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اعتصابات کارگری، تیری به قلب حکومت!  
حمید تقوائی 

به گزارش شورای سازماندهی کارگران پیمانی 
نفت  روز سه شنبه ۲۶ مهرماه رانندگان تانکرهای 
به  دست  آبادان  پاالیشگاه  در  سوخت  حمل 
اعتصاب زدند. به این ترتیب این کارگران هم  
به اعتصاب  همکارانشان می پیوندند که هفته 
گذشته در مراکز نفتی و پتروشیمی در عسلویه 
و کنگان و آبادان شروع شد و امروز به مراکز 
نفتی در بندرعباس و ماههشر هم گسترش پیدا 

کرده است. 



تپه هم  نیشکر هفت  دیگر  کارگران  از سوی 
اعالم کرده اند که برای پیگیری خواستهایشان 
که هنوز متحقق نشده است، تجمعات اعتراضی 
خودشان را در محل همیشگی اعتراضاتشان، در 
هفت  ترتیب  این  به  داد.  خواهند  ادامه  سنگر، 
بمیدان  پا  هم  جهان،  اعتصابات  پایتخت  تپه، 
اتحادیه  گزارش  به  همچنین  میگذارد.  مبارزه 
آزاد کارگران، کارگران این تایر هم یک هفته 

است در اعتصاب هستند. 

مجموعه اینها نشان میدهد که اعتصابات کارگری 
در یک سطح سراسری و در رشته های مختلف 
رو به گسترش است. و این در دل انقالب ما و 
در روند مبارزاتی که همه ما مردم ایران داریم  



تعیین  به پیش می بریم، اهمیت و نقش بسیار 
کننده و کارسازی دارد. 

گسترش اعتصابات کارگری از چند جنبه مهم 
است. اول اینکه اعتصابات کارگری مثل ستون 
فقرات اعتصاب عمومی میتواند این حرکت را، 
اعتصابات و دست از کار کشیدن را، به بخشهای 
مختلف کارکنان، کارمندان و دانشجویان و غیره 
سطح  در  دانشجویان  الحال  فی  بدهد.  تسری 
گسترده ای در حال اعتصاب هستند، بخشهائی از 
بازاریان در شهرهای مختلف هم اعتصاب کرده 
ادامه  اعتصاب  هم  در شهرهای کردستان  اند، 
دارد. بارها کردستان دست به اعتصاب عمومی 
به  است.  زده  استان  این  مختلف  شهرهای  در 



این ترتیب اعتصاب، به عنوان اعتصاب عمومی 
و  بازاریان  کارمندان،  کارگران،  بخشها،  همه 
مغازه داران، دانشجویان و کال کارکنان جامعه 
رو به گسترش است و اعتصابات کارگری ستون 
فقرات این اعتصابات سراسری و عمومی خواهد 
بود و نقش موثری در تداوم و تقویت آن خواهد 

داشت.  

جنبه دیگر اهمیت این امر اینست که میتواند به 
تظاهراتها و راهپیمائی ها و تجمعات ما در شهرها 
قدرت بیشتری بدهد، گستردگی بیشتر بدهد، 
روحیه باالتری بدهد و به این ترتیب بخشهای 
با امید به گسترش و تداوم  بیشتری از جامعه 
اعتصابات و با این چشم انداز که اعتصابات کمر 



حکومت را خواهد شکست به خیابانها بیایند و 
اعتراضات و تظاهرات شهر گسترده تر بشود و 
در شهرهای بیشتری و با جمعیت بیشتری شکل 

بگیرد.

و باالخره جنبه سوم و مهمترین جنبه اینست که 
اعتصابات کارگری در خود، حتی اگر تظاهرات 
نباشد، میتواند ضربه کاری  شهری هم در کار 
ای به حکومت بزند؛  میتواند شریان اقتصادی 
کند.  فلج  را  حکومت  و  کند  قطع  را  حکومت 
اعتصاب کارگران نفت بخاطر  امروز گسترش 
ثقل و اهمیت این صنعت در اقتصاد ایران، بطور 
خواهد  فلج  را  حکومت  موثری  خیلی  و  کاری 

کرد. 



اعتصاب در بخشهای خدماتی هم کارساز است. 
اعتصاب رانندگان تانکرهای سوخت بری از این 
نقطه نظر هم مهم است که بخشی از کارگران 
میتوانند  اعتصابشان  با  که  هستند  خدماتی 
زندگی روزمره جامعه را، که جمهوری اسالمی 
میخواهد اینطور جلوه بدهد که همه چیزی عادی 
و  اغتشاشگر هستند  اندکی  تنها بخش  و  است 
بن  به  کامال  را  حکومت  و  کند  متوقف  غیره، 
بست بکشد. اگر اعتصاب رانندگان تانکرهای 
سوخت بری گسترش پیدا کند به اعتصاب همه 
رانندگان کامیون، به اعتصاب کارگران راه آهن، 
غیره، آن  و  متروها  ها،  اتوبوسرانی  اعتصاب  به 
نخواهد  دوام  هم  هفته  دو  حتی  وقت حکومت 



آورد. ازینرو اعتصابات کارگری در خود اهمیت 
بسیاری دارد. 

و   - هستیم  شاهد  جامعه  در  را  اعتصاباتی  ما 
امیدوارم شاهد پیشروی هر چه بیشتر این حرکت  
باشیم- که از همه این جنبه ها میتواند افق امید 
بخش و پیروزمندانه ای را در چشم انداز انقالب 
ما قرار بدهد. این بعهده ما فعالین کارگری است 
که اعتصابات را در همه مراکز تولیدی و خدماتی 
تدارک ببینیم و  بعهده ما بخشهای دیگر جامعه 
- دانشجویان، کارمندان، جوانان و کال مردمی 
که هر روز به خیابانها می آئیم و میخواهیم از شر 
این حکومت خالص بشویم-  هست که با تمام 
توان از اعتصابات جاری حمایت کنیم، پرچم آنها 



را بلند کنیم، در شعارهایمان، در تظاهراتهایمان 
فریاد بزنیم “کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما”، 
در مدیای اجتماعی بخشهای بیشتری از جامعه 
را به اعتصاب فرابخوانیم و باین ترتیب گام بلند 
و تعیین کننده ای در پیشروی انقالب با شکوهی 

که آغاز کرده ایم، بجلو برداریم. 

 پیروزی از آن ما است. در این تردیدی نداشته 
باشید.
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اعتقادات کهنه فرومیریزند
گوهر عشقی هم حجاب ۸0 ساله اش را برداشت 

    اصغر کریمی

را  فاتحه حجاب  زنان جوان  و  تنها دختران  نه 
خواندند بلکه نسل های قبلی تر نیز با برداشتن 
حجابی که هشتاد سال به آنها حقنه شده بود، نشان 
میدهند که چگونه اعتقادات کهنه فرومیریزند. 
جنبش رهایی زن، جنبش ضد حجاب، جنبش ضد 
بنیادهای حکومت را جارو کرده است.  مذهبی 
کمتر حکومتی در جهان سراغ داریم که قبل از 
سرنگونی اینچنین مبانی فکری و ایدئولوژیکش به 
هوا رفته باشد. این چهره واقعی جامعه ضد مذهبی 



ایران است که با کنار رفتن حجاب اختناق، خود 
را به دنیا نشان میدهد. طرفداران مرتجع نسبیت 
فرهنگی در کشورهای غربی که دهها سال است 
فرهنگ تحمیلی اسالمی و سنت های کثیف و ضد 
انسانی را به فرهنگ مردم نسبت داده اند واقعا 
باید خجالت بکشند. و شاید خجالت کشیده اند 

که این روزها خفقان گرفته اند.

 یاد ستار عزیز گرامی و دم گوهر عشقی )مادر 
ستار( گرم

که  فرودگاهی  در  رکابی  الناز  از  گرم  استقبال 
امنیتی رژیم شبانه روز و چهارچشمی  نیروهای 
مواظب حرکات مردم هستند یک رویداد بسیار 



با  الناز  است.  انقالب  هفته  پنجمین  در  جالب 
اقدام شجاعانه اش در انداختن روسری تحمیلی 
حکومت به قلب همه مردم راه یافت. این روزها 
هر کس به هر شکلی حتی انگشت وسطش را به 
حکومت نشان میدهد صدبار به محبوبیتش اضافه 
میشود. اینها همه لحظات باشکوه یک انقالبند. 
استقبال گرم از الناز که رسانه های داخل کشور 
هم مجبور به انعکاس آن شدند، لحظاتی از تعرض 
انقالب و عقب نشینی ضد انقالب را نشان میدهد. 

در گرماگرم انقالب ۲۳ کارگر معترض آذرآب 
تبرئه شدند.

 
رئیس کل دادگستری استان مرکزی: “کارگرانی 



که در دادگاه بدوی محکوم شده بودند، طی انجام 
استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  قانونی  تشریفات 
مرکزی از محکومیت تعلیقی تبرئه شدند. دستگاه 
قضا رأفت و احترام ویژه ای برای کارگران قائل 
نباید موجب سوءاستفاده  احترام  این  اما  است، 
کسانی شود که می خواهند امنیت کارگاه را بهم 
بزنند.” رافت حکومت و اسالم را 4۳ سال است 
همه با گوشت و پوست لمس کرده اند اما تبرئه 
۲۳ کارگر آذراب را انقالب روی میز حکومت 

گذاشت.

عذرخواهی دو مقام ارشد امنیتی در مورد جنایت 
روز 1۰ مهر در دانشگاه صنعتی شریف:



دانشگاه صنعتی شریف روز سه شنبه ۲۶ مهرماه 
در بیانیه ای گفته است: 

از  امنیتی« و ۲۳ تن  با دو مقام “ارشد  نشستی 
این  در  شد.  برگزار  دانشگاه  شورای  اعضای 
نشست اتفاقات و شرح جزئیات وقایع” بیان شد 
که “منجر به قبول کوتاهی و عذرخواهی” از سوی 

این دو مقام ارشد امنیتی  شد.

نفس اینکه در بحبوحه انقالب دو مقام ارشد امنیتی 
مجبور به عذرخواهی میشوند و رئیس دانشگاه به 
دست و پا می افتد تا به خیال خود آتش خشم 
دانشجویان را بخواباند، ترس و وحشت حکومت 
از مردم را بخوبی نمایان میکند. برخی مقامات 
همچنان رجز میخوانند و تهدید میکنند اما بخشی 



دلجویی میکنند، جنایتکارانی عذرخواهی میکنند، 
افشاگری  علیه حکومت  مجلس  از  نمایندگانی 
میکنند، تعدادی از رسانه های داخلی ساز مخالف 
میزنند و اژه ای دم از مذاکره میزند. همه اینها در 
کنار هم چیزی نیست جز تشتت در میان حاکمان، 
ترس و وحشتی که سراپای وجودشان را فراگرفته 
و بن بستی که در آن گرفتار شده اند. در چنین 
شرایطی انقالب باید نیروهای بیشتری به میدان 
و معلمان گسترش  اعتصابات کارگران  بیاورد. 
اینبار خود خامنه ای پشت تلویزیون یا  تا  یابد 
کنار هواپیمایی آماده پرواز به غلط کردن بیفتد.

جمهوری اسالمی را به نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
راه ندادند 



کتاب  غرفه  که  میدانستند  نمایشگاه  مسئولین 
جمهوری اسالمی را بر سرشان خراب میکنیم. به 
آنها گفته اند نمیتوانیم امنیت تان را تامین کنیم. 
یه گوشه ای دور از انظار به آنها داده اند و در 

واقع با خفت و خواری آنها را راه نداده اند.
 

سالهای طوالنی است که غرفه کتاب جمهوری 
اسالمی به محل افشای جمهوری اسالمی توسط 
شده  تبدیل  کارگری  کمونیست  حزب  فعالین 
که  نداشتند  تردیدی  نمایشگاه  مسئولین  بود. 
امسال عکس العمل علیه غرفه جمهوری اسالمی 
از سالهای قبل به مراتب تندتر خواهد بود و حتی 

یک ساعت هم دوام نخواهند آورد.



 
انقالب ایران دولت آلمان و سایر دول غربی را 
وادار میکند که کل مناسباتشان را با جمهوری 
اسالمی قطع کنند،  سفارتهایش را ببندند و کال 
نقش  خارج  مقیم  ایرانیان  کنند.  بایکوت  آنرا 
مهمی در عملی کردن این خواست بحق مردم 

ایران میتوانند ایفا کنند.

انقالب معلمان را به اعتصاب فرامیخواند 

اعتصاب  به  و جسور در خیابان  انقالبی  جوانان 
معلمان نیاز فوری دارند. 

دانشجویان این ستون مستحکم انقالب به اعتصاب 
معلمان نیاز فوری دارند. 



مردم بجان آمده معلمان را به اعتصاب فرامیخوانند. 
انقالب فریاد میزند که معلمان اعتصاب کنید!  

و در پیشاپیش همه مردم، دانش آموزانتان، نیکاها 
و ساریناها، مهساها و حدیث ها شما را به پیوستن 

سراسری به انقالب فرامیخوانند. 

و آن شهر  این شهر  زیادی در  معلمان  و حتی 
های  تشکل  هماهنگی  از شورای  دل خونی  که 
صنفی معلمان دارند، آنرا به باد انتقاد گرفته اند 
و میگویند حال که این شورا به خواب رفته است، 

باید خودمان دست به کار شویم. 

اعتصاب  برای  را  اعتصاب سراسری شما زمینه 
کارگران  و  کامیون  رانندگان  و  نفت  سراسری 



واحد و سایر مراکز کارگری را بسرعت فراهم 
میکند. این دینی است که شما به انقالب دارید. 
گرایش محافظه کار را دور بزنید و در همه شهرها 

اعتصابتان را اعالم کنید.
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به یاد نماد انقالب ایران مهسا امینی     
حسن صالحی   

در حالیکه وارد دومین ماه از انقالب مردم ایران 
می شویم، چهلمین روز جان باختن مهسا امینی 
نیز فرا می رسد. انقالب جاری تا کنون روزهای 
خاصی نظیر 1۶ و ۲۰ مهر را به عنوان نقاط اوج 
مهسا  یاد  گرامیداشت  است.   کرده  ثبت  خود 
امینی در چهلمین روز جان باختنش نیز می تواند  
به روز بزرگی در سیر این انقالب تبدیل شود. 
روزی که انقالب ایران با صفوف یکپارچه خود، 
با برپایی اعتصابات متعدد و تظاهرات توده ای  
انقالب  این  نشان دهد که  اسالمی  به حکومت 
تا به زیر کشیدن رژیم و محاکمه همه عوامل و 



مسببین جنایاتش ادامه خواهد یافت.

بروز  باعث  حکومت  توسط  امینی  مهسا  قتل 
اعتراضاتی شد که این روز ها خود معترضین به 
درست نام انقالب بر آن نهاده اند. این انقالب 
علیرغم همه ترفندهائی که رژیم برای مهار آن 
بکار گرفته است همچنان ادامه دارد. نام و یاد 
مهسا اکنون انقالب مردم ایران را جهانی کرده 
است. مهسا به نماد اعتراض علیه ستم و تبعیض 
تبدیل شده است و همه مردم دنیا که از به قهقرا 
رفتن جامعه بشری به ستوه آمده اند اکنون نام 
مهسا را فریاد می زنند، چرا که او سمبل ایستادگی 
در مقابل وحوشی است که خالقین واقعی آن نظام 

گندیده سرمایه داری است. 



گرامیداشت یاد مهسا زنده کردن خاطره کسانی 
نیز هست که جان خود را برای تحقق آزادی در 
اعتراضات اخیر و یا در طول چهار دهه گذشته از 
دست دادند. گرامیداشت یاد مهسا گرامیداشت 
یاد کسانی است که حکومت آن ها را قربانی کرد 
تا درخت اسالم آبیاری شود و نفس ایده انقالب 
رهایی بخش و انسانی به مخیله کسی خطور نکند. 
یاد کردن از مهسا به یاد آوردن کسانی نیز هست 
که بیگناه کشته شدند تا حکومت جهل و جنایت 
اسالمی بر سر کار بماند و قاتلین مردم بعنوان 
نمایندگان مردم ایران به جهانیان معرفی شوند.

عوض  را  چیز  همه  ایران  مردم  انقالب  اکنون 



کرده است. جمهوری اسالمی با نفرت و بیزاری 
گسترده مردم جهان در آستانه انزوای کامل بین 
المللی قرار دارد. همه از انقالب سخن می گویند 
و جغرافیای این انقالب تنها به ایران منحصر و 
انقالب  مسحور  دنیا  یک  است.  نمانده  محدود 
مردم ایران شده است چرا که این انقالب نوید 
بخش دنیای دیگری است. جمهوری اسالمی از 
این انقالب جان سالم بدر نخواهد برد. پیروزی 
از آن مردم خواهد بود و نام مهساها برای همیشه 
در قلب مردم و در سینه تاریخ ثبت خواهد شد. 

یادشان گرامی باد! 

چهار شنبه ۲۷ مهر 14۰1
1۹ اکتبر ۲۰۲۲



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

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


