
| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5470 |  1440 مح��رم   7  |  1397 ش��هریور   26 9دو ش��نبه 

دخترانيكهروي»مهر«رانميبينند
پرونده اي درباره دختران بازمانده از تحصيل در آستانه سال تحصيلي جديد

88498440سرویس اجتماعي

بر اساس اصل 30 قانون اساسي »دولت 
موظف است وسايل آموزش و پرورش 
راي�گان را ب�راي همه ملت ت�ا پايان 
دوره متوس�طه فراهم سازد و وسايل 
تحصيالت عالي را تا سرحد خودكفايي 
كشور به طور رايگان گسترش دهد.« 
ام�ا حقيقت اين اس�ت كه ب�راي اين 

كودكان، تحصيل رايگان نيست

فال فروش هاي مترو و گل فروش هاي 
سرچهارراه همگي مصاديق زنده اي 
از كودكان بازمانده از تحصيل هستند 
كه ب�ه جاي نشس�تن پش�ت ميز و 
نيمكت مدرسه به عنوان نيروي كار و 
كمك خرج خانه لباس كار مي پوشند 
و در اين ميان چون دختربچه ها ترحم 
بيشتري جلب مي كنند بيشتر قرباني 

اين مسير مي شوند

  زهرا چيذري 
هنوز هم آثار زيبايي دوران جواني را مي توان در چهره خس�ته و چش�م هاي كم فروغ 
بلقيس خانم ديد. پيرزني كه گذش�ته ها را خوب ب�ه ياد دارد و وقتي از گذش�ته حرف 
مي زن�د گاهي وقت ه�ا مردمك چش�مش مي خن�دد. مثاًل وقت�ي تعري�ف مي كند كه 
خيلي ها ب�ه او گفته اند باهوش اس�ت و گيراي�ي باالي�ي دارد. اما وقت�ي مي خواهد از 
بيسوادي اش بگويد مي توان حس�رت عميق ته نشين شده در نگاهش را به وضوح ديد. 
به قول خودش شايد اگر پدرش اجازه مي داد درس بخواند براي خود كسي مي شد،اما 
باور به اينكه دختر نبايد به مدرس�ه برود و س�واد داش�ته باشد نگذاش�ته بود پيرزن 
باسواد ش�ود و درس بخواند و حاال صفحات كتاب يا هر نوش�ته ديگري كه در برابرش 

قرار مي گيرد غير از كاغذي سياه و سفيد با عالئمي كج و معوج برايش مفهومي ندارد. 
بعدها هم كه گرفتار چند بچه قد و نيم قد ش�دن و زندگي مانع شد تا به نهضت برود و 
با سواد ش�ود. حاال كه سرش خلوت  تر ش�ده است نهضت س�واد آموزي حاضر نيست 
برايش هزينه كند و فقط تا 49 س�اله ها مي توانند براي باسواد ش�دن از طريق نهضت 
س�واد آموزي اقدام كنند. آنط�ور كه پيرزن مي گويد خيلي از زنان همس�ن و س�ال او 
هم س�واد ندارند چون پدر و مادرش�ان مانع از درس خواندنشان مي ش�دند و معتقد 
بودند دختر نبايد به مدرس�ه برود! مگر اينكه بعدها خودشان دس�ت به كار شده و به 
اكابر رفته باش�ند. پيرترها اما بعضي هايشان فقط س�واد خواندن داشتند؛ دوراني كه 
مكتبخانه ها پر رونق بود و ميرزاي مكتب به دخترها خواندن ياد مي داد نوش�تن را نه! 

مردم به مكتبخانه معتقد بودند اما به مدرس�ه نه. خالصه اينكه دختر بچه هاي ديروز و 
پيرزنان امروز كه تعدادشان هم كم نيستند گروه جا مانده از تحصيل هستند كه درس 
خواندشان هم مي توانس�ت براي خودش�ان مفيد باش�د و هم آنها را براي جامعه فرد 
مفيدتري تربيت كند، اما جاماندن از تحصيل مختص دختران س�ال هاي دور نيس�ت. 
بسياري از دختران امروز هم از درس و مشق جا مي مانند آن هم در عصري كه كشورمان 
توانسته اس�ت در حوزه هاي مختلف به رش�د قابل توجهي دس�ت يابد، اما بيسوادي 
هنوز ريشه كن نشده است و كم نداريم بچه هايي كه روزهاي منتهي به ماه مهر با ديگر 
روزهاي سال برايش�ان فرقي نمي كند؛ دختران و پس�راني كه از تحصيل جا مي مانند. 
در اين بين اما آمار دختران جامانده از تحصيل بيش�تر و چالش هايشان جدي تر است. 

دخترانسرزمينآفتاب
ركوردداربازماندگانازتحصيل

صورت استخواني و آفتاب سوخته كه چشماني سياه و شفاف در ميان 
آن مي درخشد. اين چهره غالب دختران سرزمين آفتاب است كه در 
نهايت فقر و محروميت همچنان نجيب و با وقار ايستاده اند حتي وقتي 
هيچ در بساط ندارند و از ساده ترين حقوق اوليه همچون درس خواندن 
هم محرومند.  دختران شرقي ترين بخش ايران زمين ركورددار نرخ 
بيسوادي در كشورند. دختركاني كه محروميتي كه ما تنها نامش را بر 
زبان مي آوريم با پوست و گوشت و استخوان چشيده اند و با آن دست 

و پنجه نرم مي كنند. 
 بنا به برخي آمار ها كه از س��وي برخي مديران اس��تاني در سيستان 
و بلوچستان بيان مي شود، اين اس��تان بيشترين جمعيت بازمانده از 
تحصيل را با ۱۹۰ هزار بازمانده از تحصيل در كش��ور داش��ته است. 
اگرچه مسئوالن مي گويند در چهار سال گذشته ۱۲۰ هزار نفر از آنها 

جذب شدند و ۷۰ هزار نفر ديگر هم در شرف جذب شدن هستند. 
حسن نوروزي، معاون مديركل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 
با اشاره به تعداد باالي بازماندگان از تحصيل در سيستان و بلوچستان 
مي افزايد: چابهار از شهرستان هايي است كه تعداد بازمانده از تحصيل 
در آن نسبت به ديگر شهرستان ها زيادتر است، البته ما آمار دقيقي از 

بازماندگان از تحصيل در چابهار و سيستان و بلوچستان نداريم. 

آمارمتناقضازچندصدهزارتاچندميليون
محاس��به تعداد بازماندگان از تحصيل با عنايت به اوراق هويتي و اسناد 
ثبت احوال هر چند كار چندان پيچيده اي نيست، اما آمار دقيق و يكساني 
در اين باره وجود ندارد و اين آمار از چند صد هزار تا چند ميليون متغير 

است! 
بر اساس آخرين سرشماري در كشور كه در س��ال ۹۰ انجام شده است 
جمعيت پنج تا ۹ س��اله هاي ايران حدود 5 ميليون و 65۰ هزار نفر، ۱۰ 
تا ۱4 س��اله ها 5 ميليون و 6۷۰ هزار نفر و ۱5 تا ۱۹ ساله ها 6 ميليون و 
6۰۰ هزار نفر است كه ثابت مي كند در مجموع حدود ۱8 ميليون نفر در 

كشورمان بين 5 تا ۱۹ سال قرار دارند. 
اكنون با توجه به آهنگ تغييرات جمعيتي در گروه هاي س��ني مختلف 
مي توان از نظر آماري حدس زد احتماالً جمعيت پنج تا شش ساله ها و 
جمعيت ۱8 تا ۱۹ ساله ها، در مجموع بايد حدود يك ميليون و 45۰ هزار 

نفر باش��د و بنابراين جمعيت شش تا ۱8 ساله هاي كش��ور بايد بيش از 
۱6ميليون و 5۰۰ هزار نفر باشد. 

حاال حتي اگر فرض كنيم اين جمعيت از سال ۹۰ تاكنون تغييري نكرده 
است - كه البته صددرصد بيشتر شده- باز هم با كسر تعداد دانش آموزان 
كشور )۱۲ ميليون و ۲4۲ هزار نفر( بازمانده هاي از تحصيل بايد دست كم 

حدود 4 ميليون نفر باشند. 
اگر بخواهيم دقيق تر باشيم بايد بپذيريم كه جمعيت شش تا ۱8 ساله ها 
در طول دو سال گذشته بيشتر و بنابراين تعداد جا مانده ها از تحصيل هم 
به همان نسبت زيادتر شده اس��ت و معقوالنه نيست اگر بگوييم بيشتر 

دختران و پسران محروم از تحصيل داراي معلوليت ذهني هستند. 
عباس سلطانيان، معاون آموزش دوره متوس��طه دوم وزارت آموزش و 
پرورش اما در اين باره اينگونه توضيح مي دهد: اگر ما جمعيت بازمانده 
از تحصيل را بخواهيم محاسبه كنيم، در سال جاري يعني سال ۹۷- ۹6 
تعداد دانش آموزان دخت��ري كه در هيچ پايگاهي ثبت ن��ام نكرده اند و 
هيچ جا مشخصاتشان ثبت نشده و اصاًل دانش آموز محسوب نمي شوند 

 

۱5۱ هزار و 46 نفر است. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه ترك تحصيل در ميان دانش آموزان دختر 
بيشتر است يا پسر تأكيد مي كند: در كل ترك تحصيل ۲3/4 درصد در 
س��ال تحصيلي ۹6- ۹5 بوده  و اگر دختران را بخواهيم حس��اب كنيم 
۱۷/4 درصد بوده اس��ت. يعني ترك تحصيل دختران به مراتب بيشتر 

از پسران است. 

بازماندگانتحصيلازسيستانتاتهران!
نيازي نيست جاي دوري برويد كافي است در مسير هر روزتان كمي 
بيشتر به اطراف توجه كنيد تا دختران جامانده از تحصيل را ببينيد. 
فال فروش هاي مترو و گل فروش هاي س��رچهارراه همگي مصاديق 
زنده اي از كودكان بازمانده از تحصيل هستند كه به جاي نشستن پشت 
ميز و نيمكت مدرس��ه به عنوان نيروي كار و كمك خرج خانه لباس 
كار مي پوشند و در اين ميان چون دختربچه ها ترحم بيشتري جلب 
مي كنند بيشتر قرباني اين مسير مي شوند. فقر مادي و فقر فرهنگي 
مهم ترين عواملي اس��ت كه موجب مي ش��ود  چه در نقاط محرومي 
همچون سيس��تان و هرمزگان كه رك��ورددار بازماندگان از تحصيل 
هستند و چه در كالنش��هرهايي همچون تهران خانواده ها خودشان 
مانع تحصيل فرزندانشان شوند. هر چند عوامل بازماندگي از تحصيل 

دختران در نقاط مختلف شهري و روستايي با هم متفاوت است. 

فقرماديوفرهنگيسدراهدختران
چرايي ترك تحصيل يا اجبار به ترك تحصيل دختران متعدد است. به 
گفته معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش مثاًل 
پراكندگي روستا ها در كشور اثري كه بر دانش آموزان دختر مي گذارد 
بيش��تر از دانش آموزان پسر اس��ت، زيرا دانش آموزان پسر به لحاظ 
فيزيكي اين قدرت را دارند كه بتوانند براي تحصيل از يك روستا به 
روستاي ديگر بروند، اما دانش آموزان دختر بنا به داليلي اين امكان را 

ندارند و ما بايد برايشان شرايط مناسب را فراهم كنيم. 
وي فقر فرهنگي را نيز در بعضي خانواده ها به خصوص مناطق مرزي 
و برخي استان هاي كش��ور از داليلي مي داند كه باعث مي شود ترك 
تحصيل دختران بيشتر از پسران باشد. حتي در برخي مناطق محروم 
از فرزندان به عنوان نيروي كار اس��تفاده مي كنن��د؛ اينجا دختران 

آسيب پذيري بيشتري را نسبت به پسران دارند. 
سلطانيان ازدواج زودهنگام دختران و عدم اجازه همسرشان براي ادامه 
تحصيل را نيز از داليل ترك تحصيل دخت��ران مي داند و مي افزايد: در 
بعضي از مناطق كشور به ندرت مشكل كمبود معلم زن داريم. همين 
مسئله در برخي خانواده ها مانع از حضور دخترشان در مدرسه مي شود. 
منعطف نبودن شيوه هاي آموزشي يا حتي س��اعت درسي با توجه به 
ويژگي هايي كه در مناطق مختلف كشور هست و... همه اينها مي تواند 

جزو عواملي باشد كه ترك تحصيل دختران ما با اين عدد روبه رو شود. 

قانون
حاميدخترانبازماندهازتحصيلنيست!

اصل سوم، اصل سي ام و  اصل چهل وس��وم قانون اساسي بر موضوع 
آموزش رايگان و همگاني تأكيد دارد. ح��ق برخورداري از آموزش و 
پرورش رايگان و با سواد شدن يكي از بديهي ترين و اصول اوليه حقوق 
شهروندي اس��ت، اما اين اصل بديهي در كش��ورمان با چالش هاي 
متعددي مواجه شده است. نخست اينكه ديگر در عمل چيزي تحت 
عنوان آموزش رايگان در كشور وجود خارجي ندارد و علم به موازات 
ثروت است كه امكان رش��د و عرضه دارد و همين چالش زمينه ساز 
محروم ماندن بسياري از مردم كشورمان از درس خواندن و تحصيل 
حتي در سطوح ابتدايي شده اس��ت. به همين دليل هم است كه در 
دوراني كه خوانش هاي تازه اي از باسوادي در دنيا وجود دارد در كشور 

ما تعريف سواد در سطح توانايي خواندن و نوشتن باقي مانده است. 

ك��ودكان كار و خيابان و كودكان روس��تايي در مناط��ق محروم، در 
شرايطي به علت فقر، از تحصيل محروم مي شوند كه بر اساس اصل 3۰ 
قانون اساسي »دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را 
براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت 
عالي را تا سرحد خودكفايي كش��ور به طور رايگان گسترش دهد.« 
اما حقيقت اين اس��ت كه براي اين كودكان، تحصيل رايگان نيست 
و متولي خاصي هم براي پيگيري علت محروميت بچه ها از تحصيل 
در كشورمان وجود ندارد و تأس��يس انواع و اقسام مدارس رنگارنگ 
هم س��فره اي الوان را در پيش خانواده هايي پهن كرده كه دستشان 
به دهانشان مي رس��د و در اين بين حتي مدارس الكچري با تورهاي 
آموزشي خارج از كشور براي ارائه خدمت به فرزندان افراد خيلي خاص 
شكل گرفته اس��ت. آموزش بهتر و مدارس با شيوه آموزشي به روز تر 
يعني تربيت افرادي زبده تر و تواناتر و اين به معناي ادامه چرخه فقر 
مادي و فرهنگي به دليل فقدان آموزش مناسب و در مواردي فقدان 
حداقل آموزش براي گروهي از اقشار جامعه و همچنين ادامه چرخه 
ثروت و قدرت براي اقشار مرفه در جامعه كه يكي از ويژگي هاي نظام 

سرمايه داري است! 
در اين ميان دختران بيش از پس��ران آس��يب مي بينند، چراكه ذاتاً 
آسيب پذيرترند و از سوي ديگر تمايل خانواده هاي گرفتار فقر مادي و 
فرهنگي براي تحصيل دخترانشان پايين تر است. دركنار اين دختران 
به خصوص براي مشاغل كاذبي همچون گل فروشي يا دست فروشي 
مناسب ترند و مردم از دختربچه ها بيشتر از پسر بچه ها خريد مي كنند 
و آنها را مورد توجه قرار مي دهند، بنابراين خانواده هاي فقيري كه به 
فرزندانشان به عنوان نيروي كار نگاه مي كنند تمايل دارند دخترانشان 
را  س��ر چنين كارهايي بفرس��تند. در نهايت اينكه قانون هم در برابر 
مقاومت برخي والدين براي تحصيل فرزندانشان سكوت كرده است. 
در كش��ورمان هنوز هيچ قانوني براي ملزم كردن والدين به تحصيل 
كودكانشان وجود ندارد. اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه در 
سال ۱385 تدوين و در سال ۱38۷ در شوراي عالي قضايي تصويب 
شد و در سال ۱3۹۰ از دولت به مجلس رفت هنوز تكليفش مشخص 
نيس��ت هرچند تعريف قانوني والدين بدسرپرس��ت مشخص شده 
است و اگر پدر و مادري مانع تحصيل فرزندشان شوند، بدسرپرست 
محسوب مي شوند و مي توان با آنها برخورد قانوني كرد، اما تا قوانيني 
از اين دست به سرانجام برسد در عصر رسانه هاي ديجيتال و تعاريف 
تازه و تازه تر از سواد هنوز بسياري از دختران ايراني از سواد خواندن و 

نوشتن جا مي مانند.

ارتقایشدیدباسوادیزنانپسازانقالب
رئي�س س�ازمان نهض�ت س�واد آم�وزي می گوي�د: ابت�داي 
پي�روزي انق�الب درص�د باس�وادي زن�ان و م�ردان ۲4 درص�د 
اختالف داش�ت ك�ه در ح�ال حاضر به 6/8 درصد رس�يده اس�ت.

نقش��ش در خانواده محوري اس��ت و اگر بتوان��د به خوب��ي از پس اين 
نقش آفريني برآيد، يعني خانواده اي موفق تر و بالنده تر تربيت مي شود و 
رشد مي يابد، اما هنوز هم در مسير رشد خودش موانع جدي وجود دارد. 
بر اساس آماري كه نهضت سوادآموزي مي دهد همچنان چيزي حدود 
6۰ درصد از بيسوادان جامعه ما مادران، همسران يا دختراني هستند كه 

از حداقل حقوق شهروندي يعني سواد بي بهره اند. 
آنطور كه علي باقرزاده، رئيس س��ازمان نهضت سوادآموزي مي گويد: در 
مقررات كشور ما باسواد فردي اس��ت كه مهارت خواندن و نوشتن را بلد 
باش��د. معيار باس��وادي توانايي خواندن، نوشتن و حس��اب كردن است، 
بنابراين شاخص هاي سواد در كشورهاي مختلف فرق مي كند. در اغلب 
كشورهاي دنيا تحصيل گروه سني شش تا ۱4 سال اجباري و رايگان است 
و يونسكو بر آموزش اجباري كودكان تأكيد دارد و در گروه سني ۱5 تا ۲4 
مهارت آموزي براي انتخاب شغل مدنظر است و در گروه سني ۲5 تا 6۹ سال 

كه بزرگساالن است سوادآموزي يا فرصت دوم يادگيري قرار مي گيرد. 
  شيب نزولي آمار بيسوادي زنان بعد از انقالب

به گفته باقرزاده براساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش فعاليت 
سوادآموزي در گروه سني ۱۰ تا 4۹ سال متمركز است و گروه سني ۱۰ 
تا ۲۹ سال جامعه مولد كشور است كه سرمايه گذاري در اين زمينه بسيار 

مهم است. 
وي تصريح مي كند: نتايج سرشماري سال ۹5  نشان مي دهد ۲ ميليون و 

3۰۰ هزار ايراني بيسواد در گروه سني ۱۰ تا 4۹ سال داريم. 
باقرزاده درباره وضعيت باس��وادي زنان مي گويد: ابتداي پيروزي انقالب 
درصد باس��وادي زنان و مردان ۲4 درصد اختالف داشت كه االن به 6/8 
درصد رسيده است، اما باز هم فاصله وجود دارد و تالش كرديم سهم زنان 
را در فعاليت هاي سوادآموزي افزايش دهيم و س��االنه 8۰ تا ۹۰ درصد 
فعاليت هاي ما به زن��ان اختصاص مي يابد. البته در دني��ا هم 64 درصد 
بيسوادان را زنان تشكيل مي دهند و در ايران نيز 6۰ درصد بيسوادان زنان 
هستند و در گروه سني ۱۰ تا ۲۹ سال 5/8 درصد زنان روستايي هيچ گاه 

تجربه مدرسه رفتن نداشته اند. 
  اشتياق زنان به سوادآموزي 

زنان نش��ان داده اند اگر ش��رايطش باش��د براي س��وادآموزي از مردان 
مشتاق ترند. رئيس سازمان نهضت س��وادآموزي با بيان اينكه تمركز ما 
روي مناطق روستايي و عشايري است، بيان مي كند: تقريباً 45 درصد از 
فعاليت هاي ما در اين مناطق است و طرح هاي ويژه اي براي آموزش عشاير 
داريم و تمركز روي بانوان و دختران اس��ت، چراكه مردان از كالس هاي 
نهضت استقبال نمي كنند. رئيس سازمان نهضت س��وادآموزي اما آمار 
دقيقي درباره دختران بازمانده از تحصيل ندارد. باقرزاده با اشاره به اينكه 
۲ ميليون و ۷۰۰ هزار بيسواد مطلق داريم، مي افزايد: اطالعات يك و نيم 

ميليون نفر را داريم كه هيچ سابقه تحصيلي ندارند. 
وي مي گويد: از افراد زير ۱۰ سال بيسواد در كشور اطالعات دقيقي نداريم، 
اما در گروه ۱۰ تا ۱۹ سال ۱۹۰ هزار بيسواد براساس اعالم مركز آمار ايران 

ثبت شده است كه 6۰ درصد اين افراد را دختران تشكيل مي دهند. 
رئيس سازمان نهضت سوادآموزي در عين حال خاطرنشان مي كند: در 
تمام دنيا نرخ بيسوادي زنان بيش از مردان است، به گونه اي كه آمارهاي 
جهاني نشان مي دهد يك سوم از بيس��وادان جهان را مردان و دو سوم را 

زنان به خود اختصاص داده اند. 

كبري فرشچي 

مریم زاهدی

ازدواجميكنند
وقتيبنانيستدرسبخوانند!

ازدواج زودهنگام و اجبار به ترك تحصيل دختران به واسطه اين ازدواج، 
يكي از موضوعاتي اس��ت كه محور مباحث برخي فعاالن ح��وزه زنان و 
طرفداران تغيير قانون و افزايش سن ازدواج دختران را تشكيل مي دهد. 
چهره هايي كه معتقدند ازدواج مانع از ادامه تحصيل دختران مي شود و اين 

مسئله در برخي مناطق جدي تر است. 
بي ترديد ازدواج درسنين پايين مي تواند يكي از داليل ترك تحصيل باشد 
به خصوص با قوانيني كه در گذشته مانع تحصيل اين دختران در مدارس 
عادي مي شد و آنها را ملزم به تحصيل در مدارس بزرگساالن مي كرد. حاال 
اما ظاهراً تسهيالتي براي ادامه تحصيل اين افراد در نظر گرفته شده است. 
عباس س��لطانيان، معاون آموزش دوره متوس��طه دوم وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به ماده 53 آيين نامه اجرايي مدارس توضيح مي دهد:در 
اين ماده آمده اس��ت؛ دانش آموزان دختري كه ازدواج كرده اند با تأييد و 
صالحيت مدير در خصوص بررسي شرايط آنها مي توانند ادامه تحصيل 
دهند. در حقيقت ما تسهيالتي براي دانش آموزاني كه در سن پايين ازدواج 
مي كنند قرار داده ايم. حتي اگر دانش آموزاني داشته باشيم كه بنا به داليل 
مختلف نتوانند در م��دارس روزانه درس بخوانند، مدارس بزرگس��االن، 
آموزش از راه دور و داوطلب آزاد و شيوه هاي مختلف و متنوعي را در دوره 
دوم متوس��طه در نظر گرفتيم كه دانش آموزان در هر جاي كشور امكان 

ادامه تحصيل داشته باشند. 
با وجود تمام اينه��ا اما از زاويه ديگ��ري هم مي توان به ماج��راي ازدواج 
زودهنگام دختران به خصوص در مناطق محرومي همچون سيس��تان و 
بلوچس��تان،  خراس��ان، هرمزگان و كرمان نگاه كرد؛  نگاهي كه مي گويد 
دختران سيستاني و مناطقي از اين قبيل به اين دليل به ازدواجي زودهنگام 
تن در مي دهند كه هيچ امكاناتي براي درس خواندن در اختيارشان نيست. 
به باور برخي فعاالن حقوق كودك اگر اجبارها و الزامات س��نتي را كنار 
بگذاريم واقعيت اين اس��ت كه وقتي ش��رايط و امكان تحصيل براي يك 
دختربچه ۱۲، ۱3 س��اله س��اكن اين مناطق فراهم نباشد، هيچ تفريح و 
دغدغه ديگري براي گذران روزمر گي ه��ا در اين مناطق دورافتاده وجود 

ندارد و به همين دليل دختربچه ها چاره اي جز ازدواج ندارند. 
محروميت از تحصيل و فقدان دسترسي به امكانات مناسب براي گذران 
زندگي و اوقات فراغ��ت، اغلب اين ك��ودكان را در مع��رض ازدواج هاي 

زودهنگام قرار مي دهد. 
فعاالن حقوقي و نمايندگان��ي كه طرح هاي كودك همس��ري را مطرح 
مي كنند اگر از اين زواي��ه هم به ماجرا نگاه كنند ش��ايد طرح هايي براي 
تس��هيل تحصيل و رايگان كردن واقعي درس خواندن و همگاني كردن 
آن را هم دركنار طرح هاي نمايشي خود به تصويب برسانند. بدون شك 
دختراني كه فرصت مناس��بي براي آموزش دارند و به قدر كافي توانمند 
شده اند مي توانند در تصميم گيري براي سرنوشت و آينده خود هم دخالت 
كنند و تأثيرگذار باشند و از اين رهگذر بخشي از معضل كودك همسري يا 

ازدواج هاي زودرس هم حل خواهد شد. 
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