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 Reports  گزارشھا

  
   ايران- علی کاظمی : فرستنده

 ٢٠١٧ نومبر ٠٣
 

   ۀدربار دھندهگزارشی تکان
  !!سر می برد؟؟ه   کرج که در زندان ب١١ ۀکارگرپاکدست شھرداری منطق

 
 بھا و هون تومان اجاريلي م٩چراکه حدود  .ت صاحبخانه اش از پنجشنبه بازداشت شديپس ازشکا وئیجعفر با حکم قضا

 خانه را ۀيگر صاحبخانه حکم تخلي دیازسو.  آب و برق و گاز بدھکاراستینه ھاي ھم بابت شارژ ساختمان و ھزیمبلغ

حاال  . لرزاندی خانواده را م زنگ خانه، دل مادروفرزندانش در نبود مردیدن صدايھم گرفته و با ھر بارشن

 ی دوخته است که دراوج سختیکوکاراني به دستان نیاري سلول زندان، چشم ۀ ودرگوشیرفتگرگرفتار، دراوج تنگدست

روز با رفتگر شھرشان ي که تا دیوالنؤند مسي کجایاما براست. ازمندان آبرومند بوده اندياورمحرومان و نيھا، ھمواره 

 رھا کرده یط زندگين شراي او وخانواده اش را درسخت ترین راحتيرفتند و امروز به ھم گی میادگاري یعکس ھا

  !اند؟

*****  

 یچ چشمداشتيافته و آنھا را بدون ھيون ھا تومان پول نقد را يلي طال ومی حاویف ھاي بار ک٣ که یرفتگر پاکدست کرج

چ ي، بدون ھی از برق گرفتگید ناشيت شديومل مصدي اخراج از محل کار و به دلیبه صاحبانش برگردانده بود درپ

نه ي خانه و ھزۀ درپرداخت اجاریت صاحبخانه اش وبه علت ناتوانيکه سرانجام با شکا نيتا ا. ن شدي خانه نشیتيحما

  . شدی درمانش، زندانیھا

 ید نمي تردیحظه اف پرازپول ليدن کيبا د«: سدي نوین باره ميدن مرد دربند رفته درايخبرنگاری که درزندان کرج به د

 است که یف پرازطال و جواھرات دارد ھمان احساسيک کيدا کردن ي که با پیاحساس.  لرزدیکند و دست ودلش ھم نم

 یکيش يمن بارھم دستش با دلش ھمراه است و تصميد اي تردیب.  داشتیگريف پرپول ديدا کردن کي قبل در پیمدت

.  طبع بلندش را محک بزندیداريتا ھر بار، ب.  کندیت او را سخت تر مي آزمون انسان،ینان قلبين اطميد ھميشا. است

چ ي ھیتش را به حراج نگذارد و باز ھم بيش نه گفته تا انسانيبه ھمه نداشته ھا. ن مرد با دلش تمام شده استياما حجت ا

  .ديرون آي سربلند بی سخت زندگیش ھاي از آزمایديترد

 بار ٣ که یرفتگر.  شناسندیاما مردم کرج او را به نام رفتگر پاکدست م. تزنجان اس» طوليق «یجعفر، اھل روستا

 و ی مھری، زخم بی شھردارۀرناميک ماه پس از صدور تقدياما تنھا  . قرار گرفته استی بزرگیدر معرض آزمون ھا

 ۀ خستی بر دست ھا دستبندید که سردي به استخوان رسین زخم ھا وقتيدرد ا.  ھا قامت خسته اش را خم کردیقدرنشناس
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 در ی ماه حقوق و ناتوان٢١فه شناس، به علت عقب افتادن يمانکارو وظيکارگرپ . کرج نشستیمه شب ھايرفتگر ن

 صاحبخانه یبه خاطرپافشار  احکام وی اجرای ثمر قاضی بی خانه اش، سرانجام با وجود تالش ھاۀپرداخت اجار

  .بازداشت و روانه زندان شد

  

  .تن مال نيستصبر و ثروت به داش

  .دا کرده اميف مردم را پي بار ک٣: دي گوی می آذرۀ مدارکش را ھمراه دارد با لھجۀجعفر که ھم

  .ل دادميف را تحوي زنگ زدم وک١١٠ف بود که به يک کيون تومان داخل يلي م٣٠ن بار ي نخست

  . پاسگاه کالک خبر دادمسيدا کردم که موضوع را به رئيون تومان پول نقد پيلي م٧٠ف با يک کين بار ي دوم

 یدا کردم که متعلق به مردي طال و جواھرات پیاديون تومان پول نقد و مقدار زيلي م٣٠٠ ی حاویفين بار ھم کي سوم

  .طالفروش در شمال تھران بود

 دو پرس غذا ی صبح خانم۵ساعت «: دي گوی زند، با غصه می در نگاه رفتگر پاکدست موج میبي که غم غریدرحال

 ئیا غذاي مخروبه پناه گرفته بودند که من ھر وقت نان ی مرد کارتن خواب کنار ساختمان٣ یدر آن حوال.  آوردميبرا

ف ي رفتم که چشمم به کیک، روشن ھوا به طرف ساختمان مخروبه ميدر تار.  گذاشتمیوار ميشان کنار ديداشتم برا

ف را که باز کردم مانند جعبه ابزار يدر ک. ن بودي سنگیلياما خ. ف را برداشتميجارو را کنار گذاشتم و ک.  افتادیبزرگ

ھمان موقع موضوع را . تراول چک بودیف ھم دسته ھاي زد و ته کی برق میدر ھر قفسه اش طال و جواھرات مختلف

حل  میع با کالنتري سریلي را وسوسه کند خیدا شده کسيف پيکه مبادا ک ني به سر کارگرم خبر دادم و از ترس اینولفيت

ف آمد و سراغم را گرفت که يدا شدن کيمت به ھمان محل پي گرانقئیانسال با خودروي میچند روز بعد مرد .تماس گرفتم

  .ف استيحدس زدم صاحب ک

ب ي ترتین خبر، مراسميافت اي پس ازدریوالن شھردارؤمس: دي گوی خاطرات آن روز میادآوريرفتگر پاکدست با 

ک ياما افسوس که .  گرفتندیادگاري ئیرانم ھم با من عکس ھايمد. ر کردنديه تقديان ھد ھزار توم١٠٠دادند و از من با 

  .م را ندادين ھاولفي جواب تیگر کسيماه بعد ورق برگشت و د

  

   برق گرفتگیۀحادث

 بود که مثل ٩۴ ]ميزان[ مھر١٨ صبح ٨ساعت «:  خفته درگلو ادامه دادی نشسته با بغضیجعفر که چھره اش به زرد

 را شکسته و ید شب گذشته درختي کالک بودم که متوجه شدم طوفان شدۀ درمنطقیابانيشه در حال جاروکردن خيھم

 شاخ و برگ درخت بوده یاله  که البیم برقيًاصال متوجه نشدم س.  آب را بستهیان جويافتادن درخت در کانال آب، جر

 ی و شکستگی با سوختگیمارستان مدني در اورژانس ب به ھوش آمدمی به خاطر ندارم و وقتیزيگر چيد. پاره شده است

گر رفتگران من ي محل و دی شده ام و اھالیدم دچار برق گرفتگيھمانجا بود که شن. دمي کشی بدنم، درد مید اعضايشد

  .مارستان منتقل کرده انديرا به ب

  

  تھديد کارفرما

ھمسرم ناچار شد .  را پشت سر گذاشتمی ورنج سخت و پردردیروزھا:  بغض آلود ادامه دادئیرفتگر مصدوم با صدا

 و یاما شھردار.ن کنديمأ دست، کتف و سرم را تی شکستگی جراحۀنيرد تا ھزي مسکن را از صاحبخانه پس بگۀعيود

 . کردندیم خوددارينه ھايت وپرداخت ھزيولؤک ماھه دارند از قبول مسيمانکار که با رفتگران قرارداد يشرکت پ
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 حاضر به یکس.  گذشتی می فرزندم به سخت٢ بودم، با ھمسر و یماريگارمن که دربسترب روزیطين شرايدرچن

ن ي شناسند و ھمیً کردند که انگار اصال مرا نمی بامن برخورد میطور.  درمانم نبودینه ھايا پرداخت ھزي ئیپاسخگو

  ... گرفتند وی میادگاريک ماه قبل نبود که با من عکس ي

مانکار، يکه به قانون پناه بردم شرکت پ نياما به محض ا. ت شدمي ناچار به شکاید نسبل پس از بھبوين دليبه ھم

الوار بودند يجر و عأزھمانند من رفتگر، مستي که آنھا نیبعد ھم در حال. د به اخراج کردنديبرادرانم و دامادمان را تھد

  .ک روز اخراج شدنديھر سه نفر در 

  

  ئی رفتگر کرجی در پيچ و خم قضاۀپروند

 محل حادثه اعالم کرد که کارفرما به ید و بررسي از کار در بازدی حوادث ناشۀ در رشتی دادگستریکارشناس رسم

ز اعمال ي مانند کفش مناسب، دستکش، کاله و نی و حفاظت فردیمنيل ايده به وسايزنکردن کارگر حادثه ديل تجھيدل

د يت شدياما با وجود مصدوم.  درصد مقصر است١٠٠ن زايح کار به مي انجام صحۀثر در نحوؤ مینکردن نظارت ھا

زان تا ين مي ای اول و دوم کارشناسیت ھاأيتش، با اعتراض کارفرما در ھي شکایريگي و نبود امکان پیرفتگر شھردار

نه يون تومان ھزيلي م٣ نفره مجبور بود ٧ون يسي به موضوع در کمیدگي رسی برایافت و شاکي درصد کاھش ۵٠

  .داخت کند پریکارشناس

 از صاحبخانه اش پس گرفت و قرار گذاشت ی جراحینه ھاي ھزی مسکن را براۀعي ودی رفتگر کرجیطين شرايدر چن

 اش ماه ھا عقب افتاد و ینيکار شدن او و خانه نشي که با بئیاجاره بھا.  ھزار تومان اجاره پرداخت کند۵۵٠ماھانه 

  . کردئیه با حکم قضا خانۀيد به تخليسرانجام صاحبخانه اش اورا تھد

  

  کارگر پاکدست پشت درھای بسته

 بازگشت اما او را – کالک – کرج ی شھردار١١ ۀ به محل کارش در منطقی نسبین حال جعفر پس از بھبوديبا ا

 بازگشتش به محل کار و یز درخواست کمک کرد تا برايوالن نؤگرازمسي مجلس وچند تن دۀندياز چند نما. رفتندينپذ

تا  . کرج انجام دادی با شھردارین مکاتباتيھمچن.  کمکش کنندی درمانینه ھاي از ھزیرت ھا وپرداخت بخشجبران خسا

  .ک ماھه به محل کارش برگرداندندي یش او را با قرارداديکه باالخره چند روز پ نيا

 در دادسرا یان کودک، سرگرد٢ل ي و تحصی زندگینه ھايجر، ھزأک رفتگر مستي ی ماه حقوق برا٢١افت نکردن يدر

گر به ي که معجزه وار بار دیستادن را از مرديگر، توان اي و دھھا مشکل دی پولی کار و بۀ و ادارئیو محاکم قضا

 که براساس یدر حال.  کندی میت حادثه خودداريولؤرش مسي از پذیمانکار شھرداريپ .ردي گی برگشته، میزندگ

 ین دوران تحت پوشش ھايط پس از اي نقاھت و شراۀ درمان و دورینه ھايد از نظر ھزيت از کارگر بايقانون، حما

 قطع گاز، برق، آب و یافت اخطارھايز پس از دريگرصاحبخانه اش ني دیاز سو. باشدی قانونیت ھاي و حمایئمه يب

  . ماه اجاره بھا طاقتش تمام شد١۶افت نکردن يز درين

ون تومان يلي م٩چراکه حدود  . از پنجشنبه بازداشت شدت صاحبخانه اشي وپس ازشکائیسرانجام جعفر با حکم قضا

گر صاحبخانه حکم ي دیازسو.  آب و برق و گاز بدھکاراستینه ھاي ھم بابت شارژ ساختمان و ھزیاجاره بھا و مبلغ

 . لرزاندی زنگ خانه، دل مادروفرزندانش در نبود مرد خانواده را میدن صداي خانه را ھم گرفته و با ھر بارشنۀيتخل

 دوخته است که دراوج یکوکاراني به دستان نیاري سلول زندان، چشم ۀ ودرگوشیحاال رفتگرگرفتار، دراوج تنگدست

روز با رفتگر ي که تا دیوالنؤند مسي کجایاما براست. ازمندان آبرومند بوده اندياورمحرومان و ني ھا، ھمواره یسخت
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 رھا یط زندگين شراي او وخانواده اش را درسخت تریراحتن ي گرفتند و امروز به ھمی میادگاري یشھرشان عکس ھا

  !کرده اند؟

 

 


