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در اين شماره ژورنال

بُرد در قطر، باخت در ايران !
        نوشته سینا پدرام

طناب هاى دار بايد براى همیشه سوزانده شود 
         نوشته اصغر كريمى

زن، زندگى، آزادى علیه مقدسات 
         نوشته جلیل جلیلى
فوتبال خونین و سیاسى!  

         نوشته حسن صالحى
اعتصابات كارگرى گسترش يافته است  

         خالصه اطالعیه



بُرد در قطر، باخت در ايران !
سینا پدرام

ديروز انقالب ايران راى خود را در مورد تیم فوتبال 
رژيم اسالمى صادر كرد.

تاثیر و انعكاس سیاست در ورزش نه امر تازه اى است 
و نه امر عجیبى. در طول تاريخ معاصر، ما شاهد دخالت 
سیاست و دولتها در ورزش و رويدادهاى ورزشى بوده 
ايم. شاخص و مشخصه هاى اين دوره تصمیمات و 
فشارهاى سیاسى دولتها بر روى ورزشكاران بود و 
مقاومتها و عكس العملهاى مبتكرانه ورزشكاران در 

قبال اين اعمال فشارها.



اما انقالب ايران اين عرصه را نیز تحت تأثیر خود 
بلكه  دول  سیاستهاى  نه  بار  اين  است.  داده  قرار 
اعتال  حال  در  انقالِب  يك  خواستهاى  و  ارزشها 
است كه روند اين رويدادهاى ورزشى را به چالش 
را  اين جام جهانى  میتوان  به جرات  كشیده است. 
اين  تا  جزو معدود رخدادهاى ورزشى دانست كه 
حد جهان سیاست را تحت تأثیر قرار داده است. يا 
بهتر است بگويیم مسائل سیاسى و اجتماعى جهان در 
آن بازتاب داشته است. انقالب مردم ايران بى شك 
بازتابهاى بیشترى هم خواهد داشت. ورزش بخشى 
از زندگیست و انعكاسى از آن. برخورد ورزشكاران 
به مسائل اجتماعى در میدان مسابقه و بیرون از آن، 
به خصوص در دوره هاى انقالبى و پُر تالطم، تعیین 
میكند كه نام و آوازه آنان جاودانه بشود يا آنكه در 



دفتر تاريخ فراموش شود.

تیم فوتبال رژيم اسالمى در اين میان خود را در مقابل 
انقالب و مردم قرار داده و فقط به اين دلیل در طول 
تاريخ ورزش در ايران، بردشان در مقابل تیم ولز، نه 
خوشحالى بلكه خشم مردم را به همراه داشت. براى 
اين آقايان حساب بانكى ها پُر و پیمانه، جذاب تر از 
همیارى با مردم كوچه و بازار كه براى يك آينده 
بهتر مبارزه میكنند، است. شادى اين “ناقهرمانان” در 
زمین بازى، در حالى بود كه وريا غفورى دستگیر شد، 
على دايى بار ديگر صداى او و مردم شد و جانهاى 

عزيز ديگرى توسط سالخان رژيم گرفته شد.

ههلهله مزدوران رژيم بر روى تانكها و شادى بازيكنان 



در میدان بازى، با رقص مرگ جالدان بر دور  چوبه 
هاى دار كه رژيم میخواهد بر پا كند، تمامى تصوير 
نیست. در دوران انقالب، تابلو سیاست با خیزشها و 
ابتكارات مردمى پُر میشود نه با تشبثات حكومتى. 
براى رژيم اسالمِى گرفتار در طوفان انقالب، شكست 
و پیروزى در میدان فوتبال، به يكسان باعث ناكامى 

آن در مقابل مردم به پا خاسته است.

روزى روزگارى شايد اگر شروين بخواهد آهنگ خود 
را باز نويسى كند، بايد اضافه كند براى “تماشاگر 

سانديسى” و “فوتبالیست حكومت اسالمى”.
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طناب های دار 
بايد برای همیشه سوزانده شود 

اصغر كريمى

دادستان مركز استان خراسان رضوى از شناسايى، 
بازداشت، رسیدگى به پرونده و صدور حكم محاربه 
براى يك فرد متهم به كشتن دو بسیجى در مشهد 
اما  نشده  برده  فرد  اين  از  اسمى  است.  داده  خبر 
شواهد نشان میدهد كه جوانى كه در معرض اعدام 
است مجیدرضا رهنورد است. اتهام او قتل دو بسیجى 
در مشهد است. مجیدرضا پس از دستگیرى مورد 
رسانه هاى  كه  عكس هايى  و  گرفته  قرار  شكنجه 
حكومت منتشر كرده اند او را با دست گچ گرفته 
نشان میدهد. دستگیرشدگان ديگرى نیز در معرض 



خطر اعدام قرار دارند. 

تمام  علیه  است،  چیزها  خیلى  علیه  ايران  انقالب 
قوانین و مقررات ضد انسانى و جنايتكارانه حكومت 
و علیه كل اين نظام وحشى و مشخصا علیه مجازات 
اعدام كه يكى از مهمترين ابزارهاى ايجاد ارعاب 
و حفظ حكومت اسالمى بوده است و در مقابل آن 
از سالها قبل جنبش قدرتمندى شكل گرفته است. 
انقالب بايد طناب هاى دار را آتش بزند و اين مملكت 
را براى همیشه از اين جنايت و قتل عمد حكومتى 

نجات دهد. 

نیروى انقالب اكنون بايد بطور اضطرارى مجیدرضا 
كه به محاربه محكوم شده و ساير متهمین به محاربه 
را نجات دهد. میتوانیم كارى كنیم كه آدمكشان 



حاكم جرات نكنند يك معترض دستگیر شده را 
هم اعدام كنند. بايد در مقابل زندان  ها تجمع كرد. 
بايد شعار علیه اعدام را در همه جا طنین انداخت. 
بیانیه  هايى  در  دانشگاهها،  در  مراسم ها،  در  بايد 
كه توسط تشكل ها و جمع   هاى مختلف كارگران و 
معلمان، دانشجويان و دانش اموزان، بازنشستگان و 
نويسندگان و همه تشكل هاى مردمى منتشر میشود 
لغو مجازات اعدام و لغو همه احكام اعدام با صداى 
شده  شناخته  شخصیت هاى  بايد  شود.  اعالم  بلند 
هنرى و ورزشى در داخل و خارج با بلندكردن پرچم 
نه به اعدام به انقالب رنگ ضد اعدام بزنند. بايد 
علیه اعدام شعار نوشت و باندرول آويزان كرد. بايد 
جامعه را يكپارچه علیه اعدام شوراند. بايد دولت ها 
و نهادهاى بین المللى راعلیه اعدام به حركت درآورد 
و فشارهاى بین المللى بر حكومت آدمكشان اسالمى 



را دوچندان كرد. بايد به قاتالن حاكم فهماند كه 
هر حكم اعدامى و هر به دار آويختنى برايشان گران 

تمام میشود. 

را  كار  يك  اين  است.  كرده  كارها  خیلى  انقالب 
سرانجام  به  كه  دارد  را  قدرت  اين  و  میتواند  هم 
برساند. اعدام قتل عمد دولتى است. ابزار حاكمان 
علیه مردم است. براى ترساندن جامعه از اعتراض 
است. حاكمان آدمكش را بايد از اين ابزار محكوم 
را  انقالب  از چهره آزاديخواهانه  اين جنبه  و  كرد 

نیز به دنیا نشان داد. 
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زن، زندگى، آزادی علیه مقدسات
 جلیل جلیلى

و  مقدمه  بى  نمیتواند  آسمان  در  برق  و  رعد  اگر 
و  منفى  يونهاى  حامل  ابرهاى  خوردن  بهم  بدون 
مثبت بوقوع بپیوندد، شعار زن، زندگى، آزادى هم 
نمیتوانست بى مقدمه و بدون زمینه شعار مركزى 
انقالب 1401 ايران شود و شهرت جهانى پیدا كند.

اين شعار از حنجره جامعه اى برخاست كه در تاريخ 
بر  مقدم  اعتقادات  و  تعصبات  معاصرش خرافات، 
انسان و انسانیت قلمداد شده اند و از اين طريق در 
يكصد سال گذشته در اسارت تابوهايى نگه داشته 
شده كه جسم و روحش را آزار داده اند. تابوها و 



زنجیرى  ملت  پرچم،  میهن،  دين،  چون  مقدساتى 
شده اند براى ُكند كردن رهايى اش و محدود كردن 
آزادى اش. نه تنها اين، بلكه در نیم قرن گذشته 
زندگى و هويت طبیعى نیمى از جمعیت اش از آنها 

انكار شده است.

اين جامعه اما تسلیم نشد، مقهور نشد و خودكشى 
وضعیت  اين  كردن  رو  و  زير  و  را  انقالب  نكرد. 
به  آزادى  زندگى،  زن،  شعار  با  كرد.   انتخاب  را 
جنگ اين وضعیت برخاست، شعارى كه تابوها را 
شكست و آنها را وسیعا بى اعتبار ساخت. اين شعار 
بطور واضح گفت كه هیچ تابويى مقدم بر انسان و 

نیازهايش نسیت. 



معناى ديگر اين شعار اين است كه ما ديگر خود 
را فداى هیچ چیزى كه تاكنون مقدس جلوه داده 
شده است، نمیكنیم. زن، زندگى، آزادى بطور روشن 
به اين معنى است كه اين تابوها و نامقدساتى كه 
لباس تقدس بر تنشان پوشانده شده است، هستند 
نه  و  انسان شوند  منزلت  و  فداى حرمت  بايد  كه 

برعكس. 

شعار زن، زندگى آزادى به اين معنى هم است كه 
انسان  منزلت  و  انسان، شان  ارزش  انسان،  آزادى 
بدون  آنها،  بین  كامل  برابرى  شدن  جارى  بدون 
برابر  امكانات  و  حقوق  از  آنها  همه  برخوردارى 
ممكن نیست. شعار زن، زندگى، آزادى كیفرخواستى 
است علیه هرگونه تبعیض و بى عدالتى و نابرابرى، 



انسانى. جامعه  و مانیفستى است براى يك جامعه 
تك  تك  خوشبختى  اش  خوشبختى  معیار  كه  اى 
ثروت  نه  تولید،  از  هدفش  و  است  شهروندانش 
اندوزى و تمركز ثروت در دست يك اقلیت بلكه 
ايجاد رفاه، آسايش، لذت و خوشى براى همه است.

زنده باد زن، زندگى، آزادى
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فوتبال خونین و سیاسى!
حسن صالحى

فوتبال در  ولى  نكنید  را سیاسى  فوتبال  مى گويند 
ايران چنان سیاسى شده است كه بعد از پیروزى تیم 
جمهورى اسالمى در مقابل ولز همه حكومتیان دارند 
از اين پیروزى براى مقابله با مردم بپاخاسته استفاده 
پیام مى دهد. رئیس قوه قضائیه   مى كنند. رئیسى 
)همان قوه آدمكشى جمهورى اسالمى( پیام مى دهد. 
نیروهاى يگان ويژه كه كیان ها و حديث ها و ديگر 
معترضین را در خیابانها كشتند دارند شادى مى كنند 

و ...



ما مردم در اين اركستر خونین شادى سهیم نیستیم 
چرا كه با اين تیم و با كرنشى كه در مقابل حكومت 
كرد، با چاپلوسى از رئیسى و با سكوتش در مقابل 
رفتار وحشیانه حكومت با مردم مى كند هیچگونه 
تعلقى به ما ندارد. اين تیم تماما حكومتى است و 
تماما به درد تعريف و تمجید حكومتى ها مى خورد.

قهرمانان ما همان كسانى هستند كه جانانه در مقابل 
غفورى  وريا  ما  قهرمان  اند.  ايستاده  ها  حكومتى 
فوتبالیست است كه همواره در كنار مردم ايستاد و 
تاوان اين پايدارى وى بازداشت و زندان بود. قهرمانان 
ما زنان و مردان جوانى هستند كه جمهورى اسالمى 
سینه هاى آنها را آماج گلوله قرار مى دهد ولى به 



مى  ادامه  اسالمى  براى سرنگونى جمهورى  انقالب 
دهند.

مردم اين روزها را به خاطر خواهند سپرد. آنها كه 
در لحظات سخت با مردم بودند و آنها كه به خاطر 
چاپلوسى و هر منفعت حقیر ديگرى به مردم پشت 
كردند. همه حق انتخاب دارند. تیم فوتبال ايران مى 
توانست چنان رفتار كند كه حمايت مردم را با خود 
همراه داشته باشد ولى چنان كردند كه حاال مورد 
نفرت عمومى هستند و تنها حكومتیان از آنها حمايت 

مى كنند. اين لكه ننگ هرگز پاک نخواهد شد.
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گسترش اعتصابات کارگری 
بخشى از اطالعیه 

حزب كمونیست كارگرى ايران

اعتصابات در جريان انقالب علیه جمهورى اسالمى:
اعتصاب كارگران و مهندسان شركت زرنام هشتگرد 
)3 آذر(، اعالم اعتصاب معلمان در جوانرود)4 آذر( 
محركه،  نیروى  سازى  ماشین  كارگران  اعتصاب 
جنوب  آلومنیوم  صنايع  مجتمع  كارگران  اعتصاب 
فارس،  المرد  اقتصادى  ويژه  منطقه  در  )سالكو( 
 ٢( قزوين  در  ديزل  بهمن  كارگران  اعتصاب 



مشهد)دوم  نشانى  اتش  كارگران  اعتصاب  آذر(، 
پااليشگاه يازدهم فاز13  آذر(، اعتصاب كارگران 
موتور،  بهمن  كارگرن  اعتصاب  جنوبى،  پارس 
باربرى  هاى  ترمینال  رانندگان  و  اعتصابكاركنان 
اكبر آباد، اعتصاب رانندگان و متصديان پايانه حمل 
و نقل نسیم شهر، اعتصاب كارگران شركت پارس 
تاير)  ايران  كارگران  اعتصاب  آبان(،   ٢۹ آمپول) 
آبان(،   30 و   ٢۹  ( معلمان  اعتصابات  آبان(،   ٢۹
زير  آبان(،   30( برونز  شركت  كارگران  اعتصاب 
مجموعه ايران خودرو ٢1 نوامبراعتصاب كارگران 
شیفت 1 و ٢ شركت كروز )تولید كننده قطعنامه 
ايران خودرو- ٢۸ آبان(، اعتصاب كارگران ذوب 
اعتصاب  و  تجمع  آبان(،   ٢۵ و   ٢4( اصفهان  آهن 
 ،) آبان  كارگران شركت گاز سوزان اصفهان)٢۵ 



اعتصاب كارگران بخش تولید كارخانه آب معدنى 
داماش بخاطر سه ماهه دستمزد معوقه )٢4 آبان( 
، اعتصاب كارگران سیتى سنتر اصفهان )٢4 آبان(، 
 ٢4 بندرعباس)  در  شهردارى  پاكبانان  اعتصاب 
تجمع  و  درمانى  كادر  و  پزشكان  اعتصاب  آبان(، 
آنها در مشهد، اعتراضات كارگران رسمى نفت و 
بصورت نمادين نگرفتن غذاى شركت)1۶ تا 1۹ 
آبان(، اعتصاب كارگران فوالد سرمد ابركوه ) 1۷ 
آبان(، دو روز اعتصاب و تجمع كارگران نیشكر هفت 
تپه ) ٢۶ و ٢۷ مهر(، اعتصاب كارگران شهردارى 
كارگران  نفت  پیمانى  كارگران  آبان(،   11 اهواز) 
پتروشیمى  اوره  تولید  مجتمع  تعمیرات  بخش 
پرديس در عسلويه )11 آبان(، اعتصاب كارگران 
فوالد ايرانیان در كرمان) ۸ آبان(، اعتصاب و تجمع 



كارگران پااليشگاه نفت تهران)4 آبان(، تجمعات 
و  اصفهان  تهران،  در  درمانى  كادر  و  پزشكان 
كارگران شركت  اعتصاب  آبان(،   ۵ و   4  ( شیراز 
آبانماه(   3 و   ٢( تبريز  تراكتورسازِى  موتورسازان 
اعتصاب و تجمع آتش نشانان مشهد)3 آبان ماه(، 
اعتصاب و تحصن سراسرى معلمان ) 1 و ٢ آبان(، 
آيدين  سازى  شكالت  شركت  كارگران  اعتصاب 
)30 مهر(، اعتصاب رانندگان كامیون در مرودشت 
اعتصاب و تجمع  ) 30 مهر(،  اعتصاب كردند  هم 
گروهى از كارگران گروه ملى فوالد اهواز درمقابل 
كامیون  رانندگان  اعتصاب  مهر(،   30 استاندارى) 
رانندگان  تجمع  و  اعتصاب  مهر(،   30 مرودشت) 
 ۵ )ايستگاه  آبادان  پااليشگاه  آبادان  پااليشگاه 
كوى قدس( مقابل گیت )1۸، ٢۶ مهر(، اعتصاب 



رانندگان سوخت رسانى آبادان ) ٢۶ مهر(، اعتصاب 
رانندگان بى.آر.تى هاى خط آزادى  تهرانپارس ) 
تاير) ٢۶-1۹  كیان  كارگران  اعتصاب  مهر(،   1۷
مهر(، اعتصاب كارگران نفت در عسلويه و كنگان 
و پااليشگاه فاز ٢ پااليشگاه آبادان)1۸ و 1۹ مهر( 
، اعتصاب دانشجويان در 110 دانشگاه ، اعتصابات 

سراسرى در بازار در ٢۵ آبان به ۶0 شهر رسید.

شنبه ۵ آذر 1401
٢۶ نوامبر ٢0٢٢



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 journalfarsi.com


