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IUL ی کارگران مواد غذائی جهانوني کنفدراسدنتي با پرزداريد   

 
١٣٨٧بهمن م هدشنبه پنج   یفرهاد شعبان    

  
هانس "آقای با  ژانويه، مطابق قرار قبلی ٢٩پنج شنبه امروز

 پرزيدنت کنفدراسيون جهانی کارگران مواد "اولف نيلسون

 مواد که در عين حال دبير فدراسيون کارگرانIUL)  (غذائی

   .مالقاتی برگزار شد، ديدار و  باشدنيز می) (LIVS غذائی سوئد

از و به  آغ قبل از ظهر دقيقه١۵ و ١٠ ساعت در اين ديدار که

 موقعيت کنونی طبقه کارگر ايران،  دقيقه ادامه داشت،۴۵مدت 

 دستگيری ت آنها توسط دولت جمهوری اسالمی،سرکوب مبارزا

 و کنفدراسيون جهانی کارگران مواد خص ايشان اقدامات مشورهبران و فعالين جنبش کارگری برای ايشان تشريح 

  .  رهبران و فعالين زندانی کارگران خواسته شدايت از طبقه کارگر ايران و در حمغذائی

اين اسامی . ابتداء ليست فعالين و رهبران زندانی جنبش کارگری ايران بصورت کتبی در اختيار ايشان قرار داده شد

  : عبارت بودند از 

 در عين حال به .  محسن حکيمی، ابراهيم مددی، پدرام نصرالهی، برهان سعيدی و بيژن اميریمنصور اسانلو،

  .  موقت آزاد شده است بطوراطالع ايشان رسانده شد که بيژن اميری ديشب با قرار وثيقه و

سپس موقعيت کنونی طبقه کارگر ايران چه بلحاظ اقتصادی و چه به 

بی پاسخ گذاشتن . شريح گرديدبلحاظ تالشهای مبارزاتی برايشان ت

کارگری توسط کارگران، سرکوب اعتراضات ها و مطالبات خواست

 و زندانی کردن فعالين و رهبران ی دستگيردولت جمهوری اسالمی،

 و تنگناهای اقتصادی طبقه کارگر، ارائهموقعيت دشوار  ،کارگری

ای  به مجلس شورطرح تحول اقتصادی و اليحه هدفمند کردن يارانه ها 

ت،  که يکی از بندهای آن لغو افزايش دستمزد کارگران اساسالمی

  .  تشريح شدبرايشان

 رشد تشکلهای مستقل کارگری و مبارزه انه کارگر و شوراهای اسالمی کار،عدم مشروعيت تشکلهای زرد دولتی خ

از موضوعاتی بود که با  يکی ديگر ی رغم هزينه باال برای ايجاد اين تشکلهاکارگران و فعالين جنبش کارگری عل

  .  ايشان در ميان گذاشته شد

 شده بود  از زندان خواهان آزادی محمود صالحیقبال و طی نامه ائی به امضای خود که "هانس  اولف نيلسون"آقای 



 

 2

رده بود، و کنفدراسيون جهانی کارگران مواد غذائی جمهوری اسالمی ايران را بخاطر نقض حقوق کارگران محکوم ک

   . بت تداوم سرکوب مبارزات کارگران در ايران اظهار نگرانی کرداز با

 .پرسيدمکارگری  تشکلهای مستقل  آنها برای ايجادارزات کارگران ايران و تالش در حمايت از مباز اقدامات ايشان

  .  دست به اقدام خواهند زده در دوسطح در ماههای فوريه و مهپاسخ دادند ک

 در اين جلسه موقعيت طبقه کارگر ايران و .ر کنفدراسيون نشستی خواهند داشتماه فوريه در ايتاليا با همکارانش د

ره اتخاذ شود، و رفتار جمهوری اسالمی با کارگران را مطرح خواهد کرد و می کوشد که استراتژی روشنی در اين با

 يکبار  که در ماه مه امسال برگزار می شودمواد غذائی اعضای هئيت مديره کنفدراسيون جهانی کارگران در نشست

 و ميخواهد که اين کنفدراسيون خط مشی  اسالمی با کارگران ايران را در دستور خواهد گذاشتديگر رفتار جمهوری

  . روشنی را برای حمايت از کارگران ايران در دستور بگذارد

همين آالن اسامی آنها را برای دفتر .  کارگری ايران گفتشی رهبران و فعالين  دستگير شده جنبدر رابطه با آزاد

 برای کليه سازمانهای وابسته به اين  وسايت کنفدراسيون ثبت تا درخواهد فرستاد ژنودرمرکزی کنفدراسيون 

  . ندآنها بخواهند که برای آزادی فعالين جنبش کارگری ايران تالش کندنيا فرستاده شود و ازکشور١٣۴کنفدراسيون در 

  در پايان اين نشست از ايشان پرسيدم که شخص خودت چه پيامی برای کارگران زندانی و خانواده هايشان داريد؟

نه برای کنفدراسيون جهانی . من با کارگران زندانی  ابراز همبستگی می کنم:  پاسخ داد "هانس اولف نيلسون"آقای 

ل نيست که دولت جمهوری اسالمی واد غذائی سوئد قابل قبوکارگران مکارگران مواد غذائی و نه برای فدراسيون 

مطلقا غير قابل قبول است و ما اين رفتار را .  کند برای حقوق خود مبارزه می کنند دستگير و زندانیکارگرانی را که

اع در  تالش می کنيم که اوض.ما هر کاری که از دستمان بربيايد برای آزادی آنها انجام می دهيم. محکوم می کنيم

 می کوشيم که بر دولت ايران .حقوق دمکراتيک و انسانی خود را طلب کنندبتوانند که آنها کند تغيير آنچنان ايران 

   .دحقوق بشر احترام بگذار  سازمان ملل وتاثير بگذاريم بطوريکه به کنوانسيونهای

 کشور جهان ١٣۴ ميليون عضو در ٣ کنفدراسيون جهانی کارگران مواد غذائی که مقر آن در ژنو قرار دارد دارای 

بعنوان پرزيدنت اين کنفدراسيون انتخاب شده  "هانس اولف نيلسون" آقای  ميالدی ٢٠٠٧ در ماه مارس سال .است
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