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اني از حامیدي حمدي مجیدانقدر  

یستي تروراتي عملتي و محکومی جنبش کارگر  
شش ماه هشتاد و آبان رمچها                                                                                    ی دفاع از محمود صالحتهيکم  

 
 

مردم دلسوز و آگاه ؛ ،کارگران  
 با ايجاد فضای رعب، را گرفته و عوامل نظام سرمايه داری برآنند که جلوی پيشروی جنبش کارگری در ايران

 .ار کنندبا خيال راحت استثمخوددارند تافعاليت بازرا ازآنها بين فعالين و پيشروان جنبش کارگری،دروحشت و ترور

اجرای آنرا سازمان دادند البته که  جنايتکارانی که اجازه اين سوء قصد را صادر کردند و جانيانی که طرح و

ترجيح ميدهند که او در حالت فلج در مقابل چشمان فعالين کارگری و  آنها. نميخواهند قربانيشان سالم به منزل برسد

  .داری را مداوما به آنها يادآوری کند ايهوجود يک سيستم بی رحم سرم مردم آزاده باشد و

داران و محافظانشان و از  زبونی سرمايه اما اين حادثه سوء قصد، عالئمی را صادر کرد که از يک طرف نشان از

  .فعالين آن بود طرف ديگر دال بر روحيه عالی جنبش کارگری و

آنها را اينچنين سراسيمه کرده تا   کهاين سو قصد، ترس و وحشت نظام سرمايه از پيشروی جنبش کارگری است

  .مسوليت جنايت خود را بر عهده بگيرند چنين جنايتی را سازمان دهند و حتی جرات نکنند که

اينها گردانی . توجهی را بيرون داده است جنبش کارگری در مسير پر از سنگالخی که به جلو ميپيمايد فعالين قابل

اينها اهداف اوليه خود را که زدن تشکل . ميکوبند و راه را باز ميکنند  رادر حال پيشروی هستند که دارند موانع

همين امر  سرمايه و محافظان آن دقيقا از. تعيين کرده و دارند بطرف تحقق آن پيشروی مينمايند ئيست درست توده

  .ميترسند و اقدام زبونانه ترور من برای مانع تراشی در همين زمينه است

اين مانع تراشی را خنثی کنيم و پيشروی  ت مبارزاتی و کمکهای گوناگون خود به جنبش کارگریما بايد با اقداما

  .فعاالن آنرا تسهيل نمائيم

  دوستان ؛
فعالين کارگری و تشکلها ،نهادها و  در اين رابطه بعد از سوء قصد به جان من تعداد بيشماری از عزيزان و

انسانی، با من و خانواده ام ابراز همدردی کرده که بدين  سازمانهای کارگری ضمن محکوم کردن اين جنايت غير

 اين عزيزان کمال تشکر و قدردانی خود و خانواده ام را ابراز نموده و من بار ديگر وسيله شايسته است از تمامی

  . قدم بر خواهم داشتام توان در راه اهداف طبقاتی خود همگام با کارگران و زحمتکشاناعالم می کنم که با تم

  یميدحمجيد 

یمحمود صالح دفاع ازتهيکم  
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