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  مي دربند را فراموش نکنیاسي ساني و تمام زندانیمحمود صالح

  ! دارمدياما ام!  دانمینم

  
   ماه هشتاد و ششآذروم س                                                                                                    فواد شمس  

 
   

اتفاقن اين .  شددم اشک در چشمانم جمعرا می خوان صالحی نامه ی پسر محمود زمانی که

المتی چشم منصور اسالو و همچنين سکليه محمود صالحی و  سالمتیچند روز در فکر

  .  دهقان بودمنگران ابراهيم مددی و رضا

و عده  اتفاقن بحث آن بود که عده ای می خواهند اسالو را تبديل به لخ والسای ايران کنند

رفقايی   اتفاقن به   .دارند صالحی را جای اسالو جا می زنندای هم می گويند اين چپ ها 

   بودند؟  در کنار ديگر زندانيان سياسی ننوشته نقد داشتم که چرا اسم محمود صالحی را

ايجاد اختالف در صفوف طبقه  اما بايد به همه ی اين کسانی که از موضع های اولترا راست و اولترا چپ در فکر

شان باور داشته باشند هيچ گاه نمی توانيد با اين بازی  گر کارگران به نيروی متحدانه طبقاتیکارگر هستند گفت که ا

اگر امروز برای آزادی محمود صالحی تالش می . متحدانه ی آنان شکاف ايجاد کنيد های سياسی کودکانه در صفوف

اش به زندان افتاده  برای احقاق حقوق رضا دهقان و هر کارگر و انسانی که  فردا برای آزادی اسالو و مددی و کنيم

  .است تالش خواهيم کرد

 ما  .را فراموش نکنيم به نظرم همان طوری که پسر محمود صالحی در نامه اش نوشته است بياييم محمود صالحی

برای آزاد محمود صالحی و تمام کارگران زنان و  کارگراُن، جوانان و زنان و تمام انسان های آزاده جهان بايد

  .بند و زندان ها بکوشيم انشجويان و انسان های آزادی خواه ازد

کميته دفاع از   وکارگروبالگ  و به.  متن کامل نامه پسر محمود صالحی را بگذاريد پيشنهاد می کنم در وبالگ تان

  .دهيد لينکحمود صالحی م

! دارمدياما ام!  دانمینم  
 

 
مريم حسين خواه فعال زنان که اکنون در زندان اوين است به واقع 

نظمی که در . مردساالر و سرمايه دارنه موجود است زندانی نظم

زن و مرد را دربند خويش  تمامی جامعه ی ما هر روزه ميليون ها

برای  نظمی که هر روز نگرانی و مشکل تازه ای نه تنها. کشيده است

نگرانی ها و مشکالتی که . مريم که برای تمام انسان ها ايجاد می کند
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دوی ما در  در زمانی که هر. ای از آن ها را در مورد مريم برای مدت کوتاهی از نزديک شاهد بودم من خود گوشه

   .می کرديم  مشترکمان در روزنامه اعتماد با اين قبيل معضالت دسته و پنجه نرممحل کار

زندگی مشترک تازه اش با يک  زمانی که خبر بازداشت مريم را شنيدم خاطره ی روزی را که مريم به مناسبت آغاز

  . شکل گرفتجعبه شيرينی در پياده روی مقابل روزنامه ديدم در ذهنم

دغدغه هايش در مورد زنان و  روز هايی که از. روزی که مريم شادی توامان با نگرانی اش را با ما تقسيم کرد 

کسانی که بازتوليد کننده . روزنامه اعتماد اجازه نمی دادند ستمی که بر آنان می رفت می خواست بنويسد اما صاحبان

نبايد از  همان طوری که جلوی من را می گرفتند که. گرفتندمردساالرانه بودند، جلوی مريم را می  ی همان مناسبات

  .دغدغه های کارگران بنويسم

و حرکت کمپين می گفتم و مريم  من نقد هايم را به حرکت جبش زنان. هايی می افتادم که با هم بحث می کرديموزرداي

ی هيچ کدام مان اقناع نمی شديم اما چند که به احتمال قو هر. گوش می کرد و سعی داشت توضيح دهدبسيار صبورانه 

بحث هايی که اگر ادامه می يافت و اگر می . دوستانه و صميمی بحث می کرديم مهم آن بود که با هم در فضای

حتی . مبا هم بد باشي آری حاکمان سرمايه دار و مردساالر جامعه ما حتی نمی گذارند ما. شايد نتيجه می داد گذاشتند

هراسند که از دل اين نقد مداوم نيروی مادی بيرون  می. چون می هراسند. بحث و جدل و دعوا کنيم نمی گذارند با هم 

  .  نابود سازدآيد که کل سيستم شان را از ريشه

مشکالت زنان بنويسد در روزنامه در  او می خواست که در مورد. من رفتم اما او ماند. من ايستادازاما مريم محکم تر

به جرم نوشتن از اين مشکالت به . تاوانش را بر او تحميل کردند يی که می توانست و دست آخر هماينترنت و هر جا

   !زندان انداختنش

ماست گاهی در محل کارمان  اين زندان گاهی در خانه. زندان جزئی از مناسبات غير انسانی حاکم بر جامعه ما است

مريم هم چون ميليون . اصال کليت همين سيستم است م استزندان جزئی از همين سيست! و گاهی در خود دره ی اوين

   .سيستم استاين  ها زن و انسان ديگر اين جامعه دربند

. به يک عمل جمعی نيز دارد فکر می کنم تالش برای آزادی مريم عالوه بر آن که نياز به حساسيت فردی دارد نياز

ريشه هايی که به وجود آورنده ی . ريشه مشکالت بزند  بهعملی که دست. عملی که به معنا واقعی کلمه راديکال باشد

. خشت خشت زندان اوين را بر بستر دره ای سبز و زيبا به زشتی بنا نهاده اند ريشه هايی که. ماهيت زندان هستند

 بند بسياری ديگر را در کثيفی که نه تنها مريم و زنان و دانشجويان و کارگران زندانی در دره اوين بلکه ريشه های

   .کشيده اند

 ی رفته اند که باعث شده پدرشي پيی ها تا آن جاشهي رنيا.  محدود ما ستدي سترگ تر از وسعت دی هاشهي رني ایآر

 دورتر از لومتري جامعه صد ها کني ای و تمام انسان هاشي های احقاق حقوق خود و هم طبقه ایکارگر که تنها برا

 هي مبارز در خانه شان تکی تواند به زنی تنها می ویور که فرزندش از دیپدر.  در زندان سنندج به سر ببردميمر

 قابل تحملترشده ماني از پدر برای و دورمي شده ادواري امدهني مادرمان اين زن مبارز به آی با دلداريهاشهيهم:(کند

یزندگوضعيت شريک از و کسب خبری آزادیرف تالش براص مشترکش را یزندگ ازی که مدت زيادیمادر. است  

! فرزندانش در زندان شده استاش و پدر    
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!  شده استی درک کرده ايم که چرا پدرمان زندانی، فرزندان ، محمود صالحما  

اين جامعه دارند تنها نيستند و  آری به واقع مريم و تمامی زندانيانی که سعی در تغيير مناسات غير انسانی مردانه ی

تغيير. و تمامی کارگران زندانی نيز نبايد فراموش شوند در کنار آن محمود صالحی. تخاطره شان فراموش نشدنی س  

مستي ستي حاکم برکلی دارانه هي مناسبات مردساالرانه و سرمانيادي بنريي زندان ها درگرو تغی و نابودطي شرانيا    

.موجود است  

زندانی ام را فراموش نکرده و  ا ديده و ناديده یمن مريم را فراموش نکرده ام همان طوری که خيلی از دوستان و رفق

همان طوری . مثل محمود صالحی را فراموش نکرده ام همان طوری که کارگر مبارز فراموش نشدنی. نخواهم کرد

   .را فراموش نکرده ام... مددی و رضا دهقان و که تمامی کارگران زندانی اسالو و

و زيبا زندگی راحتی  زی فرا برسد که مريم در کنار همسرش شادهر شب با اين تصور و رويا می خوابم که رو

که تمام بار مشکالتش بر دوش زن محکم   پسرش در خانه ای٢داشته باشد همان طوری که محمود صالحی در کنار 

   .و مبارزه مثل نجيبه است شاد و زيبا زندگی کند

جهانی بدون مرز و محدوه جهانی  ر شب تصور می کنمهر روز و ه. من با اين اميد و اين رويا و اين تصور زنده ام

تبديل به عمل متحدانه و آگاهانه ی شود که اين  جمعی ما باشد که روزی صوراتت نيهمشايد ! بدون زندان را

روزی که محمود صالحی به همراه فرزندان و همسرش در دشت های سبز  .تصورات شيرين را عينيتی مادی ببخشد

برای  بزنند و روزی که مريم نيز با همسرش با اختيار و آزادی خودشان به دره اوين بروند نه جاده سقز و بانه قدم

ين روز فرا خواهد آيا ا. ببرند زندانی شدن بلکه برای آن که از سر سبزی و زيبايی آن جا که ديگر زندان نيست لذت

  !مراد ديما نانچمه اما !رسيد؟ من هم نمی دانم

  

    فواد شمس

  شنبه سوم آذر

 
 
 
 
 
 

 


