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یک روز مهم دیگر در انقالب 
اصغر کریمی

به فراخوان هماهنگ دانشجویان و جوانان شهرهای 
در  بیسابقه ای  اعتصابات  آذر   ۱۴ امروز  مختلف 
سراسر کشور صورت گرفت. دانشجویان و جوانان 
برای روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر فراخوان اعتصاب 
و اعتراض داده بودند و بزرگترین اعتصاب در طول 

۴۳ سال گذشته پاسخ به این فراخوان بود.

فرهنگیان،  صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
پزشکان و کادر درمان، شورای سازماندهی اعتراضات 
تشکل های  بسیاری  و  نفت  پروژه ای  کارگران 
کارگری و بازنشستگان و فعالین عرصه های مختلف 



از جمله حزب کمونیست  احزاب سیاسی  برخی  و 
کارگری و تلویزیون کانال جدید به اشکال مختلف 
بسیاری  در  بودند.  کرده  حمایت  فراخوان  این  از 
اعتصاب  به  فراخوان  تراکت  نسخه  هزاران  شهرها 
و اعتراض چاپ و پخش شد و امروز این فراخوان 
با موفقیت باالیی پاسخ گرفت. تخمین زده میشود 
که کسبه و بازاریان در بیش از ۱۰۰ شهر دست به 
اعتصاب زده اند. دانشجویان بسیاری از دانشگاهها 
و دانش آموزان بسیاری از مدارس نیز در اعتصاب 
به سر میبرند و تجمع در شهرهای مختلف همچنان 
مراکز  از  تعدادی  کارگران  است.  انتشار  حال  در 
بزرگ صنعتی از جمله در کارخانه بزرگ آلومینیوم 
و  پایانه   کارگران شرکت  و  هرمزگان  در  المهدی 
مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر، پتروشیمی سنندج، 
سیتی سنتر سپاهان اصفهان، کارخانه سیمان دیزیچه 



اصفهان به اعتصاب پیوسته اند. رانندگان کامیون در 
نقاط مختلف کشور که از چند روز قبل اعتصابشان 
را شروع کرده بودند تصمیم گرفتند اعتصاب را تا 
۱۶ آذر ادامه دهند و دانش آموزان برخی مدارس 
مدارس  از  یکی  در  و  زدند  اعتصاب  به  نیز دست 

تهران ترانه “برای” را همخوانی کردند. 

فراخوان  این  از  اعتراض  و  اعتصاب  تشنه  جامعه 
بموقع دانشجویان و جوانان شهرها به گرمی استقبال 
کرد. این بزرگترین اعتصاب در طول انقالب جاری 
سال   ۴۳ طول  در  سراسری  اعتصاب  بزرگترین  و 
گذشته است. هنوز نیمی از روز ۱۴ آذر باقی است. 
روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر نیز در پیش است. اعتصابات 
وسیع امروز و تجمعات در برخی شهرها نشان میدهد 
که در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر نیز انقالب با قدرت 



به پیش میرود. دانشجویان و جوانان و دانش آموزان 
نقش مهمی در انقالب جاری داشته اند و در ۱۱ هفته 
گذشته بی وقفه در تجمع و اعتصاب بوده  اند و زنان و 
دختران با شجاعت با دور انداختن و سوزاندن حجاب 
و با رقص های جمعی و فردی بنیادهای ایدئولوژیک 

حکومت را به باد داده اند. 

امروز یکی از نقاط اوج انقالبی است که یازده هفته 
است در سراسر کشور جریان دارد. امروز نقطه عطف 
مهمی در تاریخ این انقالب است. در نقطه مقابل با 
حکومتی روبرو هستیم که یک روز دست از سبعیت 
برنداشته اما تمام سرکوبها، دستگیری ۳۰ هزار نفر 
از مردم معترض، تاکتیک ها، توطئه ها و نقشه هایش 
ناکام مانده است. فرماندهان ارشد حکومت اعتراف 
میکنند که نیروی سرکوبشان خسته و بشدت ناراضی 



است. حداقل ۱۱۵ نفر از نیروهای سرکوب با انقالب 
همراهی کرده و بازداشت شده اند. میگویند ارتش 
سایبری  شان شکست خورده است. مینالند که مقامات 
باالی حکومت بی روحیه اند و علیه اعتراضات حرفی 
نمیزنند. حتی خامنه ای میگوید دولت ملیجک رئیسی 
گشت  که  کرده اند  اعالم  اخیرا  و  است  بی برنامه 
باد  بر  برجامشان  را هم جمع کرده اند.  ارشادشان 
رفته و در منزوی ترین دوران حیات خود بسر میبرند. 

در یک کالم انقالب با قدرت به پیش میرود و صف 
ضدانقالب حکومتی را متششت کرده و متشتت تر 
میدهد که  پیام  بحرانی تر خواهد کرد. خامنه ای  و 
روحیه تان را نبازید. این فراخوان رهبری است که 
شروع  هنوز  این  و  است.  باخته  را  روحیه اش  خود 
که  دارد  عظیمی  نیروهای  انقالب  است.  انقالب 



بتدریج به میدان میایند تا توده ای ترین، انسانی ترین 
و رادیکال ترین انقالب تاریخ بشر را رقم بزنند. 

زنده باد انقالب 

 
 

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
۵ دسامبر ٢۰٢٢



سرنگونی حکومت اسالمی 
همراه با حجاب اجباری 

محسن ابراهیمی

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور که خود 
یکی از هارترین آخوندهای حکومت اسالمی است 
گشت  شدن  تعطیل  باره  در  سئوالی  به  پاسخ  در 
ارشاد گفته است که فعالیت این گشت ربطی به 
در  که  همانجایی  “از  و  است  نداشته  قضاییه  قوه 
گذشته تاسیس شده بود، از همانجا هم تعطیل شده 
است.” همین آخوند همچنین گفته است که “تا ۱۵ 
فرهنگی  انقالب  عالی  و شورای  روز دیگر مجلس 

در مورد مسئله حجاب اعالم نظر خواهند کرد.”



آیا این اظهارات نشان از این است که حکام اسالمی 
گشت ارشاد را منحل کرده اند؟ دارند خود را برای 
عقب نشینی در باره  حجاب اجباری آماده میکنند؟ 
در فکر عقب نشینی تاکتیکی برای حفظ حکومت 

هستند؟ 

توصیف  با  را  ارشاد  گشت  وقتی  پیش  سال   ۱۶
“مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش” راه انداختند، 
حتی تصور نمی کردند روزی فرا می رسد که همان 
با شعار “زن،  انقالب  بدحجابان در پیشاپیش یک 
زندگی، آزادی”، اراذل و اوباش واقعی یعنی آیت 
اهلل های حاکم را مجبور خواهند کرد برای گشت 
راه  حتی  و  باشند  موش  سوراخ  دنبال  ارشادشان 
انداختنش را به گردن هم بیاندازند. تصور نمیکردند 
زنان حجابها را ازسرهایشان بردارند و زیر پاهایشان 



لگدمال کنند. آن روز فرا رسیده است. گشت ارشاد 
از ترس مردم غیبیش زده است.  بدحجابی سهل 
است، بیحجابی را هم عمال مردم به حکومت تحمیل 

کرده اند. 

سئوال این است که آیا غیب زدن گشت ارشاد و 
از  بی حجابی در جامعه  زیاد  نمونه های  “تحمل” 
طرف حکومت یک فریب تاکتیکی است؟ آیا یک 
عقب نشینی سیاسی برای نجات حکومت  است؟ 
آیا بفرض یک چنین عقب نشینی انقالب فروکش 
میکند و حکومت برای یک دور هم که شده نجات 

پیدا میکند؟  

خمینی زمانی گفته بود که “حفظ جمهوری اسالمی 
از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر 



است”. اهمیت حفظ نظام را آیت اهلل ها و سرداران 
میلیاردر که چهل و سه سال تمام جنایت کرده اند 
بهتر از خود خمینی میدانند. میدانند که با سرنگونی 
حکومتشان، امام زمان سهل است از خدا هم آبی 
که  است  روشن  اعتبار،  این  به  شد.  نخواهد  گرم 
خطر  و  انقالب  پیشروی  فشار  زیر  اسالمی  حکام 
سرنگونی، به هر سطحی از عقب نشینی تن میدهند 
نشینی ممکن است کل  اگر تصور کنند آن عقب 

نظام را از ساقط شدن نجات دهد. 

وضعیت گشت ارشاد روشن است. گشت ارشاد را 
عمال جوانان انقالبی با مبارزه جسورانه شان فراری 
داده اند و پیشروی انقالب هم تا همینجا آنقدرهست 
که گشت ارشاد جرئت نخواهد کرد از سوراخش 

بیرون بیاید. 



و  انقالب  پیشروی  یمن  به  زنان  هم  را  بیحجابی 
بی  میکنند.  عملی  راسا  حکومت  ضعیف  موقعیت 
حجابی عملی در خیابانها بیش از آنکه نشان عقب 
و  انقالب  پیشروی  نشانگر  باشد،  حکومت  نشینی 
عقب راندن حکومت است.  عقب نشینی در رابطه 
با حجاب یعنی اینکه حکومت رسما اعالم کند که 
حجاب دیگر اجباری نیست. چنین چیزی غیر ممکن 
است. به خاطر یک تناقض بنیادی غیر ممکن است. 
حجاب میخی است که از همان اول عمارت اسالمی 
را با آن ساخته اند. حکومت اسالمی نمیتواند این 
را  و عمارت  بیاندازد  و کنار  بکشد  بیرون  را  میخ 
سرپا نگه دارد. عقب نشینی در این قلمرو به ضد 
خودش تبدیل میشود. سقوط حکومت را عقب نمی 
اندازد. آن را نزدیکتر میکند. شتاب این سقوط را 



کم نمی کند، بیشتر میکند. 

با  هم  حکومت  مقامات  احمقترین  حتی  نظرم  به 
این حقیقت را  شاخکهای غریزیشان هم که شده 
نشینی  عقب  حجاب  زمینه  در  آنها  میکنند.  حس 
همراه  انقالبشان  پیشروی  با  مردم  کرد.  نخواهند 
با گسترش بی حجابی حکومت را به گور خواهند 
سپرد. حکومت اسالمی با حجاب پا به حیات ننگینش 
گذاشته است و بدون حجاب سرنگون خواهد شد.

 
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

۵ دسامبر ٢۰٢٢



تالش رژیم برای تقلیل انقالب مردم
میالد رابعی

درحالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان 
ادامه دارد، مجلس شورای اسالمی و دولت ابراهیم 
رئیسی جلسه ای غیرعلنی تشکیل دادند و خواست 
اصلی مردم را به “مطالبات اقتصادی” کاهش دادند.

زمانی  هر  از  بیش  اسالمی  حکومت  روزها  این 
راستای  در  و  می کند  و سردرگمی  تنگنا  احساس 
مقابله با انقالب مردم از شیوه های مختلفی استفاده 
می کند. یکی از این شیوه ها محدود کردن و تقلیل 
خواست های مردم به یک خواست مشخص است. 



سخن  ارشاد  گشت های  جمع آوری  از  جایی  در 
می گویند و در جایی دیگر دلیل اصلی اعتراضات 
را سوءمدیریت و وجود بی عدالتی می خوانند و در 
نمونه اخیر مشکالت اقتصادی را عامل اصلی معرفی 

می کنند. 

تا جایی که به مردم معترض و انقالبشان برمی گردد، 
مشکل اصلی وجود حاکمیت جمهوری اسالمی است 
که نمونه های فوق تنها بخشی از عواقب و نتایج آن 
است. روشن است که حجاب اجباری، فقر فزاینده 
و افسارگسیخته، دزدی و زدوبند و اختالس همگی 
بخشی از مشکالت مردم با این حکومت است اما 
هیچ کدام به تنهایی عامل اصلی و تعیین کننده نیست. 
ضمنًا حکومت اسالمی نیز قادر به پاسخ گویی و حل 



هیچ کدام از مشکالت یادشده نیست.

رژیم  را  مردم  اقتصادی  مشکالت  مثال  برای 
مسئله  کند.  حل  نمی تواند  هم  بخواهد  اگر  حتی 
اقتصادی با صرف خواستن حکومت حل نمی شود. 
این جا  اقتصادی فراوانی دارد که  این مورد دالیل 
فرصت پرداختن به آن ها را نداریم، اما یک قلم آن 
اقتصاد رژیم است که حتی  بر  دزدساالری حاکم 
اجازه تأمین معاش ساده را به مردم نمی دهد چه 

رسد به حل کامل مشکالت اقتصادی مردم. 

انقالب ها اساسًا حول یک یا چند خواست مشخص 
شکل نمی گیرند. هرچند در شعارهای مردم همیشه 
برخی از این مطالبات برجستگی بیشتری پیدا می کند 



در  انقالبی  شرایط  شکل گیری  دلیل  همه  این،  اما 
موضوعیت  زمانی  انقالبی  گفتمان  نیست.  جامعه 
پیدا می کند که مردم خواست ها و مطالبات عمیق و 
گسترده ای دارند که حکومت فعلی اساسًا قادر به 
برآوردن آن ها نیست. در ایران، ما دقیقًا با چنین 
شرایطی روبه رو هستیم. نه حکومت قادر به اداره 
جامعه است و نه مردم توان تحمل وضع موجود را 

دارند. اصل مسئله همینجاست.

و  مذبوحانه  تالش های  این  با  اسالمی  جمهوری 
استیصال  و  گیج سری  عمق  تنها  بی ثمر  تقالهای 
چنین  شنیدن  با  نیز  مردم  می دهد.  نشان  را  خود 
اخباری از تقلیل خواست هایشان بیشتر دچار خشم 
می شوند و در راهی که پیش گرفته اند ثابت قدم تر 



گام برخواهند داشت. 

تنها  را  حکومت  و  مردم  میان  موجود  عمیق  دره 
سرنگونی انقالبی حکومت می تواند از میان بردارد؛ 
حقیقتی که مردم به آن واقف اند و هر روز گام های 

بلندتری بدین سو برمی دارند.

 
 

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

۵ دسامبر ٢۰٢٢



۱۴ آذر: اعتصابات در سراسر کشور
 خالصه اطالعیه

 حزب کمونیست کارگری ایران

اعتصاب بازار و کسبه در سراسر کشور، رانندگان 
کامیون و کامیونداران سراسر کشور، کارگران پایانه 
ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر، پتروشیمی سنندج، 
سیتی سنتر سپاهان شهر اصفهان، سیمان اصفهان، 

آلومینیوم المهدی بندرعباس 

زندگی  زن  انقالب  در  تاریخی  روز  یک  امروز 
آزادی است. در اولین روز از فراخوان مردمی برای 
اقدام متحدانه  امروز در یک  اعتراضات سراسری 



کسبه و مغازه داران بازار در شهرهای مختلف در 
و  شهرها  زدند.  اعتصاب  به  دست  کشور  سراسر 
مناطقی که تا کنون گزارش تعطیلی بازار در آنها 
رسانه ای شده است عبارتند از: تهران بازار بزرگ 
، بازار دروازه شمیران، چراغ برق ، باغ سپهساالر، 
از  بازار در محالت دیگری  و  آباد،  سعدی، عبدل 
شهر و نیز در اصفهان، همدان، شاهین شهر، زرین 
دشت، اهواز، کرمانشاه، اشنویه، شهرکرد، پاوه، شیراز 
، سبزوار، کرج، شهرک اندیشه کرج، فردیس کرج، 
گوهردشت، تبریز، شهرهای مختلف استان کرمان، 
اردبیل،  بندرانزلی،  سقز،  ارومیه،  بانه،  دهگالن، 
روانسر،  رشت،  بندرعباس،  کامیاران،  الهیجان، 
دزفول،  شهریار،  اراک،  مهاباد،  زرقان،  بازارچه 
بوشهر،  جم،  آباد،  نجف  چابهار،  گناوه،  بجنورد، 



جوانرود،  دشتیاری،  نوبندیان  مرودشت،  دیواندره، 
سرابله، کازرون، سنندج، کوزران، مریوان، مشهد، 
یزدانشهر،  قروه،  گیالنغرب،  کنگاور،  بهبهان،  اوز، 
گرمسار، فوالد شهر، بوکان، ارومیه، شهرک صنعتی 
رضوانشهر، کانی دیار. در بسیاری از این شهرها مغازه 
مغازه داران  تهران  در  هستند.  تعطیل  یکپارچه  ها 
کار کشیده  از  سنگین دست  ماشین  یدکی  لوازم 
سر  همبستگی  و  اتحاد  شعار  و  آمده  خیابان  به  و 

میدهند.

شرکت  پیمانکاری  نیروهای  همچنین  روز  این  در 
برای  ماهشهر  بندر  پتروشیمی  مخازن  و  ها  پایانه 
دومین روز دست به اعتصاب زدند. در همین رابطه 
شهر  سپاهان  در  سنتر”  “سیتی  کارگران  امروز 



کارگران  و  اصفهان  در  دیزیچه  سیمان  اصفهان، 
آلومینیوم المهدی بندرعباس نیز دست به اعتصاب 
زدند. در سنندج نیز کارگران پتروشیمی اعتصاب 
کامیون  رانندگان  اعتصاب  دیگر  از سوی  کردند. 
و کامیونداران ادامه دارد و از جمله امروز کامیون 
داران و رانندگان در پایانه سنندج در اعتصاب بودند. 
تشکلهای  هماهنگی  شورای  روز  این  مناسبت  به 
صنفی فرهنگیان نیز اعالم همبستگی کرد و بنا بر 
مدرسه  به  آموزان  دانش  جاها  بسیاری  در  خبرها 

نرفته اند و مدارس در اعتصابند. 

دانشجویان از جمله فراخوان دهندگان اعتراضات 
سراسری امروز و پانزدهم و شانزدهم آذر هستند 
و امروز دانشگاههای مختلف از جمله دانشجویان 



دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
و هرمزگان خبر اعتصاب خود را رسانه ای کردند. 
علم  دانشگاه  برق  دانشکده  دانشجویان  همچنین 
و صنعت و دانشگاه سنندج امروز دست به تجمع 
اعتراضی سر دادند. دانشجویان  زدند و شعارهای 
دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه نیز در اعتراض به 
تفکیک جنسیتی در سلف، دختر و پسر غذای خود 

را در حیاط دانشکده در کنار هم صرف کردند.

 
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

۵ دسامبر ٢۰٢٢



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


