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کارگران مراکز نفتی
 اعتصاب سیاسی را شروع کردند 

اصغر کریمی

نفتی  از صبح ۱۸ مهر کارگران چندین مرکز 
در عسلویه و آبادان و بوشهر اعتصاب را شروع 
کردند، تجمع کردند و با شعار علیه دیکتاتور و 

سیدعلی سرنگونه وارد میدان شدند. 

بنظر میرسد که اعتصاب در مراکز نفت بطور 
مختلفی  مراکز  یابد،  می  گسترش  ای  زنجیره 
میشوند  اعتصاب  وارد  خوزستان  در  مخصوصا 
روز  میکنند.  وارد  انقالب  به  ای  تازه  خون  و 
شنبه ۱۶ مهرماه نقطه عطفی در مسیر پیشروی 



مردم بود و فضای جامعه را تندتر، رادیکال تر و 
پرشورتر کرد. دانش آموزان که از روزهای قبل 
از شنبه به جنبش پیوسته بودند از شنبه در ابعاد 
جمعیت  تهران  در  آمدند،  میدان  به  وسیعتری 
با نیروهای رژیم  زیادی در نقاط مختلف شهر 
درگیر شدند، در شهرهای کردستان همزمان با 
اعتصاب سراسری تجمعات تعرضی گسترده ای 
برپا شد، دانشجویان بر شدت اعتراضات خود 
افزودند و بازار در مناطقی از تهران و اصفهان 
نکته  تعطیل شد. یک  دیگر  برخی شهرهای  و 
کارگری  محالت  مردم  پرقدرت  پیوستن  مهم 
و فقیرنشین تهران مانند فالح، نازی آباد، قلعه 
حسن خان و هاشمی بود که نشان میداد انقالب 
مردم عمق و وسعت بیشتری پیدا کرده است. 
اینها مقدمه ورود کارگران مراکز مهم نفت بود. 



بوشهر  و  هنگام  پتروشیمی  کارگران  اعتصاب 
در عسلویه، کارگران فاز دوم پاالیشگاه آبادان، 
پتروشیمی هنگام و کارگران پاالیشگاه کنگان در 
بوشهر دیگر صرفا حول خواست های صنفی شان 
کارگران  است.  سیاسی  تماما  اعتصابی  نیست. 
تجمع کردند، جاده را با سنگ و آتش بستند و 
علیه خامنه ای شعار دادند. این یک اتفاق مهم 
سیاسی در فضای امروز جامعه ایران است که با 
توجه به زمینه های مناسبی که بویژه در روزهای 
اخیر در جامعه شکل گرفته اینطور بنظر میرسد 
که میرود تا فاز تازه ای در انقالب ایجاد کند. 

یک جنبه مهم دیگر این اعتصابات وارد میدان 
انقالب  در  اعتراض  تپش  پر  استان  یک  شدن 



را  نیرویش  اخیر  است. خوزستان در سه هفته 
وارد میدان نکرده بود. با شروع اعتصابات آنهم 
در مناطق نفتی این احتمال قوی وجود دارد که 
تجمعات  خوزستان  شهرهای  مردم  و  جوانان 
خیابانی را شروع کنند. در استانی که از هر نظر 
اهمیت حیاتی دارد. سابقه مبارزه در این استان 
بسیار درخشان است. اعتصابات پرقدرت فوالد 
و هفت تپه، اعتراضات شهری علیه آلودگی هوا 
از  متروپل  فاجعه  علیه  خیزش  آب،  مشکل  و 
در  مبارزاتی  و  سیاسی  مهم  رویدادهای  جمله 
این استان بوده است. چنانچه اعتراضات شهری 
در  زیادی  وحشت  شود  شروع  استان  این  در 
میان مقامات حکومت ایجاد میکند و آنها را در 

تنگنای بیشتری قرار میدهد. 



انقالب برای پیشروی احتیاج به ورود کارگران 
شروع  امروز  از  اتفاق  این  و  دارد  اعتصاب  به 
شده است. حاال میتوان از گردان ها و سنگرهای 
متعدد قدرتمند انقالب صحبت کرد: دانشجویان، 
شروع همراهی خانواده های دانش آموزان با آنها، 
اعتصابات و اعتراضات در شهرهای کردستان، 
گسترش اعتراضات خیابانی در تهران، تجمعات 
اعتراضی در مناطق فقیرنشین و کارگری، اعتصاب 
در بازار برخی شهرها، تداوم همراهی چهره های 
در  هنری  و  سینمایی  و  ورزشی  شده  شناخته 
ایران، ادامه تظاهرات های قدرتمند ایرانیان در 
شهرهای جهان، همبستگی افکار عمومی جهانی 
با زنان و مردم ایران که موضعگیری های تندتر 
امروز  از  و  است  داشتته  بدنبال  را  غربی  دول 
اعتصاب در مراکز نفت چهره قدرتمند و مصمم 



انقالب را به نمایش میگذارد. 

که  هستیم  طرف  حکومتی  با  مقابل  نقطه  در 
باالی آن سر در گم است و پایین آن بی روحیه 
و متزلزل. در داخل منفور و در خارج منزوی. 
هشدارهای بدون باروت مقامات، روحیه عصبی 
و پایین فرماندهان، ریزش در صفوف حکومت، 
تجمع  به  انتظامی  نیروهای  از  تعدادی  پیوستن 
مردم در نازی آباد که هرچند ابعاد وسیعی ندارد 
نیروهای  پیوستن  بسیار مهم است و شروع  اما 
انتظامی به مردم را نشان میدهد، دم و دستگاه 
خودشان  صفوف  بدرد  که  آبروباخته  تبلیغی 
هم نمیخورد آنهم در مقابل »هجمه« قدرتمند 
های  شدن  هک  و  ایران  از  خارج  های  رسانه 
مکرر صدا و سیما و مخابرات و دیگر نهادهای 



حکومت، تصویری از اردوی بهم ریخته دشمن 
لحظه  هر  مردم  که  تصویری  میدهد.  بدست 
آنرا مونیتور میکنند و از آنها برای جنگ روانی 
علیه مقامات کشوری و لشگری و آیت اهلل های 

حکومت بشیوه تاثیرگذاری استفاده میکنند. 

انقالب علیرغم بیرحمی ها و سرکوبگری ها هر 
روز وسیعتر و عمیق تر میشود و الیه های بیشتری 
از جامعه به آن میپیوندند و با اعتماد بنفس و 

امیدوار به پیش میرود. 
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اعتصاب کارگران پروژه ای نفت در عسلویه 
حزب کمونیست کارگری ایران

اعتصابات در نفت آغاز میشود.

بنا بر خبر منتشر شده از سوی شورای سازماندهی 
کارگران پیمانی نفت از صبح امروز دوشنبه ۱۸ 
های  پتروشیمی  در  ای  پروژه  کارگران  مهرماه 
هنگام و بوشهر ) سایت یک ( وارد اعتصاب شدند. 
این اعتراضات برابر فراخوان های قبلی طی دو 
روز گذشته و در حمایت از خیزش انقالبی مردم 
اعتراضات  سازماندهی  شورای  گرفت.  صورت 
خود  اطالعیه  در  تر  قبل  نفت  پیمانی  کارگران 
سرکوبگری  اگر  که  بود  داده  اخطار  و  هشدار 



با  همصدا  و  همگام  یابد  تداوم  حکومت  های 
شورای  زد.  خواهند  اعتراض  به  دست  مردم 
سازماندهی ضمن درج این خبر از همه کارگران 
پیمانی، فراردادی و رسمی در تمامی پروژه های 
نفت و گاز و پتروشیمی و در همه پاالیشگاها و 
سکوهای نفتی و همچنین کارگران بخش حفاری 
خواستار شده است که بطور گسترده به اعتصاب 
بپیوندند. بدین ترتیب کارگران پروژه ای شاغل 
در عسلویه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور ، مرگ 
بر خامنه ای به اعتراضات مردمی در کف خیابان 
پیوستند. در این روز کارگران اعتصابی در سه راه 
عسلویه جاده ها را بستند و در برابر سرکوبگران 
با کف زدن و  فریاد میزدند بیشرف بیشرف و 
هورا کشیدن شعار میدادند نترسید، نترسید، ما 



همه با هم هستیم. 

اعتصاب در عسلویه سرآغاز اعتصابات سراسری 
در نفت و دیگر مراکز کارگری در سطح سراسری 
اعضای هیئت  از  تعدادی  امروز همچنین  است. 
و  کارگران  صنفی  انجمن  بازرسین  و  مدیره 
استادکاران ساختمانی سقز طی بیانیه ای همبستگی 
خود را با اعتراضات مردمی اعالم کرده و صدای 
اعتراضشان را به سرکوبگری های رژیم بلند کرد. 
شروع اعتصابات کارگری میتواند یک نقطه عطف 

مهم را در انقالب مردم رقم بزند. 
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زنده باد زن، زندگی، آزادی
تراکت حزب کمونیست کارگری

زن یعنی احترام به زندگی! یعنی برابری همگان 
و رفع هرگونه تبعیض!

زن یعنی لغو حجاب اجباری، ممنوعیت حجاب 
کودک! یعنی لغو همه قوانین ضد زن  اسالمی!  
زن یعنی پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در ایران!
زن یعنی پایان دادن به هرگونه ستم و تحقیر و 

توهین مذهبی به زنان و به همه مردم!

زندگی یعنی رفاه و شادی و معیشت و منزلت 
برای تک تک انسانها!

 زندگی یعنی  پایان دادن به استثمار و بردگی 



مزدی! یعنی پایان دادن به نابرابری اقتصادی!
زندگی یعنی رفاه و حرمت و شادی کودکان!

زندگی یعنی آب و هوای پاک و آفتاب درخشان 
برای همه!

زندگی یعنی لغو مجازات اعدام و سوزاندن همه 
چوبه های دار!

زندگی یعنی محاکمه همه آمران و عامالن کشتار 
مردم، قاتالن مهساها و نیکاها در انقالب جاری و 

در چهار دهه اخیر!   

سلطه  و  حکومت  سپردن  گور  به  یعنی  آزادی 
مذهبی و قطع دست مذهب و نهادهای مذهبی از 

زندگی  مردم!
آزادی یعنی آزادی همه زندانیان سیاسی و باز 

کردن در همه زندانها!



نهادهای  و  نیروها  کلیه  انحالل  یعنی  آزادی 
سرکوب و جاسوسی علیه مردم! 

آزادی یعنی پایان دادن به همه مقدسات و تابوها 
و دگم و جبر مذهبی تحمیلی بر جامعه!  

آزادی یعنی آزادی بی قید و شرط بیان و تشکل 
و اجتماع و اعتراض!

آزادی یعنی حاکمیت مستقیم شهروندان و لغو 
هرگونه حکومت مافوق مردم! 

جمهوری  سرنگونی  یعنی  آزادی  زندگی،  زن، 
اسالمی و برپائی جامعه انسانی!
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اخبار خیزش و اعتراضات مردم در ایران
اخبار حمایتها در خارج

تنظیم اخبار از تیم ژورنال

اخبار خیزش و اعتراضات مردم در ایران

کارگران  مهرماه،   ۱۸ دوشنبه  امروز  صبح  	•
در  واقع  بوشهر  پتروشیمی  در  شاغل  پروژه ای 
عسلویه از ساعت اولیه صبح و قبل از شروع کار 
دست به تجمع زده و علیه حکومت چنین شعار 
میدادند: امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه و 

مرگ بر دیکتاتور 
بدنبال کشته شدن دو تن از معترضین در روز  	•
شنبه در سنندج، اعتراضات ادامه یافت. مردم در 



شامگاه یکشنبه با برپاکردم آتش در خیابانها راه 
ماموران امنیتی  رژیم را سد کرده و شعار مرگ 
بر دیکتاتور سر میدادند. دیشب سنندج شاهد 
درگیریهای شدید بین مردم و نیروهای سرکوبگر 

بود.
دیروز چندین محله جنوب تهران بویژه نازی  	•
حضور  با  مردم  وسیع  اعتراضات  شاهد  آباد 
چشمگیر زنان بود. مردم  منجمله شعار میدادند: 
بر  امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه. مرگ 

دیکتاتوری. شهرک ولیعهد تهران، شیرا
-در کرمانشاه نیز جوانان  دیروز خیابانها را با  	•
برپاکردن آتش بر نیروهای رژیم بسته و با آنها در 
گیر شدند. مردم زنجان ۱۷ مهر تجمع اعتراضی 
شبانه داشتند. در بندرعباس مردم معترض علیه 
قاسم  بزرگ  تصویر  و  میدادند  شعار  حکومت 



سلیمانی را به آتش کشیدند. در بندرعباس دانش 
علیه حکومت شعار  و  برگرفته  آموزان حجاب 

دادند.
اخبار حمایتها در خارج

اتحادیه سراسری معلمان سوئد و کانون صنفی  	•
معلمان این کشور همبستگی خود را طی بیانیه ای 
با دانشجویان، معلمان و شهروندان ایرانی معترض 
اعالم کرد. در بخشهایی از این بیانیه چنین آمده: 
“ ما در همبستگی و در کنار دانشجویان، معلمان 
و شهروندان ایرانی که در حال حاضر علیه رژیم 
بشر  حقوق  رعایت  خواستار  و  کرده  اعتراض 
شهروندان خویش هستند، ایستاده ایم. چندین ماه 
است که دانشجویان، معلمان، کارگران و اعضای 
سندیکاها در ایران برای حق تجمع و اعتراض 



بجای شروع  مقامات رژیم  اما  مبارزه می کنند. 
کاربرد  و  اذیت  و  آزار  سرکوب،  شیوه  گفتگو 
خشونت را انتخاب کرده اند و کسانی که اعتراض 
میکنند در معرض خطر زندانی شدن قرار دارند.”
از  مهر  یکشنبه ۱۷  روز  آلمان  خارجه  وزیر  	•
اتحادیه اروپا خواست که ورود عامالن سرکوب 
خشونت بار اعتراضات مردمی به این اتحادیه را 
ممنوع و دارایی های آن ها را در کشورهای مربوطه 
مسدود کند. او همچنین گفت که ما در کنار مردم 

ایران هستیم.
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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 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


