
شماره ۳۲۹  

1401 بهمن   ۸  -  ۲0۲۳ ژانویه  سردبیر این شماره: کیوان جاوید۲۸ 

در این شماره ژورنال

لحظاتی از تصایر زیبای یک انقالب        
نوشته کیوان جاوید    

پلیدهای بیشمار حکومت متجاوز جنسی    
نوشته سهیال دالوند    

نه به “وکالت” در زاهدان!    
نوشته سوسن صابری    

حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران   
نوشته سیاوش آذری     

   



لحظاتی از تصایر زیبای یک انقالب   
کیوان جاوید 

تنها بخشی از خبرهای دو روز گذشته از ایران 
نشان میدهد که انقالب ما با چه ریتمی در جریان 
است. بی تردید اعتراضاِت پیدا و پنهان، بسیار 
جریان  در  اجتماع  عمق  و  سطح  در  تر  وسیع 

است. در خبرها آمده است:
 

• مردم زاهدان طبق معمول جمعه ها به خیابان 
آمدند و علیه خامنه ای و حکومت شعار دادند

• مردم  بلوچ علیرغم صدای شلیک به اعتراض 
و دادن شعار ادامه دادند



• شعار مرگ بر خامنه ای مردم ایذه  در حال 
حرکت به سمت محل برگزاری مراسم نمادین 

چهلم  حسین سعیدی
• برگزاری مراسم چهلم محمود احمدی از کشته 
علیرغم  رژیم  مزدوران  توسط  انقالب  شدگان 
ضد  شعارهای  با  اسالمی  جمهوری  تهدیدات 

حکومتی
• شعارهای شبانه در چند منطقه تهران

•کارگران شرکت شکالت سازی فرمند در کرج 
دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند

• پخش و نصب دست نوشته و دیوار نویسی های 
فعاالن انقالبی ال جی بی کی کیو در کرمانشاه

پاره کردن و سوزاندن تصاویر خمینی  •تداوم 
دانش  توسط  درسی  کتاب های  از  خامنه ای  و 



آموزان
انتشار شب نامه در دانشکده علوم اجتماعی   •

دانشگاه عالمه طباطبایی
 

و جمعه  پنجشنبه  روز  از خبرهای  همین سطح 
دارد واقعیت سیاسی در ایران را به عیان آشکار 
ماه  به ۵  نزدیک  میدهد طی  نشان  و  می کند 
است.  چگونه  حکومت  با  مردم  رابطه  گذشته 
همین اخبار پرده از روی یک واقعیت دیگر بر 
جنایت  علیرغم  اسالمی  جمهوری  که  میدارد 
بی حد و اندازه اش در چه موقعیت فالکتباری 
گیر افتاده است. رژیم منفور اسالمی اینترنت را 
نزدیک به ۵ ماه قطع کرده است به این امید که 
فورا در سکوت خبری جامعه را بکوبد و عقب 



براند. اما رژیم در طرح و هدف خود مفتضحانه 
شکست خورده است.

 
همین دیروز بود که خبر رسید: با حکم احمدرضا 
عباسعلی  ایران،   انتظامی  کل  رادان،  فرمانده 
محمدیان بجای حسین رحیمی به عنوان فرمانده 
انتظامی جدید تهران بزرگ انتخاب شد. اگر این 
درماندگی و بن بست جمهوری اسالمی نیست، 
پس چیست؟ حکومتی که نه می تواند چاره ای 
برای ابر تورم اقتصادی بیندیشد، نه می تواند مثل 
همه دنیا بطور عادی اینترنت در اختیار جامعه 
قرار بدهد و نه می تواند فرهنگ منحط اسالمی 
خود را بر زندگی زنان حاکم کند. حکومتی که 
روز به روز از روابط بین المللی بیرون گذاشته 



می شود و منزوی تر می شود.
 

انقالب در ابعاد و در اشکال متنوعی در جریان 
است. دیر نیست که در ابعاد عظیم تری بهمن 
وار بر سر حکومت فرود بیاید و این جانیان را 

دفن کند.
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پلیدهای بیشمار حکومت متجاوز جنسی    
سهیال دالوند 

معترض  سه  است  کرده  اعالم  الملل  بین  عفو 
انقالب زن، زندگی، آزادی به نام عرشیا تکدستان 
1۸ ساله، مهدی محمدی فرد 1۹ ساله و  جواد 
روحی ۳1 ساله که در تاریخ ۳0 شهریور 1401 
بازداشت به جرم شعار دادن، کف زدن، رقصیدن 
و سوزاندن روسری در آذرماه به اعدام محکوم 

 شدند.
این سه جوان در طول بازداشت، از حق دسترسی 
به وکیل محروم و جهت اعتراف گیری اجباری 
تحت انواع شکنجه ها  وخشنونت های فیزیکی 



طوالنی  حبس  جمله  از  گرفتند  قرار  و   روحی 
شوک  شدن،  آویزان  انفرادی،  های  سلول  در 
الکتریکی، خشونت های جسمی مثل یخ گذاشتن 

روی بیضه ها و تجاوز.
 

مهدی محمدی فرد فقط 1۹ سال دارد که به 
دلیل ضرب و شتم در زمان بازداشت دستش 
شکست و بدلیل تجاوز مکرر دچار خونریزی و 

جراحات مقعدی شد.
 

تجاوز، نوعی از شکنجه برای تخریب روحی و 
روانی زندانیان است و با توجه به اینکه تجاوز 
جنسی، آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد 
بودن،  تابو  دلیل  به  و  دارد  گرفته  قرار  تجاوز 



زندانیان  برای  شرمساری  احساس  باعث  گاها 
می شود.

مردم در مقابل این جنایت هم سکوت نکرده 
بلکه در مقابل، شاهد افشاگری های زندانیان و 
خانواده های آنها در مورد فجایعی که بر عزیزان 
در بندشان میرود، هستیم . جامعه انقالبی ایران 
با شکنجه  نمیدهد که جمهوری اسالمی  اجازه 
را  عزیزان  این  شرمساری،  فرهنگ  و  تجاوز  و 
کند. شجاعت  نشینی  عقب  و  به سکوت  وادار 
این زندانیان و خانواده ها در حرف زدن از این 
جنایت رژیم نشانه دیگری از فرهنگ مدرن و 

ضد اسالمی مردم ایران است. 
 

هایشان  خانواده  و  شدگان  بازداشت  از  باید 



احکام صادر شده  تمام  لغو  و خواهان  حمایت 
علیه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی باشیم 
و تنها و تنها با در خیابان ماندن  و با اعتصابات 
آزادی  زندگی،  زن،  انقالب  میتوان   سراسری 
را به سرانجام رساند و خط پایانی بر حکومت 
طناب های دار، تابوها و حکومت ارتجاع و عقب 

مانده اسالمی کشید. 
 

به زندانیان جرم و جنایت بزرگی علیه  تجاوز 
بشریت است و چنین حکومتی نباید حتی یک 
روز در جهان توسط دولت های جهانی تحمل 
شود. در حمایت از این زندانیان اسیر در چنگال 
حکومت متجاوز و بچه کش اسالمی جهان باید 
وسیع تر از این در کنار انقالب ایران قرار بگیرد. 



حکومت متجاوز جنسی را سرنگون می کنیم و 
آزادی می  و  و عدالت  زیبایی عشق  به  جهانی 

سازیم.
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نه به “وکالت” در زاهدان!    
سوسن صابری 

مخالفت با مضحکه وکالت گیری با قوت ادامه 
دارد و اینبار شاهد مخالفت با آن در تظاهرات 
روز جمعه ۷ بهمن مردم زاهدان بودیم. مردم 
در باندرولی نوشته بودند: وکالت ما مدرن است، 

نه فرد محور.
 

از شروع به راه افتادن داستان من وکالت میدهم 
پهلوی،  توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا 
شاهد مخالفت درست مردم چه در تظاهراتهای 
در  و  و کردستان  بلوچستان  در  بویژه  خیابانی 



دانشگاهها و چه دربیانیه های رادیکال و همینطور 
در فضای مجازی بوده ایم. مردم در شعارها و 
در شبکه های اجتماعی از قدرت شعور و بلوغ 
فکری و سیاسی شان دفاع میکنند، از خرد جمعی 
و حکومت مبنی بر تصمیم گیریهای جمعی در 
مقابل وکیل و ولی امر دفاع می کنند. صراحتا 
میگویند که آقاباالسر نمیخواهند و اجازه نمیدهند 
که بار دیگر و اینبار با پرچم ناسیونالیسم ایرانی 
و سنت پادشاهی انقالب بر حقمان را مصادره 

کنند.
 

بخشی از بورژوازی ایران که بازگشت به سلطنت 
و حکومت خاندان پهلوی را راه به قدرت رسیدن 
جیبهایش  پرکردن  و  چپاول  و  استثمار  و  خود 



ایرانی خارج  از رسانه های  استفاده  با  میداند، 
کشور و مدیای اجتماعی تالش میکند که مطلوبیت 
وکالت و سلطنت و حکومت دیکتاتوری را اینبار 
با زرورق دروغین دمکراسی به مردم بفروشد. 
تمام تالششان را می کنند تا شعار و پرچم این 
خالی  محتوا  از  را  آزادی،  زندگی  زن  انقالب؛ 
کنند. انقالبی که در اساس علیه دیکتاتوری و 
و  افتاده  براه  مردم  و سرکوب  فردی  حکومت 
مردمی که علیه 44 سال دیکتاتوری اسالمی به 
خیابان آمده اند را نمیتوان با دیکتاتوری جدید 
و نوع ملی و ایرانی از مسیر درستش خارج کرد. 
تمامی  باید  و  بود  بین  نباید هم خوش  هرچند 
که ضد  را  راست  جبهه  سیاستهای  و  حرکات 
انقالب زن زندگی آزادی است افشا و محکوم 



کرد.
 

داستان وکالت گیری ۳۵0 هزار نفری شاهزاده 
سیاسی  بندیهای  قطب  میلیونی،   ۸۵ جامعه  از 
جامعه را شفاف تر و عمیق تر کرده است. شکست 
این پروژه در بین صفوف خود راستها هم نسبت 
به این حرکت و عواقبش شک و تردید ایجاد 
کار،  ابتدا  از  اصال  میگویند  که  جایی  تا  کرده 

کار جمهوری اسالمی بوده!
 

تمامی  علیه  آزادی  زندگی  زن  انقالب 
مردم  است.  نوعش  هر  از  آقاباالسربازیها، 
میخواهند سرنوشتشان را خودشان تعیین کنند، 
زن  فریاد  با  اینرا  و  بگیرند  تصمیم  خودشان 



زندگی آزادی و با شعار نه سلطنت نه رهبری، 
به مضحکه  بزرگشان  نه  با  و  برابری  و  آزادی 
مقابل  در  ایستادن  با  اند.  کرده  اعالم  وکالت 
این نوع سیاستهای جبهه راست، موانع سرنگونی 
کامل جمهوری اسالمی و رسیدن به یک جامعه 

آزاد و خوشبخت را از سر راه برداریم.
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حمله مسلحانه
 به سفارت آذربایجان در تهران   

سیاوش آذری 

روز جمعه هفتم بهمن یک شخص مسلح در حمله 
به بخش  آذربایجان  به سفارت  تروریستی  ای 
امنیتی سفارت نفوذ کرد و رئیس سرویس امنیتی 
از مامورین  به قتل رساند و دو تن  سفارت را 
امنیتی را مجروح کرد. این حمله تروریستی در 
روبرو شد  بزرگی  واکنش  با  المللی  بین  سطح 
جمهوری  مقابل،  در  شد.  محکوم  شدت  به  و 
اسالمی تالش در شخصی جلوه دادن این اقدام 
تروریستی نمود و ادعا کرد که شخص مهاجم با 



انگیزه “ناموسی” و به این باور که همسرش به 
سفارت آذربایجان پناهنده شده دست به این 

حمله زده است.
 

به نوشته خبرگزاری آذربایجان شخص مهاجم 
به  اعتراض  پاسداران مرتبط است. در  با سپاه 
این حمله، جمهوری آذربایجان سفیر حکومت 
اسالمی در آذربایجان را به وزارت امور خارجه 
فراخواند و آنرا غیر قابل قبول خواند؛ آذربایجان 
همچنین سفارت خود در تهران را تعطیل نمود.

این اولین اقدام تروریستی رژیم جمهوری اسالمی 
به  موشکی  حمله  از  اسالمی  جمهوری  نیست. 
هواپیمای مسافربری اوکراینی تا بمبگذاری آمیا 



در آرژانتین، از حمله تروریستی کافه میکونوس 
تا ترور غالم کشاورز و چندین مخالف سیاسی 
دیگر، در مشارکت مستقیم در حمالت تروریستی 
در سطح جهان و حمایت از گروه های تروریستی 
اسالمی و تروریسم بین المللی ید طوالیی دارد. 
حمله به سفارت جمهوری آذربایجان بی شک 
اسراییل  به  آذربایجان  نزدیکی  به  واکنش  در 
هدف  با  و  کشور  دو  میان  تنگاتنگ  روابط  و 
زهر چشم گرفتن از دولت آذربایجان صورت 
پذیرفته است. رژیم اسالمی که به یُمن انقالب 
زن، زندگی، آزادی در سطح جهانی رسواتر و 
منزوی تر از هر زمان دیگری گشته است با این 
تهاجم تروریستی قصد شکستن حلقه محاصره و 
اجماع جهانی علیه خویش را داشت. اما واکنش 



جمهوری  شکننده  موضع  و  جهانی  گسترده 
اسالمی این تالش بیهوده را در نطفه خفه کرد 
و کشتی تروریسم دولتی رژیم اسالمی را به گل 

نشاند.

به  اسالمی  آدمخواران  رژیم  تروریستی  حمله 
چهره  از  پرده  دیگر  بار  آذربایجان  سفارت 
کریه این حکومت برداشت و حقانیت و اهمیت 
تروریستی شناخته شدن و انزوای کامل سیاسی 
و دیپلوماتیک جمهوری اسالمی را آشکار نمود. 
اجماع جهانی علیه جمهوری اسالمی که به همت 
انقالب جاری شکل گرفته با انزوای سیاسی و 
دیپلوماتیک کامل رژیم در سطح جهان نیرومندتر 
گشته، رژیم را در موقعیت ضعیف تری قرار داده، 



به قدرت انقالب زن، زندگی، آزادی افزوده و 
به پیروزی آن یاری خواهد رساند. 

پیروزی انقالب جاری همراه با تمامیت این رژیم 
ضد بشری بساط تروریسم اسالمی را نیز در هم 

خواهد پیچید.
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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 


