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 Children کودکان

 
 مينا مھاجر

  ٢٠١۴ فبروری ١٢
  

  خشونت عليه کودکان
 

خشونت : از خشونت عليه کودکان بدين ترتيب است" يونيسف"تعريف صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد 

سسه ھای نگھداری از کودکان نظير يتيم خانه ھا و يا ؤ م،تواند در مدرسه ر و قدرت عليه کودکان است و میاعمال زو

  . ديب ھا و يا در منازل صورت بگيردأ در دارالت، در محل کار،در خيابانھا

ونه آثار  روحی و روانی و جنسی تقسيم می شود که ھر سه گ،براين اساس خشونت عليه کودکان به گونه ھای جسمی

  .  ناپذير از وی تبديل می شودئی جدائینامطلوبی برکودک گذاشته و به جز

 اشکال ۀ پيمان نامه ھای منع خشونت عليه کودک و حقوق کودک حاکی است که خشونت عبارت از ھمتن مۀمطالع

 وابسته به ۀ کميت. استثمار و بھره کشی جنسی از کودک است، تحقير،استفاده و غفلت کردنءزيکی و روحی شامل سوف

زيکی به کار رفته و سبب درد و ناراحتی شود را خشونت تلقی و ھرگونه مجازاتی که در آن نيروی فحقوق کودک نيز 

  . آن را منع کرده است

اگر ما با . زيکی شروع و به ابعاد روحی و کالمی ختم می شودگسترده است که از ابعاد جسمی و فخشونت يک طيف 

ل مصاديق خشونت در جامعه باشيم به نظر می رسد مدارس جزو واپسين حلقه ھای توليد و اعمال اين نگاه به دنبا

مدرسه مرکز تجمع کودکان و محيطی است که . خشونت و در عين حال جزو اولين حلقه ھای باز توليد خشونت ھستند

  . در آن بيشترين اشکال خشونت بروز می کند

شود کودکان بيشترين موارد خشونت را در طول   کدامند؟ چه داليلی سبب میانواع خشونت عليه کودکان دانش آموز

  .زندگی و کودکی خود تجربه کنند

 فقدان يا کمبود از يکسو و تبعيض ونابرابری در توزيع امکانات آموزشی از سوی ديگر را ،شواھد متعددی حاکی است

اين امر ناشی از آن است که . کودکان اعمال می کنده حکومت ايران نسبت به کمی توان اولين خشونت آموزشی دانست 

در اين . مين حداقل ھای برابر آموزشی يکی از اصول بنيادين معاھدات جھانی کودک و قانون اساسی ايران استأت

 داليل بروز ۀقسمت به برخی از مھم ترين اشکال خشونت عليه کودکان در نظام آموزشی ايران که به تعبيری در زمر

  .  اشاره شده است،محسوب می شوندآن نيز 

ميليونھا از کودکانی که در سن تحصيل ھستند ولی در فضای آموزشی : عدم دسترسی به مدرسه و آموزش مقدماتی

 ، کار،اين تعداد بی ترديد فاقد امکانات تحصيل بوده اند و به ازدواج. نبوده اند و به تعبيری ترک تحصيل کرده اند

  . ابانھا روی آورده انداشتغال خانوادگی يا خي
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 ناشی از داليل کمبود ثبت نام دختران در مدارس عمدتاً . دختران بيش از پسران در معرض محروميت تحصيلی ھستند

  . لويت دادن به پسرھا استوعوامل اقتصادی ـ فرھنگی نظير ا

 سلسله مراتبی و پادگانی  ساختار،تراکم دانش آموز در کالس درس:  فضای آموزشی به کودک دانش آموزۀنسبت سران

از ديگر مواردی است که به دليل نامطلوب بودن آن زمينه ساز خشونت در ...  ميز و نيمکت ھای ناراحت و ،مدارس

  . ن تحمل پذيری در فضاھای آموزشی می شودئيمدارس و نرخ پا

  .ر کرده استيي شرح تغ بدين٩١ ـ ٩٠ تا سال ٨٦ـ ٨٥آمارھا نشان می دھند نسبت دانش آموز به کالس از سال 

نسبت (٤٤ به  ٢٣و متوسطه از ) ئینسبت راھنما (٢٤ به ٣٤ از ئی راھنما،)ئینسبت ابتدا( ٢٢ به ٢٠ از ئیابتدا

  ).متوسطه

  

  فضاھای فرھنگی و ورزشی

 کمبود فضاھای ورزشی و تفريحی از يکسو و تراکم زياد دانش آموز نسبت ،فقدان فضای فرھنگی و تفريحی در مدارس

 فضای آموزشی و معلم و کالسھای درسی سبب می شود که معلم و کودک ھردو در يک فضای مستعد عصبی و به

اين شرايط سبب می شود دانش آموزان به عصيان واداشته شوند و در نھايت معلم خسته و پرکار . خستگی قرار بگيرند

 ئین محروميت فرھنگی و ورزشی در جااي. نيز راھی جز خشونت برای به راه آوردن دانش آموز عاصی نمی يابد

است که اغلب مدارس محلی برای عبادت يا نمازخانه دارند که اغلب کودکان دانش آموز را به روشھای مختلف ترغيبی 

  .بدانجا می کشانند

در نظامھای آموزشی موفق . درصد از دانش آموان ترک تحصيل می کنند٢٥بر اساس آمار دولتی ساالنه حدود 

درصد از دانش آموزانی که بايد در ٦٧ آموزشی قرار دارند اما در ايران تنھا ۀز دانش آموزان در چرخدرصد ا٩٨

  ) سه ھزار دانش آموز و پنج  مدرسه. ( در مدارس حضور دارند،مدرسه مشغول تحصيل باشند

  

  فقدان دسترسی به آموزش زبان مادری 

 اداری و ئیدھه ھای طوالنی است به دليل ساختار مرکزگراکشور ايران دارای قوميت ھا و زبانھای مختلف است که 

  . سياسی مورد غفلت قرار گرفته است

امروزه در مدارش کشور شاھد آن ھستيم که زبان مادری در کنار زبان رسمی کشور تضعيف شده و کودکانی که در 

عنوان زبان رسمی ه ن فارسی بنھاد خانواده با زبان مادری پرورش و رشد می يابند در مدارس با برخورد با زبا

اين .  دستخوش مشکالت زيادی در خصوص فھم و درک مضمون و محتوای دروس و آموزش معلمان می شوند،کشور

 بلوچ وعرب در نوارھای مرزی ، آذری،بعد از خشونت در مدارس امری است که بخش بزرگی از کودکان اقوام کرد

 . کشور را شامل می شود

 در شھرستانھا و روستاھای دورافتاده نيز از ديگر ، امکانات آموزشی در مناطق مختلف کشورنابرابری دسترسی به

 والدين از مسايل و بخش نامه ھای آموزش و پرورش و ضرورت عدم تنبيه بدين معنا که تقريباً . عوامل مضاعف است

  .کنند یکودکان در مدارس ناآگاه ھستند و معلم ھا نيز ھمچنان کودکان را تنبيه بدنی م

 ھمواره پسران نسبت به دختران از اولويت آموزشی بيشتری ،در ساختار آموزشی کشور به ويژه در مناطق محروم

دختران ھم به دليل نوع نگاه به موقعيت و نقش آنان در خانواده و جامعه و ھم تحميل زودرس . برخوردار بوده و ھستند

 .  نسبت يکسان با پسران برخوردار نيستندازدواجھای اجباری بدانان از فضاھای آموزشی به
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 اقتصادی و اجتماعی به ويژه فرھنگ اجتماعات ۀاين امر محصول ماندگاری ساختار مردساالری است که ھنوز در بدن

مطالعات سازمان ملل نيز حاکی است که خشونت ھای جنسيتی عليه دانش آموزان ناشی از تمايز . کند سنتی تر عمل می

 اجتماعی است به نحوی که دختران و پسران ھرکدام به ۀ عقايد قالبی و نقش ھای جنسيتی تحميل شد،سيتیو نابرابری جن

  .اشکال متفاوت مورد خشونت قرار می گيرند

 

  خشونت جنسی عليه کودکان

ه ی نسبت به کودکان از سوی تعدادی از والدين و معلمان بفزيک ايران ھنوز رفتارھای خشن و برخوردھای ۀدر جامع

گاھی تبديل به يک عادت و به بھانه ھای مختلف تکرار می . عنوان ابزاری سودمند برای تعليم و تربيت به کار می رود

  .  در خانه او را وادار به اطاعت می کنند،حتی در مواردی با ترساندن کودک از معلم. شود

قصد تجاوز و تعدی . خشونت جنسی عليه کودکان دانش آموز در مدارس از ديگر وجوه انواع خشونت در ايران است

رغم نبود آمار رسمی و دقيق در ميان اخبار ھرازگاھی   امری است که علی،جنسی به کودکان دختر و پسر در مدارس

 از ئیمچنين در نزد والدين برای انعکاس تعدی ھاترس کودکان از معلم يا کادر آموزشی مدرسه و ھ. منعکس می شود

 به دليل حفظ آبروی اجتماعی و نبود نظام ديدبانی ئیاين دست ھراس و پوشانيدن خانواده ھا از وقوع چنين اتفاقھا

 اجتماعی ۀلأ آموزشی کشور از ديگر موانعی است که سبب می شود اخبار و آمار مربوط به اين مسۀاجتماعی در بدن

 ۀاطالعات مربوط به فشار خشونت ھای جنسی عليه کودکان در مدارس ناقص و مبھم است و داليل عمد. بماندمکنون 

 ترس از عدم باور خانواده و اجتماع به فرد ، ترس از انگ خوردن اجتماعی،آن عبارتند از ترس و شرم از انعکاس آن

 ھمگان اين عبارت را به کرات شنيده ايم  .دھای آنرو شدن قربانی با عامل خشونت و پيامه و در نھايت ھراس از روب

 تھديد و اعمال محروميت از تحصيل نه تنھا »گذاريم و از مدرسه می اندازيمت بيرون که پرونده ات را زير بغلت می«

 روحی و ۀشود بلکه سبب ساز نوعی ناآرامی و تشويش و شکنج  کودک محسوب میۀيک نوع خشونت و نقض حق اولي

  .  حتی شخصيتی کودک استاجتماعی و

 خانواده و حتی محل زيست کودک سبب بحران روحی ، ھمکالسان،اين نوع خشونت روحی و اجتماعی در بين اجتماع

عنوان محروميت تحصيلی حتی در دانشگاھھای کشور نيز ه اين روش و نوع خشونت آموزشی ب. شود و فکری وی می

  . به نوعی مرسوم است

شود بخش بزرگی از کودکان   زمينه ساز ترک تحصيل و انزجار کودک از محيط آموزشی میئی چنين تھديدھاۀادام

 حقوق کودک در فضاھای آموزشی ۀ کسانی که بايد طبق قانون اساسی و ھمچنين پيمان نام، امروز ايرانۀکار در جامع

  .ر ھستند در خيابانھا يا مراکز اشتغال غيررسمی در بدترين وضعيت مشغول به کا،به سر ببرند

 تحصيل ناگزير ۀ کودکان بسياری ھستند که برای افزايش توان و امکان ماندگاری در مدارس و ادام،عالوه بر اين تعداد

 اين طيف وسيع از کودکان که تعداد دقيقی از آنان در دسترس ،از کار در ساعات غير درسی و پس از مدرسه می شوند

  . درسه قرار دارند و در يک آزار و خشونت مضاعف زندگی می کنند به نوعی در مرز تحمل خانواده و م،نيست

 سنگين است  خودۀوليت تحصيل که به نوبؤ مسرعالوه ب. کنند اين بخش از کودکان کار که ھمزمان تحصيل نيز می

 وليت اقتصادی خانواده را نيز به دوش دارند بخش ديگر و مھمی از کودکان در سنين مدرسه و آموزش به ترکؤمس

 سال تن به ازدواجھای ١٨تعداد يک ميليون از کودکانی که زير سن . تحصيل يا ازدواج اجباری روی می آورند

طور غير مستقيم دستخوش ه  کسانی ھستند که ب،زودرس داده اند و از فضاھای آموزشی و تحصيل دور افتاده اند

ران عروسی و نامزدی به تحصيل خود ادامه اين عده در مواردی در طول دو. شديدترين نوع خشونت آموزشی ھستند

 .شوند می دھند ولی ھمزمان در مدارس مورد تبعيض قرار می گيرند و از ساير ھمکالسھای خود دور نگه داشته می
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نسبت بزرگی از اين کودکان محروم از تحصيل دخترانی ھستند که عالوه بر ازدواج باردار و صاحب فرزند شده اند و 

 تحميل آموزه ھای ، ديگر خشونتھای تحميل شده به کودکانۀ می کنند از جملءزمان با کودکی خود ايفانقش مادری را ھم

  . دينی به آنھاست

امری که در ساختار .  امری آزادانه و داوطلبانه است،امروزه در بسياری از مدارس ممالک دموکراتيک انتخاب دين

ع در مدارس نه يالقای آداب و الفبای دينی به ويژه تش. ری است آموزشی حکومت اسالمی ايران به شدت تحميلی و اجبا

 بلکه برای ساير کودکان از اديان ديگر ،کند تنھا قدرت آزادانديشی و آزادی انتخاب از کودکان دانش آموز را سلب می

 و مشارکت  داريھای اجباریه روز، نماز اجباری،وجود نمازخانه ھا. شود ان سبب محروميت تحصيلی میئينظير بھا

در مراسم عزاداری ھای دينی و غيره اغلب وجھی تحميلی با تطميع و تھديد دارد که سبب ناآرامی و تشويش و 

 سالگی ٦شود اجبار پوشش دختران از بدو شروع مدارس در سنين  بدآموزی کودکان در فراتر از ھويت خودرفتن می

 بارز خشونت در فضاھای آموزشی است اين خشونت اگر چه در مدارس پيش دبستانی تا مقاطع باالتر از ديگر موارد

 دختران تحميل می شود ولی در مدارس و فضاھای آموزشی بسيار زودرس بوده است ردر سنين باالتر در جامعه نيز ب

 ،امری که قدرت آزادی. کنند  دختران خردسال را وادار به پوشاندن روسری و مانتو میئیو از آغاز مدارس ابتدا

تھديد و تنبيه ھای ناشی از .  و آرامش روحی و جسمی دختران را به شدت مورد تھاجم قرار می دھد، انتخاب،تحرک

 جنسيتی است که زنان و ۀ تبعات وجود چنين ساختار تبعيض يافتۀعدم رعايت اين پوشش اجباری دينی نيز از زمر

  .  گان جنسی می نگرد که ھمواره بايد پوشانده شوند آنان را چونان ار، دوم اھميت قرار داده استۀدختران را در مرتب

 رويکرد تک جنسيت سازی در فضاھای اجتماعی و به ويژه ،از ھمان بدو سالھای وقوع انقالب و گشايش مدارس

  . آموزشی در سراسر کشور غلبه يافت

 کودکان از ھمبازی شدن و و. اين امر به گونه ای است که امروزه مدارس کشور به پسرانه و دخترانه تقسيم شده است

  .  جسمی و روحی با ھمساالن خود در جنسيتھای مختلف محروم ھستند،ارتباط فکری

انسداد روابط اجتماعی و فقر آموزش و تربيت کودکان در اثر تحديد و تک جنسيتی شدن مدارس سبب شده است که 

 کودکان و به تبع آن ۀايش يابد و جامعديگر به شدت افز خالءھای عاطفی و شناختی کودکان دختر و پسر از يک

 است که ئیاين محروميت جنسيتی يکی از مھم ترين خشونت ھا. رو شونده بزرگساالن با بحران ھای بزرگ جنسی روب

 بيگانگی اجتماعی کودکان و جامعه را فراھم می سازد ۀ آموزشی کشور به وقوع می پيوندد و زمينۀھر روزه در بدن

و   کودکان پناھجو، کودکان اقليت ھای دينی و فرھنگی، کودکان قوميت ھای در حاشيه،د معلوالنکودکان ناتوان مانن

 ، کودکان آلوده به بيماريھای سخت عالج،)قريب يکصد ھزار نفر(رانده شدگان به ويژه کودکان افغان فاقد شناسنامه 

انی ھستند که در مدارس کشور نيز مورد  کودکۀ از زمر، کودکان ھمجنسگرا يا دگرباشان جنسی و غيره،مانند ايدز

   . خشونت روزمره قرار می گيرند

آمار دقيقی از اين وقايع در دست نيست ولی شواھد جھانی نيز گواه اين است که اين گروھھا بيشترين آسيبھای ناشی از 

  . ثبت يا احصا شودئیکه در جا بدون اين. خشونت را متحمل شده اند

 

  ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن ماه،١١٢ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 


