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همه ما به  نوعی با کودکان کار برخورد 
داشته ایم. آن ها را سر چهارراه ها، مترو 
و مکان های عمدتاً پرتــردد دیده ایم. 
در ســال های اخیر فیلم و سریال های 
بسیاری با این موضوع ساخته شده که 
همگی شکل یکســانی داشته است. 
کودکانی فقیر با لباس هایی کهنه که در 
چنگ باندهای خالفکار گیر افتاده اند؛ 
اما در ســال های اخیر نوع جدیدی از 
کودک کار شــکل  گرفته اســت که با 
کلیشــه های رایج تفاوت چشمگیری 
دارد. کودکانی که با پوشیدن لباس های 
شیک و گفتن جمالتی دل نشین قند 
توی دل مخاطبان آب می کنند و درآمد 
کالنی نصیب خانواده هــای خود؛ اما 
کمتر کسی به این نکته توجه می کند که 
پشت این تصاویر زیبا کودکی قرار دارد 
که بدون داشتن حریم خصوصی سوژه 
کاربران فضای مجازی شده و کودکی او 

به تاراج رفته است.
 بــه همین جهــت کارزاری تحت 
عنوان درخواســت پیگیری پشــت 
پــرده فعالیت کــودکان کار مجازی 
و ممنوعیــت آن راه اندازی شــده که 
تاکنون نزدیک به ســه هزار نفر از آن 
حمایــت کرده اند. در بخشــی از این 
درخواســت که خطاب به محمدباقر 
قالیبــاف، رئیــس مجلس شــورای 
اسالمی، غالمحسین محسنی اژه ای، 
رئیس قــوه قضائیه، انســیه خزعلی، 
معاون رئیس جمهــور در امور زنان و 
خانواده و وحید مجید، رئیس پلیس فتا 
نوشته  شده؛ درخواست شده تا قوانینی 
در این راستا برای حفاظت از کودکان در 
برابر این آسیب های اینترنتی تصویب 
شود. در بخشی از این نامه آمده است: 
»امروزه بسیاری از خانواده های سودجو 
با اســتفاده از کودکان زیر سن قانونی 
خود در صفحات مجازی و شبکه های 
اجتماعی کسب درآمد می کنند. این 
والدین برای کسب درآمد از انجام هیچ 
کاری، اعم از آرایش کودکان خردسال 
و آموزش جمالت نامناسب و حرکات 
بزرگساالنه ابایی ندارند و اعمال آن ها 

نماد بارز کودک آزاری است«.
برهمیــن اســاس اتاقــی در 
کالب هــاوس بــا حضور تعــدادی از 
کارشناسان و کنشگران حوزه کودکان 
تحت عنوان کودک کار فضای مجازی 

برگزار شد.
حامد بیدی، مدیرعامل کارزار با اشاره 
به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در 
صیانت از کودکان و نوجوانان گفت: »این 
مصوبه در نقش سند باالدستی است، اما 
ضمانت اجرایی نــدارد؛ در واقع همان 
رویکردی را دارد که در طرح صیانت از 
فضای مجازی نیز شــاهدش هستیم؛ 

یعنی پاک کردن صورت مسئله«.
وی افــزود: »امیدواریــم موضوع 
کودکان فعال در فضای مجازی توجه 
مــردم و جامعه را به خــود جلب کند. 
هرچند همــواره در ایــن موضوعات 
نگاه به ســمت محدودیت بیشــتر در 
شبکه های اجتماعی می رود و ممکن 
است صیانت پیشگان از آن  سوءاستفاده 
کنند، ولی باید بــرای یافتن راه و روش 
اصولی و نحوه چگونگی برخورد با این 
پدیده ها که عارضه جدی در پی دارند 

صحبت کنیم«.

 آگاهی اندک در برخورد
 با پدیده کودکان اینفلوئنسر 

نیره توکلی، جامعه شناس با اشاره 
به نقــش ابــزاری کــودک در جامعه 
سرمایه ساالر گفت: »کودکان از چند 
جنبه در خطر هستند و ما با این پدیده 
مواجه هســتیم که رفتار با کودکان در 
زمره رفتــار با موجــودات خانگی قرار 
می گیرد. یعنی افرادی که حقوق مستقل 
ندارند و مایملک سرپرست خانواده بوده 
و حیات و ممــات و حق تصمیم گیری 
در مورد زندگی در حــوزه خصوصی و 
اجتماعی ندارنــد. در همه دنیا چنین 
سوءاستفاده هایی از کودکان می شود و 
روزانه شاهد فیلم هایی از برخوردهای 

خشن با کودکان هستیم.«
توکلی اضافه کرد: »برای اینکه با این 
قضیه برخورد شود باید افرادی که برای 
پول این کارها را انجام می دهند تحت 
پیگرد قرار بگیرند و جنبه بســیار مهم 
مطالبه برای تصویب قوانین حمایتی 

برای کودکان و آگاهی بخشی است«.
 کودکان اینفلوئنسر، 

بزرگساالنی با مشکالت هویتی
پروین میرعنایت، روان درمانگر در 
حوزه کودکان نیز با بیان اینکه فعالیت 
کودکان در فضای مجــازی محدود به 
ســالمت روان کودکان نیست، عنوان 
کرد: »در برخی مــوارد در حوزه هایی 
که کــودکان به عنــوان ابــزار اصلی 
استفاده می شــوند والدین مشکالت 
جدی در حوزه ســالمت روان دارند و 
این ســوءرفتارها جدید و متناسب با 
فضای مجازی شده است. اما در واقع این 
والدین خارج از اینستاگرام هم فرزندان 
خود را مورد سوءرفتار هیجانی، جنسی، 
جسمی به صورت مستقیم یا به دلیل 
عدم مراقبت کافی یا ناآگاهی در معرض 

سوءاستفاده دیگران قرار می دهند«.
میرعنایــت ادامه داد: »اســتفاده 
ابزاری از کودکان نه  تنها باعث مشکل 
در تعامــالت این کــودکان در فضای 
اجتماعی با همســاالن می شــود، که 

با والدین هم دچار مشــکل می شود؛ 
وقتی والدین به انــدازه کافی از کودک 
مراقبت نمی کنند و به نیازهای او جواب 
نمی دهند، کودک دچار آسیب می شود 
و در آینده احتماالً خشم زیادی نسبت به 
والد خواهد داشت. در عین حال اعتماد 
به دنیای اطراف هم نمی تواند شــکل 
بگیرد و می تواند به فضاهای شــغلی و 
زوجی و اجتماعی هم تعمیم داده شود«.

این روان درمانگــر حوزه کودکان با 
اشاره به مشــکالتی که برای کودکان 
اینفلوئنســر رخ می دهد، گفت: »این 
کودکان با سوءرفتار جسمی که در حالت 
خستگی و خواب و... مجبور می شوند 
جلوی دوربین قرار بگیرند؛ مواجهند و 
از لحاظ هیجانی مــورد آزار و حتی آزار 

جنسی قرار می گیرند«.
وی افزود: »اختالل روانی ناشــی از 
فضای مجازی موضوعی نگران کننده 
برای کودکان اینفلوئنسر است و اختالل 
مقایسه ای اجباری یا افراطی هم برای 
اینفلوئنسرها و هم برای سایر کودکان 
ایجاد می شود و مشکالت هویتی اساسی 
برای کودکان و هم رده ها ایجاد می کند 
و هشــداری جدی که می تواند نقطه 
آغاز شکل گیری اختالالت شخصیتی 
ازجملــه اختــالل خودشــیفتگی و 

شخصیت نمایشی باشد«.

 میرعنایت سوءاســتفاده از تصاویر 
کودکان در فضــای مجازی را مختص 
به والدین ندانست و اظهار کرد: »غیر از 
اینکه والدین خود را مالک بچه می دانند 
دیگران هم این اجازه را به خود می دهند 
که برای تبلیغ کسب وکار خود از تصاویر 
کــودکان بهره برداری کننــد. به طور 
مثال پزشــک به خود اجــازه می دهد 
که عکس مراجع خود را منتشــر کند، 
مربی موســیقی فیلم اجرای بچه ای را 
منتشــر می کند و خیریه ها برای ابراز 
همدلی تصاویر کودکان را بدون فیلتر 
نشــر می دهند«.وی افزود: »کودکان 
مدت هاســت در خدمــت منافــع ما 
قرارگرفته اند بدون اینکه کسب درآمد 
کنند، اما به  عنوان یک مخاطب عام در 
نخستین گام می توانیم با عدم استقبال از 
صفحات مجازی برای کاهش این پدیده 

اقدامی مؤثر داشته باشیم«.
خطوط قرمز استفاده از تصاویر 

کودک رعایت نمی شود
پرستو حسنی، خبرنگار و کارشناس 
حوزه رســانه با انتقاد از عدم تصویب 
قوانین حمایتی مرتبط با کودکان گفت: 
»برای نخســتین بار واژه صیانت برای 
حقوق کودکان و نوجوانان اســتفاده 
شــد، اما پس از مــدت اندکی متوجه 
شــدیم عماًل صیانت از افــراد جامعه 
نیست و تنها واژگان مهملی را کنار هم 
می گذارند و تالش دارند از بخش هایی از 
جامعه صیانت کنند که نیازی به صیانت 
ندارند«. وی افزود: »اهمیت موضوع را 
دنبال کنندگان این جریان فهمیده اند اما 
تصمیم گیرندگان در رأس کشور متوجه 
نشده اند که کودکانی که به مسخره بازی 
و بیهوده کاری شهره می شوند آیندگان 

این کشور هستند«.
این کارشــناس حوزه رسانه ضمن 
انتقاد از عملکرد رسانه در عدم رعایت 
خطوط قرمز کــودکان گفــت: »در 
رسانه رسمی کشور از فرزند یک شهید 
استفاده می شــود و بازی روانی ایجاد 
می شــود تا مخاطب را تحت تأثیر قرار 

دهد در صورتی کــه در جامعه جهانی 
انتشار تصاویر کودکان در شرایط خاص 

همچون جنگ سانسور می شود«.
 ظرفیت قوانین کودک

 برای جلوگیری از سوءرفتارها
همچنین کوروش استوار، حقوقدان 
با انتقاد از عدم اختصاص واحد درسی 
تحت عنوان حقوق کودک در کشــور، 
گفت: »در تعریف کــودک در قوانین 
حقوقی کشور با مشکل مواجه هستیم. 
پیش از انقالب به سنین کمتر از 18 سال 
کودک اطالق می شد، اما پس از انقالب 
با تغییر معیار شرعی عنوان صغیر و بالغ 
معیار سنجش شــد و تمامی دختران 
کمتر از 9 سال و پسران کمتر از 15 سال 
کودک شناخته شــدند که با این اقدام 
مفهوم کودک تغییر کرد، اما در قوانین 

بعدی مقداری تعدیل شد«.
وی اظهــار کرد: »قانــون حمایت 
از کودکان و نوجوانــان مصوب 1381 
به اشــخاصی که بــه 18 ســال تمام 
نرســیده اند کودک می گوید و در این 
قانــون کــودک آزاری، خریدوفروش 
کودک، به کارگیری برای ارتکاب اعمال 
مجرمانه، صدمه و آزار جسمی کودکان، 
نادیده گرفتن سالمت به صورت عمدی، 
بهداشــت روانی، ممانعت از تحصیل 

جرم انگاری شده است«.
اســتوار افــزود: »طبق مــاده 5 

قانون حمایت از کــودکان و نوجوانان 
کودک آزاری از جرایــم عمومی بوده و 
احتیاجی به شاکی خصوصی ندارد یعنی 
دادستان مستقیم می تواند وارد شود و 
طبق ماده 6 این قانون تمام مؤسساتی 
که مســئول نگهداری و سرپرســتی 
کودکان هســتند مکلفنــد به محض 
مشاهده کودک آزاری پیگیری قانونی 
انجام دهند«.وی با اشاره به برخی مفاد 
مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای 
محو بدترین اشکال کار کودک گفت: 
»در بند 4 ماده 3 کنوانسیون ممنوعیت 
و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال 
کار کودک مصوب سازمان بین المللی 
کار که ایران آن را بدون شرط پذیرفته 
آمده است کاری که به هر دلیل ماهیت 
یا شــرایطی که در آن انجام می شود؛ 
احتمال دارد برای ســالمتی، ایمنی یا 
اخالقیات کودک ضرر داشــته باشد 
مصــداق بدترین اشــکال کار کودک 

محسوب می شود«.
این حقوقدان افزود: »قانون وسیعی 
که همه ابعاد رفتار بــا کودک را تبیین 
کند نداریم اما همان چارچوبی که داریم 
ظرفیت مقابله با برخی رفتارها را دارد با 
این حال، در جامعه ای که به مرحله ای 
از رشد نرسیده باشد قوانین هم کارایی 

نخواهند داشت«.
 عدم آگاهی در مورد رفتار

 با کودکان در فضای مجازی 
لطف اهلل محسنی، نویسنده و فعال 
حقوق کودکان مهم ترین دلیل گسترش 
پدیده کودکان کار فضای مجازی و عدم 
برخورد با آن را عدم آگاهی کافی در مورد 
این رفتار و تبعات ناشی از آن دانست و 
عنوان کرد: »وقتی در مورد ممنوعیت 
کار کودک صحبت می کنیم سابقه ای 
200 ســاله دارد و پیــش از آن منعی 
نداشــت و با این  وجود در بســیاری از 
فرهنگ ها و جوامع بــاور مبنی بر لزوم 
کار کودک اســت و عوارضی برای آن 
نمی شناسند و آگاهی هنوز به حدی که 
بازدارندگی داشته باشد نرسیده است تا 

جامعه در برابر آن مخالفت کند«.
وی افــزود: »در ایران قوانین خیلی 
محدود نیست و ظرفیت استفاده را دارد، 
اما ضمانت اجرا وجــود ندارد و علیرغم 
اینکه تعریف کودکی با کنوانســیون 
فاصله دارد همه افراد زیر 18 ســال را 
دربرمی گیرد و اکیداً به موارد سوءرفتار 
با کــودکان و آزار و اســتثمار کودکان 
اشــاره و برای آن جرم انگاری شــده و 
آیین نامه اجرایی ماده 6 ظرفیت هایی 
برای مقابله دارد«.محسنی با بیان اینکه 
ریشه کار کودک عمدتاً فقر است، گفت: 
»پیوست عمیقی بین فقر و کار کودک و 
بازماندگی از تحصیل کودک وجود دارد و 
این واقعیتی فراگیر است اما استثناهایی 
وجــود دارد مثاًل در حوزه کشــاورزی 
داشتن سرمایه بیشتر با نیاز به نیروی 
کار بیشتر همراه است اما در حوزه فضای 
مجازی مسئله را بیشتر ناشی از ناآگاهی 
می دانم که باعث گسترش استفاده از 

کودکان شده است«.
وی تصریح کرد: »افرادی که از بچه ها 
به عنوان اینفلوئنسر استفاده می کنند و 
افرادی که مخاطب آن ها هستند معموال 
نمی دانند چه آســیبی به این کودکان 
وارد می کنند بنابراین در حوزه فضای 
مجازی معضل اساســی فقر نیست؛ 

ناآگاهی است«.

کارزاری برای پیگیری ممنوعیت فعالیت کودکان کار مجازی راه اندازی شد 

اینفلوئنسری یا کودک آزاری مدرن

خبر

براساس عبارتی که کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس به الیحــه بودجه 1401 کشــور افزود 
و در قانون بودجه ســال آتی نیز گنجانده شد، 
بدون وجود مصوبه  ی قانونی ســاختار ساترا و با 
کنار گذاشتن وزارت ارشاد به عنوان نهاد صدور 
مجوز و نظارت بر محتوای منتشر شده در فضای 
مجازی، ساترا به عنوان ناظر بر تولید آثار حرفه ای 
در فضای مجازی تعیین شــد تــا از منابع 116 
هزار میلیارد ریالی حاصل از حق الســهم دولت 

از اپراتورهای اینترنت در سال آتی منتفع شود. 
به گزارش برترین ها به نقل از ســیتنا، منابع 
حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت های 

ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر 116 هزار 
میلیارد ریال صرف چند مورد می شود که یکی 
از آنها بدین صورت نوشته شده است: مسئولیت 
صدور مجوز و تنظیم مقــررات صوت و تصویر 
فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان 
تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
)ساترا( سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا 
و سیما )ساترا( موظف اســت در راستای حفظ 
ارزش های ایرانی - اســالمی و نظام خانواده بر 
تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی 
نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از آثار 

سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

این در حالی اســت که دســتورالعمل های 
اخیر ســاترا مورد انتقاد نهادها و تشــکل های 
صنفی حوزه ی فناوری اطالعــات و ارتباطات 

قرار گرفته است.
مثال چندی پیش ســازمان نظــام صنفی 
رایانه ای کشــور با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: 
محتوای دســتورالعمل های اخیر ساترا عالوه 
بر اشــکاالت ماهوی و فنی قابل توجه، موجب 
بروز نگرانی جدی کسب وکارهای حوزه فضای 
مجازی به ویژه پلتفرم های تبلیغاتی و رسانه ای 

شده  است.
این سازمان، ضمن مخالفت صریح با محتوای 

دستورالعمل های منتشر شده، پیشنهاد کرد؛ 
ضمن لغو ایــن دســتورالعمل ها، کارگروهی 
مرکب از نمایندگان کمیسیون های تخصصی 
این ســازمان، که از جمله صاحبان اصلی ترین 

کسب و کارهای کشور در حوزه مربوطه هستند، 
شکل گرفته و دستورالعمل جدیدی با ساختار 
صحیح و تشریک مســاعی همه بازیگران این 

عرصه تهیه و تدوین شود.

هدیه بهارستان به موسسه ای که مخالفان جدی بسیاری دارد

ساترا در بودجه ۱۱۶هزار میلیاردی سهیم شد 

یک فعال حقوق کودکان: 
»افرادی که از کودکان 
به عنوان اینفلوئنسر 

استفاده می کنند و افرادی 
که مخاطب آن ها هستند 
معموال نمی دانند که چه 

آسیبی به این بچه ها 
وارد می کنند. بنابراین 
در حوزه فضای مجازی 

معضل اساسی فقر نیست؛ 
ناآگاهی است«

یک روان درمانگر: 
»کودکان مدت هاست 

در شبکه های اجتماعی 
در خدمت منافع ما 

قرارگرفته اند، بدون اینکه 
کسب درآمد کنند. به 

 عنوان یک مخاطب عام در 
نخستین گام می توانیم با 
عدم استقبال از صفحات 
مجازی برای کاهش این 

پدیده اقدامی مؤثر داشته 
باشیم«
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فرانک پاکزاد مقدم
 ساختمان جدید پالسکو

 افتتاح شد
ســاختان جدید 
پالسکو بعد از گذشت 5 
سال از تخریب به دلیل 
آتش سوزی افتتاح شد.

ساختمان پالسکو 
در سال 1341 در تهران راه اندازی و به عنوان یکی از 
مراکز اصلی تولید و فروش پوشاک در تهران فعالیت 
داشت تا اینکه در حادثه تلخ آتش سوزی در دی ماه 
سال 95 تخریب شــد که منجر به جان باختن 16 

آتش نشان نیز شد.
در ســال 9۷ پــروژه پالســکو توســط بنیاد 
مستضعفان آغاز و بر اساس گزارش ها بنای جدید در 
20 طبقه و با زیر بنای 20 هزارمتر ساخته شده است.

    
 اعضای شورای  عالی

 انقالب فرهنگی کم شدند
با کنار گذاشتن 12 عضو حقوقی از جمله وزیر 
کشــور، بهداشــت و ورزش، اعضای شورای  عالی 

انقالب فرهنگی 28 نفره شدند.
در جلسه فوق العاده اخیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی به منظور چابک سازی شورا، ترکیب جدید 
اعضای حقوقی شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی 
شد که براساس آن دوازده نفر از اعضای حقوقی قبلی 

از ترکیب جدید کنار گذاشته شدند.
    

 سرقت لوازم خودرو،
 ۴۰ درصد سرقت های تهران

رئیــس پلیــس 
آگاهی تهــران بزرگ 
گفت: آمارهــای ما در 
تهران حاکی از آن است 
که بیش از 40 درصد 
از ســرقت های رخ داده در شــهر مربوط به لوازم، 
قطعات و موارد مرتبط با خودروهاســت و عمدتا از 
ســوی معتادان متجاهر انجام می شود.به گزارش 
ایسنا، علیرضا لطفی گفت: در موضوع وقوع سرقت، 
پلیس آخرین حلقه محسوب می شود و قبل از آن 

دستگاه های دیگر نیز باید اقداماتی را انجام دهند.
    

دستگیری ۷ نفر از متهمان 
سایت های شرط بندی

رئیس پلیس بین الملل ناجــا گفت: هفت نفر 
از متهمان پرونده ســایت های شرط بندی و قمار 

دستگیر شده و به مراجع قضایی معرفی شدند. 
به گزارش صداوسیما، هادی شیرزاد افزود: برای 
باقی متهمان این پرونده هم اعالن قرمز در پلیس 
اینترپل صادر شده و این افراد تحت تعقیب پلیس 

بین المللی قرار دارند.
    

 ریزش کوه جاده هراز را
 مسدود کرد

عــادل مصدقی، 
معاون راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان 
تهران از انسداد جاده 
هراز خبــر داد و اظهار 
داشت: این انسداد به دلیل ریزش کوه رخ داده است.
در عین حال رئیس مرکز کنتــرل ترافیک راهور 
گفت: جاده هراز به علــت اجرای عملیات عمرانی 
تا 24 اسفند مسدود است و مسافران از مسیرهای 

جایگزین استفاده کنند.
    

 وضعیت فوق بحرانی
 فرونشست زمین در ۴ استان کشور

عضو شورای عالی استانها گفت: خشکسالی و 
مدیریت نادرســت آب که حاصل برداشت بیش از 
حد از منابع آب زیرزمینی است سبب فرونشست 

زمین شده است
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد آقامیری 
افزود: در بیش از 600 دشــت در گســترد کشور 
فرونشســت زمین در حــال رخ دادن بــوده و در 
استان هایی از جمله خراســان رضوی، اصفهان، 
تهران و کرمان به یک حالت فوق بحرانی رسیده ایم. 

    
توفان گرد و خاک را ه های یزد را 

هم مسدود کرد
رئیس پلیــس راه 
استان یزد یادآور شد: 
ســه محور خروجی و 
اصلی اســتان یزد به 
دلیــل وزش شــدید 

توفان گرد و خاک مسدود شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، دیروز تردد در 
محورهای یزد به کرمان، یزد به نایین و یزد به شیراز 

امکان پذیر نبود.

از گوشه و کنار


