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 هظبحجِ اختظبطی ٍثسبیت هذدکبری اجتوبػی ایزاًیبى ثب دکتز فزیجب درخشبى ًیب

 و گردآوری: جواد طلسچی یکتا؛ مدیریت وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیانمصاحبه 

 

اجتوبػی ایزاًیبى، در  ثب تَجِ ثِ رسبلت کبری ٍ اّذاف اسبسٌبهِ ای هجوَػِ رسبًِ ّبی تخظظی هذدکبری

ٍ ًَع ًگبُ اسبتیذ ٍ هزاجغ حَسُ هذدکبری  هسیز دریبفت ٍ اًؼکبس جذیذتزیي ًقطِ ًظزات، دیذگبّْب

هجبحث هختلف هزثَط ثِ هذدکبری اجتوبػی ایزاى ٍ حتی جْبى، ثب تؼذادی  اجتوبػی کشَر در ثبة هسبئل ٍ

تزتیت دادُ شذُ  اسبتیذ حَسُ هذدکبری اجتوبػی ٍ هسئَلیي اطٌبف ایي ػزطِ هظبحجِ ّبی اختظبطی اس

سَهیي قسوت اس ایي حزکت رسبًِ ای،  است کِ ثیشتز ثب هحَریت هَضَػی طٌفی طَرت گزفتِ است ٍ در

اًجوي هذدکبراى اجتوبػی هتخظض پیشگبم ٍ هذیزکل دفتز  کتز فزیجب درخشبى ًیب )رئیسهظبحجِ خبًن د

تْیِ شذُ است در هجلِ ایٌتزًتی  00/11/79ثْشیستی کشَر( کِ در هَرخ  خبًَادُ ٍ سًبى تَاًوٌذسبسی

در شجکِ ّبی  اجتوبػی ایزاى ٍ کلیِ پبیگبّْبی هجوَػِ رسبًِ ّبی هذدکبری اجتوبػی ایزاًیبى هذدکبری

 .توبػی هٌتشز هی گزدداج

ثِ ًظز شوب جبهؼِ هذدکبراى اجتوبػی چگًَِ هی تَاًذ ثِ یک طٌف قَی ٍاحذ دست یبثذ؟ ) ػلیزغن ٍجَد *

اطٌبف هَجَد پزاکٌذگی خبطی در جبهؼِ هذدکبراى اجتوبػی در اثؼبد هختلف فکزی ٍ حزکتی ٍجَد دارد ٍ 

 ایي ّوسَ ًجَدى هبًغ اس تحقق اّذاف هشتزک حزفِ ای هی گزدد (

اص اغَل تَسؼِ ٍ  خَدتاى ّن تِ آى اضاسُ کشدیذ هسألِ، پشاکٌذگی دس اتؼاد فکشی است. ّش چٌذ تٌَع، اسصضوٌذّواًطَس کِ 

یذ ٍ هتؼْذ تاضٌذ تیطتش ضاّذ ّوثستگی خَاّین قپایذاس است ٍلیکي اگش ّوِ ّوکاساى تِ ًظام اسصضی هذدکاسی اجتواػی ه

َاى یک ظشفیت تلقی هی ضًَذ کِ سی اجتواػی دس کطَس تِ ػٌٌظش هي اًجوي ّای هتؼذد تخػػی دس حیطِ هذدکاتتَد. 

ًسثت تِ استقاء کاسکشد خَد اقذام کٌذ. تجشتِ سایش کطَسّا اص  هٌْذسیهی تَاًذ تا تشًاهِ سیضی ٍ تاص ّا هجوَػِّشکذام اص آى 

س آًجا ّن اًجوي ّای کِ دس حَصُ هذدکاسی اجتواػی خػَغی فؼال است ًطاى هی دّذ کِ د ًیض جولِ ایالت هتحذُ آهشیکا

ایالت ّای هختلف هثل کالیفشًیا، هشیلٌذ، هیٌِ ضْشّا ٍ تخػػی هتؼذدی اص جولِ اًجوي ّای هذدکاسی اجتواػی تالیٌی دس 

دس هذدکاسی  سٍاى تحلیلیدس کویتِ هلی  ، کاسٍلیٌای ضوالی ٍ جٌَتی ، پٌسیلَاًیا، تگضاس ّوچٌیيًیَیَسک،هیسَسی  ،سَتا
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ٍ تش  فؼال ّستٌذ(  Association , societyاجتواػی تالیٌی فؼالیت داسًذ ٍ ػوَهاً دس دًیا تطکیالت غٌفی دس قالة اًجوي )

هذدکاسی اجتواػی کِ فشآیٌذ قاًًَگزاسی سا طی کٌذ ٍ تا اتالؽ  "ًظام"هي تِ هجَػِ ای تِ ًام  غَست گشفتِ ،  اساس هطالؼات

لزا تِ . فؼالیت داسد Associationؼالیت تپشداصد تشخَسد ًکشدم. حتی اًجوي پضضکی آهشیکا ّن دس قالة سیاست جوَْسی تِ ف

 اص هَضَع تطکیالت ٍاحذ غٌفی است.  فشاتش، قَی  فیک غٌ  ًظش هی سسذ دالیل ػذم تحقق

تَضیحبتی ارائِ در خظَص اًجوي هذدکبراى اجتوبػی هتخظض پیشگبم کِ شوب ریبست آى را ثزػْذُ داریذ *

ثفزهبییذ. فؼبلیت ایي اًجوي چگًَِ است؟ تبکٌَى چِ اقذاهبتی داشتِ است؟ آیب ػضَپذیزی دارد؟ یب طزفبً 

 هذدکبراى اجتوبػی شبغل در سبسهبى ثْشیستی هی تَاًٌذ ػضَ آى ثبشٌذ ؟

تاسیس تِ تَاى  تخػػی آى هیی هذدکاسی اجتواػی دس ضکل  ی حشفِ ی تَسؼِ دس صهیٌِ ساصهاى تْضیستیص جولِ اقذاهات ا

اضاسُ ًوَد کِ اص صهاى تاسیس تا کٌَى دستاٍسدّای قاتل  دس ساصهاى تْضیستی "هذدکاساى اجتواػی هتخػع پیطگام"اًجوي 

ّای آهَصضی،  غفحِ هحتَای آهَصضی دس تخص آسیثْای اجتواػی، تشگضاسی کاسگاُ 0011تَجْی هطتول تش تذٍیي قشیة تِ 

ی ائتالفی ًواد )ًظام هشاقثت اجتواػی اص  یاتی هذدکاساى اجتواػی دس ساصهاى تْضیستی ٍ ّوکاسی تا پشٍطُّای اسص تذٍیي ضاخع

ایي اًجوي   داضتِ است. ّوچٌیي ّوکاسی دس تشگضاسی ّوایص ّای ػلوی ٍ تضسگذاضت سٍص هذدکاسی اجتواػی آهَصاى( داًص

 دس ساستای داًص افضایی ٍ هْاست افضایی ّوکاساى ضاغل دس ساصهاى تطکیل ضذُ است.

 ایي دکتشی ٍ اسضذ کاسضٌاسی کاسضٌاسی، هقطغ دس اجتواػی هذدکاسی هتخػػیي اص صیادی تؼذاد کاس تِ اضتغال ٍجَد تا لیکي 

 تطاتق ٍ کطَس، سطح دس اجتواػی هذدکاسی هتخػػیي تَجْی اص قاتل تؼذاد ًیض ٍ کطَس تْضیستی ساصهاى ستاد دس سضتِ

ساصی ٍ حوایت اص  گزاسی دس سطح کالى تا تَاًوٌذ سیضی ٍ سیاست ّای چٌذ ٍجْی ایي سضتِ اص تشًاهِ ذیل اّذاف ٍ فؼالیتت تی

ایجاد  طلثی ٍ گشی، حوایت ی تخػػی دس تحث هطالثِ ّای خاظ ایي سضتِ تک تک هشاجؼیي ٍ هذدجَیاى ساصهاى، ٍ ظشفیت

گزاسی ساصهاى تِ ًحَ  ی هذیشیتی ٍ سیاست ی خَد سا دس تذًِ هطاسکت اجتواػی، هتاسفاًِ ٌَّص ایي حشفِ جایگاُ ضایستِ

دس  دسٍى ساصهاًی هذدکاساى اجتواػی گیشی اص تَاى ٍ ظشفیت  تْشُ اًجوي ّای  هطلَب تِ دست ًیاٍسدُ است کِ یکی اص سیاست

 ایي ساستا خَاّذ تَد.

 ي اص اتتذا اص هذدکاساى اجتواػی ضاغل دس ساصهاى ػضَگیشی کشدُ است. ایي اًجو

 



 
 
 
 

3 
 

جْت  ِ ًظز شوب چزا طی سٌَات گذشتِ طزح سبسهبى ًظبم هذدکبری اجتوبػی هَفق ثِ اخذ آراء السمث*

است ٍ جبهؼِ هذدکبراى فبقذ ًظبم طٌفی ّستٌذ ٍ اس هَّجت ّبی تظَیت در هجلس شَرای اسالهی ًشذُ 

 سبسهبى ًظبم هذدکبری اجتوبػی هحزٍهٌذ؟ثزخَرداری اس 

 ًیاٍسد اص جولِ سای دس کویسیَى اجتواػی هجلس ضَسای اسالهی هتؼذد طشح ًظام هذدکاسی اجتواػی تِ دالیل کاسضٌاسی

اًجوي ّای هختلف هذدکاسی اجتواػی دس کطَس ٍ ّوچٌیي ٍجَد ساختاس فٌی  ساختاس ّای هَجَد اص قثیل ٍجَد تذلیل

اُ اًذاصی س 10قاًَى تٌظین هقشسات هالی دٍلت اص سال  62ریل هادُ  کِاًَى کلیٌیک هذدکاسی اجتواػی تخػػی ّوچَى ک

اص کاسکشدّای سا  ْویضاغل دس کلیٌیک ّا سا داسد ٍ هی تَاًذ تخطْای ه هذدکاساى اجتواػی یٍ هاّیتا ظشفیت استقا گشدیذُ

 تش ػْذُ گیشد. پیص تیٌی ضذُهذدکاسی اجتواػی  ًظامهَسد اًتظاسی کِ دس 

 ،  ، تذلیل فقذاى ّوذلی ٍ ّوثستگیدس تیي داًص آهَختِ گاى ایي حشفِ  هَافقاى هتؼذدٍجَد تٌظش هی سسذ ػلیشغن اص طشفی 

 .داضتًخَاّذ  یت چٌذاًیهَفق، ٍ دس غَست استقشاس ّن   ًوی ضَد ًظام هحقق ساختاس

ّست . ًِ ایٌکِ خیال کٌین ٍجَد  ایي ساختاس تِ تٌْایی هی تَاًذ  تحاغل ّوذلی ٍ ٍحذ، خَد  ،تٌظش هي ایجاد ساختاس ًظام

 هٌجش تِ ّوذلی ضَد.

دٍرًوبی حَسُ هذدکبری اجتوبػی ایزاى را چگًَِ تزسین هی فزهبییذ ٍ ًْبیتبً ایٌکِ چِ تَطیِ ای ثزای فؼبالى *

 ػزطِ هذدکبری اجتوبػی ایزاى داریذ؟

هتخػػیي اثشات هثثت حضَس داًص آهَختگاى ٍ  واػی دس کطَس تٌظشم ّش سٍصتا تَجِ تِ ًقص ٍ کاسکشد حشفِ هذدکاسی اجت

ایي حشفِ دس جاهؼِ تیطتش احساس هی ضَد. ساصهاى تْضیستی کطَس تِ ػٌَاى یکی اص ساصهاى ّای فؼال دس ػشغِ هذدکاسی 

اقذاهات تخػػی اثش تخطی  هؼتقذ تِ کاهال ًظام قضایی ٍ اًتظاهیّن دس سالْای اخیش ٍ  اجتواػی ّوچٌیي ٍصاست تْذاضت 

ِ ّا  حضَس هتخػػیي ایي حشفِ هی غٍلیکي ٌَّص ساُ طَالًی دس پیص داسین. دس تسیاسی اص ػش. هذدکاسی اجتواػی ّستٌذ 

ًظام هشاقثت  ائتالفی سٌذیص دس قالة پسال  6اص هذسسِ کِ تَاًذ  دس استقاء سالهت جاهؼِ هؤثش تاضذ. هذدکای اجتواػی دس 

 فیلذّای هتؼذد دیگش اجتواػی ٍالهت سدس غٌؼت،  اجتواػی هذدکاسی آهَصاى ) ًواد ( دس حال پیگیشی است.اجتواػی داًص 

 هَسد تَجِ قشاس خَاّذ گشفت. ًیض یقیٌا تیص اص پیص 

هی هذدکاسی اجتواػی قاتلیت ّا ٍ ظشفیت ّای هتٌَع ٍ غٌی ایي حشفِ کِ یک حشفِ کاستشدی ٍ تیي سضتِ است  تا ػٌایت تِ  

استقاء سالهت  ،تیٌظیش ایفا کٌذ. تَاًوٌذساصی یًقط ،تَاًذ دس کاّص هسائل اجتواػی ٍ الثتِ استقای ضاخع ّای اجتواػی

 اجتواػی ٍ سشهایِ اجتواػی اص هَضَػات هَسد تَجِ ایي حشفِ است.
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هٌاسثت سٍص هذدکاس اجتواػی  سال جاسی تِفشٍسدیي داسین. دس ّویي ساستا دس  یجشیاى ساص ٍ دس ایي ساُ ًیاص تِ گفتواى ساصی

سال اخیش  6کلیِ استاًْا اتالؽ ضذ کِ دس ساستای پایذاسی اجتواػی ) کِ تخطی اص ضؼاس تِ اص طشف ساصهاى تْضیستی کطَس 

تاب آٍسی اجتواػی، خاًَادُ سالن، تَاًوٌذساصی پایذاس ٍ هَضَػات توشکض تشتا ٍ فذساسیَى جْاًی هذدکاسی اجتواػی است ( 

اص ایي ّن افضایی تشای ضٌاساًذى دسست حشفِ هذدکاسی  تا تتَاًینتِ گفتواى هطتشک تپشداصًذ   ص خاًَادُ دس تحشاىهشاقثت ا

 اجتواػی تْشُ هٌذ ضَین.

ت خَد سا تَسؼِ ٍ یتا تَجِ تِ تغییشات اجتواػی اجتٌاب ًاپزیش ، هذدکاساى اجتواػی ًیض تایذ داًص، هْاست ٍ حَصُ ّای فؼال

هذدکاساى اجتواػی تخص ایي تَسؼِ ضاهل حال ّوِ ّوکاساى ضاغل دس تخص دٍلتی ٍ خػَغی هی ضَد چِ تسا   استقا دٌّذ.

خػَغی تایذ دسک جاهغ تشی اص هذیشیت هالی داضتِ تاضٌذ.چشا کِ کاس خػَغی یک تجاست است ٍ ّوکاساى ایي تخص تایذ 

 ٌذ.ػالٍُ تش هْاستْای تخػػی حشفِ ای ، هسلط تِ تاصاسیاتی ّن تاض

ّوچٌیي ضثکِ ساصی کِ هٌجش تِ هَفقیت تیطتش هی  هذدکاساى اجتواػی ّوَاسُ تایذ تِ سضذ ٍ تَسؼِ فشدی خَد تپشداصًذ .

اصی ت.صهاًی سا تشای خٌذیذى ،  ایٌست کِ هشاقة خَدتاى تاضیذ ٌٌذًثایذ فشاهَش کهذدکاساى اجتواػی گشدد. ًکتِ ای کِ 

 حتی اگش ػاضق کاستاى  ّستیذ صًذگی ضوا تِ تؼادل ًیاص داسد. ذگی اختػاظ دّیذ.کشدى، استشاحت کشدى ٍ لزت تشدى اص صً
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