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 نامه سرگشاده جمعي از آارگران شرآت واحد اتوبوسراني تهران 

 به رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  

    با سالم 

  :آقاي رئيس جمهور 

وقتي شما  آمد ل در ذهن ما بوجوداين سؤا نامه جنابعالي به آقاي بوش را در روزنامه ها خوانديم ،

آيا  از وضعيت آشور خود با خبر هستي ،در نامه اي خطاب به رئيس جمهور آمريكا مينويسيد آه آيا 

تهيدست و بيخانمان است ، آيا ميدانيد در آشور شما  ، فقير ،  در آشور شما چند نفر بيكاردميداني

عدالت بدون داشتن جرم  ان طرفدار حق وو آشورهاي همجوار شهروندان و آارگران و روشنفكر

بخاطر عملكرد دولت و سياستهايش حق آنها را ضايع ميكنند و بخاطر نداشتن شغل و امنيت " صرفا

بدون   فحشا اعتراض مي آنند بازداشت شده وفقر، بدبختي و  غلي و اخراج بي دليل از آار ،ش

انداختة ميشوند و حتي آنها را از داشتن  بشود به زندان  آنها ثابت اينكه محاآمه بشوند و جرم

 .ت با خانواده هايشان محروم مي سازند مالقاوآيل و

  

  :ي رئيس جمهور اآق

بلكه فقط دنبال منافع آارگران ايران  اي ، نه حامي هيچ گروه و فرقه،   ما نه سياسي هستيم

ش را بابت دزنسال پيامبر اآرم نامگذاري شده است داستان شخصي آه فر1385سال . اسالمي

 نخوردن خرما بحضور رسول اآرم برده بود بياد آورده و ببينيد آيا مشكالتي آه خطاب به آقاي بوش

  .در آشور ما وجود ندارد  ذآر آرديد ،

آيا همه  شغلي داريم آه امنيت داشته باشد ،" آارگران ايران امنيت شغلي داريم، آيا اصالآيا ما 

آيا در آشور ما نهادهاي   خود را بيان آنند تا چه رسد به اعتراض ،آزادانه مي توانند خواسته هاي

آزادانه تشكيل مي شوند و اجازه فعاليت به آنها داده مي ) در جامعه آارگري سنديكاها (مدني 

  ن اساسي و مقاوله نامه هايشود يا هرآس آه آمي آگاهي پيدا آند و بخواهد طبق قانو

هد توسط مافياي قدرت در نطفه خفه مي شود و هزاران انگ به آنها لمللي اين آار را انجام د بين ا

آنها بجز اجراي قانون اساسي و قوانين داخلي  نسبت داده مي شود در حالي آه اينگونه نيست و

آيا اين عدالت است آه سرمايه داران و آارفرمايان آزادانه  و بين المللي چيز ديگري نمي خواهند ،

  .اداره آنند ولي آارگران چنين اجازه اي نداشته باشند تشكيالت صنفي خود را 

  

  

  :آ قاي رئيس جمهور 

 شما قبل از رياست جمهوري شهردار تهران و آارفرماي آارگران شرآت واحد محسوب مي شديد و

جمهوري ما انتظار بعد از انتخاب شما به رياست  ، توسط همكاران ما از مشكالت ما مطلع بوديد

  ايد گروهي از مشكالت ما را رفع آنيد ولي متاسفانه ر بيشتري آه بدست آوردهداشتيم با اختيا

 تعداد آثيري از همكاران ما را بدون دليل بازداشت آرده و تا به امروز بعده  نه تنها اينگونه نشد بلك

 از نام منصور اسالو بيگناه در زندان بسر مي برد  و از گذشت بيش از پنج ماه يكي از همكاران ما به

  . مي باشد محروم است نداشتن وآيل آه حق مسلم زندانيا



آيا آارگر بجز اعتصاب راه  آيا اعتصاب جرم است ،  قانون اساسي ، 32 و 35   با استناد به اصول 

شما با سفر به استانها از مردم ميخواهيد فرياد . ديگري براي رساندن فرياد عدالتخواهي خود دارد 

ران شرآت واحد در نطفه گاعتراض خود را به تهران برسانند پس چرا در تهران صداي اعتراض آار

با باطوم از   ، در روز آارگر چرا اجازه ميدهيد بجاي پخش شيريني و تبريك روز آارگر  . خفه مي شود

 )سنديكا(ان شرآت واحد بخاطر تشكيل تشكل مستقل آارگري چرا آارگر. شود آارگران پذيرايي 

آنكه از بدون سازمان بين المللي آار آه حق مسلم آارگران است   87 و 98طبق مقاوله نامه هاي 

شما به  . عكس العملي صورت پذيرد مورد بازخواست و بازداشت قرار ميگيرندطرف جنابعالي 

 سنديكاهاي مستقل و واقعي آارگري از بديهي ترين و مسائل آارگري آگاهيد و مي دانيد تشكيل

حقوقي است آه مي توان براي جامعه آارگري قائل شد ،  با تشكيل دموآراتيك شايد مهمترين 

از بطن جامعه آارگري باشند مي توان نسبت به تحقق بسياري از  سنديكاهاي آارگري آه برآمده 

افزايش قدرت چانه زني .  آارگري خوشبين بود اهداف وتامين بخش عمده اي از نيازهاي جامعه

پيگيري  آار ، ، واقعي شدن فضاي بحث ميان فعاالن حوزه تقويت روند سه جانبه گرايي ، آارگران

معقول و منطقي خواسته هاي آارگران و آم هزينه شدن چالشهاي اجتماعي در فضاي آارگري 

  مزايا به رغم تمام اينت آه البتهتنها بخش آوچكي از آثار تشكيل سنديكاهاي آارگري اس

حضور آارگران در .  ساالري و تنگ نظري بال تكليف رها شده است همچنان در هزار توي ديوان

نهادهاي تصميم گيري، توزيع عادالنه قدرت و ثروت تنها زماني تحقق مي يابد آه آارگران بتوانند در 

شرايط واقعي آار و زندگي خود به بحث و قالب نهادهاي مدني در جامعه حضور يافته و پيرامون 

  .تبادل نظر بپردازند 

 قانوني ايران براي اصالح فصل ششم قانون آار و فراهم آردن بستري اتاگر به اين مجموعه تعهد

مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي آار بر عهده  آارگري آه با امضايبراي تشكيل سنديكاهاي 

ذاشته شده اضافه آنيم به نظر مي رسد رياست محترم قوه مجريه دولت جمهوري اسالمي ايران گ

براي نخستين بر خورد خود با تعلل آنندگان استيفاي حقوق آارگران بايد سراغ وزارت آار و امور 

همچنان در برابر تشكيل  اجتماعي برود آه به رغم تصريح قانون اساسي و تعهد بين المللي ايران ،

  .تعلل ميورزد  ل آارگري آه در فرايندي دموآراتيك به وجود آمده اند ،سنديكاهاي واقعي و مستق

 توسط نهادي از نهادهاي مستقل و نمايندگان واقعي آارگران براي استيفاي حقوق آارگرانتالش 

   .ي است آه از دور ، دستي به آتس دارندبيشتر شبيه به مهرورزي دايه هاي

  

  

  با اميد به پيروزي همه آارگران   

   گروهي از آارگران و رانندگان شرآت واحد اتوبوسراني تهران و حوم  

     25/2/1384  

  

  

  

                                                                                                      

  اتحاد بين اللملی در حمایت از کارگران در ایران:  باز تکثير از  

com.etehadbinalmelali.www  

org.iran-alliance@workers  


