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چشم پزشک
امیر عربی

صـاف و سـاده

زوال اعتماد عمومی خطر دارد!

در هــر حاکمیتی، بحث و اختالف نظر خوب اســت و بــه قوام و قوت 
ساختار سیاســی کمک می کند؛ اما چرا در کشور ما فضای بحث به سرعت 
ُتند می شــود و به اتهام زنی و تنش های آتشــین می رســد؟ البد دلیل آن، 
فضای عمومی به شــدت قطبی شده کشور اســت و شاید علت این قطبیت 
فزاینده، ندانم کاری، ناشی گری، بی توجهی و اشتباهات پیاپی برخی مدیران 
در ارتباط با تمشــیت افکار عمومی باشــد. شــرایط طوری اســت که هر 
موضوع کوچک و بزرگ اجتماعی، به ســرعت وجه سیاسی می یابد و فضا 
برای جــوالن تندروها و جبهه گیری های بی پایــان و پرخطر، مخصوصا در 
فضای مجازی فراهم می شــود. در دنیا، حکومت ها پایش و حفظ آرامش 
افکار عمومــی را وظیفه مهم و خطیر خود می دانند و همه تالش خود را 
می کنند که قطبی نشــود. مســئوالن ما نه تنها چنین کاری نمی کنند، بلکه 
خودشــان به این قطب بندی بیشــتر دامن می زنند. به نظر می رسد رسانه 
ملــی در کنار نهادهای دیگر، رتق و فتق افکار عمومی را عهده دار هســتند؛ 
ولی هر سال شــرایط بغرنج تر و احتمال آسیب های بزرگ، بیشتر می شود. 
اما مقصر کیست؟ شــاید عامل مهم و اصلی در بروز این وضعیت، فقدان 
راهبرد درســت، به روز و منطقی در مدیریت افکار عمومی باشــد. در دوره 
پهلــوی، افکار عمومــی غالبا تحت تأثیر رســانه ها، مخصوصا رادیو بود و 
مسئوالن کشور می توانســتند از طریق رسانه ها آن را تمشیت کنند و اجازه 
ندهند که عنان کار از دستشــان در برود. انقالب هم زمانی شــعله ور شــد 
که انقالبیون با هوشمندی توانســتند شبکه ای بزرگ و سراسری از کتاب و 
مجله ممنوعه، تکثیر پلی کپی، منابر مســاجد و مخصوصا نوار کاست، در 
مقابل شبکه رسمی رســانه ای ایجاد کنند و از این طریق، افکار عمومی را 
تحت تأثیر قرار دهند و مردم چند شــهر بزرگ را علیه حاکمیت بشورانند. 
این بســیج ملی به همراه اقدامات بین المللی و جلب حمایت های بیرونی 
و سردرگمی مســئوالن وقت، توانست رژیم را ســاقط کند. بعد از انقالب، 
شبکه رسمی رسانه ای به شبکه های غیررسمی انقالبی عالوه شد و تا پایان 
جنگ، افکار عمومی کشــور از سوی رســانه ملی خوب مدیریت می شد. با 
پایان جنگ، قطب بندی چپ و راســت، قدری ُپررنگ تر شــد؛ اما اختالف ها 
طبیعــی بود و خللی جدی در امور داخلی ایجاد نمی کرد. در ســال ۷۶ و 
اســتقرار غیرمنتظره دولت اصالحات، نشاط بزرگی در افکار عمومی ایجاد 
شد و این هم گرایی ملی می توانست سرعت بازسازی و توسعه کشور را که 
بعد از جنگ شروع شــده بود، دوچندان کند؛ اما چنین نشد و با تنگ نظری 
و البته تندروی برخی کنشــگران افراطی چپ و راســت، جامعه به سمت 
کشمکش های بی حاصل سیاســی، اردوکشی و فرصت سوزی های بزرگ و 
اتفاقات ناگوار پیش رفت. در دوره دولت مهرورزی، قطب بندی ها شــدت 
بیشــتری پیــدا کرد و با افول قدرت رســانه های رســمی و حضور جدی و 
تأثیرگــذار مردم در فضای مجازی، ناپایداری بیشــتری را بر عرصه عمومی 
تحمیل کرد. مسئوالن در این ســال ها، نه تنها نتوانستند جامعه قطبی شده 
ایران را به سمت هم گرایی سوق دهند، بلکه برخی باعث و بانی میل افکار 
عمومی به سمت ســتوه اجتماعی و بی قراری جمعی و پایداری خطرناک 
ناامیدی و اســتیصال ملی، به ویژه در میان جوانان شــدند. این وضعیت با 
انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری و تحقق یکدست شــدن حاکمیت، 
تشــدید شــده و افکار عمومی که انتظار تحقق بهبود شرایط اقتصادی را 

داشت، اکنون با گرانی و تورم غیرقابل انتظار دست به گریبان است.
راهبرد رســانه ای در ارتباط با افــکار عمومــی، نادیده گرفتن، تبلیغات 
پرحجم تلویزیونی و بولد کردن دشمنان بوده و تغییر چندانی نکرده است. 
این راهبرد، اشــتباه و ناکارآمد اســت! اینکه یک فاجعه شهری به سرعت 
ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا می کند، نشــانگر ناکارآمدی آن راهبرد قدیمی 
اســت. دنیای رسانه ای شــده امروز، دنیای شــفافیت و روراســتی با مردم 
اســت. مســئوالن باید اعتبار داشته باشــند که بتوانند افکار عمومی را در 
حوادث کنترل و مدیریت کنند و این اعتبار از شــفافیت و روراســتی حاصل 
می شــود. در همین فاجعه متروپل، برای اثبات کشته شــدن صاحب بنا و 
مقصر امر، باید قســم و آیه بخوریم؛ دادستان، قاضی و محتسب را به خط 
کنیم که دســت روی قرآن بگذارند که راست می گوییم و باز افکار عمومی 
قانع نشــود. زوال اعتمــاد عمومی، شــرایط پرخطری را برای کشــورمان 
ایجاد کرده اســت. اعتماد عمومی و اعتبار مســئوالن نزد مردم، مسئله ای 
تدریج الحصول اســت که خشت به خشــت و در طول زمان، بنای آن باال 
می آید. شــوربختانه امروز ایــن اعتماد کاهش یافته و ســاختن دوباره آن 
زمان بر اســت؛ اما عملکرد پراشتباه برخی در بحران های اجتماعی، نه تنها 
کمکی به اعتبارزایی نمی کند، بلکه وضعیت را بدتر از گذشته می  کند.  گاه 
چنین به نظر می رســد که افرادی در تشدید قطب بندی، تعمد یا مأموریت 
دارند و نانشان از تحریک گســل های سیاسی و اجتماعی درمی آید. تحقیر 
عامــه مردم و دمیدن بر خشــم افکار عمومی، عاقبت خوشــی ندارد و به 

تضعیف نظام و ایجاد موقعیت های مخاطره آمیز برای کشور می انجامد. 

پژوهشگر ارتباطات اجتماعی
قادر باستانی

آدم برفی - داود میرباقری - ۱۳۷۳
اکبر عبدی (نادیا ): اینجا نمیشه به کسی نزدیک شد. آدما از دور دوست داشتنی ترن.... 

اگه دو نفر به قیمت دوســتی مجبور  شــن به هم دروغ بگن، بهتره تنهایی بشینن و به چیزایی که دوســت دارن فکر کنن. تو این دیار برد با 
اونایی که از مخشــون کار می کشــن. بخوای از دلت مایه بذاری ســوختی! آدم توی ایران بمیره؛ اونجا ممکنه وقتی زنده ای تنها باشی، اما 

وقتی میمیری تنها نیستی!

دیـالـوگ روز

دغـدغـه هـاى طبـیبـانـه

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم؟

سعدی شاعری مردمی است که دغدغه هایش همین دغدغه های مردم 
کوچه و بازار بوده است. ســعدی شاعری اجتماعی است که دنیا را دیده و 
گرم و ســرد روزگار را چشیده و حاال از زبان مردمان سخن می گوید. ازاین رو 
می توان در مناسبت های مختلف اجتماعی شعر او را خواند و به یاد اوضاع 
مشــابه در زمانه ما افتاد. به ویژه اگر این شعرها با صدای کسی چون استاد 
محمدرضا شــجریان باشد. ســعدی خوانی های استاد شــجریان بی شک از 
نقاط اوج موســیقی ایران است. و آلبوم نوای او با اجرای گروه عارف چنان 
چنگی به دل می زند که برای همیشه با انسان همراه شود؛ «غم زمانه خورم 
یا فراغ یار کشــم/ به طاقتی که ندارم کدام بار کشم». این روزها این بیت را 
زیاد زمزمه می کنم. وقتی در هوای تهرانی که قابل نفس کشــیدن نیســت، 
به بیمارســتان ســینا می روم تا کار هرروزه خود را انجام دهم، تازه متوجه 
می شــوم که این هوای بسیار آلوده که همین طور به تک تک سلول های بدن 
ما زخم زده و آنها را یکی پس از دیگری بیمار می کند، آخرین چیزی اســت 
که باید بدان بیندیشم. حتی وقتی می بینم حجم باالی بیماران در این هوای 
آلوده فارغ از همه چیز آمده اند تا به درد خود برســند، احساس می کنم که 
دیگر مردم ما نسبت به این شــرایط اسفناک بی تفاوت شده اند. همه سر در 
گریبان مشکالت خود فرو برده و به فکر این هستند که چگونه امروز خود را 
به فردا برسانند. دراین میان برج های متروپل در آبادان سقوط می کند. انگار 
جان ماست که ســقوط کرده است و انگار جان ما بی ارزش ترین چیز است. 
حــاال نگران و بدون آنکه کمکی از دســتمان بربیاید، شــاهد آمار دلخراش 
کشته شــدگانی هستیم که محصول مســتقیم بی تدبیری و بی کفایتی است. 
بدبختی اینجاســت که هرروز در مملکتمان شــاهد خبرهایی از این دست 
در ابعادی کوچک تر هســتیم. انگار ذره ذره این ســرزمین دارد فرومی ریزد. 
همه چیزش در حال نابودی اســت؛ ســرزمینی که برای بسیاری از ما مانند 
معشــوقی است که زمانی ایران نام داشــت و حاال با زخم های کاری دیگر 
هویتش قابل تشــخیص نیست. غم زمانه خورم یا فراق یار کشم؟ و درست 

گفت جناب شیخ اجل که به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟

راه تو را می خواند

حضور خشک وخالی پزشــک بدون امکانات مناســب دغدغه کمی نیست. 
نظر به افزایش هزینه ها و قیمت باالی رفت وآمد و خطرات جاده و راه، تلخ ترین 
لحظه طبابت در منطقه محروم جایی اســت که باید به مریض بگویی که اینجا 
نمی شــود، باید به مرکز استان یا شهر بزرگ دیگری بروی، باید دل به جاده بزنی. 
مردم شــهرهای کوچک برخالف ســابق چنان از انتقــال و هزینه های پیرامونی 
هراس دارند که اگر بگویید بیماری العالج دارند، کمتر ناراحت می شوند تا اینکه 
بگویید راه تو را می خواند. بیماری العالج یکی را می کشد، فقر خانواده ای را نابود 
می کند. از آن بدتر حس ناکارآمدی بر قلب و جان پزشک می نشیند؛ به مثابه سرباز 
بدون ســالح. همه چیز را نمی توان برای مردم توضیــح داد. نمی توان به پیرزن 
نابینا توضیح داد که چشم پزشــک هست ولی صرف حضور پزشک کافی نیست، 
باید وسیله و ابزارش هم باشد. یا نمی شود برای بیمار قلبی توضیح داد که شهر 
تخت مراقبت ویژه نــدارد، درحالی که متخصص قلــب دارد. نمی توان بیمار را 
قانع کرد که اگر دستگاه بد باشد، ابرویت که درست نمی شود هیچ، چشمت هم 
کور می شــود!! خیلی چیزهای دیگر را هم نمی توان به مردم گفت؛ مثال چگونه 
به پیرمرد روســتایی بگوییم متخصص تان همســایه شما در زیر خط فقر است و 
این درآمد ناچیز شــجاعت را از پزشــکتان گرفته است و دیگر خطرکردن برایش 
نمی ارزد. حال که جوالدوز را به کمبود امکانات زدیم، سوزنی هم به خود بزنیم. 
آن دســته از همکارانی که برای خوشــحال کردن رئیس شبکه و احتماال کسب 
روزی بخور و نمیر بیشــتر، با همان ابزار نامناســب بیمــاران را درمان می کنند و 
نه تنها دردی دوا نمی کنند بلکه درد بیمارشــان را بیشــتر می کنند هم مقصرند. 
شاید اگر این همکاران عزیز به جای گنگستربازی، در قالب درخواست های منطقی 
نیازهای شــهر یا روســتای محل خدمت را بازتاب می دادند، می شــد در مناطق 
محروم اســتانداردهای باالتری از درمان را ارائه داد. تشــخیص کمبود امکانات 
هم از وظایف پزشــکان (و به نظر من مهم ترین وظیفه پزشــک منطقه محروم) 
اســت و شاید واقعا اگر این موضوع از جانب پزشک اطالع رسانی شود، مسئوالن 

دانشگاهی و استانی و خیرین امکانات الزم را برای مردم محروم فراهم کنند.

مبارزه زیر حاکمیت طالبان در افغانســتان چالش های بی شماری در پی داشته و دارد؛ اما زنان 
افغانســتان به عنوان پاســداران اصلی آزادی اندیشــه و بیان و تمثیل کنندگان واقعی دموکراسی، 
با وجود مشــکالت فراوان که پشت ســر گذاشــته اند، هنوز میدان مبارزه را علیه قوانین و فرامین 
ســخت گیرانه طالبان در مقابل زنان خالی نگذاشته و هرازگاهی صدای عدالت خواهی شان را بلند 
می کنند. «ام البنین خاوری» یکی از خانم های فعالی است که قبل از سقوط نظام جمهوری اسالمی 
افغانســتان، با وجود داشــتن وظیفه رســمی، در عرصه های مختلف اجتماعی فعالیت می کرد؛ 
از جملــه در عرصه فرهنــگ، تجارت، اجتماع و ورزش. او بــا روی کار آمدن حکومت طالبان مثل 
ســایر زنان افغان موقعیتش را از دست داده است. او دســت روی دست نگذاشته و برای حقوق 
ازدست رفته اش در کنار سایر زنان مبارز مبارزه می کند و به گفته خودش به آینده امیدوار است و به 

صورت آنالین درس نیز می خواند.
بر کسی پوشیده نیست که ساختارهای اجتماعی جامعه افغانستان در طول تاریخ مردانه بوده 
و فضاهای عمومی، فضاهای اجتماعی، نهادها، ادارات و بسیاری از ساختارهای اجتماعی از سوی 
مردان جامعه اداره می شــده اســت؛ اما در طول دو دهه گذشته، زیر سایه جمهوریت و با پشتوانه 
دموکراســی غربی و قانون اساسی افغانستان، فضا اندکی برای زنان باز شده بود و زنان افغانستان 
به طور چشــمگیری توانسته بودند در اکثر فضاهای موجود، نشان و اثری از خودشان برجا گذارند. 
زنان در دو دهه گذشته در تمام عرصه ها همچون عرصه اقتصاد، تجارت، ورزش، تعلیم و تربیت، 
سیاســت و فرهنگ به صورت گســترده فعالیت می کردند؛ اما دموکراسی نوپای افغانستان دیری 
دوام نیاورد. کشــور دوباره به دست طالبان و گروه تندروان دینی افتاد و دستاوردهای ۲۰ساله زنان 
یکباره به باد فنا رفت. آن طور که انتظار می رفت، طالبان هر روز فضا را برای زنان افغانستان تنگ و 
تنگ تر می کند و به وضع قوانین و فرامین سخت گیرانه شان علیه زنان ادامه داده اند؛ تا جایی زنان 
را به صورت گســترده از فضای عمومی و اجتماعی حذف و به اجبار خانه نشین کرده اند. «ام البنین 
خاوری» می گوید او زمانی تصمیم به مبارزه گرفت که احساس کرد حقوق او و هم نوعانش هر روز 
در حال ضایع شــدن اســت و با این حال او مثل سایر زنان، دیگر هویت مستقل و شخصی نخواهد 
داشــت. به گفته خانم خاوری، ما راهی ســخت و طوالنی پیش رو داریم و با کسانی در تقابل قرار 
داریم که از دانش حکومت داری چیز زیادی نمی فهمند. خانم خاوری به گفته خودش در شــرایط 
سختی مبارزه می کند؛ شرایطی که در میدان مبارزه با سایر زنان مبارز، سالحی جز صدایشان ندارند. 
در پرسشــی که از خانم خاوری مطرح کردم، در پاسخ می گوید: «من حتی از طرف خانواده ام تا به 
حــال مورد حمایت قرار نگرفتم. با آنکه خانواده ام معتقد به دادخواهی و مبارزه علیه بی عدالتی 
اســت، از اینکه می بیند طالبان وابسته به هیچ منطقی نیســت جز اعتقادات نادرستشان به دین و 

باورهای ســنتی، واقعا می ترســند که مبادا من هم مثل خیلی از زنان دیگر روزی به دام این گروه 
بیفتم». خانم خاوری می افزاید: «من سختی شرایط را به خوبی درک می کنم؛ اما برای گرفتن حقم، 
جز مبارزه هیچ راهی ندارم و احســاس می کنم در این شــرایط سخت هر روز قوی تر و مصمم تر از 
روز گذشــته ام». تنها «ام البنین» نیســت که از طرف فامیل مورد حمایت قرار نمی گیرد، بلکه اکثر 
زنانی که از زمان روی کار آمدن طالبان تا به حال مبارزه کردند و می کنند، بدون رضایت فامیل شان 
به میدان مبارزه می آیند. شــاید تــا جایی بتوان به فامیل ها و خانواده ها حــق داد؛ چرا که زنان در 
طول مبارزاتشان هزینه های سنگینی پرداخت کرده و می کنند؛ از سرکوب شدن مبارزاتشان گرفته تا 
ترورهای هدفمند، ربودن شــان از خانه ها و از محل وظایف، لت و کوب و وضع محدودیت بیش از 
حد باالی زنان که گاهی نفس کشیدن سخت به نظر می رسد. زنان افغان که به هیچ مرجع قانونی 
به خاطر رســیدگی به شکایات و دعوای حقوقی شان دسترسی ندارند، از سوی جامعه جهانی نیز 
تاکنون مورد حمایت جدی و عملی قرار نگرفته اند. با آنکه از تریبون های کشــورهای غربی در باره 
زنان افغان بارها سخن رانده شد و اعمال زن ستیزانه طالبان مورد انتقاد شدید قرار گرفت، ولی در 
حقیقت زنان افغان از ســوی جهان نادیده گرفته شــده و در میدان مبارزه و در یک جنگ نابرابر و 
ناعادالنه تنها رها شــده اند. با این حال، سختی شرایط و مبارزه حق طلبی زیر حاکمیت تندروترین و 
زن ستیزترین گروه را بیشتر از خود زنان هیچ کسی درک کرده نمی تواند. زنان افغان به خصوص آنانی 
که تجربه شهرنشــینی و استقالل را دو دهه گذشــته داشتند، به صورت جدی نگران ادامه اوضاع 
موجود فعلی و تفســیر عقب گرای طالبان از آموزه های دین اســالم درباره زنان هســتند؛ تفسیری 
قرون وسطایی که زنان را به موجود درجه چندم تقلیل می دهد. نمایندگان طالبان زمانی که درباره 
حقوق و آزادی های زنان حرف می زنند، به صورت کل نفی نمی کنند، بلکه آن را منوط به چارچوب 
شریعت می دانند. با توجه به دیدگاه طالبان از شریعت که در رابطه به زنان تند و خشن است، بعید 

به نظر می رسد که زنان زیر حاکمیت طالبان به حقوق اساسی شان دسترسی یابند.

زنان افغان تنها در برابر طالبان

خندوانه؛ طرفدار کروناست
ایســنا : در برنامه  خندوانه، مجری با بیان اینکه می خواهد خبر خوشــی به مردم بدهد، اعالم کــرد از این به بعد در ضبط این 
برنامه، استفاده از ماسک برای تماشاچیان حاضر در استودیو ضروری نیست؛ اظهاراتی که واکنش عضو کمیته علمی کرونا را 
به دنبال داشت و این سؤال را مطرح کرد که دست اندرکاران این برنامه با مشورت و مجوز کدام نهاد علمی و تخصصی، اقدام 
به برداشتن ماسک ها از تریبون رسانه ملی کرده اند؟ آیا واقعا افرادی از ستاد ملی کرونا، ستاد ملی واکسیناسیون کرونا یا کمیته 

علمی کرونا این مشورت را داده اند که می توان ماسک را برداشت؟

چـه خبـر

نـقـد  هـفـتـه

علی احمــد رفیعی راد *: در میان مســائل اجتماعــی پرتکرار در 
جامعه ایران، ســوءمصرف مــواد (مخدر-محــرک) پایدارترین 
مســئله اجتماعی یک قرن اخیر بوده اســت. در این زمینه گفته 
می شــود رشــد اعتیاد در ایران سه برابر رشــد جمعیت است و 
حتی ایران در زمره کشــورهایی با باالترین شــیوع مصرف مواد 
افیونی در سراســر جهان قرار دارد. بااین حال آمارهای رســمی 
برای سال های متمادی از آمار دو تا سه میلیونی مصرف کنندگان 
مواد ســخن به میان می آورند که با توجه به گستردگی و شدت 
مســئله، مورد تردید کم شماری اســت. چنین مسئله اجتماعی 
با گذر از دهه ها و نســل ها، ابعاد متفــاوت و پیچیده ای به خود 
گرفته و باعث تکوین پدیده های تازه یا جهت دادن به پدیده های 
دیگر شده اســت. از میان تازه ترین مسیر دهه های اخیر مصرف 
مواد در ایــران می تــوان به نوجوانانه ترشــدن، زنانه ترشــدن، 
اعتیادآورترشدن، رواج مواد  متنوع ترشدن، دسترس پذیرشــدن، 
صنعتــی و انگ زدایی از مصرف های خاص اشــاره کرد. واکاوی 
گســتره  هرکدام از جنبه های اخیر، دامنه داری و پایداری مسئله 
اعتیاد را بیشــتر نشــان می دهد. برای نمونه می توان به اعتیاد 
زنان در ایران اشــاره کرد. اگرچه به صورت ســنتی سوءمصرف 
مواد در ایران، شکل مردانه ای داشته، بااین حال در دو دهه اخیر 
ترکیب جمعیتی مصرف کنندگان مواد با افزایش چشمگیر تعداد 

زنان معتاد تغییر کرده اســت. تعمیق و تشدید اعتیاد زنان که با 
کاهش سن مصرف کنندگان و تنوع آنها نیز همراه بوده، گسترش 
خوشــه ای از مشــکالت اجتماعی مانند اچ آی وی، تکدی گری، 
فقر، کودکان خیابانی، باالرفتن سن ازدواج، روسپی گری، دختران 
فراری، خشــونت علیه زنان با پیامدهــای اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی را به دنبال داشته است. مسیر نگران کننده دیگِر مصرف 
مواد در ایران مربوط به پایین آمدن سن اعتیاد و نوجوانانه ترشدن 
آن است. پیامدهای مصرف مواد برای نوجوانان بسیار ویرانگرتر 
و پایدارتر است؛ به گونه ای که با سایه انداختن بر دامنه انتخاب ها 
مانع دســتیابی آنها به اهداف و موقعیت های مناســب زندگی 
می شــود و ازاین رو نسل نوپا و آینده ســاز از راه نرسیده، درمانده 
و ازکارافتاده می شــود. با صرف نظر از ســایر ابعاد و مسیرهای 
نگران و ناامید کننده مصــرف مواد در جامعه، می توان از دالیل 
پایداری مســئله و راه های برون رفت و تعدیل آن سخن به میان 
آورد. روشــن است مسئله ای به ســترگی و دامنه داری اعتیاد در 
ایران بــا خرده فرهنگ، اقتصاد و سیاســت عظیم الجثه نیازمند 
تمهیداتی فراتر از نوشــتاری کوتاه یا کتاب و همایشی گذراست، 
بااین حال می توان از تجارب مشابه، گزاره های منطقی، فرضیات 
و راهکارهای ممکن استفاده کرد. به صورت خالصه دلیل تداوم 
مســئله را می توان ناشی از پایداری و ثبات متغیرهای ساختاری 

مولــد اعتیــاد در ایران دانســت و ازاین رو حــل آن  نیز منوط به 
تخفیف و حذف این متغیرهاست. از منظر جامعه شناختی دالیل 
پایداری مصرف مواد را می توان در متغیرهای مستقل گران جانی 
مانند فقــر، بی کاری، نبــود امکانات تفریحــی و اوقات فراغت 
بانشــاط، جامعه پذیری نادرست، ناامنی هستی شناختی و تزلزل 
در زندگی مدرن، کاهش تعلقــات و هم پیوندی های اجتماعی، 
ناامیدی نســبت به آینده، موقعیــت ژئوپلیتیکی خاص و نظایر 
آن جســت وجو کرد. باوجوداین سیاست گذار در بیشتر دهه های 
گذشــته با ناپایداری سیاســت مواجهه با مســئله و غلبه نگاه 
تقلیل گرایانه روان شناختی و زیست پزشکی همراه و موافق بوده 
است. درصورتی که توجه صرف به عوامل فردی و نادیده گرفتن 
عوامــل اجتماعی و فرهنگی شکســت برنامه هــای مواجهه و 
مداخله را به دنبــال دارد. دراین باره باید گفــت اگر برنامه های 
تعدیــل و تخفیف ســوءمصرف مــواد واقعیــات جامعه ای و 
ساختاری پیش گفته را مورد توجه قرار دهند، از موفقیت بیشتری 
برخوردارند. از این دیدگاه، عوامل جامعه ای و ســاختاری نه تنها 
بر اعتیاد بلکه حتی در شــکل گیری تحوالت، سرعت و دامنه آن 
نیز مؤثرنــد و می توانند نقش های متناقضــی (از مانع گرفته تا 

تسهیل کننده) را در برنامه های مداخله کارآمد ایفا کنند.
*کارشناس مؤسسه رحمان
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پایداری مسئله سوءمصرف مواد در ایران
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