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روز جهانی کارگر و 
اعتصاب کارگران پیمانی در نفت 

حسن صالحی    

از روز یکشنبه چهارم اردیبهشت دور تازه ای 
از اعتصابات سراسری کارگران پیمانی صنعت 
حال  در  اعتصابات  این  است.  شده  آغاز  نفت 
گسترش هستند و تا امروز حداقل هشت مرکز 
کارگری را در بر گرفته اند. خواست کارگران 
افزایش دستمزدها، نوبتکاری ۲۰ روز کار و ۱۰ 
روز استراحت است.  تاکتیک کارگران در این 
اعتصابات این است که کار را تعطیل می کنند 
و به خوابگاها می روند. تاکید این است که  با 



حضور در خوابگاه ها کارگران بتوانند تجمعات 
با تشکیل مجمع  برپا کنند و  اعتراضی خود را 

عمومی درباره روند اعتصاب تصمیم بگیرند.

 اینبار همزمان شدن این اعتصابات در آستانه 
اول ماه مه، روز جهانی کارگر به آن اهمیت ویژه 
مبارزه  از  مه  ماه  اول  ای بخشیده است. سنت 
سرچشمه  کار  شرایط  بهبود  برای  کارگران 
گرفته است. در اول ماه مه، روز جهانی کارگر، 
برپایی  با  و  کنند  می  تعطیل  را  کار  کارگران 
تجمع  و گردهمایی خواست های خود را مطرح 
می کنند. کارگران پیمانی صنعت نفت در واقع 
اول  به پیشواز  اعتصابات سراسری خود  این  با 
این ترتیب میخ تعطیلی روز  به  ماه مه رفته و 



جهانی کارگر را که جمهوری اسالمی بطور نیم 
بند آنرا پذیرفته محکم می کوبند. معلمان نیز 
برای روز یکشنبه یازده اردیبهشت، روز جهانی 
کارگر، فراخوان به تجمع در سراسر کشور داده 
اند. بدین ترتیب اول ماه مه امسال دارد به یک  
ابراز وجود اجتماعی قوی کارگران و معلمان و 
اتمام حجت بر سر پیگیری مطالبات برحق آنها 

تبدیل میشود. 

 
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱4۰۱

۲۷ آوریل ۲۰۲۲



بحران نان یا بحران حکومت؟ 
سوسن صابری

پس از چند ماه زمزمه افزایش نجومی قیمت آرد 
در ۱4۰۱، سرانجام نهادهای دولتی در ایران، 
امروز رسما نرخ هر کیلو آرد را ۱۶ هزار تومان 
اعالم کردند. این نرخ جدید تعیین شده، طبق 
پیش بینی کارشناسان، منجر به دو برابر شدن 
قیمت ماکارونی و چهار برابر شدن قیمت نان 

می شود. 

حکومت روز بروز و یکی پس از دیگری از اقالم 
همین  و  مرغ،  و  گوشت  زند.  می  مردم  سفره 
ها  سفره  از  نجومی  های  قیمت  با  برنج  اواخر 



حذف شدند. حاال نوبت نان، یکی از مهمترین و 
پایه ای ترین اقالم سبد خوراک اکثریت مردم 
است. البته نان را هم گران کرده بودند، ولی اینبار 
شوک چهار برابر شدن قیمت نان، بیش از پیش 
دامن حکومت را خواهد گرفت. آمارهای دولتی 
خبر از کاهش ۵۰ در صدی مصرف گوشت و 
برنج می دهند، حاال باید کاهش مصرف نان را 
هم به آن اضافه کنند. می خواهند نان را هم از 
سفره ها حذف کنند و این در حالی است که 
سرمایه داران و آقازاده های حکومت اسالمی، 

میلیارد میلیارد می دزدند.

خواهد  تر  خالی  هم  این  از  مردم  سفره  آیا 
شد؟ پاسخ این سوال را کارگران و معلمان و 



بازنشستگان در ۱۱ اردیبهشت، اول ماه مه، روز 
زندگی  برای  نبرد  داد.  خواهند  کارگر  جهانی 
مردم  روزه  هر  مبارزات  محور  انسان،  شایسته 

علیه جمهوری اسالمی است. 

چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱4۰۱
۲۷ آوریل ۲۰۲۲



بودجۀ ٢٢ میلیارد دالری سپاه
کیوان جاوید

    
خبرها حاکی از این است که بودجۀ سپاه پاسداران 
در سال جدید با دو برابر افزایش به ۲۲ میلیارد 

دالر رسیده است.

برخالف اسم غلط انداِز بودجه دفاعی باید گفت 
این یک افزایش بودجه تهاجمی است، تهاجمی 
زده  بحران  و  متزلزل  حکومت  جبهه.  چند  در 
جمهوری اسالمی نیاز دارد در منطقه ابراز وجود 
نظامی کند. در عراق، سوریه، لبنان و یمن یک 
خراب  خانه  و  نظامی  های  درگیری  اصلی  پای 
کردن مردم است. به این منظور باید میلیاردها 



دالر هزینه کند تا در بازی قدرت در برابر رقبای 
منطقه ای و جهانی خود بتواند تاب بیاورد.

جمهوری اسالمی در ایران با یک جامعه سراپا 
اعتراض روبرو است. این حکومت بر دریایی از 
نارضایتی اجتماعی، صبح را به شب می رساند 
سازمانیافتۀ  و  منظم  بدون سرکوب  داند  می  و 

اعتراضات، نمی تواند یک روز هم دوام بیاورد.

نیروهای  بودجه  مداوم  افزایش  اصلِی  هدف 
سرکوبگر نظامی و انتظامی، مقابله با اعتراضات 
در  رژیم  است.  ایران  در  روزمره  اعتصابات  و 
همین چند سال گذشته در چندین نوبت تا مرز 
سرنگونی پیش رفته و مجددا فقط با سرکوب بی 



رحمانه جان بدر برده است. 

آیا می توان فقط با سرکوب و نظامیگری، یک 
و   را کنترل  و آزادی  برابری  رفاه،  جامعه تشنه 
حکومت کرد؟ به موج اعتصابات و اعتراضات در 
خیابان های ایران نگاه کنیم، و مشاهده حکومتی 
که صفوفش روز به روز از هم گسیخته تر می 
شود. هر درجه از افزایش بودجه نظامی، این ُمرده 

را زنده نمی کند.

چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱4۰۱
۲۷ آوریل ۲۰۲۲



بازداشت نوشین کشاورزنیا
پتی دبونیتاس 

    
خانم کشاورزنیا، روز دوشنبه پنجم اردیبهشت، 
ایران،  امنیتی  مقامات  سوی  از  احضار  از  پس 
بازداشت و به زندان منتقل شد و تا این لحظه 
در  او  نگهداری  محل  و  اتهامات  از  اطالعاتی 
دسترس نیست. نوشین کشاورزنیا طی سال های 
اخیر در پژوهش ها و فعالیت های خود بر موضوع 
خشونت و آزار علیه زنان تمرکز داشته است. 

به  زنان  اینکه  بر  مبنی  خبری  هرگز  ایران  از 
تا  شود.  نمی  شنیده  اند،  یافته  دست  حقوقی 



چشم  و  دارد  شنیدن  طاقت  گوش  که  جایی 
قدرت دیدن، همه اخبار حکایت از تحمیل یک 
بر زنان است. چرا  فالکت سیستماتیک دولتی 
اینطور است؟ چرا یک حکومت با همه امکانات 
در  منظما  خود  فرهنگی  و  سیاسی  و  اقتصادی 
تالش هرکولی است تا زنان را از پا در بیاورد و 
زندگی را برای آنها به جهنم تبدیل کند. جواب 
در یک جمله کوتاه خالصه می شود: در ایران 
یک حکومت مذهبی واپسگرا حکومت می کند.

این اما همه واقعیات زندگی در ایران نیست. یک 
موج، یک طوفان و یک غول سرکش در ایران 
علیه این هیوالی تاریک اندیش در میدان مبارزه 



می چرخد و می جنگد. زنان بیشماری با مبارزه 
ضد  حکومت  این  خواب  خود  جمعی  و  فردی 
زن را تماما آشفته کرده اند. نوشین کشاورزنیا 
تنها یکی از آن هزاران است. دستگیری این زِن 
مدافع حقوق زنان را به اعتراض برای آزادی او 
تبدیل کنیم. زنان ایران شایسته زندگی انسانی 

و برابر اند.

چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱4۰۱
۲۷ آوریل ۲۰۲۲



مردم فرانسه در جستجوی تغییری 
رادیکال و انسانی 

بهرام سروش 
    

یکشنبه گذشته بسیاری از مردم فرانسه با اکراه 
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
شرکت کردند و از میان بد و بدتر، ماکرون و 
انتخاب  لوپن، درست مانند ۲۰۱۷، ماکرون را 
کردند. بقول زنی که خبرنگار یورو نیوز رای او را 
در دور دوم پرسید: “ما را گروگان گرفته اند که 
از این دو گزینه یکی را انتخاب کنیم.” طبق یک 
نظر سنجی، حدود 4۰ درصد کسانی که در دور 
اول به ملنشون، کاندیدای چپ، رای داده بودند 
حتی در دور دوم شرکت نکردند. با اینحال، تعداد 



با شرکت در دور دوم جلوی  زیادی، بدرستی، 
نظیر  گرفتند؛  را  فاشیست  لوپن  مارین  انتخاب 
اتفاقی که در انتخابات آمریکا با رای به بایدن، 
با حمایت طرفداران ساندرز، به شکست ترامپ 

انجامید.

نکته مهم تر این انتخابات، اما، سوم شدن ملنشون 
و رای نسبتا باالی وی در دور اول بود. او تنها با یک 
و خرده ای درصد کمتر از لوپن از راهیابی به دور 
دوم باز ماند. روشن است که مردم فرانسه تشنه 
یک تغییر انسانی در زندگی خود هستند، و تعداد 
زیادی با این هدف، حمایت شان را پشت چپ 
ترین گزینه موجود، یعنی ملنشون قرار داده اند. 
این می تواند زمینه ساز به میدان آمدن نیروئی 



باشد که با برنامه ای برای دست بردن به ریشه 
تبعیض و نابرابری ها، همراه با از میدان بدر کردن 
فاشیست ها، نوید بخش تغییری باشد که مردم 

فرانسه در جستجوی آن و سزاوار آن هستند.

چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱4۰۱
۲۷ آوریل ۲۰۲۲



ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


