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 در رابطه با پيام اخير همسرم، محمود صالحی
 

   ششو ماه هشتاد دی دهم چهار                                                                                        ه صالح زادبهينج
 

 قهرمان سنندج که در آن ی ايران و از آنجمله ساکنين ، به فعالين کارگری، مردم آزاده محمود صالحیپيام همسرم، 

مدتهاست که من حال وخيم جسمی .  پرسشهائی را بر انگيخته استتوصيف کرده، " بسيار بسيار خوب"حال خود را 

آيا پيام فوق الذکر هيچ . ام آوری کرده  و اعتراض کنان خواهان تحقق حق او برای آزادی و معالجه شدهمحمود را ياد

 با آن روحيه نيرومندی که دارد، و  پياممحمود در اين. تناقضی با يادآوريهای من دارد؟ جواب بطور قطع منفی است

اين فرق دارد . تمجيد کرده و آنها را دلداری ميدهد احوالپرسان خويش را  از هر کس ديگر با آن آشنا هستم،من بهتر

ما .  برای آزادی و معالجه دفاع ميکنيمهائی که او يا من و يا فرزندم سامرند مينويسيم و از حقوق حقه او باپيامها و نامه

م و محمود  صحبت ميکني حامی آندار ها از حقوق حقه محمود در برابر يک دولت و طبقه سرمايه در آن پيامها و نامه

  . در اين پيام مردمی آزاد، دلسوز و شريف را دلداری ميدهد

 ماالمال از عشق به زندگی  همفکرانش، همقدمان و، نظير همهکسانی که محمود را از نزديک ميشناسند ميدانيد که او

 در اين راه و هم او. برای همگان ميخواهد بری از اسثمار، نابرابری و تبعيض را  ، شاد، واست و يک زندگی آزاد

ر و ستمگری در مقابل کسانی قرار گرفته است که هر گونه حق طلبی را با شکنجه و زندان قدم با همه مخالفين استثما

مبارزين در مقابله با اين توحش يک فرهنگ . اين امر در تاريخ اين مملکت نهادينه است. و اعدام جواب ميدهند

ين عاشق پاکباز زندگی، مرگ  به اين معنی محمود، ا.اند مقاومت و تحقير مرگ را در جامعه و در خود تقويت کرده

 البته  درد کليه و فشار خون و ئی دارد،ين فرهنگ و روحيه واالکه چنکسی . را تحقير ميکند و از آن هراسی ندارد

   ".بسيار بسيار خوب است) "روحيش(ناراحتی قلب را در مقابل احوالپرسان خود به هيچ ميگيرد و ميگويد که حال 

  !عزيزان
من در کنار . ناک است اند که به شدت خطر ئی قرار داه او را در پروسه. همچنان وخيم استوضع جسمی محمود 

های گوناگون، روزانه اين کاربدست و آن مقام را تحت فشار ميگذارم تا به وظايف خود در برابر  فرستادن پيام و نامه

محمود .  تشويش عميق من نمی کاهدآگاهی من بر روحيه عالی همسرم به هيچوجه از. يک زندانی سياسی عمل کنند

نه فقط من و فرزندانم، بلکه مردم آزاده و تحت ستم به . او بايد سالم بماند و به ميان ما برگردد. بايد معالجه گردد

همه ما بايد بر فشار خود بيافزائيم تا قوه قضائيه و مسئولين در برابر حق محمود برای معالجه و . محمود احتياج دارند

  .سر تسليم فرود آورندآزادی 

  با ادای احترام نسبت به همه انسانهای آزاده

  زاده نجيبه صالح
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