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آبادان: ما همه مردم با هم هستیم!
حسن صالحی

از  بعد  نمی خوابد.  است که  آبادان چند شب 
ریزش مرگبار ساختمان تجاری متروپل مردم 
با دستان خود در پی نجات کسانی هستند که 
اسالمی  جمهوری  و  اند  کرده  گیر  آوار  زیر 
برایشان کار نمی کند. رژیم به جای نجات زنده 
برای  را  نیروهای سرکوبش  آوار  زیر  ماندگان 

مهار اعتراضات مردم  گسیل کرده است.

آبادان چند شب است که از خشم و ناراحتی می 
خروشد. مردم شامگاه چهارشنبه چهارم خرداد 
ماه به خیابانها آمدند و علیه بانیان فاجعه و یا بهتر 



بگوییم عاملین جنابت متروپل، یعنی جمهوری 
اسالمی شعار سر دادند: “میکشم میکشم آنکه 
مسئول  می کند/  جنایت  “باقی  برادرم کشت”، 
حمایت می کند”، “مرگ بر مسئول بی کفایت”،  
“آخوند برو گمشو”، “نترسید، نترسید/ ما همه 
با هم هستیم” و “ننگ ما، ننگ ما/ صداوسیمای 

ما”.

درست است که جنایت ریزش مرگبار متروپل 
در آبادان اتفاق افتاده است اما شعارهایی که 
مردم آبادان سر می دهند بهیچوجه به این شهر 
محدود نیست. این شعارها حرف دل همه مردم 
ایران است. هیچ جای ایران امن نیست. دیروز 
فردا  و  آبادان  متروپل  امروز  تهران،  پالسکو 
کجا؟ همه جا دشمن یکی است. رژیم دزد و 



فاسدی که به شرکتهایی مجوز ساخت می دهد 
که چیزی از ساختمان سازی نمی دانند و فقط 

به فکر دزدی هستند.

آبادان به همبستگی من و شما نیاز دارد. همه 
جا صدای آبادان باشید، چرا که آبادان صدای 
همه ماست. همه مردم ایران از این رژیم نکبت 
جز  راهی  مردم  ما  اند.  آمده  تنگ  به  جانی  و 
یگانگی و اتحاد برای به زیر کشیدن جمهوری 

اسالمی نداریم.
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اعتصاب پاالیشگاه و پتروشیمی  
آبادان، پاسخی به  فاجعه متروپل

شهال دانشفر

اعتراضات  سازماندهی  شورای  خبر  بر  بنا 
پاالیشگاه  کارگران  نفت،  پیمانی  کارگران 
سیستم  به  اعتراض  در  آبادان  پتروشیمی  و 
فاجعه  اصلی  مسبب  بعنوان  حاکم  چپاولگر 

انسانی متروپول، وارد اعتصاب میشوند.

این کارگران با اعالم اینکه بجای بهره مندی 
از ثروت سرشار کشور، فقط ظلم، فساد، تباهی 
و  میشود  مردم  نصیب  مرگ  و  روزی  تیره  و 
آسایش  و  آرامش  آنان،  تالش  و  کار  حاصل 



است،  کفایتان  بی  و  رانتخواران  ظالمان،  برای 
علیه سرمایه داری مافیایی حاکم کیفرخواست 
داده و  از ورود خود به اعتصاب خبر داده اند. 
این کارگران همچنین با اذعان اینکه شکایت 
آنها  حامیان  نزد  غارتگران  و  دزدان  از  بردن 
کاری عبث و بیهوده است و حاصلی جز اتالف 
وقت و انرژی ندارد، چاره را در عکس العمل 
از موضوع قدرت و همبستگی و اتحاد دانسته و 
از آغاز اعتصاب یکپارچه و سراسری خود در 
تا روشن شدن  آبادان  پتروشیمی  و  پاالیشگاه 
وضعیت شهر در زمینه های  مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، امنیت، آسایش و بر آورده شدن تمام 

مطالبات به حق مردم خبر میدهند.

آبادان  پاالیشگاه  و  پتروشیمی  بیانیه کارگران 



و اعالم اعتصابشان در همبستگی با بازماندگان 
حکومت  به  محکم  پاسخی  متروپل  فاجعه 
بعنوان  چپاولگرش  باندهای  و  حاکم  مافیایی 
فراخوان  این  از  است.  فجایعی  چنین  مسبین 
همه  پیوستن  بر  تاکید  کنیم.  حمایت  وسیعا 
بخش های کارگران در استان خوزستان بویژه 
اهواز   فوالد  و  تپه  هفت  نیشکر  چون  مراکزی 
با  است.  حرکت  این  به  نفتی  مراکز  دیگر  و 
کل  به  باید  قدرتمند  و  سراسری  اعتراضاتی 

این توحش و بربریت خاتمه داد.
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مدارس تخریبی
 بالی جان دانش  آموزان

سیامک بهاری
    

۶4هزار کالس درس نیازمند تخریب و بازسازی 
در کشور 

1۳میلیون  با  کشور  وزارتخانه  بزرگترین 
دانش   آموز و یک میلیون آموزگار در ناامن ترین 
فضای آموزشی و پائین  ترین استاندارد و کسر 

بودجه نجومی به حال خود رها شده است.

سازمان نوسازی و تجهیز مدارس علنًا می گوید 



و  بودجه  مدارس  سازی  مقاوم  و  تعمیر  برای 
اعتباری تأمین شده ای ندارد. دستش به سوی 

خیرین مدرسه ساز دراز است.

معاون وزیر آموزش و پرورش می گوید: امسال 
دولت بیش از سه هزار میلیارد تومان از خیران 
کمک گرفته و دو هزار و ۳۵0 میلیارد تومان 
خیران در مدرسه سازی مشارکت داشته است. 
می فرماید ۶ هزار و 4٢٢ پروژه نیمه تمام و ٢0 
هزار کالس درس نیمه تمام در کشور داریم که 
اتمام و تکمیل آن ها نیازمند بیش از 4۸ هزار 

میلیارد تومان اعتبار است که نداریم! 

پایین  مدارس  آنچنان  تجهیز  استاندارد  سطح 



است و کسری بودجه آنچنان نجومی است که 
و  نمی گنجد. مسئوالن  آموزش  اصال در مخیله 
مدارس  تعداد  کشور  گوشه  چهار  در  پرورش 
کانکسی،  سنگی، کپری و مدارس تخریبی را در 
ابعاد چندین هزار می شمارند. آشکارا می گویند: 
۶۳ هزار ۵۸۶ کالس درس نیازمند تخریب و 

بازسازی اند.

یعنی در هر کالس درس اگر فقط ٢0 دانش  آموز 
و معلم باشد یعنی جان 1 میلیون و ٢۷1 هزار 
و ۷٢0 دانش آموز در معرض خطر جدی است! 
۸.۵ درصد از بودجه عمومی کشور به آموزش و 
پرورش اختصاص دارد. حداقل سقف استاندارد 

جهانی ٢0 درصد است.



دولت موظف و مسئول حفظ جان دانش  آموزان 
و معلمان است. باید تمامی مدارس ناامن تعطیل 
شود و کلیه مدارس با استاندارد ایمنی جهانی 

مطابقت داشته باشد. 
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خبرگزاری مهر: نظام بر لبه پرتگاه 
کیوان جاوید

    
تبلیغات  سازمان  به  وابسته  مهر،  خبرگزاری 
پنج شنبه ۵ خرداد در مطلبی که  اسالمی، روز 
به سرعت از سایت این خبرگزاری حذف شد 
نوشت که نظام هر روز به لبه پرتگاه نزدیکتر 

می شود.
پخش این خبر در یکی از مهم ترین خبرگزاری 
های حکومت اسالمی نشان میدهد، این حکومت 
چگونه زیر ضرب مبارزات سرنگونی طلبانه، در 
حال از هم پاشیدن است. این خبر اگر صرفا در 
نشریات یا رسانه های مخالف جمهوری اسالمی 
انعکاس می یافت، این چنین عمق خانه خرابی 



حاال  حال  هر  در  کرد.  نمی  برمال  را  حکومت 
اعتراف  نظام اسالمی  از درون  خبرگزاری مهر 
می کند که حزب کمونیست کارگری و دیگر 
نیروهای سرنگونی طلب در تحلیل موقعیت زار 
جمهوری اسالمی حقیقت محض را بیان می کنند. 
این رژیم هر روز به لبه پرتگاه نزدیکتر می شود. 
این حکومت راه حل سیاسی و اقتصادی ندارد و 

به بن بست کامل رسیده است.

امر سرنگونی، یک گام دیگر  برای تسریع در 
باید برداشته شود. اتحاد و هم سرنوشتی همه 
نبردهای  با  همراهی  در  اعتراضی  های  جنبش 
خیابانی هر روز گسترش یابنده جوانان و مردم 

در “خیزش های شبانه”



با معلمان و همراهی وسیع  بازنشستگان  اتحاد 
دانش آموزان و خانوادها از معلمان مبارز. بیانیه 
ها و  حمایتی از اعتراضات کشاورزان و فعالین 
از زندانیان  محیط زیست. حمایت وسیع علنی 
سیاسی و دفاع بی قید شرط از مبارزات وسیع 
زنان علیه حجاب اجباری. همچنین ایجاد وسیع 
ترین حمایت های مردمی از اعتصابات کارگری 
در سطح شهر و سراسری کشور. مجموعه این 
اقدامات تیر خالصی است بر موجویت حکومت 

پلید اسالمی.
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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

  سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
  www.journalfarsi.com


