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  جھانگير: فرستنده

   اني جاھد عطائهيسم: گزارشگر

١٧.١١.٠٩   

  یافتيکودکان باز
  ]در بھشت موعود اسالم سياسی[

ه حداقل    ذغالکند ی نداند گمان م شده که ھر کسی و دوداهي آن چنان سیپسربچه چشم عسل فروش است، شلوارش ک

ا نزدراھنيھا خورده و پ  بزرگ از پاچهب چند تازند، ی ماش ی از اندازه اصلگتر بزرزيسه سا م ت دش ھ ا یکي بلن  یھ

  .دهيزانو رس

رای مخازن خاکسترزند، ی شھر سرماباني خ  تمام روز را به تمام مخازن زبالهاصغر ه ب ان  اوی رنگ زبال م ھم  حک

ا لپ  و لپی شانسیھا مرغ  تخم ا محتوایھ ه ب ر شده استیفي کثاتي رنگارنگ را دارد ک ر.  پ د مت ه چن  یاز دور ب

  .دياي برشي گوميني آلوماي کي که جنس با ارزش از پالستکند ی خدا خدا مشود، ی مکيمخازن زباله که نزد

  … باشداديکه چقدر وزنش ز دارد تي چه اھمشتر،ي باش ی باشد روزينتر ھر چه سنگجنس

 بر ني سنگی گونی ولکند ی نگاه می ھم سن و سالش است، با کنجکاوديگو ی ماش ی که احساس درونیا  ھر پسربچهبه

  . شودکي تحرنھاي از اشي حسرتش باي و ی که حس کنجکاودھد ی اجازه نمش،يھا  شانهیرو

  ”. آرزو استام یککود“: ديگو ی در دل مشود ی که از کنارش رد می ھر عابربه

  … اشکال کارنکتري و خطرنانيتر في محکوم است، محکوم به کار، آن ھم از کثاو

اني درست در محدوده خدوني فرلنا،ي گزارش خبرنگار ابه هاب ا  انقالب و کوچه پس کوچ سماندھاشيھ ای پ ارزش   ب

  .کند ی میآور  جمعیزباله را از مخازن شھردار

 ء آب اجرایھا ی را در جویگذار  بار طرح مبارزه با موش و طعمهکير چند وقت  ھی که شھرداریا  محدودهھمان

  .شود ی مافتيھا و مخازن زباله   آبیھا در جو کرده و اغلب جنازه موش

: ديگو ی میکن یال که چرا حداقل دستکش دست نمؤ سني ھم به صورت ندارد و در جواب ایکش ندارد ماسک  دستاو

  ” بخرم؟ی تومان١۵٠٠ دستکش کي بفروشم تا بتوانم عاتي و ضاکي پالستولي چند کدي باديدان یم“

ه نيبار سنگ   و شب را ھم با کولهکند ی ھم ندارد، صبح را با زباله شروع میحي تفررود، ی مدرسه نمدونيفر ه ب  زبال

  .رساند یصبح م

   قد کوتاه، دو پا در ھوا درون مخازن پر از زبالهکودکان
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انوی پناھميمر این فرھنگ عضو ک ار میتي ـ حم ان ک روهنيا: ديافزا ی کودک ان گ ا  کودک ه شبيیھ ستند ک ار   ھ ا ک ھ

 ٩س ساعت أ ردي شھروندان بای شھردارني ھستند، طبق قوان  از روز ھم به دنبال زبالهی دارند و در ساعتینتريسنگ

 و با وجود ی زباله توسط شھرداریآور  قبل از جمعلي دلنيمبه ھ.  از منزل انتقال دھندروني را به بشانيھا شب زباله

  . ساعات استني ھمیافتيکودکان باز ی زباله، اوج ساعت کارکي تفکوبيچرخه ناقص و مع

هياگر تنھا ده دق: دھد ی ادامه میپناھ اني خکي عرض ق ه٣٠ حدود د،ي منتظر بماناب ه   کودک زبال رد در وھل ا گ  یھ

د؛ دهيبند بسته و فرم مخصوص پوش  دارند و نه دھان که نه دستکشزنند ی مخازن سر منيگوناگون به ا ا   اغلب آنان ھ

ه طورزباله دارند که مجبورند تا کمر داخل مخازن ی کوتاھیھم قدھا ار برخی فرو روند ب ور از کن ا عب ه ب  از ی ک

  .ميمخازن شاھد دو پا در ھوا ھست

دترنيتر فيھا کث فروش آن… عاش از راه زباله از مخازن و امرار میآور  و جمعیگرد   زبالهی اعتقاد پناھبه  ني و ب

  .تر است کھا، خطرنا ھا، کارخانه و کارگاه راه  کار کودک در سر چھارانينوع کار در کودکان است که از م

  گرد   بزرگ با کودکان زبالهی شوخکي کودکان ی اشکال کار براني بدترمنع

ان ني از اتي حمامي مستقتيولؤ مسیلؤو مساي نھاد چيت بتوان گفت که ھأ به جردي شالنا،ي گزارش خبرنگار ابه  کودک

شکالت و خطرات در کمیدگيو رس ه م ا را نپذ  آنني ب هيھ غل سخت آنرفت ه حساب ن  و ش ا را ب ه .  استاوردهيھ ب

اع ادگانيد بي دفتر امور آسرکلي مد" چلکی حسن موسوديس" که یطور اطني کشور در ایستي بھزیجتم ه  ارتب  ب

هکند ی عنوان ملنايخبرنگار ا رد   که اگرچه شغل زبال ر  از سختیگ انيت ر ک و خطرن رانيت ار ب واع ک ان ی ان  کودک

  .ھا است ول آنؤ ندارد و وزارت کار مسیا فهيھا وظ  در برابر آنیستياست اما بھز

رون مخازن زباله موجود است  اجسام دنيتر فياز کاندوم تا سوزن و سرنگ و انواع و اقسام کث: ديگو ی مزي نیپناھ

  . ھستندرهي وبا و غت،ي ھپاتدز،ي ھمچون ايیھا یماري کودکان در معرض بنيو اغلب ا

  گرد   کودکان زبالهني در کمادي اعتخطر

اي و به اکند ی درصد برآورد م١٠٠ یباال] جرايم متعدد[ دسته از کودکان را ني اشي احتمال گرا"یپناھ" : ديگو ی ملن

د، ی را تحمل می دو روز سختیافتيکودکان باز ري سه روز دکنن م تحمل مگ د ی ھ نجم از سوکنن ا روز پ راد ی ام  اف

د ی محي ترجیافتيکودک باز که ی به طورشوند ی کرده مورد سوء استفاده واقع مني کمی باندھاايسودجو  ادھ ه ج  ی ب

روئ  و چندشني سنگسهي ککيحمل  ال ھ م، دو مثق رده و از شر ک را جانيآور زباله و سود ک ا ک دبوسهيبج ه ی ب  زبال

  .خالص شود

ه   پدر، داد صاحبیضي نامطبوع زباله ھم کودک را وسوسه نکند به طور حتم مری اگر بوی حت"یپناھ" گفته به خان

  .شود ی مگري باعث تن دادن به ھزار خطر دی اقتصادی فشارھاريو سا

  :کند ی مديکأ تلنايوگو با ا   درگفتزين راني کودکان ایاري شبکه ی ھماھنگتهي عضو کمزاده قاسم

  .شوند ی گرفتار ماديھا ھم در دام اعت سفانه خود آنأ معتاد بوده که متیھا گردھا حاصل خانواده اکثر زباله  

ه: دھد ی ادامه ماو ان  بر حسب مقاول ه سازمان جھ دترینام ع ب ورد من ار در م راني ک ار ب ه ی اشکال ک ه ب ان ک  کودک

 کودکان و نوجوانان ی برازا  بي که از مشاغل پرخطر و آسیگرد   کودکان را از زبالهدي باده،ي رسزي نراني ایامضا

 چيو ھ.  شده استادي زاري معلوم بسیھا  زبالهی و البالھا اباني کودکان در خني منع کرد اما تعداد ارود، یبه شمار م

 ،یستي وزارت کار، بھزاني دسته از کودکان منيو ا وجود ندارد یگرد تھران   به کودکان زبالهیدگي رسی برایمرجع

  .شوند ی میپاسکار و وزارت بھداشت یشھردار
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سني ای به راحتی اما شھردارمي تھران تماس گرفتی معضل با شھردارني ای بررسیبارھا برا: دھد ی ادامه ماو له أ م

ه انيرا انکار کرده و با اعالم ا اطني ک ان ارتب ا شھرداری کودک د ید موضوع را پشت گوش م ندارنی ب ا اندازن  ام

ا نهي زمنيا در ی شھرداردھد ی موجود است که نشان میھا و مدارک عکس ان ب ان و نوجوان  طمع کرده و اغلب کودک

هي زمني در ای شھردارمانکاراني و پی خصوصیھا  از شرکتیبرخ ه طورن د؛ ب رارداد دارن ه آرمی ق ا  ک  چاپ یھ

  . استنهي زمني در ای شھردارمانکاراني تخلف پیاي گویه خوب کودکان بني لباس ایشده بر رو

ا ای ، به بویافتيکودکان باز ، یتي حمای به قول انجمن ھااي زباله گرد کودکان د ام رده ان ه عادت ک  ني نامطبوع زبال

ازمان بھزاي خواھد وزارت کار باشد یوالن، حال مؤ که مسستي آن نیمعضل به معنا  اي یستي وزارت بھداشت ، س

  . کودکان بزنندني اار کار دشوی بر رویدي آن ھا مھر تائی با پاسکار،یشھردار

  


