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انق�اب اس�امي اي�ران 
طي 40 س�ال حيات خود 
هرچند درگير مس�ائل و 
مش�كات متع�دد ب�ود، 
ليكن دستاوردهاي متعدد 
اقتص�ادي و اجتماع�ي و 
فرهنگي را به بار آورد كه 
كنترل روند آس�يب هاي 
اجتماعي و فساد اخاقي 
ميراث پهلوي ازجمله آنها بود. انقاب اسامي به فرمايش 
مقام معظم رهب�ري در بياني�ه گام دوم انقاب: »هرچند 
دس�ت تطاول تبليغات م�رّوج فس�اد و بي بندوباري در 
ط�ول دوران پهلوي ه�ا ب�ه آن ضربه هاي س�خت زده و 
لجن�زاري از آلودگي اخاق�ي غربي را ب�ه درون زندگي 
مردم متوس�ط و به خصوص جوانان كش�انده ب�ود، ولي 
رويكرد دين�ي و اخاقي در جمهوري اس�امي، دل هاي 
مس�تعد و نوراني به ويژه جوانان را مجذوب كرد و فضا به 
سود دين و اخاق دگرگون ش�د.«  با اين وصف به داليل 
متعدد طي دو دهه اخير با وجود هشدارهاي كارشناسان 
مبني بر ض�رورت مقابله با آس�يب هاي اجتماعي و رفع 
علل اين آس�يب ها، مصادي�ق اين عرصه اع�م از طاق، 
 اعتي�اد، ك�ودكان كار،  زن�ان بي سرپرس�ت، بزهكاري، 
س�رقت، قتل و خش�ونت، تكدي گري و... نگران كننده 
ش�ده اس�ت. اين در حالي اس�ت كه مقام معظم رهبري 
باره�ا در فرمايشاتش�ان خطر آس�يب هاي اجتماعي را 
مورد اش�اره قرار داده و ب�ر توجه جدي ب�ه اين موضوع 
تأكيد كرده اند. بي ترديد در چله دوم حيات انقاب براي 
تحقق اهداف گام دوم بايد تمهيداتي اساسي درخصوص 
كنترل آسيب هاي اجتماعي صورت گيرد. در اين زمينه با 
دكتر مجيد ابهري، رفتارشناس و آسيب شناس اجتماعي 

گفت و گو كرده ايم كه ماحصل آن را در ادامه مي خوانيد. 
  آسيب هايي كه در اين سال ها به فرهنگ و اجتماع 

وارد شد
از بدو پيروزي انقالب اسالمي اتاق فكر دشمنان آرام ننشسته 
و شروع به طراحي انواع توطئه ها نمود. در محورهاي فرهنگي، 
اجتماعي، ديني، سياسي و اقتصادي كارشناسان جبهه مقابل 
تمام ظرفيت خود را به كار گرفته اند تا از قوت گرفتن انقالب 
اس��المي جلوگيري كنند. از يك طرف هش��ت سال جنگ 
تحميلي و توطئه هاي آشكار و نهان استكبار جهاني باعث شد 
از طريق همجواري مرزهاي طوالني كشور با مراكز كشت و 
توليد مواد مخدر اين بالي خانمان سوز وارد جامعه ما شود. 
همچنين س��يل مهاجرت روستاييان و س��اكنين شهرهاي 
كوچك باعث به وجود آمدن مش��اغل كاذب در شهرها مثل 
دست فروشي و داللي گرديد. از سويي در طول اين 40 سال، 
بيش از دو برابر شدن جمعيت كشور نسبت به قبل از پيروزي 
انقالب اسالمي باعث هراس دشمنان گرديد؛ چراكه حدود 
25 ميليون از اين جمعي��ت را جوانان تش��كيل مي دادند و 
ايران به عنوان يكي از جوان ترين كشورهاي دنيا مورد حسد 
جوامع اس��تثمارگر قرار گرفت. از اي��ن رو عرضه مواد مخدر 
در ش��كل ها و با نام هاي مختلف موجب فريب جوانان و باال 
رفتن آمار اعتياد شد. همزمان با آن توليد و توزيع مواد مخدر 
صنعتي باعث گسترش اعتياد جديد -كه خطرناك تر از انواع 

قبلي بود- شد. 
همچنين ورود فناوري هاي نوين به جامعه به صورت تهاجمي 
با عنايت به سنت غافلگير ش��دن بعضي از دولت ها، سونامي 
فضاي مجازي و غيره باعث تأثي��رات منفي فرهنگي به ويژه 
در جامعه جوان ش��د و از طرف ديگر 400 شبكه ماهواره اي 
كه به زبان فارسي توليد و پخش برنامه مي نمودند، جامعه را با 

ويروس تهاجمي فرهنگي روبه رو كردند. 
زش��تي زدايي از رواب��ط با جن��س مخالف، تش��ويق روابط 

فرازناشويي و شكستن قبح فحش��اي اخالقي موجب شد تا 
ولنگاري فرهنگي روندي صعودي به خود بگيرد و فرزندان ما 
را با نسل هاي جديدي از نوجوانان و جوانان ايراني روبه رو كرد 
كه خطرات جدي فرهنگي آنها را تهديد مي كرد و برخي از آنها 

شامل متولدين دهه 70 سيبل اين تهاجم بودند. 
غفلت خانواده ها به علت مشكالت اقتصادي و چندشغله بودن 
برخي از والدين با استقبال دش��منان روبه رو شد و همسو با 
ويروس هاي اخالقي و اجتماعي، آسيب هاي نوپديدي مانند 
عرفان هاي كاذب، كاباال، تركيبي از باورهاي عرفاني اش��و و 
مهربابا با عرفان هاي صهيونيستي و غربي و شيطان پرستي را 
وارد جامعه ما كرد. مالحظه مي كنيم كه نخبگان و باورمندان 
به واليت با چن��د جبهه جنگ هاي نابرابر روبه رو ش��دند كه 
با توجه ب��ه محدوديت عده و عُده گاه به شكس��ت، گاهي به 
عقب نش��يني و زماني به پيروزي كامل ما منجر شد. افزايش 
طالق بني��ان خانواده را ب��ا خطر مواجه كرد و آس��يب هاي 
اجتماعي با توجه به دامنه خطر، سرعت گسترش و عوارض 
ويرانگر به يك گروه اصلي مرك��ب از اعتياد، طالق، بيكاري، 
مهاجرت، كودكان كار و خيابان، زنان بدسرپرست، تكدي گري 

و... تقسيم شد. 
  آنچه در گام دوم انقاب بايد انجام داد

مقام معظم رهبري از سال 68 بحث حياتي و پراهميت تهاجم 
فرهنگي و جنگ نرم را مورد اشاره قرار داده بودند اما متأسفانه 
كارشناس��ان و نخبگان ما خطر واقعي را احساس نكرده و در 
وادي حيرت سرگردان بودند. 40 سال گذشت. در اين سال ها 
دشمنان از هر سو و با هر وسيله ملت به پاخاسته ايران را مورد 
هجوم قرار دادند تا آنجا كه رهبري معظم در چله انقالب، گام 
دوم را به عنوان منش��ور تجديدنظر و اصالح و تقويت اركان 
انقالب اسالمي و س��رلوحه برنامه ها و سياستگذاري ها قرار 
دادند.  اينك اميد همه نخبگان و دلسوزان به اجراي بيانات و 
نكات حياتي بسيار ارزنده ايشان در بيانيه 40 سالگي انقالب 

اسالمي است كه در آن پيشگيري به عنوان اصل اساسي در 
بحث آسيب هاي اجتماعي مطرح ش��ده و كنترل و مقابله با 
توجه به مهندسي فرهنگي و با هدف شناسايي مكانيسم هاي 
تهاجمي دشمن در مرحله دوم مورد تأكيد قرار گرفته است. 
بر اين اساس عنايت به خانواده به عنوان واحد اصلي اجتماع و 
تالش در راستاي تحكيم مباني و پايه هاي اين عنصر حياتي 
جامعه بايد مورد دقت و عنايت ويژه قرار گيرد. سهم ارزشمند 
و قابل توجه خانواده، آموزش و پرورش و نهادهاي فرهنگي را 
در ايستادگي مقابل جنگ نرم و تهاجم خزنده دشمن نبايد 
ناديده گرفت. همچنين پرهيز از سياست زدگي، گروه گرايي، 
انحصارطلبي و لزوم ترجيح منافع اجتماعي و ملي بر منافع 
فردي قدم مهم ديگر در وادي اصالح و رش��د جامعه در چله 
دوم انقالب خواهد بود. در زمينه اعتياد و مواد مخدر متأسفانه 
به رغم ميلياردها تومان هزينه در راه كنترل و پيش��گيري و 
همچنين سه هزار شهيد تقديمي از نيروي انتظامي به عنوان 
خاكريز اول مبارزه با قاچاق و شهداي گمنام سربازان واليت، 
ش��اهد 65 درصد زندانيان در ارتباط مستقيم با مواد مخدر 
هستيم و بايد به طور جدي اصل پيشگيري را در اين عرصه 

به كار بگيريم. 
متأسفانه دور ماندن مردم و كمرنگ شدن نقش آنها در مبارزه 
عليه اعتياد و مواد مخدر باعث شده است 22 سازمان و نهاد 
مرتبط در چرخه ناقص و باطل قرار گيرند. اجتماعي كردن 
مبارزه عليه اعتي��اد و مواد مخدر و اس��تفاده از ظرفيت هاي 
مردمي در پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي اولين گام 
اصالحي در اين رابطه است. همچنين تمركز سياستگذاري ها 
و جلوگيري از برنامه ريزي هاي سليقه اي مي تواند برنامه هاي 

پيشگيري و كنترل را با ضريب موفقيت باالتري پيش ببرد. 
تمركز امكانات س��خت افزاري و نرم افزاري در پيش��گيري و 
درمان، اشتغالزايي و كارآفريني براي معتادان بهبوديافته و 
كنترل حداقل پنج ساله آنها يكي از رموز واقعي موفقيت در 
اين راستا است. انجام مشاوره هاي قبل از ازدواج و هنگام طالق 
و توسعه ازدواج هاي آسان نيز حركتي در جهت كاهش طالق و 
تحكيم بنياد خانواده خواهد بود. به اعتقاد بنده تحكيم خانواده 
به عنوان هس��ته اوليه اجتماع بايد محور تم��ام برنامه هاي 

پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در گام دوم انقالب باشد.

 دكتر مجيد ابهري، آسيب شناس اجتماعي در گفت وگو با »جوان«:

 »تحكيم خانواده« مهم ترين سد آسيب هاي اجتماعي 
در گام دوم انقالب است

اميد همه نخبگان و دلسوزان به اجراي بيانات 
و نكات حياتي بسيار ارزنده ايشان در بيانيه 
40 س�الگي انقاب اسامي اس�ت كه در آن 
پيش�گيري به عنوان اصل اساس�ي در بحث 
آسيب هاي اجتماعي مطرح شده و كنترل و 
مقابله با توجه به مهندسي فرهنگي و با هدف 
شناسايي مكانيسم هاي تهاجمي دشمن در 
مرحله دوم مورد تأكيد قرار گرفته است. بر اين 
اساس عنايت به خانواده به عنوان واحد اصلي 
اجتماع و تاش در راس�تاي تحكيم مباني و 
پايه هاي اين عنصر حياتي جامعه بايد مورد 
دقت و عنايت ويژه قرار گيرد. سهم ارزشمند 
و قابل توجه خان�واده، آم�وزش و پرورش و 
نهادهاي فرهنگي را در ايستادگي مقابل جنگ 
نرم و تهاجم خزنده دشمن نبايد ناديده گرفت

  حجت االسام عليرضا فرهنگ*
بر اس�اس كام رهبري بايد بدانيم كه 
زيربن�اي س�اختمان نظام اس�امي و 
فلسفه اصلي تشكيل حكومت اسامي 
ترويج و تقويت معنويت و اخاق مداري 
در وجود انسان ها است. اخاق مداري و 
معنويت بايد هم به صورت فردي و هم 
به صورت اجتماع�ي از كوچك ترين و 
مهم ترين اجتماع كه كانون بسيار مهم 
خانواده اس�ت تا بدنه جامعه نمود پيدا 
كند. برجسته كردن معنويت به معناي 
اهميت دادن به اين فضائل و تاش براي 
از بين بردن رذائ�ل و بدي ها در جامعه 
اس�ت. به فرموده رهبري: »معنويت و 
اخاق: معنويت به معني برجسته كردن 
ارزش هاي معنوي از قبيل اخاص، ايثار، 
توكل، ايمان در خود و در جامعه است، 
و اخاق به معني رعايت فضليت هايي، 
چ�ون خيرخواهي، گذش�ت، كمك به 
نيازمند، راستگويي، شجاعت، تواضع، 
اعتماد به نفس و ديگ�ر خلقيات نيكو 
اس�ت. معنويت و اخاق، جهت دهنده 
همه حركت ها و فعاليت ه�اي فردي و 
اجتماعي و نياز اصلي جامعه است؛ بودن 
آنها، محيط زندگي را حّتي با كمبود هاي 
ماّدي، بهشت مي سازد و نبودن آن حّتي 
با برخورداري ماّدي، جهّنم مي آفريند.« 
ايش�ان در بخش ديگري از بيانيه گام 
دوم تأكيد مي فرماين�د: »تاش غرب 
در ترويج سبك زندگي غربي در ايران، 
زيان هاي بي جبران اخاقي و اقتصادي 
و ديني و سياسي به كشور و مّلت ما زده 
اس�ت؛ مقابله با آن، جهادي همه جانبه 
و هوش�مندانه مي طلبد كه باز چش�م 
امي�د در آن به ش�ما جوان ها اس�ت.« 

  
يكي از آسيب هاي اخالقي و اجتماعي كه 
امروزه وجود دارد، اهميت دادن به بعضي 
از چهره هايي است كه به عنوان الگو براي 
جوانان در رس��انه ها در قالب سلبريتي ها 
مطرح مي شوند، اما متأسفانه بعضي از اين 
چهره ها نه اينكه از نماد فضيلت و اخالق 
بويي نبرده اند بلكه بعض��ي از رفتارهاي 
ضدديني و ضداخالق��ي آنان در فضاهاي 
مختلف به عنوان يك رفتار شايس��ته به 
جوان��ان و حتي فرهنگ كش��ور تحميل 
مي شود. به طور مثال وقتي در درون كشور 
و در صدا وسيماي جمهوري اسالمي يك 
شخصيت از حيا و عفت صحبت مي كند 
اما در رفتار بيروني خود در كشور و حتي 
خارج از كشور با وضع بس��يار نامناسبي 
حضور پيدا مي كند و به اين نوع پوش��ش 
خود افتخار مي كند، آي��ا جوانان با ديدن 

اين تضاد سردرگم نمي شوند؟
در گام دوم انق��الب باي��د در براب��ر اين 
آس��يب ها با يك برنامه ري��زي صحيح به 
دنبال ترويج ارزش ها و معنويت و اخالق 
بوده و نس��بت به بداخالقي ها به صورت 
صحيح و حساب ش��ده برخورد درست و 
اسالمي شود. صدا و س��يما مخصوصاً بايد 
با ساخت فيلم ها و س��ريال هاي مختلف، 
اخالق م��داري و معنوي��ت را ب��ا معرفي 
اس��وه هاي اخالق به جامعه منتقل كند. 
از اين جهت مي توان ب��ه فيلم هايي مثل 
يوسف پيامبر، محمد رسول اهلل و... اشاره 
كرد. ادام��ه اين هنره��ا نيازمند حمايت 
قاطع مسئوالن و دس��ت اندركاران از اين 
هنرمندان و اين نوع هنرها است. مجالت، 
روزنامه ها و... نيز قسمتي از مطالب خود 
را به صورت بس��يار دقيق و هنرمندانه به 
انتقال ارزش ها به جامعه اختصاص دهند. 
فضاي مجازي در اين زمينه نقش بسيار 
پررنگي دارد. امروزه فضاي مجازي مثل 
يك چاقوي دو لبه هم مي تواند معنويت 
و اخ��الق را ب��ه مخاطبان خ��ود منتقل 
كن��د و ه��م بي بند وباري و ش��هوت راني 
را. مس��ئوالن بدانند محي��ط ولنگاري و 
بي قيدي در فضاي مج��ازي به علت اين 
است كه بعضاً اين فضا در كشور مديريت 
نمي شود. وقتي سياس��تمداران نظام در 
راه اندازي ش��بكه ملي مج��ازي و تقويت 
پيام رس��ان هاي داخل��ي ضعي��ف عمل 
مي كنند، يقيناً پيام رس��ان هاي خارجي 

در دل مردم مخصوصاً جوانان جاي خود 
را پيدا و دشمنان مفاهيم غيراخالقي را با 
ظرافت هاي خاص خود به جامعه منتقل 
مي كنند. عادي كردن نگاه به تصاير حرام 
در قالب مثاًل طنز و س��اختن كليپ هاي 
كوتاه از زن��ان بدحجاب ي��ا ترويج دروغ 
مثاًل ب��ا ترويج كلماتي مث��ل خالي بندي 
و... مصاديق زيادي اس��ت كه متأس��فانه 

وجود دارد. 
يكي از مس��ائل مهم امروز كه مردم با آن 
دست و پنجه نرم مي كنند و عدم مديريت 
آن باع��ث ب��روز آس��يب هاي اجتماعي 
متع��ددي ش��ده، آش��فتگي اقتصادي و 
نابس��اماني در اين زمينه است. معاش و 
معاد دو مقوله جدا از هم نيستند. همانطور 
كه جسم انسان نيازهايي دارد و بايد از نظر 
اقتصادي اشباع شود، روح انسان نيز نياز 
به تغذيه دارد. معاش انسان اگر به درستي 
تأمين نشد، زمينه آسيب رساني به معاد و 
آخرت انس��ان را فراهم مي كند. مديريت 
اقتصادي باعث مي ش��ود مردم نسبت به 
وضعيت معيش��تي خود به آرامش نسبي 
دس��ت پيدا كنند. وقتي اين اتفاق افتاد، 
طبيعتاً اگ��ر از آخ��رت و عاقبت معنوي 
زندگي براي آنان صحبت شود، مردم بهتر 
مي توانند پذيرا باشند؛ چراكه ذهن و فكر 
آنان را از مس��ائل اقتصادي راحت و آزاد 
كرده ايم اما وقتي وضعيت معيشتي افراد 
به هم بريزد، فكر مشغول شده و نمي تواند 

روي مسائل معنوي تمركز كند. 
مس��ئوليت بزرگ دس��تگاه هاي كش��ور 
اسالمي ايران، ساماندهي وضع اقتصادي 
است. در گام دوم انقالب بايد فكري براي 
قشر مس��تضعف و رنجديده كشور شود. 
بدون ترديد دشمن از ناحيه اقتصاد براي 
تحميل خواسته هاي نامشروع خود وارد 
ش��ده، چ��ون او مي داند وقت��ي وضعيت 
اقتصادي كش��ور به هم ريخته، راحت تر 

مي توانند در آن نظام نفوذ كند. 
رهبري در كالمي ارزشمند مي فرمايند: 
»در جمهوري اسالمي، دل هاي مسئوالن 
به  طور دائم بايد ب��راي رفع محروميت ها 
بتپ��د و از ش��كاف هاي عمي��ق طبقاتي 

به شدت بيمناك باشد.« 
يكي از مهم ترين و سخت ترين كارها در يك 
جامعه، تحقق عدالت و جلوگيري از ظلم و 
تبعيض اس��ت؛ چراكه به طور مستقيم با 
منافع انسان ها ارتباط دارد و انسان ها براي 
منافع خود در مقابل آن مقاومت مي كنند. 
چه بسا بدانند در اين منفعتي كه به دست 
آورده اند، ظلم و تجاوزي هم صورت گرفته 
است، چقدر اين ش��خص حاضر است در 
برابر قان��ون و عدل الهي متواضع باش��د؟ 
وقتي پا را فراتر بگذاريم به اين مطلب پي 
مي بريم كه گاهي كساني كه چه بسا از نظر 
اثرگذاري نقش بس��يار پررنگي در تحقق 
يك ارزش در جامعه داشته و همه چيزشان 
را هزينه كرده اند اما متأسفانه در يك دوره 
زماني توقع حمايت بيشتر از آنان در جامعه 
مي شد و وقتي به آنان گفته مي شود شما 
با مردم فرقي نداري، در مقابل حكومت و 
پياده كنندگان ارزش ها و عدالت محورها 

ايستادگي مي كنند. 
هم مردم و هم مس��ئوالن بايد نسبت به 
تحقق عدالت تالش كنن��د. راهكارهاي 
عملي براي برداشتن گام بلند در اين مورد 
در دوران جديد انقالب را مي توان به اين 
موارد اشاره كرد: مبارزه جدي مسئوالن با 
رانت خواري افراد در سيس��تم حكومتي، 
نظارت دقيق بر رفتار مسئوالن در داخل 
كشور مخصوصاً اموال و دارايي هاي آنان، 
مقابله با پديده شوم قاچاق و زد و بندهاي 
اقتصادي در كشور و مبارزه با دانه درشت ها 
در اين زمينه، ترويج ساده زيستي در بين 
مسئوالن و شناسايي و معرفي مسئوالن 
ساده زيس��ت به مردم و درنهايت مبارزه 
جدي با فقر و فساد و تالش براي كم كردن 
فاصله طبقاتي در جامعه. كالم آخر اينكه 
امروزه در جامعه ما لزوم مديريت اقتصادي 
براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي بيش 

از پيش احساس مي شود. 
 *كارشناس مذهبي
 و پژوهشگر سبك زندگي

  احياي معنويت و معرفي اسوه هاي اخالق 
كليد كاهش آسيب هاي اجتماعي

نگاه

وقتيسلبريتيهاآسيبزاميشوند!

بهنام صدقي
   گفت وگو

ديدگاه

گام دوم و پيشنهادهايي براي حل آسيب هاي اجتماعي 

فقر و بي عدالتي مقابله با آسيب ها را خنثي مي كند
  دكتر سعيد مسعودي پور*

انقاب اسامي با همه فرازها و فرودها و همه خوشي ها 
و تلخي ه�ا، ب�ه 40 س�الگي دوم قدم گذاش�ت. انقاب 
اس�امي كه به دنبال تمدن سازي اس�امي و پيشرفت 
همه جانبه و زمينه سازي براي ظهور است، ممكن است 
در مس�ير خود دچار لغزش ه�ا و خطاهايي نيز باش�د. 
به همين دليل اس�ت ك�ه در بياني�ه گام دوم انقاب، بر 
اين نكته تأكيد ش�د كه انقاب اس�امي همواره داراي 
انعط�اف و آم�اده  تصحي�ح خطاه�اي خويش اس�ت. 

  
با وجود پيش��رفت هاي ص��ورت گرفته در زمين��ه عدالت 
اقتصادي و نيز افزايش معنويت و اخالق در جامعه، اما هنوز 
با نقطه آرماني فاصله طوالني وجود دارد. اگرچه اگر به عقب 
برگرديم و مبدأ حركت را نگاه كنيم نيز متوجه خواهيم شد 
راهي طوالني را طي كرده ايم. به تعبير مقام معظم رهبري 
در بيانيه گام دوم »دستاوردهاي مبارزه با بي عدالتي در اين 
چهار دهه، با هيچ دوره  ديگر گذشته قابل مقايسه نيست« 
اما واقعيت اين است كه مسير عدالت و اخالق مسير بسيار 

طوالني و پرزحمتي است كه به سادگي به دست نمي آيد. 
وجود آس��يب هاي اجتماعي و افزايش برخ��ي از مصاديق 
آن در جامعه، تا حد زي��ادي مولود ناكارآم��دي اقتصادي 
كشور در مقابله با فقر و بي عدالتي اس��ت. مهم ترين ريشه 
بسياري از آس��يب هاي اجتماعي در موضوع فقر اقتصادي 
خالصه مي شود. آسيب هاي اجتماعي مختلفي نظير طالق، 

كودكان كار، تكدي گري، حاشيه نشيني و... به واسطه فقر 
شكل مي گيرند يا تشديد مي شوند. از اين رو، بر اساس آنچه 
در بيانيه گام دوم آمده اس��ت، به منظور كنترل آسيب هاي 
اجتماعي بايد مبارزه با فقر و تحقق عدالت اجتماعي با شدت 
و جديت بيشتري دنبال شود. درواقع وجود فقر و بي عدالتي 
مقابله با آسيب ها را كند و حتي خنثي مي كند، پس بايد روي 

آن تمركز بيشتري شود. 
اما بخش مهمي از علل آس��يب هاي اجتماعي نيز با سبك 

زندگي و نيز موضوع اخالق و معنويت ارتباط مستقيمي پيدا 
مي كند. در بيانيه دوم نيز به اين موضوع اشاره شده است كه: 
»تالش غرب در ترويج سبك زندگي غربي در ايران، زيان هاي 
بي جبران اخالقي و اقتصادي و ديني و سياس��ي به كشور و 
ملت ما زده است.« بدون شك يكي از مهم ترين اين زيان ها 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي است. مخدوش كردن رابطه 
بين محرم و نامحرم كه در فرهنگ اصيل ايراني و اس��المي 
بسيار مورد توجه است، از آسيب هاي اجتماعي جامعه ماست 

كه خود در اش��كال مختلفي ظهور و بروز پيدا كرده است. 
مفاسد اخالقي و روابط نامش��روع حادترين شكل كمرنگ 
شدن ارزش ياد ش��ده اس��ت. بي ترديد يكي از جدي ترين 
تهديدها در اين زمينه، اس��تفاده غلط از رسانه هاي نوين و 
مجازي است، تا جايي كه رهبر معظم انقالب در بيانيه گام 
دوم انقالب در اين زمينه اينگونه هشدار مي دهند: »ابزار هاي 
رسانه اي پيشرفته و فراگير، امكان بسيار خطرناكي در اختيار 
كانون هاي ضّد معنويت و ضّد اخالق نهاده است و هم اكنون 
تهاجم روزافزون دشمنان به دل هاي پاك جوانان و نوجوانان 
و حّتي نونهاالن با بهره گيري از اين ابزار ها را به چشم خود 
مي بينيم. دستگاه هاي مسئول حكومتي در اين باره وظايفي 
سنگين بر عهده دارند كه بايد هوشمندانه و كاماًل مسئوالنه 
صورت گيرد؛ و اين البّته به معني رفع مسئوليت از اشخاص 
و نهاد هاي غيرحكومتي نيست. در دوره پيش رو بايد در اين 
باره ها برنامه هاي كوتاه مّدت و ميان مّدت جامعي تنظيم و 

اجرا شود.«
بر اين اساس بايد بتوانيم در گام دوم انقالب، جبران كاستي ها 
و ناكارآمدي هاي موجود در حوزه آس��يب هاي اجتماعي را 
دنبال كنيم و در اين مسير الزم است در سه بخش اقتصادي، 
اخالق و س��بك زندگي تالش ها و اقدامات بيشتري انجام 
شود و ضمن خنثي سازي اثرات مخرب ابزارهاي رسانه اي، 
آموزش هاي الزم را براي ارتقاي س��واد رس��انه هاي اقشار 

مختلف و به ويژه نوجوانان و جوانان ارائه داد. 
*پژوهشگر مسائل اجتماعي


