
داریـم ولـی همـه اش پـاره می شـود و بایـد 
نـو بگیریـم، البتـه آقـا فرهاد همیشـه داخل 
وانتـش هسـت بـه مـا دسـتکش می دهـد 
ولـی اذیـت می شـویم دسـتمان می کنیـم. 
ماسـک هـم همیشـه مـردم بـه مـا می دهند 

گاهـی میزنیـم گاهـی هـم نـه؟« 
نریمـان از همـه کـم حرفت تـر اسـت از او 
می پـرم توچـی تـا االن مریـض شـدی؟ بـا 
صدایـی ضعیـف می گویـد: »مثـل چـی؟ 
آره خیلـی زیـاد، دسـتش را بـاال می زنـد 
نشـان از ردی لک هـای پوسـتی بـر روی 
دسـتانش اسـت، این پارسـال شـد، با آقا 
فرهـاد رفتیـم درمانـگاه گفتـن باید دوهفته 
خانه باشـم با کسـی هم رفت و آمد نکنم 
و اال همـه را مریـض می کنـم. تمـام بدنـم 
پـر از اینهـا شـده بـود. بهـم صابـون دادنـد 
و پمـاد و دارو مـن دو هفتـه بیـرون نرفتـم 
و خوب شـدم. خانم درمانگاه بهم گفت 
همـه مریضی هـا از ایـن سـطل های زبالـه 
اسـت امـا پـول می خواهیـم برای خانواده، 

پـول هـم داخـل ایـن سـطل ها اسـت.« 

تعدادکودکانزبالهگرد
فریـد، حسـن و نریمـان از جملـه افـرادی 
هسـتند کـه بـه آن هـا کـودکان زباله گـرد 
می گویند در میان آن ها هم ایرانی هسـت 
و هـم افغانسـتانی، کودکانـی کـه بـا آغـاز 
طرح های تفکیک پسـماند و بازیافت سـر 
و کلـه آن هـا بـه عنـوان خـط اول تجـارت 
سـیاه بازیافـت در میـان کوچـه پس کوچـه 
شـهرها و کالنشـهرها پیدا شـد. بر اسـاس 
مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  گـزارش 
شـورای اسـالمی در کشـور حـدود ۱۴ 
هـزار نفـر زبالـه گـرد وجـود دارد که حدود 
۴ هـزار و ۷۰۰ نفـر از آن هـا را کـودکان 
تشـکیل می دهنـد. عمـده ایـن افـراد را هـم 
مهاجـران غیـر قانونـی افغانسـتان تشـکیل 

هند.  می د
برخـی از ایـن کـودکان در همـان محل های 

می گزیننـد،  مسـکن  پسـماند  دپـوی 
مکان هایـی بـه شـدت آلـوده و سرشـار از 
انـواع ویـروس و باکتری هـای عفونـت زا 
ایـن عـالوه بـر آن اسـت کـه هـر مخـزن 
زبالـه ای خـود انبـاری از بیمـاری کـه بـه 
تنهایـی می توانـد جـان ایـن کـودکان را 

تهدیـد کنـد.
هپاتیت، وبا، سـل، گال و انواع و اقسـام 
دردهـای  پوسـتی،  حـاد  بیماری هـای 
اسـکلتی و سـایر بیماری های واگیر دیگر 
در کمیـن ایـن کـودکان اسـت. تهدیـدات 
مکـرر علیـه ایـن کـودکان بـه حـدی زیـاد 
اسـت بارهـا نماینـدگان مجلس خواسـتار 
پایان این مسـأله از شـهرداری شـده اند. در 
سال ۹۷ فاطمه ذولقدر یکی از نمایندگان 
مجلـس از تهدیـد بیماری هـای ایـدز و 
هپاتیـت بـر علیـه ایـن کـودکان خبـر داد 
و خواسـتار برخورد شـدید شـهرداری با 
پیمانکاران متخلف شد و گفت: »متأسفانه 
حـدود ۵۷ درصـد کـودکان زباله گـرد در 
از  وبرخـی  می کننـد  زندگـی  گاراژهـا 
کـودکان زباله گـرد ۶ تـا ۸سـاله هسـتند 
و بیماری هـای عفونـی آن هـا را تهدیـد 

دسـتکش  یـا  ماسـک  از  آن هـا  می کنـد 
اسـتفاده نمی کننـد.«

وقتیزبالهگردیبرایکودکان
ممنوعشد

در سال ۹۹ با ابالغ پرویز حناچی شهردار 
کارگیـری  بـه  ممنوعیـت  تهـران  وقـت 
جمـع آوری  شـرکت های  در  کـودکان 
ابـالغ و بـه  بازیافـت زبالـه  پسـماند و 
زباله گـردی  ممنوعیـت  دسـتور  نوعـی 
صـادر شـد. در همیـن حـال قـرار شـد 
کـه شـیوع جمـع آوری زبالـه هـم تغییـر 
کنـد. بـرای مدتـی حضورایـن کـودکان در 
خیابان هـای شـهر کمتـر شـد، امـا پـس 
از مدتـی دوبـاره خیابان هـا، کوچه هـا و 
مخـازن زبالـه آن هـا را بـه سـوی خـود 

فراخونـد. 
کارشناسـان زیـادی اعـالم کرده انـد کـه 
یکـی از دالیـل بازگشـت ایـن کـودکان بـه 
میـان کوچه هـاو خیابان هـا بـه دلیـل نقـش 
مافیـای زبالـه اسـت، کـه برخـی از آن هـا 
پیمانکاران خود شهرداری هستند. مهدی 
اقراریان، عضو فعلی شـورای شـهر تهران 

در تذکری در صحن علنی شـورای شـهر 
تاکیـد کـرد کـه »پیمانـکاران شـهرداری از 
کـودکان سوءاسـتفاده کـرده و آن هـا را 
بـرای جمـع آوری زبالـه بـه کار می گیرند.«

بـا ایـن حـال روز گذشـته مهـدی بابایـی، 
نایـب رئیـس کمیسـیون سـالمت، محیـط 
زیسـت و خدمات شـهری شـورای شـهر 
تهـران بـه ایلنـا گفـت: »سیاسـت گذاری 
دوره جدید شورای شهر برای شهرداری 
تهران این است که ما به سمت دفن صفر 
پسـماند در پایتخت حرکت کنیم که این 
کار حتما به کوتاه شـدن دسـت باندهای 
مافیایـی منجـر می شـود کـه از نظـر برخـی 
کارشناسـان در حـوزه پسـماند پایتخـت 
فعالیـت می کننـد؛ چراکـه مافیـای زبالـه 
اشـتباه  سیاسـت گذاری های  براسـاس 
گذشـته  سـنوات  در  تهـران  شـهرداری 
ایجـاد شـده اسـت و مـا بایـد بـا اصـالح 
فرآیندهـا و مدیریـت بهینـه، ایـن باندهـا 
را از حـوزه پسـماند تهـران حـذف کنیـم.«
وی بیان کرد: »شهرداری تهران مسئولیت 
تعییـن تکلیـف کـودکان کار و زبالـه گـرد 
را نـدارد، امـا بایـد فرآیندهـای خـود را بـه 
گونه ای بازطراحی و هوشمندسـازی کند 
که دیگر پیمانکاران اجازه سـوء اسـتفاده 
از کـودکان کار را نداشـته باشـند و اگـر 
هـم پیمانـکاری مرتکـب ایـن تخلف شـد، 
سـریعا خـود سیسـتم متوجـه ایـن تخلـف 
بشـود یـا شـهروندان آن را گـزارش کننـد 
و شـهرداری هـم بـا پیمانـکاران متخلـف 
برخورد کند. مهمترین مسـئولیت قانونی 
شـهرداری تهـران در زمینـه زبالـه گـردی 
کودکان، این است که اجازه بهره کشی از 
کودکان کار در این زمینه را به پیمانکاران 
خـود ندهـد و بسـترهای موجـود در ایـن 
حـوزه را کامـال مسـدود کنـد. اقدامـی کـه 
به نظر می رسـد با هوشمندسـازی مسـاله 
تفکیک زباله از مبدأ و اصالح فرآیندهای 
کنونـی جمـع آوری پسـماند در تهـران، 

بخشـی از آن محقق خواهد شـد.«
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کسی هم ما را سوار نمی کند، حق هم دارند 
می کنند  فکر  یا  شوند  مریض  می ترسند  همه 
خالی  هم  دستمان  حتی  می گیرند.  بد  بوی 
همین  برای  کاره ایم  چه  می دانند  همه  باشد 

نمی دهد نشان  ما  به  خوش  روی  کسی 

می کردم  سرفه  زیاد  گرفتم  پارسال  بیماری 
روز  چند  همه اش  اما  می کرد  درد  هم  سرم 
می کنم سرفه  هم  هنوز  البته  شدم  بود خوب 


