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تعطیلی بازار 
یک میخ دیگر بر تابوت رژیم 

کیوان جاوید

روز سه شنبه ۲۴ آبان در کنار اعتراضات خیابانی 
و تظاهرات در شهرهای مختلف یک جلوه دیگر از 
مقابله موثر با جمهوری اسالمی را شاهدیم؛ تعطیلی 
بازار. اعتصاب بازار وکیل شیراز، اعتصاب کسبه در 
اصفهان، اعتصاب و تعطیلی مغازه ها در کرمانشاه، 
اعتصاب و تعطیلی کسب و کارها در چندین شهر 
علیه جمهوری  انقالب  سنگرهای  ایران،  کردستان 

اسالمی را مستحکم تر می کند.

همانطور که بارها گفتیم، انقالب یک حرکت همگانی 



فراگیر  به صورت  جامعه  که  است  حکومتی  علیه 
حکم به سرنگونی آن داده است. حتی کودکانی را 
می بینیم که هنوز بصورت کامل نمی توانند کلمات 
را تلفظ کنند و طبعا معنی “شعارهایی” که می دهند 
را نمی فهمند. از جمله آنها: “م م دیتتاتو:” است. 
نوجوانان  گسترده  و  رنگ  پُر  حضور  دیگر  نمونه 
در خیزش انقالبی است. در انقالب ۵۷ نیز دانش 

آموزان و نوجوانان حضور موثری داشتند. 

انقالب جاری ابعاد بسیار گوناگونی دارد و صحنه 
گردانان آن نیز در سنگرهای مختلفی دست به تعرض 
انقالبی  دانشجویان  حضور  و  دانشگاهها  زنند.  می 
یک نمونه برجسته از تداوم و پیشروی این انقالب 
است. حضور بی حجاب هنرپیشه ها و هنرمندان زن 



انظار عمومی شکل دیگری  و  اجتماعی  در مدیای 
از تعرض است. همچنین وجود ورزشکاران مردمی 
که محبوبیت خود را در خدمت مبارزه با جمهوری 
بر  محاصره  حلقه  عمال  و  گیرند  می  بکار  اسالمی 

جانیان اسالمی را تنگ تر می کنند.

با تمام این پیشروی های اعجاب برانگیز، انقالب باید 
گسترده تر خود را در اشکال متنوع تری سازمان 
دهد. تشکل های معلمان و  با بازنشستگان می توانند 
جمهوری  بر  تری  سنگین  ضربات  شرایط  این  در 
اعتصابات  و  اعتراضات  وقوع  کنند.  وارد  اسالمی 
کارگری در صنایع و مراکز کارگری کلیدی، که 
بی شک یکی از بزرگترین نگرانی های جمهوری 
اسالمی است، به عمر ننگین این جانیان ضد بشری 



پایان خواهد داد.

را  این  تمام است.  اسالمی دیگر کارش  جمهوری 
وارد کردن ضربه  برای  و  دانیم  ما مردم می  همه 
سهمگین و کارِی نهایی بر پیکر زخم خورده و تکه 
پاره این جرثومه تباهی و جنایت سازمان یافته تر 
و هماهنگتر پیشروی خواهیم کرد. انقالب در این 
به  نظیری  بی  درایت  و  و شادابی  با جدیت  مسیر 

پیش می تازد. 
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پاسخ به موشکباران رژیم: تعمیق انقالب
 میالد رابعی

اقلیم  به  پهپادی  و  موشکی  حمله  پاسداران  سپاه 
پاسداران  سپاه  گرفت.  سر  از  را  عراق  کردستان 
کرده  اعالم  همچنین  تسنیم  خبرگزاری  طریق  از 
است که “مقر حزب دموکرات در کوی سنجق را 
با موشک و مقر حزب کومله را با پهپاد” مورد حمله 

قرار داده است.

مقرهای  اسالمی  حکومت  که  نیست  اولین بار  این 
احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق را موشک باران 
می کند. رژیم همیشه سعی داشته با این حمله ها به 
مقابله با مخالفان خود بپردازد و قدرت خود را به 



شرایط  بطن  در  اخیر  موشک باران  اما  بکشد.  رخ 
انقالبی و کاماًل متفاوتی اتفاق افتاده است. 

همیشه  خود  روزمره  تبلیغات  در  اسالمی  رژیم 
انقالب مردم را تحریف کند. یکی از  سعی کرده 
اشکال این تحریف، منتسب کردن مبارزات مردم 
در کردستان و آذربایجان و خوزستان و بلوچستان 
بهترین  است.  “جدایی طلبان”  و  “تجزیه طلبان”  به 
به روشنی  را  نخ نما  ادعای  این  پوچی  که  نشانه ای 
اثبات می کند، شعارها و اعتراضات خود مردم در این 
مناطق است. شعارهایی که همگام با خواست های 
سراسری مردم در سایر مناطق ایران است و هیچ 
ربطی به جریانات ناسیونالیست و قوم پرست ندارد. 



مستقل از سیاست این احزاب، نفس بمباران مقرهای 
این احزاب جنایتی آشکار و غیرقابل  اغماض است. 
عالوه بر اعضای این احزاب در این مقرها کودکان 
و خانواده های بی گناهی هم زندگی می کنند که تنها 
“ جرم و گناهشان” زندگی در این مقرها است و 
این جنایت جمهوری اسالمی را دو چندان می کند.

مصرف  نه  مضحک  تبلیغات  و  عملیات  این گونه 
داخلی دارد و نه در جامعه بین المللی کسی را مجاب 
می کند یا می ترساند و فقط باعث رسوایی بیشتر خود 
حکومت می شود. اتهامات رژیم، کهنه تر و پوچ تر از 
آن است که حتی بتواند صفوف درهم ریخته خود 

را قانع کند.



مردم معترض و انقالبی در سراسر ایران می توانند 
آن  علیه  و  کنند  محکوم  را  حکومت  جنایت  این 
جنایتی  چنین  توقف  خواستار  و  بایستند  متحدانه 

شوند. 

حکومت اسالمی باید پاسخ این جنایت خود را در 
دور  بگیرد.  ایران  و سراسر  خیابان های کردستان 
نیست روزی که رژیم اسالمی و سران و حاکمانش 
در دادگاهی تاریخی، مجبور به پاسخگویی به ۴۳ 
تنها  این  شوند.  بشریت  علیه  جنایت  و  جرم  سال 
یک خواست و آرزو نیست، یک جبر تاریخی است.
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انقالب پاسخ میدهد
 سینا پدرام

از  اعم  ای  حرفه  سرکوبگر  نیروهای  و  ارتش  لغو 
نیروهای پاسداران و بسیج و غیره از اقدامات مستقیم 

انقالب آتی خواهد بود. چرا؟

سازمانهای  و  پلیس  ارتش،  کشورها   تمامی  در 
جاسوسی ریز و درشت تشکیل شده اند تا جامعه را 
منکوب کنند. ایجاد رعب و وحشت از خصوصیات 
بنیادین نیروهای سرکوب است. رژیم اسالمی نمونه 
ایجاد  برای  میلیاردی  پردازیهای  هزینه  برجسته 
چنین ارگانهایی در کشور و در منطقه است. آیا پس 
از سرکوبهای همین دو ماه گذشته، کسی میتواند 



این وظیفه و خصوصیت نیروهای نظامی را نادیده 
بگیرد؟

با حذف هزینه های سرسام آور نیروهای سرکوب 
اساسی  نیازهای  صرف  را  جامعه  ثروت  میتوان 
میان  از  را  مزمن  مسکنی  بی  میتوان  کرد.  انسانها 
برداشت، پدیده کودک کار و خیابان که همچون 
اندوه بزرگی بر وجدان جامعه سنگینی میکند را از 
بین برد وبه بسیاری از آرزوهای دیرینه مردم جامه 

عمل پوشاند. 
هر گونه نیروی نظامی در ایران حافظ منافع اقتصادی 
از  است.  حاکم  طبقه  ای  منطقه  و  داخلی  بازار  و 
سوی دیگر ارگانهای سرکوب رژیم اسالمی، خود 
به شرکتها و بنگاه های اقتصادیی تبدیل شده اند 



که شیره جان میلیونها کارگر را هر روزه میمکند. 

اگر جامعه نیاز به رهایی را هر روز بر چهارراههای 
پیروزی  فردای  در  ایران  انقالب  میزند،  جار  شهر 
خود، چاره ای جز لغو و انحالل تمامی سرویسهای 
جاسوسی، لباس شخصی وهر نوع ارتش، سپاه، بسیج 
و نیروی نظامی که وظیفه ای جز سرکوب نداشته 

اند، نخواهد داشت. 

سوال همیشگی در مقابل این خواست انقالب این 
است که در صورت انحالل این ارگانهای سرکوب، 
سازمان  شهروندان  بین  در  را  نظم  میتوان  چگونه 
داد. و یا اینکه بدون ارتش چگونه میتوان با تجاوز 

دشمن خارجی مقابله کرد؟



که  نیست  تردیدی  جای  هیچکس  برای  اکنون 
بزرگترین متجاوزگران به مردم ایران نیروهای سپاه 
و بسیج و جاسوسان لباس شخصی این رژیم هستند. 
انتظامی مردم  از سوی دیگر، بهترین نوع سازمان 
برای رتق و فتق امورات جامعه میلیشیا و نیروهای 
انتظامی داوطلب مردمی است که فاقد سلسله مراتِب 

هرمی ارتشها و نیروهای نظامی کنونی باشند. 

چنین سازمانیابی نظامی نیازی به اطاعت کورکورانه 
و بی چون و چرا ندارد. هر فرد داوطلبی مجاز است 
از دستوراتی که با موازین شخصی و یا با معیارها 
و قوانین کشوری مغایر می یابد، سر پیچی کند. بر 
از کشورها،  بسیاری  نظامی کنونی  مقررات  خالف 



این میلیشیای مردمی اجازه دارد که در  هر عضو 
فعالیتهای سیاسی جامعه شرکت کند و به عضویت 
هر حزب و تشکل سیاسی که عالقه دارد، مبادرت 

ورزد. 

نیروی نظامی و انتظامی که بر پایه مشارکت داوطلبانه 
شهروندان تشکیل شود، نه یک نیروی سرکوب بلکه 
ارگانی حامی و حافظ منافع شهروندان خواهد بود. 

این فرمان انقالب است!
بخش دوم. 
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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 


