ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻼی ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ .ﺑﻼﯾﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﺰاران آﺳﯿﺐ و ﺑﺤﺮان ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد .آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﯿﺶ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آن آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ در اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎره ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
«اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ »و« زاﻏﻪﻧﺸﯿﻨﯽ »از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎرز ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،درﺑﺎره آن
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد «:ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸـﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺬب ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺪه
و ﺧﻮد ،ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه راﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮی ،روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﯾﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد».
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﯿﺰان
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
ﺳﻮاد آﮐﺎدﻣﯿﮏ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و از درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ».
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﮐﻮدکآزاری ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ
در واﻗﻊ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺰﯾﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺳﺖ .از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﻫﻤﭽﻮن درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﭘﻨﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻔﻠﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و رﯾﺸﻪدار ﺷﻮد ،ﻣﺸﺮوع و ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎﻧﻪ
در اﯾﺮان رخ داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮدی ﺟﺎﻧﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺟﺰاﯾﯽ و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﺑﯽﭘﺮده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮدکآزاری دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود».
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ،ﺣﺪود ﺷﺶ درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دﭼﺎر ﻋﺎدیاﻧﮕﺎری ﮐﻮدکآزاری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ  ۱۳درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن آزاردﯾﺪه در ﭘﺎﺗﻮقﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﺣﺪود  ۰۶درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و  ۸۲درﺻﺪ در ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﻮرد آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﮑﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﻓﻘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﺮ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ،آﻧﻬﺎ را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ،اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏﺣﺎل اﯾﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎک از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن؟
در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ و ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۰۷درﺻﺪ ﮐﻮدکآزاریﻫﺎ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮐﺜﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدکآزار اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن
ازدواج اﺟﺒﺎری دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ،ﮐﮋراﻫﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﺎوز
ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی در اﯾﺮان
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺷﻬﺮ
اﻫﻮاز »ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﺑﺮوز
آﺷﻔﺘﮕﯽ ،آﻧﻮﻣﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ ﭼﻮن ﺿﻌﻒ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺳﺒﺐﺳﺎز ﺑﺮوز
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺮت و دوراﻓﺘﺎده از دﯾﺪ
و ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﯾﮏ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در اﯾﺮان روی آن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ وﺿﻊ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ« ﺑﺤﺮان »ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﻬﺎ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ« ﯾﮏ ﻣﮑﺎن
ﺑﺴﯿﺎر اﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدکآزاران »ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهﻫﺎی اﻣﺮوز ،ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻓﺮدا
ﺣﺎﺷﯿﻪ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯽدردﺳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدکآزاری را ﻋﺎدی ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﺳﺮﮐﺮدهﻫﺎی
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد درآوردهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدکآزارﻫﺎ را واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺮﻣﺸﺎن
در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺟﺮاﯾﻤﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی
ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن و ﻋﺎدی ﺷﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ،اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺮاﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم و ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻓﺮدا
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ دور آﺳﯿﺐزا ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺲ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ درک ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮهای اﺳﺖ.

