
شماره 309  

سردبیر اين شماره:سیاوش آذری                      3 ژانويه 2023 -  13 دی 1401

در این شماره ژورنال

انقالبی برای بازگرداندن اختیار به انسان
           نوشته سیاوش آذری

جرقه های نور در تاریکی!
           نوشته جلیل جلیلی

تفاوت آن روزها و این روزها  
        نوشته اصغر کریمی
حوزه جهلیه و دانش آموزان!

        نوشته محسن ابراهیمی
یادمان جانباختگان   

          اطالعیه خبری



انقالبی برای بازگرداندن 
اختیار به انسان
سیاوش آذری

بنا بر آخرین آمار وزارت کار رژیم اسالمی طی یک 
سال از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ خط فقر دو برابر شده و 
تعداد فقیران کل کشور به یک سوم کل جمعیت 
افزایش یافته است. بنا بر همین گزارش انتظار می 
رود تا خط فقر برای سال ۱۴۰۱ به  طور متوسط در 
کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان، برای 
خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان و برای 

ساکنان تهران حدود ۱۵ میلیون تومان باشد.
 



مسلما آمار واقعی بسیار بیش از این است اما همین 
آمار رسمی نیز به اندازه کافی گویاست و عمق و 
شدت خشونت اقتصادی تحمیل شده به توده مردم 
توسط حکومت اسالمی را برمال میسازد. این در حالی 
است که دست اندرکاران رژیم، از شخص خامنه ای 
گرفته تا سران ریز و درشت حکومت و مقربین بیت 
امام الدنگ و آقازاده ها بر کوهی از ثروت سوارند 
و سرمایه های نجومی بر جیب میزنند، میدزدند و 

چپاول می کنند.

اقتصاد مافیایی و خصولتی جمهوری اسالمی فاجعه 
ای تمام عیار است که همه چیز را در بر میگیرد. 
سوی دیگر این فاجعه انسانی، فاجعه زیست محیطی 
است که رانت خواری، جنگل خواری، دریا خواری، 



کوه خواری، اتالف منابع آبی، خشک شدن دریاچه 
ها و تاالبها و چپاول معادن و منابع زیرزمینی توسط 
باندهای مافیایی-اسالمی حاکم و اعوان و انصارشان 

بانی آن بوده و بر آن دامن میزند.
 

اجتماعی،  و  سیاسی  اقتصادی،  فساد  بیکاری،  فقر، 
تبعیض و نابرابری جز الیتجزای جامعه مبتنی بر روابط 
تولیدی سرمایه داری است اما در جامعه تحت سیطره 
رژیم اسالمی، رژیم جنبشی که برای در هم کوبیدن 
انقالب مردم در سال ۵۷ در پاسخ به بحران سرمایه 
داری  سرمایه  و  غرب  پشتیبانی  با  ایران  در  داری 
جهانی به میدان رانده شده بود، ابعاد این نابرابری 
ها و خشونت اقتصادی بسیار فراتر و فاجعه آمیزتر از 

جوامع سرمایه داری “متعارف” است.



برقراری سرمایه داری “خوش خیم” و در شکل همین 
دموکراسی های نیم بند حاکم در جوامع غربی امروزی 
در کشوری مانند ایران و بنا بر حجم و بارآوری سرمایه 
ممکن نیست زیرا سرمایه در چنین کشوری تنها با 
فشار برای به تمکین کشاندن کامل طبقه کارگر و 
تمامی مزدبگیران و تشدید استثمار قادر به رقابت با 
دیگر سرمایه ها در سطح جهانی خواهد بود. بیش از 
۴۳ سال حاکمیت جمهوری اسالمی و اوضاع فالکتبار 

ناشی از آن، خود بزرگترین گواه بر این ادعا است.
 

برابری  و  آزادی  برقراری  ایران  در  جاری  انقالب 
در کلیه شئونات زندگی را در دستور خود گذاشته 
است؛ پرچم زن زندگی آزادی نشانه وقوف انقالب و 



زنان و مردان انقالبی بر این امر است. انقالب اجازه 
نخواهد داد تا اینبار هم به نام پرچم و تمامیت ارضی 
و مقدسات و خرافات ناسیونالیستی، قوم گرایانه و 
مذهبی به شکست کشانده شده و مطالباتش پایمال 
شود. تحقق این امر و شعار تنها با برقراری جامعه 
به  اختیار  بازگرداندِن  برای  ای  جامعه  انسانی،  ای 
با  اقتصاد سوسیالیستی  مبنای  بر  ای  انسان، جامعه 
هدف تأمین رفاه، شادی، آزادی و برابری بی قید و 
شرط شهروندان و حاکمیت مستقیم مردم در تعیین 
سرنوشت خویش از طریق شوراها امکان پذیر است.

سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱

۳ ژانویه ۲۰۲۳



جرقه های نور در تاريكی!
جلیل جلیلی

در ویدئو کلیپی که در مدیای اجتماعی پخش شده 
است، یکی از جوانانی که انقالب” زن، زندگی، آزادی” 

را شعله ور کرده اند، میگوید:
“تاریخو آدمهای رام و مطیع نمیسازند، آدمهای انقالبی 
سرخوش  و  قانع  آدمهای  تاریخو  میسازند.  شجاع 
میسازند.  با شرافت  و  نمیسازند، آدمهای ستمدیده 
نزدیک نیم قرنه یه لباس مجلسی تن فقر کردین و به 
ما درس گرسنگی میدین تا خودتون روزبروز فربه تر 
و ثروتمندتر بشین. نزدیک نیم قرنه به جیک و پوك 
زندگی ما کار دارید؛ اینو بپوشید، اونو نپوشید؛ اینو 
بخورید و اونو نخورید؛ با این پا برید تو دسشویی و با 



اون پا بیایید بیرون. وقتی نزدیک نیم قرن با یه جماعتی 
بدرفتاری میکنی آنها تغییر میکنند، از تو و ایمان تو و 
هر چیزی که به تو مربوط میشه زده میشن. ما دیگه 
تو تاریکی منتظر نور نمیشینیم، بجاش خودمون جرقه 
میزنیم. ما دیگه چشم به دهن تو نمیدوزیم تا ببینیم 
کی تو و کشورهای دوست و همسایه ات سیر میشین 
تا یه لقمه نون نسیب ما بشه. بجاش دست شما را 
از این سفره کوتاه میکنیم. ایران مال ماست، پسش 

میگیریم. به امید آزادی!”

ایران معنی و  انقالب ۱۴۰۱  این صحبت کوتاه  در 
عمق آنچه که مردم ایران برای از میان برداشتن و 
نابود کردنش به پا خاسته اند، بطور واضح بیان میشود. 
و  است  آزادی”  زندگی،  “زن،  شعارش  که  انقالبی 



سرودش “برای”، آمال و آرزوهایش دست یافتن به 
مترقی ترین و پیشروترین ارزشهای انسانی است و 
رزمندگانش زنان و مردانی چون مهسا امینی ها، نیکا 
شاکرمی ها، سارینا اسماعیل زاده ها، نوید افکاری ها، 
محسن شکاری ها، مجیدرضا رهنورد ها و همینطور 
بیان کننده حرفهای باال و ده ها و صدها زن و مرد 
دیگری همچون او، که هم اکنون در زندانها و شکنجه 
گاه های جمهوری اسالمی بسر میبرند، اثباتی است 
بر این مدعا که دانش سیاسی و سقف توقعات مردم 
ایران خیلی باالتر از آن است که عده ای بتوانند از 
طریق بند و بستها و “ائتالف” های پشت پرده حکومت 

آقاباالسر دیگری را برای آنها معماری کنند.

مردم ایران، بویژه نسل جدید، خود را نه عضوی از 



فالن قبیله و فالن ملت و فالن مذهب بلکه شهروندان 
متساوی الحقوق یک جامعه مترقی به تصویر میکشند 
که انقالبشان در حال شخم زدن عمیق و به زباله دان 
سپردن تمام ارزشها و معیارهای پوسیده جامعه کهنه 
است. آنها خود را الیق زیستن در جامعه ای میدانند 
که در آن زن دارای حقوقی کامال برابر با مرد باشد، 
سالمت و شادابی کودکان مقدم بر آداب و سنن قرار 
داده شود و نه مقام و مکنت موروثی باشد و نه فقر 
و نداری. نفرت و بیزاری مردم ایران از آنچه که به 
جمهوری اسالمی مربوط میشود بدین معناست که آنها 
خواهان نابودی کامل این حکومت، از بازداشت سرانش 
و به محاکمه کشیدن شان تا انحالل سپاه پاسداران و 
همه نیروهای سرکوبگرش، از لغو تمام قوانین کثیف 
اسالمی اش و بریدن دست دین از دخالت در زندگی 



شان تا پایان دادن به حکومتهای آقاباالسر هستند. 
آنها ایران را از چنگ جمهوری اسالمی آزاد خواهند 
و  شاهزادگان  بدست  دادنش  تحویل  برای  نه  کرد 
خودگماردگان و شیخها و شیخ زادگان و این قبیل 
کسان که از قماش استثمارگران هستد و برای خود 
امتیازاتی باالتر از دیگران انتظار دارند. مردم ایران 
اداره جامعه را خودشان از طریق شوراها و نمایندگان 

منتخب شوراهای خود بدست خواهند گرفت. 

زنده باد انقالب “زن، زندگی، آزادی”
 

 سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱

۳ ژانویه ۲۰۲۳



تفاوت آن روزها و اين روزها  
اصغر کریمی

امروز سالروز قتل قاسم سلیمانی، فرمانده تروریست 
و جنایتکار جمهوری اسالمی است. به این مناسبت از 
چند روز قبل بنرها و بیلبوردهای زیادی در تهران و 
شهرهای دیگر توسط حکومت در خیابانها نصب شده 
است. جوانان انقالبی هم بالفاصله شروع به آتش زدن 
آنها کرده اند. تنها در ۲۴ ساعت گذشته تعداد زیادی 
از این بنرها و همینطور بنرهایی از خامنه ای در شهرهای 
مختلف به آتش کشیده شده است. در سه ماه و نیم 
گذشته میتوان گفت هزاران بنر و پوستر و تابلوهای 
حکومتی به پایین کشیده شده و یا سوزانده شده است 
و بنرها و جای آنها را بنرها و شعارهای انقالبی و ضد 



حکومتی گرفته است. 

سال های ۵۷ تا ۶۰ دورانی بود که نیروهای انقالبی 
و مشخصا کمونیست ها در و دیوارهای شهرها را پر از 
پوستر و شعار میکردند و هر چه بیشتر به ۳۰ خرداد 
سال ۶۰ نزدیک میشدیم، حکومت مزدوران بیشتری 
را برای پاك کردن شعارها و کندن پوسترها سازمان 
میداد. مخالفین جمهوری اسالمی شعار مینوشتند و 
عوامل حکومت آنها را پاك میکردند. مخالفین پوستر 
به دیوارها نصب میکردند و مزدوران حکومت آنها را 
میکندند و تعداد زیادی از فعالین در جریان این فعالیت 
ها دستگیر شدند و خیلی هایشان اعدام. این روزها 
اما برعکس. این حکومت است که بنر نصب میکند 
و جوانان انقالبی آنها را به آتش میکشند و تابلوهای 



تبلیغاتی حکومت را به شعارهای ضد حکومتی تغییر 
میدهند. 

صحنه ها عوض شده است. آن روزها دوران عروج 
حکومت بود و این روزها دوران افول حکومت و عروج 
انقالب برای سرنگونی آن. آن روزها با جنایات بیشمار 
مردمی را که برای آزادی و رفاه دست به انقالب زده 
بودند را سرکوب کردند و ضد انقالب اسالمی را بر 
جامعه حاکم کردند و این روزها انقالب زن زندگی 
آزادی است که حکومت را به چالش کشیده است. 
آن روزها مردم تجربه چندانی نداشتند و جنبش های 
اجتماعی تازه در شرف شکل گیری بود و این روزها 
شاهد جنبش های شکل گرفته بخش های مختلف جامعه 
هستیم با بیانیه  ها و مطالبات عمیق و سوسیالیستی و 



انسانی. آن روزها هنوز بخشی از مردم به حکومت و 
اسالم و خیلی چیزها توهم داشتند و امروز مردم در 

سراسر کشور علیه همه آنها بپاخاسته اند. 

در یک کالم آن روزها دوران تثبیت و شکل گیری 
حکومتی سراپا ارتجاعی و ضد زن و ضد انسان بود و 
این روزها پایان همه ارزشهای اسالمی و ضد انسانی، 
انقالب زن زندگی  انسانی،  انقالبی  دوران شکوفایی 
آزادی. دورانی که با هیچ سرکوب و جنایتی به عقب 

بازنخواهد گشت. 

سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱
۳ ژانویه ۲۰۲۳



حوزه جهلیه و دانش آموزان!
محسن ابراهیمی

حکومت اسالمی نهادی دارد به نام “ستاد همکاری های 
حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش”! کار این 
خوب  آموزان  دانش  و  معلمان  مخصوصا  را  ستاد 
میشناسند که تسمه ای بوده است برای انتقال جهل 
به  از حوزه جهلیه  اسالمی  و خزعبالت  و خرافات 

ذهن و روح دانش آموزان.   

طرحهای  از  ستاد  این  دبیر  دی   ۱۲ دوشنبه  روز 
جدیدی برای افزایش نقش “حوزه های علمیه” در 
مدارس خبر داد. از جمله: طرح “دیدبان” برای پیاده 



کردن “جهاد تبیین” خامنه ای تا “روایت صحیح” 
“نسبت به واقعیت های انقالب اسالمی” را رواج دهند! 

این  کارکرد  یک  ستاد،  دبیر  صحبتهای  براساس 
طرح آشنا کردن “نو معلمان” با روشهای تدریس و 
تربیتی در حوزه ها و کسب دانش حوزوی است تا 
“حضور نومشاورانی مسلط به مبانی مشاوره اسالمی 
در مدارس” تامین شود و “کرسیهای گفتگو محور” 
در مدارس راه بیافتد! یعنی قرار است آنهایی که 
در خیابان دانش آموز میکشند، در مدارس همان 
دانش آموزان را در “کرسیهای گفتگو” با “روایت 
صحیح” آشنا کنند. دانش آموزانی که در مدرسه 
بر روی تمثالهای امام و ولی فقیه پایکوبی میکنند؛ 
کتابهای درسی را از لوث وجود این عکسها پاك 



میکنند؛ و در بیرون از مدرسه عمامه پرانی میکنند 
باید  تانک فشفشه، آخوند  “توپ  و شعار میدهند: 

گم بشه”!

دیگری  روایت  هیچ  به  نیازی  البته  آموزان  دانش 
با  را  اسالمی  حکومت  از  صحیح  روایت  ندارند. 
پوست و گوشت و روح و روان خود حس کرده اند 

و به همین خاطر علیه آن بپا خاسته اند. 

درست در وسط انقالبی که میرود با عمامه و آخوند 
از  را  اسالم  و  تسویه حساب کند و دست مذهب 
همه جلوه های زندگی مخصوصا مدارس و جسم و 
روان دانش آموزان کوتاه کند، حتی فکر کردن به 
این نوع طرحها نشانه هذیان سیاسی است و باید به 



حساب حماقت و سردرگمی و هراسشان از انقالب 
گذاشت.

و  بزرگ  انقالبی  پوچ وسط  و خیزهای  این جست 
تکان دهنده که در همان صد روز اولش همه ارکان 
مذهبی و سیاسی این حکومت را به لرزه در آورده 
باتالق است.  پا زدن در میان  است شبیه دست و 
معلوم است در مقابل انقالب توفنده مردم سوراخ 

دعا را گم کرده اند!
حکومت  سران  مسخره  و  مضحک  تقالهای  چنین 
از  متشکل  سراسری  نیروی  با  باید  و  توان  می  را 
معلمان و دانش آموزان و دانشجویان و کل مردم 
بپاخاسته در هم کوبید. انقالب جاری این قدرت را 
دارد که به بهانه چنین طرحهای مالیخولیایی علیه 
دانش آموزان، جبهه تازه ای علیه کل حکومت باز 



کند، مردم را متحدانه به میدان بیاورد و نه تنها این 
طرحها را در نطفه خفه کند بلکه این چنین دست 
و پازدنهای حکومت را به میدانی دیگر برای متحد 
سرنگونی  تا  انقالب  ادامه  و  جامعه  کردن کل  تر 

حکومت اسالمی تبدیل کند. 

از هم اکنون معلمان و دانش آموزان در همراهی با 
خانواده های دانش آموزان و بقیه مردم به پیش! 

 

سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱
۳ ژانویه ۲۰۲۳



يادمان جانباختگان 
 حزب کمونیست کارگری ایران

روز دوشنبه در مهاباد جمعیت کثیری در مراسم 
جانباختگان  از  یکی  پور  خدری  َشمال  یادمان 
آدمکش  حکومت  علیه  و  یافتند  حضور  انقالب 
خشم  با  یکپارچه  جمعیت  دادند.  شعار  اسالمی 
آزادی،  آذری،  بلوچ،  “کرد،  میزد:  فریاد  نفرت  و 
برابری”، “اینهمه سال جنایت، مرگ بر این والیت”، 
اعتراضات  این  ادامه،  در  آزادی”.  زندگی  “زن  و 
به خیابانهای شهر کشیده شد و شعارها در شهر 
طنین انداخته بود. هنگام شب نیز مردم در خیابانها 
آتش روشن کرده و راهبندان ایجاد کردند و علیه 
حکومت شعار دادند. یک خبر تاسف آور قتل سپید 



)بیگرد( قلندری، اهل مهاباد و ساکن تهران است 
که در جریان انقالب در آبان ماه دستگیر شد و 
زیر شکنجه جنایتکارران حکومت جان خود را از 
دست داد. پیکر او در روز ۱۱ دیماه به خانواده اش 
تحویل داده شد و فردا سه شنبه ۱۳ دی مراسم 
بر  نفرت  و  ننگ  میشود.  برگزار  وی  خاکسپاری 

حکومت آدمکشان اسالمی!

 امروز همچنین در صومعه سرا شماری از نزدیکان 
مهران بصیر توانا، از جانباختگان انقالب سراسری، 
توانا  داشتند.  گرامی  را  یادش  و  رفته  او  مزار  به 
جوانی ورزشکار ۲۹ ساله در فومن بود. او در روز 
گلوله  هدف  صومعه سرا  تجمعات  در  آبان   ۲۵
سرکوبگران حکومت قرار گرفت و سه روز بعدش 



باخت. مراسم چهلمین  بیمارستان رشت جان  در 
روز قتل مهرن بصیر در سیزدهم دیماه در روستای 

“سند باال” نیز در فومن برگزار خواهد شد.

در دهگالن نیز مردم در روز گذشته به مزار رضا 
لطفی که به دست جانیان اسالمی به قتل رسیده 
است، رفتند و با شعار مرگ بر خامنه ای زادروز 
وی را جشن گرفتند و خشم و نفرت خود را فریاد 

زدند.

جمهوری  سرکوب  نیروهای  دیگری  خبر  بر  بنا 
در  انقالب  جانباختگان  مراسم  بدنبال  اسالمی 
جوانرود و حضور گسترده مردم امروز در تمامی 
خیابانها و کوچه های شهر مستقر شده و تعدادی 



در سمیرم  بازداشت کردند.  را  معترض  مردم  از 
نیز فضا همچنان امنیتی است و نیروهای سرکوب 

در مدرسه ای در این شهر مستقر شده اند.

سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱
۳ ژانویه ۲۰۲۳



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


