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پیام به دانشجویان،
 دانش آموزان و جوانان  

کیان آذر

فراخوان شما دانشجویان و جوانان شهرهای مختلف 
در هماهنگی با هم برای سه روز اعتصاب و اعتراض 
و استقبال گرم و پرشور جامعه از این فراخوان گواه 
جاری  انقالب  طول  در  بویژه  شما  که  است  نقشی 

داشته اید.

و  دانشجو  و  پسران جوان  و  دختران  بر شما  درود 
دانش آموز که سنگر مهم انقالب برای زن زندگی 
آزادی و انقالب زنانه هستید و قهرمانانه در مقابل 



نیروهای سرکوب حکومت ایستادگی کرده و تنور 
انقالب را داغ نگهداشته اید. درود به شما دانشجویان 
که علیرغم حضور پررنگ عوامل مختلف سرکوب در 
دانشگاهها و علیرغم ضرب و شتم و دستگیری های 
بسیار همراه با پرونده سازی های هر روزه علیه شما 
و اخراج و تعلیق صدها دانشجو حتی یک روز در 
طول هشتاد روز گذشته دانشگاهها را آرام نگذاشته 
اید. شما دختران دانشجو حجاب هایتان را از سر 
برداشتید و همراه با سایر دانشجویان دیوار آپارتاید 
جنسیتی را درهم شکستید و مقامات حکومت که 
جرات کرده پا به دانشگاه گذاشتند را سکه یک پول 
کردید. تالش های شما برای حفظ اتحاد، تظاهرات 
های باشکوه شما، شعارهای رادیکال و انقالبی تان 
علیه حکومت، مقامات حکومت و بنیادهای حکومت 



و سرودها و ابتکارات هر روزه شما الهام بخش جامعه 
بوده است.

درود به شما دانش آموزان که هر روزه با اعتراض 
و فعالیتهایتان در مدارس و سطح شهرها پرچم زن 
زندگی آزادی را برافراشته اید. درود بر شما جوانان 
مبارز که محله ها را به سنگرهای قدرتمند انقالب 
علیه حکومت اسالمی کرده اید و هر روز و هر شب 
با تظاهرات و تجمعات مشعل انقالب را روشن نگه 

داشته اید.

فراخوان هماهنگ دانشجویان و جوانان برای اعتصاب 
و اعتراض در روزهای ۱۴ تا ۱۶ آذر در عین حال 
هوشیاری سیاسی باالی شما را نشان داد. فراخوان 



شما منجر به گسترده ترین اعتصاب سیاسی در طول 
۴۳ سال گذشته شد و همراه با تجمعات اعتراضی 
بزرگ امروز در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر 
نطفه عطف دیگری را در انقالب آزادیخواهانه مردم 
طوالنی  سالهای  بدلیل  دانشجویان  شما  زد.  رقم 
مبارزه مستمر، بدلیل همبستگی و همراهی گرمتان با 
اعتصابات کارگری در سالهای گذشته و شعارهای 
و  میمانیم  کنارتان  کارگرانیم  فرزند  کننده،  تعیین 
جمهوری اسالمی نابود باید گردد، بدلیل نقش موثر 
و مهمی که در خیزش دیماه ۹۸ بدنبال سرنگونی 
هواپیمای اوکراینی داشتید و بویژه امروز بدلیل نقشی 
که در طول انقالب جاری داشته اید، جایگاه مهم و 
تعیین کننده ای در پیشروی، گسترش و تداوم انقالب 

برای سرنگونی حکومت اسالمی پیدا کرده اید.



تک  تک  دست  کمونیست  جوانان  سازمان  در  ما 
و  مدارس  در  دانشگاههای سراسر کشور،  در  شما 
دبیرستانهای سراسر کشور و دست تک تک جوانانی 
و  اعتصاب  فراخوان سه روز  و هماهنگ  که همراه 
اعتراض دادند و دست زنان، مردان، کوییرها و مردم 
شجاعی را که در شهرهای مختلف دست به اعتصاب 
را  سراسری  های  تظاهرات  و  تجمعات  یا  و  زدند 
سازمان دادند میفشاریم و همه مردم انقالبی را به 
تداوم همراهی با شما و مبارزه برای آزادی همسنگران 
و کلیه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی فرامیخوانیم. 
ما در این فراخوان سه روزه گام مهمی در پیشبرد 
انقالبمان و سرنگونی جمهوری اسالمی برداشتیم و 
امیدواریم همچنان متحدانه و قدرتمند در خط مقدم 



و  سکوالریزم  طلبی،  برابری  و  آزادیخواهی  جنبش 
مدرنیزم و بعنوان همراه و همسنگر کارگران و همه 
مردم تحت سرکوب و استثمار نقش تاریخی خود را 

ایفا نمایید.

کیان آذر
دبیر سازمان جوانان کمونیست )سازمان جوانان حزب 

کمونیست کارگری(

 
پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴0۱

۸ دسامبر ٢0٢٢



اعدام محسن شکاری باید 
جواب محکمی بگیرد!

حسن صالحی

محسن شکاری یکی از دستگیرشدگان اعتراضات 
توسط جالدان  آذر ۱۴0۱  روز ۱۷  اخیر صبحگاه 
حکومت اسالمی اعدام شد. این اولین اعدام از میان 
معترضین انقالب زن زندگی آزادی است. جمهوری 
اسالمی در تدارک اعدامهای بیشتری است و ما باید 
از همین حاال چنان جوابی آنها بدهیم که جرات نکند 
جان های بیشتری را بگیرد. این حکومت باید تاوان 

سنگینی برای اعدام محسن عزیِز ما بپردازد.

 همه ما می دانیم که چرا جمهوری اسالمی محسن را 



اعدام کرد. محسن آزادی می خواست و برای گرفتن 
آزادی با سرکوبگران جمهوری اسالمی درگیر شده 
بود. او را اعدام کردند چرا که جرات و جسارت کرده 
بود که از حق خود دفاع کند. روحیه سرکوبگران 
جمهوری اسالمی از وجود چنین جوانان حق طلبی 
خراب می شود؛ می ترسند؛ به هزیمت می افتند و 
می دانند که اگر این جوانان هر چه بیشتر میدان 
پیدا کنند هستی آنها نابود خواهد شد. برای همین او 
را کشتند تا ترس خود را بپوشانند. تا از موجودیت 

کثیف خود دفاع کنند.

 ما می دانیم در این جنگ با یک دشمن وحشی و 
آدمکش روبرو هستیم. ولی ما در همانحال تجربه 
کرده ایم که این دشمن را می توان به زانو در آورد 
و درهم شکست. جمهوری اسالمی به عبث تالش می 



کند با اعدام جوانان مبارز، ما را از ادامه مبارزه برای 
سرنگونی این رژیم خونخوار باز دارد. ما می توانیم با 
گسترش اعتراضات خود این ماشین آدم کشی را به 
فلج بکشانیم. تداوم اعتراضات در خیابان ها، تعطیلی 
مراکز کار و کسب به نشانه اعتراض علیه اعدام و 
سرکوب ها و یکصدایی جامعه در مخالفت با اعدام 
میتواند جمهوری اسالمی را به عقب براند. همه جا  
مخالفت خود را با مجازات ضد انسانی اعدام اعالم 
اعدام معترضین  احکام  لغو فوری  دارید و خواهان 

دستگیر شده و آزادی فوری آنها شوید. 

پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴0۱

۸ دسامبر ٢0٢٢



پرش سه گام انقالب 
 حمید تقوایی

سه روز چهاردهم تا شانزدهم آذرماه بی تردید نقطه 
عطف و نقطه اوج تازه ای در روند انقالب ما بود. 
در این سه روز اعتصابات گسترده تر شد. بازاریان 
و مغازه داران در بیش از صد شهر بطور یکپارچه و 
فراگیر دست به اعتصاب زدند. همچنین بخشهای 
جدیدی از مراکز کارگری به اعتصاب پیوستند. از 
جمله در ذوب آهن اصفهان کارگران اعالم کردند 
و  نیست  محدود  روز  سه  این  به  فقط  اعتصابشان 
به آن ادامه خواهند داد. بخشهائی از پتروشیمی و 
نفت و چندین مراکز کارگری دیگر هم به اعتصاب 



پیوستند.

از سوی دیگر ما شاهد گسترش تظاهراتهای شهری 
که  محوری  محله  تظاهراتهای  بودیم.  محالت  در 
بسیار گسترده تر از قبل بود. در تهران در بیش از 
صد محله مردم دست به تظاهرات زدند. در بسیاری 
نیز تظاهراتهای  از ۱٥0 شهر،  از شهرها، در بیش 

محله ای شکل گرفت. 

و باالخره در روز شانزدهم آذر ما شاهد راهپیمائی 
و چندین شهر  اصفهان  و  تهران  در  های گسترده 
به  که  عظیمی  جمعیت  راهپیمائی  بودیم.  دیگر 
خیابانها آمدند و در تهران به طرف میدان انقالب 
و میدان آزادی حرکت کردند. این حرکت کامال 



تازه ای در سیر انقالب بود. تا امروز ما تجمعات و 
تحصن و اعتراضات دانشجوئی را داشتیم، اعتصابات 
بازاریان و بخشهائی از مراکز کارگری را داشتیم، 
تظاهراتهای محله ای را داشتیم، تظاهراتهای شبانه 
های  شیوه  این  به  که  چیزی  امروز  و  داشتیم،  را 
مختلف مبارزه اضافه میشود راهپیمائی و تجمع در 

خیابانها و مراکز اصلی شهرهاست. 

ضامن  که  عاملی  جمعیت،  قدرت  ترتیب  این  به 
میگیرد  خودش  به  ای  تازه  جلوه  ماست،  پیروزی 
و در سطح ده ها هزار نفره و در سراسر کشور در 
ابعاد میلیونی به خیابانها می آید. این افق روشنی را 
در مقابل انقالب قرار میدهد. این یک شیوه مهم از 
نبردهائی است که مردم علیه جمهوری اسالمی به 



پیش میبرند. 

جنبه مهم دیگر این تحول اینست که این امر کامال 
سازمانیافته و نقشه مند بود. دانشجویان، تشکلهای 
تنها  بیانیه هایشان  و جوانان محالت در  ای  محله 
فراخوان به تظاهرات و اعتصاب نداده بودند بلکه 
روشن کرده بودند که در چه اشکالی در این سه روز 
مبارزه میکنند. بقول خودشان بطور پلکانی رهنمود 
داده بودند. در روز اول فراخوان به اعتصابات داده 
شده بود و اعتصابات گسترده از همان روز اول شکل 
گرفت و ادامه پیدا کرد، روز دوم روز تظاهراتهای 
محله محور و تجمعات محله ای بود، که همانطور 
آن  شاهد  ای  گسترده  سطح  در  کردم  اشاره  که 
بودیم، و باالخره روز سوم روز راهپیمائی و تجمعات 



در میادین و در خیابانهای اصلی شهر بود. در تهران 
حتی مسیر این راهپیمائی تعیین شده بود. 

فراخوان  این  به  جامعه  که  اینست  تر  مهم  نکته 
جوانان جواب مثبتی داد. یکپارچه در تهران و در 
شهرهای اصلی بلند شد و فاز تازه ای را آغاز کرد: 

فاز راهپیمائی ها و تجمعات گسترده شهری. 

در  را  میلیونی  تظاهراتهای  مرحله، شکلگیری  این 
چشم انداز قرار میدهد. این را در چشم انداز قرار 
میدهد که شاهد به خیابان آمدن و راهپیمائی های 
و  اعتصابات سراسری  کنار  در  باشیم.  مردم  توده 
عمومی و در کنار تظاهراتهای محله محور این شیوه 
تجمعات و راهپیمائی توده ای در مقیاس چندین صد 



هزار نفره در هر شهر جلوه دیگری از قدرت انقالب 
نیست  به حکومت است. دور  ما و ضربه محکمی 
که مجموعه این مبارزات و این شیوه های مبارزاتی 
که هر روز گسترده تر میشود جمهوری اسالمی را 
به  انقالب زن زندگی آزادی را  و  به زانو درآورد 

پیروزی برساند. 

پیروزی از آن ماست. در این تردیدی نداشته باشید.
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مجله تایم و زنان “قهرمان سال” 
کیوان جاوید

مجله تایم با اعالم زنان ایران به عنوان قهرمان سال 
٢0٢٢، نوشته آنچه اکنون در ایران رخ می دهد با 

گذشته متفاوت است.

هنوز ابعاد عظیم قهرمانی زنان ایرانی برای دنیا و از 
جمله برای مجله تایم و همه تحلیلگران و متفکران 
و مردم جهان ناشناخته مانده است. حتی نور خیره 
کننده این عظمت در میان مردم ایران و خوِد زنان 
ایرانی نیز هنوز تماما آشکار نشده است. آنچه می 
بینیم فقط طلوع رستاخیزی است که با پایان خوش 



سرنگونی جمهوری اسالمی هویدا می شود.
 

اولین درسی که از این تاریخ ۴۳ ساله مبارزه زنان 
باید گرفت این است که نمی شود زندگی و زیبایی 
با فرمان حکومتی برای همیشه  انسانی را  و هویت 
به بند کشید. سرکوب انقالب ٥۷ با فرمان خمینی 
علیه زنان آغاز گردید، وقتی که او در یک سخنرانی 
ترسناک و هیوالیی گفت: “پوست زنان بی حجاب 
را می کنیم”، و واقعا پوست زنان را به هزار شیوه 
کندند. با اسید پاشی، با چسباندن روسری به وسیله 
اعدام و سنگسار  با  بر سر زنان “بد حجاب”،  پونز 
زنان و توهین و تحقیر و هزار کثافت کاری دیگر، 
آنچنان جهنمی ساختند که در آینده موضوع دهها 

کتاب روانشناسی و جامعه شناسی خواهد شد. 



 
در برابر این جهنم، زندگی همچون چشمه روان و 
جوشان به آرامی در حرکت بود. آنچنان آرام که 
انگار یک خشکسالی عمیق اجتماعی جهان تشنه  را 
محتاج یک قطر آب کرده باشد. در دل این برهوت؛ 
این به ظاهر خاموشی و این نعره کشیدن های انواع 
بشری، جنگی  تاریخ  برخاستگان  گور  از  گوناگون 
حتی  که  جنگی  بود.  جریان  در  جامعه  اعماق  در 
قهرمانانش نیز آشکارا نمی دانستند که چه تاریخی 

را خواهند ساخت. 
 

هم  به  نبرد  ترین  رو  در   رو   آنگاه سپرها در    ...
برخوردند، قهرمانی به خاک افتاد و نامش ستاره شد؛ 
نور شد؛ زندگی شد. دیگر الزم نبود منصور حکمت 



بوده باشی که بیست و اندی سال پیش گفته بود: 
انقالب آتی ایران یک انقالب زنانه خواهد بود. حاال این 
استدالل و این تحلیل ژرف از موقعیت زنان و جامعه 
است.  قرار گرفته  مقابل دید همگان  در  ایران  در 
انقالبی که با زن آغاز شد و به زندگی معنایی عمیق و 
جهانشمول داد و با آزادی همگان ادامه خواهد یافت.

 
که  قهرمانانی  بیاد  و  ایران  قهرمان  زنان  باد  زنده 
برای تحقق رویاهای شیرین آزادی و رهایی بخاک 

افتادند.
 

پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴0۱

۸ دسامبر 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
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