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 !فقرا کودکانِ یا مجازاِت حمایت 

 نازنین و یامین

 

"پیمان نامه حقوق کودک"اکثر اعضای سازمان ملل متحد تاکنون 
1

آن اعالم مفاد اجرای  ایبررا لتزام خود را امضاء کرده و ا 

این پیمان نامهی امضا ابنیز جمهوری اسالمی ایران ، ۹۱۱٤در سال . اند داشته
2

متعهد شد تا تسهیالت الزم برای رعایت حقوق  

جمعیت را تشکیل می دهنددرصد  ۰۳سال که  ۹۱زیر افراد )کودکان 
3

اما نه تنها چنین نکرد بلکه سن ازدواج  .فراهم آورد (

.دختربچگان را تغییر نداد
4

 

اجتماعی -بهبود شرایط رشد و سالمت فردی جمهوری اسالمی و دولتهای امضاکننده این پیمان نامه نه تنها امکانات الزم برایاما 

بنا به . استناباورانه اندهنده و تکاند که  را برای کودکان فراهم آورده باری فاجعه وضعیتچنان ند بلکه ا هکودکان را تامین نکرد

خشونت و  ،میلیارد کودک در معرض فقر ۹.۱بیش از «Save the Children» سازمان حفاظت از کودکان جدیدترین گزارش 

تبعیض قراردارند
5

پنح ساله  از هر پنج کودک  شود و  سال با تهدید مرگ از گرسنگی روبرو می ۵هر دقیقه یک کودک زیر ؛ در  

.یکی دچار سوء تغذیه است
6

سنت و  ،نفوذ مذهبتحت کشورهایی که نیز و  (مثل یمن) زده جنگ ،فقیرکشورهای  البته سهم کودکان   

 . استاز سایرین قراردارند بیشتر  نژادپرستی

را این کشور جمعیت  درصد ۰حدود رومها با آنکه . ساکن مجارستان است تمرکز نوشتار حاضر روی وضعیت کودکان روم تبار  

با روی کارآمدن ویکتور اوربان و حزب دست راستی اش . ترین حقوق شهروندی و انسانی محرومند از ابتداییاما دهند  تشکیل می

 .وضعیت رومها بمراتب وخیم تر شده است Fidesz سفید

کردهسی تهیه .بی.مستندساز بی( Stacey Dooley)در گزارش مستندی که استیسی دولی 
7

این وضعیت آشناتر  آمیز ابعاد فاجعهبا  

به تن فروشی  ناگدختربچبنظرت چه تعدادی از این : "رسد ولین دولتی میئاستیسی از یکی از مس ،فیلم در نخستین صحنه  . شویم می

خبر آنچه در جریان است باولین مربوطه از ئمس: "دوباره می پرسد ."حدود نیمی از آنان" :دگویجواب می در او  "؟آورند رومی

 " کنند؟ کاری نمیاما چرا  هستند

بخش اعظم چرا و چگونه  -۹: رآیددبحرکت سئوال دوربین به کندوکاو برای یافتن پاسخ به دو  تاکوتاه قرار است با این دیالوگ 

برای حمایت از این ولین ذیربط اقدامی ئچرا مقامات دولتی و مس -۱شوند؟  به فاحشگی کشانده میمجارستان  روم تبار  دختربچگان 

 ند؟آور نمیکودکان بعمل 

مراکز نگهداری از کودکان  کودکان روم تبار درتام و تمام  تقریبا کند حضور   میتوجه که جلب ای  مسئلهاولین نخستین گام، در 

تعهدی نسبت به رومها آیا دلیلش این است که  ؟تبار هستند روماکثر قریب به اتفاق کودکان ساکن این مراکز چرا . سرپرست است بی

 کنند؟  پناه در جامعه رها می و یا بی گذارند آنها را بر سر راه می ؟کنند فرزندانشان احساس نمینگهداری و سرپرستی 

با  مجارستان، سازمان تامین اجتماعی  . استاوربان  گرای دولت  راست یراسیست اقدامات  دلیلش شود که  بزودی روشن می!... نه

در محیط نامساعدی بسرمی برند و در معرض های روم  خانوادهکه کودکان  ادعااین با و  ،کنوانسیون حقوق کودک ۹۱استناد به بند 

بی یا د و به مراکز نگهداری کودکان کنن میجدا از خانواده هایشان ا آنها ر ،قراردارند  شان گاری والدینان توجهی و سهل ، بی  خشونت

ظاهر قضیه این است که دولت اوربان مدافع حقوق کودکان است و برای تامین شرایط رشد و زیست بهتر   .دنسپار میبدسرپرست 

درصد کودکان ساکن این مراکز روم  ۱۵آید این است که چرا بیش از  پیش می اما سئوالی که. زند آنان دست به چینن اقداماتی می

  شان را ندارند؟ های مجارستان هستند که توان تامین شرایط مناسب برای تربیت کودکان تبار هستند؟ آیا این تنها روم

 ،نگرانی دلای گتوهای رومها از فض .رود تا شرایط زندگی آنان را به تصویر درآورد های روم می دوربین به سراغ خانواده

مثل " )قانونی"های  دولتی از راه برسند و به بهانهپلیس و مقامات آنها منتظرند تا هر لحظه . زند موج میاضطراب و وحشت 

بعالوه  .ندکنمراکز ذیربط راهی رند و گیکودکانشان را ب( تسهیالت بهداشتی و غیرهآب آشامیدنی، مسکن مناسب،  ،نداشتن برق

از این کنوانسیون حقوق چگونه را بعهده دارد و آکسیونی ین چن سرکردگی   ،مناطقشود که چطور شهردار یکی از  شان داده مین

های  خانواده، از والدین کودکانجداکردن و با تهدید  ،با ادعاهای واهیضمنا او  .علیه رومها استفاده می کند یکودک بمثابه سالح

 !شود تعبیر می قومی و نژادی پاکسازی   ؛ چیزی که بهکند شان می کاشانه روم را مجبور به ترک خانه و

کنند که  اظهار میجلوی دوربین علنا  Jobbik «یوبیک» ضدروم   طرفداران اوربان و بویژه حزب  و نژادپرستان  ،راست گرایان

  !زایی نداشته باشند بچهقابلیت د تا واستریل نمزنانشان را با استفاده از مواد شیمیایی و  ردها پاک کمباید مجارستان را از وجود رو
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اخبار و او . پردازد می پیگیری سرنوشت این کودکان در مراکز باصطالح نگهداری و مراقبت از کودکاناستیسی به  ،در ادامه

 یراهکند تا  میتالش پس . شنیده استآزار جسمی و جنسی کودکان ساکن این مراکز و  ، اعتیادتن فروشیبه زیادی راجع شایعات 

 . ماند نتیجه می  اما تالشهای او بی. این مراکز حرف بزندان، کارکنان و مسئولین کو با کودبیاید ها  بدرون این خانه

بایست  او میکه است  دردآور آن .اند مصاحبه کند باصطالح امن فرارکردهای ه خانهبا چند کودک که از این تا شود  موفق می نهایتا

که در آنجا احساس امنیت   یمحلآنها را به  ،بخاطر ترس از مقامات دولتی ،که مادر کودکان فراریرا به تصویر بکشد ای  صحنه

 را فراری از آزار و اذیت جسمی و جنسی کودکانمجبور باشی  که انگیز است واقعا نفرت. نداگرد براند  و از آنجا گریختهکنند  نمی

 .چه به روزشان خواهد آمددانی در آنجا میه مرکزی بسپاری که ا پای خودت بباند،  که به تو پناه آورده

او که بی نام و چهره در جلوی  .ندککودکان مصاحبه  های باصطالح امن   خانهمرد با یکی از کارمندان تا شود  استیسی موفق می

او . بگیرددر مجارستان کار  ستتوانخواهد دارد که اگر نام و مشخصاتش افشا شوند دیگر ن شود اظهار می ر میدوربین ظاه

 ضمنا. شود تجاوز میمامورین و کارکنان نیز و سن و سال دارتر توسط این مراکز به کودکان کند که هر روز  بصراحت اظهار می

خاطرنشان  بعالوه .آید برنمیاز دستشان  اریهیچ ک،  زخمشود که خودش و سایر همکارانش علیرغم دیدن صدمات و آثار  مدعی می

همین شخص اطهار میدارد . هندد میقرار های تن فروشی  شبکهرا در اختیار ساله  ۹۱تا  ۹۳ دختران باکره   ،که این مراکز کند می

او در . دشتباه را راتب را به مقامات باال گزارش کرد و به این جرم ده سال از زندگیش که یکبار پس از مشاهده چنین مواردی م

. هیچ چیز بدتر از نگاه کردن در چشمان کودکی که مورد تجاوز دهانی و مقعدی قرار گرفته نیست" :گوید حالیکه گریه می کند می

 ."چنین شرایطی را ممکن کرده است این سیستم هست که... را از یاد بردای  حادثهین هرگز نمی شود چن

کارمند آنجا اظهار . شود تا خودش را بدرون یکی از خانه های امن که مخصوص دختران است برساند استیسی موفق می بهرحال

از اند تا  مردان در کمین نشسته ،در بیرون ساختمان. می کند که نیمی از این دختران تن فروشی می کنند تا پولی به دست بیاورند

 ۱۳بیش از  .ندمایدرآمدی برای خود دست و پا نشان  تناز طریق فروش  ،نوان داللعباستفاده جنسی کنند یا  ءاین دختران سو

  . داردسال  ۹۳ هاکه تن، دختری است جوانترین شان .شوند سکس استثمار می ندالالتوسط ن مرکز ایدرصد دختران 

ا ند شرایط مناسب و امنیت الزم را برایشان تامین  این جرم که خانواده هایشان نتوانسته این کودکان به: "استیسی به کارمند می گوید

اند ولی شما آنها را بیدفاع  ولین دولتی سپرده شدهئجامعه و مس کنند از خانواده هایشان گرفته شده اند و به شما یعنی به اعضای بالغ  

او در " اید؟ آیا شما به اینها خیانت نکرده. اید و هیچ کاری نمی کنید ی رها کردهان و دالالن جنسگر و سواستفاده ،در برابر سودجویان

نها این امکان را دارند تا اگر بخواهند جور در اینجا آ. شان بدتر از اینجاستنه چون وضعیت اینان در خانواده ی": جواب می گوید

           "!دیگری زندگی کنند

آیا دلیل اینکه والدین نمی : "تامین اجتماعی که مدعی است اقدام آنها به نفع کودکان است می پرسداستیسی در گفتگو با مامور اداره 

برق و آب  ؛شان را سیرکنندکودکانتوانند شکم  توانند شرایط مناسب را برای کودکانشان فراهم کنند فقر نیست؟ وقتی فقیر هستند نمی

الی ااینها حتی سقف درست و حسابی ب. د و به بهداشت و غیره کودکانشان برسندتهیه نماینبرایشان آشامیدنی سالم و مسکن مناسب 

ین چنسایرین هم در . اما این فقط شامل حال رومها نمی شود: "گوید کارمند مربوطه در جواب می" اینطور نیست؟. سرشان ندارند

اما چند تا از باصطالح مجارها در چنین وضعیتی " :استیسی می پرسد.". کنیم ما کال در یک منطقه فقیر زندگی می. ندهست یموقعیت

 "!اینطور نیست؟. زندگی می کند؟ اکثر اینها روم تبار هستند

: کند اظهار میجلوی دوربین شود و  از اتاق خارج میاستیسی  ،شود وقتی مامور اداره تامین اجتماعی منکر هرگونه تبعیض می

اما اختالف من و این خانم . سرپرستی کودکانشان را دارند صالحیت  شان  همگید و عیب هستن من نمی گویم که همه والدین روم بی"

. فقر است ،تامین شرایط مناسب برای کودکانشاندر تواند بفهمد که دلیل ناتوانی بسیاری از این والدین  ول این است که او نمیئمس

د حتما می توانند شرایط بهتری برای فرزندانشان فراهم ناگر بخواه !واهند کار کنندخ  نمیچونکه این ایراد والدین است بنظر او 

 ."کنند

از او  استیسی. ش نیز هستا دالل تن فروشی ی دارد کهدوست پسر او. کند ساکن این مرکز مصاحبه مییکی از دختران با استیسی 

او آنطور به من . ولی من دوستش دارم بله" :داو در جواب می گوی "استفاده می کند؟ءتو میدانی که این شخص از تو سو" :می پرسد

    "!نگاه می کند که با نگاه دیگران در مرکز دولتی فرق دارد

ناتوانی و بیسوادی گناه  ،ناداری ،نشان داده می شود که فقر. کند ادامه دوربین ما را با وضعیت رومها در مجارستان آشنا میدر 

امرار معاش و بقا جتا برای نتی. ندهست گانکار کنارگذاشته شد و از بازار   گانرانده شد هحاشی به ،جزو طردشدگانآنها . رومها نیست

که  "یدولت حمایت"پروژه های باصطالح مسولیت جالب اینجاست که . تکدی زباله گردی و کار سیاه ندارند ،ای جز گدایی چاره

و  یراسیست شناخته شده  جریانات و گرایشات رهبران که جزو اند  نشستهو انتگراسیون تدارک دیده شده کسانی  زاییاشتغالبرای 
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ها و  توهین چهدولتی رومها باید  برای برخورداری از همان کمکهای حداقل  رومها که شود  بعالوه نشان داده می! هستند یضدروم

 .را تحمل نمایند یبرخوردهای حقارت آمیز

رومهای ساکن این . از هر نظر به عصر حجر شباهت دارد. شود نشان داده میر حومه بوداپست زیست رومها د تمحالیکی از 

: که شدیدا متاثر شده در جلوی دوربین ظاهر می شود و می گوید استیسی. منطقه در فقر مطلق و محرومیت کامل بسر می برند

از این بیش از هرچیز ... را تحمل کنند بدتر اینکه بچه ها هم مجبورند چنین وضعیتی. مردم اینجا واقعا بسختی زندگی می کنند"

تازه به جرم تحمل . مردم مجبورند اینطور زندگی کنند ،آنهم در اروپا ۱۳۹۲شدیدا ناراحتم که در سال  و از این.. .عصبانی هستم

 ."دنفقر باید بچه هایشان نیز از مادرهاشان گرفته شو

             .پرستی هستندو نژاد فقرقربانیان  بزرگترین   ،کودکان ،و در این میان

 در حاشیه

تشکیل به این معنی رومها بزرگترین اقلیت قومی اروپا را . دنکن میلیون روم در اروپا زندگی می ۹۵بنا به آمار رسمی، حدود 

از طریق یونان به اروپا آمدند و در کشورهای مختلف اروپا  ۹٤در قرن و رومها پیشینه هندی دارند که شود  گفته می. ندده می

  ه است؛رومها بودعلیه زا  خشونتعملیات و پراکنی   نفرتگیری احساسات ضدرومی،  اوجدر سالهای اخیر اروپا شاهد . دندشکن اس

دیوار بلند در اطراف محله  احداث ؛(۱۳۹۹)رات وسیع ضدرومی در صوفیه تظاه: موارد زیر اشاره نموداز جمله می توان به که 

ضربوشتمرومهاتوسط؛ازآبوبرقرومهاومحرومکردن(۱۱۲۲)دررومانیBaia Mareرومی نشین شهر بای مار 

حمالتمرگباربهرومهاتوسطنامدارد،Magyar Garda«گاردمجار»رومیستیزیوبیکمجارستانکهحزبشاخهنظامی 

و8منعکسشد(۱۱۲۱)گروههاینژادپرستجمهوریچک،ابعاداینحمالتبقدریزیادبودکهدرگزارشساالنهامنستی

اسجمهوری.ان.توسطحزبنژادپرستاس(۱۱۲۱)چاپآفیشانتخاباتیضدرومدولتچکشدیداموردانتقادقرارگرفت؛

وعدهانتخاباتی پاکسازی اسالواکیازرومها؛ممنوعیتگداییدردانمارکوتخصیصششماهزندانو(عکسزیر)اسالواکی

گیری؛اوج9علیهرومها(دمکرات-سوسیالTrine Bramsenازجمله)اینقانونواظهاراتزنندهمقاماتدانمارکی.برایآن

10.نفرتوحملهبهرومهادرسوئد

       

         

                                                           
1
 "پیمان نامه حقوق کودک"متن فارسی   

2
به روط شجهت اطالع از این . این پیمان نامه را بصورت مشروط پذیرفت 2731 اسالمي ایران بر اساس ماده واحده سالجمهوری   

دیگران از انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی نوشته سوسن بلیغ و "  کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران"

  .مراجعه کنید 116- 65ص   2737دانشگاه تهران 
3
 ایسنابه نقل از   

4
 .بخوانید 2733بهمن  1، روزنامه شرقبه نقل از  لینک حاضرآخرین مباحثات در این مورد را می توانید در   

 
5

 1123گزارش ساالنه  
6
 اداره تغذیه و دوایر وابسته به سازمان ملل  گزارشاتبه نقل از   

7
 لینک دسترسی. در صفحه تلویزیون سوید قابل دسترس است 1112این گزارش تا آگوست   

8
 به گزارش امنستی لینک دسترسی  

9
  لینک دسترسی  

10
 لینک دسترسی  

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
https://www.isna.ir/news/95050111189/30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-18-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.tabnaktehran.ir/fa/news/706661/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-42-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/2018-end-of-childhood-report.pdf
https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/a-45459608
https://www.svtplay.se/video/20190986/stacey-dooley-de-utnyttjade-barnen
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR71/003/2009/en/
https://politiken.dk/indland/politik/art5518250/S-ordf%C3%B8rer-Rum%C3%A6nere-skal-stresses-og-straffes-mest-muligt
https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/hatbrottsstatistik.html

