ﺧﻂ ﯾﮏ دو ﺳﻪ و اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر

 behzistiﻋﮑﺲ:
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر – ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دوﺳﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرم از ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﮐﺎر اداری ،ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮدش و ﭘﺴﺮک ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪاش ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺴﺮک ﻧﺎ آرام و ﺑﯽﻗﺮار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎر داﺷﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دم دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮرد زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﻣﻦ و ﻣﺎدرش ﻣﺎﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻧﺠﺎت داده ﺷﺪه و رﺳﺘﮕﺎر ﻣﯽﺷﺪ .اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﺮﻏﺮ و ﻧﻖ ﻧﻖ
روز ﺳﻮم اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ »ﮐﻮدﮐﺎن دﺷﻮار« ﮔﻮﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽاش ﭼﯿﺰی ورای ﻃﺎﻗﺖ آدﻣﯽ ﺑﻮد .از آن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنوﻗﻔﻪﻫﺎی ﺑﯽﮐﺮدن
ﻇﺮف ﺷﯿﺮ را روی ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﮐﺮد ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام درﮐﺶ ﮐﻨﻢ ،ﺧﺎﻧﻢ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﻣﺪام در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ﺑﭽﻪاش را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺘﮏ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ
ﻣﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽ اوﻟﯿﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارم و ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﻮدک ﺑﻪ دل ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﺗﻦ ﻧﺤﯿﻒ ﮐﻮدک ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﮏ و ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯽ
دﻟﺨﺮاش را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﭽﻪ را از زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺎدر ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺮز ﺟﻨﻮن
دادم و ﺑﺤﺚ آزاررﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﺣﻮزه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﻫﻤﺎن روز رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﺠﺎت دادم،
اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ  ،۳۲۱از ﻣﺒﺎﺣﺚ روز ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﮓ ﻧﺰدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺮدم ،ﻓﺮدای آن روز او ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮد و آن دﯾﺪار آﺧﺮ ﻣﺎ ﺷﺪ .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭘﺲ از آن ﭘﺴﺮک ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در آن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ ﻣﺎدرش ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده اﺳﺖ،
ﺧﻮدم ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺘﯽ درﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮم اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮدﮐﻢ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻢ و داد و ﻓﺮﯾﺎد راه ﻣﯽاﻧﺪازم و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺗﺮسﻫﺎﯾﺶ ﺷﺮﻣﻨﺎک اﻧﺴﺎن دروﻧﻢ ﻣﯽﺷﻮم اﻣﺎ ﺑﺎور اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزاررﺳﺎﻧﺎن ﮐﻮدک،
واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎآﮔﺎه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه اﻣﺎ آﺷﻔﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ آزار ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻮدک ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی را ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  250ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف و ﺳﻨﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،ﺟﺰء ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)اﯾﺮﻧﺎ ﺳﻮم ﺗﯿﺮ  (1393دﻫﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۴۳ﻫﺰار ﮐﻮدک در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار رخ ﻣﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻪٔ اﯾﻦ دﺷﻮاری ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ راه اﻧﺪازی اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﯾﮏ روزﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ  ۳۲۱ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎس« ﮔﻮﯾﺪ:ﮔﯿﺮم ﺻﺪای آرام زﻧﯽ در آن ﺳﻮی ﺧﻂ ﻣﯽﺷﻤﺎره  ۳۲۱را ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺧﻂ درﺑﺎره ﮐﻮدک آزاری و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
»ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻮدک
آزاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد.
اﻣﺎ در اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  ۸۷۳۱در ﻫﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎره اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ
ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۳۸۳۱ﺷﻤﺎره ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۲۱ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎرهای ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎره ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ۳۲۱اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن آن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ.
اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ راه اﻧﺪازی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺶ در آن روزﻫﺎ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۷۸۳۱در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان  ۰۵ﺧﻮدروی اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  ۰۰۷ﺧﻮدروی ون ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن
رﺳﺎﻧﺪن آن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ ﯾﺰد راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و وزارت ﺗﻌﺎون ،وزارت ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﻻﯾﺤﻪ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری ،دادﮔﺴﺘﺮی ،وزارت ﮐﺸﻮر ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و وزارت ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺎه و ﺗﻌﺎون ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ اورژاﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻮل ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ
اورژاﻧﺲ ) ،(۳۲۱ﺗﯿﻢ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎر ﺷﺎﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺪدﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل راه اﻧﺪازی ﺷﻤﺎره  ۳۲۱ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .و اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح
اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪٔ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﺶ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن را ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری از ﻫﻤﻪٔ آن ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻠﻔﻦ  ۳۲۱ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﮐﻮدک آزاری ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارد اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک آزاری و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺰان ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﺤﯿﻒ آﻧﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﮐﺮدی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دارﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ اﻣﺪاد رﺳﺎن ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻃﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ،اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﯿﺎد ،ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ و آزار ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
آزاری ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  123ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺴﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار و  ۰۰۵ﻧﻔﺮ در  ۰۹۱ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎرﻧﺪ و در ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۵۲ﻫﺰار ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ(
اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪٔ ﺻﺮف ﺷﺪه اﯾﻦ ﺧﻂ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ  ۰۱۱در
ﺑﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺪدﮐﺎران ﮔﺎﻫﯽ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺷﺘﻪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ  ۳۲۱ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ آزادی ﻋﻤﻞ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻮدک ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات ﺟﺪی اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪٔ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽﻣﯽ »ﻧﺴﺮﯾﻦ .م«
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪٔ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺻﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روزه و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدک ،در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از ﻧﺠﺎت ﮐﻮدک از دﺳﺖ آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ،ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ در ﺑﻪ دری اﺳﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک را ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺠﺎ ،ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ و اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ آبﻫﺎ از
آﺳﯿﺎب اﻓﺘﺎد ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻮدک در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دل ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و اﻇﻬﺎر ﻫﻤﺪردی ،ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آﺳﯿﺐ رﺳﺎن
وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدک ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﺘﻢ
ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺷﺪه و ﮐﻮدک را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهٔ ﻣﺪدﮐﺎران اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﺮده و
رﻫﺎ ﻧﮑﻨﺪ .از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪدﮐﺎرش را ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻪ دﯾﮕﺮی از ﻣﺸﮑﻼت اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری و ﻣﻮردی و ﻣﺸﺎوره ﺑﺪﻫﻨﺪ وﺣﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ دراز ﻣﺪت ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ.
او از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﻧﻪ در اﯾﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن ﻣﻤﺎﺷﺎت و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪه اﻏﻤﺎض آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر
ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻃﺮحﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﻣﻌﺮف ،ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ.
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﻃﻼع دﻫﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺪد ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﻮازی
ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪدﮐﺎری ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ،ﮐﺎر»ﻧﺎﻫﯿﺪ اﻣﯿﺮﻧﺎﺻﺮی«
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮه ﺑﺮی از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﯿﺎن آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻠﯿﺲ  ۰۱۱و ۷۳۱
ﺷﻬﺮداری در ﮐﺎر اوژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﯿﺮﻧﺎﺻﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اورژاﻧﺲ ﺑﺸﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آزاررﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
او از ﻣﻮازی ﮐﺎری ﺷﻬﺮداری و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ.ﮔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ اورژآﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.

