ﺷﻤارﻩ 271
 17نوامﺒر  26 - 2022ﺁبان 1401

سردبﻴر ایﻦ ﺷﻤارﻩ :کﻴوان جاویﺪ

در این شماره ژورنال
کودک ما به دست داعش ایران جان باخت
نوشته کیوان جاوید

سه روز تاریخی
نوشته اصغر کریمی

ویژگی های انقالب سراسری در کردستان
نوشته نسان نودینیان

کودک ما به دست
داعش ایران جان باخت
کیوان جاوید

کیان پیر فلک کودک  ۹ساله در ایذه در اعتراضات
روز  ۲۵آبان  ۱۴۰۱مورد اصابت گلوله جالدان

اسالمی قرار گرفت و جان باخت .سران حکومت
کودک ُکش جمهوری اسالمی میدانند که چه آتش
خشمی در انتظارشان است و با این قتل حکومتی

چه بالیی بر سرشان نازل خواهد شد .در وحشت از

این انفجار خشم ،این قتل فجیع را به داعش نسبت
داده اند تا به خیال خود شاید بتوانند خونی که بر
دستشان نقش بسته است را پاک کنند و از یادها

ببرند.

در عکس العمل به این جنایت هولناک ،طرفداران

گروه داعش دخالت در چنین جنایتی را تکذیب
کردند .جمهوری داعشی اسالمی در ایران زیر
شدیدترین ضربات انقالب جاری در حال فروپاشی

است .این جنون آدمکشی نیز دردی از حکومت
دوا نمی کند .جانباختن هر نفر در ایران بر آتش
خشم مردم می افزاید و عزم مردم را برای سرنگونی

جمهوری جالدان اسالمی بیشتر می کند.

با برافراشتن عکس کیان عزیز و محبوب قلبهای
ما یادش را گرامی میداریم و غم از دست دادن
او را به شعله های آتش فروزان تبدیل می کنیم و

بنیاد جمهوری اسالمی را به آتش می کشیم .جانیان
حکومت اسالمی را به سختی مجازات می کنیم و

به عمر این فاسدان و جانیان برای همیشه پایان
می دهیم .جامعه آزاد و برابری که می سازیم برای

همیشه پایانی خواهد بود به قتل و جنایت و شروعی

خواهد شد برای آزادی و برابری همه انسانها.
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سه روز تاریخی
اصغر کریمی
امروز سومین روز سالروز آبان  ۹۸است .روزهایی
فراموش نشدنی در انقالب آزادیخواهانه مردم.

انقالب در سه روز گذشته قدمهایش تندتر ،استوارتر
و کوبندهتر شده است .جمعیتهای وسیعتر در

شهرهای بیشتر با شعارهای تندتر و روحیهای
تعرضیتر به میدان آمدهاند .دیگر به هر ناباوری
ثابت شده است که انقالب سر بازایستادن ندارد و

حکومت رفتنی است.

انقالب از زوایای مختلف خیز تازه برداشته است .از

روز  ۲۴آبان اعتصابات در کردستان به اعتصابات

سراسری تبدیل شد و مغازهداران و بازاریان در
بیش از شصت شهر به اعتصاب سه روزه دست

زدند .اعتصاب به شهرکهای کوچک کشیده شد
و دامنه اعتصابات بسیار گسترده شد .این یک نقطه
عطف مهم بود .با این اعتصابات میتوان گفت که در

آستانه اعتصابات بزرگ کارگری قرار گرفتهایم.
اعتصابات و راهپیمایی کارگران ذوبآهن اصفهان

در دو روز گذشته نوید اعتصابات بزرگ کارگری

در سراسر کشور بود.

دانشگاهها که دو ماه است خستگیناپذیر انقالب
را به دوش گرفتهاند قدمهایشان را تندتر کردند و

در غرب تهران و اهواز در خیابانهای شهر دست

به راهپیمایی زدند .دانشآموزان این شکوفههای

انقالب هر جا توانستند به خیابان آمدند و شعار

دادند .عمامههای بیشتری نیز به هوا رفت.

زنان این نیروی پیشتاز انقالب حماسههای دیگری
آفریدند .در خیابانها ،متروها ،مراکز خرید و اتوبوسها
حجابها را در ابعاد هزاران نفره از سر برداشتند ،در

نقاط مختلف شهر رقصیدند و روزهای آزادی را
نوید دادند.

خیابانها از جمعیت بیشتری پر شد .تنها در تهران

در شامگاه  ۲۴آبان در بیش از چهل نقطه درگیری
بود .حتی در برخی روستاها نیز مردم دست به

راهپیمایی و تظاهرات زدند .اعتراضات با قدرت

بیشتری به تبریز و اهواز کشیده شد .متروها نیز
به محل تظاهرات و شعارهای ضد حکومتی تبدیل
شد.

مراسمهای بزرگداشت عزیزانی که توسط نیروی
سرکوب جان باختند به تظاهراتهای هزاران نفره

سیاسی تبدیل شد .از جمله امروز در بوکان و
سنندج و سقز هزاران نفر در مراسمهای خاکسپاری

عزیزانشان تجمع کردند و سپس دست به راهپیمایی
و تظاهرات بطرف شهر زدند ،پرچمها و نمادهای

حکومتی را پایین کشیدند و برخی مراکز حکومتی

را تسخیر کردند.

در بسیاری از محالت تهران و شهرهای دیگر

باریگادبندی شد .دهها مرکز سرکوب و حکومتی
به آتش کشیده شد .نیروهای سرکوب در بسیاری

نقاط گوشمالی داده شدند .دیگر کامال واضح است

که انگیزه نیروهای سرکوب افت بیشتری کرده،
خستهتر و فرسودهتر شدهند و یقین دارند که

حکومت رفتنی است.

نتیجه این وضعیت چندین مورد ایجاد تنش و

درگیریهای تند لفظی میان آنها در مقابل چشم
مردم بود .فیلم لورفته از یکی از جلسات نیروهای
سرکوب نشان میدهد که چگونه در مقابل قدرت
مردم روحیهشان را باختهاند .سران حکومت مدام

جلسه میگیرند و رایزنی میکنند اما کوچکترین راه
حلی برایشان نمانده است .حتی دست از تهدید

هم برداشتهاند .هفته قبل اعالم کردند که حقوقها

را اضافه میکنند ،شاید احمقترینهایشان تصور
کردهاند که با  ۹۰۰هزار تومان افزایش حقوق مردم

به خانه میروند .برخی فرماندهان احمقشان هم هر
دو سه روز یکبار میگویند تمام شد و اغتشاشات

فروکش کرد .فقط نگاهی به اظهار نظر مقامات عمق
بحران حکومت و استیصال آنها در مقابل انقالب را

به وضوح بیان میکند.

در یک کالم انقالب در آستانه اعتصابات سراسری

و در آستانه قیام سراسری قرار گرفته است.
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ویژگی های انقالب سراسری در کردستان

نسان نودینیان

انقالب در سطح سراسری ادامه دارد .نماد این

انقالب با فریاد پرطنین زن زندگی آزادی مردم
تشنه رهایی از حکومت اسالمی را متحد کرده است.
در کردستان انقالب ویژگی هایی برآمده از

موقعیت کمونیسم و تجارب مبارزات و بسیج توده

ای مردم را دارد .ویژگی هایی برآمده از تجارب و
سنت ایجاد دفاتر دفاع از آزادی و انقالب در سال
 ١٣٥٨و مقاومت توده ای ،و دفاع از دستاوردهای

سوسیالیستی مردم در سالهای  ٥٧و  ،٥٨تجارب

شکست فرمان جهاد خمینی حمله به کردستان،

سازماندهی شوراهای مردمی و حاکمیت شوراهای

شهر و قدرت در محالت.

اعتصاب عمومی و متحد شدن میلیونی برای مبارزه
و اعتراض رادیکال و موثر یک ویژگی اعتراضی در

کردستان است .با شروع خیزش مردمی در ماه مهر
و آبان سال جاری این ویژگی تحت تاثیر پیشروی

های انقالب در شهرها و با متشکل شدن مردم
و تحت تاثیر فراخوان های دانشجویان و فعالین

سیاسی به شکل اعتصابات و اعتراضات مداوم ارتقا
پیدا کرده ،و در دو ماه جاری خیزش مردمی در

شهرهای کردستان با اعتصاب و اعتراض تداوم
داشته است.

در ٢٤و٢٥آبان سالگرد قیام  ١٣٩٨مردم کردستان

با اعتصاب سراسری در  ۱۸شهر به قدرت انقالب
افزودند .در کردستان خیزشهای مردمی با حضور
کوبنده جوانان در خیابانها و اعتصاب بازاریان و

بخشهایی از مدارس و ارگان های اداری تداوم

انقالب را تضمین کرده اند.

در شهرهای کردستان انقالبیون آشکارا دیوار ترس
را با حمالت و رو در رویی و تنبیه سرکوبگران درهم
شکسته اند .با تاریک شدن هوا به طناوب تعدادی

از محالت شهرهای سنندج ،مریوان ،مهاباد ،بوکان،
دهگالن ،سقز و کامیاران به مدت چند ساعت در
تصرف انقالبیون است .شادی و رقص ،ترانه و آواز

همراه با راه بندان ،آتش زدن الستیک و پرتاب

سنگ و فریاد های خروشان “ژن ژیان ازادی”
و “مرگ بر دیکتاتور” ،همه جا دیده میشود و با
کوبیده شدن پاها بر کف خیابانها و تکرار شعارهای

انقالبی ،آزادی و نابودی حکومت اسالمی تبدیل به

امید میشود و تاریکخانه سرکوب در برابر عظمت

اتحاد مردم محور میشود.

ساکنین محالت در شهرها بی باکانه در اعتراض و
حضور فرزندانشان شریک هستند .حمایتهای انسانی

آنها ،تامین مواد خوراکی و کمک های انسانی آنها
امید به پیروزی را قوی و پایدارتر کرده ،برای فعالین

انقالبی رفاقت و حمایت های پُر شور از همدیگر
مستحکم تر شده است.

ویژگی مهم دیگر آمادگی برای ایجاد و باز کردن

“بنکه (دفاتر) محالت” قدرت جمعی مردم در
محالت ،است .فرماندهان و سخنگویان در محالت

و شهرها در انقالب جاری به میدان میایند .انقالب

رهبران مورد اعتماد و سازش ناپذیری را به جلوی
صحنه مبارزه رانده است .شهرهای کردستان آماده

شده اند ،با عقب نشینی های سرکوبگران ،اعمال

قدرت مردم در خیابانها را اعالم کنند.

در انقالب جاری سنندج ،کامیاران ،دیواندره،

مریوان ،مهاباد ،ایذه ،ایالم ،زاهدان ،کیش و تهران،
شیراز و اصفهان و اراک و اهواز و ده ها شهر و
صدها محله و نقاط مسکونی با شعارهای مرگ بر

دیکتاتور ،بجنگ تا بجنگیم ،زن ،زندگی ،آزادی و

ما همه با هم هستیم ،متحد و هم صدا شده اند.
انقالب هر روز شگفتی های تازه ای را می آفریند.
با بدست گرفتن باالترین شیوه های اعتراض ،با
پرت کردن حجاب ،با ترانه “برای” ،با شعار ما همه

مهسا هستیم ،با شرکت چند ده هزار نفری مردم

در مراسمهای گرامیداشت جانباختگان انقالب ،با

تداوم اعتصاب و بی وقفه بودن خیزشهای مردمی،
با تعرض به سرکوبگران ،با عزم و ارده انقالبی و
جسورانه ،با اعتصابات سراسری ،توجه میلیون ها

نفر از مردم دنیا به انقالب در ایران جلب شده.
انقالبی مدرن و با توانایی های سطح باال با چهره
ای زنانه سمپاتی و حمایت میلیونی مردم در سطح

جهان را بسیج کرده.

ویژگی های تجارب اعتراضی در کردستان با تداوم
انقالب در سطح سراسری بر قدرت و توانایی و هم
سرنوشتی سیاسی مردم برای بزیر کشیدن حکومت
اسالمی افزوده است .زنده باد زن ،زندگی ،آزادی.
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