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اعتصاب ۳000 کارگر 
داربست بند نفت  

شهال دانشفر  

شورای  سوی  از  شده  منتشر  گزارشات  طبق 
نفت،  پیمانی  کارگران  اعتراضات  سازماندهی 
ادامه اعتصاب کارگران داربست بند به بیش از 
۲۰ شرکت پیمانکاری در ۱۱ مجتمع پتروشیمی 
کشیده شده است. بدین ترتیب حدود ۳۰۰۰ 
کارگر در پیمانکاری های مختلف به اعتصاب 

پیوسته اند. 

حکومت اسالمی با واگذاری هر بخش از صنعت 



پادگانی در  ایجاد فضای  و  پیمانکاری  به  نفت 
مراکز نفتی، سدی در برابر اعتراضات کارگران 
در این بخش کلیدی کارگری ایجاد کرده بود. 

چندین سال است که کارگران نفت با اعتصابات 
ترِک  و  کرده  عبور  سد  این  از  خود  سراسری 
بزرگی بر دیوارهای پادگانی مراکز نفتی ایجاد 

کرده اند. 

دو  با  نفت  بند  بست  دار  کارگران  اعتصاب 
بیست  و  دستمزدها  افزایش  محوری  خواست 
روز کار- ده روز استراحت، ادامه این پیشروی 
این دو مطالبه، خواست همه کارگران  هاست. 
سال  دو  طی  آن  بخاطر  که  است  نفت  پیمانی 



اخیر اعتراضات گسترده ای داشته اند. 

از همین رو اعتصاب سراسری داربست بندها، 
بستر مناسبی برای به میدان آمدن دوباره هزاران 
مطالبه  اینکه  ضمن  است.  نفت  پیمانی  کارگر 
برچیده شدن بساط پیمانکاران مفتخور و پایان 
دادن به قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی، 
و  است  نفت  کارگران  همه  کلیدی  مطالبات 
صنعت  در  سراسری  اعتراضات  محور  میتواند 

نفت باشد. 

در اوضاع پر تالطم جامعه و در فضای پر تحرک 
اعتراضی در صنعت نفت، بستر چنین اعتراضاتی 
بسیار فراهم است. یک قدم مهم در این راستا 



حمایت سراسری از اعتصابات کارگران داربست 
بند است. قدم دیگر متکی شدن بر مجامع عمومی 
و تصمیم گیری جمعی جهت استحکام بخشیدن 

به اعتصابات است.

دوشنبه ۶ تیر ۱4۰۱
۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ 



محرومیت دبیران مرد از 
تدریس در دبیرستانهای دخترانه!  

سعید مدانلو 

متوسطه  آموزش  معاون  کاظمی  مهدی  محمد 
تدریس  اسالمی،  پرورش  و  آموزش  وزارت 
معلمان مرد در دبیرستانهای دخترانه را “برای 

صیانت از ناموس مردم” ممنوع اعالم کرد. 

جمهوری  که  کند  فکر  احیانًا  کسی  اینکه  نه 
اسالمی به فکر حراست و حفظ حرمت و حیثت 
زنان در آن مملکت است، بلکه این تنها تالشی از 
جانب سران و دست اندرکاران حکومت جهالت 
و حقارت اسالمی است که از بدو دست یافتن 



بقدرت سیاسی لحظه ای از فراهم آوردن زمینه 
های سیاسی و اجتماعی برای دخالت و کنترل 
بخصوص  مردم  شخصی  امور  ترین  خصوصی 

زنان فروگذار نکرده اند.

اینبار نیز با توهین به معلمان مرد، تحت عنوان 
“ صیانت از ناموس مردم” و محرومیت آنها از 
دبیرستانهای دخترانه همین هدف  تدریس در 

را دنبال میکند.

جمهوری اسالمی از بدو روی کارآمدنش بجز 
جنسی  امور  درآوردن  انحصار  به  برای  تالش 
مردم و بویژه کنترل زنان مطابق موازین فقهیات 
عصر حجری اسالم هدف دیگری را دنبال نکرده 

است.



 در عوض حکومت اسالمی با اینگونه رفتارها و 
تجاوز  مرزهای  که  اش  بشری  کردارهای ضد 
به حریم خصوصی و امور شخصی مردم در آن 
مملکت را به حد اعالیش رسانده، در معرض 
تعرض جنبش سرنگونی طلبانه و زیر و رو کننده 
برای  تنها  نه  که  قراردارد  آزادیخواهی  مردم 
آزادی و رفاه همگانی بلکه برای اعاده حیثیت 
و حرمت انسانی خود و زودودِن این لکه ننگ و 
عفریت تباهی از ساحت جامعه، بقدرت قهریه 

و جمعی خود متوسل خواهند شد. 

دوشنبه ۶ تیر ۱4۰۱
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جوانان در شیراز 
افسار حکومت را بد جوری کشیدند  

سیما بهاری 

دادستان کل کشور دربارۀ ویدئوی نوجوانان در 
شیراز: “از دختران نوجوان در قالب تجمع سوء 

استفاده شده است.”

جوانان  تجمع  از  ویدئوهایی  اخیر  روزهای  در 
این  شده.  پخش  مجازی  فضای  در  درشیراز 
نظر  در  بدون  جوانان  میدهند  نشان  ویدوئوها 
حجاب  بی  ایران،  در  اسالمی”  “قوانین  گرفتن 
و بی پروا در فضای آزاد دورهمی بر پا کرده و 

خیلی ریلکس و راحت دارند تفریح میکنند. 



با دیدن این فیلمها سران حکومت به دست و پا 
افتاده وشروع به رجز خوانی کردند.اما از شمشیر 
نمیکنند  نیست. جرأت  هوا خبری  چرخانی در 
میگویند  دادستان  آقای  بزنند.  تحکم حرف  با 
برخورد قضایی به آنها در اولویتمان نیست. باید 

ابتدا کار فرهنگی بکنیم.

باید پرسید بعد از 4۳ سال عربده کشی و انداختن 
اوباشا نتان در خیابانها و ایجاد فضای بگیر وببند 
در جامعه، هنوز میخواهید کار فرهنگی بکنید؟ 
این نوجوانان در حکومت شما چشم گشوده اند 
و در جامعۀ تحت حاکمیت شما رشد کرده اند. 
شما نتوانستید با هیچ ترفندی فرهنگ کپک زده 
تان را به آنها ُحقنه کنید. ولی به حق آنها شما را 



افسار زدند. به این خاطر جرأت ندارید برخورد 
قضایی کنید. از جوانان میترسید، با نسلی روبرو 
هستید که از “سالم فرمانده” و “حجاب اسالمی” 

بالماسکۀ کمدی میسازد.

شما نگران سوء استفاده از دختران در مراسمها 
نباشید. در این جمعها “سعید طوسی” و امثال او 
جایی ندارند. جامعه و در رأس آن زنان دارند 

با قدمهای استوار و مطمئن گورتان را میکنند.

 مدرنیسم وآزادگی دارد بساط سوء استفاده در 
هر شکلی را جارو میکند.
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انقالب زنان   
کاظم نیکخواه 

زر امیرابراهیمی بازیگر فیلم “عنکبوت مقدس” 
کن  جشنواره  در  را  بازیگر  بهترین  جایزه  که 
بدست آورده این هفته در گفتگو با خبرگزاری 
فرانسه گفت: “اگر بار دیگر انقالبی در ایران رخ 
دهد این بار انقالب زنان یا انقالب زنانه خواهد 
رقم خواهند  زنانی  را  ایران  بعدی  انقالب  بود. 
زد که آزادی شان از آنان سلب شده است”. او 
“میخواستند  چنین گفت:  جایزه  گرفتن  هنگام 
از  از همه جا حذف کنند،  بعنوان یک زن  مرا 
بین ببرند. از سینما کنار بزنند. میخواستند من 



در هیچ کجا دیده نشوم، تا شاید خودکشی کنم 
و بمیرم. اما من اکنون اینجا هستم با این جایزه. 
این مربوط به قدرت ماست. نه فقط قدرت زنان 

بلکه قدرت انسان”. 

این سخنان کیفرخواست یک زن، علیه نیروی 
ضد بشری و ضد زن و ارتجاعی ای است که در 
ایران نه فقط زنان بلکه کارگران، بازنشستگان، 
پایمال  جوانان و همه زنان و مردان شریف را 
میکند. کیفرخواست علیه این نیروی خبیث را 

مردم این کشور بارها به زبان آورده اند. 

“انقالب زنان”! این واژه برای ما آشناست. منصور 
انقالب زنانه  از  حکمت بیش از ۲۰ سال قبل، 



سخن گفت. او گفت انقالب آتی ایران احتماال 
انقالبی زنانه خواهد بود. او به یک واقعیت عمیق 
اشاره میکرد. به قدرت زنان. به جنبش آزادی 
زن که نه فقط زنان بلکه میلیونها زن و مرد را در 
بر میگیرد که میخواهند جامعه را انسانی کنند. 
مدتهاست که صدای انقالبی انسانی و زنانه در 
ایران شنیده میشود. زر امیر ابراهیمی از چنین 

انقالبی سخن میگوید. 
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 تروریسم اسالمی در نروژ، 
اینبار بر علیه رنگین کمانیها  

صابر رحیمی 

شنبه ۲۵ ژوئن - 4 تیر، ساعت یک و بیست دقیقه 
بعد از نیمه شب، مرکز اسلو  در حالیکه هزاران 
جوان به مناسبت جشن ساالنه +LGBTQ غرق 
شادی بودند مورد حمله تروریستِی یک مرد 4۲ 
ساله با اسلحه گرم قرار گرفت. در این حمله 
جنایتکارانه ۲ نفر کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند. 
کمانیها  رنگین  شبانِه  پاتوِق  یک  حمله،  هدف 

بود.
 



بنا به اطالعات منتشر شده قاتل ایرانی تبار است 
و با گروههای اسالمی در نروژ در ارتباط نزدیک 
بوده و با عوامل رژیم اسالمی مرتبط بوده است. 
و  چاقوکشی  چون  جرایمی  سابقه  همچنین  او 

حمل مواد مخدر در پرونده خود دارد.
 

جا دارد یادآور شویم که روز یکشنبه ۲۶ ژوئن 
مردم آگاه و آزادیخواه نروژ تظاهرات گسترده 

ای را علیه این جنایت سازمان دادند. 

در  کمانیها،  رنگین  علیه  پراکنی  نفرت  ریشه 
قوانین اسالمی است. مساجد و مراکز اسالمی در 
اروپا که با بودجه دولتی حمایت میشوند، مرکز 
اشاعه این انزجار بوده و با استناد به این احکام 



ضد انسانی، آنها را محکوم به مرگ میدانند.
 

آزادی  علیه  پراکنی  نفرت  از  جلوگیری  برای 
تروریسم  از  پیشگیری  برای  و  کمانیها  رنگین 
اسالمی باید به دولتهای اروپایی فشار آورد که 
دست از مماشات با گروههای اسالمی بردارند 
باید دولتهای  و بودجه های آنها را قطع کنند. 
و  تروریست  دولتهای  که  کرد  وادار  را  غربی 
اسالمی  رژیم  بویژه  و  اسالمی  تروریسم  حامی 
ایران، که عامل و حامی اصلی تروریسم است را 
بایکوت کرده و با آنها قطع رابطه دیپلوماتیک 

کنند.
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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


