
 

    
 

 3 از 1 یصفحه

 سلامت روان حوزه یعلم یهاانجمن هیانیب

 ینیکشور بر سلامت روان و اتفاقات متعاقب درگذشت خانم مهسا ام یاجتماع تیوضع ریتأث درباره

 1031شهریور  33

است که شاهد اعلام نظر و هشدارشان  ینظرانصاحب یکه باعث نگران بردیبه سر م یطیکشورمان در شرا ،ریاخ یهاها و سالماه در

 زمان،یعز هنیمگذشته با مرگ دردناک هم ینشده و متأسفانه در روزها دهیشن دیکه چنان که با ییهاو دغدغه هاینگران ،یمابوده

 طیاز شرا یشد. بخش یمل دن عواطف مردم در ابعاد گستردهش دارحهیگشت ارشاد، باعث جر یهاتیفعال انیدر جر ،ینیخانم مهسا ام

 یهایزیرو برنامه هایگذاراستیس ،امور مملکت ریتدب وهیحاصل ش گرید یو بخش ،یالمللنیب کشور در عرصه تیموجود حاصل وضع

و  یشناختجامعه ،یاقتصاد ،یآن، از ابعاد حقوق یآمدهایها، و پو برنامه هااستیس نیاست. لازم است جوانب مختلف ا یداخل

 به مسؤولان و مردم اعلام شوند. یمقتض قیو به طر نییتب ،یشناختروان

 

 یافهو حر یعلم گاهیجا، یاجتماع تیدارند، برحسب مسؤول تیسلامت روان فعال که در حوزه ه،یانیب نیا امضاکننده یعلم یهاانجمن

 یاهو برنامه هااستیموارد را در س نیانتظار دارند ا رانیمسؤولان، و مد گذاران،استیرا اعلام کنند؛ و از س ریموارد ز دانندیخود، لازم م

 :رندیکشور در نظر بگ یو آت یجار

 

ه خود است ک یو اجتماع یشناخته شده است که سلامت روان افراد و جامعه متأثر از عوامل کلان اقتصاد یامر به خوب نی.      ا1

 نیا که بر ،یخارج ای یداخل در حوزه ،یاو برنامه استیکلان کشورها هستند. هر س یهااستیو س یاسیس طیشرا ریعمدتًا تحت تأث

 و با جامعه اثر مخرب دارد. گریکدیآنان با خود، با  سلامت روان افراد و رابطه ربگذارد ب یعوامل اثر منف

 

بسترساز  ،کشور یهااز امکانات و فرصت یدر برخوردار ضیو تبع ،یشکاف طبقات ،یکارینامطلوب، مانند فقر، ب یاقتصاد طی.      شرا2

 معاش خود نیاز مردم در تأم یکشور باعث شده بخش بزرگ ریاخ یهاسال یاقتصاد طیمختلف است. شرا یاجتماعـیمشکلات روان

 یانداز روشنخود چشم یندهیآ یرفت داشته و دربارهاحساس خُسران و پس گرید ییهاو بخش کنند، یو درماندگ صالیاحساس است

ها، موارد و تکرار آن نیشفاف ا یریگیعدم پایجاد ادراکِ کلان، و  یمال یها و فسادهانداشته باشند. اطلاع مکرر از اخبار سوءاستفاده

احساس تعلق  ،یفرد یِو مواهب کشور، علاوه بر احساس درماندگها از فرصت صخا ییهانامتناسب گروه یاز برخوردار یو شواهد حاک

 شان با جامعه خواهد داشت.بر سلامت روان افراد و ارتباط یجد یکرده و تبعات فیرا تضع یو انسجام اجتماع

 



 

    
 

 3 از 2 یصفحه

 یهانشناختن تنوع سبک تیبه رسم شان،یافراد در زندگ تیو عامل یانتخاب شخص محدودکننده یهاو برنامه هااستیس.      3

گشت  یبرنامه یاز جمله در قالب اجرا یزیتجو یجامعه با الگوها یاعضا یظاهر یسازسالم و متعارف و الزام به همسان یزندگ

ر ب یاعاجتم یهااز فرصت یدر برخوردار ضیخود، و احساس انواع تبع یاجتماع رنوشتس نییدر تع یرگذاریارشاد، احساس عدم تأث

از جامعه موجب احساس رانده شدن به  یعیوس یهادر گروه ،یو خانوادگ یاسیس یهایوابستگ ایمذهب،  ت،یقوم ت،یاساس جنس

 دارد. یرانگریجامعه اثرات و دکه بر سلامت روان آحا یامر شود؛یخود م هیاز حقوق اول یو نابرخوردار هیحاش

 

، جامعه یو چندپارگ یم اجتماعانسجا فیبا تضع شان،یعلاوه بر اثرات فرد ،یو اجتماع ینامناسب اقتصاد طی.      در مجموع، شرا0

 طیراش متأسفانه باورند که نینظران مستقل بر ااز صاحب یاریاست. بس عیدر ابعاد وس یو اجتماع یروان یمشکلات جد سازنهیزم

 ود.ش ریتر تدبمناسب یطیبازگرداندن آن به شرا یبرا ت،یو لازم است، با سرعت و جد ستیمساعد ن هانهیزم نیکشور در ا یفعل

 

 یاجرا ومانند گشت ارشاد  ییهااصرار بر برنامه ،یررسمیو غ یرسم یهاو رسانه هابونی.      رواج گفتمان توأم با خشونت در تر5

که باشد، علاوه  یو هدف و مقصود تی، با هر نهیخشونت و تنب یهاجامعه و توأم با تکرار صحنه یخواست عموم ها بدون پشتوانهآن

چه از آن اشکه شکل و دامنه شودیم زیآماز رفتار و گفتار خشونت ییزداو قُبح یسازیعاد سازنهیبر افراد، زم میمستق یبر اثرات منف

زدن به خود،  بیو آس یخودکش ،یگرید ایو به انواع خشونت معطوف به خود  رود،یبوده فراتر م انیو مجر زانیرمورد نظر برنامه

 حیصر تیو حما دییبا تأ ای یاتفاقات از مواضع رسم نیاگر ا ژه،یها دامن خواهد زد. به وتا در خانوادهو ح یعموم یهاخشونت در عرصه

 یکشور حفظ کرامت انسان یهاخواهد بود. لازم است در تمام برنامه ترشیب ارینفوذ و تبعات آن بس ،ها انجام شوند، ابعادآن یضمن ای

، ثبات، عدالت هیو خشونت، بلکه بر پا هیبر تنب یاول، نه مبتن اجتماع در وهله دهندهباشد؛ و اقتدارِ نظم تیوو حقوق شهروندان در اول

 شهروندان باشد. یو خواست عموم یجمع استوار شود، و مستظهر به اراده یو برابر

 

در آن نقش  فهیانجام وظ یلازم برا یهایو توانمند هاتیاستفاده شود که واجد ظرف یانیهر برنامه از مجر ی.      لازم است در اجرا6

بروز خطا و  ، احتمالجاناتیدر کنترل عواطف و ه یکاف تیحساس که فقدان ظرف ییهاگاهیانتصاب افراد در جا یبرا خاص باشند.

که فرد در  ی. هر موردحاصل شود نانیدر آنان اطم تیظرف نیاز وجود ا دیبا گمانیب ،سازدممکن میرا  شدهفیعدول از اصول تعر

 به منزله دینشده باشدــ با ریناپذبازگشت یااگر هنوز منجر به فاجعه حتاــخود از حد مجاز و متناسب فراتر برود فیوظا حوزه

ر د گرید جاناتیه ایشود. عمل کردن به خشم  یریتا از تکرار آن جلوگ ردیقرار گ یدر نظر گرفته شود و مورد بررس یجد یهشدار

ا و حت شان،یهاخانواده گر،یو ماندگار به طرف د یجد بیموجب آس تواندیو زودگذر هم باشدــ م یفرد ــ که ممکن است دفعت کی

 واندتیم، پزشکانشناسان و روانروان سلامت روان، مانند نظران حوزهاستفاده از دانش و تخصص صاحبدر این زمینه، کل جامعه شود. 

د افراد کمک کن نیلازم به ا یهاآموزش مهارت و شان،فیتناسب افراد با وظا یابیانتخاب و ارز یارهایمع نهیدر زم ندها،یبه اصلاح فرا

 کاسته شود. یفرد یتا از بروز خطاها

 



 

    
 

 3 از 3 یصفحه

و  دهانیبلکه در تمام سطوح فرا ،یسازمان یهاهیو اطلاع رانیو حقوق شهروندان، نه صرفاً در کلام مد یاحترام به کرامت انسان دی. با٧

ده شانجام یتک خطاهارفتار شفاف مسؤولان در قبال تک شودیامر م نیچه باعث اعتماد جامعه به اباشد. آن تیدر اولو انیرفتار مجر

 یهالمیو ف ریاخبار و تصاو رغمیآن، متأسفانه عل جهیگشت ارشاد و نت تیو فعال سیموجود بر سر اصل تأس یهابحث زاست. فارغ ا

از  یریجلوگ یو مؤثر برا یو اقدام جد یریگیاز پ یاملاحظهآن، شواهد قابل یهاتیفعال انینادرست در جر یمتعدد از برخوردها

 .ه استنشد دهیتکرار آن د

 

ه فقدان را ب نیا ،ینیخانم مهسا ام زمان،یعز هنیماز مرگ هم قیبا ابراز تأسف عم ه،یانیب نیا امضاکننده یعلم یهاانجمن ان،یپا در

 گفته، و از مسؤولان تیتسل کنندیاتفاق ناگوار مجروح و مغموم احساس م نیکه خود را از ا یهنانیمبه تمام هم زیو ن شان،یا خانواده

ف از تکرار آن، و توق یریجلوگ یبرا ز،یتأثربرانگ دادیرو نیوقوع ا لیدلا طرفانهیو ب یجد یریگیو پ یکه ضمن بررس خواهندیم

جامعه، و توجه و اعتماد به  یبه خواست عموم هیجامعه اقدام کنند. تک یبا خواست عموم ریو مغا یعلم بدون پشتوانه یهابرنامه

 تیبهبود وضع یبرا یضرور هاییاصلکلان،  یهاو برنامه هااستیحاصل از س یآمدهایپ یو علم امعج ینظران، و بررسصاحب دگاهید

 .در کشور است یانسجام اجتماع تیسلامت روان و تقو یو ارتقا یفعل

 

 شناسی ایرانانجمن روان

 زشکان ایرانعلمی روانپانجمن 

 درمانی ایرانانجمن علمی روان

 شناسی سلامت ایران انجمن روان
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