
 1401اسفند ماه  26اخباروگزارش های کارگری 

 ه یمقابل زندان اروم  تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام -

با راهپیمایی وتجمع درشهرزاهدان    - اهالی استان سیستان وبلوچستان  ادامه جمعه های اعتراضی 

 وسردادن شعارها وبرافراشتن دست نوشته ها 

معلم    ی بداق  و بازنشستگان با خانواده رسول   یکارگر   نیعلمان، فعالم  یصنف  نیاز فعال  یجمع  دار ید  -

 ی زندان

 ی برای تحمل یکسال حبسعادل پور و انوش ی قیصد  زاده،محمود  قاسمز یعز احضار -

 ******* 

 ه ی مقابل زندان اروم  تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام*

تجمع    ه یمقابل زندان اروم  ان محکوم به اعدام از خانواده های زندانیجمعی  اسفند(،   25پنج شنبه شب)

 کردند تا شاید مانع از اعدام عزیزانشان شوند. 

متاسفانه دیکتاتوری اسالمی به اقدام وحشیانه وضدانسانی خود ادامه داد وتعدادی از زندانیان را اعدام  

 کرد وازوحشت ازتحویل پیکر بی جان بعضی ها هم به خانواده خودداری کرد. 

درشهرزاهدان  ادامه  * وتجمع  راهپیمایی  با  وبلوچستان  سیستان  استان  اهالی  اعتراضی  های  جمعه 

 وسردادن شعارها وبرافراشتن دست نوشته ها 



 

 شعارها:

 »میمیریم میمیریم ذلت نمی پذیریم« 

 مملکت رو رها کن «   کن  ایح  ی »خامنه ا

 »تجاوز جنایت مرگ براین والیت« 

 مرگ براین والیت«»این همه سال جنایت 

 »حکومت بچه کش نمی خوایم نمیخوایم« 

معلم    یبداق  و بازنشستگان با خانواده رسول  یکارگر   نیمعلمان، فعال  یصنف  نیاز فعال  ی جمع  دار ید*

 ی زندان



 

 ی برای تحمل یکسال حبسعادل پور و انوش ی قیصد  زاده،محمود قاسمز یعز  احضار*

شورا به  واصله  اخبار  اساس  اجرا  ران،یا   ان یفرهنگ   ی صنف  ی هاتشکل   ی هماهنگ  ی بر  پنجم    ی شعبه 

  قاسم زیعز ل حبس  سا  ک ی  ی اجرا   یبرا   ی احکام دادگاه انقالب رشت در ادامه فشارها بر فعاالن صنف

  مدت گذار خواسته "ظرف    قه یوث   ی برا   یای , با صدور ابالغی عادل  پور و انوش  یق یصد   زاده،محمود 

صورت وجه الوثاقه شما به نفع دولت    نی ا  ر یدر غ  د یینما  ی اجرا معرف  نی ماه نامبردگان را به ا   کی

سال زندان    ک یگذران   ی برا ۱۴۰۲  ن ی فرورد   ۱۷  خ ی اساس نامبردگان از تار  ن ی ضبط خواهد شد." بر ا

 .ند ی نما  ی خود را به زندان الکان رشت معرف  د یبا

فشارها را    ن ی ا  ،استمراریوارده بر فعاالن صنف  ی ضمن محکوم کردن موج فشارها   یهماهنگ   ی شورا

گران  و انسجام مطالبه   یگراز عوامل مهم تداوم مطالبه   یکیبلکه آن را    داند ی نم  ینه تنها مانع کنشگر 

 .کند ی م  یاب یارز یصنف  ی کنشگر ریدر مس

akhbarkargari2468@gmail.com 
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