درھای ﯾک ngoکودکان کار وخيابان بسته شد واز کسی صداﯾی بلند نشد !!!؟
Ngoجمعيت دفاع از جھان شاﯾسته کودکان کار وخيابان واقع در جنوب تھران  ،شھرری از سال٨٣
فعاليت ابتداﯾی خودرا با داﯾر کردن کارگاه ھای حقوق کودکان در کتابخانه ای آغازکرد .پس از ﯾک
دوره شش ماھه امکانات کتابخانه از  ngoپس گرفته شد ،البته به دالﯾل موھوم اداری پس از ﯾک
سال وقفه در اﯾن کار ngoمجدداًدربھار سال 1385با اجاره کردن ﯾک خانه کلنگی  ١۵٠متری در
کنار قبر بی بی زبيده  ،اﯾن
بار فعاليت ngoدور از تمامی امکانات دولتی فعاليتش را با قدرت بيشتری آغاز نمود.
اﯾن ngoابتدا به ساکن  ،امر آموزش راﯾگان را در دستور کار خود قرار داد  ،وبا احداث اتاقی بزرگ
کالسھاﯾش را به  ٣کالس گسترش داد .فعاليت آموزش تحصيل کودکان در دو شيفت نيمه اول
صبح و نيمه دوم تا ساعت ٢
بعد از ظھر وسعت داد  ،پس از اندکی آموزگارانش حرفه ای شدند و امر تحصيل راﯾگان با اھداء
کليه وساﯾل ولوازم التحرﯾر راﯾگان تداوم ﯾافت .ساالنه ٢٠٠دانش آموز محصل در دوره ابتداﯾی با
آموزش کتب وزارت آموزش وپرورش تداوم داشت.
از دﯾگر فعاليتھای اﯾن ngoداﯾر کردن کارگاه ھای حقوق کودک بر مبنای مکتوبات سازمان صندوق
بين المللی دفاع و حماﯾت از کودکان جھان ) ﯾونيسف( که کشور اﯾران نيز از اعضای  ١٨٣کشور
عضو اﯾن سازمان می باشد ،وطی مفاد منشور پيمان نامه حقوق کودکان  ،تمامی اعضای اﯾن
سازمان متعھد به اجرای کليه مفاد آن می باشند  ،اما متاسفانه دولت اﯾران ھيچگونه مساعدت
وکمکی در راستای مفادی که خودش آن را به امضاء رسانده بود نکرده  ،دولت اﯾران از اعضای اﯾن
سازمان به شمار می رود و بابت اجرای پروژه ھای حماﯾتی ازکودکان محروم از تحصيل راﯾگان ،
بھداشت راﯾگان  ،ميلياردھا دالر تا کنون از اﯾن صندوق را به جيب زده است .اما درﯾغ از ﯾک رﯾال
کمک مالی به  ngoشھر ری  ..اﯾن  ngoبا شورای مشورتی اداره می گردﯾد  .از وﯾژگی ھای اﯾن
 ،ngoدفاتر مالی آن به روی ھمه باز بود  ،ھمه اعضاء منابع و اسپانسرھای خيرمحلی و غير
محلی را به نام و آدرمی شناختند ) در اﯾنجا جای دارداز کليه کمک دھندگان و اسپانسرھا و
فعالين زحمتکش که بنياد اﯾن ngoبر اساس کمک ھای بی درﯾغ شان قدر دانی وسپاسگذاری
شود ( روشن وشفاف بود وبرای ھيچ عضوی نقطه ای مجھول در باره امور مالی موجود نبود .
آموزگاران و مدﯾران که به صورت تمام وقت در آنجا فعاليت می کردند  ،حقوق درﯾافت می کردند
،البته نه آن حقوقی که بشود نامش را حقوق ماھيانه گذاشت  ،بلکه کمک خرجی و کراﯾه اﯾاب و
ذھاب بيش نبود .البته در اﯾنجا،جای دارد ازتمامی معلمان آن ومدﯾران مسئولين روز آن
سپاسگذاری شود.
ھمچنين جلسات شورای مشورتی آن  ،که مدﯾرﯾت آنجا را به عھده داشت  ،ھييچ محدودﯾتی
برای حضور ھر ﯾک از فعالين و اعضاﯾش را نداشت .شورای مشورتی منتخب مجمع عمومی بود
با ميھمانان و ناظران خارج از ngoکه فعالين حقوق کودکان بودند  ،انتخابات موفق را پشت سر
گذاشت .وﯾژگی منحصر به فرد اﯾن ngoفعاليت تبليغی در جامعه را نيز دارا بود  ،.که بر پاﯾی
آکسيون روزھای منحصر به کودکان در کنار ngoھای دﯾگر حقوق کودکان تھران اجراءمی گردﯾد.
عالوه بر اﯾن مراسم مشترک  ،تبليغ وسيعی که در سطح شھر ری و خيابانھای اصلی تھران
داشت  ،منحصر به فرد بود  .نصب پالکاردھاﯾی که حاوی مفادپيمان نامه حقوق کودک را تبليغ
می کرد  ،در چند دوره در حد توان و نيروﯾش واستطاعت ماليش اﯾن موج تبليغی به وسيله
پالکارد از وﯾژگی ھای دﯾگر اﯾن  ngoبه شمار می رفت  .اﯾن  ngoاز سال  ١٣٨٣که کليد خورد ،
در دو دوره مدارک ھيئت موسس خودرا به وزارت کشور که بانی دادن مجوز به اﯾن ngoھا بود ،
ارائه گردﯾد  ،که متاسفانه با مراجعه متعدد  ،موفق به درﯾافت مجوز از وزارت کشور نشد .اما بر
حسب اصل ھای ٢٢الی  ٢٩قانون اساسی کليه شھروندان
در غالب سازمانھا و جمعيتھا و مراکز با ارائه مدارک ھيئت موسس قادر ھستند به فعاليت خود
بپردازند.

از وﯾژگی ھای دﯾگر اﯾن ngoفعاليت ھمه جانبه و پر محتوای ساﯾت بود که پس از مدتی ساﯾت
نما نيز به فعاليت تبليغی آن در راستای پيمان نامه حقوق کودک به شکل بولتن ارائه می شد .از
فعاليت ھای چشمگير آن عکس العمل به اعدام کودکان و اخراج کودکان مھاجربود ) که بعد از
دستگيری از تعداد کثيری از اعضاﯾش از اتھامات فعالين ngoبه شمار می رفت( ھمچنين از دﯾگر
وﯾژگيھای منحصر به فرد اﯾن ngoگسترش دامنه فعاليت حقوق
کودکان در بيغوله ھای بازﯾافت خيابان خاوران بود که دو ngoاز اﯾن )جمعيت دفاع از جھان
شاﯾسته کودکان کاروخيابان (تکثير شدند  ،اولی به نام  ngoگلھای زندگی که با مدﯾرﯾت نادر
حسنی ھمراه بود و سپس دومين ngoکه ازجھان شاﯾسته تکثير شد )ﯾک دنيای بھتر کودکان
(بود که در ميدان قيام تھران تاسيس گردﯾد  .درمورخه  ngo(١٣٨٨/٨/۴جمعيت دفاع از جھان
شاﯾسته کودکان ( به دستورسازمان اطالعات شھر ری توسط پليس امنيت پلمپ گردﯾد  ،وپس
از٢٠روز در ﯾک اقدام غافلگيرانه وغير منتظره ٣نفر از فعالين و اعضای اﯾن ngoدستگير
شدند،دامنه اﯾن دستگيری اعضاءوفعالين اﯾن ngoرفته رفته بيشتر گردﯾد  ،که حاصل آن
دستگيری ھا به اسامی  ١۶نفر رسيد که آنھا نيز به ترتيب ﯾک ماه تا٣ماه به تحمل زندان در اوﯾن
شدند .در اقدامی دﯾگر اطالعات وامنيت شھر ری ،کامپيوتر وکيس و مدارک دﯾگر آن مانند گاو
صندوق را ھمراه خود بردند .اﯾن تھاجم به )جمعيت دفاع از جھان شاﯾسته کودکان ( که در سال
 ٨٨فعالين واعضای آن دستگير و زندانی شدند ومکان آن ngoپلمپ گردﯾد .متاسفانه ھيچ عکس
العملی از ھيچ ngoحقوق کودکان وﯾا ngoھای موجود دﯾگر وﯾا سازمان مدافعين حقوق بشر دﯾده
نشد واﯾن جای تعجب بوده و ھست.
اقدام سازمان اطالعات و امنيت امری طبيعی بود .اﯾن نوع سازمان تنھا برای جمع آوری وپلمپ
ودستگير و زندانی کردن فعالين ngoای مبادرت می ورزد که فعاالنه امر جنبش حقوق کودک را با
تمام قوا در جامعه به پيش می برد .جای تاسف واندوه آنجاست که ھيچ ﯾک از ngoکودکان وﯾا
مدافعين حقوق مدنی ،شخصيت ھای دﯾگر و محافل فعالين اجتماعی ھيچگونه اقدام حماﯾت
گرانه ای به عمل نيامد  .وکمترﯾن اعتراضی به اﯾن دست درازی پليس به وقوع نپيوست .حتی
درﯾغ از ﯾک بيانيه چند جمله ای !!جای سوال است واﯾن سوال ھميشه وھمواره
با نام )جمعيت دفاع از جھان شاﯾسته کودکان کار وخيابان (در اذھان عمومی وبه وﯾژه اعضاءو
فعالين اﯾن ngoباقی خواھد ماند .البته باﯾد به اذھان عمومی جامعه توضيح داد که اموال و
وساﯾل آن  ،آنچه از دست بردپليس بر جای مانده بود،مقداری از آن وساﯾل را جمعيت دفاع از
کودکان کار وخيابان واقع در پاسگاه نعمت آباد بردند و مقدار پاﯾانی آنرا نيز جمعيت ) ھزاره سوم
در خاوران( برای تجھيز پروژه خود بردند .اﯾن جمع بندی می باﯾست توسط جمعی از اعضاءو
فعالين آن( ngoجمعيت دفاع از جھان شاﯾسته کودکان کار وخيابان ( زودتر از اﯾن موعد به وقوع
می پيوست اما متاسفانه به دليل شراﯾط جو پليسی موجود در جامعه ممکن نشد  ،چنانکه
آخرﯾن بازداشتی را ﯾکی از فعالين و موسسين اﯾن  ngoآﯾت نيافر بود که در مھر ماه دستگير و
پس از ﯾک ماه زندان با وثيقه ١٠٠ميليون تومانی موقتاً آزاد شده است.
به اميد روزی که ھيچngoای پلمپ نشود و انسانی به خاطر دفاع از حقوق کودکان زندانی
نگردد((.
ﯾکی از اعضاءو فعالين جمعيت دفاع از جھان شاﯾسته کودکان
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