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نسوقصد به جان مجيد حميدی از فعالين کارگری در کردستا  
 

               م مهرماه هشتاد و ششنهبيست                                                                      ی دفاع از محمود صالحتهيکم
  

  
کميته هماهنگی برای "ی و از اعضا  فعال کارگر  صبح مجيد حميدی٩ ساعت ٢٦/٧/١٣٦٨امروز پنجشنبه مورخ   

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

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

 حميدی را در نزديکی خانه خودش در حال رفتن به سر صورت خودشان را با جوراب نازک پوشانده بودند، مجيد

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

مجيد حميدی هم برای نجات جان خود فرار ميکند که در حين دور شدن از واقعه،  هفت گلوله  به او اصابت. ميدهند  

.ها به بازوی راستش برخورد کرده است ه بيشتر گلولهميکند ک    

. داشته استیلر -ی را صدا زده است، لهجه کردیدي حمدي که مجی است که شخصیگفتن  

 صبح به بيمارستان ٩:٣٠مردم بعد از شنيدن صدای تير اندازی در محل حاظر ميشوند و مجيد حميدی را در ساعت 

  پيشنهاد و بنا به  گردن مجيد حميدی اصابت کرده است   به ها  از گلوله يکی کهاز آنجا .  ميدهند انتقال شهر سنندج 

.در شهر تهران انتقال ميدهند"  امير اعلم" بعد از ظهر به بيمارستان ٢:٣٠پزشکان، وی را در ساعت     

  

به . ستبستری است و حال وی کامال وخيم گزارش شده ا" اميراعلم تهران"هم اکنون مجيد حميدی در بيمارستان 

اين کوچکترين بهائی است که کارگران و فعالين کارگری در ايران تا رسيدن به خواستها و " گفته خود مجيد حميدی   

."مطالبات خودشان بايد پرداخت کنند    

 يک نفر لباس شخصی به جلوی درب خانه آقای ٢٥/٧/١٣٨٦الزم به ذکر است که در همين راستا، ديروز مورخ 

  ايجاد   برای کميته هماهنگی" و عضو  " صالحی کميته دفاع از محمود " کارگری، سخنگوی  ل فعا بهزاد سهرابی

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

ما ضمن محکوم کردن اين حرکت، خواهان شناسائی و محاکمه عاملين آن شده و از همه کارگران، فعالين کارگری 

کردن اين حرکت غير انسانی،  که ضمن محکوم  التخواه و برابری طلب در سراسر جهان  ميخواهيم  عد و انسانهای  

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