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  ٢٠١٣ سپتمبر ٢۶
  

 کودک آزاری با نام حکومت اسالمی
ا و جای زخم بر صورتھای کبود بچه ھ.حوادث می افتيم ۀ  به ياد صفحزنيم معموالً  وقتی از کودک آزاری حرف می

 تنبيه و ، تھديد،اما آسيبھای روحی و روانی مانند ترس. درد می آورده  قلب ھر انسانی را ب واقعاً ،دست و بدن آنھا

  .ماند گذارد که تا سالھا اثرش بر تمام زندگی کودک می جا میه  عميقتر بئی زخمھا،محروميت

طور مفصل ه  حقوقی و اجتماعی ب،نبه ھای مختلف روانشناسیتوان از ج تعريف کودک آزاری داليل و انواع آن را می

 .مورد بررسی قرار داد

 توسط دولت اسالمی ايران عليه کودکان اما در اين نوشته تنھا به يکی از انواع کودک آزاريھای گسترده که دقيقاً 

 مشکالت رفتاری و ،ای اعصاب نارحتيھ، اعتيادۀ نتيج،اين نوع کودک آزاری. دھد اشاره ميکنم ن افغان رخ میامھاجر

 با ناديده گرفتن حقوق کودکان باعث درد و رنج  عمداً ،اينجا کودک آزار. اخالقی والدين و ساير سرپرستان بچه ھا نيست

 سالمت و ، شادابی،نام حکومت اسالمی که سالھاست مثل بختک بر زندگیه کودک آزاری ب. شود ھزاران کودک می

 بازی و محبت ، لباس، خواب، غذا،نياز کودکان به آموزش مانند نياز آنان به ھوا. تاده استاميد و آرزوھای کودکان اف

براساس اصول انسانی و حتی قوانين نيم بند پيمان . اما دولت اسالمی اين حق طبيعی را از آنان سلب کرده است. است

جرم مھاجر بودن و نداشتن مدارک اقامتی ه  ب کودکان افغان. حقوق کودک تمام کودکان حق تحصيل و آموزش دارندۀنام

 .حق ورود  به مدارس را ندارند

موقع پرداخت ه  آنان بۀاگر شھري.  که شانس ورود به مدارس را دارند ھم چندان از ثبات بر خوردار نيستندئیاما آنھا

 ۀحتی در آستانگيرند و بارھا پيش آمده که دراواسط سال و  جلوی بچه ھای ديگر مورد سرزنش قرار می. نشود

 ۀ عدم انطباق سن دانش آموز با پاي،نپرداختن شھريه. خواھد اخراجھا داليل چندانی نمی. امتحانات اخراج شده اند

ز بيماريھای واگير و بروز به ھنگام برو. شود  بی محتوا باعث آزار و اذيت کودکان میۀتحصيلی و يک بخشنام

. داند  سخنگوی آموزش وپرورش کودکان افغان را مقصر میاً  پوستی مانند وجود شپش در مدارس رسممشکالت

توانند در مدارس غير انتفاعی سر کالسھای درس حضور  مواردی ھم اين کودکان با پرداخت شھريه ھای سنگين می

 . کنند که کارنامه ای به آنان تحويل داده شود مدرسه را ترک می داشته باشند اما در پايان سال تحصيلی بدون اين

اين کودکان حتی در مدارس خودگردان .  به اشکال مختلف ادامه دارد حکومت اسالمی عليه کودکان افغانکودک آزاری

دولت طالبانی ايران با توسل به زور و .  نيز امنيت ندارند،شود و زيرزمينی که توسط خانواده ھای افغان اداره می

 که ھميشه ئیيکی از مکانھا. گيرند حت پيگرد قانونی قرار میخشونت اين مدارس را تعطيل و گردانندگان اين مدارس ت

در واقع يکی از جرائم . ھا ھستند) ان جی او(خاطر درس دادن به کودکان افغان مورد ھجوم عوامل حکومت است ه ب
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ھا از کودکان ) ان جی او(ن است و اچرا که سياست دولت طرد و اخراج مھاجر. آنھا حمايت از کودکان افغان است

  . کنند حمايت می

 نيروی ،طور کامل به مراکزی مانند شھرداریه آنھا مدام تحت فشار ھستند و بايد آدرس و مشخصات کودکان افغان را ب

  .  وزارت کشور و بھزيستی بدھند،انتظامی

  !دکشن کنند و زجر می فھمند و حس می کودکان افغان تمام اين مسائل را می

خواستيم کودکان افغان را به اردو ببريم تعداد  ھا برای بار اول می) ان جی او(ياد دارم که در يکی از ه موردی را ب

کردند اين يک نقشه از طرف نيروی انتظامی برای دستگيری گروھی  چرا که فکر می. زيادی از آنھا ترسيدند و نيامدند

خاطر سياست کثيف دولت ه توانستند از ذوق اردو بيقرار باشند ب یکودکانی که م. آنان و اخراجشان به مرز است

  .احساس ترس و دلھره داشتند

 چند روز پيش عکسی از پالکارد نصب شده باالی يک مدرسه ديدم که از مدير مدرسه درخواست شده بود از ثبت نام 

 که به محتويات جيب بچه ھا و یر مدارس دمسلماً ! در زير آن نوشته شده بود اھالی محل! کودکان افغان خودداری کند

 وزارت آموزش و پرورش حکومت ۀتواند بدون اطالع مدير دست نشاند  کسی نمی،حتی افکار وعقايد آنان کار دارند

 دارد کمی به احساس کودکان آيا آن مدير مدرسه که در جايگاه آموزشی قرار.  چنين پالکاردی را نصب کند،اسالمی

  ؟!انديشد  يا فقط برده وار به انجام وظايقش میه را می بينند فکر کرد که اين تابلوافغان

ايرانيھا وافغانھا سالھاست .  چند نفر را به حساب مردم گذاشتۀتوان احساسات نژاد پرستان در مورد اھالی محل ھم نمی

ديھای ھمديگر حضور کنند در محل کار کوچه و خيابان و پيوندھای فاميلی و در غمھا و شا در کنار ھم زندگی می

  !چنين سياست کثيفی فقط از اوباش اسالمی برمی آيد. دارند

. گويند ورود افغانھا به استخر و پارک ممنوع  که میئیھمانھا که در يزد خانه ھای افغانھا را آتش زدند ھمانھا

وزرات آموزش عالی . کنند ی که حق تردد و اسکان افغانھا را در شھرھای مختلف ممنوع مئیفرمانداريھا و استانداريھا

  . که حق انتخاب برخی رشته ھای تحصيلی را برای دانشجويان افغان ممنوع کرده است

  ممانعت می، معتبر و يا کارت اقامتۀ نداشتن شناسنامۀوزرات آموزش و پرورش از نامنويسی کودکان افغان به بھان

  .ی ھويت و بی شناسنامه اعالم کرده است و آگاھانه حدود نيم ميليون کودک افغان را بکند و رسماً 

  . سياست ضد بشری و نژاد ستيزی حکومت اسالمی استۀ تصميمات دولتی و نتيجاينھا تماماً 

بايد از . دھد  و چنين سيستماتيک کودک آزاری را سازمان می، ضد حقوق انسانھاست،دولتی که در سطحی چنين وسيع

دليل آزار و تبعيض عليه کودکان بايد محاکمه ه  بين المللی بۀادگاھھای صالح مراکز بين المللی اخراج گردد و در دۀھم

  .شود
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