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رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی در تداوم سياستهای سرکوبگرانه اش بر عليه جنبش کارگری و فعاالن 

دستگيری ترور و  مبادرت به ،رشد اعتراضات کارگریه ب  اخيرا جهت مقابله با موج رو،پيگير اين جنبش

با از صحنه خارج کردن فعالين کارگری و ایجاد ين وسيله می کوشد شرو نموده و به ايکارگران فعال و پ

، جنبش کارگری را تضعيف و دامنه اعتراضات کارگری را هر چه بيشتر محدود ارعاب در ميان کارگران مبارز

  .سازد

 

سنندج فعالين کارگری شناخته شده جان مجيد حميدی يکی از  در همين چارچوب به دنبال سوءقصد به

 حال ،پزشکان مجبور به انتقال وی به تهران شدند  و وخامت حالش، ل اصابت گلوله به گردنش که بدلي

از قرار معلوم . ت تپه ناپديد شده استفخبر می رسد که يکی از فعاالن اعتراضات اخير کارگران شکر ه

 دهنی بزرگی که از وی و انتقالش به مکانی نامعلوم قصد دارند انتقام توی ماموران امنيتی رژيم با دستگير

در چنين . و کارگران را مرعوب و منکوب نمایندفت تپه خورده اند را از امثال او بگيرندهاعتصاب بزرگ کارگران 

شرايطی وظيفه همه نيرو های انقالبی است که ضمن محکوم نمودن سياستهای سرکوبگرانه جمهوری 

 که در فرياد کارگران مبارز هفت تپه نيز بار ديگر ،حق تشکل مستقل کارگرانازدريغ  بياسالمی و حمايت 

  .  در جهت آزادی فوری همه کارگران دستگير شده بکوشند،پژواک يافت

 

مبارزات بی وقفه کارگران برای دستيابی به مطالبات بر حق شان در سه دهه اخير بروشنی نشان داده 

هوری اسالمی و نظام سرمايه داری  وابسته به سرنگونی رژيم سرکوبگر جم،است که رهائی کارگران

.  دار و شکنجه وظيفه حفاظت از آن را بر عهده گرفته استو  توسل به ترور که اين رژيم با می باشدحاکم

بر اين مبنا بايد کوشيد تا اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر جهت دستيابی به خواستهای روزمره و فوری را 

زات را در جهت نابودی جمهوری اسالمی اين رژيم دار و شکنجه هر چه بيشتر گسترش داده و اين مبار

  .کاناليزه نمود
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