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لیال باقری | معروف است به گود اشرف آباد. گود 
بزرگی کنار کوره های آجرپــزی. گویا قبال از این جا 
خاک می بردند برای خشــت زنی. آن قــدر کنده اند 
تا گود شــده. از این گودها کم نیســت در شهرری. 
اشــرف آباد و کمال آباد و زمان آبــاد. صاحبان گود، 
گود را چندپاره کرده اند و اجاره داده اند به مهاجران 
افغانســتانی. آنها که برای بقا و یافتن لقمه ای نان، 
تنها و بی یار رهسپار ایران شده اند و چون مهاجران 
غیرقانونی هســتند، باید تن به ســخت ترین کارها 
بدهنــد. هرچند که قانونی های شــان هم باید برای 
گرفتن برگ ســبز اقامت همین کارهای ســخت را 
برگزینند. اما سختی کار این جا، برای این مهاجران 
از کشوری همسایه  و هم زبان، سخت تر است. خیلی 
ســخت. آنها در آلونک های اجاره ای کنار زباله هایی 
زندگی می کنند که از مخازن سطح شهر جمع شان 

کرده اند. از مناطق 22گانه تهران.
این جا خانه آخر پسماندهاست

نــام صاحــب گــود خــداداد اســت. گــود 
چندهزارمتری اش را اجاره می دهــد به گاراژدارها. 
گاراژ یعنــی یــک محــدوده مشــخص از گود که 
ماهی یک میلیون تومان اجاره اش اســت. هر گاراژ، 
گاراژداری دارد و بزرگــی. هــر گاراژ چندین کارگر 
دارد. هــر کارگر که تنها یا با پســر و برادرش آمده، 
آلونک کوچکی دارد که با همین پسماندها ساخته. 
پســماند نخاله برای دیوار و در. پسماند پارچه برای 
پنجره. از باالی گــود که نگاه کنی یــک زباله دانی 
بــزرگ می بینی که درونــش آلونک هــای زیادی 
ساخته شده اســت. کپه های بزرگ پالستیک و پت 
و ظرف های یکبار مصرف و.... محــل کار و زندگی. 
دلت نمی آید بگویی این جا زباله دانی اســت. چون 
پسرکان 8-7 ساله افغانستان، با چهره های معصوم 
و زیبا، با شــرم و ترس، پیچیده در پیراهن های بلند 
افغانستانی نگاهت می کنند. خجالت می کشی از کار 
دنیا که آن قدر تنگ گرفته که آنها را اســیر این گود 
کرده. الاقل برای راحتی ظاهری وجدان خودت هم 
که شــده، می گویی این جا گود انبارکردن و تفکیک 
پسماند  تر است. همان بهتر که نگویی زباله. بگویی 
پسماند ارزشــمنِد تر. بعد هم گالیه کنی از زشتی 
روزگار که اندازه پســمانِد ارزشــمند  تر هم نیست. 

دنیای زباله. 
آلونک هایی از نخاله ها

پســربچه ها و بعضی نوجوان ها موهای شــان را از 
ته تراشــیده اند. انگار وقت مدرسه باشد. البته وقت 
مدرســه هســت، اما نه برای کودک افغانستانی که 
روی مین به دنیا می آید و روی پســماند خشــک 
ارزشمند بزرگ می شود. رنگ و روی بعضی های شان 
زرد و نزار اســت. رویت را جمع می کنی تا ازشــان 
ســوال بپرســی، از شــرایط بدی که دارند. آن هم 
وقتی خسته و رنجور دورت حلقه زده اند. می پرسی 
حمام را چــه می کنید؟ بین این همه پســماند  تر و 
خشک بیمار نمی شوید؟ بچه ها و نوجوان ها سکوت 
می کنند. می ترسند زبان باز کنند و حرفی بزنند که 
بعد بزرگ گاراژ بگوید چــرا گفتی. یکی از بزرگترها 
حرف می زنــد. »همه مریض اند... مــا این جا توالت 
نداریم. آب آشــامیدنی با 20 لیتری می خریم. برای 
حمام هم پای پیاده تا غنی آباد می رویم.« نداشــتن 
توالت دیگر خیلی سخت است. آن هم برای کودکی 
که می گوید 7 ماه اســت آمده این جــا. از آلونک ها 
می پرسم. هیچ امکاناتی ندارد. مرد می گوید: »ماهی 

یک میلیون تومان اجاره شان است.«
از تو درد می بارد هرات...

اغلــب اهالی این گــود اهل 
روستاهای هرات هستند. یکی 
از پیرمردها که بزرگ شان است 
با ما حرف می زند. مایی که این 
گود را بیــن روزمرگی های مان 
یک بــاره یافته ایــم. مایــی که 
اگر گــروه تهران گــردی همراه 
سخنگوی  احمدمسجدجامعی، 
شورای شــهر نبود، شــاید به 
سختی می توانستیم وارد این جا 
شــویم. کنار پیرمرد پســرک 
کوچکی با اخم های جدی کنار 

ترازو نشسته است. می گوید این جا »پت و پالستیک 
و فلــز...« را انــدازه می کنــد و می خــرد. پیرمرد 
ریش ســپید اول توضیحاتش به سخنگوی شورای 
شــهر تأکید می کند که هیــچ کار غیرقانونی انجام 
نمی دهنــد و از طرف پیمانکارهــای مناطق تهران 
مجوز دارند. می ترســد از عاقبت حرف زدن. »90-

80 نفریم. مجردی آمدیــم. 10 گاراژ داریم. 10 تا 
بزرگتر دارد. هرکدام 10 کارگر دارد. از منطقه یک، 
3، 7، 13 14، 15، 12 و... ضایعــات جمع می کنیم. 
پیمانکاران شــان را می شناسیم. ماشــین داریم و 
بارها را جمع می کنیم. هر گاراژ یک ماشــین دارد. 
هرکدام به یــک منطقه می روند. بعد دســته بندی 
می کنیم. پــت یکجا، نان یکجا، پالســتیک یکجا... 
پت به کارخانه قمصر می رود در کنار بهشــت زهرا. 
نان به گاوداری مــی رود و... نان ها را تمیز می کنیم 
و کپک هــا را می گیریــم. هر ضایعاتــی هرکدام به 

کارخانه خودش مــی رود.« از قیمت ها که ســوال 
می شــود، می گوید: »نان خشک را بین 400-500 
می فروشــیم. پالســتیک 600 تا 650 تومن و... ما 
از پیمانکار کارت می گیریم و اگر نداشــته باشــیم 
نمی گــذارد کار کنیم. این ضایعــات از 22 منطقه 

می آید.«
سودجویی از مهاجران درمانده

می چرخی بین گاراژها. البته اســمش گاراژ است. 
مرز و محــدوده ای به نام گاراژ که نــه حصار دارد و 
نه دیوار. خودشــان می داننــد. کارگرهــا تندتند 
درحال جدا کردن ضایعات هســتند. کف زمین پر 
است از ته مانده غذا، نان خشــک و بوی نامطبوعی 
دارد. تل بزرگــی از ظرف یک بار 
مصرف روی هم انباشــته شده 
اســت و جوان چابکی همه را با 
بیل تندتنــد درون گونی بزرگ 
و چرکــی می ریزد. یکی شــان 
کارتی را نشــان می دهد. کارت 
مهرشــده ای که پیمانکار یکی 
از مناطق داده است. می گویند: 
»به ازای هر نفر 900 هزار تومان 
می گیرنــد تــا اجــازه بدهند 
بچرخند سر مخازن.« یکی دیگر 
این رقــم را ماهــی یک میلیون 
و 200هزار تومان عنوان می کند. گویا بســته به پر 
بــودن مخازنی در یک منطقه نســبت به منطقه ای 
دیگر، ایــن رقم فرق می کند. یکی شــان با ناراحتی 
می گوید: »از هر نمکی 1200 می گیرند. هر بازیافتی 
600-500 دوره گــرد دارد. حســاب کنید ببینید 
چقدر می شود.« رقم عجیب و غریبی می شود. سود 
بردن از کسانی که در رنج و زحمتند و حتی امکانات 

اولیه برای زندگی ندارند. 
خداداد بی رحم گود...

قدم زدن و دیدن زندگی روزمره شان تلخ و گزنده 
است. دیدن پسری که اســتکان های چای را با آب 
آفتابه سفیدی می شــوید که از چرکی به سیاهی 
می زند. دیدن پســر نوجوانی با موهای فر که توی 
گردن و دســت هایش کلی گردنبند و دســت بند 
دست ســاز و زیبا دارد. نوجوان اســت. پسر است. 
در ســن بلوغ اســت و باید به خودش برسد. او هم 

آفتابه ای ســفید و چرک دارد. با شامپویی کوچک. 
چمباتمه می زند و شــروع می کند به شست وشو. 
اول دســت ها را تمیز می شــوید تا آرنج. بعد پاها 
را تا مچ. الی انگشــت ها. بعد صــورت را و با همان 
کف شامپو دندان های ســفید و مرتبش را. همه را 
با وســواس می شــوید. نوجوان مثل او زیاد است. 
کودک و نوجوان و جوان. همه شان حتی از داشتن 
یک شــیر آب و توالت محرومند. این را به خداداد 
می گویی. مالک گود. اعتــراض می کنی وقتی که 
بابت هر گاراژ ماهی یک میلیــون تومان می گیرد، 
چرا الاقل یک سرویس بهداشتی نمی سازد. خداداد 
نمونه یک آدم بی رحم اســت. چاله میدانی حرف 
می زند. زیر بار چیزی نمــی رود. داد می زند. زبان 
می ریزد. از همه بدتر این کــه می گوید: »اینها اهل 
سرویس بهداشتی نیســتند. بسازی هم نمی روند. 
ساختم نرفتند! اینها اهل توالت صحرایی هستند.« 
خجالت می کشــی از روی پســری که با وسواس 
دست و رو و دهانش را با آب آفتابه شست. خجالت 
می کشــی که هموطــن ایرانی ات ایــن را جلوی 
برادرهای افغانســتانی می گوید. یکجوری که انگار 
تو مسبب تمام تبعیض های همه جای دنیا هستی. 
براق می شوی. عصبانی می شوی. می گویی خدا را 
خوش نمی آید و او به همان حرف ها ادامه می دهد 
و کارگرها را مجبور می کند شــهادت به درســتی 

حرفش بدهند. 
غمگین گود را ترک می کنی. حــال دلت از آنچه 
دیده ای بد اســت و حــال دماغــت از آن همه بو و 
چرک. به رقــم عجیب و غریبی که به یک حســاب 
سرانگشتی به خداداد می رسد و پیمانکاران بازیافت 
فکر می کنــی. به کاری کــه این کارگرهــا تمیز و 
مرتب و با کوشــش برای شهر درندشت تهران انجام 
می دهند. حضور برادران هم زبان افعانستانی ما مفید 
است این جا. فقط کاش جای درستی ، کاش در خط 
بازیافت بودند همه شــان، کاش بیگاری نمی کردند 
و کاش بــه بهانه غیرمجاز بودن حق و حقوق شــان 
پایمال نمی شد... چه روزگار بدی که هم غیرقانونی 
راه شان می دهند، هم غیرقانونی ازشان بهره می برند 

و هم از غیرقانونی بودن می ترسانندشان...
خانم و آقای معلم، ما دوست بچه ها هستیم

پســر و دختر جوانی هســتند که همزمان با ما به 

گود می آیند. جوان و عاصی از روزگار چرک. حاضر 
نیستند اســم و رسم شــان را بگویند و از این که ما 
یک باره با کلی آدم به گود آمدیم، ناراحت هســتند. 
دو روزی در هفتــه می آینــد و بــه بچه هــا درس 
می دهنــد. بچه ها تــا معلم های شــان را می بینند، 
می دوند. یکی شــان آیدین اســت و تــوی همان 
بلبشــو می خواهد دختر برود و بهــش درس بدهد. 
از ما فراری اند. دوســت مان ندارنــد. فکر می کنند 
آمده ایم که جمع شــان کنیم و ببریم بهزیســتی. 
دختــر می گوید: »چرا این طــوری آمدید؟ یک روز 
بی سروصدا و کم تعداد بیایید تا بتوانند حرف بزنند. 

بگویند چرا از بهزیستی می ترسند.«
می پرســم، نمی ترســند از رفت وآمــد در چنین 
جایی و می گوید: »نه... ترس ندارد. اینها دوست های 
ما هستند. مگر دوست آدم ترســناک است« و سر 
پســرک را نوازش می کند. همراهــش هم همین ها 
را می گوید. چیز بیشــتری نمی گوینــد. حاضر به 
مصاحبه نیستند. ناراحتند از حضور ما و می ترسند 
این گود مشــهور شود و دوستان شــان آزار ببینند. 
برادرانــی که تنها هســتند، غریبنــد، بی کس اند و 
به زعم آنهــا همان بهتر که دیده نشــوند، چون این 
دیده شــدن یعنی از دســت دادن همین کار پر از 
بیماری و مشــقت و آوارگی در وطنی که ســامانی 

ندارد.

گزارشی از گود اشرف آباد، خط آخر پسماند تهرانی ها

جاییکهقلبهراتتیرمیکشد
   ضایعات از 22 منطقه تهران می آیند، هر کیلوگرم نان خشک 500 - 400 تومان و پالستیک 650 - 600 تومان قیمت دارد

پیمانکاران خالف قانون عمل می کنند

محمدولی باالبندی - کارشناس امور مناطق سازمان بازیافت| جمع آوری پسماند 
خشک از داخل مخازن کاری غیرمجاز است، اما متاسفانه برخی پیمانکاران برای سودجویی 
بیشتر اجازه این کار را می دهند. دستگاه های نظارت در نواحی، منطقه و خود سازمان بازیافت 
جدول جرایمی دارند و طبق این جدول و در صورت مشــاهده تخلف جریمه هایی را اعمال 
می کنند. اگر جریمه ها از میزانی عبور کند، پیمانکار به کمیسیون  برای فسخ قرارداد می رود. 
این موارد در قراردادها به صورت روشــن عنوان شده است. بااین حال پیمانکارها این کارهای 

خالف قانون را عموما در شب ها به صورت گسترده انجام می دهند. 
ما با دو پیمانکار برای پسماند قرارداد می بندیم. یک پیمانکار برای طرح تفکیک در مبدا که 
باید خودروهای ملودی را به در منازل برای جمع آوری بفرستد و اگر این اتفاق نیفتد کم کاری 
پیمانکار است. باید این طرح طوری انجام شود که دیگر نیازی به جمع آوری پسماند خشک از 
داخل مخازن نباشد. یکی هم برای جمع آوری پسماند  تر از داخل مخازن که با پیمانکار دیگری 
قرارداد داریم. این پسماندها بعد از جمع آوری از مخازن به ایستگاه های میانی می روند و بعد 
مرکز پردازش آراد کوه و دوباره روی خطوط تفکیک قرار می گیرند و پســماند خشک مفید 
جدا می شود. روزانه در تهران 7 هزار تن پسماند روی خطوط تفکیک پسماند می رود و دوباره 
تفکیک می شوند. از همین رو اقدامات خارج از این دو سیستم غیرقانونی است و هیچ ارتباطی 
هم با سازمان بازیافت ندارد و تخلف پیمانکار است. البته ما هم طرحی داده ایم که در صورت اجرا 
در  سال آینده این سیستم های غیرقانونی جمع می شود. قرار است هر دو قرارداد جمع آوری با 

یک پیمانکار بسته شود.

بوی زباله های سوخته و تجمع حیوانات موذی

محمد فرج -  نایب رئیس شورای اسالمی اسالم آباد و عضو شورای بخش مرکزی 
شهر ری| این جا محدوده اشرف آباد، محمودآباد و زمان آباد است. اتباع افغانستانی که غیرمجاز 
وارد کشور شده اند، این جا هستند و کاری که انجام می دهند هم غیرمجاز است. ضایعات را از 
سطح شهر تهران جمع می کنند و به این جا می آورند. تمام این اطراف زمین دارها، ملک ها را به 
این افراد اجاره داده اند. وجود زباله در این مکان مشکالت زیادی را برای اهالی به وجود آورده 
است. شب ها آشغال ها را آتش می زنند و به ویژه در تابستان که کولر روشن است، بوی دود داخل 
خانه ها می آید و آزار می دهد. تجمع حیوانات موذی هم به دلیل این زباله ها زیاد است. موش و 
گربه و سگ و.... این چاله گود بین محمودآباد و اشرف آباد است و معتادها هم رفت وآمد دارند. 

ضایعات را جمع می کنند و می آورند این جا و می فروشند. 

گاراژ یعنی یک محدوده 
مشخص از گود که ماهی 

یک میلیون تومان اجاره اش 
است. هر گاراژ، گاراژداری 

دارد و بزرگی. هر گاراژ چندین 
کارگر دارد. هر کارگر که تنها یا 
با پسر و برادرش آمده، آلونک 

کوچکی دارد که با همین 
پسماندها ساخته

ند
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