
دستگيری همسران اعضای زندانی هئيت مدیره سندیکای 
 اعتصابی در ضرب و شتم رانندگانکارگران شرکت واحد و 

  مناطق ده گانه  این شرکت 
  

  به گير و به بندهای بهمن گزارش شد، عليرغم ٢٨امروز شنبه صبح  ۵در ادامه خبرها، ساعت 
و م به منزل یعقوب سليمی یورش برده ، که در ادامه آن ماموران امنيتی رژی روز جمعهگسترده

ظابف ورا که در آنجا تجمع کرده بودند تا  همسران اعضای زندانی هئيت مدیره سندیکای شرکت واحد
صبح همراه دستگير کردند، رانندگان شيفت  به عهده بگيرند، ان زندانی خود را در جریان اعتصابهمسر

که از سوی ماموران امنيتی اشغال شده بوس برقی همسران خود در مناطق ده گانه شرکت واحد و اتو
 مورد  را نيروهای سرکوبگر، این تجمعات را مورد یورش قرار داده و وحشيانه رانندگان.تجمع کردنداست، 

ضرب و شتم قرار داده و مجبور می کنند همراه چند مامور پشت رل اتوبوس قرار گيرند و از محوطه 
  . پارکينک خارج شوند

  
  و نيممخابره این خبر در ساعت ششلحظه اند در چند منطقه مقاومت کنند و تا  ن توانستهاعتصابيو

ابی در تص کليه رانندگان اع و چهار صبح به وقت اروپای مرکزی، قرار است تهران به وقت محلیصبح
   .  تجمع کنندچهار شرکت واحد واقع در نازی آباد، منطقه 

   
با توجه  کماکانایر کارگران شرکت واحد، روز پر دلهره و سختی بود و این وضع دیروز برای رانندگان و س

 حال اعتصاب سر ساعت مقر با این. فضای امنيتی و پليسی که رژیم ایجاد کرده است، ادامه داردبه 
  زیادی درمسافرانش رسيده، رگزا آغاز شد و بنا بر در مناطق ده گانه شرکت واحد و اتوبوس برقی

در خواهند به عنوان اعتراض و  ندگان اعتصابی از  مردم تهران می ران. ها منتظز اتوبوس هستندایستگاه
 ها  و سپاهیها که بسيجی شکن صابهای اعت  از سوار شدن اتوبوسهمبستگی با اعتصابيون

   .نندنها را به عهده دارند، خودداری کرانندگی آ
  

 ور در ایستگاه های اتوبوس و ميادین پر رفت و آمدی با حضگفتنی است که نيروهای امنيتی و انتطام
  .  ها را مجبور می کنند، مسافران را جابجا کنند های عبوری، به ویژه اتوبوس ، ماشينشهر تهران

  
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
   ٢٠٠۶ ژانویه ٢٨ برابر با ١٣٨٤  بهمن ٨

  
  

  
    
    


