
تضییع حق کودکی از اتاق خواب تا خیابان

محمد غزنویان

للت ت تهیدست نشین فاقد حداقلی از فضسسای خصوصسسی بسسرای سسساکنین بسیاری از خانه های موجود در مح
اا برای نپاسخ به نیاز فوری سسسنپناه بنسسا نهسساده شسسده اند، تفکیسسک هستند. از آنجایی که این خانه ها عموم
کاربردی فضا به کمتین وجهی رعایت شده و حتی المکان تام اجزای برسازنده ی خانه در قالب مفهوم
اا نیمسسی از فضسسای یسسک حیسساط ده مسستی بسسرای کلی سکونت گاه ادغام شده اند. از همین روست که بعضسس
نن بخشی از لوازم مطبخ مانند گاز و یخچال اختصاص یافته و در همین فضسسا تسسدبیری نیسسز بسسرای گنجاند

ساخت توالت و نصب سینک ظرفشویی اتخاذ شده است.

اا از اعتبار سسساقط و نقش هسسای کسسودکی و در چنین وضعیتی است که رعایت حریم خصوصی افراد اساس
نی بسساز و بسسسته شسسدن سسسفره ی غسسذا ، تاشسسای نوجوانی یا والدی با هم در اصطکاک قرار می گیرند. فضسسا
تلویزیون، بازی، گفتگو و نپذیرایی از میهمن در هم تنیده شده و هر یک از اعضای خسسانواده بسسه تناسسسب

نی این اصطکاک سهمی می برد. سن و شایط روانی، از آسیب های نپسین

نی اجبسساری، تنش هسسای جنسسسی و یکی از نپیچیده ترین و آسسسیب زاترین تبعسسات ت ناشسسی از ایسسن ادغام شسسده گ
جنسیتی است. به عنوات ت نونه، چند سال نپیسسش کسسه در یکسسی از ایسسن محلت ت به عنسسوان فعسسال اجتمسسعی
حضور داشتم، متوجه رفتارهای عجیب یکی از این کودکان شدم. کودکی با کمت از شسسش سسسال سسسن در
اا نشسسانه ای از مشسساهده ی رفتارهسسای جنسسسی بسسود. رفتسسار و کسسوچه اعمسسلی را بسسروز می داد کسسه مشخصسس
اا نی کودک مذکور بسسه گسسونه ای بسسود کسسه بسساعث جلب تسسوجه نوجوانسسان و گاهسس نی جنس نشانه های نپیش فعال
جوانان محله می شد. این جلب توجه گاهی زمینه ساز تحریک و میسسل بسسه سوء اسسستفاده از ایسسن کسسودک را
مهیا می ساخت. نپس از چند جلسه گفتگو با کودک مذکور متوجه شدم که او بارها شاهد روابط جنسی
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والسسدین خسسود بسسوده و بی آنکسسه معنسسایی از آن دریسسافته باشسسد، در کسسوچه و محلسسه بسسه بسسازتکرار فیزیکسسی
نع زیربنسسای آن بسسه مشاهدات ت خود می نپردازد. خانه ی این خانواده از دو طبقه تشکیل می شد کسسه مجمسسو
زحمت از مرز چهل متمربع فراتر می رفت. فضایی که مادر را مجبسسور می کسسرد تسسا ظرف هسسا را در حیسساط
بشوید یا رخت های شسته شده را در کوچه آویزان کند. طبقه ی دوم اتاق کوچکی بود که برای نپسسذیرایی
از میهمن مرتب نگاه داشته می شد و در طبقه ی همکف اتسساقی بسسسیار کوچسسک قسسرار داشسست کسسه تسسام
نی نپدر و مادر، سه فرزند حاصسسل ازدواج آنهسسا بسسود کسسه نیازهای خانواده در آن رفع می شد. با وجود جوان
ایطی فقسسدان حسسداقلی از کودک نپنج سا له ی مذکور بزرگتین فرزند آنها به شمر می رفسست. در چنیسسن ش
اا نقض ابتدایی ترین فضای ویژه ی کودکان، این کودک و کودکسسان حوزه ی خصوصی برای والدین و متعاقب
نپرشمر مشابهی را در محله ای با آمار بالی سوء استفاده ی جنسسسی، بسسه سسسوژه ی بسسالقوه ی تعسسدی تبسسدیل
کرده بود. در واقع، او نپیش از آنکه درکی اولیه از فهم جنسی حاصل کند به ساحت بهره کشی جنسسسی

و نقض تام حقوق مادی و معنوی کودکی محکوم گشته بود.

آنچه نپایه  ی مادی شکل گیری چنین سطحی از خشونت جنسی را مهیا کرده است، محرومیت بسیاری از
حاشیه نشسسینان از توزیسسع عسسادلنه ی شسسهر و حسسق بسسه شسسهر اسسست. بسسسیاری از روان شناسسسان اجتمسسعی و
نن شهر، مرحله ی اول سکونت گزینی و تصف اراضی حاشیه ی شسسهر دستگاه های تبلیغی نزدیک به مالکی
را به مثابه ی میل نهایی تهیدستان برای عدم سازگاری با حقوق شهروندی معرفی می کنند. تسسا جسسایی کسسه
وزیر راه و شهرسازی در نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری ضسسمن اذعسسان بسسه این کسسه حاشیه نشسسینان بسسا
وجود «جدایی فیزیکی» نباید احساس «جدایی روانی» داشته باشند، انگشت اتهام را به سسسمت همیسسن

مردم محروم نشانه رفته و می گوید:

از صسسدا و سسیم می خسسواهیم نونه هسسایی از احسسساس تعلسسق نداشست حاشیه نشسسینان بسسه”
“جامعه را نایش دهد تا این قضیه برای مردم ملموس تر باشد.

زمانی که چنین نگرشی به حاشیه با طمع روزافزون بورژوازی مستغلت ت همراه می شود، شاهد بازتولیسسد
نی مسئولن دولتی که وظیفه ی بهبسسود زیسسست تهیدسسستان بسسر دوش ال بیرون فاجعه خواهیم بود. نگاه کام
نی حاشسسیه، اا سودمحور بخش خصوصی از همین ناخانه های سی-چهسسل مسست آنها نهاده شده و نگاه مطلق
نی شهر جایگزین توسعه ی افقی شسسود. فراینسسدی یی رشد عمود باعث شده است تا در فرایند نوسازی شهر
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که همچنان تهیدستان را از وصول به حوزه ی خصوصی محروم کرده و مقسسدم بسسر هسسر شسسهروندی، حسسق
امنیت کودکان را نقض و سلب می کند.

آنچه در اغلب طرح های نوسازی بافت های فرسوده توسسسط تسسسهیل گران اجتمسسعی بسسه سسساکنین محلت ت
قدیمی یا فقیرنشین آموزش داده می شود، حفاظت از آنها در برابر زلزله از طریق مقاوم سازی سسسقف و
دیوارهای منز ل شان است، در حالی که کمتین اهتممی نسبت به تفکیک حوزه ی زیست به خرج داده
نی شود. عدم توان مالی این خانوارها، آنها را از دست یافت به ساختمنی نوسازی شده باز داشسسته اسسست
اا باعث هجرت ت آنها به لیه های هرچه خارجی تر شهر می کند. یسسا حسستی امکسسان تلسسک یسسا اجسساره ی و طبع

خانه ای با متاژ بالتر از خانه ی فرسوده ی قبلی را به آنها نی دهد.

متاسفانه بازتولید این سطح از نابرابری طبقاتی و عادی شده گی سبک زندگی فرودستانه، حتی می توانسسد
داشت اتاق خواب کودک را به خواستی لوکس بدل کند و آن را از دایره ی مطالبات ت طبقه ی کارگر خسسارج
ناید. نبود درب های بسته در منزل تهیدستان می تواند استعاره ای باشد از بسسسته بودن درب هسسای توزیسسع
عادلنه ی فضای شهری و حقسسوق شسسهروندی. کودکسسان طبقه ی کسسارگر کسسه در محیسسط خسسانه و در فقسسدان
امنیت روانی و اقتصادی در مشاجرات ت و محاسبات ت روزانه ی والدین خود ادغام شده اند، همن کودکانی
هستند که نپیش از رسیدن به سن انتخاب از طریق کار در خیابان ها، کارگاه ها و مزارع در منطسسق بسسازار

ادغام شده اند.

نپیش فعال شدن این کودکان از طریق مشاهده ی رفتار جنسی والدین یا سایر اعضای خانواده، می توانسسد
آنها را به ورطه ی یکی از تبسساه ترین و هولنسساک ترین شسساخه های بهره کشسسی از کودکسسان یعنسسی بهره کشسسی
جنسی نپرتاب کند. مصونیت کودک از چنین مخاطراتی یک حق بی کم وکاست است که هر مدیر شسسهری
نن آن سهیم است. کسانی کسسه قصسسد نوسسسازی کالبسسدی شسسهر را دارنسسد، بایسسد نت فقدا و کشوری در مسئولی
نسبت به تدارک محیط زندگی امن و بازسازی روانی و اجتمسسعی شسسهروندان اهتمسسم داشسسته باشسسند. در

غیر این صورت ت، با چرخه ای بی نپایان از آسیب های اجتمعی، کنتل و تنبیه قضایی مواجه خواهیم بود.
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