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قاتل ما همینجا است 
دروغ میگن آمریکا است

منظر دریاکناری

مهران سماک جوان ۲۷ ساله در شامگاه سه شنبه 
۸ آذر  در شب جشن سراسری باخت تیم فوتبال 
جمهوری اسالمی مقابل تیم ملی فوتبال آمریکا در 
باخت.  جان  حکومت  ماموران  گلوله  با  بندرانزلی 
را  انسان  قلب  مهران  زیبای  چهره  به  کردن  نگاه 
جانیان سنگدل  علیه  و عصیان  و خشم  می شکند 

جمهوری اسالمی را صد چندان می کند.

جمهوری  پاسدارن  سپاه  تیم  بین  فوتبال  مسابقه 



اسالمی و آمریکا بدرست بزرگترین اتفاق سیاسی 
در تاریخ همه مسابقات فوتبال لقب گرفت و نتیجه 
این مسابقه همانطور که پیش بینی می شد به زمین 
فوتبال محدود نماند. شاید برای اولین بار در تاریخ 
افتاده  اتفاقی  یک مسابقه ورزشی در جهان چنین 
است که اکثریت عظیم مردم یک کشور از شکست 
تیم خودی اینچنین ابزار شادمانی می کنند و بطور 
گسترده جشن می گیرند. تا جایی که در ایران بعد 
از این شکست بعضا پرچم آمریکا  توسط جوانان 
حمل شد تا جواب دندان شکنی به حکومت داده 
باشند. یک بازی فوتبال شدیدا سیاسی شده در دل 
یک انقالب بنیانکن، همه نگاه ها را به خود معطوف 

کرده بود.



مهران سماک عزیز نیز که همراه با موج وسیعی از 
مردم در شهرهای مختلف در شهر انزلی به خیابان 
آمده و با بوق زدن پیروزی “دشمن” را جشن گرفته 
بود با شلیک دشمن داخلی غرق در خون شد و جان 
باخت. روز جمعه ۱۱ آذر مردم انزلی در اجتماعی 
بزرگ بر مزار او در آرامستان انزلی یاد این عزیز 
جانباخته را گرامی داشتند و علیه حکومت اسالمی 
شعار دادند و اعالم کردند که: “امسال سال خونه، 

سید علی سرنگونه”. 

اگر تا سال پیش در تجمعات اعتراضی گفته میشد: 
“دشمن ما همینجا است، دروغ می گن آمریکاست”، 
بی شک حاال حتی کودکان دانش آموز مخالف این 
حکومت بچه ُکش هم می دانند که جمهوری اسالمی 



تندر  برابر  قاتالن در  این  است.  ایران  قاتل مردم 
روزگار  صحنه  از  و  شوند  می  جارو  ایران  انقالب 
از همین روزها  از  محو خواهند شد. آن روز یکی 

است.  
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گامهای تکمیلی
 در پیروزی انقالب جاری

کیوان جاوید

کدام  پیشروی  راه  دارد.  نیاز  پیشروی  به  انقالب 
است؟ کسی نیست که به اوضاع ایران و سرنگونی 
جمهوری اسالمی نگاه کند و مدام با خود نیندیشد 
برای  و  است  کدام  موانع  چیست،  بعدی  قدم  که 
به  تشنه  و  مسلح  دندان  تا  حکومت  این  شکست 

خون مردم چه گامهای دیگر باید برداشته شود. 
 

نقاط قوت انقالب.  در ماه سوم انقالب، تظاهراِت بی 
وقفه در بسیاری از شهرها و در اکثر استانها آتش به 



جان حکومت انداخته است. انقالبی که مستقیما و بی 
هیچ شبهه ای خامنه ای جالد و کل نظام اسالمی را 
نشانه گرفته؛ انقالبی که فرهنگ دیگری از سرنگونی 
طلبی توده ای را به نمایش گذاشته است، طوری که 
حتی کودکان دبستانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و 
دانش آموزان دبیرستانی و نوجوان را نیز وسیعا به 
صحنه نبرد با حکومت کشانده است؛ انقالبی متحد 
خسته  مردم  همه  که  سراسری  خواست  با  کننده 
کند.  می  نمایندگی  را  اسالمی  نکبت  از  عاصی  و 
انقالب برای زندگی و رهایی که زن در محور آن 
می درخشد و ستایش جهانیان را برانگیخته است.

 
با این وجود آیا نیروی قهریه و سرکوب نمی تواند 
مردم را خسته کند و به مرور از تعداد شهرهایی که 
اعتراض می کنند کم کرده و جمعیت را تقلیل داده 



و نهایتا اوضاع را به کنترل درآورد؟ با داده های 
تاکنونی و حجم اعتراضات مردمی و بیزاری عمومی 
و عدم بی تفاوتی مردمی نسبت به انقالب در جریان، 
بسیار دور از ذهن می نمایند که رژیم بتواند مردم 
را به خانه فرستاده و اوضاع را نسبتا تحت کنترل 
در آورد. توجه به اینکه اوضاع داخلی رژیم بسیار 
با سال گذشته  تر حتی در مقایسه  در هم ریخته 
است و بخش های وسیعی از حاکمیت نیز امیدی به 
کنترل اوضاع ندارند و وضعیت فروپاشیده اقتصادی 
از  دولتها  ممتد  گرفتن  فاصله  و  اسالمی  جمهوری 
جمهوری اسالمی یک جنگ سیاسی و روانی دیگر 
نیز به سران حکومت اسالمی تحمیل کرده است، 
شکست این مردم با داده های تاکنونی دور از انتظار 
است. بیاد داشته باشیم، نیروهای سرکوبگر روز به 
روز خسته تر و روحیه باخته تر می شوند و تدام 



این اوضاع حتی در همین حد نیز در بدنه نیروهای 
انتظامی و نظامی شکاف بیشتری خواهد انداخت. 

 
برای  بیشتری  گامهای  باید  انقالب  وجود  این  با 
بیشتری  مردم  بردارد.  پیش  به  تر  سریع  پیروزی 
از  و  بپیوندند  خیابانی  اعتراضات  صف  به  باید 
حمایت صرف معنوی به سوی پیوستن به تظاهرات 
از چند هزار  باید  بردارند. جمعیت تظاهرات  گام 
به چند ده و چند صد هزار نفر افزایش یابد. با این 
شتاب  با  و  شدید  اسالمی  رژیم  جمعیت  افزایش 

بیشتری بسوی سرنگونی کشیده می شود.
 

در سایه حضور گسترده تر مردمی در تظاهرات های 
خیابانی، فرصت و امکان بیشتری به کارگران صنایع 
کلیدی داده می شود که با ضربه پذیری کمتری 



دست به اعتصابات سیاسی و حمایتی زده و گلوی 
حکومت اسالمی را فشرده و روز سرنگونی اش را 
نزدیکتر کنند. تسریع  انقالب نیازمند اعتصابات و 
تحصن های سراسری گسترده تر است و تا همینجا 
دو  در  است.  داده  همگان  نشان  را  خود  اهمیت 
اعتصابات  و  تر  اعتراضات خیابانی گسترده  سنگر 
به  دیگری  بلند  گام  سراسری  سیاسی  اقتصادی- 
اسالمی  آدمکش  رژیم  این  کردن  سرنگون  سوی 
خواهیم برداشت. جامعه منتظر این فاز جدید است.
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“وی پی ان” یا “آر پی جی”
 سیما بهاری

دادستانی کل کشور جمهوری اسالمی از دسترسی 
مردم ایران به ابزارهای دور زدن فیلترینگ اینترنت 
انتقاد کرد و گفت، امروز یک وی پی ان را می بندیم، 
بالفاصله با روش دیگر در اختیار قرار می گیرد. وی 
کردن ها  فیلتر  مسأله  پای  هم  امروز  “بنده  افزود: 

ایستاده ام و خیلی فحش خورده ام”.
 

یک مغز معیوب جمعی که از مرحله االغ سواری 
در سال ۱۳۵۷ از  فیضیه قم به راس قدرت رانده 
شده بود می پنداشت می تواند یک جامعه مدرن 



و امروزی را صرفا با سرکوب و بگیر و ببند برای 
همیشه به بند کشیده و چپاول کند.

 
ایراِن سال ۱40۱ که دیگر جای خود دارد. جامعه 
ای که حتی نوجوانانش به مدرن ترین دانش فنی و 
انفورماتیک برای ارتباطات اجتماعی آموزش دیده 
در  استادی  توانند  می  کدام  هر  و  هستند  آشنا  و 

استفاده از سوشیال میدیا باشند.
 

در این جامعه بشدت جهانی شده، که تحت تاثیر 
پیشرفته ترین و مدرن ترین دستاوردهای علمی و 
اینترنت  تعطیلی  دارد،  قرار  مدرن  جهان  فرهنگی 
عزم  که  مردم  این  ندارد.  معنا  فیلترینگ  حتی  و 
شده  هم  سنگ  زیر  از  دارند  سر  در  سرنگونی 



سالحشان را بیرون کشید، روغن کاری کرده و به 
دشمن زندگی شلیک خواهند کرد. 

 
در جنگ تمام عیار امروز در ایران علیه فسیل های 
ان” و “آرپی جی” کار  تبهکاری اسالمی، “وی پی 

برد مشترک دارند. 
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۱۲ آذر: اعتراضات مردمی 
در هفتاد و نهمین روز انقالب

 خالصه اطالعیه
 حزب کمونیست کارگری ایران

جامعه با فراخوانهایش خود را برای تجمعات و اعتصاب 
سراسری برای سه روز ۱4 تا ۱۶ آذر آماده میکند. 
این فراخوانها از سوی جمع های جوانان محالت در 
تهران و شهرهای مختلف و دانشجویان در همه جا 
در محالت و در کف خیابان و در مدیای اجتماعی 
وسیعا منتشر شده است. از جمله شب گذشته در 
تجمعی که مردم در شهر خرمشهر برپا کردند زنی 
معترض با پالکاردی که همه مردم را به پیوستن به 



این سه روز اعتراض فرا میخواند، به خیابان آمده 
بود. 

امروز اعتراضات خیابانی در تهران در ایستگاه مترو 
مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. متروها به 
تبدیل شده  مردمی  اعتراضات  های  مکان  از  یکی 
دانشجویان  امروز  نیز  سنندج  دانشگاه  در  است. 
بازداشت  به  اعتراض  در  ها  خانواده  از  شماری  و 
بهروز چمن آرا از استادان دانشگاه و دیگر دستگیر 
شدگان، تجمع و تحصن داشتند. در دانشگاه علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران نیز دانشجویان در اعتراض 
امنیتی شدن دانشگاه و سرکوبها تجمع کردند.  به 
همینطور دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج 
بخار مسمویت غذای جمع کثیری از دانشجویان این 



دانشگاه. تجمع کرده و شعار میدادند:”دانشجو داد 
بزن حقتو فریاد بزن”.

شب گذشته نیز مثل شب های گذشته در محالت 
مختلف تهران و شهرهایی چون مشهد و خرمشهر 
و گنبد کاووس اعتراضات جریان یافت. در مشهد 
شماری از جوانان به خیابان آمده و فریاد مرگ بر 
دیکتاتور طنین انداخته بود. در گنبد کاووس جوانان 
معترض به اتاق اصناف شهر کوکتل زدند. در تهران 
آباد مردم شعار  و جنت  اکباتان  در محالتی چون 

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای سر دادند. 
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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 journalfarsi.com


