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مقدمه
بخشی از مقدمه کتاب »من مرگ را سرودی کردم«:
»نام محمود صالحی در افت و خيزھای جنبش کارگری ايران ،به ويژه از سال  ،١٣٨٣نه تنھا نام
آشنايی برای کارگران و نھادھا و سازمانھا و احزاب ايرانی ،بلکه برای تشکلھا و سازمانھا و
احزاب چپ جھانی نيز نام آشنايی است.
انقالب بھمن  ،١٣٥٧گر چه يک فرصت تاريخی نوين را پيش روی طبقه کارگر ايران گشود ،اما
کارگران به دليل عدم وجود تشکالت تودهای قدرتمند خود و فقدان وجود گرايش کمونيستی روشن-
بين ،نتوانستند آلترناتيو طبقاتی خود را در جامعه حاکم کنند .فعالين جنبش کارگری و کمونيستی توسط
حکومت سرمايهداری اسالمی سرکوب شدند .تعداد قابل توجھی از آنھا زندانی و اعدام گشتند و
تعدادی ھم مجبور به ترک ايران شدند .فعاليت سازمانھای سياسی مخالف حکومت ممنوع شد و
تشکلھای کارگری منحل گرديد .اختناق و سرکوب خونين ،اين بار توسط حکومت سرمايهداری
اسالمی ،تمام جامعه را فرا گرفت.
خمينی ،رھبر و بنيانگذار حکومت اسالمی ،از ھمان ابتدا سعی کرد با »کارگر« خواندن »خدا«،
طبقه کارگر و مطالبات ويژه آن ،از جمله اول ماه می را حذف کند .اما اعتراض و مبارزه پيگير
كارگران ،سرانجام حکومت اسالمی را مجبور كرد ،كه در قانون كار)ماده شصت و سه( روز اول
می را به عنوان روز كارگر و ھمچنين تعطيلى اين روز را)از سال  ١٣٦٩با تصويب قانون کار در
مجلس شورای اسالمی( به رسميت بشناسد .از اين دوره به بعد ،حکومت اسالمى كه در تعطيل نكردن
مراسم اول می موفق نشده بود ،تالش كرد روز جھانی جھانی کارگران را از مضمون و محتوا
سياسی-طبقاتیاش تھی سازد و به مراسم دفاع و طرفداری از خود تبديل کند .از اينرو ،تحريم
مراسم دولتى و برگزارى مراسم مستقل ،يك ھدف اصلى مبارزه كارگران ايران در اول می در تمام
اين سالھا بوده است.
محمود صالحی ،نوجوانی بود که در انقالب  ١٣٥٧فعاالنه شرکت داشت به ھمين دليل در طول سه
دھه حاکميت جمھوری اسالمی ،حدود ھشت سال از زندگی خود را در زندان گذرانده است .محمود،
با سازماندھیھا ،نوشتهھا ،سخنرانیھا)به ويژه در مراسم روز جھانی کارگر( و با مواضع راديکال
و مقاومتش در زندانھا معروف است.
نوشتهھا و فعاليتھای محمود صالحی بيش از ھر چيز او را به عنوان يک چھره محبوب و دوست-
داشتنی و صادق و رکگو کارگری مبدل کرده است .سرگذشت او ،دورهای سپری شده نيست؛ بلکه
طرح مسايل کارگری که او در طول سالھای طوالنی تجربه کرده است بیشک برای نيروھای جوان
سياسی و به ويژه کارگران و فعالين سياسی چپ در آينده نيز آموزنده است.
رويداد سقز و تھديد و ارعاب دستگيرشدگان روز جھانی کارگر در اين شھر ،دو دوره متفاوت
حاکميت جمھوری اسالمی را در برمیگيرد؛ يعنی ،دورهای که جناح اصالحطلبان حکومت در راس
قدرت بود و ھم در دورهای که اصولگرايان قدرت را گرفتند و ھنوز ھم در قدرت ھستند .در ھيچ-
کدام از اين دورهھا ،کمترين بھبودی در زيست و زندگی و سطح دستمزد و آزادی مبارزه کارگران
به وجود نيامد .در ھشت سال رياست جمھوری محمد خاتمی و ھمچنين در دوره رياست جمھوری
احمدینژاد ،برخوردھای سرکوبگرانه و تحميل بیحقوقیھای فراوان بر کارگران در جريان بوده و
تفاوت چندانی در برخورد حاکميت به جنبش کارگری و تھديد و فشار بر فعالين کارگری ديده نمی-
شود.
بنابراين ،سرمايهداران و حکومت حامی سرمايه ،با وجود رقابتھا و کشمکشھای جناحیشان در
استثمار ھر چه شديدتر نيروی کار و سرکوب جنبش کارگری و ھمچنين ديگر جنبشھای برابریطلب

و عدالتجو چون جنبش زنان ،جنبش دانشجويی و روشنفکران يک نوع منافع مشترک سياسی-
طبقاتی را دنبال میکنند.
در بيش از سه دھه حاکميت حکومت اسالمی ،يعنی در دوره رياست جمھوری بنیصدر ،رياست
جمھوری خامنهای و نخست وزيری ميرحسين موسوی ،رياست جمھوری رفسنجانی ،رياست
جمھوری خاتمی و اکنون در دوره رياست جمھوری محمود احمدینژاد ،ھمواره طبقه کارگر زير
شديدترين سرکوبھا و بیرحمیھا قرار داشته است .اما با وجود اين ھمه سرکوب سياسی و فقر و
فالکت اقتصادی ،ھيچ دورهای فعالين کارگری از مبارزه بر حق خود دست نکشيدهاند و ھمچنان به
مبارزه خود در راه آزادی بيان ،تشکل و اعتصاب و ديگر مطالباتشان پافشاری میکنند.
در اين سالھا ،با وجود اين که قوانين حکومت اسالمی ھيچگونه آزادی فردی و جمعی را به
رسميت نشناخته است ،ساالنه صدھا اعتصاب و اعتراض کارگری برگزار میشود و فعالين کارگری
با شناخت از قدرت ھمبستگی کارگری در اتحاد و مبارزه متشکل عليه مناسبات سرمايهداری ،از
تالش بیوقفه برای برپايی تشکلھای مستقل طبقاتیشان دست برنمیدارند .اگر کارگران ايران در
سطح سراسری به خواستھا و مطالبات خود برسند ،بیشک فعالين ديگر جنبشھای اجتماعی نيز در
پيکار سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی خود به مطالباتشان خواھند رسيد.
يکی از عرصهھای مھمی که در سطح سراسری و اجتماعی طبقه حاکمه را مجبور میکند به آزادی
فردی و اجتماعی گردن بگذارد ،مبارزه پيگير کارگران برای حقوق طبقاتی خويش است .اگر
کارگران بتوانند حق آزادی بيان ،قلم ،تشکل و اعتصاب بگيرند ،قطعا اين قوانين شامل حال ھمه
اقشار جامعه نيز میشود و دولت مجبور است به خواستھای ھمه آنان گردن بگذارد .از اينرو،
تقويت جنبش کارگری ،به سود اکثريت شھروندان جامعه و مزدبگيران است.
در کشوری چون ايران کنونی که ھمه قوانين آن ،از جمله قانون کارش ضدکارگری و ضدانسانی
است و کارگر حتا برای دريافت دستمزد به خور و نميری که با کارفرما بر سر آن توافق کرده است
بايد دست به اعتراض و اعتصاب بزند و با تھاجم نيروھای سرکوبگر نيز روبرو شود ،آزادی بيان،
حق تشکل و اعتصاب جايگاه ويژهتری پيدا میکند.
تشکل کارگری ،مھمترين ابزار طبقه کارگر در مقابل طبقه حاکمه است .تشکل کارگری ،امر
متشکل کردن توده کارگران ،آموزش آنھا ،ھدايت اعتصاب و نمايندگی کردن کارگران در اعتصاب
و اعتراض و مذاکره با کارفرما و نمايندگان دولت و ھمچنين نقش بازرسی و نمايندگی کردن کارگران
در امر پيشبرد قانون کار و نظارت بر آن را به عھده دارد.
تشکل کارگری بايد بتواند در قراردادھای کار ،تعيين سطح دستمزدھا در قبال کارفرما و دولت
توده کارگران را نمايندگی کند .تشکل کارگری در ھمه عرصهھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و
فرھنگی از موضع طبقه کارگر که يکی از طبقات اصلی جامعه است دخالت میکند و جانشين و بديل
طبقاتی خود را تبليغ و ترويج مینمايد .تشکل کارگری ،نھايتا بايد به فکر واژگون کردن سيستم
سرمايهداری و خلع يد دولتی از اقليتی سرمايهدار ،با ھدف برپايی يک جامعه آزاد و برابر و انسانی
و بدون ستم و استثمار باشد.
بیشک در کشوری چون ايران ،برای برپايی تشکل کارگری و ھر نھاد مستقل ديگر ،بايد بھای
زيادی پرداخت .رھبران و فعالين کارگری ،ھمواره در جلو صحنه قرار میگيرند؛ چرا که ،تشکل
کارگری در خانهھای تيمی و مخفيانه برپا نمیشود .تشکل کارگری ،به شکل علنی و در سطح
اجتماعی و با حضور مستقيم کارگران به وجود میآيد تا توده کارگران با اتحاد و ھمبستگی و مبارزه
پيگير خود حق و حقوقشان را از سرمايهداران و دولت حامی آن بگيرند .بر اين اساس ،رھبران و
فعالين کارگری آگاھانه و داوطلبانه بھای بيشتر میپردازند«...
»آخرين دستگيری محمود به اين شکل بود که ظھر روز دوشنبه  ٢٠فروردين ماه  ،١٣٨۶تعدادی
از افراد نيروھای انتظامی به محل کار او مراجعه کردند و وی را به بھانه اين که دادستان میخواھد
با او در خصوص روز جھانی کارگر صبحت کند با خود بردند .منشی اجرای احکام در يک دادگاه

چند دقيقهای و به طور شفاھی حکم دادگاه تجديدنظر استان مبنی بر محکوميت محمود صالحی به يک
سال حبس تعزيری و سه سال حبس تعليقی را قرائت نمود و بیدرنگ حکم بازداشت او را صادر
کرد .محافظان سرمايه ،محمود صالحی را بدون اطالع خانوادهاش و حضور وکيلش با سرعتی
سرسامآور از شھر محل اقامت خود)سقز( دور کردند و بعد مشخص شد که وی را در زندان مرکزی
شھر سنندج زندانی کردهاند.
محمود صالحی ،عالوه بر اين که از سنين کودکی ناچار به کارمزدی بوده و تمام عمرش را
کارگری کرده است ،در عين حال ،با تمام توان در مقابل سرمايهداران ايستاده و حق خود و ھمطبقه-
ایھايش را پيگيرانه طلب کرده است .از اينرو ،او و خانوادهاش بخش زيادی از زندگی خود را در
زير تھديدات عوامل حکومت اسالمی و در زندانھا و در زير شکنجه گذرانده و با وجود بيماری و به
ويژه ناراحتی شديد کليه ،ھمچنان محکم و استوار در مقابل سرکوب و ستم و استثمار سيستم سرمايه-
داری ايستاده است.
محمود صالحی ،به عنوان يک کارگر نانوايی و آگاه به موقعيت طبقاتی خود ،ساليان زيادی از
عمرش را برای رسيدن به حقوق و مطالبات کارگران و مزدبگيران در مبارزه و تنگدستی گذرانده
است .و از ھمينرو ،او يکی از چھرهھای سرشناس جنبش کارگری ايران است که در راستای پيش-
برد امر مبارزات ھمطبقهایھايش بھای گزاف و آگانهای پرداخت کرده است.
محمود صالحی ،يکی از رھبران خوشنام ،محبوب ،پيگير ،مبارز ،با نفوذ و فداکار کارگران ايران
است .او به دليل حضورش از کودکی در بازار کار و تجربيات گوناگونش در عرصه تشکليابی و
مبارزه جمعی ،به خوبی با شيوهھای استثمار و درد و رنج کارگران آشناست .او يکی از بنيانگذاران
اصلی سنديکای کارگران خباز سقز ،در دو دوره متفاوت است و در کنار ھمرزم و ھمسرش نجيبه
صالحزاده و دو فرزندشان سامرند و سيامند و پدر سالخوردهاش محمد صالحی کار و زندگی میکند.
متاسفانه چند ماه پيش محمود پدرش را از دست داد ،يادش گرامی باد!
محمود صالحی ،منتقد جدی و پيگير مناسبات بیرحمانه سرمايهداری از نظر طبقه کارگر بوده و
تنھا ھدفش تامين وضعيت بھتر و مناسب برای طبقه کارگر در منازعات دو طبقه موجود در جامعه و
لغو کار مزدی و مالکيت خصوصی است .او ماھيت طبقاتی ھر دو طبقه متخاصم موجود در جامعه
را به خوبی میشناسد .ھمين شناخت از مناسبات موجود و داشتن مواضع انقالبی ،او را به رھبری
جسور ،مقاوم و محبوب در ميان کارگران تبديل کرده است.
بر اين اساس ،دستگيری و زندانی کردن چندين باره محمود صالحی ،از قبل توسط سرمايهداران و
دولت حامی آنھا طرحريزی شده است .حکومت اسالمی ،او را خوب شناخته و میداند که شکستن
او ،يعنی شکستن کارگران و مرعوب کردن آنھاست .اما محمود ھمچنان مقاومت میکند .از اينرو،
مسئوالن قضايی و امنيتی حکومت اسالمی ،ھر بار به بھانهای محمود را دستگير و زندانی و مورد
محاکمه قرار دادهاند .گاھی به اتھام فعاليت »عليه امنيت ملی« ،يا »به خطر انداختن امنيت ملی«،
ھواداری از »کومهله -سازمان کردستان حزب کمونيست ايران« ،يا »اخالل در نظم جامعه« و غيره.
اما محمود صالحی ھر بار اتھامات وارده را قويا رد کرده و از عھده بازجويان و قضات به خوبی
برآمده است .اما او ھميشه يک »جرم« ثابت داشته که ھرگز آن را انکار نکرده است و آن ھم دفاع
بیوقفهاش از ھم طبقهایھايش و نقد مناسبات سرمايهداری .ھميشه جرم مشخص او ،دفاع از منافع
طبقه کارگر و تالش برای برگزاری اول ماه می روز جھانی کارگر و  ٨مارس روز جھانی زن و
تالش برای تشکليابی کارگران بوده است .محمود مدافع سرسخت منافع کارگران ،حقوق کودکان،
زنان و متحد کردن کارگران و حرکت در مسيری است که زندگی شاد و شايستهای برای کل بشريت
به ارمغان میآورد.
محمود صالحی سازمانده و سخنران اصلی مراسم اول ماه می در کردستان بوده است .سخنان او،
ھمواره تازهگی دارد و شنونده را عميقا تحت تاثير قرار میدھد .از اينرو ،سخنرانیھای او ،ھمواره
با استقبال گرم مردم حاضر در اينگونه جلسات قرار گرفته است .او ،حتا در زندان نيز از فعاليت

طبقاتی خود دست نکشيد به طوری که به کارگران زندان نيز کمک کرد تا با دست زدن به اعتصاب،
حق خود را بگيرند.
محمود صالحی ،در آخرين بار دستگيريش نيز فقط به خاطر برگزاری مراسم اول ماه می)روز
جھانی کارگر( در شھر سقز و دفاع از آرمانھای انسانی ،اجتماعی و سياسی خود و ھمطبقهایھايش
يک سال حبس و شکنجه در زندان سنندج را با شھامت بینظيری تحمل شد و با وجود وضع بد
جسمانی ،از اين مرحله از مبارزه نيز ھمچون گذشته سرافراز و سربلند بيرون آمد.
باين ترتيب ،وقتی که حتا ھر ناظر بیطرف و واقعگرا درباره رويداد تاريخی اول ماه می سال
 ١٣٨٣شھر سقز و وقايع پس از آن به قضاوت مینشيند بیشک آن را يک نقطه عطف تاريخی مھم
در جنبش کارگری ايران میداند .واقعهای که سبب شد جنبش کارگری جھان ،جنبش کارگری ايران
را با ھمه ابعادش بشناسد و ھمبستگی وسيع خود با اين جنبش و ھمطبقهایھايش در ايران را به
زيباترين شکلی به نمايش بگذارد .مھمتر از ھمه ،ماھيت ضدکارگری تشکلھای دست ساخته حکومت
اسالمی چون خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار را نيز در نزد کارگران جھان برمال ساخت .طبيعتا
در ھمه لحظات اين رويداد تاريخی ،نقش برجسته و مھم محمود صالحی ،قدم به قدم قابل مشاھده
است .بنابراين ،محمود صالحی ،در اثر تالشھا و مبارزات پيگير طبقاتی خود ،به چھرهای جھانی
بدل شده است.
کمپينھای بزرگی که برای آزادی دستگيرشدگان سقز و سپس به دنبال دستگيری مجدد محمود
صالحی و ھمچنين منصور اسانلو در داخل و خارج کشور راه افتاد و من ھم يکی از دستاندرکاران
و سازماندھندگان اصلی اين کمپينھای سراسری در خارج کشور بودم ،از ھمان تاريخ ،ضمن جمع-
آوری اسناد و مدارک اين کمپينھا و تحليل و بررسی موقعيت جنبش کارگری و تحوالت و چشمانداز
آن ،ھمواره به اين فکر بودم که چگونه و از چه راه ديگری میتوان تقدير کوچکی از محمود
صالحی ،ھمسر و ھمرزمش نجيبه و ھمچنين فرزندانش سامرند و سيامند به عمل آورد .آن ھم در
شرايطی که تجارب و دستاوردھای جنبش کارگری و به ويژه نقش رھبران وقت آن ،جمعبندی نشده و
متاسفانه در تاريخ ثبت نگرديده است .ھمين داليل بود که مرا وادار کرد تا کتابی را که اکنون در
مقابل شماست و عمدتا به مبارزه و باورھا و افکار سياسی-طبقاتی محمود صالحی و ھمچنين خانواده
و ھمفکران و ھمطبقهایھايش در جنبش کارگری ايران و جھان مربوط است را تدوين کنم .اما کارھا
و گرفتاریھای مختلف سياسی ،فرھنگی و غيره تاکنون مانع پيشرفت سريع اين امر مھم بود .اين
کتاب ،در عين حال ،تا حدودی شرايط عمومی طبقه کارگر ايران را در اين دوره ،مورد بحث و
بررسی قرار میدھد .قطعا نقد و قضاوت در مورد کم و کسری اين کتاب ،با خوانندگان عالقهمند
است و من به نوبه خودم از ھرگونه انتقاد سازنده استقبال میکنم«...
»ھدف اصلی اين کتاب ،شناساندن ھر چه بيشتر افکار و مبارزات و قھرمانیھای محمود صالحی
و از اين منظر پرداختن به دورهای از تاريخ مبارزاتی جنبش کارگری ايران بر عليه سيستم سرمايه-
داری و حکومت حامی سرمايه و ثبت تجارب و دستاوردھای دوره معينی از تاريخ جنبش کارگری
ايران است .تجاربی که ھر فعال جنبش کارگری و حتا جنبش زنان و جنبش دانشجويی با مطالعه آن-
ھا ايدهھا و انگيزهھايی میگيرد که در اثر سالھا مبارزه سياسی کسب شدهاند.
مھمترين پرسش در مورد محمود صالحی اين است که او ،چرا بيش از ھفت سال زندگی خود را در
زندانھای حکومت اسالمی گذرانده ،اتھامش چه بوده است؟ تالش من در تنظيم صفحه به صفحه اين
کتاب ،از جمله پاسخ به اين قبيل پرسشھاست.
تنھا »جرم« محمود صالحی اين است که او ،به طور پيگير و در شرايط گوناگون از حقوق خود و
ھمطبقهایھايش بدون توجه به رنگ ،پوست ،مليت ،مذھب و جنسيت دفاع کرده است .دفاعی که برای
سرمايهداران و حکومت حامی آنھا ،نه تنھا خوشآيند نيست؛ بلکه خطرناک نيز به شمار میآيد.
اميدوارم اين کتاب کمی از خستگیھای درازمدت محمود صالحی و نجيبه صالحزاده و سامرند و
سيامند بکاھد .بنابراين محمود ،تنھا محمود اين عزيزان نيست و محمود صالحی ھمه ستمديدگان و

استثمارشدگان و مبارزان راه آزادی و سوسياليسم است که میخواھند با شھامت در مقابل زور و
اجحاف سيستم سرمايهداری و حکومت حامی آن بايستند و نظم موجود را به نفع خود و کل جامعه
تغيير دھند .ادامه راه محمود صالحی ،راه مناسب و شايستهای برای ھر مبارز انقالبی است .الگويی
که در ھمه زمينهھای انسانی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی حرفی برای گفتن و صبر سرشاری برای
شنيدن دارد و آدرس سرراستی نيز به ھمه عاشقان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی میدھد.
سرانجام آنچه که در اينجا میآيد با واقعيتھای جامعه ايران بیگانه نيست .زيرا گشت و گذار ھر
فعال جنبشھای اجتماعی جزئی از راهپيمايی بزرگ و درازمدت طبقه کارگر و مردم محروم و ستم-
ديده جامعه ايران است .اما متاسفانه اسناد مکتوب درباره تجارب فعالين و رھبران جنبش کارگری
بسيار کم است .به اين دليل ،اين کتاب میتواند به عنوان تجربه مھمی از جنبش کارگری ايران و
ھمبستگی بينالمللی با اين جنبش در يک دوره معين ،به امر پيشبرد مبارزه طبقاتی فعالين جنبش
کارگری ايران ياری برساند«.

