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روز کارگر و تقالهای رژیم اسالمی 
نسان نودینیان    

نشست خبری خانه کارگر به مناسبت آغاز هفته 
کارگر با حضور علیرضا محجوب، دبیرکل خانه 
کارگر، یکشنبه ۴ اردیبهشت برگزار شد. در این 
نشست، محجوب بر بیمه و حق برخورداری از 
تشکل های کارگری برای همه و همچنین هشت 
“کارگری  گفت:  وی  کرد.  تاکید  کار  ساعت 
که درآمدش زیر ده میلیون تومان است نباید 
مالیات پرداخت کند. روز کارگر را یک جشن 

اعتراضی می دانیم ...”

خانه  های  دسته  و  دار  کارگر  روز  آستانه  در 



از  مجیزگویی  ُدز  حکومتی  سایتهای  و  کارگر 
کارگر را صد چندان میکنند. محجوب میگوید 
روز کارگر یک جنبش اعتراضی است و حقوق 
بیمه  و  از حق تشکل  ترمیم شود،  باید  کارگر 

بیکاری هم صحبت میکنند.

در  کارگر  خانه  و  اسالمی  حکومت  سنوات 
سرکوب و جلوگیری از مراسم های روز کارگر، 
به جرم  را  است. صدها کارگر  و خونین  سیاه 
اما  کردند،  زندانی  ها  مراسم  این  در  شرکت 
کارگران عقب ننشستند و تعطیلی روز کارگر را 
به قوانین ضد کارگری حکومت اسالمی تحمیل 

کردند. 

اسالمی  جمهوری  که  است  این  مساله  صورت 



در بدترین شرایط سیاسی قرار دارد. کارگران، 
بازنشستگان و معلمان با اعتصابات و اعتراضاتشان، 
عالی  در  ماکسیمالیستی،  های  خواست  طرح  و 
ترین موقعیت قرار گرفته اند و قصد دارند روز 
کارگر امسال را به روز جشن و اعتراض خود 

تبدیل کنند.
 

شده  تمام  محجوب  مجیزگویی  مصرِف  تاریخ 
است. روز کارگر امسال روز نمایش پر قدرت 
است.  زنان  و  معلمان  بازنشستگان،  کارگران، 
جنایتکار  حکومت  به  بزرگ  نه  روز  روز،  این 

اسالمی خواهد بود.
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جمهوری اسالمی، به پایان سالم کن! 
سیامک بهاری

تصمیم های  اتخاذ  توان  دولت  “رئیس  محبی: 
دقیق  و بزرگ را ندارد.”

جمهوری اسالمی در طول تاریخ  پر نکبتش با 
قربانی کردن و جابجایی رؤسای دولت بعنوان 
“آبدارچی” و شکستن کاسه و کوزه ها  بر سر 
آنها،  از بحرانی به بحران دیگر پناه برده است. 
ابراهیم  رساندن  قدرت  به  و  کردن  مهندسی 
رئیسی، برای حکومتی که از مشروعیت داخلی 
از  تهی شده و مردم دارند درب حکومتش را 
پاشنه در می آورند، به تمام معنی سرنوشت ساز 

بود. 



و  قدرت  هسته سخت  توافقات  عصاره  رئیسی 
آلترناتیو حلقه اتصال، برای بقا انتخاب شد. به 
دارند.  نگهش   باید  و  ناچارند  هم  شده  اجبار 
حکومتِی  نهادهای  دیگر  و  قوه  رئیس  سه  هر 
با  اما  هستند  “اصولگرایان”  از  شده،  مهندسی 
کل  در  شده  نهادینه  فساد  نمی آیند.  کنار  هم 
قدرت،   هرم  در  حکومت  ساالر  دزد  ساختار 
مدام  چاپیدن،  برای  رقابت    بی پایان  کشمکش 
پتروشیمی  کشمکش  می کند.  رویشان  در  رو 
میانکاله و ارز ترجیحی، مجلس و دولت را شاخ 

به شاخ کرد. 

طوفان اعتراضات فزاینده مردمی که از تحمیل 
فقر و فالکت، گرانی و بیکاری و وعده های توخالی 



جان به لب شده اند، محاسبات پیشین  حکومتی 
تفاهم  خوش  دوران  است.  ریخته  بهم  را  ها 
سپری شده و از دروِن هسته قدرت می گویند: 
“رئیس دولت ناتوان از فهم کارشناسی و اتخاذ 

تصمیم های دقیق و بزرگ است.”

ماه عسل اصولگرایان و رئیسی رو به پایان است. 
حکومتی از درون ویران، بر آتشفشانی از نفرت 
و انزجار، تعادل از دست داده است. طوفانی در 
راه است و یکجا همه را حواله زباله دان تاریخ 

خواهد کرد.
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 قایق فساد به گل نشسته است
عبدل گلپریان

    
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس حکومت اسالمی، 
در اولین اظهارنظر خود پس از افشاگری ها درباره 
سفر خانواده اش به ترکیه گفت: “دولت و مجلس 
در یک قایق نشسته اند و هر موفقیت و شکستی 

به پای هر دو نوشته می شود.”
 

بعد از افشای سیسمونی گیت ایل و تبار قالیباف 
و همزمان خرید ملک در ترکیه، دارودسته های 
مختلف نظام ابتدا به جان هم افتادند و هر یک 
از  برخی  تا  پاسداران گرفته  از سپاه  باندها،  از 
خرده  کوشیدند  اسالمی،  مجلس  نمایندگان 



حسابهایشان را بر بستر این فساد نهادینه شده با 
هم تسویه کنند.

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسدارن نوشته بود، 
“به قالیباف گفته بودیم که چشمانش را باز نگه 

دارد”. 
سپاه پاسداران شبکه وسیعی از قاچاق، فساد و 
انجام می  باز  با چشمان  را  غارت هستی مردم 

دهد و این از دید مردم پنهان نیست.

قایق  قالیباف که همه را نشسته در یک  تذکر 
شکسته خطاب کرد، اخطاری به رقیبان بود که 
اگر بیشتر این موضوع را کش دهند، افتضاح تمام 
سرنشینان قایق را لو خواهد داد. این بخشی از 



عملکرد نهادینه شده در ساختار حکومت مملو 
از فساد اسالمی است. از یک سو فقر و فالکت 
تحمیل شده به مردم و از سوی دیگر زندگی های 
اشرافی سران و آیت اهلل های میلیاردر. اما مردم 
با اعتراضات، تجمعات و مبارزه هر روزه خود عزم 
جزم کرده اند که قایق مافیای حکومت اسالمی 
را غرق کنند و به بیش از چهل سال دزدی، فساد 
و جنایت مفتخوران اسالمی حاکم بر ایران پایان 

دهند.
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شورای عالی امنیت ملی و 
مرخصی زندانیان سیاسی

شیوا محبوبی 
    

نامه جمعی از وکالی دادگستری، زندانیان سیاسی 
و خانواده هایشان به رییسی و اژه ای، بار دیگر 
توجه مردم را به فشار بر زندانیان سیاسی جلب 
کرد. در این نامه به مصوبه شورای عالی امنیت 
مورخه 1۸/۵ /1۳۸۵ اشاره شده که بر اساس 
آن برخورداری زندانی از حق مرخصی را مشروط 

به نظر وزارت اطالعات کرده است. 

در طول حاکمیت رژیم همیشه بازجو و وزارت 
اساس  بر  اند.  بوده  گیرنده  تصمیم  اطالعات 



گزارشات زندانیان، ابتدایی ترین حقوق آنها مانند 
اجازه درمان، مالقات با خانواده، مدت حبس در 
سلول انفرادی، دادن غذا و حتی اجازه رفتن به 
توالت، به تصمیم بازجو بستگی دارد. بود و نبود 
این مصوبه هیچ تفاوتی در وضعیت زندانیان ندارد.

چنین مصوبه ای دست وزارت اطالعات را برای 
شکنجه زندانیان و خانواده هایشان باز می گذارد. 
در عین حال و در جواب به فشارهای بین المللی، 
رژیم ادعا می کند که اینها زندانی سیاسی نیستند؛ 
جرایم امنیتی داشته و “ضابطان قضایی” علیه آنها 
رای صادر می کنند. خوشبختانه افکار عمومی دنیا 
چنین ادعاهایی را نه تنها نمی پذیرند بلکه آنها را 

محکوم هم می کنند. 



اسالمی  رژیم  در  قضاییه  قوه  اینکه  درخواست 
از دولت مستقل باشد کامال بی معنی است، چرا 
که وزارت اطالعات که همان “ضابطان قضایی” 
هستند جزو الیتجزای رژیم بوده و همیشه نقش 
اصلی در سرکوب، دستگیری و شکنجه مردم را 
داشته و دارند. رژیم پس از ۴۳ سال سرکوب، 
و تصویب انواع الیحه ها و قوانین هنوز نتوانسته 

است اعتراضات را در جامعه خاموش کند.
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جمهوری اسالمی فرزند ُکشی 
هرمز رها 

    
دادستان بردسیر اعالم کرد: “بامداد جمعه دوم 
اردیبهشت، پس از دریافت گزارش مبنی بر فوت 
یک پسربچه ۹ ساله، بالفاصله پدر این کودک 
به اتهام قتل دستگیر، و برای او پرونده تشکیل 
داده  شد. این دادستان بر طالق مادر و اعتیاد 

این متهم به قتل نیز تاکید کرد.”

اینجا باید به آسیب های اجتماعی  ناشی از طالق 
و اعتیاد والدین این کودک تاکید داشته باشیم. 
در جوامع مدرن و انسانی، زنانی که خواهان جدا 
قوانین  حمایت  مورد  باشند  می  طالق  و  شدن 



جوامع  در  همینطور  گیرند.  می  قرار  اجتماعی 
مدرن، حقوق کودک یکی از اولویت های دولت 
ها است و دولت در شرایط طالق و جدایی پدر و 
مادر، مسئول اداره زندگی و آینده کودکان است. 

که  اسالمی  تحت حاکمیت جمهوری  ایراِن  در 
اعتیاد و بی تامینی اجتماعی در تاروپود جامعه 
به هم تنیده  شده است، اگر پدر، فرزند خود را 
بقتل برساند، بر اساس ماده ٢٢0 قانون مجازات 
اسالمی،  به عنوان ولی دم، تنها به  پرداخت دیه 
و تعزیر محکوم می شود. در این سیستم عشریه 
ای-اسالمی کودک حق و حقوق مستقلی ندارد. 
جزو اموال پدر است و می شود  بر اساس قوانین 
پدرساالرانه دینی، کودک را به کارهای سخت 



واداشت، اذیت و آزار کرد و نهایتا حتی می توان 
جانش را گرفت.

کودکان مستقال نمی توانند از حق و حقوق خود 
دفاع کنند، یا مبارزه سازمان دهند؛ این بر عهده 
بزرگترها است که از آنها به مدرن ترین و انسانی 
ترین شیوه ممکن، در برابر همه اجحافات ضد 
انسانی و خصوصا در برابر جمهوری اسالمی دفاع 

کنند.
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ترس حکومتیان از روز کارگر 
یاشار سهندی 

    
نماینده خامنه ای در استان البرز: “جامعه کارگری 
ایادی  توسط  که  زیادی  های  شیطنت   علیرغم 
دشمن صورت گرفته تا در مقابل نظام باشند، تا 

به امروز پای کار نظام ایستاده اند.”

عین این حرف را حسن روحانی هم سال گذشته 
به مناسبت روز کارگر گفت و سالهای پیشتر هم 
این حرفها از سوی حکومتیان تکرار شده است. 
هستند  مطمئن  خود  گفته  به  خیلی  اگر  ایشان 
کافی است نیروهای سرکوبگرشان را از خیابان 
ها جمع کنند تا ببینند چه کسی “پای کار نظام 



ایستاده است”.

ترس از “انفجار” میان کارگران؛ ترسی که خمینی 
هم هشدارش را داده و گفته بود “مواظب باشید 
خدای ناخواسته     یک وقت انفجاری نشود که همه 
چیز به باد برود”. گفته نماینده خامنه ای مبنی بر 
“جامعه کارگری پای کار نظام است” دقیقا نشان 
دهنده ترس از این انفجار می باشد. چهار دهه 
است که حکومت اسالمی این ترس را با خود 

حمل میکند.

امسال خطر “انفجار” میان کارگران بیش از هر 
سالی حکومت اسالمی را تهدید می کند. انبوه 
اعتراضات پراکنده نقطه اتصالی میخواهد که این 



اعتراضات را به هم وصل کند. خطری که حکومت 
احساس می کند این است که روز کارگر می 

تواند این نقطه اتصال را فراهم کند.

هشدارهای باال به واقع دستور آماده باش برای 
مقابله با کارگران در روز جهانی کارگر است. 
محجوب، سر دسته چاقو کشان خانه کارگر نیز 
اعتراف می کند که این روز، روز جشن اعتراضی 
است. روز کارگر روز یادآوری قدرت طبقه کارگر 
حکومت  بگذارید  است.  سرمایه  مزدوران  به 

اسالمی در ترس خود بمیرد.
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


