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شرکت واحد کارگران  ی آبان، منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکا٢٨صبح روز يکشنبه، 
در حالی که برای پيگيری موضوع اخراج کارگران شرکت واحد، عازم  ، تهران و حومهیاتوبوسران

به   و بازداشت ،»یلباس شخص «به بود، توسط ماموران امنيتی رژيم موسومتهران اداره کار شرق 
بنا به گزارش های رسيده، ربايندگان منصور اسانلو، به جای ارائه برگه . زندان اوين انتقال يافت

بازداشت وکارت شناسائی، اقدام به شليک تير هوائی نمودند و سپس به طور وحشيانه ای ايشان را 
دونفر ديگر از رهبران . ل اتومبيل خود بردندکشان کشان وی را به داخ  وهشتم قرار داد مورد ضرب و

نيز  که همراه منصور اسانلو بودند  ،نام حيات غيبی و ابراهيم مددیشرکت واحد به  سنديکای کارگران
  .گرفتند و به شدت مجروح شدند مورد ضرب و شتم ماموران امنيتی قرا ر

  
چهارم ی  آبان، در شعبه ٢٩به  بايد روز دوشن، منصور اسانلوطبق احضاريه رژيم جمهوری اسالمی

بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور می يافت و در باره اتهاماتی که عليه او اعالم شده، توضيح 
ی را جايز ندانستند و روز روشن ش از اين معطل پاسداران نظم ضد کارگری حاکم، بياما. می داد

  .نمودندری او رمقابل چشمان ناباور مردم، اقدام به ضرب و شتم و دستگيد
  

 مبارزه برای تحقق جرم منصور اسانلو وديگر فعالين سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
دهها تن از فعالين سنديکای شرکت .  استدفاع از حقوق کارگرانو  مطالبات کارگران شرکت واحد

نکرده اند و دريافت واحد، به رغم بازداشت ها وبازجوئی های مکرر، ماه هاست که هيچگونه حقوقی 
  .به عمل می آيدممانعت  کماکاننيز ناز بازگشت به کار آنا

  
بار ديگر اقدامات ضد کارگری رژيم جمهوری اسالمی و ضرب وشتم رهبران ) اقليت(سازمان فدائيان 

  .سنديکای کارگران شرکت واحد را قويا محکوم می کند
 سر کارهای خود باز گردند و منصور اسانلو تمامی کارگران اخراجی شرکت واحد، بی درنگ بايد به

  . بدون هيچ قيد وشرطی فورا بايد آزاد شود نيزرهبر سنديکای کارگران شرکت واحد
  
  

   برقرار باد حکومت شورائی–سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
  ) اقليت(سازمان فدائيان 

  ١٣٨۵ ابان ٢٩
  

   حکومت شورائی– آزادی – نان –کار 
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