
 اطالعيه شماره١۶ 
اسالمی،سرمايه داری ترور رژيم و   سرکوبستيابا افشاء س  

! ، متحدا عمل نمائيمهمبستگی با جنبش کارگری ايراندر  
 
و  کميته  دفاع   منشان جمهوری اسالمی، مجيد حميدی يکی از فعالين و اعضاء کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگریدد

 تن از موتورسواران نقابدار بوسيله سه) مهر ماه٢۶( اکتبر ١٩  صبح  روز پنجشنبه  مورخ ٩ ساعت  از محمود  صالحی را در
.و مزدورشان به رگبار گلوله بستند  

های طبق آخرين خبر. يافت انتقالران تهمجيد حميدی به علت وضعيت وخيمش از بيمارستان بعثت سنندج به بيمارستان اميرعلم  
روی ی بربا عمل جراح) مهر ٢٩(اکتبر٢٢ دند درروز يکشنبه مورخموفق ش ،پزشکان  سالم دموکراتدريافتی به نقل از سايت

 از تهيه اعالم نموده اند پسهمچنين پزشکان .را از بازوی وی خارج نمايندها يکی از گلوله بازوی راست مجيد حميدی 
.مغزی ، ديگر گلوله ها را از بدن وی خارج خواهند کرد نوار  

 
ی و بيکاری  اقتصادی و نئوليبراليستی اش جامعه را به بحران، تورم، گرانسياستهای فوق ارتجاعیوری اسالمی بعلت رژيم جمه

اعتراضی اعم از زنان، معلمان اجتماعی و ضد کارگری با موجی از جنبشهای نظام بدليل کاربست برنامه های. کشانده است... و 
اين جنبشهای عينی و موجود در عرصه مبارزه طبقاتی و در روند .  گشته استبويژه جنبشهای کارگران روبروو دانشجويان 

.گشته اندحرکت با استفاده از تجارب گذشته هر روز بيش از پيش متحد و راديکالتر   
 

ی در دفاع از حريم امنيتی سود تسياسچنين پيشبرد وعرصه خارجی با پذيرش سياست تعديل اقتصادی   دررژيم جمهوری اسالمی
در عرصه داخلی .  منافع اش بويژه در منطقه ، شتابان در حرکت است انی در جهت تحکيمسرمايه و سيستم  سرمايه داری  جهو 

با توجه به اوضاع کنونی سياست ترور و سرکوب را عريان تر از گذشته در تقابل با جنبش های اعتراضی بويژه جنبش کارگری 
.سد و مانعی در جهت پيوند و گسترش جنبش های راديکال ايجاد نمايد بر گزيده است تا   

 
!انسانهای آزاديخواه، فعالين و مدافعين جنبش کارگری  

رژيم جمهوری اسالمی درصدد است تا در راستای سياست های نئو ليبراليستی اش همراه با سرکوب و ترور و وحشت ، در 
 اعتراضی بويژه جنبش راديکال کارگری ، جنبشهایاين و آن با گزينش تر کيبی از  رفرم و اصالح ، يا صورت عدم موفقيتش با

سپس با تغيير و تحوالتی از باال، با تکيه به قانون گرائی و صنفی گرائی و سه . را سرکوب يا جبرآ به عقب نشينی  وادار نمايد
.گران با سرمايه ، حاکميتش را به تثبيت برساندجانبه گرائی در چارچوب سيستم سرمايه داری بهمراه مماشات گران و سازش   

 
وستم و استثمار است ، با  و عاری از ظلم  در جهت اهداف انسانی و طبقاتی مان که همانا جامعه ای آزاد و آباد،بيائيم متحدآ،

.اقداماتی مشترک ، افکار عمومی جهان را به دفاع از مبارزات کارگران ايران فرا خوانيم   
 دفاع وهمبستگی با جنبش ضور عينی خود در بطن تغيير و تحوالت جامعه به حمايت از جنبش های اعتراضی بويژهبيائيم با ح

.کارگری ايران و تشکل های مستقل شان ، سيا ست سرکوب وترور و وحشت رژيم را به شکست منتهی سازيم  
 

. ايرانجمهوری اسالمیسرمايه داری نابود باد نظام مدافع   
. کارگران و زحمتکشان ايران  جنبش های آزاديخواهانه و برابری طلبانهگسترده ترباد  

.جنبش کارگری ايرانمبارزات پيروزباد   

 
 کانون همبستگی با کارگران ايران گوتنبرگ ــ سوئد

٢٠٠٧ اکتبر  ٢۴ برابر ٨۶آبان٢    
 


