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همه باالی دار میرویم!
 اصغر کریمی 

استاندار مازندران: همه از اصولگرا و اصالح طلب 
بدانند اگر کسی تصور کند اتفاقی می افتد )یعنی 
رژیم سرنگون میشود( اولین کسانی هستند که 
باالی دار میروند. ما نقش همه دستگاه ها را رصد 
می کنیم. اگر مدیری باشد که حتی در دلش 
فکر کرد که اتفاقی افتاده است و لرزید استعفا 
بدهد، مدیری انقالبی و کسی که تا پای شهادت 

بایستد را می خواهیم. 
 

صحبت استاندار مازندران یک اعالم آماده باش 
کامل است، تهدید و کنترل مقامات و مسئولین، 



اعالم خطر سرنگونی و اینکه در مرحله خطرناکی 
قرار گرفته ایم و باید آماده باشیم تا پای شهادت 
در مقابل مردم مقاومت کنیم. او به اصالح طلبان 
مهم  شویم  سرنگون  اگر  که  میدهد  هشدار 
نیست اصولگرا باشیم یا اصالح طلب همه پای 

دار خواهیم رفت.
 

این هشدارها و تهدیدات شتابزده نشان میدهد 
که استاندار سقوط را نزدیک میبیند و خودش 
قبل از دیگران خطر را احساس میکند و ته دلش 

لرزیده است.
 

اما الحق که رهنمودهایش بسیار کارساز است و 
برای نجات رژیم معجزه میکند: “هر دستگاهی 
ماموریتش  اساس  بر  درستی  به  مردم  به  که 



خدمت مطلوب ارائه نکند، خائن است. ما غفلت 
داشتیم و همه وظیفه داریم برای حفظ نظام اکنون 

تمام تسهیالت را برای مردم بگذاریم.”
 

اکنون پس از ۴۳ سال! یعنی ۴۳ سال همه خیانت 
کرده ایم حاال باید درست کار کنیم و از امروز 
به بعد تسهیالت را نه برای خودمان بلکه باید 
برای مردم بگذاریم! یعنی قصد داریم معضالت 
اقتصادی هشتاد میلیون نفر را ظرف یک هفته حل 
کنیم. بیکاری و گرانی را ظرف چند روز آینده  
حل کنیم. مشکالت بیست میلیون حاشیه نشین 

را همینطور!
 

با این راهکارهای استراتژیک و داهیانه، مسئولین 
ایشان دلشان قرص شد.  و مدیران زیر دست 



روحیه میگیرند و همین امروز دوم آبان از غیبت 
همه  مشکالت  برمیگردند،  گذشته  هفته های 
روز  چند  و ظرف  میکنند  را حل  رجوع  ارباب 

آینده مملکت گل و بلبل میشود.
 

روزی  و  حال  چه  به  را  مردم  دشمنان  انقالب 
میشود.  جالب تر  روز  هر  اوضاع  است.  انداخته 
نوبت  بعد  شد،  خالی  مزدورانشان  دل  ته  اول 
حال  حاال  و  برعکس  یا  و  رسید  مقامات  به 
هیچکدامشان تعریفی ندارد. انقالب با گام های 

استوارتر و تندتری به پیش میرود.
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لومپنیزم اسالمى و شاهنشاهى 
دو روی یك سكه  

سینا پدرام

شهرام همایون در خصوص پست کوتاه گلشیفته 
فراهانی در مورد پرچم “همیشه” شیر و خورشید 
جماعت سلطنت طلب برنامه ای اجرا کرده که در 
یوتوب قابل دسترسی است. او نشان میدهد که 
پدیده سلطنت طلبی چه حجم بزرگی از ادبیات 
ضد زنانه و ازتجاعی را در خود جا داده است. 
جای تعجب نیست. چرا که در دستگاه فکری و 
سیاسی سلطنت، پرچم شیر و خورشید و تمامیت 
ارضی همان جایگاه را داراست که خدا و پیغمبر 
و  زندان  شکنجه،  توهین،  اسالمی.  حکومت  در 



مجازات اعدام عقوبتی است که در انتظار شماست. 
اگر در اپوزیسیون باشند اهانت جنسیتی و لفظی 
میکنند و اگر در قدرت باشند تعرض جنسی و 

جانی. 

 پورن استار خواندن گلشیفته از عصبانیت “سینمایی” 
این مجری تلویزیونی نیست. بلکه حاصل ادبیات 
نرینه ساالرانه و کاله مخملی جنبش شاهنشاهی 
است که برهنگی زن را فقط با پورن مرتبط میداند 
و نه با رابطه آزادانه و عاشقانه جنسی دو انسان. 
به عبارت بهتر تمامی ساختار زیبایی شناسانه این 
سنت سیاسی از “عضو شریفشان” منبعث میشود. 
این فرد فرآورده سیاسی جامعه پدر تاجدار است 
که ابراز وجود سیاسی تنها با عضویت در حزب 



رستاخیز او معنی داشت و توهین به پرچمش جرم 
سیاسی بود و زندان و شکنجه مجازاتش.

 
اما شاید از بدشانسِی تاریخی این جنبش است 
که در دورانی به گلشیفته و اعتراض عریان حمله 
سنتهای  ظفرمندانه  زنانه  انقالب  که  میشود  ور 
مذهبی و مردساالرانه را درهم میشکند و آفتاب 
سنن ارتجاعی بر لب بام است. انقالب زنانه نقطه 
پایانی بر ادبیات شعبان بی مخ های سلطنتی و 
الجوردیهای حزب اللهی است که سیمای سیاسی 
را  ایران  بر  حاکم  گذشته  قرن  یک  رژیمهای 

ترسیم کرده اند.
 

انقالب زنانه سیما و پارادیماهای سیاسی رایج در 



سراسر دنیا را متاثر خواهد کرد. شعارهای این 
انقالب بر سینه عریان زنان نقش می بندد. انقالب 
زنانه گالدیاتورها و قهرمانانش را از گذشته به 
عاریت نمیگیرد چرا که ساریناها و نیکاها را در 

دل خود بار میآورد.
 

نمادهای  تمامی  کنید!  گوش  خوب  آدمکها، 
پوسیده تان در مقابل نماد “زن زندگی آزادی” 

دود می شود و به هوا می رود.
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نگین انقالب نوین و زنانه   
کیوان جاوید

نگین عبدالملکی ٢1 ساله اهل قروه، دانشجوی 
رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان 
اثر ضربات  بر  مهرماه   ٢0 پنجشنبه  روز  صبح 

باتوم به ناحیه سر در همدان جان باخت.

به تصویر نگین نگاه کنید. هیچ نگویید و برای 
لحظاتی به هیچ چیز فکر نکنید. در این تصویر 
نشاط،  و  شادی  جز  چیزی  آیا  بینید؟  می  چه 
تصویر  این  در  زیبایی  و  زندگی  سرزندگی، 

خواهید دید؟



این انقالب نوین قطعا پیروز می شود، چون نقش 
این  و سازندگان  رهبران  انقالب،  این  آفرینان 
اعتراضات  بر  نگینی  همچون  باشکوه،  لحظات 
آوردن  به چنگ  برای  و  درخشند  می  خیابانی 

زندگی هیچ هراسی به دل راه نمی دهند. 

این چه انقالبی است که اینچنین همه قلبها را 
و  چرا  است؟  کرده  تسخیر  جهان  و  ایران  در 
چگونه از مرز قاره ها گذر کرده است و میلیونها 
نفر را مجذوب و شگفت زده کرده است. چرا 
فیلسوفان، خوانندگان آهنگسازان و نویسندگان 
در ستایش از این خیزش سراسری مردم ایران، 
از هم می  زنان شجاع گوی سبقت  و خصوصا 
و  این هیچان و شگفت زدگی داخلی  ربایند؟ 



جهانی دلیل روشنی دارد.

این انقالب نوین در ایران بر سر زندگی و علیه 
همه تاریکی ها و خرابی ها و تباهی ها از ایران 
تا همه جای جهان است. انقالِب امید برای یک 
زندگی انسانی و بدور از فقر و ستم و نابرابری 
اجتماعی است. یک انقالب عظیم اجتماعی علیه 
کلیت مذهب. نه فقط اسالم و حکومت مذهبی، 
که هم جهت با انقالب کبیر فرانسه که دست 
کلیسا و ارتجاع هفت سر کلیسا و مذهب را از 

زندگی مردم کوتاه کرد. 

این انقالب دقیقا پیروزی جنبش جهانی “می تو” 
است، در تضاد بنیادی با نسبیت فرهنگی ارتجاعی 



که سالهای متمادی ستم و جنایت علیه زنان را 
در همه جای جهان و خصوصا کشورهای اسالم 
خودشان”  “فرهنگ  به  احترام  نام  تحت  زده 
توجیه کرده و بر قتل و نابودی فیزیکی و تباهی 

روحی میلیونها زن چشم بسته است.

باشد  انقالب می رود که شروعی  این  پیروزی 
بر پایان این ارتجاع مذهبی و طبقاتی در ایران 
و سرتاسر جهان. نام و یاد نگین عبدالملکی بر 

تارک چنین جامعه ای می درخشد.
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تجمع آتش نشانان مشهد، اعتراضات 
خیابانى، ادامه اعتراضات دانشجویان   

حزب کمونیست کارگری ایران

روز سوم آبان ماه آتش نشانان مشهد در اعتراض 
به وضعیت بد معیشتی و شغلی خود دست به 
تجمع زدند. نظام پزشکی نیز برای فردا چهارم 
در  این  و  است  داده  تجمع  به  فراخوان  آبان 
حالیست که روز گذشته پزشکان در شیراز با 
شعار “مرگ بر دیکتاتور” دست به تجمع زدند. 
این تجمعات و فراخوانها نشانگر پیوستن طیف 
های متنوع تر و بیشتری از مردم به اعتراضات 
خیابانی است. فردا از سوی جوانان محالت در 
تهران و شهرهای مختلف به اعتراضات سراسری 



در تمام شهرها فراخوان داده شده است. آنها به 
تجمع در ساعت 11 صبح در حوالی دانشگاه و 
بازار و بعد از ظهر در محالت فراخوان داده اند. 
دانشگاهها همچنان در خروش و اعتراضند. امروز 
دانشجویان دانشگاه قم حضور سخنگوی رئیسی 
در این دانشگاه را با اعتراض و شعار دادن علیه 
حکومت پاسخ دادند و شعار مرگ بر خامنه ای 
و شعارهای دیگر سر دادند. دانشجویان همچنین 
شعار میدادند:” ننگ ما ننگ ما صدا وسیمای ما”. 
امروز در دانشگاههای دیگر همچون خوراسگان 
و عالمه نیز تجمعات و تظاهرات در جریان بود.
یک اتفاق جالب دیگر امروز در مشهد روی داد 
و مردم نام خیابان حجاب و تابلوهای آن را به 
بلوار مهسا امینی تغییر دادند. مردم تمام نمادهای 
حکومت را در شهرهای مختلف به آتش میکشند 



و پایین می آورند. اقدام دیگر مردم شناسایی 
مزدوران حکومت در محالت و شهرهای مختلف 

و معرفی آنها در مدیای اجتماعی است. 
حرکت اعتراض قابل توجه دیگر در مترو تاتر 
بصورت جمعی شعار  مردم  و  افتاد  اتفاق  شهر 

مرگ بر دیکتاتور سر دادند. 
شب گذشته عالوه بر شهرهایی که در گزارش 
قصرشیرین،  چون  دیگری  شهرهای  در  آمده 
مراغه و بندر عباس نیز مردم زیادی به خیابان 

آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. 
اشکال  در  روز  هر  انقالب  ترتیب  این  به 

سازمانیافته تر و اجتماعی تری به جلو میرود.
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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 


