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   رانندگان سوارشده استیا رويرنج دن

  !!دنستين برخوردار یچ اعتباريران ازهي در ای ول
هشنبدو  ١٣٨٧مهر م هن بيست  ا  کاوه هیصدا                                                   

  
ن راننده زحمتكش يا .گراز آاربازنشست شده استي است آه در حال حاضردی از دردودل راننده این مطلب گوشه ايا

  .ك راننده بازنشسته هستمي امادرحال حاضر،كردميه آار ميمن در عسلو " :ن گفتينچنيا درگفتگو با خبرنگارما

 ید آه شما چه مشكليداز ما بپرسيشما با:ن گفتين چنين مشكل راننده گان ايترياو در پاسخ به سوال ما در ارتباط با اصل

ن راننده يكه ايد درحاليشويپنج ساعت معطل م. ديريل بگيد تحويك بار بخواهيفقط  .دماهمه آارمان مشكل استيندار

ابان وجاده ها يددربيدآه چقدرما بايدانيددرجاده ها آار آندشما نميره است آه در برف و باران وسرما وگرما باچايب

  . انجام شودیري گیك پنچريتا  .ميبخواب

 ما رانندگان یا رويرنج دن. گان است  رانندهین جامعه روي ایاصلكه باريصورتدر .ستيراننده ن ازیچ اسميدر جامعه ه

و نه .  ما را قبول دارندیم نه امضايروي به بانك هم میحت .ميستي هم برخوردارنیچ اعتباريران از هيدر ا .تسوارشده اس

  .كنندي رفتار میك تبعه عراقيبارانندگان مثل ماهم مثل . دهندين آه به ما وام ميا

اوردآه شصت يرداز آجا بانه در آمد داي هزارتومان ماه٣٠٠ آه یكند آسيجادمي مامشكل ایمه هم برايگر بياز طرف د

 یلمه را آم آردند وين راننده خرج ندارد و خانواده ندارد؟ مردم دلشان خوش بود آه بيا ايمه بدهدآي بیهزارتومان پا

  .ديمه بپردازي جرید آليد بايمه را ندهين بيهم ادوباره اضافه آردنداگر چند روز

 یست جاي دو تا نیكيمشكل آه  .ت رادارندين وضعيان هم همكنند آارگريت ميهمه جا اذ. ستيت ني شكای برایچ جايه

  .ميم و بسازيد بسوزيم وفقط بايت آنيم شكايهم وجودنداردآه برو

  .ت ما آامال مشخص شده استين وضعيشودبنابرايبلكه با او هم دست م .رديگيقه اورا نمي قانون یوقت

  دهديآارخانه تراز بهشهرپنج سال است آه مطالبات مارا نم
ن شرآت به يون ايليازده مي.ن مردم آارآردمي ماشیدوسال رو.ن شرآت طلب دارمين مدت پنج سال است آه پول از ااال

  .ده ندارديگر فايندديگويم ميكنيت ميبه هرآس هم شكا.  آارفرما پول را نداده وفرار آرده استیمن بدهكاراست ول

.  استی او قویاست و پارتكند اسمش عطا آارگري آار میهبرت ريبندآه دريگويكند ميتهران آارمن آارفرما االن دريا

  .رد آه او حق ما را خورده استيگيل نمي حرف ماراتحویآس آه با آقازاده ها رابطه دارد درمقابل آنها وازآنجا

ضاء ن برگه رااميدآه اياوريك نفر از بوشهر بيد يبا شما ديگويهم م است دادگاه بوشهریفرار.ميت آرديهم شكااوما از

  اورم؟يب ن شهر امضاءيداز ايچگونه با.  هستمیاري است آه من خودم اهل چهار مهال بختین درحاليآند ا

  .آنم دآه من به عنوان شاهد امضاءيون تومان بدهيليآه ده م ديگو یم آه امضاء ميگويبه هرآس هم آه م

ون تومان ازپول من راخورده يليازده مياو.م يم آه آار آنيما مجبور .ميكنين مشكالت دست و پنجه نرم ميشه با ايما هم

 ی انسان بزرگواریلين خيكنم صاحب ماشين آار مين ماشي ایست من روين مربوط به من نين ماشيكه اياست در صورت
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   پول را به من برگردانیبه من گفته آه هروقت طلبت را گرفت.است

 هم به دادگاه ینجا بود وقتيو پسرش ا. استی فرارمتهم خودش.دانم آجا بروم االن پرونده در دادگاه بوشهر استي نمیول

  .ديريد او را بگيبرو.ن آاررا آرده استيست بلكه پدرش اي گفتند پسرش آه بدهكار نی رفتم و میم

ن فرد يآردم چون خواسته اا پرا ريآردم و با آن درن مردم سنگ سواريم؟ به خداقسم من با ماشيدا آنيرا پيم اوآجا بروما

  .بود

  د او را بكشميم باينيآه اگراو رابب .زنم آنقدر تحت فشارهستمين حرفها را مين آه ااال

   ماندیم نمي برایتييثيد بروم و آبروو حيافتد گوشه زندان بايك اتفاق هم بي یاما وقت

چ يا بكند هرن آاريخواهد آه ايبكند نم ران آاريخواهدآه ايدهند مگر دلش مي آه قتل انجام مید تمام آدمهايكنيشمافكرم

  .زنند يمن آاري است آه دست به ایمجبورده ازيرا انجام نمن آاريآس عمداا

ن ها ظلم يواقعاا .ماآوردندن همه بالبه سريا.توانم تكان بخورميو اصال نم. ه پوست بدنم خشك شده استيمن درعسلو

تازه . به دنبال سوزن در آاه دان استمثل گشتن ن فرديدا آردن ايپ.ميسوادهستي بیست؟ ما آدمهاينست؟ واقعا زورين

ن يشودبنابرايبلكه با او هم دست م.رديگيقه اورا نمي قانون یوقت.مير آنيدستگ.ميتواني میآن را با چه مدرآ.ميدا آنياوراهم پ

  .ت ما آامال مشخص شده استيوضع

 ست؟يران قانون ني ایچ جايا هيست ي ما نيی بر روستایچ قانونيه
  

ر خوردندآنها هم يز تيك نفر آشته شده و ده نفرنياالن .  استیري دوازده سال است آه جنگ ودرگ چله گاهیدر روستا

 یر زدندو از زندگي تین روستا به دختريدر ا. ستي ما حاآم نيی در روستایچ قانونيه.شونديبدتر م. رونديآه رندان م

به .چرخدي خودش آزادمیاالن دارد برا.  رفتگه دو سال در خانه افتاده است ضارب ده روز زندانيمحرومش آردند و د

ن االن يرون آمده هميواز آن طرف ب. ردرشكمش خورده استيزتي نیگريش قطع شده است و دير زدند و زانويك نفر تي

د يرم چرا نبايخواهم ازاواعتراف بگي گفت من مین آار را آرديبه او گفتندآه چرا ا. گر رابكشديك نفرديخواست ي میكي

  .ميددر منطقه ما قانون باشد؟؟؟ ما به عصرحجر برگشتيت باشدچرا نباينطقه امنن ميدر ا

 خودش راحت بچرخد؟؟؟ضارب ده روز زندان ید برايرون آورده است چرا باير زده و آاسه چشم نفررا ازحدقه بياو بات

وباز هم .شوديگر را مرتكب ميك جرم دياالن آزاد است فردا دوباره . آه داده استیون رشوه ايليوبا پنج م. رفته است

  .ت آشورما استين وضعيا .كنديبارشوه مسئله اش راحل م

  شرآت الور بوشهر
 .تا ساخته شود. نه آردندين اسكله هزين ساخت اي ایون برايليداند آه چند ميفقط خدا م. ك اسكله در منطقه وجودداردي

 آارگر استخدام یاديزات وتعداد زير گرفته تا انبوه تجهزات از لدي تجهیاديتعداد ز. ال هم به آارگرهاندادنديك ري یول

د ي بایست هزارتومان حقوق چه زجري گرفتن دویك آارگر برايد يدانيبه خدا شمانم .كردندين جا آارمياآه در .آردند

  .بكشد

  یاريلكو بختيآارخانه ش
م يديك روز دي پرداخت آرداما یاه مدت آوتی آار پول آارگران رابرایدر ابتدا. ه واقع شده بودين شرآت در عسلويا



 

 3

  .نكه طلب آارگران را بپردازديبدون ا. آه جمع آردو رفت

ن يا.ط آارآردندين شرايماه آه با اه تا چهارسه ماشروع آنند بعدازآاررا تا. دنديخوابي آارتون میه رويعسلوآارگران در

  .ستي هم پاسخگونچ آسيرود و هيخورد و مين بدبختها را ميكندو پول ايشرآت جمع م

  .دهديخود را نشان م ،كنديت اعمال ميهرجا آه منافع حاآم. نديگويق را نميچ وقت حقاينها هم هيون و دوربيزيتلو

  چگونه درمقابل خانواده خجالت نكشم؟ 
ا شب ت. ستمي خانو اده ام نیمن جوابگو.لو گوشت هفت هزارتومان استيك آي,تومان است٤٠٠از يلو پيك آيدر منطقه ما 

 هزارتومان حقوق ٣٠٠ تا ٢۵٠ شتر از يك راننده آه ماهانه بيا يك آارگري.ميخواهيآتاب موندآه دفتريگويصبح بچه ها م

خواهند فقر را ي میشه وقتي آنها شرمسارنباشد؟همیتوانند جلوي خانواده اش سربلند آند؟چگونه میچگونه جلو.رديگينم

ت امروز ين واقعيو ا.ار بدتراستيها بسيقايت ما از آفري است آه وضعیرحالن ديزنند ايها را مثال ميقايآفر.نشان بدهند

 .آشورمااست

  

  ه هاو آاینجمن صداا

١٣٨٧ و نهم مهر ستيدوشنبه ب    


