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توماج صدای مردم است 
صدایش را بلندتر کنیم!

اصغر کریمی

فرهنگیان  صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
ورزشکاران،  هنرمندان،  همه  از  حمایت  ضمن  
خبرنگاران، موزیسین ها و سینماگرانی که در کنار 
گرفته  قرار  مردمی  عدالتخواهانه   اعتراض های 
و  دستگیری  ایستاده اند،  تاریخ  درست  سمت  و 
به  و  می کند  محکوم  را  صالحی  توماج  بازداشت 
 تاکید خواهان آزادی بی قید و شرط توماج است.

است.  توجه  درخور  هماهنگی  شورای  اقدام  این 



و  بازنشستگان  کارگران،   های  تشکل  سایر 
بسیاری از  تشکل های دیگر نیز به اشکال مختلف 
اعتراف گیری های  و  شکنجه  و  توماج  دستگیری 

زیر شکنجه را محکوم کرده اند. 

توماج صدای اعتراض مردم است. خواننده رپ و 
علیه  شجاعانه  گذشته  سال  دو  در  که  هنرمندی 
بیعدالتی ها و سرکوبها ایستاد و با اشعار صریح و 
شد.  تبدیل  مردم  اعتراض  به صدای  بی پرده اش 
در ترانه سوراخ موش بخر که یک سال قبل اجرا 
کرد و به آهنگ محبوبی تبدیل شد، به زبانی تیز 
و برنده اصالح طلبان و سوپاپ اطمینان های رژیم، 
نایاکی ها و هر کس که به هر شکلی با حکومت 
فضای  و  گرفت  حمله  باد  به  را  میکند  همکاری 



اعتراضی و انفجاری جامعه را نمایندگی کرد. 

توماج شایسته حمایت همه جانبه همه مردم، همه 
در  متعهد  چهره های  همه  و  مردمی  تشکل های 
نویسندگی  و  موسیقی  و  سینما  و  ورزش  عرصه 

است. 

شکنجه گران تالش میکنند از او اعتراف بگیرند، 
اما حتی اگر شکنجه هایشان توماج را به اعتراف 
بکشاند، به گسترش محبوبیت او در میان مردم و 
تبدیل میشود.  بیشتر علیه کل حکومت  نفرت  به 
رسوا  مذبوحانه حکومت  تالشهای  این  سالهاست 
و  شکنجه گران  علیه  فضایی  به  اسالمی  منفور  و 
شده  تبدیل  حکومت  بنیادهای  کل  و  ارگان ها 



است. تالش برای آزادی توماج و کلیه زندانیان 
اعتراضات اخیر عرصه  سیاسی و دستگیرشدگان 
مهمی از انقالب مردم علیه شکنجه  و اعتراف گیری 

و سیستم قضایی و کل اوباش حاکم است. 

دوشنبه 1۶ آبان 1401
۷ نوامبر ٢0٢٢



نسل انقالبی و استیصال بازجوها
 میالد رابعی

گفته:  فرهنگی  میراث   وزیر  ضرغامی،  عزت اهلل 
به  بازداشت شدگان دهه هشتادی  اصلی  “بازجوی 
من گفت، من یک عمر از آدم های درشت سیاسی 
بازجویی کردم؛ اما این چند روز سخت ترین دوره 
چه  آنها  می فهمم  من  نه  زیرا  بود،  من  بازجویی 
می گویم.” چه  من  می فهمند  آنها  نه  و  می گویند 

جمله ای که بازجوی مزبور خطاب به جناب ضرغامی 
بازجوها  است.  زیادی  حقایق  گویای  است  گفته 
روحی  شکنجه  بر  عالوه  معموالً  اسالمی  نظام  در 
و روانی و تهدید قربانیان خود، “هنر” دیگری هم 



و  سفسطه  و  بحث  با  می کنند  سعی  آن ها  دارند. 
روش های از پیش آموخته روی قربانی خود تأثیر 
بگذارند و او را نسبت به هدف و اعتقاداتش سست 
اینجا  وادارند.  ندامت  ابراز  و  مصاحبه  به  و  کنند 
مشکل  به  جدید  نسل  با  بازجوها  کار  که  است 
برمی خورد و آن ها احساس عجز و ناتوانی می کنند.

از  حداقلی  به  نیاز  بحثی  هرگونه  شروع  برای 
موضوعاتی هست که هر دو طرف بر سر آن توافق 
داشته باشند. یا دست کم زبان مشترکی میان آن ها 
وجود داشته باشد. گره اصلی کار بازجوهای اسالمی 
اینجا است. جوانان این نسل هیچ نوع وجه اشتراک 
فکری با بازجویان و اربابانشان ندارند. هیچ مبنای 
جهان  نیست.  موجود  بحث  آغاز  برای  مشترکی 



فکری این نسل به کلی از جنس دیگری است. برای 
هیچ کدام از مقدسات نظام و بازجوهای آن تره هم 
قبول  را  مذهبی شان  مقدسات  نه  نمی کنند.  خرد 
دارند و نه قوانین و منطق پوسیده آن ها را می پذیرند. 

شیوه مبارزه و سازماندهی این نسل نیز با استفاده 
از مدیای اجتماعی در اعتراضات و تجمعات کاماًل 
متفاوت است. به خوبی می دانند چگونه تکنولوژی 
را برای اهداف انسانی خود به خدمت بگیرند و از 
این طریق با قلب صدها میلیون انسان رابطه برقرار 
کنند. شجاعت و جسارتشان در خیابان و در مقابل 
نیروهای تا بن دندان مسلح رژیم نکته دیگری است 
که جهانی را به تحسین واداشته است. نسبتشان از 
نظر فرهنگی نه با حسین فهمیده و قاسم سلیمانی 



هم ساالن  با  که  رژیم،  تبلیغی  آیکون های  سایر  و 
خود در کشورهای اروپایی و غربی است. برایشان 
نمی توان از عاشورا و یزید و امام حسین و پیروزی 
خون بر شمشیر موعظه کرد و مثال آورد، نمی توان 
آن ها را از خطر تجزیه ایران و ایجاد ناامنی ترساند. 
این جوانان تصمیم نهایی خود را گرفته اند و کار را 
برای رژیم و بازجوهایش از این هم سخت تر خواهند 
کرد. جوانان انقالبی قطب مخالف رژیم و اعوان و 
انصارش هستند که نه تنها جذب آن نمی شوند؛ بلکه 
برای بقای خود مجبور به سرنگونی کامل آن هستند.
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“ گل” فوتبالیست مردمی به رژیم!
 سوسن صابری

پشتیبانی  اعالم  ادامه  شاهد  گذشته  روز  چند  در 
گروههای مختلف داخل کشور از انقالب مردم بوده 
ایم. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 
خواستار آزادی توماج صالحی شد. ترانه علیدوستی بار 
دیگر اعالم کرد که در کنار مردم ایستاده و حاضر به 
پرداخت هر هزینه ای نیز هست. تیم فوتبال استقالل 
هنگام دریافت جام پیروزی در همبستگی با مردم و 
خانواده هایی که عزیزانشان را جمهوری اسالمی در 
این روزها به قتل رسانده، از ابراز خوشحالی خودداری 
کردند و نشان دادند که در کدام جبهه ایستاده اند.



در کنار این ابراز همبستگی ها، رفتار بازیکنان تیم 
ملی فوتبال ساحلی در جریان مسابقه در دبی نیز خشم 
رژیم و تحسین مردم را برانگیخته است. اول امتناع 
بازیکنان از خواندن سرود جمهوری اسالمی است و 
دوم و بسیار پر سروصداتر اقدام نمادین سعید پیرامون 
بازیکن این تیم که پس از زدن گل به تیم حریف 
برزیل، موهای خود را برید. این حرکت نمادین که در 
همبستگی با اعتراضات سراسری مردم ایران صورت 
این حرکت  برانگیخت.  را  گرفت تحسین بسیاری 
هم از جنبه سیاسی و ابراز همبستگی با مبارزه مردم 
علیه جمهوری اسالمی معنا دارد و هم سیلی محکمی 
است بر صورت مردساالری و فرهنگ ضد زن. یک 
فوتبالیست مرد با این حرکت نمادین، خود را بجای 
یک زن با موی بلند می گذارد و در همبستگی با زنانی 



میزنند، “موی”  اعتراض  از  این شکل  به  که دست 
خود را می برد. این یک حرکت سنت شکنانه است. 
حرکتی است که در خود ارزش برابر زن و مرد را 
فریاد میزند. سعید پیرامون به این معنا “ُگل” کاشت.

انقالب جاری در جریان خود و نهایتا زمین فرهنگ 
مذهبی و مردساالر را شخم زده و بجای هر چه کهنه 
و ضد زن است بذر آزادی و برابری را خواهد کاشت.
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تظاهرات در مریوان و
 اعتراضات گسترده در دانشگاهها
 حزب کمونیست کارگری ایران

عمومی  اعتصاب  مریوان  در  آبان ماه   1۶ دوشنبه 
ادامه دارد و کسبه و مغازه داران مریوان در اعتراض 
سرکوبگر  نیروهای  توسط  مردم  کشتار  و  قتل  به 
همان  از  مردم  اند.  کرده  تعطیل  را  کار  حکومت 
آغاز صبح در خیابانها و محالت مختلف شهر تجمع 
کرده و با سرکوبگران درگیرند. اعتراضات مردمی 
در مریوان از روز گذشته بدنبال خاکسپاری مخفیانه 
نسرین قادری که به دست آدمکشان حکومت به 

قتل رسید، شدت بیشتری پیدا کرده است.



در بوکان نیز مردم از صبح به خیابان آمدند و با 
شعار مریوان تنها نیست صدای اعتراض خود را به 
جنایات حکومت اسالمی بلند کردند. مردم در این 
شهر از طریق ایجاد ترافیک و آتش زدن الستیک 
بگیرند.  خود  کنترل  در  را  محالتی  کردند  تالش 
بنا بر خبرها در تهران بازار مبل شهرک ولیعصر و 
خیابان وحدت به نشانه اعتراض دست به اعتصاب 
زده اند. امروز مثل روزهای قبل دانش آموزان این 
بوکان،  چون  شهرهایی  در  انقالب  پرشور  نیروی 
مهاباد، سبزوار و شهریار تهران به خیابان آمدند و 
شعارهای زن، زندگی، آزادی، مرگ بر دیکتاتور را 

سر دادند.
 

دانشگاه ها نیز در اعتراض به سرکوب گسترده ی 
صادر  انضباطی  احکام  و  بازداشت  و  دانشجویان، 



شده علیه آنها، همچنان در حال تجمع و اعتصاب و 
تظاهرات هستند. ار جمله دانشجویان دانشگاه آزاد 
رشت و علوم اجتماعی دانشگاه تهران به اعتصاب 
خود ادامه داده و دست به تظاهرات و تجمع زدند. 
دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران با 
شعار “این همه سال جنایت مرگ بر این والیت” 
دانشکده  دانشجویان  کردند.  اعتراض  و  تجمع 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در البی 
دانشکده تجمع کردند. دانشجویان دانشکده شیمی 
به  دست  دانشکده  همکف  در  شریف  دانشگاه 
تحصن زدند. دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل 
در اعتراض به تفکیک جنسیتی در سلف دانشگاه، 
تجمع کردند. دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر 
بهشتی، دانشجویان پردیس شمالی دانشگاه تهران 
و دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران 



تجمع اعتراضی برپا کردند.

“از  بود.  چنین  دانشجویان  همه  محوری  شعارهای 
“اوین  ایران”،  تمام  خونین  تهران،  تا  کردستان 
شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه”، “مرگ بر 
منم”،  ازاده  زن  تویی  هرزه  تویی  “هیز  دیکتاتور”، 

“آزادی آزادی آزادی.” 

همچنین نزدیک به۶00 نفر از استادان دانشگاهها 
و پژوهشگاههای کشور با امضای بیانیه ای خواستار 
آزادی  و  دانشجویان  علیه  شده  صادر  احکام  لغو 

بدون قید و شرط دستگیرشدگان شدند. 
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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 


