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  به جان عوامل جمهوری اسالمی سوء قصد

  !را قاطعانه محکوم کنيمی  کارگر جنبشحميدی از فعالين مجيد 
 

                 م مهرماه هشتاد و ششهفتبيست                                                                مه لهوو ک يست ايراننوحزب کم
  

  
 مجيد حميدی از فعالين ١٣٨٦ مهر ماه ٢٦ برابر با ٢٠٠٧ اکتبر ١٨ پنجشنبه طبق اخبار منتشر شده صبح روز

به  ه دفاع از محمود صالحی و عضو کميترگریکاه هماهنگی برای ايجاد تشكل عضو کميت شهر سنندج، کارگری

 مورد  و چهره پوشيده مسلح جمهوری اسالمی با لباس شخصیعوامل  ازاز جانب سه نفرهنگام خروج از منزل 

 مردم مبارز .شديدا زخمی می شودشانه، گردن و گوش ابت هفت گلوله از ناحيه اصسوء قصد قرار گرفته و در اثر 

ستان اين شهر رساندند اما بنا به توصيه پزشکان بدليل شدت جراحات و سنندج بالفاصله مجيد حميدی را به بيمار

 حاکی از آخرين اخبار. در تهران منتقل گرديد" امير اعلم"  بيمارستان  به در بيمارستان شهر سنندجکمبود امکانات

  .او بسيار وخيم است  وضعيت جسمانیاينست که

 رعب و  فضای ايجاد سرکوب رژيم جمهوری اسالمی با هدفستروشن است که اين اقدام ضد انسانی در ادامه سيا

 ميان فعالين کارگری و به منظور جلوگيری از ايجاد تشكلهای مستقل کارگری و برای  سطح جامعه و دروحشت در

در همين راستا جمهوری اسالمی محمود صالحی، . به رشد جنبش کارگری انجام می گيرد سرکوب روند رو

ين مبارز نقاب دار را برای نابودی مزدورانن کارگری را به زندان افکنده، د زيادی از فعاليمنصور اسانلو و تعدا

و در مالء عام حلق دسته جمعی به طور " اراذل و اوباش" ها نفر را تحت عنوان کارگری به خيابانها ريخته و ده 

  .داده است گسترش  و  تداوم و سرکوب زنان، دانشجويان و مردم آزاديخواه راکردهآويز 

  !سازمانها و نهادهای چپ و کارگری! مردم آزاديخواه

است   و خفقان جمهوری اسالمی کردن سرکوب، ارعابسياستتداوم  در  جنبش کارگریترور مجيد حميدی فعال

ران را به گوش افکار عمومی کرده و صدای اعتراض و مبارزه حق طلبانه کارگران ايمحکوم  بايد آنرا قاطعانهکه 

  . بشردوست و مترقی برسانيم و نهادهای

برگزاری . را به وحشت انداخته است رژيم اسالمی سرمايه ، در ايرانانه آزاديخواهقدرت جنبش کارگران و حرکات

فت  شکوهمند کارگران نيشكر ه اول ماه مه سقز، مبارزه پيگير کارگران شرکت واحد، اعتصاب توده ای ومراسم

را  مبارز اين امر  و معلمين دانشجويان از سوئی اعتراض زنان، کارگری و نمونه ديگر از مبارزات تپه و صدها

 به آزاديخواهانه در ايرانرشد روز افزون جنبش کارگری و  جلوگيری ازحکومت اسالمی برای . اثبات کرده است

  . است رور آنها روی آوردهو ت، ربودن و زندانی کردن سياست ارعاب فعالين جنبش کارگری

های  حرکت و همبستگی بين المللی داخل ايران، اعتراض و مبارزه پيگيرانه کارگران و جنبش آزاديخواهانه در

رژيم  است که   حکومت اسالمی گامیسرکوب و ترور سياست  و افشای  در خارج کشورمشترک اعتراضی
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  .جمهوری اسالمی را وادار به عقب نشينی خواهد کرد

  
  !پر توان تر باد جنبش کارگران و مردم آزاديخواه ايران

  کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران

  ٢٠٠٧ اکتبر ١٩
-----------------------------------------------------------------------------------------------Abroad 

Committee of Communist party of Iran 
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   کومه له مرکزی  کميته  اطالعيه 

  قصد عوامل جمهوری اسالمی به جان مجيد حميدی از فعالين جنبش کارگری سوء  مورد  در 

   

ضو کميته هماهنگی، کميته دفاع ، يکی از فعالين جنبش کارگری، ع"مجيد حميدی"  مهر ماه ٢۶صبح روز پنجشنبه 

منزل به وسيله افراد مسلح نقاب  سنندج به هنگام خروج ازشهرفعال ايجاد شورای کارگری در محمود صالحی و از

  .دار جمهوری اسالمی مورد سوء قصد قرار گرفت

که از ناحيه شانه راست و گردن مورد اصابت چندين گلوله ماموران نقاب دار رژيم قرار گرفته بود " مجيد حميدی" 

انات پزشکی و بنا به توصيه پزشکان برای معالجه به به بيمارستان بعثت سنندج منتقل شد که به دليل کمبود امک

  .تهران انتقال يافته و آخرين خبرها حاکيست که وضعيت جسمی اين فعال کارگری وخيم است

 رشد جنبش کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی بعد از بکار انداختن ماشين جنايت  جمهوری اسالمی هراسناک از

کشيدن جوانان، اعدامهای دسته جمعی در مأل عام به منظور حاکم کردن فضای رعب و خود، دستگيری و ببند 

يگر  آنها از د وحشت بر جامعه، اينبار به ترور فعالين شناخته شده جنبش کارگری روی آورده است تا با ترور

  .ی جنبش کارگری شودمانع تالش و کوششهای آنها در زمينه سازمانيابچشم بگيرد وفعالين و پيشروان کارگری زهر

کومه له ضمن محکوم کردن اين اقدام جنايتکارانه و تروريستی رژيم جمهوری اسالمی، از همه کارگران و مردم 

گسيخته و سياست وحشت لجام  مبارزاتی خود، تروريسم همبستگی   هوشياری و اتحاد و  آزاديخواه می خواهد که با

  .زندارو سپراکنی و جنايکارنه رژيم را با شکست روب

  کميته مرکزی کومه له

  ٢٠٠٧ کتبر ا١٩  -١٣٨۶ماه مهر٢٧


