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اعتصاب غذا از تهران تا وین
مینا احدی

امروز چهارمین روز اعتصاب غذا در مقابل هتل 
اعتصاب  همینطور  و  هست  وین  در  کوبورگ 
ایران  زندانیان سیاسی در  از  تنی چند  غذای 
شود.   می  هم  بیشتر  مرور  به  تعدادشان  که 
خواستهای آنها این است که قتل بکتاش آبتین 
قتل عمد بوده و جمهوری اسالمی باید این را 
بپذیرد و همچنین خواست اعزام یک هیئت بین 
بکتاش  مرگ  علت  به  رسیدگی  برای  المللی 
و  سیاسی  زندانیان  آزادی  خواست  و  آبتین 
جلوگیری از قتل های بیشتر در درون زندانها.
محل  کوبورگ  هتل  مقابل  در  امروز  ما 



مذاکرات برجام هستیم و شاهد اعتصاب غذای 
باری روزن )دیپلمات ۷۵ ساله آمریکایی و از 
ایران(  در  آمریکا  سفارت  سابق  گروگانهای 
تابعیتی هایی که  باید دو  او می گوید  هستیم 
در زندانهای جمهوری اسالمی هستند فور آزاد 
و  زاکا  نزار  و  برزگر  جمشید  همچنین  شوند. 
نزار  پیوستیم.  اعتصاب  این  به  من مینا احدی 
آمریکایی – لبنانی نزدیک به ۴ سال در ایران 

گروگان جمهوری اسالمی بود. 
دلیل  این  به  اعتراضی  های  این حرکت  تمام 
است که اوال حمایت افکار عمومی بین المللی 
اعزام  ما هم خواهان  بگوییم  و  کنیم  را جلب 
رابطه  در  المللی  بین  هیئت  یک  رسیدگی  یا 
با مرگ بکتاش آبتین هستیم. ما خواهان این 



هستیم که به این قتل ها در جمهوری اسالمی 
پایان داده شود و زندانیان سیاسی آزاد گردند. 
همه این مطالبات که در سرلوح خواستهای ما 
نوشته شده خواست زندانیان سیاسی از درون 
همچنین  و  است  اسالمی  جمهوری  زندانهای 
خواست تعداد بسیار زیادی که با طومارهای 

وسیع از این خواستها حمایت می کنند.
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در به در به دنبال نان
سیما بهاری

نبود آرد در سنندج، برخی از  در پی کمبود و 
نانواییهای این شهر در روزهای گذشته مجبور 
ایرنا  خبرگزاری  اند.  شده  موقت  تعطیلی  به 
علت کمبود آرد در روزهای اخیر در این شهر 
را “بارش سنگین برف و یخبندان” اعالم کرده 

است.

تاریخ حکومت اسالمی تاریخ کمبودها و نایابی و 
گرانی کمرشکن مایحتاج مردم است. برف که 
میبارد طبعا باید به هر شهری زیبایی و شادی 
ببخشد و صدای قهقه کودکان فضا را پُر کند و 



بارش باران باید باعث سرسبزی و نشاط طبیعت 
باشد.

 در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی اما 
همه چیز و هر پدیده ای برای مردم مصیبت به 
همراه دارد. دولت حتی نشان نمیدهد که دارد 
تالشی را برای حل مشکل مردم سازمان میدهد. 
میشود.  نان  کمبود  و  بندان  راه  موجب  برف   
باران باعث سیل میشود و ویرانی ببار می آورد 
و کرونا میکشد و نابود میکند و حکومت فقط 
کاربدستانش  و  است  مردم  بدبختی  نظاره گر 

پول های نجومی بجیب می زنند.
این حکومت مصیبت اصلی است. این حکومت 
را  و زندگی  میوه و شادی  و  است که گوشت 



از مردم دزدیده است. پول و امکانات در این 
مملکت کم نیست. روزی که این حکومت گورش 
را گم کند، ما مردم میدانیم چگونه مشکالتمان 

را حل کنیم.

برف و باران و یخبندان بی تقصیرند. حکومت 
اسالمی  جانیان  حکومت  دزدان،  و  مفتخوران 
نان را به صحنه  مقصر اصلی است. صف های 
های اعتراض تبدیل کنیم. حکومتی که نان را از 

سفره مردم می رباید باید سرنگون شود.
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سیل زدگان چشم به راه هستند
نوید مینایی

استاندار کرمان در ستاد هماهنگی و فرماندهی 
فرمانداری  محل  در  بحران  به  پاسخ  عملیات 
رودبار جنوب با بیان اینکه حدود 2۵ هزار نفر 
مساعدت  افزود:»نیازمند  هستند  سیل  گرفتار 

ملی هستیم«. 

با وجود قابل پیش بینی بودن سیل در این مناطق، 
حاکمیت کمترین کار که خبر رسانی و تخلیه 
مناطق مورد تهدید سیل باشد را هم انجام نداد!  
از یک طرف عدم توسعه زیرساخت هایی مانند 
سیستم فاضالب و جاده های مواصالتی و مسیل 



ها و حتی ایجاد امکانات کافی برای کمک رسانی 
در مواقع بحرانی مانند تهیه هلیکوپترهای مناسِب 
کمک رسانی باعث خسارات هرچه بیشتر جانی 
و مالی مردم گرفتار در سیل شده است و از سوی 
دیگر حکومتی که جز غارت زندگی مردم هیچ 

طرح و نقشه ای در ذهن ندارد.

باید فورا به داد مردم سیل زده رسید. مهمترین 
اعتراضات  سازماندهی  اقدام،  ترین  عاجل  و 
وسیع با حضور همه سیل زدگان است. باید با 
تجمعات متحد چشم و گوش حکومت را با زور 
باز کرد. در این هوای سرد زمستانی همه مردم 
چه در منطقه و چه در سطح سراسری باید به 
کمک سیل زدگان بشتابند. کمک های مردمی 



الزم باید فورا به محل گسیل شود. 

های  شبکه  توسعه  برای  اسالمی  جمهوری 
تروریستی و برنامه های موشکی و هسته ای و 
ساخت سالح های مرگبار امکانات و پول دارد 
ولی برای کمک به مردم نه پول دارد و نه برنامه 
غذایی  گرمایی،  رفاهی،  امکانات  انگیزه!  نه  و 
به  و اسکان مناسب برای سیل زدگان را فورا 
زدگان  سیل  کنیم.  تحمیل  اسالمی  جمهوری 

نباید تنها بمانند.
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جدال ابراز نفرتها
یاشار سهندی

علم الهدی نماینده خامنه ای و امام جمعه مشهد: 
است  اسالمی  حکومت  دارای  که  کشوری  “در 
زندگی می کنیم اما همچنان در مظاهر اسالمی 
دارای  اجتماعی  زندگی  در  دینی  حکمرانی  و 
مساله و مشکل هستیم و این وضعیت بی حجابی 
در شهرها توسط یک عده عناصر ناهنجار و بی 

حجاب صحیح نیست.”

این اعتراف در به بن بست رسیدن حکومت اهلل، بر 
نماینده خامنه ای گران آمده. برای همین دستور 
فرمودند: “ابراز نفرت از زن بدحجاب برای مردم 

یک تکلیف الهی است.” 



حقیقت این است که بعد از چهار دهه حاکمیت 
توهین، شالق، پونز، اسید، تیغ، گشت های ارشاد، 
حجاب اجباری درمحیط های اداری و عمومی و 
ترساندن از جهنمی که زنان بی حجاب ازموهای 
شان آویزان می شوند، هر چند برای مردم رنج 
و عذاب فراهم ساخته اما دست آورد آن برای 
حکومت ترس و پریشان خاطری است. هر روز 
یکی از این جماعت هشدار می دهد که دیگر 
نمی شود با لباس آخوندی در معابر ظاهر شویم. 
دریا  به  را  ما  مردم  کنند  می  اعتراف  خود  و 
خواهند ریخت.  آنچه به واقع و به درست مورد 
نفرت مردم قرار گرفته حکومت اسالمی با همه 
مظاهرش، بخصوص جماعت عمامه به سر است. 
بارزترین و یکی از آخرین نمونه های بروز این 



نفرت، زنی عصبانی بود که در قم )مرکز پرورش 
انگلهای اجتماع( عمامه یک آخوند مزاحم را لگد 
کرد. و آخوند دیگری نمی دانست به کدام سو 

فرار کند.

ابراز نفرت از حکومت اسالمی و مظاهر آن به یک 
وظیفه همیشگی مردم تبدیل شده. بهتر است علم 
الهدی ها دنبال سوراخ موش بگردند. این عاقالنه 

ترین کار برای ایشان است. 
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بازگشت اتحادیه اروپا به طالبان 
شهاب بهرامی

به گزارش رویترز، پیتر استانو، سخنگوی روابط 
کرده  اعالم  اروپا  اتحادیه  کمیسیون  خارجی 
است که این اتحادیه »برای اهداف بشردوستانه 
حضور حداقلی کارکنان خود را در کابل از سر 

می گیرد«.

دعوت  با  نروژ  دولت  رسید  خبر  دیروز  همین 
رسمیت  پروسه  در  زنی   چانه  وارد  طالبان  از 
کروناه  از  خطرناکتر  ویروس  این  به  بخشیدن 
شده است. می گویند بخاطر اهداف بشر دوستانه، 
کدام بشر؟!  شما بشرساکن در افغانستان را زیر 



پا له می کنید!

هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت زنان و سرکوب 
خونین مبارزاتشان به دست طالبان و شاهد فرار 
هزاران نفره این مردم رنجدیده هستیم. هر روز 
شاهد دستگیری ها و زندان و شکنجه و اعدام 
و حمله به همه آزادیهای سیاسی و مدنی در آن 
جامعه هستیم. با همه این تفاسیر قدرت مناقع  
آنچنان  غربی  های  دولت  اقتصادی  و  سیاسی 
زیاد است که ریشه حتی یک ذره شرم  را در 

وجودشان خشکانده است. 

افغانستان امروز آئینه جهان نمای سرمایه داری 
سراپا لجن گرفته دنیای معاصر است. در مقابل 



این کرنش و این افتضاح سیاسی دولت های غربی 
باید ایستاد. باید رسوایشان کرد. باید با افشای 
حقوق  جهانشمولی  و  انسانیت  پرچم  ننگشان، 
افغانستان  رنجیده  مردم  برافراشت.  را  انسان 

الیق زندگی بهتری هستند.

شنبه 2 بهمن 1۴00
22 ژانویه 2022



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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


