
 گوتنبرگ -فعاالن کانون همبستگی با کارگران ایران  نامه سرگشاده

 نخست وزیر کشورسوئدآقای استفان لوفن :  به 

قصد سفر به  برای یک سفر دو روزه  ماه فوریه۱۱در خبرها آمده است که شما با اتفاق یک هیئت بلند پایه اقتصادی و سیاسی در تاریخ

 امنیت  سیاسی و یانبود امنیت دالیل  هزار ایرانی سکونت دارند که به۱۰۰۰۰۰ بیش ازسوئد اکنون در کشور. کشور ایران را دارید

قبول اینان به معنای نبود آزادی های اجتماعی و سیاسی و وجود دیکتاتوری مذهبی در کشور ایران  اجتماعی به کشور شما پناه آورده اند

 .ین سفر هستیمان به نکات زیر در اما بخشی از جامعه بزرگ ایرانی و سوئدی اکنون خواهان توجه شما و هیئت همراهت. است 

سرکوب خشن و فاشیستی آزادی های سیاسی ، کشتاربی سابقه مخالفان   سال گذشته جمهوری اسالمی ایران به۸۳در طول از بدو تاسیس و 

، قتل های زنجیره ای سیاسی در ایران ، ترورهای بی وقفه اپوزیسیون ۷۶عام زندانیان سیاسی در تابستان سال  سیاسی دردهه شصت، قتل

طبق آمار جهانی، ایران در کنار ) در جای جای جهان ، اعدام های بی شماری که رژیم اسالمی را در رده دوم جهانی قرار داده است رژیم
 ۱۵۰۱امریکا و چین بیشترین میزان اعدام را بکار می گیرند و کشور ایران به مقام دوم در اعدام کردن رسیده است بنا بر آمارهای رسمی 

همچنین اعمال آپارتاید جنسیتی حاکم بر  .(اعدام شده اند، رقم واقعی اعدامها طبیعتا بیشتر از آمار اعالم شده دولتی است ۱۵۱۰نفر در سال 

زنان که نیمی از جمعیت فعال کشور ایران را از  ابتدائی ترین حقوق شهروندی و برابر خود محروم ساخته است، سرکوب آزادی پوشش، 

همه عرصه های آن ، سرکوب وتبعیض های قومی و ملی بین اقوام مختلف ایرانی  و مذهبی، فرهنگی در ابعاد آزادی قلم، آزادی هنردر 

اتخاذ سیاست های غلط و رانت خواری که منابع مالی و .  وسیع که با تبعیض علیه مهاجران افغان ، دگرباشان جنسی از آن جمله می باشند

 .ساخته است زیست محیطی ایران را با خطرات جدی مواجه

 آقای نخست وزیر و هیئت همراه 

را نداشته تا از حقوق خود ایران  حق تشکیل اتحادیه ها و کانون های مستقل  در  اکنون که شما قصد سفر به ایران را دارید کارگران

اعمال ناامنی آقای نخست وزیر  .دو هرزمان که برای بدست آوردن آن اقدام کردند به زندان روانه شده اناجتماعی و صنفی خود دفاع نموده 

حقوق های کارگران و به تعطیلی کشاندن واحد های تولیدی ، دامنه  به موقع  سازی های گسترده ، عدم پرداخت ارشغلی بر کارگران  ، بیک

در ادامه با دستگیری فعاالن کارگری ، بازداشت و به بند کشاندن و محکومیت  که اعتراض و اعتصاب را به کارگران تحمیل می نماید 

ندان زندان و تبعید ، با دریافت میلیونها وثیقه ، امکان آزادی موقت کارگران را فراهم می آورند تا در شرایط دیگری آنان را به محاکمه و ز

در زندانند ه شده ، فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه نگاران ،کنشگران مدنی هم اکنون تعدادی از فعاالن کارگری، معلمان شناخت. بکشانند

تعداد بیشماری از زندانیان سیاسی مجبور به اعتراض و اعتصاب غذای طوالنی در زندانهای جمهوری اسالمی و بدلیل بی حقوقی نیز

 .هستند تا بتوانند از حداقل امکانات برای زنده ماندن برخوردار شوند

از اینرو سفر نخست وزیر و . ز ماه ژانویه سال آینده به مدت دوسال یکی از اعضاء شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواهد بود سوئد ا

همراهان به ایران برای گسترش روابط اقتصادی در برابر نقض گسترده آزادی ها و اعدام ها و زندان فعالین سیاسی و کنشگران حق 

اغلب آنان در دراز مدت در اعتصاب غذا هستند، اهمیت این سفر را در برابر وجدان های بیدار سوئد و جهان  شهروندی که در حال حاضر

  . یدنماچند برابر می 

 ت همراه ئآقای نخست وزیر و هی

 . ما امضا کنندگان زیر خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی وهمچنین خاتمه اعدام ها هستیم 

 .ی هستیم غذ بلکه در همه زمینه های اجتماعروی کابر ا خواهان برسمیت شناختن حقوق شهروندان ایران نه م

 .مذهب هستیم  یاملیت ؛ نژاد ونوع فارغ از ، زندانیان سیاسیتمامی خواهان آزادی های بی قید و شرط سیاسی و مذهبی و اجتماعی  ما

منطقی این می . ق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران و مالقات با زندانیان سیاسی را نداردآقای نخست وزیر هم اکنون نماینده ویژه حقو

 !به افکار عمومی جامعه خود و جهان خبر دهید چرایی آنراو خود حتما دلیل آن را جویا شوید دو روزه در سفر که  باشد

 آقای نخست وزیر و هیئت همراه  

ر ایران انتظار دارند که در مبارزه علیه بیحقوقی با رژیم جمهوری اسالمی در ایران، همواره از ر چنین شرایطی کارگران و مردم دد

همبستگی دیگر کارگران و مردم کشورها، اتحادیه ها و سندیکاها و سازمانهای مترقی و دمکرات برخوردار شوند، تا بتوانند به یک زندگی 

در مبارزه ای که سالها علیه کلیت جمهوری اسالمی به اشکال مختلف در جریان . ابندانسانی، بدون تبعیض، ستم و استثمار، امن دست ی

است، مردم ایران کمک و یاری خود را در میان مردم مترقی دنیا جستجو میکنند و از آنها میخواهند که به هر شکل میتوانند در مقابل 

 دولتهای سازشکار و همکار جمهوری اسالمی اعتراض کنند



 :گان به ترتیب حروف الفباامضا کنند

 


