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دشمنی با ستمگر با
 “ترانه” و شعر و تفنگ

کیوان جاوید

ترانه علیدوستی روز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ پس از 
“یورش مأموران به خانه اش” توسط نیروهای امنیتی 
بازداشت شد. شماری از سینماگران روز ۲۸ آذر 
برای دومین روز برای پیگیری وضعیت او در مقابل 

زندان اوین تجمع کردند.

ترانه علیدوستی در حمایت از اعتراضات در ایران 
در  پستش  آخرین  در  و  برداشت  سر  از  روسری 
اینستاگرام به اعدام شدن محسن شکاری شدیدا 



اعتراض کرد.
 

و  ستمگر  حکومت  با  مبارزه  تاریخ  در  لحظاتی 
دیکتاتوری حاکم هست که همچون یک پتک بر 
سندان فلز سخت جان، اما گداخته را شکل می دهد؛ 
اثر ضربات  بر  آتشین  فوالد  تکه  لحظاتی که یک 
ممتد آهنگر به یک شمشیر برنده و شکیل تبدیل 

می شود.
 

انقالب ایران که وارد چهارمین ماه خود شده است 
درست همین موقعیت را دارد. مردم یک تن واحد 
و یک زبان مشترک شده اند. همه در هر کجا که 
دارند  اجتماعی که  و  موقعیت شغلی  و هر  هستند 
گرد هم آمده اند و یک دهان و یک مشت شده اند 



و بر سر دشمن جنایتکار فریاد می زنند و با ضربات 
کاری در حال پایان دادن به مقاومت آن هستند.

 
هدیه  کریمی،  نیکی  علیدوستی،  ترانه  انقالب  این 
سحر  صمدی،  آزاده  بنی اعتماد،  رخشان  تهرانی، 
دولتشاهی، لیلی رشیدی، میترا حجار، غزل شاکری، 
هنگامه قاضیانی و دهها چهره هنری دیگر را همراه 
خود آورده است و می رود که وسیعا جامعه هنری 
را علیه حکومت قاتالن اسالمی متشکل تر و همدل 

تر کند.
 

ما بر یک اصل عمومی برای هر انقالبی که شکل 
می گیرد و برای پیروزی خود را سازمان میدهد و 
انقالب  کردیم:  تاکید  رود  می  حکومت  جنگ  به 



همگانی و عمومی است. انقالب صدای دانش آموزان 
دبیرستانی و دانشجویان دانشگاهی را رساتر و شفاف 
تر می کند، طوری که در یک ارکستر مشترک و 
هماهنگ سرود رهایی و پیروزی سر میدهند. انقالب 
دست بازنشستگان و معلمان را در دست کارمندان 
و کارگران می گذارد و توده وسیع بیکاران را به 
ارتش عظیم انقالب تبدیل می کند. مغازه داران را 

هم به اعتصاب میکشاند. 
 

در ایران اعتراضات خیابانی و مراسم های جانباختگان 
و تظاهراتهای ممتد چند ماهه تبدیل به یک انقالب 
شده است. انقالب جاری فقط تظاهرات خیابانی و 
تجمعات کوچک و بزرگ و به جنگ نیروی تا دندان 
طوفان  این  نیست.  رفتن  خیابانها  سطح  در  مسلح 



را  بیشتری  های  تفنگ  و  ها  ترانه  ایران  در  عظیم 
برای واژگون کردن کاخ ستمگران به میدان خواهد 
آورد. این انقالب در مسیر خود اعتصابات سیاسی 
عظیم کارگری و تحصن های خرد کننده بازریان 
پیروزی را  این شکل خواهد داد و  از  را هم بیش 

تضمین خواهد کرد.
 

در دل این شرایط برای آزادی همه دستگیر شدگان 
انقالب جاری دِر زندانها را از جا بر کنیم. ما این 
نیروی الیزال را داریم که پشت دشمن را به خاک 

بمالیم. به پیش برای پیروزی.

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱
۱۹ دسامبر ۲۰۲۲



رژیم تجاوز سرنگون!
سیما بهاری

شاهرود،  ساکن  ساله   ۲۱ جوان  زن  یک  نیلوفر 
ارسال  ضمن  فارسی،  ایندیپندنت  با  گفتگویی  در 
بازداشتگاهی  به  انتقالش  و  ربایش  از  مدارکی، 
مخفی در حاشیۀ شاهرود سخن گفت و افشا کرد 
که: “توسط  بیش از ۱۰ نفر نیروی سرکوبگر طی 
دوران یک هفته ای بازداشتش به شکلی خشن مورد 

تجاوز قرار گرفته است.”

به شهامت این زن جوان باید درود فرستاد. هر کس 
او را میشناسد باید به دیدارش برود. برایش گل 
ببرد و در آغوشش بگیرد. او میگوید آنقدر دوران 



سختی را پشت سر گذاشته که گاهی به خودکشی 
هم فکر کرده است. درود بر تو زن جسوری که به 
تصمیم  حکومت،  وحشیگری  دفن  و  سکوت  جای 

گرفتی حکومت را دفن کنی. 

مخالفان  برای سرکوب  روشهایشان  و  دیکتاتورها 
چقدر شبیه اند!! به صدام نگاه کنید. از ویران کردن 
خانه های مردم بر سرشان تا ساختن گورهای مخفی 
و دسته جمعی. در لیبی میگویند قذافی دستور داده 
تجاوز  اعتراضات  در  شدگان  دستگیر  به  که  بود 
کنند تا بدین ترتیب مجازات شوند. در جنگ سوریه 
تصاویر کودکانی را میبینیم که توسط ارتش اسد 

تکه تکه شده اند.



 جمهوری اسالمی اما ظرفیت همۀ این جنایات را 
دسته  میُکشد،  کودک  میکند،  تجاوز  دارد.  یکجا 
جمعی دفن میکند، و اگر بماند میتواند فجایع بیشتری 
را هم بیافریند. اینها را همۀ ما دیده ایم و میجنگیم 

تا دیگر شاهد چنین چیزهایی نباشیم.

ما راهی جز پیروزی نداریم. برای انسانهای شریفی 
که اعدام شدند، برای نیلوفرهایی که مورد تجاوز 
قرار گرفتند، برای کودکانی که کودکی نکردند، و 
باید کارشان را  برای خوشبختی که حقمان است 

تمام کنیم. 

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱

۱۹ دسامبر ۲۰۲۲



مجیدرضا قهرمان
 رنسانس ضد مذهبی در ایران!

حمید تقوایی

رهنورد  رضا  مجید  رساندن  بقتل  از  بعد  حکومت 
ویدئویی از او منتشر کرده است. ویدئویی که در 
آن مجید رضا با چشمان بسته در برابر دوربین صدا 
و سیما اعالم میکند نمیخواهد کسی بر سر مزارش 
گریه و شیون و زاری کند، میگوید باید شاد باشید. 
همچنین اعالم میکند نمیخواهد برسرمزارش قرآن 

و یا نماز بخوانند. 

ابلهان حاکم فکر کرده اند که با پخش این ویدئو 



مجید رضا را تخریب میکنند، در حالی که بعکس 
موجب محبوبیت هرچه بیشتر او شدند. اکنون در 
مدیای اجتماعی مردم مجید رضا را قهرمان رنسانس 

ایران لقب داده اند.

 یک رنسانس عظیم ضدمذهبی در جامعه در جریان 
از این مادر کیان پیرفلک بر سر مزار  است. قبل 
پسرش اعالم کرده بود کیا از قرآن متنفر بوده است 
و این گفته از طرف جمعیتی که بر سر مزار کیان 
گردآمده بود با کف زدن مورد تشویق قرار گرفت. 

جامعه دارد با مذهب تعیین تکلیف میکند. جامعه 
میکند.  زدائی  میزند، مذهب  کنار  را  دارد مذهب 
مذهب نه تنها در دولت و قوانین و آموزش و پرورش 



در  مذهب  دخالت  بلکه  باشد،  داشته  جائی  نباید 
زندگی خصوصی و در مناسبات اجتماعی افراد هم 
باید جمع بشود. مذهب صرفا به عنوان امر خصوصی 
و عقیده شخصی باید برسمیت شناخته شود. همه 
مذهبی  هیچ  یا  و  باشند  داشته  مذهبی  هر  آزادند 
نداشته باشند. نقد مذهب، تمسخر مذهب، طنز علیه 
مذهب باید کامال آزاد باشد. همانطور که در تمام 
خزعبالتشان  اند  بوده  آزاد  مذهبیون  تاریخ  طول 
انسانهای  بدهند، همانطور همه  به خورد جامعه  را 
باید  متمدن،  انسانهای  آگاه،  انسانهای  اندیشمند، 
آزاد باشند مذهب را به نقد بکشند. همه باید آزاد 
باشند در نوشته هایشان، در رمانها و داستانها، در 
نمایشنامه ها، در فیلم و موزیک و غیره علیه مذهب 
صحبت کنند. در تمام طول تاریخ زبان اته ئیستها، 



زبان بیخدایان و ضدخدایان را بریده اند، آنها را 
آتش زده اند، اعدام کرده اند و جمهوری اسالمی 
این  به  ادامه میدهد.  را  امروز دارد همین جنایتها 
از  بعد  آزاد  جامعه  شود.  داده  پایان  باید  جنایت 
جمهوری اسالمی جامعه ای است که در آن مذهب 
رسمی وجود ندارد، هر کس آزاد است هر مذهبی 
اته  و  باشد،  نداشته  یا هیچ مذهبی  و  باشد  داشته 
ئیستها و بیخدایان و ضدخدایان آزادند عقایدشان 

را اعالم و تیلیغ کنند. 

بعنوان  بلکه  امر دولتی  بعنوان یک  تنها  نه  مذهب 
یک عقیده شخصی هم خرافی و عقبمانده است و 
یک مبارزه فرهنگی و آگاهگرانه گسترده با مذهب 
بعد از سرنگونی جمهوری اسالمی آغاز خواهد شد. 



رنسانس عظیمی در ایران شکل خواهد گرفت که 
نه تنها در ایران و در منطقه بلکه در سراسر جهان 
مذهب را به عقب خواهد راند و از زندگی سیاسی 

و اجتماعی جوامع جمع خواهد کرد. 

پیروزی از آن ماست. در این تردیدی نداشته باشید.

 
دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱

۱۹ دسامبر ۲۰۲۲



“فروپاشی کامل اقتصاد ایران
 در  این زمستان”

میالد رابعی

ابراهیم رئیسی و رئیس بانک مرکزی، هر دو، معتقدند 
بحران پیش آمده در بازار ارز به دلیل تداوم خیزش 
مردمی اخیر بوده و این افزایش قیمت را غیرطبیعی 

می دانند.

واقعیت این است که در شکل گیری شرایط انقالبی 
بوده اند  دخیل  درشتی  و  ریز  متعدد  دالیل  کنونی 
وضعیت  آن ها  مهم ترین  از  یکی  تردید  بدون  که 
مردم  معیشت  اسفناک  شرایط  و  جامعه  اقتصادی 



بوده است. البته بگذریم از بخش هایی از حکومت 
که ابلهانه و مغرضانه دالیل اقتصادی را تنها دلیل 
خیزش انقالبی مردم می دانند و یا نقل قول فوق که 
معلول  با  را  علل  از  یکی  جای  مضحکی  به شکل 
رژیم  اقتصادی  بن بست  گویی  است.  کرده  عوض 

بعد از خیزش مردم آغاز شده است! 

با توجه  اقتصادی حکومت  از کارشناسان  بسیاری 
 به رشد ۴۰ درصدی نرخ ارز تنها در عرض ۶ ماه 
گذشته و رشد شدید نقدینگی در ماه های انتهای 
اقتصادی  سیستم  که  داده اند  اطمینان  هرسال، 
ُکلَپس  کامل  طور  به  امسال  زمستان  در  حکومت 
)سقوط( می کند. گذار از تورم باال به رکود کامل 
حکومت  اقتصاد  روی  پیش  چشم انداز  اقتصادی 



اسالمی است.

برخالف استدالالت کارشناسان حکومتی دلیل عمده 
بروز این شرایط، بی کفایتی دولت و یا سیاست های 
اقتصادی غلط بانک مرکزی و غیره نیست. این ها 
جنبه های فرعی مشکل اقتصاد ایران هستند، اقتصادی 
عدیده ای  مشکالت  دارای  ساختاری  نظر  از  که 
است که هیچ دولتی از پس حل آن ها برنمی آید. 
اقتصاد جمهوری اسالمی هم درست مانند سیاستش 
اصالح پذیر نیست و تنها با یک انقالب و دگرگونی 

عظیم و ریشه ای قابل حل است.

اسفناک معیشت مردم، گرانی و  بی نهایت  شرایط 
آن   از  ناشی  فالکت  و  فقر  و  افسارگسیخته  تورم 



چنان روشن و آشکار است و هرکسی با پوست و 
گوشت خود آن را لمس  می کند.

در اعتراضات اخیر نیز بخش عمده ای از شعارهای 
دارد.  اشاره  موضوع  همین  به  خیابان ها  در  مردم 
تا  می ریم   / گرونی  فساد،  “فقر،  مثال شعار:  برای 
و  این بخش مهم  به خوبی خصلت نمای  سرنگونی” 

اساسی از خواست های مردم است.

تکرار و تکیه بر شعارهایی ازاین دست در کنار ادامه 
اعتصابات سراسری به خصوص در بخش های کلیدی 
صنعتی و تدارک اعتصاب عمومی می تواند به عنوان 

مکمل سرنگونی حکومت اسالمی عمل کند. 

با دست از کار کشیدن و برپایی اعتصابات سراسری 



می توان الشه متعفن این حکومت و اقتصاد بیمار آن 
را زودتر پاکسازی کرد و برای برقراری جامعه ای 

آزاد و شاد و مرفه هر چه زودتر دست به کار شد.

 

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱

۱۹ دسامبر ۲۰۲۲



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


