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اﯾران در سال  ،١٣٧٣به پيمان نامه سازمان ملل ملحق شد .ھر چند حکومت
اسالمی اﯾران ،از جمله حکومت ھاﯾی ست که به طور مشروط اﯾن تعھد بين
المللی را امضاء کرده است اما با اﯾن شرط ،درجه تعھد آن به اﯾن تعھدنامه کم نمی
کند .حدود ھفده سال ،زمان زﯾادی است که مسائل و مشکالت مربوط به کودکان به
حداقل برسد .اما تمامی شواھد و قرائن متاسفانه حکاﯾت از نابسامانی کودکان و
عدم توجه به حقوق آن ھا در کشور دارد.
روز بيست و نھم آبان برابر با بيستم نوامبر ،مصادف با سالروز تصوﯾب پيمان نامه
جھانی حقوق کودک است .بيستم نوامبر سال  ١٩٨٩نماﯾندگان کشورھای عضو در
سازمان ملل ﯾک ميثاق بين المللی را تصوﯾب کردند که کارشناسان و متخصصان
کشورھای مختلف به مدت ده سال بر روی آن کار کارشناسی انجام داده بودند.
اﯾن تعھد بين المللی ،دولت ھا را موظف کرده است تا به رشد ھمه جانبه و
بھداشت کودکان در کشورھای متبوع خود توجه کافی داشته و زمينه را برای
برخورداری توام با عدالت از امکانات آموزشی و رفاھی و تفرﯾحی و درمانی و...
ھموار سازند.
اکنون که حدود بيست و دو سال از تصوﯾب پيمان نامه جھانی حقوق کودک می
گذرد ،وضعيت کودکان و نوجوانان جھان بدتر از گذشته است .سرکوب کودکان،
افزاﯾش فقر و نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی ،رشد فزاﯾنده آمار بھره کشی
اقتصادی از کودکان کار و رنج ،وادار کردن کودکان در مساﯾل پليسی و جنگ ھا،
کودکان خيابانی و ...حاکی ست که حکومت ھا به اﯾن تعھد خود ،چندان وفادار
نبوده اند.
حکومت اسالمی اﯾران ،پيمان نامه جھانی حقوق کودک را در تارﯾخ  ١٤شھرﯾور ماه
 ١٣٧٠امضاء کرد و مجلس آن را در اول اسفند ماه سال  ١٣٧٢به تصوﯾب رساند.
با اﯾن حال ،اﯾران در تصوﯾب کنوانسيون حق شرط کلی را بر آن قائل شد .اﯾن حق
شرط مطرح می کند :دولت جمھوری اسالمی اﯾران اﯾن حق را برای خود محفوظ
می داند که مفاد ﯾا بندھاﯾی از پيمان نامه را که در تعارض با قوانين اسالمی و
قوانين داخلی باشد ،به اجرا درنخواھد آورد ١٣ .دولت عضو پيمان نامه به صورت
رسمی اﯾن تحفظ را رد کردند و به وﯾژه به بيان اﯾن که اﯾن تحفظ برخالف روح
پيمان نامه است ،به ماھيت نامشخص آن اعتراض نمودند .اگرچه  ١٠کشور دﯾگر
»اسالمی« نيز حق شرط مشابھی را بر پيمان نامه داشته اند اما حق شرط اﯾران
بيش ترﯾن اعتراض را در تارﯾخ اﯾن کنوانسيون در پی داشته است.
تمامی دولت ھاﯾی که پيمان نامه را امضاء و تصوﯾب می کنند می توانند روی آن
تحفظ داشته باشند با اﯾن شرط که شروط مطرح شده در تعارض با روح کنوانسيون
نبوده و در عين حال اصول آن را نقض نکند .اگر کشوری عضو معاھده ای شود اما
در ھمان حال اعالم کند که نمی خواھد معاھده را اجرا کرده و ﯾا از آن پيروی کند،
ﯾک تناقض منطقی به وجود می آﯾد .حق شرط کلی و نامشخص بر پيمان نامه
حقوق کودک ھمان گونه که اﯾران مطرح کرده است ،شراﯾط نامناسبی را اﯾجاد
می کند :اﯾن نوع خاص از حق شرط مشخص نمی کند که کدام ﯾک از
استانداردھای بين المللی مشخصا برای کودکان در ﯾک کشور پياده خواھد شد و
کدام ﯾک از اﯾن حقوق قابل قبول نخواھد بود .برای اجتناب از اﯾن مشکل ،باﯾد
مشخص شود که کداميک از مفاد پيمان نامه توسط حکومت اﯾران ،به اجرا در می
آﯾد و کدام ﯾک نه .ھنوز اﯾن مساله در اﯾران ،بی جواب مانده است.

کنوانسيون حقوق کودک شامل اساسی ترﯾن حقوق بشر برای کودکان در  ٢٩آبان
ماه  ١٣۶٨به تصوﯾب رسيده است؛  ١٩٣کشور با ضمانت قانونی به کنوانسيون
حقوق کودک ملحق شده اند .کنوانسيون جھانی حقوق کودک ،شامل  ٥٤ماده و دو
پروتکل اختياری بوده که چھار اصول پاﯾه ای آن را جھت می دھد:
 -١ھيچ کودکی نباﯾد از تبعيض رنج ببرد -٢ .زمانیکه در رابطه با کودکان تصميم
گيری می شود باﯾد منافع عاليه آنان در راس قرار گيرد -٣ .کودکان حق حيات
داشته و باﯾد رشد کنند -٤ .کودکان حق دارند آزادانه عقاﯾد و نظرات خود را ابراز
کنند و در تمامی اموری که به آن ھا مربوط می شود اﯾن نظرات باﯾد مورد توجه
قرار گيرد.
در شھرﯾور  ،١٣٦٩مجمع عمومی سازمان ملل اولين نشست جھانی خود را با نام
»اجالس جھانی سران برای کودکان« به بھبود زندگی کودکان اختصاص داد.
در سال  ١٣٨٠دبيرکل سازمان ملل متحد گزارشی را در زمينه پيشرفت ھای انجام
شده برای کودکان از زمان اجالس سران منتشر کرد .اﯾن گزارش تحت عنوان »ما
کودکان« منتشر شد.
گزارش ﯾادشده ،شامل برخی ازدستاوردھای بزرگ جھانی در آن دھه می باشد :تا
سال  ٢٠٠٠در مقاﯾسه با سال  ١٩٩٠مرگومير کودکان زﯾر  ٥سال در ھرسال سه
ميليون نفر کم تر شده بود .در ھمان گروه سنی تعداد کودکان کم وزن  ٤درصد
کاھش داشته و  ٨٢درصد از کل کودکانی که باﯾد به مدرسه می رفتند تا آن زمان در
مدرسه ابتداﯾی ثبت نام کرده بودند .در گزارش سال  ،٢٠٠١ھم چنين به مواردی که
ھنوز جای پيشرفت دارند ﯾا مواردی که ناتمام مانده ،اشاره شده بود :به نيمی از
افراد بشرکه کامال فقير بودند ١١،ميليون کودکی که قبل از  ٥سالگی از
بيماری ھای قابل پيشگيری می مردند ١٥٠ ،ميليون کودکی که سوء تغذﯾه داشتند
و حدود  ١٢٠ميليون کودکی که به مدرسه نمی رفتند.
در ھجدھم شھرﯾور  ،١٣٧٩نزدﯾک به  ٢٠٠نفر از سران کشورھا اﯾن بيانيه را برای
رسيدن به ھشت ھدف توسعه ھزاره با موارد تعيين شده تا سال  ١٣٩٥امضاء
کردند.
نشست وﯾژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کودکان ،از تارﯾخ  ١٨تا ٢٠
اردﯾبھشت  ١٣٨١برگزار شد .برای اولين بار خود کودکان نقش رسمی در نشست
مجمع عمومی سازمان ملل داشتند .آن ھا به عنوان نماﯾندگان رسمی دولت ھا و
سازمان ھای غيردولتی در اﯾن نشست حضور پيدا کرده بودند .اﯾن نشست در واقع
در ادامه اجالس سران در سال  ١٣٦٩برگزار شد.
نتيجه اﯾن نشست دستور کار بين المللی »جھانی شاﯾسته کودکان« بود که در آن
طرحی مطرح شد تا فاصله »تعھدات بزرگ« و »دستاوردھای اندک« در سال ١٣٦٩
را کاھش دھد .اﯾن طرح اھداف زمان بندی شده ای را برای رسيدن به اھداف
توسعه ھزاره که مستقيما به کودکان مربوط می شوند مطرح کرده و برای کشورھا
وظاﯾفی را در راستای رسيدن به توسعه تعيين کرد که تا پاﯾان سال  ١٣٨٢از طرﯾق
برنامه ملی خود به اﯾن اھداف دست پيدا کنند.
ﯾک سال بعد از نشست وﯾژه مجمع عمومی سازمان ملل ١٠٥ ،کشور در سراسر
دنيا اقدامات پيگيرانه مشخصی را ھم برای طراحی برنامه عمل ملی و ھم برای
اجرای اﯾن طرح ھا انجام دادند .جلسه دﯾگری به نام »جھانی شاﯾسته کودکان
 ،«٥+در آذر  ١٣٨٦برگزار شد.
تقرﯾبا چنين نشست ھاﯾی ھر ساله برگزار می شوند اما نتاﯾج و دستاوردھای آن
ھا ،ھنوز ملموس و چشم گير نيستند .حتی اﯾن قوانين ،ھنوز بھبود چندانی در
وضعيت کودکانی که به وﯾژه در کشورھای توسعه نيافته و ﯾا در حال توسعه چون
اﯾران زندگی می کنند ،به وجود نياورده است.
عھدنامه حقوق کودک مصوب  ٢٠نوامبر  ١٩٨٩مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
کامل ترﯾن مقررات در زمينه حقوق کودک است و تاکنون اغلب کشور ھا ی جھان از
جمله اﯾران به آن ملحق شده اند .طبق ماده  ١عھدنامه مذکور کودک چنين تعرﯾف

می شود» :مطابق اﯾن پيمان نامه کودک ،انسانی است که سن ھجده سالگی را
ھنوز تمام نکرده است مگر اﯾن که سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشور ھای
مربوطه زودتر تعيين شده باشد «.ھم چنين در عھد نامه کودکی حقوقی را برای
ھر کودک شناساﯾی کرده از جمله حق داشتن نام ،حق حفظ ھوﯾت شخصی ،حق
آزادی بيان ،حق آگاھی ،حق آزادی مذھب و افکار و وجدان ،حق زندگی ،حق
داشتن حرﯾم خصوصی ،حق اﯾجاد تشکل و البته ممنوعيت تبعيض و حق
دسترسی به وساﯾل ارتباط جمعی در کشور که باﯾد در اﯾن زمينه کشور ھا آسيب
شناسی کنند تا ھر تغذﯾه ی غلط که بھداشت روانی کودک را مختل می کند از
طرﯾق رسانه ھا وارد افکار او نشود .در مواد پاﯾانی برای کودکان حماﯾت ھاﯾی را
ازحکومت کشور ھای عضو طلب می کند .ماده » :١٩حکومت ھا با تکيه بر تمام
امکانات قانونی ،اداری ،اجتماعی و آموزشی کودک را در مقابل ھر شکل از رفتار
سھل انگارانه با آن ھا ،سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی ﯾا روانی حماﯾت می
کنند .اقدامات حماﯾتی حکومت ھا ،ھمراه اجرای روش ھا و برنامه ھای اجتماعی
است که برای کشف و پيشگيری اﯾن جراﯾم نسبت به کودکان موثر باشند .ھم
چنين درمان آسيب وارده بر کودک و کمک به والدﯾن و سرپرست در رابطه با سوء
استفاده ھای ذکر شده در بند  ١اﯾن ماده بر عھده حکومت ھاست«.
مجمع عمومی در سال  ٢٠٠دو پروتکل اختياری برای کنوانسيون حقوق کودک
تصوﯾب کرد :ﯾکی استخدام کودکان زﯾر  ١٨سال را در نيروھای مسلح ﯾا شرکت آنان
را در مناقشه ھا ممنوع می کند؛ دﯾگری ممنوعيت ھا و مجازات ھای مربوط به
فروش ،فحشا و پورنوگرافی کودکان را تشدﯾد می کند .برنامه بين المللی حذف
کودکان کار ،ابتکار سازمان بين المللی کار ،می کوشد با ھمکاری دول آگاھی ھا را
افزاﯾش دھد و جستجو برای راه ھای دﯾگر از جمله اشتغال شرافتمندانه برای
والدﯾن و بازپروری ،آموزش و پرورش برای کودکان متمرکز است .در اساسنامه
دﯾوان بين المللی کيفری مصوب  ١٩٩٨و کنوانسيون مسئوليت بين المللی کشور
ھا مصوب  ١٩٩٦به جراﯾم بين المللی پرداخته است .در ذﯾل تعرﯾف  ٣جرم بين
المللی )جناﯾت عليه صلح ،جناﯾت عليه بشرﯾت ،جناﯾات جنگی( انتقال اجباری
کودکان ﯾک گروه ﯾا قوم به گروھی دﯾگر ،حاملگی اجباری ،تجاوز و خشونت جنسی
در زمره جناﯾت عليه بشرﯾت قرار گرفته است .ميثاق حقوق مدنی و سياسی که
جز اسناد حقوق بشری می باشد اعدام اشخاص زﯾر  ١٨سال و زنان باردار  -به
اعتبار حقوق جنين  -ممنوع اعالم کرده است.
اما متاسفانه طبق گفته سازمان ملل ،امروزه در بيش از  ٣٠مناقشه در جھان از
بيش از  ٢٥٠ھزار نوجوان کم تر از  ١٨سال  -بعضی حتی  ٨ﯾا  ٧ساله -بی رحمانه
به عنوان سرباز بھره کشی می شود .بيش از  ٢ميليون کودک در جنگ ھا و
مناقشات داخلی کشته و  ٦ميليون ناقص العضو ﯾا برای ھميشه معلول شده اند.
ھزاران دختر در معرض تجاوز و ساﯾر اشکال خشونت جنسی و بھره کشی قرار
دارند و تعداد بی سابقه ای از پسران و دختران را از خانه ھاﯾشان می دزدند و عده
بسيار دﯾگری نيز بر اثر جنگ بی سرپرست می شوند ﯾا آنان را از والدﯾن خود جدا
می سازند .مجموعه ای از معيارھا و ضوابط برای محافظت از کودکان در جرﯾان
مناقشات طی سال ھا شکل گرفته است -١ :اساسنامه رم دادگاه بين المللی
کيفری احضار ،نام نوﯾسی ﯾا استفاده از کودکان کم تر از  ١٥ساله را در جنگ ھا و
خصومت ھا ،جناﯾت جنگی به حساب آورده است -٢ .پروتکل اختياری کنوانسيون
حقوق کودک  -محدودﯾت سنی  ١٨سال را برای خدمت سربازی و مشارکت
مستقيم در مناقشات تعيين می کند و کشور ھای طرف را ملزم می سازد حداقل
سن سربازی داوطلبانه را به حداقل  ١٦سال افزاﯾش دھند -٣ .شش قطعنامه
شورای امنيت در باره محافظت از کودکان در جرﯾان مناقشات  -٤قطعنامه ١٨٢
سازمان بين المللی کار سربازی کودکان را از بدترﯾن اشکال کار کودکان توصيف و
 ١٨سالگی را به عنوان حداقل سن سربازی اجباری ﯾا زوری تعيين می کند-٥ .
کنوانسيون ھای ژنو و پروتکل ھای الحاقی آن ھا تصرﯾح می کنند کودکان باﯾد مورد

احترام وﯾژه باشند واز آنان باﯾد در برابر ھر شکل از تھاجم در جرﯾان مناقشات
محافظت شود و از »مراقبت و کمکی که به آن نيازمند اند« باﯾد در اختيارشان
گذاشته شود .عالوه بر موارد ذکر شده در سپتامبر سال  ٢٠٠رھبران  ١٨٩کشور
جھان در نيوﯾورک گرد آمدند و اعالميه اھداف توسعه ھزاره را به تصوﯾب رساندند و
متعھد گردﯾدند تا با ھمکاری ﯾکدﯾگر  ٨آرمان توسعه ھزاره را تا سال (١٣٩٤) ٢٠١٥
تحقق بخشند .کودکان در قلب اﯾن اھداف توسعه ھزاره قرار دارند .اگرچه اﯾن
اھداف برای تمامی نوع بشر تعيين شده اند اما در درجه اول مربوط به کودکان
ھستند و دست ﯾابی به اھداف توسعه ھزاره بيش از ھمه برای کودکان حياتی
است.
ﯾونيسف ،ﯾا صندوق کودکان سازمان ملل متحد ﯾکی از آژانس ھای سازمان ملل
متحد است که برای تحقق حقوق کودکان و کمک به بھبود وضعيت زندگی آنان در
سرتاسر جھان فعاليت می کند .اﯾن صندوق درسپتامبر سال  ١٩۴۶ميالدی برابر با
شھرﯾور ماه  ،١٣٢۵با ھدف تامين نيازھای فوری کودکان اروپا در سال ھای پس از
جنگ جھانی دوم ،از سوی سازمان ملل متحد بنيان گذاری شد.
در سال  ،١٩۵٣يونيسف يكی از اركان دايمی سازمان ملل شد و نام آن از »صندوق
بين المللی اضطراری كودكان سازمان ملل« به نام كنونی تغيير يافت .دفتر مركزی
يونيسف در نيويورك است.
ﯾونيسف که خط مشی خود را از پيمان نامه جھانی حقوق کودک می گيرد متعھد
است که بقا ،حماﯾت و رشد و تکامل کودکان را در سطح جھان حفظ کرده و اولوﯾت
ھای توسعه و اصول اخالقی کار با کودکان را در کشورھا پياده کند.
راھنمای ﯾونيسف» ،پيمان نامه حقوق کودک« است و ﯾونيسف تالش می کند تا
حقوق کودکان را به عنوان اصول اخالقی پاﯾدار و معيارھای بين المللی رفتار با
کودک برقرار سازد .ﯾونيسف ،طی  ۶۵سال فعاليت خود به دولت ھا و جوامع کمک
کرد تا جھان را به مکان مناسب تری برای کودکان تبدﯾل کنند .مجمع عمومی
سازمان ملل متحد ،ﯾونيسف را موظف کرده است تا با تروﯾج و پشتيبانی از حقوق
کودکان و زنان ،به مناسب ترﯾن مراقبت ممکن از کودکان ،تندرستی و آموزش آن ھا
بپردازد.
امروز ﯾونيسف در بيش از  ١۵۵کشور جھان فعال است و به احقاق حقوق کودکان
در زمينه بقا ،رشد و تکامل و حماﯾت کمک می کند.
ﯾونيسف و حکومت اﯾران از سال ١٩۶٣ميالدی  ١٣۴٢ -شمسی ،برنامه ھای
مشترکی به نفع کودکان اجرا کرده اند .در ابتدا ،برنامه ھای ﯾونيسف بر روی
مسائل سالمت و تغذﯾه متمرکز بود اما در سال ھای بعد ،دامنه فعاليت ھا به
آموزش دختران ،توانمندسازی زنان برای فعال تر بودن در جامعه ،اطالع رسانی
راجع به اچ آی وی  /اﯾدز ،برای افراد در معرض خطر و تروﯾج قوانين حامی حقوق
کودک گسترش ﯾافت.
اﯾران در سال  ،١٣۶٣به پيمان نامه حقوق کودک پيوست و ﯾونيسف ھمکاری دوباره
خود را با اﯾران درسال  ،١٣٧٣آغاز کرد .بين سال ھای ١٣۶٣و  ،١٣۶٧ﯾونيسف در
مجموع به پشتيبانی از برنامه ھای بھداشتی مانند تروﯾج تغذﯾه با شير مادر،
واکسيناسيون و مبارزه با بيماری ھای اسھالی کودکان پرداخت .طی سال ھای
 ١٣۶٧تا  ،١٣٧١اﯾن ھمکاری ھا در زمينه ھای دﯾگری مانند تقوﯾت و گسترش شبکه
بھداشتی درمانی کشور و ھم چنين برنامه ھای سالمت مادران ،تغذﯾه ،مبارزه با
کمبود رﯾز مغذی ھا و عفونت ھای حاد تنفسی گسترش ﯾافت.
برنامه جدﯾد کشوری ﯾونيسف با حکومت اسالمی اﯾران ،در سال  ٢٠٠۵آغاز شد که
اﯾن برنامه ،پنج ساله بر حوزه ھای زﯾر متمرکز بود :رشد و تکامل ھمه جانبه
کودکان خردسال؛ آموزش دختران و توانمندسازی زنان؛ اچ آی وی /اﯾدز و خدمات
دوستدار نوجوانان؛ حماﯾت از کودکان و نظارت بر اجرای پيمان نامه جھانی حقوق
کودک.

امروز ميليون ھا کودک در سراسر جھان و اﯾران قربانی فقر و گرسنگی ،بيماری و
سوء تغذﯾه ،خشونت ،تجاوز و حتی جنگ ھستند .ميليون ھا کودک اسير باندھای
مافياﯾی قاچاق مواد مخدر و دزدی و سکس و غيره ھستند .ميليون ھا کودک از
رفتن از مدرسه ،تفرﯾح و بھداشت محروم ھستند .ميليون ھا کودک ،نيروھای کار
ارزان و خاموش سيستم سرماﯾه داری اند و بی رحمانه مورد بھره کشی و سوء
استفاده ھای مختلف قرار می گيرند.
طبق آمارھای جھانی ،در حال حاضر بيش از  ١۶٠ميليون کودک زﯾر  ۵سال در
سطح جھان ،دچار سوء تغذﯾه اند؛ ھر رور  ٣۵ھزار کودک زﯾر  ۵سال از گرسنگی
می ميرند .بيش از  ٣۵٠ميليون کودک کم تر از  ١٨سال در سراسر دنيا وادار به کار
شده اند که از اﯾن رقم ،سھم اﯾران بيش از دو ميليون کودک کار است.
بر اساس قوانين حکومت اسالمی ،ازدواج دختران  ٩ساله قانونی است .در حالی
که ھمين دختر بر اساس قانون ،تا سن  ١٨سالگی حق باز کردن حساب بانکی
ندارد .حکومت اسالمی ،تنھا حکومت جھان است که برای کودکان نيز حکم اعدام
صادر می کند.
طی سال ھای اخير ،احکام اعدام ده ھا نوجوان زﯾر  ١٨سال به اجرا در آمده است
و تعدادی نوجوان دﯾگر در انتظار اجرای احکام اعدام خود ھستند .حکومت اسالمی،
پس از چين و بر حسب جمعيت ،دومين کشور اعدام کننده در جھان و در ردﯾف
نخست كشورھای اعدام نوجوانان در جھان است.
بر اساس گزارش سازمان خواروبار جھانی در سال گذشته ،در حالی كه افزايش
قيمت غذا مانع جدی برای كاھش گرسنگان جھان است ،ھر  ٦ثانيه يك كودك در
دنيا به واسطه گرسنگی می ميرد و اﯾن در حالی است که با ھزﯾنه ای بسيار اندک
اﯾن امر قابل پيشگيری است.
سازمان خواروبار جھانی )فائو( در گزارش سال گذشته خود اعالم كرد٩٢٥» :
ميليون نفر در سراسر جھان از گرسنگی مزمن رنج می برند و در ھر  ٦ثانيه يك
کودک به واسطه گرسنگی می ميرد«.
مديركل فائو ،در اين زمينه گفت» :با مرگ ھر  ٦ثانيه يك كودك به دليل سوء تغذيه،
ھم چنان اين موضوع بزرگ ترين تراژدی و افتضاح ننگ بار دنيا خواھد بود ،اين واقعا
باور نكردنی است.
ﯾونيسف اعالم داشته ،که تنھا با اختصاص  ٥دالر برای ھر کودک می توان جان ٩٠
درصد از کودکانی را که ساالنه می ميرند نجات داد و برای بھبود چشم گير زندگی
کودکان »جھان سوم« کافی است که ھمان مبلغ در ﯾک سال خرج شود و اﯾن مبلغ
تنھا معادل بودجه  ٦ھفته تسليحاتی جھان است.
بنا به آمارھای رسمی ،در حال حاضر بيش از  ١٢ميليون و  ٣٠٠ھزار دانش آموز
اﯾرانی سال تحصيلی  ١٣٩١ -١٣٩٠را آغاز کردند؛ در حالی که با توجه به
گزارش ھای مرکز آمار اﯾران جمعيت  ١٩ميليون و  435ھزار نفری در سنين  ٧تا ١٩
سال که باﯾد آموزش خود را در مدارس ادامه دھند .به اﯾن ترتيب بيش از  ٧ميليون و
 ١٣٥ھزار نفر به دالﯾل مختلف قادر به ادامه تحصيل نيستند و در حقيقت بيش از ٣٧
درصد دانش آموزان اﯾرانی مجبور به ترک تحصيل شده اند.
به گزارش خبرگزاری مھر ،علی عباسپور تھرانی فرد ،رﯾيس کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس ،از افت تحصيلی و مردودی  ٢۵درصدی دانش آموزان در پاﯾه اول
متوسطه خبر داد و گفت» :اﯾن مساله زمينه را برای ترک تحصيل دانش آموزان در
پاﯾه ھای تحصيلی باالتر فراھم می کند«.
وی افزود که »افت تحصيلی دانش آموزان پاﯾه اول متوسطه ﯾکی از مشکالت
اساسی در حوزه آموزش و پرورش است که می تواند آسيب ھای جدی را به پيکره
اﯾن نظام وارد کند .به ھمين دليل اﯾن وزارتخانه باﯾد ھرچه سرﯾع تر جلوی آن را
بگيرد«.

رﯾيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ،گفت» :برنامه ھای آموزشی
نامناسب ،کتب درسی غيراستاندارد ،بحران بلوغ نوجوانان موجب اﯾجاد اﯾن معضل
می شود«.
مھر ،نوشت :اکبر حليمی ،مدﯾرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت ۵٠ :درصد
مدارس البرز امکانات کافی نداشته و از استحکام الزم برخوردار نيستند.
حليمی ،اظھار داشت :در حال حاضر ﯾک ھزار و  ٨۵۴مدرسه در سطح استان البرز
وجود دارد که بر اساس کارشناسی ھای صورت گرفته بيش از نيمی از اﯾن تعداد از
استحکام الزم برخوردار نيستند.
اﯾن خبر می افزاﯾد» :استان تازه تاسيس البرز در حالی با جمعيت دانش آموزی باال،
شمار زﯾادی مدرسه فرسوده را در خود جای داده که فرو رﯾختن سقف ﯾکی از اﯾن
مدارس به دليل انجام تعميرات و شکسته شدن سر ﯾک دانش آموز زنگ خطر و
ھشداری برای مسئوالن اﯾن حوزه است«.
اﯾسنا ،نوشت :مھدی اﯾران نژاد ،فرماندار کرج ،گفت» :اﯾن شھرستان با کسری ٣٠
ھزار سرانه دانش آموزی مواجه است که علت بازماندن افراد مذکور از تحصيل
معلوم نيست«.
وی افزود» :ﯾک پنجم سرانه جمعيت در اﯾن شھرستان باﯾد دانش آموز باشند ،ﯾعنی
باﯾد کرج دارای  ٣۶٠ھزار دانش آموز باشد ،ولی در حال حاضر  ٣٣٠ھزار دانش آموز
در کرج مشغول به تحصيل ھستند که معلوم نيست به چه دليلی اﯾن افراد از
تحصيل بازمانده اند«.
ھم چنين مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی در سال  ،٨٨با انتشار
گزارشی نوشت» :در  ۶سال اخير نزديک به پنج ميليون نفر از دانش آموزان مردود
شده اند که ھزينه ھاي مالی ،آموزشی ،روانی ،اجتماعی و خانوادگی سنگينی به
دنبال داشته است«.
افت تحصيلی و مردودی  ٢۵درصدی دانش آموزان در پايه اول متوسطه نگران کننده
است .چرا که اين مساله زمينه را برای ترک تحصيل دانش آموزان پايه ھای
تحصيلی باالتر فراھم می کند.
کارشناسان در بررسی علل افت ھای تحصيلی به عوامل فردی ،خانوادگی ،محيط
اجتماعی و مدرسه اشاره می کنند و بر اين عقيده اند که اگر اين عوامل تاثيرگذار را
به خوبی بشناسيم به ھمان نسبت می توان در حل مساله موفق عمل کرد.
رﯾيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از افت تحصيلی و مردودی  ٢۵درصدی
دانش آموزان در پايه اول متوسطه خبر داد و گفت :اين مساله زمينه را برای ترک
تحصيل دانش آموزان در پايه ھای تحصيلی باالتر فراھم می کند.
اﯾسنا ،نوشت :حمزه علی ﯾزدانی ،مدﯾر امور عشاﯾر استان ھمدان ،گفت که
»متاسفانه  ۴٠درصد عشاﯾر بی سواد ھستند و آموزش و پرورش باﯾد در اﯾن زمينه
برنامه رﯾزی کند ،چرا که تمام دستگاه ھا در برابر عشاﯾر مسئوليت دارند«.
وی با بيان اﯾن که عشاﯾر درآمدزاﯾی خوبی برای استان به ارمغان می آورند ،از
مشکل باطل شدن سند بخشی از زمين ھای مختص کوچ عشاﯾر در ميدان ميشان
در دامنه ھای الوند و ھم چنين »بی کاری چھار درصد از عشاﯾر« خبر داد.
مھر ،نوشت :دبير ستاد ھمکاری ھای آموزش و پرورش و حوزه ھای علميه با اعالم
اﯾن که در آخرﯾن آزمون استخدام آموزش و پرورش  ٤٠٠نفر از طالب پذﯾرفته شدند
گفت :تعداد مدارس وابسته به حوزه علميه به صد مورد ھم نمی رسد.
حجت االسالم علی ذوعلم ،در گفتگو با مھر افزود :اگرچه حوزه علميه و آموزش و
پرورش با ﯾکدﯾگر تفاھم نامه ھمکاری برای راه اندازی و اﯾجاد مدارس وابسته به
حوزه امضاء کرده اند اما با گذشت بيش از سه سال تعداد اﯾن مدارس به کم تر
ازصد مورد در کشور رسيده است.
در اردﯾبھشت  ،١٣٨٨معاون مالی و اداری مرکز مدﯾرﯾت حوزه ھای علميه خواھران
گفته بود که »تفاھم نامه واگذاری بيش از  ٤ھزار مدرسه در سراسر کشور به

امضای مدﯾر حوزه علميه قم و وزﯾر آموزش و پرورش رسيد« اما طی اﯾن مدت کم
تر از  ١٠٠مدرسه با مدﯾرﯾت حوزه اداره می شوند.
مشاور وزﯾر و دبير ستاد ھمکاری ھای آموزش و پرورش و حوزه علميه ادامه داد:
باﯾد اﯾن ھمکاری ھا افزاﯾش ﯾابد و مدارس بيش تری با ھمکاری حوزه راه اندازی
شوند.
ذوعلم ،به استخدام  ٤٠٠نفر از طالب در آخرﯾن آزمون استخدام  ٤٠ھزار نفری
آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود :اﯾن طالب در آموزش ابتداﯾی و مشاوره به کار
گرفته شده اند.
جھان ٣٠ ،مھر  ،١٣٩٠خبر داد :بيش تر کودکان خيابانی در استان ھای خراسان،
تھران ،لرستان و كردستان به سر می برند و از نظر جنسيت نيز  ٧٨درصد آن ھا
مذكر و در سنين  ٥تا  ١٨سالگی قرار دارند.
بر اساس ﯾک تحقيق که توسط پژوھشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه شھيد
بھشتی انجام گرفته است؛  ٧٣درصد اين كودكان به بيماری ھای چشمی٦١ ،
درصد به بيماری ھای تنفسی ٦٤ ،درصد به بيماری ھای قلبی ٦٩ ،درصد به
اختالالت شنوايی ٨٢ ،درصد نيز به بيماری ھای پوستی مبتال ھستند.
ھم چنين نتاﯾج اﯾن تحقيق نشان می دھد که  ٥٦درصد کودکان خيابانی بی سوادند
و در مجموع  ٨٦درصد آن ھا فاقد ھرگونه مھارت شغلی اند كه اين آمار نشان
دھنده وضعيت نگران كننده كودكان خيابانی در كشور است.
اﯾن در حالی ست که بر اساس ھمين تحقيقات؛ كودكان كار ،ضريب ھوشی بااليی
دارند و در صورت دست يابی به حداقل امكانات خدماتی و آموزشی ،می توانند به
مدارج باالی تحصيلی و شغلی دست يابند.
عالوه بر آن پژوھش دﯾگری که در اﯾن مورد انجام شده است نشان می دھد که اﯾن
کودکان در تمام جنبه ھای اساسی رشد )رشد جسمی حرکتی عاطفی روانی
اجتماعی و ذھنی( دارای مشکالتی ھستند.
از نظر رشد جسمی حرکتی بين  ۶٠تا  ٨۴در صد کودکان خيابانی با مشکالتی مانند
کم خونی کاھش قد و وزن بيمارھای مربوط به دھان چشم قلب گوارشی پوست و
سوء تغذﯾه روبرو ھستند.
از نظر رشد ذھنی بين  ١٧تا  ۵۶درصد آنان دارای مشکالتی مانند بيی سوادی
مشکالت گفتاری کمبود توجه و تمرکز مشکالت ﯾادگيری و کمبود شناخت محيط
پيرامون خود ھستند.
از نظر رشد عاطفی ھيجانی بين  ۴٠تا  ٨٩درصد آنان از مشکالتی مانند احساس
کم ارزشی بی قراری و ناآرامی انتقام جوﯾی بدبينی افسردگی ترس و ناامنی
بحران ھوﯾت و اضطراب رنج می برند.
از نظر رشد اجتماعی بين  ٣٧تا  ٨٠در صد آنان مشکالتی مانند پرخاشگری خشونت
ناسازگاری سرقت سوء استفاده جنسی تخرﯾب تماﯾل به بزھکاری اعتياد و خرﯾد و
فروش مواد مخدر و مشکل در برقراری ارتباط مناسب با دﯾگران را دارا ھستند.
آمار رسمی ،اعالم می كند به طور متوسط ھر كودك  ١٢ساله ايرانی دو دندان
پوسيده و ھر بزرگ سال ايرانی نيز بالطبع چند دندان خراب دارد ،اما اگر از ھمين
امروز ھمه شھروندان تصميم به درمان و ترميم دندان ھايشان ھم بگيرند ،چالش
ھای موجود در اين حوزه آن قدر زياد است كه نرسيده به دندانپزشكی منصرف
می شوند.
جام جم آنالين ،دوشنبه  ٢آبان ماه  :١٣٩٠ھزينه ھای دندانپزشكی برای يك دندان
خراب دست كم  ١٠٠ھزار تومان است .اين در حالی است كه متوسط جمعيت
شاغل در كشور ما كارگران و كارمندانی ھستند كه تا مجبور نباشند پرداخت اين
ھزينه در اولويت شان قرار نمی گيرد.
اگر شھروندی باشيد كه دفترچه بيمه داريد و حتی ھر ماه ھزينه ای به عنوان حق
بيمه تكميلی نيز پرداخت می كنيد ،باز ھم برای رفتن به مطب دندانپزشكی
نمی توانيد روی بيمه ھا حساب باز كنيد.

سازمان ھای بيمهگر خدمات دندانپزشكی مانند ترميم دندان ھا ،درمان ريشه ،پروتز
يا انواع جراحی ھای اين حوزه را جزو خدمات زيبايی تعريف می كنند و جز برای
كشيدن دندان يعنی از دست دادن دندان ھا ھيچ تعرفه ای در اين خصوص را تحت
پوشش قرار نمی دھند.
روزنامه خراسان ،نوشت ٣/٢ :درصد معتادان کشور زير  ١٨سال سن دارند .مديرکل
فرھنگى و پيشگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اين مطلب گفت :زمان
برگزارى جشنواره دانش آموزى نوجوان سالم به تعويق افتاد و به دھه اول بھمن
ماه امسال موکول شد.
حميد صرامى با حضور در غرفه ايسنا ،در ھجدھمين نمايشگاه بين المللى
مطبوعات با بيان اين که برابر نتايج تحقيقات  ١٥سالگى سن آغاز اعتياد در جوانان
ونوجوانان به شمار می رود و  ٣/٢درصد افراد معتاد زير  ١٨سال سن دارند ،اظھار
کرد :بر اين اساس ،تمرکز برنامه ھاى مصون سازى و پيشگيرى بايد در مدارس
صورت بگيرد .وى با اشاره به اجراى طرح ھا و برنامه ھاى پايلوت پيشگيرى تا قبل
از برنامه چھارم توسعه خاطرنشان کرد :نتايج اين پايلوت نشان داد که ھر يک دالر
ھزينه براى پيشگيرى از اعتياد ،از خسارت  ٢٠دالرى در ساير ابعاد جلوگيرى
می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس شنبه  ٢١آبان ماه  ،١٣٩٠مصطفی تبرﯾزی ،عضو ھيئت
علمی دانشگاه عالمه طباطباﯾی ،گفت که خشونت در کودکی دو واکنش در فرد
اﯾجاد می کند ،ﯾا فرد اعتماد به نفس اش را از دست می دھد آن چنان که ضعيف و
زبون شده و به افسردگی شدﯾد گراﯾش پيدا می کند ﯾا اﯾن که پرخاشگری ھای
دوران کودکی را در دوران بزرگ سالی به طور شدﯾدتر تکرار می کند.
به نوشته آتی نيوز ١٣ ،آبان  ،١٣٩٠وضعيت خشونت در کشور حد باالﯾی را به خود
اختصاص داده و اﯾن وضعيت در حال بدتر شدن است .ناصر قاسم زاد ،دکتر روان
شناس در اﯾن رابطه ،با اشاره به وجود بيش از  ٣٠ميليون جوان در فاصله سنی ١٨
الی  ٣٠سال در کشور ،اظھار داشت که بحث اشتغال ،عدم امنيت شغلی ،عدم
امنيت اقتصادی و مشکل ھوﯾت ﯾابی در برخی جوان ھا ،می تواند به اﯾن مشکل
دامن بزند .به گفته وی ،اﯾن مساﯾل می توانند به باالگرفتن خشونت از جمله
ھمسرآزاری ،کودک آزاری ،و ﯾا قتل از نوع خاص ،شدت دھند.
به اعتقاد بسياری از حقوقدانان و آسيب شناسان اجتماعی ،خشونت دولتی ،از
جمله »اعدام ھای علنی با تماشاگر« نيز قتل و خشونت را عادی می کنند و جامعه
را به اعمال خشونت عادت می دھد.
به عالوه  ٨٠٠ميليارد تومان ھزﯾنه محرم سازی مدارس دخترانه است؟! روزنامه
شرق ،روز پنج شنبه ) ٢۴شھرﯾور( در گزارشی با اﯾن عنوان نوشت :ساخت
دﯾوارھای بلند ،استتار دختران در حياط ھای مرکزی ،عدم ورود نامحرمان به مدارس
بخشی از اھداف طرحی است که به »شاداب سازی مدارس دخترانه« معرفی
شده است و محرم سازی مدارس دخترانه جزو اولين اقدامات اﯾن طرح است .به
نوشته شرق ،مرتضی رئيسی ،رﯾيس سازمان نوسازی مدارس اختصاص اﯾن
بودجه را به روزنامه شرق خبر داده است.
اﯾن گزارش ،با طرح اﯾن پرسش که آﯾا »بھتر نيست به جای اﯾن طرح ھزﯾنه آن خرج
مقاوم سازی  ۴٠درصد مدارس نااﯾمن کشور بشود« ،می افزاﯾد :اگرچه اﯾن طرح
نيز مانند بسياری از طرح ھای وزارت آموزش و پرورش با ورود ﯾک وزﯾر مطرح و با
خروجش از آموزش و پرورش در حال خاک خوردن است ،اما موافقان اﯾن طرح
معتقدند با ساخت دﯾوارھای بلند و استتار دختران در حياط ھای مرکزی می توانند
شادی را به مدارس دخترانه تزرﯾق کنند.
کارشناسان امور اجتماعی در اﯾران ،تاکيد دارند که کودک آزاری در اﯾران ،تنھا به
کودکان خيابانی محدود نمی شود و  ٧٢درصد آزارھای جسمی کودکان اﯾران به
مرگ آنان منتھی می شود .به گفته کارشناسان ﯾکی از دالﯾل آسيب ھای
اجتماعی در نزد کودکان اﯾران شکست نظام آموزشی کشور در جذب آنان است.

بر اساس آمار رسمی ،ساالنه  ٢٥درصد دانش آموزان اﯾران ،به دليل مشکالت
معيشتی و ناکارآمدی نظام آموزشی ترک تحصيل می کنند و در معرض انواع
آسيب ھا قرار می گيرند .به گزارش سازمان نظام مشاوره و روان شناسی اﯾران،
بيش از پنجاه درصد بزھکاران را درشھرھای تھران ،شيراز ،مشھد ،اھواز و اصفھان
دانش آموزان بازمانده از تحصيل دوره راھنماﯾی و ﯾا اخراج شدگان اﯾن دورۀ
تحصيلی تشکيل می دھند .ھمين منبع تصرﯾح می کند که  ٣٠درصد جمعيت ١٨
ميليونی کودکان و نوجوانان اﯾران در مدرسه و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش
کشور نيستند .اخيرا وزﯾر آموزش و پرورش حکومت اسالمی ،منکر وجود دست کم
سی ھزار دانش آموز معتاد در مدارس شد و گفت» :اگر ھم دانش آموز معتاد در
مدارس وجود داشته باشد ،تعداد آن اﯾن قدر نيست«.
تحقيقی كه توسط يك گروه پژوھشی آسيب شناسی دانشگاه تھران درباره
كودكان كار و كودكان خيابانی منتشر شده است نشان می دھد كه اخيرا در سطح
تھران ،تعداد كودكان كار و خيابانی افزايش يافته است و اين موضوع را می توان در
سطح متروھا ،اتوبوس ھا ،چھارراه ھا و ديگر نقاط شھر به وفور مشاھده كرد.
به استناد اين تحقيق ،آمار كودكان خيابانی در سال ھای مختلف رقم ھای متفاوتی
بوده است .اما آخرين آمار اين كودكان در سطح كشور ٢٠ ،ھزار مورد گزارش شده
است.
حبيبی ،كارشناس اجتماعی و يكی از اعضای اين تحقيق در اين باره به جھان می
گويد :ھيچ گاه نمی توان آمار رسمی در اين خصوص ارائه كرد .اما گزارشات و
تحقيقات ھمان رقم تقريبی  ٢٠ھزار مورد را تاييد می كند.
وی ،ھم چنين در پاسخ به اين سئوال كه سھم كودكان دختر از كل كودكانی كه كار
می كنند چه ميزان است ،می افزايد :تنھا  ١٠درصد از كل كودكان كار را دختران
تشكيل می دھند و بيش تر پسران در كودكی درگير كار می شوند.
وی ،می افزايد :به تازگی معضل كودكان خيابانی بيش از پيش گريبان دختران را
گرفته است و مشكالت اقتصادی آنان را به كارھای كاذب در خيابان ھا وادار كرده
است.
به گفته حبيبی ،دخترھا بيش تر با اعضای خانواده و به صورت دسته جمعی كار
می كنند .ھم چنين باندھا و دسته ھايی ھم ھستند كه با ربودن كودكان مخصوصا
دختران آن ھا را به كار وادار می كنند.
بر اساس اين تحقيق ،بنيان گذارى آموزشگاه ھای رايگان و دسترس پذير برای آن
ھا با توجه به اصل آموزش ھمگانی ،وادار كردن دولت ھا به ارائه خدمات آموزشی
رايگان و ايجاد فضای آموزشگاھی و زيستی برای اين كودكان ،دگرگونی در نگرش
خانواده ھا و جامعه به كار كودكان با فعاليت ھاى آگاھی بخش و ترويجی ،ھمياری
برای تصويب قوانينی كه كار كودكان را در وضعيت ھای دشوار ممنوع می سازند و
آگاه سازی و ارائه اطالعات دقيق به دولت و مردم درباره وضعيت زيستی،
جنسيتی ،آموزشی ،شھروندی و ملی كودكان كار براى برنامه ريزی از مواردی
است كه می تواند در راستاى بھبود زندگی كودكان كار و خيابان تاثير به سزايی
داشته باشد.
برخی از فعاالن حقوق کودک به درستی می گويند که سازمان ھا و
وزارتخانه ھايی که به ظاھر بايد متولی رسيدگی به امور کودکان کار و خيابان
باشند ،سکوتی معنادار را در پيش گرفته اند .اين در حالی است که گزارش ھا
حکايت از افزايش کودکان کار در ايران دارد.
فرارو سال گذشته ،در گزارشی نوشت؛ گدايی ،ولگردی ،آدامس فروشی ،گل
فروشی ،دست فروشی و تن فروشی ليستی سرگشاده از فعاليت اين کودکان
کمسن و سال است .ھزاران كودكی که شھروندان با احساس يا بی احساس ھر
روز از کنار آنان می گذرند؛ کودکانی مبتال به بيماری ھای مختلف روحی و ھويتی يا
جسمی که آمارھايی نگران كننده ،خبر از ناقل ايدز يا ھپاتيت بودن آنان نيز می
دھد.

کودکان کار بيش از ساعت ،در خيابان ھای پرخطر شھر می گذرانند .با انواع مختلف
آدم ھا و بزه ھا برخورد می کنند .بدين ترتيب ،آنان ھر روز با افرادی اغلب بی
سواد ،فقير ،معتاد ،خشن روبرو می شوند .به عقيده کارشناسان چنين وضعيتی
مسلما بستری مساعد برای گرايش به آسيب ھای مختلف اجتماعی است.
گزارش دو سال پيش مرکز آمار ايران ،نشان می دھد بيش از  ٢ميليون و  ٥٠٠ھزار
کودک کار در ايران وجود دارد که در معرض جدی کودک آزاری جسمی و جنسی و
اعتياد قرار دارند.
با اين که در اﯾران ،آمار درست و علمی از کودکان کار و اعتياد وجود ندارد ،بنا به
گفته خسرو صالحی ،ﯾکی از فعاالن حقوق کودکان ،تحقيقى در جنوب تھران نشان
مى دھد که  ٦٦درصد کودکان خيابانی به بيماری عفونت ھاى انگلى روده١٠ ،
درصد به عفونت ھاى ادراری ٩٦ ،درصد به پوسيدگى دندان ھا و بيمارى ھاى لثه و
 ٢٤درصد به عفونت ھاى پوستى مبتال ھستند.
پناھی ،عضو کانون فرھنگی حمايتی کودکان کار ،می گويد کودکان کار يا کودکان
زباله گرد در روزھای اول ،سختی ھای زيادی را تحمل می کنند؛ اما در نھايت از
سوی افراد سودجو يا باندھای کمين کرده در معرض سوء استفاده قرار می گيرند،
به طوری که کودک ترجيح می دھد به جای حمل کيسه ای سنگين کم سود و
چندش آور زباله ،دو مثقال ھروئين را جابهجا کرده و از شر کيسه بدبوی زباله
خالص شود .پناھی ،ھم چنين احتمال گرايش کودکان کار به اعتياد را باالی ١٠٠
درصد برآورد می کند.
طبق آمارھای جھانی ،اکثرﯾت کودکان کار و خيابان به نوعی از مواد روانگردان و
اعتيادآور استفاده کرده اند .خسرو صالحی ،فعال حقوق کودک ،معتقد است موادی
که اين کودکان مصرف می کنند ،اصوال موادی است که بايد سھل الوصول باشد و
به دليل ترس و محيط کار حتی تزريق نيز به نوعی برای اين کودکان مشکل است.
پس اين مواد ھم ،بايد به راحتی به دست آورند و ھم ،به سھولت به مصرف
برسانند .اين بچه ھا عموما از ترياک و مشتقات شروع می کنند و به مواد ديگر
کشيده می شوند .ولی به ھرحال مشکل اعتياد بيش تر شده و بعضی از کودکان
به مصرف شيشه و ھروئين نيز روی می آورند .وی می فزايد ھرچند بحث اعتياد در
کودکان کار محرض است ،بحث مھم تری که سازمان جھانی نيز روی آن تاکيد دارد،
اعتيادی است که منجر به ايدز می شود.
موسوی چلک ،در زمينه اعتياد و گسترش ايدز در کودکان خيابان چالش ھايی را بر
می شمارد .دسترسی نداشتن به ھمه کودکان ،ھمکاری و توجه نکردن خود
کودک ،پايين بودن سطح تحصيل که آموزش ھا را بسيار دشوار کرده است،
ناآشنايی کارشناسان با موضوع ،زمان کوتاه ارتباط در مراکز پذيرنده کودک و
نپذيرفتن وضعيت موجود از سوی خانواده ،مدرسه و حتی خود کودک از جمله اين
چالش ھاست.
جاويد سبحانی ،مسئول كميته تحقيق و توسعه خانه كودك شوش ،به نكته ای
مھم اشاره می كند» :بحث كودك خيابانی را نمی توان تنھا در حوزه روابط
خانوادگی تحليل كرد .بحث ما اين است كه اقشاری از جامعه در تحوالت جمعيتی،
در تله ای گير كردند به نام تله جمعيتی فقر .اكثر اين بچه ھا عضو خانواده ھای
پرجمعيت ھستند .در دوره بعد ،اين خانواده ھا ھيچ گونه دريافت ايمنی و حمايتی
از سوی دولت نداشتند و به حال خود ،در مكانيسم بازار و تورم رھا شدند .اين
خانواده ھا جزو كسانی ھستند كه پدر يا والدين شان بی كارند يا مشاغل كاذب
دارند .ھيچ تور امنيتی يا چتر حمايتی برای اين خانواده ھا وجود ندارد«.
نبود قانون مناسب و نارسايی ھای قانونی و در نھايت اجرا نشدن ھمان قوانين
ناقص نيز خود جزو عواملی است که به گسترش اعتياد و ايدز در کودکان کار و
خيابان شتاب بيش تری می بخشد.
بدﯾن ترتيب ،ھر ساله کودکان بی شماری به دليل عملکردھای حکومت ھا ،فقر و
فالکت روزافزون خانواده ھا و حرص و ولع سيستم سرماﯾه داری برای کسب سود

بيش تر مجبور به کار می شوند .در حالی که طبق نظر کارشناسان ،تنھا با ﯾک
درصد از درآمد جھانی می توان فقر را به کلی رﯾشه کن کرد.
کودکان کار و خيابانی در اﯾران ،بی پناه ترﯾن کودکان ھستند .زﯾرا حکومت اسالمی،
نه تنھا تالشی برای لغو کار کودکان و سامان دھی کودکان خيابانی انجام نمی
دھد ،بلکه قوانين و عملکردھای آن ،از جمله در رابطه با حقوق کودکان نيز بسيار
غيرانسانی است .حتی کودکان کار و خيابانی ،مورد بھره کشی باندھای مافيای
مربوط به حکومت نيز قرار می گيرند .ﯾکی از سياست ھای غيرانسانی و وحشيانه
حکومت اسالمی در رابطه با کودکان ،تشوﯾق آن ھا برای جاسوسی و عضوﯾت در
نيروھای سپاه و بسيج و آموزش نظامی کودکان است .در گذشته نيز در جنگ
اﯾران و عراق ،حکومت اسالمی صدھا ھزار کودک را روانه جبھه ھای جنگ کرد که
بسياری از آن ھا در اﯾن جنگ خانمانسوز ھشت ساله قربانی شدند.
استان ھاﯾی چون خراسان ،تھران ،لرستان و کردستان ،استان ھاﯾی ھستند که به
ترتيب بيش ترﯾن کودکان کار در آن جا وجود دارند .طبق آمار رسمی ٩٠ ،درصد اﯾن
کودکان داراى والدﯾن ھستند ٨٠ ،درصدشان مھاجرند که  ۴٢درصد آن ھا از
روستاھا و شھرھاى دﯾگر کشور و  ٣٨درصد از کشورھاى دﯾگر آمده اند و از نظر
جنسيت نيز  ٧٨درصد آن ھا مذکر و در فاصله  ۵تا  ١٨سالگى قرار دارند .بيش تر
کودکان و نوجوانان کارگر زﯾر پوشش ھيچ بيمه اى نيستند .برخی آمارھای
غيررسمی حکاﯾت از آن دارد که که کودکان کار به ازای روزانه  ١٢ساعت کار ،دست
مزدی معادل ﯾک صد تا ﯾکصد و پنجاه ھزار تومان درﯾافت می کنند .متاسفانه
بسياری از اﯾن کودکان در محل کار خود و ﯾا در خيابان ھا ،مورد آزار و سوء استفاده
جنسی و غيره نيز قرار می گيرند.
امروز در جامعه ما ،افزاﯾش آمار کودک آزاری ،کودکان کار ،خيابانی و ھم چنين
کودکانی که به دليل فقر خانواده ھاﯾشان از تحصيل باز مانده اند ،بسيار نگران
کننده است .افزاﯾش سرﯾع فاصله طبقاتی و نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی در
سال ھای اخير را می توان ﯾکی از فاکتور ھای مھم افزاﯾش آزار کودکان به حساب
آورد.
شواھد و آمارھای رسمی و غيررسمی موجود حاکی از افزاﯾش آمار کودکان خارج
از چرخه تحصيل دارد که می توان فقر خانواده ھا ،قوانين سخت گيرانه در اداره
آموزش و پرورش ،ادامه ممنوعيت زبان مادری ،کيفيت پاﯾين آموزش و بھداشت،
فشارھای مذھبی ،افزاﯾش فشارھای اقتصادی و اجبار به ترک تحصيل کودکان از
جمله دالﯾل اصلی افزاﯾش اﯾن آمار است.
بھره کشی بی رحمانه از کودکان در خيابان ھا ،کارگاه ھا ،مزارع و غيره ،ھم چنان
رو به افزاﯾش است .اجبار به اشتغال کودکان ،نتيجه بحران در وضعيت اقتصادی
خانواده ھاست .طرح ھای مختلف ساماندھی کودکان کار و خيابانی نيز ھمواره بی
اثر و ناکارآمد بوده و شعارھای تو خالی مقامات و ارگان و مسئولين دولتی بيش
نيستند.
سيستم آموزش و پرورش حکومت اسالمی ،به ھيچ وجه مطابق با نيازھای کودک
و نوجوان و قوانين جھان شمول نيست .بر اﯾن اساس ،کارشناسان اعتقاد دارند
سيستم آموزش و پرورش اﯾران ،به جای اﯾجاد فضای شاد و رغبت برای دانش
آموزان ،ھمواره آن ھا را سرخورده و از مدارس می راند.
در حالی که بر اساس مفاد پيمان نامه جھانی حقوق کودک ،برخورداری از امکانات
برابر آموزشی ،بھداشتی ،آب و ھوای سالم ،تفرﯾح و بازی و ...حق ھمه کودکان
است .بر اساس تعھدنامه ھای بين المللی ،حکومت ھا وظيفه دارند شراﯾط را
طوری فراھم کنند تا ھيچ کودکی به دليل فقر خانواده شان وادار به کار نشود؛ ھيچ
کودکی در جنگ ھا و کشمکش دخالت داده نشود و قطعا باﯾد ھيچ کودکی ،مورد
آزار و اذﯾت روحی و جسمی قرار نگيرد.

اما متاسفانه در اﯾران ،نه تنھا حکومت به ھيچ کدام از تعھدات بين المللی و قوانين
جھان شمول انسانی گردن می گذارد ،بلکه خود آن مستقيما عامل فقر و فالکت
اقتصادی در جامعه ،سرکوب ھای سياسی و کودک آزاری و غيره است.
در حالی که ھر سال بيش تر از سال پيش به آمار کودکان کار و خيابانی در اﯾران
افزوده می شود و آن ھا ھر چه بيش تر قربانی حکومت اسالمی و سرماﯾه داران
می شوند محمود احمدی نژاد ،چند بار در طول سال ھای گذشته به مسائل مربوط
به رشد جمعيت پرداخته و ادع کرده است که باﯾد جمعيت اﯾران به  ١٢٠ھزار نفر
برسد.
با وجود اجرای سياست ھای تنظيم خانواده ،رشد متوسط ساالنه جمعيت اﯾران در
سال ھای پيش از انقالب از رقم  ٢/۶درصد در سال پاﯾين تر نيامده است.(١) .
واقعا چه چيزی محمود احمدی نژاد را به طور جدی نگران کرده است که او ،چند
سال پيش گفته بود» :اﯾن كه می گوﯾند دو بچه كافی است ،من با اﯾن امر مخالف
ھستم .كشور ما دارای ظرفيت ھای فراوانی است ،حتی ظرفيت حضور ١٢٠
ميليون نفر را نيز داراست ...اﯾن غربی ھا خود دچار مشكل ھستند و چون رشد
جمعيت شان منفی است ،از اﯾن امر نگران ھستند و می ترسند كه جمعيت ما زﯾاد
شود و ما بر آن ھا غلبه كنيم«.
وی روز  ٢٠آبان سال  ،٨٩بار دﯾگر سياست ھای تنظيم خانواده را به باد حمله
گرفت و گفت» :غربی ھا از رشد جمعيت در كشورھای اسالمی نگرانند و از اين
می ترسند كه افزايش جمعيت کشورھای اسالمی معادالت و نظم جھانی فعلی را
برھم بزند) «.اﯾلنا ٢٠ ،آبان (١٣٨٩
او ،در سخن رانی دﯾگری نيز می گوﯾد» :دليلی ندارد که سن ازدواج جوانان ما در
حدود  ٢۶سال باشد و ما باﯾد تالش کنيم که سن ازدواج به حدود  ٢٠سال برسد.
بھترﯾن سن ازدواج برای دختران  ١۶تا  ١٧سال و برای آقاﯾان  ١٩ﯾا  ٢٠ﯾا  ٢١سال
است) «.مھر ٣٠ ،آبان (١٣٨٩
اطرافيان احمدی نژاد نيز مانند خود او ،به دنبال رشد جمعيتی مردم ھستند .وزﯾر
آموزش و پرورش معتقد است كه ازدواج به موقع دانش آموزان دختر باعث
محافظت آن ھا از آسيب ھايی می شود كه در جامعه در كمين آن ھاست .به نظر
او ،بسياری از مشكالت کنونی به »خاطر باال رفتن سن ازدواج در جامعه است«.
)اﯾلنا ٢٠ ،آبان (١٣٨٩
به نظر نمی رسد که احمدی نژاد و دولتش از پيامدھای ناگوار و منفی افزاﯾش
جمعيت برای کشوری با اﯾن ھمه بحران ھای اقتصادی ،سياسی و اجتماعی برای
تامين امکانات اوليه زندگی مانند آموزش ،بھداشت ،کار و مسکن نسل جوان مواجه
است ،ناآگاه ھستند .اما دغدغه بزرگ تر دولت او و کل سيستم حکومت اسالمی،
لشکر بزرگ اسالمی است که در ھر شراﯾطی ،آماده باشد تا خود را برای بقای
حکومت و در راستای اھداف آن ،قربانی کنند.
به عالوه کسی از آن ھا حسابرسی نمی کند که چرا پای بند اصول و مواضع اعالم
شده خود نيستند و تنھا ﯾک مشت دروغ تحوﯾل جامعه می دھند .اگر در سال ھای
گذشته ،احمدی نژاد فقط به رشد جمعيتی تاکيد داشته ،در ﯾک سال اخير ادعاھای
کاذب دﯾگری چون باز کردن حساب ﯾک ميليون تومانی برای ھر نوزاد ،اعطای وام
ازدواج ﯾا پيشنھاد بسته ھای تشوﯾقی برای جوانان و به وﯾژه دانش جوﯾان و
اعطای ھزار متر زمين برای ساختن باغ و خانه ھر خانواده را به زبان آورده است.
مسلما ،جامعه باﯾد ھمواره به احمدی نژاد و دﯾگر سران و مقامات حکومت اسالمی
گوشزد کند که اﯾن ادعاھای پوچ و بی معنی ارزانی خودتان باد! اما شما موظفيد از
جمله زﯾست و زندگی ،تفرﯾح و تحصيل و بھداشت کودکان کار و خيابانی و خانواده
آن ھا را تامين کنيد.
در چنين شراﯾطی ،تالش برای اﯾجاد فضای امن و شاد برای کودکان در خانه،
جامعه و مدرسه و فراھم کردن امکاناتی که به کودکان امکان برابر می دھد تا از
کليه امکانات آموزشی و بھداشتی و تفرﯾحی بھره گيرند و خالقيت ھای خود را

شکوفا سازند ،امر داﯾمی جنبش ھای اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت
خواه است .جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش دانش جوﯾی و گروه ھای
روشنفکران و ھنرمندان و غيره موظفند با مبارزه پيگير و داﯾمی خود ،از جمله نيازھا
و خواست ھای کودکان چون خواست لغو کار کودکان ،ممنوعيت تنبيه روحی و
جسمی کودکان در خانه و مدرسه ،لغو مجازات اعدام و به وﯾژه کودکان و جوانان،
فراھم کردن ھمه امکانات تحصيلی و بھداشتی و زندگی برای کودکان کار و
خيابانی و خانواده آن ھا ،عدم دخالت مذھب در امر تعليم و تربيت را به حکومت
اسالمی تحميل کنند .در جامعه ای که حقوق کودکان رعاﯾت نمی گردد ،به معنی
آن است که در آن جامعه ،حق و حقوق عموم شھروندان لگدمال می شود!
سی ام آبان  - ١٣٩٠بيست و ﯾکم نوامبر ٢٠١١

