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  تهران و حومهی آارگران شرآت واحد اتوبوسرانیسنديكا
 

 ماه هشتاد و پنجآبان  سی                                                                                                                   
 
    ITF   آارگران حمل و نقلیدبير آل محترم فدراسيون جهان: ه ب

   تـهران و حـومهی آـارگران شرآت واحد اتوبوسرانیسنديكا: از 

   ديويد آاك رافتیجناب آقا

   : با سالم

 منصور اسالو رئيس هيئت مديره ی آقا١٣٨۵ / ٨ / ٢٨ يكشنبه مورخه  صبح روز٩ رساند در ساعت ی میبه آگاه

 عضو هيئت مديره یحيات غيب نايب رئيس سنديكا و منصوریم مدد آارگران شرآت واحد و اينجانب ابراهيیاسنديك

حرآت بوديم  دری امورآارگران اخراجی، جهت پيگيرمراجعه به اداره آار آارگران شرآت واحد به قصد یسنديكا

 یخيابان توسط گروهازده و به هنگام عبور ش اتوموبيل پياده از روزنامه    خريدی اسالو برا ی چند آقا ی لحظات آه

 مقامات ی از سویبازداشت  بدون ارائه هيچگونه حكم و  یاطالعات بدون رعايت مقررات قانونماموران وزارت از

 یابه صورت آشان آشان به طرف خودروغير متعارف با خشونت و ضرب و شتم نامبرده ر، در يك رفتاریقضاي

 تحت عمل جراحي چشم قرار گرفته ودر هنگام بازداشت ١٣٨۵ / ٨ / ٢۴در تاريخ مخصوص بردند ، آقاي اسالو 

 اسالو به یعاليت سنگين معاف بوده است ، آقاچشمشان پانسمان بوده و به سفارش پزشك معالج، ايشان از هرگونه ف

ز دستگير آنندگان  آمك به ايشان و پرس وجو ای آرد ، اينجانب برای آمك می فرياد ميزد و تقاضایهنگام دستگير

 مورد تهديد و به شليك تير ی قرار گرفتم و همچنين با آلت آمری متاسفانه مورد ضرب و شتم و فحاشمراجعه نمودم

محل دور به سرعت از اتوموبيل مخصوص  با سه، اسالو توسط هشت مامور همزمان منصور و  اقدام آردند  یهوائ

  .شدند

 خواهد یم  از آن فدراسيون از شما یبه عنوان عضو  و حومه   تهران ین آارگران شرآت واحد اتوبوسرایسنديكا

 نهادها ی را از طريق مجاری محكوم نمودن اين حرآت غير قانوناسالو و منصوریآزاد بریتمام اقدامات شايسته مبن

  . به عمل آوريد ی بين المللي آارگریو سازمانها
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