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وحشت رئیسی از تشکل یابی! 
آذر پویا     

در  شنبه  عصر  رئیسی  ابراهیم  ایران:  روزنامه 
دیدار با جمعی از دبیران کل احزاب و فعاالن 
و  تحزب  گفت:  سیاسی  مختلف  طیف های 
تشکل سیاسی باید در خدمت اصالح در جامعه 
اگر خوِد  افزود  او   باشد.  ارزش ها  و حاکمیت 
حزب و تشکل سیاسی، معبد و مقصد افراد شد، 

این آغاز قبیله گرایی و انحراف است.

صدای  رئیسی  کارگر،  جهانی  روز  آستانه  در 
و  معلمان  کارگران،  گسترده  اعتراضات 
اعتراضات  اخبار  و  شنیده  را  بازنشستگان 



سراسری در شهرهای مختلف ایران را بگوشش 
رسانده اند، خوابش آشفته گشته و وحشت از 
مردم  مختلف  اقشار  یابی  تشکل  و  سازمانیابی 
او را برآن داشت که فوری تمام کاسه لیسان 
حکومتی را فرابخواند و به آنها هشدار دهد که 

حواسشان به اوضاع و احوال باشد.

رئیسی خوب میداند که تشکل و تحزب پاشنه 
است.  اسالمی  پوسیده  و  فاسد  نظام  اشیل کل 
سران حکومت قاتالن میدانند اگر در طی ۴۳ 
سال توانسته اند با کشتار و سرکوب وحشیانه، 
فجایعی از جنس دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ را بوجود 
را  اعتراضات خودجوش مردم  آورند و صدای 
و  متحزب  مردم  کنند،  خاموش  خود  خیال  به 



طلِب  احزاب سرنگونی  رهبری  متشکل  تحت 
انقالبی و تشکلهای مترقی را نمی توانند به خانه 

هایشان بفرستند.

روز جهانی کارگر فرصت مناسبی شد تا یکبار 
دیگر کارگران و تمامی مردم آزادیخواه و برابری 
“حزب  خود،  حزب  به  تا  بخوانیم  فرا  را  طلب 
کمونیست کارگری ایران بپیوندند”. این همان 
حزبی است که خواب حکومتیان را آشفته کرده 
و می تواند رفاه و آسایش را به خانه هایشان 

بازگرداند. 
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هراس حکومت و دستگیریهای اول مه 
شهال دانشفر

روز جهانی کارگر امسال، یک روز با شکوه و 
تاریخی بود. بنا بر خبرهای منتشر شده از سوی 
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
و اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این روز سی 
نفر در تهران و شماری هم در سنندج و بوشهر 
و شهرهای دیگر بازداشت شدند. دهها نفر از 
فعالین کارگری و معلمان معترض نیز در آستانه 
روز جهانی کارگر دستگیر، یا به دادگاه احضار 
شده و مورد تهدید قرار گرفتند تا از برگزاری 

روز جهانی کارگر جلوگیری شود. 



اما مراسم روز جهانی کارگر در سطح سراسری، 
با شکوه و رزمنده در شهرهای بسیاری برگزار 
سرکوبگری  بساط  به  محکمی  پاسخ  و  شد 
تهران که حکومت،  از جمله در  داد.  حکومت 
مقابل مجلس اسالمی را قرق کرده بود، شماری 
از معلمان زن با تجمع در یک پارک، روز جهانی 
کارگر را گرامی داشتند. آنها با قرائت بیانیه ای 
اعالم کردند که این تهدیدات فایده ندارد و بر 
ادامه مبارزات و مطالبه گری شان تاکید کردند. 

این پیام مهم اول ماه مه امسال بود. 

دو شعار  با  امسال  اریبهشت  ترتیب 11  بدین 
محوری “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد” و 
“معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد” به 



نماد اتحاد سراسری بخش های مختلف کارگری 
و بخش های معترض جامعه تبدیل شد و نشان 
داد قطعنامه های این روز بطور واقعی پالتفرم 
یک تحول اساسی و انسانی در جامعه است. قدم 
عاجل بعدی در این راستا خواست آزادی فوری 
همه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر است. 
با مبارزات سراسری خود دِر زندانها را بگشاییم.
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معلمان و افزایش بودجه سپاه
کیوان جاوید

    
همزمان با روز جهانی کارگر در ایران، معلمان 
مختلف  شهرهای  در  یکشنبه  روز  کارگران  و 
کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معلمان 
شهرهای شیراز، اراک، کرمانشاه، نورآباد فارس، 
سقز و خمینی شهر و ده ها شهر کوچک و بزرگ 
دیگر تجمع کرد ه و در برخی شهرها از جمله 
نیروی  استقرار  با  لنگرود  و  سنندج  مریوان، 
انتظامی در سطح شهر جو شدید امنیتی برقرار 

شده بود.

براستی  ایران  در  امسال  کارگر  جهانی  روز 



تماشایی و مایه مباهات و غرور ما مردم ایران 
کارگران  کنار  در  بازنشستگان  و  معلمان  بود. 
واقعا تجسم واالیی از اتحاد و همبستگی بودند. 
جامعه مرِز کارگر، معلم، بازنشسته و بیکار نمی 
شناسد. این اتحاد به راحتی بدست نیامده است. 
از  ای  توجه  قابل  آگاهانه بخش  حاصل تالش 
رهبران و سازماندهندگان اعتراضات اجتماعی 
است. جواب سرکوب هم با اتحاد داده می شود.

در جبهه تبلیغاتی هم رژیم تماما ورشکسته شده 
و  نداریم”  “بودجه  جواِب  در  معترضین  است. 
“صندوق ها خالی” است یکپارچه تامین نجومی 
پیش می کشند،  را  پاسداران ضد بشری  سپاه 
بازسازی قبرهای امامان شیعه در عراق با صرف 



هزینه های میلیارد دالری و اختصاص بی حساب 
و کتاب بودجه های نجومی برای فیضیه های قم 
و دیگر مراکز اشاعه خرافه اسالمی را دلیل این 

فالکت عمومی می دانند.

جامعه دشمن خود را می شناسد. مشکل بودجه 
مافیای  دستگاه  و  دم  این  کل  مشکل،  نیست، 
برای  است:  روشن  هم  جواب  و  است  اسالمی 
پیروزی باید متحد تر و سراسری تر مبارزه کنیم. 

راه شکست دادن رژیم همین است.

دوشنبه 1۲ اردیبهشت 1۴01
۲ مه ۲0۲۲



دانشجویان ضوابط اسالمی را 
زیر پا می گذارند

عبدل گلپریان
    

است:  گفته  علوم  وزیر  گل،  زلفی   محمدعلی 
دانشگاه حرمت دارد و افرادی که وارد این محیط  
ها می شوند، باید از ضوابط و مقررات آن تبعیت 

کنند.
 

این حرفها در رابطه با واکنش محکم و کوبنده 
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در برابر ماموران 
حراست دانشگاه و علیه قوانین ضد زن جمهوری 
اسالمی است. “حرمت، ضوابط و مقررات”، همان 
دیگر  و  ها  زن، جداسازی  اسالمی ضد  فرامین 



است.  اسالمی  حکومت  نهادهای  های  کنترل 
زلفی و دیگر همقطارانش به خوبی می دانند که 
دانشجویان برای”حرمت اسالمی”، حجاب، امر به 
معروف، جداسازی جنسیتی و غیره هیچ ارزشی 

قائل نیستند. 

در آذر ماه 1۴00 نیز تعدادی از دانشجویان زن 
هنگام گرفتن عکس با لباس فارغ  التحصیلی در 
مقابل سردر دانشگاه تهران روسری های خود را 

از سر برداشته بودند.

سالها است که احدی برای این گونه عوامفریبی 
ها تره هم خورد نمی کند. آنچه که زلفی و جیره 
خواران حراست در طول حاکمیت اسالمی از آن 
برابر و  اند، حرمت، کرامت، حقوق  نبرده  بویی 



انسانی دانشجویان و دیگر شهروندان است.

زیر پا نهادن فرامین و قید و بندهای اسالمی اکنون 
به امری روزمره از سوی مردم منزجر از حکومت 
تبدیل شده و پرچم رهایی زن، در دستان زنان 
مبارز، مدافعان حقوق زن و دانشجویان چپ و 

رادیکال قرار دارد.

اند که در صورت  دانشجویان عزم جزم کرده 
هرگونه دست درازی به حریم آنان، پاسخ کوبنده 

تر و قاطع تری به مفتخوران اسالمی بدهند.
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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


