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اعدام دوتن دیگر از جوانان معترض 
این جنایات، حکومت را از انقالب مردم 

نجات نخواهد داد

اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

صبح روز شنبه ۱۷ دی، حکومت آدمکش اسالمی 
مهدی  محمد  بنام  معترض  جوانان  از  دیگر  دوتن 
کرمی و محمد حسینی را به جرم اعتراض و با پرونده 
سازی واهی اعدام کرد. جان باختن این دو جوان را 
به خانواده داغدار آنها،  به دوستان و نزدیکانشان و 
به همه مردم تسلیت میگوییم. این معترضین نه حق 
دفاع از خود را داشتند، نه حق انتخاب وکیل داشتند، 



و نه حتی حق مالقات با خانواده قبل از اعدام به آنها 
داده شد. 

حکومت اسالمی با ادامه جنایات وحشیانه و اعدام 
تالش میکند انقالب زن زندگی آزادی را عقب براند 
و خود را سرپا نگهدارد. مردم از زاهدان تا کردستان 
و آذربایجان و اهواز و تهران و شیراز و سراسر کشور 
علیه این حکومت به میدان آمده اند و میخواهند از 
این  با  شوند.  بشری خالص  این حکومت ضد  شر 
اعدامها جمهوری اسالمی خود را نجات نخواهد داد 
مواجه  بیشتری  اعتراض  و  انزجار  و   با خشم  بلکه 
خواهد شد و سرنگونی محتوم خود را تسریع میکند.

 ما مردم مصممیم از شر این نیروی خبیث و خونخوار 



و چپاولگر خالص شویم و همانگونه که مردم در کف 
خیابان فریاد میزنند “هر یک نفر کشته شه، هزار 
نفر پشتشه”. هزاران و میلیونها نفر از مردم در پی 
خالصی از شر این حکومت جنایتکار هستند. انقالب 
زن زندگی ادامه دارد. اعتراضات و شعار دادن ها 
این کشتارها تشدید خواهد شد و  با  ادامه دارد و 

گسترش خواهد یافت. 

حزب کمونیست کارگری همه مردم جهان را به فشار 
به دولتها برای بایکوت این حکومت جنایتکار و ضد 
انسانی فرا میخواند. حزب همه مردم را به اتحاد و 
همبستگی در برابر سرکوبگریهای حکومت و علیه 
روز  میخواند.  فرا  اعدام  وحشیانه  احکام  و  اعدامها 
هجدهم دیماه روز اعتراض سراسری همه مردم است 



و حزب همگان را به شرکت وسیع در این اعتراضات 
فراخوان میدهد. دست در دست هم، با اعتصابات 
و اعتراضات و تجمعات و شعار مرگ بر جمهوری 
اسالمی و بیانیه های اعتراضی و به هر شکل ممکن 
باید به این جنایات اعتراض کرد. جمهوری اسالمی 
باید سرنگون شود و با انقالب مردم سرنگون خواهد 
شد. یاد همه جانباختگان انقالب را گرامی میداریم. 

زنده باد انقالب زن زندگی آزادی! 
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انقالب ما فقر دورۀ “آدم”
 را هم حل میکند

سیما بهاری

امام جمعۀ شیراز: مشکالت اقتصادی به خاطر شرایط 
امروز نیست، حضرت آدم هم مشکل اقتصادی داشت.

اینها بخشی از اراجیف فسیلی است با عنوان امام جمعه. 
راه حل یا سخنی برای پاسخگویی به مردمی که دارند 
در را از پاشنه در می آورند ندارند. حکومت به انتهای 
خط رسیده است. به این خاطر است که حاضرند به 
هر مرده و زنده ای متوصل شوند. امام جمعۀ شیراز 
تنها کسی نیست که مشکالت را به این صورت جواب 



میدهد. باید به این حضرات گفت بله از دورۀ آدم و 
حوا فقر و نابرابری وجود داشته چون زالو صفت های 
مفت خور و دیکتاتورهایی مثل شما در ثروت غوطه 
ور بوده و سهم مردم زحمتکش را بلعیده اند. از قضا 

انقالب کنونی برای حل همین مشکل است.

مردم ایران راه حل ریشه ای و اساسی را پیدا کرده 
اند. انقالب! مشکل ما مردم فقط فقر تحمیلی حاکمیت 
شما نیست. فرهنگ پوسیده تان، جامعۀ تهدید شده، 
سیاست تروریستی، دشمنی شما با هر آنچه زیبایی و 
زندگیست، همۀ اینها مشکالت ماست. و همۀ چیزهایی 
که طی بیش از چها دهه از ما گرفته اید را با انقالبمان 

پس خواهیم گرفت.  



انقالب زن زندگی آزادی، دارد جامعه را شخم میزند. 
همۀ لجن مذهب و حکومت چپاول حکومت شما را 
از اعماق زمین بیرون می آورد و در معرض آفتاب 
انقالب می خشکاند؛ فقر و تحقیر را از ریشه میِکند، 
رفاه و آزادی را تقسیم میکند و خوشبختی را به ارمغان 
خواهد آورد. ما مردم به این باور داریم و توجیهات 
احمقانه امام جمعه موجب مزاح ما میشود و ما را برای 
نابودی هرآنچه که نشانی از ستم و خرافه به همراه 

دارد مصمم تر می کند.
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محکومیت یک خبرنگار به کار پاکبانی
شهال دانشفر

یلدا معیری عکاس خبری به مجازات هایی از جمله 
دو ماه پاکبانی محکوم شده است. او نوشته است که 
برخالف جمهوری اسالمی به پوشیدن لباس پاکبانی 
افتخار میکند. یلدا روز جمعه ۱۶ دی با انتشار ویدیویی 
در اینستاگرام در حالیکه لباس پاکبانی پوشیده بود 

چنین میگوید: 
“من یلدا معیری عکاس خبری هستم. بخاطر عکاسی 
از اعتراضات مردمی به مدت ۳۲ روز در بند -۲ الف 
سپاه  و ۶0 روز در زندان قرچک ورامین زندانی بودم. 
من به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه 



امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه 
شدم.  محکوم  تعزیری  حبس  سال  شش  به  بدوی 
در حکم من آمده که بر خالف پوشش خبرنگاری 
بدنبال خبرسازی و معرکه گیری بودم. اما دادگاه 
این حکم را هم برای من کافی ندانسته و من را به 
۵ مورد احکام تکمیلی هم مکلف کرده . از جمله در 
مجازات تکمیلی من بندی هست که مرا به مدت دو 
ماه به عنوان پاکبان به ارائه خدمات در پارک بانوان 

مکلف میکند. 

یلدا می گوید با پوشیدن این لباس خواستم اعالم 
بکنم که من نه تنها هیچ مشکلی با این شغل شریف 
ندارم بلکه در شرایطی که اجازه عکاسی از واقعیات 
سرزمین خود را نداشته باشم با کمال میل به انجام 



این کار می پردازم. من این کار را از همین امروز 
نه فقط در پارک بانوان بلکه در خیابانهای شهری 
که در آن زندگی و جوانی ام را گذرانده ام شروع 

کردم”.   

لیست  در  پاکبانی”  خدمات  “ارائه  گرفتن  قرار 
مجازاتهای بیدادگاههای جمهوری اسالمی و تحقیر 
این شغل اوج عقب ماندگی و تحجر این حکومت 
را به نمایش میگذارد. پاسخ صریح یلدا معیری و 
افتخار کردن به پوشیدن لباس پاکبانی، پاسخ محکمی 
است.  انسانی  ضد  و  کارگر  ضد  فسیلهای  این  به 
اعتراضات  اخبار  انعکاس جهانی  از ترس  حکومت 
مردمی به همه تدابیر از جمله فیلترینگ، قطعی و 
اینترنت متوسل شده و حریف نشده است.  کندی 



محکومیت عکاس خبری ای چون یلدا معیری بخشی 
از این تالش ها است. اما  بازتاب قدرتمند و جهانی 
به  را  حکومت  آزادی شکست  زندگی  زن  انقالب 
تمامی نشان میدهد. جمهوری اسالمی خود را هر روز 
بیشتر در حلقه محاصره انقالب می بییند. انقالبی که 
بیشترین همبستگی های مردمی در سطح جهان را با 
خود همراه کرده است. زیر چنین فشاری است که 
حکومت اسالمی چنین دیوانه وار حکم صادر میکند 

و خود را به مضحکه خاص و عام می کند.  
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آموزش کتلت و فروپاشی رژیم
تهمینه صاددقی

نواب ابراهیمی که ۲ میلیون و هفتصد هزار نفر در 
پست هایی  انتشار  از  پس  دارد،  فالوار  اینستاگرام 
درباره آموزش “کتلت” و “میرزاقاسمی” در شامگاه 
سلیمانی،  قاسم  سالمرگ  با  همزمان  دی،   ۱۳
بازداشت، کافه اش پلمب و حساب کاربری اش در 

اینستاگرام بسته شد.

جمهوری اسالمی برای بقای خودش دست و پایی 
مردم  داند  می  اسالمی  جمهوری  زند.  می  بیهوده 
کمر به سرنگونی شان بسته اند. از نقاش، عکاس، 



ورزشکار، هنرپیشه فیلمساز، خواننده و حتی امروز، 
اسالمی  جمهوری  گویند  می  رسا  با صدایی  آشپز 

نمی خواهند.
  

رژیم خوب می داند “کتلت شدن” قاسم سلیمانی 
معنی  به  و  رژیم  علیه سردار  آمیز  طنز  اصطالحی 
عجز و ناتوانی این رژیم در میان مردم بوده است 
دلیل آموزش کتلت در سالروز مرگ  به همین  و 
قاسم سلیمانی توسط نواب ابراهیمی تهدیدی علیه 

نظام تلقی می شود.

این رژیم در چهل و چهار سال گذشته برای حفظ 
نظام اش به ابزار زندان، اعدام، شکنجه، بازجویی، 
اعتراف گیری های اجباری و ایجاد ترس و وحشت 



دست زده است. اما امروز ورق برگشته و این مردم 
با  محالت،  خیابان،  در  خود  حضور  با  که  هستند 
اعتراضات و اعتصابات، با استفاده از مدیای احتماعی 
و حتی با شعار مرگ بر جمهوری اسالمی بر سر قبر 
عزیزانشان لرزه به اندام این رژیم انداخته اند. رژیم 
ابزار سرکوب  افتاده است.  به اوج ضعف و زبونی 
حتی دیگر نمی تواند مردم را ساکت کند و آنها را 
به خانه بفرستد. دستگیری و بگیر و ببند، هر روز به 
خشم مردم می افزاید و عمر حکومت  را کوهتاتر 

می کند

بود  امینی جرقه آتش زیر خاکستری  مرگ مهسا 
که شعله هایش از مرز ایران گذر کرده و به جهان 
رسیده و حمایت جهانی را به خود جلب کرده است.  



مردم ایران در داخل و خارج بار دیگر مسمم تر، 
وسیع تر و متحد تر می شوند. با این همه دشمنی 
دهنده  آموزش  آشپِز  دستگیری  تا سطح  حاال  که 
کتلت هم رسیده است، ظرفیت دشمنی با جمهوری 
اسالمی تکمیل شده است. تنها ساعت و روز دقیق 
به  روز،  این  منتظر  است.  نخورده  کلید  سرنگونی 

امروز و فردا می اندیشیم.
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هدیه سال نِو واتس اپ به مردم ایران
کیوان جاوید

واتس اپ روز پنجشنبه اعالم کرد دسترسی کاربران 
از طریق پروکسی را به این شبکه پیام رسان فراهم 
کرده است که حتی در صورت قطع اینترنت امکان 

ارسال پیام یا تماس تلفنی را خواهند داشت.
 

قطع اینترنت به جریان خبررسانی از ایران لطمه جدی 
زده است. روزانه دهها اعتراض کوچک و بزرگ از 
ایران به موقع و سریع به جهان مخابره نمی شود. 
سازماندهی اعتراضات خیابانی کندتر از شرایط عادی 
صورت می گیرد و کلیپ های اعتراضی به کندی 



طریق  از  ارتباط  راستا  همین  در  شوند.  می  ارسال 
مدیای اجتماعی و تماس های سازمانگرانه با داخل 
کشور دشواری های مضاعفی برای سرعت بخشیدن 
به روند اعتراضات خیابانی ایجاد می کند. همه اینها 
را ما می دانستیم که قطع اینترنت و اپلیکیشن های 
ابعاد  تاثیر منفی بر سرعت و  ایران چه  موجود در 
اعتراضات خیابانی و روند پُر سرعت انقالب ایجاد 
می کند.، اما این نکته کلیدی را هم می دانستیم که 
جمهوری اسالمی با هیچ ترفند و حیله ای نمی تواند 
سد راه انقالب شود. انقالب راه خود را از میان همه 
دشوار های باز می کند و به پیش می رود. این یک 
واقعیت آشکار از جامعه ای است که دیگر چیزی 

برای از دست دادن ندارد.
 



زدن  دور  برای  مختلفی  های  راه  مدت  این  طی 
بهرحال  و  بود  بعضا کارساز  و  ارائه شد  فیلترینگ 
دریچه ای رو به جهان باز ماند تا رژیم نتواند در بی 
خبری داخلی و جهانی بیشتر جنایت کند و اینطور 
وانمود کند که جریان انقالب را مهار کرده و مردم 

را به خانه فرستاده است.
 

در ابتدای سال تازه میالدی، ویل کت کارت، مدیر 
واتس اپ در متا با تبریک سال نو نوشت: “در حالی 
که بسیاری از ما با ارسال پیامک به عزیزانمان در 
و  ایران  در  نفر  میلیون ها  گرفتیم.  جشن  واتس اپ 
برقراری  حق  از  همچنان  که  هستند  دیگر  جاهای 

ارتباط آزادانه و خصوصی محروم هستند”.
 



موانع بر سر راه وصل شدن کاربران به واتس اپ در 
ایران حتما برداشته خواهد شد و جمهوری اسالمی 
در محاصره ۸0 میلیون نفر از مردم ایران که آرزویی 
اسالمی  و سرنگونی جمهوری  برابری  و  آزادی  جز 
در دل ندارند، گرفتار تر از گذشته خواهد شد. در 
مدرن،  فوق  تکنولوژی  و  انفورماتیک  انقالب  عصر 
ارتجاع ضد آزادی محکوم به شکست در برابر انتشار 
اطالعات آزاد است. انتظار این است همه دولت ها 
و همه شرکت های ارتباطی و فن آوری در تقویت 
انقالب زن زندگی آزادی در کنار مردم ایران قرار 

بگیرند. 
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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


