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چهارشنبه سوری یک روز پر طنین انقالب       
حزب کمونیست کارگری  

و  اعتراض  روز  یک  امسال  سوری  چهارشنبه 
اسفند   ۲۳ دیشب   بود.  انقالب  و  سرنگونی 
و  پرالتهاب  فضای  در  سوری  چهارشنبه  شب 
انقالب در جامعه برگزار شد.  در این روز مردم 
به  مختلف  در شهرهای  بزرگی  در جمعیتهای 
خیابان آمدند، جشن و شادی کردند، شعارهای 
ضد حکومتی سر دادند،  با نیروهای حکومتی 
از  نشدنی  فراموش  روز  یک  و  شدند  درگیر 
انقالب را رقم زدند. در این روز در شهرهای 
روزه  فراخوان سه  به  پاسخ  در  مردم  مختلف 



از سوی تشکلهای مختلف دانشجویی و جوانان 
را  خیابانها  سراسری  سطح  در  وسیعا  انقالبی 

قرق کردند.

گزارشات از جشن و آتش افروزی در خیابانها 
دیگر  شهرهای  و   تهران  مختلف  محالت  و 
کرج،  شهرهای  در  جمله  از  میدهند.  خبر 
بوکان، نقده، پیرنشهر، مریوان، دهگالن، سقز، 
زنجان،  دیواندره،  قم،  بانه،   اصفهان،  مهاباد، 
تبریز،   گرگان،  شهریار،  شیراز،  کرج،  بوشهر، 
یزد، همدان، سنندج، کامیاران، زاهدان، نقده، 
جوانرود، ارومیه، اهوز، مشهد و قائمشهر جشن 
بر  مرگ  فریاد  برگزار شد.  چهارشنبه سوری 
دیکتاتور در تمام این شهرها طنین افکن شده 



بود.

و  جوانان  شهر  مختلف  محالت  در  تهران  در 
مردم معترض با روشن کردن آتش به مناسبت 
و  رقص  و  افروختند  آتش  سوری  چهارشنبه 
از  در محالتی  دادند.  و شعار  پایکوبی کردند 
جمله هفت حوض مردم شعار مرگ بر دیکتاتور 

و شعارهای دیگری علیه حکومت سر دادند. 

از جمله در سنندج، کرج،  دیگر  در شهرهای 
رشت، اصفهان  و  خرم آباد جوانان آتش روشن 
دادند.  سر  دیکتاتور  بر  مرگ  شعار  و  کردند 
شهر  فرمانداری  معترض  جوانان  دیواندره  در 
را به محاصره در آوردند و علیه حکومت شعار 



خیابانها  در  زیادی  جمعیت  رشت  در  دادند. 
در  دادند.  سر  آزادی  آزادی،  آزادی،  فریاد 
با آتش روشن کردن و شعار  اصفهان جوانان 
میریم  گرونی،  فساد،  زدند:”فقر،  فریاد  دهی 
نیز  اهواز  و  کرج  کمالشهر  در  سرنگونی”.  تا 
مردم آتش روشن کردند و ترانه پخش کردند  
کرند  در  گرفت.  شکل  شادی  از  فضایی  و 
کرمانشاه جمعیت بزرگی گرد آتش جمع شدند 
و فضایی از اعتراض و شعاردهی و شادی برپا 

کردند.

بدینگونه امشب یک شب دیگر از انقالب زن 
بر دیکتاتور  بود و شعار مرگ  زندگی آزادی 
و فریاد آزادی، آزادی ، آزادی و پخش ترانه 



در  گردید.  انداز  طنین  جا  همه  در  “برای” 
بسیاری از محالت تهران و در شهرهای مختلف 
جوانان با نیروهای سرکوب درگیر شدند و آنها 
را عقب راندند. یک قدرتنمایی بزرگ مردمی 
در مقابل نیروی سرکوب را در چهارشنبه سوری 

شاهد بودیم.

نابود باد حکومت اسالمی!
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مسمومیت های سریالی و رژیم درمانده     
حسن صالحی  

رژیم  قضاییه  قوه  سخنگوی  ستایشی،   مسعود 
از  سریالی  های  مسمومیت  درباره  اسالمی 
خبرنگاران خواسته است که از کلمه »بدحالی« 
به جای “مسمومیت” استفاده کنند. او همچنان 
که  است  چیزی  یک  “مسمومیت  است:  گفته 
باید عوارض آن مشخص باشد. آزمایشگاه های 
که  می کنند  مشخص  سم شناسی  و  تخصصی 

مسمومیت هست یا نه.”

به  اسالمی  جمهوری  متناقض  برخوردهای 
این  درماندگی  گواه  سریالی  های  مسمومیت 



جنایت  این  به  جامعه  اعتراض  قبال  در  رژیم 
ای  عده  بعد  کردند.  انکار  اول  است.  هولناک 
از آنها گفتند که کار یک گروه مذهبی است 
که می خواهد دختران به مدرسه نروند. سپس 
بیانیه پشت سر بیانیه دادند و دانش آموزان را 
و  بودند  ماجراجویی  دنبال  که  دانستند  مقصر 
یا “معاندینی” که می خواستند “ناامنی” بوجود 
بیاورند و رژیم را “بدنام” کنند. سپس خبر از 
را  نفر  گفتند صد  بعد  و  دادند  ای  عده  ارشاد 
دستگیر کرده اند و حاال هم می گویند که از 

مسمومیت حرف نزنید!!

بی شرمانه نسبت  و  وقیحانه  برخوردهای  این   
به جنایتی که هزاران کودک و نوجوان و حتی 
بزرگسال را هدف قرار داده است تنها از دست 



حکومتی بر می آید که خودش عامل این جنایت 
است و حاال چون واکنش محکم مردم معترض 
با  است.  افتاده  به هذیان گویی  را دیده است 
مسمومیت های عامدانه سریالی می خواستند از 
دانش آموزانی که در جریان انقالب زن زندگی 
آزادی علیه نظام و ارزش های گندیده آن دست 
به شورش زده بودند انتقام بگیرند. می خواستند 
صدای  نشدند.  موفق  کنند.  مرعوب  را  جامعه 
خانواده ها بلند شد. معلمان دست به اعتراض 
زدند. جامعه یکپارچه شعار داد که “راه نفس 
بریده، جنبش ادامه می ده”! هر کاری که رژیم 
برای عقب راندن مردم می کند به ضد خودش 
تبدیل می شود. از همین رو به تناقض گویی و 
ابعاد جنایتی که  تا  افتند  پرت و پال گفتن می 
خود مسئول آن هستند را کوچکتر جلوه دهند.



باید جلوی این  با اعتصاب و اعتراض همچنان 
جنایت را گرفت. مدارس نباید قربانگاه فرزندان 
ما باشد. مردم عاملین این جنایات عامدانه را 
می شناسند. اگر آنها فرزندان ما را هدف قرار 
داده اند ما نیز آنها را آماج وسیع ترین حمالت 
اعتراضی خود قرار می دهیم. حمالت شیمیایی 
باید فورا متوقف شوند. اما حتی اگر این حمالت 
نیز پایان یابد، ما هیچگاه این جنایت را فراموش 
نخواهیم کرد و مبارزه ما تا سرنگونی این حکومت 
بچه کش و محاکمه همه آمرین و عاملین این 

جنایت ادامه خواهد یافت.
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جدال بر سر دستمزد در دل انقالب      
شهال داشفر  

آخر سال است و موعد تعیین حداقل دستمزدها. 
نبردی سخت در جریانست و مخمصه ای سخت 
انقالب،  شرایط  در  آنهم  است.  حکومت  برای 
انقالب زن زندگی آزادی که یک تاکیدش بر 

داشتن یک زندگی انسانی است.

بنا بر خبر سایت حکومتی ایلنا نشست ۲1 اسفنِد 
شورایعالی کار، بدون نتیجه خاتمه یافت. علت 
اختالف نظر “گروه های کارگری” با کارفرمایی 
درخصوص هزینه معیشت کارگران ذکر شده 



است. ظاهرا  شورایعالی کار برای آن رقمی باالی 
1۲ میلیون تعیین کرده  و حضرات “نمایندگان 
کارگری” با ژست دفاع از کارگر آنرا نپذیرفته 
و پیشنهاد 1۸ میلیون را دارند. روشن است که 
هیچ کدام از این ارقام جدی نیستند و فقط بخشی 
از جنگ زرگری هر ساله  آنها در شورایعالی 
آن  طرف  دو  که  حکومتی  شورایی  کارست. 
نمایندگان کارفرمایان و دولتند و طرف سومش 
نمایندگان تشکلهای دست ساز حکومتی هستند. 
کارشان  ایجاد بازار گرمی و فضا سازی برای 
تعرضی دیگر به معیشت کارگر و کل جامعه با 
ژست کارگر است.  دست آخر هم بر سر مبلغی 
به اجماع میرسند و نتیجه اش رانده شدن بیشتر 

کارگران به دره فقر و تباهی است.



مزد  اگر  حتی  که  میدانند  حضرات  این  خود 
کارگر به هجده میلیون برسد باز حداقل دو برابر 
زیر خط فقر است. اخیرا یکی از روزنامه های 
رسمی حکومت از خط فقر سی میلیون تومانی و 
مرکز آمار وزارت کار از خط فقر 1۵ میلیونی 
خبر داده بودند. قمیت دالر نیز از مرز ۶0 هزار 
تومان گذشته و قیمت ها نجومی باال رفته است. 
سیاسی  مصرف  حکومتیان  برای  آمارها  این 
دارند. پشت آنها  نزاع جناحهای حکومتی است 
و ربطی با واقعیت جامعه و ابعاد فاجعه بار فقر و 
فالکت مردم  ندارد. کارگران سالهاست با اعالم 
رقم مقابل آن ایستاده و با گفتن اینکه ما به این 
بردگی تن نمی دهیم صدای اعتراضشان را بلند 



کرده اند. اعتراض کارگران به زندگی زیر خط 
فقر، حقوقهای نجومی، تبعیضها و نابرابریهاست. 
جنبشی قدرتمند بر سر مزد و کل بساط بردگی 
چنین  دل  در  دارد.  جریان  حاکم  چپاول  و 
کشاکشهایی امسال بحث تعیین حداقل دستمزد 
در  گرانی،  فساد،  فقر،  شعار  با  جامعه  و  است 

جنگ با کل بساط بردگی حاکم است.  

 امروز کارگران با بیانیه هایشان به میدان آمده 
اند. از جمله شورای سازماندهی کارگران نفت 
بیانیه داده و بر اتحاد سراسری و اعتراضات و 
جدال  است.  کرده  تاکید  کارگری  اعتصابات 
بر سر دستمزد در دل انقالب، جدال علیه فقر 
و گرانی است. جدالی اجتماعی که همه بخش 



های کارگری را در بر میگیرد.  بر مبارزه برای 
جامه عمل بخشیدن به همان مطالبات حداقلی 
است.  بیست تشکل آمده  منشور  است که در 
تجمعات و اعتصابات سراسری یک حلقه مهم 

در جلو بردن این نبرد است.
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“اداره آسیا توسط آسیائی ها”!      
کاظم نیکخواه  

عربستان  رژیم  و  اسالمی  جمهوری  توافقات 
حکومت  آشکار  نشینی  عقب  یک  سعودی 
و  ای  منطقه  کشاکشهای  دهه  چند  از  اسالمی 
و  کفر  “حکومت  علیه  جنگ  طبل  بر  کوبیدن 
وهابی”عربستان سعودی بود. اما توجیهات برای 
این عقب نشینی از خود آن جالب تر است. روز 
سه شنبه این هفته علی بهادری سخنگوی دولت 
رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد 
انداز مناسبات جمهوری اسالمی و رژیم  چشم 
عربستان گفت: این رویداد و احیای روابط دو 



کشور نشان داد که حل مسایل منطقه ای و جهانی 
قبال یک  ما  و  نمی گذرد  از مسیر غرب  صرفًا 
را در عرصه سیاست خارجی  خطای راهبردی 
داشتیم که باید با تغییر آن خطا به دستاوردهای 
دست  مختلف  حوزه های  در  مختلفی  و  متعدد 
یافت”. او ادامه داد: “سیاست خارجی این دولت 
از ابتدا توسعه روابط همسایگی و اولویت بخشی 
به سیاست دیپلماسی منطقه ای و همسایگی بوده 
و این اتفاق اخیر در همین راستا بود و دیدید 
روابط  احیای  این  از  هم  منطقه  کشورهای  که 
استقبال کردند”. وی اظهار داشت: “توجه ویژه 
به این دیپلماسی همسایگی قطعا با هماهنگی ها 
و تعامالت کشورهای منطقه صورت می گیرد و 
آسیایی ها اداره آسیا را هرچه بیشتر از گذشته 



در گذر زمان به دست خواهد گرفت”.

“توسعه روابط همسایگی” و “اداره آسیا توسط 
آسیائی ها”! یعنی به زمین انداختن پرچم اسالم 
و “نه شرقی نه غربی” و اعالم شکست چهل سال 
بحران سازی در منطقه توسط حکومت اسالمی. 
اداره آسیا توسط آسیائی ها یعنی اعالم شکست 
در یمن و عراق و لبنان و سوریه و پناه بردن به 
و وهابی” عربستان. در عین حال  دولت “کافر 
این توجیه راه را برای تعیین کنندگی و سلطه 
دولت چین و روسیه در سیاست گزاری جمهوری 
اسالمی باز میکند. تردیدی نباید داشت که این 
زهر  جام  یک  نوشیدن  معنای  به  که  سیاست 
دیگر توسط خامنه ای و حکومت است، بحرانها 



و شکافها و تنشهای عمیقی را در صفوف باالی 
حکومت اسالمی ایجاد میکند و موقعیت آنرا در 
برابر دولتهای منطقه و در برابر مردم سرنگونی 
طلب بسیار تضعیف خواهد کرد. بعبارت دیگر 
بحرانهای  با  سیاست  این  با  اسالمی  جمهوری 
عمیقتری روبرو میشود و بدون آنهم با تشدید 
انزوا و شکست و بحران روبرو خواهد بود. برای 
نمانده  باقی  دان  زباله  جز  راهی  حکومت  این 
این  بی شک  آزادی  زندگی  انقالب زن  است. 
مهم را در آینده ای نه چندان دور انجام خواهد 

داد. 
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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 


