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ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﻮﺋﺪ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٣١اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٨

ﻓﺮهﺎد ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮادﻏﺬاﺋﯽ ﺳﻮﺋﺪ درروزهﺎﯼ ٣٠ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺗﺎ  ٣ژوﺋﻦ درﺷﻬﺮ اوﻣﺌﻮ
رﻓﻘﺎ!
درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺷﻤﺎ دراﻳﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ در ﺑﺎرﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﺪراﺳﻴﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرﻩ ﺑﺮاﺑﺮﯼ درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎرﯼ ازﮐﺎرﮔﺮان وﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺠﺮم ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ و
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬﺎر ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ”ITUC”,
 ”EI”, ”ITF” och ”IUFروز  ٢۶ژوﺋﻦ را ﺑﻌﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮐﺮدﻩ و در اﻳﻦ روز ﺁﮐﺴﻴﻮﻧﻬﺎﺋﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻨﮕﺮﻩ و ﻳﮏ ﺻﺪا ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﻳﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮاهﺎن ﺁزادﯼ ﻓﻮرﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از زﻧﺪان ﺷﻮﻳﺪ.
درهﻤﻴﻦ ﺣﺎل اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎرزﻳﺎدﯼ ازﺷﻤﺎ در ﺁﮐﺴﻴﻮﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﭼﻬﺎر ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ درروز  ٢۶ژوﺋﻦ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮاهﺎن اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﺷﻮﻳﺪ.

زﻧﺪﻩ ﺑﺎد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﺮهﺎد ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ
دﺑﻴﺮ ﮐﻠﻮب ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﺳﮑﺎن  -اﭘﺴﺎﻻ
 ٢٠ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ٢٠٠٩
Öppet brev
Till Livsmedelsarbetarnas kongress den 30/5 – 3/6 i Umeå

!Kamrater
Medans ni sitter och diskuterar om livsmedelsarbetarnas framtid och ställning i samhället,
Medans ni sitter och diskuterar om organisationens framtid och program, Medans ni sitter
och diskuterar om jämställdhet i samhället, är en del av Irans fackliga aktivister fängslade
bara på grund utav att de försökte demonstrera första maj i Tehran och andra Iranska
städer.

Fyra internationella arbetar organisationer ”ITUC”, ”EI”, ”ITF” och ”IUF har bestämt att
protestera mot den Iranska regimens handlingar mot arbetarna och arbetarrörelse i Iran.
Jag ber er att i enig röst och i kongressens namn att ni fördömer den Iranska regimens
handlingar mot arbetarrörelsen och fackliga aktivister i Iran och kräver att de fängslade
arbetarna och fackliga aktivisterna frisläpps omedelbart.
Jag hoppas på att stor del av er deltagare kommer att delta i manifestationerna på begäran
av fyra internationella arbetar organisationer mot den Iranska regimens handlingar.
Manifestationerna kommer att ta plats den 26 Juni för att kräva rättvisa för iranska
arbetare.

Länge Leve arbetarnas internationella solidaritet!
Farhad Shabani
Livsklubbens Ordförande, Scan, Uppsala
20-05-2009

