
شماره 115  

اردیبهشت  1401 مه 2022 - 29  سردبیر این شماره: کیوان جاوید19 

در این شماره ژورنال
بازتاب جهانی اعتراضات در ایران 

نوشته کیوان جاوید    
فراتر از مرزها و درخشندگی کانون معلمین 

نوشته فریبرز پویا    
کینه ورزی بی وقفه علیه زنان 
نوشته یاشار سهندی    

اعتراضات، رهبری میدانی و رهبری سیاسی   
نوشته خلیل کیوان    



بازتاب جهانی اعتراضات در ایران
کیوان جاوید

اعتراضات سراسری در ایران برای دوازدهمین 
روز ادامه یافت و با وجود جو امنیتی و حضور 
یگان های ویژه با تجهیزات سرکوب در خیابان ها، 
تظاهرات در شهرهای مختلف برگزار شد. این 
رسانه های  در  گسترده ای  بازتاب  اعتراض ها 

جهان داشته است. 

ایندیپندنت روز سه شنبه با بازتاب شعار “مرگ 
بر رئیسی” گزارش داد که اعتراضات به گرانی 
جریان  در  و  شده  سیاسی  به سرعت  ایران  در 



معیشتی دست کم  و  کارگری  مداوم  تظاهرات 
مورد  نیز  دیگر  تعدادی  و  شد  کشته  نفر  یک 

اصابت گلوله قرار گرفتند و زخمی شده اند.

روزنامه واشنگتن تایمز روز دوشنبه در گزارشی 
شبکه های  در  منتشرشده  ویدیوهای  نوشت، 
عکس های  معترضان  می دهد  نشان  اجتماعی 

علی خامنه ای ، را سوزانده اند.
 

واشنگتن پست با تأکید بر افزایش ۳۰۰ درصدی 
که  ایران  مردم  برای  اساسی  کاالهای  قیمت  
فقر  میلیونی آن زیر خط  از جمعیت ۸۵  نیمی 
خواسته های  معترضان  “اکنون  نوشت:  هستند، 
خود را گسترش داده اند و خواهان پایان دادن 



به جمهوری اسالمی و سقوط رهبران آن هستند.”

اعتراضات  از  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری 
جاری در ایران بر اساس ویدئوهای انتشاریافته 
در شبکه های اجتماعی نوشت، معترضان تصاویر 

خامنه ای را سوزاندند.

و دست  برابری  و  آزادی  برای  مبارزه  واقعیت 
یافتن به حرمت و یک زندگی انسانی عیان ترین 
واقعیت سیاسی در ایران است و همه نگاه ها  را 
در جهان به خود معطوف کرده است. حربه رژیم 
برای پس زدن این زمین لرزه سیاسی فقط کشتن 
معترضان و دستگیری های بیشتر است. مردم 
ایران می روند با اتحاد و یکپارچگی گسترش 



جمهوری  و  آیند  فائق  هم  مانع  این  بر  یابنده 
اسالمی را سرنگون کند. 
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فراتر از مرزها و 
درخشندگی کانون معلمین 

فریبرز پویا

کانون صنفی معلمان با صالبت از حق ارتباط با 
نهادهای کارگری و بین المللی دفاع می کند.  

شده  ساخته  فیلم  انتشار  با  اسالمی  جمهوری 
توسط وزارت اطالعات که در صدا و سیما پخش 
اسکندر  از  تصاویری  دادن  نشان  با  گردید، 
لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول 
بداغی از فعاالن صنفی و معلمان و مالقات این 
عضو  دو  پاری،  ژاک  و  کوهلر  با سسیل  افراد 
را  آنها  فرانسه”  و تحصیلی  آموزشی  “اتحادیه 



متهم به ارتباط با جاسوس های خارجی کرده 
است. 

کارگری  فعالین  کردن  زندان  و  دستگیری  با 
عین  در  اسالمی  جمهوری  فرانسوی،  و  ایرانی 
حق  کند  می  سعی  گروگانگیری،  برای  تالش 
را  ها  انسان  و  سازمانها  میان  ارتباط  گونه  هر 
از  قانونی قلمداد کند و  بعنوان جاسوسی، غیر 
مقابل کانونها  را در  این طریق جبهه جدیدی 
و سازمانهای کارگری ایرانی باز کند و تالش 

آنها را برای بهبودی زندگی بی ثمر سازد.

ساختگی  مرزهای  از  فراتر  اما  معلمین  کانون 
با رد ادعاهای جمهوری اسالمی با صالبتی بی 
نظیر  از حق ارتباط خود با نهادهای کارگری 



بین المللی دفاع می کند.

سازمان، تشکل و همبستگی چه در سطح ملی و 
چه در سطح بین المللی و عضویت در نهادهای 
کارگری چه صنفی  و چه سیاسی از حقوق پایه 
این  و  است  مردم  و  کارگران  ارزشمند  و  ای 
ایران  مردم  همه  عادالنه  جنبش  بیرق  بر  باید 

نوشته شود.
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کینه ورزی بی وقفه علیه زنان
یاشار سهندی

    
علم الهدی، امام جمعه مشهد: “امروز جریان بی حجابی 
در مسیر ریشه کن کردن اسالم قرار گرفته تا اساس 
دین را از بین ببرد.” او افزود: “باید با جریان ضد 
دین مروج بی حجابی مقابله کرد، هر چند همه با ما 

بد شوند.”

عمق کینه ورزی علیه زنان را می توان از این سخنان 
علم الهدی فهمید. هر چند چیزی جدیدی نیست اما 
یک لحظه هم دشمنی حکومت اسالمی علیه زنان 

آرام نگرفته است. 



سالیان زیادی کمونیستها فریاد زدند که حجاب 
فقط مسئله پوشش نیست بلکه زندان زنان است، و 
مسئله به انقیاد کشیدن کل جامعه، در پوشش حمله 
همه جانبه به نیمی از جامعه است. و به واقع مبارزه 
علیه حجاب اسالمی، مبارزه با حکومت دینی است. 

علم الهدی می گوید بگذار همه با ما بد شوند؛ اما 
حقیقت این است، جز مشتی مزدور و در خدمت 
دستگاه سرکوب، هیچ بخشی از جامعه نیست که 
علیه حکومت اسالمی نباشد و این را علم الهدی 
خوب درک کرده و اعتراف می کند که اساس دین 
و حکومت اسالمی در حال ریشه کن شدن است. 



اگر اکنون بسیار بیشتر از گذشته دشمنی علیه زنان 
بیان می شود، بدین خاطر است که جنبش زنان 
برای رهایی، برای برابری در همه جوانب اجتماعی، 
اساس حکومت اسالمی را به لرزه در آورده است و 
رژیم بزرگترین خطر را از “ناحیه زنان” متوجه خود 

می داند.

عجز و ناتوانی حکومت اسالمی روز بروز عیان تر 
میشود. این را دیگر، این روزها در کف خیابان های 

ایران میتوان به سادگی مشاهده کرد.
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اعتراضات، رهبری میدانی
 و رهبری سیاسی 

خلیل کیوان
    

جنوب  و شهرهای  از خوزستان  که  اعتراضاتی 
غربی کشور شروع شد به شهرکرد در چهارمحال 
بختیاری و به برخی نقاط تهران و حاال به گلپایگان 
در استان اصفهان نیز کشیده شده است. دومینوی 
اعتراضات میتواند به سراسر ایران گسترش یابد. 

اعتراضات علیه گرانی در جاهای مختلف دنیا 
معموال با هدف کاهش قمیت ها صورت میگیرد 
مواقعی  و در  ها  نشینی دولت  با عقب  که گاه 
نیز با عقب راندن معترضان و تثبیت قیمت های 



جدید مساله پایان میگیرد. 

در ایران اعتراض از جنس دیگری است. اگرچه 
برابری  چند  افزایش  به  نسبت  اعتراضات  این 
قیمت ها شروع شده است اما صرفا علیه گرانی 
نیست. مساله مردم ایران کل حکومت اسالمی 
است که زندگی مردم را در همه وجوهش به 
کابوسی روزانه بدل کرده است. به همین خاطر 
اعتراضات در همه جا از همان ابتدا با شعار مرگ 

بر خامنه ای و رئیسی شروع میشود. 

پیشروی این اعتراضات و سرنگونی جمهوری 
اسالمی ملزوماتی دارد. این اعتراضات 

میباید به سراسر کشور گسترش یابند و 
همچنین جنبش های اجتماعی نظیر معلمان، 



بازنشستگان، کارگران، زنان و دانشجویان و 
غیره از آنها حمایت و پشتیبانی کنند. عالوه بر 
این، اعتراضات خیابانی الزم است با اشکال 
دیگر مبارزه، مانند اعتصاب و تحصن همراه 
شوند تا امکان مشارکت توده های وسیعتری 
در مبارزه فراهم شود. و باالخره باید تالش 

شود تا فعالین و رهبران جنبش های اجتماعی 
بیشترمتحد شوند و یک رهبری میدانی واحد و 
متحد برای آغاز اعتصاب عمومی شکل بگیرد. 
رهبران میدانی و رهبری سیاسی انقالب باید 

دست در دست هم دهند و به پیروزی برسند.   
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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 
آشنان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
  www.journalfarsi.com


