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فقر و مهاجرت

ــــــــــسرمقاله

افغانستان و بنیان های

سست نظام های سیاسی
حفیظ اهلل زکی
دیروز به مناســبت  ۲۶دلو سالروز خروج ســربازان شوروی از
افغانستان ،تعطیل عمومی اعالن شد و از این روز در ارگ ریاست
جمهوری تجلیل به عمل آمد .تجلیل از این روز فرصتی را فراهم
می سازد تا یک گفتمان ملی بر محور مسایل مهم کشور ،آسیب
ها و فرصت هایی که با آنها مواجه می باشیم ،شکل بگیرد .تجلیل
و گرامیداشت از روزهای مهم ملی در صورتی که با عبرت گیری،
پند آموزی ،آســیب شناسی و همچنان ارایه راه حل های معقول
و منطقی همراه نباشد و دستاورد ارزشمند و عملی را برای مردم
افغانستان به همراه نداشته باشد ،یک کار بیفایده و عبث خواهد
بود .ما با اســتفاده از فرصت هایی که ایــن روزها برای ما فراهم
می آورد ،باید یک بار دگر تاریخ این ســرزمین را مورد واکاوی
قرار دهیم و بیطرفانه در باره آن به قضاوت بنشینیم .آسیب های
سیاســی ،فرهنگی و اجتماعی را شناسایی کرده و به با توجه به
تجربیات کشورهای مؤفق دیگر راه عبور از گردنه های بحران را
پیشنهاد نماییم.
افغانستان همواره از اســتبداد داخلی و دخالت ها و تجاوزهای
خارجی رنج برده است .استبداد داخلی ظلم ،بی عدالتی ،تبعیض
و محو سیســتماتیک هویت های گوناگون در افغانستان را در پی
آورده اســت و دخالت ها و تجاوزهای خارجی ،ویرانی ،کشتار،
عقب ماندگی ،جنگ هــای بیرحمانه و مهاجرت های جمعی را بر
مردم افغانستان تحمیل کرده است .هردو موضوع مانند تیغه یک
قیچی کشور افغانستان را زخمی و پارچه پارچه کرده است.
اگرچه موقعیت اســتراتژیک و ژیوپولتیک افغانستان مهمترین
دلیل برای اشــغال و مداخالت نامشــروع بیگانگان به شمار می
آید ،اما باید توجه داشت که این اهمیت از دوجنبه می تواند قابل
بحث باشد .چنانچه حکومت های افغانستان کارامد و در اندیشه
منافع ملی و آبادی کشور می بودند ،می توانستند از این پتانسیل
بهترین استفاده را به نفع مردم افغانستان ببرند .حکومت ها می
توانستند با اتخاذ سیاستهای معقول و متوازن هم افغانستان را از
خطر اشغال نجات دهند و هم راه را برای توسعه و پیشرفت کشور
فراهم آورند.
اگر موقعیت جغرافیایی کشــور دلیل اشغال افغانستان پنداشته
می شود ،حکومت های استبدادی و نامشروع زمینه های اشغال و
دخالت های ناروا را در افغانستان فراهم می ساختند .حکمروایان
کشور بجای آن که منافع کشور را مدنظر بگیرند ،در اندیشه بقای
حکومت های نامشــروع و غیر قانونی خود در افغانستان بودند.
حکومت های ضد مردمی چون نمی توانســتند هنگام فشارها و
تهدیدها به حمایت های مردمی تکیه کنند ،به ناچار راه حل را در
کسب حمایت کشورها و وابستگی مطلق با قدرت های بزرگ بین
المللی جستجو می کردند.
تکیه کردن افغانستان به یکی از قدرت های بین المللی و وابستگی
مطلق به آنها ســبب از بین رفتن بسیاری از فرصت های سیاسی
و اقتصادی در افغانستان می شــد .این مسأله از یک طرف بنیاد
اســتبداد داخلی را تقویت می کرد و آن را برای سالیان متمادی
دوام می داد ،از سوی دیگر دست اندازی کشورهای خارجی را در
افغانستان به صورت روز افزون افزایش می داد.
بنابراین ریشه مشکالت افغانستان نه در موقعیت جغرافیایی که
در نبود مشروعیت نظام های سیاسی در افغانستان نهفته است.
از اینرو این مشــکل زمانی حل می شــود که حکومت ها بجای
چشمداشت به حمایت کشــورهای خارجی ،به قدرت مردم شان
تکیه کنند.
در یک و نیم دهه گذشــته اگرچه تغییرات اساســی در ساختار
نظام سیاســی به وجود آمده ،اما تفکرات ناسازگار با منافع ملی
تا هنوز به وحدت و همبســتگی مردم افغانستان لطمه می زند و
مانع توسعه و پیشرفت کشور می گردد و راه خود اتکایی و نجات
از وابستگی را می بندد.
افغانستان باید به آزادی ،برابری و عدالت به عنوان اصول اجتناب
ناپذیر استقالل و حاکمیت ملی توجه داشته باشد و به آنها ارج و
احترام بگذارد .نادیده انگاری این اصول ،بنیادهای توسعه و ترقی
کشور را با خطر روبرو ســاخته و آن را به سوی عقب ماندگی و
وابستگی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بیشتر سوق می دهد.

هیچ جامعه ای و هیچ انســانی از رهگذر
خلقت ،فقیر خلق نشده است؛ بنا بر این
فقر ،زاده ای بستر فرهنگی و سیاسی یک
جامعه است كه ریشه های آن در تدبیر و
راهکار های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
یک جامعه نهفته است .فقر ،همان پدیده
زشت در حیات انســانی است که هر جا
سایه افگنده ،فاجعه می رویاند؛ از طرفی
دگر ،تنها نداشــتن پول« ،فقر» نیست؛
بلکه جنگ و کشــتار ،تضاد های مدهبی
و قبیلوی ،بنیاد گرایی و تعصبات قومی،
همه ای این ها ،شــکلی از اشکال عریان
فقر اند که هم اکنون قربانی های خود را
از بعضی جوامع می گیرد.
هرگاه مظاهر اجتماعی یــک جامعه ،با
شــاخصهی چون «فقر» نمایــان گردد،
مهاجــرت و آواره گی شــهروندان آن
امری حتمی اســت؛ از این رهگذر ،بهای
ســنگین آن ،بردوش کسانی است که در
حالت گریزان از چنگ فقر و مشقت های
ناشی از آن ،زجر مهاجرت را ،از دیاری به
دیاری دگر ،حمل می کنند؛ یا ،از محیطی
به محیطی دیگری بدنبال گم گشــته ی
خود که همان رســیدن به نان و مسکن،
امینت و رفاه می باشــند ،سرگردان اند.
زیرا مهاجرت ،همان گزینه ی است که از
طریق آن ایجاد تعادل در زندگی انســان
در بعضی حاالت ،امکان پذیر می شود .در
بعضی حاالت دگر ،بهای ســنگین پدیده
مهاجــرت ،از جنس مــرگ در دریاها و
سرگردانی های ناشی از آن است که برای
مهاجران رقم زده می شود .بحرانی که هر
روز و هر لحظه قربانی انسانی می طلبد و
تعــدادی را در دل دریاها و کام نهنگ ها
فرو می برد ،شکلی از اشکال مرگ اخالق
انسانی است که در قالب مهاجرت ،پدیدار
گشته است و قصاوت کشور های ثروتمند
را در برابر مهاجران کشور های جنگ زده
و فقیر انعکاس میدهد.
بــا آنکه جهان معاصر را ،جهان انســان
محور می گویند؛ اما ،پدیده ی فقر ،همان
قسمی که شــکاف های عمیق طبقاتی را
در اعصار مختلف میان انســان ها ایجاد
نموده اســت ،جهان مدرن نیز از این امر
مستثنی نیست .شاید ،ادامه ی حاکمیت
روند موجود در جوامع انسانی ،آنچنانی
که از همین حاال تصور می شــود ،کتله

طالب حسین صمیم

های بزرگ انســانی را دچار فقر کند؛ و هم
اکنون ،پدیده ی فقر باعث شــده است که
انســان ها میان هم غیریت های غیر قابل
پیوند داشته باشند؛ زیرا ،عصر لبرالیسم،
انسان انســانی تر را از چشم انداز ثروت و
اقتصاد بوجود آورده است .در این بحث اما،
آنچه مهم است شرایط زندگی شهروندان
جوامع فقیر هم چون افغانستان است که
تعــداد کثیر شــهروندان آن زیر خط فقر
زندگی می کنند؛ هم اکنون ،شرایط در این
گونه جوامع به گونه ی عیار گشــته است
که زمین ســخت تر می شود و آسمان نیز
دورتر؛ زیرا اقتصاد جنگ نظام کاپیتالیسم،
به همان اندازه ی که در جهان غرب پدید
آورنده ی خوشــبختی و افزودن پس انداز
بانکی است؛ برای مردمان مستضعف و فقیر
کشور های جهان ســوم ،پدید آورنده ی
بدبختی و فقر است.
از این رهگذر اما ،مواد ســوخت ماشــین
منافع پالیسی سازان جهان ،همان فقرای
هســتند که گاهی در گرداب های توفان
سیل جنگ غرق می شوند و گاهی هم در

راه های پر خطر مهاجرت های غیر قانونی
هستی اش را به نیستی میدهند .چندین
دهــه جنگ و ناامنی های ناشــی از آن،
باعث شد که شهروندان افغانستان ،آواره
شوند .زیرا ،طی چند سال اخیر ،اگر گزینه
مهاجرت نمی بود« ،فقر» فاجعه ای جبران
ناپذیر اقتصادی را در زندگی شــهروندان
افغانستان شــکل میداد و گراف زندگی
«زیر خط فقر» بیشــتر از تصور ،باال می
رفت.
در این میان اما ،کشــور هــای اروپا و
اســترالیا ،برای میزبانــی از مهاجران و
پناهجویان ،نقش عمده را داشــتند که
مهاجران افغانســتان توانستند از طریق
مهاجرت به این کشــورها ،اقتصاد ضعیف
خود را نســبتا ترمیــم نمایند .خصوصا،
کشــور اســترالیا میزبان خوبــی برای
مهاجران افغانســتان بــود ،اما طی چند
سال اخیر ،شرایط مهاجرتی و پالیسی آن،
به گونه ای عیار شــده است که مهاجران
و پناهجویــان در راه رســیدن به آنجا،
بیشترین زجر ممکن را متحمل می شوند.

دولت استرالیا طی چند سال اخیر ،بحران
بــزرگ مهاجرتی را فــرا راه پناهجویان
ایجاد کرده اســت که هم اکنون بیشتراز
دوهزار پناهجــو ،در اردوگاه های جزیره
مانوس و نارو از شــرایط ناگوار مهاجرتی
رنج می برند .ســازمان عفو بین الملل و
دیدبان حقوق بشر از دولت استرالیا بارها
در مورد اوضاع نا مناســب پناهجویان،
انتقاد های زیادی نمــوده اند؛ اما ،دولت
استرالیا کدام توجهی به حال پناهجویان
در بازداشــت گاه های این کشور نکرده
است .از تمامی تالش های دولت استرالیا
در خصوص مهاجران و پناهجویان ،توافق
اسکان پناهجویان جزیره مانوس و ناور با
آمریکا بود که حدود دوماه پیش مقامات
دولت اســترالیا و ایاالت متحده آمریکا،
قرارداد اســکان پناهجویان جزایر نارو و
مانوس را امضا کردنــد؛ در این میان اما،
با رسیدن دونالد ترامپ به کرسی ریاست
جمهوری آمریکا ،ایــن قرارداد در حالت
ابهام قرار گرفته اســت .دونالد ترامپ ،نه
تنها که توافق اســکان پناهجویان جزیره

کودک و خشونت
حامد فرنقی زاد  /بخش دوم و پایانی

بخش سوم -جنگ ساالرانی خانه نشین
با ورود کامپپوتر به داخــل خانهها و پدید
آمدن کامپیوترهای شــخصی و به تبع آن
رشــد فناوری ســخت افزار و نرمافزار و
ورود ســرمایه داران و شرکتهای ثروتمند
به تجــارت بازیهــای کامپیوتری ،مدخل
دیگری در کنار محیط زیســتن و تلویزیون
به کودکان باز شــد که بازیهای کامپیوتری
(دنیای مجازی) نام گرفته است .این بازیها
به علت جذابیت گرافیکی باالیی که دارند و
نیز به سبب آنکه کاربران در آنها خود را در
موقعیتی قرار میدهند که شــاید در دنیای
واقع امــکان حضــور در آن موقعیت با آن
قابلیتها را نداشته باشند بسیار مورد توجه گرفته اند .همچنین فضاســازیهای مطابق
اقشار مختلف جامعه ،مخصوصا کودکان قرار واقع و ترکیب دنیای حقیقی و مجازی بر این
جذابیت افزوده است ،به گونهای که نه تنها
کودکان ،بلکه بزرگساالن را نیز مجذوب خود
 کارتون روز
ساخته است .آش این مسئله چنان شور است
که اعتیاد به بازیهای کامپیوتری به یکی از
عوامل از هم پاشــیدن زندگیهای مشترک
تبدیل شده اســت و حتی در برخی خبرها
آمده است که در برخی کشورهای شرقی و
جنوب شرقی آسیا چند نفری جان خود را بر
سر بازیهای رایانهای از دست دادهاند.
پدیدارشناسی بازیهای کامپیوتری (دنیای
مجازی) و بررسی تاثیرات مثبت و منفی آن و
سخن گفتن از نسبت دنیای مجازی و واقعی
از حوصله این متن خارج اســت .اما ترویج
خشونت از طریق بازی های کامپیوتری باید
هم مورد توجــه والدین و هم در صدر توجه
مسئولین فرهنگ و بازیسازان قرار گیرد.
اثرات ناشی از بازیهای کامپیوتری بر کودکان
از منظر تلفیق دنیای مجــازی و حقیقی و
سخت کردن تفکیک میان آنها ،مخصوصا با
رشد فناوریهای سه بعدی و افزایش کیفیت
پردازش تصویری ،چه برای بازیهای دارای
خشــونت و چه برای دیگر بازیها مسئلهای
اســت که باید مورد توجه و تامل قرار گیرد.
اما در باب بازیهایی که در آنها خشونت موج
میزند و خون ریختن و خون بازی زمینه اصلی
داستان بازی است ،این اثر بسیار خطرناکتر
است ،چرا که باعث نهادینه شدن خشونت ،و
حداقل ،باعث عادی شدن خونریزی در ذهن
کودکان میشود .این خطر با افزایش کیفیت
فناوری شدیدتر میشود ،چرا که در بازیهای
سالهای اخیر ،فضای مجازی دقیقا همانند
واقعیت اســت و حتی در برخی از بازیها از
وسایل ارتباطی سه بعدی استفاده شود و فرد
عینا خود را در همان شرایط بازی میبیند و
چنان از فضای حقیقی خــارج میگردد که
تفکیک میــان محیطهای مجازی و حقیقی
برای او سخت میشود.
تاثیر بازی های خشــونت بار از فیلم های
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خشونت بار بسیار بیشــتر است ،چرا که
در این بازیهــا خود فــرد ،در مقام اول
شخص ،تجربه خونریزی و جنگ افروزی و
جنگ طلبــی را تجربه میکند .کودک خود
را نــه در اتاق خود و روبــروی تلویزیون،
که سپهســاالری جنــگاور میبیند که با
تاکتیکهای جنگاورانه (چــه در بازی های
استراتژیک و چه در بازی های اول شخص
جنگی) به سمت دشمن حمله میبرد و خون
میریــزد و همرزمانش روی زمین میافتند.
گاه در گذشته و در زمان جنگ جهانی دوم
اســت و برای ارتش آمریکا یا آلمان مبارزه
میکند و گاه به آینده میرود و در جنگ بین
زمینیان و فضائیان ستیزه میکند ،و گاه در
سرزمینی خیالی با موجوداتی خیالی نبرد
میکند ،گاه در واقعــه ای غیر واقعی مانند
نبرد میان شوروی و آمریکا شرکت میکند،
و گاه در آخر الزمــان باید از چنگال مرده
های زنده شــده (زامبیها) بگریزد .و البته
در برخی موارد به فاصله چند ســاعت در
همه این عوالم سیر میکند و هر کدام را به
جلو میبرد و حتی شب ها به جای شنیدن
و خواندن “قصه هــای خوب” ،صدای تیر و
تفنگ و موشک را میشنود و کشته شدن و
کشتن را میبیند ،و هر بار حریصتر میشود
که بتواند بیشتر بکشد و بیشتر خون بریزد تا
به پیش برود و مدال فرضی بگیرد .در مکتب
نیز با دوستانش سخن از آخرین تکنیک ها
و رمزها و روشها میکند که چگونه بتواند بر
آن دشمن فرضی پیروز شود.
نتیجه این میشــود که این کودک با فکر
خون ریختن از خواب برمیخیزد ،در مدرسه
از همکالســیهایش روشهای خون ریختن
میآموزد و شــبها نیز خــون میریزد تا به
خواب رود (البته اگر رود!) .پدر و مادر نیز از
این خرسندند که فرزند دلبندشان در اتاقش
به کارهای خودش مشغول است و از فضای
آلوده شهر مصون مانده است و نمیدانند که
خشونت را به درون خانه خود راه داده اند بی
آنکه از آن باخبر باشند .با توجه به مشکالتی

که امروزه گریبانگیر خانواده ها شده است و
کم توجهی که والدین نسبت به فرزند خود
نشان میدهند و موفقیت کودک خود را تنها
در خوراک و پوشــاک و مکتب چند زبانه با
هزینه های گزاف میبیننــد ،غفلت از این
مســئله در جامعه بسیار فراگیر شده است
که خطر بزرگی برای نسل آینده خواهد بود.
نســلی که کودکیاش را در خشونت ورزی
گذرانده است و در بهترین حالت خشونت
برایش امری عادی است .حتی شاید بتوان
ادعا کرد در ناخودآگاهش به قدری رسوخ
کرده اســت که برایش عادی است که برای
رسیدن به مقصودش از دیگران نربان بسازد
و حتی اگر الزم باشد خون دیگران را بریزد.
وحشتناکتر آنکه گاهی اوقات این کشتن با
خوشحالی همراه است ،یعنی فرد از کشتن
دیگری (حتی اگر در دنیای مجازی باشــد)
نه تنها ناراحت نمیشــود بلکه لذت میبرد
و برای موفقیت خود به ســرزمین دیگری
حمله میکند و آن سرزمین را غارت میکند
و ساکنانش را از دم تیغ سربازانش میگذراند
و بر اندوخته های خود میافزایدو مطلقا از
نظر اخالقی خود را مواخذه نمیکند .چنین
میشود که کسانی که در میان همسایگان
خود ســر به زیرترین و محجوبترین افراد
شناخته میشــوند ناگهان تحت تاثیر یک
جرقه ،چونان انباری باروت تبدیل به ماشین
کشتاری میشــوند که به زن و مرد و بچه
رحم نمیکنند.
نتیجه گیری
عجیب اســت که قرن حاضر ،با داشــتن
تجربه دو جنگ جهانی ،چنین در خشونت
در پیچیده است .خشونتی که از سالهای
آغازین این قرن آغاز شــد و هنوز آتشش
فروکش نکرده اســت .خشونتی که تا خانه
و کاشــانه مردمان که بایستی محل امن و
آرامش باشد نفوذ کرده است .در این میان
کودکان آســیب پذیری بسیاری مقابل این
پدیده ناخوشــایند دارنــد و از این منظر،
کودک در محاصره سه منبع رواج خشونت

مانوس اســترالیا را در آمریکا ،دچار ابهام
ساخته است بلکه از ورود مهاجران بعضی
کشور های اسالمی نیز ممانعت کرده است.
به این مسئله از چشم انداز حقوق بشر که
به صورت آشکار ،ماده سیزدهم و چهاردهم
آن ،حقوق مهاجرت را زیر پوشش حمایوی
قرار داده است ،می پردازیم که در آن واضح
شده است که هرکسی حق دارد که آزادانه
به هر کشــوری رفت و آمد کند و اقامتگاه
خود را بر گزیند .و هم چنان ،مطابق با ماده
چهاردهم حقوق بشــر ،هر کسی حق دارد
که هر کشوری ،از جمله کشور خود را ترک
کند و یا به کشور اصلی اش باز گردد.
هم چنان در حقوق بشــر آمده است که:
هر کســی حق درخواســت پناهندگی و
بهــره مندی از حقوق پناهنــده گی را در
کشــورهای دگر دارد .اگر سرچشمه این
پیگردهــا ،بزهکاری هــای عمومی ،غیر
سیاســی ،یا کنش های ناسازگار با اهداف
ملل متحد داشــته باشد ،نمی تواند از این
حق ،بهره مند شود.
با آنکــه اکثر مــاده های حقوق بشــر،
موضوعات آرمانی است و در زمان های به
تصویب رسیده است که بالک های شرق و
غرب در یک کشــمکش ایدئولوژیک قرار
داشــتند و ایدیولوژی های ضد ســرمایه
داری ،عمال دخیل نظام های سیاسی بعضی
کشــور ها بود .اما ،این به این معنی نیست
که وقتی کاپیتالیســم اتوریته وســیع بر
جهان یافت ،پایان انســانیت پدیدار شده
باشد.
اگر عصر حاضر از انســانی شــدن بیشتر
تمدن های بشری حکایتی دارد؛ خشونت
با مهاجران بــی خانه مــان و گروه های
انسانی آواره ناشــی از جنگ ،بی عدالتی
در حق انســانیت است که اکثر کشور های
ثروت مند با شیوه های خشن ،با مهاجران
برخــورد مــی کنند .این سیاســت های
ســرکوبگرانه ای را که کشور های ثروت
مند نســبت به مهاجران کشور های فقیر،
در پیش گرفته اند ،نوعی بی عدالتی عریان
در حق مهاجران و پناهجویان اســت .اگر
کشورهای ثروت مند ،خود را بانی و موسس
حقوق بشر میدانند ،هم چنان عضو سازمان
ملل هستند ،باید پابند به قرارداد اجتماعی
شان بوده و رعایت تمامی جنبه های حقوق
بشر را رسالت خود بدانند.
قرار گرفته است .هرگونه که تحت تاثیر این
منابع باشــد ،خواه به طور مستقیم در میانه
خشــونتها قرار گیرند و خــواه به طور غیر
مستقیم توسط رســانههای جمعی یا دنیای
مجازی در تیر رس خشونت و خشونت ورزی
قرار گیرند ،بایستی راهکاری موثر و مناسب
را برای هر کــدام از این موارد یافت و به کار
بســت .برای مورد نخست ،باید با گروه های
عامل خشونت شــدیدا و با قدرتی جمعی و
بینالمللی بی هیچ مماشاتی برخورد کرد .با
کسی که توانایی برخورد عقالنی با نقدها را
ندارد و زمانی که با او از در عقالنیت صحبت
میشــود ترجیح میدهد به روی شما اسلحه
بکشد و خون شما را بریزد نمیتوان با آرامش
و منطق گفتگو کــرد بلکه باید با قدرت باال
نسبت به ســرکوب آن اقدام کرد .نمیتوان
با گروه های ســلفی تندرو (تکفیری) از در
منطق و عقالنیت وارد شد .گروههایی که به
کشتن مخالف و منتقد به چشم بلیط بهشت
مینگرند .البته در ایــن نبرد یک وضعیت
پیچیده وجود دارد .گروههای تکفیری مانند
آن اژدهای هفت ســری است که با قطع هر
سرش هفت ســر دیگر در میآورد و درنده
خوتر میشــود و نیز باید به یاد داشت که
برخورد صرفا نظامی خشــونت را افزایش
میدهد .چنین بود که با از بین رفتن القاعده،
داعشــیانی پدید آمدند که در خشــونت و
جنایت علیه بشریت روی سلف خود را سفید
کرده اند .بایستی در کنار کارهای نظامی به
تحرکات ایدئولوژیک و منطقی نیز پرداخت
تا از رشــد این غدد سرطانی و پیشرفتشان
جلوگیری کرد و اندیشهها را چنان با منطق
بارور کرد و ذهنمردمان را چنان ورزیده کرد
که در دام مغالطههای ایــن ایدئولوژیهای
خونریز نیفتند.
در مــورد دوم ،اربابان رســانه و بزرگان وم
باید نسبت به انتخاب برنامه های مخصوص
کودکان دقت بیشتری به خرج دهند و نکات
ریز و درشت را با توجه به فرهنگ بومی در
نظــر گیرند .همچنین والدیــن باید نظارت
بیشــتری بر برنامه هایی که کودکان نگاه
میکنند داشته باشند .این کار برای والدینی
که بنا به نیاز هر دو شــاغلند و فرزندشان را
ســاعاتی تنها در خانه میگذارند ضروریتر
است .گمان نباید برد که صرفا فضای بیرون
از خانه برای کودک خطرناک اســت .فضای
داخل خانه نیــز میتواند همانند یک میدان
جنگ برای کودک تجربه خشونت به دنبال
داشته باشد.
در مورد ســوم است که نقش خانواده بسیار
پر رنگتر میگردد .والدیــن نباید برای در
خانه نگهداشتن کودکانشان آنها را به میان
میدان نبردی مجازی سوق دهند و آنها را از
چاله به چاه بیفکنند .هر چند باید این کار را
با ظرافتهای روانشناسانه انجام داد که جای
آن اســت متخصصان روانشناسی و تربیتی
کودکان وارد عمل شــوند و راهکاری عملی
ارائه دهند.
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