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 !به وعده های اين نظام نبايد اعتماد کرد
  

               م مهرماه هشتاد و ششهفتبيست                                                                           ی لنگرودیرجواهريام  
  
 

!به وعده های اين نظام نبايد اعتماد کرد  
ت؟سيديروز سوء قصد به جان مجيد حميدی، امروز ربودن فريدون نيکوفر، فردا نوبت ک  

 

وسط عوامل هفت تپه تمنتخبين کارگران نيشکريش يکی ازساعاتی پ«: آمده است" *سالم دمکرات"به گزارش سايت 

: سالم دمکرات افزوده است» .به مکان نامعلومی منتقل شدمحل منزلش دستگير ورژيم جمهوری اسالمی در

نمايندگان کارگران هفت تپه که خواهان حقوق قانونی پايمال شده يکی از فعالين حقوق کارگری و ازفرفريدون نيکو«

نبه بيش از پنج هزار کارگر بوده اند و تقاضای تشکيل سنديکای مستقل کارگری را دارند حدود ساعت نه شب پنج ش

، ١٣۶٨ مهر ٢۶يخ در تار" *محمود صالحیکميته دفاع از" طرفیاز» .ه محل نامعلومی منتقل گرديدو بدستگير

کميته "اعضا ازصبح مجيد حميدی فعال کارگری و ٩ساعت ٢۶/٧/١٣۶٨پنجشنبه مورخ امروز« :اعالم داشته است

اين ماجرا از .گرفت مورد سوء قصد قرار" د صالحیمحمو از کميته دفاع "و"  تشکل کارگری اهنگی برای ايجادهم

سه نفر صورت خودشان  و هرسيکلت بوده بر يک موتورکه دو نفر از آنها سواراست که سه نفر لباس شخصی قرار

به .  حال رفتن به سر کار صدا ميزنندنزديکی خانه خودش درپوشانده بودند، مجيد حميدی را دررا با جوراب نازک 

مجيد حميدی هم . ينکه مجيد حميدی سرش را به طرف آنها برميگرداند، وی را مورد تيراندازی قرار ميدهندمحض ا

ها  برای نجات جان خود فرار ميکند که در حين دور شدن از واقعه،  هفت گلوله  به او اصابت ميکند که بيشتر گلوله

گفتنی است که شخصی که مجيد حميدی را صدا  « :در ادامه خبر آمده است » .به بازوی راستش برخورد کرده است

 حاظر ميشوند و مجيد حميدی محلشنيدن صدای تير اندازی درمردم بعد از.  لری داشته است-زده است، لهجه کردی

ها به گردن مجيد حميدی  از آنجا که يکی از گلوله.  بيمارستان شهر سنندج انتقال ميدهند  صبح به٣٠:٩ساعت  را در

تهران شهردر" اعلمامير"به بيمارستانظهر بعد از٢ :٣٠ساعتبنا به پيشنهاد پزشکان، وی را درده است واصابت کر

. انتقال ميدهند  

به گفته . ه استحال وی کامال وخيم گزارش شدبستری است و" اميراعلم تهران"ان بيمارستهم اکنون مجيد حميدی در

 خواستها و  به  رسيدنايران تا   در کارگری فعالين   و ت که کارگراناس  اين کوچکترين بهائی «حميدی خود مجيد 

 در همين راستا، ديروز «: آمده است " کميته دفاع ازمحمود صالحی " خبر در». پرداخت کنندمطالبات خودشان بايد

ه کميت "يک نفر لباس شخصی به جلوی درب خانه آقای بهزاد سهرابی فعال کارگری، سخنگوی ٢۵/٧/١٣۶٨مورخ

رفته که بر حسب اتفاق بهزاد سهرابی " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری"عضو و" محمود صالحیدفاع از
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» .در خانه نبوده است  

دهد که رژيم و عوامل اطالعاتی و امنيتی آن همچنان در تعقيب و گريز فعاالن کارگری دريافت اخبار فوق نشان مي

حقوق شينی کرده و ضمن پرداختن بخشی از، عقب نپيشروی کارگران نيشکرهفت تپه شوش در برابراگر رژيم. اند 

ولی همچنان درتعقيب  معوقه کارگران، تعويض مديرعامل شرکت و جابجايی برخی مقامات شهر، دست زده است 

. فعاالن کارگری اين صنعت هستند  

دادخواهی بند دارند و کمترين توجهی به اين همه اعتراض و  در، منصور اسا نلو و ابراهيم مددی رامحمود صالحی

برای ربودن   و آتش می گشايند" مجيد حميدی  " و نمی کنند ، بروی  خارجی نکرده داخلی و صورت گرفته  های   

قب به عکارگران وها ، ايجاد ُرعب و وحشت درگريزاين تعقيب وهدف رژيم در. اقدام می ورزند"  بهزاد سهرابی" 

دو تن از فعاالن شناخته شده " بهزاد سهرابی " و سراغ " مجيد حميدی " آتش گشودن به .  نشينی واداشتن آنان است

، تنها با هدف رفتن اين شرايط  در"محمود صالحی  کميته دفاع از"  و"کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری" 

بخشا ی تحرکات کارگری استان کردستان وتمامدرفعال بوده وخيرمرعوب ساختن فعاالن اين کميته ها که طی دوره ا

پيگيری تالش وخته شده اين تشکل ها، آنها را ازتهی کردن چهره های شنا با سازماندهی شده تا .باشندايران، فعال مي

. باز دارند  

مبارزه شقه شقه کردن امريها ومحدود نگرازمدافعين حقوق کارگران بدور ها و، تشکلاين سوی جهانجا دارد که در

دستور و به اشکال گوناگون در  را در سطح کشورهای مختلف ، سازماندهی تحرکات بزرگ و زنجيره ای یرکارگ

، زنان ، دانشجويان، و قصابی فعاالن کارگری، آدم ربايی، ترور، زندانچرا که ماشين دستگيری. دهندخود قرارکار

.اين نظام است کاردستورهای ملی تحت ستم، همچنان در ، فعاالن اقليتمعلمان  

 حمايت و پشتيبانی همه جانبه ما، بردن اخبار تحرکات و مبارزات کارگران ايران ، به درون افکار عمومی جامعه 

 ميزبان، سازمانها و تشکل های مترقی و سوسياليست در سطح جهان و برانگيختن پشتيبانی بين المللی ، راه مداخله

. و نفوذ نهاد ها و شبکه های وابسته به امپرياليسم  و سرمايه داری و بازار جهانی را سد می کند   

درون خانواده ها و ن ايجاد فشار، و وحشت انگيزی، درما می بايد به گسترده ترين شکل ممکن، خواستار پايان يافت

 و محاکمه  زندانيان سياسی و شناسايی  تمامی خيل وسيع فعاالن جنبش های اجتماعی ايران ، آزادی بی قيد و شرط

.    عامالن اين اعمال ضد انسانی باشيم   
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