اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻘوق ﺑﺷر!
ﻣﺎ  ،اﻓراد اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده  ،از ﺷروع ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﮐروﻧﺎ ،ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ وﺿﻌﯾت ﮐودک و ﻧوﺟواﻧﺎن ﮐﺷور را ﺗﺣت ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ اﯾم.
آﻧﮭﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣدودﯾت ھﺎ از روز اول ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣدارس  ،ﻣراﮐز ﻣﮭدﮐودک  ،زﻣﯾن ھﺎی ﺑﺎزی  ،ﮐﻠوپ ھﺎی ﺟواﻧﺎن،
ﮐﻠوپ ھﺎی ورزﺷﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد ـ ھﻣﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ  ،ھﻣﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧودﻣﺧﺗﺎری و
ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن دﯾﮕر در دﺳﺗرس ﻧﺑودﻧد .در اﯾن ﺑﺣران ،ﻧوﺟواﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن از ﻧظر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )دارای ﻋواﻗب
ﻧﺎﮔواری ﺑرای رﻓﺎه ﮐودک( ﺑﯾﺷﺗرﻣﻧزوی ﺷدﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻋﻼﯾق ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧدرت در ﻣذاﮐره ھﺎ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺣﺎل اﻓزاﯾش ھﺳﺗﻧد
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اﻣور ﻧوﺟواﻧﺎن )اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( و اﻧﺟﻣن ھﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗواﻧﺳﺗﻧد در زﻣﺎن ھﺎی اﻧﺳداد ﻓرم ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ
ﺟﺎﯾﮕزﯾن را اراﺋﮫ دھﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﮐﮫ ﺑرای ﺟواﻧﺎن و ﺳﻼﻣت روان آﻧﮭﺎ ﻣﮭم اﺳت.
ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﭘﻧﺎھﻧده در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ وﯾژه ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد :ﺷراﯾط ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎن و ﺗﻧﮓ ﺑودن اﺗﺎق ھﺎ،
ﮐﻣﺑود ﻣﮑﺎن و ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ در ﻣواﻗﻊ ﺿروری و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺷدﯾد ﺳﻧﮕﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه در وﺿﻌﯾت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺧﺻوص ﺑرای اﯾن
ﮔروه آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت اﺳت .ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﺧود را از ﻧظر ﺟﺳﻣﯽ ﺣﻔظ ﮐردن در ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻧزوی
ﮐردن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﻓراد ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد.
ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ،ھﯾﭻ راھﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺳﺎﮐن در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد در دوره ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ،
ﺗﺑﺎدل و ﺳﺎﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ و ﯾﺎ ﻓﻘط ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ ﺑرای آﻣوزش در
ﺧﺎﻧﮫ وﺟود دارد ،زﯾرا ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ واﻟدﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺣﺗﯽ اﻣﮑﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﺧﺎﻧواده و ھﻣﭼﻧﯾن دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در وطن و ﯾﺎ ﮐﺷور ﻣﺑدا ھﺳﺗﻧد وﺟود ﻧدارد.
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در ﻣورد ﺣﻘوق ﮐودک ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﺣران اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود !
در دوره ﻓﻌﻠﯽ آﻣوزش در ﻣﻧﺎزل  ،اﻗﺎﻣﺗﮕﺎھﺎی ﻣﺷﺗرک ﻧﯾز در ﺣﺎل ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ آﻣوزﺷﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل
ﻧﯾﺳت ،اﮔر ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن در اﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎ ﺑطور ﻣﻧظم از ﺣق ﺗﺣﺻﯾل ﺧود در ﻣواﻗﻊ ﺻرﻓﺎ ً آﻣوزش دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﻣﺣروم
ﺷوﻧد.
ﺑر اﺳﺎس ﭘﺎراﮔراف  ٢٨ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﮐودک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﺣق ﺗﺣﺻﯾل و آﻣوزش ﺷﺎﻣل ھﻣﮕﺎن ﻣﯾﺷود.
ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در ﺳﺎل  ،٢٠١۶اﯾﻧﺗرﻧت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣق ﺑﺷر ﺗوﺿﯾﺢ داد و آن را در ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺛﺑت ﮐرد
و اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺣق آﻣوزش دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد از ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺣق ﻋﻣوﻣﯽ آﻣوزش ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣدارس ﺗﻌطﯾل ھﺳﺗﻧد  ،ﺣق آﻣوزش دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت و ﻋدم وﺟود اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻣدرﺳﮫ و آﻣوزش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﺗور ادﻏﺎم ﺷدن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ در ﻣواﻗﻊ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدرﺳﮫ و ﻧﺑود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
آﻣوزش دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ در اﺳﮑﺎن ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺛل ﻣﺣروم ﮐردن ﻣوﺗور از ﻣواد ﺳوﺧﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻧﺗﻧﮭﺎ در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﯾﮏ ﻧﯾﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ادﻏﺎم ﻣوﻓق اﺳت ،ھﻣﭼﻧﯾن ،دوره ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اداره
ی اﺷﺗﻐﺎل و ﺳﺎﯾر ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان دوره ھﺎی آﻧﻼﯾن طراﺣﯽ ﺷده اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺗدرﯾس ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن
اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آن ھﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر و اﻗﺎﻣت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑردی ھﺳﺗﻧد ،ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت
اﻣروز ھﯾﭻ ﮐﺎری ﭘﯾش ﻧﻣﯽ رود.
ﺣق اﯾﻧﺗرﻧت داﺷﺗن
اداره دادﮔﺳﺗری ﻓدرال در ﮐﺎرﻟﺳروھﮫ ﭘﯾش از اﯾن در  ٢٠١٣اﺗﺻﺎل اﯾﻧﺗرﻧت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از اﺳﺎس زﻧدﮔﯽ ﺗوﺻﯾف
ﮐرد .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﺧص ﻓﻘط از ﻧظر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﻣﺷﺎرﮐت در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻧﯽ  ٢٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺣداﻗل ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻘط ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
اﯾﻧﺗرﻧت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
درﺻورت اﺣﺗﻣﺎل ھر ﮔوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎد :اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آی ﻓون ﺑرای ھﻣﮫ وﺟود دارد.
ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﺑﮫ روی دﺳﺗﮕﺎه ﺧﺎص را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺣﮑم ﻓدرال دادﮔﺳﺗری ﺗوﺟﯾﮫ ﮐرد.

اﻣﺎ ھﻣﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﮔﺎن ﻣزاﯾﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  -ﺣق دارﻧد از ﯾﮏ ﺳروﯾس ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣق اﯾﻧﺗرﻧت
ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد .وزﯾر اﻗﺗﺻﺎد ﻓدرال ﭘﯾﺗر آﻟﺗﺎﯾﻣر دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت راﯾﮕﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕر ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار  CDUﮔﻔت" :دﺳﺗرﺳﯽ آزاد ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺣق اﺳﺎﺳﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن اﻋﻣﺎل ﺷود" ".ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آب ،ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ آﻣوزش ﯾﮏ ﺣق اوﻟﯾﮫ اﺳت[1] ".
اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرط ﻻزم ﺳﺎﯾر ﺣﻘوق ھﺎ
ﻧﮑﺗﮫ آﺧر اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﺷرط ﻻزم ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺣﻘوق ﺳﺎﯾر ﮐودﮐﺎن و ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ وﯾژه ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آزادی
ﺑﯾﺎن ،اطﻼﻋﺎت و اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ اﺳت .زﻧدﮔﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای در اﯾﻧﺗرﻧت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎر
اداره ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣدرﺳﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت ﭼﻧد زﺑﺎﻧﮫ در ﻣورد
ﺑﺣران ﺑﮫ ﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑدون دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ،ﻣردم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑدﺳت آورﻧد ،در
اﯾن روﻧد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد و ﺣﻘوق آزاد ،ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ و ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺧود را ﻣدﻋﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮐﻧون ﻋﻣل ﮐن!
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اوﻟﯾن ﻣوج ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ﺗﺳﺧﯾر ﺷده اﺳت ،ﺗﻌطﯾﻠﯽ آﯾﻧده ﻣدارس و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻔوﻧت
ﺑﮫ وﯾژه در اﺳﮑﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را ﻧﻣﯽ ﺗوان رد ﮐرد .ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ وﯾژه زﯾﺎد اﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﯾﻠﯾﻔﻠد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد] .[٢ﻋﻼوه ﺑر اﯾن دﻧﯾﺎی زﻧدﮔﯽ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺷدن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ
ﺧواﺳﺗﺎر ﯾﮏ ﻋﮑﺳل اﻟﻌﻣل ﺳرﯾﻊ و ﺑدون ﺑوروﮐراﺳﯽ از ﺑﺧش ﻣﺳﺋول اﯾﺎﻟت ﻣﺎن ھﺳﺗﯾم ،ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﮫ ی اﻗﺎﻣﺗﮕﺎھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
اﯾﻧﺗرﻧت و وای ﻓﺎی را ﻧﺻب ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎ از اﯾﺎﻟت ﺑراﻧد ﻧﺑورگ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺷراﯾط را ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ وای ﻓﺎی وارد ﮐﻧد ) ﺑﺧش  9آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ ﻗﺎﻧون
ﺿﺑط اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ( ﺑرای اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﮭرﺳﺗﺎن.
ﻣﺎ از دوﻟت ﻓدرال ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻛﮫ ﺣق اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻧﺗرﻧت را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺣﻛﺎم ھﺎرﺗز ﭼﮭﺎرم را ﺗطﺑﯾق دھد ﺗﺎ
اﺻل رﻓﺗﺎر ﺑراﺑری و ﺣق آﻣوزش ﺑرای ھﻣﮫ ﻛودﻛﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺗﺿﻣﯾن ﺷود.
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