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اقتصاد اجتماعی
کودکان کار

اقتصاد کرمان: »همه جا هستند، سرچهارراه ها، زیر پل، حتی وقتی در رستوران می خواهی با 
آرامش غذا بخوری سر وکله یشان پیدا می شود. آسایشت را سلب می کنند. آنکه اسپند دود می کند 
از گل فروش و واکس فروش سمج تر است. باید پولی بدهی که آویزان پنجره ات نشود و با نصفه 
قدش شیشه ماشینت را کثیف نکند. هر بار پشت چراغ قرمز پیدایت می کند. بوی اسپند ماشین 
را برمی دارد، شیشه را باال می کشی بلکه دست بردارد. آخر هفته ای بارانی است. پشت چراغ قرمز 
مجبور نیستی شیشه را باال بیاوری. نفس آسوده می کشی. باران فراریشان داده. باران تمام می شود. 
هفته گذشته است. بارانی نیامده ولی خبری از بوی اسپند نیست. پنجره ماشینت پایین است. چشم 
می چرخانی بلکه ناگهان ظاهر شود. نه امروز هم نیامده. شاید به مدرسه رفته است. ذهنت را آرام 

می کنی. بله، حتما. باید به مدرسه رفته باشد. 
اوضاعش خوب شده. اصال از اول هم خوب بود. تنبلی می کرد که به مدرسه نمی رفت و در خیابان 
پشت چهارراه با آن نصف قد شیشه ماشین مردم  را کثیف می کرد. اندکی ذهنت آشفته می شود 
که نامی برای  آن نیم وجبی که هر عصر از شیشه ماشینت آویزان می شود در ذهن نداری. ذهنت 
را آرام می کنی چراغ سبز شده، باید بروی، حتما بچه بی نام اوضاعش خوب است. ماشین ها حرکت 

کرده اند. 
شیشه ماشین پایین است. بادی به کله ات می خورد. با خود می گویی به من مربوط نیست، بچه پدر 

و مادر دارد. مسوولیت من که نیست.«...
 پرونده »کودکان در شرایط دشوار«، به وضعیت چنین کودکانی می پردازد و نقطه شروع خوبی 
است تا از زوایای دیگری به مساله نگاه کنیم. این پرونده در چهار بخش به مساله کودکان شهرمان 

می پردازد.
قسمت اول یادداشتی است از دکتر سیامک زندرضوی، عضو هئیت مدیره انجمن جامعه شناسی 
که اولین بار مبحث کودکان در شرایط دشوار را در سطح دانشگاهی طرح کرد تا بتوان با حمایت 

گروه های مختلف اجتماعی این مساله را به اولین اولویت نهادهای رسمی اعم از مقننه، مجریه و 
قضاییه تبدیل کند. کودکان وجه اشتراک همه ما انسان ها هستند. موجوداتی با ارزش که باید برای 
بقایشان بکوشیم ولی به اشتباه این وظیفه تنها به دوش خانواده گذاشته شده است. خانواده ای که 
شاید در بعضی مواقع صالحیت نگهداریشان را ندارد. این یادداشت در جایگاه نظری چارچوب هایی 
برای فهم مساله فراهم می کند تا بتوانیم فرصت ها و چالش های پیشرو برای درک وضعیت شرایط 

سخت و گوناگونی که کودکان با آن رو به رو هستند را باز شناسیم.
قسمت دوم گزارشی است که به شهرک صنعتی شهر کرمان می پردازد. جایی که بسیاری از فعاالن 
اجتماعی به روش های گوناگون سعی در تغییر وضعیت کودکان دارند. با فعالیت هایی مثل فراهم 
کردن فرصت بازی و سوادآموزی، تهیه بسته های غذایی و یا کمک به ترک اعتیادشان. هر فعال 
اجتماعی در سطح توان و محدوده هدف خود می کوشد حداقل وضعیت یک کودک را از آنچه 

هست بهتر کند هرچند که اثرش محدود و گاه بی اثر باشد.
قسمت سوم این پرونده به گفت وگو با مهدی افروز فعال اجتماعی اختصاص دارد. وی از جمله 
کسانی است که درشهرک صنعتی و نقاط حاشیه ای دیگر شهر کرمان به عنوان دید بان فعالیت 
می کند.  و به تجربه خود با نهادهای دولتی مانند نهضت سوادآموزی می پردازد. قسمت آخر این 
پرونده به یادداشت زهرا قاسم زاده، معلم مرکز دوستدار کودک مشتاق اختصاص دارد. این مرکز 
میزبان کودکان بازمانده از تحصیل است و در تالش است فضایی شاد برای مدت کوتاه آموزش 

آنان در مدرسه فراهم کند.
تالش ما در نوشتن این پرونده نه فقط برای فهم تلخی شرایط سخت کودکان نبود. تلخی دیدن 
یک کودک در خیابان با باال کشیدن شیشه ماشین پایان نمی گیرد. پس می توانیم نوع دیگری آغاز 
کنیم. شاید اگر زمانی شیشه را پایین کشیدیم، تصمیم بگیریم نامش را بپرسیدیم، راه دیدبانی 

وضعیت یک کودک را شادمانه تر از باال کشیدن شیشه بیابیم. 

پرونده ای برای »کودکان در شرایط دشوار«

رها شدگان

در این پرونده به زندگی و شرایط دشوار کودکان حاشیه نشین در شهر کرمان پرداخته شده و دیده بانی برای شرایط بهتر این کودکان به تصویر کشیده شده است
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مساله ای به نام »كودكان در شرايط دشوار«

صداییکهشنیدهنمیشود
کودکان در شرایط دشوار، عمدتاً به کودکانی اطالق می شود، 
که خانواده یا سرپرست قانونی آنان در عمل نمی تواند، حق بقاء 
رشد، امنیت و مشارکت آنان را به طور شایسته ای تأمین نماید 
و دستگاه های اداری دولتی مرتبط با این امر، به دالیل گوناگون 
این  وضعیت  به  مستمر  و  جدی  رسیدگی  و  دیدبانی  از  ناتوان 
نیز  نهاد  مردم  سازمان های  دیگر  طرف  از  و  هستند  کودکان 
اجتماعی،  مقیاسی  در  و  عرصه  این  در  که  آن اند  از  ضعیف تر 

قدم هایی استوار و پایدار بردارند.
که   است  شرایطی  در  این 
در  ایران،  اسالمی  جمهوری 
نامه حقوق  سال 1373، پیمان 
تضمین کننده  که  کودک 
جغرافیای  یک  در  ساکن  کودکان  همه  حقوق،  از  حداقلِی 

سیاسی است، را  رسما پذیرفته است.
همچنین، نزدیک 20 سال بعد در سال 1392، مرجع ملی 
کنوانسیون حقوق کودک در قوه قضاییه تشکیل شده است و در 
یکی از اولین پروژه هایش با همکاری وزارت آموزش و پرورش 
کودکان  سرشماري  دنبال  به  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  و 
بازمانده از تحصیل در سراسر کشور است. طرحی که چندان 
موفقیت آمیز نبوده است. اِشکال در روش انجام یک کار محلی 
و اجتماع محور، با استفاده از بخش نامه های اداری و مدیریت 
متمرکز در پایتخت بوده است. این درحالي است که به لحاظ 
اول  شرط  جامعه  یک  در  انساني  سرمایه  به  بخشي  کیفیت 

پوشش تحصیل همه کودکان در سن مدرسه است.
در آذرماه 1395، منشور حقوق شهروندی رونمایی شد، در ماده 4 آن بر حق کودکان صرف 
نظر از جنسیت تأکید دارد که از هر گونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون بوده و از حمایت های 
روانی،  روحی،  بیماری های  مقابل  در  مراقبت  سالمت  حوزه  در  جمله  از  متناسب  اجتماعی 
جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند. اصلی که عماًل فاقد آیین نامه اجرایی، 
بودجه و امکانات کافی نیروی انسانی  با کیفیت و ضمانت اجرا است. که این بي توجهي در 
اجرایي کردن آن به معني افزایش هزینه هاي اجتماعي مدیریت چنین وضعیت هایي در آینده 

نزدیک است
در شرایط امروز ایران جمعیت این گروه از کودکان نامشخص است و این امر سرشماری دقیق 
آنان را درشرایط امروز ایران را به طور اضطراری ناگزیر می سازد. و هر چه بیشتر به تاخیر افتد 

بر دامنه مشکالت این بي توجهي افزوده می شود. 
آنچه در آن تردید وجود ندارد، این است که جمعیت این کودکان رو به افزایش است که 
حاصل: گسترش اعتیاد، بیکاری، فقر، حمایت ناکافی از زنان سرپرست خانوار و نظام آموزشی 
ناکارآمدی است که ناتوان تر از آن است که این کودکان را به ورود و ماندن در مدرسه تشویق 
نماید و رفته رفته آنانی را هم که به مدرسه وارد می  شوند را به خیابان پرتاب می کند. بدون 

آنکه براي پیگیري وضعیت آنان ساز و کاري وجود داشته باشد.

و  شهری(  ناکارآمد  )بافت های  شهرها   حاشیه  مناطق  در  کودکان  این  از  بزرگی  بخش 
روستاهای فقر زده، حاصل خشکسالی های سالیان، زیست می کنند. تهیه فهرستی از انواع این 

کودکان در نبود سرشماري هاي رسمي آمارها و پژوهش های کافی دشوار است.
پژوهش های دانشگاهی این انواع را نشان می دهد؛ کودکان دارای سوء تغذیه، کودکان فاقد 
شناسنامه و یا اوراق هویتی معتبر، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار، کودکان معتاد، 
کودکان در معرض خرید و فروش، کودکان در معرض سوء استفاده جنسی، کودکان به ازدواج 
دختر  کودکان  طبیعی،  بالیای  بحران  درشرایط  کودکان  قانون،  معارض  کودکان  شده،  داده 
به ازدواج داده شد )کودک مادرها(، کودکان معلول جسمی_

حرکتی/ ذهنی و اوتیسم، کودکان درخطرخودکشی، کودکان 
خشونت های  درمعرض  کودک  مثبت،  وی  آی  اچ  به  مبتال 

مسلحانه، کودکان با مادران زندانی.
است  این  دشوار  شرایط  در  کودکان  همه  مشترک  ویژگی 
مورد  نتیجه  در  و  نمی شود  شنیده  جامعه  در  که: صدای شان 
توجه جدی توزیع کنندگان بودجه های پژوهشی و به طبع آن 
پژوهشگران قرار نمی گیرند. جامعه درباره شان چیزی نمی داند 
عهده  بر  شرایط شان  مسوولیت  عرفی  و  سنتی  نگاه  برپایه  و 
مسأله  به  نتیجه وضعیت شان  در  دانسته می شود.  والدین شان 

اجتماعی تبدیل نمی شود و بي توجهي استمرار مي یابد.
هر یک از اعضای این جمعیت میلیونی که در شرایط تبعیض 
و طرد اجتماعی بزرگ می شوند؛ در دوره ای زمانی 5 تا 10ساله، 
این احتمال افزایش مي یابد که هر کدام، به طور بالقوه، به بمبی 
انساني در محیط خود تبدیل شوند. از طرف دیگر توجه فوری، 
جدی و با اتکا به ظرفیت های اجتماع محلی و به کمک چند 
میلیون جوان بیکار عالقه مند به فعالیت اجتماعی به عنوان »دیدبانان مشتاق و داوطلب« عالوه 
بر خنثی سازی آن بمب های پرشمار می تواند، توجه واقعي و مستمر به آنان از همین امروز 
به نقطه امید و آرامش میلیون ها انسانی تبدیل شود که در اطراف آنان زندگی می کنند. در 
حقیقت ما نیازمند تغییری پارادایمی در شناخت، نحوه جستجوی راه حل، و نحوه مداخله مؤثر 
در مسائل جامعه اطراف مان هستیم. راه حل های تاکنونی ناکارآمدی خود را نشان داده است 

که روند رو به گسترش آسیب های اجتماعی نشانه آن است.
ویژگی اساسی پارادایم تاکنونی: نگاه از باال به پایین، سلطه بوروکراسی دولتی بر فرآیندها 
به  شرط  و  بی قید  اتکای  ساختاری،  گرایی  مرکز  اداری،  و  علمی  بخشی نگری  پژوهش، 
روش شناسی پیمایشی، جداکردن فرآیند پژوهش از برنامه ریزی و دوري از انجام مداخله های 
موثر مشارکتی و متکی به ظرفیت های اجتماعات محلی و سازمان های مردم نهاد مرتبط است.

آنچه اهمیت دارد، شنیدن صدای همه گروه های ذی نفع در مسأله به ویژه خود کودکان در 
شرایط دشوار، و رسیدن به راه حل هایی عملی و فوری متکی به ظرفیت های اجتماعات محلی 
است. ایده شناسایي، دیدباني و حمایت از»کودکان در شرایط دشوار« عالوه بر حفظ شأن و 
کرامت انسان، نوعی سرمایه گذاری برای سرمایه انسانی فردای این جامعه است و از طرف دیگر، 

با کاهش آسیب های آینده نوعی سرمایه گذاری برای رفاه نسل ها در حال و آینده خواهد بود.

زهرا قاسم زاده- یادداشت مربي مرکز دوستداران کودک مشتاق- همکارم  مرا صدا می زند و از 
من می خواهد با قاسم صحبت کنم. اوصبح ها دیر به مدرسه می آید و اغلب همراه خواهرانش به 
مدرسه نمی رسد و درکالس خسته است. او می آید لباس تمیزی بر تن دارد. درکنارش می نشینم 

و از او می پرسم تلویزیون تماشا می کنی؟ 
می گوید: »تلویزیون مان شکسته است.«

- »پس چرا دیر می خوابی؟«
ادامه می دهد »آشغال جمع می کنم؛ پالستیک،کارتون و  می گوید: »شب ها کار می کنم« و 

قوطی.« 
پسر باهوشی به نظر می رسد در نگاهم می خواند که دنبال دلیل می گردم. »پدرم دوباره زن گرفته 

است . مادرم درخانه مردم کار می کند می گوید اگرمن کار نکنم پول نان نداریم.«
از او درباره درآمد روزانه اش می پرسم.

 می گوید »روزی ده هزارتومان.«
 می گوید: »شب وقتی که خیلی تاریک است از خانه بیرون می روم، وقتی خیلی خیلی تاریک 

است بر می گردم.«  نمی داند چه ساعتی! 
دِر خانه آشغال ها را جمع می کند و یک آقای وانتی می آید و از آنها پالستیک وکارتون را کیلویی 

500 تومان و قوطی های آلومینیومی را کیلویی 4700 تومان می خرد.
می پرسم »روزی چند درآمد داری؟«

جوابم می دهد »روزی ده هزارتومان البته خیلی زیادش«
درست  بخواند.  برایم  را  داستانی  از  صفحه  چند  می خواهم  او  از  می کنم  نگاه  دست هایش  به 

می خواند. سال دوم است اما خواندنش روان نیست.
به زباله فکر می کنم. به سرما و شیرابه ای که الی ناخن های اوست. چگونه از میان زباله ها جمالت 

می  توانند روان شوند؟ 

شب ها كار می كنم؛

وقتيخیليتاریكاست!

سیامک زندرضوی
عضو هیات علمی دانشگاه

 شهید باهنر كرمان
         آنچه در آن تردید وجود ندارد، 
این است که جمعیت این کودکان رو 
به افزایش است که حاصل: گسترش 
اعتیاد، بیکاری، فقر، حمایت ناکافی 
از زنان سرپرست خانوار و نظام 

آموزشی ناکارآمدی است که ناتوان تر 
از آن است که این کودکان را به ورود و 
ماندن در مدرسه تشویق نماید و رفته 
رفته آنانی را هم که به مدرسه وارد 
می  شوند را به خیابان پرتاب می کند
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بهارزندرضوی
روزنامه نگار/ دکتری ارتباطات

پرخطر، حس  اين محله  در  بچه هايش محشر هستند.  »اينجا 
رابطه عاطفي  از شما دارند. زود بزرگ مي شوند.  مراقبت زيادي 
خاص  اخالق  كدام  هر  و  مي كنند  برقرار  مربيانشان  با  عميقي 

خودشان را دارند بايد با هركدام به نحو خاصي برخورد كنيد.«
مركز  مدير  جمالت  اين  و  است  صنعتي  شهرك  محله  اينجا 
بچه هاي آفتاب. شهرك صنعتي در حاشيه »كالن شهر كرمان« ده 
دقيقه با دانشگاه باهنر كرمان فاصله دارد. شهركي كه سهم آن از 
صنعتي بودن تعدادي كوره هاي آهك پزي، چندكارگاه چوب بري و 
دباغي و كارخانه تور و طناب بافي است كه هيچ كدام از ساكنين، 
محدوده  از  خارج  شهرك  اين  ندارند.  خاطر  به  را  آن  بودن  باز 
مديريت شهري شهر كرمان طبقه بندي مي شود و كمتر از 500 
متر ورودي آن آسفالت شده است. از خدمات شهري هم اتوبوسی دارد كه در محدوده آسفالت 

گهگاه رفت و آمد مي كند.
در كوچه 11 ميانه ورودي شهرك يك مركز بهداشت كه خدمات دندان پزشكي و آزمايش 
به  متادون  دادن  براي  دارد  دولتي  سهميه  كه   DIC خدمات  مركز  يك  و  دارد  قرار  اعتياد 
معتاداني كه قصِد ترك دارند. از ديگر امكانات اين شهرك مدرسه اي است در مقطع دبستان كه 
با هزينه خّيري زمين آن خريداري شده است و پول ساخت آن را نيز خّير ديگري فراهم كرده 
است. در ابتدا به خاطر خارج محدوده شهري بودن از شهرداري مجوز ساخت و ساز داده نمي شد 

كه  با پيگيري هاي مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري هم اكنون در حال ساخت است.
از صالح يكي از ساكنان شهرك پرسيدم شهرك صنعتي چطور جايي است؟ گفت »حلبي آباد 

آباد  »حلبي  اينجا  شنيده ای؟  را  تهران 
حلبي  اينجا  خانه هاي  فقط  است  كرمان« 

نيست، بلوكی است« 
آسفالت  بشوی  كه  شهرك  بلوار  وارد 
سنگالخی  مسير  می شود.  تمام  زود  خيلی 
آغاز می شود كه در انتهايش كوره آهك پزی 
زمين  از  غريبی  شكل  به  كه  است  سفيدی 
كه  می بينی  كوچكی  بچه های  سربرآورده اند. 
می كنند.  سواری  دوچرخه  آهك ها  كنار  در 
نظمی  بی هيچ  طرف  هر  در  كه  بلوك هايي 
در  مي سازند،  اتاقي  و  شده  چيده  هم  روی 
نور  در  می خورد.  چشم  به  شهرك  انتهای 
نام  بي  كوچه هاي  گرفته،  خاك  شهرك  روز 
و غم  بی درخت در هر سو ظاهری خسته  و 

انگيزی به فضا می دهند.
را  خود  تقسيم بندي هاي  اينجا  بچه هاي 
و  تور  محله  بچه هاي  دارند؛  محله شان  از 
طناب، بچه هاي محله زابلي ها و بچه هاي باال 
نزديك  اول،  گروه  مكاني  لحاظ  به  شهرك. 
شركت تور و طناب و در كنار كوره آهك پزي 
زندگي مي كنند. گروه دوم، در كنار گاوداري 
صنعتي  شهرك  نقطه  آخرين  كه  تلمبه  و 
است ساكن اند و گروه سوم بيشتر به ورودي 

شهرك نزديك اند. شغل ها هم فرق مي كند. كنار آهك پزي بيشتر كساني زندگي مي كنند كه 
شايد نگهبان و كارگر كوره باشند. در كنار تلبمه كارگران گاوداري و مرغداري ها زندگي مي كنند 

يا كساني كه پسته چيني مي روند. 
مهاجر  يا  كرمان  شده  بزرگ  كمتري  تعداد  بم،  مهاجران  شهرك  اين  ساكنان  از  برخی 
به  ورود ساكنان  تاريخ  بررسی  با  بلوچستان هستند.  و  و سيستان  گلبافت  و  راين  روستاهاي 
شهرك به نظر می رسد، بعد از زلزله بم و خراب شدن خانه هايشان به حاشيه كرمان مهاجرت 

كرده اند. و خودشان را ديگر كرماني مي دانند و چيزي براي برگشت به شهرشان ندارند.
مريم محمدرضايي، مدير مركز بچه هاي آفتاب كار خود را در اين منطقه از مهر امسال آغاز 
كرده است. با محبت بسيار از بچه هاي اين شهرك صبحت مي كند. به واسطه كار در مراكز ديگر 
با يكي از بچه هاي ساكن اين منطقه آشنا شد و بعد از ديدن وضعيت سخت كودكان ساكن اين 
شهرك تصميم گرفت مركز آموزش بچه هاي آفتاب را در اين منطقه تاسيس كند. فعاليت آنها با 
پنج مربي خانم در مركزشان از ساعت 8 تا 12 ظهر است. با نيروي محدود براي بچه ها خدمات 

سواد آموزي، هنر، مهارت هاي زندگي و ورزش فراهم مي كند. او مي گويد: »هر كاري كه ازمان 
بربياد انجام مي دهيم تا بچه ها توانمند شوند. چيزي ياد بگيرند و بهشان خوش بگذرد تا از اين 

محيط فاجعه بيرون بيايند؛ از اين محيطي كه در معرض همه چيز هستند.«
اين مركز 40 كودك را تحت پوشش دارد. دو گروه را آموزش مي دهد؛ كودكان زير 7 سالي 
از آموزش محروم مي شوند و گروه  كه در سن پيش دبستان هستند و به خاطر فقر خانواده 
دوم، نوجواناني هستند از 7 تا 14 سال كه به داليل ديگري از جمله نداشتن اوراق هويت يا كار 

كردن از تحصيل باز مي مانند.
شيشه بر  مي رفتيم.  كودكان  شناسايي  براي  وقتي  »اينجا  مي گويد:  محمدرضايي  مريم   
مي پرسد كارت چيست مي گوييم به بچه ها سواد ياد مي دهيم. مي گويد می شود من هم بيايم.«  

شيشه بر مردي 24 ساله است. 
در حال حاضر اين مركز قادر نيست مدرك معتبري به كودكاني براي سوادآموزي بدهد. مريم 
محمدرضايي مي گويد: »اين بچه ها به اميد درس مي خوانند اگر بدانند ما مدرك نمي دهيم 

نااميد مي شوند.«
مركز بچه هاي آفتاب همچون ساير انجمن هايي كه در راستاي سوادآموزي فعاليت مي كنند 
قادر به دادن مدرك معتبر تحصيلي به كودكاني كه آموزش مي دهد، نيست. آموزش و پرورش 
و نهضت سواد آموزي فعاليت های آنها را معتبر نمي داند و نسبت به آماري كه ارائه مي دهند 
واكنش نشان مي دهد. كساني كه در اين مركز تحصيل مي كنند سه گروه هستند. آنها كه پدر 
و مادر ايراني اند، اوراق هويتي دارند ولي به علت فقر و مسائل مختلف ديگر بچه هايشان را به 
مدرسه نمي فرستند. گروه دوم، پدر و مادرهاي افغاني هستند، اوراق هويتي ندارند. پسران خود 
را به كار مي فرستند و مانع درس خواندن دخترانشان مي شوند. گروه سوم، پدران افغان و مادران 
ايراني هستند كه عالوه بر فقر و مسائل سخت 

ديگر، فرزندانشان اوراق هويتي ندارند.
اغلب بچه هاي اينجا از نزديك شاهد اعتياد 
هستند. خانواده ها به خصوص مادران از اعتياد 
رنج مي برند. مواد مخدر به راحتي در خيابان و 
در معرض ديد عموم خريد و فروش مي شود. 
مواد  جمعي  مصرف  محل  بسياري  خانه هاي 

مخدر است.
مركز  بچه هاي  شوخي هاي  از  محمدرضايي 
بفروشيم  بريم شيشه  »بياييد  با هم مي گويد 
پولدار شويم. اگر براي فالني ببريم 200 تومن 

مي دهد.«
انجمن طلوع  از فعاالن  فائزه مظفري، يكي 
بي نشان است كه از سال93 به شهرك صنعتي 
ورود كرده است. او در توصيف وضعيت بچه ها 
بچه 4  اول مي روي مي بيني  مي گويد: »سال 
ساله اي بين زباله ها مي گردد. سال بعد مي روي 
سال  است.  دستش  قليان  يك  كشيده  قد 
بعدش كنار بقيه نشسته مواد مصرف مي كند.«
ساكن  كه  كساني  با  بي نشان  طلوع  انجمن 
شهرك صنعتي هستند و به كمك اين انجمن 
اعتياد را ترك كرده اند هر سه شنبه در منطقه 
غذا توزيع مي كند. از طريق غذا با خانواده هايي 
انجمن  اين  اصلي  وظيفه  مي كنند.  جلب  را  اعتمادشان  كرده  برقرار  ارتباط  دارند  اعتياد  كه 
شناسايي افرادي است كه مايل به ترك اند و گفته می شود كه جلسات NA  برای ترك وسوسه 
معتادان برگزار می شود. اگر در اين جلسات به طور مداوم شركت كنند يعني واقعا تمايل به ترك 

دارند، سپس آنها را به كمپ هايي كه در سطح استان هست معرفي مي كنند.
به شهرك  توزيع غذا  براي  و  پاك شده  از ساكنان منطقه در جمع كساني است كه  صالح 
اين شهرك زمين خريده است.  بوده و 10 سال پيش در  صنعتي مي روند. كارگر ساختماني 
قبل از ورود به شهرك مواد مخدر سنتي مصرف مي كرده است اما بعد از سكونت در شهرك 
به مصرف مواد صنعتي رو آورده بود. ظاهري جدي و دقيق دارد. در پاسخ به سوال اين كه چرا 
ترك كرده مي گويد: » بچه هايم بزرگ شدند. دخترم 16 سالش است. بچه هاي االن مثل زمان 
من نيستند. دخترم خيلي مي فهمد. االن او مرا نصيحت مي كند. نگران پسرم هستم.« با خنده 

اضافه می كند »مثل خودم است.«
از مواد مخدر كه صحبت به ميان مي آيد. دقيق می شود. او به دنبال سرنخي است كه مبادي 

زندگی در حاشیه شهر کرمان؛
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ورود مواد مخدر به شهرك را پیدا كند. در شهرك خرده فروش زیاد پیدا می شود. او به دنبال 
این است كه آسفالت شود.  براي شهرك  آرزویش  شناسایي كساني است كه عمده مي آورند. 
مي گوید: »شهرك برای بچه هایم ناامن است. شاید اگر آسفالت شود پلیس دركل شهرك رفت 

و آمد كند و امنیت برقرار شود.« 
انجمن طلوع بي نشان تجربه ترك اعتیاد سه كودك در شهرك صنعتی را نیز دارد. در شهر 

و  سال  چهار  زیر  كودكان  براي  افضلي پور  بیمارستان  كرمان 
بیمارستان شهید بهشتي براي كودكان باالي چهار سال امكان 
ترك فراهم مي كند. كودكان زیر چهار سال شب نمي توانند در 
بیمارستان تنها باشند و بیمارستان وظیفه اي براي پرستاریشان 
ندارد. هزینه ترك یك كودك هفت ساله شبي 200 هزارتومان 
است. هر چه كودك كوچكتر باشد، ترك دادنش آسانتر است 
با دردسرهاي بسیاري همراه است.  اعتیاد كودكان  ولي ترك 
خانواده از بردن بچه ممانعت مي كند یا بهزیستي بعد از ترك 
بچه ها را تحویل خانواده مي دهد و یا بچه هایي هم كه از دست 
خانواده گرفته مي شوند، شاكیان دارند كه اعضاي تیم طلوع را 

مورد آزار و اذیت قرار مي دهند.
فائقه مظفری از سختي ترك بچه ها مي گوید. »همان اول 
ورود به منطقه محمد صالح را شناسایي كردیم. دوساله بود. 
خیلي با خانواده اش صحبت كردیم. پدر و مادر هر دو ایراني و 

معتاد بودند، راضي نشدند.  بچه هم شناسنامه نداشت. سه ماه طول كشید تا بهزیستي توانست. 
بچه را از خانواده اش بگیرد. بچه مدتي گم بود. قایمش كرده بودند. باالخره تحویل بیمارستان 
دادیم. براي این بچه در بیمارستان پرستار گرفتیم تا باالي سرش شیفتي كسي باشد خانمي 
كه مراقب این بچه بود. تعریف مي كرد عده اي به بیمارستان آمدند خودشان را پدر و مادر بچه 
معرفي كردند و اجازه گرفتند كه بچه را ببرند. از ترس این كه بچه را نبرند. بچه را بغل كردم 

و از بیمارستان فرار كردم.«
فائقه مظفري در توضیح این كه چرا یك خانواده معتاد ممكن است این قدر اصرار به نگه 
داشتن بچه خود داشته باشد مي گوید بچه براي بسیاري از این خانواده ها منبع درآمد است. 
اینها هم كه ساقي اند. خانه هایشان  »بچه وقتي خمار مي شود بي قراري مي كند.گریه مي كند. 
پاتوق است. بقیه براي مصرف به خانه یشان مي آیند دلشان براي بچه مي سوزد مي گویند یك 

چیزي هم به بچه مي دهیم. پدر و مادر از این لحاظ هم سود مي كنند.«
اوضاع براي بچه ها وقتي سخت می شود كه بهزیستي جایي براي نگهداري از این بچه ندارد و 
آنها را به خانواده یشان برمي گرداند. از خاطرات دردناك انجمن طلوع كه همه آن را به یاد دارند 

ابوالفضل است پسر 7 ساله اي است كه بعد از ترك بهزیستی او را به خانواده اش كه صالحیت 
نگهداری از بچه را نداشتند، بازگرداند.

مرد جوان دیگري كه از راهنمایان شهرك براي توزیع غذا است از خانه هاي تیمي مواد مخدر 
مي گوید. امیدوار است با توزیع غذا، شنیدن درد و دلشان هرهفته اعتمادشان را جلب كند. 

به  معروف   خانه هاي   به  باید  افراد  این  ترك  از  بعد  مي گوید.  ترك  روند  از  مظفري  فائقه 
از  كه  زنانی  براي  راه  بین  خانه  بروند.  راهی«  »بین  خانه های 
است  برقرار  كرده اند  ترك  را  خود  اعتیاد  و  آمده  بیرون  كمپ 
از  اما ضرورت دیگري كه  است.  تعطیل شده  براي مردان  ولی 
تاكید مي كند  بر آن  انجمن طلوع است و مظفري  دغدغه هاي 
كار است، كاري كه افراد به جامعه برگشته بتوانند از طریق آن 

به زندگي سالم ادامه دهند. 
كرده  كمك  صنعتی  شهرك  در  طلوع  انجمن  كه  افرادي  از 
ترك كنند و همچنان ساكن شهرك هستند كسی در شهرك 
صنعتی كار نمي كند. زمین هاي شهرك صنعتي اكثرا متعلق به 
كوره هاي آهك پزي است یا كساني كه زمیني دارند و براي این 
آن  در  و  كشیده اند  دیواري  دورش  به  نگیرند  را  زمینشان  كه 
كوره  یا  زمین  از  نگهداري  براي  نگهباني  و  اتاقكي ساخت هاند 

گمارده اند. كار كوره سنگین است. نگهبانان اغلب معتادند. 
انجمن طلوع از اعالمیه اي بر دیوارهاي شهرك مي گوید كه در 
آن رسما در خواست كارگر زیر 18 سال شده است. صالح مي گوید: »آنها كارگر كودك یا  معتاد 
مي خواهد تا نگوید من بیمه مي خواهم من دستمزد باالتر مي خواهم. به اندازه موادش بدهند 

برایش كافی باشد.  اما این ها كه كار نیست.«
بخاري روي  نزدیك  قالی كف خانه  براي بچه هایش قصه خواني مي كند. بچه ها روي  مریم 
زمین به دور هم جمع شده اند و به قصه گوش مي دهند. »پیرمردی مشغول قدم زدن دركنار 
دریا بود. وقتی او به نقطه ای بر روی شن ها رسید هزاران ستاره دریایی كنار ساحل بودند.كمی 
جلوتر در قسمت پایینی ساحل او زن جوانی را دید كه می رقصید وقتی نزدیك شد فهمید زن 
نمی رقصد. هر بار خم می شود و یك ستاره دریایی را به پشت موج های دریا پرتاب می كند. 
پیرمرد گفت »چه می كنی دخترم؟ تو، ناداني!  نمی توانی همه این ستاره های دریایی را نجات 
این همه ستاره دریایی  برای  نیست چه قدر تالش كنی  زیاد هستند. مهم  اینها خیلی  دهی 

فرقی نمی كند«
زن جوابي نداد. خم شد و ستاره دریایی دیگری را برداشت. به سوی ساحل دوید و آن را به 

پشت موج های خروشان انداخت. فریاد زد »براي این یكی فرق مي كنه.«

اغلب بچه هاي اينجا از نزديك شاهد 
اعتياد هستند. خانواده ها به خصوص 

مادران از اعتياد رنج مي برند. مواد 
مخدر به راحتي در خيابان و در معرض 

ديد عموم خريد و فروش مي شود. 
خانه هاي بسياري محل مصرف جمعي 

مواد مخدر است



109 108

بهارزندرضوي: مهدي افروز یكي از فعاالن طرح »شناسایی، دیده بانی و حمایت از كودكان 
در شرایط دشوار«  است. طرحي كه توسط انجمن دوستداران كودك كرمان از فروردین ماه 
فعاالن  و  آغاز شد  مشتاق  كودك  دوستدار  مركز  در  آموزشي  دوره هاي  برگزاری  با  امسال 
اجتماعي را از سازمان های مردم نهاد گوناگون، در چندین جلسه در كارگاه های  دو ساعته در 
مركز دوستداركودك مشتاق به دور هم جمع كرد. با وي به گفت و گو نشستيم تا با جزیيات 

فعاليت هاي این طرح و تجربه مهدي افروز به عنوان یك فعال اجتماعي آشنا شویم.

آقای افروز پيشينه  طرحي كه 
هستيد  آن  اجراي  پيگير  شما 

از كجاست؟
شرایط  در  كودكان  طرح  آغاز 
فروردین ماه  به  مربوط  دشوار 
دكتر  پيشنهاد  به  است.   ۱۳۹۶
گزارشی  تدوین  برای  زندرضوی 
با  كرمان  استان  برای  مقدماتی 
عنوان »كودكان در شرایط دشوار، 
گروهي  راه حل ها«  و  چالش ها 
راستا  همين  در  شد.  تشكيل 
شناسایی،  كارگاه های  مجموعه 
كودكان،  از  حمایت  و  دیده بانی 
شناسایی،  راه های  بهبود  هدف  با 
دیده بانی، حمایت و خدمت رسانی 
نياز  با  متناسب  وپایدار،  مناسب 
هر كودك، در شهر كرمان برگزار 
شد. مجموعه فعاليت هاي عملي را 
هم در حال حاضر انجام مي دهيم. 
فرم  كودك   ۲۶۰ برای  تاكنون 
با توجه به  شناسایی تهيه شده و 

و  آموزش  نياز  از جمله  ازاین كودكان،  تعدادی   اوليه  نيازهای  فعلی  توان گروه  و  ظرفيت 
بهداشت و تغذیه این كودكان نيز تاحدی برآورده شده است. 

شما به عنوان يك ديده بان چه فعاليت هايي داريد؟ 
شرایط  در  كه  كودكانی  اطرافيانم  یا  دوستانم  خودم،  دارم  كه  روابطی  كمك  به  ابتدا  در 
دشواری هستند را  شناسایی كرده، از محل زندگی و شرایطشان بازدید اوليه می كنيم بعد 
فرم مشخصات و اولویت های كودك تهيه می شود. سپس دنبال حل نيازهای اوليه كودكان 
می رویم از جمله آموزش و تغذیه. این رابطه را با كودك پایدار نگه می داریم تا حمایت دیگری 
هم برایش در وقت ممكن جلب كنيم. چون همه نيازها را نمی توان فوری یا ساده برطرف كرد. 

محدوده فعاليت فعلي من حاشيه شهر كرمان به ویژه شهرك صنعتي است.

شما از كي فعاليت اجتماعي را شخصا شروع كرديد؟
من ۱8 سالم بود كه با معرفی یكی ازدوستانم با مركز دوستدار كودك مشتاق آشنا شدم. 
مركز مشتاق برای كودكان بازمانده از تحصيل ایرانی و افغانستانی، ازسال ۱۳8۵ شروع به كار 
كرده بود. آن موقع تصوری از فعاليت اجتماعی نداشتم. فقط متوجه بودم گاهی می شود كاری 
كرد كه فقط برای كسب درآمد نباشد. براي این باشد كه حال خودت و حال اوضاع دورو برت 
بهتر شود. خانواده من، مذهبی است و هميشه نذردادن در ایام مذهبی و یا كمك مالی كردن 
به فقرا فعاليت مهمی برایشان بوده و هست. اما من احساس می كنم جنس فعاليتم دقيقا آن 
نيست. برای من حس حالی شخصی و جامعه ای كه در آن زندگی می كنم  خيلی مهم است. 
مثال، االن در بازار یا خيلی جاهای دیگه بچه هایی می بينم كه روزی معلمشان بوده ام و بعد 
از چندین سال با شوق و ذوق از من و مركز مشتاق به نيكی یاد می كنند خيلی خوشحال 

می شوم و احساس می كنم وقتی كه گذاشتم مفيد بوده است.

شما تجربه فعاليت اجتماعی در چه حوزه هايی داريد؟
در ابتدا حدود ۹ سال قبل در كارگاه فشرده آموزش سوادآموزی مرحوم سياحی كه یكی از 
همكاران اصلی آقای محمدبهمن بيگی بود شركت كردم این شيوه به سبكي است كه فرد 

بی سواد با آموزش سه ماهه می تواند بخواند و بنویسد همچنين در كارگاه های زیادی از جمله 
»مهارت های زندگی« و »تسهيلگری« شركت كردم و بعد از آن بيشتر فعاليت هایم تا كنون 
در حوزه كودك مانند آموزش، مددكاری و فعاليت های تفریحی برای كودكان )مثال بردن 
بچه هایی كه هميشه كار می كنند به باغ شاهزاده ماهان( و همين طور یاری به خانواده های 

كودكان بدسرپرست در موسسه های شبه خانواده و حمایتی بوده است.
در یك سال گذشته هم درگير فعاليت اجتماعی پيرامون آب با موضوع مدیریت مشاركتی 
است  مردم  خود  طریق  از  آب  برای  تشكل  یك  تشكيل  هدف  با  پروژه  این  هستم،  منابع 
تا مساله آب را بشناسند و بتوانند 
خودشان برای آب تصميم بگيرند.

اجتماعی شما  فعاليت  همه  آيا 
داوطلبانه بودند؟

مهندسی  من  تحصيلی  رشته 
تخصصی  طور  به  است.  مكانيك 
تا  نشدم.  وارد  اجتماعی  حوزه  به 
سال گذشته فعاليت هایم داوطلبانه 
بود. اما سال گذشته تصميم گرفتم 
فعاليتم را هدفمند و درآمدزا كنم. 
سال  كه  فعاليت هایي  از  یكي 
به  مربوط  بودم  آن  پيگير  گذشته 
طرح هاي نهضت سوادآموزي بود. 

آموزش  تجربه  فعاليتم  مدت  در 
از  كه  ایراني  و  مهاجر  كوكان  به 
داشتن اوراق هویتي محروم بودند 
را داشتم. ولي در مراكزي كه با آنها 
مدرك  نبودیم  قادر  مي كردم  كار 
تحصيلي به آنها بدهيم. در نتيجه 
نااميد  برایشان  مي كردم  احساس 
كننده است. سال۹۵ متوجه شدم كه  نهضت سوادآموزي طرح هاي مشتركي با كميساریاي 
عالي سازمان ملل در امور پناهندگان دارد كه در نتيجه آموزش كودكان و بزرگساالن مهاجر 
مدارك معتبر به آنها داده می شود. به عالوه در ازاي قبولي هر نفر در آزمون نهضت به آموزش 

دهنده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعالم شده بود كه پرداخت می كنند. 

اين مدرك براي كودكان مهاجر چه فايده اي داشت؟
این مدرك از آن جهت براي كودكان مهاجر مي توانست ارزشمند باشد كه بعضی از كودكان 
و حتی بزرگساالن مهاجر در كشور ما با وجود سواد خواندن و نوشتن هنوز مدرك آموزشی 
معتبری ندارند و قادر به ادامه تحصيل نيستند حتي وقتي دولت اجازه تحصيل به آنها مي دهد 
به خاطر سنشان اجازه ثبت نام نخواهند داشت. به عنوان مثال كودك ۱۰ سال اجازه ندارد در 
كالس اول درس بخواند. با وجود مدرك نهضت سوادآموزی و گذراندن این دوره مي توانستند 

مدركي داشته باشند و وارد مقاطع باالتر شوند كه با سنشان اختالل ایجاد نكنند.

اين طرح نهضت چه شرايطي داشت؟
طرح خوبي بود چون هم به مدرك تحصيلي براي بچه ها مي انجاميد و هم فرصتي مي داد كه 
فعاليت اجتماعي درآمدي داشته باشد. وقتي براي ثبت نام براي طرح رفتم توضيح دادند این 
طرح براي همه افرادي است كه عالقه مند به آموزش كودكان مهاجر هستند ولي با موسسات 
قرارداد نمي بندند. از سن ۹ سال تا 4۹ هركسي كه در هيچ سيستم سوادآموزي ثبت نام نشده 
باشد مي تواند در این طرح ثبت نام شود و بعد از گذراندن یك دوره پنج ماهه سوادآموزي با 
كتاب هاي نهضت در صورت پذیرش در امتحانات مي تواند مدرك تحصيلي بگيرد. آموزش 

دخترها و پسرها هم باید تفكيك شده با معلم زن و مرد مجزا انجام می شد.

چطور پيش رفت؟
آغاز این طرح مرداد ۹۵ بود ولي تا به دست ما رسيد تا شروع كنيم مهر ۹۵ شد. شروع 
كار خيلي سخت بود مكاني كه مي توانستيم كالس را برگزار كنيم در محدوده ميدان شهدا 
پيدا  را  كساني  باید  مي كنند.  زندگي  شهر  حاشيه  در  بيشتر  مهاجران  ولي  بود.  )مشتاق( 

گفت وگو با مهدي افروز؛ فعال اجتماعی و عضو انجمن دوستداران كودك كرمان

ديده باني براي شرايط بهتر يك كودك
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مي كرديم كه در كالس شركت كنند. خانه به خانه سرزديم. هيچ راه ارتباطي با اين بچه ها 
وجود نداشت. خيلي وقت ها بايد خانواده را قانع مي كرديم كه اجازه دهند دختران و زنانشان 
هم در اين طرح سوادآموزي شركت كنند. خيلي از اين بچه ها سركار بودند و نمي توانستند هر 
روز سركالس حاضر شوند. بعضي ها مادراني بودند كه بچه داشتند و نمي توانستند به كالس 
بيايند. در آخر 120 نفر ثبت نام كردند. اما وقتي ليست اسامي را به نهضت تحويل دادم. 
اسامي بسياري را حذف كردند چون اعالم كردند اين طرح شامل كساني كه پاسپورت دارند 

نمي شود. فقط كساني كه كارت اقامت داشتند مجاز بودند در طرح شركت كنند.

چهفرقيبينكارتيهاوپاسپورتيهاست؟
هيچ فرقي نيست. گرفتن كارت اقامت ايران براي افغان ها بسيار مشكل و هزينه بر است. براي 
همين پاسپورت مي گيرند كه هزينه كمتري هم دارد. ولي بنا بر اعالم نهضت سوادآموزی و 
كميساريا عالی پناهندگان مهاجرينی كه پاسپورت دارند بايد بعد از شش ماه از ايران خارج 
شوند و جزء پناهندگان نيستند. پس نبايد برايشان هزينه شود. تعداد زيادي از اسامي ثبت 
نامي به داليل مختلفي حذف شد. در نهايت ما دو كالس 15نفره در مهرماه 95 شروع كرديم. 
برگزاري هر روز كالس خيلي سخت بود. بچه ها وقتي غيبت می كردند بايد مي رفتم دنبالشان 
تا كالس را رها نكنند. يا وقتي هوا خيلي سرد بود و راهشان طوالني بايد مي رساندمشان تا 
ترغيب شوند بازهم بيايند. يا براي تشويقشان به حضور در كالس هديه اي گرفتم تا دلگرم 

شوند.  هنوز زمان دوره تمام نشده بود كه يكباره اعالم كردند بايد آزمون برگزار شود.

دليلشانبرايزودترازموعدبرگزاركردنامتحاناتچهبود؟
عالي  كه كميساريا  ميالدي  پايان سال  يعني  بود  ماه  اول دي  تا  زمان بندي طرح  واقع  در 
پناهندگان حساب هاي ساالنه اش را انجام مي دهد اما در اينجا اعالم كردند كه ما بايد زودتر از 
شروع حسابرسي آنها اطالعاتمان را تحويل دهيم درحالي كه در ابتدا زمان بندي چيز ديگري 

بود و اين طوري رسما يك ماه را از ما گرفت. 

آياهيچكودكيدرسهماهباسوادميشود؟
براساس دوره سوادآموزي كه من آموزش ديده ام هر كسي كه به طور مداوم در يك دوره 
سه ماهه شركت كند مي تواند باسواد شود. ولي شرايط اين گروه سخت بود و هيچ كدام هر 
روز نمی توانستند حاضر شوند. در نهايت با همه مشكالتي كه ايجاد كردند 9 نفر از شاگردان 
كوچك تر كالس قبول شدند. امتحان را هم در شرايط اضطراب آوري برگزار كردند. ماجرا تمام 
شد و تكليف قبول ها هم مشخص شد. بعد از دو ماه از ما خواستند كه به نهضت سوادآموزي 
ناحيه 1 آموزش و پرورش برويم. آنجا اعالم كردند براساس قانون مجلس فرد نمي تواند طرف 
قرارداد باشد. شما  تا االن تحت پوشش شركتي بوديد و اگر مي خواهيد حقوقتان پرداخت 
شود بايد يك قرارداد امضا كنيد. قراردادي كه براساس آن 35 درصد پرداختي شما به خاطر 

ماليات و بيمه و كتاب و...  ازتان گرفته مي شود. 
اصطالحا حق باالسري اش را مي گيرد.

اينچهشركتيبود؟
را  قرارداد  اين  بود كه گويا در مزايده  شركتي 
برنده شده بود چون هيچ كدام از موسساتي كه 
من با آنها كار مي كردم حق نداشتند با نهضت 
سوادآموزي قرارداد ببندند. صاحب اين شركت 
آموزشي هم كه در قرارداد نامش قيد شده بود 
پروش  و  آموزش  بازنشستگان سازمان  از  يكي 

بود. 

امضاكرديد؟
بود  اولشان  بار  تمام كساني كه  و  نه، من  اول 
شدند.  غافلگير  مي كردند  شركت  طرح  در  كه 
اما بعد ديدم فايده ندارد. همه پولم را از دست 
و  رفت  بچه ها،  التحرير  لوازم  براي  مي دهم. 
آمدشان از جيب خودم داده بودم. نمي شد به 
خاطر 35 درصد كه به ناحق مي گرفتند از كل 
شد.  كسر  تومان  175هزار  بكشم.  دست  پولم 
االن هم ناراضي نيستم، 9 نفر مدرك گرفتند. 

اگر باز هم چنين طرحي باشد قبول مي كنم. 

طرحديگريگرفتيدتاامروز؟
مراكزي  االن  كه  مخصوصا  رفتم.  چندبار  نه، 
هم  و  هستند  ايراني ها  هم  كه  داريم 
نيامده  طرحي  هنوز  گفتند  ولي  افغانستانی ها 

است. بودجه نداريم.

شمااالنبامراكزمختلفيكارميكنيد،هيچكدامميتوانندمدركيبدهندكهدر
جايديگريموردپذيرشباشد؟

كدام  هيچ  مي كنم.  كار  مشتاق  كودك  دوستدار  مركز  و  آفتاب  بچه هاي  مركز  دو  با  من 
نمي توانند مدرك بدهند چون زير نظر آموزش پرورش نيستند. اگر زير نظر آموزش پرورش 
باشند ديگر نمي توانند به كودكان فاقد اوراق هويتي مشخص خدمات آموزشي بدهند. چون 
آموزش پرورش فقط براي كودكاني است كه مدرك شناسايي )كارت اقامت يا پاسپورت( و 
يا برگ آبي دارند. خيلي از كودكان ايراني هم كه در حاشيه شهر زندگي مي كنند مخصوصا 
يا  نمي گيرند  شناسنامه  بچه ها  براي  خانواده  فقر  يا  اعتياد  خاطر  به  صنعتي  شهرك  در 
شناسنامه شان را مي فروشند. حتي تعدادی از بچه هايي كه در شبه خانواده هاي وابسته به 

بهزيستي زندگي مي كنند و پدرمادر ندارند هم از مدرك هويتي معتبر محروم اند. 

آياهيچسازمانينميخواهدبهاينبچههاييكههمهدريكجاجمعشدهاندمدرك
معتبربدهد؟

يك بار آموزش پرورش و نهضت با بودجه اي كه از يك نهاد بين المللي بود مي خواستند با 
يكي از گروه هايي كه من مي شناسم همكاري كنند ولي شرط دولتي ها اين بود كه هيچ كمك 
مالي به آن گروه نشود، آموزش دهنده ها هم از كساني كه خودشان معرفي مي كنند، باشد. 
و طبق معمول براي طرحي كه 6 ماه وقت داشت سه ماه آخر به دنبال كار آمده بودند. تنها 
چيزي كه مي خواستند اين بود يك جا برايشان بچه ها را جمع كند. چون پيدا كردن مهاجران 
كه هميشه پنهان اند آن هم كودكان اصال آسان نيست. مثل ماهي هستند، از دست مي لغزند. 
نهايت طرح به سرانجام نرسيد. از نظر من كه فرآيند آموزش دو سه ماه هم صوري بود. واقعا 

قصدي براي باسواد كردن بچه ها وجود نداشت. 

اين از بيشتری استقبال اجتماعی فعاليتهای شدن درآمدزا با میكنيد فکر
فعاليتهامیشود؟

تا حد زيادی بله، من آدم های زيادی می شناسم مخصوصا پسرهاي جوان كه عالقه مند به 
اين كارها بودند ولی چون مجبور بودند دنبال كسب درآمد بروند تا زندگي تشكيل دهند، اين 
نوع فعاليت ها را كنار گذاشتند. خانم ها االن بيشتر در فضای اجتماعی حضور دارند چون فشار 

اجتماعی برای اين كه درآمد داشته باشند كمتر است. 
در فعاليت هاي اجتماعي، انجمن هاي مردم نهاد منابع مالي كمي براي جذب نيرو دارند. وقتي 
نتواني براي وقت و انرژي آدم ها هزينه كني، نمي تواني خيلي به كيفيت كار اضافه كني و يا 
تعداد آدم ها را بيشتر و مستمرتر كني. االن هرشخصی واقعا فعاليت اجتماعي مي كند براي 
براي  آمريكا  يا  از كشورهاي خارجي مثل سوئيس  بسياري  دلش مي كند. در حالي كه در 
ابتدا  رسمی  منصب  هر  در  فرد  يك  استخدام 
 100 يا  ساعت   80 مثال  كه  مي كنند  بررسي 
غير  در  باشد.  داشته  داوطلبانه  فعاليت  ساعت 
اين صورت صاحب صالحيت شناخته نمي شود. 
را  اجتماعي  فعاليت  هم  طرح هايي  چنين  اين 
هدفمند مي كند و هم به سمت درآمدزا شدن 

مي كشاند، به نفع جامعه هم هست. 

حوزه در فعاليت سختیهای نظرتان به
اجتماعیچيست؟

مهم ترين سختی كار همين كه به عنوان فعال 
باشی.  ارتباط  در  انسان ها  با  بايد  اجتماعی 
ماشين نيستند كه اگر پيچ و مهره اي را عوض 
است.  پيچيده  مسائلشان  شوند،  تعمير  كنيد 
نيازمند  و  مي كند  فرق  ديگر  آدم  با  آدمي  هر 
رفتار متفاوتي است. كساني كه نيازمند كمك 
فعاالن اجتماعي هستند عموما در شرايط خوبي 
زندگي نمي كنند مثال در حاشيه شهرها. رفت 
و آمد به چنين مكان هايی سخت و ناامن است. 
معموال خيلی كم پليسی در آنجا ديده می شود 
به  رو  آن   با  شخصا  كه  مسائلي  از  يكی  يا  و 
رو مي شويد اثر رواني بلند مدتي كه روي شما 
و  نيست  آساني  كار  اصال  نظرم  به  مي گذارند. 
كار  اين حوزه  در  هر شخصی  دليل  به همين 
كه  باشد  داشته  كافي  درآمد  بايد  مي كند 

متاسفانه اين چنين نيست. 


