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اعتصابی دیگر در صنعت نفت 
 حسن صالحی

ای  پروژه  کارگران  تیرماه  اول  چهارشنبه  روز 
دو  سایت  در   ۱۴ فاز  در  شاغل  بند  داربست 
کنگان در صنعت نفت، با خواست بیست روز کار 
و ده روز استراحت و افزایش دستمزد هایشان 
اعتصاب  وارد  خود  پیشنهادی  لیست  میزان  به 
است که  این  اعتصابی  تاکید کارگران  شدند. 
به سونامی  توجه  با  ای  پروژه  نیروی  مزد هیچ 

گرانی نباید از ۲۵ میلیون تومان کمتر باشد.

در اطالعیه ایی که شورای سازماندهی اعتراضات 
کارگران پیمانی نفت در این زمینه منتشر کرده 



ای  پروژه  به مبارزه دو سال گذشته کارگران 
مواردی  در  که  است  شده  اشاره  نفت  صنعت 
پیمانکاران به خواستهای کارگران تن داده اند 
ولی در بسیاری موارد این خواستها را یا نپذیرفته 
اند و یا اگر پذیرفته اند فقط قول و وعده بوده 

و اجرایی نشده است.

به  تعدادشان  که  داربست  کارگران  اعتصاب 
دو هزار نفر می رسد می تواند زمینه ساز یک 
اعتراض سراسری دیگر در صنعت نفت باشد، 
بویژه اینکه این اعتصاب باعث تعطیلی کار در 
دیگر بخش های پایپینگ می شود. این روزها همه 
از گرانی کمرشکن و دستمزدهای بسیار پایین تر 
از سقف هزینه زندگی می نالند. دولت ناچار شد 



که در مقابل اعتراضات کارگران و بازنشستگان 
مصوبه افزایش ده درصدی دستمزدها را باطل 
کارگران  اعتصاب  با  همزمان  اگر  کند.  اعالم 
پایپینگ  های  بخش  دیگر  کارگران  داربست، 
که آنها هم از وضعیت دستمزدها ناراضی هستند 
دست به اعتصاب بزنند بطور قطع امکان موفقیت 
کارگران بیشتر خواهد شد. همزمانی اعتصابات، 
بوجود خواهد آورد که  را  اعتصابات  از  موجی 
جمهوری اسالمی یارای مقابله با آنها را نخواهد 

داشت.
 
 

 پنجشنبه ۲ تیر ۱۴0۱
۲۳ ژوئن ۲0۲۲



حسن رعيت، آینه تمام قد رژیم 
سینا پدرام

حسن میرکاظمی معروف به “حسن رعیت” که 
یورویی  میلیون   ۴00 پرونده  اول  ردیف  متهم 

است، به ۳۵ سال زندان محکوم شده است.

دو  در  را  اسالمی  جمهوری  بخواهد  کسی  اگر 
دقیقه به فردی کامال ناآشنا با این رژیم بشناساند، 
کافی أست تا پرونده دادگاه حسن رعیت را به 
او نشان بدهد. برای مردم ایران، نیازی به معرفی 
این از غالده رها شده و از مخ آزاد گشته نیست. 

پرونده ایشان چکیده ای از سیاست سرکوب، 



آدم کشی، زور گویی، هفت تیرکشی، تعرض به 
حقوق شهروندان، رانتخواری، ارتشٌا، پولشویی و 
غیره است. پرونده ای مشابه ۴۳ سال گذشته 

تمامی سران رژیم. 

آنچه قابل ذکر است، این است که او هم مانند 
رویارویی  در  رژیم  “تلفات”  ریزها،  دانه  باقی 
با جنبش سرنگونی مردم محسوب میشود. اگر 
و غیره دادگاهی  بابک زنجانی  و  حسن رعیت 
قربانی  رژیم  سران  از  کدام  هر  اگر  میشوند، 
باشند،  داده  نجات  را  درشتها  دانه  تا  میشوند 
تا  که  است  سرنگونی  جنبش  قدرت  نمایشگر 

رفتن رژیم آرام نخواهد گرفت. 

در خبرها هست که حسن رعیت یک باغ وحش 



شخصی نیز داشت و بعضی از حیوانات بی گناه 
را برای رویت مهمان های خود حبس کرده بود.

گذشته از اینکه “باغ وحش” کلمه شایسته ای 
برای محل سکونت حیوانات نیست و فرهنگستان 
بتواند  بهتری  کلمه  آینده  در  شاید  فارسی 
جایگزین کند، اگر کاربردی برای این کلمه در 
آینده موجود باشد، قطعا نام محلی خواهد بود 
که حسن رعیت و باقی سران حکومت در آن 
محبوس خواهند بود تا جامعه از دست آنان در 

امان باشد.
  

  پنجشنبه ۲ تیر ۱۴0۱
۲۳ ژوئن ۲0۲۲



مریم کریم بيگی، فریاد بلند سرنگونی
سروناز سینائی

    
کریم بیگی،  مصطفی  خواهر  کریم بیگی  مریم 
از کشته شدگان اعتراضات سال ۸۸ در نهمین 
روز اعتصاب غذای خود است و پدر و مادر وی 
در تأیید این خبر اضافه میکنند که این زندانی 

سیاسی در انفرادی به سر می برد.

مریم کریم بیگی، زندانی سیاسی که در اعتراض 
خواستار   ۸۸ سال  در  معترضان  کشتار  به 
محاکمه  مسببان این جنایت بود، روز سه شنبه 
نامعلومی  مکان  به  و  دستگیر  خردادماه   ۲۴
انتقال یافته بود بالفاصله دست به اعتصاب غذا 



زد. مریم کریم بیگی و شهناز اکملی مادر وی و 
مصطفی کریم بیگی، سال هاست که در حمایت 

از زندانیان سیاسی در حال مبارزه هستند.

خانواده  و  هایشان  خانواده  و  سیاسی  زندانیان 
یک  ایران  در  اعتراضات  جانباختگان  های 
جنبش  یک  واقع  در  و  قوی  بسیار  فشار  اهرم 
اعتراضی بزرگ  بر علیه جمهوری اسالمی در 
ایران محسوب میشوند که لرزه بر اندام کریه 
این حکومت انداخته اند و راه نفس را بر این 

جنایتکاران تنگ کرده اند.

 مریم کریم بیگی یکی از صدها و یا شاید هزاران 
فعال و زندانی سیاسی باشد که در ایران بی وقفه 



در حال مبارزه هستند و ما مردم تشنه آزادی، 
را  اجتماعی  نیروی  این  باید  برابری  و  عدالت 
تقویت کنیم و صدای این زندانیان، جانباختگان 
و خانواده هایشان باشیم. ما با در دست داشتن 
عکس این زندانیان و معرفی آنها در تجمعات و 
اعتراضات در داخل ایران و جوامع بین المللی  
باید اسامی این زندانیان را بر سر زبان ها انداخته 

و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شویم.

  پنجشنبه ۲ تیر ۱۴0۱
۲۳ ژوئن ۲0۲۲



کودکان کار در ایران و نيرنگ “اتباع بيگانه“

میالد رابعی
    

اذعان  تیر،  اول  روز  قضاییه  قوه  مسئول  یک 
به  متعلق  زباله،  بازیافت  کارگاه های  که  کرد 
به  مستقل  کارگاه های  یا  پیمانکاران شهرداری 
طور سازمان یافته از کودکان بهره کشی می کنند. 
و  کار  کودکان  از  عمده ای  بخش  فرد:  همین 
بیگانه”  از  “اتباع  کودکان خیابانی و متکدی را 
جمله اتباع افغانستان و پاکستان معرفی کرده و 
گفت: نمی توان فقط با مداخالت ملی و بدون در 
نظر گرفتن مالحظات بین المللی، ورود جدی و 

نتیجه بخش به این پدیده داشت.



در خبر فوق آن چه از اذعان مسئولین به وجود 
و  وقاحت  اوج  باشد،  می  تر  توجه  قابل  فاجعه، 
شناعت این جماعت در توضیح فاجعه است. اوالً 
همه مردم خوب می دانند که اکثریت کودکان 
کار و خیابان را “اتباع خارجی” تشکیل نمی دهند 
و ثانیاً حتی اگر چنین باشد، حل مسئله در گرو 
این  تولد  محل  نیست.  بین المللی  مداخالت 
کودکان هیچ ارتباطی با این جنایت سازمان یافته 
که  خصولتی  شرکت های  و  پیمان کاران  ندارد. 
بانی  هستند  رژیم  این  نورچشمی های  همگی 
این وضعیت اسفناک اند. همان هایی که در همه 
شئون این کشور حضور دارند و در همه جا فاجعه 
می آفرینند. آخرین شان در زمینه ساخت  و ساز، 

جناب عبدالباقی بود.   



مردم، این برندگان همیشگی مناقصه ها و مزایده ها 
و این پیمان کاران جانی را خوب می شناسند. این 
خود مردم هستند که دارند تکلیفشان را با این 
ایران  اربابانشان روشن می کنند. در  و  جماعت 
و  قوی  جنبشی  کودک  حقوق  از  دفاع  جنبش 
شناخته شده است که در کنار سایر جنبش های 
این رژیم کودک آزار  برای سرنگونی  اعتراضی 
و بی رحم، شجاعانه مبارزه می کند. مقابله با این 
کودکان  این  اسفبار  شرایط  به  توجه  و  جنایت 
باید یکی از مطالبات جدی فعالین حقوق کودک 

باشد.

 پنجشنبه ۲ تیر ۱۴0۱
۲۳ ژوئن ۲0۲۲



از بی برقی و تورم،  تا راه حل نهایی
کیوان جاوید

گزارشها از تهران، کرج و رشت حاکی از این 
است که در این هفته برق خانگی  بدون اطالع 
قبلی و بدون دانستن از مدت زمانش قطع می 
شود. در خبر بعدی می خوانیم: بنابر اعالم مرکز 
آمار ایران نرخ تورم مواد غذایی به باالی ۸۱ 

درصد رسیده است.

تر  عظیم  فاجعه  یک  بر  آغازی  وضعیت،  این 
است. جمهوری اسالمی نمی تواند به شیوه همه 
مقابله  تورم  با  جهان  داری  کشورهای سرمایه 
هر  که  اقتصادی  برای  داخلی  حل  راه  و  کند 



لحظه به فروپاشی نهایی نزدیکتر می شود بیابد، 
یا متحدی در جهان برای تخفیف و کنترل این 

بحران اقتصادی پیدا کند. 

است  شده  تبدیل  عامه  فرهنگ  به  دیگر  این 
که جمهوری اسالمی باید برود. نه فقط بخاطر 
با بحران عظیم اقتصادی  اینکه فقط نمی تواند 
مقابله کند. اساسا این حکومت در تمام دوران 
حکومتش از امروز به فردا نقشه کشیده  است 
و تا توانسته در این آشفته بازار، پول پارو کرده 
به ثروتهای نجومی  با خانه خرابی مردم  و  اند 

دست یافته اند.

تر  ساختاری  و  تر  جانبه  همه  مشکل حکومت 



است. سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. جامعه 
این جماعِت از گور برخاسته را نمی پذیرد و برای 
به زیر کشیدنش مبارزه می کند. اما تا سرنگونی 
باید یکی پس  ایستگاه هایی هست که  نهایی، 
اعتراضی  های  جنبش  شوند.  فتح  دیگری  از 
موجود در ایران باید همبسته و سراسری شوند. 
اعتصابات با اعتراضات همراه با قیام توده ای کار 
این رژیم را می سازد. مطالبات بر حق اقتصادی 
باید با سیاست سرنگونی پیوند نزدیکتری داشته 

باشند.
 

پنجشنبه ۲ تیر ۱۴0۱
۲۳ ژوئن ۲0۲۲



زلزله در افغانستان: وقتی زمين دهان گشود

سیامک بهاری

زمین لرزه در جنوب شرقی افغانستان در استانهای 
پکتیکا، خوست و پکتیا، بسرعت به یک فاجعه 
و  انسانی  تلفات  میزان  شد.  بدل  انسانی  عمیق 
هیچ  که  همانطور  نیست.  دقیق  هنوز  خسارات 
مرجعی مسئولیتی برای امداد رسانی بعهده ندارد، 
هیچ منبع موثقی هم برای تعیین میزان خسارات 

وجود ندارد. 
بیش از هزار و پانصد کشته و بیش از دو هزار 

مجروح  آخرین آمارهای نامعتبر است.

آنچه هست مرگ و نیستی و خرابی است. هنگام 



زلزله در نیمه شب در مناطق کوهستانی، دورافتاده 
از سکنه،  که نه جاده ای دارد و نه حتی آماری 
مردمی فراموش شده و به حساب نیامده زیر آواری 

از خاک و گل فرو ماندند.

شهرستانهای “نکه، گیان، برمل و زیروک در استان 
بیشترین  خوست”   استان  در  سپیری  و  پکتیکا 
آسیب را دیده اند. امداد رسانی در ساعات اولیه 
که امکان نجات مصدومین را ممکن می کرد انجام 
نشده است. وسایل مکانیکی برای آوار برداری در 
دسترس نیست. مردمی مصیبت دیده و بی پناه با 
دست خالی دارند عزیزانشان را از زیر آوار بیرون 

می کشند.

در این میان زنان بیشترین آسیب و کمترین کمک 



را دریافت کرده  اند. سنن عقب مانده و زن ستیزانه 
اینجا هم در میانه این فاجعه دست از سر زنان 
برنمی   دارد. بیرون آوردن حتی جسد زنان نیز دلیل 

“ شرعی” و “محرم” بودن می خواهد!

تا  امدادرسانی است  طالبان که مسئول مستقیم 
بحال بجز فریبکاری و عوامفریبی اقدامی نکرده 
است. منتظر باال کشیدن و حیف و میل کمک  های 
جهانی است! مردم مصیبت دیده افغانستان نباید 
تنها بمانند! جهان باید بی واسطه و مستقیما به کمک 

زلزله زدگان افغانستان بشتابد.

پنجشنبه ۲ تیر ۱۴0۱
۲۳ ژوئن ۲0۲۲



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


