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 ــــهمکـارِی ویـژهــــ
چندی پیش در تاریخ 7 فروردین ماه خبری منتشر شد 
در  و چین.  ایران  میان  ساله  امضای سند 25  بر  مبنی 
ادامه یک سری گمانه زنی ها راجع به این سند در فضای 
مجازی منتشر شد. در این یادداشت به بهانه اتفاقات اخیر 
به معرفی این سند و موضوعات پیرامون آن می پردازیم.

ماهیت سند 
و  ایران  جامع  همکاری های  )برنامه  عنوان  با  سند  این 
امور  وزیر  یی  وانگ  و  ظریف  محمدجواد  توسط  چین( 
این  شد.  امضا  ماه  فروردین   7 روز  در  چین  خارجه 
دفاعی،  اقتصادی،  سیاسی،  حوزه های  شامل  سند 
انرژی،  و  نفت  جهانگردی،  علمی،  فرهنگی،  امنیتی، 
شود.  می  و....  تجارت  و  ارتباطات  فناوری  کشاورزی، 
شکل  برای  هدفمند   برنامه  یک  قالب  در  سند  این 
است. آن  کردن  دار  معنی  و  موجود  روابط  به  دهی 

امضای یک شبه
براساس تصور اکثر مردم این سند یک شبه امضا نشد 
رسمی  سفر  با  همزمان   1394 سال  ماه  بهمن  از  بلکه 
انعقاد  پیشنهاد  تهران  به  چین  خلق  جمهوری  رئیس 
سند همکاری بلند مدت مطرح شد. مقام معظم رهبری 
روسای  ))توافق  چین  جمهور  رئیس  دیدار  در  هم 
استراتژیک  روابط  یک  برای  را  چین  و  ایران  جمهوری 
دانستند. آمیز((  حکمت  و  درست  کامال  ساله،   25

امور  وزارت   1397 ماه  بهمن  تا   1394 ماه  اسفند  از 
مختلف  نهادهای  و  خانه ها  وزارت  همکاری  با  خارجه 
داخلی، جلسات زیادی با هدف الویت بندی، تدوین پیش 
کردند. برگزار  سند  این  در  طرح  قابل  مفاد  و  نویس 

وقت  رئیس  الریجانی  علی  آقای   1397 ماه  اسفند  در 
چین  به  رسمی  سفری  در  اسالمی  شورای  مجلس 
پیش  شدن  نهایی  از  چین  جمهور  رئیس  با  دیدار  در 
داد.  خبر  نزدیک  آینده ای  در  ساله   25 سند  نویس 
توسط  سند  نویس  پیش   1398 ماه  شهریور  تا  سپس 
شد. چینی  طرف  به  ارائه  آماده  و  نهایی  ایرانی  طرف 

خارجه،  امور  وزیر  ظریف  آقای   1398 شهرورماه  در 
امور  وزیر  به  را  سند  نویس  پیش  چین  به  سفری  در 
ماه  فروردین  در  سپس  و  داد  تحویل  چین  خارجه 
نویس  پیش  پیرامون  خود  نظرات  چینی  طرف   1399
آخر  در  نمود.  اعالم  رسمی  طور  به  را  شده  دریافت 
فیمابین  همکاری  جامع  برنامه   1400 فروردین   7 در 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین امضا شد.

منافع سند 25 ساله 
در حال حاضر چین دومین قطب اقتصادی جهان است 
به  آینده چین  در چند سال  که  بینی می شود  پیش  و 
با  ما  حال  شود.  تبدیل  جهان  اقتصادی  قطب  اولین 
می  چین  با  تجاری  همکاری های  و  سند  این  امضای 
توانیم اقتصاد خود را بهبود بخشیم. با توجه به اینکه یکی 
از صادرات مهم کشور ما فروش نفت خام است اما به 
دلیل تحریم های آمریکا و نداشتن خریدار ثابت، آن طور 
که باید از فروش نفت سود نمی بریم. حال با امضای این 
به  کمکی  خام،  نفت  ثابت  عنوان خریدار  به  سند، چین 
حل این مشکل کرده است. از طرفی این به سود چین 
هم هست که یک منبع ثابت نفت خام را داشته باشد.

از دیگر مزایای این سند کمک چین به ایران در ساخت 
کمک  برقی،  پرسرعت  قطارهای  ایجاد  هوشمند،  شهر 
همچنین  است.  و....  مصنوعی  هوش  فناوری های  به 
چشم  دارای  و  کهن  کشوری  ایران  اینکه  به  توجه  با 
همکاری  این  است،  بسیاری  گردشگری  اندازهای 
شود.  می  ایران  در  گردشگری  توسعه  و  بهبود  باعث 

بی تاثیر شدن تحریم ها  
یکی از اصلی ترین و مهم ترین منفعت ایران با امضای 
با فشارهای  مقابله  برای  ایجاد فرصتی جدید  این سند 
آمریکا و شکست کامل این فشار حداکثریست. آمریکا تا 

به امروز به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند نبوده است. 
با امضای این سند ایران امکان دور زدن تحریم ها را پیدا 
می کند که نتیجه آن افزایش تعامالت با کشورهای دیگر 
و در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به دنبال دارد. بسیاری 
از افراد هم به این موضوع اشاره کرده و گفته اند که تا به 
حال حفظ روابط با چین توانسته تا حدودی تحریم     های 
اوباما، چه  ایران را چه در دوره تحریم های  آمریکا علیه 

در دوره ترامپ و چه در دوره فعلی بایدن ناکارآمد کند.

احیای جاده ابریشم
ایران  که  است  باستانی  مسیر  یک  ابریشم  جاده 
در  کلیدی  جایگاه  آسیا  و  اروپا  بین  واسط  عنوان  به 
گسترش  منظور  به  چین  حال  دارد.  مسیر  این  احیا 
از  بخشی  است.  مسیر  این  احیای  دنبال  به  تجارت 
این  تقویت  و  توسعه  چین،  و  ایران  ساله   25 سند 
و  اقتصادی  رونق  آن  نتیجه  که  است.  تجاری  مسیر 
است. اروپایی  و  آسیایی  کشورهای  با  بیشتر  تعامل 

و  کشور  نفع  به  سند  این  شد  گفته  مطالب  به  توجه  با 
توجه  هم  موضوع  این  به  باید  اما  است  مردم  سود  به 
دهنده  بهبود  نمی تواند  سند  یک  امضای  صرف  که  کرد 
اوضاع باشد و اجرایی شدن سند موضوعی مهم تر است.

علت منتشر نشدن متن کامل و جزئیات 
این سند به دلیل آن است که این سند عهدنامه، 
قرارداد و موافقت نامه نیست و سندی تعهدآور و 
الزام آور نمی باشد. هم چنین عالوه بر این با وجود 
تحریم های تجاری و بانکی آمریکا و با توجه به اینکه 
این سند کمکی است برای دور زدن تحریم ها، 
است.  کشور  سود  به  سند  این  بودن  محرمانه 

،،
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ــا شــنیدن خبــر رفتــن فــردی در زنــدان، گمــان مــی  کنیــم کــه ایــن فــرد  ب
بعــد از زنــدان اصــالح خواهــد شــد و جــرم خــود را تکــرار نخواهــد کــرد. امــا 
متاســفانه در دنیــای واقــع ایــن چنیــن نیســت و کســانی هســتند کــه دوبــاره 
ــا حتــی  ــد و مرتکــب جرمــی تکــراری ی کار اشــتباه خــود را تکــرار مــی  کنن
بیشــتر مــی  شــوند. کســانی هــم هســتند کــه در زنــدان اصــالح شــده و ادامه 
مســیر زندگــی خــود را بهتــر از گذشــته ســپری کردنــد. همچیــن افــرادی بــا 
لطــف رهبــر معظــم انقــالب و افــراد نیکــوکار خیــر، بــر حســب شــرایطی از 
زنــدان آزاد مــی  شــوند. کارشناســان معتقدنــد گاهــی فــرد آزاد شــده از زنــدان 
ــل  ــح کارخالفــی کــه انجــام داده اســت، از قب ــه علــت شکســته شــدن قب ب
جریــح  تــر مــی  شــود. همچنیــن بــه نظــر آنهــا زنــدان در برخــی مواقــع نــه 
تنهــا باعــث تثبیــت خــالف آنهــا نمــی شــود بلکــه در مــوارد بســیاری موجــب 
اصــالح فــرد مــی شــود. بــه همیــن منظــور قوانینــی همچــون عفــو و آزادی 

مشــروط زندانیــان وارد قانــون اساســی کشــورمان شــده اســت تــا تشــویقی 
ــی و  ــول دوره محکومیتشــان تحــوالت اخالق ــه درط ــرای کســانی ک باشــد ب

رفتــاری دیــده مــی شــود.

آزادی مشروط عرصه  ای برای آزمودن محکوم
ــار  ــد رفت ــر مــی توان قاضــی در طــول دوران محکومیــت یــک فــرد راحــت ت
هــای او را زیــر نظــر داشــته باشــد تــا تاثیــرات مجــازات را بــر او ببینــد؛ در این 
صــورت اگــر تحولــی رخ داد فــرد مــی توانــد شــامل قوانینــی کــه مطــرح شــد 
ــرای  ــرا ب ــان کار آســانی نیســت، زی ــه تشــخیص اصــالح مجرم بشــود. البت
فهــم اصــالح شــدن مجرمــان بایــد بســیار رفتــار آنهــا را بــه دقــت زیــر نظــر 
ــرای  ــًا شــرور نیســتند و ب ــه ذات ــت اینک ــه جه ــن ب ــت. برخــی محکومی گرف
یــک ســری جــرم هــای غیرعمــد محکــوم شــدند، راحــت تــر مشــمول ایــن 

قوانیــن مــی تواننــد بشــوند. البتــه آزادی مشــروط، عرصــه ای بــرای آزمــودن 
فــرد محکــوم اســت، چــون اگــر در ایــن مــدت خــالف تعهــدات عمــل کنــد و 
راه گذشــته را تکــرار کنــد آن وقــت دوبــاره بــرای گذرانــدن باقــی مانــده دوران 
ــدان  ــی را در زن ــد مدت ــدان خواهــد شــد ومحکــوم بای محکومیــت راهــی زن
ــد  ــران بتوانن ــم ناظ ــه صــورت نســبی اصــالح شــود و ه ــم ب ــا ه ــد ت بگذران
میــزان تحــول رفتــاری او را ارزیابــی کننــد. در واقــع فــرد محکــوم بایــد دوران 
محکومیتــش در زنــدان را بــا حســن اخالق ســپری کند و حســن معاشــرتش 
دائمــی و مســتمر باشــد. البتــه تشــخیص ایــن موضــوع گاهــی ســخت مــی 
ــان توســط رفتارشناســان،  ــرای همیــن همــواره رصــد اعمــال زندانی شــود، ب
ــراد  ــا اف ــد اســت؛ ت ــورد تاکی ــی م روانشناســان و آســیب شناســان اجتماع
فرصــت طلــب و متقلــب نتواننــد از ایــن امتیــاز قانونــی سوءاســتفاده کننــد.
شــاید یکــی از ســخت تریــن شــرایط آزادی مشــروط، شــرط پیــش بینــی 

گذری از اصل آزادی مشروط
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ــک  ــان باشــد، ی ــرار نشــدن جــرم از ســوی محکوم تک
ــد  ــی توان ــد م ــره باش ــم خب ــدر ه ــر چق ــناس ه کارش
ــرد و  ــرار بگی ــراد ق ــای اف ــازی ه ــر ظاهرس ــت تاثی تح
تشــخیص ایــن کــه آنهــا پــس از آزادی از زنــدان واقعــا 
ــه  ــت ب ــاره دس ــه دوب ــن ک ــا ای ــوند ی ــی ش ــالح م اص
ــاال. ــک ب ــت ریس ــد، کاری اس ــی زنن ــرم م ــکاب ج ارت

شرایط و اولویت در آزادی مشروط
شــرایط آزادی مشــروط بــرای همــه افــراد یکســان 
ــان  ــرروی زن ــذاری اش ب ــد تاثیرگ ــی توان ــا م ــت ام اس
ــه  ــه نســبت ب ــان درجامع ــاوت باشــد. زن ــردان متف وم
مــردان کمتــر مرتکــب جــرم مــی شــوند و آن هــم اغلب 
اجــرام غیرعمــد و مالــی بــه دلیــل نداشــتن تخصــص 

ــی. و آگاه
 یکــی از چالش هــای دیگــر مرتبــط بــا حبــس در 
ــان، از دســت دادن ســرمایه های اجتماعــی،  زندگــی زن
فرهنگــی و اقتصــادی اســت. بر ایــن  اســاس، خانواده و 
حمایت هــای خانوادگــی، بســتگان، شــبکه  هــای ارتبــاط 
دوســتانه و محرومیــت از فعالیــت  هــا و مشــارکت  های 
اجتماعــی از جملــه ســرمایه  هــای اجتماعی-فرهنگــی 
اســت کــه احتمــااًل فــرد بــا رفتــن بــه زنــدان، آنهــا را از 

ــد.  ــت می ده دس
برخــی خانواده هــای متعلــق بــه  ســطوح طبقاتــی 
اجتماعــی  و  خانوادگــی  شــبکه های  در  کــه  باالتــر 
ــا  ــرش ی ــااًل در پذی ــد، احتم ــت دارن ــترده ای عضوی گس
نپذیرفتــن زنــان ســابقه  دار تردیــد پیــدا می کننــد؛ 
ــز  ــدان نی ــگ زن ــدن داغ نن ــکار ش ــزان آش ــد می هرچن
ــب،  ــن  ترتی ــه  ای ــش دارد. ب ــیار نق ــان، بس ــن می در ای
ــرش  ــا پذی ــا ب ــن خانواده ه ممکــن اســت بعضــی از ای
ــع  ــبکه ها قط ــن ش ــا ای ــود را ب ــاط  خ ــان، ارتب ــن زن ای
ــن  ــت در ای ــا عضوی ــن بعضــی خانواده ه ــد. همچنی کنن
شــبکه ها و حفــظ پیوندهــای خانوادگــی و اجتماعــی را 
بــه پذیــرش و حمایــت از زنــان ســابقه  دار ترجیــح مــی 
ــای  ــت چالش ه ــن اس ــئله، ممک ــن مس ــه ای ــد ک  دهن
عدیــده ای را در زندگــی زنــان بــه وجــود آورد. پــس بــا 
ــی  ــت اقدامات ــر اس ــده بهت ــه ش ــل گفت ــه دالی ــه ب توج
بــرای جلوگیــری از حضــور کمتــر زنــان در زنــدان 
ــروطه را  ــرایط آزادی مش ــه ش ــی ک ــد و بانوان ــا باش ه

ــرد  ــورد هــر ف ــا نظــرات کارشناســی شــده درم ــد ب دارن
ــدم  ــی برع ــد مبن ــا دادن تعه ــد، ب ــی یابن ــدان رهای از زن
ــدان  ــر از زن ــای دیگ ــرم ه ــه ج ــکاب ب ــرم وارت تکرارج
رهایــی یابنــد؛ همچنیــن آزدی مشــروط بــرای جوانــان 
چــه از مونــث و مذکــر بســیار کاری پســندیده اســت و 
حتمــا و اکیــدًا بایــد در دوران هایــی کــه جوانــان مــا بــه 
علــت جرم هــای مختلــف در زنــدان هســتند بــا وجــود 
ــی  ــای فرهنگ ــناس دوره ه ــص و کارش ــرادی متخص اف
اخالقــی را ســپری کننــد و کمــک کــرده تــا ادامــه مســیر 
ــانی  ــر کس ــد و اگ ــه بدهن ــر ادام ــود را بهت ــی خ زندگ
باشــند از جوانــان کــه شــرایط آزادی مشــروط را دارنــد 
کمــک هــای الزم را انجــام دهنــد تــا جــوان مــا زودتــر 
و هدفمنــد تــر بــه زندگــی برگردد؛چــرا کــه ایــام جوانــی 
دارای انــرژی بهتــر و فکــری توانمندتــر و همچنیــن 
جامعــه مــا بــه جوانــان نیــاز دارد و نبایــد جوانانــی کــه 
ــه حــال  ــف مرتکــب جــرم شــده اند ب ــل مختل ــه دالی ب
ــوب و  ــای خ ــرمایه ه ــان از س ــوند؛ جوان ــا ش ــود ره خ

ــه هســتند. ــد جامع کارآم
قشــرهای دیگــر هــم دارای اهمیــت هســتند امــا اگــر 
ــه و  ــد نتیج ــت باش ــاس اولوی ــر اس ــروط ب آزادی مش

ــت. ــد داش ــا خواه ــری قطع ــی بهت کارای

چرا زندان ؟
ــه  ــه بقی ــخگویی ب ــی و پاس ــل از بررس ــت قب ــر اس بهت
مســائل بپرســیم چــرا زنــدان؟ یعنــی دنبــال علــت هــا 
ــازی  ــر نی ــوند دیگ ــرف ش ــر برط ــا اگ ــت ه ــیم عل باش
نیســت دربرابــر معلــول هایــی بــا هزینــه و آســیب های 
بیشــتر ســوال”چه کنیــم ”را بپرســیم. برخــی علــت هــا 
ــی  ــر علت های ــا اکث ــردد ام ــخصی برمیگ ــوارد ش ــه م ب
ــزی  ــه ری ــه برنام ــًا ب چــون اقتصــادی و فرهنگــی قطع
حســاب شــده نیــاز دارد و وجــود اقشــاری چــون 
جوانــان و زنــان  در زنــدان و مســائل فاســد در جامعــه، 

ــت. ــری اس ــانه بی تدبی نش
 آب رودخانــه آلودســت. بــه نظــر شــما منشأ)چشــمه( 
را تمیــز کــردن بهتــر اســت یــا همــان نقطــه ی جویبــار 

را؟
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ادامه دارد...



11 10

روشنفکری دینی در ایران
نوزدهــم فروردیــن ســالروز شــهادت آیــت هللا ســید 
ــن دو  ــدی صــدر اســت. ای ــت اله ــر صــدر و بن محمدباق
ــدای  ــا اه ــردورز ب ــدار و خ ــالق م ــر ، اخ ــوار متفک بزرگ
جانشــان در برابــر حکومت هــای جــور زمــان ایســتادند و 

ــادگار گذاشــتند. ــه ی ــدگان ب ــرای آین ــکار خــود را ب اف
حرکــت آیــت هللا صــدر در تاریــخ فکــری جهــان اســالم 
یــک حرکــت ســترگ و پویــا بــود کــه در نتیجــه منجــر 
بــه حرکــت هــای سیاســی و فرهنگــی در جهــان اســالم 
بــه ویــژه در عــراق شــد. جایــگاه علمــی ایــن دانشــمند 
ــه  ــود بلک ــدود نب ــول مح ــه و اص ــش فق ــه دان ــا ب تنه
دیدگاه هــای فکــری او در عرصــه  اقتصــاد بــا عنــوان 
)اقتصادنــا( و فلســفه بــا عنــوان )فلســفتنا( قابــل 

ــت اســت. روئی
یزبــک  محمــد  شــیخ  االسالم و المســلمین  حجــت 
ــر آن  ــاره فعالیت هــای فرهنگــی شــهید صــدر و تاثی درب
میفرماینــد: "شــهید صــدر در خانــه تقــوا و علــم و فرهنگ 
ــه  ــد و از اوضــاع و شــرایطی کــه در آن ب زندگــی میکردن
ســر میبرنــد، آگاهــی بســیار داشــتند. ایشــان از تهاجــم 
فرهنگــی و طرح هــای دشــمنان بــرای هــدف قــرار دادن 
کیــان حوزه هــای دینــی و دورکــردن آنهــا از زندگــی 
مــردم، رنــج میبردنــد و از ایــن رو، بــا فرهنگ هــای 
وارداتــی و مســائلی کــه تجــدد تلقــی میشــوند؛ ولــی در 
واقــع بــرای جــدا کــردن اســالم و دیــن از متــن زندگــی 

ــتند". ــدی داش ــورد ج ــده اند؛ برخ ــی ش ــردم طراح م
همچنــان شــیخ یزبــک در ادامــه میگویــد: "مجلــه 
»رســالتنا« کــه ســر مقالــه آن بــا قلــم شــریف ایشــان و 
همــکاری تنــی چنــد از علمــای فاضــل و برجســته حــوزه 

نوشــته میشــد و نیــز مجلــه االضــواء کــه همچــون 
نــور انتشــار مــی یافــت؛ غبــار از چهــره احــکام 

اســالمی مــی زدودنــد و بــه مقایســه میــان 
ــا آرای  ــه ب ــد و مقابل ــم جدی ــفه قدی فلس
و  جامعه شناســی  و  معرفت شناســی 
ــودن مکتــب  اقتصــاد و جامــع االطــراف ب
اســالم در رهبــری جامعــه مــی پرداختنــد".

ــالب  ــد انق ــدر در رون ــهید ص ــش ش ــا نق ام
ــود  ــت و خ ــته اس ــر داش ــران تاثی ــالمی ای اس
و  میدانســت  )ره(  خمینــی  امــام  پیــرو  را 

آگاه ســازی مــردم از شــبهات دینــی ، علمــی را برعهــده 
داشــت.

بنــت الهــدی صــدر خواهــر شــهید محمدباقــر صــدر هــم 
یکــی از چهره هــای علمــی تاریــخ اســالم اســت. ایشــان 
ــتم ، دو  ــی دانس ــام: ای کاش م ــه ن ــی ب ــم کتاب های ه
زن و یــک مــرد ، خاطراتــی در تپه هــای مکــه ، بــه دنبــال 
ــه کتاب هایــش در دوران  حقیقــت و... نوشــته اســت؛ ک
حکومــت بعثی هــا و صدام حســین جــزء کتاب هــای 

ممنوعــه بــه شــمار میرفتنــد.
بنــت الهــدی صــدر شــعر های زیبایــی در حــوزه ادبیــات 
عــرب ســروده اســت و زنــان زیــادی در محضــر او علــم 
ــته اند؛  ــادگار گذاش ــه ی ــادی ب ــای زی ــد و رمان ه آموختن
ــود و  ــرب ب ــان ع ــته جه ــای برجس ــی از چهره ه وی یک
ــس از بازداشــت  ــادی رســید و در روز پ ــه درجــه اجته ب
بــرادرش توســط حکومــت بعــث در میــان زنان دســتگیر 
شــد و در میــان زنــان حاضرگفــت: "اســالم غریــب اســت 

و دلســوز کــم دارد".

 روشنفکر کیست؟
روشــنفکران  نامدار تریــن  از  یکــی  احمــد  آل  جــالل 
ــان  ــوم جری ــا و مفه ــن معن ــه در تبیی ــت ک ــی اس ایران
روشــنفکری و روشــنفکر تــالش بســیاری کــرده اســت. 
ــر او  ــت؛ در نظ ــول اس ــنفکر معق ــالل از روش ــف ج تعری
روشــنفکر کســی اســت کــه از رویدادهــای جامعــه درک 
ــه  ــی ک ــتفاده از ظرفیت های ــا اس ــه ای دارد و ب واقع بینان
گفتــن و نوشــتن و در نگاهــی کالن تــر، دانــش و آگاهــی 
می توانــد در جامعــه ایجــاد کنــد، ســعی دارد کــه وضــع 

ــد. ــوب نزدیــک کن ــه نقطــه  مطل موجــود را ب
آل احمــد در دوران زندگــی خــود فعالیت هــای 
سیاســی و فکــری زیــادی انجــام داده 
اســت تــا بتوانــد بــه آن آرمان هــای 
امــا  برســد  خواهانــه اش  عدالــت 
ــه ادبیــات و ســفر  متاســفانه نشــد و ب
ــه ســفرهایی  کــردن روی آورد؛ از جمل
ــت او را  ــرب داش ــای غ ــه دنی ــه ب ک
اصالحــات کشــور  و  از ســاختارها 
ناامیــد ســاخت؛ امــا آل احمــد بــا 
ــی و  ــامان اجتماع ــاع نابس ــدن اوض دی

سیاســی کشــور، اندیشــه اش را بــه قلــم درآورد و کتــاب 
غــرب زدگــی ،  نــون و قلــم از آثــار او بــه شــمار مــی آیــد.
ــی  ــوه نمای ــران روشــنفکری طــور دیگــری جل ــا در ای ام
میکنــد کــه کامــال دور از انتظــار آل احمــد اســت؛ در 
ایــران روشــنفکری فقــط بــه گذاشــتن ســیبیل نیچــه ای 

و عینــک گــرد و ســیگار بــر لــب و موزیــک خارجی 
گــوش دادن خالصــه میشــود؛ روشــنفکری در 

ــادق  ــور ص ــاب  بوف ک ــدن کت ــا خوان ــران ب ای
ــن  ــت گرفت ــه دس ــود؛ ب ــاد میش ــت ایج هدای
کتــاب ســرمایه مارکــس نمایــان میشــود. 

خوانــدن  بــا  ایــران  در  روشــنفکری 
ــوم اجتماعــی و مخالفــت  رشــته های عل
اعتراض هــای  و  مذهــب  و  دیــن  بــا 

بیجــا دانشــجویی شــکل میگیــرد و ایــن 
روشــنفکری  نادرســت  شــکل  هــا 
ــا  ــن جریان ه ــد ای ــه آل احم ــت ک اس

را باطــل و معیــوب میخوانــد.
ــر شــریعتی:  روشــنفکر از منظــر دکت
بــه انســان خــودآگاه  و متعصبــي  
اطــالق  مي شــود كــه  جامعــه، زمــان  و 

زبــان  مــردم  خويــش  را خوب  بشناســد 
و بينشــي  انتقــادي  داشــته  باشــد، 
ــوف   ــا فيلس ــل  لزوم ــن  دلي ــه  همي ب

و  نويســندگي   و  بــودن   دانشــمند  و 
هنرمنــدي  از اوصــاف  الزم  و ضــرور او 

ــي رود. ــمار نم ــه  ش ب
پــس بــا ایــن حســاب روشــنفکر کســی 

اســت کــه هویــت ملــی را طلــب کنــد؛ اصالحــات و 
ــر غربزدگــی و  ــرد؛ در براب سازشــکاری را پیشــی بگی

وانهادگــی مــردم ایســتادگی کنــد؛ احیــا و بازگشــت بــه 
دینــی آرمانــی و بــه دور از خرافــات ، تعصبــات ، مقــدس 
مابــی و تحجــر اندیشــی کــه تــوان رشــد و توســعه 
ــد ،  ــته باش ــود داش ــه را در خ ــادی جامع ــوی و م معن

ــد. ــغ کن ــن و تبلی تدوی

روشنـفکـر یا روغنـفکـر
 علی اکبر قلی پور | عضو فعال دانشکده علوم اجتماعی انجمن مستقل



کاهــش نــرخ فرزنــدآوری، مســئله ای اســت کــه کشــور مــا بــا آن مواجــه اســت. ایــن مشــکل کــه اخیــرا بــروز پیــدا کــرده متأثــر از تغییــر آگاهــی افــراد و ارزش هــای فرزنــدآوری 
بــوده اســت کــه بیــش از هــر چیــزی از ســبک زندگی افــراد نشــئت می گیــرد. در ایــن یادداشــت ســعی بــر ایــن اســت تــا ضمــن ارائــه ی آمارهایــی در خصــوص رونــد تغییــر ســن 

ازدواج دختــران و نــرخ فرزنــدآوری در ســال های متوالــی در کشــور بــه بررســی مهم تریــن عوامــل و معضــالت فرهنگــی و اجتماعــی موثــر بــر کاهــش نــرخ بــاروری پرداختــه 
و اقدامــات پیشــنهادی بــرای دولــت و فعالیت هــای انجــام شــده توســط ایــن نهــاد را بررســی کنیــم.

سقوط آزاد جمعیت ایران در سده ی گذشته
سرشــماری انجــام شــده در دهــه ی چهــل نشــان می دهــد میانگیــن ســن ازدواج دختــران 18.4 بــوده اســت. ایــن شــاخص تــا ســال 1390 رونــد صعــودی طــی 
کــرد و میانگیــن ســن ازدواج بــه 23.4 رســید، ولــی در ســال 1395 ایــن نــرخ بــا کمــی کاهــش مواجــه شــد. در خصــوص ميــزان بــاروری در ســال های 1335، 
13۶5، 1375 و 1395 بایــد گفــت تعــداد فرزنــدی کــه هــر خانــم بــه دنیــا مــی آورد بــه ترتیــب 7.2، ۶.5، 2.8 و 2.1  بــوده اســت و در یــک نــگاه کلــی می بینیــم 

کــه نــرخ فرزنــد آورری از ســال 13۶5 تــا 1375 تقریبــا بــه نصــف می رســد. ایــن رونــد تغییــر جمعیــت کــه اثــرات منفــی آن دامن گیــر کشــورمان شــده اســت، 
دالیــل مختلفــی دارد کــه از مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه عوامــل گوناگــون فرهنگــی و اجتماعــی اشــاره کــرد.

هسته ی فرهنگ و رشد جمعیت
ــیاری از  ــد بس ــه همانن ــن حیط ــت. در ای ــذار اس ــدآوری تأثیرگ ــه ی ازدواج و فرزن ــا در زمین ــا و هنجاره ــام ارزش ه ــر نظ ــی ب ــای مذهب ــب و ایدئولوژی ه مذه
موضوعــات دیگــر نبایــد از امــکان بــه وجــود آمــدن انحــراف چشم پوشــی کــرد و نهادهــای ذی ربــط بایســتی بــا ارائــه ی راهــکار، نــکات مهمــی را بــه زوجیــن 

ــد.  ــد و ایــن مســئله بیــش از هــر چیــزی همــکاری نهادهــای دولتــی را می طلب ــادآور شــده و آمــوزش دهن ــل از ازدواج ی قب
مطالعاتــی کــه در سراســر کشــور انجــام شــده اســت نشــان می دهــد کــه قومیــت افــراد می توانــد باعــث تفــاوت در ســطح، الگــو و رونــد بــاروری گروه هــای قومــی شــود. همچنیــن نظــام جنســیتی کــه در هــر جامعــه ای وجــود دارد 
بــر نــرخ بــاروری تاثیرگــذار اســت، بــه عنــوان مثــال ترجیــح فرزنــد پســر یــا دختــر می توانــد رفتــار بــاروری را تغییــر دهد.)نظــام جنســیتی مجموعــه ای از عقایــد و هنجارهــا، ســنت ها و محدودیت هاســت کــه از طریــق آنهــا معنــای 
زن و مــرد بــودن تعریــف می شــود و بــر فرزنــدآوری تاثیرگــذار اســت( بــه عــالوه، هنجارهــای خانواده هــای بــزرگ و کوچــک بــر میانگیــن انــدازه ی ایــده آل خانــواده تاثیرگــذار اســت و نبایــد از ایــن عامــل غافــل شــد و در صــورت نیــاز 

بایــد سیاســت های الزم از طــرق مختلــف اعمــال شــود. 

اهداف و وظایف بانوان
ــر  ــر تاثی ــال های اخی ــاروری در س ــد ب ــر رون ــه ب ــی ک ــل مهم ــر عوام از دیگ
داشــته اســت، افزایــش میــزان تحصیــالت زنــان اســت. مهم تریــن نکتــه ای 
کــه درمــورد ایــن موضــوع بــه ذهــن مــن می رســد ایــن اســت کــه اگــر بــه 
راســتی تحصیــالت بانــوان می توانــد ایــن تاثیــر ســوء را در زندگــی شــخصی 
ــرت  ــم، حض ــوی عال ــن بان ــرا عالم تری ــد، چ ــته باش ــا داش ــی آنه و اجتماع
فاطمــه زهــرا)س( از ایــن مشــکل بــه دور بــوده اســت؟ لــذا از نظــر مــن بــا 
توجــه بــه جنــس محتوایــی کــه امــروزه در مراکــز علمــی فراگرفتــه می شــود 
چنیــن مشــکلی بــه وجــود آمــده اســت و دغدغه منــدان ايــن حــوزه بایســتی 
ــد کــه هدفــی جــز  ــف در مســیری قــدم بگذارن در زمینه هــای علمــی مختل
رســتگاری انســان و رســیدن بــه حقایــق نــدارد، و تنهــا در ایــن صــورت اســت 
ــه  ــالوه، الزم ب ــه ع ــود. ب ــد ب ــش خواه ــان ثمربخ ــه ی تالش هایش ــه نتیج ک
ذکــر اســت کــه در اينجــا نقــش نهاد هــای آموزشــی بــرای ایجــاد بســتر الزم 

پررنگ تــر می شــود. 
ــا  ــه کنتــرل ی ــان مطــرح اســت کــه ب ــودن زن ــا نب ــودن ی در ادامــه، شــاغل ب
ــت دارد،  ــن قســمت اهمی ــه در ای ــه ای ک ــد. نکت ــاروری می انجام ــش ب افزای
ــت،  ــا و ارگان هاس ــی نهاده ــوان در برخ ــور بان ــودن حض ــازنده ب ــر و س موث
ــه فراموشــی ســپرده  ــراد ب ــف اف ــل نمی شــود وظاي ــن موضــوع دلی ــی ای ول

ــا  ــوص خانم ه ــی الخص ــان ها، عل ــم انس ــر می کن ــن فک ــع م ــود، در واق ش
ــب  ــا سلســله مرات ــف ب ــک ســری وظای ــا هســتند، ی ــه موضــوع بحــث م ک
ــد، و از  ــا بزنن ــدی آنه ــه اولویت بن ــه الزم اســت دســت ب ــد ک مشــخصی دارن
نظــر مــن رســانه و نهــاد آمــوزش و پــرورش در مقاطــع مختلــف رشــد افــراد 
ــا اقدامــات متنوعــی نقــش خــود را ایفــا کــرده و بــا کمــک بــه  می تواننــد ب

ــد. ــا کن ــذاری خــود را ایف ــا تاثیرگ ــن تصمیم ه ــرای انتخــاب بهتری ــراد ب اف

سیاست های جمعیتی، مهمترین ابزار دولت
ــل  ــتای ح ــت در راس ــم دول ــزار مه ــی از اب ــی یک ــت های جمعیت سیاس

ــاروری، ازدواج و ...  ــرخ ب ــون افزایــش ن ــی همچ ــائل جمعیت مس
اســت. نکتــه ی مهمــی کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد توجــه 
بــه اســتفاده ی بــه موقــع از آنهــا و تاثیرگــذاری ایــن موضــوع بــر 

رونــد رشــد جمعیــت اســت، بــه همیــن دلیــل نهادهــای مربوطــه 
بایــد بــا دقــت و ریزبینــی بیشــتری در ایــن حیطــه دســت بــه عمــل 

بزننــد.
اکنــون  بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه قبل تــر داده شــد، اگــر بخواهیــم 

اقدامــات دولــت بــرای حــل معضــل مذکــور را بگوییــم بایــد بــه 

تشــکیل کمیســیون ویــژه جمعیــت در مجلــس و طــرح جوانــی جمعیــت و 
ــاروری  ــش ب ــرای افزای ــرای ب ــت ب ــه دول ــرد. البت ــواده اشــاره ک ــی خان تعال
ــا از  ــه آنه ــاره ب ــا اش ــت ام ــام داده اس ــر انج ــای دیگ ــی در زمینه ه اقدامات
هــدف ایــن یادداشــت بــه دور اســت. و در آخــر بایــد گفــت کــه تمــام ایــن 
فعالیت هــای دولــت اولیــن قدم هــای آن در ایــن مســیر اســت و تغییــرات 

بیشتر به همت قوی تری نیاز دارد.
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شــاید بتــوان ایــن جملــه را بــه عنــوان 
جهــادی  گروه هــای  اصلــی  شــعار 
از  متشــکل  گروه هایــی   دانســت. 
ــان مومــن انقالبــی کــه در جهــت  جوان
بــرای  کمــک  و  محرومیــت  رفــع 
ایجــاد عدالــت و پیشــرفت، ســاالنه 
ایام هــای مختلــف  در هرجایــی  در 
کــه نیــاز بــه حضــور و فعالیــت  اســت 
ــه و  ــی در کوچ ــوند. گاه ــر می ش حاض
خیابــان شهرشــان و گاهــی کیلومترهــا 

ــانه. ــه و کاش ــر از خان دورت
کار خدمــت رســانی بــه مناطــق محروم 
از همــان ابتــدای انقــالب اســالمی 
ايــران آغــاز شــد و تــا بــه االن بــا قــوت 
ادامــه پیــدا کــرده اســت. فعالیت هــای 
تاثیرگذار تریــن  زمــره  در  جهــادی 
ــه  ــی ب ــرای محرومیت زدای ــات ب اقدام
ــد  ــه نیازمن ــه البت ــد ک ــاب می آین حس
رعایــت یکســری نکاتــی اســت تــا 
را  خــود  تاثیرگــذاری  عمــق  بتوانــد 
آســیب های  از  و  دهــد  افزایــش 

ــد. ــری کن ــی جلوگی احتمال
ــتیم  ــی داش ــتا گفت وگوی ــن راس در ای
مجمــع  دبیــر  ایرانــی،  ایمــان  بــا 
جهادگــران کل کشــور، مســئول قــرارگاه 
ــئول  ــرا)س( و مس ــادی انصارالزه جه
ــادی  ــات جه ــت عملی ــین معاون پیش

تهــران. اســتان  دانشــگاه های 

محرومیت زدایی تنها یکی از اقدامات نیروهای جهادی است
فقــط  مــردم  ابتدایــی  تصــور  امــا  دارد  عرصه هــای گوناگونــی  جهــادی  فعالیت هــای 
ــران  ــع جهادگ ــر مجم ــرد. دبی ــا انجام می گی ــن گروه ه ــط ای ــه توس ــت ک ــی اس محرومیت زدای
ــه بررســی  ــد زاوی ــد از چن ــادی را بای ــان کــرد:» فعالیت هــای گروه هــای جه ــن راســتا بی در ای
کــرد. در نــگاه اولیــه انتظــاری کــه از گروه هــای جهــادی وجــود دارد،  فقــط محرومیت زدایــی 
اســت در حالیکــه محرومیت زدایــی فقــط یکــی از اقدامــات گروه هــای جهــادی مــی دانیــم. 
ایــن گروه هــا اقداماتــی انجــام مــی دهنــد کــه بســیار تاثیــر گــذار بــوده اســت از جملــه اینکــه 
ــای آن حــاال از  ــراد حاضــر در  برنامه ه ــه اف ــه ای اســت ک ــه گون ــادی ب ــای جه عرصــه گروه ه

ــد.    ــد می کنن ــی رش ــردی و جمع ــورت ف ــه ص ــی ب ــوی و تخصص ــای معن جنبه ه
ــته  ــال گذش ــادی در 20 س ــای جه ــات گروه ه ــم اقدام ــی ه ــه محرومیت زدای ــه در عرص البت
ــی از  ــق خیل ــن مناط ــق، ســخت تری ــن مناط ــا در دورتری ــوده اســت. گاه ــی ب ــات خوب اقدام

ــد.« ــد و کار کردن ــادی آمدن ــای جه ــی از نیروه ــا خیل ــتند ام ــور نداش ــکاران حض پیمان

حضور نیروهای جهادی، نیروی محرکه برای مسئولین مناطق محروم
ــادی در  ــه کــه حضــور نیروهــای جه ــن نکت ــا ذکــر ای ــادی انصارالزهــرا ب ــرارگاه جه مســئول ق
مناطــق محــروم باعــث ایجــاد روحیــه امیــد در میــان اهالــی مناطــق محــروم می شــود اضافــه 

ــد  ــه می بینن ــئولین منطق ــی مس ــه وقت ــت ک ــن اس ــم ای ــرات مه ــر از تاثی ــی دیگ ــرد: »یک ک
ــرای  ــد و ب ــون آمدن ــا تخصص هــای گوناگ ــف ب ــراد مختل ــه و اف ــی از دانشــجو و طلب گروه های
رفــع نیــاز و مشــکالت مــردم مناطــق محــروم کار می کننــد، ایــن خــودش محرکــی می شــود 
بــرای آن هــا کــه مثــال مــا هــم بایــد بــا همیــن روحیــه بــا همیــن منــش بــا همیــن همــت و 
بــدون انتظــار بــرای مــردم کار کنیــم. این هــا هــم بــه مــرور تاثیــرات خــودش را می گــذارد.«

خط شکن در بحران ها
هربــار کــه بحرانــی همچــون ســیل و زلزلــه و بیمــاری همگانــی گریبــان کشــور را گرفتــه، اولیــن 

کســانی کــه بــه کمــک مــردم و مســئولین شــتافند، نیروهــای جهــادی بودنــد.
آقــای ایرانــی بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد:» جنبــه دیگــری کــه خیلــی تاثیرگــذار بــوده اســت، 
فعالیت هــای ایــن گروه هــا در بحــث بحران هــا اســت . مــا نمونه هــای آن را هــم در زلزله هــای 
اخیــر، ســیل خوزســتان و لرســتان همچنیــن شــرایط کرونــا شــاهد بودیــم. گروه هــای جهــادی 
در ابتــدای بحــران بــا حضــور مردمــی خودشــان باعــث شــدند آن ترســی کــه از بیمارســتان ها 
بــرای ارتبــاط بــا بیمــاران یــا آن ترســی کــه در غســالخانه ها بــود شکســته بشــود و روحیــه ای 

باشــد کــه دوبــاره کادر درمــان بتواننــد بــا همــه ظرفیــت خدمــت کننــد.
همچنیــن در بحــث ســیل و زلزلــه تــا نهادهــا و ادارات برنامــه ریــزی کننــد، بچه هــای جهــادی 

اقــدام بــه کمــک کردنــد و کارهــا را پیــش بردنــد.«

استفاده از ظرفیت مردمی توسط گروه های جهادی حامل پیامی مهم برای مسئولین
دبیرمجمــع جهادگــران در رابطــه بــا نقــش نیروهــای جهــادی در بحــران کرونا گفــت:»در موضوع 
ــادی  ــای جه ــع گروه ه ــود. در واق ــی ب ــش مهم ــی نق ــادی خیل ــای جه ــش گروه ه ــا نق کرون
نشــان دادنــد بــرای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری می شــود از ظرفیــت خــود مــردم اســتفاده کــرد و 
ــی از مــردم در قالــب همیــن گروه هــا در محــالت مختلــف، بیمارســتان ها، غســالخانه ها  خیل
ــا، فرایندهــای مختلــف  ــه آســیب دیــدگان ناشــی از شــرایط کرون ــرای کمــک ب و بعــد از آن ب
کمــک مومنانــه فعــال شــدند. ایــن حضــور مردمــی خیلــی بــه نهادهــای دولتــی و حکومتــی 
مــا کمــک کــرد بــرای کنتــرل بیمــاری کرونــا. ورود گروه هــای جهــادی بــرای تولیــد ماســک کــه 
باعــث شــد بحــران ماســک در ایــران خیلــی زود حــل بشــود یــک پیــام بــرای همــه مســئولین 
ــا  ــرای حــل مشــکالت احی ــی را ب ــت مردم ــر ظرفی ــا اگ ــه م ــران داشــت ک ــه تصمیم گی و هم

بکنیــم همــه بحران هــا قابــل حــل اســت.«

گروه های جهادی سفیران امیـد و کـار
مصاحبــه دغدغــه با ایمــان ایرانی، دبیر مجمع جهادگران کل کشــور و مســئول پیشــین معاونت 

عملیــات جهــادی دانشــگاه های اســتان تهــران، حــول فوایــد و اشــکاالت اردو هــای جهــادی
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 حضور گروه های جهادی مکمل فعالیت مسئولین و نهادها است
ایمــان ایرانــی دررابطــه بــا همــکاری گروه هــای جهــادی و نهادهــای دولتــی 
بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه ایــن دو مکمــل یکدیگــر هســتند، بیــان کــرد: »قــرار 
ــا  ــد ب ــا نتوانن ــای م ــا نهاده ــرد. هرج ــوازی کاری صــورت بگی ــه م نیســت ک
ــت و  ــا هم ــادی ب ــای جه ــد، گروه ه ــی بردارن ــی قدم ــدل معمول ــان م هم
ــه وجــود دارد  ــه ای ک ــک نکت ــی ی ــی شــوند. منته ــری وارد م ــالش و پیگی ت
ــه مســئولین  ــه نحــوی باشــد ک ــد ب ــک بای ــن کم ــدل ای ــه م ــن اســت ک ای
هــم بــه حرکــت در بیــاورد نــه اینکــه بچه هــای جهــادی بخواهنــد صرفــًا کار 
مســئولین را انجــام بدهنــد و خــود آن هــا هــر روز بــی تفاوت تــر بشــوند. آن 
نحــوه ورود بچه هــای جهــادی بایــد بــه گونــه ای محــرک خــود مســئولین و 

مشــارکتی باشــد.«

باید در انجام فعالیت ها مردم را هم مشارکت بدهیم
دبیــر مجمــع جهادگــران بــا بیــان ایــن نکتــه کــه حضــور گروه هــای جهــادی 
در مناطــق محــروم یــک حضــور فرهنگی_اجتماعــی اســت و باعــث ایجــاد 
ــه اهمیــت حضــور محــرک نیروهــا  ــه کار و تــالش می شــود ب ــد و روحی امی
ــد  و اشــاره کــرد و گفــت: اینجــا اکثــر گروه هــای جهــادی بایــد تــالش بکنن
کــه ایــن نحــوه ورود، محــرک باشــد و باعــث ایجــاد توقــع دائمــی نشــود. 
ــت و  ــش رف ــا نیازســنجی بشــود. مســئله محــور پی ــاًل در پروژه ه ــی مث یعن
ــم انجــام  ــا اقدامــی می خواهی ــاًل م ــرد. مث ــه را بررســی ک ــاد قضی ــه ابع هم
بدهیــم، از خودمــان بپرســیم آیــا ایــن واقعــا مســئله و نیــاز منطقــه هــدف 
اســت؟ از طرفــی حتمــًا خــود مــردم را در انجــام آن فعالیت هــا مشــارکت 
ــروژه  ــه مــرور آن فعالیــت و آن پ بدهیــم. اگــر مشــارکت نداشــته باشــند ب
ــن  ــدی ای ــای ج ــی از الزمه ه ــس یک ــد. پ ــد ش ــه خواه ــت مواج ــا شکس ب

حتــی اگــر هــم قــرار مســئله خــود مشــارکت مــردم منطقــه اســت. 
ــا  ــاز ب ــود ب ــح بش ــبدکاالیی توضی ــت س مشــارکت اس

د  م خــو د بــا باشــد مــر

مشــارکت خــود اهالــی باشــد کــه آن هــا بتواننــد بــه نوبــه خودشــان کمــک 
بکننــد. مثــاًل فــرض کنیــد اگــر غــذای گــرم می خواهیــم توضیــح کنیــم، کار 
پخت وپــز را بــه خــود اهالــی بســپاریم و تامیــن مواداولیــه توســط خیریــن و 
نیروهــای جهــادی انجــام شــود. این هــا باعــث مــی شــود کــه توقــع اضافــی 
ــادی یــک  ــر گروه هــای جه ــن اتفــاق ســبب می شــود تاثی ایجــاد نشــود. ای
ــه  ــی ک ــی و کمک های ــر مقطع ــک تاثی ــه ی ــی باشــد ن ــر محــرک و مثبت تأثی

ــود.« ــردم بش ــی در م ــات منف ــاد توقع ــا ایج ــی ی ــث تنبل باع

ــداوم در  ــور م ــت/ حض ــتن اس ــه ای داش ــگاه ریش ــی ن ــه محرومیت زدای الزم
یــک منطقــه ثابــت، تاثیرگــذار تــر اســت

 بــه صــورت کلــی نیروهــای جهــادی بایــد نگاهشــان ریشــه ای باشــد. توزیــع 
ــا،  بســته ارزاق و امثالهــم کارهایــی اســت کــه در بعضــی شــرایط مثــل کرون
ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت ولــی ما اگــر کل کارمــان بخواهد این باشــد 
قطعــًا درســت نیســت. مــا بایــد ســعی کنیــم بــه قــول معــروف ماهیگیــری را 
یــاد مــردم بدهیــم. همچنیــن ســعی کنیــم  محرومیــت ایــن مناطــق را رفــع 
بکنیــم. شــاید یــک فــرق ویــژه گروه هــای جهــادی بــا موسســه های خیریــه 
_چــه داخلــی و چــه خارجــی_ ایــن اســت کــه بچه هــای جهــادی دوســت 
دارنــد و تــالش مــی کننــد ایــن محرومیــت خیلــی زود برطــرف مــی شــود و 
خــود آن افــراد مناطــق محــروم از ایــن وضعیــت در بیاینــد. الزمــه ایــن اتفــاق 
، کارهــای ریشــه ای اســت کــه هــم بایــد در عرصه هــای زیرســاختی انجــام 

بشــود هــم در عرصه هــای اشــتغالزایی.
ــک  ــد و ی ــًا بیاین ــت صرف ــن اس ــه ممک ــتند، ک ــا هس ــری ازگروه ه ــک س ی
بــار، یــک اردو را برگزارکننــد و ســری بعــد آنهــا، بشــود دو ســال دیگــر. ایــن 
هــا بــه احتمــال زیــاد مناطقــی را کــه بــرای فعالیت هــای جهــادی انتخــاب 
مــی کننــد درحــد همــان یــک یــا دو بــار مــی باشــد، تاثیرخــودش را دارد و 

نیــم  ا بگوییــم همــان یــک یــا دو بــار حضورشــان درمنطقه نمی تو
تاثیــری نــدارد، امــا گــروه هــا و مجموعــه هــای 

جهــادی را هــم داریــم کــه کارشــان شــکل یافتــه تــر و مــداوم تــر اســت و مثاًل 
ــد،  ــام می دهن ــادی انج ــای جه ــد فعالیت ه ــه دارن ــت ک ــال اس ــن س چندی
ــه هــدف  ــوان منطق ــه عن ــه را ب ــک منطق ــه ی ــد ک ــرًا ســعی می کنن ــا اکث اینه
خــود بــرای یــک فعالیــت چندســاله انتخــاب  کننــد. مثــاًل فــرض کنیــد طــی 
10اردوی جهــادی درمــدت 3 ســال، بگوینــد ایــن منطقــه را از ایــن شــاخص 
ــادی  ــای جه ــه بچه ه ــم ب ــا ه ــه م ــانده ایم. توصی ــاخص رس ــن ش ــه ای ب
همیــن اســت کــه منطقــه هــدف خــود را ســعی کننــد منطقــه هــدف ثابتــی 

قــرار دهنــد کــه تاثیرگــذاری آنهــا موثرتــر و بهتــر باشــد.«

اشتغال زایی، تسهیل    گر و کمک کننده به چرخه اقتصاد مناطق محروم
 درعرصــه اشــتغال زایــی نقــش گروه هــای جهــادی بیشــتر نقــش تســهیل 

گــر و کمــک کننــده بــه چرخــه اشــتغال در مناطــق محــروم اســت. 
مســئول قــرارگاه جهــادی انصارالزهــرا اضافــه کــرد: » بــرای ایجــاد اشــتغال 
ــت و  ــوان، ظرفی ــادی ت ــی ازگروه هــای جه ــوان گفــت خیل ــر، شــاید بت ازصف
امکانــات مالــی آن را نداشــته باشــند. امــا می تــوان بــا اســتفاده از ظرفیــت 
ــترش داد و  ــد و گس ــود را رش ــاد موج ــای اقتص ــص، چرخه ه ــراد متخص اف
مشــکالت آن را برطــرف کــرد. همچینیــن بایــد از روش هــای جدیــد علمــی 
اســتفاده کــرد یــا بــا آمــوزش کارهــای جدید باعــث ایجاد شــغل شــد. درواقع 
گــروه هــای جهــادی بایــد بــرای اقتصــاد مــردم نقــش تســهیل گر را داشــته 
باشــند. آموزش هــا و فعالیتهــای صنایــع دســتی و خانگــی، کمــک بــه بحــث 
ــر  ــه درســال های اخی ــی اســت ک ــه فعالیت های دام و کشــاورزی هــم ازجمل
ــا  ــن عرصه ه ــد درای ــا بتوانن ــد ت ــز کرده ان ــتر تمرک ــادی بیش ــای جه گروه ه
ــد. مــا حتــی برخــی از گروه هایــی را  ــه مــردم مناطــق محــروم کمــک کنن ب
داریــم کــه بــه صــورت ویــژه فقــط کار اقتصــادی می کننــد و باهمیــن روش 

اینجــا حضــور مهــارت افزایــی انجــام  می دهنــد. 
گــروه هــای دانشــگاهی تیم هــای دانشــگاهی و 
کمــک  ــد.«می توانــد  ــی بکن بزرگ
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ملـی          رسـانه  هـای   برنامـه  درپخـش  آفرینـی  امیـد  نقـش  و  ضـرورت  
کرونـا  همه گیـری  درشـرایط  

دچارافسـردگی  ودرمـواردی  بی حالـی  بی حوصلگـی،  باعـث  قرنطینگـی 
بادرجـه پاییـن خواهد شـد. هرچنـد ویروس کرونا باعث شـده کـه خانواده 
دلبسـتگی های  احسـاس  و  باشـند  خوبی هـا  شـنوندة  بیشـتردرکنارهم، 

مفیـدی را تجربـه کننـد؛
اماممکـن اسـت دچارآسـیب هایـی نهفتـه چـون وسـواس ، اضطـراب  و 

و افسـردگی شـوند کـه باعـث پرخاشـگری و عصبانیت 
بـه  باتوجـه  گردنـد.  کالمی-رفتـاری  وسـواس 

ذکـر  کووید19وآسـیب های  ویـروس  وجـود 
شـده رسـانه ها وظیفـه و نقـش مهمـی بـر 

یکـی  اینجاسـت کـه  و  دارنـد  دوش 
از کارکردهـای اصلـی رسـانه یعنـی 

امید آفرینی مشـخص می     شـود. 

عملکرد رسانه 
زمینـه  در  رسـانه ها  عملکـرد 
آگاهی بخشـی  و  رسـانی  اطـالع 
زمینـه  در  مـردم  و  جامعـه  بـه 
بـه  دعـوت  و  کرونـا  ویـروس 

بهداشـتی،   العمل هـای  دسـتور  و  توصیه هـا  کاربسـت 
ن در موضـوع بیمـاری کوویـد19، اصحـاب رسـانه در کنـار کادر  مـا ر د

بودنـد و شـاهد یـک جهـاد و رزمایـش رسـانه ای  در کل کشـور بودیـم. 
نقـش رسـانه ها در جهت دهـی فکـری، فرهنگـی و سـاختار هویـت ملت ها 
و ارتقـای اخـالق و معنویـت در جامعـه بسـیار مهـم و تضمین کننده اسـت.

ایجـاد روحیـه تعامـل در بيـن مـردم، افزایـش مشـارکت مـردم در حـل 
مسـائل اجتماعـی و ایجـاد آرامـش در فضـای جامعـه در شـرایط بحـران 
از كاركردهـاي مهـم صـدا و سـیما اسـت. رسـانه ها مهم تریـن عامـل برای 
امیـدوار کـردن مـردم هسـتند و به نظـر می رسـد که قـدم اول بـرای ایجاد 
ایـن امیـد، جلـب اعتمـاد مخاطب اسـت. وقتـی رسـانه ها تمام اخبـار مهم 
را پوشـش دهنـد، واقعیت هـا را منعکـس کننـد و در بیـن رسـانه ای شـدن 
اخبـار و اتفاقـات، زاویـه ای پنهان نشـود، و همچنین مثبـت و منفی را با هم 
بیـان کننـد و درنهایـت تصویـر درسـتی از واقعیت هـا بـه مـردم داده شـود؛ 
فاصلـه بیـن واقعیت هـای موجـود و نحـوه انعـکاس ایـن واقعیت هـا وجود 
نداشـته و مـردم بـه رسـانه ها اعتمـاد می کننـد و امـروزه رسـانه ای موفـق 
اسـت کـه نیـاز مخاطب را شناسـایی و بـه موقع پاسـخگوی آن باشـد؛ این 

رونـد می توانـد بـه امیـدواری ختم شـود.

ایجاد امید با پوشش صادقانه و ارائه راهکار
درواقـع برنامه هـای صدا وسـیما  می توانند بـرای مخاطب امیـد ایجاد کنند 
امـا متاسـفانه با شـرایط موجـود درجامعه مردم هرروز تـرس و اضطراب و 
نگرانـی دارنـد. بنابرایـن رسـانه ها درایجادامیـد وناامیدی میان مـردم تاثیر 
بسـیارزیادی دارنـد اما صداوسـیمای ما درحـال حاضر 
تبدیـل بـه یـک بنـگاه تبلیغاتـی شـده کـه بـا برگـزاری 
مسـابقه و قرعه کشـی و تبلیغات، درآمدزایی 
نـدارد.  دیگـری  بازدهـی  وهیـچ  می کنـد 
وقتـی خبرکذبی پخش می شـود مخاطب را 
بی اعتمـاد می کنـد و ریـزش مخاطب 
یکـی  بنابرایـن  می افتـد.  اتفـاق 
از مـواردی کـه می توانـد مـردم 
به خصـوص  و  رسـانه ها  بـه  را 
امیدوارکنـد  صداوسـیما 
تابتواننداعتمـاد کننـد، ایـن اسـت کـه 
وصادقانـه  واقعـی  به صـورت  اخبـاررا 
پوشـش دهنـد. عالوه بـر این بایـد در کنار 
را  مخاطـب  نیـاز  اخبـار  صادقانـه  پوشـش 
شناسـایی کنند و در واقع ارائه و کاربسـت راهکار 
درسـت می توانـد تـا حد زیـادی اعتمـاد مخاطب را جلـب کنند.

تاثیر رسانه بر امید مردم
 امیـدواری صرفـا نقـش رسـانه ها و صداوسـیما نیسـت و بحـث عملکـرد 
صداوسـیما  کـه  نقشـی  امـا  می شـود  شـامل  راهـم  مسـئولین  و  دولـت 
به عنـوان یـک رسـانه می توانـد داشـته باشـد ایـن اسـت کـه یـک حـوزه 
اجتماعـی را به صـورت واقعـی نشـان دهـد و رویکـرد مطالبه گـری را ارائـه 

کنـد تـا زمینه اعتمادسـازی انجام شـود. صداوسـیما باید کامال 
مـردم هـم خیلـی خـوب  کنـد؛  فعالیـت  بـدون جهت گیـری 
متوجـه می شـوند که صداوسـیما در چـه بازه هـای زمانی تغییر 
ایـده می دهـد. بنابرایـن نقـش مطالبه گری اجتماعـی و حضور 
پررنـگ نهادهـای مدنـی می توانـد اعتماد مـردم به صداوسـیما 

را برگردانـد
 چگونـه در رسـانه  داشـتن امیـد و روحیـه بـاال را  درشـرایط کرونا 

بگیریم؟ یـاد 
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 در برنامـه هـای مختلف صدا وسـیما از  حضورکارشناسـان 
بـرای  انوشـه  دکتـر  همچـون  متخصـص  وروانشناسـان 
ایجـاد روحیـه امیـد اسـتفاده مـی شـود و دکتـر انوشـه می 
گوید:خداونـد، نـه بـا قحطی، نه با خشکسـالی، نه با سـیل و 
طوفـان و... ، بـا هیچکدام این ها به شـما ثابـت نمی کند، به 
کـره ای که برای تو سـاخته اسـت، حواسـت باشـد، ویروس 
کرونـا را برایتـان مـی فرسـتد، آن را نمی بینیـد، ولـی وجود 
دارد. تـا همدلـی، همـدردی و هم فکـری را یـاد بگیریـد. تـا 
یـاد بگیریـد طبقـه بـاال و پایین می توانـد نگرانی هایشـان از 

یـک جنس باشـند.
 مـا مـردم برنامه هـای صداوسـیما را تنهـا بـرای سـرگرمی 
نـگاه نکنیـم؛ هـر روش و رفتـاری کـه در برنامه هـا با تالش 
می خواهنـد  مـردم  بـه  می شـوند  سـاخته  دسـت اندرکاران 
امیـد و رفتـار درسـت در وضعیـت  کرونـا را آمـوزش دهند؛ 
اولیـن روش امیـد داشـتن، دور شـدن از عصبانیت وخشـم 

است.
 دربرخـی از برنامه هـای سـیما به صبر اشـاره شـده اسـت و 
کرونـا توانسـت صبوری را بـه مردم یاد دهد و با اسـتفاده از 
سـخنان آرام بخشـی که به یکدیگر می گوییم امید داشـتن 

را هدیـه می دهیـم وچه هدیـه ای بهتر از امید می باشـد.
روحیـه بخشـی بـه مـردم بـا رویکرد کاهـش اسـترس باید 
مـورد توجـه رسـانه ها قـرار گیـرد؛ همچنیـن رسـانه ها در 
آگاهـی بخشـی مردم و اطالع رسـانی درسـت، بار سـنگینی 
بـر دوش دارنـد، برقـراری آرامـش در جامعـه و دور کـردن 
مـردم از التهـاب و اضطـراب بسـیار مهـم اسـت کـه بخـش 

زیـادی از ایـن وظیفـة مهـم بـر دوش رسـانه ها اسـت.

زهرا دهاقینزهرا دهاقین
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