ﮐﻮدﮐــﺎن زﺑــﺎﻟﻪ ﮔــﺮد ﻫﻤﭽﻨــﺎن
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  16ﻣﻬﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای از ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
16ﻣﻬﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎاﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .زورﻣﺪاران و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎنِ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻧﺎاﻣﻨﯽ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ،ﻫﺮ روز
ﺗﺮاژدی ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ را از ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎن دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ زﯾﺴﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻓﻘﺮ و… اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زدﻧﺪ .ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ
اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻗﻢ زد
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻓﺮو دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎﺗﻮانِ از
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺬران روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ،در ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ،آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و … در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺎ ﺗﺪاوم
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎل آن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﻮدﮐﺎن از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ وارد ﭼﺮﺧﻪ اﺷﺘﻐﺎل زود ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺿﻤﻦ ﺷﺎدﺑﺎش روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺰﯾﺰ،
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،اﯾﻦ روز را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻏﺪﻏﻪ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و ﻣﻘﺎﻻت و در
ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ”ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن” ”،ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﻮری ﺑﻪ ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ” و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻗﺪم
آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺷﺎره
ﮐﺮده و آورده اﺳﺖ :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ دارد،
ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺒﻪ ﭘﺮوری و ﻏﻮل ﮐﻨﮑﻮر و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﻤﭽﻨﺎن
از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻼش ﺑﺮای ”ﻟﻐﻮ ﮐﺎر
ﮐﻮدک” از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن و ﻣﻠﯽ
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﺎده اﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن زﺑﺎﻟﻪ ﮔﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎن
ﮐﺎران ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ و اﯾﻤﻨﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮای آﻣﻮزش و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ درﮔﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪانِ ﺧﻮد و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ روز اﻓﺰون آﻣﺎر ﮐﻮدک آزاری
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ و ﺿﺮوری را ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺘﺎب آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ
ﻃﻠﺒﺪ  .درﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ آﺷﺘﯽ ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻔﺎد آن ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد.
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻋـﺰم ﻣﻠـﯽ اﺳـﺖ .ﺷﺒﮑـﻪ ﯾـﺎری ﮐﻮدﮐـﺎن ﮐـﺎر اﻧﺘﻈـﺎر دارد
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش و ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﺎد
ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ

