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سربازان خیالی افغانستان مالیه دهندگان امریکایی را می ترساند

ــــــــــسرمقاله

حفاظت از منافع ملی؛

مسئولیت همگانی است
مهدی مدبر
گروه های تروریســتی بیش از یک و نیم دهه است که عمال علیه
منافع ملی و مردم افغانســتان می جگند .آنها تاسیسات دولتی،
مکتب ها و خانه های مردم افغانســتان را ویران کرده اند و مردم
بی گناه را به قتل رسانده اند .توجیه اعمال تروریستی و خشونت
آفرینی های آنها به عنوان یک امر مقدس ،به هیچ وجه برای مردم
افغانستان پذیرفتنی نیست.
اظهارات غیر مســئوالنه علیه منافع ملی و به نفع دشمنان مردم
افغانستان ،باید جدی گرفته شود .اینگونه اظهارات نمی تواند نظر
شخصی یک فرد باشد؛ این اظهارات نشانگر تالش های گروه های
تروریستی برای استفاده از فرصت های رسانه یی است ،آنها از هر
موقعیت و فرصتی استفاده می کنند تا دیدگاههای افراطگرایانه ی
شان را ترویج و تبلیغ بکنند.
ما همواره شاهد تالش ها گروه های تروریستی و افراطی برای نفوذ
به محل های اکادمیک و علمی جامعه بوده ایم،
آنها برای دسترسی به چنین مکانهای با برنامه و هدفمند حرکت می
کنند و تالش می کنند تا با اســتفاده از این جایگاه ها ،به توسعه و
گسترش اندیشه های افراطگرایانه بپردازند و فرصت های مناسب
برای تبلیغ اندیشه های شان را بدست بیاورند.
حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا از منافع ملی افغانستان دفاع
کند .حکومت باید به هیچ کس اجازه ندهد که از منافع ملی کشور
عبور کند .تالش ها برای گســترش دیدگاه های افراطگرایان ،باید
متوقف گردد و کسانیکه برای ترویج افراطگرایی تالش می کنند و یا
از حامیان نظری افراطگرایان هستند ،باید به پنجه ی قانون سپرده
شوند و طبق قوانین کشور از آنها پرسش صورت گیرد.
متاســفانه حکومت افغانســتان تا کنون کمتر به اظهارات غیر
مسئوالنه علیه منافع ملی افغانستان واکنش جدی نشان داده است
و کســانی را که علیه منافع ملی کشور حرف زده اند ،مورد پیگرد
قانونی قرار نداده است .برخورد قانونی با چنین مواردی باعث می
شود که دیگر کســی جرات نکند با سوء استفاده از آزادی بیان و
فضای آزاد جامعه ی افغانستان ،علیه منافع مردم افغانستان حرف
بزند و اعمال وحشیانه و غیر انسانی تروریستان را توجیه کند.
حکومت افغانستان در جنگ با تروریستان ،نباید تنها به بعد نظامی
قضیه نگاه کند .تنها با جنگ مسلحانه نمی شود که با افراطگرایان و
تروریستان و اندیشه ی افراطگرایی مبارزه کرد؛ مبارزه ی فرهنگی
و تالش برای جلوگیری از تبلیغ و ترویج افراطگرایی نیز از ضرورت
های جدی حکومت افغانستان است که متاسفانه تا کنون کمتر به
آن توجه صورت گرفته اســت و به همین خاطر افراطگرایان هر از
گاهی مجال پیدا می کنند تا از فرصت های رسانه یی بوجود آمده
استفاده کنند و دیدگاه های شــان را علیه منافع ملی افغانستان
اظهار بدارند.
از ســوی دیگر ،حفاظت از منافع ملی و مبارزه با اندیشــه های
افراطگرایی تنها وظیفه و مســئولیت دولت نیســت .هر شهروند
افغانستان مسئولیت دارد تا از منافع ملی افغانستان دفاع کند و با
اندیشه و مفکوره ی افراطگرایی مبارزه کند .شهروندان افغانستان
باید به مسئله ی گسترش اندیشه ی افراطگرایی حساس باشند و
بر حکومت و نهادی مســئول فشار وارد کنند تا کسانی را که علیه
منافع ملی کشــور حرف می زنند و حرکت می کنند ،مورد پیگرد
قانونی قرار دهد.
همچنان ،نهادهای غیر دولتی و رســانه های کشور ،نباید زمینه
اظهار نظر را برای کســانیکه دیدگاه افراطی دارند فراهم بسازند
و امکانات و فرصت تبلیغ و ترویــج افراطگرایی را برای آنها مهیا
سازند .مســئولین نهادهای علمی و تحقیقاتی و رسانه های کشور
باید در گزینش ســخنرانان برنامه های شان دقت کنند ،بی دقتی
در این زمینه باعث می شــود که آنها به تریبونی برای ترویج افکار
افراطگرایان تبدیل شوند و در نتیجه آنها به منافع ملی کشور بتازند
و به نفع دشمنان مردم افغانستان تبلیغ کنند.
ما سالهاست که قربانی تروریسم و افراطگرایی هستیم ،بیش از این
نباید به افراطگرایان اجازه داده شود که منافع ملی ما را با تهدید
مواجه سازند و بازهم از ما قربانی بگیرد .دفاع از منافع ملی و مبارزه
با اندیشه های افراطی و تروریست پرور ،مسئولیت مشترک دولت
و مردم افغانستان است و هیچگاه نباید این مسئولیت خطیر را به
فراموشی بسپاریم.

روز چهارشنبه یکی از مقامات پنتاگون در
گزارشی میزان و نحوه هدررفتن پول های
مالیات دهندگان امریکا گفت ایاالت متحده
معاش ده ها هزار ســرباز ،پلیس  ،معلم و
کارمندانی را در افغانســتان میپردازد که
آنها وجود ندارند و خیالی هســتند .جان
ساپکو سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان
سیگار گفت ســربازان خیالی تنها یکی از
شــیوه هایی است که پول مالیه دهندگان
امریکایــی به هدر مــی رود .همه بدنبال
منفعت از هر راهی هســتند .گفته های
ساپکو خالصه گزارش سیگار برای کنگره
و اداره جدید امریکا است که نشان میدهد
در بازسازی این کشور در سال  2017با چه
چالش های سختی روبروهستند هر چند
گزارشات ساپکو را رهبران ایاالت متحده
قبال شــنیده بودند و از این موضوع آگاه
هستند .در مرکز استراتیژیک و مطالعات
بین المللی در واشــینگتن دی سی او در
سخنرانی اش گفت ایاالت متحده بودجه
ای تابحال به میزان بیشــتر از سه چهارم
تریلیون دالر برای افغانســتان اختصاص
داده است که این بودجه شامل هزینه های
جنگ امریکا در افغانستان نیز است که به
بازسازی ربطی ندارد اما این بودجه شامل
 43.7میلیارد دالری که برای ســال 2017
از کنگره درخواست داده نمی باشد .تا به
امروز بیش از  115میلیارد دالر از پول مالیه
دهندگان امریکا به مصرف رســیده است
گاهی اوقات نه همیشــه این رقم عاقالنه
به نظر می رســد 7.5 .میلیارد دیگر هم
اختصاص داده شــده که تاهنوز به مصرف
نرسیده است .دونرهای بین المللی متعهد
شدند که دولت افغانستان و امنیت آن را
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تا ســال  2020حمایت مالی کنند  .علیرغم
مصرف گــزاف پول در افغانســتان اوضاع
این کشــور رو به وخامت است .جان ساپکو
سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان(سیگار)
گفــت در  27نوامبــر ســال  2015دولت
افغانســتان  72درصد از خاک این کشور را
تحت کنترل خود داشت اما در  28آگوست
سال  2016میزان مناطق تحت کنترل دولت
به  63.4درصد رسید ،طی چندین ماه دولت
حاکمیت اش را بر بخشی از کشور از دست
داده است.
نیروهای افغان معموال برای حفاظت از مراکز
شــهرها توانمند و موثر هســتند ،آنها می
توانند برخــی از مکان ها را از حمله طالبان
محافظــت کنند یا نگذارند کــه طالبان به
مدت طوالنی آن مناطق را تحت کنترل خود

داشته باشــند .آنها سریع به حمله طالبان
پاســخ می دهند .طبق گزارش ها تعداد
نظامیان افغان به  320000تن می رســد اما
این نیروها برای جنگیدن با طالبان از یک
مکان به مکانی دیگری می روند و مناطقی را
که آزاد ساختند دوباره از دست می دهند.
برای بیان وضعیت دیگر نظامیان باید گفت
که تالش های امریکا بــرای جلوگیری از
کشت تریاک با شکست مواجه شده است.
جان ســاپکو ســرمفتش ویژه بازسازی
افغانســتان که از سال  2012به این پست (
دفتر مرکزی سیگار) تعیین شد توجه ها را
به هدر رفتــن میلیارد ها دالر از پول مالیه
دهندگان امریکا در افغانستان جلب کرد.
با وجود کمک  8میلیارد دالری امریکا برای
مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانســتان،

تجارت تریاک رشــد قابل توجهی بعد از
سقوط طالبان داشته است .ایاالت متحده
تخمین می زند کــه  60درصد منابع مالی
طالبان از کشــت و تجارت تریاک بدست
می آید .نمودار پول های مصرف شده برای
بازسازی افغانستان که از سال  2002شروع
شــده بود مانند نمودار تلفات امریکایی ها
در افغانستان است .جان ساپکو سرمفتش
ویژه بازســازی افغانســتان گفت 2247
پرســونل نظامی ایاالت متحده در حمایت
از عملیات ها جان خود را از دســت دادند
و به تعداد  20,000تن از امریکاییان در این
جریان زخمی شــدند .او اضافه کرد بعد از
پانزده سال دولت افغانستان هنوز سرپای
خود نایستاده و به حمایت بیرونی وابسته
است و فساد فراگیرتر و بومی شده است.

در حال حاضــر  90درصد افغان ها به این
باورند که مشکالت فساد در افغانستان جز
از زندگی روزمره آنان شده است و همچنان
با گذشت زمان در حال گسترش است .در
سال  2016افغان ها بیشتر از درآمد دولت
که از مالیات ،تعرفه ها و سایر موارد هست
رشــوه پرداخت کرده اند ،بدین معنی که
میزان پرداخت رشوه از کل در آمد کشور
بیشتر بوده اســت.جان ساپکو می گوید
شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد
رهبران طالبان به فرماندهانش دستور داده
است سالح های امریکایی ها که به افغان
ها سپرده شده اســت  ،سوخت و مهمات
را از سربازان افغان بخرند چرا که این کار
برایشان هم آسان و ارزان است .برخی بار
ســرزنش هدر رفتن مصارف نظامی ،رشد
مشکالت مواد مخدر و گسترش فساد را به
دوش واشینگتن می اندازند.
او گفت شاید به این دلیل باشد که ایاالت
متحده پول زیادی را خیلی سریع به اقتصاد
کوچک افغانســتان تزریق کرده اســت
ونظارت چندانی هم بر آن نشده است .در
بعضی از جاها پیشــرفت هایی هم حاصل
شده اســت به خاطر اینکه در آنجا امریکا
نظارت داشته ،که پول به درستی به مصرف
برسد .ســاپکو گفت در همین ماه از من
دعوت شده بود که بشنوم معاش نیروهای
امنیتی توســط سیستم جدیدی پرداخت
می شود به این سیســتم ،سیستم تایید
می گویند یا مدیریت سیســتم اطالعات
منابع بشری افغانستان که فرد یک کارت
شناسایی بایومتریکی دارد و حضور روزانه
فرد را اندازه گیری می کند و بر اساس آن
به آنان معاش پرداخت می شود.

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن
در یک پژوهش ،حدود  68درصد سارقان
معتقدند که والدینشان در گرایش آنان به
سرقت نقش داشته اند.
با توجه بــه همین پژوهش ،عدم رضایت از
رفتار والدین ،تربیت ناصحیح ،عدم کنترل
و نظارت بر فرزندان ،مشکالت عاطفی ناشی
از فوت یکی از والدین ،بی تفاوتی والدین،
بی سوادی آنان و ...جملگی حکایت از عدم
امکان و یا عدم کنتــرل و نظارت فرزندان
توسط والدین داشته و از آن رو که ارتباط
صمیمانه والدین با فرزندان در این پژوهش
به میزان قابل توجهی کــم بوده و والدین
نســبت به فرزندان خویش بی توجه بوده
اند ،این گونه رفتارها موجب ســرخوردگی
فرزندان شــده ،زمینه ساز بروز مشکالت
رفتاری برای آنان شــده است .روی آوری
به سرقت یکی از راه های برون رفت از نظر
جوانان در این پژوهش تل ّقی شده است)10(.
 طرد اجتماعیچگونگی برخورد دوســتان ،افراد فامیل
و همســایگان با فرد بزهکار ،در نوع نگاه
متقابل وی با دیگران تأثیر بســزایی دارد.
در مجموع ،اگر این برخوردها قهرآمیز و به
صورت طرد فرد از محیط اجتماعی باشــد،
جدایی وی از جامعه ســرعت بیشتری می
یابد .این نوع برخورد ،همــواره به عنوان
مدنظر اســت.
هزینــه ارتکاب هر جرمی ّ
عالوه بر این ،افرادی کــه دارای منزلت و
پایگاه اجتماعی پایینی هستند و یا از نقص
عضو ،بیماری جســمی ،روحی ،و مشاغل
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منبع :انترنت  /قمسمت پایانی
پایین خود یا والدین شان رنج می برند ،نیز
از ســوی افراد جامعه مورد بی مهری قرار
گرفته و ناخواسته طرد می شوند .این گونه
افراد برای جبران این نوع کمبودها ،و شاید
هم برای رهایــی از این گونه بی مهری ها و
معضالت ،دســت به ارتکاب جرایم و انواع
انحرافات اجتماعی می زنند)11(.
 نوع شغلاز دیگــر متغیرهایی کــه در مطالعات و
تحقیقات صــورت گرفته در زمینه ارتکاب
بزهکاری و انحرافات اجتماعی نقش بسزایی
دارد ،و مورد تأکید قرار گرفته است ،ارتباط
نوع شغل افراد با انحراف و بزهکاری است.
همواره رابطه ای بین وضع فعالیت و شــغل
فرد با نوع رفتارهای وی وجود دارد .گرچه
بین بی کاری و سابقه جرم و زندانی و دفعات
ارتکاب جرم ،رابطه معناداری مشاهده می
شود ،ولی این امر بدین معنا نیست که لزوما
بیکاری علت تکرار جرم باشد؛ زیرا ممکن
اســت این رابطه به صورت معکوس باشد؛
یعنی کسانی که بیشــتر مرتکب جرم می
شوند ،بیشتر شــغل خود را از دست داده
و بیکار می شــوند .در یک مطالعه 79 ،نفر،
که بر اثر زندان شــغل خود را از دست داده
بودند ،دارای دالیل متفاوتی بودند .از جمله،
بی اعتماد شدن مدیریت 38( ،نفر) ،مقررات
مربوط به کارکنان دولــت ( 19نفر) ،غیبت
طوالنی از محیط کار ( 12نفر) و از دســت
دادن سرمایه ( 10نفر))12(.
 بی کاری و عدم اشتغالاز دیدگاه جامعه شناســان و روان شناسان
بی کاری یکی از ریشــه های مهم بزهکاری
و کجروی افراد یک جامعه اســت .بی کاری
موجب می شود که افراد بیکار جذب قهوه
خانه ها و مراکز تجمع افراد بزهکار شده ،به
تدریج ،به دامان انواع کجروی های اجتماعی
کشیده شوند.
عــاوه براین ،چون بی کاری زمینه ســاز
بســیاری از انحرافات اجتماعی است ،افراد
با زمینه قبلی و برای کســب درآمد بیشتر
دست به ســرقت می زنند؛ چرا که فرد به
دلیل نداشــتن شــغل و درآمد ثابت برای
تأمین مخارج زندگی مجبور اســت به هر
طریق ممکن زندگی خود را تأمین نماید .از
نظر چنین فردی ،بزهکاری به ظاهر معقول
تریــن و بهترین این راه هاســت .حاصل
تحقیقات صورت گرفته نیز حکایت از تأثیر
قاطع بی کاری و فقــر بر افزایش بزهکاری
دارد)15(.
فقر و مشکالت معیشتیدر میان علل و عوامــل پیدایش بزهکاری
و ارتکاب انحرافــات اجتماعی ،عامل فقر و
مشکالت معیشــتی و اقتصادی از جایگاه
ویژه ای برخوردار است .عدم بضاعت مالی
مکفی خانواده ها و ناتوانی در پاســخگویی
به نیازهای طبیعــی و ضروری مانند فراهم
ساختن امکان ادامه تحصیل حتی در مقطع
متوســطه ،تأمین پوشاک مناسب ،متنوع و
متناسب با ســلیقه و روحیه آنان و ...زمینه
ساز بروز دل زدگی ،سرخوردگی ،ناراحتی
های روحی ،دل مشــغولی ،افســردگی و
انزواطلبی را در فرزندان فراهم می سازد.
این امر موجب می شــود تا این افراد برای
التیام ناراحتی های ناشی از مشکالت خود
از طریق مســتقیم و یا غیرمســتقیم ،به
اقداماتی دســت بزنند و خود درصدد حل
مشکل خویش برآیند .در نتیجه ،بسیاری از
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این افراد بــرای رهایی از بند گرفتاری ها،
دست به ارتکاب اعمال ناشایست می زنند.
از سوی دیگر ،امروزه فشارها و مشکالت
اقتصادی ،احتمال دو شغله بودن یا اشتغال
نان آوران خانواده در مشاغل کاذب یا غیر
مجاز را افزایش داده اســت .همین مسئله
منجر به کم توجهی آنان نسبت به نیازهای
جوانان ،رفع مشــکالت روحی و روانی و
تربیت صحیح و شایســته آن ها گردیده
است .در این زمینه ،انعکاس شرایط افسانه
ای برخی زندگــی ها و نمایش فاصله های
طبقاتی توسط رســانه ها نقش مؤثری در
ازدیاد این مشکل دارند)16(.
در یک پژوهش صورت گرفته در استان قم
در ارتباط با علل و عوامل سرقت در میان
جوانان قمی ،ســارقان مورد مطالعه چنین
پاسخ داده اند)17(:
«اگر شغل مناســبی داشتم»؛ «اگر از نظر
مالی بی نیاز بودم» و «اگر مسکن مناسبی
داشتم» دست به سرقت نمی زدم.
از ســوی دیگر ،بر اساس یافته های همین
پژوهش ،حدود  47درصد افراد یا بی کارند و
یا فاقد درآمد و حدود  69درصد افراد سارق
و خانواده های ایشان در این پژوهش ،زیر
خط فقر قرار دارند! در حالی که ،به گزارش
بانک جهانی میانگین شهروندان ایرانی که
زیر خط فقر زندگی می کنند از  47درصد
در سال  )1978( 1357به  16درصد در سال
 )1999( 1378کاهش یافته است)18(.
عالوه بر این ،پژوهش های نظری نیز مؤید
این دیدگاه است که فقر زمینه ساز بسیاری
از معضالت اجتماعی است .برای نمونه ،از
نظر مرتون هنگامی که افراد نتوانند وسایل
الزم را برای رسیدن به هدف های موردنظر
در اختیار داشته باشــند (و یا جامعه در
اختیار ایشــان قرار ندهد) ،و هدف اصلی
فراموش شــود ،افراد اهداف و آرمان های
موردنظــر جامعه را نمی توانند با پیروی از
راه های مجاز و نهادی شده تعقیب کنند ،از
این رو ،دزدی ،فریب کاری ،فساد ،رشوه ،و
ارتکاب انواع جرایم در جامعه افزایش می
یابد)19(.
 دوستان نابابگروه همســاالن و دوستان الگوهای مورد
قبول یک فرد در شیوه گفتار ،کردار ،رفتار
و َمنِش هستند .فرد برای اینکه مقبول جمع
دوستان و همساالن افتد و با آنان ارتباط و
معاشرت داشته باشــد ،ناگزیر از پذیرش
هنجارها و ارزش های آنان اســت .در غیر
این صورت ،از آن جمع طرد می شود .از این
رو ،به شدت متأثر از آن گروه می گردد ،تا
حدی که اگر بنا باشد در رفتار فرد تغییری
ّ
ایجاد شود یا باید هنجارها و ارزش های آن
جمع را تغییر داد یا ارتباط فرد را با آن گروه
قطع کرد .تأثیر گروه همساالن ،همفکران،
همکاران و دوستان در رشد شخصیت افراد
کمتر از تأثیر خانواده نیســت؛ چرا که فرد
پس از خانواده ،منحصرا زیر نفوذ گروه قرار
می گیرد .بدین روی ،اگر فردی با گروهی از
معتادان رابطه برقرار کند و با آنان دوست
شود ،به تدریج تحت تأثیر رفتار آنان قرار
می گیرد و معتاد می شود؛ چون از سویی،
مالک پذیرش و قبول فرد توسط یک گروه
و جمع ،پذیرفتن فرهنگ آن هاســت و از
ســوی دیگر ،معتادان هم عالقه مندند که
مخدر را به طور دسته جمعی استعمال
مواد
ّ
کنند که هم در موقع اســتعمال مصاحبی

داشته باشند و هم از شدت فشار سرزنش
اجتماع بر خود بکاهند .از این رو ،معتادان
عالقه مندند که دوستان و همساالن خود
را به جرگه اعتیادشــان بکشانند .در این
صــورت ،اگر نوجوانــی از تعلیم و تربیت
مقدماتی و صحیح خانوادگی محروم باشد
ّ
و خانواده اش او را از مض ّرات اعتیاد مطلع
نکرده باشند و در محیط اعتیاد زندگی کند
و با دوستان معتاد نیز ســر و کار داشته
باشد ،احتمال اینکه معتاد شود زیاد است.
( )20همین فرایندِ تأثیــر گروه بر فرد در
ســایر انواع بزهکاری به غیر از اعتیاد نیز
صادق است.
 محیطمحیط نیز از جمله عوامــل تأثیرگذار در
پیدایش رفتارهای شایسته و یا ناشایست
اســت .اگر در منزل و خانه ،کوچه ،خیابان
و مدرسه ،و محیط پیرامون زمینه و شرایط
مســاعدی برای بزهکاری وجود داشــته
باشــد ،فردی را که آمادگی انحراف در او
وجود دارد ،به ســوی جرم و ارتکاب رفتار
بزهکارانه سوق می دهد.
در پیدایش هر جرمی ،با تحلیل دقیق ،به
این نتیجه می رســیم که محیط اجتماعی
بستر کام ً
ال مناسبی برای فرد بزهکار فراهم
آورده و عامل مهمــی برای پیدایش رفتار
مجرمانه توســط وی بوده است .اگر فساد
و تباهی و بی بنــد و باری بر جامعه حاکم
باشد ،افراد مستعد در گرداب تباهی های
آن اسیر می شــوند و اگر نظام اجتماعی
بر معیارها و الگوهای ارزشی استوار باشد
و برنامه های هدف دار و مشــخصی طرح
ریزی گردد ،امــکان انحراف اجتماعی در
جامعه و در میان افراد بسیار ضعیف خواهد
بود .به گفته یکــی از محققان ،محیط در
شکل گیری شخصیت و منش انسان نقش
بسیار تعیین کننده و مؤثری ایفا می کند
و رفتار انســان که نشانه ای از شخصیت و
منش اوست ،تا حد زیادی ،ناشی از تربیت
اکتسابی از محیط اســت )27(.بنابراین،
محیط آلوده ،افراد را آلوده و محیط سالم
و با نشــاط ،زمینه ساز رشد و شکوفایی و
شادابی و نشاط افراد است.
 فقر فرهنگی و تربیت نادرستاز دیگر عواملی که موجب ســوق یافتن
جوانان به سوی انحرافات اجتماعی است،
فقر فرهنگی و محدودیــت ها و تبعیض
های ناشــی از فقر فرهنگی می باشد .از
عوامل مهم پیدایش بزهکاری ،ســطح و
طبقه اجتماعی و فرهنگی خانواده هاست.
چنان که سطح تحصیالت (بی سوادی و یا
کم سوادی اعضای خانواده) ،سطح پایین
و نازل منزلت اجتماعی خانواده ،ناآگاهی
اعضای خانواده به ویژه والدین از مســائل
تربیتــی ،اخالقی و آمــوزه های مذهبی،
عدم همنوایی خانواده با هنجارهای رسمی
و حتی غیررســمی جامعه ،هنجارشکنی
اعضای خانواده و اشــتهار به این مسئله و
مســائل دیگری از این دست مؤلفه هایی
هستند که در قالب فقر فرهنگی خانواده در
ایجاد شوک های روانی و روحی بر فرزندان
نوجوان و جوان مؤثر است و انگیزه ارتکاب
انواع جرایم آنان را دوچندان می کند.
تبعیض جنسیتی و یا تبعیض بین فرزندان
نیــز از جمله عوامل مهــم فقر خانوادگی
است .بسیاری از والدین آگاهانه یا ناآگاهانه
با تبعیض بین فرزندان ،موجب اختالف بین

آنان و دلســردی آنان از زندگی می شوند.
تبعیض در برخورد با خطاها و اشــتباهات
فرزندان دختر و پســر و عدم اتخاذ رویه
منطقی برای برخورد با خطاهای فرزندان و
تنبیه تبعیض آمیز بر اساس برتری پسر بر
دختر یا به عکس ،موجب ســلب اعتماد به
نفس و بدبینی فرزندان نســبت به والدین
می شود.
تبعیض در خانه با روحیه حســاس و عزّت
نفس فرزنــدان منافات دارد و خســارات
جبران ناپذیری را بر روح و روان آنان وارد
می کنــد و با ایجاد بحــران های روحی و
سرخوردگی ،آنان را به سوی عکس العمل
های منفی نظیر سرقت ،اعتیاد و فرار از خانه
سوق می دهد)28(.
همان گونه که عدم توجه به نیازهای عاطفی
فرزندان می تواند عامل بــروز ناهنجاری
های رفتاری در فرزندان شــود ،توجه بیش
حد متعــارف و در اختیار قــرار دادن
از ّ
امکانات رفاهی زیاد هم می تواند زمینه بروز
ناهنجاری های رفتاری در آنان شود.
در شیوه فرزندســاالری ،اغلب تمایاالت و
خواســته های فرزندان محقق می شود ،از
این رو ،به محض ایجاد مشــکالت و بحران
ها و فشــارهای زندگی ،کــه در آن امکان
تحقق برخی از نیازها ســلب می شود و یا
در شرایطی که خواسته های فرزند به افراط
می گراید و والدین با آن مخالفت می نمایند،
فرزند به دلیل تربیت شدید عاطفی ،روحیه
عدم درک منطقی شــرایط ،نازپروری و بی
تحملی در برابر مخالفــت والدین ،عصیان
و طغیان نموده و همیــن امر موجب دوری
او از والدیــن و اعضای خانــواده می گردد
و ســرانجام می تواند زمینه ارتکاب انواع
جرایم را فراهم سازد)29(.
 رسانه ها و وسایل ارتباط جمعیرسانه های دیداری ،شنیداری و مکتوب می
توانند از جمله مؤلفه های در خور توجه در
ایجاد انگیزه روی آوری جوانان به سمت و
سوی بزهکاری و رفتارهای انحرافی باشند.
بررسی ها نشان داده اند در ظرف چند سال
اخیر و در پی ورود برخی مطبوعات زرد (=
مبتذل ،عامه پســند و جنجالی) به عرصه
رسانه های کشور و استفاده این نشریات از
عناوین جنجالی و هیجانی و همچنین بهره
گیری از شخصیت های سینمایی و هنری و
درج اخبار بی محتوا و توأم با بزرگ نمایی،
حد اخبار مربوط به بازیگران
انعکاس بیش از ّ
ســینما و توجه مفرط به اخبار و حوادث،
توجه تعــداد قابل توجهــی از نوجوانان و
جوانان به مطالب منــدرج در آن ها جلب
شده اســت .این مســئله موجبات فراهم
آوردن زمینه های آســیب های اجتماعی
مختلف شده است.
از سوی دیگر ،پخش شــمار قابل توجهی
از ســریال های تلویزیونی ،از طریق صدا و
سیما و یا شبکه های ماهواره ای خارجی ،با
مضامین زندگی های مجردگونه غربی توأم
با جذابیت ،نشــاط ،رفاه ،موفقیت و به طور
کلی با تصویرسازی مثبت از این نوع زندگی
های از هم گسیخته ،نقش مؤثری در تقویت
انگیزه گریز از قیــد و بندهای خانوادگی و
هنجارها ،و ارتکاب جرایــم اجتماعی ایفا
کرده است)30(.
نقش رســانه های جمعی ،به ویژه ماهواره
و اینترنــت در رواج بی بند و باری اخالقی،
مقابله با هنجارهــای اجتماعی ،عدم پای
بندی مذهبــی و بلوغ زودرس نوجوانان در
مسائل جنسی حایز اهمیت است)31(.
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