستی یا از نوع ترنس است (تی اس ها) اختالل هویت جنسی
که به نظرم اختالل هویت زیستشناســی جنســی یعنی مخنث (خنثیها) هم
اینجا باید بیاید .اختالل جنســی یا زیستشناسی جنسی است یا روانشناختی
ترنسکشوالیسم هاست .به اضافه اختالل روانی از نوع پرخاشگری ،سلطهگری،
حسن ظن زیادی سلطهگری و  ...که صد آسیب است اما تمام اینها آسیبهایی
اســت که فرد را ناتوان میکند از عمل به وظایف بهطور متعارف؛ اما اگر کسی
اختالل دارد میتواند همسر از او کام بگیرد اما همراه با آسیب است .اگر تحمیل
ضرر فاحش باشــد شرعا او حق ندارد این ضرر را تحمیل کند و رضایت همسر
این حرمت را تحمیل کند چون ضرر فاحش اســت .از آن طرف حق دارد برای
حفظ ســامت خودش کنارهگیری کند و تمکین نکند .حسب این که ضرر چه
مرتبهای دارد از عدم تمکین یا حتی جداســازی محــل خوابش اگر نمونههای
ً
واگیردار باشد .آســیبهای اجتماعی کامال جنســش متفاوت است .آدم فقیر
نمیتواند ،به انتظارات همســرش در تامین مالی پاسخ دهد یا اگر بتواند از سر
ً
تحمل ضرر و حرج است مثال سه شیفت کار کند یا قرض کند .به عناوینی مثل
فقط و بیکاری ،اعتیاد مصرفــی و رفتاری ،مداخالت اطرافیان را اینجا آوردهام.
در نافرمانی یک الیه میشــود عدم ایفای وظایف همســری .با توجه به جنس
آسیبها و سنخ آســیبها که من اشــاره کردم مالحظه میفرمایید به راهبردی
رســیدم حاال یا تعبیر را میتوانیم بگذاریم کنترل آسیبهای خانواده یا مدیریت
آسیبهای خانواده.
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راهبردها به پیشنی و پسینی یا اولیه و ثانویه طبقه بندی شده است؛
راهبردهای پیشــینی نقش پیشــگیرانه دارد و اگر به درستی عمل شود نیاز به
راهبردهای پســینی به حداقل میرسد یا نصف شود .در راهبرهای پیشینی به دو
راهبرد آموزش و مهارتافزایی و به یک راهبرد حمایت و توان بخشی میرسیم.
ً
طبیعتا باید راهبردهای ما باید همه آن آســیبها را پوشش دهد .یعنی وقتی انجا
گفتیم نادانی ممکن اســت حقوقی باشد باید حقوق و مسئولیتها آموزش داده
شــودم اگر گفتیم مهارتی باشــد باید فنون و مهارتها آموزشی داده شود .وقتی
میگوییم اختالالت باید با نظام سالمت سروکار داریم .نافرمانی راهکارهایش
یا پیشینی است یا پسینی .پیشینیها یا در مهارتافزایی است یا گاهی هم حتی
موعظه که حاال من اینجا راه حل هایش را توضیح خواهم داد اگر وقت باشد.
حمایت توان بخشی اگر اقتصادی باشد یا غیر اقتصادی .ناتوانی ممکن است
فقر باشــد یا اختالالت .ما باید قبول کنیم بسیاری از مشکالت ما ریشه در عدم
آگاهی یا نارســایی در منزل مسکونی و نظیر آن دارد .اگر راه حل های پیشینی به
درســتی اجرا نشود یا در اجرا ریزش داشته باشد ،در راهبردهای پسینی دو روش
متفاوت داریم:
 .1روش غیر قضایی که اولویت دارد
 .2روش قضایی که باید برای آخر کار باشد.
روش غیر قضایی در نظام حقوقی ما دو روش حکمیت و مشــاوره اســت.
مشاوره میتواند پیشنی هم باشد .ولی در نظام حقوقی ما مشاوره فقط در دعاوی
طالق اجباری شــده اســت .به همین دلیل آوردهایم در نظام قضایی ما این یک
راهبرد پسینی است و قبلش الزامی ندایم.
حکمیت و داوری نهاد پســینی اســت .یعنی پس از طــرح دعوا در محافل
قضایی به جریان میافتد .حکمیتی که مد نظر قران است پیشاقضایی است.
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روش قضایی هم به مددی و کیفری تقسیم میشود که معتقدم روش کیفری
ً
به شــدت آسیبزاســت و اصال روش کیفری نمیتواند خانواده را حفظ کند و
بیشــتر به انحالل خانواده منجر میشود ولی ما در نظام حقوقی مان کیفرگرایی
از گذشــته بوده و هســت .برای ترک انفاق مجازاتهای شــدید داریم .گاهی
زندان اســت و گاهی شالق اســت .مردی که برای ترک انفاق شالق میخورد
ً
قطعا درســت نخواهد شــد .این ســاختار کلی طرح اســت که برشی است یا
فشــردهای اســت از یک کتاب نزدیک  400صفحه تحت عنوان «طراحی نظام
جامع حمایت خانواده» که آنجا منطق این تقسیمبندیها و این که چطور به این
راهبردها رسیده ام توضیح داده شده است.
طرح کنونی ،خالصهای اســت از طرح پژوهشی که با عنوان در بهار  ،1400از
سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.
جمعبندی
 .1منظومه آسیبهای خانواده

مشــکالت خانواده و آسیبهای آن ،به سه منشأ کلی نادانی ،ناتوانی و نافرمانی
بازمیگردند .این ســه در حقیقت ریشههای مشــکالت خانواده میباشند و هر
یک از این عناوین سهگانه ،طیفی از آسیبها را در برمیگیرند.
 )1-1نادانی (جهل)؛ مقصود از جهل مفهومی مقابل عقل است و بنابراین ،اعمّ
از بیخردی ،بیسوادی و بیخبری اســت .از سوی دیگر ،نادانی ممکن
است عقیدتی ،فقهی -حقوقی و اخالقی  -مهارتی باشد.
 )2-1ناتوانی (عجز و اعســار)؛ در اصطالح فقهی و حقوقــی ،ناتوانی اعم از
حقیقی و حکمی اســت و توانایی ضرری یــا حرجی نیز در حکم ناتوانی
است؛ بنابراین ،طیفی گستردهای از مشکالت مالی و غیرمالی خانواده از
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«ناتوانی» زوجین یا والدین در ایفای وظایف خانوادگی ناشی میگردد.
 )3-1نافرمانی (نشوز و شقاق)؛ نشوز در اصطالح فقهی به معنی امتناع غیرموجه
از ایفای وظایف همسری است .نشوز ممکن است یکجانبه (زوج یا زوجه)
و یا متقابل باشد .بعضی فقها از نشوز متقابل به «شقاق» تعبیر نمودهاند.
آسیبشناسی خانواده
ناتوانی

نادانی

نافرمانی

اعتقادی
(بیاعتقادی یا عقاید زیانبار)

حقوقی
(حقوق همسری و والدفرزندی)

مهارتی
(مهارتهای همسریابی ،همسرداری و
فرزندپروری)

اختاللهای فردی
(اختالل روانی ،اختالل جنسی،
امراض مقاربتی)

آسیبهای اجتماعی
(بیکاری ،فقر ،اعتیاد ،مداخالت
پیرامونی و)...

نشوز و شقاق
(امتناع از ایفای وظایف زناشویی از
سوی زوج یا زوجین)

فحشاء
(خیانت به همسر و روابط فرازناشویی)

 .2راهبردهای آسیبزدایی از خانواده

راهبردهای متنوعی برای کنترل آسیبهای خانواده وجود دارد که بعضی از آنها
«پیشینی» و بعضی دیگر «پسینی» هستند:
 )1-2راهبردهای پیشــینی؛ مقصود از راهبردهای «پیشینی» ،تدابیر پیشگیرانه
برای رفع یا کاهش آســیبهای خانواده میباشد .مهمترین آنها «آموزش
و مهارتافزایی» و «حمایت و توانبخشی» است.
 )2-2راهبردهای پســینی؛ تدابیری که برای حل مســائل خانواده بکار میآیند
«پسینی» شمرده میشوند .بعضی از آنها غیرقضایی ،بعضی شبهقضایی
و بعضی دیگر قضایی هستند.

حکمرانی نهاد خانواده

دکتر محمدصالح طیب نیا

1

امیدواریــم که ایــن تغییر مدیریت منجر به وضعیت مردم شــده و انشــاالله
زمینهساز شود برای دستیابی به تمدن مطلوب اسالمی که مورد نظر مقام معظم
رهبری است.
آسیبشناسی نظام حکمرانی امور خانواده در جمهوری اسالمی ایران
و ضرورت ارائه یک الگوی مطلوب:

شخصیت انسان و افراد در جامعه متأثر از سه رکن اصلی است:
یک :مسئله ژنتیک
دو :عنصــر تربیت که خانواده ،جامعه و خــود متربی در این حوزه نقش ایفا
میکنند.
ســه :محیط :محیط جنینی ،محیط خانوادگی ،محیــط اجتماعی و محیط
جغرافیایی
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
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در هر ســه رکن خانواده نقش کلیدی دارد .مبانی روایی ما هم همین را تأیید
ً
ً
میکند که تا قبل از ششسالگی اوال بهواسطه ژنتیکی و ثانیا خود محیط جنینی
ً
و ثالثا محیط خانواده بیشــترین نقش را در شکلگیری شخصیت فرزندان دارند.
منتهی بهشرط این که نگاه ما بین نسلی و بلندمدت باشد.
بر این اســاس ما اگر به دنبال هرگونه تحولی در جامعه هســتیم ،چه تحول
اقتصادی ،سیاســی ،اداری ،فرهنگی و اعتقادی و دینی ،رازش ســرمایهگذاری
بر خانواده است .در زمان شــاه ،خانوادهها به علت این که حکومت دینی نبود،
خانوادههای متدین بهشدت از خود و فرزندانشان محافظ میکردند؛ اما بعد از
انقالب چون حکومت دینی شد ،تأکید بسیاری روی نهادهای مدرسه ،دانشگاه
و نهاد رســانه بهخصوص صداوسیما بود و نهاد خانواده در مرتبه بعدی اهمیت
قرار گرفت .امام علی(ع) روی تکتک این تحوالت نقش خانواده را بسیار جدی
ً
میبینند .ایشــان میفرماید اگر به دنبال اصالح نظام اداری هستید باید مدیران
ً
و کارکنان این سیســتم را اصالح کنید و بعد شاخصههایی را که قید میفرماید:
الت ْجر َبه َو ْال َح َیاء ،م ْن َأ ْهل ْال ُب ُی َوتات َّ
ــو َّخ م ْن ُه ْم َأ ْه َل َّ
و َو َت َ
الص ِال َح ِه :خانواده صالح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
برای کارمندان دولت را مقدم بر ســابقه انقالبی و پیشگام بودن در حرکت های
اسالمی میدانند .این اهمیت خانواده را میرساند.
اگر در جامعه اســامی ما به دنبــال یک جامعه پرکار و امیــدوار به آینده و
پرتالش و افرادی که اهل تنپروری نباشــند ،هستیم باید این را از حوزه تعلیم و
تربیت و آنهم در ســن کودکی که خانواده متولیاش هست شروع کنیم .کاری
که امروز کرهایها خوب انجام دادند و دارند روی اینها سرمایهگذاری میکنند.
تحوالت اجتماعی ،فرهنگی همریشهاش روی سرمایهگذاری در عرصه خانواده
اســت .تحوالت اعتقادی و دینی هم خیلی برای ما ملموس اســت که ما عمده
باورهای دینی و تربیت دینی را مدیون خانوادهها هســتیم؛ از بحث حاللزادگی
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که نشــان محبت اهلبیت اســت تا مباحث دیگری که در روایات بر این عنصر
تأکید شده است.
اگــر ما بــه دنبال دســتیابی به تمدن اســامی هســتیم ،به نظــر میآید
ریشهایترین کاری که باید انجام دهیم سرمایه گذاری روی نهاد خانواده در یک
برنامه کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت اســت .منتهی در این مدت ،خانواده
گرفتار یک سری رنجها و چالش ها شده است .گزارشهای آماری هم حاکی از
همین اســت .آماری که در نموداری از طرف وزارت ورزش و جوانان ارائهشده
ً
است و وضعیت طالق و ازدواج را حدودا در دو دهه گذشته مقایسه کرده است.
سال  1370ما  435هزار ازدواج در سال داشتیم و حدود  36هزار طالق؛ یعنی
ً
نســبت کمتر از یکدهم .درصورتیکه بعد از گذشــت حدودا دو دهه میبینیم
ً
این نســبت در سال  98رســیده به  519هزار ازدواج و  171هزار طالق .تقریبا
یکبهســه .البته منظور این نیست که همین ازدواجها منجر به طالق شده است.
ً
یعنی به ازای هر ســه ازدواج ،یک طالق داشــتیم که لزوما مربوط به ســال 98
ً
نیست؛ اما آنچه نگرانکننده است این است که عمدتا طالقها در پنج سال اول
ازدواج بوده است.
ً
ظاهرا ســال  99نســبت به  98آمار ازدواج کمی بهبودیافته اســت .وضعیت
تولدها را بر اســاس گزارش مرکز ملی آمار ایران بررسی میکنیم .سال  94حدود
یکمیلیون و پانصد و هفتاد هزار تولد داشتیم و در سال  99این عدد به یکمیلیون و
ً
نود هزار تولد رسیده است .تقریبا  50درصد کاهش را در طول این  6سال مشاهده
میکنیم .در ســه ســال  97تا  99حدود  30درصد کاهش تولد فرزند داشتیم که
نگران کننده اســت .ســال  98در  24مردادماه یک جلسه خصوصی را با برخی
فعاالن خانواده خدمت مقام معظم رهبــری بودیم .حضرت آقا آنجا نگرانیهای
خودشان را ابراز کردند و برخی تعابیر را به کار بردند که منتشر نخواهد شد .ایشان
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فرمود :خانواده محور فرهنگ ،تعالی و پیشرفت جامعه است که اگر متالشی شود
بسیار تبعات بدی دارد و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد .تصمیمات دهه 60
ما را در سال  90دچار بحران کرده است؛ یا تصمیماتی که در حوزه شرایط ضمن
عقد با رویکرد تحکیم خانواده گرفته شــده است ،امروزه به یک آسیب تبدیلشده
است .درنهایت مقام معظم رهبری چهار اولویت را میفرماید:
 .1تالش برای بقای خانواده و جلوگیری از فروپاشی خانواده؛
 .2مسئله مدیریت فضای داخلی خانواده؛
 .3مسئله فرزندآوری؛
 .4ازدواج مجردها.
ایشــان فرمودند مــا نیاز به یک نهــاد حکمرانی برای خانــواده داریم و این
مسئلهای اســت که روی آن تأکید دارند ولی اتفاق خاصی نیفتاده و ما متأسفانه
در نظام ،این نهاد را نداریم.
ما در کشــورمان ،ناخواســته یک نظام حکمرانی خانواده ایجاد کردهایم که
بر اساس یک اســتراتژی درست نبوده اســت .برخی از سیاست ها که در نظام
حکمرانی کشــور اتفاق افتاده میبینید و در برنامه های  5ســاله توسعه در حوزه
خانواده ذکرشده است.
سیاســتهای تشــکیل و تعالی و تحکیم خانواده در کشــور داریم در سند
چشمانداز  20ســاله به این مسئله توجه شده اســت .در سند تحول آموزش و
پروش و ســند مهندس فرهنگی کشور ،سیاستهای کلی جمعیت و خانواده که
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و سند الگوی پایه اسالمی ایرانی
پیشــرفت و بیانیه گام دوم یک ارجاعاتی و توجهاتی به موضوع خانواده شــده؛
ولی متأسفانه ما یک نخ تسبیح و یک دیدگاه نظاممندی در حوزه خانواده در این
اسناد نمیبینیم.
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کشــورهای متعددی رصد شــدهاند که در حوزه خانواده چه کردهاند و توجه
به این که بســیاری از این کشــورها دغدغههای ما را هم نسبت به حوزه خانواده
ندارند .در کره جنوبی وزارت برابر جنســیتی و خانواده راداریم .نگاه به موضوع
زن در زیرســاختها بسیار مؤثر بوده .در مالزی وزارت زنان ـ خانواده و توسعه
اجتماعی و هم هیئت ملی توسعه جمعیت و خانواده و هم شورای ملی اجتماعی
و چندین نهاد دیگر .در قطر شــورای عالی خانواده راداریم .دیگر کشــورها هم
دارند و در این پژوهش آمده است.
سیاستگذاری در عرصه خانواده با چالشهای جدی روبهروست که اینها
کار را بسیار ســخت میکند .اولین مسئله این است که حوزه خانواده حوزه بین
بخشی است و راهاندازی یک وزارت خانه برای این عرصه شاید بهتنهایی نتواند
مشکل را حل کند .در قوه قضاییه و وزارت آموزشوپرورش و وزارت بهداشت و
درمان ،موضوع خانواده بسیار جدی است .بسیاری از مسائل خانواده به وزارت
کار و صنعت برمیگردد و مســائل معیشــت خانواده به وزارت کشاورزی و به
وزارت صنعت و وزارت اقتصاد و دارایی برمیگردد .چون خانواده هســته اصلی
اجتماع و جامعه اســت ،عملکرد تمام وزارتخانهها ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
روی خانواده میگذارد.
مســئله دوم این که خانواده یک عرصه خصوصی اســت و نمیشود اعمال
مســتقیم در آن کرد .چه در حوزه تحصیالت و چه در حوزه شغل و چه در حوزه
مســائل فرهنگی ،خانوادههــا انتظار دارند که در این عرصه آزادی عمل داشــته
باشند.
مسئله دیگر تفاوت فرهنگی است .کشــور ما کشوری است که تفاوتهای
فرهنگــی در آن خیلی جدی اســت .وضعیت فرهنگی خانواده در اســتان های
شــمالی ما نســبت به اســتانهای مرکزی ما یا اســتانهایی که مرزهای شرقی
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ما هستند ،بســیار متفاوت است .در مناطق روســتایی نسبت به مناطق شهری
و عشایر نشــینها نســبت به مناطقی که زندگی باثباتی دارند ،این تفاوتهای
فرهنگی بسیار جدی است و سیاستگذاری فرهنگی در عرصه خانواده را خیلی
پیچیده و سخت میکند.
مســئله دیگر این است که پیامدهای سیاستگذاری در عرصه خانواده چون
ً
ً
معموال کوتاهمدت نیســت ،در دولتها قابل مشاهده نیست .مثال دولت ششم
یــا هفتم ،یک تصمیمی در عرصه خانواده میگیرد ،آثارش را در دولت دوازدهم
ً
و ســیزدهم مشــاهده میکنیم .در عرصههای اقتصادی و فرهنگی معموال این
پیامدها اینقدر بلندمدت نیســت .این هم مسئله دیگری است که کار را بسیار
ســخت میکند که ما نمیتوانیم پیامدهای عمــل و تصمیمان را در کوتاهمدت
بسنجیم.
چالشهای نظری داریم در این حوزه .تفاوت دیدگاههای غربی و اســامی
بماند .در خود افــرادی که معتقدند در عرصه خانواده حرفی برای گفتن دارند و
آن را مبتنی بر قرآن و روایات میدانند ،تفاوتهای نظری بسیار جدی داریم .ما
حتی یک تعریف روشن از خانواده نداریم.
بهعنــوان مثال ،برای این که چالشهای نظری شــفافتر شــود ،نگاهی که
مقام معظم رهبری به مســئله خانواده و بهخصوص حضور زنان در عرصههای
اجتماعی دارند مقایسه کنید با نگاه سایر مراجع؛ حتی مراجعی که روشن نظرتر
هستند و آرای متناسب با اقتضائات زمان و مکان دارند.
ً
مثــا آقا از ورزشــکاران زن که در عرصه های بینالمللــی فعالیت می کنند
حمایت میکنند .از ورزشکاران کبدی و رزمی و  ...تجلیل میکنند؛ درحالیکه
اگر از دیگر مراجع جویا شــویم میبینیم که میگویند حرام اســت و این نحوه
حضور زنان جایز نیست.
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اینها مسائل نظری جدی است که مشخص میکند با اقتضائات نظام اسالمی،
باید نگاهمان به خانواده و رسالتهایی که ارکان خانواده دارند چگونه باشد؟
سیاستگذاریهای اشتباهی که بعد از انقالب در حوزههای تعلیم و تربیت
و خانواده کردیم .یکی ماجرای کنترل جمعیت است و دیگری شرایط ضمن عقد
اســت .رویکردهایی که تالش میکند خانواده را از یکنهاد اخالقی به ســمت
یکنهاد حقوقی ببرد .اینها بسیار چالشهای خانواده را جدی میکند .نبود نهاد
متولی نظام حکمرانی خانواده یکی از چالشهای خانواده است که دسترسی به
این نهاد بسیار سخت است که این نهاد چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
آخریــن نکته ،تقلیــل موضوع خانــواده به اعضــای خانواده اســت که از
چالشهایی است که بعد از انقالب موضوع خانواده را به زن تقلیل دادیم .خود
شــخص مقام معظم رهبری در عرصه نظام حکمرانی نظام خانواده حرفهایی
دارند ،فرمایشهایی دارند و سیاســتگذاری میکنند؛ ذیل مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام کمیتــه خانواده و جوانــان را داریم .در شــورای عالی انقالب
فرهنگی ،شــورای اجتماعی زنان و خانواده را داریم و موارد دیگری که متأسفانه
یک ارتباط نظاممند در بین اینها نیست .حاال مجموعه سمنها و اندیشکدهها
و پژوهشکدههایی هم هستند که در این عرصه فعالیت میکنند .خود خانوادهها
ً
را هــم در این مجموعه میبینیم .مضافا ما برای ایــن که بتوانیم نظام حکمرانی
خانــواده در ایران را تحلیل کنیم باید بگوییم که مدلهــای زیادی در دنیا برای
ً
تحلیل نظامهای حکمرانی وجود دارد که یکی از این مدلهایی که نسبتا شهرت
قابلتوجهی دارد ،مدل مانایابی اس ام هســت که بر اســاس  5سیستم طراحی
شده اســت که اآلن فرصت توضیح این سیستم نیســت .ما تالش کردیم آن را
معادلســازی کردیم و تالش کردیم اجزای نظام حکمرانــی خانواده موجود را
در این سیســتم بچینیم .از نظر مدل سیســتم مانا ،رکن این سیستم ،زیرسیستم
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 S3اســت که در کشــور ما در این زیرسیســتم برای خانواده نهادی را نداریم.
این زیرسیســتم ،درواقع مالک کل فرایند است .مدل مانا براساس ساختار مغز
انســان طراحی شــده و مدیر و کنترلگر کل فرایند در بخش زیر سیستم three
 plusدیده میشود که متأسفانه در کشور ما عنصری را برای مدیریت این فرایند
نداریم .وضعیت نظام حکمرانی خانواده یک نظام بههمریختهای است .اجزایی
را ما داریم؛ اما نظام منظم و ســاختارمند و سیستمی را برای حکمرانی خانواده
نمیبینیم .ما باید تبدیل شــویم به یک سیســتم حکمرانی مطلوب که یک نهاد
متولی میخواهد تا بتواند این فرایند را مدیریت کند.
فهرستوار اشارهکردهام:
متولی فرایند حکمرانی امور خانواده میخواهیم یا خیر؟
در برخی کشورها در عرصه خانواده و برخی در عرصه فرهنگ گفتهاند نباید
مداخله کرد .نگاه محققین این حوزه و شخص مقام معظم رهبری این است که
متولی میخواهد و متولی متعین می خواهد؛ نه متولی نامتعین .گاهی میگویند
سیستم اگر خودش خوب باشــد خودش را اداره میکند .چنین چیزی راجع به
خانواده در ایران قابل فرض نیســت .این متولی متعین باید یک سازمان باشد و
این سازمان یا حاکمیتی اســت یا غیرحاکمیتی؛که به نظر میرسد در کشور ما
حداقل با وضعیتی که نهادهای مردمی ،رشــد یافته نیســتند ،امکان این که نهاد
حکمرانی یک نهاد غیر حاکمیتی باشد ،نیست .یک نهاد حاکمیتی نیاز است که
حاال یا درون قوهای است یا فرا قوهای.
کارکردهــای این نهــاد متولی چه باید باشــد؟ بایــد بتواند بیــن نهادهای
سیاستگذار ،تنظیم گری و هماهنگی و شبکهسازی انجام دهد .از طرف دیگر
باید بتواند نظارت استصوابی داشته باشد ،نه نظارت استطالعی .هرجا دید نهاد
سیاستگذار ،قانونگذار و مجری اشــتباه میروند بتواند مداخله کند و جلوی
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انحــراف را بگیرد و همچنین باید بتواند در راهبری ظرفیتهای غیردولتی که در
موضوع خانواده بسیار تأثیرگذار هســتند ،بسترسازی و تأثیرگذاری و راهبری را
انجام دهد .اینها شــاخصههای نهاد متولی نظام حکمرانی خانواده اســت که
ً
اوال بایــد محوریت خانواده را دنبال کند نه زن و اجزا را؛ ثبات رویکرد داشــته
باشــد و با تغییر دولتها عوض نشود؛ بار مالی جدید و نیروی انسانی جدید بر
نظام و دولت تحمیل نکند .نســبت به وضعیت کلی خانواده و شاخصه های آن
بتواند پاسخگو باشد؛ در ســطح عالی بتواند عمل کند نه ذیل یک وزارت خانه
یا یک ســاختار خرد .گردش نخبگانی باید حاکم و قوی باشــد و از همه مهمتر
ضمانت اجرایی قوی باید داشــته باشــد .تصمیماتی که گرفته میشود ،باید بر
سایر اجزایش ،چه از منظر سیاستگذاری ،چه قانونگذاری و چه اجرایی بتواند
حاکم باشد.
در مصاحبههای متعددی که با صاحبنظران انجام دادهایم به پنج ســناریو
ً
رســیدهایم که این ســناریوها هیچکدام جامعومانع نیســت و تأکید بر اصالح
ســاختار وضع موجود دارند .درواقع معتقدند که باید وضع موجود را بهبود داد.
برخی تأکید بر تشکیل وزارت خانه مستقل برای خانواده دارند .برخی معتقدند
وزارت خانه جوابگو نیســت و یک ســازمان مســتقل حاکمیتی ذیل ریاســت
جمهوری یا در بخش دیگری باید راهاندازی شــود .برخی به شورای عالی تأکید
دارند مشابه شــورای عالی انقالب فرهنگی یا شــورای عالی مجازی؛ و برخی
معتقدند ما باید وضعیت موجود را در نهادهای اجرایی و قانونگذار حفظ کنیم؛
اما یک مرکز مستقلی را برای راهبری امر خانواده ذیل مجمع تشخیص مصلحت
نظام تشــکیل دهیم و اختیارات ویژه ای هم به آن تفویض شــود تا بتواند هم در
مصوبات مجلــس و هم در حوزه نهادهای اجرایــی ورود پیدا کند و با نظارت
استصوابی و همچنین سیاستگذاری که میکند کار را جلو ببرد.
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ما در چند سطح میتوانیم به حکمرانی خانواده در جمهوری اسالمی برسیم.
ن سناریوها میتواند خیلی سطوح مختلفی داشته باشد.
رویکرد حاکم بر کل ای 
چیزی که مدام از آن صحبت میشود حمایت از خانواده است کأنه خانواده
یکنهــاد فرعی طفیلی حاکمیت اســت و گاهگداری بایــد حمایتهایی به آن
تعلق بگیرد .خیلی از مدلهای سیاســتی ما در این نگاه دســتهبندی میشوند؛
ً
یارانــه میدهیم ،حمایتهای جزئی می کنیــم؛ وام ازدواج میدهیم که اجماال
گویا از خانواده بهعنوان یک مجموعه حاشــیهای و فرعی حمایت میکنیم .یک
ســطح دیگر این است که ما یک نهادی را مســئول کنیم و بگوییم که یکنهاد،
مســئول خانواده باشد در کشــور که باز این هم یک سطح از کار است یعنی باز
سطوح باالتری به نظر میرســد مدنظر باشد برای سیاستگذاران اصلی نظام؛
ً
ً
مثال ســطح بعدی که مشخصا در سیاســتهای کلی خانواده خودش را نشان
داده ،پیوســت خانواده است که گویا تمام سیاستهای نظام یکبار باید با فیلتر
خانواده چک شــود و بدانیم هر سیاست اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ما چه بر
سر خانواده میآورد؛ مثبت یا منفی.
شاید ســطح عادیتر از همه ســطوح ،این باشــد که ما یک نوع حکمرانی
ً
خانواده محور داشته باشیم و اساسا خانواده را بهعنوان یکنهاد رسمی بپذیریم؛
یعنی اعتبار رسمی داشــته باشد؛ اآلن اگر کسی بخواهد کار اقتصادی کند باید
شــرکت ثبت کند ،اگر کسی بخواهد با یک آســیب اجتماعی مقابله کند ،باید
 NGOثبت کند؛ ولی خانواده بهعنوان واحد رفع مسئله در کشور ما به رسمیت
شــناخته نمیشــود؛ یعنی این که ده خانواده باهم اینطور بهحســاب نمیآیند
ً
که مثال بــه آنها وامی برای کارآفرینی تعلق بگیرد یــا چهل خانواده یک محله
نمیتوانند متصل شــوند و واحد رفع آسیب شوند و اعتبارشان از  NGOدر این
حیطه بیشتر باشد .ما خیلی در سازوکارهای حکمرانی اسیر ساختارهای مدرن
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شدیم و مدام خودمان را در این کلیشهها صورتبندی میکنیم و به نظر میرسد
شــاید باید از این کلیشــهها فراتر رفت و ما صحبت از افقی بــه نام حکمرانی
خانــواده محور کنیم که همهچیز جامعه در واحد خانواده بخواهد حل شــود و
حکمرانــی از واحد خانواده بهعنوان واحد مرکزی رفع مســائل جامعه بخواهد
حمایــت کند .افقهای مثبتی هم در روندهای آینده برایش میتواند پیدا شــود.
یک مقداری دســتوپایمان از ســازوکار دولتهای مدرن ،دارد باز میشود و
یک مقدار می شود فراســاختار عمل کرد .نهادها و ساختارهای رسمی کمرنگ
میشــوند .به نظر میرسد می توانیم افقی را ترسیم کنیم و مدلی راه هم به کشور
خودمان و هم ســایر کشورهای اسالمی و بعد کشــورهای شرقی و بعد به همه
ً
جهان عرضه کنیم که چگونه میشود حکمرانی ،اساسا خانواده محور ،مسائلش
را حل کند .خیلی از سیاستهای حمایت از خانواده ـ بهعنوانمثال ،بعضی از
سیاســتهای جمعیتی ـ درواقع در تناقض با خانواده است .ما نقش خانواده را
کمرنگتر و کمرنگتر میکنیم و این  Fadeشــدن و محو و خنثی شدن خانواده
ً
و فاقد عملکرد شــدن آن قطعا با مدل الگوی حکمرانی اسالمی در تناقض قرار
خواهد گرفت.
نهاد خانواده باید مبدأ تحوالت کشــور باشد و اگر ما با این نگاه جلو برویم،
حتی به عرصه تحوالت اقتصادی ،تحوالت اجتماعی ،فرهنگی میشــود طور
ً
دیگــری نگاه کرد .ذهن ما روی قالبهایی که عمدتا از غرب آمده بستهشــده و
میخواهیم آن الگوها را تا حدی اسالمی و بومی کنیم و پیاده کنیم .در جلسه ای
خدمت مقام معظم رهبری بودیم ،خود حضرت آقا اشاره فرمودند :خود غربیها
امروز به این نتیجه رسیده اند که باید برگردند و برای نهاد خانواده نقش جدی قائل
ً
شــوند؛ حتی مثال در آموزشوپرورش ما پدیده (home schoolingتحصیل در
ً
خانه) را داریم که میتواند جایگزین مدارس شود .در همین ایام کرونا عمال ما
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ً
(home schoolingتحصیل در خانه) داشتیم؛ یعنی عمال خانوادهها متولی تعلیم
ً
و تربیت بچهها بودند و نه مدرســه .اگر واقعا این نــگاه در دولت و بهخصوص
شخص خود رئیس محترم جمهور باشد خیلی میتواند در این عرصه کمک کند.

کمیسیون
آسیبهای اخالقی

راهبردها و سیاستهای اجرایی
در مواجهه با آسیبهای جنسی و
مفاسد اخالقی؛ با تأکید بر نقش
مدرسه و خانواده

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

1

تمرکز بیشــتر بر نقش مدرسه در نگاه کالن آن ،از منظر راهبردها و سیاستهای
اجرایی نظام آموزشی و خانواده است .بحث فساد و انحرافات جنسی مانند سایر
آســیبهای اجتماعی پیامدها و آثاری دارد کــه میتواند جامعه را درگیر بحران
کند اگر برای آن راهکار خوب دیده نشود .انحرافات جنسی ویژگیهایی دارد که
آن را از سایر انحرافات جدا میکند:
ویژگیهای این انحرافات عبارتاند از:
چندبعدی بودن؛ حساس��یت داش��تن؛ تابو بودن طرح آن؛ چند علتی بودن؛
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
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فرایند مداری آن؛ نس��بی بودن؛ تنوع و تکثر آن؛ پیچیده بودن و زمینهسازی برای
سایر انحرافات.
بحث تربیت جنســی یک بحث بســیار مهم و چالشــی اســت که مملو از
تابوهاســت که باید روی آن بحث شــود .در بحث مشــکالت جنسی ،تربیت
جنســی بسیار مهم است که یکی از ســاحتهای مهم تربیتی و پرارزش است.
کسانی که این مسائل را طرح میکنند ،باید انسانهای توانمند و بانزاکت خاص
و دلسوز و تیزهوش باشند و اینجا فقط مدرسه نقش ندارد ،بلکه خانواده و جامعه
هم مهم اســت و این مثلث طالیی را تشــکیل میدهد .برای آموزش مناسب و
سالمت جنسی باید یک نگاه سرمایهگذاری باشد برای زندگی بهتر و رفاه بیشتر
و نوع نگاه ما با اندیشههای غربی و نگاه جنسی آنها متفاوت است .ما از لحاظ
عرفی و شــرعی ویژگیهای فرهنگی داریم و شــرم و حیــا را الزم میدانیم و با
بیبندوباری مخالف هســتیم .برخالف نظامهای سکوالریستی ،آموزشهای
بیپرده جنســی را مجاز نمیدانیم .مباحث اخالقــی را مهم میدانیم و بنابراین
اخالق جنسی یکی از مباحثی است که در تربیت جنسی بیان میکنیم.
نکته دیگــر این که آموزشوپرورش هــم برنامه خاصی بــرای رویارویی با
مشــکالت جنسی دانش آموزان ندارد .تعامل مجموعه آموزش با تربیت جنسی
دارای نوعی حیا اســت که حیای بیجهت نمیگوییم؛ اما با تأمل و تعمق همراه
ً
نیســت و معموال بدون بررسی امکان ارضای غریزه جنســی مجاز است .این
تعامل یک تعامل ناقص است که باید در حوزه آموزشوپرورش بیشتر کار کنیم.
ما یک سند تحول بنیادین آموزشوپرورش داریم که یکی از نقدهای وارده به
این سند ،آن است که در حوزه تربیت جنسی چندان ورود نمیکند .حوزه مغفول
ســند بنیادین آموزشوپرورش به موارد مختصر و ناگویایی اشــاره کرده است و
گفتمانی محافظهکار اســت که یک مقدار مطالب گفته نمیشــود و از آنطرف
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گفتمان دیگری داریم که متأثر از ارزشهای ســازمان بهداشت جهانی است که
برخی صحبت از گفتمان لیبرال میکنند که تربیت جنسی هم دارد و تفاوتهایی
در آنها وجود دارد .حاال این که ما چگونه یک ترکیب همگون و سازگاری از این
دو ایجاد کنیم ،نیازمند یک بحث مفصل است.
برای این که به این موضوع ،عملیاتیتر نگاه شــود ،به تعدادی راهبرد و برنامه
و سیاستهای اجرایی اشاره میکنیم:
 .1راهبرد اول ،آگاهســازی متربی بهعنوان پیشگیری ســطح اول؛ چون راهبرد
آگاهی سازی اســت ،بنابراین سیاســتها هم در آن فضا و آموختن شیوههای
کنترل تحریکات جنســی باید برود .طبق تحقیقات ،یکی از مســائل نوجوانان
دبیرستانی این بود که ما این تحریکات جنسی را چطور کنترل کنیم .آنها نیازمند
راهکارهای تعدیل و کنترل نیاز هستند.
راهکارهای عملیاتی این راهبرد عبارتاند از؛
 افزایش آگاهی دانش آموزان در رابطه با خطرات آسیبهای جنسی با انتشارویژهنامههایی در خصوص آسیبهای جنسی با تأکید بر مفاسد اخالقی؛
 شناسایی و راهنمایی دانشآموزانی که در معرض آسیب هستند؛ تقویت دورههای آموزشی روشهای مقابله با رفتارهای پرخطر جنسی؛ شــکلگیری کانونهــای همیاران ســامت در مدارس و دانشــگاه ها(الگوی دانشــگاه شــاهد در ایجاد یــک کانون فعال در حــوزه اعتیاد
میتواند راهنمای خوبی باشد)؛
 بستن سایتهای مستهجن و پورنوگرافی که رابطه دختر و پسر را تسهیلمیکنند؛
 تقویت و گســترش آگاهی ســازی از آســیبهای اجتماعی در حوزهبیبندوباری جنسی در فضای مجازی.
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 .2راهبرد دوم ،پیشگیری سطح دوم با ترکیب برنامه اقدامات برای کاهش آسیب؛
 استفاده از روانشناسان و مشــاوران آگاه در مدارس و دانشگاه و ترویجمراکز مشاوره فعال و مراکز آموزشی و مدارس؛
 استفاده از ظرفیت بسیج دانشگاهی در حل مسئله. ایجاد محیط ورزشی و تفریحی برای گذران اوقات فراغت برای کاهشآسیبهای جنسی.
 تشکیل کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سطح استان و مراکزآموزشوپرورش.
 تدوین نقشــه خطرپذیری مدارس کشور .نوع آســیبهای جنسی دراستانهای مختلف و حتی باال و پایینشهر باهم متفاوت هستند که این
نقشه میتواند خیلی کمک کند.
 تدوین سند پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در آموزشوپرورش؛ ترویج و گسترش خط تلفن  123اورژانس اجتماعی برای خانوادههاییکه قصد دارند اطالعات و مشاوره بگیرند.
 دورههای آموزشــی مقابلــه با بیماریهای عفونــی و رفتارهای پرخطرجنسی.
 .3ســومین راهبرد ،ارتقای نقش پیشــگیرانه نقش مدرسه و دانشگاه در رابطه با
بیبندوباریهای جنســی است که اینجا نقش خود مدرسه و دانشگاه بهصورت
خاص برجسته میشود؛
 راهاندازی مشاوره و همیاران سالمت برگزاری جشنواره نوجوان سالم. رعایت ویژگی شــخص آموزشدهنده و همجنس و صاحب تخصصبودن و فاصله سنی نداشتن و رازداری بسیار مهم است.
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 ارتقای جایگاه خانوادهای که تمرکز بهعنوان یک راهبرد در حوزه خانوادهدر تربیت جنسی است.
 آگاهی و هشدار به والدین در پرهیز از مشاهده فیلم و عکس مستهجن. در آموزش جنسی اگر ما خودمان نمیدانیم باید به یک فرد مورد اعتماددر خانواده مطابق آموزههای دینی ،آشنایان درجهیک مانند عمه و عمو و
خاله و دایی بسپاریم.
 بحث پرورش حیا و غیرت و عفت در خانواده بســیار مهم است؛ چونبچهها در بستر خانواده رشد مییابند؛
 آموزش مهارتهای مواجهه با مســائل جنســی بهعنوان کمک به رفعمســائل جنسی (مهارت نه گفتن؛ مهارت مواجهه با اضطراب؛ مهارت
جرئت آموزی؛ مهارت دوستیابی)
 اختصاص واحدهایی در دانشــگاه و مدرســه بهعنوان درسآموزشــیاجباری مهارت افزایی؛
 توسعه خدمات اجتماعی به افراد آسیبپذیر ،شناسایی افراد آسیبپذیر،بهویژه با همکاری آموزشوپرورش با بهزیستی و مراکز دیگر؛
 تقویت اصول و مبانی اعتقادی ،یکی از راههای کلیدی پیشگیری؛ استفاده از نقش ســمنها و مؤسسات مردمنهاد و شکلگیری و تقویتآنها.
جمعبندی

 ایجاد شبکه مراقبتهای ویژه بهداشتی با همکاری؛ والدین ،رسانهها،محلهها و سمنها و همافزایی بین آنها؛
 -با توجه به حضور  14میلیون دانشآموز در آموزشوپرورش ،اگر محتوا،
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روش و معلم کارآمد باشد ،بسیار کمککننده است.
 در برنامههای درسی در وضع موجود ،برنامههای درسی تربیت جنسیدر نظام آموزشــی ما مغفول است یا بهصورت غیررسمی است .ما نیاز
به کتاب متناســب با ســن دانشآموزان و دانشــجوها با رعایت تمامی
مختصات مربوط به حیا ،جنس ،سن ،موقعیت ،مشخصات قوه جنسی
و آسیبهای آن ،مهارتهای ارتباطی ،شیوههای کنترل غریزه جنسی و
 ...داریم (این آموزشها وجود دارد ،ولی به شکل پراکنده است).
با تدوین جزوات میتوان با رعایت آن حساســیتهای خاص در این حوزه
کارکــرد و بتوان دانش آموزان را بهعنوان آیندهســازان جامعــه کمک کرد؛ تقدم
پیشگیری بر درمان یک راهبرد اصلی است.

عقالنیتجنسی

حجت االسالم والمسلمین دکتر ابراهیم عباسپور

1

مقدمه

جامعه ایران به دالیل متعدد ازجمله جوان بودن و قرار گرفتن در مسیر تحوالت
اجتماعی از قبل توســعه و نفوذ ادبیات اجتماعی غــرب ،با پدیدههای متنوعی
از مؤلفههای آسیب جنسی روبرو شــده است؛ باال رفتن سن ازدواج ،گسترش
طالق ،رواج روابط فراخانوادگی و گســترش پوششهای اروتیک و  . ...در این
زمینه ،برخی جامعهشناس��ان از بحران جنسی بحث کرده و معتقدند ،ازآنجایی
که غرب خواهان بروز نابهنجاریهای جنســی در کشور ماست ،بروز انقالب
جنسی را القا میکند؛ چراکه با این اتفاقات ساختارایران ضعیف میشود واین
خواسـ�ته غرب است ،ولی به نظر میرسد ما شــاهد بحران جنسی و نه انقالب
جنس��ی در کشور هستیم .اگر نتوانیم مطالعات جنس��یمان را باال ببریم و برای
وضعیت جنسـ�ی ام��روز جامعهمان فکری نکنیم  ،این انقــاب رخ خواهد داد
 .1دکتری جامعهشناسی و مسئول دفتر قم پژوهشکده مطالعات اسالمی آسیبهای اجتماعی دانشگاه شاهد
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(فیاض .)1395 ،برخی دیگر 1،انقالب جنســی را مطرح میکنند و در مقابل،
برخی از فعاالن این حوزه ،ســخن از کودتای جنســی به میان میآورند :زمانی
میتوان واژه انقــاب را اطالق کرد که از درونمایهی فضــای اجتماعی اتفاق
افتاده باشد و نش��انهای مبنی بر فرآیند بودن و نه پروژه بودن وجود داشته باشد،
میتوانیــم حرف از انقــاب در این زمینه بزنیم .در غیــر این صورت ،کودتای
جنس��ی مطرح خواهد بود که از درون جامعه یارگی��ری کرده ،بهطور مقطعی با
این فضا همــکاری میکنند و وقتی به مقاصد خود رســید بهاین جریان کاری
ندارد ،لذا کودتای جنســی درایران داریم .با بررســی کتب و مقاالت مرتبط با
این موضوع در غرب میبینیم به دنبال بدل هوشــمند از مدل کودتای جنســی
درایران هســتند (کلیدری .)20 :1394 ،بدون شک در جامعه ایران ،به دالیل
مختلف با مســئلهای اجتماعی به نام آسیب جنســی روبرو هستیم؛ نگاهی به
وقوع و تداوم انقالب جنسی در غرب و آمریکا و نشانههای وقوع آن در سالهای
قبل از وقوع ،هشداری است برای جوامعی مثل ایران که با مشاهده آن عالئم در
جهت حل مسئله اقدامات متناسب و بههنگامی انجام دهد .تحلیل این عالئم،
زنگ خطر این بحران یا انقالب را به صدا در آورده است که مواردی مثل افزایش
ســن ازدواج ،افزایش طالق و  ...از جمله این عالئم هستند و تنها چیزی که به
نظر میرســد باقیمانده ،بروز پدیدههایی مثل طــاق ،ازدواج مجدد ،انحراف
جنسی و  ...در میان مسئوالن ردهباالی سیاسی جامعه است که این موارد در قبل
ً
از انقالب جنسی آمریکا هم عینا تکرار شده است.
بیان مسئله و وضعیت شناسی

در مورد مســائل جنســی و عفاف و حجاب و نابهنجاریهای اجتماعی ناشی از
 .1کلیدری ،امیرمهدی ،کارشناس رسانه
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این امر مقاالت و پژوهشهــای مختلف و متعددی صورت گرفته و میتوان دهه
 70را مبدأ شروع تحقیقات دراینباره دانست که ظهور توسعه سیاسی و بهتبع آن،
تحوالت فرهنگی ناشی از جریان دوم خرداد در این مورد بیتأثیر نبوده است.
امر جنسی موضوعی است که به دلیل پیچیدگی و چندالیه بودن و ارتباط آن
با مســائل دیگر اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار اســت و در صورت توجه
نکردن به آن میتواند مســائل عدیدهای را هم به وجود بیاورد .تغییرات خانواده،
حضور اجتماعی بیشتر زنان در دانشگاه ،بازار ،جامعه و تغییر نقشهای متأثر از
آن ،حضور و فعالیت شبکههای اجتماعی و تبلیغ و ترویج فرهنگ برهنگی و غیر
عفیفانه و ترویج تجارت پورن و  ...نگرشهای متفاوت و در برخی مواقع متضاد
با فرهنگ دینی-ملی جامعه را بــه وجود آورده که حوزههای متعدد اجتماعی را
نیز فعال کرده اســت .بهگونهای که با مشــکل شدن ازدواج و بسته شدن راههای
مشروع برقراری رابطه جنسی ،الگوهای رفتاری غیرمشروع و آنومیک در جامعه
گسترشیافته است؛ الگوهایی از رابطه که فرد به دنبال یافتن راههایی جدید برای
ارضای نیازهای خود اســت .به باور برخی محققان ،افزایش سطح تحصیالت
در سالهای اخیر و ورود دختران به عرصههای اجتماعی بهتدریج ،ارتباط دختر
و پسر را ســاده و همچنین فناوریهای ارتباطی جدیداین ارتباط را پنهان کرده
است (آزاد ارمکی.)1390 ،
بــه اذعان برخی محققان ،بســیاری از جوانانایرانی رابطه جنســی پیش از
ً
ازدواج را در متن روابط سالم و کامال به هنجار میدانند .گزارشهایی که مهدوی
از نمونههای آماری خود جمعآوری کرده نشــان میدهد کــه جوانانایرانی از
محدودیت فضای عمومی پرهیــز میکنند و فناوری دراین میان نقش عمدهای
بازی میکند .بسیاری از جوانان طبقات متوسط و باالی شهر از لوازم پیشگیری
از بیماریهای مقاربتی اســتفاده نمیکنند که درنتیجه خطر بیماریهایی چون
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ایدز را در میان آنان بهشدت گسترش داده است (کریمیان و دیگران.)1390 ،
بــه اعتقاد برخی دیگر از محققین ،زندگی مشــترک بــدون ازدواج در تهران
روندی رو به افزایش دارد و تمایل به مناسبات جنسی منهای زندگی زناشویی در
بین مجردان و متأهلین به چشم میخورد (احمدی.)1389 ،
در پیمایشی که در سال  1390انجام گرفت 22 ،درصد از شهروندان تهرانی
اظهار کردند که در بین بســتگان درجه اول آنها افرادی که متارکه کردهاند وجود
دارند (واعظی.)1390 ،
ً
منبع اطالعات جنســی افراد از دوران کودکی تــا بلوغ عمدتا از طریق فیلم،
اینترنت ،دوستان و تغییر و تحوالت مربوط به بلوغ و اطالعات افراد نسبت به این
تحوالت اســت .ازآنجاکه مخاطبان این منابع ،اقشار مختلف هستند و مطالب
و محتویات ،بدون در نظر گرفتن ســن ،جنس و فرهنگ ارائه میشوند ،تأثیرات
انحرافی را در نگرش جنســی افراد ایجاد میکننــد (دهقانی و دیگران:1385 ،
 .)23همه اینها در کنار توسعه و فراگیری سطح دسترسی همه اعضای خانواده
ً
و مخصوصا قشر دانشآموز و دانشجو به اینترنت و تکنولوژیهای ارتباطی متأثر
از همهگیری بیماری کرونا میتواند جامعه را هرچه بیشتر با آسیب جنسی درگیر
سازد.
افزایش طالق ،افزایش سن ازدواج ،افزایش واحدهای اروتیک ،اخبار مربوط
ً
بزای
به امر جنسی مخصوصا در بین مســئوالن سیاسی ،تظاهر اجتماعی آسی 
زنان و  :...پیش انقالب جنسی.
ادبیــات نظری متخذ از آیات و روایات مشــعر به این اســت کــه احتراز از
موقعیتهــای انحرافی و پیشگیری موقعیتی ،اصل اولی در کنترل آســیبهای
جنسی بوده و سیاستهای کنترلی باید به این سمت برود .نتیجه چنین سیاستی،
حصول ملکه خودکنترلی در افراد شده و دسترسی به موقعیت بزهکارانه یا آماج
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 ...همگی اهمیت دوری از موقعیتهای مزبور را کلید بســیاری از آسیبهای
جنســی معرفی میکنند .ایــن اقدام پیشــگیرانه به دلیــل خصوصیت جذاب
درخواستهای جنسی اســت که تا وقتی محرک و کشش الزم صورت نگرفته،
کنترل آن نیز میســر خواهد بود؛ ولی بعد از ایجــاد انگیزش و تحریکپذیری،
اقدامات کنترلی در جهت ارضای مشــروع نیاز جنســی خواهد بود که از منظر
مبانی دینی و فقه اسالمی ،تنها راه ممکن ،ازدواج خواهد بود.
بنابراین ،با اســتفاده از مفاد مفهوم «ولیستعفف» ،سیاستهای اتخاذی دو
رویکرد اساســی خواهد بود؛  .1عفاف اجتماعی که در راســتای کمینهسازی یا
حذف محرک و خواهشها و کشــشهای جنسی بوده؛  .2ارضای نیاز که همان
ازدواج بوده و مرحلهای از عفاف است.
پیشنهادها
علمی

 روششناسی بنیادین نظریههای جنسی بنیادی و ترویجی مدرن از منظرفلسفه اسالمی؛
 تکنیکهای پیشــگیری و مهار فشــارهای جنســی ،از منظر آموزههایاسالمی؛
 تحلیل مقایســهای دوگانه خصوصی-عمومی در امر جنســی از منظراسالم و غرب (جامعه هیز /تماشاگری جنسی)... /؛
 بررسی فقهی ،حقوقی و اخالقی انواع گرایشهای جنسی؛  LGBTو ...؛ -نقش قوه خیال و عاقله در امر جنسی از منظر مبانی معرفتی اسالم؛
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 حکومت اسالمی و امر جنسی؛ فضای مجازی و امر جنسی؛ آسیبشناســی تطورات سیاســتی در مورد عفاف و جنســیت و امورجنسی.
عملیاتی

برنامه عملیاتی در جهت کنترل و کاهش آســیبهای جنســی شامل دو راهبرد
اساسی است که در اصطالح کلی میتوان به عقالنیت جنسی تعبیر کرد و متخذ
از مفهوم قرآنی «ولیستعفف» است:
 .1کاهش سائقهای جنســی در جامعه که در ذیل سیاستهای زیست عفیفانه
قرار میگیرد؛
 کاهش فاصله بین بلوغ یا آگاهی جنسی و ازدواج؛ برنامهریزی برای ارتقای سرمایه اجتماعی-فرهنگی؛ فعال کردن کنترلهای غیررسمی در محالت و مساجد و مشارکتهایعمومی بهعنوان گروههای هویتبخش اجتماعی؛
ً
 اشتغال مناسب برای گروههای سنی فعال مخصوصا با توجه به وضعیتاقتصادی کشــور ،توجــه به بنگاههــا و واحدهای تولیــدی کوچک و
شبکهسازی تولیدی-مصرفی که هویتساز باشد؛
 درگیــری اجتماعی افــراد جامعه ( )involvementبــه معنای افزایشهمبســتگی اجتماعی از طریق گره خوردن اعضای جامعه با خانواده و
عدم برخورد ایدئولوژیک با مسئله اوقات فراغت؛
 توسعه نشاط اجتماعی از طریق تأمین مکانهای ورزشی-تفریحی مناسبمخصوص زنان جامعه و برنامهریزی فرهنگی متناسب بافرهنگ دینی؛
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 مدیریت فضای مجازی و جهتدهی مناســب گروههای سنی مختلفدر مورداستفاده از فضای مجازی سالم؛
 برنامهریزی مناسب برای محور قرار دادن خانواده در همه امور اجتماعی؛ مدیریــت عرصههای اجتماعــی -تفریحی مثل در منظــر بودن مراکزتفریحی بهعنوان اقدامی پیشدســتانه در جهــت از بین بردن موقعیت
ایجاد فضای جنسی؛
 توجــه و مدیریت فضای بصــری جامعه در راســتای اروتیکزدایی وسالمسازی آن؛
 سیاستگذاری الزم برای صداوسیما و مراکز فرهنگی در جهت ارتقایعقالنیت جامعه.
 .2ارضای نیازهای جنسی به هنگام ظهور و روشن شدن عالئم جسمی و روانی
بهعنوان مرحلهای از عفاف؛
 ترویج و برنامهریزی جهت ازدواج آســان (توجه و ترویج انواع ازدواجآسان در ضمن حمایتهای خانواده و نهادهای اجتماعی)؛
 آموزشهای مهارتی و تخصصی قبل از ازدواج با نگاهی سرمایهگذارانهنه رفع تکلیف؛
 حمایت و توســعه سیاســتهای خانــواده محور و گســترش روابط وپیوندهای خویشاوندی و شبکهسازی مبتنی بر تکافل اجتماعی
 -هدفمندی خدمت سربازی بهعنوان مانعی مهم در ازدواج و اشتغال.

ازدواج بهنگام ،راه پیشگیری از
خیلی از بیماری های جنسی

حجت االسالم والمسلمین دکتر مهدی عباسی

1

در سیاســتگذاری و قانونگذاری و اجرا ما مشکالتی داریم و به نظر میرسد
در چنین نشســتهایی باید بر این راهبردها متمرکز شــد و در قالب راهبردهای
عملیاتی صحبت کنیم.
 .1در باب مســئله امر جنســی ،در دفتر تبلیغات یک کارگروه عفاف وجود دارد
که در این کارگروه ،مســائل مختلف در امر جنســی را طی یک فرایندی با استفاده
از نظرســنجی نخبگانی بررسی نموده و به  5مسئله مهم رسیدیم .فاصله مطالبات
جنسی با زمینههای تمتعات مجاز جنسی در کشور ما زیاد شده است؛ درحالیکه
از درودیوار شهوت میبارد و مسائل اروتیک بهوفور است؛ اما زمینههای ارضای نیاز
جنسی محدودتر بوده و بههرحال اینیک اصل است که باید نیاز جنسی ارضا شود.
 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث
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 .2انگارههای خطا در امر جنســیتی اســت .گروههای مختلف ،انگارههای
مختلف دارند .نســبت به محرکات جنســی یا دســتگاه جنســی و هم نسبت
به مســیرهای تأمین نیاز جنســی ،انگارههای متفاوتی از دیدگاه روانشناســان
شــکلگرفته که به لحاظ فرهنگی کار را مشــکل میکند .برخی انگارهها تحت
تأثیر عوامل شــخصیتی است که حاال اآلن موضوع یک محرک جنسی است که
باید ارضا شود ولی لذتهای آنی و آتی ترجیح دادهشده است.
 .3رشد نایافتگی و تربیت نایافتگی نسل کودک و نوجوان است که در سنین
نوجوانی و بعد از بلوغ خویشــتنداری ندارند و تربیتیافته نیســتند و نمیتوان
انتظار داشــت که پسری در مقابل دختری خوددار باشد یا حریم رابطه عشقی را
رعایت کند.
 .4شــخصی شدن تشخیص ارزشهای جنسی اســت که ما مواجه هستیم
با ارزشگذاریهای متکثر که کلینیکی به درمان دخترانی میپردازد که توســط
پلیس امنیت اخالقی جنســی معرفی میشــوند .ما به آنها بازخورد میدهیم و
میگوییم این سرووضع خیلی محرک است و میتواند برای او خطر داشته باشد
اما او درک درســتی ندارد و ما باید اینها را توســط تلویزیــون تبلیغ کنیم .اگر
بخواهیم یک ارزش را از رســانه تبلیغ کنیم با موضع سخت از خود رسانه ملی
روبهرو میشویم و این موضوع را یک تابو میدانیم که نتوانستیم ورود پیدا کنیم.
 .5مسئله پنجم تزلزل نظام هنجارهای جنسی است که فضای مجازی در این
دو سه دهه اخیر آن را بسیار تحت تأثیر قرار داده است .البته باید بحث گستردگی
فضای مجازی و تبادل اطالعات را در نظر بگیریم که هنوز در کشــور ما به یک
راهبردهای مشــخص در خصوص فضای مجازی و اینترنت نرســیدهایم .خود
مســئولین ما هم نمیدانند که ما باید چه کار کنیم .فکر میکنم باید با صراحت
اشارهکنم که در سطح کالن به نتیجهای نرسیدهایم.
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فاصله میان خواســتههای متنوع جنسی و راههای مجاز ارضای آنکه زندگی
همه را از کودک و نوجوان تا پیر تحت تأثیر خود قرار داده اســت ،یک مســئله
اساسی اســت .از آنطرف وقتی این نیاز احساس میشود ،از مسیر محرکهای
کاذب ،امکان احســاس مجــاز در بخش قابلتوجهی در جامعــه وجود ندارد
کــه از بلوغ تا ازدواج اســت و حتی بعد از ازدواج هم وقتیکه این خواســته ها
متنوع میشــود ،میبینیم که امکان ارضای مجاز آنها وجود ندارد و تحت تأثیر
چیزهایی که در عرف حاکم اســت ،مانع وجود دارد که ازدواج موقت و ازدواج
مجدد از آن است.
اینجا چالش دوســویه اســت؛ مانند زیســت عفیفانه برای جوان که بسیار
مشــکل اســت و گاهی مهاجرت برای یک جوان به یک روستا که هیچ چالش
زیســت عفیفانه ندارد ،ضرورت پیدا میکند .این چالشها خواهشها را دامن
میزند و تحرکات زیادی دارد.
ازدواج امروزه یکشــکل بیشتر ندارد و به مجدد و موقت آن توجه نمیشود؛
اما همان شکل روتینش این شده که یک نوجوان باید صد و پنجاه میلیون تومان
هزینه کند تا به تمتع مجاز ارضای نیاز برسد.
در اینیک شــکل ازدواج ،خود ما هیچ موضعگیری دیگری نداریم .میتوان
شــکل ازدواج دائم را به روشهای دیگری انجام داد .الگوی شکلگیری ازدواج
را با اســتفاده از شــرایط ســن عقد آیا میتوان متکثر کرد که این گونه نباشد که
خواستگاریها طوری باشد و عقد یکطور سنگین باشد؟
با توجه به الگوهــای متفاوت میتوان کاری کرد .نظریــه پایه همان ازدواج
به هنــگام نیاز ،با توجه به ترویج الگوهای متکثر دائــم برای جوانان و نوجوانان
است .تعبیر مقام معظم رهبری ،ازدواج به هنگام نیاز است که باید روی الگوهای
آن تمرکز کرد و طراحی کرد و ترویج نمود.

128

بستهراهبردیمواجههباآسیب هایاجتماعیبارویکرداسالمی؛پیشنهادیبهدولتسیزدهم

ازدواج به هنــگام نیــاز میتواند برانگیختگی جنســی را کاهش دهد و حتی
کنترل بیرونی بر رفتار جنسی و رابطه همسری ایجاد میکند.
دومین محــور در نظریه پایه ،عفاف و زیســت عفیفانــه در زندگی فردی و
اجتماعی است .عفاف به معنای وضعیت رویآوری و بازداری هدفمند که کلیه
رفتارهای ظاهری و باطنی جنسی را در موقعیتهای مختلف فردی و اجتماعی
مطابق با مالکها و ارزشهای واقعی و اسالمی میتواند اجرا کند و میل و رفتار
جنســی را تنظیم میکند .این معنای عفاف است و عفاف در این معنا شامل 6
عنصراست .اول تربیت جنسی و تعدیل لذتجویی در دوران کودکی و نوجوانی
و دوم شکل گیری خویشتنداری جنســی در آحاد مردم .برخی صفات در افراد
ً
چون متأســفانه هیچ برنامهریزی برای آن وجود ندارد .مثــا صفت انفاق باید
ً
ترویج شــود و سازه آن در آحاد مردم شکل بگیرد .مثال در آموزشوپرورش ،در
دین و زندگی گفته میشود انفاق خوب است؛ اما برنامهای برای نهادینه شدن آن
نیست .در خصوص خویشتنداری جنسی هم خیلی برنامهای دیده نمیشود.
سوم ،مصونسازی جنسی؛
چهارم ،هویتیابی جنسی و جنسیتی؛
پنجم ،سالمت جنسی؛
ششم ،انگارههای جنسی و جنسیتی سالم است و نظریه پایه بر این  6عنصر
بنا نهاده شده است.
راهبردها عبارت است از:
 .1تربیت جنسی و جنسیتی کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش والدین
 .2تربیت و آموزش نوجوانان در آستانه ازدواج با تأکید بر ازدواج آگاهانه
 .3توانمندسازی زوجین برای افزایش رضایتمندی زناشویی و پیشگیری
از آسیبهای روانی و اخالقی و جنسی در خانوادهها؛
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 .4پیشــگیری ،درمان و بازیابی ســامت افراد آســیبدیده جنسی دارای
اختالل یا بیماری جنسی و دچار ناباروری؛
 .5پیشــگیری و مقابله با جرائم جنســی و فراهمســازی زمینه بازگشت به
زندگی سالم و پاک مجرمان جنســی که یک پروژه فعال در این راهبرد
داریم؛
ً
 .6ایجاد و اصــاح قوانین و حاکمیتی الزم در حل مســئله ماهم چالش
قانون داریم و هم چالش اجرای قانون؛
 .7فرهنگسازی و بازنمایی تربیت جنسی و جنسیتی با استفاده از بهینه از
ظرفیت رسانه؛
 .8دانشبنیان کــردن و حمایت از برنامههای پژوهشــی مطالعاتی درباره
ٔ
درزمینه حل مسائل جنسی؛
محتوای علمی و فنی
ً
 .9ســاخت و اصالح مناســبات عفیفانه و اجتماعی در فضای حقیقی و
مجازی و همچنین فضاهای کاری؛
 .10توانمندســازی مربیان ،مبلغان ،مشــاوران و روانشناسان ،مددگران و
کنشگران و تربیت و آموزش سالمت جنسی با رویکرد اسالمی.
ً
این ده راهبرد با محوریت اصالح قوانین ،مسئله را حل میکند.

کمیسیون فقر
و حاشیهنشینی

تمرکزگرائیریشۀحاشیهنشینی
و دیگر مفاسد اجتماعی

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

1

مقدمه

حاشیهنشــینی یک مســئلۀ جهانی است .بهخصوص در کشــورهای موسوم به
جهان سوم ،این پدیده بهعنوان یک آسیب اجتماعی عمده مورد توجه میباشد.
اغلب تحقیقات صورت گرفته در مورد حاشیهنشینی به دنبال رفع این مسئله در
ً
ً
نظامهای موجود است و عمدتا در سطح خرد و بعضا میان برد مطرح میشود؛ اما
در مورد این که ریشههای جهانی این پدیده چیست و چگونه میتوان بهصورت
اساسی با آن مواجه شد و در سطح کالن و بلندمدت به حل آن پرداخت ،تحقیق
کمتری صورت گرفته اســت .ازاینرو در این مقاله میخواهیم به ریشههای این
پدیده در مقیاس کالن و با توجه بهنظام جهانی بپردازیم.
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
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بعد از رنسانس تمدن غرب در اروپا بر اساس مکتب انسانگرایی و دنیاگرایی
به وجود آمد .در مکتب دنیاگرا (سکوالریســم) توجه فقط به واقعیت مشــهود
اســت؛ و واقعیت غیب کــه در رأس آن وجود خداونــد تبارکوتعالی قرار دارد
نادیده گرفته میشود .ازاینرو بهجای شعار "انسان اشرف مخلوقات است" شعار
"انسان اشرف موجودات است" برقرار میشود و مکتب انسانگرایی (هیومنیزم)
به وجود میآید (زاهد و دیگران.)1393 ،
بر اســاس این شــعار ،فرهنگی به وجود آمد که در آن انسان به خود حق داد
در راستای منفعت خویش هر نوع دخل و تصرفی در عالم بنماید .البته مشروط
بر این که به حدود اختیارات دیگر انسانها تجاوز ننماید؛ حدود تصرف اختیار
انسانها را حد مالکیتشــان تعیین کرد .این فرهنگ را میتوان فرهنگ سلطه نام
نهاد .بر اساس این فرهنگ ،جریان اســتعمار پاگرفت .همۀ کشورهای اروپائی
برای افزایش حدود مالکیت خود چنگاندازی به دیگر نقاط دنیا را آغاز کردند.
همۀ ســرزمینهای قارههای آمریکا ،آفریقا و آســیا بهگونهای مستعمرۀ یکی از
1
کشور اروپائی شد.
میــل به افزایش مالکیت در اروپا دو جنگ جهانی اول و دوم را رقم زد که در
آن حدود  75میلیون نفر کشــته شدند؛ اما عبرتی برای تغییر مکتب دنیاگرایی و
انســانگرایی نشد .آمریکا در عمل فاتح جنگ دوم جهانی شد و قادر شد حدود
مالکیت خود را نهتنها بر اروپا بلکه بر مســتعمرههای آنان نیز گســترش دهد.
در زمان بازســازی خرابیهای جنگ با ارائۀ طرح مارشــال ،مالک صنایع اروپا
و بعد هم با طرحهای مشــابه ،صاحب نفوذ در مســتعمرههای اروپائیان شد.
فرمول اصلی طرحهای مذکور ،ســرمایهگذاری آمریکا در کشورهای مختلف
و رواج صنعــت در آنان بود که بهتبع آن شهرنشــینی مدرن در اقصا نقاط جهان
 .1غیر از ایران که با نهضت تنباکو از زیر بار استعمار مستقیم انگلستان رفتن در امان ماند.
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رواج یافت .این حضور در کشــورهای غیر اروپائی با عنوان توسعه توجیه شد.
کشورهای جهان سوم هم به کشورهای درحالتوسعه موصوف شدند.
برنامه توسعه دارای سه مرحله مجزا است :توسعۀ اقتصادی ،توسعۀ فرهنگی
و توســعۀ سیاسی .در توسعۀ اقتصادی صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی هدف
است .در توســعۀ فرهنگی ،انتقال الگوی فرهنگی ،بهخصوص الگوی مصرف
غرب به کشورهای جهان سوم موردنظر میباشد تا مردم به مصرف محصوالت
صنعتی تولیدشــده بپردازند .در مرحلۀ توسعۀ سیاســی هدف ،گسترش لیبرال
دموکراســی به کشــورهای جهان ســوم اســت .در مرحلۀ اول ،این کشورها به
زائدهای بر اقتصاد آمریکا تبدیل میشــوند ،در مرحلۀ دوم به فرهنگ مصرفی آن
مبتال میگردند و در مرحلۀ ســوم تحت سلطۀ فرهنگ و دستگاه سیاسی آمریکا
قرار میگیرند.
در همان مرحلۀ اول ،گســترش شهرنشــینی موجب افزایش مهاجرتهای
روستا به شهر میشــود و پدیدۀ حاشیهنشینی بهاینترتیب بروز میکند .تعریف
ما از حاشیهنشــینی این است" :کسانی که در محدودۀ شــهر زندگی میکنند؛
اما جذب اقتصاد و فرهنگ شهری نشــدهاند" .متمرکز شدن امکانات در دست
عدهای ،امکان جذب کامل همۀ مهاجران را فراهم نمیکند.
نظریۀتحقیق

با توجه به آنچه آمد ،در تحلیل نظری میتوان گفت پدیدۀ حاشیهنشینی در اصل
بهنظام سلطه جهانی که همۀ امور را در دست خود قبضه کرده است بازمیگردد.
این نظام برای تضمین مدیریت ســرمایهگذاریهای خود در کشــورهای جهان
ســوم به مدیریت تمرکزگرا در این کشــورها متکی اســت .مدیریــت تمرکزگرا
ســازوکارهای تمرکزگرا برای اعمال مدیریت خود ایجــاد میکند و بهاینترتیب
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امکانات کشــور بهصورت تمرکزگرا توزیع میشــود .این تمرکزگرایی در توزیع
امکانات ،موجب انباشــته شــدن ثروت در دســت عدهای و بیکاله ماندن سر
عدهای دیگر میشود .در شهرها ،محالت اعیاننشین و محالت فقیرنشین شکل
میگیرد و بهاینترتیب کاخنشینی و کوخنشینی ایجاد میشود .مهاجرت و تمرکز
جمعیت همیشــه بهسوی نقاطی اســت که در آنجا امکانات وجود دارد .توزیع
تمرکزگرای امکانات ،جمعیت را هم به ســمت خود میکشاند .افزایش بیرویه
جمعیت تهران در کشــور و کالنشهرها در اســتانها و از سوی دیگر خالی از
سکنه شدن بسیاری از روستاها و آبادیها و افزایش مهاجرتهای روستا به شهر
محصول همین نوع از تنظیمات الگوی اقتصادی اســت .ازاینرو ریشهایترین
راهحل مسئلۀ حاشیهنشینی ،تغییر الگوی اقتصاد تمرکزگرای وابسته است.
هدف از تحقیق

در این مقاله با استفاده از اطالعات موجود در مورد تاریخ معاصر ایران و جهان
به بیان تاریخچۀ حاشیهنشینی ،ریشهها و تحوالت آن از گذشته تا امروز در ایران
میپردازیم.
روش تحقیق

بررسی حاضر پس از پرداختن به ســوابق تاریخی که با روش سندی و مراجعه
به اطالعات تاریخی ،انجام خواهد شــد ،درصدد است تا تأثیر تمرکزگرایی در
روابط اجتماعی کش��ور را بر مهاجرت و حاشیهنشینی ،ارزیابی کند .اطالعات
الزم از سرشــماری ســالهای  1355تــا  1390مرکز آمار ایــران و تحقیقات
صورت گرفته در مورد تعداد حاشیهنشینان اخذشده است .آمارهای مهاجرت و
درصد شــاغالن  10ساله و بیشتر برحسب وضع شغلی در کل کشور و استانها
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جمعآوریشده و برای آسانتر شدن مقایسه ،درصد آنها محاسبهشده است.
در ایــن مقاله مــزد و حقوقبگیران بخــش عمومــی ،کارفرمایان در بخش
خصوصی و مزد و حقوقبگیران بخش خصوصی بهعنوان شاخص تمرکزگرایی
و کارکن مســتقل بهعنوان شاخص تمرکززدایی در نظر گرفتهشده است .افزایش
مــزد و حقوقبگیران بخش عمومــی ،کارفرمایان در بخــش خصوصی و مزد
و حقوقبگیــران بخش خصوصی نشــانه افزایش و کاهش آنها نشــانه کاهش
تمرکزگرایــی ســت .درحالیکه افزایش کارکن ،نشــانه کاهــش تمرکزگرایی یا
تمرکززدایی است و کاهش این گروه به نشانه افزایش تمرکزگرایی است؛ بنابراین
برای اســتفاده از آمارهای مرکز آمار ایران در مورد این مفاهیم ،تابع تعاریف آن
مرکز شدهایم (سرشماری  ،1385ص .)12
خالصۀ متن تحقیق

مســئلۀ عقبافتادگی در دورۀ دومین پادشــاه قاجار بهصورت ملموس درآمد و
بهصورت یک نیاز اجتماعی مطرح شد .در دورۀ فتح علی شاه ( 1250-1211ق
 1834-1797 /م) بــرای رفع این نیاز تالشهایی صورت گرفت .او از نخبگان
سراسر کشور دعوت کرد تا به تهران پایتخت بیایند و با همفکری به رونق کشور
بپردازند .در این دوره ضربۀ اصلی به شکست روحیۀ مدیران کشور در جنگهای
ایران و روس وارد شد .در جنگهای ایران و روس ،ایرانیان برتری تکنیکی نظامی
روسها را مشــاهده کردند و برای چارهاندیشــی ،از دولتهــای اروپائی برای
نوســازی ارتش خود و مقابله با روس کمک خواســتند؛ اما کشورهای اروپائی
ً
که عمدتا بر اســاس منافع خویش عمل میکنند و نیز مســیحی بودند و سابقۀ
جنگهــای صلیبی بهعنوان جزئی از هویت متحدشــان درآمده بود ،در مقابل
کشــور ما که مســلمانیم ،خود را در یک جبهه میدیدند .فرانسه میخواست از
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خاک ایران برای حمله به هندوستان استفاده کند .بر اساس معاهدۀ فین کنشتاین
با دولت ناپلئون توافق شــده بود که فرانسویان ،ارتش ایران را نوسازی کنند و به
وســائل جدید تجهیز نمایند .بر اســاس این معاهده مقرر شده بود که اگر ایران
در معرض حملۀ روسها قرار گرفت فرانســه از ایران حمایت نماید که از جانب
فرانسه با سازش با روس نقض شد (مهدوی.)210-211 :1377 ،
بعد از عمل نشــدن به این معاهده ،ایران به انگلستان متوسل شد و از او برای
تجهیز و تعلیم نظامی خود کمک خواست .انگلستان در آن روز ایران را بهعنوان
حائلی بر سر راه دیگر دولتهای اروپائی به هندوستان مینگریست؛ ازاینجهت
مایل به حمایت از آن بود .در ضمن انگلســتان با روســیه بر علیه ناپلئون متحد
بود (مهدوی .)217 :1377 ،درنتیجۀ ســازش روس و انگلیس ،قراردادهای با
انگلســتان هم از جانب انگلیس نقض شد و ایران متکی به انگلستان و بعد هم
عثمانی ،باالخره ســرحدات خویش را در شــمال کشور از دست داد (مهدوی،
.)222 :1377
پــس از شکســت ناپلئون و تبعید او به جزیرۀ البِ ،ســرگور اوزلی ،ســفیر
انگلســتان در ایران ،به دولت متبوع خود نوشــت" :چون ناپلئون به جزیرۀ الب
تبعید شده و ســرحدات هندوستان تأمین گردیده اســت و خطری متوجه آنجا
نیســت بهتر اســت ایران در همان حال توحش و بربریت باقی بماند"(مهدوی،
 .)200 :1377بهاینترتیب اولین شکســت قطعی از اتکا به دول اروپائی برای
نوسازی نیروی نظامی ایران ،شکل گرفت.
عباس میرزا ولیعهد و فرزند فتح علی شــاه کــه فرماندهی جنگ را به عهده
داشت بعد از شکست ،به فکر اعزام دانشجو برای فراگرفتن تکنیکهای ساخت
سالح و مدیرت نظامی به اروپا افتاد (شمیم.)106 :1379 ،
ً
اولین برنامه توسعهای که در ایران معاصر ،اجرا شد اصالحات میرزا تقیخان
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ً
صدراعظم ناصرالدینشاه ،ملقب به امیرکبیر بود .او اصالحاتی در دربار ،ارتش،
سرکوب فرقۀ بابیه (آیتی ،بی تا ،)149 ،133 :انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه ،ارسال
ً
ســفیر به کشــورهای اروپائی ،اصالح در نظام قضائی کشور و تأسیس آموزش
عالی در دارالفنون انجام داد (شمیم.)165-163 :1379 ،
اولین طرح مدون برای توســعه و بهمنظور جبــران عقبافتادگی اجتماعی از
قافلۀ تمدن مدرن در نیمۀ قرن ســیزدهم هجری شمســی صورت گرفت .یکی
از همراهان ناصرالدینشاه میرزا یوســف خان تبریزی (یوسف مستشارالدوله)
( 1239-1313هجری قمری1202-1274 /هجری شمســی1895-1823 /
میالدی) کاردار ایران در پاریس بود .او کتاب یک کلمه را در ســال  1248یعنی
آخرین ســال مأموریت خود در پاریس نوشت و در سال  1253هجری شمسی
در ایران به چاپ رســاند .او از همفکران میرزا فتح علی آخوندزاده و میرزا ملکم
خان و همچنین عضو یکی از لژهای فراماسونری بود .این کتاب درواقع ترجمۀ
قانون اساسی فرانسه بود (فشاهی.)429 :1354 ،
دربار مســتبد ،هرگز حاضر به از دست دادن پایههای قدرت استبدادی خود
ً
نبود .اگر امیرکبیر را با اندیشــۀ اصالحات ملی و ایرانی و میرزا یوســف خان را
ً
با اندیشــۀ اصالحات غربی ،بهعنوان دو حرکت برای تغییر شرایط آن روز ایران
بدانیم ،هر دو در مقابل دربار و نظام اســتبداد شاهی ،نتوانستند پایدار بمانند و
هر دو به نحوی از میان برداشــته شدند .ازاینرو بود که مبارزه با استبداد شاهی
در صدر اقدامات برای پیشرفت ایران قرار گرفت.
فکر مبارزه با اســتبداد شــاهان ،زمانی قوت گرفت که ملت ایران یکپارچه
در مقابل قرارداد شــرکت تالبوت که انحصار خریدوفروش تنباکو را در ایران از
ناصرالدینشــاه گرفته بود ،ایستاد و پیروز شــد .ازاینجهت سه تن از روحانیون
بنام تهران با مشــورت علمای نجف ،برای مقابله با استبداد کمر همت بستند.

140

بستهراهبردیمواجههباآسیب هایاجتماعیبارویکرداسالمی؛پیشنهادیبهدولتسیزدهم

آیتالله طباطبائی ،آیتاللــه بهبهانی و آیتالله شــیخ فضلالله نوری رهبران
نهضت مشــروطه شدند .قصد داشــتند عدالتخانه تأسیس کنند تا با مشورت
نمایندگان مردم قوانین حقۀ اســامی در کشور جاری شود و دست مستبدین از
جان و مال و ناموس مردم کوتاه گردد (زاهد.)119-152 :1381 ،
هر نظام اجتماعی و دســتگاه سیاســی برای انتظام خــود نیاز به یک طرح و
نقشۀ نظری دارد که به آن ایدئولوژی یا مکتب میگویند .در آن هنگام در مکتب
اسالم ،روحانیت علم فقه را بهعنوان علم کاربردی اسالمی در اختیار داشت که
میتوانست قوانین اســامی را از متون دینی استخراج کند؛ اما علمی که بتواند
نظام سازی کند و ایدئولوژی اسالمی را بهعنوان یک دستگاه اجتماعی در عمل
فعال سازد در اختیار نبود .ازاینرو ،مشکل نظام سازی ،امنای ملت را به سمت
ایدههایی که در اروپا نظام ســازی کرده بود کشــاند و در نهایت نظام پارلمانی
برای تشکیل نظام سیاسی مورد توافق قرار گرفت.
ً
در نظام تفکیک قوا و پارلمانی مطرح شده توسط منتسکیو ،ظاهرا همهچیز به
نام جمهور و یا مردم پیش میرود؛ هرچند وجود مجلس لردها یا اشــراف یا سنا
در نظام تفکیک قوا ،حاکم بودن ثروتمندان را تضمین مینماید؛ اما نکتۀ دیگر که
در آن وجود دارد ،نیاز به یک نیروی قاهر پشتیبان است که در نوشتههای منتسکیو
به آن اشــارهای نشده اســت .آنچه بهعنوان ضامن عملی در نظام تفکیک قوا الزم
است یک دستگاه متمرکز پلیس قاهر اســت .پلیسی که همه گونه اختیار برای او
در نظر گفته شــود و همۀ قدرتها به او تفویض گردد که درواقع ضابط حکومت
باشد .پلیس اجازه نمیدهد کسی از خرد و کالن از زیر بار اجرای قانون فرار کند.
این بخش چیزی اســت که در عمل در این طراحی نظام حکومتی پیش آمد و در
کلیۀ کشورهای جمهوری با تفکیک قوا ،عملیاتی شده است .همۀ آنان یک پلیس
قاهری دارند که با سرپیچی کنندگان از قانون برخورد الزم را میکند.
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بهعبارتدیگــر در طرح حاکمیــت قانون و تفکیک قــوا ،دیکتاتوری فرد به
دیکتاتوری قانون تبدیل میشــود .توجیه این اســت که قانون را نمایندگان مردم
تصویب میکنند .حالآنکه در اصل اشــراف و لردهای جامعه حق مخالفت با
قوانین مصــوب نمایندگان عوام مردم را دارند و همانها که ثروت کشــور را در
دست دارند بهوسیلۀ پشتیبانی مالی از نظام متمرکز پلیس ،این ابزار قدرت را هم
در دست خود دارند.
در انقالب مشــروطه دو خط فکــری در مقابل هم قرار گرفتند :مشــروطۀ
مشروعه و مشروطۀ مشــروطه ،یا مشروعه خواهی و مشروطهخواهی .مشروطۀ
مشــروعه به دنبال حاکم کردن همان الگویی بود کــه در نهضت تنباکو به کار
گرفته شده بود و کشور را تحت زعامت نایب اما زمان (ع) قرار میداد و از طریق
او قوانین اسالمی حاکم میشد؛ اما مشروطۀ مشروطه به دنبال همان چیزی بود
که در نظامهای پارلمانتاریستی اروپا شکلگرفته بود (همان).
با تضعیف شــاه و نیروهای نظامی دیگر نیروی قاهری که بتواند از این نظام
قانونمدار حمایت کند وجود نداشــت و دسیســههای انگلیس و روس موجب
شد فقط چهار مجلس ملی تشکیل شود (بهار .)1379 ،ارتش یا نیروی نظامی
قاهری که باید بود ضامن اجرای قانون باشــد به سرکردگی رضاخان ساخته شد
و در اختیار او بود .چون طبق قانون اساســی انتخاب نیمی از نمایندگان مجلس
ً
سنا در اختیار شاه بود و نیمۀ دیگر باید از رجال سیاسی انتخاب میشدند ،عمال
مجلس ســنا را هم در اختیار گرفت .بهاینترتیب رضاشاه مالک الرغاب کشور
گردید.
رویکــرد انگلیــس بعد از مشــاهدۀ اشــتیاق ایرانیان به توســعه رویکردی
کاسبکارانه است .ابتدا جای پای خود را در سیاست سفت کردند .با روی کار
آوردن رضاخان بهعنوان شاه ایران و مؤسس سلسلۀ پهلوی ،عنان امور اجرائی را
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در ایران در اختیار گرفتند .اکنون توسعه و وارد کردن اقالم مدرنیته مانند کاالیی
در دست آنان بود که مشتری مصلوب االختیاری مانند ایران داشت .بهاینترتیب
از طریق رضاشــاه ،با کاسبکاری آنان ،نوعی ِشــبه مدرنیته در ایران پیاده شد.
ابتدا نظام آموزشــی و اداری کشور را که میتوانست فکر و اجرا را در اختیار آنان
قرار دهد بهســوی این ِشــبه مدرنیته بردند و بعد نظام اقتصادی در قبضۀ قدرت
ایشان درآمد و نوعی نظام ِشبه سرمایهداری شکل گرفت.
آنان در نهضت تنباکو فهمیده بودند که نقطۀ قوت ملت ایران دین و توســل به
دین است .ازاینرو تالش نمودند نظام آموزشی سکوالر را در کنار حوزههای دینی
بهصورت بســیار فراگیر و گسترده ایجاد کنند .استفاده از قاعدۀ تولید انبوه در نظام
آموزشــی به آنان این امکان را داد که کل مردم ایران را تحت پوشــش قرار دهند.
نظام اداری هم ابزاری برای اعمال منویات آنان بود که میبایست در سراسر ایران
گســترده گردد .ازاینرو باقدرت نظامی که تحت امر رضاشاه ایجاد کردند ،همۀ
نهضتهای محلی را ســرکوب نمودند .تأســیس مدارس جدید را هم که از دورۀ
قاجار در کنار مکتبخانهها ایجاد شده بود ادامه دادند و با تأسیس وزارت فرهنگ
تحت امر رضاشاه آن را در سراســر کشور و در جاهایی که قدرت اداری رضاشاه
نفوذ کرده بود گســتراندند .خود این نظام آموزشی بهگونهای تنظیم شد که اشتیاق
برای مدرن شدن را در روح و جان نسل جدید ایرانیان بکارد و در ضمن وادادگی در
مقابل تمدن مدرن را افزایش دهد .بهاینترتیب اشتیاق مشتری برای کاالیی که در
اختیار آنان بود عمیق و گسترده میشد .منبع درآمد برای تأمین این خریدها ،منابع
ً
خام کشور و عمدتا نفت بود .بهاینترتیب نظام مصرف و توزیع شروع به رشد کرد.
ً
تولیــد عمدتا در همان حد همان تولیدات بومی باقی مانند مگر تولیدات صنعتی
محدودی که مانند قند در خدمت مصرف کاالهای وارداتی بود.
در شهریور سال  1320شمســی محمدرضا پهلوی به شاهی ایران منصوب
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شد .برخی از فشــارهای رضاشاهی هم با روی کار آمدن او به عرصۀ سیاست،
برای کســب مشروعیت عمومی و تبعیت مردم از او ،شــل و یا لغو شد (زاهد،
 .)156-157 :1381هنــوز در مردم روحیۀ اســتقاللطلبی وجود داشــت اما
روشنفکران به فکر تقلید و وابستگی به یکی از قدرتهای جهانی بودند.
در میانههای دهۀ بیست هجری شمسی و تحت تأثیر پیروزی آمریکا در جنگ
جهانی دوم و ورشکســتگی دولتهای اروپائی ،آمریــکا حضور خود را در اروپا
و دیگر کشــورهای تحت استعمار ایشــان افزایش داد .رویکرد آمریکا به توسعۀ
ً
در کشــورهای جهان نیز غیر از رویکرد اروپا و عمدتا انگلستان بود .گفتیم اروپا
توسعۀ وابســته را مدنظر داشــت و اقالم تمدنی مدرن را مانند کاال به کشورهای
جهان از موضع برتر تحمیل میکرد .آمریکا سیاست توسعهای دیگری اتخاذ کرد.
او با ســرمایهگذاری بر منابع ملی هر کشــور به ایجاد اشتغال در آنان پرداخت و
نگاه تکمحصولی دولت انگلســتان را به منابع متنوع کشــورها معطوف داشت.
این سیاســت با برنامهای که برای بازسازی اروپا از خرابیهای جنگ جهانی دوم
تنظیم شده بود و تحت عنوان طرح مارشال خوانده میشد آغاز گردید .همین نوع
سیاست ،تبدیل به سیاست اصلی توسعه در کشورهای مستعمرۀ اروپا نیز گردید.
در اروپا نیروی انسانی متخصص و زمینۀ فرهنگی مساعد ،امکان سرمایهگذاری
روی صنایع آنان را فراهم کرد و درواقع آمریکا با این ســرمایهگذاری مالک صنایع
اروپا شد .در دیگر کشورها وجود منابع طبیعی میتوانست موجب سرمایهگذاری
آمریکا و استحصال سود از این سرمایهگذاری گردد.
نظریۀ توسعۀ جدید علمیتر شده بود و رشتههایی تحت عنوان جامعهشناسی
توسعه ،اقتصاد توسعه و دیگر علوم وابسته را در دانشگاههای آمریکائی به وجود
آورد .به یمن نظام آموزشی جدید ،اشتیاق مردم کشورهای جهان سوم به توسعه
نهادینه شده بود .این که غرب منشــأ رشد و توسعه است و باید توسعه را از آنان
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ً
گرفت ،کامال جا افتاده بود .این که تنها راه رشــد ،مدرن شدن است ،تحت تأثیر
نظام فرهنگی رســمی پذیرفته شــده بود .وابستگی جهان ســوم به جهان اول و
دوم ،امری بدیهی مینمود .در نظر گرفتن اســتعدادهای فکری و مغز ،بهعنوان
یکی از منابع رشــد و توسعه و تأسیس دانشگاههای وابسته ،به جوانان بااستعداد
جهان ســوم این امکان را میداد که با مهاجرت به غرب ،خود را به سرچشــمه
رشــد و کمال برسانند .در این صورت خود میتوانســتند ازجملۀ ادارهکنندگان
جریان مدرنیزاسیون شــوند .بهاینترتیب آن خواری و خفیفی زیردست بودن و
مصرفکننده بودن را هم میتوانســتند با مهاجرت به کشــورهای غربی و قرار
گرفتن در موضع تولیدکنندگان ،جبران کنند؛ البته و صدالبته با به دســت گرفتن
بخش بسیار جزئی و کوچکی از تولید هزاران هزار اقالم تمدنی غرب .پیچیدگی
تمدن مدرن به حدی رســیده بود که برنامه ریزان آنان میتوانســتند آن احساس
وابستگی و حقارت در مردم کشورهای جهان سوم را بعد از مهاجرت به حیرت
تبدیل کنند و جوان بااســتعداد جهانسومی را چه در غرب بماند و چه به کشور
خود بازگردد تا انتهای عمر ره رو راه خود سازند.
این نوع برنامهریزی از سال  1325هجری شمسی در کشور ما با حضور برنامه
ریزان آمریکائی آغاز شــد .آنان با تنظیم برنامههای ابتدا هفت ســاله و بعد از آن
پنجســاله ،تغییرات را در کشــور ما آغاز کردند .این تغییرات بعد از کودتای 28
مرداد و کنار گذاشــتن نیروهای مذهبی و روشنفکران ملیگرا ،با شدت و ِحدت
و با ایجاد پلیس مخفی مخوفی تحت عنوان ساواک ،به مردم تحمیل گردید .دهۀ
سی هجری شمسی متمرکز بر توسعۀ اقتصادی و صنعتی شدن و شهرنشینی پیش
رفت .دهۀ چهل را دوران توسعۀ فرهنگی قراردادند و به تغییر سبک زندگی مردم و
عادت دادن آنان به مصرف محصوالت صنعتی ،مانند روغن نباتی ،شــویندههای
صنعتی ،استفاده از وسایل خانگی جدید و غیره پرداختند .البته تکنولوژیهایی که
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به کشورهای جهان ســوم صادر میشود حد دارد و آنان مجاز نیستند از حدی در
رشد تکنولوژی تجاوز کنند تا وابستگی همچنان باقی بماند .در دهۀ پنجاه هم قرار
بر این بود که توسعۀ سیاسی و دموکراتیزاسیون لیبرال صورت گیرد.
برنامههای شبه مدرنیزاسیون انگلیس ،شکاف طبقاتی بینشهری و روستایی
و در شــهرها بین وابســتگان به دربار و دولت و غیر وابستگان را به وجود آورد.
طبق تحقیقاتی که در دهۀ  50هجری شمســی صــورت گرفته حدود  5درصد
از خانوارهای حاشیهنشــینان ،زمان شروع مهاجرت منجر به حاشیهنشینی خود
را قبل از ســال  1320ذکــر کردهاند (زاهد زاهدانــی)41 :1369 ،؛ اما پس از
اجرائی و عملیاتی شــدن برنامههای توسعۀ آمریکائی در کشور ،تحوالت ناشی
از تمرکزگرائی به شــکل بارزتری در جمعیت نمود پیدا کرد .در انتهای دهۀ سی
که درواقع اولین فاز برنامههای توســعه در کشور جاریشده است طبق تحقیق
بیان شده در باال حدود  30درصد از خانوارهای حاشیهنشین شروع به مهاجرت
کردند .این رقم در انتهای دهۀ  40به بیش از  65در صد رسید .جدول شمارۀ 1
ارقام فوق را نشان میدهد.
جدول شمارۀ  -1سال شروع مهاجرت حاشیهنشینان درمجموع شهرهای اهواز،
بندرعباس ،بوشهر ،شیراز ،کرمان و همدان به شهر.

زمان مهاجرت

تعداد خانوار درصد

پیش از سال 41 1320
سال  1321الی 66 1330
سال  1331الی 258 1340
سال  1341الی 471 1350
836
جمع

مالحظات

بهغیراز حاشیهنشینان شهر شیراز

4/9
7/89
30/86
 56/35با احتساب سال  1351برای شهر اهواز
100/00

مأخذ :زاهد زاهدانی :1369 ،صفحۀ  .41جدول شمارۀ .4

در سال  56و  57به علت فضای باز سیاسی که با فشارهای کارتر در ایران به
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وجود آمد مردم انقالب ایران با شعارهای مرگ بر شاه ،اللهاکبر و ال الله االالله،
اســتقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی و نه شرقی نه غربی جمهوری اسالمی ،به
خیابانها ریختند .این شــعارها چنین اشعار میدارند که ایرانیان در مقابل نظام
بینالمللی آمریکائی ،قد علم کردهاند و میخواهند استقالل داشته باشند و زیر
یوغ نه آمریکا بروند و نه شــوروی .آنان در تدارک نوع جدیدی از نظام سیاســی
هســتند که به آن مردمساالری دینی یا جمهوری اسالمی میگویند .این شعارها
درواقع میتوانســت نشــانهای از ارادۀ ملت ایران در گذاشتن نقطۀ پایان بر نوع
توسعهای باشد که با سرمایههای آمریکائی و دیگر کشورهای جهان اول و دوم و
به ارادۀ آنان در ایران عملیاتی شده بود.
انقالب اسالمی با تدوین و تصویب قانون اساسی خود ،مشکل تمرکزگرائی
در ستاد کشور را تا حد زیادی حل کرد .مجلس سنا که مظهر قدرت سرمایهداران
در کشورهای سرمایهداری و در قانون اساسی مشروطه ،وسیلۀ قدرت شاه بود از
میان برداشــته شد .بهجای این که مجلس سنایی باشد و حق وتو یا منع در مورد
مصوبات مجلس شــورا داشته باشد شــورای نگهبان به وجود آمد تا حق منع به
ً
اســام داده شود .با قرار دادن اصل والیتفقیه در این قانون اساسی ،عمال نظام
اجتماعی بر اســاس محوریت اسالمشناسی و تقوا بنا گذاشته شد .در نظامهای
سرمایهداری ثروت محور اســت و در نظامهای سوسیالیستی با ادعای تساوی
همه در همهچیز ،آنان که در سلســلهمراتب قدرت منصبی مییابند تصمیم گیر
اصلی هســتند .الزم است در دولت سازی اســامی ،همین قاعدۀ محور بودن
اسالم و تقوا ،در نظام اداری و دستگاه اجرائی کشور مستقر گردد.
جنگ تحمیلی که برای در هم شکستن نیروهای انقالبی ایران ایجاد شده بود،
بدون نتیجۀ مورد نظر قدرتهای بزرگ ،با قطعنامۀ  598ســازمان ملل به پایان
رســید .در مباحثات پیشآمده برای بازسازی خرابیهای جنگ و بهعبارتدیگر
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رشــد و توسعۀ ایران ،دو نظر پیش آمد .حفظ ساختارهای اجرائی گذشته و ادارۀ
استقاللی آنان توسط مدیران داخلی و یا برهم زدن آنان و تنظیم ساختاری جدید
با توجه به اصول و ارزشهای اسالمی و تقوا .متأسفانه دومین نظر به علت نارسا
بودن طرحهای پیشــنهاد شده پذیرفته نشد و طرح اول عملیاتی شد .کافی بود با
ً
حفظ ســاختارهای از قبل باقیمانده با توجه به ارزشهای اسالمی اصالحاتی
برنامهریزی شود و بعد از چند سال شاهد تغییر آن ساختارها باشیم؛ اما متأسفانه
کسانی که طرفدار حفظ ساختارهای موجود بودند نهتنها به حفظ آنان کوشیدند
بلکه چنین اندیشــیدند که خودشان میتوانند جای شاه را بگیرند و ضمن حفظ
همان مناسبتها بهجای عمل درباری ،رفتاری بر اساس اخالق اسالمی و ملی
یا استقاللی داشته باشند .غافل از این که خود ساختارها بهگونهای تنظیمشدهاند
که چارهای برای دســتاندرکاران جز این که به فکر جذب سرمایههای خارجی
باشند و امور را برحسب ارادۀ آنان بچرخانند ،باقی نمیگذارد.
هرچند بعد از انقالب تالش زیادی برای کوچک کردن دولت و سپردن کارها
به دست مردم ســعی همۀ دولتها بوده است؛ اما با این که حجم بخش دولتی
بهتدریج و به نســبت کوچکشده است ،اما نوع ساختار اقتصادی و برنامهریزی
کل کشــور که تمرکزگراســت بخش خصوصی را هم متمرکز و یا حتی متکی به
دولت تنظیم نموده اســت .حفظ ساختارهای گذشــته در کل یعنی تن دادن به
تمرکزگرائــی؛ بنابراین روند مهاجرت از مناطق کمتر برخوردار بهســوی مراکز
برخوردار همچنان ادامه یافته اســت .بهاینترتیب حاشیهنشــینی نیز رو به رشد
گذاشت و نیروهای آزاد شــده بعد از انقالب در داخل ساختارهای قبل آثار آن
را شدت بخشیدند .در ابتدا بازســازی مناطق حاشیهنشین و بهبود بخشیدن به
شــرایط و کیفیت زندگی آنان موجب شد تا بهســازی صورت گیرد و بهداشت
در این مناطق بهبود یابد .ازاینرو ظاهر مناطق حاشیهنشــین بســیار ارتقاءیافته
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است .دیگر کپرنشــینی و کارتن آباد و حلبیآباد بسیار کمی به چشم میخورد،
اما با توجه به امکانات شــهری ،هنوز مناطقی که از این امکانات محروم هستند
ً
و حاشیهنشین بهحساب میآیند ،مشاهده میشود .وقتی ساختارها اصالحنشده
باشند افزایش این پدیده اجتنابناپذیر است .باید ساختارها و روش توسعه تغییر
یابند تا حاشیهنشینی درمان شود.
در ادامه با توجه به آمارهای مرکز آمار ایران و بررســیهای گذشتۀ نویسنده،
وضعیت تمرکزگرایی در کشور را از سال  1355تا  1390گزارش میکنیم.

استان

جدول شمارۀ  -2مقایسه درصد شاغالن بخش عمومی و خصوصی در
سرشمار یهای  1355تا  1390در کل کشور.
درصد

سرشماری سرشماری سرشماری سرشماری سرشماری
1390 1385 1375 1365 1355

16/8

30/36

29/2

23/03 24/54

مزد و حقوقبگیران بخش
عمومی
74/24 73/57 67/2 65/6 82/7
کل بخش
خصوصی
کل بخش
5/04 7/47 3/6
2/6
1/48
کارفرما
خصوصی
کارکن مستقل 40/06 35/97 35/68 42/67 35/39
کشور
41/24 26/79 22/4 16/14 37/4
مزد و
حقوقبگیران

در جدول شمارۀ  2مشاهده میشود که بهطور خالصه بعد از انقالب اسالمی
تمرکزگرایی در کل کشــور بهصورت زیر در حال تغییر و تحول بوده اســت.1 :
تمرکزگرایی در بخش دولتی ،مزد و حقوقبگیران بخش عمومی ،در دهه 1355
تا  1365افزایش و در دهههای  1375تا  1385و  1385تا  1390کاســته شده
اســت؛ بنابراین در این دوره زمانی درنهایت روند تمرکزگرایی در این بخش در
کل کشــور میل به کاهش دارد .2 .سهم بخش خصوصی در فاصله سرشماری
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 1355تا  1365کاهش و ســپس از سرشــماری  1375تــا  1390افزایشیافته
است .3 .به سهم کارفرمایان این بخش در کل این دوره بهطور مداوم افزودهشده
اســت که برشدت تمرکزگرایی این بخش افزوده است .4 .سهم کارکنان مستقل
که در دهه  1355-65افزایشیافته است و در سرشماری  1375کاهش و سپس
در سرشــماریهای  1385و  1390افزایشیافته است و درنهایت این وضعیت
از تمرکزگرایی در بخش خصوصی کاســته اســت .5 .سهم مزد و حقوقبگیران
بخش خصوصی از سرشــماری  1355تا  1365کاهش و سپس از سرشماری
 1375تا  1390افزایشیافته اســت که سبب شدت یافتن تمرکزگرایی در بخش
خصوصی شده است.
بر اساس این اطالعات به نظر میرسد که تمرکزگرایی در سال  1390در کل
کشور در بخش دولتی کاهشیافته است درحالیکه در بخش خصوصی افزایش
پیداکرده اســت .این مطلب نشــان میدهد که تنها تغییری کــه بعد از انقالب
در ساختار اشتغال کشــور که آن را شــاخص روابط اجتماعی در نظر گرفتیم،
ایجادشــده اســت ،انتقال تمرکزگرائی از بخش دولتی به بخش خصوصی بوده
است .هرچند میدانیم که این بخش خصوصی درواقع بخشی است که بهشدت
وابســته به دولت میباشد و به خرج دولت اداره میشود .بهعبارتدیگر اگر قبل
از انقالب یک امضای طالئی وجود داشت که کل اقتصاد را میچرخاند ،امروز
تعداد این امضاءهای طالئی افزایشیافته اســت ،اما ســاختار همان ســاختار
تمرکزگراســت .درنتیجه میتوان گفت بر اســاس نظریۀ ایــن تحقیق مهاجرت
بهســوی مراکز تمرکز امکانــات افزایشیافته و درنتیجه حاشیهنشــینی نیز رو به
افزایش بوده است.
بر اساس آمارهای سرشماری ســال  1395تعداد حاشیهنشینان کرج 38/5
در صد ،کرمانشــاه  33درصد ،اهواز  30درصــد ،تبریز  28درصد ،تهران 20
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درصد و اصفهان  20درصد از کل جمعیت شهریشــان برآورد شــده است .با
توجه به این که گفته شــد وضعیت مسکن حاشیهنشینان به نسبت قبل از انقالب
ارتقاءیافته اســت درواقع درصدهای ذکرشــده در باال درصد جمعیت ســاکن
در محالت فقیرنشــین این شهرها میباشــد که از امکانات کافی در مقایسه با
دیگر قسمتهای شهر برخوردار نیستند .سیاســتهای مقابله با حاشیهنشینی
هم برعکس آنچه در قبل از انقالب مشــاهده میشد که امحاء حاشیهنشینی از
طریق وادار کردن آنان به بازگشــت به موطن خویش بود ،مدارا و توانمندسازی
حاشیهنشینان میباشد.
جمعبندی و نتیجهگیری

با توجه به آنچه گفته شد ریشۀ حاشیهنشینی و بسیاری دیگر از مفاسد اجتماعی
در جامعۀ ما تمرکزگرایی روابط اجتماعی است .ساختارهای تمرکزگرا از انتهای
دورۀ قاجار در جامعۀ ما برنامهریزی شد و در دورۀ پهلوی با زور تنظیم و مستقر
کار این ســاختارهای متمرکز ،در اختیار بیگانگان و بهخصوص آمریکا
گردیدِ .
قرار دادن امکانات کشور از طریق ســرمایهگذاری آنان در ایران میباشد .وقتی
ســرمایههای آنان آمد به دنبال آن حق و حقوق برای نظارت و صیانت از سرمایه
هم مطرح میشود و آنگاه است که عنان اختیار مدیریت کشور از دست کسانی
که دل برای اســتقالل کشور میســوزانند خارج خواهد شد .عالوه بر آنکه آثار
ســوء این نوع مدیریتهای تمرکزگرا فسادهایی نظیر حاشیهنشینی هم میباشد.
پس چارۀ کار رفتن به ســمت برنامهریزی بومی ،درونزا و غیرمتمرکز در کشور
است.
رهبر معظم انقالب که ســکانداری تنظیم سیاســتهای کالن کشــور را به
دست دارند ،با توجه به این که میدانند برنامههای توسعۀ آمریکائی مشکالت ما
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را دوچندان میکند ،فرمودهاند از لفظ توســعه در برنامهریزیهای رشد استفاده
نشــود و عنوان پیشــرفت برای برنامههای رشــد نظام جمهوری اسالمی به کار
رود .پیشــرفت در نظام جمهوری اســامی میباید بر مبنای ارزشها و اخالق
اســامی شکل گیرد و هدف آن رســیدن به تمدن نوین اسالمی باشد .به همین
منظور ایشان در سال  1390فرمان تأسیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
را صادر کردند و رئیس و اعضای شــورای عالــی آن را منصوب نمودند .پس از
بهکارگیری حدود ســه هزار تن از متفکرین و متخصصان و صاحبنظران و چند
هزار جوان فرزانه نتیجۀ این تحقیقات در نود هزار صفحه قابلاســتفادۀ محققان
تهیهشده اســت .با این پشتوانۀ کاری ،در مهر ســال  1397این مرکز سندی را
تنظیم کرد که اهم مبانی و آرمانهای پیشــرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهۀ
آینده را ترســیم میکند .این سند توســط رهبری به نظرخواهی عمومی گذاشته
شده و یک مهلت دو ساله برای نهائی کردن آن در نظر گفتهشده است .این سند
قرار است از آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی اجرا شود و خطوط اصلی حاکم
بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را تعیین نماید.
در غیاب این الگو تالشهای صورت گرفته در مدت چهلودو ســال گذشته
در زمینۀ رشــد جمهوری اســامی ،با توجه به فشــارهای وارد شــده بر آن تا
حدودی قابل دفاع میباشــد .تاکنون با توجه به زمینههای موجود در کشــور و
جهان و وابســتگیهای ســهنظام اجرائی ،فرهنگی و اقتصادی بهنظام جهانی به
ً
یمن برنامههای توسعۀ اجراشده در دورۀ قاجار و عمدتا پهلوی ،برنامههای اجرا
شده برای پیشرفت ،در بخشهای اقتصادی و فرهنگی از بخش سیاسی عقبتر
است .در بخش سیاسی جمهوری اســامی ایران توانسته با حاکم کردن نسبی
مردمساالری دینی ،استقالل خود را به دست آورد و خود برای خویش بر اساس
مصالح ملیاش تصمیم بگیرد .هر چند در این بخش هم هنوز وابســتگیهای
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فکری برخی از فعاالن و ســازمانهای سیاســی وجود دارد ،اما در بخشهای
فرهنگی و اقتصادی ،علیرغم پیشــرفتهای چشــمگیر ،هنوز راه نرفته بسیار
است.
الزم به ذکر اســت که برای رویارویی با مسئلۀ حاشیهنشینی میتوان سه نوع
برنامۀ خرد ،میان برد و کالن داشــت .در ســطح کالن الزم است به ریشههای
حاشیهنشــینی بپردازیم و با رویکردی کالن به حل آن مبادرت ورزیم .این شیوه
موجب خشک شدن ریشۀ حاشیهنشینی میشــود .تحقیق حاضر به این سطح
توجه بیشــتر دارد .در سطح خرد الزم است به توانافزایی حاشیهنشینان بپردازیم
و از طریــق برنامههای توانمندســازی وضعیت زندگی آنان را بهبود بخشــیم.
در برنامۀ میان برد الزم اســت حاشیهنشــینی در ابعاد منطقهای مورد توجه قرار
گیرد؛ یعنی مهاجرت حاشیهنشــینان از هر منطقــۀ جغرافیائی که صورت گرفته
اســت همان منطقه و البته شهر مهاجرپذیر بهعنوان یک واحد تحقیقاتی در نظر
گرفته شود و با استفاده از برنامۀ سوات ( )SWOTبه محاسبۀ نقاط قوت ،نقاط
ضعف ،فرصتها و تهدیدها پرداخته و بر اساس نقاط قوت و فرصتها نسبت
به مقابله با نقاط ضعف و تهدیدها در هر منطقه اقدام گردد.
با انجام برنامههای توانمندســازی میتوان وضعیت حاشیهنشینان را تا حدی
بهبود بخشــید .در میان برد با برنامهریزی منطقهای میتوان از امکانات شهر و
روســتا و منطقهای که آنان در آن قرار دارند استفاده مطلوب برای ایجاد توازن در
توزیع امکانات و جمعیت نمود؛ اما برای درمان درد ،امید است با تصویب سند
پنجاهسالۀ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت خط رشد کشور بر ریل اسالمی ایرانی
خود قرار گیرد و راه برای رفتن بهسوی تمدن نوین اسالمی و محو حاشیهنشینی و
همۀ مفاسد اجتماعی هموار گردد.
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پشنهادات
الف .سطح خرد

با توجه به این کــه در اغلب تحقیقات رایج در مورد پدیدۀ حاشیهنشــینی خود
منطقۀ حاشیهنشــینان بهعنوان واحد تحقیق در نظر گرفته میشــود برنامههای
پیشــنهادی برای حل این مســئله موردی و بیشتر در ســطح خرد است .در این
مورد رویکرد توانمندسازی در اغلب کشورها بیش از دیگر رویکردها مورد توجه
قرار گرفته و تأکیدات ســازمانهای جهانی نیز بیشتر روی توانمندسازی جامعه
حاشیهنشــینان متمرکز میباشــد .از نظر این قلم هم این رویکرد در سطح خرد
میتواند بهترین باشد.
ب .سطح میانه

در سطح میانه پیشــنهاد میشود منطقهای به مسئله حاشیهنشینی پرداخته شود.
بدین معنی که محل مهاجر فرســت و مهاجرپذیــر و منطقهای که این دو در آن
قرار دارند بهعنوان واحد مطالعه انتخاب شود .در این نوع برنامهریزی برای حل
مســئله روش ســوات ( )SWOTروش بســیار کارآیی خواهد بود .با به دست
آوردن نقاط قوت و ضعف و فرصتهــا تهدیدها میباید در جهت توزیع بهینۀ
امکانات تالش شــود تا کمترین انگیزه برای مهاجرت و بیشــترین اســتفاده از
امکانات فراهم شود.
ج .سطح کالن

در ســطح کالن تکیه بر عدم تمرکز در نظام ســازی اجتماعی میتواند راه گشا
باشــد .عدم تمرکز و تکیه بر کوچکتریــن واحدهای بهینــه اجتماعی ،اعم از
سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی ،راهکار این رویکرد اســت .نظام ســازی مبتنی
بــر فرهنگ تمدن مدرن میل به تمرکز دارد و ازاینروســت کــه با اجرای برنامۀ
جهانیسازی ،فرهنگ سلطه در جهان حاکم شده است .شکستن انحصارات و
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رفتن بهسوی توزیع بهینۀ اختیارات با رویکرد عدم تمرکز ،راهحل عملیات کردن
عدالت در جامعه میباشد.
در جمهوری اســامی مهمترین برنامه کالنی که میتواند در این راه کمک
کند تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است .این الگو که ان شاالله با توجه
به ارزشهای اسالمی تدوین خواهد شد متضمن بهترین راه برای تأمین عدالت
اجتماعی میباشد.
در نظام ســازی اجتماعی همۀ آحاد نظام میباید در راستای تأمین جهت آن
نظام که در وجود ولی جامعه تبلور پیدا میکند ،متقوم شــوند .در نظام اسالمی
این تقوم و انســجام بین امت و امامت جامعۀ اســامی تحقق مییابد .هر چه
این تقوم بهواسطۀ باالتر بودن مرتبۀ بصیرت اجتماعی بیشتر باشد ،امکان توزیع
اختیارات اجتماعی بیشــتر خواهد بود .بهعبارتدیگر برای تأمین رویکرد عدم
تمرکز الزم اســت نظامهای آموزشــی و فرهنگی جامعه به بصیرتافزایی آحاد
جامعه تالش نمایند .هر چه توزیع مســئولیتها با توجه به میزان اختیارشان ،بر
اساس میزان بصیرت مســئولین صورت گیرد ،تقوم اجتماعی در راستای والیت
مستحکمتر خواهد بود.
ســازوکار اصلی الزم بــرای انجام این کار تحول در علوم انســانی و تربیت
کارشناسان نظامهای اجرائی بر اساس علوم انسانی اسالمی میباشد.

حاشیهنشینیمعلول
فقدان عدالت؛
 16پیشنهاد برای مواجهه مؤثر با
حاشیهنشینی

حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی

1

مقدمه

مسئله حاشیهنشــینی یکی از چالشهای اساسی در حوزه حکمرانی جمهوری
اسالمی محسوب میشــود .با گسترش صنایع عظیم و شکلگیری کالنشهرها
و بهتبــع آن ،نبود امکانات کافی در روســتاها و شــهرهای کوچک ،از دهه 40
جریان مهاجرت به کالنشــهرها آغاز شــد و روزبهروز تقویت گردید .بهرغم
آنکه پس از پیروزی انقالب اســامی مبنای جمهوری اســامی تأمین عدالت
توزیعی ،آباد کردن روستاها و شــهرهای کوچک ،مهار بیکاری در این مناطق
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و رئیس پژوهشکده مطالعات اسالمی آسیبهای اجتماعی
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و درنهایت معکوس نمودن روند مهاجرتها بود ،اما اتخاذ سیاســتهای غلط
و در مواردی شــبه لیبرالی توسعه اقتصادی در بعضی دولتها ،موجب گردید تا
نهتنها مســئله حاشیهنشینی در کشور حل نشود بلکه متأسفانه بر ابعاد آن افزوده
گردد بهطوریکه آمارهای غیررســمی و نادقیق از زیست نزدیک به  20درصد از
جمعیت کشور در مناطق حاشیهای خبر میدهد .البته باید توجه داشت که وقتی
از حاشیهنشــینی در ایران سخن به میان میآید ،شــرایط و موقعیت همه مناطق
حاشــیهای و یا نوع زندگی افراد حاشیهنشین یکسان نیست؛ یعنی ممکن است
در برخی مناطق حاشیهای شاهد نوعی از آلونکنشینی و فقر مطلق و در برخی
ً
دیگر از مناطق حاشیهای ،وجود نوعی از زندگی نسبتا عادی اما غیرقانونی باشیم
بااینحال وجه مشترک همه مناطق حاشیهنشین این است که این مناطق به دلیل
عدم برخورداری از رسمیت ،از بسیاری از مزایای زندگی در کالنشهرها محروم
میباشــند و همین امر حاشیهنشینها را با رنجها و گرفتاریهای متنوعی روبرو
ســاخته و حتی آنها را به معترضین اجتماعی تبدیل کرده اســت .شاید در یک
نگاه ســطحی تصور شود همه کسانی که در مناطق حاشیهای زندگی میکنند به
دلیل بیکاری یا فقدان امکانات اولیه از روســتاها یا شهرهای کوچک مهاجرت
کردهاند اما با نگاه عمیقتر متوجه میشــویم که درصدی از حاشیهنشــینها را
جذابیتهای زندگی در کالنشهرها و تغییر سبک زندگی به سمت کالنشهرها
کشانده اســت اما به دلیل عدم برخورداری از تمکن مالی برای تهیه مسکن در
ً
داخل کالنشــهرها ،ترجیح دادهاند در مناطق حاشــیهای ساکن شده و تدریجا
زمینه ورود به کالنشــهرها را برای خود فراهم کنند .از ســوی دیگر ،ازآنجاکه
برخی از مناطق حاشــیهای از کنترل نظاممند دســتگاههای قانونی مانند پلیس
خارج هســتند ،این مناطق به تجمیع افراد بدســابقه و متخلف اعم از سارقین،
ُ
توزیعکنندگان خرد مواد مخدر ،معتادین و یا گروههای تکدیگری و سوءاستفاده
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گر از کودکان و زنان تبدیل شده و تبعات سوء آن همواره گریبانگیر کالنشهرها
است .با این اوصاف اگر سؤال شــود که عامل اصلی گسترش حاشیهنشینی در
کشــور چیست؟ در پاسخ خواهم گفت که حاشیهنشینی بیش از هر چیز معلول
فقدان عدالت است هرچند تغییر سبک زندگی و جذابیت زندگی در کالنشهرها
را نیز نباید نادیده گرفت.
به نظر میرســد پیش از ورود به پیشنهادات روشن برای مواجهه پیشگیرانه و
نیز رسیدگیکننده نسبت به پدیده حاشیهنشینی در کشور ،الزم است چند اصل
مهم مبتنی بر تفکر اسالمی مورد توجه قرار گیرد:
 .1ضرورت رعایت کرامت انسانی افراد حاشیهنشین

باید توجه داشت که کسانی که در مناطق حاشیهای هرچند بهصورت غیرقانونی
زندگــی میکنند از تمامی حقوق انســانی برخوردارند و نبایــد مقابله با پدیده
حاشیهنشــینی یا برخــورد با تخلفات آنهــا مانند غصب زمینهــای دولتی و
غیردولتی ،کرامت انســانی آنها را نادیده گرفته و منجر به رفتارهای بیرحمانه
با آنها شود.
 .2باز کردن چتر امنیت بر سر آنها

افرادی که در مناطق حاشــیهای زندگی میکنند جزء ملت ایران هســتند و باید
زیر چتر امنیتی نظام جمهوری اســامی اعم از امنیت جانی و امنیت اجتماعی
بهطور کامل قرار داشته باشد؛ بنابراین فراموش کردن آنها و ایجاد فرصت برای
ً
تبدیــل این مناطق به جوالنگاه افــراد تبهکار و خصوصا تضییــع حقوق زنان و
کودکان توسط آنها قابلقبول نیست.
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 .3رسیدگی عاجل به محرومیتها

وجود محرومیتها در مناطق حاشــیهای در هر ســطح و نوعــی ،برازنده نظام
جمهوری اســامی نیست و دولت موظف اســت با بهرهگیری از منابع خودش
مســاعدت مؤمنین متمکن ،امکانات هدفمندی را بهمنظور محرومیتزدایی از
مناطق حاشیهای فراهم کند .بدیهی است هرگونه کمکاری یا تأخیر در این زمینه
چــه از ناحیه دولت و چه از ناحیه مؤمنین متمکن ،از جهت شــرعی و اخالقی
جایز نیست.
 .4گسترش روشمند عدالت در کشور

هرچند بحث از عدالت مفصل اســت اما همانطور که اشــاره شد ،اگر توزیع
امکانات در کشــور بهصورت عادالنه صورت گرفته بــود و افراد مجبور نبودند
برای اشتغال یا بهرهگیری از امکانات رفاهی کالنشهرها ،خانه و کاشانه خود را
رها کرده و به سمت کالنشهرها هجوم بیاورند امروز شاهد ایجاد مناطق عظیم
حاشیهای حول تهران ،کرج ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،اهواز و غیره نبودیم .با این
وصف ،مهمترین عنصر پیشــگیرانه در مواجهه با پدیده حاشیهنشــینی ،آمایش
سرزمینی و ایجاد مکانیزمهای الزم برای بسط عدالت در کشور میباشد.
پیشنهادها

 .1جمعآوری هدفمند اطالعات جزئی از کلیه مناطق حاشــیهای کشور اعم از
اطالعات سرزمینی ،انسانی و غیره و پردازش این اطالعات به روش علمی برای
درک دقیق مسائل مناطق حاشیهای کشور (در قالب مرکز رصد مراکز حاشیهای
کشور)
 .2عدم پیچیدن نســخه واحــد برای همه حاشیهنشــینها و تشــکیل پرونده
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الکترونیکی بــرای هر یک از آنها و رســیدگی اقتضایی و مؤثر به وضعیت
آنها بر اساس پرونده (این پرونده باید شامل همه مسائل مرتبط با رسیدگی
به آنها باشد).
ً
 .3تأسیس دفتر سرپرستی برای مناطق حاشیهنشین بر اساس جمعیت (مثال هر
ده هزار نفر یک دفتر سرپرســتی) برای پیگیری امور حاشیهنشــینها ،ایجاد
هماهنگی میان واحدهای دولتی و غیردولتی در این مناطق و غیره
 .4تبدیل مناطق شــهرداری کالنشــهرها به معین یک یا چند دفتر سرپرســتی
مناطق حاشیهنشین و ارائه خدمات موردنیاز به آنها
 .5ایجاد پاســگاههای ویژه پلیــس ،درمانگاههای مجهــز ،مهدهای کودک و
مدرسههای مناسب ،مراکز بهزیستی ،دفاتر مشــاوره ،مراکز درمان اعتیاد و
مراکز حل اختالف قوه قضائیه به میزان کافی در مناطق حاشیهنشین با حضور
نیروهای آموزشدیده و باانگیزه برای خدمت در مناطق حاشیهای
 .6ایجاد و راهاندازی مســاجد ســاده و اعزام روحانیون آموزش دیده و با انگیزه
برای آموزشهای دینــی ،افزایش تعهدات مذهبــی ،معنویت زایی و ایجاد
مراکز خیریه و جهادی برای مساعدت به افراد نیازمند و همچنین اشتغالزایی
 .7تشــویق بــه تخریب آلونکهــا و کمک به ایجــاد خانههای پیشســاخته
متحدالشــکل برای حفظ جان و رفاه حداقلی افراد البته در مناطق خاصی از
حاشیههای شهر که نوعی آلونکنشینی وجود دارد.
 .8اعطای بنهای معیشــت به افراد محروم در مناطق حاشیهنشــین برای تأمین
مایحتاج ضروری خود از طریق فروشگاههای معین در همان مناطق
 .9اعطای شناســه موقت به خانههای مناطق حاشیهای و ارائه مشروط و موقت
خدمات برق و آب به آنها
 .10اعطــای وامهای قرضالحســنه اشــتغا لزایی به افراد توانا برای تأســیس
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کارگاههای تولیدی کوچک در مناطق حاشیهای
 .11اعطای وامهای جذاب برای برگشــت افراد به مناطق روســتایی و شهرهای
ً
محل تولد برای اســکان و اشتغال بهصورت کامال کنترلشده و احیاء مناطق
روستایی بهعنوان کانونهای تولید و گسترش امکانات رفاهی در روستاها
 .12تعیین دوره اجباری خروج از مناطق حاشیهای و ورود به بافت رسمی شهر
و اعطای منازل اجاره بهشرط تملیک به افراد ذیصالح به این منظور
 .13ایجاد مرزهای فیزیکی مناســب برای مناطق حاشیهنشین برای جلوگیری از
گسترش آن بهشرط رسیدگی به افراد بیخانمان و بیکار در سراسر کشور که
الجرم که انتخاب آنها حاشیهنشینی است.
 .14رســیدگی به مسائل حقوقی خانههای ساختهشده در زمینهای غصبی البته
ً
در مناطقی که عمال امکان پسگیــری زمین و تخریب خانهها بالکل وجود
ندارد و فروش اقســاطی زمین و اعطای ســند به افــراد و بهتبع آن تبدیل آن
مناطق به شهرکهای رسمی
 .15ایــن راهبرد با در نظــر گرفتن یک مالحظه اســت؛ ازآنجاکه عدد کمی از
حاشیهنشینها را خانوادههایی که سرپرســت آنها جزء زندانیان میباشند،
تشــکیل میدهد ،رســیدگی به خانوادههای این دســته از زندانیان و اسکان
موقت و رسیدگی معیشــتی به آنها (و نیز دور کردن آنها از حوزه دسترسی
تبهکاران و باندهای فســاد) که اغلــب یا در مناطق حاشــیهای و یا اطراف
زندانهای بزرگ زندگی میکنند ضروری است.
 .16ایــن راهبرد هم با در نظر گرفتن یک مالحظه اســت؛ بــا عنایت به این که
درصدی از حاشیهنشــینان را مهاجران افغانی و غیره تشکیل دادهاند ،اعطای
کارت شناســایی موقت به همه مهاجرین تا زمان رسیدگی به شرایط اقامت
آنها در کشــور و نیز برخوردار کردن آنها از حقوق انسانیشــان در مناطق
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حاشــیهای ضروری است و جلوی بسیاری از مشکالت مناطق حاشیهنشین
را نیز خواهد گرفت.
نتیجهگیری

بنا بر آنچه گذشت ،رسیدگی به امور حاشیهنشینی در کشور چه از باب پیشگیری
از تداوم حاشیهنشــینی و چه از باب رسیدگی به وضعیت حاشیهنشینها ،قبل از
هر چیز نیازمند تغییر رویکرد به افراد حاشیهنشین و در نظر گرفتن کرامت انسانی
و اهتمام به حقوق فردی و اجتماعی آنهاســت .باید توجه داشــت که هرچند
رسیدگی به پدیده حاشیهنشینی خود اصالت دارد و دولت موظف است از محل
بودجه عمومی برای آن هزینه کند اما ازآنجاکه مواجهه درســت با این پدیده به
بهبود وضعیت اجتماعی و امنیتی کالنشــهرها نیز منجر میشــود ،اختصاص
ً
بخشــی از بودجه کالنشهرها به این امر نیز کامال عقالنی است .با همه اینها،
ضرورت کمکهای دولتی در جهت حل مسائل و مشکالت حاشیهنشینی سبب
نمیشــود که مؤمنین متمکن در کشــور از انفاقهای هدفمند و تجمیعی برای
مقابله با محرومیتهای حاد در مناطق حاشــیهای غافل شوند بلکه میبایست
ً
سازمان مذهبی کشور در این جهت خود را کامال صاحب نقش تعریف نماید.
از سوی دیگر ،همانطور که اشــاره شد ،اگر کشور به دنبال این است که پدیده
حاشیهنشــینی در کشور به شکل مطلوبی مدیریت شــده و حاشیهها گامبهگام
و انشــاالله برای همیشــه از بین بروند ،تنها راه آن اجرای "عدالت" در کشــور
علیالخصوص توزیع منطقی منابع و امکانات بر اساس آمایش سرزمینی است
بحثی که باید در جای خود به آن دقیقتر صورت گیرد.

در حاشیه ماندگی،
یک ابَر مسئله مولد است

دکتر محمدتقی دشتی

1

مقدمه اول

ما نیاز به یک رویکرد جدیدی در موضوع حاشیهنشــینی داریم .دلیلش هم این
اســت که حاشیهنشینی به این مفهومی که اآلن دارد مطرح میشود ،به خاطر در
بر نگرفتن همه مؤلفهها و ابعاد این موضوع ،نمیتواند مســئله را کامل حل کند.
به همین دلیل باید بحث را ببریم روی حاشیهنشــینان جغرافیائی ،حاشیهنشینان
نگرشی و حتی حاشیهنشینان اقتصادی.
واژه ای کــه توانســــته ایم برای آن طراحی کنیم ،واژه «در حاشیه ماندگان»
اســت .که واژه بهتری اســت .نمیگویم واژه خیلی مطلوبی اســت .نسبت به
«حاشیهنشینی» واژه بهتری است.
 .1رئیس مرکز پژوهشی مبنا
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در حاشــیه ماندگی ،یک ابر مسئله مولد است .به عبارت ما ،یکی از مسائل
مادر هست .ما هشت مسئله مادر را با توضیحاتی مختصر به جناب آقای رئیسی
ارســال کردیم .دوستان بهدرســتی انگشت روی آن گذاشــتهاند و آن را مطرح
کردهاند .لذا نگاه بسیط و ساده به حاشیهنشینی نمیتواند مشکل ما را حل کند.
لذا نگاه بســیط و ساده به حاشیه نشــینی نمی تواند مشکل ما را حل کند .در
ً
مورد آمار در حاشــیه ماندگان باید اصالحات اساسی صورت بگیرد .همین واژه
حاشیهنشــینی که عزیزان مطرح میکنند و آمار آن از دوازده میلیون تا بیســت و
یک میلیون در نوســان است ،با نگاههای مختلف ،محاسبه کردن بافت فرسوده
و بدون بافت فرســوده ،بازهم اختالف آمــار داریم؛ اما با نگاهی که ما به بحث
در حاشــیه ماندگان داریم ،جمعیتی که در این حوزه قرار میگیرد خیلی بیشــتر
هست.
یکی جمعیت حاشیهنشینان جغرافیائی است که اطراف شهرها مستقرشدهاند
و آمارها هم ذکرشــده؛ اما جمعیت مناطق مرزی ،بهویژه برخی اســتانها مثل
ً
خوزستان ،سیســتان و بلوچســتان و حتی بعضا کرمانشــاه و برخی از شهرها
ً
اصال در حاشــیه ماندگان محســوب میشوند و حتی اســتانداردهای اینها از
اســتانداردهایی که هم جامعه بینالملل و هم جامعه داخل برای حاشیهنشینان
شهری تعریف شده بسیار پایینتر است و ما اینها را در این دایره قرار نمیدهیم.
جمعیت ســومی که در این حوزه میشــود تعریف کرد ،جمعیت برخی از
روســتاها و شهرهای کوچک ما هست که از کمترین امکانات برخوردار هستند
و اینها به عبارتی در حاشــیه ماندگان و مناطق پیرامونی محسوب میشوند .لذا
اینها در دل این آمار قرار نمیگیرند.
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مقدمه دوم

جمعیت مهم دیگری که در این بحث بهحســاب نمیآینــد جوانان یا جمعیت
بینامونشــان اســت ()NEETجوانانی که از  18تا  30ســال هستند .نه شغل
دارند؛ نه مهارت دارند و نه پایگاه دارند .اینها به عبارتی در جامعه رها هســتند
و یک بمب بســیار خطرناکی برای امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی محسوب
ً
میشــوند .اینها بعضا تا چهار میلیون حدس زده میشــوند .خیلی آمار دقیق
ً
در این مورد نیســت .حاال ما جوانان مجرد ،اصــا جمعیت مجرد را بخواهیم
ً
حســاب کنیم که فاقد نهاد خانواده هستند و بعضا اینها فاقد شغل هم هستند.
میگویند نزدیک به دوازده تا پانزده میلیون مجرد در کشــور داریم .دو میلیون از
آنها مجرد قطعی هســتند .از سن ازدواج گذشــتهاند .چند میلیون هم که زنان
سرپرســت خانوار داریم .دو میلیون یا بیشتر و کمتر میگویند .خب اینها را ما
ً
میخواهیم کجا حســاب بکنیم .اینها بعضا در حمایت نهادهای حمایتی هم
هستند ولی جزو حاشیهنشینان محسوب نمیشوند .به این جمعیت هم باید نگاه
بکنیم که چطور باید محاسبه شود.
از طرف دیگر حاشیهنشــینان نگرشی را هم باید لحاظ بکنیم .برخی از افراد
جامعه (شــاید تعدادشــان کم هم نباشــد) با قرائت ما در مورد نظام سیاسی،
نظام ارزشــی جامعه موافق نیستند .نخبهای هست یا افرادی هستند که اختالف
ً
نگرشی و گاهی ارزشی دارند .اینها معموال طرد میشوند و در یکگوشهای به
انزوا میرسند و گاهی فراموش میشوند .حاال با برخی که فعالیتهای مقابلهای
انجام میدهند کاری ندارم.
ً
برای این که بتوانیم ابعاد مسئله را بهتر درک بکنیم که بعضا جمعیت اینها را
ً
تا چهل میلیون هم ممکن است حدس بزنند .قطعا آمار دقیقی در دست نیست.
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مقدمه سوم

عالوه بر نگاهها و رویکردهای اقتصادی و اجتماعی ،باید رویکرد امنیتی و حتی
رویکرد ارزشی-نگرشی را هم به این بحث اضافه بکنیم .شورشهای سال 96
ً
و  98نشــان داد پیادهنظام شورشها همین در حاشــیه ماندگان هستند .عمدتا
جوانان  18تا  30ساله که عرض کردم ،همان سوخت اصلی شورشها را تشکیل
میدادند و شــاید اغلب اینها همان جوانها بودند که یا بیکار بودند یا به لحاظ
نگرشی با نظام اسالمی مشکل پیداکرده بودند .لذا این را هم باید دقت بکنیم که
نگاه امنیتی را هم به بحث حاشیهنشــینی اضافه بکنیم .البته برخی اساتید بحث
امنیت اجتماعی را مطرح کردند .من واضحتر مطرح میکنم.
اگــر جنبشهای موجود در میان جمعیت در حاشــیه ماندگان به هم متصل
شــوند بسیار خطرناک هستند؛ هم برای امنیت عمومی و اجتماعی و هم امنیت
ملی .لذا این را هم باید دغدغه داشــته باشیم که انشاءالله بهخوبی بتوانیم این
مسئله را حل بکنیم .بهویژه این که نســل جوان در حاشیه مانده اآلن زیاد شده.
یک :آنهایی که بیکار هســتند ،بدون پایگاه هســتند ،بدون خانواده هســتند،
ً
اصال ســن آنها به چهل ســال رســیده و هنوز از جیپ پدر ارتزاق میکنند یا
وابسته به اشخاص دیگر هســتند .جمعیت جوان پرشور است و بیمهابا و فاقد
محافظهکاری .دو :اکثر جمعیت بیکار ما را اآلن جوانان تحصیلکرده تشــکیل
میدهند .پس ازیکطرف جوانانی که به حاشــیه راندهشــدهاند بعالوه جوانان
ً
ً
بیکاری که تحصیلکرده هم هســتند .قبال بیــکاران عمدتا بدون تحصیالت یا
کمسواد بودند.
یــک نخ تســبیحی اینها را بــه هم وصل کــرده ،تحت عنوان شــبکههای
اجتماعی .اینها را بــه یک خوداگاهی-به قول برخی مکاتب -میرســاند که
به احساس ناکامی دست پیدا میکنند .احســاس ناکامی طبق نظریه ناکامی-
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پرخاشــگری طبعی پرخاشــگری را به دنبال دارد .حاال اگر بتواند ابراز کند که
آتش میزند ،شــورش میکند ،اغتشاش میکند و غیره .اگر نتواند که سرخورده
میشود و تخریبها را در الیههای زیرین انجام میدهد .لذا باید دقت بکنیم که
نگاه امنیتی ،سیاسی و نگرشی را هم در این زمینه تقویت بکنیم.
در مورد راهبردها ،راهکارها و سیاســت ها نکاتی قابل طرح اســت .ما هم
تدبیر را اندیشــیده ایم ،هم نظامهای مرتبط را مشــخص کردهایم؛ هم اختالل
اصلی را مشخص کردهایم؛ هم اختالالت فرعی را در جدول مشخص کردهایم
و هم چالش و راهبرد و راهکارها را مشخص کردهایم.
برخی از سیاستها و راهبردها را عرض میکنم:
 .1یک سیاســتگذاری مرتبط بــا پژوهش؛ عبور از حاشیهنشــینی و طراحی
مفهوم جدیدی با عنوان در حاشیه ماندگان و نگاه الیهای به این مسئله .شما
عموم و خصوص مطلق را در نظر بگیرید .در دل این «در حاشــیه ماندگان»
که جمعیت زیادی هستند ،عدهای تبدیلشدهاند به «درماندگان» .به خاطر
فشــارهای اقتصادی دهه اخیر و مشــکالتی که اینها با آن روبرو شدهاند،
ً
عدهای واقعا مســکین ،ناتوان و فقیر شــدهاند .به قول آیتالله جوادی آملی
فقیر یعنی کســی که ستون فقراتش شکســته و نمیتواند بلند شود .مسکین
کسی است که زمینگیر شــده .به اینها میگویند «درماندگان» .ماندهاند
چهکار بکنند .هیچ راه چارهای هم به ذهنشــان یا شاید به توانشان نمیرسد.
در دل این درماندگان عدهای شــدهاند شهروندان عاصی؛ یعنی دیگر بریده
و قصد مقابله با نظام اجتماعی و نظام سیاسی و نظام ارزشی را دارد .لذا ما
باید برای اینها فکری بکنیم .میخواهم بگویم که مســئله مادر ،ابر مسئله
مولدی به نام «در حاشــیه ماندگان» را الیهالیه ببینیم .برای هریک از اینها
راهکارهای علمی و پژوهشی و سیاستی اتخاذ بکنیم.
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 .2راهبرد سیاسی یا سیاستگذاری؛ نگاه بلندمدت به این مسئله مادر هست؛
یعنی نمیشــود ما انتظار داشته باشــیم ضربتی بتوانیم برایش کاری بکنیم.
چون این مسئله مادر سابقه  60ساله دارد و یک حالت بین نسلی پیدا کرده
اســت .به همین دلیل ما باید نگاه بلندمدت پانزده بیست ساله به این قضیه
داشته باشــیم و بهصورت کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت مسئله را حل
کنیم.
 .3راهبرد سیاسی؛ داشتن نماینده سیاسی در حاکمیت :در حاشیه ماندگان اگر
احساس بکنند کسی را دارند که حرف اینها را در حاکمیت میزند و منافع
آنها را پیگیری میکند ،بعید اســت که به سمت راهکارهای خشونتآمیز
بروند .لذا داخل فرایند میآیند یا به عبارت امروزیها داخل بازی میآیند و
نقش ایفا میکنند .لذا ازاینجهت ما پیشنهادهایی داشتیم ]از جمله این که[
رئیس جمهور یک معاون ویژه برای امور در حاشــیه ماندگان داشــته باشد؛
کمیسیونی در مجلس تشکیل شود و گفتمان «در حاشیه ماندگان» را رهبری
کند و بتواند حرف دلشان را بزند؛ حاال یا حرفهای اقتصادی یا اجتماعی یا
نگرشــی آنها را بزند .این باعث میشود که آنها احساس کنند ما وارد گود
و بازی شدهایم.
 .4راهبرد فرهنگی؛ جلوگیری از رشــد احساســات ملیگرایانــه ،قومگرایانه و
فرقهگرایانه در میان در حاشــیه ماندگان که ضد دینی هم هستند :یعنی باید
فکر کنیم که در حاشــیه ماندگان به سمت احساسات ملیگرایی ،قومگرایی
و فرقهگرایی که افراطی و ضد دینی هم هســت ،گرایش پیدا میکنند .لذا به
یک راهکار فرهنگی از طریق نهاد رسانه و نهاد آموزش و حتی نهاد دین باید
برسیم و به این قضیه بپردازند و از رشد این احساسات جلوگیری کنند.
 .5راهبــرد اقتصادی که به ذهن ما میرســد و علیالقاعــده باید راهکارهای

کمیسیونفقـــــــروحاشیه نشینی

169

متعددی داشــته باشد همان راهبرد بدیهی است که رشد و ثبات اقتصادی با
تأکید بر رونق تولید است و در ادامه ،هدفمندی واقعی یارانهها .یارانهها باید
به دهکهای هفتم تا دهم پرداخت شود که میتواند مشکلی از اینها را حل
کند و میتواند مقداری فاصله از این حالت برایشان ایجاد کند.
 .6راهبرد اجتماعــی دیگری که باید بــه آن بپردازیم کنتــرل حس حقارت و
احســاس شــهروند درجه دوم محسوب شدن اســت که در بین در حاشیه
ماندگان شکلگرفته .اینها احساس میکنند که درجه دوم محسوب شدهاند
و تحقیرشــدهاند و به اینها توجه نشده .این حس حقارت ممکن است در
آینده برای ما مشکل ایجاد کند ازآنجهت که ممکن است جذب گروهها یا
جریانات واگرا بشوند برای تالفی و جبران حس حقارت.

راه کارهای مؤثر برای مواجهه
با پدیده حاشیه نشینی

مهدی مسکنی

1

ً
یکی از مهمترین مســائل اجتماعی کشور ،مسئله حاشیهنشینی است .تقریبا در
آمارها اعالمشده که ما  25میلیون حاشیهنشــین داریم .حاشیهنشینی هم ابعاد
مختلفی دارد :آلونکنشینی ،زاغهنشینی ،کپرنشینی و پدیدههای نوظهوری مثل
ً
گور خوابی که اخیرا به این ابعاد اضافه شــده اســت؛ اما آنچه باعث شده است
امروزه آپاندیس شــهری بیشتر ظهور و بروز داشته باشــد ،مسائل اجتماعی در
درون این حاشیهنشــینی هست که این مســئله را برای کشور ایجاد کرده است.
مقولــهای تحت عنوان کودکان کار ،زنــان خیابانی تحت عنوان معتادین ،تحت
عنــوان زورگیــری و خفت گیری و  . ...متأســفانه در حواشــی شــهرها اعتیاد
بهوفور دیده میشــود که مقام معظم رهبری بهعنوان عالیترین رکن مدیریتی و
 .1کارشناس ارشد حوزه محرومیتزدایی و حاشیهنشینی و دبیر قرارگاه جهادی امام رضا (ع)
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تصمیمگیری در کشور در سال  95در جلساتی درخواست کردند که این موضوع
ً
حتما مورد اهتمام و توجه دولت قرار بگیرد که متأســفانه با غفلتی هم که دولت
کرد آن جلسات خیلی ادامهدار نشد و فقط در حد  4الی  5جلسه تمام شد.
اما ما باید چهکار کنیم؟ در زبان فارسی مترادف حاشیهنشینی آلونکنشینی و
زاغهنشــینی در مناطق تهیدست است که در کشور حدود دو هزار و بیست نقطه
داریم که دچار محرومیت و حاشیهنشینی هستند .ساختوسازهای غیراستاندارد
و غیربومــی ،محروم از تجهیــزات اولیه مانند آب ،بــرق ،فاضالب و خدمات
شــهری ،اســکانهای غیررســمی ،اجتماعات آلونکی (حصیرآباد ،زورآباد،
حلبیآباد ،مفت آبــاد و  )...همه اینها بهنوعی مناطق مختلف حاشیهنشــینی
است.
تعاریــف مختلفــی هــم وجــود دارد .جامعتریــن تعریف این اســت که
حاشیهنشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی میکنند ولی
جذب نظام اقتصادی و اجتماعی آن نشــدهاند .همچنین حاشیهنشــین به فردی
اطالق میشود که به دلیل مشکالت معیشتی در نظام شهری تاب مقاومت ندارد
و به حاشیه کالنشهرها پناه آورده است تا از هزینههای زندگی در امان باشد.
در خصوص علتهای شکلگیری حاشیهنشینی میتوان به مواردی ازجمله:
 فقر و بیپولی بیکاری و درآمد پایین مهاجرت از روستاهای نزدیک به شهر بیتوجهی به شهرسازی طبق قوانین شهرسازی ناتوانی ادارههای مرتبط در اجرای درست قوانین شهرسازی عدم مطالعه درســت شهرنشــینی و ارائه جهت بهبود روشهای شهرسازیاشاره کرد.
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 بیشتر افراد مهاجر روستایی و عشایر و کمتر شهری هستند. اکثر افراد بیسواد بوده و فاقد مهارتهای فردی و اجتماعی میباشند. جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهری نشده و بهعنوان یک شهروند مشروعدر جامعه شهری پذیرفتهنشدهاند.
 فاقد مهارت الزم و در بعضی از اوقات غیرماهرند و اغلب شغل هم ندارند. دچار فقر شهری(درآمد پایین ،سرمایه انسانی پایین ،سواد پایین ،سالمتی درمعرض تهدید ،سرمایه اجتماعی پایین ،سرمایه اقتصادی پایین)
ً
ً
 اغلب افراد فقیر و غالبا بیسواد و کمسواد ،معموال فاقد شغل رسمی و وجودپر رنگ زنان سرپرست خانوار
 پایین بودن ســطح بهداشــت (کاهش امید زندگی ،افزایــش بیماریها ،فقرغذایی ،کــودکان با کوتاهی قد و کاهش وزن ،باالبــودن مرگ مادران در اثر
بــارداری و زایمــان) و ایمنی ،بروز جرائم و انزوای اجتماعی و شــلوغی و
ازدحام
 فقدان یا ضعف جدی در دسترســی به خدمات پایه و خدمات شهری (آب،برق ،بهداشــت محیط ،دفع فاضالب ،جمعآوری زباله ،آســفالت معابر و
خیابانها ،روشنایی معابر و )...
امروزه بزرگترین حاشیهنشینان در هند و پاکستان و برزیل و ونزوئال میباشد
ً
که تقریبا با رشد  70میلیون حاشیهنشــین در سال همراه است .ساکنان مناطق
ً
حاشیهنشین در کشــورهای فوق عمدتا مهاجرین روستایی هستند و این بحث
ً
مهاجرت بحث واقعا جدی و مهمی است.
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حاشیهنشینی در ایران

در ســال  ۱۳۹۹وزارت راه و شهرســازی ایران تعداد حاشیهنشــینان در ایران را
 ۲۶میلیــون نفر اعالم کرد؛ یعنی از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در ســکونتگاه
غیررســمی سکونت دارد و حاشیهنشین اســت .البته این آمارها بسیار مختلف
هستند زیرا هیچ نهاد و مرکزی آمار رسمی و دقیق از جمعیت حاشیهنشین کشور
ندارد تا برای آن برنامهای منسجم طراحی کند.
تخمین جمعت حاشیهنشــینی در برخی از کالنشهرها بر اساس

سرشمار صورت گرفته در سال 95

مدل استاندارد مدیریت شهری جهت برخورد مناسب با سکونتگاههای غیررسمی
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شاید یکی از جاهایی که بهصورت علی بشود مقوله حاشیهنشینی را بررسی
کرد ،بحث نقشههای جامع شهرسازی و طرحهای تفصیلی در مدیریت شهری
و شــهرداریها اســت .باالخره با این پدیده اینطوری میشــود روبرو شد که
بهنوعی از این امکانات و زیرساختهایی که در مقوله بهداشت هستند در قالب
این نقشــهها برای سازماندهی برای نبودنش از قبل پیشبینی کرد و اجازه ندهیم
از ابتدا اینها شکل بگیرد.
نتایج استفاده از روشهای مختلف در سراسر جهان منجر به ایجاد یک مدل
جامع در راســتای ارائه یک برنامه کاربردی جهت ساماندهی اقدامات مدیریت
شهری در برخورد با ســکونتگاههای غیررسمی و زاغهنشینی گردید که در این
روش مدیریت شــهری باید با استفاده از مشــارکتهای مردمی ،سازمانهای
دولتی ،نهادهای عمومی و مشــارکت ساکنان ســکونتگاههای غیررسمی سه
جریان اصلــی «اطالعات ،اعتبــارات و مصالح و امکانات مــورد نیاز» را در
بخشهای زیر تأمین نماید:
توســعه اقتصادی– حکمرانی خوب – بودجه شهری – محیطزیست شهری
–ایجاد اشتغال و فقرزدایی
نکته قابلتوجه این اســت کــه مدیران شــهری نباید هرگز از یــاد ببرند که
حاشیهنشــینی دارای قدمتــی تاریخی همزمــان با پیدایش شهرهاســت؛ پس
جهــت فهم وضعیــت آن و اجتناب از مضرات این معضل همــواره باید با یک
نگاه سیســتمی برگرفته از مدیریت مطلوب شــهری به برنامهریزی مداوم بر پایه
اطالعات روزآمد به بررســی و اقدام مناسب جهت پیشگیری از گسترش آنها
در اطراف شهرها پرداخت.
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سیاستها و راهکارهای مفروض سازماندهی

نادیده انگاری و تخریب و پراکنش اجباری ،مذمومترین سیاســتهای برخورد
با پدیده حاشیهنشــینی حداقل از نگاه برنامهریزی و آ کادمیک میباشد؛ چراکه
اســکان حاشیهنشینان ،خود پدیده عدم برنامهریزی و مدیریت سیاسی و توسعه
کارآمد اســت ،نه پدیده اقشار کمدرآمد جامعه .لذا پیشگیری از سیاست نادیده
انــگاری یا برخورد قهری مبین عدم قابلیــت و کار آیی مدیران و برنامه ریزان در
اتخاذ تدابیر مناسب در این خصوص میباشد.
راهکارها و سیاستهای کلی ساماندهی

سیاستهایکلی

 .1هدفمند کردن خدمات در مکانهای حاشیهنشــینی :تا وقتیکه خدمات
بهصــورت خیریه و رایــگان و غیر هدفمنــد توزیع بشــود به تقویت
حاشیهنشینی کمک میکند.
 .2اجرای قانون مهاجرت داخلی :در خیلی از کشورهای توسعهیافته کسی
که از یک ایالتی میخواهد به ایالت دیگری برود باید یک برگه شــغلی
داشته باشــد؛ یعنی این که من که مهاجرت کردم اینجا شغلی دارم لذا
نیاز به یک مسکن دارم .کشــور ما اینگونه نیست .امروز هر کس اراده
کند فردا در حاشــیه یکی از کالنشهرهای تهران مستقر میشود و چند
روزی هم اگر شغل کاذبی داشته باشد برایش درآمدی ایجاد میشود که
آنجا نداشته است و این باعث میشود که مهاجرت بیشتر شود.
 .3توجه به مقوله روستا و ارائه خدمات در روستا :اگر بخواهیم سرچشمه را
حل کنیم باید روستا را خیلی جدی بگیریم .باید تسهیالت و امکاناتی
را به روستا بدهیم .در اقتصاد مقاومتی و در جریانی که در کشور داریم
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توجه به روستا و دادن سوبسیدها ،مشوقهایی ایجاد بکنیم که انسانها
به روستا بروند و همین خدمات را در روستا دریافت کنند.
راهکارها
 .1بهسازی فضاهای حاشیهنشین

در این راهکار ضمن رســمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بر زمین ،همکاری
مردم و مساعدتهای دولت باید مدنظر باشد.
اهداف و راهکارها:

 حفظ اسکان در فضاهای موجود رسمیت بخشیدن به مالکیت حاشیهنشین رسمیت دادن به کالبد و منظر فضاهای حاشیهنشین تأکید بر خودیاری ساکنین در بهسازی رسمیت بخشیدن به مالکیت قطعات تفکیکی تحت تصرف پرداخت وام درازمدت با شروط الزم ایجاد مالکیت مشروط به مفهوم عدم قابلیت انتقال مالکیت بهشرط پرداختکلیه هزینههای ساماندهی دولتی به قیمت روز.
 .2نوسازی فضاهای حاشیهنشین(در صورت عدم بهسازی)

تخریــب و نوســازی منطقه ضمن رســمیت دادن به ســاکنین بــه دو صورت
قابلبررسی و اجراست:
الــف :اســتفاده از مســاعدتهای دولــت با تأکیــد بر خودیــاری مردم
بهعبارتیدیگــر پــس از تخریب مناطق فرســوده و ناهمگون فعلــی با نظارت
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دســتگاههای دولتی ایجاد بناهــای جدید با حمایت دولت)اعــم از پرداخت
وامهای کمبهره بلندمدت) صورت گیرد.
ب :استفاده از پتانسیلها و منابع مالی بخش خصوصی جهت بلندمرتبهسازی
و ارائه تسهیالت جهت رهن و اجاره مسکن برای مالکین در طول دوره بازسازی
اماکن و نظارت دقیق دولت در جهت احقاق حق کامل طرفین.
 .3جابجایی و اسکان در محل جدید

در صورت عدم امکان بهسازی یا نوسازی فضاهای حاشیهنشین و حفظ اسکان
آنها باید به تخصیص ،آمادهسازی ،نوسازی و اسکان جدید جمعیت در فضایی
دیگر بپردازیم .در این راهکار ،مســاعدتهای دولت بسیار حائز اهمیت بوده و
بر خودیاری مردم نیز تأکید میگردد.
 .4ایجاد زمینههای الزم برای بازگشت افراد به موطن اصلی

جمعیت قابلتوجهی از ســاکنین این مناطق مهاجرین میباشد که از دیگر
مناطق کشور به محل سکونت فعلیشان مهاجرت کردهاند و راهکارهای اجرایی
زیر جهت بازگشت پیشنهاد میگردد:
 حل معضل بیکاری در شهرها مبدأ مهاجرت موطن اصلی مهاجرین تأمین مسکن افراد از طریق ساخت مسکن یا پرداخت وامهای بلندمدتبا بهره کم
 پرداخت وام برای حل مشــکل اشــتغال و در اختیارگذاشتن امکاناتدامداری و کشاورزی در روستاها و شهرهای محل سکونت
 ایجاد بســترهای الزم برای تحصیل و آموزش فرزندان و ارتقاء ســطحامکانات بهداشتی و درمانی
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عالوه بر ســاماندهی ،برنامهریزی اجتماعی و اقتصادی ضروری اســت .با
توجه به این که حاشیهنشــینی پاسخ اقشــار کمدرآمد به بیتوجهیهای جامعه
علیالخصوص برنامه ریزان میباشد ،لذا برنامهریزیهای اجتماعی و اقتصادی
بــه همراه نظــارت و مدیریت صحیح بر توســعه فضای حاشیهنشــین ،کنترل
ساختوسازهای جدید و رسمیت بخشــیدن سیاسی و قانونی آنها و همچنین
اقدامات فرهنگی ضروری است.
لــذا در کنار اقدامات فــوق ارائــه راهکارهایی جهت ارتقا ســطح زندگی
حاشیهنشینان ضروری است؛ که این امر بهقرار ذیل ممکن میگردد:
 ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم حاشیهنشین با توجه ویژه به مقوالت فقر،محیطزیست و بهداشت
 توزیع عادالنه منابع و امکانات مادی ایجــاد مراکز مشــاوره ،مــددکاری اجتماعی و ...جهت شناســایی واســتفاده از حداکثر تواناییهای فردی و افزایش سطح سازگاری ،حس
مسئولیتپذیری و انضباط و منزل اجتماعی افراد
 استفاده از مشارکتهای مردمی در آبادانی این مناطق افزایش ضریب امنیت انتظامی و اجتماعیً
 کمک به توسعه و اصالح خطمشیهای سیاسی ،اقتصادی افزایش سطح دانش و معلومات با راهاندازی مراکز علمی و دانشگاهی پر نمودن اوقات فراغت با برنامهریزی مناســب و از پیش تعیینشــده وتفریحات سالم
 ایجاد زمینههای اشتغال مولد و پویا ارائــه مطلوب خدمات شــهری و فعال نمودن شــهرداریها در مناطقحاشیهنشین
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 فعال نمودن مراکز بهداشــتی نسبت به باال بردن آگاهی حاشیهنشینان درخصوص رعایت موازین بهداشتی
 برقــراری ارتبــاط بین بخش برنامهریــزی مســکن و برنامهریزی کالناقتصادی
 پیوند همهجانبه مسکن با برنامهریزی شهری جهتگیری سیاســتها برای تحقق توانمندسازی خانواده با استفاده ازمشارکت سازمانهای غیردولتی و ارتقای روحیه خودباوری آنها.
 فراهم نمودن ظرفیتهای آموزشی بهمنظور افزایش میزان آگاهی و سوادافراد
جمعبندی
ً
حاشیهنشینی درواقع حاصل مشکالت اجتماعی و ساختاری میباشد که عمدتا
براثر جریان ســریع مهاجرت از روســتاها به شــهرها اتفاق میافتد .این پدیده
اجتماعی ،در کشــورهای توســعهنیافته ،پررنگتر میباشد و در فرایند مدیریت
شهری تأثیرات منفی بیشتری بر گسترش جمعیت حاشیهنشینان دارد .همچنین
آنیک معضل کالنشهری میباشد که نشان دهند ضعف در ساختار اجتماعی
و اقتصادی است.
ً
برای جلوگیری از تأثیرات ســوء این پدیده عالوه بر تالش در جهت اصالح
این ســاختارها بایــد راهکارهایی جهــت جلوگیری از گســترش بیدرنگ آن
نمود؛ و البته با توجه به اثرات مخرب حاشیهنشــینی بر شهر ،کاهش مشکالت
ً
حاشیهنشــینان خصوصا در زمینههای اشــتغال–فرهنگ و بهداشــت باید نقش
پررنگی در مدیریت کالنشهری داشته باشد .بهبود وضعیت حاشیهنشینان بدون
ً
توجه و همکاری سازمانهای دولتی و عمومی خصوصا شهرداریها امکانپذیر
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نخواهد بود .وجود مراکز مشــابه شهرداریها که زیر نظر خود شهرداری در این
مناطق میتواند به میزان چشــمگیری بر افزایش سطح کیفی مناطق حاشیهنشین
مؤثر واقع گردد.

کمیسیون اعتیاد

لزوم بازشناسی مسئله اعتیاد

دکتر سهیال صادقی فسایی

1

بحث اعتیاد و مواد مخدر یک معضل بزرگ جهانی است و به نظر میرسد علیرغم
آنکه پول زیادی در ســطح دنیا برای کنترل مواد مخــدر و به عبارتی جلوگیری از
اعتیاد خرج میشــود ،خیلی توفیق چندانی وجود نداشته و همین نشان میدهد
که یک جای کار میلنگد؛ یعنی یک عزم جدی وجود ندارد یا نگاه ما نســبت به
مسئله ،یک نگاه بخشی بوده و یک نگاه همهجانبه به این مسئله نداشتهایم.
اهمیت موضوع

برای این که اهمیت این موضوع را بیشتر از گذشته برمال کنیم من یک سری آمار
خدمت دوســتان عرض کنم که بخشی از آن آمار جهانی است؛ یعنی در سطح
دنیا اینطوری اســت .ازنظر من همانطور که فقر امالجرائم است ،اعتیاد هم با
بسیاری از جرائم دیگر یک رابطه همبستهای دارد.
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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اگر یک نگاه آماری داشــته باشیم ،نشان میدهد که چرا  9درصد از قتلها،
 69درصد درگیریهایی که منجر به قتل میشــوند 50 ،درصد حوادث مربوط
به رانندگی 27 ،درصد خودکشــیها 84 ،درصد تجاوزهایی که اتفاق میافتد،
 62درصد درگیریها و ضرب و شــتم ،بیشتر از  50درصد همسرآزاریها و 38
درصد کودکآزاریها مربوط به مواد مخدر و اســتفاده از آن اســت .حتی 99
درصد از کارتنخوابیها به اعتیاد برمیگردد و فقط یک درصد از کارتنخوابها
ممکن اســت به ســبک زندگی خاص و افرادی که مهاجرند یــا به عبارتی فاقد
مسکن هستند ،برگردد.
نگاه تاریخی

خوب اســت یک نگاه تاریخی به مواد مخدر و سابقه مواد مخدر داشته باشیم.
چــون خود این نگاه تاریخی نشــان میدهد که چرا همه راهحلها به بنبســت
رسیده؟ چرا علیرغم اینهمه بودجه که صرف میشود ،ما نتیجه خیلی عملیاتی
نداشتیم .شکسپیر جمله معروفی دارد که میگوید «گذشته یک مقدمه است».
منظور این اســت که فهم گذشــته و فهم تاریخ یک موضوع میتواند زمینهای را
برای فهم آنچه در آینده رخ میدهد برای ما فراهم کند .اگر ما به تاریخ نگاه کنیم
متوجه میشــویم که از دوران باستان ،اســتفاده از مواد مخدر خیلی رایج بوده
و مردم برای دگرگون کردن حالشــان و حتی برای خوب کردن حالشــان استفاده
میکردند و دوران ماقبل تاریخ ،بشــر حتی از یک گیاهانی استفاده میکرده که
حس خوشــحالی و حس انرژی بخشــی و حالت مهیج و عجیب و ترسناک و
حتی حس ریلکســی شــن (آرامش) به آنها میداده 300 .ســال قبل از میالد
حضرت مســیح ،استفاده از نوشیدنیهایی که در آنها تریاک وجود داشته رایج
بوده و حتی شــش هزار ســال قبل از میالد مسیح شراب وجود داشته و سه هزار
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سال قبل از میالد مسیح ماریجوانا وجود داشته و دسترسی به آن بوده .باز نگاه
تاریخی نشــان میدهد که مردم بومی آمریکا قبــل از این که حتی کلمه آنجا را
کشف کند ،از تنباکو و دود استفاده میکردند.
این نگاه بســیار بسیار مختصر به تاریخ نشــان میدهد که در همه جای دنیا
هزاران هزار ســال است که اســتفاده از مواد رایج است؛ پس ما با یک پدیدهای
روبرو هستیم که یک عمق چند هزاره ساله دارد.
اشکال تقسیمبندی رایج

یک تقســیمبندی در مواد میشــود و مواد به دو دســته تقســیم میکنند :مواد
قانونی و مواد غیرقانونی؛ که به نظر من این تقســیمبندی یکی از وحشتناکترین
تقسیمبندیهایی اســت که میتواند خودش خطرناک باشد و آسیب بیشتری را
خلق کند؛ چون وقتی اســتفاده از بعضی از مواد مثــل آرامبخشها و بعضی از
قرصها را قانونی تلقی میکنید ،آدمها بهحسب این که این موارد قانونی هستند
اســتفادههای بیرویهای از آن میکنند و جالب اســت که آمار نشــان میدهد
مرگومیر افراد در اثر اســتفاده از موادی که قانونی تلقی شدهاند بهمراتب بیشتر
از موادی اســت که ما آنها را غیرقانونی تلقی میکنیم .منظور از مواد غیرقانونی
ً
موادی اســت که مثال فکر میکنیم خطرناکترند و یا آســیب بیشــتری را خلق
میکنند.
شیوع جهانی اعتیاد به مواد

بحث مواد خاص منطقه ما نیســت .اآلن در بسیاری از کشورهای بسیار بسیار
توســعهیافته با این پدیده درگیر هســتند .چندین ســال پیش ،زمانی که کلینتون
رئیسجمهــور آمریکا بود بهجای ( war on crimeجنگ با جنایت)war on ،
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( drugsجنگ با مواد مخدر) را مطرح کرد و معتقد بود که بسیاری از جرائم در
آمریکا ( drug relatedمربوط به مواد مخدر) هســتند؛ لذا ما باید درواقع یک
جنگــی را علیه ( drugsمواد مخدر) آغاز کنیــم .ولی اینها همهاش در حرف
است .آمارهای آمریکا نشــان میدهد از هر دوازده نفر شهروند آمریکایی یکی
از آنها به یکچیزی اعتیاد دارد ،حاال این اعتیاد میتواند به ماریجوانا باشــد،
میتواند به گل باشــد ،میتواند به مشــروبات الکلی یا هر چیز دیگری باشد.
هشت میلیون بچه با ولیای زندگی میکنند که آن ولی دارای اعتیاد است .حتی
در تعداد بچههایی که با والدینی که اعتیاد به مشــروبات الکلی دارند بهمراتب
آمار بیشــتر و وحشتناکتر است .مصرف تنباکو ســالیانه جان  435هزار نفر را
ً
میگیرد؛ کما این کــه مصرف الکل جان  85هزار نفــر را میگیرد که مجموعا
 520هزار نفر میشود و استفاده از مواد غیرقانونی سالیانه بیش از  170انسان را
به کام مرگ میکشاند .اینها نشان میدهد که مواد در همهجا بسیار بسیار شایع
است و میتواند دارای تبعات بسیار خطرناکی باشد.
دلیل فقدان عزم برای حل مسئله

اما چــرا عزمی برای حل اعتیاد به مواد و مشــروبات الکلی و  ...وجود ندارد؟
بلکه فــروش آنها ســالیانه در آمریکا چیزی حدود  160میلیارد دالر اســت.
 50میلیارد دالر از فروش مواد به دســت میآید  40میلیارد حقوق به افراد داده
میشــود و دو میلیون شغل ایجاد میشود .چهار صنعت هستند که در دنیا جزء
پردرآمدترین صنایع محسوب میشوند :نفت ،فوتبال ،مواد و سکس .این چهار
صنعت بیشــترین درآمدها را جابجا میکنند؛ اما متأسفانه کسی متوجه استفاده
بد از این مواد نیســت .در کنار آن  160میلیارد دالری کــه پول ایجاد میکند،
هزینههای پزشــکی که برای افراد مبتال صرف میشــود بالغ بر این عدد است.
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چیزی حدود  185میلیارد دالر هزینه میشــود .چون پــول در اینجا involve
(درگیر) اســت ،نشان داده میشــود که عزم جزم نیست تا مواد مخدر ریشهکن
شود و کســی نمیخواهد مواد مخدر ریشهکن شــود .چون از ِق َبل آن پولهای
زیادی جابجا میشوند.
جالب اســت که در ایران هم علیرغم ادعای ما به نظر میرســد که خیلی
عــزم جزمی نداریم؛ برای این که ســالیانه میلیونها تومان فقط خرج پروژههای
تحقیقاتــی میکنیم .چــرا محققان و پژوهشــگران و مؤسســات و ارگانهای
مختلفی که دارند روی بحث اعتیاد در قالب ماسک پژوهش ،درمان و غیره پول
ً
درمیآورند ،بخواهند این پدیده کامال از بین برود؟
اهمیت بحث اعتیاد از جهت اجتماعی

درهرصورت بحث اعتیاد برای ما بسیار بسیار مهم است و وجه مسئله اجتماعی
بودن آن از اینجا بیشــتر آشکار میشود که میبینیم یکپنجم کودکان با والدینی
زندگی میکنند که به نحوی درگیر اعتیاد هســتند و شــانس معتاد شــدن برای
کودکانی که ولی معتاد دارند چهل برابر بیشتر از کودکی است که در یک خانواده
سالم رشــد میکند .احتمال ترک تحصیل ،خشونتهای خانگی و معتاد شدن
برای این افراد بســیار باالســت .کودکانی که در خانوادههایی بــا والدین معتاد
زندگی میکنند احتمال بلوغ زودرس دارند ،احتمال ولگرد شــدن و آواره شدن
دارند و بعد هم درگیری در جرائم مختلفی که عرض کردم.
روندپژوهی کیفی اعتیاد

علیرغم همه پژوهشهای مختلفی که در ایران روی بحث اعتیاد انجامشــده،
به نظر میرســد که نگاه جامع به مســئله اعتیاد نداشتیم .در  4-3سال اخیر در
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دانشــگاه تهران یک رســاله دکتری انجام دادیم که در این رســاله دکتری سعی
کردیم یک کار (trend studyمطالعه روند) انجام دهیم؛ ولی این روندپژوهی،
روندپژوهی متعارف نبود .چون درک همه آدمها از روندپژوهی این است :روند
پژوهی یک کار ّ
کمی اســت و شــما باید آمار و ارقام را ارائه کنید .ما در این کار
ً
آمــار و ارقام ارائه نمیکنیم .روندپژوهی ما عمدتا از نوع روندپژوهیهای کیفی
است .چرا کیفی؟ این روش ،روش بســیار خوبی است .چون به لحاظ الگو و
شناسایی الگوها میتواند خیلی روش مؤثری باشد.
پس از قبال این روند پژوهی ،ما ســعی کردیم به چند مسئله مهم دست پیدا
کنیــم .الگوهای اعتیاد به لحاظ نوع معتاد بودن ،نوع مصرف ،طبقات اجتماعی
که درگیرند و نوع جنسیت به چه صورت در ایران پیش میرود و آیا با شناساندن
ایــن موضوعات میتوانیم یک فهم بهتری پیدا کنیــم و بحث اعتیاد را به کنترل
خودمان دربیاوریم؟
کاهش آسیب بهجای پیشگیری از جرم

ً
بنده اصال به بحث پیشــگیری از جرم خیلی قائل نیستم و معتقدم پیشگیری از
جرم ( )crime preventionدر معنای عام و حتی جلوگیری از اعتیاد در معنای
خاص اتفاق نمیافتد .این یک دید بســیار ایده آلیستی و آرمانگرایانه است .آن
چیزی که بهعنوان جرمشــناس به آن قائل هســتم ( crime reductionکاهش
جرم و آســیبهای اجتماعی) اســت و آنهم مســتلزم یک برنامهریزی دقیق،
همهجانبه و در سطوح مختلف است که بتواند این نرخ را قابل مدیریت کند.
نگاهی به پژوهشهای پیشین
تحقیقات نشــان میدهد پژوهشهایی که در حوزه اعتیاد در ایران در انجامشده
چند دسته هســتند .بعضی از این پژوهشها آمدهاند یک کار  etiologyانجام
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دادند؛ یعنی روی علت شناســی اعتیاد کارکردهاند .بخشــی از مطالعات شیوع
شناســی کردهاند و بخشــی ،تغییر الگوی اعتیاد را انجام دادهاند .ما در این کار
سعی کردیم تمام جنبهها به لحاظ کیفی بپردازیم.
تحقیقات پیشین بیشتر روانشناســی و فردگرایانه انجام شده و حجم بزرگی
از این تحقیقات نگاهشان ،نگاه ّ
کمیگرایانه بوده و خیلی نگاه کیفی نداشتهاند.
مطلب دیگری که در این تحقیقات نســبت به آن غفلت شده ،بحث اعتیاد زنان
است؛ درحالیکه اعتیاد زنان ،خودش یک بحث بسیار مهمی است و نمیشود
از کنار آن گذشت.
نتایج پژوهش حاضر

آنچه از تحقیق ما برآمده و قابلاعتنا و تأمل است ارائه میکنم تا دید همه جانبهای
نشان داده شود .ما در این تحقیق بهطورکلی به این موضوعات پرداختیم.
مقایسه سه دهه گذشته در آمار اعتیاد

مصرف موادمخدر در ســه دهه  80 ،70و  90را از لحاظ میزان شــیوع مصرف
و ویژگیهای مصرفکنندهها به لحاظ ســن ،جسم ،تحصیالت مقایسه کردیم.
درهرصورت روند اعتیاد نشــان میدهد که در دهــه  70از هر ده هزار نفر 117
معتاد داشــتیم .درحالیکه در دهه  80این تعداد  182نفر شــده و در دهه 90
ً
تقریبا دو برابر شــده .این آمار نشان میدهد که رشد اعتیاد در کشور از دهه 70
تا دهه  90حدود هشــت درصد بوده؛ درحالیکه رشــد جمعیت کشور ساالنه
حــدود  1/2درصد بوده اســت .بحث بیکاری و حاشیهنشــینی و  ...همه تأثیر
داشتهاند و منحنی رو به باالست.
میانگین سن اعتیاد رو به جوان شدن است .در دهه  70میانگین سنی حدود
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 33ساله بوده ،در دهه  80به  32رسیده و در دهه  90این میانگین به  24رسیده
است که نشــان میدهد ســن رو به جوانی میرود و جالب این است که سهم
مصرفکنندگان زیر  20ســال از  3/2از دهه  80به  14درصد رســیده اســت.
این آمار نشــان میدهد که ما آنطور که بایدوشاید بر روی جوانان و بحث مواد
نظارت و کنترل نداریم .این مسئله را در خردهفرهنگ جوانی میشود ریشهیابی
کرد .جوانان بســیار ریسکپذیر هستند؛ دنبال ماجراجویی هستند و از آنطرف
تکنیکهای خودمراقبتی و خودکنترلی را در مقابل آسیبها ندارند.
ً
الگوی اعتیاد عمدتا مردانه اســت در سه دهه ،ولی جالب این است که یک
تفاوت قابلمالحظهای را میبینید .اگرچــه در دهه  3/9 ،70درصد از معتادان
را زنان تشــکیل میدهند؛ اما در دهه  90این آمار ســه برابر شده؛ یعنی اگرچه
الگوی اعتیاد مردانه اســت؛ ولی رشــد اعتیاد زنان خیلی صعودی و رو به باال
بوده .یکی از چیزهایی که جالب است به آن اشاره کنم این است که ما متأسفانه
ً
رشــد اعتیاد را در میان زنان طبقه متوســط داریم .قبال عمده کســانی که درگیر
اعتیاد میشدند بیسوادها و کمسوادها بودند؛ ولی اآلن طبقات متوسط درگیرند
که این برمیگردد به بحث احســاس ناامیدی ،سرکوبشدگی و فشار نقشهای
مضاعفی که این طبقات درگیر آن هســتند .از طرفــی وقتی راجع به اعتیاد زنان
بحث میکنیم ،خیلی وقتها تبعی اســت؛ یعنی بهتبع همسران و حوزه خانواده
اتفاق میافتد .مردان در همهجا میتوانند دردســرآفرین باشند؛ حتی در بحث
اعتیاد زنان.
در دهه  90 ،70درصد معتادان ،بیسواد بودند و تحصیالت ابتدایی داشتند،
دهه  ،80باز  90درصد زیر دیپلم ولی  10درصد کاردانی و باالتر داشــتند؛ اما
در دهه  63 ،90درصد زیر دیپلم هستند  36درصد آدمهایی هستند که از دیپلم
به باال هســتند .یکبخشی به خاطر این اســت که سطح سواد افزایش پیداکرده
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ولی یک بخش ربطی به آن ندارد .بخشــی به خاطــر آن انتظارات بیشازحدی
اســت که افراد تحصیلکرده دارند و به آن نمیرســند و دچار سرخوردگیهای
عجیبوغریبی میشوند.
الگوی نوع مصرف نشــان میدهد که دهه  70بیشتر ،مواد سنتی مثل تریاک
و هروئین اســت و خیلی جالب اســت که در دهه  70قابلکنترلتر است؛ برای
این که افراد از یکی از این مواد اســتفاده میکنند؛ ولی هرچه به سمت دهه 90
میآییــم میبینیم که تنوع مواد زیاد میشــود و افراد به ســمت مواد صنعتیتر
میروند که میتواند خطرناکتر باشــد که میزان وابســتگی را بیشــتر میکند و
خیلی هم ارزانقیمت و قابلدسترس است .برای همین است که میزان مرگومیر
رو به افزایش است.
تغییرات سیاستها در سه دهه

مطلب دیگر این اســت که نوع سیاســتهای ما در این ســه دهه یک تغییرات
قابلمالحظهای داشته اســت .ما در دهه  70بیشتر دنبال کاهش عرضه هستیم
و رویکردمان نســبت به اعتیاد و معتادان ( punitiveتنبیهی) است؛ بگیروببند
و جزیره درســت کردن و غیره .در دهه  80تا  90داریم به سمت کاهش تقاضا و
کاهش آسیب میرویم .کاهش آسیب یک تیغ دو لبه است .برای این که معتادان
بیماریهایی را منتقل نکنند ،برای بعضیها ســرنگ بگذاریم و کاندوم بگذاریم
و خیلی از چیزهای دیگر .اینیک بعد اخالقی هم دارد :داریم با این قضیه کنار
میآییم؛ اما متأســفانه نگاه به قواعد و قوانین نشــان میدهد که ایران در این سه
دهه گذشــته یک رویکرد منسجم ،همبسته و جامعی نسبت به قوانین پیشگیری
و موضوعات مختلف نداشــته اســت که خود این ،کار را سختتر کرده است.
مــا از دیدگاهی که بخواهیم معتاد را تنبیه کنیم و بــه عبارتی آن را جرم انگاری
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ً
کنیم ،فعال رسیدهایم به این که اعتیاد را یک نوع بیماری تلقی میکنیم و نگاهمان
نسبت به آنیک نگاه  correctionalو یک نگاه ترمیمی است .البته باید بگویم
که پشت این نگاه ،یک نوع شیطنت هم وجود دارد و آن این است که ما در بحث
مواد مخدر شکســت خوردیم و توفیق زیادی نداشــتیم 70 .درصد از جرایمی
که در زندان داریم مربوط به (drugsمواد مخدر) اســت و چون میخواســتیم
آمارها را کاهش دهیم ،آمدیم گفتیم معتاد مجرم نیست ،بلکه بیمار است و نباید
در زندان باشــد .میخواســتیم آمارها را تعدیل کنیم؛ لذا معتادان را به کمپها
ســپردیم .بماند که خود کمپها چقدر مسئلهدارند و بحث بسیار قابلمالحظه
و تأمل است.
طــی این چند پاراگراف میخواســتم عرض کنم که الگوها به لحاظ ســن،
جنسیت ،طبقه اجتماعی ،مصرف و حتی به لحاظ مواجهه درمانی در ایران تغییر
کرده است و این نشــان میدهد همراه با این تغییرات ،برنامههای ما برنامههای
ضعیفی بوده است.
عوامل اعتیاد

در بحث عوامل مربوط به اعتیاد یک ســری عوامل در ســطح فردی هستند که
برمیگردد به بحث استرس،اضطراب و (low self esteemعزتنفس پایین)
بودن آن آدمها .یک ســری عوامل برمیگردد سطح میانی که به حوزه خانواده و
هماالن برمیگردد.
بحث محالت :در تهران بزرگ ،سه درصد از مناطق جرم خیز هستند و بیش
از  50درصد جرائم را دارند تولید میکنند .پس نشــان میدهد که  50درصد از
جرائم در ســه درصد مناطق متمرکز هســتند ،ما باید برای این سه تا پنج درصد
منطقه ،یک فکر اساسی کنیم.
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ً
بحــث عوامل اجتماعی که عمدتا عوامل ســاختاری اســت که این عوامل
ساختاری برمیگردد به بحث بیکاری ،توزیع ناعادالنه درآمد ،فقر و موضوعات
ً
مختلف کــه حتما دخالتهای حاکمیتــی را میخواهد و اگــر در آن حوزهها
ســرمایهگذاری نکنیم ،نمیتوانیم با بسیج کردن عوامل فردی یا سطوح میانی به
این معضل پایان دهیم.
اعتیاد فقط بیماری نیست

یک مطلبی را اشــاره کنم کــه این مطلب به نظر من گپ اصلی ما در بررســی
اعتیاد اســت .تا اآلن بیشتر تحلیلها و تبیینهایی که از اعتیاد شده و خیلی هم
(boldپررنگ) است ،اشاره به این دارد که اعتیاد یک بیماری روانی است و یک
بیماری اســت که به وضعیت زیســتی آدمها و کششی که از درون در فرد وجود
ً
دارد برمیگردد و دانشــکده بهزیســتی که بروید میبینید مرتبــا تأکید میکنند
افراد معتاد فاقد کنترل شــناختی هســتند و خودمختاری الزم را برای مواجهه با
ً
اعتیادشان ندارند .این بحث امروزه کامال به چالش کشیده شده است .میتوانم
مطالعات بسیاری-از جمله مطالعاتی که  Bennett Foddyانجام داده -معرفی
کنم که اگرچه اعتیادها قوی هستند ولی اینطور نیست که معتاد روی زندگیاش
کنترل نداشته باشد.
یکچیــزی که از دل تحقیقات کیفی ما درآمده و یک (golden pointنقطه
طالیی) اســت ،این اســت که ما به بحث اعتیاد بهعنوان فرایندهای موقعیتی و
تعاملی نگاه نکردیم .در یک کالم خالصه کنم ،الکل و موادمخدر ،بهخصوص
مواد مخدر وصل به موقعیتها و تعامالتی هســتند که ترغیب و تمایل را ایجاد
ً
میکنند .اصال مفهوم دلوزی ( )deleuzeاست؛ یعنی درهرصورت معتاد شدن
و وضعیــت اعتیاد ،بدن را تغییر میدهد؛ تولید میــل را تغییر میدهد و بعضی
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از رفتارهــا مثل اضطــراب را کاهش میدهد و بعضــی از رفتارها مثل بیخیال
بودن و فرار کــردن از بعضی موقعیتها را در افراد افزایش میدهد .خطاســت
اگر فکر کنیم که بدون بررســی این فرآیندهای موقعیتی و تعاملی ،میتوانیم بر
بحث اعتیاد سوار شویم .لذا خوبی مطالعات کیفی این است که نشان میدهند
میتوانند عمیــق نفوذ کنند و الیههای پنهان را برای مــا مرئی کنند و در جلوی
چشم ما بگذارند.
میخواهم بگویم اعتیاد مثل بســیاری از تمایالت دیگر توسط لذت به جلو
برده میشــود .یعنی برای آن فردی که متوجه آن موقعیت خاص میشود که بدن
تغییر میکند؛ ســبک زندگی تغییر میکند ،یکطــور ( Pleasureلذت) نهفته
است.
سطوح مواجهه مطابق با سطوح علتها

ما اگر بخواهیم کار بکنیم همانطور که علتها را در ســطح خرد و در ســطح
میانی و کالن شناسایی کردیم ،در نحوه مواجهه و در نحوه نسخهپیچی هم باید
در سطح خرد و میانی و کالن نسخههای جداگانه اما بههمپیوسته داشته باشیم.
در ســطح خرد باید روی شرایط ذهنی و شــناختی افراد کار کنیم .بسیاری
از افراد معتاد نشــان میدهند که به لحاظ شــخصیتی افراد هایپر هستند و دنبال
هیجان کاوی و ماجراجویی هســتند ،یک هویتیابی مرضــی در بین جوانان
میبینید .بحث افســردگی و اضطراب اآلن بیماری قرن  21در دنیا و در کشــور
ماســت .پس وقتی در سطح خرد و فردی متوجه این عوامل هستیم ،راهحلها را
هم باید معطوف به همین زمینه کنیم.
در ســطح میانی آمارهایمان نشــان میدهد که خانوادههای آلوده بیشترین
معتادان و موادمخدر را تولید میکند ،پخش و منتشــر میکند .لذا باید روی این
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خانوادهها متمرکز شــویم .ما محلههایی داریم کــه اینها کدهای خاص دارند
و از دور جیغ میزنند که ما مســاعد اینطور مسائل هســتیم .لذا شهرداریها
و مدیریت شــهری ما باید روی این محلهها متمرکز شوند .امروز برای جوانان،
فشــار هماالن و قرار گرفتن در گروههای هماالن بســیار بســیار معضل شده.
پدیدهای وجود دارد به نام ُهو شــدگی .جوانان از این لحاظ که در میان همترازان
خودشان ُهو شوند و به عبارتی دچار شرمســاری شوند ،منزجر هستند .لذا تن
بــه موقعیتهای هماالنی میدهند و یکــی از موقعیتهای هماالنی ترغیب به
( drugsمواد مخدر) اســت .ما بعضی از مشــاغل را داریم کــه ترغیبکننده
اعتیاد هســتند .ب هراحتی میتوانیم الگوهای کاری را دستکاری کنیم که فشار
بعضی از مشاغل را کم کنیم .محلههایی که  gangها (دسته جنایتکاران) در آن
نفوذ دارند ،احتمال بیشــتری برای اعتیاد دارند .میتوانیم با یک مدیریت شهری
خوب ،روی آنها متمرکز شویم.
بحث اصلی ما بحث ســطح کالن اســت که نابرابری ،بیکاری ،عدم توازن
ً
بیــن جمعیت و منابع و بحث حوزه قانونگذاری ما که دائما فراز و نشــیب دارد
و دید همهجانبه ندارد .در ســطح کالن نیاز به ایجاد اشــتغال داریم ،نیاز به این
داریــم به افرادی که کار ندارند حقوق بیکاری بدهیم ،توزیع درآمد در کشــور،
اآلن ( top heavyبسیارســنگین) اســت .یعنی ده درصد ،بیشتر از  80درصد
منابع را به خودشــان اختصاص میدهند .ما باید برویم به سمت توزیع عادالنه
درآمد و آن حوزه قانونگذاری را ترمیم کنیم و کنترل روی مواد و روی ورودیها
و خروجیها داشته باشیم.
به نظرم میآید در هر ســه سطح برنامههای منســجمی داریم که اگر به کار
گرفته شود –گرچه نمیتوانیم از بین ببریم .این بحث ( preventionجلوگیری)
نیست -بحث ( reductionکاهش) میتواند بهصورت جدی اتفاق بیفتد.
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بحث زنان

چون یکی از حوزههای تخصصی من بحث زنان اســت ،در این کار یک تمرکز
بیشــتری بر روی زنان کردیم و به عبارتی مطالعات میدانی خیلی جالبی انجام
ً
دادیم .این مطالعه تولیدات بینظیری داشته .اگرچه گفتم که بحث اعتیاد عمدتا
مردانه است؛ ولی رشد اعتیاد زنان خیلی عجیبوغریب است .با توجه به این که
زنان محور خانواده هســتند و بحث پرورش کــودکان را بر عهده دارند باید یک
توجه ویژهای به این موضوع کنیم .یک زمانی بیشــتر زنان معتاد ،کسانی بودند
که درگیر بیزینس ســکس بودند؛ یعنی روسپیها و زنان ویژهای بودند که درگیر
اعتیاد میشــدند .امروز این الگو فقط برای درصد خیلی کمی شــایع است .ما
امــروز درگیری زنان طبقه متوســط در بحث اعتیاد را داریــم که دو عامل مهم،
اینها را به طرف اعتیاد ســوق میدهد .یکی فشار نقشهای مضاعف و بحث
دیگر احساس حرمان و سرکوبشدگی که میکنند .مطلب دیگر برتری پنداری
موقعیت مردان است .یعنی فکر میکنند در هر حوزهای که مردان حضور دارند
و میتوانند حضور داشــته باشند ،اینها هم همان مســیر را باید بروند .امروز
در دانشــکده خودمان تعداد دخترانی که در مأل عام سیگار میکشند -و آن هم
خودش یکطور اعتیاد اســت -بهمراتب بیشــتر از پسران به چشم میخورد .از
آن طــرف هم ببینید چون زنان معتاد بیشــتر از مردان معتــاد از خانوادهها طرد
ً
میشــوند ،متأسفانه درمان اینها بسیار غمانگیز اســت .اینها کامال همهچیز
را از دســت میدهند .در میان زنان معتاد یکطــور بازتولید درماندگی میبینید
و ما باید به این مســئله توجه ویژهای داشته باشیم .از آنطرف اعتیاد زنان ،مرگ
مادری را به دنبال دارد؛ برای این که بســیاری از زنان معتاد بچههایشان را سقط
میکنند یــا جنین آلوده به دنیا میآورند یا بچهها رهــا میکنند .برای جامعهای
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که مادری ،یک امر قدســی و یک امر بسیار مهمی اســت ،دیدن این صحنهها
میتواند هشــداردهنده باشد .ما باید بحث ســاختار نقشها برگردیم و ساختار
نقشهــای زنان را یکطــوری تعدیل و به عبارتی عادالنهتــر کنیم .از آن طرف
ً
ً
مخالف معتاد -که عمدتا
در خانوادههای کژکارکــرد عمدتا همجواری با جنس
ِ
شــوهران هســتند -بر روی اعتیاد زنان تأثیر میگذارد و ما باید به این مســئله
توجه داشــته باشیم .در بین زنان مدرن و طبقه متوســط در بحث مدیریت بدن
(برای خوشتیپتر شدن و وزن کم کردن) ،دوستیهای پرخطر و بحث هیجان
ً
خواهی زنان و از همه مهمتر فشــارها ،معموال خیلی از زنها دنبال مواد مخدر
میروند .همه این موارد از مصاحبههای عمیق ما با زنان طبقه متوســط درآمده
اســت .شوخی نکنیم در جمهوری اســامی؛ واقعگرا باشیم .اآلن فشارها زیاد
هستند .نمیگویم فشــارهای واقعی .بگویید فشار تصور شده .یعنی آن چیزی
که در حد ( perceptionادراک) اســت .چون فکر میکنیم خیلی تحت فشار
هستیم .درهرصورت فشاری است که تصور میکنیم .این فشارهای تصور شده
ً
که بخشی واقعا واقعی هســتند و بخشی یک تصوری باشد که در ذهن ما نقش
میبندد ،آدمها را به سمت یک اســتراتژی میکشاند و آن استراتژی ،استراتژی
(scapeفرار) اســت .بسیاری از جوانان اعم از زن و مرد -بهخصوص در زنها
قویتر است -فرار کردن ،یکی از راههایش همین پناه آوردن به مواد مخدر است
که باید توجه جدی به آن داشته باشیم .فقط در نوع زنان کمسواد و بیسواد است
کــه هنوز اعتیاد با فقر و یا با ســکس ارتباط دارد وگرنه بایــد زنان مدرن را طور
دیگری تحلیل کرد.

سیاست های کلی مبارزه
با مواد مخدر

حجت السالم والمسلمین علی احدی

1

بیانمسئله

ســوءمصرف مواد مخدر یکی از مشــکالت اساســی جوامع امروزی است.
مشکلی که هزاران زندگی را در سراسر جهان ویران نموده؛میلیونها نفر را به کام
مرگ زودرس کشــانده و میلیاردها دالر ســرمایه را برای کنترل ،درمان و کاهش
آسیبهای ناشی از اعتیاد صرف می کند.
در این میان کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نبوده و متأسفانه طبق آمارهای
رسمی ،شــرایط نامناسبی داشته و کاهش سن مصرف اعتیاد و همچنین گرایش
گسترده به مواد صنعتی گویای این مسئله میباشد.
اوج آسیبها در کشور ما نشــان میدهد ما هم در مرحله سیاستگذاری و
هم در مرحله اجرای سیاستها موفق نبودهایم.
 .1پژوهشکر و فعال حوزه مقابله با اعتیاد
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در هر کشوری برای مقابله با مواد مخدر ،فعالیتها باید در سه حیطه مقابله
با عرضه ،کاهش تقاضا و حمایتهای اجتماعی و بهصورت هماهنگ در سطح
بینالمللی و ملی متمرکز شــود .حیطه کاهش تقاضا مشتمل بر پیشگیری اولیه،
درمان ،کاهش آسیب و توانبخشی معتادان و خانوادهها میباشد.
قانون مبارزه با موادمخدر در ایران تشکیالتی به نام ستاد مبارزه با موادمخدر
را پیشبینی کرده اســت و بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران در سال
 ۱۳۶۷در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است .این مجمع وظیفه
ً
قانونگذاری ندارد و تنها موردی که مســتقیما به قانونگــذاری ورود پیدا کرده
اســت تدوین و تصویب قانون مبارزه با موادمخدر میباشد .به همین دلیل برای
بازبینی و بهروز کردن قانون موصوف ،روند طوالنی و زمان بری باید طی شــود.
ً
اولین قانون که رویکردی کامال انتظامی و مقابلهای داشته است یکبار در سال
 ۱۳۷۶و بار دیگر در سال  ۱۳۸۹مورد بازنگری قرارگرفته است .در بازنگریهای
صورت گرفته ،برخالف رویکرد غالب در قانون اولیه ،به موضوع کاهش تقاضا
با تمرکز بر پیشگیری اولیه ،درمان و کاهش آسیب نیز توجه شده است .در رابطه
با بازنگری مربوط به دهه هفتاد ( )76/۸/17ضمن تأکید بر جرم انگاری اعتیاد،
ً
اجازه درمان نیز به معتادین داده شــد و در نهایت با اصالحات بعدی نهتنها درمان
معتادین مجاز اعالم شــد؛ یعنی نهتنها به کلیه معتادین اجازه داده شــد به مراکز
مجازی که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشخص میگردد
مراجعه و به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند؛ بلکه دولت نیز موظف به فراهم
آوردن امکانات مربوط به درمان شده است .در مورد آخرین بازنگری (،)89/۵/9
ابهامات کارشناسی زیادی موجود است ،تفسیرهای متفاوت و گاهی متناقض از
بندهایی از قانون ،در اجرا نیز دســتاندرکاران را دچار مشکل کرده است .هرچند
آییننامه و دســتورالعملها ذیل مواد قانونی تدوین و ابالغ شده است؛ بااینحال

کمیسیون اعتیـــــــــــــــــــــــــاد

203

دستگاههای اجرایی ،خود را متعهد به اجرای آن نمیدانستهاند .در سطح دبیرخانه
ستاد مبارزه با مواد مخدر و با توجه به جابجایی مسئولین ارشد ستاد ،عدم پایبندی
ً
به اجرای قوانین و خصوصا آییننامهها در مراحل مختلف و در دورههای متفاوت
به چشم میخورد .مشکل دیگر ،عدم پاسخگو بودن دستگاههای مجری ذیل ستاد
مبارزه با مواد مخدر اســت .هیچ مدیر و یا سازمانی در مورد عدم اجرا و یا اجرای
ناقص و دلخواه قانون پاســخگو نیست .بسیاری از قوانین و آییننامههای الزامآور
بدون اینکه در طی مراحل قانونی لغوشده باشند ،در عمل اجرا نمیشوند .بهعنوان
نمونــه میتوان به طرح جمعآوری معتادان خیابانی اشــاره کرد که علیرغم وجود
دستورالعمل روشن ،به سلیقه و اراده مدیران عمل میشود .تجربههای ناموفقی که
بارها آزموده شده است با تحمیل هزینههای قابلتوجه به کشور در حال تکرار است
و مشخص نیست پاسخگویی موفقیت و یا عدم موفقیت این برنامهها با چه مقام
و یا دستگاهی میباشد.
در باب سیاستگذاری نیز در سال  ۱۳۸۵رهبر معظم انقالب ،سیاستهای
کلی مبارزه با مواد مخدر را به سران سه قوه ابالغ کرده و در نامهی خود خطرات
گسترده عدم توجه به این سیاستها را تذکر دادند.
متن سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر بدین شرح است:
 .١مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیــه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط
با مواد مخدر و روانگردان و پیش ســازهای آنها از قبیل کشت ،تولید،
ورود ،صدور ،نگهداری و عرضه مواد.
 .٢تقویت ،توسعه ،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی ،نظامی،
انتظامی و قضایی برای شناســایی و تعقیب و انهدام شــبکهها و مقابله
بــا عوامل اصلــی داخلی و بینالمللــی مرتبط با مواد مخــدر و انواع
روانگردانها و پیش سازهای آنها.
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 .٣تقویت ،تجهیز و توســعه یگانها و مکانیزه کردن سیســتمهای کنترلی
و تمرکــز اطالعات بهمنظور کنتــرل مرزها و مبادی ورودی کشــور و
جلوگیری از اقدامــات غیرقانونی مرتبط با مواد مخــدر ،روانگردان و
پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در
نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.
 .٤اتخاذ راهکارهای پیشــگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیبهای ناشی
از مــواد مخدر و روانگردان با بهرهگیری از امکانات دولتی و غیردولتی
بــا تأکید بر تقویــت باورهای دینی مردم و اقدامــات فرهنگی ،هنری،
ورزشــی ،آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده ،کار ،آموزش و تربیت
و مراکز فرهنگی و عمومی.
 .٥جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها جز
در موارد علمی ،پزشکی ،صنعتی و برنامههای مصوب درمان و کاهش
آسیب.
 .٦ایجاد و گســترش امکانات عمومی تشخیص ،درمان ،بازتوانی و اتخاذ
تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:
 درمان و بازتوانی مصرفکنندگان کاهش آسیبها جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کمخطر به مواد پرخطر .٧اتخاذ تدابیر الزم برای زمینهسازی حمایتهای اجتماعی پس از درمان
مبتالیــان به مواد مخــدر و انواع روانگردان در زمینه اشــتغال ،اوقات
فراغت ،ارائه خدمات مشــاوره و پزشــکی و حمایتهــای حقوقی و
اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانوادههای آنها و نیز فراهم نمودن
امکانات خدمات درمانی و نیازهای حمایتی افراد مذکور.
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 .٨تقویت و ارتقاء دیپلماســی منطقهای و بینالمللی مرتبط با مواد مخدر
و روانگردان با:
 هدفمند نمودن مناسبات مشــارکت فعال در تصمیمســازیها ،تصمیمگیریهــا و اقداماتمربوط
 بهرهبــرداری از تجــارب و امکانــات فنی ،پشــتیبانی و اقتصادیکشورهای دیگر و سازمانهای بینالمللی
 فراهم نمودن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت غیرقانونیمواد مخدر
 . ٩اتخاذ تدابیر الزم برای حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و خانوادهها
و حمایت از تشکلهای مردمی در زمینههای پیشگیری ،کاهش آسیب
و درمان معتادان.
 . ١٠توســعه مطالعات و پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و توسعهای در امر
مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشــگیری و درمان معتادان با تکیه
بر دانش روز دنیا و اســتفاده از ظرفیتهــای علمی و تخصصی ذیربط
در کشور.
ً
 . ١١ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
بهمنظور تحقق سیاستهای کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیتها
و هماهنگی در اتخاذ سیاســتهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و
قضایی و حقوقی.
همچنین در ســال  ۱۳۹۵نیز سند جامع پیشگیری از اعتیاد توسط  ۳۰نفر از
اساتید تهیه شده است.
ٔ
بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاریها درزمینه مبارزه با مواد مخدر
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ً
 .۱اولویت پیشــگیری بر درمان ،نیاز ضروری برای اصالح سیاستگذاری
عمومی دولت اســت .این در حالی است که در عمل همچنان مقابله با
عرضه و درمان جزء اولویتهای کشور است.
 .۲بند الف ماده  ۸۰قانون برنامه ششــم توســعه بهدرســتی و با دیدگاهی
ً
ً
کامال کارشناسانه سیاست اصالح برنامهها و متون درسی دوره آموزشی
عمومی و لزوم ارتقاء مهارت زندگی را بهمنظور پیشــگیری اولیه از بروز
آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد بیان میدارد؛ و این در حالی است که
عالوه بر عدم اجرای کافی و مســتمر باید بررسی شود این سیاست که
برگرفته از سیاستهای جهانی مبارزه با مواد مخدر است تا چه میزان از
طریق آموزش متون درسی برای دانش آموزان تبدیل به مهارت میشود.
 .۳با توجه به این که بخش مهمی از سیاستها بر آموزش تأکید دارد؛ ولی
از آنطرف توجه کافی به تربیت اســاتید خبــره در بخشهای مختلف
نشده است؛ زتا جایی که ستاد نتوانسته است در بین معلمان ،روحانیون
و افرادی که بســتر آموزشی دارند اساتید پیشگیری به اندازه قابلتوجهی
تربیت نماید.
ٔ
درزمینه جمعآوری مواد مخدر صورت گرفته
 .۴با همهی تالشهایی کــه
است؛ ولی کماکان دسترسی به مواد مخدر بسیار آسان است.
 .۵تقویت فعالیتهــای جایگزین بهجای مواد مخــدر و الکل ،بهمنظور
ارضای نیازهای روانی-اجتماعی نوجوانان و جوانان.
ً
 .۶اصالح ســاختار ســتاد مبارزه با مواد مخدر و بازنگری در تشــکیالت
آن یک امر ضروری اســت .تولیت وزارت کشــور در ستاد سبب شده
مدیریت اعتیاد در کشــور بهصورت امری سیاســی قلمداد شــود .لذا
ً
تخصصی شــدن و ثبات مدیریتی ،توصیههای سیاســتی برای اصالح
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ساختار مذکور میباشد .بر این اساس شکلگیری نظام ملی پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی ،امری ضروری میباشد.
 .۷الزم است مصوبه  ۳۰۸شــورای عالی امنیت ملی در خصوص ایجاد
ساختار متناســب برای پیشگیری از ســوءمصرف مواد مخدر در همه
دســتگاهها و وزارتخانههای همکار (شــامل  ۲۲دســتگاه) اجرایی و
عملیاتی گردد.
 .۸سیاســتهای دولت برای افزایش مشــارکتهای مردمی و بهکارگیری
ظرفیت سمنها در موضوع بحث پژوهش ارتقاء و بهبود یابد.
 .۹بنیانگذاری سیاســتها بر مبنای شواهد متقن و مستند علمی صورت
پذیرد.
 .۱۰ســازوکاری پارلمانی برای نظارت و رصد مستمر اجرای سیاستهای
اتخاذ شده ایجاد گردد.
 .۱۱در نظــام بودجهریــزی دولــت ،درآمدهای حاصل از فــروش اموال
و کشــفیات مواد مخدر به حوزه پیشــگیری اختصاص یابد و در سایر
ردیفها هزینه نشود.
 .۱۲در نظام آموزش عالی کشــور برای تربیت کادر متخصص پیشــگیری
از ســوءمصرف مواد و نیز ســایر آســیبهای اجتماعــی در دورههای
تحصیالت تکمیلی ظرفیت الزم ایجاد شود.
 .۱۳اســناد حمایتی ،دســتورالعملها و آییننامههای مکمل برای اســناد
باالدســتی ،نظیر سیاســتهای کلی نظام ،مصوبات مجلس و مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،قانون برنامه توســعه و  ...با در نظر گرفتن
ضوابط نگارش برنامههای عملیاتی تنظیم و تصویب شود.
 .۱۴برای جلب مشــارکت گروههای مرجع و ذینفوذ بهعنوان پشتیان نظام
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سیاستگذاری ،اقدامات مؤثر و اثربخش برنامهریزی و اجرا گردد.
 .۱۵یکــی از راهبردهای مهم ،تغییر عملکرد مــا در زمینه مقابله باعرضه
ٔ
درزمینه مقابله
است .واقعیت این اســت که ما با همهی هزینههایی که
باعرضه میدهیم ـ از تعداد زیاد شــهدای مبارزه بــا مواد مخدر گرفته
تــا هزینههای گزافی کــه در این عرصه متحمل میشــویم ـ هنوز هم
دسترسی مردم ما به مواد مخدر بسیار زیاد و آسان است تا جایی که در
دورافتادهترین تا مراکز شــهرها و استانها بهآسانی و  ۲۴ساعته مواد در
اختیــار مصرفکنندگان وجود دارد و از طرفی راهبرد ما در زمینه مقابله
ً
صرفا تعداد افراد زندانی و تعداد اعدامیهای ما می باشد که تا سال ۹۷
بیش از  ۷۴درصد آن به مواد مخدر مرتبط اســت و باعث مشــکالت
حقوق بشــری در مجامع بینالمللی و مشــکالت گســترده دیگر شده
است.
 .۱۶اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در همه ابعاد کاهش تقاضا ،مقابله
باعرضه ،درمان و حمایتهای اجتماعی از راهبردهای مهم اســت که
ً
اجرای این راهبرد برای دولت مردمی کامال ضروری است.

پیشنهادهای واقع گرا برای
کاهش مسئله اعتیاد در کشور

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد داوری

1

پس از پیروزی انقالب اســامی ،مســئله اعتیاد یکی از مهمترین مسائل مورد
توجه نظام بوده اســت .قوانین و آئیننامههای اجرایی متعددی برای پیشگیری،
مقابله و درمان معتادان ،تصویب و اجرا شده است .بهرغم مبارزه سخت باعرضه
مواد مخدر و نیز اجرای برنامههای درمانی و پیشــگیری ،هنوز مســئله اعتیاد و
مبارزه با توزیع مواد مخدر از مســائل جدی و اولویتدار نظام اسالمی است؛
بنابراین ،رفع این مشکل ،نیازمند بررسی وضعیت موجود و آسیبشناسی قوانین
و آئیننامههــای اجرایی و میزان موفقیت دســتاندرکاران در طول این ســالها
میباشد .نیاز است با اســتفاده از تجربیات چهل ساله انقالب در حوزه مقابله
با اعتیاد ،با تلفیق قوانین و برنامههای موجود ،برنامهای جدید و حداقل ده ساله
 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

210

بستهراهبردیمواجههباآسیب هایاجتماعیبارویکرداسالمی؛پیشنهادیبهدولتسیزدهم

در این حوزه با کمک کارشناسان و مجریان ،همزمان با آمادهسازی برنامه هفتم
توسعه ،تنظیم و در قالب قانون تصویب و با نظارت کامل اجرا شود.
برای این که طرحهای مرتبط با اعتیاد ،تأثیرگذار باشــند و روند مبتال شــدن
جوانــان ،کاهش یابــد ،نیازمند تــاش و هماهنگی همزمــان در چهار حوزه
پیشگیری ،درمان ،مقابله و توانمندسازی معتادان بهبودیافته هستیم.
 .1در حــوزه درمان ،باید نگاه تجاری صرف از این حوزه برداشــته شــود و
مانند ســایر بیماریها ،درمان معتاد هدفمند و بهمنظور نجات معتاد و نه درمان
موقت و دریافت مبلغی بهعنوان حقالزحمه باشد؛ در معتادان متجاهر نیز نباید
هدف ،صرف جمعآوری و پاک شدن جامعه از این گروه باشد؛ بلکه باید هدف،
درمان و توانمندســازی این گروه و بازگرداندن آنان به جامعه باشد .این هدف از
طریق اجرای مناقصه برای نگهداری این گروه و در قالب کمپ ماده  16به شکل
کنونی با بخش خصوصی اثربخش نیست .همچنین درمان همه معتادانی که به
کلینیکهای ترک اعتیاد مراجعه میکنند ،از طریق ادامه درمان با مصرف متادون
مشــکل را حل نخواهد کرد؛ هر چند این کار ،سبب ایجاد اشتغال برای گروهی
خواهد شد.
 .2حوزه مقابلــه :هرچند جلوگیری از قاچاق بینالمللــی مواد مخدر مهم
اســت و با این گروهها باید بهشــدت برخورد شــود ولی باید بیشترین هدف از
مقابله ،جلوگیری از ورود مواد به ســطح جامعه و ممانعت از رســیدن مواد به
دســت خردهفروشــان در جامعه اسالمیباشــد؛ و اگر در این مرحله ما موفق
نشــدیم و مواد به دست خردهفروشان رســید ،در مرحله بعدی ،مبارزه جدی با
خردهفروشان انجام شود؛ بهگونهای که کسی جرئت تحویل گرفتن مواد و توزیع
آن در سطح جامعه را نداشته باشد .در این خصوص قوانین نیاز به بازنگری دارد؛
زیرا مبنای دستگیری ،کشف مواد از منزل خردهفروش است .در این خصوص از
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اطالعات مردمی و کســانی که از فرد فروشنده ،مواد خریدهاند نیز در دستگیری
افراد استفاده شود.
 .3حوزه پیشگیری باید حالت عمومی پیدا کند؛ بهگونهای که تمام نهادهای
آموزشــی ،فرهنگی و اجتماعــی دولتــی و غیردولتی ،یکــی از وظایف خود
را پیشــگیری از اعتیاد قــرار دهند .در این مرحله حمایــت از خانوادهها بهویژه
خانوادههای در معرض آســیب در اولویــت قرار گیرد و پیشــگیری از مرحله
پیشدبســتانی شروع و با آموزش دانش آموزان و استفاده از ظرفیتهای مردمی،
کارمندی ،کارگری و نخبگان جامعه با طرحهای مناســب و با صرف هزینههای
الزم در جهت پیشگیری از اعتیاد اقدام شود.
 .4صیانت اجتماعی و توانمندســازی معتادان بهبودیافته :با توجه به این که
مراحل درمان معتادان بهســختی انجام میگیرد و بازگشت معتاد به اعتیاد خیلی
سریع اســت ،یکی از مراحل مهم در کنترل اعتیاد ،توانمندسازی بهبودیافتگان
از اعتیاد است .پس از توانمندسازی و آموزش تخصصی خانواده و کاردرمانی،
زمینه بازگشــت این گروه به جامعه فراهم میشــود و از بازگشــت آنان به اعتیاد
جلوگیری میشود .این قســمت نیازمند برنامههای جدید و حمایتهای عملی
دولت و مردم از خانوادهها و بهبودیافتگان میباشد.
در مجمــوع میتــوان گفت که علل مختلف زیســتی ،روانــی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاســی ،سبب بروز و گســترش اعتیاد در جامعه ایران شده است؛
بنابراین ،راهکارهای ارائهشــده باید محورهای مختلف فوق را شــامل شود .در
دســترس بودن مواد مخدر و حضــور علنی معتادان در جامعــه و عدم آگاهی
اشــخاص از تبعات منفی اعتیاد و نیز مشکالت ســاختاری جامعه مانند فقر و
عدم برنامهریزی برای اشــتغال و تفریح جوانان از مهمترین عوامل در این زمینه
هســتند .بدین ترتیب برای مبارزه با اعتیاد و تأثیرگذاری آن ،باید اولویت اصلی
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را بر پیشــگیری قرارداد؛ پیشگیری از اعتیاد نیز زمانی مؤثر خواهد شد که فرایند
درمان معتادان جامعه بهخوبی اجرا شــود و جمعیت معتاد جامعه بهعنوان منبع
ً
انتشــار اعتیاد ،کاهش یاید؛ بنابراین ،پیشگیری بدون درمان و اصالح وضعیت
فعلــی مؤثر نخواهد بود .همچنین چون در دســترس بودن مواد ،تأثیر زیادی بر
اشاعه اعتیاد دارد ،بنابراین ،مقابله با توزیع و فروش مواد نیز باید از اولویتهای
اصلی باشد .همچنین درمان اولیه معتادان و رها شدن دوباره آنان در جامعه نیز
سبب برگشــت فوری آنان به اعتیاد خواهد بود بنابراین صیانت و توانمندسازی
بهبودیافتگان و خانوادههای آنان نیز باید در دســتور کار قرار گیرد .بدین ترتیب،
ً
محورهای اصلی عبارتند از« :بررســی و اصالح قوانین مرتبط با مواد مخدر»؛
«برنامههای درمانی»« ،برخوردهای مقابلهای و انتظامی» و «بسترســازیهای
فرهنگی» و «صیانت و توانمندسازی بهبودیافتگان».
آسیبشناسی قانونگذاری درباره مواد مخدر

تاکنون قوانین ،آئیننامهها و ســند جامع در بــاب اعتیاد و مقابله با مواد مخدر،
قبل و بعد از انقالب اسالمی ،توســط مجلس ،قوه قضائیه ،ستاد مبارزه با مواد
مخدر ،وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی ،تنظیم گردیده و برای اجرا
ابالغشــده است .یکی از موارد ضروری ،آسیبشناسی این قوانین و آئیننامهها
و بررســی تناســب آنها با وضعیت فعلی و تعیین میزان اثرگــذاری این قوانین
و مقررات ،اســت؛ بنابراین ،الزم اســت یک قانون جامع و بهروز شده در باب
درمــان معتادان ،مقابلــه باعرضه مواد مخدر ،پیشــگیری از اعتیاد و صیانت و
توانمندســازی بهبودیافتگان ،تنظیم ،تصویب و برای اجرا ابالغ شود؛ و متولیان
اجرا نیز بهصورت دقیق مشخص شوند.
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آسیبشناسی وظایف دستگاهها و سازمانهای مرتبط با اعتیاد

امروزه بر اســاس قانون ،دســتگاههای متعددی عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر
هســتند و وظایفی را در این خصوص برعهده دارند .آسیبشناسی میزان انجام
وظایف این دســتگاهها و تعییــن میزان کارایی آنان در وظایــف محوله از دیگر
نیازهای حوزه اعتیاد است .نیاز است دســتگاه اصلی اجرایی در این خصوص
مشــخص شــود و تمام فعالیتها را اجرا و رصد کند .مناســب است ،شورای
ستاد مواد مخدر استانها به اداره مبارزه با مواد مخدر استان تبدیل شوند که هم
مدیر آنهم دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باشد و همتوان اجرایی
برای اجرای فعالیتهای مرتبط با اعتیاد را داشــته باشــد؛ این اداره متناسب با
معاونتها و مدیریتهای موجود در ســتاد مواد مخدر کشــور ،کارشناس و یا
نیروی تخصصی در اختیار داشــته باشــد و این شــوراها از حالت صرف ناظر
خارج شوند.
ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهای مرتبط با پیشگیری و
درمان اعتیاد

انجام فعالیتهای جزیرهای درباره مواد مخدر ،منجر به عدم کارایی دســتگاهها
و به نتیجه نرسیدن سیاســتهای مختلف در باب اعتیاد است .نگاه تخصصی
داشــتن به موضوع و واگذار کردن امور مربوط به درمان اولیه اعتیاد بهمانند سایر
بیماریها به وزارت بهداشت و درمان و باز توانی و مشاوره به سازمان بهزیستی
و بخش خصوصی و توانمندسازی و اشــتغال نیز به بخش خصوصی و وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ایجاد هماهنگی بین این دســتگاهها و قوه قضائیه
ضروری به نظر میرسد.
 .3استفاده از ظرفیت آموزشوپرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
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وزارت بهداشت و درمان و سازمانهای مردم نهاد در جهت پیشگیری از اعتیاد.
یکــی از وظایــف ذاتی مراکز آموزشــی ،تربیت افــراد و جامعهپذیر کردن
آنان نســبت به هنجارهای اجتماعی اســت .در این مراکز ،اشــخاص بایدها و
نبایدهــای اجتماعی را یاد میگیرند؛ بنابراین ،قبح اعتیاد و ضرر آن در این دوره
بهصورت تخصصی باید به دانش آموزان و دانشــجویان منتقل شود؛ بهگونهای
که برای اجــرای برنامههای مرتبط با اعتیاد نیاز به تزریق بودجه جدید نباشــد.
همچنین باید تربیت نیرویهای متخصص در حوزه اعتیاد در رشتههای مختلف
مدیریتی ،درمانی ،مقابله و پیشــگیری از برنامههای این وزارتخانهها باشد .در
این خصوص میتوان موارد زیر را نیز مدنظر قرار داد:
الف .گنجاندن برنامههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دورههای آموزشی
مربیان بهداشــت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهگونهای این گروه
بتواننــد آموزشهای الزم دربــاره اعتیاد را به خانوادهها بهصورت مســتقیم در
سراسر کشور اعم از شهر و روستا ارائه کنند.
ب .تقویت برنامههای مرتبط بــا اولیاء و مربیان مدارس آموزشوپرورش از
طریــق برگزاری کارگاههای مرتبط با پیشــگیری از اعتیاد .طرح نماد و یاریگران
زندگی با نگرش جدید و مختص اعتیاد با تغییراتی قابلاجرا در مراکز آموزشــی
میباشند.
ج .شناســایی خانوادههای دانش آمــوزان درگیر با اعتیــاد از طریق مربیان
تربیتی و مشاوران مستقر در مدارس بهمنظور کمک کردن در درمان معتادان این
خانوادهها و کم کردن آثار منفی اعتیــاد بر روی فرزندان خانوادههای معتادان و
ارائه راهکار مناسب برخورد خانواده با عضو معتاد.
د.ارائه آموزش ضمن خدمت به مشــاوران و مربیان تربیتی و دبیران ورزش و
تعلیمات دینی مدارس بهمنظور توانمندسازی این گروه در ارائه آموزشهای الزم
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به دانش آموزان درباره مهارتهای زندگی و مباحث مرتبط با پیشگیری از اعتیاد.
ه .بهکارگیــری ظرفیت روحانیون آموزش دیده در مدارس و ارائه آموزشهای
الزم درباره پیشــگیری از اعتیاد به دانــش آموزان از طریق برگــزاری اردوهای
تفریحی و برنامههای تبلیغی دینی و هیئتهای مذهبی دانشآموزی
و .اســتفاده از ظرفیت بسیج بهویژه بســیج دانشآموزی در جهت پیشگیری
از اعتیاد
ز .اســتفاده از ظرفیــت تبلیغی مســاجد و کانونهای فرهنگی مســاجد و
هیئتهای مذهبی و فعال نمودن این گروهها در جهت معرفی مفاســد اعتیاد و
حمایت معنوی و عاطفی از جوانان برای مصون ماندن از اعتیاد
ح .تقویت گروههای ورزشی بهویژه ورزشهای بومی و قهرمانی در هر محله
و ایجاد نشاط اجتماعی برای نوجوانان و جوانان بهمنظور پیشگیری از اعتیاد
ط .شناســایی معتادان محله و خانوادههــای آنان و حمایت اجتماعی از این
گروه برای درمان و دور شدن از اعتیاد
ی .همکاری ســازمانهای دولتی و خصوصی و ســازمانهای مردمنهاد و
خیران در جهت ایجاد اشــتغال برای معتادان بهبودیافتــه بهمنظور جلوگیری از
بازگشت آنان به اعتیاد.
ک .همگانی ساختن آموزش خانواده در جهت تربیت صحیح فرزندان و آشنا
ساختن آنان با مفاسد اعتیاد و راهکارهای برونرفت از این معضل اجتماعی
ل .محله محور کردن مبارزه با اعتیاد و پیشگیری و درمان آن
م .توجه به روســتاها و پاکسازی هر روستا از اعتیاد به مواد مخدر از طریق
ایجاد شورای فرهنگی و اجتماعی در هر روستا با کمک خیرین
 .4درمان معتادان موجود در جامعه
الف .تقاضا مهمترین اصل در هر تجارت و خریدوفروش ،است .مواد مخدر
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نیز از این قاعده مســتثنی نیســت؛ بدین ترتیب ،اصلیتریــن عامل ادامه یافتن
توزیع مواد مخدر در هر منطقه ،تقاضای خرید و سودآوری این تجارت است؛
بنابراین ،کم شدن تعداد مصرفکنندگان ،سبب کاهش تقاضای مواد و درنتیجه
کم شدن سودآوری آن خواهد شــد .پس الزم است با استفاده از تمام امکانات
بیمارستانی و پزشکی کشور و با کمک پزشــکان ،روانپزشکان و روانشناسان،
بهصورت ضربتی ،زمینۀ ترک مواد برای معتادان فراهم شــود .در خصوص افراد
ســالمندی که نیروی کار محسوب نمیشوند و ســالیان درازی معتاد بودهاند و
ً
اکنون مثال باالی  65سال هســتند و ازنظر پزشکی توان ترک را ندارند ،میتوان
نگهدارند،
تخفیف قائل شد .میتوان این افراد را شناسایی کرد و بر اساس درمان
ِ
حداقل متادون یا تریاک موردنیاز آنان را از طریق داروخانهها و بیمارســتانهای
ویژه و با نسخه پزشک و به قیمت مناسب تأمین نمود.
ب .با توجه به این کــه کمپهای ماده  ،15مأموریــت درمان معتادان خود
معــرف را دارند ،تقویت این مراکز و نظارت بیشــتر بر فعالیت این کمپها ،از
طرف وزارت بهداشت و درمان ،زمینه درمان مناسب معتادان را فراهم میسازد.
نزدیک ســاختن این مراکز از نظر اســتاندارد امکانات و نیروی انسانی به مراکز
درمانی علوم پزشکی ،تأثیر بسزایی در عدم بازگشت بهبودیافتهها به اعتیاد مجدد
دارد .هرچند الزم است سود مناســبی برای صاحبان این کمپها در نظر گرفته
شود؛ اما غلبه نگاه تجاری به این مراکز ،آنها را از رسالت اصلی خود که کمک
به معتادان است بازمیدارد.
ج .برای حفظ درمان ،برنامهریزی مناســب برای حمایــت بهبودیافتگان و
مراجعهکنندگان به کمپهای ماده  15انجام گیرد و مشــاوره خانوادگی و فردی
این گروه پس از درمان ادامه داشــته باشد .تعیین تکلیف شدن معتاد بهبودیافته
و وجود گروه همیار در خارج از کمپ ،کمک شــایانی به بهبودی نهایی معتاد و
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عدم بازگشت او به اعتیاد ،خواهد داشت.
د .افــراد معتاد پس از تــرک اعتیاد و تثبیت درمان ،بایــد مورد حمایتهای
عاطفــی اعضای خانواده ،فامیل و دوســتان قرار گیرند و جامعــه با آغوش باز
پذیرای آنان باشد .اگر همسر و فرزندان از او جداشدهاند دوباره پذیرای او باشند
و اگر دوســتان صالح وی با او قطع رابطه کردهاند دوباره با او دوست شوند و اگر
در زندگی مشکلی دارد ،قبل از این که دوباره به دام اعتیاد گرفتار شود ،در جهت
رفع مشکل او کوشش کنند؛ بنابراین ،تالش برای تغییر باورهای فرهنگ عمومی
نسبت به معتادی که ترک کرده ،ضرورت دارد .برای رسیدن به این هدف ،ترویج
ً
این فرهنگ با ابزارهای فرهنگ و رســانهای و خصوصا رســانه ملی توصیه اکید
میشــود .در این خصــوص ،همچنین بر نقش حمایتهــای عاطفی اعضای
خانواده ،خویشاوندان و دوستان نیاز به تأکید بیشتر دارد.
ه .درصورتیکه این افراد نیاز به مشاوره درمانی دارند اقداماتی از طرف دولت
در این خصوص بهصورت رایگان انجام گیرد.
ح .کمــپ ماده  16که اختصاص به معتادان متجاهر دارد به مراکز کارآفرینی
و درمان به همراه کار تبدیل شــوند .این مراکز باید مانند زندانها مستقیم توسط
نهادهای دولتی یا قوه قضائیه اداره شوند و از نگاه تجاری به این مراکز و واگذاری
ً
آن از طریــق مناقصه به بخش خصوصــی جدا خودداری شــود و قوانین الزم
برای اجرای این طرح تصویب شــود .طرح مهاجر بهعنوان راهکار اجرایی و با
زیرساخت مناسب و نیروی آموزشدیده در این مراکز اجرا شود.
ط .درمان نگهدارنده با داروی متادون به حداقل برســد و سعی بر ترک دادن
معتادان باشــد و از این دارو در جهت ترک اســتفاده شــود .تبدیلشدن تجویز
متادون به تمام معتادان ،حتی کســانی که به پزشکان برای ترک مراجعه میکنند
و جایگزین شــدن آن بهجای ماده مخدر مصرفی ،ســبب اعتیاد درازمدت این
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اشخاص به این ماده خواهد شد و ســبب تثبیت اعتیاد در جامعه و از بین رفتن
قبح اعتیاد میشــود .بهگونهای که ترک متادون برای معتاد سختتر از ترک ماده
مصرفی خواهد شد.
ی .به هر طریقی از غلبه نگاه درآمدزایی به کلینیکهای ترک اعتیاد ،کاســته
شــود و ســعی در کم کردن جامعه معتاد از طریق درمان پزشکی شود؛ و توزیع
متادون از کلینیکها به داروخانههای مورد اعتماد ســپرده شــود و مانند ســایر
بیماریها ،پزشــک میزان متادون و طول درمان را مشخص کند؛ و درصورتیکه
شــخص تا پایان عمر نیاز به میزان مشــخصی از متــادون دارد و قابلیت درمان
ندارد ،هزینه ویزیت ماهیانه بر او تحمیل نشود.
 .5بسترسازی فرهنگی

مراجع تقلید و عالمان دین ،توجه و تأکید به راهکارهای فرهنگی برای پیشگیری
و کنترل اعتیاد دارند.
 .1از آنجا که تبیین حکم فقهی اعتیاد به مواد مخدر در جلوگیری از شــیوع
آن مؤثر اســت ،باید بهطور مستمر فتاوای فقها از رسانههای مختلف به
اطالع عموم برسد؛
 .2وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات ،مسابقههایی هنری برای نوشتن بهترین
مقاله ،شعر ،نمایشنامه و فیلم در مذمت تریاک و سایر مواد مخدر برپا
کنند و آثار انتخاب شده را در اختیار جوانان و عموم مردم قرار دهند؛
 .3دورههای آموزشــی کوتاهمدت بهمنظور آشــنا ســاختن تمام مبلغان با
انواع مواد مخدر و اثرات آن ،توســط دفتر تبلیغات اســامی و سازمان
تبلیغات اسالمی برگزار شود .مبلغان نیز موظف باشند که از طریق منابر
و جلسات وعظ و خطابه مفاسد این مواد را با ادله پزشکی و بیان شواهد
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به اطالع مردم برسانند؛
 .4نظــام آموزشوپرورش ،آموزش عالی ،صداوســیما و وســائل ارتباط
جمعی موظف شوند که در خصوص بیان و انتقال مضرات مواد مخدر
به دانشآموزان و دانشــجویان و عموم مردم ،فعالیت تحقیقی ،تبلیغی و
آموزشی مستمر داشته باشند.

کمیسیونآسیبهای
اجتماعی فضای
مجازی

انواع آسیب های اجتماعی در
فضای مجازی و راه کارهای کالن
برای مقابله با آن

سید علیرضا آل داود

1

ً
در داخل کشور با یک فضای مجازی رها شده طرف هستیم .طبیعتا آسیبهایی
هم که به کشــور ما وارد میشــود بــا همهگیری کووید  19چند برابر هســتند.
کشورهایی که شبکه ملی اطالعات دارند ،نسبت همهگیری آنها در مورد کووید
 19هم بسیار پایینتر از ماست .این به دلیل قوانین و شرایطی است که در بحث
فضای مجازی و حوزه رگوالتوری و از همه مهمتر در شــش الیه اصلی که برای
این فضا تعریف خواهد شد[دارند] و قانونگذاری و حاکمیت سایبری خودشان
را پیادهسازی کردهاند.
 .1پژوهشگر فضای مجازی
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الیه اولی که کشــورهای مختلف برای مقابله با آسیبهای مختلف این فضا
برای خودشان ترسیم کردهاند ،بحث زیرساخت است که بهعنوان مثال در ایاالت
متحده امریکا ،کره جنوبی ،چین ،روســیه و خیلی از کشورهای پیشرفته شاهد
هســتیم .چیزی که معادلش را در داخل کشور ،شبکه ملی اطالعات مینامیم،
خیلی کشورهای پیشرفته دارند و توجیهات جدی هم برای آن دارند.
الیه دوم ،ســرویسها و خدمات است که در بســتر اینترنت و فضای سایبر
ارائه میشود .این سرویسها و خدمات مثل شبکههای اجتماعی ،پیامرسانها،
دانشــنامهها و تمام پلتفرمهایی که درون آن توســط کاربران دیتا تولید میشود و
مصرف میشود؛ یعنی پیام و داده در اینجا تولید میشود و توسط ماربر مصرف
میشود و البته عمدهترین کسانی که از این دادهها استفاده میکنند در پلتفرمهای
خارجی ،ســازمانهای اطالعاتی غربی هســتند .طبیعی هم هست که آنها با
تحلیــل این دادهها نقاط ضعف ،قــوت ،تهدید و فرصت ملتها را به دســت
بیاورند و از طریق باال بردن آســیبهای اجتماعی ،خیلی از کشــورها را دچار
چالشهای جدی میکنند.
الیه سوم ،محتواســت .محتوا اگر مبتنی بر فرهنگ و حوزه اجتماعی و حوزه
هویتی کشــور نباشد خیلی راحت میتواند تأثیر بگذارد و قلب و ذهن مخاطب
ً
را در این فضا تسخیر کند .مخصوصا در پلتفرمها و سکوهایی که ما اآلن با آنها
روبرو هستیم که هوش مصنوعی هم درون اینها فعال است .بهعنوانمثال ما اگر
در داخل کشــورمان یکی از آســیبهای اجتماعی را با توجه به موضع فرهنگی
و موضوعــات اصلیمان در حوزه جامعه بیحجابی و بدحجابی در نظر بگیریم
بهعنــوان یک چالش اجتماعی و هویتی فرهنگی-چون اینها ترکیب هســتند-
شــاهد بودیم که هفته گذشــته یک تحقیق منتشر شــد که میزان الیک بیشتر با
بزا باشد .در
برهنگی در اینســتاگرام را ســنجیده بود و این میتواند خیلی آسی 
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ادامه به بحث اعتیاد اینترنتی که برسیم ،یکی از شاخههایش اعتیاد به پورنوگرافی
است که اآلن در اینستاگرام به جد دیده میشود.
الیه بعدی الیه کاربر اســت .در این الیه بیشــترین بحث در حوزه مســائل
اجتماعی اســت .چون الیه کاربر ،ســرمایه اجتماعی جامعه اســت .سرمایه
اجتماعی اآلن در پلتفرمها و در فضای ســایبر و در سکوها تولید داده میکند و
تولید دادهای که میتوان ذائقه کاربر را از طریق آن شناســایی کرد و برایش ذائقه
ســازی کرد .اگر دسترسی خوبی به ســامانههای دادهکاوی باشد و مراکز رصد
و دادهکاوی داشــته باشــیم ،بهراحتی میتوانیم از دادههایی که بیش از چهلونه
میلیون نفر از مردم ما در پلتفرمها از جمله اینســتاگرام ،تلگرام و واتساپ دارند
تولید میکنند]استفاده کنیم[ و جالب اینجاست که دیتاهای دقیق هم از خودشان
منتشــر میکنند و این دیتاها بر اســاس موضوعات و علومی مثل دیتاساینس و
ً
کاگنتیوس ســاینس یا علوم شــناختی کامال قابل احصا هست و از طریق آنها
میشــود آسیبهای اجتماعی را هم شناسایی کرد و هم زیاد و کم کرد .بستگی
دارد که داده دست چه کسی باشد و تحلیل داده در دست چه گروهی باشد.
دو الیــه دیگر امنیــت و مدیریت این فضاســت که ما متأســفانه در داخل
کشورمان نداریم.
ً
شاهدیم که سالهای زیادی (تقریبا از سال  )79رهبر معظم انقالب اسالمی
در بحث فضای مجازی ،به بحث راهاندازی شــبکه ملی اطالعات اصرار دارند
ً
و ایــن اصرار حضرت آقا خیلی موضوع مهمی اســت و کامــا مبتنی بر عقل،
علم و شــرع است .اگر یک پیمایش ملی در کشــور ما انجام شود و ارتباط بین
راهاندازی شــبکه ملی اطالعات و کاهش آســیبهای اجتماعی را بسنجیم به
دادههای قابلتوجهی میرســیم .همانطــور که کره جنوبــی و آمریکاییها و
ً
اروپاییها ،مخصوصا کشــورهای اروپایی ،بهویــژه در دوره همهگیری کووید
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 19که آســیبهای اجتماعی دارد چند برابر میشود ]رسیدهاند[ .درست است
که همهچیز مجازی شــده اســت و فاصلهگذاری اجتماعی ،اما ما در این فضا
هم شــاهد بودیم که هرچقدر فضای زندگی ما ســایبریتر و مجازیتر شــده،
خودمحوریها و انزوا و افســردگی و آسیبهای نوپدید موجود در این فضا هم
بیشتر شده .در داخل کشــور ما هم آماری که هفته گذشته از طریق صداوسیما
منتشر شد ،قسمت زیادی از نســبت طالق دوبهیک را میتوان از همین فضای
ً
مجازی و مخصوصا اینستاگرام دانست که دارد به کشور ما تحمیل میشود.
بیانــات حضرت آقــا را آوردهام که میفرمایند که خیلی از کشــورها فضای
مجازی را کنترل کردهاند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان
و به نفع موضوعات اجتماعی خودشان و اجازه نمیدهند که خیلی از بخشهای
فضای مجازی اعزام شــده از سوی امریکا با دستگاههای پشتصحنه این قضیه
در کشورشان راه یابد.
در حوزه مســائل اجتماعی و فضای مجازی ،حضرت آقا بحثی جدی دارند
و میفرمایند« :در مقوله مسائل اجتماعی و غیره مسئله مدیریت فضای مجازی
ّ
جزو مســائل مهم ما است که این مسئله ،مســئله بلندمدت هم نیست؛ مسئله
ّ
ّ
مدت و جزو مســائل نزدیک ما اســت کــه باید [به آن ّ
توجه
کوتاه مدت و میان
بشود] و امثال اینها مسائل کلیدیای وجود دارد».
در این فضا اگر بخواهیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده ،آخرین پیمایش ملی که
در حوزه ســواد رسانهای در داخل کشور داشــتیم مربوط به سال  95است و از
ســال  95پیمایش ملی در کشور ما انجامنشده است .در آن پیمایش ،نمره سواد
رســانهای کشور ما  12از  100است .شاهد هســتیم که در سال  95کووید 19
هم وجود نداشته است .آخرین گزارش وضعیت رگوالتوری ما میگوید که 94
درصد ضریب نفوذ اینترنت در داخل کشــور اســت که تا پایان سال  1399که
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کووید  19هم یک سال بوده که شروع شده ،هفتادوهشت میلیون و هشتادوشش
هزار نفر از اینترنت استفاده کردهاند.
نکته خیلی مهم که توســط وزیر وقت ارتباطات اعالمشده این است که قبل
از کوویــد  19پهنای باند داخلی و خارجی کشــورمان  800گیگابایت بر ثانیه
بــوده اما بعد از کووید  19تا پایان ســال  1399به نزدیک  4.7ترابایت بر ثانیه
افزایش پیدا کرده که طبق آمار  1.7ترابایت داخلی اســت و همین سامانههای
وبیناری و پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی و تمام سرویسهای داخلی
را شــامل میشود .نزدیک به  3ترابایت بر ثانیه برای پلتفرمهای خارجی است و
از همه اینها تأسفبارتر[این اســت که] نزدیک به  1.7ترابایت بر ثانیه از این
پهنای باند مصرفی برای اینستاگرام است که بسیار برای ما خطرناک است .فقط
بــرای خطرناک بودن این فضا و ربطش به بحث آســیبهای اجتماعی در میان
نوجوانان و جوانان ،به یک پژوهش اشــاره میکنم که از طرف انجمن سلطنتی
انگلیس اســت .ســال  2017انجمن ســلطنتی بریتانیا بین پنج پلتفرم بررسی
نموده و درنهایت میگوید اینستاگرام خطرناکترین شبکه اجتماعی برای ایجاد
ناراحتیهای روحی روانی و اختالالت در بین جوانان و نوجوانان بوده است.
محتوایی که در فضای مجازی در داخل کشــورمان منتشر میشود بسیاری
آسیبهای اجتماعی مبتنی بر حوزههای اخالقی و حوزه طالق و مسائل مربوط
به نوجوانان و جوانان و بحث کودکآزاریهای جنســی [ایجاد میکند] .بهطور
مثال شبکه قمار و شــرطبندی که در اینستاگرام به جد فعال است و آسیبهای
جدی در حوزه اجتماع و اقتصاد به ما میرســاند .یکی از اینفلوئنســرهای این
شــبکه به اســم دنیا جهانبخت 12.4 ،میلیون نفر فالوئر دارد؛ یا ما شاهد الیو
جنسی پسر بچه  14ســاله با مینا نامداری ،یکی دیگر از افراد این شبکه قمار و
شــرطبندی بودیم؛ یا کلیپی که در اسفندماه منتشر شد به اسم «سمیه نرو» فقط
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در صفحه ساسان حیدری نزدیک به حدود بیستوهفت ،هشت میلیون بار دیده
شده و در مجموع در تلگرام و اینستاگرام بیش از  70میلیون بازدید داشته که این
کلیپ بهشــدت آســیبهای اجتماعی را درون خانواده زیاد خواهد کرد؛ چون
فرامتن این کلیپ ،فرامتن بســیار خطرناکی اســت .چون جمع نخبگانی است
خدمت شــما عرض میکنم که در این کلیپ با لوکیشــن فیلم ابد و یک روز و
آن پورناســتاری که در کلیپ آورده و در آن میرقصد ،میگوید «سمیه ،مامانو
ً
تنها گذاشــتی میخواهی بری؟» بعد شــروع میکند نگاه جنسی به این –مثال-
سمیه که خواهرش است و این بســیار در فرامتن این کلیپ ،خطرناک است که
آسیبهای اخالقی و اجتماعی ما را به جد باال میبرد.
برخی از آســیبهای اجتماعی مرتبط با فضای مجازی که بســیار میتواند
در کف جامعه برای ما خطرناک باشــد بحث اخبار جعلی اســت .در اجالس
آی کــی اف اتحادیه اروپا (اجالس حکمرانی اینترانت گاورننس اتحادیه اروپا)
در ســال  2019یک بیانیه دارد .میگوید که اخبار جعلــی میتواند حکمرانی
را از حاکمیتها ســلب کند؛ یعنی تا جایی میتواند برود که حکمرانی کشــور
خودمان را بتواند از ما بگیرد که حضرات آقا در یک جلسهای در سال  96به این
موضوع اشــاره میکنند که در  5تا  10سال آینده فضای مجازی میتواند اگر به
همین صورت باشد ،حکمرانی ما را حتی سلب کند و از بیرون از کشور ما برای
کشورمان حکمرانی انجام شود.
بحث اخبار جعلی ،ارتباط مســتقیمی با ناامنی روانی در سطح جامعه دارد
و میتواند باعث خشــونتهای اجتماعی در این فضا شود .یک مثال در اخبار
جعلی بزنم .قوانین مرتبط با رسانه و فضای مجازی و حوزه پیامرسانی در سطح
اتحادیه اروپا میگوید انتشــار اخبار خشــونتآمیز در خیلی از مسائل ممنوع
اســت؛ ولی ما اینجا شاهد هســتیم که هیچ جایی برای اعمال ممنوعیت برای
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انتشار محتوای خشــونتآمیز در بسترها و پلتفرمهایی که بیش از چهلوهفت،
ً
هشــت میلیون نفر مخاطب دارند ،نداریم .مثال در ماجرای بابک خرمدین ،در
کلیپهایی که از پدر و مادر و میزان خشــونت بســیار وحشیانهای که پدر این
کارگردان ســینما[بهکاربرده] و او را به طرز وحشیانهای به قتل رسانده ،هیچ خط
قرمزی برای انتشــار وجود نداشت و این بهشدت برای جامعه ما و آینده جامعه
ما در آسیبهای اجتماعی مثل قتل ،خودکشی و دیگر کشی و  ...میتواند تأثیر
داشــته باشــد .چون این فضا را عادی میکند که یک فردی ،دیگری را بکشد،
تکهتکــه کند و در دادگاه بنشــیند و بگوید حقش بود .خیلی با خونســردی هم
میگوید .بهشدت میتواند بر روی جامعه تأثیر خشونتآمیز و منفی داشته و بار
روانی منفی در سطح جامعه داشته باشد.
در این نشست به اختالل درماندگی آموختهشده اشاره شد که بسیار موضوع
مهمی اســت .رهبر معظم انقالب اســامی در بیانیه گام دوم انقالب ،وقتی به
فضای رســانههای اینترنتی صوتی تصویری اشاره میکنند ،دو موضوع را اشاره
میکنند که حکم جهاد هم دارد و به جوانان میفرمایند که نخستین و ریشهایترین
جهاد شماســت .میفرمایند که کار ویژه رســانههای صوتی تصویری اینترنتی،
یــاس آفرینی در میان مدیران ،مســئوالن و مردم اســت و میفرمایند که جهاد
شما این اســت که بروید امیدآفرینی کنید .نکته دوم شکستن محاصره تبلیغاتی
دشــمن اســت .این موضوع یاس آفرینی در کف جامعه درماندگی آموختهشده
ایجاد کرده که این درماندگی منتج به تســلیم شدن ،افسردگی ،انزوا و باال رفتن
آســیبهای اجتماعی در نسل جوان ما شــده .این موضوع بسیار مهمی است.
بمباران اطالعاتی که آمده اضطراب اطالعاتی ایجاد کرده در ســطح جامعه ما.
این اضطراب اطالعاتی در آســیبهای اجتماعی خودش را نشــان میدهد .یا
در بحــث کووید  19در نروژ و ســوئد روی ماســک زدن دارد ممنوعیت ایجاد
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میشود و هرگونه اطالعرسانی راجع به کووید  .19میگویند اطالعرسانی راجع
به کووید  19منتج به استرس میشــود؛ استرس منتج به پایین آمدن ایمنی بدن
میشود و میتواند به ما آسیب برساند.
در فضای مجازی ما به دلیل این که صاحبان پلتفرمها خارج از کشور هستند
ً
و عمدتــا صاحبان این پلتفرمها مانند فیســبوک ،توییتر ،واتــساپ و تلگرام،
ً
دشــمنان جمهوری اسالمی هســتند ،قطعا به ما اجازه مدیریت پیام و مدیریت
ً
فضــا را نخواهند داد و در این فضا ،اتفاقا هرچه ما بمباران اطالعاتی شــویم از
سمت اخبار جعلی یا اخبار خشونتآمیز ،آنها خوشحالتر هستند .چونکه ما
در این فضا دچار چالشهای جدی میشویم.
بحث بعدی ،ســبک زندگی اســت .ســبک زندگی مردم مــا درجایی مثل
اینســتاگرام ،به جد تحت تأثیر قرارگرفته اســت .اینفلوئنسرهایی که در این فضا
کار میکنند و در فضای اینســتاگرام دارند ســبک زندگی را در سطح جامعه ما
که در مباحث دینی ما ســاده زیســتی وجود دارد به سمت مصرفگرایی صرف
یا انتشار سبک زندگی الکچری ســوق میدهند که میتواند سطح جامعه ما را
دچار چالشهای جدی کند .بحث هویت است .حضرت آقا در 1395/02/13
در جمــع معلمان و مدیــران آموزشوپرورش اشــارهای میکنند که این فضای
مجازی دارد هویت دانش آموزان ما را از آنها میگیرد و دشــمن به دنبال گرفتن
هویت است .هویت وقتی از یک فرد گرفته میشود ،چون هویت دو بعد فردی
و اجتماعی دارد و این فرد محور هم نیســت .موضوع بســیار مهم این است که
باید بدانیم وقتیکه هویت اجتماعی از دانشآموز ما توســط ساســی مانکنها
گرفته میشــود ،اینجا در کف جامعه ،دانشآموز ماست که دارد تبدیل میشود
به یک بزه دیده یا بزهکار و اینیک آســیب نوپدید است که برای دانشآموزان ما
به وجود میآید.
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نارضایتیهــای خانوادگی ،تأثیر بعدی فضای مجازی اســت .ضعف بنیان
خانواده دارد اتفــاق میافتد .چه بخواهیم و چه نخواهیم باید در دولت آیتالله
ً
رئیسی چند پیمایش جدی را انجام دهیم .مثال ارتباط افزایش عضویت و حضور
زنان متأهل در اینســتاگرام با طالق .خیلی موضوع مهمی اســت .اینستاگرام از
روی عالیق و سالیق شما در اکسپلور و تایم الین خودش محتوا نشان میدهد.
من این را در موضوع قتل طلبه همدانی در بیستوهشت ،نه نقطه کشور بررسی
کردهام که مدیر اینســتاگرام ،توئیت جعلی را که مهناز افشــار منتشــر کرد ،در
اکسپلور اینستاگرام مثل یک ســردبیر ،در قسمت تاپ اکسپلور قرار داده است.
این خیلی موضوع مهمی است که باید بدانیم چه اتفاقی میافتد.
اعتیاد به اینترنت یکی از اختالالتی اســت که بهشــدت مــا را دچار چالش
میکنــد و میتواند فــرد را از حوزههای اجتماعی به حوزههای انزوا و مســائل
مختلف آسیبها بکشاند .اعتیاد به موضوعات جنسی و روابط اینترنتی ،اعتیاد
به جستجو ،جمعآوری اطالعات و اعتیاد به رایانه را داریم که میتواند از لحاظ
تحصیلی ،دانش آموزان و دانشــجویان ما را بهشــدت دچار سقوط علمی کند.
متأســفانه در دوران کووید  19هم شاهد هستیم که امتحانات هم آنالین شده و
گروههای تقلب درست شده و بهشــدت هم باعث کاهش رتبه علمی کشور در
حوزه آموزشوپرورش و دانشــگاهها شده و محسوس است .باید یکپایشی در
این زمینه انجام شود.
اعتیــاد اینترنتی میتواند مســائل خانوادگی را تحت تأثیــر قرار دهد .باعث
ازهمگســیختگی ازدواج و روابط خانوادگی شود .میتواند در بین دانش آموزان
یک ســری از اختالالت را به وجود بیاورد که در ســطح جامعه خودش را نشان
دهد .در ســطح دبســتان ،نوجوانی و دانشجویان اســت .تعارض ارزشها را
میتواند به وجود بیاورد .در همین دهه محرم شاهد این موضوع بودیم که به جد
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دنبال این بودند که بحث تعارض ارزشها را به وجود بیاورند .گســترش ارتباط
نامتعارف میان جوانان و بحث خیانت در جوانان ما دارد عادیســازی میشود.
بحث دوستپسری ،دوستدختری یک موضوع عادی شده است .اآلن مباحثی
مثل شوگرددی و شوگرمامی که خیلی مطرح هست در اینستاگرام تبلیغ میشود
کــه در آینده میتواند بهشــدت برای موضوع اجتماعــی و اخالقی ما خطرناک
باشد .شکاف نسلها را در اینجا میبینیم که دارد ارتقا پیدا میکند .سوءاستفاده
جنســی از کودکان راداریم که متأسفانه قوانین درستی در مقابلش نداریم .بحث
انزوای اجتماعی راداریم .کاهش احساســات را شــاهد هســتیم؛ چون پیامها
ً
اکثرا در فضای مجازی بهصورت متنی اســت و احساســات را نمیتواند منتقل
کند یا احساســات با سوءتفاهم جابجا میشــود .بحث دیافتهای جایگزین
را داریــم که در مقاطع مختلف در حوزههای سیاســی فرهنگی تأثیر خودش را
نشان میدهد .کمرنگ شدن نقش نظارتی خانوادهها را داریم که متأسفانه بعد از
کووید  19خیلی به ما آســیب میرساند .به خطر افتادن حریم شخصی را داریم
که دیتاهای مردم و خانوادهها بهشــدت مورد سوءاستفاده قرار میگیرد .لو رفتن
ً
تصاویر خصوصی خانوادهها یا خانمها در اینســتاگرام؛ مخصوصا کســانی که
سواد رســانهای پایینی دارند .باجگیریهایی که دارد انجام میشود نیز منجر به
آسیبهای اجتماعی میشود.
اما راهکارها چه چیزهایی است؟

بهترین راهکار در کنار راهاندازی شــبکه ملی اطالعات و توجه به ســرویسها
و خدمات پلتفرمها و ســکوهای داخلی ،بحث ارتقای ســواد رســانهای برای
مدیران ،مسئوالن ،خانوادهها و تمامی اقشار است .در دوران رسانهای شده فعلی
هرچقدر سواد رسانهای باالتر برود ،در کنار بومیتر شدن و فناوریهایی که قابل
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مدیریت و کنترل شدن باشند که اخبار جعلی داخل آنها به وجود نیاید و بشود
داخل آنها قانونگذاری انجام داد میتواند آگاهی و شناخت از رسانهها توسط
فرد و جامعه را به دنبال داشــته باشــد .فهم و درک از فرایندهای جمعی ارتباطی
میتواند داشته باشد .میتواند باعث تحلیل پردازشها و پیامهای رسانهای شده
و میتوانــد به کاربر منفعل ،یک آگاهی را اضافــه کند که آن کاربر هر پیامی را
قبول نکند و نگاه انتقادی به پیامهای رسانهای داشته باشد.
راهاندازی شبکه ملی اطالعات بهعنوان یک تجربه مفید بیش از  30کشـــور
بـرای مقابلـه بـــا آسیبهای اجتمـاعی و جنـگ شناختی ادراکی؛ فراهم آمدن
زیرســاختهای فرهنگی کلید کنترل فضای مجازی اســت ،زیــرا کنترل این
فضا از طریـــق پلـیس ســـایبری هرچنـــد راهکاری الزم است ،اما در اینجا
نیز اصل کلی قدرت بازدارندههای درونی قابلاعتمادتر اســـت .ابـــاغ رهبـر
معظـــم انقـــاب بـــرای تشکیل شورای عالی فضای مجازی بهترین راهکار
برای فراهم آمدن زیرســاختهای الزم برای برقراری امنیت در فضای اینترنت
است؛ برگـــزاری کالسهای آموزشـی در مدارس ،جهت آگاه کردن نوجوانـان
و جوانان از مزایا و معایب فناوریهای جدید و نحوۀ استفادهۀ صحیـح از آنها؛
حضور روانشــناس یا مشــاور در مدارس برای برگزاری جلسات آموزشی برای
معلمان ،والـدین و دانـش آمـوزان در خصوص آسیبهای دنیای مجازی ،نحوه
مدیریت آنها ،نحوه آموزش اســتفادهی مسئوالنه از امکانات ،برخورد صحیح
با کودک و نوجـــوانی که دچار آســیبهای فضای مجازی شده یا بیشازحد به
اســتفاده از اینترنت ،موبایل ،تبلت یا کامپیوتر میپردازد؛ محتوای مناســب و
امن از طریق مراجع داخلی مسئول ،تولید و در اختیار خانوادهها قرار گیـــرد تـا
در صـــورت تمایـل افـراد بـــه استفاده از اطالعات و دادهها در دنیای مجازی
نیاز به سرکشــیدن به هر ســایت و شــبکهی نامرتبط و غیراصولی وجود نداشته
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باشــد؛ آموزش مفاهیم اخالقی و معنوی در ســطح جامعه و مدارس از سنین
پایین منجر به نهادینه شدن اصول اخالقی و پایبنـــدی بـــه ارزشها میگردد.
چراکه اعمال کنترل بیرونی برای تحدید شرایط وصول به محتوای غیراخالقی از
طریق فیلترینگ همیشـه امکانپذیر نیست و لذا تقویت کنترل درونی از اهمیت
بیشــتری برخوردار است؛ ازجمله راهکارهای پیشــگیرانهی دیگر ساخت مراکز
تفریحی ،باشگاهها ،کتابخانهها ،کانونهای پرورش فکری و بهطورکلی مراکزی
برای جذب و گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان به شیوهای کارآمد و مؤثر
است .چراکه عدم برنامهریزی صـحیح و در نظر نگرفتن نیاز کودکان و نوجوانان
به داشتن تفریحات متناسب با سن ،آنها را به سمت پرسه زنی در اینترنت و در
نهایت بـه بیراهـه کشـــیده شدن آنها در این فضای گسترده سوق میدهد؛ در
سطح شهرها مراکز ترک اعتیاد بسیاری به چشم میخورد که با هدف ترک انواع
مواد و الکل فعالیت دارند اما در خصـــوص ترک اعتیــاد اینترنتی و اعتیادهای
جنسی ســایبری هیچ مرکزی برای مراجعه ،درمان و بازپروری در سطح کشور
وجود ندارد.
در تمام موضوعاتی که گفتم ،دو آســیب اعتیاد اینترنتی و فقر سواد رسانهای،
آسیبهایی هســتند که وزن باالتری برای آسیبهای اجتماعی دارند که بعد از
ً
این به وجود میآید .به نظر مــن میتواند برای آینده ما ،مخصوصا در جوانان و
نوجوانان بسیار خطرناک باشد؛ چون هویت اسالمی ایرانی را از آنها میگیرد.
ً
پیشــنهادی هم داریم که حتما دولت آیتالله رئیســی در بحث آسیبهای
اجتماعی یک مرکز دادهکاوی و رصد دقیق داشته باشد که پلتفرمهای شبکههای
اجتماعــی را تحلیل کنــد و بتوانیم بهصــورت خیلی دقیق ،از افــرادی که در
شبکههای اجتماعی و پیامرسانها عضویت دارند و دادههایی که تولید میکنند
متوجه شــویم که چه افرادی چه درصدی از آسیبهای اجتماعی را دارند یا چه
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آسیب اجتماعی در کشور ما بیشترین ضریب را دارد که بتوانیم بعد از این که آن
را بهدقت احصا کردیم ،بتوانیم برای آن در اندیشــکدهها و دانشگاهها و مراکزی
که در بحث آسیبهای اجتماعی در حوزههای مختلف دارند فعالیت میکنند،
چارهاندیشی کنیم و بتوانیم جامعه را از این آسیبها نجات دهیم.
با توجه به این که ســرورهای پلتفرمها بیشتر در بیرون کشور هستند و خیلی
کنترلی روی محتوا وجود ندارد ،به نظر میرسد تشکیل اتاق کنترل فنی محتوایی
فضای مجازی احساس میشود که دولتها یا از آن غافل هستند یا به آن توجهی
نشان نمیدهند .امکان و ضرورت این موضوع چگونه است؟
خیلــی از کشــورهای دنیا ازجملــه کشــورهای اروپایی ،عــاوه بر آنکه
زیرســاخت و شــبکه ملی اطالعات دارند ،در پلتفرمها همان قانون حمایت از
حقوق کاربران -که اآلن در مجلس ما روی آن دعواســت -تکلیف را مشخص
کرده اســت؛ یعنی گفته پلتفرمهایی که اآلن داخل کشــور هستند ،بیایند اینجا
دفتر بزنند و تولید محتــوا در داخل آنها طبق قانون ما اتفاق بیفتد .اآلن که این
اتفاق[در کشــور ما] نیفتاده شاهد هســتیم که متأسفانه ضدانقالب و گروههای
مختلــف (حدود  23نیروی ضدانقــاب در گراف توییتر و اینســتاگرام) دیده
میشود که محتوای آسیبزا بر ضد ما تولید میکنند؛ چه محتوای خشونتآمیز،
چه محتوای غیراخالقی ،چه محتوای تروریســتی ،چــه محتوای ضدانقالب،
ضدهویت ،ضدفرهنگ و در شــاخههای مختلف در یک حوزه جنگ شناختی
ً
که ضد ما شروع کردهاند .تا فضا این باشد طبیعتا هم سرعت دفاع ما کم است،
هم نمیتوانیم حمله به دشــمنمان کنیم .از همه اینها مهمتر دو بحث در حوزه
علوم شــناختی و جنگ شناختی داریم که اآلن بنده روی آنها پژوهش میکنم.
یکی بحث دفاع شــناختی و پدافند شناختی اســت که ما به آن میگوییم اصل
تابآوری؛ یعنی این که ما چکار کنیم که تابآوری جامعه در شــرایط فعلی باال
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برود و کمتر دچار آسیبشــناختی و آســیبهای اجتماعی شود .بحث بعدی
بحث آفند شــناختی و اقناعسازی اســت .مرکز رصدی که تحلیل داده بکند در
اینجا به ما کمک میکند که بهدقت با توجه به شــرایطی که داخلش قرارگرفتهایم
بتوانیم با آســیبها روبرو شویم و تابآوری جامعه را در مقابل آسیبی که بیشتر
به ما ضربه میزند و برآمده از فضای مجازی هســت باال ببریم و اقناعسازی را
انجام دهیم.
امیدواریم وزارت ارتباطات دولت سیزدهم ،شبکه ملی اطالعات را زودتر راه
بیندازد و نیازهای ارتباطی مردم با پلتفرمهای داخلی بومی برطرف شود و نیازی
به پلتفرمهای خارجی نداشته باشیم؛ اما در شرایط فعلی پیشنهاد کوتاهمدت ما
ارتقای تابآوری جامعه باسواد رسانهای و اقناعسازی نسبت به حمله شناختی
موجود به جامعه است؛ یعنی باید بهدقت بشناسیم و برایش راهحل مناسب پیدا
کنیم.
در موضوع راهاندازی شبکه ملی اطالعات یکی از بحثها امکان آن بود .آیا
امکان راهاندازی ،حتی در بلندمدت وجود دارد؟
در دولت یازدهم و دوازدهم ،متأسفانه یک بودجه بیست هزار میلیارد تومانی
برای شــبکه ملی اطالعات معلوم نشــد چه شد .نه شــبکه راه افتاده و نه معلوم
است که بیســت هزار میلیارد تومان کجاســت .به نظر من در برنامه دو سال و
اندی آقای زارع پور میتواند حداقلها را نســبت به ســند الزامات شــبکه ملی
اطالعات یا ســند معماری کالن شبکه ملی اطالعات که مصوب شورای عالی
فضای مجازی است را تا حد زیادی جلو ببرد .کار سختی نیست؛ اما مدام باید
ارتباط داشــته باشد تا راه بیفتد .به نظر من در دولت سیزدهم میتوانیم سریع به
این سمت حرکت کنیم .نکتهای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطالعات
ً
برای مقابله با جنگ شــناختی که فعال دشــمن در این فضا ضد ما دارد بســیار
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حیاتی است .اجتماعی سازی اطالعات در دستور دشمن روبروی ماست .حتی
موضوعات سیاســی-امنیتی ما را دارد به موضوعات اجتماعی تبدیل میکند و
در فضــای مجازی برای آن تولید محتوا میکند .به نظر من میتواند خیلی مؤثر
باشــد .آقای دکتر زارع پور یک پژوهش خیلی خوبی در بحث شبکه اطالعات
اســترالیا (شبکه  )nbnداشــت که خیلی موضوع مهمی است و میتواند خیلی
کمک جدی بکند در این فضایی که با آن روبرو هســتیم .به نظر من شبکه ملی
اطالعات میتواند تا حد زیادی مشــکل اجتماعی ما را حل کند و حتی فرصت
آفند شناختی بر روی دشمنانی که روبروی ما هستند و در این فضا کار میکنند
را به ما بدهد.
خالصه پیشنهادات راهبردی
 .1راهبرد کوتاهمدت و میانمدت

الــف) اولین کاری که باید انجام دهیم راهانــدازی مرکز رصد و دادهکاوی و
تحلیل داده است .چون تا ما دادههایی را نداشته باشیم ،نمیتوانیم تشخیص دهیم
که اآلن جامعه با چه آســیبی روبرو است که در خصوص آن تولید محتوا ،پیام و
حتــی راهبرد بکنیم .راهبرد مقابله یا راهبردهای آفندی ،پدافندی .در کوتاهمدت
ً
بایــد این مرکز راه بیفتد و دقیقا نقاط قوت ،ضعــف ،تهدید و فرصت ما در این
آسیبهای اجتماعی برآمده از فضای مجازی مشخص شود و پیمایشهایی که
ً
اشاره کردم؛ مثال پیمایش اعتیاد اینترنتی در میان مردم ما باید اجرا شود.
ب) ارتقای تابآوری جامعه ،افزایش سطح ســواد رسانهای ،ارائه محتوای
مناسب و ساخت مراکز تفریحی و فرهنگی و ورزشی و ...
 .2راهبرد بلندمدت

راهاندازی شــبکه ملی اطالعات است .هر ســاعتی که در راهاندازی شبکه ملی
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اطالعــات از دســت میدهیم بهاندازه ده ســال در حوزه فرهنگــی و هویتی و
اجتماعی داریم آســیب میبینیم .تحلیل فرامتن یک کلیپ ساسی مانکن نشان
می دهــد ،برای یک نوجوان که تحت تأثیر مجازی شــدن کالسها و به خاطر
حضور در شــبکههای اجتماعی غربی و پیامرســانهای غربی به بلوغ جنسی
زودرس هم رسیده ،میتواند آسیب جدی به خانواده برساند .در بلندمدت باید
دنبال آفند باشیم و به دشمن حمله کنیم که تا حد زیادی دست از سر ما بردارد.
از طرفی ،باید فکری به حال ســریالهای خانگی کرد .زخــم کاری و  ...که
بهشدت آسیب اجتماعی را پمپاژ و تبلیغ میکنند .در مورد سینما و شبکه خانگی
بهشدت نگران هستم .چون اینها از ما مجوز هم دارند؛ در دوران قرنطینه کووید
هم هســتیم و خانواده در نماوا و فیلیمو و  ...بهصــورت خانوادگی این فیلمها را
بزا میشود .فرامتن
میبینند و رعایت ردهبندی سنی را هم نمیکنند .بهشدت آسی 
ً
پیام و موضوعات جنسی و غیراخالقی در این سریالها فوران میکند؛ مخصوصا
اســتعمال مواد دخانی توسط خانمها که بهشدت زجرآور شده در این سریالهای
خانگی و سینمای ما .به نظرم روی این موضوع هم باید حساسیت داشته باشیم.
در این فضای اقتصادی بدی که در این هفت هشت سال داشتیم گویا دولت
وانمود میکرد که از هر راهی شده پول دربیاید و مردم ممر درآمدی داشته باشند
که دست از سر ما بردارند .آنقدر مشکالت اقتصادی زیاد شد که کسی جرئت
نمیکرد راجع به این بحثها حرفی بزند و احساس میکنیم هیچ نظارتی وجود
ندارد و بحث گیشــه گرایی در این ســریالها وجود دارد و بحث سلبریتیها و
فضاســازی آنها متأسفانه در چند سال اخیر بسیار افزایش پیداکرده و فرهنگ را
میبلعد.

اتاق کنترل فضای مجازی
بهصورت برخط

حجت االسالم والمسلمین محمدعلی قدس پور

1

 .1مقدمه (بیان مسئله)

با اینکهزمــان زیادی از راهیابی فضــای مجازی به جامعۀ ایــران نمیگذرد،
این فضا تمام جامعه را به خود وابســته کرده است؛ از دولت و مؤسسات گرفته
تا همۀ اقشــار جامعه .فضای مجازی که زندگی دوم نیز نام گرفته است ،در کنار
کارکردهای متنــوع آن ،آثار ّ
مخربی نیز دارد .این آســیبها بهویژه در برخی از
ساحتهای آن همچون شبکههای اجتماعی ،بازیهای رایانهای ،اینترنت و...
نمود بیشــتری دارد و افراد و خانوادهها را با مشکالت زیادی مواجه کرده است.
آســیبهای فضای مجازی از منظرهای متفاوتی بحث میشود که یکی از آنها
روشهای مواجهه با آسیبهای فضای مجازی است.
 .1مدیر موسسه تولید سامانههای خبره و هوشمند اسالمی باقرالعلوم (ع)
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بهای فضای مجازی از جهت
تشناسی مواجهه با آسی 
مقدمه (وضعی 
روشی)

ً
معموال شــرکتهای خارجی ارائهکننده شبکههای مجازی مثل توییتر یا فیس
بوک یا اینستاگرام ،مبتنی بر سیاستها و خطمشیها و استانداردهایی که دارند،
از روشها و ابزارهای کنترلی هوش مصنوعی آنالین برای شــناخت آسیبهای
اخالقی و خشونت و  ...فضای مجازی استفاده میکنند؛ اما متأسفانه در ایران
در حــد حاکمیت نیز ابــزاری جز فیلترینگ معمول و محــدود برای مواجهه با
آسیبهای فضای مجازی وجود ندارد.
ً
در این راه ،در الیه دولتی و خصوصا درباره وزارت ارتباطات که هیچ واکنشی
نســبت به آســیبها وجود ندارد و حداکثر در حد فیلترینگ برخی سایتها که
کمیته تشخیص محتوای مجرمانه تصمیمگیری میکند ،خالصه میشود.
در الیه نهادهای امنیتی (وزارت اطالعات و اطالعات ســپاه) بیشــتر تمرکز
ً
روی کشــف گزارههای آسیبزننده بهصورت دستی و نیمهخودکار بوده و عمدتا
با آســیبزنندههای امنیتی و گزارش آن به مقامات مســئول و گاهی نیز برخورد
مستقیم انجام میشود.
در الیه پلیسی و در پلیس فتا نیز در حد پاسخگویی به شکایات (پسیو) است
و در حد رهگیری متشــاکی و برخورد پلیسی یا کشف آســیبزنندگان گروهی
بهصورت دستی یا نیمهخودکار است.
در الیه قضایی و معاونت فضای مجازی دادســتانی هم در حد کشف دستی
برخی از آسیبها و استفاده از ابزار فیلترینگ است.
در الیــه عمــوم مــردم و انقالبیها چه بهصــورت فردی ،چــه بهصورت
سازمانهای فرهنگی نیز ابتدا یک آسیب از کانون تولید آسیب ،بهصورت دستی
موردتوجه یکی از عملیاتگران مؤمن و انقالبی فردی یا ســازمانی قرار میگیرد و
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ســپس این عملیاتگر با توجه به تحلیل ذهنــی مؤمنانه و انقالبی ،به نحو غیر بر
خط ،نوع آسیب را دستی تشخیص میدهد و متناسب با آن پاسخی را بهصورت
دســتی فردی یا سازمانی جزیرهای تکبعدی به نحو غیر بر خط و در قالب یک
پست یا ریتوئیت یا کامنت میدهد.
خالصه آنکه هماکنون فرآیند عملیات پدافندی برای خنثیســازی آســیب
یک منبعآســیب در فضای مجازی ،در الیه عمومی فردی و سازمانی بهصورت
تشخیص آسیب بهصورت غیر سیستماتیک؛ دستی و نه ماشینی؛ با ذهن مؤمنانه
و انقالبی و نه اجتهادی؛ بر اساس آیات و روایات به نحوه غیر برخط و نه برخط
و سپس تولید یک پست یا کامنت بر اساس سناریوی متناسب با آسیب تشخیص
دادهشده و در قالب فردی یا سازمانی جزیرهای و نه سیستماتیک؛ تکبعدی و نه
ً
هیبریدی انجام میپذیرد و در الیه دولتی بهصورت ولنگارانه تقریبا هیچ واکنشی
نداریم.

کانون تولید
آسیب

توییت مسیح
علی نژاد

تشخیص آسیب بهصورت دستی
و نه ماشینی و با ذهن مؤمنانه و
انقالبی و نه اجتهادی و بر اساس
آیات و روایات به نحوه غیر بر
خط و نه برخط

تشخیص نوع آسیب "القای
ناامیدی" توسط عملیاتگر مؤمن
و انقالبی

پاسخ دستی به آسیب با تولید
یک پست یا کامنت بر اساس
سناریوی متناسب با آسیب
تشخیص داده شده و در قالب
فردی یا سازمانی جزیرهای و نه
سیستماتیک و تکبعدی و نه
هیبریدی

پاسخ بر اساس سناریوی ضد
"القای ناامیدی"
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مقدمه (مفروضات نظری)

این چرخه از جهت روشی دارای مشکالت ذیل میباشد:
الف ـ دســتی بودن فرآیند در مرحله دریافت و تشــخیص آسیب،
سناریو یابی و عملیات و درنتیجه؛

 .1اشغال حجم زیادی از نیرو و توان با بازدهی کم؛
 .2عــدم هماهنگی میــان عملیاتگران پدافندی و عدم شــکلگیری ارتش
سایبری واقعی؛
 .3آگاه نبودن یا احاطه نداشــتن عملیاتگر از بســیاری از مطالب پنهان و
پیدای آسیب؛
 .4حجم کم پدافند در برابر آسیب و عدم جریان سازی مؤثر؛
 .5محرومیت از ارزشافزوده ماشین؛
ب ـ عدم برخط بودن فرآیند در مرحله دریافت و تشــخیص آسیب،
سناریو یابی و عملیات و درنتیجه عدم سرعت و هماهنگی میان زمان
آسیب زنی و تشخیص آسیب و پدافند آن؛
ج ـ هیبریدی نبودن فرآیند در مرحله تشــخیص ،ســناریو یابی و
عملیات

ً
معموال پاســخدهی به آســیب زنیها تکبعدیتک بعدی است ،نه چندوجهی.
امروزه آســیب زنیهای دنیا چه در ســطح دولتها و چه در سطح سازمانها و
شــرکتها و عموم مردم  ،هیبریدی و چندوجهی شــده است لذا نحوه مواجهه
هم باید هیبریدی باشــد؛ یعنی ما وقتی سخن از کنترل فضای مجازی به میان
میآوریم ،باید هم به بعد فرهنگی آن ،هم به بعد امنیتی آن ،هم به بعد پلیســی
آن ،هم به بعد قضایی آن توجه کنیم تا بتوانیم یک کنترل کارآمد داشــته باشیم.
ً
غالبــا در کنترلهاکنترلها ،به یکی از ابعاد کنترلی فرهنگی ،قضائی یا پلیســی
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توجه میشود و از ســائر ابعاد غفلت میگردد و همین امر باعث میشود کنترل
کارآمدی وجود نداشته باشد.
د ـ جزیرهای بودن و سیستماتیک نبودن فرآیند در مرحله تشخیص،
سناریو یابی و عملیات

متأسفانه هماکنون کسانی که نمیتوانند این نحوه فضای مجازی را برتابند هیچ
ارتباط سیســتماتیک با یکدیگر ندارند .بهعبارتدیگر ،در کنترل فضای مجازی
ما نیاز به ارتباط سیستماتیک کنترلی داریم و امروزه دغدغهمندان فضای مجازی
یا با یکدیگر ارتباطی ندارند و هرکدام جزیرهای عمل میکنند ،یا اگر با یکدیگر
ارتباط داشــته باشند ،این ارتباط سیستماتیک نیســت یعنی بهگونهای نیست که
ً
چندین ســازمان به نحو تأثیر و تأثری باهم مثال روی یک پســت و آسیبزننده
ً
و آسیبپذیر تعامل داشــته باشند .مثال در این سیستم وقتی ابتدا کار فرهنگی و
قضایی انجام میپذیرد ،باید بهصورت سیستماتیک روندی برای ارزیابی مرحله
قبل وجود داشته باشد و اگر طبق این ارزیابی ،نتایج الزم در مرحله قبل حاصل
نشــده ،فرایند به سیستم پلیسی ســپرده شــود و دوباره بهصورت سیستماتیک
ارزیابی گردد و اگر نتیجه الزم را نداشــت ،به سیستم قضایی سپرده شود و . ...
الزمه این امر آن است که چنین ارتباط سیستماتیکی وجود داشته باشد.
هـــ ـ مؤمنانه و نــه مجتهدانه بودن فرآیند در مرحله تشــخیص،
سناریویابی و عملیات

هماکنون ،عملیاتگران ما اشخاص مؤمن و انقالبی هستند و در زمینه تشخیص
نــوع حمله عملیات از تجربیــات و اطالعات مؤمنانه و انقالبی خود اســتفاده
میکننــد که تا حدی هم ناشــی از آیات و روایات اســت که ما اســم این نوع
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تشــخیص را عملیاتگری بر اساس ذهن مؤمنانه و انقالبی میگذاریم ،اما ما در
ً
مواجهــه با فضای مجازی نیــاز به نقطه زنی داریم یعنی هم دقیقا باید آســیب
ً
مربوطه شــناخته شود و هم سناریوی متناسب با آن دقیقا فهم شود ،هم در تولید
محتوای پشتیبان باید دقیق عمل کرد و هم . ...
وـ عدم استفاده از ظرفیت غنی و فوقالعاده و ماوراء طبیعی آیات و
روایات فرآیند در مرحله تشخیص ،سناریو یابی و عملیات

متأســفانه در خیلی از موارد ،کنشگران کنترلی فضای مجازی توجهی به آیات و
روایات و استفاده از ظرفیت غنی و فوقالعاده و ماوراء طبیعی آیات و روایات در
ً
مرحله تشــخیص ،سناریو یابی و عملیات ندارند و معموال یا با استفاده از ذهن
مؤمنانه خود ،یا با اســتفاده ازآنچه در علوم غربی تولید شده است ،این فرایند را
طی میکنند.
درحالیکه آیات و روایات توانایی تشــخیص آسیب بهصورت دقیق و حتی
قدرت پیشبینی و آیندهنگری درزمینه نوع آســیب و آسیبزننده و آسیبپذیرنده
را دارا بوده و همچنین ســناریوی متناسب با حمله را دارا میباشند که باید از آن
استفاده کرد.
زـ عدم پشتیبانی محتوایی از سناریو

هماکنون در کنشــگری کنترلی فضای مجازی ،ســناریوی متناسب با آسیب با
خروجی عملیاتی یکســان است درحالیکه باید در یک مرحله سناریو متناسب
با آســیب آماده شود و ســپس بر اساس آن بسته محتوایی پشــتیبان آماده گردد.
بهعبارتدیگر ،ســناریو راهحل کلی برای رفع آوارهای ناشی از یک آسیب است
که این ســناریو باید در قالب یک بســته با چند جمله ،داستانک ،ضربالمثل،
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توئیت و  ...قرار گیرد تا عوارض آسیب برطرف گردد؛ بهعبارتدیگردیگر ،وقتی
در مواجهه با حجم انبوهی از آســیبها در فضای مجازی قرار میگیریم ،ابتدا
باید آنها را دســتهبندی کنیم و دســتهبندی آنها بدین معناست که ،سناریوی
یکسانی برای جمعی از آســیبها وجود دارد .گذشته از اینکه استفاده مستقیم
از سناریوها اثر مثبت چندانی ندارد؛ اگر هم بخواهیم حجم انبوهی از پاسخ به
آسیب را راهبری کنیم ،باید بستههایی را که متناسب با این سناریو آمادهشدهاند،
آماده نماییم.
ح ـ عدم تحقق ارتش سایبری

متأســفانه هماکنون در بین کنشــگران فضای مجازی هیچ ارتباط تشــکیالتی
بهصورت ارتش ســایبری که از طرف یک مرکز فرماندهی شوند و دارای مراتب
بوده و اجرای اوامر در آنها بهصورت سلسله مراتبی باشد ،وجود ندارد .جدای از
اینکه ارتباط کنشگران کنترل فضای مجازی باید سیستماتیک باشد ،باید با توجه
به اینکه نمیتوان کار را بهصورت تمام ماشینی پیش برد (به خاطر معذوری که
در باال ذکر کردیم مبنی بر آســیبپذیری فراوان و لو رفتن توسط الگوریتمهای
ً
فوق هوشــمند شبکههای مجازی مثل اینستاگرام و طبیعتا بسته شدن آیپیها و
عدم امکان کرول و کرپ بعدی) ،ارتشی سایبری تشکیل داد و بهموقع از مزایای
ارتش در زمینه عدمتشخیص فیک با ارسال اطالعات بهصورت کلیک جداگانه
استفاده کرد.
ت ـ نگرفتن فیدبک نهایی اثرات عملیات روی آسیبزننده و آسیب
دیدگان

متأســفانه چون هیچ نظام سیستماتیکی برای کنترل فضای مجازی وجود ندارد،
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هیچ جایی هــم که بتوان از خروجی کار کنترل فیدبک گرفته و آن را تحلیل کرد
وجــود ندارد و همین امر باعث شــده ارزیابی دقیقــی از فضای مجازی وجود
نداشته باشد.
 .2پیشنهادها در قالب سیاستهای راهبردی:

برای حل مشــکالت اساســی باال باید همه فرآیندها را بر اساس ماشینی شدن
فرآیندها تا حد ممکن و عمل دســتی در حد ضــرورت ،هیبریدی عمل کردن،
فعالیت سیســتماتیک ،عمل برخــط و آنالین ،بهصورت اجتهــادی و نه ذهن
مؤمنانه ،با اســتفاده از ظرفیت آیات و روایات همراه با بســته پشتیبانی متناسب
با ســناریوی طراحیشده و با اتکا بر ارتش سایبری طراحی نمود .الزمه این کار
استقصای تمامی مراحل این فرایند است:
الف .جمعآوری و کرول و کرپ پستها بهصورت برخط؛
ب .کشــف هویــت و اطالعات و ارتباطات شــبکهای کاربر یا هشــتگ
بهصورت برخط؛
ج .طراحی فهم ماشینی تشخیص آسیب بر اساس آیات و روایات بهصورت
برخط؛
د .طراحی سناریونویســی ماشــینی بر اســاس آیات و روایات بهصورت
اجتهادی و برخط؛
ه .تهیه بسته تغذیهای و پشتیبانی ارتش سایبری بر اساس سناریوی تهیهشده
بهصورت برخط؛
و .تشــکیل ،مدیریت و ارتباط وثیق با ارتش سایبری سیستماتیک طی یک
«اپ» و بهصورت برخط؛
ز .گرفتن فیدبک نهایی اثرات عملیات روی آسیبزننده و آسیب دیدگان.
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لذا الزم است در مرحله اول سیستمی تعبیه شود که ابتدا تمامی پستها چه
بهصورت عمومی چه بهصورت خصوصی جمعآوری شــده ،سپس در مرحله
دوم سیســتم ،کانون حمله که گاها بهصــورت فردی و گاها بهصورت جمعی و
جبههای انجام میشود را بهصورت ماشینی تشخیص داده و ارتباط تمامی آنها
باهم و عناصر هویتی و تأثیرگذار آنها تشخیص داده شوند؛
2
سپس در مرحله سوم ،با عملیات ماشینی متنکاوی ،1دیتا کاوی  ،یادگیری
ً
ماشــینی ،3پردازش طبیعی ماشــینی ،4متن منبع آســیب کامال تحلیل شود و
خروجیهــای این تحلیل را به سیســتمي که با اســتفاده از تکنولوژیهای باال
میتواند بر اســاس آیات و روایات ،نوع حمله را تشخیص دهد بسپارد و سپس،
در مرحله چهارم سناریوی الزم بر اســاس آیات و روایات و متناسب با آسیب
تشخیص دادهشده با استفاده از تکنولوژی باال استخراج شده و در مرحله پنجم
بر اساس این سناریو ،نقشه عملیات یا بسته پشتیبانی آماده گردد؛
در مرحله ششــم ،ضمن تشکیل و ســامان دادن و مدیریت ارتش سایبری،
پکهای تولیدشده با نقشــه عملیات را طی یک «اپ» در اختیار آنان قرارداد تا
آنها با ویرایش یا ارســال مســتقیم پکها ،عملیات را با ارسال کامنت یا تولید
توئیت یا ریتوئیت کامل نمایند و
در مرحله هفتم ،ضمن اخذ فیدبک الزم از منبع حمله و آســیب یافتگان ،به
ارزیابی و در صورت لزوم تصحیح خطاهای الزم انجام پذیرد.
ً
کل ایــن فرایند کنتــرل را در مقابل اوالاوال ولنگاری نــگاه دولتی به فضای
ً
مجازی و ثانیاثانیا دســتی ـ جزیرهای ـ غیر برخط مؤمنانه و نه بر اســاس آیات
1. Textmining
2. Datamining
3. Machine learning
4. Nlp
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و روایات دلسوزان انقالب ،باید به تبعیت از رهبر انقالب کنترل مدبرانه نامید.
 .3جمعبندی

با توجه به مطالب باال هر روشی که دارای یکی از خصوصیات
 .1ماشینی تا حد ممکن و عمل دستی در حد ضرورت
 .2هیبریدی عمل کردن
 .3فعالیت سیستماتیک
 .4عمل برخط و آنالین
 .5بهصورت اجتهادی و نه ذهن مؤمنانه
 .6با استفاده از ظرفیت آیات و روایات
 .7همراه با بسته پشتیبانی متناسب با سناریوی طراحیشده
 .8با اتکا بر ارتش سایبری
نباشــد ،محکوم به شکست است و نمیتوان آن را در حد مواجهه حکمرانی
دینی با فضای مجازی ارزیابی کرد و از اینســو نیز مواجهه ماشــینی هیبریدی
سیستماتیک برخط اجتهادی با استفاده از ظرفیت آیات و روایات همراه با بسته
پشتیبانی متناســب با سناریوی طراحیشــده با اتکا بر ارتش سایبری با فضای
ً
مجازی بــه روش باال و طبق مراحــل فوق و مرحلهبهمرحلــه ،کامال ممکن و
مطلوب است و این کار باید در قالب یک اتاق کنترل فضای مجازی با پشتیبانی
حاکمیت و شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

جمعبندی
آسیبهای اجتماعی تنها محدود به چند آسیبی که در این نشست بررسی شد،
نبوده و دامنه گستردهای دارد؛ ولی به دلیل ضیق وقت و دالیل متعدد دیگر ،تعداد
محدودی از آســیبها که پیامدها و تبعات زیادی در جامعه دارند بررســی شد
و راهکارهای متناســب از منظر مبانی دینی و فرهنگ ایرانی-اســامی از طرف
کارشناسان ارائه گردید.
در فرهنــگ دینی و اســامی ،افراد جامعــه با یکدیگر تعامالت گســترده
انســانی دارند که در قالب امت واحده اسالمی در مســیر توحید تعامل دارند.
در چنین فرهنگــی ،فردگرایی و منفعتگرایی مدرن میتواند آســیب عمدهای
وارد کرده و تشــتت و تفرقهای به وجــود آورد که همانند فرهنگ مدرن و غربی،
همبستگی سیســتمی جای انسجام اجتماعی را گرفته و کنترل درونی منبعث از
هویتیابی درونی جای خود را به کنترل رســمی و سیســتمی میدهد .جامعه
ایران در وضعیــت کنونی تا حدودی در دام مبانی و تعریف زیســت اجتماعی
مدرن افتاده و تعامالت و ســبک زندگی غرب را پذیرفته اســت .شــیوع و رشد
شتابان آســیبهای اجتماعی در کشــور نیز تحت تأثیر این تبعیت است .البته
فرهنگ اسالمی-ایرانی از چنان ظرفیتهایی برخوردار است که با همه نفوذی
که فرهنگ رســانهای مدرن دارد ،الیههایی از زیست اجتماعی همچنان در برابر
نفوذ فرهنگی غرب مقاومت کرده و تعامالت دینی و ســنتی خود را حفظ کرده
اســت .جهت مقابله با آســیبهای اجتماعی در چنین فرهنگی ،ظرفیتهای
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فرهنگی-اجتماعی موجود باید تقویتشــده و با تکیهبر آنها ،زیست اجتماعی
مبتنی بر عقالنیت اسالمی توسعه یابد.
در ایــن فرهنگ ،مــردم از اهمیــت باالیی برخــوردار بــوده و محور تمام
فعالیتهای اجتماعی ـ فرهنگی هســتند؛ فرهنگ وقف ،مواسات ،صلهرحم،
بســیج ،کمیته امداد ،شــوراهای حل اختالف و  ...ظرفیتی بینظیر در راستای
عملی سازی فرهنگ مذکور اســت که در هیچ فرهنگ دیگری یافت نمیشود.
استفاده از ظرفیت ساختاری حوزههای علمیه و مساجد میتواند باعث همافزایی
تمام گروههای مردمی در جهت حل آسیبهای اجتماعی و معضالت اقتصادی
باشد.
در بحث خانواده ،توجه به روابط اعضــای خانواده و احیای روابط مبتنی بر
تولید-مصرف و هویت آفرینــی خانواده میتواند جایگاه خانواده را تثبیت کند.
توجــه به حکمرانی نهاد خانواده که رتقوفتق امور خانواده را نهادی حاکمیتی بر
عهده داشــته و با توجه به نیازها و انتظــارات جامعه مدرن ،نقشهای اجتماعی
موجود را تعریف و تثبیت کند ،ضرورتی اســت که گســتردگی امور اجتماعی
تمنای آن را دارد تا همه امور و کارکردهای خانواده بر محور خانواده ریلگذاری
شــود .آموزش و تربیت از مهمترین کارکردهای خانواده است که جامعه مدرن
تا حد زیادی این کارکردها را از خانواده ســلب کرده و به عبارتی ،خود خانواده
چنین کارکردهایی را دودســتی تقدیم نهادهای اجتماعی دیگر کرده است و باید
به خانواده برگردد .چراکه ،خانواده ســتونهای مستحکم عبور از مراحل انقالب
به سمت تمدن اسالمی اســت و تربیت و جامعهپذیری طبق مبانی اسالمی بر
روابط و آموزشها و زیست آگاهانه و ناآگاهانه انسان مبتنی است.
جمعیت از عناصر اصلی جامعه دینی اســت کــه امنیت ،اقتصاد ،تعامالت
انسانی ،هویت تمدنی و  ...وابسته به آن بوده و کشور ایران با سیاستگذاریهایی
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که در ســالیان گذشته شده ،وارد چالش جمعیتی شده و در آینده نزدیک با تداوم
این روند شــاهد پیامدهای تلخ اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و سیاســی خواهیم
بود .مدیریت عاجل در این زمینه بازهم مبتنی بر فرهنگ اصیل دینی امکانپذیر
اســت؛ زیرا هنوز مردم خواهان فرزند آوری باالی  2فرزند هستند و در صورت
حمایــت و رفع موانع میتوان این عدد را افزایــش داد .در این زمینه راهبردهای
کوتاهمدت و میانمــدت و بلندمدت وجود دارد که هــم راهکارهای اقتصادی
دارد؛ هم فرهنگی و اجتماعی.
آسیبهای جنســی ازجمله مواردی اســت که پیامدهای زیادی در جامعه
داشته و سهلانگاری در این زمینه میتواند در آیندهای نزدیک ما را وارد انقالب
جنسی کرده و همه مناسبات خانوادگی و اجتماعی را تحتالشعاع قراردهد.
در ایــن زمینه تأکید بر تربیت جنســی و تأکید بر عقالنیت جنســی راهبرد
اساســی است .در این راستا ،دو رویکرد اساســی وجود دارد؛ عفاف اجتماعی
بهعنوان پیشگیری از جنسی سازی فرهنگ؛ ازدواج بهعنوان ارضای نیاز غریزی.
اشــتغال ،درگیــری ( )involvementاعضا در جامعه ،گســترش نشــاط
اجتماعی ،گســترش عفت عمومی ،تربیت مشــاوران آموزشوپرورش ،تولید
جزوات آموزش متناسب با گروههای سنی ،هدفمندی خدمت سربازی ،ازدواج
آسان و ترویج گونههای ازدواج مشــروع ،حمایت از گروههای آسیبپذیر و...
راهکارهای مختلف عملی سازی راهبردهای مذکور است.
حاشیهنشینی بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای تولید آسیبهای اجتماعی،
پدیدهای است که نیازمند توجه جدی حاکمیت است؛ به دلیل این که ،آسیبهای
متعددی در این زمینه اجتماعی شــکلگرفته و توسعه مییابند .مهمترین راهبرد
در حل مســائل حاشیهنشــینی ،توجه به مقوله مبنایی عدالت و تمرکززدایی در
زیســتبوم اجتماع و شهری اســت .از راهبردهای مهم در این زمینه ،توجه به

252

بستهراهبردیمواجههباآسیب هایاجتماعیبارویکرداسالمی؛پیشنهادیبهدولتسیزدهم

کرامت حاشیهنشینان و اختصاص هدفمند امکانات و زیرساختهای شهری با
توجه به ماهیت انسانی آنان است.
با توســعه معنایی حاشیهنشینی ،افراد در حاشــیه مانده اجتماعی هم نوعی
حاشیهنشــین هســتند که نیازمند توجه و جذب در بدنه اجتماعی هستند و در
صورت عدم توجه به این قشــر ،ظرفیت اعمال جمعی در جامعه بهعنوان آتش
زیر خاکستر وجود خواهد داشــت که در بحرانهای اقتصادی-اجتماعی آلت
دست بیگانگان و گروههای برانداز خواهند بود.
آسیب اجتماعی مهم دیگر ،اعتیاد است که از قدیمیترین مسائل اجتماعی
است و باوجوداین که کشــور هزینه زیاد انسانی و مادی در این زمینه کرده ولی
برآیند اقدامات نشــان میدهد که موفقیت زیادی دراینباره نداشته و پیامدهای
اعتیــاد و مواد مخدر در جامعه چهره اجتماعی نــاآرام و غیرموجهی را به وجود
آورده اســت؛ طوری که درصد باالیی از زندانیان کشور به نحوی با اعتیاد درگیر
هستند و خود اعتیاد بهعنوان عامل مستقلی در مرتبه بعدی ،آسیبهای متعددی
را دامن میزند.
برای مقابله با اعتیاد و آســیبهای آن ،توجه به خألهــای قانونی و تعارض
منافع در مراکز ذیربط بســیار حیاتی است .توجه به اشــتغال ،توانمندسازی،
توجه به آموزشوپرورش ،محدودیت دسترسی عمومی به مواد مخدر ،صیانت
اجتماعی و توانمندس��ازی معت��ادان بهبودیافته ،بهرهگیــری و درگیر کردن تمام
نهادهای دولتی و غیردولتی در بحث مقابله و  ...راهبرد اصلی در مســئله اعتیاد
است.
آســیب دیگر ،آسیبهای فضای مجازی است که البته همان آسیبهایی که
در دنیای واقعی و اجتماعی به چشم میخورد ،با مختصات و ویژگیهای دیگر
ً
و احتماال باقدرت بیشتری در جریان است.
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راهبرد اساسی با توجه به فرهنگ دینی-ایرانی کشور ،عبارتاند از:
راهاندازی شــبکه ملی اطالعات؛ تعبیه سیســتمی که تمامی پســتها چه
بهصورت عمومی چه بهصورت خصوصی جمعآوریشده ،تشکیل مرکز کنترل
فنی-محتوایی ،ارتقای ســواد رســانهای برای مدیران ،مســئوالن ،خانوادهها و
تمامی اقشــار جامعه؛ راهاندازی مرکز رصد و دادهکاوی و تحلیل داده و ارتقای
تابآوری جامعه.

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربالعالمین»

