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زنده باد انقالب  
اصغر کریمی 

عمر  به  دادن  پایان  برای  ایران  مردم  انقالب 
ننگین جمهوری اسالمی وارد ششمین هفته خود 
شیوه ها،  با سخیف ترین  اسالمی  جمهوری  شد. 
سرکوب ها،  خشن ترین  و  جنایت ها  عریانترین 
و  زشت ترین  شنیع ترین،  ارتجاعی ترین، 
عقب ماند ه ترین فرهنگ و قوانین و سیاستها را 
در این کشور جاری کرد. و برای حاکم کردن 
اینها را  پلیدی و شناعت بر مردمی که  اینهمه 
نمیخواستند راهی جز ابزار سرکوب نداشت. به 
زندگی  بوی  هرچه  و  هنر  و  موسیقی  و  شادی 
میداد شمشیر کشید، همه را از همه چیز محروم 



کرد، زن را انسان به حساب نیاورد، هر جلوه ای 
از آزادی را سرکوب کرد، فقر و تباهی و جهالت 
را  پست  مفتخور  مشتی  را حاکم کرد،  مذهبی 
بیرحم و  با مغزشویی عده ای  و  میلیاردر کرد 
مزدور تربیت کرد تا نظامش را سرپا نگهدارند. 
شوریده  اینها  همه  علیه  مردم  است  هفته  پنج 
اند و انقالبی باشکوه را در سراسر کشور شروع 

کرده اند.

این  همه  مقابل  نقطه  درست  جاری  انقالب 
برای  است  انقالبی  است،  پلیدی ها  و  زشتی ها 
حاکم  برای  انسانی،  جامعه  زیباترین  ساختن 
انقالبی  همه.  برای  خوشبختی  و  منزلت  کردن 
برای کوتاه کردن دست مذهب و آخوند و آیت 



اهلل و هر مفتخور دیگری از جامعه، برای میلیون 
ها کودک، برای مدارسی شاد و علمی و تفریحی، 
برای محیط کاری که تولیدکنندگانش میسازند 
تا همگان از نعماتش به تساوی بهره مند شوند، 
برای یک نظام درمانی که رابطه پول و پزشک 
قطع میشود تا امکانات پزشکی بعنوان حقی در 
برانداختن  برای  گیرد،  قرار  جامعه  اختیار کل 
زندان و شکنجه و اعدام، برای تبدیل مساجد 
و  باشگاه  و  کتابخانه  به  اسالمی  موسسات  و 
درمانگاه و مکان های تفریحی، برای برچیدن 
بساط همه نیروهای مسلح حرفه ای سرکوبگر. 
جامعه آزاد مطلقا نیازی به نیروی مسلح حرفه 

ای ندارد.



بیشترین  برای ساختن زندگی، ساختن  انقالبی 
ساختن  ها،  شادی  ساختن  زندگی،  امکانات 
زیبایی ها و ساختن رفاه همگانی که شرط پایه 
ای همه شادیها و خوشبختی ها است. انقالبی که 
۹۹ درصد جامعه از زندان یک درصدی ها رها 
میشوند تا الگویی از یک جامعه انسانی به دنیا 
تاریخی  عقبگرد  علیه  انقالبی  این  دهند.  ارائه 
در ایران و منطقه و حتی جهان است و به همین 
دلیل مردم شریف جهان را به وجد آورده است.

زنده باد انقالب تاریخساز مردم ایران 
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اعتصاب معلمان 
صف انقالب را قدرتمندتر میکند!  

    محسن ابراهیمی

انقالب بزرگ مردم ایران هر روز جبهه تازه ای 
را در مقابل حکومت اسالمی باز میکند. روز اول 
متعددی در سراسر  معلمان در شهرهای  آبان 
ایران در اعتراض به سرکوب دانش آموزان و 
مردم، اعتصاب و تحصن خود را شروع کردند. 
معلمان معترض با در دست گرفتن پالکاردهایی 
با شعارهای “زن، زندگی، آزدی”، “حامی دانش 
اموزانیم”، “بازداشت دانش اموزان محکوم است”، 
و  باید گردد”، “جای معلم  “معلم زندانی آزاد 



دانش اموز زندان نیست”، “نه به خشونت علیه 
دانش آموزان”، “مدرسه پادگان نیست”، “برای 
معلمان زندانی”، “آزادی بدون قید و شرط دانش 
آموزان” عمال جبهه جدید و بزرگی را در خیزش 

سراسری علیه حکومت اسالمی گشوده اند. 

انقالب مردم ایران با شعار “زن، زندگی، آزاِدی” 
در بستر و فضایی از اعتصابات و اعتراضات مداوم 
معلمان  است.  شده  آغاز  کارگری  گسترده  و 
خواسته  با  آنهم  مکرر  سراسری  اعتصابات  با 
هایی بسیار انسانی و پیشرو همچون آزادی بیان 
و  سیاسی  زندانیان  آزادی  تشکل،  و  تجمع  و 
آموزش  و  رایگان  پرورش  و  آموزش  عقیدتی، 
در  ای  برجسته  و  مهم  نقش  ایدئولوژیک  غیر 



شکل دادن به چنین فضایی داشته اند.

با  امروز  انقالبی  فضای  در  معلمان  اعتصاب 
گسترش خود به صف میلیونی معلمان بی تردید 
صف  میدهد؛  مردم  انقالب  به  ای  تازه  نیروی 
تقویت  را  آموزان  دانش  جسورانه  اعتراضات 
دستگاه  آموز  دانش  و  معلم  اتحاد  با  میکند؛ 
سرکوب حکومت بیش از پیش پراکنده و تضعیف 
گیری  شکل  برای  فضا  و  میشود  فلج  نهایتا  و 
اعتصاب  نهایتا  و  اعتصابات سراسری کارگری 
گام  یک  اینها  همه  و  میشود  تر  آماده  عمومی 
بسیار بزرگ در پیشروی و پیروزی انقالب مردم، 
سرنگونی جمهوری اسالمی و ساختن یک جامعه 
انسانی است. جامعه ای که در آن مدرسه برای 



آخوند  درازی  دست  و  مذهب  سم  از  همیشه 
مصون خواهد ماند و محیطی آزاد و امن برای 
معلمان و محیطی شاد و سرزنده برای شکوفایی 
خالقیتهای فکری و علمی و هنری میلیونها دانش 

آموز خواهد بود. 
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متحد تا سرنگونی رژیم     
مینا احدی   

ما میلیونها نفر مردم ایران در میان آتش و خون، 
داریم بساط یک حکومت ضد انسان و بیرحم را 
در هم میکوبیم که سر یک مار خطرناک ، سر 
اسالم سیاسی است. اینها نه فقط در ایران، بلکه 
در منطقه و هر جا توانستند در دنیا منشا شر مطلق 
بودند، ترور کردند، گروههای تروریستی سازمان 
دادند، از زن ستیزی دفاع کردند و تفکر و نقد را 

به بند کشیدند. 

انقالب ما مردم در ایران با تاکید بر آزادی و رها 
شدن از قید ستم و با به آتش کشیدن یک سالح 



مهم اسالمیون علیه زنان، یعنی حجاب، فراخوانی 
بود به میلیونها زن در کشورهای اسالم زده و تو 
دهنی محکمی به توجیه کنندگان حجاب در دنیا. 

امروز با اعتصابات کارگری و اعتصاب دانشجویان 
و معلمین و محصلین در راه به بن بست کشاندن 
پای  از  پیروزی  تا  باید  هستیم.  حکومت  کامل 
زنانه  انقالب  دنیا صدای  بار که  این  و  ننشسته 
را شنیده و از ما دفاع میکند، سیاست مماشات 
شکست  به  را  حکومت  این  با  غربی  دولتهای 
رسیدن  راه  تنها  کنیم.  سرنگونشان  و  کشانده 
به آزادی و رفاه و مدنیت، سرنگون کردن این 

حکومت است.
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زندگی پس از مرگ   
رضا مرادی

تظاهرات  اسالمی،  تلویزیون جمهوری  گفته  به 
چندین  در  و  بود  گرانی  به  اعتراض  در  برلین 
شهر دیگر هم جریان داشت. این امتناع، انکار 

زندگی پس از مرگ است. 

تظاهرات وسیع برلین گوشه ای دیگر از تصویر 
زندگی پس از جمهوری اسالمی است. تصویری 
که نسل هایی از آرمانگرایان به واقعیت تبدیل 
کردند. واقعیتی که حکومت راهی بجز انکارش 

ندارد. 



جامعه ای که حول آرمان های انسانی، حرمت 
پایان پدیده  افغان، آزادی،  و حق زن، کودک 
زندانی سیاسی، رفاه، و زندگی ای شایسته انسان، 
حول آرمان های انقالبیون سازش ناپذیر متحد 
شده و به انقالب پیوسته اکنون فقط یک تصویر 
نیست، واقعیت و عینیت انقالب ایران است. این 
انقراض  طوالنی”  های  شب  از  پس  “خورشید 
حکومتی است که نمی خواهد مرگ را بپذیرد 

ولی راهی بجز انکارش ندارد. 

نمی خواهند بپذیرند که با اتحاد جامعه و حمایت 
های وسیع بین المللی برای آرمانهای انسانی، با 
عشق به زندگی، با شعار “زن زندگی آزادی” به 



زیر کشیده می شوند. انکار می کنند چون می 
را  جنایتکاران حکومت  فقط  انقالب  این  دانند 
پای میز محاکمه نمی کشد، فرهنگ و هویت و 
اعتقاداتشان را هم به زباله دان تاریخ می سپارد.  
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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 


