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مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت 
رفاه خبر داد:  

کاهش 19 درصدی نزاع و درگیری 
درکشور

   استان های سیستان وبلوچستان، هرمزگان 
خراسان جنوبی، بوشهر و خوزستان کمترین میزان 

معاینات نزاع درکشور را دارند

ایســنا|  براســاس اعالم مدیرکل دفتر امور 
آســیب های اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، میــزان نزاع منجر به معاینه درکشــور 
در سال 94 نسبت به  ســال 91، 8.6 درصد کاهش 

داشته است.
روزبه کردونی درتوضیح بیشتر با اشاره به این که 
مسأله نزاع و خشــونت درجامعه درگروه آن دسته 
از آســیب هایی قرار می گیرد که بــا ایجاد اختالل 
در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از کینه، نفرت و 
دشــمنی را درمیان افراد جامعه به وجود می آورد، 
گفت: »براســاس گزارش پزشــکی قانونی میزان 
معاینات نزاع در ســال 1394 درکشور، 716 مورد 
به ازای هر 100 هزار نفر بوده که این میزان نســبت 
به  ســال 1391 که 812 در هر 100 هزار نفر بوده 
اســت، درحدود 9 درصد کاهش را نشان می دهد.« 
او با تأکید بر این که  گزارش های منتشرشده ازسوی 
نیروی انتظامی هم بر کاهش میزان نزاع درکشــور 
صحه می گذارد، ادامه داد: »برای نمونه سخنگوی 
نیروی انتظامی نیز تأیید کــرده؛ نزاع و درگیری ها 
درکشور در 9ماه اول  ســال 1395 نسبت به مدت 
مشابه  سال قبل کاهش 19 درصدی داشته است.« 
به گفته کردونی، طبق تعریف پزشکی قانونی، زد و 
خورد فیزیکی بین دو یــا چند نفر که منجر به بروز 
آثار یا عوارض جسمانی و روانی شود را نزاع می گویند 
و به مواردی که به علت صدمات ناشی از نزاع جهت 
معاینه به پزشکی قانونی معرفی می شوند، معاینات 
نزاع می گویند. او افزود: »در ســال های 92-94 در 
دولت تدبیر و امید در 27 استان کشور شاهد کاهش 
درمیزان نزاع منجر به معاینه هســتیم. طبق آمار 
پزشکی قانونی اســتان های سیستان وبلوچستان، 
هرمزگان، خراســان جنوبی، بوشــهر و خوزستان 
5 استان با کمترین میزان معاینات نزاع درکشور به 
شمار می روند.« کردونی به تدوین و انتشار اطلس 
مسائل اجتماعی کشور توسط دفتر امور آسیب های 
اجتماعی وزارت رفاه اشاره کرد و گفت:  »هم اکنون 
تصویر نسبتا روشنی از استان ها و شهرستان هایی که 
باالترین و کمترین میزان معاینات نزاع را دارند، وجود 
دارد که این امکان را فراهم کرده است تا با همکاری 
مسئوالن منطقه ای و دستگاه های ذیربط مداخالت 
موثر و محلی انجام گیرد. برای نمونه با این که استان 
تهران در گروه 5 اســتان با باالترین میزان معاینات 
نزاع قرار نمی گیرد، اما 3 شهرستان استان تهران در 
لیست 10 شهرستان با باالترین میزان معاینات نزاع 
قرار گرفته اند.« کردونی درباره تأثیر ماه های  سال بر 
میزان نزاع هم توضیح داد:  »در  سال 1394 میزان 
نزاع درکشور درفصل بهار رشد فزاینده ای را داشته 
و این روند درفصل تابستان ادامه می یابد که درنهایت 
در مرداد به بیشترین میزان خود می رسد. در واقع 
باالترین میزان نزاع درکشور درفصل تابستان اتفاق 
افتاده است. این درحالی است که این روند فزاینده 
نزاع درماه شــهریور متوقف می شــود.« او درباره 
علت های وقوع نزاع هم گفت: »عوامل زمینه ســاز 
بروز نزاع می توانند عواملی مانند مسائل بیولوژیکی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاســی را 
شــامل می شــوند، درعین حال که برخی عوامل 

منطقه ای نیز می تواند تشدید کننده باشد.«  

قائم مقام سازمان نظام پرستاری:  

 مهاجرت پرستاران ایرانی
 افزایش یافته است

شهروند| قائم مقام ســازمان نظــام پرستاری 
کشــور، از افزایش میــزان مهاجرت پرســتاران 
ایرانی خبر داد و گفت: »آمار مهاجرت پرســتاران 
درچند  سال گذشــته افزایش یافته و کشورهای 
مختلف پذیرای پرستاران ایرانی هستند.« محمد 
شریفی مقدم که درهمایش آشــنایی با خدمات 
پرســتاری، کار و تحصیل در دیگر کشورها که در 
محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، افزود:   »در 
دنیا اعتقاد بر این است که مهمترین ابزار سالمت 
پرســتاران هســتند؛ به این معنی که پرستاران 
به عنوان نیروهای بســیار تاثیرگذار در ســالمت 
مردم به شــمار می روند و طبق آماری که سازمان 
بهداشــت جهانی ارایه داده، درحوزه بهداشــت و 
درمان 40 میلیون نفر نیروی کار الزم اســت که از 
این تعداد 28 میلیون نفر یعنــی 70 درصد نیروی 
کار الزم در بهداشــت و درمان پرستاران هستند و 
این نشان دهنده این است که پرستارها نقش بسیار 
اساسی و مهم در فرآیند ســالمت مردم دارند.«به 
گزارش مهر، شــریفی مقدم از شرایط پرستاران در 
نظام سالمت گالیه کرد: »درکشــور ما متاسفانه 
با وجود فراهم بودن شــرایط به بحث پرستاری به 
خوبی پرداخته نشده و به دالیل جذابیت نداشتن 
درکشور پرســتاران به مهاجرت، ترک کار و روی 
آوردن به مشاغل دیگر عالقه مند می شوند و براین 
اساس سازمان نظام پرستاری هم بسیار تالش کرده 
است که با بازکردن و آسیب شناسی و پیگیری های 
مکرر بحث جذابیت حرفــه ای را افزایش دهد اما 
با سیاســت های غلط وزارت بهداشــت ادامه این 
روند ادامه پیدا نکرده اســت.« او افزود: »در  ســال 
گذشته 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش 
کیفیت عالوه بر دیگر بودجه های وزارت بهداشت 
به این وزارتخانه تخصیص داده شــده اســت. اگر 
این 10 هزار میلیارد تومان جذب نیروی پرستاری 
می شد، می توانســتند 250 هزار نفر پرستار وارد 
حوزه بهداشــت و درمان شــوند اما درحال حاضر 

وزارت بهداشت 100 هزار نفر کادر پرستاری دارد.«

خبر

کمیته کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
از مناطق سیل زده بازید کرد

گزارش مناطق سیل زده غرب کشور 
روی میز هیأت رئیسه مجلس 

شهروند|  گــزارش حادثه سیل استان های غربی 
کشــور به هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی 
فرســتاده می شــود. این خبر را محمدرضا رضایی، 
رئیس کمیســیون عمران مجلس اعالم کرد و گفت: 
»این گزارش را کمیســیون عمــران مجلس آماده 
کرده بــود و قرار اســت این هفته به هیأت رئیســه 
فرستاده شود.« او با اشاره به این گزارش، توضیح داد: 
»خســارات مالی به زیرساخت های مناطق سیل زده 
زیاد نیســت اما در روســتای چنار بیش از 40 خانه 
تخریب شد و در روستای پل استان آذربایجان شرقی 
نیز، 22نفر جانشان را از دست دادند.« نماینده مردم 
جهرم درمجلس درعین حال از تصویب نشدن بودجه 
پرداخت خسارات سیل به سیل زدگان در استان های 
فارس، بوشهر و کرمان که زمستان 95 مردم این سه 
استان را گرفتار کرد، انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، او با 
تشریح جزییات ســفر یک روزه کمیسیون عمران به 
استان آذربایجان شرقی افزود: »با سفر به استان از دو 
کانون سیل بازدید کردیم. روستای چنار که در انتهای 
دره قرار داشت و حدود 1000نفر سکنه داشت، کمتر 
از 10دقیقه شاهد سیل بزرگی بود که به دلیل ساخت 
منازل روستایی درحاشیه رودخانه بیش از 40 خانه 
به طور کامل تخریب شد و بیش از 20نفر جانشان را 
از دست دادند.« رئیس کمیسیون عمران درمجلس از 
تذکرندادن به روستاییان درحاشیه رودخانه ابراز تأسف 
کرد: »با وجودی که پیش بینی ســازمان هواشناسی 
به موقع انجام شده بود و تشــکیل سازمان مدیریت 
شهرستان ضروری بود، اما این اتفاق نیفتاد و کسی به 
روستاییان درحاشیه رودخانه تذکر نداده بود که باید 
منطقه را ترک کنند. روستاییان نجات یافته از سیل نیز 
به دلیل مشاهده سیل با چشم، خود را از معرکه نجات 
داده بودند.« به گفته او، تنها کافی بود از ورود خودروها 
به زیر پل جلوگیری شود و مسیر جایگزین که حداکثر 
دوکیلومتر راه مردم را دور می کرد، جایگزین می شد اما 

به دلیل بی توجهی مدیران این فاجعه اتفاق افتاد.
رضایی افــزود: »تغییر اقلیم کشــور و بی اطالعی 
بســیاری از اســتانداران و فرمانداران از این مســأله 
موجب ضعف مدیریت بحران در استان های سیل زده 
شده است، البته برخی اســتانداران ازجمله استاندار 
آذربایجان شرقی برای مدیریت بحران تالش کرد اما 
ستاد مدیریت بحران درفرمانداری ها و بخشداری ها 
تشکیل نشدند. دستگاه های امدادرسان و هالل احمر و 

نیروی مهندسی سپاه به مردم خدمت رسانی کردند.«
نماینده مردم جهرم درمجلس با یادآوری سیالب 
استان های فارس، بوشــهر و کرمان در سال گذشته 
گفت: »با وجودی که سه ماه ازحادثه سیالب دراین سه 
استان می گذرد، اما هنوز هیچ مصوبه ای برای پرداخت 
خسارات به سیل زدگان در دولت تصویب نشده است.« 
رئیس کمیســیون عمران به برآورد خسارات مالی و 
جانی این حادثه اشاره کرد: »خسارات مالی زیادی به 
زیرساخت های مناطق ســیل زده وارد نشده است اما 
همین مقدار خسارت نیز باید هرچه سریع تر محاسبه 
و به خسارت دیدگان پرداخت شود؛ درعین حال این 
ســیل جان 42نفر از هموطنان آذری مان را گرفت و 

خانواده ها و هموطنان مان را داغدار کرد.«

کودکانشهر

 ساختمان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان 
در »پاسگاه نعمت آباد« پلمپ شد

پنجشنبه بد برای کودکان کار
 عضو جمعیت: کالس های درس جمعه، درفضای سبز برگزار شد

 احمد مسجدجامعي می گوید گزارش شورا درباره پالسکو
 به ابهامات آن اضافه کرده و باید کمیته حقیقت یاب تشکیل شود

 توبیخ آتش نشانان 
به جای پاسخ به مطالبات

شهروند| گزارش کمیته حقوقي و فني رسیدگي 
به پالسکو که سه شنبه درشــورا به بحث گذاشته شد، 
خیلي از اعضا را قانع نکرد. حاال احمد مسجد جامعي، 
عضو کمیسیون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
که قبال هم پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب پالسکو 
را درشــورا مطرح کرده بود، یک بار دیگــر از آن حرف 
 زده اســت: »هنوز هم جای خالی کمیته حقیقت یاب 
احساس می شــود و باید این کمیته شکل گیرد،چون 

گزارش اخیر به ابهامات پالسکو افزود.«
ســه ماه از آن همه اشــک و آه درخیابان جمهوري 
تهران مي گذرد، خیاباني که میزبان 10روزه آوار و دود 
و  آتش بود. درمیان آن همه دود و آتش خیابان جمهوري 
شورایي ها به ســرعت دوکمیته تشــکیل دادند تا به 
ابهامات پالسکو پاسخ داده شود. همزمان با تشکیل این 
دوکمیته احمد مسجد جامعي پیشنهاد کرد که کمیته 
حقیقت یاب مستقل ازشورا تشکیل شود تا ابعاد مختلف 
این حادثه بررسي شود: »باید به جای بیان حرف های 
احساسی، به بررسی تقصیر و قصورها بپردازیم. همیشه 
بعد از بروزحادثه موجی از احساســات ایجاد می شود 
اما پس ازمدتــی فروکش می کند، اما  باید با بررســی 
ناکارآمدی ها از تکرار آن جلوگیری کنیم.« این حرفي 
بود که او درتوجیه این پیشنهاد عنوان کرد اما با وجود 
اینکه پیشنهاد دوفوریت تشکیل کمیته حقیقت یاب 
18 رأي موافق داشت، تصویب نشــد، بعد هم رئیس 
شورا یک فوریت آن را به رأي گذاشت که در نهایت با 13 
رأي به تصویب رسید. مهدي چمران همان موقع وجود 
دوکمیته »فني و حقوقي« و »پیگیری امور رسیدگي به 
بازماندگان« را کافي دانست اما سه شنبه هفته گذشته 
که گزارش درصحن شــورا خوانده شد، بیشتر اعضا از 
نتیجه آن قانع نشدند. احمد مسجد جامعي هم البته 
همین اعتقاد را دارد:   »گزارش شــورا درباره پالسکو 
به ابهامات پالســکو افزود.« او اگرچه از کارشناســان 
و پژوهشــگران این کمیته بابت انجام ســاعت ها کار 
پژوهشی تقدیر و تشکر کرد، اما گفت که گزارش کمیته 
فنی مدیریت شهری درمواردی با گزارش کمیته ملی 
پالسکو همپوشانی دارد، اما گزارش دولت درخصوص 
حادثه پالســکو منصفانه و اخالقیتر بود: »درگزارش 
اولی دولت نواقص ســازمان های دولتی مورد پذیرش 
قرار گرفته، اما درپاســخ ها و گزارش های ارایه شده به 
شورا درجلسات مختلف که ازسوی مدیران شهرداری 
و گروه های کارشناســی بیان شد، انگار همه تقصیرها 
متوجه دولت و شــهروندان اســت.«عضو کمیسیون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران درباره گزارش 
دولت به ایسنا توضیحات دیگري داد: »نخستین بار بود 
که دولت گزارش ملی درفضای عمومی درباره یک حادثه 
ارایه کرد، این اقدام ارزشــمندی است که نشان دهنده 
پاسخگوبودن دســتگاه اجرایی به سواالت شهروندان 
با اتکا به نگرش های متخصصان است و با وجود آن که 
گزارش خوبی بــود، اما هنوز هم جــای خالی کمیته 
حقیقت یاب احساس می شود تا با دراختیارگرفتن هم 
این منابع به شناسایی بهتر و بیشتر موضوع و شناخت 
مقصران و متخلفان پرداخته و از تکرارحوادث مشــابه 
جلوگیری کند؛ چراکه یادمان باشــد افکار عمومی تا 
روشن شدن ابعاد این فاجعه آن را در ذهن می سپارند و 
اگرپاسخ مناسبی نیابد، از اعتماد ملی کاسته می شود. از 
نظر من پاسخ ها و گزارش های ارایه شده درشورا نه تنها 
به پرسش های شهروندان دربسیاری موارد پاسخ نداد 
بلکه بر ابهامات افزود.« درگزارش کمیته فني شوراي 
شــهر تهران فرماندهي عملیات بحران مثبت ارزیابي 
شده بود، اما مسجد جامعي این موضوع را قبول ندارد: 
»درایــن گزارش قید شــده که معــاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار تهران به عنوان فرمانده میدان، عملیات 
را هدایت می کرده و شــهردار تهران نیز به عنوان مدیر، 
بحران را مدیریت می کرده است، اما باید بگویم که پس 
از حریق و ریزش پالســکو من درمحل حادثه حضور 
داشتم اما به غیر از شهردار منطقه 12 و مدیرکل دفتر 
شهردار، مسئول دیگری از شهرداری ندیدم، به گونه ای 
که احســاس کردم حادثه رها شده و برهمین اساس با 
دولت و استانداری تماس گرفته و از آنها خواستم که به 
کمک بیایند و درمدیریت بحران مشارکت کنند. آنچه 
ازحضور شــهردار درتلویزیون پخش می شد، مربوط 
به ســاعت های بعد بود، نه ســاعات طالیی حادثه.«او 
گفت که درساعات طالیی حادثه مجموعه اقداماتی که 
صورت گرفته، نشان دهنده ناتوانی و بی برنامگی است 
و ایــن ازبعضی فقرات گزارش هــم کم وبیش دریافت 
می شــود: »مثال درگزارش آمده است که برای اطفای 
حریق در هرطبقه پالسکو 485 مترمکعب آب به طور 
مستقیم الزم بود که انتقال آب از سطح زمین تا ارتفاع 
40متری با تجهیزات فعلی غیرممکن بوده و برهمین 
اســاس، با توجه به امکانات موجود اســتراتژی خنک 
نگه داشتن ساختمان در دستور کار قرار می گیرد و حال 
جای سوال است که چرا شهرداری بودجه آتش نشانی 
را دراختیــار آن مجموعه قرار نــداده، به گونه ای که ما 

شاهدیم 198 میلیارد تومان از اعتبارات آتش نشانی از 
محل اخذ عوارض دو درصد پرداخت نشده و چرایی این 
مسأله هنوز در ابهام قرار دارد. شهرداری در تخصیص 
بودجه چه اولویتی مهمتر از جان و مال انسان ها داشته 
است؟ این درحالی است که بسیاری از ساختمان های 
مجوز داده شــده ارتفاعی بیش از 40متر دارند، به واقع 
آتش نشانی برای چنین فضاها و بناهایی تجهیز نشده 
است. آتش نشان ها می گفتند؛ در زیرزمین نیز به عمق 
ده ها متر و درچندین و چند طبقه تأسیســات ایجاد 
شده و اگر ما در آنجا گرفتار بحران شویم، هیچ کاری از 

هیچ کسی ساخته نیست.«
به اعتقاد مسجد جامعي مدیریت بحران و آتش نشانی 
فرزند ناخواسته شهرداری است: »براساس این گزارش، 
به دلیل همجواری پالسکو با ســاختمان های اطراف، 
امکان عملیات و اطفای حریق به صورت گســترده و 
همه جانبه وجود نداشــته اســت درحالی  که پالسکو 
درکنــار دوخیابان عریض قــرار داشــته، حال تصور 
کنید اگر اتفاقی مشــابه دربرج های بلندمرتبه ای که 
درکوچه های 10- 12متری مجوز داده اید، رخ دهد، چه 
باید کرد؟ درنظر بگیرید که مجوز برج هایی صادر شده 
که مثل قوطی کبریت کنار هم قرار گرفته اند و هیچ کدام 
هیچ حریمی ندارند. آتش نشــانان هــم بارها عنوان 
کرده اند که حتی درخیابان هایی مانند خیابان فرشته و 
مقصودبیک که عرض کمی دارند، با مشکل رفت وآمد 
روبه رو هستند، حال چه برسد به کوچه های کم عرض 
با برج های بلند. همه اینها نشــان دهنده این است که 
شهرسازی ما نیز آسیب پذیر و آسیب زا و غیرکارشناسانه 
اســت، اما می بینیم که همچنان به همین شیوه ادامه 
می دهیــم و از آن دفاع می کنیم، چون درآمدزاســت. 
متاسفانه میلیاردها تومان بودجه آتش نشانی و مدیریت 
 بحران را تخصیص نمی دهند و به تصحیح ساختارهای 
ناقص و انجام آموزش هــای الزم برای آنها نمی پردازند 
و هرجا که بد عمــل می شــود، دم از ضعف فرهنگی 
شهروندان می زنند. از دید مدیریت شهری دراین حادثه 
هم دولت و هم شــهروندان به دالیل مختلف ازجمله 
ضعف فرهنگی مقصرند و البته بر ســاحت آنها گردی 

نمی نشیند.«
 این عضو شورای شهر به گزارش دوکمیته »ملی« و 
» فنــی« درباره تخلیــه دیرهنگام آتش نشــانان از 
ســاختمان اشــاره کرد: »31دقیقه قبــل از ریزش 
ساختمان دستور تخلیه صادر شده اما دوشائبه وجود 
دارد یا این که دســتور تخلیه صادر شــده را شخص 
دیگری نقض کرده و دستور ماندن داده است که این 
خود نشانه ضعف مدیریت است و شائبه دیگر این است 
که وسایل ارتباطی به اندازه کافی وجود نداشته و دستور 
تخلیه به عده ای نرسیده که این هم نشانه ای دیگر از 
ضعف مدیریت است. حاال چه باید کرد؟ درحالي که 
ما چند بار درشورا جلسه درباره فاجعه پالسکو بحث 
کرده ایم، پیشنهاد من آن است که تهیه کنندگان این 
گزارش دســت کم آن مطالب را هــم درگزارش خود 
لحاظ کنند و به پرسش های نمایندگان مردم بپردازند 
و منابع اطالعاتی خود را به داده های رسمی مدیریت 
شهری محدود نکنند تا این گزارش سودی عملی برای 
شهر و شهروندان داشته باشــد. بگذریم که بهتر بود 
اعضای شورا درجریان ترکیب این کمیته و چگونگی 
انتخاب آنها می بودند. چهره هایی که بی شک همه آنها 
از وجاهت علمی شایسته ای برخوردارند اما این همه 
باعث نمی شــود که روال تصمیم گیری معمول شورا 

رعایت نشود. «
نگراني و اعتراض آتش نشانان

توبیخ و جابجایی ناخواســته آتش نشانان درپی 
اعتراض آنها یکــي دیگر ازمواردي بود که مســجد 
جامعي درباره آن حرف زد: »از ما می پرســند که چه 
بر سر پالسکو آمد و چرا 16نفر از آتش نشانان و چند 
نفر از شــهروندان جان خود را دریک حریق و ریزش 
آوار، فقط ظرف یکی، دوســاعت از دست دادند و این 
درحالیست که در دو سال اخیر تعداد آتش نشان هایی 
که جان خود را دراین حادثه و حوادث مشابه از دست 
داده اند، از تعداد کل شــهدای آتش نشان تهران در 
هشت  سال دفاع مقدس بیشتر اســت درحالی که 
این آتش نشانان سرمایه های شهر و از ارکان آسایش 
شهروندان هســتند و بارها از ما خواســته اند که به 
راحتی ازکنار چنین فاجعه ای نگذریم. آتش نشانان 
می گفتند؛ بعد از فاجعه پالســکو وقتی صبح برای 
رفتن به سر کار ازخانه خارج می شــویم، اهل خانه 
با دلهره و نگرانی و دلواپســی ما را بدرقه می کنند و 
صدای خودروی آتش نشانی که می شنوند، حالشان 
بد می شود. اگر دقایقی درپاسخگویی به تلفن تأخیر 
شود، فکر می کنند ما دچار حادثه شده ایم و زیر آوار 
هســتیم. آیا ما می توانیم خودمان را بــه جای آنها 
بگذاریم؟ عالوه بر اینهــا، می گفتند؛ به مطالبات ما 
پاسخ درخوری داده نشده و حتی درمواردی با نوعی 

توبیخ و جابجایی ناخواسته مواجهیم.«

شهروند| همه چیز درکمتر از 13ساعت اتفاق 
افتاد. نامه پلیس امنیت ساعت 8 شب به نظافتچی 
تحویل داده شد و 9 صبح روز جمعه، 3 مأمور پلیس 
امنیت با حکمی در دســت، آمدند و ســاختمان 
را تخلیــه کــرده و روی درش را برچســب زدند:   
»ساختمان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان 

پاسگاه نعمت آباد پلمپ شد«.
درنامه عنوان شــده بود؛ مســئوالن جمعیت 
باید در 24ســاعت به پلیس امنیت مراجعه کنند. 
یکی از اعضای جمعیت که تا مشخص شدن دلیل 
پلمپ نخواست نامش عنوان شــود، دراین باره به 
»شهروند« می گوید: »دلیل اصلی پلمپ مشخص 
نیســت و باید امروز برای بررسی موضوع به پلیس 
امنیت مراجعه کنیم.« به گفته او، بیش از 10 سال 
ازفعالیت این جمعیــت می گذرد و تاکنون چنین 
مشکلی پیش نیامده است، اما محمد لطفی که از 

دیگر اعضای ایــن جمعیت 
است و سال هاست درهمین 
ســاختمان به کودکان افغان 
می دهــد،  درس  ایرانــی  و 
در گفت وگــو با »شــهروند« 
می دهد:  بیشــتری  توضیح 
»روز پنجشنبه بعد ازگرفتن 
نامه، مدیر داخلی جمعیت در 
راه پلیس امنیــت بود که به او 
خبر دادیم ســاختمان پلمپ 
شده اســت، اما متاســفانه با 

توجه به این که روزهای پنجشنبه اداره ها تا ساعت 
12 فعال هستند، مدیر ما به محل نرسید و کار به 
شنبه موکول شــد.« به گفته این عضو جمعیت 
دفاع از کودکان کار و خیابان، حاال ســه روز است 
که ساختمان پلمپ اســت و کودکان از نشستن 
پشت نیمکت ها محروم هستند و معلوم نیست تا 
چه زمانی این وضع ادامه داشــته باشد: »اینجا هر 
روز نزدیک به 120 تا 150 کــودک برای آموزش 
می آیند، بیشتر کودکان کم سن و سال تا 15 سال در 
وسط هفته و کودکان 13 تا زیر 18 سال در روزهای 
آخر هفته به ویژه جمعه به این جمعیت می آیند.« 
همین هم شد تا روز گذشــته، کالس های درس 
درفضای سبزی که درنزدیکی جمعیت است، برگزار 
شود: »روزهای جمعه شلوغ ترین روز هفته است، 
خیلی ازبچه ها که عمدتا ســن باالتری نسبت به 
بقیه بچه ها دارند و درطول هفته سرکار می روند، در 
روزهای جمعه به این جمعیت مراجعه می کنند، اما 
از آنجایی که دیروز ساختمان پلمپ بود، ناچار شدیم 
کالس ها را درفضای سبزی که درنزدیکی جمعیت 
است، برگزار کنیم تا بچه ها از درسشان عقب نمانند. 
برخی از آنها ازمسیرهای خیلی دوری به این محل 
می آیند و نباید با درهای بسته مواجه شوند.« حاال 
ساختمان جمعیت حمایت از کودکان کار و خیابان 

قابل استفاده نیست و لطفی درباره علت پلمپ آن 
توضیح می دهد: »آن طور که درنامه پلیس امنیت 
آمده، ظاهرا مشــکل از مجوز است، درحالی  که ما 
هر دو ســال یک بار مجوز را در وزارت کشور تمدید 
می کنیم و هربار اســامی اعضای هیأت مدیره را به 
آنها می دهیم و تاکنون هم ایرادی از ما نگرفته اند. 
البته درکنار وزارت کشــور ما با سازمان بهزیستی 
هم در ارتباط هســتیم؛ چراکه این ســازمان هم 
درکنار وزارت کشــور برای فعالیت سازمان های 
مردم نهاد مجوز می دهد، تاکنون چند بار درخواست 
مجوز از این سازمان هم داده ایم اما تاکنون جوابی 
به ما نداده اند.« بــه اعتقاد این عضو جمعیت دفاع 
از کــودکان کار و خیابان، به طورکلی روی فعالیت 
سازمان های مردم نهاد به ویژه آنهایی که به صورت 
مستقل فعالیت می کنند، حساسیتی وجود دارد، به 
همین دلیل هم گاهی چنین برخوردهایی می شود.

البتــه لطفی، گــذری هم 
به بیانیه ای کــه یک ماه پیش 
ازسوی کمیسیون حقوق بشر، 
علیه این جمعیت منتشر شد، 
می زند:  »یک ماه پیش بود که 
این کمیسیون علیه ما بیانیه ای 
را دریکــی از خبرگزاری هــا 
منتشــر کــرد و درآن عنوان 
کرده بود کــه جمعیت دفاع از 
کودکان کار و خیابان، کودکان 
را مورد ضــرب و شــتم قرار 
می دهد، محیط نگهداری از آنها غیربهداشتی است 
و در آنجا به بچه ها آموزش های کمونیستی و بهایی 
داده می شــود. البته ما به این نامه پاسخ دادیم، اما 
خبرگزاری منتشر کننده این بیانیه، حاضر به انتشار 
جوابیه ما نشد.« حاال به گفته این عضو جمعیت دفاع 
از کودکان کار و خیابان، مشخص ترین دلیل پلمپ، 
معرفی نشــدن اعضای هیأت مدیره و مشکل مجوز 

اعالم شده است.
لطفی می گوید: »این جمعیت  سال 83 فعالیتش 
را شروع کرد و گروه هدفش کودکان مهاجر و ایرانی 
بازمانده از تحصیل اســت. کودکانــی که به دلیل 
فقر و مشکالتی که بر ســر برگه های هویتی دارند، 
نمی توانند آموزش رسمی ببینند. اغلب هم کودکان 

کار هستند«.
خبر پلمپ جمعیت دفاع ازکودکان کار و خیابان، 
به گوش قاسم زاده، رئیس هیأت مدیره شبکه یاری 
هم رسیده است. شبکه ای که به طور وسیع در ارتباط 
با کودکان کار، فعالیت می کند. او به »شــهروند« 
می گوید: »درباره جزییــات پلمپ جمعیت اطالع 
دقیقی نداریــم.« او این را هم می گوید که جمعیت 
دفاع از کودکان کار و خیابان پاســگاه نعمت آباد، از 
اعضای شبکه یاری است که سال هاست در زمینه 

آموزش کودکان فعالیت می کند.
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علت پلمپ، مجوز و 
معرفی نشدن اعضای 

هیأت مدیره جمعیت دفاع 
از کودکان کار و خیابان 

عنوان شده، درحالی  که هر 
دو سال مجوز جمعیت تمدید 

می شود و اعضا به وزارت کشور 
معرفی می شوند
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