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دو روی سکه کودکان کار در سیرجان

 گروه خبر
 22خرداد یا 12ژوئن روز جهانی مبارزه با کار
کودک است .به کارگیری کودکان در کشورهایی
کهبهحقوقکودکاناحترامگذاشتهمیشود،یک
جرم بسیار سنگین است .و حتا برخی فعاالن این
حوزه از آن به عنوان یک جنایت در حق کودکان
یادمیکنند.اینوضعیتامادرآفریقا،بخشهای
از جنوب شرق آسیا و خاورمیانه کامال متفاوت
است .کودکان سرباز در آفریقا ،کودکان کار در
کارخانههای کشور چین یا تایوان و کودکان کار
خیابانی در کشورهایی مثل افغانستان ،عراق و
ایران!
گرفته شدن دوران کودکی ،آسیبهای
جبرانناپذیر ناشی از خشونتهای کالمی،
جسمی و جنسی ،احتمال ابتال به اعتیاد و ایدز و
حتا از دست دادن جان ،بخشی از خطراتی است
که کودکان کار با آن روبرو هستند.
 کودکان کار در ایران!
مطابق ماده  ۷۹قانون کار ،کار کودک زیر ۱۵
سال در کشور ممنوع است .با این وجود ماده ۸۰
همین قانون گفته افراد  ۱۵تا  ۱۸سال ،کارگر
نوجوان محسوب میشوند و به شرط ساعت کار عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
کمتر و عدم تهدید سالمت جسم و روان ،اشتغال
ایشانمشکلیندارد.بااینوجود،آمارهایمربوطبهکودکانکار ولی آمار درستی در این رابطه نداریم.
در کشور ایران شوکهکننده و بهتآور است.
سرهنگ ایراننژاد میگوید اگر ما
انجمنپیشگیریازآسیبهایاجتماعیمیگویدبیشترین
جمعیت سیرجان را  ۳۰۰هزار نفر
کودکان کار خیابانی بین  ۶تا  ۱۱سال سن دارند ۳۰ .درصد
حساب کنیم ،یک دهم جمعیت،
ایشان بیسواد هستند و به مدرسه نمیروند و نرخ ابتالی
 ۳۰هزار نفر میشود .البته این عدد
کودکان کار و خیابان به ایدز ۴۵برابر جامعه است.
به صورت شناور و کلی است .گفته
استناد جمله آخر انجمن به سخنان مینو محرز؛ رئیس
میشود نصف این تعداد مجوزدار و
مرکز تحقیقات ایدز است« :از میان هزار کودک کار تهرانی که نصفدیگربیمجوزهستند.
رویشان مطالعه شده ۴،تا ۵درصد ایدز داشتند .اما در جمعیت
معاونسیاسیفرماندارمیگویدحدود 12هزارافغانیمجاز
عمومی کشور این آمار یک دهم درصد است؛ یعنی شیوع ایدز درسیرجانهستندکهکارتاقامتیاگذرنامهدارند.گذرنامهبه
در کودکان کار و خیابانی ۴۵برابر جامعه است».
این شکل است که محل سکونت را استان کرمان درج میکنند
مطابقپژوهشهایعلمی ۷۲،درصدکودکانکارازمصرف واینافرادمیتواننددرهرکدامازشهرهایاستانکهممنوعیت
موادمخدر توسط دوستانشان خبر دادهاند ۱۵.درصد خودشان حضور افغانستانیها نباشد ،سکونت کنند .به همین دلیل آمار
مصرف کننده و  4/6درصد ایشان از مواد تزریقی استفاده مامتغیراست.احتمالمیدهیمبههمینتعدادنیزافغانستانی
کردهاند .همچنین یکفعال حقوق کودک اعالم کرده بیش از غیرمجازداشتهباشیم.
 ۳۲درصد کودکان کار مورد آزار جسمی ،روحی و جنسی قرار
اما آمار اداره اتباع فرمانداری کمتر از میزان اعالم شده است
میگیرند.
هرچند در نهایت همان آمار معاون فرمانداری را به عنوان آمار
نتایج یک مطالعه تحقیقی در تهران و روی  ۵۰۰مورد از نهاییمیپذیرد.
کودکان نشان داده حدود  69درصد کودکان کار پسر و 31
معاون فرماندار همچنین سن بیشتر کودکان کار را  13تا
درصد ایشان دختر هستند .از این میان نزدیک  64درصد  17سال اعالم کرده و میگوید  95درصد کودکان کار پسر و
افغانستانی 36،درصد ایرانی و ۴درصد پاکستانی بودهاند.
 5درصددخترهستند.
محمدصادق بصیری؛ سرپرست معاونت سیاسی امنیتی
با این وجود خود مسئوالن نیز قبول دارند که آمار
و اجتماعی استانداری کرمان گفته« :در شش ماه پایانی سال هیچکدامشاندقیقوپژوهشینیستوبیشتربراساستخمین
گذشته ۸۰۰کودک کار -در شهر کرمان -شناسایی شدند که و مشاهدات میدانی است .دلیل چیست؟ پاسخ دست معاون
ی میگوید :آمار دقیق نداریم و
 ۵۰۰کودک افغانی بودند ».همچنین وی در ادامه میگوید :فرماندار است .سهراب بهاالدین 
«مرکز دیدهبان بهزیستی اعالم کرده بیشترین کودک کار در آنچه گفتیم براساس حدس بود چون آمار دقیق در اداره اتباع
بازه سنی 4تا هفت سال هستند».
استان است .سیستمها توسط اداره اتباع استان قفل شده و ما
 کودکان کار در سیرجان و آمارهایی که نیست!
دسترسیبهآمارنداریم!
برای دانستن اوضاع کودکان کار در سیرجان ،به صورت
سوال اینجاست که چرا حتا برای سیرجان که فرمانداری
جداگانه به سراغ رییس بهزیستی ،معاونت سیاسی و امنیتی ویژه و فرماندارش معاون استاندار است ،این آمار قفل است؟
فرمانداری،ادارهاتباعفرمانداریوفرماندهنیرویانتظامیرفتیم
بهاالدینی میگوید که ساختار و
و آنچه میخوانید تجمیع سه ساعت گفتوگوی جداگانه با
سیاست اداره اتباع خارجی این است.
این مسئوالن است اما پاسخ به موارد مربوط به کودکان کار
چون ما هیچ خدماتی اینجا به اتباع
بسیار دشوار است زیرا در هیچکدام از مراجع و مراکز مربوطه
خارجی نمیدهیم .فقط اگر کسی
آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد .هیچگونه کار تحقیقاتی
بخواهد از کشور خارج شود یا از
و پژوهشی برای یافتن آماری از کودکان کار انجام نشده و در
سیرجان به یک شهر دیگر مهاجرت
یک کالم ،کودکان کار موضوعی است که مختصات دقیقی از کندمابهکرمانمعرفیمیکنیموآنهایکبرگترددمیدهند.
ابعادش وجود ندارد .هیچ آمار دقیق و تفکیک شدهای از تعداد کاریکه ما میکنیمهمین است.
کودکان کار ،توزیع سنی و جنسی ایشان وجود ندارد .جالب
مهتابحسینی؛رئیسادارهبهزیستیمیگویدحدود 30تا
اینجاست هیچ آمار موثق و دقیقی حتا از تعداد اتباع خارجی  40کودک کار داریم اما رئیس اورژانس اجتماعی سیرجان در
مجازنیزوجودندارد.نیرویانتظامیبهصراحتمیگویدچیزی صحبتتلفنیباحسینی،تعدادکودکانکارثابترا 15نفرذکر
که همیشه اعالم شده یک دهم جمعیت یا ۱۰درصد آن است میکند.سهراببهاالدینی؛معاونسیاسیواجتماعیفرمانداری

آمارهایی که نیست

میگوید که تعداد کودکان کار بین 70تا 80نفر هستند که از
این بین ،حدود 40تا 50نفر همان چهرههای ثابتی هستند که
هرروز در خیابان دیده میشوند و نیروی انتظامی آماری از تعداد
کودکان کار ندارد.
حسینی و بهاالدینی معتقدند هیچ کودک کار ایرانی در
سیرجان وجود ندارند .حسینی میگوید اگر چنین موردی
باشد و ما برخورد نکنیم ،مرتکب جرم شدهایم .اما محمدرضا
ایراننژاد؛ فرمانده نیروی انتظامی و ابراهیم امانی؛ مسئول دفتر
اتباع خارجی فرمانداری میگویند که کودک کار ایرانی وجود
دارد؛ هرچند تعدادشان خیلی کم است .بهاالدینی اما در ادامه
میگوید که مادر برخی از کودکان کار ،ایرانی است که پدرشان
فوت کرده یا خانواده را رها کرده و به افغانستان رفته .بهاالدینی
به طرح دولت برای ایرانی شناخته شدن این کودکان نیز اشاره
میکند و میافزاید که متاسفانه هنوز این طرح به سرانجام
نرسیدهتابتوانیماینکودکانراازطریقبهزیستیساماندهیم.
هر چهار نفر میگویند که کودکان کاری که در سیرجان
حضور دارند از اتباع خارجی هستند و تقریبا غالبشان
افغانستانیوتعداداندکیپاکستانیهستند.درموردکارکودکان
ایرانی کارگران فصلی که در فصل پسته به سیرجان میآیند،
حسینی میگوید تا کنون گزارش یا موردی از کار این کودکان
دیده نشده اما بهاالدینی میگوید برخی از این کودکان ایرانی
به کار پستهچینی مشغول میشوند و تاکید دارد که البته کار
سختیهمنیست.
فرمانده نیروی انتظامی توپ را توی زمین مطبوعات
یاندازد و میگوید که همینها که روزنامه
سیرجان هم م 
میفروشند ،کودک کار هستند .شما خودتان روزنامه میدهید
زیر بغلش و میگویید برود سر چهارراه بایستد و بفروشد .اگر
بخواهیدحسابکنید،اینهاهمکودککارهستند.
 آماری از آسیبها نیست
در مورد آسیبهای جنسی نیروی انتظامی ،فرمانداری و
دفتراتباعفرمانداریمیگویندتاکنوندربازرسیهاوبررسیها
با چنین موردی روبرو نشدهاند .همینطور موردی از آسیب
جسمی هم مشاهده نشده است .احتمال در معرض خشونت
کالمی قرار گرفتن ،تنها موردی است که این سه نفر با تاکید
یدانند .در این میان رئیس
بر مشاهده نشدن مورد ،محتمل م 
اداره بهزیستی احتمال وقوع آسیبهای جسمی و جنسی را رد
نمیکند و میگوید بچههای بد و بیسرپرست درصد زیادی از
اینخشونتهارامیبینند.آزارجنسیالزامافعلجنسینیست.
حرف،متلکولمسجنسیدرصدبیشتریدارد.حتاکودکانی
که سر خیابان میایستند ،ممکن است توسط کودک بزرگتر
از خودشان مورد آزار جسمی یا حتا جنسی قرار بگیرند .ما در
موارد مشکوک از پزشک قانونی برای بچههای خودمان کمک

میگیریم ولی در مورد کودکان اتباع خارجی که
حتا یکبار نزدیک  24ساعت از آنها نگ هداری
کردیمچنینمواردیدیدهنشد.
در مورد اعتیاد این کودکان ،رئیس بهزیستی
میگوید :ما موردی ندیدم اما گاه مواردی از
مصرف ناس توی این بچهها دیده میشود.
معاون فرماندار میگوید ما تاکنون به موردی
برنخوردیم .مسئول اداره اتباع فرمانداری بحث را
به سمت متکدیان میبرد و میگوید :اعتیاد در
بینمتکدیانیکهاتباعخارجیمحسوبمیشوند
خیلی کم است و این متکدیان ایرانی هستند که
غالبا اعتیاد دارند .فرمانده نیروی انتظامی با اشاره
به اینکه شاید در سیرجان از هر  100نفر یک
نفر اعتیاد داشته باشد ،میگوید این آمار در بین
کودکان کار اتباع خارجی یک به هزار است .مگر
اینکه افرادی بخواهند از وجود این کودکان به
عنوان کسب درآمد یا منفعت استفاده بکنند که
آن هم در سیرجان نیست.
 معضلمرکزنگهداریازکودکانکار
کودک ،کودک است .انسانیت حکم میکند
اهمیتینداشتهباشدکهکودککارمتعلقبهکدام
ملیت است زیرا این کودکان با نیت و اختیار خود
محل زندگی خویش را انتخاب نکردهاند و حتا
کاریکهانجاممیدهند،تابعیازسهعلتفرهنگخانوادگییا
ملی کشورشان ،شرایط خاص زندگی در کشور میزبان و وضع
زندگی خانواده کودک کار است.
بهنظرمیآیددرسیرجانارادهایبرایحلمشکلکودکان
کار وجود ندارد .برعهده گرفتن مسئولیت این کودکان پیامدها
و عواقبی دارد که دستگاههای سیرجانی ترجیح میدهند با آن
روبرو نشوند .هرکدام از دستگاهها مسئولیت را متوجه دستگاه
یدانند .اتباع فرمانداری میگوید اصوال تاسیس مرکز
دیگری م 
ساماندهی کودکان کار در حیطه وظایف شهرداریها است اما
شهرداری سیرجان این کار را انجام نداده .امانی تاکید دارد یک
منزلبراینگ هداریکودکانکارهستولیبهزیستیمیگوید
مخصوصاتباعایرانیاستوازاتباعبیگانهنگ هدارینمیکند.
معاون فرمانداری نیز همین موضع را تایید میکند و
میگوید دوستان بهزیستی باید ورود پیدا کنند .ما یک خانه در
یآبادکهمتعلقبهشهرداریبودراگرفتیموواگذارکردیمبه
مک 
بهزیستیاماچوناینکودکاناتباعخارجیهستند،حتماباید
دستوردستگاهقضاییباشد.بدونآننمیشودنگهداریکنیم.
ولی ما آمادگی داریم تا بهزیستی این خانه را تحویل بگیرد و
این مرکز را راه بیندازد .وظیفه شهرداریها است که یک مرکز
با همکاری بهزیستی ،نیروی انتظامی و دستگاه قضایی فراهم
کنند و این بچه ها را حتا به صورت موقت نگهداری کنند .بارها
بهشهرداریهماعالمکردیمولیاستقبالینکردند.بهبهزیستی
یتوانیم یک خانه را در اختیارشان
هم گفتیم اگر بخواهد م 
بگذاریمامانخواستند.
رئیس بهزیستی با اشاره به قوانین
این سازمان میگوید ما فقط متولی
کودکان کار ایرانی هستیم .در مورد
کودکان کار اتباع مجاز چون خانواده
دارند کاری از ما جز معرفی به مرجع
قضاییبرنمیآیدوقاضیهممیگوید
نمیتوانم برای بچه هفت ساله حکم بدهم .این موضوع باید از
طرف اداره اتباع فرمانداری پیگیری شود .اگر خانواده کودک کار
کارت اقامت دارند باید تعهد گرفته شود که دیگر کودک کار
نکند و در صورت تکرار ،کارت اقامت باطل شود .اگر خانواده
کودک از اتباع غیرقانونی هستند باید طرد شوند .خانوادهها
یدانند ما دستمان بسته
متوجه این خال قانونی شدهاند و م 
است .در فرمانداری کارگروه جمعآوری متکدیان داریم که
کودکان کار در آن میگنجد .قانون وظایف را مشخص کرده
ولیقانوندربحثطرداتباعبیگانهمیلنگد.خالقانونیهست.
کودک را میگیریم ولی خانواده اصال نمیآید پیگیر شود چون
یداند هیچ اتفاقی برای کودک نمیافتد .ما هم نمیتوانیم
م
کودک را زیاد نگ هداریم و ناچاریم رهایشان کنیم.

دو روی سکه کودکان کار در سیرجان

روزی صد هزار تومان درآمد

 گروه خبر
مردم معتقدند کودکان دروغ نمیگویند و
معصومهستند.حتااگردروغبگویندهممعصومانه
است اما علم روانشناسی ثابت کرده کودکان دروغ
میگویند،آگاهانهوبابرنامهریزینیزدروغمیگویند
وقادربهظاهرسازیهستند.
این شرح حال وضعیت بخش اعظمی از
کودکان کار سیرجانی است .کودکانی که به قول
معاون فرماندار و رئیس بهزیستی حتا با وجود
فروش وسایلی مثل دستمال کاغذی ،آدامس،
شکالت یا دعا متکدی محسوب میشوند اما آنان
متکدیان عادی نیستند .رئیس بهزیستی تاکید
م یکندآنهاکامالحرفهایهستند!
مهتاب حسینی میگوید این کودکان کامال
آموزش دیدهاند .از نوع پوشش که با پوشیدن لباس
کهنه و پاره یا سر و شکل کثیف جلب توجه و محبت
کنند تا اصرارهای فراوانشان به کمک و تالش برای
برانگیختن احساس دلسوزی مردم .یکبار نیروی
انتظامی میگفت که کودکان را جمع کرد و چهار
ساعت نگه داشت .اینها از بس توی حیاط جیغ زدند،
مردمآمدندوبهنیرویانتظامیاعتراضکردندکهخدا
خیرتانندهد،اینقدربچههاراکتکنزنید!چرابچهها
را اذیت میکنید؟ نزدیک بود مردم در کالنتری را
بشکنندوپلیسناچارشدبچههارارهاکنند.
رئیس بهزیستی میگوید ما یک سوئیت برای
نگ هداری دخترانی که فرار میکنند ،داریم .یکبار این
بچهها را کمتر از 24ساعت نگه داشتیم .مددکار زنگ
زدبهمنوگفتخودتانرابرسانیدکههیچجورازپس
اینهابرنمیآییم.اسباببازیدادهبودند،فیلمگذاشته
بودند ،کیک و آبمیوه توزیع کردیم اما فایده نداشت و
اینهافقطجیغمیکشیدند.خیلیبچههایباهوشو
شیرینیهمهستند.بهمنمیگفتندخانمدستتانرا
میبوسیم،مادرمانداردغصهمیخورد.حتااحساسات
منهمبرانگیختهشد.زنگزدیمبهخانوادههاکهبیایند

و بچهها را تحویل بگیرند .کودکان خیلی حرفهای
هستند.درحقیقتاینکودکاندندانقانونراحسابی
شمردهاندم یدانندکاریازمابرنمیآید.
معاون فرماندار میگوید خانوادهها م یدانند
با توجه به ملزم شدن آموزش و پرورش به ثبتنام
کودکان اتباع غیرمجاز ،دیگر تا پایان سال تحصیلی
هیچکس نمیتواند ایشان را از کشور خارج کند .برای
همین میزان ثبتنام این کودکان در مدارس زیاد
شده است .البته ما نیز با آموزش و پرورش صحبت
کردهایم تا از نظر فرهنگی روی این بچهها کار کند
تا دست از تکدیگری بردارند .احساس میکنیم که
تعدادشان کم شده است .اما این تمام ماجرا نیست.
مهتاب حسینی میگوید وقتی کودکان اتباع گرفته
میشوند ،خانوادهها هیچ عجلهای برای پس گرفتن
کودکان ندارند و میگویند همانجا باشند ،صبح
میآییم دنبالشان! حسینی میگوید این کودکان و
خانوادههاشان نقاط ضعف قانون را خوب فهمیدهاند و
ازآنبهنفعخوداستفادهمیکنند!خانوادهدنبالبچهها
نمیآیند چون م یدانند بعد از چند ساعت ناچاریم
آزادشانکنیم.خانوادههامیگویندفرهنگماایناست
که کودکانمان کار کنند .میگویند نمیتوانیم جلوی
کودکمان را بگیریم چون خودشان میخواهند کار
کنند و پول در بیاورند .بعضی از خانودهها بیبضاعت
هستند و کار کودک برایشان کمک خرج محسوب
میشود .سوال این است که مگر یک کودک کار که
در حقیقت تکدیگری هم میکند ،چقدر درآمد
دارد؟ رئیس بهزیستی میگوید خانوادههای کودکان
میگویندهرکودکروزی 100هزار توماندرآمددارد!
این مبلغ معادل ماهی  3میلیون تومان درآمد
و تقریبا دو برابر حقوق اداره کار است! نکته اینجاست
مبلغ ذکر شده براساس خوداظهاری خانوادههای
کودکان بوده و چه بسا رقم واقعی بیش از اینها باشد.
باتوجهبهاینکهاکثرخانوادههایاتباعخارجیپرفرزند
هستند ،اگر یک خانواده سه کودک داشته باشد که

به تکدیگری بپردازند ،ماهی 9میلیون تومان درآمد
خواهند داشت ،بدون نیاز به کار پدر و مادر!
 آیا کودکان کار سازماندهی شده
هستند؟
درآمد بچههای کار میتواند برای برخی
سودجویان وسوس هانگیز باشد .رئیس اداره بهزیستی
میگوید اکثر بچهها را خود خانوداهها به سر کار
میفرستند .تعداد بچههاشان زیاد است و درآمد
خوبی دارند .از طرفی پول درآوردن برای کودک کار
نوعی پاداش محسوب میشود و باعث میشود کودک
به اینکار ادامه دهد .اما حسینی در ادامه میگوید که
برخیازکودکانکارسازماندهیشدههستندو«لیدر»
دارند .آن فرد اینها را هر روز میآورد سرکار و شب
میآید جمعشان میکند و پولها را میگیرد .بعد هم
یک درصدی را به کودک کار میدهد .از وظایف لیدر
ایناستکهمواظبباشدکودکدیگریجایاینهارا
نگیردیاکنارشاننایستد.همچنینتعییناینکهسرهر
چهارراهچهتعدادبایستندبالیدراست.
با این وجود معاون فرماندار میگوید اکثر این
کودکان ساکن روستاها هستند .بخش عمدهای از
اینها ساکن محمود آباد هستند که صبح میآیند و تا
نیمههایشبتویشهرهستندوبعدماشینمیگیرند
ومیروندمحلسکونتشان.
سوالایناستکهماشینمیگیرندیاماشینی
وجود دارد که آنها را میبرد و میآورد؟ بهاالدینی
میگویدمادقیقانم یدانیم.هرچههمغیرمحسوس
پیگیری کردیم که ببینیم آیا اینها سازمان یافته
هستند و کسی اینها را میبرد و میآورد به نتیجه
نرسیدیم .از نظر ما اینها با سرویسهای معمولی
میروند .ما برای رئیس سازمان بهزیستی از وانتی
میگوییمکهکودکانرادرسرچهاراههاتوزیعمیکرد.
متقابالرئیسبهزستیهمبهنقلازمسئولادارهاتباع
فرمانداری از پژو  206قرمزی گفت که بچهها را
میآوردومیرساندسرچهارراهها!

سرمقاله

موال ویال نداشت
 رضا مسلمیزاده
عنوان این یادداشت را از
شعری از علیرضا قزوه وام گرفتم.
شعری که در روزگار سرایش
خویش صدای نسلی شد که
آرمانخواهی و عدالتطلبی
و ایدههای آرمانشهری علوی
خویش را نقش بر آب میدیدند .این شعر البته کمی
پیش از پایان جنگ و قبل از آن که کشور آهنگ
«سازندگی» ساز کند ،سروده شده است و برای
رویدادهای مابعد خویش حالتی پیشگویانه دارد .حاال
یک بار دیگر در روزهایی که «بوفالوهای آمریکا خلیج
فارس را شخم میزنند ...بعضی خاطرشان جمع است
که ناوگان آمریکا به استخرهای سرپوشیدهشان کاری
ندارد».
این شعر سالها پیش از آغاز «نهضت ویالسازی» در
کشور سروده شده و به شاعر هیچ نمیدانسته که آقایانی
و آقازادگانشان از زمینخواری و جنگلخواری شروع
میکنند و به دریا و کوه هم رحم نمیکنند .بیچاره شاعر
نمیدانسته که کار ملت به جایی میرسد که یکی از
فعاالن بازار مسکن در کرمان میگوید« :امسال با پدیده
خیلی بدی مواجه شدم؛ بسیاری از متقاضیان بخش
مسکن به دنبال زمین اجارهای برای برپاکردن چادر یا
کانکسهستند».
اگر تصاویر کانکسنشینی و زاغهنشینی بخش
تهیدست جامعه را در کنار تصاویر ویالهایی از برخی
مسئوالن کنار هم بگذاریم ،متوجه میشویم که تسلط
سرمایهداری منحط سنتی با درآمیختن در فساد و رانت

تبعیض حاصل از اقتصاد دولتی ،شکلی ناهمگون از
و
ِ
یک زیست ناعادالنه و غیرانسانی را پیش چشم جهانیان
گذارده است .و جایی جز آه و شرمساری باقی نگذاشته
است.
داستان سرپناهی آبرومند برای بخش عمدهای از
اهالی ایران روزبهروز آرزویی دستنیافتنیتر میشود.
از رهگذر همین بیتوجهی به معشیت اقشار میانی و
کمدرآمدجامعهاستکهاحمدینژاددرقامتیکمنجی
ظهور میکند .مسکن مهر با تمام عیب و ایرادهایش برای
کسانی که از رهگذر آن از پشتِدرنشینی رهایی یافتهاند
بهشتی است که بیشک دعای خیر ساکنان در آن برای
احمدینژاد باقیات صالحات فراهم آورده است.
همه این اتفاقات در شرایطی اتفاق میافتد که جناح
چپ هم شرمنده از شعارهای خویش در دههی اول
انقالب ،پیرو نسخههای سرمایهداری منحط گردیده و
از ترجمهی دموکراسی به محرومیتزدایی از الیههای
فقیر جامعه ناتوان است.
اگر در زمستان 66؛ «بعضي براي جنگ شعار
ميدادند و خودشان از جاده شمال به جبهه ميرفتند»
در تابستان  98عدهای شرایط صفآرایی امریکا و فشار
تحریمها را فرصتی مغتنم برای مکیدن تهمانده رمق
اقتصادی ملت کردهاند و به انباشت بیشتر ثروتهای
نجومیشانمیاندیشند.
«گفتم:چیزیبخوان
گفت:شرمندهام،
یک سال است چیزی نگفتهام
گفتم :برای عاطفهای که در ما مرده است
رح م اهلل من یقرء الفاتحة مع الصلوات».

خبر

پرنيا رکنآبادي
فاتح مسابقات تنيس سطح  +Bکشور شد

 پاسارگاد
پرونده رقابت هاي تنيس آزاد
بانوان سطح  +Bکشور در سيرجان
با قهرماني پرنيا رکن آبادي بسته شد.
به گزارش دبيرهايت تنيس سيرجان،
رقابتهاي تنيس آزاد بانوان سطح +B
کشور با حضور  36شرکت کننده از
استانهاي کرمان ،تهران ،البرز ،فارس،
اصفهان ،هرمزگان ،يزد و خراسان
رضوي به مدت  4روز به ميزباني هيئت سيرجان
در باشگاه تنيس داريوش اين شهرستان برگزار شد.
اين رقابتها با سرداوري اعظم ميرشاهي و مديريت
محمدعلي نژادعبداهلل در دو بخش انفرادي و دوبل
آزاد پيگيري شد .در پايان اين رقابت ها در بخش
انفرادي ،پرنيا رکن آبادي و غزاله ترکمن به ترتيب
عناوين اول و دوم رقابتها را از آن خود کردند و

کيميا صولتي و الهه ظفرخواه نيز مشترکاً سوم
شدند.
در بخش دوبل نيز ميترا ابراهيمي  -غزاله
ترکمن بر سکوي نخست مسابقات ايستادند،
پرنيا رکن آبادي ـ نسترن چوبينه نيز دوم شدند و
تيمهاي عامري ـ ظفرخواه و گرمسيري ـ قورچيان
هم به صورت مشترک به مقام سوم دست يافتند.

برگزاري مسابقات قويترين مردان
کاپ آزاد کشور در سيرجان
 پاسارگاد
در مسابقات قويترين مردان کاپ آزاد کشور که به
ميزباني باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري نجفشهر
در سيرجان برگزار شد ورزشکاران زيادي از شهرهاي
مختلف کشور جهت حضور در اين مسابقات به
سيرجان سفر کرده بودند و در نهايت

در وزن  95کيلوگرم عظيم دياني کمربند قهرماني را
در سيرجان نگه داشت و به مقام قهرماني در اين وزن
رسيد ،در وزن  105کيلوگرم علي شکري از قزوين
نهمين قهرماني متوالي خود را جشن گرفت و در
دسته سنگين وزن هم محمدرضا تازهرو از ايرانشهر
به عنوان قهرماني رسيد.

چهار بازيکن به تيم فوتبال گلگهر
اضافه شدند

معاونفرماندارمیگویدماجرابهاینشکلنبوده،
ما ابتدا فکر کردیم این پژو بچهها را میآورد سرکار اما
مالکش یک خانم بود که یک خانم مسن را در چهارراه
دانشگاهپیامنورپیادهمیکردتاتکدیگریکند.مااین
خانم مسن را جمعآوری کردیم و تحویل دادگاه دادیم.
بعد دیدیم یک پژو  206دنبال آزادی ایشان است.
دادگاهتشخیصدادخانممسن،مادرآندخترصاحب
پژو  206است و با تعهداتی که دادند ،مادر آزاد شد .در
حقیقت صاحب پژو دختری بود که مادرش را مجبور
به گدایی میکرد .هر دو ایرانی هم بودند .مادر تحت
پوشش کمیته امداد بود اما میگفت ماهی  50یا 60
هزارتومانکمیتهبهجایینمیرسدوازگداییبین50
تا  100هزار تومان در روز درآمد دارد!
اما امانی؛ مسئول اداره اتباع فرمانداری روایت
رئیسبهزیستیراتاییدمیکندوازپژوییکهکودکان
کار را میبرد و میآورد حرف م یزند .معاون فرماندار
میگوید ماازرانندهاینپژو تحقیقکردیموگفت تنها
برای رضای خدا این کار را انجام میدهد .ما نیز مدرکی
که خالف این حرف را ثابت کند به دست نیاوردیم.
فرماندهنیرویانتظامیسازماندهیکودکانکار
یا وجود باند در این مورد را تکذیب میکند .ایراننژاد
میگوید که اینها خانواده هستند .چهار تا بچه دارد،
خودش هم که هست .بچهها را گذاشته کنار خودش
وگداییمیکنند.
 جاده جهنم با حسن نیت سنگفرش
شده!

در این میان یکی از مهمترین نکتهها ،نقش
مردم سیرجان در تشویق غیرمستقیم خانوادهها و
سوقدادناینکودکانبهسمتکاراست.بهزیستی،
فرمانداری،ادارهاتباعونیرویانتظامیتاکیدمیکنند
مردم نقش زیادی در ایجاد شرایط فعلی دارند و اگر
به این کودکان کمک نمیکردند ،کودک کاری نیز
وجودنم یداشت .هرچنداینمسئوالننقشاقتصاد
و وضع مالی بد خانوادهها را در استفاده از کودکان
برای تکدیگری میپذیرند اما با اشاره به جرم بودن
تکدیگری،توصیهدارندمردمکمکهایخویشرایا
ازطریقنهادهایدولتیویانهادهایمردمیبهدست
خانوادههاینیازمندبرسانند.حقیقتایناستکهاکثر
کودکانکاروپدرومادرشاندرفرهنگیپرازسختی،
مشقت کار و رنج اقتصادی زیست هاند و هیچ تصور و
درکی از نیازهای یک کودک ندارند .در این میان
دلسوزیمردمنیزحکمهمانسنگفرشهایساخته
شدهازحسننیتاستکهدرنهایتاینکودکانرابه
سمتجهنمیپرازآسیبهایروحیوجسمیسوق
میدهد .ما مثال همان شعر فروغ فرخزاد هستیم و
همانطور که کودکان کار را میبوسیم ،طناب دار
اعدام کودکیشان را برگردنشان م یاندازیم .تک
تک مردم سیرجان چه آن مغازهدارانی که در نهایت
ناجوانمردی و از روی سودجویی از کودکان کار
بهرهکشی میکنند و چه مردمی که از روی ترحم به
اینکودکانکمکمیکنند،درایجادجهنمکودکان
کارشریکهستند.ماهمهمتهمهستیم.

 پاسارگاد
محمد جواهري مدير عامل باشگاه گلگهر سيرجان از
عقد قرارداد با سه بازيکن جديد خبر داد .به گزارش
روابط عمومي باشگاه فرهنگي ورزشي گلگهر
سيرجان ،مديران اين باشگاه با رضا کرمالچعب ،ميالد
فراهاني و علي طاهران به توافق رسيدند و قرارداد اين
بازيکنانثبتشد.

بر پايه اين گزارش ،رضا کرمالچعب ،مهاجم ،متولد
سال  1376که سابقه حضور در تيمهاي نفت مسجد
سليمان ،استقالل خوزستان ،پرسپوليس تهران و
کوکوالن پالو وايکوت فنالند را در کارنامه دارد.
همچنينديروز-يکشنبه-خبررسيدکهمحمدطيبي
مدافع فصل گذشته تراکتورسازي تبريز به گلگهر
سيرجانپيوست.

 پاسارگاد
بانوان فوتباليست شهرداري سيرجان نايب قهرمان
ليگ برتر فوتبال زنان کشور شدند .اين تيم در هفته
بيست و يکم با غلبه بر تيم سپاهان اصفهان يک هفته
زودتر در زمين حريف نايب قهرمان شد .سپاهان
در اين ديدار تن به شکست  4بر يک داد .تک گل
سپاهان در اين مسابقه را هاجر دباغي به ثمر رساند

و شبنم بهشت ،مليکا متولي و زهرا عليزاده هم براي
شهرداري سيرجان گل زدند؛ ضمن اينکه يکي از
گلهاي سيرجان روي اشتباه بازيکن سپاهان و با
عنوان گل به خودي ثبت شد .با اين نتيجه ،شهرداري
سيرجان توانست نايبقهرماني ليگ را به دست بياورد.
آن هم زماني که شهرداري بم از هفتهها قبل موفق شد
قهرماني را به نام خود ثبت کند

تيم فوتبال بانوان سيرجان
نايب قهرمان ليگ برتر شد

