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چرا ویدئوی اتفاق عجیب در بازی لیدزیونایتد و استون ویال
را همه مربیها و طرفداران فوتبال باید ببینند؟

گل نه ،لطفا جوانمردی
را در زمین بکارید!
مجید حسینزاده | روزنامهنگار

الهه توانا | روزنامهنگار
همنسلهای من و قدیمیترها که سال تولدشان به بیش از دو ،سه دهه قبل برمیگردد،
پرونده
یادگاریهایتصویریزیادیازکودکیشانندارند؛فوقشچندتاعکسپایتلفنولبباغچه
و درحال بغل کردن خواهر ،برادر کوچک تر .ما از کل دوره کودکیمان آنقدر عکس نداریم
کهبچههایامروزیازتولدت اجشندوماهگیشان.حاالهمهلحظاتمهموغیرمهمزندگی
بچهه اماندگارمیشودامااینیکرویماجراست؛رویقشنگاش.وجهدیگریهمدرکاراست؛عکاسیازفرزند،
مدتیاستبهمدورقابتبینوالدینتبدیلشدهاست.پایآرایشگاه،آتلیهومزونمخصوصکودکبهمیانآمدهو

قانون ،چطور از کودکان حمایت میکند؟
جرقهنوشتناینپروندهرامدیون«شاهینصمدپور»،گزارشگرومستندساز
هستیم.اودریکیازپستهایاخیراینستاگرامش،عکسهایماتشدهای
از چند دختربچه گذاشته است که ژست و لباسهایشان هیچ ربطی به
سنوسالشانندارد.اوپایاینعکسهایعجیبکهیادآورمدلهاینیمه
برهنه و تبلیغاتی خارجی است ،نوشته است« :وکالی موسسه خیریه []...
از هر عکاس یا آتلیهای که از کودکان استفاده ابزاری و عکسهای نامتعارف
آنها را در فضای مجازی پخش کند ،شکایت خواهدکرد .این واحد حقوقی
همچنین از هر گروه ویدئوسازی که از کودکان در ویدئوهای با شائبه
شوخیهایجنسیاستفادهکند،بهطوررسمیشکایتمیکند».بایکیاز
اعضای کانون وکالی خیریه تماس گرفتیم تا بگوید چطور میشود استفاده
ابزاری از کودکان بهویژه در فضای مجازی را از طریق قانونی پیگیری کرد و
قانون با والدینی که آگاهانه یا ناآگاهانه موجبات این سوءاستفاده را فراهم
میکنند،چهبرخوردیدارد.ایشانتوضیحدادکهفعالتاطینشدنفرایند
رسمیکار،اجازهرسانهایکردنآنراندارند.بنابراینسراغانجمنحمایت
از حقوق کودکان رفتیم تا جواب سواالتمان را بیابیم.

کودکان کار مجازی!
دکتر ساحل گرامی | روان شناس

داستان از جایی شروع میشود که پدر و مادر ،خوشحال و خندان دست
فرزندشان را میگیرند و به بهانه ثبت خاطره به عکاسی میروند .مادر تلفن
همراهش را از کیف بیرون میآورد و بعد از کلی گشتن در گالری عکسها،
رو به عکاس میگوید این عکس را میبینی؟ دوست دارم از دخترم چنین
عکسهایی بگیری .عکاس هم برای این که در کسادی بــازار ،مشتری را
از دست ندهد ،تن به چنین کاری میدهد و حاصل آن میشود عکسها
و ژستهای تاسف برانگیزی که با نگاه کردن به آنها حال بدی به انسان
دست میدهد .دنیای امروز گاهی ترسناک میشود .تا چند سال گذشته با
ذوق و شوق عکسهایمان را چاپ میکردیم و بعد از چندبار با دل سیر نگاه
کردنشان ،در آلبومها میگذاشتیم اما این روزها فقط عکسها را به چشم
وسیلهای برای جلب توجه و گرفتن الیک و کامنت میبینیم .گاهی آنقدر
در این کار غرق میشویم که یادمان میرود پدر و مادری هستیم که اولین
وظیفهمانحفظوصیانتازکودکماناست.آنقدرکورمیشویمکهیادمان
میرود کودکمان مدل یا سوپراستار معروف آن طرف آبها نیست و الزم
نیست چنین ژستهای زننده ای بگیرد و از کوچکترین و بیاهمیتترین
کارهایشدرصفحهمجازیمانفیلموعکسبگذاریم.هیچفکرکردهایمکه
شایدچندسالدیگرزمانیکهکودکمانبزرگشد،برایاینکارمارامواخذه
توپاشهای اتاق من فیلم
خواهد کرد؟ میپرسد چه دلیلی داشت از ریخ 
بگیری؟ازاینکهچطورمنراازپوشکگرفتی،ویدئوبگذاری؟ورازموفقیت
ات را برای اینکه شبادراریام قطع شود به عالم و آدم بگویی؟ گاهی فکر
میکنمتاقبلازبابشدنصفحاتمجازی،مادرهاچگونهشیرینکاریهای
بچههایشانرابهنمایشمیگذاشتند؟اینمیزانازصفحاتاینستاگرامی
کهتوسطوالدینکودکانایجادشده،تأملبرانگیزاست.بهبهانهالیک،فالوئر
و بازدید بیشتر ،از تمام لحظات خصوصی کودک پست میگذارند و به این
واسطه،برایخودشانسفارشآگهیوتبلیغاتمیگیرند.اینگونهاستکه
نوعیکودککارمجازیراشاهدهستیم؛وسیلهایبرایدرآمدزاییوالدین.
فقطلحظهایبهاینفکرکنیدکهکودککمیبزرگشودوجذابیتوشیرین
زبانی سابق را نداشتهباشد و دیگر به این شدت در معرض توجه نباشد ،واقعا
چهبالییسرشمیآید؟بههردریمیزندتاجلبتوجهکند.آنوقتاستکه
آسیبهایآندامنگیرخانوادهمیشودوزمانیایناشتباهفهمیدهمیشود
کهدیراست،خیلیدیر.

یکعکاسیسادهباهدفثبتخاطرهولحظه،تبدیلشد هبهفرایندیآزاردهندهبرایبچههاکههدفاصلیاش
همفراموششدهاست.پدرومادرهایبیتجربهازسرناآگاهیممکناستدرجریاناینرقابت،بیآنکهبدانندبه
فرزندشانآسیببرسانند.ازآنجاییکهعکاسیآسیبرسانازکودکانشاملژستهاینامتعارفونیمهبرهنه،
منتشرکردنعکسهایکودکدرفضایمجازی،درحالفراگیرشدناست،پرونده
فرایندپرزحمتعکاسیو
ِ
امروز را به این موضوع اختصاص داد ه و ماجرا را از جنبه تربیتی و حقوقی بررسی کردهایم .یک روانشناس و یک
حقوقدان،ازپیامدهاینوعخاصیازعکاسیکودکانوانتشارعکسآنهامیگویند.

نایبرئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت و گو با زندگی سالم:

اتفاق جالب دیدار دو تیم لیدزیونایتد و استون ویال که ویدئوی آن جزو
پربازدیدترین پستهای  48ساعت گذشته فضای مجازی در دنیا
شده است ،به یکی از ماندگارترین و پرحاشیهترین بازیهای تاریخ
چمپیونشیپتبدیلشد.واضحاستکهدرمستطیلسبز،همهتیمها
بهدنبالبردنهستندوگاهیبراییکقهرمانییاصعودبهلیگباالتر
بایدماههاوحتیسالهابرنامهریزیوتالشکنند.بااینهمه،یکاصل
مهم در فوتبال وجود دارد که انتظار میرود نتیجه گرفتن و چشیدن
طعم شیرین برد را به اولویت دوم تبدیل کند ،اصلی به نام اخالق و
جوانمردی.موضوعیکهدرهمهدنیاستودنیوبهنوعی،زبانمشترک
همهانسانهاست.درادامهبعدازمروریبرماجرایاینویدئو،خواهیم
گفتکهچرابایدهممربیانفوتبالدرکشورماوهمطرفداراندوآتیشه
تیمهایآبی،قرمز،زردو...اینویدئورابارهاوبارهاببینند.
اهمیت رفتار مربی لیدز ستودنی است

استفاده ابزاری از کودکان ،جرم است

«هادیشریعتی»،نایبرئیسانجمنحمایتازحقوقکودکانوحقوقدان،
سواالت و ابهامهای حقوق کودکان در فضای مجازی را پاسخ میدهد.
مفهوم حریم خصوصی در تصور عموم ،حقی بزرگ ساالنه تلقی
میشود .شاید به همین دلیل است که والدین ،بیتوجه به این موضوع،
زندگی فرزندشان را در فضای مجازی با دیگران به مشارکت می
گذارند .حریم خصوصی کودکان ،جایی و تعریفی در قانون دارد؟
ماده 16کنوانسیونحقوقکودککهدولتایراننیزبهآن پیوستهدربارهحریم
خصوصی کودکان است؛ در این ماده عنوان شده است که در امور خصوصی،
ِ
مکاتبات کودک نباید مداخله خودسرانه کرد یا به عزت و آبروی او
خانوادگی یا
تعرضکرد.همانطورکهمشخصاستاینممنوعیتدرمداخله،شاملوالدین
هممیشود.انتشارزندگیروزمرهوخصوصیکودکانازسویوالدینآنهاکه
اینروزهافراگیرشده،نمونهبارزنادیدهگرفتناینحقاساسیاست.
افزون بر تعرض به حریم خصوصی کودکان ،مسئله استفاده ابزاری از
آنها هم مطرح میشود؛ ب ه هر حال پای نفع و هدفی (مادی یا غیر آن) در
میان است و کودک ،قدرت انتخاب و تصمیمگیری هم ندارد.
استفاده ابزاری از کودکان در شبکههای مجازی چه برای درآمدزایی باشد
چه به هدفهای دیگری مثل شهرت و محبوبیت ،شکلی از کــودکآزاری
است .سوءاستفاده از کودکان از سوی هر فردی که رخ دهد ،جرم است؛
این سوءاستفاده میتواند جنسی یا اقتصادی باشد .در این باره ماده 19
کنوانسیون حقوق کودک از دولتهای عضو خواستهاست که کلیه اقدامات
قانونی و اجرایی را در برابر سوءاستفاده و بهرهکشی از کودکان به کار گیرند.
ماده  2قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال  81هم به صراحت
بیان میکند« :هر نوع اذیت و آزار کودکان که موجب صدمه جسمانی ،روانی
یا اخالقی شود و سالمت جسم و روان آنها را به مخاطره انــدازد ،ممنوع
است» ،در مواد بعدی این قانون ،مجازاتی برای آن تعریف شدهاست .اغلب
کودکانی که در فضای مجازی تبدیل به راهکاری برای تبلیغ و درآمدزایی

شــدهانــد ،دای ــم درحـــال تجرب ه آزارهـــای
متعدد جسمی و روانی هستند؛ آنها باید
ساعتهایطوالنیمقابللنزدوربینباشند
تا عکسهای متفاوت و خاصی ازشان تهیه
شودوهمچنینگریمهایسنگینوآزاردهندهایراتحملمیکنندکهمصداق
بارزکودکآزاریمطابقماده 3قانونحمایتازکودکانونوجواناناست.
انتشار عکسهای کودکان بهدالیل مختلف ،از ناآگاهی والدین ریشه
میگیرد و به آموزش نیاز دارد .درموارد خاصی مثل سوژه این پرونده
کــودکآزاری آنقدر محرز است که بیش از آموزش ،دخالت قانون را
میطلبد .کاربران فضای مجازی در چنین مواردی میتوانند بهصورت
قانونی ماجرا را پیگیری کنند؟
عکسهایمنتشرشدهازکودکان،غیرازمشکالتیکهبرایخودآنهابهوجود
میآورد،میتواندزمینهساز آسیبهایدیگرینیزشود؛آسیبهاییکهوالدین
اینکودکانازآنغافلاندویکیازآنهاایجادفضایجرمبرایپدوفیلهاست؛
موضوعبسیارمهمیکهاگربااینشکلازرفتارهابرخوردنشود،فضایجامعه
بــرای همه کودکان ناامن خواهدشد .همانطور که در جــواب ســوال قبل
گفتم این نوع سوءاستفاده از کودکان شکلی از کودکآزاری است که قانون
حمایت از کودکان و نوجوانان آن را تعریف کردهاست .طبق ماده  5همین
قانون ،کودکآزاری جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد پس
هر شهروند یا کاربری میتواند شکایت خود را با عنوان کودکآزاری از طریق
مراجع قضایی و انتظامی مطرح کند .همچنین دو شماره ( 123اورژانس
اجتماعی)و(021- 42152صداییارا-انجمنحمایتازحقوقکودکان)
سامانههای تلفنی پیگیری کودکآزاری هستند .نکته مهم آنکه هرچند ما
قانونی تحت عنوان جرایم رایانهای در کشور داریم اما با توجه به فراگیر شدن
سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی ،تدوین قوانین خاصی در این زمینه
ضروریبهنظرمیرسد.

چرا عکس می گیریم؟

هی ازش بخواهیم ژستهای بهتری بگیرد و در پس همه اینها ،به او نگوییم تو
دقیقا همین چیزها هستی .بهویژه وقتی عکسهایش را با دیگران به اشتراک
گ چشمها و حالت موها
میگذاریم و آنها هم دست بگذارند روی قشنگی رن 
و برند لباسهایش .پیامدهای گیرانداختن بچهها در فرایند پرزحمت و بعضا
مضرعکاسی،ربطیبهنیتوانگیزهوالدینندارد.فرقینداردوالد،عکسهای
فرزندشرابرایعقبنماندناوازقافلههمساالنشمنتشرمیکندیاجانماندن
خودش از مد؛ درآمــدی را که از عکسهای بچهاش به دست م ـیآورد ،خرج
خودشکندیابرایاوپساندازکند؛دنبالاستفادهازهمهامکاناتموجودبرای
فرزندشباشدیاتوجهخریدنبرایخودش؛آسیبیکهعقل،قانونوروانشناسی
پیشبینی میکند ،ناگزیر است .اگرچه در این پرونده ،از حقوق کودکان و
وظیفه والدین گفتیم اما مخاطبمان فقط والدین نبودهاند .در بحث حقوقی
ماجراگفتیمبهعنوانشهروندیاکاربرفضایمجازی،اگراحتمالکودکآزاری
میدهیم الزم است به مراجع قانونی اطالع بدهیم .به عالوه  ،الزم است بدانیم
با دنبال کردن صفحاتی که برای بچههای خوشسروزبان و خوشتیپ ساخته
شدهاست،درتعرضبهحقوقآنهاسهیمهستیم؛نگاهوتعریفوتمجیدهایما
بهمعنایتاییدرفتاراشتباهوالدینودرحکممشوقیبرایآنهاست.

یادگاریهای ساختگی!
ل پیش تجربه میکردند ،از بین رفته
ن شکل که نس 
کارکرد عکس یادگاری به آ 
است.قبالتکوتوکعکسهاییکهازبچههاگرفتهمیشد،هدفشثبتلحظه
وخاطرهبودواگرچهسادهوبیکیفیتولیدقیقامطابقهدفشعملمیکرد.
اصالدوربینعکاسیبهخانههاآمدتاعکسگرفتن،کاریعمومیودردسترس
شود .حاال دکور آتلیه یادآور کدام خاطره خاص است؟ عکسی که از بین صد تا
ژست انتخاب شده ،کدام لحظه منحصربهفرد را ماندنی کردهاست؟ باید قبول
کنیمکاریکهاالنبادوربینانجاممیدهیم،ساختنلحظههاستنهثبتآنها
وچیزیکهازآلبومهایامروزبهآیندهبچههاراهمییابد،یکسرهتصنعیاست؛
والدین،صحنههاواتفاقهاراکارگردانیکردهاندوبچههایبزکشده،بازی.این
روشتازه،پشتظاهرآراستهاش،پیامیهمبرایبچهداردکهشایدپدرومادربه
آن آگاه نباشند ولی او حتما دریافتش میکند؛ «زیبایی و خودنمایی ،مهمترین
ارزشاست».نمیشودبچهرامرتبازاینآتلیهبهآنآتلیهببریم؛ازاینفروشگاه
به آن یکی ،از این آرایشگاه به سالنی دیگر و مدام او را جلوی دوربین بنشانیم و

شاید اینگونه به نظر برسد که برای یک تیم دسته دومی ،هیچ ارزشی
باالتر از صعود به لیگبرتر جزیره نباشد اما بازیکنان تیم لیدزیونایتد
در انگلیس ،به دلیل رعایت جوانمردی از برنده شدن و صعود دست
کشیدند .در بازی که لیدز تنها به یک برد با یک گل زده برای صعود
به لیگبرتر نیاز داشت و  70دقیقه نتوانسته بود قفل دروازه حریف را
بگشاید ،اتفاقی افتاد که شاید برای همیشه در تاریخ فوتبال به یادگار
بماند .در دقیقه 72این بازی و در حالی که بازیکنان استون ویال انتظار
داشتند ،لیدز یونایتدیها به دلیل مصدومیت بازیکن حریف بازی را
متوقفکنند،هافبکلیدزبایکپاسدرعمق،زمینهسازبهثمررسیدن
گل تیماش شد .گلی که خیلی زود باعث درگیری بین بازیکنان دو تیم
شد اما از لحاظ قانونی ،هیچ مشکلی نداشت و جواز صعود لیدز را هم
درحضورتماشاگرانخودیامضاکردهبودامااینپایانماجرانبود.هر
تیمیکمربیداردکهاوبایدحرفآخررابزند« .بیلسا»مربیتیملیدزبر
خالفنظربعضیازبازیکنانشدستوردادتاتیمشانیکگلالکیبخورد
وبازیدوبارهمساویشود.ارزشیکمربیکارکشتهوکاپیتانباتجربه
دراینمواقعمشخصمیشودواگرنهفوتبالورزشیاستکههرلحظه
توانتبدیلشدنبهیکجنگتمامعیاررادارد.شایداگراینبازیادامه
پیدا میکرد ،نه تنها در زمین که روی سکوها هم بدترین خطرات جان
تماشاگرانراتهدیدمیکردامادرستاستکهمربیلیدز،کارتیماش
را برای صعود به لیگبرتر جزیره به اما و اگر کشاند اما باعث نشد که این
دو تیم و طرفدارانشان برای همیشه تاریخ به دشمنانی تشنه به خون
یکدیگرتبدیلشوند.بله،اینبازیباهمیننتیجهمساویتمامشدولیدز
که صعودش در دست خودش بود ،حاال باید در پلیآف برای حضور در
لیگبرتربجنگداماناماینتیمبرایهمیشهدرتاریخفوتبالدنیاماندگار
شد.ماندگاریکهباصعودبهلیگبرتر،تنهایکروز،یکهفتهیاشایدیک
ماهشیرینبودولی حاالسالهاوشایدقرنها،شیرینبماند.
ای کاش و صد ای کاش...
کاش مربیان و بزرگترهای تیمهای لیگ برتر در ایران ،از اهمیت
نقش و تاثیرگذاریشان برای مهمتر شدن اخالق و جوانمردی در
مستطیل سبز ،بیشتر و بیشتر آگاه شوند تا لذت بردن از فوتبال در
حاشیه دعواها و حاشیهها قرار نگیرد .کاش تماشاگران به این درک
برسند که بردن به هر قیمتی خوب نیست و هواداران تیم حریف هم
مردمی هستند از جنس خودشان با کمی اختالف سلیقه در موضوع
طرفداری از یک تیم فوتبال .کاش یک بزرگتر در بعضی تیمها باشد
و به بازیکنان بگوید که ترساندن تیم حریف بابت بازی برگشت ،جو
بدی در ورزشگاهها به راه خواهد انداخت و
ممکن است دودش در چشم همان بازیکن
بــرود .مثال شاید یک سنگی بیاید و بر سر
همان بازیکن بخورد! کاش یک نفر باشد که
اخالق و جوانمردی را به ورزشگاه برگرداند
با اسکن این کد
تاهمهنگرانبازیهایمهملیگبهخصوص
می توانید کلیپ
در این چند هفته پایانی نباشند .ای کاش و
این اتفاق جالب
را تماشا کنید
صد ای کاش. ...

