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  نگاهی به يک اطالعيه

  
 ماه هشتاد و پنجآبان دهم سيز                                                                                    یروشاهيداله خس

 
 

يک " کميسيون ارتباطات سنديکايی ايران " صادقی  و به اسم – از طرف آقای الف ٢٠٠٦ سپتامبر ١٢در تاريخ 

درج شده بود که شماره در سايت اخبار روز ی برای کارگران شرکت واحد اطالعيه مبنی بر جمع آوری کمک مال

  .ر اين اطالعيه آورده شده استحساب بانکی نيز برای ارسال کمکهای مالی در زي

  نيز درج * (freedom House )"خانه آزادی"متعلق به " Gozaarُگذار"  در ماه ُاکتبر در سايت همين اطالعيه

  .ير روی اين سايت موجود استنيز  اکنون شد که 

ها به حساب بانکی با توجه به اينکه هيات مديره شرکت واحد بارها اعالم کرده اند که کمکهای مالی خود را تن

 "گذار" درج جنين اطالعيه هايی آنهم روی سايت  لذاسنديکا ارسال داريد، و حساب بانکی را نيز مشخص کرده اند،

نه آنکه هيچگونه کمکی به فعالين کارگری نمی کند بلکه خود دستاويزی است جهت اعالم اتهامات واهی و پوچ از 

  .  کارگریطرف مسئولين قوه قضائيه رژيم به فعالين

  در زير می آورم تا چنانچه افرادی   تاکيد مسئولين شرکت واحد مبنی بر ارسال کمکها به صورت مستقيم رالذا

  . دارند، مستقيمآ اين کمکها را به حساب آنها واريز نمايند راقصد ارسال کمک مالی به فعالين معلق شده شرکت واحد

يا به شماره حساب  خود را به صورت مستقيم با دريافت قبض رسيد معتبر سنديكا و ی مالیخواهشمنديم آمكها "

 آقايان  یبه نامها ) ی مل در همه شعبات بانك قابل واريز   (١٣٤شعبه تهران نو آد   ايران ی مل  بانك٧٣٢٢٨٠

  " پر داخت نمائيدیناصرغالم   و ی ،داود رضویابراهيم مدد

  

   روشاهیيداله خس

 ٢٠٠٦-١١-٣  
  

 الينور  سال پيش توسط ٦٠ خانه آزادی در : آورده شده چنين می خوانيم" گذار "که در سايت خود" خانه آزادی"در معرفی   •

خانه آزادی اقتصاد بازار آزاد با تشريک مساعی اياالت متحده را در روابط بين . روزولت و ساير آمريکائيها بنا نهاده شد

هيات امنای ما در اين عقيده متفق القول است که نفش راهبردی آمريکا در روابط بين امللی به منظور .  کندالمللی ترويج می

  .اجرای حقوق بشر و آزادی ضروری است

  . مراجعه کنيدhttps://www.gozaar.org/template1.php?id=295برای اطالع بيشتربه اين سايت  •

 

 

 


