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غالمحســین شــافعی در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ســال 95 اظهار داشت: دکتر نوربخش در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات بسیار 
بزرگی انجام داد که باالترین تاثیر را در محیط کسب و کار داشت و ما از این اقدامات شایسته که دکتر ربیعی نیز در آن تاثیر داشتند، قدردانی 
می کنیم. رئیس اتاق ایران با اشاره به اهداء تندیس مرحوم میرمصطفی عالی نسب به کارآفرینان برتر گفت: این ابتکار بی بدیل مقام های دولتی که 

تندیس یک کارآفرین برتر را ساخته و به کارآفرینان می دهند، جای قدردانی دارد.
شافعی با طرح این سوال که افرادی مانند مرحوم عالی نسب چگونه به کارآفرینانی ماندگار تبدیل شدند گفت: این افراد اهداف اقتصادی را در 

خدمات اهداف اجتماعی و انسانی قرار داده اند.

مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هم زیرخط فقرقرار دارند
     باشناختی که از شما درحوزه عمومی و غیر دولتی و اجتماعی هست انتظار 
بود دردولت تدبیر و امید در بخش اجتماعی موثرترحضور یابید. اما اکنون که 
جامعه نیازمند اطالعات صحیح و کارشناسی است حضورتان حداقلی است ؟ 
لطفا بدون مقدمه درخصوص شکل گیری سازمان ملی امور اجتماعی کشور و 
فعالیت دولت در این حوزه بدلیل سبقه ساختارشناسی شما در بخش اجتماعی 

توضیحاتی را برای شهروندان و مخاطبان بفرمائید ؟
من بعنوان یک کارشــناس ومددکاراموراجتماعی وفرهنگی وکارمند رســمی دولت و وزارت 
کشــور هستم و ســه چهارســال بصورت مأمور در زیر مجموعه میراث فرهنگی بعنوان عضو 
هیأت مدیره گردشگری ایران انجام وظیفه میکنم. حرف کارشناسی خودم را میزنم شاید حضور 
حقیرجا را برای بعضی از مدعیان تنگ می کند . و ترجیح به دور نگاه داشــتنم اســت. درحوزه 
دولتی کار ودر حوزه غیر دولتی فعالیت اجتماعی میکنم ......و اما قبل از پاسخ به سوال یک برش 
از یک مقطع زمانی وکارکارشناســی و گروهی که اسناد آن موجود است را توضیح میدهم فکر 
میکنم پاسخ ســئوال تان راهم داده  باشم درسالهای 1379تا1384 موضوع حمایت ازکودکان 
درکشــورهای مختلف بحث نهادهای حقوق بشر دوستانه و سازمان ملل و یونیسف ونهادهای 
بین المللی و کارشناسان ارشد و فعاالن اجتماعی در جهان قرار گرفت و همزمان قبل از اینکه 
بحث و موج موضوع کودکان و"موضوع نهاد ملی حمایت ازکودکان " در ایران هم مطالبه تلقی 
شود . در یک ابتکار مسئولین اجتماعی دولتی با همکاری  یونیسف ایران کارگروهی در موضوع 
کودکان در حوزه اجتماعی در وزارت کشور طراحی نمودند و ضرورت مرکز ملی حمایت از کودک 
مفهوم سازی گردید. که مورد حمایت نهادهای بین المللی قرار گرفت بطوری که این جلسات 
N.G.OS در یونیسف ایران با حضورکارشناسان " فعاالن اجتماعی و حقوق بشردوستانه و

و صاحب نظران دانشگاهی و حقوقی قوه قضائیه ومرکز پژوهش های مجلس و دولت تشکیل 
و تا حصول نتیجه ادامه یافت . دریک رویکرد کارشناسی بدون مداخله و یاجهت دهی دولتی ها 
یا یونیسف به یک ساختار حمایتی و تشکیل سازمانی فراقوه ای رسید تا بتواند با برخورداری از 
ظرفیت های قوای مقننه ، اجراییه و قضاییه عمل نماید و مقرر شد این جمع بندی ابتدا بر اساس 
ضرورت های کشور به حوزه اجتماعی ارایه، بومی سازی و تقدیم نهاد تقنینی و دولت شود تا در 
صورت تشخیص روند تاسیس را طی کند . تا این مهم با ساز وکار اجرایی با همکاری سازمانهای 
غیردولتی و مردم نهاد ، و بخش های مرتبط دربدنه قوای ســه گانه سازمانی قدرتمند را بوجود 
آورندکه همه حوزه های حکومت را موظف به هماهنگی وفرمانبری وهمراهی نماید تا خشونت 
علیه کودکان در همه ســطوح مهار و این مســئله و آسیب اجتماعی را تحت کنترل و زیر نظر 
نماینده منصوب باالترین مقام عالی و فرا قوه ای نظام ) رهبری معظم انقالب ( مدیریت گردد . 
عنایت داشته باشید ، در آن دوره ومقطع موضوع فقط بحث حمایت از کودکان بعنوان یک مسئله 
بخشی یک نهاد بین المللی مطرح و مد نظر بود آنهم مهارآزار وخشونت علیه کودکان ویکی از 
آسیب های شناخته شده است . این خروجی و بررسیها ونتیجه این جلسات بود که صرفاً بر مبنای 
بارش افکار کارشناســان و یافته های کارشناسی و اکتشافی بود که با حضور جمعی از صاحب 
نظران ارشــد ملی و بین المللی انجام می شد وبه سفارش کسی یا جایی انجام نشد . به دنبال 
یک الگو در ساختار ملی برای نهاد حمایتی قضایی و اجرایی وتقنینی ازکودک در ساختارحکومت 
ها بود . البته جلســات عالی وبا حضورمدیران ونمایندگانی ازهرسه قوه هم تشکیل می شد.این 
نشســت های کارشناسی درمرکز یونیســف به این ایده تبدیل شد.که ما درحوزه کنترل آسیب 
های اجتماعی کودکان در ایران نیازمند ســازمان و ساختار فراقوه ای هستیم.)البته بعددردولت 
نهم ودهم درحدیک اداره دروزارت دادگستری تنزل وسرهم بندی شد( با عنایت به مراتب ، من 
از منظر یک کارشــناس شما را به دستور مقام معظم رهبری برای شکل گیری مرکزملی امور 
اجتماعی برای ساماندهی مسایل وآسیب های اجتماعی ارجاع و توجه میدهم . ببینید این سازمان 
مبتنی بریک فرمان هوشــمندانه و دقیق حاصل یک عمر تجربه تاریخی با ارزیابی وارزشیابی 
ازکارکرد جامع سیستم حکومت وسازمان های عمومی وتخصصی اجتماعی قبل وبعد انقالب که 
بومی کشــور ما شده صادر گردیده است. این سازمان درحوزه آسیب های اجتماعی فرا قوه ای 
عمل خواهد کرد یک از وظایفش مربوط به آســیب های کودکان می باشد. این تصمیم  برای 
شکل گیری سازمان ملی امور اجتماعی چکیده کارشناسی و تجربه سال ها ی کشور در ادوار و 
برهه های مختلف است زیبا ترین تدبیر و اثر گذار ترین اقدام جمهوری اسالمی درحوزه اجتماعی 
اســت . این فرمان به موقع وبر اساس یک ضرورت تاریخی به درستی واز سرکارشناسی اتخاذ 
شدوشــکل گیری نهاد ملی امور اجتماعی بعنوان کاری ضروری ومولفه ای است که در بخش 
اجتماعی همیشــه جایش خالی بوده است فعاالن دولتی وغیردولتی این بخش که ازفقدان آن 
همیشه با تهدیدو تحدید روبرو بودند. اکنون آنرایک فرصت تاریخی می دانند و باور این است 
که بخش اجتماعی اکنون با این دستور رهبری برخوردار شده است. من آنرا ارج می گذارم و در 
 Goodراستای الگوی بومی و سرمایه عظیم حکومت داری خوب وبه حکومت داری خوب
Governance ی دانم و بعنوان کسی که تجربه نزدیک به سی و پنج سال کاردر حوزه 
دولتی وغیر دولتی بخش اجتماعی رادارم و با شکل گیری جایگاه قائم مقامی وزیرکشوردرامور 
اجتماعی ومرکزاجتماعی بدلیل عدم بررسی کارشناسی حتی دردو صفحه دردولت نهم مخالفت 
کردم و بیش از بیست صفحه مقاله مفصل نوشتم ،وآنرا اکنون زدگیوعدم شناخت حوزه اجتماعی 
ووزارت کشور نامیدم.....وبعنوان فردی که کمیساری های موضوعی اجتماعی را بعنوان نهادهای 
بیــن المللی و تجربه آمبودمان ها موضوعی )نمایندگان ومشــاوران عالی اجتماعی موضوعی 
عالیترین مقام قانونی درکشورهای اسکاندیناوی را بررسی ومطالعه کرده است( این اقدام راکاری 
نو و بومی وحرکتی تحولی درســاختار بخش اجتماعی کشور که همیشه از عدم وجود ضمانت 
اجرایی و حمایت قوای مقننه وقضاییه رنج برده می دانم وآنرا تقویت دولت اجتماعی و یکی از 
تصمیمات ارزشــمند وتاثیر گذارکه میتواند بستر سازوموجب اقدامات بزرگی در این بخش باشد 
می شناســم که متاسفانه شایسته مورد توجه قرار نگرفت. عنایت بفرمایید مسایل وآسیب های 
اجتماعی چون روندی شکل می گیرند روندی سامان پذیرشده و کاهش می یابد. از همین روی 
از جنسی هستند. که با برخورد سخت وخشن و فی البداهه بجای مهار و کنترل شوک تولید و 
مقاومت ایجاد می کند. آنچه که چکشــی دردولت نهم ودهم شاهد بودیم و دیدیم . لذا وجود 
ساختار کارآمد بر اساس تعریف ازحاکمیت و قدرت مقدمه وگام صفراقدام برای ساماندهی و روند 
کاهش اســت . فرمان رهبر معظم انقالب معطوف به این مهم برای شکل گیری ساختارو این 
خالء می باشد .فرمان رهبری دستور تناسب سازی ساختار وموثر نمودن و تامین مقدمات برای 
مقابله وساماندهی مسایل و آسیب های اجتماعی می باشد. دولت جناب آقای روحانی این افتخار 
را دارد مســئول اجرایی نمودن و فرآیند شکل گیری سازمان ملی اموراجتماعی رادربدنه وزارت 
کشور و دولت می باشد که با تاکید و پافشاری و الزام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بر 
مبنای اندیشــه ماندگارو آینده نگر ، تاسیس این سازمان ملی راشروع و به انجام رسانده است. 
تادرکنارکار زیرساختی که دروزارت کشوردرگذشته درتعریف و تخصصی کردن سه هزار پست 
کارشناسی امور اجتماعی از پایین ترین سطح دهداری، بخشداری ، فرمانداری و استانداری بتواند 
دغدغه های نظام ودولت را در ساماندهی اموراجتماعی بصورت مویرگی وخوشه ای عملیاتی ، 
نظارت و مدیریت کند . تنها تردید جدی در این موضوع مدیریت درســت این سازمان در آینده 
اســت . البته که مدیریت درحوزه اجتماعی یک مســئله جدی درکشورما است.متاسفانه همه 
ازجمله کارشــناس امورفرهنگی،نظامی وفارغ التحصیالن کشاورزی،پزشکی و مهندسی و.....

خودرا صاحب نظر ارشد امور اجتماعی ومدیردراین حوزه میشناسند.
یکی از موضوعات جدی این روز ها رصد فعالیت شهرداری وشورای شهر 
دربخــش اجتماعی ویکی از نمادهای آن ســاماندهی تکدی گری و کودکان 
خیابانی معتادین متجاهر در تهران می باشــد که متاســفانه در دوازده سال 
گذشته با عدم موفقیت در ســاماندهی مواجه است .شما از سال 1375 هم 
درحوزه نظری وهم اجرایی آن قبل ازشــکل گیری شورای اول تهران در این 
موضوع ورود و حضورفعال داشــتید وکتاب یکصد سال تکدی گری در ایران 
وتهران را تالیف کردید و زیر چاپ اســت از همین روی انتظار تحلیلی خبری 

وجامع وروشنگر از شما راداریم؟
اگر به یک دوره تاریخی پشــت ســرمان نگاه کنیم ،تاسیس و تغییر ســاختار ها را در حوزه 
اجتماعی رصد کنیم خود گویای واقعیت هایی در مواجه با مســایل و آسیب های اجتماعی در 
تهران و پاسخ به سئوال مورد نظر شماست؟ نخبگان وبزرگان ومدیران ارشد نظام پس از گذشت 
بیش از پنجاه سال در سال 75 در تهران در حوزه دولتی و غیر دولتی همزمان شاهد این تغییرات 
بودند. در استانداری تهران از سال 75 مرکز متکدیان کهریزک در اردوگاه تخلیه شده متعلق به 

اسرای جنگی راه اندازی شد. زمینه این اقدام تدارک برگزاری اجالس سران کشورهای اسالمی 
در سال 76 سال بود.زیرادر یک برنامه فشرده وگسترده کارشناسان و مدیران میانی و نمایندگان 
وســفیران وزارتخانه های امورخارجه کشورهای اســالمی حضور یافته ودر پایتخت ودرتهران 
مرتب در حال تردد بودند . در یک اتفاق ساده توسط سرنشین یکی از این خودرو های وابسته 
به ســفارت یکی از کشورها در یکی از چهارراه ها چند دالراسکناس بعنوان صدقه به دو سه تا 
متکدی و کودک خیابانی کمک و پرداخت کرده بودند. یکباره این خودرو مورد توجه متکدیان و 
مورد هجوم برای دریافت پول خارجی قرار گرفت و صحنه خاصی را بوجود آورد طوری که مانع 
حرکت آن شده بودند . )درحالی که خودرهای سفارت خانه ها دارای طبقه بندی امنیتی هستند( 
این گزارش به ریاست جمهوری وقت مرحوم هاشمی رفسنجانی رسیده بود با احضار وزیر کشور 
دستور اکید ساماندهی این وضعیت را به وزیر وقت کشورجناب آقای بشارتی ابالغ نموده بودند . 
پس ازتوجه خاص دولت به مبلمان شهری برای برگزاری اجالس سران دستور و تأکید ریاست 
جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی به وزیر کشور واستانداری تهران برای جمع آوری متکدیان 
و کودکان خیابانی ابالغ گردید و شرایط خاصی بوجود آوردند این حرکت نیازمند حداقل هایی 
بود که عماًل هیچ برنامه ای برای متکدیان وجود نداشــت . در یک برنامه جامع مطالعه آسیب 
های اجتماعی / اولویت مســایل اجتماعی/ مناطق بحران خیز تهران/ خشــونت بعنوان متغیر 
اصلی خشــونت علیه زنان خشونت علیه کودکان - خشونت اجتماعی مورد مطالعه ضروری و 
فوری قرار گرفت و همزمان ساماندهی متکدیان در مرکز کهریزک در قالب جمع آوری و طبقه 
بندی و ارجاع ظرفیت سازی شد. در طرح جمع آوری متکدیان با پدیده کودکان خیابانی ، کار، 

صیغه ای و فرار دختر و پسر و زنان در معرض آسیب مواجه شدیم چون مطالعات در حوزه زنان 
وکودکان و کارگاههای مربوطه همزمان با موفقیت در حال اجرا بود لذا تبدیل پژوهش آســیب 
های کودکان دختر و پسر به برنامه عمل در یک فرآیند خاص وبسیار دشوار در مرکز نگهداری 
پســران در خانه سبز ساماندهی و کودکان دختر در مراکز نگهداری خانه ریحانه مدیریت شدند 
و زنان در معرض آسیب در خانه آرین )هتل آرین( با همکاری ارزشمند پلیس ساماندهی شدند. 
زیرا این سه گروه نیازمند نگهداری و مراقبت خاص در 72 ساعت بحرانی جدا شدن از خانواده 
بودند. تا از گزند باندهای فساد دور باشند .) خالصه کردن فعالیت های شبانه روزی کارشناسان 
و نیروهای اجرایی که بیش ازچهارســال انجام شــد در چند سطر ممکن نیست و نیاز به وقت 
بســیار زیادی دارد ( دراین دوره فارغ از هر نوع نگاه جناحی زیباترین همکاری بین قوه مجریه 
و نیروی انتظامی و قوه قضاییه و حوزه عمومی صورت گرفت و خون دل ها خورده شد تا این 
موفقیت مثال زدنی حاصل شد .در یک برنامه جامع مطالعه آسیب های اجتماعی/ اولویت مسایل 
اجتماعی/ مناطق بحران خیز تهران/ خشونت بعنوان متغیر اصلی : خشونت علیه زنان  خشونت 
علیه کودکان -  خشونت اجتماعی مورد مطالعه مقدماتی بعنوان شناخت ابتدایی از تهران مورد 
مطالعه قرار گرفت من تعجب می کنم وزیرمحترم و خانم وآقایی که کل تجربه اجرایی شــان 
خدمت در سازمان نظامی و یک دوره عضویت شورای شهر است می فرمایند بیست سال گذشته 
هیچ کاری برای آسیب های اجتماعی نشده است. چطور بخودشان اجازه می دهندبدون بررسی 
کارکرد کشور را زیر عالمت سوال ببرند و در حوزه آسیب های اجتماعی خود را منجی معرفی و 

بگویند مطالعه هم کرده اند وکاری نشده است . 
عزیزان اقا/ خانم اطالعات ندارید چه اصراری دارید اظهار نظر می کنید ؟ 

من می خواهم عرض کنم نظام با کمک دلسوزان اساتید دانشگاهها و جامعه شناسان و آسیب 
شناسان و.... بدون چشم داشت مادی وجناحی برای ساماندهی آسیب های اجتماعی در بخش 
هایی علی رغم عدم وجود ســاختار ملی وحمایتی بســیار خوب کارکرده عالقه مندان نظام و 
متخصصین بدون وابستگی گروهی و جناحی خوب کار کردند این را ارج بگذاریم نقد هم بکنیم 
. بلــه این را من قبول دارم به علت ورود افراد غیر حرفه ای وغیر متخصص در حوزه اجتماعی 
و کاســب کار دلسوزان کنار گذاشته شدند تا مکنونات دیگری که خواسته نظام نبود ولی منافع 
افراد تامین می شــد جایگزین شود. از سال 1375به مدت چهارسال )از سال1377باثبت خیریه 
وسازمان غیردولتی آســیب دیدگان اجتماعی و سرای احسان بعنوان زیر مجموعه (باهمکاری 
نیروی انتظامی و دادگستری و بهزیستی و کمیته امداد وشهرداری با مدیریت استانداری تهران و 
محوریت سرای احسان  )مرکز متکدیان کهریزک (در تمام پایانه ها اتوبوس رانی اطاق مددکار 
اجتماعی و مأمور انتظامی همراه داشــتیم با طرح مهار از مبدا هر نوع ورودغیرمتعارف جمعیت 
هدف مدیریت می شدوکودکان ،دختر و پسر و خانم و زنی که سرگردان ، و واله پایش از اتوبوس 
به زمین گذاشته میشد بالفاصله شناسایی میشدو دستش دردست مددکار ما بودو درهمان پایانه 
اتوبوس رانی مرحله اول مددکاری انجام و با خانواده اش تماس برقرار وتعیین هویت می شــد. 
در صورت ضرورت  به مددکاری مرحله دوم به یکی ازمراکز یاد شده انتقال می یافت.کسانیکه 
زحمات حوزه اجتماعی اســتانداری و وزارت کشور قوه قضاییه و پلیس  و نهاد های غیر دولتی 

رادرآن سالها را نادیده می گیرند خواسته و یا نا خواسته حوزه خدمات نظام در مدیریت آسیب ها را 
نادیده می گیرند و این ظلمی به کشور و جامعه است. این خدمات موفق موجب شد افرادی برای 
مصرف شخصی و سیاسی مداخله غیر حرفه ای و غیر اجتماعی نمایند.  به همین دلیل مدیران 
توانمند و کارآمد حوزه اجتماعی از استانداری تهران به وزارت کشور کوچ نمودند، عماًل این حوزه 
بدلیل این رفتار های غیر مدنی فاقد وجاهت حرفه ای دچار وقفه شــد. و اجتناب ناپذیر بعلت 
اینکه کار بدون مالحظه جناحی انجام میشد ورود این مالحظات موجب شد خانه ریحانه و خانه 
سبز و خانه آرین منحل شد. وکار در حوزه آسیب دیدگان در سرای احسان درکهریزک درمقطع 
بسیار حساس وحیاتی درمرحله خاصی که جمعیت هدف ودر معرض آسیب نیاز به حمایت داشتند 
متوقف گردد. کســانیکه زحمات حوزه اجتماعی استانداری و وزارت کشور، قوه قضاییه و پلیس 
ونهاد های دولتی وغیر دولتی رادر آن مقطع و سالها را نادیده می گیرند خواسته و یا نا خواسته 
حوزه خدمات نظام در مدیریت آســیب ها را نادیده می گیرند و این ظلمی به کشــور و جامعه 
است. این خدمات موفق موجب شد افرادی غیر حرفه ای برای مصرف شخصی مداخله نمایند.  
ما در شــرایطی بسر می بریم که نیازمند تحلیل درست آن هستیم پنج برنامه اقتصادی تحت 
عنوان توســعه اقتصادی بدلیل اینکه رشد محوری بدون توسعه تامین اجتماعی فراگیر وتوسعه 
پایداربدون محاسبه ظرفیت های انسانی وسرمایه گذاری برای حمایت از درآمدهای خرد ، تولیدو 
اشتغال مولد اجراشدو با توزیع عمومی پول با پوشش یارانه یا بعنوان یارانه بجای سرمایه گذاری 

عمومی و اشــتغال و) تولید کار مولد در اقدامی غیر حمایتی باهدف کسب محبوبیت( سرانه به 
کل جمعیت کشور بجای دهک ها با درآمد حداقل پرداخت انجام شد . این اقدامات بدون توجه 
و حمایت اشتغالزا ومولد ، تدوین و اجرا گردیده است . این رویکرد موجب پیامد طبیعی و قهری 
فقر شد و بدلیل اینکه هماهنگی الزم بین توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی وجود نداشت و 
نگاه اقتصاد حمایتی عمومی موجب تحمیل مجموع فشار به بخش اجتماعی شد و در این روند 
حذف برابری فرصتها که نیاز جدی جامعه برای شکل گیری ساختار نظام اقتصادی واجتماعی 
مستمر ومولد که در کارکرد موجب عدالت اجتماعی گردد این کردار تحت تأثیر روند شعارگونه 
و پرشــتاب خود شیفتگی حاد در دولت نهم و دهم خود رادر لباس فقر به حداقل های معیشت 
اقشار متوسط به پایین جامعه را تشکیل می دهد ، تحمیل کرد و اکنون درصد قابل توجهی از 
افراد که مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را هم شامل میشود زیرخط فقرقرار دارند. وبخشی 
از همین مردم برپایه،یارانه هامعیشت وزندگی می کنند. این نتیجه عمل کرد دولت نهم ودهم 
است که دیروز او را صدای خدا و پدیده قرن می نامیدند و امروز او را عامل انگلیس و....می نامند.

چون خیلی ازعبارت آســیب اجتماعی اســتفاده کردید تعریف شما از 
آسیب های اجتماعی چیست ؟  

در تعریف آسیب های اجتماعی روان ترین تعریف این است که هر رفتاری که بر خالف 
هنجارهای اجتماعی ) خالف شرع  عرف و قانون (  و عدالت بروز نماید ، آسیب اجتماعی 
محســوب  می شود . وتعاریف دیگری وجود دارد ازجمله هر فعل یا ترک فعلی که موجب 
کاهش توانایی فرد وجامعه و ایجاد انحراف در رشــدو توسعه و تعالی گردد آسیب اجتماعی 
تلقی می گردد.                                                                                          البته یک 
واقعیت را باید پذیرفت عالوه بر آنچه گفته شد همیشه در کالن شهر ها آسیب ها ، هزینه 
هایی اســت که مترتب توسعه شهری و صنعتی ودر مرکز کشــور عالوه بر آن رفتارهای 
سیاســی دولت هاهم به آن اضافه میشود. و شکل گیری آسیبهای اجتماعی که بخشی از 
آن اجتناب ناپذیر و بعضا قهری است همچون  تاالسمی  هموفیلی  سرطان  بیماران روانی 
وروانی مزمن  خشــونت ها ) علیه زنان و کودکان ، خودکشــی  خشونت اجتماعی و .... ( 
تکدیگری ، کودکان  پسران و دختران خیابانی پیامد بدیهی و هزینه های اجتماعی زندگی 
شهرنشینی به گستره تهران ونتیجه گذار وهزینه های عبور ومسیر توسعه است که در تمام 
کشورها وکالنشهرهای دنیا درصدی قابل قبول را تشکیل می دهد و دولتها با تدبیر و تبیین 
روشــهای مختلف آنرا مهار می کنند اما این درصد که بیشتر از یک نیست )درهرمسئله و 
پدیده اجتماعی( در تهران و شهرهای بزرگ کشور بیش ازاین ارقام را نشان میدهد البته با 
تاکید روش محاســبه کامال کارشناسی وجود دارد من برای استفاده در این مصاحبه حدود 

را عرض میکنم. و متأسفانه در مواردی از هشدار و اضطرار به مرز بحران رسیده است . 
در خصوص عملکرد شورای شهر وشهرداری در ساماندهی متکدیان و 
کودکان خیابانی و خیابان خوابی و معتادین متجاهر که وضع ظاهری شان 
موجب ترس کودکان و مردم عادی  شده است.یکبار دیگر نیازمند بررسی 
عوامل تکدی گری می باشیم. دلیل عدم توفیق شهرداری تهران چیست و 
با در نظر گرفتن عوامل انسانی مدیریتی ، نیازمند اطالعات بیشتری هستیم 
شهروندان به شناخت و رای برسند؟ لطفا در خصوص عوامل تکدی گری 

توضیح بدهید؟ 
درشهرتهران براساس قانون شهرداری ها ساماندهی متکدیان و خیابان خوابی وکودکان 
خیابانی مسئولیت مستقیم شهرداری می باشد . )البته در مقررات مکمل سازمانهای دیگری 

را هــم در یک تعامل جمعی به کمک شــهرداری می آیند.از جملــه وظیفه تجدید تربیت 
منحرفین اجتماعی عهده بهزیستی می باشد که یک ظرفیت تعاملی قانونی برای شهرداری 
محسوب می شود که متکدی و کودک خیابانی و معتادین و بیماران روانی مزمن رها شده 
در سطح شهر و ولگردان ، منحرف اجتماعی تعریف وباهمکاری بهزیستی ساماندهی انجام 
پذیرد که این تقســیم کاردرگذشــته انجام واکنون هم احتماال ادامه دارد.( من با جمعی از 
دوســتان از سال 1375 با این مســئله اجتماعی در شهر تهران درگیر هستم وبصورت غیر 
دولتی هم اکنون هم ادامه دارد . مشــگل شهرداری تهران در ده دوازده سال گذشته عدم 
پاســخگویی و مدیریت نارسیزیسمی اســت وچیزی برای اظهار نظر کارشناسی نگذاشته 
اند. درشــورای شــهر و شهرداری هیچ کس پاسخگو نیســت . ازهمین روی تغییراعضای 
شــورای شــهر وشــهرداراجتناب ناپذیر یک مطالبه عمومی بود که خوشبختانه عملی شد  
. زیــرا باروش پادگانی اداره تهران غیرممکن وهزینه هــای غیر قابل کنترلی بوجودآورده 
اســت .اگراظهارنظراعضاء مخالف وموافق شهردار محترم درکمیسیون بودجه درست باشد 
ارقام نجومی بدهی به پیمانکاران وتعهدبه شــرکتهای فنی وعمرانی وخدمات شــهری به 
بیش ازشــصت تاهفتادهزارمیلیاردتومان رســیده است. در کشــورهای برخوردار درادبیات 
مدیریت شهری اگر بدهی سازمان محلی به بیش از سه برابر بودجه مصوب برسد. سازمان 
ورشکسته واز هرنوع فعالیت اجرایی و تعامل مالی وقرارداد معاف وممنوعیت خواهد داشت 
. حال ازشــهرداری تهران دراین رابطه چه انتظاری هست . شهرداری تهران دچار بحران 
مدیریت و رانت مدیریتی اســت . عدم شــناخت مدیریت جامع اجتماعی واقتصادی شهر 
اکنــون تهران به مقروض ترین شــهر جهان تبدیل کرده اســت . این نوع مدیریت وعدم 
پاســخگویی به شورای شــهر بعنوان مرجع قانونی و عالی شهرداری ناشی از یک اختالل 
اجتماعی شخصیت نارسیسیزیم وخودشیفتگی حاد است که مدیریت شهرداری تهران دچار 
آن شــده است .از همین روی اقدام شهروندان به رای به عدم صالحیت شورای شهر فعلی 
رای با قصد تغییر و پاســخگو نمودن شــهردار تهران وجلوگیری از بین رفتن دارایی های 
شهریک به یک مطالبه مدنی بود. .شهروندان تهرانی وهموطنان ایرانی به این فهم جامعه 
ای رسیده اندکســی را انتخاب کنندکه خودشیفته نباشد تنها در مقابل مرجع قانونی ناشی 
از ظرفیت شــهروندان پاســخگو بلکه مطیع قانون باشد . زیراقانون گریزی مقدمه اختالل 
اجتماعی نارسیزیسم است . .به اذعان تمام نخبگان روانشناسی و عالمان حوزه روان شناسی 
اجتماعی بروز و ظهور و صدوراختالل خودشیفتگی حاد بدلیل بدخیمی و پیش رونده بودن 

به شکل خروج و بی هنجاری است. استثناء و انکارو ادعا چیزی راعوض نمی کند.
اما عوامل تکدی گری :

1- فقر : فقر اولین موئلفه در تکدی گری و تنگدســتی عامل اصلی کشاندن نیازمندان 
به خیابان است.   2-  مهاجرت : مهاجرت دومین معضل در ریشه و گسترش تکدی گری 
است مهاجرت بی رویه و خارج از برنامه از مبدأ بدلیل عدم امکان اشتغال و امکانات رفاهی 
، افراد را به شــهرهای بزرگ و تهران می کشــاند و چون کار مناسب در دسترس متقاضی 
قرار نمی گیرد ، در صدد تکدیگری برآمده و در موارد زیاد مورد اســتفاده باندهای تشکیل 

دهنده متکدیان قرار می گیرند.
    3- عــدم تأمین اجتماعی: نبود امکانات حداقل و تأمین اجتماعی محدودوبرای افراد 
جامعه شرایطی را بوجود     آورده که فرد خود را ملزم به تالش برای کسب درآمد و معیشت 

از هر طریق ولو تکدیگری می داند . 
     4- عدم تحقق عدالت اجتماعی : توزیع نامناســب ثروت شــرایطی را فراهم آورده 
اســت که بیشتر از 75 درصد ثروت کشور در اختیار 20 تا 25درصد و تنها جابجایی صورت 
گرفته از عوامل فردی در این 20 درصد کم و به نهادهای خصولتی اضافه شــده ا ســت 
.کمتراز  بیست و پنج درصد ثروت کشور در اختیار 75 درصد می باشد و وجود ارتباط و رانت 
های اقتصادی و اعتباری موجب شده است افرادی مستمند و نیازمند در جامعه بوجود آیند 
که هیچ مأمن و پناهی نداشــته باشند که البته با قول مساعد دولت یازدهم با اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر اینکه در طول یک برنامه حداکثر 5 ســاله و تحقق حداقل 
ها برای اقشــار کم درآمد تامین و با فراهم آوردن دست یابی جمعیت هدف به اشتغال و از 
طریق مشارکت درثروت عمومی  ونفت بااستفاده از سهام عدالت و.... این به معنای حرکت 
بسوی  بهبودی معاش دهک های زیر خط فقراست . در دولت نهم ودهم به نیازمند جامعه 
تعهد داده شــد فقر ریشه کن خواهد شد.و نفت را سر سفره مردم خواهد بود و این حرکت 

بسوی عدالت اجتماعی تلقی شد ولی ...... 
5  عمومی شدن سوء استفاده  
از ظرفیت ها ومسئولیت ها همراه 
با سست شدن پایه های اعتقادی  
ارزشــی اخالقی و قانونی موجب 
شد است فرد بدون عذاب وجدان 
تعارض و اضطراب برای بدســت 
آوردن درآمد و رفع گذران زندگی 
خود به هر تخلف وروشی متوسل 
و..... تکدیگــری  جمله  از  شــود 

کــه البته این  موضــوع در مورد 
ســایر پدیده های منفی اجتماعی 
نیز صادق اســت ، از جمله جرایم 
اقتصادی خرید وفروش مواد مخدر 

و....  
6 - بیکاری و عدم اشــتغال : 

نبود شــغل و فعالیتی که از طریق آن فرد به منبع درآمدی حداقل دســت یابد تحت فشار 
نیازهای واقعی )خود و خانواده ( بسوی تکدیگری کشیده شود . 

 -این در شرایطی است که در استان تهران در بخش صنعت باید در خارج از شعاع 120 
کیلومتری ایجاد شوند . هر نوع توسعه بدلیل تراکم نیروی کار با جذب جدید همراه نیست . 

 -واحدهای تولیدی ، اقتصادی دچار رکود و ریزش نیروی کار می باشند . 
 -در بخش کشاورزی بدلیل اقتصادی نبودن ، استفاده از نیروی کار کارگری محدود و 

بسوی مکانیزه شدن پیش می رود . 
 - در بخش خدمات تراکم نیروی کار به حدی اســت که هر نوع عملیات سودآور را به 

حداقل رسانده و جذب نیروی کار متوقف شده است . 
 - نظام اداری متورم و الزامًا مواجه با تعدیل می باشد و جذب متوقف میباشد . 

- دربخش تجارت و بازرگانی بدو دلیل اواًل انحصاردوم نیاز به سرمایه و اعتبارعماًلورود 
برای گروه نیازمندان و مستمندان ممنوع جبری است . 

 7-عدم وجود قوانین قاطع و روشن : چرخه تکدی گری بدلیل اقتصادی بودن ودرآمد 
زا بــودن و عدم وجــود مقررات قاطع با توجه به عدم اجرای قانون مصوب شــورای عالی 
اداری توســط اســتانداری ها موجب شده است . نخســت اینکه متکدیان ریسک تکدی 
گری را بپذیرند در مرحله دوم ضابطین به دلیل اطالع از عدم موفقیت و تکرار در شــرایط 
کاماًل انفعالی با موضوع مواجه شــده و از برخورد اصولی و با پشــتوانه و مستمر با موضوع 

تکدیگری باز بمانند . 
8 - عدم نگرش منفی به تکدیگری : نبود نگرش منفی به تکدیگری نزد مردم و جامعه 
که می تواند متأثر از شــرایط عمومی جامعه همزادپنداری ) تلویحًا و احتمااًل فقر پنهان که 
بخش عظیمی از جامعه درگیر آن هستند ( و دامنه حرفه ها و رفتارهایی که منجر به حداقل 
درآمد می شــود در نزد مردم عیب نیســت تحت عنوان کار هرچه که باشد عیب نیست ) 
فروش روزنامه  فال حافظ  آدامس  گل فروشــی  شیش پاک کردن ماشین ها در چهارراه 
ها و حتی تکدیگری ( موجب گســترش این پدیده اجتماعی شــده است از جمله عباراتی 
که در سنجشــها دست می دهد موید این اســت که وقتی دولت به گدا کمک نمی کند ، 
شغلی هم ندارد ، پس چه باید بکند ؟ تکدیگری از دزدی که بهتر است ؟ که همه در حال 

اختالس ودزدی می باشند .
9- جمع آوری و رها سازی :  در بیست سال گذشته با علی الخصوص وبا تاکید دوازده 
سال گذشته شــهرداری تهران بدلیل عدم وجود اندیشه و اراده ساماندهی با رویکرد عد م 
بازگشت متکدی به چرخه گدایی ســازمان و تشکیالت منسجمی را بوجود نیاورده است . 
اقدامات مقطعی و فرا فکنی و مراکز نگهداری موقت در اسالمشــهر ولویزان مراکز محدود 

و نمایش جمع آوری و رهاسازی هستند .
 این جمع آوری و رها ســازی ها متعدد دراین دوازده ســال گذشــته موجب گسترش 

معتادین متجاهر و ولگردی و تکدیگری و ایدزدر بین آنان در تهران شده است. 
10- وجود باندهای ســودجو که بعضًا نفــوذ و ارتباطی هم دارند ، یکی از دیگر دالیل 

ثبات و گسترش پدیده ولگردی و تکدیگری است . 
11- نابســامانیهای اجتماعی و فرهنگی یکی از پدیده های جدی و تأثیرگذار در شکل 

گیری ولگردی و تکدیگری محسوب می شود . 
12-عدم وجود تعریف دقیق و عدم پوشــش بیماران روانی ) ضعیف و مزمن ( ابتدا به 

شکل ولگرد بروز می کند و در نهایت متکدی و به جرگه متکدیان وارد میشود . 
13- مدیریت نمایشی در ســاماندهی کودکان خیابانی ومتکدیان با رویکردرفع تکلیف 
وجابجایی فیزیکــی آنها بجای تعیین تکلیف نهایی از جمله اقدامات معمول ســازمانهای 
مســئول در شــهر تهران در طول سالیان بوده واین مشــگل در طول بیست سال گذشته 
وجود داشــته ولی در دوازده سال گذشته به یک وظیفه حرفه ای در عدم مسئولیت پذیری 
و فرا فکنی این ســازمانها در شهر تهران بوده اســت . که متاسفانه شورای شهر منفعل از 

کنار آن گذشته اند
14- در کشــور ما قانــون حمایت از بیماران روانی مزمن وبهداشــت روان وجود ندارد 
ویکی از آســان ترن روش ها رها سازی بیماران در ســطح جامعه است  اکثر این بیماران 

نیاز به حمایت دارند.
15- در ایران بر اســاس فرمول شــفاف یک درصد بیمارروانــی مزمن دارای بیش از 
هشــتصد هزارنفر بیمار روانی مزمن وجود دارد و در جامعه کنونی ما به ســه دسته تقسیم 
میشوند یک سوم )حدودا دویست و هفتاد هزار نفر( باگرفتن دارو در شرایط عادی در جامعه 
زندگی میکنند یک ســوم بعدی در صورت درمان مناسب و حمایت خانواده گی واجتماعی 
قابل احیا می باشــند ومی توانند با دارو وحمایت زندگی عادی داشته باشند و اما گروه سوم 
یعنی دویست وهفتاد هزار نفر مراجعات مکرر بیمارستانی  داشته و نیازمند دریافت خدمات 
بستری موقت و تخصصی هستند این دویست وهفتاد هزار نفر به دو بخش تقسیم میشوند 
نوددرصد خدمات کلینیکال وتخصصی ودرمان موقت وســر پایی دارند اما ده درصد یعنی 
بیســت هفت تا ســی هزار نفر نیازمند نگهداری دائم میباشــند که برای خانواده ها هزینه 
بســیاری دارد و بیمه ها امکان پوشش بیش از ســه ماه را ندارند. ودرکل کشور تنها برای 
ده درصداز این بیســت یاسی هزار نفر نیازمند بستری دائم تخت وجود دارد یعنی هشت تا 
ده هزارنفر تخت نگهداری دائم درکشــور وجود دارد . و همیشــه بیست هزار نفر در نوبت 

پذیرش می باشند . 
علی رغم اینکه این گروه بی آزار هستند.متاســفانه بدلیــل ناتوانی خانواده هادرتامین 
هزینه نگهداری درشــهررها میشــوند وبعضا درتورجمع آوری متکدیان قرار میگیرند. وبه 
مراکز نگهداری تحویل میشــوند ویا بعنوان کارتن خواب در زیر پل ها وحاشــیه شهرها و 
خرابه ها وگورها روزگارمی گذرانند. این تابلوواقعی ازخیابان خوابی زنان و مردانی است که 
شما درشهرباآن مواجه هستید وشهردارمحترم زمانی به فکر آنان می افتد که نیازبه عکس 

تبلیغاتی و مصاحبه دارد.
با توجه به پاســخ سئوال قبل که گاه وبیگاه خیابان خوابی صحرا خوابی 
وگور خوابی و....تیتر روزنامه ها و خبر می شــود وآه از نهاد جامعه بر می 
خیزد و چیزی که مدیران ارشــد شــهری روزانه با آن مواجه هستند . آیا 
امکان ساماندهی متکدیان و معتادین متجاهر و کودکان خیابانی و ولگردان 
و کال این مســئله اجتماعی از سوی شــهرداری و دستگاه های تخصصی 

وجود دارد؟ 
بله امکان پذیر اســت.نه تنها ممکن اســت بلکه موفق هم خواهد بود آدرس غلط به 
جامعه داده و فرافکنی میکنند.مشکل تنهااعتباروهزینه نیست بیش از پول حمایت ومداخله 
غیرکارشناســی و بحران خودکارشــناس پنداری ومدیریت در این مسئله خاص کار را فلج 

می کند. 
ازجمله دردهایی اســت که من در پاسخ سئوال اول عرض کردم ، یکی ازکارهای مهم 
ســازمان ملی امور اجتماعی رسیدگی به این موارداست وانشاهلل با تدبیر و حمایتی که پیش 

بینی شده قطعا موفق خواهند شد.
ضمن تشکر، من هنوز درپاسخ این سئوال وچگونگی ساماندهی موفق 

متکدیان توجیه نشدم آیا ممکن است ؟توضیح دهید؟       
من هم متشــکرم ،لطفا به این اراده ای که درکشــور بوجود آمده که به این مهم هم 

بعنوان ساماندهی پرداخته شود احترام بگذاریم و حرفه ای عمل کنیم. 
و کار کارشناســی و صحبت وچاره اندیشــی در جای خودش انجام و عملیاتی شود در 

مصاحبه ویک اقدام ژورنالیستی ، سوخت نشود. 

اکبر نعمتی کارشناس امور اجتماعی : 

یک کارآفرین شایسته 
باور دارد که هر انسانی  یک 

سرمایه عظیم است
اکبر نعمتی مدیر کل اسبق امور اجتماعی استانداری تهران  و وزارت کشور 
فعال اجتماعی و از بنیانگذاران خیریه سرای احسان کهریزک سازمان غیر 
دولتی حمایت از آســیب دیدگان اجتماعی و....دارای بیش ازپنجاه مقاله 
وچندکتاب درموضاعات اجتماعی وفرهنگی میباشــد. در خصوص مسایل 

اجتماعی تهران و سازمان ملی امور اجتماعی با او به گفتگو نشستیم: 

رئیس اتاق بازرگانی ایران:


