
شماره ۳۲۰  

14۰1 دی   ۲۷  -  ۲۰۲۳ ژانویه  سردبیر این شماره: سیاوش آذری1۷ 

در این شماره ژورنال

دو جبهه با یک هدف       
نوشته میالد رابعی    

اطالعیه شورای هماهنگی علیه باتوم خامنه ای در 
مدارس!   

نوشته نسان نودینیان    
بحران سوخِت رژیِم فسیلی   

نوشته سینا پدرام     
باتوم، تبیین و جمهوری اسالمی   

نوشته جلیل جلیلی    

   



دو جبهه با یک هدف   
میالد رابعی 

هزاران ایرانی ساکن فرانسه و سایر کشورهای 
اروپایی روز دوشنبه ۲۶ دی با سفر به استراسبورگ 
در شمال شرق فرانسه برای گردهمایی در برابر 
شمرده  تروریستی  خواهان  اروپا  پارلمان  مقر 

شدِن کلیت سپاه پاسداران شدند.

برای هر ناظر بی طرفی که حوادث ایران و منطقه 
سپاه،  بودن  تروریستی  مسئله  می کند  دنبال  را 
امری محرز و اظهرمن الشمس است که بارها در 
داخل و خارج از ایران به اثبات رسیده است. اما 



عاملی که موجب عدم تروریستی شناختن سپاه 
از سوی همه کشورهای جهان تاکنون شده است، 
میان حکومت  و سیاسی  دیپلماتیک  مالحظات 
با  است. مالحظاتی که  این کشورها  و  اسالمی 
آغاز انقالب جاری مردم ایران به سرعت رو به 

تغییر می رود.

از سوی دیگر اپوزیسیون راست و سلطنت طلب 
ایرانی از دیرباز مخالف جدی تروریستی خواندن 
سپاه و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی جمهوری 
اسالمی بود، چرا که به نیروی سرکوب این نهادها 
برای پس از به قدرت رسیدن احتمالی خود نیاز 
نیروهای  و  مردم  انقالب  فشار  اما  دارد.  مبرم 
آخرین  در  تا  گشت  موجب  سرنگونی طلب 



به  موقتًا  استراسبورگ  تجمع  از  پیش  لحظات 
خواست مردم تمکین کنند.

حضور پرتعداد و پرشور مردم در استراسبورگ 
پس از تجمع صدهزارنفری برلین، جزو رویدادهای 
مردم  انقالبی  جنبش  در  ماندگار  و  تأثیرگذار 
نشان  از کشور  در خارج  ایرانیان  است.  ایران 
دادند که علی رغم تمام اختالف نظرهای موجود 
ایران  مردم  انقالب  از  حمایت  برای  سیاسی، 
یکدیگر  کنار  در  آن ها  به حق  خواسته های  و 

ایستاده اند.

پارلمان  تروریستی  لیست  در  سپاه  قرارگرفتن 
به  برای  قدرتمندی  نقطه شروع  می تواند  اروپا 



کرسی نشاندن سیاست بایکوت کامل حکومت 
تعطیلی  اتفاقی  چنین  پی  در  باشد.  اسالمی 
سفارتخانه های رژیم در همین کشورهای اروپایی 
ایران،  حکومت  با  آن ها  سیاسی  روابط  قطع  و 
است  طبیعی  بود.  نخواهد  انتظار  از  دور  امری 
بایکوت  به  رسیدن  تا  راه  این  ادامه  برای  که 
کامل نظام، همچنان نیاز به همبستگی و حضور 
حداکثری مردم در خیابان های جهان وجود دارد. 
این عاملی بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت در 
تغییر رویکرد کشورهای غربی نسبت به رژیم 

اسالمی خواهد بود.

تأثیر مستقیم و روحیه بخش تجمعات این چنینی 
داخل  در  مردم  حرکت  بر  آن  مثبت  نتایج  و 



دو  در  ایران  مردم  است.  غیرقابل انکار  کشور 
جبهه داخل و خارج کشور برای هدفی مشترک 
جمهوری  کامل  بایکوت  اگر  می کنند.  مبارزه 
کشور  خارج  در  آن  سرنگونی  به  را  اسالمی 
تعبیر کنیم، آن وقت بیشتر متوجه عمق اهمیت 
این سیاست در پیشبرد امر سرنگونی در داخل 

کشور خواهیم شد.
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اطالعیه شورای هماهنگی 
علیه باتوم خامنه ای در مدارس!   

نسان نودینیان 

فرهنگیان  صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
ایران، روز یکشنبه ۲۵ دی ، با انتشار بیانیه ای، 
خواهان پایان دادن به حضور ماموران امنیتی در 

مدارس کشور شد.

شدن  گسترده  از  پس  گذشته  ماه  چهار  در 
زیادی  شمار  همراهی  و  سراسری  اعتراضات 
از  بسیاری  اعتراضات،  این  با  دانش آموزان  از 
لباس شخصی ها  استقرار  شاهد  ایران  مدارس 



از نهادهای گوناگون از جمله سپاه پاسداران و 
به عنوان “مبلغ” در میان کادر مدیریت  بسیج، 
هماهنگِی  بوده اند. شورای  مدارس  آموزشی  یا 
تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود، 
با تاکید بر غیرقانونی  بودن حضور نیروهای امنیتی 
و نظامی در مدارس تحت هر عنوانی، نوشته است: 
با آزار و آسیب جسمی و روحی  “این موضوع 
هر  تحت  و  است  همراه  دانش آموزان  روانی  و 

شرایطی محکوم است و باید متوقف شود.”

با تداوم انقالب جاری خامنه ای چهار بار برای 
و  نظامی  امنیتی،  نیروهای  رهبری،  بیت  دایره 
بسیج، اطالعاتی و سپاه پاسداران صحبت کرده و 
هربار برای سرکوب خونین به شیوه های مختلف 



دستورات جنایتکارانه صادر کرده است. خامنه 
ای در تازه ترین صحبت هایش خطاب به نیروهای 
پاسداران گفته است که  امنیتی، بسیج و سپاه 
“راه برطرف کردن وسوسه تبلیغاتِی اثرگذار بر 
ذهن جوان و نوجوان باتوم نیست بلکه تبیین و 
و  قاتل  ای  خامنه  است.” صحبتهای  روشنگری 
کودک ُکش در شرایطی ایراد میشود که بیش از 
۶0 کودک زیر 1٨ سال توسط نیروهای امنیتی و 
بسیجی با ضربات باتوم، تفنگ های ساچمه ای و 
گلوله های جنگی به قتل رسیده اند. با این وجود، 
روزنامه جوان همچنان بر طبل سرکوب میکوبد 
و مینویسد “برای برقراری امنیت و ایجاد ثبات 
در جامعه اگر الزم باشد باتوم می تواند راهگشا 

باشد”.



 
لباس شخصی در  و  نیروهای سرکوبگر  حضور 
مدارس هشدار دهنده است. در جریان سرکوب 
اعتراضات سراسری ایران، در پی یورش ماموران 
حکومتی به مدارس شمار بسیاری از کودکان 
دانش آموز مضروب و زخمی شده اند. نگذاریم 
 1۶ آموز  دانش  پناهی،  حسین  هستی  تراژدی 
همراه  دهگالن  در  آبان   1۹ روز  که  ساله ای 
تعداد دیگری از دانش آموزان توسط ماموران 
مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به کما رفت، 

تکرار شود.
 

مدارس کانون گرم انقالب زن زندگی آزادی 
است. در مدارس قلب انقالب می تپد. اطالعیه 



شورای هماهنگی دراعتراض به حضور ماموران 
در  مسئوالنه  پیامی  کشور  مدارس  در  امنیتی 
دفاع از کودکان و کوتاه کردن دست و باطوم 
مشترک  و  متحدانه  اعتراضات  است.  آنان 
دانش آموزان، والدین و معلمین و فراخوان آنها 
این  به  پاسخی شایسته  متحدانه  ای  مبارزه  به 

اطالعیه خواهد بود.
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بحران سوخِت رژیِم فسیلی  
سینا پدرام 

های  رسانه  در  شده  منتشر  ویدیوهای  بنابر 
اجتماعی دیشب اهالی تربت جام در اعتراض به 
قطعی گاز، مقابل ساختمان فرمانداری این شهر 
آتش روشن کردند و شعار “مرگ بر دیکتاتور” 
سردادند. همچنین خبرها حاکی از آن أست که 
ساختمان هالل احمر به تسخیر مردم در آمده 
و به آتش کشیده شده أست. به نوشته رسانه 
این  اهالی  از  های حکومتی حداقل ۶0 درصد 
شهرستان در خراسان رضوی در پنج روز اخیر 
کاماًل بدون گاز مانده اند و برای گرم نگه داشتن 



خانه به وسایل آشپزی مانند توستر روی آورده اند 
که کارآیی چندانی در این زمینه ندارند.

حکومتی درمانده و مردمی خشمگین و معترض. 
هر  در  است.  ایران  امروز  سیاسی  چهره  این 
رهگذری، در هر بزنگاهی، در هر شهر و اجتماعی 
رودررویی  و  برآمدها  غالب  شکل  به  اعتراض 
جای  در  که  نیست  روزی  است.  بدل شده  ها 
بر  اعتصاب  و  اعتراض  از  خبری  کشور،  جای 
و  ارتشًا  و  فساد  علیه  بر  اسالمی،  مافیای  علیه 
ستم سیاسی، مالی و اقتصادی که 40 سال بر 
قرار  اخبار  در  است،  شده  آوار  مردم  این  سر 
نگیرد. اعتراض بر علیه رژیم اسالمی دیگر خبر 
نیست، روش زندگی در ایران است. 4 ماه از 



هر  و  میگذرد  آزادی  زندگی  زن  انقالب  آغاز 
روز اشکال اعتراضات مردم متنوع تر میشود.

روند دیگری که در اوضاع کنونی قابل رویت 
است و میتواند پیش در آمد اعتراضات میلیونی 
محسوب شود، گسترش اعتراضات مطالباتی در 
است. سرکوب  زده  بحران  و  فلج  اقتصاد  یک 
در  جرقه  اعتراضات  این  با  مقابله  در  مستقیم 

انبار باروت محسوب میشود.

آنچه که به عنوان یک مشاهده عمومی میتوان 
اخیر  این است که حتی اگرسرکوبهای  نوشت 
در  باشد،  کاسته  خیابانی  اعتراضات  شمار  از 
مقابِل اعتراضات مطالباتی کار به جایی نمیبرد. 



مشاهده دیگر تکثیر شجاعت در سطح جامعه 
بلکه  است  نشده  رژیم  مرعوب  جامعه  است. 
برعکس این جانیان اسالمی هستند که از آینده 
خود گریزان هستند. نوری که در انتهای تونل 
رژیم دیده میشود، چیزی جز قطار انقالب نیست 
که تمامی وحوش اسالمی را له و لورده خواهد 

کرد. شجاعت فضیلت انقالب است!
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باتوم، تبیین و جمهوری اسالمی   
جلیل جلیلی 

مورچگان،  النه  در  آب  چون  جاری،  انقالب 
ِولوله در بارگاه حکومت انداخته است و نظریه 
کردن  جور  و  جمع  برای  را  حکومت  پردازان 
صفوف نیروهای سرکوبگرش و کاستن از سرعت 
ریزش صفوف خود به تالشهای بیشتری واداشته 

است.

در واکنش به اظهارات تازه رهبرشان که گفته 
بود “راه برطرف کردن وسوسه تبلیغاتِی اثرگذار 
بر ذهن جوان و نوجوان باتوم نیست بلکه تبیین 



به  نزدیک  و روشنگری است”، روزنامه جوان، 
سپاه پاسداران، در شماره روز دوشنبه ۲۶ دی 
نوشته است: “برای برقراری امنیت و ایجاد ثبات 
در جامعه اگر الزم باشد باتوم می تواند راهگشا 
باشد.” و ادامه داده: “ماموری که برقراری امنیت 
از وظیفه ذاتی اوست در راستای وظیفه خود از 

قوه قهریه و باتوم هم استفاده کند.”

نقش  مورد  در  ای  خامنه  اخیر  اظهارات  اگر 
باتوم را بتوان اعترافی بر عدم کارآیی نیروهای 
سرکوب و شکست جمهوری اسالمی در مقابل 
انقالب تفسیر کرد، بیانات روزنامه جوان را هم 
میتوان نوعی “تبیین” برای روحیه دادن به صفوف 
روزنامه  این  کرد.  توصیف  سرکوب  نیروهای 



“باتوم”  و  “تبیین”  دوگانه  “بین  میدهد:  ادامه 
نمی توان یکی را تایید و دیگری را رد کرد. در 
این دوگانه نباید فراموش کرد که “تبیین” اساس 
است و “باتوم” اضطرار. تبیین “حل کردن” است 

و باتوم “جمع کردن”.”

جهان میداند که در جریان اعتراضات سراسری 
و برای سرکوب این اعتراضات، نیروهای امنیتی 
از  بلکه  باتوم،  از  تنها  نه  اسالمی،  جمهوری 
جنگی  گلوله های  حتی  و  ساچمه ای  تفنگ های 
کشته  به  منجر  تاکنون  که  اند  کرده  استفاده 
شدن  العضو  ناقص  و  نفر  پانصد  حدود  شدن 

تعداد زیادی از معترضین شده است.



جواب مردم تا کنون این بوده است که نه “اساس 
تبیینتان” کارساز است و نه “باتوم اضطرارتان”. 
این انقالب را نه با تبیین میتوانید “حل” کنید و 
نه با باتوم میتوانید “جمع” کنید. آنچه که جمع 
خواهد شد، و بزودی هم جمع خواهد شد وجود 
کثیف حکومت اسالمی از این مملکت است و 
آنچه که حل خواهد شد به محاکمه سپرده شدن 

سران جنایتکار این حکومت.

زنده باد انقالب زن زندگی آزادی!
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


