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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 ما اميدواريم، ما هنوز اميدواريم

یيکايد سننيبا جواد مهران گهر از فعال گفتگو  
١٣٨٧هم آبان دنوزشنبه يک                                                                                      ی محمدوللياسماع   

 
  

 که یا دهيماه چش سال و مرد» گهر جواد مهران« با وگو گفت

ن کفاش  کارگرایکاي سندتي به عضوشي سال پ۵٠ به بيقر

 از ی وقتمي حسن را دارد تا بدانني ما الاقل ایدرآمده بود، برا

 از چه حرف م،يزن ی کارگران حرف می طبقاتیها یآگاه

 ني که ای زمانم،ي شروع کرد٢٠ وريبا او از شهر. ميزن یم

 عبور ٣٢ مرداد ٢٨ ی ساله، پسربچه بود و از کودتا٧٠مرد 

 و به ميوده هم گذشت از کنار حزب تاطي با احتی و کمميکرد

 تا به کاي سندیليبه وقت تعط. ميدي و جنگ رس۵٧انقالب 

 کاهاي سندرند قصد دازيانگ  شگفتی با همت و شجاعتدي و جدیمي قدیها ستيکالي از سندگري دیامروز که او و تعداد

که با کمک گرفتن از  است »شود یآن روز را چه شد، امروز را چه م« از مجموعه یوگو بخش  گفتنيا.  کنندايرا اح

  . کندني تا امروز تدوسي را از زمان تاسراني مهم ایکاهاي سندخي دارد تاری سعیمي قدیها ستيکاليخاطرات سند

د؟ي شروع کردی کردن را از چه زمانارک  

مدرسه  از ی که وقتمي داشتیلي فامکي.  شروع کردمالدوله ني عابانياز خ.  بود٣٢ مرداد ٢٨ بعد ازیکم. شيسال پ ۵۵

   مسجد سپهیرو تر شدم آمدم روبه  بعد که بزرگکردم ی ميی پادولياوا. رمي بگادي آمدم رفتم در کارگاه او تا کار رونيب

.ساالر کارم را ادامه دادم  

د؟ي شروع کردی را از کيیکاي سندتيفعال  

. اگر اشتباه نکنم۴٠ سال حدود  

بود؟ شده سي کارگران کفاش قبل از شما تاسیکاي سندپس   

 یکاي سندسي که تاسمي داشترانيا دريیکاي جنبش سنديی دوره شکوفاکيکشورها گريدهمزمان با٢٠وريشهرازبعد. بله

 کي اش یاسيکه بار س»  متحدهیشورا« وجود داشت به اسم یانيدر آن مقطع جر. کفاشان مربوط به همان زمان است

. نداشتندی کاراش ی و حزبیاسيس یها تي کارگران به فعالیول.  باال بودیمقدار  

داد؟ ی ميیکاي سندتي شورا به کارگران آموزش فعالنيا  

.  شروع شدراني در ايیکاي سندتيآن دوره فعالاز.  دادندلي را تشککاهاي اما کارگران خودشان سنددادندي آموزش منهاآ

...پزخانه و  کارگران کورهان،ي بناان،يها، نانوا  کارگران کفاش، چاپخانهیکايسند   

  متصل بود؟ی متحده به حزبی شورانيا
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. هم داشتيیها ی باال بود و وابستگاش یاسيبار س. بله  

  توده؟حزب

ها   از آموزشکاي سندلي تشکی براشتريب. رفتند ی شورا نمني به سراغ ای و حزبیاسي فعاالن سیاما کارگران برا. بله

.کردند ی استفاده مشانيها يیو راهنما  

  هم داشت؟ی دستاورداي تي شورا موفقنيا

 پز  هم که کارگران کوره٢٨سال   نوشته شد و١٣٢۵ کردند که یريگياول را پ بودند که قانون کارنهايصورت اهردر

اول مان را وادار کردند که قانون کار با کمک کارگران، مجلس آن زنهايواقع ادر... ها مجلس را محاصره کردند هخان

. کندبيورا تص   

  داشت؟يی ضمانت اجراچي قانون هنيا: مي باز کنی پرانتزکي که صحبت از قانون کار اول شد حاال

 چقدر در نکهي شد اما انيي هم تعی به هرحال قانون کار را آوردند و ساعت کاریول. مي که نداشتی و مدرنی مترقولتد

... موفق بودندشياجرا   

  چطور شد؟کاهايرخورد با سند به بعد ب٣٢ ی زمان کودتااز

. سرکوب کردند هم آمدند وکاهايسراغ سند. امان نماندند هم درکاهاي حکومت دکتر مصدق را سرنگون کردند سندیوقت

 دوره سکوت  کي کودتا  بعد از .است  یکارگر  یها جنبش سرکوب   کارشان نياول  یستيفاش  یها حکومت  عتايطب

 دوره حکومت نيادر.  فعال شدندکاهاي سنددوباره کردند و بيتصودوم را  ون کارکه قان ١٣٣٧ تا مي را داشتيیکايسند

 کردند یو سع  را آوردند نهايا. زيرستاخ  و بعدها نينو  رانيمثل ملت و مردم و ا  اوردي را بی احزابکرد ی میشاه سع

. مستقل مقاومت کردندیکاهاياما سند.  احزاب خودساخته ببرندني را در درون اکاهايسند   

  فعال بودند؟يیکاهاي دوره چه سندآن

که مستقل ماندند گري دیکايها و چند سند  و چاپخانهکيمکان و فلزکاری سوزنیها  و نقاشان و بافندهاطاني خیکاهايسند

. کردندتيو فعال  

د؟ي کارگران کفاش شدیکاي هست که چطور جذب سندادتاني  

...کرد ی مغي کارگران تبلني بکايسند  

.شد ی مکاي باعث رفتن کارگران به سمت سندیازي بدانم چه نخواهم یم   

... وني مثل مزد بهتر و ساعت کار معی کارگرحقوق  

  بود؟ی به چه شکلتانيها تي فعالنحوه

 دکردن  ی متي فعالها ونيسي کمنيا... اختالف و آموزش و حل ویمال وغاتي تبلونيسيکم. مي داشتی مختلفیها ونيسي کمما

... ویمجمع عموم. ميکرد ی و ماهانه برگزار میو جلسات شبانه و هفتگ  

د؟يزد ی حرف می جلسات درباره چني ادر  

 ی بعضنکهيا. شدت امروز را اصال نداشت.  نداشتيی شدت باالیکاريآن موقع ب. شد ی مطرح میمشکالت صنفشتريب

.ها راه حلدرباره مشکالت و. کردندي را اجرا نمی اجتماعیها همي و بکردندي نمتيعاررا  کارنيها حقوق و قوان کارگاه  

د؟يکرد ی هم کار می موضوعی طور خاص روبه  
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 اخراج تواند ی که دوست داشت میقي کارفرما کارگر را به هر طرگفت ی بود که م٣٣ ماده کيدر قانون کار دوم . بله

... آمد اجرا کندی که در فرانسه سارکوزیزيچ. کند  

. قصد انجامش را داردی بر قانون کار فعلاش هي اصالححهي که دولت نهم در الیا  مادهنيهم  

 اخراج کارگر باز بگذارند آن موقع ماده ی و دست کارفرما را برااورندي بخواهند ی مهي که در اصالحیزي چنيهم. بله

 ماده نيالبته ا...  که نتوانند اجرا بکنندميمتوقف کن کارفرماها را مي کردیسع وميستادي ماده اني بود که ما در مقابل ا٣٣

 آنها ی رفتار کردن کارگران باعث شد که جلویالتيمقاومت و اتحاد و تشک.  اجرا شودميداد یوجود داشت اما اجازه نم

.گرفته شود  

رفت؟ ی به سراغشان مکاي سنداي آمدند ی مکاي بود؟ کارگران سراغ سندی چطوریري عضوگنحوه  

 را گري هم اشخاص همدیگاه. کرد ی و دعوت مداد ی مهياني بکاي از آن سندشي اما پآمدند ی مکاي به سراغ سندگرانکار

 کرد و در جلسات ی معرفکايبود که من را به سند  از همکاران ی به نام کاشانیدر مورد من شخص. کردند ی میمعرف

.بعد با تشکل آشنا شدم. ميکرد یشبانه شرکت م   

  بود؟ی دوره قانونني در اکايسند

 و وني به فدراس شدن  لي دولت اجازه تبدچوقتيه البته . یهرچند به شکل صور  بودرفتهيرا پذ  کايسندقانون کار. بله

. بودندرفتهي را پذکاي اما به هر حال سندداد یرا نم...  شوند ووني به کنفدراسلي تبدها وني فدراسنکهيا  

کرد؟ ی متي فقط در تهران فعالاياشت  دتي در کل کشور جامعکايسند  

... نفتعيمخصوصا در صنا.  داشتتي کل کشور فعالدر  

. کارگران کفاش استیکاي سندمنظورم   

. کمتر بودتي کوچک فعالیدر شهرها. ميکردي متي بزرگ فعالیتمام شهرها اصفهان، مشهد و درز،يتهران، تبر درما  

 کارگران کفاش یها خواسته صرفا اي داد ی را پوشش مراني تمام کارگران ا یها خواسته کاي تا بدانم سنددمي را پرسنيا

هم متفاوت  بای دورافتاده کمی بزرگ با شهرهایشهرها کارگران دریها  که خواستهديدانيچون م... بزرگ رایهارشه

.است  

 يیها  آن خواستهیحت...  فراتر از آنیود و حتقانون کار بآنچه در. مي تمام کارگران کفاش باشندهي نماميکرد ی می سعما

 یکاهاي روزها نبود اما ما با سندنيالبته در آن دوره ارتباطات مثل ا...  مطرح بودی جهانیکه در سطح جامعه کارگر

دش  خوی فقط کار صنفکايالبته سند. آمدندي و مرفتندي هم بودند که میاسي ساناتيآن دوره جر. مي هم ارتباط داشتیجهان

 ني اداشت ی میاسي سی خودش حرکت بکند و اگر هم برخوردهای صنفیها  خواستهی که روکرد ی میسع. کرد یرا م

... متصل کنند و نهی را به حزبکاي نداشتند که بتوانند سندیبرخوردها جنبه حزب  

  آن دوره قدرت حزب توده چقدر بود؟در

. بودهی مخفکردند ی میهم کار دوره اگرآن  

آمد؟ ی هم مکاهاي بدانم حزب توده سراغ سندخواهم یم  

 کايدر سند.  در جلسات شرکت کنندیگريدکارگرند که آنها هم آزاد بودند مثل هربودند افرادش بوداگر...  حزب نهخود

.شوند ی با هم متحد می صنفیها  آزاد است و همه دور خواستهديعقا  
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  چه بود؟کاي سندی مالمنبع

. بودالي ر٢٠ آن زمان ماهانه تي عضوحق   

پرداختند؟ ی و رغبت ملي با مکارگران  

. کارگران بودتي حق عضوقي فقط از طرمان یمنبع مال. لهب   

 خواستند ی وقتکي که اگر کنند یانداز م  دارند به نام صندوق اعتصاب که کارگران پسی صندوقی جهانیکاهايسند

د؟ي بودی صندوقنينآن موقع به فکر همچ... اعتصاب کنند  

 ميتوانست  یبود ما نم  اما چون اعتصاب رسما ممنوع مي مواقع داشته باشني ای برایانداز  که پسميکردي هم میسع. بله

 ی و بهشان مميکرد ی کمک جمع مشديها شروع م  در کارگاهی اعتصاباتنياما اگر چن. مي نام داشته باشني به ایصندوق

.ميرساند    

د؟يدي مرحله رسني به اچوقتيه  

 بود که من ني گلچیاعتصابات مربوط به کفاش ازیکي. گذاشتند ی منيرا زم بودند که کاری بزرگیها کارگاه.  بودندلهب

.ول اعتصاب بودمئمس   

د؟ييتان را از آن اعتصاب بگو   تجربهديتوان یم  

...فتن و اشکال گررادي و کارفرما شروع کرد به اخواستند ی مشتري مزد بکارگران  

د؟يکرد ی در همان کارگاه کار مشما  

. مسوول اعتصاب شدمکاي سندقيمن از طر.  بودمیگريمن در کارگاه د. نه   

. را هم به عهده داشتی اعتصابات کارگری کار ساماندهکاي واقع سنددر  

 ی حل اختالف دخالت مونيسيکم بعد گفتي داشت میا اختالف و مسئلههر وکردي مراجعه مکايکارگر ابتدا به سند. بله

  ی ماني درمشان  هي بود با اتحاداجيو اگر هم احت  رفت یکارفرما م  و به سراغ فرستاد  ی مندهي و به آن کارگاه نماکرد

.ميکرد ی می و اگر الزم بود اعتصابات را ساماندهميگذاشت   

...فرستاد یها م ب و اعتراض به کارگاه اعتصااناي حل اختالف و احی را برایا دهيد  آموزش یروهاي نکاي سندپس  

  ی حل اختالف هم مونيسي بودم اما به کمک کمکاي سندغاتي تبلونيسيول کمئمن آن دوره مس.  بودني کارمان همعمده

.  و کمتر کار به وزارت کار بکشدمي خودمان حل کنميکرد ی می سعآمد ی مشي کارگر و کارفرما پني بیمشکلاگر. رفتم

.مي داشتندهي وزارتخانه هم نماني حل اختالف ایورا دوره در شکي ما افتاد ی به وزارت کار م اگر کاریحت   

 کارگران ی براشديالزم م داشتند که اگریآگاهنقدريآن دوره ا بدانم که کارگران درخواهميم؟ر چطوی سراسراعتصاب

  کنند؟لي حاضر باشند کارشان را تعطگري صنف دکي یکايو اساسا سندگريد

 و ميداشت  ی آموزشیها چون ما کالس... ها و و چاپخانه  کارگران کفاش یآگاه مخصوصا سطح .  را داشتنداش یآگاه

.شدي داده میالتي و تشکی صنفیها ی آگاهنيدر جلسات شبانه ا   

  وجود داشت؟کاي کارگران و سنداني می اعتماد متقابلکي دوره آن

 م،ي داشتريدب.  دولت را در داخل صنف داشتکي حکم کايواقع سنددر.  هم ارزشمند بودیليخاعتماد متقابل بود و. بله

... ومي داشتسي رئبي نام،ي داشترهي مداتي هسيرئ  
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  بود؟ی به چه صورتانتخابات

.کردند ی منيي را تعراني و مددادند  ی می راکاي سندیاعضا   

  وجود داشت؟کاي داخل سندی خاصیبند جناح

 رهي مداتي نفر عضو ه١١ یمسلم است که وقت. نظر وجود داشت  اختالف  ی گاهرهي مداتي هی اعضانيالبته ب. اصال

 ميکرد  ی و سعميکرد  برگزار ی کوچکیها  دوبار مجمعیکي. بله.  هم احتماال دارندی مختلفیها دگاهي دنندينش یهم مدور

 کاي مسئله که اصال سندنيدر مورد ا.  داشتندی خاصینيب ن جهاضااعحال هر کدام ازبه هر. مياختالفات را برطرف کن

مورد عملکردها اما در...  استینيب  و جهانديعقاو چه افکاری داراشودي مکاي که داخل سندی کسنکهيا. کردي نمیدخالت

.ديآ ی مشينظر هم پ خب اختالف   

د؟يودکنندگان ب در آن دوره شما هم از اعتصاب.  به زمان انقالبميرس یم  

 یحت.  انقالب بودندبانيکل پشتدررکت داشتند و هم در تظاهرات واعتصابات ش مستقل هم دریکاهاي سند۵٧انقالب در

.بردند  ی مشي پی کارگریها  شرکت داشتند چون واضح است که جنگ را خانوادهکاي سندیدوره جنگ هم اعضادر  

 یروزيقاعدتا کارگران پس از پ.  هم که در انقالب مشخص است که انقالب شد و سهم کارگراننجاي به اميدي رسپس

بعد .  الاقل اجازه بدهد کارشان را انجام بدهندکند ی که اگر به آنها کمک نمداشتند ی توقع مدي از حکومت جدديانقالب با

  افتاد؟ی انقالب چه اتفاقیروزياز پ

ها شرکت   و در مجامع و کنفرانسآمدند ی به سراغ ما مها یآن مقطع انجمن اسالمدر...  بودی اوضاع عاد۶٢ تا ۵٧ از

اعتقادمان که ما ببرندشي را پشان کيدئولوژي مسائل اخواستنديمشتريب.  داشتندیهم انتقادات بخصوصمعموالو کردنديم

   مطرح بشود آنکايسند  مسائل درلي قبنيباشد ا قراراگر.  باشدکيدئولوژي اسائل مبرنده شي پدي نباکاي بود که سندنيابر

. ما قابل دفاع نبودیوقت موضع صنف  

؟یستي و هم احزاب کمونآمدند ی مکاي سراغ سندها ی آن دوره هم انجمن اسالمدر  

 کيدئولوژي مسئله اکرد ی میهمه سع ازشتري که بیانياما آن جر. آمدنديهمه م. ميکرد ی نمی ما مخالفتآمدي ميیروي نهر

. بودندها یاسالم  ببرد انجمنشيرا پ   

 در قانون کاي از سندی که نامديدي دی شد وقتبي باالخره تصوی که قانون کار فعل۶٨-۶٩ از جنگ چه شد؟ در سال بعد

د؟ي اعالم شده چه کار کردیرقانوني غکايبرده نشده و سند  

 یقانون اساس٢۶اصلريمغا کاروجود دارد که فصل ششم قانونهمچنان تا امروزث به وجود آمد و بحنيهمان موقع ااز

  ی و نمدي منع کنخواهدي که می در تشکلتيعضو را ازی کارگرچيه...  رای آدمچي هديتوان ی نمديگو ی اصل منيا. است

اند که   کردهاني سه جررشي در فصل ششم قانون کار ما را مجبور به پذیول. ديکن مجبوری تشکلرشي او را به پذديتوان

.مي دادلي را تشکراني در ای کارگریکاهاي سنديی و بازگشااي موسس احاتي ما هلي دلنيبه هم. ستي نانش اني مکايسند  

؟ی چه سالدر  

. شدلي تشک٨١-٨٢سال .  بودشي سال پپنج  

د؟يکن ی را هم دنبال میگري اهداف داي کاهاستي سنديی فقط بازگشاهدفتان   

 شناخته تي به رسمیکي کاي سندیاما اهداف کل. کنندي منييشان را تعن اهدافخودشا شدنديی بازگشاکاهايآنکه سند ازبعد
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... حل مشکل مسکن،یکاري در جهت حل مشکل بتيبعد فعال. شدن است که در درجه اول قرار دارد  

کاست؟ي سندی همه کارهانهايا  

. ماستیها جزء برنامه. بله  

؟...ديتوان یم  

 قانون یما که مجر.  کند در جهت حلشتي فعالديبا. کننده باشد  خودش حلنکهيال کند نه ا مسائل را دنبني ادي باکايسند

.ميستين  

  بکند؟تواند ی میريگي بکند؟ چه پتواند ی چه کار مکاي در مورد مسکن سندمثال

  ی چقدر مم،يدار نينش  هيکرا چقدرم،ي دارمسکن  یبصنف چقدر هربدهد که در آمار  کند ویمعرف کند ویريگي پکهنيهم

 دنبال دي است که بايیها و برنامه هرحال جزء اهداف   به...  ومي کنسي تاسیتعاون... توانند ی مسکن بخرند اما نمخواهند

... حداقل حقوق ومي و تنظموجود باال بردن مزد مطابق با تورم یبرا. ميکن  

د؟ي داشته باشیريگ مي و حق تصمدي کار شرکت کنیعال ی در جلسات شوراديخواه ی واقع مدر  

.مي داشته باشندهي و نمامي شرکت کنديبا. بله  

؟... دادن به کارگرانی آگاهیعني کاي سندی اصلفهيوظ  

. اهداف ماستني از اولنيا. مي هستيیکاي آموزش سندازمندي کارگران نی باالبردن آگاهیبرا. بله  

اند؟  دور هم جمع شدهکاهاي سنديی موسس بازگشااتي کدام مشاغل در هکارگران  

 دهند ی جلسات مليما تشک از هم هستند اما دوریگريد صنوف .  بعد شرکت واحد آمدک،يمکان فلزکاراط،ي خکفاش،

.مي جمع شوکجاي همه ميتوان ی شده و نمیچون جلسات خانگ  

  آمد؟روني بکاهاي موسس سنداتي شرکت واحد هم از دل هیکايسند

.کردند ی در جلسات ما شرکت میدد اسانلو و مانيآقا. بله   

د؟يدان ی می شرکت واحد به نظرتان چطور بود؟ تجربه موفقیکاي سندیاي احتجربه  

آنها را هم اخراج شدند  ازیاري و بسکنند ی آزادانه کار نمکاي سندني ارهي مداتي هی اعضانکهي ایول.  بودی موفقتجربه

به  جهت هنوزنيااز. شان برسند  به اهدافتوانستند ی است که آنها نمیعي طبهم که همچنان در زندان است اسانلویو آقا

.ميديسرن تيموفق   

د؟ي داریدي امد؟ينيب ی را چطور م ندهيآ  

.ميدواري ما هنوز امم،يدواري امما  

 

  

ی محمدوللياسماع  
٦٣١شماره  نت روزنامه کارگزاراساي  

١٣٨٧ن ، ا آب١۵ چهارشنبه،   

   


