ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ

داراﻟﺴﻼم“ در” ” Jangwaniﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎی دﺧﺘﺮان ﺟﺎﻧﮓ واﻧﯽ _  UNFPA/RCO/Selemaniﻋﮑﺲ:
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ” .ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ ” ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻠﯽ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق دﺧﺘﺮان در ﮐﻪ“ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ
 ١٥ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٤) ٢٠١٤ﺷﻬﺮﯾﻮر (١٣٩٣
)Sawiche Wamunzaﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺳﺎوﯾﯿﭽﻪ واﻣﻮﻧﺰا )
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﻫﻮرا اﻓﺸﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وی در دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ( ﻓﮑﺮ ﻣﯽ» (Happinessﻫﭙﯿﻨﺲ« واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎرا« در اﺳﺘﺎن – داراﻟﺴﻼم ،ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ
ازدواج رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ او را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻨﺪ او را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮدی درآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﭙﯿﻨﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺗﻦ ﻧﺪاد.
ﺷﻮد .ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ »ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ« ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮف »ﻣﺎﺳﺎﻧﮕﺎ« وی از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺮﮐﺰ  ٨ﻣﺎه ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ واﻟﺪﯾﻦ وی را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه دل ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻪ رﺣﻢ آﻣﺪ و ﻫﭙﯿﻨﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ .وﻟﯽ او ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﺳﺎﻧﮕﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آرزو دارد ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮدش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﯿﻨﺲ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،روز
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻨﺪوق »ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺎری از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن«  ٢٤آﮔﻮﺳﺖ )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢ﺷﻬﺮﯾﻮر( ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﻤﻦ« (» (Graça Machel Trust،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮاﺳﺎ ﻣﺎﮐﻞ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺎت و ﺳﭙﺮده ﻫﺎ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
» (Tanzania Media Women’sﻫﺎی ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن در رﺳﺎﻧﻪ« ( و» (Children’s Dignity Forumﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
( ،ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن راه اﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪAssociation.
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﺣﻘﻮق دﺧﺘﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدمﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ”ﻣﺎرا“ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن
ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن آﮔﺎه ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﮐﻨﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻣﺮوز آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ« ﻫﭙﯿﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﺻﺪای اﺳﺘﺎن ﻣﺎرا و ﮐﻞ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﺻﺪای دﺧﺘﺮان ﺑﯽ
»ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻢام ﻣﯽاﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ«
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺻﺪا ،ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﭙﯿﻨﺲ اﺳﺖ” .ﻣﺎرا“ ﮐﻪ او ﻫﻢ در اﺳﺘﺎن »ﭘﯿﻠﯽ« ای ﺑﻪ ﻧﺎمﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دﺧﺘﺮ  ١٣ﺳﺎﻟﻪ
ﻫﭙﯿﻨﺲ و ﭘﯿﻠﯽ از »ازدواج ﮐﻨﻢ .ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﺳﺎﻧﮕﺎ ﺑﺮد .ام ﮐﻨﻨﺪ وﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﺘﻨﻪام ﻣﯽاﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ« ﭘﯿﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
اﻧﺪک دﺧﺘﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و ﺧﺘﻨﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎل  ،٢٠١٠ﺑﻪ ﻃﻮراز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ دارای ﯾﮑﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ  5دﺧﺘﺮ  2ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن ازدواج  ١٩٧١ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺧﺘﺮان  ١٥ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮان  ١٤ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ازدواج
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ.

ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای« ﺳﻮﻓﯿﺎ ﺳﯿﻤﺒﺎ ،وزﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ،در روز آﻏﺎز ﮐﻤﭙﯿﻦ در داراﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ:
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻓﻘﺮ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدران ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
»ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺎﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮض
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن را ﺑﻪ دوش
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق دﺧﺘﺮان را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﭙﯿﻨﺲ و ﭘﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊاﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮان در ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻪﻣﯽ« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ Graça Machel Trust :ﮔﺮاﺳﺎ ﻣﺎﮐﻞ ،ﻫﻤﺴﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن آن« اﻓﺰاﯾﺪ:وﻟﯽ وی ﻣﯽ »ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ داد.
»ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ذﻫﻨﺸﺎن ﺣﮏ ﺑﺸﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎروری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﻪ  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ و اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ« ( ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮔﻔﺖNatalia Kanem:ﻧﺎﺗﺎﻟﯿﺎ ﮐﺎﻣﻦ )
در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ازدواج دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﻏﻨﯽﺗﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ
»ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.دار ﺷﻮد و ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﭽﻪﺗﻮاﻧﯿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در آن رواج دارد ،ﺑﻪ زودی آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﻫﯿﻢ در ﺳﺎﯾﺮﮐﻨﻢ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ« ( ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖBenjamin Mkapa:ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻣﮑﺎﭘﺎ )
»ﺷﻮﯾﻢ.ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺎری از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻼم ﺷﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ
دﯾﺪه ﺑﻪﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﺗﻌﻠﯿﻢدر ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ »دﻓﺘﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن« ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان و
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در آن ﺑﺎﻻﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺜﻞ ﭘﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم
از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوم .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻫﺴﺘﻢﺷﻮم و ﻣﯽﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﻤﯽ« ﻫﭙﯿﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﮐﻨﻢ.ازدواج ﻧﻤﯽ

