نگاه هفته

چهارشنبه  20شهریور  1392شماره 473

شهردار تهران با اشاره به برخي انتقادها
عنوان كرد:

حاكميت مديريت جهادي
بر پروژههاي عمراني تهران

5

ش��هردار تهران با بيان اينكه در 8س��ال گذش��ته مديريت جهادي بر شهر
ته��ران حاك��م بوده اما برخ��ي با زيرپا گذاش��تن انصاف ،اي��ن مديريت را
مديري��ت كارگاهي ناميدهان��د ،گفت« :امروز 50كيلومتر س��اخت مترو در
مسير فرودگاه امام(ره) آغاز شده كه 70درصد آن در 9ماه گذشته صورت

گرفت��ه؛ طول خط مترو دو برابر ش��ده و به 166كيلومتر رس��يده اس��ت».
به گ��زارش خبرنگار همش��هري محل��ه« ،محمدباقر قاليباف» در مراس��م
راهاندازي آزمايشي(تست سرد) نيمه جنوبي خط  3مترو ابراز اميدواري
كرد كه شهروندان از مهرماه بتوانند از اين خط استفاده كنند.

نگران خواهرهايم هستم

كسي ما را نميبيند

دستفروش��ي در بعضي از خانوادهها موروثي است! ليال ،دختر
دستفروش هفده ساله در محله ما ،اين را ميگويد .شاهدش هم
اين اس��ت كه مادر و مادربزرگش دس��تفروش بودهاند همانطور
كه مادربزرگش هم .حاال او و دو برادر ديگرش هم دستفروش��ي
ميكنند .ام��ا او نميخواهد دو خواهر كوچكش مثل او باش��ند.
ترسش اين است كه خواهرهايش را بدزدند و او نتواندكاري كند.
حاال هر روز از س��اعت شش صبح در گوش��ه و كنار ميدان كاج
در محله س��عادتآباد جعبههاي دس��تمال كاغذي را به رانندهها
ميفروشد تا خواهرهايش درس بخوانند و مجبور نباشند مثل او
كار كنند.
خبرنگار :سالم.
دختر دستفروش :سالم.
(جعبه دستمال كاغذي را ميدهد دستمان و مهلت نميدهد
كه حرفي بزنيم!)
دختر دس��تفروش :همين چند تا جعب��ه را دارم .هر كدام را
ميخواهيد برداريد .جنسش خوب است .اگر بخريد باز هم ميآييد
از خودم خريد كنيد .بيشتر هم بخواهيد تخفيف ميدهم .قيافهتان
خيلي آشناست .شما چند بار از من خريد كردهايد .نه؟!
خبرنگار :مگر چند وقت است كه اينجا كار ميكني؟
دختر دس��تفروش :چند ماهي ميش��ود .قب ً
ال هم اطراف پل
مديريت بودم .آنجا از من خريد كرديد؟
خبرنگار:معموالًدستفروشهاجمعيكارميكنند.چراتوتنهايي؟
دختر دستفروش :تنها نيستم .برادرهايم چند خيابان پايينتر
هستند .چند ساعت يك بار به من سر ميزنند.
خبرنگار :پس مراقبت هستند!
دختر دستفروش :آره .حواسشان به من هم هست .البته بيشتر
به پولهايم!
خبرنگار :پولهايت را به آنها ميدهي؟
دختر دستفروش :نه .اص ً
ال.
ما :پس دستت در جيب خودت است.
دختر دستفروش :خرج خواهرهايم را ميدهم .يكيشان كالس
دوم ابتدايي است و يكي هم امسال ميرود كالس اول.
خبرنگار :آنها هم كار ميكنند؟
دختر دستفروش :نه.
خبرنگار :چرا؟
دختر دس��تفروش :من نميگ��ذارم .همه خانواده م��ا ،مادر و
مادربزرگم ،دستفروش بودند .نميخواهم خواهرهاي كوچكم هم
اين كار را بكنند.
خبرنگار :چرا؟
دختر دستفروش :دختربچهاند .عقلشان نميرسد .شايد گول
بخورند.
خبرنگار :يعني وسايلشان را بدزدند؟
دختر دستفروش :نه خودشان را بدزدد .همين چند ماه پيش
خواهر يكي از دوستانم را دزديدند.
خبرنگار :كجا؟ چه اتفاقي افتاد؟
دختر دس��تفروش :دخترك  9س��ال داشت .دوستم وقتي به
پلي��س گفت ،اول خودش را بازجوي��ي كردند كه چرا در خيابان
دستفروش��ي ميكند .او هم ترس��يد و خودش دنبال خواهرش
گشت.
خبرنگار :دختربچه هم دستفروش بود؟
دختر دستفروش :گل ميفروخت .چند تا پسر گلهايش را از
دستش كشيده بودند و او هم دنبالش كرده بود تا گلها را بگيرد.
آنها خودش را هم دزديدند .بعد چند روز پيدا شد.
خبرنگار :دزدها دستگير شدند؟
دختر دستفروش :فكر نميكنم .دوستم از پليس ميترسد .پدر
و مادرش هم پيش پليس نرفتند ،چون حتماً بازجويي ميشدند.
خبرنگار:توهمبههمينخاطرنميگذاريخواهرهايتكاركنند؟
دخت��ر دس��تفروش :آره .خ��ودم كار ميكنم و خرجش��ان را
ميدهم .بيپول هم كه بمانيم بهتر از اين است كه هميشه نگران
جانشان باشم.

پايت كه روي پدال ترمز برود ،سر و كلهاش پيدا ميشود.
اص ً
ال نيش ترمزي كافي اس��ت تا دختربچه پنج ساله خودش
را از در ماش��ينت آويزان كند و لواشكهاي پيچيده شده در
پالستيك را نشانت بدهد .انگار كه او هم در ازدحام و رفت و
آم��د مردم محله ما ،جايي براي بودن ميجويد .دختربچهاي
ك��ه هنوز نميتواند كلمهها را درس��ت تلف��ظ كند ،بايد زير
بار س��نگين معاش و زندگي طاقت بي��اورد ،هرچند كه الزم
باش��د هر روز سي بسته لواشك بفروش��د .ابزار اصلي كارش
هم همين جنسيت و س��ن و سال كماش است كه خيلي از
دخترهاي بزرگتر به درآمدش غبطه ميخورند.
دختربچه لواشك فروش :س�لام خانوم .لواشك ميخري
از من؟
خبرنگار :سالم .حالت خوب است؟
دختربچه لواشك فروش :خوبم .لواشك ميخري؟
خبرنگار :چند سالت است؟
دختربچه لواشك فروش :پنج سال .از اينها ميخواهي؟
خبرنگار :چرا تنهايي؟ خواهر و برادري نداري كه مراقبت
باشند؟
دختربچه لواش��ك فروش :دارم .شب ميآيند دنبالم .اين
لواشكها خيلي خوشمزه استها! ميخري؟
خبرنگار :يكي بده .چند وقت است كار ميكني؟
دختربچه لواشك فروش :خيلي وقت است .يادم نميآيد.
ميخواهيد به جاي بقيه پول ،يك بسته ديگر هم بدهم؟
خبرنگار :چرا اينقدر براي فروختن لواش��كهايت اصرار
ميكني؟
دختربچه لواش��ك فروش :تا ش��ب بايد س��ي تا بسته را
بفروشم .وگرنه...
خبرنگار :وگرنه چي؟
دختربچه لواشك فروش :هيچي .بايد بفروشم ديگر.
خبرنگار :خب اگر نفروشي چه ميشود؟
دختربچه لواش��ك فروش :بابايم دعوايم ميكند .شب هم
نميگذارد شام بخورم.
خبرنگار :از پول اين لواشكها شام ميخري؟
دختربچه لواشك فروش :نه .اينها را بابايم جمع ميكند.
خبرنگار :براي چه كاري؟
دختربچه لواش��ك فروش :قرار اس��ت وقتي بزرگ شدم
خرجم كند.
خبرنگار :پول سي تا بسته چقدر ميشود؟
دختربچه لواشك فروش :نميدانم .بستهاي  2500تومان.
خودت حس��اب كن! مردم لواشك دوس��ت دارند ،اما زياد از
من نميخرند.
خبرنگار :چرا؟
دختربچه لواشك فروش :نميدانم .آدمهاي پولدار
زيادي ه��ر روز از اينج��ا رد ميش��وند ،اما انگار
اص ً
ال مرا نميبينند .فقط آدمهاي ش��هرداري
يا پليس بعض��ي وقتها ميآيند و من فرار
ميكنم.
خبرنگار :چرا فرار ميكني؟
دختربچ��ه لواش��ك ف��روش:
نميگذارند لواش��كهايم را
بفروش��م .اص ً
ال نميدانند
بابايم دعوا ميكند.
خبرن��گار :كار ديگري
نميتواني انجام بدهي؟
دختربچه لواشك فروش :نه .از
بچگي با مامانم توي همين خيابان
لواشك و بيسكويت ميفروختيم.
م��ن هم هر روز ب��ا بابا همين جا
ميآيم.

انتقاد استاد دانشگاه امام صادق(ع)
از بيتوجهي به دختران دستفروش

مسئوالنبايدفكريكنند!

طاهره محسني
دكتر طاهره محس�ني ،استاد دانش�گاه امام
صادق(ع) و كارشناس مس�ائل فرهنگي ،درباره
اهمي�ت توج�ه ب�ه دخترهايي ك�ه در خيابانها
دستفروش�ي ميكنن�د ،ميگوي�د« :روحيات و
خلقيات دخترها به گونهاي است كه خيلي زودتر
از پسرها دچار آسيب ميشوند .آنها آنقدر لطيف
هستند كه بزرگترها بايد در مراقبت از آنها دقت
زيادي داشته باشند .با توجه به اين نكته ،طبيعي
اس�ت دختري كه ب�ه هر دليلي ناگزير ميش�ود
س�اعتهايي را در طول ش�بانهروز در خيابانها
دستفروش�ي كند و درآمدي از اين راه به دست
بياورد ،زودتر از پس�رهاي همسن و سال خودش
دچار آسيبهاي روحي و جسمي ميشود ».اين
كارش�ناس مس�ائل فرهنگي و اجتماع�ي ادامه
ميدهد« :نياز مالي يكي از داليلي است كه بعضي
از خانوادهه�ا را مجبور ميكند تا دختران خود را
براي دستفروش�ي به خيابانهاي بفرستند .آنها
معموالً در منطقههايي جمع ميشوند كه مردم از
نظ�ر اقتصادي ،اوضاع بهت�ري دارند و از آنجايي
كه س�اكنان منطقه دو در اين گ�روه قرار دارند،
تعداد دس�تفروشها در اين منطقه زياد اس�ت.
البت�ه عالوه بر نياز مالي ،فقر فرهنگي را هم بايد
از داليل دستفروشي دخترها دانست .خانوادهاي
كه به فرزن�دان خود تنها بهعن�وان ابزاري براي
امرار معاش بيش�تر و بهتر ن�گاه ميكند ،نه تنها
خود را مسئول تربيت صحيح و تحصيالت علمي
فرزندان نميداند ،بلكه از آنها چه دختر باش�ند
و چه پس�ر به نحوي به س�ود خ�ود بهرهميبرد.
در گذشته پس�ران نانآور خانواده و كمك خرج
پ�در ب�ه حس�اب ميآمدن�د و از دوران كودكي
ي�ا نوجواني همراه پدر به كس�ب و كار مش�غول
ميش�دند .اما امروزه بعضي افراد كه بيشتر آنها
افرادي س�ودجو هستند ،متوجه ش�دهاند كه با
تحريك احساسات مردم ميتوانند كسب درآمد
كنند .به همين دليل است كه دخترهاي خود را با
چند دسته گل ،تعدادي برگه فال يا خوراكيهاي
مختل�ف ،روان�ه خيابانهاي محلهه�اي متمول
ميكنند .هر قدر هم كه دخترها كم س�نتر يا با
شرايط ويژهاي باش�ند مردم بيشتر به حال آنها
دل ميسوزانند و كمك ميكنند ».دكتر محسني
دستفروش�ي دخترها را نوعي استفاده ابزاري از
آنها ميداند و ميگويد« :هيچ اش�كالي ندارد كه
دخترها هم مانند پسرها كار كنند .اما نكته قابل
توجه در ش�غل و حرفه و همچنين س�ن و س�ال
آنهاست .كساني كه دخترهايي با سن و سال كم
را مجبور ميكنند تا به مردم التماس كنند و پولي
به دس�ت بياورند درواقع از آنها استفاده ابزاري
ميكنند .در اين مورد مسئوالن كشور بايد به داد
چنين دخترهايي برس�ند و آنها را از آسيبها و
خطرهاي جدي كه در كمينش�ان اس�ت ،نجات
دهن�د .چون بيتوجهي به اين مس�ئله ميتواند
عواقب بس�يار وخيمي را براي آنها و تمام جامعه
به همراه داشته باشد».

