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در این شماره ژورنال
اوین را بر سر حکومت خراب می کنیم! 

            کیوان جاوید

انقالب زنانه، سرآغاز رنسانس ضد مذهبی در جهان!  

حمید تقوائی    
حکومت کودک ُکش، گورت را گم کن! 

            سیامک بهاری

خیزش مردم و لرزه در خیمه حکومت 

            کاظم نیکخواه



اوین را بر سر حکومت خراب می کنیم!
کیوان جاوید

حکومِت دروغ و جنایت و کودک ُکش اسالمی 
روایتی ساختگی و فریبکارانه از جنایتی که در 
اوین مرتکب شده است ارائه می دهد. خبرگزاری 
فارس،  وابسته به سپاه پاسداران، دلیل صداهای 
انفجار پس از آتش سوزی اوین را مربوط به رفتن 
برخی زندانیان فراری از زندان بر روی “میدان 
مین “ واقع در ضلع شمالی زندان در کوه ذکر کرد. 
این رسانه حکومتی دقایقی بعد به نقل از “یک منبع 
آگاه” خبر خود را رد کرد و نوشت: “هیچ زندانی 
روی مین نرفته است.” محسن منصوری، استاندار 
تهران، گفته بود که مساله اصلی در بندی بود که 



“اراذل و اوباش” آنجا حضور داشتند و خبرگزاری 
ایسنا نوشت که در زندان اوین “بندی مخصوص 

اراذل و اوباش وجود ندارد.”
 

خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جان باختن چهار 
زندانی و مجرح شدن ۶۱ نفر در زندان اوین را 
تایید کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام 
ارشد امنیتی نوشته بود که درگیری بین زندانیان 
با پرسنل زندان اوین صورت گرفته و پس از آن 
انبار لباس زندانیان دچار آتش سوزی شده است. 

 
علیه این حکومت آدمکش و برای نجات فوری 
خیزش  شدگان  دستگیر  همه  و  زندانیان  جان 
انقالبی اخیر باید بیش از همیشه هوشیار و آماده 
حکومت  جنایت  از  مانع  توان  تمام  با  و  باشیم 



اسالمی در زندانها شویم. طبق اطالعات رسیده 
انقالب  از  چندین هزار نفر طی این چهار هفته 
جاری توسط جانیان اسالمی دستگیر شده و بعضا 
خبر مرگ عزیزاِن به اسارت درآمده خود را می 

شنویم.
 

شدگان  دستگیر  ایم،  نوشته  و  گفته  بارها  ما 
اعتراضات اخیر و همه زندانیان سیاسی، زندان را 
به عرصه نبرد برای سرنگونی جمهوری اسالمی 
تبدیل می کنند و همزمان و همراه با همه مردم 
برای  مبارزه  ایران در صف مقدم  بپاخاسته در 
نابودی این رژیم توحش و ضد بشری قرار دارند. 
زندانها به کانون مبارزه علیه جنایتکاران تبدیل 
تا  ندارد  را  این  توان  اسالمی  است. رژیم  شده 
صدای اعتراض، مقاومت و مبارزه زندانیان سیاسی 



و دستگیر شدگان خیزش انقالبی در زندانها را 
خاموش کند.

 
برای حفاظت از جان اسرایمان که مورد هجوم 
باید  گرفتند  قرار  اوین  در  اسالمی  جنایتکاران 
اقدامات فوری ای در دستور ما که بیرون از زندان 
هستیم قرار بگیرد. از جمله تجمعات وسیع تر 
در مقابل زندان اوین. شب گذشته صدها نفر از 
مردم مبارز تهران در مقابل اوین تجمع اعتراضی 
داشتند و شعارهای ضد حکومتی و ضد خامنه 
ای سر دادند. گستردگی این تجمعات در مقابل 
زندان اوین یک قدرت بازدارنده علیه جمهوری 
اسالمی است. خانواده ها فورا و بی هیچ اما و اگر 
باید بتوانند با عزیزان در بند خود مالقات حضوری 
داشته باشند. تماس تلفنی این زندانیان باید بی 



درنگ با خارج از زندان برقرار گردد.  باید رژیم 
را وادار کرد خانواده ها و وکالی انساندوست و 

شریف بتوانند از داخل زندانها بازدید کنند.
 

با تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی 
همه زندانیان سیاسی و اسرای اخیر در بندمان 
این حکومت  ایران  مردم  ما  کنیم.  می  آزاد  را 
جنایتکار را به گور می سپاریم و یک بار برای 
همیشه به آزادی و عدالت و برابری می رسیم. 
زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زنده باد شعار 

انقالب: زن، زندگی، آزادی.
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انقالب زنانه، سرآغاز 
رنسانس ضد مذهبی در جهان! 

حمید تقوائی

با درود به زنان، جوانان و مردم بپاخاسته ایران!
آن هستیم سومین  اندرکار  انقالبی که دست   
قرن  یک  است.  معاصرایران  تاریخ  در  انقالب 
 ٥0 مشروطه شکل گرفت، حدود  انقالب  قبل 
سال قبل انقالب ٥٧ بمیدان آمد و امروز انقالب 
زنانه سر بلند کرده است. هدف این انقالب بزیر 
کشیدن حکومت کودک ُکش جمهوری اسالمی 
است اما وظیفه دارد، میتواند، و باید با ارتجاع 
اسالمی، با ارتجاع مذهبی در کل تاریخ معاصر 
ایران تسویه حساب کند. وظیفه دارد با ارتجاع 



مشروعه در انقالب مشروطیت، و با “والیت فقیه” 
در انقالب ٥٧ تسویه حساب کند. 

در آن انقالبها هم آمال ما آزادی و رفاه و برابری 
بود. همان آرمانهائی که امروز برای آن بپا خاسته 
ایم. ولی آیت اهلل طباطبائی ها و شیخ فضل اهلل 
پایمال  را  مردم  ما  آمال  ها  و خمینی  ها  نوری 
کردند. و امروز زمان آن است پرچم این آرمانها 
را بلند کنیم و آنها را متحقق کنیم. انقالب زنانه 
در ایران یک تسویه حساب تاریخی با مذهب و 
با اسالم است. یک رنسانس است؛ یک رنسانس 
ضد مذهبی که نه تنها بساط ارتجاع مذهبی را 
از دولت و قوانین و مدارس و زندگی اجتماعی 
و خصوصی ما در ایران جمع خواهد کرد بلکه 



کل خاورمیانه و کل جهان را از تروریسم و از 
ارتجاع و از سیاستها و عملکردهای ضدانسانی، 
ضد زن و ضد کودک نیروهای اسالمی رها خواهد 

ساخت. 

انقالب زنانه ما یک رنسانس در قرن بیست و 
یکم است که پرچمش را زنان بلند کرده اند. 
رنسانسی که این ظرفیت را دارد و میتواند جهان 
کند.  رها  و  بدهد  نجات  مذهبی  ارتجاع  از  را 
پیروزی از آن ماست. در این تردیدی نداشته 

باشید. 
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حکومت کودک ُکش، گورت را گم کن!  
سیامک بهاری

“آموزش و پرورش اردبیل: اُسرا پناهی دانش آموز 
نیست.”

مدرسه  ساله   ۱٥ دانش آموز  پناهی  اُسرا  قتل 
شاهد اردبیل با سناریو سازی دستگاه اطالعاتی 
ادعا  و توضیحات فردی ماسک بر صورت که 
مدیرکل  سخنان  است،  اُسرا  عموی  می کند 
آموزش و پرورش اردبیل و ردیف شدن تسنیم 
خوار  جیره   رسانه های  خیل  و  نیوز  شرق  و 
حکومتی تا آنجا پیش رفتند که اصال منکروجود 



دانش  آموزی به نام اُسرا پناهی شدند.

مدرسه  مدیر  فتاحی  ُعذرا  که  است  مشخص 
دانش آموزان  ماه،  ۲۱مهر  پنجشنبه  شاهد، 
مدرسه را که از اجرای سرود “سالم فرمانده” 
سرکوب  نیروهای  تحویل  می کنند  خودداری 
می دهد! خشونت امنیتی ها چنان وحشیانه است 
که اُسرا دچار ضربه مغزی می  شود و روز بعد 
بیمارستان جان می سپارد. صفری مدیرکل  در 
به خبرنگاری که  پاسخ  و پرورش در  آموزش 
دانش آموزانی  از  شده  منتشر  تصویر  می پرسد 
که روی زمین افتاده اند چیست؟ می گوید “دچار 
افت فشارخون شدند و اورژانس فوری رسید و 

معالجه کرد”!



شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در 
غیرقانونی  تعرض های  “این  می گوید:  باره  این 
مرحله جدیدی از سیاست های سرکوب  گرانه 
حاکمیت علیه مدرسه، دانش آموزان و معلمان 

است...”.

نسل  این  با  مصاف  از  عاجز  اسالمی  حکومت 
است.  خورده  شکست  مفتضحانه  پرخروش 
ناچار است جبونانه جنایت تکان دهنده اش در 
قتل عمد اُسرا را هم مانند مهسا و سارینا و نیکا 
با سناریوسازی های نخ نما توجیه کند! در پاسخ 
اما شهر اردبیل قهرمانانه بپا خواست و شنبه را به 
روز عزای جمهوری اسالمی بدل کرد! خیابانها به 
تسخیر مردم خشمگینی در آمد که فریاد می زنند 



حکومت کودک ُکش نمی خواهیم! نمی خواهیم! 
گور این حکومت را همین نسل دارد می  ِکند!
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خیزش مردم و لرزه در خیمه حکومت 
کاظم نیکخواه

محمد صدر عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” 
به حکومت در مورد اعتراضات اخیر هشدار داده 
و میگوید “ تذکر مصلحانه ای بنده دادم که اصال 
به  امر  اصال  نکنید.  فیزیکی  برخورد  خانم ها  با 
معروف همین بحث زبانی است. اگر همین تذکر 
خالصانه و مخلصانه حقیر مورد توجه قرار گرفته 
بود، ما این بلوایی که اآلن هست را نداشتیم”. وی 
افزود” باید توجه کنیم که امنیت نظام جمهوری 
اسالمی توسط مردم ایجاد می شود و اگر مردم را 
نداشته باشیم، خدای ناکرده با مشکالت جدی 



مواجه خواهیم شد”. 

ایشان ظاهرا هنوز متوجه نشده است که “مشکالت 
جدی” مدتهاست که با نفرت مردم از این حکومت 
شروع شده است. در صفوف حکومتی ها از باال 
تا پایین ولوله افتاده و یکدیگر را بخاطر خیزش 
و اعتراضات مردم سرزنش میکنند. از همه طرف 
دارند هشدارهایشان را یادآور میشوند و میگویند 

ما گفتیم و گوش نکردید و حاال بخورید. 

اساس مساله ای که اینها نمیخواهند یا نمیتوانند 
بفهمند اینست که مردم این حکومت سرکوب 
اساس  از  را  ماندگی  و عقب  و چپاول  زندان  و 
نمیخواهند و از آن منزجرند. به چهره ها و سر و 



وضع و سخنان بچه های خیابان نگاه کنید! فکر 
بر این  با قرآن و آیه و خرافه  میکنید میتوانید 
دختران و پسران مدرن و آگاه حکومت کنید؟ 
این بچه ها قرنها از سران و دست اندرکاران این 
حکومت جلوتر و آگاهترند.آنها زندگی انسانی 
میخواهند و میدانند که فقط با به زیر کشیدن 
این حکومت توحش ممکن است و تصمیم شان 

را دارند عملی میکنند. 
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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 


