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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Children کودکان

  
  جھانگير محبی: فرستنده

  بامداد. ش: نگارش

  ٢٠١١ جوالی ١۴

  

ۀ ويسندن. در کانادا منتشر شده است" سرافيم" توسط انتشارات  است که اخيراً ی ، نام کتاب١"شکنجه در عصر ترس"

 فصل ١٢ فصل از ٣ قربانيان شکنجه یئشناس ارشد و پژوھشگر مرکز کانادا نژاد، کاریکتاب دکتر عزت مصل

 ايران ی را به وضعيت کودکان در زندانھایکتاب را به موضوع خشونت نسبت به کودکان در جھان ما و نيز فصل

 ی است به وضعيت کودکانی اين کتاب و نگاھ ازی است از بخشی برگردانآيد یآنچه در زير م. اختصاص داده است

  .کنند ی می زندگیکه در مناطق جنگ

  

  جنگ کودکان در
  

 کودکان فشار سنگين آثار شوند، ی شھرھا و يا روستاھا جوالنگاه جنگ و ترور و اشغال می محالت مسکونیوقت

 کشور ھم اکنون چنين ٣٠در گوشه و کنار جھان، کودکان بيش از . کنند ی تحمل مدفاع یجنگ را خاموش و ب

 دفاع از جان کودکان ی بر آن براوثر حقوق کودک و تصويب دو پروتکل میبا وجود اعالميه جھان.  دارندیوضعيت
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 جامعه ی اخير توسط افراد، گروھھای که در سالھای و به رغم ھمه فعاليتھا و اقدامات با ارزشیدرمناطق جنگ

 گذشته دو ميليون ۀ انجام گرفته است، تنھا در دھی بين المللیسازمانھا و ،ی و دولتی غير دولتی سازمانھا،یمدن

اند،   ماندهی ميليون آواره و يک ميليون يتيم برجا٤اند، بيش از   درگير جنگ کشته شدهیاکودک در مناطق و کشورھ

 و یتجاوز جنس زندان، ،یئ مثل آدم ربای گوناگونیھا  از آسيبی ناش،یو بيش از ده ميليون دچار مشکالت روان

 و يا ی دولتی در ارتشھاوھم اکنون صدھاھزار کودک به عنوان جنگج. اند  خانواده، شدهیديدن مرگ فجيع اعضا

 پس ازآن تجربه و تحمل یھا در جريان جنگ و حت  که دختر بچهیوضعيت.  سالح به دست دارندی شورشیگروھھا

  . واقع نشده استی توجه جد عاجل آنھا موردی غير قابل تصور است و نيازھاکنند یم

 ابعاد ی داخلیاسلحه و مھمات، جنگھاۀ ستد افسارگسيخت و  از دولتھا و دادی شماری گذشته، با فروپاشۀ اواخر سداز

. اند  شدهبيشتر یئ غيرمتعارف و مافيای شرم آور و گروھھای وحشت زده از جنايتھایھا  پيدا کرده، و جمعيتیا تازه

  . اما اين جنايات ھمچنان ادامه داردی بين المللی رم در رابطه با دادگاه کيفرۀبه رغم مفاد روشن مصوب

 ۀاند قاره را در محاق نکبت جنگ و چرخ  بودهی داخلیھم کشمکشھاةً  که عمد١٩٧٠ جنگ از سال ٣٠فريقا ا در

   .اند  بيشتر گرفتار کردهیفقر و توسعه نيافتگ

 سودان، ،ی رواندا، سيرالئون، سومال،یھرزه گوين، کنگو، اريتره، اتيوپ و ی گذشته در افغانستان، آنگوال، بوسنۀدھ

 ، ی مدرنيزم مانند آزادی توسعه و دستاوردھای عراق و نقاط مشتعل ديگر ساز و کارھا،یکوزوو، تيمور شرق

گھا و دستاورد فرھن. اند ھر چه بيشتر منھدم شده...  جديد و یھا ی ، سواد، بھداشت، رفاه، و فن آوریدمكراس

 و به خصوص حقوق زنان و کودکان یو حقوق شھروند. اند  قرار گرفتهی در خطر نابودی گوناگون بشریھا تمدن

  .بيشتر و بدتر نقض شده است

 ۀنويسند. در کانادا منتشر شده است" سرافيم" است که اخيرا توسط انتشارات ی ، نام کتاب١"شکنجه در عصر ترس"

 فصل ١٢ فصل از ٣ قربانيان شکنجه یئشناس ارشد و پژوھشگر مرکز کانادار نژاد، کایکتاب دکتر عزت مصل

 ايران ی را به وضعيت کودکان در زندانھایکتاب را به موضوع خشونت نسبت به کودکان در جھان ما و نيز فصل

 یکان است به وضعيت کودی از اين کتاب و نگاھی است از بخشی برگردانآيد یآنچه در زير م. اختصاص داده است

   .کنند ی می زندگیکه در مناطق جنگ

  

   ته نشين در خونیھا رنج 

 ی که از جنگ جھانیدر شصت سال.  غير نظاميان و به خصوص کودکان ھستندةً  دوران جديد عمدی جنگھاقربانيان

 در حال ی مورد آن در کشورھا١٣٠ جنگ بزرگ و کوچک بوده که ١٥٠دوم گذشته است، جھان ما شاھد بيش از 

   . رخ داده استکنند، ی ماد بيدی قومیھا  که نکبت فقر، استبداد، و جنگیئعه و توسعه نيافته جاتوس

 است دهي رسري اخیھا  به نود درصد در جنگی درصد کل تلفات در جنگ اول جھان١٠ تلفات غير نظاميان از نسبت

 که مردم ی در مناطقیريزاع و درگ عموما نی داخلیھا در جنگ. اند که ھشتاد درصد آن نيز کودکان و زنان بوده

 ی پس از پايان جنگ سرد اين اعضایماندر دوره ز.  جنگیھا  جريان دارد و نه در ميدانکنند، ی میزندگ

  .اند  قرار گرفتهی داخلی و جنگھای قومیھا اند که آماج کينه  متخاصم و فرزندانشان بودهیگروھھا

 در گزارش ١٩٩٦ در سال یسائل مربوط به کودکان مناطق جنگ دبيرکل سازمان ملل در مۀ ماشل، نمايندگراسا

بگذاريد کودکان را مناطق : " نويسدیم" سازمان ملل در مورد اثرات جنگ بر کودکان یمشھورخود به مجمع عموم

 دوران مصونيت است و کودکان از ی کودکرانبه اين ترتيب سرانجام نوع بشر اعالم خواھد کرد که دو. صلح بناميم
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  ". بايد در امان بمانندی نظامیت مھلک نبردھااثرا

جنگ .  حد و حصر استی جنگ بر کودکان ھمچنان بیھا  سال از بيان اين سخنان گذشته است، اما فشار مصيبتنه

و ھزاران دختر جوان .  داشته و داردی بيشتر و فقر فزونتر را در پیيافتگ توسعه ن،ی اقتصادیھا تخريب زيرساخت

. دست آوردن پول و غذا واداشته استه  بی براءو ابتال به ايدز و تن دادن به فحشا" یو.آ.اچ"روس را به پذيرش وي

 مناطق طول یدر برخ. برند ی آنان را به يغما می و کودکگيرند ی جھان، از کودکان تلفات مۀدر ھر گوش ھا، جنگ

 از یھرگز شانس تجربه نوع ديگر در اين مناطق یکودکان بسيار. ھاست ھا بيش از سن و سال بچه زمان جنگ

 را یئھا  خود درد و رنجی اوليه زندگیھا اند، اما آنان در سال¬ جز زيستن در جنگ را به دست نياوردهیزندگ

  . بالغ استی آدمھای که بيش از تجارب دردناک زندگکنند، یتجربه م

  

   ترس و مرگی بالھازير

  . را فرا تر از تصور افزايش داده است کودکانیھا ی بدبختی اشغال و حمالت تروريستجنگ،

   ترين قربانيان جنگ و اشغال ھستندیدر عراق کودکان اصل -

 بيش از دو برابر مرگ مير کودکان ی ائتالف، مرگ و مير کودکان زير پنجساله عراقی از اشغال توسط نيروھاپيش

  .در ده سال پيش از آن شده بود

 تھيه شده، ٢٠٠٤ ملل در مورد وضعيت کودکان جھان در سال  که توسط صندوق کودکان سازمانی گزارشدر

 نمونه، کشته شدن ی ائتالف در فلوجه و بصره، برای و نيروھاھا ی ميان عراقی از درگيريھایيک: چنين آمده است

ھمين گزارش .  از آنان در راه مدرسه و خانه تلف شدندی داشت که برخی کودک را در پ١٠٠فجيع بيش از 

ھا به انواع و اقسام   و يا وادار کردن بچه،ی گروگانگيری از دزديدن کودکان برایئا مافيیھا  گروه:افزايد یم

  . فروگذار نيستندیا  و تحقير و تنبيه آنھا لحظه،ی تروريستیکارھا

ھايشان در کابوس و عذاب مداوم بزرگ   از جنگ و ستيز ميان دولتی و ھم کودکان اسرائيلیھم کودکان فلسطين

هللا، کودکان در   حماس و حزبی اسرائيل و نيز حمالت تروريستی امنيتیدر حين عمليات ارتش و نيروھا. شوند یم

 یھا ھا ومحله  خانهی شاھد ويرانی فلسطينودکانعالوه بر اين ک. شوند ی میبرابر ديدگان يکديگر کشته يا زخم

 یھزارھا کودک فلسطين. اسرائيل را ھم بکشند فلسطينيان توسط دولت یزندگيشان ھستند و بايد جور مجازات جمع

 مدام در خدمات یھا  به خاطر وقفهی و عادی معمولیگذران يک زندگ.  دارندیھم اکنون در خيل آوارگان جھان جا

نه در خانه و خيابان و .  از آنان دريغ شده استی حکومت نظامیھا، و برقرار  بسته شدن جاده،یشت و بھدایآموزش

.  در امان نيستندی اسرائيلیھا  از آتش گلولهی کودکان فلسطينشوند، یکه توسط سازمان ملل بر پا م ینه در مدارس

  ". کوپتر، تانک و بمب استی ھلیما ھميشه گوشمان پر از صدا"

 اسرائيل به عنوان ی از سوی رفح و خان يونس در نوار غزه و نابلس و جنين در کرانه غربی فلسطينیشھرھا

 و صاف یم شده اند، و ھمين به ارتش اسرائيل اختيار تام داده تا به گلوله باران مناطق مسکون اعالیمناطق جنگ

 کودک ١٣٦، در چھار سال انتفاضه، " بشرحقوق یمرکز فلسطين"طبق گفته .  فلسطينيان بپردازندیھا کردن خانه

 اين دوره به علل مختلف از یاميھا که در خالل نا آری يک چھارم کودکانیدر رفح و خان يونس کشته شده اند، يعن

 کشتار و ھدف قرار دادن کودکان به قتل ،ی ھدف، کاربرد زور و خشونت، تيراندازی بیھا قبيل گلوله باران

  .اند رسيده

ه  که ب،ی بدوی، گروه شبه نظام"جانجويد" ھزاران زن و دختر توسط ٢٠٠٤بنا به شواھد عفو بين الملل، در سال  -
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 ۀشبه نظاميان جانجويد به ترويج دوبار. اند  مورد تجاوز واقع شدهاي ربوده و شود، یان حمايت موسيله حکومت سود

ھا را آتش   سودان، دھکدهی جنگیھا در پناه بمباران ھواپيماھا آن. اند  مدارس پرداختهیھا  به بچهیتجاوزات گروھ

  . کودکان بوده و ھستند اين فجايع ھموارهیقربانيان اصل. کشند ی و شھروندان را مزنند، یم

 ، ٢٠٠٤تا اکتبر .  ما در حمايت از کودکان در مقابل غول پليد جنگ استی دنيای دارفور، نشان درماندگیتراژد

  .اند  ميليون کودک تنھا در نتيجه اين جنگ آواره شده٢/١بيش از 

  

   راه مدرسهدر

   جنگھاستی مدارس فراورده جانبی در تحصيل کودکان و ويراناختالل

 ، گروگان گرفتن ٢٠٠٤ تلخ کشتار کودکان روس در مدرسه اشان ھنوز از يادھا نرفته است، در سپتامبر ۀخاطر -

 روسيه بيش ی امنيتی چچن و حمله متقابل نيروھای نظامیوسيله گروھھاه ، ب)غرب روسيه(  در بسالن یا مدرسه

 یاين رويداد غم انگيز نشانگر اھانت. بودند  نفر آنان کودکان کم سن و سال١٥٠ گذاشت که ی کشته به جا٣٥٠از 

  . استی شورشیھا و نيروھا  توسط حکومتی ترين اصول اخالق انسانیشرم آور به اصل

 ،یاندونزۀ  در آس٢٠٠٣ یبه عنوان نمونه در ماه م.  ديگر، بھتر از اين نيستۀزد وضعيت البته در مناطق جنگ

در نپال، مدارس اغلب به عنوان مراکز . شيان طعمه حريق شدند و شوری دولتی مدرسه در جنگ ميان نيروھا٤٦٠

 پر شمار ی و يا دزديدن معلمان و محصالن امربهحمله . شوند ی دولت و مخالفان استفاده میتبليغ و يا عضوگير

ھا  که در آنکنند ی توزيع میئھا  و شبنامهزنند ی مدارس دخترانه را آتش م،یدر افغانستان احزاب غيرحکومت. است

  .کنند یدختران محصل را تھديد و مرعوب م

 از کار ھا ی مناطق، و يا تعطيلۀ محاصر،ی وضع حکومت نظامی مدرسه در پ١٣٠٠ فلسطين، یدر مناطق اشغال

  .اند کردن بازمانده

 طلب قرار دارد، یئتحت کنترل شورشيان جدا" ود ممنوعور" منطقه ٩ در منطقه بوگانيول در گينه جديد پاپوآ، - 

  .روند به مدرسه بتوانند یھا در اين مناطق نم چهب

 و ديگر یئبارانھا، تظاھرات خونين، آدم رباھا در عراق در شرايط پر خطر و تھديد مدام بم درس خواندن بچه

   .گيرد ی ھولناک برآمده از اشغال و جنگ انجام میخشونتھا

  

  ھا  انفجار مينآغاز

ھا نيست، تازه کودکان در معرض انفجار   بچهین فاجعه برا پايای جنگ و مخاصمه معموال به معنخاتمه

نزديک به . شوند ی که ھزاران تن از آنان ھر ساله کشته يا معلول مگيرند ی مواد منفجره جنگ قرار میھا باقيمانده

  با تلفات غيرنظاميان در اثر انفجار مين روبرو بوده اند، ھيچ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٢ که ازسال ی کشور٦٥دو سوم از 

  . ھنگام رخدادن انفجارھا وجود نداشته استیعمليات جنگ

 ائتالف در مناطق ی به وسيله نيروھای ئ خوشهیھا  که استفاده از بمبدھد ی ديده بان حقوق بشر نشان متحقيقات

 ی ميليون مين زمين٢٠٠بيش از .  بوده است٢٠٠٣ تلفات غير نظاميان در سال ی از علل اصلی عراق يکیمسکون

 در حاليکه شود ی دالر ھزينه م٣ حدود ی زمينين توليد ھر میبرا. اند  کشور جھان انبار شده٦٧ یھا خانهدر زراد

به رغم وجود قرار داد ممنوعيت کاربرد مين ، ھر .  دالر است١٠٠٠ حدود یا پاک کردن ھر يک مستلزم ھزينه

 ی در صد اينان غيرنظام٨٠بيش از . ندشو ی نفر کشته و يا ناقص العضو م٢٠٠٠٠ساله در اثر انفجار مين حدود 
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  . ندارندی دسترسی که غالبا به مراقبت و امکانات بھداشتیھستند و يک سومشان کودکان

  

   صلحی بال آرزوبر

  :گويد ی آنگوال آواره شده است می داخلیھا  ساله که در جريان جنگیا  دختر چھاردهليندا

 ھمه پولمون رو ذخيره کنيم تا بتونيم از بايد یم. کنيم ی میدگ زنیھا در رنج و وضعيت دردناک اينجا، ما بچه"

 کثيف و یھا  لباس، کھنهیبه جا.  خريدشهي نمیا  که ما داريم ھيچ چيز ديگهیبا پول. تانکرآب، آب خوردن بخريم

 ی رو است کهیئھا ا کاغذ و مقویھا رختخواب ما تکه.  راحت بخوابمتونم یمن ھيچوقت نم.  به تن داريمیا پاره

 مدرسه رفتن بايد ی اينجا به جای ولرفتم، یپيشتر در شھر خودم که بودم به مدرسه م . چينيم یزمين کنار ھم م

.  کنمی زندگیمن آرزو دارم مثل مردم عاد. مراقب خواھر و برادرھام باشم تا پدر و مادرم بتونند سر کار برند

 که به  استم اينيآرزو.  به مدرسه برم و درس بخونمخواد ی مثل بقيه داشته باشم، دلم می خانه و لباسدارمدوست 

  ". کنمی در صلح زندگدھخوا یمن دلم م. ن برگردما خودمۀناشھر و خ

 شوند، یھا در جنگ کشته يا مجروح نشوند، آواره و يتيم م آنگاه که بچه.  گناه ھمه جنگھا ھستندی قربانيان بکودکان

 شوند، ی مستقيم خشونت مۀ حاصل از مشاھدی روانی دچار اضطرابھاگيرند، ی مورد تجاوز قرار مشوند، یدزديده م

 اغلب برند ی ھم که از اين ھمه مصيبت جان به در میوقت. شوند ی خانمان، فقير، و عزادار عزيزترين کسانشان میب

آب سالم و غذا و  ديگر عليه انواع بيماريھا، سرپناه نا مناسب، فقدان ی خود را در کشاکش نبردء بقاۀ ادامیبرا

 .يابند ی میخدمات بھداشت

  :پانوشت
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