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شهرنوشت

امروز 20 نوامبر )29 آبان( روز جهانی 
کودک است. اما در ایران حال کودکان 
هم خوب نیست. َدمِ شمشیر برخوردها و 
اعتراضات، بیش از آنچه تصور می شد بر 
کودکان نشست. هر چند آماری از سوی 
مقامات رسمی کشور اعالم نمی شود، 
اما بر اساس برآوردها دستکم 50 کودک 
زیر 18 سال تنها در دو ماه اخیر جان شان 
را در جریان اعتراضات از دست داده اند. 
آماری که حتی کودک سه ساله هم در 

میان آنها دیده می شود.
مرگ ســه کودک زیر 18 سال در 
روزهای اخیر ایذه که بــا اصابت گلوله 
جان باختند، احتماال اعداد آخر لیست 
بلند باالی مرگ کودکان نباشد. »کیان 
پیرفلک« یکی از آنهاســت. پسر بچه 
9 ســاله ای که ســوار بر خودرو مورد 
اصابت تیــر در ناحیه ســینه اش قرار 
گرفــت و در مقابل دید گان برادر ســه 
ســاله و والدینش جان باخت. مرگ او 
ســینه های زیادی را به درد آورد و آه از 
نهاد بسیاری بلند کرد. ویدئویی از کیان 
که به ســرعت در شبکه های اجتماعی 
وایرال شد و این پسرک در آن کالمش را 
با نام »خدای رنگین  کمان« آغاز می کرد، 
گویا به ناگاه بر عموم مردم تلنگری زد؛ 
که این کودکان معصوم که هنوز از طعم 
زندگی نچشــیده اند و بر فراز و فرود آن 
تجربه ای نیاندوخته اند، به کدامین گناه 
ناکرده جان می دهند، زخمی می شوند، 
والدینشان را از دست می دهند یا روح و 
روان ظریفشان مورد تعدی قرار می گیرد 
و در این میان چه کس یا چه کسانی باید 

پاسخگو باشند؟
در حالی که بسیاری عاجز از یافتن 
نهادی پاســخگو در این باره در داخل 
کشور هســتند دفتر یونیسف در ایران 
خواســتار پیگیری و شدت عمل است. 
موضوعی که به نظر می رسد در ید قدرت 

این نهاد بین المللی هم نیست.

پیمان نامه جهانی حقوق کودک 
کمکی می کند؟

این در حالی اســت که کنوانسیون 
حقوق کــودک در 20 نوامبر 1989 به 
همین منظور نوشــته و مورد پذیرش 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار 
گرفت و از 2 سپتامبر 1990 الزم االجرا 
شد. تاکنون 19۳ کشور این سند را امضا 

کرده اند.
در این پیمان نامه که براســاس آن 
هر انسان کمتر از 18 سال، کودک تلقی 

می شود، آمده اســت: »کودکان حق 
حیات داشته و باید رشد کنند، کودکان 
حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را 
ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری 
که به آنها مربوط می شــود، باید مورد 

توجه قرار گیرد«.
با این حال برخی کشــورهایی که 
به این کنوانســیون پیوسته اند چندان 
در اجرای آن کوشــا نیســتند. دولت 
جمهوری اســالمی ایران نیز در سال 
1۳۷2 به این پیمان نامه پیوست، البته با 
این شرط که هرگاه مفاد پیمان نامه در هر 
مورد و در هر زمان با قوانین داخلی ایران 
و موازین شرع تعارض پیدا کند، دولت 
ایران ملزم به رعایت آن نباشد. با این حال 
به اعتقاد فعاالن مدنــی حوزه کودک، 
هرچند ایران هیچگاه بهشت کودکان 
نبوده است، اما در اعتراضات اخیر موارد 
فاحشــی از نقض حقوق کودکان قابل 
مشاهده است که نه تنها با کنوانسیون 
جهانی حقوق کودکان نسبتی ندارد که 

با قوانین داخلی هم.

 در اعتراضات اخیر
 چه رخ داده است؟

شــاید عاملی که اعتراضات اخیر را 
متفاوت از ماجراهای مشــابه  گذشته 
می کند، نقش محســوس گروه سنی 
کودک و نوجوان در آن اســت. حضور 
گســترده و اعتراضی این گروه ســنی 
در خیابان ها در برخــی موارد منجر به 
ضرب و شتم، بازداشت و گاهی حتی مرگ 

شده؛ مواردی که با وجود گزارش های 
فراوان، تنها بخش بازداشــتی هایش از 
سوی مسئوالن تایید شــده است. 1۳ 
مهر ماه بود که جانشین فرماندهی کل 
سپاه پاسداران به میانگین سنی 15 ساله 
بسیاری از دستگیرشدگان اشاره کرد. 
رقمی که لرزه به اندام بسیاری از فعاالن 
حمایــت از حقوق کــودکان  انداخت. 
تصاویری از دستگیری دانش آموزان و 
ورود نیروهای نظامی به محیط مدرسه 

این نگرانی ها را بیشتر هم کرد.
در این باره طاهــره پژوهش، مدیر 
عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان 
به »توسعه ایرانی« گفته بود: »از آنجایی 
که ایران پیمان نامه حقوق کودک را امضا 
کرده؛ موظف اســت تا حق بقا و زندگی 
برای کودکان را به عنــوان اولین حق 
رسمی آنها تضمین کند. منع آزار و اذیت 
روحی و روانی و ضرب و شتم کودکان از 
جمله اصول مهم این پیمانه نامه است. 
از ســوی دیگر در قانون اساسی کشور 

نیز بــر آزادی تظاهــرات و اعتراضات 
بدون اسلحه، تاکید شده، اما متاسفانه 
در حــوادث اخیر شــاهد از بین رفتن 
همه این قوانینی هستیم که در کشور 
به رسمیت شــناخته شده است. حتی 
اگر ضرب و شــتمی هم در کار نباشد، 
 همان دستگیری، انتقال و نگهداری در 
بازداشــتگاه ها و روند دادرسی و زندان 
آثار مخرب جســمی، روحــی و روانی 
عجیبی بــرای کــودکان دارد. حال به 
این ماجرا بی خبری خانواده ها از محل 
نگهداری کودکان و نحوه  تشکیل پرونده 
بدون حضــور وکیل و کمبــود قاضی 
ویژه کودکان و نبــود پلیس کودکان و 
همینطور، دخالت دادن کودکان برای 
همکاری با نیروهای نظامی را هم اضافه 
کنید، تا دلیل نگرانــی عمومی جامعه 
 و به خصــوص فعاالن حقــوق کودک 

روشن شود«.

واکنش یونیسف به مرگ کودکان
در حالی که در روزهای اخیر بسیاری 
از سکوت سازمان بین المللی حمایت از 
حقوق کودکان یونیسف انتقاد داشتند 
و حتی برخی به مهتاب کرامتی، بازیگر 
که چند سالی است خود را به عنوان سفیر 
این ســازمان معرفی می کند تاختند، 
روز جمعه این ســازمان در آستانه روز 
جهانی کودک بیانیه ای منتشر و اعالم 
کرد که گزارش های مربوط به کشــته 
و زخمی شــدن و همچنین بازداشت 
 کــودکان در اعتراضات ایران بســیار 

نگران کننــده اســت. در ایــن بیانیه 
اشاره شده اســت که کودکان از تاثیر 
مخرب درگیری هــای طوالنی مدت، 
خشــونت های جمعی و ناآرامی های 
سیاسی و اجتماعی در چندین کشور از 
جمله ایران، عراق، لیبی، سودان، سوریه 

و یمن رنج می برند.
یونیسف با اشاره به فقدان آمار رسمی 
اعالم کرد که از اواخر ســپتامبر امسال 
تاکنون حدود 50 کــودک در جریان 
اعتراضات اخیر ایران جان خود را از دست 
داده اند. آخرین مورد از چنین اتفاقات 
وحشــتناک، جان باختن کیان 9 ساله 
بود که همراه خانواده اش در ماشین به 

ضرب گلوله کشته شد.
همچنین یونیســف تاکید کرد که 
کشورهای عضو کنوانســیون حقوق 
کودک موظفند از کودکان در شــرایط 
درگیری و خشونت حمایت کرده و حق 
زندگی و آزادی بیان آنها را تضمین کنند.
با این حال، برخی خواهان اقداماتی 
جدی تر برای مقابله با تعدی به حقوق 
کودکان از سوی این سازمان بین المللی 
مدافع کودکان هســتند. اقدامی فراتر 
از صــدور یک بیانیه تــا حداقل از جان 

کودکان دفاع شود.

چالش های کودکان در ایران
موارد نقض حقوق کودکان در ایران 
تنها به دو ماهه اخیر باز نمی گردد و پیشتر 
نیز موارد مختلفی از پدیده خشــونت 
علیه کودکان وجود داشــته و حتی در 

مواردی رایج است. مثال با این که قوانین 
ایران تنبیه بدنــی در مدارس را ممنوع 
کرده اند، ولی مدارس از کانون های اصلی 
بروز خشــونت علیه کودکان هستند. 
این خشونت ها هم دارای ابعاد فیزیکی 

هستند و هم ابعاد روحی و کالمی.
یکی دیگر از حقوقی که در پیمان نامه  
سازمان ملل برای کودکان در نظر گرفته 
شد، حق آموزش است. طبق آمارهای 
رسمی، ایران در حال حاضر دارای بیش 
از 1۴ میلیون دانش آموز اســت. ولی از 
گسترش فضاهای آموزشی متناسب با 

این افزایش کمی خبری نیست.
یکی دیگر از معضــالت کودکان در 
ایران، پدیده ی »کــودکان خیابانی« 
است. به گفته  کارشناسان امور آموزشی، 
با توجه به آمارهای رسمی حدود چهار 
میلیون کــودک در فضای آموزشــی 
نیســتند. ازدواج کودکان هم در سنت 
و هم در قانون ایران وجــود دارد. ماده 
10۴1 قانون مدنی ایران می گوید »عقد 
نکاح دختر قبل از رســیدن به سن 1۳ 
سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن 
به سن 15 سال تمام شمسی منوط است 
به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص 
دادگاه صالــح«. نگاهی به آمار نشــان 
می دهد ســاالنه چند هزار کودک زیر 
18 سال با استاد به همین قانون و اغلب 
به دلیل مشکالت اقتصادی و فرهنگی 

ازدواج می کنند.
همچنین مجازات اعدام یکی دیگر از 
تهدیدات کودکان است. در قوانین ایران 
»سن مسئولیت کیفری« تعریف نشده 
 است و قاضی با برداشــت خود از فقه و 
ماده 1210 قانون مدنی، دختران باالی 
9 سال قمری و پســران باالی 15 سال 
قمری را بالغ دانســته و برایشان مانند 

بزرگساالن حکم صادر می کنند.
در کنار چالش های همیشــگی و 
یاد شــده حقوق کودک در ایران، حال 
دو ماهی اســت که چالش بازداشــت، 
ضرب و شتم و حتی مرگ افراد زیر 18 
سال هم اضافه شده و در این میان عالوه 
بر بزرگساالن بسیاری از همین کودکان 
نیز در معرض رویدادهای غمبار، روزگار 
می گذرانند. مواردی که اگر به آنها آسیب 
جسمی هم وارد نکند روان و روحشان را 

متأثر و زخمی می کند.

ابراز نگرانی یونیسف از وضعیت کودکان در ایران، همزمان با روز جهانی کودک؛ 

مرگ »کیان«ها با قوانین داخلی هم سازگار نیست

یونیسف در آستانه روز 
جهانی کودک بیانیه ای 
منتشر و اعالم کرد که 
گزارش های مربوط به 
کشته و زخمی شدن و 

همچنین بازداشت کودکان 
در اعتراضات ایران بسیار 

نگران کننده است

به اعتقاد فعاالن مدنی 
حوزه کودک، هرچند ایران 

هیچگاه بهشت کودکان 
نبوده است، اما در اعتراضات 

اخیر موارد فاحشی از نقض 
حقوق کودکان قابل مشاهده 
است که نه تنها با کنوانسیون 

جهانی حقوق کودکان 
نسبتی ندارد که با قوانین 
داخلی هم سازگار نیست
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برپایی تجمعات اعتراضی 
در برخی دانشگاه ها

دیروز برخی دانشگاه های 
کشور، شاهد برپایی تجمعات 
دانشجویی بود. دیروز همزمان 
با مراسم خاکســپاری آیالر 
حقی،  دانشجوی سال چهارم 
پزشکی در تبریز؛ گروهی از دانشجویان علوم پزشکی 
این شهر با ســردادن شــعار »یکی باید جواب بده، 
آیالر مــا رو پس بده« در اعتراض به کشــته شــدن 
هم دانشگاهی شان در اعتراضات چهارشنبه گذشته در 
فضای دانشگاه دست به تجمع زدند.  دیروز همچنین در 
دانشگاه شهیدبهشتی واحد عباسپور، دانشکده ادبیات 
و زبان های خارجه دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه 
کردستان، دانشکده های زیست شناسی، ریاضی، آمار 
و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران و ... تجمعات اعتراضی 

برپا بود.
    

معاون دانشگاه تهران: 
دانشجویان معترض را رها نمی کنیم

معاون دانشــگاه تهــران گفت: گاهــی بیش از 
دانشجویانی که مشکلی ندارند، برای همین دانشجویان 
معترض وقت می گذاریم. در مجامع رسمی هم این ایده  
را مطرح می کنم که از این دانشجویان مراقب و محافظت 
شود. به گزارش ایلنا، هادی بهرامی احسان توضیح داد: 
اگرچه این دانشجویان ممکن است خطا کرده باشند 
یا رفتاری نادرســت کرده باشند و به نوعی آسیب زده 
باشــند، اما نباید آن ها را رها کرد، چرا که فرزندان ما 
هستند. در مجامع رسمی هم این ایده  را مطرح می کنم 
که از این دانشجویان مراقب و محافظت شود. به آنها 

مشاوره داده شود و حمایت شوند.
    

مسئول ذی ربط در وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
تاسیس مدارس غیردولتی بر پایه 

حوزه علمیه
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: همکاری بین 
حوزه علمیه و آموزش و پرورش در تاســیس مدارس 
غیردولتی گام موثری است؛ باید در آموزش و پرورش 
به سمت تاسیس مدارس غیردولتی بر پایه حوزه علمیه 
حرکت کنیم و حوزه علمیه خود بنیان گذار مدارس 
غیردولتی باشد. به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، احمد محمودزاده افزود: براساس سند تحول 
بنیادین هدف، تربیت دانش آموز در تراز انقالب اسالمی 
است که این تربیت مستلزم همکاری و مشارکت سایر 

دستگاه ها و نهادها است.
    

کاهش چکاب های ساالنه سالمت 
از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها

عضو هیئت مدیره انجمن 
رادیولوژی ایــران از کاهش 
چکاب هــای ســاالنه مانند 
تصویر برداری های پزشکی، 
سونوگرافی ها، آزمایش ها و... به 
دلیل همین تورم اقتصادی کاالها و خدمات از سبدهای 

مصرفی بسیاری از خانواده ها خبر داد. 
به گزارش ایلنا، محمد علی کریمی گفت: در حال 
حاضر تعرفه آزاد سونوگرافی های کبد، کیسه صفراوی 
و مجاری صفراوی و... 1۳0 هزار تومان است که حتی 
قیمت آن کمتر از یک پیتزا است. با این حال قیمت اقالم 
مصرفی عکس برداری پزشکی مانند فیلم سونوگرافی 
یا کلیشه رادیولوژی طی این سال ها چندین برابر شده 
است. سال گذشته به دلیل حذف ارز دولتی و نیمایی 
شدن این ارز، قیمت فیلم سونوگرافی بسته به شرکت 
تولیدکننده افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، حتی 
قیمت اقالم مصرفی اداری مانند کاغذ پاکتی که فیلم 
سونوگرافی یا کلیشه رادیولوژی در آن گذاشته می شود، 
هم چنین وضعیتی دارد، بنابراین افزایش قمیت ها تنها 

محدود به اقالم تخصصی نبوده است.
    

امسال هیچ پرنده مهاجری به تاالب 
صالحیه نیامد!

سرپرســت اداره محیط 
زیســت نظرآباد گفت: تاالب 
صالحیه مقصد اصلی پرندگان 
مهاجر نیست و به عنوان تاالبی 
فصلی، میزبان پرندگان است 
ولی متاسفانه به دلیل نبود آب، امسال هیچ پرنده ای را 

اطراف آن نمی بینیم. 
به گزارش ایســنا، محمد محمــودی اظهار کرد: 
واقعیت این است به دلیل خشکسالی، بارش کم، عدم 
تحقق حق آبه و برخی مشکالت دیگر، در حال حاضر 
تاالب صالحیه بی آب است. همین بی آبی باعث شده 
امسال نه پرندگان مهاجر و نه پرندگان بومی کشور به این 
تاالب مهاجرت کنند. این مسئول توضیح داد: امید ما به 
بارندگی و حق آبه سازمان آب بود که متاسفانه تاکنون 

اتفاق نیفتاده است.

از گوشه و کنار 

یک فعال محیط زیست با بیان اینکه فعالیت معدن توسعه پایدار جوامع محلی، 
پیکره های طبیعی و... را تخریب می کند، از واگــذاری 5000 معدن غیرفعال و 
متروکه انتقاد کرد و گفت: بخش مالی و سود حاصل از این معادن مبهم و غیرشفاف 
است اما آن چیز که شفاف است، تخریب محیط زیست و معیشت پایدار مردم است.

یکی از فعالیت های اقتصادی که به محیط زیســت آسیب شدید و غیرقابل 
جبرانی وارد می کند، معدن کاوی اســت که از جمله آثار آن می توان به آلودگی 
آب های زیرزمینی، جاده سازی ، تخریب مناطق کوهستانی همچنین از بین رفتن 
تنوع جانوری و پوشش گیاهی و...اشاره کرد. به گفته یک دکتری محیط زیست 
بدون شک تداوم روند فعلی معدن کاوی در کشــور غیر قابل جبران خواهد بود 
چراکه زمانی که یک معدن باز شود و استخراج از آن صورت گیرد، نمی توان برای 
جبران آن اقدامی کرد اما اگر پیش از اقدام به استخراج از معادن برنامه ریزی صحیح 

وجود داشته باشد، می توان آثار مخرب ناشی از آن را کاهش داد.
مسعود امیرزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مخرب ترین بخش های 
اقتصادی که تخریب بسیار گسترده و غیرقابل برگشتی را به سرزمین وارد می کند 

و درآمدهای اقصادی ناچیزی دارد، صنعت معدن است.
وی ادامه داد: مفهوم معدن برای مردم و سیاستمداران اینگونه جا افتاده است 
که در یک منطقه دور افتاده مقداری ماده بر سطح زمین ریخته است که باید آن ها را 
جمع آوری و به پول و مواد معدنی تبدیل کنند تا موجب رونق اقتصادی آن ها شود.

نابودی پیکره طبیعی با معدن کاوی
این فعال محیط زیست باتاکید بر اینکه شناخت ما از طبیعت با معنای حقیقی 
آن تفاوت بسیاری دارد، گفت: معادن در داخل پیکره های ارزشمند طبیعت قرار 

گرفته اند. آن ها در همجواری کوه ها، رودها، جنگل ها و مراتع هســتند و برای به 
دست آوردن آن ماده معدنی باید پیکره طبیعی متالشی شود که در این صورت 
کارکردهای طبیعی خود را از دست می دهند عالوه برآن ارزش منظری پیکره های 

طبیعی نیز از بین می رود.
وی درباره اهمیت ارزش های منظری پیکره های طبیعی اظهار کرد: ارزش های 
منظر که در دنیای جدید به آن توجه می شود، موجب آرامش روانی هستند. ما با 
فعالیت های معدنی کوه سالم، جنگل سالم و رودخانه سالم را متالشی می کنیم و 
ارزش منظر را از بین می بریم. هنگامی که این ارزش ها از بین برود، وابستگی و عشق 
به سرزمین نیز مخدوش می شود چراکه وقتی ارزش های منظری سرزمین کامل 

باشد به آن وابستگی و دلبستگی داریم.
امیرزاده افزود: پسماندهای معدنی جزو مخرب ترین و آلوده ترین پسماندها 
هستند. در برخی هزاران برابر بیشتر از حجم مواد معدنی استخراج شده، پسماند 
آلوده کننده به طبیعت تحمیل می شود. این پســماند موجب آلودگی و نابودی 

عرصه های طبیعی می شوند.

دور زدن نهادهای حاکمیتی محیط زیستی با قانون و تبصره معادن
وی درباره تبصره اصالحیه قانون معدن گفت: طبق اصل ۴5 و 50 قانون اساسی 
دو نهاد حاکمیتی محیط زیست و منابع طبیعی وظیفه حفاظت از منابع طبیعی 
را بر عهده دارند اما با افزودن قانون معادن و تبصره  اصالحیه قانون معادن در سال 
90 و 92 سازمان های حفاظتی محدود و معادن و فعالیت های معدنی آزاد شدند 
و به نوعی می توان گفت محیط زیست و منابع طبیعی را با قانون معادن دور زدیم.

این فعال محیط زیست ادامه داد: بخش معدن با فعالیت آزادانه و به عنوان یک 

مخرب و نابودکننده سرزمین به هر نحوی از پیکره  و عرصه های طبیعی بهره می برد 
تا به سود موردنظر برسد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت معدن کاوی همیشه مورد اعتراض فعاالن محیط 
زیست و جوامع محلی و بومی بوده است، گفت: با انجام فعالیت های معدنی، زندگی 
کشاورزانی که در آن محدوده ســکونت دارند، مختل می شود. آب، هوا، خاک و 

پیکره طبیعی که زندگی آن ها را پشتیبانی می کند تخریب می شود.

الزام بررسی فعالیت معادن و اصالح قانون معادن
امیرزاده تاکید کرد: ما از معترضان فعالیت معدن هســتیم، یعنی حتی تمام 
معادنی که مجوز دارند و در حال فعالیت هســتند مورد اعتراض دســتگاه های 
حاکمیتی محیط زیســت و منابع طبیعی و فعاالن محیط زیست و جوامع بومی 
هستند. این نارضایتی نسبت به معادنی که به دالیل مختلفی دچار وقفه و تعطیل 
شدند، شدیدتر است چراکه این معادن یا نتوانســته اند ضوابط محیط زیستی 
را رعایت کنند و یا نارضایتی های اجتماعی به قدری زیاد بوده که دســتگاه های 

حاکمیتی مجبور به تعطیلی آن ها شدند.

یک فعال محیط زیست از واگذاری ۵۰۰۰ معدن متروکه به »برخی« خبر داد؛

سودهای غیر شفاف بهره برداران از ِقَبل تخریب پیکرة طبیعت

گزارش


