رفيق محمود سمغانيان
)ساومغانی و ﯾا سمقانيان(
کارگر انقالبیرفيق محمود سمغانيان که در سازمان ما " بھرام" ناميده می شد،
در ﯾک خانوادۀ کارگری در مشھد چشم به جھان گشود .پدرش بنّا بود و به سختی
مخارج خانواده را تأمين می کرد .محمود در توفان انقالب پا به عرصﮥ مبارزه نھاد و
ھنوز دوران دبيرستان را به پاﯾان نرسانيده بود که نسيم انقالب وزﯾدن گرفت .شھر
مشھد که رفيق محمود در آن زندگی می کرد ،صحنﮥ پرشور مبارزات توده ھای زحمت
کش بر عليه عمال رژﯾم شاه و مآموران حکومت نظامی گردﯾد .شرکت در فعاليت
انقالبی و مبارزات توده ای – مبارزه ای که روحانيون مرتجع به بی راھه اش می
کشانيدند – موجب گردﯾد تا شور و اشتياق انقالبی را با آگاھی طبقاتی و بينش علمی
درھم آميزد و به اﯾن نتيجه برسد که رھاﯾی واقعی ستم کشان از قيد اسارت و
استثمار ،تنھا با اعمال اراده و حاکميت آنان ميسر است و به ھمين دليل بعد از قيام به
" سازمان چرﯾک ھای فدائی خلق اﯾران " پيوست.
نوسانات سياسی – اﯾدئولوژﯾک سازمان فدائی که چيزی جز پيش درآمد سلطﮥ
راست گراﯾان و خائنين سازشکار بر اﯾن سازمان رزمنده و انقالبی نبود ،محمود را به
جستجوی سکوی مبارزاتی استوارتری واداشت .پس از اعالم موجودﯾت " راه کارگر "
رفيق محمود ،سنگر پيکار خود را ﯾافت و بدون درنگ به جمع ھواداران " راه کارگر " در
مشھد پيوست و به تبليغ مواضع راه کارگر پرداخت .محمود که پس از اتمام تحصيل ،در
کارخانﮥ قند شيرﯾن مشغول به کار شده بود ،بسيج و سازمان دھی کارگران بر محور
شورای کنترل توليد را در صدر وظاﯾف تشکيالتی قرار داد و به عنوان ﯾک کارگر
کمونيست ،در آگاه ساختن کارگران بر حقوق صنفی و طبقاتی و ارتقاء آگاھی
سياسی آنان ،ابتکار عمل را در دست داشت .اما محمود تنھا به کار در ميان کارگران
اکتفا نمی کرد .در واحد تبليغ به پخش نشرﯾه ،اعالميه و شعار نوﯾسی می پرداخت ،با
خط بسيار زﯾباﯾش ،شعارھای " راه کارگر" را بر در و دﯾوار شھر نقش می کرد .با
انحالل شورای کارخانه و به جرم آگاھی دادن به کارگران از کار بر کنار شد و تا ھنگام
دستگيری به فعاليت انقالبی خود پی گيرانه ادامه داد .ضمن دفاع از مواضع انقالبی "
راه کارگر" ،لحظه ای از افشای راست گراﯾان اکثرﯾتی -توده ای غفلت نمی کرد به

طوری که در نيروھای انقالبی و مترقی شھر نظرات افشا گرانه ی او تأثير سازنده
داشت.
در تظاھرات و ميتينگ ھای بعد از انقالب و بخصوص اوائل سال  60محمود
ھميشه محور دسته ھای تظاھر کننده و سازمان ده آنھا بود .در ﯾکی از اﯾن تظاھرات،
مورد تھاجم مزدوران رژﯾم قرار گرفت و زخمی شد ،اما با حماﯾت مؤثر مردم ،از چنگ
مزدوران گرﯾخت .در ﯾکی از روزھای مرداد ماه سال  60از طرف گشتی ھای
فاشيستی رژﯾم تعقيب و دستگير شد .در بازرسی از منزلش ،بيست نسخه از آخرﯾن
شمارۀ نشرﯾﮥ " راه کارگر" که برای پخش درﯾافت کرده بود ،به دست پاسداران جناﯾت
کار افتاد .مزدوران رژﯾم اﯾن کارگر قھرمان را به زﯾر شکنجه بردند و با اعمال وحشيانه
ترﯾن شکنجه ھا ،در صدد برآمدند تا شاﯾد روابط تشکيالتی و رفقای ھم رزمش را
شناسائی کنند .چند ھفته او را با چشمان بسته نگه داشتند .بارھا شکنجه اش
نمودند و ساعت ھا با دستبند آوﯾزانش کردند ،به طوری که آثار دست بند بر روی مچ
م عمر برجای بود .اما شکنجه نتوانست او را در ھم بشکند .بر
ھاﯾش تا واپسين د ِ
اساس گزارش ھای رسيده ،برای آخرﯾن بار ھشت ساعت تمام او را به بازجوئی بردند
و شکنجه کردند ،و چند روز بعد تحوﯾل زندان شھربانی دادند .از زندان شھربانی به
زندان سپاه انتقال ﯾافت .آن گاه نوبت حاکم شرع " دادگاه ھای عدل اسالمی" رسيد و
در ﯾک محاکمﮥ چند دقيقه ای به اعدام محکوم شد و دو ساعت بعد تيرباران گردﯾد و
قلبی که برای رھائی از استثمار و آزادی انسان ھا می تپيد از حرکت باز ماند .محمود
شجاعانه در برابر شکنجه پاﯾداری کرد .انقالبی زﯾست و انقالبی مرد .او به قول ﯾکی
از ھم بندانش » :مثل فوالد ،سخت و محکم بود« .رفيق محمود ،کارگر کمونيست،
می دانست که رھاﯾی طبقﮥ کارگر از بردگی و ستم سرماﯾه ،تنھا به دست خود
کارگران ميسر است و طبقﮥ کارگر اگر در راه رھاﯾی خوﯾش با آشتی ناپذﯾری و پيگری
م حيات ،آشتی ناپذﯾر و پيگير
مبارزه کند ،شکست ناپذﯾر خواھد بود .او تا واپسين د ّ
مبارزه کرد ،تا نه با حرف ،بلکه با عمل و زندگی خود ،راه رھاﯾی را به کارگران نشان
دھد و بدﯾن سان سھم خود را نيز در رھاﯾی و پيروزی طبقﮥ انقالبی کارگر ادا نمود.

