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رهبر سرسخت ما بمیدان می آید  
حمید تقوائی 

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی 
  ٦ فردا  از  را  نفت  کارگران صنعت  همه  نفت 
آبان ماه به اعتصاب سراسری فراخوانده است. 
این میتواند نقطه عطف مهمی در انقالب ما باشد 
سراشیب  به  سرعت  به  را  حکومت  میتواند  و 

سقوط براند. 

اعتصاب در صنعت نفت از دو هفته قبل آغاز 
شد، با اعتصاب کارگران در عسلویه، کنگان، و 
بدنبال آن کارگران  پاالیشگاه آبادان و ماهشهر 
هم  دیروز  نفتی.  مرکز  دیگر  و  بندرعباس  و 



اعتصاب  اعالم  تهران  در  پاالیشگاه  کارگران 
این  در  نفت  کارگران  عملی  نظر  از  کردند. 
فرا  آن  زمان  امروز  و  اند  برداشته  گام  جهت 
رسیده که اعتصاب نفت در یک سطح سراسری 

در تمام کشور شکل بگیرد. 

اما نکته مهمتر اینست که زمینه این اعتصابات 
پیشروی  حال  در  قدرت  با  که  است  انقالبی 
است. با چهلم ها، با تجمعات بزرگی که دیروز 
با  شهری،  قیامهای  با  بودیم،  شاهد  پریروز  و 
شهرهائی که برای ساعتها به کنترل مردم در 
می آیند، با حمله به فرمانداریها و حمله به تمام 
ادامه  همچنین  و  خیابانها،  در  حکومت  مظاهر 
و  دانشجویان  گسترده  اعتراضات  و  اعتصاب 



دانش آموزان، پیوستن معلمان به این حرکت، 
پیوستن وکال و پزشکان به این حرکت و کال 

بپاخیزی کل جامعه.

 بر این متن و بر این بستر هست که اعتصاب 
نشان  را  خود  اهمیت  نفت  صنعت  کارگران 
سازماندهی  شورای  فراخوان  در  میدهد. 
پیمانی آمده است که ما  اعتراضات کارگران 
در  مردم،  خیابانی  اعتراضات  از  حمایت  در 
حمایت از انقالب “زن، زندگی،آزادی”، و برای 
تظاهراتهای  در  شدگان  دستگیر  کلیه  آزادی 
با  مقابله  برای  سیاسی،  زندانیان  کلیه  و  اخیر 
فقر و بی حقوقی و علیه یک حکومت ضد زن 
به  دست  و  آئیم  می  بمیدان  کارگری  ضد  و 



اعتصاب میزنیم. پیام این اعتصاب، معنی واقعی 
این اعتصاب، اینست که حکومت باید هر چه 

زودتر گورش را گم کند.  

اعتصاب نفت میتواند از نظر اقتصادی حکومت 
حرکت  از  را  چرخها  همه  کند،  فلج  کامال  را 
به  ای کاری  ترتیب ضربه  این  به  و  دارد،  باز 
حکومت بزند. جا دارد که همه کارگران نفت 
به این حرکت به پیوندند. امیدوارم فردا شاهد 
نفت  اعتصاب سراسری و قدرتمند در صنعت 
دیگر  بخشهای  اعتصاب  این  آغاز  با  و  باشیم 
اعتصاب  در  الحال   فی  بعضا  که  کارگران، 
حرکت  این  به  عمومی  سطح  یک  در  هستند، 
بپیوندند. از همه جامعه، از همه دانشجویان، از 



همه مردم معترض در خیابانها و در تظاهراتها 
اعتصابات  این  از  قدرت  تمام  با  که  میخواهم 
کشیدن  زیر  به  مرحله  به  ما  کنند.  حمایت 
جمهوری اسالمی نزدیک و نزدیک تر میشویم. 
سرسخت  رهبر  ما،  نفت  “کارگر  که  امروز  و 
باشید که سرنگونی  بمیدان آمده، مطمئن  ما” 
حکومت بسیار سریعتر از آنچه که حتی تصور 
آن  از  پیروزی  افتاد.  خواهد  اتفاق  میکردیم 

ماست. در این تردیدی نداشته باشید.
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سایه منحوستان را کم کنید! 
کاظم نیکخواه

سرشناس  هنرمندان  از  نفر   ٦00 از  بیش 
اعتراضی  جنبش  از  بیانیه ای  انتشار  با  ایرانی 
با  “ما  اند:  نوشته  و  کرده  حمایت  دانشجویان 
خود  مردمی  و  فکری،  فرهنگی،  نیروهای  تمام 
در کنار دانشجویان ایستاده ایم و به شدیدترین 
و  سرکوب،  خشونت،  بازداشت،   ممکن  شکل 
حراست  سوی  از  چه  را  حکومتی  تهدیدهای 
استاد  جلد  در  چه  و  سرکوبگر  نیروهای  و 
به  اشاره  با  آنها  می کنیم.”  مصالحه گر محکوم 
بازداشت آنها گفته اند:  و  سرکوب دانشجویان 
“جامعه  هنری ایران به روشنی و با صدایی رسا 



اعالم می کند که نه وزارت علوم و نه هیچ فرد 
و نهاد حکومتی دیگری کوچک ترین صالحیتی 
برای تصمیم گیری درباره  سرنوشت نسل آینده  
نیروهای  درباره  داشت.”  نخواهد  و  ندارد  ما 
امنیتی میگویند باید “سایه  منحوس تهدید های 

آن ها” از سر دانشگاه و دانشجو کوتاه شود.

هر روز بخشهای بیشتری از مردم به صف انقالب 
اسالمی  سرکوبگران  علیه  و  پیوندند  می  زنانه 
دانشجویان،  میزنند.  فریاد  و  میگیرند  موضع 
هنرمندان  و  کارگران  آموزان،  دانش  معلمان، 
سرکوب  حکومت  علیه  انقالب  صف  در  همه 
متحدانه ایستاده اند و به اشکال مختلف تالش 
میکنند شر این حکومت منفور و عقب مانده و 



جنایتکار را از سر مردم کم کنند. زنان در راس 
این انقالب هر روز صحنه های زیبایی را خلق 

میکنند. 

جامعه ایران وارد یک پیچ مهم و تاریخی شده 
است. دور نیست روزی که شاهد فرار و هزیمت 
این توحش عهد عتیقی باشیم و مردم سرنوشت 
همه  یاد  روز  آن  در  بزنند.  رقم  خود  را  خود 
جانباختگانمان را عزیز میداریم و دنیا با شادی 
فریاد خواهد زد “زن زندگی آزادی” زنده باد 

جامعه انسانی!
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غرش انقالب، وز  وز “اصالحات”
کیوان جاوید

علی ربیعی: با نفی خشونت و پشتوانه ساختن 
این روزها برای گفت وگوی بزرگ، می توانیم 
تاریخ سازی  مقطع،  این  در  را  بهتر  آینده ای 
کنیم. برخی مفاهیم مثل آزادی و عدالت هرگز 
مفهومی  چنین  نیز  اصالحات  نمی شوند.  کهنه 

است.

اگر این “اصالح طلب”، معرف حضور شما نبوده 
 1۳٦٦ از  ربیعی  علی  بشناسید:  حاال  است، 
تا 1۳۷٢ در دوره  وزارت محمد ری شهری 
پارلمانی  و  حقوقی  معاون  فالحیان،  علی  و 



وزارت اطالعات و از 1۳۷٢ تا 1۳۸4 مسئول 
دبیرخانه  تبلیغات  کمیته  مسئول  و  اجرایی 
تا   1۳۹۸ از سال  و  ملی  امنیت  عالی  شورای 
1400 سخنگوی دولت دوم حسن روحانی و 
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  و  جمهوری 

بوده است.

در  جانفشانی  نوع  همه  ایشان  کارنامه  در 
از  راه حفظ جمهوری اسالمی یافت می شود. 
رفاه  و  کار  وزیر  تا  بودن  امنیتی   - اطالعاتی 
اجتماعی. بخش اول خدمت ایشان چیزی جز 
پست  در  مستقیم  قتل  و  شکنجه  و  سرکوب 
های متعددی که در اطالعات و امنیت داشت، 



رفاه  و  کار  وزیر  که  دوم  بخش  در  نیست. 
بودند، مشخص است مردم با چه فقر و تباهی 
این  مردم  اند.  بوده  روبرو  اقتصادی  فساد  و 
مشاهده  اش  چهره  دو  هر  با  را  فساد  جرثمه 

کرده اند.

امروز انقالب با تمام قدرت به پیش می تازد 
قدرت  مراکز  همه  کردن  ویران  حال  در  و 
انقالب  این  پیروزی  است.  اسالمی  جمهوری 
اسالمی  جمهوری  که  آنچه  از  نشانی  هیچ 

ساخته است باقی نمی گذارد. 

4۳ ساله حکومت  تباهی  پایان  انقالب حاضر 
اسالمی خواهد بود. روز نفس کشیدن آزادانه 



مهمترین  که  انسانی  جامعه  یک  برقراری  و 
خواستش، هویت انسانی زن، تماما و فورا متحقق 
ایران  مرزهای  از  انقالب  غرش  شد.  خواهد 
صدای  این  است.  رسیده  جهان  به  و  گذشته 
بپاخاسته  برابری یک جامعه  و  آزادی و رفاه 
را  جهان  مردم  هم  لحظه  همین  تا  که  است 
به شوق آورده است. این انقالب، صدای رعد 
نفی  بودگان،  هیچ  شدگان،  سرکوب  آسای 

شدگان و از زندگی ساقط شدگان است. 

همراه  طلب”  “اصالح  های  ربیعی  علی  بگذار 
در  خود  ُکش  کودک  بنِد  قداره  برادران  با 
جناح خامنه ای از ترس انقالب بر خود بلرزند. 
این یکی وز وز اصالحات سر دهد و آن یکی 



اعتراضات را به دشمنان خارجی نسبت داده و 
مردم را به قتل برساند. سیل و طوفان انقالب، 
طویله اسالمی را خواهد ُشست و همه کثافات 
قطعی  مردم  ما  پیروزی  کرد.  خواهد  پاک  را 

است. 
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تظاهرات در دانشگاهها و مناطق مختلف    
خالصه اطالعیه حزب

نیز  امروز  انقالب  مهم  سنگر  این  دانشگاه 
صبح  آغاز  همان  از  بود.  خروش  و  جوش  پر 
دانشجویان در دانشگاههای بین المللی قزوین، 
هنر و معماری،  مهندسی دانشگاه با هنر کرمان،  

علوم پزشکی جندی شاپور، ... تجمع کردند.

در دانشگاه بین المللی قزوین دانشجویان دختر 
قالب  را  ها  دست  دانشگاه  صحن  در  پسر  و 
کردند و سرود “برای” سر دادند. در دانشگاه 
برابر  در  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم 
بود.  بلند  بیشرف  بیشرف  فریاد  سرکوبگران 



در دانشکده باهنر کرمان علیرغم فضای امنیتی 
شدید دانشجویان جمع شدند و شعار آزادی، 
دیگر  اعتراضی  شعارهای  دادند.  سر  آزادی 
دانشجویان در این تجمع به جنایت شاهچراغ 
شیراز و دست داشتن حکومت در آن مربوط 
میشد ازجمله : “شاهچراغ رکس دیگست، اینم 
یه نیرنگ دیگست”،”سپاهی و والیت، عامل هر 
جنایت”. بدین ترتیب مردم پاسخ توطئه گری 
های حکومت در برابر انقالبشان را به محکمی 

میدهند. 

در دانشگاه مشهد نیز در اعتراض به دستگیری 
یکی از دانشجویان به اسم مریم حلمی تجمع 
دانشگده  در  دانشجویان  همچنین  امروز  بود. 



، دانشکده هنر  )امیرآباد(  تهران  فنی دانشگاه 
فرشتگان  و  تهران  غرب  دانشگاه  معماری  و 
کردستان تجمع داشتند و شعار آزادی، آزادی 
سر دادند. دانشجویان دانشگاه فنی تهران نیز 
شعار میدادند: “ از زاهدان تا تهران، کشتن و 
روی  به  نظام  تابان،  ماه  آبان   “ باز”،  میکشند 
پایان”، “خامنه ای نکبت ، عامل هر جنایت”، “ 

این نقشه ها تکراریه، داعش خود سپاهیه”.

در حالیکه دانشگاهها یک کانون داغ انقالبند 
شب  هایش  سرکوبگری  ادامه  در  حکومت 
دانشجویان  خوابگاه  به  تیراندازی  با  گذشته 
علوم پزشکی کردستان حمله برد و گفته میشود 
خوابگاه  امروز  اند.  شده  زخمی  نفری  چند 



پسرانه صدف جندی شاپور اهواز نیز مورد حمله 
حکومت قرار گرفت و چند نفر از دانشجویان 
به اسامی محمد صفایی، کریم جمعی، جمشید 
و  شتم  و  ضرب  با  بابادی  آذرخش  و  الهیان 

استفاده از شوکر دستگیر شدند. 

از سوی دیگر امروز در اراک مراسم خاکسپاری 
بدست  که  جوانانی  از  یکی  شهیدی  مهرشاد 
شد.  برگزار  رسید  قتل  به  اسالمی  جانیان 
جمعیت بزرگی در این مراسم شرکت کردند. 
“مگر  سپاهی”،  بر  میدادند:”مرگ  شعار  مردم 
بر دیکتاتور”، “ این همه سال جنایت، مرگ بر 
برادرم  آنکه  میکشم  “میکشم،  و  والیت”،  این 
برای  سرکوب  نیروهای  خبرها  طبق  کشت”. 



متفرق کردن جمعیت در این مراسم گاز اشک 
اراک  در  کردند.  شلیک  جمعیت  بسوی  آور 
امروز همچنین مراسم خاکسپاری سینا مالیری 
بود. پدر داغدار او فریاد میزد “این گل پرپر 
شده هدیه به ملت شده”. مردم شعار میدادند: 
روز  پشتشه”.  نفر  هزار  شه  کشته  نفر  یه  “هر 
زارع  میالد  قتل  روز  چهلمین  در  نیز  گذشته 
نیروی سرکوب بسیاری در محل مستقر شده 
بود. در این مراسم مادر میالد زارع که یکپارچه 
خشم بود با رقصیدن جواب حکومت جنایتگار 
در  داران  امروزمغازه  نیز  بانه  در  میداد.  را 

اعتصابند.

در بروجرد مردم کنترل محالت مختلف شهر 



را در دست دارند و صحنه جالب دیگر جمع 
شدن مردم در پارک دانشجو و رقصیدن زن 
و مرد در وسط پارک است و مردم از دیدن 
دانش  امروز  میکنند.  شادی  انقالبشان  قدرت 
آموزان این شکوفه های انقالب در کرمانشاه در 
چهارراه رودکی و در محالت دیگری به خیابان 
نیروهای سرکوب بسوی  آمدند. در کرمانشاه 
دانش آموزان شلیک کردند و دانش آموزان با 
فریاد بیشرف، بیشرف همچنان شعار میدادند. 
به  حکومت  داعشیان  حمله  بدنبال  شیراز  در 
عین  در  و  است  ملتهب  بسیار  فضا  شاهچراغ 
نظامی  حکومت  حالت  شهر  در  حکومت  حال 
مردم  شهر  این  در  امروز  است.  کرده  ایجاد 

تمامی مغازه ها را بسته اند.



در ادامه اعتراضات اخیر پزشکان در همبستگی 
در  سنندج  جراح  پزشکان  امروز  انقالب  با 
اعتراض به سرکوبگری های وحشیانه حکومت 
علوم  دانشگاه  دانشجویان  خوابگاه  به  و حمله 
پزشکی و در همبستگی با مردم اعالم اعتصاب 
کردند و تاکید نمودند که تا زمان پاسخگویی 
مقامات در برابر این وضعیت به اعتصاب ادامه 
میدهند و تنها جراحی های اورژانس را انجام 

خواهند داد.  
حزب کمونیست کاررگری ایران
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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 


