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تیترهــــای
برتر ایران

عکسPinterest :

ایمــان یاوریان ،خواننــده روزنامه هر
هفته تیترهــای روزنامه از سهشــنبه تا
دوشــنبه هفته پیش را بررسی میکند
و به تیترهایی که در صفحات مختلف
«ایران»انتخابکرده،امتیازمیدهد.
ëëآلبومقرن
پشت پرده جنگ
ëëاندیشه
زخمیسربلندبحرانها
تفکیــک شــیفتگان عدالــت از
فریفتگانقدرت
تکیه بر قدرت «ملت»
ëëتاریخ
گرانــی و شــورش در تاریــخ معاصــر
ایران
ëëجامعه
مرگ مسافران روی دور تند
ëëزندگی
شبیخون به الفبای زندگی
لبخند زندگی به قربانیان خشونت
زندگی بر مدار آرامش و امید
واقعیتوارونهیکزندگیخاکستری
ëëتوانش
چــرخ ویلچــر یــاریام نکــرد،
موتورسیکلتساختم
ëëخوانندگان
کمکهــای عــام المنفعه چشــم به
راه کمک
ëëکارآفرینی
جســارت جراحی در فضای کسب و
کار را نداریم
ëëشعر
نه هر که سر بتراشد قلندری داند!
ëëپایداری
حرفهــای پــدر دختــری را با عکس
روی دیوار میزنم
فرماندهی بر لشکر مخلص خدا
ëëاقتصادی
خاموشــی چــراغ تولید و درخشــش
چلچراغ رستوران داری
ëëگزارش

نظرخواهی «ایران» از مخاطبان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان

سایههای کوتاهی ما
بر سر کودکان کار
حسن فرامرزی  -محبوبه مصرقانی

روزنامه نگار

خشونت کالمی جرم بیمجازات
«منقشالق» ما گلستان است
وقتی تنها مسافر راننده است
از ا م اس تا اورست
بحرالمیت ایران زنده میشود؟
ماهیها با گمیشان قهرند
ëëادبیات
فرهنگ مقصد آنی ندارد
اما ســه تیتر برتر و جــذاب هفته از نظر
خواننــدگان بــه ترتیــب عبارتنــد از:
«بحرالمیتایرانزندهمیشود؟»
از گــروه گــزارش« ،ســفرههای محقر
افطــار بــا چاشــنی کتــک» از گــروه
پایــداری« ،خاموشــی چــراغ تولید و
درخششچلچراغرستورانداری»
ازگروهاقتصادی.
نامه مخاطب

ëëمشکالت پرسنل شرکت شهربان و
حریمبانشهرداریتهران
احتراماً به استحضار میرساند کلیه
پرســنل شرکت شهربان و حریم بان
شــهرداری تهــران بــا مشــکالت زیر
دست و پنجه نرم میکنند:
 -1واریز نشدن بموقع حقوق.
 -2نپرداختــن مرخصــی و ســنوات
سالگذشته.
 -3نپرداختن وجه – بن یا ســبد کاال
در مناســبتهای مختلــف از جمله
ماه مبارک رمضان.
 -4کاهــش  30تا  50درصدی اضافه
کاری و همچنیــن کاهش  2تــا  3روز
تعطیلکاری.
 -5پاسخگونبودن مدیران شرکت به
مشکالت معیشتی کارگران و برخورد
تندآنها.
 -6پرداخت نشــدن پاداش شهردار
ســابق بــه مبلــغ  600هزار تومــان در
اسفند سال .96
لذا ما پرســنل شرکت شــهربان بالغ
بــر  2200نفــر خواســتار پیگیــری و
مســاعدت و دســتور ریاست محترم
شورای اسالمی شهر تهران و اعضای
محترم این شورا هستیم.

 22خــرداد در میانه این هفته ،روز جهانی مبارزه با کار کودکان بود .پدیدهای که کشــور ما هم سالهاســت
درگیر آن شــده اســت .ما به صورت پیامکی و در شــبکههای اجتماعی با مخاطبان «ایران» این پرســش
را طــرح کردیم که چقــدر در طول روز با پدیده کودکان کار مواجه میشــوند؟همچنین در ســالهای اخیر
فراخوانهاوگروههایجمعیتیبرایکمکبهکمرنگشدنچالشهایاینکودکان،آموزشوحمایت
از آنها ایجاد شــده است .آیا شــما عضوی از این انجمنها هســتید؟ رویکردتان در برخورد با این کودکان
چیست؟ در مورد تجربههایتان برای ما بنویسید .الزم میدانیم از مریم سهرابی ،همکار افتخاری صفحه
خوانندگانبرایمساعدتدرتهیهبخشیازدیدگاههایطرحشدهدراینگزارشقدردانیکنیم.

ëëکمکهادرجیباینکودکاننمیروند
محمدحســین قرائیان :مــن تنهــا کاری که گاهی
اوقات میکنم اینه که اگر خوراکی همراهم باشــه
بهشــون میدم یا مثالً چندبار پیش اومده که بچه
جلوی راهمو گرفته ازم خواسته براش غذا بخرم
و منــم بــراش هرچی خواســته خریــدم و تو دلم
دعا کــردم حداقل خودش از اون غذا بخوره ،ولی
بهشــون مســتقیماً پول نمیــدم یا چیزی ازشــون
نمیخرم .علتــش اینکه یه بار یــه جایی که االن
یادم نیست دقیقاً کجا بود (صداوسیما ،روزنامه،
مجلــه) اعالم کــرده بودن که خریــد از این بچهها
باعث میشــه تبدیل بشــن به منبع درآمد افراد و
باندهایــی که ایــن بچهها رو ســازماندهی میکنن
و درقبــال نگهداری ازشــون میفرستنشــون توی
خیابونا برای پــول درآوردن و گفته بودن اگر ما به
ایــن بچهها پــول ندیم ممکنه درآمدشــون قطع
بشــه و باعث بشــه دیگــه اون آدمــا از این بچهها
سوءاســتفاده نکننــد .البته من خودمــم میدونم
کــه این کار شــدنی نیســت ولــی خب ایــنرو هم
میدونــم که این پول در نهایت تو جیب خود اون
بچه نخواهد رفت پس بهشون پول نمیدم.
ëëچشمانمرامیبندموازکنارشانردمیشوم
معصومه قنبریــان :بچههای کار مختص شــهر و
کشور ما نیســتند .توی همه جای دنیا وجود دارند
ولــی اینکه چطــور توی جامعه رشــد و نمــود پیدا
میکنند بستگی داره به نوع نگاه مردم و رسیدگی
مســئوالن اون جامعه به این مســأله .خب من در
مورد کشــورهای دیگه چیزی نمیتونم بگم چون
نه با چشــم خودم دیدم نه در موردشــون تحقیق
کــردم .مــن در مورد جامعه خــودم هم اطالعات
زیادی ندارم .خود من بهعنوان یک شهروند وقتی
میبینمشون دلم میسوزه خیلی ناراحت میشم
که یه بچه چرا توی این سن به جای بازی و آموزش
و لــذت بــردن از زندگــی بایــد بــا لبــاس و صورت
کثیف توی خیابونا باشــه و با تحریک احساسات و
عواطف مــردم و با التمــاس از آدمها بخواد ازش
چیزی بخرن یا بهش پولی بــدن و از اون جایی که
به شخصه کاری از دستم برنمیاد تو اینجور مواقع
فقــط ســعی میکنــم خــودم رو بزنم بــه ندیدن،
هندزفریم رو محکمتر تو گوشم فرو ببرم ،صدای
موزیک رو بلندتر کنم ،چشمام رو ببندم و رد بشم.
ëëواسهمنازاونیکیمغازهدلوجیگربخر!
بهنامسهرابی:منعضوانجمنیدراینخصوص

نیســتم و معتقــدم هر برنامــه و رویکــردی که در
این چند ســال بــوده قطعاً ناموفق بــوده چون به
وضوح تعداد کودکان کار در خیابانها بیشتر شده
و لذا قطعاً در محلهای کار هم بیشتر شده ،نحوه
برخوردمهماینطوریهکهیهروزمیگمکمککنم
گنــاه دارن یه روز میگم اگه هیچ کس کمک نکنه
قطعــاً دیگه کودک کاری نخواهد بــود ولی دوباره
فکرهای متناقض دیگه و ....خالصه :با کودکان کار
خوش برخورد باشــیم و اگه بهشون پول نمیدیم
حداقــل خوراکی بدیم .یه خاطــره هم دارم که یه
روز داشــتم میرفتم تو ساندویچی یه بچه حدود
 ۱۰سال که تو سطلهای زباله وسایل جمع میکنن
اومد جلو گفت برای من غذا میخری؟ گفتم آره
بیا وقتی داشتم میرفتم تو ساندویچی گفت من
از این ساندویجها نمیخوام واسه من از اون یکی
مغازه دل و جیگر بخر!
ëëایــنبچههــادرمدرســهدرسمیخواننــدوبــه
محضتعطیلشدنسرکارمیروند
الهــام الســادات اعرابــی :مــن بههمراه برخــی از
دوستانم در یک خیریه فعالیت میکنیم .گزارش
یــک روز کار خیریــه را ایــن جا برایتــان میگذارم:
صبــح روز چهارشــنبه خیرین عزیز جمع شــدند
و  114بســته خوراکــی کــه با ده میلیــون و  400هزار
تومان هزینه تهیه شده بود بستهبندی کردند و در
وانت بارگیری کردند .ســاعت  ۱۲و نیم بهســمت
مدرســه بچههــای کار حرکــت کردنــد و خیریــن
بههمراه بچهها بســتهها را توزیــع کردند .خیابان
شــوش ،دروازه غار انتهای خیابان ادیب ،خیابان
انــوری ،جنب مســجد فاطمــه زهــرا(س) ،خانه
کودک مهر .این مدرســه  ۱۰۲شــاگرد دختر و پسر
داشــت که از پیش دبســتانی تا  ۵ابتدایی بودند و
مختلط درس میخواندند .از لباس زیر تا روپوش
و شــلوار و کفش ،کاپشــن و نوشــت افــزار ،کتاب و
خدمات پزشــکی همه توسط خود مدیران  -یک
خواهر و برادر  -و مردم خیر تهیه میشود .بچهها
فقــط در مدرســه درس میخواننــد و بــه محض
تعطیــل شــدن ســر کار میروند .بچههــا تحقیق
شده ثبتنام میشوند .اینها بچههایی هستند که
خرج خانه میدهند -نه آنهایی که یک نفر چند تا
بچه را اجاره میکند و درآخر پولهایشان راجمع
میکند.ما که رســیدیم ناهــار برای بچههــا آورده
بودند چلوکباب و دوغ ،یک طرف حیاط به والدین
بچهها کیسههای بهداشتی میدادند :پودر ،مایع.

خمیردنــدان .تمــام هزینههای مدرســه از طرف
خیرین پرداخت میشــود ،دبیــران بدون حقوق
و مدیــران بــدون دریافــت حقوق فقــط بهخاطر
رضای خدا خدمت میکنند .محله بســیار کثیف
و خطرناکی بود و دراین محله شــلوغ و پرازدحام
و فاسد این خیرین محیطی بسیار زیبا تمیز آرام و
دوست داشتنی برای کودکان کار درست کردهاند و
رضایت کامل در چهره تک تک این بچهها دیده
میشد.
ëëاگــر کمــک کنیــم اول از همــه خودمــان آرام
میگیریم
فرنازکاشــانی جاوید :هر کســی در هر شــرایطی و
هرکاری که از دستش برمیآید باید انجام بده ،هر
چقدر کم و ناچیز .البته با انجام این کمکها اون
آرامش نسبی رو اول نصیب خودمون میکنیم.
ëëمابیشترشکمگرسنهکودکانکاررادیدهایم
نــازی ایزدفــر :من همــواره فکــر میکنم کــودکان
کار بیشــتر نیاز بــه ارتقای فرهنگ ،عــزت نفس و
درســت اندیشــیدن دارند تا غــذای روزانه ،گرچه
قاعدتــاً شــکم گرســنه بــه فرهنگ و عــزت نفس
نمیاندیشــد ...پــس بهتــر اســت هنــگام تغذیه
بهطور برنامهریزی شــده ،فرهنگ ،عزت نفس و
اندیشیدن آموزش داده شود .اگر بتوان اندیشیدن
آموخــت بتدریــج پــس از آن همــه نیکیهــا بــه
سمتشان سرازیر میشوند و کل این فرآیند ممکن
نیست مگر با نیروی قدرتمند عشق و مهرورزی.
منشهروندنیازبهآموزشدارم
ِ ëë
زهرهعطایی :من از ته قلبم همیشــه دعا میکنم
کــه هیــچ وقت تو هیچ جــای دنیا هیــچ کودکی از
کودکی کردن محروم نشــه و دیگه حتی نامی هم
از بچههای کار نشــنویم .برای تحقق این آرزو نیاز
به یک کار بزرگ و فرهنگسازی عمومی هست.
اگــر اصولی بهش فکر بشــه و بــراش برنامهریزی
کنــن و بیان به ما مردم بگن برای برطرف شــدن
ایــن معضــل بهصــورت متحــد و یکپارچــه چــه
کاری میتونیــم انجام بدیم و چه نــوع رفتاری رو
در مواجهــه با ایــن بچهها در پیــش بگیریم ،من
بهعنــوان یــک شــهروند هــرکاری که بگــن انجام
میــدم ولی اینکه هر شــهروندی جدا جــدا بخواد
بــا ایــن مســأله روبــهرو بشــه و هرکــس بــه روش
خــودش بــا ایــن بچهها برخــورد کنه مشــکلی رو
حــل نخواهد کرد .بهنظر من همــه ما نیاز به یک
آمــوزش صحیــح و همگانی داریــم ،مثل همون
آموزشهایــی کــه گاه در برنامــه خندوانــه داده
میشه و باعث فرهنگسازی جدید شده ،البته در
ابعاد گستردهتر ،چون همه همیشه خندوانه نگاه
نمیکنن.
ëëاینکودکانبرایباندهاکارمیکنند
علیکاظمینی :کمک کردن به آدمها خوب است
اما من احساس میکنم کمک جا و مکان خاص
خود را دارد .نمیتوان اعتماد کرد و به هر کوچک و

بزرگی کمک کرد چرا که بیشتر این کودکان گروهی
هستند و برای شخص خاصی کار میکنند.
ëëگاهیآنقدرکوچولوهستنکهمیترسمزیرچرخ
ماشینبرن
فائزهکرامتیان :پدیده کودکان کار مسألهای جدی
هســت کــه هــر روزه باهــاش در ارتبــاط هســتیم،
مســألهای بســیارآزاردهنده .مــن بــه شــخصه در
برابر این بچهها احساس شرم یا به بیان دیگهای
احســاس مســئولیت میکنم .محاله از کنارشون
بگــذرم و بیتوجــه باشــم .درهیــچ انجمنــی هم
عضو نیستم ولی سعی میکنم تقاضاشون رو رد
نکنم .اونا همشــون بچههای مریض با تغذیه بد
چه از نظر روحی و محیطی و چه جسمی هستن،
پس بر خودم واجب میدونم کمترین نیازشون که
به من رو انداخته میشــه از یه خوراکی یا خرید یه
جنس بیارزش رو در حد وسع خودم انجام بدم.
البته دردی از اون کودک درمان نمیشه ولی الاقل
شــاید از نظر اون بچه این کار باارزش باشه وحس
کنه که دیده شده و باارزشه .بعضی وقتا آنقدر این
بچهها کوچولو هســتن که وقتی کنار ماشین میان
حس میکنم االن میرن زیر چرخ ماشین پس این
کودکانواقعاًنیازمندکمکهستن.
ëëمننمیگماینجاانگلیسهولی...
مونــاملکوتینژاد :من مدتــی در انگلیس زندگی
کــردم تــو انگلیــس بچههــای زیــر ١٤ســال نبایــد
بهشــون کار میگفتی اگــه بچــهای کار میکرد پدر
صاحــب کارو در مــیآوردن تــا کــی مــردم عادی
بایــد بــه داد ایــن بچهها برســن .ایــن بچهها باید
جمعآوری بشن در محیطهای گرم از طرف خود
دولت به وضعشون رسیدگی بشه از لحاظ درسی
و پوشــاک و غذا در محیطهــای خوب قرار بگیرن
بهشون سرکشی بشــه .تو جوامع دیگه وقتی بچه
تــو خانواده خودش امنیت نــداره دولت اون بچه
رو از خانــواده جــدا میکنــه و بــه خانــواده دیگهای
کــه صالحیــت دارن میســپاره یــا به مراکــزی که
برای نگهداری بچههاســت میســپرن .قبالً کمتر
بــودن االن خیلــی بیشــتر شــدن روز بــه روز هــم
بیشتر میشن ،بیشترشــونم بچههای فوقالعاده
باهوش و با استعدادی هســتن که اگه روشون کار
بشــه بعدها خیلی موفقیتهای خوبی به دست
میــارن ،مــن نمیگم اینجــا انگلیســه ولی مــا اگه
بخواهیمخیلیراحتمیشهجمعشونکردمهم
اینهکهنمیخوایم.
ëëکودکسرچهارراهیعنیخطربرایخودشوما
حمیدمیربیگی :یادم هســت تازه ماشین خریدم
و ســر چهارراه نزدیک خانهام منتظر ســبز شــدن
چــراغ بودم تا بهعنــوان راننــده حرکت کنم چند
کــودک هم که معموالً ســر چهــارراه قــرار دارند و
شیشــههای اتومبیــل را پــاک میکننــد لحظهای
که چراغ ســبز شــد و من پایم را روی گاز گذاشــتم
حرکت کنم یک لحظه یکی از آن بچهها با اسپری
آب به شیشــه ماشــین پاشــید و باعث شد جلوی
دیدم را کامل بگیرد .هول شدم و حتی اهرم برف
پــاک کن را هم در آن لحظه گم کردم .اگر بموقع
ترمز نمیکردم عابــری را زیر میگرفتم .کاری که
آن کودک انجام داد میتوانســت جان انســانی را
بگیرد .حضورشــان در ســر چهارراهها همیشــه با
خطر برای خودشان و دیگران همراه است .کاش
حداقل به فکر جان خود باشند.
ëëبا آن ســر و وضع کثیف میشــود از ایــن کودکان
چیزیخرید؟
فاطمه پازوکی :هر روز با تعداد بســیاری از آنها در
چهارراهها ،متروها و خیابانهای شهرمان رو به رو
میشــویم .نمیدانم چه حکمتی دارد که غالباً با
سر و صورتی کثیف و لباسهای کثیفتر در میان
آدمها چرخ میزنند و دستفروشی میکنند .شاید
این کثیفی و خاکآلود بودن در جهت برانگیختن
ترحم مردم باشد .اکثراًبرای فروش فال و آدامس
در متــرو حضور دارند و بــا خاله خاله کردن مردم
را مجبــور به خریــد میکنند اما شــاید نمیدانند
خریــد آدامــس از یــک کــودک ژولیده با دســت و
روی کثیف در بســیاری از موارد چندشآور اســت
بههمین خاطر وقتی اصرار میکنند با برخورد بد
مردم روبهرو میشوند .شاید اگر لباسی مناسب و
تروتمیز داشته باشند مردم رغبت بیشتری برای
خرید نشان دهند تا با سرو وضع آلوده.
ëëازافراطوتفریطدربارهکودکانکارپرهیزکنیم
آدینهبیگی:من فکر میکنم بیش از هر چیزی این
بچهها به احترام و عشق و محبت نه از سر دلسوزی
و ترحم احتیاج دارند ،همون نیاز به احترام و عشق
و محبــت و توجهــی که در من و شــما و هر انســان
دیگــری وجــودداره ،البتــه این نافی توجــه به رفع
نیازهــای مــادی این بچهها نیســت وایــن کار هم
نباید از سر دلسوزی و ترحم باشه بلکه چطوری ما
برای رفع نیاز مادی وگرسنگی بچه خودمون قدم
برمیداریــم از افراط و تفریط برای رفع نیازشــون
بایــد اجتناب کــرد همانطور که این مســأله رو در
موردبچههایخودمونرعایتمیکنیم.
ëëکمکبهاینکودکاندردیدوانمیکند
مریمستاری :سزاوار هیچ کودکی نیست که کودکی
نکند .معموالً اکثر کسانی که پشت چراغ قرمزها
هســتند از طریــق گروه بــزرگ یا مافیــای این کار،
هدایــت میشــوند ،بهطــوری کــه صبحهــا از یــه
ماشین پیاده میشن و شب هم همون ماشین به
دنبالشون میاد...گاهی برای جای خواب یا چیزای
دیگــه کودکان کار مجبور به انجام این کار هســتن
و پولــی رو که در میارن ،به مافیا باید تحویل بدن.
امــا عــدهای از کــودکان هم بهدلیل فقــر و ناتوانی
پــدر و مادرشــون و وضــع بد معیشــتی مجبور به
ایــن کار هســتند .در هر صورت حقشــون نیســت
کــه از تحصیــل و بازیهــای کودکانــه دور بمانــد.
پیشــنهاد من :بنیادهایی هســتن بــرای کمک به
ایــن کــودکان ،که عــاوه بر جــای خواب ،شــرایط
تحصیــل رو نیــز فراهــم بیارند که مجبور نباشــن

کودکان کار بیشتر نیاز به ارتقای فرهنگ،
عزت نفس و درست اندیشیدن دارند تا
غذای روزانه ،گرچه قاعدتاً شکم گرسنه به
فرهنگ و عزت نفس نمیاندیشد ...پس
بهتر است هنگام تغذیه بهطور برنامهریزی
شده ،فرهنگ ،عزت نفس و اندیشیدن
آموزش داده شود

برن ســر کار و از طریق کمکهــای مردمی و بنیاد
خیریه این کودکان را سامان بدن تا در هیچ شهری
در ایــران ،این کودکان رو نبینیــم .رویکرد برخورد:
شــاید پیشترها به کودکان پشــت چــراغ قرمز یا
کودکان فالفروش مترو یا روی پل هواییها کمک
میکردیم ،چون کمک ما تأثیری در وضعیت این
کودکان ندارند و روزبهروز هم بیشتر میشوند ،این
کمــک رو انجام نمیدیم .اما به بنیادهای خیریه
مثــل بهنــام دهشپور ،مثــل محک ،مثــل یتیم
خونههاکمکهاینقدیانجاممیدهیم.
ëëبعضیازاینکودکاننقشبازیمیکنند
فهیمــه مختــاری :روزی مســافر متــرو شــدم
پســر بچــهای  ۱۰تــا  ۱۲ســاله مــوش اســباب بازی
میفروخــت امــا هیــچ یــک از مســافران توجــه
نمیکــرد همه فقط نــگاه میکردند بعــد از چند
لحظــه وقتــی پســرک موفــق بــه فــروش حتــی
یک موش نشــد ســبد فروشــش را پــرت کرد کف
متــرو و گوشــهای از قطــار زانــو به بغل گریــه کرد.
خانمــی بــه ســمتش رفــت و دلــداری و دلگرمی
داد .بهنظر من رفتار پسربچه خیلی نمایشی بود
طــوری که انگار هر روز ایــن کار را میکند و منتظر
عکسالعملهــای دیگران اســت .بنده شــخصاً
دوست ندارم یک کودک که سرشتش پاکی است
اینگونــه نقش بازی کند .البته او بیتقصیر اســت
ولــی خیلــی از این بچهها هســتند که فیلــم بازی
کردنبلدنیستند.
ëëاماکنساماندهیکودکانکاررامعرفیکنید
اعظــمکالیی:تقریباً هر روز با آنها برخــورد دارم و
نمیدانم چه کسی مســئول است .چه کسی باید
وضع زندگی این بچهها را ســر و سامان بدهد .آیا
واقعاً باید بهصورت مستقیم به آنها کمک کنیم
یــا بــا کمک بــه نهادها منتظر باشــیم آنهــا کاری
برای این بچههــا انجام دهند .ما که همه کودکان
کار را نمیشناســیم یا توانایی مالی برای پوشــش
تعــدادی از آنها را نداریم .لطفــاً جایی را معرفی
کنید که مستقیم خدماتش برای این کوکان باشد.
تا از این سردرگمی رها شویم.
ëëپسرانیکهروسریسرمیکنندتامظلومتربهنظر
برسند
مهریباباپور :همه ما هر روز با این بچهها برخورد
داریــم ،بچههایــی که توی ترافیک و پشــت چراغ
قرمز دارند گل میفروشــند یا شیشه ماشین پاک
میکننــد ،بچههایی که توی مترو یا صف تاکســی
دستفروشی و فال فروشی میکنند ،بچههایی که
رو پلهای عابر نشستن یه دفتر کتاب جلوشان باز
هست با یه ترازو اما از همه دردناکتر پسربچههایی
هستندکهروسریسرشانمیکنندتاشبیهدخترها
شوند شاید ملت بیشتر دلشــان بسوزد .واقعیت
همهمیناستمنشخصاًبهدختربچههابیشتر
کمک میکنم تا پســر بچهها چرا که فکر میکنم
دختربچههامظلومترهستند.
ëëاینچهارراهبرایمکابوسشدهاست
ســجادآریانفر:چند وقت پیش موقع برگشــت به
خانه ،پشــت چراغ قرمز به دختری  14 – 15ساله
کمک کردم .کمک کردن همانا عادت شــدن این
مســأله همانا! هر روز مثل عوارضی باید در محل

ایــن دختــر پولی پرداخــت کنم تا اجازه رد شــدن
داشــته باشــم .دلم هــم نمیآید حرفــی با لحن
ســنگین به او بزنــم .این چهارراه بــرای من حکم
کابوس دارد بعضی اوقات از قصد راهم را عوض
میکنم و از مسیر طوالنیتری به خانه میروم که
او را نبینم.
ëëبخــش زیــادی از نذورات مــا صرف کــودکان کار
میشود
زهرااعتدالی:ما بخش زیادی از نذورات خودمون
رو میدیم به مدرسهای که مخصوص این کودکان
هست تا توزیع کنند .اکثراًخانوادههای این کودکان
درگیــر فقر هســتند مثــاً موقــع توزیع غــذا به هر
کودک بر اســاس تعداد خانــواده غذا میدن چون
تویخونههمهگرسنههستند.
ëëازبددهنیاینکودکانمیترسم
عــادلافشــاری :خیابان خانــه این کودکان اســت
و متأســفانه ادبیــات خیابــان ادبیــات زشــت و
ناراحتکننــدهای اســت .مــن نهایــت تالشــم را
میکنــم برخوردی با این کودکان نداشــته باشــم
چون اگر چیزی که میفروشند نخرم یا پول ندهم
برخورد زشــتی از آنها میبینم .یا لگد به ماشــین
میزننــد یــا حــرف زشــت جلــو خانــواده بــه آدم
میگوینــد .حتی اگر دلــم بخواهد هم کمک کنم
این کار را انجام نمیدهم.
ëëشایدهیچوقتنشنونداگرویتامینتروبخوری
جایزهمیگیری
زهراعباسی:صدای خندههاشون تو واگن پیچید.
– خاله ازم فال میخری؟ سکوت میکنم – خاله
یکدونــه بخر .ســکوت میکنــم – .تو رو خــدا – .نه
مرســی .بعد از چــرخ زدن در واگن کنــاری دوباره
برمیگرده ،همین طور بهــم زل میزنه تا باالخره
دلم بسوزه واسش .نگاهش سنگینه .اگر کمکش
کنــم به گدا پروری دامن زدم .کمی فکر میکنم و
راه حلی به ذهنم میرسد .ازش میخوام بگذاره
ازش عکس بگیــرم و به جاش بهش جایزه بدم.
تا چند وقت ذهنم درگیرشه ...شاید هرگز نازشونو
نکشیدن .شاید هیچ وقت نشنون اگر ویتامینت رو
بخوری جایزه میگیری و چیزای دیگه.
ëëمشــکل کودکان کار با کمک ســر چهــارراه ،حل
نمیشه
مژگان رفیق دوســت :به نظر من مشکل کودکان
کار بــا کمــک ســر چهــارراه مــن و امثــال من حل
نمیشه .چون این بچهها اکثراًبا یک گروه و سرگروه
کار میکنن و عمالً عمده درآمدشون هم به جیب
رئیــس گروه میره .در ضمن حضور این بچهها در
سطح شهر چهره ناخوشــایندی داره .مشکل اگه
بخواد اساسی حل بشــه که برمیگرده به اقتصاد
مملکت که متأسفانه روزبهروز بیکاری و در نتیجه
حضور این بچهها هم بیشتر و بیشتر میشه .شاید
بهترین کار ایجاد کارگاههای کارآفرینی و آموزش
یک حرفه و ســاماندهی اوضاع معیشــتی شــون
خــارج از ایــن باندها باشــه .من وقتی تــو خیابون
باهاشــون برخــورد میکنم معموالً اگــر کمکی از
لحاظ غذا و خوراک بتونم و همراه داشــته باشــم
میکنم ولــی کمتر ازشــون خرید میکنــم یا پول
بهشونمیدم.

خوانندگان محترم روزنامه ايران با اين چهار پل ارتباطي با ما در ارتباط باشند:
تلفن  - 84711000 :داخلي 129
روابط عمومی88769074 :
سالم ايران88769075 :
پيامك3000451213 :
ايميلkhanandegan@icpi.i :

