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برابرهم در تفکر دو دو محمود و  
 

شش ون ماه هشتاد يفرورد  دومستيب                                                                               محمد محمدی    
 
 

!کی مبارز و دارای تفکر انسانی و ديگری به شدت مرتجع ومعتقد به تفکرات ضد انسانی  

 
 یمحمود احمد  ی آقایاول. دارند و مورد توجه مردم قرار همبرابر محمود و دو تفکر به شدت دردو حال حاضردر

مردم ومدنيت جامعه را ديگرروزبيش ازروز که دارد هری ايران قداره بندی اسالمینظام جمهورنژاد رئيس جمهور

 که تنها مسئله یرئيس جمهور نظام.  دهدی سوق میاشيدگ از هم پی  و در واقع بسوی بين المللی جنگ، انزوایبسو

کوب با سر اين است که تمام تالش ینظام.  ميليون مردم ايران است٧٠ینوشت و زندگ که برايش مهم نيست سریا  

زحمتکشان  کارگران ویاين طريق مدت بيشترمردم حکومت وازبر بيشتریمده چند صباحآمردم به جان  کارگران و

. را استثمار نمايدنايرا  

جهت پيش برد طرف حاکميت در آزاديخواه ازیانسانها و ی کردن فعالين کارگریزندان و حمله به کارگران، دستگير

 و مدا فع تفکرات یخون ريز ، جنگ وامش مدافع اعدام، سنگسار، استثمارمود ونظاين مح. گيردياين اهداف انجام م

 مورد ديگران يک ساعت به زندان نرفتهوحقوق خود دفاع از هيچ وقت بخاطروداين محم.  اندیضد انسانو یارتجاع

. بر نداشته استیمدفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان قدهيچ وقت در. زار قرار نگرفته استآ شکنجه و اذيت   

 دارند رئيس آرزومحمود نفرت دارند و اين  ايران از آزاديخواه  مردم  وشجويان  به همين علتها کارگران، زنان، دان

! جمهورشان همراه با نظام وتفکرات ارتجاعيش به زباله دان تاريخ سپرده شوند  

 که هم سن همان موقع. شروع کرده است را ی کارگری سالک٩ کارگر خباز، اگر اشتباه نکنم از سن ی صالحمحمود

 ی و بيعدالتیداشت با استثمار، حق کش ايشان   خواندند ی مدرسه درس می نيمکتهایرو و ی باز سالهايش مشغول و

حقوق  دفاع ازیدوستانش برا ازديگر  یتعداد نداشت که همراه یسن زياد.  آموختیرا م آن   مبارزه با  راه آشنا و

.  سال است که همکار آتش تنور نانوا خانه است٣٠محمود حدود . را تاسيس کردندخباز کارگران یکارگران سنديکا

اين کارگر تا به امروز بيش .  را لمس کرد و با کار آب ديده شدی استثمار وحق کش،یمحمود همراه کار شکاف طبقات

  انسانها یحرمت انساندفاع ازدر، جوانان و حقوق خود، کارگران، زناندفاع ازعمر مفيد خود را درزاز شش سال  ا

.  واذيت وآزار قرار گرفته استبارها وبارها مورد شکنجه.  کرده استی سپری اسالمی مختلف جمهوریزندانهادر

.  دست، پا و دندهايش شده استیناخنها ی دچار فتق، شکستگی اسالمیاثر شکنجه، شکنجه گران نظام جمهوردر

بارها ممنوع . شده انددادنش باعث خواب، نوشيدن مايعات و در اختيار داشتن داروهايش قرار تحت فشاریبارها برا

  بدست آوردن حقوق یبراا اين اوصاف محمود از مبارزه اش ب.  انتقال داده شده استی انفرادیبه سلولهاالمالقات و

  کارگران و حقوق  گاه شد، مدافع آ اد و د یکارگران آگاه به   با کار ايشان همراه.  نکشيده است دستنديگرا خود و

 



 

  شخص خودش تا به حالیمبارزات چندين ساله محمود برا. دراين راه نا ماليمات را به جان خريدو. زحمتکشان شد

یبه فکرشان هم نم  که  اوليه خود  حقوقبه  ا نفر بتوانند هباعث شده است که ده! اما . به همراه نداشته استی چيز  

. بهتر را بياموزندی زندگیرزه برابرسند و راه مبارسيد    

 کرد و با افتخار یمحمود سنت شکن. به خيابان کشاند خرآدر  ماه مه را از کوه به سالن واول مراسم ی برگذارمحمود

رنج ديگران  و از  ديگران دلخوش یدلخوش خواهد با ی خود نمی برایچيز. پردازدي را می اين سنت شکنیدارد بها

.  جوانان، زحمتکشان وتمام مردم آزاديخواه استنان،مود محبوب و مورد احترام کارگران، زمح. عذاب استدر

 مورد ی مبارزاتش احترام قائل نباشيد او حتیمحمود را نشناسد و براايران نيست که  دریمبارز حق طلب ویکارگر

 رود که یهيچ وقت يادم نم.  لرزدینم است که با اين زلزله ها یزيرا کوه استوار. احترام مخالفان سياسيش هم هست

گفت شود  آزاد   تا   عفو بنويسدیتقاضا  کرد که محمود یخواست مدر  که ميخواست ویخواست گوديندر برابر در  

. دفاع از حق خودم جرم نيستمن يک کارگرم ".  عفو کنمی مرتکب نشده ام تا تقاضای بگويد جرمی گودينیبه آقا"   

 ،یما کارگران، ما فعاالن کارگراگر.  محکوم شده استیتعليقسه سال حکم   ویان تعزير ايشان به يک سال زندحاال

بايد اجازه ن. بخشيد ما را نخواهد  تاريخ  زندان نگهدارد   محمود را دری اسالمیآزاديخواهان اجازه دهيم جمهور ما

 و باز پس  به عقب  بازگشت ینيع  ارتجاع،ی پيروز ی يعنود شدن محمیزندان. زندان بمانددرمبارزدهيم اين کارگر

! چند سال گذشته کارگرانی دست آوردهایگير  

 

! ومبارزاتش همه با هم متحد شويمیدفاع از محمود صالحدر  

!ی باد محمود صالحزنده  

ی محمدمحمد  

Mohammadi1917@yahoo.com 
 

 

  


