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لیال مهداد| شــعله های آتش نشانه آنهاست؛ پیتی 
که آتش را به جان چوب ها انداخته و چشم هایی که به 
نقطه ای میخکوب شده اند. زن و مرد ندارد، چند نفر کنار 
شعله ای نشسته اند و سکوت حکمفرماست و هرازگاهی 
دســتی لرزان چوبی، روزنامه ای به خورد آتش می دهد 
برای نجات از ســرما و خاکستر، سیگارهای اسیر میان 
انگشتان دست گرفتار باد می شــوند. این قصه مردان و 
زنانی است که سال ها با همین یکنواختی تکرار می شود 
و عامه مردم آنها را کارتن خواب می نامند و در بحث های 
اجتماعی، اتیکت آسیب اجتماعی می خورند؛ آسیبی که 
در میان سایر آسیب های اجتماعی چهارمی را به خود 
اختصاص داده و با شــروع آغاز فصل سرما روی بورس 
می آید و پای متولیان ساماندهی را به ماجرا باز می کند 
و سازمان هایی از ساخت گرمخانه ها و خدماتی که ارایه 

می دهند، سخن سر می دهند. 
پالن نخست

کارتن خوابی مختص جامعه ای خاص نیســت و در 
جوامع توسعه یافته و درحال توسعه به چشم می خورد؛ 
افرادی که در کف خیابان ها زندگــی می کنند؛ تا اوج 
طرشدگی اجتماعی را به رخ بکشــند. آنان از جامعه و 
خانواده رانده شده اند و از شیوه متعارف زندگی که اغلب 
مردم از آن بهره مند هســتند، محرومند و برای همین 
است که در بیشتر کشورها سیاســت های اجتماعی 
به شکل های مختلف و شــدت و ضعف متفاوت، این 
بخش از جامعه شــهری را هدف قرار داده و برای بهبود 
وضع آنها اقــدام می کنند، اگرچه رشــد بیکاری، بروز 
مشــکالت اقتصادی، افزایش مهاجرت، افزایش تعداد 
معتادان و ... نیز بــه نوبه تأثیر خود را بــر افزایش این 
جامعه آماری می گذارد، بنابراین حل چنین مسأله ای 
نیازمند رویکردی علمی اســت؛ رویکردی که در گام 
ابتدایی خود باید از شــرایط اجتماعی کارتن خواب ها 

آگاهی یابد تا موجبات ایجاد بانک اطالعاتی دقیقی از 
تعداد کارتن خواب ها فراهم شــود تا دالیل این آسیب 
در گروه های سنی و جنســی واکاوی شود تا درنهایت 
منجر به ســاماندهی پدیده  کارتن خوابی شود، البته با 
در نظر گرفتن این موارد که معموال این قشر از جامعه 
مرتکب جرایم کوچک و بزرگی شده اند و عده ای از آنها 
با دست فروشی و کارهایی از این جنس پول بخورنمیری 
درمی آورند و در یک کالم می توان گفت در بسیاری از 
مواقع بیش از این که بزهکار باشند، بزه دیده هستند، البته 
باور عموم بر این است که کارتن خواب ها در دام اعتیاد 
اسیرند، درحالی که در میان آنها کارگرانی هستند که از 
شهر و روستاها برای یافتن کار کوچ کرده اند و دریافت 
روزانه آنها کفاف هزینه  مســافرخانه یــا مهمانخانه  را 

نمی دهد. 

پالن دوم 
کالنشهرها در کنار مسائل و مشکالت ریزودرشت خود 
ســاماندهی معتادان، کارتن خواب ها و متکدیان را دارد؛ 
گروه هایی که نه تنها چهره شهرها را نازیبا می کنند، بلکه 
موجبات برخی آسیب های اجتماعی را نیز فراهم می آورند 
و به همین منظور کنترل و ساماندهی آنها از اهمیت باالیی 
برخوردار است تا تبعات بدتری یقه این شهرها را نگیرد و در 
این میان مشخص شدن سازمان متولی این گروه از جامعه 
مهم و اساسی است؛ سازمان هایی که با تکیه بر مصوبه های 
مختلف تعدادشان بسیار است، اما در عمل ردپای تعداد 
کمی از آنها را می بینیم؛ شهرداری، نیروی انتظامی، کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، بهزیســتی و ... شــهرداری ای که 
ایجاد گرمخانه ها نصیب او می شود و به کار بردن مددکاران 
اجتماعی متخصص برای ســاماندهی کارتن خواب ها به 

او می رسد تا زمینه بازگشت این قشر از جامعه به خانواده 
را فراهم کنــد. اگرچه این ســهم بندی ها ماجرای امروز 
و دیروز نیست و تنها به این دو نهاد برنمی گردد، پیش از 
ورود شهرداری، شورای شــهر و کمیته اجتماعی در این 
حوزه ورود داشــته اند و در برهه ای بحث سامان سراها و 
مددسراها مطرح شد تا با اسکان موقت کارتن خواب ها برای 
آنها پرونده تشکیل شود؛ برنامه ای که روی کاغذ راهگشا 
بود و در عمــل راه به جایی نبرد، چون سامان ســراها به 
مزایده  گذاشته شدند و برنده این مزایده ها نیز پیمانکارانی 

غیرمتخصص بود! 
پالن آخر

مسأله بودجه و اختصاص آن نیز از مسائلی است که 
همیشــه بحث برانگیز بوده و چانه زنی های زیادی برای 
آن می شــود، به همین منظور گروهــی راه برون رفت 
از آســیب های اجتماعی را بودجه دولتــی می دانند و 
معتقدند آســیب های اجتماعی را دولت و سازمان های 
دولتی باید پوشــش بدهند و این وظیفــه را به دوش 
بهزیستی می بینند، درحالی که عده ای بر این باورند که 
صفر تا صد آسیب ها با بهزیستی نیست و سایر نهادهای 
متولی نیز باید برای ایفای نقش خود وارد میدان شوند 
و هریک بنابر وظایف و مسئولیت های تعریف شده خود 
باری از این مشکل را بر دوش بکشند؛ شهرداری به کمک 
بهزیستی بیاید و در جمع آوری و نگهداری کارتن خواب ها 
یاری رسان بهزیستی باشد، همچنین در عرصه درمان و 
سایر هزینه های جانبی وظایفی برای دستگاه هایی نظیر 
دانشگاه علوم پزشکی تعریف شود. واقعیت این است که 
در بحث کارتن خواب ها باید تمام دستگاه های مربوطه را 
درگیر کرد تا این معضل ریشه کنی را تجربه کند، در غیر 
این صورت پذیرش شبانه این افراد در گرمخانه ها فقط 
تحمیل هزینه های اضافی به مدیریت شــهری است و 

تکرار این ماجرا در سال های آتی. 

کارتن خوابی، پدیده ای اجتماعی اســت که 
در همه جوامع به چشــم می خــورد و در میان 
آســیب های اجتماعی رتبه چهــارم را به خود 
اختصاص داده است؛ افرادی که خود به تنهایی 
توانایــی ســاماندهی زندگی شخصی شــان را 
ندارند و رویه ای کــه در زندگی پیش گرفته اند 
ســبب شــده این افراد فرصت های مشارکت 
در زندگــی اجتماعــی را از دســت بدهند و از 
شــبکه های پیونددهنــده اجتماعــی به دور 
باشــند، البته عمر این پدیده در جامعه ایران به 
ســال های دور برنمی گردد و این درحالی است 
که با آغاز دوران مدرنیزاســیون در ایران پدیده 
مهاجرت نمود یافت و گودنشینی و کپرنشینی 
پدیده هایی بودند که جامعــه با آنها روبه رو بود 
و به همین مناسبت بررســی ها و تحقیق های 
بســیاری در این زمینه صورت گرفت، حتی به 
شــکل آکادمیک، اما کارتن خوابــی آن هم به 
شــکل متعارف امروزی که مسأله ای اجتماعی 
اســت، عمری طوالنی ندارد و سابقه آن تنها به 
اخبار رســانه ای بسنده شده؛ ســابقه ای که در 
مورد تهران به  سال 1382 برمی گردد، دورانی 

که مرگ تعدادی از کارتن خواب ها توجه جامعه 
را به آسیب اجتماعی کارتن خوابی معطوف کرد 
و طرح جمع آوری و ساماندهی کارتن خواب ها، 
آغاز شــکل گیری بحرانی جدید برای مدیریت 
شــهری و دســتگاه های مســئول بود و از آن 
تاریخ گرمخانه ها به عنــوان پناهگاه اضطراری 
برای کارتن خواب ها احداث شــد، اگرچه بعد از 
گذشت 14ســال از آن دوران هنوز این معضل 
اجتماعی به چشــم می خــورد؛ معضلی که در 
ایران ســه دلیل برای تداوم آن بیان می کنند؛ 
عدم کنتــرل علل و ریشــه های ایــن پدیده، 
ضعف در حمایــت اجتماعــی و عدم بازتوانی 
و توانمندســازی کارت خواب ها. شــاید دلیل 
ریشــه کن نشــدن این معضل این اســت که 
کارتن خواب ها به علت تهدید امنیت اجتماعی 
موقتا از سطح شهر جمع آوری شده اند و بعد از 
مدتی به چرخه بازگشته اند، این درحالی است 
که هرساله به تعداد گرمخانه ها افزوده می شود 
و همه این مسائل نشــان از این دارند که برای 
حل همیشــگی این معضل اجتماعــی باید به 

راهکارهای اساسی اندیشیده شود. 

پیشینه

پدیده ای 14 ساله 
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ماجرا 
چیست؟

آیا شهرداری به تنهایی بار ساماندهی کارتن خواب ها را به دوش می کشد؟

حضور، غیاب متولیان
  در بسیاری از مواقع کارتن خواب ها بیش از این که بزهکار باشند، بزه دیده هستند

 کارتن خوابی چهارمین آسیب  اجتماعی است                         حل چنین مسأله ای نیازمند رویکردی علمی است               

تولد نوزادی در پاریس سروصدای زیادی به 
پا کرد تا گروه های حقوق بشــری و موسسات 
خیریه به وضع کارتن خواب ها اعتراض کنند؛ 
یک مادر کارتن  خــواب در شــهری که از آن 
به  عنوان عروس اروپا یاد می شود و خود را یکی 
از مدرن ترین ها می دانــد، درحالی وضع حمل 
کرد که با شرایط اســفناکی روبه رو بود، البته 

یک تیم امدادی به فریاد این زن، فرزند 
دخترش و همسرش رسیدند که 

متاسفانه تنها توانستند مادر 
را نجات دهنــد. ماجرایی 
دردناک که ســبب شــد 
تعــدادی از ســازمان های 
خیریه بــرای ارایه خدمات 

اولیــه بــه کارتن خواب هــا 
داشــته  برنامه ریزی هایــی 

باشــند و از آن ماجــرا بــه بعد بود 
گوناگــون  ســازمان های  کــه 

بشردوســتانه و بنگاه هــای 
بی خانمان هــا  از  خیریــه 
ثبت نــام کردند تــا آنها را 
درمانــی  تحت پوشــش 
قرار بدهند، ایــن درحالی 

بود کــه در برخــی مناطق 
چادرهایی در نظر گرفته شده 

بود تا خدماتی را به کارتن خواب ها 
ارایــه بدهنــد، اگرچــه کمبود 

بودجــه این خدمات رســانی 
را بــا اختالل روبــه رو کرد. 
اما شــرایط در انگلســتان 
شرایطی  اســت؛  وخیم تر 
موسســات  برخــی  کــه 

خیریــه و امدادرســانان از 
آن خبر دادنــد؛ گزارش هایی 

که از سوءاســتفاده برخی باندهای 
خالفکاری و گروه های تبهکاری در شــهرهای 
مختلف انگلســتان خبر می دادند؛ گروه هایی 
کــه از کارتن خواب ها به عنوان ابــزاری برای 

انجام امور خالف استفاده می کردند.
 این گزارش بازتاب های بســیاری داشــت 
تا جایی که روزنامه گاردین بــه آن پرداخت: 
»بســیاری از افراد بی ســرپناه مورد استفاده 
باندهــا و شــبکه های تبهکار قــرار می گیرند 
و درواقــع از آنهــا به نوعــی به عنــوان برده 
ایــن  از  بهره بــرداری می شــود. بســیاری 
بی خانمان هــا مهاجرانی هســتند که عمدتا 
با رؤیای دســتیابی بــه کار و رفاه، خــود را از 
کشــورهای اروپای شــرقی به خاک انگلستان 
رســانده اند. آنها در ازای دریافت مبلغی ناچیز 
مورد سوء اســتفاده قرار می گیرنــد، البته این 
تنها مشکل کارتن خواب های انگلیس نیست، 
بلکه آنهــا حتــی از این که ممکن اســت در 
خواب ناز کشته شــوند هم بیم دارند! برخی از 
کارتن خواب ها برای آن که بتوانند آسوده کف 

خیابــان بخوابند و یک لقمه نان هم به دســت 
آورند، مجبورنــد در عملیات هــای تبهکارانه 
شــرکت کننــد. اکنــون مســئوالن پلیس و 
شــهرداری در نقــاط گوناگون انگلســتان با 
چالش های جدیــدی در زمینه کارتن خواب ها 

روبه رو هستند.
 آنها از ســر ناچــاری به راه هایی کشــیده 
می شوند که نتایج بسیار بدی در پی دارد.« 
البتــه در میــان کارتن خواب هــای 
ایاالت متحده آمریکا مهاجرانی از 
کشورهای آفریقایی و آمریکای 
مرکزی بــه چشــم می خورد؛ 
مهاجرانــی کــه بــا امیــد به 
زندگی بهتــر راه ایاالت متحده 
را در پیــش گرفته انــد و حاال با 
کارتن خوابی گاها برای شــهروندان 
نیز دردسرهایی به وجود آورده اند. افرادی 
که اکثرا به طور قاچاقی و غیرقانونی به 
این کشور آمده اند و حاضرند برای 
ماندن دست به هر کاری بزنند، 
البته یکی از نکات تاسف بار این 
است که بیمه های مختلف این 
کشور این افراد را تحت پوشش 
خود قــرار نمی دهنــد و همین 
مسأله شــرایط را برای آنها سخت تر 
کرده و همه ساله در فصل زمستان تعداد 
زیادی از آنها به دلیل ســرما یا بیماری 
جان خــود را از دســت می دهند. 
کارتن خواب ها برای این که چند 
دالری درآمد داشــته باشــند، 
به امور خــالف روی می آورند و 
این تنها مشــکل نیست، چون 
در برخی شــهرها پلیــس رفتار 
مناسبی با آنها ندارد و این درحالی 
است که ســازمان ها و گروه های خیریه 
تالش می کنند خدمات بیشــتری به این افراد 
ارایــه دهند؛ خصوصــا که میان آنهــا، زنان و 
کودکان بســیاری نیز به چشم می خورند. هند 
را به عنوان کشور عجایب می شناسیم و همین 
عجیب بودن به کارتن خواب های این کشــور 
نیز ســرایت کرده اســت، به طــوری که وضع 
کارتن خواب های هندی اسف بارتر از همتایان 
اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی شــان است، 
چون در ســایر کشــورها کارتن خواب ها طی 
روز به ســمتی رفته و حتی کار هم می کنند، 
اما برخی از این هندی ها همان جا کنار خیابان 
هستند و طی 24ساعت شبانه روز از جای شان 

تکان هم نمی خورند. 
واقعیت جامعه هند این است که تعداد باالی 
کارتن خواب ها سبب شده موسسات خیریه ای 
که تعداد آنها کم هم نیست، دیده نشوند. آمار 
باالی کارتن خواب ها حتی سبب شده خدمات 
مراکزی که مســئوالن بــرای بی خانمان ها در 

نظر گرفته اند، به چشم نیاید. 

تجربه دیگران
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کارتن خوابی پدیده ای اســت که همه جوامع با آن دســت  به گریبان هســتند و برای برون رفت از آن 
راهکارهایی ارایه داده اند، اگرچه توفیق صددرصدی در این حوزه به دست نیامده، اما به کاهش آن کمک 
کرده است. در ایران نیز برخی سازمان ها و نهادها مسئول پرداختن به این مسأله هستند؛ مقوله ای که در این 

شماره به پرسش گذاشته شده است. 

http: //www.icana.ir/Fa/News/319535
خانه ملت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940615000183
فارس

http: //www.yjc.ir/fa/news/5393605
باشگاه خبرنگاران جوان

https: //www.isna.ir/news/96110904917/
ایسنا

http: //www.irna.ir/fa/News/82757703
ایرنا

http: //newspaper.hamshahri.org/id/5762/
همشهری

منابع دیگر 
7 مصطفی آب  روشــن - جامعه شناس| 

سالمت اجتماعی از مباحث مهم و اساسی است 
که در جهان امروز نگاه ویژه ای به آن می شود، این 
درحالی است که متاسفانه باید این واقعیت تلخ 
را قبول کرد که برنامه ریزی ســالمت اجتماعی 
در ایران متولی خاصی نــدارد و به همین دلیل 
است که در حوزه آسیب های اجتماعی به شکل 
مقطعی و گاها جهادی عمل می شود. درواقع به جای حل ریشه ای معضالت، 
در تابستان به فکر کودکان خیابانی می افتیم و در زمستان ها کارتن خواب ها 
سوژه اصلی نهادهای مختلف است؛ نهادهایی که مطابق قانون پرداختن به 
مسائلی از این دست جزو مسئولیت های شان اســت، ازجمله دادگستری 
استان، نیروی  انتظامی، سازمان بهزیســتی، کمیته  امداد امام خمینی)ره( 
و اداره کار و امور اجتماعی و شــهرداری. نهادهایی که موظفند نســبت به 
شناسایی، جمع آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی 
اقدام کنند. اما واقعیت ها گویای این مسأله هستند آنچه در حال حاضر به نام 
اقدام برای حل مسأله و رسیدگی به آسیب دیدگان و افراد بی خانمان شهری 
از سوی ســازمان ها و نهادهای مختلف از جمله: شهرداری، وزارت بهداشت 
یا بهزیستی  گزارش می شود، نوعی پاک کردن صورت مسأله است. درواقع 

این نهادها به جای ریشه کن کردن علل پیدایش آسیب های اجتماعی، تنها 
با نگاهی زیباشناختی سعی در جمع آوری یا به اصطالح ساماندهی موقتی 
قربانیان جامعه دارند و در اکثر مواقع شاهدیم که با جابه جایی فیزیکی معتادان 
و کارتن خواب ها به شهرهای اقماری این گونه به افکار عمومی القا می شود که 
مسأله آســیب دیدگان اجتماعی حل شده اســت، درحالی که پاک کردن 
صورت مسأله ناشــی از سطحی نگری و نداشــتن نگاهی جامعه شناختی 
نسبت به معضل اجتماعی یاد شده است، زیرا استفاده از مفاهیم غیرانسانی 
»جمع آوری« یا »ســاماندهی« در رابطه با انســان هایی که قربانی شرایط 
نابسامان اجتماعی-اقتصادی هستند، زیبنده نظام اسالمی ما نیست. مفهوم 
جمع آوری یعنی تقلیل یک انسان در حد اشیای اضافی شهر که باید آنان را از 
نگاه شهروندان مخفی نگه داشت، درحالی که ریشه مسائل اجتماعی در بطن 
ساختارهای اجتماعی است که بر اثر کارکرد نامناسب نهادهای مسئول این 
آسیب های اجتماعی به اشکال مختلف خودنمایی و شرایط دشوار و رنج آوری 
را به اکثریت مردم تحمیل می کنند که تک تک ما در قبال این قربانیان جامعه 
مسئول هستیم. ما دایما از سوی مدیران نهادهای مسئول می شنویم که در 
راستای توانمند ســازی زنان بهبودیافته از اعتیاد گام های فراوانی برداشته 
شده، اما واقعا جای سوال است که معنی توانمند سازی آسیب های اجتماعی 
چیست؟ آیا خدمات مشاوره ای صرف و با هدف تغییر نگرش یا سازگاری با 

وضع موجود برای افراد بی پناه و خیابانگرد شهری مثمرثمر خواهد بود؟ آیا 
آموزش های به اصطالح »درک موقعیت خود در شرایط بحرانی« برای این 
دسته از افراد می تواند مشکالت مالی و مسأله بیکاری آنان را بهبود بخشد؟ 
آیا اقدامات نظری برای این طبقات فرودست اجتماعی نانی به سفره نداشته 
آنان اضافه می کند؟ سوال این جاست که با وجود نهادهای پهن دامنه ای که 
متولی رسیدگی و پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی هستند، چرا باید 
هزاران انسان آسیب دیده اجتماعی و کارتن خواب در شهر تهران وجود داشته 
باشند و از حداقل نیازهای زیستی محروم باشند ؟ آنچه می تواند ما را در حل 
معضالت خیابانی یاری دهد، اقدامی مسئوالنه و بنیادی است، نه واکنش های 
موردی و نمایشی، درواقع با نگاهی چندنهادی و متمرکز باید به اجماع عملی 
رسید و برای حل ریشه ای این مسأله فراگیر اقدام عملی مناسب و یکپارچه ای 
کرد، بنابراین حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی نه به معنای »ساماندهی«، 
»جمع آوری« یا ارایه خدمات ویژه برای آسیب دیدگان خاص، بلکه در اقدام 
اولیه به معنای ارایه خدمات حمایتی برای تداوم و بقای عمر باکیفیت از قبیل 
ایجاد نظام اداری کار ابرای تضمین خدمات حمایتی مستمر به کودکان و زنان 
آسیب دیده  و در فاز بعدی اولویت بخشی به اشتغال آنان با هدف بهبود دایمی 
وضع زندگی شان است که در شرایط آنومیک و آسیب زای فعلی ضروری و 

الزام آور به نظر می رسد.

چمـــران  مهدی 
عضو شورای چهارم| 
بحــث کارتن خواب ها و 
جمع آوری آنها توســط 
شــهرداری از دوره دوم 
شروع شــد؛ شروعی که 
بــا احــداث گرمخانه ها 
رقم خورد، البته اولین هــا دو گرمخانه بودند که از 
آنها استقبال خوبی شد و ســال های بعد این رویه 
ادامه یافــت و درحال حاضر بیــش از 10گرمخانه 
ارایه خدمات می کنند. اگرچه ساماندهی این قشر 
از جامعه همیشه محل بحث بوده، در این میان باید 
اذعان کرد قاعدتا این ساماندهی وظیفه شهرداری 
نیســت؛ از نظر قوانینی که نوشته شده است، البته 
از نظــر مدیریت شــهری و بحــث مدیریت واحد 
و هماهنگی که از آن ســخن گفته می شــود، این 
وظیفه شهرداری است. درواقع همه امور شهر جزو 
مسئولیت های شهرداری است، ولی از جهت تقسیم 
کار این مسئولیت شهرداری نیست و اگر شهرداری 
این ساماندهی را انجام ندهد، کســی به آن خرده  
نمی گیرد که چرا این کار را انجام نداده اید. در حقیقت 
در بحث ساماندهی کارتن خواب ها باید بهزیستی، 
نیروی  انتظامی، دادگستری و خیلی های دیگر ورود 
پیدا کنند، البته در این میان مسئول اصلی بهزیستی 
است و همین طور وزارت بهداشت، به دالیلی دیگر 
چون در میان کارتن خواب ها تعدادی بیمار یا معتاد 
هستند یا شرایط بدی دارند. ورود شهرداری به بحث 
کارتن خواب ها به دورانی برمی گردد که این کار روی 
زمین مانده بــود و کارتن خواب ها در کنار خیابان از 
سرما خشک می شدند و دادوفریاد همه باال رفته بود، 
شهرداری تصمیم به ورود گرفت، یعنی همان برهه 
فعالیت شــورای دوم، اگرچه در دوره سوم نیز این 
فعالیت ها گسترش بیشتری یافت و در دوره چهارم 
بسیار وسیع تر از گذشــته ادامه یافت؛ میدان صفار 

هرندی، میدان شوش و ... را در آن دوران شاهد بودیم. 
با گسترش این فعالیت ها نه تنها این قشر از جامعه 
برای اسکان موقت به گرمخانه ها برده می شدند، بلکه 
خدماتی نیز برای معالجه آنها ارایه شد. اما متاسفانه 
هرچه این فعالیت گسترده تر می شود، از سوی دیگر 
به تعداد آنها افزوده می شود، چون مهاجرانی که راه 
تهران را در پیش گرفته اند، در معرض این آســیب 
اجتماعی قرار دارند، به همین منظور اگر شهرداری 
دست از این ساماندهی بکشد، این فعالیت می خوابد 
و کس دیگری به این مســأله ورود پیدا نمی کند، 
همان گونه که تابه حال آنها را جمــع آوری نکرده. 
درحال حاضر در این حوزه از آسیب های اجتماعی 
ما فعالیت های شهرداری و گاها بهزیستی را شاهدیم، 
اگرچه بســیار چشمگیر نیست. شــهرداری برای 
ســاماندهی کارتن خواب ها روزانه 40 مینی بوس 
را اختصاص می دهد تا ایــن افراد را از نقاط مختلف 
شــهر جمع آوری کنند، به خصوص در زمستان ها، 
البته ماجرا به همین سادگی ها نیست، چون برخی 
از این افراد بــرای این که بتوانند مواد مصرف کنند، 
نمی خواهند به گرمخانه ها بروند و شهرداری آنها را 
به سختی مجاب به رفتن به گرمخانه ها می کند. این 
افراد در اتوبان ها، زیر نایلون ها و ... می روند تا بتوانند 
به مصرف مواد ادامه بدهند کــه این صحنه ها هم 
زیبنده شــهر و به طور کل برای کشور و نظام خوب 
نیست، بنابراین گاهی اوقات این افراد را به زور سوار 
اتوبوس  می کنند تا به گرمخانه ها ببرند و از خدمات 
آن بهر ه مند شوند؛ در بدو ورود لباس هایش تحویل 
گرفته می شــود، لباس نو داده می شود، استحمام 
می کنند، شام مختصری می خورند، صبح لباس های 
خودشان را تحویل می گیرند و شب دوباره با همان 
وضع مراجعه می کنند. البته امکان دارد برخی این 
روند را عبث تلقی کنند، ولی به هر صورت انسانیت 
حکم می کند این کار صورت بگیرد، هرچند وظیفه 

نوشته شده و قانونی اش نباشد.  

نژاد  بیات   داریوش 
مدیرکل بهزیســتی 
البــرز| مــاده 16 به 
معتادان مهاجر اختصاص 
دارد و بــه موجب آن در 
گذشــته پرداختــن به 
آن در اســتان ها به طور 
مســتقیم به عهده دبیرخانه شــورای هماهنگی 
مبــارزه با موادمخدر و دانشــگاه علوم پزشــکی 
بود، این درحالی اســت که در ابتدای سال جاری 
تفاهمنامه ای بین بهزیســتی و دبیرخانه شورای 
هماهنگی مبارزه با موادمخدر منعقد شــد که به 
موجب آن مدیریت مراکز ماده 16 در اســتان ها 
و درواقع ســاماندهی این افراد به عهده بهزیستی 
باشد، با این کیفیت که همه دستگاه های همکار، 
همراهی های الزم را داشته باشند. اگرچه قبل از 
این تفاهمنامه نیز بهزیســتی در این مسأله ورود 
داشته و مســئولیت های خود را انجام داده است. 
درواقع بخشی از مسئولیت بهزیستی در معاونت 
پیشگیری اقدامات پیشگیرانه، درمان و ساماندهی 
معتادان بوده که به تناسب آن تنها در استان البرز 
120کمپ درحال فعالیت هســتند، همچنین 
مراکز اقامتی و ... که شبانه خدمات دهی دارد. در 
فصل ســرما نیز با وجود برخی موارد و مشکالت 
اداری بــه حــوزه ســاماندهی کارتن خواب ها و 
معتادان اقدام می شود، چون بحث جان انسان ها 
بود و به موجــب آن کمپ ها پذیــرای معتادان، 
افراد بی ســرپناه و کارتن خواب بودند و همکاری 
حداکثری نیز صورت گرفت؛ افرادی که از طرف 
دستگاه قضائی و نیروی انتظامی معرفی می شدند. 
وسعت این خدمات به حدی بود که خوشبختانه 
گزارشــی مبنی بر فوت کســی به دست نرسید. 
واقعیت مســأله این اســت که جمع آوری جزو 
مسئولیت های بهزیستی نیست؛ این مسئولیت 

به عهده نیروی انتظامی اســت و کمپ ها نیز به 
دستور دستگاه  قضائی پذیرش ها را انجام می دهند 
و رأس ماموریت و مسئولیت بهزیستی نیست که از 
معابر و حاشیه شهرها کارتن خواب ها و معتادان را 
جمع آوری کند، بنابراین مسئولیت جمع آوری با 
نیروی انتظامی است. به عنوان مثال  سال گذشته 
در طرح ضربتی 20اســفند تا 20خرداد 96 که 
بیش از 4هزارمعتاد را نیروی انتظامی جمع آوری 
کرده بود، در مراکز پذیرش شدند؛ بخشی خدمات 
ساماندهی و درمان  را دریافت کردند و گروهی نیز 
زمینه بازگشت به خانواده را یافتند. در این بخش 
باوجود محدودیت هــای اعتباری که هنوز وجود 
دارد، همکاری ها و همراهی ها برحسب ذاتی که 
وجود دارد حداکثری بوده اســت، البته امیدوارم 
با رویکرد جدیــد مرکز غربالگــری تحت عنوان 
دادگاه درمان مــدار یعنــی کار تیمــی خدمات 
بهینه تری ارایــه بدهند؛ کار تیمی متشــکل از 
نیروی انتظامی، دســتگاه قضائی و کارشناسان 
این حوزه. در چنین شــرایطی است که پذیرش، 
ســاماندهی و تعیین تکلیف این قشــر از جامعه 
می تواند رویکردی علمی و انســانی داشته باشد. 
با همه این تفاسیر و با تشــکر از تمامی زحمات 
شهرداری باید اذعان کرد که مسئولیت شهرداری 
تنها به خیابان، جدول، معماری و فضای سبز شهر 
محدود نیســت، این که جمعیتی سالم و شاداب 
داشته باشــیم، این که در سطح شــهر کودکان 
کار و متکدی ها به چشــم نخورنــد و معتادان را 
نبینیم نیز جزو مسئولیت های ذاتی، اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری  است و قطعا اعتبارات کالنی 
در این بخش دارند، به همین دلیل اگر کمی این 
اعتبارات هدفمندتر شوند و همکاری و همراهی 
الزم را با بهزیســتی داشته باشــند، بی شک در 
 ساماندهی افراد گرفتار به توفیقات بیشتری دست

 خواهیم یافت.

نگاه کارشناس

نگاه مخالفنگاه موافق

باید به اجماع عملی رسید

بودیم و تأثیرگذارتر خواهیم ماند دست کشیدن شهرداری؛ خوابیدن ساماندهی
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