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آبادان و تظاهرات مسلحانه 
مصطفی صابر   

در یکی دو روز اخیر شاهد ویدئوهایی در فضای 
مجازی بودیم که گفته میشد از آبادان است و 

نشان میداد مردم معترض بعضا مسلح اند.  

تردیدی نیست که مقابله مسلحانه مردم با جمهوری 
و حتی ضروری  بر حق  امری  جنایتکار  اسالمی 
است؛ و اینکه به احتمال زیاد این رژیم نهایتا با 

قیام مسلحانه توده ای سرنگون خواهد شد.

با اینهمه، ورود زود هنگام به فاز مسلحانه میتواند 
بسیار مخاطره آمیز باشد؛ و به زیان مردم و به نفع 



حکومت تا به دندان مسلح تمام شود.

مادام که جنبش سیاسی و توده ای مردم به اندازه 
کافی پیش نرفته باشد، به اندازه کافی وسیع و 
همه گیر نشده باشد، و مادام که رژیم حاکم را از 
لحاظ سیاسی کامال محاصره و زمین گیر نکرده 
فاز مسلحانه  به  از موقع  قبل  باشیم، وارد شدن 
میتواند فرصت مغتنمی به دست رژیم دهد که 
فضا را نظامی و میلیتاریزه کند و حرکت مردم را 

سرکوب کند.

گام هایی که فعال باید بر آنها تاکید گذارد:

اول:  تظاهرات کنونی به همه شهرها و مناطق کشور 
و بخصوص به تهران و شهرهای بزرگ گسترش 



پیدا کند.

دوم: تظاهرات های خیابانی باید با جنبش اعتصابی 
اقشار دیگر  و  بارنشستگان  و  کارگران، معلمان 
وصل شود و گره بخورد و رهبری سیاسی واحدی 

شکل بگیرد..

گسترش  و  سراسری  اعتصابات  با  باید  سوم: 
تظاهرات ها شرایط اعتصاب عمومی در کل کشور 
را فراهم کرد. باید با اعتصاب عمومی کل جمهوری 
اسالمی را فلج کرد و شرایط را برای ضربه نهایی 

و سرنگونی رژیم فراهم کرد.
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رویارویی زنی شجاع در آبادان 
در مقابل گارد ویژه!

محسن ابراهیمی

“... اینها همه سالم فرماندهند بنده خداها. ... شماها 
هم اسیر شدین برای عبدالباقی؟ ...چرا سرتو پایین 
میندازی؟ نترس ...چرا نمیگی مرگ بر خامنه ای؟ 

بگو مرگ بر رژیم!”

اینها گوشه ای از سخنان زنی جسور خطاب به 
گارد ویژه جمهوری اسالمی است که برای سرکوب  

اعتراض در آبادان به منطقه اعزام شده اند.

این رویارویی جسورانه یک زن با گارد ویژه یکی 



علیه  انقالب  تکوین  در  ماندنی  بیاد  لحظات  از 
جمهوری اسالمی است که دارد ریشه میدواند، 
شاخ و برگ می گیرد، گسترش می یابد و راه را 
برای زدن آخرین تلنگر بر جسم پوسیده حکومت 

اسالمی هموار می کند. 

حکومت اسالمی برای ادامه حیات خونینش همیشه 
به سه ستون اتکا کرده است: ایدئولوژی اسالمی، 
باندهای تروریستی در خارج، و سرکوب در داخل.

ایدئولوژی اسالمی که قرار بوده  ریسمان محکم 
)حبل المتین به زبان آخوندی( باشد تماما پوسیده 

است.

باندهای تروریستی در خارج هم وضع خوبی ندارند. 



در عراق اعتراضی نیست که همزمان با شعار علیه 
حکام خود عراق تمثال خامنه ای را به آتش نکشند. 
در لبنان هم که حزب اهلل در همین انتخابات اخیر 
کلی صندلی از دست داد. “محور مقاومت” در دو 

جغرافیای اصلی حالش خوب نیست! 

می ماند نیروی سرکوب که حکام اسالمی برای 
نجات از قیام  بنیان کن مردم باید رویش حساب 
کند. رویارویی زن شجاع با گارد ویژه جلوه دیگری 
از این حقیقت سیاسی است که نیروی سرکوب، 
این آخرین  نقطه امید جمهوری اسالمی هم دارد 

بسرعت فرو می ریزد.
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با خوانندگان ژورنال
کیوان جاوید

    
در آستانه ششمین ماه انتشار نشریه روزانه ژورنال 

هستیم. 

ژرونال یک نشریه خبری – تحلیلی و سیاسی است. 
هدف این نشریه پرداختن به آخرین خبرهای مهم 
سیاسی در ایران و بعضا جهان است. تمرکز ما 
مبارزه با جمهوری اسالمی و تسهیل مبارزه سرنگونی 

طلبانه مردم ایران است.

در این مسیر می توان گفت موفق عمل کرده ایم 
و خوانندگان بسیاری به این نکته اشاره کرده اند. 



مطالب صرفا به قصد افشاگری نوشته نمی شوند. 
هدف، بیان و راه مبارزه پیش رو است. متحد و 
متشکل کردن همه انسانهای شریف برای دست 
یافتن به کرامت و منزلت انسانی هدف اعالم شده 

ما است.

روزانه ارسال چندین هزار نسخه ای ژورنال در 
ایران در جریان است و ما قصد داریم این عدد 
را به میلیونها نفر برسانیم.. به این منظور دهها نفر 
روزانه از خارج کشور نشریه را به دست مرتبطین 
خود می رسانند و همینطور در ایران تعداد کثیری 
نشریه را روزانه به لیست های بزرگی ارسال می 

کنند. 

هدف ما، ایجاد محافل مبارزاتی و سازمانیابی در 



قابل  این مسیر دوستان  ایران است. در  سراسر 
توجه ای شروع به فعالیت متشکل کرده اند و در 
حال بسیج وسیع ترین افراِد پیرامون خود هستند. 
ایجاد جمع های مبارزاتی در حال گسترش است.

باید اضافه شود که ژورنال حامیان پُر قدرتی دارد.
در آستانه ششمین ماه انتشار ژورنال، ما دست یاری 
به سوی همه کمونیستها، آزادیخواهان و سرنگونی 
طلبانی دراز می کنیم که برای آزادی، برابری و 
یک جامعه انسانی و سوسیالیستی تالش می کنند. 
با ما همراه شوید تا شبکه های وسیع تری ایجاد 

کنیم.
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


