بررسي تطبيقي رويکرد حقوق بشري
و رويکرد اسلامي به کاهش فقر کودکان
به همراه بررسي موقعيت جمهوري اسلامي ايران
کريستين سالازار فلکمن
نماينده يونيسف در ايران

چكيده
مقاله حاضر از اتخاذ رويكرد مبتني بر«شأن انساني» در سياستگذاري در جهت مبارزه با فقر کودکان در کشورهاي اسلامي
مانند جمهوري اسلامي ايران حمايت ميکند .چنين رويكردي ،مفاهيم و ارزشهاي اسلامي درباره عدالت اجتماعي را با نقاط
قوتِ رويكرد حقوق بشري از جمله تحليل دادهها و تدوين سياستها با محوريت کودک و توجه به عوامل تعيين کننده در
رابطه با فقر کودکان تلفيق مي کند .انجام پژوهش بيشتر درباره رويكردهاي مبتني بر شأن انساني در رابطه با فقر کودکان
در اديان و فرهنگهاي ديگر در ارتقا درک متقابل و ايجاد ائتلاف ميان سازمانهاي مذهبي و غيرمذهبي فعال در زمينه
کودکان مفيد خواهد بود.

مقدمه
در دنياي چندقطبي کنوني ،موج جديدي از چالشها در برابر نظام حقوق بشر بينالمللي ظاهر
شده است .استانداردهاي جهاني حقوق بشر و نهادهاي مربوط به آن به طور فزايندهاي توسط
دولتهاي غيرغربي زير سؤال رفته اند .اين امر نتيجه تغييراتي است که در معادلات قدرت در
سطح جهان پس از پايان جنگ سرد تا زمان حال به وجود آمده است که بر اساس آن بسياري از
مستعمرات سابق و کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي داراي درآمد متوسط تبديل شده و به
دليل توسعه اقتصادي و اجتماعي تاثير گذار خود مدعي جايگاه سياسي و حقوقي جديدي در عرصه
بينالمللي گرديدهاند .با اين وجود ،چالشهاي فزاينده در برابر رژيم حقوق بشر جهاني لزوماً
پديده اي منفي نيست .از نقطه نظر تاريخي ،متخصصان حقوق و دانشمندان غربي پيش از اين،
نقشي غالب در تفسير حقوق بشر در سطح بينالمللي داشتهاند و اين حقيقت که هم اکنون
سياستمداران و روشنفکران کشورهاي شرق و جنوب خواهان آنند تا نظرات و ديدگاههاي آنان نيز
در تعريف استانداردهاي حقوق بشر در نظر گرفته شود ،فرآيندي ضروري براي ايجاد چارچوبي
حقوق بشر ،جلد  ،2شماره  2و جلد  ،3شماره .121 -103 ،1

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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اصولي و قانوني براي حقوق بشر در سطح جهان است .در حقيقت ،نقش مذهب در حيطه
گفتوگوها ـ و اختلافات ـ ملي ،بينالمللي و بين فرهنگي طي دهه گذشته گسترش قابل توجهي
شماره سي
مفيد /
ترتيب،و نقش مذهب در درک و ترويج حقوق کودکان نيز پررنگتر شده
همين
نامه به
داشته است.
هشتم  /مهر و آبان

است 2.اين امر ،تنها ،شامل کشوري مانند جمهوري اسلامي ايران که از سال  ،2191مذهب در آن
2831

به پايه و اساس دولت تبديل شده است نميگردد ،بلکه در مورد بسياري ،در جوامع غربي که در
آنها دين از سياست جدا ميباشد نيز صادق است .يورگن هابرماس ) )Jurgen Habermasفيلسوف
آلماني در بحث اخير خود تحت عنوان «صداي مذهب در دموکراسيهاي غربي» بر اهميت احيا شدن مذهب
در جامعه تاکيد مي کند« :سنتهاي مذهبي داراي قدرت ارائه بنياني اخلاقي ،بهويژه در رابطه با حيطههاي
آسيبپذير زندگي اجتماعي ميباشند 1.مذهب در ايالات متحده امريکا نيز در حال شکل دادن به
تم
گفتوگوي دولت و سياستمداران درباره ارزشهاي اخلاقي و تعاملات اجتماعي ميباشد8.
هنگام گفتوگو درباره کنوانسيون حقوق کودک مکرراً بر اهميت توجه
کشورهاينامهاسلامي
مفيدبه /
هشتمبه عنوان شرط تحقق حقوق کودکان جوامع خود تاکيد داشتهاند .اين
فرهنگو ملي
به مذهب و
شماره سي
تاکيد عمدتاً بر اساس تعاليم شريعت اسلامي در رابطه با حقوق خانواده (که چارچوبي براي هويت
و روابط اجتماعي است) قرار دارد 11 .کشور از  79کشور مسلمان عضو کنوانسيون حقوق
کودک ،شرايط کلي يا خاصي بر اين کنوانسيون قائل شدهاند 4.براي مثال ،جمهوري اسلامي ايران
نامه مفيد /
در سال  ،2114شرطي فراگير بر اين کنوانسيون قائل شد« :دولت جمهوري اسلامي ايران حق عدم
شماره سي و هشتم /
اجراي آن دسته از مفاد کنوانسيون حقوق کودک را که با قوانين اسلامي و قوانين جاري ملي
مهر و آبان 2831
مطابقت ندارند را براي خود محفوظ مي دارد»7.
تحقق حقوق کودک در هر جامعه با فرآيندي پيچيده از تعاملات فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي و
سياسي ميان استانداردها و هنجارهاي جهاني و قواعد ،رويه ها و مفاهيم مربوط به کودکي در سطح
محلي مرتبط

است6.

يونيسف ت لاش کرده است تا پيش از تصويب کنوانسيون حقوق کودک در سال  ،2131با
تم
دانشمندان و نهادهاي اسلامي درباره ديدگاههاي بينالمللي در رابطه با نيازها و حقوق کودکان و
تشابهات ميان رويکرد اسلامي و استانداردهاي بينالمللي گفتوگوکند .اولين اقدام در اين جهت
گفتوگو با «دانشگاه الأزهر» در رابطه با موضوع مراقبت از کودکان در اسلام بود که نتيجه اين
حقوق مالکيت
گفتوگوها با هدف حمايت از رويکردهاي توسعه بينالمللي براي بقا و رشد کودکان در سال
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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که كارآمد
بازارهاي
 2137منتشر گرديد .بيست سال بعد ،تحقيقي ت و
مراقبت از کودکان در اسلام را با
صورتنظمگرفت

حقوق کودکان آنگونه

مي ساخت9.
كارآمد
بازارهاي
مرتبط
نظم است
مالكيت وآمده
حقوقکودک
که در کنوانسيون حقوق

علاوه بر اين ،در سال  ،1007گزارشي به طور مشترک توسط سازمان کنفرانس اسلامي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

( ،)OICسازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي اسلامي ( )ISESCOو يونيسف منتشر شد که در آن
ت و نظم بازارهاي كارآمد

اهداف مشترک در تحقق حقوق کودکان و تأمين نيازهاي آنان مورد بررسي قرار گرفته بود 3.آنچه
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
حقوق اجتماعي کودکان بوده
در اين گزارشها و مطالعات بيشتر مورد توجه قرار گرفته بود ،عمدتاً

و حيطه بحث برانگيز حقوق مدني و سياسي در آنها ناديده گرفته شده بود .در اين راستا ،در کشور
ايران نيز اقداماتي صورت گرفته است؛ که از آن جمله مي توان به بررسي مفاد کنوانسيون حقوق
کودک از نقطه نظر تعاليم اسلامي و تحليل حقوق مدني و سياسي اشاره کرد 1.مقاله حاضر بر پايه
قصد يونيسف در جهت تطبيق استاندارهاي حقوق بشر با قواعد اسلامي و ايجاد فضايي مناسب
براي گفتوگوي بين فرهنگي و همکاري بينالمللي با هدف تأمين منافع کودکان و زنان (در اين
مورد خاص ،فقر کودکان) قرار دارد .اين مقاله ،به مقايسه رويکردهاي حقوق بشري به فقر
کودکان و مفاهيم مربوط به عدالت اجتماعي پرداخته و اعمال رويکردهاي سياستگذاري اسلامي و
نظامهاي رفاهي در کشور جمهوري اسلامي ايران را مورد تحليل قرار ميدهد.
رويكرد اسلامي و رويكرد حقوق بشري به فقر کودکان
استانداردها و هنجارهاي اسلامي درباره فقر کودکان حول محور مفهوم «عدالت اجتماعي»
قرار دارند که خود يکي از جنبههاي مفهوم گستردهتر «عدالت» در اسلام است 20.خداوند عادل
است و جها ن را بر پايه عدل آفريده است .در عين حال ،تحقق عدالت هدف نهايي پيامبر اسلام
(ص) نيز بوده است .از اين رو ،بايد مردم نيز دادگر بوده و از اين حق برخوردار باشند که با عدالت
با آنها رفتار شود .معناي غايي عدالت اين است که حقوق مردم تحقق يابد و رهبران مذهبي،
سياسي و اجتماعي در اين رابطه داراي مسئولتيهاي ويژهاي هستند .لازم است اين رهبران در
ديدگاهها ،اعمال و تصميم گيريهاي خود عدالت و انصاف را رعايت کنند ،از نظر اخلاقي الگوي
مردم باشند و به حقوق مردم احترام گذاشته و از آنها دفاع کنند 22.با آنکه «عدالت» يکي از
مهمت رين اصول اسلامي است ،ارتباط ميان ابعاد مختلف آن (مذهبي ،اجتماعي ،اقتصادي ،حقوقي
و  ) ...کاملاً روشن نبوده و معناي عدالت اجتماعي توسط علماي اسلامي به روشني تعريف نشده
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است 21.نظرات و فتواهاي ارزشمند بسياري ،توسط روحانيون اسلامي درباره موضوعات اجتماعي
ارائه شده است ،اما اين نظرات و فتواها چارچوبي جامع و ثابت در رابطه با سياست و عدالت
شماره سي و
ارائهمفيد
اجتماعي نامه
(مانند شريعت) .به عبارت ديگر ،يک نظريه جامع اسلامي درباره عدالت
نمي/دهند
هشتم  /مهر و آبان

اجتماعي وجود ندارد .فقدان چنين نظريهاي ميتواند مايه تأسف باشد ،اما اين امر با توجه به عرف
2831

علوم الهي و چالشهاي روش شناختي بحث ،پيرامون عدالت اجتماعي در چارچوب ديني به هيچ
روي ،مايه شگفتي نيست .روحانيون مسلمان به طور سنتي ،بيشتر توجه خود را صرف موضوعات
حقوقي و حل موارد طرح شده در نظام جزايي ميکنند .در اسلام موضوعات مربوط به عدالت
اجتماعي اکثراً به عنوان بخشي از جنبههاي اخلاقي مذهب مورد توجه قرار گرفتهاند .موضوعات
اجتماعي و ساختارهاي سياسي و اقتصادي که ميتوانند موجب محروميت اجتماعي شوند و
تم
همچنين نقش دولت ها در رفاه اجتماعي (که در رويکرد حقوق بشري به فقر ،موضوعي کليدي به
مفيديي /در الهيات و فقه اسلامي نبوده است 28.حتي ميتوان اين پرسش را
نقطه مبنا
شمار ميرود) نامه
هشتم اين نکته که ميتوان عدالت اجتماعي را مفهومي پيشمذهبي در نظر
توجه به
که با
مطرح کرد
سي و
شماره
گرفت آيا ميتوان اين مفهوم را با استفاده از طبقه بنديهاي مذهبي درک نمود؟ طي انقلاب
اسلامي در ايران ،مجموعهاي از بيانيههاي مذهبي و سياسي در رابطه با برابري و عدالت اجتماعي
پديد آمد که در ادامه اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد .در اين مقاله همچنين به محققان مذهبي و
نامه مفيد /
غير مذهبي در شماري از کشورهاي ديگري که از ديدگاه اسلامي به تحليل موضوع عدالت
شماره سي و هشتم /
اجتماعي و سياستهاي اجتماعي پرداختهاند ،اشاره خواهد شد.
مهر و آبان 2831
نقش مهم فعاليتهاي خيريه مذهبي
در تعاليم اسلامي بر وظيفه افراد در کمک به فقرا و نيازمندان تاکيد شده است .همه مومنان
مسئولند تا به کساني که در شرايط فقر شديد به سر ميبرند ياري رسانند .اين ديدگاه ،بر نقش
فردي مومنان و اعمال آنان تاکيد دارد که از نظر مذهب داراي اهميتي والا ميباشد 24.از همين رو
است که علي تم
رغم توجه اسلام به نقش حکومت در حمايت از فقرا و نيازمندان (که در ادامه متن
بدان اشاره خواهد شد) ،اين نقش ،در توزيع مجدد ثروت ،در مقايسه با مسئوليتهاي فردي ،در
درجه بعدي اهميت

قرار دارد27.

حقوق
مالکيت فقرا ،به امکانات اقتصادي وي بستگي دارد .اما وظيفه کمک به فقرا
در کمک به
سهم هر فرد
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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تو
كارآمدبسيار تاکيد شده است« :هر
بازارهايبر آن
اقتصادينظمهر فرد
موضوعي است که بدون توجه به وضعيت
كارآمد
مالكيت
مسلماني که آگاه شود فردي در شرايط فقر حقوق
حمايت از او ميباشد .اين
بازارهاي به
سر ومينظمبرد ،ملزم
شديد به

وظيفه به ويژه در رابطه با همسايگان و افرادي که توانايي کمي دارند ،توصيه شده است» .الزام در
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

کمک به همسايگان نشانگر اهميت دادن به عنصر زندگي اجتماعي در بحث عدالت اجتماعي
ت و نظم بازارهاي كارآمد

اسلامي است در حاليکه اشاره به «نيازمندان» معمولاً بر فعاليتهاي خيريه اجتماعي جهت کمک به
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

يتيمان ،از کارافتادگان و کهنسالان تاکيد دارد.

ماهيت فردي وظايف اجتماعي و اقتصادي بيان شده در اسلام جهت کمک به فقرا در مفهوم
زکات (مالياتي مذهبي که ابزاري است به منظور انتقال داوطلبانه ثروت از ثروتمندان به فقرا) نيز
قابل مشاهده است .پرداخت زکات در بسياري از جوامع اسلامي صورت گرفته و يک وظيفه
مذهبي به شمار مي رود .تقريباً در همه جاي قرآن ،نماز و زکات به عنوان وظايف بنيادين هر
مسلمان در کنار هم ذکر شده است .زکات مکانيزمي براي توزيع (مجدد) ثروت در سطح اجتماع
است .بر طبق تعاليم اسلامي ،زکات بايد مستقيماً توسط مومنان به افراد نيازمند پرداخت شود ،نه به
دولت (مانند ماليات) .از اين رو ،زکات داراي ساختاري نهادي است که در آن مبالغ قابل توجه
هديه هاي خصوصي از طريق مراکز خيريه (در مساجد) و ديگر نهادهاي غيردولتي در اختيار
نيازمندان قرار ميگيرد 26.بدين ترتيب ،عاملان غيردولتي و شبه دولتي ،نقشي کليدي در رفاه
اجتماعي جامعه اسلامي دارا هستند .همسايهها ،مراکز خيريه مذهبي و ديگر عاملان غيردولتي،
خدمات و برنامههاي حمايت اجتماعي گستردهاي را بر عهده دارند .نتيجه اين شرايط اينست که
دولت لزوماً

مهمترين منبع مالي براي حمايت اجتماعي از کودکان نيست29.

کودک و خانواده
ديدگاه سنت اسلامي به کودک ،بر محور خانواده قرار دارد .در اين رابطه ،طي قرنها ،قواعد
بسياري براي زندگي خانوادگي شکل گرفتهاند...« :اسلام مفاهيم ،قواعد ،مقررات و محدوديتهاي
خاص خود را درباره ازدواج و خانواده تدوين کرده است» 23.شريعت اسلامي دستورالعملهاي
بسياري براي والدين درباره چگونگي مراقبت از کودکان خود ،بهويژه کودکان خردسال ،ارائه
نموده است 21 .به طور مثال ،شريعت اسلامي از مادر ميخواهد تا از جنين خود محافظت کرده و
هرآنچه در توان دارد انجام داده و از سقط جنين خودداري کند .بدون توجه به فقر يا ثروت والدين،
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اسلام از آنان ميخواهد تا از هيچ تلاشي براي فراهم آوردن بهترين شرايط براي تولد و پرورش
کودک خود دريغ نورزند .زايمان بايد در مراکز درماني مجهز و با کمک افراد متخصص صورت
بايد سي و
نوزادشماره
پذيرشمفيد /
گيرد .نامه
بدون قائل شدن هرگونه تبعيض ميان پسر و دختر به گونهاي مناسب و
هشتم  /مهر و آبان

مطلوب باشد .پس از تولد ،نوزاد داراي حق تغذيه توسط شير مادر ميباشد و والدين موظف به
2831

توجه به نيازهاي درماني کودک ميباشند .زماني که کودک به سن مدرسه برسد ،داراي اين حق
خواهد بود تا توسط والدينش از دانش لازم براي توسعه قابليتهاي ذهني و کسب توانايي
شناسايي چالش هاي زندگي و نحوه برخورد با آنها برخوردار شود .موارد فوق و ديگر توصيههاي
ارائه شده به بزرگسالان درباره چگونگي مراقبت از کودکان نشان دهنده اهميت و اولويتي است که
اسلام به کودکان و نيازهاي آنان در خانواده ميدهد .در عين حال ،برخي از متفکران اسلامي نگران
تم
اين موضوع مي باشند که برخورداري کودک از حقوق معين باعث تضعيف جايگاه والدين و در
گردد/ .به طور مثال ،اولين ماده منشور حقوق کودک در اسلام بر «مراقبت از
خانوادهمفيد
نتيجه تضعيف نامه
هاي آن و افزايش حمايت لازم براي جلوگيري از وخامت شرايط اقتصادي،
قابليتهشتم
تقويتسي و
خانواده ،شماره
اجتماعي و بهداشتي خانواده و توانمندسازي والدين جهت ايفاي نقش در پرورش فيزيکي ،رواني و
رفتاري کودکانشان» تاکيد دارد (ماده 2ـ .)1اين منشور تا حدودي بيشتر بر موضوعات مربوط به
خانواده تاکيد دارد و نه ارائه چارچوبي در
نامه مفيد /

رابطه با حقوق کودکان10.

شماره سي و هشتم /
نقش دولت

آبانبر2831
وظايف فردي در زمينه عدالت اجتماعي و نقش والدين در مراقبت از کودک
مهر واسلام
تاکيد

به اين معنا نيست که دولت در رابطه با موضوعات اجتماعي فاقد مسئوليت است .محققان و
دانشمندان سني و شيعه هر دو به اين نکته اذعان دارند که تاکيد اسلام بر عدالت اجتماعي شامل
وظايف و مسئوليتهاي دولت در امر حمايت و رفاه اجتماعي نيز ميگردد .دولت وظيفه دارد
حداقل معيشت را براي همه اعضاي جامعه تضمين کرده و از کساني که قادر به تأمين معيشت خود
نيستند (مانند تم
کودکان بيسرپرست ،کهنسالان ،بيکاران) حمايت کند .به عبارت دقيقتر ،مسئوليت
دولت در تضمين عدالت اجتماعي داراي سه بخش است :اول آنکه ،دولت بايد برخورداري از يک
«سطح قابل قبول زندگي» را براي همه شهروندان تضمين کند .در اين رابطه ميتوان به وظيفه
دولت در فراهمحقوق
مالکيت حداقل جهت زندگي براي همه شهروندان از راه ارائه خدمات اساسي
نمودن شرايط
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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اجتماعي ،نظير :بهداشت ،تغذيه ،سرپناه ،آموزش تو و نظم
كارآمدبا فقر شديد اشاره کرد .دوم
بازارهايمبارزه
برنامههاي
مالكيت و
آنکه ،دولت بايد شرايط قانوني ،اقتصادي وحقوق
كارآمدفرصتهاي برابر جهت
بازارهايدر آن
ايجادنظمکند که
سياستي

شکوفايي استعدادها و قابليتهاي فردي براي همه شهروندان وجود داشته باشد .علاوه بر ارائه خدمات
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

اساسي اجتماعي ،دولت همچنين بايد شرايطي فراهم کند که در آن هر فرد از حقوق خود در زمينه
ت و نظم بازارهاي كارآمد

برخورداري از عدالت اجتماعي بهرهمند گردد .هدف نهايي سياستها ،خدمات و برنامههاي اجتماعي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
دولت بايد اطمينان حاصل
آن است که افراد به خود متکي بوده و به استقلال دست يابند .سوم آنکه،

کند که ثروت در سطح جامعه به طور متعادل توزيع مي شود .اين بدان معنا نيست که همه افراد بايد
به يک ميزان درآمد داشته باشند ،بلکه برعکس به اين معناست که هر فرد بايد به ميزان سعي و تلاش
خود درآمد کسب کند و نبايد اينگونه باشد که افراد بدون تلاش اقتصادي به سودهاي هنگفت دست
يابند .با اين وجود ،تفاوتهاي درآمدي موجود ،ناسالم و غير عادلانه به شمار ميرود ،چرا که «ثروت»
تنها پديدهاي اقتصادي نبوده ،بلکه کالايي اجتماعي است که قابليت توزيع مجدد را داراست12.

عناصر کليدي رويكرد حقوق بشري به فقر کودکان
عناصر کليدي رويکرد حقوق بشري به فقر کودکان کدامند؟ رويکرد حقوق بشري ،مفهومي جديد
از نقطه نظر تاريخي بود که در دهه  2110ميلادي در تلاش براي اعمال اصول و استاندارهاي کنوانسيون
حقوق کودک در سياستهاي اجتماعي و برنامههاي توسعه براي کودکان شکل گرفت .کنوانسيون
حقوق کودک تصريح ميکند که دولت و جامعه بايد محيطي را ايجاد کنند که در آن همه کودکان قادر
به بقا و رشد باشند .کودکان داراي حق برخورداري از حقوق اساسي خود ،بهرهمندي از استاندارهاي قابل
قبول زندگي ،مسکن مناسب و بيمه اجتماعي ميباشند .دفتر کمسيونر عالي حقوق بشر و برنامه توسعه
سازمان ملل متحد در بسياري از کشورهاي در حال توسعه در زمينه ارائه چارچوب مفهومي رويکردهاي
حقوق بشري در رابطه با استراتژيهاي کاهش فقر ،فعاليتهايي انجام دادهاند 11.اين چارچوبها در
سياستها و برنامههاي کشورهاي داراي درآمد متوسط که از نابرابري اجتماعي رنج ميبردند (مانند
برخي کشورها در آسيا و امريکاي لاتين) اهميت فزايندهاي کسب کرد 18.جالب توجه آنکه ،نابرابريهاي
اجتماعي و فقر کودکان در کشورهاي صنعتي و کشورهاي سوسياليستي سابق نيز به پديدهاي مهم تبديل
شده است .تحقيقات انجام شده در اين کشورها طي  20سال گذشته ،سياستمداران و مردم را از اين
حقيقت آگاه کرده است که کودکان در کشورهاي ثروتمند و کشورهاي ـ به اصطلاح ـ در حال گذار،

110

کريستين سالازار فلکمن

از فقر گستردهاي رنج ميبرند 14.اخيراً يونيسف اعلام کرد که طبق آمارهاي موجود مربوط به خانوارها و
سطح درآمد آنها در سطح جهان ،اين کشورها ميزان فقر کودکان را تا حد زيادي دست کم مي گيرند.
هاييسي
دادهشماره
مفيد /
يونيسف نامه
ارائهو داده است که بر اساس آنها تقريباً يک ميليارد کودک در سطح جهان از
همچنين
هشتم  /مهر و آبان

حقوق اساسي خود در زمينه درمان ،مسکن ،آموزش ،آب و بهداشت محيطي محرومند 17.در حال حاضر،
2831

مطالعهاي جهاني درباره فقر کودکان در حال انجام ميباشد .هدف اين مطالعه ارائه مدارک قابل اطمينان
مربوط به نقاط مختلف جهان در تأئيد تخمينهاي فوق ميباشد.
در طول اين مطالعه و ديگر مطالعات و برنامههاي انجام شده و کنفرانسهاي برگزار شده با هدف
تحقق حقوق اجتماعي کودکان ،رويکردي مبتني بر حقوق بشر در رابطه با کاهش فقر شکل گرفته است.
اين رويکرد داراي تفاوتهاي بنيادي با مفاهيم تثبيت شده فقر است که توسط نهادهاي مالي بينالمللي
تم
قبلاً ارائه شده است .مفاهيم مزبور ،عمدتاً به ميزان درآمد خانوار توجه داشته و ميتوان گفت تقريباً تنها به
پردازند .از نقطه نظر انسان شناسي ،اين مفاهيم هدف اصلي هر فرد را
جنبههاي اقتصادي
مي /
نامه فقرمفيد
هشتماز اينرو ،راهحلهايي که براي مبارزه با فقر ارائه ميدهند نيز تنها بر پايه
دانسته و
ثروتسي و
جمعآوريشماره
جنبههاي اقتصادي و الگوهاي بازار قرار دارند .با آنکه فقر کودکان قطعاً به ميزان درآمد و فرصتهاي
اشتغال خانوادهها وابسته است ،به نظر ميرسد رويکردي که صرفاً به فقر درآمدي توجه داشته باشد،
رويکرد جامعي نخواهد بود .دليل اين امر اينست که رفاه کودکان تنها به درآمد والدين آنان بستگي
نامه مفيد /
ندارد ،بلکه بيشتر به عواملي چون ميزان دسترسي آنان به تغذيه ،درمان و آموزش بستگي دارد .رفاه
شماره سي و هشتم /
کودکان همچنين به برخورداري آنان از محيطي دور از خشونت که در آن به آنها محبت و توجه شود
مهر و آبان 2831
بستگي دارد .علاوه بر اين ،رويکرد صرف ًا اقتصادي در رابطه با فقر کودکان با مشکلاتي همراه است ،چرا
که نه ابزارهاي تحليلي بهکار رفته در سنجش پولي فقر و نه سياستهاي مبتني بر بازار پيشنهاد شده بر
اساس اين رويکرد به درستي منعکس کننده نيازها و حقوق کودکان نميباشند.
محوريت کودک
اولين تم
ويژگي رويکرد حقوق بشري به فقر کودکان ،يک ويژگي آشکار است :اين رويکرد
ديدگاهي کودک ـ محور درباره فقر اتخاذ کرده و از تدوين سياستهايي که به طور خاص نيازها و
حقوق کودکان را مورد توجه قرار دهند حمايت مي کند .اين رويکرد يا از ارائه خدمات رفاهي
مالکيتميکند و يا در پي حصول اطمينان از اين است که کودکان در
حقوق حمايت
مستقيم به کودکان
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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بازارهاي
توجهنظم
برنامههايي که موضوع آنها خانوادههاست ،مورد ت و
كارآمدآن دسته از برنامههاي متداول
گيرند.
قرار مي
مالكيت و
كارآمدنيستند ،چرا که ممکن
بازارهاي مفيد
نظمکودکان
براي
حقوقلزوماً
مبارزه با فقر که خانوادهها را پوشش ميدهند،

است سود آنها تنها عايد والدين و يا برخي از فرزندان خانواده گردد .علاوه بر اين در هر جامعه
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

کودکاني وجود دارند که در خانواده به سر نميبرند .وضعيت اين دسته از کودکان تنها از راه اتخاذ
رويکردهاي کودک ـ محور بهبود خواهد يافت.

ت و نظم بازارهاي كارآمد

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
تغييراتي است که با استفاده
يکي ديگر از نتايج رويکرد کودکـمحور در رابطه با کاهش فقر،

از اين رويکردها در نحوه اندازهگيري فقر به وجود ميآيد .اندازهگيري فقر از راه اندازهگيري ميزان
درآمد خانوار ميتواند به ناديده گرفته شدن کودکان منجر گردد ،چرا که تنها دارا بودن درآمد بالاي خط
فقر توسط يک خانواده به اين معنا نيست که کودکاني که در آن خانواده زندگي ميکنند از خدمات اوليه
مورد نياز خود برخوردارند .بر اساس رويکرد کودک ـ محور ،فقر کودکان بايد از راه ارزيابي مستقيم
وضعيت خود آنان صورت گيرد و نه ميزان درآمد خانوادهاي که در آن زندگي ميکنند .از اين ديدگاه،
شاخصهاي کليدي اندازهگيري فقر کودکان عبارتند از :ميزان دسترسي آنان به خدمات درماني،
آموزش ،مسکن ،آب سالم و بهداشت .اين شيوه اندازه گيري فقر ،شيوه مبتني بر محروميت نام دارد و
فقر کودکان را بسيار دقيقتر از شاخصهاي مربوط به خانواده اندازهگيري ميکند16.

ديدگاه کلنگر
دومين ويژگي بنيادي رويکرد حقوق بشري به فقر کودکان ،ديد کلنگر آن به کودک و توجه به شأن
او به عنوان مهمترين عامل ميباشد .بنيان اصلي رويکرد حقوق بشري اين است که تحقق حقوق کودک ،به
معناي فراهم آوردن شرايط رشد وي ،آنگونه که در شأن اوست ميباشد .اين اصل که درباره کليه
پديدههاي اجتماعي صادق است بايد در رابطه با مبارزه با فقر کودکان نيز لحاظ گردد .تأمين نيازهاي مادي
کودک به تنهايي شرط لازم ـو نه شرط کافيـ براي تحقق حقوق کودک ميباشد .علت اين امر آن است
که تحقق شأن انساني علاوه بر ابعاد مادي در برگيرنده ابعاد غيرمادي نيز ميباشد .از اينرو ،يونيسف
مفهومي را براي فقر کودکان در نظر ميگيرد که از درک مادي فقر فراتر ميرود« :کودکان فقير کودکاني
هستند که از منابع مادي ،معنوي و احساسي لازم براي بقا ،رشد و شکوفايي خود محروم بوده و اين امر آنان
را از برخورداري از حقوق خود ،شکوفايي استعدادها و مشارکت در جامعه به عنوان عضوي کامل از آن ،باز
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مي دارد» 19.در چنين شرايطي ،ضروري است به اين نکته اذعان نمائيم که شيوههاي موجود براي
اندازهگيري محروميت کودکان داراي نقاط ضعف مهمي ميباشند .با آنکه شاخصهاي مربوط به
ماديسي و
محروميتشماره
اندازهگيرينامه مفيد /
کودکان به ميزان مناسبي توسعه يافتهاند اما سنجش ميزان سلامت روحي و
هشتم  /مهر و آبان

احساسي کودکان از راه آمارهاي کيفي چالشي است که هنوز با آن روبرو هستيم.
2831

چنين رويکرد کلنگري تاثيرات زير را در حيطه سياستگذاري به همراه دارد :سياستهاي
مربوط به فقر کودکان در چارچوب حقوق بشري ،چند بعدي و چند بخشي هستند .به طور مثال،
کاهش مرگ و مير کودکان زير پنج سال ،تنها به ميزان دسترسي به خدمات درماني بستگي ندارد،
بلکه از عواملي چون دسترسي به آب سالم ،بهداشت ،تحصيلات والدين يا زماني که آنها صرف
کودکان خود ميکنند نيز تاثير ميپذيرد .از اينرو لازم است که سياستهاي مربوط به فقر
تم
کودکان نيز با توجه به عوامل فوق طراحي و اجرا گردند13.
در چارچوب حقوق بشري نيز نحوه طراحي و اجراي برنامههاي خيريه،
اهميت «شأ
انساني» /
نامهن مفيد
هشتم و ديگر خدمات اجتماعي را جهت ميبخشد :برنامههاي فوق بايد شئون
اجتماعي
رفاهيسي و
پروژههايشماره
انساني را ارتقا بخشند .برنامههاي مبارزه با فقر ميتوانند به افراد نيازمند کمک کنند اما در عين
حال ممکن است باعث ايجاد وابستگي و احتياج در آنها شوند .از اينرو ،رويکرد حقوق بشري به
فقر ،بر فراهم آوردن امکان مشارکت فقرا تاکيد کرده و از فعاليتهايي حمايت مي کند که فقرا را
نامه مفيد /
نيز به تلاش واداشته و باعث شود آنان نسبت به حقوق خود آگاهي کسب نمايند11.
شماره سي و هشتم /
تبعيض و آبان 2831
عدم مهر
سومين ويژگي مهم رويکرد حقوق بشري به فقر کودکان ،تاکيد قوي آن بر عدم تبعيض
است .همه کودکان داراي حقوقي هستند که بايد تحقق يابند .اين اصل نه تنها به عنوان ابزاري
براي حفظ عزت نفس کودکان در برابر تبعيض ،داراي اهميت است ،بلکه در عين حال معني
اجتماعي و سياسي ژرفي دارا ميباشد :يکي از مفاهيم اوليه اصل عدم تبعيض که بايد توسط
سياستگذارانتمو برنامه ريزان رعايت شود توجه به دسترسي برابر به خدمات اجتماعي توسط کليه
گروههاي جمعيتي است .از اينرو ،برنامههاي حقوق بشري بر کودکاني که از نظر اقتصادي در
حاشيه قرار دارند و ديگر گروههايي که از نظر اجتماعي مورد تبعيض واقع شدهاند يا تحقق کامل
مالکيت
است تمرکز دارد .هدف اين برنامهها مبتني بر تحت پوشش قرار دادن
حقوقنگرفته
حقوق آنان صورت
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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ت
كارآمدندارند .اين کار معمولاً از راه
بازارهاي قرار
نظم حمايتي
برنامهوهاي
کساني است که در حال حاضر تحت پوشش
حقوق مالكيت
كارآمداين کار وجود دادههاي
بازارهايلازمه
نظمگيرد.
صورتو مي
گسترش حوزه شمول خدمات اساسي همگاني

تفکيکي بر اساس سن ،جنسيت ،منطقه زندگي و قوميت است تا از اين راه بتوان کودکان محروم
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

را به خوبي شناسايي نمود .در کشورهايي که نابرابريهاي عميق به چشم ميخورد ،تمرکززدايي
ت و نظم بازارهاي كارآمد

قدرت تصميمگيري و بودجههاي مربوطه ،يک استراتژي مهم در اين رابطه به شمار ميرود .علت
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
محروميت ،اغلب در مناطق
اين امر آنست که عوامل اجتماعي ،اقتصادي و ديگر فاکتورهاي

مختلف با يکديگر متفاوت بوده و از اينرو لازم است مراجع محلي توانمند شوند تا بتوانند راه
حلهاي محلي براي مشکلات موجود در مناطق خود بيابند.
محوريت دولت
چهارمين ويژگي رويکرد حقوق بشري به فقر کودکان ،دولت -محور بودن آن است.
کنوانسيون حقوق کودک ،معاهدهاي است ميان دولتها که در آن بر نقش دولتها به عنوان مسئول
حفظ و تأمين صلاح همگاني تاکيد شده است .بر اين اساس ،وظيفه دولت است تا رشد کودکان را با
توجه به شأن انساني آنان و ايجاد فرصتهاي لازم براي برخورداري از يک زندگي مولد و شاد محقق
نمايد .ضمن آنکه ماده  8کنوانسيون حقوق کودک به طور خاص بر مسئوليت بخش دولتي و
خصوصي در رابطه با توجه به منافع کودکان در اقدامات خود تاکيد دارد ،در نهايت ،از نظر اين
کنوانسيون دولت داراي وظيفه اصلي در قبال کودکان ميباشد .اين امر به اين معناست که دولت
مسئوليت دارد تا قوانين و سياستهايي که منافع کودکان را در نظر ميگيرند ،تدوين کرده و
بودجههاي مربوط به آنها را نيز ـ تا حداکثر ميزان ممکن ـ تأمين نمايد .از اينرو ،اقدامات مرتبط با
فقر کودکان در چارچوب حقوق بشري نه تنها شامل تأمين منافعي خاص براي کودکان است ،بلکه در
پي ايجاد تغييرات ساختاري در قوانين ،سياستهاي عمومي و بودجههاي مربوط به آنهاست تا از اين
راه امکان رشد سالم کودکان به همراه آموزش مناسب ،بدون توجه به وضعيت اقتصادي والدين آنان
فراهم گردد.
کاهش فقر کودکان در ايران
مفاهيم مطرح شده در بالا ،در عمل چه معنايي دارند؟ مثالهايي در زمينه ارتباط محسوس دو
رويکرد ذکر شده با سياستگذاري ـ در رابطه با فقر کودکان ـ وجود دارد .براي اين منظور،
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موفقيتها و چالشهاي مربوط به کاهش فقر کودکان را در کشور جمهوري اسلامي ايران بررسي
ميشود .سياستهاي کشور ايران از زمان انقلاب اسلامي در سال  ،2191در جهت حمايت از فقرا
سي و
مفيد /اينشماره
هدف تحقق عدالت اجتماعي بر اساس ارزشهاي اسلامي در اين کشور
کار با
قرار داشتهنامهاست.
هشتم  /مهر و آبان

صورت گرفته است .امام خميني (ره) مکرراً بر اهميت کاهش فقر و توزيع صحيح ثروت تاکيد
2831

داشتهاند .ايشان در مهمترين مانيفست سياسي خود درباره «دولت اسلامي» که با شور و حرارت
انقلابي نيز همراه بود بر اين نکته تاکيد کردند که« :علماي اسلامي وظيفه دارند با کليه تلاشهاي
صورت گرفته توسط ظالمان با هدف ايجاد انحصار در منابع ثروت يا استفاده نامشروع از آنها
مقابله کنند .علماي اسلامي نبايد اجازه دهند توده مردم در گرسنگي و محروميت به سر برند ،در
حاليکه ظالمان به غارت و چپاول منابع پرداخته و در وفور و نعمت زندگي کنند» 80.علماي فقه و
تم
روشنفکران نيز پس از انقلاب اسلامي سعي کردهاند تا مفاهيم قانوني و گزينههاي سياستگذاري
عدالت /اجتماعي در کشور ايران را تدوين کنند .تلاشهاي اين افراد از سال
براي تحقق عملي
نامهاصلمفيد
هشتمکشور ايران جلوهگر ميباشد که در مقدمه و برخي از مواد آن به موضوع
اساسي
 ،2191در
قانونسي و
شماره
کاهش فقر و عدالت اجتماعي پرداخته شده است« :اقتصاد يک ابزار است نه هدف .موضوع اصلي
در تقويت بنيانهاي اقتصادي تأمين نيازهاي مادي افراد در روند رشد و توسعه کلي آنان
ميباشد . ...در نتيجه ،وظيفه دولت اسلامي است تا فرصتهاي برابر و مناسب در اختيار همه
نامه مفيد /
شهروندان قرار داده ،اشتغال آنان را امکان پذير ساخته و نيازهاي اساسي آنان را برآورده سازد ،به
شماره سي و هشتم /
طوريکه مسير پيشرفت آنان تضمين گردد» 82.بنابراين« ،عدالت و برابري» (ماده  )1اصول بنيادي
مهر و آبان 2831
جمهوري اسلامي ايران را تشکيل داده و تأمين رفاه اجتماعي ،از بين بردن فقر و کليه اشکال
محروميت از جمله در زمينه تغذيه ،مسکن ،اشتغال ،خدمات درماني و بيمه اجتماعي براي همگان
(ماده  ) 8اهدافي است که توسط قانون اساسي ،براي دولت تعيين شده است .طي سالهاي گذشته،
کليه اسناد سياستگذاري د ر سطح ملي در کشور ايران با هدف تضمين توسعه ملي به شکلي که از
نظر اجتماعي عادلانه باشد تهيه شده است ،به عنوان مثال ،ميتوان به برنامههاي پنج ساله توسعه
تم
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي که اولين بار در سال  2131تهيه شد و همچنين «سند چشم انداز 10
ساله ايران»( 81سندي که چشم انداز دراز مدت توسعه در کشور ايران را مشخص مي کند) اشاره
کرد .دادههاي آماري موجود ،مويد اين نکته هستند که اين سياستها در حمايت از فقرا موفق
حقوق مالکيت
بوده اند .بر طبق آخرين گزارش منتشر شده درباره تحقق اهداف توسعه هزاره در سطح ملي ميزان
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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تعدادكارآمد
بازارهاي
داشتهنظم
فقر در ايران از سال  2191تا کنون سير نزولي ت و
افرادي که با درآمد کمتر از يک
است.
بازارهاي كارآمد
مالكيت و
درصد در سال  1007رسيد؛
نظم به 0/1
2191
حقوقسال
دلار در روز زندگي مي کنند از  2/1درصد در

تعداد افرادي که با درآمد کمتر از  1دلار در روز زندگي مي کنند نيز طي اين مدت از  1/2درصد
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

به  8/2درصد رسيده است 88.به طور مشابه ،شرايط مربوط به بقا و رشد براي جوانان ايراني نيز به
ت و نظم بازارهاي كارآمد

طور مستمر طي دهههاي گذشته بهبود يافته است .اين کار از راه انجام سرمايه گذاريهاي گسترده
حقوق مالكيت و نظم
كارآمد زير پنج سال در سال
بازارهايو مير
نرخ مرگ
در زمينه خدمات اساسي اجتماعي صورت گرفته است.

 ،1000معادل  86مورد مرگ به ازاي هر  2000تولد زنده بود که در مقايسه با سالهاي قبل به
ميزان نصف تقليل يافته است (از  63مورد مرگ به ازاي هر  2000تولد زنده در سال

84.)2110

به طور مشابه ،فرصتهاي آموزشي براي کودکان نيز طي سالهاي گذشته به ميزان قابل توجهي
افزايش داشته است .نرخ خالص ثبتنام در مدارس ابتدايي در حال حاضر  19درصد (در مقايسه با
رقم  37درصد در سال  )2110و براي دبيرستان  30 – 97درصد ميباشد که با کاهش محسوس
شکاف جنسيتي همراه بوده

است87.

نسبت دانشجويان دختر در موسسات آموزش عالي از 89/4

درصد در سال  2110به  220/7درصد در سال  1001رسيد .در سال  ،1008تعداد دانشجويان
پذيرفته شده دختر در دانشگاهها ،معادل  64درصد کل شرکتکنندگان بود 86.با توجه به اين آمار،
بانک جهاني اعلام کرد که «دستور کار پيشرفت اجتماعي در ايران پس از انقلاب اسلامي از
اولويتي مطلق برخوردار بوده است .عليرغم کليه مشکلات مالي موجود ،موفقيتهاي کشور ايران
در زمينه آموزش ،بهداشت و کاهش فقر بسيار قابل توجه بوده است .اين کار نتيجه اجراي برنامه
توزيع ثروت توسط دولت بوده است که بر پايه حمايت مالي مستقيم و نقدي از فقرا قرار داشته و
از طريق يک نظام پيچيده اجتماعي حمايت مالي صورت گرفته است89».

اين نظام حمايت مالي پيچيده ،متشکل از سازمانهاي دولتي ،شبه دولتي ،غيردولتي و مذهبي
مي باشد .در اين رابطه بايد به نقش پر اهميت بنيادهاي مذهبي و مساجد اشاره کرد که ميليونها
فقير را در سراسر کشور تحت پوشش حمايتهاي خود داشته و تاثير زيادي در کاهش فقر در
ايران داشتهاند .جايگاه قوي مساجد و بنيانهاي مذهبي در نظام حمايت اجتماعي در ايران نتيجه
تصميمات رهبري مذهبي کشور مبني بر انتقال بخشي از ثروتهاي متعلق به رژيم گذشته به اين
مراکز و همچنين انعکاسي از وظيفه اسلامي ،جهت اهدا وسايل مورد نياز به فقرا است که پيشتر در
اين نوشتار بدان اشاره شد .چهارده نهاد مذهبي در سطح کشور و شمار متعددي از انجمنهاي خيريه
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مذهبي ـ محلي در زمان رژيم گذشته ايران فعال بودهاند 83.سازمانهاي اجتماعي مذهبي بلافاصله
پس از انقلاب اسلامي ايران ايجاد شدند و به کمک رساني به فقرا پرداختند و اين راه باعث افزايش
جمهوريسي و
مفيد  /شماره
اسلامي ايران و حمايت مردمي از آن گرديد 81.شمار رسمي مراکز خيريه
مشروعيتنامهنظام
هشتم  /مهر و آبان

مذهبي و صندوقهاي محلي و بنيادها در ايران حدود  8000تخمين زده ميشود .علاوه بر اين ،بر
2831

طبق تخمين مرکز آمار ايران ،حدود  91،000مرکز مذهبي که به کارهاي خيريه مشغولند در سطح
کشور وجود دارند که بيشتر آنان به طور رسمي به ثبت نرسيدهاند 40.به منظور درک نحوه عمل
اقدامات مربوط به کاهش فقر در کشور ايران و ارائه گزينههاي سياستگذاري در جهت کاهش
فقر ضروري است تا نهادهاي مذهبي را در گفتوگوهاي مربوط به سياستگذاري در سطح ملي
مشارکت داد (موضوعي که در يک جامعه اسلامي تقريباً امري بديهي به شمار ميرود اما در
تم
چارچوب سياستگذاري حقوق بشري رخ نميدهد).
نامه مفيد /
کاهش نابرابري ،ارائه فرصتهاي برابر و توزيع مجدد ثروت
شماره سي و هشتم
امروز ،نابرابري موضوع اصلي سياستگذاري در رابطه با فقر کودکان در ايران است.
داده هاي موجود حاکي از آن است که در اين زمينه پيشرفت چنداني حاصلي نشده است .در
سالهاي اخير در ايران نابرابريهاي درآمدي و نابرابريهاي اجتماعي از کاهش قابل توجهي
مفيد /
برخوردار نبودهنامه
مصرفي فقيرترين شهروندان کشور ـ که  10درصد جمعيت را تشکيل
اند .سهم
سال هشتم
شماره20سي و
گذشته/تا کنون تغيير مهمي نکرده است ( 7/9درصد در سال  2119و 7/1
ميدهند ـ از
2831
آبان
و
درصد درمهر
سال  .) 1009ضريب جيني نيز در اين مدت تغيير محسوسي نداشته است ( 0/41درصد

در سال  2111و  0/42درصد در سال  42.)1008به طور مشابه ،نابرابري شديدي در دسترسي به
خدمات در ميان استانهاي مختلف کشور به چشم ميخورد .به طور مثال ،نرخ ثبت نام در دوره
ابتدايي در استان سيستان و بلوچستان تنها معادل  96/9درصد (در مقايسه با نرخ ملي  19درصد)
بود که  92/7درصد آن به دختران و  32درصد آن به پسران اختصاص داشت؛ نرخ سوء تغذيه
کودکان در تم
همين استان به طور متوسط  26درصد است که در مقايسه با نرخ متوسط ملي (7
درصد) بسيار بالاست 41.پيمايشهاي اخير انجام شده در برخي از فقيرترين نقاط ايران نيز اين
موضوع را تأئيد ميکنند 48.بنابراين ،ميتوان نتيجهگيري کرد که تلاشهاي عمومي صورت گرفته
به منظ ور توزيعحقوق
مالکيتدر ميان جمعيت و فراهم آوردن زمينه برخورداري از سطح زندگي
مجدد ثروت
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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كارآمدتشکيلات رفاه اجتماعي در
بازارهايداراي
نظم کشور
قابل قبول براي همه شهروندان (که عملکرد مهمت ويک
چارچوب

نظم بازارهاي كارآمد
مالكيت و
است.
حقوقبوده
اسلامي است) داراي موفقيت محدودي

طي چند سال اخير ،به نياز فوري براي توجه به موضوع نابرابريهاي اجتماعي در ادبيات
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

دانشگاهي ،اسناد سياستگذاري گوناگون و گفتوگوهاي سياسي تاکيد شده است .يونيسف در
ت و نظم بازارهاي كارآمد

اواخر دهه  ،2110از انتشار شماري از اسناد حمايت کرد که با تحليل دادههاي اجتماعي تفکيکي
حقوق مالكيت و ن
كارآمد کودکان و نوجوانان را
بازارهاي زنان،
اجتماعيظم در ميان
مربوط به پيمايش بهداشت جمعيت ايران ،نابرابري

مورد بررسي قرار

ميدادند44.

در ارزيابي کشوري سازمان ملل متحد در ايران ،اولين گزارش

توسعه انساني در سطح ملي و دو گزارش اول اهداف توسعه هزاره در کشور ايران نگراني شديدي
در رابطه با وضعيت نابرابريهاي اجتماعي ابراز شده است .در اولين گزارش اهداف توسعه هزاره
در ايران آمده است« :شکاف رو به رشد ميان دارا و ندار يک نگراني عمده است» 47.سياستگذاران
و دانشمندان علوم اجتماعي در ايران در اين رابطه راه حلهايي پيشنهاد کردهاند که با اصول
بنيادين رويکرد حقوق بشري به موضوع کاهش فقر کودکان همخواني دارد .به طور مثال،
سياستگذاران ايراني بارها اظهار داشتهاند که رويکرد درآمدي به فقر براي مقابله با مشکلات
اجتماعي کشوري مانند ايران که داراي ميزان درآمد بالاتر از متوسط است کافي نخواهد بود:
«زماني که نگرشي کلنگر در رابطه با اهداف توسعه هزاره اتخاذ کنيم ،نياز به توجه به ابعاد
غيراقتصادي فقر بيشتر آشکار خواهد شد» 46.دومين گزارش اهداف توسعه هزاره نيز به استفاده از
ديگر شاخص هايي اشاره دارد که به عنوان مکمل در کنار شاخص درآمدي (يک يا دو دلار در
روز) ميتوانند به شناسايي دقيقتر فقر کمک کنند 49.با اين وجود ،در جمعآوري و تحليل دادههاي
ملي مربوط به فقر و گفتوگوهاي مرتبط با موضوع فقر در سطح ملي همچنان به جاي محروميت
از نيازهاي اساسي (به جز در رابطه با سوء تغذيه و فقر غذايي) به درآمد خانوار توجه ميشود.
در چنين شرايطي ،ترديدهايي در اين باره ابراز ميشود که آيا نظام حمايت اجتماعي کنوني
ايران با توجه به توانايي محدود آن در پوشش دادن فقيرترين فقرا و گرايش آن به ايجاد وابستگي
درازمدت در ميان دريافتکنندگان کمکها قادر است به کاهش شکاف اجتماعي منجر شود :ايران
در مقابله با فقر بيشتر از مساعدتها و کمکهاي خيريه استفاده کرده است تا ايجاد اشتغال و
توانمندسازي فقرا .با اينکه استفاده از يارانه و کمکهاي آشکار ،داراي قابليت پوششدهي فقرا
مي باشد ،اما در اغلب موارد به نام فقرا ،به ادامه وجود نظام يارانهاي ناآشکار و بسيار گستردهاي
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منجر ميشود که بدون آنکه مشخصاً گروههاي نيازمند را پوشش دهد ،از هدف اصلي خود منحرف
ميشود 43.بر طبق آخرين ارزيابي کشوري سازمان ملل ،کمتر از نيمي از  20درصد فقيرترين افراد
سي و
چهارمشماره
يکمفيد /
کشور و نامه
گروه فقرا (از نظر شدت فقر) حمايت نقدي يا کالايي دريافت ميکنند.
دومين
هشتم  /مهر و آبان

به طور خاص ،کارکنان دولتي (که معمولاً وضعيت بهتري از سايرين دارند) بيشتر از ديگران از
2831

کمکهاي کالايي برخوردار ميگردند .ثروتمندان جامعه نيز از يارانههاي عمومي کالاها (مانند
بنزين ،حمل و نقل و نان) استفاده ميکنند 41.تحقيقات انجام شده درباره پوشش برنامههاي رفاهي
اجتماعي در دهه  2110نشان داد که تنها  80درصد از استفاده کنندگان از کمکها به دليل فقدان
ديگر راههاي امرار معاش واقعاً به اين کمکها نياز داشتند .حتي برخي از اقتصاددانان ايراني
تخمين ميزنند که حدود  10درصد يارانهها به سود ثروتمندان تمام ميشود 70.علاوه بر اين،
تم
کساني که تحت پوشش برنامههاي حمايتي قرار ميگيرند معمولاً ديگر از اين پوشش خارج
تحت پوشش برنامههاي حمايت اجتماعي قرار ميگيرند ،معمولاً به آن
نميشوند« :زماني
افراد /
نامه که مفيد
هشتم کسب استقلال مالي
ديگر وقادر به
وابسته شده و
شماره سي

نميشوند»72.

اولين گزارش توسعه انساني ايران بر نياز به استفاده از رويکردهاي تمرکززدايي شده و
مشارکتي در رابطه با مبارزه با فقر به منظور پيشرفت در کاهش نابرابري تاکيد کرده است« :لازم
است برابري قوميتي و منطقهاي از راه توزيع عادلانه و شفاف منابع و فرصتهاي توسعه انساني در
نامه مفيد /
بخشهاي مختلف کشور تقويت شود .اين کار منعکس کننده اهميت تمرکززدايي و تفويض منطقهاي
شماره سي و هشتم /
اختيارات با هدف پيشرفت و توانمندسازي افراد در مناطق مختلف بر طبق خواست و اراده آنان و در
مهر و آبان 2831
71
قالب رويکردي مشارکتي ميباشد» .در واقع ،ايران فرآيند تمرکززدايي در زمينه برنامهريزي و
تخصيص بودجه در سطح استانها را آغاز کرده است که در نتيجه آن ،تصميمهاي اتخاذ شده توسط
مراجع محلي ،نقش پررنگتري در رابطه با کاهش فقر کودکان پيدا کرده است .اين امر موقعيت
جديدي را براي مقامات محلي ايجاد کرده است ،چرا که آنچه معمولاً براي آنها مهم است پروژههاي
زيربنايي مانند راه سازي ،برق رساني و تأمين آب سالم ،بهداشت محيطي و ارتقا امنيت عمومي است
تم
در حالي که رسيدگي به موضوعات اجتماعي وظيفه وزارتخانهها و همچنين کميته امداد امام خميني
(ره) (يک آژانس بزرگ شبه دولتي که در زمينه ارائه کمک و حمايت اجتماعي فعاليت ميکند) به
شمار ميرود .از اينرو ،ظرفيت و قابليت مراجع استاني در برنامه ريزي ،تخصيص بودجه و پايش و
حقوق مالکيت
ارزيابي برنامههاي کاهش فقر و همچنين دسترسي آنان به دادههاي آماري اجتماعي و تکنيکهاي
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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كارآمدبسيار محدود است .از اينرو،
بازارهايزمينه
نظمدر اين
هماهنگي و برنامه ريزي مشارکتي و نيز تجربههايت وآنان
كارآمد
جمعو نظم
مالكيت
تفکيکي مربوط به مناطق
بازارهايهاي
آوري داده
حقوقکه
دومين گزارش اهداف توسعه هزاره پيشنهاد کرد

مختلف و تحليلهاي مربوط به آنها در کشور ايران ،به ويژه در سطوح استاني ،تقويت
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

گردد78.

با

آنکه از دادهها و نقشههاي نشان دهنده ميزان فقر در سطح استاني براي تهيه اولين گزارش توسعه
ت و نظم بازارهاي كارآمد

انساني در سطح ملي استفاده شده است ،اما نقشههاي محلي مربوط به فقر در سطح ناحيهاي وجود
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
کودکان به شمار ميروند.
ندارند .اين نقشهها ابزاري مهم براي کاهش نابرابريهاي اجتماعي و فقر

مشارکت کودکان و نوجوانان در امور مربوط به برنامهريزي و اجرا در سطح ملي (چيزي که رويکرد
حقوق بشري بر آن تاکيد بسيار دارد) نيز نيازمند تقويت بسيار ميباشد؛ چرا که اين کار ميتواند به
تاثيرگذاري بيشتر برنامههاي مبارزه با فقر کودکان کمک کند.
اين چالشها و اولويتهاي مرتبط با فقر ،هم در ديدگاه اسلامي و هم حقوق بشري مورد توجه
قرار گرفته است .اما تفاوت رويکرد حقوق بشري با رويکرد اسلامي در اين است که بر اساس
رويکرد حقوق بشري ،سياستها و برنامههاي اجتماعي بر اساس محوريت کودک تدوين ميشوند.
اهداف ميان مدت و دراز مدت کشور ايران در جهت تحقق عدالت اجتماعي و کاهش فقر تهيه شده و
در زمينههايي چون بهداشت ،تغذيه ،آموزش و حمايت اجتماعي به کودکان سود ميرسانند .با اين
وجود برنامههاي بسيار کمي در حيطه توسعه ملي يافت ميشوند که موضوع آنها مستقيماً کودکان
باشند .اگر از ديدگاه حقوق کودکان به اين موضوع بنگريم خواهيم ديد که تدوين سياستها با
محوريت کودکان ،در اسناد کليدي در سطح ملي (مانند برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي) به
ميزان کافي صورت نگرفته است .توجه ناکافي به کودکان در برنامههاي توسعه ملي جاي بحث بيشتر
با هدف ايجاد پيوند آشکارتر ميان سياستهاي مربوط به فقر در سطح ملي و حقوق و نيازهاي
کودکان را بر جاي ميگذارد .علاوه بر اين ،اين پرسش که آيا کودکان به ميزان کافي از يارانههاي
عمومي و خاص يا برنامههاي مرتبط با فقر سود ميبرند ،آن طور که شايسته است در گفتوگوهاي
ملي مورد توجه قرار نگرفته است .در عين حال ،در روند آمادهسازي مقاله حاضر ،ارزيابيهايي يافت
نشد که بتوان بر اساس آنها به ميزان نقش برنامههاي حمايت اجتماعي و فقرزدايي کنوني در کاهش
فقر کودکان پيبرد .از نقطه نظر رويکرد حقوق بشري ،نياز به انجام ارزيابيهايي احساس ميشود که
تاثير برنامههاي فوق بر کودکان را مشخص کند تا بتوان با استفاده از نتايج به دست آمده برنامههاي
خاص مربوط به کاهش فقر در ميان کودکان را بهتر و دقيقتر تدوين نمود.
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هماهنگي بين بخشي
يکي ديگر از موضوعاتي که در رويکرد حقوق بشري و کل نگر مورد توجه قرار دارد ،تاکيد
شماره سي و
مفيد /
نامه
گذاري بين بخشي و هماهنگي بين نهادي است .اگرچه بسياري از عاملان
سياست
رويکردهاي
بر
هشتم  /مهر و آبان

اجتماعي در ايران از اين نکته آگاهي دارند که همکاري بيشتر بين بخشي ،پيش نياز پرداختن به
2831

مشکلات اجتماعي کودکان به صورت موثر است ،اما اين امر در کشور ايران به قدر کافي مورد
توجه قرار ندارد :مبارزه با ايدز ،جلوگيري از خشونت در خانواده ،سوء استفاده از کودکان و بهبود
شيوه هاي به کار گرفته شده توسط والدين در مراقبت از کودکان خود همگي نيازمند همکاري
نزديک «بازيگران عمده» مانند وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت ،وزارت رفاه و تأمين
اجتماعي ،سازمان بهزيستي کشور ،پليس ،دادگستري و همچنين بنيادهاي مذهبي و سازمانهاي
تم
جامعه مدني ميباشد .در اين زمينه تجربيات مثبتي وجود دارد .يکي از اين مثالها ،سياست اخير
کودکان است که از راه تقويت پاسخگويي به بيماريهاي غير مسري و
ايران در رابطه با
بهداشت /
نامه مفيد
بين بخشي ،هدف سياست ملي را از بقاي کودکان به رشد آنان تغيير جهت
اتخاذ صريح
رويکرديهشتم
شماره سي و
ميدهد 74.مثال ديگر ،همکاري اخير ميان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ،سازمان بهزيستي کشور،
کميته امداد امام خميني (ره) و وزارت بهداشت در زمينه سوء تغذيه کودکان است .در اين طرح
چندين مورد از خدمات اجتماعي براي کودکان و خانوادهها مانند :توزيع غذاي مجاني در مهد
نامه مفيد /
کودکهاي روستايي ،تأمين سبد غذاي خانواده و پايش تغذيهاي در مقياسي گسترده در کنار
شماره سي و هشتم /
يکديگر به کار گرفته ميشوند 77.با اين وجود ،مثالهاي مثبت مطرح شده در اينجا ،در زمينه
مهر و آبان 2831
همکاري و اجراي سياستهاي بين بخشي در رابطه با کودکان با دشواريهايي روبروست که لازم
است مکانيزمهايي براي غلبه بر آنها ايجاد گردد.
تاريخچه رويکردهاي مرتبط با فقر در کشور ايران نشان ميدهد که هماهنگي بين بخشي،
تنها موضوعي مربوط به عاملان اجتماعي نيست .اولين گزارش ملي اهداف توسعه هزاره.
مجموعهاي از اقدامات سياستگذاري (مانند طراحي يک استراتژي توسعهاي حمايت از فقرا) را
تم
پيشنهاد مي کرد که اقدامات مربوط به از بين بردن فقر را در چارچوب سياستهاي کلان اقتصادي
ميگنجاند 76.اين پيشنهاد ،احتمالاً پيامد تجربيات تاريخي مربوط به دهه  2130بود ،زماني که با
وجود قيمت داراي نوسان نفت که در سال  2136به شدت کاهش يافت ،ايران ناگزير از تأمين
حقوق مالکيت
مخارج جنگ عليه کشور عراق بود 79.کاهش قيمت نفت در اواسط دهه  2130ـ و همچنين بعداً
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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در سال  2113در زمان بحران مالي در قاره ت
كارآمد را در بودجه کشور در پي
بازارهايشديدي
آسياو ـنظمکسري
بازارهاي كارآمد
حقوق مالكيت و
گذاشت که شامل تقليل قابل
نظم به اجرا
ساختاري را
داشت .متعاقباً ،دولت ايران سياستهاي تعديل

توجه هزينههاي مربوط به خدمات اجتماعي ميگرديد 73.عليرغم وجود شماري از يارانهها و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

برنامههاي حمايتي هدفدار (مانند کوپنهاي مواد غذايي براي اقلامي چون گوشت قرمز ،مرغ،
ت و نظم بازارهاي كارآمد

شکر ،روغن و  )...که قصد آنها کاهش بخشي از اثرات منفي اجتماعي سياستهاي فوق بود،
سياستهاي مذکور ،شهروندان ايراني را

حقوق مالكيت و نظم
كارآمد71
بازارهاي دارد.
دشوار قرار
در وضعيتي

در حال حاضر نيز

برخورد مشابهي ميان سياستهاي کلان اقتصادي و سياستهاي اجتماعي به چشم ميخورد .هم
اکنون افزايش قابل توجهي در زمينه مخارج دولتي مربوط به بهداشت ،آموزش و مبارزه با فقر
وجود دارد ،هداياي گسترده در کنار وامهاي کمبهره براي خانوادههاي جوان عرضه ميشود .به
بانکها دستور داده شد تا نرخ بهره را از  24درصد به  21درصد تقليل دهند تا از اين راه دسترسي
خانوادههاي فقير به اعتبارات ارزانتر تسهيل گردد .اين اقدامات و ديگر اقدامات اقتصادي منجر
به افزايش قابل توجه نرخ تورم گرديد (که باعث کاهش قدرت خريد فقرا شده و بخشي از
تاثيرات اجتماعي اقدامات انجام شده با هدف توزيع مجدد ثروت را خنثي کرد) 60.اين مثالها
نشان ميدهند که دستاوردهاي حاصل از سياستهاي اجتماعي حامي فقرا ميتوانند به راحتي توسط
سياستهاي کلان اقتصادي که در جهت خلاف تلاشهاي مربوط به کاهش فقر کودکان و نابرابري
قرار دارند به خطر افتد .از اينرو ،هماهنگسازي سياستهاي کلان اقتصادي و اهداف مربوط به
عدالت اجتماعي ،همچنان چالشي بزرگ به شمار ميرود .موضوعاتي از اين دست ،قطعاً در مرکز
رويکرد حقوق بشري به فقر کودکان قرار دارند که توجه اصلي آن معطوف علل ساختاري فقر (از
جمله الگوها و سياستهاي اقتصادي غالب که توسعه اجتماعي هر کشور را شکل ميدهند) ميباشد.
نتيجه گيري
بررسي تطبيقي رويکرد اسلامي و رويکرد حقوق بشري به فقر کودکان ،شباهتها و
تفاوتهاي جالبي را ميان اين دو رويکرد آشکار ميسازد .روشن است که دو رويکرد فوق از نظر
بنيادين ،ماهيت هاي متفاوتي دارند .رويکرد حقوق بشري ،نظامي غير مذهبي است در حاليکه
رويکرد اسلامي بر پايه معيارها و هنجارهاي مذهبي قرار دارد .اين تفاوت بنيادين ،تاثيرات فلسفي
گسترده اي به همراه دارد که شرح آنها در اين مقاله امکان پذير نيست .با اين وجود ،تحليل دو
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رويکرد فوق به فقر و همچنين فقر کودکان ،نقاط اشتراکي را نيز ميان اين دو رويکرد آشکار
ساخت .با آنکه برخي از عناصر سياستگذاري در اين دو رويکرد از نظر معنا و ميزان اهميت داده
شماره سي و
مفيد /
شده به نامه
متفاوت هستند اما رويکرد حقوق بشري و اسلامي به فقر کودکان با
يکديگر
آنها ،با
هشتم  /مهر و آبان

يکديگر داراي سازگاري ميباشند.
2831

ديدگاه هاي اسلامي و حقوق بشري درباره فقر هردو مبناي مشابهي دارند و آن شأن انساني
است .هر دوي اين رويکردها داراي ريشه اخلاقي بوده و خواهان توجه به حقوق کودک در رابطه با
بقا ،رشد ،مشارکت و عدم تبعيض (در رويکرد حقوق بشري) و توجه به عدالت اجتماعي،
توانمندسازي و حمايت از ضعفا و نيازمندان (در رويکرد اسلامي) ميباشند .هردوي اين رويکردها
داراي ماهيت کلنگر بوده و به کليه ابعاد انسان توجه داشته و به جاي معيار قرار دادن ميزان درآمد
تم
به عنوان شاخص فقر ،به محروميتهاي مختلف انساني توجه دارند .علاوه بر اين ،هر دوي آنها به
اقشار جامعه اولويت ميدهند .از اينرو ،دو رويکرد فوق در پي تدوين
ترين /
محروممفيد
تأمين نيازهاي نامه
هشتمفقر کودکان هستند که بر پايه محروميتهاي انساني قرار داشته و چند
رابطه با
سياستهايي
شمارهدرسي و
بخشي باشند .هدف از اين سياستها ،کاهش نابرابريهاي اجتماعي و تقويت توانمندسازي
گروههاي مختلف و افزايش مشارکت جوانان است.
با اين حال ،مواردي نيز هستند که درباره آنها ميان رويکرد اسلامي و رويکرد حقوق بشري
نامه مفيد /
اختلافاتي وجود دارد ،به طور مثال ميتوان به نقش دولت در مبارزه با فقر و محروميت اشاره کرد.
شماره سي و هشتم /
اين اختلافات در رابطه با تحقق حقوق کودکان بسيار معنيدار بوده و از اينرو مهم است تا در
مهر و آبان 2831
آينده مورد شناسايي بيشتر قرار گيرند .در حاليکه دولت ،قوانين ،سياستها و بودجههاي اختصاص
يافته توسط آن در رويکرد حقوق بشري نقش محوري دارند ،اسلام بيشتر بر وظايف فردي اعضاي
جامعه در قبال کودکان تاکيد دارد .وظيفه موکد افراد در زمينه کمک به فقرا و نيازمندان و در
نتيجه نقش مهم عاملان غيردولتي در ارائه خدمات اجتماعي يکي از خصوصيات برجسته رويکرد
اسلامي به موضوع کاهش فقر است .اين تاکيد از سوي اسلام به نوعي با محتواي کنوانسيون حقوق
تم
کودک متفاوت است .اين کنوانسيون که به لحاظ ماهيت ،توافقنامهاي ميان دولتهاست ،تاکيد
بسيار بيشتري بر نقش دولتها دارد .البته کنوانسيون حقوق کودک نيز تحقق حقوق کودکان را نه
فقط وظيفه دولتها نميداند ،بلکه آن را وظيفه کليه جامعه ميداند .با اينحال ،از آنجا که در
حقوق مالکيت
بسياري از بخشهاي جهان دولت مهمترين منبع حمايت اجتماعي نميباشد ،شايسته است رويکرد
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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بازارهاي
پيشنظم
اسلامي به حمايت اجتماعي از کودکان بيش از ت و
كارآمد گرفته و نقش آن در تحقق
توجه قرار
مورد

حقوق کودکان با هدف درک بهتر آن مورد

گيرد .بازارهاي كارآمد
مالكيت و نظم
حقوق
بررسي قرار

زمينه ديگري که رويکرد حقوق بشري و رويکرد اسلامي در آن با هم تفاوت دارند به خانواده و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

ارتباط آن با حقوق کودک مربوط ميشود .اسلام حاوي دستورات بسياري در رابطه با کودکان بوده و
ت و نظم بازارهاي كارآمد

بر لزوم مراقبت ويژه از يتيمان تاکيد ميورزد .با اين وجود ،مفاهيم اصولي آن بيشتر بر نقش خانواده
حقوق مالكيت و ن
كارآمد براي رشد کودک ،در
بازارهاي مکان
ظم بهترين
عنوان
و عدالت اجتماعي تاکيد دارند 62.تاکيد بر خانواده به

کنوانسيون حقوق کودک نيز به چشم ميخورد .تفاوت کنوانسيون حقوق کودک و منشور حقوق
کودک در اسلام ،در رويکردي است که در رابطه با تعيين چارچوب حقوق کودک اتخاذ ميکنند.
حقوق کودک در کنوانسيون (حقوق کودک) به شيوهاي کودک ـ محور و بر پايه چشمانداز کودک
تدوين شده است در حاليکه در رويکرد اسلامي ،کودک موضوع حقوق مطرح شده نبوده و بيشتر بر
وظايف والدين و حمايت از خانوادههاي فقير تاکيد شده است .محوريت داشتن کودک يکي از
مهمترين نتايج به دست آمده از اتخاذ رويکرد حقوق بشري در رابطه با سياستهاي ملي فقر ميباشد.
کنوانسيون حقوق کودک به لحاظ ماهيت ،دکتريني است کودک ـ محور که بر اساس چشمانداز
کودک قرار داشته و از اينرو عمق و وسعت استانداردهاي آن در رابطه با کودکان ميتواند ارزش
بسياري را براي سياستهاي مربوط به کودکان در کشورهاي اسلامي به همراه داشته باشد .در
نتيجه تحليل وضعيت کشور ايران مشخص گرديد که استفاده از يک رويکرد حقوق بشري ميتواند
توجه سياستگذاران و برنامهريزان را به موضوعاتي مانند ارتباط سياستهاي کلان اقتصادي با فقر
کودکان ،شيوههاي مختلف اندازهگيري فقر کودکان و تاثير برنامههاي مبارزه با فقر خانوادهها بر
کودکان جلب کند .اتخاذ نگرشي جامع و کودک محور در رابطه با موانع ساختاري سياستهاي
فقرزدايي براي تحقق حقوق کودکان و تاثير ملموس آنان بر کودکان ميتواند باعث غنيتر شدن
استفاده از برنامه هاي خرد اجتماعي و هداياي خيريه (در مبارزه با فقر کودکان) گردد که در اسلام
بر آن تاکيد شده است.
تصور من اين است که ميان رويکرد حقوق بشري و رويکردهاي مربوط به اديان ديگر نيز
نقاط اشتراک و اختلاف مشابهي ميتوان شناسايي کرد .به عنوان مثال ،ميتوان به دکترين اجتماعي
کليساي کاتوليک در رابطه با حقوق بشر يا فلسفه موجود در برنامههاي محلي راهبان بودايي در
مبارزه با اچ.آي.وي /ايدز در تايلند اشاره کرد 61.يکي از اقدامات ثمربخشي که ميتواند در اين
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رابطه صورت گيرد ،انجام پژوهش بيشتر درباره رويکردهاي مبتني بر شأن انساني در اديان و
مذاهب مختلف و تحليل تاثيرات آنها بر سياستگذاري در رابطه با کودکان است .چنين پژوهشي
هايسي و
شماره
مفيد /
مي تواند نامه
نزديکتر ميان سازمانهاي اجتماعي ديني و غير ديني را تسهيل نمايد .با
ائتلاف
ايجاد
هشتم  /مهر و آبان

توجه به وجود شبکه گسترده فقرزدايي در سراسر جهان که توسط نهادهاي مذهبي اداره ميشوند،
2831

ايجاد چنين ائتلافي از ديدگاه حقوق بشري به نفع همه کودکان خواهد بود.

يادداشتها
تم

 -2به طور مثال تحليلهاي موجود در ا ين رابطه در مسيحيت ،يهود ،اسلام ،هندويزم و بوديزم در Hans ،Joas؛
Saekularisierung und die Weltreligionen :Klaus (Eds) ،Wiegandt؛

نامه مفيد /

Frankfurt

 a.M.:Fischer 2007؛ (سکولاريزم و مذاهب جهان) را ببينيد .جالب توجه آنکه ،نظريه بحث برانگيز برخورد

ساموئ لهشتم
توسطسي و
تمدنها کهشماره
هانتينگتون مطرح شده است تا حدود زيادي بر پايه اين فرضيه قرار دارد که اهميت
اجتماعي و سياسي مذهب طي سالهاي اخير افزايش يافته است" :مذاهب بزرگ جهان همگي محصول تمدنهاي غير
غربي هستند و در بيشتر موارد داراي قدمت بيشتري از تمدن غربي هستند .در حاليکه جهان در حال خارج شدن از
حال و هواي غربي خود مي باشد ،ايدئولوژيهايي که مظهر تمدن جديد غربي هستند رو به افول گذاشته و جاي خود را

نامه مفيد /

به مذاهب و ديگر اشکال هويت فرهنگي مي دهند ".ساموئل هانتينگتون :برخورد تمدنها و شکل گيري مجدد نظم

سي و هشتم
شماره
.New York a.o.: Simon and/ Schuster
2003,
جهانيp 54 .

2831
مهر و آبان
( Habermas, Jurgen: Die Dialektik derديالکتيک سکولاريزم) .درBlaetter :
Saekularisierung
-1
 fuer deutsche und international Politik. No 4. Bonn: 2008, 33-46و همچنين Habermas,

 .)the public voice of religion( Jurgen: Die Offentiliche Stimme der Religionدر:
.Blaetter fuer deutsche und international Politik. No 12. Bonn: 2007, 1441-1446
 -8به طور مثال به بحثهاي مربوطه در ايالات متحده مراجعه کنيد:
Wallis, Jim: God's Politics. Why the Right gets it wrong and the Left doesn’t get it.
Harper Collins: San Francisco 2005; Carter, Jimmy: Our endangered values:
 Michael:تم
America's Moral Crisis. Simon and Schuster: New York a.o. 2005; Lerner,
The Left Hand of God: Taking back our country from the religious right. Harper
Collins: San Francisco 2006
4- Hashemi, Kamran: Religious legal traditions, Muslim States and the Convention on
the Rights of the Child: An Essay on the Relevant UN Documentation. In: Human
Rights Quarterly 29 (2007), 198
حقوق مالکيت

 -7قابل توجه آنکه 28 ،عضو از کنوانسيون حقوق کودک رسماً شرط ابراز شده توسط جمهوري اسلامي ايران را به

و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و
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بازارهاي
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ت و نظم بازارهاي كارآمد

دليل ماهيت نامشخص آن رد کرده و اظهار داشته اند که شرط مذکور مغاير با روح اين کنوانسيون ميباشد و از
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

اينرو ،شرط مطرح شده توسط کشور ايران با بيشترين اعتراضات در تاريخ اين کنوانسيون روبرو شده است .يونيسف
از پس گيري شرط فوق الذکر و يا حداقل جايگزيني آن با بيانيه اي آشکارتر به منظور وضوح بيشتر آن حمايت مي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

کند .شرط فوق الذکر داراي ماهيتي پيچيده بوده و در بعضي موارد نميتوان فاکتورهاي مذهبي ،سياسي و فرهنگياي
ت و نظم بازارهاي كارآمد

را در را بطه با تفسير برخي از حقوق کودکان در آن تميز داد .علاوه بر اين ،درک اينکه چه چيزي اسلامي و يا
غيراسلامي است بر اساس اين شرط دشوار است.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

 « -6کودکي داراي مفهومي فراگير و همگاني نبوده و علي رغم وجود فرآيندهاي بيولوژيکي کلي در رابطه با بلوغ و
رشد کودکان ،تفسيرهاي موجود در جوامع و فرهنگهاي مختلف از اين فرآيند ،با يکديگر متفاوت است .شايد بتوان
گفت که به تعداد کودکاني که در جهان وجود دارند تفسير دوران کودکي نيز در جهان وجود دارد»...
Karlsson, Lena; Persson, Ulrika: Perceptions of Childhood. Save the children
Sweden. Stockholm: 2002, 6.
7-Al-Azar University: Child Care in Islam. Cairo 1985; UNICEF, Al-Azar University:
Children in Islam. Their care, upbringing and protection. New York/Cairo: 2005.
3- UNICEF, OIC, ISESCO: Investing in the children of the Islamic World. New York: 2005.
9- Salazar Volkmann, Christian: Why and how UNICEF is cooperating with religious
leaders in Iran. Tehran: 2007.

 -20در کل ،رويکرد اسلام درباره انسان ها بر اساس دو اصل کلي قرار دارد :اصول دين که به باورها مربوط مي شود
و فروع دين که به اعمال مربوط مي شود« .عدالت» به هر دو نوع از اصول فوق مربوط ميشود .اصول دين از نظر
مسلمانان شيعه شامل پنج عنصرمي گردد :توحيد ،نبوت ،امامت ،معاد و عدل .فروع ثانويه که در قرآن ،سنت و سيره
(گفتههاي پيامبر) و همچنين ديگر منابع اخلاقي و فقهي اسلام آمده است بيشتر به موضوع فقر ميپردازد.
22- Grand Ayatollah Mousavi Ardebili, meeting in Qom on 5.2.2008.
 -21گفتوگو با علماي اسلامي در دانشگاه مفيد ،قم :ميز گرد عدالت اجتماعي در اسلام.1003/1/7 ،
13- UNICEF, Al-Azar University: Children in Islam. Their care, upbringing and
protection. New York/Cairo: 2005.
14- Abbas, Ranya: An overview of the economic system in Islam. Annotated
bibliography. New School University: New York 2007.
27- Ibid.

 -26امام خميني (ره) نظريات بنيادين مربوط به منابع مالي دولت اسلامي را تشريح کردهاند .ايشان به نوعي از
مالياتهاي مذهبي در سنت شيعه به نام "خمس" اشاره ميکنند که عبارتست از 10 :درصد از «مازاد درآمد پس از
کسر مخارج عادي هر فرد که بايد به حاکم اسلامي داده شود تا وارد خزانه گردد .»...هدف از خمس تنها تامين مخارج
سيدها «اولاد پيامبر اسلام (ص)» يا علماي اسلامي نيست ،بلکه اهميتي بسيار فراتر از اين داشته و تامين کننده نياز
مالي ارگانها و نهادهاي اصلي دولت اسلامي مي باشد .امام خميني (ره)همچنين به زکات و دو نوع ديگر از مالياتهاي
اسلامي به نام جزيه و خراج اشاره مي کنند.
Islam and Revolution. Writings and Declarations (1941-1980). Translated and
annotated by Hamid Algar. Berkley: Mizan Press 1981, 45.
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 بايد به اين نکته توجه داشت که نقش مهم بخش غيردولتي يا شبه دولتي در حمايت اجتماعي منحصر به جوامع اسلامي-29
 بخش بزرگي از نظام حمايت، مکانيزمهاي غير رسمي و خيريه در بسياري از کشورهاي درحال توسعه، در حقيقت.نيست
 شماره سي و/ نامه مفيد
 مطالعات انجام گرفته درباره حمايت اجتماعي در قاره آسيا نشان ميدهد که برنامهها.اجتماعي را تشکيل مي دهند
 مهر و آبان/ هشتم
. درصد از جمعيت را تحت پوشش قرار مي دهند20 ونظامهاي رسمي حمايت اجتماعي ارائه شده توسط دولتها تنها
2831

Cook, Sarah; Kabeer, Naila; Suwannarat, Gay: Social Protection in Asia. The Ford
Foundation: New Dehli. Har-Anand Publications 2003, 14.
18- Ezzati, Abolfazl: An Islamic analysis of the concept of human rights and of
UNUDHR. In: In: Mofid University, International Center for Dialogue among
Civilizations: Human Rights and Dialogue of Civilizations. Conference on Human
Rights. Mofid University Publications Institute: Qom 2001, 59.
19- UNICEF, Al-Azar University: Children in Islam. Their care, upbringing and
protection. New York/Cairo: 2005.
20- see my comparative analysis of CRC and the Islamic Covenant on children in Salazar
 تمreligious
Volkmann, Christian: Opportunities and challenges for the engagement of Islamic
leaders with children’s rights. Paper for the International Conference on Religion and
Human Rights 16 and 17.5. 2007 Mofid University, Qom (forthcoming).

/ مفيد
 گفتوگو بانامه-12
. 1003/1/7 ، ميز گرد عدالت اجتماعي در اسلام: قم،دانشگاه مفيد
محققان در
22- See for example discussions organized by Office of the High
 هشتمCommissioner
 شماره سي وfor
Human Rights: A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies.
19/20.6.2002; UNDP: Poverty and Human Rights. March 2003; UNICEF/The World
Bank: Poverty Reduction Strategy Papers. Do they matter for children and young
people made vulnerable by HIV/AIDS. New York: 2004.

 کليه برنامه هاي همکاري کشوري يونيسف در اين مناطق نشان دهنده در حاشيه بودن کودکان و وجود-18

/ مفيد
.تهديدي براي تحقق حقوق کودکان ميباشد
نامه به عنوان
نابرابريهاي اجتماعي

24- See for example the first of a series of reports published
UNICEF:
/ هشتمbyسي و
 شمارهChild
Poverty in Rich Nations. No 1: 2000 or the publications of UNICEF’s “MONEEProject” ( 'Public Policies and Social Conditions: Monitoring the
Transition
in Central
2831
مهر و آبان
and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States') which was
initiated by the UNICEF Innocenti Research Centre in Florence in 1992.
25- Gordon, David et al: Child poverty in the developing world. The Policy Press: Bristol: 2003.
26- Gordon, David et al: Child poverty in the developing world. The Policy Press:
Bristol: 2003; see also Delamonica, Enrique; Minujin, Alberto; Davidziuk, Alejandra;
Gonzalez, Edward D.: Children living in poverty: Overview of definitions,
measurements and policy. UNICEF: New York 2006.
27- UNICEF: The State of the Worlds Children’s Report 1995. New York: 1994.
28- See for example the analysis of causes (and remedies) for under-five mortality in
تم
UNICEF: The State of the Worlds Children’s Report 2008. New York: 2007.
29- Especially Grand Ayatollah Sanei underlined the importance of social
participation and enhancement of capabilities as strategic elements of an Islamic
approach towards social justice and poverty reduction during an audience for
UNICEF Iran in conversations I had with him in Qom on 5.2.2008
30- Imam Khomeini: Islam and Revolution. Writings and Declarations (1941-1980).
مالکيت1981,
حقوق
Translated and annotated by Hamid Algar. Berkley: Mizan Press
50.
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بازارهاي

نظم

و

بررسي تطبيقي رويکرد حقوق بشري و رويکرد اسلامي به کاهش فقر کودکان 121 ...
ت و نظم بازارهاي كارآمد

 -81سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي ايران :سند چشم انداز  10ساله جمهوري اسلامي ايران .تهران .1008
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

88- Second MDG-Report for Iran. Version 2. Draft. 2006, p.1 ff.
34- Islamic Republic of Iran, United Nations Country Team in Iran: The First Millennium
بازارهاي كارآمد
حقوق مالكيت و نظم
Development Goals Report
2004: Achievements
and Challenges. Tehran: 2004, 6, 22.
35- Islamic Republic of Iran, United Nations Country Team in Iran: The First Millennium
كارآمد
بازارهاي
 and Challenges. Tehran: 2004, 6, 22.ت و نظم
Development Goals Report
2004:
Achievements
36- United Nations in Iran: Situation Analysis of Gender in the Islamic Republic of
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
Iran. Tehran: 2006, 3.
37- The World Bank: Iran Medium Term Framework for Transition. Converting Oil
Wealth to Development. A Country Economic Memorandum. 30.4.2003, iii.
38- Atieh Bahar Consulting: Fundraising Market Study prepared for UNICEF.
Tehran: 2005, 4.

 -81پس از انقلاب اسلامي ،بخش مهمي از اموال شاه سابق ايران و اطرافيان او در اختيار سازمانهاي مزبور قرار
گرفتند .اين سازمان ها از آن زمان بسيار رشد داشته وعلاوه بر منابع مالي فوق از هدايا و مساعدتهاي خيرين بازاري
و ساير مردم نيز برخوردار بودهاند .امروزه ،اين بنيادها مالک شرکتهاي تجاري ،دانشگاهها ،سازمانهاي توريستي،
شرکتهاي ساختماني و اراضي وسيعي ميباشند .گفته مي شود بنيادها حدود  60-40درصد از درآمد ناخالص
غيرنفتي کشور را در اختيار دارند .به طور مثال ،بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي در سال ،2113
 210،000خانوار محروم را تحت پوشش داشته و به آنان مستمري ،مسکن و خدمات اجتماعي ارائه مي کرده است که
در همين سال ،اين بنياد درآمد سالانه خود را  8/7ميليارد دلار اعلام کرد که منشا آن اموال مصادره شده شاه سابق
کشور بوده است .داراييهاي اين بنيادها شامل شرکتهاي صنعتي است که  13درصد بازار پوشاک 41 ،درصد بازار
سيمان و  47درصد بازار نوشيدنيهاي غير الکلي در ايران را در اختيار دارند.
INTRAC: Building Organizational Capacity in Iranian Civil Society: Mapping the
Progress of CSOs. Praxis Paper No. 8. Oxford: 2006, 17.
40- UNDP: Non-governmental Organizations in the Islamic Republic of Iran: A
situation analysis. UNDP Technical Papers No 1,Tehran: 2000, 15; Atieh Bahar
Consulting: Fundraising Market Study prepared for UNICEF. Tehran: 2005, 5.
41- Second MDG-Report for Iran. Version 2. Draft. 2006, p.1 ff.
42- Second MDG-Report for Iran. Version 2. Draft. 2006, p.1 ff.

با آنکه آخرين دادهها از سال  1007حاکي از کاهش شديد نرخ متوسط سوء تغذيه در کودکان ميباشد ،دادههاي
تفکيکي نشان دهنده استمرار نابرابري در برخي از استان ها و نواحي هستند( .تيم کشوري سازمان ملل متحد در ايران:
اولين گزارش اهداف توسعه هزاره  :1004موفقيت ها و چالشها .تهران)28 ،1004 :
43- Jones, G.; Golestan, B.: UNICEF Iran Country Programme. Baseline Survey
2005. UNICEF Iran: 2007 (unpublished).

 -44وزارت بهداشت و آموزش پزشکي ،يونيسف :پيشرفت استانها ،تهران2113 :ک يونيسف :وضعيت جوانان.
تهران.2113 :
 -47جمهوري اسلامي ايران /سازمان ملل متحد :اولين گزارش اهداف توسعه هزاره  :1004موفقيتها و چالشها.
تهران.22/1004 :

کريستين سالازار فلکمن
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. موفقيتها و چالشها:1004  اولين گزارش اهداف توسعه هزاره: سازمان ملل متحد/ جمهوري اسلامي ايران-46
.22/1004 :تهران
 شماره سي و/ نامه مفيد
.20  و1  صفحه،1006  پيشنويس،1  نسخه، دومين گزارش اهداف توسعه هزاره در ايران-49
 مهر و آبان/ هشتم

48- The World Bank: Iran Medium Term Framework for Transition. Converting Oil
2831 11.
Wealth to Development. A Country Economic Memorandum. 30.4.2003,
common country assessment for the Islamic republic of Iran. : سازمان ملل متحد-41

 بايد يادآور شد که يارانههاي.21 ، همچنين به اولين گزارش اهداف توسعه هزاره مراجعه کنيد. Tehran: 2003,27
غير مس تقيم يا عمومي لزوم ًا براي يک جامعه نامطلوب نيستند چرا که بين اقشار فقير و ديگر اقشار جامعه تبعيض
.قائل نشده و از اينرو باعث انگشت نما شدن خانوادههاي فقير نميشوند
50- Farzin, Mohamed Ali: Development Policy, Economic Adjustment and Welfare in
Iran. Westminster University: 2005, 91.
51- Bahramitash, Roksana: Coping with Globalization: Female-headed تم
Households in
Iran. Tehran: UNDP no year, p.4.
52- UNDP: National Human Development Report. Draft. Tehran: unpublished, p. 3.
53- Second MDG-Report for Iran. Version 2. Draft. 2006, p.
10. نامه
/ 2,مفيد
54- Ministry of Health and Medical Education: National Child Health Policy. Tehran 2007.

 وزارت بهداشت و آموزش پزشکي،کارگاه ملي برگزار شده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي
 در اين رابطه-77
هشتم:بنگريدوبه
شماره سي
.1003/2/6 . تهران.)و کميته امداد امام خميني (ره) با نام کاهش محروميت غذايي در خانوادههاي فقير (از لحاظ درآمدي
56- Islamic Republic of Iran/United Nations: The First Millennium Development
Goals Report 2004: Achievements and Challenges. Tehran: 2004, 14
57- Salehi-Isfahani, Djavad: Human capital policy for Iran: toward integrated reform
in education, labor market and social protection. Tehran: UNDP
2005, نامه
24
/ مفيد
58- Bahramitash, Roksana: Coping with Globalization: Female-headed Households in
/ شماره سي و هشتم
Iran. Tehran: no year.
59- Farzin, Mohamed Ali: Development Policy, Economic Adjustment and Welfare in
2831 مهر و آبان
Iran. Westminster University: 2005, 9, 91

 درصد در سال21  درصد بود ( در مقايسه با رقم حدود ًا23  به گفته بانک مرکزي معادل،2836  نرخ متوسط تورم در سال-60
 به دليل تقارن آن با، اين افزايش در اسفند ماه، (با اين وجود. درصد رسيد11  در اسفند ماه نرخ تورم در ايران به بيش از.)2834
AFP: Iran’s Inflation skyrockets. 18.4.2008 .)سال جديد ايراني و افزايش تقاضا غير معمول نيست

 براي آگاهي از تحليل نگارنده درباره رويکردهاي اسلامي و حقوق بشري به کودک به عنوان بخشي از خانواده-62
 فرصتها و چالش ها براي دخالت دادن رهبران مذهبي اسلامي در موضوع: کريستين سالازار فلکمن:مراجعه کنيد به
. قم، دانشگاه مفيد،1009  مي29  و26 مقاله ارائه شده به کنفرانس بينالمللي دين و حقوق بشر
 تم.حقوق کودکان

62- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala: La Ensenanza de
la Iglesia Catolica sobre Derechos Humanos. Guatemala: 1998; Rahula Sri, Walpola:
What the Buddha taught. Haw Trai Foundation: Bangkok 1999, see the parts on the
socio-economic relevance of Buddha’s teaching p 76ff
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