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گفتوگوی «ایران» با مهدی علیزاده
قهرمانپاراآسیاییجاکارتا

نامه فیفا برای حضور زنان در ورزشگاهها
در حد پیشنهاد است

داســتان قهرمانــی مهــدی علیــزاده
بــه انــدازه روزهــای ســخت اســارتش
اعجابآور است .بسیجی  16سالهای که
بــا  17ترکش و  4تیــر در بدن و جراحات
شیمیایی ،روزهای سختی را با شکنجه و
سلول انفرادی سر کرد.

وزیــر ورزش و جوانــان درخصــوص
حضور زنان در اســتادیومهای ورزشی
در حاشــیه جلســه هیــأت دولــت بــه
خبرنــگاران گفت« :ما اصــاً به دنبال
تفکیک بحث فوتبال از ســایر رشــتهها
نیستیم.

رزمنده آزادهای
که قهرمان شد

سجادی :میخواهیم زنان بازیها را
از نزدیک ببینند

21

«ایران» شدت سرایت ،بیماریزایی و ضرورت واکسیناسیون علیه ویروس آبله میمون را بررسی میکند

از توسعه محصوالت کمآببر تا حفاظت
از تاالب شادگان

آمادهباش نظام سالمت در مقابل ویروس تازه وارد
 76درصد مبتالیان آبله میمون بین  18تا  44سال ،نیم درصد موارد در گروه سنی زیر  17سال و  1دهم درصد در گروه سنی زیر  4سال گزارش شده است
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22

کشاورزی پایدار در  8شهرستان
خوزستان رونق میگیرد

16

مدیر انتشارات و کتابفروشی «اسم» در گفت و گو با «ایران»
خبر داد

نگذارید چراغ این کتابفروشی
خاموش شود

چیــزی نمانده چــراغ یکی دیگــر از کتابفروشــیهای خیابــان انقالب هم
خامــوش شــود؛ کتابفروشــی «اســم» کــه فعــاالن آن کوشــیدهاند از یــک
فروشــگاه صــرف عبــور کــرده و مجموعــهای از برنامههای فرهنگــی را در
دسترس عالقهمندان بگذارند.

23

17

آیتاهلل رئیسی در دومین جلسه ستاد ملی جمعیت
تأکیدکرد

وداع با عکاس
باسابقه
سینمایایران

ضرورت تشکیل سامانه پایش
تسهیالت دولتی به زوجهای جوان

23

22

عکس :علی محمدی /ایران

وزارت میراث فرهنگی در پرونده شکایت
از بهرهبردار کاخ ظلالسلطان شکست خورد

بازگشت عمارت مسعودیه
به سرخط

مدیرعامل اســبق صندوق حفظ و احیای بهره برداری
از اماکــن تاریخی :تا خرداد  1394یک برگ از هزینه کرد
مجموعه توســط سرمایهگذار ارائه نشده بود
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
خبر داد

پرداخت  ۹۰درصد از هزینههای
درمان ناباروری در مراکز دولتی

سرپرست تیم ارزیابی بیمه سالمت
عنوان کرد

22

دارویار ،مانع دستدرازی
افراد سودجو به منابع ملی

22

کاروزندگیباربرهایبازارتهرانازنمایینزدیک

این بار ما را کجا میکشد؟

گــ
زارش

علی محمدی  /ایران

ترانه بنییعقوب

گزارش نویس

«محل کار؛ پیادهرو .وسیله کار؛ گاری .پالک؛
گاری رو .چــی بهتــر از این؟ ترافیــک اتوبان
هم ندارم ».این را علی آقا یکی از باربرهای
بــازار بزرگ تهــران با خنــده میگوید .عرق
میریــزد و چــرخ دســتیاش را کــه پــر از بار
لباس اســت به گوشه یکی از داالنهای بازار
حرکــت میدهد .عرق از پیشــانی میگیرد.
چنــد ثانیــه توقف هم نظــم رفــت و آمد را
بههم میریــزد .لحنی شــوخ دارد و تند تند
حرف میزند« :ببین با هر کس میخواستی
مصاحبه کنی باید میرفتی دفتر کارش ،اما
دفتــر کار من این همه دنــگ و فنگ ندارد.
راحت آمدی کنارم ایســتادی و حرف زدی.
ایــن جــوری نیســت؟ روی چــرخ دســتیام
پالک هم دارم .حاال همه بنازند ما ماشــین
داریم ،من هم یک ماشین بیدردسر دارم.
راحــت رفتم شــوش خریدم ،بعــدش هم
پالک گرفتم .این جوری نیست؟»
همــه جملههایــش را ایــن طــور تمــام
میکنــد« :این جوری نیســت؟» علی آقا 20
ســال در بازار تهران باربری کرده و  52ساله
است .صورتش آفتابسوخته و پر از چین و

چروک؛ چروکهایی که خبر از کار ســخت و
پرزحمتاش میدهند تا پشتسر گذاشتن
یک عمــر طوالنــی .همین جــور تنــد تند از
شــرایط کاریاش میگویــد و اینکه روزهایی
هســت که اصــاً بار به پســتش نمیخورد و
وضعیت بازار تهران اصالً مثل قبل نیست
و مشــکالت اقتصــادی روی کار باربرهــا هم
اثر گذاشــته اســت .همین جوری که تند تند
توضیــح میدهــد بــه برخــی باربرها کــه از
کنارمان رد میشــوند هم اشــارهای میکند:
«نــگاه کــن ببیــن چــه طمــع کــرده ،ببیــن،
ببیــن »...بــه باربری اشــاره میکنــد که چند
برابر حجم چرخ دســتیاش بار زده و بریده
نفــس و هــن وهن کنــان هــلاش میدهد:
«میبینی چقدر طمعکارند؟ هم اونی که بار
داده طمع کرده هم کسی که این همه بار را
قبول کرده .میدانی چه ضربهای به بدنش
میزند؟ فــردا از پــادرد و کمــردرد میافتد.
البته صاحببار هم گفته به جای دو تا باربر
پول یک باربر را میدهد و خالص .آخر این
خودش نان آجر کردن نیست؟ از صبح یک
عالمــه باربــر [اینجا بودهانــد ،اما] اصــاً بار
بهشاننخورده».
بــه دور و بــر کــه نــگاه میکنــی معنــی

حرفهایــش را میفهمی .باربرهای زیادی
گوشــه و کنار و این طرف و آن طرف داالنها
روی چرخ دستیشان خوابیدهاند .چند باربر
هم اینســو و آنســو بیــکار به گوشــهای زل
زدهاند .رد نگاهشان را که میگیری میبینی
بــه جایی نامعلوم خیــره ماندهاند« :خیلی
این روزها تحت فشــاریم .خودت در جریان
هستی که زندگی سخت شده .آدم نمیداند
چطــور زندگی را بگذراند .این کار هم خیلی
زیــاد درآمــد داشــته باشــد روزی  300هــزار
تومان بیشــتر نیست .پنجشنبه ،جمعه هم
که بازار تعطیل است و بعضی روزها هم که
اصالً بار به پست آدم نمیخورد».
یکــی از کســبه بــازار کــه صاحــب مغازه
لباس فروشی است وقتی میبیند با علی آقا
حــرف میزنم ،صدایم میکنــد و میگوید:
«راست میگوید کارشان از رونق افتاده .قبالً
روزی صد تــا گونی بار میبردند .االن به زور
ببرند روزی بیست تا بیست و پنج گونی .تازه
گونیهای سه متری تبدیل به گونیهای یک
متری شده».
عباس آقا روی چرخ دستیاش نشسته و
زانوهایش را بغل گرفته .یک جوری که انگار
غم دنیا روی دلش نشســته اســت .چهره او

هم مثــل دیگر همکارانش خیلی بیشــتر از
ســناش که  50ساله است به نظر میرسد:
«چــرا ســنام بیشــتر بــه نظــر نرســد وقتی
تابســتان همه روز زیر آفتابیم و زمســتانها
پوســتمان از ســرما یخ میزنــد ».خودش
میگویــد رنــگ اســتراحت را در زندگیاش
ندیــده« :همیــن جوری منتظــرم یک باری
به مــن بخــورد .امــروز از صبح بــازار خراب
بــوده .خیلــی کار کنــم هفتــهای  300یا 400
هزار تومن بیشــتر نمیشــود .آخر میدانی
مــن کمــردرد هــم دارم .نمیتوانــم خیلی
تند بار جابه جا کنم .بقیه از من زرنگترند،
مخصوصــاً ایــن جوانهــا ».بــا حســرت به
باربرهــای جوان بــازار نگاه میکنــد .از همه
ســنی هســتند و کودک کار هم کم بینشان
نیست« :اینها که میبینی ماشاءاهلل خیلی
زور بازو دارند .اندازه من  20سال که کار کنند
باالخره توانشــان کم میشــود ،امــا باز هم
حسرتشان را میخورم».
از پــاک چرخ دســتیاش که میپرســم
میگوید مدتهاســت جــدا شــده و افتاده.
گویــی یــاد زمــان خریــد چــرخ دســتیاش
میافتــد .او هــم مثــل خیلــی از باربرهــا
گاریاش را از جایــی در میــدان شــوش

خریــده« :چــرخ دســتی از  200 – 300هــزار
تومــان هســت تا  500هــزار تومــان .چرخ نو
االن یــک میلیــون و دویســتهزار تومــان
اســت ،دســت دوم  200تا  300هــزار تومان.
اگر کســی نخواهد کار کند ،میرود گاریاش
را میفروشد».
عباس آقا در نزدیکی بازار تهران زندگی
میکند .میگوید دیگر بعیــد میداند امروز
باری به پســتش بخورد و تصمیم دارد برود
خانه ناهار بخورد و غروب برگردد .مستأجر
است و صاحب دو دختر .آنها هم توی خانه
کار میکننــد؛ از ســبزی پاک کــردن گرفته تا
ترشی درســت کردن .میگوید چرخ زندگی
یــک جــوری بایــد بچرخد هــر چنــد خیلی
سخت.
چنــد باربــر جــوان ســعی میکننــد
گاریشــان را از البــه الی جمعیــت فشــرده
عبــور دهنــد .خیلی که ســر راهشــان شــلوغ
میشــود تنــه میزننــد و دیگــران را هــل
میدهنــد .زنــی داد میزند کــه گاری از روی
پایش رد شــده .باربر میگوید آخر وسط راه
ایســتادهای و حــرف میزنی ،بــازار که جای
ایســتادن نیســت .زن توضیــح میدهــد که
آدرس پرســیده .دعوا کمکم بــاال میگیرد و
کسبه بازار مداخله میکنند و همه چیز ختم
به خیر میشود.
باربــر جــوان بــارش را بــه گوشــهای
میکشاند ،نوشابهای میخرد و سر میکشد.
نامــش محســن و  28ســاله اســت و دیپلم
ریاضــی دارد .دوره بــرق هــم گذرانــده ،امــا
کاری پیــدا نکرده .آنقدر دنبال کار گشــته که
نگو .به قول خــودش «کار کجا بود؟» مدتی
آبدارچی یک شــرکت خصوصــی هم بوده
امــا چند ماه نشــده عــذرش را خواســتهاند:
«میدانی اصالً این کار کاری نیست که بشود
ســالها انجامش داد .اگر چند ســال متوالی
تــوی این کار بمانی ســامتات را از دســت
میدهــی .قیافــه آدمها را ببیــن چقدر پیر و
شکســتهاند .حاال بماند که همه مسخرهات
میکننــد .پــدر و مــادر خــودم بــه کســی
نمیگوینــد شــغل مــن چیســت ،میگویند
خجالــت میکشــیم .مــدام میگوینــد آخر
باربری هم شــد شــغل؟ میگویم مادرمن،
پدر من کار بهتر پیدا کنید میروم سر همان
کار ».محســن روزی  400هــزار تومان درآمد
دارد اما میگوید این درآمد در درازمدت به
قیمت سالمتاش تمام میشود.
چرخ دستی مرد پر از پارچه است .منتظر
ایســتاده تا بارش را خالی کنند .دیسک کمر
دارد و فقــط میتوانــد گاری را هــل دهــد

حیدر بارش را خالی کرده و به چرخ دستیاش
تکیه داده است .تا درباره کار و بارش میپرسم از
مریضیاش میگوید .میگوید همین االن به خودش
سوند وصل کرده و کار میکند .پای چپش را روی زمین
میکشد .اهل ایالم است و  58سال سن دارد و پدر سه
بچه است .از سال  55در بازار باربری کرده .میگوید
این روزها آنقدر مریض است که بیشتر از یک حدی
دیگر نمیتواند بار را هل دهد

اما پیــاده کــردن کار خــودش نیســت .باربر
جوانی قرار است بیاید و بارش را خالی کند:
«معموالً روزی  300هزار تومان درمیآورم.
امــا ایــن پــول تــوی ایــن دوره و زمانــه پولی
نیســت .فقط ماهی یک میلیون و دویســت
کرایه میدهم .خانهام کیانشــهر اســت20 .
سال اســت باربری میکنم .چند سال دیگر
بایــد این کار را بکنم؟ اصالً چقدر دیگر توان
دارم؟ تــازه قســمتی از این پــول را میدهم
به کســی که بارهــا را خالی میکنــد .در واقع
شــریکم اســت وگرنه تنهایی کــه نمیتوانم
کار کنم ».دســتهایش را که از کار زیاد سیاه
شــده نشــانم میدهد .چروکهای عمیقی
روی پوســتش نقــش بســته .آرزو دارد کار
بهتــری پیــدا کنــد .میگویــد ایــن کار حق او
نیست و اگر کار دیگری باشد حتماً سراغش
میرود .هر چند خودش میگوید با  52سال
سن دیگر بعید است کاری گیرش بیاید.
حیــدر بــارش را خالــی کــرده و بــه چرخ
دســتیاش تکیه داده اســت .تا دربــاره کار و
بــارش میپرســم از مریضــیاش میگوید.
میگوید همین االن به خودش سوند وصل
کرده و کار میکنــد .پای چپش را روی زمین
میکشــد .اهل ایالم اســت و  58ســال ســن

دارد و پــدر ســه بچــه اســت .از ســال  55در
بــازار باربری کرده .میگوید این روزها آنقدر
مریض اســت که بیشــتر از یک حــدی دیگر
نمیتوانــد بــار را هــل دهد .میگویــد آنقدر
افغانستانی به بازار آمده و کارها را گرفتهاند
که دیگر کاری برای آنها نمانده.
زن و مرد جوانی با کودک خردسالشان
از کنارمــان میگذرنــد .مــرد ظــرف یــک بار
مصرفــی در دســت دارد .حیــدر میگویــد
غــذا را به او بدهند تا دعایشــان کنــد .مرد با
شــرمندگی میگویــد بچهاش بیشــتر غذا را
خورده و چیزی باقی نمانده .اما با این همه،
ظــرف را بــه او میدهــد .حیــدر روی چــرخ
دســتیاش مینشــیند و به برنجی که کمی
ســبز رنگ است ،زل میزند .غذا چند لقمه
بیشتر نیســت ،اما اهمیتی نمیدهد .قاشق
یــک بــار مصــرف روی غــذا را بر مــیدارد و
غذا به دهان میگــذارد« :االن بخواهم یک
ســاندویچ بخرم باید  50هزار تومان بدهم.
سه میلیون اجاره خانه میدهم .توی همین
منصور زندگی میکنم .با این کســادی دیگر
نمیرســم غذا بخرم ».چرخ باربرهای بازار
تهران ایــن روزها میچرخد ،اما به ســختی
اما به کندی.

