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یم مددي با ابراهیرجواهري امیيوي رادیگفتگو  

 
ن ماه هشتاد وششيدهم فروردهف                                                                                       یر جواهريام  

 
   

:   اعالم داشتیجواهرري با امیيوي رادی در گفتگویم مدديابراه

  تهران وحومهی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند

.بند استيران برخودشان، پايت مردم ايبلند، مستقل درجهت دفاع ازحق حاکمک نهاد سريبه   
 
  :ادداشت ي
 

ران ، ي شده به ای جمع آوریمال یباارسال کمک ها) " سوئد( گوتنبرگ - مشترک یاقدام انسان: " ین ماليفعاالن کمپ

شرکت واحد  مستقل کارگران یکايت سنديگوتنبرگ با وضع -وهمراهيشترشنوندگان رادي بیي آشنام که جهتيآن شدبر

.م ينيکا شرکت واحد تدارک ببيس سندي نائب رئیم مددي ابراهی را با آقایي، گفتگو تهران وحومهیاتوبوسران  

.  صورت گرفته استی  لنگرودیرجواهريو اميراد توسط همکار ٢٠٠٧مارس ٢۶خ دوشنبه شب يدرتارن گفتگو يا

 شنونده گان یتلفن هاون گفتگو ي ایوه محاوره ايم که به شينوار، تالش کرداده کردن يپ است، که دریادآوريالزم به 

.انتخاب عنوان گفتگو از ماست.  وارد نگرددیرفت،خدشه اي صورت پذی مددیو در گفتگو با آقايراد  

 
)٢٠٠٧ل يآپر(١٣٨۶ن يفرورد  

 
نسو، يبه ا۴٠دهه است که از  یحومه، تشکل تهران وی شرکت واحد اتوبوسرانیاکيتشکل مستقل سند: یر جواهريام

. بات کارگران خط واحد کارکرده استن مدت در طلب مطالي ایجاد شده و طي شرکت واحد ایکايتوسط فعاالن سند

آمده از  بریه ها ومحافل کارگريکا ها، اتحاديدردوره سرکوب شوراها، سند. زفعال بوده استي ن۵٧ام بهمن يبعد ازق

 خانه کارگر به ضرب   کار و تصرفی اسالمی و بعدا شوراها ی اسالمینجمن هان شدن ، ايگزيانقالب بهمن و جا

با ري اخی  سالهایط. ديل گرديقتا  تعط مویيکايت سنديفعال....)  وی رفسنجان- یبهشت(  حزب حاکم یبانيچماق و پشت

.اء آن زدنديکا دست به احين سنديران، دگر بار فعاالن اي در ای جنبش مطالباتیشرويپ  

به مانند حسن  کار ی  اسالمی شناخته  شوراهایهره ها، چ های) خانه کارگر( ، یزان حرفه ايد که تشکل ستنهرچ  

ختند،ي شرکت واحد ریکا يسر فعاالن سنده، بر آنها فراهم آمدی که برایه ساحل امنيسا وهم قطارانشان ، دریصادق   

غ يا تکا بود بي کارگران سندیايگو زبانش را که زبان. دغ گرفتنيتري الک وُمهرکردند، منصور اسانلو رازشان رادفتر

ون يلي م٢٠٠قه ي منصور اسانلو وث ی آزادی برایحت. شان ساختند وبه زندان شان ُبردندريدند ، دستگي بریموکت ُبر

.کردند آنها را قطع یکار شده و تمام حقوق قانوني نفر از کار ب۵۴ر شده گان يم دستگيل عظياز خ. دندي  تراشیتومان  

١ 



  به ١٣٨۴ ماه یطول د کارگران درني کارگران توسط  منتخبی و مدافعه از حقوق قانونیستادگينهمه مقاومت و ايبا ا

.خته استيران برانگي ازکارگران ادفاع جهان را دریمحافل و مجامع کارگرمدافعه بخش گسترده نسو ادامه داشته ويا  

تالشگران  ازیکي تهران و حومه و یتوبوسران مستقل شرکت واحد ایکايسندس ي نائب رئیم مددي ابراهیما امشب با آقا

م ويران داري خط از ای شر کت واحد تهران و حومه را با خودمان ، آنسویکا و استقالل عمل اتوبوسرانيت سنديموجود  

.م ي کنیشان به گفتگو مي با ا  

همراهويبون رادين تريد ازهمياجازه بده. مي گویک ميتبرارانتان يهمه را بشما وفرستم وسال نوي بشما درود می مددیآقا  

. کنم ین شکل طرح مين سئوالم را به ايم و اوليد بگويارانتان خسته نباشيهمه  به شما و  

  کارگران در نظر گرفته شدهی برایالتي فقط سه نوع ظرف تشک۴تبصره ١٣١ درماده ی کارفعلقانوندر: یرجواهريام

اي یانجمن صنف کار،ی اسالمی ازسه مورد؛ شوراهایکيتوانند يک واحد فقط ميان کارگر" : تآمده  اسآنجا  است و در  

د؟ منظورم از شما ي آی بحساب م فين تعريا  ظرف  ن است ؛ شما کداميپرسشم ا" را داشته باشند    کارگرانینده ي نما  

  تهران وحومه است ؟یواحد اتوبوسران  مستقل شرکتیکايسند

 
 یهنان گراميبه همه هم م رایروز باستانفرستم وجشن نويسالم م شما درود ویويم به شنوندگان رادهمن : یم مدديابراه

م هامکان را فرا ن ينکه اياز ا  شما را دارم وی و سالمتی سربلندیم و آرزوي گویو شما شادباش ميژه شنوندگان راديبو

م ي شما برسانیگرام ز و شنوندگان يهنان عزيا به گوش هم مشم ق يرا از طر  خودمان یرسان  یام آگاهيکه ما پ د يآورد

 یي و همرای که در جهت همدلیژه کساني ام بویهنان گرامي همه هم می خوب را براینده ساليو آ.  کنم ی میسپاسگزار

ردند ،  را آغاز کیتيکردند و فعال خودشان را دارازیاريکا دست يسند به ی و معنوی مادی و کمک های انسانیهاو کمک

. کنم ی خودم را اعالم میمن سپاسگزار  

؛ دي که شما فرمودیبين ترتي، به اراني ای اسالم یجمهور  یفعل قانون کار١٣١د درماده ير که شما اشاره کردبله همانطو  

ست کهاما الزم به تذکر ا.  داشته باشندیالتي دفاع از حقوق خودشان، تشکی توانند برایکه کارگران م: مقرر کرده است   

ن قانونياما در. ت نشده استيچ وجه رعاي ه بهی کارگریيکاي، حق تشکل آزاد سندراني ای اسالمی درقانون کارجمهور  

 قانون یکشور  هریاگر مبنا. مي هستی کارگریل مربوط  به تشکلهافص دریاريده بسياقضات و اشکاالت عدشاهد تن کار

 یالم اسی جمهورین مورد،ناقض قانون اساسياقانون کاردر. باشد داشته د با آن مطابقتي بایگريقانون دد وهر باشیاساس

 ین ها انجمیتوانند؛ دارايران ميمردمان اآنجا م که دري را مبنا قرار دهین اساس قانو٢۶اصلب اگرين ترتيبد. ران استيا

دهه شصت ه ي اولیسالهاازب  پس ين ترتيبد.  نشده است تيقانون کار رعان حق  در يا.  باشندی  مدنی  و تشکلهایصنف  

قانون" به نام   ی قانون۶۵و  ۶۴ یسالهادا نکردند در يت  پيد  و اجازه  فعالسرکوب شدن  یکارگر  یکاهاي، سند)١٣۶٠(  

ی اسالمیله قانون گزاران مجلس شورايبه وس"  کاری اسالمی اسالمیشوراها" به ن قانون يبعد ها، ا"ی اسالمی شوراها  

  کهیل تناقضيدل اما به . ران راُپرکندي مستقل ایيکاي تشکالت سندی، جاخواهدين قانون مي ای به نوعد کهيب رسي به تصو

  حاکم بود،یيکارفرما ویروابط کارگر که ازدوره قبل ازانقالب درآن موقع دریوجود داشت و با قانون کارن قانون يا در

ات مختلف انيدرون جر که دریاري بسیعد ازکش و قوس هاب) ۶٩( ن ساليرادا کرد و ديادامه پ١٣۶٩تا سال ن تناقض ي ا

ل مخالفتيبه دل"راني ای اسالمیقانون کارجمهور" : تحت عنوانیقانون.ران گذشتيب قانون کاردراي تصویبرا یتيحاکم  

جمعه تهران،ن شورا درنمازيس ايآن موقع رئدر. ب شديتصو"  مصلحت نظام یشورا" له يبوس"  نگهبانیشورا " ی ها  

٢ 



  حقوق  اءياح به  قانون  ن ي ا که م ي، صاحب قانون هستگري به بعد د۶٩ازسال « : داد که" بشارت" راني به کارگران ا

»!  کندیان کمک مرکارگ  

  موسسات  که در همه  کند یوزارت کار را موظف م. دي آی کار، آنچنان که از متن قانون بر می اسالمیقانون شوراها

 یتي و امنی مراکز اطالعات تيت و هداي که در حمای اسالمین شوراهايا. اوردي کار بوجود بی اسالمی، شورایکارگر

 و یميع نفت و پتروشيوب آهن اصفهان ، صناع ذيصنا: ري، بجز موسسات بزرگ نظی بخصوص کارگریدر سازمانها

ه انجام دادند، بوجود  کی هایريگي کوچک و متوسط با پیدر شرکت ها.  نشده است ی ، عملی بزرگ دولتیشرکت ها

بعد ها توسط . رت داشتي کار مغاین المللي سازمان ب٨٧جمله با مقاوله نامه کار، از  ی اسالمیاما قانون شوراها... آمد

  کار درین المللي بیت مقررات استانداردهايبه رعا شدند تا نسبت  ران اعزام ي به ای کار، کارشناسانین الملليسازمان ب

.ف خودش را بر اساس برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد، انجام بدهديران وظايران، دولت ايا  

نستکه؛ي هم ایکيآن گردن گذاشتند،  جهان بریزمان ملل متحد، دولت هابرنامه توسعه هزاره سا که دریازجمله اهداف  

ط آزاد، بشکل ي در شرا بتوانندون ها، ي و فدراس ه هاي، اتحادکا هاي، سندی تشکالت  مستقل  کارگر،ی درروابط کارگر

 یجهان نظام خصوص که دریطي ازحقوق کارگران، درشرایط اجتماعيند تا درهمه شرايايربوجود بيک و فراگيتدمکرا

ران تا به امروز يان برنامه دريه االبت.  خودشان بهره مند شوندی و کارگریحقوق انسانرود، آنها بتوانند ازيش مي پیساز

وسط  قبال بوجود آمده بودند، تی و حکومتی که بصورت دولتی اسالمی شوراهاید وحتيع عمل نپوش جامیبيچ ترتيبه ه

د وزارت يم جدي بخصوص ازطرف تی اسالمی هایو شوراهاپس زده شد )  یمحمد جهرم( کارش ريد و وزيدولت جد

 که ی درمجامع ایريم گي تصمی برایجامعه کارگرندگان ي، به اصطالح نمایک شبه انتخاباتيرا درياخ. کاربسته شدند

 یکارگرانن ي، ا"عي صنای عالیشورا" ،"ین اجتماعي تامی عالیشورا"،" کاری عالیشورا":قانون وجود دارند مثلدر

.ن شدنديگزين شده اند در آنجا جاين و گلچيله وزارت کار در واقع دست چيکه بوس  

 کار، را با خود ین المللي بیاستانداردهااز ب-د ي اشاره کرد شما هم به آن-آن قانون آمده وکه در" یانجمن صنف"ن ياما ا

 یکارچگونه هميهنوشته شده، ازطرف وزارت کارقانون کار، در"ی صنفیانجمن ها"ت ينکه موجودياگرچه با ا. ندارد

 هم یگريدک شق ي.  شده استیاري بسیهاي، سنگ اندازی صنفین انجمن هاي ایري شکل گیاصوال براتا حاال نشده و

ن يي لحاظ تعمحدود است و به اري بسآنهم. است" ینده کارگرينما"  آن آمده،۴و تبصره ١٣١د که درماده يکه شما نام برد

 باشد، ینم درقانون کارمقدوری به لحاظ قانونیندگان کارگري نمایهم انتخابات واقعزن، بايطرف مسئول ازیکيدئولوژيا

.نکه تا به حال موجود نبوده استياکما   

  وی واقعی و نهاد یيکاي حقوق سندی کار و منشور جهانی سازمان جهانین المللي بیاساس مقاوله نامه هاکا برينداما س

ا هرارگان يس وي کارفرما، عدم دخالت دولت و عدم دخالت پلیده از متن کارگران که شاخصه آن عدم دخالت گريجوش

ن تشکالت مستقل يه امتاسفان. ت کنديد و فعاليايوجود برگران ب تواند تنها به اتکاء عموم کای می، بدون اجازه قبلیگريد

اما با توجه به . ندياي شرکت واحد، نتوانسته بودند ، بوجود بیکايت سنديج وجه در کشور ما تا زمان فعالي به هیيکايسند

رو ين ني که ایسختتحاد  تهران و حومه وجود داشت و ای که در کارکنان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیينه هايزم

 یکايسندشکسوتان سابق ي و پی کارگریکايئت موسسان سنديه ویيکايندشکسوتان سي که با پیارتباطاتگرداشتند،يکديبا 

مان و با همزينجانب هم تقري اسانلو بود و ایراس آنها آقا که دریش آمد، گروهير پي سه تا چهارسال اخیشرکت واحد ط

انيما از نظر آقا تين فعاليا. مي شروع کرد "کا يسند  یياء و بازگشاياح: "  با عنوانرا یيت هاي، فعالشانيهماهنگ با ا  

٣ 



  ما، انواعیت هايجهت فلج کردن فعال اول  دریساس هم ازهمان  روزهاهمان اص داده شده بود و برينامطلوب  تشخ 

 یروهايتحت پوشش ن» خانه کارگر« صر عنا ون آن حمله عواملي شد که اولیاقدامات سرُکوبگرانه سازمانده  و اقسام

  یگر قسمت هايزبان ود  وه صورتيناح منصور اسانلو ازیآن حادثه آقا بود که در٨۴ ی د١٩خ يتار دریتيمنس و ايپل

 از کارگران در آن جا یگريکتک خوردم و کسان داري حادثه بسآنمن در. مختلف بدن، مورد ضرب وشتم قرار گرفت

نقدر ياما ا. کا جلوه دهندي شرکت واحد به سندکارگران ازیشد که آن حرکت را حمله تعدادش  خوردند و تالیکتک سخت

ک حرکت يحمله به عنوان ن عمل ويدا بود که بالفاصله اي پواقع دمب خروس اشو خنده آور ودرن داستان مضحک يا

نمودندل وتهاجم اعالم انزجار به آن عمی کارگرینهادها ازیاريبس. ا محکوم واقع شدي دردنی وضد کارگریضدانسان  

 از یاديم بخش زيم، توانستي  که ما  انجام دادیيامه حرکت هااددر .  را  نسبت  به ما اعالم  داشتندخودشان  یهمبستگ و

.گرددين پروسه همچنان دنبال ميم و اين، آشنا کدي گردیت نمي رعااني سالی، که ط خودشانیکارگران را با حقوق صنف  

 
  من یبرا ن سئوال يواقع اد، در يان داشتياولم ب که نسبت به پرسش یحات مفصلين توضي با ای مددیقا آ:یرجواهريام

چند که نگاهتان را هر -شوديف مي تعریه چه اصولي بر پای تشکل مستقل کارگریهايژه گي خود ونگاه شماش آمد؛ ازيپ  

د،ي، بربشمر شنونده گان مایها  را برايژه گيوود مشخص آن خنستکه ؛ اگربطور يشترپرسشم اي من ب-د ي گفتیکل بطور  

. گردمی ممنون م  

 
، یارگرتشکل مستقل ک.  کاراعالم شده استین المللي ب سازمانیاستانداردهاد دري که طرح کردین مطلبيا: یم مدديابراه

 در یکارگرري غیروهاي ن.ديل آن دخالت نمايکتشدولت نتواند در. الت نتواند بکندآن دخنستکه؛ کارفرما دري اش امشخصه

، خودشان و فقط خود کارگران، آن تشکل را یيجاد آن دخالت نداشته باشند و کارگران بتوانند، بدون اجازه گرفتن ازجايا

 که دوستان یرش خطراتي با کوشش و تالش و پذ١٣٨۴ که در ابتدائ سال یط خاص اجتماعيما در شرا. اورنديبوجود ب

سي، که پلیک مجمع عموميکا را با انجام يندم و سياوريط را بوجود بين شرايم ايبودند، توانست ما با آن روبرو یيکايسند  

 را بدون دخالت دولت و  خودمانیيکايم و تشکل سندي آنرا بر گزار کرد-ط خاص بود يک شراي و - هم به ما فشار آورد 

آن  که دری ما با آن سازو کاریمستقل کارگر تشکل ن روستيهم از.م ياوري بوجود بیگري دیهر نهاد حکومتکارفرما و

ها، از يها و سرُکوبگرو شتم قرارگرفت و ادامه فشار، مورد ضرب  آن استوجود دارد و آن محترم شمردن استقالل عمل

نفر ١۶ آنچنان که قبال گفته شده است؛کا، امروزهم ادامه دارد وين سنديه فعاليجادرعب ووحشت علياج ازکارو اجمله اخر

» ه نظاميغ عليتبل« : اسانلو هستند دردادگاه انقالب تحت عنوانی که درراس آن آقاینيکا و فعاليره سنديئت مديضاء هاعاز

انتظار شان دريد وا محاکمه شدنیعادريط غيک شرايه در ن گرويانلو از اسایآقا١٣٨۵  اسفند۵تند که در پرونده هسیدارا

.دارندن محاکمات درانتظاراحضاربه دادگاه انقالب قراريامه اگر درادينفرد١۵ آن دادگاه هستند و یغ راابال  

 
  مسئله  شمرم؛یم بریکارگرمستقل   ی تشکلهای که من برایگري دیهايژه گي و  از خودیکي ی مددیآقا:  یرجواهريام

ختلف دولت میها که توسط جناحیا شبه دولتي یدولت یخالف تشکل ها درواقع تشکل مستقل بریعني.  آنهاستیالن مي تام  

ق پرداخت داوطلبانهيطر شان را ازی، وجوه مالی مستقل کارگریتشکلها. شودين مي واحزاب درحکومت، بودجه آنها تام  

ران  کارگی زندگیبا توجه به دشوارد؛ ين نظرم موافق باشياگربا ا.دينماين مي خود کارگران تامینعيت اعضاء، ي عضو حق

چگونهشود وين مي تامیقيشرکت واحد ازچه طر مستقل یکاي سندین مالي تامیههاآنان، را ازی تعدادیکاريشرکت واحد،ب  

۴ 



د؟ي کنیران سر ميجامعه امروز ان مشکل دري با ا  

 
محروم نکه اعضاء  ما ازحق اشتغال  به کاريابعد از بالفاصله . دي اشاره داشتیتياهم به نکته درست  و پر: یم مدديابراه  

  کمک ش و کم،ي، بتند هسیاصول عدالت اجتماع که طرفداریکسان. ميکا را صادر کردي سندیاخوان مالما فر. اعالم شدند

نبود یيکاينفره کارگران سند)  ۵٠(ن گروه پنجاهي این معاش زندگي تامی، جوابگون کمکهايچون ا. رساندندامرابه  یيها  

شير پين مسيادامه اوانستند خودشان را در، تیه ايحاشو   کاذب یي و کارها  سختیرش کارهايپذ جهت با ، آنها به هر   

 ی قانونیق مجاريطررحق و حقوق خودشان ازيگي، همچنان پیط سخت کارين شراي ای به پایحرکت بکنند و پا ببرند و

شاغل هستند و  که  همکارانشان  ت ي با حمایيکايسند ن ين فعاليهماز  ی و تعداد که وجود داشت، مشکل را دنبال کردند

 یط زندگيشرا. ، صورت خود را سرخ نگهداشتندیلي؛ با سدي گویبقول ضرب المثل معروف که م دارند، یمداندک درآ

طرف کارگران  که ازی گوناگونیه هايت ها و شکوائي با شکا١٣٨۵اما در اسفند ماه .  و مرارت ادامه دادندیرا با سخت

، به آنان بپردازند که مبالغ  قانون کار١٨ و ١٧ده ن کارگران را مطابق مايحقوق ا% ۵٠له شد که ي شد، وسی میريگيپ

 کنند تا یط سخت را، بهر جهت تامل مين شراي، ا دارندیيکاي سندی عشق به حق آزادن دوستانيچون ا.  شود ی میاندک

.ش خواهد رفتي احوال به چه صورت پنده اوضاع ويم در آينيبب  

 
؛ که هم من یادآورين يا بری گذاشتند، مبنیادداشتيشت خط  زنگ زدند وپیسپاسگزارم؛ دوست محترم:  یرجواهريام  

در واقع . مي کنیاد ميکار شده شرکت واحد ي نفر کارگران ب۵۴ تا ۵٠، مرتب از تعداد ی مددیهم آقاو) یر جواهريام(

 ٢٠٠ا با رقم م. مي کنشده ها اضافهکاريم و آنهاراهم به تعداد بيرينظر بگن کارگران را هم دري ایانواده هااعضاء خاگر

 از ی مددیآقا. متذکر شدند  را به ما ی درستیاد آوريز، بنظرم ين دوست عزياکر ازبا تش. م ي شویروبرو م نفریو اند

 شکل ی که برایسلسله موانع از:، اگر بخواهم از شما بپرسم اشین کار موجود وساختارحقوقيننظر شما با توجه به قوا

ن  شایاجتماع وی، مطالباتی انساندن کارگران به حقوقي رسیکدام مانع را برا. د وجود داری تشکل مستقل کارگریريگ

د؟يکنرفع د، آن موانع را يتوانيچگونه م، دي شمریترمارجح ، مهم ترو  

 
 یبا بوجود آمدن نهاد مستقل کارگر است که اصوالی وحکومتین آن، مانع دولتي نخست.موانع فراوان است: یم مدديابراه

شود شمرد؛ شاهد هم يباز م گر که يموانع د.  وجود نداردی دهد، سازگاری ساله موجود نشان م٢٧ و٢۶ یهمچنان که ط

صدد هستند که اد است، که کارگران در يران زي آنچنان در ایکاريب ینکه گسترده گيل اي، بدل است کارگرانیريگيعدم پ

. شلن را نجات دهندي خودشان و خانواده هایرسنگط گيشرا داشته باشند تا ازیند که دستمزداوري را بدست بیيک جاي

 هزارتومان بوده است اما ١٨٠تا ١۵٠ه حداقل  دستمزد  کارگران در سال  گذشته چ  بدهم که  اگری  به شما آگاهیستيبا

 .اورندي را بدست بیرينان بخور ونمک ين مبلغ حاضر هستند ، کار بکنند تا ير اي کار در کشور ما زیروي از نیاريبس

ل ي تشکیرا برا  ی ماد ی، موانعیذهن  و یمسائل فکر  یعني، که درجامعه  وجود  دارند یطيشراگر يط  و دين  شرايا

 ی حل مسائل کارگری که برای کارگرانی بوجود آورده که  تنها با تالش و کوشش و جانفشانی مستقل کارگریکاهايسند

. ، قابل رفع است دهنديخودشان را در صفوف مقدم مشکالت موجود قرار م  

، تشکالت مستقل خودشان ین المللي ب ین موانع پس زده شود تا کارگران بتوانند ، مطابق استانداردهايم که ايدواريما ام

  را گرفته متوجه نشدم، اگرممکنه آن را تکراریده و اشکال تلفن کری؛ کسدي که شما گفتیمن آن قسمت. اورنديرا بوجود ب

۵ 



.دي کن  

 
 نفرازکارگران شرکت ۵۴ تا ۵٠م کهيکنيبه دفعات تکرارمما،نفردو هرن بوده که ين دوست به ما ايتذکرا: یرجواهريام

 محاسبه ی اند٢٠٠و   ٢٠٠د به رقم يک اعضاء خانواده آنها بايکايب با ين ترکيکه ايحالکارشده اند، دريواحد ازکار، ب

 بوده ی کنم؛ در اساس تذکر درستیممن فکر. شودرده شم برکارگران شرکت واحد بری زندگین دشواريگردد تا عمق ا

.است  

 
ن يد گسترده تر از هميشا: مي خواهم بگویمن م. ن طور است ياصوال هم. بله بله بله کامال درست است : یم مدديابراه

ته باشند را هم تحت تکفل خودشان داشیگريکسان دزان؛ مادر، پدروين کارگران وعزي ازایارينکه بسيل ايبدل. هم باشد  

.ها به فرزندان خود شدند ها، دچار مشکالت و فشاریکار سازين اخراج ها و بيا که آنها هم بخاطر  

 
  یگريه بحث را بشکل ديخواهم زاويد، مي ام منظورکردی که به سئوال قبلیپاسخ با توجه به ی مددیآقا: یرجواهريام

خوانند، با شما طرح يآنرا م -شما و هم شنونده گان ما  هم - شوديم مي مطبوعات کشور ترسینسبت به آنچه که درفضا

.م ين مهم بشنويبکنم و آنوقت نگاه شما را نسبت به ا  

 یولت که مطبوعات دیبطور. جامعه ما وجود دارد دریارفاجعه باريار بسي بسیامروز، فاصله طبقاتم که يدانيهمه ما م

ان  زنده ماندن، مسئله فروش دختریه ها برايمثال ؛ کلضاء بدن  مسئله فروش اع.اورنديبهم مجبورند، آنرا به نوشتاردر

 اعضاء ی به خواسته هایيقبال عدم پاسخگو کارگران دری ، خودکشی ُجرم َخَروحشتناکاريده بسيتوسط خانواده ها، پد

ران فاجعه ياعه جامدستان دريو ته، گرسنگان کاراني بیونيليم و ميلشکرعظه، وجود يروي بیشان، اخراج هايخانواده ها

 دهم، یمنشتر ي، بی کنی که میرا به تو از بابت کارتومان  هزار٧٠ا ت۶٠نيد؛ من اي گویکارفرما به کارگرم. باراست 

کار دم درب يب یرويکه ن دارد   راحت است، چون خبر ال کارفرما هميخ! روني بفرما بیستين کارکن، حاضریحاضر

 ی اجباریتومان هزار٧٠دين تهدينده ماندن به هم زیبرا کارگرهم مجبورده اند، آنيش شهر صف کیدان هايکارخانه، م

ک بحران يبه آنچه را که بعنوان  با توجه .  کندیزن ا خوديه اش را بفروشد يرون ، کليد هم برود بيا بايکارفرما بسازد 

 ی هاینيبل بحران آفرمقاگر دري دی که ازسویداتيسو، تهدکي ازی زندگیا هیو وجود ناهنجار دشوارطيم در شرايعظ

ن ي اند و ادهياالت متحده صف کشي ا یم که ناوگان هايني بیج فارس هم ميدرخلشود ويد برعلت مي، مزیه نوعت بيحاکم

د، چاره ي که شما ها با آن روبرو هستیتيد امروز در وضعي کنیمفکرست، بان شما ها هيبحران هم درجامعه دست بگر

د؟يشي، اند شودی می چاره اد چگونهي کنیفکرما يست يچکاردر  

 
درواقع .  شودی منتشرمزي نی داخلیرسانه هام که دريشاهدد، ما هم يم کردي که شما ترسیطين شرايبله ا: یم مدديابراه

دا کرده است که ين موضوع آنچنان عمق پي ایشما برسانم که حت به اطالع .  کندینم رد  داخل ط  را درين شراي ایکس

انه، يحقوق ماه  هزار تومان به عنوان حداقل ١٨٣ن يي ، در رابطه با نرخ دستمزد ها، به تعیسالم ای جمهور روزنامه

ف خودش را يش دستمزد کارگران، چانه بزند ، وظاي افزاید براي کار که بای عالیشورا: سدي نوی کند و میاعتراض م

اره مسائل ب، دری اسالمی روزنامه جمهوری وقتعواقدر. ار کم استين شده است، بسيي که تعن مبلغيانجام نداده است و ا

جامعهرو تحول دريي ازتغیارينشان بسان کند، خود ي را بیقتين حقيک چنيران، يزحمتکشان ا عموم کارگران ویشتيمع  

۶ 



ط ين تحوالت، شرايدل اد که ازيزد و شايزبهم بري بسا همه چی، اشوديد، بهرجهت باعث مي که شما گفتیطيآن شرا. رد دا

.د، پاسخگو باشديبدان اشاره کرد را که ین تضاد ها و تناقضاتياتا . دي بوجود آیگريد  

م ؛ آنچه که شما ي کنیما فکر م.  حرکت بکندیط اجتماعين شراي برود که درجهت بهبود ایم، اوضاع به سمتيدواريما ام

 درداخل یله محافليبوس که - عراق - ه مايهمسار کشوري نظیک حرکاتيد؛ مقدمات يج فارس اشاره کردي خلیايجغرافدر

زحمتکشان، طبقات محروم  آن، کارگران وصورت وقوعچرا که در. افتدي شود، اتفاق نیهم دامن زده مو خارج ازکشور

ن تناقضات ي به هر جهت ااما . د، خواهند بوديکه شما به آن اشاره کرد  یطيان آن شراين قربانير، جزء اوليو دستمزد بگ

. د تامل بکنندين صدمات را بايشتري کارگران، بیونيليم١۵م يت عظين جمعيا. روديت مردم ما ميکه به اکثر یارن فشياو

، ینده اجتماعيکنم، تحوالت آيبکنند، فکرمحرکت  کردن خود،یاگربطرف سازمانده. ن بکننديد تاميرنج ها را بان يشتريب

ار بغرنج، سخت يط بسينصورت، شراير ايدر غ. واهد کرد حرکت خیشتر اجتماعي و تعادل بیجاد عدالت اجتماعيبسود ا

.ده تر خواهد بوديچيو پ  

ران هستند، رخ بدهد يران، که زحمتکشان و حقوق بگيت مردم اي بسود اکثرین تحوالت، تحوالتيم که از دل ايدواريما ام

.مي عبور بکنیم بسالمتي باشد، ما بتوانیز هم مي که در برابر ما هست وُپر مخاطره آمین مرحله خاصيو از ا  

 

:  شما، که با عنوان٨۵اسفند ٢٧ه يعاطالنکه دريکما ا.  آورمی شما را دگرباربزبان می هایدواريهم اممن: یرجواهريام

 ی و آزادیشتر صلح و عدالت اجتماعي ب د گسترش هر چهيام به صراحت آمده؛ به  " سته حق مسلم ماستي شایزندگ" 

 یآنها را برا ازیکيمن . فرستنديادداشت مي ما مدام یوبرازنند يد؛ دوستان مرتب زنگ مي بدهاجازه. م يشتر گام برداريب

ک ما را يکايک يدرود و تبر: ادداشت از جمله آمده استيدر.  کنم یگررا طرح ميوسئوال د و دیکيشما بخوانم بعد هم 

. مان باشماستي قلب هایم وليما دورازشما هستد؛ اگرچه ييد وبگويبرسانژه کودکان تان ي و بویبه کارگران، خانواده ها

، قللک خودش را وا کرده ساله) ٧(تارا دخترهفت.  بخوانم  شمایام دختر خانم تارا را هم برايد پي، اجازه بدهی مددیآقا

 یدر قللک ام بود، همه موجودنقدريهم« :م کرده و نوشته استيران تقديدر ا اش یش را به کودکان هم بازيو همه دارائ

م به کودکان يه، تقد سال٧طرف تارا، دختر با سالم از:  کرون شد و نوشت٣٨٠مرد که معادل ک بر شيخودش را به تفک

 ی اجلسه در- ی که توسط دوست محترمیگريپاکت د»  د شما مبارکيع. نقدر در قللک ام بوديران، هميا ام دریهمباز

 ادين يا. کردما بازافتم و پاکت ريآنگاه که فرصت .  بمن داد-بودشهر  ن يا در یکارگردار ي تدارک  تشکل  نهاد پایبرا

ه صندوق بود و ، کمک ب کرون۵٠٠ یپاکت حاو.  شما بوده استیبرا) سي رعنا و آد( با امضاء دو تن یميصم داشت

شتر يهر چه ب  یروزي پ ديام کارگر، به  در راه طبقه  رزمنده گان   یتمام درود به شما، به  با « :  آمده استیدرکارت

».رانيکارگران ا  

 یاقدام انسان" : تحت عنوانی مالی رسانیاري یسانق  کاروان اني الطریطت برخورد ها را دريمين همه صمي ایمن وقت

، کودکان، خورد مادران ، پدران کنم و در برابر آنچه که در برين شهر دنبال ميشتر در ايا بيدر طول دو هفته " مشترک

ت يان با انسانيآدم و مهر یکنم که شادين دو هفته ناظر بودم، احساس مياطول ن شهردريپسر، درسطح اجوانان دختر و 

ن ي ای، در برابر عظمت معنواورمي آنرا بخواهم به عدد در بیده ماي شده که اگر پایميک قدرت عظيل به يبهم آمده و تبد

.چ استيحرکت، ه  

شي، اعتماد و بیي همگرایت نوعين و تثبييست، گره خوردن دلها به هم، تعن حرکت در آمده اياز نگاه من، آنچه از دل ا  

٧ 



م ، امسال ينکه ما توانستياز ا من خوشحالم . دا کرده استي پین پانزده روز، معنيگر در طول اي اعتماد بهمدیزيهر چ از

  در ارسال حداقل م ي باشیر کوچکيک سفي  م و در واقعيران، باهم همراه بکنيد خودمان را با کودکان شما دراي و عیشاد

ن ي تان از ایابيخوشحال خواهم شد که ارز. رانيه شما ها در اب) سوئد(  شده از شهر گوتنبرگی جمع آوری مالیهاکمک  

. ده استيبه تومان، به دست شما رس یخ چه مبلغين تاريد تا اينکه اعالم داريم و اينجا را بشنويان ايرانيحرکت جامعه ا

. ادامه داردی ما لین کاروان بزرگ جمع آوريفه کنم هنوز اد اضايبا  

 
 ی هایباني هاو پشتی ها، همدلیارين هميهمکارانم را نسبت به امانه خودم وي صمیگرسپاسگزاريدمن بار: یم مدديابراه

ارگران شرکت  کیکاي سندیخانواده هات ازي حمایز که قللک  خودش را براي عزیتاراژه از يبو.  دارمي اعالم  میانسان

 اش را در نظر یحالت ماد نکه، ي قبل از ایانسان ن حرکت ي ایبرا . را به ما داد خودش   یو اندوخته مال واحد شکست 

 یطيم که شرايدواريما ام. ار ارزشمند استي ما بسین حرکت است، برايا که دری و مفهوم دوستی انسانیتواحمم، يريبگ

نگونه يجهت ا که به هرینقدردلبسته به کارگران وزحمتکشان ومردماني ما که ای وگرامزيهنان عزين هم ميد که ايايش بيپ

جهت بهتر ن بتوانند درگرايدهن بازگردند و درکناري به می رساندند، خود روزیمال شده، کمک ماديحق و حقوق شان پا  

شه در يت هميکاروان انسان: فته اند بله همانطور که بزرگان و خردمندان گ. ت بکنندي فعالیط اجتماعيشدن اوضاع و شرا

ن امر يبه ما شده، ا روز گذشته  ١۵ ی که طیيهمچنان که کمک ها! ستي رهرو نیچگاه بي هیحرکت است و جاده انسان

.را نشان داده تا زور است  راه ما ادامه دارد  

، ونيليسه م ( ٣ /٩١۵ /٠٠٠بلغ  مبار اول. ده است ي رسیيدردو نوبت  به ما کمک هاجانب شما  دارم ازیمن اعالم م

ده يهزار تومان رس) ت و پنجاهسيون، دويلينه م ( ٩ / ٢۵٠/ ٠٠٠ز مبلغ يگر نيهزار تومان و نوبت د) نهصد و پانزده 

 - وابسته شان که ی و خانواده هایيکايکارگران سند ن ي ایشتي مع طيجهت بهبود شرا تواند درین کمک ها ، ميا. است

ن کمک ها يا. نها را باز کنديشت اي از معیيتواند گرههاي نفر انسان  هستند، م٢۵٠در حدود  - شدیادآوريطور که همان

ن کمک ي ای و جنبه معنون خانواده ها بوجود آوردهيان ايم را دریاردلگرم کننده است وامواج خوشحاليا بسي ما بسیبرا

.ز استيشوق انگزويارشورانگيار بسي، بسی مالیها   

 
د ييبفرما. صحبت کنند شما  خواهند با  یم  که ميو داري را پشت  خط  رادیزيشما، دوست عزممنونم از: یجواهرريام

تحرکات دوارم دريم  و امي گویک  ميشما  تبررا به  د ي جد من سال. دي، خسته  نباشی مددیآقا. کروفون با  شماستيم

ما آغاز  که درشهرین حرکت انسانيا. اره کنم ه آن اش خواستم بیدو نکته داشتم که م. دي شرکت واحد موفق باشیکايسند

ک ي مقاومت شما،  ویستادگيم اين کار ما در قبال حرکت عظيچ موقع حالت صدقه و اعانه نداشته وندارد بلکه ايشده، ه

 ها  که شمایو آن فشار د ي کشی که شما میزحماتدر قبال آن همه حرکت و. ميد داري آن تاکیما رو.  استیزيقطره ناچ

نکه ؛ بالطبع ي اگريد. استزي هم ناچیليم و خيبان شما باشي ماست که پشتی و طبقاتیفه اجتماعين وظيد، اي شویمتحمل م

، به شما یيکاي آمر- یستيونيصه  یکشورها جانب ن پول ها  ازيم، خواهند گفت؛ که  ايما تجربه دارش خواهد آمد  و يپ

و يو همراه، رادين حرکت ، رادي اندرکاران ا  و دست-ی جواهری آقا- مان دوست است که   یزين آن چيا. ده است يرس

نجا، واقعا يو مردم ا) س يرعنا و آد ( یا کمک هاي) تارا( ا قللکي.  کنندی شهر، مرتب اعالم میو هايرادگريدسپهر و 

ابانيخ که درکوچه ویمول و معین مردم عاديهم. ست ودخالت نداردي درکار نیگريزدي خود را باال زدند وچین هايآست  

٨ 



م يدواريام.م شما، انجام دادنديبال حرکت عظرا درقزي ناچین کمک هايا.  ورزندیو تالش منجا هستند و خود کاري ای ها

همگان  ی شما درجهت همبستگی رابرای بهتریلي خید وزندگيد، موفق باشيا حال انجام داد تان که تیتحرکات مبارزاتدر  

.ديکرد، موفق باشو برگزاري را امشب رادید، برنامه خوبيم گوش دادي ممنونم که به حرفهایليخ. م ي نمایآرزو م  

 
 و به ین همدليبه اما .  کنم، کامال درست استی میز، سپاسگزاريهن عزين هم مياحساسات پاک امن از: یم مدديابراه

، در ینينچنير ايانا ما، تعبياگراح. مي کنیه نمچ وجه بعنوان صدقه و بال گردان نگايت ها به هيان حميبه ا وین همبستگيا

چ وجه حق يما به ه. ميدانيسته مين کارشاي به پرداخت کننده گان اینين را اصوال توهي، ما اميريک ها بکارگن کمياباره 

. مياورين بي را پائیبزرگ و انسانن کاريم وارزش ايدان باشد، بدان را ، صدقه وبالگرین حرکت بزرگ انسانيم ، ايندار

گر دوره ي هم، به هر جهت دیغات آن چناني و آن تبلی و حرکت انسانی و همبستگیوند و همدلي است از پیک نمادين يا

ن کمک ها و يص بدهد که اي تواند تشخی از خرد و عدالت در وجودش باشد، می که سر سوزنیده وکسيان رسياش به پا

 ی که دوست ما به آن اشاره کردند، سر سازگاریغاتيچ وجه با آن تبلي ها به هی ها و همبستگین همدلي ها و ایيهمگرا

ک نهاد سربلند، مستقل و در جهت دفاع از حقوق ي تهران و حومه به ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند. ندارد

.بند استيران بر خودشان، پايت مردم ايحاکم  

ی کشورمان دفاع میک پارچه گياستقالل و ما از. ميلف هستهن ما بشود، مخاي می که ناقض مرزهایهرگونه تعدما از  

 یجامعه مان را م دریش، توسعه وعدالت اجتماعي درجهت رفاه و آسایودرست بشر خوب یم و ما تمام آرمان هاي کن

را  داشبز ي ستیآزاد  و انه، عدالت خواهانهي صلح جوین آرمانهايناقض ا  که یتازهرگونه حرک. م ي و قبول دارم يريپذ

گر در کشور ما وجود نداشته باشد يسخت د ط ين شرايا د که يد آي پدیطيم که شرايدواري و ام مي کنی و رد م ميريپذ ینم

.ران ادامه دهندين ُپر افتخار ايسرزم خودشان را دریسته، زندگي شایندگک زي و افتخار و یمردم بتوانند با سربلندو  

 
) " سوئد(  شهر گوتنبرگ- مشترکیاقدام انسان" نيا که در یم ازجانب دوستان؛ من هی مددیممنونم آقا: یرجواهريام

ارسال آن در  ویم گزارشات مالي در تنظد که ماي و مطمئن باش ارانتان در آنجا سپاسگزارميم، از شما و همه يم بوديسه

 یهمراه گشتند، با حذف اسامام ن اقديبا ان شهري که در ای مدنی هایمه نهاد، با نام بردن هیت جهانينترنيسطح شبکه ا

گونه سوء م کرد، راه هري تالش خواه-اورديش بيشون پي که ممکن است، بعد ها برایهاي ازدشواریريل جلوگيبدل -افراد

.مين گزارشات بنديبرخورد را با ا  

. م ي بخشیمان ي امشب مان را پای ، گفتگوین سئوال به نوعي ادا شده، من با طرح ای تلفنی از جانب دوستیپرسش

ت خود، همچون يکشوربه فعال چه ازداخل و خارج ازیاسي سیهايدورازمرزبند کارگران بیکايا سنديآ: ن استيپرسش ا

ا نه؟يگذشته ادامه خواهد داد   

 
د، تالشيمجمع رسب کارگران حاضردر يکا به  تصو ي  سندیوممجمع عم که دریما براساس اساسنامه ا: یم مدديابراه  

 تهران و درمرحله یه حمل ونقل درون شهرحقوق کارگران جامعن استکه درمرحله اول درجهت دفاع ازيا ما بری و سع

. مي حرکت کنیدي ویزحمتکشان، فکرر ويروحقوق بگي ترجامعه دستمزد بگیبعد، عموم کارگران و درمراحل عال

م در يتوان دارما هر آنچه که در. ميبشوران ين ازماي در حرکت کارگران کشور عزیم منشاء اثر مثبتيم که بتوانيدواريام

گريم، ديار شوياخت که  بدون اراده خودمان، بالدياي ب شي پ یطيم، حال اگر شراي کنیم وحرکت مي گذاریطبق اخالص م  

٩ 



 ی مستقل کارگر یجاد تشکل هاي در جهت ا کايسند شروانيم که بعنوان پيرما عزم جزم دا. تش با ما نخواهد بودي مسئول

کنند، يت ميران هستند ودارند فعالي که درایشروان طبقه کارگري، پیجامعه کارگر ما دریدوارم که ندايام. م ي کنتحرک  

 یواحد کارگرل کارگران هري مطابق با می کارگرجاد نهاد ها، سازمانها مستقلي، افهين وظيبنظرما اول. تداف موثریبنحو

م  و به هر جهت ما يکن بیريگيرش است، در جامعه پيجهان مورد پذدر ی روابط کارگریو آنچه که مطابق استانداردها

.ر استين سين خط و اياتالش مان بر  

 
 شما وماست، یش روي که پین ها را درساليارانتان بهتري شما و یشما سپاسگزارم و برا، ازی مددیآقا: یرجواهريام

ژه آنچه يبون  و مطالبات تایريگي پ یآمده، برا هم ه شما ي اطالع نيآخر  که  در یدوارم، همانطوري کنم و امیآرزو م

ن نرخ دستمزد ييک شما هم هست، با توجه به تعيکاي بهتر وحق مسلم یک زندگيسته ي است و آنچه شای زندگ یدشوار

 یم ما صدايشما ها در داخل و ما درخارج از کشور، بتوان) هشتياردب١١( د و در آستانه اول ماه مهي سال جدیها، برا

 و همبسته با ما در ی مترقی ، احزاب ، سازمانهای به مجامع و محافل کارگریم ، آنهم در امر خبر رساني شما باشیسار

، ونيليسه  م ( ٣ /٩١۵ /٠٠٠اول مبلغادا شد،  ما بار   کنم؛ آنچه که از زبان شما ی م گر اعالميکبار ديو  سطح جهان 

ران يبه اهزارتومان )  و پنجاهستيون، دويلينه م ( ٩ / ٢۵٠/ ٠٠٠ز مبلغ ين هزار تومان و نوبت دوم ) نهصد و پانزده 

.م يپول ارسال داشت  

 
م ي نمای می گرمم را نثار کسانیگر درودهاي کنم و بار دید ميمن تائ. دي که شما اعالم کردین اعداديبله ا: یم مدديابراه

ی می  ول- دانم ی آنها را نمیهرچند که  اسام -آنان را ک يکايدست .   رساندندیاري به ما ی و همدلیکه در تالش انسان  

من از .  به ما برسانندیاري ، همین کار کمک رسانيهن تالش کردند تا در اي می مرزهای مهربان در آنسویستها دانم، د

 ین تالشهايا درده  که ياران  نادي ازیاري  و بسسوئد گوتنبرگ  ن يساکنو شما ويژه شنونده گان رادي و بوهنانيهمه هم م

. دارمی مربوطه را اعالم میاده هاکا و خانوي مجدد و مکرر خودم و اعضاء سندی شرکت داشتند، قدردانیانسان  

 
ن وقت ي کنم که تا ایمو همراه ازشما تشکريانب همه شنوندگان رادجز به سهم خود سپاسگزارم و ازين ن م:یجواهرريام

!شب خوش.  کنم یارانتان آرزو مير ي شما و سایرا بیام خوبيگر ايبار د. ديشب با ما بود  

 
ی لنگرودیرجواهريام  

۶-۴-٢٠٠٧  

 
) "سوئد( گوتنبرگ - مشترک یاقدام انسان: " ین ماليفعاالن کمپ  

 


