
 

 

 (سوئد)گوتنبرگ –گزارش کانون همبستگی با کارگران ایران 

 2102از مراسم اول ماه گوتنبرگ 

 

ما با شرکت در میدان یرن توریت و برپایی میزکتاب و کانون امسال نیز رفقای 

 . اطالعات و فروش گل به حاضرین در میدان به استقبال اول ماه مه رفتند

 

آنچه در این میدان برجسته بود ،عرصه فعالیت رفقای ما در دفاع از کارگران زندانی 

و به گردن آویختن عکس رفیق رضا شهابی امر دفاع از کارگران زندانی را برجسته 

گروهبندی های . کردند و اطالع رسانی در این رابطه را در دستور کار خود داشتند

زادی رضا شهابی کارگر زندانی را ز آمختلف فعالین ایران نیز موضوع دفاع ا

 . جسته کرده بودندرب



 

از  bobby seale در گوتنبرگ سوئد امسال مراسم روز جهانی کارگر  در

با حضور در غرفه او . حضور داشت بنیانگذاران گروه ببرهای سیاه در آمریکا 

محل مراسم ، به ستایش از  رد" گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ایران "

یران پرداخته و به صندوق حمایت مالی از کارگران زندانی در جنبش کارگری در ا

  .یز کمک کردایران ن

 

 

روزه به سوئد آمده و  3وی برای معرفی تجربیات این گروه ، طی یک کنفرانس 

این . مقاومت و تشکل سیاهان را برای بهبود شرایط زندگی شهری تشریح خواهد کرد 

  .در آمریکا فعالیت می کند 0691گروه از سال 

کانون همبستگی با "کارگری و عضو  مدافع حقوقفرخ قهرمانی از فعالین سیاسی و

 " ببرهای سیاه"رهبر گروه " بابی"طی گفتگویی با  "کارگران ایران در گوتنبرگ

داشت ،کمک مالی وی را برای جمع آوری یاری های مالی به کارگران ایران به 

 .دوق کانون دریافت داشت نص



در جنب غرفه کانون ما فعاالن سیاسی پناهنده و مدافعین حقوق کارگران نیز 

آنها ضمن اطالع رسانی به وضعیت ناهنجار اجتماعی در . ری چشمگیر داشتندحضو

ایران و ناامن اعالم داشتن کشور ،همواره بهسیاست دوگانه دولت سوئد و همگامی 

دفاع از حقوق . سیاست مماشات طلبانه آنان با رژیم اسالمی ایران اعتراض کردند

 کارگران و دفاع از امر آزادی کارگران

 

در این روز فعالین کانون ما در . و خانواده های آنان را برجسته ساختند  نیزندا 

 . کرون یاری مالی جمع آوری کردند 0011مجموع مبلغ 
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