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حکومت اسالمی در لبه پرتگاه!
محسن ابراهیمی

آرام  دوران  خالف  بر  انقالبی،  شرایط  روز  هر 
سیاسی سرشار از اتفاقات جدید و آموزشهای 
جدید است. در هر روز شرایط انقالبی هم در 
صف انقالب و هم درصف نظامی که انقالب قصد 
ویران کردنش را دارد شاهد تحوالت جدیدی 
میشویم که به سرعت برق رخ میدهند. تحوالتی 

که اکثر مواقع همه را سورپرایز میکند. 

رخ  مهمی  اتفاق  انقالب  در صف  دیروز  همین 
داد. اتفاقی که امید پیشروی و پیروزی و عزم به 



را قوت بخشید.  زیر کشیدن حکومت اسالمی 
ورود کارگران چندین مرکز نفتی در عسلویه، 
آبادان بوشهر آنهم با شعارها مرگ بر دیکتاتور 
و مرگ بر خامنه ای انقالب جاری را وارد فاز 

تازه ای کرد.

در سه هفته گذشته روزی نیست که صف انقالب 
نیروهای جدید قدرتمندتر نشود. زنان،  با ورد 
معلمان،  آموزان،  دانش  دانشجویان،  جوانان، 
نویسندگان،  ورزشکاران،  دانشگاه،  استادان 
مرگ  شعار  با  کارگران  امروز  و  هنرمندان 
دادن  پایان  برای  مصمم  و  متحد  دیکتاتور  بر 
تاریخ  نظامهای  خونخوارترین  از  یکی  عمر  به 
کنار  در  همزمان  اند.  آمده  میدان  به  بشریت 



کشور  از  خارج  ایرانی  عظیم  جمعیت  حضور 
شعار  با  جاری  انقالب  پرشور،  تظاهراتهای  در 
گذرد  می  که  روز  هر  آزادی”،  زندگی،  “زن، 
افکار  بیشتری را تسخیر میکند. فضای  قلبهای 
مردم جهان آنچنان علیه نظام اسالمی چرخیده 
است که حتی دولتهایی که بیش از چهار دهه 
با حکومت اسالمی مماشات کرده اند، احساس 
حکومت  قبال  در  رفتارشان  باید  که  میکنند 

اسالمِی تروریست را تغییر دهند. 

در مقابل پیشروی صف انقالب، اردوی دشمن 
سرگردان  و  گیچ  و  شکسته  هم  در  و  آشفته 
فرمانده  که  است  خراب  آنچنان  وضع  است. 
و  مردم  انقالب  مقابل  در  میشود  مجبور  سپاه 



بیافتد که آنها را  جوانان معترض به چاپلوسی 
“دوست دارد و دوست خود میداند” و باالخره 
امروز قاضی القضات جنایتکار رژیم، رئیس قوه 
حاضر  میکند  اعالم  تمام  درماندگی  با  قضاییه 
اصالح”  از  ابایی  “هیج  و  کند  “گفتگو”  است 

ندارند. 

هیوالیی مثل نظام اسالمی وقتی سخن از “گفتگو” 
میکند یعنی در لبه پرتگاه است و باید آخرین 

ضربه را زد. 
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در حمایت از کارگران اعتصابی نفت
حزب کمونیست کارگری ایران

روز 1۸ مهر کارگران پروژه ای نفت در چند 
پتروشیمی و پاالیشگاه در عسلویه و کنگان در 
پارس جنوبی دست به اعتصاب زدند و همزمان 
دادند.  شعار  ای  خامنه  علیه  و  کردند  تجمع 
کارگران پاالیش نفت آبادان نیز از دیروز وارد 
اعتصاب شده اند. این اعتصابات که در همراهی 
با جوانان و مردم معترض در خیابان ها شروع 
شده توجه کل جامعه را به خود جلب کرده و 
امید و اشتیاق تازه ای به مردم انقالبی داده است. 
رژیم در وحشت از گسترش اعتصاب به سایر 
مراکز نفتی نیروهای سرکوب را به منطقه فرستاد 



و شب گذشته شماری از کارگران اعتصابی را 
دستگیر کرد. 

باید با تمام قوا از کارگران اعتصابی نفت حمایت 
کرد. اعتصابات در این مراکز میتواند سرآغاز 
رسمی  و  پیمانی  کارگران  سراسری  اعتصاب 
نفت و همینطور در سایر مراکز کارگری باشد، 
متزلزل  و  پراکنده  بیشتر  را  سرکوب  نیروهای 
کند و رژیم را به زانو درآورد. باید کل جامعه 
برخیزد  نفت  کارگران  اعتصاب  از  حمایت  به 
و خواهان آزادی فوری کارگران دستگیر شده 
بشود. »کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما« باز 
هم میتواند به شعار سراسری جامعه تبدیل شود. 
بهترین حمایت از کارگران نفت دست زدن به 



مراکز  سایر  و  نفت  مراکز  دیگر  در  اعتصاب 
کارگری در سطح کشور است. دانشجویان که 
در حمایت از هفت تپه و فوالد در دانشگاههای 
مختلف فریاد میزنند فرزند کارگرانیم کنارشان 
آموزان  دانش  و  معلمان  همینطور  و  میمانیم 
میتوانند نقش برجسته ای در شکل گیری حمایت  

از کارگران اعتصابی نفت ایفا کنند. 

حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را 
از اعتصاب کارگران نفت اعالم میکند و کلیه 
کارگران رسمی و پیمانی نفت، کارگران فوالد 
و هفت تپه، کارگران مراکز مختلف صنعتی در 
رانندگان  معلمان،  و  کشور، کارگران خدماتی 
کامیون و کارکنان مراکز دولتی را به اعتصاب 



ایرانیان  حزب  فرامیخواند.  کشور  سراسر  در 
مقیم خارج را فرامیخواند در تظاهرات هایی که 
در اقصا نقاط جهان برپا میشود همبستگی قاطع 
خود را با کارگران نفت اعالم کنند. کارگران 

دستگیر شده باید فورا آزاد شوند. 
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رئیسی و مگس خطاب کردن مردم
کاظم نیکخواه

رئیسی تا کنون دو بار در مورد اعتراضات مردم 
سخنرانی کرده و در هردو شعری را تکرار کرده 
که معترضان را با تحقیر و توهین مگس خطاب 
میکند. احتماال شعر دیگری در مغز منجمدش 
ندارد. “ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست 
...”. او با تکرار این شعر به مردم میگوید دست 
بردن به “ساحت مقدس” حاکمیت کار شما بی 

سروپاها نیست. 

این نوع شکر خوریها برای مردم بسیار آشناست. 
معموال دیکتاتور ها در آستانه سرنگونی دو نوع 



برخورد دارند که فاصله چندانی با هم ندارند: 
را  انداختن مردم  باد در غبغب  و  تبختر  با  اول 
مورد تحقیر و توهین قرار میدهند. و بعد از چند 
هفته دربرابر دوربینها ظاهر میشوند و در حالیکه 
زار  حالتی  با  اند  آورده  چشمهایشان  در  اشک 
و  کردیم  اشتباه  و  شنیدیم  را  پیامتان  میگویند 
طلب بخشش میکنیم. حکومت اسالمی دارد از فاز 
مگس وارد فاز دوم یعنی مرحله غلط کردم میشود. 
اژه ای رئیس قوه قضائیه حکومت، روز گذشته 
غلط کردمش را اینگونه گفت: “خطاب به همه 
جریان ها، گروه ها، جناح های سیاسی، دسته جات 
و افرادی از عموم مردم که دارای ابهام، سؤال، 
انتقاد و اعتراض هستند، اعالم می کنم که آمادگی 
استماع نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها 
از طریق گفت وگو را دارم و هیج ابایی از اصالح 



و رفع ضعفها نداریم.”

حال نوبت آخوند رئیسی و خامنه ای است که غلط 
کردمشان را در ساحت مقدس مردم بگویند و از 
مگس خطاب کردن مردم توبه کنند. و مردم هم 
جوابشان اینست که گورتان را گم کنید آشغالهای 

آدمکش!
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اخبار خیزش و اعتراضات مردم در ایران
اخبار حمایتها در خارج

تنظیم اخبار از تیم ژورنال

تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات

بنا بر گزارش شورای سازماندهی اعتراضات  	•
کارگران پیمانی نفت، امروز سه شنبه نوزدهم مهر 
همکاران شاغل در شرکت پاالیش نفت آبادان 
مقابل گیت ورودی پرسنل تجمع و اعتصاب خود 

را آغاز کردند.
کارگران پاالیشگاه نفت آبادان روز سه شنبه  	•
دست از کار کشیدند و تجمع کردند. اعتصابات 
کارگران و کارکنان نفت و پتروشیمی از دیروز 



در بوشهر و آبادان شروع شده بود.

روز  تپه  هفت  نیشکر  کارگران  سندیکای  	•
از اعتصاب کارگران  بیانیه ای  انتشار  با  دوشنبه 
پاالیشگاه  و  عسلویه  و  بوشهر  در  پتروشیمی 
آبادان حمایت کرد و خواستار پیوستن کارگران 
بخش های مختلف به اعتصابات شد. در این بیانیه 
همچنین آمده است که اعتراضات خیابانی “باید 
با اعتصاب کارگران در جای جای این سرزمین 
برادران  و  خواهران  فرزندان،  شود...  زده  پیوند 
ما این انتطار را دارند که دیگر بخش های کار و 
تولید به اعتصاب سراسری بپیوندند، زیرا رهایی 
از ستم و استثمار، از تبعیص و نابرابری ها با اتحاد 

و همبستگی امکان پذیر است.”



بنا بر اخبار رسیده و ویدئوهای منتشر شده در  	•
در  اعتراضات  و  تظاهرات  اجتماعی  شبکه های 
فوالدشهر اصفهان طی دوشنبه شب ادامه داشت. 
معترضین در فوالدشهر در ساعات اولیه بامداد 
سه شنبه با پرتاب کوکتل مولوف دفتر امام جمعه 
شهر را به آتش کشیده و ویدئوی آن را نیز منتشر 

کردند.
در سنندج نیز اعتراضات شبانه دوشنبه شب هم  	•
ادامه داشت. نیروهای سرکوب رژیم در درگیریها 
با مردم به آنها شلیک کردند. نیروهای سرکوب 
در حمله به معترضین از سالح های نیمه سنگین 

جنگی نیز استفاده کردند.
بنا به اخبار و ویدئو های منتشره در شبکه های  	•
اجتماعی اعتراضات شبانه در کازرون در استان 
فارس در شامگاه دوشنبه 1۸ مهر نیز در فضایی 



ملتهب ادامه یافت.
های  شبکه  در  یافته  انتشار  یی  ویدئو  بر  بنا  	•
اجتماعی، شامگاه دوشنبه معترضان در مرودشت 
استان فارس، با پاره کردن بنر قاسم سلیمانی، 
علیه خامنه ای شعار داده و دست به اعتراض زدند
اعتراضات  سازماندهی  شورای  گزارش  طبق  	•
کارگران پیمانی نفت، در جریان اعتصاب اعتراضی 
کارکنان پتروشیمی بوشهر در منطقه عسلویه در 
روز دوشنبه 1۸ مهر، شماری از معترضان بازداشت 
شدند که تا کنون اسامی دست کم 11 تن از آنان 

مشخص شده است.
در  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  	•
ادامه اعتراضات خود علیه رژیم روز دوشنبه 1۸ 
مهر دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات 
دانشجویان شعار میدادند “توپ تانک مسلسل 



دختر  دیگر  بگویید  مادرم  به  ندارد،  اثر  دیگر 
ندارد”.

اخبار حمایتها در خارج

شکیرا، خواننده محبوب کلمبیایی که شهرتی  	•
جهانی دارد، شامگاه دوشنبه با انتشار توییتی از 
معترضان در ایران حمایت کرد. او نوشت: “قلب 
با زنان و دختران  و  امینی  با خانواده مهسا  من 
دانش آموز در ایران و همه کسانی است که به 

خاطر آزادی بیان مبارزه می کنند.”
یش از ۸۳ درصد از 11۵ هزار مورد درخواست  	•
موسیقی  جایزه  جدید  بخش  برای  آهنگ  ثبت 
شروین  از  “برای”  آهنگ  به  مربوط  “ِگِرمی” 
اعالم  با  ضبط”  “آکادمی  است.  بوده  حاجی پور 



این خبر نوشت این جایزه ویژه برای قدردانی از 
آهنگی در نظر گرفته شده که “تأثیر اجتماعی 

عمیقی داشته است.”
شبکه محلی “ای بی سی نیوز” در ایاالت متحده  	•
گزارشی را پخش کرد درباره نقاشی دیوارهای 
یک خانه در سان فرانسیسکو که صاحب آن تالش 
دارد از این طریق در مورد اعتراضات سراسرِی 
“زن، زندگی، آزادی” در ایران اطالع رسانی کند.

سازمان عفو بین الملل شامگاه دوشنبه نسبت به  	•
سرکوب اعتراضات در شهر سنندج، مرکز استان 
کردستان ایران، هشدار داد. این نهاد از کشورهای 
عضو سازمان ملل متحد خواست که نگرانی خود 
را در این باره به اطالع سفرای جمهوری اسالمی 
ایران  حکومت  که  بخواهند  آنها  از  و  برسانند 
به سرکوب اعتراضات پایان دهد و حق تجمع 



مسالمت آمیز را به رسمیت بشناسد.
دولت بریتانیا روز دوشنبه گشت ارشاد را همراه  	•
و  تهران  ارشاد  رئیس گشت  میرزایی،  احمد  با 
محمد رستمی، رئیس پلیس امنیت اخالقی انتظامی 
جمهوری اسالمی تحریم کرد. تحریم های بریتانیا 
همچنین شامل غالمرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، 
حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی 
و حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، نیز 
می شود و لندن این افراد را به »نقض جدی حقوق 

بشر« در ایران متهم کرده است.
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شوراهای سازماندهی اعتراضات
 را همه جا تشکیل دهیم!

حزب کمونیست کارگری ایران

و  عسلویه  های  پاالیشگاه  کارگران  اعتصاب 
کنگان و پاالیشگاه فاز ٢ آبادان آینده روشنی 
را در چشم انداز انقالب ما قرار میدهد. “شورای 
نفت”  پیمانی  کارگران  اعتراضات  سازماندهی 
کرده  اخطار  ای  اطالعیه  طی  مهرماه   چهارم 
بود که چنانچه حکومت به سرکوب تظاهرات 
خیابانی ادامه دهد کارگران پیمانی نفت اعتصاب 
خواهند کرد، و کارگران 1۸ مهرماه به این اخطار 

و اولتیماتوم خود عمل کردند. 



این میتواند سرآغاز اعتصابات سراسری در همه 
اعتصاب  و  پتروشیمی  و  نفت  صنعت  بخشهای 
عمومی همه کارگران و کارکنان باشد. در این 
شرایط بخصوص تشکیل شوراها برای سازماندهی 
کارساز  و  مهم  بسیار  اعتراضات  و  اعتصابات 
است. اعتراضات سراسری معلمان که از مدتها 
قبل از آغاز انقالب جاری در شکل تجمعات و 
اعتصابات سراسری شکل گرفته بود و امروز نیز 
در اعتراضات نقش فعالی ایفا میکند با رهبری 
و سازماندهی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی 
معلمان به پیش برده میشود. شورای کارگران 
نیز نقش تعیین کننده ای در  تپه  نیشکر هفت 
بدنبال  اکنون  و  داشت.  آنان  پیگیر  اعتصابات 



اعتراضات کارگرن  اخطار شورای سازماندهی 
در  نفتی  مرکز  چند  در  اعتصاب  نفت،  پیمانی 
پارس جنوبی و آبادان سربلند کرده است و بیش 
از سه هزار کارگر دست به اعتصاب زده اند. 
این تجربه بر نقش برجسته شوراها در پیشبرد 
انقالب جاری تاکید میکند. انقالب باید متشکل 
شود و با تشکیل شوراهای سازماندهی اعتراضات 
میتوان و باید به این ضرورت مبرم پاسخ گفت. 

شوراهای  که  است  فرارسیده  آن  زمان 
را در همه جا، در همه  اعتراضات  سازماندهی 
در  و  و خدماتی،  تولیدی  مراکز  و  ها  کارخانه 
محالت همه شهرها تشکیل بدهیم. وقت آنست 
ما فعالین جنبش کارگری، جوانان محالت، و همه 



بخشهای جامعه با تشکیل شوراهای سازماندهی 
اعتراضات گام بلندی در جهت تقویت تظاهراتها 
و تجمعات اعتراضی و اعتصابات و نهایتا به زیر 
کشیدن حکومت تبهکار جمهوری اسالمی  بجلو 

برداریم.     
 

سه شنبه 1۹ مهر 1401
11 اکتبر ٢0٢٢



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 


