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با همکاری پلیس و مراکز امنیتی 

 »طرح زیست شبانه« 
اجرایی می شود

عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر گفت: ایرادات انتظامی و امنیتی »طرح زیست 
شبانه« با هماهنگی نیروی انتظامی برطرف خواهد 
شــد. به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح زیست شبانه 
در بهمن ماه سال گذشته در شورای شهر تهران به 
تصویب رسید و مقرر شــد این طرح به مدت شش 
ماه از اردیبهشــت ماه به صورت آزمایشی در چند 
نقطه پایتخت اجرا شــود، اما اجرای آن پس از ماه 
مبارک رمضان  به دلیل نداشتن پیوست انتظامی 
متوقف شــد و در حالی که پلیس بــر الزام رعایت 
پیوســت امنیتی در این طرح تاکید دارد و اجرای 
این طرح را تا رعایت نشدن ضوابط انتظامی منتفی 
می داند،  اما برخی اعضای شورای شهر بر اجرای آن 
تاکید دارند. در همین راســتا حسن خلیل آبادی،  
عضو کمیسیون اجتماعی،  فرهنگی شورای شهر 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: طرح 
زیست شبانه اکنون در فرمانداری تهران قرار دارد 
و در حال بررسی اســت. وی با اشاره به اینکه مراکز 
انتظامی و امنیتی ایراداتی به این طرح وارد می دانند، 
تصریح کرد: مخالفت اساســی از ســوی نیروی 
انتظامی وجود ندارد،  گرچه به این طرح ایرادتی  به 
لحاظ انتظامی و امنیتی گرفته شده که باید با نیروی 
انتظامی هماهنگی داشته باشیم و آنها را حل کنیم. 
خلیل آبادی با بیان این نکته که پیوست های امنیتی 
و انتظامی طرح باید از سوی نیروی انتظامی تدوین 
شود، گفت: شورا نیز باید کمک کند تا این پیوست ها 

به تصویب برسد.
    

همزمان با افتتاح طرح آمایش 14 اعالم شد:

93 درصد از اتباع خارجی 
کشور افغان هستند

مدیر کل امــور اتباع خارجی وزارت کشــور با 
بیان اینکه 93درصد از اتباع کشور افغان هستند، 
ازتحویل برخی از کارت هــای آمایش اتباع، در روز 
سه شنبه)21 خردادماه( خبرداد. مهدی محمودی 
در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه طرح آمایش اتباع 
هرساله انجام می شود، گفت: تعدادی از پناهندگان 
در طرح های آمایشی یک تا سیزدهم شرکت کردند 
و به نوعی در داخل کشــور تحت عنــوان پناهنده 
باقی مانده اند که برای این افراد و خانواده هایشــان 
کارت هایش آمایش صادر می شــود. وی ادامه داد: 
طرح آمایش به دلیل این اســت که اطالعات اتباع 
ساکن در کشور به روز شود زیرا ممکن است والدت 
یا فوتی بین آنها رخ داده باشــد یا تغییر مکان داده 
باشند. به همین دلیل نیاز است که سالی یکبار این 
طرح انجام شود. همچنین در این طرح نیازسنجی 
برای ارائه خدمات، تمدید دفترچه های سالمتی، 
صدورکارت اشتغال صورت می گیرد. مدیر کل امور 
اتباع خارجی وزارت کشور اضافه کرد: طرح آمایش 
چهاردهم که 2۵ اردیبهشت کلید خورد، از هشتم 
خرداد ماه نیز نوبت دهی آغاز و از 1۸ همین ماه نیز به 
صورت رسمی شروع شد. قرار است امروز سه شنبه 
طی مراســمی به صورت نمادین در یکی از دفاتر 
خدمات اتباع کارت های صادر شده را تحویل دهیم.

    
اخطار به شهرداری بابت فعالیت 

مدیران دوشغله
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران از فعالیت تعدادی مدیر دوشغله در شهرداری 
تهران گالیه کرد. به گزارش ایسنا، حجت نظری صبح 
دیروز در تذکر پیش از دستور خود به دو شغله بودن 
برخی مدیران در شهرداری تهران گالیه کرد و گفت: 
برابر قانون تصدی بیش از یک شغل در سازمان ها از 
جمله شهرداری تهران ممنوع است، اما متاسفانه به 
رغم صراحت قانونی تعدادی انگشت شمار دارای دو 
پست سازمانی در شــهرداری هستند. وی با طرح 
این پرسش که مگر از میان جوانان افراد متخصص و 
متعهد پیدا نمی شدند که افرادی بیش از یک شغل 
دارند، گفت: به معاون منابع انسانی اخطار می دهم که 
هرچه زودتر این دو شغله ها را تعیین تکلیف کند در 

غیر این صورت اسامی آنها منتشر می شود.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

»تصاویر منتشر شده از ُگل خوری 
کودکان کار در شهر کرمان«، »کودکان 
کار بدون هویت که اسیر قاچاقچیان 
اعضای بدن می شــوند«، »بازداشت 
بیش از 3۰۰ کودک کار در خیابان های 
تهران« و... تنها بخشــی از خبرهایی 
است که سال گذشته در مورد کودکان 

کار منتشر شد.
22خرداد یــا 12ژوئن روز جهانی 
مبارزه با کار کودکان اســت. بر اساس 
گزارش های ســازمان جهانی کار در 
سپتامبر 2۰1۷، 1۵2میلیون کودک 
در ســنین پنج تا 1۷ســال )تقریبا از 
هر 1۰کودک یکــی از آن ها( ناگزیر به 
تحمل کار اجباری هســتند. گزارش 
ســال 2۰1۸ یونیســف نیز از ناتوانی 
جامعه جهانی در حفاظت از کودکان در 
برابر خشونت، فقر و گرسنگی، بیالنی 
خاکستری می دهد. میلیون ها کودک 
در معرض آسیب های جنگ هستند و 
افغانستان، عراق و یمن در صدر فهرست 

بدترین کشورها قرار دارند.
اگرچــه آمارهــای این ســازمان 
حاکی از کاهش کار اجباری کودکان 
از سال 2۰۰۰ اســت، اما روند کاهش 
این پدیــده بین ســال های 2۰12تا 
2۰1۶میالدی با کنــدی همراه بوده 
است؛ همچنین 121میلیون کودک 
تا سال 2۰2۵میالدی همچنان درگیر 

کار اجباری خواهند بود.
 60 درصد کودکان کار 

ایرانی هستند
براســاس برخــی گزارش هــای 
غیررسمی دو میلیون کودک در ایران 

کارگری می کنند. حــدود ۶۰درصد 
کــودکان کار ایرانــی هســتند که 
کودکان بین 1۰تا 1۴سال ۴۵درصد 
کل کودکان کار را شــامل می شوند، 
همچنین 3۴درصد از این کودکان در 
حال تحصیل هستند، ۴۰درصد ترک 
تحصیل کرده انــد و 2۴درصد اصال به 
مدرسه نرفته اند. قصه کودکان کار به 
غایت غم انگیز اســت و تصاویرشــان 
برای اکثر ما آشناست؛ چراغ که قرمز 
می شود، پشت خط سفید یک به یک 
خودروها صف می کشند. 3۰، 29، 2۸ 
و... ثانیه شــمار پایین می آید و زمان 
زیادی برای پول درآوردن نیست. هجوم 
می آورند، یکی دستمالی در دست دارد 
و می خواهد با قدی که نمی رسد، شیشه 
خودروها را دســتمال بکشد. آن یکی 
چهار جعبه دستمال کاغذی را به زور در 
بغلش جا داده و یکی دیگر، بطری خالی 
آب معدنی در دست دارد که داخلش 
پر از اسپند اســت و در دست دیگرش 
ذغال گردانی که با دست درست شده. 
بین خودروها می چرخند و یک به یک 
راننده ها و سرنشینان را نگاه می کنند، 
به امید اینکه کسی دستش در جیبی 

فرو رود.
 شاهد افزایش 

تعداد کودکان کار هستیم
تعداد کودکان کار هر روز بیشــتر 
می شود. در گذشته ای نه چندان دور 
اگر در هر محله یا کوی و برزنی، یکی یا دو 
کودک با گونی های بزرگ دیده می شد، 
حاال چندین کودک دیده می شــود. 
کمی پیش ترها اگر در هر چهارراه چند 
کودک سرگردان بودند و با هر چراغی 
که قرمز می شد می دویدند تا به چراغ 
برسند، حاال سر هر چهاراهی، کودکان 

تقسیم شده اند و آنقدر تعدادشان زیاد 
است که دیگر به دویدن نیازی ندارند. 
آن طور که نایب رئیس انجمن حمایت از 
حقوق کودکان، می گوید: »به رغم آنکه 
در سطح جهان آمار کودکان کار رو به 
کاهش است؛ در ایران به دلیل شرایط 
اقتصادی حاکم، شاهد افزایش تعداد 

کودکان کار هستیم.«
آنها نان آوران خانه هستند. اگر خانه 
و کاشانه ای هم نباشد، نان آوران زندگی 
خود هســتند. کمک خرج پدری که 
نمی تواند با حداقل حقوقی که هر ماه 
می گیرد، اجاره خانــه، خرج زندگی و 
هزینه های تحصیــل را پرداخت کند. 
»تا زمانی که ســاختارهای اقتصادی 
کشور اصالح نشوند و تا فقر ریشه کن 
نشود، این روند ادامه خواهد داشت.« 
این را طاهره پژوهش به ایسنا می گوید، 
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کار 
کودکان. »زمانی که حداقل دستمزد 
یک کارگر ۸۰۰ هزار تومان بود و حاال 
یک میلیون و نیــم درحالی که قیمت 
اجاره خانه ها سر به فلک می زند، با یک 
محاسبه سرانگشتی می توان فهمید 
که با این میزان حقوق و دستمزد حتی 
نمی توان یک سرپناه مناسب داشت و 
از حداقل ها بهره مند بود؛ به این ترتیب 
وقتی از اوضاع اقتصادی نابسامان مان 
آگاه نیســتیم و ســاختارهای غلط را 
اصالح نمی کنیم؛ عجیب نیســت که 
در آییننامههایمان مدعی آن شــویم 
که با پرداخــت ماهیانه ۵۰هزارتومان 
به هر کــودک کار می توان آنــان را به 
چرخه تحصیل برگردانده و از رشــد 
این معضل در کشــور جلوگیری کرد! 
چنانچه بخواهیم کودکی را از چرخه 
تولید خارج کنیم، باید درک صحیحی 

از شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور 
داشته باشیم.«

 از پشت نیمکت مدرسه ها،
 به سمت چهارراه ها

حال بد اقتصاد کشور و شکاف درآمد 
و هزینههایی که روز به روز هم بیشتر 
می شــود، حاال تعداد کودکان کار را 
به شــکل قابل توجهی افزایش داده. 
آمارهای رسمی از تعداد کودکان کار 
وجود نــدارد، آخرین آمــار مربوط به 
مرکز آمار اســت که سال ۸۵ منتشر و 
اعالم کرد که »یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
کودک در ایران به صورت مســتقیم 
درگیر کار هســتند.« امــا آمارهای 
غیررسمی گاهی تند می شوند و خبر 
از کارگر بودن چنــد میلیون کودک 
حکایت می کنند، نه یــک میلیون و 

۷۰۰ هزار نفر. 
ثریا عزیزپناه، عضو انجمن حمایت 
از حقوق کودکان و فعــال کودک، از 
باال رفتن تعداد کــودکان کار، نگران 
است و به »توســعه ایرانی« می گوید: 
»ما در کشــور با دو مقوله در ارتباط با 
کار کودکان مواجه هســتیم، یکی از 
عمده ترین آنها وضعیت معیشت مردم 
اســت، موضوعی که دست اندرکاران 

و سیاســت گذاران، بارها به آن اشاره 
کرده اند، ما زمانی که می گوییم دچار 
ریزش تحصیلی هستیم، یا می گوییم 
چهار میلیون دانش آموز ترک تحصیل 
کرده اند، به این معنی است که خیلی 
از این افراد وارد بازار کار شــده اند، هر 
چند یک بررسی علمی در این زمینه 
انجام نشــده اما مشخص است که این 
کودکان از پشت نیمکت مدرسه ها، به 
ســمت چهارراه ها برای دستفروشی، 
یا کارگاه های زیرزمینی برای کارهای 
سخت پرتاب می شوند، ما خیلی از آنها 
را کنار ســطل های مکانیزه می بینیم 
که در حــال جمع کــردن ضایعات و 
پالســتیک هســتند. اینهــا همان 
 کودکانی هســتند که باید در مدرسه 

درس می خواندند.«
حذف کودکان دهک های پایین از 

سیستم آموزشی 
او ادامه می دهد: »شــرایط سخت 
اقتصادی، وضعیتی که با تورم و سقوط 
قیمت نفت ایجاد شــده، منجر شده تا 
دهک های پایین جامعه، کودکانشان 
را از سیستم آموزشــی خارج کنند و 
آنها را به کارگاه ها و خیابان ها بفرستند، 
این تقصیر خانواده ها نیســت.« این 
فعال حقوق کودک، بــه کار کودکان 
مهاجر در کشور هم اشــاره می کند: 
»ما اکنون با مشکل کودکان مهاجر و 
پناهنده مواجه هستیم، کسانی که به 
طور غیررسمی از کشورهای همجوار 
به ویژه افغانستان وارد کشور می شوند، 
آنها به قصد کار می آیند و می خواهند 
به معیشــت خانواده هایشان کمک 
کنند اما به دلیل نداشتن کوچک ترین 
اوراق هویتی، در دشــوارترین شرایط 
و بدترین مکان ها، مشغول به فعالیت 
می شوند، متاسفانه برخی از دستگاه ها از 
جمله شهرداری آنها را به کار می گیرند، 
ما خیلــی از این کــودکان را در حال 
جمع آوری زباله زیر گونی های بزرگی 
 کــه چندین برابــر وزن خودشــان، 

وزن دارد، می بینیم.«
او کار کــودکان مهاجر در کشــور 
را مقوله پنهانــی توصیف می کند که 
به آن توجــه زیادی نمی شــود: »ما 
3۰سال است که با موج مهاجران مواجه 
هســتیم پس چه زمانی می خواهیم 
به این موضوع بپردازیــم، چه زمانی 
می خواهیم شــرایط کار این کودکان 
را تغییر و متوقف کنیم، همه اینها در 
شرایطی است که ایران عضو کنوانسیون 
منع کار کودک است؛ کنوانسیونی که 
تاکید می کنــد، به کارگیری کودک 
در تفکیــک و جمــع آوری زباله، در 
ساخت وســاز، در کوره پس خانه، در 
مکان هــای پرســروصدا، در کارهای 

شبانه و خطرناک و ... ممنوع است.«
وجود کودکان کار را بپذیریم

برخی گزارش های غیررســمی 
می گویند که حدود 3۰ درصد کودکان 

کار را کودکانی تشکیل می دهند که به 
مدرســه نمی روند. او می گوید: »چرا 
کودکان ما به جای حضور در مدارس 
و نشستن پشــت نیمکت ها، در حال 
دستفروشــی و بنایی و کار در مزارع 
هستند، دیدن این کودکان نیاز به یک 
اراده دارد، ما باید وجود این کودکان را 
بپذیریم، کنوانسیون منع کار کودک از 
12ژوئن سال 2۰۰1، از سوی سازمان 
جهانی کار، این موضوعات را پیگیری 
می کند، آنها از همان سال تمام اشکال 
مشقت بار کار کودکان را رصد می کنند 
و کشــورهای عضو را موظف کرده تا 
در ایــن زمینه نظارت دقیق داشــته 

باشند.« 
به گفته این فعــال حقوق کودک، 
قانون کار، مشاغل خانگی را از شمول 
نظارت خارج کرده، این در حالی است 
که خیلــی از این کــودکان در همین 
مشــاغل خانگی، به بدترین شــکل 
مشغول کار هستند، دولت باید تنگنای 
خانواده ها را بپذیرد، یکی از آنها هم ورود 
به معیشت خانواده هاســت، چرا که 
وقتی معیشت به خطر می افتد، اولین 
محرومیت ها شــامل حــال کودکان 
می شود و کودک را از آموزش، تحصیل، 
بهداشت و ... محروم می کند. اینها همه 

چرخه فقر را سرعت می بخشند.
این عضو انجمن حمایت از حقوق 
کودکان به آمار حاشیهنشــینی که از 
سوی وزیر کشور اعالم شــده، اشاره 
می کند: »وزیر ســابق کشور گفته ما 
11میلیون حاشیه نشین داریم، از آن 
طرف می گویند 1۰میلیون بی ســواد 
مطلق در کشور وجود دارد، از آن طرف 
آمارهای بانک از وضعیت معیشت مردم 
را در کنار بیــکاری قرار دهیم، آنچه به 
دست می آید، چاله هایی است که با کار 

کودکان پر می شوند.«
او از اینکــه در برنامه های چهارم و 
پنجم توســعه به کار کودک توجهی 
نشده است، گالیه می کند: »متاسفانه 
در برنامه ششم توســعه هم به صورت 
مشــخص محرومیت کودکان در نظر 

گرفته نشده است.«

به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان

از پشت نیمکت مدرسه  تا پشت چراغ قرمز 

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

خواه آدم ضعیفی باشید یا قوی، وابسته باشید 
یا فردی مستقل و خود ساخته گاهی در زندگی 
ممکن است شرایط برایتان به گونه ای رقم بخورد 
که در جوش و خروش های عاطفی خویشــتن 
احساس  کنید، شخصی خاص در زندگی  شما از 
ارزش و احترام واالیی برخوردار است بطوریکه 
حضور وی در زندگی شــما بسیار ارزشمند و پر 
رنگ قلمداد می شود. بر این اساس چنین فردی 
جایگاه ویژه ای را در دنیای شــما، احساســات 
و عواطف تــان به خودش اختصــاص می دهد. 
از اینرو تمام تالش خود را به کار می بندید تا در 
نظر او فردی جذاب به نظر برسید و به نوعی دل از 

او بربایید. این رابطه و همت شما زمانی جذاب به 
نظر می رسد که این احساس، مشترک و دوسویه 
باشــد و هر دو طرف به نوعــی تمایل عاطفی و 
احساسی متقابلی نسبت به یکدیگر داشته باشید. 
اما گاهی از اوقات اوضاع بر وفــق مراد ما پیش 
نمی رود و چشــم باز می کنید و می بینید دقیقا 
به کسی عالقمند شده اید که هیچ دلبستگی و 
احساسی به شما ندارد و به عبارتی در وسط یک 
»عشق یکطرفه« گرفتار شده اید. در همین راستا 
رنج دوست داشــتن فردی که عالقه ای به شما 
ندارد نیز آسیب های بسیاری را برایتان بوجود 
آورده است که احساس نا امیدی و افسردگی یکی 
از آسیب های جدی برخاسته از این نوع روابط به 
حساب می آید. به نظر شما چه پیشامدی حادث 
می شود تا فردی در یک رابطه عاطفی یکطرفه 

گرفتار شود؟

بدون شک شکل گیری روابط عاشقانه، یکی 
از اصلی ترین بخش های زندگی هر فرد محسوب 
می شود که اگر این احساس عاشقانه به صورت 
دوطرفه تجربه شود یکی از مطلوب ترین روابط 
محسوب می شود که رشد و پیشرفت بسیاری 
را برای هر یک از طرفین به ارمغان می آورد؛ اما 
در ایــن میان حال اگر چنین دوست داشــتنی 
به صورت یکطرفه تجربه شــود، جــز نابودی 
احساسات و دنیای فرد درگیر در چنین رابطه ای، 
هیچ ارمغان دیگری را به بار ندارد. بنابراین باید 
خاطر نشان کرد یکی از مشکالت اصلی و اساسی 
بسیاری از افراد گرفتار درچنین روابطی این است 
که دائما در ترجمه کــردن رفتار های دیگران 
درگیر هستند؛ به نوعی در اینکه هر حرکت، هر 
جمله، هر اشارت و هر پلک برهم زدن چه معانی 
و تفاسیری بدنبال دارد، به سر می برند. دقیقا به 

این معنی کردن رفتــار دیگران عادت کرده اند؛ 
بنابراین می تــوان گفت یکی از علــل مهم در 
شکل گیری عشق های یکطرفه، همین عادات 
غلط و حساســیت های بی خود و نا بجا بر اعمال 

و رفتار افراد است.
 اشــتباه فاحش بســیاری از افراد این است 
که به یکدیگر اجــازه و فرصت بیان کردن و ابراز 
احساسات نمی دهند و خود تمام حاالت و رفتار 
را آنطور که تمایل دارند، تفسیر و تعبیر می کنند. 
به بیان دیگر تا نگاه مهربان از فردی می بینند، در 
تصورات و خیاالت خود غرق می شوند که او هم 
عاشق  من است؛ تا کمی توجه و حمایت دریافت 
می کنند، دلشان را به این دلخوش می کنند که 
او هم مرا دوست دارد که به من کمک می کند.  و 
تمام این خیاالت خود ســاخته را  بال و پر داده، 
آنها را باور کرده و با آنهــا زندگی می کنند. فارغ 
از آنکه به یاد داشته باشند که ممکن است تمام 
برداشت  ها، تعابیر  و پیش فرض هایشان اشتباه 
از آب در بیاید؛ این بازی ذهنی که برای خود به 
راه انداخته اند را آنقدر ادامه می دهند که فاصله 

بین دنیای ذهنی با دنیــای واقعی آنان افزایش 
پیدا می کند و در نتیجه به اضطراب و افسردگی 

دچار می شوند.
به باور کارشناســان قدم اول بــرای رهایی 
از چنین روابطی این اســت که فرد خــود را از 
بالتکلیفی برهاند و برای خود روشــن کند که 
چنین عشقی به جای رشد و بالندگی، تنها تحقیر 
و طرد را به همراه دارد و با نادیده گرفته شــدن، 
فقط له شــدن غرور، احساست و شخصیت وی 

را به بار می آورد.
 به عنــوان نکته پایانی نیز باید متذکر شــد 
بســیاری از افراد برای خاتمــه دادن این قصه و 
روبرو شدن با واقعیت حتما از یک متخصص باید 
کمک بگیرند تا از طریق حل این ناهنجاری های 
رفتاری که ریشــه در طفولیت، روابط عاطفی و 
عطش های عاطفی فرد در دوران کودکی دارد، 
یاد بگیرند که از رفتار های نامفهوم و اتفاق های 
پیش پا افتاده عادی افراد، برداشتی که خودشان 
دلشان می خواهد را نســازند و با آنها ناراحت یا 

دلخوش نشوند.

درگیر عشق یک طرفه باشیم یا نباشیم؟

عضو انجمن حمایت از 
حقوق کودکان در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: وضعیت 

معیشتی موجب شده 
است که کودکان از پشت 

نیمکت مدرسه ها، به 
سمت چهارراه ها برای 

دستفروشی یا کارگاه های 
زیرزمینی برای کارهای 

سخت پرتاب شوند و آنها را 
کنار سطل های مکانیزه در 
حال جمع کردن ضایعات و 

پالستیک  ببینیم

ایران عضو کنوانسیون 
منع کار کودک است؛ 

کنوانسیونی که تاکید 
می کند، به کارگیری کودک 

در تفکیک و جمع آوری 
زباله، در ساخت وساز، در 
کوره پز خانه خطرناک و... 

ممنوع است

 شماره   263   /     چهارشنبه  22   خرداد   1398  /    8  شوال 1440  /   12  ژوئن   2019


