
  !کارگران مبارز
  !مردم آزاده

  
همانطور که قبال به اطالع رساندم کاربدستان جمهوری اسالمی در شهر سقز عليه محمود 

 ايشان توطئه چينی کرده ، همسر مبارز نجيبه صالح زاده،صالحی، رهبر سرشناس کارگری، و
ه عال کرمی را  آنها يکی از مهره های رسمی سپاه پاسداران بنام علی آريا منش مشهور ب.اند

بر  .واداشته اند تا شکايتی عليه اين دو انسان رزمنده تسليم دادسرای عمومی انقالب سقز نمايد
 محمود و نجيبه ٢٠٠۶ اوت ١۶ مرداد برابر با ٢۵اساس اين شکايت قرار است روز چهارشنبه 

  .دندادگاهی شو
شت به محمود نزديک علی آريا منش سپاهی بی شخصيتی است که در روز جهانی کارگر از پ

 مراسم اول ماه اعضای  نيروی انتظامات.  و مانع سخنرانيش شودد تا او را از پشت گرفتهوشمي
 به موقع و به سرعت اين مهره کثيف را از محل سخنرانی دور ميکنند و به اين طريق امکان مه

ايه تسليم دادسرا شکايتی که اين خدمتگزار جهل و سرم. تداوم سخدرانی محمود را فراهم ميکنند
 موثر نيروی انتظامات  فوری ونجيبه، بدليل اقدامدر اين جريان . کرده مربوط به اين حادثه است

. مراسم، دليلی برای رويارو شدن با اين مامور نمی بيند و الجرم کاری عليه او انجام نميدهد
وبی ميشناسند بازگو و را به خمحمود نيز صرفا مقام و منصب و عملکرد او را به جمعيتی که ا

تا .  فقط نظرش را راجع به اين خدمتگزار ارتجاع بيان ميکند نيزبه عبارت ديگر محمود. ندميک
 زد،  به کسی آن مارک غيرقانونیر پايهه بتوان بته کاينجا آشکار است که هيچ عملی انجام نگرف

 تنظيم شده  در جهانرمايه اين قوانين توسط يکی از عقب افتاده ترين رژيمهای حافظ س اگرحتی
  .باشد

 خود به ١٣٨٣ مثل اول ماه مه  امسالواقعيت اينست که نمايندگان نظام در سقز به مصلحت نديدند
شکستی که در آن روياروئی . مقابله با فعالين کارگری و از جمله محمود صالحی بر خيزند

بونی يک بد نام رسوا را جلو  آنها اينک از سر ضعف و ز.خوردند به شدت برايشان گران تمام شد
 جبهه کارگری و انقالبی در برابر صف ارتجاع قرار ٨٣در کشمکش اول ماه مه سال . انداخته اند

توطئه کنونی جلب محمود و نجيبه به بيدادگاه تداوم همان مبارزه است، اما . گرفت و درهم شکست
  .در مقياسی کوچکتر

بايد دست . اخل و خارج اعتراضات گوناگون سازمان دادبايد در د. بايد اين توطئه را درهم شکست
 نيروهای مبارز را مطلع و بسيج کرد  همه تشکلهای کارگری و  بايد.به افشاگريهای وسيع زد

گاه جمع شوند و عليه توطئه گری کارگران و مردم مبارز در سقز بايد روز چهارشنبه دم بيداد
. قب نشينی وادارديتواند نيروی قضائی رژيم را به عمجموعه اين اقدامات م .عتراض نماينديم ارژ

دفاع از محمود صالحی و نجيبه صالح زاده دفاع از صف انقالبی و کارگری و درهم شکستن عال 
  .کرمی و اعوانش به هزيمت کشاندن جبهه ارتجاع است
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