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تدارک پسا جمهوری اسالمی
در کنفرانس منامه
کاظم نیکخواه
روز گذشته کنفرانس مطالعات استراتژیک در منامه
پایتخت بحرین پایان یافت .این کنفرانس از سال
 ۲۰۰۴هر سال برگزار میشود .ویژگی کنفرانس امسال
امیدواری به سرنگونی جمهوری اسالمی بود .کنفرانس

منامه توسط موسسه مطالعات استراتژیک ( )IISSهر
سال برای بررسی وضعیت امنیتی و استراتژیک منطقه

خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار میشود و کاربدستان
رده باالی آمریکا و اروپا و کشورهای خاورمیانه در
آن شرکت میکنند .امسال کسانی چون اورزوال فون
در الین ،رئیس اتحادیه اروپا ،جیمز کلورلی وزیر

امور خارجه بریتانیا ،ژنرال مایکل کوریال رئیس

سنتکام (ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا) ،و ولید

الخریجی معاون وزیر خارجه عربستان ،و شماری از

اقتصاد دانان و استراتژیستهای کشورهای جهان در
آن شرکت داشتند .بعبارت دیگر گردانندگان ارشد
کشورها در منامه حضور داشتند.

اورسوال واندرالین از همدستی جمهوری اسالمی با

پوتین و بحران آفرینی های منطقه ای و تهدید هسته

ای آن نکات مفصلی را بیان کرد و از جمهوری اسالمی

بعنوان تهدیدی نه فقط برای منطقه بلکه برای جهان

نام برد .وزیر امور خارجه انگلیس نیز در همین راستا
علیه جمهوری اسالمی سخن گفت .دیگر سخنرانان

نیز تاکیدشان روی جمهوری اسالمی بود.

نکته اصلی که بر این کنفرانس سایه افکنده بود

خیزش مردمی برای سرنگونی جمهوری اسالمی

بود .در واقع این کنفرانسی بود برای رایزنی دست
اندرکاران اصلی کشورهای آمریکا و اروپا در مورد
آینده بعد از جمهوری اسالمی .یک تم این کنفرانس
تشدید تحریمها علیه جمهوری اسالمی بود.

رسانه های جمهوری اسالمی سخنرانیهای این

کنفرانس را شواهدی دال بر دست داشتن آمریکا و
دولتهای خارجی در خیزش و انقالب مردمی در ایران

قلمداد کردند و در مورد آن جنجال راه انداختند.

اما از نظر مردمی که دست بکار خالصی از شر
جمهوری اسالمی هستند این جمهوری اسالمی است

که خود دست ساز و محصول توطئه دولتهای غرب
علیه انقالب  ۵۷است .امروز هوشیاری و شفافیت و

آگاهی ای که در جامعه شکل گرفته و موج میزند

هرگونه دخالتگری و توطئه گری علیه انقالب را مانع
خواهد شد و بطور قطع جابجا کردن قدرت از باالی

سر مردم و تحمیل حکومتها و سیستمهای ارتجاعی و

ضد مردمی و ضد دموکراتیک به مردم ساده نخواهد
بود .انقالب زن زندگی آزادی همراهی وسیع و فعال

مردم جهان را با خود دارد و این نیز خود مانع توطئه
گری ها علیه انقالب خواهد بود .جمهوری اسالمی

را مردم سرنگون میکنند و جامعه ای آزاد و بدون
سرکوب و زندان و اعدام و فقر را رقم خواهند زد.
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انقالب زنانه و جنگ ارزشها
میالد رابعی
محمدرضا تویسرکانی ،نماینده خامنهای در بسیج
گفت“ :دشمنان با شعار “زن ،زندگی ،آزادی” به
میدان آمدند؛ هدف آنها گرفتن ناموس ماست تا
زنان مسلمان را ابزار هوسرانی خود قرار دهند .سقف
آرزوهایشان داشتن سلف مختلط در دانشگاه است”.
این اولینبار نیست که شاهد مزخرفاتی با این
مضمون از سوی سران حکومت هستیم .شعار مردم
را ،خواستهای کل مردم و بهخصوص جنبش زنان
را در مورد لغو حجاب اجباری و آزادی جنسی ،به
هوسرانی و تهدید ناموس و شرف زنان و غیره تعبیر

میکنند .از قضا در این نوع گفتهها حقایقی نهفته
است که به آنها خواهم پرداخت.
این نوع سخنان نشاندهنده دره عظیم میان ارزشهای
رژیم اسالمی با ارزشهای مردم است .تا جایی که به
مطالبات بهحق مردم و این انقالب زنانه برمیگردد،
مردم خواهان آزادی پوشش ،لغو حجاب اجباری ،لغو
آپارتاید جنسی و به رسمیت شناختن حقوق زنان
در احکام قضایی و سایر شئون جامعه هستند .آیا
تحقق این خواستها به معنای نابودی ناموس و
عفاف و حجاب و سایر ارزشهای مذهبی حکومت
است؟! البته که اینطور است .این آقایان چشمبسته
غیب میگویند و با این حرفها تنها قصدشان تهییج
همپالکیها و همفکران خودشان است.

برای مردمی که امروز در خیابانها به جنگ حکومت
اسالمی با تمام ابزار تحمیق و خرافه و معتقدات ضد
زنش رفتهاند ،همه اینها پیشفرض حرکت است.
توهمی وجود ندارد که انقالب زنانه مردم خواهان
نابودی همه این مفاهیم مردساالرانه و ضد زن است،
از مفهوم ناموس که ابزاری برای کشتار زنان است
بیزار است ،معنای حجاب و عفاف را بهدرستی شناخته
و خواهان جامعهای بری از چنین مفاهیمی است۴۳ .
سال حاکمیت اسالمی در ایران ثابت کرده که برای
رژیم اسالمی زن و آزادی دو مقوله متضاد است.
تعریفی که این حکومت از زن دارد مورد نفرت زنان
قرار دارد و علیه آن برخاستهاند .این انقالب ،حرکتی
است علیه کلیت رژیم اسالمی با همه ارزشها و
مقدساتش .میخواهد یکبار برای همیشه از شر
آنها خالص شود.

اما اینهمه خواست مردم نیست .این تنها بخشی و البته
بخش مهمی از انقالب جاری است .سقف آرزوهای
مردم هر روز در شعارهایشان و مطالباتشان منعکس
است .کسانی که آنها را نمیبینند خود را به کوری
زدهاند .داشتن سلف مختلط هم یکی از آن هزاران
خواست است؛ اما جالب این است که همین یکی
را هم حکومت نمیخواهد و نمیتواند برآورده کند،
چرا که در آن صورت دیوار آپارتاید جنسی و همراه
با آن کل نظام فرو خواهد ریخت .از قضا این نشانه
آستانه پایین بقای حکومت است .حکومتی که به تار
مویی بند است.
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جام جهانی فوتبال و ایران

کیوان جاوید

جام جهانی فوتبال به تاریخ  ۲۰نوامبر ۲۹ ،۲۰۲۲
آبان  ۱۴۰۱در قطر شروع شد .بی شک برای مردم
ایران این تلخ ترین جام جهانی است که به چشم
می بینند .جامی که تیم فوتبال جمهوری اسالمی در

آن قرار است بر زخم مردم نمک بپاشد.

تالش بسیاری شده تا تیم فوتبال جمهوری اسالمی

در این جام جهانی بایکوت شود ،همانطور که از

حضور روسیه به دلیل جنایتش در اوکراین ممانعت
به عمل آمده بود .فیفای فاسد اما در برابر خواست
و اراده مردم ایران مقاومت کرده و چشم بر همه

جنایات جمهوری اسالمی بست .انتظار این بود حاال
که جمهوری اسالمی به جام جهانی فوتبال راه یافته
است“ ،تیم ملی فوتبال ایران” کنار مردم بایستد و
نماینده رنج و درد مردم ،نماینده انقالب مردم ایران

علیه جانیان جمهوری اسالمی باشد .فوتبالیست

های جمهوری اسالمی اما چشم بر همه این جنایات
حکومت بچه کش بستند و به دیدار رئیسی قاتل
رفتند و تا کمر دوال شده و تعظیم کردند تا به

قیمت نوکری و چاکر منشی شاید به نان و نوایی

برسند .بی شک غیر از جمهوری اسالمی و ایادی
این حکومت ،همه مردم ایران آرزوی یک باخت

سنگین این تیم اعزامی جمهوری اسالمی را دارند.

ایران صحنه یکی از مهمترین انقالبات قرن بیست و
یکم است .در کنار و همراه بودن با این تحول بزرگ

تاریخ بشری اقدام هر انسان شریف و آزادیخواه
است .برای اینکه دقیقا متوجه باشیم در چه شرایطی
مسابقه فوتبال بین تیم انگلیس و جمهوری اسالمی

برگزار می شود ،سر تیتر گوشه ای از وقایع دو روز

اخیر در ایران را مرور می کنیم:

• تیراندازی با گلولههای جنگی به مردم در

جوانرود.

• صدای رگبار ممتد در شهر پیرانشهر.

• نیروهای سپاه پاسداران و جاشها مردم پیرانشهر

را به رگبار بستهاند.

• صحنههای جنگی از خیابانهای مهاباد

• مراسم خاکسپاری “کاروان قادر شوکری” کودک

 ۱۶ساله پیرانشهری با حضور گسترده مردم در

روز دوشنبه  ۳۰آبان برگزار شد .در این مراسم
معترضان شعار “ ُکرد ،بلوچ ،آذری ،آزادی ،برابری”

سردادند.

• پرتاب گاز اشکآور به معترضان بوشهری

• هجوم نیروهای سرکوب به داخل بیمارستان
موسوی در گرگان که روز  ۲۶آبان رخ داد ،دکتر

هاشم موسوی ،مدیر این بیمارستان ،شرح این واقعه
را مکتوب و برای نظام پزشکی استان گلستان ارسال
کرد.

• هرانا :تعداد کشتهشدگان اعتراضات در ایران
به  ۴۱۹تن افزایش یافت.

زنده باد انقالب .زنده باد مردم انقالبی در ایران
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 ۳۰آبان :قیامهای شهری

پاسخ مردم به کشتار حکومت

اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران
شب گذشته محور اعتراضات مردمی در خیابانها و
در دانشگاهها حمایت از مردم مهاباد بود .مردم با
شعار مهاباد تنها نیست همبستگی خود را با این مردم
که مورد تعرض جنایتکاران حکومتی و در نبردی
جانانه با آنها بودند اعالم داشتند .اتحاد مردم حول
شعار زن ،زندگی ،آزادی و همبستگی سراسری در
برابر سرکوبگریهای حکومت یک وجه زیبای این
انقالب است .از جمله شب گذشته در رشت مردم
به خیابان آمده و شعار میدادند“ :از رشت تا مهاباد
میاد صدای فریاد”.

امروز  ۳۰آبان در چندین شهر جمعیت بزرگی از مردم
مراسم خاکسپاری و یادبود عزیزانشان را که بدست
جانیان اسالمی به قتل رسیده اند ،برگزار کردند.
در جوانرود امروز مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی
معلم و بهاءالدین ویسی نوجوان شانزده ساله بود و
سیل جمعیت برای شرکت در این مراسم با فریاد
مرگ بر خامنه ای به حرکت در آمد .سرکوبگران
حکومت بسوی جمعیت تیراندازی کردند .مردم
سنگر بندی کرده و با آنان درگیر شدند .عرفان
کاکایی و بهاءالدین ویسی شب گذشته در این شهر
که در همبستگی با مهاباد به خیابان آمده بود به
قتل رسیدند و شبانه مردم در مقابل منازل آنها جمع
شدند و سنگر بندی کردند و با سرکوبگران درگیر
شدند .بنا بر خبر ها در این شهر یک نفر دیگر نیز

به اسم لقمان کاکایی نیز به قتل رسیده است.
امروز در پیرانشهر نیز مراسم خاکسپاری کاروان قادر
شکری نوجوان شانزده ساله ای بود که شب گذشته
به قتل رسید .در آنجا نیز مردم در حمایت از مهاباد به
خیابان آمده بودند .رژیم در آرامستان زرگت مردم
را به رگبار بست و جمعیت پیکر کاروان قادری را به
آرامستان کهنه خان منتقل کردند .بدین ترتیب نبرد
خیابانی شکل گرفت .مردم در نبرد با سرکوبگران
کنترل محالت را بدست گرفتند و شعار میدادند:
“کرد بلوچ آذری ،آزادی و برابری” .بنا بر خبرها
شب گذشته مردم پیرانشهر با تجمع بزرگ خود در
مقابل مسجد پاداش اجازه ندادند که پیکر کارون
قادر شکری توسط قاتالن او ربوده شود و جمعیت
پیکر او را تا روستای شین آباد مشایعت کردند و در

جریان تیر اندازی به جمعیت تشییع کنندگان یک
نفر دیگر به اسم حیدر محالی به قتل رسید.
امروز در مرودشت نیز مراسم هفتم آرمان عمادی
بود که بدست جانیان رژیم کشته شد و جمعیت
بسیاری در این مراسم شرکت داشتند .در کرمانشاه
نیز در چهلمین روز قتل سینا نادری که در بیستم
مهرماه در شهرک دره دریژه مورد شلیک گلوله
سرکوبگران قرار گرفته بود ،مراسم یادبود برگزار
شد و جمعیت شرکت کننده بسیار وسیع بود و مردم
خشمگین شعار میدادند .در دهگالن نیز شب گذشته
مردم با فریاد شعارهایشان به استقبال پیکر محسن
نیازی که دیروز به قتل رسید رفتند و امشب مراسم
خاکسپاری وی انجام میگیرد .گفتنی است که در
دوم آذر مراسم هفتمین روز قتل جواد رضایی در

الهیجان برگزار خواهد شد.
هم اکنون مردم در شهرهای دیگر فراخوان به
اعتراضات سراسری برای امروز در همبستگی با مردم
پیرانشهر و جوانرود و در اعتراض به تیم خریداری
شده فوتبال در جام جهانی فوتبال در قطر داده اند.
در تهران گروهی از جوانان پایگاه بسیج در اندیشه
فاز چهار را مورد حمله کوکتلی قرار دادند .در بوشهر
نیز جمعیتی از مردم معترض مقابل استانداری تجمع
کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند و نیروهای
سرکوب به سوی آنها گاز اشک آور زدند.
دانشگاهها بر ادامه اعتصابات خود تاکید دارند .امروز
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سنندج در اعتراض
به کشتارها و سرکوبگریهای حکومت سرود های

انقالب را همخوانی کردند .در همین رابطه دانشجویان
دانشگاه مدنی آذربایجان و دانشگاه علوم پزشکی
کردستان بیانیه اعتصابشان را دادند .در دانشگاه
آزاد ساری دانشجویان تجمع اعتراضی بر پا کردند و
شعارهای ضد حکومتی سردادند .دانشجویان دانشگاه
خلیج فارس نیز مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه
تجمع کردند .و دانشجویان دانشکده روانشناسی
دانشگاه بهشتی در حمایت از هم دانشگاهی های
بازداشتی خود از جمله فاطمه انصاری ،توحید شافی،
یاشار پناهی ،پارسا شجاعالدین تحصن کردند.
اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان در شهرهای
مختلف کردستان و برخی شهرهای دیگر جریان
دارد.
انقالب ایران انعکاس وسیع جهانی داشته و با موجی

از همبستگی ها روبرو شده است .از جمله کنگره
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (آی
تی یو سی) ،که با شرکت بیش از هزار نماینده از
 ۳۰۰تشکل سراسری اتحادیه ای از  ۱۳۰کشور
جهان تشکیل شده است ،و نماینده  ۲۰۰میلیون
عضو میباشد به اتفاقآرا قطعنامهای شدیدالحن در
محکومیت سرکوبگری های حکومت اسالمی و در
ن کنگره
همبستگی با مردم ایران تصویب نمود .ای 
در ملبورن استرالیا برگزار شد و قطعنامه صبح امروز
 ۲۱نوامبر ( ۳۰آبان) به تصویب رسید.
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ژﻭﺭﻧﺎﻝ ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺁﻧﻼﻳﻦ ،ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ
ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ) 6ﻭ ﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ(
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ:

ﻭﺍﺗﺲ ﺁپ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ 00447788988643 :
ﺍﻳﻤﻴﻞjournalfarsi@gmail.com :

*ﺳﺎﻳﺖ ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻯ ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﺑﻜﻮﺷﻴﺪ
journalfarsi.com

