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رشادت نمایندگان مجلس دیدنی است

اصغر کریمی

رسانه هایشان،  حکومتیان،  هوای  و  حال  روزها  این 
مقاماتشان، نمایندگان مجلس و مقامات دیپلماسی شان، 
و  بسیج   فرماندهان  و سیستم قضایی،  و سیما  صدا 
بویژه گشت ارشادشان دیدنی است. انقالب تحوالت 

عجیبی در میان همه آنها ایجاد کرده است. 

“پایگاه  سیما:  و  صدا  یک  شبکه  تلگرامی  کانال 
فریب خوردگان  توسط  زنجان  در  بسیج  بزرگ 
به آتش کشیده شد. در پیگیری روشن شده به رغم 
آماده باش و دستور تیر،  با اصابت نخستین  کوکتل ها 
پشتی  در  از  پایگاه  فرمانده سست عنصر  متاسفانه 



خارج شده و در پی او تعدادی دیگر نیز خارج شده 
و متواری می شوند و حتی یک تیر به سمت گستاخان 

یورش کننده شلیک نمی شود”.

مدیر حوزه های علمیه: “بدخواهان اسالم و نظام که 
به عمامه روحانیت تعرض کرده اند بدانند که عمامه 

روحانیت کفن آنها )روحانیون( خواهد بود”. 

آخوند مسئول کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز 
در دیالوگ با یک دختر کم حجاب: “من خوشحالم 
نکردند  گوش  )مسئوالن(  گفتیم  ما  اینقدر  که 
)منظورش این بود که در مورد حجاب سختگیری 
نکنند( االن نتیجه اش را دیدند و االن دهنشان بسته 
است و من یکی نمیگذارم دیگه دهنشان باز شود”. 



زنان  روزها  این  که  بگذریم  هم  ارشاد  گشت  از 
آنها  به  پیدا کنند  را  آنها  اگر جایی  بیحجابند که 

هشدار میدهند و عمامه پراکنی میکنند. 

اما جریان نامه نمایندگان مجلس به اژه ای از همه 
نماینده   ۲۲۷ نامه  آبان   ۱۵ روز  است.  دیدنی تر 
مجلس منتشر شد که از اژه ای خواسته بودند “پرونده 
دسته بندی  محاربه  پرونده های  رده  در  معترضان 
را  خود  اسامی  نکردند  جرات  نمایندگان  شود”. 
رسانه های  در  نامه  این  انتشار  بدنبال  کنند.  اعالم 
حکومتی، نماینده ای آنرا محکوم کرد و گفت اسامی 
امضای  نماینده ای  شود.  اعالم  باید  نماینده ها  این 
هم  دیگری  نمایندگان  کرد.  تکذیب  را  خودش 



پنج روز مجلس  از  بعد  باالخره  و  اعتراض کردند 
و  است  جعلی  نامه  این  اصال  و گفت  داد  اطالعیه 

واقعیت ندارد. 

این روحیه حکومت در مقابل انقالب مردم است. 
سیاسی  عقیدتی  دفتر  سیاسی  معاون  را  کالم  لب 
فرمانده کل قوا گفت: “نظام )هنوز( از دست نرفته 
اما ضربه خورده ایم”. بیحجابی در شهرها عادی شده 
و حکومت با همه اقتدارش! توان مقابله با آنرا ندارد. 
ورزشکاران و سینماگران و چهره های شناخته شده 
سرود  خواندن  از  یا  برمیدارند  یا حجاب  روز  هر 
حکومتی در مسابقات خودداری میکنند و ارگانهای 
سرکوب حکومت توان جلوگیری از گسترش آنرا 
ندارند. جلو دانشجویان و دانش آموزان و اعتراضات 



از  بیش  علیرغم کشتن  را هم  مراسم  ها  و  خیابانی 
۳۰۰ نفر و دستگیری بیش از ۱۵۰۰۰ نفر نمیتوانند 
بگیرند. حتی جلو رسانه های حکومتی که ساز مخالف 
میزنند را هم نمیتوانند بگیرند. انقالب به حکومت 
ضربات جانانه  ای  زده و آنرا در داخل و منطقه و در 
سطح بین المللی بشدت ضعیف کرده است. اقتدار 
اقتدار مردم داده و ۴۳  به  را  حکومت جای خود 
و  تحقیر  به  را  خود  جای  مردم  علیه  تحقیر  سال 
خفت دادن هر روزه حکومتیان داده است و انقالب 

به راه خود ادامه میدهد. 

شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱
۱۲ نوامبر ۲۰۲۲



جمهوری اسالمی کور خوانده است
 کیوان جاوید

در  اسالمی  جمهوری  به  وابسته  زنان  از  گروهی 
افغانستان زیر نظر عیسی حسینی مزاری، یک آخوند 
افغانستانی طرفدار جمهوری اسالمی که ریاست مرکز 
افغانستان را برعهده دارد و در قم، تهران و  تبیان 
مشهد دفتر دارد، با تغییر متن ترانه اعتراضی شروین 
حاجی پور، )برای ...( یک قطعه تبلیغاتی منتشر کرده اند 
که در آن از زنان ایرانی خواسته شده که به اعتراضا  

تشان ادامه ندهند.

 جمهوری اسالمی خوب میداند که این آهنگ کمترین 
تاثیری بر مبارزات مردم ایران برای سرنگونی این 



تمام  نماینده  و  ُکش  کودک  زن،  ضد  قاتل،  رژیم 
عیار تباهی ندارد. این ویدئو را زنانی خواننده اند که 
طبق قوانین متحجر جمهوری اسالمی حق خوانندگی 
ندارند. پس هدف چیست که سپاه پاسداران و همه 
نهادهای تبلیغی و کل دستگاه دروغ پراکنی جمهوری 

اسالمی این ویدئو را وسیعا انتشار می دهند؟

ایران  مقیم  افغانستانی  میلیونها  است.  ساده  جواب 
دشمنان قسم خورده این حکومت اند. میلیونها انسانی 
که با شاق ترین کارها و با بی حقوقی مطلق در شرایط 
برده وار زندگی می کنند و بخش اعظم آنها حتی 
این  ندارند.  اجتماعی  و کارت هویت  اقامت  اجازه 
نیروی اجتماعی در این برهه حساس سیاسی در ایران 
که حاکمیت جمهوری اسالمی شدیدا زیر ضربات 



خرد کننده انقالب در حال متالشی شدن است، یک 
وحشت عظیم در دل سران حکومت اسالمی ایجاد 
کرده است. سران رژیم به خوبی میدانند اگر چند 
میلیون مهاجر افغانستانی در کنار مردم ایران قرار 
فعاالنه  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  راه  در  بگیرند 
در تظاهرات ها شرکت کنند فاتحه حکومت خیلی 

زودتر خوانده میشود. 

دلیل فعال کردن این نیروی کرایه ای و مواجب بگیر 
که این سرود مسخره را همخوانی کرده اند همین 
است تا شاید بتواند به نژاد پرستی ضد افغانی در 
ایران دامن زده و به خیال خود چهره مخدوش از 
انقالب رهایی بخش و انسانی به جهان ارائه بدهند. 
دامن زدن به این نژاد پرستی و ایجاد اختالف بین 



ایرانی ها و افغانستانی های مقیم ایران می تواند اذهان 
را منحرف کند و از زیبایی و اتحاد وسیع تر انقالب 

ایران بکاهد.

انقالب آزادی بخش مردم در ایران این توطئه مذبوحانه 
انقالب  با پیروزی  رژیم را در هم خواهد شکست. 
شهروندان  به  ایران  مقیم  مهاجرین  همه  ایران  در 
متساوی الحقوق در ایران تبدیل می شوند و مردم 
افغانستان نیز بهترین فرصت را بدست خواهند آورد 
تا به حکومت های مذهبی از هر نوعش در این کشور 

پایان بدهند.

شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱
۱۲ نوامبر ۲۰۲۲



انقالب پاسخ ميدهد
 سینا پدرام

با یک نگاه گذرا به تاریخ ۱۲۰ سال گذشته ایران، با 
موضوع انقالب بارها  مواجه میشویم. اگر به تالطمات 
انبوهی که این جغرافیای سیاسی از سر گذرانده نظری 
افکنیم، بدون تردید سه انقالب تاریخ معاصر، ایران را 
نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان به کشوری بی 
مانند تبدیل کرده اند. برررسی هر انقالبی درسهای 
بسیاری را به ما میآموزد و از این رو بررسی انقالب 

جاری جذابیت ویژه خود را دارد.

مقابل  در  اجتماعی  نفی  یک  اول  وهله  در  انقالب 
به  آن  از  که  چیزی  همان  است.  موجود  وضعبت 



عنوان “نه” بزرگ یاد میشود. انقالب یک لحظه در 
تاریخ نیست. گذشته و آینده ای دارد. خواسته ها 
و آرمانهای آن، کاراکترها، آکتورها و شخصیتهایی 
که در انقالب به صحنه رانده میشوند و خواهند شد، 
شعارها و سیاستهای ناظر بر آن، حدود و ثغور آن و 
افت و خیزهای آن، همه در یک روند صیقل خورده و 
شفاف تر خواهند شد. بی شک نقش فعالین و احزاب 
هر روزه برجستگی بیشتر پیدا خواهد کرد. بسیاری 
و  فعالین  اتوریته  و  رابطه  ماحصل  انقالب  نتایج  از 
احزاب شرکت کننده در این انقالب در میان توده 
رابطه  این  اشکال  به  بود.  مردم خواهد  های وسیع 

باید بیشتر پرداخت. 

اما ویژگیهای هر انقالبی، به خواستها و آرمانهای آن 



را  امر و موضوعی  نیز مهر خود را میزند و  انقالب 
در آن برجسته میکند. شعارهای بنیادین هر انقالبی 
هرچه شفاف تر در مقابل جامعه قرار بگیرد، بدون 
شک نتایج شفافتری نیز خواهد داشت. سیاسی ترین 
انقالبی در ظرفیت سلبی خود ظاهر  خواستهای هر 
نیز هستند.  ایجابی  به همان درجه  میشوند، گرچه 
مهمترین امر انقالب به زیر کشیدن حکومتی است  
که خود را مافوق مردم و به قول معروف “آقا باال سر 

مردم” میداند. 

این در جوهر خود مشمول تمامی انقالبات است. اما 
در طول دو انقالب گذشته ایران ما شاهد این بودیم 
که در فردای انقالب دوباره سازمان و دولت مافوق 
مردم در کش و قوسهای بعد از انقالب به آن تحمیل 



شده و بازسازی شده است.  انقالب آتی این توان را 
میتواند داشته باشد که حاکمیت شوراها و ارگانهای 
بار برای همیشه به  مردمی را سازمان دهد و یک 
دولتهای مافوق مردم و به دولتهای سرمایه داری در 

ایران ُمهر پایان بزند. 

در فردای سقوط رژیم اسالمی، فرمان نخست انقالب 
انحالل سازمانهای سرکوب مردم از هر نوع آن خواهد 
بود. سپاه و ارتش و بسیج و پلیس حرفه ای و تمامی 
دار و دسته های مسلح رژیم منحل اعالم شده و قطعا 
میلیس مردمی قدرت را به  اختیار خواهند گرفت. 
برای تثبیت آزادی، این اولین اقدام انقالب محسوب 
قوای  به  دادن  پایان  انقالب،  سلب  اولین  میشود. 
قهر حاکم و دولت مافوق مردم است. روند انقالب، 



پیچیدگی های سازمانی که پس از پیروزی انقالب 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را  قرار است زندگی 
سازمان بدهد و این امور را روشن و شفاف کند، را 

مشخص میکند.

ایران  انقالب های گذشته  از جمله  و  تاریخ جهان 
نشان داد ه أست که شوراهای کارگری و مردمی 
بهترین نوع ارگان تصمیم گیری هستند ارگانهایی 
که مستقیما به اراده مردم عطف نظر دارند و از آن 
منشاء میگیرند. حاکمیتهای تاکنونی همواره بر اتوریته 
مجلس، شاه و مرجع دینی و امام و غیره استوار بوده 
قرن  ایران یک  در  اند.  بنا شده  مبنا  این  بر  و  اند 
گذشته حکومت هدیه الهی بوده است که یا به شاه 
و یا به مال تفویض گشته و به تبع آن از حیطه اختیار 



های  حکومت  بهترین  در  است.  شده  خارج  مردم 
جهان تاکنون در بهترین حالت هر چند سال یکبار 
به مردم اجازه داده میشود که بین چند رقیب سیاسی 
که موقعیت آنان در مرکز قدرت قبال توسط کیسه 
پولشان  و با خدمتشان به سرمایه داران تعیین شده، 
قدرت  انقالب  فرمان  اولین  کنند.  انتخاب  را  یکی 
گیری سازمانهای مردمی است که بر اساس دخالت 
مستقیم مردم بنا شده است. حاکمیت توده سازمان 
یافته در شوراها بهترین شیوه برای تضمین اجرائی 
شدن خواسته های مردم است. لغو دولت مافوق مردم 

فرمان انقالب است.

شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱
۱۲ نوامبر ۲۰۲۲



اعتراضات در پنجاه و هفتمين شامگاه انقالب
 حزب کمونیست کارگری ایران

در پنجاهمین و هفتمین شامگاه انقالب اعتراضات و 
تظاهرات و شعاردهی شبانه امشب در محالت مختلف 
تهران از جمله نازی آباد، چهارراه سرسبز، تهرانپارس، 
شهریار - شهرک شاهد اندیشه، سعادت آباد، و در 
شهرهای مختلف چون سنندج، مهاباد، سبزوار، سقز، 
سردشت،  بوشهر،  یزد،  بوکان،  اصفهان،  ایرانشهر، 
بر  بر دیکتاتور  راسک، جریان دارد و شعار مرگ 
فضای شهرها طنین انداخته است.  در سعادت آباد  
تهران جوانان بسوی پایگاه بسیج آتش پرتاب کردند. 
قتل هیمن حمزه یکی از کولبران با شلیک مستقیم 
روستای  در  او  و خاکسپاری  سرکوبگران حکومت 



بیوران از توابع سردشت فضای شدیدی از اعتراض 
در این روستا و در شهر سردشت دامن زده است. 
در بیوران مردم پایگاه بسیج را به آتش کشیدند. در 
قم مردم با به پرواز در آوردن بادبادک با نوشته زن، 
زندگی، آزادی، عزم خود برای ادامه انقالب را ابراز 
کردند. در یزد نیز مردم به خیابان آمدند و تظاهرات 
کردند و آتش افروختند. در سبزوار جوانان معترض 
رییس دادگستری را در محاصره خود قرار دادند و 
علیه حکومت شعار دادند.  در بوشهر نیز مردم به 

خیابان آمدند و با نیروهای سرکوب درگیر شدند. 

در اعتراضات امشب مردم شعار میدهند: “مرگ بر 
اسالمی  جمهوری  ای”،  خامنه  بر  دیکتاتور”،”مرگ 
نمیخوایم، نمیخوایم”، “ حکومت بچه کش نمی خوایم 



نمی خوایم”،”آزادی نزدیک است”، و “آزادی، آزادی، 
آزادی”. 

هزاران نفر از جوانان و مردمی که در خیابانها اعتراض 
میکنند در واقع نماینده میلیونها نفر یعنی اکثریت 
مردم هستند که مصممند جامعه را از شر حاکمیت 

آدمکشان اسالمی حاکم در ایران خالص کنند. 

شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱
۱۲ نوامبر ۲۰۲۲



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 


