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طاهره پژوهش:
االن تعدادی از بچهها را
در یکی از زیرزمینهای
شهرداری یکی از مناطق
نگهداری میکنند .این
ساماندهی نیست .وقتی
با این کودکان صحبت
میکنیم به ما میگویند ما
را آزاد کنید

عکسها :امیر رجبی  /ایران

و پیچیدگیهـــای خاصـــی وجـــود دارد و
نمیشـــود یـــک نســـخه واحد بـــرای این
کودکان پیچیـــد .تنها قانونی کـــه در حال
حاضـــر داریـــم و جزو اســـناد باال دســـتی
ماســـت و همـــه بایـــد آن را رعایت کنیم
همین مصوبه سال  84است .فصل دوم
این مصوبـــه وظایف را مشـــخص کرده و
آن اینکه سازمان بهزیستی موظف است
با کمـــک شـــهرداری ،تشـــکلها و نیروی
انتظامـــی و مددکار اجتماعی نســـبت به
شناسایی ،جذب ،پذیرش و توانمندسازی
کـــودکان خیابانی در کلیه مراکز اســـتانها
و ...اقدام کند .کثیفترین کار این است که
در موضوع آســـیبهای اجتماعی دنبال
بازیهای سیاســـی باشیم ببینید در حوزه
اجتماعی به کسی مدال نمیدهند .قبول
کنید کار سختی است و هر چقدر بیشتر کار
کنیبیشترموردانتقادقرارمیگیری.بحث
منبهزیستینیست.خطکشیسیاسیدر
صحبتهای من وجـــود ندارد به هر حال
قانونگذار این مصوبه را تدوین کرده است
و فعالً همه باید به آن پایبند باشیم.
ëëیعنی این قانون تاکنون بازنگری نشـــده
است؟
قدیمی:خیر.
درخشـــان نیا :بازنگری در حال انجام
است.
قدیمی :این مصوبه نیـــاز به بازنگری
دارد .از نظر قانونگذار متولی ،بهزیســـتی
است.اگرمابخواهیمدربارهجذبکودکان
اقـــدام کنیم بهعنـــوان آدم ربایی و کودک
رباییمتهممیشویم.
ëëیعنی معتقدید بیش از آنچه برای شـــما
تعریفشدههمکاریمیکنید؟
قدیمی:نهنمیشوداینگونهتفسیرکرد.
سالگذشته 109ماشیندراختیاربهزیستی
قـــرار دادیم .اینکـــه میگویند ما دســـتگیر
میکنیم درست نیست .ما اصالً جرأت این
کاررانداریم.دوستانبامراجعقضایینسبت
بهجذبکودکاناقداممیکنند.

درخشان نیا :گاهی کارگروه ،بهصورت
ضربتی شهرداری و بهزیستی را برخالف
تخصصش ملـــزم به جذب و شناســـایی
کودکانخیابانمیکند.
ëëشـــهرداری کجا کمک حال بهزیســـتی
بوده؟
قدیمـــی :مـــا در ایـــن طـــرح همـــکار
بهزیستیبودیم.
خاکی :ماده  6دربـــاره تأمین و تجهیز
امکانـــات در ســـاماندهی کـــودکان چـــه
میگوید؟
قدیمی:خب این در مرحله جذب بود
به تجهیز هم میرسیم .ما متولی بخش
کودکان نیســـتیم .باید منصفانه به مردم
اطالعات بدهیم؛ نه امکاناتش را داریم و
نه ابزار قانونی آن را که بخواهیم همکاری
کنیم.
ëëپسچهامکاناتیمیدهید؟
قدیمی:مثالًخودرویامکانیکهبچهها
درآنجانگهداریشوند.نمونهبارزآنمرکز
پرتو است که خیرین اداره میکنند.
ëëاماهمهمراکزشمافعالنیست.
قدیمی :چـــرا 17 ،مرکـــز پرتو فعالیت
میکنـــد آنهـــم بـــا  120درصـــد ظرفیت.
میتوانید بروید و از آنجا بازدید کنید.
خاکی:باچقدرظرفیت؟
قدیمـــی:با ظرفیت  3هـــزار نفر که در
حـــال حاضـــر  2هـــزار و 960کـــودک آنجا
هستند و خدمات روزانه از ما میگیرند.
درخشاننیا:چه کسانی این کار را انجام
میدهنـــد؟ «ان .جـــی .او»هایی کـــه از ما
مجوزگرفتند؟
قدیمی:بله
پژوهش :فقط فیلممیگیرندوعکس.
قدیمـــی :بیانصافی نکنیـــد .حداقل
تحمل شـــنیدن حرفهـــای ما را داشـــته
باشـــید .همـــه «ان  .جـــی .او»هـــا مجـــوز
بهزیســـتی دارنـــد .غیـــر این باشـــد اجازه
فعالیت در مراکز پرتو را ندارند .بهزیستی
هم نظـــارت بـــر عملکـــرد آنهـــا دارد .ما
ســـاختمان را بـــا همـــه تجهیـــزات آماده
میکنیم تا بهزیســـتی بر اســـاس ضوابط
خـــود از آن بهرهبـــرداری کنـــد چـــون مـــا
تخصص این کار را نداریم .قانون هم گفته
است بهزیستی در رأس کار قرار دارد.
ëëیعنیبهنظرخودتانپاسخگوینیازهای
بهزیستیدراینخصوصبودید؟
قدیمـــی :تا جایـــی که توان داشـــتیم و
امکانات ما اجازه داده بله.حتی  4مدرسه
هم در کنار این مراکز داریم که جزو وظیفه
مـــا نبوده .خب برخی از بچـــهها بازمانده
از تحصیل هســـتند که با مجـــوز آموزش
و پـــرورش این مدارس ســـاخته شـــده و
در حـــال حاضر بوســـیله خیرین به 800
دانشآموز آموزش ویژه میدهد .آنهم
بهصورت رایـــگان .حتی تعداد زیادی از
اینها مشـــکل ثبتنام دارند که هزینه را
ما میدهیم.
ëëولی خیلـــی از همیـــن بچهها بـــه دلیل
نداشـــتنپـــولثبتنـــامازتحصیـــلجا
ماند هاند؟
قدیمی :خب بله  ،شـــاید تعدادی هم
از تحصیل جـــا ماندهاند .به نظـــر من در
حوزه آسیب باید دهها جلسه مثل همین
بگذاریـــم و بدون هیچ گونـــه جبههگیری
حرفهایمانرابزنیم.
ëëدرخصوصماده6همتوضیحدهید؟
قدیمی:ماده  ،6شـــهرداری را به ایجاد
زیر ساختها برای کاهش آسیبها چه در
حوزه بزرگساالن ،معلوالن و کودکان ملزم
کرده است.
ëëفکرمیکنیدمتعهدبودید؟
قدیمی:بلهمثلمرکزیاسر.
خاکـــی :بایـــد گفـــت کـــه خیریـــن و
«ان  .جـــی .او»هـــا کمک حال بهزیســـتی
بودند .ما فهرستی از آسیبها داریم که اگر
کمک این دوســـتان نبود االن آمار کودکان
خیابان بیش از اینها بود .سؤال من از آقای
قدیمی این اســـت که گفته میشود خود
شـــهرداری مولد کودکان خیابانی اســـت.
همین زبالههای خیابان را ببینید؛ کسانی
که در سطل زباله سرک میکشند کودکان
کارهستند .اینها توسط پیمان کارهای شما
انجاممیشود.
قدیمی :خیر ،اینها زباله گرد هســـتند
وکارشان جمعآوری زباله است.
خاکی:ولی ما بررسی کردیم دیدیم که
اینهاباپیمانکارانشهرداریکارمیکنند.
ëëیعنی شـــهرداری در تولید آسیب نقش
دارد؟
خاکـــی :همـــه نقـــش دارنـــد شـــاید
بهزیستیهمباشد.
قدیمی:اینهازبالهگردهستندوکارتفکیک
زبالهراخودشانانجاممیدهندسازماندهی
شدهنیستند.دردستورالعملهایمانآمده
اســـت که بهکارگیـــری کودکان زیر 18ســـال
ممنوع اســـت.اینها بهصـــورت خودجوش
انجاممیدهند.
خاکـــی:ولی لباس شـــهرداری تن این
بچههاست.
پژوهـــش :کودکـــی را بـــه مرکز یاســـر
آورده بودنـــد کـــه در تفکیـــک زبالـــه کار
میکرد و کارمند شهرداری زنگ زده بود
که او را آزاد کنند.

ëëمگرشمانظارتبرکارپیمانکارانندارید؟
قدیمـــی :چـــرا ایـــن وظیفه ســـازمان
پسماند است که نظارت کند.
پژوهـــش :ایـــن بچههـــا در وضعیت
خیلی بدی هستند حتی در کانکسهایی
که متعلق به شهرداری است میخوابند
و پیمانـــکاران شـــهرداری از آنهـــا هزینـــه
میگیرند.
درخشان نیا :خب همین جا پیشنهاد
میکنیم شهرداری فکری برای این قضیه
بکند.
قدیمـــی :در محله اتابـــک منطقه 15
خیلیازاینهاخانوادگیدرکارزبالههستند.
پژوهش :مـــن خودم در ماشـــینهای
شهرداری بچهها را دیدهام.
خاکـــی:مـــن هـــم گزارشـــی را دیـــدم
کـــه وقتـــی کـــودک  10ســـاله حقوقـــش را
میخواســـت از پیمانکار شهرداری بگیرد
حقوقش توسط یک صراف به افغانستان
فرستاده شـــد .یعنی کودک کار کرده بود و
یک ریال به این بچه داده نشد.
قدیمی:ممکن است  4نفر هم تخلف
کنند من منکر این نیستم .همین جا هم
اعالم میکنم که اگر در گشـــتها و جذب
کـــودکان به اینگونه مـــوارد برخورد کردید
مورد به مـــورد به ما اعالم کنید ،ببینید ما
چه برخوردی خواهیم کرد.
خاکـــی :خیلـــی از کـــودکان خیابان که
جذب مراکز میشـــوند مشکل بهداشت
ودرمـــان دارند که تـــا  18میلیـــون تومان
هم برای آنها هزینه میشـــود و بسیاری از
ی بضاعت عمداًکودک را
خانـــوادههای ب 
ی فرســـتند تا با ارجاع به این
به خیابان م 
مراکز مشکل بهداشت آنها حل شود.
ëëسالهاســـت طرح جذب و شناســـایی
انجاممیشودآیااجرایاینگونهطرحهادر
کاهش آمار کودکان خیابان مؤثر بوده؟ اگر
موفق بودید پس چرا هر روز شاهد افزایش
تعدادکودکانهستیم؟
خاکی :ببینید ما درباره همه آسیبها
شاهد روند رو به رشـــد هستیم .چیزی رو
به کاهش نداریم اجازه دهید علت کاهش
نیافتن را آقای نوروزی توضیح دهند.
نـــوروزی :کـــودک خیابـــان نیازهـــای
متنوعـــی دارد کـــه مداخـــات متنوعـــی
میطلبد .درســـت اســـت که ما برای یک
کودک مداخـــات را طراحی میکنیم اما
در واقع مشکل ما یک کودک نیست بلکه
پـــدر ،مـــادر و اطرافیان او هم هســـتند که
نیازمند مداخله هســـتند .افزایش تعداد
کودکان خیابـــان علتهای مختلفی دارد
یکی از آنها که مهم است مسأله اقتصادی
اســـت چراکه اینهـــا جـــزو جمعیتهای
پنهان هستند که دسترسی به آنها ممکن
است سخت باشد و روابط پیچیدهای هم
با هم دارند.خب سطلزباله به دلیل فقر
اقتصـــادی یک منبعی اســـت برای اینکه
اینها بتوانند از آن درآمد داشـــته باشـــند.
وقتی میخواهید بـــرای اینها برنامهریزی
کنیـــد یـــک کار تیمـــی و بیـــن بخشـــی را
میطلبد.
همان طور که اشاره شـــد مددکارهای
ما در فرمهایی که در خصوص شناســـایی
کودکان پـــر میکنند به چنـــد اولویت می
پردازنـــد و اشـــاره میکننـــد که مـــا به آن
ی پردازیم که در توان بهزیستی
اولویتی م 
اســـت .قبول کنید که خارج کـــردن و جدا
کردن کـــودک از کف خیابان و بردن آن به
خانه خیلی کار راحت و ســـاده ای نیست.
ما در بهزیســـتی به این نتیجه رسیدیم که
ساعاتحضورکودکانرادرخیابانکاهش
دهیـــم تا بتوانـــد فرایند آســـیب را با ضرر
کمتری در خیابان طی کند .در واقع هدف
ما این اســـت که در یک فرایند  5ساله این
کودک بتواند از کف خیابان به سمت کارها
و برنامههایی برود که با سن او همخوانی
دارد .ایـــن در واقـــع یـــک برنامـــه کاهش
آســـیب اســـت .از طرفی بـــا آن 500هزار
تومانی که برای هر کودک مقرر شده است
طبیعیاستکهکارینمیتوانانجامداد.
فقط میتوان آسیبها را به حداقل رساند.
ببینید واقعیت این است که ساختارهای
اجتماعی «کـــودک کار آفرین» و «کودک
خیابانآفرین»است،وقتیحاشیهنشینی
را در جامعه داریم و اعتیاد و تن فروشـــی
وجـــود دارد ،اینها تنه بـــه تنه هم میزنند
و همپوشـــانی ایجاد میکنند .یک کودک
خیابـــان باید  30هزار تومـــان در طول روز
کار کنـــد و برود خانه یعنی بیشـــتر شـــبیه
یک فردی اســـت که بازده اقتصادی برای
خانـــواده دارد واال کـــدام خانـــواده راضی
میشـــود کودکش را به ســـراغ کار یا زباله
گردیبفرستد؟
ما باید آمـــوزش بدهیم کـــه این گونه
بچههـــا وقتی بـــا زبالـــه ســـرو کار دارند از
خطرهـــا آگاه باشـــند .االن میـــزان «اچ.
آی.وی» در بیـــن کـــودکان خیابانی تقریباً
3یا  4برابر جمعیت عادی اســـت ،چرا؟
چـــون در معـــرض خطرنـــد .شـــبها در
کارگاههای جمـــعآوری زباله میخوابند،
آموزشکهندارند،محدودیتهایجنسی
هم کـــه دارند ،قلـــدری هم میکنند خب
اینها باعث میشـــود که کودک خیابان به
وجود آید در واقع ساختارهایی هستند که
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وجود کودک در خیابان را تقویت میکند
مثالً اگر شناســـایی نشـــود و دستفروشـــی
زیاد شـــود و سیستمهایی که مانع کار آنها
شـــود فعالیت نکنند خب مسلماً تعداد
اینها افزایش مییابد .از طرفی نمیتوان
بدون ارائـــه خدمـــات مداخالتی کاهش
آسیب مانع فعالیت آنها شد چون جواب
نمیدهد .چند درصـــد از اینها را میتوان
ادعـــا کرد که از کف خیابـــان جدا کردیم و
بیرونبردهایم؟
ëëیعنیماآماردقیقنداریم؟
نـــوروزی :نـــه نداریـــم ولـــی یکـــی از
سازمانهایی که میتواند آمار بگیرد خود
شهرداری است .االن موضوع بازیافت که
طالی سیاه به آن میگویند بخش اعظم
بچهها را درگیر کرده اســـت .منطقی این
اســـت که حداقل بخشی از بودجه این کار
را شهرداری برای سرشماری این کودکان
اختصاصدهد.
قدیمی:مـــا دو منطقه در تهران داریم
که بعید میدانم تاکنون مسئولی در حوزه
آسیبها در این مناطق پژوهشی را انجام
داده باشـــد .در ایـــن منطقه بچهها متولد
شدند وهمانجا رشد کردند ،جالب اینکه
هیچکداممدرسهنمیروندوشغلاصلی
آنهاتفکیکزبالهاست.خببرخیبزرگتر
میشوند و آنجا میمانند و برخی هم که
کوچکهستندواردشهرمیشوند.

نمیگیرد؟چونفکرمیکنندسودتفکیک
زباله عاید شـــهرداری میشود.پس کسی
کمـــک نمیکنـــد در حالـــی کـــه این یک
موضوع محیط زیســـتی اســـت .من بارها
گفتم به این بچههای خیابان پول ندهید
به جای آن سیب بدهید.نمی گویم مردم
کمـــک نکنند ولی جای کمک کردن ســـر
چهارراه نیست.ما در همین خودروهایی
که بـــرای جذب کـــودکان بوده افـــرادی را
داشـــتیم که همراهشـــان  400هزار تا یک
میلیون تومـــان پول بود .وقتی یک کودک
خیابانییکمیلیوندرآمدداردبهزیستی
چگونهمیتوانداوراتوانمندکند؟اورئیس
بانـــد دارد .روزبـــه روز لباســـش کثیفتر و
ســـنش پایینتر میآید برای اینکه ترحم
مـــردم رابرانگیزاند .باید مـــردم به جای
کمک به آنها به «ان .جی.او»ها و خیرین
کمک کنند تا اینها در کنار بهزیســـتی قرار
گیرند و به خانواده آنها کمک کنند.
ëëبر خورد درســـت مردم در برابر کودکان
خیابانبایدچگونهباشـــد؟خیلیازمردم
نمیدانند چـــه برخوردی باید بـــا اینگونه
کودکانکنند؟
قدیمی:بایدازخانوادهومحلهخودمان
شروع کنیم یعنی هر کسی مددکار محله
خودش باشـــد .اگر این اتفاق بیفتد کسی
که سر چهارراه میآید از روی شیادی آمده
اســـت .این همه خیریـــه و «ان .جـــی.او»

ی دهد که تعداد اینها روز به
این نشـــان م 
روز در حال افزایش اســـت .هنوز نهادها و
دســـتگاهها با هم فاصلـــه دارند وهر کس
کار خودش را میکند ،انتظار این است که
دستگاههای مرتبط با هم همکاری کنند
و هماهنگ باشند وبه نظر من شهرداری
بهعنوان یکی از نهادها باید از نظر سخت
افزاری کمک کند.االن مکان «خانه کودک
شـــوش» فاجعـــه اســـت و ...آیـــا وظیفه
شهردارینیستکهبیایدحمایتکند؟
خاکـــی :متأســـفانه متولیان کـــودکان
خیابـــان بـــا هـــم هماهنـــگ نیســـتند ،
شـــهرداری هـــم بـــه «ان .جـــی .او»هایی
خدمات میدهد که در خصوص کودکان
خیابانیفعالیتنمیکنند.
قدیمی :ما به «ان .جی.او»هایی کمک
میکنیمکهمجوزبهزیستیدارند.
خاکی:مجوزکافینیست.
ارشـــد :آفریـــن ،این کافی نیســـت اگر
نهادهـــای دولتـــی کنـــار هم بنشـــینند و
شـــهرداری فضاهایی را در اختیار کودکان
خیابانی قرار دهد که در آنجا تعدادشـــان
زیاد اســـت آنجـــا خانـــه امنی بـــرای این
ی پناه خواهد شد .وقتی ما جلوی
کودکان ب 
فعالیت رئیس باند را یا فعالیت کودکان
ی توانیم بگیریم حداقل میتوانیم
را نمـــ 
مکانی امن برای استفاده آنها فراهم کنیم
تا ساعتی در روز را در آنجا باشند .از طرفی

ëëچطوربـــاعلمبهایـــنموضوعاتهیچ
اقدامینکردید؟
قدیمـــی :چـــرا مـــا ورود و خـــروج
ماشـــینهای شـــهرداری و پیمانـــکاران
شهرداری را به آنجا ممنوع کردیم .چون
فضایی از قدیم در اختیار دارند .اگر دنبال
ریشـــه کن کردن این موضوعات هستیم
خـــب  16هزار نفر فقـــط دراین منطقه به
کار تفکیک زباله مشغولند و عین همین
را در شرق تهران داریم که اینها خانوادگی
شغلشانزبالهگردیاست.
ëëیعنیمحدودیتسنیندارند؟
قدیمی :نه ،شغل خانوادگی آنهاست
کســـی از مســـئوالن جرأت نـــدارد به آنجا
برود اصالً مثل ایالتی میماند که خانهها
وکوچهها را خودشان از ضایعات درست
کردند .در آســـیبها نباید دنبال تیتر بود
باید یـــک کار پژوهشـــی از همین مناطق
آنهم پنهانـــی انجام داد .خب با اینها چه
برخوردیمیتوانیمبکنیم.اینهاشغلشان
این است .حتی ما صحبت کردیم جایی را
برای اینها درست کنیم در خارج از منطقه
ولی خب کار اینها کار با ضایعات است.
ëëراهکارچیست؟
قدیمی :بخشی برمی گردد به رسانهها
و بخشـــی هم به ما برمیگـــردد .تا زمانی
که تفکیک زبالـــه در خانههایمان صورت
نگیرد باید انتظار داشـــت که سطل زباله
مکانیمیشودبرایکودکانخیابان.
پژوهش:به نظر میرسد مکانیزه شدن
تفکیکزبالهمیتواندبسیارمؤثرباشد.
صبـــاغ :مشـــکل اینجاســـت کـــه
شهرداری سیســـتم جمعآوری زباله به
صورت مجزا ندارد.
قدیمی :بـــه نظرم باید اطالعرســـانی
شـــودً ،
قبـــا شـــهرداران مناطـــق طرحی
داشـــتند و آن ایـــن بود که خانـــه به خانه
سطلی بدهند برای تفکیک زباله خشک
و تر ،ولی مســـأله این است که مردم باید
کمک کنند.چـــرا فرهنگســـازی صورت

داریم که مجوز فعالیت از بهزیستی دارند
نباید به کودکان خیابان پول داد چون با این
کار روز به روز به تعداد آنها اضافه میشود
و این برای رئیس بانـــد جذابیت دارد ،اگر
دقت کرده باشید االن سن کودک خیابان
آنقدر پاییـــن آمده که قد او به ســـختی به
شیشهماشینهامیرسد.یاحتیدربرخی
از محلههـــای تهـــران این افراد ســـرقفلی
دارند و هر کســـی اعتراض کند با قمه او را
میزنندچوندرآمدمیلیاردیدارندونمی
خواهند آن را از دســـت بدهند 30.درصد
از کودکان خیابانی باندی هســـتند و برای
باندهاکارمیکنند.
پژوهش  :چرا رئیس باندها دســـتگیر
نمیشوند؟
خاکـــی :خـــب مســـأله اینجاســـت.
مـــا هـــر چقـــدر مرکـــز ایجـــاد کنیـــم و
«ان.جی.او» اضافه کنیم بر تعداد کودکان
خیابانی افزوده میشـــود پـــس باید نگاه
مـــا تخصصی باشـــد .مـــا اگر آمـــوزش را
ســـرلوحه کارهایمان قرار دهیم خیلی از
مسائل و مشـــکالت ما حل میشود .باید
بـــرای آموزش همگانی رســـانهها ،صدا و
سیما و ...پای کار بیایند .ما به دلیل برخی
مالحظات خیلـــی از آســـیبها را عنوان
نمیکنیم که این به ضرر جامعه هســـت
وقتـــی آمار ایدز و هپاتیـــت به مردم گفته
شـــود ،خب مردم آگاه میشوند و خیلی
مشکالتحلمیشود.
ارشد:اشاره شد به آییننامه  ،ما از سال
 77سراغ بچهها رفتیم من خیلی دوست
داشتم بگوییم از سال 78تاکنون چه کارها
و اتفاقاتی دربـــاره کودکان خیابان صورت
گرفته اســـت یا هر کدام از ســـازمانها چه
کردند؟ هزینهها چه شد .نباید یکبار دیگر
برگردیم به عقب و چرخه را دوباره تکرار
کنیم .باید ببینیم ترکیب جمعیتی اینها
به چه شـــکلی اســـت و چه باید کرد .هنوز
از هر کدام از بچهها ســـؤال میکنی شـــما
از کـــی آمدی میگوید از دو مـــاه پیش و...

مســـأله مهاجران را باید حل کنیم ما یک
ســـری افراد داریم که پناهنده هستند.این
یک خطر هســـت که باید به آن رسیدگی
شـــود .باید نهادهـــای متولی ،گذشـــته را
مرور و خطاها را شناسایی کنند در غیر این
صورت خیلی دســـتاورد خوبی نخواهیم
داشت.
صبـــاغ :مـــا یکـــی از آن  20مرکـــزی
هســـتیم کـــه طـــرح حمایـــت کـــودک
وخانواده را اجرا میکنیم .خب کمکها
داده میشـــود ولی باید دید با  500هزار
تومان در ســـال برای هر کودک میشود
کار و خدمـــات ارائـــه داد .قطعـــاً امکان
پذیر نیســـت .اگر قرار اســـت جامعتر از
ایـــن اتفاق بیفتـــد هزینه بچهها بســـیار
بیشتر از این مبلغ است .باید دید دادن
ایـــن مبلغ تنهـــا راهکار اســـت؟ به نظر
میرســـد باید برای ارائه راهکار ،ریشـــه
یابـــی کـــرد و پازلهـــا را کنار هـــم چید.
طـــرحها و برنامههایی مطرح شـــده که
اجرا شـــود .حتی بارها از سوی «ان .جی
.او»ها مطرح شـــده که برای مدارسی که
در حاشیهها هستند مددکار و روانشناس
وجود داشـــته باشـــد .حتـــی کالسهای
آموزشـــی از ســـوی «ان.جی.او»ها برای
بچهها و خانـــوادهها برگزار شـــود چون
آموزش یک رکن اساســـی اســـت .اصالً
بـــرای اتبـــاع چـــه برنامـــه ای داریم .به
نظر میرســـد کارهای دستگاهها موازی
هم قرار دارد باید مشـــخص شود که اگر
بهزیســـتی متولی این کار اســـت پس به
رســـمیت شـــناخته شود .شـــاید این امر
موجب شـــود تا هزینههـــا و برنامههای
مـــوازی را جمـــع کنـــد .مـــا خروجـــی
نمیبینیم.
ëëآیانحوهبرخوردباکودکمناسباست؟
پژوهش :در واقع براساس مفاد پیمان
نامـــه حقوق کـــودک کـــه ایـــران پذیرفته
مـــا نباید کـــودک کار داشـــته باشـــیم .در
واقع کشـــور متعهد شـــده که ساختارهای
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اقتصادی را به شکلی پیش ببرد که کودک
نیازی به کارنداشـــته باشـــد .ما سه دسته
کودک کار داریم :بخشـــی که پدر ندارند و
باید کودک کار کند .بخشـــی هم غربتیها
هستند که میآیند که هر آموزشی هم به
آنها داده شود چون برمی گردند فایدهای
ندارد.تنهـــا عاملی که میتوانســـت اینها
را شناســـنامه دار کنـــد یارانه بود .بخشـــی
هم اتباع هســـتند .از این بچهها بخشـــی
در خیابـــان کار میکنند ،بخشـــی در بازار
و برخـــی هـــم در کارگاهها و بخشـــی هم
متأســـفانه در دل زبالههـــا کار میکنند که
متأسفانه اینها مشکل تنفســـی دارند که
بـــرای درمان آنهـــا کلی هزینه میشـــود.
نخستین مسأله شناســـایی است که باید
کارشناسی شود .باید خانوادهها شناسایی
شـــوند و کارشناسی شود که این خانواده را
چطورمیشودتوانمندکرد.
ما طرحی را بهصـــورت پایلوت انجام
دادیم که در آن بچهها را شناسایی کردیم
و برای بچهها اسپانسر پیدا کردیم .اینکه
با  500هـــزار تومان چطور میشـــود بچه
را چرخانـــد االن ایـــن بچههـــا خودشـــان
500هزار تومـــان در ماه درآمد دارند .بعد
برای آنها مددکار گذاشـــتیم که قرار است
ایـــن بچههـــا ظرف یـــک ســـال از چرخه
حمایتیماخارجشوند.
پس خیلی مسأله پیچیدهای نیست.
به نظر میرسد باید بچههایی که خانواده
آنها درآمد کمتر از  500هـــزار تومان دارد
شناسایی شـــوند و مددکار استخدام شود
ویک طرح توانمندسازی با دید مددکاری
نوشـــته شـــود آن وقت اســـت که مشکل
کمتر میشود ما این تجربه را در برخی از
کشورها داشتیم که باید اجرا کنیم .ببینید
ساعتها وقت گذاشتیم و طرح حمایت
اجتماعی از کودکان کار را تدوین کردیم که
قرار شد  11دستگاه درگیر شوند و پاسخگو
باشـــند که این طرح نوشـــته شـــد و خاک
خـــورد .طرح کودکان محـــروم از تحصیل
نوشـــتیم که تا هیأت وزیران رفت و خاک
خورد .یکی از راهکارها این اســـت که برای
خانوادههای کم درآمـــد یارانهای در نظر
بگیرنـــد و از طرفی ســـاختار اجتماعی را
اصالح کنند .مشکل ،مشکل ملی است و
نیاز به همت جمعی دارد.
درخشان نیا :وقتی آیین نامه را نگاه
میکنیم به نظر آن تفکر سیســـتمی کل
نگر به خوبی دیده شـــده اســـت .این در
حالی اســـت که تنهـــا از آن  11دســـتگاه
فقط بهزیســـتی پای کار است و با توجه
بـــه اختالفـــی کـــه بـــا شـــهرداری داریم
بـــاز این ســـازمان درکنـــار ما هســـت .تا
حدودی هم نیروی انتظامی .ولی واقعاً
آن  8تـــا  9دســـتگاه کجای کار هســـتند.
بـــه نظـــر میآیـــد چون مـــا ســـه ،چهار
دســـتگاه آمدیم پای کار پس زیرســـؤال
قـــرار گرفتیم .اصالً صدا و ســـیما کجای
ایـــن کار اســـت .اداره اتبـــاع کجاســـت؟
آموزش و پرورش چه نقشـــی برای این
بچههـــا دارد؟ خیلی موافق جداســـازی
آموزش این بچهها نیســـتیم بلکه برای
ایجـــاد باز پیونـــد اجتماعی الزم اســـت
ایـــن بچهها در کنار دانشآموزان عادی
آموزش ببینند.یکی از بزرگترین شرکای
اجتماعـــی ما وزارت بهداشـــت اســـت
چقدر این بچهها مشـــکل درمان دارند
و چقدر وزارت بهداشـــت کمک حال ما
بوده؟ فعالً چیزی که در دستمان است
همان اسناد باال دستی این مصوبه است
که پیشنهاد دادیم به استانداری که این
مصوبه اجرا شـــود .ببینیـــد موازی کاری
یکی از معضالت ماست .در مورد الیحه
حمایـــت از کودک هم باید گفت که این
الیحـــه در حـــال بررســـی در کمیســـیون
قضایی مجلس اســـت که انشاءاهلل در
صورت تصویب مواد مترقی که توســـط
اعضـــای کارگروه در راســـتای حمایت از
کودکان پیشـــنهاد داده شده است بیش
از پیـــش اقدامات حمایتـــی و حفاظتی
انجام گیرد .خوشحالم که رهبر معظم
انقالب به 5آسیب کشور که یکی از آنها
کـــودکان کار اســـت پرداختـــه و حتی در
برنامه ششـــم توســـعه ،لفظ کودک کار
برده شده است.
قدیمی :ما آمادهایم 354سرای محله
که فعال است را دراختیار افرادی بگذاریم
که از طرف بهزیستی یا خیریهها معرفی
میشوند تا مددکاران در محلهها حضور
یابند و مشـــاوره بدهند حتی بـــرای افراد
غیر ایرانی .بهطورقطع این در جمعآوری
اطالعـــات کمـــک میکنـــد .در خصوص
پیمانـــکاران متخلف هم اعـــام کنید ما
برخوردمیکنیم.
ارشد :از ســـطلهای دربسته استفاده
شـــود تا بچهها نتوانند به زباله دسترسی
داشتهباشند.
قدیمـــی :مـــن معتقـــدم در بحـــث
فرهنگســـازی مردم باید بـــه ما کمک
کننـــد .نباید از پتانســـیل مـــردم غفلت
کنیـــم نبایـــد همـــه را به گـــردن دولت
و بهزیســـتی بیندازیـــم .اگـــر مـــا امـــروز
بـــه ایـــن کـــودکان کمـــک نکنیـــم اینها
کارتنخوابهای آینده خواهند بود.

