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 مقدمه:

محل پژوهشکده اقبال سازمان در  1395هفدهم بهمن ماه سال  در تاریخ "پدیده کارتن خوابی در مشهد"نشست تخصصی  

با هدف بحث و تبادل نظر علمی در خصوص و  ایتوسط گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

خراسان  کارشناسان استانداریهای اجرایی شامل این نشست کارشناسان دستگاهدر  برگزار شد.پدیده اجتماعی کارتن خوابی 

 نیروی انتظامی، آستان قدس رضوی، ، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد،خراسان رضوی بهزیستیاداره کل ، رضوی

وزش و پرورش آمخانه سبز شهرداری مشهد،  ،دادگستری خراسان رضوی خراسان رضوی، مواد مخدر شورای هماهنگی مبارزه با

کمپ حمایت از کارتن ـ  یافتگان امام علی)ع(سرای نجات و مدیر و اعضایمشهد  امام خمینی کمیته امداد خراسان رضوی،

 حضور داشتند. جهاددانشگاهی  و محققان و صاحبنظرانـ  خوابها در شهر مشهد

 

 سخنرانان:

 جهاددانشگاهی خراسان رضوینطقه ای عضوهیئت علمی گروه توسعه پایدار شهری و م -خانم فروغ زاده

   یافتگان امام علی)ع(سرای نجاتمدیر  -آقای آذری 

 مدیر کل امور اجتماعی استانداری -آقای حسینی

 کل بهزیستی خراسان رضویپیشگیری اداره مقام معاون امور توسعهقائم -آقای عباسی

 مشهد مدیر خانه سبز شهرداری -آقای احمد زاده

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjolvSYsMjRAhUFvBQKHYnxCYsQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fpjorm.mashhad.ir%2F&usg=AFQjCNFZbil6QOkaE28kWuEM45RZ8YJeKw&sig2=XQk9EoQdOJ2tiWVSzBHXAw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjolvSYsMjRAhUFvBQKHYnxCYsQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fpjorm.mashhad.ir%2F&usg=AFQjCNFZbil6QOkaE28kWuEM45RZ8YJeKw&sig2=XQk9EoQdOJ2tiWVSzBHXAw
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 ست:محتوای نش

 

 رضوی:  خراسان جهاددانشگاهی علمی هیات عضو

 ندارد وجود خوابیکارتن خصوص در رسمی آماری ایران در

 جهاددانشگاهی ایمنطقه و شهری پایدار توسعه گروه علمی هیات روغ زاده، عضوـسیمین فدر این نشست ابتدا 

: گفت دارند، ساالنه گزارش اجتماعی هایآسیب و عتیادا خوابی،کارتن برای کشورها از بسیاری اینکه بیان با رضوی خراسان

 .است پدیده این با علمی مواجهه برای بزرگی مانع موضوع این و ندارد وجود خوابیکارتن خصوص در رسمی آماری ایران در

انجام مداخالت اجتماعی برای درک واقع بینانه و برنامه ریزی بلند مدت نه تنها به این آمار نیاز هست بلکه برای : کرد وی اظهار

 سن، جنس،) بندی آنها براساس متغیرهای اجتماعی و جمعیت شناختیطبقه ها وو روان شناسی،داشتن آمار دقیق از کارتن خواب

خانمانی، مدت زمان بی داشتن یا نداشتن خانواده، مهاجرت )شهر/ روستا(، داشتن یا نداشتن بیماری روانی ومعلولیت جسمی،

 هایریشه و علل کنترل عدم ضرورت دارد. (داشتن یا نداشتن مهارت و هنر، سوابق جرم و زندان و.... نمانی،دفعات بی خا

 است؛ شده منجر خوابیکارتن تداوم به منجر توانمندسازی و بازتوانی عدم و اجتماعی هایحمایت در ضعف خوابی،کارتن

 باقی چرخه این در و گردندبرمی خیابان به دوباره مدتی از بعد و ندشومی آوریجمع شهر سطح از موقت طور به هاخوابکارتن

 باید و نبوده کافی تاکنون موجود راهکارهای رسدمی نظر به هستیم، هاگرمخانه تعداد افزایش شاهد سال هر نتیجه در مانندمی

 .کنیم فکر جدید راهکارهای به

های مذکور در ارتباط با کارتن خوابی، مستلزم ورود می توسط سازمانبرخوردهای عل ها وبکارگیری رویه در ادامه گفت، وی

گیرندگان و مدیران سازمانها است. محققان و انجام تحقیق در این زمینه و ارائه راهکار عملی و اجرایی توسط آنها به تصمیم

خوابی قبل از گیری کارتنبسترهای شکل رسد شناختخوابی در طی زمان اتفاق می افتد وبه نظر میتردید فرایند ایجاد کارتنبی

هایی نظیر کارتن خوابی به دیدهپ ای در ارتباط با این جمعیت خاص است.انجام هرگونه تحقیق دیگری، اقدامی بنیادین و پایه

شود  متحقیقات طولی انجادر این زمینه باید  )پیمایش و مقطعی( قابل پیشگیری و حل نیست. پیشینشیوه تحقیقات انجام شده 

خوابی خواب طی کرده و منجر به کارتنتا الگویی برای شناخت پدیده درطی زمان بدست آید. در گام اول مسیری که فرد کارتن

خواب بی تردید نخستین منبع برای کشف پدیده کارتن خوابی، فهم زندگی و تجربه افراد کارتن وی شده است باید شناسایی شود.

ی کیفی و انجام مصاحبه و مشاهده است که می تواند به قلمرو تجربه زیسته این افراد نزدیک هااست. محقق به کمک پژوهش

 شود و درکی مستقیم و بی واسطه بدست آورد.
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 مدیر کمپ سنا: 

 ها به دیده شدن و توجه نیاز دارندخوابکارتن

کور پرداخت و فرایند ورود و خروج و به معرفی مرکز مذ (یافتگان امام علی)ع(نجات سرایکمپ سنا )مدیر در ادامه 

به این  ،یافتگانفیلمی از نجاتها و خوابپس از نمایش تصاویر تعدادی از کارتن .مرکز تشریح کرد دربهبودی کارتن خوابها را 

 .ها به دیده شدن و توجه نیاز دارندخوابکارتنموضوع اشاره داشت که 

 .ها رفتمها و خرابهتوجهی قرار گرفتم، به بیغولهودم، از بس دیده نشدم و مورد بیخواب ببه عنوان کسی که قبال کارتن گفت وی

کدام از ای رقم خورد که هیچکردم حتی سیگاری شوم، اما شرایط و موقعیت به گونهگاه تصور نمیوی ادامه داد: از ابتدا هیچ

 ،آموزان دیگر بهتر بودما وجود اینکه از بسیاری دانشباستعدادهای من در مدرسه دیده نشد و برعکس کوبیده شدم، در مدرسه 

هایم را فرو برد، آذری با بیان اینکه اعتیاد مرا بسیار آرام کرد، تب و تاب من را خواباند و تمام غصه .آن طور که باید تشویق نشدم

وی . به اجتماع شدت بیشتری داشت هم نسبت مجرمانه خانواده کرد و نگاهافزود: جامعه به اعتیاد من به چشم جرم نگاه می

سال پیش هنگامی که در  6کردم به زندگی عادی برگردم، ادامه داد: تمام اشتباهات من پس از اعتیاد آغاز شد، اصال تصور نمی

ترین شرایط شان منتقل کردند سپس خدا لطف کرد و پاک شدم و پس از پاک شدن سختای مرا به خانهسرما یخ زده بودم، عده

 .ندگی من رقم خوردز

خواستم زندگی کنم، اما جا و مکان نداشتم، تصمیم گرفته بودم به زندگی عادی برگردم، اما شرایط می آذری خاطرنشان کرد:

ها مجرم و فراری فراهم نبود و همچنان چشمم به ضایعات کنار خیابان بود و مجبور بودم پیش دیگران دست دراز کنم، سال

به زندگی من وارد شد، اعضای این انجمن  قدمی امید 12با انجمن س از آشنایی پ .ستم خود را معرفی کنمتوانبودم، اما نمی

خوردم و  کردند اما خدا لطف کرد و عفوهم مرا حمایت می های زیادی به من کردند حتی هنگامی که به زندان رفتم بازکمک

سرای : گفت تفاوت باشم،تم نسبت به زندگی همدردهای خود بیتوانسآذری با بیان اینکه پس از پاک شدن نمی .آزاد شدم

یافتگان امام مدیر سرای نجات. خواب و با کمک افراد دیگر ایجاد شدیافتگان امام علی)ع( برای کمک به افراد کارتننجات

ترین قسمت عنوان کرد: مهم ب،خواها میان افراد کارتنو توزیع آنهر هفته  چهارشنبهروزهای  علی)ع( با اشاره به پخت غذا در

یافتگان امام نفر در سرای نجات 120آذری با اشاره به اینکه حدود .شودکار ما که جذب افراد است معموال درهمین روز انجام می

نی در کنیم، اگر مکاای است و ماهی بیش از دو میلیون تومان اجاره پرداخت میمکان ما اجاره ساکن هستند، عنوان کرد: (علی)ع

یافتگان امام علی)ع( قرار بگیرد بسیاری از مشکالت ما حل خواهد شد، امیدوار هستیم پشتیبانی در این زمینه اختیار سرای نجات



5 
 

های مردم از طریق درصد باالیی از حمایتو  گذار مستقیم داردنفر خدمت 25یافتگان امام علی)ع(سرای نجات .انجام شود

  .شودهای مجازی انجام میشبکه

 رضوی:  خراسان استانداری فرهنگی مدیرکل اموردفتر امور اجتماعی و

 دارد نهادمردم هایسازمان به ایویژه نگاه یازدهم دولت

 شود تقویت باید شهرداری اجتماعی رویکرد

 تاکید با نشست، این در نیز رضوی خراسان استانداری فرهنگی و اجتماعی دفتر امورکمال الدین حسینی مدیرکل امور

 به اشاره با وی .شود تقویت باید شهرداری اجتماعی رویکرد: گفت گوناگون، هایحوزه در نهادمردم هایسازمان موثر نقش بر

 بدانیم خود مقابلدر  را نهادمردم هایتشکل نباید ما: کرد اظهار دارد، نهادمردم هایسازمان به ایویژه نگاه یازدهم دولت اینکه

 .باشیم داشته منفی هاینگاه و مقاومت هاآن به نسبت و

 از درصد 70 حدود مجموع در و ایمداده قرار مدنظر هم را توانمندسازی رویکرد ها،خوابکارتن آوریجمع جز به: افزود وی

 دارای هم( ع)علی امام یافتگاننجات سرای .برسانیم بهبودی به توانیممی موجود هایمکانیسم با را مشهد هایخوابکارتن

 هزینه تومان میلیاردها باید کند ایجاد بهبودیافتگی نفر 500 این برای خواستمی دولت اگر است؛ بهبودیافته خوابکارتن 100

 .رسیدنمی هم نتیجه به پایان در و کردمی

 رضوی، راسانخ در احزاب خانه گیریشکل به اشاره با رضوی خراسان استانداری فرهنگی و اجتماعی امور دفتر مدیرکل

 و کنیم اندازیراه را هاتشکل خانه تا ایمگرفته را ساختمانی مالی هایمسئولیت همه با و استاندار دستور با :کرد خاطرنشان

 .باشند داشته تعامل یکدیگر با آنجا در هاتشکل
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 چرخه در معتادان هستند، عتیادا معرض در که جوانان و نوجوانان گروه سه حوزه این در: کرد عنوان اعتیاد، خصوص در وی

 اجتماعی امور دفتر مدیرکل .بریممی کار به متفاوت هایاستراتژی هاآن از یک هر برای که دارند حضور هاخوابکارتن و زندگی

 خوابکارتن معتادان برای و پیشگیرانه استراتژی جوانان و نوجوانان گروه برای: افزود رضوی خراسان استانداری فرهنگی و

 به گرایانهحمایت رویکرد هستند گروه ترینسخت که زندگی چرخه در معتادان برای همچنین شده گرفته نظر در یاورانه رویکرد

 .رودمی کار

 داده اختصاص مختلف هایدستگاه به بودجه تومان میلیارد 38 اخیرا: افزود پیشگیرانه رویکردهای هایبرنامه خصوص در حسینی

 جاری سال در :کرد اضافه وی .است بوده تومان میلیون 800 و میلیارد یک ترتیب به ناجا و پرورش و شآموز سهم که شده

 هایبرنامه پروژه به آنان تا دهند قرار ما اختیار در شناسیجامعه لیسانسفوق 10 که شده منعقد شناسیجامعه انجمن با قراردادی

 و هابرنامه اصالح در متخصصان کمک از مثال طور به کنیم؛ استفاده هابرنامه در آنان نظارت و نظرات از و بیایند پیشگیرانه

 مواجه جامعه مشکالت و مسائل با نزدیک از آنان همچنین شودمی استفاده مختلف هایسازمان برای هابودجه تخصیص اصالح

 .شد خواهند

 اجتماعی هایآسیب که حالی در مثال طور به داریم یاجتماع هایآسیب با مواجهه در استراتژیک اشتباهات: شد یادآور حسینی

 جدی نگاهی اجتماعی هایآسیب به رهبری معظم مقام: کرد اظهار وی .نداریم هاآن به فرآیندی نگاه ما هستند فرآیند و پروسه

 مبتال هاآسیب آن هب خودتان فرزندان انگار که شوید وارد طوری اجتماعی هایآسیب به اندفرموده مسئولین به و اندداشته

 .باشیم داشته نگاهی چنین ایمکرده سعی استان در هم ما. اندشده

  :کل بهزیستی خراسان رضویمقام معاون امور توسعه پیشگیری ادارهقائم

 ها نیستخوابتعداد مراکز بهزیستی متناسب با تعداد کارتن

های با اشاره به اینکه تعداد ورودی ستی خراسان رضویکل بهزیمقام معاون امور توسعه پیشگیری ادارهقائم عباسی،

ه طور مثال ب  ها نیست.خوابتعداد مراکز بهزیستی متناسب با تعداد کارتن ها بیشتر است،گفت:مراکز بهزیستی از خروجی آن

ا دو در این مراکز از هشت صبح ت بهزیستی هشت مرکز دی.آی.سی یا مرکز گذری کاهش آسیب در حاشیه شهر دارد،

شود، جا هایی نظیر امور بهداشتی، تغذیه، آموزش، توانمندسازی انجام میها ارائه خدمات شامل برنامهخواببه کارتن بعدازظهر

تا  16سرپناه شبانه در شهر مشهد، افزود: این مراکز از ساعت  6وی با اشاره به وجود  دارد تعداد این مراکز افزایش پیدا کند.

 خاطرنشان کرد: وی ها زیاد است.ها باز هم کم است زیرا تعداد ورودیدهند، اما تعداد آنخدمات انجام می صبح روز بعد ارائه

کنند این افراد با مراجعه به اند در سطح شهر مشهد فعالیت میهشت تیم سیار دو نفره متشکل از افرادی که پاک شده
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کنند که به مراکز نگهداری مراجعه دهند و این افراد را ترغیب میها میخوابهای حاشیه شهر خدمات اولیه به کارتنپاتوق

 داشته باشند.

 

دهند، تصریح کرد: با توجه به ها را مردان و یک سوم را زنان تشکیل میخوابعباسی با اشاره به اینکه دو سوم از کارتن 

وی با بیان  درصد آنان اعتیاد دارند. 90ال است و س 45تا  25ها محدوده سنی اغلب آنان خوابآمارهای مراکز نگهداری کارتن

ها داریم، افزود: با وجود اینکه مرکز شبانه برای زنان وجود دارد، اما ها کافی نیست و نیاز به افزایش آنخانهاینکه تعداد گرم

 کنند.ها به مراکز دی.آی.سی مراجعه میمتاسفانه مراجعه زنان در شب به این مراکز کم است و اغلب صبح

تواند مصرف مواد خواهد یا نمیعنوان کرد: به طور مثال یک فرد معتاد یا نمی است، عباسی با بیان اینکه نگاه ما کاهش آسیب 

های کمتری وارد شود، به طور مثال سرنگ برای اش آسیبرا ترک کند بنابراین باید اقدامی انجام دهیم که به این فرد و خانواده

مرکز درمان اعتیاد و کمپ در سطح  70الی  60های مشترک استفاده نکنند. حدود دهیم تا از سرنگر آنان قرار میترزیق در اختیا

محور در محالت های اجتماععباسی با بیان اینکه تیم کنند، تعداد مراکز خوب است، اما کافی نیست.شهر مشهد فعالیت می

هم به  دهند و افراد خیرها میهایی را به خانوادههای اجتماعی آموزشه آسیبها در زمینتشکیل شده است، اظهار کرد: این تیم

 خوابی و.. ورود پیدا کنند.های کارتنحوزه

تر شود، خاطرنشان کرد: از خیران با بیان اینکه حلقه مفقوده توانمندسازی از نظر شغلی، اجتماعی و ارتباطی افراد باید کامل وی 

ها از حالت شعاری خارج شویم در باید همه دست به دست هم دهیم و در انجام فعالیت .ینه کار کنندخواهیم که در این زممی

های ها در حوزه آسیبهمچنین باید تعامالت بین سازمان شود، اما کافی نیست.خوابی خوب کار میحال حاضر در حوزه کارتن

مقام معاون امور توسعه پیشگیری قائم ها متمرکز شود.نوادههای پیشگیری هم در خااجتماعی افزایش داشته باشد و برنامه

کل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از مشکالت ما در مراکزی مانند مراکز نگهداری از کودکان بهزیستی تعداد اداره
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ان تخصصی کافی وجود ندارد های تخصصی و کافی نبودن حقوق کارکنان است، ادامه داد: انگیزه و توزیاد کودکان، کمبود تیم

 خوابی نشوند. ها را رشد بدهند تا آنان هنگام خروج از مرکز وارد سیکل معیوب و کارتنکه مربیان آنقدر بچه

 :مسئول خانه سبز شهرداری مشهد

 نگاه مدیریت واحد به اصل ماجرا وجود ندارد

 مجموعه را کاهش داده است، اعتماد به این نیروی انتظامیتوسط  مددجویان خانه سبزدستگیری 

 

اشاره به اینکه نیروی انتظامی مددجویان خانه سبز را در این با  مسئول خانه سبز شهرداری مشهد ،محمدرضا احمدزاده

است، گفت: این موضوع سلب اعتماد را در بین مددجویان ایجاد کرده و مراجعه آنان به خانه سبز کاهش  محل دستگیر کرده

 .اندها تاکنون دوبار این اقدام را انجام دادهایم، اما آنبا این اقدام نیروی انتظامی مخالفت کردهاگرچه .داشته است

وی با بیان اینکه نگاه مدیریت واحد به اصل ماجرا وجود ندارد، ادامه داد: اگر این نگاه وجود داشته باشد چنین اقداماتی انجام  

نفر  70نفر را داریم، اما این ظرفیت در حال حاضر به  200اگرچه ظرفیت پذیرش  .نخواهد شد تا اعتماد مددجویان از بین برود

های مرتبط در این زمینه رسیده است بخشی از این موضوع به عدم اعتماد مددجویان و بخشی به عدم مدیریت واحد بین سازمان

ا بیان اینکه حدود سه سال است، گرمخانه احمدزاده ب .گردد، به تعبیری مهندسی اجتماعی در این زمینه وجود نداردبرمی

انجام  93نفر در سال  200به صورت هتلینگ و با پذیرش حدود  93اندازی شده است، ادامه داد: خدمات در سال شهرداری راه

 .نفر ظرفیت به زنان اختصاص دارد و برای آنان هم گرمخانه ایجاد شده است 80شد، همچنین حدود می
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خواب نگاه کنیم آنان با هرداری مشهد تصریح کرد: نباید از نظر ظاهری با نگاه حقارت به افراد کارتنمسئول خانه سبز ش

وی با تاکید بر اینکه باید نگاهمان به  .شوندهایی مانند ما تبدیل میتعویض لباس و انجام یکسری اقدامات بهداشتی به انسان

های تفاق بیافتد، خاطرنشان کرد: هنگامی که نگاه کاهش آسیبها باشد تا کاهش آسیب اهای اجتماعی حذف آنآسیب

توجه کنیم تا  شود، باید به حذف آسیبافتد و کاهش هم به مقدار کم انجام میاجتماعی را داشته باشیم حذف آسیب اتفاق نمی

کی از پیشنهادات ما های اجتماعی یاحمدزاده گفت: پیشگیری فرهنگی از آسیب .درصدی آسیب رقم بخورد 80حداقل کاهش 

 .های اجتماعی است که این موضوع به راهکار ویژه و خاصی نیاز داردبرای حرکت کردن در مسیر حذف آسیب

 

 :رئیس اداره افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی

 است آوری معتادین پرخطر را در دستور کار قرار دادهنیروی انتظامی موضوع جمع

 

رئیس اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی  پور،هنگ محمد ایرجیسر

آوری معتادین پرخطر را نیروی انتظامی بر اساس وظایف خود موضوع جمعکه  درادامه این مراسم، اظهار کرد خراسان رضوی

وی افزود: در سال  .دهدها انجام میخانها و نه از طریق گرمهدر دستور کار قرار داده و این ماموریت خود را با اجرای طرح

ها اند که در مجموع این طرحمرحله طرح اجرا کرده 45مرحله و پلیس مبارزه با موادمخدر  33جاری فرمانده انتظامی مشهد 

افکارسنجی معاونت رئیس اداره برآورد اجتماعی و  .معتاد متجاهر و پرخطر شده است 5000آوری بیش از منجر به جمع

ها خانهانصافی باشد که بگوییم نیروی انتظامی از طریق گرماجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی عنوان کرد: شاید بی

 .شوداعتمادی آنان میبرد و این موضوع موجب بیافراد را می

 : رضوی خراسان پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی جهاد دانشگاهی

 تخصصی بررسی آسیب های اجتماعی نیاز دارد مشهد به مرکز

هم از پژوهشگران حوزه آسیب های اجتماعی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: مشهد به مرکز تخصصی بررسی  مجید دانایی

 اب مشکالت از بسیاری: داد ادامه وی .باشد داشته فعالیت استانداری نظر زیراین مرکز می تواند  .آسیب های اجتماعی نیاز دارد

 به اجتماعی هایآسیب زمینه در بانکی اینکه بر عالوه و شد خواهد حل اجتماعی هایآسیب حوزه در تخصصی مرکز ایجاد

 .کند استفاده مختلف هایسازمان در آنان از تواندمی استانداری که شوندمی تربیت متخصصانی مرکز این در آمد، خواهد وجود

 کنندهکمک بسیار اجتماعی هایآسیب حوزه در هم هاسمن و دانشگاه اگرچه: فتگ رضوی خراسان جهاددانشگاهی پژوهشگر
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 هایآسیب حوزه در تخصصی مرکز ایجاد ضرورت موضوع این و برسیم خود اهداف به توانیمنمی هاآن طریق از هستند،اما

 .دهدمی افزایش را اجتماعی

 

 رضوی: خراسان جهاددانشگاهی علمی هیات عضو

 شودخوابی میدی و فقر ارتباطی موجب پدیده کارتنلفیق فقر مات

 

لفیق بندی بحث به این نکته اشاره داشت که تیکی دیگر از اعضاء هئیت علمی جهاد دانشگاهی مشهد در جمع حامد بخشی

تشکیل  خوابی از دو مولفه اصلیاظهار کرد: فرآیند کارتن وی شود.خوابی میفقر مادی و فقر ارتباطی موجب پدیده کارتن

شود که فرد نتواند حداقل سرپناه را برای خود تهیه کند، شود که شامل فقر مادی و فقر ارتباطی است، فقر مادی موجب میمی

شود فرد نتواند از حمایت اجتماعی برای تهیه سرپناه خویشاوندان یا دوستان خود استفاده کند و تلفیق فقر ارتباطی موجب می

وی اضافه کرد: معموال اعتیاد عاملی است که موجب فقر ارتباطی شدید  شود.خوابی میکارتن این دو عامل موجب پدیده

 عنوان بخشی خانواده، خویشاوندان و آشنایان حاضر به پذیرش آنان نیستند. شود زیرا به دلیل رفتارهای خارج از هنجار آنان،می

 از دولت و شود معطوف مردمی هایتشکل و هاسمن از تحمای سمت به باید خوابیکارتن با مواجهه گذاریسیاست: کرد

  مستقیم در این زمینه اجتناب کند. گریتصدی


