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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  .سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٧ اگست ٣١
  

  : روز تظاھرات متوالی در تورنتو ٣
  .برای حمايت از رضا شھابی و ديگر زندانيان اعتصابی يک صف شويم

  

مدت حکم زندان بر مبنای 

اتھامات دروغين عليه رضا 

شھابی تمام شده ، اما حکومت 

ضد کارگری و ضد انسانی 

 رضا ًجمھوری اسالمی مجددا

شھابی را زندانی کرده است ، 

رضا شھابی  برای کسب و 

احقاق حقوق خود مجبور شده 

از جان خود مايه بگذارد و 

 روز است که ٢۵بيش از 

دست به اعتصاب غذا زده 

نيان سياسی است، ھمچنين زندا

ی شھر يک ئ زندان رجا١٢بند 

ماه پيش با بھانه ھای واھی و 

موران و أدروغين  توسط م

ولين ؤگارد زندان با دستور مس

قضائيه ۀ سازمان زندانھا و قو

مورد ضرب و شتم قرار گرفته 

و اموالشان تخريب و به غارت 
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 نفر از اين ١٨منتقل کردند و در مقابل نفره و سالن ده رفته است و آنھا را به زور و غير قانونی به سلول ھای انفرادی 

  . روز است که دست به اعتصاب غذا زده اند٣٠زندانيان بيش از 

ما ضمن محکوم کردن اعمال ضد کارگری و ضد انسانی جمھوری اسالمی خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط 

ن ، سازمانھا و احزاب و تا از تمامی کارگران انقالبی ، فعاالرضا شھابی و بقيه زندانيان سياسی ھستيم ، و در اين راس

 ۴ دوشنبه  محافل و افراد حاضر در کانادا تقاضا داريم ، جھت حمايت از رضا شھابی و ديگر زندانيان اعتصابی روز

ی از رضا شھابی و ئی شھرھای مختلف کانادا حضور يافته و با در دست داشتن عکس ھائ  در راه پيما٢٠١٧مبر سپت

  . ديگر زندانيان اعتصابی  در يک صف خواستار آزادی آنھا شوند

  University and Queen  در تورنتو  ساعت ھشت و نيم صبح در چھار راه ٢٠١٧مبر  سپت۴ ما نيز روز دوشنبه 

 دعوت ء رفقاۀ ھمی از رضا شھابی به زندانی کردن مجدد او اعتراض خواھيم کرد ھمچنين ازئبا بر داشتن عکس ھا

  .می کنيم دراعتراضات  روز دوشنبه  حضور داشته باشند

ی که در تورنتو حضور دارند دعوت می کنيم، ئ و دوستان و احزاب و سازمانھاءن و رفقاھمچنين از کارگران و فعاال

 بعد از ظھر تا ٢ت   از ساع٢٠١٧  سپتمبر ٣   و  يکشنبه   ٢٠١٧  سپتمبر ٢  در تظاھرات ايستاده که روز ھای شنبه

برای حمايت از رضا شھابی و بقيه زندانيان اعتصابی برگزار خواھد   Mel Lastman Square در بعد از ظھر ۴

  :آدرس محل اعتراض عبارت است از . شد، شرکت فعال داشته باشند

Address: 5100 Yonge St, North York, ON M2N 5V7  

  

  .رضا شھابی آزاد بايد گردد

  .انی ، زندانی سياسی آزاد بايد گردد کارگر زند

  .معلم زندانی آزاد بايد گردد

  

  جمع قدم اول 
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