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  بھرام رحمانی

   ٢٠١٧ جون ٠۶

 ! در ايران  يونسکو٢٠٣٠ ماجرای سند
 ٢٠٣٠ گرفته تا آخوندھای ريز و درشت بر عليه سند ئیه و مقننه و اجرائيای و قوه قضا ست که از خامنه مدتی 

قرار است بنياد ! ايد به پا خيزيد اسالم در خطر است هللا چرا نشسته اند که امت حزب  انداختهيونسکو داد و فغان راه

 ...  و زندگی آزاد تبليغ و ترويج شود و مدارس را فساد اخالقی بگيرد وئیگرا خانواده برافکنده شود؛ ھم جنس

يونسکو راه انداختند و سپس » ٢٠٣٠ سند«ھای امنيتی و متعلق به حاکميت شروع تبليغاتی را عليه  ابتدا رسانه

 ». يونسکو نخواھد شد٢٠٣٠ مانند سند ئیجمھوری اسالمی تسليم سندھا«وارد معرکه شد و اعالم کرد که » رھبر«

 کرد که تصويب تأکيداو . شود  يونسکو نمی٢٠٣٠ای گفته است که جمھوری اسالمی تسليم سند آموزشی  علی خامنه

  !»جا جمھوری اسالمی است اين«: ای گفته خامنه به. بوده استو اجرای سند يونسکو مجاز ن

ای رفته و او ھم سخنانی  در ھفته معلم و بنا بر رسم ساليان گذشته، گروھی از فرھنگيان و دانشجويان نزد خامنه

 . يونسکو بود٢٠٣٠اين بار محور اصلی سخنان رھبر جمھوری اسالمی، سند . خطاب به آنان گفته است

رود و در   نمیئی کرد که جمھوری اسالمی ايران زير بار چنين سندھاتأکيد در جمع معلمان و دانشجويان ای  خامنه

 .شود ھا تسليم نمی برابر آن

 ١٦٩ ھدف اصلی و ١٧ که ٢٠٣٠، اھداف دستور کار مبانی توسعه پايدار ٢٠١٥ سپتامبر - ١٣٩٤در شھريور 

ايران نيز . پارچه در سازمان ملل ارائه شد ای تحقق حکومت يکھدف فرعی دارد برای اقدام عملی ھمه کشورھا بر

 ٢٠٣٠کننده در اين اجالس بود که متعھد به اجرای اين سند شد و پس از آن سند ملی آموزش  از کشورھای شرکت

 کارگروه تخصصی تدوين و ٣٠ريزی دفتر يونسکو در ايران با تشکيل  جمھوری اسالمی ايران با مديريت و برنامه

  . شدئی رونما٩٥ آذر ٢٠اده و در تاريخ آم

ويژه  واقعا چه خبر است؟ در اين سند، از مسائلی مثل ايجاد امکانات آموزشی برابر برای ھمه کودکان و جوانان و به

 .رفع تبعيض جنسيتی سخن رفته است

غات رياست ای متوقف شده است و حتی بحث آن در دوره تبلي  يونسکو، به حکم علی خامنه٢٠٣٠اجرای سند 

اکنون نمايندگان مجلس شورای اسالمی در . جمھوری به کشمکش نامزدھای رياست جمھوری نيز تبديل شده بود

حال بررسی اين موضوع ھستند که چگونه وزارت آموزش و پرورش موفق شد شورای عالی انقالب فرھنگی را 

  . يش قرار دھدھا  و اجرای آن را در برنامهتأئيد يونسکو را ٢٠٣٠دور بزند، سند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 

 ٢٠٣٠ سند

، در صحن علنی ١٣٩٦ ارديبھشت ٢٠زمان گزارشی از تخلفات وزير آموزش و پرورش در روز چھارشنبه  ھم

البته عضويت فخرالدين احمدی دانش آشتيانی در ھيات مديره يک شرکت خصوصی نيز . شده بود مجلس قرائت 

  .شده استافشا شده و گويا با اجرای سند يونسکو ھم ربط داده 

فاطمه سعيدی، نماينده .  يونسکو سخن گفته است٢٠٣٠ پيرامون  سازمان يافته» توطئه«شيخ حسن روحانی از يک 

سه کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعالم کرده که از وزير اطالعات برای حضور در ئيتھران و عضو ھيات ر

بنابراين، حمله به سند . دعوت شده است» ٢٠٣٠ ھای مرتبط با سند برای کشف ريشه تھمت«مجلس شورای اسالمی 

 .ھای حاکميت ادامه دارد يونسکو از تريبون

درباره  جمھوری اسالمی  کرده که نظر رھبرتأکيد ٢٠٣٠ای درباره سند  رسانی دولت با صدور بيانه شورای اطالع

معلمان مطرح شد، از ھمان  در ديدار با ،١٣٩۶ ارديبھشت ١٧، که در تاريخ »٢٠٣٠چارچوب اقدام آموزش «سند 

نشينی آشکار دولت حسن روحانی از  اين بيانيه، عقب. قرار گرفته است» مورد توجه و اھتمام جدی دولت«لحظه 

 . است که برای چھار سال اول رياست جمھوری خود داده بودئیھا وعده

شوند از تحصيل در مدارس  می ساله که دبيرستانی محسوب ١٧ تا ١۵ ميليون نوجوان ١۴٢يونسکو گفته است تنھا 

. ھاست از جمله داليل اين موضوع اجبار اين نوجوانان در گرداندن چرخ زندگی و کار کردن آن. محروم ھستند

  .چنين در بسياری از کشورھا برای اين گروه سنی اجبار تحصيل وجود ندارد ھم

جبھه «ھای  را يکی از جريان» سکويون«معاون فرھنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سازمان 

ھای آن سازمان  ای، خواستار توقف برخی فعاليت هللا علی خامنه دانست و ادعا کرد که آيت» معارض فرھنگی انقالب

  .در ايران شده است

ای را برانگيخته است؟ سند آموزشی  چنين خشم  خامنه  دارد که اينئیسند آموزشی يونسکو چه مضمون و متوا

 ١٣٩۵در آذرماه »  جمھوری اسالمی ايران٢٠٣٠چارچوب عمل ملی آموزش «سکو، که تحت عنوان  يون٢٠٣٠

 .پردازد ای که به مسائل بسيار متنوعی می  صفحه٣۶٨يک سند . منتشر شده است

.  به تصويب رسيد،٢٠١۵ يونسکو، در ھمايش عالی کشورھای عضو سازمان ملل در سپتامبر ٢٠٣٠سند آموزشی 

کشورھای عضو با امضای اين سند توافق کردند که از .  کيفيت آموزش در کشورھای مختلف استھدف آن بھبود

 .بينی کنند  اعتبارات الزمه را برای بھبود آموزش پيش٢٠١۶ژانويه سال 

به تصويب » به سوی آموزش و يادگيری مادالعمر با کيفيت، برابر و فراگير برای ھمه«سند يونسکو، با عنوان 

 .رسيد
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يون ملی يونسکو در ايران با ھمکاری چند وزارتخانه، از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، کميس

ھای کشورھای  ريزی و وزارت کار، مختصات اھداف تصريح شده در نشست شانگ سازمان مديريت و برنامه

 برای ايران را ٢٠٣٠زش ھا، متن سند آمو ھای جامعه ايران تطبيق داده و بر اساس آن عضو يونسکو را با شاخص

 .تدوين کردند

چنين ترکيب جمعيتی کشور مورد بررسی قرار  ھای اقتصادی و اجتماعی جامعه ايران و ھم در اين سند، شاخص

 .گرفته و سپس نگاھی دارد به ساختار آموزشی کشور در ھمه سطوح، يعنی از پايه تا آموزش عالی

بينی شده  برد آموزش اعتبار پيش مورد توجه قرار گرفته و برای پيشدر اين سند، رابطه و پيوند آموزش و توسعه 

ھای آموزشی برای زنان و  توان به نابرابری از ديگر مسائلی که در اين سند مورد توجه قرار گرفته، می. است

 .مردان اشاره کرد

نين در حوزه اشتغال، از چ  در دوران نوجوانی و ھم ھای زنان در عرصه آموزش، از جمله در اثر ازدواج محدوديت

 .شوند مواردی ھستند که باعث سلب حق برخورداری زنان از آموزش می

، ٢٠٣٠ تا ٢٠١۵، از سال )سازمان علمی، فرھنگی و تربيتی ملل متحد( بر اساس اھداف اعالم شده توسط يونسکو

  .يدار دست پيدا کنندھای توسعه پا تمام کشورھای عضو سازمان ملل بايد تالش کنند که به اھداف و شاخص

گانه يونسکو برای توسعه پايدار است که خواھان آموزش برابر، فراگير،  يکی از اھداف ھفده» آموزش باکيفيت«

 .عادالنه ھمراه با برابری جنسيتی در کشورھای عضو است

 و دانشجويان ای در جمع معلمان، فرھنگيان از سخنان خامنه» ايسنا«در گزارشی که از جمله خبرگزاری حکومتی 

ای در سخنان خود به چند نکته درباره تدوين  خامنه. شود منتشر کرده، داليل واقعی مخالفت او با متن سند روشن نمی

  .سند آموزشی يونسکو اشاره کرده است

 ».ھای دنياست قطعا تحت نفوذ قدرت«المللی است که  يونسکو يک مجموعه بين*

سروصدا آن را  که ما برويم سندی را امضاء کنيم و بعد ھم بيايم بی اين. استاصل کار غلط «: ای معتقد است خامنه*

 ».مطلقا مجاز نيست؛ ما اعالم کرديم! اجرا کنيم؛ نخير

بنده از شورای عالی «: گويد کند و می ای از شورای عالی انقالب فرھنگی در باره تصويب اين سند انتقاد می خامنه*

م و ئيجا بکشد که ما بيا گذاشتند که کار به اين کردند و نبايد می ھا بايد مراقبت می آن. مند ھستم انقالب فرھنگی ھم گله

 ».جا جمھوری اسالمی است اين. جلوی اين کار را بگيريم

، سايت افکارنيوز، به نقل از ٩٥ اسفندماه ٢٨اين در حالی است که در واپسين روزھای سال گذشته، يعنی در روز 

 .پردازد  اانتقادھای او به سند يونسکو می لم، بهاالسالم علی ذوع حجت

که در  حال آن. است» شھروند جھانی« يونسکو تربيت ٢٠٣٠ذوعلم بر اين عقيده است که ھدف سند آموزشی 

کند که  ذوعلم، ادعا می. جمھوری اسالمی ايران ھدف از آموزش، تربيت شھروند انقالبی، ايرانی و اسالمی است

» انقالب اسالمی«تحولی که از نظر او ھمان . شود ر به انحراف اذھان از تحول بنيادين می منج٢٠٣٠سند آموزش 

 .است

ھای عمده مورد نظر سران حکومت اسالمی ايران، در رابطه با سند يونسکو، آموزش زنان  يکی ديگر از اختالف

ر سند مورد نظر دولت اسالمی نيامده، د» زن«ای، نامی از جنسيت و  در حالی که در سند مورد نظر خامنه. است

» ھای آموزشی برای زنان و دختران برابر سازی فرصت«ھا  ھای سازمان ملل، يکی از سرفصل ايران، طبق ھدف

  .است
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ھای علمی  توسعه ھمکاری«ھای تحصيلی و  چنين به تخصيص بورس  دولت است، ھمتأئيددر سند يونسکو که مورد 

 شده و سرفصلی ھم تأکيدالمللی برای آموزش معلمان  ھای بين و ھمکاری» سیالمللی در آموزش عالی و مھند و بين

 .اختصاص دارد» آموزش شھروندی«به 

. ای از آموختن سازمان يافته از غرب نيست ای، نگاھی داخلی دارد، و در آن نشانه اما سند مورد نظر خامنه

سازی  زمينه«م آمده که نظام آموزشی ايران بايد  شده است و در ھدف کالن دوتأکيدبرعکس بر نفوذ ايران بر جھان 

 .باشد» برای اقتدار و مرجعيت علمی و تکوين تمدن اسالمی ايرانی در راستای تحقق جامعه جھانی عدل مھدوی

ھای سازمان ملل و نسخه  ای از طرف گروھی که در آن، به برابری جنسيتی در آموزش که يکی از ھدف بيانيه

از دستاوردھای اين برنامه عدم تفکيک جنسيتی در محيط «: در اين بيانيه آمده. د شده استايرانی آن است انتقا

... ھا ھای مادری و ھمسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه  کتب درسی با حذف نقشتغييرآموزشی، 

  ».است

 

 

  ھستنداز مخالفان برابری جنسيتی در آموزش» بانوان فرھيخته خراسان رضوی«گروه 

چنين  و ھم) سکوالر( شدن آموزش در ايران، ورود تفکرات غير دينی» غير اسالمی«يکی ديگر از محورھای انتقاد 

 .اسالمی است» خدا محو«ھای  گرايانه غربی، در برابر آموزه ھای انسان آموزه

ھا و  گرايانه در دانشگاه ای بارھا، خواستار پايان آموزش علوم انسانی به روش غربی و انسان تر ھم خامنه پيش

ترين دستاورد آن  مھم«:  آمده است٢٠٣٠ از سند ئیدر يک يادداشت روزنامه کيھان بعد از رونما. ھا شده بود مدرسه

. ھای غربی است ھا و منابع روشنفکری و سکوالر در فضای آموزشی و تربيتی کشور بر مبنای آموزه نفوذ جريان

  ».خورد اھنمای يونسکو با عنوان آموزش ھمگانی جھانی به چشم میھای ر اين ھدف آشکارا در کتابچه

ھای اصلی سازمان ملل، مخصوصا بر  در سند. المللی معلمان است ھای بين يکی ديگر از محورھای انتقادھا، آموزش

» فراگير« شده است تا آموزش تأکيدآموزان ناتوان، معلول يا دارای مشکالت خاص  آموزش معلمانی که با دانش

ھای آموزشی و در مجموع علم آموزش ميان کشورھای عضو سازمان  ھا و تجربه ھمچنين بر انتقال تکنولوژی. باشد

پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب فرھنگی، اين پيشنھادات را  اما برای نمونه حسن رحيم.  شده استتأکيدملل 

  .تايران خوانده اس» نظارت مستشاران خارجی بر آموزش و پرورش«
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 ٢٠٣٠ازغدی، از اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی، پيش از اين گفته بود که طبق سند  پور حسن رحيم

 ».مستشاران خارجی بايد به آموزش و پرورش ايران نظارت کنند«

او گفت که در اين سند نگاه ليبرال و نئوليبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد 

 .ھای بنيادی ھم وجود دارد شود اما تناقض تراکاتی با مفاھيم اسالمی ديده میگرچه اش

توانيد مخالفت کنيد،  چه با اصل کار نمی اگر چنان«: عالی انقالب فرھنگی و دولت گفت ای خطاب به شورای خامنه

دستی است و احتياجی صراحتاً اعالم کنيد که جمھوری اسالمی ايران در زمينه آموزش و پرورش، دارای اسناد باال

است که نظارت بر » سند تحول آموزش و پرورش«منظور خامنه ای از سياست باال دستی ھمان . به اين سند ندارد

   .اجرای آن را به حداد عادل سپرده است

 شدن سند تحول ئیخواھم که موضوع اجرا ن میمسؤوالطور جدی از وزير محترم و  من به«:  کردتأکيدخامنه ای 

 ».ات ظاھری استتغييرگيری کنند زيرا آموزش و پرورش نيازمند تحول عمقی و بدور از را پي

سازی آموزش و  ای در اظھارات خود با طرح موضوع بازنشستگی معلمان، پيگيری حذف و سياست پاک خامنه

پرور  ھای معلم گاهبرای جبران کمبود معلم بايد ظرفيت دانش«:  قرار داد و گفتتأکيدپرورش از دگرانديشان را مورد 

، ضوابطی برای جذب معلمان قرار دھند تا افراد بدون حساب وارد آموزش و پرورش مسؤولافزايش يابد و مراکز 

  ».نشوند

ای، منصور کبگانيان دبير ستاد راھبری نقشه جامع علمی کشور امروز سه  سرانجام دو روز پس از سخنان خامنه

 در حال ٢٠٣٠طبق مطالبه رھبر انقالب، بخش آموزش سند «:  گفت،٢٠١٧ مه ٩ - ١٣٩٦ ارديبھشت ١٩شنبه 

 ».حاضر متوقف شده است

چرا در شھريورماه سال گذشته، «کبگانيان که عضو شورای عالی انقالب فرھنگی ھم ھست به دولت انتقاد کرد که 

 ».ار شده استد سی کميته و کارگروه بدون اطالع شورای عالی انقالب فرھنگی، اجرای اين سند را عھده

 ».کدام به صورت رسمی به شورای عالی انقالب فرھنگی گزارش نشده است اين اقدامات ھيچ«

با مداخله رھبر ديگر نيازی به مصوبه شورای عالی انقالب فرھنگی نياز نيست، چرا که اين «: کبگانيان گفت

 ». سند غيرقانونی استموضوع در حوزه اختيارات ولی فقيه است و به اين ترتيب اکنون اجرای اين

 و آن را ابالغ کرده تأکيدس جمھوری نيز بر عدم اجرای اين سند ئيھا معاون اول ر طبق شنيده«: چنين گفت او ھم

 با اسناد باالدستی شورای عالی انقالب فرھنگی مغايرت ٢٠٣٠به گفته کبگانيان حتی اگر يک بند از سند » .است

او به برخی از موارد اين مغايرت اشاره کرد، از جمله موضوع حقوق . ودداشته باشد بايد اجرای سند متوقف ش

حوزه «چنين در  و ھم» شود و مغاير شريعت اسالم است رسميت شناخته نمی به«گرايان که در ايران  ھمجنس

 ».باالدستی در بخش اقتصاد، انرژی، ھوافضا، فرھنگ و سبک زندگی ھم مغايرت وجود دارد

 يک جلسه دو فوريتی ٢٠٣٠ انقالب فرھنگی گفت قرار شده اين شورا در درباره سند اين عضو شورای عالی

 .تشکيل دھد که به دليل ايام انتخابات، اين موضوع در اولويت دوم قرار گرفت

اما اکنون با مداخله رھبر ايران کار شورای عالی فرھنگی راحت شده چون موضوع اين سند اکنون منتفی است و به 

 .ی عالی انقالب فرھنگی ھم ديگر نيازی نيستمصوبه شورا

ھای  ضعيف و فاقد قدرت و برنامه «ئیھا را کشورھا اند آن  را پذيرفته٢٠٣٠ که سند ئیکبگانيان با انتقاد از کشورھا

شود   رسيده که خود برای جھانيان حرف دارد و ديگر نمیئیخواند و گفت ايران در دھه گذشته به جا» فرھنگی

 .آن تحميل کردچيزی را به 
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 ٢٠٣٠با بيان اين که امضای سند » مھر«هللا رشاد، عضو شورای عالی انقالب فرھنگی در گفتگو با خبرنگار  آيت

) دام ظله( در چند سال اخير مقام معظم رھبری«: ای از پيگيری پروژه نفوذ بيگانگان در کشور است، اظھار داشت نمونه

 بيگانگان در ساختار اقتصادی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی جمھوری اسالمی بارھا نسبت به توطئه و ترفندھای نفوذ

انه تاکنون اين ھشدارھا و انذارھا، از سوی مصادر امور جدی گرفته نشده تأسفھشدار داده بودند، اما بايد اذعان کرد که م

  ».است

 يادآور قراردادھای عھد ٢٠٣٠د سن«: ، گفته است)٩٦ ارديبھشت ٢٠( هللا رشاد، در گفتگو با خبرگزاری مھر آيت

 ».قجری و پھلوی است

ھای آموزشی کشورھا، در سال   حوزه  بر ھمهتأثير يونسکو با رويکرد ٢٠٣٠گزارش خبرنگار مھر، سند آموزش  به

جمھوری اسالمی ايران نيز از کشورھای .  ميالدی و برای اقدام عملی کشورھا، در سازمان ملل متحد ارائه شد٢٠١۵

را امضاء   ٢٠٣٠، سند ملی آموزش ١٣٩۵نده در اين اجالس بود که متعھد به اجرای اين سند شد و در سال کن شرکت

ھای آن  سوزان انقالب در مورد آفت ھای اخير مورد اعتراض نھادھای مختلف قرار گرفت و دل اگرچه اين سند در ماه  .کرد

شدن آن در کشور   ئیاجرا  امضای اين سند به صورت محرمانه وانه شاھد تأسفھشدارھای الزم را به دولت داده بودند، اما م

  .بوديم

 شدن آن ئیچندی پيش رھبری معظم انقالب در ديدار با معلمان و فرھنگيان از امضای اين سند انتقاد کرده و بر توقف اجرا

مھوری اسالمی بتواند  نيست که جئیھا چيزھا ھا، اين  سازمان ملل و يونسکو و اين حرف٢٠٣٠اين سند «:  کردندتأکيد

که قطعا تحت نفوذ - المللی  اصطالح بين  به به چه مناسبت يک مجموعه. ھا بشود ھا بدھد و تسليم اين اش را زير بار اين شانه

ھای  ھای گوناگون، با تمدن  اين حق را داشته باشد که برای کشورھای مختلف، برای ملت- ھای بزرگ دنيا است قدرت

. جوری عمل کنيد؟ اصل کار، غلط است يخی و فرھنگی گوناگون، تکليف معين کند که شما بايد اينمختلف، با سوابق تار

د جمھوری اسالمی خودش ئيتوانيد مخالفت بکنيد، حداقلش اين است که بايستيد بگو چه با اصل کار شما نمی اگر چنان

ھای آموزش، پرورش، اخالق، سبک  بايد در زمينهدانيم  مشی دارد، خط و ربط دارد، ما سندھای باالدستی داريم، ما می خط

م شروع کنيم ئيکه ما برويم سند را امضاء کنيم و بعد ھم بيا اين. کار کنيم؛ احتياج به اين سند وجود ندارد زندگی چه

 شورای بنده از. مسؤولھای  ايم به دستگاه سروصدا اجرائی کردن، نخير، اين اصال مطلقا مجاز نيست؛ ما اعالم ھم کرده بی

جا پيش بيايد که ناچار  کار تا اين کردند، نبايد اجازه ميدادند اين  ھا بايد مراقبت می مند ھستم؛ آن عالی انقالب فرھنگی ھم گله

 ».بشويم ما جلوی آن را بگيريم و ما وارد قضيّه بشويم

به دليل «: اظھار کردنژاد نيز با اشاره به جريان افتادن بحث استيضاح وزير آموزش و پرورش  جبار کوچکی

دوشغله بودن وزير آموزش و پرورش و حضور او در شرکت خصوصی واردات کاال، بحث استيضاح وزير 

 ».سه مجلس شورای اسالمی تحويل شدئيآموزش و پرورش مطرح و به ھيئت ر

 براساس اين شود و  را امضاء کردند که امروز اعالم وصول می٢٣٦چنين ماده  نمايندگان مجلس، ھم«: او افزود

 ٢٠٣٠شود تا مشخص شود که چرا دولت سند  آوری می  جمع٢٠٣٠ماده گزارشی از روند تھيه سند آموزش 

 .ھای خود قرار داده است آموزش و پرورش آن را در برنامه  و ابالغ کرد و وزيرتأئيديونسکو را 

ھا و رعايت دقيق  فع دغدغهر«شنبه نھم خرداد گفت که  جمھوری ايران، روز سه س ئيشيخ حسن روحانی، ر

  . رھبر جمھوری اسالمی در اين زمينه در دستور کار شورای عالی انقالب فرھنگی خواھد بود »منويات

گزارش خبرگزاری تسنيم، حسن روحانی با اعالم اين موضوع در جلسه شورای عالی انقالب فرھنگی درباره سند  به

دد ترويج يا تحميل فرھنگ و سبک زندگی خود باشند اما طبيعی است که غرب و حتی شرق درص«:  گفت،٢٠٣٠
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بايستی به ھمراه کشورھای اسالمی و دارای فرھنگ مشترک با قدرت از چارچوب ھای دينی و فرھنگ ملی خود 

 ».دفاع و صيانت کنيم

ھای مشابه  ن ادعا کرد که بسياری از اسناد و کنوانسيو او که رياست شورای عالی انقالب فرھنگی را برعھده دارد،

 ھم صراحتا اعالم شده که صرفا در ٢٠٣٠در مورد سند «: آور نيستند و اضافه کرد المللی، بويژه يونسکو، الزام بين

  ».حدود ضوابط دينی، قانونی و فرھنگی خود عمل خواھيم کرد

 به ٢٠٣٠ه سند  خود را دربارئینوشته تسنيم، قرار شد شورای عالی انقالب فرھنگی در جلسات بعدی نظر نھا به

  .افکار عمومی ارائه کند

ای، برخی سران حکومت اسالمی ايران، اعالم کردند که اجرای اين سند  ھا پس از انتقاد خامنه در حالی که رسانه

  .متوقف شده است

درباره » گزارش دروغ«اش، رقبای خود را متھم کرده بود که  چنين حسن روحانی در جريان مبارزات انتخاباتی ھم

پخش کرده و برخی مباحث را مطرح » شبنامه«اند و در روستاھا،  ن سند برای رھبر جمھوری اسالمی فرستادهاي

  .اند که در سند وجود ندارد کرده

فخرالدين دانش آشتيانی، وزير آموزش پرورش، روز ھفتم خرداد اعالم کرد که جمھوری اسالمی موظف به اجرای 

با » به لحاظ شکلی«س مجلس، نيز گفت که مصوبه دولت درباره اين سند ئياين سند نيست و علی الريجانی، ر

  .قوانين ايران مغايرت ندارد

گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسالمی، وزير آموزش و پرورش، پس از جلسه  به

حفظ گرفته است، ايران از يونسکو حق ت«:  يونسکو گفت٢٠٣٠کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره سند 

ھای آمده در اين بيانيه با باورھای دينی ما مغايرت داشته باشد ملزم به اجرای  بدين معنا که اگر ھر کدام از توصيه

  ».آن نيستيم

س مجلس، روز ھفتم خرداد در پاسخ به تذکر يکی از نمايندگان گفت که براساس ئيچنين علی الريجانی ر ھم

دھد، اين مصوبه  با قوانين تطبيق می» به لحاظ شکلی« که مصوبات دولت را مجلس» ھيئت تطبيق مصوبات«نظر

  .ايراد قانونی نداشته است

ھا می  آموزان را برای آموزش نظامی به پادگان نامه حقوق کودک، دانش حکومت اسالمی ايران، برخالف پيمان

نامه حقوق کودک و بخش  اق به پيمانالمللی حکومت اسالمی ايران، تحت عنوان الح برخالف تعھدات بين. فرستند

 ۴آموزی به مدت   به ھمت سازمان بسيج دانش٨آموزان منطقه  دانش«عدم به کارگيری کودکان در امور نظامی، 

  ». به ميدان تير برده شدند٢٧روز در پادگان لشکر 

 به اين ١٣٧٣ سال ايران از. شود  سال تعريف می١٨نامه حقوق کودک، يک کودک، فرد زير سن  بر اساس پيمان

 .پيمان پيوسته است
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گری ممنوع است اما با اين حال، حکومت اسالمی  بر اساس اين تعھدنامه استفاده از کودکان و نوجوانان در نظامی

ھای کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان و ازدواج قانونی کودکان اين بخش از تعھدات نيز با آموزش  در بخش

  )ھرانا :منبع( .شود  سال ناديده گرفته می١٨گيری افراد زير سن نظامی و به کار 

پاشی کردند، گفتند اسالم از دست رفت و  قدر رفتند سم چه«: اش، گفت روحانی، در جشن سپاس از ستادھای انتخابی

ولی از ھرکسی تھمت زد، توھين کرد و غيبت کرد از ھمه گذشتم . شود در تمام مدارس ما اخالق زير پا گذاشته می

وقت  دھيد که مردم جواب دادند يک وقتی شما امام زمان را ابزار سياست قرار می يک. گذرم  نمی٢٠٣٠اين توطئه 

خدا دين را ابزار سياست نکنيد؛ چرا به معلمان و  تو را به. دھند دھيد و مردم جواب می امام رضا را ابزار قرار می

 ».کنم گذرم و تا آخر دولت دوازدھم آن را دنبال می ی نم٢٠٣٠آموزان ما توھين کرديد؟ من از  دانش

ھا،  پذيرترين بخش جامعه انسانی، نخستين کسانی ھستند که در معرض ھجوم مستقيم انواع ناگواری کودکان آسيب

ھا به حقوق  خاطر عدم توجه دولت ھا کودک در سراسر جھان به امروزه ميليون. فشارھا و مشکالت قرار دارند

ھای  ھای ناشی از جنگ و بالھای طبيعی، تغذيه نامناسب، آلودگی به انواع بيماری گی رپرستی، آوارهس کودک، بی

 به انواع ئیبرند يا در چنگال باندھای مافيا ، در شرايط دشواری به سر می...خطرناک، اعتياد والدين و

  .شود ھا نقض می دھند و حقوق آن میھای انسانی مانند توزيع مواد مخدر، خودفروشی و کار اجباری تن  سوءاستفاده

در کشورھای در حال توسعه، کودکان، . البته چگونگی نقض حقوق کودکان، در نقاط مختلف جھان متفاوت است

تر با فقر و پی آمدھای ناشی از آن مانند سوءتغذيه، کمبود امکانات بھداشتی، درمانی و تحصيلی دست به  بيش

چون ايران،   ھمئیدر کشورھا. يافته، کودکان مشکالت ديگری دارند ورھای توسعهدر حالی که در کش. گريبان ھستند

بار است و  که خرافات ملی و مذھبی و سانسور و اختناق و فقر و بيکاری حاکم است، وضعيت حقوقی کودکان اسف

 . جايگاھی ندارد

دختر و پسر ھمانند زنان و مردان، اسالم و قوانين حکومت اسالمی، برای ھمه کودکان از » آسمانی«ھای  در آموزه

. اند رحمی قرار داده شده حقوق و مزايای برابری ندارند و ھمگان در معرض انواع و اقسام خشونت و بی

کشی در حکومت اسالمی ايران به حدی نھادينه شده است که فقط تنھا  ستيزی و قلدری و گردن آزاری، آزادی کودک

بار  کنند در حالی که اکثريت مردم ايران، زندگی مشقت  و آرامش زندگی میعده معدودی از شھروندان، در رفاه

در اين ميان، خشونت نسبت به کودک در حکومت اسالمی ايران ھيچ . اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی دارند

  . حد و مرزی ندارد
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رو،  از اين. ام گذارده شودشان احتر شان و حقوق کودکان نيز مانند ھر انسان ديگری دوست دارند، به شخصيت

  .ھای قانونی برخوردارند استفاده ھا نه قدرت دفاع دارند و نه از حمايت کودکانی ايرانی، در برابر تعرضات و سوء

ھای حکومت اسالمی ايران نسب به کودکان، اين است که نه تنھا جزو وظايف ذاتی  نوع ديگر نگاه سران و ارگان

 سال را پيگيری کنند، بلکه قوانين موجودشان نيز ١٨ درصد از جامعه زير ٣٠ق حدود دانند که از حقو حاکميت نمی

در چنين وضعيتی، کودکان . دست ھمه کودک آزاران را در جامعه و خانواده و محيط کار و مدرسه باز گذاشته است

 .اند پناھجويان و مھاجرين و فقرا، ھمواره در معرض خشونت قرار گرفته

يت دولت، خانواده و جامعه در بحث مراقبت از کودکان و نوجوانان چندان مسؤولکشی،  ار، بھرهدر ايران بحث آز

کشی از کودکان   غيرانسانی در بھرهئی حکومتی در برابر انواع رفتارھامسؤولھای  رو، ارگان مطرح نيست از اين

  . تفاوت ھستند   خطر بیديده و در معرض و راھکارھای پيشگيرانه و خدمات حمايتی مربوط به اطفال بزه

دھد اساسا نه تنھا حال، بلکه  آزار سالمت جسمی، روانی، اخالقی يا عاطفی طفل يا نوجوان را مورد آسيب قرار می

 نيازھای اساسی و ضروری طفل، نوجوان، سرپرستی، تأمين. سازد ای مواجه می آينده جامعه را با معضالت عديده

يا يا سرپرست قانونی يا ھر شخصی که ملکف به نگھداری از او است، تحت ھا توسط والدين، اول نظارت از آن

حکومت موظف است بدون توجه به جنسيت کودک و جوان، زندگی . شود ناديده گرفته می» انگاری سھل«عنوان 

  . کندتأمين سالگی، به خصوص در عرصه تحصيلی و بھداشتی ١٨ھا را تا  آن

ھايشان ترک تحصيل کرده اند و وارد بازار کار  ه دليل بيکاری و فقر خانوادهھا کودک ب امروز در ايران، ميليون

  . اند داری شده رحمانه و خشن سرمايه بی

يا فعالين . در قوانين حکومت اسالمی ايران، برخی مسائل ھولناک مانند اعدام و استثمار کودکان تصريح شده است

کنند، ھمواره مورد تھديد  کودک در حد امکانات خود فعاليت می که کم و بيش در حوزه حمايت از حقوق ئیھا انجمن

کنند که   واگذار میئیھا ھا را به خانواد سپارند يا آن ھای می سرپرست را به سازمان يا کودکان بی. گيرند قرار می

  ... صالحيت نگھداری از آن کودک را ندارند و

گذرند که ھر روز در شھرھا به کارھای مختلف و پرخطری  سادگی از کنار کودکانی می حاکميت و جامعه ايران، به

مشغولند و اين کودکان شديدا تحت استثمار قرار دارند؛ حتی برخی از کودکان جامعه ايران، ابزاری برای تسريع 

  .اند و اين نوع جرايم ھر روز در حال افزايش است جرايمی مانند مواد مخدر و غيره شده

 زيست و زندگی و تحصيل و تأمينيت مسؤولاستفاده از کودکان کار و خيابان کيست؟  واقعا عامل استثمار و سوء

  گيرند با کيست؟ ھا مورد استثمار قرار می بھداشت و درمان کودکانی که در روز روشن در سر چھار راه

 بلکه کمی خوانند تا ھای خود را نيز نمی ھای روزنامه ين حکومت اسالمی، گزارشمسؤولواقعا سران و مقامات و 

 )نمونه اين گزارشات در ضميمه آمده است( !سخن به ميان نياورند» کرامت انسانی«شرم کنند و با کمال وقاحت از 

دھند تا منافع و  کنند و رسما به مردم اطالعات دروغ می بينيم که سران حکومت اسالمی، چگونه رياکاری می می

 و تروريستی و ئیھايش، حکومتی مافيا بندی کومت با کليه جناح اين ح.شان را تضمين کنند موقعيت خود و حاکميت

داری فاشيستی،  ھای سرمايه رو، حکومت اسالمی ايران نيز مانند ھمه حکومت ستيز است از اين ضدانسان و آزادی

  !ترديد از سوی مردم آزاده جامعه ايران، روانه گورستان تاريخ خواھد شد بی

 معروف است، بر مسائلی چون تضمين آموزش برابر و ٢٠٣٠ که به سند ٢٠٣٠سند آموزشی يونسکو برای سال 

ھای برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعيض   زيست، برابری جنسيتی و فرصت فراگير، محيط
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  مسايلی که حکومت اسالمی ايران، حتی بر زبان. داردتأکيدھا و ترويج فرھنگ صلح و عدم خشونت  از اقليت

   .شمارد ھا را جرم می آوردن اين واژه

  

  :ضميمه

چيز از مرگ سوزناک احد و  ھمه«: ران نوشتيروزنامه ا، ٢٠١٧ مه ٣٠ -  ١٣٩٦ خرداد ماه ٩شنبه،  روز سه

 ساله افغان که به دور از پدر و مادر، به ايران پناه آورده بودند و در ٨ و ٧ھمان دو برادر ناتنی . صمد آغاز شد

 کنند، اما تأمينکردند تا مخارج خانواده نابسامانشان در افغانستان را  آوری ضايعات کار می يک گاراژ جمع

ماه سال گذشته، شب ھنگام، بخشی از گاراژ آتش گرفت و  بيست و سوم دی. سرنوشت برايشان خواب بدی ديده بود

يدند، در چشم به ھم زدنی اسير خواب ھا را در ھمان گاراژ متعفن و مملو از جانوران موذی می دو برادر که شب

  ...ھای خشمگين آتش سپردند ھا شدند و جان شيرينشان را به زبانه شعله

 ئیھا شناسا گرد در شھرستان  کودک و نوجوان زباله١٠٠٠ مورد در تھران و بيش از ۶٨٠انه تاکنون تأسفم... 

  . ھزار نفر برسد١٢٠شور به ھا در سطح ک شود تعداد آن اند که با شرايط موجود، تخمين زده می شده

که –ھا کار تفکيک زباله را   وجود نداشته باشد و بچهئیوقتی سر از گاراژھا در آورديم اميدوار بوديم کارفرما... 

انه متوجه شديم واقعيت با تأسف با چندين واسطه انجام دھند، اما م-ھای مکانيزه صورت بگيرد قاعدتا بايد با دستگاه

کارانی که با شھرداری کار  طور مستقيم با پيمان ھای ايرانی و افغان به  بسياری دارد و بچهانتظارات ما فاصله

اين . شوند کنند، در ارتباط ھستند و در ازای پرداخت مبالغی قابل تامل، در مراکز تفکيک زباله استخدام می می

ھا  ھای زباله موجود در آن در ميان کوهگاراژھا فاقد ھرگونه امکانات بھداشتی و مملو از جانوران موذی ھستند که 

ھا را در ھمين  دليل نداشتن يا دور بودن از خانواده، شب که برخی از کودکان به بدتر از ھمه اين. خوردند وول می

  .ھای عفونی مبتال ھستند رسانند و به انواع و اقسام بيماری ھا به صبح می گاراژ

 و نيم ساعت است و گاھی اوقات ساعت ١٠طور متوسط  گرد به زبالهميانگين ساعت کار اين کودکان و نوجوانان 

ترين  نئياين در حالی است که از حداقل تغذيه و پا. رسد تر ھم می  ساعت و حتی بيش١٨ھا به  روزی آن کار شبانه

ھا  بچهکه  در اين گاراژھا وجود ندارد، چه برسد به اين» کش دست«نام  چيزی به. سطح ممکن بھداشت برخوردارند

ھا ھم برای اينکه پول  دانند و بچه کارفرماھا تھيه دستکش و ماسک را پرھزينه می. ماسک به صورت داشته باشند

دانند چه آينده سياھی در  ھا نمی آن. کش کار کنند دھند بدون ماسک و دست تری کاسب شوند، ترجيح می بيش

ھای تيز  ھا زخمی يا طعمه دندان ای تيز داخل زبالهانتظارشان است و وقتی سرانگشتان دست و پاھايشان با اشي

بندند؛  کنند، زخم دست و پايشان را می ھا پيدا می ای که از دل ھمان زباله شود، با تکه پارچه ھای گرسنه می موش

 سالک ای، ھای روده  مثل ايدز، ھپاتيت، حصبه، کزاز، اسھال خونی، انگلئیھا دليل ابتال به بيماری که به غافل از اين

  .امان، فرصت چندانی برای زندگی سالم نخواھند داشت پوستی، زانو درد و کمر دردھای بی

طوری  گرد متفاوت است، به ھا، متناسب با تعداد و بسته به نگاه و تصميم کارفرما، تعداد کودکان زباله در اين گاراژ

د که برای ھمان جای خواب متعفنی که در رس  نفر ھم می١٠٠ھا به  که در برخی از اين گاراژھا تعداد اين بچه

اند و خود را  اين کودکان دست از زندگی شسته. پردازند توجھی به کارفرما می شود، مبالغ قابل اختيارشان گذاشته می

اند، بلکه وقتی پای  شان را فراموش کرده ھا نه تنھا آرزوھای دانند، آن ھای خانواده خود می  ھزينهتأمين تام مسؤول

 ئیشان آرزو تعدادی! دانند آرزو چيست؟ شان حتی نمی بينی که بسياری  میتأسفنشينی، در کمال  شان می ھای حرف
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ترين آرزوھای  ترشان در زمره پيش پا افتاده  داشتند که بيشئیھا ھم آرزوھا جز مرگ نداشتند و تعدادی از آن

  .گيرند کودکان اطراف قرار می

ھا تصوری از مدرسه و درس  تعدادی از آن. گرد است ھای زباله  از بچهآرزوی مشترک بسياری» درس خواندن«

ھاست  کند و تعدادی ھم از روی شنيده تر می شان برای درس خواندن را بيش خواندن دارند که ھمان خاطرات عطش

يک وعده غذای «، »خوردن غذای گرم«، »آرزوی داشتن مادر« مثل ئیآرزوھا. که آرزوی مدرسه رفتن دارند

ھايش  وقتی به حرف. دھند ھا را تشکيل می عمده فھرست آرزوھای اين بچه... و» يک بسته مداد رنگی«، »وبخ

زند، اما  شنويم، دردی در گلو چنبره می شان می ھای پيش پا افتاده را از زبان معصوم دھيم و اين قبيل داشته گوش می

د تا او قلب کسی را نشکند و کودک ديگری که آرزو ھا آرزو داشت خدا کمک کن تر آن است که يکی از آن دردناک

مباالتی جامعه و  دانند اين بی ھا نمی آن! دوستش را خوب کند» انگشتان موش جويده«داشت، کسی پيدا شود و 

  .شان را تباه کرده است شان دور و آينده مديريت شھری است که او و دوستانش را از دنيای کودکانه

، اما گاھی اوقات شنيدن برخی از »حرف راست را از بچه بشنو«اند  از قديم گفته. شوند میکودکانی که ناگھان پير 

باورش سخت است اما با ديدن سرانگشتان خورده شده . ماند ای دردناک می ھا از زبان کودکان، به شکنجه واقعيت

کودکی با پای برھنه، . یکشند، راھی جز پذيرفتن ندار شان می ھای نحيف کودکانی که بار زندگی را بر شانه

ھای پالستيکی،  ھايش را تا آرنج داخل کوھی از زباله فرو برده و بطری ھای مندرس و موھای ژوليده دست لباس

ای که تا دقايقی قبل  کشد و در گونی بزرگ و وصله پينه خورده ھای فلزی و مقواھای چرک را بيرون می قوطی

که از آن ھمه پلشتی احساس رقت انگيزی سراپای وجودش  بدون اين. دريز ھايش جا خوش کرده بود، می روی شانه

  .شود نشيند و خوشحال است که تا قبل از غروب آفتاب، پول خوبی کاسب می را بگيرد لبخند تلخی گوشه لبانش می

: گويد میھای ايران است و از مدتی قبل به تھران آمده است، در مورد کارش  ای که از بلوچ  ساله١٠اميد پسر بچه 

ھای   با ماشين٨من و پدرم صبح ساعت . کنم آباد شھر ری را جمع می آباد و زمان ھای منطقه اشرف تر زباله من بيش

ھا به گاراژ  گرديم و بعد از آن با ھمان ماشين ھا را می م و تا تاريک شدن ھوا سطل آشغالئيآ جا می بزرگ به اين

کنيم و  ھا پيدا می تری از داخل سطل زباله ناھار را بيش. کنيم ا را سوا میھ شب آشغال  نيمه٢برمی گرديم و تا ساعت 

کنند و من  ام در افغانستان زندگی می ساله مادرم و دو برادر کوچکترم و خواھر ھفت. خوريم شام را ھم درگاراژ می

  .تر زندگی کنند فرستيم تا راحت و پدرم ھر ماه برايشان پول می

 ماه قبل به ۴ را در شھر ھرات افغانستان خوانده و از ئیاو ھم تا پايه پنجم ابتدا. يد است ساله ام١۶حبيب، دوست 

در افغانستان زندگی خيلی سخت بود، دو سالم بود که پدرم فوت کرد و مادرم با : گويد می. اسالمشھر آمده است

 تا خرج مادر، دو برادر کوچک و کنم ام و کار می کرد، اما حاال من بزرگ شده  میتأمينقاليبافی مخارج ما را 

کردم، اما درآمد خوبی نداشتم ولی  چند سال قبل در تھران در سنگکاری کار می. کنم  میتأمينام را  ساله ٨خواھر 

 بچه ديگر ھم ھستند که به ھمراه ٨کنم  در گاراژی که من کار می. آورم گردی پول خوبی در می حاال با زباله

ھا  اين سختی. مئيشو مان را می کنيم و بدن کنيم، ھر چند روز يک بار آب گرم می دگی میجا زن کارمان در آن صاحب

ايم و  ايم، رد مرز شده ھای شھرداری کتک خوردهمأمورام بارھا توسط  برايم اھميتی ندارد، اما من و دوستان افغانی

مان  کند اما زندگی شرايط را سخت میھا  اين ماجرا. ايم دوباره با پرداختن يک ميليون تومان به ايران بازگشته

گويد، جز درس   برای خوردن داشته باشند، میئیاش خوشحال باشند و غذا حبيب که آرزو دارد خانواده. گذرد می

  .ام آرزوی ديگری ندارم خواندن و خوشحالی خانواده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 دزديده ئیش را بشنود با صداکه مبادا کسی صداي اما از ترس اين. کند راحتی فارسی صحبت می عماد بلوچ است و به

شويم و شروع به گشتن در تمام   صبح در خيابان اختياريه پياده می٨ھا ساعت  من و چند نفر ديگر از بچه: گفت

. کنيم تا ھرچه مقوا، بطری پالستيکی و قوطی فلزی ھست، در گونی ھايمان جمع کنيم ھای زباله اطراف می سطل

ن را  ھای نان و ھر چيزی که قابل خوردن باشد، شکم ما با تکه. کنيم له پيدا میھای زبا ناھارمان را از داخل سطل

  .تری در بياوريم ھای زباله را بگرديم تا پول بيش کنيم ھمه سطل تا قبل از تاريک شدن ھوا سعی می. کنيم سير می

 ھزار تومانی ۴٠٠ تا ٢٠٠لی ھای فص ھای شھر بايد کارت آوری زباله در خيابان که برای جمع عماد با اشاره به اين

گويند کارمند   که میئیھا را نداشته باشيم عموھا اگر اين کارت: خريم، گفت داشته باشيم که از کارفرماھا می

خاطر نداشتن  بار ھم دوستم ھارون را که افغانی است، به زنند، يک گيرند و کتک می شھرداری ھستند، ما را می

نگه داشتند و بعد به افغانستان، فرستادند » سفيد سنگ«ا تا چند روز در اردوگاه کارت فصلی رد مرز کردند و او ر

. اما چون در کشور خودشان کار نيست، ھارون دوباره يک ميليون تومان پول خرج کرد و قاچاقی به ايران برگشت

نند برای ھمين بھتر است ز مان می کنيم بازھم کتک جا می ھا را با گاری جابه تازه ھمين عموھا وقتی ببينند آشغال

تری بدھيم تا در گاراژ غذا و جای خواب داشته  ھا را به کول بگيريم تا ضرر نکنيم اما حاضريم پول بيش آشغال

  .باشيم، کمتر کتک بخوريم و از کار ھم بيکار نشويم

اند، يا   ايران آمدهھای اسالمشھر که بدون خانواده به اما با بچه» احمدآباد مستوفی«ھای زباله گرد منطقه  بچه

ھا  اين بچه. نشين درآمد بھتری دارند، متفاوتند ھای اعيان گردھای شمال شھر تھران که به دليل نوع زباله محله زباله

شان در  ھای کنند چراکه به ھمراه خانواده ھا پيدا می شان را در دل زباله آيند، کودکی ھمين که به خودشان می

شان را دنبال کنند و در کوچه پس  که کار پدران کنند و راھی ندارند جز اين می روح خراش زندگی ئیھا زاغه

ھا   ارزشمند را جدا کنند تا پس از فروش آن-  به زعم خود - ھای  ھای مملو از زباله بگردند و دورريختنی کوچه

  . کنندتأمينبخشی از مخارج خانواده را 

ترش امير، صبح که از  تر ندارد و به ھمراه برادر کوچک بيشھای بلوچ است که ھشت سال  مريم يکی از ھمين بچه

ھای متعفنی که دور تا دور آلونکشان را پوشانده است،  شود تا ساعات پايانی شب در ميان زباله خواب بيدار می

ھای دخترانه نيست،  ھايش خبری از شيرين زبانی در حرف. آورد گردد و به قول خودش برای خانواده پول درمی می

ھايشان را جدا  کاش مردم آشغال گويد، ای  را به زبان بياورد، اما میئیداند آرزو چيست که بخواھد آرزو اصال نمی

مريم گمان . ھا را پيدا کنم ھا و بطری ھا اين ھمه آشغال را کنار بزنم تا مقوا کردند تا من مجبور نباشم ساعت می

  . شان سياه است و چشم ندارند و صورتھای دنيا، شبيه عروسک شکسته ا کند ھمه عروسک می

ای تميز، غذای خوشمزه، نشستن پشت  داند بوی خوش يعنی چه؟ چه حيف که او تصويری از خانه مريم اصال نمی

  .ھای دخترانه ندارد نيمکت کالس درس و بازی

جای کودکی کردن، خود  کنند و به  در نقاط مختلف تھران زندگی میئی ھستند که در گاراژھائیھا ھا ھمه پسر بچه اين

دانند چه آينده تاريکی در انتظارشان است، چراکه تلقی  دانند؛ کودکانی که نمی  خانه و خانواده میمسؤولرا مرد و 

سال است از  درست مانند نبی که نزديک به يک. چندانی از زندگی، سھم و حق خود از زندگی و آينده خود ندارند

.  کندتأمينھای خانواده را  ترش و ھزينه ر کند و خرج مدرسه رفتن خواھر کوچکافغانستان به ايران آمده تا کا

رفتم، سواد خواندن و نوشتن دارم اما چه فايده، ديگر خبری از  قبال در افغانستان مدرسه می.  ساله ھستم١٢: گويد می

   ».ام گرسنه نمانند درس و مدرسه نيست و تنھا بايد کار کنم تا خانواده

 ٢٠١٧ جون سوم - ١٣٩٦ ]جوزا[ھم خردادشنبه سيزد


