
  
حدود صد تن از اعضا و فعاالن سندیکای شرکت واحد تاکنون رژیم 
  کرده و وحشيانه به منازل آنها یورش برده استدستگيری را 

  
 ٣٠/١١ شب به وقت اروپای مرکزی و ٩، ساعت  بهمن٧ جمعه بر اساس خبری که هم اکنون

 تا این  رژیمهای اطالعاتی و امنيتی دستگاه  از تهران رسيده است،به وقت محلی دقيقه
 را در مناطق مختلفی کارگران شرکت واحد  نفر از اعضای و فعاالن سندیکا١٠٠ حدود ساعت

 ۶قه ط نفر از دستگيرشدگاه به من ۶٠بنا به این خبر، بيش از . اند  شرکت دستگير کردهاین
و ماندن  قصد ٣٠/٩ و ٩های  اتمام کار در ساعت ظهر، بعد از رانندگان شيفت بعد از. علق دارندت

  ددمنشانه تا اعتصاب را از همين امشب آغاز کنند که با یورشدداشتنرا در مناطق تجمع 
  . مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگير شدنده،  مواجه شدها  و لباس شخصیپليس امنيتی

  
همين خبر می افزاید، نيروهای امنيتی به منازل فعاالن سندیکا، از جمله منازل آقایان عطا 
باباخانی و یوسف مرادی یورش برده و با شکستن در ساختمانها، به طور وحشيانه اقدام به 

 اموال آنها نظير کامپيوتر و اسناد و مدارک مربوط به سندیکا ارزسی این منازل و دزدیدن برخیب
ضمن دستگيری شمار پليس و لباس شخصی ها به مناطق شرکت واحد حمله برده و  .ندکرد

نيروهای سرکوبگر رژیم . ندد به تصرف خود در آوراین مناطق را برخی از وسيعی از کارگران،
  . شهر تهران را به محاصره خود در آورده و در پی دستگيری اعضا و فعاالن سندیکا هستند

  
حمالت . و شرایط پليسی شدیدی را بر شهر تهران حاکم کرده استرژیم ارعاب و و حشت 

ای را به کارگران شرکت واحد و فعاالن سندیکا آغاز کرده است تا آنجا که هيچ یک از  گسترده
ها به شدت احساس ناامنی می کنند و جانشان در خطر آن. آنها به فردای خود اطمينان ندارند

  . است
  

  
  )در تبعيد(رانکانون زندانيان سياسی ای
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