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ژورنال، شبکه ارتباطی فعالین 
مدیر مسئول 

جمهوری  علیه  مردمی  خیزش  که  روزها  این 
برای  سازی  شبکه  یابد،  می  گسترش  اسالمی 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  تر  منظم  ارتباطات 
اخیر  اعتراضات  فعالین  رابطه  همین  در  است. 
و دوستانی که با ژورنال در ارتباط هستند می 
همکاری  خبررسانی  گسترش  منظور  به  توانند 

فشرده تری با ما داشته باشند.

ارتباط  ایجاد  و  روزانه  فعالیت  ماه   ۸ از  بعد 
چندین هزار نفره، نشریه ژورنال نشان داده است 
که برای سعادت و بهروزی جامعه چه اهدافی 



دارد و بر چه راه حل هایی برای پیشروی بیشتر 
تاکید کرده است. آزادیخواهی و برابری طلبی 
و سرنگونی جمهوری اسالمی اساس کار ما بوده 

است. 

با  نیست.  آگاهگرانه  نشریه  یک  فقط  ژورنال 
بیش از ۳۰ نویسنده و ۵۰ همکار که روزانه در 
کار پخش ژورنال هستند، امکانی بوجود آمده تا 
یک نشریه مردمی در اختیار همگان قرار گیرد. 
در داخل ایران نیز شبکه گسترده ای از فعالین 

در حال بازپخش ژورنال هستند.

وجود هزاران مرتبط با ژورنال خصوصا برای همین 
روزها الزم می آید. خبررسانی و ارسال کلیپ و 
گزارش صوتی و تصویری در این روزهای داغ 



خیزش علیه جمهوری اسالمی از اهمیت سیاسی 
باالیی برخوردار است. گزارشات شما فورا در 
و  قرار می گیرد  فعالین شهرهای دیگر  اختیار 
همه اعضا شبکه ژورنال فورا از اخبار شهرهای 

دیگر مطلع می شوند. 

مهمتر از همه، گزارشات، کلیپ ها و پیام های 
در  ما  همکاران  برای  درنگ  بی  شما  صوتی 
سه  در  که  جدید  کانال  ساعت   ۲۴ تلویزیون 
تا  ارسال می شود  برنامه دارد،  شبکه همزمان 
انعکاس سراسری پیدا کند. همکاریتان را با ما 

وسیع تر و منظم تر کنید.

  پنجشنبه ۳1 شهریور 1۴۰1
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲



قاطع و خشمگین علیه سرکوبگران
فرهاد از رشت

کنار  در  جوانان  ما  کردیم.  غوغا  شهر  در  ما 
مادران، خواهران و برادران خود آتش به خرمن 
حکومت زدیم. ما بسیار هستیم، ما شجاع هستیم 
و چیزی برای از دست دادن نداریم، اما دنیایی 

را بدستم می آوریم.

از  کنم.  می  با شما صحبت  از شهر رشت  من 
شهری که مثل همه شهرهای ایران وقتی سرت 
را از پنجره خانه ات بیرون می آوری تا چشم 
کار می کند فقر و فالکت می بینی، تا جایی که 
می توانی ببینی فشار یک حکومت عقب مانده 



را بر زندگی خود می بینی. در این شهر و همه 
شهرهای دیگر عشق ممنوع است و شالق می 
اینجا دختر و زن بود جرم است و جزا  خورد. 
دارد. اینجا نوجوانانی را می بینی که در حسرت 
شادی و رقص و خوشی به داروی آرام بخش 
پناه می برند و وقتی با آرام بخش درمان نمی 
شوند به مواد مخدر رو می آورند. مواد مخدری 

که تولید کننده آن کاربدستان حکومت اند.

من از شهر رشت، شهر قیام و آتش زدن مسجد 
زنم.  می  حرف  شما  با  پلیس  گشت  ماشین  و 
از شهر گوشمالی دادن مامور مزدور حکومتی 
که می خواهد خواهر، دوست دختر، همسایه یا 
دوستم را کتک بزند، رو به شما حرف می زنم. 



شهری که دیروز یک پرستار زن در تظاهرات 
به پسر جوانی که بیهوش شده بود تنفس دهان 
بدهان داد. شهر فرهنگ مدرن که تف می کند 

به فرهنگ اسالمی. 

فاسد  حکومت  بر  انسانیت  پیروزی  تا  ما  قیام 
اسالمی ادامه دارد. ما قوی و شجاع هستیم و می 
دانیم چه نمی خواهیم و میدانیم چه می خواهیم.

 پنجشنبه ۳1 شهریور 1۴۰1
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲



انقالب علیه حکومت به پیش می تازد  
کیوان جاوید

مشخصه قیام جاری، حضور وسیع زنان، شعارهای 
است.  آن  جغرافیایی  گستردگی  و  کن  بنیان 
گزارش ها از حضور وسیع و شجاعانه نوجوانان 
دختر و پسر در صف اول تظاهرات حکایت دارد. 

 انقالب علیه جمهوری اسالمی زیر و رو کننده 
خواهد بود و هیچ چیز از آنچه که این حکومت 
ساخته است بجا نخواهد ماند. انقالبی که فرهنگ 
و سیاست و اقتصاد جمهوری اسالمی را به آتش 
بر  و آزاد  نوین، شاد، مرفه  می کشد و جامعه 

خاکستر این حکومت خواهد ساخت.



برای پیشروهای بیشتر و تداوم اعتراضات باید 
موانع پیش روی قیام حاضر کنار زده شود.

1- بسیج نیروی بیشتر. از همه دوستان و آشنایان 
کنند.  شرکت  تظاهرات  در  که  بخواهید  خود 
جمعیت ما باید انبوه تر شود تا دشمن از تعداد 
وحشت  تظاهرات  در  کنندگان  شرکت  وسیع 

کند. 
۲- ترغیب فعالین شهرهای مختلف که اعتراضات 
را در شهر خود نیز سازمان بدهند. به این ترتیب 
به حکومت امکان نمی دهند که نیروی سرکوب 

را از یک شهر به شهر دیگر گسیل کند.
برگیرنده  در  که  کننده  متحد  شعارهای   -۳
بر  مرگ  باشد.  ایران  مردم  همه  خواست 



گردد.  باید  نابود  اسالمی  جمهوری  دیکتاتور، 
مرگ بر حکومت ضد زن، زندانی سیاسی آزاد 
باید گردد و زنده باد آزادی و برابری از جمله 
شعارهایی هستند که خواست و امیال همه مردم 

ایران را نمایندگی می کنند.
۴- همراه و همزمان با تظاهرات گسترده خیابانی، 
تولیدی،  مراکز  کارگران  عمومِی  اعتصابات 
معلمین و پرستاران و کارگران خدمات شهری 
و کسبه می تواند رژیم را فلج کند و پایانی باشد 

بر عمر این حکومت.

 پنجشنبه ۳1 شهریور 1۴۰1
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲



جواب شلیک قاتلین را هم میدهیم
منظر دریاکناری

وارد ششمین روز تظاهرات و خیزش باشکوه یک 
جامعه متنفر از حکومت اسالمی شدیم. روزهایی 
پُر هیجان که مردم دست در دست هم در برابر 
ماشین سرکوب و کشتار، ایستادند و شجاعانه 
چشم در چشم دشمن شعار مرگ بر دیکتاتور 
بی  زنان  که  روزهایی  دادند.  سر  ای  خامنه  و 
پروا حجاب کثیف اسالمی از سر برداشتند و در 

آتش خشم خود سوزاندند. 



این روزها شاهد بودیم که جوانان بیشتری قدم 
گذاشتند.  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  راه  در 
دختران و پسران مدرنی که همه زیبایی و طراوت 
و شادی زندگی را می خواهند و برای بدست 
آوردن آزادی و رفاه عمومی به خیابانها ریختند. 

به زیر کشیدن  برای  ایران  باشکوه مردم  قیام 
اما روی  این عصاره و جرثومه فساد و جنایت 
یک خط مستقیم بسوی سرنگونی پیش نمی رود. 
رژیم با نیروهای آدمکشش حتما تالش می کند 
دست به کشتار بزند تا به خیال خود یک بار 
دیگر مردم را سرکوب و مرعوب کرده و روانه 
خانه کند. تحمیل شکست به این مردم که تشنه 
عدالت و آزادی و برابری اند غیر ممکن است.



برای اینکه نیروهای سرکوبگر رژیم دقیقا از خشم 
و عزم ما باخبر شوند، باید جواب هر گلوله رژیم 
را با نیروی اجتماعی بیشتر و به میدان آوردن 
تعداد بیشتری از تظاهرات کنندگان داد. باید 
بانکها و ون هاُی گشت و فرمانداری ها و مساجد 
در آتش خشم ما بسوزد و نیروی سرکوبگر به 
سختی گوشمالی داده شود. با نیروی وسیع تر و 
با اعتصاب عمومی به میدان بیاییم و همه شهرها 

را تسخیر کنیم. 
 

   پنجشنبه ۳1 شهریور 1۴۰1
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲



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 


