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خلیل آبادی:

نامه وزارت اطالعات درباره حناچی چندپهلو بود

جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران در مورد وضعیت انتخاب 
شهردار تهران امروز صبح پشت درهای بسته برگزار شد.

به گزارش ایسنا، این جلسه در حالی از صبح امروز برگزار شد که حسن خلیل 
آبادی رییس کمیته میراث فرهنگی شورا نیز در جمع خبرنگاران گفت: جلسه تمام 
شد و قرار شد نامه به وزارت کشور نوشته شود تا به صورت شفاف تکلیف را مشخص 

کنند.
وی با بیان اینکه نامه وزارت اطالعات چند پهلو بوده است، ادامه داد: قرار است 
هیات رییسه با وزارت کشور مکاتبه داشته باشد تا وضعیت شهردار تعیین تکلیف 

شود
خلیل آبادی در واکنش به توییت یک عضو شورا که حناچی را شهردار اعالم 
کرده بود، افزود: چطوری حناچی شهردار هستند وقتی هنوز حکم شهردار ابالغ 

نشده است.
وی ادامه داد: قرار شد با رایزنی وزارت کشور هرچه سریعتر تکلیف حکم سریعتر 
مشخص شود و اگر شورا اصرار به انتخاب گزینه خود داشته باشد موضوع به کمیته 

حل اختالف می رود اما هنوز صحبتی در این زمینه نشده است.
عضو شورای شهر تهران افزود: قانونا وزارت کشور باید تا دیروز جواب می داده است 
و دیروز گفته  به علت اینکه نامه وزارت اطالعات برای صدور حکم  کفایت نمی کرده، 
حکمی صادر نمی کند و این به معنای تایید یا عدم تایبد گزینه ما نیست   ما همچنان 

تالش می کنیم این حکم صادر شود.
وی افزود: اگر بر نظر خود اصرار داشته باشیم به کمیته حل اختالف می رود و  قرار 

شد در البی با وزارت کشور و اطالعات بررسی نیز صورت گیرد.
خلیل آبادی افزود: نامه وزارت کشور به ما قطعیت تأیید می کنم با نمی کنم ندارد. 
وزارت کشور می گوید مراجع  ذی ربط باید به من تاییدیه بدهند، وزارت کشوررنامه 

قطعی می دهد.

آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید در کشور
بر اساس نقشه های  مدیر شبکه پایش سازمان هواشناسی اظهار کرد: 
اقلیمی، در اواخر هفته جاری فعالیت سامانه بارش جدیدی در کشور آغاز 

خواهد شد که سبب بارندگی در غرب و شمال غرب می شود.
با توجه به بروز وقوع زمین لرزه در استان کرمانشاه مسعود حقیقت در گفت وگو 
با ایسنا، اظهارکرد: در روز جمعه )۹ آذرماه( در استان کرمانشاه رگبار پراکنده باران 
پیش بینی می شود، همچنین در ابتدای هفته بعد نیز بارش باران خواهیم داشت. 
میزان بارش های هفته آینده در این منطقه همچنین در دامنه های البرز و زاگرس 

بیش از حد نرمال پیش بینی می شود.
به گفته حقیقت از روزیکشنبه )۱۸ آذرماه( بارش ها در غالب مناطق کشور در 
حد نرمال خواهد بود. همچنین در پایان هفته در تهران احتمال رگبارهای پراکنده 

وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت دمایی کشور طی روزهای آینده اظهار کرد: بر 
اساس نقشه های اقلیمی طی روزهای آینده، از لحاظ دما روند کاهش یا افزایش 
نخواهیم داشت و احتماال هفته آینده هفته خیلی سردی نخواهد بود و روزهای 

متعادلی پیش بینی می شود.
مزارع  در  می شود  توصیه   کرد:  اظهار  هواشناسی  سازمان  پایش  شبکه  مدیر 
گاوروشده، کشت و کار انجام شود همچنین کشاورزان همچنان پاکسازی مزارع و 
باغات را در اولویت داشته باشند و نسبت به جمع آوری درختان شکسته اقدام کنند. 

افزون بر اینها توصیه می شود که در این روزها هرس انجام نشود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت در گفت و گو با ایرنا:

تعرفه های پزشکی سال 98 قبل از بودجه باید تصویب شود
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت گفت: بیمارستان های خصوصی 
به علت واقعی نبودن تعرفه ها تحت فشار هستند و فاصله قیمت تمام شده 
خدمات با تعرفه ها کسری ایجاد کرده است، تنها راه نجات، تصویب تعرفه 
های پزشکی سال 98 بر اساس قیمت های واقعی و اعمال آن در قانون 

بودجه است.
علی رضا اولیایی منش روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا 
درباره وضعیت و مشکالت مالی بیمارستان های خصوصی گفت: بیمارستان های 
خصوصی تنوع دارند؛ برخی از این بیمارستان ها وضعیت بهتری دارند. میزان اشغال 
تخت در بیمارستان های خصوصی متفاوت است. بیمارستان هایی که اشغال تخت 
باالیی دارند، وضعیت مالی شان بهتر است. در نتیجه باید به متوسط وضعیت مالی 

بیمارستان های خصوصی نگاه کرد.
بر خالف  بیمارستان های خصوصی  راه جبران هزینه ها در  تنها  افزود:  وی 
بیمارستان های دولتی، تعرفه است و راه دیگری برای این بیمارستان ها وجود ندارد. 
یعنی با پولی که با توجه به تعرفه از بیمه ها و مردم دریافت می کنند، این هزینه 
ها را جبران می کند. اولیایی منش ادامه داد: امسال فقط نیمی از تورم را با تعرفه 
ها جبران کردیم و در نتیجه بیمارستان ها تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. زیرا در 
سال ۹7 میزان تورم عمومی منتهی به اسفند ۹6 حدود ۱0 درصد بود، اما تعرفه 
های پزشکی فقط 5 درصد افزایش یافت. این موضوع باید برای سال ۹۸ اصالح شود 

تا گردش مالی بیمارستان های خصوصی دچار مشکل نشود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت بیان کرد: فاصله موجود بین قیمت تمام 
شده خدمات سالمت و تعرفه وضع شده، تبدیل به کسری می شود. یعنی اگر قیمت 
تمام شده خدمتی ۱00 هزار تومان باشد و گفته شود که 50 هزار تومان دریافت 

کنید، آن 50 هزار تومان باقیمانده تبدیل به کسری می شود.
وی اظهار داشت: وقتی قیمت تمام شده خدمات سالمت مشخص شده و تعرفه 
بر اساس آن تعیین شود، منابع آن باید از طرف دولت تامین شود. یعنی نباید ابتدا 
بودجه مصوب شود و سپس تعرفه را بر اساس آن تعیین کرد. در این صورت، همانند 

سال های گذشته، حوزه سالمت ضرر خواهد کرد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت اضافه کرد: تالش شورای عالی بیمه این است 
که قبل از تصویب بودجه، تعرفه های پزشکی را مصوب و به دولت پیشنهاد کنیم 
تا دولت هزینه های مربوط به این تعرفه را در بودجه سازمان های بیمه گر در نظر 
بگیرد. در این صورت سازمان های بیمه گر دچار کسری نخواهند شد. به هر حال 
حوزه سالمت نیازمند کمک و نگاه ویژه دولت است. دولت از ابتدای آغاز طرح تحول 
سالمت، این نگاه ویژه را به حوزه سالمت داشته است و امیدواریم این نگاه ادامه پیدا 

کند و مشکالت اقتصادی باعث نشود که حوزه سالمت دچار مشکل شود.

اخبار
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 خط لوله سراسری گاز در اندیمشک آتش گرفت
خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری در بخش الوار گرمسیری اندیمشک بامداد سه شنبه آتش گرفت. فرماندار شهرستان اندیمشک با اعالم این خبر به ایرنا گفت: این حادثه حدود ساعت سه بامداد امروز در منطقه باقله کار شهر بیدروبه رخ داد.

پیمان جهانگیری افزود: شعله های مهیب آتش و دود در ساعات اولیه این انفجار محل را فرا گرفت که به سرعت واحدهای آتش نشانی برای کنترل حریق وارد عمل شدند و تمهیدات الزم برای مهار آتش دیده شد. وی اظهار داشت: عملیات مهار آتش در 
حال انجام است ، خوشبختانه این حادثه تا کنون تلفات جانی نداشته است . فرماندار اندیمشک با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، افزود: تدابیر الزم برای مهار این آتش سوزی توسط مسئوالن مربوطه اندیشیده شده است.

با آزادسازی داروهای شیمی درمانی

فرمان مرگ به طبقات فرودست!
کارگری که دستمزد ماهانه اش کفاف نیازهای اولیه معیشت 
را نیز نمی دهد، چگونه می تواند از پس هزینه های داروهای 
شیمی درمانی بربیاید. این مساله نهایتاً طبقه کارگر را به 
سمت داروهای بی کیفیت سوق خواهد داد و عمالً فرمان مرگ 

دادن به قشر ضعیف کشور محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در جهت 
خروج داروهای شیمی درمانی خارجی از شمول بیمه نگرانی های 
فراوانی را برای جامعه کارگری به وجود آورده است. سیاستی که 
برخی از چهره های مجلس شورای اسالمی و فعاالن کارگری نیز 
منتقد سرسخت آن بودند. از آن دست فرش قرمزهایی که قرار است 
این نوع مصوبات نئولیبرالی پیش پای تولیدکنندگان داخلی پهن 
کنند اما در عمل جان بسیاری از کارگران و خانواده هایی که زیر خط 
فقر زندگی می کنند، در مشت خواهد گرفت؛ اگرچه به نام حمایت از 

کاالی داخلی صورت می گیرد.
به گفته حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت این اقدام از سوی 
دولت زیر پرچم حمایت از کاالی داخلی صورت می گیرد. در عین 
حال رسول خضری، نماینده مجلس شورای اسالمی یکی از مخالفان 
این اقدام است که معتقد است حذف داروهای شیمی درمانی خارجی 
ازدفترچه بیمه نگران کننده است. چراکه کیفیت داروهای شیمی 
درمانی خارجی برتر از ایرانی است. این عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: داروهای شیمی درمانی خارجی 
کیفیت باالتری نسبت به داروهای شیمیایی ایرانی دارند بنابراین 
پرواضح است که نباید داروهای شیمی درمانی خارجی از دفترچه 
بیمه حذف شوند زیرا سالمت بیماران از هر مسئله ای واجب تر است.
در عین حال شورای عالی بیمه که بیشتر از نمایندگان دولتی 
تشکیل شده تا نمایندگان بیمه شدگان، به این اقدام تضعیف کننده 

معیشت دهک های پایین جامعه دست زده است.
پیش از این، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت خبر از هزینه 
ساالنه ۳000 میلیارد تومانی در کشور برای درمان سرطان داده بود. 
قیمت برخی از داروهای شیمی درمانی به باالی ۲ تا ۳ میلیون تومان 
می رسد. برخی از این داورها به صورت ماهانه تهیه می شوند و تامین 
دارو با این قیمت های سرسام آور برای کارگران که با تمام مزایا نهایتاً 
ماهیانه یک میلیون و ۴00 هزار تومان دریافت می کنند، غیرممکن 

خواهد بود.
این نوع اقدامات عمالً در جهت کوچک تر شدن سفره های کارگران 
است. به گفتهفرامرز توفیقی )رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار( میزان کاهش قدرت خرید کارگران از مرز 
یک میلیون و ۲00 هزار تومان گذشته است. حداقل دستمزد به 
اذعان بسیاری از فعاالن کارگری و مسئوالن کمیته دستمزد کانون 
عالی شوراهای اسالمی چند برابر زیر خط فقر قرار دارد و معلوم 
نیست کارگری که دستمزد ماهانه اش کفاف نیازهای اولیه معیشت 
را نیز نمی دهد، چگونه می تواند از پس هزینه های داروهای شیمی 
درمانی بربیاید. این مساله نهایتاً طبقه کارگر را به سمت داروهای 
بی کیفیت سوق خواهد داد و عمالً فرمان مرگ دادن به قشر ضعیف 
کشور محسوب می شود. چنانکه عبداهلل وطن خواه معتقد است یک 
سرمایه دار که به لحاظ تامین دارو مشکلی ندارد و از قلب کشورهای 

خارجی هم که باشد، برای خودشان دارو تهیه می کنند.

دستمزد کارگران جوابگوی هزینه های باالی درمان نیست
خروج  خصوص  اجتماعی( در  تامین  )کارشناس  لعل  کامبیز 
داروهای شیمی درمانی از شمولیت بیمه اظهار کرد: در شرایط کنونی 
قیمت ها سیر صعودی را طی می کنند، درحالیکه حداقل دستمزد 
کارگران چند برابر زیر خط فقر بوده و آنطور که در خبرها می شنویم، 
همان دستمزد را نیز بعضاً دریافت نمی کنند. این مساله فشار اقتصادی 
زیادی را بر دوش خانوارهای بیمه شده و تحت پوشش بیمه تامین 

اجتماعی یا سایر بیمه ها گذاشته است.
اجتماعی در هر حوزه ای دامنه  بیمه های  اگر  وی تصریح کرد: 
پوشش خود را کاهش دهند، این موضوع فشار مضاعفی بر خانواده ها 
خواهد بود. فلسفه بیمه های اجتماعی برای روزهای بحرانی تدوین 
شده و اصالً برقراری آن برای این روزهای سخت معنا دارد. اگر در 
را پرداخت  چنین روزهایی بیمه های اجتماعی تعهدات خودشان 

نکنند، منصفانه نیست.
لعل با اشاره به اینکه به دلیل  هزینه های زیاد شیمی درمانی چنین 
بحران هایی می تواند خانواده ها را در ورطه فقر قرار دهد، خاطرنشان 
کرد: در عین حال این مساله آینده بیمه ها را نیز مخدوش می کند. 
اگر کارگران ببینند که بیمه های اجتماعی در مواقع بحران به کارشان 
نمی آیند و تعهدات خودشان را پس می زنند، کافی است تصمیم 
بگیرند، حق بیمه ها را پرداخت نکنند تا بحران موجود صندوق های 

بیمه را تشدید کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی گفت: این سیاست از طریق وزارت 
بهداشت اعمال شده است. می دانیم که داروهای تولید داخل به ویژه 
در حوزه شیمی درمانی به کیفیت داروهای خارجی نیست. خیلی 
جای تاسف دارد که با آن همه سروصدا و کارناوال های تبلیغاتی برای 
طرح تحول سالمت آنچنان هزینه های گزافی را پای این طرح ریخت، 

در چنین شرایطی، این نیاز ضروری کارگران و بیمه شدگان را نادیده 
می گیرد.

وی با اشاره به اینکه از نگرش وزیر بهداشت که می گفت بیمارانی 
که روزها و سال های زیادی زنده نیستند، نیاز نیست برایشان هزینه 
کنیم، چنین کارهایی نیز برمی آید، اظهار کرد: خیلی جای تاسف دارد 

که چنین نگرشی متولی نظام سالمت در کشور شده است.
کامبیز لعل خاطرنشان کرد: کاالهای خصوصی ای که بازار می تواند 
آن را تولید کند، در چمبره دولت گرفت و دولت اجازه نمی دهد که 
بخش خصوصی به این حوزه وارد شود اما در حوزه بهداشت در حال 
خصوصی سازی روزافزون هستیم. حتی کشورهایی صاحب اقتصاد 
مبتنی بر بازار آزاد و لیبرالیسم نیز چنین بی مهابا بخش سالمت را 

خصوصی سازی نکرده اند.
در همه کشورها نظام سالمت تحت مدیریت دولت است

وی افزود: الگوی کشورهایی مثل انگلستان، آلمان و فرانسه و تقریباً 
به جز امریکا نظام سالمتی دارند که کامالً تحت کنترل و برنامه ریزی 
دولت است. حتی اگر بخش خصوصی هم در این حوزه ها فعالیت 
می کند، با قوانین و مقررات خاص و با محدودیت های بسیار این کار 

را انجام می دهد.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح 
تحول سالمت تحقیقاتی انجام شده و به لحاظ آماری بررسی هایی 
انجام شده که نشان می دهد، تعداد خانواده هایی که در حوزه درمان 
مشکل دارند، علیرغم تبلیغات فراوان روی این طرح افزایش پیدا کرده، 
اظهار کرد: این آمار مربوط به قبل از اتفاقات اقتصادی اخیر است و 
فشارهایی که به خانواده ها وارد شد. البته نتایج این تحقیق بنا به 
مالحظاتی منتشر نشده است. با افزایش قیمت ها حتماً این تعداد 

افزایش یافته است.

دستمزد  ندارد؛  را  الزم  کفایت  بازنشستگان  افزود: حقوق  وی 
کارگران چند برابر زیر خط فقر است و جوابگوی هزینه های باالی 

درمان نیست.
یکی یکی قوانین حمایتی را برای جامعه کارگری حذف 

می کنند
عبداهلل وطن خواه )فعال کارگری( نیز با اشاره به اینکه دولت، به 
دلیل سرلوحه قرار دادن لیبرالیسم در اقتصاد در صدد حذف گام 
به گام همه وظایف حمایتی اش است، اظهار کرد: این کار به نام 
چابک سازی و کوچک سازی دولت انجام می گیرد. با این رویکرد به 

ما کارگران ضرر مضاعف می زنند.
وی با اشاره به اینکه دولت در تالش است تا تمام حمایت های 
پوششی و درمانی را حذف کند، تصریح کرد: پولی سازی حوزه درمان 
مشکالت فراوانی برای کارگران به وجود می آورد. نوع سیاست انتخابی 
آنان حتی قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. عمالً قانون نوشتاری 
می شود که باید در کتاب ها بماند. وطن خواه بیان کرد: عمالً قوانین 
حمایتی از ما زحمتکشان دفاعی انجام نمی دهد و حاکمیت با شانه 
خالی کردن از وظایف خود ما را تنها گذاشته است.سیاست هایی مثل 

خصوصی سازی تار و پودهای زندگی ما را کشیده است.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اینطور می شود که فریاد ما 
کارگران در هفت تپه، هپکو و فوالد اهواز بلند می شود. منهای اینکه 
در حوزه دارو و بهداشت نظام سرمایه جهانی نیز ما را تحریم می کند، 
دولت نیز با برداشتن حمایت ها باعث سخت تر شدن زندگی کارگران 
می شود. وگرنه یک سرمایه دار که به لحاظ تامین دارو مشکلی ندارد 
و از قلب کشورهای خارجی هم که باشد، برای خودش دارو تهیه 

می کند.
او ادامه داد: متاسفانه تحت هر شرایطی ما را گوشت دم توپ 
می کنند. حمایت از تولید داخلی هم که عده ای در توجیه این سیاست 
بیان می کنند، فقط مختِص کارگران است وگرنه یک سرمایه دار 
برایش فرق ندارد، زیر زمین هم که باشد و با هر قیمتی داروی خارجی 

تهیه می کند ولی ما کارگران باید کاالی بی کیفیت استفاده کنیم.
بهداشت و درمان در گرو سیاست های نئولیبرالی دولت

وطن خواه با بیان اینکه کارگران برای عادی ترین داروها نیز مشکل 
دارند، بیان کرد: بهداشت و درمان ما گروکشی سیاست های نئولیبرالی 

دولت شده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه رفته رفته تمام آیتم های حمایتی 
از جامعه کارگری را حذف می کنند، اظهار کرد: به نام خصوصی سازی 
به تاراج اموال عمومی می پردازند. کارگران یله و رها شده اند. چنین 
اقداماتی باعث می شود که کارگران از سر درد فریاد بزنند و اعتراض 
کنند. وی افزود: سیاست های دولت در راستای ارزان سازی نیروی 
کار است و برای اینکه به بازار آزاد بها بدهد، با جامعه کارگری هر 

برخوردی می کند.
خروج  مثل  سیاست هایی  فالکت  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  او 
هوار  کارگران  سر  بر  بیمه  شمولیت  از  درمانی  شیمی  داروهای 
می شود. حدود ۱۱ میلیون جمعیت کارگر بیمه شده وجود دارد 
که با خانواده هایشان و به اضافه بیکاران، رقم بسیار بزرگی می شوند 
که همگی تحت این سیاست های غلط در آینده با مشکل رو به رو 

می شوند.

آسیب های اجتماعی ناشی از حضور کودکان کار در خیابان ها و سر چهارراه ها

 دود کردن کودکی پشت چراغ قرمز
 این روزها شاهد انواع آسیب های اجتماعی ناشی از حضور کودکان کار در 
خیابان ها و سر چهارراه ها هستیم. اینکه کودکانی با سن پایین کار یا حتی 
تکدی گری کنند معضلی بزرگ است؛ آنهایی که طبق برخی آمارها تنها در 

تهران 20 هزار نفر هستند و باید درس بخوانند و آینده جامعه را بسازند.
نکن... نکن... شیشه را تازه تمیز کردم. دست نزن... آخه منم باید پولی به خانه ببرم... بذار 
تمیز کنم... اینها مکالماتی است که هر روز میان راننده و کودکان کار اتفاق می افتد. البته 
گاهی اوقات حتی این کودکان فحش نصیب رانندگان در سر چهارراه های تهران می کنند.
گاهی اوقات هم، چنان میان راننده و این کودکان جر و بحث می شود که راننده را به 
هم می ریزد؛ زیرا کودک اصرار به تمیزی شیشه می کند و راننده تالش می کند چون 

تازه ماشینش را تازه به کارواش برده مانع پاک کردن شیشه از طرف کودک می شود.
فقط این جنجال ها در پاک کردن شیشه نیست بلکه فروش گل، بادبادک، دارت و 
دستمال کاغذی با اصرار زیاد از سوی کودکان کار، گرچه گاهی اوقات احساسات رانندگان 
و سرنشینان خودرو را جریحه دار می کند اما تا حدود زیادی ایجاد مزاحمت فراوان در سر 

چهارراه ها را هم به دنبال دارد.
البته این کودکان کار اگر هم کاری انجام ندهند یا چیزی نفروشند، انتظار دارند که پولی 
به آنها داده شود چون به گفته یکی از این کودکان که تنها ۱0 سال دارد و سه سال است 
که کار دستفروشی را آغاز کرده است، باید هر شب پولی به خانه ببرد البته به گفته خودش 

خانه که نه، باید برای صاحب کارش ببرد.
ناهید تاج الدین عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز 
پیشتر گفته بود که برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین 
سه تا هفت میلیون نفر عنوان می کنند و این رقم برای تهران نیز ۲0 هزار نفر تخمین زده 
می شود، اما به دلیل اینکه بیشتر کودکان کار هیچگونه ثبت هویتی ندارند، آمار دقیقی در 

این زمینه نمی توان ارائه کرد.
این روزها سر هر چهارراه تعداد زیادی از این کودکان دیده می شوند اما مهمترین 
موضوع این است که فحش دادن آنها با روح و روان مردم بازی می کند اینکه کودکانی با 
سن و سال بسیار کم به دلیل کمک نکردن مردم، یا نخریدن اجناس آنها یا اجازه ندادن 
برای پاک کردن شیشه های ماشین به همه فحش می دهند، بسیار رنج آور است زیرا 
بسیاری مردم از این وضعیت نگران هستند و شاید بیشتر نگران کودکان خود که داخل 

ماشین هستند و این حرف ها را می شنوند.
یکی از این کودکان که صورتی سیاه چرده و لباسی بسیار کثیف بر تن دارد، وقتی با 
عصبانیت آب را با آب پاش روی شیشه ماشین می پاشد، می گوید بذار تمیز کنم، باید 
باالخره پولی گیریم بیاید! اما به چه قیمتی؟ با عصبانیت خود، خراب کردن روحیه مردم 

یا فحش دادن؟
در این میان یکی از رانندگان نیز به محض پاشیدن آب روی شیشه ماشینش برف پاک 
کن را به جریان می اندازد که این موضوع کودک کار را عصبانی تر می کند. بعد آب پاش 
را محکم به ماشین می کوبد که برف پاک نزن لعنتی چرا نمی گذارید ما هم دو ریال به 
خانه ببریم، این شغل ما است و صاحب کارم هر شب از ما مبلغی را می خواهد که صبح 

تعیین کرده است.
وی که خود را رضا معرفی می کند. می گوید ما حدود ۲0 نفر هستیم که در یک کلبه 
خرابه در حاشیه تهران زندگی می کنیم صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شویم. با این 
جمالت کودکان، آدم یاد سربازی می افتد که باید صبح زود از خواب بیدار شود. بعد از 

بیدار شدن یک لقمه نان خالی دست مان می دهند و آن می شود صبحانه یک روز ما.
از صبح زود سر چهارراه ها باید کارمان را شروع کنیم. ناهار را هم در میان دود و سر 
و صدا سر همان چهارراه ها می خوریم البته گاهی اوقات برخی مردم هم به ما ناهار می 

دهند. خالصه تا شب اینجوری هستیم. وی که چهره ای عبوس دارد راه التماس را نیز 
خوب بلد است و می گوید برخی مواقع مجبوریم به مردم التماس کنیم و برخی مواقع هم 

با زور از آنها درخواست کمک می کنیم.
کمی مکث می کند و می گوید: گاهی که کمک نمی کنند، فحش هم می دهیم.

می پرسم به نظرت با فحش دادن می توانی درآمدی داشته باشی که با قاطعیت تمام 
پاسخ می دهد: بعضی ها به خاطر اینکه اعصابشان بیشتر خراب نشود، کمک می کنند. 

این یک ترفند است.
از او می پرسم چرا با وجود اینکه سن کمی داری اما اینقدر راه التماس و گاهی اوقات 
توهین به مردم را خوب یاد گرفته ای؟ چرا اصال به مردمی که نمی گذارند شیشه خودرو 
را پاک کنید یا چیزی از شما بخرند، توهین می کنی؟ می گوید اگر این کار را نکنیم که 

نمی توانیم پولی جمع کنیم.
این جمله خیلی سنگین بود؛ چرا این بچه ها که هنوز سنی ندارند، اینگونه رفتار می 
کنند طوری که حتی گاهی می توان به آنها بی ادبانه بودن را نسبت داد. چون واقعا آنها 

حتی به راننده و سرنشینان پس از نخریدن کاالی آنها، فحش هم می دهند.
از او می پرسم مگر خانواده ندارید که در خرابه زندگی می کنید. جوابی نمی دهد 
فقط سرش را تکان می دهد با آه سردی سریع می گوید نمی خواهم درباره این موضوع 

حرفی بزنم.
رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز می گوید: ۳۱ درصد 
کودکان کار و خیابان ایرانی و بقیه جزو اتباع خارجی به ویژه از افغانستان و پاکستان 
هستند و به تازگی نیز اتباع کشورهای دیگر به آنها اضافه شده اند. 7۴ درصد کودکان کار و 
خیابان خارجی، فاقد اسناد هویتی و اوراق معتبر هستند که ارائه خدمت از سوی بهزیستی 

به آنان را دچار مشکل می کند و بسیاری از آنان از ادامه تحصیل بازمی مانند.
وی ادامه می دهد: این کودکان از خانواده های فقیر هستند و فقر اقتصادی و معیشتی 
موجب کار آنان می شود. رویکرد بهزیستی این است که ساعات کار کودکان کار را کاهش 
دهد. در حال حاضر ۳۳.۸ درصد آنان بین یک تا چهار ساعت ، ۱۳.7 درصد بیش از هشت 
ساعت و 5۱.۲ درصد چهار تا هشت ساعت در روز کار می کنند. در حال حاضر به ۱۲ هزار 
کودک کار و خیابان در مراکز شبانه روزی و همچنین مراکز روزانه حمایتی آموزشی دولتی، 

خدمات پزشکی، تحصیلی، حقوقی و مالی ارائه می شود.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید: بر اساس آمارها ۳۱ درصد والدین 
کودکان کار بیکار، ۴0 درصد کارگر و دستفروش و هفت درصد دارای مشاغل فصلی و پنج 

درصد کودکان کار و خیابان، بی سرپرست هستند.
کودکان کار در تمام چهارراه های تهران برای دستفروشی حضور دارند؛ دخترکی که 
شاید حدود هفت یا هشت سال سن دارد، اسپند دودی در دست دارد و حتی قدش هم به 
زور به شیشه ماشین می رسد، از پشت شیشه به من نزدیک می شود و با لفظی ملتمسانه 
که خانم تو رو خدا، جان بچه ات، جان شوهرت یک کمکی به من بکن. دلم را ریش ریش 

کرد از این وضعیت خیلی ناراحت شدم.
اما چه می شد کرد یک یا دو نفر نیستند که بتوان به همه آنها کمک کرد. باب گفت و 

گو را با این دخترک زیبا اما در عین حال آشفته ازنظر ظاهری آغاز می کنم.
- چرا سر چهارراه هستی مگه خانواده نداری؟

من و مادرم هر روز صبح سرچهارراه هستیم چون پدرم معتاد است و نمی تواند پول 
در بیاورد.

- تو چرا درس نمی خوانی؟ االن که زمان درس و مدرسه است؟
من باید امسال به کالس سوم می رفتم اما بابا پول ندارد تا من را به مدرسه بفرستد.

- چند ساله که سرچهارراه میای؟

خیلی نیست ولی مامانم گفته باید اونقدر بیاییم که هم پول مواد بابا را دربیاریم و هم 
بتوانیم برای خانه چیزایی بخریم.

- پدرت شغلی ندارد؟
نه بابام قبال سر کار بود اما االن دیگه نیست. تازه خیلی هم بداخالق شده است.

- پول هایی که درمیاورید، چکار می کنید؟
تا می رسیم خانه بابام همه را از مامانم می گیرد و همیشه سر این مساله بین مامان و بابا 

دعوا می شود. اما همیشه بابام برنده می شود و همه پول ها را برمی دارد.
از او می پرسم مادرت هم شغلی ندارد؟ جوابی که به من داد خیلی برایم جالب بود؛ زیرا 
می گوید یکی از همسایه های ما هم هر روز سر چهارراه گل می فروشد اما پولی که از گل 
فروشی درمی آورد، خیلی زیاد است که به همین خاطر مادرم گفت ما هم باید برویم این 
کار را انجام بدهیم تا بتوانیم پولی دربیاوریم. االن نمی دانم روزی چقدر می شود ولی مامان 
همیشه برای این موضوع خدا را شکر می کند. من هرچی از صبح جمع می کنم، آخر شب 

همه پول ها را به مامانم می دهم.
به راستی چرا باید یک کودک هفت ساله شاید هم کوچکتر دغدغه تامین مخارج روزانه 
زندگی را داشته باشد. چرا باید پدر و مادرانی وجود داشته باشند که به خاطر زیاده خواهی 
خود، کودکان خردسالشان را در خیابان ها رها کنند تا نه برای دستفروشی بلکه برای 

تکدی گری تربیت شوند.
 حقوق هیچ کودکی نباید مورد غفلت قرار گیرد

شهیندخت موالوردی دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز معتقد است 
اصل مهم در حقوق کودک این است که هیچ کودکی نباید از سیاستگذاری ها و برنامه 

ریزی ها جا بماند و از حقوق هیچ کودکی نباید غفلت شود.
وی می گوید: حقوق بشر و شهروندی حق همه انسان ها است و کودکان هم باید از 
همه حقوق خود بهره مند باشند. همچنین منظور از کودکان همه آنان به دور از هر نوع 
تبعیض است. حقوق همه کودکان اعم از کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار و خیابان، 
کودکان قربانی ازدواج های زودهنگام، کودک بیوه ها و کودکان حاشیه نشین باید مورد 

توجه قرار گیرند.
موالوردی اظهار می کند: حقوق کودک در قلمرو حقوق عمومی جای می گیرد و 
کودک فرد مستقلی است که حمایت از او برعهده والدین و دولت است و آنان مستقیم و 

غیرمستقیم حق شنیده شدن و دیده شدن دارند.
برخوردهای خشن نشان از یاس کودکان کار دارد

عالیه شکربیگی جامعه شناس نیز در این باره به خبرنگار اجتماعی ایرنا می گوید: بحث 
کودکان کار و خیابان بحث جدیدی نیست بلکه یک بحث قدیمی است، طبیعتا به دلیل 
بی تعهدی مسئوالن یا عدم قاطعیت آنها در ارتباط با این موضوع اجتماعی این مساله حل 
نشده است؛ زیرا کودکان روش های مختلف و مهارت هایی برای به هم ریختن اعصاب و 

روان مردم دارند.
وی ادامه می دهد: وقتی انسان یک کودک کار و خیابان را می بیند، ناراحت می شود از 
اینکه یک کودک چهار، 6 یا ۱0 ساله گل بفروشد، ماشین پاک کند، یا هر کار دیگری در 

خیابان ها انجام دهد؛ در حالی که باید درس بخوانند اما در خیابان رها هستند.
شکربیگی می افزاید: این کودکان در گروه هایی هستند که دارای سلسله مراتب و در 
سیستمی تعریف شده هستند، روزها در خیابان ها پخش و شب ها جمع می شوند، اگر 
اراده ای بر ریشه کن کردن این مساله باشد، می شود این مشکل را حل کرد. اما چگونه 
است وقتی مسئوالن اراده بر انجام یک امر می کنند، هر کاری برای رسیدن به آن مساله 
انجام می دهند و از راه هایی که عرف و قانونی است به آن می رسند؛ اما برای کودکان کار 

و خیابان هنوز پس از سال ها اندر خم یک کوچه هستند.


