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طبیعتــاً دولتهــا نمیتواننــد در مقابــل آســیبهای گســتردهای
کــه در جامعــه در حــال اتفــاق افتادن اســت ،بیتفاوت باشــند.
بــه هر حــال دولت آقــای روحانــی هــم ،برنامهها و سیاســتهایی
را در خصــوص آســیبهای اجتماعــی اتخــاذ کــرده و اخیــراً هــم
روی برخــی از آنهــا تمرکــز کرده اســت اما بحثــی که به عنــوان یک
جامعــه شــناس مطــرح میکنــم ایــن موضــوع اســت که شــالوده
نظــری دخالــت دولــت برای کاهــش آســیبهای اجتماعــی قادر
نخواهــد بود ،آســیبها را کاهش دهد .ورود در آســیبها در برخی
از حوزههــا حتی باعث ایجاد گفتمان دولتی و سیاســی میشــود که
بــروز آن هــم در جامعــه بــرای حل مســائل اجتماعی رایج اســت.
ایــن اقــدام خواســته یا ناخواســته بــه تولیــد و بازتولید آســیبهای
اجتماعی کمک میکند که گفتمانهای اخالقی ،حقوقی ،پزشکی
و روانپزشــکی از انــواع آنها هســتند .البتــه این گفتمانها بیشــتر بر
مبنای مداخله صورت میگیرند و به ســاختارها ،عوامل ،متغیرها
و به بینش جامعهشناســی برای حل مسائل آسیبهای اجتماعی
توجهــی نمیکننــد .گفتمانهای حاکم بر تبییــن ،توضیح ،اصالح
و بهبــود آســیبهای اجتماعی در بعد شــناختی و سیاســتگذاری،
هویتهای فردی و جمعی را شــکل میدهند.در مورد هویتهای
جمعــی میتوان بــه نگاه دشــمن و تهاجم فرهنگی اشــاره کرد .به
گونهای که به اصطالح نوعی هویت دوســت و دشــمن شکل گرفته
اســت .البته ایــن دوگانهســازی باعث شــکلگیری نوعــی خاص از
انرژیهــای اجتماعــی میشــود .گویا برخی مســئوالن هم نســبت
به این اتفاق بیمیل نیســتند و از آن رضایت دارند .البته شــاید این
اقدام به صورت ناخودآگاه باشــد .در این شرایط هویتهای فردی
شــکل میگیرد .بــه اصطالح کنار هم قــرار دادن آدمهــای اخالقی
در برابــر افــراد غیــر اخالقی .این نقشهای هویت ســاز کــه در حال
شــکلگیری است باعث استمرار و دوام آنها خواهد شد .در اینجا ما
باید منابع هویت ساز را در جایگاههای دیگر جست و جو کنیم نه در
زمانهایی که با آسیبهای اجتماعی مرتبط است .دولت در زمینه
سیاســتگذاری اجتماعــی بــرای برخورد بــا آســیبهای اجتماعی
رویکرد بوروکراتیک دارد .رویکرد بوروکراتیک یعنی تصمیمگیری
بدون مشــارکت اجتماعی .این اقدام باید با شرکت نه تنها جامعه
مدنی و دانشــگاهیان بلکه با مشــارکت خود گروههای آســیب پذیر
انجام شــود و از موضع اداری و از موضع صرفاً بخشــنامهای مطرح
نشــود .به طــوری که تنها تعــدادی طرح بــه صورت تئــوری مطرح
نشــود بلکه آنها به صــورت اجرایی و تعاملی با افراد آســیب دیده،
 NGOو سازمانهای غیر دولتیای که در تعامل با گروههای آسیب
دیــده هســتند ،همکاری کننــد .بنابرایــن بایــد از افرادی کــه در این
زمینــه اطالعــات و دانش کافی دارند دعوت به همکاری شــود تا در
یک فضای تعاملی و مشارکتی برنامهها را دنبال و تعریف کنند.

ضــرورت توجــه بــه عوامــل کالن اجتماعــی هــم در ایــن میان
بایــد مورد توجه قــرار گیرد .یعنــی دولت باید برای رفع آســیبها
به متغیرهای کالن و ســاختاری بپردازد .الگوهای توسعه شهری،
رســانه ،مدرســه ،الگوهای رایج در سیاســت و الگوهــای انتخاباتی
از نمونههــای متغیرهــای کالن ســاختاری هســتند .به طــور مثال
مســأله ورزش ،هنــر ،موســیقی و جوانان .هــر کدام از ایــن مثالها
میتواننــد دارای یــک تأثیــر جــدی در جلوگیــری از آســیبهای
اجتماعی باشند .به طورمثال ما در خصوص برگزار شدن یا نشدن
کنسرت ،شــرکت کردن یا نکردن زنان در مراکز ورزشی و استادیوم
در کشــور هنــوز دارای بحــث هســتیم .در حالی کــه اگــر خانوادهها
زن ،شــوهر ،دختر ،پســر به صورت جمعی بتواننــد در رخدادهای
ورزشــی شــرکت کنند ،ایــن اقدام باعث شــادی ،ایجاد ســرزندگی
و جلوگیــری از آســیبهای اجتماعــی میشــود .لذا ما بایــد به این
موضوعات توجه جدی داشــته باشیم .اقداماتی که در حال حاضر
دولــت انجام میدهد ،پیشــگیرانه و حتی بازدارنده نیســت ،بلکه
اقدامات درمانی مقطعی هســت .منظــور از درمانی مقطعی این
اســت که یک معتادی وجود دارد کــه آن را دولت درمان میکند یا
یک مجرمی وجود دارد که او را محاکمه میکند .در بهترین حالت
در اینجا ســعی میشود به افراد آســیب دیده کمک شود .دراینجا،
این ســؤال مطرح میشود که سرمنشأ تولید آسیبهای اجتماعی
کجاســت و دولــت در آن زمینــه چه اقداماتــی را انجــام میدهد؟
باید با اطمینان گفت که اگر دولت در منشــأ شناسی اقدامی انجام
ندهد ،اتفــاق خاصی در حوزه آســیبها ایجاد نخواهد شــد و تنها
اقدامات بیهوده با هزینههای کالنصورتخواهدگرفت.دراینزمان
بایدبحثپیشگیریاجتماعی
مطــرح شــودکــهبــهمعنــی
شــناخت متغیرهــای مؤثر
در حال حاضر
بــر آســیبهای اجتماعــی
زندگی در جامعه ایران
اســت .همیشــه از قدیــم
پر مخاطره است .یعنی
یعنی حتــی در قبل و بعد از
شما را در معرض
انقالب گفته میشد که ما با
تصادف ،بیماری،
علــل باید مبــارزه کنیم و نه
اعتیاد ،جرایم اقتصادی
با معلــول ها.مبارزه با علل
یعنــی اینکــه ببینیــم کجا و
یا حتی اینکه از نظر
چه نــوع علتهایــی باعث
سیاسی کج رو تلقی
آســیبهای اجتماعــی
شوید قرار میدهد.
میشــود که در حال حاضر
متأسفانه در جامعه ما
دولــت در ایــن زمینــه کــم
میزان امنیت اجتماعی
کاری میکنــد .در حــال
به صورت جدی کاهش
حاضر مهمترین اقدام این
پیدا کرده و ریسک
اســت که باید پژوهشهای
گســتردهای صــورت گیــرد.
اجتماعی در آن افزایش
این پژوهشها به اصطالح
پیدا کرده است
باید به شیوه مستقل توسط
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محققــان دارای دانــش و بــا مشــارکت انجمنهای علمــی و حتی
ســازمانهای غیر دولتی انجام شود .در تعریف مسأله میتوان به
این صورت بیان کرد که توســط ذی نفعان و توســط جامعه مدنی
صورتبگیرد.یعنیمشارکتمحققینوجامعه درپژوهشهایی
کــه معطوف به شــناخت مســائل ،منشــأهای اجتماعــی و عوامل
اجتماعی مؤثر بر شــکلگیری آســیبهای اجتماعی است .بعد از
آن نیــز این دانش را دولت باید به کار ببندد ،به این صورت نباشــد
که پژوهشــی صورت بگیرد و بعد بــه صورت یک کتاب به کتابخانه
وارد شــود .دولــت باید بــر مبنــای دســتاوردهای پژوهشــی بتواند
مقــداری در فضای اجتماعی تغییر ایجاد کند ،زیرا فرض مان این
اســت که آســیبهای فردی زاییــده یک فضای اجتماعی هســتند
و فضــای اجتماعــی کنونــی خودش آســیب زا اســت .دیگــر اینکه
سیاســتهای اجتماعــی بایــد معطوف بــه بازگردانــدن قربانیان
آســیبها به جامعه باشد و به جای طرد اجتماعی ،محکوم کردن
و مقصــر دانســتن افراد باید سیاســتهایی اتخاذ شــود کــه امکان
بازگشــت آنها به زندگی اجتماعی فراهم شــود .موضوع دیگر این
اســت کــه دولت باید مســئولیت آســیبهای اجتماعــی را بپذیرد
و بــه ایــن صورت نباشــد که بیان شــود عواملــی در بیرون بــه تولید
آســیبهای اجتماعی میپردازند .دولتها باید بدانند که بخشی
از آســیبها ناشی از عملکرد خود آنها است ،نه تنها عملکردهای
منفــی بلکــه حتــی عملکردهــای مثبــت .به طوری که شــما رشــد
اقتصادی هم داشته باشید نیز ممکن است دچار پیامدهای منفی
در جامعه شــوید .به طور مثــال بحث نابرابــری را میتوان مطرح
کــرد .لــذا اگر دولت مســئولیت اینهــا را قبول کند به صــورت موفق
تری میتواند بــرای کاهش آنها هم اقدام کند .متأســفانه بینش و
نگاه جامعه شناســی هنوز در جامعه ما گســترش نیافته اســت .ما
در بهتریــن حالــت از طرفی یک نــگاه امنیتی و از طــرف دیگر نگاه
درمانــی بــه مســائل اجتماعــی داریــم .ایــن نــگاه درمانــی باعث
تقویت نقش پزشک و روانشناس و در نگاه امنیتی نقش حقوقدان
قوی خواهد شــد .احتمــاالً در بخش درمانی آموزشــگر و معلمین
اخــاق هم نقشهایی را پیدا خواهند کرد اما هنوز ما به طرف نگاه
آســیبهای اجتماعــی نرســیدهایم .به صــورت کلی افــراد اغلب
نقش چندانی در ابتال به آســیبهای اجتماعــی ندارند و قربانیان
این فرآیندها هستند.
لذا باید مفهوم مخاطره یا ریســک را بــه جای مفهوم خطا قرار
دهیم .بســیاری از آســیبها لزوماً به این معنا نیستند که انسانها
چون خطا کردند درگیر آنها شــدند .در فرآیند شکل گرفتن زندگی
اجتماعــی مخاطراتــی وجود دارد کــه فــرار از آنهــا اجتنابناپذیر
اســت .زمانــی کــه در جامعــه ریســک زندگــی اجتماعــی افزایش
مییابــد ،ضریــب مخاطــره جامعه هــم باالتــر خواهــد رفت.لذا
ایــن ضریــب را باید کاهــش داد .در حال حاضر زندگــی در جامعه
ایران پر مخاطره اســت .یعنی شــما در معرض تصادف ،بیماری،
اعتیــاد ،جرایم اقتصادی یا حتی اینکه از نظر سیاســی کج رو تلقی
شــوید قرار میدهــد .به طور مثال کجرو به فردی گفته میشــود که
جــادهای کــه از آن عبــور میکنی ریســک تصــادف باالیــی دارد و از
ایمنی الزم برخوردار نیست .متأسفانه در جامعه ما میزان امنیت
اجتماعــی به صورت جدی کاهــش پیدا کرده و ریســک اجتماعی
در آن افزایــش پیــدا کرده اســت .بنابراین به افــراد نمیتوان گفت
کــه خودتــان در ابتــا بــه آســیبهای اجتماعــی مقصــر هســتید.
البتــه این به معنــای مقصر نبودن انســانها نیســت .این بحثها
در جــای خودشــان محفــوظ هســتند ولی فــردی که در یــک جاده
ناایمــن در حال رانندگی اســت اگر دچار آســیب نشــود نیز ممکن
اســت بســیاری از چیزهــا ماننــد ســامتی روانــی خــود را از دســت
بدهــد .به صورتی که چون احســاس ایمنی او از بیــن رفته ،ترس و
هراس در او ایجاد میشــود و کیفیت زندگیاش ناســالم محسوب
میشــود .بایــد موضــوع امنیــت اجتماعــی را در ذهــن مســئوالن
برجســته کــرد تا شــرایطی را بــرای مردم بســازند کــه در آن خطر و
ریســک اجتماعی کم باشــد ،نه جامعهای که هــر چقدر هم تالش
و دقــت بــه کار ببری بــاز هم بــه آســیبهای متنوع دچــار خواهی
شــد .در اینجا ســاخت مراکز مختلــف و اجــرای برنامههای متنوع
هم نمیتواند کارســاز باشــد چراکه جلوی سرچشمه اصلی گرفته
نشــده اســت .نبود امنیت اجتماعی حتی باعث رها کردن جامعه
توســط نســل جــوان و جدیــد میشــود .در ایــن زمــان و در بهترین
حالــت ممکن مــا شــهروندانی را تولیــد میکنیم کــه حتی ممکن
اســت دســتخوش آســیبهای اجتماعی نشده باشــند ولی دارای
یــک نوع فوبیا به زندگی اجتماعی هســتند و از زندگی لذت کافی را
کسب نمیکنند.
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