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از آبان ۹۸ تا آبان ۱۴۰۱ 
اصغر کریمی

“آبان ادامه دارد” شعاری است که از آبان ۹۸ سر 
زبانها افتاد، ترانه برایش ساخته شد و به یک شعار 
مهم مردم تبدیل شد. این صرفا یک شعار نبود و 
نیست. بیانگر جنبش عظیمی است که بالفاصله پس 
از خیزش انقالبی آبان در دیماه همان سال پس از 
شلیک موشکهای سپاه به پرواز اوکراین شروع شد. 
آبان فصلی تازه در تاریخ جنبش سرنگونی بود که 
به اشکال مختلف در طول سه سال گذشته بی وقفه 
و در اشکال مختلف ادامه یافت و نهایتا از شهریور 
امسال وارد فاز انقالبی دیگری شد به مراتب عظیم تر 

از آبان ۹۸. 



فاصله بین آبان ۹۸ تا امروز پر است از تجمعات 
قدرتمند  تجمعات  و  اعتصابات  مردم،  اعتراضی 
کارگران و معلمان، تجمعات باشکوه بازنشستگان، 
تحصن و تجمع باشکوه کشاورزان و مردم اصفهان، 
حجاب برگیران ها و درافتادن هر روزه زنان با گشت 
ارشاد و اوباش آمران به معروف، تندتر شدن زبان 
رادیکال  و  تند  های  بیانیه  حکومتیان،  علیه  مردم 
تر  عمیق  مختلف،  نهادهای  و  ها  تشکل  و  فعالین 
دوران  در  حکومت  سیاست  علیه  اعتراض  شدن 
کرونا، تشدید بحران اقتصادی و سیاسی حکومت و 
سر هم کردن دولت بحرانی رئیسی. انقالب جاری 
تداوم بی وقفه این سه سال است و روی دوش آبان 
بیانیه چپ و  ۹۸ و اعتصابات و تجمعات و صدها 



رادیکال شکل گرفته است. نفس اینکه چند هفته 
پس از کشتار بزرگ در آبان بالفاصله شاهد یک 
دیماه قدرتمند بودیم بیانگر فصلی جدید در عزم 
بیانگر  بود.  حکومت  کشیدن  زیر  به  برای  جامعه 
این بود که حتی چنین کشتاری مردم را مرعوب 

نمیکند. عزمشان را راسخ تر میکند. 

بهانه خیزش های ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ موضوعاتی  اگر 
انقالب  و  خیزش  اما  بود  گرانی  و  انتخابات  مانند 
است.  حکومت  ارکان  بنیادی ترین  علیه  جاری 
تداوم و گستردگی آن نیز به همین دلیل است. زن، 
زندگی، آزادی شعار این انقالب است یعنی رهایی 
زن از سلطه مذهب و حکومت ضد زن، آزادی از 
دخالت مذهب و سرکوب و همه بیحقوقی ها و زندگی 



این یک شعار  اقتصادی.  امکانات  و  به معنی رفاه 
بنیادی است که تار و پود این نظام را نشانه گرفته 
است و تا همینجا دستاوردهای بسیار مهمی داشته 
است. کافی است به بیحجابی در شهرها نگاه کنیم 
انقالبی که  است.  افتاده  مهمی  اتفاق  ببینیم چه  تا 
نشانی از مذهب و ناسیونالیسم و قومگرایی ندارد، 
همبستگی وسیع افکار عمومی جهان را بخود جذب 
اسالمی  جمهوری  با  مماشاتگر  دولتهای  و  کرده 
تداوم  با  که  انقالبی  است.  انداخته  مخمصه  به  را 
خود اقشار متنوع تر و چهره های رادیکال تری را به 
میدان میکشاند، متشکل تر میشود و خواست هایش 

شفاف تر و صریحتر میشود. 

به مناسبت سالروز آبان ۹۸ فراخوان های متعددی 



 ،۲۴ روزهای  است.  شده  داده  خارج  و  داخل  در 
۲۵ و ۲۶ آبان میتواند روزهای برآمد انقالب باشد، 
تجمعات گسترده تر در شهرها، گسترش اعتراضات 
دانشجویان و دانش آموزان، تحرک هزاران خانواده 
دادخواه آبان و دهه شصت، اعتصاب سراسری در 
کردستان و اعتصاب در میان معلمان و سایر اقشار 
جامعه، تجمع و تحصن در مقابل زندانها، همراه با 
و  مردمی  و  کارگری  تشکلهای  متعدد  بیانیه  های 
با  را   ۹۸ آبان  جهان.  در سراسر  بزرگ  تجمعات 

آبان تاریخی دیگری تداوم بخشیم. 
 
 

دوشنبه ۲۳ آبان 1۴01
1۴ نوامبر ۲0۲۲



در راه انقالب یک قدم دیگر به پیش 
 کیوان جاوید

جالدان قضایی جمهوری اسالمی از صدور بیش از 
۷۵0 کیفرخواست برای معترضان بازداشتی در سه 
بازداشت شدگان  داده اند. جرم  ایران خبر  استان 
“اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، 
عمومی،  نظم  در  اخالل  نظام،  علیه  تبلیغی  فعالیت 
اغتشاش و تحریک مؤثر به قتل، تمرد توأم با ضرب 
و  و تخریب  امنیت،  و  نظم  مأموران حافظ  و جرح 
تحریق اموال عمومی و دولتی” اعالم شده است. بر 
اساس قوانین حکومت اسالمی، حکم افرادی که به 

“محاربه” محکوم می شوند اعدام است.



این اعالن جنگ جمهوری اسالمی تازگی ندارد. ما 
یادمان هست که با همین احکام جنایتکارانه مشخصا 
و علنا از ۳0 خرداد سال ۶0 کشتار زندانیان سیاسی 
را آغاز و در سال ۶۷ ابعاد کشتار را به اوج رساندند 
و یک جنایت بزرگ علیه بشریت سازمان دادند. 
آن دوراِن کشتار و ارعاب به حکم انقالب جاری 
آشام  حاال سران خون  است.  رسیده  به سر  تماما 
فکر  این  به  دارند  سرنگونی  پرتگاِه  لبه  در  رژیم 
میکنند که کجا جان بدر ببرند. این روزها خانواده 
های جانیان اسالمی بی سر و صدا چمدانها را بسته 

و در فرار از کشور صف کشیده اند.

در این اوضاع سیاسی حساس بیش از 1۵ هزار نفر 



از عزیزان ما بازداشت شده اند. در طول دو ماه که 
از عمر خیزش انقالبی می گذرد مردم نشان داده 
اند که چه عزمی برای سرنگونی جمهوری اسالمی 
دارند. با وجود این پیشروی عظیم در راه سرنگونی 
جمهوری اسالمی، جان عزیزان ما در بازداشتگاهها 
در خطر است. شکنجه و اعدام یا حتی ایجاد آتش 
سوزی در زندانها از جمله خطراتی است که زندگی 
بازداشت شدگان انقالب جاری را جدا تهدید می 

کند.

برای آزاد کردن بازداشت شدگان می توان با یک 
نیروی بسیار قوی و اجتماعی به میدان آمد. حضور 
خانواده های اسیر رژیم در مقابل زندانها و اعالم 
علنی نام و عکسهای آنها جهت بسیج نیروی داخلی 



و خارج  از ایران، اولین قدم موثر برای حمله سیاسی 
و میدانی به جمهوری اسالمی است.

را  نیرو  این  و  توانیم،  می  را  بازداشت  مراکز  همه 
داریم، که به محلی برای تجمعات بزرگ اعتراضی 
تبدیل کنیم. ما می توانیم رژیم اسالمی را به غلط 
کردن واداریم و اجازه ندهیم خطری عزیزانمان را 

تهدید کند.

انقالب ما در اشکال مختلف اعتراضی به پیش می 
رود. تظاهرات و تجمعات وسیع تر را در مقابل مراکز 
زندانها و تعرض به این بازداشتگاهها به منظور آزاد 
سازی اوسرای ما که در چنگال خونریز این حکومت 
در حال ُموت گرفتار شده اند را می توانیم با قدرت 



بیشتر سازمان دهیم.  پیروزی نزدیک است؛ این را 
بهتر از ما مردم انقالبی، سران جمهوری اسالمی با 
همه وجود خود حس کرده اند. یک قدم دیگر در 
و  داشت  برخواهیم  اسالمی  جمهوری  راه شکست 

قهرمانان بازداشتی خود را آزاد خواهیم کرد.
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حمایت جانانه مردم
 از حسین رونقی و وحشت رژیم

 پریسا پوینده

به حمله  اعتراض  در  زندانی سیاسی  رونقی  حسین 
وحشیانه ماموران و نقشه شوم ربودنش، پس از بازداشت 
دست به اعتصاب غذا زد. پای حسین در این درگیری 
بشدت آسیب دید. با وجود شرایط پزشکی ویژه او، 
تمام این مدت با وعده و وعیدهای دروغین، خانواده را 
بالتکلیف و سرگردان روزها مقابل زندان نگه داشتند 

تا پدر حسین با سکته قلبی راهی بیمارستان شد.

روز ۲۲ آبان برادر حسین، حسن رونقی اعالم کرد پس 



ازخبر انتقال حسین به بیمارستان از او بی خبرند. اجازه 
مالقات به مادر و پدرش نمیدهند و از مردم خواست 
برای نجات جان حسین بیمارستان دی را محاصره 
کنند. پیشتر تهدید کرده بودند حسین به سرنوشت 
جمهوری  توسط  که  سیاسی  زندانی  آبتین،  بکتاش 
اسالمی به قتل رسید، دچارخواهد شد. در عرض چند 
ساعت صدها نفر از مردم در اطراف بیمارستان دی 
جمع شدند و آتش روشن کردند. ماموران سرکوب 
رژیم با شلیک گاز اشک آور سعی در بهم زدن این 
تجمع کردند. همزمان با تهران، مردم در برلین در 
مقابل وزارت امورخارجه آلمان با خواست آزادی فوری 
حسین رونقی و کلیه زندانیان سیاسی تجمع کردند. 
این اقدام تحسین برانگیز مردم نشانه حساسیت باالی 

جامعه به سالمت و جان زندانیان سیاسی است. 



رژیم کودک ُکش و قاتل مردم با سیاست رنگ باخته 
بازداشت هزاران نفر، منجمله بازداشت زندانیان سیاسی 
سابق و بازی با جان حسین رونقی و دیگر زندانیان 
قصد ارعاب مردم در خیابان را دارد. غافل از آنکه 
باد میکارد و طوفان درو میکند!  رژیم بخوبی میداند 
جهان صدای  انقالب مردم را شنیده است. به دست 
و پا  زدن برای نجات جانش افتاده اما باید بداند اگر 
دست به حسین رونقی و حسین رونقی ها بزند، تیر 

خالص خودش را زودتر شلیک کرده است.
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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 


