
"من مرگ را سرودی کردم  " 
 

فشين شمس قهفرخیا  
 

فعال و مبارز کارگری " ناصر توفيقيان" خون 1358 فروردین 18 سال پيش در روز 28
 در یک تجمع ناصر توفيقيان در چنين روزی آری.سنگفرش خيابانهای اصفهان را رنگين ساخت

 وهمه اعتقاداتش مملو از  ترور شد زیرا قلبش، تمام وجودشآرام کارگران بيکار و پروژه ای
 سال می گذرد و زندگی و معيشت کارگران ایران نه 28از آن روز . عشق به طبقه کارگر بود

روزی . تر و تيره گون تر شده است تنها بهبود پيدا نکرده بلکه هر روز از روز پيش دهشتناک
محمود " باخت که توفيقيان در راه آرمان های سترگ طبقه کارگر مبارزه می کرد و جان می

 تازه پا به ميدان مبارزه نهاده بود وهيچ کس نمی دانست که سالها بعد پرچمی را که "صالحی
 .توفيقيان ها برداشته اند او به دست خواهد گرفت

 
امروز این پرچم دار کارگران و زحمتکشان ایران در زندان سنندج با مرگ دست و پنجه نرم می 

غ داشته اند و رذیالنه به انتظار مرگ تدریجی یدیاليز را از او درپزشک و دارو و درمان با . کند
 هشاید در طول تاریخ جنبش کارگری چنين حمله ی سبعانه ای را کمتر سراغ داشت. او نشسته اند

 . باشيم
 

در دوران رضا شاه چنين کرده اند می بينم چنين نبوده، می " محمد تنها"می خواهم بگویم با 
 مرداد 28در فردای کودتای ) از فعاالن کارگری کفاش"(خانيانوارطان ساال "خواهم بگویم با

چنين کرده اند می بينم باز به این شکل نبوده است، می خواهم بگویم سرنوشت محمود سرنوشت 
 .هر فعال رادیکال کارگری در دنيا است باز هم می بينم در هيچ کجا با انسان چنين نمی کنند

کرمانشاه بودم، آخرین بار با او در . در چنين حالی برایم مشکل است تصور محمود!نمی دانم 
آیا امروزهم ، امروز که بدنش از ! مثل هميشه رک و صریح، شوخ و پر اميد…زمستان گذشته

شدت سموم دفع نشده متورم گشته و از شدت درد به خود می پيچد نيز چنين است؟ بی اختيار به 
 …"من مرگ را سرودی کردم: "یاد شعر شاملو می افتم

 
نواخانه های سقز که گ را سرودی می کند برای کارگران ناآری محمود با مرگ می جنگد و مر

محمود مرگ را سرودی می سازد برای .هایشان آتش خشم را ورز می دهنداز درون تنور
. کارگران کوره پزخانه های وایگان تا از درون کوره های رنجشان خشت اميد را بيرون بياورند

فان کرمان، کودکان کار در تهران و مرگ را سرودی می کند برای نفتگران جنوب، قاليبا
 …اضفهان، برای نساجان شاهو و رحيم زاده، برای کارگران ایران خودرو و

 
محمود در بين فعاالن کارگری و آزادیخواهان . لحظه ای با خود می اندیشم محمود تنها نيست

اما همه اشدفرقی نمی کند که چه اندیشه ای داشته ب. ایران و جهان چهره ای شناخته شده است
وجدان و فعليت انسانی او را تایيد می کنند و بر ظلمی که بر او و خانواده اش می رود 

آری محمود تنها نيست و یارانش بسيارند اما نياز به یک خيز بلند وهمسو دارند تا . معترضند
 .برادر و رفيق خودشان را از مرگ تدریجی نجات بخشند

 



محمود صالحی در پشت ميله های زندان با مرگ ! زادیخواه خواهران ، برادران ، انسانهای آ
دست و پنجه نرم می کند زیرا به زندگی شرافتمندانه مزد بگيران عشق ورزیده است ، از درد بر 

امروز او به شما و یاری . خود می پيچد زیرا عمری را عليه دردهای طبقه کارگر جنگيده است
در کنارش باشيد و به .  او و خانواده اش را تنها نگذارید.شما و به صدای اعتراض شما نياز دارد

 .شرایط تحميلی و غير انسانی او اعتراض کنيد
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