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بازدید شبانه از نقاط 
آسیب خیز سطح شهر تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران به همراه تمامی مدیران ســتادی این 
معاونت، در 4 تیم از سطح شهر تهران بازدید 

کردند.
ولی اهلل شجاع پوریان ضمن بازدید میدانی 
شــبانه از محله هرندی، از نزدیک آسیب های 
اجتماعی این محله را مورد بررســی و ارزیابی 
قرار داد. شجاع پوریان و تیم همراه در محدوده 
میدان شــوش حضور یافتند و از آسیب های 
اجتماعی محله هرنــدی و از نزدیک وضعیت 
آســیب های اجتماعی این محله را با حضور 

کارشناسان مربوطه ارزیابی کرد. 
همزمان ســه تیم دیگر از مدیــران نیز از 
مناطق مختلف دیــدن کردند.تیم مدیریتی 
متشــکل از محمد میرزایی مشــاور و مدیر 
حوزه معاونــت اجتماعــی وفرهنگی، زینب 
نصیری مدیرکل سالمت، محمدصادق حسنی 
سرپرست ســازمان ورزش شهرداری تهران و 
علی صادقی معاون سازمان خدمات اجتماعی 
از نزدیک در جریان نحوه ارائه رســیدگی به 
مددجویان مرکز خدمات اجتماعی لویزان قرار 
گرفتند و هم چنین از برنامه های شادستان در 

مناطق 1 و 4 بازدید کردند.
هم چنین تیم دیگری متشکل از ابوالفضل 
رفیع مدیرکل فرهنگی، سیدرحیم ابوالحسنی 
مدیــرکل مطالعــات و جعفر رحمــان زاده 
مدیرعامل شرکت توســعه فضاهای فرهنگی 
در مناطــق 5  و 22 حضــور یافتنــد و از 
زیرساخت های خدمات اجتماعی  و شادستان 

این مناطق دیدن کردند.
مرتضــی توکلــی مدیــرکل آمــوزش و 
مشارکت های اجتماعی و گروه همراه نیز ضمن 
حضور در برج میالد به بازدید از برنامه های شب 

استان ها و شب فرهنگی کرمانشاه پرداختند.
الزم به ذکر است؛ برابر دستور شجاع پوریان، 
مقرر شــد گزارش بازدیدهای صورت گرفته 
بررســی و در قالــب مصوبات بــه حوزه های 
مربوطه جهت اقدام و رفع کاستی های موجود 

ارجاع شود. 
    

رئیس اورژانس اجتماعی:
۹۵ درصد خشونت های خانگی 

از طرف مردان است

رئیــس اورژانس اجتماعی کشــور با بیان 
این که خشــونت خانگی رتبــه دوم را پس از 
کودک آزاری دارد، گفت در تماس هایی که با 
اورژانس اجتماعی صورت می گیرد ۹۰ تا ۹5 

درصد خشونت از طریق مردان به زنان است.
رضا جعفــری درباره خشــونت علیه زنان 
اظهار کرد: آمار ما نشــان می دهد خشــونت 
خانگی رتبه دوم پس از کــودک آزاری را در 
کشور دارد و در دنیا هم از هر 4 زن یک زن در 

معرض خشونت است.
رئیــس اورژانس اجتماعی کشــور با بیان 
این که خشــونت علیه زنان در کشور ما دالیل 
گوناگونی دارد، گفت: یــک دلیل آن نابرابری 
قــدرت در جامعه اســت. در حوزه شــغلی، 
تحصیلی و قدرت نابرابری وجود دارد. بخشی 
از آن هم به دلیل نابرابری فرهنگی اســت. در 
جامعه ســنتی که مرد ســاالری حاکم است 
باورهای فرهنگی غلطی دربــاره زنان وجود 
دارد. وی درباره میزان تماس هــا با اورژانس 
اجتماعی در زمینه خشــونت و همسرآزاری 
گفت: در تماس هایی که داریم، همسرآزاری 
از سوی مردان به زنان است و ۹۰ تا ۹5 درصد 
خشونت از طریق مردان به زنان است. خشونت 
از زنان به مردان واکنشــی اســت و بیشــتر 
تالفی جویانه و دفاع از خود اســت. البته این 
موضوع در همه جای دنیا نیز همین گونه است 
و نباید فراموش کرد که بسیاری از خشونت ها 

گزارش نمی شود.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه نگار

وقتی با یک کودک کاردر خیابان، در 
سریک چهار راه و یا درایستگاه و واگن 
مترو برخورد می کنیــد، اولین چیزی 
که به ذهن تان می رسد چیست؟ اصال 
وقتی که این بچه ها را می بینید نسبت 
به آن ها درگیری ذهنی پیدا می کنید؟ 
فکرتان را به خودشان مشغول می کنند؟ 
از خودتان می پرســید که این ها از کجا 
می آیند؟ شــب ها کجا می روند؟ با چه 
افرادی زندگی می کنند و حشــر ونشر 
دارند؟ آیا این مســئله مهم به ذهن تان 
می رسد که ممکن اســت برخی از این 
کودکان، مجــرم و خالفکار باشــند و 
به وسیله باندهای فروش مواد مخدر یا 
سارقین مورد سوءاستفاده قرار بگیرند؟ 
یا شــاید هم از ذهن تان بگذرد که این 
بچه ها اساســا خانواده و کس و کاری 
ندارند و موجودات رهاشده ای هستند 
که صرفا در حال گــذران زندگی خود 

هستند.
همه این مواردی که به ذهن ما خطور 
می کند هم گاهی درست اند و هم گاهی 
غلط. اما متاســفانه در بسیاری از موارد 
با یک یا چند پیشداروی غلط و اشتباه 
با این بچه ها برخورد می کنیم: ما آن ها 
را مجرم می بینیم، مطمئنیم که آن ها 
به یک بیمــاری خاص مبتالیند. یقین 
داریم که هیچ خانــواده ای ندارند و در 
البه الی باندهای خالفــکار می لولند و 

خیلی زرنگ اند و با انواع چم وخم های 
خالفکاری های مرسوم و غیرمرسوم آشنا 
هستند.   اما اگر بتوانیم برای لحظه ای 
خود را از این پیشداوری هایی که ممکن 
است انواع رسانه ها و حتی مسئولین توی 
سرمان کرده باشند خالص کنیم و سعی 
کنیم واقعیت وجودی این بچه ها را تماشا 
کنیم و پای صحبت های شان بنشینیم، 
خواهیم دید که در بســیاری موارد این 
مائیم که اشتباه می کنیم. ما این بچه ها 
را جزو جامعه خود، همشهری و هموطن 
خود نمی دانیم. نه فقط ما، که حتی برخی 
مسولین و مثال یک نماینده مجلس گفته 
است این بچه ها بیشتر مهاجرند و ایرانی 
نیســتند و این یعنی یا انکار واقعیت یا 

ندیدن حقیقت.
یک گزارش تصویری دردناک

ایــن آخریــن داســتان و درواقع 
تازه ترین خبر تلخی اســت که درباره 
کودکان کار می شنویم. »عصر ایران« 
طی یک گزارش تصویری تکان دهنده، 
پای صحبت کودکان کاری نشسته است 
که از سوی ماموران شهرداری دستگیر و 

مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
در این فیلم بنا به گفته گزارشــگر، 
نام و مشــخصات مامورانی که دست به 
چنین اقدام ســخیفی زده اند، از سوی 
کودکان گفته شــده اما از متن گزارش 
تصویری حذف شده است. در این گزارش 
تصویری مستند، دختران و پسران کار، از 
کتک هایی که خورده اند- با سیم و کابل - 
حرف می زنند و دختران تعریف می کنند 
که خودشان یا خواهر و دوستان شان، 

چگونه به انحاء مختلف در ون شهرداری، 
یا در محلی که نمی دانند کجاســت اما 
خیلی دور است، وادار شــده اند لباس 
خود را دربیاورند و یا مورد تعرض جنسی 
قرار گرفته اند.  دختر بچه هایی که به این 
شــکل مورد آزار و اذیت واقع شده اند، 
می گویند تا مدت ها نتوانسته اند برای 
کار به خیابان بروند زیرا می ترسیده اند 

این اتفاق دوباره برای شان تکرار شود.
نه بی خانواده، نه خارجی

این بچه ها آن چنان که در موردشان 
شایع است، از زیر بته به عمل نیامده اند. 
اغلب آنان خانــواده دارند؛ هــم پدر و 
مادر و هم خواهــر و بــرادر و در جایی 
در همین شهر، حاشــیه یا غیرحاشیه 
زندگــی می کننــد. خانواده هایی که 
به خاطر بی حاصل شــدن زمین های 
کشاورزی شان، به خاطر از دست دادن 
کار پدران شان ناچار از ترک شهر و دیار 
و روستای شــان به خصوص در مناطق 
جنوبی کشور، شــده اند و به شهرهای 
بزرگ پناه آورده اند و از آن جا که زندگی 
در شــهرهای بزرگ گران است، حاال 
همه خانواده برای تامین معاش ناچارند 
کار کنند و چون گاه مهارت خاصی هم 
ندارند مشــغول دستفروشی و مشاغل 
کاذب مختلف می شــوند. این واقعیت 
دارد که پدر اغلب ایــن خانواده ها و گاه 
حتی مادرها درگیر اعتیاد می شــوند و 
فاجعه از همین جا شدت می گیرد؛ حاال 
این بچه ها هستند که بار کل خانواده را 
باید بر دوش بکشند و طبیعی است که 
دیگر کنترل و نظارتی بــر رفت و آمد و 

حشر و نشر آنان نمی شود. پس از اساس 
این بچه ها بی خانواده نیستند، بلکه در 
روند بحرانی که بر سر این افراد آوار شده، 
خانواده به نوعی بی سامان و در سراشیبی 
فروپاشی است.  در میان این کودکان، 
البته مهاجــران هم دیده می شــوند. 
بچه هایی از کشورهای همسایه، که به 
دلیل جنگ و فقر و ناامنی های اجتماعی 
و اقتصادی راه شان به کشــور ما افتاده 
اســت. اما حتی در این صورت، یعنی 
مهاجر و غیرهموطن بودن هم نمی تواند 
مجوزی باشد برای آزار و اذیت و شکنجه 
و تعرض به آنــان.   در تائید همه آن چه 
که در باال گفته شد استناد می کنیم به 
سخنان یک عضو شورای شهر تهران. در 
این مورد الهام فخاری عضو شورای شهر 
تهران می گوید:» 6۰ درصد از کودکان 
خیابانی نه به دلیل نابسامانی وضعیت 
خانوادگی بلکه به دلیل فقر اقتصادی یا 
بیکاری و اعتیاد، بدسرپرستی و ناآگاهی 

والدین راهی خیابان ها می شوند.«
فخــاری، عضو کمیتــه اجتماعی 
شــورای شــهر تهــران البته آمــار و 
اطالعات دقیقی در مورد این کودکان 
دارد:» تعدادی از این کودکان ساعات 
طوالنــی و از ۷ صبح تا 5 بعــد از ظهر 
در زمین های برنجــکاری غیر اصولی 
اطراف بهشــت زهرا با دستمزد روزی 
25 هزار تومان کار می کنند. بیشــتر 
این کارگران دختران و پســران از سن 
ده سال تا 15 سال هستند. کودکان ۷ 
و 8 ســاله در کارگاه های پرسکاری لب 
خط به ازای 11 ساعت کار در روز، ماهانه 

فقط ۳۰۰ هزارتومان دریافت می کنند. 
این کارگاه ها محیط غیراســتاندارد و 
شدیداً آســیب زا دارند، صدای بسیار 
بلند دســتگاه، خطر قطع عضو، هوای 
آلوده و تنبیه شدید فیزیکی صاحبکار 
در تمامی کارگاه ها رایج است. کودکان 
زباله گــرد بدون دســتکش ســر در 
سطل های زباله دارند. آن ها به دلیل انجام 
این گونه اقدامات در معرض ابتال به ایدز، 
هپاتیت، کزاز، حصبه، سالک پوستی، 
انگل های روده ای، اســهال خونی، فلج 
 اطفال، زانو درد و کمردرد هســتند.«

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر طرح 
جمع آوری کودکان کار و خیابان را پاک 
کردن صورت مســئله می داند، روندی 
که شــهرداری با شــدت و خشونت در 
پیش گرفته است:»از بیست سال پیش 
تاکنون، تعداد دوره  هــای جمع آوری 
کودکان از خیابان ها و معابر از ســی بار 
هم گذشــته اســت. با این حال نه تنها 
مسئله حل نشــده بلکه رو به افزایش 
است. فخاری اشــاره می کند که :»طی 
بررسی های صورت گرفته مناطق 2۰-
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دارای تعداد بیشتری از کودکان خیابانی 
هستند. اما نکته این جاست که آیا تنها 
متولی رســیدگی به کودکان خیابانی 

شهرداری و بهزیستی است؟«
پس هم شهرداری و هم بهزیستی!

با توجه به ســخنان الهــام فخاری 
متوجه می شویم که مسئول مستقیم 
ســاماندهی کودکان کار، شــهرداری 
و بهزیستی هســتند. هم چنین طبق 
اعالم معاونت حقوقــی و امور مجلس 
وزیر دادگســتری عالوه بر شهرداری 
و بهزیســتی، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز باید  پیگیر امور شــغلی 
کــودکان بی سرپرســت و خیابانــی 
درگیر کار باشــد.  به ایــن ترتیب، این 
کودکان، متولیــان قدرتمندی دارند 
که البته در مورد وظایف خود نســبت 
به این کودکان، به شــدت اهمال کار، 
بی توجه و حتی بی تفاوت هستند. و در 
بازه های زمانی خاص، تنها کار مهمی 
که انجام می دهند، به خصوص ماموران 
شــهرداری، جمع آوری خشونت آمیز 
آنان از سطح شهر اســت. در عین حال 
گزارش هایی هم از سازمان بهزیستی 
می رسد که به دلیل رفتار خشن و ناسالم 
در محیط نگهداری این کودکان، اغلب 
کودکان از محل های نگداری سازمان 
بهزیستی فرار می کنند و کوچه و خیابان 

را ترجیح می دهند!
جوابیه شهرداری تهران

شــهرداری تهــران در واکنش به 
گزارش »افشاگری کودکان کار از ضرب 
و شــتم ماموران پیمانکار شــهرداری 
تهران)فیلــم(« جوابیه ارســال کرده 
است. به گزارش عصرایران، متن جوابیه 
به این شرح زیر اســت:» پیرو گزارش 
تصویری ســایت عصر ایــران با عنوان 

»افشاگری کودکان کار از ضرب و شتم 
برخی از مأموران پیمانکار شــهرداری 
تهران« مرکز ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری تهران اعالم می دارد:
سیاست های شــهرداری تهران و 
شورای اســالمی تهران، ری و شمیران 
در این دوره مدیریت شهری در خصوص 
نحوه مواجهه با مســئله کــودکان کار 
)با در نظرگرفتن این نکته که این نهاد 
عمومی تنها متولی و مسئول رسیدگی 
به این مســئله نبوده و سایر دستگاه ها 
و نهادهای مســئول نیز می بایست با 
حساسیت بیش از پیش نقش خود را در 
این مهم ایفا نمایند( این است که با ایجاد 
زمینه مشــارکت و استفاده حداکثری 
از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد 
وظیفه خود را در مدیریت و کنترل این 
مسئله اجتماعی انجام دهد و به همین 
خاطر هیچ گاه به طور مســتقیم به این 
مسئله ورود نداشته و طبق قانون تنها به 
ایجاد امکانات و زیرساخت های مناسب 
جهت بهره بــرداری و ارتقای کیفیت 
خدمات ســمن های فعال در این حوزه 
پرداخته است.... شــهرداری تهران در 
راســتای ایفای نقش مسئولیت های 
اجتماعی خود نسبت به پایش سالمت 
این کــودکان اقدام کــرده و به تبع آن 
خدمــات گســترده ای را جهت بهبود 
سالمت جســمی و روانی آنان به عمل 
آورده اســت. ...ضمــن اســتقبال از 
حساسیت رسانه های متعهد در خصوص 
مســئله کودکان کار، همان طور که در 
گزارش بیان می شود اسامی افراد متخلف 
نزد آن رسانه محفوظ است، شهرداری 
تهران ... آمادگی دارد تا با دریافت گزارش 
تکمیلی به همراه اسامی افراد مذکور با 
پیگیری ویژه نسبت به بررسی موضوع 
اقدام نماید و در صــورت صحت ادعای 
مطرح شــده برخورد قاطع و جدی با 
متخلفین اعم از کارکنان و یا پیمانکاران 
نماید و شهروندان را نیز از نتایج آن مطلع 
سازد.« ناگفته پیداست که شهرداری با به 
میان کشیدن پای سمن ها- سازمان های 
مردم نهاد در زمینه ساماندهی کودکان 
کار- ســعی در سبک کردن مسئولیت 
خود و واســپاری آن به دیگران است؛  
مســئله ای که در هرحال، کوتاهی ها و 
تخلف های این ســازمان را تحت هیچ 

بهانه ای توجیه نمی کند. 

گزارشی کوتاه از خشونت ماموران شهرداری با کودکان کار 

تکراریکماجرا؛اینباردردناکتر

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

برقراری ارتباط و تعامل رفتاری هسته اصلی 
بسیاری از مسائل و مشــکالتی است که امروزه 
در روابط والد-فرزندی مــوج می زند. منظور از 
ارتباط، برقــراری رابطه، ایجــاد پیوند و آگاهی 
به صورت کالمی یا غیر کالمی، آگاهانه یا ناآگاهانه 
در بین انسانها است. انسانها بالفطره موجوداتی 
اجتماعی هستند و بدون ارتباط موثر اجتماعی، 
تعامالت بین فردی نمی  توانند به رشد مطلوب و 
شکوفایی شخصیت خود دست یابند. متبلور شدن 
استعداد ها و شــکوفایی توانمندی های متعالی 
انسانها در حیات اجتماعی فراهم می گردد. پس 
بدون تردید محروم ماندن از برقراری ارتباطات 
مطلوب انســانی و دور مانــدن از عرصۀ زندگی 

اجتماعی، منجر به بروز افســردگی، اضطراب و 
سایر آسیب های روانی می شــود. خیلی از افراد 
واژه ارتباط را با حرف زدن و ســخن گفتن یکی 
می پندارند، در حالیکه با توجه به تعریف ارتباط 
که پهنای وسیع و گســترده ای از انواع تعامالت 
را دربرمی گیرد، می تــوان گفت حرف زدن تنها 
بخشــی از این مفهوم پیچیده اســت.  بدیهی 
اســت خانواده نخســتین و مهمترین کانونی 
اســت که جوانه های اولیه ارتباط در آن شکوفا 
می گردد. حریم خانواده محیط اثرگذاری برای 
حفظ ســالمت جامعه  نیز به حســاب می آید و 
از این منظر چگونگی روابــط والدین با یکدیگر 
به عنــوان یک واحد زیســتی- اجتماعی نقش 
به سزایی در شکل گیری و پرورش ابعاد مختلف 
روحی- روانی، نگرش ها، رشــد و شــکوفایی 
مهارت های اجتماعی اعضــای جدید جامعه ) 
کــودکان و نوجوانان( خواهد داشــت. بنابراین 

هرگونه اختالل در نقــش و کارکردهای اعضای 
خانواده قطعا نتایج ناخوشــایندی برای جامعه 
به ارمغان می آورد و پایه هــای جامعه را متزلزل 
می سازد.  در سالهای اخیر متاســفانه به دلیل 
مسایل و مشکالت اقتصادی - سیاسی، فقدان 
سرگرمی های هیجان انگیز و نشاط آور در جامعه، 
اعتیاد به شــبکه های اجتماعی، برخوردهای 
نامناسب والدین با جوانان و نوجوانان که امید های 
آینده هستند باعث شده آنها از فضای صمیمانه 
خانواده دور بمانند و از والدین خود فاصله بگیرند.  
با توجه به مطالب مطرح شده الزم است بدانید 
بروز یک سری تغییرات در خلق و خوی نوجوان و 
جوان در برهه  حساسی همچون بلوغ کامال طبیعی 
است. در این مرحله بحرانی نیازهای گوناگونی از 
قبیل کسب هویت، خودآگاهی، استقالل عاطفی 
از خانواده، درک ارزش وجودی خویشتن، برقراری 
روابط با دوستان جدید و کسب مهارت های الزم 

در جهت دوســت یابی دخیل هســتند. تامین 
اینگونه نیازها در سالمت فردی و اجتماعی جوان 
تاثیر شگرفی دارد و محیط خانوادگی گرم و ارضا 
کننــده ای را می طلبد. حال آنکــه اختالفات و 
درگیری های درون نهاد خانواده، سردی روابط 
بین اعضــا و والدین بایکدیگر بر ســالمت روان 
نوجوان تاثیر گذاشته و نوجوانان را در مسیر ابتال 
به مشکالت ســالمتی ) اضطراب و افسردگی(، 
ناسازگاری در روابط اجتماعی )مانند پرخاشگری 
و انزوا( و همچنین بروز رفتارهای ناهنجار سوق 
می دهد که این امر در نهایت به جامعه نیز آسیب 
رسانده و شکاف نسلی را تشدید می کند. شکاف 
نسلی مختص ایران و زمانۀ ما نیست و مسئله ای 
جهانی است. سرعت و شــتاب جوامع در مسیر 
توسعه یافتگی و افزایش تقاضا برای تنوع و رفاه 
بیشتر از عوامل مهمی هستند که سبب می شوند 
تا والدین بیشــتر وقت خود را در بیرون از خانه 
صرف کنند، کمتر همدیگر را ببینند و بالتبع کمتر 
جویای احوال یکدیگر شوند؛ در چنین شرایطی 
روابط عاطفی اعضــای خانواده رو به ســردی 
می گذارد و افراد فرصــت درک یکدیگر را پیدا 

نمی کنند؛ به این ترتیب خانــواده ای که قرار بود 
محلی امن باشد تا بستر رشد و شکوفایی را فراهم 

کند، به مکان جنگ و تعارض تبدیل می شود.
بر اساس پژوهش ها و تحقیقات روانشناسی 
می توان گفت هرچقدر سن فرزندان افزایش یابد 
و بزرگتر شوند، نیاز به برقراری ارتباط با والدین 
در آنان بیشتر دیده می شود؛ اگر والدین به یک 
زبان مشترک برای درک و تعامل با فرزندانشان 
نرسند، قطعا نقش گروه همساالن برای فرزند شان 
پررنگ تر خواهد شــد. والدین با توجه به فضای 
مدرن زندگی و سرعت رشد تکنولوژی های جدید 
مانند اینترنت، ماهواره، و فضای مجازی باید تالش 
کنند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. کلید 
راه سالمت بنیان خانواده های امروزی آن است 
که دنیای جوانان را بفهمند و تفاوت هایشــان را 
بپذیرند. به عنوان نکته پایانی خطاب به والدین 
تاکید می شــود برای آنکه مسیر فرزند پروری را 
راحت تر و هموار تر ســپری کنند، بهتر است از 
مشورت با کارشناسان روانشناس غافل نشوند 
تا به این ترتیب بتوانند ســرمایه های اجتماعی 

ارزشمندی را تربیت نمایند.

ماحصل شرایط اقتصادی و گسترش فضای مجازی چیست؟ 

 سوال مهمی که در هنگام تماشای گزارش مستند»عصر ایران« ذهن ما رادرگیرمی کند این است که آیا 
از»باال« به ماموران شهرداری دستور داده شده با این کودکان چنین برخوردی بکنند؛ آنان را کتک بزنند و به آنان 

تجاوز کنند؟ و اگر نه، این ماموران چرا با کودکان کارچنین برخوردی دارند؟ اینان آیا اجازه می دهند دیگران با 
فرزندان شان چنین کنند؟

 الهام فخاری عضو شورای 
شهر تهران:» 60 درصد 
از کودکان خیابانی نه به 

دلیل نابسامانی وضعیت 
خانوادگی بلکه به دلیل 
فقر اقتصادی یا بیکاری 
و اعتیاد، بدسرپرستی 
و ناآگاهی والدین راهی 

خیابان ها می شوند.«
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