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"اتحاد" تي هک مجدد ساهياطالع  

 
   ١٣٨٧ وم شهريورسشنبه يک                                                                                        مرادی -  زادهميعظ

                                                         
هکر مفتخر . دي هک گردراني آزاد کارگران اهي اتحادتي مدت کمتر از دو ماه سای بار طني دومی برا٨٧مرداد ٣١ روز

 و وي و فاقد هر گونه آرشی کارگریتيمنحصرا سا" اتحاد "تي داند که سای می خود به خوبی ضد انسان عملنيبه ا

 ی دارااي کسب کرد ی درآمدی جاسوسی آن به سازمانهاش و فرویابي و محرمانه است که بتوان با دست یاطالعات سر

 ی می به امکانات مالیابي از دست ري غیزيچ هکر زهي انگنيبنابرا.  است تا بشود غصب کردی ایامکانات و منابع مال

  سبب یت عوامل و موضوعاايچه عامل !  کنند؟یم" اتحاد "تي اقدام به هک سایني چنني ای باندهائاياما چرا افراد . باشد

! باندها شده اند؟اي افراد نيبه خشم آمدن ا  

 و به تنگ آمده از شاني زندگتي از وضعیراض از کارگران نایاري اتحاد و بستي ساني ما فعالی سؤاالت براني اجواب

 گونه دستجات را تا نيآنچه که ا.  رونقشان کامال واضح و روشن استی به سفره باني روز افزون کارفرمایدست دراز

 آن که خود از ني فعالسندگاني اعتصابات کارگران، مطالب نوز اتي حما،ی حد به خشم آورده، درج اخبار کارگرنيبه ا

 دارند و بر ی و مشکالت و مشقات آنان آگاهی زندگتي از وضعی هستند و به خوبی کارگری واقعني فعالرهبران و

 انعکاس وجه چي به هتي سانيا.  باشندی دهند، می مبارزاتشان را ارائه مشبردي مؤثر در پی راهکارهای همان آگاهیمبنا

 نظرات خود جلب ی براداريقه کارگر حقنه کنند و خر نبوده که بخواهند به طبیني تعداد افراد معیتراوش افکار شخص

 انسان کارگر ونهايلي می کار و زندگطي ملموس شرااتي کردن واقعحي و به طور برجسته تشرريکنند، برعکس تصو

آنان  ی جزء شرح حال کارگران و خانواده هایزي خورد چیبه چشم م" اتحاد"تي ساسندگاني نوینوشته هاآنچه در. است  

.ستي کرده اند نلي بر آنان تحماني و کارفرمای دارهي که نظام سرمایبتهائيدادن راه مقابله با تمام مصو نشان   

 یروهاي و سرکوبشان توسط ناني از اعتصابات کارگران و محکوم کردن تهاجم کارفرماتي در حمای هاهياطالع

 به وحشت انداخته است، قتيرا به خشم و در حق ضد کارگر ی افراد و باندهاتي ساني و اطالعات درج شده در ایانتظام

 که ماهها حقوقشان توسط کارفرما ی کارگرانیند و شرافتمی کارفرماها و حق طلبی ها از ددمنشهيچون در اطالع

 تي که تحت حمایانيمطمئنا اگر به کارفرما. ستي جماعت قابل تحمل نني ای برانيغصب شده  صحبت شده است و ا

 از بازمانده امکان امرار معاش یشتري بی کنند تا تکه های مزتريالعات دندانشان روز بروز ت واطی انتظامیروين

هزار تومان در ماه است را ببرند و ببلعند، شرافتمند و حق ٢١٩ که همان حداقل حقوق شرم آور ارگران کیخانواده ها

 آن افتيماهها حقوق نگرفته و خواهان در که ی و اطالعات به کارگرانی انتظامیروي شد و مانند نیبه جانب خطاب م

 که فقط به منظور مختل یني چنني ای شاهد اقدامات شد، حاالی لقب داده می ملتي امنهيهستند مخل نظم، اقدام کننده عل

 شود کرد؟ اگر یاما چه م. مي اعتراض کارگران به گوش همکاران خود و جامعه است، نبودیکردن امکان رساندن صدا

 را نه از ما و نه شانيکار و زندگواقعيت  في صدها کارگر معترض تحرمي کنفي را وارونه و تحرقي حقاميهما هم بخوا
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 و با وجود مي کنی متي انسان کارگر فعالونهايلي منافع می که در راستاميما مفتخر. رفتي ضد کارگرنخواهند پذیاندهااز ب

 متحد کننده ني کارگران و همچنی انسانري غی زندگاتي واقع تا منعکس کنندهمي را فراهم کرده ای امکانیمشکالت مال

 مبالغ اندک از اعضاء و ی را با جمع آورتي سانيما ا.  باشندخود ی زندگی برای  بهترطي شراجاديآنان به منظور ا

 بودند و در ازمندي دهندگان خود به آن نیاري حال ني در عی هر چند اندک ولی مبالغم،ي کرده اجادي اهيدوستداران اتحاد

 تي سانيا.  خود صرف نظر نموده اندازيکمک کرده اند، از برآوردن ن" اتحاد "تي ساجادي که به ازاني به همان مقتيحق

 حال ني دانند و در عی خود می زندگتي آن را بازتاب واقتي که فعالیشتري بار تعداد بنيبازهم به کمک همان انسانها و ا

 دني کارگران در جهت رسی همبستگجادي ای برای در خدمت منافع خود و ابزاریرا تشکل راني آزاد کارگران اهياتحاد

  متحدانه با حضور و دخالت ،ی ضد کارگری باندهاداتيمقابله با تهد  خواهد شد، و دراءي احند دانی مشيبه مطالبات خو

. خواهد کردتي فعالیت کارگر به مبارزاکالي رادی و جهت دهتي کارگران، با جسارت تر از گذشته در هداعتريوس  

 اني و کارفرمای دارهي و بواسطه آن، مبارزه با نظام سرمای اتحاد و همبستگجادي که خواهان ای از همه کارگراننجاي ادر

 ارسال کمک ني و همچنراني آزاد کارگران اهي به اتحادوستني باشند فراخواهان پی خود می بهتر زندگطي شراجادي ایبرا

  و جانمان ی بر زندگانيروزه کارفرما هریهاينه تنها در مقابل دست درازتمندترچه قدر هرمي تا بتوانمي دهی م به آنیمال

.مينا بلکه آنان را به عقب برمياستيب  
 

  کارگرانی باد اتحاد و همبستگزنده
 

راني آزاد کارگران اهي اتحادرهي مدئتي هسيرئ زاده ميعظجعفر  

راني آزاد کارگران اهي اتحادسهي رئتئيعضو ه یمرادريجوانم  
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انجمن کارگران برق و فلز کار کرمانشاه  ١٣٨٧ وريشنبه دوم شهر  


