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دهه هشتادیها متشکل میشوند!
حمید تقوایی

اخیرا تشکلی بنام شورای دانش آموزان آزاداندیش 
در  است  گامی  این  است.  کرده  موجودیت  اعالم 
جهت متشکل شدن هر چه بیشتر صفوف انقالب. 
آن  در  و  کرده  منتشر  هم  مانیفستی  شورا  این 
اعتراض و اهداف خود را اعالم کرده است. در این 
مانیفست حمله اوباش حکومتی، سپاهی و بسیجی 
است.  شده  محکوم  دانشگاهها  و  مدارس  به  ها، 
مدارس  به  آخوندها  اعزام  علیه  مانیفست  این  در 
نیست.  حوزه  مدرسه  شده  گفته  و  شده  اعتراض 
اعتراض شده و جنایات  علیه کشتارهای حکومت 



مزدوران حکومتی محکوم شده؛ از قتل مهسا امینی 
تا سارینا و اسرا و نیکا و دیگر جوانان و نوجوانان و 
کودکانی که در دو ماه و نیم اخیر بدست جانیان 
حکومتی کشته شده اند. همچنین علیه اختالسها و 
دزدیها و فساد حکومتی  صحبت شده. دانش آموزان 
اعالم کرده اند که جمهوری اسالمی دروغگو است، 
حکومت تزویر است، حکومت دزدی و فساد است 
و همراه انقالب مردم علیه این حکومت می جنگیم. 

در این مانیفست همچنین یورش حکومت به زاهدان، 
بلوچستان  و  سیستان  و  کردستان  به  و  مهاباد  به 
محکوم شده و از مردم این استانها قاطعانه حمایت 
شده است. دانش آموزان اعالم کرده اند که در کنار 
دانشجویان، در کنار معلمان، در کنار کارگران به 



برحق  را  انقالب  این  میدهند،  ادامه  اعتراضاتشان 
میدانند و خود را جزئی از این حرکت میدانند و تا 
تحقق آزادی و برابری در کنار مردم ایستاده اند. 

  
این حرکت به نظر من الگوئی برای دیگر بخشهای 
بلکه  شورائی   تشکل  ایجاد  تنها  نه  است.  جامعه 
اعالم خواستها و اهداف اعتراضاتمان بطور شفاف و 
روشن در  بیانیه ها و در مانیفستها و اعالم صریح 
موجود  وضع  و  حکومتی  نظام  کل  با  مخالفتمان 
میتواند صفوف انقالب را متحد تر و قوی تر کند. 
این حرکت نه تنها در میدان، در سطح خیابانها و 
اعتصابات سراسری بلکه از نقطه نظر اعالم شفاف 
اهداف و خواستها و به این ترتیب متحد تر شدن 
بیشتر در اعتراضات همه ما مردم علیه وضع موجود، 



میتواند انقالب ما را بسیار قدرتمند تر و به پیروزی 
نزدیکتر کند. 

دهه هشتادیها در شورای دانش آموزان آزاداندیش 
متشکل شده اند و من امیدوارم در این مورد هم 
دهه هشتادیها الگوئی باشند، صف پیشرو ما باشند، 
برای ایجاد این نوع شوراها در تمام سطوح جامعه و 
در میان همه  اقشار.  پیروزی از آن ماست. در این 

تردیدی نداشته باشید. 

چهارشنبه ۹ آذر 1401
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باخت تیم سپاه پاسداران در قطر!
کیوان جاوید

این فوتبال نبود، یک جنگ سیاسی طراحی شده با 
صرف میلیونها دالر هزینه بود که توسط جمهوری 
اسالمی در دل یک انقالب عظیم اجتماعی سازماندهی 
شده بود. این جنگ حکومت علیه انقالب جاری در 

ایران بود.
 

دقیقا  بسیج  فرمانده  جانشین  جلسه  رفته  لو  فایل 
همین موضوع را طرح می کند که یکی از راههای 
انقالبیون،  کردن  روحیه  بی  و  مردم  راندن  عقب 
دامن زدن به هیجان جام جهانی فوتبال است. در 



این میان عکس گرفتن رئیسی با اعضای نوکرصفت 
تیم فوتبال جمهوری اسالمی نیز قرار بود به کمک 
کنار  در  تیم  این  بیاید.  اسالمی  جمهوری  جانیان 
رژیم ایستاد و مردم را از دست داد. منفور شد و 

همه آرزوی باختش را کردند.
 

آمریکا  فوتبال  تیم  از  برد  برای  اسالمی  جمهوری 
بسیجی  هزاران  اعزام  کرد.  زیادی صرف  سرمایه 
و پاسدار - خبرنگار و کرایه صدها نفر در قطر تا 
به  را  اسالمی  حکومت  آلود  خون  و  ننگین  پرچم 

اهتزاز درآورد. 
 

در ایران نیز پیام مردم روشن بود. گفتند اگر تیم 
جمهوری اسالمی ببازد به خیابان می آیند و جشن می 



گیرند و اگر ببرد مانع از جشن و شادمانی نیروهای 
اجاره ای و سرکوبگر مسلح جمهوری اسالمی در 
خیابان می شوند. دیشب در ایران غوغایی بود. جشن 
باخت تیم فوتبال جمهوری اسالمی  نشان داد هیچ 
واقعه ای نمی تواند حتی برای لحظاتی مردم را از 
است دور  انقالبشان  پیروزی  آنها که  اصلی  هدف 
کند. گل زدن های بیشتری در میدان نبرد در پیش 

است. با همه نیرو به پیش.
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استقرار گشتهای جدید در محالت! 
 کاظم نیکخواه

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی جمهوری 
و  حفاظتی  “مؤسسه  گفت  گذشته  روز  اسالمی 
مراقبتی )منتظم( با بیش از 100 هزار نفر پلیس یار 
هزار   1٢ از  بیش  در  منتظم(  مؤسسات  )نگهبان 
او  به کار گرفته می شوند.  نقطه در سطح کشور« 
رضویون”  “گشت  از  محله ها  امنیت  برای  میگوید 
و “پلیس افتخاری” هم استفاده شده است. گشت 
“تعامل  در  که  است  بسیج  از  بخشی  رضویون 
است. شده  تشکیل  سپاه”  و  انتظامی  نیروی  بین 



فوران  از  بعد  و  پیش  ماه  جالب است. همین چند 
خشم مردم از قتل مهسا امینی ناچار شدند گشتهای 
ارشادشان را از خیابانها جمع کنند، حال میخواهند 
مستقر  در محالت  را  رضویون”  “گشت  آن  بجای 
اش حدادی کردن  اسالمی حرفه  کنند! جمهوری 
نامهای  تحت  سرکوب  نیروهای  و  گشتها  انواع 
نیروهای  با  جامعه  کنترل  بدون  است.  مختلف 
سرکوب یک روز هم نمیتواند سرپا بماند. اما این 
مانع  اند  نتوانسته  هم  انتظامی  نیروهای  و  گشتها 
خیزش و اعتراضات و تجمعات گسترده مردم شوند. 

بعالوه این نیروهای مسلح و گشتهای بی شمار در 
عین حال نقطه ضعفهای حکومت هستند. اوال اینها 
اعتراض هر روزه مردمی هستند که  خود موضوع 



شاهدند که بخش اعظم ثروتهای کشوربه جای اینکه 
صرف جامعه شود با دست و دل بازی برای سرکوب 
مردم هزینه میشود. ثانیا در دوران خیزش و انقالب 
پاسگاههای  و  پایگاهها  و  گشتها  وجود  سراسری، 
متعدد بسیج و پاسدار و نیروهای مسلح در محالت و 
نقاط مختلف هدفهای قابل دسترسی برای جوانان و 
مردمند که آنها را مورد حمالت هرروزه قرار دهند و 
مقرهایشان را به آتش بکشند و حتی سالحهایشان را 
مصادره کنند. امری که هم اکنون در مناطق مختلف 
شاهدیم و بدون شک گسترش بیشتری خواهد یافت.

 و باالخره اینکه وقتی که حکومت خود را بیش از 
ظرفیت خود گسترش میدهد ناچار میشود افرادی 
به  ای  را در صفوف خود جای دهد که دلبستگی 



این حکومت ندارند و هر روز شمار بیشتری از اینها 
یا فرار میکنند یا سالحها را به طرف خود حکومت 
میچرخانند. امری که در انقالب ۵۷ نیز علیه حکومت 
شاه شاهد بودیم. همین اکنون بنا به اعتراف خود 
فرماندهان حکومتی در فایلهای صوتی منتشر شده 
فرسوده  و  خسته  سپاه  و  بسیج  نیروهای  آنها،  از 
متعددی  گزارشات  به  بنا  و  هستند  روحیه  بی  و 
اختالفات و کشاکشها در درون آنها باال گرفته است. 

در یک کالم برای خالصی حکومت از خشم مردم 
هیچ راهی وجود ندارد. 
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رژیم و کودکان “محارب”!
 میالد رابعی

امروز چهارشنبه، 10 کودک زیر 1۸ سال، نوجوان، 
به اتهامات محاربه، افساد فی االرض و قتل در شعبه 
یک دادگاه انقالب کرج محاکمه خواهند شد. این 
قرار  و  بوده  محروم  تعیینی  وکیل  داشتن  از  افراد 
است وکالی مورد تأیید قوه قضاییه در این جلسه 

از آنان دفاع کنند.

تردیدی نیست که رعایت حقوق کودکان نیز مانند 
وضعیت  تعیین  شاخص های  از  یکی  زنان  آزادی 
حقوق همه شهروندان در یک جامعه است. به همین 



این زمینه  نیز کارنامه حکومت اسالمی در  اندازه 
واضح و آشکار است. اگر بخواهیم موارد ثبت شده 
نقض حقوق کودک در ایران را فقط نام ببریم به 

چندین جلد کتاب نیاز داریم. 

نقض حقوق کودکان در ایران یک مسئله ذاتی در 
این رژیم و نتیجه اجتناب ناپذیر اجرای قوانین شرعی 
است. قوانینی که با هر نوع تفسیری، کودک و حقوق 
وی را اساسًا به رسمیت نمی شناسد و برخالف همه 
کشورهای جهان حتی تعریف سنین کودکی در آن 

متفاوت است.

در جریان انقالب اخیر شاهد محاکمات فراوانی به 
اتهام محاربه و افساد فی االرض هستیم که معنای 



اکثر  در  این حکم  که  هرچند  دارند،  اعدام  حکم 
موارد هنوز صادر نشده است. 

اما محاکمه کودکان زیر سن قانونی با چنین اتهامات 
مضحکی و آن هم بدون اجازه تعیین وکیل، اتفاقی 
نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این 
عمل جنایت کارانه حکومت حتمًا از سوی جامعه و 

مردم انقالبی پاسخ خواهد گرفت. 

جامعه در شرایطی به سر می برد که اجازه چنین 
نخواهد  کودکان،  مورد  در  به خصوص  را  جنایتی 
وکالی  و  کودکان  حقوق  حامی  سازمان های  داد. 
می توانند  کودکان  خانواده  همراه  به  آزادی خواه 
نقش مؤثری در مقابله با این جنایت رژیم ایفا کنند 



و در نهایت مانع از تحقق چنین فاجعه ای شوند.
جنایت  این  از  باید  جهانی  جامعه  دیگر  سوی  از 
تازه رژیم همچون سایر موارد آگاه شود و مجبور 
به واکنش شود. این بخش وظیفه نیروهای چپ و 

آزادی خواه و اپوزیسیون در خارج از کشور است.

نباید اجازه داد به لیست طوالنی عکس ها و اسم های 
کشته شدگان انقالب، نام تعداد دیگری از کودکان 

اضافه شود. 

این کودکان را نه می توان به اسرائیل و آمریکا وصل 
کرد و نه می توان؛ مانند بزرگ ساالن بی گناه انواع 
نمایندگان  این ها  دوخت.  آن ها  برای  را  پاپوش ها 
نمی خواهند  که  هستند  نسلی  همان  کوچک تر 



آینده شان همچون آینده والدینشان تباه و نابود شود 
و با شجاعتی مثال زدنی در مقابل نیروهای سرکوب 
مردم  اقشار  سایر  کمک  با  همین ها  و  ایستاده اند 
طومار 4۳ سال جنایت این رژیم را در هم خواهند 

پیچید.
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اخراج از کمیسیون مقام زن 
و از تاریخ بشریت!

 سیما بهاری

خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات گزارش 
حذف  برای  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامۀ  که  داد 
جمهوری اسالمی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل 

متحد روز ٢۳ آذر به رای گذاشته خواهد شد.

ملل  سازمان  زن  مقام  کمیسیون  در  ایران  حضور 
است  قرار  که  است  گناهکاری  دادستان  مصداق 
علیه خود حکم دهد. اگر دنیا بر پایۀ کمی عدالت 
میچرخید همان روزی که قرار شد جمهوری اسالمی 



وارد این کمیسیون شود باید کشورهایی که شاهد 
بودند برای اینهمه وقاحت یک دقیقه سکوت اعالم 
براساس  که  زنانی  بخاطر  قد  تمام  باید  میکردند. 
انسانی  از زندگی  قوانین حکومت سنگسار شدند، 
نصف  نبردند،  ای  بهره  شادی  از  شدند،  محروم 
آدم حساب شدند، تحقیر شدند، و در یک جمله 
جهنمی را تجربه کردند، می ایستادند و ادای احترام 
اینهمه  برابر  را در  باید شرمساری خود  میکردند. 
سرکوب انسانیت اعالم میکردند. اما چنین نکردند 

و به سیاست بازی خود ادامه دادند.

امروز آنچنان فریاد آزادیخواهی مردم و در راس 
آن زنان بلند است که مرزها را در نوردیده و به 
گوش همه، حتی کم شنواترین و بی اعتنا ترین و 



نان به نرخ روز خورترین سیاستمداران هم رسیده 
اعتراض و حق  این شرایط وتحت فشار  است. در 
طلبی مردم در ایران، میخواهند این لکۀ ننگ را از 
بیاندازند.   بیرون  ملل  سازمان  زن  مقام  کمیسیون 
شود.  چنین  امیدواریم  و  است  مثبت  این  باالخره 
البته  یک انقالب زنانه و قدرتمند در ایران دارد با 
کل این وصلۀ بیقواره تعیین تکلیف میکند وآنرا از 
صحنۀ زندگی مردم و از جمله زنان بیرون میاندازد.

چهارشنبه ۹ آذر 1401
۳0 نوامبر ٢0٢٢



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 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com journalfarsi.com


