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کوبیدن بر طبل سرنگونی
کیوان جاوید

“صدا و سیما پخش زنده مراسم دولتی در آبادان 
دادن  سر  و  اعتراضات  باالگرفتن  از  پس  را 
دادن  شعار  با  معترضان  کرد.  متوقف  شعارها 
مانع سخنرانی محسن حیدری آل کثیر نماینده 
دوربین  به  حمله  با  و  شدند  خبرگان  مجلس 

صداوسیما اعتراضشان را بیان کردند.”

این تنها گوشه ای از عظمت مبارزه مردم ایران 
برای پایان دادن به حکومت درنده خو و فاسد 
اسالمی است. این نبرد از آبادان شروع شد و به 
دیگر شهرهای ایران رسید. از هنرمند و نویسند 



مردم  صدای  اجتماعی،  اعتراضات  فعالین  تا 
دردمند آبادان شدند. این یک تحول بسیار با 

شکوه است و باید بیش از این گسترش یابد.

مردم در همه جای ایران به این نتیجه منطقی 
رسیده اند که برای رهایی از شر حکومت دزد 
و جنایتکار اسالمی راهی جزء همبستگی و اتحاد 
سرنگونی  برای  مبارزه  راه  کلیِد  این  ندارند. 
خودجوش،  مبارزات  است.  اسالمی  جمهوری 
محلی، تک کارخانه ای و تک منطقه ای هر چند 
که بسیار مهم و تاثیرگذارند، اما به هم پیوستن 
این جویبارهای خورشان است که تبدیل به سیل 
عظیم می شود تا سد نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی را در هم بشکند و کار حکومت را یکسره 

کند.



و  زند  می  موج  رژیم  سران  صفوف  در  تفرقه 
آرام  برای  راهی  حکومت  مافیایی  باندهای 
کردن مردم ندارند. از این فرصت تاریخی باید 
هم  از  مقابل صف  در  و  بُرد  را  بهره  بیشترین 
سرنگونی  برای  مبارزه  صف  حکومت،  پاشیده 
مردم را به هم پیوسته تر کرد. در این راه، حزب 
سرنگونی  صف  پیشاپیش  کارگری  کمونیست 

رژیم در حال نبرد است.
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ساختمان های ناایمن، عالج واقعه بعد از وقوع! 

آذر پویا

به  بخشنامه ای  در  کشور  وزیر  وحیدی  احمد 
با  خواست  آنها  از  کشور،  سراسر  استانداران 
استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد با 
تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های 

ناایمن جلوگیری کنند.

آتش  سازمان  مدیرعامل  محمدی  اله  قدرت 
مسئوالن  به  است  گفته  نیز  تهران  نشانی 
حتما  و  داده ایم،  اخطا ر  ناایمن  ساختمان های 
پس از مهلت اعالم شده لیست آن ها را منتشر 

می کنیم.



کمیته  رئیس  بابایی،  مهدی  رابطه  همین  در 
ایمنی شورای شهر تهران هم با اشاره به شرایط 
است  گفته  تهران،  در  پرخطر  ساختمان   1٢۹
ایمن  این ساختمان ها اخطار مهلت  به مالکین 

سازی داده می شود.

بعد از فاجعه هولناک متروپل و زیر آوار ماندن 
تعداد زیادی از عزیزان ساکن آبادان و بعد از 
گذشت حدود یک هفته، خامنه ای و تمام سران 
ریز و درشت حکومتی سرمست از مراسم شبه 
نازیستی “سالم فرمانده”، صدای خروشان خشم 
مردم بجان آمده در سراسر ایران را شنیده اند 
و فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای حیا کن 
مملکتو رها کن، مستی را از سرشان برده و به 



تقال افتاده اند تا شاید با اخطاریه ها و بخشنامه 
را  بی خاصیت جلوی طغیان خشم مردم  های 
بگیرند، چرا که خوب میدانند یکی شدن  این 
که  میشود  خروشانی  سیل  به  تبدیل  فریادها 

یک جا بساطشان را با خود خواهد برد.

 نوشداروی بعد از مرگ سهراب دیگرشفابخش 
معترض  مردم  بود.  نخواهد  دهنده  نجات  و 
دربسیاری از شهرها به حمایت و همدردی با 
مردم داغدیده آبادان برخاسته وبا  فریاد “فرار 
اعالم  و  بخشنامه  را  سقوطتان  حکم  درمانده” 

سراسری کرده اند.
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اعمال فشار بر بازماندگان فاجعه متروپل
عظیم مطور

    
فاجعه  در  جان باختگان  از  برخی  خانواده 
آبادان می گویند،  متروپل  فروریختن ساختمان 
تهدید  امنیتی  نهادهای  توسط  مداوم  طور  به 
و  آبادان  شهر  شرایط  مورد  در  که  می شوند 

عزیزان جان باخته خود اطالع  رسانی نکنند.

را  نفر  ده ها  جان  آبادان  متروپل  برج  ریزش 
در دست  جانباختگان  از  دقیقی  آمار   ، گرفت 
میشود.  اضافه  آنها  تعداد  به  ومرتب  نیست 
اسالمی  حکومت  فاجعه  این  مستقیم  مسئول 
است. حکومتی که غرق در فساد و دزدیست با 



روی کار آوردن “عبدالباقی” ها، سپاه پاسداران 
فقیر تر  را  مردم  و  ثروتمند تر  را  حکومتیان  و 
می کند و زدوبندهای حکومتی منجر به فجایعی 
فراموش  که  می شود  آبادان  متروپل  همچون 

شدنی نیست.

اعالم  به  منجر  متروپل  فاجعه  دیگر  طرف  از 
همبستگی از سوی شهرهای دیگر شد و بار دیگر 

اعتراضات سراسری شکل گرفت.

حکومت خوب میداند که همبستگی سراسری 
 و اعتراضات متشکل مردم بنیادشان را متزلزل 

کرده و نابودشان می کند .

از این رو حکومت با فشار آوردن بر خانواده های 



کردن  خاموش  بر  سعی  متروپل  دادخواِه 
اعتراضات سراسری را دارد، اما اعالم همبستگی 
هواپیمای  پرواز  آبان،  دادخواه  خانواده های 
با  معترض  مردم  و  خاوران  مادران  اوکراینی، 
مردم آبادان و خانواده های دادخواه متروپل جا 
آتش  شعله  و  تنگ  اسالمی  جمهوری  برای  را 

علیه حکومت را روشن تر کرده است.

سراسری،  اعتصابات  و  اعتراضات  با  باید 
خانواده های دادخواه متروپل و مردم آبادان را 
اسالمی  تا سرنگونی جمهوری  و  نگذاشت  تنها 

پیش رفت. 
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علم الهدی و اعالم جنگ به خدا
نسان نودینیان

    
علم الهدی: فسق و فجور فضای جامعه را در بر 
گرفته و این به معنای اعالم جنگ به خداست! 
فضای ملتهب امروِز جامعه ایران، سران حکومتی 
را بجان هم انداخته و روزانه شاهد تقالهایشان 
برای ساکت کردن صدای مردم معترض هستیم.

جهالت علم الهدی زبانزد خاص و عام است. در 
و  مذهبی  مقامهای  حاِل  زبان  ایشان  عین حال 
حکومتی در سطح باال و شخص خامنه ای است. 
ضد  زناِن  نوین  جنبش  علیه  بارها  علم الهدی 



حجاب، موزیک و شادی، اراجیف اسالمی را با 
هیاهو بیان کرده است. 

با فاجعه انسانی متروپل درآبادان و اعتراضات 
گسترده به گرانی ها، بنیانهای حکومت اسالمی 
بلرزه در آمده است. مردم ذره ای به بقا این 
حکومت فکر نمیکنند. میلیون ها انسان در ایران 
با شعار مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده اند، علیه 
دزدی و فساد، علیه گرانی و حقوقهای نجومی، 
علیه خامنه ای و سپاه، قاطعانه حکومت اسالمی 
را هدف قرار داده اند و ذره ای از خواست نابودی 

دیکتاتور کوتاه نمی آیند. 

به حربه های  این جنگ، علم الهدی   در وسط 



مردم  با  مقابله  در  اسالم  تعاریف  زدِه  کپک 
از نظر او حضور میلیونی مردم  متوسل میشود. 
به  جنگ  اعالم  کشور  سراسر  خیابانهای  در 
خدا تغبیر میشود و اتفاقا این یکی از نادرترین 
است.  مردم  عملکرد  از  ایشان  تلقیات درست 
مردم ایران اینبار به جنگ خدا و دین و هرآنچه 
که با حکومت اسالمی تلقی میشود رفته اند. آیا 
گوش شنوایی برای شنیدن اراجیف علم الهدی 
به  لطفا  پیدا کردید  را  اگر کسی  است.  مانده 

نشریه ژورنال معرفی کنید!
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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 
آشنان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
  www.journalfarsi.com


