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دوست جوانم سالم. 

قبل از هر چیز دوازدهم ژوئن روز جهانى لغو کار کودك بر 
همه ى شما مبارك. 

در سراسر دنیا جوانان عزیز بى شمارى مثل شما، در رژه ها و 
فعالیت هاى جنبش لغو کار کودك شرکت مى کنند، و بسیار 
موثر قدم جوان و پر توان بر مى دارند. به همه ى شما تبریک 
در  رو به شما بیشتر  شماره  این  در  مى گویم.  دست مریزاد  و 

این باره نوشته ایم. 
در دنیاى پر تناقض ما، خوبى ها و پیشرفت و مدرنیته به موازات 
بدى ها، جنایت ها و عقب افتاده گى پیش مى روند و صحبت بر 
سر میان بُر زدن از وسط این دو خط موازى و قطع راه غلط و 
ضد بشرى به نفع راه سالم است. قدم در راه داریم و از داشتن 
هم قدمان بسیار عزیزى مثل شما بسیار مفتخریم.  با دوستان 
بیشترى در این موارد صحبت کنید داروگ را به آن ها معرفى 
کنید. با کمال افتخار َدرِ صفحات داروگ به روى نوشته هاى 

شما عزیزان باز است. 

با آرزوى موفقیت همیشه گى براى شما و با سپاس و احترام!

داروگ
*  *  **



3

 داروگ - جوانان                 شماره ى 37 - ژوئن 2016

سخنى با بزرگ ترها!

درود بر همه ى شما بزرگ ترها ى عزیز. در سال 2015 کارنامه ى 
ادوارى ى دولت ایران در زمینه ى  حقوق کودکان   توسط کمیته 
حقوق کودکان سازمان ملل بر رسى شد. اگر به خاطر داشته باشید 
سوسن بهار در سال 2014 سفرى به ژنو به همین منظور داشت 
و مجموعه ى مدارکى را دال بر نقض آشکار حقوق کودکان در 
ایران به همراه متن فراخوان  لغو بى درنگ کلیه ى قوانین کودك 
و  کار  جهانى  سازمان  در  کار  کودکان  مسول  اختیار  در  آزار  
همچنین کمیته حقوق کودکان سازمان ملل قرار داد که گزارش 
آن را تحت نام گزارش یک سفر در داروگ منتشر کردیم. سفر 
سوسن بهار به منظور اطالع رسانى به  سازمان جهانى کار و 
یونیسف و خواست مشخص دخالت آن ها در این زمینه بود. 
از این بگذریم که بعد ها و در زمان بررسى کارنامه ى ادوارى 
نظر  مورد  این  در  که  سازمان ها یى  و  نهاد ها  نام  ایران  دولت 
داشتند به خصوص در مطبوعات ایرانى چاپ شد ولى  سواالت 
و پاسخ هایى که در زیر مشاهده مى کنید بدون تردید بى اثراز 
شما  همه ى  به  منظور  این  به  و  است  نبوده  ما  مطالبات  طرح 
عزیزان که در این امر مهم ما را یارى کرده اید درود مى فرستیم 

و از تان تشکر مى کنیم.

هیات ایران و مساله ى  حقوق کودکان در  جلسه برررسى 
کارنامه ى ادوارى سازمان ملل در  ژنو

جمالت به یاد ماندنى اعضاى هیات ایران در سومین و چهارمین 
بررسى ادوارى کارنامه ایران توسط کمیته حقوق کودك سازمان 

ملل: 
مى شود،  انجام  به ندرت  عام  مالء  در  مجازاتاعدام  ایران  در   -

شاید یک مورد در سال هم اتفاق نیفتاده باشد!
عام  مالء  در  اعدام  تماشاى  براى  کودکان  که  مى شود  تبلیغ   -
آورده نشوند و این اعدام ها قبل از طلوع آفتاب انجام مى شود 

و کودکان خوابند!
- دختر و پسر حق ارث برابر دارند، اما سهم ارث پسران دو 

برابر است.
- هر چند در قانون سن ازدواج قانونى براى دختران 13 است 
اما جامعه ما به طور کلى ازدواج دختر 13 سال را نمى پذیرد. 
این موارد که به ندرت اتفاق مى افتد نباید کارهاى خوب ما را 
تحت شعاع قرار دهد! تغییر با قانون به دست نمى آید. ما باید 

فرهنگ سازى کنیم و این کار نیازمند زمان است.
- کمیته در مورد دسترسى نوجوانان به متون آمورزشى در مورد 
همجنس گرا  نوجوانان  دسترسى  و  بارورى  و  جنسى  سالمت 
مورد  در  مثبت  آموزشى  مطالب  به  ترنس  و  دوجنس گرا 
گرایش جنسى و هویت جنسیتى پرسید، ایران در پاسخ گفت 

 بله کتاب  تفکر و سبک زندگى  به پسران تدریس مى شود و 
زیست شناسى پایه ى 3 متوسطه و علوم پایه و آموزش مبانى 

جنسى براى آموزش جنسى در مدارس وجود دارد!
رئیس هیات ایران در واکنش به سوال هاى متعدد در مورد اعدام 
کودك  مجرمان گفت:  اجازه بدهید از این موضوعات استثنایى 
منظور این جا اعدام کودك مجرمان است بگذریم... که توضیحات 

زیادى دادیم... و برسیم به مسائل مهمى مثل بهداشت...
- هیچ منعى براى این که محکومین زیر 18 سال در همان زیر 

18 سال اعدام شوند وجود ندارد!

قصاص حق اولیاى دم است
حقوق  سازمان   170 و  او  جى  ان   4000 بر  بالغ  ایران  در   -
مردم  نهادهاى  فعالیت  براى  مانعى  هیچ  و  دارد  وجود  کودك 

نهاد وجود ندارد.
- در ایران جریمه نقدى نهایت مجازاتى است که براى دخترانى 
که حجاب اسالمى را رعایت نمى کنند صادر مىشود و حتى 

این جریمه هم در شوراى حل اختالف قابل پیگیرى است. 
سیستان  هم چون  ایران  حاشیه اى  مناطق  در  که  محرومیتى   -
بلوچستان و کردستان دیده مىشود، به دلیل سیاست هاى رژیم 
سابق است و از زمان تاسیس جمهورى اسالمى ایران تحول 

شگرفى در این مناطق صورت گرفته است.
- تا سال 2030 تبعیض در ایران را به صفر خواهیم رساند. 

قطعا شما هم به بسیارى از این حرف ها خندید و یا غمگین 
شدید و عصبانى.    

بر طبق گزارش هاى سازمان هاى حقوق بشر و سازمان عفو بین 
الملل بیش از  30 مورد اعدام کودکان در ایران وجود داشته است.
مناسبت  به   2013 سال  در  کشور  این  احوال  ثبت  سازمان 
هشتادمین سال تاسس این سازمان بدون آن که خود بخواهد 
آمارى را منتشر کرد که طبق آن بیش از سى هزار مورد ازدواج 
زیر ده سال در  فقط استان تهران به ثبت رسید. در جواب واکنش 
عمومى جامعه به این آمار رئیس دادگاه انقالب در مصاحبه اى 
گفت: درست است که سن ازدواج 13 سال است اما اگر دادگاه 
انقالب  تشخیص دهد که این کودکان  بالغند ازدواح مانعى 
تماشاچى  و  خیابانى  هاى  اعدام  مراسم  وحشیانه  ندارد.انجام 
کردن مردم در طول ساعات مختلف روز و در حالى که حتى 
کودکان روى شانه هاى والدین به تماشا ایستاده اند تصاویرى 
دردناك بوده است که کل جامعه ى بشرى را آزار داده است. در 
مفاد درسى ایران نه تنها هیچ آموزش صحیح جنسى و جنسیتى 
به نفع کودکان وجود ندارد، بلکه با جشن تکلیف براى کودکان 
دختران 8 ساله  سرکوب مستقیم جنسى دختران آغاز مى شود 
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و طرح تفکیک جنسیتى کتاب هاى آموزشى  و محروم کردن 
دختران از مسائل علمى، گواه دیگر این ادعاى دروغ این هیات 
است. دستگیرى و زندانى کردن فعالین حقوق  کودك، تعطیل 
صحت  عدم  دیگر  مورد  یک  کودکان،  به  کمک  مراکز  کردن 
اظهارات این هیات است. و باالخره در هیچ دورهاى از تاریخ 
است  نبوده  اسفناك  قدر  این  کودکان  حقوقى  وصعیت  ایران  
که با وضع قوانین ضد کودك دولت جمهوریى اسالمى و نگاه 

کودك آزار این حکومت که باعث پژمرده شدن نهال هاى وجود 
کودکان بى گناه در ایران شده است. 

قانونى شمردن سن بلوغ براى کودکان دختر 8 سال، قانون کیفرى 
فراخوان  در  مفصل  طور  به  که  شرعى  قوانین  و  کار  قانون  و 
جمعیت الغاى کار کودکان در ایران آمده است و باز هم در زیر 
به حضور شما مى رسانیم، بهترین شاهد خالف حقیقت گویى 

هیات ایران است.    

خواست و تالش ما لغو بى درنگ قوانین قابل سرزنش 
علیه کودکان ایران است

به: سازمان جهانى کار
یونیسف 

گلوبال مارش

على رغم وجود و تصویب کنوانسیون حقوق کودك، و مقاوله 
نامه 182  کودکان ایران هنوز از مکانیسم ایمنى براى حقوق 
شان بر خوردار نیستند؛ مضافا قوانین مذهبى دولت جمهورى 
اسالمى در تناقض با حقوق تعیین شده و استاندارد هاى بین 

المللى در زمینه حقوق کودکان است. 
با تصویب مصوبه هاى 22 و 27 قانون به اصطالح  حمایت 
از حقوق کودکان  در اکتبر سال 2013،  جمهورى اسالمى 
حقوق  کشاندن  انقیاد  به  زمینه ى  در  دیگرى  گام  ایران 
کودکان در ایران را بر داشته است. اجراى این قانون توسط 
جمهورى اسالمى نه تنها راه را براى پدیده ى آزار جنسى 
بلکه  کرده،  باز  رسمى  شیو ه اى  به  پدوفیلیسم  و  کودکان 
مفهوم آتوریته ى معنوى والدین را نیز خدشه دار کرده است. 
با اجراى اصالحات 22 و 27، حق ازدواج با فرزندخوانده 
به تصویب رسید و هم چنین امنیت هویتى فرزندخوانده زیر 

سئوال برده شد.
حقوق  مدافع  موسسات  و  سازمان ها  نهادها،  تمامى  از  ما 
کودکان مى خواهیم با امضاى این قطع نامه، در امر لغو بى 

درنگ مجموعه ى قوانین کودك آزار ذیل مداخله کنند.
مطابق ماده ى 1210 قانون مدنى، هیچ کس را نمى توان بعد 
از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور 

نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. و 
مطابق تبصره ى 2 همان ماده، اموال صغیرى را که بالغ شده 
است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
تبصره 1: سن بلوغ براى پسران پانزده  سال قمرى (چهارده 
سال و هفت ماه) و براى دختران نه سال قمرى (هشت سال 

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

تصرف دست مزد خویش را ندارد. 
ماده ى 1041 قانون مدنى جمهورى اسالمى تصریح مى دارد 

که ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع است. 
تبصره: این قانون تصریح مى دارد ازدواج قبل از سن بلوغ با 

صالح دید و نظر مراجع ذیربط بدون مانع است. 
سن قانونى ازدواج براى کودکان دختر در ایران سیزده سال 
این  از  قبل  ازدواج  اجازه ى  ماده ى 1041  تبصره ى  است. 
سن را با صالح دید ابوین یا مراجع دیگر بالمانع مى شمارد. 
فقر مالى و فرهنگى بسیارى از خانواده ها در پدیده ى کودك 
همسرى و مرگ و میر زیر هجده سالگى فجایع زیادى به بار 
آورده است از جمله مرگ کودى هشت ساله ى یمنى در اثر 

خونریزى بعد از ازدواج در ماه هاى اخیر است. 

بر  سال  هجده  ازدواج  رسمى  سن  تعیین  خواهان  ما   -
اساس استانداردهاى پیشرو بین المللى و ممنوعیت کودك 

همسرى هستیم.
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در  ایران  اسالمى  جمهورى  کار  قانون   84 تا   79 ماده هاى 
ارتباط با ممنوعیت کار کودکان زیر پانزده سال است. اما طبق 
تبصره هاى 168 و 188 این قانون، کارگاه هاى خانواد گى و 
مجموعه ى کارهایى که کارفرماهاشان ابوین (پدر، جدپدرى) 
هستند، هم چنین کارگاه هاى کوچک و مانوفاکتورها، از این 

قانون معاف مى باشند. 

- ما خواهان اجراى کامل مقاوله نامه هاى 182 و 189 در 
ارتباط با کار کودکان هستیم.

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

کودکان عدم مردن آن هاست.

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

مى شوند.
تبصره ى 1: کودك کسى است که به سن بلوغ نرسیده باشد، 

طبق تعریف شرعى بلوغ.
تبصر ى 2: اگر به منظور تربیت تنبیه بدنى الزم است باید 

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

شده اند.

- ما خواهان لغو قوانین کودك آزار جمهورى اسالمى از 
جمله قانون مدنى 1210 و خواهان لغو مجازات اعدام در 

تمامیت آن هستیم.

ماده ى 37 کنوانسیون حقوق کودك، که تمامى دولت هاى 
امضا کننده و از جمله جمهورى اسالمى ملتزم به رعایت آن 

هستند، در این مورد تصریح مى کند: 
«نه مجازات اعدام و نه حبس ابد نباید بدون امکان آزاد شدن  

براى کودکان  زیر هجده سال وجود داشته باشد.»

در  نباید  آن ها  ندارد.  را  کودکان  تنبیه  حق  کس  هیج   -
زندان در کنار بزرگ ترها قرار داده شوند.

بر اساس بند 2 ماده ى 976 قانون مدنى جمهورى اسالمى، 
اصل خون یا تابعیت نسبى تنها از راه پدر به رسمیت شناخته 

ایرانى  مادران  ازدواج  از  حاصل  کودکان  بنابراین،  مى شود. 
امکان  و  بوده  محروم  ایران  تابعیت  از  افغانستانى  پدران  و 
تنها  شده،  اعالم  آمارهاى  به  بنا  ندارند.  شناسنامه  دریافت 
در استان خراسان 56 هزار کودك فاقد شناسنامه حاصل از 
عین  در  دارد.  وجود  افغانستانى  پدر  با  ایرانى  مادر  ازدواج 
حال، بر اساس همین قوانین ارتجاعى، این گونه کودکان و 
نیز تمامى کودکان افغانستانى ساکن ایران از امکان تحصیل و 
آموزش محروم بوده و مجبور به کارهاى سخت و پرمشقت 

در بازارهاى کار ایران هستند. 

- ما خواهان صدور شناسنامه براى تمامى کودکان بدون 
شناسنامه و ثبت هویت آنان و هم چنین تحصیل رایگان و 

اجبارى با کیفیت باال براى آنان هستیم.

مرکز ادبیات کودك داروگ
جمعیت الغاى کار کودکان در ایران
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سخنى در هم بستگى با کودکان کار با شما دوستان جوان!
در شماره هاى مختلف داروگ در باره ى کودکان و کار کودك 
با شما صحبت کرده ایم. مواد مخدر و ابتال به آن ، یک بیمارى  
و مساله ى مهم است که به خصوص براى شما  دوستان جوان،  
دانستن  ابعاد آن  و هم کارى براى پرهیز از آن در اولویت کار ما 
قرار دارد. هر چند که این حقایق دردناك است و  گفتن از آن ها 
مى تواند دل جوان شما را  به درد آورد، اما درست است که به دانید.  
در ارتباط با مقوله ى مواد مخدر، دربخش سخنى با بزرگ ترها 

توضیح داده ایم. 
رو به شما مى خواهیم تمرکز بحث را به پدیده ى دردناك  کودکاِن 

کار و مواد مخدر درکشور ایران قراردهیم.
طه، طاهرى قائم مقام (دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر)، در ایران 
ضمن تائید این مقوله ى دردناك یعنى اعتیاد کودکان کا ر، به مواد 
مخدر و سوء استفاده از آنان در پخش این مواد،  تعداد آن ها را 
کم ارزیابى کرد و گفت: کودکان  کار ى که در مناطق آلوده به 
اعتیاد وجود دارند و از طریق معتاد شدن به پخش و فروش مواد 
مخدر مى پردازند، زیاد نیست اما  این کودکان در سنین 5 تا 7 

ساله گى به این امر مشغول مى شوند. 
آقاى طاهرى ادعا کرده است که این کودکان والدین معتاد دارند و 
به این دلیل به اعتیاد کشیده شده و به عنوان عامل پخش و فروش 
مواد مخدرعمل مى کنند. اما همه ى ما مى دانیم و در شماره هاى 
قبلى داروگ در مورد کار کودکان در خیابان، به مثابه یکى از اشکال  
پر مخاطره کار کودك، به تفصیل صحبت کرده ایم. آقاى طاهرى 
در مورد کودکان  الکلیست گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
این امر نقشى ندارد و ما هیچ گونه کارى در این زمینه نمى کنیم.    

کودکان کار همه جا هستند در کوچه پس کوچه هاى تهران، در 
خیابان هاى پر رفت و آمد در اتوبوس ها، پارك ها و میدان ها. 
در میان زباله ها. جمع آورى زباله از بدترین و آسیب رسان ترین 

شکل کار خیابانى کودکان است.
حضور همیشه گى این کودکان و اصرار و تالش شان براى فروش 
آدامس گل، فال و سایر چیزها واکس زدن، وزن کردن بوسیله ترازو؛ 
از شکل هاى دیگر کار در خیابان، از یک سو جامعه را نسبت به 
این وضعیت حساس کرده، از طرف دیگر متاسفانه باعث ایجاد 

تنفر و روى برگرداندن مردم از این کودکان شده است. 
استفاده از این کودکان به عنوان عامل پخش و فروش مواد مخدر 
توسط باندهاى قاجاق مواد مخدر، دل هر انسانى را به درد مى آورد، 
و  درست  کار  تنها  نه  دولت  و  جامعه  که،  جائى ست  آما  فاجعه 
اساسى در این زمینه انجام نمى دهند، بلکه آن جایى هم که طرحى 
معرفى مى شود و بنا به تعریف مى باید هدفش شناسایى و کمک 
به این کودکان باشد به وحشیانه ترین شکلى به عوض آزمایش 

خون گرفتن یا اقدامات دیگر این کودکان توسط ماموران دولتى 
کتک مى خوردند، شکنجه جسمى و روحى مى شوند تا به اعتیاد 

خود اعتراف کنند.       
بارها و بارها در داروگ گفته ایم حضور کودکان کار در خیابان  ها  
نه به دلیل بى سرپرستى و یا مهاجر بودن آن ها بلکه به دلیل بى کارى 
والدین و فقر اقتصادى است و رابطه ى مستقیم به، بازمانده شدن 
شان از تحصیل دارد که آن هم به نوبه ى خود وجه دیگرى از فقر 
حالى که سازمان  اقتصادى والدین و بى کار بودن آن هاست. در 
جهانى کار در سال 2013 تعداد کودکان کار را در ایران 9 میلیون 
نفر اعالم کرد ، گزارشات رسمى ایران سال ها بر روى رقم یک 
میلیون و نیم ثابت مانده و تعداد کودکان خارج  چرخه ى تحصیل 
را دویست هزار نفر اعالم کرده اند. اما ابعاد فاجعه به حدى گسترده 
شده است که دیگر چشم پوشى بر روى آن و ندیده گرفتنش امکان 
پذیر نیست، به گفته ى علیرضا پناهى یک فعال ان جى او در ایران، 
بیشترین تعداد کودکان معتاد و فروشنده گان خردسال مواد مخد، 
در ایران را کودکان زباله جمع کن تشکیل مى دهند این کودکان 
دو سه روز فقط در حمل و جمع آورى زباله دوام مى آورند و به 
سرعت طعمه دام اعتیاد مى شوند. ایدز مشکل دیگر این کودکان 
است. سرنگ هاى استفاده شده در تل هاى خاکى  و تزریق مواد 
این  که  مى شود  باعث  آن ها  وسیله ى  به  کودکان  این  به  مخدر 
کودکان نا خواسته به بیمارى کشنده ایدز هم مبتال شوند. مظفر 
کودکى که مشغول  جمع آورى سرنگ ها از میان زباله ها است، 
و بر ورى انگشتانش زخم ها ى فروانى دیده مى شود، یکى از این 

کودکان است. علیرضا پناهى مى گوید:      
او سرنگ هااى که در آن ها خون خشکیده اثرى به جا گذاشته و 
ته  و  ریخته  چرکى  گونى  در  را  پالستیکى  بطرى هاى  و  ظروف 
سیگار ها را با احتیاط در جیب مى گذارد. وقتى از او در رابطه با 
مواد مخدر مى پرسم با هراس از پاسخ دادن طفره مى رود، اما بعد 
که دوست کوچک تر از خودش ته مانده سیگار روشنى را برایش 
مى آورد پک عمیقى که به آن مى زند و دمى به مواد زدن را جزئى  از 

اوقات فراغت کودکان زباله گرد مى داند.
مظفر مى گوید: بار ها دست او و دوستانش در موقع جدا کردن 
سر سوزن ها از سرنگ هاى آلوده خراشیده و زخمى شده. او هر 
چند از ایدز و راه هاى انتقالش چیزى نمى داند اما بار ها معتادانى 
را دیده که با زخم هاى عمیق در بدن در میان زباله ها جان داده اند.
از  آدامس  پول  بر  عالوه  که  آدامس فروشى  بچه  دختر  عصمت، 
من مى خواهد برایش کتاب داستان جوجه اردك زشت را از یک 
کیوسک روزنامه فروشى خریدارى کنم. بعد از اطمینان به آن که 
به قول خودش مامور بهزیستى نیستم، مى گوید او و مادرش عضو 
گروهى هستند که خانواده اش نیستند. آن ها را نیروى انتظامى از 

نه به تمامى انواع ستم 
و بهره کشى از کودکان      
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یکى از استان هاى هم جوار رانده و اکنون در اراك بر حسب سن 
تقسیم بندى شده و با فروش فال یا جوراب یا گل ، یا تکدى گرى  

کسب در آمد مى کنند.
عصمت مى گوید: اگر شب دست خالى برگردد، عالوه بر این که 
از غذا محروم مى شود، کتک سختى هم از مادرش خواهد خورد. 
آثار کبودى در کنار چشم او پیداست. او که از ماموران نیروى 
انتظامى، شهردارى و بهزیستى مى ترسد، مى گوید: مامور ها چند 
بار دستگیرش کرده اند و هر بار پس از آن که مادر و مردى که 
ادعا مى کند همسر مادرش است او را تحویل گرفته اند، با فحش 

و کتک او را در دست شویى حبس خواهند کرد.
عصمت مى گوید: مادر و زنان و مردانى که با آن ها زندگى مى کنند 

مواد مخدر مصرف مى کنند و او نیز یک بار کمى هروئین مصرف 
کرده که تا پاى مرگ رفته اما برگشته است.

 در گزارش دیگرى آمده است  که از یک مجموعه ى 116 نفرى 
کودك معتاد، 67 درصد آن ها کودکان کار بوده اند. 36 درصد از 
این  کودکان که میانگین سنى شان 7 سال است، هرگز به مدرسه 
نرفته اند و 47  درصد از این کودکان شناسنامه یا برگه ى هویتى 

نداشته اند.
به  على  امام  جمعیت  از  کودکان  حقوق  فعال  یک  کیانى  اقاى 
افزایش کودکان مبتال به اعتیاد  به نسبت سال 1993 اشاره کرده 
است. آقاى فیروز کوهى که فوق تخصص روان شناسى  کودك 
و نوجوان دارد، مى گوید:  این کودکان آن قدر از نیازهاى اولیه 
شان محرومند که وقتى به بیمارستان براى ترك اعتیاد مراجعه مى 
به  اما  است،  درناك  براى شان  مساله  این  این که  على رغم  کنند، 
علت تامین نیازهاى اولیه شان در بیمارستان، از جمله مکان امن 

و غذا، از بودن در بیمارستان احساس رضایت مى کنند.
یکى دیگر از از دالیل عمده  روى آورى به اعتیاد در بین کودکان 
کار، سخت بودن کار و ناامن بودن محیط کار است. بعضى از این 

کودکان روزانه 12 تا 14 ساعت مجبورند در خیابان کار کنند. 

تن فروشى یکى دیگر از فاجعه هایى ست که گریبان کودکان کار 
خیابان و معتاد را گرفته است، این کودکان براى به دست آوردن 

مواد مخدر  مجبور به تن فروشى مى شوند.
متاسفانه مقامات دولتى در ایران توجهى به مساله اعتیاد در بین 
کودکان زیر 18 سال ندارند و شیوع اعتیاد بین دانش آموزان هم 

در حال افزایش است.
آقاى سیارى معاون بهداشت وزرات بهداشت گفته است که در 
تهرانى  آموزان  دانش  درصد،   92 ممیز   52 آمده  دست  به  آمار 
حدااقل یک بار قلیان مصرف کرده اند، 31 درصد سیگار کشده اند 
و 9 درصد از کسانى که به سیگار معتادند، کشیدن آن را از زیر 

18 سال شروع کرده اند.

دوست جوانم مى دانم که این نوشته تو را ناراحت کرده است، 
اما با شناختى که از ذات سرشار و جوان شماها دارم، مى دانم این 
مساله فقط یک ناراحتى ایجاد نمى کند، که توجه شما و نیروى 
الیزال شما را در امر کمک به کودکان کار و خیابان  به کار خواهد 
بودن  انگیز  غم  شدت  از  ما  همه ى   که  مدت هاست  انداخت.  
خبر ها ، از آن فرار کرده ایم . شاید دل انسانى مان به درد آمده ، 
اما فرار از این واقعیت هاى اسفناك به معنى  تباه کرن آینده و از 
بین رفتن نه تنها فیزیکى این گونه کودکان، بلکه ذات کودکى و 
حرمت آن در کل جهان مى شود، به یاد دارید که گفته بودم: هر 
نوع تغیر چه مثبت و چه منفى در وضعیت کودکان مثل سنگ 
ریزه اى است که بر سطح راکد آب برکه اى پرت کنى؟ امواج به 
تمامى سطح برکه سرایت خواهد کرد. معضل کودکان هم بیش 
از آن که در جفرافیاى معینى محدود بماند، بر وضعیت کودکان 
و درك جامعه ى انسانى از شان و حرمت کودکى تاثیر خواهد 

گذاشت و این یعنى پس رفتن همه ى ما!

موفق باشید! 
در آرزوى پیشنهادات و  نظرهاى شما!
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شعرهاى کودکان کار

کودك کار
این همه رنج ما براى چه؟

این همه کاستن جان!
چرا همیشه؟ چرا هر روز؟

از این یک نواختى خسته شده یم
کار کودك ممنوع!   

حس ما را نمى شناسند
انگار از رنج ما بى خبرند

از بس که کوچکیم، واقعى به نظر نمى رسیم
نه خودمان نه کارمان.

افسانه ایم انگار
اما، ما، همین ماى کوچولو رنج بیشترى از آن ها مى کشیم

رنج ما به خاطر کار هاى آن هاست
این ها مى بایست جریمه شوند

ما از رنج کار بیمار شد ایم
از این کار هر روز همیشه گى

کار کودك ممنوع!   

زخم هاى دست و پاى مان
بریدگى هاى عمیق مان در مان نمى شود
خوب، ما  حس و رگ و عصب داریم

اما این ها احساس ندارند
 از حرف هایم نرنجید

ما از کار کردن براى شما خسته شده ایم
کار کودك ممنوع!   

آن ها  مزدمان را با اشک هاى مان دادند
نه نوازشى نه حتى تختى براى خوابیدن

ما به کمک نیاز داریم
خب، آهاى کسى هست؟

کسى کمک مى کند؟
کمک مان کنید 
با شماها هستیم

کمک مان کنید ارزشمان را باز پس گیریم
صدایت را در دفاع از ما رسا کن
در دفاع از ضعیف ترین صدا ها

صداى مان در نمى آید

و ریه ها ى مان هوا  ذخیره نمى کنند
ما از این کار روزانه بیمار شده ایم

کار کودك ممنوع!   

چشمان بى رمق مان از شدت گریه مى سوزد
قلب هاى مان بیمار است و خواهیم مرد

به خاطر بیاور
که زمانى کودك بوده ى تو نیز

ما حق زنده گى داریم
زندگى ى بدون مشقت کار

از این کار روزانه خسته شده ایم
کار کودك ممنوع!   

بدان حرف هاى من فقط آهنگ و پژواك کلماتى نیست
اگر دلى در سینه دارى

این صدا را خواهى شنید
کار کودك ممنوع!   

مهرین موجیب

شعر ... شعر ... شعر  ...
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در  یونیسف  که  هرساله اى  جزوه ى  در 
منتشر  جهان  کودکان  وضعیت  بــاره ى 
است:                  آمده  طور  این  جمله  از  مى کند 
یک انقالب در جهت نوآورى و خالقیت 
براى کودکان جهان، در حال رشد و ریشه 

گرفتن است. 
به   متن،  این  ترجمه ى  به  را  شما  توجه 
سال  در  که  گــزارش  این  اهمیت  دلیل 
سال  مى کنیم،  جلب  شد  منتشر  گذشته 
پنجمین  و  بیست  سالگرد  تنها   نه   2015
کودکان  حقوق  کنوانسیون  تصویب  سال 
است و آن را  مورد بر رسى قرار    مى دهد، 
معنى  به  سوم  هزاره ى  هدف  سال  بلکه 
هم  جهان  کودکان  همه ى   شدن  سواد  با 
اطالع  که  همان طور  گل   هست  ملنیوم 
هم  داروگ  قبلى  شماره هاى  در  و  دارید 
اطالع رسانى کرده ایم، هم زمان با تصویب 
کنوانسیون1182 سازمان جهانى کار مبنى بر 
ممنوعیت کار اجبارى و پر مخاطره  براى 
کودکان  زیر 15 سال که به یمن جنبش  
جهانى رژه علیه کارکودك گلوبال مارش  
ائتالفى   2001 سال  در  گرفت،   شکل 
مارش،  گلوبال  معلمان،  اتحادیه هاى  از 
سازمان جهانى کار و دولت ها شکل گرفت 
که به هدف  و طرح با سواد شدن تمامى ى 
کودکان جهان در سال 2015 متعهد شد. 
در عین حال سال 2015 سال بررسى این 

کارنامه هم هست.

جهان  کودکان  تمامى  براى  خالقیت 
کودکان  وضعیت  از  یونیسف  گزارش 

جهان در سال 2015
و  نــوآورى  انقالب  یک  جهان  سراسر  در 
است.  رشد  حال  در  کودکان  براى  خالقیت 
این انقالب اغلب در مکان هاى غیر منتظره و 
به طور فزاینده ى توسط خود جوانان رهبرى 
طرح هاى  طریق  از  جوانان  این  مى شود. 
خالق و در                 هم کارى و اتصال با یک دیگر، 
در  را  مشکالت  حل  جدید  راه حل هاى 
آزمایشگاه هاى  و  فنى  طراحى  استودیو هاى 

شرکت هاى  و  سازمان ها  در  دانشگاهى، 
مراکز  و  آشپزخانه ها  در  اقتصادى،  توسعه 
با  ارتباط  در  مى کنند.  ریزى  پایه  اجتماعى، 
گزارش وضعیت کودکان جهان در بیست و 
حقوق  کنوانسیون  تصویب  سالگرد  پنجمین 
آوران  نو  این  کار  کردن  برجسته  کودك، 
جهان  قابل توجه است. این خالقیت و کار 
راه  و  کودکان  حقوق  به  دست یابى  امکان 
حل هاى عملى براى آن را به  جهان حاضر 
تمامى   از  و  مى دهد  نشان  آینده  به  رو  و 
که  مى کند  دعوت  معاصر  جهان  شهروندان 
به آن به پیوندند. و با پیوستن به این جنبش 
رو به رشد در پیش برد امر حقوق هر کودك 

یارى رسانند.                                                    
سال هاى  شناسى  جمعیت  گزارشات  به  بنا 
پیش اعالم شد که جمعیت کره ى زمین در 
 10 به   2050 تا   1990 سال هاى  فاصله ى 
میلیارد نفر مى رسد که از این تعداد دو ممیز 
سال  هجده  زیر  کودکان  آن  صد  در  چهار 
هستند. بسیارى از کودکانى که امروزه متولد 
فروانى  فرصت هاى  و  امکانات  از  شده ند، 
در  کودکان  حقوق  کنوانسیون  تصویب  که  
بیست و پنج سال  با خود به ارمغان آورد، بر 
خوردارند و بهره گرفته ند، اما متاسفانه براى 
خواهند  2050                                  به دنیا  سال  تا  که  کودکانى 
آمد وضعیت بدین گونه نخواهد بود، بسیارى 
سالم،  رشد  براى  برابر  فرصتى  از  این ها  از 
بالقوه ى  توان  به  بخشیدن  تحقق  و  تحصیل 
کامل  شهروندان  به  شدن  تبدیل  و  خود 
برخوردار نخواهند بود و در  فونکسیون هاى 

اجتماعى مشارکتى نخواهند داشت.                
همان طور که در کنوانسیون حقوق  کودك 
تصریح شده است،  قابلیت ها و خالقیت هاى 
کودکان مى بایست در نظر گرفته شده و براى 
این  از  بسیارى  رشد  شود،  کمک  آن  رشد 
خالقیت ها را ما امروز شاهدیم اما متاسفانه  
و اغلب تفاوت بین کودکان و امکانات آنها در 

نقاط مختلف دنیا، بسیار شدید است.                
در حالى که در بخشى از جهان ما با جوانانى 
سر و کار داریم که غول هاى اینترنتى هستند  

اینترنت  از طریق  را   شما  فورا  مى توانند  و 
شناسایى کنند و حتى موارد مورد عالقه یا نا 
سازگار با شما را نشان دهند و یا حتى از این 
            فراتر بروند و مشخصات و هویت شما را با 
کنند  ایجاد  پیچیده  الگوریتم هاى  از  استفاده 
و عالئق آتى شما را شکل دهند. در سوى 
دیگر بسیارى از کودکان سه ساله ى آفریقایى  
داراى هویت  قانونى نیستند چرا که فرایند 

ساده ى            ثبت نام تولدشان رخ نداده است.

ساختار انتقادى فورى
 ساختارانتقادى فورى براى  تحول و نو آورى 
براى  فقیر ترین کودکان جهان چیست؟ در 
توضیح این ساختار آمده است در بعضى از 
نقاط جهان، خودروها به صورت خودکار و 
با نیروى الکتریسیته کار مى کنند  و بسیارى 
پشت  در  انسان  یک  بدون  حتى  ابزار  از 
چرخ شان  به امر تولید مى پردازند.  با این حال 
در جاهاى دیگرى از جهان فرم هاى پزشکى 
ساده مى بایست با دست پر شوند  و به دلیل 
فقدان زیر ساخت ها، فرم هایى که به توانند 
آزمایشگاه  یک  به  روستایى  کلینیک  یک  از 
وقت  روز   30 به   نیاز  شوند  منتقل  شهرى 
را  سال 2015  که  کسانى  یعنى  این  و  دارد، 
هزاره  توسعه ى  اهداف  از  رفتن  فراتر  سال 
سوم  قرارمى دهند  باید از خود به پرسند آیا 
این طرح توسعه کودکانى را که از همه چیز 
برخوردارند و به صورت افراطى امکانات شان 
توسعه مى یابد، از کودکانى که تقریبا  از همه 

چیز محروم هستند، جدا مى کند؟                                            
پاسخ به این سوال، امر از قبل تعیین شده اى 
نیست، بلکه انتخابى است که باید  برگزیده 
شود.     آیا طرح هاى توسعه اقتصادى دولت ها 
و جوامع پیش رفته در جامعه ى مدنى براى 
ایجاد کسب درآمد و شغل، ادامه ى تحصیل 
ادامه  یک سان  مسیر  در  رفتن،  دانشگاه  و 
پیشرفت ها  مکانیزم ها،  این  مى یابند؟آیا 
ثبت  را  کودکان  مورد  در  افزایشى  رشد  و 
مى کنند، اما شکاف ها را نمى بینند؟ و کماکان 
به این سیر نابرابر در وضعیت کودکان جهان 

گزارش یونیسف از 
وضعیت کودکان جهان در 2015
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ادامه مى دهند؟ یا مى توانیم جسارت بیشترى 
رویکردهاى  از  کنیم  سعى  و  باشیم  داشته 
راه   دنبال  به  و  کرده  استفاده  غیرمتعارف 
حل هاى جدید در مکان هاى  جدید (محروم) 
براى سرعت بخشیدن به پیشرفت در زمینه ى 
آینده اى که در آن تمامى کودکان به توانند از 

حقوق شان بهرمند شوند بگردیم؟                                                                            
کودکان زیمبابوه  که در مزارع گیاهان آبزى 
براى  مزارع  این  و  مى کنند،  کار  لوبیا  مثل 
کمک به امر تغذیه  در مدارس دیگر بنا نهاده 
به طور     فزاینده اى   کودکان  این  است،  شد 
در اتصال مشکالت محلى و جهانى گرفتار 
باعث  زمین  کره ى  شدن          گرم  آمده اند. 
است  شده  ساحلى  شهرهاى  در  سیل  ایجاد 
با  داخلى  مزارع  که  است  در     حالى  این  و 

و  مواجه اند،  خشک سالى 
بیمارى هاى  مختلفى در این 
مناطق شیوع یافته اند. نزاع 
مرزهاى  در  درگیرى ها  و 
محدودیت ها  بین المللى، 
در مورد مهاجرت یا انتقال 
صندوق  مالى  هاى  کمک 
پول به کودکان و به کارگران 
دور  کشورهاى  در  مهاجر 
جلوگیرى  معنى  به  افتاده، 
از خوب غذا خوردن و به 
مدرسه رفتن کودکان است 
اتفاق  زمانى  درست  این  و 
مى افتد که راه حل ها به طور 
فزاینده اى در هم آمیخته اند 
و راه کار جهانى مى شوند 

این جهان بیش از هر زمان تاریخ یى دیگرى 
به هم متصل است و در زمانى که  فن آورى ها 
هر  از  موثرترى  به طور  نوین  ایده هاى  و 
زمان دیگر پیشرفت                                                                         مى کنند، و فرصت هاى 
بى سابقه اى را براى پیشرفت  فراهم مى کنند 
تا تغیرات بزرگى ایجاد کنند و در واقع  زیر 
ظهور                      علمى  اکتشافات  جهانى  ساخت هاى 
فقر  و  بدوى  شدت  به  وضعیت  مى کنند، 
مطلق تعداد زیادى از کودکان و مردم جهان 
سراسرى  طرح  است.  نامناسب  تناقضى 
بارورى  براى  نو  ایده هاى  تقویت  و  کردن 
به  را  امکانات  این  مى خواهد   خالقیت ها  
میان مردمى به برد که تا کنون از بازار دانش  
و ایده ها کنار گذاشته شده اند. این نوآوران 
فشار  تحت  را  موجود  و  ممکن  مرزهاى 
مى گذارند، و اغلب با راه حل هاى کوچک  
زدن  باعث  که  محلى   مشکالت  رفع  براى 

یک جرقه و تغییر شرایط و کمک به کودکان 
هر چه بیشترى براى دست یابى به خدمات و 
فرصت  مى شوند. فرصت هایى که  در واقع 
از حقوق طبیعى آن هاست، ولى اغلب براى 

شان فراهم نبوده است.                                                        

سازگارى راه حل ها    
از  را   امکانات  تقسیم  اختالف  ــوآوران  ن
بین  شکاف  این  مى خواهند  و  مى برند  بین 
جهان  نقاط  سایر  با  پیشرفته  کشورهاى 
راه  طریق  از  را  کار  این  و  کنند،  پر  را 
مى کنند.  طراحى  مناسب  محلى  کارهاى 
براى کمک به گسترش تاثیر این                 نوآورى ها، 
ما باید سیستم هایى را که مى توانند براى این 
ایده هاى جدید و نوید دهنده  بسترى مناسب 

به وجود آورند در مقیاس بین المللى  به وجود 
تخصیص  با  را  زیادى  نیروها ى  و  آوریم. 

بودجه در این زمینه آزاد کنیم.                
هم کارى  تسهیل  امر  در  بیشتر  هم بستگى 
توانسته  خصوصى  بخش  بین  تر  گسترده 
است  با سرعت و چابکى  جهان را به جلو 
در  رسانى  اطالع  طریق  از  این کار  و  براند ، 
مورد سیاست ها  و اجراى راه حل ها صورت 
گرفته است.  باید براى حل و فصل مسائل 
امکان   و  اطالعات  این  مشکالت،  رفع  و 
یک  ایجاد  به  کمک  شوند.  سازى  یکسان 
فضاى اشتغال کار آمد جهانى که به تواند راه 
حل هایى را ایجاد کند که به توانند دسترسى 
میلیون ها آدم را هم زمان به کاالهاى مفید و 
خدمات اجتماعى و فرصت ها را  تسهیل  و 
این امکانات را به طور مساوى تقسیم کند.                                                      
   براى به حداقل رساندن خطرات تغییر و به 

حداکثر رساندن مزایاى آن براى کودکان ما 
نیازمند، هم کاران جدید، فرآورده هاى جدید 
جدیدى  اقتصادى  توسعه  شرکت هاى  و 
در  باید  آسیب پذیر  و  محروم  افراد  هستیم. 
معرض این اطالعات و امکانات قرار گیرندو 
ایده هاى نو با آن ها تقسیم شود تا به توانند، 
کنند  درك  بهتر  را  خود  نیازهاى  و  واقعیت 
و در راه رسیدن به حقوق کودکان قدم هاى 
موثرى بر دارند. نوآورى در این زمینه ها به 
تنهایى کافى نیست، ما باید نوآورى ها را در 
بهبود  زاویه ى  از  یعنى  مولفه،  و  جهت  دو 

وضعیت کودکان مورد نظر قرار دهیم.                                

خبر خوب
گزارش سال 2015 دولت ها نشان دهنده ى 
این است که این نوآورى در 
حال شکل گرفتن است، آن 
هم در جاهایى که تصورش 
مشکل است. این ایده ها  و                 
نو آورى ها به شکلى فراگیر 
مطرح مى شود که مى توانند 
در  را  کــودك  میلیون ها 
سراسر جهان در آینده تحت 
تاثیر قرار دهد. آنچه که ما 
همین  مى خواهیم  آینده  از 
امروز است و مسولیت آن 

بر عهده ى ماست.

2- براى عدالت
عادالنه اى  نا  بطور  آینده 
و  چهل  است.  شده  توزیع 
ملل  سازمان  عمومى  مجمع  پیش  سال  پنج 
متحد کنواسیون کمک به کودکان باقى مانده 
از جنگ را تصویب کرد. هدف این کنواسیون  
رسیدگى به همه ى کودکان  و به کار گیرى 
راه حل هاى جدید جهت برابرى بین محروم 
ترین کودکان با کودکانى که وضعیت مناسبى 
کودك  میلیون ها   بعد  آن به  از  داشتند بود. 
در سراسر جهان  از پیشرفت در زمینه هاى 
چیزها  سایر  و  پناهندگى  حق  بهداشت ى 
بهره مند شدند. از طریق هم سو شدن دولت ها 
و سرمایه گذاران خصوصى در این امرجان 
حالى که  در  یافت.  نجات  کودك  میلیون ها 
بقاى  کلیدى   زمینه هاى  در  پیشرفت  میزان 
کودك، آموزش و پرورش، دسترسى به آب 
قوت  به  نیاز  این  و  است  کم  کماکان  پاك، 
خود باقیست. حقوق بسیارى از کودکان هنوز 
کردن  طرف  بر  براى  و  است  نشده  متحقق 
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نیازهاى شان با مشکل مواجه اند و این امکان 
بالقوه ى آنان را از بین مى برد.                                                                

کشو رهاى کم در آمد جهان در معرض خطر 
غرق شدن در فقر مطلق هستند، اما فقیرترین 
کودکان در کشو رهاى  با در آمد متوسط یا 
در حال پیشرفت زندگى مى کنند. کشورهاى 
داراى نابرابرى شدید بین در آمدهاى هنگفت 
و فقر مطلق. شکل محرومیت در این کشورها،  
در محالت فقیر نشین، مناطق روستایى، دور 
مانند  حاشیه اى  گروه هاى  میان  در  افتاده، 
متمرکز  معلول  افراد  و  قومى   اقلیت هاى 
است. حتى ایمینى کودك در هنگام تولد و 
مرگ و میر در هنگام تولد اینجا مثل قرعه 
خانواده  وضعیت  به  بستگى  و  است  کشى 
ش دارد و تبدیل به مسولیت اجتماعى نشده 
است، حتى اگر زنده بماند هم این نابرابرى 
و عدم امکانات زیستى در طول دوره ى رشد 

گسترش مى یابد.
در  یمان  زا متخصصان  و  ماماها  د  تعدا
شش  ممیز   دو  جهان،  ثروتمند  کشورهاى  
کشورهاى  در  درصد  بیست  از  بیش  درصد 
زنان  آسیا  جنوب  کشورهاى  در  است.  فقیر 
ثروتمند سه و نیم  برابر  زنان فقیر از امکانات 
مناسب زایمان بر خوردارند. در سراسر جهان 
در کشور هاى ثروتمند 78  کودکان  تولدشان 
ثبت و هویتشان مشخص است در حالى که در 
کشورهاى فقیر این رقم به 49  مى رسد،  این 
ارقام براى کودکان زیر 5 سال در نظر گرفته 
شده. 79  از این کودکان در شهرها تولدشان 
ثبت مى شود  براى کودکان حاشیه این رقم به 
50  مى رسد. 20  کودکان فقیر جهان حدود دو 
برابر 20  کودکان ثروتمند جهانند. این کودکان 
فقر از نظر تغذیه نامناسب در وضعیت بدى 
قرار دارند و قبل از پنجمین سال تولد خود 
مى میرند. کودکان مناطق روستایى در معرض 
شهرنشین  کودکان  به  نسبت  بیشترى  خطر 

قرار دارند.                                                    
خانواده هاى  کودك   10 از  کودك   9 تقریبا 
مرفه در کشورهاى در حال توسعه به مدرسه 
 6 تنها  که  است  حالى  در  این  و  میروند  
کودك از هر 10 کودك در خانوادههاى کم 
در آمد در این کشور ها به مدرسه مى روند. 
غربى  و  مرکزى  کشورهاى  در  شکاف  این 
بورکینافاسو  در  مثال  است.  چشم گیر  آفریقا 
در حالیکه 85  کودکان خانواده هاى مرفه به 
مدرسه مى روند این رقم براى خانواده هاى 
کم در آمد 31  است. جدا از مساله ى  قدرت 
آموزش  امر  در  دختران  تعداد  اقتصادى، 

در  است،   کمتر  پسران  به  نسبت  کماکان  
برابر هر 100 پسرى که  در آفریقا  به  مدرسه 
مى رود، این  محرومیت در مدارس متوسطه 

بیشتر است و به 77 به 100 مى رسد.                                                
براى این که  تمامى کودکان  فرصت و شانس  
رشد ارتقا خالقیت هاى بالقوه شان را داشته 
باشند و به توانند، آن را به حداکثر برسانند، این 
طرح نو آورى نه تنها مى بایست  به کسانى که 
کمترین امکانات را دارند کمک کند، بلکه به 
آن ها فرصت رشد خود در زمینه ى خالقیت و 
مشارکت در امر پیشبرد  آنرا نیز بدهد. استفاده 
اثبات  پى  در  که   جوانانى  جوانان،  توان  از 
هویت خود هستند و یکسان سازى امکانات  
در این زمینه را ما عدالت مى نامیم. این توان 
بالقوه امروز  در تمام سطوح خود را نشان 
مى دهد، در مدارس، شرکت ها، آشپزخانه ها، 
آزمایشگاه ها،  وظیفه ى ما بالفعل  کردن این  
توان هاست.                                        این جوانان راه کارهاى  با کیفیت 
را با کمترین هزینه ها پیش مى برند. از این 
کودکان  دست یابى بیشترین  براى  باید  توان 

محروم به حقوق شان استفاده کرد.                    
یونیسف به کمک نهادهاى دولتى، تشکل هاى 
مدافع حقوق کودکان در این زمینه باید قدم 
جدى بر دارد. سازمان ملل متحد این طرح 
را پذیرفته است و بر روى فاصله گرفتن از 
عمل کرد  هاى سنتى و استفاده از روش نو و 

خالقیت جوانان تاکید ورزیده است.            

3- بنابراین چگونه این طرح ها را عملى 
سازیم؟

نوآورى در فراتر رفتن از مرزها و عدم پذیرش 
روى کرد  براین  بنا  است.  موجود  وضعیت 
شناسایى  طریق  از  نوآورى  طرح  به  اصولى 
ساختن  عملى  جهت  حرکت  و  مشکالت 
آن ها و یافتن پاسخ براى سواالتى است که 
در طول راه به آن ها برخورد مى شود است. 
سواالت کلیدى که  همین اکنون وجود دارند 
و باید به آن ها پاسخ داده شوند، این ها هستند:                    

ارزیابى زمینه ها    
چه موانعى کودکان و خانواده هاى محروم را 
از امکاناتى که به آن نیاز دارند  دور مى سازد؟ 
چرا  است؟  داشته  وجود  قبال  موانعى  چه 
موثرواقع نیفتاده است؟ آیا راه حل هاى محلى 
یشتبانى  و  حمایت  نیازمند   که  دارد  وجود 
زنان،  است؟  الزم  حمایتى  نوع  چه  است؟ 
کودکان و افراد حاشیه ى جامعه و اقلیت هاى 
قومى چگونه مى توانند در این امر پیش برد 

و خالقیت و نوآورى مشارکت داده شوند؟                        

توسعه ى راه حل ها
آیا این راه حل ها با استانداردهاى کیفیت قابل 
اجرا مطابقت دارند؟ آیا فقیر ترین افراد قادر 
به شرکت در این زمینه ى آموزشى هستند؟ 
آیا کودکان معلول  و در حاشیه امکان استفاده 
براى  حل  راه  آیا  دارند؟  را  امکانات  این  از 
گروه سنى معین مناسب و منطبق با هنجارها 
و فرهنگ غالب است؟ آیا موسسات و زیر 
ساخت ها و چهارچوب هاى قانونى الزم و 
امکانات مالى براى پیشبرد طرح وجود دارد؟ 
چگونه مى توان شکاف ها را پر کرد؟ آیا راه 
حل مالى پایدار و پول بیشترى براى اجراى 

این طرح ها وجود دارد؟                                    

ارزیابى راه حل ها
آیا راه حل از نظر سازگارى زیست محیطى 

و امکانات مالى امکان پذیر است؟
آیا همه کار بران از  میزان یک سان مشارکت 

و استفاده از امکانات بر خورد دارند؟
چه خطراتى در عدم اجراى راه حل ها دخیل 
هستند؟ آیا این عوامل و خطرات قابل قبولند؟ 
اگر با شکست مواجه شوند چه اتفاقى خواهد 
افتاد؟ چه نوع حمایتى از نهادهاى مشغول به 
شکست  صورت  در  یا  جلوگیرى  براى  کار 
برنامه ها صورت خواهد گرفت؟ چگونه آینده 

را از درس هاى شکست مطلع                 مى سازیم؟    

مقیاس سازى و انطباق راه حل ها
مقیاس  راه حل  یک  که  مى دانیم  چگونه 
را  حل ها  راه  مى توان  چگونه  است؟  پذیر 
به مقیاس رساند؟ اگر راه حلى مقیاس پذیر 
به خواهیم  اگر  درچیست؟  ارزشش  نباشد 
راه حلى را در زمینه ى جدیدى انطباق دهیم، 

چه چیزهایى را باید تغییر دهیم؟                    

مشارکت کودکان و جوانان
چگونه کودکان و جوانان در این راه کارها 
براى  باید  اقداماتى  چه  مى کنند؟  مشارکت 
در  توسعه  فرآیند  در  که   کودکان  محافظت 
باید  چگونه  کودکان  پذیرد؟          صورت  گیرند 
وقت و تالشى را که صرف این امر مى کنند  
بدست آورند؟ چه نوع آموزش و پرورشى 
مى تواند به خالقیت کودکان و تفکر انتقادى 
کودکان کمک  کند؟ چگونه مى توان اطمینان 
حاصل کرد که کودکان فقیر و حاشیه از این 

مجموعه محروم نمانند؟    
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سیگار
کنار  را  سربازى  پتوى  آمد،  پایین  سفرى  تخت  از  سراسیمه 
زد، کش و قوسى آمد. نگاهى به پاهاى بزرگ و استخوانى بى 

جورابش انداخت، باید ناخن هاى پایش را مى گرفت.
از جا بلند شد، تا به آشپزخانه برسد پایش به  قوطى هاى خالى 
آبجو، شال نخ نماى کهربایى، دم پاى هاى طاق  لنگه ى سبز 
و زرشکى که به طور عجیبى پشت سر هم مثل دو پاى رونده، 
درست وسط اتاق پارك شده بودند،  تصادف کرد و در هر سه 

مورد نزدیک بود زمین بخورد.
وضعیت آشپزخانه از اتاق هم اسفناك تر بود، تمام کابینت فلزى 
انباشته بود و گل هاى  از ظرف هاى نُشسته ى روزهاى اخیر 
پشت پنجره با سرافکندگى و رنجورى به این بى نظمى غمگنانه 

مى نگریستند.
نگاهى از سر القیدى به مجموعه ى به هم پیوسته ى ظرف هاى 
نشسته کرد. قهوه جوش را برداشت، آبى در آن گرداند و از 

آب پُرش کرد.
در استکان لب پریده، قهوه ى غلیظى ریخت و بى اختیار دستش 
به دنبال سیگار به طرف  جیب گرم ُکنش رفت، با مشت گره 
شلوار  کرد،  مچاله  مشتش  در  را  سیگار  خالى ى  پاکت  کرده 

کارش را روى گرم کن پوشید به سرعت از خانه بیرون زد.
در حال برگشتن به خانه صداى زن در گوشش پیچید: 

- انگیزه ى زندگى ات شده سیگار، خوب من از سر راهتون 
مى رم کنار به پاى هم شاد زندگى کنید.

پُک محکمى به سیگارش زد، دود را تا اعماق ریه ها فرو برد. 
وقتى که دوباره خودش را روى تخت مى انداخت، لبخندى از 

رضایت بر لبش نشسته بود.
از این خانه ى بدون نظم ، بدون غرولند لذت مى برد، این خانه 
را دوست مى داشت. وقتى که با سیگار گوشه ى لب به خیابان 
خالى از آدم و ازدحام کسانى که به سر کار رفته بودند، نگاه 

مى کرد، دلش براى زن و کار  تنگ شد.
از شال کهربایى شروع کرد. نمى دانست که چند ساعت  کار 
کرده است، اما مى دانست که خانه برق مى زند و گل صورتى 
در گلدان گردن برافراشته و به تمیزى براق کابینت قلزى لبخند 

مى زد.
تصمیمش را گرفته بود، سیگار به لب از خانه بیرون زد. حاال 
دیگر سیگار انگیزه  نبود، تسکین دهنده ى دغدغه هم نه! دوست 
خوبى بود که  قرار بود کمکش کند، تا روى پایش بایستد و بعد 
پى کارش برود. مى رفت تا به زن بگوید که تعداد سیگارهایش 
را کم کرده است، داروى ترك سیگار هم زیر نظر پزشک گرفته 

است و در اداره ى کار نام نویسى کند. 
در راه برگشت به خانه، آتش سرخ سیگارش دل سیاه شب 

کار  از  که  بود  شده  شروع  روزى  چیزاز  همه  مى سوزاند.  را 
اخراجش کرده بودند و او با یک شیشه ى بزرگ ودکا، پانصد 
گرم کالباس مارتدال و ربع کیلو خیارشور به خانه آمده بود و 

به زن گفته بود: امشب مى خواهیم جشن بگیریم. 
و زن به خیال این که او ترفیع گرفته است، دامن گل دارش 
را تن کرده و ماست و خیار پر از پونه اى درست کرده بود 
و در حالى که موهاى پر چینش از این شانه به آن شانه تاب 
مى خورد، با  ضربه هاى شاد دِف شوهر رقصیده بود. درست 

از فرداى آن روز، زن و سیگار هووى هم شدند.
روز اول بهار به دنیا آمده بود و اسمش را نوروز گذاشته بودند، 
بعدها وقتى مدرك تحصیلى ا ش فقط به درد قاب گرفتن و مثل 
زهرخندى  به دیوار آویزان شدن خورد و به قول اوستا عباس 
مثل نهال بادمجان از این کار به آن کار جا به جا مى شد، در 
جواب مرتضى دوست دوران کودکى اش که حاال براى خود 
در مملکتى بیگانه دکان و دستکى به هم زده بود و مرتب او 
را نکوهش مى کرد که تو اون خراب شده موندى چه کار؟ باز 

هم اخراجت کردند؟
گفته بود: وقتى که نوروز باشى، زندگى ات مى شود روز از نو 

روزى از نو دیگر.
از آخرین بارى که کارش را در کارخانه ى پتروشیمى از دست 
داد و زن هم  خانه را ترك کرد، شش ماه مى گذشت. خودش 
هم نمى دانست براى سکوتش به او شک مى برند؟ یا به سرمشق 
و الگو شدنش براى بقیه؟ تقصیر او چه بود که جوانک تازه کار 
سعى مى کرد حتى سیگارش را مثل او بین دو انگشت برگشته 

بگیرد و در مشتش بکشد؟
سر هیچ کارى بیش از سه ماه  نمانده بود. این بى تامینى مداوم 
، پیوند او و پاکت سیگارش را محکم و پایه هاى زندگى اش را 
ُسست کرده بود. امروز هم نوروز بود و زمان نو شدن و تولدى 
دوباره، وقتى که سریع و عصبى براى خرید سیگار صبح آن 
روز از خانه بیرون آمد، دختر کوچولوى همسایه فاطى را دید  
که با لهجه ى شیرین کودکانه، رو به عروسک پارچه اى اش که 

چشمانى بسته داشت، مى گفت: 
- بسه دیگه چقدر مى خوابى؟ خرس هم بودى شش ماه بس 

بود دیگه! 
شکوفه  عطر  و  شدن  تازه  بوى  و  شیرین،  صداى  این  شنیدن 
بود که باعث شد او به خودش بگوید: آره آره پاشو، این وضع 
زندگى براى هیچ کدوم از این فاطى کوچولوهاى محروم و 
شیرین زبون تنبون نمى شه که زمستون از نم سرما حفظ شان 
کند و این قدر از درد و سرما نلرزند و از شدت رماتیسم نلنگند. 

* * *



13

 داروگ - جوانان                 شماره ى 37 - ژوئن 2016

آلکساندار
آلکساندارى دوازده ساله از ساعت چهار صبح ، به همراه پدرش 
دون خوزه، شروع به کار مى کند. الکساندرا به مدرسه نمى رود. 
به   صدف  پوسته ى  و  صدف  و  جمع آورى قورباغه  براى  او 
خاطر  به  مى رود.  الساوادر  در  اوسولوتان   سنتوى  اسپریتو 
خوردن  صبحانه  فرصت  الکساندار  رفتن  کار  سر  عجله ى 
به  و  کند  کار  روز  در  ساعت  چهارده  مى باسیت  او  ندارد. 
خوردن صبحانه نیاز شدیدى دارد. به عوض این پدرش به او 
مواد مخدر پیچیده شده در سیگار و  چند قرص مى دهد که او 
به خواب نرود و به تواند کار کند. بخش قابل توجهى از پولى 
که او به دست مى آورد خرج خرید  مواد مخدر مى شود. در 
باتالق قورباغه ها، الکساندار باید  با پاى برهنه در هواى بد 

و بارانى کار کند، مورد حمله ى حشرات موذى قرار گیرد  و 
دستانش  هنگام در آوردن قورباغه ها  از میان ِگل زخم شوند. 
سیگار ها حشرات را مى پرانند اما، وقتى سیگارش تمام مى شود 
او مى بایست از این تنه ى درخت به تنه ى دیگر در میان گل و 
الى برود و مدام  مورد حمله حشرات قرار بگیرد، وقتى که به 
خانه مى رسد، تمام بدنش پر از جاى گزیدگى حشرات است. 
او پول بسیار کمى به دست مى آورد، اگر شانس داشته باشد در 
یک روز مى تواند دو سبد سورمه اى یعنى 150 پوسته ى قورباغه 
پیدا کند که کمتر از  12  کولون  یا  یک دالر و چهار سنت ارزش 
دارند. الکساندار نمى تواند به مدرسه برود  براى این که هفت 
خواهر و برادر از خودش کوچک تر دارد. با بچه هاى دیگر 

هم بازى نمى کند، یا خسته است، یا این که بچه هاى دیگر  با 
او که یک کار گر شکار پوست صدف و قورباغه است به دلیل 
این که بوى بد مى دهد چون کارش در لجن زار است ، بازى 
نمى کنند. دیرى نخواهد پائید که الکساندرا عزت نفس خود 
را از دست مى دهد مثل بسیارى دیگر از بچه هاى کار، براى 

الکساندار زندگى تونلى است بدون هیچ راه خروج.

هامیس
با وجودى که هامیس یازده سال بیشتر عمر ندارد، تجربه ى 
کارگر معدن بودن را پشت سر گذارده است. از کالس سوم 
است  کرده  ترك  را  مدرسه  ماکارمویا  در  روستایش   ابتدایى 
مدرسه  اونیفروم  پول  است  پدرش نمى توانسته  این که  براى 

و ثبت نامش را بدهد. با وجودى که پدر و مادر هامیس یک 
مزرع ى نیم هکتارى  قهوه دارند به دلیل  پائین آمدن قیمت 
قهوه  در یرایر بازار جهانى،دچار فقر مالى شدند. او شنیده بود 
که معدن جواهرى در یکى از شهر هاى نه چندان دور وجود 
دارد و  کارگران معدن آن جا  پول خوبى به دست مى آورند 
برایهمین از مادرش کمى پول براى خرید  جوراب خواس، اما 
به عوض جوراب بلیط اتوبوس خرید و به شهر  مررانى  در 
شمال تانزانیا رفت، و از پسرکى آدرس معدن را پرسید، اوایل 
براى او پیدا کردن کار به دلیل تازه وارد بودنش سخت بود. 
هیچ فامیل و کس و کارى را هم آن جا نداشت، اما توانست 
از طریق بچه هاى دیگر آدرس محل کار را پیدا کند و بعد از 

ترجمه از سایت سازمان جهانى کار
زندگى کودکان کارزندگى کودکان کار
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این که چند روزى در اطراف معدن پرسه زد یکى از صاحبان 
معدن او را براى فرمان سر دستى بردن اجاره کرد. روز بعد او 
و چند کودك دیگر به قعر معدن فرستاده شدند تا ابزار و آب 
آشامیدنى براى کارگران به برند. از آن روز به بعد او به عنوان امر 
بر بین سطح زمین و عمق و قعر معدن در رفت و آمد است، او 
مى گوید، باید با یک طناب سیصد مترى تا عمق معدن بروى، 
چیز هایى را که از تو خواسته اند بردارى یا تحویل بدهى و باز 
به سطح زمین باز گردى. این راه طنابى بسیار تاریک و گرم 
است براى پائین رفتن باید یک چراغ قوه روى  پیشانى داشته 
باشى، صورت هاى همه در اثر گرما و گل سیاه مى شود. هامیس 
اضافه مى کند یک بار در اثر کمبود اکسیژن من از حال رفتم 
و نزدیک بود بمیرم. مردم به هامیس و کودکانى که مثل او کار 
مى کنند،  نیو کاس ،  پسران مار  یا  مارپسرها،  مى گویند، براى 
این که مثل مار باید در دل تونل ها بخزند. وضع جسمى مار هاى 
کوچولو اصال خوب نیست چرا که از یک سو باید گاز سمى 

گرافیت یا ذغال را در اعماق زمین استشمام کنند و از سوى 
دیگر غذاى کافى ندارند.  هامیسى مى گوید 18 ساعت در روز 
کار مى کند و عذایش نان یا خمیر یا نوعى میوه ى آب پز است. 
کودکان کار اگر براى شان کار وجود داشته باشد در این معادن 
رو زانه بین شصت سنت یا یک دالر و بیست سنت به دست 
مى آورند ، بعضى از کودکان به دنبال پیدا کردن سنگ قبر هاى 
گچى  مى روند که مزد خوبى دارد بین 24 تا 122 دالر و این 
همان داستان معدن جواهرات و پول دار شدنى است که هامیس 
شنیده بوده و از این طریق کودکان را جذب این کار ها مى کنند. 
اما هامیس دیگر ازاین معدن جواهر نا امید شده و بیمار است.

سندى
سندى دراتاقک کوچکش که از برگ درختان نخل درست شده 
در جمهورى دومینیک خوابیده، در تاریکى ى شب نمى تواند 
دستان خودش را ببیند، اما  از شدت دردى که در  انگشت 
شصت اش موقع بریدن یک ساقه ى سبز سیر در مزرعه زخمى  

شده است، دست هایش را حس مى کند. صبح زود است و 
او به سرعت از تشک مندرسى که با سه برادر دیگرش قسمت 
کرده است  فاصله مى گیرد و مى دود که خودش را با کامیون 
صاحب کار برساند. تا به مزرعه برود، او صبحانه نخورده است، 
چیزى نبوده که بخورد، حتى  چکمه پالستیکى هم براى کار 
در مزرعه نپوشیده است براى این که ندارد که به پوشد. سندى 
موفق مى شود که از کامیون باال برود و در میان کودکان دیگِر 
باد  حالى که  در  بوران  و   باد  در  و  گیرد،  قرار  کودکى  بدوِن 
گزنده صورتش را شرحه شرحه مى کند، کار کند. سندى به 
دست هایش نگاه مى کند و دردش فراموش مى شود، دست هاى 
او بسیار ارزشمندند، مى توانند سیب زمینى، سیر، پیاز، هویج و 
چغندر به کارند و از دل زمین در بیاورند، پیاز و سیر سرخ کنند 
و چیزى معادل هفت تا 12  دالر  براى کمک به خرج خانواده 
و شاید هم یک جفت کفش براى خودش  به او هدیه دهند. او 
هر روز از صبح زود تا نیمه هاى عصر در مزرعه کار مى کند. 

سندى به  مدرسه نمى رود مادرش  ورا دلگادو  مى گوید:
- وقتى که در کوه زندگى مى کردیم، مدرسه اى وجود داشت، 
اما این قدر دور بود که این بچه همه چیز را تا به خانه مى رسید 
سندى  مادر  نمى توانست به مدرسه برود.  مى کرد و  فراموش 
40 ساله است و هشت فرزند دارد. بعضى از خانواده ها دسته 
جمعى در مزرعه کار مى کنند و گاهى مستقیم مورد سمپاشى 
شیمیایى قرار مى گیرند. کودکان بیمارند. کودکان در طول روز 
مى خواهد  دلش  سندى  کنند.  کار  بتوانند  تا  مى نوشند  الکل 
هم  مادرش  کند؛  کمک  هم  را  خانواد اش  و  برود  مدرسه  به 
مى خواهد که او به مدرسه برود، چون کار زیادى هم از یک 
بچه ساخته نیست، این آرزوى مادر و پسر است، که بزودى بر 
آورده مى شود، براى این که سازمان هاى مدافع حقوق کودك 
ترتیبى خواهند داد که  او به عوض کار کردن به مدرسه برود 

و درس به خواند.
*  *  *

*
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موهاى فرفریش از دست او امان نداشت  بیش از فرم طبیعى شان مدام با 
انگشت هایش در حال گره زدن آن ها بود دستانش  یک جا بند نمى شد 
مدام در حال کاویدن بود موقع بیرون رفتن از خانه صد بار دور خودش 
مى گشت، تند و تند لباس عوض مى کرد، تا ایستگاه اتوبوس را سریع  قدم 
برمى داشت، رفتارش طورى بود که انگار آخرین دقایقش را مى گذارند، 
شتاب عجیبى در کارهایش بود. عجیب بود چطور توانسته بود این همه 

سال معلم باشد؟
جیزى  دنبال  به  کیفش  درون  ــدام  م
مى گشت، محتویات کیف را که کم هم 
نبود و درست مثل جعبه ى  شعبده بازى 
همه چیز از درونش بیرون مى آمد حتى 
خرگوش، ده ها بار بیرو ن مى آورد و سر 
همه  این  نبود  معلوم  مى گذاشت  جایش 

شتابش براى چیست؟
دست پاچه بود. دست پاچه. عجیب این که 
در صورت گرد و چشمان آرام و خندانش 
اصال  مــى زد،  موج  همیشگى  آرامشى 
نمى توانستى باور کنى که این زن با این 
همه خرسندى و صبورى که از چهره اش 
مى بارد، همیشه و همیشه مى دود و دنبال 
دقیق  ساعت  اگر  حتى  مى گردد،  چیزى 
حرکت اتوبوس و قطار را مى دانست، و 
مطمئن بود که  اقال ده دقیقه وقت دارد تا 
به اتوبس برسد باز هم مى دوید، گاهى از 
شدت دستپاچه گى مجبور مى شد سه بار 

به خانه برگردد، یا کارت اتوبوس و قطارش را جا مى گذاشت یا کارت 
بانک یا کفش هایش دو رنگه بود. موقع حرف زدن یک لحظه آرام و قرار 
نداشت، یا با موهایش بازى مى کرد یا دستش دنبال چیزى درون کیفش 
بود، یا نیم خیز مى شد .گاهى زمین مى خورد از بس عجله داشت، انگار 

با زمان مسابقه گذاشته است.
و  ساده  زندگى  بود،  کرده  زندگى  تنها  سال  سال هاى  معلم  خانم  این 
مختصرى داشت، ارتباطاتش  زیاد نبود، ترجیح مى داد وقتش را به مطالعه 
بگذراند تا  این که با دوستان به وراجى به پردازد. رنگ آبى را دوست 
مى داشت و سفید را. این تناقض رقتار و خلق و خویش از او موجود جالبى 
ساخته بود براى انجام کارهاى دیگران و یا شنیدن شان بسیار صبور بود، 

اما در کارها و امور شخصى دستپاچه، طورى که راه رفتنش شبیه پنگوئن 
مى شد تند و  تند راه مى رفت، دوستانش او را بلدرچین لقب داده بودند 
چون تند و تند راه مى رفت کار مى کرد و حرف مى زد گاهى از شدت 
دستپاچگى عینکش را در یخچال مى گذاشت. این دستپاچگى باعث حواس 
پرتى اش شده بود. وقتى از او مى پرسیدى چرا با این عجله گونه هایش 
سرخ مى شد. اگر در خیابان به آشنایى برمى خورد آن چنان در حال گذر 
و زیر لبى با او سالم علیک مى کرد که 
انگار دو راننده ى ماشین از کنار هم رد 
مى شوند و دست تکان مى دهند و فرصت 

ایستادن و رو در رو شدن ندارند.
کفش  لنگه  یک  که  بود  شده  بارها 
سیاه  را  دیگر  لنگه ى  و  سورمه اى  را 
پوشیده و با دستپاچگى از در بیرون زده 
بود. جالب این که دستپاچگى اش از سر 
هم  بودن  ابن الوقت  یا  و  بى برنامه گى 
نبود. همیشه همه چیز را از روز قبل آماده 
مى کرد، اما باز هم موقع بیرون رفتن از 
خانه عین توربومتر مى دوید و عین فره 
مى پرسیدى:  که  او  از  مى چرخید.  فره 
عزیز جان این همه  عجله براى چیست؟ 
مى گفت: هر چى مى دوم به عقربه هاى 
یعنى  مى گفتى:  وقتى  نمى رسم.  ساعت 
وقت را از دست مى دهى؟ با دندان هاى 
نه  مى گفت:  خرگوشى اش  و  آمده  جلو 

مى خواهم از این جلو بزنم.
جلوتر از زمانش بود و بارها شنیده بود که باید چند قرن آینده به دنیا 
مى آمد، نه اکنون! اما باز هم براى از دست  ندادن زمان مى جنگید. یک 
روز از فرط دستپاچگى بند کفشش را نبست و وقتى که زمین خورد، 
عوض این که به ایستد و بند را درست کند، لنگه ى دیگر کفش را در 
آورد و پا برهنه قدم برداشت. رفت و رفت، عضو جنبش پا برهنه هاى 
کوچولو شد. هنوز هم عین بلدرچین راه مى رود. از دور برایت دست 
تکان مى دهد، خودکار سحرآمیزش را خالصه از زیر یکى از حلقه هاى 
مویش در مى آورد و به همه ى بچه هاى دنیا نمره ى بیست مى دهد، نه 
به خاطر این که همه ى جواب ها را درست نوشته اند، فقط به خاط این 

که بچه اند و دنیا با آن ها زیبا مى شود.

خانم معلم



1212 ژوئن بر شما  ژوئن بر شما 
مبارك!مبارك!


