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یادداشت
به آسيبهاي اجتماعي چگونه نگاه کنيم
عباس ديلمي زاده

آس�يبهاي
ëëس�اماندهي
اجتماعي هماكن�ون برعهده چه
سازماني اس�ت؟ به نظر ميرسد
در اين زمينه هر نهادي به فراخور
اتفاقي كه رسانهاي ميشود وارد
ميدان ش�ده و بع�د از خوابيدن
س�ر و صداها هم دوباره روز از نو
روزي از نو...
تجربه به من نش��ان داده است كه
مس��ائل اجتماعي با يك س��ازمان يا
گروهي خاص كه مسئوليت نه چندان
زي��اد و همه جانبهاي ندارد ،قابل حل
نيس��ت ،چون ما درب��اره پديدههايي
صحبت ميكنيم ك��ه پيچيده ،متغير
و وسيع هستند وهرچند وقت يك بار
بايد بازنگري شده و درباره آنها دوباره
تصميمسازي ش��ود .هماكنون وزارت
رفاه در اي��ن زمينه مس��ئوليتهايي
دارد ،اما تا زمانيكه ديگر س��ازمانها
در كنار هم قرار نگيرند ،نميتوانيم به
نتايج دلخواه و مورد نظر برسيم چون
حساسيت كار باالست.
ëëاين حساس�يت باعث نميشود
س�ازمانهايي كه به نوعي متولي
ش�ناخته ميش�وند ،از خودشان
سلب مسئوليت كنند؟
در جلساتي وظايف و مسئوليتهاي
نهادهاي مربوطه مش��خص و تقسيم
ميش��ود ،بههرحال هر س��ازماني كه
مسئوليت دارد ،سعي ميكند مداخالت
خ��ود را كاهش داده ي��ا محدود كند،
چون باالخره اي��ن نگراني وجود دارد
كه آن عملك��رد يا اقدام يا حتي خود
آن س��ازمان به چالش كش��يده شود،
پس نيازمند يك كارجمعي هس��تيم
و باي��د وزارت بهداش��ت ،س��ازمان
بهزيستي ،شهرداري ،نيروي انتظامي
و س��ازمانهاي مردم نهاد در كنار هم
ق��رار گيرند .در هر صورت بخش��ي از
امكان��ات فيزيك��ي ش��هر در اختيار
شهرداري اس��ت و ما نيازمند مداخله
اين سازمان هستيم ،از طرفي بخشي
از سياس��تگذاريها و قواني��ن ب��راي
سازمان ديگر مسئوليت ايجاد ميكند
كه بدون حضور آن سازمان نميتوان
كاري از پيش برد .همينطور امكانات
مال��ي و بودج��هاي ك��ه مس��ئوليت
سازمان ديگري اس��ت ،به اعتقاد من

کارشناس آسيبهاي اجتماعي

موضوع آس��يبهاي اجتماع��ي در جامعه ما با
دو نگ��رش متفاوت مورد ارزيابي قرار ميگيرد ،يک
نگ��رش ايدئولوژيک ک��ه آن را يک آس��يب جدي
ميبيند ،با معيار اخالقيات ميس��نجد و قصد دارد
با هم��ان نوع نگاه ،آن رفتار غير اخالقي را ازجامعه
حذف کند و نگرش دوم که آس��يب اجتماعي را به
عنوان يک بيم��اري اجتماعي ،بهداش��تي و رواني
ميبيند .در اين نوع نگرش ،ش��کل مواجهه با آس��يب هم بيمارنگرانه است و
فرد بهدنبال راه حل درمان و پيش��گيري براي آن اس��ت .ام��ا تقابل بين اين
دو نگرش در جامعه ما از گذش��ته تا به امروز وجود داش��ته اس��ت و درحال
حاض��ر ب��ه باالترين حد خود رس��يده و آماده يک جنگ تم��ام عيار بين اين
دو نگرش چه در س��طح سياس��تگذاران و چه در س��طح جامعه و کنش��گران
اجتماعي است.
واقع��ه هرندي يکي از مثالهاي اين تقابل بين گروهي اس��ت ،بهطوريکه
ميبينيد هم��ان روز عدهاي براي آتش زدن وس��ايل کارتن خوابها بس��يج
ميشوند و شب هنگام عدهاي ديگر با بردن غذا و وسايل پانسمان براي التيام
و کمک به معتادان جمع ميشوند .سؤال اينجاست آيا اين تقابل به نفع جامعه
اس��ت يا به ضرر آن؟! اگر بخواهيم پديده بهوجود آمده را ازگذشته تا به امروز
تحليل کنيم ،متوجه ميشويم اين تقابل نه تنها در سطح ادبيات شفاهي بين
کنشگران اجتماعي وجود داشته که در بين تصميم گيران و سياستگذاران هم
نمود عيني پيدا ميکند.
براي مثال يکي از نمايندگان مجلس در گذشتهاي نه چندان دور در اختيار
نگذاشتن مواد به معتادان را به عنوان يک راهکار برون رفت از مشکل آسيبها
پيشنهاد داده و نمايندهاي ديگر جمعآوري و درمان اجباري براي معتادان را به
عنوان راه حل ارائه ميدهد ،البته اگر نگاهي به قوانين اين حوزه هم بيندازيم،
متوجه ميشويم که گاهي تضاد بين چند قانون ،طرفداران اجرايي و عملياتي
کردن برنامه قانوني را در يکي از دو قانون به خود جذب ميکند .بهطور مثال
کافي اس��ت نگاهي به قانون ماده  15و  16مبارزه با مواد مخدر بيندازيد ،هر
ک��دام از اين دو قانون طرف��داران و طيفهاي مختلفي را به خود جذب کرده
اس��ت ،به طوريکه ميبينيم در ماههاي گذش��ته اف��راد و گروههاي مختلف،
اجراي يکي از اين دو ش��يوه را به عنوان راه حل پيشنهاد دادهاند ،بنابراين به
نظر ميرسد که ما در حوزه آسيبهاي اجتماعي ،دکترين و برنامه دقيقي طي
دهههاي گذشته براي حل مشکل آسيبها نداشته ايم .از طرفي در سالهاي
اخير تحريمهاي اقتصادي و سياس��ي موجب شده سرعت افزايش مشکالت و
آسيبهاي اجتماعي افزايش يابد.
متأس��فانه تحريمها ،مشکالت ناش��ي از آس��يبهاي اجتماعي را به علت
کاه��ش درآمد و افزايش قيمتها به بار آورده اس��ت ،چون هر يک از اين دو
مؤلفه ميتواند افزايش فقر و آس��يبهاي اجتماعي را بهدنبال داش��ته باش��د،
درحاليکه هر يک ازاين مدلها ،خاس��تگاه آنها و راه حل هايي که پيش��نهاد
ميدهند ،مقداري سود و ضرر براي هر يک ازاين دو طيف به بار خواهد آورد.
وق��ت آن رس��يده که بر پايه عقل و تدبير ،راه حل مناس��بي ب��راي به تعادل
رسيدن تصميم گيريها و برنامهها مورد توجه قرار گيرد و البته پايه رسيدن
ب��ه اين تعادل و يافت��ن راهکارهاي دقيق و مؤثر جز با تصميمگيري عاقالنه و
مدبرانه ميس��ر نخواهد شد ،درحاليکه ما در آينده دوران پسا تحريم را پيش
روي خود خواهيم داشت و توسعه صنعتي و سرعت بخشيدن به توسعه براي
جبران مش��کالت پيش روي ماست چنانچه از امروز يک برنامه همه جانبه با
همکاري همه مدلهاي فکري و براساس برنامههاي مبتني بر شواهد علمي و
کارشناسي نداشته باش��يم ،در آيندهاي نه چندان دور گرههاي کور مشکالت
آسيبها همچنان کورتر خواهد شد.

گفتوگوي «ايران» با ليال ارشد ،درباره هجوم جمعی به کارتنخوابهای <هرندی>

حميده اميني فرد

بحثها درباره «كارتن خوابي» و «اعتياد» از آن زمان باال گرفت كه پارك
«ش�وش» يك پله باالتر از همه پاركها صدر نشين اخبار تلخ رسانهها
شد ،زمانيكه مشكالت محله شوش از «اعتياد» و «كارتن خوابي» پيشي
گرف�ت و به معضالت جديدتر همچون «خريد و ف�روش نوزادان» و «تن
فروشي زنان معتادي كه سالي يكبار نوزادي مبتال به ايدز و انواع و اقسام
بيماريه�ا به دني�ا ميآورند» ،پيوند خورد .پي�ش از آن هم البته برخي
انتقادات و صداهاي اعتراض آميزي« ،خاك سفيد»« ،هرندي»« ،دروازه
غار» و خيابانهاي منتهي به «شوش» را در فهرست آسيبهاي اجتماعي
قرار داده بود ،اما تا همين چند ماه پيش كسي نميدانست كه مشكالت
يك محله ناامن بيشتر ازاعتياد و خريد و فروش مواد مخدر است ،حاال
همان صداهاي اعتراضآميز به گاليههاي تند كساني تبديل شده كه از
همين محلههاي نا امن ،خبرهاي تأسف آورتر بيرون ميدهند؛ خبرهاي
تهوعآوري ازشيوع «اسهال خوني در كارتن خوابهاي هرندي» تا «گدايي
با كودكي كه سه روز از فوتش گذشته است» ...با اين حال همچنان معلوم
نيست چه كسي متولي واقعي همه اين نابسامانيهاي تلخ اجتماعي است.
قانون ،وظيفه جمعآوري را به نيروي انتظامي ،ساماندهي را به شهرداري

تا وقتي همه اين س��ازمانها همس��و
نباش��ند ،اتفاق وي��ژهاي در اين حوزه
نخواهد افتاد.
ëëپس تا االن اين همسويي وجود
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نداشته است؟
خ��ب در اي��ن م��دت ب��ا توجه به
اتفاقهايي كه در محله هرندي افتاد،
ميتوان گفت چند س��ازمان بهدنبال
ه��م ورود كردن��د ،از قب��ل ه��م قوه
قضائيه و س��تاد مبارزه با مواد مخدر
هراز گاهي اقداماتي انجام داده بودند،
اما باز هم تأكي��د ميكنم تا زمانيكه
اقدامات همه جانبه انجام نشود ،اتفاق
وي��ژهاي نميافت��د .بايد در جلس��ات
مشترك با يك نگاه علمي و آكادميك
در كنار مرور مطالعاتي كه دركش��ور
خودمان و ديگر كش��ورهاي مش��ابه
افت��اده ،به ي��ك جمعبندي درس��ت
رسيد .براين اساس بايد تبعات مثبت
و منف��ي مداخله همه جانبه بررس��ي
شود ،چون هر سازماني در مداخالت
ابعاد مرتبط با وظايف خود را ميبيند
و س��اير مس��ائل ممكن است مرتبط
با مس��ئوليتهايش نباشد پس آن را
نميبين��د و اقدامي صورت نميگيرد.
م��ا االن ب��ا پديده حاش��يه نش��يني
گس��تردهاي روبهرو هستيم ،ارقام 17
تا  18ميليون نفر اعالم شده است .اما
اگر همين مس��أله امروز ديده نشود،
ميتواند مسأله بعدي باشد.
ëëاالن به گفته برخي مس�ئوالن
 60درصد كارتن خوابهاي محله
هرن�دي مهاجر هس�تند ،آيا اين
پدي�ده نش�أت گرفت�ه از همين
مسأله حاشيه نشيني نيست؟
اص ً
ال يكي از تبعات حاشيه نشيني
همين مس��أله است كه امروز خودش
را به ش��كل كارتن خوابي نشان داده
اس��ت .ما با گروههاي زيادي برخورد
ميكنيم كه ج��زو كارتن خوابهاي
حاشيه نشين هس��تند ،همه اينها به
نوعي س��رريز فقر اس��ت ،اين آدمها
در جاي��ي زندگ��ي ميكردن��د ك��ه
نميتوانس��تند خودش��ان را از نظ��ر
اقتص��ادي تأمي��ن كنند يا ب��ه دليل
مش��كالت اقتصادي مهاجرت كردند
و ب��ا اين جابه جاييها بار مش��كالت
ه��م اضافه ش��د .بنابراي��ن ميبينيد
كه يك س��ازمان به تنهايي نميتواند
همه كارها را انجام دهد .بايد تقس��يم
وظايف انجام ش��ده و نهادهاي مدني
هم پاي كار بيايند.
ëëيعن�ي االن آنطور ك�ه بايد از
ت�وان نهاده�اي مدني اس�تفاده
نميشود؟
خي��ر ،درحاليك��ه نهادهاي مدني
اطالعات بسيار دقيقي دارند و در همه
اين نهادها نيروهاي متخصص حضور
دارند و حتماً مددكار اجتماعي هم در
كنارش��ان هس��ت .از طرفي همه اين
نهاده��اي مدني از نزدي��ك و به طور
ملم��وس با اين پديدهه��ا مواجهند و
اينطور نيست كه فقط شنيده باشند.
براي مثال ش��ما ميبينيد زمانيكه با
پديده كودكان خياباني مواجه شديم،
نخس��تين گروهي ك��ه مداخله كرد،

و غربالگ�ري را به س�ازمان بهزيس�تي واگذار كرده ،ام�ا همچنان براي
س�اماندهي آسيبهاي اجتماعي نگرانيهاي زيادي وجود دارد .به گفته
برخي كارشناسان ،سازمانهاي ورودكننده از يك جايي به بعد موضوع
را الينحل به حال خود رها ميكنند و به گفته برخي ديگر ،س�ازماني كه
وظيفه حل نهايي اين معضالت را برعهده دارد از نظر بودجه و اعتبار در
مضيقهاست.البتهبرخيكارشناسانهمچونفاطمهدانشور،عضوشوراي
شهر تهران هم معتقدند برخي نهادها همچون شهرداري تهران كه حاال
بيش از ديگر نهادها در صف س�اماندهي آسيبهاي اجتماعي كالنشهر
تهران ايستاده ،عجوالنه و فاقد مشاركتهاي مردمي عمل ميكند و همين
مسأله ،حركتهاي خودجوش مردم براي سالمسازي شخصي محلهها را
بهدنبال داشته است .اينكه چه كسي متولي اصلي ساماندهي آسيبهاي
اجتماعي است و نقش نهادهاي مردمي در اين ساماندهيها چقدر است،
توگوي ما با ليال ارشد ،مددكار اجتماعي و مدير عامل مرکز
موضوع گف 
نگهداری زنان آسیبدیده اعتیاد <خانه خورشید> است ،كسي كه سالها
در نق�ش يك كارش�ناس در يك س�ازمان مردم نه�اد از نزديك در دل
ماجراهاي پيچيده آسيبها قرار داشته است.

همين انجمن حمايت از كودكان بود،
چ��را؟ چون اين گروهها در دل جامعه
هستند و از بيشتر مشكالت پيرامون
اط�لاع دارند .پس باي��د در مداخالت
اجتماع��ي به آنها نق��ش داد يا نقش
امروزشان را پررنگتر كرد.
ëëب�راي اينكه بتواني�م در زمينه
مداخالت اجتماعي موفقتر ظاهر
شويم ،چه بايد بكنيم؟
براي هر اقدامي بايد در درجه اول
يك تشخيص مناسب انجام داد و بعد
از آن به سراغ يك ارزيابي جامع رفت
تا اقدامات مورد نظر ارزش��يابي شود.
در اين ارزش��يابي بايد نقاط مثبت و
منفي ديده شود .براي مثال ما بدانيم
چگون��ه از نقطه  Aحركت كرده و به
هدفمان يعني نقطه  Bبرسيم و نكته
مهمت��ر اينك��ه در اين مس��ير چگونه

ëëجالب اينكه اي�ن اتفاق زماني
افت�اد كه پارك ش�وش و س�اير
مكانهايي كه پيش از اين پاتوق
كارتن خوابها و معتادان بود از
س�وي نيروي انتظامي خالي شده
ب�ود و هم�ه كارت�ن خوابها در
پارك حقاني جا داده شده بودند
و ب�ه نظر ميرس�يد اهالي هم از
اين حركت رضايت ندارند؟
خالي ش��دن پارك شوش موجب
ش��د كارتن خوابها به س��مت پارك
هرن��دي و كوچههاي اط��راف هجوم
بياورن��د و در عم��ل در جاي ديگري
تأثي��ر خ��ودش را نش��ان داد .ببينيد
اتفاقي كه در شوش افتاد ،يك حركت
پيشبيني نش��ده بود ،وقتي معتادان
در چن��د پ��ارك جم��ع ميش��وند،
مشكالت ديگري هم به وجود ميآيد.

عکس :علی محمدی  /ایران
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نهادها مداخله نکنند
اتفاق بدتری میافتد

خالي ش�دن پارك شوش موجب شد كارتن خوابها به
سمت پارك هرندي و كوچههاي اطراف هجوم بياورند و
در عمل در جاي ديگري تأثير خودش را نشان داد .ببينيد اتفاقي
ك�ه در ش�وش افت�اد ،يك حركت پيشبيني نش�ده ب�ود ،وقتي
معتادان در چند پارك جمع ميش�وند ،مش�كالت ديگري هم به
وجود ميآيد .بعد برخی گروهها با اقدامهاي حس�اب نشده مثل
حمايتهاي غذايي دلس�وزانه بوي�ژه در زمانهايي كه هوا رو به
سردي ميرود ،موجب ميشوند تبعات ديگري هم ايجاد شود

خودم��ان را تقوي��ت و اص�لاح كنيم.
خب وقتي اي��ن اتفاق نيفتاد ،فش��ار
مسائل ما را عجوالنه و بدون تحقيق و
مطالع��ه جلو ميبرد و مثل اتفاقي كه
هفته گذش��ته در پارك هرندي افتاد،
مردم محل كه از نظر روحي و عاطفي
خسته ش��دهاند ،خودش��ان دست به
اقدام فيزيكي ميزنند .درحاليكه اگر
مس��ئوالن زودتر از اينه��ا اقدام كرده
بودند ،اين اتفاق نميافتاد.
ëëب�ه نظر ميرس�د گاه�ي مردم
جلوت�ر از مس�ئوالن حرك�ت
ميكنند؟
بل��ه ،بس��ياري اوق��ات نهاده��اي
سياس��تگذار از مردم عقب ميافتند و
موجب ميشوند آنها خودشان رأساً وارد
ش��وند .چند سال است كه مردم محله
هرندي تقاضاي س��اماندهي محلهشان
را دارن��د ،اما وقتي اين اتفاق نميافتد،
خودشان دست بهكار ميشوند.

بع��د يكس��ري گروهها ب��ا اقدامهاي
حساب نشده مثل حمايتهاي غذايي
دلس��وزانه بويژه در زمانهايي كه هوا
رو به سردي ميرود ،موجب ميشوند
تا تبعات ديگري هم ايجاد شود.
ëëمث ً
ال چه تبعاتي؟
اقدامهاي��ي كه اي��ن گروهها انجام
ميدهند اگرچه از روي نگراني است،
اما ش��خصي بوده و فاقد تش��كيالت
سازماندهي شده است ،يكي از تبعات
آن هم س��رازير ش��دن ع��ده زيادي
ب��ه اي��ن منطقه ب��راي درياف��ت اين
حمايت هاس��ت .خب طبيعي اس��ت
ك��ه جمعيت زي��ادي كه اغلبش��ان
ه��م حامل ويروسه��ا و بيماريهاي
مختلفي هس��تند ،از نقاط مختلف به
اين منطق��ه هجوم بياورن��د .طبيعتاً
وقتي اينها دورهم جمع شوند ،شروع
به مصرف ميكنند و مشكالت ديگري
ه��م به وج��ود ميآيد .ممكن اس��ت

حت��ي بيماري انتقال پي��دا كند و در
كمترين حالت چهره مح��ل را نازيبا
كنند .بسياري از آنها با وجود نزديكي
دستش��وييها به پارك ،ام��ا از ترس
دزديده نش��دن اموال ش��ان ،در كنار
چادرهايش��ان اجابت مزاج ميكردند
كه بوي تعفن اس��هال خوني وضعيت
تهوعآوري را در بيشتر مواقع به وجود
ميآورد ،البته نميت��وان اين افراد را
مقصر اين امر دانست .بايد پيش از اين
اقدامها حمايتي از سوي نهادهايي كه
موظف هستند انجام ميشده كه نشده
اس��ت .نهادهاي مسئول و اجرايي اگر
درست به وظيفهشان عمل ميكردند،
اين اتفاق نميافتاد.
ëëمهمترين نقطه ضعف نهادهاي
حمايت�ي را در چ�ه چي�زي
ميبينيد؟
در تأخي��ر زيادش��ان در ورود ب��ه
مسائل اجتماعي .بيشتر آنها متأسفانه
زمان��ي وارد ح��وزهاي ميش��وند كه
برنامهها و اقداماتش��ان مناسب حال
و روز آن اف��راد نيس��ت ،درحاليك��ه
اگر مداخله درس��ت انجام نشود بايد
منتظ��ر اتفاقهاي غير منتظره زيادي
مث��ل همين حركته��اي مردمي در
بيرون راندن كارتن خوابها از پارك
هرندي بود.
ëëگاهي ،ام�ا اين خألهاي قانوني
اس�ت كه مس�ير حركت مداخله
را كن�د ميكند ،بوي�ژه زمانيكه
نهادي ميخواهد وارد عمل شود،
اما اختيارات قانوني الزم را ندارد
و اين درحالي است كه نهادي هم
كه اختيارات قانوني الزم را دارد،
بودجه و اعتبار كاف�ي ندارد؟ در
اين زمينه چه بايد كرد؟
شما به نكته درستي اشاره كرديد،
متأس��فانه زن��ان و ك��ودكان در اين
زمينه آس��يبهاي ج��دي ميبينند،
درحاليكه ما قوانين حمايتي به اندازه
كاف��ي نداريم ت��ا م��ددكار اجتماعي
براحتي و با سرعت كودك در شرايط
دشوار را به بهزيستي بسپارد ،مددكار
اجتماعي براي ورود به منزل نيازمند
حك��م قضايي اس��ت و دريافت حكم
قضايي ه��م زمان زي��ادي ميخواهد
كه در اي��ن مدت آن كودك فروخته،
دزدي��ده يا ف��راري داده ميش��ود .از
طرفي بهزيس��تي و س��اير مؤسسات
ب��راي نگه��داري و درم��ان معتادان
محدوديته��اي بس��ياري دارن��د و
ظرفيتسازي كافي انجام نشده است.
بنابراي��ن مجل��س باي��د ورود جدي
داشته باش��د تا قوانين موجود اصالح
ش��ود ،مثل قانون حمايت از كودكان
ك��ه االن چند س��الي اس��ت در صف
ورود به صحن علن��ي مجلس منتظر
مانده اس��ت .من س��ؤال ميكنم ما از
فرزندانمان چ��ه چيز مهم تري داريم
كه به صحن علني بيايد؟! متأس��فانه
االن طب��ق آنچه متخصص��ان دولتي
اعالم ميكنند ،سن زنان براي مصرف
پايين آمده و حاال مس��أله اعتياد زنان
به يك مس��أله اجتماعي تبديل شده
است كه بايد به آن توجه كرد.
ëëآيا ما در اين مسير به تجربيات
گذش�ته خودمان يا حتي س�اير
كشورهايي كه وضعيت مشابه ما
داشتهاند ،توجه كرده ايم؟
بس��يار كم ،در حاليكه ما بايد به
تجربيات گذشته خودمان رجوع كنيم
و نقاط مثبت و منفي را بيرون بكشيم
و البته همي��ن كار را درباره تجربيات
موف��ق و ناموفق س��اير كش��ورها هم
انجام دهيم .بعد هم��ه اين تجربيات
را در كنار نظر متخصصاني كه سالها
در اين زمينه پژوه��ش كردهاند ،قرار
بدهي��م .االن وقت��ي اقدام��ي انج��ام
ميش��ود ،آنطور كه بايد نس��بت به
عواقب��ش اطالعات كافي وجود ندارد،
درحالي كه بررسي مسائل اجتماعي با
توجه به پيشينهاي كه داشته ميتواند
از بسياري از خطاها جلوگيري كند.
ëëفكر ميكني�د مهمترين اقدامي
ك�ه باي�د تاكنون انجام ميش�ده و
نشده است و حاال بايد بيشتر از هر
چيز روي آن تمركز كنند ،چيست؟
يك��ي از مش��كالت ما اين اس��ت
ك��ه در س��طح يك ،پيش��گيري قابل
مالحظ��هاي نداش��تهايم .م��ا ب��راي
شادي و نش��اط كودكانمان كوتاهي
كردهاي��م و پيش��گيري ن��وع اول در
اش��تغال جوانانم��ان اتف��اق نيفتاده
اس��ت .در حاليكه نقش بهزيستي در
مهدهايك��ودك ،آم��وزش و پرورش
و صدا و س��يما در اي��ن زمينه خيلي
مهم اس��ت .ما باي��د كاري ميكرديم
تا فرزندانمان احترام ببينند ،توانايي
هايش��ان را ب��اور كنن��د و اش��تغال
مناس��ب و مرتبط با ش��عور ،تحصيل
و تواناييهايش��ان داش��ته باش��ند .به
هرح��ال جاي خالي اي��ن عوامل حاال
به چش��م ميآيد و بايد در كنار بهبود
قوانين و برنامهه��اي حمايتي به آنها
هم توجه شود.

