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اجازه ندهیم اعدام کنند! 
حمید تقوائی

عده ای از اعضای مجلس آدمکشان اسالمی بیانیه 
را  تظاهرکنندگان  آن  و طی  اند  ای صادر کرده 
“محارب” خوانده اند و از قوه قضائیه خواسته اند 
که  دستگیرشدگان تظاهراتهای اخیر را به اعدام 

کند.  محکوم 

حکومت در هفت هفته اخیر هزاران نفر را دستگیر 
دانش  دانشجویان،  از  نفر  هزاران  است.   کرده 
کنندگان،  تظاهرات  معترض،  جوانان  آموزان، 
و  نگاران  روزنامه  پزشکان،  وکال،  کارگران، 
هستند.  زندانها  در  امروز  جامعه  دیگر  بخشهای 



است.  آنها  برای  سازی  پرونده  مشغول  حکومت 
کند.  اعدام  را  عزیزان  این  از  تعدادی  میخواهد 
بعنوان محارب محاکمه  نفر که   ١٢ نام  بحال  تا 
 ١٦ آنها جوان  از  میشوند فاش شده است. یکی 
محله  در  که  آرمون  میالد  بنام  است  ای  ساله 
اکباتان تهران صرفا بخاطر شرکت در تظاهرات 
اعدام  حکم  برایش  الحال  فی  و  شده  دستگیر 
رپ  معروف  خواننده  همینطور  اند.  کرده  صادر 
از  و  شد  دستگیر  قبل  چندی  که  یاسین  سامان 
او هم  برای  نیست.  اطالعی در دست  سرنوشتش 
توماج صالحی  پرونده سازی میکنند. جان  دارند 

هم که االن زیر شکنجه است در خطر است. 

نیستند  موقعیتی  در  جانیان  این  داد!  اجازه  نباید 



سرشان  بر  را  دنیا  باید  بکنند.  غلطها  این  از  که 
را  اعدام  احکام  جلوی  میتوانیم  کنیم.  خراب 
زندانها  از  را  عزیزانمان  همه  میتوانیم  بگیریم، 

آزاد کنیم. این کامال امکان پذیر است. 

اخیرا ٦٠٠ نفر از اساتید دانشگاهها اطالعیه داده 
اند که همه دانشجویان  این شده  اند و خواستار 
آزاد  شرط  و  قید  بدون  و  فورا  شده  دستگیر 
نگیرد  صورت  این  اگر  اند  کرده  اعالم  و  شوند 
الگو  باید  این  پیوست.  خواهند  اعتراضات  به 
از  عزیزانمان  همه  آزادی  برای  ما  همه  مدل  و 
عزیزان  این  خانواده  که  دارد  جا  باشد.  زندانها 
مختلف  بخشهای  کنند.  تجمع  و  بیایند  بمیدان 
این  به  میتوانند  آزادیخواه  مردم  جامعه، جوانان، 



خارج  و  داخل  در  صدا  یک  و  بپیوندند  حرکت 
کشور خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو 
بقدرت  است،  ممکن  این  شویم.  اعدام  مجازات 
به جانیان  را  میتوانیم خواستمان  انقالب خودمان 
در  ماست.  آن  از  پیروزی  کنیم.  تحمیل  حاکم 

باشید.  این تردیدی نداشته 
 

سه شنبه ١۷ آبان ١4٠١
۸ نوامبر ٢٠٢٢



ضربه خورده اید، آن هم چه ضربه جانانه ای!
 محسن ابراهیمی

انقالب مردم همچنان هر روز در ایران و جهان نیروهای 
جدیدی را به صف خود جلب میکند و تا همین مقطع 
آنچنان ضربات سنگینی به نظام اسالمی وارد کرده 
است که حکومت و سرانش را به معنای واقعی به تلو تلو 
خوردن انداخته است تا لحظه آخرین ضربه فرا رسد.

انقالب  برای تشخیص قدرت  پارامتر شاخص  یک 
اسالمی،  نظام  به  اش  ضربه  قدرت  سنجش  و 
سخنان سران این حکومت اسالمی است. از خامنه 
سرداران  تا  نگران  های  اهلل  آیت  تا  گرفته  ای 
میزنند  حرفی  روز  هر  رجزخوان،  همیشه  سپاه 



را  انقالبشان  قدرت  پاخاسته  به  مردم  به  عمال  که 
میکند.  جزمتر  را  عزمشان  قطعا  و  میشود  یادآور 

به دو جمله از معاون سیاسی “دفتر عقیدتی سیاسی” 
اما  نرفته،  دست  از  “نظام  کنید:  دقت  ای  خامنه 
این  به  آشکار  اعترافی  این  خورده ایم.”  ضربه 
در  اسالمیشان  نظام  اند  فهمیده  که  است  حقیقت 
سراشیبی تند سقوط به قعر نابودی قرار گرفته است. 

بله، هنوز “نظام از دست نرفته”، یعنی کامال سرنگون 
نشده است. هنوز بیت خامنه ای تصرف نشده است؛ 
هنوز ناجا و سپاه و بسیج و ارتش و  قرارگاه محمد 
رسول اهلل و غیره خلع سالح نشده اند؛ هنوز سران 
قرن  تاریخی  دادگاه  در  و  اند  نشده  نظام دستگیر 
بیست و یک به جرم جنایت هولناک علیه بشریت 



سرکوب  نیروهای  این  اما  اند؛  نشده  محاکمه 
دست  “از  مانع  تا  هستند  حکومت  امید  تنها  که 
انقالب  توسط  مدتهاست  خود  شوند،  نظام”  رفتن 
نیستند  قادر  حتی  که  اند”  رفته  “از دست  آنچنان 
از عمامه ها محافظت کنند چه رسد به خود نظام. 

اینکه از دایره ایدئولوژیک سیاسی نظام چنین سخنانی 
شنیده میشود، نشان میدهد که هر چقدر امید و مبارزه 
سران  همانقدر  میشود،  بیشتر  پیروزی  برای  مردم 
حکومت سردرگم تر و آشفته تر میشوند. اتفاقی که عزم 
مردم برای پیشروی و پیروزی انقالبشان را جزمتر میکند. 

  سه شنبه ١۷ آبان ١4٠١
۸ نوامبر ٢٠٢٢



دانشگاه انقالبى و جیره خوران وزارت علوم
 سینا پدرام

“ترکیبی”  برگزاری  احتمال  از  علوم  وزیر  معاون 
کالس های درس به صورت حضوری و آنالین در سال 
آینده تحصیلی در دانشگاه ها و هم چنین احتمال کوتاه 
کردن دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد.

تحرکات  “علمی”،  گذاریهای  سیاست  این  همه 
عصبی یک مشت جیره خور است که برای چند روز 
ادامه حیات رژیم جانیان دست به هر کار و ناکاری 
در  باشند  سدی  میخواهند  جدید  طرح  با  میزنند. 
مقابل حضور دانشجویان در صف انقالب. اما این نوع 
شامورتی بازی ها رسواتر و بی خاصیت تر از آنند که 



حتی برای یک لحظه انقالب را از حرکت بازدارند.

خیابانی  اعتراضات  صحنه  به  آموزان  دانش  ورود 
ایران  مردم  انقالبی  برآمد  در  دیگری  عطف  نقطه 
دانشجویان  مشترک  پیام  با  دیروز  چنانچه  بود. 
پرستاران،  و  معلمان  کارگران،  به  آموزان  دانش  و 
انقالب  سنگرهای  این  مدارس،  و  دانشگاهها 
بهترین  متحدانه  حرکت  که  دادند  نشان  زنانه، 
است. ایران  مردم  انقالب  روند  در  ابتکار  و  ابزار 

 
از سوی دیگر بیانیه جدید ٦٠٠ استاد در حمایت از 
خواسته های بر حق دانشجویان انقالبی نشان میدهد 
به  سنگر  و  ندارند  بازایستادن  سِر  ها  دانشگاه  که 
سنگر سرکوبگران را به عقب خواهند راند. حقیقت 



جویی اساس و جوهر درونی انقالبی است که در ایران 
جاریست و درست به همین دلیل ساده ترس را از میان 
بر میدارد و امید و همبستگی را بر جای آن مینشاشد.

 
و  روز  که  باشند  حذر  بر  رژیم  این  خوران  جیره 
میپندارند.  که  است  آن  از  تر  کوتاه  روزگارشان 
حراست و پاسدار و جوجه بسیجیها از پس دانشجویان 
به  حتی  شما  های  ابالغیه  از  برنیامدند.  ما  دلیر 
کرد. نخواهند  استفاده  هم  کاغذی  دستمال  عنوان 

 
سه شنبه ١۷ آبان ١4٠١

۸ نوامبر ٢٠٢٢



ستونى که فروریخت  
 اصغر کریمی

در  حجاب  بی  زن  یک  “حضور  ایران:  عصر 
بازتاب گسترده  تهران،  آبان   ١۳ روز  راهپیمایی 
است.  داشته  اصولگرا  رسانه های  میان  در  ای 
بسیاری از این رسانه ها با انتشار تصاویری از این 
خانم، نوشته اند که دیگر بانوان حاضر در مراسم 
با  دوستانه ای  رفتار  بوده اند،  محجبه  همگی  که 
بوسیده اند.  را  او  بعضی هایشان  حتی  و  داشته  او 
و  گفت و گوست  ما  پرچم  نوشتند:  اصولگرایان 

انقالب ما، انقالب اقناع است.”

انقالب  یک  واقعی  بطور  است.  مهمی  اتفاق  این 



ستون های  اصلی ترین  از  یکی  حجاب  است. 
در  را  ستون  این  جاری  انقالب  است.  حکومت 
هفته   ۸ طول  در  دختران  اینقدر  شکست.  هم 
و  زدند  آتش  و  برداشتند  سر  از  حجاب  گذشته 
بدون حجاب در خیابانها و مقابل چشم نیروهای 
سرکوب فردی و دسته جمعی رژه رفتند که حاال 
اصولگرایان میگویند حجاب اجباری نیست! حتی 
در مراسم رسمی حکومتی بی حجابی آزاد میشود 
رسانه هایشان  در  بی حجاب  خانم  این  عکس  و 

میشود.  چاپ 

مطهری هم  و  بهشتی  و  به صحبت خمینی  ارجاع 
اقناع  و  دانش  و  قلم  ما  اسلحه  گفته  اند  گویا  که 
و تحمیل در رسانه  های  و زور  اسلحه  نه  و  است 



در  زور  بجای  اقناع  است.  شده  شروع  حکومتی 
که  نوشته اند  هم  رسانه هایی  اسالمی!  جمهوری 

اصال گشت ارشاد مصوبه نبوده است! 

مصوبه  هم  عقب نشینی  ها  این  که  است  روشن 
نشده  اعالم  حکومت  طرف  از  رسما  و  نیست 
حکومت  سرنگونی  روز  تا  است  ممکن  و  است 
بی حجابی  آزادی  تصویب  که  چرا  نشود  مصوبه 
یعنی اعالم رسمی پایان حکومت. اما همچنان که 
لغو سنگسار مصوبه نشد ولی کمپین جهانی علیه 
سنگسار  به  عمال  محمدی  سکینه  سنگسار  حکم 
همین سرنوشت  هم  داد، حجاب  پایان  ایران  در 
است.  انقالب  یک  این  خود  است.  کرده  پیدا  را 
که  است  اسالمی  جمهوری  عمر  شیشه  حجاب 



افتاده است. بیخود نیست که معاون  به این روز 
سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی خامنه ای میگوید از 
بین نرفته ایم! اما ضربه خورده ایم. و این ضربه ای 
و  حکومت.  اصلی  ستون  به  ضربه  است.  کاری 
جلو  به  را  راه خود  و  میزند  مرتب ضربه  انقالب 

میکند.  باز 

بنیادهای  میریزند،  بهم  را  قوانین  انقالب ها 
حکومت ها را به باد میدهند و مقامات حکومت  ها 
در  میکنند.  وادار  عجیبی  نظرات  اظهار  به  را 
داده  هشدار  مقامات  از  تعدادی  اخیر  هفته های 
بودند که کوچکترین عقب نشینی در مقابل دشمن 
و  گفته اند.  هم  درست  است.  سرنگونی  معنی  به 
حاال مجبورند در مقابل حجاب عقب نشینی کنند 



تحمیل حجاب  با  اسالمی  میدانند که حکومت  و 
و  اسالم  از  اثری  آن  رفتن  کنار  با  و  شد  تثبیت 

ماند.  نخواهد  باقی  حکومتش 

زنده باد انقالب
زنده باد زنان و دختران شجاع انقالبی 

زنده باد زن، زندگی، آزادی
 

سه شنبه ١۷ آبان ١4٠١
۸ نوامبر ٢٠٢٢



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 


