!ﮔﺮیدار ﺷﺪن ﺑﺮای ﺗﮑﺪیﺑﭽﻪ
ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﯾﮏ ﮐﻮدک در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﺮوز و ﻓﺮدای او ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺰﻫﮑﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد
ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺮوح ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی« آرﻣﺎن »ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ اﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺒﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ .اﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد
ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ «:از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ».
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺗﮑﺪیﮔﺮی و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺮد؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪهای ﺳﻮدﺟﻮ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺮدم ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را دﺳﺘﺨﻮش
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﮐﻤﮏ
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻀﯿﻘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺪر و ﻣﺎدری از وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارد .وﺟﻮد ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺎزﯾﺒﺎ و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﻫﻢ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ در آﻏﻮش
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن
در دوران اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی دﻫﻪ  ۰۶ﻫﻢ
ﻫﯿﭻ ﻣﺘﮑﺪیای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮان از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
از اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و آﻣﻮزش رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺮدد آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ داد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﺑﺎ ﻋﺰم و اراده ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از آﯾﻨﺪه ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻨﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﮑﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدم .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﮑﺪی و ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﮑﺪی ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎرداری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﯾﻢ؛ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﮑﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن زﯾﺮ ﺳﻦ ۲۱
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮدد اﯾﻦ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮ اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ و ورود ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ دﻋﻮا ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از
ﺷﻬﺮ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ دوره ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺗﮑﺪیﮔﺮی در ﺗﻬﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ در اﻏﻠﺐ ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺗﮑﺪی ﮔﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﮑﺪی اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﯾﻨﺪه
ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺧﻮری ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎری ،اﺧﻼﻗﯽ و …ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺎﻓﯿﺎ در ﺗﺒﺎﻫﯽ آﯾﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن روا ﻣﯽ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻋﺰم و اراده واﺣﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
آﯾﻨﺪه ﺳﻮزی اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﯿﺮدار در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد و ﻣﻬﻢ ﻋﺰم و اراده ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﻣﺨﺮب آن اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ

ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان آﯾﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ را در ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎردان ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن آﺳﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع
رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان از واﻟﺪﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ از ﺳﻮی ﺑﺴﺘﮕﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻘﻂ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﻃﯽ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺷﻬﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻋﺪم ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ؟
ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ اﻓﺮاد دردی را دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ از
ﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺪا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد .ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﺋﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات در اﯾﻦ اﻣﺮ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان واﻗﻌﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل
را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﮕﯿﺮد.
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