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در این شماره ژورنال

حکومت نظامی رژیم علیه کودکان 
نوشته اصغر کریمی    

درخواست تحریم تیم فوتبال ایران در جام جهانی
سردار پاشایی، مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران    

چرا ما در خیابان هستیم؟
نوشته سینا پدرام       
سارینا، بلشویک دوآتشه  

نوشته کیوان جاوید     



حکومت نظامی رژیم علیه کودکان 
 اصغر کریمی 

اینجا پادگان نیست. اینجا یک مدرسه دخترانه 
در بوکان است با محصالنی ۱۶-۱۵ ساله. اینجا 
مغزشویی  سالها  از  پس  که  هستند  کودکانی 
هر روزه، علیه حکومت و مقدساتش بپاخاسته 
اند. آنها دست خالی و با شعارهایشان به جنگ 



و  نظامی  حکومت  با  رژیم  و  رفته اند  حکومت 
دستگیری و اوباشش به مقابله با آنها برخاسته 
است. حتی در سرزمین های اشغالی هم اینچنین 
نیروی نظامی به مدرسه نبرده اند. علیرغم همه 
اینها تعداد دانش آموزانی که پا به میدان جنگ 
میگذارند و تعداد دانش آموزانی که در خیابان و 
مدرسه شعار میدهند و حجاب  برمیدارند بیشتر 
سیاسی  و  ایدئولوژیک  بنیادهای  آنها  میشود. 
حکومت را به باد داده اند. اقتدارش!  را به سخره 
گرفته اند. مقدساتش را به آشغالدانی انداخته و 
له کرده اند.  پا  زیر  را  منفورش  رهبران  عکس 
آیا روشن نیست این حکومت به پایان کارش 

رسیده است؟ 

کودک- دانش آموزان چنان انقالب را عمق و 



در  را  حکومت  سران  چنان  و  داده اند  وسعت 
جای  هیچ  در  که  فروبرده اند  وحشت  و  ترس 

دنیا نمونه اش را سراغ نداریم. 

چنین  مقابل  در  معلمان  بالواسطه  بطور  اما 
تصاویری قرار است چه روزی دست به اعتصاب 
سراسری بزنند و کودکان محصلشان را همراهی 

کنند؟ 

***

دادستان کل کشور: برخی مسئولین که موجب 
بهانه می شوند، مقصرند 

“برخی از ما مسئولین در ایجاد زمینه هایی که 



موجب بهانه شود هم مقصریم. کسی که اختالس 
می کند. کسی که در مراجعات مردمی با مردم 
بد برخورد می کند. کسی که حقوق عامه مردم 
را زیر پا می گذارد و در ادارات و دستگاه قضائی 
و هر جائی که وابسته به نظام است به گونه ای 
برخورد می کند که موجب آزرده خاطر شدن 
یک شهروند می شود، در این گناه شریک است”.

 
صرفنظر از اینکه این آخوند نفهم از دالیل واقعی 
نارضایتی ها، یا درست تر است گفته شود، انقالب 
در  که  است  جالب  اما  نمیکند  صحبتی  مردم 
شرایطی که مردم کل حکومت را آماج اعتراض 
ارگانهای  و  را  خودشان  دارند  داده اند،  قرار 
حکومتی را زیر سوال میبرند. ولی کمی، یعنی ۴۳ 
سال دیر شده است. مردم بپاخاسته اند تا جواب 



۴۳ سال اختالس و دزدی و سرکوب و جنایت 
و بیحقوقی و تبعیض و تحقیر، یعنی جواب ۴۳ 
شادی،  عقب مانده، ضد  مذهبی،  حکومت  سال 
فاسد،  اختالس گر،  دزد،  انسان،  ضد  زن،  ضد 
کودک ُکش و در یک کالم ضد زندگی را بدهند. 
اینها بهانه های!  مردم برای بزیر کشیدن حکومت 
است. اظهار نظر مقامات فشار عمیق انقالب را 
بر آنها نشان میدهد و دل خودیها را هم خالی 
مطلقا  حکومت  که  میدانند  همگی شان  میکند. 
قادر نیست حتی یک کدام از این “بهانه های”! 

انقالب مردم را هم حل و فصل  
 

پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴0۱
۲0 اکتبر ۲0۲۲



درخواست تحریم تیم فوتبال ایران 
در جام جهانی

کشتی  ملی  تیم  سابق  مربی  پاشایی،  سردار 
در  و  راه اندازی کرده  را  پتیشنی  ایران  فرنگی 
آن از توماس باخ، دبیر کمیته بین المللی المپیک 
و جیووانی اینفانتینو رییس فدراسیون بین المللی 
فوتبال در خواست کرده تا هرچه سریعتر کمیته 
و  المپیک  بازی های  از  را  ایران  المپیک  ملی 
فدراسیون فوتبال این کشور از جام جهانی قطر 

محروم کنند.

در این پتیشن آمده است: “این رژیم خونخوار 
)جمهوری اسالمی( هر کاری بتواند انجام می دهد 



تا از ورزش و از جام جهانی ۲0۲۲ قطر برای 
نمایش اتحاد و صلح استفاده کند. این حقیقت 
پوشیده نیست که این رژیم همچنان به حمله 
بی گناه  شهروندان  و  ورزشکاران  به  وحشیانه 

ادامه می دهد.”
***

یادداشت مدریت نشریه ژورنال:
این طورمار را امضا کنید!

جمهوری اسالمی از هر سو باید در محاصره ما 
مردم آزادیخواه و انساندوست قرار بگیرد. همه 
ما با همه امکاناتی که در اختیار داریم باید این 
حکومت کودک ُکش و نابود کننده زندگی را 



مورد تعرض بی سابقه قرار بدهیم. طوماری که 
می بیند بخشی از مبارزه جهانی ما علیه حکومت 
جنایتکار اسالمی است. این طومار را امضا کنید 
و از همه آشنایان و روابط خود بخواهید در این 

کارزار شرکت فعال داشته باشند.

https://chng.it/KYPVLcPqt8

پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴0۱
۲0 اکتبر ۲0۲۲



چرا ما در خیابان هستیم؟  
سینا پدرام 

این روزها در دنیای مجازی ویدیو کلیپی از یک 
دختر دانش آموز جوان در گردش است که به 
جرات میتوان گفت که کیفرخواست مردم ایران 

بر علیه رژیم اسالمی است. 

مشخصات این دختر جوان به همان دلیل امنیتی 
آشنا برای همگان قید نشده است ولی دور نیست 



روزی که او و همرزمان او، با اسم خود، در میدان 
آزادی خطابه های انقالب را در برابر میلیونها 
انسان انقالبی اجرا کنند. این دختر جوان دانش 
آموز با همین ویدیو کلیپ کوتاه جایگاه خود را 
در کنار روپیسپیر و منتسکیو ، خطیبان انقالب 
فرانسه، خواهد یافت. از او باید به عنوان خطیب 

انقالب یاد کرد. 

زوال  امیل  میکنم”  متهم  “من  سخنرانی،  این 
تر،  قدرت  پر  نیست.  قرن  فرانسوی  نویسنده 

پرشورتر و بنیادی تر از “J’acusse” است. 

اگر مهسا امینی اسم رمز انقالب است و ترانه 
جوان  دختر  این  سخنان  آن،  چکامه  “برای” 



تک تک سواالت و جوابهای این دختر انقالبی 
دادخواست برابری طلبانه و آزادیخواهانه جامعه 
بنیانهای  تمامی  تا  میرود  که  است  انقالبی  ای 
ایران و منطقه را زیر و رو  سیاسی و اجتماعی 
کند. انقالبی از جنس آزادی و لغو کارمزدی و 
برابری اجتماعی. رنسانسی در فرهنگ و سیاست 

و اقتصاد.

او از رژیم اسالمی میپرسد آیا میدانند چرا دهه 
هشتادی ها در خیابان ها هستند و اعتراض میکنند 
و سپس لیست بلند باالیی از ادله های غیر قابل 
انکار را در مقابل جانیان اسالمی و آیت اهلل های 

مفتخور میلیاردر قرار میدهد.



این دختر جسور میگوید او و دیگران در خیابان 
ها هستند تا به حجاب اجباری اعتراض کنند ولی 
این تنها دلیل این انقالب نیست. درد او و دلیل 
فروشی  فال  “پیرمرد  آن  خیابان  در  او  حضور 
دم مترو است که میخواهد ۲ میلیون تومن در 
بیاره تا خرج عمل دخترشو دربیاره. که اومده 
پیش شما ، و شما بهش گفتید که مگه ما قرض 

الحسنه هستیم مردتیکه.”
“ درد من آن پیرزنیه که از سطل آشغال روزیش 
رو در میاره و دنبال لباس میگرده برای عید بچه 

هاش.”
“ درد من اون جوون و پیریه که صبح تا شب 
کار میکنند و باز نمیدونن برای زن و بچه اش 
چی بخرن. باز باید سرشون رو بندازن بایین” 



و… 

مشترک  درد  هشتادی،  دهه  “بچه”  این  درد 
جامعه ایست که اقتصاد سرمایه دارانه و فرهنگ 
مذهبی پوسیده گلوی آنها فشار میدهد. جامعه 
ای که در یافته است که راه برون رفت از آن 
فقط در کف خیابان و با اعتراض و انقالب تحقق 

میپذیرد.

زن  عروج  و  ظهور  گاه  جلوه  ایران  خیابانهای 
منزلت  و  جایگاه  که  است  امروزی  و  مدرن 
اجتماعی  فعالیت  و  سیاست  عرصه  در  را  خود 
و  نظم  جوالنگاه  خیابانها  میگذارد.  نمایش  به 
مقررات حکومت و طبقه حاکمه نیست. عرصه 



ابراز اعتراض نسل جوان، زنان محروم شده از 
بر خورداری از ابراز وجود اجتماعی در جامعه 
و باالخره محل کنشگری و مطالبه گری سیاسی 
کل ٩٩ درصدی هاست. این دگردیسی سیاسی 
هوشمند  خطیبان  با  انقالب  دوران  در  خیابانها 
پیوند  اجتماعی  مدیای  عرصه  در  خود  بلیغ  و 
این دوره را صد چندان  خورده است و اعجاز 

کرده است.

دنیا با نگرانی ولی بی صبرانه به انتظار پیروزی 
این نسل از زنان است.

پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴0۱
۲0 اکتبر ۲0۲۲



سارینا، بلشویک دوآتشه  
کیوان جاوید

“ما اون کسی که در اتیوپی از گرسنگی میمیره 
را هم می بینیم. ... از آنجا که انسان کمال گرا 
است همیشه به اون خوبه نگاه می کنه و می خواد 
بشه اون خوبه. ... حاال خوراک شده مشکل اصلی 
ما... . خوراک، پوشاک، مسکن تالش انسان برای 



بدست آوردن اینا است.” به نقل از حرف های 
در  که  ساله  سارینای ۱۶  سیاسی”   – “فلسفی 
جریان اعتراضات اخیر بدست جالدان جمهوری 

اسالمی به قتل رسید. 
 

کمونیسم  بنیانگذار  مارکس،  حرفهای  اینها 
داری  سرمایه  چنگال  از  انسان  بخش  رهایی 
نیست. اینها حرف های رهبران انقالبات رهایی 
بخش انسان از چنگال نابرابری نیست که برای 
آزادی و برابری دهها سال مبارزه کردند، حزب 
ساختند و نیرو بسیج کردند تا در نبرد با حاکمان 
کاپیتالیست انقالب را به پیروزی برسانند. اینها 
از حرف منصور حکمت، بنیانگذار و رهبر احزاب 
کمونیست کارگری در ایران و عراق نیست. این 



حرف های سارینا است.
 

منصور حکمت در یک سخنرانی گفته بود: اگر 
زیپ پوست هر انسان شریف و منصفی را بکشید 
کنید.  می  مشاهده  را  آتشه  دو  بلشویک  یک 
انقالب ضد  نماد  معنای  به  لنین  و  بلشویسم   -
کاپیتالیستی و سرنگونی دولت سرمایه داران و 
کسب قدرت سیاسی و انتقال قدرت به دست 

شوراهای مردمی-.
 

که  هستند  انقالبی  خیابانی  رهبران  ها  سارینا 
می روند به عمر ننگین جمهوری اسالمی پایان 
دهند. انقالبیونی که همزمان برای رهایی زن از 
چنگال خون آشام حکومت ضد زن اسالمی، و 



برای برابری و پایان دادن به نابرابری اقتصادی 
می جنگند. 

 
آینده انقالب در ایران از هم اکنون تا حد زیادی 
روشن است. پیروزی این انقالب ایجادیک جامعه 
انسانی با اهدافی سوسیالیستی است که بر  ویرانه 
های حکومت اسالمی بنا می گردد. در آن جامعه 
و  انسانگرا،  سوسیالیسِت  سارینای  جای  برابر، 
همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم برای 

همیشه خالی خواهد بود.

پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴0۱
۲0 اکتبر ۲0۲۲



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 


