خطاب به  :سفارت جمھوری سالمی ايران در پاريس
آقای احمدی نژاد رئيس جمھور
آيت ﷲ سيد علی خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی ايران
آيت ﷲ محمود ھاشمی شاھرودی وزير دادگستری
سفيروھئيت دائمی نمايندگی جمھوری اسالمی ايران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو
تاريخ  :چھارم ماه اوت ٢٠١٠
آقايان
رضا شھابی عضو ھئيت رئيسه سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در در ساعت  ١٠صبح ماه ژوئن ٢٠١٠
در محل کار خود بازداشت شده است  .بنا بر گزارش " بامداد خبر" و منابع مطمئن کارگری ،آقای رضا شھابی که در اين
روز ھا در مرخصی استعالجی به سر می برد ،بازداشت و به خانه برده شده است  .پس از تفتيش خانه ايشان ،او را به محل
نا معلومی برده اند.
رضا شھابی دومين فعال سنديکای شرکت واحد است که در اين برحه زمانی دستگير ميشود .آقای سعيد ترابيان  ،که وی نيز
عضو ھيات رييسه ھمين سنديکا و مسئول روابط عمومی آن ميباشد ،توسط چھار مامور امنيتی در خانه خود بازداشت شده
است .مامورانی نيز چندين بار به خانه حبيب رضاپور  ،عضو فعال اين سنديکا مراجعه کرده اند ولی ھر بار وی در خانه
نبوده است .منصور اسانلو  ،رئيس اين سنديکا و ابراھيم مددی  ،نايب رئيس  ،ھر دو در بازداشت به سر می برند.
مقامات مسئول به خانواده رضا شھابی گفته بودند که محل بازداشت او را به اطالع آنان خواھند رساند  ،اما خانواده اواز
روز  ١٢ژوئن  ،روز دستگيری  ،تا امروز ھيچ اطالعی در باره رضا شھابی ندارد .او تا تاريخ  ٢٢ژوئن سه بار با تلفن با
خانواده خود تماس برقرار کرده بود اما از اين روز به بعد  ،در مدت دو ھفته ی که ميگذرد ،ھيچ تماسی نگرفته است  .در
آخرين تماس رضا شھابی از درد پشت و گرد ن شکوه کرده است .خانواده او به شدت نگران حال رضا شھابی است.
خانواده و وکيل او درخواستی را به دفتر دادستان و دادگاه حقوق مدنی ارائه داده اند اما ھيچ گونه پاسخی از مسئولين
دريافت نکرده اند .
اتحاديه سنديکايی ھمبستگی -سود -خواھان آزادی فوری کليه فعالين سنديکايی زندانی بوده و خواھان اين است که خبر
وضعيت رضا شھابی ھر چه سريعتر به خانواده او داده شود .
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