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 سوقصد به جان مجيد حميدی از فعالين کارگری در کردستان 
  
                بيست ششم مهرماه هشتاد و شش                                                                  یصالححمود م دفاع از تهيکم 

  
 

کميته هماهنگی برای " صبح مجيد حميدی فعال کارگری و از اعضا ٩ ساعت ٢٦/٧/١٣٦٨امروز پنجشنبه مورخ 

.مورد سوء قصد قرار گرفت" کميته دفاع از محمود صالحی"و " ايجاد تشکل کارگری  

فر از آنها سوار بر يک موتور سيکلت بوده  و هر سه نفر ماجرا از اين قرار است که سه نفر لباس شخصی  که دو ن

کار  درحال رفتن به سرنزديکی خانه خودشپوشانده بودند، مجيد حميدی را درصورت خودشان را با جوراب نازک 

. به محض اينکه مجيد حميدی سرش را به طرف آنها برميگرداند، وی را مورد تيراندازی قرار ميدهند.  صدا ميزنند

شدن از واقعه،  هفت گلوله  به او اصابت ميکند که حميدی هم برای نجات جان خود فرارميکند که در حين دورمجيد 

.ها به بازوی راستش برخورد کرده است بيشتر گلوله  

. لری داشته است-گفتنی است که شخصی که مجيد حميدی را صدا زده است، لهجه کردی  

 به بيمارستان  صبح٩:٣٠حل حاظر ميشوند و مجيد حميدی را در ساعت مردم بعد از شنيدن صدای تير اندازی در م

بنا به پيشنهاد پزشکانردن مجيد حميدی اصابت کرده است وها به گ گلولهازآنجا که يکی از. شهرسنندج انتقال ميدهند  

هم اکنون مجيد حميدی . شهر تهران انتقال ميدهنددر"  امير اعلم"ظهر به بيمارستان  بعد از٢:٣٠ در ساعت ، وی را

  خود مجيد حميدی  به گفته. وخيم گزارش شده است کامال  بستری است و حال وی " اميراعلم تهران "در بيمارستان 

مطالبات خودشان بايد  و  به خواستها  رسيدن ايران تافعالين کارگری در کارگران و ت که اين کوچکترين بهائی اس"

."پرداخت کنند  

  به جلوی درب خانه آقای لباس شخصیيک نفر  ٢٥/٧/١٣٨٦مورخ  راستا، ديروز مين ه در است که الزم به ذکر

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل "عضو و" کميته دفاع از محمود صالحی"ی بهزاد سهرابی فعال کارگری، سخنگو

. رفته که بر حسب اتفاق بهزاد سهرابی در خانه نبوده است" کارگری  

همه کارگران، فعالين کارگری و ائی و محاکمه عاملين آن شده و ازن حرکت، خواهان شناسما ضمن محکوم کردن اي

خواستار انسانی، که ضمن محکوم کردن اين حرکت غيرميخواهيمجهان سراسربرابری طلب درانهای عدالتخواه وانس

. پايان يافتن ايجاد فشار، رعب و وحشت عليه کارگران و فعالين کارگری شوند  

 
ميته دفاع از محمود صالحیک  
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