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مجله آسیب های خیابانی

ــال 84 آیین نامه اي را  ــات وزیران در س هی
تحت عنوان »آیین نامه ساماندهي کودکان 
خیاباني« به تصویب مجلس شوراي اسالمي 
مي رساند که مطابق با آیین نامه 13 دستگاه 
ــتري،  اعم از نیروي انتظامي وزارت دادگس
ــي  ــور اجتماع ــهرداري وزارت کار و ام ش
ــت، درمان و آموزش پزشکي،  وزارت بهداش
سازمان بیمه خدمات درماني، سازمان تامین 
ــازمان صدا و سیما، جمعیت  اجتماعي، س
هالل احمر وزارت آموزش و پرورش، کمیته 
امداد وزارت رفاه و سازمان بهزیستي کشور 
ــده اند تا براي ساماندهي کودکان  موظف ش
ــي اقداماتي را مطابق با این آیین نامه  خیابان

انجام دهند. 

مطابق با قانون عمل مي ش�ود،  نه کمتر 
و نه بیشتر 

ــل پنجم این  ــم از فص ــا ماده نه ــق ب مطاب
ــازمان بهزیستي کشور موظف  آیین نامه س
ــارکت و همکاري سازمان ها و  ــت با مش اس
نهادهاي ذي ربط نسبت به راه اندازي مراکز 
ــن آیین نامه  ــه موضوع ای ــطوح چهارگان س
ــکل  ــتان هایي که با مش در کلیه مراکز اس
کودکان خیاباني مواجه هستند، اقدام کند 
ــاس ماده دهم نیز سازمان  همچنین بر اس
بهزیستي کشور مجاز است از محل اعتبارات 
ــبت به  ــودکان خیاباني نس ــاماندهي ک س
جذب نیروي متخصص مورد نیاز به صورت 
ــازمان مدیریت و  قراردادي با هماهنگي س

برنامه ریزي کشور اقدام کنند. 
ــاده یازدهم از فصل پنجم نیز که در حال  م

ــده  ــتي واقع ش حاضر مورد اعتراض بهزیس
آن است که سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت 
ــه را تامین و در اختیار  اجراي این آیین نام

وزارت رفاه و تامین اجتماعي قرار دهد. 
بنا به اعالم بهزیستي کشور اگرچه آیین نامه 
ــال 84 نوشته شده اما از سال 87  فوق از س
ــتارت خورده و اقدامات مربوطه  در ایران اس
ــال قبل از تصویب آیین نامه انجام  شش س

شده است. 
اما آنچه که بهزیستي مکرر از آن یاد مي کند 
این است که متاسفانه در مسیر اجراي این 
ــتگاه وظایف خود را  آیین نامه، تمام 13 دس
آنطور  که باید و شاید انجام نداده اند چرا که 
ــتي  در واقع ماده 11 این آیین نامه به درس
اجرا نشده است. بهزیستي بر این باور است 
که ساماندهي کودکان خیاباني کار ساده اي 
ــوان در این ارتباط  نبوده و به راحتي نمي ت
ــازمان  ــدام کرد و در عین حال در این س اق
اعتقادي مبني بر جمع   آوري فله اي کودکان 
وجود ندارد بلکه مطابق با تعریف آیین نامه 
ساماندهي کودکان خیاباني، سیستم تعریف 
ــایي است  ــتم جذب و شناس ــده، سیس ش
ــالم دفتر امور  ــاس اع نه جمع آوري. بر اس
آسیب دیدگان اجتماعي سازمان بهزیستي در 
حال حاضر بیش از 51 مرکز توانمندسازي و 
غربال گري کودکان خیاباني در کشور وجود 
ــه پس از غربالگري کودکان اقدامات  دارد ک
ــازي، نگه داري و یا بازگشت  براي توانمندس
آن ها به منزلشان فراهم مي شود و یا نسبت 
به آن دسته از کودکان که سرپرستي ندارند 

ــت هستند نیز اقدام مي شود.  و یا بدسرپرس
اگرچه درصد زیادي از این کودکان خانواده 
ــش از 23 درصد نیز اتباع بیگانه  دارند و بی
ــور در مواردي که  هستند اما بهزیستي کش
ــت یا بدسرپرست  کودک به دلیل بي سرپرس
بودن سرپناهي نداشته باشد، بر اساس احکام 
ــده از دادگاه عمل کرده و کودک را  صادر ش
ــوولیتي هم در قبال  نگه داري مي کند و مس
ــند،  اتباع بیگانه اي که فاقد کارت اقامت باش

ندارد. 

70 درصد کودکان خیاباني در هفته اول 
شناسایي مي شوند 

ــش از 70 درصد کودکان  در حال حاضر بی
ــق اورژانس  ــه اول از طری ــي در هفت خیابان
ــیار و  ــاي س ــا و پایگاه ه ــي، تیم ه اجتماع
ــتقر در  ــاي خدمات اجتماعي مس پایگاه ه
پایانه ها شناسایي شده و به این واسطه میزان 

آسیب پذیري کودکان نیز کمتر مي شود. 
سازمان بهزیستي در سال گذشته 10 هزار 
و 414 کودک خیاباني را در مراکز بهزیستي 
ــال  ــش ماهه اول امس پذیرش کرده و در ش
نیز بیش از چهار هزار نفر کودک خیاباني در 
مراکز پذیرفته شده اند که اکثر این کودکان، 
ــا خانواده هاي خود  در خیابان کار کرده و ب
ــد، در عین حال یا ترک تحصیل  رابطه دارن
کرده و یا از تحصیالت سطح پاییني برخوردار 
هستند، همچنین بنا به اعالم بهزیستي تنها 
ــابقه قبلي  3/5 درصد از کودکان خیاباني س
ــفانه به اشتباه به  ــته و متاس جرم یا بزه داش
این قبیل کودکان انگ مجرم و بزهکار زده اند 
که البته بهزیستي این انگ را قبول نداشته 
ــت. مطابق با آمارهاي مربوط  و نپذیرفته اس
ــده از سوي بهزیستي  به کودکان پذیرش ش
ــتند و بر  ــودکان کارتن خواب  هس ــب ک اغل
ــال قبل، 7/5 درصد کودکان  اساس آمار س

جایي براي زندگي نداشته اند. 

انتظار ب�راي تصویب الیحه »حمایت از 
کودکان و نوجوانان« 

سازمان بهزیستي کشور اعالم مي کند که در 
ــاي قانوني در این بخش  حال حاضر خالءه
ــي از قوانین  ــود دارد به طوري که بخش وج
ــي نیز اجرا نمي شود.  ــده و بخش اجرایي ش
این سازمان تمام امیدش به الیحه اي تحت 
عنوان »حمایت از کودکان و نوجوانان« است 
ــط شوراي عالي قضایي  که در گذشته توس
تصویب شده است. سازمان بهزیستي معتقد 
است که اگر این الیحه موارد موافقت دولت 
ــد در صورت تصویب در  ــرار گیرد، مي توان ق
پنج سال آینده نیز گام موثري در این ارتباط 
ــاب آید. چرا که در الیحه فوق تمام  به حس
ــي و ایرادات مربوط به  قوانین گذشته بررس

عملکرد بهزیستی

ساماندهي کودکان خیاباني کار ساده اي نیست
دکتر فاطمه قاس�م زاده؛ عضو ش�بکه 
ی�اری ک�ودکان کار و خیاب�ان: کودکان 
ــد  کار و خیابان را می توان ازچهارجنبه؛ رش
جسمی، رشد عاطفی، رشد شناختی و رشد 
ذهنی مورد بررسی قرار داد. از آنجا که سن 
ــت،  کار این کودکان به موقع و طبیعی نیس
ــد  ــمی رش ــوالً این بچه ها از نظر جس معم
ــاالن خود  ــبت به همس خوبی ندارند و نس
ــد کمتری دارند. در ضمن از بسیاری از  رش
ــکالت چشم، گوش  بیماری ها ازجمله مش
ــت رنج می برند. از سوی دیگر اغلب  و پوس
کودکان کار و خیابان به مدرسه نمی روند و 
ــتند که این امر تاثیر  از آموزش محروم هس
ــد شناختی و ذهنی  منفی زیادی روی رش
آن ها دارد. یکی دیگر از مشکالت مهم آن ها 
ــود محبت و توجه  ــه عدم توجه نب در نتیج
ــی خانواده ها و رفتار و نگرش نه چندان  کاف
مثبت جامعه نسبت به آن ها به وجود می آید، 
کمبودهای عاطفی آن هاست. این کودکان 
ــس پایین و بی  ــاد به نف ــب دارای اعتم اغل
ــتند و گاه  ــبت به دیگران هس اعتمادی نس
ــان  چون محبتی از اجتماع ندیده اند خودش
ــبت به اجتماع ندارند. آن ها  هم محبتی نس
گاه به دلیل زندگی در محیط های آسیب زا 
دارای روحیه پرخاشگری و حتی انتقام گیری 
ــتند. این بچه ها از بسیاری از  و تخریب هس
امتیازاتی که سایر کودکان دارند مانند بازی 
و تفریح و تحصیل محروم هستند. آن ها به 
قول ضرب المثل قدیمی »غوره نشده مویز 
می شوند«، دارای کودکی بریده شده، کوتاه 
ــتند. گرفتن فرصت طالیی  ــوخته هس و س
ــودکان باعث ایجاد  ــردن از این ک بچگی ک
عقده ها و خال های روانی در آن ها می شود و 
اغلب این بچه ها جامعه را مقصر مشکالت و 
محرومیت های خود می دانند. تحقیقات نشان 
می دهد کودکی و سپس نوجوانی دوران های 
تعیین کننده ای در زندگی انسان هاست که 
ــب با این  ــوان نیازها و حقوق متناس اگر نت
دوران ها را شناخت و بشتر مناسب برای آن 
فراهم کرد، تاثیرات منفی پایداری در دوران 
ــت.  ــالی فرد برجای خواهند گذاش بزرگس
اغلب زندگی آینده این بچه ها تداوم زندگی 
نابسامان کودکی آن ها خواهد بود و این امر 
روی تربیت و پرورش کودکان آن ها هم تاثیر 
به سزایی خواهد داشت. زندگی تلخ کودکی 
این افراد نه تنها زندگی خودشان و خانواده ها 
آن ها در سال های بعدی زندگی تحت تاثیر 
قرار خواهد داد بلکه جامعه را هم بی نصیب 
ــم فروخورده آن ها  ــت. خش نخواهد گذاش
ممکن است روزی به صورت انتقام و تخریب 
یا کناره گیری و انزوا بروز کند. بنابراین باید 
ــی برای این کودکان  هرچه زودتر فکر اساس
کرد و در کنار تصمیم گیری های کالن برای 
ــهیالتی فراهم  فقرزدایی و رفاه عمومی، تس
شود که این بچه ها حداقل در کنار کار تحت 

آموزش های مناسب نیز قرار گیرند. 

کودکی سوخته
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آیین نامه »ساماندهي کودکان خیاباني« نیز 
اصالح مي شود و تکلیف تمام سازمان هاي 
ــده و  ــفاف ش ــف در این زمینه هم ش موظ
ــریح  ــي تش چگونگي کار کودکان به درس
ــرار مي گیرد به طوري که  و مورد بازبیني ق
ــیاري از  ــون بتواند براي بس ــاید این قان ش

کشورها الگوي خوبي باشد. 

بهزیستي در برابر کودکان کار مسوول 
نیست 

ــور در برابر  ــازمان بهزیستي کش موضع س
ــفاف است و در  ــیار ش کودکان کار نیز بس
ــاله در نداشتن  ــفاف  بودن این مس واقع ش
ــازمان در قبال کودکان  ــوولیت این س مس
ــت به طوري که مطابق با اعالم این  کار اس
ــي  ــه ماده 79 قانون اساس ــازمان، اگرچ س
جمهوري اسالمي ایران کار کودکان زیر 15 
سال ممنوع اعالم شده و کودکان 15ـ 18 
سال نیز طبق ماده 80 کارگر نوجوان نامیده 
ــده و باید از میزان کار آن ها کم کرد، اما  ش
مجري این قانون سازمان بهزیستي نبوده و 

وزارت کار مسوول اصلي است. 
ــون مجازات  ــاده 712 و 713 قان ــق م طب
اسالمي هر کس فرد صغیر یا غیر رشیدي را 
به کار تکدي گري وادار کند، مجرم محسوب 
ــاس این قانون مسوول  ــود که بر اس مي ش
ــان این چنیني، که حقوق  برخورد با مجرم
کودک را ضایع مي کند، سازمان بهزیستي 

نیست. 
ــاس قانون رعایت کودکان  همچنین بر اس
ــال 81 به تصویب مجلس رسیده  که در س
نیز هرگونه بهره کشي و استثمار از کودکان 
ممنوع بوده و در عین حال مسوول برخورد 
با متخلفان در این ارتباط سازمان بهزیستي 
نیست؛ حتي در مقاوله نامه  نیز موضوع کار 
کودک مطرح شده و کارهاي سخت و دشوار 
براي کودک منع شده بر همین مبنا وزارت 
ــن بخش از حقوق  ــوول پیگیري ای کار مس

کودکان است نه سازمان بهزیستي کشور. 
ــتي اگرچه اعالم مي کند که مدافع  بهزیس
ــت اما معتقد است که در  حقوق کودک اس
کارهاي سازماني باید بر مبناي قوانین عمل 

شود. 
بنا به اعالم سازمان فوق برخي از کودکاني 
که مورد استثمار قرار گرفته و مسوول مفاد 
قانوني بي سرپرستي یا بدسرپرستي مي شوند 
ــاس راي دادگاه عمل شده و حضانت  بر اس
آن به طور موقت یا دایم به بهزیستي واگذار 
ــود در عین حال در حال حاضر حتي  مي ش
ــدارد که با معرفي  ــک کودک هم وجود ن ی
ــتي پذیرش نشده  ــوي بهزیس قاضي، از س

باشد. 

پانویس
ــن  ــات این بخش از گفت و گو با حس اطالع
ــور  ــر ام ــر کل دفت ــک، مدی ــوی چل موس
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 

کشور استخراج شده است. 

ــن  ن�ورا حس�ینی، دبی�ر پرون�ده: ای
ــه  ــلوغ و پر  ازدحام همیش ــای ش خیابان ه
میزبان دخترانی بوده که تاب تحمل چهار 
دیواری خانه را ندارند. دخترکانی که به امید 
رهایی گرفتار خانه های پرتی می شوند که 
دیوارهایش سیاه تر از دیوارهای خانه است. 

ــید  ــت که با طلوع خورش ــالیان دراز اس س
ــت، پنهانی آخرین  ــاک به دس دختری س
نگاه را به خانه می کند و برای همیشه ازاین 
ــده می گریزد و در میان سیل  قاب ثبت ش
ــت، حل  جمعیتی که در خیابان ها روان اس

می شود. 
ــمان  ــیاهی آس ــت که وقتی س مدت ها اس
ــد و خواب های اهل خانه عمیق،  پر رنگ ش
ــن قدم های زندگی اش  دختری با آرام تری
ــهر پناه می برد و مانند  ــیاه این ش به دل س

نقطه ای در این ظلمات گم می شود. 
هستند ولی گاهی وجودشان انکار می شوند 
و زمانی به پررنگ ترین آسیب جامعه تبدیل 
می شوند. اگر نگاهی به اخبار و آمار منتشر 
ــده در خصوص دختران فراری در طول  ش
ــال اخیر بیندازیم می توان  هفت،هشت س
ــفاف ترین دولت در  ــتم ش گفت دولت هش
ــیب های اجتماعی در تمامی  ارایه آمار آس

حوزه ها بوده است. 
ــط  ــر چند ماه آمار جدیدی توس تقریباً ه
ــانه های اعالم  ــووالن بهزیستی به رس مس
ــته  ــالف دولت های گذش ــده و برخ می ش

انکاری در میان نبوده است. 
ــت که درد رشد  بیان همین آمارها بوده اس
ــکار و پژوهش و راهکار ها  این دختران آش

برای کاهش این آسیب آغاز می شود. 
»می توان دولت خاتمی را موفق ترین دولت 
در طول تاریخ کشور ایران در امر آسیب های 
اجتماعی دانست زیرا به شفاف سازی و جدا 
ــیب های اجتماعی از  ــایل و آس کردن مس

ــتن  ــی کاری و شکس پنهان کاری و سیاس
تابوها پرداخت و بنابراین آسیب ها در دولت 
ــد بلکه شناخته شد و این  خاتمی زیاد نش

موفقیتی بسیار بزرگ است.«
ــدی، مدیرکل  ــخنان را دکتر معتم این س
ــازمان  ــیب دیدگان اجتماعی س ــر آس دفت
ــتم  ــان پایان دولت هش ــتی در زم بهزیس
ــدن  ــه 10 برابر ش ــه ب ــد و در ادام می گوی
ــیب های اجتماعی سازمان  بودجه دفتر آس
ــال های 79 تا 84 اشاره  ــتی طی س بهزیس
ــد و طرح های متعددی که در زمینه  می کن
کنترل آسیب های اجتماعی اجرایی شد از 
افزایش مراکز آسیب های اجتماعی گرفته تا 
تدوین و ارایه پروتکل پنج ساله آسیب های 
ــاه که در آن  ــور به وزارت رف اجتماعی کش
ضمن توصیف وضعیت موجود آسیب های 
ــاالنه 15 درصدی این  اجتماعی با رشد س
ــخت افزاری و  ــیب ها، میزان نیازهای س آس

نرم افزاری نیز پیش  بینی شده بود. 
ــوزه  ــاالن ح ــاله فع ــق آرزوی 20 س تحق
ــاد خط تلفن  ــیب های اجتماعی و ایج آس
ــا 123 از طرح های  ــی ی ــس اجتماع اورژان
ــگیری از  ــرل و پیش ــرای کنت ــاخص ب ش
آسیب های اجتماعی از جمله دختران فراری 
بوده است. معتمدی به آمار دختران فراری در 
سه ساله آخر دولت هشتم نیز اشاره می کند 
و می گوید: در نه ماهه اول سال 83، یکهزار 
ــده اند و  و 873 دختر فراری جمع آوری ش
شمار دختران فراری از 724 مورد در سال 
ــال 82  ــه دو هزار و 962 مورد در س 81 ب
افزایش یافت. او کمی بودجه، تربیت نیروی 
انسانی ناکافی، ناهماهنگی  بین بخش های 
ــیب های اجتماعی را  ــواع آس ــف و ان مختل
ارمغان دولت های گذشته می داند که دلیلی 
ــت.  ــر وجود آمار باالی دختران فراری اس ب
ــاس پژوهش هایی که در این سال ها  بر اس

ــت، »طالق« والدین، ازدواج  ــده اس ارایه ش
ــکالت دوران بلوغ، اختالفات  اجباری، مش
خانوادگی، تبعیت از همساالن، اعتیاد پدر، 
عاشق شدن ها و رویاهای کاذب برای گریز از 
موقعیت نامناسب از عمده علل فرار دختران 
شناخته شده است و میانگین سنی دختران 
فراری نیز بین 16 تا 20 سال بوده که بیشتر 
ــر و از نظر تحصیالت در  آن ها نیز از مهاج
سطح راهنمایی یا کمتر بوده اند و اغلب برای 
رسیدن به آزادی و رفاه از خانه گریخته اند. 
ــالمت و مرکز  خانه های ریحانه و مراکز س
بازپروری زنان و دختران آسیب دیده میزبان 

دختران فراری جمع آوری شده است. 
ــتی  ــی نیز به عنوان کارنامه بهزیس راه چمن
ــازمان برای  در خصوص فعالیت های این س
ــداد پذیرش  ــراری گفته بود: تع دختران ف
ــا در  ــاماندهی آن ه ــراری و س ــران ف دخت
خانه های سالمت در سال 76، 21 نفر و در 

سال 83، دوهزار و 397 نفر بوده است. 
ــل از  ــال های قب ــود: در س ــه داده ب او ادام
ــران فراری  ــالمت دخت ــای س 76 خانه ه
ــال 83، 32 مرکز  ــت که در س وجود نداش
ــاماندهی دختران  ــوص پذیرش و س مخص
فراری راه اندازی شده است. همچنین مراکز 
ــیب دیده از 11  بازپروری اجتماعی زنان آس
ــه 22 مرکز در  ــال های 76 به ب مرکز در س

سال 83افزایش یافته بود. 
***

ــدم می زند و به دنبال مقصدی  بی هدف ق
است که صدای کشیده شدن ترمز ماشین، 
ــفالت خیابان و راننده خندان خط  روی آس
ــتر  ــانش می دهد، مانند بیش ــان را نش پای
دخترکانی به خاطر وعده جای خواب راحت 
ــته جمعی را به پارک  و کار، خانه های دس
ــوار می شود و ماشین  ترجیح می دهند، س

دوباره پر سرو صدا راه می افتد. 
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