
 
 سايت کارگری افق روشن

 

،نجيبه صالح زاده را تنها نگذاريم  

 !محاکمه نجيبه صالح زاده محاکمه تمام زنان آزاديخواه است
 

 
بيست هفتم تير ماه هشتاد و پنج                                                                                              

 
   

  ی آشت،فاطمه رضائی   
  
  

از محمود صالحی،  ) مامور نيروی انتظامی (لمی قزبا نام عال کچندی پيش يکی از قاتالن وشکنجه گران شناخته شده رژيم در س
 است که گويا زمانی که اين مزدور و قاتل  ونجيبه صالح زاده به جرم توهين به مامور در حال خدمت به دادگاه عمومی شکايت برده

. مه بوده استن منطقه، مامور سرکوب ومتفرق کردن برگزار کنندگان اول ماهچندين نفر از مبارزان وکاسبکارا   
 

از طرف نجيبه صالح زاده ومحمود صالحی مورد بی حرمتی قرار گرفته است و به همين بهانه  قرار است فردا نجيبه صالح زاده زن 
  و حتی ضرب  و  و اطالعاتی مورد تهديد و بارها از طرف ماموران نظامی مبارزی که در طول زندگی مشترکش با محمود بارها 

در بند بودن همسرش محمود جلو دادگاه ها، بيمارستانها، زندانها وشکنجه گاه های رژيم در   بخاطر زهای زيادی قرار گرفته و رو شتم
سقز و سنندج منتظر دريافت خبر از وضعيت همرزم وهمسرش بوده، نگهداری از فرزندان ومسئوليت خانه بی نان آور را به عهده 

بارز که نه تنها اطرافيان همسرش را در زمانی که درزندان بود ح زاده زنی است منجيبه صال. داشته است همراه همسرش محاکمه شوند
دلجوئی می کرد بلکه سعی داشت که آنها را قانع کند از زندانی شدن همسرش نهراسند زيرا راهی که محمود وامثال محمود می روند 

محمود ٧٩، ٧٨ده ماهی که در سال  در مدت. مده است وحق طبيعی هر کارگر مبارزی است که از استثمار سرمايه به تنگ ا انسانی
 نهراسيد حتی مجبور بود با  دادگاه رژيم   اداره اطالعات و از تهديدات در زندان بود نجيبه شجاعانه ناماليمالت را تحمل کرد و
.نصيحتهای کاسبکارانه اطرافيان مصلحت جو مبارزه کند  

 
فدا کاريهای زياد تا حال توانسته است   و با مقاومت و   دريغ نکرد  کوششی آزادی محمود از هيچ برای اين زن مبارز در مبارزه  

اداره اطالعات مبنی بر اينکه  بارها و بارها با رد درخواست دادگاه و  .را پشت سر بگذارد  جمهوری اسالمی توطئه های رنگا رنگ
.ه خاک ماليده استنيان اسالمی را باز محمود بخواهد و او را تحت فشار قراردهد تا دست از مبارزاتش بردارد پوزه جا  

اراده .محاکمه ايشان در دادگاه عمومی با اتهاماتی واهی انتقام مقاومتهای است که نجيبه در برابرجانيان اسالمی از خود نشان داده است
!ومقاومت نجيبه قابل ستايش است اين زن مبارز نبايد تنها بماند   

 
  جنايتکاران اسالمی نبايد از ياد. يتوانند صفحه سياه ديگر به پرونده پر از جاناياتشان به افزايندجانيان اسالمی با محاکمه نجيبه تنها م

 بر عليه فعاالن کارگری اول ماه مه   صادره  آزاديخواه مجبور به لغو احکام  گسترده مردم  باشند که چگونه تحت فشار حمايتهای برده
اين بارهم بايد مجبورشان کنيم که دادگاه و سران رژيم پس مانده جام زهر رهبر . نان بود شدند آ ه که همسر نجيبه يکی از سقز  ک٨٣

.مردم آزاديخواه مجبور به زانو زدنشان کنيم  و زنان، کارگران سقط شده شان را سر کشند و در برابر اراده   
 

 
!درود بر زنان مبارز  

 
!زنده باد نجيبه صالح زاده  

 
!مرگ بر جمهوری آدم کش اسالمی  

 
 فاطمه رضائی

 
 


