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تقالهای جریانات سلطنت طلب   
حسن صالحی 

انقالب زن زندگی آزادی آشکارا انقالب مردمی 
است که آقا باال سر نمیخواهند و به همین دلیل 
در همان قدم اول بیگانگی خود را با طرفداران 
سلطنت و پادشاهی نشان داد. سلطنت طلبان هم 
این انقالب و شعار محوری آن به مذاقشان خوش 
نیامد و با شعار مرد میهن آبادی سعی در خدشه 
به  بود.  قابل فهم  این  و  دار کردن آن داشتند. 
بود که همینطور هم  این شعار چپ  اینان  زغم 
هست. در سیستم ارزشی نظام شاهی، زن آنطور 
که محمدرضا پهلوی در یک مصاحبه گفته بود، 
عقلش کمتر از مرد است و حتی نمی تواند وارث 



تاج و تخت شاهی شود. اینان حتی از کلمه انقالب 
وحشت داشتند و آن را هرج و مرج و خشونت 

می دانستند.

با ادامه انقالب بناچار به دنبال آن روان شدند 
و سعی کردند حتی با شعار محوری این انقالب 
سپاه  به  همیشه  که  پهلوی  رضا  کنند.  همراهی 
پاسداران می بالید و بر حفظ این نیروی سرکوبگر 
و جنایتکار برای مقابله با “هرج و مرج” اصرار 
داشت وقتی دید که زیر فشار انقالب دولتهای 
غربی نیز می خواهند سپاه را در لیست نیروهای 
تروریستی قرار دهند قدری عقب نشست و البته با 
اما و اگر با این امر همراهی کرد. در خارج کشور 
وضع اینان از این هم بدتر بود. در تظاهرات بزرگ 



برلین اینان چنان قافیه را بر خود تنگ دیدند که 
سلطنت طلب دو آتشه ای چون شهرام همایون 
بر سر و صورت خود کوبید و دیوانه وار به حامد 
اسماعیلیون حمله ور شد و از فرط ناراحتی که 
پهلوی  به جای رضا  ایشان )حامد اسماعیلیون( 
مورد توجه قرار گرفته است به عجز و ناله افتاد. 
بینوایی ها سعی کردند تظاهرات  در ادامه این 
های خارج کشور را با صرف هزینه زیاد پرچم 
باران کنند و چون در این راه هم توفیقی نیافتند، 
همچون نیروهای حزب اهلل جمهوری اسالمی به 
تظاهرات دیگران در اینجا و آنجا حمله ورشدند، 
چاقو کشیدند و به عربده کشی پرداختند بطوریکه 
صدای آقای هالو )محمد رضا عالی پیام( را هم در 
آوردند و ایشان آنها را فاالنژ و فاشیست خواند.



حاال پس از این همه ناکامی ها در قبل از انقالب و 
در جریان انقالب به این فکر افتاده اند که کارزار 
دادن وکالت خود به رضا پهلوی را راه بیندازند. 
این هیاهو هم همچون پروژه های فرشگرد و میثاق 
دوام چندانی نخواهد آورد. به اعتقاد من جامعه 
ایران آگاه تر و فهیم تر از آن است که بتوان با 
هیچ چسب سریشی امثال رضا پهلوی را بعنوان 
رهبر و وکیل مردم به آن چسباند. پر واضح است 
که باید چنین تقال هایی را خنثی کرد. مردم در 
کردستان  در  منجمله  خود  خیابانی  اعتراضات 
و سیستان و بلوچستان جواب این تقالهای را با 
شعارهایی مثل”نه سلطنت، نه رهبری، دمکراسی 

برابری” داده اند.



دعوت من از همه فعالین اجتماعی و کنشگران 
مدنی این است برای پیشروی انقالب هر چه بیشتر 
بیانیه  را در  انقالب  انسانی  و مطالبات  خواستها 
های خود اعالم کنند و با تکیه بر اتحاد و اراده 
جمعی مردم را به مبارزه نیرومند حول شعارهای 
رادیکال و انقالبی علیه جمهوری اسالمی دعوت 
کنند. این، بهمراه خنثی کردن مانع تراشی های 
نیروهای راست بر سر راه انقالب و ترسیم هر چه 
شفاف تر افق چپ و انقالبی، بهترین پاسخ به این 

تقالهای سلطنت طلبان است.
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کارگران نفت: 
نان را به قیمت جان نمیخریم   

کاظم نیکخواه 

نفت  رسمی  کارگران  دی   ۲۷ گذشته  روز 
تجمع  و  اعتصاب  متعددی  مناطق  و  مراکز  در 
کردند. این اعتصاب بخشهای مختلف از جمله 
ایالم؛  پاالیشگاه  گرفت:  بر  در  را  بخشها  این 
بهره برداری نفت و گاز غرب در چشمه خوش 
دهلران، شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
و شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در اهواز 
، شرکت بهره برداری نفت و گاز پارس، شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، شرکت فالت 



قاره، پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی؛ پاالیشگاه گاز 
فجر جم، پاالیشگاه آبادان، پتروشیمی ماهشهر 

و منطقه سیری. 

و شهرهای دیگر  تهران  اعتصابی در  کارگران 
کارگران  اهواز  در  کردند.  راهپیمایی  و  تجمع 
مقابل دفتر شرکت تجمع کرده و شعار میدادند: 
“وزیر  خالیه”،  ما  سفره  کافیه،  وعید  “وعده 

بی لیاقت نمی خوایم نمیخوایم”. 

 کارگران رسمی نفت در بیانیه پایانی گردهمایی 
سراسری خود تحت عنوان “دیگر نان را به قیمت 
بودیم،  “گفته  اند:  گفته  چنین  نمیخریم”  جان 



بردباری ما مرز دارد، گفته بودیم پنبه ها را از 
گوشهایتان بیرون کنید، ما گفتیم و شما نشنیده 
گرفتید، اکنون سیلی شد ه ایم که میتوانیم همه 
ویرانگر.  و  کننده  ،نابود  ببریم  خود  با  را  چیز 
بنابراین نیست که ما، مانند شعله بسوزیم و تنها 
بسوزیم، شعله ای خواهیم شد که برای خاموش 
کردنمان باید سیل اشکهایتان جاری شود، گفته 
بودیم که با روان ما بازی نکنید. .. تا کنون با 
جان دل هرآنچه را داشتیم، بی رنگ و ریا برای 
 ، تولیدی گذاشتیم  که سودش در جیب شما 
روانهای  و  بیماری  آلودگی،  خالی،  های  سفره 
اشفته اش برای ما و خانواده های ما بود، بازی 
نخواهیم  پاسخگو  هیچکس  به  دیگر  نوبت.  به 



بود. به خواسته های ما احترام بگذارید”.

خشم و اعتراض از تک تک کلمات بیانیه جاری 
است. حکومت اسالمی دهها هزار کارگر نفت را 
شقه شقه کرده و هر بخش را به پیمانکاران یعنی 
همان آقازاده های منفور حکومتی تحویل داده و 
یک مشت بسیجی و جاسوس را دورتا دور آنها 
همانگونه  اما  بخورند.  تکان  نتوانند  تا  گمارده 
که در سراسر کشور مردم از زن و مرد و پیر 
تظاهرات  و  اعتصاب  و  تجمع  روز  هر  جوان  و 
کارگر  میدهند،  شعار  حکومت  علیه  و  میکنند 
جاسوسی،  و  کنترل  فضای  تحمیل  با  هم  نفت 
ساکت نمانده است. این کارگران متحدانه به 



را  نان  “دیگر  میکنند که  اعالم  و  آمده  میدان 
به حرکت  شروع  این  نمیخریم”.  جان  نرخ  به 
در آمدن نیروی قدرتمندی است که به همراه 
مردم سراسر کشور، حکومت جنایتکار اسالمی 

را نابود خواهد کرد. 
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غرش انقالب و یاوه های یک ملیجک   
سیاوش آذری 

روزنامه کیهان در سرمقاله ۲۷ دی نوشت: “همان 
تفکر شروری که تقلب را در انتخابات ۸۸ بهانه 
این  بود،  رفته  نشانه  را  نظام  اصل  و  می دانست 
به  بهانه حمله  را  آزادی  و  زندگی  زن،  هم  بار 
ایران و در رأس آن رهبری  کانون های قدرت 

معظم انقالب اسالمی قرار داده است.”
 

جمهوری  کلیت  ایران  در  جاری  انقالب  اینکه 
گرفته  هدف  آنرا  سرکوب  دستگاه  و  اسالمی 
کشف جدیدی نیست. مردم انقالبی بسیار پیشتر، 
همانطور که خود شریعتمداری هم اذعان می کند، 



از همان دوره برآمد ۸۸ این نکته را بروشنی بیان 
نمودند و در پی خیزش آبان، با شعار “جمهوری 
جمهوری  سرنگونی  گردد”  باید  نابود  اسالمی 
روی  پیش  هدف  نخستین  عنوان  به  را  اسالمی 
اما چه شده است که کیهان  انقالب گذاشتند. 
شریعتمداری وادار به اعتراف این واقعیت گشته 

است؟

 شریعتمداری از یک سو به جناحهای نظام نهیب 
می زند که هیچ شعاری له و یا علیه هیچ یک از 
جناحها داده نشده و سیل انقالب همه را با هم 
خواهد برد و از دیگر سو، برای انسجام صفوف 
در هم ریخته رژیم، به خود و مخاطبینش دلداری 
سیاسی  اغتشاشات  اصلی  “ریشه  که  دهد  می 



)بخوانید جناحی( و اقتصادی” نبود. او همچنین با 
بیان این نکته که اعتراضات اخیر مانع “تمرکز 
دولت  در  ویران شده  اقتصاد  اصالح  در  دولت 
قبل” گشته، با اعتراف به بحران العالج و بن بست 
رژیم، مسئولیت فروپاشی و فالکت اقتصادی را با 
وقاحت تمام بر گردن مردم معترض می اندازد و 
خودی ها را به گرد آمدن حول فرمایشات رهبر 

الدنگشان فرا میخواند.

شریعتمداری با فشاِر انقالب حقیقتی را اما به گونه 
ای آشفته بیان میکند: انقالب نه امری اقتصادی 
که رخدادی سیاسی است. مردم انقالبی بر این امر 
که اقتصاد سرمایه داری مافیایی-دزدساالر رژیم 
اصالح  آن،  سیاسی  موجودیت  همانند  اسالمی، 



پذیر نیست و کوچکترین گشایش اقتصادی تنها 
با سرنگونی حکومت اسالمی میسر خواهد شد 
کامال واقفند و از همین سوی  انقالب زن، زندگی، 

آزادی را با صالبت تمام به پیش می برند.

پریشانگویی ها و یاوه سرایی های اخیر شریعتمداری 
است.  جاری  انقالب  پیشروی  از  دیگری  نشانه 
غرش رسای انقالب باالخره به گوششان رسیده 
تمامی  مانند  اما  ربوده.  چشمانشان  از  خواب  و 
و  دیر  مجیزگویشان  ملیجکهای  و  دیکتاتورها 
درمانده اند. روز پاسخگوییشان به مردم نزدیک 

است.   
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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 


