ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ

ﻋﮑﺲ :اﯾﻠﻨﺎ
اﮐﻨﻮن ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭼﻨﺪﯾﻦ /ﮔﯿﺮﻧﺪﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ درﻫﯿﺎت وزﯾﺮان و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت
در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ۴۱۰۲اﯾﻨﭽﺌﻮن ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎن دهﻫﺎ ورزﺷﮑﺎر ﻧﺎم آور اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺘﺨﺎر
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺸﻌﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮐﻮدک ورزﺷﮑﺎر ﮐﺮهای داده ﺷﺪ ،اﯾﻦ دو ﮐﻮدک اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ
از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهٔ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه و ﮐﻮدﮐﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺧﻼ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﯾﻠﻨﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻨﺎه ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاریﻫﺎی
ﮐﻼن در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن در آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را در
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻨﺎه اﻓﺰود :ﻣﺎ از ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﯿﺎد ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد ،آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار
دﻫﺪ ،ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻫﯿﺎت وزﯾﺮان و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت
ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪای
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن ،وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه و ﯾﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐﺎن و

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ
روز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،در واﻗﻊ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

