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شهرنوشت

نایب رئیس انجمن روانپزشــکان 
ایران با اشاره به مفهومی به نام »فشار 
عصبِی سیاسی« که عمدتا از ابهام در 
اوضاع سیاسی نشات می گیرد، گفت: 
خشونت هایی که در ناآرامی های اخیر 
دیده شــد، می تواند به »فشار عصبِی 

سیاسی« منجر شود.
دکتر حسن رفیعی در گفت وگو با 
ایسنا، به آسیب شناسی روانی حوادث 
و نا آرامی های اخیــر پرداخت و اظهار 
کرد: زمانی »سالمت« را نبود بیماری 
تعریف می کردند اما در ســال ۱۹۴۸ 
سازمان جهانی سالمت پس از تشکیل، 
تعریف گسترده ای از »سالمت« ارائه 
داد که شــامل آسایش کامل جسمی، 
روانی، و اجتماعی می شود. در همین 
راستا این ســازمان در ســال ۱۹۹۶ 
تعریفی از ســالمت روان ارائه داد که 
طبق آن »سالمت روان« صرفا معطوف 
به اختالالت شناخته شده روانپزشکی 
نبود. طبق این تعریف اینکه فرد بتواند 
با فشــارهای روانی و اســترس های 
متعارف زندگی کنار آید و شغل مولد و 
مثمرثمری داشته و در سرنوشت محیط 
اجتماعی خود مشارکت داشته باشد، از 

دیگر مولفه های سالمت روان است.

به جای سالمت روان باید از»سالمت 
روانی-اجتماعی« استفاده کرد

این روانپزشــک همچنین با اشاره 
به تعریف »ســالمت روان« در ایران، 
توضیح داد: نتیجه پژوهشــی که در 
سال ۹۶ به ســفارش وزارت بهداشت 
توسط دکتر میر طاهر موسوی انجام 
شده به تعریفی جدیدی از سالمت روان 
با عنوان »سالمت روانی- اجتماعی« 
انجامید. در این تعریف به وجه حضور 
فرد در جامعه توجه می شود. درواقع این 
تعریف به ابعادی نظیر »اعتماد سیاسی 
و عمومی«، »مشــارکت اجتماعی« 

»دغدغه مندی برای بهبود جامعه« در 
ســالمت روان توجه دارد. این تعریف 
بسیار نزدیک به تعریف و مفهوم سرمایه 
اجتماعی است چراکه گستره سالمت 
روان بسیار وسیع است و در تعریف دقیق 
به جای سالمت روان باید از »سالمت 

روانی- اجتماعی« استفاده کرد.
به گفته وی، گرچه در تصور عموم 
ســالمت روان تنها معطوف به بروز یا 
داشتن اختالالت روانی می شود اما با 
در نظر گرفتن ابعاد یاد شــده می توان 
گفت سالمت رواِن فردی که نشانه های 
اختالالت روانی را نــدارد اما در ابعادی 
نظیر »اعتماد سیاســی و عمومی«، 
»مشارکت اجتماعی« »دغدغه مندی 
نسبت به بهبود جامعه« مشکل دارد، 

در خطر است.

 تاثیر ادراک بی عدالتی و فساد 
بر تشدید »فشار عصبِی سیاسی«

رفیعــی در بخش دیگر ســخنان 
خود از مفهوم اختالِل »فشــار عصبِی 
سیاسی« به عنوان مفهومی که اخیرا 
در منابع علمی وارد شده است، یاد کرد 
و افزود: این مفهوم اساســا در جامعه 
آمریکا شــکل گرفت. در سال ۲۰۱۹ 
پژوهشگران متوجه شدند ۴۰ درصد 
آمریکایی ها دچار فشار روانی و عصبی 
ناشی از اوضاع سیاســی هستند. این 

شرایط عمدتا ناشــی از ابهام در اوضاع 
سیاســی بود و در آن شرایط عالئمی 
نظیر اضطراب، بی خوابی، و حتی افکار 
خودکشــی، یعنی ترکیبــی از عالئم 
اضطرابی و خلقی در افراد دیده شد. این 
شرایط در دورانی نظیر انتخابات ریاست 
جمهوری و نیز در میان قشــر جوان و 
فعاالن سیاسی و به ویژه مخالفان وضع 

موجود جوامع بیشتر دیده می شود.
نایــب رئیــس انجمــن علمــی 
روانپزشکان ایران، با استناد به مفهوم یاد 
شده به تبیین شرایط روانی جامعه امروز 
ایران در ناآرامی هــای اخیر پرداخت و 
خاطرنشــان کرد: به نظر می رسد در 
کشور ما منشا فشــار عصبِی سیاسی 
وارد شده بر مردم تنها معطوف به اینکه 
کدام جناح در انتخابات رای می آورند یا 
وجود ابهام در اوضاع سیاسی نمی شوند، 
بلکه شــرایطی نظیر بروز خشونت در 
ناآرامی ها و ادراک بی عدالتی و فســاد 
و خود بی عدالتی و فساد نیز به این امر 

دامن می زنند.
به گفتــه نایــب رئیــس انجمن 
روانپزشــکان ایران، طبق تحقیقات 
انجام شده »ادراک بی عدالتی« از مدت 
ها قبل از ناآرامی های اخیر نیز در جامعه 
ما وجود داشت. احساس بی عدالتی و 
نیز بی عدالتی عینی بــه ویژه نابرابری 
درآمدی و نابرابری جنســی )بین زن 
و مرد( و نابرابری قومــی و ... در جامعه 
ما وجود دارد و مردم به شــکل عینی 
افزایش نابرابری هــا را می بینند و این 
امر خــود می تواند منجر بــه افزایش 

فشارعصبِی سیاسی شود.
طبــق تحقیقی که در ســال ۹۸ و 
پیش از پاندمی کووید ۱۹ انجام شــد، 
با نظرســنجی از حدود ۳۰ متخصص 
مسائل اجتماعی، »نابرابری درآمدی« 
در جامعه از جمله ۱۰ مشکل اولویت دار 
کشور بوده است. همچنین طبق تحقیق 

دیگری کــه برای رصد آســیب های 
اجتماعی کشور به ســفارش سازمان 
بهزیستی انجام شــد، به طور متوسط 
ادراک فساد در جامعه ایران طی سال 
۹۸ به حــدود ۶۵ درصد رســیده بود 
درحالی که این رقم در سال ۹۷ حدود 

۵۵ درصد بود.

ادراک فساد؛ کاهش حس تعلق 
به جامعه

 وی با اشاره به انجام تحقیق مزبور 
بیان کرد: در این تحقیق در صدد بودیم 
عالوه بر سنجش ادراک فساد از طریق 
روش شناســی موسســه »شفافیت 
بین الملل«، با پرســش هایی از مردم 
آماری درخصوص فســادهایی نظیر 
اختالس و رشــوه به طور عینی هم به 
دست آوریم. متوجه شدیم گرچه فساد 
به طور عینی طبق خوداظهاری مردم 
کاسته شده بود اما ادراک فساد از سوی 

مردم افزایش داشت.
رفیعی معتقد است که در جامعه ای 
که مردم احساس بی عدالتی یا نابرابری 
زیادی داشته باشند و نیز ادراک فساد 
در آن جامعه باال باشد، کاهش احساس 
پیوستگی، احساس تعلق به جامعه، یا 
احساس منصفانه بودن جامعه در بین 
مردم شــکل می گیرد. با سست شدن 

اعتماد مــردم به نظام سیاســی و نیز 
افزایش احساس بی عدالتی در جنبه 
های مختلف، شاهد مشکالت جدی 

خواهیم بود.
نایــب رئیــس انجمــن علمــی 
روانپزشکان ایران تاکید کرد که گرچه 
کار پژوهشــی جدیدی در خصوص 
ســالمت روان مردم ایران در حوادث 
و ناآرامی های اخیر انجام نشده است، 
اما طبــق مفاهیم و تعاریف یاد شــده 
درباره »سالمت روانی - اجتماعی« به 
نظر می رسد وضعیت سالمت روانی - 
اجتماعی مــردم در این روزها به قهقرا 

رفته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
توانبخشی و سالمت اجتماعی با اشاره 
به تحقیقات آقای دکتر نورباال )استاد 
روانپزشکی دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران( در مورد وضعیت سالمت روان 
در ســالهای مختلف یادآور شد: این 
تحقیق در ســال ۸۸ و سال های قبل 
از آن انجام شده و هدف آن غربالگری 
اختالالت روانپزشکی است. نتایج آن 
تحقیق نشــان می داد قبل از سال ۸۸ 
حدود ۲۳ درصد مردم مشــکوک به 
اختالل روانپزشکی بودند اما در سال ۸۸ 
و پس از حوادث آن سال این رقم به ۳۴ 
درصد رسید ، اگر دکتر نورباال تحقیق 
یاد شده را در شرایط جدید تکرار کنند 
شاید رقم آن به بیش از ۳۴ درصد برسد.

مراجعانی که از روند بهبود 
خارج شده اند

وی همچنیــن با اشــاره به تجربه 
بالینی خود در ناآرامی های اخیر، ادامه 
داد: شاهد این امر هستیم که اثر روانی 
ناآرامی های اخیــر در مراجعان ما نیز 
کامال منعکس شده است. بسیاری از 
مراجعانی که پیش از ناآرامی ها تحت 
درمان بودند و حالشان خوب شده بود 

و رو به بهبود بودند در حال حاضر پس از 
ناآرامی ها بیماریشان عود کرده و از روند 
بهبود خارج شده اند. برخی نیز عالئم 
بیماری و اختالالتشــان تشدید شده 
است. این در حالی است که بسیاری از 
افراد با مشکالت روانی در این ناآرامی ها 
مواجه اند اما به روانشناس و روانپزشک 

مراجعه نمی کنند.
نایــب رئیــس انجمــن علمــی 
روانپزشکان ایران اظهار کرد: وقتی مردم 
می بینند امکان مشارکت اجتماعی و 
سیاسی از آنها سلب شده و حتی دیگر 
نمی توانند به یکدیگر نیز اعتماد کنند 
چراکه نگرانند فرد مقابل قابل اعتماد 
نباشد »سالمت روانی و اجتماعی« آنها 

در معرض خطر قرار می گیرد.

حاکمیت اصالحات در زمینه قانون 
و گشت ارشاد را زودتر انجام دهد 

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
توانبخشی و سالمت اجتماعی با اشاره 
به نظریه رقابت اجتماعی جان پرایس 
در روانشناسی تکاملی افزود: در »راهبرد 
بازها« )hawk strategy( دو طرف 
اختالف در پی حذف یکدیگر هستند 
و هیچ کدام نمی خواهنــد کوتاه آیند. 
نهایتا نیز یکی از طرفین حذف می شود یا 
صدمات جدی می بنید. شرایط فعلی نیز 
همین گونه است و دو طرف نا آرامی های 
اخیر نمی خواهند کوتاه آیند به طوری 
که اعتراضات در ابتدا با مقاصدی نظیر 
مخالفت با گشت ارشــاد آغاز شد، اما 

نهایتا به مطالبات دیگری انجامید.
رفیعی گفــت: در این میان وظیفه 
حاکمیت است که پدرانه برخورد کند و 
ابتکار عمل را به دست گیرد، اصالحات 
در زمینه قانون و گشت ارشاد را زودتر 
انجام دهند تا آرامش به جامعه برگردد. 
هرچه زودتر این اتفاق بیافتد احتمال 
فروکش اعتراضات و بازگشت سالمت 

اجتماعی و روانی مردم بیشتر است.
وی در پایان ســخنان خود تاکید 
کرد: گرچه در حال حاضر نیز دیر شده 
است اما دلجویی و اعتذار از خانواده های 
قربانیان حوادث اخیر هرچه زودتر انجام 
شود بهتر است. باید مجازات منصفانه 
برای مرتکبان جنایت انجام شود و در 
نهایت نیز اصالحات قانونی الزم شکل 
گیرد. طبق تحقیقات جوانان، فعاالن 
سیاسی و به ویژه مخالفان وضع موجود 
بیشتر از همه در معرض فشار عصبی 
سیاسی قرار دارند و خوب است امکان 
ارائه خدمات روانشناختی به این افراد 

فراهم شود.

هشدار یک روانشناس نسبت به »فشار عصبِی سیاسی« جامعه در این روزهای ملتهب؛ 

در کشور ما منشا دولتومعترضانیکههیچکدامکوتاهنمیآیند
فشارعصبِی سیاسی وارد 

شده بر مردم تنها معطوف به 
اینکه کدام جناح در انتخابات 

رای می آورد یا وجود ابهام 
در اوضاع سیاسی نمی شود، 

بلکه شرایطی نظیر بروز 
خشونت در ناآرامی ها و 

ادراک بی عدالتی و فساد و 
خود بی عدالتی و فساد نیز به 

این امر دامن می زنند

 وقتی مردم می بینند 
امکان مشارکت اجتماعی 

و سیاسی از آنها سلب شده 
و حتی دیگر نمی توانند به 
یکدیگر نیز اعتماد کنند 
چراکه نگرانند فرد مقابل 

قابل اعتماد نباشد »سالمت 
روانی و اجتماعی« آنها در 
معرض خطر قرار می گیرد

 طبق تحقیقات جوانان، 
فعاالن سیاسی و به ویژه 

مخالفان وضع موجود 
بیشتر از همه در معرض 

فشار عصبی سیاسی قرار 
دارند و خوب است امکان 

ارائه خدمات روانشناختی 
به این افراد فراهم شود
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وزیر ارتباطات خبر داد:
جرم انگاری »فروش فیلترشکن

و کسب درآمد از آن«
وزیــر ارتباطــات گفت: 
تالش هایی صورت می گیرد 
تا فروش فیلترشکن  و کسب 
درآمد از آن، عالوه بر غیرمجاز 
بودن، جرم انگاری هم بشود. به 
گزارش جماران؛ عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات 
دولت با بیان اینکه مردم از فیلترشکن استفاده نکنند، 
گفت: استفاده از ابزارهای فیلترشکن برای دستگاه ها و 

گوشی ها آسیب های جدی به دنبال خواهد داشت.
    

ایران پس از چین و میانمار 
بیشترین محدودیت اینترنتی را دارد

سازمان غیردولتی »خانه 
آزادی« در تازه ترین گزارش 
ســاالنه خود دربــاره آزادی 
اینترنت در جهــان، با اعالم 
این که این آزادی امسال برای 
دوازدهمین ســال متوالی کاهش یافته، گزارش داد 
که ایران پس از دو کشــور چین و میانمار، بیشترین 
محدودیت ها را در زمینــه اینترنت اعمال می کند. بر 
اساس این گزارش که مربوط به سال ۲۰۲۲ است، ایران 
در دسته کشورهای »غیرآزاد« در زمینه اینترنت به 
شمار می رود و میزان آزادی اینترنت در ایران ۱۶ درصد 

پس از چین )۱۰ درصد( و میانمار )۱۲ درصد( است.
    

آغاز فعالیت اولین مدرسه اوتیسم 
دخترانه در ایران

بنابر اعالم روابط عمومی 
انجمن اوتیســم ایران، با آغاز 
ســال تحصیلی جدید اولین 
مدرســه دخترانه اوتیسم در 
تهران فعالیت خــود را آغاز 
کرد. به گزارش ایسنا، مدرســه اوتیسم »راد« واقع در 
تهران - خیابان پیروزی اولین مدرسه دخترانه مختص 
کودکان اتیسم در سراســر ایران است که با همکاری 
۳ جانبه آموزش پرورش استثنایی، خیرین و انجمن 
اوتیسم ایران ساخته شده است. روابط عمومی انجمن 
اوتیسم اعالم کرد که َخیرهای این مدرسه بهرام ملکی 
و صبا کارخیران، با تقبل هزینه ســاخت مدرسه گام 
مهمی برای آموزش دختران طیف اتیسم برداشتند. 
انجمن اتیسم ایران نیز با تهیه ۴۰ پک آموزشی مناسب 
با نیاز دختران اتیسم سعی در برداشتن گام هایی در 
راستای فراهم آوردن حق تحصیل این دانش آموزان 
برداشــته اســت. در آمارهای جهانی تعداد دختران 
اوتیسم به پسران یک به ۴ اســت که همین موضوع 
باعث می شود بســیاری از مشــکالت مهم دختران 
اوتیسم به دست فراموشی سپرده شود. روابط عمومی 
انجمن اوتیسم همچنین اعالم کرده است که مدرسه 
اوتیسم »ترنم« )مختلط( در شهر ری فعالیت خود را 

در خصوص آموزش کودکان اوتیسم آغاز کرده است.
    

ضرغامی خبر داد:
تمدید معافیت مالیاتی هتل ها 

و مراکز گردشگری
وزیــر میــراث فرهنگی 
و گردشــگری از تصویــب 
درخواست این وزارتخانه برای 
تمدید معافیت مالیاتی هتل ها 
مراکز اقامتی و تاسیســات 
گردشگری خبر داد. به گزارش ایسنا، عزت اهلل ضرغامی 
در حاشیه  جلسه دیروز هیأت دولت با بیان اینکه این 
مصوبه بار مالی قابل توجهی داشت، گفت: اما به دلیل 
اهمیت این حوزه و ضرورت تقویت زیرساخت ها این 

تمدید دوساله مورد موافقت قرار گرفت.
    

کمبود آنتی بیوتیک های اطفال 
در کشور

مشــاور رئیس ســازمان 
غــذا و دارو دربــاره کمبود 
آنتی بیوتیک ها، بــا تاکید بر 
اینکه مقدار عرضــه و تقاضا 
در آنتی بیوتیک های اطفال 
متناسب نیســت، گفت: ســازمان غذا و دارو در حال 
برنامه ریزی است که مجددا تناســب عرضه و تقاضا 
را برقرار کند و تــا ۱۵ روز آینده بتوانیم دسترســی 
پایــداری را برای بیمــاران ایجاد کنیــم. به گزارش 
ایسنا، سجاد اسماعیلی، درباره چرایی کمبود برخی 
آنتی بیوتیک های اطفال در کشور، گفت: اخیرا دچار 
یکســری کمبودهایی در بحــث آنتی بیوتیک های 
مورد نیاز برای اطفال هســتیم کــه عمدتا در زمینه 
سوسپانسیون و شربت های مورد نیاز آنهاست. از زمان 
اعالم این کمبودها، هماهنگی های الزم برای تامین 
سریع این آنتی بیوتیک ها در دستور کار قرار گرفت و 

این برنامه ریزی در حال انجام است.

از گوشه و کنار 

مدیرعامل انجمن اسم ام ای گفت: در حالی که بیش از دو ماه 
و نیم از واردات داروی بیماران اس  ام ای می گذرد، هنوز خبری از 

توزیع این دارو در بین بیماران نیست.
»سعید اعظمیان« در گفت وگو با ایلنا با اشاره به عدم توزیع 
داروی این بیماران علی رغم گذشــت بیــش از دو ماه و نیم از 
واردات آن اظهار کرد: حدود ۱۰ ماه قبل با توجه به مشکالت 
متعدد بیماران مبتال به اس ام ای، رئیس جمهور دستور واردات 
داروی این بیماران را صادر کرد و حــدود دو ماه و نیم قبل این 
دارو وارد کشور شد، اما از آن زمان تا امروز هنوز این دارو توزیع 

نشده است.
وی افزود: برای توزیع این دارو در بین بیماران هر بار بهانه ای 
آورده شده است. یکبار می گویند معاون درمان باید دستور آن را 
صادر کند و یکبار دیگر می گویند معاون تحقیقات باید آن را تأیید 
کند و یک نوع عدم هماهنگی بین معاونت های مختلف وزارت 

بهداشت در این خصوص وجود داشت. 

اعظمیان یادآور شــد: در نهایت پس از دو مــاه و نیم بعد از 
پاسکاری بین معاونت های مختلف وزارت بهداشت گفتند که 
بودجه ریالی این داروها تأمین نشده و سازمان برنامه و بودجه باید 
این بودجه را به سازمان بیمه سالمت پرداخت کند و بیمه هم این 

دارو را تحت پوشش قرار دهد.
وی ادامه داد: پیگیری ما از ســازمان برنامــه و بودجه ادامه 
پیدا کرد و این ســازمان اعالم کرد که بودجه ای ۵ هزار میلیارد 
تومانی در اختیار ســازمان بیمه سالمت گذاشــته ایم، تا این 
هزینه ها پوشش داده شده است. با این حال بیمه سالمت دوباره 
بیماران ما را به ســازمان غذا و دارو ارجاع داد و همچنان تا این 
لحظه بیماران اس ام ای توسط مجموعه های وزارت بهداشت 

پاسکاری می شوند.
مدیر عامل انجمن اس ام ای مدعی شد: علی  رغم عدم توزیع 
دارو در بین بیماران از ســوی ســازمان غذا و دارو برخی افراد 
توانسته اند برای بیماران خود دارو دریافت کنند. اما جواب هم پس 

از دو ماه عدم توزیع است؟ پرسش ما این است که اگر بودجه ای 
اختصاص داده نشده یا اگر پروتکلی نوشته نشده، چگونه برخی 
از افراد توانسته اند این دارو دریافت کنند؟ ما هنوز منتظر پاسخ 

سازمان غذا و دارو به این پرسش و توزیع این دارو هستیم.
وی یادآور شد: رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور واردات 
و حل مشکالت بیماران اس ام ای را داده است بر همین اساس، ما 
این مشکالت را به وزیر بهداشت رسانده ایم و امیدواریم هرچه 

زودتر ایشان ورود کرده و این مشکالت را حل کند.
»همایون سامه یح«، عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان 
اینکه داروی اس ام ای داروی بسیار گرانی بوده و مبلغ ارزی آن 
بسیار باال است، گفت: برای دریافت این دارو باید حساسیت های 
بیشتری وجود داشته باشــد تا دارو به بیمار برسد. اینکه برخی 
خارج از پروتکل های موجود و تدوین شده به دارو دسترسی پیدا 

کرده باشند، موضوع جدایی است.

وی افزود: زمانی که رئیس جمهور دســتور دادند این دارو 
وارد شود، برخی افراد  با این استدالل که با اختصاص مبلغ این 
دارو می توان داروهای دیگری وارد کرد تا جان تعداد بیشتری از 
بیماران دیگر را که تعداد آنها از این بیماران بیشتر است نجات داد، 
مخالفت هایی انجام دادند، اما رئیس جمهور بر واردات داروی این 

بیماران تأکید کرده و دستور واردات آن را صادر کردند.
وی بیان کرد: این حساسیت ها وجود دارد که دقیقا داروها به 
دست بیماران برسد و وارد بازار سیاه و کانال های قاچاق نشود. این 
حساسیت ها با توجه به نیاز این بیماران و قیمت بسیار گران آن 

وجود دارد و کسی هم آن را نفی نمی کند.

دارو وارد کشور شده، اما به بهانه های مختلف توزیع نمی شود؛

پاسکاری بیماران SMA میان معاونت های مختلف وزارت بهداشت

گزارش


