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ساعت  ٩صبح امروز چھارشنبه  ١٩خرداد ماه ،چھار نفر از مامورين امنيتی با وارد شدن به منزل
سعيد ترابيان در مقابل چشمان اعضای خانواده اش بر دستھای وی دستبند زده و سپس بمدت سه ساعت
منزل ايشان را مورد تفتيش قرار دادند و با جمع آوری وسايل شخصی و گيس کامپيوتر و وارد کردن
.اتھامات واھی ،وی را حدود ساعت  ١٢ظھر از منزل اش به نقطه نامعلومی منتقل کردند
بازداشت سعيد ترابيان در حالی صورت گرفته است که نامبرده پس از چھار سال بالتکليفی و تحمل
مشقات فراوان حدود چھار ماه بود که بر سر کار بازگشته بود و در حال حاضر منصور اسالو و
.ابراھيم مددی رئيس و نايب رئس سنديکای شرکت واحد در زندان بسر می برند
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اقدام مامورين امنيتی در بازداشت سعيد ترابيان را شديدا محکوم
.ميکند و خواھان آزادی فوری و بی قيد شرط وی و منصور اسالو و ابراھيم مدددی از زندان است
ساعت  ٩صبح امروز چھارشنبه  ١٩خرداد ماه ،چھار نفر از مامورين امنيتی با وارد شدن به منزل سعيد ترابيان در مقابل
چشمان اعضای خانواده اش بر دستھای وی دستبند زده و سپس بمدت سه ساعت منزل ايشان را مورد تفتيش قرار دادند و با
جمع آوری وسايل شخصی و گيس کامپيوتر و وارد کردن اتھامات واھی ،وی را حدود ساعت  ١٢ظھر از منزل اش به نقطه
.نامعلومی منتقل کردند
بازداشت سعيد ترابيان در حالی صورت گرفته است که نامبرده پس از چھار سال بالتکليفی و تحمل مشقات فراوان حدود چھار
ماه بود که بر سر کار بازگشته بود و در حال حاضر منصور اسالو و ابراھيم مددی رئيس و نايب رئس سنديکای شرکت واحد
.در زندان بسر می برند
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اقدام مامورين امنيتی در بازداشت سعيد ترابيان را شديدا محکوم
.ميکند و خواھان آزادی فوری و بی قيد شرط وی و منصور اسالو و ابراھيم مدددی از زندان است
با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان
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