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هين اتحادبه اعضا، کارگران و دوستدارا   

ت عاجل شماسی کمک مالازمندي نراني آزاد کارگران اهياتحاد  
خرداد هشتاد وهفتدهم هف نراي آزاد کارگران اهياتحاد   

                                                                                                    
 دوستان و همکاران

اليتهای چهارده ماه از شروع فعاليت اتحاديه ما ميگذرد، در طول اين چهارده ماه اتحاديه آزاد کارگران ايران به دليل فع

کارگران مراکز توليدی و صنعتی قرار گرفته و از سوی ديگر پر شور استقبال سويی موردشبانه روزی اعضای آن، از

.مورد تهاجم سرمايه داری حاکم واقع شده است  

 شد تمامیسنندج آغازبا برگزاری مراسم اول ماه درو ٨٦سال درهمان روزهای اول حيات آن اين تهاجم به اتحاديه که در

کارگران جا که هسته اصلی شکل دهندگانش ازآنبا اينحال اتحاديه ما از. ود کرد به خمعطوفپتانسيل اندک اين اتحاديه را

گرفته بود حيطه نفوذ خود را گسترش داده و  آن قرار غم موقعيت دشواری که درشد علير  قادر،برخی کارخانجات بودند

بطوری که  .ايان به کارگران تبديل شودبدرجاتی در برخی نقاط به عاملی بازدارنده در مقابل تهاجم بيش از پيش کارفرم 

عمومی دوم  مجمع نهايتا در  و ميان اعضا مطرح شد به دليل موفقيتهای آن، بسرعت دررويکرد اتحاديه نام وبحث تغيير

 آزاد کارگران ايران تغيير  به اتحاديه بيکار کارگران اخراجی و ه سراسری ، اتحاديآناهداف  تعاريف و با تغيير،اتحاديه

.م دادنا  

 انرژی  ، بيشترين٢/٣/١٣٨٧مورخه  ه ای بود که تا لغو اين احکام درپارسال مسئل اول ماه مه  دستگيری کارگران در

. تمامی امکانات مالی اندک آن در اين راه صرف شدبه لحاظ مالی معطوف به خود کرد واتحاديه را بويژه   

ه نيز دستگير شدند و هم اکنون  تن از اعضای هيئت مديره اتحاديعسلويه دومراسم اول ماه مه درامسال درطرف ديگراز

سال گذشته بر دوش ی کمک به کارگران بازداشت شده درمالبارمالی ديگری را عالوه بر خود باربرند کهميزندان بسردر

 ٦امسال تاکنون حدود  وداشتهای صورت گرفته ی سال گذشته رابطه با بازبطوريکه اتحاديه ما در. اشته استاتحاديه گذ

به خانواده های  صديق، کمک  وکالی شيث و  هزينه هایبخشی از اين هزينه ها شامل  .ميليون تومان هزينه کرده است

 وثيقه منزل  برای   نسبتا سنگين نکی جريمه با پرداخت پارسال،  مهاول ماه  مراسم  بازداشت شده در کارگر ١٣تمامی 

.می باشد ...انمير مرادی و طاها آزادی و  شده و هزينه های تا کنونی بازداشت جومسکونی يکی از کارگران بازداشت  

 دليل و عدم تمرکز در امور اتحاديه به در کارخانه ها و نقاط مختلف  طرف ديگر به دليل پراکندگی اعضای اتحاديه  از

چه بسا که عمل به خود نپوشيده است  وجمع آوری حق عضويتها آنچنان که بايد و شايد جامه گرفتاريهای ايجاد شده، کار

.اگر تاکنون کمکهای مالی داوطلبانه برخی اعضا  و دوستداران اتحاديه نبود ما قادر نميشديم حتی قدم از قدمی برداريم  

از نظر ما تهاجم به اتحاديه و هر تشکل کارگری ديگر عالوه بر اينکه از خصلت سرکوبگرانه سرمايه داری حاکم ناشی 

هدف آگاهانه با  حال اقدامی است  و هدف اصلی آن جلوگيری از ايجاد تشکلهای کارگری در ايران است، در عين ميشود

قابل قبيل بازداشت و غيره تا اين تشکلها قادر نشوند به فعاليت اين تشکلها به مسائلی ازمعطوف کردن پتانسيل موجود در
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.  برای  متشکل کردن کارگران نائل آيندتوجهی  

ما قادر به جرات ميتوان گفت اگره است که تعيين کننده بود گران ايران اين مسئله چنان حاد واتحاديه آزاد کاربرای ما در

ارف  اتحاديه بکنيم می شديم مبلغ ذکر شده فوق را به جای هزينه برای مقابله با بازداشتها، صرف فعاليتهای جاری و متع

در شرايط برای ما در اتحاديه شکستن اين سد . گر در اين اتحاديه متشکل شده بودندهزاران کارحال حاضرچه بسا که در

.ياری کنيددر شکستن اين سد را  اين اتحاديه شما را فرامی خوانيم ما يک اولويت حياتی است و حاضر   

 
کارگران و دوستداران اتحاديه اعضا،   

مالی برسيم که هزينه های مالی نظرهزينه های آن، به چنان وضعيتی ازدستگيريها و عالوه بر مقابله بابشويم ما بايد قادر

. اين بازداشتها قادر نشود ما را به لحاظ فعاليتهای روزمره و هدفی که به خاطر آن دور هم جمع شده ايم، زمين گير نمايد  

فشارهای مالی   امروزه ما به دليل .اين اتحاديه فقط با کمکهای مالی شماست که قادر خواهد شد به فعاليت خود ادامه دهد

ناشی از دستگيريها به نقطه ای رسيده ايم که اگر کمکهای مالی موثری به اتحاديه نشود اين اتحاديه عمال و به سرعت به 

.محفلی برای دفاع از اعضا فعال خود تبديل خواهد شد و راه به جائی نخواهد برد  

.  شده اندآن از مراکز کارگری با آن تماس گرفته و خواهان عضويت در از لحظه تشکيل اين اتحاديه کارگران بسياری

اتحاديه عهده سازماندهی اين کارگران درنشده ايم از شديد مالی، ما قادرفقط بدليل تنگناهایاعتراف کنيم که فقط و اما بايد

سازمان شايدآنچنان که بايد وجود اتحاديه رامونشده ايم اعضا فی الحال يل گرفتاريهای حاد مالی حتی قادربه دلما. بيائيمبر

.دهيم و استخوان بندی و قوام الزم را پيدا کنيم  

برای عبور از اين وضعيت کمکهای مالی شما به اتحاديه آزاد کارگران ايران يک ضرورت  عاجل و حياتی است  و ما 

  موجود شرايط سخت و پيچيده  را در گذر از آنراران، شما را فرا ميخوانيم تا با کمک مالی  به اتحاديه آزاد کارگران اي

.  دست ياری شما را به گرمی می فشاريم. ياری نمائيد  

 
 زنده باد همبستگی کارگری

١٨/٣/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران   

www.ettehade.net :سايت   

k.ekhraji@gmail.com :ايميل   

٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥: فاکس  

 
 به نامهای آقايان محمد شريف ساعد پناه و ٠١٠٢٠٨٢٦٢٣٠٠١حساب سپهر بانک صادرات : شماره حساب اتحاديه آزاد کارگران ايران

.د و يا کد بانک  امکانپذير است واريز پول به اين شماره حساب بدون قيد نام شهری که  بانک در آن قرار دار .خالد سواری  
 

:توضيح  
 قرار دهيد مسئولين اتحاديه اختيار  در  ايميلوفاکس دستی يا خواهشمنديم در صورت واريز کمک به حساب فوق، فيش بانکی آنرا از طريق 

گری از واريز کمک مالی به  را از طريق تلفن و يا هر وسيله دي  مسئولين اتحاديه، فوق عدم دسترسی به هر يک از امکاناتو در صورت   
.شويدنيز ب در سايت اتحاديه کمکهای خودتمايل ميتوانيد خواهان انعکاس همچنين در صورت . حساب اتحاديه با خبر کنيد  


