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مریم روســتایی| »بچه ها منتظــر نمی مانند، 
بچه ها منتظر قانون و تصمیم گیری نیستند، بچه ها 
گوش شان از حرف مردم کوچه و بازار پر شده، بچه ها 
دیگه نمی شــنوند، بچه ها دیگه محبت نمی بینند، 
بچه ها طرد می شوند، تحقیر می شوند، از دست مامور و 
غیرمامور کتک می خورند، بچه ها گرسنگی می کشند، 
بچه ها مجبورنــد دزدی کنند، طعم ســفره خانه را 
نمی چشــند، محبت مادر و پدر را نمی بینند، بچه ها 
قوت الیموت شان را از داخل سطل زباله پیدا می کنند، 
زیر پل، پارک، پشت در مغازه ها می خوابند، زیر سقف 
ســتاره ای و ابری و برفی آســمان، آنها بین آدم ها و 
خودرو ها و وسط دود با کتک و تحقیر بزرگ می شوند.« 
اینها را مدیرعامل موسســه کودکان ســرزمین من 
می گوید، در نهمین گفت وگوی اجتماعی و هفتگی 
»تهران امید دارد« که به مناسبت هفته کودک برگزار 
شده است. در این نشســت که در خانه اندیشمندان 
علوم انسانی برگزار شد، »فاطمه قاسم زاده«، دکترای 
روانشناسی و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان 
و مشــاور موسســه مادران امروز، »روزبه کردونی«، 
مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، »عباس امینی« کارگردان فیلم 
»والدرما«، برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره پراگ، 
»پویا عالالدینی« اســتادیار گروه برنامه ریزي و رفاه 
اجتماعي دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و 
»زهرا بناساز«، مدیرعامل موسسه کودکان سرزمین 
من حضور داشتند. آنها درباره کودکان کار و خیابان، 
مدیریت شــهری و تقســیم کار اجتماعی گفت وگو 
کردند. در این جلسه اعضای شورای شهر، هم حضور 

داشتند.
آنها از شــرایط بچه هــا گفتند. کودکانــی که کار 
می کننــد، کتک می خورنــد و زخمی می شــوند و 
جای زخم برای همیشــه روی تن شان باقی می ماند. 
بچه هایی که در کارگاه های زیرزمینی و فاقد بهداشت 
مورد خشونت و آزار و اذیت قرار می گیرند، فرقی ندارد 
کجا، در خانه، خیابان، محل کار، هر کجا که باشــند. 
آنها کودک اند، فقیرند، مهاجرند و خانواده ندارند یا با 
خانواده های معتاد زندگی می کنند. آنها ممکن است 
در اثر آســیب هایی که در کودکی می بینند در آینده 

رفتارهای ناهنجار داشته باشند. 
»والدرما«های سرزمین من

پیش از نشســت تخصصی، فیلــم 90دقیقه ای 
»والدرما« نخســتین فیلم با موضوع کــودکان کار 
و خیابان به نمایش گذاشــته شــد. این فیلم درباره 
نوجوانی 15ســاله در آبادان است که به دلیل موهای 
فر و بلندش به »والدراما« )بازیکن فوتبال کلمبیایی( 
معروف شده است. والدراما در تالش است تا از مراجع 
قانونی شناسنامه ای که تا به حال نداشته، بگیرد. او بر 
اثر اتفاقی مجبور به ترک آبادان می شــود و به تهران 
 می آید و دچار مسائل مختلفی می شود. بعد از پخش 
فیلم، محمدرضــا اصالنی که در حوزه آســیب های 
اجتماعی فیلم می سازد، گفت: »ساخت این نوع فیلم 
بسیار مشکل است. مشکل نخســت مجوز دولتی و 
مشکل دوم سانسور اســت. درواقع این دست فیلم ها 
بیش از آن که بگویند، ناگفته دارند. گفته های شان هم 
در پرده و پنهان نیست، این سانسور از هراس عمومی 
و جامعه نشأت می گیرد، جامعه ای که تاب شنیدن این 
مسائل را به صورت برهنه ندارد. درواقع جامعه خودش 
را سانسور می کند تا این فضا را نبیند و فراموش کند 
و این فراموشــی را با بهانه اخالقیات طرح می کند. از 
طرف دیگر، این آسیب مطرح  می شود که با بیان این 
مسائل وجهه کشور را در مجامع بین المللی خدشه دار 
می کنیم. اما من می گویم این نباید بهانه ای باشد برای 
پنهان کردن آســیب های جامعه. یک واقعیت وجود 
دارد و آن این است که درحال حاضر از زمانی که برای 
قانون گذاری جهت حل آسیب های اجتماعی تالش 

می شد، شرایط به مراتب بدتری را تجربه می کنیم.«
فقر، هم اقتصادی، هم فرهنگی

یک ســوال محوری با عنوان علت اصلــی ایجاد و 
افزایش تعداد کودکان کار کدامند؟ در پنل تخصصی 
این نشست مطرح شد. در پاسخ به این سوال، فاطمه 
قاســم زاده علت اصلی ایجاد و افزایش تعداد کودکان 
کار را فقر دانســت. او درباره یکی از مهمترین اتفاقات 
اخیر در زمینه کار کودکان گفت: »بررسی های انجام 
شده روی کودکان کار نشان داده که علت اصلی وجود 
این مشــکل اجتماعی، فقر خانواده است. فقر موجب 

می شود به کودک به عنوان نیرویی که می تواند بخشی 
از هزینه های خانواده را تامین کند، نگاه شود. ممکن 
است مواردی هم دیده شــود که خانواده بشدت نیاز 
مالی نداشته باشد که کودک را مجبور به کار کند اما فقر 
آموزشی و فرهنگی باعث می شود به کودک به عنوان 
یک منبع درآمد نگاه کننــد. البته به نظر من این نوع 
از فقر فرهنگی و آموزشی  درصد بسیار کمی را شامل 

می شود.« 
به گفته قاســم زاده آخرین جمع آوری کودکان کار 
از سطح شــهر مصوبه شــورای اجتماعی کشور بود. 
او گفت: »تعجبم در رابطه با این مســأله از شــورای 
اجتماعی کشور است که این مصوبه را به اجرا گذاشت. 
این شورا دو ســال پیش از سازمان های معتبر دولتی 
ازجمله وزارت آموزش وپرورش، وزارت رفاه، سازمان 
بهزیستی و وزارت بهداشت برای بررسی آسیب های 
اجتماعی و بــا هدف ایجاد راهــکار علمی و منطقی 
شکل گرفت. 6 آسیب مطرح شد و بحث کودکان کار 
هم یکی از آســیب های بود. با توجه به این که تاکنون 
بیش از 30 مرتبه کار جمع آوری کودکان کار از سطح 
شهر انجام شده و این جمع آوری ها هیچ نتیجه ای در 
کاهش تعداد کودکان کار دربرنداشته است، این سوال 
وجود دارد که چرا این امر تکرار می شــود؟ از آن جایی 
که علت اصلی وجود کودک کار، فقر است، باید توجه 
داشــت که با جمع آوری و ایجاد طرح ضربتی بدون 
برنامه ریزی، ممکن نیست بتوانیم در کاهش کودک 
کار قدمی برداریم. به نظر من شــورای اجتماعی باید 
در راه کاهش این آسیب از نظرات کارشناسان، مراکز 
علمی و دانشــگاهی، انجمن های جامعه شناســی و 
سازمان های غیردولتی هم استفاده کند.« از دیدگاه 
قاســم زاده کار کودک آسیب نیست، زیرا آسیب یک 
عمل مجرمانه اســت. »درست است که ما می گوییم 
باید کار کودک را حذف کنیم اما اگر کودک کار کند، 
درواقع عمل مجرمانــه ای انجام نداده اســت. وجود 
دو آســیب مانند کودک کار و طالق در دســته این 
6 آسیب که شورای اجتماعی کشــور در دستور کار 
خود قرار داده، نشــان می دهد اشراف کافی نسبت به 
آسیب وجود ندارد، کما این که مشکل طالق هم یک 
آسیب نیســت. درواقع طالق یک راهکار است برای 

دو نفر که نمی توانند با هم زندگی کنند اما این راهکار 
ممکن است خود زمینه ساز آســیب باشد. بنابراین 
وقتی اشراف کافی نســبت به آسیب ها وجود نداشته 
باشد، طبیعتا اشــراف بر راهکارهایی که می تواند این 
آسیب ها را کاهش دهد هم وجود ندارد. نتیجه این امر 
آخرین مصوبه شورای اجتماعی کشور است که منجر 
به جمع آوری کودکان کار شد.« البته قاسم زاده اضافه 
می کند که جایگاه سازمان های غیردولتی در این شورا 
نه در تصمیم گیری که فقط در حوزه اجراست، یعنی 
با مغز سازمان های غیردولتی کار ندارند و فقط به آنها 
به عنوان مجری نگاه می شود. سازمان های غیردولتی با 
توجه به تجربیاتی که دارند، مجبور می شوند در برابر 
این راهکارهای نادرستی که ارایه می شود، بایستند و 

درنهایت این گونه عنوان می شود 
کــه ســازمان های غیردولتــی 
نمی خواهند با سازمان های دولتی 
تعامل داشته باشند، درحالی که 
برای این مخالفت ها دالیلی وجود 
دارد. »طبق آخرین مصاحبه ای 
که آقای فرماندار داشــته، فعال 
جمع آوری کــودکان کار انجام 
نمی شــود اما کودکان متکدی 
را جمع آوری می کننــد. حدود 
 هزار کودک جمع آوری شــده و 
به مراکزی فرســتاده شده اند که 
آن مراکــز هم شــرایط پذیرش 
این کودکان را از نظر فضا و تعداد 

مددکار ندارند.«
باید رویکرد و نگاه مان را اصالح کنیم

در ادامه، روزبه کردونی، هم نظر با قاســم زاده بر این 
مورد تاکید کرد که مطالعات بین المللی نشان داده اند 
بحث کودک کار پدیده ای است که عوامل اقتصادی، 
اجتماعی و بعضا عوامل امنیتی در آن دخیل اســت. 
»با این وجود بدون استثنا تمام تجربیات بین المللی 
اتفاق نظر دارند که عامــل اقتصادی مهمترین عامل 
اســت. اما اگر به دنبال این باشیم که چرا در کنترل و 
کاهش این مســأله سیاســت های ما پاسخگو نبوده 
است؟ من معتقدم همین دو ماه و همین داستانی که 

در شهر تهران از مرداد مصوب شد و تاکنون ما درگیر 
آن هستیم بررســی، ارزیابی و مستند شود که چرا و 
به چه دلیل و چگونه اجرا شــد و اثرات آن چه بود؟ با 
مستند شدن این دو ماه ما به پاسخ روشنی می رسیم 
از این که چــرا در حل، کنتــرل و کاهش پدیده های 
اینچنینی ناموفق عمل می کنیم.« کردونی در ادامه 
افزود: در مواجهه با مسائل اجتماعی عموما دو رویکرد 
وجود دارد؛ نخســت این که گفته می شود باید همه 
شرایط برای مان فراهم باشد تا بتوانیم در مداخله موفق 
عمل کنیم. برای مثال گفته می شود اگر می خواهید 
مشــکل اعتیاد یا کودکان کار را حل کنید، در مرحله 
نخست باید مشکل فقر ریشه کن شود، مسائل هویتی 
و تبعیض تمام شود، حاشیه نشینی را حل کنید و پس از 
آن موفق خواهیم شد آسیب های 
اجتماعی را کاهــش دهیم. این 
رویکرد در کنترل و کاهش آسیب 
اجتماعی، رویکردی منسوخ شده 
به حساب می آید. در دنیا تجارب 
موفقی وجود دارد که اتفاقا وضع 
اقتصادی خوبی وجــود ندارد اما 
مداخله هدفمند، آگاهانه و مدبرانه 
و مبتنی بر دانش دارند و موفق هم 
عمل کرده اند. در بحث کودکان 
کار بــا رویکــردی مواجه ایم که 
می گویــد 90 درصد کودکان کار 
در باندهای مختلف هستند. حال 
آیا ایــن رویکرد ما را به ســمتی 
می برد که بخواهیم حمایت اجتماعی کنیم یا رویکرد 

پیشگیرانه داشته باشیم؟ 
»تجربه دنیا در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان 
می گوید دنیا در این مورد ســه رویکرد را تجربه کرده 
است. رویکردی که کودک کار را یک تهدید به حساب 
می آورد و باید با این کودکان برخورد شــود، مابه ازای 
سیاستی این رویکرد می شود جمع آوری کودکان کار 
از سطح شهر و جامعه، رویکرد دوم که کمی مترقی تر 
به نظر می رسد، می گوید کودکان کار قربانیان فرآیند 
توسعه هستند، پس باید حقوق شــان را از مسکن و 
آموزش دریافت کنند. رویکرد ســومی که هم اکنون 

در دنیا متداول است این که کودکان کار، شهروندانی 
هستند که حقوق شهروندی شــان مورد تجاوز قرار 
گرفته و جامعه موظف اســت حقوق شهروندی شان 
را به آنها عطا کنــد. این یعنی همان مطالبی که رهبر 
انقالب در نشست با مسئوالن گفتند که آسیب دیدگان 
اجتماعی عائله ما هســتند که تحلیل من این است 
سطح عائله از شهروندی هم باالتر است. حال به نظرم 
دستگاه های مجری باید پاسخ دهند که آیا این رویکرد، 
رویکرد عائله مندی بوده اســت؟ و اگر قرار است ما در 
بحث کنترل و کاهش کودکان کار موفقیتی به دست 
بیاوریم، باید رویکرد و نگاه مان را اصالح کنیم. درنهایت 
ما در مواجهه با یک مســأله اجتماعــی باید راهکار 
سیاستی داشته باشیم و با شعار نمی شود. باید تجربیات 
دانشگاهی در خدمت یک راهکار سیاستی قرار بگیرد، 

در نتیجه باید رویکرد روشن باشد.«
کردونی در ادامه پیشــنهاد داد کــه کارگروهی از 
افراد دانشگاهی و باتجربه تشــکیل شود و یک گروه 
170نفری که  سال گذشته به مرکز یاسر تحویل داده 
شده اند، به این مسأله بپردازند و به دنبال این باشند که 
این افراد چه کسانی هستند؟ از کجا آمده اند؟ درحال 
حاضر کجا هستند و چه خدماتی دریافت کرده اند؟ این 
کار باید در یک زمان بندی مشخص انجام شده و نتایج 
به صورت مستند ارایه شــود. »از میان 170کودک، 
49نفر ایرانی بودند و 59نفرشــان مدرک تحصیلی 
ابتدایی داشتند، باالترین رده سنی بین 13 تا 15 سال 
بود، شغل مادر 36 نفرشان خانه دار بود و جالب است 
بدانید از بین 49 نفر ایرانی 7 نفرشان به عنوان متکدی، 
20نفر دستفروش، 12 نفر شیشه پاک کن، فال فروش 
و گل فروش بوده اند. من معتقدم یک گروه باید وجود 
داشته باشد که سیاست ها را ارزیابی و برنامه ها را تعیین 
و مسئولیت و نقش افراد را مشخص کند. درحال حاضر 
این کارگروه وجود ندارد و بنابر فرهنگ شفاهی موجود، 
تنها با برگزاری جلسه و صحبت صرف کاری از پیش 

نمی رود.«
آمارها چه می گویند؟

پویا عالءالدینی اما معتقد اســت آمــاری از تعداد 
کودکان کار طی سال های گذشــته وجود نداشته و 
بدون ســند و مدرک نمی توان رأی صادر کرد که آیا 

این تعداد افزایش پیدا کرده است یا نه. او همه چیز را 
وابسته به نوع نگاه به مسأله بیان کرد: »در مورد ریشه 
افزایش کار کودکان، این مسأله که کار کودکان افزایش 
پیدا کرده خودش یک سوال است که من فکر نمی کنم 
این گونه باشد. این مسأله بستگی دارد به این که چگونه 
به مسأله نگاه شود. در جوامع سنتی طبیعتا کودکان 
کار می کردند و بر این اساس من فکر نمی کنم افزایش 
آنچنانی رخ داده باشــد، مگر این که 8 ســال گذشته 
را در نظر بگیریم و بگویم ما طی این 8 ســال شــاهد 
افزایش تعداد کودکانی که در خیابان هستند بودیم. 
در هر صورت هیچ آمار درســتی از این مسأله وجود 
ندارد. این بحث که تعداد کــودکان کار رو به افزایش 
است، بحث تاثیرگذاری روی مسئوالن است اما اصل 
قضیه به نظر من درست نیست. مگر این که مسأله به 
شکی دیگر بیان شــود که منظور اصلی چیست. اگر 
نه من چون آماری ندارم نمی توانم در مورد این مسأله 
نظری بدهم و به نظرم فقط شــکل کار تغییر کرده و 
در اثر شهرنشــینی کار کودکان نمود بیشتری پیدا 
کرده اســت. همین طور وضع قوانین برای کار نکردن 
کودکان باعث شده دیدمان نسبت به این مسأله تغییر 
کند. اما اتفاق دیگری که افتاده، ما کودکان خیابان را 
می بینیم، درحالی که نمی خواهیم مسأله کودکان کار 
و خیابان وجود داشته باشد یا حداقل تهدیدهایی که 
برای شــان وجود دارد، کاهش پیدا کند. فقر به عنوان 
یکی از علل اصلی وجود این مسأله مطرح شد. به نظرم 
یکی دیگر از دالیل اصلی این آســیب را می توان طرد 
نامید. تعداد زیادی از کودکانی که در کارگاه ها یا خیابان 
کار می کنند، از اتباع کشورهای همسایه اند که بسیاری 
از آنها اهل همین  جا هســتند، چون در ایران به دنیا 
آمده اند. اگر خانواده های این بچه ها طرد نمی شــدند 
شاید می توانستند شرایط بهتری را فراهم کنند. درنظر 
داشته باشید که طرد شدن معانی مختلفی دارد. گاهی 
توسط قانون طرد می شوند، قانونی که اجازه نمی دهد 
تصدیق رانندگی داشته باشی یا حساب بانکی یا دیده 
می شود که بچه اجاره رفتن به مدرسه را پیدا نمی کند. 
مسأله دیگر این است  که ســاختار اقتصادی در ایران 
بسیار نابرابری زاست در نتیجه اشتغال هم به درستی 
ایجاد نمی شــود، از طرف دیگر باید سیاســت های 
اجتماعی دولت را تقویت کرد. برای مثال دولت توانایی 
کار کردن با سازمان های غیردولتی را در خودش ایجاد 
نکرده است. در جایی که این سیاست اجتماعی قرار 
است کمک کند به فردی که شــغل ندارد، از اجتماع 
کنار نرود، این جا این سیاست اجتماعی نمی تواند کار را 
به درستی انجام دهد تا نیروی کار بازتولید شود و دوباره 

به کار برگردد.«
عالالدینــی در پایان صحبت هایش از پیشــنهاد 
کردونی، مبنی بر مســتند کــردن آخرین عملیات 
صورت گرفته در مورد کودکان کار استقبال کرد: »در 
پایان هم در حمایت از پیشــنهاد دکتر کردونی باید 
بگویم که ما اطالعات بسیار کمی داریم. باید از مسائل 
موجود یک سری گزارش وجود داشته باشد که در مورد 
آن بحث شود، وگرنه فقط جلسه داشتن و حرف زدن 
هیچ مسأله ای را حل نمی کند. نیاز ما در مرحله نخست 
با توجه به آمار و ارقام شناخت وضع است. مرحله دوم 
ارزیابی فعالیت هایی اســت که انجام می شود و برای 
مســأله کودکان کار، همین اقدام دو ماه گذشته باید 

مستند و بررسی شود.« 
در پایان جلسه، الهام فخاری، عضو شورای شهر 
تهران، زمان را برای بررســی این امر کافی نداست 
و گفت: »برای تصمیم گیری در مورد کودکان کار 
و خیابان فراموش نکنیم که بیشــتر این کودکان 
خانواده دارند و کودک یک موجود زنده اســت و 
ما نمی توانیم به مثابه یک شــی با او برخورد کنیم 
و برای او تصمیــم بگیریــم و برنامه ریزی کنیم. 
اگر واحــد چالش را خانواده در نظــر بگیریم، این 
مســأله کمک می کند که از دید آنها هم به قضیه 
نگاه کنیم، حرف آنها را هم بشــنویم، تا بتوانیم به 
راهکاری برســیم که آســیب را کم کند و فرصت 
رشد و زیست سالم شهری را برای آنها فراهم آورد، 
حتی اگر تهیدست باشــند. یادمان باشد فقر بهانه 
خوبی برای کاستن از کیفیت زندگی آدم ها نیست. 
در جلسات آینده به این موضوع مفصل تر پرداخته 
خواهد شد و موضوع محوری جلسه آینده در مورد 
این خواهد بود که چرا سیاســت های ما در بحث 

کنترل و کاهش آسیب کافی نیست؟«

کارشناسان از نگاه امنیتی در طرح جمع آوری ضربتی کودکان کار انتقاد کردند
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دو سال پیش در شورای 
اجتماعی کشور 6 آسیب مطرح 

شد و بحث کودکان کار هم 
یکی از آسیب ها بود. با توجه به 

این که تاکنون بیش از 30 مرتبه کار 
جمع آوری کودکان کار از سطح 

شهر انجام شده و این جمع آوری ها 
هیچ نتیجه ای در کاهش تعداد 

کودکان کار دربرنداشته است، این 
سوال وجود دارد که چرا این امر 

تکرار می شود
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