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اتحاد انقالبى و انقالب متحدانه      
سینا پدرام  

روز پنجشنبه ۲۵اسفند مزار معترضان جانباخته 
در ده ها شهر و روستای سراسر ایران روز بیست 
با آخرین پنج شنبه  و پنجم اسفند ماه همزمان 
مردم  و  خانواده ها  گسترده  شاهد حضور  سال 
برای یادبود و ادای احترام به آنها بود. مردم با 
وجود فضای به شدت امنیتى و استقرار گسترده 
نیروهای انتظامى، ضمن گلباران مزار معترضان 
سردادن  و  سرودخوانى  به  اقدام  شده،  کشته 

شعار علیه جمهوری اسالمى کردند.
 



اولین مشاهدُه هر فرد بى غرضى این است که 
پا  و  دست  انقالب  گرداب  در  اسالمى  رژیم 
برای  تا  میزند  چنگ  ای  حربه  هر  به  و  میزند 
از هر چیزی  اما مهمتر  بقای خود زمان بخرد. 
دار  ریشه  شاهد  مشاهده،  دومین  عنوان  به  و 
استمرار  و  آزادی”  زندگى  “زن  انقالب  بودن 
مقابل  در  مردم  متحدانه  و  سراسری  حرکات 
جانیان اسالمى هستیم. حضور گسترده مردم بر 
سر مزارها و آرامستانهای انقالبیون جان باخته 
گستردگى آنها در یک هفته گذشته حاکى از 
آن است که انقالب در عمق جامعه ریشه دوانده 
از  آینده  تمامى تحوالت سال  مكانیزم  و  است 
طریق رشد و ابتكارات مبارزاتى مردم در صحن 
خیابان و کار و زندگى آنان شكل خواهد گرفت.



به نظر میرسد که مردم در روند اعتالی انقالب 
چه  هر  شدن  سراسری  و  اتحاد  فاکتور  دو  به 
بیشتر ابتكارات اعتراضى خود بیشتر اتكا خواهند 
داشت و اینها در اساس به فرسایش هر چه بیشتر 
دستگاه سرکوب خواهد انجامید از طرف دیگر، 
خشم و شجاعت ستودنى و ممتد جامعه در ٦ 
انقالب در مقابل رژیم از سویى و  ماه گذشته 
همیاری و همدلى اکثریت جامعه با امر انقالب از 
سوی دیگر نشان داده است، رفتار های اجتماعى 
ژرفى  تغییرات  حال  در  جمعى  ابعاد  در  مردم 
است که فقط در دورانهای انقالبى قابل رویت و 

حصول است.



یک  به  بلكه  گفتمان  یک  به  فقط  نه  انقالب 
دوران  خاص  حال  عین  در  و  عمومى  فرهنگ 
منظر، چرخش  این  از  است.  شده  تبدیل  خود 
آینده  در سال  انقالبى  های  و خواسته  به چپ 
بود.  قابل رویت تر خواهد  تمامى جامعه  برای 
این نه یک آرزو بلكه نتیجه طبیعى سیِر تكویِن 
انقالب زن زندگى آزادی است. باید جسورانه 
تر و گسترده تر به خواستها و مطالبات رفاهى و 
سیاسى پرداخت چرا که ادامه انقالب در گرو 
همگانى شدن هرچه بیشتر این خواسته هاست.

“منشور حداقل ۲۰ تشكل” و “منشور مطالبات 
تداوم  برای  برجسته  پالتفرم  دو  زنان”  پیشرو 
انقالب در سال آینده خواهد بود. این دو منشور 



در  بیشتر  انقالبى  مطالباتى-  منشورها  شاید  و 
آینده به یک محور اصلى جدال بین انقالب و ضد 
انقالب تبدیل خواهد شد. در این میان تحزب 
سیاسى هر چه گسترده تر روند قابل پیش بینى 
در سال آینده است. حزب کمونیست کارگری 

چهره خوشنام و رزمنده این تحزب است.
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اعدام محى الدین ابراهیمى 
و غرش انقالب       

عبدل گلپریان 

محى الدین ابراهیمى روز شنبه 1۲ آبان ٩٦ در 
نیروهای  توسط  بود  کولبری  مشغول  که  حالى 
مستقر در پایگاه ”بیمضرت“ اشنویه مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و به شدت زخمى و همانجا 
این  برادر  ابراهیمى  نورالدین  شد.  بازداشت 
ماه  چند  و   1۳٩٦ اردیبهشت  سیاسى  زندانى 
قبل از بازداشت محى الدین، در حین کولبری 
در مرز اشنویه با شلیک مستقیم نیروهای مسلح 
همچنین  بود.  رسیده  قتل  به  اسالمى  جمهوری 
محمد باپیر ابراهیمى پدر وی نیز پیشتر توسط 



سپاه پاسداران کشته شده بود. یک شب قبل از 
مقابل  در  ابراهیمى  فخرالدین  او  فرزند  اعدام، 
زندان بازداشت شد. روز یک شنبه 1 مهر 1۳٩۷ 
صدور حكم اعدام محى الدین ابراهیمى به اتهام 
عضویت در حزب دمكرات کردستان ایران در 
زندان مرکزی ارومیه رسمًا به وی ابالغ شد و 
 1۷(  14۰1 اسفند   ۲٦ جمعه  سحرگاه  نهایتا 
مارس ۲۰۲۳(، حكم اعدام این زندانى 4۳ ساله 
اهل روستای “ الكاوی”  اشنویه دارای یک فرزند 

معلول در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

ناتوان  کلمات  جنایتى  چنین  عمق  توصیف  در 
از بیان این حد از سبعیت، بیرحمى، قتل پدر و 
تحمیل  است.  اسالمى  توسط جالدان  برادر  دو 
برای  پدر  و  برادر  رساندن  قتل  به  و  کولبری 



تهیه لقمه نانى از یک سو و از سوی دیگر اعدام 
دیگر در خدمت  انسان  هزاران  و  الدین  محى 
بشری،  ضد  ساختار  یک  به  بخشیدن  تداوم 
هویت و موجودیت پدیده شومى بنام حكومت 
به  اسالمى است. حاکمان اسالمى در شرایطى 
که  ورزند  مى  مبادرت  انسانى  اعمال ضد  این 
افق سرنگونى خود را لحظه به لحظه از نزدیک 
مشاهده مى کنند. تنها سالح باقیمانده در دستان 
خون آلود این آدمكشان در برابر مردم انقالبى 
و در مقابل جوانان که با فریادهای زن زندگى 
آزادی و  سرنگون باد حكومت اسالمى  مداوما 
ضربه های محكم تری بر این دستگاه آدمكشى 
وارد مى کنند، راهى جز قتل حكومتى در برابر 

خود نمى یابند. 



تنها  نه  که  اند  دریافته  بخوبى  اسالمى  قاتالن 
است  نتوانسته  زندانهایشان   در  اسیران  اعدام 
مردم انقالبى را ساکت کند و به خانه بفرستد 
بپا  ای  جامعه  نفرت  و  روز خشم  به  روز  بلكه 
خاسته و تشنه یک زندگى انسانى، و عزم مردم 
را برای ریشه کن کردن این پدیده شوم تاریخ 
بشری استوارتر کرده است که یكبار برای همیشه 
آنرا به زباله دان تاریخ بریزند. این رسالت را 
ما مردم و انقالب زن زندگى آزادی برای برای 
پایان دادن به قتل حكومتى و تحقق آرمانهای 

انسانى به سرانجام خواهیم رساند.  
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رقص خیابانى دختران در قم  
دو تصویر در یک قاب     

کیوان جاوید   

اکباتان،  دختران  با  همبستگى  کارزار  ادامه  در 
چند دختر در خیابانى در قم رقص گروهى اجرا 

کردند.
 

دو تصویر از یک جامعه. دو حال و دو آینده در 
قاب یک جامعه. یک تصویر فقط سیاهى است و 
تیره روزی. تصویر مادران به عزا نشسته از غم 
جانفرسای فرزندان به قتل رسیده، تصویر مراسم 
های مذهبى فرمایشى و صرف هزینه های میلیاردی 
برای رونق دادن به خرافات و عقب ماندگى های 



بیشمار فرهنگى. در تصویر اول شعله زندگى رو 
به خاموشى است. خندیدن و شاد بودن و لذت 
بردن جرم است و جزا دارد. هر چه هست تیرگى 

است. این تصویری آشنا برای همه ما است.
 

تصویر دوم، همه زیبا است و تالش و تكاپو برای 
یک زندگى شاد و انسانى. تصویر جامعه ای که 
رقص و ترانه و زندگى اجتماعى را دوست دارد و 
برای بدست آوردن آن لحظه ای از تالش دست 

نمى کشد.
 

انقالب زن زندگى آزادی جدال سخت و نفس گیر 
دو زندگى است. یكى میرنده و در حال نابودی و 
دیگری بالنده و در حال شكوفایى. انقالب ایران 
تنها انقالبى در جهان است که با رقص به جنگ یک 



حكومت تا دندان مسلح رفته است. پیروزی این 
انقالب فقط جاودانه کردن شای نیست که همراه 
با خود برابری و آزادی همگان را همراه خواهد 
داشت و نوید دهنده یک جامعه خوشبخت در 
جهان خواهد بود. طوری که پیروزی این انقالب، 
الگویى خواهد شدن برای همه جا که برای بهتر 

و انسانى زیستن مبارزه مى کنند.
 

رقص دختران انقالب را همگانى کنیم. زیرا زیبایى 
و خوشى سالح برنده ای است در برابر حكومت 

عزای اسالمى.
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جامعه انقالبى در جمعه ای که گذشت       
اطالعیه حزب کمونیست کارگری  

جمعه  آخرین  در  زاهدان  مردم  بزرگ  تجمع 
سال 14۰1، اعدام ٦ نفر در ارومیه و اعتراض 

مردم حكومت اعدامى نمیخوایم، نمیخوایم.

سال  جمعه  آخرین  در  اسفند   ۲٦ جمعه  روز 
ادامه  از مردم در زاهدان در  جمعیت بسیاری 
علیه  و  خود  اعتراض  فریاد  برای  و  انقالب 
و  آمدند  خیابان  به  های حكومت  سرکوبگری 
روز  این  در  شعارهای ضد حكومتى سردادند. 
مردم شعار میدادند: “بسیجى سپاهى داعش ما 



شمایید”، “میمیریم میمیریم ذلت نمى پذیریم”، 
“میكشم میكشم آنكه برادرم کشت”، “سلطنت 
والیت یكصد سال جنایت”، “نه میبخشیم و نه 
با میتوان و  فراموش میكنیم”، “آزادی مى آید 
باید”، “نه سلطنت نه رهبری دمكراسى برابری”، 
“مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر”، “مرگ 
بر دیكتاتور”، “قسم به خون یاران ایستاده ایم 

تا پایان”.

حكم  اجرای  بار  تاسف  خبر  امروز  دیگر  خبر 
اعدام دستكم شش زندانى در زندان ارومى به 
روستای  اهل  عباس نژاد  )فروهر(  عشیر  اسامى 
گوجار از توابع منطقه ترگور ارومیه، سلیم ایوبیان 
اهل  روستای “موانا” از توابع ترگور ، جهانبخش 



رادلویى فرزند سودین، آغچقل، از توابع منطقه 
فرزند  رشیدي  یاسین  ارومیه،  صومابرادوست 
اردالن اهل کلهر از توابع ارومیه و حسن عمری” 
و نیسم نیازی در زندان ارومیه است. آنها از روز 
چهارشنبه جهت اجرای حكم به سلول انفرادی 
منتقل شده بودند. بدنبال این اعدام ها فضایى از 
خشم و اعتراض در ارومیه بوجود آمده است. بنا 
برگزارشات مردم بسیاری در مراسم خاکسپاری 
عشیر عباس نژاد جمع شدند و با گرامیداشت 
یاد وی اعتراض خود را به اعدام ها به نمایش 
گذاشته و با خانواده وی اعالم همبستگى کردند. 
سیاسى  زندانیان  از  یكى  ابراهیمى  محى الدین 
گزارشات  طبق  و  شد  اعدام  امروز  که  است 
نهادهای امنیتى جمهوری اسالمى در هراس از 



تجمع مردم پیكر او را به خانواده اش تحویل نداده 
است. مردم مقابل زندان ارومیه تجمع کرده اند. 
جنبش علیه اعدام یک جنبش قدرتمند است و 
اعتراض علیه اعدام ها یک موضوع انقالب زن، 

زندگى، آزادی است.
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل
https://t.me/journalfarsi :تلگرام

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


