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پیام به مردم آزاده ایران و سراسر جهان!    
حمید تقوائی 

روز شنبه بیست و سوم  مهرماه حکومت فاجعه 
سوزی  آتش  و  انفجار  فاجعه  آفرید.  دیگری 
و  حکومتی  مزدوران  حمله  و  اوین  زندان  در 
موشک  با  حتی  زندانیان.  به  آنها   تیراندازی 
مقامات  خود  امروز  کردند.  حمله  زندان  به 
حکومت اعتراف کردند که با موشکهای بقول 
آنها “صدازا” و “دودزا” به زندان شلیک کرده 
در  سوزی  آتش  به  مربوط  کلیپهای  در  اند. 
زندان اوین هم قابل مشاهده است که اجسام 
امروز  و  شده  شلیک  زندان  بطرف  نورانی 



مقامات میگویند آنها را برای جلوگیری از به 
اصطالح “اغتشاش” زندانیان شلیک کرده اند. 
همانطور که انقالب ما و اعتراضات خیابانی ما 
اعتراضات  و  خواهی  حق  مینامند،  اغتشاش  را 

زندانیان را هم اغتشاش نام گذاشته اند. 

 حکومت بعد از این حادثه اخبار ضد و نقیضی 
ابتدا اعالم کردند که ٤٠  منتشر کرده است. 
در گزارش  و  اند  زندانیان کشته شده  از  نفر 
دیگری گفتند ٤ نفر! و گزارش اولیه را تکذیب 
کردند. امروز هم رسما اعالم کردند که تعداد 
کشته شده ها به ۸ نفر افزایش پیدا کرده است. 
اما یک چیز روشن است. در این فاجعه تعداد 
تعدادی  اند،  شده  مجروح  زندانیان  از  زیادی 



کشته شده اند، تعدادی را به زندانهای نامعلومی 
منتقل کرده اند، اعالم کرده اند که بخشی  به 
زندان رجائی شهر منتقل شده اند ولی در هر 
بی  عزیزانشان  حال  از  زندانیان  خانواده  حال 

خبرند.

آنچه که مسلم است حکومت در چهاردیواری 
زندانها به جنایتی دست زده است که هر روز 
شهرهای  و  زاهدان  و  سنندج  در  خیابانها،  در 

دیگر دارد مرتکب میشود. 

حکومت به خیال خودش میخواهد با این جنایتها 
انقالب ما را در هم بکوبد، میخواهد اراده ما را 
خرد کند، میخواهد ما را مرعوب کند و به عقب 



براند، ولی تا بحال با نتیجه عکس روبرو شده 
است. هر اقدام حکومتی با پاسخ گسترده تر و 
کوبنده تر ما روبرو شده است. به محض انتشار 
خبر آتش سوزی در زندان اوین مردم تهران، 
خانواده این عزیزان و مردم آزادیخواه، بطرف 
بر  مرگ  شعار  با  و  شدند  روانه  اوین  زندان 
دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای تجمع و اعتراض 
کردند. مزدوران به مردم با گاز اشک آور حمله 
ور شدند و تالش کردند تجمع آنها را در هم 
بکوبند. اما این اعتراض ادامه دارد. روز شنبه 
در سطح گسترده ای دانشجویان در دانشگاهها 
“ایران  دادند  شعار  جمله  از  و  کردند  تجمع 
شده بازداشتگاه، زندان شده کشتارگاه” و به 
این ترتیب به جنایتی که حکومت مرتکب شد 



اعالم  دانشجویان  دادند.  نشان  العمل  عکس 
تکرار  رکس  سینما  فاجعه  دارد  که  کردند 
میشود و فریاد زدند دیگر بس است باید بلند 

شویم و کار این حکومت را یکسره کنیم.   

کند.  پیدا  ادامه  باید  زندانها  برابر  در  تجمع 
نه تنها خانواده های زندانیان بلکه همه مردم 
آزادیخواه باید هر روز در برابر زندانها تجمع 
کنیم و خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی 
را فریاد بزنیم. امروز دیگر مساله جان زندانیان 
مطرح است. این یک امر مبرم است. باید همه 
تجمعات  در  اعتصابات،  در  تظاهراتها،  در  جا، 
خواست آزادی فوری و بی قید و شرط  زندانیان 
سیاسی را فریاد بزنیم. میتوانیم و باید به نیروی 



انقالبمان دِر زندانها را بشکنیم و عزیزانمان را 
آزاد کنیم.

پیروزی از آن ماست. در این تردیدی نداشته 
باشید!
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انقالب و بایکوت جمهوری اسالمی     
نوید مینایی 

استفاده از کلمه انقالب برای توصیف اعتراضات 
اخیر مردم در ایران بسیار عمومی شده است. 
یک مشاهده کافی است تا شک و شبهه ای باقی 

نگذارد که این یک انقالب است.

اینکه تعداد زیادی از افراد سرشناس ایرانی مانند 
ورزشکاران و هنرمندان که تا به حال از عافیت 
علیرغم  اند،  بوده  اجتماعی  اقشار  ترین  طلب 
مبارزات مردم  از  سابقه سرکوبگرانه حکومت 
حمایت می کنند و صف خودشان را از حکومت 
جدا کرده اند، نشان می دهد که اراده و افکار 



عمومی بر اینکه بعد از این مبارزات جمهوری 
اسالمی ای وجود نخواهد داشت متفق القول است 

و مردم ایران دست از مبارزه نخواهند کشید!

فضای خارج از ایران هم آماده تر از هر زمانی 
برای زدن میخی دیگر بر تابوت رژیم اسالمی 
است. همدلی عمومی مردم در غرب، حمایت های 
گسترده افراد سرشناس، سیاستمداران، نهادها و 
فعالین عرصه های مختلف اجتماعی این امکان 
را به اپوزیسیون ایران می دهد که برای بیرون 
کردن نمایندگان رژیم اسالمی از نهادهای بین 
اقدامات  کار  المللی  بین  سازمان  مانند  المللی 
موثری انجام دهند. یکی از مهمترین کارها باید 
بایکوت جمهوری اسالمی به معنی بستن سفارت 
در کشورهای  رژیم  های  نمایندگی  و  ها  خانه 



غربی باشد، به این معنی که سرکردگان رژیم 
اسالمی نمایندگان مردم ایران نیستند! برای این 
کار فشار افکار عمومی بین المللی الزم است تا 
دولت های غربی به این خواسته به حق مردم 

ایران تن دهند.

حکومت اسالمی به دلیل تبعیض جنسیتی، کشتار 
و سرکوب دانش آموزان و هزاران جنایت دیگر 
صورت  این  در  شود.  مطرود  باید  و  تواند  می 
در داخل مرزهایش هم تردید و ریزش درون 
صفوف خودشان بسیار شدیدتر خواهد شد و این 
گام مهمی در سرنگونی رژیم خونخوار اسالمی 

است.
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صف قدرتمند انقالب 
و صف آشفته حکومت!     

محسن ابراهیمی 

توحش  که  داد  نشان  گذشته  هفته  اتفاقات 
زندان  در  جنایت  اش  جلوه  یک  که  حکومت 
انقالب  نتوانسته و نخواهد توانست  اوین است، 
مردم را از ادامه باز دارد. انقالب ادامه دارد و 
صف رژیم هم هر روز بیش از پیش آشفته تر 

میشود. 

صف انقالب: 



هم در داخل و هم در خارج کشور موج اعتراضات 
خیابانی ادامه دارد. 

اگر چه اسرا پناهی، گل شکوفای دیگری، بدست 
چاقوکشان حکومت اسالمی پرپر شد اما مردم 
اردبیل با شعار “حکومت کودک کش نمیخواهیم” 
پاسخ جانانه ای به این جنایت حکومت دادند. 

در  اعتصابشان  با  نفت  کارگران  تر  قبل  کمی 
بر  “مرگ  شعار  با  هم  آن  آبادان  و  عسلویه 
حکومت  مقابل  در  ای  تازه  جبهه  دیکتاتور” 
و  میخروشند  چنان  هم  دانشگاهها  کردند.  باز 
خیابانها هم همچنان صحنه اعتراضات گسترده 
و نامتمرکز است که جلوه ای از هشیاری صف 



انقالب در انتخاب تاکتیک برای مقابله موثرتر 
با نیروهای سرکوب است. 

و باالخره، در پی انتقال چهار زندانی در اوین به 
زندانی دیگر، انقالب در خود اوین هم با شعار 
“تبعید، ربایش، دیگر اثر ندارد” طنین انداخت و 
واقعه آتش سوزی در زندان اوین با هجوم وسیع 
مردم به سمت زندان برای دفاع از عزیزانشان، 
صحنه دیگری از مصمم بودن مردم برای ادامه 

انقالب را رقم زد. 

در خارج از کشور هم، تظاهراتهای خیابانی ادامه 
دارند و افکار عمومی جهان با ابراز همبستگی با 
مردم ایران، بیش از پیش علیه حکومت اسالمی 



چرخیده است. 

صف دشمن:

صف حکومت آشفته است. نمیدانند چکار کنند. 
حرکت  از  را  انقالب  سرکوب  با  میتوانند  نه 
بازدارند و نه با عقب نشینی. فهمیده اند هر کدام 
از این دو راه رونِد روانه شدن این حکوت به 

قعر نابودی را تسریع خواهد کرد. 

را “سرجایشان  همه  تا  بودند  آورده  را  رئیسی 
نشاندند.  سرجایش  را  او  مردم  اما  بنشاند” 
قاضی  ای،  اژه  با  همراه  شد  مجبور  آنچنانکه 
“شنیدن  و  مردم  با  “گفتگو”  از  رژیم  القضات 



انتقادات” صحبت کند. فرمانده سپاه پاسداران 
هم که قرار بود در سرکوب انقالب شق القمر 
کند خطاب به جوانان گفت: “شما عزیزان این 
کشور هستید حتی به آنها که ما را دوست ندارند 

می گوییم ما شما را دوست داریم.” 

اینها دارند در حقیقت اعتراف میکنند که صدای 
انقالب دارد هر چه بیشتر در گوششان طنین می 
اندازد تا باالخره لحظه ای فرا رسد که  خامنه ای 
با جمله “صدای انقالب شما را شنیدم” سرنگونی 

نظام اسالمی را اعالم کند.

شرایط برای بایکوت بین المللی جمهوری اسالمی 
آماده تر میشود! 



شواهد باال نشان میدهند که شرایط دارد بیش 
از پیش برای بایکوت کامل رژیم اسالمی، برای 
زمانی که جمهوری اسالمی به وضعیت حکومت 
نژاد پرست آفریقای جنوبی بیفتد آماده تر میشود. 
و  رژیم  های  خانه  سفارت  بستن  برای  شرایط 
تعقیب و دستگیری دیپلمات - تروریستهایش 
بایکوت  آماده تر میشود. هر قدم پیشروی در 
این  دیگر  قدم  یک  اسالمی  جمهوری  سیاسی 
حکومت را به لبه سرنگونی نزدیکتر خواهد کرد. 
پیش به سوی مبارزه برای بایکوت بین المللی 

جمهوری اسالمی. 
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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

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


