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  ج رنیگره ها
 

 هفتماه هشتاد وفروردين ل او                                                              يی خزایمهر
  

  

 صي با تشخیدفع خلط خون متناوب وی سه هفته سرفه و تب هایپ است که دری شانزده ساله ابافي قال»مينس«- گزارش

.گرفته است تحت درمان قراریويسل ر     

 ی سنتیدرنگ با طرحها خوافي الی که از بافت دستیهنر.  بوده استني شناسنامه هنر مشرق زمربازي از دی شرقیقال

به خود اختصاص رایتجارت جهانبازار ازیا امروزه بخش عمده وافتي صنعت، تکامل شرفتيپگام به گام باشد وآغاز  

.داده است    

اساس آمار بانک  است و برراني دستباف ایسهم صادرات فرش جهان متعلق به قال به چهل درصد ازکي اکنون نزدهم

 ٣٩٨ و ونيلي م٤٣٦ ازشي باي دنی دالرونيلي م٣١٠ و ارديلي مکيصادرات  ازرانيسهم ا٢٠٠٦سال  دریتجارت جهان

  رانياکنار منطقه هستند که دریکشورها گريد  و نپال از نستان هند، افغاه،ي پاکستان، ترکنيهمچن. دالر بوده استهزار

  خود دارنداريبخش عمده بازار فرش جهان را در اخت

  کهیانگشتان هنرمند ازیو بهره کش  است از استثماری مادر، خود ستم نامه ای کشورهانيا  دری قالدي تولتي وضعاما

 .   زنندی بافند نقش می که می و هنر را بر رج رج تار و پودتيخالق

د از  درص٩٠ از شي پردازند و بی کودک به کار تمام وقت مونيلي در پاکستان دوازده م،»سفيوني «ني به تخمبنا

 دالر ٢٠٠ متي به قی چهار سالگی سه الني انگشتان کوچک است که از سنني پاکستان حاصل چرخش ایبافيصنعت قال

 ساعت کار روزانه ١٤ کارگران بزرگسال به م سوکي معادل ی روند و با دستمزدی پنج سال کار به فروش میبرا

 ی کشور پشت دارهانيرگر چهار تا چهارده ساله در ا کاونيلي مکي پانصد هزار تا نيهم اکنون ب.  شوندیگماشته م

 متوسط یبها.  زنندی تارها را بر پود گره مگريکدي در سه متر شانه به شانه مي به وسعت دو و نی و در آلونک هائیقال

 یزا کودکان در اني که ای از دستمزدشتري باري بسی به دو هزار دالر است، رقمکي نزدکاي در آمرسي نفی هایل قانيا

 از شي ها بی قالني از اکيدر هر .  کنندی مافتي ده سال دری ساعت کار روزانه به مدت شش روز در هفته و برا١٤

 کي از شيب.  محکم کرده استکي به کي آن ها را ه بستنهي و پفي نحی گره به کار رفته که انگشت هائونيلي مکي

ی مطلوب از نارسائهي نور و تهو،ی فاقد امکانات بهداشتیاقک هائاتاثر استنشاق مداوم غبار پشم در کودکان برنيسوم ا  

  .   کنندی سل دست و پنجه نرم میماري برند و با بی رنج میتنفس

 سل همه ساله در نپال جان پنج یماريب.  مشابه استی بگونه ازي هند و افغانستان نر،ي نپال، کشمران،ي در اتي وضعنيا

 زي دهند؛ و در هند نی ملي تشکیبافي و قالی نساجعيد درصد از آنان را کارگران صنا که هشتاردي گیهزار انسان را م

  سل و،ی تنفسی هایماري کار مشغول اند که چهل درصد از آنان از به بیبافي کودک در کارخانجات قالصدهزاريتنها س

. برندی رنج مینائينقصان ب    
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 شانزده ساله بافي قال»مينس«.  مدعا استني بر ایگري شاهد دزي نراني ایبافي قالی به شرائط کار در کارگاه هاینگاه

 تحت درمان قرار گرفته یوي سل رصي با تشخی متناوب و دفع خلط خونی سه هفته سرفه و تب های است که در پیا

 در کي دو در سه که تنها نيرزمي زکي روز را در از دوازده ساعت گري به همراه هشت دختر ددي گویاو م. است

 ني باف از ای زن قالنياو سوم.  گذراندی می دهد، پشت دار قالی را به آن مدي اجازه ورود هوا و نور خورشیچوب

 یبا انجام تست جلد.  هم داشتی سل مغز»یانيرخت«.  سل مبتال شده اندیماري گذشته به بکسالي یروستا است که ط

 ی عفونت را کشف و شناسائنياز کارگران آلوده به ا یشتري توان شمار بی می قفسه صدریوگرافي و رادنيلتوبرکو

سهم فاضله همچنان چهل درصد از نهي مدنيکوبند تا ا  ی منيدفت  ی قالیگره ها بریماري و ب  که با رنج یکارگران. کرد  

.شدا داشته بارياخت فرش را دریجهانبازار  

 

يی خزای مهردکتر  

ی عفونی هایماريمتخصص ب  
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