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سالمت در ایرانو جهان

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

به مناسبت هفته دفاع مقدس

«زندگی در ارتفاعات» را چطور ساختیم؟
من فیلمبردار صدا و سیما هستم و در آن سالها
کاظم
برای تهیه آفیش به جبهه میرفتم که حاصل آن
محمدیان
سالها چند فیلم و آلبوم عکس درباره دفاع مقدس
است .اغلب نقش مستندسازان در جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران به چشم نمیآید اما واقعیت آن است که اگر یادگاری
از آن روزها باقی مانده به همت همینهایی است که بدون سنگر و
اسلحه و دوربین به دوش تا خط اول جبهه همراه رزمندگان ما پیش
رفتند و هر چه گذشت را ماندگار کردند.
خالصه ،زمستان سال  64بود و در منطقه گیالنغرب که قرار بود گروه
ما از آنجا گزارش تهیه کند ،یک متر برف روی زمین نشسته بود .قرار

یادداشت

طب سنتی چیست؟
طب نوین چگونه است؟
ما ایرانیها یک طب مکتوب هزار ساله داریم که معدود
کشورهایی در جهان هستند که بتوانند ادعای داشتن طب
مکتوب بکنند و از این لحاظ باید به خود ببالیم .امروز اما قصد
ما ،روشن کردن ارتباط با پزشکی نوین و پزشکی سنتی است.
طب سنتی مکتوب ما قطعا با طب مدرن امروز که هم جراحی
محمدرضا
توکلی صابری میکند و هم داروهای زیادی را برای درمان انواع بیماری
دکترای داروسازی و دارد ،متفاوت است .از ۴۰۰سال قبل که گالیله نظریه گردش
شیمیپزشکی
زمین را با استفاده از ابزارهایی تعریف کرد ،بشر به این نتیجه
رسید که به جای ارجاع به گفته بزرگان ،باید خود مشاهده و مشاهدات خود را
با روشهای علمی آزمایش و ثبت کند .بقراط را میتوان بنیانگذار طب سنتی و
نوین دانست .بقراط میگوید« :درواقع دو چیز وجود دارد؛ دانش و عقیده .اولی
معرفت را تولید میکند و دومی جهل را» میخواهم در صحبتهایم درواقع این
دو را از هم تفکیک کنم؛ آنچه دانش است و علم تولید می کند و آنچه در اثر
تجربه شخصی حاصل میشود .ابتدا چند مفهوم را توضیح دهم.
شبه پزشکی :شبه پزشکی را باید با پزشکی امروز یا حتی طب سنتی که بزرگانی
ن سینا ،جرجانی و زکریای رازی به آن عمل میکردند ،جدا دانست .شبه
مانند اب 
پزشکی مجموعه نظریهها و روشهایی است که بدون استفاده از روشهای
علمی و منطق علمی ،برای توصیف و درمان بیماریها به کار میرود .در شبه
پزشکی مغالطه منطقی زیاد است و ترویجکنندگان چنین مطالب پزشکی،
اغلب به مفاهیم ماورایی ،فرهنگی و عقیدتی و غیر عادی متوسل میشوند.
طب سنتی :مجموعهای است از داروها و روشهای سنتی که طی هزاران سال
از تجربه بشر حاصل شده .این تجربیات اغلب انفرادی و خام و سازماننیافته
بودهاند .طب سنتی در فرهنگهای مختلف مانند فرهنگ چینی ،یونانی یا هندی،
برای بیماری های گوناگون روشهای درمانی متفاوتی دارد .در فرهنگهای
مختلف ،تعاریف بیماریها و نشانهشناسی آنها و دارودرمانی آنهانیز متفاوت است.
در طب سنتی ،براساس نظریه یونانی که بعدها وارد فرهنگ های اسالمی و ایرانی
شده ،جهان از  ٤عنصر آب ،خاک ،هوا و آتش ساخته شده ،طبایع را به  ٤دسته
تری ،خشکی ،سردی و گرمی تقسیم کرده اند .خلط های اربعه یا چهارگانه
شامل خون (گرم و تر) ،بلغم (سرد و تر) ،صفرا (گرم و خشک) و سودا (سرد
و خشک) هستند .تمام طب سنتی که امروزه طرفداران خود را دارد ،با در نظر
گرفتن این نظریه ادعای درمان بیماریها را دارند .نظريه طبايع و مزاج ها كه يك
نظريه يونانى است قرن ها است كه رد شده است .طرفداران طب سنتی حتی بر
مبنای همین اخالط تشخیص روان پزشکی می دهند .مالک تشخیص درمانگران
در طب سنتی مزاج ها است كه گاهی با نگاه کردن به چهره فرد انجام مى گيرد.
طب نوین :در این نوع علم پزشکی،جهان از اتم ها و سلول ها ساخته شده
و کنار آن ،نظریه گردش خون و نظریه انگلی ،نظریه قارچی ،نظریه ویروسی
و نظریه ژنتیکی و توارث برای درمان به درمانگر کمک می کنند .براساس این
نظریه ،مغز به سایر اندام های بدن فرمان می دهد .دانشمندان پزشکی نوین عقیده
دارند ،جهان از  ١١٨عنصر ساخته شده که خصوصیات مولکولی متفاوتی دارند.
طب نوین روشهای بسیاری را برای تشخیص و درمان بیماری در اختیار دارد،
از گرفتن نبض و شنیدن صدای قلب و تعداد ضربان قلب گرفته تا شنیدن صدای
ریه ،دیدن ته چشم ،لمس شکم ،اندازهگیری فشار خون و بسیاری روشهای
آزمایشگاهی و عکسبرداری پیچیده مانند سی تی اسکن و ام آر آی .به این ترتیب،
برخالف ادعای طبیبان سنتی ،طب نوین کلی نگرتر و کاملتر از سایر روشهای
طب پزشکی هستند .طب نوین برپایه شواهد و آزمایش بنا شده اما سایر شبه
پزشکی ها مانند طب سوزنی و کایروپراتیک و هومیوپاتی ریشه در اساطیر و
نقل قول های بزرگان و ادعا دارد که گاهی بر اساس مصالح سیاسی ،مشکالت
اجتماعی و سنت های فرهنگی رواج پیدا کرده.طب هومیوپاتیک وابسته به فرهنگ
آلمانی و طب سوزنی ریشه در فرهنگ چینی دارد و اثر بخشى آنها با آزمایش
های علمی آزمایش و ثابت نشده است.
طب خرافی :که این روزها سروصدای زیادی به پا کرده ،طب خرافی یا طب
عوام است که بر مبنای اعتقادات مردم پایهگذاری شده و هیچ مبنای تجربی و
دانشورزانه ای ندارد .نزدیکترین تجربه از این نوع طب در زمان ما ،اعتقادات
عجیب و غریب درباره درمان یا حتی وجود کروناست .متاسفانه افرادی به دلیل
اعتقاد به این نوع طب ،در دوران کرونا ماسک و واکسن نزدند و از درمانهای
علمی استفاده نکردند و گاهی جان خود را از دست دادند .دامنه این طب در
ایران کم و بیش گسترده است و حتی به تعیین نوع جنسیت جنین با استفاده از
روشهای مختلف در رابطه جنسی کشیده شده .این افراد در سمینارهای پزشکی
شرکت نمیکنند و مقاله علمی هم از آنها در نشریات معتبر پزشکی نمیخوانید
و اغلب برای قانع کردن مخاطبان خود ،به آموزههای مذهبی متوسل میشوند.
تاریخچه طب نوین :در قرن شانزدهم میالدی که قرون وسطی رو به پایان بود
و عصر نوین فرا میرسید ،پزشکان اجازه پیدا کردند که بدن را تشریح کنندکه
تا قبل از آن تشریح بدن ممنوع بود.در این زمان بود که فهمیدند آنچه بقراط یا
ابوعلی سینا درباره بدن انسان نوشته اند با واقعیت فاصله دارد و در بسیاری از
نوشتههای طب سنتی اشتباهات فراوانی وجود دارد ،از جمله اینکه جریان خون
کشف و معلوم شد قلب مرکز تفکر نیست ،بلکه تلمبهای است که خون را به
گردش در میآورد .این کشف درواقع بسیاری از ادعاهای ابوعلی سینا را باطل
کرد اما حتی اثبات نادرستی برخی اندیشههای ابوعلی سینا چیزی از اهمیت
جایگاه او کم نمیکند .به یاد داشته باشیم که کتاب پزشکی وی به نام کتاب قانون
 ۶۰۰سال به عنوان مرجع پزشکی در ایران و کشورهای عربی و برخی کشورهای
اروپایی تدریس میشد و با پیشرفت علم و تحقیقات معتبر بسیاری از آنها با
گذشت زمان توسط دانشمندان حذف شد .یک کجفهمی این است که اغلب
طب مدرن را مترادف طب غربی میدانند ،در صورتی که طب نوین طب جهانی
است که همه دانشمندان و متخصصان دنیا در بالیدن و تعالی آن نقش داشتهاند.
پزشکی امروز حاصل انباشت معرفت بشری است.پس بیشتر مطالعه کنیم و با
علم روز پیش برویم .سالمت باشیم و جامعهای سالم بسازیم.

شد برویم خط اول ،یک شب خوابیدیم و فردا صبح فرمانده به گروهی
اشاره کرد که« :این گروه میروند خط شما هم با همینها بروید».
شامی خوردیم و صبح در حالی که هوای خوبی نداشتیم ،با یک گروه
سرباز راه افتادیم به سمت باالی کوه .رفتهرفته هوا خرابتر شد و بوران
و برف راه باال را پاک کرد .با وجود اینکه سرپرست گروه تقریبا مسیر
را گم کرده بود ،ما همچنان میرفتیم و میرفتیم .چشمچشم را نمیدید
نه راه پیش داشتیم نه راه پس .یک لحظه صدای نفیری از سمت چپ
گوشمان به سمت راست رفت و خاموش شد و چند لحظه بعد نفیر
دیگری از جهت عکس یعنی از چپ به راست آمد .فهمیدیم بین ایران
و عراق هستیم .سریع برف را کندیم و رفتیم داخل برف و خالصه یک
اتاقمانندی زیر برف برای خودمان درست کردیم .قضیه ادامه پیدا کرد و
همه به این نتیجه رسیدیم که باید مدتی را در همان اتاق برفی سر کنیم.

خانه زیر برف را محکمتر کردیم و فضاهایی در آن ساختیم که حکم
دستشویی و آشپز خانه را داشت .باید منتظر میماندیم تا دوباره هوا خراب
بشود تا بتوانیم با خطر کمتری از آن زیر در بیاییم .از جیره جنگیهایی
که از پایین گرفته بودیم استفاده میکردیم و چای درست میکردیم و
با قرصهای الکلی که روشن میشدند آب را جوش میآوردیم .هوا
بینهایت سرد بود و برای اینکه از سرما یخ نزنیم ،باتری دوربین را هم
به دور کمرمان بسته بودیم .فیلمی از همین دوران را هنوز دارم.
خالصه  ۸روز زیر برف بودیم و زندگی میکردیم.
سرما و گرسنگی به کنار ،شپش هم زده بودیم و پوستمان چروک شده
بود و خسته شده بودیم تا باالخره دوباره هوا خراب شد و توانستیم از
مخفیگاه برفیمان بیرون بیاییم و به سمت ایران برگردیم .فیلمی که همان
زمان برداشتم بعد از تدوین جایزه هم گرفت« :زندگی در ارتفاعات»

عکس واقعی و مربوط به همان واقعه است.

گفتوگوی«سالمت» با سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی درباره تبعات روانی -اجتماعی بحرانکرونا

کرونـا؛ تا یک دهه دیگر...

بحران کرونا در بیشاز یک
علی
سال و نیم گذشته بخشهای
ابراهیمی
زیادی از زندگی مردم را تحت
تاثیر خود قرار داده و تبعات
آسیبهای ناشی از این بحران تا سالیان سال
در جامعه باقی خواهد ماند و هر چه روند این
بیماری طوالنیتر شود جبران آسیبها نیازمند
زمان بیشتری خواهد بود .اما متاسفانه این روزها
بحران سالمت حساسیتها نسبت به آسیبهای
اجتماعی در جامعه را کمرنگتر کرده است .طبق
آمارهای ارائه شده بسیاری از حوزههای سالمت
روان و سالمت اجتماعی در جامعه تحت تاثیر
تبعات بیماری کرونا قرار گرفته و با توجه به
اینکه در حال حاضر تمام اقدامات روی بحث
سالمتمتمرکزشدهازسایرآسیبهایبیتوجهی
به سالمت روان غفلت شده است.
به باور کارشناسان در ایام کرونا شاهد افزایش
خشونت خانگی ،نزاع ،افسردگی ،اعتیاد و سایر
آسیبهای اجتماعی بودیم اما هیچ برنامه مدونی
برای جلوگیری از افزایش این آسیبها پیشنهاد
نشده و زنگ خطر آسیبهای اجتماعی در
پساکرونا به صدا درآمده است و اگر چارهای
برای این موضوعاندیشیده نشود قطعا دیگر این
تبعات قابل جبران نخواهد بود.
حال هفته نامه «سالمت» با هدف آگاهی بخشی
درباره ابعاد اجتماعی و روانی این بحران به
گفتوگو با سیدحسن موسوی چلک ،رئیس
انجمن مددکاران اجتماعی ایران نشسته تا این
معضل را مورد کندوکاو بیشتر قرار دهد .در ادامه
متن این گفتوگو را میخوانید.
 :از دیدگاه شما بحران کرونا چه تاثیری
روی خانوادهها داشته است؟
بحرانهاباتوجهبهگستره،شدت،مدتوگروههای
درمعرضخطرتاثیراتمتفاوتیدارند.بحرانکرونا
چند ویژگی مهم داشت که شدت آن را روی
گروههای مختلف بیشتر کرد .یکی از این ویژگیها
طوالنی بودن این بحران است که هنوز هم ادامه دارد
و چشماندازی روشنی هم از پایان آن هم متصور
نیست .ویژگی دیگر این بحران تلفات باالی آن
بود به گونه ای که در برخی بازههای زمانی در هر
دقیقه دو نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست
دادند .از اینروبه واسطه پیامدهایی که این اتفاقات
دربر داشت تبعات منفی بسیاری را نیز به بار آورد.
برای مثال گزارش شده که در ایران  51هزار کودک
سرپرست خود را در این بحران از دست دادهاند که
این زنگ خطری برای بحرانهای آینده در جامعه
است .از اینرومیتوان گفت که این بحران تبعات
ماندگاری روی بسیاری از خانوادهها داشت .ضمن
اینکهدراینبحرانخانوادههابهواسطهمشکالتیکه
در بحث کسب و کار آنها به وجود آمد با مشکالت
اقتصادی فراوانی مواجه شدند و به جرات میتوان
گفت که این بخش از بحران همچنان ادامه خواهد
داشت .بنابراین در یک جمعبندی کلی میتوان
گفت که به واسطه بحران کرونا برخی خانوادهها
با مشکل اقتصادی روبهروشدند و برخی افراد نیز
به دلیل تعدد مشکالت عدیده به سمت بزههای
اجتماعی همچون مصرف مواد مخدر ،اقدام به
خودکشی و تنفروشی کردند.
 :با توجه به تبعات بحران کرونا بروی
زندگی افراد ،آیا میتوان تقسیمبندی علمی در
این خصوص کرد؟
به نظر میرسد در این بخش چند گروه را میتوان
از یکدیگر جدا کرد؛ نخستین افرادی که در بحران
عزیزان خود را از دست دادند .به اعتقاد من باید
برای تمامی این افراد و خانوادهها یک پرونده
مدیریت موردی تشکیل داد.
گروه دیگر افرادی هستند که عزیزان خود
را از دست ندادهاند اما کرونا زندگی آنها را
مختل کرده است .برای مثال مشاغل مختلفی
با مشکالت مالی مواجه شده و حتی در برخی
موارد ورشکست هم شدهاند .در چنین شرایطی

متاسفانهعوارض
بحران روی سالمت
روان ماندگارتر و زخم
آن عمیقتر و درد آن
بیشتر از جسم است.
هرچند با سازوکار
فعلی هم توان
پاسخگویی به مطالبات
و نیازهای حوزه این
حوزه ندارد .ضمنا
باوری هم به وجود
مشکالت در حوزه
سالمت روان نیست
و گوش شنوایی هم
برای شنیدن دردها
وجود ندارد

باید دولت این افراد را شناسایی کند.
گروه دیگر از افراد درگیر با بحران افرادی هستند که
نه تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند و نه
نظام شناسایی در خصوص آنها در دسترس است.
البته ممکن است بانک اطالعاتی «رفاه ایرانیان» در
این بخش کمی کمککننده باشد اما تمامی افراد این
گروه باید در چتر حمایت کوتاه مدت قرار گیرند.
بخش دیگر از افراد که در گروههای دیگر
قرارنمیگیرند ممکن است نیازمند حمایتهایی
در بخش سالمت روان باشند و برای بازتوانی به
دریافتخدماتمددکارینیازپیداکردهباشندبنابراین
دولتبایدبهاینگروههانیزکمکرسانیکندوحتی
دسترسی این افراد به خدمات سالمت را در قالب
پوششهای بیمهای یا هر نوع حمایتی تسهیل کند.
همچنین گروه دیگر کودکانی هستند که به دلیل
مشکالتناشیازاینبحرانازادامهتحصیلمحروم
شدهاند .بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش در
ابتدای بحران کرونا حدود  3میلیون دانش آموز در
کشور از دسترسی به آموزش و تبلت محروم بودند
در حالی که بر اساس اصل  30قانون اساسی وظیفه
دولت ارائه آموزش و پرورش رایگان به همه اقشار
است .حال آانکه همه حمایت دولت از خانوادهها
در این بحران به این خالصه شد که کمک مالی
یک میلیون تومانی کند و آن مبلغ را هم بالفاصله
در قالب اقساط و از یارانه افراد کم کرد.
 :متولی خدمات رسانی به گروههای
آسیب دیده چه مجموعه ای باید باشد؟
نمیتوان نهادی مانند بهزیستی را به تنهایی در این
بخش مسوول دانست بنابراین باید مدیریت این
موضوع با دولت باشد و از ظرفیتهای سایر نهادها
نیز به عنوان مکمل استفاده کرد.
فراموش نکنیم که قانون اساسی هم دولت را موظف
به تامین نیازهای شهروندان کرده است .برای مثال
در اصل  29قانون اساسی آمده که دولت مکلف
است در مواقع بحران امنیت و رفاه را برای مردم
تامین کند .همچنین اصل  21قانون اساسی بر لزوم
حمایت از زنان و کودکانی که سرپرست خود را
از دست میدهند تاکید دارد و این امر را ازجمله
وظایفدولتمیداندبنابراینقانونگذارمعتقداست
که دولتها موظف هستند در بحرانها برنامهریزی
مشخصومدونیداشتهباشندوبهیاریمردمبشتابند.
 :آیا همه مشکالت در نتیجه بحران
کرونا ایجاد شده است؟
باید اعتراف کنیم که بخشی از مشکالت قبل از
بحران کرونا هم وجود داشت چراکه حال و روز
اقتصاد و سالمت جامعه قبل از بحران هم تعریف
چندانی نداشت اما این بحران سبب شد تا مشکالت
هم مشهودتر شوند و هم تشدید پیدا کنند.

این نکته را هم باید اضافه کرد که به واسطه آشنایی
زودهنگام نسل جدید با فضای مجازی و وابستگی
به این فضا به دلیل استفاده از فضای مجازی برای
دسترسی به آموزش ،در آینده نه چندان دور با
مشکالت عدیده ای در حوزه سالمت روانی و
اجتماعی مواجه خواهیم شد و اگر تدبیری در
این حوزهاندیشیده نشود شاهد چالشهایی با ابعاد
بزرگتری خواهیم بود.
 :در بحران کرونا به سالمت روان هم
توجه میشود؟
متاسفانهامروزآنچهدربخشسالمتکانونتوجهها
است بعد سالمت جسمی است و سالمت روان
مورد غفلت واقع شده است .البته از آنجا که
اختالالت روانی در درازمدت اثر خود را میگذارد
و سالمت جسم در کوتاه مدت اثر خود را نشان
میدهد ،سعی شده تا این بخش مدیریت شود
که این نوعی بی توجهی است .البته منظور ما این
نیست که سالمت جسم اهمیت نداشته باشد اما
درخواست ما توجه همزمان به همه ابعاد سالمت
است بنابراین در یک جمله میتوان گفت که در
این بحران تمامی توجهها به بعد سالمت جسم
معطوفوسایرابعادسالمتبهفراموشیسپردهشد.
 :دلیل شما بر تاکید به بعد سالمت روان
در بحرانها چیست؟
به نظر میرسد که عوارض بحران روی سالمت
روح و روان ماندگارتر و زخم آن عمیقتر و درد آن
بیشتر از جسم است .ضمن اینکه جامعه با سازوکار
فعلی توان پاسخگویی به مطالبات و نیازهای حوزه
سالمت روان را نخواهد داشت و این کار را در
آینده سخت خواهد کرد.
 :چرا با وجود مشکالت فراوان در ارائه
خدمات سالمت روان در بحران کرونا ،اتفاق
خاصی در این بخش نیفتاده است؟
متاسفانه مشکل این است که باوری به وجود
مشکل در این حوزه وجود ندارد و ما هم چند
بار این موارد را اعالم کرده ایم اما متاسفانه گوش
شنوایی وجود ندارد.
 :با توجه به شرایط فعلی ،در کوتاه
مدت باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟
متاسفانه تبعات کرونا حداقل تا یک دهه آینده
بخشهای مختلف جامعه را درگیر خود خواهد
کرد .این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که
در کشور ما نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی منبع
توسعه قلمدادنمیشود حال آنکه تنها بخشی که
میتواند کشور را از بحرانها نجات دهد داشتن
نیروی انسانی و در کنار آن سرمایه انسانی کارآمد

است اما با تاسف باید گفت که امروز این دو
سرمایه در ایران دچار بحران شدهاند و ما شاهد
از بین رفتن سرمایه انسانی در نتیجه بحران کرونا،
مشکالت اقتصادی و بحرانهای اجتماعی هستیم
و در سوی دیگر سرمایه اجتماعی هم به مرور در
حال تحلیل است و به قول معروف هر سال دریغ
از پارسال زیرا میبینیم که دولتها نه تنها در بحران
حمایتی از مردمنمیکنند بلکه هیچ برنامه ای هم
برای این شرایط ندارند و طبیعی است که در نتیجه
این شرایط اعتماد عمومی کمتر و کمتر شود و
جامعهبهسمت کاهشسرمایه اجتماعی پیش برود.
 :سازمان بهزیستی به تازگی اعالم کرده
است که توان حمایت از همه خانوادههای آسیب
دیدهازبحرانکروناراندارد،آیااینرافعمسوولیت
دولت خواهد بود؟
بر اساس اصول قانون اساسی دولتها مکلف به
حمایت از افراد آسیب دیده هستند و باید برای
این منظور برنامهریزی کند .البته به اعتقاد من این
جمله که «توان حمایت از تمامی افراد آسیب دیده
وجود ندارد» ،کامال نادرست است زیرا با یک
سازماندهی قوی میتوان تمامی امکانات را بسیج
کرد .ضمنا نهادهایی مانند آستان قدس رضوی،
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،بنیاد علوی ،سازمان
اوقاف و  ...هم باید پای کار بیایند .البته متاسفانه
به نظر میرسد که این بحران و تالش برای رفع
مشکالت آن در اولویت برنامهریزیها نیست و
تصور میکنند که با دادن یک بن خرید میتوان
اینگونه موارد را مدیریت کرد.
 :سازمانهای مردم نهاد چه اقداماتی
در این بحران کردهاند؟
خوشبختانه این سازمانها از ابتدای بحران پای کار
بودندوبایدازآنهاتقدیرکرد.البتهبایدبهاینموضوع
هم توجه شود که بخش بزرگی از حمایتهای این
نهادها به پویایی اقتصاد مربوط میشد و زمانی که
اقتصاددرگشایشنباشدمسوولیتاجتماعیامکان
تحقق پیدا نخواهد کرد .البته در ابتدای بحران کرونا
شاهد بودیم که مردم همبستگی اجتماعی بیشتری
داشتند اما به مرور و با ادامه روند میزان مشارکتها
همانند گذشته نبود و افراد به فکر این هستند که
زندگی خود را از تالطم دور نگهدارند.
اما در یک بیان کلی میتوان گفت که سازمانهای
غیردولتی تحت تاثیر این شرایط توان ایفای کامل
نقشهای خود را نداشتند و به دلیل نداشتن توان
مالیومشکالتبهوجودآمدهبرایافرادوتشکلهای
حامی خود شاهد کاهش فعالیتهای این نهادها
هم بودیم .هرچند همچنان شاهد هستیم که
سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی بیش از حد توقع
پای کار هستند و باید قدردان آنها بود.

