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انقالب ايران گوركن 
حشدالشعبى و حزب اللهِ زبون

سینا پدرام

جمهورى اسالمى چنان در گرداب انقالب گرفتار 
به  قواى سركوبگر  تامین  براى  آمده است كه 
و  از كشورهاى عراق  مزدوران آدم ُكش خود 

لبنان روى آورده است.

این خبر تازه اى نیست. اما در بوق و كرنا كردن 
براى  مذبوحانه  تالش  رژیم  خود  توسط  آن 
ترساندن انقالبیون است. این بار اما جنازه این 
مزدوران در زیر دست و پاى انقالبیون له خواهند 



شد. به كارگیرى چند هزار مزدور خارجى، نشان 
دهنده بى رمقى دستگاه سركوبگر رژیم است. 
به خیال رژیم، این نوع خبرها  رعب و وحشت 
ایجاد میكند. غافل از اینكه با ورود این مزدوران، 
در  تعرض  براى  را  جدیدى  فاز  ایران  انقالب 

مقابل خود قرار میدهد.

چند هزار جانى  آدم ُكش مافیا اسالمى، رمقى 
در مقابل روند رو به اعتالء اعتراضات را ندارند 
و در هفته هاى اول دست از پا درازتر به غارهاى 
خود بر میگردند. از سوى دیگر، رژیم جانیان 
اسالمى خطاى محاسباتى مهلكى را مرتكب شده 
است. حضور این عناصر، ریختن بنزین بر آتش 
خشم مردم است. این تعرض نظامى به مردم، با 



اعتصابات عمومى و گسترده ترى جواب خواهد 
گرفت.

تعرض به مردم توسط این عناصر وحشى، تلفات 
بهمراه  خاورمیانه  در  رژیم   براى  را  سنگینى 
خواهد داشت.  مردم عراق و لبنان با اعتراضات 
خود و اعالم همبستگى با انقالب ایران، میتوانند 
به  كشتارگرانه،  سیاست  این  كردن  خنثى  در 
یارى انقالبیون ایران بشتابند. این مزدوران باید 
گورهایشان  به  خود  با  را  مزدشان  كه  بدانند 

خواهند برد. این پیام انقالب است.
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تصرف معادن به دست مردم 
میالد رابعى

رسانه هاى محلى سیستان و بلوچستان مى گویند 
در  انجیرک  طالى  معدن  منطقه،  ساكنان 
شهرستان تفتان را براى دومین بار در هفته هاى 
استخراج  اجازه  و  كشاندند  تعطیلى  به  اخیر 
محمودرضا  بعد  ساعاتى  ندادند.  را  آن  از  طال 
معدنى  صنایع  و  معادن  امور  معاون  رحمتیان، 
سازمان صمت سیستان و بلوچستان، تأیید  كرد 
كه تمامى واحدهاى معدنى در حوزه تفتان، به 
دست مردم تعطیل شده اند و خواستار آن شد كه  
“ریش سفیدان، متنفذین، معتمدین و نمایندگان 

مجلس تدبیرى بیندیشند.”



این اتفاق و بسیارى از اتفاقاتى كه در این روزها 
یک  بستر  بر  تنها  مى شنویم  را  آن  خبرهاى 
شرایط انقالبى و رادیكالیزه امكان پذیر هستند. 
در شرایطى كه مردم حكومت را نه تنها نماینده 
خود نمى دانند؛ بلكه آن را به عنوان بزرگ ترین 
دزد و غارتگر سرمایه ها و اموال خود به مبارزه 

مى طلبند. 

چرا  است.  ساده اى  سؤال  منطقه  مردم  سؤال 
محروم ترین بخش یک كشور با آن همه معادن 
تاراج  و  چپاول  شاهد  باید  مختلف  ذخایر  و 
یا هر  به دولت  و  باشد  سرمایه هاى طبیعى اش 
نهاد دیگرى اجازه ادامه این تاراج را بدهد؟! 



دولتها ادعا مى كنند كه نماینده همه آحاد جامعه 
و مسئول تقسیم منصفانه ثروت هاى عمومى اند، 
اما حكومت اسالمى از ابتداى موجودیتش تعارف 
را كنار گذاشته و تنها جیب خود و سرمایه داران 
مفت خور پیرامون خود را پُر كرده و اهالى محل 
را در فقر و تنگ دستى مطلق رها كرده است. 
مردم به جان  آمده این را نمى پذیرند و به حق، 
خواهان به دست گرفتن معادن و كارخانه ها و 
سایر مراكز تولید ثروت هستند، چون به خوبى 
مى دانند كه بهتر از هر آقاباالسرى قادر به اداره 

امور این مراكز هستند. 

اسالمى  جمهورى  سرنگونى  براى  كه  مردمى 
از جان گذشته اند و به اشكال مختلف متشكل 



شده اند هیچ دلیلى نمى بینند كه با حفظ و بست 
همین تشكل ها در جهات دیگر، قادر به اداره امور 
خود از جمله در محل كار و محل زیست خود 
نباشند. این مردم تمامى ثروت ها و سرمایه هاى 
طبیعى را از آن خود مى دانند و خواهان دخالت 
نیرو  هیچ  بدون  هستند؛  آن  امور  در  مستقیم 
سرشان  باالى  از  و  آن ها  اسم  به  كه  نهادى  و 

دارایى هایشان را به یغما ببرد. 

گرفته  قرار  تنگنا  در  چنان  اسالمى  جمهورى 
و  سیستان  در  اخیراً  كه  جنایاتى  على رغم  كه 
دیگر  مى داند  به خوبى  شد  مرتكب  بلوچستان 
با زور و قشون كشى از پس مردم بر نمى آید و 
دست به دامان “ریش سفیدان و معتمدین محل” 



شده است. مردم در سیستان و بلوچستان با این 
بسیار  الگوى  خود  شورانگیز  و  انقالبى  حركت 
خوبى براى انقالبیون در سایر نقاط ارائه دادند. 
و  معادن  نقاط،  همه  در  باید  و  مى توانند  مردم 
به تصرف  را  تولیدى  مراكز  همه  و  كارخانه ها 
آورند  در  هستند،  آن  اصلى  صاحبان  كه  خود 
و به رژیم اسالمى اجازه ندهند با سود حاصل 
براى  ابزار سركوب  و  اسلحه  این درآمدها،  از 

مقابله با آن ها را فراهم كند.
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پیشروی انقالب و لزوم بايکوت 
اصغر كریمى

مردم  انقالب  دستور  این  كنید!  بایكوت  باید 
ایران به دول غربى است! 

دولت آلمان تالش میكند كه اتحادیۀ اروپا را 
متقاعد كند كه سپاه را در فهرست گروه هاى 
تروریستى قرار دهد و تحریم هاى تازه اى علیه 

جمهورى اسالمى وضع كند. 
 

مقامات آمریكایى نیز گفته اند كه دیگر احیاى 
برجام در دستور كار این كشور نیست و سركوب 
همۀ  پوتین  به  تسلیحاتى  كمک  و  ایران  مردم 



و  آیا دولت آلمان  تغییر داده  است.  را  داده ها 
سایر دول غربى به این نتیجه رسیده اند كه كار 

جمهورى اسالمى تمام است؟

قدر مسلم این است كه همه دول غربى میدانند 
كه اعتراضات در ایران بسیار ریشه دار است و 
حتى اگر در هفته هاى آینده به سرنگونى منجر 
نشود، ولى جمهورى اسالمى رفتنى است و باید 
رویكرد خود را تغییر بدهند. در مقابل خواست 
بایكوت همچنان دارند مقاومت میكنند اما قدم 
به قدم دارند عقب میروند. فشار بیشترى براى 

تحمیل سیاست بایكوت به آنها الزم است. 

اعتراضات یک و نیم ماهه كه روزبروز هم عمیقتر 
میشود، و تظاهرات هاى هزاران نفره و مداوم در 



سراسر جهان افكار عمومى جهانى را عمیقا تغییر 
دولتها  روى  سنگینى  سیاسى  فشار  این  و  داده 
میاورد كه با جمهورى اسالمى مماشات نكنند. 
تظاهرات صدهزار نفره در برلین یک نمونه مهم 
اروپایى  دول  سایر  و  آلمان  دولت  به  فشار  از 
بود. احزاب حاكم در این كشورها بخوبى متوجه 
شده اند كه هر نوع مماشاتى با جمهورى اسالمى 

موقعیتشان را در كشورشان تضعیف میكند. 

را  غربى  دول  كه  است  این  است  مهم  آنچه 
بایكوت كنند،  را  وادار كنیم جمهورى اسالمى 
سفرایش را اخراج كنند و سفارتهایش را ببندند. 
تحریم سپاه یا بیرون انداختن جمهورى اسالمى 
از كمیسیون زنان سازمان ملل و اعالم همبستگى 
هنوز  ایران  در  اعتراضات  با  پارلمانها  اعضاى 



قدم هاى ناچیزى محسوب میشود. اینها اقداماتى 
باید  نیستند.  بازگشت  قابل  غیر  و  ساختارى 
بایكوت كنند. ادامه انقالب پشتوانه مهمى براى 
تحمیل این سیاست به دول غربى است. بایكوت 

را به آنها تحمیل خواهیم كرد. 

بایكوت جمهورى اسالمى فقط به معنى سرنگونى 
جمهورى اسالمى در خارج نیست. بلكه هرگونه 
روزنه امیدى را در حكومتیان براى ادامه حیات 
انقالب  تداوم  در  را  مردم  و  میكند  خشک 
بحران  نیز  اقتصادى  نظر  از  میكند.  مصمم تر 
اقتصادى جمهورى اسالمى راه حلى ندارد، برجام 
و اقداماتى از این دست كه فعال به محاق رفته 
است مسكن هایى براى حكومت بیمار جمهورى 
و  بایكوت  نمیدهد.  شفا  آنرا  اما  است  اسالمى 



مسكن  همین  اسالمى  جمهورى  با  رابطه  قطع 
را هم قطع میكند و بحران سیاسى را بالفاصله 
تشدید و انقالب را وارد مرحله تعیین كننده اى 
كشور،  خارج  در  ایرانیان  وسیع  نیروى  میكند. 
افكار عمومى مردم جهان و فشار از داخل ایران 
به دول غربى میتواند خواست بایكوت را به دول 
غربى دیكته كند اما این نیرو هنوز تمركزى روى 
این خواست ندارد. حزب كمونیست كارگرى با 
تمام قوا تالش میكند این نیرو را در این جهت 

به حركت درآورد. 
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اعتراضات شبانه جريان دارد
مراسم گرامیداشت سیاوش محمودی

 در بهشت زهرا برگزار شد  

حزب كمونیست كارگرى ایران

تظاهراتهاى شبانه در محالت مختلف تهران و در 
شهرهاى سقز، سنندج، مریوان، بوكان، دهلران، 
دارد. در كریم  پرند جریان  دیواندره، چابهار، 
آباد سقز و در مشهد مردم با راهبندان و بوق 
زدن ممتد صداى اعتراض خود را بلند كرده اند. 
دربوكان خیابان ها در كنترل جوانان است. در 
مریوان جوانان آتش روشن كرده و شعارهاى 
اعتراضى سر میدهند در دهلران ایالم نیز مردم 



محالت مختلف را در كنترل دارند. همینطور در 
محالت مختلف تهران از جمله چیتگر، شریعتى ، 
پیامبر مركز، تهرانپارس، اكباتان، چهار راه جناح، 
دار آباد، خیابان انقالب، حافظ، نواب-بریانک، 
و نارمک فریاد مرگ بر دیكتاتور در خیابان ها 
طنین انداخته است. در سنندج هم مردم همچنان 
كنترل محالت مختلف را در دست دارند. در 
پرند مردم از بامها شعار مرگ بر دیكتاتور سر 
میدهند و مزدوران حكومت تیراندازى میكنند. 

 امروز در بهشت زهرا به مناسبت چهلمین روز 
قتل سیاوش محمودى یكى از تظاهركنندگان، 
میدادند:   شعار  و  بودند  جمع  بسیارى  جمعیت 
سیاوش،  حدیث،  “مهسا  خامنه اى”،  بر  “مرگ 



آتش جواب آتش!”، “سیاوش عزیزم خونت رو 
ایستاده  یاران/  خون  به  “قسم  مى گیرم”،  پس 
نفر  هزار  شه  كشته  نفر  یه  “هر  پایان”،  تا  ایم 
پشتشه”، “با خون ما نوشتن ما مهسا رو نكشتیم”، 
“این همه سال جنایت مرگ بر این والیت”، و 

“خامنه اى قاتله والیتش باطله”. 

گرامیداشت یاد جانباختگان در تمام شهرها به 
محل تجدید عهد مردم براى سرنگونى رژیم و 
خالصى از جهنم جمهورى اسالمى تبدیل شده 

است. 
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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 


