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نه درد و رنج طبقه آارگريآ یمحمود صالح  
 

   ششو ماه هشتاد دی دهم چهار                                                                                            ن نگهداريفرد
 

 من آن خاآستر سردم آه در من

ها ست انيشعله همه عص  

  آرامم آه در منیايمن آن در

اد همه توفان ها ستيفر  

كم آه در منيمن آن سرداب تار  

مان ها ستيآتش همه ا  

به محض وصل شدن  .نترنت شومي ایاي چند بار مترصد فرصت هستم تا وارد دنیهر روز و روز" بايرن روزها تقيا

 از ی آه به همت جمعیته اي آم. آنمیرا باز م " یته دفاع از محمود صالحيآم"  درنگ و با دلهره وبالگ ی، ب

 تخت ی محمود روین نظر عكس هايبا باز شدن صفحه و در اول.  استیل شد و تجربه گرانقدري محمود تشكیرفقا

ن ي تندتند سراغ آخر. آزاردی را میروان آدم،  او را به تخت بسته اند ی پا آه دست ویمارستان آن هم در حاليب

مه و  آلیهر از چند گاه،  خوانم ی را با وسواس میآلمه هر خبر و گزارش گردم ، آلمه به یخبرها از او م

هوشيب  ،وره، دفع نشدن اخونش فشاري شود؛ افزایافزوده م اویت جسمياخبار وضعد به گزارش ها وي جدیاصطالح  

...ش ضربان قلب و ي مكرر ، افزایشدن ها    

 او یت سالمتي مان وضعی نگرانني از سقز ربودند و روانه زندان سنندج آردند اولیله گريبعد از آنكه محمود را با ح

  آه به زور یسلول، دوران زندان را در داردیآارائ% ٢٠هم گري دیكيآن  وده نداريك آلي آه یحال شود دریا ميآ. بود

؟ند آ نفر را در آن جا آرده اند ، سر ٣٠  

!اما زندان است و اجبار  

مار در يت نگه داشتن محمود بيته ها و افراد در محكومي تشكل ها و آمیه هاياطالع ه وياني بیترهايت، وبالگ با مرور

"  ،" است خطر دریود صالحجان محم" ، " م است ي وخی محمود صالحیت جسمانيوضع" .استتر زيآمه زندان دلهر

...و "  استی اسالمی با مسئوالن جمهوریت جان محمود صالحيمسئول"  ،"آستانه مرگ قراردارد  دریمحمود صالح  

 اش را آم جلوه دهد و ید آه درد و رنج جسماني آوشیشه ميهم  افتم ،یمقبل از زندان  یاد محمود صالحيار ي اختیب

.انش را نگران نكندياطراف  

. استیشه عاليه محمود هميروح  

مارستان منتقل آرده يش محمود را آه از زندان به بيحدود سه هفته پ یوقت. م استي او وخیت جسماني وضعی راستبه

گر يو د" دارم یاديست درد زيحالم خوب ن" آه  با او صحبت آنم گفت ی تلفنیه اي دست داد تا چند ثانیبودند و فرصت

آنارش  توانستم دریآاش آن لحظه م.  وجودم راینياحساس سنگم را فشرد ويلوبغض گ .مه دهدنتوانست حرفش را ادا
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به گونه شد ي اندی می و برابر یم صفوف مبارزان راه آزاديراسخ به تحكاو همچنان با اراده ، تين وضعيبا ااما  .باشم

ت يآنان حماروز دانشجو از  آزادانه یزار برگ یان به جرم تالش براي دانشجویريدستگشدن از آه به محض باخبریا

. ارتقاء داده اندیآارگرجنبش وند شان را با يبالد آه پ ی طلب میخواه و برابريان آزادي همه دانشجوبه آند و یم  

  ؛روبخش ماي باك اش نیو رزم بن است يه محمود غرور آفري روحیبه راست

     فراوانیرنج ها

ه چال زندان يس  

 درهم نشكسته عزم تان را رفقا

  داد ی بیاين دنيا

 با رنج ما آباد

ش زندان ما نبوده رفقايآجا  

 .م تر به مبارزه ادامه داده استم مصیس از آزادپ  سالش را در زندان بوده و هر بار سال گذشته محمود هفتیاز س

البه ض را ازيمبارزه با استثمار و تبعدرس  ودهي چشیهمان دوران نوجوان را ازی عدالتیو بمحمود طعم تلخ استثمار

.شدگان فراگرفته است گر آارگران و استثماري خود و دی صفحات زندگیال  

 برابردردادگاه ون هنگام آه درآخوب آموخته وه رايسرماو آاریريپذ  نایدرس آشتشرويك آارگر آگاه و پيبه مانند  او

، شي، صندلآارشزي شود آه می میادآوريبه او د و آنیآارگر دفاع م یجهانوزرآزادانه  یرگزاربشجاعانه از یقاض

ك ي، به مثابه حاصل دسترنج آارگران استد وي تول،اتاقش استو هر آنچه آه درواري، د، لباس، آاغذالمپ خودآار،

؟خودآگاه را ساآت آندن آارگريا تواند ی میه داري، چگونه نظام سرمازديخيك طبقه برميبه دفاع از شرويپآارگر  

عمق ، او تازدی میه داري سرمای نهادهایسودستمزد اززين سطح ناچييبه تع، نه خانواريه جدول هزيآه او با تهآنگاه 

؟ توانند او را خاموش آنندیگونه مچ  آارگران را درك و لمس آرده ،یه روزيمنشاء سسربت ويمص  

 "یآارگرجاد تشكل ي ا ی برایته هماهنگيآم" ل ي تشك به  یگر فعاالن آارگريبا د یقاتآن سان آه محمود با درك طب

 یبردگ توان به یماست آه  یقدرت طبقات  و اعمال   آارگرانیابي داند آه با تشكل و سازمانیك مي آند نیمبادرت م

.دادان يانسان پاانسان از  

داردطبقه آارگر ازیاو شناخت خوب.  استیكرد جنبشي رو بایه داري ضد سرمایك فعال آارگري ی واقعیبه معنااو  

 دهد یح مي ترجی و سازمانیوه، گریگونه منافع فردهررا به منافع طبقه آارگراو . شناسدیشات مختلفش را ميگرا و

 شان بهره یتآگاه ساختن آارگران به منافع طبقازي و نیه داريمبارزه با سرماشبرد امري پی برایفرصتروزنه وهرو از

 سنندج همگام  سي، پرر، شرآت واحد آردستانی، نساج، شاهو، آوره پزخانه هاسقز  خباز آارگران با  او .ردي گیم

چ تشكل دولت يگرو ه، او دل در دهدیبا حفظ اصول پاسخ مثبت م" ی همكاریشورا"ل ي تشكیاخوان برابه فر ،است

. خود اعتقاد راسخ داردیروي آارگران به نیيمحمود به رها.  ندارد یقه اه ساالر و فري ، سرمایآارگر ساخته و ضد  

  وم يرا شدت بخش او یآزاد یبراآارزارم با يياي، ب به گستره جهانیطبقه ا، استطبقه آارگر ازیحمود دربند فرزندم

١٤/١٠/١٣٨٦ - ن نگهداريفرد .ميخ سربلند باشيشگاه تاريپ دریفه انساني وظیبا ادا  


