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دکتر فاطمه قاس�م زاده؛ عضو ش�بکه
ی�اری ک�ودکان کار و خیاب�ان :کودکان
کار و خیابان را میتوان ازچهارجنبه؛ رش��د
جسمی ،رشد عاطفی ،رشد شناختی و رشد
ذهنی مورد بررسی قرار داد .از آنجا که سن
کار این کودکان به موقع و طبیعی نیس��ت،
معم��والً این بچهها از نظر جس��می رش��د
خوبی ندارند و نس��بت به همس��االن خود
رش��د کمتری دارند .در ضمن از بسیاری از
بیماریها ازجمله مش��کالت چشم ،گوش
و پوس��ت رنج میبرند .از سوی دیگر اغلب
کودکان کار و خیابان به مدرسه نمیروند و
از آموزش محروم هس��تند که این امر تاثیر
منفی زیادی روی رش��د شناختی و ذهنی
آنها دارد .یکی دیگر از مشکالت مهم آنها
در نتیج��ه عدم توجه نب��ود محبت و توجه
کاف��ی خانوادهها و رفتار و نگرش نه چندان
مثبت جامعه نسبت به آنها بهوجود میآید،
کمبودهای عاطفی آنهاست .این کودکان
اغل��ب دارای اعتم��اد به نف��س پایین و بی
اعتمادی نس��بت به دیگران هس��تند و گاه
چون محبتی از اجتماع ندیدهاند خودش��ان
هم محبتی نس��بت به اجتماع ندارند .آنها
گاه به دلیل زندگی در محیطهای آسیبزا
دارای روحیه پرخاشگری و حتی انتقامگیری
و تخریب هس��تند .این بچهها از بسیاری از
امتیازاتی که سایر کودکان دارند مانند بازی
و تفریح و تحصیل محروم هستند .آنها به
قول ضرب المثل قدیمی «غوره نشده مویز
میشوند» ،دارای کودکی بریده شده ،کوتاه
و س��وخته هس��تند .گرفتن فرصت طالیی
بچگی ک��ردن از این ک��ودکان باعث ایجاد
عقدهها و خالهای روانی در آنها میشود و
اغلب این بچهها جامعه را مقصر مشکالت و
محرومیتهایخودمیدانند.تحقیقاتنشان
میدهد کودکی و سپس نوجوانی دورانهای
تعیین کننده ای در زندگی انسانهاست که
اگر نت��وان نیازها و حقوق متناس��ب با این
دورانها را شناخت و بشتر مناسب برای آن
فراهم کرد ،تاثیرات منفی پایداری در دوران
بزرگس��الی فرد برجای خواهند گذاش��ت.
اغلب زندگی آینده این بچهها تداوم زندگی
نابسامان کودکی آنها خواهد بود و این امر
رویتربیت و پرورش کودکان آنها هم تاثیر
بهسزایی خواهد داشت .زندگی تلخ کودکی
این افراد نه تنها زندگی خودشان و خانوادهها
آنها در سالهای بعدی زندگی تحتتاثیر
قرار خواهد داد بلکه جامعه را هم بی نصیب
نخواهد گذاش��ت .خش��م فروخورده آنها
ممکن است روزی بهصورت انتقام و تخریب
یا کنارهگیری و انزوا بروز کند .بنابراین باید
هرچه زودتر فکر اساس��ی برای این کودکان
کرد و در کنار تصمیمگیریهای کالن برای
فقرزدایی و رفاه عمومی ،تس��هیالتی فراهم
شود که این بچهها حداقل در کنار کار تحت
آموزشهای مناسب نیز قرار گیرند.

عملکردبهزیستی

ساماندهي كودكان خياباني كار سادهاي نيست
هي��ات وزيران در س��ال  84آیيننامهاي را
تحت عنوان «آييننامه ساماندهي كودكان
خياباني» به تصويب مجلس شوراي اسالمي
ميرساند كه مطابق با آييننامه  13دستگاه
اعم از نيروي انتظامي وزارت دادگس��تري،
ش��هرداري وزارت كار و ام��ور اجتماع��ي
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي،
سازمان بيمه خدمات درماني ،سازمان تامين
اجتماعي ،س��ازمان صدا و سيما ،جمعيت
هاللاحمر وزارت آموزش و پرورش ،كميته
امداد وزارت رفاه و سازمان بهزيستي كشور
موظف ش��دهاند تا براي ساماندهي كودكان
خيابان��ي اقداماتي را مطابق با اين آييننامه
انجام دهند.
مطابق با قانون عمل ميش�ود،نه كمتر
و نه بيشتر
مطاب��ق ب��ا ماده نه��م از فص��ل پنجم اين
آييننامه س��ازمان بهزيستي كشور موظف
اس��ت با مش��اركت و همكاري سازمانها و
نهادهاي ذيربط نسبت به راهاندازي مراكز
س��طوح چهارگان��ه موضوع اي��ن آييننامه
در كليه مراكز اس��تانهايي كه با مش��كل
كودكان خياباني مواجه هستند ،اقدام كند
همچنين بر اس��اس ماده دهم نيز سازمان
بهزيستي كشور مجاز است از محل اعتبارات
س��اماندهي ك��ودكان خياباني نس��بت به
جذب نيروي متخصص مورد نياز بهصورت
قراردادي با هماهنگي س��ازمان مديريت و
برنامهريزي كشور اقدام كنند.
م��اده يازدهم از فصل پنجم نيز كه در حال

حاضر مورد اعتراض بهزيس��تي واقع ش��ده
آن است كه سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت
اجراي اين آييننام��ه را تامين و در اختيار
وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار دهد.
بنا به اعالم بهزيستي كشور اگرچه آييننامه
فوق از س��ال  84نوشته شده اما از سال 87
در ايران اس��تارت خورده و اقدامات مربوطه
شش س��ال قبل از تصويب آييننامه انجام
شده است.
اما آنچه كه بهزيستي مكرر از آن ياد ميكند
اين است كه متاسفانه در مسير اجراي اين
آييننامه ،تمام  13دس��تگاه وظايف خود را
آنطو ر كه بايد و شايد انجام ندادهاند چرا كه
در واقع ماده  11اين آييننامه به درس��تي
اجرا نشده است .بهزيستي بر اين باور است
كه ساماندهي كودكان خياباني كار سادهاي
نبوده و به راحتي نميت��وان در اين ارتباط
اق��دام كرد و در عين حال در اين س��ازمان
اعتقادي مبني بر جمعآوري فلهاي كودكان
وجود ندارد بلكه مطابق با تعريف آييننامه
ساماندهي كودكان خياباني ،سيستم تعريف
ش��ده ،سيس��تم جذب و شناس��ايي است
نه جمعآوري .بر اس��اس اع�لام دفتر امور
آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي در
حال حاضر بيش از  51مركز توانمندسازي و
غربالگري كودكان خياباني در كشور وجود
دارد ك��ه پس از غربالگري كودكان اقدامات
براي توانمندس��ازي ،نگهداري و يا بازگشت
آنها به منزلشان فراهم ميشود و يا نسبت
به آن دسته از كودكان كه سرپرستي ندارند

و يا بدسرپرس��ت هستند نيز اقدام ميشود.
اگرچه درصد زيادي از اين كودكان خانواده
دارند و بي��ش از  23درصد نيز اتباع بيگانه
هستند اما بهزيستي كش��ور در مواردي كه
كودك بهدليل بيسرپرس��ت يا بدسرپرست
بودن سرپناهي نداشته باشد ،بر اساس احكام
صادر ش��ده از دادگاه عمل كرده و كودك را
نگهداري ميكند و مس��ووليتي هم در قبال
اتباع بيگانهاي كه فاقد كارت اقامت باش��ند،
ندارد.
 70درصد كودكان خياباني در هفته اول
شناسايي ميشوند
در حال حاضر بي��ش از  70درصد كودكان
خيابان��ي در هفت��ه اول از طري��ق اورژانس
اجتماع��ي ،تيمه��ا و پايگاهه��اي س��يار و
پايگاهه��اي خدمات اجتماعي مس��تقر در
پايانهها شناسايي شده و به اين واسطه ميزان
آسيبپذيري كودكان نيز كمتر ميشود.
سازمان بهزيستي در سال گذشته  10هزار
و  414كودك خياباني را در مراكز بهزيستي
پذيرش كرده و در ش��ش ماهه اول امس��ال
نيز بيش از چهار هزار نفر كودك خياباني در
مراكز پذيرفته شدهاند كه اكثر اين كودكان،
در خيابان كار كرده و ب��ا خانوادههاي خود
رابطه دارن��د ،در عين حال يا ترك تحصيل
كرده و يا از تحصيالت سطح پاييني برخوردار
هستند ،همچنين بنا به اعالم بهزيستي تنها
 3/5درصد از كودكان خياباني س��ابقه قبلي
جرم يا بزه داش��ته و متاس��فانه به اشتباه به
اين قبيل كودكان انگ مجرم و بزهكار زدهاند
كه البته بهزيستي اين انگ را قبول نداشته
و نپذيرفته اس��ت .مطابق با آمارهاي مربوط
به كودكان پذيرش ش��ده از سوي بهزيستي
ب هس��تند و بر
اغل��ب ك��ودكان كارتنخوا 
اساس آمار س��ال قبل 7/5 ،درصد كودكان
جايي براي زندگي نداشتهاند.
انتظار ب�راي تصويب اليحه «حمايت از
كودكان و نوجوانان»
سازمان بهزيستي كشور اعالم ميكند كه در
حال حاضر خالءه��اي قانوني در اين بخش
وج��ود دارد به طوريكه بخش��ي از قوانين
اجرايي ش��ده و بخش��ي نيز اجرا نميشود.
اين سازمان تمام اميدش به اليحهاي تحت
عنوان «حمايت از كودكان و نوجوانان» است
كه در گذشته توس��ط شوراي عالي قضايي
تصويب شده است .سازمان بهزيستي معتقد
است كه اگر اين اليحه موارد موافقت دولت
ق��رار گيرد ،ميتوان��د در صورت تصويب در
پنج سال آينده نيز گام موثري در اين ارتباط
به حس��اب آيد .چرا كه در اليحه فوق تمام
قوانين گذشته بررس��ي و ايرادات مربوط به
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پانویس
توگو با حس��ن
اطالع��ات این بخش از گف 
موس��وی چل��ک ،مدی��ر کل دفت��ر ام��ور
آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی
کشور استخراج شده است.

انکار ممنوع
ن�ورا حس�ینی ،دبی�ر پرون�ده :ای��ن
خیابانه��ای ش��لوغ و پرازدحام همیش��ه
میزبان دخترانی بوده که تاب تحمل چهار
دیواری خانه را ندارند .دخترکانی که به امید
رهایی گرفتار خانههای پرتی میشوند که
دیوارهایش سیاهتر از دیوارهای خانه است.
س��الیان دراز اس��ت که با طلوع خورش��ید
دختری س��اک به دس��ت ،پنهانی آخرین
نگاه را به خانه میکند و برای همیشه ازاین
قاب ثبت ش��ده میگریزد و در میان سیل
جمعیتی که در خیابانها روان اس��ت ،حل
میشود.
مدتها اس��ت که وقتی س��یاهی آس��مان
پررنگ ش��د و خوابهای اهل خانه عمیق،
دختری با آرام تری��ن قدمهای زندگیاش
به دل س��یاه این ش��هر پناه میبرد و مانند
نقطهای در این ظلمات گم میشود.
هستند ولی گاهی وجودشان انکار میشوند
و زمانی به پررنگ ترین آسیب جامعه تبدیل
میشوند .اگر نگاهی به اخبار و آمار منتشر
ش��ده در خصوص دختران فراری در طول
هفت،هشت س��ال اخیر بیندازیم میتوان
گفت دولت هش��تم ش��فافترین دولت در
ارایه آمار آس��یبهای اجتماعی در تمامی
حوزهها بوده است.
تقریباً ه��ر چند ماه آمار جدیدی توس��ط
مس��ووالن بهزیستی به رس��انههای اعالم
میش��ده و برخ�لاف دولتهای گذش��ته
انکاری در میان نبوده است.
بیان همین آمارها بوده اس��ت که درد رشد
این دختران آش��کار و پژوهش و راهکارها
برای کاهش این آسیب آغاز میشود.
«میتوان دولت خاتمی را موفقترین دولت
در طول تاریخ كشور ایران در امر آسیبهای
اجتماعی دانست زیرا به شفافسازی و جدا
كردن مس��ایل و آس��یبهای اجتماعی از

پنهان كاری و سیاس��ی كاری و شكس��تن
تابوها پرداخت و بنابراین آسیبها در دولت
خاتمی زیاد نش��د بلكه شناخته شد و این
موفقیتی بسیار بزرگ است».
این س��خنان را دكتر معتم��دی ،مدیركل
دفت��ر آس��یبدیدگان اجتماعی س��ازمان
بهزیس��تی در زم��ان پایان دولت هش��تم
میگوی��د و در ادام��ه ب��ه  10برابر ش��دن
بودجه دفتر آس��یبهای اجتماعی سازمان
بهزیس��تی طی س��الهای  79تا  84اشاره
میکن��د و طرحهای متعددی که در زمینه
كنترل آسیبهای اجتماعی اجرایی شد از
افزایش مراكز آسیبهای اجتماعی گرفته تا
تدوین و ارایه پروتكل پنج ساله آسیبهای
اجتماعی كش��ور به وزارت رف��اه که در آن
ضمن توصیف وضعیت موجود آسیبهای
اجتماعی با رشد س��االنه  15درصدی این
آس��یبها ،میزان نیازهای س��ختافزاری و
نرمافزاری نیز پیشبینی شده بود.
تحق��ق آرزوی  20س��اله فع��االن ح��وزه
آس��یبهای اجتماعی و ایج��اد خط تلفن
اورژان��س اجتماع��ی ی��ا  123از طرحهای
ش��اخص ب��رای کنت��رل و پیش��گیری از
آسیبهای اجتماعی از جمله دختران فراری
بوده است .معتمدی به آمار دختران فراری در
سه ساله آخر دولت هشتم نیز اشاره میکند
و میگوید :در نه ماهه اول سال  ،83یكهزار
و  873دختر فراری جمعآوری ش��دهاند و
شمار دختران فراری از  724مورد در سال
 81ب��ه دو هزار و  962مورد در س��ال 82
افزایش یافت .او كمی بودجه ،تربیت نیروی
ی بین بخشهای
انسانی ناكافی ،ناهماهنگ 
مختل��ف و ان��واع آس��یبهای اجتماعی را
ارمغان دولتهای گذشته میداند که دلیلی
ب��ر وجود آمار باالی دختران فراری اس��ت.
بر اس��اس پژوهشهایی که در این سالها

ارایه ش��ده اس��ت« ،طالق» والدین ،ازدواج
اجباری ،مش��كالت دوران بلوغ ،اختالفات
خانوادگی ،تبعیت از همساالن ،اعتیاد پدر،
عاشق شدنها و رویاهای كاذب برای گریز از
موقعیت نامناسب از عمده علل فرار دختران
شناخته شده است و میانگین سنی دختران
فراری نیز بین  16تا  20سال بوده که بیشتر
آنها نیز از مهاج��ر و از نظر تحصیالت در
سطح راهنمایی یا كمتر بودهاند و اغلب برای
رسیدن به آزادی و رفاه از خانه گریختهاند.
خانههای ریحانه و مراکز س�لامت و مركز
بازپروری زنان و دختران آسیبدیده میزبان
دختران فراری جمعآوری شده است.
راهچمن��ی نیز بهعنوان کارنامه بهزیس��تی
در خصوص فعالیتهای این س��ازمان برای
دختران ف��راری گفته بود :تع��داد پذیرش
دخت��ران ف��راری و س��اماندهی آنه��ا در
خانههای سالمت در سال  21 ،76نفر و در
سال  ،83دوهزار و  397نفر بوده است.
او ادام��ه داده ب��ود :در س��الهای قب��ل از
 76خانهه��ای س�لامت دخت��ران فراری
وجود نداش��ت كه در س��ال  32 ،83مركز
مخص��وص پذیرش و س��اماندهی دختران
فراری راهاندازی شده است .همچنین مراكز
بازپروری اجتماعی زنان آس��یبدیده از 11
مركز در س��الهای  76به ب��ه  22مركز در
سال 83افزایش یافته بود.
***
بی هدف ق��دم میزند و به دنبال مقصدی
است که صدای کشیده شدن ترمز ماشین،
روی آس��فالت خیابان و راننده خندان خط
پای��ان را نش��انش میدهد ،مانند بیش��تر
دخترکانی به خاطر وعده جای خواب راحت
و کار ،خانههای دس��ته جمعی را به پارک
ترجیح میدهند ،س��وار میشود و ماشین
دوباره پر سرو صدا راه میافتد.
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بهزيستي در برابر كودكان كار مسوول
نيست
موضع س��ازمان بهزيستي كش��ور در برابر
كودكان كار نيز بس��يار ش��فاف است و در
ف بودن اين مس��اله در نداشتن
واقع ش��فا 
مس��ووليت اين س��ازمان در قبال كودكان
كار اس��ت به طوري كه مطابق با اعالم اين
س��ازمان ،اگرچ��ه ماده  79قانون اساس��ي
جمهوري اسالمي ايران كار كودكان زير 15
سال ممنوع اعالم شده و كودكان 15ـ 18
سال نيز طبق ماده  80كارگر نوجوان ناميده
ش��ده و بايد از ميزان كار آنها كم كرد ،اما
مجري اين قانون سازمان بهزيستي نبوده و
وزارت كار مسوول اصلي است.
طب��ق م��اده  712و  713قان��ون مجازات
اسالمي هر كس فرد صغير يا غير رشيدي را
به كار تكديگري وادار كند ،مجرم محسوب
ميش��ود كه بر اس��اس اين قانون مسوول
برخورد با مجرم��ان اينچنيني ،كه حقوق
كودك را ضايع ميكند ،سازمان بهزيستي
نيست.
همچنين بر اس��اس قانون رعايت كودكان
كه در س��ال  81به تصويب مجلس رسيده
نيز هرگونه بهرهكشي و استثمار از كودكان
ممنوع بوده و در عين حال مسوول برخورد
با متخلفان در اين ارتباط سازمان بهزيستي
نيست؛ حتي در مقاولهنام ه نيز موضوع كار
كودك مطرح شده و كارهاي سخت و دشوار
براي كودك منع شده بر همين مبنا وزارت
كار مس��وول پيگيري اي��ن بخش از حقوق
كودكان است نه سازمان بهزيستي كشور.
بهزيس��تي اگرچه اعالم ميكند كه مدافع
حقوق كودك اس��ت اما معتقد است كه در
كارهاي سازماني بايد بر مبناي قوانين عمل
شود.
بنا به اعالم سازمان فوق برخي از كودكاني
كه مورد استثمار قرار گرفته و مسوول مفاد
قانوني بيسرپرستي يا بدسرپرستي ميشوند
بر اس��اس راي دادگاه عمل شده و حضانت
آن بهطور موقت يا دایم به بهزيستي واگذار
ميش��ود در عين حال در حال حاضر حتي
ي��ك كودك هم وجود ن��دارد كه با معرفي
قاضي ،از س��وي بهزيس��تي پذيرش نشده
باشد.

پرونده دختران فراری

آييننامه «ساماندهي كودكان خياباني» نيز
اصالح ميشود و تكليف تمام سازمانهاي
موظ��ف در اين زمينه هم ش��فاف ش��ده و
چگونگي كار كودكان به درس��ي تش��ريح
و مورد بازبيني ق��رار ميگيرد به طوريكه
ش��ايد اين قان��ون بتواند براي بس��ياري از
كشورها الگوي خوبي باشد.
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