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چهلم جمعه خونین: 

قربانیان جنایات امروز و نویدبخشان رهائی فردا!

حمید تقوائی

که  روزی  زاهدان،  خونین  جمعه  روز  چهلمین  در 
این  مردم  از  نفر   ٩٠ از  بیش  حکومتی  مزدوران 
شهر را به خاک و خون کشیدند و در واقع قتل عام 
کردند، مردم ایران در سراسر کشور، در شهرهای 
را  عزیزان  این  یاد  و  آمدند  خیابانها  به  متعددی 
شعارهایشان  و  اعتراض  فریاد  با  داشتند؛  گرامی 
و  ای،  خامنه  علیه  دیکتاتور،  علیه  حکومت،  علیه 
علیه کل این بساط سرکوب و جنایت. جمعه خونین 
نبود  حکومت  جنایات  کمی  ابعاد  نشاندهنده  تنها 
بلکه عمق این توحش و جنایات را هم به نمایش 



میگذاشت. 

و  دیگر شهرهای سیستان  و  زاهدان  در  تظاهرات 
نیروهای  فرمانده  تجاوز  به  اعتراض  با  بلوچستان 
چابهار  شهر  در  ساله   ١٥ دختر  یک  به  انتظامی 
شروع شد و مردم جواب اعتراض بر حق خودشان 
به این جنایت را با گلوله گرفتند، با تک تیراندازها 
گرفتند. نه تنها در روز جمعه خونین بلکه در جمعه 
هم،  خاش  مثل  دیگر  شهرهای  در  هم،  بعد  های 

مردم به گلوله بسته شدند. 

این  چهره  به  لجعی  خدانور  اسم  به  جوانی  امروز 
قربانیان تبدیل شده است. عکس او را در مدیای 
اجتماعی می بینیم در حالی که دستهایش را به تیر 



چراغ بسته اند و نیروهای سرکوبگر مرگ تدریجی 
او را نظاره میکنند.  

اما خدانور فقط چهره قربانیان زاهدان نیست. بلکه 
همچنین نوید بخش آینده ای هست که این جوانان 
پرشور،  شاد،  ای  آینده  میشوند.  کشته  راهش  در 
همه جا دست  هم  کلیپ رقص خدانور  انسانی.  و 
بدست میگردد، قلب همه ما را بدرد می آورد، بر 
خشم ما می افزاید و در عین حال نشان میدهد که 
این جوانان برای چه آینده ای دارند مبارزه میکنند. 

همانطور که نیکا شاکرمی “سلطان قلبهای” ما است، 
همانطور که مهسا امینی “همصدای خوب” ما است، 
خدا نور هم نماینده رقص و شادی خیابانی ما در 



فردای پس از پیروزی ما است. 

نسل جوانی که االن در صف مقدم انقالب می جنگد 
خواهان یک دنیای شاد، انسانی، مدرن، مرفه، آزاد 
انقالب  این  در  ما  که  هائی  چهره  و  برابرست.  و 
از دست میدهیم این آینده را به ما نوید میدهند. 
پیروزی از آن ماست. در این تردیدی نداشته باشید.  

 

پنجشنبه ١٩ آبان ١4٠١
١٠ نوامبر ٢٠٢٢



هر دو از سر برداشته اند!
 سینا پدرام

این عکس که در مدیای اجتماعی منتشر شده است 
یک زن بی حجاب و یک آخوند بدون عمامه را در 

یک فریم نشان میدهد.



این عکس عالیست. زمان را در یک لحظه از حرکت 
بازداشته است تا یک جدال، یک روند و یک انقالب 

را ثبت کند. نه در سطح بلکه در عمق جامعه.

از همه مهمتر بازگوکننده و انعکاس یک اعتراض رو 
به اعتالست. تبلور اعتراض شجاعانه از سوی زنان و 
تراکم وحشت محتضرانه از سوی نمایندگان دین و 

حکومت در ایران. 

تصویر  به  را  آینده  که  امروز  فقط  نه  عکس،  این 
کشیده است. تصویری از جنگ زنان برای آزادی و 
نماینده اسارت و جهل که مستًاصل است. در این 
تصویر سؤالی وجود ندارد. چرا که خود یک جواب 

بی ابهام است.



 
جوابی است به تمامی رجز خوانیهای مزدوران ریز 
که  اسالمی  مجلس  طویله  از  که  رژیم  درشت  و 
است  جوابی  و  اند  انداخته  راه  به  چرخانی  اعدام 
ارازل  باقی  و  حشدالشعبی  سپاه،  ارتش،  سران  به 
و اوباش رژیم اسالمی. جوابی روشن: آینده از آن 

انقالب است. گورتان را گم کنید.

پنجشنبه ١٩ آبان ١4٠١
١٠ نوامبر ٢٠٢٢



شاهین انقالب و فرمانده درمانده ارتش 
 کیوان جاوید

فرمانده نیروی زمینی ارتش روز چهارشنبه ١۸ آبان 
گفت: اگر با آنها برخورد نمی شود، اراده رهبر است. 

 
همین روز که این فرمانده جالد “ارتش پُر افتخار 
ایران اسالمی” سخن سرایی کرده و از سر زبونی 
کرد،  خطاب  “مگس”  را  معترضین  و  خواند  رجز 
با  گریز  و  جنگ  بزرگ  و  کوچک  شهر  دهها  در 
آدمکشان اسالمی در جریان بود. آنچه که همگان 
میدانند، دستور این کشتارها توسط شخص خامنه 
تالش  واقعیت  این  انکار  است.  شده  صادر  ای 
فکر  که  است  حکومتی  آخر  نفسهای  و  مذبوحانه 



می کند می توانند با لولوخورخوره مرگ و نیستی 
مردم را مرعوب کند و به خانه بفرستد. خطاب به 
فقط  جالیز  سر  مترسک  گفت،  باید  آدمکش  این 

کالغان را می ترساند نه شاهین تیز پرواز را.  
 

رود خروشان انقالب در مسیر درستی در حرکت 
است. این انقالب برای رهایی است؛ برای خالصی 
دارد،  اسالمی  جمهوری  از  نشانی  که  آنچه  هر  از 
هر آنچه که ضد زن، زندگی و آزادی است. مردم 
ایران در یک هماهنگی سیاسی به جنگ فقر و فساد 
و  رفته  اسالمی  سیستماتیک جمهوری  آدمکشی  و 
جمهوری  میدهد  نشان  اعتراضات  حرکت  مسیر 
اسالمی رفتنی است و باید از همین حاال به فکر تحقق 
اهداف این انقالب باشیم که برای آنها جنگیده ایم. 

 



پیروزی ما در این جنگ آخر با جمهوری اسالمی، 
این آخرین بازمانده ارتجاع سرمایه دارِی در قدرت، 
چهره ایران را به کلی دگرگون خواهد کرد. طوری 
از دخالت مذهب در  نشانی  این دیگر  از  بعد  که 
دولت نباشد؛ آنچنانکه که دست مذهب از زندگی 
فرهنگ  و  شود  کوتاه  مردم  خصوصی  و  اجتماعی 
منحط مذهبی و ضد زن اسالمی جایی برای نفس 
نبرد سرنوشت  این  در  جامعه  نکند.  پیدا  کشیدن 
ساز و نهایی می تواند و باید با نظام ظالمانه سرمایه 
داری تسویه حساب کند، نظامی که دیکتاتوری و 
اقتصادی- سیاسی همزاد و مکمل  نابرابری  و  فقر 

هم اند.
 

این انقالب با حضور مردِم در صحنه بعد از سرنگونی 
جمهوری اسالمی نیز باید به پیش رفته و فورا خواسته 



های اساسی خود را به فرمان انقالب تبدیل کند.
 

• حضور مردم انقالبی مسلح در خیابان تحت نظارت 
مستقیم شوراهای مردمی که با سرنگونی جمهوری 

اسالمی ایجاد می شوند. 
ارتش و بسیج و  و  از سپاه  نیروهای مسلح  همه   •
ارگانهای سرکوبگر جاسوسی و اطالعاتی جمهوری 
بخشی  هیچ  شوند.  منحل  درنگ  بی  باید  اسالمی 
از این نیروهای ضد مردمی و سرکوبگر تحت نام 
“میهن پرستان واقعی” یا “مرزبانان غیور” و “تامین 
کنندگان امنیت داخلی یا خارجی” مطلقا مشروعیت 

ندارند. 
فعالیت آزادانه و بی قید و شرط همه احزاب و   •
گروه ها و نهادها، بدون هیچ محدودیت قانونی و 

سیاسی.



حضور  بدون  پارلمان  و  اساسی  قانون  هیچ   •
نمایندگان مستقیم و متشکل انقالب کننده مشروعیت 
ندارد. انقالب دست رد به سینه “آقا باال سرها” می 
زند و رهبران سیاسی انقالب را به پیش می راند تا 
در شوراهای مردمی و سراسری، آینده کشور را بر 

اساس آزادی و رفاه و برابری ترسیم کنند.
 

تداوم انقالب بعد از جمهوری اسالمی تضمین کننده 
پیروزی نهایی آن انقالبی است که مهساها و ساریناها 
و نیکاها و صدها نوجوان و جوان دیگر بر سر تحقق 
این آرزوهای انسانی جانشان را از دست داده اند.

 پنجشنبه ١٩ آبان ١4٠١
١٠ 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 


