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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 افسانه وحدت

 ٢٠١٣ جوالی ٠٧
  

 برای اکثريت کودکان ايران اوقات فراغتی وجود ندارد
 

د در مورد بھبودی آن صحبت  که اين حق برای کودکان وجود دار ئیھا در کشور. داشتن اوقات فراغت يک حق است

 که خانواده از پس ايجاد اوقات فراغت مناسب برای کودک بر نمی آيد دولت  ئیھا جا در اين کشور. شود نه خود حق می

  داده می کند، به خانواده کمک مالی که کودک بتواند از اين حق برخوردار شود را فراھم می کند و شرايط آن دخالت می

اوقات فراغت برای کودکان از حساسيت و اھميت خاصی . شود ھای تفريحی فرستاده می دوشود يا کودک به ار

داشتن اوقات فراغت سالمت و . شود  می ھای فراوان جسمی و روانی  به آن باعث آسيب  توجھی برخوردار است که بی

 اگر اين حق را از کودک . شاد، مرفه و امن برای او است  يک زندگیۀشود و تضمين کنند نشاط کودک را باعث می

  . کند  کودک را دستخوش انحراف و بحران می گيرد و زندگی ثير میأ آن سه اصل ديگر ت،بگيرند

ھای ھنری  کند و يا به کار پردازد و بازی و سرگرمی زندگيش را پر می اش می ھای مورد عالقه نوجوانی که به ورزش

ھای  ده، اضطراب آور و نا اميد کننده ذھن خود را به طرف فعاليتجای پرداختن به امور ناراحت کننه مشغول است، ب

  . را به ھمراه دارد اين امر آرامش خاطر کودک و رضايت مندی او از زندگی. دھند لذت بخش و آرام بخش سوق می

 . در ايران اما وضع طور ديگری است 

جای کودکان کجا است، حتی سن کودک . ستاول بايد گفت جايگاه کودک چي. بايستی به اين حق برای کودک پرداخت

  .متمدن جھانی عقب تر استۀ ھا از جامع حکومت اسالمی قرن را معنا کرد چرا که

اھميت اوقات  . کودکان ميزگرد داشتيم و به اين مھم پرداختيم  قبل در مورد اھميت شادی در زندگیۀما در چند شمار

گران بسياری در دنيا در مورد اھميت داشتن اوقات فراغت و در کارشناسان و پژوھش. فراغت ھم از ھمين دست است

 داشتن . کودکان بسيار واضح تر است نقش اين امر مھم در زندگی. ھا نوشته اند  انسان  در زندگی اصل فراغت حالی

اين . ندھای متنوع انتخاب ک شود که شخص آن را با رضايت کامل از ميان فعاليت اوقات فراغت به آن چيزی گفته می

ن کرده اندکی رھا شود و ييای که مدرسه يا شغلش برای او تع زمانی است که فرد فرصتی دارد که از الزامات و وظيفه

   .آزادانه و با رضايت کامل درونی آن دقايق را بگذراند

 ارد؟ھای در اختيار د ببينيم کودک متولد در حکومت اسالمی ايران برای انجام امور فراغت خود چه ابزار

 که ئی  آنھا  متوسط و باال يعنیۀدختر بچه ای را در ايران از طبق. له نگاه کردأتوان دقيق تر به مس با يک مثال ساده می

دھد و نگاھی  بضاعت رفتن به مدرسه را دارند، در نظر بگيريم و قدری در مورد امکاناتی که جامعه به اين کودک می

 اولين مانع سر راھش پوشش نامناسب است که تحرک الزم را از او می. يم بپرداز،که حکومت اسالمی به او دارد
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ھا گناه مرتکب نشوند او  که مرد خواھد به او القٔا کند که ارزشش برابر مردان نيست و برای آن پوششی که می. گيرد

گويد که بايد کمتر   اسالمی به او میۀاين حجاب و ھمينطور نظم مدرس.  سرش کندربايد بدنش را بپوشاند و چارقد ب

.  کند دختری فرمانبردار و سر به راه باشد بخندد، کمتر حرکت داشته باشد، زياد به ورزش و تحرک فکر نکند و سعی

 ش شروع می اآنوقت ديگر کابوس زندگی.  بکارت او را پاره کندۀتواند برايش خطرناک باشد و پرد  تحرک میاصالً 

  .شود

از جمله رقص و " غير اخالقی"ھای   که برنامه ئیھا ان اعالم کرد که حتی با مھد کودکچندی پيش بھزيستی استان تھر

 گذارد وضعش سخت تر می  پا به مدرسه می ھمين کودک وقتی. شود  برخورد می،دھند موزيک به کودکان درس می

 نماز، دعا و خرافات يک ۀبا تکرار ھر روز. رسانند ھم به پايان میرا ش  ا سالگی با جشن تکليف کودکی٩در . شود

 ۀ اين الزامات که با روحيۀھم. کنند، چه رسد به داشتن اوقات فراغت  نرمال و رشد طبيعی را ھم از او سلب می زندگی

فضای شاد مھد کودک را با فضای . کودک ھماھنگی ندارد، ضديت آشکار با انتخاب گذراندن اوقات فراغت او ھم دارد

توان به آن اوقات فراغت گفت،  که میرا آنچه . ی، شھيد پروری و نوحه خوانی پر کرده اند اسالمی، مرده پرستۀغم زد

 کند که از آموزش بيشترين بھره را و به او آرامشی را اعطاتواند آموزش را برای کودک آسان کند  که میرا آنچه 

  . ته اند از او گرف،ببرد، خالقيتش را بيشتر کند و ذھنش را برای ياد گيری آماده کند

 واليت فقيه و اسالم تعريف ۀ بايد در چارچوب افکار بيمار گون ھمه چی. نه فراغتی، نه ابزاری، نه فعاليتی، نه امکاناتی

 دارند ئیامکان دارد برای فرزندان يک در صد از جمعيتی که امکان مالی باال.  حيات نداردۀشود و گرنه اجاز

 درصد ٩٩ آن   داشته باشد ولیئی آنھا در مورد گذراندن اوقات فراغتشان خوانا باشد که با خواست کودکان ئیھا فعاليت

باشد فقط برای ھم در جامعه اگر  که کودک دوست دارد   امکان داشتن فعاليت غير درسی.ديگر از آن برخوردار نيستند

  .ھمين دسته است

 ٧توان از اوقات فراغت  آيا می. سه دارندکودکانی است که امکان رفتن به مدر  وضعيتی که برشمردم مربوط بهۀھم 

کنند حرف زد؟ کودکانی که تصادفاً در  ند و در بازار کار بردگی می ا تحصيل محرومۀميليون کودکی که از چرخ

   انسانی کشوری به دنيا آمده اند که يک مشت آخوند و معمم با افکار کپک زده حق معاش و برخورداری از يک زندگی

حق فراغت، تفريح و آسايش و حق داشتن خالقيت، کودک بودن و حق سالمتی را از آنھا سلب .  کرده اندرا از آنھا سلب

  .کرده اند

مند شدن ه تواند در عالق که مھد کودک يا پيش دبستانی چقدر می اھميت اين. ھای اروپائی طور ديگری است در کشور

ھای مھم  ابزار.  در اولويت است،و را به آينده اميدوارکند ا نمودهکودک به آموزش در آينده و به سالمت فکر او کمک

 . ھا بازی، سرگرمی، بازيھای فکری، ورزش، نقاشی،   موزيک و رقص است آموزشی در مھد کودک

 دليلی نتواند به کودک امکان برخورداری از داشتن اوقات فراغت بدھد جامعه و مدرسه اين امکان را میه اگر خانواده ب

  .دھد

 انسانھا و در سالمت آنھا روشن   بالی در زندگیغکه اھميت اوقات فراغت، داشتن تحرک، ورزش و فرا يل آندله ب

است جامعه موظف است که ھمه نوع تحرک و ورزشی را به کودکان ارائه دھد و آنھا را به اين امر فراخواند، برايش 

ی کند و ھد موظف است برای اين امر سازمانددر دست داردولت که پول مردم را . تبليغ کند و امکانات آن را فراھم کند

جمھوری اسالمی که ماھيتی به شدت ّضد کودک دارد اين حقوق را از کودکان سلب کرده .  الزم را در نظر گيردۀبودج

  .  کودکان استۀ شاد، ايمن و مرفه حق مسلم ھم يک زندگی . است
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برخورداری از اوقات فراغت از حقوق . وادگی، با جامعه استتضمين رفاه و سعادت ھر کودک مستقل از وضعيت خان

دست آوردن حقوق کودکان ه ای با حرمت داشته باشند مجبوريم برای ب  آينده،خواھيم کودکان اگر می.  کودکان استۀاولي

  .ابزار ما در اين راه اتحاد و سازماندھی ماست. مبارزه کنيم

 اھان دنيای بھتر برای کودکان ھستند اين است که از امکانات کودکان مقدمن و کسانی که خوفراخوان من به ھمه فعاال

  . ما ھمکاری کنيد تا بتوانيم اين امر مھم را با ھم پيش ببريمۀبا تلويزيون و نشري. ند برای ايجاد تشکل استفاده کنيدا
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