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کار کودکان را به رسمیت نشناسیم

 14هزار کودک زبالهگرد به دنبال طالی سیاه!

یغمای کودکی
جامعه

مهسا قویقلب
خبرنگار

امــروز روز جهانــی منــع کار کــودک
اســت .هــر روز در شــهرهای بــزرگ
بویــژه در پایتخت شــاهد تــردد کودکان
کار در ســطح خیابانهــا و کوچههــا
هســتیم .همــه ابــراز تأســف میکنیــم
امــا حرکتهــا و گامهــای مؤثــری در
ایــن راه برداشــته نمیشــود .شــاید

بــه جــرأت بتوانیــم بگوییــم یکــی از
دردناکتریــن صحنههایــی کــه هــر
روز بــه چشــم میبینیــم ،زبالهگــردی
کــودکان اســت .بــه گــزارش «ایــران»،
مدیرعامــل انجمــن حمایــت از
حقــوق کــودکان ،کلیت نظام سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی را مســبب
یغمــای کودکــی میدانــد و میگویــد:
مــا یــک هــدف آرمانــی داشــتیم و
هنــوز هــم داریــم و آن هــم حــذف
زبالهگــردی کــودکان اســت ،هرچنــد
خیلیهــا گفتنــد ایــن کار امــکان نــدارد
و مــا بایــد تــاش کنیــم واقعیــات را
دســتکاری کنیــم.
فرشــید یزدانی در نشستی به مناسبت
روز جهانــی منــع کار کــودک بــا عنــوان
«یغمــای کودکــی» توضیــح میدهــد:
حــدود  14هــزار زبالهگــرد در تهــران
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 4700
نفــر کــودک هســتند یعنــی رقمــی در
حــدود یکســوم و عمــده زبالهگردهــا،
در واقــع بیــش از  90درصــد آنهــا هــم از
اتبــاع افغانســتان هســتند.

ëëبرآوردهایمالیطالیسیاه
بــه گفتــه ایــن فعــال حــوزه کــودک،
اگــر قیمــت متوســط هــر کیلــو زبالــه
خشــک  2500تومــان باشــد ،ارزش
زبالههــای خشــک در ســال  1397در
تهــران  2640میلیــارد تومــان اســت که
بخشــی را بازیافــت و بخــش زیــادی را
بــه صــورت غیررســمی جمــعآوری
میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
قیمــت خریــد از زبالهگردهــا تنهــا 450
تومــان اســت و در نهایــت  410میلیــارد

حدود  14هزار
زبالهگرد در تهران
وجود دارد که از
این تعداد  4700نفر
کودک هستند یعنی
رقمی در حدود
یکسوم و عمده
زبالهگردها ،در واقع
بیش از  90درصد
آنها هم از اتباع
افغانستانهستند
تومــان ســهم زبالهگردهــا خواهــد شــد
و میتــوان گفــت کــه  15.6درصــد
از مجمــوع ارزش گفتــه شــده بــه
زبالهگردهــا میرســد و کــودکان از ایــن
رقــم تنهــا  2.4درصــد ســهم دارنــد و
ماهانــه در حــدود  1.5میلیــون تومــان
دریافتــی هــر زبالهگــرد اســت .آنچــه
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کــه پرواضــح اســت ،ایــن نکتــه اســت
کــه کودکــی کــودکان در حالــی بــه یغما
مــیرود کــه افــرادی در پشــت پــرده
ســیاه و تاریــک زبالهگــردی در حــال
کســب درآمدهایــی غیرقابــل بــاور
هســتند.
ëëراهحلی کارگشابرایزبالهگردیارائه
نشدهاست
معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست
بــا بیــان اینکــه برخــی سیاســتگذاریها

بســیار پیچیــده هســتند ،معتقــد
اســت :در حــوزه زبالهگــردی تاکنــون
راهحلــی کارگشــا ارائــه نشــده اســت.
احمــد میــدری میگویــد :تــا وقتــی
بــه برخــی ارزشهــا پایبنــد باشــیم،
نمیتوانیــم مشــکالت را حــل کنیــم
بــه عنــوان نمونــه وقتــی نمیخواهیــم
حضــور افاغنــه را در ایــران بــه رســمیت
بشناســیم چطور میخواهیم مشکلی
را حــل کنیــم؟ در حــال حاضــر  2تــا
 3میلیــون افغــان در کشــور داریــم کــه
تنهــا  700هــزار نفــر از آنهــا بــه صــورت
رســمی در کشــور زندگــی میکننــد .وی
بــه مــورد دیگــری از تضادهــای موجــود
اشــاره کــرده و میافزایــد :وقتــی کار
کــردن کــودک را قبــول نداریــم چطــور
میتوانیــم کارفرمــا را ملــزم بــه رعایت
بهداشــت و انجــام آزمایشهــای
ادواری یــا آمــوزش کــودک کار کنیــم؟
بــه اعتقــاد میــدری ،تضادهــای موجود
در جامعــه مثــاً نمونههایــی کــه
در فــوق یــاد شــد ،ســبب شــده هنــوز
نتوانیــم بــه راهحــل مشــترکی برســیم.

گزارش

مریم طالشی
خبرنگار

«کــودکان کار کــه بخشــی از درآمدشــان را بــه ســیلزدگان
تقدیــم کــرده بودنــد ،مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد ».ایــن لیــد
یــک خبــر اســت کــه اتفاقــاً الیــک خــورش در شــبکههای
اجتماعــی حســابی باالســت و حتــی قابلیــت آن را دارد کــه
اشــک آدم را دربیــاورد .میشــود صدهــا جملــه نوشــت
در توصیــف ایــن کار ارزشــمند و بــا عنوانهایــی همچــون
«بزرگمــردان کوچــک»« ،غیرتمنــدان ایــران» و القابــی از
ایــن دســت از آن کــودکان یــاد کــرد .میشــود گفــت بیاییــد و
مناعــت طبــع و بزرگــواری را از ایــن کــودکان یاد بگیریــد .بله،
تمــام اینهــا را میشــود گفــت و در نهایــت مقــام مســئولی بــا
یــک ســبد گل و احتمــاالً یــک تقدیرنامــه یــا شــاید مبلغــی
ناچیــز از کــودکان تقدیــر میکنــد .ایــن وســط امــا بــه ذهــن
کســی نمیرســد کــه اصــاً مگــر کــودک بایــد کار کنــد کــه حــاال
بخواهــد بخشــی از درآمــدش را هــم بــه ســیلزدگان تقدیــم
کنــد؟! در واقــع وقتــی بــه راحتــی از آن صحبــت میکنیــم،
وقتــی تقدیــر از کــودک کار را میســتاییم ،یکجورهایی یعنی
کار کــودکان را هــم بــه رســمیت شــناختهایم.
واقعیــت ایــن اســت کــه آنهــا نامرئــی هســتند .بگذاریــد
اسمشــان را «کــودکان نامرئــی» بگذاریــم .آنقــدر بــه
دیدنشــان عــادت کردهایــم کــه دیگــر جزئــی از شــهر شــدهاند
انــگار .تصویــر کودکــی کــه تا کمــر در ســطل زباله خم شــده تا
گونــی حجیــم روی دوشــش را از پســماند پالســتیکی پر کند،
آنقــدر برایمــان آشناســت کــه دیگــر حتــی تعجبمــان را
هــم برنمیانگیــزد .بعضیهــا هم آنهــا را به دیــد مزاحمان
کوچــک میبیننــد کــه پشــت چــراغ ناغافل میآیند و شیشــه
ماشــین را بــه هــوای تمیــز کــردن بیشــتر لــک میکننــد و
دس ـتهای کوچکشــان را بــرای طلــب مــزد جلــو میآورنــد
یــا اینکــه بــا اصــرار میخواهند ازشــان چیــزی بخریــد؛ اینجور
وقتهاســت کــه فقــط میخواهید از شرشــان راحت شــوید،
گاهــی بــا آرامــش و مهربانــی و گاهــی بــا خشــونت و دعــوا.
آنهــا بــه هرحــال رهایتــان میکننــد و میرونــد و بــاز فراموش
میشــوند .اصــاً هیچوقــت بــه خاطــر نیــاورده شــدهاند تــا
بخواهنــد فرامــوش شــوند .میشــوند موضــوع همایشهــا
و نشســتها؛ در حالــی کــه آن بیــرون دارنــد کودکیشــان
را ســرچهارراهها میگذراننــد .یکیشــان ،پســرصورت
ســوختهای بــود کــه همیشــه میدیدمــش .بچههــای دیگــر
بــه خاطــر اثــر شــدید ســوختگی مســخرهاش میکردنــد و
پســر بچــه  9 ،8ســاله گاهــی چنــان گری ـهای میکــرد کــه دل
آدم کبــاب میشــد .بــا ایــن حــال نــه دســت کمکــی بــود و نــه
دلســوزی بــرای کــودک درمانــده.
حــاال روز جهانــی منــع کار کــودکان اســت .هشــتگ میزنیــم
و از آنهــا میگوییــم .الیــک میگیریــم و اشــک و آه
درمیآوریــم و آن بیــرون ،آنهــا دارنــد کار میکننــد در حالــی
کــه کار کــودکان ،چیــزی جــز درس خوانــدن و بــازی کــردن
نیســت و چــه فرامــوش میشــود همیــن یــک جملــه ســاده.

