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آیا می توانند 
میدیای اجتماعی را فیلتر کنند؟

نوید مینائی

با  همیشه  گفته:  کرمان  استانداری  امنیتی  معاون 
بین  از  فتنه  دستگیریها  و  اینترنت  در  محدودیت 

میرفت، اما این بار متفاوت است!

جاللی درست گفته چون اینبار در ادامه خیزشهای 
۹۶ و ۹۸، نسل میدیای اجتماعی هم به میدان آمده، 
با  آن  اجتماعی  و  فردی  های  مشخصه  که  نسلی 
نسل های قبل متفاوت است! نسلی که به محدوده 
جغرافیایی و فرهنگی که حاکمان بر او اعمال می 



جهانی  مطالبه  و  فرهنگ  و  نگذاشته  گردن  کنند 
دارد! نسلی که امروز نیروی محرکه انقالب ایران 
است زندگی مدرن و جهانی را دیده و اراده کرده 
به آن سبک زندگی کند، آقا باالسر را نمی پذیرد. 
همانطور که در زندگی خصوصی و دیجیتالش مزه 
آزادی را، هرچند با فیلتر شکن، چشیده، اراده کرده 
است در خیابان و محل کارش به عنوان دانش آموز 
و کارگر و معلم هم آزاد باشد، دیگر دیکتاتوری 
و تبعیض را نمی تواند تحمل کند. این واقعیات، از 
جمله دالیلی است که انقالب امروز ایران رنگ و 
بوی قومی و قبیله ای ندارد و اتفاقا به همین دلیل 
جهانی شده، تهران و سنندج و ارومیه و زاهدان همه 
یک چیز می خواهند، پایان دیکتاتوری و آزادی و 

برابری!



عمل  و  سازمانیابی  نحوه  فردی،  مشخصات  فهم 
اجتماعی این نسل برای نسل هایی که با اینترنت و 
میدیای اجتمای بزرگ نشده اند کار آسانی نیست! 
به همین دلیل است که معاون امنیتی خیال کرده با 
فیلتر کردن ابزار میدیای اجتماعی می تواند مطالبات 

نسل میدیای اجتماعی را هم فیلتر کند!
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انقالب قهرمان میزاید!
 آذر پویا

این روزها  شاهد دیدن عکسهای جوانانی هستیم 
که تبدیل به قهرمانانی فراموش نشدنی گشته اند. 
دیگری  جعرافیائی  محیط  در  اگر  که  قهرمانانی 
بجز جمهوری اسالمی زندگی میکردند شاید یکی 
شان پزشکی میشد که در موقع پاندمی کرونا افراد 
یا  میداد، دیگری وکیل  نجات  از مرگ  را  زیادی 
بالفاصله  از شروع کارش  بعد  که  قانون گذاری  
قانون مجازات اعدام را لغو میکرد، آن یکی معلمی 
شاگردانش  به  را  انسانیت  و  آزادگی  درس  که 
را  اطاقش  دیوارهای  دیگری  آن  و  میداد  آموزش 
هم  شاید  و  میکرد  مزین  قهرمانیش  مدالهای  به 



جامعه  یک  ...در  و  محقق  استاد،  هنرمند،  نقاش، 
متعارف شاید اسم این عزیزان را نه کسی به این 
هزاران  ابعاد  در  عکسشان  نه  و  شنید  می  وسعت 
میگشت  بدست  دست  اجتماعی  مدیای  در  هزار 
میشد.  یاد  آنها  از  انقالب  قهرمانان  عنوان  به  نه  و 

این جوانان، این امیدهای آینده، این دختران زیبا و 
پسران رعنا که اینروزها تصاویرشان بر دیوارشهرها 
نقش بسته است، این دشمنان تحجر که با شهامتی 
در  را  اسالمی  جنایت  حکومت  نشدنی  توصیف 
خیابانها به چالش کشیده اند، آمده اند تا هرآن چه 
دین و جهل و خرافه است را به زباله دان سرازیر 
با  گیسوانشان،  افشان کردن  با  تا  اند  آمده  کنند. 
سینه های سپر کرده در مقابل دژخیمان تشنه به 



خون و با دستی خالی، دینای زیبای انسانیت را بنا 
نهند، آمده اند دنیائی را بسازند تا در آن رقصیدن 
و  بوسیدن  برای  ترسی  نباشد،  ممنوع  خیابان  در 
قرص  انقضای  تاریخ  تا  نباشد،  گرد  زباله  کودک 
های اعصاب در قفسه های داروخانه ها بسر رسد، 
تا دیگر ساختمانی برسر ساکنانش خراب نشود و 
حتی حیوانات و آب هوای آلوده و هر آنچه ویران 
عزم  بسازند.  خود  توانای  دستان  با  را  است  شده 
راسخ، درایت و شهامت این نسل واقعا ستودنی است.
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این بار اوضاع متفاوت است!
 کاظم نیکخواه

به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون سیاسی امنیتی 
استاندار کرمان رحمان جاللی روز شنبه، 14 آبان بر 
“متفاوت” بودن اعتراضات جاری و “مخاطبان” آن 
تاکید کرد و گفت: “همیشه محدودیت اینترنت و 
دستگیری سرگروه های اغتشاش و آمدن مردم به کف 
خیابان، فتنه را از بین می برد”، اما این بار متفاوت است.

منظور این مقام امنیتی جنایتکار حکومت از “فتنه” 
میدانیم که خیزش و انقالب مردم برای سرنگونی 
حکومت کثیف اسالمی است و منظورش از “آمدن 
ای  کرایه  اوباشان  کشی  عربده  خیابان”  به  مردم 



حکومت است. اما این را درست فهمیده است که 
وقتی  و  نیست.  ها  بمیری  تو  آن  از  بمیری  تو  این 
مردم شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری 
اسالمی و زن زندگی آزادی سر میدهند همه این 
ای  خامنه  که  بار  چند  اوال  است.  جدی  شعارها 
امثال  و  قرآن”  مدافعان  “راهپیمایی  به  فراخوان 
کرایه  جمعیتهای  که  شدند  متوجه  داد  را  اینها 
آمدن  بیرون  جرات  مردم  ترس  از  دیگر  هم  ای 
تعدادشان  و  ندارند  را  خیابان  در  کشی  عربده  و 
شاهچراغ  به  حمله  توطئه  حتی  میرود.  آب  مدام 
شیراز و کشتار جنایتکارانه چندین نفر هم کمکی 
به حکومت نکرد و تظاهرات و اعتراضات گسترش 
پیدا کرد و مردم شعار دادند “داعش ما شمایید”.



بنابرین بله. این بار اوضاع متفاوت است. مردم زخم 
و دیگر  آبان خونین  و خشم جنایات حکومت در 
جنایاتش را نیز با خود حمل میکنند و عزم کرده اند 
که این بار کار را تمام کنند. مقام امنیتی هم بهتر است 
بهمراه رُوسایش در فکر سوراخ موشی برای  فرار باشد. 
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۱۵ آبان: اولتیماتوم دانشجویان و 
تداوم اعتراضات در خیابانها

 حزب کمونیست کارگری ایران

روز شنبه فراخوان های بسیاری در شهرهای مختلف 
برای برگزاری تجمعات اعتراضی امروز پانزدهم آبانماه 
داده شده است و روز پر خروشی را در پیش داریم. 
در تهران از آغاز صبح در تهران در متروی شیرازی 
شعار مرگ بر دیکتاتور در خیابان طنین انداز شد.

دانشجویان  و  هستند  تجمع  تدارک  در  دانشگاهها 
دانشکده های مدیریت و اقتصاد و کامپیوتر دانشگاه 
شریف در اعتراض به سرکوبگریهای حکومت و با 
خواست آزادی دانشجویان زندانی و همه دستگیر 



شدگان اعتراضات مردمی و امنیتی بودن دانشگاهها 
پردیس  دانشگاه  دانشجویان  هستند.  تحصن  در 
نیز تجمع کرده و شعارهای اعتراضی سر میدهند. 
همچنین دانشجویان دانشگاه آزاد تهران دست به 
اند.  تعطیل کرده  را  و کالسها  اعتصاب کامل زده 
دانشگاه  میرسد که حراست  نیز خبر  از کرمانشاه 
دانشجویان  ولی  کرد  حمله  دانشجویان  تجمع  به 
کردند. برپا  اعتراضی  تجمع  و  زده  عقب  آنرا 

طبق گزارش شورای صنفی دانشجویان، تمامی اعضای 
دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان “اعم از 
به  اعتراض  استاد، دانشجو، کاراموز و کارورز« در 
حمله ی شبانه به خوابگاه ٢٢ گوالن و همچنین یورش 
نیروهای سرکوب به تجمع دانشجویان این دانشگاه 



که منجر به زخمی شدن تعدادی از دانشجویان شد 
در اعتصاب کامل به سر می برند و اعالم کرده اند تا 
زمانی که امنیت آن ها تامین نشود به اعتصاب خود 
ادامه خواهند داد . دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 
در تجمع امروز خود طی بیانیه ای تحت عنوان “زن، 
زندگی، آزادی” بر ادامه اعتراضات خود تاکید کرده و 
خواستهای فوری شان را اعالم کرده اند که عبارتند از: 
آزادی تمام دانشجویان زندانی و بطور مشخص  	•

ایلیا تابعی، علی فتاحی و علیرضا عباسی. 
آزادی تمام زندانیان سیاسی 	•

لغو همه پرونده های کمیته انضباط.  	•
توقف ممنوع الورودی برای تمام دانشجویان 	•

بازگشت دانشجویان تبعید شده از خوابگاه کوی  	•
داخل به سایر خوابگاه ها



برچیدن کامل حصارکشی های مضاعف خوابگاه  	•
کوی داخل. 

حریم  به  امنیتی  و  نظامی  نیروهای  ورود  عدم  	•
دانشگاه.

توقف سرشماری های شبانه خوابگاه دختران  	•
در  دانشجو یان  شتم  و  ضرب  عوامل  با  برخورد  	•

مسجد.
 

همچنین استادان دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور طی 
بیانیه هایی که امروز پانزدهم آبانماه منتشر شده است 
حمایت خود را از اعتراضات دانشجویان اعالم کرده اند.

در مریوان نیز بدنبال خاکسپاری نسرین قادری که 
در 1۳ آبان به قتل رسید اعتراضات در سطح شهر 



ادامه دارد. در این شهر مردم خشمگین به دفتر شیوا 
قاسمی، نماینده مجلس اسالمی در شهرهای مریوان و 
سروآباد حمله کردند. همچنین در مدرسه ای دخترانه 
در این شهر دانش آموزان جمع شده و شعار اعتراضی 
سر میدهند. در مدرسه دیگری دانش آموزان پرچم 
جمهوری اسالمی را آتش زدند و جوانان با روشن 
کردن آتش محالت مختلف شهر را در کنترل دارند. 
در بوکان نیز دانش آموزان با حمایت مردم در محله 
میرآباد )میراوا( با شعار “ژن ژیان ئازادی” به خیابان 
به  آموزان  دانش  نیز  تهران  شهرآرای  در  آمدند. 
خیابان آمده و شعار زن، زندگی، آزادی سر داده اند.
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 طنین صدای توماج 
در میادین شهرهای جهان
 تنظیم خبر از تیم ژورنال

روز شنبه 14 آبان به فراخوان حزب کمونیست کارگری 
و سایر احزاب و فعالین سیاسی در بسیاری از شهرهای 
بزرگ دنیا از جمله ونکور، تورنتو، استکهلم، گوتنبرگ، 
مالمو، فرانکفورت، کلن، هامبورگ، اتریش، لندن، پاریس 
و سیدنی در همبستگی با انقالب مردم ایران و همچنین 
برای آزادی توماج صالحی خواننده محبوب رپ که 
روز ۸ آبان توسط جانیان جمهوری اسالمی دستگیر 
شده است و با خواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی، 
تظاهراتهائی سازمان داده شده بود. شرکت کنندگان در 
این تظاهراتها با در دست داشتن عکس توماج صالحی و 



سایر عزیزان زندانی، شعارهای توماج صالحی آزاد باید 
گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و همچنین خواست 
بایکوت جمهوری اسالمی و بسته شدن سفارتخانه های 
این رژیم جنایتکار در تمام کشورها را فریاد زدند.

آهنگهای بغایت زیبای توماج که انعکاس جامعه ای 
پر از درد و بی حقوقی و نشان دهنده خشم مردمی 
جان به لب آمده ولی مصمم و امیدوار برای خاتمه 
میادین  بلندگوی  از  است  موجود  وضعیت  به  دادن 
بسیاری از شهرها پخش و بقول اسماعیل بخشی که 
گفته بود: “توماج صدای خیابان بود و اینبار خیابان باید 
صدای توماج باشد”، خیابان صدای توماج در بند شد.
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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 


