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 فهرست مطالب:

 و باختگانمال جنبش ها،بانک ورشکستگی بحران

 بانک کارمندان مطالبات پیوند برای میتهک دخالتگری

 1...................................................................آن به

 کمیتۀ و مالباختگان جنبش: نقد دو به پاسخ

 5.............................................................پیشروها

 عیتوض دربارۀ کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ بیانیۀ

  9.......................کشور غربی هایاستان زدگانزلزله

 11.............های حمایتی کارزار خیابانفعالیتزارش گ

 

 غیرمولد و انگلی بخش دنیا جای همه در اخیر هایدهه در

 زا کردن تغذیه با ایسابقهبی طرز به داریسرمایه اقتصاد

 هاحکومت کهاین. استشده فربه مولد، و واقعی بخش

 بهبود» اصطالحبه اعتبارات و پول تزریق با اندکردهسعی

 با رطوچه دیدیم که بود رؤیایی بیاورند، ارمغان به «اقتصادی

 رشد نظر از هم ایران. شد آب بر نقش امریکا از ۸۰۰۲ بحران

 -الیهم خالصه و بیمه و بورس و بانک یعنی -مالی بخش انگلی

 ایران در: دارد قرار جهانی فهرست هایباالترین زمرۀ در

 یاعتبار مؤسسات سایر و ایسایه هایبانک و هابانک سرانۀ

 خیلی .است دنیا هایباالترین جزء شوند،می سبز قارچ مثل که

 و( هاشهرداری مثل) شهری و نظامی و حکومتی نهادهای از

 امینظ و مذهبی نهادهای و هاخیریه و بازنشستگی هایصندوق

 هایبانک مالی، نرم و چرب بخش از بریسهم برای هم

 بانک خود آمار آخرین طبق. اندکرده تأسیس را خودشان

 سرجمع کشور در است، امسال همین به مربوط که مرکزی

. دارد وجود مالی مؤسسه و بانک ۲۸ قالب در شعبه ۸۰۲۸۰۰

 !شعبه یک ایرانی، ۰۲۰۰ هر یعنی

 

 با دبای ما مالی، نهادهای از عظیم تعداد این با که کنید تصور

 این! مهستی هم البته که باشیم طرف نقدینگی از عظیمی حجم

 نیازهای انبوه به دولت همیشگی پاسخ که است درحالی

 بوده این چه و چه و مدرسه و بیمارستان مثل مردم اجتماعی

 گودروغ» مصداق به اما! «نیست پول» کارها این برای که

 اعالم دولت خود که شنویممی ناگهان ،«شودمی حافظهکم

 !«رفته باال ایدهنده هشدار طور به نقدینگی: »که کندمی

 ستد در فقط نقدینگی این اعظمِ بخش که است این واقعیت

 هم داریسرمایه اساسی تناقض! است شماریانگشت اقلیت

 الیم مؤسسات و هابانک در مالی منابع که است همین در دقیقاً

 جمله از و -داریسرمایه منطق چون اما هست، وفور به

 رفع برای را آن مطلقاً است، سود کسب فقط -هایشبانک

 در بلکه کند؛نمی گذاریسرمایه جامعه فوتی و فوری نیازهای

 انگلی هایفعالیت و امالک و بورس از سر منابع این عوض

 مالی بازیشعبده چند با و دردسری هیچ بدون تا آورنددرمی

 .بشوند برابر چند

 سریالی ورشکستگی شاهد گذشته سال دو در دیگر طرف از

 ثامن) بودیم کشور در مالی موسسۀ و بانک چند و چندین

 و فاضل و میزان و فرشتگان و نور و کوثر و آرمان و الحجج

 بعداً البته که غیره و شاندیز پدیده و ایران اقتصاد مهر

 آخرین(. شدند ادغام «کاسپین» قالب در شانبرخی

 ازهت. نیست امیدوارکننده اصالً هم هابانک مالی هالیصورت

 دیگری زدۀبحران هایبانک از جز به ها،ورشکستگی موج این

 دآبگر بر غلبه برای که غیره و األئمهثامن و آینده مثل است

 ارانگذسپرده پول شدند مجبور اند،آمده گیر آن در که بحرانی

 جنبش ها،بانک ورشکستگی بحران 

 عمل کمیتۀ» دخالتگری و باختگانمال

 کارمندان مطالبات پیوند برای «سازمانده

 آن به بانک



 

 

۸ 

 

 ریالیس هایورشکستگی این دقیق دالیل وقتی. کنند معلق را

 بر نظارت نبود که شودمی روشن کنیم،می بررسی را

 کالنِ هایوام اعطای ها،بانک این مالی هایفعالیت

 الوصول،مشکوک مطالبات انبوهی و نشدهوصول

 خالصه و بانکی هایدارایی و زمین غیرواقعیِ هایگذاریارزش

 کتاب و حساببی مالی هایوپاشریخت و هابازیدودوزه انواع

 آن انبحر این نتیجۀ. اندبوده هاورشکستگی این اصلی دلیل

 چه. رفت باد به مردم از نفر هزار صدها هایسپرده که شد

 بخراخانه و دردربه که هاییآدم چه! نشد تباه که هاییزندگی

 !نشدند

 اضیاعتر جنبش یک بروز شاهد اخیر سال یک حدود در نتیجتاً

 که جنبشی. بودیم کشور در «باختگانمال» عنوان تحت

 با سادگی به داده نشان اندازشچشم در محدودیت رغمعلی

 دو یکی به مختص ثانیاً  و رودنمی کنار هاخیابان از سرکوب

 را خودش کشور بزرگ هایاستان بیشتر در و نیست استان

 ساده ۀمطالب یک با باختگانمال ساکن به ابتدا ثالثاً. داد بروز

 قدر هر اما آمدند، هاخیابان به شانپول گرفتنپس یعنی

 هاآن سرکوب برای سخت نیروی از دولت تربیش و تربیش

 ونچ بنابراین. شد ترسیاسی هم آنان شعارهای کرد، استفاده

 داریسرمایه مالی بخش از متضرر مستقیماً باختگانمال

 این دکنن تالش که است این پیشرو نیروهای وظیفۀ هستند،

 کاری چنین و بزنند پیوند داریضدسرمایه مبارزۀ به را جنبش

 دهندب انجام توانندمی مطالباتی انداختن جا طریق از تنها هم را

 مبارزۀ جهت در گام یک را جنبش باشد قادر که

 .کند هدایت جلوتر به داریضدسرمایه

 زا پس کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ که بود اساس این بر

 انآب ابتدای در باختگانمال اعتراضی تظاهرات در دخالتگری

 شجنب و هابانک سریالی ورشکستگی مسألۀ به مجدداً ،9۹

 از یکی سراغ به اما بار این. پرداخت «باختگانمال» اعتراضی

 و هااختالس معادلۀ در شدهپرداخته کمتر هایجنبه از دیگر

: فتر باختگانمال اعتراضی جنبش و هابانک هایورشکستگی

 !هابانک کارمندان یعنی

 و مزایا» با فقط را «بانک کارمندی» شغل عموماً مردم

 حرفه این که حالی در شناسند؛می باالیش «تسهیالت

 آزمایشی دورۀ بخش، یک: دارد هم ناگفته و تاریک هایبخش

 ردیگ سوی. کشدمی طول گاهی هم سال دو تا که است اجباری

 به اجباری فرسایطاقت هایکاریاضافه تحمیل قضیه

 1۸ تا حتی سال آخر روزهای در که است بانک کارمندان

 وقت از حتی شلوغ روزهای در که تاحدی رسدمی هم ساعت

 روانی و جسمی فشار و استرس دیگر بخش. محرومند هم غذا

 اهاشتب یک بابت که است تکراری کار انجام طوالنی ساعات

 کردنپاس موقع صفر یک شدن جاجایه یا پول شمارش در

 از. شد خواهد آنان دستمزدهای از خسارت کسر به منجر چک

 حالت در آلوده هایپول با رفتن کلنجار هاساعت دیگر طرف

 ضعوار از شودمی غیره و آرتروز و کمردرد به منجر که نشسته

 مجبورند بانک کارمندان همچنین. است شغل این درازمدت

 سروکله اطالعات ترینجزئی سر گذارانسپرده با هاساعت

 مدیران و شعبه رؤسای که است فشاری همه از بدتر بزنند،

 وارد کارمندان بر غیرقانونی هایوام اعطای برای باالدستی

 پای ،برود وام برگۀ بر کارمند امضای اگر حالت این در کنند؛می

 تا هاباالدستی فشار تحت هم باز نرود، اگر و است گیر او

 هب ماجرا. گرفت خواهد قرار دوردست شعبۀ به تبعید سرحد

 واریز دیرکرد برگشتی، هایچک: شودنمی ختم هم جاهمین

 سریالی هایورشکستگی و هااختالس اواخر این و حقوق

 کهاین صِرف به فقط بانک سادۀ کارمند شده باعث ها،بانک

 بگوییجوا برای فرد تریندستیدم و نشسته پیشخوان پشت

 وضعیت از مردم مستقیمِ خشم معرض در است مراجعین به



 

 

۰ 

 

 از ار وضعیت این انتقام بخواهند هاخیلی و شود بدل بحرانی

 .بگیرند او

 تنها در نفر هزار 1۷۰ از بیش پیش، سال دو تخمین به بنا

 کنید صورت حال. هستند کار به مشغول کشور برتر بانک بیست

 الیم مؤسسات و هابانک تمام به و کنیم روز به اگر را آمار این

 در جزء کارکنان از زیادی تعداد چه با دهیم، تعمیم کشور

 هب که کارمندی هزار هزاران یعنی. هستیم طرف مالیه بخش

 و دولتی مدیران اموال و حقوقی هایفیش ها،اختالس اسناد

 زا عظیمی حجم از مطلع و دارند دسترسی دارانسرمایه سایر

 هایسازیحساب و غیرقانونی کالن هایوام و هااختالس

 رخ هابانک ورشکستگی بحران که وضعیتی در. هستند اینان

 در مهمی بسیار نقش توانندمی بالقوه بانک کارمندان داده،

 .دارند اسناد این کردنعلنی و افشا

 کیبان بخش در کار نیروی فروشندگان کشاندن برای تالش

 این. است پیشرو نیروهای هنر داری،ضدسرمایه جنبش به

 فت،گر صورت هم روسیه انقالب تجربۀ در حتی که است کاری

 موقت را بانک کارمندان حکومت دورۀ در هابلشویک کهزمانی

 مالکیت از را وزرا سهم که خواستند هاآن از و دادند قرار خطاب

 .کنند افشا هابانک

 ملع کمیتۀ که بود مسأله این اهمیت دلیل به صورت، هر به

 را یاساس مطالبۀ سه اعالمیه، یک تدوین با کارگری سازماندۀ

 درون به و مطرح هاآن به خطاب و بانک کارمندان دربارۀ

 .بُرد هابانک

 مستقل تشکل ایجاد: اول مطالبۀ 

 مثالً) انششغلی حقوق برای بتوانند کهآن برای بانک کارمندان

 لمح به نزدیک شعبۀ انتخاب غذا، و استراحت وقت حذف عدم

( غیره و غیره و اجباری هایکاریاضافه برداشتن سکونت،

 نددربیای انفرادی حالت از کهاین جز ندارند راهی کنند، مبارزه

 که شوند نیرویی نفره هزارده چند «مستقل تشکل» یک  با و

 اوردهایدست تمام. بنشانند کرسی به را مطالبات این بتوانند

 ساعت هشت مثل) دنیا تمام در کارگران امروزی سادۀ ظاهر به

 جمعی و متشکل مبارزۀ نتیجۀ( مرخصی حق و روزانه کار

 رایب بانک مدیر پاسخ صورت، این غیر در. استبوده کارگران

 تپش! بفرمایید! دراز جاده و باز در: است روشن فردی اعتراض

 !دارند را شما مزایای آرزوی هاخیلی در

 

 مؤسسات و هابانک سازیملی: دوم مطالبۀ 

 دموکراتیک نظارت و کنترل تحت بزرگ مالی

 :کارگران و هابانک کارکنان
 دست در فقط کشور نقدینگی اعظمِ بخش گفتیم که همانطور

 رد مالی منابع که است همین در تناقض! است نفر صد چند

 منطق چون اما هست، وفور به مالی مؤسسات و هابانک

 است، سود کسب فقط -هایشبانک جمله از و -داریسرمایه

 جامعه فوتی و فوری نیازهای رفع برای را آن مطلقاً

 و بورس از سر منابع این عوض در. کندنمی گذاریسرمایه

 گیساد به موضوع پس. آورنددرمی انگلی هایفعالیت و امالک

 و دولت نزد که را عظیمی مالی منابع این باید که است این

 فعر برای شده ریزیبرنامه طور به هستند خصوصی هایبانک

 یعنی م؛ببری کار به انگلی اقلیت یک سود نه و اجتماعی نیازهای

 کیتمال تحت و شوند ملی باید بزرگ مالی مؤسسات و هابانک

 ارتنظ تحت باید مستقیماً فرآیند این و دربیایند؛ عمومی

 .بگیرد صورت جامعه مردم و بانک کارکنان دموکراتیک

 

 شود،می مربوط مالی بخش بر عمومی مالکیت به که جایی تا

 :باید سازی ملی این

 

 مینتض و حفظ با و سابق مالکین به غرامت پرداخت بدون ⚫

 .باشد مالکانخُرده و کارگران هایسپرده و اندازهاپس امنیتِ

 

 برای «سازمانده عمل کمیتۀ» دخالتگری 

 جنبش به بانک کارمندان مطالبات پیوند

 ورشکستگی بحران از ناشی اعتراضی



 

 

۲ 

 

 نترلک تحت باید هابانک در شده ذخیره و سرشار مالی منابع⚫

 و بهداشت و مسکن و شایسته مشاغل ایجاد صرفِ کارگران،

 فعن به اجتماعی هایبرنامه و آموزش و بازنشستگی مزایای

 .شود زحمتکش هایتوده

 دست به هابانک منابع سپردن معنی به سازیملی این اما

 سازیملی بلکه. نیست اشمالی فساد عظیم حجم آن با دولت،

 مردم و بانک کارکنان دموکراتیک نظارت تحت باید قطعاً

 :هستند چنین کنترل این مصادیق. باشد

 رایب دموکراتیک تفحص و تحقیق کمیتۀ یک تشکیل ⚫

 گان،باختمال نمایندگان از متشکل مالی، هایرسوایی بررسی

 و کارگری هایتشکل بگیران،مستمری بازنشستگان،

 بانک رمندانکا

 و هابانک مدیرۀ هیأت چندصدمیلیونی هایپاداش حذف ⚫

 .باالرده مدیران حقوقی هایفیش بر نظارت

 زرگب مالی مؤسسات و هابانک حسابرسی دفاتر شدن باز ⚫

 بمخر اجتماعاً هایفعالیت توقف و افشا و بیمه هایشرکت و

 هاآن

 و فساد در درگیر افراد تمام شفاف و علنی محاکمۀ ⚫

 !جامعه به رو و علنی هایدادگاه در هاآن رابطین و کالهبرداری

 نای در را اشنمونه یک فقط که کنونی وضع برخالف درست

 صندوق میلیاردی هزار ۲ اختالس اول متهم که شنیدیم هفته

 گریخته کشور از بدهی تومان میلیارد 5۰۰ با فرهنگیان ذخیرۀ

 !است اروپایی کشور کدام سواحل در اآلن نیست معلوم و

 دارانسرمایه به کالن هایوام اعطای کردن مسدود ⚫

 دانشجویان، کارگران، بدهی بخشش و! کلفتگردن

 بقا برای اجبار سر از که زحمتکشانی و بضاعتکم هایخانواده

 .آیندبرنمی آن پرداخت پس از و اندگرفته وام

 

 و ارزان هایوام اعطای! دهیوام روند بر نظارت ⚫

 !زحمتکشان و کارگران به پایین بهرۀ نرخ با شدهتضمین

 

 وضعیت در مهمی نقش که) سوم مطالبۀ 

 و هااختالس نجومی، هایفیش افشای(: دارد کنونی

 کارمندان دوش بر دارانسرمایه کالن هایوام

 !هاستبانک
 رشدا مدیران تومانی میلیون صد چند حقوقی هایفیش افشای

 هگذشت سال دو در دولتی شبه و دولتی مؤسسات و هاشرکت

 دهرچن. برانگیخت مردم بین را زیادی حساسیت و هاواکنش

 مختلف هایجناح قدرت نبرد جریان در بخشاَ هاافشاگری این

 رانداسرمایه مالی فساد از ایگوشه اما بود، هم علیه حاکمیت

 مالی منابع که کردمی ثابت و دادمی نشان را دولتی و خصوصی

 لنبارت شمارانگشت اقلیت یک دست در فقط اما هست، وفور به

 هکاین. کنندمی پاشش و ریخت کتاب و حساببی که شده

 لحجج،ا ثامن بالتکلیف مالباختگان  و معوقه حقوق با کارگران

 الیم موسسۀ چندین و شاندیز پدیدۀ وحدت، آرمان کاسپین،

 ،«شهمی حل ما مشکل بشه، کم اختالس یه» زنندمی فریاد

 .است واقعیت همین چکیدۀ

 

 حجم داران،سرمایه و مدیران نجومی هایحساب شدنعلنی با

 مدیران، هایپاداش ها،سازیحساب میل، و حیف رشوه، باالی

 هایورشکستگی و شوییپول نشده،وصول و مخفی هایوام

 .شد خواهد افشا همگان برای غیره و صوری

 

 افشا را شانحسابرسی دفاتر هابانک این مالکین چون

 کارمندان یعنی) کارگران خودِ این بنابراین کرد، نخواهند

 با و کنند محقق را مردمی هدف این توانندمی که هستند( بانک

 نجومی، هایسازیحساب و هاحساب برخی افشای

 یعلن را نهادها این غیرقانونی و مخرب اجتماعاً هایفعالیت

 را اریک چنین البته.. شود گرفته هاآن جلوی نهایت در تا کنند

 ارکاین برای. داد انجام باید کاریمخفی اکید رعایت با فقط

 لگرامت کانال یک اندازیراه جز نیست نیاز تریبیش چیز هیچ

 !«بانکی فسادهای افشای» برای
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 هر سوی از هایشفعالیت به نقد از سازمانده عمل کمیتۀ

 فافش پاسخ و نقدها انتشار و کرده استقبال باشد که جریانی

 صحیح خط شدن ترروشن باعث و وظیفه یک را هاآن به

 سپ این از نیز منظور همین به. داندمی جریانی هر در سیاسی

 پاسخ ستون این در را مانهایفعالیت و ما به مطرح نقدهای

 .داد خواهیم

 و کمیته به نسبت اخیراً که را نقدی ۸ به پاسخ متن این در

 یکی یسو از اول نقد. کنیممی منتشر شده مطرح آن فعالیتهای

 و کمیته به «مزدی کار لغو» به موسوم گرایش مدافعان از

 مطرح (باختگانمال جنبش در دخالتش باالخص) فعالیتهایش

 یدخالتگر که است فردی به پاسخ در نیز دوم نقد. استشده

 یجنبش» که توجیه این با را مالباختگان جنبش در کمیته

 .استشمرده مردود ندارد، کارگران به ربطی و است «مالکانه

 

—————- 
 

 اول نقد: 
 سازماندهی محل نه کارگر طبقه برای خیابان: چپ هم باز»

 ستا اجتماع سطح به کار محیط سطح از گذر برای محلی بلکه

 اب کار محیط از کارگری جنبش مرحله این به رسیدن برای

 خود امکانات و هاظرفیت درحد بصورتیکه خود دادن سازمان

 این و دهدمی ارتقا را خود  اجتماع  سطح به کرده شروع است

 ت،اس پذیر امکان جمعی بصورت کارگری پراکسیسم یک در

 مین یعنی است یکی عمل با اندیشه کارگری پراکسیسم در

 طمحی از بیرون در  های تشکل یا و کسانی یا رهبرانی شود

 ای و سوسیالیسم اندیشه حاملین بخواهند و باشند کار

 چنین تحقق ابزارهای کارگران و باشند  کمونیسم

 عمل و تئوری کارگری پراکسیسم در رو همین از. هاییاندیشه

 و رهبر نتیچه در ذهن و عین همانی این یعنی شود، می یکی

 واسطه که قهرمان و هنرمند حتی و نماینده و مدار سیاست

 زا  نخبگان رساندن قدرت به برای شوند می کارگر و أگاهی

 بعنوان خود برای ایطبقه بصورت کارگر خود. رود می میان

 که هگون همان زند، می تاریخ دگرگونی به دست تاریخی سوژه

 همانا که خودرا اندیشه فرانسه کبیر انقالب در بورژوازی

 نیز رگرکا طبقه رساند عینت به بود  خصوصی مالکیت تقدس

 اب را خود اندیشه خصوصی مالکیت الغای و مزدی کار لغو با

 همه رغم عال متأسفانه اما. بخشد می عینت کمونیسم تحقق

 و نگرفته درس گذشته از چپ أور، درد و خونین پر تجربیات

 داده رخ گذشته در که هستیم گفتارها و رفتارها همان شاهد باز

 گرفته لشک کارگران سازمانده عمل کمیته نام با ایکمیته اخیرا

 سازمانبیرون از را کارکران خواهد می که شود می ادعا یا

 باختگان مال خواهند می اینها است خیابان شعارش و بدهد

 ینکها. بکشند خیابان به گارگری جنبش عنوان تحت را اخیر

 و دولت مقابل در خود اموال از دارند حق باختگان مال این

 سما به اما نیست شکی هیچ کنند دفاع سرمایه چپاولگران

 «؟! است آورشرم کردن دفاع مالکیت حق از کارگر

 

 کمیته پاسخ: 
 کارگران سازماندهی محل «خیابان» که نیست تردیدی -1

 رایب محلی تواندمی خیابان این اما باشد؛ تواندنمی و نیست

 خاطر به که باشد ای«سازمانده کارگرانِ» از دفاع

 و رمؤثرت مراتب به روشی قطعاً و اند؛زندان در هایشانفعالیت

 در رس فروبردن یا هاخانه کنج انداختنِ عکس از ترآبرومندانه

 های«کمپین» اندازیراه و موبایل کوچک نمایش صفحۀ

 حمایتی کارزار نام رو این از درست! است خواب قبلِ مجازی

 محل :خیابان» نه و است «سیاسی زندانی تریبون خیابان؛» ما

 به مربوط که جایی تا اصوالً و!! «کارگران سازماندهی

 هک ،«خیابان» کارزارِ فعالیتِ حوزۀ نه این شود،می سازماندهی

 .است «سازمانده عمل کمیتۀ» دخالتگری حوزۀ تنها

 مال» که گذردمی چنین شما مخیلۀ از ایگوشه در که را این -۸

 توانیم هستند، طلبعافیت دارِسرمایه مشتی البد «باختگان

 محیط اب فقط نه خیابان، با فقط نه شما ارتباط ضعفِ به احیاناً

 .دارید را تغییرش ادعای که داد نسبت ایجامعه کل که کار

 و مالباختگان جنبش: نقد دو به پاسخ 

 پیشروها کمیتۀ



 

 

۹ 

 

 همانب یا دارسرمایه فالن که نیست ثقیل چندان موضوع این

 روز، و شب تمام، ماه یازده که ندارد ایانگیزه بادآورده،مال

 ویجل اشایمدرسه بچۀ و نوزاد با و بشود خیابان و کوچه آوارۀ

 گرا سوپرروشنفکر پردازاننظریه اما. بزند چادر قضاییه قوۀ

 وفور به کنند، ترکم «عین» با را خود «ذهن» فاصلۀ کمی

 از زدن با که دید خواهند را هاییخانواده و کارگران

 تومانِ میلیون پانزده ده هایشان،هزینه ترینابتدایی

 اتمؤسس این در بوده نیستشان و هست کلِ که را اندازیپس

 خاک به سریالی هایورشکستگی این با اکنون و اندگذاشته

 .اندنشسته سیاه

 ،«است آورشرم کردن دفاع مالکیت حق از» حکمِ از عزیمت با

 لیفتک پس پرسید «کارمزدی لغو» پردازنظریه استاد از باید

 مزدهای دریافت برایامروز همین– کارگران کنونی مطالبۀ

 یاآ منطق این به بنا! شود؟می چه چندساله و چندماهه معوقه

 پس هستند، مزدشان خواستارِ کارگران این چون گفت باید

 ،منطق همین با أیضاً کنند؟ شرم باید و اندمزدی کار مدافع

 «کار» مطالبۀ و آیندمی هافرمانداری جلوی که بیکارانی تجمعِ

 خواستارِ دارند چون خواند، «آورشرم» باید هم را کنندمی

 احکام این! شوندمی( داریسرمایه نظام در) خود استثمارِ

 یبرا کارگران اقدام که است استداللی منطقی تالی صرفاً

 !کندمی تقبیح را شانبانکی هایسپرده چندرغاز مطالبۀ

 باالف این توضیح شد، مطرح «مالکیت» بحث که حال ضمناً

 و کنندنمی لغو را «مالکیت» هاکمونیست که است ضروری

 کلش بلکه! باشد لغوپذیر که نیست چیزی «مالکیت» اصوالً

 کیتمال شود، لغو باید چهآن. کندمی تغییر که است مالکیت

 شجای باید چهآن و است اجتماعی تولید ابزار بر «خصوصی»

 ما میتۀک پرسید باید حال. است «اشتراکی» مالکیت بگیرد، را

 یکدموکرات نظارت و کنترل تحت هابانک سازیملی» شعارِ که

 بازیشعبده کدام با کرد، مطرح جنبش این در را «کارگران

 ستاین جز آیا کرد؟ متهم خصوصی مالکیتِ از دفاع به توانمی

 یدقتبی درچهارچوبِ باید یا حالت بهترین در را اتهام این که

 !کرد؟ فهم ورزی، غرض و تعمد یا روشنفکری

                                                            

 . نام یکی از نشریاتِ گرایش مذکور1 

 

 کار لغو» به موسوم گرایش استدالل اصلی هستۀ به برسیم اما

 و ذهنی چنیناین مواضعی شودمی سبب که «مزدی

 مونهن یک باال نقدِ که شود گرفته آن چهارچوبِ در آلیستیایده

 به گرایش این به راجع توضیحی اینکه برای. است آن از

 شروع ساده مقدمۀ یک از شود، داده ناآشناتر خوانندگان

 داریسرمایه چهارچوب در «کار» که امر این واقع در. کنیممی

 هب نیازی که نیست جدیدی کشف دارد استثماری خصلتِ

 و هاکمونیست تمامی اینکه. باشد داشته یادآوری

 به یدارسرمایه براندازی پی در هم انقالبی هایسوسیالیست

 نکته ماا. نیست پوشیده کسی بر هستند، کارمزدی نظام عنوان

 لتخص از «مزدی کار لغو» به موسوم گرایش که اینست سر بر

! درسمی آن لغو فوری مطالبۀ به ناگهان مزدی، کار استثماری

 ندۀز جنبش کنونی وضع از حداکثری و آنی پرشی با یعنی

 مشخص تحلیل» از برآمده که شعارهایی طرح جای به کارگری

 هب را گوینده ذهنی هایخواسته باشند، «مشخص شرایط از

 کار، شرایط بهبود سر بر کارگری روزمرۀ و زنده مبارزۀ جای

. هددمی قرار کارگری روزمرۀ مطالبات سایر و دستمزد افزایش

 منطقِ با بخواهد کسی اگر است مضحک آنکه از غافل

 و کار مطالبۀ جای به« 1سرمایه علیه» کارگران سازماندهی

 اهیآگ و مطالبات کنونی سطح از که شعاری) همگانی اشتغالِ

 ای مزدی کار فوری لغو شعار ،(کندمی حرکت کارگری جنبش

 چرا! دهد قرار کارش دستور در را کارگری شوراهای تشکیل

 اما دارد، استثماری خصلتی داریسرمایه در کار هرچند که

 اعیاجتم تولید فرآیند وارد را پراکنده افراد که است کار همین

 اجتماعیاقتصادی طبقۀ یک هاآن از طریق این از و کندمی

 حیات هایشریان داشتن دست در دلیل به که سازدمی

 د؛ش خواهند داریسرمایه نظام همان گورکن بالقوه اقتصادی،

 یتمالک به نسبت خود موقعیت و کار طریق از کارگران یعنی

 .کنندمی پیدا طبقاتی هویت که است تولید ابزار

 



 

 

۷ 

 

 آنارشیستشبه هایگرایش که فکری هایستون از یکی -۰

 پرتناقض آلیسمیایده ورطۀ به را «مزدی کار لغو» به موسوم

 و) کارگری پیشروهای نقش که آنست اندازدمی

 کی معادلۀ در اساساً را( کارگری پیشروهای یافتگیسازمان

 خود غم و هم بنابراین. گیرندمی نادیده کارگری انقالبی جنبش

 «رانکارگ تودۀ» از غیر تشکلی مبادا که اندگذاشته آن ظاهراً را

 برای شوند ای«واسطه» به تبدیل کارگران مبادا تا شود ساخته

 هدفِ که درحالیست این! «بیرون» از ها«نخبه» گیریقدرت

 سازماندهی نه کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ صریحِ و اصلی

 کارگری پیشروهای سازماندهی و جذب بلکه کارگران، تودۀ

 از خودش نظریه این مبتکر که کرد یادآوری نیست بد! است

 «گریکار هایتشکل ایجاد برای» هماهنگی کمیتۀ گذارانبنیان

 کی خود قضا از که نظریه این مبدع طور چه پرسید باید! بود

 شجنب داشتن نگه خالص» اشاصلی دغدغۀ و است روشنفکر

 ،(بیرون از او زعمِ به) پیشرو تشکالت و عناصر از «کارگری

 برای ایکمیته تأسیس را اشوظیفه خود، ناگهان چطور

 این است؟داده قرار کارگری هایتشکل ایجاد هماهنگی

 جنبش به رو را هایشبحث و خود کارنامۀ است ملزم گرایش

 برای هرگز چرا که شود داده پاسخ معما این به تا دهد، ارائه

 کارگران جای به «تشکل ایجاد» مزدی کار لغو مدافعین

 و واسطه به کارگر تبدیل و «گرایینخبه» دست این مصداق

 نبوده؟ چه و چه

 

 نچنی اصول دیگر از کارگری شوراهای آنی ساخت شعار ثانیاً

 ،«اشور» ساخت به «فراخوان» اصوالً درحالیکه. است گرایشی

 یلم به بنا شرایطی هر در بلکه انقالبی، شرایط در نه همآن

 از ایملغمه جز باشد تواندمی چیزی چه دهنده،فراخوان

 وراییش اصوالً و نظریه؟ این سازندگان آنارشیسم و ایدئالیسم

 چیزی چه شود ساخته داریسرمایه عادی شرایط تحت که

 ارگرک متقابلِ بریسهم و مشارکت ظرف یک جز باشد تواندمی

 لطف دبای گرایش این مدافعین نیست چنین اگر دار؟سرمایه و

 تاریخ کل در که را کارگری شوراهای این از نمونه یک کنند

 به و هنشد ایجاد انقالبی استثنائاً شرایط در کارگری جنبش

 ملع کمیتۀ! کنند ذکر اند نیانجامیده سازشکاری سرنوشتِ

 سرنوشت به عملش، برنامۀ از بخشی در کارگری سازماندۀ

 هب که مشارکتی و تخیلی هایشوراسازی از دست این اغلب

 و کنترل» بخشِ در انجامندمی رفرمیسم و سازشکاری

 .استکرده اشاره «کارگری مدیریت

 

 آن ما و شد بختگانمال جنبش به که سطحی نقد از جدای -۲

 ایم،گفته پاسخ دیگری نقدِ جواب در ترتفصیلی طور به را

 ار آن باال منتقد که گرایشی و ما گرایش اساسی اختالف

 تۀکمی اوالً. کرد خالصه بند دو در توانمی کندمی نمایندگی

 قاطعانه ولی کارگری جنبش به رو کارگری سازماندۀ عمل

 تودۀ نه و است کارگری پیشروهای سازماندهی بر متمرکز

 جنبش تاریخِ از که است ایتجربه چکیدۀ این. کارگران

 هایگرایش درحالیکه. است رسیده ما به کارگری انقالبی

 زیهرچی به «خود» یک چسباندن با «مزدی کار لغو» به موسوم

 فقط نه( چه و چه و خودمدیریتی خودگردانی، خودسازماندهی،)

 همیتا منکر بلکه کنند،می تهی واقعی محتوای از را مفاهیم این

 شامل که شوندمی تشکلی یا پیشرو دخالتگری نوعِ هر

 پی رد چیز هر از بیش دیگر، بیانِ به. باشد کارگری پیشروهای

 اصلی، چنین بر اصرار. افتندمی راه کارگری خودانگیختۀ جنبش

 تفعالی که کنونی استبدادی سختِ و سفت شرایط در هم آن

 رایشگ این عملی کارنامۀ شود،نمی برتابیده هم صنفی سادۀ

(. دش اشاره آن به باال در که) کندمی عدیده تناقضات از پر را

 ملع برنامۀ مطالبات، طرحِ سطح در آنکه دوم اساسی اختالف

 الیانتق مطالباتی طرحِ بر متمرکز کارگری سازماندۀ کمیتۀ

 آناً دارد سعی نه و زندمی درجا رفرمیسم در نه یعنی. است

 تنِگرف درگیرِ که کارگری به را سوسیالیسم برقراری شعارِ

 شجنب در گام به گام دارد سعی بلکه. ببرد است مزدی معوقۀ

 سطح از حرکت با که بیاندازد جا را مطالباتی کارگری زندۀ

 سرمایه علیه را آنان مطالباتِ کارگران، کنونی آگاهی

 ندنیازم قطعاً هاآن شدنِبرآورده که مطالباتی. کند ترتهاجمی

 کارنامۀ تنها. است داریسرمایه چهارچوبِ از رفتن فراتر

 نای با چطور کارگران که است داده نشان ما دخالتگری دوماهۀ

 یماًمستق آموزشی و بافیفلسفه هیچ بدون مطالبات از دست

 .کنندمی برقرار ارتباط



 

 

۲ 

 

 (باختگانمال جنبش در کمیته دخالتگری به) دوم نقد: 
 رایب که است گذارانیسپرده به مربوط باختگانمال جنبش »

 جنبش. اندآورده بد حاال و اندکرده گذاریسرمایه سودافزایی

 «!نیست کوچک و بزرگ دارِسرمایه آن یا این طرفدار کارگری

 

 کمیته پاسخ: 
. یستن مالکانه جنبش شما تصور برخالف باختگانمال جنبش

 به کردننگاه با سادگی به ما برای موضوع این اثبات البته

 پاداش و اندازهاپس که کارگرانی با صحبت) ماناطراف

 از. تاس اثبات قابل( رفت باد بر چیزشانهمه و بازنشستگی

 و بیست جوان کارگر دیروزِ همین دل درد توانیممی قضا

 از زدن با طورچه خوردمی قسم که بیاوریم مثال را ایچندساله

 و خوراک و خورد و ذهاب و ایاب و همراه تلفن شارژ حتی

 یکی ینا در میلیونی چند بوده توانسته دستمزدهایش اندازپس

 نونتاک اگر …کند گذاریسپرده ورشکسته هایمؤسسه این از

 هب سری الاقل اید،نشنیده نزدیک از را هاییصحبت چنین

 با که را ایباختهمال زن فریادهای احیاناً. بزنید مجازی فضای

 د؟نشنیدی زده خیمه خیابان در سرما این در نوزاد بچۀ داشتن

 جنبش که نظر اظهار این از توانیممی که اینتیجه تنها

 ریمبگی ندارد، هاآن مطالبات و کارگران به ربطی باختگانمال

 ور،کش داخل کنکرت و عینی فضای با ارتباط عدم که آنست

 اجعر اظهارنظر و اندیشیدن برای تا داشته آن بر را شما الجرم

 خود تخیل قدرت و ذهن به اجتماعی اعتراضات و شرایط به

 ابعاد واقعیت در کهحالی در. بیاورید رو تحلیل برای

 داخل رد را نفر هامیلیون ایران، در هابانک بحرانی ورشکستگی

 زا کردن ضرر اول صف در کارگران اتفاقاً و کرده متأثر کشور

 هم آمریکا ۸۰۰۲ مالی بحران که طورهمان) بودند بحران این

 این که چرا داد؛ قرار تأثیر تحت را کارگران مسکن همه از اول

 (.هستند داریسرمایه توپ دم گوشت همیشه که کارگرانند

 

 رسیمب عینی، واقعیت با شما تحلیل تطابق عدم از گذاشته اما

 گوییدمی کهاین بر شما ادعای مبنای: تاناستداللی مبنای به

 ولشانپ گذارانسپرده که اینکه برای است مالکانه جنبش این

 کنیدمی فراموش اما! بودند سود دنبال به و گذاشتند بانک را

 از که دارد وجود داریسرمایه نظام درون هم بانکی مگر که

 مگر اساساً ندهد؟ سود و نکند پیروی دارانهسرمایه قواعد

 اندازهایپس کارگر که دارد وجود هم بانک از غیر جایی

 که کارگری که است معلوم دهد؟ قرار جاآن را دستمزدش

 د،گیرمی بانک از هم را دستمزدش فروشدمی را کارش نیروی

 امورات برای احیاناً کند،می اندازپس جاهمان را پولش

 همان کهآن برای و گیردمی وام جاهمان از هم اشزندگی

 گرددمی بزند زخمی به تا کند تربیش کمی هم را پول چندرغاز

 .رهغی و دهدمی را عرف از باالتر سود وعدۀ که کند پیدا جایی تا

 

 ۀسرمای نماد عنوان به) بانک و کارگر رابطۀ مسألۀ از شما اما

 و رتسخی برای سیاسی جمعی مبارزۀ یک کهآن جای به( مالی

 ازماندهس عمل کمیتۀ کهچنان) کنید ترویج را بخش این کنترل

 و انفرادی مبارزۀ یک عوض در ،(کرد دخالتگری این در

 این اب اصالً! کنیدمی تجویز کارگران به را بانک با «اخالقی»

 به زدیکارم نظام وقتی بگیرد دستمزد باید کارگر چرا استدالل

 بایدن کشیدند باال هم را او مال اگر البد و اوست؟ استثمار معنی

 بورژوایی محاکم از هم دادگاه چون کند مراجعه دادگاه به

 که ردک توصیه باید منتقدانی چنین به ترتیب این به!!! است

 تا ببرند پناه غار به شهری زندگی جای به نیز خودشان

 از نه و شود واریز شانبانکی حساب به پولی نه وقتیک

 رایب دارسرمایه میلیاردرهای به متعلق توئیتر و فیسبوک

 «خیلیت طلبیتنزه» نوعی شما. کنند استفاده تئوریک اظهارات

 از ایوارونه کامالً درک اساساً که کنیدمی تجویز کارگران به را

 .است داریسرمایه نظام با مبارزه شیوۀ
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 و ایران مرز در شدید ایزلزله وقوع با 9۹ آبان ۸1 شامگاه در

 خسارات و آمد در لرزه به کشور استان چند و چندین عراق

 ویژه به) غربی هایاستان شهرهای به باألخص زیادی

 صدمات و مجروحین و تلفات تعداد. شدتحمیل( کرمانشاه

 ناچار مردم از بسیاری. رودمی باالتر لحظه هر زیرساختی

 دسترسی از کهآن حال بگذارنند، هاخیابان در را شب اندشده

 .اندمحروم هم گرمایشی سادۀ وسایل به

 ختلم وضعیت، به رسیدگی کُندی رسانی،کمک هرگونه غیابِ

 رد خود خودیبه که هاییزیرساخت تخریب و ارتباطات شدن

 که شده سبب بودند، نیافتهتوسعه غربی کُردنشین هایاستان

 چنین در. شود مختل تماماً شهرها این در زندگی وضعیت

 تدس به را عمل ابتکار خود عموماً محلی مردم برخی وضعیتی

 ماًمستقی چندنفره کوچک هایگروه سازماندهی با و گیرندمی

 کیلتش را زدگانزلزله به رسانیکمک و نجات نفریاب، هایتیم

 از نظامی گردان چندین ارسال با اکنونهم حکومت. دهندمی

 یسامانده و اضطراری وضعیت اسم به ارتش و بسیج سپاه،

 گرفتن باال از تربیش ترسش که داده نشان شرایط،

 چنین در رژیم. دیگر چیزی تا است اجتماعی هاینارضایتی

 تدس به اوضاع کنترل گرفتن با کرد خواهد سعی شرایطی

 تا براند حاشیه به را پایین از سازماندهی نوع هر خود،

 هم و دهد افزایش را خفقان و سرکوب جو هم ترتیببدین

 نای. کند تصویر خود از رسانکمک و مدارمردم ایوجهه بتواند

 غربی شهرهای از اکنون هم از که هایینشانه که درحالیست

 شینپی هاینمونه همچون فاجعه گسترش از خبر آیدمی بیرون

 ا،روزه گذشت با که بود نخواهد انتظار از دور. دارد چنینی این

 مک،ک کمبود خبرهای برود، باال تصاعدی طرز به تلفات تعداد

 و شود عادی زدگانزلزله به سرمازدگی رواج و غذا دارو، چادر،

 زا ناشی آوارگی و بالتکلیفی وضعیت در هاماه زدگانزلزله

 داریسرمایه مختلف هایجناح. بمانند باقی منازل تخریب

 یادگاری عکس و هافیلم زدگانزلزله با اسالمی جمهوری

 هایکمک چپاول و غارت از پرده پشت خبرهای. بگیرند

 کمکی کاالهای آوردن در سر و زدهزلزله مناطق برای شدهجمع

 !برسد گوش به سیاه بازار از

 در داریسرمایه نظام درون در «طبیعی» اصطالح به فجایع

( ژاپن و آمریکا مانند ترینشپیشرفته ولو) دنیا جای همه

 ترینبیش. شوندمی فتق و رتق مشابهی طریق به کمابیش

 هایبخش ترینمحروم و مهجورترین از همیشه قربانیان

 فتهگ سوانح دست این مورد در معموالً چهآن اما. کارگرند طبقۀ

 ابعادِ مورد در «طبیعی» امرِ هیچ که آنست شودنمی

 حسوان این از ناشی شدۀ وارد تلفات و خسارات «غیرطبیعی»

 به کنونی عصر در منابع و فناوری و علم که چرا! ندارد وجود

 هاییحرانب چنین با مقابله برای کافی از بیش بسی و کافی قدر

 یتی،اقل دستان در منابع این تمرکز دلیل به اما است، دست در

 زحمتکشان و کارگران یعنی جامعه محروم اکثریت همیشه

 این به سپس و اندفجایع این نهایی قربانی ساده خیلی

 حال !خورَدمی «طبیعی» مُهرِ طبقاتی جامعۀ این در شدنقربانی

 که ار منابعی دهم یک است کافی اخیر زلزله مورد در مثالً آنکه

 کندمی ایمنطقه هایجنگ صرفِ اسالمی جمهوری دولت

 تقویت و زدهزلزله مناطق بازسازی و رسانیکمک صرفِ

 هک ببینیم توانستیممی صورت این در کرد،می هازیرساخت

 ای«غیرطبیعی» تلفات چنین ،«طبیعی» سانحۀ یک طورچه

 !داشتنمی

 سطح ۸ در وضعیتی چنین در دخالت پیشرو نیروهای برای

 :شودمی تعریف

 کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ بیانیۀ 

 هایاستان زدگانزلزله وضعیت دربارۀ

 کشور غربی
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 رد مستقیم حضور با میتوانند محلی پیشروهای کهآن اول

 به کنند سعی مردمی رسانیکمک و نجات و امداد هایگروه

 ینا بپردازند، پایین از محلیِ هایکمیته از دست این تقویت

 ارۀاد اضطراری هایوضعیت در معموالً خودانگیخته هایکمیته

 اگر. گیرندمی دست به را محالت از دفاع جمله از امور کلیۀ

 محالت سطح در مردمی یافتۀخودسازمان هایگروه چنین

 زیر را مرکز از ارسالی هایکمک توانندمی شوند، تقویت

 مطالبات کنند، آن توزیع به اقدام و گرفته خود نظارتِ

 و ندده انعکاس و پیگیری بیشتری تمرکز با را زدگانزلزله

 سیجب نقشِ محالت، سطح در مردمی مرکزیتی ایجاد با خالصه

 اب تنها. کنند قطع را کمکی منابع از رایج هایدزدی و سپاه و

 هاییتهکمی چنین در پیشروها نفوذ و حضور و گسترش تقویت،

 رد دولت بر فشار برای اهرمی داشت انتظار توانمی که است

 .شود ایجاد بعدی فوری نیازهای رفع جهت

 :فوری مطالبات

 آب و اغذ فوری تأمین برای سیار رایگان هایآشپزخانه برپایی

 !زدگانزلزله برای سالم

 رایب مجهز صحرایی هایبیمارستان کافی تعداد تأسیس

 !مجروحین وضعیت به رسیدگی

 تمامی برای مدت بلند و رایگان تماماً درمانی خدمات تأمین

 !باشد الزم که زمان هر تا حادثه این از متأثرین و مجروحین

 زمجه و بتنی دائمی هایپناهگاه در زدگانزلزله فوری اسکان

 سرمای وضعیت در چادری هایپناهگاه! گرمایشی وسایل به

 .داشت نخواهد کارایی کنونی سنگین

 در غیره و بسیج و سپاه از اعم نظامی نیروهای فوری خروج

 نجات، و امداد متخصص نیروهای ارسال و زدهزلزله مناطق

 .عمران و درمانگر

 مردمی هایگروه و مردم زدگان،زلزله احتیاجات تأمین برای

 ایلوس تأمین برای ادارات و هافروشگاه دربِ شکستن به محق

 .هستند خود

 و هاهخان رایگانِ تماماً و فوری بازسازی مستقیم مسئولِ دولت

 بازسازی طرح. است شهری هایزیرساخت سایر و هاجاده

 مردم برای ایویژه اولویت و اهمیت باألخص هاخانه رایگان

 در دولت فَشَل سوابق. دارد نجات و امداد فاز از بعد مرحلۀ در

 بازسازی از) پیشین هایبحران طی بازسازی هایطرح اجرای

 و منجیل و رودبار هایزلزله هایتخریب بازسازی تا جنگ آثار

 رد مفتضحانه شکستی از نشان همگی( غیره و بم و ورزقان

 -دیدهحادثه شهرهای تمامی در هنوز بطوریکه. دارد زمینه این

. شودمی مشاهده زیادی تخریبی آثار -هادهه گذشت با حتی

 رگیرد را دیدگانحادثه ،«مالکیت اثباتِ» توجیه با معموالً دولت

 از پس آخر دست تا کندمی مدتطوالنی هایکاغذبازی

 هب را بازسازی قضیۀ ته و سر چندرغازی پرداخت با چندسال

 قدری پرداختِ طرح نیز اکنون هم دولت اینکه کما. آورد هم

 کرده تصویب را زدگانزلزله به بازسازی وام و بالعوض وام

 رب خود دوش از را بازسازی مسئولیت دیگر عبارت به. است

 هب است قرار دولت المثلفی. استداده قرار زدگانزلزله گُردۀ

 میلیون ۰5 شوند احداث شهرها در باید که مسکونی واحدهای

 هاکاغذبازی از اگر. بدهد درصد 5 بهرۀ با ساله 15 وام تومان

 یک با بگذریم، هاوام قبیل این دریافت اداری هایمکافات و

 سرجمع دبای وام کنندۀدریافت که بینیممی سرانگشتی حساب

 پس را تومان میلیون ۹۰ از بیش یعنی مبلغ، این برابر دو حدود

 هم آن. شود مقروض دولت به تمام سالِ 15 برای و بدهد

 که یبیکار باالی نرخ آن با کرمانشاه اسم به استانی در کجا؟

 هم %5۰ تا حتی جوانان بین در حداقل دولت خودِ اعتراف به

 بسا چه زده،زلزله خانوادۀ یک که شرایطی در هم آن رسد؛می

 هاههزین از انبوهی جلوی بسته وپادست خانوار، آورِنان مرگ با

 دفن و کفن و درمان هزینۀ از: شد خواهد و شده گذشته تنها

 یدهرس خبرهایی غیره؛ و شدهتخریب اثاثیۀ و اسباب هزینۀ تا

 رخیصت برای هم کنونی وضعیتِ در حتی دولت اینکه بر مبنی

 یا کندمی دریافت هزینه هاسردخانه از زدگانزلزله اجساد
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 برای مهر مسکن واحدهای تخریب افتضاحِ از پس کهآن

 مسکن وام اقساطِ پرداخت لزوم اخطاریۀ دیدگان،خسارت

 حاال زدگانزلزله نبوده، کم هااین همۀ! استفرستاده را مهر

 مه را دولتی هایوام این اقساط شانخانه بازسازی برای باید

 درصد 1۰۰ که هاییخانه بازسازی برای! کنند پرداخت

 یادیز بخش اند،شده یکسان خاک با یعنی اند،داشته تخریب

 را اولیه آواربرداری کفاف فقط دولت «کمک» اصطالحبه از

 خود عهدۀ به آینده هایسال در هاهزینه مابقی و داد خواهد

 .بود خواهد هاخانواده

 هزار 1۸ تمامی به امروز همین دولت اگر که درحالیست این

 تومان میلیون ۰5 نقداً شده، تخریب شانمنازل که خانواری

 اختالس متهم بدهی قلم یک از فقط هم باز بدهد، بالعوض

 کمتر گریخت ایران از گذشته ماه در که فرهنگیان صندوق

 .میشود

 طرح یا وام طریق از بازسازی طرح گونه هر آنکه کالم لُب

. تاس مردود تخریبی هایخانه مالکیت اثباتِ بر مبتنی های

 باید و تاس آوارگان وضعیت به رسیدگی مستقیم مسئولِ دولت

 هایشهرک رایگان ساخت به اقدام کاغذبازی و تعلل هیچبی

 .کند خسارت تحت نواحی در زدگانزلزله تمامی برای ویژه

 

ت ماه، حمای، در آبان«خیابان: تریبون زندانی سیاسی»کارزار 

ار زندانی سیاسی را در دستور کار خود قرار داد. عملی از چه

 عضو سه هر که ودب کُردی زندانی سه ختصمحمایت  ولینا

 عنوانبه ولی اندبوده کردستان در متفاوتی سیاسی گروه

 انآن همگی سالمت ایران، در ملی هایاقلیت سیاسی زندانی

 مرگ خطر معرض در حاکمیت، عامدانۀ اهمال و سرکوب اثر در

 .استگرفته قرار عضو نقص و

 سپاه گلوله ضرب به 9۹ تیرماه در ،پناهی حسین رامین 

 متیسال از قطعی خبر هیچماه ا آبانت و شد دستگیر و مجروح

 برادر) پناهیحسین افشین حکومت،. بودن دست در او

 اًجمع به ماهر آباند را هاپناهیحسین از دیگر تن دو و(رامین

 سنندج اطالعات ادارهکه مانی ز. کرد محکوم زندان سال ۸۰

 زودیبه( دادگاه برپایی بدون) را او که کرد اعالم شمادر به

 مه پناهیحسین افشین و رامین ادرم. کرد خواهند اعدام

 اطالعات اداره روبروی استیصال سر از که بودصد کردهق

که همان زمان بود . در شدکب آتش به را خودش سنندج

با رساندن صدای اعتراض این  به سهمِ خود خیابانکارزارِ 

ین تصویر و وضعیت ادیوارنگاری ها )خانواده به خیابان

نهایت هم از او حمایتی عملی کرد. در ( زندانی سیاسی

ینی نشمجبور به عقبموقتاً حکومت زیر فشار افکار عمومی 

خطر اعدام ولی  اش را داد.و اجازۀ دیدار رامین با خانواده شد

 همچنان بر سرِ او باقی است.

 

 بیشتر سال ۸۰ حالیکه در 1۰۷۰ سال در نظری محمد 

 قح از برخورداری بدون. شودمی دستگیر بوکان در نداشت

 خیابان کارزار حمایتی فعالیتهای گزارش 
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 هب حکم این بعدتر ولی گیردمی اعدام حکم ابتدا در وکیل،

 به قریب 1۰9۹ سال در اکنون وا. یابدمی تغییر ابد حبس

 در مرخصی روز یک حتی بدون را خود زندگی از سال ۸۲

 زندان به انتقالش درخواست بارها. است گذرانده زندان

 زندان در را او همچنان حاکمیت اما بود،کرده را خود بوکان

 امسال تیرماه در نظری. ردکمی نگهداری کرج شهررجایی

 به دست جمعی حرکتی در که سیاسی زندانیان از گروهی به

اعتصاب  روز 1۰۰قریب ا ب. پیوست بودند زده غذا اعتصاب

خذ موفق به ا پایان اعتصاب،ر د .طالباتش را دنبال کردم ،غذا

 .د، ولی پروندۀ او همچنان باز استوکیل ش

 دستگیر کرمانشاه شهر در 1۰۲۹ سال در ،جاللیان زینب 

. شودمی زندان راهی پژاک در عضویت اتهام با و شده

 برگزار وکیل حضور بدون و دقیقه چند عرض در او دادگاه

 سال در بعدتر حکم این. شودمی محکوم اعدام به و شده

 او ودخ که درحالیست این. یافت تقلیل ابد حبس به 1۰9۰

 ارک صرفا و نبرده اسلحه به دست وقت هیچ که است مصر

 زندان، مدت طول در. استکردهمی پژاک برای تبلیغی

. کندمی رفته او بر که هاییشکنجه از سخن جاللیان

 ناییبی او، سالمتی به رسیدگی در اهمال دلیل بههمچنین 

 از شُرُف در نیز اکنون و دهدمی دست از را چشمش یک

 هب ارزار خیابان،ک. است دیگرش چشم بینایی دادن دست

 دیده،رنج سیاسی زندانی این از حمایت در خود سهم

 او اعتراض صدای برای تریبونی به را پایتخت هایخیابان

 .کرد بدل

 و 1۰9۹ آبان هفتم روز در کارگری، فعال ،صالحی محمود 

 زا بیمارستان مقابل در هایشکلیه دیالیز به اقدام از پس

 مرکزی زندان به و بازداشت اطالعات وزارت مأموران سوی

 یلدل به دستگیری از پس روز پنچ تنها. شد منتقل سقز

 هایمراقبت بخش به را او مأموران اشقلبی بیماری تشدید

 زطر به که درحالیست این و فرستادند بیمارستان ویژۀ

 و قفل تخت به بیماری بستر در را پاهایش تحقیرآمیزی

 ارب دو هم گذشته سال در صالحی محمود. بودند زنجیرکرده

 اشکلیوی بیماری و بودگرفته قرار قلب جراحی عمل تحت

 پیشین هایبازداشتگاه در شدهسپری ایامِ مرهونِ نیز

 .است سنندج

 ایدب حاکم دولت هایهتاکی از دست این مقابلِ درمعتقدیم ما 

 در پراکندگی و تفرقه هرگونه. ایستاد متحد و صدایک

 سرکوبِ در را حاکمیت ها،جنایت از دست این به اعتراض

 عمل ۀکمیت .کرد خواهد پرواتربی سیاسی زندانیانِ و کارگران

 ایرس و خانواده با همبستگی اعالم ضمن کارگری سازماندۀ

 در خود، سهمِ به تا کرد تالش زندانی، کارگر این رفقای

 رایب بلندگویی «سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار

 نجهشک تحتِ و دربند زندانیِ کارگرِ این وضعیتِ به اعتراض

 .باشد

 هشتیب ستار قتل سالگرد پنجمین در خیابان هایدیوارنگاری 

 وبجن هایحاشیه ساکنِ معترض جوان کارگر بهشتی ستار

 اشاعتراضی هاینوشته خاطربه 91 آبان 9 در که بود تهران

 ۀجناز( آبان 1۰) دستگیری از پس روز ۲ تنها و شد دستگیر

 مُهر یبهشت ستار قتل .شد خانواده  تحویل اشخونین و کبود

 یانزندان اعتراض صدای متحدانه اگر اینکه بر است تائیدی

 بدل آنان اعتراض تریبون به را هاخیابان و نباشیم سیاسی

 تیح وجهی بدترین به را آنان تا ندارد ابایی حکومت نکنیم،

 و صداترینبی میان، این در. کند شکنجه هم مرگ حد سر تا

 در مرگ خطر اول صف در سیاسی زندانیان ترینمحروم

 یک گمنام، کارگر بهشتی، ستار. هستند حاکمیت هایزندان

 . بود صدابی  قربانیان از نمونه

 نجمینپ در ، «سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار فعالینِ

 ایمهمحک به را هاخیابان تا گرفتند تصمیم او قتل سالگرد

 .کنند بدل قتلش برای

 


