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11سازمان متولي ساماندهي كودكان كار هستند، 
اما در مواجهه با عملكرد سازمان هاي متولي اين 
امر از جمله بهزيستي با سياس�تي كج دار و مريز 
مواجهيم و كار ساماندهي اين بچه ها به طور مقطعي 
انجام مي گيرد ولي بعد از مدتي باز به فراموش�ي 
سپرده مي شود. از س�وي ديگر سال هاست طرح 
ساماندهي كودكان كار و خياباني انجام مي شود، اما 
تصويري كه همه روزه از حضور اين بچه ها در سطح 
شهر مي بينيم گوياي آن است كه اين طرح ها موفق 
نبوده است. با توجه به اينكه سازمان شما يكي از 
متوليان اين كار اس�ت دليل ع�دم موفقيت طرح 
ساماندهي كودكان كار و خياباني را چه مي دانيد؟

آنچه موجب شده اس��ت در زمينه س��اماندهي كودكان كار و 
خياباني موفق عمل نكنيم، اين است كه همه دستگاه هايي كه 
مطابق آيين نامه ساماندهي در اين حوزه مسئوليت دارند، بايد 
پاي كار بيايند ولي نيامده اند. اين مث��ل يك زنجيره و فرآيند 
خدمت مي ماند. در اين زنجيره هر دس��تگاهي كه كارش را به 
درستي انجام ندهد سيكل و فرآيند كار كامل نمي شود. عالوه 
بر لزوم حضور و ايفاي نقش همه دستگاه ها در اين حوزه بايد 
كار تداوم داشته باشد. از سوي ديگر بايد توجه داشت سيماي 
آسيب هاي اجتماعي به طور دائم در حال تغيير است و ما بايد 

راهكارهايمان را به روز كنيم. 
مثاًل در حوزه كودكان كار چ�ه تغييراتي رخ داده 

است كه نياز به بروزرساني راهكار داشته باشد؟
سال ۸۴ كه آيين نامه ساماندهي اين بچه ها تصويب شد اغلب 
كودكان كار و خيابان ايراني بودند، اما آخرين آمار ما از كودكاني 
كه در طرح س��اماندهي ك��ودكان كار و خيابان��ي جمع آوري 
شده اند، نشان مي دهد ۸۲ درصد از اين كودكان غيرايراني اند. 

اينجاست كه اداره اتباع و وزارت كشور بايد پاي كار بيايند. 
اما به نظر مي رس�د اين كار تداوم الزم را نداشته 
است. دليل اين اقدامات بريده بريده و غيرمتداوم 
چيست؟ آيا در زمينه مواجهه با معضل ساماندهي 

كودكان كار خأل قانوني داريم؟
ما قوانين متع��ددي درباره س��اماندهي ك��ودكان كار داريم. 
نخستين و اصلي ترين اين قوانين آيين نامه ساماندهي كودكان 
كار و خيابان��ي مصوب س��ال ۸۴ اس��ت كه مس��ئوليت تمام 
سازمان ها در حوزه ساماندهي كودكان كار و خياباني را مشخص 
كرده است. عالوه بر اين در بند ه� ماده ۸۰ قانون برنامه ششم 
توسعه تأكيد شده است سازمان بهزيستي مسئوليت دارد براي 
جمع آوري كودكان كار و خياباني با همكاري ساير دستگاه ها 
اقدامات الزم را انجام دهد. شوراي اجتماعي كشور هم در سال 
۹۳ مصوبه اي در همين خصوص دارد و به خصوص براي تهران 
تعيين كرده اس��ت دس��تگاه هاي مختلف بايد چه كار كنند و 
جايگاه اين ش��ورا و مصوبات آن در حد دولت و رئيس آن هم 
رئيس جمهور و دبير آن وزير كشور است. پس ما در اين زمينه 
خأل قانوني نداريم، اما هماهنگي بين بخشي معضلي است كه با 
آن مواجه هستيم. از سوي ديگر در مواجهه با پديده هايي نظير 
اعتياد يا كودكان خياباني با افراد و گروه هايي روبه رو هستيم كه 

از اين پديده سود مي برند. 
چه كساني ممكن است از پديده كودكان خياباني 

سود ببرند و براي شما كارشكني كنند؟
اينها چند دسته هستند. يكي از اين گروه ها قاچاقچيان كودك 
هس��تند كه از اين كودكان پول مي گيرند و آنه��ا را از مرز رد 
مي كنند و به تهران يا كالنشهر ها مي آورند. اينها وقتي ببينند 
ما كار ساماندهي كودكان را به طور موقت انجام مي دهيم مدتي 
به حاشيه مي روند و دوباره با آرام ش��دن اوضاع سر و كله شان 

پيدا مي شود. گروه ديگر كساني هستند كه از كار اين كودكان 
سوء اس��تفاده مي كنند و با اجاره اين بچه ها از خانواده ها مبلغ 
ناچيزي  به آنها مي دهند و بقيه را براي خودشان بر مي دارند. 
اين كار را اگر بردگي كودكان بناميم حرف گزافي نيست و در 
عمل در اين باندها به عنوان برده از كودكان خياباني استفاده 
مي كنند. اين مسائل تداوم كار را ضروري مي سازد. در آيين نامه 
ساماندهي كودكان كار و خياباني هم تأكيد شده است بهزيستي 
با همكاري سازمان هاي مردم نهاد و شهرداري و حمايت ناجا 
بايد نسبت به جذب و جمع آوري كودكان اقدام كند. به همين 
منظور با چند س��ازمان مردم نهاد و شهرداري هماهنگي هاي 
الزم صورت گرفته و اعتباراتي براي اين موضوع اختصاص داده 
شده است. ما طبق آيين نامه فرآيند كار را به اين صورت طراحي 
كرده ايم كه با همراهي سازمان هاي مردم نهاد غيردولتي كار 

جذب كودكان در مناطق بيست  و دوگانه تهران انجام شود. 
آقاي دكت�ر فري�د! فيلم هايي در فض�اي مجازي 
منتشر شده است كه نشان مي دهد با برخي از اين 
كودكان برخوردهاي تند و خشني صورت مي گيرد، 
در حالي ك�ه اين كودكان خود آس�يب ديده اند و 
اگرچه س�اماندهي آنها امري ضروري اس�ت، اما 
بايد كرامتشان حفظ ش�ود. براي اين مسئله چه 

برنامه اي داريد؟
همه مأموران جذب كودكان كار و خياباني مددكار اجتماعي و 
روانشناس هستند و جايي كه مسئول جذب كودكان شده يكي از 

كلينيك هاي مددكاري اجتماعي است و به آنها تأكيد شده است 
به هيچ وجه برخورد هاي خشونت آميز با بچه ها نداشته باشند، 
اما حتماً پليس بايد در اين فرآيند حمايت داشته باشد. همانطور 
كه عرض كردم چندين مورد داشتيم كه سودجويان، سرگروه ها 
و اعضاي باندها با خشونت و حتي قمه كشي مانع از جمع آوري 
و جذب اين كودكان شده اند، به همين دليل هم حمايت نيروي 

انتظامي در فرآيند جمع آوري اين كودكان ضروري است. 
ممكن اس�ت برخي از اين كودكان از خانواده هاي 
نيازمند باشند و پاي باندهاي خالفكاري كه قصد 
سوءاستفاده از اين بچه ها را دارند در ميان نباشد. 
براي اين ك�ودكان و اينكه بتوان آنها را از س�طح 
خيابان جمع ك�رد و برايش�ان موقعيت تحصيل 

فراهم آورد چاره اي انديشيده شده است؟
بله، براي اين منظور در فاز نخست وقتي اين كودكان به مجتمع 
فوريت هاي اجتماعي شهرداري در منطقه ۹ مي آيند شناسايي و 
احراز هويت مي شوند. اينكه ايراني هستند يا غير ايراني و مشكل 
آنها چيس��ت؟آيا پدر اعتياد دارد؟ مشكل مالي دارد يا هر مورد 
ديگري. در اين مركز نمايندگان تمام دستگاه هاي مسئول حضور 
دارند و در مرحله نخست به خانواده هاي آنها اطالع داده مي شود 
كه اين بچه ها اينجا حض��ور دارند. ۵۳ درص��د از اين كودكان 
هيچ گونه اوراق هويتي ندارند. پس از احراز هويت، سالمت اين 
بچه ها بررسي مي شود و چهار بيمارستان دولتي تهران براي اعزام 
كودكاني كه مشكل حاد جسماني و بيماري دارند در نظر گرفته 
شده است. پزشك مستقر در مركز براي بچه هاي سالم گواهي 
سالمت صادر مي كند. پس از اين كودكان ايراني و غيرايراني جدا 
و به مراكز جداگانه اي فرستاده مي شوند. ما به سايت ثبت احوال 
متصل هستيم. طي فرآيندي چند روزه مددكارانمان مشكالت 
آنها را شناسايي مي كنند و گزارش مددكاري براي اين بچه ها و 
خانواده هاي آنان انجام مي شود. اگر كودكي از خانواده فقير ايراني 
باش��د حمايت هاي الزم براي اش��تغال يا درمان اعتياد اعضاي 
خانواده انجام مي شود. كميته امداد هم از خانواده كودكان فقير 
حمايت مي كند، البته اين حمايت ها مش��روط به آن است كه 
ديگر اين بچه ها براي كار به خيابان نيايند. در همه جاي دنيا هم 

حمايت ها مشروط هستند. 
آيا اين حمايت ها كافي اس�ت تا كودكان بتوانند 
به ي�ك زندگي نس�بتاً ع�ادي بازگردن�د و درس 

بخوانند؟
همان حمايت��ي را كه م��ا از مددجويان بهزيس��تي انجام 

مي دهيم كميته امداد هم مي تواند از اين خانواده ها داشته 
باش��د، اما مواردي داريم ك��ه خانواده مدعي مي ش��ود كه 
فرزندش روزي 1۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان كار مي كند و شما 
بايد اين پول را به ما بدهيد! اين در حالي است كه خيلي ها با 
پولي بسيار كمتر از اين كار مي كنند. بسياري از خانواده ها 
هم هستند كه با وجود گذران سخت زندگي، فرزندانشان را 
براي كار به خيابان نمي فرستند. ما طبق همان چارچوب و 
قوانيني كه سازمان اجازه مي دهد حمايت هايمان را انجام 

مي دهيم. 
براي كودكان غيرايراني چه مي كنيد؟ 

براي اين كودكان وزارت كش��ور و فرمان��داري پروتكلي را 
طراحي كرده اس��ت كه ببينن��د آيا ك��ودك و خانواده اش 
پاس��پورت يا ويزا دارند؟ آي��ا غيرقانوني آمده ان��د؟ آيا اين 
بچه ها كسي را دارند؟ در حال حاضر ما كودكاني داريم كه 
هيچ كس را ندارند. كودكاني كه خان��واده دارند به خانواده 
تحويل شده و از آنها تعهد گرفته مي شود. برخي با خانواده 
رد مرز مي ش��وند و براي برخي ديگر با سفارت يا نهاد هاي 
بين المللي تماس مي گيرند و بر حس��ب شرايط كودك و با 
عنايت به كنوانسيون ها تصميم گيري مي شود. آنهايي كه 
خانواده ندارند تا تعيين تكليف در مراكز دوس��تدار كودك 

ما مي مانند. 
طبيعي اس�ت كه انتظ�ار نم�ي رود درآمد اين 
كودكان از سوي خانواده هايش�ان به آنها داده 
شود، اما آيا اين حمايت ها در حد تأمين هزينه 

تحصيلشان است؟
بله، ما همان چارچوبي را كه براي همه افراد تحت پوششمان 

در نظر مي گيريم براي اين افراد هم در نظر مي گيريم. 
در مواردي كه اثبات شود سرپرست و خانواده 
اين كودكان صالحيت نگهداري از آنها را ندارند 
و با بازگرداندن كودك به خانواده دوباره او را به 
خيابان مي فرستند يا مورد آزار قرار مي دهند، 

چه مي كنيد؟ 
ما موارد اورژانسي را در مراكزمان پذيرش مي كنيم. به طور 
نمونه چند هفته قبل چند كودك افغانستاني داشتيم كه بعد 
از تحويل به خانواده دوباره به مأموران جذب ما در خودروهاي 
ون مراجعه كردند و از س��وي پدر و عمو مورد ضرب و شتم 
شديد قرار گرفته بودند. ما اين بچه ها را به مراكز بهزيستي 
فرستاديم، زيرا خانواده هايشان صالحيت نگهداري از آنها را 
نداشتند. البته بايد هماهنگي هاي بين بخشي مان را بيشتر 
كنيم و الزم است به طور نمونه سياست هاي مهاجرتي مان 
مورد بازبيني قرار گيرد تا به اين راحتي اين افراد وارد كشور 

نشوند و براي خودشان و جامعه ما چالش درست نكنند. 
آقاي دكتر! يكي از موضوعاتي كه در طرح هاي 
جمع آوري و ساماندهي كودكان كار و خياباني 
با آن مواجه هستيم اين اس�ت كه به طور مثال 
ما اين كودكان را س�ر چهارراه كمتر مي بينيم 
اما در مترو زياد مي شوند. براي يك ساماندهي 

همه جانبه چه برنامه اي داريد؟
كار كودكان يك پديده منعطف اس��ت. همانطور كه اشاره 
داشتيد جمع آوري كودكان از س��طح خيابان ممكن است 
آنها را به داخل مترو بكشاند. يا بخشي بروند در رستوران هاي 
اطراف فرحزاد كارگر شوند و گروهي ديگر به زباله گردي روي 
بياورند. ما همه اين كودكان را بايد تحت پوشش قرار دهيم. 
فاز بعدي كار ما كودكان زباله گرد هس��تند و با ش��هرداري 
تعامالت الزم را در اين باره انجام داده ايم، اما پاشنه آشيل ما 

براي موفقيت همكاري بين بخشي و استمرار كار است. 
و كالم آخر؟ 

ما اعتقاد داري��م هيچ كودك ايراني يا غي��ر ايراني نبايد در 
خيابان باشد و بودن كودكان در خيابان از مصاديق كودك 
آزاري است و بچه ها در خيابان در معرض آسيب هاي جدي 
قرار دارند. طبق قوانين كش��ور ما كار كودكان زير 1۵ سال 
ممنوع است و كار باالي 1۵ سال هم مشروط به كار شايسته 
كودك است، اما براي رسيدن به اين مسئله نياز به همكاري 

همه دستگاه هاي مسئول است. 

بررسي چالش كودكان كار و خيابان در گفت وگو با حبيب اهلل مسعودي فريد معاون اجتماعي سازمان بهزيستي

اجاره كردن كودكان براي كار مصداق برده داري است

دستگاه هاي مسئول »كودكان كار« پاي كار نيستند

  مهدی نيك ضمير
»كودك كار« كلمه اي كه مدت هاست مهمان 
اذهان، اذكار و توجه برخي مسئوالن و نهادهاي 
مختلف اجتماعي است. كودك به معناي نسلي 
معصوم كه به جاي كودكي وارد چرخه اي شده 
كه آسيب پذيري، حداقل آن است. نسلي كه به 
جاي مهارت آموزي براي آمادگي جهت ظهور و 
حضور در جامعه به عنوان عنصري اثربخش و 
سرمايه اجتماعي، معلول آسيب هايي شده اند 
كه هم خود و هم جامعه را با معضالتي روبه رو 
ساخته اند. و اما كار، نه به معناي مضاف اليه كه 
ارتزاقي براي آن كودكي است كه به شغل كاذبي 
روي آورده ، اما در قالب باندهاي س��ودجويي، 
معصوميت، سادگي و انقياد، كودكان را محملي 
براي سوداندوزي هاي خود به كار مي گيرند تا 
عالوه بر گسترش باند خود چرخه اين آسيب 

اجتماعي را فربه تر و عميق تر سازند. 
ك��ودكان كار و خياباني  هم��ه از يك جنس 
نيستند؛ مس��ئله كودكان كار را بايد در چند 
سطح مورد بررسي قرار داد. يك سطح كودكاني 
هستند كه والدين مهاجر غيرقانوني دارند كه 
متأسفانه اين كودكان اوراق هويتي هم ندارند و 
استعداد بيشتري در آسيب پذيري دارند. سطح 
دوم اما كودكاني هستند كه پدران آنها مهاجر 
يا مهاجر غيرقانوني و مادرشان ايراني هستند. 
سطح سوم نيز كودكاني هستند كه والدين آنها 
ايراني اند و در واقع درصد كمتري از كودكان كار 
را تشكيل مي دهند و شرايط اين كودكان نسبت 
به سطح دوم بهتر اس��ت. اين كودكان جهت 
تأمين معيشت خانواده و به دليل فقر اجبار به كار 
دارند و سطح چهارم متأسفانه كودكاني هستند 

كه در باند ها به كار گرفته مي شوند. 
اينكه اين كودكان »تغذيه نامناس��ب دارند«، 
»محروم از سوادآموزي اند«، »شرايط اقتصادي 
نامناسبي دارند« و »خانواده به معناي تام و كمال 
ندارند« بخشي از ماجراست، اما اينكه آسيب هاي 
جدي تري همچون »اعتياد« ، »آزار جنسي« و 
»بيماري هاي عفوني مانند ايدز و هپاتيت« اين 
كودكان را تهديد مي كند نگران كننده است و 

گزنده تر و فراتر هم اينكه كودكان كار دختر در 
بطن باندهاي توليد فرزند براي تكميل چرخه 

تكدي گري استثمار مي شوند. 
عواملي چون نارس��ايي نهاده��اي اجتماعي 
كننده اي مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادي، 
خانواده هاي كودكان خياباني و ناتواني آنها در 
انطباق با ش��يوه هاي زندگي شهرهاي بزرگ، 
آلودگي و آسيب زا بودن محالت حاشيه شهري، 
فقدان نظارت كافي از سوي سازمان هاي مسئول 
و... دست به دست هم داده اند تا پديده كودكان 
خياباني كه عمدت��اً ك��ودكان كار در خيابان 
هستند، به عنوان مش��كلي بزرگ خودنمايي 

كند. 
بديهي است رها كردن كودكان كار و خياباني 
به حال خ��ود به معناي آن اس��ت كه در آتش 
آسيب هاي اجتماعي هيزم بريزيم و هر لحظه 
در اين آتش بدميم كه دود اين آتش نيز به چشم 
همه اعضاي جامعه خواهد رفت، اما مي توان براي 
ساماندهي و مواجهه با اين پديده راهكارهايي در 

نظر گرفت كه برخي از آنها عبارتند از:
- تكميل بانك اطالعات الكترونيكي كودكان 

جامعه هدف
- كاهش بروز و ش��يوع آس��يب اجتماعي در 

كودكان جامعه هدف
- افزايش سطح دسترسي كودكان جامعه هدف 

به خدمات اجتماعي
- حمايت از تش��كل هاي غيردولتي به منظور 
افزايش ظرفيت در امر توانمندسازي كودكان 

جامعه هدف
- مشاركت در ساماندهي كودكان خياباني

- حمايت و توانمندس��ازي كودكان خياباني و 
خانواده  آنها

- ت��الش در جهت ايجاد همكاري بين س��اير 
ارگان ها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي در 

طرح ساماندهي كودكان كار و خياباني. 
اينها نمونه هايي از راهكارهايي است كه مي تواند 
پديده كودكان كار و خياباني را به سامان برساند 
مشروط بر اينكه عزمي براي اجراي اين راهكارها 

وجود داشته باشد. 

دست هايش پينه بس��ته و چشم هايش در ته 
كاسه اش دو دو مي زند. تنها چيزي كه نشان 
مي دهد با يك كودك مواجهي��م قد و قامت 
كوچك اوست؛ قامتي كه اگر خوب نگاه كني 

مي بيني مانند پيرمردي خميده شده است. 
 چهره تكيده اش از راز كار كردن در كارگاه هاي 
زيرزميني بدون دستمزد كافي، بدون تغذيه 
مناس��ب و بدون هيچ ع��زت و احترامي خبر 
مي دهد. كبودي گوش��ه چشمش حكايت از 
آن دارد كه در كنار سختي و رنج كشيدن بار 
زندگي و تحمل بدترين ش��رايط كاري، هر از 
چند گاهي بايد كارش با اعمال ش��اقه همراه 
باشد و جاي ضرب مشت و لگد سركارگر كارگاه 
يا شايد هم پدري كه گوشه خانه پاي منقل و 
وافورش چمباتمه زده و او را ب��راي درآوردن 
خرج آب و نان و موادش به كار كردن در شرايط 
س��خت وادار مي كند را مي توان در صورت و 

بدنش به روشني مشاهده كرد. 
 رنج هاي فراواني ك��ه قدش را بلن��د نكرده، 
اما در 1۰، 1۲ س��الگي از او يك مرد س��اخته 
اس��ت. با تمام اينها او و امث��ال او هدف طرح 
ساماندهي كودكان كار نيستند؛ چون او يك 
كودك كار است نه خياباني و طرح هاي جذب 
و ساماندهي، اغلب كودكان خياباني را هدف 

قرار مي دهند! 
چرايي ماجرا هم روشن اس��ت. او و كودكان 
ديگري كه مانند او در كارگاه هاي زيرزميني 

كار مي كنند، در كوره هاي آجرپزي زير آفتاب 
سوزان و حرارت كوره آجر مي زنند يا شبانگاه 
كه ش��ب چادر س��ياهش را روي سر آسمان 
مي كش��د در تاريكي سراغ س��طل هاي زباله 
مي روند تا نانش��ان را از دل آش��غال ها بيرون 
بكشند پيش چشم نيستند. آنها زير پوست شهر 
قد مي كشند اما چهره شهر را زشت نمي كنند. 
آنها نمادي از فقر و بي عدالتي هستند، اما اين 
فقر را پيش چش��م پولدارها يا توريست ها به 
تصوير نمي كشند تا آبروي مديريت شهري يا 
مديران رفاهي جامعه را خدشه دار كنند. پس 
آنها هدف طرح هاي ساماندهي كودكان كار و 

خياباني نيستند. 
مسئوالن 11 دستگاهي كه عهده دار ساماندهي 
كودكان كار و خياباني ان��د ترجيح مي دهند 
آن دسته از كودكاني را كه س��ر چهار راه گل 
مي فروش��ند، در مترو فال مي فروشند يا در 
گوشه و كنار مراكز تفريحي و پارك ها گدايي 
مي كنند ساماندهي كنند! بچه هايي كه از قضا 
درآمدشان خيلي هم خوب است و كارشان هم 
چندان سخت نيست. خورد و خوراكشان هم به 
مدد رهگذراني كه دلشان براي كودكي نكردن 
آنها مي سوزد خيلي وقت ها تأمين مي شود، اما 
بودنشان در خيابان چهره شهر را زشت مي كند. 
مسئوالن هم بيشتر به كارهايي فكر مي كنند 
كه نماي ظاهري دارد. آنها به زير پوست شهر 

كاري ندارند! 

راهكارهايي براي مديريت پديده كودك كار 

بي توجهي مسئوالن به زير پوست شهر 

نگاه

تلنگر

 نان آوران كوچكي
 كه در آتش آسيب هاي اجتماعي مي سوزند

كودكان خياباني را مي بينيم،  كودكان كار را نه!

زهرا چيذري 
   گفت وگو

دستان كوچكش را كه در دست مي گيري حس مي كني دستان پيرمرد يا پيرزني را در دست داري كه سال هاست 
در مزرعه هاي خشك و بي آب و علف نانش را از وجين كردن علف هاي هرز بيرون كشيده و دستانش زخمي خار 
و خاشاك شده است. اين دستان كوچك نيز در طول عمر هفت، هشت ساله شان نانشان را گاهي از قلب گداخته 
كوره هاي آجرپزي بيرون كشيده اند و گاهي هم با دسته اي فال پش�ت چراغ قرمز چهارراه ها و دويدن به دنبال 
عابراني كه خيلي وقت ها نگاه سردشان قلب كوچك كودكان كار را فسرده مي كند. كودكان كار اما پيش از آنكه 
فرصتي براي كودكي كردن داشته باشند ناگزير بزرگ شده اند، آنقدر بزرگ كه نان آور خانواده باشند و چشماني 
به دستان كوچكشان اميد بسته است. چشمان اين بچه ها اگرچه هيچ دركي از دنياي كودكانه ندارد، اما زندگي 
كردن شبيه بچه هاي ديگر،  رفتن به مدرسه،  بازي كردن و كودكي كردن انتهاي رؤياي كودكانه شان است؛ رويايي 

كه خيلي از دس�تگاه ها موظفند به آن رنگ حقيقت بزنند. با اينكه آيين نامه ساماندهي كودكان كار و خياباني از 
سال 84 مسئوليت دستگاه هاي مختلف را در اين زمينه احصا كرده است، اما پس از سپري شدن حدود 14سال از 
اين مصوبه و به نوجواني رسيدن اين طرح بسياري از كودكان خياباني در خيابان هاي شهرهاي بزرگ و پايتخت قد 
كشيدند و بزرگ شدند تا چالش هاي آنها هم بزرگ شود و برخي هايشان به نقطه كانوني آسيب هاي اجتماعي تبديل 
شوند، اما آيين نامه ساماندهي آنها اجرايي نشد. جمعيت اين كودكان همچنان رو به افزايش است و آسيب هايشان 
زير پوست شهر تزريق مي شود، اما چرا طرح هاي ساماندهي كودكان كار و خياباني هيچ وقت موفق نبوده است؟ 
براي پاسخ به اين سؤال سراغ دكتر حبيب اهلل مسعودي فريد، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور رفته و با 

وي به گفت وگو نشسته ايم. 

ما قوانين متعددي درباره ساماندهي كودكان 
كار داريم. نخستين و اصلي ترين اين قوانين 
آيين نامه ساماندهي كودكان كار و خياباني 
مصوب س�ال 84 است كه مس�ئوليت تمام 
سازمان ها در حوزه س�اماندهي كودكان كار 
و خياباني را مش�خص كرده اس�ت. عالوه بر 
اين در بن�د ه� ماده 80 قانون برنامه شش�م 
توسعه تأكيد شده است سازمان بهزيستي 
مسئوليت دارد براي جمع آوري كودكان كار و 
خياباني با همكاري ساير دستگاه ها اقدامات 
الزم را انجام دهد. شوراي اجتماعي كشور هم 
در سال ۹۳ مصوبه اي در همين خصوص دارد

آنچه موجب شده است در زمينه ساماندهي 
كودكان كار و خياباني موفق عمل نكنيم اين 
است كه همه دستگاه هايي كه مطابق آيين نامه 
ساماندهي در اين حوزه مسئوليت دارند، بايد 
پاي كار بيايند ول�ي نيامده اند. اين مثل يك 
زنجي�ره و فرآين�د خدمت مي مان�د. در اين 
زنجيره هر دستگاهي كه كارش را به درستي 
انجام ندهد سيكل و فرآيند كار كامل نمي شود

ان
جو


