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        نوشته کیوان جاوید

توماج صالحی را آزاد میکنیم! 
         نوشته کاظم نیکخواه

کارگران دارند به میدان می آیند
         نوشته شهال دانشفر



یگان ویژه و بسیجی ها 
در فاز تنفس مصنوعی

کیوان جاوید

طوفان انقالب آنچنان سهمگین، زیر و رو کننده و بی 
وقفه است که خامنه ای و رئیسی جالد برای حفظ 
روحیه از دست رفته نیروهای سرکوبگِر بسیج و یگان 
ویژه مجبور به مداخله علنی شده اند تا شاید بتوانند 
برای این درد بی روحیه گی و از پا درآمدگی، درمانی 

بیابند.
 

خامنه ای در جمع نیروهای بسیج از آنها خواسته روحیه 
و آمادگی عملی خود را حفظ کنند و هشدار داده در 



عالم سیاست از این غافلگیری ها زیاد پیش می آید. 
او آیه ۱۳۹ سوره آل عمران را برای نیروی بسیجی 
خواند که تاکید دارد: “سست نشوید و غمگین نگردید 

و شما برترید اگر ایمان داشته باشید.”

ابراهیم رئیسی نیز، در دیدار با “یگان ویژه فاتحین” 
که در سرکوب و ریختن خون معترضان دست داشته، 
گفت که در برخورد با معترضان “خوش درخشیدید” او 
با تکرار حرف خمینی گفت: “امروز حفظ نظام اسالمی 
از اوجب واجبات است” و اینکه شما ترجیح دادید 
کنار خانواده بودن و “راحتی جمعه” را که هرکسی به 

آن نیاز دارد، کنار بگذارید”.
 

این روحیه یک ارتش و نیروی قهار سرکوبگر نیست 



که مصمم است و می تواند با اقتدار بکوبد، بُکشد 
و بماند. هر چند در این مسیر از هیچ جنایتی دریغ 
نکردند، اما روند رو به اعتالی انقالب، سرکوبگران 
را خسته، روحیه ها را در هم شکسته و امید شکست 

دادن مردم را به یاس تبدیل کرده است.
 

انقالب جاری که با کشته شدن مهسا امینی از هفته 
به  سرعت  به  خورده  کلید   ۱۴۰۱ شهریور  پایانی 
تظاهراتی سراسری علیه جمهوری اسالمی تبدیل شد 
و تا امروز بی وقفه ادامه داشته است. این انقالب هر 
روز صف خود را متحد تر کرده و نیروی بیشتری را 
به خیابان آورده است. در روند این انقالب، مردم از 
غرب تا شرق و از شمال تا جنوب کشور در سرنگونی 
این  و یک صدا شدند.  رای  اسالمی یک  جمهوری 



انقالب با مرگ بر دیکتاتور و شعار بی همتای زن، 
زندگی، آزادی متحد شد. در این انقالب دانش آموزان 
و دانشجویان با محوریت زنان نقش تاریخ سازی بر 
عهده گرفته اند. در پیشرویهای مداوم انقالب، جنبش 
کارگری منظما و با آمادگی بیشتر به اعتصابات سیاسی 
روی می آورد و کسبه برای انزوای بیشتر حکومت 
اسالمی به اعتصاب عمومی گسترده دست می زنند. 

انقالب متشکل تر و منضبط تر می شود.
 

انقالب نه فقط  یک فاز سرنوشت ساز خیابان و با بسیج 
مردم در خیابان، که با قدرت همیاری و همدلی توده 
های میلیونی، شدیدا ترین ضربات سیاسی و میدانی 
به جمهوری اسالمی وارد کرده است. وحشت و  را 
خوف حکومت اسالمی از ورود وسیع تر و هماهنگ 



تر جامعه به فاز گسترده اعتصابات و تحصن ها است. 
انقالب در یک حرکت گاز انبری می رود که نیروی 
نظامی جمهوری اسالمی را فلج کند و پا در قیام نهایی 

بگذارد.
 

دیدار خامنه ای و رئیسی با یگان ویژه و نیروی بسیج 
درست به این دلیل صورت گرفته است تا به این ارتش 
روحیه باخته، متشتت و وا رفته امید بدهند و سرپایشان 
نگهدارند. دوره فرار و زمین گذاشتن اسلحه و تسلیم 
شدن جنایتکاران مسلح جمهوری اسالمی در راه است. 

در این تردیدی نیست.

یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱
٢۷ نوامبر ٢۰٢٢



توماج صالحی را آزاد میکنیم!
کاظم نیکخواه

رئیس کل  جعفری  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
دادگستری اصفهان گفته است: “توماج صالحی به 
به صورت  اکاذیب  نشر  طریق  از  فی االرض  افساد 
به نحوی که موجب خسارات عمده شده  گسترده 
اداره  و  تشکیل  نظام،  علیه  تبلیغی  فعالیت  است، 
امنیت  زدن  برهم  به قصد  غیرقانونی  دسته جات 
جمهوری  علیه  متخاصم  دولت  با  همکاری  کشور، 
اسالمی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از 
طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به 

اعمال خشونت آمیز متهم است”. 



به  تهدید  آشکارا  اتهامات  نوع  این  کردن  ردیف 
اعتراضی  با ترانه های  اعدام است. توماج صالحی 
خود در قلب میلیونها نفر جای دارد و اگر حکومت 
بطور  کند،  اعدام صادر  او حکم  برای  کند  جرات 
هیچ  است.  زده  خود  کثیف  تابوت  بر  میخی  قطع 
تردیدی در این نباید داشته باشند. در برابر امواج 
سهمگین انقالبی که پایه هایش را به لرزه در آورده، 
حکومت عالوه بر جنایات هر روزه، چنگ و دندان 
فی  افساد  گفتمان  و  میدهد  نشان  هم  را  خونینش 
تا کنون شماری  میکشد.  را وسط  اعدام  و  االرض 
از معترضین را به اتهاماتی که مجازات اعدام دارد 
محاکمه کرده است. حکومت قطعا میداند که اگر 



علیه معترضین بویژه کسی مثل توماج صالحی که در 
سراسر کشور و در دنیا شناخته شده و بسیار محبوب 
است، حکم اعدام صادر کند حکم سرنگونی قطعی 
خودش را صادر کرده و فوران انقالب صد چندان 
خواهد شد. اما با درماندگی تالش میکند با نشان 
دادن ظرفیتهای خود در اعدام و جنایت، مردم را 
به خانه بفرستد و ساکت کند. در جواب باید گفت 
گورتان را گم کنید تا مردم آرام بگیرند. زنده باد 

انقالب زن زندگی آزادی!

یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱
٢۷ نوامبر ٢۰٢٢



کارگران دارند به میدان می آیند
 شهال دانشفر

با پُر جمعیت تر شدن اجتماعات خیابانی و گسترش 
اعتصابات  با  روستاها،  حتی  و  شهرها  به  آن  دامنه 
مختلف  های  بخش  آمدن  میدان  به  و  دانشجویان 
جامعه چون پزشکان و کادر درمانی، وکال، کشاورزان، 
بازنشستگان و معلمان بصورت اعتراضات اخطاری و 
نیز اعتصابات سراسری در بازارها که در بیست و 
پنجم آبان، ۶۵ شهر را فرا گرفت، کارگران به قدرت 
بیشتری به میدان می آیند. اعتصابات کارگری پر 
شتاب تر شده و از مراکزی چون نفت و مجتمع های 
بزرگی چون ذوب آهن اصفهان با چندین هزار کارگر 



و ماشین سازی ها و بخش های خدماتی جامعه سر 
بلند میکنند و کارگران در مراکز کارگری مختلف 

بصورت متناوب وارد اعتصاب میشوند.

این اتفاق بیانگر تغییری در توازن قوای جامعه و حرکت 
پُر شتاب انقالب بسوی اعتصابات سراسری است. از 
جمله در پنجم آذر ماه بیش از چهار هزار کارگر در 
مجتمع بزرگ ذوب آهن اصفهان، کارگران شرکت 
شرکت  البرز،  پارس  خانگی  لوازم  مرتب،  صنعتی 
سرما آفرین، و کارگران جوشکار مجتمع فوالد وارد 
اعتصاب شدند. سوم آذر ماه بیش از سه هزار کارگر 
شرکت قطعه سازی کروز در صنعت خودرو سازی 
و نیز کارگران و مهندسان شرکت زرنام هشتگرد 
دست به اعتصاب زدند. ما همچنین شاهد اعتصاب 



کارگران در مجتمع صنایع آلومنیوم جنوب )سالکو( 
و بهمن دیزل در دوم آذر و اعتصاب کارگران بهمن 
موتور، کارگران شاغل در فاز ۱۳ پاالیشگاه یازدهم در 
سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی و کارگران شاغل 
در پتروشیمی مسجد سلیمان در اول آذر بودیم. این 
در حالیست که هم اکنون خبرها از تدارک اعتصاب 
کارگران فازهای ۱۱ - ۱۳ - ٢٢ و  ٢۴ کنگان و 
فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه حکایت میکند. کارگران 
رسمی نیز در ۱۹ آبان به اعتراض خود پایان دادند 
با اولتیماتوم اینکه اگر به خواستهایشان پاسخ داده 
نشود دوباره دست به اعتراض خواهند زد. همچنین 
در همین مدت شورای هماهنگی فرهنگیان، معلمان 
را به دو روز اعتصاب اخطاری برای روزهای ٢۹ و ۳۰ 
آبان فراخوان داده بود و در همین رابطه روز گذشته 



معلمان جوانرود فراخوان به اعتصاب دادند. بعالوه 
رانندگان کامیون و کامیونداران به اعتصاب سراسری 
فراخوان داده بودند. روز گذشته این رانندگان در 
خوزستان، لرستان و سقز دست به اعتصاب زدند. 
همچنین امروز رانندگان کامیون قزوین، بندرعباس 

ومنطقه شاپور اصفهان وارد اعتصاب شدند.

قبل از همه این اتقاقات نیز ما شاهد مارش بزرگ 
در  آنها  اعتراضی  حرکت  در  آهن  ذوب  کارگران 
روزهای ٢۴ و ٢۵ آبان در محوطه این مجتمع چندین 
هزار کارگری در اصفهان و اولتیماتومشان به حکومت 
بودیم. ضمن اینکه از شروع انقالب تا کنون کارگران 
اینجا و آنجا همراه با اعتراضات کف خیابانی تجمع و 
اعتراض داشتند و در نیمه مهر ماه بود که کارگران 



پروژه ای نفت با اعالم حمایت از اعتراضات خیابانی 
اعتصاب و تجمع کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور 

سر دادند. 

 نگاهی به این تصویر به روشنی نشان میدهد که در 
جنبش کارگری چه میگذرد. بدین ترتیب جنبش 
کارگری که خود سهم مهمی در کشیده شدن اوضاع 
جامعه بسوی انقالب و گفتمانهای رادیکال و چپ آن 

داشته است، دارد به میدان می آید. 

اعتصابات  بر  همواره  کارگری  کمونیست  حزب 
سراسری کارگری به عنوان یک حلقه مهم تقویت 
اعتراضات خیابانی و فلج اقتصادی حکومت تاکید 
کرده است. اعتصابات سراسری کارگری و فلج شدن 



ناتوان  و  عمومی  اعتصابات  حکومت،  اقتصاد  چرخ 
کردن حکومت در اداره جامعه و تجمعات گسترده 
و پُرجمعیت مردمی در شهرهای هر چه بیشتر در 
سطح سراسری ضربه نهایی را بر پیکر این حکومت 
اعتصابات  گفتمان  خوشبختانه  کرد.   خواهد  وارد 
سراسری و اعتصاب عمومی یک گفتمان سیاسی مهم 

در جامعه برای قدرت بخشیدن به انقالب است.

بویژه با پیشرویهای انقالب و ابعاد اجتماعی و توده 
ای آن، با اتحاد و همبستگی مبارزاتی مردم در این 
انقالب که نشانه هایش را در اتحاد علیه سرکوبگری 
ها و جنایات حکومت و همبستگی با مردم کردستان و 
سیستان و بلوچستان شاهد هستیم، زمینه بیش از پیش 
برای ورود قدرتمند کارگران با قدرت اعتصابشان 



فراهم است. دیدن این توازن قوا فاکتور مهمی در 
رفتن به استقبال چنین اعتصاباتی و مهیا کردن بستر 
آن از طریق ایجاد شوراهای سازماندهی اعتراضات در 
تمام مراکز کارگری و بنا کردن صندوقهای همبستگی 
مالی برای استحکام بخشیدن به اعتصابات مهم است. 
با تمام قدرت به تدارک اعتصابات سراسری برویم. 

زنده باد انقالب.

یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱
٢۷ نوامبر ٢۰٢٢



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 journalfarsi.com


