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تاکتیک “خطر تجزیه” هم کارساز نشد!
محسن ابراهیمی

تا  مردم  اعتراض  موج  مقابل  در  اسالمی  حکومت 
کنون به هر تاکتیکی دست زده با شکست مواجه 
شده است. نه ابزار سرکوبش توانسته است مردم را 
به خانه برگرداند و نه اخیرا دست به گردن شدن 
با شرکای جرمش یعنی اصالح طلبان توانست آبی 

برای حکومت گرم کند. 

رویش  بسیار  حکومت  که  مهم  تاکتیک  یک  اما 
بخشهای  میان  انداختن  اختالف  میکرد،  حساب 
مختلف مردم بود که آن هم نگرفت. لشگرکشی 



به شهرهای کردستان همزمان با موشک پرانی به 
کردستان  اقلیم  در  اپوزیسیون  ُکرد  نیروهای  مقر 
قرار بود هم مردم را مرعوب کند و هم میان مردِم 

متحد شکاف بیاندازد. 
لولوی  با  میکردند  تصور  ابلهانه  حکومت  مقامات 
و  ماند  خواهند  تنها  کردستان  مردم  تجزیه،  خطر 
خواهند توانست انقالب را اول در سنگر کردستان 
و نهایتا در کل ایران خاموش کنند. مردم کردستان 
با حمایت مردم از سراسر ایران مقاومت کردند و 
توطئه حکومت با اتحاد مردم انقالبی شکست خورد. 

عمال هیچکدام از اهداف حکومت نگرفت. نه مردم 
نه  خورد.  هم  به  مردم  اتحاد  نه  شدند.  مرعوب 
انقالب مردم فروکش کرد. همه چیز برعکس شد. 



این تاکتیک مثل همه روشهای قبلی مقابله با مردم 
تف سرباال شد و به ریش خامنه ای و کل حکومت 

افتاد.

پاسخ مردم به این تاکتیک از همان اول هشیارانه 
بود. بی ابهام و فوری این تاکتیک بیشرمانه حکومت 
هم رسوا و خنثی شد. از اعالم انزجار و محکومیت 
و  نهادها  توسط  کردستان  در  حکومت  ددمنشی 
تشکلها و فعالین مختلف در سراسر ایران گرفته تا 
اسالمی  داد حکومت  نشان  شعارهای کف خیابان 
قادر نیست اتحاد مردم برای سرنگونیش را به هم 
بریزد. همه ما شعارهای کف خیابانها را شنیده ایم 
که بسیار آشکار به تاکتیک تفرقه افکنی حکومت 
اعالن جنگ کردند. در زاهدان فریاد زدند: “کرد 



شعار  آذربایجان  در  پشتیبانیه”؛  بلوچ  نیه،  تنها 
دادند: “آذربایجان اویاخدی، کردستانا دایاخدی” 
است(،  کردستان  حامی  است،  بیدار  )آذربایجان 
“یاشاسین کردستان، بژی آذربایجان”؛ در شهرهای 
زیادی شعار دادند “زاهدان، کردستان، چشم وچراغ 
مهاباد جنایت  وقتی حکومت در  باالخره  و  ایران” 
میکرد و مردم مقاومت می کردند با شعار “مهاباد، 
کردستان، سنگر کل ایرن”، انقالب مردم در واقع 
را  هستیم”  هم  با  همه  ما  نترسید،  “نترسید،  شعار 
این بار در قالب دیگر در مقابل توطئه تفرقه افکنی 

حکومت فریاد زد. 

شکست توطئه های حکومت برای به هم زدن اتحاد 
مردم آنچنان عیان است که اخیرا روزنامه حکومتی 



“ایران” هم ناگزیر به اعتراف شد. این روزنامه در 
گزارشی ظاهرا در انتقاد از “اتهام تجزیه طلبی به 
دلسوزانه حکام  آگاه کردن  برای  عمال  و  کردها” 
اسالمی از خطر واقعی نوشته است: “اگر فکر می کنید 
رنگ ناآرامی ها در کردستان با تهران و شیراز فرق 
معترضان  فکر می کنید  اگر  اشتباه می کنید.  دارد، 
سنندجی و سقزی و بانه ای چیزی غیر از معترضان 
شیرازی و اصفهانی در ذهن دارند، اشتباه می کنید”.

این یک اعتراف رسمی از طرف یک ارگان دولتی 
مردم سراسری  خواست  که  است  حقیقت  این  بر 
تاکتیک  و  است.  سراسری  مردم  اعتراض  است. 

“خطر تجزیه” نمی گیرد.



کشور  تجزیه”  “خطر  از  مردم  ترساندن  تاکتیک 
مردم  میان  شکاف  توانست  نخواهد  و  نتوانست 
بیاندازد و دردی از حکومت لرزان در مقابل انقالب 
را درمان کند چون خواست مردم سراسری است، 
درد مردم سراسری است و رزم مردم هم سراسری 

است. اتحاد مردم از اینجا برمی خیزد.

سه شنبه ۸ آذر 1401
٢۹ نوامبر ٢0٢٢



ما صدای آرش صادقی هستیم
سهیال دالوند

آرش صادقی زندانی سیاسی که در زندان به سرطان  
بدخیم استخوان مبتال شده است و طی این سالها 
مورد شکنجه های بسیار قرار گرفته است، بعد از 
۵ سال و نیم حبس، سال گذشته از زندان آزاد شد.

تهدیدها،  فشارها   و  علیرغم  آزادی  از  پس  آرش 
همواره شجاعانه به اطالع رسانی در باره زندانیان در 
شبکه های اجتماعی پرداخت که منجر به بازداشت 
وی در 1۸ مهر ماه امسال شد. ابتدا به زندان اوین و 
سپس به زندان تهران بزرگ، سالن ۶ انتقال یافت.



آرش صادقی به دلیل ابتال به سرطان، سخت بیمار 
است و باید تحت  درمان و تغذیه ویژه باشد و به 
به  باشد.  داشته  دسترسی  وقفه  بی  خود  داروهای 
بهداری  در  داروهایش  صادقی،  آرش  پدر  گفته 
با وجود تهیه این داروها از  زندان موجود نیست و 
بیرون توسط خانواده، داروها به این زندانی سیاسی 

داده نشده است.

هر یک روز در زندان بودن برای آرش یعنی یک 
روز محرم بودن از درمان  و خطر جانی برای وی. 

جمهوری اسالمی سالهاست که عامدانه با محروم 
به  از دسترسی  زندانیان سیاسی  و عقیدتی  کردن 
دارو و درمان، بدنبال سیاست حذف فیزیکی آنها 



خاموش”   “اعدام  به  دست  ترتیب  بدین  و  است 
زندانی میزند.

همراه  و  همصدا  و  باشیم  سیاسی  زندانیان  صدای 
از  برخورداری  خواهان  صادقی  آرش  خانواده  با 
مراقبتهای پزشکی ویژه برای آرش و خواستار آزادی 

وی و دیگر زندانیان سیاسی باشیم.

بازداشتگاه  زندانها،   مقابل  برزن،  و  هر کوچه  در 
ها، تجمع کرده و شعار “زندانی سیاسی آزاد باید 

گردد” را طنین انداز کنیم.
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نقش بر آب شدن 
نقشه های فرماندهان بسیج 

 کیوان جاوید

گروه هکری بلک ریوارد فایل صوتی کامل نشست 
محرمانه فرماندهان بسیج را با مدیران “رسانه های 
از  تازه ای  ابعاد  که  است  کرده  منتشر  همسو” 
اعتراضات در ایران و برنامه های حکومت و نهادهای 
قاسم  می کند.  افشا  را  آن  با  مقابله  برای  امنیتی 
قریشی، جانشین فرماندهی بسیج خطاب به رسانه 
های حکومتی از جمله تاکید می کند: برای انحراف 
افکار عمومی جام جهانی فوتبال باید برجسته گردد. 

 
با یک حساب ساده و سرانگشتی متوجه این نکته 



به  تاکتیک  این  با  حکومت  تیر  که  شد  خواهیم 
نسبت  یکپارچه  ایران  مردم  است.  خورده  سنگ 
اعزام  همینطور  و  فوتبال  جهانی  جام  مسابقات  به 
سفیران حکومت بعنوان بازیکنان “تیم ملی فوتبال” 
نه تنها بی اعتنا بودند که شدیدا علیه این تیم گوش 

به فرمان حکومت به میدان آمدند. 

جالب اینکه جمعیت حاضر در ورزشگاه نیز همراه 
مردم در ایران، حین مسابقه تیم رژیم و تیم ملی 
انگلیس، یکپارچه به بازیکنان اعزامی رژیم تاخته 
و آنها را مورد شماتت قرار دادند. یادآور شویم که 
رژیم برای جبران این خفت، هزاران مزدور بسیجی 
را با تامین همه امکانات رفاهی به قطر اعزام کرده 
است تا پرچم ننگین و خونین جمهوری اسالمی را 
به اهتزاز درآورند و همچنین تعدادی معینی را از 



کشورهای دیگر کرایه کرده تا به نفع تیم جمهوری 
اسالمی پرچم بلند کنند.

بازیکنان اعزامی می توانستند مثل همه مردم ایران 
توانستند  می  باشند.  ایران  نوین  انقالب  نماینده 
همبستگی خود را طی بازی با مردم اعالم کنند، می 
توانستد در کنار مردم باشند و مورد محبت و تشویق 
قرار بگیرند. می توانستند اگر فشارها بر روی آنها 
و خانواده آنها زیاد بوده از بازی انصراف بدهند یا 
آبروی  که  کنند  کارشکنی  آنچنان  بازی  حین  در 
رژیم بیش از این بر باد برود. این گماشتگان رژیم 
نه تنها این کارها را نکردند، که چند روز قبلتر به 
دیدار رئیسی جالد رفته و در برابر او تا کمر خم 
شده و کرنش کردند. وعده پول و امکانات، همراه 
با چاشنی تهدید کارساز شد و این جماعت بی آبرو 



همه اعتبار خود را در میان مردم از دست دادند.

محرمانه  نشست  از  درونی  فایل  این  افشای  با 
است  ثابت شده  دیگر  بار  یک  بسیج،  فرماندهان 
که انقالب ایران با چه قدرت و شناختی راه خود را 
به سوی پیروزی نهایی باز می کند و سران مستاصل 
حکومت در برابر عزم و اراده جمعی مردم، سرنوشتی 
جز سرنگونی ندارند. انقالب تا رسیدن به آزادی و 
برابری با پرچم زن، زندگی، آزادی بی وقفه به پیش 

می تازد.
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عاقبت یونیسف بیدار شد!
 سیامک بهاری

اولین  در  متحد(  ملل  کودکان  )صندوق  “یونیسف 
واکنش رسمی، قتل کودکان و حمله به مدارس در 

ایران را محکوم کرد.”

اولین پرسش از سازمان یونیسف، که وظیفه مستقیمش 
دفاع از کودکان است این است که چرا پس از یازده 
هفته، از ٢۶ شهریور ماه تا کنون مهر سکوت بر لب 
زده بود و حاال در محکومیت جمهوری اسالمی موضع 
نیم بند می گیرد!؟ وگرنه فایده باز بودن این دفتر در 

ایران چیست؟



تا کنون بیش از ۶0 کودک با شلیک مستقیم گلوله 
از  بیش  رسیده اند.  قتل  به  باتوم  ضربات  و  جنگی 
هزار دانش آموز در خیابانها ربوده شده و در زندان 
مورد شکنجه روانی، جسمی و جنسی قرار گرفته اند. 
مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده اند. در هجوم 
گاز  مدارس،  شلیک  به  سرکوب  نیروی  وحشیانه 
اشک آور به کالس درس، صدها دانش اموز مجروح 
و مضروب شده اند. سکوت یونیسف نه تنها غیر قابل 
پذیرش بلکه درعمل همراهی فضاحت بار با جنایات 

حکومت اسالمی است.

در حالیکه بیش از ۶٢0 پزشک متخصص کودکان، 
برخورد  فوری  توقف  خواستار  بیانیه ای  انتشار  با 
خشونت آمیز با کودکان شده بودند. سه هفته پیش 
مهتاب کرامتی، سفیر ُحسن نیت یونیسف در ایران، 



یافته  سازمان  کشی  کودک  به  اعتراض  جای  به 
حکومتی، زیر فشار انتقادها به سکوتش،  بدون اینکه 
خود را ملزم به توضیح بداند از مقام دیرینه خود 

کناره گیری کرد!

یک  در  یونیسف  کودک،  جهانی  روز  مناسبت  به 
استوری اینستاگرامی پرسیده بود: آرزوی شما برای 
ایرانی ها  کاربران  از  بسیاری  چیست؟  کودک  هر 
پاسخ داده بودند: “به قتل نرسیدن توسط حکومت 

اسالمی ایران!”

پس از اعتراضات و تماس و مراجعه مکرر به دفاتر 
یونیسف، تجمعات مقابل دفتر یونیسف در کانادا و 
واشنگتن  در  نهاد  این  دفتر  مقابل  تجمع  تا  آلمان، 
دی سی با شعار یونیسف بیدار شو! نهایتاً یونیسف گفته 



است نگران تعطیلی دفتر خود در ایران است. از اولین 
روز اعتراضات نگرانی هایش را احتماالً “درگوشی” 
به مقامات ایران اعالم کرده است. در بیانیه ای در 
مورد وضعیت کودکان خاورمیانه، در بخشی از آن 
به وضعیت کودکان در ایران نیز اشاره کرده است!

حال که یونیسف ُمهر سکوت را شکسته است، موظف 
برای  روشن  ساختاری  خود،   مسئولیت  طبق  است 
تحقیق مستقل در کودک کشی و جنایات بی شمار در 
کودک ستیزی جمهوری اسالمی ارائه دهد و بیدرنگ 
راه رهایی بدون قید و شرط کودکان دستگیر شده 

را مهیا کند.
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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 journalfarsi.com


