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تم این شماره ى «داروگ»:
نه به تبعیض جنسیتى!

دوستان جوان خوبم، سالم!
این اولین شماره ى «داروگ» در سال 2015 است، سالى که به آن 
را  شماره  این  مى گویند.  سوم،  هزاره  هدف  سال  یعنى  میلینیوم، 
به مناسبت روز جهانى زن، به کودکان دختر اختصاص داده ام. هدف 
هزاره سوم به معنى باسواد شدن و به مدرسه رفتن تمامى کودکان 
جهان است. بگذارید قدرى بیش تر درباره ى هدف هزاره سوم بگویم.

در سال 1999 هم زمان با رژه ى جهانى علیه کار کودکان و تصویب 
پر   کار  ممنوعیت  بر  مبنى  کار  جهانى  سازمان   182 نامه ى  مقاوله 
مخاطره براى کودکان زیر پانزده سال، نهادى متشکل از اتحادیه هاى 
کارگرى، گلوبال مارش، اتحادیه معلمان جهان و نماینده گان دولت ها، 
براى رسیدگى به این امر و دست یابى به هدف حق تحصیل همه ى 
کودکان تا سال 2015 شکل گرفت. این تشکل در طول این سال ها 
تالش هاى زیادى کرد، برگزارى سمینار ، جمع آورى امضا، و پیش 
بردن طرح ها، اما  متاسفانه هنوز به هدف خود نرسیده است و هم چنان 
آن را دنبال مى کند. اما در این میان، و از بین تمامى کودکان، سهم 
کودکان دختر از این بى حقوقى بیش تر است. چرا؟ سعى مى کنیم در 
این شماره با دادن اطالعاتى به بزرگ تر ها و شما و گرفتن نظرات تان، 
به سهم خودمان بتوانیم به درك این امر  کمک کنیم. بى صبرانه منتظر 
نامه هاى شما هستیم. همین جا باید از همه ى شماها که برایم ا. میل 

زدید یا نامه فرستادید، تشکر کنم. 
همان طور که مى دانید در جهان پیش رفته و پر از امکانات ما، هنوز 
مردان  با  برابرى  حقوق  از  زنان  زندگى،  عرصه هاى  از  بسیارى  در 
برخوردار نیستند. سال هاى سال پیش، یعنى در قرن گذشته، عده اى از 
زنان و مردان برابرى طلب روزى را به نام روز زن نام گذارى کردند؛ 
در 8 مارس سال1919. از آن روز به بعد در سراسر جهان، هر ساله 
روز زن جشن گرفته مى شود و در این روز به بحث و گفت وگو و 
اندیشیدن راه چاره براى ازبین بردن نابرابرى و دست یابى زنان به 
حقوق شان پرداخته مى شود. من هم تصمیم گرفتم این شماره را به 
مساله ى کودکان دختر و رفع تبعیض جنسیتى از  آنان، یعنى از بین 
بردن تمامى تفاوت هاى حقوقى و فرهنگى و اجتماعى بین کودکان 
دختر و پسر اختصاص بدهم. باشد به کمک شما که جوانید و پر 
توان، و با دامن زدن به این مباحث، بتوانیم به دوستان کوچک مان 

کمک کنیم.
در آرزوى نامه ها و نظرات شما!

«داروگ» 
8 مارس 2015
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سخنى با بزرگ ترها!

با سالم و آرزوى شادى سالمتى براى شما بزرگ ترهاى عزیزى که به 
سرنوشت کودکان عالقمندید و در راه رسیدن به حقوق کودکان قدم 
در راه دارید. یکى از مسائل مهم در زمینه کار کودکان و بى حقوقى 
آنان وضعیت کودکان دختر و مقوله ى تبعیض جنسیتى است.  این 
شماره را که در ماه مارس منتشر مى شود و به مناسبت 8 مارس روز 
جهانى زن به رفع تبعیض جنسیتى اختصاص داده ایم، باشد که با پرتو 
افکنى بر روى وضعیت بى حقوقى کودکان دختر به دلیل جنسیت  شان 
و نشان دادن  ابعاد آن در راه رفع تبعیض از کودکان دختر  از جمله، 
در خانه و خانواده تالشى کرده باشیم. به امید شرکت شما پدر و 
مادر هاى عزیز در این بحث مهم. و به چالش کشیدن وجوه اجتماعى 

فرهنگى این مقوله. 

چه کسى مى گوید دختران بخش هاى ضعیف تر جامعه هستند؟ 
دختران و زنان جوان نه تنها یک منبع انرژى وحمایت از خانواده و 
فرزندان خویش اند  بلکه مى توانند  اجتماع  را  به طریق مثبت تغییر 
دهند، شرکت زنان در عرصه هاى گوناگون زندگى از غم انگیز ترین 
و درد آور ترین آن ها مثل جنگ، گرفته، تا شادى آور ترین آن ها یعنى 
عرصه هنر و خالقیت و فعالیت اجتماعى نقش دارند. براى مثال یک 
مورد آن ایستاده گى  دختران جوان یا صحیح تر بگویم طبق تعریف 
کنوانسیون حقوق کودك،  کودکان دختر زیر 18 سال در کوبانى و 
نقشى که در تعیین سرنوشت کل مردم  این منطقه داشته اند است که  

بدون شک قرن ها در خاطره بشر حفظ خواهد شد. 
همان طور که مبارزه و اعتصاب کارگران زن پوشاك شیکاگو در قرن 
پیش فراموش نشده، بلکه سر منشا روز جهانى زن 8 مارس گردید. 
مثال دیگرى در این زمینه مالال یوسف زاى است. او که در 14 سالگى 
به دلیل فعالیت هایش به عنوان یک کودك، براى حق مدرسه رفتن، با 
سواد شدن دختران  و کال بچه ها  مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در 
سن 17 سالگى به دلیل فعالیت هاى درخشانش جایزه نوبل دریافت 
کرد  در این جا  بحثم بر سر ماهیت جایزه نوبل و درست بودن یا نبودن 
آن نیست، بلکه مى خواهم این را بگویم که وقتى طبق معیار هاى همین 
جامعه، جامعه اى که متاسفانه على رغم پیشرفت هایش هنوز زنان و 
دختران دچار مشکل وعدم تساوى حقوقى در بسیارى از جوامع و 
بى حقوقى مطلق در بعضى دیگرند، چه برسد به  اصل برابرى واقعى 
انسانى؛ بله وقتى در چنین فضایى مالال جایزه نوبل مى گیرد آن هم 
نه جایزه صلح نوبل از نوع سیاسى آن، بلکه به دلیل نالش چشم گیر 
و پر تاللو اش که جهانى را خیره کرد خود بخود  بر امر دخالت زنان 
در مسائل سیاسى و اجتماعى صحه مى گذارد. مثال ها را براى این 
آوردم که نقش زنان و دختران جوان را در تاثیر گذارى بر پیرامون 

شان روشن کرده باشم.
دختران زیادى در جهان امروز ما با چالش هاى بى شمار و منحصر 

به  فرد روبرو هستند، تالش هاى زیادى از طرف گروه هاى مختلف 
اجتماعى بر روى مساله ى احقاق حقوق کودکان دختر و رفع تبعیض 
جنسیتى  از آن ها صورت گرفته و مى گیرد. از جمله گلوبال مارش 
این   به دنبال  است.  داده  سازمان  زمینه  این  در  زیادى  فعالیت هاى 
دنبال  به  برزیل  کنفرانس  در  ملل  سازمان  جانبه،  همه  هاى  فعالیت 
روز  به  را   2013 سال  اکتبر   11 روز  مارش  گلوبال  جهانى  کمپین 
جهانى کودکان دختر اختصاص داد و اولین قدم  را تمرکز بر کودك 
همسرى و ممنوعیت ازدواج کودکان تعریف کرد و آن را نقض آشکار 
حقوق بشر نامید. در دفترچه اى که گلوبال مارش در باره ى وضعیت 
کودکان دختر منتشر کرد، آمده است:  کودك همسرى نه تنها نقض 
آشکار حقوق بشر است بلکه بر تمامى جنبه هاى زندگى دختران  تاثیر 
مخرب و منفى دارد، بسیارى از کشورها ازدواج دختران کوچک را 
که  دیگریست  بزرگ  معضل  هم  دختر  کودکان  کار  کنند.  مى  انکار 
زندگى و کودکى آن ها را تباره مى کند، کار خانگى کودکان به عنوان 
خدمتکاران کوچک نه تنها کار نامرئى است، بلکه دوران کودکى آنان 
را مختل ، فرصت آموزش و پرورش آن ها را محدود و خطر ابتال ى 
آنان به قربانیان خشونت و  آزار جسمى و جنسى را افزایش مى دهد.

این امر به نوبه خود؛ از آن جا که دختران به مثابه مادران آینده منبع 
قدرت و حمایت  خانواده هستند  وعدم رشد و بالنده گى آنان به 
مانعى براى دست یابى به تقریبا هر هدف توسعه و توسعه ى سالم 

جوامع  تبدیل مى شود. مساله اى بسیار مهم است.
در سراسر جهان یک سوم زنان بیست تا بیست و چهارساله  زیر هجده 
سال ازدواج کرده اند. و یک سوم از این ها قبل از 15 ساله گى است. 
بیش از ده میلیون  دختر جوان مجبور به  ازدو اج با مردانى شده اند 

که همسن پدران یا پدر بزرگ هاى شان بوده اند.
با اختصاص دادن روز یازده اکتبر به روز جهانى کودکان دختر، سازمان 
ملل تمامى دولت ها، نهاد ها و فعاالن اجتماعى را  مخاطب قرار 
داده، خواستار هم کارى آن ها  براى اقدام فورى جهت پایان بخشیدن 
به کودك همسرى به عنوان عملى مضر براى کل جامعه شده است.

8 مارس امسال را به روز جهانى علیه کار کودکان دختر تبدیل کنیم.  
با ستایش تمامى روح هاى جوانى که با شجاعت  براى حقوق و 
آزادى همتایان خودشان در سراسر جهان تالش و مبارزه مى کنند، 
از جمله مالال یوسف زاى. همسو با روز جهانى کودکان دختر، 8 
مارس را به  روز گسترش حمایت  و ایفاى سهم  در روز بین المللى 
تحقق  و  توسعه  و  بیشتر  دختران  کردن  فعال  براى  دختر،  کودکان 
بخشیدن  به کمال بالقوه آن ها تبدیل کنیم. دسترسى به آموزش  با 
کیفیت و خوب  و پایان دادن به بهره کشى از دختران کوچک ، بهبود 
وضعیت آموزشى و دسترسى آن ها به آن از جمله هدف هایى است 
که مى بایست پیش روى همه ما قرار بگیرد .در حال حاضر و در 
سراسر جهان، 32 میلیون دختر در سن دبستان و 34 میلیون در دوره 
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دبیرستان از تحصیل محروم مانده اند،  
جزوه گلوبال مارش هم چنین مى گوید:

88 میلیون دختر در سن 5-17 سال در حال کار در شرایط ناسالم و 
پرخطر در بخش کشاورزى، کارخانه ها، تولیدى هاى کوچک، و غیره 

به عنوان کارگران کودك مشغول به کارند.
آیا داستان میناى جوان را شنیده اید؟ مینا دختر 17 ساله اى  کارگرى 
نو  دهلى  در  و  شده  زادگاهش ربوده  از  کودکى  دوران  از  است که 
کشور هندوستان  در یک کارگاه زیر زمینى در وضعیت برده گى به 
کار مشغول بود تا این که چند سال پیش توسط  فعاالن گلوبال مارش 
آزاد شد. میناى دزدیده شده را درازاى مبلغ ناچیز 22000 روپیه، مى 
خواستند به باند قاچاق دختران کوچک و زنان بفروشند تا قربانى 
یک  عنوان  به  آن هم  از  قبل  مینا  شود.  سکس  برده گى  و  صنعت 
خدمتکار به یک خانواده فروخته شده بود. او اغلب مورد  ضرب و 
شتم و سوء استفاده  بر سر مسائل بى اهمیت قرار مى گرفت بد تر این 
که مینا توسط یک سبزى فروش مورد تجاوز جنسى قرار گرفته بود. 
اگر شما حتى این داستان خاص مینا را نشیده باشید،  قطعا مى توانید 
با داستان هاى  شبیه این آشنا باشید. شما حتما دختر هاى جوانى مثل 
مینا  و یا حتى دخترانى جوان تر از او را در خانه، محله و جامعه اى 

که در آن زندگى مى کنید مى بینید. 
حدود 7,5 میلیون دختر زیر سن 18 سال در کار خانه گى استثمار مى 
شوند، از مجموع کل کودکانى که به کار خانه گى در سطح جهان مى 
پردازند، 70 درصد شان را کودکان دختر تشکیل مى دهند. این دختران 
به انجام کار هاى خانه  از قبیل شست و شو، رفت و روب، پختن 
غذا، خرید، مراقبت و نگه دارى از کودکانى که شاید فقط چند سال 
یا حتى چند ماه از آن ها کوچک تر باشند، یا مراقبت از افراد مسن یا 
حیوانات خانگى مى پردازند. در این نوع از کار کودکان دختر، اغلب 
حقوق آن ها به سختى مثل مورد مینا پرداخت مى شود یا اصال هیچ 
جنسى  و  جسمى  آزار  با  دختران  این  نمى کنند.  دریافت  دستمزدى 
روبرو هستند. این بچه ها اوقات فراغت بسیار ناچیز و ساعات کار 
طوالنى دارند.بعضى هاشان به طور واقعى 24 ساعت مشغول کارند. 
تجاوز کالمى، سرزنش، اهانت؛ تحقیر از جمله آزار هاى دیگریست 
که این کودکان مى بینند. این کودکان همیشه مورد خشونت، تهدید  
کالمى و فیزیکى  قرار مى گیرند همچنین مورد سوء استفاده جنسى 
توسط کارفرمایان یا افراد خانواده خود قرار دارند. بسیارى از این ها 
مورد تجارت و قاچاق انسان  هم هستند. مثال دختران هندى را به 

نپال مى برند و در غرب آفریقا ،اکثرا به  توگو  برده مى شوند. 
شواهد و تحقیقات کافى نشان مى دهند که  کار خانگى کودکان مخل 
رشد آن ها و از بین برد ن سالمت کلى شان  و جلو گیرى از رشد 
آن ها به عنوان کودك است. نیاز به مقابله با این ظلم و جنایت به 

وضوح روشن است.
در کنفرانس برزیل بر این نکته تاکید شد . دالیل متعددى براى تمرکز 

بر کار خانگى وجود دارد.
در وحله اول، طبقه مرفه و متوسط رو به رشد است و تقاضاى زیادى 
براى جذب کودکان به کار خانگى به دلیل ارزان بودن کار این کودکان 
وجود دارد. آمار سال 2012 نشان داد  که تعداد کودکان کار خانگى 
سال  در  میلیون  نیم  و  یازده  به  سال 2010  در  میلیون  نیم  و  ده  از 
2011 افزایش پیدا کرده است. و اغلب  این یازده و میلیون نفر را باز 
کودکان دختر تشکیل مى دهند. جدا از این انواع دیگر کار پر مشقت 

است که  اثرات مخربى بر جسم و جان کودکان  دختر و هم چنین 
پسر مى گذارد. سوء استفاده و آزار جسمى و خشونت بر عاطفه و 
ذهن آن ها تاثیرات مرگ بارى بر جاى مى نهد. از مجموع کودکان 
کار بین 5 تا 17 سال، 5 میمیز 8 در صد به کار خانه گى مشغولند. 
ثالثا مقررات ملى کافى براى رسیدگى به این امر وجود ندارد و از 
آن جا که کار خانگى نامریى است، کمتر مورد آمار گیرى قرار مى 
گیرد و  شناسائى مى شود. این کار که درماهیت خطرناك است، از 
آن جا که در چهار دیوارى خانه انجام مى گیرد شامل قانون هم نمى 
شود. تنها 10 کشور کنوانسیون سازمان جهانى کار، کنوانسیون 189 
که به وسیله ى گلوبال مارچ طرح و به تصویب این سازمان رسید 
براى  خانگى  کار  ممنوعیت  معنى  به  کنوانسیون  این  پذیرفته اند.  را 
کودکان است. البته با وجود این که تقریبا تمامى کشورها کنوانسیون 
182 مبنى بر ممنوعیت کار کودکان در عرصه کارهاى پر مشقت را  
تصویب کرده اند، اجرا نمى کنند یا مثل کشور ایران با  آوردن تعاریف 

کنوانسیون تطبیقى  عمال آن را زیر پا مى گذارند.
به طور کلى از نگاه آمارى در مورد کار کودکان على العموم و کودکان 
دختر به ویژه تیتر وار به آمار سازمان جهانى کار و گلوبال مارش 

توجه کنید:
مجموع  یعنى  مى کنند  کار  جهان  سطح  در  که  کودکانى  مجموع  از 
129 میلیون کودکى که در عرصه کار پر مخاطره کار مى کنند 90 در 
صد را کودکان دختر تشکیل مى دهند  88 میلیون کودك دختر بین 
سنین 5 تا 17 سال در عرصه هاى کار پر مخاطره به کار مشغولند از 
مجموع 57 در صد کودکانى که خارج چرخه ى تحصیل قرار دارند 
32 میلیون  از  کودك دخترند. آمار سال 2010 از وجود بیست و 
هفت میلیون کودك برده در جهان معاصر که بدون هیچ دستمزدى 
استثمار مى شوند، خبر مى دهد. پنج ممیز پنج در صد کودکان زیر 
15 سال برد ه اند و بخش قابل مالحظه اى، 11 درصد شان را کودکان 

دختر تشکیل مى دهند.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانى در نوامبر سال 2011، هر 
ساله میلیون ها زن جان خود را بر اثر عواملى از دست مى دهند که براى 
مردان قابل اجتناب است. عالوه بر مرگ و میر ناشى از زایمان و از 
میان بردن نوزادان دختر، زنان بیشتر از مردان در معرض خطر ابتال به 
ایدز و افسرد ه گى هستند، بیشتر قربانى خشونت خانه گى مى شوند و 
کمتر به مراقبت هاى بهداشتى اولیه اى دسترسى دارند که که در بهبود 
وضع سالمتى آنان مؤثر است. این مساله در مورد کودکان دختر هم   
صادق است از مجموع 7 میلیون کودکى که به دلیل جنگ هاى اخیر 
پس از جنگ چهانى به بیمارى روانى و افسرده گى مبتال گشته اند؛ 

بیش از نصف شان را کودکان دختر تشکیل مى دهد.
درمانى  برخى  خدمات  ارائه  در  جنسیتى  تبعیض  به  توجه  درباره   
ابتکارها که در بعضى کشورها در سطح ملى انجام شده نمونه هاى 
خوبى براى الگوبردارى در زمینه رفع تبعیض جنسیتى در ارائه خدمات 
درمانى هستند. این حرکت ها که براى مبارزه با نابرابرى اجتماعى، 
جنسیتى و تبعیض ایجاد شده اند، به بهبود شرایط بهداشت و سالمت 
اجتماعى  حمایت  براى  برنامه اى  مثال  براى  دارند.  توجه  نیز  زنان 
فقرا در شیلى با ره یافتى ضد تبعیض جنسیتى و طبقاتى اجرا شد که 
شامل یک برنامه فراگیر براى رشد کودکان در سنین پایین است. اسم 
برنامه،  شیلى با شما رشد مى کند بود و هدف آن تامین سرپرستى، 
آموزش و خدمات درمانى براى کودکان در سنین پایین است، تا آنان 
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بتوانند از نظر جسمى، اجتماعى وعاطفى پرورش مناسبى پیدا کنند. 
در این برنامه، همچنین حق مادران شاغل براى شیر دادن به نوزادان 

به اجرا درآمده است و بر استخدام زنان تاکید شده است. 
گزارش مقدماتى سازمان بهداشت جهانى درباره وضعیت سالمت زنان 
با عنوان  ز گهواره تا گور  هنوز کار زیادى دارد تا تکمیل شود. البته این 
امر ناشى از کوتاهى سازمان بهداشت جهانى در ارائه گزارشى کامل 
نیست بلکه هما   ن طور که مارگارت چان مدیر این سازمان در بیانیه 
همراه این گزارش بیان کرده است:  داده ها و مدارك موجود درباره 
اطالعاتى  آن  است.   ناقص  و  بسیارغیردقیق  زنان  سالمتى  وضعیت 
هم که در دسترس است، فقط در مورد مسئله ى تولید مثل وسالمت 
جنسى زنان است. سازمان بهداشت جهانى تاکید دارد که:  زنان فقط 
مادر نیستند  و آنها  باید در این تحقیقات به طور فعالى مشارکت داشته 
باشند.  در این شکى نیست که خود زنان بهتر مى توانند مسایل مربوط 

به بهداشت و سالمتى زنان را بررسى و درك کنند.
آمار سال 2012 نشان میدهد که بیشترین تعداد کار کودکان در عرصه 
کار کشاورزى و خانه گى و تجارت انسان و برده گى سکس هست.
از زمان تصویب کنوانسیون تا به حال از 130 میلیون کودك در عرصه 
بى سوادى به 57 میلیون رسیده اما 150 میلیون کودك از سن 5 تا 
14مشغول کارند.سهم کودکان دختر 32  درصد از این بى سوادى است. 
تعداد کودکان  دختر در کارخانگى، از ده میلیون در سال 2010 به  
به یازده میلیون در سال 2011 افزایش یافته است. از هر ده کودك 
کار دختر 7  نفردر عرصه کشاورزى کار مى کنند و تعداد کودکان 
دختر در کار خانگى از 7 میلیون به 8 میلیون و نیم تغییر کرده است.

کودکان  توسط  کشاورزى  کار هاى  مجموع  از  صد  در   6 58میمیز 
نجام مى گیرد.

85 میلیون کودك  در عرصه کار پر مخاطره و پنج و نیم میلیون کودك 
به کار برده گى مشغولند. از مجموع  80 در صد انسان ها اى که مورد 
تجارت قرار مى گیرند،80 درصد را زنان تشکیل مى دهند که 55 درصد 
آن ها کودکان دخترند که  این دختران، یک بیلیون 200 میلیون دالر را 

سالیانه به جیب سوداگران جان انسان ها سرازیر مى کنند.

اقداماتى که تا کنون صورت گرفته است:
در سال 2013 در کنفرانس برزیل روز 11 اکتبر روز جهانى کودکان 
دختر نام گرفت که هدفش جلوگیرى از استثمار کودکان  در عرصه کار 
پر مشقت خانگى و کشاورزى بود.  در سال دوهزار براى  از بین بردن 
بیسوادى  طرحى ریخته شد که به آن ملینیوم گل گفته شد به گفته ى اى 
 (International organization Developmet Goals)او، دى چى
على رغم این که از آن سال تا به حال  تعداد  کودکان بى سواد به مراتب 
کم تر شده است و کودکان زیادى از  برد گى نجات یا فته اند، اما 
مشکل به قوت خود باقى است در ماه هاى پایانى سال دوهزار 15 
طرح، ادامه این خواست و فعالیت بر سر آن به سال 2030  به عنوان 
و  تبعیض  رفع  و  دختر  کودکان  ى  بى سواد  به  بخشیدن  پایان  سال 
ستم جنسیتى از آنان  مورد بر رسى قرار مى گیرد. کودکانى که طى 
پروژه ها ى  سال 2000 مورد حمایت قرار گرفتند امروز خود تبدیل به 
نوجوانانى شده اند که مى توانند در فعالیت هاى گلوبال مارش و سایر 
نهاد هاى این ائتالف براى پایان بخشیدن به بى سوادى و جلوگیرى از 
کار کودکان در عرصه هاى پر مشقت شرکت کنند. داشتن برنامه هاى 
اقتصادى، سرمایه گذارى اجتماعى، سیاسى و  اقتصادى، دادن قدرت 

انتخاب و تغییر به دختران، به عنوان امکانات اساسى در شکستن  انتقال 
بى نسلى، فقر و خشونت محرمیت و تبعیض و دست یابى به نتایج 
عادالنه و پایدار و توسعه است. دختران جوان مى بایستى حق یک 
زندگى سالم همراه با تحصیالت با کیفیت و رایگان را داشته باشند 
و نه تنها در طول این پروسه 15 ساله بلکه هم چنین به عنوان زنان 
بالغ نیز مى بایست از حق رشد و توان تغییر برخوردار شوند، دختران 
پتانسیل تغییر جهان به سمت مثبت را دارند و براى تغییر جهان هر دو 
یعنى دختران جوان و کودکان دختر امروز و مادر هاى فردا چه به عنوان 
کارگران، آموزگاران و مربیان، سرپرست هاى خانواده در عرصه علم 
و دانش، رهبرى سیاسى؛ بایستى سرمایه گذارى شوند. تشخیص این 
قدرت  و کمک به آن براى بارور شدن و آشکار گردیدن، یعنى در 
گیر کردن نیمى از بشریت در مسائل مهم  پیش روى جامعه جهانى، 
از جمله مساله تغیر دماى زمین، در گیرى هاى سیاسى نظامى، رشد 
اقتصادى پیش گیرى از بیمارى ها  و در یک کلم پایدارى و استقامت 
جهانى است. در طول 15 سال گذشته جامعه جهانى  پیشرفت هاى 
قابل توجهى در زمینه  بهبود زندگى دختران  کودك داشته است، 
مدرسه رفتن دریافت واکسن هاى کلیدى،  و از بین رفتن درد هایى که 
نسل هاى قبلى از آن رنج مى برد  اند، اما  و با این حال، به دلیل عدم 
سرمایه گذارى کافى دخترانى که وارد مرحله دوم زندگى خود یعنى 
از کودکى به نوجوانى شده اند کماکان از کمبودهاى مثل عدم دستیابى 
به تحصیالت متوسطه، کار مناسب  آموزش عالى رنج مى برند، چالش 
دیگرى که جلوى روى  فعالین این عرصه است، ازدواج کودکان دختر 
است. در یافت اطالعات بهداشتى در زمینه بلوغ، بارورى و حفاظت 
از خود در برابر باردارى نا خواسته، بیمارى هاى مقاربتى و خشونت 
مبتى بر جنیست از چالش هاى دور آتى است مجموعه تالش ها  علیه 
این چالش در جامعه، جهانى براى  اداى توسعه پایدار نام گرفته است 
. «اس دى جى اس»  که باید در 15 سال آتى دنبال شود،  برسمیت 
شناختن دستاوردهاى حمایت از کودکان دختر و دختران جوان در 
عین حال به معنى خواست بازیگرى آنان در کلیه مسائل مربوط به 
دست یابى به این حقوق هم هست. چرا که توامندسازى  نیروى بالقوه 
دختران، به معنى رشد جامعه جهانى است، با توجه به همه این ها 
روز جهانى کودکان دختر در سال 2015  روز قدرت یابى دختران 

جوان در سال 2030 نام خواهد گرفت.

ایران
سازمان جهانى کار  در سال 2013 آمار کودکان کار در ایران  را 9 
میلیون اعالم کرد. از کل جمعیت  10 تا 19 سال  15 میلیون یعنى 5 

درصد یک بار ازدواج کرده اند
در کشورهایى که قوانین جارى از دستورات مذهبى پیروى مى کند از 
جمله ایران که على رغم  امضا کردن کلیه کنوانسیون هاى مربوط به 
حقوق کودکان، به دلیل قوانین مذهبى نه تنها مدارس پسرانه دخترانه 
از هم جدا و داراى امکانات متفاوتى هستند، بلکه با اجبارى بودن 
ضایعات  دچار  دختر  کودکان  فیزیکى  و  جسمى  وضعیت  حجاب 
فراوانى شده است. در کشور ایران سن قانونى بلوغ براى کودکان 
دختر 9 سال و سن رسمى ازدواج 13 سال است ، اما سازمان ثبت 
احوال کشور در دسامبر دوهزارو سیزده، گزارشى از بیش از سى هزار 
ازدواج ثبت شده کودکان 7 تا 10 ساله را مى دهد و فرشید یزدانى 
فعال حقوق کودکان و پژوهش گر، چندین سال پیش رقم 848 هزار 
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کودك همسررا گزارش کرده است.
در گزارشى که یونیسف در ارتباط با وضعیت زنان و دختران در ایران 
منتشر کرده است ضمن بررسى سطحى مشکالت زنان در ایران و 
اسم نبردن از قوانین رسمى و ضد زن علیه کودکان و زنان در این 
کشور که، ریشه و اساس تبعض جنسیتى به شکل قانونى و در تمام 
سطوح از خانه و مدرسه گرفته تا قوانین جزایى و کنوانسیون حقوق 
کودکان و  کودك همسرى و  قانون کار را شامل مى شود، حقایقى 

تکان دهنده ا مورد اشاره گزارش یونیسف قرار گرفته است.
بنا به این گزارش، بین وضعت زنان و دختران در مناطق روستایى با 
زنان و دختران شهر نشین شکاف عمیقى وجود دارد و چالش هاى 
فروانى بر سر راه دست یابى حقوقى زنان و کودکان وجود دارد از 
جمله: عدم حضور زنان و هم کارى و شرکت آنان در عرصه هاى 
منابع  و  آگاهى  اطالعات،  نبودن  دسترسى  قابل  اجتماعى،  مختلف 
خشونت خانه گى و سطح پایین حضور زنان در برنامه هاى رشد و 

توسعه اقتصادى. این گزارش مى گوید:

یونیسف تالش مى کند که دختران به مدرسه رفته و ترك تحصیل 
تحصیل  تحقق  براى  که  دارد  وجود  امر  این  بر  کلى  توافق  نکنند 
همه گانى، استان هاى محروم باید به سطح ارقام ملى در این زمینه 
برسند. بطور نمونه، ارقام دولتى میزان ثبت نام براى تحصیل را 97/2 
درصد نشان مى دهد اما این ارقام در سیستان و بلوچستان میزان 81/8 

درصد براى پسران و فقط 71/5 براى دختران را نشان مى دهد. 
صحت و سقم این ادعاى یونیسف  را که ادعاى مستقیم دولت ایران 
است باید از عمو خیاط ها که با شرایط بسیار سخت و بدون کمک 
از جانب یونسف و دولت  به امر تحصیل کودکان مى پردازند و آمار  
بى سوادى و محرومیت از تحصیل را اسفناك مى نامند، پرسید، در 
شماره هاى آینده داروگ و به مناسبت اول مهر و فصل مدرسه در 
ایران در این مورد به تفصیل صحبت خواهیم کرد، در این جا فقط به 
مساله زنان و دختران بنا به یونیسف مى خواهیم نگاهى داشته باشیم. 
على رغم ادعاى آموزش 97 درصدى، این گزارش اذعان مى دارد که 

ارقام مربوط به آموزش در سطح ابتدایى در سال 2001 کاهش در 
درصد  فقط 52ممیز 7  و  مى دهد   نشان  را  تحصیل  تکمیل  میزان  
دختران  14 تا 16 ساله تحصیالت ابتدایى را  به پایان رسانده اند، 
جدا از این که رقم 52 ممیمز 7 درصد آمار دولتى در این زمینه است 
که یونیسف هم به عینه نقل مى کند، خود این رقم  به یک واقعیت 
دردناك در امر تحصیل در ایران  مى پردازد، اجبار به ترك تحصیل 

به دالیل اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى یونیسف مى گوید:
بد  وضعیت  شامل  تحصیل  رسانى  پایان  امر  در  بازدارنده   عوامل 
مدارس، آموزگاران کم تجربه، کمبود آموزگاران زن و نگرش منفى 

نسبت به تحصیل دختران مى شود. 
مناطق  برخى  دختران  براى  آموزش  حق  که  دارد  قصد  یونیسف 
استان هاى محروم را که بشدت آسیب پذیر، حاشیه  نشین، و در خطر 
هستند، مورد حمایت قرار داده و تحقق بخشد. این پروژه روش هاى 
کودکان  و  کرده  معرفى  را  منطقه  مردم  درگیرکردن  براى  نوین 
حاشیه نشین و آسیب پذیر را که پیشتر از تحصیل محروم شده اند، در 

بر خواهد گرفت. اقدامات دیگر شامل اصالح مواد آموزشى و استفاده 
از روش هاى یادگیرى و آموزش با مشارکت دانش آموزان است. 

الزم به توضیح است که از این اقدامات تا کنون هیچ خبر مسرت 
بخشى نرسیده است. در این گزارش هم چنین آمده است:

ایران هنوز باید با «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» موافقت 
نماید. شوراى نگهبان که وظیفه نظارت بر مجلس را به عهده دارد، 
مخالف تصویب کنوانسیون است و بیان داشته که با قوانین شرعى

 هم خوانى ندارد. یونیسف به تالش هاى خود براى تصویب کنوانسیون 
ادامه مى دهد.

*  *  *
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از زمانى که به اتاق اجار ه اى نزدیک دریا رسیده بودند، بیش 
نم گذشت. ساعت  نیم  از 

هنوز ساك هاى شان را نگذاشته و اتاق را بررسى نکرده بودند 
به صرافت  را  دختر  چوبى  سقف  بر  باران  ریزش  صداى  که، 
انداخت.  کودکى  دوران  به یاد  تابستان  باران  زیر  در  ایستادن 
در رو به دریا را باز کرد. چشمانش از دیدن این همه زیبایى 
کرد.  کامپیوترهنگ  صفحه ى  مثل  خودش  به قول  شد.  خیره 
سنبله هاى بنفش تیره ى گل یاسمین خوشه اى دور نرده هاى 
چوبى ى قهوه اى پیچیده بود  پله ها را به پائین و دامن جاده 

مى کرد. راهنمایى  سفید،  سنگ فرش 
مى بارید،تا  دریا  بر  بارانى که  دیدن  کشید.  فریاد  شادى  از 

پاى  داشت.  تفاوت  آسمان  تا  زمین  ببارد،  زمین  بر  که  بارانى 
نازِك  پیراهن  دوید.  سفید  ماسه هاى  تا  را  سنگ فرش  برهنه، 
ظریف  و  کوچک  اندام  و  بود  چسبیده  تنش  بر  لیمواى  گلدار 

مى گذاشت نمایش  به  را  او 
مى چکید.  آب  پشتش  پر  و  حنایى  موهاى  طره ى  نوك  از 
صورتش را رو به آسمان گرفته بود و قطرات باران در سر راه 
غلتیدن برگونه هاى برجسته اش در مژه هاى بلند و برگشته ى 
مى شدند  آویزان  آن ها،  حلقه هاى  به  و  مى کردند  توقف  او 
و پایین مى آمدند. صداى مرد بلند شد. کجا رفتى؟ بیا! سرما 

سرکار. بروى  باید  فردا  مى خورى 
این  از  دوخت،  بود  ایستاده  پنجره  در  که  مرد  به  را  نگاهش 
فاصله هم حتى مى شد بى شرمى و آزار را در چشمان ماهى 

اگر  کرد،  فکر  خودش  با  رومانا  داد.  تشخیص  مانندش  مرده 
فقط زبان بلد بود. اگر یک لحظه تنهایش مى گذاشت، نه باز 

نمى شد.  هم 
از زمانى که با توافق پدر و مادرش در ازاى مبلغى براى خرج 
عمل جراحى برادر کوچک  به دنبال این مرد راه افتاده بود که 
براى کار کردن راهى اسکاندیناوى شود، سه ماه مى گذشت، 
چه کار ها که نکرده بود؟ از چیدن قارچ، چیدن، تمشک وتوت 
فرنگى و بلو برى، آن هم 14 ساعت در روز، در جنگل هاى 
و  نشستن  متروها  در  دم  سرما  و  برف  روى  تا  تیره،گرفته، 
زدن  کتک  براى  جز  او  به  مرد  این که  از  اوایل  کردن.  گدایى 
را  او  که  فهمید  بعد ها  اما  بود،  خوش حال  نمى زند.  دست 

دل  است.  گذاشته  نخورده  دست  باال،  به قیمت  فروش  براى 
و  کودکانه  هنوز  نگاهش  مى زد،  پر  زیبایى ها  براى  جوانش 
معصوم بود، اما فکر مى کرد هیچ بارانى تنش را پاك نمى کند 

کرد.  نخواهد  تمیزى  احساس  گز  هر  و 
حاال دیگر  قطره هاى اشکش از دانه هاى  باران پیشى گرفته 
بودند. دستانش را از هم گشود، به طرف مرد که هنوز فریاد
مى زد، مریض میشى فردا باید برى سر کار! نگاهى انداخت.
و  ماند  به جا  سفید،  درماسه هاى  جوانش  کوچک  پا هاى  رد 
چون  موج  آلود  کف  دست هاى  بر  لیمویى اش  گلدار  پیراهن 

مى خورد. تکان  ابدى  مسافرى  راه  سر  بر  گلى  دسته 

*  *  *

رومانا
بهار سوسن 
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انگشتان نه چندان ظریف، اما توانایش روى پیانو در حرکت 
بود با خودش فکر کرد: حاال چرا  و کى گفته کسى که پیانو 
مى نوازد باید انگشتان ظریف و بلند و دستى کشیده داشته 
او  نگاه  زیباشناسى  بعد  و   تماشاگر  منظر  از  شاید  باشد؟ 
هم  کشیده  چندان  نه  انگشت هاى  همین  با  وگرنه  شاید، 
او تا به حال اعجاز کرده و چه شور ها که نیافریده بود و 

بود. نساخته  روان  که  اشک ها  چه 
شروع به تمرین کرد. به آن دخترك کوچک مو فرفرى قول 

بسازد. برایش  آهنگى  که  بود  داده 
فا،  مى،  دو،ره،  لب  زیر  پیانو  شاسى هاى  با  بازى  حال  در 
دو،  سوم  دورِ  فکر مى کرد.  آهنگ  به  گویان  سى،  ال،  سل، 

ر، مى، روى «مى» ایستاد و زیر لب زمزمه کرد:
به  دستى  نمى بود؟  گونه  بدین  جهان  که  مى شد  «مى!» 
پیشانى اش کشید. انگار که مگس مزاحمى را بپراند، نجوا 
کرد: کاش مى شد، اگر جهان زیباتر مى بود، اگر فقس نبود، 
اگر زندان نبود، اگر کودك 11 ساله خودش را نمى کشت، 
اگر   ، مى شدیم  اگر  مى خواستیم،  اگر  مى توانستیم،  اگر 
مى زدیم  فریاد  اگر  را،  آزادى مان  ترانه ى  مى خواندیم  
دادِ  گذاشت.  پیانو  کلیدهاى  روى  را  سرش  را.  دردهامان 
فا و سل در آمد و او هنوز در فکر «مى» بود. مى تواند آیا 
براى دخترك مو فرفرى آهنگى از جنس مى شودها بسازد؟ 

بخواند: برایش  که  آهنگى 
آهنگى  طراوت،  یعنى  آزادى،  یعنى  شادى،  یعنى  کودکى 
در  را  جهان  شادى هاى  تمام  مى بایست  و  مى توانست  که 

خود جمع کند و غم ها را فرارى  دهد.
مخملى  گل  سفید  پرده ى  کرد.  باز  را  پنجره  مالیمى  باد 
بوى  و  وحشى  بنفشه هاى  بوى  آمد،  در  رقص  به  نسیم  با 
به  خورده  باران  تازه  چمن  بوى  هم راه  باران  قطره هاى 
مگر  عندلیب؟  کند،  جا  از  را  او  بلبل  صداى  آمد،  درون 
پناه جویانى  لیست  در  مى شود؟  پیدا  هم  عندلیب  این جاها 
که حکم اخراج شان آمده بود، اسم آقاى عندلیبى را دیده 
دستانش  این جا؟  هم  آن  عندلیب؟  صداى  شنیدن  اما  بود؛ 
را تا آن جا که مى توانست از هم گشود تا بتواند تمام این 

عطر و نوا و زیبایى را در آغوش بگیرد.
در  فقط  که  ساخت  آهنگى  و  بازگشت  پیانواش  طرف  به 

آن نت «مى» با هزار نوا آمده بود:
مى دود،  مى رود،  مى خواند،  مى آید،  مى توان،  مى شود، 

مى نوشد. مى خروشد،  مى رقصد،  مى آورد، 
پیانو  جلوى  او  کنار  در  فرفرى  مو  دخترك  روز  آن  فرداى 
ایستاده بود و به همراه نغمه ى جان بخش پیانو مى خواند:

مى توان از کوچ هاى کودکى نغمه بر لب شاد و پا کوبان 
گذشت

بر  زد  خنده  بال افشان  شاد،  پرستوهاى  هم چون  مى توان 
روى دشت

مى توان چون ماه در فصل بهار نور تاباند بر هر چه نیست 
و هر چه هست

زد،  ستاره  نور  بر  تکیه  آسوده گى  ى  چشمه  در  مى توان 
نشست

مى توان از باتالق رنج و کار سر برون آورد، رها شد، 
ُگسست! هم  از  را  زنجیر  و  حلقه 

بهار سوسن 
مىمى



9

 داروگ - جوانان                شماره ى 32 - مارس 2015

جوان دختر  یک  خاطرات  دفتر  از 
امروز صبح قبل از زنگ ساعتم بیدار شدم. باید دوش مى 
و  بود  شده  بیدار  زود تر  برادرم  من،  بد  شانس  از  گرفتم، 
در حمام بود، در زدم، در را باز نکرد، در جواب خواهش 
و التماسم گفت، تو که 4 تا شاخه شوید روى سرت بیشتر 
مى کند،از  تالفى  مى دانستم  بشور،  دستشویى  زیر  ندارى 
بس این حرف را به او گفته بودم.  مى دانستم التماس هم 
مامان  گرفتم  شیرآشپزخانه  زیر  را  سرم  است،  بى فایده 
تو  مگر  رفت،  بین  از  شستى  را  موها  این  بس  از  دادزد: 
مى  سرم  دور  را  حوله  حالى که  در  نرفتى؟  حمام  دیروز 

. برم  خوشگلم  مامان  قربون  گفتم  و  زدم  لبخندى  بستم 
خونه  بیا  زو دتر  ظهر  از  بعد  برى،  نمى خواد  من  قروبون 

داریم. مهمون 
اما مامان! من آخه با دوستام قرار دارم.

عصر   6 ساعت  سر  نداریم  مما  اما،  گفت:  و  شد  وارد  پدر 
باش! خونه 

برادرم از توى حمام زیر آواز زده بود، بادا بادا مبارك بادا.
من؛دلش  اشک هاى  دیدن  با  مامان  مى کردم،  گریه  من  و 
خبرى  که.  مى شناسیش  مى کنه.  شوخى  مادر  نه  سوخت، 

غضنفرى. خانواده  با  معمولى  عصرانه  یک،  نیست 
یک  گرفت،  درد  سرم  کردم،  گریه  بس  از  را  عصر  تمام 
باور  همان،  نامزدى  مراسم  قرار  و  همان  معمولى  عصرانه 
همه  در  این همه  دختر ها   که  دوره  این  توى  نمى کنم؛ 
را  خودم  همسر  انتخاب  اجازه  من  آزادند.  زمین  جاى 

باشم. نداشته 
خواهیم  فرار  دوبى  به  هوتن،  با  فردا  بسته ام،  را  ساکم 
و  مامان  براى  دلم  گذاشتیم،  رو  قرار  این  وقته  خیلى  کرد، 
با  چرا  دونم  نمى  اما  مى شه  تنگ  لج باز  برادر  این  و  بابا 
اون  و  دارم؟  دوستش  من  چون  مى کنند؟  مخالفت  هوتن 

نکردن؟ انتخابش  ها 
جواب  بگوئید؟  مى خواهید  چه  جوان  دوست  این  به  شما 
هاى شما و پدر و مادر ها را تحت نام داروگ مى پرسد، 
در شماره هاى بعدى تعقیب مى کنیم و ورقى دیگر از دفتر 
خاطرات دختر جوان را براى تان مى  نویسیم. جواب جدول

فقى ا
1- زن و مرد.

2- آزادى
3- رگ.دار

ماهر  -4
هما  -5

نى.ناز  -6
7- س.ا.و

8- ل. وداع
عمودى

ز.رم.نسل  -1
آگاهى. نا   -2
3- وز. هم. او
4- مادران.د
5- ردا.اوا

6- دیرباز. ع

یه سا

1
2
3
4
5
6
7

123456

8

1
2
3
4
5
6
7

123456

8

جدول جواب 
افقى:

1- زن و مرد 2- آزادى 3- رگ. دار 4- ماهر 5- هما 6- نى. ناز
7- س.ا.و 8- ل. وداع.

عمودى:
1- ز. رم. نسل2- ناآگاهى 3- وز. هم. او 4- مادران. د 5- ردا.

اوا 6- دیرباز. ع.
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از تعدادى دوستان کوچک و بزرگ دختر و پسر در مورد تبعیض 
جنسیتى پرسیدیم.

براى دوستان کوچک مان توضیح دادیم منظورمان از تبعیض جنسیتى 
چیست. شما هم اگر نظرى دارید براى مان بنویسید.

تئودور 7 ساله :
عزیزم مى توانى برایم به گویى نظرت در باره این که بعضى ها فکر 
مى کنند دختر ها نباید همه چیز مثل پسرها داشته باشند و از آن ها 

کمترند چیست؟
تئودور: واقعا چنین کسانى هستند؟ 

داروگ: خب بله مثال آن ها که مى گویند دختر ها باسیلند و باید از 
آن ها دورى کرد.

تئودور: خب باید یاد بگیرند که این حرف ها  مسخره است. من که 
با همه همکالسى هایم چه دختر و چه پسر دوستم و دختر ها همه 

من را دوست دارند.

آنا ستینا 6 ساله
هست؟یعنى  فرق  پسرها  دخترها و  بین  مى کنى  فکر  تو  عزیزم 

یکى شان از دیگرى بهتر است؟
آنا ستینا: بله ما دخترها بهتریم. پسر ها فکر مى کنند که قوى ترند اما 

من از همه شان جلو تر مى دوم.
داروگ: نه منظورم این است که آیا مى توان به خاطر دختر یا پسر 

بودن، بین آدم ها فرق گذاشت؟
آنا ستنا: نه، نباید همه ما از نژاد انسانیم. خانم معلم گفته.

فریبا ده ساله: 
عزیزم تو مى دانى تبعیض جنسیتى یعنى چى؟

فریبا: بله، یعنى این که برادرم مى تواند بیرون و در کوچه بازى کند 
و من نه.

کریم 12 ساله
کریم جان نظر تو در باره فرق گذاشتن بین دخترها و پسرها  چیست؟
کریم: خوب فرق که داریم، خیلى هم اما این که آن ها از ما کمتر 

مى فهمند را قبول ندارم. ولى ضعیف ترند.

پریوش 9 ساله
عزیزم مى دانى تبعیض یا فرق گذاشتن بین پسر و دختر چیست؟

پریوش : بعله یعنى این که من چون دخترم خیلى از کارها را نباید 
انجام بدهم، مثل بازى در کوچه، خوابیدن خانه دوستانم، بستن در 
اتاقم . اما بعضى کار ها را باید انجام دهم، مثل کمک به مامان در 

کارهاى خانه و برادرم نه.

منوچهر 13 ساله
عزیزم تو مى دانى تبعیض جنسیتى یعنى چه؟ نظرت چیست؟

شکى  این  در  و  بهترم  خواهرم  از  من  این که  یعنى  بعله  منوچهر: 
این  اما  است  کرده  خلق  داناتر  و  تر  قوى  را  مرد  طیبعت  نیست، 
دختر ها اصرار دارند که ثابت کنند چنین نیست.البته مى دانید که 
شوخى مى کنم. خب به خیلى چیزها بستگى دارد، فرهنگ درسته؟ 
در  را  این  ما  گذاشت  فرق  نباید  آدم ها  بین  است که  این  من  نظر 

مدرسه یاد گرفته ایم.

پتر 16 ساله
ایرانى  جوانان  مجله  یک  پرسى  همه  یک  در  حاضرى  پتر  سالم 

شرکت کنى؟
بله با کمال میل

نظرت در باره تبعیض جنسیتى چیست؟
عجب سوال سختى.

چرا؟
چون اگر حقیقت را بگویم  پسر ها ناراحت و دختر ها خوشحال 

مى شوند و اگر حقیقت را نگویم برعکس.
و حقیقت:

انسان ها برابرند، باید باشند در غیر این صورت  جامعه سالم نخواهد 
بود. مثل جامعه بیمار ما مى شود.

چرا بیمار؟
این همه ظلم و تبعیض نشان بیماریست میدانى؟ من ماجرى فدیمه 
را که به دلیل قتل هاى ناموسى کشته شد خوانده ام نمى توانم باور 

کنم نمى توانم.
داروگ: ممنون

مالین 18 ساله
سالم مى توانى در باره تبعیض جنسیتى توضیح بدهى؟

بله، وجود دارد جهانى ست بعضى جاها شدید و شرم آور ، بعضى 
جاها  شرم آور و خفیف

 مى توانى مثالى بزنى.
بله مثال هنوز در همین جامعه سوئد نگاه  به ما دختران با پسران 
متفاوت است. و با وجود این که حق حضانت فرزندان با مادر است 
یا بهتر بگویم مساوى است ، اما زنان وقت بیشترى را باید  بگذارند 

و از خیلى چیز ها عقب مى مانند.

فرزاد 19 ساله
سالم فرزاد جان مى خواهم در باره ى تبعیض جنسیتى از تو سوال 

داروگ مى پرسد
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کنم حاضرى؟
بله حتما.

نظرت چیست؟

خوب مى دانید که من در سوئد به دنیا آمده ام، اما ارتباط زیادى با 
افراد خانواده و فامیل در ایران دارم،  به ایران سفر مى کنم و خیلى 

چیز ها را  از نزدیک مى بینم و واقعا خجالت مى کشم.
مى توانى توضیح بدهى؟

بله این که جدا از قوانین، حتى خانواده ها هم  بین دختر و پسر فرق 
مى گذارند به خصوص در باره مسائل شخصى و رابطه ى بین دختر 

و پسر خیلى ناراحت مى شوم.

اما یک چیز را هم باید بگویم، این که بعضى از  فمینیست ها همه 
چیز را تقصیر مرد مى دانند آزرده مى شوم. به نظر من مساله مربوط 

به جامعه است نه فرد.
ممنون

1
2
3
4
5
6
7

123456

8

افقى:
نیستند. اما  باشند،  برابر  با هم  باید   -1
2- براى همه مثل هوا ضرورى است.

مى کند. منقل  جاى بدن  را به همه  3- خون 
است. درخت  معنى  به 

مى کند. تداعى  را  مرگ  اما 
4- کسى که در کارى مهارت دارد.

سعادت. پرنده ى   -5
6- نوایش آدم را یاد چوپان مى ندازد. 

هست. هم  مهربانى  و  زیبایى  معنى  به  که  زیبا  گلى 
**** -7

خداحافظى. بدرود،   -8

عمودى
تبار. دیگر  نام  ایتالیا.  پایتخت   -1

جنیستى. تبعیض  دالیل  از  یکى   -2
3- مخفف از او. حرف پیوند. تو نه!

4- بیش ترین سهم را در بزرگ کردن فرزندان دارند.

صدا. قدیم.  در  معلم ها  و  پزشکان  بلند  لباس   -5
قدیم ها.  -6

جدول
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تازه هاى علم

ان 
انس

وع 
ر، ن

دیگ
واع 

با ان
سى 

ش جن
میز

آ
کرد!

ى تر 
 قو

را
را  آفریقا  زمانى که  مدرن  انسان هاى  اولین 
مقابل  در  اولیه)  انسان هاى   ) کردند  ترك 
بیمارى ها   جمله  از  طبیعى  بالیاى  تمامى 
انسان هاى  با  آمیزش  بودند.  دفاع  بى  کامال 
آن ها  در  آفریقا  در  انواع  سایر  و  نئاندرتال 
ژن هااى به وجود آورد که قدرت مقابله با 
بیمارى ها  و مشکالت را در آن ها  تقویت 
کرد. به همین دلیل زنده ماندند و توانستند 

در سراسر کره زمین پخش شوند.
حدود صد هزارسال پیش وقتى که انسان هاى 
اولیه هموساپین آفریقا را ترك کردند، در واقع  
فقط به سمت نقاط دیگر کره زمین حرکت 
نکردند، بلکه بسوى انواع و اقسام بیمارى ها 
که  بیمارى هااى  کردند.  حرکت  خطرات  و 
قبال در آفریقا  با آن ها در رو برو نشده بودند 
و به همین دلیل مکانیزم دفاعى در مقابل آن ها 
نداشتند. همان طور که مى دانیم ازا نواع انسان 
هاى اولیه، هموساپین ها تکامل پیدا کردند و 
توانستند  در سراسر کرده زمین خود را تکثیر 
کنند. و انواع دیگر انسان هاى اولیه قبل خود 

را پشت سر گذاشتند.
تحقیقات جدید بر روى ملکول هاى ژن ها 
و  نئاندرتال ها  از  باید  که  است  داده  نشان 
براى  اولیه  انسان هاى  آفریقایى  انواع  سایر 
بسیارى از موارد رشد و تکامل نوع انسانى 
جدید  تحقیق  این  باشیم.  متشکر  خودمان 
نشان مى دهد که هموساپین ها در حال گذر 
دیگر  انواع  و  نئاندرتال  انسان هاى  با  شان 
انسان ها ى اولیه آمیزش کردند، درآن زمان 
نئاندرتال ها دویست هزار سال زندگى کرده 
بودند، و مکانیزم بدن شان در مقابل بیمارى 
هااى که در آن قاره وجود داشت، تکمیل شده 
بود، و به عبارت دیگر کلید ادامه زندگى و 
مقابله در مقابل مشکالت را پیدا کرده بودند. 
انسان مدرن از طریق آمیزش توانست ژن هاى 
مقاومت نئاندرتال ها را به ارث ببرد و از این 
طریق مکانیزم دفاعى اش باال برود و بتوانند 

به زندگى ادامه دهد.

به  منحصر  انسان  هر  دفاعى  سیستم 
فرد است

همو  که  مى دانستند  دیرباز   از  دانشمندان  
داشته اند  آمیزش  نئاندرتال ها  با  ساپین ها 
وزن  چه  جنسى  آمیزش  این  که  این  اما   ،
و  دفاعى  سیستم  شدن  تکمیل  در   مهمى 
تکامل انسان هموساپین و مدرن داشته است 

را نمى دانستند.
پرفسور پتر پرهام در دانشگاه ستانفورد  که 

این  روى  بر  است  بیولوژى  میکرو  محقق  
این  آنالیز  به  او  است.  کرده  تحقیق  مساله 
مساله پرداخته و مشخص کرده که دقیقا کدام 
ژن ها را انسان هاى هموساپین از نئاندرتال ها 
به ارث برده اند. این محقق، از طریق مقایسه 
آ  ى  ان  دى  با   امــروزى  انسان  ژن هــاى 
رسیده  نتیجه  این  به  نئاندرتال  فسیل  هاى 
گلبلول هاى  روى  بر  پرهام  پرفسور  است. 
سفید  لئوکوسى آنتانت، تحقیق کرده است  
که به آن ها   آ چ ال  آ  هم مى گویند، این 
در  که  هستند  ژن   200 شامل  ژن ها  گروه 
سیستم  براى  و  دارند،  وجود   6 کروموزم 
دفاعى ضرورى اند. از مجموع این 200 ژن 
دکتر پرهام فقط بر روى سه تا تحقیق کرده 
است، اچ ال آى ، آ، ب و ث این سه ژن  با 
کد هاى مختلف اچ ال آ ، براى پروتئین ها  ى 
پروتئین هاى   در  جمله  از  داشتند،  مختلف 
سیستم  گلبول ها  این  و  سفید،  کلبول هاى 
دفاعى بدن را  در برابر بیمارى هاى تحریک 
مى کنند. در سطح جهانى صد ها نوع مختلف 
ث  ال  اچ  و  ب  ال  اچ  هاى   آ،  ال  اچ  از  
وجود دارد و این بنوبه خود باعث مى شود 
منحصر  خصوصیات  مختلف  آدم هاى  که 
بفردى داشته باشند که از پدر و مادر خود 
است  این  معنى  به  این  و  برده اند،  ارث  به 
که هر فرد شش نوع مختلف از این ژن  ها 
را دارد و به همین دلیل آدم هایى که با هم 
خویشاوند نیستند مى توانند  تیپ هاى کامال 
متفاوتى از این ژن ها را داشته باشند و به 
این شکل دکتر پرهام مى گوید: ا چ ال آ  ى 
ژن ها  تعیین مى کنند که، سیستم دفاعى هر 

کس منحصر به  فرد باشد.

آمیزش جنسى تنوع بشر را ضمانت کرد
وقتى که پرفسور پرهام ژن هاى اچ ال آ  را در  
انسان معاصر اروپایى و آسیایى  مورد بررسى 
قرار داد، بسیارى از اچ ال آ  هاى ژن ها را  با 

اچ ال آ هاى  نئاندرتال ها یکى دید.
یک  آ ى  ان  دى  از  تحقیق  و  بررسى ها  در 
بدست  قطعى  نتیجه  این  نئاندرتال  اسکلت 
ماد رهاى  و  پدر  از   نناندرتال ها  که  آمد 
مشترك همه ى ما هموهیدلبنگسیس به وجود 
آمده اند. که  بعد از هموترستوس ها به وجود 

آمده بودند. 
هموهیدل برگنسیس 500 هزار سال قبل از 
آفریقا آمده  و در اروپا مقیم شده است. و 
تعداد کمى از آن ها به آسیا رفته اند و مدتى 
داده اند.  وفق  یخ  عصر  با  را   خودشان  بعد 



13

 داروگ - جوانان                شماره ى 32 - مارس 2015

پاهایشان کوتاه و قوى شد قفسه سینه پهن 
کردند.و  پیدا  قوى  ها ى  ماهیچه  و  شد 
همو نئاندرتالنسیس  پا به  عرصه ى وجود 

گذاشت. 
تحقیقات پتر پرهام نشان داده است که  این 
جنسى  آمیزش  نئاندرتال ها  با  مدرن  انسان 
کرده است و حدود 45000 تا 60 هزار سال 
پیش به  اروپا و تعداد کمترى به آسیا آمده.

کرد   کشف  پرهام   پرفسور  مثال  عنوان  به 
که یک نوع اچ ال آ(ث 0207) بین اروپایى 
درست  و  است  مشترك  ها  آسیایى  و  ها 
کد  در  پرهام  پرفسور  را  آ  ال  اچ  همین 
ژنتیکى  نئاندرتال ها دیده بود. و این نشان 
از  را  آ  ال  اچ  این  هموساپین   که  میدهد 
طریق آمیزش جنسى با نئاندرتال ها بدست 
افتاده  وقتى  درست  اتفاق  این  است.  آورده 

را  آفریقا  همو ساپین ها  که 
این که  براى  کرده اند  ترك 
معاصر  آفریقایى  انسان  در 
دقیقا این  ژن وجود ندارد. 
پرفسور  طریق  همین  به 
پرهام کشف کرد که اچ ال 
کنونى   بشر  به  آ 11   ، ى  آ 
است  شده  منتقل  آسیایى 
نه آفریقایى. این اچ ال آ را 
او در ژن  دینوسووافیندس 

پیدا کرد.
نوع  یک  فیندس  دینوسوا
و  شده  کشف  تازه  کامال 
سال  در  که  است  جدید 
2010  از طریق یک انگشتش 

مورد آزمایش قرار گرفت. و داشنمندان زمین 
شناس او را در  غار دینوسووا  در کوه هاى 

هاى آلتاج در جنوب سیبرى پیدا کردند.
از طریق آنالیز کردن انگشت او دانشمندان  
ثابت کردند که این دینوسووا  با نئاندرتال ها 
خیشآوند است. از طریق ذغالى که در خاك 
محل کشف شدن این  انسان اولیه بدست آمد 
. ذغال .،14  تخمین زده شد که این انسان  
حدود  سى تا چهل و هشت هزار سال پیش 
زندگى مى کرده است. در حالى که تحقیقات 
دیگر نشان داده است که  در غارهاى اطراف 
دینوسوا اسکلت انسان هاى اولیه از 125 هزار 

سال پیش پیدا شده بوده.
ژن  که  میدهد  نشان  پرهام  دکتر  تحقیقات 
این انسان در بشر امروزى  وجود دارد. همو 
ساپین ها با احتمال یقین با  دینوسوا ها آمیزش 
جنسى داشته اند. از طریق دینوسوا هایى که  

داشته ند،  وجود  آسیا  در  کمترى  تعداد  به 
ژن هاى قوى دفاعى اچ ال آ 11، آ، به بشر 

مدرن منتقل شده است.
به  مى رسد  نظر  به  بشر  ــاره اى   ق تکامل 
گروه هاى  که   است  پیشرفته  گونه  این 
جدا  هم  از  قبیله  اعضاى  از  کوچک ترى 
شده اند و در گروه هاى کوچکتر مهاجرت 
کرده اند، بارها و بارها. به دلیل این  حرکت 
دایره وار  موقعیت هایى  پیش آمده که این 
گروه ها  اچ ال آى شان را از دست داده اند. 
پرفسور پرهام مى گوید: این آمیزش جنسى 
با آفریقایى ها باعث  اصالح ژن ها و قوى تر 

شدن انسان امروزى شده است.
 

ژن هاى قدیمى باعث پیشرفت ما شده 
است

دینوسوا ها   و  نئاندرتال ها  که  این  على رغم 
حدود سى هزار سال پیش منقرض شده اند، 
حیات  به  مدرن  بشریت  در  هاى شان   ژن 
اچ  یک  آنالیز  طریق  از  میدهند.  ادامه  خود 
ال آ ى نئاندرتال و یک اچ ال آى  دینوسوا،/

آ ى  ال  اچ  میانگین  یک  پرهام  پتر  رفسور 
مشترك در هر دو نوع پیدا کرد و بعد از آن  
بشریت  در  را  ها  آ  ال  اچ  این  شدن  تقسیم 
مدرن مورد تحقیق قرار داد و  نتیجه بدست  
آمده این شد که اچ ال آ ى (ث0702)  که 
از نئاندرتال ها مى آید  امروز هم در آسیایى 

ها و هم در اروپایى ها وجود دارد.
از  بیش  ب 07)  آى (  ال  اچ  این  بر  عالوه 
همه در بین اروپایى هاى امروز وجود دارد.

از طریق وسعت و چگونگى پخش این آاچ 
ال آ ها  پرفسور پرهام توانست اچ ال آ هاى 
دیگر را شناسایى کند. اچ ال آ هایى را که 

به همین ترتیب عمل مى کنند و  به ضریب 
یقین از انسان هاى اولیه  به ارث رسیده اند.  
داشنمندان  هنوز این امکان را ندارند که به 
قطعیت بگویند تمامى این  اچ ال ا ها از نئا 
ندرتال ها یا دینوسوا ها امده اند یا از بشر اولیه  

بسیار قدیمى تر.
ارقامى که در پایین امده است به طرز تقریب 
نشان میدهد که چه مقدار از اچ ال ا هاى ما 
از  دینسوا نئاندرتال ها امده است و چه مقدار 

از بشر اولیه بسیار قدیمى تر.
واقعیت این است که بیش از 50 درصد  اچ ال 
ا هاى اروپایى ها از انسان هاى اولیه و قدیمى 
تر آمده است. این رقم در مورد چینى ها  به 
72  درصد افزایش پیدا مى کند و 90 درصد 

براى انسان هاى پاپوآ، لینواى جدید.
بنا به پرفسور پرهام تعداد زیادى از این اچ 
ال آ ها هنوز در بدن انسان 
وجود دارد چرا که  سیستم 
دفاعى  و سالمتى انسان را 

باال برده اند.
به  آ  ال  اچ  ژن هـــاى 
امتیاز  این  هموساپین ها 
دلیل  این  به  و  دادند   را 
را  باال  ارزش  فرکانس 

گرفته اند.
این که در صد اچ ال آ ها 
متفاوت  امروزى  بشر  در 
پرهانم  پرفسور  را  است 
این گونه توضیح مى دهد 
اولیه  انسان هاى  گویا  که 
و  مختلف  مکان هاى  در 
زمان هاى مختلف به شکل گروهى از جااى 
انواع  با  و  کرده اند  مهاجرت  دیگر  به جاى 

دیگر خودشان آمیزش جنسى داشته اند.
را  آ یى  ال  اچ  نوع  چه  ما   که  این  از  جدا 
یک  که  مى آید  نظر  به  باشیم،  برده  ارث  به 
تشکر درست و حسابى به اجداد اولیه مان 

بدهکاریم.
ژن هاى  از  بعضى  مى گوید:  پرهام  پرفسور 
در  ماندن  زنده  رمز  کلید  اولیه،  هاى  انسا ن 
و  ساپین  همو  نسل  اصالح  و  قدیم  زمان 

توسعه امروزى ابناى بشر شده است. 

*  *  **



14

 داروگ - جوانان                شماره ى 32 - مارس 2015

شعر ... شعر ... شعر  ...
دو شعر از فهیم بخشى

کاش هر لحظه دل هزاران بار
ُگر بگیرد براى کودك کار
پا به پاهاى  نازکش بدود

تا کجایى که مى کشد  اجبار
مدتى  ناز  مادرى کشد از

سرو نورسته اى چنین ساالر
بر ترك هاى تُرد دستانش
لب سپارد سپردنى کشدار

بخدا این ستاره سهمش  نیست
طالعى  با طلوِع غرق غبار

بس که  اى کاش هاى رنگین را
هى فرو خورده در گلو ناچار

چشم و گوشش همیشه سیر است از
وعده هاى به سینه دیوار

از دمت گرم و آفرین ها تا
گفِت مفت و نگاه معنى دار

بى سخن ، از نگفته ها سرشار
اوج هموار هرچه  ناهموار

کاش مى شد  زمین تکان بخورد
آسمانى شود،  ترانه تبار

نیمه شب ها دوباره یال امید
پر بگیرد  و کاخ غم  آوار
در هیاهوى گنگ این بازار
صد زمستان فداى بوى بهار
مى رسد لذتى که کودك کار

شاد و لى لى  کنان و جیغ و هوار

* * *

همیشه غایب
کودکان همیشه غایب نیمکت هاى چشم به راه

در خیابان دود و بوق و دروغ
-   آقا تورا به خدا بیاین کفشاتونو واکس بزنم  

و کفش هایى که التماس هاى ماسیده در سرما را عبور مى کنند
خیابانى به بزرگى روز جهانى کودك

خیابانى به کوچکى کنوانسیون حقوق کودکان
پنجاه  اسکناس هاى  باخته ى  رنگ  لبخندهاى  ى  اندازه  به  خیابانى 

تومانى
در آغوش لحظه هاى دود الود

و آغوش خالى مادران رختشوى محله هاى شمالى
روزهاى گرسنگى کم خونى بى پناهى
- شیشه پاك مى کنیم فقط صد تومن  

شتاب دست ها و دستمال ها
در خیابان هاى متراکم خرداد و مرداد

گرمازده ى محبت بى دریغ کولر پژوها و پاترول ها!
کودکان کارگاه و کوره پزخانه

کودکان مزرعه و ساختمان
کودکان امروز و هر روز
کودکان فرداهاى نافرجام

و گورى کوچک
و دست هاى خسته اى که گیسوان خاك را چنگ مى زنند.
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فراخوان  از  خالصه اى 
است» ایران  کودکان  علیه  سرزنش  قابل  قوانین  درنگ  بى  لغو  ما  تالش  و  «خواست 

قوانین  مجموعه ى  درنگ  بى  لغو  امر  در  قطع نامه،  این  امضاى  با  مى خواهیم  کودکان  حقوق  مدافع  موسسات  و  سازمان ها  نهادها،  تمامى  از  ما 
کنند. مداخله  ذیل  آزار  کودك 

که  آن  مگر  نمود،  محجور  رشد  عدم  یا  جنون  عنوان  به  بلوغ  سن  به  رسیدن  از  بعد  نمى توان  را  کس  هیچ  مدنى،  قانون   1210 ماده ى  مطابق 
داد  او  به  مى توان  صورتى  در  است  شده  بالغ  که  را  صغیرى  اموال  ماده،  همان   2 تبصره ى  مطابق  و  باشد.  شده  ثابت  او  جنون  یا  رشد  عدم 

باشد. شده  ثابت  او  رشد  که 
است.  ماه)  نه  و  سال  (هشت  قمرى  سال  نه  دختران  براى  و  ماه)  هفت  و  سال  (چهارده  قمرى  سال  پانزده   پسران  براى  بلوغ  سن   :1 تبصره 

مجازات ها  دیگر  انواع  و  اعدام  مجازات  دلیل  همین  به  و  مى شود  عمل  کودکان  براى  بلوغ  سن  تعاریف  اساس  بر  جزایى،  حقوق  زمینه ى  در 
شرط  شدن  بالغ  مى گوید:  ماده  این  مى شود،  کودکان  دست رنج  حاصل  در  دخالت  نوبت  که  وقتى  اما  دارد.  وجود  سال  هجده  زیر  کودکان  براى 

ندارد.  را  خویش  دست مزد  تصرف  حق  کودك  و  نیست  رشد 
است.  ممنوع  بلوغ  سن  از  قبل  ازدواج  که  مى دارد  تصریح  اسالمى  جمهورى  مدنى  قانون   1041 ماده ى 

است.  مانع  بدون  ذیربط  مراجع  نظر  و  دید  صالح  با  بلوغ  سن  از  قبل  ازدواج  مى دارد  تصریح  قانون  این  تبصره: 
صالح دید  با  را  سن  این  از  قبل  ازدواج  اجازه ى   1041 ماده ى  تبصره ى  است.  سال  سیزده  ایران  در  دختر  کودکان  براى  ازدواج  قانونى  سن 
سالگى  هجده  زیر  میر  و  مرگ  و  همسرى  کودك  پدیده ى  در  خانواده ها  از  بسیارى  فرهنگى  و  مالى  فقر  مى شمارد.  بالمانع  دیگر  مراجع  یا  ابوین 

است.  اخیر  ماه هاى  در  ازدواج  از  بعد  خونریزى  اثر  در  یمنى  ساله ى  هشت  کودى  مرگ  جمله  از  است  آورده  بار  به  زیادى  فجایع 
هستیم. همسرى  کودك  ممنوعیت  و  بین لمللى  پیشرو  استانداردهاى  اساس  بر  سال  هجده  ازدواج  رسمى  سن  تعیین  خواهان  ما   -

 168 تبصره هاى  طبق  اما  است.  سال  پانزده  زیر  کودکان  کار  ممنوعیت  با  ارتباط  در  ایران  اسالمى  جمهورى  کار  قانون   84 تا   79 ماده هاى 
و  کوچک  کارگا هاى  هم چنین  هستند،  جدپدرى)  (پدر،  ابوین  کارفرماهاشان  که  کارهایى  مجموعه ى  و  خانواد گى  کارگاه هاى  قانون،  این  و188 

مى باشند.  معاف  قانون  این  از  مانوفاکتورها، 
هستیم. کودکان  کار  با  ارتباط  در   189 و   182 نامه هاى  مقاوله  کامل  اجراى  خواهان  ما   -

220 مجازات کشورى، اگر کودکى توسط پدر یا پدربزرگ و جد پدرى به قتل برسد، مجازات قصاص براى قاتل وجود نخواهد داشت  طبق ماده ى 
آن هاست. مردن  عدم  کودکان  تنبیه  حد  تادیب؛  زمینه ى  در  فقهى  قوانین  به  بنا  مى شوند.  آزاد  زندان  روز  ده  و  دیه  پرداخت  با  و 

لزوم  ودرصورت  هستند.  معاف  کیفرى  مجازات  از  جرم  ارتکاب  صورت  در  کودکان  مى کند  بیان  اسالمى  جمهورى  عمومى  مجازات   49 ماده ى 
مى شوند. فرستاده  تربیت  و  اصالح  کانون  به 

بلوغ. شرعى  تعریف  طبق  باشد،  نرسیده  بلوغ  سن  به  که  است  کسى  کودك   :1 تبصره ى 
باشد. متوسط  حد  در  باید  است  الزم  بدنى  تنبیه  تربیت  منظور  به  اگر   :2 تبصره ى 

شامل  عمومى  مجازت  قانون  طبق  نتیجه  در  و  است.  سال  پانزده  پسران  و  سال  نه  دختران  براى  بلوغ  سن   ،1210 قانونى  ماده ى  به  توجه  با 
از  نفر  یازده  است.  کرده  گزارش  ایران  در  را  سال  هجده  زیر  اعدام  مورد   1990،21 سال  از  اینترناسیونال»  «امنستى  مى شوند.  هم  اعدام  مجازات 
شده اند. اعدام  بودند  سال  هجده  زیر  که  نفردر حالى  ده  و  رسیده اند  قتل  به  بعد  و  شده  داشته  نگه  زندان  در  هجده  سن  به  رسیدن  تا  کودکان  این 

هستیم. آن  تمامیت  در  اعدام  مجازات  لغو  خواهان  و   1210 مدنى  قانون  جمله  از  اسالمى  جمهورى  آزار  کودك  قوانین  لغو  خواهان  ما   -
مورد  در این  هستند،  رعایت آن  جمهورى اسالمى ملتزم به  و از جمله  کننده  که تمامى دولت هاى امضا  حقوق کودك،  کنوانسیون  ماده ى 37 

باشد.» داشته  وجود  سال  هجده  زیر  کودکان   براى  شدن   آزاد  امکان  بدون  نباید  ابد  حبس  نه   و  اعدام  مجازات  «نه  مى کند:  تصریح 
شوند. داده  قرار  بزرگ ترها  کنار  در  زندان  در  نباید  آن ها  ندارد.  را  کودکان  تنبیه  حق  کس  هیج   -

بر اساس بند 2 ماده ى 976 قانون مدنى جمهورى اسالمى، اصل خون یا تابعیت نسبى تنها از راه پدر به رسمیت شناخته مى شود. بنابراین، 
آمارهاى  به  بنا  ندارند.  شناسنامه  دریافت  امکان  و  بوده  محروم  ایران  تابعیت  از  افغانستانى  پدران  و  ایرانى  مادران  ازدواج  از  حاصل  کودکان 
بر  حال،  عین  در  دارد.  وجود  افغانستانى  پدر  با  ایرانى  مادر  ازدواج  از  حاصل  شناسنامه  فاقد  کودك  هزار   56 خراسان  استان  در  تنها  شده،  اعالم 
و  بوده  محروم  آموزش  و  تحصیل  امکان  از  ایران  ساکن  افغانستانى  کودکان  تمامى  نیز  و  کودکان  گونه  این  ارتجاعى،  قوانین  همین  اساس 

هستند.  ایران  کار  بازارهاى  در  پرمشقت  و  سخت  کارهاى  به  مجبور 
باال  کیفیت  با  اجبارى  و  رایگان  تحصیل  هم چنین  و  آنان  هویت  ثبت  و  شناسنامه  بدون  کودکان  تمامى  براى  شناسنامه  صدور  خواهان  ما   -

هستیم. آنان  براى 




