
چهارشنبهجامعه
۲۲ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۵
www.sharghdaily.com ۶و۷

گاهی با مداخله ها کار  خراب تر می شود
 با توجه به تجربه کاری شما در حوزه آسیب های اجتماعی، آیا مواردی بوده که نیاز به خدمات اورژانس اجتماعی   .

داشته باشید ولی مداخله آنها به دلیل رفتار غیرحرفه ای شرایط را سخت تر کرده باشد؟
پریســا پویان، مدیر مؤسسه یاری گران کودکان کار: واقعیت این است که خیلی وقت ها مورد را تا یک جایی جلو 
می بریــم و بعــد باید به اورژانس، مراجع قانونی یا ارگان مربوطه ارجاع داده شــود ولی به جای اینکه کار درســت 
شــود، خراب می شــود. یعنی عالوه بر اینکه مداخله مؤثر در این زمینه انجام نمی دهند، گاهی کار خراب تر از قبل 
هم می شــود، مثال برای موردی کار را به اورژانس ســپردیم که مداخله غیرحرفه ای انجام دادند و همین باعث شد 
تا کودک از تحت پوشــش حمایت های ما هم دربیاید. کودک تحت خشــونت های بسیار خانگی بود، اورژانس فقط 
چندبار برای تذکر دم خانه آنها رفته بود که اگر این روند ادامه داشــته باشــد، بچه را از شما می گیریم و هیچ اقدام 
دیگــری انجام نــداد، درصورتی که این موضوع اصال نیاز به صحبت ندارد، این مســائل باعث شــد کودک از چرخه 
خدمات ما خارج شود، اینها در صورتی است که همین کودک مشکالت شدید روحی و روانی دارد، گاهی خودش را 

به شکلی می زند که غرق خون می شود.
انجمن یا مؤسسه باید روند طرح شکایتش با فرد عادی متفاوت باشد

 چقدر اورژانس اجتماعی، بهزیستی و ارگان های مربوط به آسیب های اجتماعی، به گزارش های شما به عنوان یک   .
سازمان مردم نهاد استناد و تکیه می کنند؟

پریسا پویان: یک نکته که باید به آن اشاره کنم، این است که اغلب پیگیری ها از داخل مؤسسه خیلی خوب پیش 
رفته ولی وقتی از بیرون مؤسســه، مثال از اورژانس اجتماعی کمک خواســتیم، به در بســته برخوردیم. البته خیلی 
وقت ها مســئولین بهزیســتی و اورژانس می گویند قانون هم دست ما را بســته و کامال قبول دارم نیروهای آنها هم 
سختی های خودشان را دارند ولی یک موضوع ساده این است که در کنار نیروی مددکار و روان شناس یک کارشناس 
حقوقی هم باید داشــته باشــند، در غیر آن صورت مشخص است که موارد به در بسته خواهد خورد. در این سال ها 
مــوردی نبوده که مداخله اورژانس اجتماعی کار ما را جلو ببرد و فکــر می کنم در این میزگرد می توانیم همفکری 
کنیم که چه کاری می توان کرد و پروتکلی به آنها پیشــنهاد دهیم. یکی از مســئولین بهزیستی چندی پیش می گفت 
در تالش اســت تا به مؤسســات کدی بدهد که از طریق آن شکایت خود را مطرح کنند؛ چون یک انجمن یا مؤسسه 
باید روند طرح شــکایتش با فرد عادی متفاوت باشد. درحالی که هنگام ارســال گزارش به اورژانس اجتماعی از ما 
می پرســند اصال از کجا می دانید کودک تحت خشونت خانگی اســت، درصورتی که مددکار حرفه ای مؤسسه کامل 
با این کودک در ارتباط بوده و گزارش های مختلفی از آن دارد، در این شــرایط تازه ما باید از خودمان هم دفاع کنیم 
و آنهــا را مجاب کنیم تا بــرای کودک اقدامی انجام دهند. حال این تفکر کامال متفاوت از این اســت که تصور کنیم 

همکارانی در اورژانس داریم که هروقت نیاز به کمک و همراهی آنها داشته باشیم، کنار ما خواهند بود.
بین پیگیری شهروندان و سازمان های مردم نهاد تفاوتی وجود ندارد

 قانون چقدر به فعالین اجتماعی و ســازمان های مردم نهاد حق مداخله و گزارش آســیب ها را داده است؟ مثال   .
گزارش یک مورد خشونت کودکان از پیگیری تا اطالع به اورژانس اجتماعی و بعد از آن را توضیح دهید.

رضا شــفاخواه وکیل پایه یک دادگستری و فعال اجتماعی: در ابتدا می خواهم بگویم که کاش آقای چلک هم در 
این برنامه حضور داشتند، چون درواقع ایده اورژانس اجتماعی آن هم از یک نمونه غربی را ایشان مطرح کردند که 
البته برخی بر این باورند این یک ایده داخلی بوده در صورتی که کامال اشتباه می کنند و اتفاقا در کشورهای بلوک شرق 
و دولت رفاه که تأمین اجتماعی قوی دارند، از ابتدای قرن بیســتم پدیده ای به اسم اورژانس اجتماعی وجود داشته 
ولی مشــکالتی که ما با این مســئله داریم، خیلی زیاد است و واقعا نمی دانیم از کجای این ماجرا شروع کنیم. طبق 
آیین نامه ای که تصویب کردند، یک سری شــرح وظایف گسترده ای را برای خودشان قائل شدند، از معتادین متجاهر 
در خیابان گرفته تا زنان سرپرســت خانوار، بچه هایی که تحت آزار هستند و... یک دامنه بسیار وسیع که می خواهند 
بــا ۳۰۰ اتومبیل آن را انجام دهند و طبق گفته خودشــان ۲۹۶ خودروی فعال دارند و چون کارمندان خرید خدمت 
هستند، اجازه استفاده از پالک قرمز را ندارند و در شهرهای دیگر خودرو اجاره می کنند؛ در واقع ما با چنین پدیده هایی 
مواجه هســتیم، پدیده ای که وقتی به آنها تماس می گیریم و می گوییم به دلیل خشــونت خانگی خانواده زیر باران 
در خیابان اســت، می گوید راننده کرونا گرفته و کسی نیست که بیاید. این در حالی است که در آیین نامه نوشته شده 
فعالیت اورژانس شــبانه روزی است  اما ســاعت چهار بعدازظهر تماس بگیرید، ببینید نیرو می آید یا نه، باید پرسید 
به عنوان اورژانس اجتماعی پروتکل اقدامشــان چه چیزی اســت؟ می گویند یک پروتکل مددکاری دارند و بر اساس 
آن وارد عمل می شــوند اما باید آن پروتکل را به صورت مشخص در سایت بهزیستی و اورژانس اجتماعی قرار دهند 
تا ســازمان های مردم نهاد هم با آن آشــنا شــوند، به ضرس قاطع می گویم پروتکلی جهت اقدام برای کودک آزاری، 
زنان خیابانی، معتادین متجاهر و... وجود ندارد  چون هرکدام از اینها پروتکل خاص خود را دارد. باید اشاره کنم که 
درست اســت افراد تحصیل کرده مددکاری هم در اورژانس هستند اما چقدر این افراد تجربه کار در محالت حاشیه 
را دارند و با آســیب اجتماعی از نزدیک مواجه بودند. یک مثال می زنم در شهرری دو کودک معتاد داشتیم که مادر 
زنــدان بود و پدر هم اصال نبود، با اورژانس تماس گرفتیم و وقتی به مرکز ما آمدند، دیدند که این دو کودک در حال 
بازی با داوطلب ها هســتند، کارمند اورژانس سریع دســتکش دستش کرد و گفت از اینها مریضی نمی گیرید؟ چنین 

تصوری نسبت به کودک حاشیه نشین وجود دارد.
در آیین نامه صراحتا حضور در محالت حاشــیه و شناسایی محالت معضل خیز ذکر شده، یعنی باید یک کیوسک 
یا پایگاه مثل نیروی انتظامی در این محالت داشــته باشــند تا از نزدیک بدانند چه آسیب هایی در محله وجود دارد، 
این یک شناســایی اســت، این کار را که نمی کنند، در کنارش هم سازمان های مردم نهاد که در دل این محالت فعال 
هستند هم وقتی گزارش می دهند، توجه نمی شود. در اسفند ۱۴۰۰ ما وضعیت دو کودک درگیر اعتیاد را در بهزیستی 
پیگیــری کردیــم و مددکارهای ما هم پیگیر بودند ولی هیــچ اتفاقی نیفتاد، اورژانس باید ضابط آســیب اجتماعی 
باشــد، یعنی من به عنوان شهروند یا ســازمان مردم نهاد موضوع را به او گزارش می دهم، او باید فعاالنه وارد شود، 
موضــوع را شناســایی و دالیــل را جمع آوری کند، تا در آخر بچــه را از آن وضعیت مخاطره آمیــز خارج کند. ما در 

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مفهومی مترقی داریم که تحت عنوان وضعیت مخاطره آمیز اســت، یعنی تا آن 
وضعیت مخاطره آمیز برطرف نشــود، کودک در شرایط خطر قرار دارد. اعتیاد، فرار، ترک تحصیل، نداشتن شناسنامه، 
کودک آزاری و موارد دیگر که در قانون حمایت از کودک و نوجوان وجود دارد، همه شامل آن می شود و باید کودک 
از این شرایط خارج شود، اگر پدر و مادر صالحیت نگهداری کودک را نداشتند، باید دادخواست سلب حضانت مطرح 
شود که ســازمان های مردم نهاد و شهروندان چنین اختیاری را ندارند تا دعوای سلب حضانت را مطرح کنند؛ چون 
اصال ذی نفع نیســتند. حتی بین پیگیری شهروندان و ســازمان های مردم نهاد تفاوتی در این زمینه وجود ندارد، ما با 
اورژانس تماس می گیریم و هیچ تفاوتی بین گزارش دادن یک شهروند عادی و سازمان مردم نهاد وجود ندارد، حتی 
در قانون هم امتیازی را برای این قائل نشدند، حال ما به عنوان فعال اجتماعی تماس می گیریم و موردی را گزارش 
می کنیم ولی اتفاقی صورت نمی گیرد، چندین بار از خط های مختلف تماس می گیریم، چند صفحه فکس می کنیم، 
همه چیز بی نتیجه می ماند. به این نتیجه می رســیم که از پتانســیل ماده ۶۶ آیین دادرســی کیفری استفاده کنیم که 
می گوید ســازمان های مردم نهاد می توانند اعالم جرم کنند و مســتقیم گزارش را به دادستان می دهیم، در شرایطی 
که نیاز اســت تا به منزل ورود داشته باشیم، اورژانس اجتماعی می گوید نمی تواند ورود به منزل داشته باشد و باید 
صحنه را ببیند و شــواهد و مدارک را به قاضی مربوطه بدهد و بعد قاضی دســتور دهد اما تا این مدارک جمع آوری 
شــود، حادثه اتفاق افتاده است. موردی داشــتیم که در همین دوندگی ها کودک را به شهر دیگر بردند. مثالی دیگر 
هم می زنم؛ دو کودک چهار و هفت ســاله  ای بودند که تست اعتیاد هر دو مثبت شد، به اورژانس گزارش کردیم، به 
دادســتان ناحیه ۴ هم همین طور که در آخر بازپرس به اورژانس دســتور داد تا دو کودک را ببرند اما با یک فضاحتی 
این دو کودک را بردند، به  صورت خانواده اسپری فلفل زدند و بچه ها را کشان کشان به بیمارستان بردند، البته درست 
اســت که گاهی مأمورین اورژانس امنیت جانی ندارند ولی این رفتار عجیب بود، خالصه در بیمارســتان نمی دانم با 
چه مکانیسمی تست گرفتند که در تماس با مددکار ما گفتند شما دروغ گفتید کودکان اعتیاد ندارند، یک ساعت بعد 
هم تماس گرفتند و گفتند ببخشید بچه ها با پدر و مادر از بیمارستان فرار کردند و ما دیگر نمی توانیم کاری کنیم. بعد 
هم خانواده کال از آن محل رفتند به شهر دیگر و حتی دسترسی که ما به آنها داشتیم هم تمام شد و نمی دانیم این 
دو کودک چه سرنوشــتی خواهند داشــت. می گویند مددکارهای اورژانس تعلیم دیده هستند  این چه تعلیمی است 
که حتی در بیمارستان کنار کودک ننشستند تا کودکان فرار نکنند؟ مددکار خود ما اگر بود حتما کنار بچه ها می ماند.

بودن اورژانس اجتماعی بهتر از نبودنش است
 خیلی از اوقات ســازمان مردم نهاد برای یک مورد زمانی را صرف می کند و تحت پوشــش خدمات مددکاری قرار   .

می دهد ولی بعد نیاز می بیند تا به بهزیســتی یا اورژانس ارجاع داده شــود ولی رفتار غیراصولی آنها مشکالتی را به 
وجود می آورد، این مسائل در تجربه کاری شما چگونه بوده است؟

زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی: اگر بخواهم کل این مســئله را واکاوی کنم، دو بخش خواهد داشت، 
یک بخش ســاختاری و یک بخش اجرائی، یعنی اورژانس اجتماعی در ســاختار وظایفی دارد که مشخص است و 
باید تأکید کنم بودنش بهتر از نبودنش اســت و این به نظرم مورد توافق بســیاری است. حال اینکه اختیاراتش برای 
این مســائل کافی اســت یا نه، طبیعتا کافی نیســت اما می توان این ســاختار را به گونه ای تعریف کرد که کارآمدتر 
باشــد. مثال چندی پیش ما طرحی به بهزیستی دادیم که در اورژانس اجتماعی اپلیکیشنی وجود داشته باشد تا کل 
اطالعات کیفی پرونده ها در آن مشــخص باشــد، مثال اینکه مأمور اورژانس االن دم در خانه یک خانواده آسیب دیده 
رفته تا اینکه روند چگونه جلو می رود همه مشــخص باشــد، درواقع سیستم مسئول تر و قابل پیگیری تری به وجود 
بیایــد اما اینکه در عمل چگونه پیش برود یک موضوع دیگر اســت. در مورد مداخلــه اورژانس گالیه ای که وجود 
دارد، این اســت که افشای هویت فرد گزارش دهنده اتفاق می افتد، وقتی دم منزل خانواده می روند و می گویند فالن 
انجمن گزارش داده، با این کار تمام اعتمادی که طی ســال ها فعالیت آن انجمن در آن منطقه ایجاد کرده همه از 
بین می رود، این یک خط قرمز اســت و ما دیگر در نامه هایمان مهر محرمانه می زنیم و از جمله خواهشمند است از 
افشای نام گزارش دهنده خودداری کنید، استفاده می کنیم؛ چون واقعا ندانم کاری فرد، آسیب جدی به روند کار وارد 
می کند. فرد مأموری که به خانواده  می گوید از چه انجمنی گزارش گرفته یعنی کارش را بلد نیســت، یا به خانواده 
مراجعه می کنند ولی بعد از آن دیگر اقدامی صورت نمی گیرد و همین باعث می شود خانواده بترسد و مثال کودکی 
که در معرض آسیب بوده را به شهر دیگر ببرد، در این صورت کودک از چرخه خدمات ما هم خارج می شود و دیگر 
دسترسی به کودک نخواهیم داشت، این موضوع بیشتر در خانواده هایی که در آنها اعتیاد وجود دارد، دیده می شود؛ 
چون می ترسند خود والدین درگیر اعتیاد هم مأموران با خود ببرند و برای همین سریع جای خود را عوض می کنند.

بودجه هر مرکز اورژانس اجتماعی کمتر از یک میلیارد است
 با توجه به افزایش معضالت اجتماعی در این ســال ها، آیا تناســبی بین آن و خدمات ارگان هایی مثل اورژانس   .

اجتماعی، بهزیســتی و سازمان های مربوطه می بینید و اگر شــرایط در همین مسیر جلو رود عاقبت مناطق حاشیه و 
فرودست را چگونه می بینید؟

فرشــید یزدانی، جامعه شناس: اجازه بدهید که اول اشاره کنم به اینکه ما که اینجا جمع شدیم هدفمان اصالح 
ســاختار اســت و نه حذف آن؛ چون خیلی وقت ها در پی نقدهایی که به این مجموعه ها می شــود، تصور را بر این 
می گذارند که ما مخالف حضور آنها هستیم. در صورتی که االن یکی از نهادهای الزم اجتماعی، بهزیستی است، منتها 
بد عمل می کند و باید این نهاد تقویت شود. برای مثال در سال ۱۴۰۰ بودجه اورژانس اجتماعی ۲۷۵ میلیارد تومان 
بوده که طبق اعالم خودشــان ۳۷۰ مرکز هم دارند، با این شــرایط به هر مرکز کمتر از یک میلیارد تومان می رسد که 
واقعا نمی توان با این بودجه کاری جدی سامان داد. اما بخش دیگر صحبت ها به تخصص این مجموعه برمی گردد، 
ما این را هم در نظر می گیریم که فرد وقتی در اورژانس اجتماعی کار می کند، با حداقل حقوق در شرایط سخت قرار 
دارد پس انتظار زیادی اســت که خیلی فعال با مسائل برخورد کند، مگر آنکه دغدغه شخصی داشته باشد. بنابراین 
بخشــی از نقدها به سیســتم و مشکالت سیســتماتیک آن (اعم از امکانات و آموزش ها و نحوه جذب و نگهداشت 
نیروها) است. در اورژانس اجتماعی سه اصل اساسی وجود دارد؛ تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن 
که هر ســه با توجه به مثال هایی که در همین جلســه گفته شد، زیر ســؤال رفته است. در بحث تخصصی بودن که 

آموزش هایی برای افراد اورژانس اجتماعی در نظر گرفته نشــده - حداقل از عملکردها این مسئله منتج می شود- و 
در حیطه تخصصی بسیار ضعیف عمل می کنند، در بحث حقوقی هم شاید به دلیل مشکل پرداختی ها و عدم جذب 
نیرو مشکل دارند، همچنین نظام جذب بسیار غلطی دارند که تا جایی که من خبر دارم بر آن اعمال نفوذ شده است. 
مثال در شهرســتان های کوچک نماینده مجلس به اجبار و زور درخواست کرد یک سری افراد غیر مرتبط را استخدام 
کنند، آن هم جایی که نیاز به حضور افراد تخصصی اســت. به موقع بودنشــان هم به این شــکل است که شما برای 
موضوعی تماس می گیرید که باید همان موقع خود را برسانند، ولی تا ۱۲ ساعت بعد یا یک ماه بعد پیگیری می کنید 
اما اتفاقی نمی افتد. بسیاری از نقاط حاشیه ای و کمتر برخوردار ما امکان برخورداری از خدمات اجتماعی را ندارند 
و هر ســه اصل که ذکر کردیم زیر ســؤال می رود. حال توجه کنید که نابســامانی های اقتصادی و افزایش قیمت ها 
نابســامانی هایی را به وجود می آورد که به تبع آن آســیب های اجتماعی بیشــتری نمود پیدا خواهد کرد، بخشی از 
مردم به دلیل شــرایط اقتصادی به سمت حاشیه (حاشیه های شهری و حاشیه  های اقتصادی و اجتماعی) می روند 
که باید انتظار افزایش آســیب ها را داشته باشیم، جامعه شناسان اصطالحی دارند به نام «شورش سفید» که در آن 
افراد وقتی نمی توانند در فضای عمومی اعتراض کنند و برای همین علیه خود شورش می کنند. مثال افراد خودکشی 
یا خودزنی می کنند یا منجر به خشونت خانگی یا اعتیاد می شوند، برای همین به نظرم اورژانس اجتماعی یک نقش 
اساســی و فراموش شــده دارد، آن هم اینکه مرتب گزارش های آماری منســجمی را منتشر کند و نسبت به آسیب ها 
هشدار دهد که در جامعه چه اتفاقی دارد می افتد. این کار اگر انجام می شد حتی در مواجهه خودشان با معضالت 
هم تأثیر داشــت و شکل دیگری پیدا می کرد. مدتی قبل که در حوزه زباله گردی فعالیت می کردیم به طور ملموسی 
مشــخص بود که تورم ها از یک ســو باعث افزایش زباله گردی ایرانی ها شده و از سوی دیگر موجب کاهش مصرف 

شده است که همه این عالئم بر نقش جدی تر اورژانس اجتماعی مهر تأیید می زند.
بهزیستی باید درباره آسیب ها هشداردهنده باشد

 در این ســال ها شاهد بودیم که با تغییر شکل و افزایش معضالت، ســازمان های مردم نهاد توانستند عزم خود را   .
برای ادامه این مسیر جزم کنند، اما به نظر شما آیا مجموعه های دولتی مثل بهزیستی و اورژانس هم توان مواجهه با 

افزایش معضالت را دارند؟
فرشــید یزدانی: قطعا بهزیســتی با این بودجه ، امکانات و نحوه مدیریتی که دارد، نمی تواند مواجهه مناسبی با 
معضالت داشته باشد و نیاز به تقویت دارد. در کنارش ان جی اوها هم باید تقویت شوند. اما در این فضایی که نهادی 
مثل جمعیت امام علی را منحل می کنند و شــبکه یاری کودکان کار را هم تهدید می کنند، به نظر نمی رســد بتوان 
به این تقویت امید بســت. اگر یک فرد هوشمند در حوزه اجتماعی تصمیم گیر باشد، باید در کنار جمعیت امام علی 
کمک کند چندین نهاد دیگر مثل آن ایجاد شود نه اینکه آن را هم تعطیل کند. باید به تقویت کمی و کیفی نهادهایی 
همچون شبکه یاری ها کمک کند. االن با توجه به پتانسیل بهزیستی در حوزه کودکان کار، مگر توان پوشش چند نفر 
را دارد و در ضمن در کنار آن باید اضافه کنم که بهزیستی اساسا با مسائل منفعالنه رفتار می کند؛ یعنی صبر می کند 

اتفاق بیفتد و بعد وارد عمل می شود، در صورتی که باید حتما درباره آسیب ها هشداردهنده باشد.
در مورد خشونت زنان دست ما بسته است

 درباره کمبود امکانات خدمات اجتماعی، مثل تعداد کم خانه های امن در سطح کشور، تا به حال مواردی بوده که   .
در روند یک پروژه مددکاری نیاز به حمایت این خدمات دولتی بوده باشــد، اما به دلیل کمبود آن دچار مشــکل شده 

باشید؟
پریســا پویان: از این اتفاقات الی ماشاهللا داریم. وقتی قانون پشــت ما را نمی گیرد، خیلی دچار مشکل می شویم. 
دست ما در مواردی که به آزار مادران و خشونت زنان خانه دار مربوط است، بسته است. زنی داشتیم که در خشونت 
خانگی دست و دندانش شکسته، ولی می دانیم اگر پیگیری کنیم وضعیت بدتر خواهد شد. آیا این خانم را با هفت 
بچه در خانه های امن اســکان می دهند؟ ما حتی امکان اینکه مرد خانه را فقط بترســانیم تا دیگر دســت به چنین 
رفتارهایی نزند هم نداریم؛ چون کســی پشــت ما نیست. واقعیت این اســت که در جلسات بسیاری که با سازمان و 
ارگان ها داریم، متوجه می شــویم بعضی از آنها خیلی در حاشــیه هستند و از بحث آسیب ها هیچ اطالعاتی ندارند. 
البته نسبتا بهزیستی بهتر حرف ما را متوجه می شود و همان طور که عزیزان در این برنامه گفتند، ما می خواهیم این 
ســازمان ها وجود داشته باشند ولی نه اینکه فقط اسم داشته باشند که تا االن من کارآمدی از آنها ندیدم. سؤال هم 
همین اســت که چرا در بخش هایی که می شود از سازمان های مردم نهاد استفاده نمی کنند؟ ما افرادی را داریم که 
ســال ها تجربه کار با آسیب را دارند و می توان از تجربه آنها استفاده بسیاری کرد، ولی این اتفاق نمی افتد و احتماال 

به دلیل کمبود بودجه هم نمی توانند از افراد متخصص استفاده کنند.
حقوق کم امکان ریسکشان را کم می کند

زهرا رحیمی: ما از مددکارهای اورژانس اجتماعی شــنیدیم که می گویند مگر چقدر حقوق می گیریم که خودمان 
را به خطر بیندازیم و در محالت آســیب پذیر حضور پیدا کنیم. در واقع حقوق کم امکان ریسک پذیری را در این افراد 
کم می کند. ما بارها با این عزیزان جلسه داشتیم و صحبت کردیم، در آخر دولت باید نگاهی استراتژیک به موضوع 
آســیب اجتماعی داشته باشد و بودجه ای در نظر بگیرند تا اصالح ســاختار هم اتفاق بیفتد. سخت افزار تحت تأثیر 
بودجه است، اما برای نرم افزار طبق صحبت خانم پویان می توانند از تمام تجربیات فعاالن و سازمان های مردم نهاد 
اســتفاده کنند. اینکه بهزیستی، مجری اجرائی باشد یا عامل اجرا، بسیار متفاوت است و هرچه عاملیتش کمتر باشد 
دودش به چشم کودکان حاشیه می رود. مثال در بحث جمع آوری کودکان کار، بهزیستی می گفت ما مخالف هستیم 
ولــی مجبوریم این طرح را انجام دهیم چون دســتور از بــاال آمده؛ در صورتی که نباید بهزیســتی به عنوان یک نهاد 

تخصصی از باال دستور بگیرد.
 بهزیستی به قانون اطفال و نوجوانان واقف نیست و به مردم اطالع رسانی نمی کند

فکر می کنید با وجود افزایش آســیب هایی مثل ازدواج کودک و کار کودک به دلیل فشــار اقتصادی، بزهکاری و   .
معضالت دیگر، قوانین چقدر کمک کننده و کنترل کننده این آسیب ها هستند؟

رضا شــفاخواه: همان طور که عنوان شــد، اتفاق نظر داریم که بودن اورژانس اجتماعی در هر صورت از نبود آن 

بهتر است. طبق آیین نامه ای که دارند، گفته شده سازمان صدا و سیما باید آگهی هایی از اورژانس اجتماعی را منتشر 
و در این باره اطالع رســانی کند، اما کدام یک از ما چنین اطالع رسانی ای را در صدا و سیما دیده ایم؟ چند وقت پیش که 
کودکی در ســطل زباله پیدا شد، افرادی که اطراف آن ســطل فیلم می گرفتند نمی دانستند باید در این لحظه با کجا 
تماس بگیرند؛ یکی می گفت ۱۱۵، دیگری می گفت ۱۱۰ و هیچ کدام اسمی از اورژانس اجتماعی نمی آوردند. تلویزیون 
چقــدر به این موضوع پرداخته تا مردم شــماره ۱۲۳ را بدانند؟ اگر اتفاق نمی افتد، باید مطالبه شــود. یا بارها دیدم 
کارمند اورژانس اجتماعی مثل دیگر مردم در صف ارجاعات کالنتری ایستاده تا کارش انجام شود؛ در صورتی که باید 
مطالبه بررســی مخصوص درخواست های اورژانس داشته باشد که نیاز به بودجه ای ندارد. در آیین نامه به استقرار 
پایگاه های اجتماعی اشــاره شــده که آن هم اتفاق نمی افتد. مسئوالن بهزیستی هم گاهی می گویند موضوعی را که 
مطرح می کنیم، متهم به ســیاه نمایی می شویم. در هر حال آن قدر مسائل اجتماعی و امنیتی با همدیگر گره  خورده 
که اورژانس اجتماعی و بهزیســتی هم در مسئله آســیب اجتماعی نمی توانند جلو بیایند. در زمینه حقوق اطفال و 
نوجوانان ســازمان های مردم نهاد خیلی تالش کردند تا در قانون فشــلی که وجود داشت، تغییراتی صورت گیرد که 
بعد از ۱۱ ســال خاک خوردن این قانون تصویب شد، اما بهزیستی به عنوان نهاد متولی چقدر سعی کرد تا این قانون 
را برای مراجع مختلف جا بیندازد که کودکان چنین حقوقی دارند؟ مثال ایران پیمان نامه بدترین اشکال کار کودک را 
امضا کرده و درباره کار کودک در قانون کار هم مجازات تعیین شده، اما بهزیستی چقدر در زمینه زباله گردی کودکان 
فعال اســت و به دنبال پیمانکارهایی که از کودکان اســتفاده می کنند رفته؟ بهزیســتی چقدر اطالع رسانی کرده که 
به کارگیری کودکان در مراکز پســماند جرم اســت؟ این یک قانون مترقی است، ولی به نظر می رسد بهزیستی به آن 
واقف نیســت و برای اطالع رســانی آن به مردم هم تالش نمی کند. در صداوســیما این همه میزگرد با موضوعات 
بی اهمیت گذاشتند، ولی یک بار درباره چنین مسائلی حرف نزدند و من فکر می کنم در این زمینه حتی تقاضایی هم 
صورت نگرفته است. درست است که بخشی از کار سخت افزاری است، اما بخش دیگر اطالع رسانی و آگاهی بخشی 

است که خیلی کم جزء کارهای اورژانس محسوب می شود.
خیلی از مردم اورژانس اجتماعی را نمی شناسند

 با اشــاره به همین صحبت ها، به نظر شــما چه تعداد از مردم در طبقات مختلف اجتماعی اورژانس اجتماعی را   .
می شناسند و علت این موضوع آیا عملکرد اورژانس است یا عدم پرزنت صحیح برای معرفی؟

فرشــید یزدانی: ببینید در واقع آمار دقیقی وجود ندارد که چند درصد از وجود اورژانس اجتماعی اطالع دارند 
و شــماره ۱۲۳ را می شناسند؛ بااین حال، می دانیم درصد کمی با این شماره آشنا هستند و در جامعه حساسیتی هم 
وجود نداشته است. مثال همه ۱۱۵ را می شناسند و هر کجا آتشی ببینند به آتش نشانی اطالع می دهند، اما اگر فردی 
فرزندش را در خیابان کتک بزند مردم نمی دانند باید چه کار کنند و خیلی هم از نظر فرهنگی حساســیت اجتماعی 
روی این موضوع وجود ندارد. بخش دیگر هم به عملکرد بهزیســتی و نحوه اطالع رسانی و البته خدمات رسانی آن 

مربوط است.
مشکالت اقتصادی منجر به قربانی شدن کودکان و زنان می شود

 در این سال ها فکر می کنید چقد معضالت شکل زنانه و کودکانه به خود گرفته است؟ مثال اعتیاد بین زنان و کودکان   .
و مواجهه ارگان های مربوطه با این موضوع چگونه بوده است؟

زهرا رحیمی: حقیقت این است که محوریت فعالیت ما زنان و کودکان هستند؛ بنابراین نمی توانم درباره مقایسه 
افزایش شکل زنانه یا مردانه بودن معضالت بگویم، ولی در مورد این مسائل همیشه در فاز اول انکار و بعد پذیرش 
وجود دارد. در بحث اعتیاد، قوانین و پروتکل ها روی کاغذ نوشــته می شــود، ولی اینکه چقدر اجرا شود جای سؤال 
دارد. این یک حقیقت اســت که مشــکالت اقتصادی جامعه منجر به قربانی شــدن بیشــتر کودکان و زنان می شود 
و هر چه جامعه به ســمت فقیرتر شــدن برود، آســیب های اجتماعی بیشتر می شــود. بنابراین طبق سؤال قبلی که 
پرســیدید، هر منطقه حاشــیه نیاز به یک پایگاه اجتماعی مســتقر دارد؛ در حالی که خیلی از افراد مخصوصا مناطق 
حاشــیه، اصال شماره ۱۲۳ را نمی شناســند. یک کودک در خانواده مرفه را که مورد خشونت است، شاید اطرافیانش 
مثال مادر دوســتش راهنمایــی کند تا با ۱۲۳ تماس بگیرد، ولی کودکی که در مناطق حاشــیه زندگی می کند، اگر با 
انجمن های آن منطقه در ارتباط نباشد، هیچ وقت نمی فهمد وقتی مورد آزار قرار گرفت به کجا اطالع دهد. بنابراین 
با وجود این باید ارتباطی بین مدرسه و اورژانس اجتماعی وجود داشته باشد تا کودکان بدانند آزار چیست و اگر دچار 
آزار شدند به کجا اطالع دهند، حتی اورژانس به مدرسه ها مراجعه کند و با کودکان صحبت کند؛ اما در شرایطی که 

از امکانات اولیه هم برخورداری کاملی ندارند، به نظر اینها خواسته هایی رؤیایی است.
اورژانس اجتماعی: بیخود کردید تماس گرفتید

 با توجه به فعالیتی که در محالت آســیب دیده تهران دارید، آیا کودکان و زنانی که درگیر خشونت هستند از وجود   .
اورژانس اجتماعی اطالع دارند؟

پریســا پویان: من اجازه می خواهم در این مورد یک نامه بخوانم. این نامــه را آماده کرده بودم تا امروز بخوانم. 
روان شناس مؤسسه این متن را برایم نوشته است که می خوانم؛ «قبل از همه  گیری کرونا برای کودکان کالس پنجم 
کالس خود مراقبتی گذاشــته بودیم تا برای مراقبت از خودشــان، به آنها اورژانس اجتماعی و خدمات دهی آنها را 
آموزش دهیم. بعد هم با شــماره ۱۲۳ تماس گرفتیم تا خودشــان از اورژانس بشــنوند چه خدماتی ارائه می شود. 
کارشــناس تلفن را برداشــت، گفتیم ما در حال آموزش به کودکان هستیم و می خواهیم با خدمات شما بیشتر آشنا 
شــویم و برای کودکان توضیح دهید. تلفن روی بلند گو بود و بچه ها صحبت های فرد پشــت تلفن را می شنیدند که 

گفت شما بیخود کردید چنین کاری انجام دادید. این اولین و آخرین تجربه کاری ام از اورژانس اجتماعی بود».
حتی در شــرایطی که روان شــناس مجموعه پیش قدم شده تا به بچه ها آموزشــی دهد، این اتفاق افتاده است. 
چون گاهی شــرایطی پیش می آید که اگر کودک به ما زنگ بزند، کار از کار گذشــته و بهتر آن است که همان موقع با 
اورژانس تماس بگیرد. مثل روزهای قبل چهارشنبه ســوری که نیروهای آتش نشان به مدارس می آیند و توضیحاتی 
بــه کودکان می دهند، واقعا نیاز اســت از طرف اورژانس اجتماعی هم چنین آموزش هایی انجام شــود. البته ما به 
مســئوالن مربوطه که اطالع دادیم، گفتند ما آموزش دادیم که اگر حتی کودکی تماس گرفت تا گزارش آتش سوزی 

دهــد، او را راهنمایی کنید که اشــتباه تماس گرفته ولی خودتان هم بــه ۱۱۵ اطالع دهید؛ در صورتی که ما اصال این 
را هم نمی خواهیم، فقط می خواهیم خدمات مناســب ارائه شود و طبق گفته های خودشان، به نیروهایی که خرید 

خدمت هستند، آموزش هم بدهند. آنها مرتب جابه جا می شوند.
اینها نهادهای فانتزی هستند

رضا شــفاخواه: من یک موضوع را اضافه می کنم. توجه کنید بعضی جرائم کــه در مأل عام اتفاق می افتد، مثل 
کیــف دزدی، اگر پلیس ببیند، دیگر الزم نیســت از دادســتان دســتور بگیرد، خودش می تواند اقــدام کند. بعضی از 
آسیب های اجتماعی هم مشروط هستند؛ یعنی نیاز به دستور قضائی ندارند. اگر در خیابان کودک آزاری یا زباله گردی 
کودکان دیده شــود، طبق آیین نامه کودک به بهزیســتی فرستاده می شود. ســازمان های مردم نهاد برای جزء به جزء 
معضالت اجتماعی پروتکل خاص خود را دارند و اورژانس و بهزیستی خودشان را از این پیشنهادها محروم کرده اند. 
در کنارش نگاه درســتی هم به ســازمان های مردم نهاد وجود ندارد؛ در صورتی که کشــورهای دیگر دنیا، مخصوصا 
نظام های باز اقتصادی، شــاید خیلی وارد مسائل اجتماعی نشوند ولی از ان جی اوها کمک می گیرند و آنها را دستان 
توانمند خود می دانند. االن ســازمان های مردم نهاد را متهم می کنند که  به کودکان آموزش جنســی می دهید؛ این 
ســازمان ها که چنین کاری را نکردند، اما حال چه جایگزینی برای آن دارید؟ در زمینه پیشــگیری و توانمند سازی چه 
پروتکل اجرائی ای دارید؟ در این زمینه ها شاید خیلی نیاز به بودجه نباشد و به نظر لب کالم این است که در آینده اگر 
این مســئوالن به کشور دیگر دعوت شدند و خواستند صحبت کنند، از اسم این ارگان ها استفاده می کنند و می گویند 
ما هم بهزیســتی و اورژانس اجتماعی داریم. خیلی از اینها نهادهای فانتزی هســتند، االن راجع به این قرارگاه های 
اجتماعی در محالت حاشــیه، خود بهزیســتی مخالف اســت، اما چرا یک بار این مسئله را نمی گوید؟ خودشان هم 

وارد عمل نمی شوند.
جمعیت امام علی نگران حاشیه است

 طی فعالیت خود به این فکر کردید که اگر به عنوان سازمان مردم نهاد نبودیم، این کودک آسیب دیده تحت پوشش   .
ما، امکان داشــت خود عامل ناامنی جامعه شود؟ با وجود محدودیت های فعالیت و متوقف کردن فعالیت جمعیت 

امام علی این نگرانی در شما بیشتر شده است؟
زهرا رحیمی: اتفاقا برای صحبت آخر می خواســتم به همین مســئله اشــاره کنم که یکــی از نگرانی های ما از 
بسته شــدن جمعیت امام علی همین است که سازمان های متولی در این زمینه اکتیو نیستند که مثال به یک منطقه 
پر آســیب بروند و ببینند چند نفر آنجا در معرض آســیب هســتند. آنها را پیدا کنند و بهشان خدمات دهند، واقعا از 
هزار آســیب دیده یک نفر خودش اقدام می کند تا به بهزیســتی یا اورژانس اجتماعــی مراجعه کند؛ چون واقعا اگر 
آن قدر توانمند بودند تا خودشان مراجعه کنند، توانمندی خیلی کارهای دیگر را هم داشتند، سازمان های مردم نهاد 
مانند دیده بان در این مناطق عمل می کنند؛ ولی این دیده بانی به طور کلی وظیفه حاکمیت است و حاکمیت باید از 
حقوق کودکان مراقبت کند پس باید ســاز و کاری ایجاد کند. یکی از آنها رصد کودکان در معرض آسیب است؛ چون 
قطعا فردی که آســیب  دیده اســت، امکان بزهکاری آن در آینده وجود دارد، پس ما در قبال حقی که از این کودک 
ضایع شــده، باید پاسخ گو باشیم. اورژانس اجتماعی باید دیده بانی اجتماعی داشته باشد، در خیلی محالت سازمان 
مردم نهاد این کار را می کند و به اورژانس اطالع می دهد؛ اما مناطق بسیاری هم هستند که اصال سازمان مردم نهادی 

وجود ندارد تا مثال خشونت خانگی کودکی را گزارش دهد.
اگر جلوی آسیب کودک گرفته نشود خود عامل آسیب می شود

 شما هم پاســخ دهید که چقدر به این فکر کردید، اگر یک روز در منطقه شــوش نباشید، کودک آسیب دیده ای که   .
تحت پوشش دارید، بدون خدمات و حمایت شما امکان دارد بزهکار اجتماعی شود؟

پریســا پویان: قطعا اگر جلوی آســیب کودک گرفته نشود و کودک توان افزایی نشــود، خودش یک عامل آسیب 
خواهد بود، وقتی کار در محیط آســیب را شروع کردم فکر می کردم خیلی کارهای بزرگی می توانیم انجام دهیم، به 
این معنی نیســت که فعالیت هایمان بی ثمر است؛ ولی گاه یک مورد را صفر تا صد جلو می بریم؛ ولی در آخر به در 
بســته خوردیم و در نهایت دچار فرسودگی ناشــی از شفقت می شویم، در روان شناسی بحثی است برای افرادی که 

شفقت بیشتری خرج می کنند، به مرور دچار آسیب های روانی شدید تر می شوند.
همین حاال در بحران آسیب اجتماعی هستیم

 با وجود آنکه اغلب ان جی اوها تحت فشــار دولت هستند و در کنارش خدمات ســازمان های مربوطه تناسبی با   .
میزان آسیب های اجتماعی ندارد، آیا این امکان وجود دارد در آینده دچار بحران جدی در مسائل اجتماعی شویم؟

فرشــید یزدانی: با این شــرایط قطعا معضالت بیشتر خواهد شد و شــواهد هم همین را نشان می دهد، البته به 
نظر من همین االن هم در بحران هســتیم، همین حجم نیروی کار کودکی که در خیابان هســتند، حجم آســیب و 
خشــونت هایی که در جامعه صورت می گیرد، تعداد پرونده های قضائی قوه قضائیه که نزدیک ۱۵ میلیون اســت، 
کــودکان خــارج از چرخه تحصیل که در زمان شــیوع کرونا هفــت میلیون نفر یعنی حــدود ۳۰ درصد کودکان را 
شــامل می شد، اگر کســی بخواهد که بفهمد، همین ها یک بحران است؛ ولی نمی خواهند بفهمند. اگر سازمان های 
مردم نهاد صد کودک را تحت پوشــش قرار دهند، همان روز سیاســت های کالن اقتصادی و اجتماعی کشور باعث 
تولید هزار کودک در شــرایط آسیب می شود، سیاست گذاری ها به شدت باعث گسترش آسیب است، در کنارش نظام 
آموزشــی هم که باید پیونددهنده و انســجام دهنده باشد، عاملی بر انشقاق اجتماعی شــده، همین مسئله فضای 
گفت وگو را در جامعه از بین می برد؛ در خصوص دانشــگاه ها هم همین طور اســت. با مصوبــه ای که در این زمینه 
درخصوص پذیرش های مبتنی بر محل ســکونت بوده است، دانشــگاه یک نقش خود را که ایجاد فضای گفت وگو 
و تعامل در ســطح ملی بوده، از دست داده است. مثال ۹۵ درصد دانشجوهای دانشگاه های سیستان و بلوچستان از 
اهالی همان جا هســتند (که این مســئله در دیگر نقاط کشور هم هست)، ارتباط آنها با دیگر نقاط کشور قطع است؛ 
به این ترتیب فضای گفت وگو و به تبع آن گفتمان ســازی مبتنی بر تفاهم اجتماعی در دانشــگاه از بین رفته است. در 
آموزش و پرورش هم به همین شــکل است، کودکی در مدرسه خرد با شهریه ۱۵۰ میلیون تومان درس می خواند و 
کودک دیگر در یکی از مدارس شــوش حتی امکانات اولیه هم ندارد، اینها چگونه می خواهند در جامعه با یکدیگر 

تعامل داشــته باشــند. از همین اول تخاصم بین آنها شــکل می گیرد. همه این مســائل بســیار نگران کننده است و 
می تواند منجر به آسیب جدی تر و عمیق تری در جامعه بشود. اتفاقی که دیر نخواهد بود.

تا نگاه سیاسی خودش را کنار نکشد، چشم انداز روشنی وجود نخواهد داشت
 اگر فعالیت های اجتماعی بیشتری محدود شود و در کنارش هم که می بینیم خدمات اجتماعی مناسبی هم از سوی   .

ارگان های مربوطه صورت نمی گیرد؛ بنابراین تنها چیزی که طبقه محروم می تواند دســت به دامنش شــود، قانون 
است، به نظر شما در این شرایط قانون چه نقشی می تواند داشته باشد؟

رضا شــفاخواه: طبق صحبت هایی که شــد، باید بگویم ما همین االن هم در دل بحران هستیم، ۱۲۰ هزار کودک 
زباله گرد کم نیســت، کوچه ای نیست که ما در آن کودک زباله گرد نبینیم، سر چهارراهی نیست که کودک کار نبینیم، 
از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بدون شناســنامه، فقط به دو هزارتای آنها شناســنامه داده شد، همین حضور آقای 
مدنی در  زندان نشــان دهنده بحرانی بودن وضعیت اجتماعی است، گفته می شود که تورم قوانین خوب نیست، مثال 
در جرائم و مجازات ها خوب نیســت، هر روز یک قانون جدید بنویســیم؛ ولی استثنائا درمورد مسائل اجتماعی تمام 
حقوق دان ها و نظریه پردازان بر این باورند که هر قانونی تصویب شود، باز هم کم است و ما باید تورم قوانین داشته 
باشــیم و از گروه های آسیب پذیر مختلف به شــکل های مختلف حمایت   صورت گیرد؛ اما در کنارش چقدر از مردم 
توانایی این را دارند تا از آن قانون مطلع شــوند؟ ســازمان های مردم نهاد به قشر آســیب دیده می گفتند که از چنین 
حقوقی برخوردار است، االن شک دارم در نبود این سازمان های مردم نهاد چه کسی این مردم را از حقوق شان مطلع 
می کند؛ چون نهادهای متولی این کار را نمی کنند. ما نهادهای حقوق شهروندی داریم که ذیل قوه قضائیه و وزارت 
دادگســتری است؛ اما چقدر آمدند در این زمینه اطالع رسانی کردند؟ راجع به آشنایی مردم به حقوق شان متأسفانه 
دچار یک مشکل اساسی هستیم و این کاری است که سازمان های مردم نهاد به نوبه خودشان انجام می دادند، حال 
در این شــرایط قوانینی هم تصویب شــود، به عنوان یک قانون مدفونی می شود که کســی هم از آن اطالع نخواهد 
داشــت. در موضوع مقایســه آسیب و جرم که به آن اشاره کردید، به نظر می رســد هنوز برای مسئوالن قابل لمس 
نیســت که اگر کودک را توانمند نکنند، همین کودک در بزرگســالی خودت، همســرت یا فرزندت را در خیابان خفت 
می کند تا گوشــی موبایلت را بگیرد، یک مثال می زنم که به ســال ها پیش مربوط است، قرار بود در حاشیه شهرری 
یک دستشــویی یک و نیم در یک و نیم بســازیم تا دیگر افراد آن منطقه از دستشــویی صحرایی استفاده نکنند؛ اما در 
۲۴ ســاعت شــهرداری آن را خراب کرد، من به آنها گفتم وقتی بچه بهداشتی دفع نداشته باشد سل می گیرد و سر 
چهارراه فرزند شــما شیشه ماشــین را پایین بکشد، این بچه ها یک سرفه کنند فرزند شما هم سل می گیرد، که همان 
موقع قبول کرد، خیلی وقت ها باید طوری با مســئوالن صحبت کرد تا متوجه شــوند آســیب بیخ گوش شان است؛ 
بنابراین تا زمانی که به این مســائل از بعد سیاســی نگاه کنیم، اوضاع به همین طریق خواهد ماند، موضوعی مثل 
کودک همســری را به ماجرای جمعیت کشــور ربط می دهند؛ در صورتی که این دید به کودک همســری بسیار اشتباه 
است، این بحث فروش کودک است و نه اینکه فرد در ۱۲ سالگی دلش بخواهد ازدواج کند، تا نگاه سیاسی خودش 

را کنار نکشد، چشم انداز روشنی وجود نخواهد داشت. 

نســترن فرخه: این یک سکانس تکراری است؛ منتظر می نشینند، چراغ که قرمز شد گروهی، البه الی ماشین ها می چرخند تا چیزی کاسب شوند، یکی با قد کوتاهش اسفند دود می کند و دیگری گل یا کاغذهای کوچک 
فال می فروشــد. صحنه ای که این ســال ها هرروز عادی تر از روز قبل شده است و دیگر شــهروندی مبهوت زباله گردی کودکی که گونی بزرگی به قواره جثه کوچکش به دوش گرفته، نمی شود. معضالت و آسیب های 
اجتماعی با فشار اقتصادی بر جامعه، جان دوباره می گیرد و هرروز شکلی پیچیده تر پیدا می کند، موضوعی که با افزایش مشکالت معیشتی و تورم های ناشی از آن در یک دهه اخیر منجر به نگرانی هایی در حوزه مسائل 
اجتماعی شده است. معضالتی در الیه های پنهان جامعه که گاه فقط بخش کوچکی از آن مثل کار کودک در سطح شهر را می بینیم، در صورتی که همین موضوع هم ابعاد بسیار پنهانی مانند کار در کارگاه های زیرزمینی 
با انواع آســیب های جنســی، جسمی و روحی را برای کودک در پی دارد. بخش زیادی از این آسیب ها به تبعات مشکالت معیشــتی جامعه مربوط است و در تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه برای 
خانوارهای شهری ۳۸٫۹ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۱٫۸درصد اعالم شده است و بر اساس اعالم مرکز آمار روند تورم در ایران از سال ۱۳۹۳ تا کنون رشد قابل توجه داشته، یعنی تورم ساالنه از ۱۴٫۶درصد 
در سال ۱۳۹۳ به ۴۰٫۲ در سال ۱۴۰۰ رسیده که البته در سال جاری آمار گرانی ها افزایش بیشتری به خود گرفته است. حال با وجود ارتباط مستقیم بین میزان آسیب های جامعه و مشکالت معیشتی که هر دو در این 
سال ها رو به افزایش بوده، لزوم گسترش فعالیت سازمان های مرتبط با مسائل اجتماعی مثل اورژانس اجتماعی و بهزیستی بسیار حائز اهمیت است؛ این در حالی است که بسیاری از سازمان های مردم نهاد و فعالین 
حوزه اجتماعی از روند کار اورژانس اجتماعی و بهزیســتی گله مند هســتند، طبق برخی اظهارات ۱۳ سازمان مرتبط در این حوزه وجود دارد اما کماکان خألهای جدی در پیشگیری و حمایت  معضالت اجتماعی کشور 
احســاس می شود؛ موضوعی که زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی بارها به آن اشاره کرده و بر این باور است «این یک حقیقت است که مشکالت اقتصادی جامعه منجر به قربانی شدن بیشتر کودکان و زنان 
می شــود و هرچه جامعه به سمت فقیرترشدن برود، آسیب های اجتماعی بیشتر می شــود؛ بنابراین با شرایط حال حاضر هر منطقه حاشیه نیاز به یک پایگاه اجتماعی مستقر دارد، درحالی که خیلی از افراد مخصوصا 
ساکنین مناطق حاشیه اصال شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی را نمی شناسند تا در صورت نیاز به حمایت، با آن تماس بگیرند. از هر هزار فرد آسیب دیده یک نفر خودش اقدام می کند تا به بهزیستی یا اورژانس اجتماعی 
مراجعه کند، چون واقعا اگر آن قدر توانمند بودند تا خودشــان مراجعه کنند، توانمندی خیلی کارهای دیگر را هم داشــتند».  با وجود آنکه اغلب فعاالن اجتماعی و کارشناســان مربوطه بودن ارگان های بهزیستی و 
اورژانس اجتماعی را بهتر از نبود آن می دانند اما در این سال ها همیشه نقدهایی چالشی به فعالیت آنها داشتند، پریسا پویان، مسئول مؤسسه یاری گران کودکان کار پویا هم که تأکید دارد بودن این سازمان ها بهتر از 
نبودشان است، اشاره می کند «خیلی وقت ها مورد آسیب دیده را تا یک جایی از روند مددکاری جلو می بریم و بعد باید به اورژانس، مراجع قانونی یا ارگان مربوطه ارجاع داده شود ولی به جای اینکه کار درست شود، 

خراب می شود. یعنی عالوه بر اینکه مداخله مؤثر در این زمینه انجام نمی دهند، گاهی کار خراب تر از قبل هم می شود».
البته برخی خألهای موجود در اورژانس اجتماعی به دلیل بودجه پایین در این مجموعه اســت و حتی ســال گذشته هم چند رســانه از حقوق پایین، وجودنداشتن بیمه و مزایای این کارمندان نوشته بودند که همین 
موضوع در کنار کمبود تجهیزات آن، منجر به کاهش کیفیت خدمات خواهد شــد. فرشــید یزدانی جامعه شناس هم به وضعیت بودجه اورژانس اجتماعی اشــاره می کند که «در سال ۱۴۰۰ بودجه اورژانس اجتماعی 
۲۷۵ میلیارد تومان بوده که طبق اعالم خودشــان ۳۷۰ مرکز هم دارند، در این شــرایط به هر مرکز کمتر از یک میلیارد تومان می رســد اما بخش دیگر صحبت ها به تخصص این مجموعه برمی گردد، ما این را هم در 
نظر می گیریم که فرد وقتی در اورژانس اجتماعی کار می کند، با حداقل حقوق در شــرایط ســخت قرار دارد، پس انتظاری نیست که خیلی فعال با مسائل برخورد کند، مگر آنکه دغدغه شخصی داشته باشد». با وجود 
مشکالتی در تأمین بودجه کافی برای فعالیت اورژانس اجتماعی، در آیین نامه خود شرح وظایفی را درباره کودکان کار، خشونت خانگی، زنان خیابانی، اعتیاد و موارد دیگر ذکر کرده که بسیاری از کارشناسان امکانات 
کم آن را عامل عدم رســیدگی مناسبش در شــرایط ضروری می دانند و رضا شفاخواه وکیل پایه یک دادگستری که تجربه ســال ها فعالیت در حوزه کودک را دارد، تأکید می کند «طبق آیین نامه ای که تصویب کردند، 
می خواهند با ۳۰۰ اتومبیل تمام شــرح وظایف مربوط به کار کودک، زنان خیابانی، خشــونت، اعتیاد و... را انجام دهند و طبق گفته خودشان ۲۹۶ خودروی فعال دارند و چون کارمندان خرید خدمت هستند، اجازه 

استفاده از پالک قرمز را ندارند و در شهرهای دیگر خودرو اجاره می کنند که همین بسیار باعث مشکل خواهد شد».
بنا به اهمیت کار اورژانس اجتماعی در جامعه و اظهارات کارشناســان بر افزایش آسیب های اجتماعی روزنامه شــرق در هفته های گذشته در گزارشی به چالش های خدمات اورژانس اجتماعی اشاره کرده بود و در 

همین مورد هم میزگردی با حضور زهرا رحیمی، پریسا پویان، فرشید یزدانی و رضا شفاخواه برگزار کرد تا ضمن نقد فعالیت این سازمان، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد آن در نظر گرفته شود.

میزگرد «شرق» درباره چالش های خدمات اورژانس اجتماعی در کشور

حمایتی که غایب است

شرق
کي، 

ند تا
: سه

س 
  عک

«قبل از همه گیری کرونا برای کودکان کالس پنجم کالس خودمراقبتی گذاشته بودیم تا برای 
مراقبت از خودشان به آنها اورژانس اجتماعی و خدمات دهی آنها را آموزش دهیم، بعد هم 
با شــماره ۱۲۳ تماس گرفتیم تا خودشان از اورژانس بشــنوند، چه خدماتی ارائه می شود، کارشناس 
تلفن را برداشت، گفتیم ما در حال آموزش به کودکان هستیم و می خواهیم با خدمات بیشتر شما آشنا 
شــویم و برای کودکان توضیح دهید، تلفن روی بلندگو بود و بچه ها صحبت های فرد پشــت تلفن را 
می شــنیدند که گفت شما بیخود کردید چنین کاری انجام دادید. این اولین و آخرین تجربه کاری ام از 

اورژانس اجتماعی بود».
دو کودک چهار و هفت ســاله  ای بودند که تست اعتیاد هر دو مثبت شد، به اورژانس گزارش 
کردیم، به دادســتان ناحیه ۴ هم همین طور، که در آخر بازپرس به اورژانس دستور داد تا دو 
کــودک را ببرند؛ اما با یک فضاحتی این دو کودک را بردند، به صورت خانواده اســپری فلفل زدند و 
بچه ها را کشان کشان به بیمارستان بردند، البته درست است که گاهی مأموران اورژانس امنیت جانی 
ندارند؛ ولی این رفتار عجیب بود، خالصه در بیمارستان نمی دانم با چه مکانیسمی تست گرفتند که در 
تماس با مددکار ما گفتند شــما دروغ گفتید کودکان اعتیاد ندارند، یک ساعت بعد هم تماس گرفتند و 
گفتند ببخشــید بچه ها با پدر و مادر از بیمارستان فرار کردند و ما دیگر نمی توانیم کاری کنیم. بعد هم 
خانواده کال از آن محل رفتند به شــهر دیگر و حتی دسترسی ای که ما به آنها داشتیم، هم تمام شد و 

نمی دانیم این دو کودک چه سرنوشتی خواهند داشت.
برای موردی کار را به اورژانس ســپردیم که مداخله غیر حرفه ای انجام دادند و همین باعث 
شد تا کودک از تحت پوشــش حمایت های ما هم دربیاید. کودک تحت خشونت های بسیار 
خانگی بود، اورژانس فقط چند بار برای تذکر دِر خانه آنها رفته بود که اگر این روند ادامه داشته باشد، 
بچه را از شما می گیریم و هیچ اقدام دیگری انجام نداد؛ در صورتی که این موضوع اصال نیاز به صحبت 
ندارد. این مسائل باعث شــد کودک از چرخه خدمات ما خارج شود، اینها در صورتی است که همین 

کودک مشکالت شدید روحی و روانی دارد، گاهی خودش را به شکلی می زند که غرق خون می شود.


