
 غزه آسمان

 

 .کندمی آگاه شیری راه کهکشان اسرار از را شهر این کودکان و جوانان غزه، اهل داناخترفیزیک باراکا، سلیمان

 جوانان و آینده شناسانستاره از گروهی. اندشده جمع تلسکوپ یک اطراف شب تاریکی در نفر صدها غزه، در تابستانی شب یک در

 تجهیزات تمام هااسراییلی چون بود تصور غیرقابل شهر این در پیش سال تنها که ایمنظره هستند؛ ماه تماشای حال در غزه اهل

 که است یونسکو در شناسیستاره کرسی یدارنده غزه، اهل و ساله ۵۲ باراکا، سلیمان. بودند کرده توقیف را هاداناخترفیزیک

 کهکشان اسرار با را هاآن همین برای. نیست بمب و موشک نابودی، مرگ، منشاء تنها آسمان دهد نشان غزه کودکان به خواهدمی

 ...برانگیزد کهکشان کرانبی طبیعت یدرباره را شانکنجکاوی حس تا کندمی آشنا شیری راه

 

 

 

 

 شدهگم شهر بصره،

. است پربار تاریخی با سرزمینی رودانمیان سرزمین و دارند جریان امروز ایران مرزهای نزدیکی در فرات و دجله هایرودخانه

 هایکانال. است خود پرشکوه یگذشته از ایسایه تنها و شدهفراموش شهری اکنون شدمی نامیده «شرق ونیز» زمانی که بصره اما

 آشامیدنی آب و الکتریسیته برای دارد نفت که شهری در مردم. اندایستاده باز حرکت از آن هایتوربین و هستند کثیف حاال شهر این

. است عراق کشور واقعی اقتصادی مرکز شهر این چون گرفت، خواهد شکل بصره در عراق کشور یآینده حاال. هستند مضیقه در

 برای اما. کندمی تامین را بغداد نفتی درآمدهای درصد نود زیاد، هایترمینال و بندرها وجود با و هیدروکربن تولید با شهر این حاال

 …اندنداشته عراقی کارگران به توجهی گاه هیچ مذاکرات طی در و اندکرده تحمیل را خود شرایط خارجی هایشرکت طوالنی، مدتی

 

 به و ندارند ایبهره نفتی درآمدهای از هستند، ندیدهتعلیم جوانان این. روندمی بصره شهر به شیعیان ارتش به پیوستن داوطلبان امروز

 گزافی بهای که شهری. باشد بوده عراق شهرهای ترینمرفه از یکی باید سندباد، شهر بصره. ندارند هم آلی ایده شرایط عنوان هیچ

 ...پرداخته فساد و جنگ سال ۳۰ برای

 

 

 

 

 کار کودکان بولیوی؛

 کارگری بعدازظهر ۶ تا صبح ۷ ساعت از غیرقانونی شکلبه روز، در یورو ۴ دستمزد با کودک میلیون یک به نزدیک بولیوی در

 .کنندمی

 

 شرایط ،(ILO) کار المللی بین سازمان. است شده فعال سال، ده سن از کودکان کار بانیدیده برای جدیدی قانون ۲۰۱۴ سال از

 کردن کار بولیوی، جمهوری رییس ،«مورالس اوو» برای اما. کرده محکوم را المللیبین قوانین نقض و کار کودکان ناعادالنه

 در فرصتی باشد، ایشدهکنترل شرایط در اگر کردن کار: شودمی تلقی کشور آن بومی و سنتی فرهنگ از ناپذیرجدایی بخشی کودکان

 شرایط از کار المللیبین سازمان که دارد اعتقاد آنها یاتحادیه ،«Unatsbo». شوند مستقل بتوانند که دهدمی قرار کودکان اختیار

 کشور این در خاصی مسئولیت و نقش هرکدام فرد، پیرترین تا تریننجوا از چون ندارد اطالع کشور این فرهنگی بافت و خاص

 اوو» برای است ممکن کند،می تضمین را کودکان دستمزد همینطور و شغلی و اجتماعی امنیت گویدمی که قانونی اما. دارند

 هم قانون و نشده کامل کشور این در کار کودکان نام ثبت. باشد داشته( بازگشتی تاثیر یا وارونه تاثیر) بومرنگی تاثیر «مورالس

 و نیشکر صنایع آجرپزی، هایکوره برای که کودکانی بر بازرسی و نظارت هیچ. کند بهتر را کار کودکان زندگی شرایط نتوانسته

 وشبختیخ احساس -بوده چوپان زمانی که -کشور این جمهوری رییس که شرایطی در آنها. شودنمی انجام کنندمی کار گوناگون معادن

 ...کنندنمی خوشبختی احساس کرده،می

 



 

 

 

 

 

 طال جویوجست در غنا؛

 شد؟ خواهد تبدیل ثروتمند کشوری به آینده در غنا آیا. هستند طال دنبال به غنا فقیر کشور در چینی هزار ۳۰ به نزدیک

 

 و خام منابع لحاظ از کشور این اما. است جهان کشورهای فقیرترین از نفر، میلیون ۲۷ حدود جمعیتی با آفریقا غرب در کشوری غنا،

 کشور این طالی معادن از برداریبهره برای «شانگلین» یمنطقه از چینی معدنکاران که است دهه یک. است غنی بسیار طال ویژهبه

 مدارا با مورد این در غنا دولت حالاین با اما دانست قانونی کاملن توانمی سختی به را هاآن فعالیت اگرچه. اندشده مستقر جاآن در

 .کندمی رفتار

 

 کمین در هاراهزن مسیر از نقطه هر در که جایی باشید؛ همراه ما با گرمسیر مناطق بارانی هایجنگل به سفری در برنامه این در 

 ...کنند فرار فقر از تا کنندمی تالش غنایی کارگران و هستند ثروت جویوجست در هامعدنچی هستند،
 

 

 

 

 خلبان زن افغانستان؛

. شودمی آماده آمریکایی نیروهای حضور بدون زندگی برای کابل افغانستان، از سابق شوروی نیروهای خروج از پس سال ۲۵

 ثبات و امنیت. دارد وجود آن در زیادی هایویرانی و ناتمام کارهای هنوز که کنندمی ترک را افغانستان درحالی ناتو ائتالف نیروهای

 .ندارند خوبی شرایط آن در زنان هنوز که کشوری دارد؛در قرار متزلزلی شرایط در افغانستان در آن

 

 افغان زنان طالبان، سقوط زمان از رسمی طور به! ساکت هاییسایه مانند اما دارند حضور شهر در مردان میان در زنان کابل، در

 متفاوت زنی با برنامه این در اما. است کمرنگ خیلی اجتماع در آنها  نقش و حضور واقعیت در اما. اندکرده پیدا تحصیل و کار حق

 افغانستان ارتش خلبان تنها رحمانی، نیلوفر ستوان... شودمی درجه گرفتن آماده زن یک کابل، در نظامی پایگاه یک در. شویممی آشنا

 .است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عراق جنگ گزارشگران

 

 شده تهیه عراقی شجاع خبرنگار هزار از بیش توسط که داعش ضد بر عراق مردمی بسیج و ارتش نیرهای نبرد از واقعی گزارشی

 …است

 شجاع خبرنگاران این. دهندمی پوشش موصل در را مردمی بسیج به موسوم نیروهای و ارتش عملیات جنگ عراقی خبرنگار ۱۵۰۰

 این. کنندمی تهیه فیلم هاآن نبرد از ممکن جای تریننزدیک از و کنندمی همراهی مقدم خط در را سربازان جنگ، میدان در

 زخمی جنگ میدان در هم هاآن از برخی حتا و اندپذیرفته را خطرها تمام که هستند تلویزیونی هایکانال قهرمانان شجاع، خبرنگاران

 با عراق پرچم زیر که هستند پرستانیوطن هاآن. اندگرفته فیلم هم خودشان شدن کشته زمان از حتا خبرنگارها این از برخی. اندشده

... است شیطان علیه مقدس جنگی این آنان برای چون کنندمی کمک درخواست شانپیروزی برای خدا از و کنندمی مبارزه داعش

 هر در که دهدمی نشان گزارش این. کنندمی گزارش را آن خبرنگار هزاران شود،می آغاز موصل گیریبازپس برای جنگ که زمانی

 ...افتاده اتفاقاتی چه جنگ این روز

 

 

 

 کابل سوار دوچرخه زنان

 دفاع برای باید هایشانزدنرکاب و سخت هایتمرین با همزمان هاآن. است سخت مسیر یک این کابل، زنان سواریدوچرخه تیم برای

 دارد، حضور طالبان هنوز که جایی و افغانستان، یبسته یجامعه در. کنند مبارزه هم تعصب و جهل با زنان حقوق از

 هنوز متاسفانه زنان سواریدوچرخه و هستند جنسیتی برابری دشمن آنجا مردم اکثر. است تصور غیرقابل زنان برای سواریدوچرخه

 به دوخواهر. هستند تابو این با مبارزه حال در افغان جوان زنان از گروهی اما. شودمی دیده زشت و آمیزتوهین عملی صورت به

 سواردوچرخه یک هاآن مربی. هستند سواریدوچرخه تیم این اصلی اعضای از ساله ۱۹ و ۱۷ ترتیب به زهرا و معصومه هاینام

 در. کنندمی سواریدوچرخه کابل هایخیابان در هفته هر سواردوچرخه زنان. است سواریدوچرخه پیشین قهرمانان از و مرد

 کاله روسری جای به و بپوشند سواریدوچرخه تنگ هایلباس که نیستند زیادی زنان پوشند،می برقع زنان که سرزمینی

 و متعصب مردم از بعضی. آیدمی دستبه هزینه با شجاعت البته و هستند شجاعی زنان هاآن. بگذارند سر بر سواریدوچرخه

 نخواهد متوقف را آنان کارها امااین. دهندمی آزار و کنندمی تهدید را آنان میوه و سنگ پرتاب و فحاشی با متحجر تماشاگرهای

 .باشند المپیک مسابقات در کشورشان هاینماینده که است این آنان رویای و... کرد


