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 هيئت تحريريه سالم دمکرات بيانيه

  جيدیمحکوميت اقدام تروريستی عليه کارگر مبارز،حميد در م

 
              م مهرماه هشتاد و ششنهبيست                                                                                          دمکراتسالم 

  

  صالحی، منصور محمود زمانيکه  گوناگون هستيم، در  بهانه های   بهکارگران حاليکه همه روزه شاهد سرکوب در

اقدام بر عليه امنيت  (اسالو و ابراهيم مددی تنها به جرم تالش برای ايجاد تشکالت مستقل و آزاد کارگری ، به اتهام 

  .در زندان به سر می برند، امنيت جانی کارگران نيز از طرف تروريستها مورد تهديد قرار گرفته است) ملی

  
صبح پنجشنبه ٩، ساعت یمحمود صالحته دفاع ازيضو کمعو یته هماهنگي کمیاعضا ازیديد حميشديم که مجبا خبر

 که نقاب به صورت داشتند، ترور شده یک هفت گلوله توسط افرادياش با شل ی، در مقابل منزل مسکون٢٦/٧/٨٦

  .باشد ی میرعلم بستريمارستان امياست و در حال حاضر به علت شدت جراحات وارده، پس از اعزام به تهران در ب

  
ی اسالمی که خود را در روند فروپاشی ديده و از ضعف استراتژيک حاکميت خود و نظام سرمايه حکومت جمهور

ليت های طبقه کارگر در سرکوب خشونت بار جنبش های اجتماعی بويژه فعارنج می برد، بقاء خود را تنها درداری 

به خشونت بارترين رابقه کارگرشرايط کنونی است که اعتراضات به حق طدراستقالل سازمانی ديده وجهت ايجاد

آن سرکوب وحشيانه کارگران کند، که نمونه اخيريتی سرکوب ميامنجانب نيروهای انتظامی واز شکل ممکن

  .معترض هفت تپه بوده است

  
قاموس آن امنيت، تنها برای نظامی که در. يه داری پی می بريماين اساس، بيش از گذشته، به ماهيت نظام سرمابر

نظامی که تمامی ابزارهای مادی و غير مادی را تنها برای حفظ امنيت سرمايه و . قليلی از طبقه حاکم معنا داردعده 

  .صاحبان آن به کار می برد و از هيچ عملی در راستای سرکوب طبقه کارگر فروگذار نمی کند

اطع از طرف طبقه کارگر و در چنين شرايط می بايست در مقابل اقدام تروريستی بر ضد حميد مجيدی واکنشی ق

تمامی مردم آزادی خواه صورت گيرد و اجازه نداد که در فضای جامعه و در ميان فعاالن جنبش کارگری و فعاالن 

  .ديگر جنبشهای اجتماعی فضای ترور و رعب و وحشت ايجاد شود

  
عه برای مقابله با ما ضمن محکوم کردن اين عمل تروريستی نسبت به آغاز دور جديدی از سرکوب گری در جام

ما با تاکيد بر اين نکته که مسئوليت . خواستهای به حق طبقه کارگر و ديگر جنبشهای اجتماعی شديدًا هشدار می دهيم

حفظ امنيت و سالمت جانی تمامی شهروندان بر عهده کسانی است که ادعای حفاظت از امنيت را دارند، عواقب و 

  . را متوجه حاکميت می دانيمتبعات ناشی از اين حرکتهای تروريستی
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  !راهيان آزادی دمکراتيک! کارگران مبارز
  

در پايان بار ديگر ضمن محکوم کردن اين اقدام تروريستی، ابراز همبستگی خود را با حميد مجيدی، خانواده، رفقا 

 سريع و همچنين خواستار پيگيری. و همرزمان اواعالم داشته و برای وی آرزوی سالمتی هر چه سريعتر داريم

  .شيماشفاف اين عمل تروريستی و مجازات عمالن و آمران آن می ب

 

 سالم دمکرات

رله ى سپهيبوس ،٢٠٠٧ اآتبر ٢٠شنبه   


