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 Children کودکان

 
  سيامک بھاری

 ٢٠١۴ فبروری ٠٨
  

 دفاع از حقوق کودک چگونه جنبه عملی و روزمره می يابد؟
 ميليونھا نفر از اين. کودکان حساس است نسبت به پايمال شدن حقوق ،بدون شک وجدان بيدار و آگاه بسياری از انسانھا

نارضايتی در .  معترض ھستند، از بھداشت و درمان و آموزش محروم ھستند،زنند که کودکان در فقر دست و پا می

اما چرا وضعيت تغيير نمی کند؟ چرا . کسی از اوضاع موجود راضی نيست. دھد اشکال مختلف خودش را نشان می

 تحصيل ۀ تعداد بيشتری از چرخ،شود د؟ سال به سال وضعيت زندگی کودکان دشوارتر می بھبودی پيدا نمی شوۀروزن

 عرصه ھا از بھداشت و دارو و درمان تا تحصيل ۀآمارھای تلفات کودکان در ھم. شوند به بازار بيرحم کار پرتاب می

گيرد و  کان را گرو میفقر تحميلی سالمت تعداد ھر چه بيشتری از کود. شود  سنگين تر می،و آموزش و پرورش

  .کند زندگی شان را تباه می

يک بخش بزرگ  !تواند مانع جدی ايجاد کند ی کافی نيست و نمیئ اما نارضايتی  به تنھا، معترضيمما به اين وضعيت

 نارضايتی را به يک اقدام واقعی تبديل عمالً . از مشکل ما اين است که اعتراض و نارضايتی مان سازمان يافته نيست

  ھمه از اوضاع کنونی نارضايتی مان را اعالم می، در محل کار و زندگی،ھای گوناگون در محافل و جمع. می کنيمن

 . بايد برداشته شود،اما قدم بعدی که مقابله با آن باشد نيز. کنيم

 

 مطالبات مشترک؛

 حق کودکان را بايد مطالبه . بستگی به چگونگی خواستھای ما دارد، در اولين قدم،بھبود وضعيت زندگی کودکان ما

 تعريفی برای حقوق کودکان ]افغانستان، ايران، پاکستان و تمام حکومات مبتنی بر فقه اسالمی[جمھوری اسالمی. کرد

اين اولين .  کودک سپرده استۀکودک و حقوق اجتماعی اش را به دست خانواد. خيال خودش را راحت کرده است. ندارد

ش اين است که بسته به موقعيت خانواده ای که کودک يادر واقع معن. عيشت و حق کودک استی ترين حمله به مئو پايه 

تواند غذا و مسکن و اسباب بازی و  شود که اين کودک می  معلوم می،خورد  آينده اش رقم می،شود در آن متولد می

وليت رشد و ؤدک عھده دار مسولياء و سرپرست کوجز اه از آن به بعد ھم کسی ب! پرروش مناسب داشته باشد يا نه

 . تعالی کودک نيست

 حق ھمگانی باشد و ، رايگان باشد و به يک نسبت در اختيار جامعه باشد، آموزش و تحصيل،اما اگر بھداشت و درمان

 تحصيلی اين دولت و در واقع ۀ تا آخرين پايکودکستان آنوقت از ، کودکان و نوجوانان باشدۀبدون تبعيض در اختيار ھم

  . کند  میءول کودکان را ايفاؤنقش مسمعه است که جا
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کودک بار . کند مين میأی کودکان را تئ مايحتاج ضروری کودک در يک استاندارد واحد نيازھای پايه ،مين اقتصادیأت

و " عائله و يا عيال وار"اصطالحات معروف ! به بيان ديگر کودک سربار خانواده نيست. اقتصادی برای خانواده ندارد

 در ھمين  واقعی اش دقيقاً ۀو غيره ريش"  پدر و مادر بزرگ نشدهۀسر سفر"و " نان آور خانواده"و " ھفت سر کلفت"

 نيازھای کودک فقط طبعاً . حاد جامعه استآمين زندگی أ شان در قبال تۀوليت پذيری حکومتھا و دولتھا به وظيفؤعدم مس

 .مين شودأدھا و توجه عاطفی به کودک و ھمه و ھمه بايد ت آموزش و رشد استعدا، تعليم و تربيت،اقتصادی نيست

درماندگی اقتصادی اولين سنگ بنای تعرض به . مين مايحتاج فرزندان خود ھستندأدر عين حال ميليونھا خانواده اسير ت

 . زند ی است که سرنوشت ميليونھا انسان را به ھم گره میئاين مطالبه پايه  .حقوق کودک است

در . کنند وليت میؤواده می اندازند و از خود سلب مسمين اقتصادی کودک را به دوش خانأکه بار ت ن ايندولتھا در عي

 باورھای مذھبی ،محتوای آموزش در مدارس. گيرد عنوان طلبکار کودک را به گروگان میه  ب، ھمين حکومت،قدم بعد

 از مھد کودک تا آخرين مقطع تحصيلی در حالی ،دھد کند و به خورد کودک می  ھمه و ھمه را خود تعيين می،حکومتی

 کودک را ، اما مانند طلبکاری قلدر،مين زندگی کودک و نيازھای اوليه اش نداردأوليتی در قبال تؤکه کوچکترين مس

  . کند ی میئيل و تصميم حکومتی تربيت و مغزشومطابق م

  

  ! را تشکيل دھيد»کودکان مقدمند«جمعھای 

شود   سر راست می،خواھد تالش ويژه نمی.  کار استۀ شدنی و ادام، بسيار ساده،تشکيل جمع ھای کودکان مقدمند

.  يا ديگر اعضای بزرگسال خانواده،يک جمع دو نفره متشکل از پدر و مادر. کار نموده ايجادش کرد و شروع ب

  .اعضای اين جمع ھا باشندتوانند  می.  ھمکاران و غيره، ھم محله ای ھا،دوستان و نزديکان

 از رھنمودھای ، ھم نظر بشويم،مھم اين است که ما به نام دفاع از حقوق کودک دور ھم جمع بشويم و صحبت کنيم

 اطالعيه ھا و فراخوانھايش ايده بگيريم و آنھا را بسته به ، فيسبوک آنۀ نشريه و صفح، تلويزيونی کودکان مقدمندۀبرنام

 .کار بگيريم هشرايط و امکاناتمان ب

منظور نھاد [). او. جی.ان(ميتواند به . تواند گسترده تر بشود  می، تعداد اين جمعھا بسته به ظرفيت و تصميم اعضايش

 با ديگر جمع ھا ھمراه ، بپيوند]ھای غير دولتی است، نه شاخک ھای استخباراتی دولت ھای امپرياليستی و نوکران شان

 ، انجمن خانه و مدرسه،بنابراين آموزش و پرورش .حقوق کودکان متمرکز استفعاليت اين جمعھا بر روی . شود

سساتی ھستند که اين جمع ھا ؤ م، اينھاۀ ادارات مربوط به بھداشت و درمان و غيره ھ، ادارات کار، شھرداری،بھزيستی

  .بايد متمرکز سراغشان بروند و حق کودک را آنان بخواھند

 کارشان ،اين جمع ھا مخفی نيستند. شوند  به نام دفاع از حقوق کودکان  تشکيل میاً  مستقيم،جمع ھای کودکان مقدمند

 اجتماعی را ھم دور ۀن چند عرصحتی می توانند فعاال. شکلی نيستندرقيب ھيچ ت. موازی ھيچ تشکلی نيستند. علنی است

ن است  که بايد مورد توجه قرار بلکه ھدف و سبک کار آ. نامگذاری اين جمع ھا مورد نظر ما نيست .خود متشکل کنند

 .گيرد

  

  کنند؟ اين جمع ھا چگونه کار می

 ديگران را با خود ھماھنگ کنند و ، تالش کنند اين است که مرتباً ،کار اين جمع ھای متشکل از دو تا ھر چند نفر

 مقابله با تلکه ،ارسمقابله با پرداخت شھريه در مد: مثالً . دست آوردن حقوق کودکان انجام دھنده حرکتی را برای ب

بازديد از مدارس و توجه به . شود و خانواده ھا را به ستوه آورده است گيری مدارس که به بھانه ھای مختلف انجام می

 اگر نکات ايمنی در ، اجتناب پذير بودکامالً ) ،شين آباد (ۀحوادث دردناکی مانند آتش سوزی در مدرس. ايمنی کالسھا
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  کودکان را فوری به اين فکر بيندازد که اين اتفاق میء اولياۀ تلخ بايد ھمۀھمين تجرب. دش مدرسه و کالس رعايت می

 ساير پدر و مادرھا را برای انجام ،کند  تالش می،جمع ھای کودکان مقدمند. تواند بار ديگر و در جای ديگر تکرار شود

نظارت بر کار مدرسه . وزش و پرورش بايد ايستادوليتی و بی مباالتی آمؤدر مقابل بی مس. ا خود ھمراه کند ب،اين امور

مين تغذيه در أ ت،برای نمونه.  يک کار تعطيل ناپذير اين جمع ھا می تواند باشد،مين استانداردھای شناخته شدهأو ت

ی مشابه رايگان به ئبايستی روزانه شير و يا مواد غذامدرسه . تواند باشد مدارس يک خواست فوری اين جمع ھا می

 .ان بدھدکودک

 خانواده ۀعھده  اين امور را بۀ دولت ھم،ھمانطور که باالتر اشاره کرديم. وضعيت بھداشتی کودکان يک امر مھم است

 بنابراين اين جمع ، اين کار بر نمی آيدۀدليل گرانی و بيکاری و ھزار گرفتاری ديگر از عھده خانواده ھم ب. گذاشته است

 بھزيستی و غيره ، بيمهۀدی از پدر و مادرھای محل و يا مدرسه و غيره سراغ ادارتواند با گردھم آوردن تعدا ھا می

با تجمع در مقابل . اين کاری اداری و نامه نگاری و از اين دست نيست. مين دارو درمان کودکان را بخواھدأبروند و ت

ين جمع ھا مانند وکيل مدافع کار ا. کيد بر انجام فوری آن صورت می گيردأول آن و تؤ مربوطه و مالقات مسۀادار

  . ھمراه کردن سايرين با خود استکارش مستقيماً . ديگران نيست

ی حقوق ئکيد برخواستھای پايه أدر اين روز با ت. ی مانند روز جھانی کودک يک کار مھم ديگر استئبرگزاری مراسمھا

 راجع به حقوق کودکان و ،یئ ھاجمعتتوانند با برگزاری  در عين حال می .توان خواستار تحقق آن شد کودکان می

 تجربيات ،الھاؤ س، نکات، تلويزيونی کودکان مقدمندۀچگونگی عملی کردن آن با ھم مشورت کنند و در برنامه ھای زند

کيدی است بر اھميت ايجاد فوری جمع ھای کودکان أاينھا ت .و دستاوردھايشان را برای اطالع ديگران مطرح کنند

  .  آنمقدمند و راه اندازی

 

  ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن ماه،١١٢نشريه کودکان مقدمند شماره 

 


