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یديحم دي در رابطه با ترور مجیمصاحبه با بهزاد سهراب  
 

شش هشتاد و  ماهآبانهم د                                                                                                 رهما آذ: مصاحبه گر   
 

  
، دو نفر موتورسوار با لباس شخصی، ٩ مهرماه، حوالی ساعت ٢۶با خبر شديم که صبح روز پنجشنبه، : کارگر

نزديکی منزلشان، مورد سوء مجيد حميدی از اعضای کميته ی هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری را در 

در اين رابطه گفتگويی را ترتيب داديم، با آقای بهزاد سهرابی، از اعضای کميته ی هماهنگی و . قصد قرار دادند

 . سخنگوی کميته ی دفاع از محمود صالحی

 
 .لطفا در اين رابطه توضيحاتی را به مخاطبين ما بدهيد! بهزاد جان، سالم: کارگر

  
قبل از هر چيز تشکر می کنم که اين وقت را در اختيار من قرار داديد، تا در رابطه با . ته نباشيدخس! سالم دوستان

آقای مجيد حميدی عضو کميته ی هماهنگی برای ايجاد . ترور آقای حميدی، توضيحاتی را خدمت شما عرض کنم

 ٩ حوالی ساعت ٢۶/٧/٨۶تشکل های کارگری و نيز عضو کميته دفاع از محمود صالحی هستند که در مورخه 

صبح، نزديک منزل خودشون در راه کار از طرف دو نفر موتورسوار با لباس شخصی مورد حمله قرار گرفت و 

طبق نظر . بعد از اين اتفاق ايشان را به بيمارستان بعثت شهر سنندج منتقل کردند .  گلوله به ايشان شليک شد٧تعداد 

اس بودن موقعيت دو گلوله ای که از پشت به جمجمه ی ايشان فرو رفته پزشکان به دليل محدوديت امکانات و حس

 آبان، مجيد حميدی را از ٢در نهايت روز چهارشنبه، . بود، ايشان را به بيمارستان اميراعلم تهران انتقال دادند

اين دليل که دو به . بيمارستان مرخص کردند و متأسفانه پزشکان نتوانستند هيچ گونه جراحی روی ايشان انجام دهند

تا از گلوله ها که روی قسمت راست صورت از طرف گردن وارد شده بود، روی عصب سمت راست صورت وی 

قرار گرفته بود و به دليل اينکه احتمال فلج بودن سمت راست صورت ايشان می رفت، پزشکان وی را هنوز عمل 

 .تظر عمل بعدی استدر حال حاضر مجيد حميدی در خانه بستری است و من. نکرده اند

  
 به نظر شما اين ترور می تواند از طرف چه کسانی و با چه اهدافی صورت گرفته باشد؟! آقای سهرابی: کارگر 

  
در رابطه با اين سؤال بايد بگويم که آقای مجيد حميدی، همانطور که گفتم در کميته ی هماهنگی و کميته دفاع از 

 يکی از اعضای کميته برگزار کننده مراسم اول ٨۶ و ٨۵ن در سال های محمود صالحی فعاليت داشت و جدای از آ

ماه می، روز جهانی کارگر، در شهر سنندج بودند و در آخرين برنامه، ايشان به همراه دوستان خود در تالش برای 

کارگران اين  ماه پيش شروع کردند و هرهفته با ۵ايجاد شورای کارگری در شهر سنندج بودند و اقدامات خود را از 

با توجه به اين فعاليت ها کامال مشخص است که کسانی که قصد ترور ايشان را . شهر جلسه ای برگزار می کردند

داشتند، حاميان و مدافعان نظام سرمايه داری بودند که با اين اقدامات می خواهند با فعالين حقوق کارگران به اين 
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 .ترتيب مقابله کنند

  
اين اقدامات از سوی حاکميت مدافع سرمايه و صاحبان سرمايه، به خوبی نشان دهنده ! رابیخوب آقای سه: کارگر

ی پيشروی جنبش کارگری و نيز ساير جنبش های اجتماعی است که اين روزها مدام خبر تعرض به آن ها را هم 

 نظر شما در اين رابطه چيست؟. می شنويم

  
 بينيم که هر جا طبقه ی کارگر و ديگر جنبش های اجتماعی و در طبيعتا با نگاهی به وضعيت ايران، به خوبی می

رأس آن ها جنبش کارگری، توانسته با تکيه بر توان خود به خواست ها و مطالبات خود برسد، حاميان سرمايه و 

شاهد آن طبيعتا ما . سيستم سرمايه داری عکس العمل هايی در اين رابطه با پيشروان و فعالين کارگری انجام داده اند

 به بعد، با رشد جريان جنبش کارگری در ايران و با کار علنی که به اسم کميته های ٨٣هستيم که حد اقل از سال 

کارگری مختلف در ايران صورت گرفته، ما شاهد تعرضات هر روزه به کارگران در کليه ی مراکز کارگری ايران 

 شاهد آن بوديم که جنبش دانشجويی و زنان و به خصوص همصدا با جنبش کارگری ايران، در دو سال اخير. هستيم

شعارهای راديکال خود را در سطح جنبش های اجتماعی !" اتحاد! دانشجو، کارگر، اتحاد"جنبش دانشجويی با شعار 

من هم با . طبيعتا هر پيشروی جنبش کارگری در ايران اين طبعات را به دنبال خواهد داشت. ايران مطرح می کند

همانطور که خود شما اطالع داريد، .  کامال موافقم که اين خود يک نشان از پيشروی جنبش کارگری استنظر شما

 سال است که از طرف پيشروان و فعالين کارگری مطرح ۴-٣بحث ايجاد تشکل های کارگری که در ايران حد اقل 

ولی از سويی ديگر به . ده استمی شود، امروز به يکی از خواست های اصلی کارگران نيشکر هفت تپه تبديل ش

نظر من اين برخوردها با فعالين کارگری هيچ تأثيری نمی تواند بر حرکت جنبش کارگری در ايران بگذارد و جنبش 

 .کارگری مطمئنا همچون گذشته رو به جلو خواهد رفت

  
 به نظر شما در مقابل اين تعرضات، عملکرد ما بايد به چه صورت باشد؟: کارگر

  
قع بينانه به اين قضيه نگاه کنيم، تنها راه عملی اين است که در سطح گسترده ای، حرکت اعتراضی کارگران، اگر وا

ولی با توجه به شرايط سرکوب شديدی که در ايران هست، اين . زنان و دانشجويان را در اين رابطه سازماندهی کنيم

بل ما بايد از تمام مجامع کارگری و مردم آزاديخواه در مقا. خواست طبقاتی به صورت ايده آل به اجرا در نمی آيد

و تا رسيدن به اين امر که . ايران دعوت کنيم که در مقابل اين تعرضات، به طور گسترده ای دست به اعتراض بزنند

بايد در هر کارخانه که اين امکان وجود دارد . خواست ايده آل ماست، بايد به هر نحو ممکن دست به اعتراض زد

همچنين ساير جنبش های اجتماعی ايران مثل زنان و دانشجويان بايد در حمايت از فعالين . به اعتراض زددست 

حداقل اين کار اين است که از طريق نوشته هايی خطاب به مردم ايران، دولت . کارگری دست به اعتراض بزنند

تمامی مجامع بين المللی کارگری در دنيا می همچنين از . ايران را مجبور به پيگيری عاملين و آمرين اين ترور کنيم

 .خواهيم که با فشار به دولت ايران، در دستيابی به اين خواست ما را ياری کنند
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 .در پايان اگر صحبتی داريد بفرماييد! ممنون آقای سهرابی: کارگر

  
 فعالين حقوق صنفی معلمين، در پايان اين مطلب را اضافه می کنم، که تعرضاتی که به فعالين کارگری و همچنين به

دانشجويان و زنان صورت می گيرد، به طور مثال زندانی کردن آقای محمود صالحی و منصور اسالو، نتوانسته 

من معتقدم که همين امر باعث شده است که حاکميت، پا را . تأثيری بر جنبش خودجوش طبقه ی کارگر ايران بگذارد

تا با از بين بردن اين فعالين، جو رعب و وحشت را هم در . فعالين دست بزندفراتر بگذارد و به حذف فيزيکی اين 

من در کل نسبت به دورنمای جنبش کارگری خوش بين هستم، چرا که مشکل . بين فعاالن و نيز مردم ايجاد کنند

اين . تمشکل از تعارضات درونی نظام سرمايه داری اس. نظام سرمايه داری وجود فعالين کارگری معترض نيست

استثمار و بهره کشی، کار مزدی، بی حقوقی، تحقير و نبودن آزادی خصلت . يک خصلت نظام سرمايه داری است

  .حتی با حذف فعالين کارگری، زنان، معلمان و دانشجويان هم اين مشکالت حل نخواهد شد. سرمايه داری است

  

 رآذهما  :مصاحبه گر

  کارگروبالگ 

      ١٣٨٦پنجشنبه دهم آبان 

 
 


