
  

!رضا ثقفی محکوم استدستگيری علی  
 

 ، عضو کانون نويسندگان ايران و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، به دنبال يک احضار رضا ثقفی خراسانیعلی
و از آن کرده مراجعه ) اطالعات( شهريور ماه به دفتر پيگيری 5 صبح روز سه شنبه 11تلفنی در روز دوشنبه، ساعت 

، آن دفتر اظهار می دارند که ظهر روز )اطالعات (در مراجعه به دفتر پيگيری. باز نگشته استزمان به بعد به منزل 
  .سه شنبه تحقيق از ايشان خاتمه يافته و از آن محل خارج شده اند

رضا ثقفی داده شد ايشان بازداشت و به زندان به خانواده ی  علی) ۶/۶/٨٧چهارشنبه ( طبق خبری که صبح امروز 
  .ال يافته انداوين انتق

 ساله نانوائی در مريوان نيز از چهار روز پيش ناپديد شده و خبری از 25رسد که جالل مرادی کارگر زمان خبر میهم
  .او نيست

های گوناگون جنبش کارگری، زنان، از مبارزات روزمره  در عرصهايران جمهوری اسالمی رژيم سرمايه داری 
های  چهره.پردازدمی در اين زمينه یبه سرکوب هر حرکتخود ا تمامی توان  بافتد ومیبه وحشت ... دانشجويی و 

  .کنداندازد و محاکمه میربايد، به زندان میها را میسرشناس جنبش

 تمامی  تالش و ياری بهای متحد و مشترک ومبارزهبرای جلوگيری از توحش افسار گسيخته رژيم بربريت سرمايه،
 .سانها از قيود سرمايه احتياج استسياليست و طرفداران آزادی همه انانسان های عدالتخواه، سو

  
 و رضا ثقفی خراسانی علیکارگران در ايران ضمن محکوم کردن دستگيریهای همبستگی با جنبش کانونما فعالين 

  .شيم می باان سياسی خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط ايشان و تمامی زندانيناپديد شدن جالل مرادی،
  

  داری جمهوری اسالمی ايرانسرمايه نابود باد رژيم

  2008 آگوست 28
  اسامی نهادها؛

  com.kargar_labour@yahoo  - استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-

    org   .iran. info@workersتورنتو کانادا –  کميته حمايت از کارگران ايران-

     com.@hotmail1ghol   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران-

            com.@hotmail1357     Kargarسوئيس جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی -

 fr.sstiran@yahoo -  فرانسه – ا کارگران ايران همبستگی سوسياليستی ب-

 de.info_kargari@yahoo  - کلن –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

  _de.@yahoo2007kanoonhf نکفورت و حومهفرا –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

   de.hannover@yahoo.kanon هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-



 de.komitehamburg@yahoo  -  بورگهام –  کميته همبستگی با کارگران در ايران-

   se.isask@comhem  - سوئد  کميته همبستگی کارگران ايران و-

  de.berlin_kargari@gmx -  برلين– گروه همبستگی با جنبش کارگری-

 com.kanounhambastegi@gmail - گوتنبرگ  –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

   uk.co.ankjch@yahoo  -  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-

 

       
 


