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تهاجم هوایی و زمینی نیروهای 
درمانده رژیم اسالمی به مردم مهاباد

 کمیته کردستان 
حزب کمونیست کارگری ایران

ماه خود  وارد سومین  ایران  مردم  باشکوه  انقالب 
شده است. از روز شنبه ۲۸ آبان نیروهای درمانده 
و شکست خورده اسالمی در مهاباد اقدام به لشکر 
کشی کرده و تالش کردند شهر را میلیتاریزه کنند 
اما بخاطر ترس و وحشت از تعرض، ایستادگی و 
آنها شعارهای ضد  مقاومت مردم مهاباد که علیه 
شهر  داخل  به  ورود  به  قادر  میدهند،  حکومتی 
نشدند. جسارت و تعرض مردم انقالبی مهاباد خامنه 



نیروهای سرکوب را دچار وحشت و هراس  و  ای 
کرده است. مردم در دیگر شهرهای کردستان و 
به  مهاباد دست  انقالبی شهر  مردم  از  در حمایت 
اعتصاب عمومی گسترده زده اند.  همزمان کسبه و 
بازاریان شهرهای دیگر کردستان به اعتصاب ادامه 
از  فضایی  کردستان  شهرهای  اکثر  در  و  میدهند 

اعتراضات گسترده جریان دارد.
 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری از مردم 
مبارز و انقالبی در تمامی شهرهای کردستان و در 
مردم  از  حمایت  در  که  خواهد  می  ایران  سراسر 
نفره  هزاران  و  ای  توده  وسیع،  بطور  مهاباد  مبارز 
نیرو  تمرکز  توانایی  حکومت  تا  بیایند  خیابانها  به 
از همه تشکل  باشد.  نداشته  را  مهاباد  علیه مردم 



ها و نهادها، از چهره های شناخته شده مردمی در 
میان ورزشکاران و هنرمندان، از دانشجویان و همه 
مردم انتظار میرود به هر شکل که میتوانند با مردم 
اتحاد عمومی و همبستگی  مهاباد همبستگی کنند. 
سراسری با مردم شهرهای مختلف یک نقطه قوت 
مهم انقالب حاضر است که باید هر چه بیشتر آنرا 

تقویت کرد. 
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خودفریبی خامنه ای در پرتگاه سقوط!
 محسن ابراهیمی

همه دیکتاتور ها در اوج توهمشان ساقط میشوند. 
همه دیکتاتورها در مقطع سرنگونی هذیان میگویند. 
یک نشانه پیشروی هر انقالبی علیه دیکتاتورها همین 

توهمات و هذیان گوییها است. 

روانی  تحوالت  تحلیل  برای  روانشناسی  علم  قطعا 
حتی  اما  دارد.  ای  آموزنده  روشهای  دیکتاتورها 
مشاهده ساده روحیات دیکتاتورها درمقطع سقوط 
نشان میدهد که حد اقل موارد زیر شامل حال همه 

آنهاست:
اول انکار میکنند. میشنوند طنین شعارهای “خطرناکی” 



می  برف  زیر  را  سرشان  اما  است  گرفته  را  فضا 
کنند که انگار نه انگار شهر شلوغ است! وقتی می 
پذیرند اوضاع خوب نیست، تا میتوانند به خودفریبی 
نیستند. دست خارجی در  اینها مردم  میبرند:  پناه 
به  سرنگونی  بوی  جدی  طور  به  وقتی  است.  کار 
مشامشان میرسد، تازه نوبت واکنشهای هیستریک 
هم  میخوانند.  رجز  میبرند.  پناه  تهدید  به  میرسد. 
شاخ و شانه می کشند و هم قول اصالح میدهند که 
البته خیلی زود معلوم میشود کار از کار گذشته و 
مردم بپاخاسته به کمتر از سرنگونی نظام رضایت 

نمی دهند. 

همه  مشابه  روحیات  از  ای  گوشه  فقط  اینها 
سخنان  در  که  است  سقوط  درحال  دیکتاتورهای 



سخنان  در  همچنین  ای،  خامنه  گذشته  ماه  چند 
بسته  البته  است.  ردیابی  قابل  خوبی  به  دیروزش 
سیاسی  شرایط  و  ویژگیها  و  مختلف  کیسهای  به 
پایان حیات سیاسی  و روحیات فردی دیکتاتورها 
رقم  مختلف  اشکال  به  دیکتاتورها  فردی  حتی  و 
میخورد. یکی مثل موسولینی که به خود لقب دوچه 
)پیشوا( داده بود با فاصله کوتاهی از ادا و اطوارهای 
بدست  است  قدرت  قدرت  گویا  که  مضحکش 
مخالفین با کله آویزان میشود. یکی مثل هیتلر در 
پناهگاهش خودکشی  اوج توهم فتح همه دنیا، در 
میکند. یکی مثل معمر قذافی زمانی بدست مردم 
می افتد و بدست همان مردم کشته میشود که در 
خیابان فریاد می زد که مردم او را دوست دارند، 
شده  تحریک  خارج  از  و  نیستند  مردم  معترضین 



مردم  بدست  زنده  هم  دیکتاتورهایی  البته  و  اند. 
افتاده اند و به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه 

شده اند.

سرنوشت مشخص خامنه ای میتواند شبیه یکی از 
کیسهای باال باشد اما به نفع انقالب است که زنده 
محاکمه  تاریخی  دادگاه  یک  در  و  شود  دستگیر 
شود. محاکمه ای که بی تردید درسهای گرانبهایی 
برای بشریت خواهد داشت. اما سرنوشت خامنه ای 
هر چه باشد، سخنان دیروزش تصویر خوبی از حال 
و روز روانیش میدهد که خود انعکاسی از صالبت 

انقالب جاری است. 

در  به جمعی که  ای خطاب  سخنان دیروز خامنه 



پروپاگاندای حکومتی “مردم اصفهان” نامیده میشوند 
رهبری”  معظم  “مقام  یک  با  ما  که  میدهد  نشان 
روحیه باخته روبرو هستیم که آمده است به صف 
روحیه باخته حکومت روحیه بدهد. در سخنانش جا 
بجا با ترکیبی از دوگانه های تماما متناقض مواجه 
در  تهدید  کنار چاپلوسی،  میشوید: رجزخوانی در 
کنار  در  پرکن  دهن  عبارات  نمایی،  مظلوم  کنار 
حرف مفت، قلنبه گوییهای آخوندی درکنار هذیان، 
و همه اینها نشان از آشفته فکری روحی و حقارت 
“مقام معظمی” است که معترضین را “حقیر” خطاب 
شروع  از  قبل  بسیار  که  معترضینی  همان  میکند. 
انقالب جاری “سالم فرمانده” سفارشی مضحکش 

را با “سالم درمانده” کوبنده پاسخ داده بودند. 



اراجیف خامنه ای در اینترنت قابل دسترس است که 
تک تک جمالتش نشان از هذیان گویی دیکتاتوری 
است که اسیر کابوس سقوط است. اما فقط حتی یک 
جمله نشان میدهد که دیکتاتور حقیر دارد هذیان 
میگوید. او مردم بپاخاسته را اشرار خطاب میکند 
مردم  به  خطاب  و  میشوند  تحریک  خارج  از  که 
بپاخاسته میگوید: “بسیار حقیرتر از آن هستند که 

بتوانند به نظام آسیب بزنند”. 

مردمی  و  جوانان  و  زنان  به  خطاب  اراجیف  این 
است که یکی از بزرگترین و وحشی ترین نیروهای 
سرکوب در منطقه را زمینگیر کرده اند؛ عکسهای 
“مقام معظم” را در مدارس زیر پاهایشان لگدمال 
کرده اند؛ خیابانها و دانشگاها و مدارس و محالت 



آورده  در  لرزه  به  بردیکتاتور”  “مرگ  فریاد  با  را 
اند؛ اعتتصابات گسترده راه انداخته اند؛ حجابها را 
سوزانده اند و عمامه ها را پرانده اند؛ به عنوان پیش 
درآمدی برای به موزه سپردن کل ارتجاع اسالمی، 
به  را  خمینی  اهلل  روح  یعنی  اصلی  جنایتکار  خانه 
نظام  سر  بالیی  کالم  یک  در  و  اند  کشیده  آتش 
اند که معاون سیاسی دفتر عقدتی سیاسی  آورده 
خود خامنه ای اعتراف کرد “نظام از دست نرفته 
ای  خامنه  سخنان  است.”  خورده  ضربه  اما  است 
در متن چنین وضعیتی هیچ چیز نیست جز در هم 
ریختگی روحی رهبر درمانده یک حکومت رو به 

سقوط. 
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من هم ایرانی هستم!
 آذر پویا

همیشه از جواب دادن صریح به سوال “ از کجا آمده 
اروپائی  کشورهای  در  رایج  کامال  سوالی  که  ای” 
با مردم  اگر شکل و شمایلت هم  است مخصوصا 
طفره  ام  کرده  باشد، سعی  داشته  فرق  آن کشور 
روم. هیچوقت دوست نداشتم با جواب اینکه ایرانی 
هستم ُمهر مسلمان بودن، تروریست بودن، بعنوان 
یک زنُ مهر دست دوم بودن، با فرهنگ عقب مانده 

اسالمی به پیشانی ام، قضاوت شوم.

را  این سوال  اوضاع عوض شده،  است  ماهی  چند 
با  میشوم  قدم  پیش  گاها  نپرسد  کسی  اگر  حتی 



سری افراشته و با غرور میگویم که من هم ایرانیم، 
از سرزمین مهساها، نیکاها، ساریناها وحدیث ها... 
با  شجاعتشان،  با  جوانانش  که  ام  آمده  جائی  از 
حاکمان  منحط  فرهنگ  جانشان  با  و  شهامتشان 

قرون وسطائی را به چالش کشیده اند. 

افتخارات و دارائی های “سرزمینم” دیگر نه چند 
ستون باقی مانده از کاخهای چندین هزار ساله و 
نه مقبره سالطین کشور گشا و نه حتی باقی مانده 
کاسه کوزه های شکسته شده در زیر آوار چند هزار 
ساله است، که اینها مربوط به همان تاریخ است و 

در موزه هر کشوری یافت میشوند. 

دارائی هایم امروز، قهرمانان زادگاهم نوید افکاری 
ها، هنرمندانم توماج ها و خدا نورها ، معلمینم فرزاد 



ها،  بخشی  اسماعیل  کارگریم  رهبران  کمانگرها، 
خبرنگارانم سپیده قلیانها و دختران قصه هایم ویدا 
موحدها، مهساها و نیکاها و ساریناها....اینها ارزشهای 

زندگی امروزمان هستند.

تمامی  علیه  بر  مبارزاتشان  با   ، واال  انسانهای  این 
مردم  به  تنها  نه  ماندگی،  عقب  و  تحجر  نمادهای 
ایران بلکه به مردم تمام جهان بخصوص ایرانیان 
خارج کشور عزت و احترام داده وباعث سرفرازی 
و غرورمان شده اند. بی گمان ساختن یک دنیای 

بهتر بدست این نسل امکان پذیر است.
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برای نترسیدن به وقت بوسیدن!
نوید مینایی

انقالب جاری در ایران در کنار خشونت حکومتی، 
جلوه های زیبای بسیاری هم خلق کرده است. رقص 
تصاویر  و  ها  حجاب  برداشتن  معترضین،  شادی  و 
بدون حجاب هنرمندان و ورزشکاران زن که اولین 

باریست خوِد واقعیشان را می بینیم!

یکی از این تصاویر تصویر زیبای بوسه دو دختر در 
خیابانهای اراک است که آب پاکی روی دست همه 
سنت های مذهبی و مردساالرانه و ارتجاعی ریخت!

به جرات می توان گفت این تصویر نمایش یکی از 



مهمترین مطالبات انقالب ایران است! دست مذهب 
و هرگونه سنت نرینه ساالر از زندگی مردم و دخالت 
بر  که  ارتجاعی  سنتهای  کوتاه!  اجتماعی  امور  در 
تاب  استوار هستند  نرینه ساالری  و  تبعیض  اساس 

تحمل چنین مطالبه ای را ندارند!

نژاد و  بر اساس جنسیت، تمایالت جنسی،  تبعیض 
قومیت و ملیت، شغل و اصل و نسب و خالصه هر 
چیزی که بتواند شکافی در جامعه ایجاد کند همیشه 
ابزاری برای تفرقه افکنی در دست حکومت ها بوده 
و هست. تفرقه برای حکومت های استبدادی نعمت 

است و اهرمی برای سرکوب جامعه.

انقالب جاری، آزادی در  از جبهه های اصلی  یکی 
روابط شخصی، عدم ایجاد محدودیت های اجتماعی 



و قانونی و مقابله با نفرت پراکنی علیه اقلیت هاست.

جوانان برای پایان دادن به قرنها دیکتاتوری و هرگونه 
سنت و قانون تبعیض آمیز و مردساالرانه، برای آزادی 
و برابری به خیابانها آمده اند. این انقالب باید تضمین 
کننده آزادی بی قید و شرط و برابری همه شهروندان، 

رفاه و زندگی محترمانه و انسانی برای همه باشد.
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اعتصاب کارگران ایران تایر
اطالعیه

امروز ۲۹ آذر کارگران ایران تایر دست به اعتصاب 
در شب گذشته  شیفت ۲  از  اعتصاب  این  زدند.  
آغاز شد. روز گذشته نیز شیفت 1 و ۲ از کارخانه 
۳ شرکت کروز که بیشتر کارکنان آن زن هستند 
و  قطعات یدکی برای ایران خودرو را تولید میکند 
دست به اعتصاب زدند و تجمع زدند. این کارخانه 
سیزده هزار کارگر دارد و در هر بخش آن سه هزار 
کارگر کار میکنند.  قبل از ان نیز در ۲4 آبان ذوب 
آهن اصفهان در حال اعتصاب بود. معلمان نیز در 
اعتراض به کشتار و سرکوبگریهای حکومت برای 
روزهای ۲۹ و ۳0 آبان فراخوان به اعتصاب سراسری 



داده اند. 

و  است  بخش  امید  جامعه  کل  برای  تحوالت  این 
بیانگر این است که اعتصابات سراسری دارد وسعت 
میگیرد و کارگران و معلمان با قدرت اعتصاباتشان 

وارد انقالب میشوند. 
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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 


