
   نفر، ٢۵٠رژیم جمهوری اسالمی با سرکوب و دستگيری بيش از 
  اعتصاب کارگران شرکت واحد را شکست

  
 قت به و١٣٨٤ بهمن ٨ شنبه  صبح امروزساعت هشتترین خبر دریافتی از تهران در  تازه براساس

 شدند رغم مقاومت رانندگان و سایر کارگران شرکت واحد، سرکوبگران رژیم موفق ، علیاروپای مرکزی
رانی، ضرب و شتم  ندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس تن از اعضای س٢۵٠با دستگيری بيش از 

سرکوبگران با تصرف . ها، اعتصاب را بشکنند  تن و اجبار آنها با تهدید اسلحه به راندن اتوبوسها صده
به  اعتصابيون ا پراکندنرانی و اتوبوس برقی، از ادامه اعتصاب جلوگيری کرده و ب گانه اتوبوس مناطق ده

 تحت تغقيب قرار در عين حال رانندگانی را که در خيابانها پراکنده بودند،. ندبيرون، مانع تجمع آنها شد
دیروز و امروز صبح فضای شهر تهران به شدت پليسی بود . به شدت کتک زده و دستگير کردند داده و 

  . نددو به کنترل خود در آورده ب شهر راو هزاران نيروی اطالعاتی و امنيتی و بسيجی
  

های اتوبوس قرار داده بود تا با هرگونه  بنا به این گزارش، رژیم امروز تعداد زیادی بسيجی را در ایستگاه
ها   در  ایستگاهان زیادینشان دهد که مسافرحال اعتراض و نافرمانی رانندگان مقابله کنند و در همان 

رانندگان در همبستگی با از مردم بسياری دهد که  شواهد و قرائت نشان می. منتطر اتوبوس هستند
  .  ها خوداری کردند سوار شدن بر اتوبوسها و   از آمدن به ایستگاهشرکت واحد

  
ماموران . اند ها هنور ادامه دارد و بسياری از رانندگان فراری شده این گزارش می افزاید، دستگيری

 چند تن دیگر از اعضای دستگيرشده هئيت مدیره سندیکای شرکت واحد، از امنيتی امروز صبح به منزل
فته می شود گ. زاد حسين ترازی یورش برده و خانواده وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند جمله علی

ها ، وضع روحی فرزند غالمرضا خوشمرام به شدت به هم خورده و به  گردی براساس این خانه
 اطالعات در یک مرکز وزرات را به  اعضای سندیکاهمسران دستگيرشده. ستبيمارستان منتقل شده ا
  . اند خيابان وزرا منتقل کرده

  
  

  )در تبعيد(انون زندانيان سياسی ایرانک
   ٢٠٠۶ ژانویه ٢٨ برابر با ١٣٨٤ بهمن ٨شنبه 

  
  


