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روند انقالب و هیاهوی وکالت   
حمید تقوایی

کردن  وکیل  سر  بر  که  تحرکاتی  و  گفتمان 
به  ربطی  هیچ  تنها  نه  افتاده  راه  به  “شاهزاده” 
انقالب زن زندگی آزادی ندارد، بلکه در نقطه 
مقابل آنست. همچنانکه نفس لقب “شاهزاده” در 
نقطه مقابل جوهر و مضمون و حتی نام و مقوله 

هر انقالبی است.  

انقالب جاری نه به متحد کننده و هماهنگ کننده 
نیازی دارد، و نه به وکیل و سخنگو در رابطه با 
دولتهای دیگر و نه به مدیریت دوره گذار. چرا 

که: 



و  سنندج  تا  تهران  از  ایران  مردم  صفوف  اوال: 
زاهدان و تبریز و اهواز و شیراز و همه شهرها چنان 
یکپارچه و هماهنگ و متحد است که تحسین 
جهانیان را برانگیخته است. الزم نیست کسانی که 
با گفتمان تمامیت ارضی، با “مرد میهن آبادی”، با 
خط و نشان کشیدن برای “تجزیه طلبان” فرضی، 
و با عربده کشی شعبان بی مخهای شاه پرست 
و تعرض آنها به تظاهرات خارج کشور، در واقع 
عامل تفرقه هستند به خود زحمت “متحد” کردن 

بدهند!

و  دولتها  و  دنیا  مردم  همه  ثانیا: جامعه جهانی، 
نهادهای بین المللی، صدای مردم ایران را شنیده 



زندگی  زن  پیام  اجتماعی  مدیای  لطف  به  اند. 
آزادی و “جمهوری اسالمی نمیخواهیم” بالواسطه 
گوش  به  ایران  خاسته  بپا  مردم  خود  سوی  از 
همه رسیده و احترام جهانیان را برانگیخته است. 
جمهوری  مقامات  از  بسیاری  انقالب  بقدرت 
اند،  شده  تحریم  غربی  کشورهای  در  اسالمی 
اخراج  زن  مقام  کمیسیون  از  اسالمی  حکومت 
شده است، سپاه پاسداران در لیست تروریستها 
قرار گرفته است و این روند بقدرت اعتراضات 
خیابانی مردم در خارج و داخل کشور تا بایکوت 
کامل جمهوری اسالمی ادامه خواهد یافت. نیازی 
به واسطه برای رساندن صدای مردم به گوش 
جهانیان نیست. آن هم واسطه ای که بیشتر نگران 
تمامیت ارضی و حفظ نیروهای انتظامی و جلب 



نظر “بزرگان کشوری لشگری” است  تا نیازهای 
انسانی مردم ایران. 

ثالثا: پس از سرنگونی، مردمی که بقدرت انقالب 
خود جمهوری اسالمی را بزیر کشیده اند باندازه 
کافی از خرد جمعی و درایت سیاسی و نمایندگان 
انقالب  دل  در  گرفته  شکل  تشکلهای  و  الیق 
برخوردار هستند که در دوره گذار نیز به مدیریت 
ها  بهتران  ما  از  و  ها  و واالحضرت  ها  شاهزاده 
نیازی نداشته باشند.  چهره های اپوزیسیون راست 
که تمام سابقه شان البی گری حول سناریوهای 
دول  مدد  به  باال  از  تغییرات  و  قدرت  معماری 
غربی بوده است، شایسته وکالت مردم نه امروز و 
نه در دوره گذار نیستند. انتظار و خواست بر حق 



انقالب و مردم ایران از دولتها بایکوت جمهوری 
اسالمی و برسمیت نشناختن آن بعنوان نماینده 
مردم ایران است و نه هیچ نوع بحث و مذاکره و 
توافقی برای دوره بعد از سرنگونی و تعیین نظام 
آتی ایران. کافی است جمهوری اسالمی از دنیا 
اخراج بشود تا در عرض چند هفته مردم ایران 
بقدرت انقالب خود سرنگونش کنند و نظام آتی 
را بدون دخالت هیچ دولتی پایه گذاری کنند.   

در یک کالم تز “مردم به وکیل و هماهنگ کننده 
و متحد کننده و مدیریت دوره گذار نیاز دارند” 
تماما ساختگی و تصنعی و بی ربط به انقالب زن 
زندگی و آزادی و نیازهای واقعی آنست. این تقالها 
قرار است از منزوی و حاشیه ای شدن  اپوزیسیون 
راست در دل انقالبی که برای ارزشهای انسانی و 



جهانشمول، و نه گفتمان های ملی- میهنی- نیاکانی 
تقالهائی که  کند.  است، جلوگیری  برپا شده   ،
دقیقا به خاطر تناقضاتش با سیر عینی و نیازهای 

واقعی انقالب به جائی نخواهد رسید.  

انقالب به یک مانیفست و پالتفرم روشن و شفاف 
حول نقدی جامع و عمیق و ریشه ای نه تنها به 
حکومت بلکه به کل نظام موجود نیازمند است. 
و این نقد و اعتراض را نیروی چپ، چپ اجتماعی 
انقالب  میکند.  نمایندگی  سازمانیافته،  چپ  و 
خواست و شیوه و راهکار اپوزیسیون چپ برای 
تیشه به ریشه زدن کل حکومت و نظام موجود 
است، و نفس سربلند کردن انقالب زن زندگی 
آزادی نشانه حقانیت و اعتبار اجتماعی این نقد 



عمیق و ریشه ای است. رهبر انقالب بنا به تعریف 
تنها میتواند نیروئی باشد که از سالها قبل پرچم 
انقالب را برافراشته و برای تدارک اجتماعی و 
شکل دان به آن در همه عرصه ها پیگیرانه مبارزه 
کرده است. با هیاهوی ائتالف و وکالت و مدیریت 
دوره گذار و غیره نمیتوان این روند را منحرف و 
یا متوقف  کرد. عرض خود  میبرید و زحمت ما 

میدارید. 
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تظاهرات زاهدان شعله انقالب ایران
خلیل کیوان 

علیرغم تهدیدها، لشکرکشی ها و ایجاد موانع 
و برقراری جلو امنیتی مردم زاهدان روز جمعه 
تظاهرات بزرگی برپا کردند. در این روز همچنین 
در شهرهای راسک و گالیکش نیز تظاهرات و 

تجمع اعتراضی برپا شد. 

جمعه های اعتراضی زاهدان و شادی مردم در 
برخی از شهرها پس از تروریستی اعالم شدن 
سپاه از سوی اتحادیه اروپا و شعارهای شبانه در 



برخی نقاط تهران و همچنین تجمع گسترده در 
استراسبورگ و اعتصابات گسترده و سراسری 
صنعت نفت در بیش از ده شهر در طی روزهای 
گذشته آتش به جان رژیم می زند. عالوه بر اینها 
بیانیه  انقالب در وجوه دیگری از جمله صدور 
معنی  و چهرهای سرشناس در  ها  های تشکل 
کردن انقالب و برای آزادی زندانیان سیاسی و 

علیه اعدام ها نیز تعمیق و ادامه یافته است. 

در  است.  انقالب  های  پایگاه  از  یکی  زاهدان 
زاهدان مردم انقالبی این شهر از شکاف درونی 
امام جمعه و حکومت بهترین استفاده را برده و 
با هوشیاری از این شکاف به نفع انقالب استفاده 



می کنند.

نگاهی به شعارهایی که در زاهدان سر داده شده 
است تصویر بهتری از آنچه در این شهر میگذرد 
را نمایان میکند. شعارهایی چون “خامنه ای حیا 
کن  مملکتو رها کن”، “تهرانی با غیرت حمایت 
باید گم  آخوند  فشفشه  تانک  “توپ  حمایت”، 
بشه”، “خامنه ای قاتله والیتش باطله”، “قسم به 
خون یاران ایستاده ایم تا پایان”، “بترسید بترسید 
دیکتاتور”،  بر  “مرگ  هستیم”،  هم  با  ماهمه 
“می کشم می کشم هر که برادرم کشت”، “امسال 
سال خونه سیدعلی سرنگونه”، “بسیجی و سپاهی 
داعش ما شمایید”، و “جمهوری اعدامی نمیخوایم 



نمی خوایم” بر عزم و اراده، روشن بینی، همسویی 
و همبستگی با مردم سراسر ایران تاکید دارند. 

عالوه بر شعاری فوق دو شعار و دو تاکید دیگر 
تظاهرکنندگان قابل توجه است. اولی تاکید بر 
و  اصلی  شعار  که  آزادی”  زندگی،  “زن،  شعار 
متحد کننده همه مردم در سراسر کشور و خارج 
از مرزهاست و همبستگی جهانی را بهمراه داشته 

است.
 

از این رو حمایت سراسری و همراهی با مردم 
زاهدان یک مشت محکم دیگر بر دهان حکومت 
اسالمی است و از طرف دیگر این اتحاد سراسری 



دامنه  هم  تا  کند  می  کمک  زاهدان  مردم  با 
اعتراضات در  این مناطق با قدرت بیشتری به 
تشدید  در  باشد  اهرمی  همچنین  و  رفته  پیش 
اعتراضات خیابانی در سراسر ایران. در همراهی 
با مردم زاهدان با همه توان باید به پیش رفت.
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اسالم زدایی با انقالب زن زندگی آزادی  
اصغر کریمی 

“فرد در اسالم چه راستین و چه غیر آن بی حقوق و 
بی حرمت است. زن در اسالم برده است. کودک 
در  آزاد  عقیده  است.  احشام  رده  در  اسالم  در 
اسالم معصیت است و مستوجب عقوبت است. 
موسیقی فساد است. سکس بدون جواز و بدون 
داغ مذهب بر کپل مرتکبینش گناه کبیره است. 
این دین مرگ و خون و عبودیت است. راستش 
بشریت  را  ادیان  بیشتر  اما  همینند  ادیان  همه 
آزاداندیش و آزادیخواه در طول صدها سال در 
قفس کرده است. این یکی را هرگز نگرفتند و 



مهار نکردند چرخ می زند و نکبت می آفریند”. 
)بخشی از نوشته منصور حکمت ٢4 سال قبل( 

انقالب زن زندگی آزادی میرود که جامعه را از 
دست این نکبت آزاد کند. این انقالبی است نه 
فقط علیه حکومت مذهبی بلکه همچنین علیه همه 
مقدسات مذهبی، علیه همه خرافات و تابوهای 
مذهبی، علیه مذهبی که صد سال است چرخ نقاله 
کل لجنی است که از قرون وسطی تا کنون و نسل 
اندر نسل مردم را در بیحقوقی و عقب ماندگی و 
فقر و محرومیت نگهداشته است. انقالبی تاریخی 
کوتاه  و  انسانی  جامعه ای  به  دادن  شکل  برای 
کردن دست مذهب و اسالم سیاسی از زندگی 

مردم. 



مردم نه فقط زنان و نسل جوان که پیش قراول 
جنبش ضد اسالمی در ایران بوده اند بلکه حتی 
و  اسالم  بیست و سی هم وسیعا  نسل های دهه 
سنت های اسالمی را از زندگی خود دفع کرده اند 
خود  اوج  به  را  اسالم زدایی  پروسه  انقالب  و 
از  بعنوان یکی  رسانده است. زدن زیر حجاب 
بنیادهای اسالم و بیحقوقی زن، در هم شکستن 
آپارتاید جنسیتی، تبدیل مراسم های خاکسپاری 
مذهبی،  سنت های  و  آخوند  بدون  جانباختگان 
سکه یک پول کردن هر چه آخوند و آیت اهلل 
است، به آتش کشیدن مدارس تربیت آخوند و 
دفاتر امام جمعه ها گوشه ای از روند اسالم زدایی 
از جامعه است که در ابعادی توده ای جریان دارد. 



مردم از هرچه رنگ و بوی اسالمی دارد عمیقا 
یعنی  آزادی  زندگی  زن  انقالب  نفس  متنفرند. 
زدن زیر مذهبی که ضد زن ضد زندگی و ضد 
آزادی است. زن زندگی آزادی یعنی رهایی زن 
از همه قوانین اسارت بار اسالمی، یعنی مصونیت 
کودکان از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی 
مذاهب و نهادهای مذهبی، یعنی زدودن هر نوع 
رنگ مذهبی از ازدواج در اسناد و مراجع رسمی 
دولتی، یعنی لغو مقوله مذهب رسمی و بطور کلی 
جدایی کامل مذهب از دولت و سیستم قضایی 
و آموزش و پرورش و ممنوعیت تدریس دروس 
مذهبی، احکام مذهبی و یا تبیین مذهبی موضوعات 
آزادی  یعنی  آموزشی،  موسسات  و  مدارس  در 
کامل مذهب و بی مذهبی به عنوان عقیده و امر 



خصوصی افراد. اینها گوشه ای از قوانینی است که 
بالفاصله با سرنگونی جمهوری اسالمی به قانون 
تبدیل میشود و کلیه اموالی که توسط آیت اهلل ها 
و موسسات مذهبی و سران حکومت راه دزدی و 
غارت اموال مردم تصاحب کرده اند، بازگردانده 

میشود و صرف خدمت به رفاه مردم میشود. 

اینها تنها گوشه ای از برنامه ای است که توسط 
بگذار  میشود.  نشانده  کرسی  به  انقالبی،  مردم 
احزاب و شخصیت های اپوزیسیون راست از کلمه 
آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده و لغو مذهب 
رسمی و آزادی بی قید و شرط بی مذهبی و آزادی 
طنز و هجو مذهب و مقدسات اسالمی تنشان کهیر 
بزند. جامعه ای که به 44 سال حکومت اسالمی 



پایان میدهد اسالم زدایی عمیق و همه جانبه ای را 
اکنون  از هم  ایران  میگذارد. جامعه  در دستور 
بخش مهمی از این مسیر را پیموده است و هر 
مانعی را بر سر راه خود جارو خواهد کرد. انقالب 
ایران رنسانس ضد مذهبی عمیقی را در سطح 
جهان دامن خواهد زد و خدمت بزرگی به کل 
بشریت خواهد نمود. 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 


