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گردهمایی برلین: نماد همبستگی جهانی 
علیه جمهوری اسالمی!

 حمید تقوائی 

شنبه ٣٠ مهرماه روز مهمی در روند انقالب ما 
است. روزی که میتواند نقش تعیین کننده ای 
نهایتا  و  ما  بیشتر  پیشرویهای  در  باشد  داشته 

بفرجام رسیدن این انقالب.

امروز قرار است در شهر برلین تجمع بزرگی از 
ایرانیان برگزار شود.  ایرانیان نه فقط از آلمان 
و اروپا بلکه از کشورهای آمریکای شمالی هم 
این حرکت شرکت خواهند کرد. جمعیت  در 



بزرگی گرد خواهد آمد تا صدای آعتراض خود 
را بلند کند، حمایت خودش را از مبارزات مردم 
در ایران اعالم  کند، به جهانیان اعالم کند که 
مردم ایران جمهوری اسالمی نمی خواهند، باید 
این حکومت سرنگون بشود، بدنیا اعالم کند که 
جمهوری اسالمی را بایکوت کنید، روابطتتان را 
قطع کنید و به این ترتیب نقش موثری در روند 
مبارزات ما برای سرنگونی حکومت ایفا کند.  

در همین روز به فراخوان جوانان محالت تهران 
هم تجمعات و تظاهراتهای بزرگی در بسیاری 
از شهرهای ایران برگزار خواهد شد. در اطالعیه 
جوانان گفته شده که جمهوری اسالمی مدتهاست 
نماینده مردم ایران نیست و از تجمع ایرانیان در 



برلین اعالم حمایت شده است. 

به نظر من این نمونه درخشانی است از همراهی 
و همبستگی مردم ایران، چه در داخل کشور و 
چه ایرانیان مقیم خارج در یک حرکت اعتراضی 
خواست  یک  با  و  معین  روز  یک  در  مشترک 

معین: خواست سرنگونی جمهوری اسالمی! 

این حرکت مسلما هرچه بیشتر نشان خواهد داد 
که چطور جنبش ما  یک جنبش فراگیر است، 
وسیع و قوی است، و ابعاد داخل کشوری و ابعاد 

جهانی دارد. 

تا آنجا که به شاخه بین المللی انقالب مربوط 



میشود یک هدف مشخص مبارزه ما اینست که 
جمهوری اسالمی را در جهان منزوی کنیم. آنرا 
از جهان اخراج کنیم، کاری کنیم که دولتها و 
نهادهای بین المللی آنرا برسیمت نشناسند. این 
پیدا  و گسترش  الحال شروع شده  فی  کارزار 
میکند. ما مدتهاست بر بایکوت جمهوری اسالمی 
نشان  آنرا  اهمیت  و  ضرورت  و  میکنیم  تاکید 
میدهیم و امروز به مدد انقالبی که بیش از یک 
ماه است آغاز شده گفتمان بایکوت جمهوری 
اسالمی در جهان امری عمومی شده و بسیاری 
از نیروهای سیاسی در خارج کشور و در داخل 

کشور این پرچم را بلند کرده اند. 

  تجمع برلین میتواند گام مهمی در این جهت 



که  دولتها  به  فشار  اعمال  در جهت  باشد.  هم 
کنند،  قطع  اسالمی  جمهوری  با  را  روابطشان 
را  هایش  کنند، سفارتخانه  اخراج  را  سفرایش 
با جمهوری اسالمی  را  ببندند، و همان رفتاری 
داشته باشند که انقالب مردم آفریقای جنوبی 
با رژیم آپارتاید نژادی در آن کشور کرد. یعنی 
طرد و بایکوت جهانی حکومت اسالمی. امروز 
زمان آن است که دولتها را وادار کنیم با رژیم 
همان  هم  اسالمی  جمهوری  جنسیتی  آپارتاید 
حکومت  بعنوان  آنرا  باشند،  داشته  را  برخورد 
ایران برسمیت نشناسند و از جهان طردش کنند.  

تجمع  که  است  مهمی  پیامهای  از  یکی  این 
برلین به جهانیان مخابره میکند. اما این حرکت 



فقط مختص خارج نیست. در داخل کشور هم، 
همانطور که اطالعیه اخیر جوانان محالت تهران 
اشاره میکند، این حرکت  دارد شکل میگیرد که 
جمهوری اسالمی نماینده مردم ایران نیست. در 
خیابانی  تجمعات  در  اعتصابات،  در  تظاهراتها، 
مان  رو به جهانیان اعالم کنیم که این حکومت 
را برسمیت نشناسید، این حکومت نماینده مردم 
روز  هر  است.  ایران  مردم  قاتل  نیست،  ایران 
همه جهانیان در اخبار و در رسانه ها و کلیپهای 
تظاهرات میبینند که چطور این حکومت وحشیانه 
دارد مردم حق خواه و معترض ایران را، جوانان 
ایران را، دختران و پسران را به گلوله می بندد 
و میکشد. این حکومت قاتل مردم ایران است 

و باید در جهان منزوی بشود. 



این پیام مهمی است که  تجمعات ما در داخل 
کشور و در خارج کشور باید با صدای بلند به 
جهانیان اعالم کند. پیروزی ازآن ماست. در این 

تردیدی نداشته باشید.
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کودکاِن در اسارتمان را آزاد می کنیم!
مینا احدی

شدگان  بازداشت   وضعیت  پیگیری  کمیته 
اعتراضات ایران می گوید دستکم ٣٢٠ کودک 

در اعتراضات اخیر بازداشت شده اند.
 

این یک آژیر خطر است. کودکان و نوجوانان ما 
باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند. این یکی 
از مهم ترین خط قرمزهای ما علیه حکومت ضد 
اعتراض  هر  در  است.  اسالمی  جمهوری  بشری 
همه  در  و  کارگری  اعتصاب  هر  در  و  خیابانی 
بیانیه های تشکل های سیاسی و مبارزاتی، باید به 
حکومت اولتیماتوم داده شود، بی درنگ کودکان 



اسیر ما را آزاد کنند.
 

تنها در داخل  نه  را  این حکومت کودک ُکش 
ایران باید بیش از این به غلط کردن انداخت، 
در خارج کشور نیز باید یک تهاجم سهمگین تر 
سیاسی علیه این خون آشامان ضد بشری سازمان 
داد. همه نهادهای سیاسی و تمامی دولتهای جهان 
اروپایی در کنار دولت آمریکا  و خصوصا دول 
اسالمی  برابر جمهوری  در  واداشت که  باید  را 
“این دست و آن دست” نکنند  و چرتکه سیاسی 
نیاندازند. همین امروز وقت آن است که تمامی 
روابط سیاسی و دیپلماتیک با این رژیم قطع گردد 
و تمامی تروریست - دیپلماتهای این آدمکشان 
اخراج گردند. دارایی های نجومی تمامی وابستگان 
به حکومت اسالمی باید بلوکه شود تا مردم ایران 



نیز بتوانند با سرنگونی سیاسی در خارج کشور، با 
دستی بازتر و خیالی آسوده تر کار این حکومت 

را در داخل یکسره کنند.
 

ما می توانیم و این قدرت را داریم که حاکمان 
جنایتکار اسالمی را وادار کنیم تا بی درنگ همه 
کودکان و نوجوانان بازداشتی را آزاد کنند. این 
نیز یکی دیگر از “معجزات” انقالب است که رژیم 
های ضد بشری در برابر مردم بپاخاسته راحت 
ایران  نوین  انقالب  قدرت  به  زنند.  می  زانو  تر 
همه کودکان بازداشتی و همه زندانیان سیاسی 

را آزاد می کنیم.
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جایگاه دانشگاه در انقالب نوین ایران  
کیوان جاوید

دانشجویان در چند دانشگاه مختلف ایران علیه 
عکس  شدیدا  دانشجویی  اعتراضات  سرکوب 
العمل نشان داده اند. در پنج هفته گذشته جنبش 
سرنگونی  جهت  در  قدم  به  قدم  دانشجویی 
جمهوری اسالمی پیشروی های بیشتری داشته و 

نیروی وسیعی را به میدان آورده است.
 

پدیده  ایران  دانشگاههای  در  طلبی  سرنگونی 
جدیدی نیست. حکومت اسالمی هرگز نتوانسته 
است دانشگاه ها و دانشجویان را به تمکین وا 
دارد و یک جریان قوی حکومتی یا حتی استحاله 



چی اصالح طلب حکومتی در دانشگاه راه بیندازد. 
دلیل این ناتوانی فقط محدود به محیط دانشگاه 
ها نیست. دانشجویان به عنوان فرزندان کارگران 
و زحمتکشان و بعنوان نیروی پیشروی فکری در 
دو جبهه مهم، علیه حکومت اند. از نظر اقتصادی 
بخش اعظم دانشجویان همان فقر و فالکتی را 
اکثریت  که  میکشند  بدوش  و  کند  می  تحمل 
مردم ایران با این درد دست به گریبانند. از نظر 
به  دانشجویان  نیز  فرهنگی  و  فکری  و  سیاسی 
به پیشرفت علم و هنر و فرهنگ  امروز،  دنیای 
پیشرو و ضد مذهبی تعلق دارند و هیچ ذره ای از 
ارتجاع اسالمی – مذهبی را برنمی تابند. از نظر 
سیاسی چپ در دانشگاه های ایران بسیار قوی و 
سازمان یافته است و همین همه جانبگی سیاسی، 
از جنبش دانشجویی یک نیروی قوی سرنگونی 



طلبی، آزادی خواه و برابری طلب ساخته است. 
 

جنبش دانشجویی در کنار جنبش مدرن و بنیان کن 
زنان، حضور پُر رنگ دانش آموزان در اعتراضات 
خیابانی، جنبش فوق العاده انقالبی طبقه کار علیه 
دستگاه فساد و  استثمار سرمایه داران حاکم، و 
در همراهی با جنبش جوانان که موتور محرکه 
خیزش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی 
می باشند، به دریای پُر جوش و خروش انقالب 
متصل است. جنبش دانشجویی برای وارد کردن 
ضربات اساسی تر به جمهوری اسالمی می رود 

که سراسری تر عمل کند.
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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 


