
باالي شهر يا پايين شهر 

مهسا گربندي
  گزارش

فرق�ي نمي كن�د، ه�ر 
كجاي تهران كه برويد با 
متكدياني مواجه مي ش�ويد كه ب�راي گرفتن پول  
التماس مي كنند! برخي از متكديان س�ر چهارراه 
مي ايستند و با سماجت شيش�ه ماشين ها را پاك 
مي كنن�د و برخ�ي ديگ�ر جل�وي داروخانه ه�ا و 
رستوران ها بساط پهن مي كنند تا وقت بيماري و 
گرسنگي رهگذران، مقابل چشم  باشند و با ايجاد 
حس ترحم در مي�ان افراد به هدف خود برس�ند. 
برخي از ش��هروندان با ديدن متكديان، دلش��ان به 
رحم مي آيد و با اعتماد به آنها، برايش��ان هر چيزي 
را كه خواس��ته باش��ند، مي خرند. هر چند اين حس 
نوع دوستي قابل ستايش اس��ت، اما مگر متكديان با 
خريد اين اقالم راضي مي شوند؟ متأسفانه آنها دقايق، 
س��اعات و روزهاي ديگر نيز براي گدايي به همان جا 
مي روند ي��ا مكان هاي جديد را انتخ��اب مي كنند تا 
چهره ش��ان براي رهگذران تكراري نش��ود. گويا به 

اين س��بك زندگي عادت كرده اند و قرار نيست 
ب��راي تأمين هزينه ه��اي زندگي ش��ان، كار 

آبرومندانه اي را انتخاب كنند. 
يك متكدي: شغل با حقوق كمتر از 10 

ميليون تومان نمي خواهم!
براي صحبت با يكي از 

متكديان از خيابان 
مطهري به سمت خيابان 
قائم مقام فراهاني حركت 
اولي��ن  در  مي كن��م. 
چهارراه، دو پسر جوان 
حدوداً 14 الي 15 ساله را 

مي بينم كه يك تي شيشه 
پاك كن كوچك در دست 
دارند و در ح��ال تميز 
كردن شيشه  ماشين ها 
هس��تند؛ از چه��ره 
رانندگان معلوم است 

كه تمايلي به تميز شدن 

شيشه هايشان ندارند، زيرا با »دنده عقب گرفتن« يا 
»دس��ت تكان دادن« تالش مي كنن��د متكديان از 
ماشين شان دور ش��وند، اما آنها با س��ماجت تمام و 
لبخند عجيبي كه روي لب دارند، به كارش��ان ادامه 
مي دهند. هر چن��د در ميان رانندگان كمتر كس��ي 
توجهي به آنها مي كند، اما دو راننده به اين دو پس��ر 
جوان، پول مي دهند و مهر تأييدي به تكدي گري شان 

در چهارراه مي زنند. 
به سمت اين دو جوان مي روم، از آنها مي پرسم: »چرا 
اين كار را انتخاب كرديد؟ اگر شغلي برايتان پيدا شود، 
سركار مي رويد؟« پسر جواني كه مشخص است سن 
كمتري دارد، مي گويد: »تا حقوقش چقدر باشد. اگر 
كمتر از 10 ميليون تومان باشد، نه نمي روم!« تعجب 
مي كنم و مي گويم: »مگر درآمدتان چقدر است؟« 
مي خواهد چيزي بگويد، اما بعد از نگاه به دوستش، 
حرفش را مي خورد و با كمي مكث مي گويد: »همين 
10ميليون تومان كه گفتم. « مشخص مي شود كه 
اين دو جوان قصد سركار رفتن ندارند، براي همين 
بحث را عوض مي كن��م و مي پرس��م: »ناهار و 
ش��ام را چطور تهيه مي كنيد؟« جواني كه 
بزرگ تر اس��ت به رستوران س��رچهارراه 
اش��اره مي كن��د و مي گويد: »گاه��ي از 
مردم مي خواهيم برايم��ان غذا بخرند. 
در كل هر چيزي كه پيدا بش��ود، 
مي خوري��م تا س��ير ش��ويم. « 

نس��تيد  ا مي د « : يم مي گو
درآمدتان از خيلي از اين مردم 
كه مي گوييد برايتان غذا بگيرند، 
بيشتر اس��ت؟ چرا با پولي كه از 
شيش��ه تميز كردن گرفته ايد، 
براي خودتان غذا نمي خريد؟« 
جواني كه كوچك تر اس��ت، 
مي گويد: »پول را براي پدر 
و مادرم كه در افغانس��تان 
هس��تند، مي فرس��تم و 
فقط يك ميليون تومان 
براي خودم نگه مي دارم. « 

مي پرس��م: »تا ك��ي به اي��ن كار ادام��ه مي دهيد؟ 
نمي خواهي��د درس بخوانيد؟ پيش��رفت كنيد؟ يا 
شغل مناسبت تري داشته باشيد؟« پسر كوچك تر با 
خنده و شوخي مي گويد: »تا هميشه! مگر اين شغل 
چه اشكالي دارد؟« حرف هايشان متعجبم مي كند و 
وقتي مي بينم خودشان هم تالش براي پيشرفت و 
بيرون آمدن از اين وضعيت نمي كنند، خداحافظي 
مي كنم و به س��وي رس��توراني كه در چهارراه قرار 

دارد، مي روم. 

كارگر رستوران: متكديان  دنبال پول بادآورده 
هستند

مدير رس��توران در حال گرفتن سفارشات و 
حساب كردن پول غذاها اس��ت، از او درباره 
تعداد متكدياني كه هر روز به رستورانش مي روند و از 
مش��تريان طلب غذا مي كنند، س��ؤال مي پرسم. اين 
آقاي حدوداً 50 س��اله مي گوي��د: »روزي صدبار اين 
بچه ها و بقيه اعضاي گروهشان اينجا مي آيند و از مردم 
غذا مي گيرند. « او ادامه مي دهد: »يك مشتري داشتم 
كه وس��عش در ح��د خريد يك س��اندويچ ب��ود، اما 
تحت تأثير حرف هاي اين بچه ها قرار گرفت و ساندويچ 
خودش را به اينها داد!« كارگر اين رس��توران هم كه 
انگار داغ دلش تازه شده باشد، در ادامه حرف هاي مدير 
رستوران مي گويد: »ش��غل اين بچه ها همين است، 
ماهرانه با مردم حرف مي زنند و با ايجاد حس ترحم در 
ميان مش��تريان، غذا گدايي مي كنند. خيلي هايشان 
اصاًل گشنه نيستند و درآمدشان از كارگران رستوران 
اينجا بيش��تر اس��ت. حرصم در مي آي��د از اينكه نان 
بازويشان را نمي خورند و خيلي راحت از مردم گدايي 

مي كنند تا پول بادآورده بخورند.«
متكديان روزي 10 بار آبميوه از مردم مي گيرند

كنار اين رستوران يك آبميوه فروشي است و 
از خانمي كه پش��ت صندوق مغازه نشس��ته 
اس��ت، درباره حضور متكديان ب��راي گدايي آبميوه 
س��ؤال مي پرس��م. او مي گويد: »ظهر و ش��ب فرقي 
نمي كند. عادت اين بچه ها و بقيه دوستانشان شده كه 
از مردم آبميوه و بس��تني بخواهند. « مي پرسم: »چه 
تعداد از مش��تريان ش��ما ب��راي اين بچه ه��ا آبميوه 
مي خرن��د؟« مي گويد: »خيلي ها! تقريباً يك س��وم 
مشتريان ما با شنيدن حرف هاي متكديان دلشان به 
رحم مي آيد. « داخل مغازه يك آقا ايستاده است. او به 
خانم صندوق دار اش��اره مي كن��د و مي گويد:  »من و 
همسرم از صبح تا شب به اين مغازه مي آييم، دو بچه 
را خانه تنها مي گذاري��م و در حالي كه با مش��تري، 
سازمان ماليات  و سازمان بهداشت سر و كله مي زنيم، 
يك درآمد حداقلي كسب مي كنيم. اين بچه ها روزي 
10 بار آبميوه از مردم مي گيرند كه اين تعداد آبميوه 

را خود ما نمي خوريم!«
خوراكي گدايي مي كنند و به قيمت كمتر آن را 

مي فروشند!
در خيابان سنايي يك سوپرماركت قرار دارد 
كه متكدي��ان روزي چند ب��ار، جلوي در آن 
مي ايس��تند و با آه و نال��ه از مش��تريان مي خواهند  
برايش��ان اقالم و خوراك��ي بخرن��د. از صاحب مغازه 
مي پرس��م: »روزي چند ب��ار از مش��تريانتان گدايي 

مي ش��ود؟« او كه در ح��ال چيدن نوش��ابه ها داخل 
يخچال است با عصبانيت مي گويد: »روزي 10 هزار 
بار! به اي��ن كار ع��ادت كرده اند. من به مش��تريانم 
مي گويم كه گول اينها را نخوريد، اما خيلي هايش��ان 
مي گويند: »ثواب دارد« و بي توجه به حرف من به آنها 
كمك مي كنند. « او ادامه مي دهد: »متكديان خوراكي 
و اقالمي را ك��ه خريده اند، براي خود م��ا مي آورند و 
مي گويند با پول كمتري از آنها برداريم. شايد برخي از 
مغازه داران قبول كنن��د، اما چنين پولي از گلوي من 

پايين نمي رود.«
كسي به داد كسبه نمي رسد

يك رستوران در خيابان ميرزاي شيرازي كه 
به تازگي ش��روع ب��ه كار كرده اس��ت نيز از 
متكدياني كه از مش��تريانش غذا مي خواهند شاكي 
اس��ت. خانمي ك��ه صاحب اين رس��توران اس��ت، 
حرف ه��اي س��اير كس��به را تأيي��د مي كن��د و 
مي گويد: »لطفاً اين معضل را جدي پيگيري كنيد. از 
بيرون ك��ردن متكديان از داخل مغازه مان خس��ته 
ش��ديم. هر چقدر هم ب��ه مش��تريانمان مي گوييم 
برايش��ان غذا نخريد گ��وش نمي كنن��د. « او ادامه 
مي دهد: »شب ها و وقتي كه مردم براي خوردن شام 
اينجا مي آيند، بيش��تر از 10 نف��ر از متكديان اينجا 
كمين مي كنند و باعث مزاحمت مي شوند. متأسفانه 
اورژانس اجتماعي هم نتوانسته براي ما كاري انجام 
دهد. « اين خانم به دعواهاي ميان متكديان نيز اشاره 
مي كند و مي گويد: »من براي جذب مشتري و كسب 
درآمد نياز به تمركز و انرژي زيادي دارم، اما هر روز با 
اين بچه ها درگير مي ش��وم و بايد مانع آمدنشان به 
داخل رستوران شوم. متأسفانه گاهي متكديان سر 
پول و غذا با همديگر دعوايشان مي شود و فحش هاي 
ركيك به هم مي دهند و كسي هم نيست كه براي حل 

اين معضل كاري برايمان انجام دهد.«
»شهر بدون گدا« هم در امان نيست

افزايش تعداد متكديان فقط مربوط به تهران 
نمي شود. تبريز كه روزگاري به »شهر بدون 
گدا« معروف بود هم از تكدي گري در امان نمانده است. 
يكي از ش��هروندان تبري��زي به خبرن��گار »جوان« 
مي گويد: »هر چند كه آمار رسمي براي تعداد متكديان 
تبريز اعالم نشده است، اما مش��اهدات ميداني نشان 
مي ده��د ك��ه تع��داد متكدي��ان در تبري��ز افزايش 
يافته است. « اين در حالي اس��ت كه يعقوب هوشيار، 
شهردار تبريز در پاسخ به سؤال خبرنگار »جوان« مبني 
بر علت افزايش تعداد متكديان در شهر مي گويد: »تبريز 
مشكلي از لحاظ تكدي گري ندارد و تنها موارد نادري 
از اين معضل مشاهده مي ش��ود كه جدي نيست. « او 
ادامه مي دهد: »خوشبختانه مجموعه هاي مردم نهاد در 
منطقه فعال هستند و به مستمندان رسيدگي مي شود. 
عمده اف��رادي ك��ه تكدي گري مي كنن��د به صورت 

گروهي و حرفه اي كار مي كنند.«
هر چند شهردار تبريز مقابله با تكدي گري را در تبريز 
جزو اولويت هاي كاري شهر نمي داند، اما اگر متكديان 
تبريز نيز به صورت باندي مشغول فعاليت باشند، در 
آينده نزديك ش��اهد فعاليت قارچ گونه آنها خواهيم 
بود و شايد براي پاك كردن چهره شهر از اين معضل، 

خيلي دير شده باشد. 
زور متكديان بيشتر است يا مسئوالن؟!

در هر دوره از مديريت شهري، مطالبه جدي 
شهروندان از مسئوالن، جمع آوري متكديان 
بوده است كه بخش عمده اي از كودكان كار را نيز شامل 
مي شود. تاكنون چندين ش��هردار به بهشت آمدند و 
وعده هاي��ي را براي مقابل��ه با اين معض��ل دادند، اما 
متأس��فانه برآيند عملكرد ش��هرداران نه تنها موجب 
كاهش آمار متكديان در پايتخت نشده، بلكه تعداد آنها 
افزايش نيز داشته اش��ت. عالوه بر شهرداري، سازمان 
بهزيس��تي، نيروي انتظامي و ديگر نهادهاي مرتبط 
براي مقابله آسيب هاي اجتماعي نيز در كاهش آمار 
تكدي گري نق��ش دارند، اما متأس��فانه عملكرد اين 
سازمان ها تاكنون نتيجه رضايت بخشي نداشته است. 
متأسفانه با افزايش متكديان در شهر، هم شهروندان 
عاصي شده اند و هم كسبه گاليه دارند، اما هيچ كدام 
نمي دانن��د ك��ه اعتراضش��ان را كجا ببرند تا ش��ايد 
صدايشان شنيده و براي مقابله با معضل تكدي گري 

اقدام مؤثري انجام شود. 
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سبك زندگي  
تكدي پيشگي حرفه اي!

پرونده اجتماعي »جوان« درباره  زيست گدايان در خيابان ها

 ش��هردار تهران از بهره برداري ۸ ايستگاه مياني خط ۶ مترو تا پايان 
امسال خبر داد. 

 سرپرس��ت دفتر امور توانمندسازي معلوالن س��ازمان بهزيستي از 
برگزاري اردوهاي كارآفريني معلوالن براي نخس��تين بار در كش��ور 

خبر داد. 
 سخنگوي وزارت آموزش و پرورش گفت: دوره پيش دبستاني جزو 
چهار دوره تحصيلي آموزش و پرورش نيست، اما در مناطق محروم با 

حمايت دولت برگزار مي شود. 
 رئيس سازمان بهزيستي كشور از وجود 1۳ ميليون نفر حاشيه نشين 
در سطح كشور خبر داد و گفت: اين آمار تكان دهنده، نتيجه عدم توازن 

در توسعه و عدم اجراي طرح هاي تفصيلي پايدار در شهرها است. 
 بزرگ ترين مركز خريد و فروش كاالي دست دوم كشور با 510 غرفه 

در خالزير  آغاز به كار كرد. 
 رئيس سازمان اورژانس كشور از برنامه ريزي براي توسعه اورژانس 

موتوري در كشور و به خصوص كالنشهرها خبر داد. 

صلح و سازش 40 درصد
 پرونده هاي شوراي حل اختالف 

 ميانگين مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي 
حل اختالف به 30 روز كاهش يافت

 س�ال گذش�ته ۴ ميليون و ۶۶0 ه�زار پرونده در ش�وراهاي حل 
اختالف رس�يدگي ش�د كه از اي�ن تع�داد ۴0 درصد به س�ازش 
ختم ش�د. يعني حدود 2 ميلي�ون پرونده، وقت دادس�را، دادگاه 
تجديد نظر و دي�وان عالي كش�ور را نگرف�ت تا ديگ�ر پرونده ها 
ب�ا س�رعت رس�يدگي ش�وند. متوس�ط زم�ان رس�يدگي ب�ه 
پرونده هاي ش�ورا هم از س�ه ماه ب�ه 30روز كاهش يافته اس�ت. 
ميانگين صلح و س��ازش در ش��ورا هاي حل اختالف كل كشور، سال 
گذشته ۸ درصد رشد داشت و از ۳۲ درصد سال 99 به 40 درصد رسيد. 
ش��وراهاي حل اختالف پايتخت هم ركورددار تعداد پرونده هستند و 
حدود يك پنجم تمامي پرونده هاي كش��ور در شورا هاي حل اختالف 

تهران بررسي مي شوند. 
 راه اندازي ستاد صبر

شوراهاي حل اختالف با رضايت طرفين در كليه امور مدني و حقوقي، 
كليه جرايم قابل گذش��ت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذش��ت 
اقدام به صلح و سازش مي كنند. اين ش��وراها ۳۲ هزار عضو در 7 هزار 
شعبه سراسر كش��ور دارند. از اين تعداد ۲۳ هزار نفر در شعب شهري و 
9هزار نفر در شعب روستايي فعاليت مي كنند.  قرار است امسال بخشي 
با عنوان ستادهاي صبر در هر استان، زير نظر رئيس كل دادگستري و با 
تصدي گري معاونت توسعه حل اختالف استان تشكيل شوند. افرادي 
هم كه واجد صالحيت باشند، پس از بررسي هاي الزم، عضو ستاد صبر 
شده و از ظرفيت خيرخواهانه مردمي آنها با صدور حكم براي سازش در 
اختالفات استفاده شود.  در همين رابطه روز گذشته رئيس مركز توسعه 
حل اختالف قوه قضائيه در گفت وگو با خبرگزاري صدا و سيما خبر داد 
كه ميزان پرونده هاي رسيدگي شده در شوراهاي حل اختالف طي سال 
گذشته 4 ميليون و ۶۶0 هزار و خرده اي مورد بوده و از اين تعداد، حدود 
40 درصد به سازش ختم شده است.  حجت االسالم هادي صادقي  با بيان 
اينكه برنامه هاي مختلفي داريم كه بتواند جايگزين دادگاه شود، افزود: 
به عنوان مثال در كنار شوراهاي حل اختالف، صلح ياري، ميانجگيري 
و داوري اضافه شده است و روش هاي مذاكره را هم بايد تعميم و توسعه 
بدهيم ضمن اينكه روش هاي ديگري هم وجود دارد كه به تدريج، آنها 
را اضافه خواهيم كرد.  وي با بيان اينكه ما اجازه نمي دهيم حجم زيادي 
از پرونده ها به دادگستري ارجاع شود، گفت: در سال گذشته 40درصد 
پرونده هاي شوراي حل اختالف به سازش رسيده است. معناي اين سخن 
اين است كه اين 40 درصد كه حجم عظيمي است، ديگر به مراحل بعدي 

نمي روند و دادگاه ها و دادسراها درگير آن نمي شوند. 
 پرونده اي نداريم كه بيشتر از 3 ماه طول بكشد

رئيس مركز توس��عه حل اختالف قوه قضائيه درب��اره مدت زمان روند 
رسيدگي به پرونده هاي ش��وراي حل اختالف نيز اظهار داشت: وقتي 
يك پرونده از دادگاه به ما ارجاع مي ش��ود، حداكثر م��دت زماني كه 
ما براي سازش هاي اينچنيني فرصت داريم س��ه ماه است و متوسط 
زمان رسيدگي به پرونده ها در شوراها را به حدود ۳0 روز رسانديم. ما 
پرونده اي نداريم كه بيشتر از سه ماه طول بكشد و اگر پرونده اي بيش 
از سه ماه طول بكشد مي گوييم اين پرونده دچار اطاله شده و آن را جزو 
پرونده هاي مسن حساب مي كنيم.  صادقي افزود: پرونده اي كه سه ماه 
طول كشيده به دليل اين بوده كه سازش صورت گيرد، ولي پرونده هايي 
هم بوده كه در يك هفته حل و فصل شده اس��ت.  رئيس مركز توسعه 
حل اختالف قوه قضائيه با بيان اينكه بحث زمان رسيدگي به پرونده ها 
و بحث زمان اجراي حكم دو بحث متفاوت اس��ت، تصريح كرد: وقتي 
ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها ۳0 روز اعالم مي شود، اين زمان 
فقط مربوط به زمان رسيدگي تا صدور حكم است، اما بحث اجراي حكم 
گاهي س��ازوكارهاي خاصي پيدا مي كند كه ممكن است زمان اجرا را 
طوالني كند. گاهی در اجرا پرونده هايي داريم كه يك س��ال به طول 
مي انجامد. مهم اين است كه رس��يدگي به پرونده ها به سرعت انجام و 
شروع به اجراي حكم شود، ولي طول زمان اجراي برخي پرونده ها ديگر 
در اختيار ما نيست.  گفتني است حدود 4۶ درصد پرونده هاي ورودي 
به دستگاه قضايي در ش��وراهاي حل اختالف رسيدگي و حل و فصل 

مي شود كه پيش بيني شده امسال به 50 درصد برسد. 

حسین سروقامت

آيا با درآوردن اداي قدرت، قدرتمندتر مي شويم؟
»ايمي كادي« روانشناس امريكايي در كنفرانس تِد 2012 به اين 

سؤال پاسخ مي دهد. 
ارائه  او ب�ا ۵۴ ميلي�ون بازديد تا ام�روز به دومي�ن »تِدتاك« 

پربازديد جهان تبديل شده است!
كادي شرح مي دهد كه چطور در 1۹ سالگي در تصادف رانندگي، 
صدمه شديدي ديده، آسيب  مغزي دو درجه  از ضريب هوشي 

او مي كاهد. 
او كه هويتش در باهوش بودن اس�ت، از نظر روحي نابود شده، 
اعتماد به  نفسش از دست مي رود. همچنين شوربختانه با چهار 

سال تأخير از دانشگاه پرينستون فارغ  التحصيل مي شود:
-  در دانشگاه حس مي كردم يك حقه  باز هستم. كسي كه صرفًا 

اداي افراد مسلط را درمي آورد!
. . . اما او س�رانجام با همين »في�ك كردن« دوباره خ�ود را باز 

مي يابد. 
كادي وسط سن فرياد مي زند:

-   »Fake it till you make it« اداشو درآر، بهش مي رسي!
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سائل کيست؟!قانون در برخورد با تكدي گري  بازدارنده نيست

مطابق ماده 71۲ قانون مجازات اسالمي، هر كس تكدي يا كالشي را 
پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد 
به حبس از يك تا سه ماه محكوم  خواهد ش��د و چنانچه با وجود توان 
مالي مرتكب عمل فوق شود، عالوه بر مجازات مذكور، كليه اموالي كه از 
طريق تكدي و كالشي به دست آورده است،  مصادره خواهد شد. اين در 
حالي است كه اگر فردي در حالت اضطرار، موردي و بدون عادت، اقدام 

به تكدي گري كند، شامل اين مجازات نمي شود. 
فلسفه اين ماده قانوني آن است كه چهره ش��هر و به طور كلي جامعه 
با وجود كالشي و تكدي گري آس��يب مي بيند و امنيت رواني و حقوق 

شهروندي نيز به خطر مي افتد. 
متأس��فانه ش��اهد آن هس��تيم افرادي كه توان مالي دارند، اقدام به 
تكدي گري مي كنند و از برخورد قانوني ترس��ي ندارند. اين در حالي 
است كه قاضي نمي تواند بيش از آنكه قانون تعيين كرده است، مجازات 

دهد هر چند به نظرش مجازات كم باشد. 
مقابله با تكدي گري، بحث گسترده اي دارد. در ادبيات دادرسي كيفري 
چند مرجع در اين رابطه داريم. نيروي انتظامي كه ضابط عام اس��ت، 
پليس هاي تخصصي و سازمان اطالعات س��پاه كه طبق قانون حوزه 
فعاليت هر كدام مشخص اس��ت، اما به نظر من، وظيفه اصلي برخورد 
با تكدي گري برعهده نيروي انتظامي اس��ت كه به وسيله گشت هاي 
انتظامي، متكديان را در هر پوشش و لباس��ي، جمع آوري كند. يا اگر 
شهروندي ش��كايتي مطرح مي كند، وظيفه نيروي انتظامي است كه 
به آن رسيدگي و سپس به مرجع قضايي گزارش كند، زيرا اين عمل، 

جرم اس��ت. وظيفه اوليه برخ��ورد با اين 
افراد در صالحيت كالنتري هاي هر حوزه 

استحفاظي است كه مستقيماً زير نظر پليس پيشگيري نيروي انتظامي 
تهران عمل مي كنند. 

دومين مرجع بهزيس��تي و زيرمجموعه آن، اورژانس اجتماعي است. 
متأس��فانه اورژانس اجتماع��ي در عمل فقط به افراد بي سرپرس��ت و 
معتادان متجاهر رس��يدگي مي كند. مسئوالن اين سازمان مي گويند 
طبق آيين نامه شان به موضوع تكدي گري ورود نمي كنند، اما به نظر 
من، تكدي گري يكي از مسائل مهم آسيب هاي اجتماعي است و فلسفه 
اورژانس اجتماعي يكي از وظايف��ش مي تواند جمع آوري تكدي گران 
باش��د. به اين صورت كه اگر آنها نيازمند واقعي هستند، آسايشگاه در 
اختيارشان قرار دهد و توانمندشان كند و به جامعه برگرداند. اگر هم 
نيازمند واقعي نيستند، آنها را به نيروي انتظامي معرفي كند.  مسئول 
اصلي بعدي هم شهرداري ها هستند. يكي از اصلي ترين كاركردهاي 
شهرداري ها، مقابله با آسيب هاي اجتماعي است كه بايد با متكدياني كه 
به صورت كالشانه اقدام مي كنند، برخورد كند.  آخرين نهاد مسئول قوه 
قضائيه است؛ يعني در كنار نهادهايي كه پيشگيرانه هستند و پيشران 
هس��تند و بايد اقداماتي را به صورت جدي در دس��تور كار قرار دهند 
كه اگر انجام نشد، آخرين نهاد قوه قضائيه است.  متأسفانه بايد گفت 
قانون برخورد با تكدي گري، بازدارندگي الزم را نداشته است و از طرفي 
نهادهاي اصلي برخورد با تكدي گري نگاه جدي به اين معضل نداشته و 

اقدامات مؤثري انجام نداده اند. 

درس��ت اس��ت كه در نگاه كلي نظر اس��الم مطابق آيه »َو 
ا الّس��ائَِل َفال تَْنَهْر« دس��تگيري از نيازمندان است، اما ما  أَمَّ
مي توانيم درخواست كنندگان را به سه دسته تقسيم كنيم؛ 
سائلي كه مي دانيم حقيقتاً نيازمند است، سائلي كه مشكوك 
است و س��ائلي كه تش��خيص مي دهيم دروغ مي گويد و به 
تعبيري تكدي پيش��ه يا جزو متكديان سازمان يافته است. 
روايات به ما مي گويد كه به دسته اول و دوم، رسيدگي كنيم، 
اما بايد آسيب هاي انفاق هم در نظر گرفته شود؛ مثاًل با كمك 
به او، خودمان در سختي و تنگناي مالي قرار نگيريم. در مورد 
سائالن مشكوك در برخي روايات آمده است حتي االمكان 
پول ندهيد و در حد خوراك و پوشاك )حداقلي( به آنها كمك 
كنيد تا اين كار تبديل به حرفه براي افراد نشود، اما در مورد 
كمك به گروه سو م، يعني سائلي كه تشخيص مي دهيم دروغ 
گفته است، بنا به نظر برخي فقها كمك به اين افراد »حرام« 
است، زيرا »درخواست كردن بدون نياز« عملي حرام است و 
با كمك به فرد تكدي پيشه، او را به انجام اين كار تشويق كرده  

و شريك خطايش شده ايم.)به اصطالح تعاون در اثم(
هنگام كمك به افرادي كه تش��خيص به نيازمند بودن آنها 
داريم نيز بايد احتياط كنيم؛ اگ��ر مي توانيم فرد نيازمند را 
براي انجام كار يا شغلي دعوت كنيم تا با كاري كه انجام داده 
است، پول به دست بياورد. دين اسالم نمي خواهد افراد بدون 
دردسر پول در بياورند و حال آنكه »تكدي گري« نيز مانند 

»قمار« و »ربا«، پول هاي بدون 
زحمت ايجاد مي كند، بنابراين 

ما با يك مسئله چند وجهي مواجه هس��تيم كه براي اقدام 
صحيح، هم مي توانيم به نيازمن��دان كمك كنيم و هم بايد 

مراقب آسيب هايش باشيم. 
بهترين اق��دام براي كمك ب��ه نيازمندان اين اس��ت كه آن 
را سازماندهي ش��ده انجام دهي��م، يعني هر ك��دام از ما به 
خيريه هاي معتبر كمك مالي كنيم و كارت معرفي به خيريه 
نيز همراهمان باش��د و هنگام مواجهه با فرد نيازمند، او را به 
خيريه معرفي كنيم. با اين كار هم نيازمند واقعي مشخص و به 
او كمك مي شود و هم به جاي كمك مالي مستقيم، اين افراد 
را سازماندهي كرده ايم. اكثر مساجد در شهر نيز خيريه دارند 
و از آنجايي كه هم نفرات و هم مكان اين خيريه ها بدون هزينه 

است، همه كمك هاي مردمي به دست نيازمندان مي رسد. 
متأسفانه با افزايش تعداد تكدي پيشه ها، نيازمندان واقعي 
از دريافت كمك ه��اي مردم جا مانده ان��د و به همين دليل 
است كه بايد دقت كنيم با كمك هاي اشتباهمان، متكديان 

سازمان يافته را نپرورانيم و آنها را تقويت نكنيم. 
در كنار وظايف فردي و دق��ت به اينكه چگونه به نيازمندان 
كمك مي كنيم، دولت نيز بايد به اين مسئله ورود كند و مانع 
از تكدي گري شود. دولت مي تواند مراكزي را براي كمك به 

افراد معرفي نمايد و مانع از كار تكدي  پيشه ها شود. 

علیرضا سزاوار
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