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پای درددلهای کودکان زبالهگرد

نداشتیم؛حتیآندوهفتهایکهتهران
تعطیلشد،ماسرکاربودیم.
رحمانکهاوهمهرگزمدرسهنرفته
ودرسنخوانده،میگوید:پیمانکارهیچ
امکاناتیبهمانمیدهد.حتیماسکهم
بهمانمیدهد.

مینشــیند؛ هم چهار بعدازظهر برای
آمدن به سر کار و هم نیمهشب ،موقع
بازگشتن.
او که از هرات آمده ،فقط دو ســال
مدرسهرفتهوبعدازبیماریپدر،مجبور
شدهسرکاربرود.میگویدروزینهایت
یکوعدهغذامیخورد:حدودسهنصفه
شببهخانهمیرسیم،چهارتاتخممرغ
میشکنیم در روغن و میخوریم .بعد از
غذا ،حدود پنج صبح میخوابیم تا-11
 12ظهر.بیدارکهمیشویم،چایونانو
پنیرمیخوریموبازروزازنووروزیازنو!
بوقماشینپیمانکارمارابهخودمیآورد
کهبایدبهزبالههابرگردیم!
این کودکان میگویند ماههاســت
گوشتنخوردهاندومیوههمنخوردهاند.
شــیر و ماســت هم به نــدرت و تمام
خوراکشاننانخالیاستیانانوپنیریا
دربهترینحالت،نانوتخممرغ!
شــیپور میگوید :دلم بــرای پلو و
گوشت لک زده .ماهی ســالی ،مردم
این محل ،یک وعده غــذای گرم به ما
میدهند که اگر این نباشــد ،خوراک
ما همان نان خالی اســت و اگر بتوانیم،
تخممرغ.میگوید:پیمانکار،تاحاالیک
وعدهغذابهماندادهاستوحتیبرایمان
نانخالیهمنمیخرد.
شــیپور در پاســخ به این سوال که
«کیقراراستدیدنخانوادهاتبروی»
میگوید :ما عید و ناعیــد نداریم .پول
داشتهباشی،عیدهست،پولکهنداشته
باشــی ،عید در کار نیست .همین االن
اگر پول داشته باشی و بروی لباس برای
خودتبخری،انگارعیدآمده....
بزرگترین آرزوی شیپور این است:
«کار نکنم ،درس بخوانم و با خانوادهام
زندگیکنم».
این کودکان با دستهای نحیف و
الغرشان مدام استرس کار را دارند .باید
تمامسطلهارابکاوندوکلیگونیروی
هم انبار کنند .برای آنها تنها چیزی که
مطرحاست،کاراستوگونیهایزباله.
در این غروب دلگیر زمســتانی ،آدمها
کودکانشانرابهپارکآوردهاندوجوانان
بسیاری تنیس و والیبال بازی میکنند
اما این کودکان رنجور ،فقط حســاب
گونیهارانگهمیدارند....

در پاســخ به اینکه «چرا ماســک
نمیزنی ،مگر از کرونا نمیترســی؟»
میگویــد :چرا بترســم ،تــرس مال
شماست.مابایدکارکنیمکهخانوادهمان
گرسنهنمانند.ماسکنمیزنمچونپول
خرید ماسک ندارم .هر ماسک حداقل
هزار تومان است .ما اگر ماسک بزنیم،
یکساعته کثیف میشود و باید عوض
کنیم.ازکجابیاورمروزیچندتاماسک
بخرم .اگر مردم به ما ماســک بدهند،
میزنیموگرنه،نه!
ماههاستگوشتنخوردهایم
«شیپور» کودک دیگری است که
بیشازیکسالاستکاربازیافتزبالهرا
انجاممیدهد.اونیزشبهادرنعمتآباد
میخوابد،هماناتاقیکهپیمانکاراجاره
کرده .او نیز پشت وانت یا خاور پیمانکار

تداومزبالهگردی
بهرغمممنوعیتها
زبالهگــردی ،بعد از آمــدن بحران
کرونا هم همچنان و بیوقفه ادامه دارد،
آنهمزبالهگردیکودکانزیر ۱۸سال؛
کودکانیکهبرایپیمانکارانشهرداری
کار میکنند ،سر درون سطلهای زباله
فرو میبرندودستان آلودهرااززور سرما
و درد ،به گونههــا و صورت یخزده خود
میکشند.
این در حالیســت کــه پانزدهم
اسفندماه«،۹۸غالمحسینمحمدی»
رئیس مرکــز ارتباطات شــهرداری
تهران در صفحه شخصی خود نوشت:
دادستانی تهران در پی شیوع ویروس
کرونا طی نامهای از فرماندهی انتظامی
تهران بزرگ خواســت بــا همکاری

دلم برای پلو وگوشت لک زده

نسرین هزاره مقدم

همــه جــا ســرد اســت و هنوز
گوشهگوشه پارک ،برفهای آب نشده
از بارش هفته قبل باقی مانده اما هر بار
در میان درختان ســر به فلک کشیده
گام برمــیداری و دم غروب به چلچله
گنجشکها و قمریها گوش میدهی،
«آنها»رامیبینی؛آنهاراکهباباریبسیار
بزرگترازجثههاینحیفشانبرپشت،
آهستهگامبرمیدارند.
«آنها» کودکند ،هنوز کودکند؛ 13
یا نهایت  14ساله اما صورتها ،صورت
کودک نیست؛ روی چهرهها ،گرد سیاه
و بویناک زباله نشســته و دستها ،از
فرط ســیاهی و پینه ،دستان خسته و
رنجورپیرمرد70سالهاست«.محمد»،
«شیپور» و «رحمان» هنوز کودکند؛
وقتی کنارت میایستند و ناغافل بلند
میخندند ،مشخص میشود که هنوز
کودکی را پشت سر نگذاشتهاند .وقتی
مثل یک کودک قهقهه میزنند ،وقتی
صداهای ظریف و بلوغ نکردهشــان را
میشــنوی ،یادت میآید که ما آدمها،
شــاد و خرم در حال قدم زدن و ورزش
هســتیم و اینها ،کودکان زود به پیری
نشسته،درحالزبالهگردی....
نــان درآوردن از زبالههــای مردم
دردناک اســت .همیشــه چهرههای
خستهزبالهگردها،نشانیروشنازتاراج
حیات انسانی با غم نان است .هر وقت
کیسه گونیهای بر پشت نهادهشان را
میبینی ،فقط یک واژه میتواند گویای
همه چیز باشــد :رنج؛ رنج زیستن به
سختترینشیوهممکن.
زبالهگردی همیشه دردناک است
اما این درد افزونتر هم میشود وقتی
زبالهگرد ،کودک باشد ،زمستان باشد
و کرونا و خطر مرگ هم باشــد .در این
فضایــی کــه درد روی درد انباشــته
میشــود ،در یکی از غروبهای دلگیر
آغاز زمستان  ۹۹و در محدوده خلوت
و فارغ از هیاهوی شــمال غرب تهران،
دردهای سه کودک زبالهگرد ،به زبان
میآیند؛ایندردها،واژهمیشوند،کلمه
میشوند ،حرف میشــوند و حرفها،
بویزمستانیمیگیرندکهناجوانمردانه
سرداست.
همان ابتدا میگویند چه فایدهای
دارد؟ چــه فایدهای دارد اگــر ما قصه

خبر

زندگیمان را بگوییم و تو بنویسی؟ این
سوال،بیپاسخمیماند.نمیتوانبهآنها
وعدهدادکهبانوشتن،فقطبا«نوشتن»
همهچیزبهترمیشود.
۲تا2.5میلیونتومان
برایششروزکاردرهفته
اولمحمدصحبتمیکند 14.ساله
است و بچه هرات و یکســال و نیم در
تهرانزبالهگردیمیکند.اوکهفقطیک
پیراهن نازک و جلیقهای بدون آستین
بر تن دارد و گویا این لباس ،تنها لباسی
استکهازداردنیادارد،ازکارباپیمانکار
میگوید؛ پیمانکار بازیافــت زباله که
محمد و بیش از صد کودک و بزرگسال
دیگر (بیشــتر کودکان زیر  ۱۸سال)
برایش کار میکنند« :کار ما از ساعت
 ۴بعدازظهر شروع میشود و تا ساعت
 ۲نصفه شــب کار میکنیم .آخر شب،
ماشیندنبالمانمیآیدونانخشکها
وزبالههایخشکرابهپاسگاهنعمتآباد
میبریم .آنجا کار ســوا کردن زبالهها
انجاممیشود.هرروزساعتچهارعصر،
خود پیمانکار ما را میآورد و آخر شب
بازمیگرداند.گونیهاراکهپرمیکنیم،
خرابهای پشت پارک میگذاریم تا آخر
شبهمهرابارماشینپیمانکارکنیم».
محمد میگوید که حقوقشان را
ماهانه پیمانکار شــهرداری میدهد؛
ماهی  ۲تا  ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان
برای شش روز کار در هفته .میگوید
قرارداد هم داریم و ناگهان یک کارت
ویزیــت کوچک که در اثــر تماس با
ال
دستهای ســیاه و پر از زباله ،کام ً
سیاه شــده ،از جیب بیرون میآورد.
پشــت این کارت ،پیمانکار با دست
خط خودش نوشته «کار تفکیک زباله
از سی آذر تا ســی دی ماه» و پایینتر
اسم خودش را نوشــته و امضا کرده.
محمد همین کاغذ را که فقط مشخص
میکند کارفرما یــک ماه در قبال کار
کــردن او مســئولیت دارد ،قرارداد
میداند .مســلم اســت که نمیشود
انتظار قــراردادی بهتــر و قانونیتر
داشــت؛ قرارداد برای کار خطرناک
تفکیک زبالــه در دوران کرونا آنهم
با یک کودک!
محمد از مجوز پیمانــکار و اصول
کار خبری ندارد ،اینکه چطور کودکان
را بــه کار میگیرند ،چطــور این همه
کودک سر در سطلهای زباله میکنند

و برایپیمانکار ،زبالههای خشک جمع
میکنندوچطورمجوزشهرداریگرفته
شدهاست.
محمد میگوید :پیمانکار یک اتاق
در یک خانه کلنگی در منطقه پاسگاه
نعمتآباد برایمان پیدا کرده که در هر
اتاق ،چهار کودک شبها میخوابند.
کرایه هر اتاق ،ماهــی۲۰۰هزار تومان
اســت که پیمانــکار از حقوقمان کم
میکنــد .این خانــه حمام نــدارد و
نمیتوانیمبعدازچندساعتکارسخت
و آلــوده ،تنی به آب بزنیــم .میگوید:
مخالفتی با کار ما نیست .پیمانکار همه
کارها را کرده و کســی کاری به کار ما
ندارد .پیمانکار درآمــد باالیی دارد .هر
پیمانکارشایدصدزبالهگرددارد.بخشی
ازدرآمدرابهشهرداریمیدهد،بخشی
را به زبالهگردهــا میدهد و ماهی خدا
تومانبرایشباقیمیماند.
محمد ســواد ندارد ،حتــی در حد
خواندنونوشتن.اوحتیپشتکارتیرا
کهبهاسمقراردادبهاودادهاند،نمیتواند
بخواند .او در پاسخ به اینکه بزرگترین
آرزویت چیســت ،میگوید« :هرچه
خدابدهد».
غیرازاینها،لباسدیگریندارم
رحمان13 ،ساله است و شناسنامه
ندارد .از کودکی فاقد شناسنامه است
و ماههاست زبالهگردی میکند .تک و
تنها در تهران و شبها در اتاقی در کنار
کودکان زبالهگرد دیگر میخوابد .او که
هنگام ایستادن و صحبت کردن ،انگار
به شدت ســردش اســت ،در پاسخ به
اینکه «آیا با همین لباس کار میکنی»
میگوید :غیر از ایــن لباسهای تنم،
لباس دیگری ندارم .اینها را هم مردم به
مندادهاند.همیشههمینهاتنماست.
روزهای تعطیلی اگــر لباسها خیلی
کثیف شده باشــند ،توی حیاط آنها را
میشورم.
لباسهایش حتی بــرای پاییز هم
مناسبنیستواکنوندرقلبزمستان
هســتیم .وقتی به یاد میآوری که در
هفتههای قبل ،شــبها دما زیر صفر
بوده و حتی چند شــبی در این منطقه
برف باریــده ،عمق فاجعــه خودش را
بیشتر نشان میدهد .رحمان میگوید
آن شبهای ســرد هم تا دو نصفه شب
کار میکردیم .در ماههای اوج کرونا هم
کار میکردیم .مــا هیچ وقت تعطیلی
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نان درآوردن از زبالههای
مردم دردناک است.
همیشهچهرههایخسته
زبالهگردها ،نشانی روشن
از تاراج حیات انسانی
با غم نان است .هر وقت
کیسهگونیهایبرپشت
نهادهشان رامیبینی،فقط
یک واژه میتواند گویای
همهچیزباشد:رنج

اخبار کارگری
 10یا 11ماه از اسفند۹۸
گذشتهاماهنوزپیمانکاران
از کودکان برای زبالهگردی
در تهران استفاده میکنند،
از کودکانی که یا مهاجر
هستندیاشناسنامهندارند
و زبالهگردی بهرغم این
همه نامه و دستور و خطاب،
هنوزمتوقفنشدهاست
شــهرداری تهران مانع زبالهگردی در
سطحشهرشوند.
از آن پیشــتر ،در همان اسفند ،۹۸
سرپرســت ســازمان رفاه ،خدمات و
مشــارکتهای اجتماعی شهرداری
تهرانگفت:ازهفتهگذشتهزبالهگردی
و تفکیک پسماند از مخازن شهری در
تهرانممنوعاعالمشد.
سیدمالک حســینی ضمن اشاره
به دغدغه همگانی مــردم در خصوص
کودکان کار ،به ویژه کودکان زبالهگرد
پس از شــیوع ویروس کرونــا گفت:
آسیبهایاجتماعیمربوطبهکودکان
در حیطــه وظیفه و اختیار ســازمان
بهزیستی اســت و به دلیل حساسیت
موضوع ،دیگر سازمانها به طور قانونی
اجازه مداخالت جــدی در این زمینه
راندارند.
ویافزود:ازهفتهگذشتهباپیگیری
ســازمانهای مــردم نهــاد ،موضوع
زبالهگردی و تفکیک از مخــزن را در
تهران ممنوع و غیرقانونی اعالم کردیم.
همچنیــن «جوادییگانــه» معاون
اجتماعی و امور فرهنگی شــهرداری
تهران در مکاتبهای با اســتاندار تهران
درخواست ورود نیروی انتظامی به این
موضوعرامطرحکرد.
سرپرست سازمان رفاه ،خدمات و
مشــارکتهای اجتماعی ضمن اشاره
به جریمههای ســنگین پیمانکاران
شهرداریدرصورتاستفادهازکودکان
زبالهگــرد اظهــار کــرد :درخصوص
پیمانکاران شــهرداری دچار مشکل
نیســتیم .مشــکل اصلی پیمانکاران
غیررسمی هستند .بیش از ۹۰درصد
از این افراد غیرایرانــی بوده ،وضعیت
هویتی مشــخصی ندارنــد و مهاجر
غیرقانونی هستند .همچنین در بیشتر
موارد سکونتگاهشــان متغیر بوده و
این موضوعات سبب میشود که نظام
کنترلیآنهابسیاردشوارباشد.
چگونه اســت که  10یا  11ماه از
اسفند  ۹۸گذشته اما هنوز پیمانکاران
از کودکان برای زبالهگردی در تهران
اســتفاده میکنند ،از کودکانی که یا
مهاجر هستند یا شناســنامه ندارند
و چگونه است که زبالهگردی بهرغم
این همه نامــه و دســتور و خطاب،
هنوز متوقف نشــده است؟ به راستی
چند صــد کــودک مثــل محمد و
رحمان و شــیپور ،در سطح پارکها
و خیابانهای این پایتخت درندشت،
ســر در بازمانده آکنــده از آلودگی و
بیماری زندگی مردم دارند؟
شــب در حال ســایه انداختن بر
پارک اســت و ورزش دســتهجمعی
مردم تعطیل میشود اما کار کودکان
زبالهگرد ،نه .محمد و شیپور با گامهای
خستهوآهستهدورمیشوند.چندقدم
که دورتر میروند ،ناگهــان با نگرانی
برمیگردند« :از ما عکس نگیری یک
وقت .اگر پیمانکار بفهمد که با شــما
صحبتکردهایموهمهچیزراگفتهایم،
دیگر به ما کار نمیدهد .نانمان را آجر
نکنییکوقت،خانوادههایمانگرسنه
میمانند،ممنون».

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

 ۷۵هزار میلیارد ریال تسهیالت برایمسکنکارگری اختصاص یافت

معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی گفــت :بانــک توســعه تعــاون
بــرای تکمیــل تعاونــی مســکن کارگــری خــط
اعتبــاری ۷۵هــزار میلیــارد ریالــی ایجــاد کرده
که به صــورت میانگین بــه ازای هر واحد مســکونی
یــک میلیــارد ریــال بــا بازپرداخــت  ۱۰ســال
اختصاص مییابد.

محمدجعفر کبیــری در گفتوگو بــا خبرگزاری
ایرنا اظهــار داشــت :تعاونیهایی کــه میخواهند از
این تســهیالت اســتفاده کنند تا پایان ســال به بانک
توســعه تعاون مراجعه کــرده و درخواســت خود را
ارائه دهند.
وی با بیان اینکه بیشــتر تعاونیهای مشکلدار در
زمینه دریافت تســهیالت با چالش مواجه هســتند،

اظهار داشــت :برای این قبیل تعاونیهــا از محل ماده
 ۵۲و منابــع داخلــی بانک توســعه تعــاون اعتباری
تصویب میشــود و همچنیــن برای جرایم ناشــی از
دیرکرد تســهیالت تعاونیهای برتر و فعال بخشودگی
اعمال میشود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
افزود :تعاونیها با تخصیص اعتبار میتوانند نیروی کار

جدیدی را بهکارگیری کرده و بــه صورت پایدار آنان را
بیمه کنند.

بیکاری  ۱۵کارگر لولهگذاری
سد مخزنی بیجار

دستکم  ۱۵کارگر شاغل در پروژه لولهگذاری
آبشربسدمخزنیشهربیجاربهفومن،بامتوقف
شدن کار بیکار شــدند .به گزارش ایلنا ،حدود ۴۲
کارگردراینپروژهعمرانیمشغولبهکارهستندکه
دستکمیکسالمعوقاتمزدیدارنداماازابتدای
دیماهسالجاریکارفرمابهدلیلبرخیمشکالت
ایجاد شده در پروژه ،کار را متوقف کرده و حدود۱۵
کارگرانرابیکارکردهاست.

اعتراضکارگران بهکندی در تهاتر
بدهیهای هپکو

کارگرانهپکوبهتاخیردرروندتهاتربدهیهای
اینمجتمعاعتراضوتجمعصنفیبرگزارکردند.
به گزارش ایلنا ،این کارگــران با بیان اینکه این
اعتراض به هیچوجه تجمع نیست ،مطالبات خود
را تسریع در روند تهاتر بدهیهای هپکو ،راه افتادن
چرخهای تولید و منع واردات ماشــینآالتی که
در هپکو توان ساخت آنها وجود دارد ،بیان کردند.
کارگران هپکو میگویند :رونق تولید از همه چیز
مهمتراستواگرتولیدراهنیفتدورویغلتکنباشد،
کارگران نیز چار مشــکالت و بحران خواهند شد.
کارگران هپکو بعد از تمام شدن شیفت کاریشان،
بانصبیکبنردرمحوطهمجتمع،مطالباتخودرا
بیانکردندوخواستارپاسخگوییمسئولینشدند.
نماینده قزوین در مجلس:

احتمال تخصیص بودجه
همسانسازی بعید است

نماینــده قزویــن در مجلس گفــت :به نظر
نمیرسددربودجهسال ۱۴۰۰منبعمناسبیبرای
همسانسازی دستمزدها تعیین شود .به گزارش
ایلنا،فاطمهمحمدبیگیدردیداربامدیرکلتأمین
اجتماعی اســتان قزوین اظهار کرد :اتفاقات این
روزها و تفاوت در پرداخت به بازنشستگان تأمین
اجتماعی ،کام کارگران بازنشســته را تلخ کرده و
مردم حق دارند که در این خصوص اعتراض داشته
باشــند .وی ادامه داد :این مشکل نه تنها در سطح
استانها که در سطح کشور باید رفع شود .در حال
پیگیریمطالباتبازنشستگانازتأمیناجتماعیو
وزارت کار هستیم .وی با اشاره به اینکه بودجه سال
 ۱۴۰۰نسبت به بودجه سال جاری با کاهشهای
چشمگیری روبهرو است ،اذعان کرد :بودجه سال
 ۱۴۰۰نسبتبهامسالخشنتراستوزندگیمردم
سختتر خواهد بود و نیازمند این مسأله است که
مردم نسبت به هزینههای خود مدیریت بیشتری
داشته باشند .با این حال از نگاه مجلس این بودجه،
برنامهخوبینیست.

گازکارخانه ایران پوپلین قطع شد

کارگــران کارخانه «ایــران پوپلین» از قطع
موقت گاز این کارخانه بــه دنبال مصوبه کاهش
مصرف سوخت واحدهای صنعتی خبر دادند .این
کارگران به ایلنا گفتند :به دنبال مصوبه اخیری
که معاونت هماهنگی و عمرانی استانداری گیالن
صادر کرده ،فشــار گاز شــرکتهای پرمصرف
صنعتی گیالن ازجمله ایــران پوپلین به میزان
50درصد کاهش یافته است .یکی از کارگران این
کارخانه با بیان اینکه به دنبال این مصوبه ،جریان
گاز مصرفی کارخانه ایران پوپلین از ســاعت ۱۰
یکشــنبه شــب ( ۱۴دی ماه) تا ۴۸ساعته قطع
شده ،افزود :در حال حاضر فعالیت کارخانه موقتا
تا وصل مجدد گاز متوقف شده است.

ضعف وزارتکار ناشی از
سیاسیکاری است

عضو کمیســیون اجتماعی مجلــس با بیان
اینکه ضعف موجود در زیرمجموعههای وزارت
تعاون ناشی از سیاسیکاری و روابط زنجیرهای
اســت ،خواهان اصالح این روند شــد .حســن
محمدیاری در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت
گفت :اختیارات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در حوزههای مختلف در قانون پیشبینی شده و
مجموعههای گستردهای همچون شستا ،بخش
اعظمی از کارخانجات ،بیمهها ،بهزیســتی و...
تحت پوشــش آن قرار دارند .نماینده تالش در
مجلس ادامه داد :الزم است برای این وزارتخانه
سازوکاری تعریف کنیم که به گونهای مدیریت
کند که در زیرمجموعههایــش تنها از ظرفیت
مدیران کارآمد استفاده شود.

