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هراس پاپ 
از انقالب “زن، زندگی، آزادی”! 

محسن ابراهیمی

در رسانه ها منعکس شده است که “پاپ فرانسیس 
یکشنبه ۴ دی ماه در  رهبر کاتولیکهای جهان روز 
سخنرانی روز کریسمس با اشاره مستقیم به نام ایران، 
برای  و   دعا کرد  در کشور  و سازش  آشتی  برای 
ایران نیز طلب “آشتی” کرد. او توضیح بیشتری در 

این مورد نداد.”

در واقع پاپ خواهان آشتی میان دو دشمن شده است. 
آشتی یک حکومت مذهبی اسالمی قرون وسطایی با 



مردمی که میخواهند به عمر این حکومت پایان دهند. 
آشتی میان حکومتی که با ایدئولوژی اسالمی اش 
بیش از چهار دهه است کودکی و جوانی و زندگی را 
برای چند نسل تباه کرده است و مردمی که میخواهند 
این حکومت و قوانین اسالمیش را روانه زباله دان 
بکنند. آشتی میان حکومت آپارتاید جنسیتی و زنان 
و مردانی که میخواهند به آن پایان دهند. به همین 

دلیل ساده دعایش مستجاب نخواهد شد! 

پاپ بعد از قریب دو و نیم قرن از انقالب کبیر فرانسه، 
انقالبی که به مسیحیت و مافیای کلیسا افسار زد، 
امروز میخواهد نقش دالل محبت میان دو دشمن، 
میان اسالم و اسالم سیاسی از یکطرف و مردمی که 
میخواهند به اسالم  و مافیای روحانیت افسار برنند 



را بازی کند. چرا؟ چون عظمت انقالب ضد دینی و 
ضد اسالمی در ایران نگرانش کرده است! 

صف  در  زنان  که  انقالب ۱۴۰۱  اگر  کنید  تصور 
اولش هستند پیروز شود، اسالم را به کنج مساجد 
براند همانطور که انقالب فرانسه مسیحیت را به کنج 
صومعه ها راند، مافیای روحانیت را از امتیازات و اموال 
چپاول شده محروم کند، آیت اهلل را به جرم جنایت 
علیه زنان، آزار و تجاوز به کودکان و کال جنایت 
علیه بشریت به میز محاکمه بکشاند، چه عواقبی و 
چه تاثیراتی در موقعیت مذهب – از هر شاخه اش 

– در دنیا خواهد داشت؟ 

انقالب ۱۴۰۱حتما خاطرات انقالب کبیر فرانسه در 



۱۷۸۹ را زنده می کند که برای پاپ و کاردینالهایش 
بسیار تلخ و غم انگیز و افسرده کننده است. اما جدا 
از خاطرات تلخ، پاپ می بیند که این انقالب عزم 
دارد همین امروز همان بالیی را سر اسالم و مافیای 
روحانیت بیاورد که انقالب فرانسه بر سر مسیحیت 
و مافیای کلیسا آورد. می بیند که انقالبی راه افتاده 
است که مصمم است به سومین دین توحیدی یعنی 
اسالم و مافیای روحانیت آنچنان افسار بزند که هرگز 

نتواند کمر راست کند. 

درست است که اسالف مسیحیت و اسالم، اسالف 
پاپ و ولی فقیه صدها سال در جنگهای صلیبی خرخره 
هم را جویده اند و میلیونها انسان را به خاک سیاه 
نشانده اند، اما در هر صورت ریشه شان یکی است، 



هم خانواده هستند، شغلشان شبیه هم است و در یک 
مقیاس جهانی – تاریخی، شکست هر کدام شکست 
آن دیگری هم هست، شکست دین و جهالت دینی! 

پاپ در ایتالیا به این خاطر به صرافت نجات اسالم در 
ایران افتاده است که پیروزی انقالب علیه حاکمیت 
اسالمی در ایران عمال مکمل انقالب کبیر فرانسه علیه 
دخالت دین در زندگی مردم خواهد بود. همانطور که 
اسالم ادامه یهودیت و مسیحیت در زندگی سیاسی 
انقالب  است،  دیگر  عصری  در  مردم  اجتماعی  و 
۱۴۰۱ ایران هم ادامه انقالب کبیر فرانسه برای پایان 
دادن به مافیای مذهب – این بار اسالم – در حیات 
محدود  که  همانطور  است.  معاصر  اجتماعی جهان 
میدان  انسانها  کردن دخالت مسیحیت در زندگی 



پیشروی سکوالریسم و جنبش ضد مذهبی در جهان 
را گسترده کرد، شکست اسالم و اسالم سیاسی هم 
به مراتب بیشتر میدان برای پیشروی سکوالریسم و 
جنبش ضد مذهبی در جهان را فراختر خواهد کرد. 
به این معنا، در دنیایی که بال و پر اسالم هم مثل 
مسیحیت چیده شود، هر دو دین ضرر میکنند. ترس 
پاپ و کلیسا از انقالب “زن، زندگی، آزادی” علیه 

اسالم و روحانیت اسالم از همینجا نشات میگیرد.
 

دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱
٢۶ دسامبر ٢۰٢٢



خالقان چوبه دار و زباله فروشی 
کاظم نیکخواه

روزنامه شرق روز گذشته از رونق گرفتن خرید و 
فروش لباسهای کهنه و دست دوم و بازیابی شده از 
سطلهای زباله گزارش داد. این روزنامه در گزارش 
خود آورده است که با توجه به جهش بهای دالر، 
خرید لباس دست دوم خارجی هم که در ایران به 
“تاناکورا” معروف است، برای بسیاری از مردم مشکل 
شده است و به همین دلیل برخی از شهروندان به خرید 
و فروش لباس های دست دوم کهنه روی آورده اند و 
بساط خرده فروشی های این گونه لباس ها را این روزها 
می توان در پیاده روها، صندوق عقب خودروهایی که 
کنار خیابان ایستاده اند و خطوط مترو مشاهده کرد.



بر اساس این گزارش و گزارشهای بسیار دیگری 
در این زمینه، لباس های موجود در این بساط ها یا از 
مردم فقیر با نرخ پایین خریداری شده یا از سطل های 
زباله آمده ، بعضی هم از “دیوار مهربانی” جمع آوری 
و برخی دیگر نیز از طناب های رخت خانه ها دزدیده 

شده اند.

هفته گذشته همین روزنامه از رونق گرفتن تعویض 
گزارشات  داد.  خبر  خوراکی  مواد  با  خانگی  لوازم 
از افزایش درخواست تعویض لوازم دست دوم اعم 
از لباس، کفش، جاروبرقی، بخاری با مواد خوراکی 
و  سایت ها  در  حبوبات  یا  برنج  روغن،  مرغ،  مثل 
اپلیکیشن های ویژه معامالت لوازم خانگی و شخصی 



بسیار است.  

و باز همین روزنامه و روزنامه های دیگر در هفته 
و  رهنورد  مجید رضا  دار کشیدن  به  از  اخیر  های 
از معترضان خبر دادند که  محسن شکاری، دوتن 

فوران خشم مردم را به همراه داشت.

مردم همه بروشنی میدانند که پیوند تنگاتنگی میان 
این چوبه های دار و آن زباله گردی و زباله فروشی 
وجود دارد. خالق هردو یکی است. یک سیستم است. 
همانها که چوبه های دار را برپا میکنند، همانها هستند 
که این فقر مهلک و کشنده را مدام تولید میکنند. 
همانها که جوانان را با اعدام میکشند، همزمان نابود 
کنندگان زندگی مردم با گرسنگی و نداری هستند. 



یک ماشین، یک سیستم واحد وجود دارد که هم 
البته  و  نداری.  و  فقر  هم  و  میکند  تولید  دار  چوبه 
کوههایی از ثروتهای عظیم که نام ثروتهای نجومی 
به خود گرفته است. اما مردم ساکت و تسلیم نیستند. 
مردم با انقالبی که نام زیبای زن زندگی آزادی را بر 
خود دارد، دست به کار این شده اند که دقیقا این 
ماشین دار و اعدام و فقر و زباله گردی را نابود کنند 

و زندگی را به جامعه بازگردانند. 

زندگی انسانی را. زندگی همراه با شادی و رفاه و 
امنیت و آزادی را. زنده باد انقالب زن زندگی آزادی!  

دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱

٢۶ دسامبر ٢۰٢٢



علیه تعرض جنسی در زندانها 
اصغر کریمی

جنسی  آزاد  مورد  در  متعدد  گزارشات  انتشار 
در  و  سرکوب  نیروی  ون های  در  دستگیرشدگان 
بازداشتگاه های شهرهای مختلف نشان میدهد که 
این صرفا لمپنیسم و سادیسم ماموران دست پرورده 
بلکه سیاستی است که حکومت  نیست،  نظام  این 
تصور  و  است  گرفته  بکار  دستگیرشدگان  علیه 
نسل  کردن  مرعوب  برای  راهگشایی  ابزار  میکند 

جوان انقالبی پیدا کرده است. 

تجاوز به زنان و اذیت و آزار جنسی یکی از ابزارهای 
حکومت حسنی مبارک در مصر بود که به سهم خود 



در ارعاب و سرکوب انقالب مردم نقش داشت. اما 
تفاوتی اساسی در ایران امروز و مصر آنروز وجود 
دارد. انقالب ایران انقالبی علیه همین زن آزاری ها و 
تجاوز به زنان و سلب ساده ترین حقوق زنان در ۴۳ 
سال گذشته بوده است. تصور کنید که انقالب علیه 
دستمزدهای پایین شروع شده باشد و حکومت برای 
مقابله با آن دستمزدها را باز هم پایین بیاورد تا جلو 
گسترش آن انقالب را بگیرد! این سیاست حکومتی 
نیست  بیجهت  میزند.  دامن  را  بیشتری  خشم  نیز 
بسیاری از زندانیان زن شروع به افشای این جنایت 
حکومتی کرده اند. زنانی که آزاد شده اند میگویند 
به  وضعیت  بگذاریم  ندارد  امکان  اما  دیدیم  آزار 
قبل برگردد. یکی از دخترانی که مورد شنیع ترین 
اذیت و آزار جنسی در زندان قرار گرفته میگوید 



با وثیقه که آزاد شدم عهد کردم محکم بایستم و 
به مبارزه ادامه بدهم.

نه تجاوز و تهدید به تجاوز در زندانها تازه است و نه 
تجاوز به زندانها محدود بوده است. تجاوز به زنان 
در ذات این حکومت و شریعت اسالم است، بخشی 
از قوانین رسمی حکومت است و توسط آیت اهلل ها 
و  توجیه  حکومتی  های  رسانه  روزمره  تبلیغات  و 
به دختران خردسال  تجاوز  از  است.  تشویق شده 
شنیع حکومت  تبلیغات  تا  اسالمی  ازدواج  اسم  به 
علیه بیحجابی و زن را عامل تجاوز معرفی کردن و 
اساسا زن را مایه شر دانستن هویت حکومت اسالمی 
است. انقالب زن زندگی آزادی علیه همین بساط 
دختران  از  که  نیست  بیجهت  است.  شده  شروع 



تا مادران و زنان سالخورده  دانش آموز و دانشجو 
این حکومت سینه سپر کرده و حجاب  مقابل  در 
را بعنوان سمبل همه این بیحقوقی ها و تجاوزها به 
با  آتش میکشند. مبارزه ای عمیق، وسیعا اجتماعی 
تاریخی مملو از شهامت و جسارت علیه زن آزاری 
انقالب  این  پیش زمینه  زنان  به  تجاوز  و  تحقیر  و 
علیه  ناموسی،  قتل های  علیه  حجاب،  علیه  است. 
اسیدپاشی، علیه قوانین شنیع حاکم، علیه تبلیغات 
علیه  آیت اهلل ها،  و  آخوندها  و  سیما  و  صدا  کثیف 
تحجر و فرهنگ عقب مانده، علیه آپارتاید جنسیتی 
و علیه همه تبعیضات ۴۳ ساله مبارزات شجاعانه و 
قدرتمندی صورت گرفته و امروز به انقالبی عظیم 
تبدیل شده است. بیجهت نیست که تجاوز و تهدید 
به تجاوز در زندانها خشم مردم را بیشتر کرده است. 



نه زنانی که مورد خشونت جنسی قرار میگیرند خود 
را قربانی صرف میبینند و نه میلیونها زن و میلیونها 
مرد آزادیخواه با شنیدن خبر اذیت و آزار جنسی 

بازجوها و نیروهای سرکوب مرعوب میشوند. 

این خشم و انزجار را باید به جبهه قدرتمندی از مبارزه 
علیه تعرض جنسی به زنان زندانی تبدیل کرد. باید 
کارزار قدرتمندی در این عرصه نیز به راه انداخت. 
تشکل ها و نهادها، فعالین و نهادهای مدافع حقوق 
زن، نویسندگان و هنرمندان و ورزشکاران متعهد، 
دانشجویان و دانش آموزان، معلمان و خانواده های 
و  احزاب  و  خارج  مقیم  ایرانیان  دستگیرشدگان، 
همه  مقدم  در خط  و  مخالف حکومت  سازمانهای 
دارند که جبهه  را  توان  این  اینها دستگیرشدگان 



قدرتمندی علیه تعرض جنسی به بازداشت شدگان 
را سازمان دهند و این سیاست حکومتی را نیز همراه 
با حجاب اجباری و خود حکومت ضد زن اسالم در 

هم شکنند. 

دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱

٢۶ دسامبر ٢۰٢٢



۵ دی: اعتراضات مردمی در ادامه انقالب
خالصه اطالعیه خبری

حزب کمونیست کارگری ایران

یادمان جانباختگان انقالب به محل اتحاد مردم علیه 
جمهوری اسالمی و فریاد زن، زندگی، آزادی تبدیل 
شده است. روز دوشنبه در چهلمین روز قتل کیان 
پور فلک کودک ده ساله ای که با شلیک جنایتکاران 
جمهوری اسالمی در ایذه به قتل رسید در آرامگاه 
روستای پرچستان گورویی از توابع این شهر مراسمی 
برگزار شد و جمعیت بسیاری حضور یافتند و مراتب 
خشم خود را نسبت به حکومت کودک کش جمهوری 
اسالمی اعالم داشتند. در سنندج نیز در چهلمین روز 
قتل آرام حبیبی و شاهو بهمنی در قطعه ۱٢ بهشت 



محمد ی مراسم یادمان برگزار خواهد شد. در سقز 
نیز دانش آموزان یکی از مدارس همزمان با چهلمین 
روز قتل دانیال پابندی و دیگر جانباختگان انقالب، 

امروز کالس درس را تعطیل کردند.

در  شکوهی  با  های  مراسم  دی   ۴ گذشته  روز   
بزرگداشت جانباختگان انقالب در بوکان و نیز در 
روستای چروسانه کامیاران با حضور گسترده مردم 
بر پا شد. در کامیاران مراسم به مناسبت چهلمین روز 
قتل برهان کرمی برگزار شده و مردم معترض شعار 
میدادند: “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” ، “ آزادی 
برابری حکومت کارگری”، و “ زن، زندگی، آزادی، 
حکومت شورایی”. فریاد چنین شعارهایی به روشنی 
عمق انقالب زن، زندگی، آزادی را به نمایش میگذارد.



یکشنبه ۴ دی همچنین در بوکان در قبرستان این 
شهر مراسم چهلمین روز قتل جانباختگان این شهر با 
حضور گسترده مردم برگزار شد. فراخوان این تجمع 
از قبل داده شده بود و به این مناسبت شهر در اعتصاب 
عمومی و یکپارچه در خشم و اعتراض بود. مردم بسیاری 
برای شرکت در مراسم جمع شدند و شعارهایی علیه 
حکومت جنایتکار اسالمی سردادند. بعد از مراسم نیز 
شعاردهی ها در سطح خیابانهای شهر تا شب هنگام 
ادامه یافت. مردم آتش روشن کردند و ایجاد راهبندان 
کردند و شعار میدادند. نیروی سرکوب به سوی مردم 
شلیک کرد و مردم درگیر با آنها درگیر شدند و جنگ 

و گریز جریان یافت.



امروز پنجم دیماه نیز در بوکان دانش آموزان یکی 
از دبیرستان های بوکان همزمان با چهلم جان باختگان 
اعتراضات مردمی این شهر به خیابان آمده و شعارهای 
اعتراضی سردادند و جواب سرکوبگری های حکومت 
نهراسیده”  از مرگ  “بوکان شهید داده،  فریاد  با  را 
دادند. گفتنی است که در شیراز نیز برای برگزاری 
مراسم چهلمین روز قتل حسین شیرازی پور ۳۹ ساله 

برای روز ششم دی ماه فراخوان داده شده است. 

شب گذشته درشهر مهاباد نیز مردم به خیابان آمدند. 
آتش روشن کردند و با شعارهای “زن، زندگی، آزادی”، 
و “فقر اعدام گرونی، میریم تا سرنگونی” خشم و اعتراض 
خود را فریاد زدند. در این شب همچنین در اصفهان 
و بندر انزلی جوانان به پایگاه بسیج کوکتل زدند و 



شعاردهی های شبانه در محالتی از تهران و شهرهای 
مختلف جریان داشت. از جمله در نارمک و شاهین 
جنوبی در تهران فریاد مرگ بر دیکتاتور بر فضای 

خیابانها طنین انداخته بود.

 خبر دیگر اینکه شب گذشته در مسیر المرد بستک 
مامورین در ایست بازرسی، یک خودرو را که سرنشینان 
آن یک خانواده بودند به گلوله بستند و در پی آن 
“سها اعتباری” دختر ۱٢ ساله اهل روستای خلوص از 
شهرستان بستک در استان هرمزگان به دلیل تیراندازی 
قبل از رسیدن به اتاق عمل متاسفانه جان خود را از 

دست داد. 
دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱
٢۶ 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


