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آسو محمدی

   از »شــبکه یاری کــودکان کار« 
برای مان بگویید. این شبکه اوایل دهه 

80 شروع به کار کرد و ...
- ایده شــبکه یاری کودکان کار در سال 
82 شکل گرفت. ســمیناری برگزار شد که 
هم سازمان های دولتی شرکت داشتند و هم 
سازمان های غیردولتی حاضر بودند. در پایان 
سمینار مطرح شــد که انجمن های مربوط 
به کودکان کار با هم جمع شــوند تا اقدامات 
بهتری را برای این کودکان انجام دهند. مدتی 
جلساتی  برگزار شــد و نام شبکه مطرح شد تا 
شبکه ای از انجمن هایی که با کودکان کار در 
خیابان در ارتباط هســتند شکل بگیرد و این 
شبکه بهتر بتواند مسائل و مشکالت کودکان 

کار و کار در خیابان را برطرف کند.
ســال ها بعد این اصطالح به صورت کلی 
به کودکان کار تغییر کــرد. چون کار کودک 
کلیتی اســت که بر اســاس مکان و شرایط و 
موقعیت هایی که دارد نام مشخصی می گیرد. 
انجمن ها با هم همکاری کردند و این شــبکه 
شــکل گرفت. ولی در آن زمان در آیین نامه 
سازمان های غیردولتی ساختاری به نام شبکه 
نداشتیم واقعیت این است که هم خود ما در 
ارتباط با این مســائل اجتماعی اگر نگوییم 
خیلی عقبیم، ولی می تــوان گفت در جایگاه 
مناسبی قرار نداریم؛ ولی بیشــتر از ما برای 
سازمان های دولتی که مسئولیت مجوزها و 
سازماندهی سازمان های غیردولتی را برعهده 
دارند، نیز ســاختاری به نام شبکه مشخص 
نبود. در نتیجه وقتی تصمیم به شــکل گیری 
شــبکه گرفتیم، به ما گفته شــد نمی توانیم 
مجوز بدهیم. اما چون اعضای ما و انجمن های 
دیگر در آن زمان مجوز داشتند )از بهزیستی، 
نیروی انتظامی و وزارت کشور و...( با موافقت 
سازمان های مسئول کار خود را شروع کردیم. 
حتی گفته شــد می توانیم خبرنامه داشــته 
باشیم که بتوانیم اخبار و اطالعات را منعکس 

کنیم.
به این ترتیب شبکه تا سال 85 کار خود را 
ادامه  داد. در این ســال با کمک سازمان های 
دولتی مربوط و چند نماینده از سازمان های 
غیردولتــی آیین نامه ای کلی ترســیم و در 
بخشــی از آن به مجــوز شــبکه و قواعد آن 
اشاره شد. شــبکه، مدارک خود را ارائه داد و 
تقریبا در حال آماده سازی بود که با جریانات 
سال 88 روبرو شد و بعدها وقتی دنبال کار را 
گرفتیم و به وزارت کشــور رفتیم به ما گفته 
شد: چه آیین نامه ای؟ چه شــبکه ای؟ البته 
نمی خواهــم از افراد نــام ببرم. امــا مجوز ما 
آماده بود. با این حال چــون آیین نامه ای که 
در آن زمان نوشته شده بود، موردقبول نبود؛ 
مجوز ما نیز پذیرفته نشد. اما به ما گفتند شما 
می توانید به فعالیت خود ادامه بدهید، چون 
انجمن های شما مجوز دارند و فقط کافی است 
نامه ای بنویســید و بگویید ما این وضعیت را 
داریم و به فعالیت خود ادامه بدهید. حدود سه 
سال پیش آیین نامه ای از طرف وزارت کشور 
داده شد مبنی بر اینکه شبکه ها چگونه مجوز 
بگیرند. مطابق بــا آن آیین نامه انجمن های 
واجد شرایط معرفی شــدند. گفته شده بود 
که انجمن ها حتما باید از وزارت کشور مجوز 
داشته باشند و برای مجوز پنج انجمن معرفی 
شــوند. ما به جای پنج انجمن هفت انجمن 
معرفی کردیم تا اگر انجمنی با شرایط وزارت 
کشور مطابقت نداشت جایگزین داشته باشد و 
مجبور نباشیم این پروسه را از اول شروع کنیم؛ 
ولی هنوز هیچ جواب مثبت یا منفی به ما داده 

نشده است. 

  در این مجموعه چند انجمن دارید؟
 39 انجمــن داریم که عضویت شــبکه را 
دارند. بیشتر آنها در تهران هستند و تعدادی 
در شهرســتان ها قرار دارنــد و در ارتباط با 

کودکان کار فعالیت می کنند.

  در طول این ســال ها مهم ترین 
فعالیت های شبکه یاری چه بوده است؟

 فعالیت هایــی که ما انجــام دادیم عمدتا 
براســاس عملکرد و مفهومی است که شبکه 
دارد. ما عقیده داریم انجمن ها مستقل هستند 
و فعالیت های شــبکه جنبــه کلی تری دارد. 
به طور مثال ما مشکلی در مورد کودکان  کاری 
که مدرسه نمی روند، داریم. بچه هایی که در 
مراکز حمایتی کار می کنند و آن مساله کتاب 
است ضمن اینکه تهیه هزینه کتاب برای این 
کودکان مشکل است ولی آموزش و پرورش 
تعداد این کودکان را حســاب نکرده است تا 
حداقل برای این کودکان کتاب چاپ کند تا 
انجمن ها و یا هر مرجع دیگری این کتاب ها را 
خریداری کنند. چون ما می خواهیم کودکانی 
که در مراکز حمایتی درس می خوانند مدرک 
بگیرند تا در تغییر شــرایط زندگــی و تغییر 
شرایط کار آنها موثر باشد؛ کتاب های آموزش 
و پرورش به عنوان معیار رسمی در نظر گرفته 
شده اســت. یکی از فعالیت های شبکه تهیه 

کتاب برای کودکان کار بوده است.
از طرف دیگر شــهرداری ها قانونی دارند 
و براســاس آن موظف به دادن ســخت  افزار 
ازجمله مکان برای ســازمان های غیردولتی 
هستند. بسیاری از ســازمان های غیردولتی 
این را نمی دانستند و این مورد وقتی مشخص 
شــد بســیار کمک کننده بود. چون هزینه 
زیادی صرف اجاره مکان کار با بچه ها می شد. 
یک ســری توافق ما بر برنامه هایــی بود که 
فعالیت گروهی محسوب می شد. برای مثال 
وقتی در مــورد ثبت نام بچه هــا در آموزش 
و پرورش مشــکلی وجود داشــت این موارد 
جمع آوری می شد و به طور شبکه ای اعتراض 
صورت می گرفت. چون یکی از اهداف شبکه 
مطالبه گری در سطحی وسیع تر است. وقتی 
مطالبه توسط یک انجمن مطرح شود، چندان 
رسیدگی نمی شود، ولی وقتی مطالبه توسط 
یک شــبکه با 39عضو مطرح می شود به طور 
طبیعی از پشــتوانه بیشتری برخوردار است. 
یکی از مشخصات شــبکه هم افزایی است که 
قدرت را بیشتر می کند و ما می توانیم مطالبات 
خود را در قالب شــبکه مطرح کنیم تا امکان 
دسترسی برای ما بیشتر باشد. یا در ارتباط با 
دیگر مشکالت از جمله آموزش رایگان چون 
در قانون اساســی گفته شــده است آموزش 
رایگان برای همه وجود دارد ولی در عمل حتی 
برای کودکان کار نیز آمــوزش رایگان وجود 
ندارد. عــده ای از خانواده هــای این کودکان 
در حدی نیســتند که برای ثبت نام پیش قدم 
شوند و مددکار باید آنها را ثبت نام کند و گفته 
می شد چون شــما از نظر حمایتی جایگزین 
خانواده هستید باید مشــارکت های مردمی 
را بپردازید. حتی بــرای ثبت نام بچه های کار 
درخواست مشارکت های مردمی می شد. در 
حالی که مشــارکت مردمی شامل بچه های 
کار نمی شــود البته دو ســال اســت که این 
مســئله حذف شده اســت ولی تا پیش از آن 
در محاســبات ما چیزی نزدیک به  30 تا 40 
میلیون توسط مدارس تحت عنوان مشارکت 
مردمی در زمــان ثبت نــام از انجمن ها اخذ 
می شد. وقتی این موارد به صورت کلی مطرح، 
مطالبه و پیگیری می شــد بهتر جواب گرفته 
می شــد. انجمن ها با هــم تفاوت هایی دارند 
برخی قوی تر هستند و فعالیت های پژوهشی 
دارند؛ بعضی بیشــتر حمایت از کودکان را به 
عهده دارند و در انجــام فعالیت های خود این 

آزادی عمل را دارند.
   راه پرفرازونشــیبی تا امروز طی 
شده است. در این 16 سال با چه موانعی 

روبرو بودید؟
 یک سری از موانع بیرونی بود. برای مثال 
در ارتباط با مجوز اعضا همچنان این مشکل 
را داریم. یعنی پروســه گرفتن مجوز به طور 
متوسط حداقل سه ســال طول می کشد. در 
مورد شبکه حدود سه ســال است که جوابی 
نگرفته ایم ولی در مورد انجمن ها حدودا سه 
ســال برای گرفتن مجوز زمان می برد. البته 
سازمان های غیردولتی که در مورد اعتیاد یا 
ایدز کار می کنند ســریع تر مجوز می گیرند 
ولی انجمن هایی مثل ما در پروسه زمان بری 
مجوز می گیرنــد. ما به انجمن هــا گفته ایم؛ 
انجمنی که نامه می دهد، ما تاریخ تحویل نامه 
و درخواست به بهزیستی یا وزارت کشور و یا 
نیروی انتظامی یا هر جای دیگری را معیار قرار 
می دهیم و آن را به صورت غیررســمی عضو 
می کنیم تا زمانی که مجوز اخذ شــود. فعال 
ایرادی نگرفته اند و پذیرفته اند. ما هیچ دلیل 
منطقی و موجهی برای طوالنی بودن این بازه 
زمانی اخذ مجوز، پیدا نکرده ایم. در کشورهای 

دیگر به محــض معرفی انجمــن مجوز داده 
می شود و حتی زمانی برای تحقیق و بررسی 
در نظر گرفته نمی شود. ما متوجه نشده ایم که 
چرا روند اخذ مجوز باید اینقدر طوالنی باشد. 
ما در مورد فعالیت هایی که در شــبکه انجام 
می شود جلساتی عمومی داریم و نشست های 
مشترک  برگزار می شود. همچنین نشریه ای 
برای انتشــار و انعکاس اخبار انجمن داریم و 
فعالیت هایی که انجمن ها به صورت مستقل 

دارند.
مشــکلی که داریــم مشــکل جدیدی 
نیســت. گفته می شود شــبکه مجوز ندارد و 
ما هم می گوییم بلــه و از ابتدا به همین دلیل 
درخواســت مجوز کرده ایم و ایــن را  طوری 
مطرح می کنند تا شبکه فعالیتی نداشته باشد. 
چون فعالیت شــبکه با فعالیت انجمن فرق 
دارد. ما همراه با اعضای هیات مدیره شــبکه 
مجوز انجمنی را از بهزیســتی گرفتیم که به 
نوعی پشتوانه قانونی این شبکه باشد. مجوز 
این انجمن شبکه ای نبود ولی شبکه بخشی از 
فعالیت های خود را به طور قانونی با آن انجمن 
انجام می داد تا فعالیت ها از نظر قانونی مشکل 
نداشته باشــد. اخیرا گفتند آن انجمن باید 
مستقل باشد و آرم شــبکه را بردارید و شبکه 
دیگر نمی تواند از نام این انجمن استفاده کند. 
نظر ما این نیســت. ما می گوییم شبکه وجود 
دارد و ســال ها فعالیت کرده است. نمی توان 
بدون هیچ منطق و دلیلــی این موجودیت را 
از بین بــرد. ما تصمیم گرفتیــم از این به بعد 
به جای هیات مدیره شــبکه هیات موسس 
بگوییم. ما موسس هستیم ولی موسسی که 
16 ســال برای گرفتن مجوز پشت در وزارت 
کشور توقف کرده اســت. وزارت کشور برای 
مجوز شــبکه آیین نامه نداشــت. از سه سال 
گذشته آیین نامه شبکه ها را تدوین کرد. در سه 
سال گذشته آیین نامه شبکه جدا از آیین نامه 
سازمان های غیردولتی نوشته شد. به سرعت 

به چند شــبکه مربوط به اعتیاد و بهداشت و 
ایدز مجوز داده شــد. اما درمورد شبکه یاری 
کودکان کار هنوز پاسخی مثبت یا منفی برای 
مجوز داده نشده است. وقتی شبکه ای وجود 
دارد نمی توان آن را نفی کــرد. ما می گوییم 
هیات موسس شــبکه هســتیم و این از نظر 
قانونی اشــکالی ندارد. به غیر از این مســائل 
بیرونی، شــبکه همچون هر ساختار دیگری 
مشکالتی درونی دارد اختالف نظر بین اعضا 
که از مسائلی طبیعی است و با بحث و گفتگو 

قابل حل است.
  پدیده کودکان کار و خیابان مسئله 
ایران نیست و بعدی جهانی دارد و اکثر 
کالنشهرهای جهان با آن درگیر هستند. 

شما چه نگاهی به این پدیده دارید؟
 در کشــور ما و در سایر کشــورها بخشی 
از کودکان در حــوزه کشــاورزی، معادن و 
کارگاه های زیرزمینــی و جاده ها و... کار می 
کنند و فقط بخشی از این کودکان در خیابان 
کار می کنند. در ایران بــه دلیل پاک کردن 
چهره شهر همواره حوزه مورد بحث کودکان 
کار در خیابان بود وگرنــه کار در کارگاه های 
زیرزمینی در بســیاری از مناطــق دیگر به 
مراتب از کار در خیابان آسیب رسان تر است 
و مشــکالت بیشــتری برای کودکان پدید 
می آورد. این پدیده به ساختارهای اقتصادی 
و اجتماعی هر جامعــه ای برمی گردد معموال 

در حوزه آســیب های اجتماعــی تنها یک 
دلیل نداریم. در ارتباط با کار کودکان دلیلی 
که بسیار موثرتر است فقر اســت. فقر باعث 
می شــود این کودکان روند طبیعی زندگی 
خود و کودکی خود را نداشته باشند و از سنین 
پایین وارد چرخه کار شــوند. به طور طبیعی 
فقر اقتصادی معموال فقر فرهنگی نیز ایجاد 
می کند و درصدی از کــودکان کار فرزندان 

خانواده های بدسرپرست هستند.

آمار دقیقــی در اختیار نداریــم، ولی بر 
اساس آمار انجمن های عضو در شبکه، حدود 
10 تا 12 درصد از خانواده هــا به این صورت 
هســتند و علت اصلی فقر نیست و غفلت و یا 
ناآگاهی والدین باعث می شود. فرزندان این 
خانواده هــا کار کنند و والدین مســئولیتی 
نپذیرند. در ســایر کشــورها نیــز به همین 
صورت اســت. در بیشتر کشــورهای جهان 
برنامه هــای کاهش فقر یکــی از طرح هایی 
است که برای کمک به مســئله کودکان کار 
انجام می شود. ولی ما نمی توانیم فقر را به طور 
کامل از بین ببریم تا زمانی که ســاختار های 
استثمارگرانه و سرمایه داری در انواع مختلف 
وجود دارد، فقر نیز با شــدت وضعف متفاوتی 
وجود خواهد داشت. کشورهای اروپایی برای 
حفظ این نظــام امتیازاتی به مــردم دادند و 
دولت های رفاه را تشکیل دادند. این دولت ها 
به کاستن از وضعیت نامطلوب کمک کردند 
و ما در آن کشــورها به تعداد کمتری پدیده 

کودکان کار را داریم و تعداد این کودکان در 
کشورهایی که این وضعیت را ایجاد نکرده اند 
بیشتر است. در کشــورهای در حال توسعه 
به دلیل وابســتگی هایی که وجود دارد و این 
مســئله را تشــدید می کند؛ مشکل شدت 
دارد. به همین علت توصیه می شــود در این 
کشــورها برنامه های کاهش فقر با همکاری 
ســازمان های بین المللی از جمله ســازمان 
بین المللی کار و یونیسف در برنامه های کالن 

هر کشور در نظر گرفته شود.
ما شش برنامه توسعه داریم و برای اولین 
بار در ششمین برنامه مطرح شد تا برنامه هایی 
اجرا شــود که آمار کــودکان کار 25 درصد 
کاهش داده شود. این تصمیمی خوب بود ولی 
باید برای اجرای آن روش های مناسبی اتخاذ 
کرد. به دنبال آن شورای اجتماعی کشور شکل 
گرفت و شش آسیب مشخص شد تا در شورا 
در ارتباط با آنها برنامه ریزی و کار شود یکی از 
این آسیب ها کودکان کار در خیابان بود که باز 
شامل همه کودکان کار نمی شود و فقط جزئی 
از آنها را و نه همه آنها را می بیند. چون ساختار 
این شورا به شکلی بود که نمایندگان سطوح 
باالی دولتی حضور داشتند و قرار بود از بخش 
دانشگاهی برای تدوین طرح ها استفاده شود. 
انتظار داشتیم در این شورا تصمیمات مهم تر و 
مناسب تری گرفته شود، ولی عمال در طرحی 
که امسال مطرح شــد گفته شد می خواهیم 
کودکان کار را جمع کنیم و مشــکالت آنها 
را بشناســیم و آن ها را برطرف کنیم. ولی در 
نهایت جمع آوری مثــل طرح های قبلی بود. 
البته شورای اجتماعی کشــور فعالیت هایی 
انجام داده و برای هر کدام از این آســیب ها با 
همکاری سازمان های غیردولتی و دانشگاه ها 
طرح جامع پیشــگیری و کاهش آن آسیب را 
تدوین کرده اســت، ولی مشخص نیست کی 

می خواهند آن را اجرا کنند.
  طرح جمع آوری از ســال 84 آغاز 

شد و تا امروز همچنان با کمی و کاستی 
اجرا می شود. بیش از 30 بار این طرح اجرا 
شده و به شکست انجامیده است اصرار 
بر این طرح ها ناشی از چیست؟ آخرین 
مورد همین ماجرای مرکز یاسر است. در 
مرکز یاسر حتی این بچه ها گاهی اجازه 
رفتن به حیاط را ندارند و از پشت پنجره 
پیاده روها را تماشا می کنند. دلیل اجرای 
این سیاست ها چیست؟! چطور می توان 
یک عده کودک را در محلی جمع کرد و 
هنجارهای یک زنــدان را در مورد آنها 

اجرا کرد؟
 این ســواالت برای ما نیز وجود دارد قبال 
تفاوتی وجود داشــت و بعــد از جمع آوری 
خانواده ها می آمدند و با تعهدی فرزندان خود 
را تحویل می گرفتند. بخشــی از خانواده ها 
در شهرستان ها بودند و بچه ها به شهرستان 
فرستاده می شدند اگر در جمع آوری کودکانی 
ایرانی نبودند و یا کودکانی ایرانی هیچ کسی 
را نداشتند در مراکز نگهداری می شدند ولی 
همین موارد نیز وضعیت مطلوبی نداشــتند. 
امســال نگهداری طوالنی تر بود و گفته شد 
می خواهیم به طور جدی در مورد آنها تحقیق 
کنیم. بیشــتر این بچه ها افغانستانی بودند 
و درصدی ایرانــی در بین آنها بــود. آنها این 
جمــع آوری را »مبتنــی بر پژوهــش« نام 
نهاده اند. امســال رد مرز بچه ها کاری بود که 
جدیدا اضافه شد. بچه هایی که از افغانستان 
آمده بودند و خانواده ای در ایران نداشتند به 
این ترتیب رد مرز شدند. در ارتباط با این طرح 
جمع آوری، شبکه مخالفت کرد و کمپینی به 
راه انداخت. بسیار استقبال شد و حدود 4000 
امضا جمع شد و 25 سازمان غیردولتی آن را 

امضا کردند.
  در مورد رد مرز کــردن توضیح 

می دهید؟
 رد مرز درباره کودکانی کــه اوراق قانونی 

ندارند، اجرا می شــود. بر اساس پروتکل های 
بین المللی نمی توان این بچه ها را رد مرز کرد 
چون کودک هستند. اگر کشــوری بخواهد 
افرادی با اوراق قانونی را نپذیرد در آن ســوی 
مرز کمپ ایجــاد می کند، ولــی کاری که با 
دستگیری این کودکان در مرکز یاسر و مرکز 
بعثت انجام شــد درحقیقت باید در آن سوی 
مرز انجام می شــد و وارد کشــور نمی شدند. 
ما در مورد کــودکان مــاده ای قانونی داریم 
وقتــی کودکی وارد کشــوری می شــود آن 
کشــور موظف به رعایت حقــوق آن کودک 
اســت و باید از نظر تغذیه، آموزش و بهداشت 
به آنها رســیدگی شــود. این رفتار مخالف با 
پروتکل هــای بین المللی اســت و اگر ایران 
نخواهد مهاجرپذیری داشــته باشد باید در 
آن ســوی مرز تکلیف این بچه ها را روشــن 
می کردند و اجازه ورود به آنها نمی دادند. این 
بچه ها با 500 هزار تومان وارد ایران شــده اند 
و این رقم امروز به ســه میلیون تومان رسیده 
است. این قاچاق در کجاست؟! سوال این است. 
باید از این مسئله جلوگیری کرد تا کسی به این 

ترتیب وارد کشور نشود.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک زیر 
نظر وزارت دادگستری قرار دارد. در ساختار 
کشور ما مرجعی مســتقل و ملی که به هیچ 
ســازمان دولتی وابسته نباشــد وجود ندارد 
که پاسدار حقوق کودک باشــد و ملزم باشد 
اگر مشــکلی در ارتباط با عدم تحقق حقوق 
کودک پیش می آید رسیدگی کند. این مرجع 
گروهی برای بازدید از مراکز کودکان دستگیر 
شده تشکیل داد البته تا آنها برای بازدید بروند 
اتفاقات ناگواری برای کــودکان رخ داده بود. 
من در جمع آوری های قبلی به مرکز شهدای 
انقالب، مرکز یاســر و بعثت رفته بودم. اینها 
قرنطینه هایی هســتند که بهزیســتی برای 
نگهداری از کودکانی که خانــواده ای ندارند 
و برای رســیدگی به وضعیت آنها ایجاد کرده 
است و به گفته مددکاران آن مراکز این بچه ها 
هفته ای دو روز هواخوری دارند و درحقیقت 
زندانی هســتند. این رفتار فقط به خاطر این 
است که به آنها ســخت گرفته شود و بدانند 
که کار کردن در ایران به این راحتی ها نیست.

حقیقت این اســت که آنجا بــه کودکان 
سخت گرفته شده است. آنجا کودکان وسایل 
بازی و ســرگرمی ندارند و فقــط تلویزیون 
دارند. جا برای تعداد بچه ها متناســب نبود. 
این کودکان چقدر تحت فشار بوده اند و چه بر 
سر آنها گذشته است؟ کودکی که بیش از یک 
ماه این فشار را تحمل می کند چگونه می تواند 
مورد شناسایی قرار گیرد؟ آیا آنچه این کودک 
بگوید، واقعیت دارد؟! این رفتار خود مصداق 
کودک آزاری است. ما بارها گفته ایم که شبکه 
و ســازمان های غیردولتی می توانند درمورد 
ســازمان های مربوطــه و بهزیســتی اعالم 
جرم کنند. در آیین نامــه حمایت از کودکان 
کودک آزاری جرمی عمومی ذکر شده است. 
هر فردی که می بینــد کودکی مورد آزار قرار 
گرفته است موظف اســت گزارش دهد. اگر 
این کار را انجام ندهد خود مرتکب جرم شده  
است. ما به طور آشکار می بینیم در این موضوع 
کودک آزاری رخ می دهــد. این بچه ها تا ون و 
ماشین شهرداری و مامورین را می بینند فرار 
می کنند و در این تعقیب و گریز خشونت اتفاق 
می افتد و کودک آسیب می بیند. واقعیت این 
اســت که اگر بخواهیم قانونی رفتار کنیم هر 
ایرانی موظف است از بهزیستی و یا هر سازمان 

متولی دیگری شکایت کند.
  ماجرای همکاری یکی از انجمن ها با 
این طرح جمــع آوری کــودکان کار 

چیست؟
 انجمن حامی یکی از اعضای شبکه یاری 
کودکان کار بــود و عمدتا بــا مهاجرین کار 
می کرد. وقتی اعالم شــد کــه در این برنامه 
مشــارکت دارند با آنها تماس گرفته شــد و 
گفته شد این کار بر خالف مصلحت کودک و 
اهداف شبکه است و نباید این کار انجام شود 
که گفتند در قسمت پژوهش کار می کنند و با 
دستگیری کودکان کاری ندارند. شبکه برای 

اعضای خود حق استقالل قائل است و ایشان 
اســتعفا کردند و همزمان به صورت کتبی به 
آنها ابالغ کردیم که دیگــر نمی توانند عضو 
شبکه باشــند. چون کار آنها برخالف اهداف 
شــبکه بود. ما عقیده داریم نباید هیچ گونه 
آزار و اذیت کودکان حمایت کرد. این انجمن 
در بخش پژوهش این طــرح فعال بود و یک 
کلینیک مددکاری جمع آوری این کودکان را 
برعهده گرفت. انجمن مددکاری باید در این 
رابطه واکنشی نشان می داد که اینطور نبود 
کار او بیشتر با آزار کودکان در ارتباط بود چون 

در جمع آوری دخالت داشت.
   این فشارها و آزار و اذیت کردن در 
این وضعیت چه پیامدهایی برای کودکان 

دارد؟
 این مراکز برای نگهــداری طوالنی مدت 
کــودکان نیســتند. تعــدادی از بچه ها که 
خانواده ای ندارنــد پذیرفته اند در این مراکز 
زندگی کنند. آنها زیر پوشــش بهزیســتی 
هستند، به مدرسه می روند و سر کار می روند. 
تعداد کمی از بچه ها در این مراکز هســتند 
که وضعیتی متفــاوت دارند. آنهــا از طریق 
جمع آوری وارد مراکز نشده اند و معرفی شده 
و یا جایی برای رفتن نداشــتند اما بچه هایی 
که جمع آوری می شــوند در تعداد زیادی در 
سالن نگهداری می شــوند و در معرض انواع 
خطرات قرار دارند. آنها اضطــراب دارند. دو 
سال پیش یک پسر 12ساله در مرکز یاسر به 
من می گفت: »من برای خودم ناراحت نیستم. 
من یک مادر و خواهر دارم که ناتوان هستند 
و نگران آنهــا هســتم.« در پرونده های آنها 
دیده ام که به طور مثال یک نوجوان 14 ساله، 
10 بار جمع آوری شده است. وقتی روشی به 
این روشنی عدم کارآیی خود را نشان می دهد 
چرا باید مجددا تکرار شود؟ هزینه دقیق این 
طرح ها هرگز اعالم نمی شود ولی اگر به جای 
این هزینه ها کارگاه هایی احداث می شد و پدر 
و مادر و اعضای خانواده بیکار آنها مشغول کار 
می شدند، تعداد کودکان کار کم می شد. اگر 
بخواهیم این بچه ها وارد خیابان ها نشوند باید 
برای درآمد آنها جایگزینی پیدا کنیم. بهترین 

جایگزین توانمند کردن خانواده هاست
  بسیاری از مردم نمی دانند به این 
کودکان باید کمک کرد یا نه شیوه درست 

برخورد با این کودکان چیست؟!
 ما هم موافــق حضور کــودک در خیابان 
نیســتیم، ولی نمی تــوان این مســئله را با 
جمع آوری حل کــرد. چندین گــروه مرتبا 
جمع آوری می شوند. متکدیان، کودکان کار 
و خیابان، اراذل  و اوباش، بدحجابان، معتادان 
و... ولی جمع آوری راه حل نیســت. برای این 
آســیب ها شــورای اجتماعی کشور تشکیل 
شده که ریاست جمهوری رئیس شورا است و 
روسای سازمان های دولتی آنجا حضور دارند 
و هر 15 روز یکبار جلسه دارند. پس باید کاری 
درست تر انجام شود. اما در مورد رفتار مردم باید 
کرامت انسانی این کودکان رعایت شود کسی 
حق ندارد به این کودکان توهین کند و با آنها 
دعوا کند و با حالتی منفی به آنها نگاه کند. خرید 
یا عدم خرید از آنها به رویکرد مردم بســتگی 
دارد. برخی از مردم به ما گفته اند اجناس آنها 
به دلیل حضور مستمر در خیابان آلوده است. 
عده ای خرید را علت تشــویق می دانستند و 

علت اصلی را که فقر اســت نمی دیدند. 
نمی توان با یک راه حل گفت خرید 

کنید یا نه وضعیت مثل وضعیت 
دســتفروش ها است عده ای 

بیشتر از دســتفروش ها 
خرید می کنند و عده ای 
از دستفروش ها خرید 
نمی کنند. نباید به آنها 
گفــت: »افغانی ها به 
کشور خودتان بروید.« 
حداقــل انتظــار ما از 
مردم رعایت احترام به 
آنها است. برخورداری 
از کرامت انســانی حق 
هر انســانی بخصوص 

کودکان است.

  شبکه یاری چه پیشنهاد اثرگذار و 
کارشناســانه ای برای حل این موضوع 

دارد؟
 ما با طرح تدوین شــده توســط شورای 
اجتماعی کشور در رابطه با کاهش کار کودک 
موافق هستیم. من یکی از افرادی بودم که از 
طرف سازمان های غیردولتی دعوت شده بودم 
و جلساتی طوالنی در این رابطه  برگزار شد. این 
طرح نگاهی عمیق به مسئله کار کودک دارد 
و عمده دالیل را فقر و سوءمدیریت می داند. 

اجرای این طرح یکی از خواسته های ماست.
مسئله دیگر این اســت که در برنامه های 
توسعه کالن کشــور کاهش فقر دیده نشده 
است. از برزیل به عنوان کشوری مثل خودمان 
مثال می زنــم آنها نیــز از این ســه رویکرد 
گذشته اند. ابتدا رویکرد آنها انکار بود. چندین 
ســال پیش گروهی از فعاالن کــودکان کار 
مقابل سازمان بهزیستی جمع شدند. رئیس 
سازمان بهزیستی آن زمان ایســتاد تا برای 
این افراد سخنرانی کوتاهی بکند شاید حدود 
30 نفر بودند و جمعیتی از ایرانیان ایســتاده 
بودند. ایشان گفت خوشبختانه در ایران تعداد 
کودکان کار از تعداد انگشتان دست من تجاوز 
نمی کند؟!خنده ای شــروع شد و گفته شد یا 
ایشان مشکلی در انگشتان دستشان دارند یا 
حساب بلد نیستند. این حرف تا مدت ها ورد 
زبان همه بود. ابتدا رویکرد انکار است و بعد از 
مدتی که نمی توان انــکار کرد رویکرد مقابله 
در پیش گرفته می شود. متاســفانه ما هنوز 
در مرحله مقابله هستیم و این مقابله نه با کار 
کودک بلکه با کودک کار اســت. ما به جای 
حل مســئله کار کودکان روی خود کودکان 

تمرکز کرده ایم.

رویکرد ســوم حمایتی اســت. رویکرد 
حمایتی در برنامه های کالن پیش بینی هایی 
دارد. فقر به یکباره ریشــه کن نمی شود. در 
برزیل در برنامه توسعه کلی 9 میلیون خانواده 
از فقیرترین اقشــار انتخاب شدند که حدود 
96 میلیــون جمعیت بودنــد. چیزی درحد 
یک چهارم جمعیت این کشور و هر سال سه 
میلیارد دالر بودجــه در برنامه خود قرار داد. 
برای انتخــاب فقیرتریــن خانواده ها روش 
محله محور را برگزید. یعنی خود مردم محل 
نمایندگانی انتخاب می کنند و خانواده هایی 
را معرفی می کنند و اســتثنا قائل نمی شوند. 
هم آموزش و بهداشــت رایگان داده می شود 
و هم به طور ساالنه مشــوقی مالی در اختیار 

مادر خانواده قرار داده می شود. مادرها بهتر 
می توانند کمک کنند. چــون پدران درگیر 

اعتیاد و مواد و کار و...هستند.
 برزیل از کمک ســازمان بین المللی کار 
و کمک یونیســف و کمک بانک بین المللی 
برخوردار است. ما ارتباط خود را با همه دنیا 
قطع کرده ایم و خودمــان نیز برنامه هایی که 
کارآیی داشته باشد طراحی نمی کنیم. امروز 
انجمن های شبکه یاری در تهران و کرج و شهر 
ری حدود 12هزار کودک کار را زیر پوشــش 
دارنــد و حدود 12 تا 15 درصــد کاهش کار 
داشته اند. این بچه ها نصف روز کار می کنند 
و نصف روز به مدرســه می روند. این کودکان 
به طور متوسط دو میلیون درآمد ماهانه دارند 
و ما این مبلغ را نداریم تــا در اختیار خانواده 
آنها قرار بدهیم تا این کــودکان کار نکنند ما 
مشوق هایی برای کاهش کار کودک را داریم. 
اما فقط در 5 تا 6 درصد توانسته ایم کودک را 

از چرخه کار رها کنیم. 
برنامه های که در برزیل انجام می شــود 
خانــواده را توانمنــد می کند. مــا در 5 یا 6 
درصدی که توانستیم کودک را از چرخه کار 
رها کنیم مادر و یا خواهر بــزرگ خانواده را 

توانمند کردیم. 
مــا اســاس را بــر توانمنــدی خانواده 
گذاشته ایم بچه ها قربانی و بزه دیده هستند 
و نباید فشــاری بر آنها وارد کــرد. ولی ما در 
خیابــان و در هر جایــی مجددا فشــار را بر 
بچه هــا وارد کرده ایم. اگر از ســال ها پیش 
هر ســال درصد کمی از ایــن خانواده های 
فقیر را نجات می دادیم، بســیاری از کودکان 
کار و آســیب های اجتماعــی کاهــش پیدا 
می کردند. خانواده ای کــه کار و درآمد دارد 
 کمتر به طرف اعتیاد می رود و جامعه سالمت 

خواهد بود.
   عوامل مؤثر در گسترش روزافزون 

»کودکان کار در خیابان«  کدامند؟ 
با توجه به ماهیت پدیــده کودکان کار در 
خیابان، عوامل متعددی در این زمینه نقش 
دارند. اصوالً در ارتباط با پدیده های انسانی که 
دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فردی است، 
یک عامل تأثیرگذار نیست؛ بلکه مجموعه ای 
از عوامل مؤثر است که گاه یکی از آنها می تواند 

اثرگذارتر باشد.
با توجه به ایــن اصل ایجاد و گســترش 
کودکان کار در خیابان، حاصــل عوامل زیر 

است:
- عوامــل اقتصادی شــامل بیــکاری، 
کم کاری، کارهای فصلی و موقت، درآمد کم، 
گرانی، تورم و آنچه که ناشــی از فقر و کمبود 
رفاه اقتصادی برای یک زندگی شایسته در هر 

جامعه است.
- عوامــل اجتماعــی ماننــد مهاجرت، 
بحران های اجتماعی، اعتیاد، ناهنجاری های 
اجتماعی، الگوهای اجتماعی نامناسب و در 

مجموع افزایش آسیب های اجتماعی است.
- عوامــل فرهنگــی شــامل ناآگاهی در 
حوزه های فــردی، خانوادگــی، اجتماعی، 
تبعیض در همــه اشــکال آن، نابرابری های 
اجتماعی در اســتفاده از امکانات فرهنگی، 

آموزشی و اوقات فراغت.
- عوامــل خانوادگــی ازجملــه طالق، 
گسســتگی و تنــش در خانــواده، تعداد 
فرزندان، بی سرپرســتی، بدسرپرستی، 
تک والدی به ویژه اگر بــا فقر اقتصادی 

همراه باشد.
- عوامــل فــردی کــه در ارتباط و 
اثربخشی عوامل باال قرار دارد و به توانایی 
فرد برای مقابله با مشــکالت، تاب آوری، 
آگاهی از شــیوه های حل مســأله، وجود 
مشکالت جسمی، روانی و سایر عوامل مؤثر، 

بستگی دارد.
در هر کشــور میــزان تأثیرگــذاری این 
عوامــل در پدیده کــودکان کار در 
خیابان متفاوت است. در کشور 
ما، بررســی های انجام شــده 
که معموالً پراکنده اســت 
نشان می دهد که عوامل 
اقتصــادی، اثرگذاری 
بیشتری دارند. در واقع 
پدیــده کار کودکان در 
خیابان یــا مکان های 
دیگــر به علــت فقر 
خانــواده و ناشــی 
از نیاز خانــواده به 
کار کودک اســت 
و گســترش آن 
نیز بیشــتر تابع 
همیــن پدیده 
اســت. آمــار 

کــودکان بازمانــده از تحصیل نشــانه این 
گسترش است. زیرا کودکان زیر 18 سال که به 
مدرسه نمی روند، طبیعتاً در خانه نمی مانند و 
انبوه کودکان کار را در خیابان، کارگاه، مزارع 

و... تشکیل می دهند.
   تبعات حضور کودکان در خیابان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
این تبعات را که مســلماً دارای آثار منفی 
بسیاری اســت، می توان در سطوح زیر مورد 

بررسی قرار داد: 
 پیامدهای تأثیرگذار بر کودکان : 

بر اساس ماده 3 پیمان نامه حقوق کودک 
»در هر اقدامی برای کــودکان باید باالترین 
منافــع و مصالح کــودکان را در نظر گرفت« 
بنابراین حضور کودکان در خیابان برای کار، 
آن هم در زمان های طوالنی که معموالً به این 
صورت است، تبعات آســیب زای زیر را برای 

کودکان به همراه دارد:
   بازماندن کودکان از تحصیل و رفتن به 
مدرسه که از حقوق اساسی کودکان است. با 
توجه به نقش آموزش در رشد کودکان، محروم 
شــدن آنان از این حق، لطمات زیادی بر آنان 
وارد می سازد و آنان را از دستیابی به توانمندی 

برای زندگی بهتر باز می دارد.
   آسیب رســیدن به ســالمت جسمی 
کودکان به علت حضور طوالنــی در خیابان 
و محروم بودن از دسترسی به غذا، بهداشت، 

استراحت و محیط مناسب.
   اختالل در رشــد عاطفــی- اجتماعی 
کودکان، بــا توجه بــه برخــوردار نبودن از 
ارتباط همراه با محبت و احترام با همساالن، 
بزرگســاالن، بازی و اوقــات فراغت، امنیت 

خاطر و احساس ارزشمندی.
این تبعات برای کودکانــی که به کارهای 
زیانبار و پرخطر می پردازند، بیشتر و عمیق تر 

است.
تبعــات کار کودکان در خیابــان عالوه بر 
تأثیرگذاری بــر کودکان، در ســطح جامعه 
نیز اثرگذار است. کودکان سازندگان فردای 
جامعه اند به شــرطی کــه در دوران کودکی 
از امکانات کافی برخوردار باشــند تا افرادی 
توانمند و مؤثر بارآیند. در غیر اینصورت نه تنها 
در ساختن جامعه نقشی نخواهند داشت، بلکه 
به علت مشــکالتی که دارند، می توانند برای 

جامعه نیز مشکل آفرین باشند.
تنها بخش اندکــی از درآمــدی که این 
کودکان با کار خود تولیــد می کنند به آنان 
تعلق می گیرد و سهم بیشتر آن نصیب باندها 
و افرادی می  شود که این کودکان را استثمار 
می کنند در نتیجه کار این کودکان نه تنها به 
زمان رفاه کودک و خانواده آنان، بلکه به رونق 
اقتصاد توسعه مدار که در خدمت ارتقای سطح 
زندگی مردم جامعه باید حرکت کند، منجر 
نمی شود و برعکس سوءاستفاده از کودکان و 

استثمار را رواج می دهد.
   به عنوان پرســش آخر بفرمایید 
سازمان های غیردولتی در حوزه کودکان 

کار تا چه حد تأثیرگذار هستند؟
 سازمان های غیردولتی در ایران با وضعیت 
دشواری روبرو هستند. این سازمان ها نه تنها 
از امکانــات مالی، رفاهی، علمی، آموزشــی، 
ارتباطی و ... محروم اند؛ بلکه با انواع فشارها و 
محدودیت ها از بدو تشکیل تا ادامه کار روبرو 
هســتند و اگر پایداری و عالقمندی آنان به 
کودکان نبود باید اکثر آنهــا فعالیت خود را 
متوقف می کردند. جدا از این مشــکالت که 
برای تأثیرگذاری این ســازمان ها بر کودکان 
کار در خیابــان وجــود دارد، از آنجا که علت 
اصلی پرداختن کودکان به کار، در هر محیط 
که باشد، عوامل اقتصادی است، نقش مؤثر و 
عمده در کاهش این پدیده به عهده دولت است 
زیرا کاهش فقر مسأله  ای نیست که در حد توان 

و اختیار سازمان های غیردولتی باشد.
نقــش مهــم ســازمان های غیردولتی 
توانمندســازی کودکان کار در خیابان است 

که سه محور اصلی را شامل می شود:
 آموزش کودکان در زمینه های موردنیاز 
 حمایت از این کــودکان در حوزه های 

مختلف 
 مشارکت کودکان در روند توانمندسازی 

آنان 
از آنجا که اکثر این کودکان دارای خانواده 
هســتند، کار با خانواده در حوزه های باال نیز 
از جملــه فعالیت های این سازمان هاســت. 
ســازمان های غیردولتی فعال در حوزه کار 
کودکان، با وجود مشکالت متعددی که دارند 
در انجام این وظایف تا حد قابل توجهی موفق 
بوده اند. امید است مسئوالن با کاهش موانع 
و مشــکالت این ســازمان ها آنها را در انجام 

وظایفشان یاری دهند.
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رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

وتکل های بین المللی است جمع آوری کودکان کار مخالف پر
فاطمه قاسم زاده: طرح جمع آوری با »کودک کار« مقابله می کند؛ نه با »کار کودک«

سه ماه پیش حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرایی شدن مجدد طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان خبر داد و گفت: »این طرح با مشارکت وزارت کشور، 
اداره اتباع و شهرداری تهران اجرا خواهد شد.« طرحی که سال هاست اجرا می شود، هر دوره توسط انجمن های مردمی نقد و باز به فراموشی سپرده می شود. امسال اما با بقیه دوره ها یک تفاوت اساسی 

دارد؛ یک سازمان غیردولتی و یک کلینیک مددکاری در این طرح با بهزیستی همکاری می کنند. طرحی که از 22 خرداد ماه امسال آغاز شده و تاکنون بیش از 200 کودک جذب مراکز یاسر، بعثت و شهدای 
انقالب شده اند. مراکزی که بجز ان جی اوی حامی و کلینیک آوای باران، دیگر سازمان های غیردولتی را راه نمی دهند و تنها از میان گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده، می توان دریافت در این مراکز 

با کودکان چه برخوردهایی می شود. 
»توسعه ایرانی« در گفت وگو با دکتر فاطمه قاسم زاده، رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار به بررسی جزئیات این طرح و مرور فعالیت ها و مشکالت شبکه یاری پرداخته است که در ادامه می آید. 

ما می گوییم شبکه یاری وجود 
دارد و سال ها فعالیت کرده است. 

نمی توان بدون هیچ منطق و دلیلی 
این موجودیت را از بین برد.  وزارت 

کشور هنوز درمورد مجوز شبکه 
یاری کودکان کار پاسخ مثبت یا 

منفی نداده و ما 16 سال است برای 
گرفتن مجوز پشت در وزارت کشور 

 در ساختار کشور ما مرجعی ایستاده ایم
مستقل و ملی که به هیچ سازمان 
دولتی وابسته نباشد وجود ندارد 

که پاسدار حقوق کودک و ملزم 
باشد اگر مشکلی در ارتباط با عدم 
تحقق حقوق کودک پیش می آید، 

رسیدگی کند

 در پرونده های کودکان دیده ام که 
به طور مثال یک نوجوان 14 ساله، 
10 بار جمع آوری شده است. وقتی 
روشی به این روشنی عدم کارآیی 

خود را نشان می دهد چرا باید 
مجددا تکرار شود؟

این بچه ها تا ون و ماشین شهرداری 
و مامورین را می بینند فرار می کنند 

و در این تعقیب و گریز خشونت 
اتفاق می افتد و کودک آسیب 

می بیند. واقعیت این است که اگر 
بخواهیم قانونی رفتار کنیم هر 

ایرانی موظف است از بهزیستی و یا 
هر سازمان متولی دیگری شکایت 

کند

در ایران به دلیل پاک کردن چهره 
شهر همواره حوزه مورد بحث 

کودکان کار در خیابان بود وگرنه 
کار در کارگاه های زیرزمینی در 

بسیاری از مناطق دیگر به مراتب از 
کار در خیابان آسیب رسان تر است 
و مشکالت بیشتری برای کودکان 

پدید می آورد

ما هم موافق حضور کودک در 
خیابان نیستیم، ولی نمی توان این 
مسئله را با جمع آوری حل کرد. در 

مورد رفتار مردم باید کرامت انسانی 
این کودکان رعایت شود کسی حق 

ندارد به این کودکان توهین کند و 
با آنها دعوا کند و با حالتی منفی به 

آنها نگاه کند


