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اعتصابات همزمان در صنعت نفت
حسن صالحی  

در حالی که اعتصاب کارگران داربست بند در 
صنعت نفت جریان دارد، کارگران بخش تعمیرات 
اساسی در پاالیشگاه نفت تهران نیز در روز هفتم 
تیرماه برای دومین روز دست به اعتصاب و تجمع 

زدند.

اعتراض این کارگران به افزایش اجباری ساعات 
کاری  و نازل بودن دستمزدها با توجه به گرانی 
روزافزون است. در این روز کارگران در محوطه 
شرکت دست به تجمع زدند و بر خواسته هایشان 

تاکید کردند.



نفس همزمانی این دو اعتصاب از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است. اگر اعتصابات و اعتراضات 
و  متفاوت  جاری که هر کدام حول خواستهای 
عمدتا مشترک مثل افزایش دستمزدها صورت 
می گیرد بصورت همزمان و در ابعاد سراسری 
حکومت  و  کارفرمایان  قطع  بطور  بیفتد،  اتفاق 

اسالمی را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد.

سراسر  همزمان  بطور  که  اعتصاباتی  از  موجی 
کشور را فرا بگیرد اوال باعث می شود که خود 
اعتصاب کنندگان اعتماد به نفس و قدرت بیشتری 
پیدا کنند و ثانیا نیرومندی حاصل از هماهنگی و 
همزمانی اعتصابات شانس موفقیت آنها در مقابل 
کارفرمایان و دولت را بسیار بیشتر خواهد کرد. 



ترانسپورت،  کارگران  که  بکنید  را  تصورش 
مخابرات،  کارگران  نفت،  صنعت  کارگران 
کارکنان خدمات درمانی، کارگران برق، معلمان، 
و دیگر بخشهای جامعه برای هر مطالبه ای که 
دارند با توافق قبلی در یک روز و یا هفته معین 
تصمیم بگیرند وارد اعتصاب شوند. آیا جمهوری 
خواهد  را  یگانگی  این  با  مقابله  یارای  اسالمی 
داشت؟ بهیچوجه. چنین اعتصاباتی راه را برای 
اعتصابات عمومی علیه جمهوری اسالمی و غلبه 
بر این رژیم فاسد و سرکوبگر هموار خواهد کرد.
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خدای سال ۶۰ و پایان دیکتاتور!  
مصطفی صابر  

خامنه ای دیروز در دیدار با کارکنان قوه قضائیه 
گفت: “ما در سال ۶0 در مقابل این همه حادثه و 
شدت عمل توانستیم بایستیم و روی پای خودمان 
دشمن را ناامید بکنیم، امروز هم میتوانیم. خدای 

سال ۶0 همان خدای امسال است.”

 خامنه ای آنقدر از گسترش اعتراضات و مبارزات 
مردم  وحشت کرده و خود را باخته است که 
جز “خدای سال ۶0” چیزی برایش باقی نمانده 
است. دارد تقال میکند با توسل به “خدای سال 



۶0” مگر به لشکریان بی روحیه اش امید دهد 
که “امروز هم میتوانیم”. 

 سال ۶0  البته سال واقعی تولد جمهوری اسالمی 
بهانه  به  اسالمی  جمهوری  سال  آن  در  است. 
حذف بنی صدر و مجاهدین یک حمام خون تمام 
عیار علیه مردم و شوراهای کارگری و جریانات 
کمونیست راه انداخت و چنان رعب و وحشتی 
در جامعه ایجاد کرد که تنها با جنایات هیتلری 
قابل قیاس است. و توانست با کشتار دهها هزار 

نفر سرانجام  انقالب ۵۷ را از پای درآورد. 

اما حاال اوضاع با سال ۶0 چنان متفاوت است، چنان 
اعتراضات در جامعه میجوشد و ابعاد سراسری 



به خود میگرد، چنان لشکریان جمهوری اسالمی 
ریزش کرده و دچار تفرقه و نا امیدی شده اند و 
چنان عزمی مصمم در جامعه و بویژه در بین نسل 
جوان برای سرنگونی جمهوری اسالمی و ساختن 
جامعه ای مدرن و آزاد و برابر قابل مشاهده است 
که میتوان انتظار داشت بزودی  دست اندرکاران 
رژیم بویژه خامنه ای و “خدای سال ۶0” اش در 
دادگاه های مردمی بجرم جنایت علیه بشریت 

محاکمه شوند.  
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واقعیات سقط جنین در ایران 
کیوان جاوید 

کاهش  اصلی  مشکل  می گوید  تهران  استاندار 
زادوولد در ایران این است که مردم دیگر خیلی 
بچه  معیشت  و  رزق  رساندن  درباره  روی خدا 
حساب نمی کنند. او در عین حال خواستار برخورد 

انتظامی با مراکز سقط جنین در تهران شد.
 

موج رو به گسترش رها کردن نوزادان در کوچه 
و خیابان در کنار سقط جنین از دیگر “امداد های 
خود- خدای  با  اسالمی  جمهوری  است.  غیبی” 
ساخته اش روز به روز در حال خلق جنایت بیشتر 



علیه بشریت است.
 

سقط کردن از سر تفنن نیست. دلیل اصلی همان 
کمبود شدید “رزق و معیشت” است. سقط جنین 
می  نشان  و  است  اجتماعی  معضل  و  درد  یک 
دهد سازمان سیاسی- اقتصادی حاکم بر دنیا و 
صد البته در ایراِن تحت حاکمیت اسالمیون ضد 
انسانی است. آخر کدام جاندار عامدانه جنین خود 
را دور می اندازد؟ این اقدام با اصل تنازع بقاء 
در تناقض بنیادی است. جامعه و سیستم حاکم 
باید وسیعا و بدون قید و شرط، به بهترین وجه از 
مادران، جنین و نوزادان با پیشرفته ترین امکانات 
بهداشتی و رفاهی محافظت کند. در این صورت 
میلیون ها زن از سِر ناچاری تن به سقط جنین 



نمی دهند. 
 

اگر جامعه، بخصوص زنان از مرز خدا و الطائالت 
مذهبی گذر کرده اند به این دلیل ساده است که 
این خدای دست ساز علیه انسان و انسانیت بکار 
گرفته می شود. برای رسمیت یافتن حق سقط 
باید جامعه ای ساخت  باید مبارزه کرد.  جنین 
که حق حیاِت جنین و نوزاد از مهمترین اولویت 
های سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه 

باشد.
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آینده “روحانیت” در ایران  
جلیل جلیلی  

احمد خاتمی گفته است: برخی میگویند روحانیون 
از مسئولیت ها کنار بروند، یعنی حکومت را به 
دیگران بسپاریم. روحانیت بوده، هست و خواهد 
بود، هر کس دین را از حکومت جدا بداند پیامبر 
را تکذیب کرده. دشمنان در پی بهانه ای هستند 

که روحانیت را از چشم مردم بیاندازند.

در جواب به این “روحانی” بگویم که ما از شما 
ما  بسپارید،  به دیگران  را  نمیخواهیم حکومت 
شما را از قدرت پایین خواهیم کشید و قبل از 



اینکه شما فرصت کنید حکومت را به دیگران 
خواهیم  بدست  خود  را  جامعه  اداره  بسپارید، 

گرفت. 

نوبت  بار  این  و  است  شده  عوض  دیگر  دوره 
ما  شدگان؛  نگهداشته  محروم  ما  ماست؛ 
تحقیر  ما  شدگان؛  استثمار  ما  ستمدیدگان؛ 
شدگان و ما ۹۹ درصدی ها که تصمیم گرفته 
ایم به حکومت شما مفتخوران، شما ستمگران، 
شما استثمارکنندگان، شما تبعیض گران و شما 
غاصبین ثروت، از معمم و عمامه دار گرفته تا 

مکال و درجه دار، پایان دهیم. 

از  را  “روحانیت”  تا  نیستیم  “بهانه”  پی  در  ما 



و  ایم  گرفته  تصمیم  ما  بیاندازیم،  مردم  چشم 
آنرا با صدای بلند اعالم کرده ایم که میخواهیم 
برای  و  کامل  بطور  شما  دینی  حکومت  به 
همیشه پایان دهیم و همه شما جنایتکاران را به 
دادگاههای مردمی بسپاریم. این است آنچه که 
از البالی شعارهای اعتراضات هر روزه بگوش 

میرسد.
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دو کنفرانس در شهر مونیخ 
در جریان بود  

مینا احدی  

روز ٢۸ ژوئن – ۷ تیر، کنفرانس کشورهای گروه 
هفت G۷ که یک دستور جلسه آن رابطه دولتهای 
غربی با جمهوری اسالمی بود، و یک کنفرانس 
دیگر با عنوان فوروم ایران از طرف جامعه بین 
المللی حقوق بشر و وکالی بی مرز در مورد رابطه 
مردم ایران و مردم در غرب با جمهوری اسالمی 

ایران، در مونیخ برگزار شد.

با حکومت  رابطه  ادامه  از  دولتها  کنفرانس  در 
اسالمی، از مماشات و زیر بغل حکومت را گرفتن 



و از کمی فشار به حکومت برای عدم دستیابی 
فوری به بمب اتمی حرف زدند و در کنفرانس ما 
از سبعیت و وحشیگری این حکومت و مبارزات 
قهرمانانه زنان و مردم ایران و همچنین نقد تند 
به سیاست همراهی و همکاری دولتهای غربی با 

جمهوری نکبت اسالمی صحبت به میان آمد. 

کنفرانس ما از ایران بدون حکومت اسالمی، ایران 
بدون بمب اتمی و بدون دشمنی و نبرد با غرب، 
و از ایراِن مدرن آینده با قوانین انسانی صحبت 
شد. شرایطی که به دست مردم مبارز و با تجربه 

ایران ساخته خواهد شد.
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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

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

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


