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جمهوری اسالمی و کمیته حقیقت یاب!
کیوان جاوید

مقام های وزارت خارجه جمهوری اسالمی با احضار 
سفیر آلمان در تهران، به او اعالم کردند که حکومت 
ایران با سازوکار تعریف شده در قطعنامه اخیر شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق مستقل 
همکاری  ایران  در  مردمی  خیزش  سرکوب  درباره 

نمی کند.

پنجشنبه هفته گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقالبی 
ایرانیان از سوی جمهوری اسالمی، قطعنامه ای را به 
تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته 



حقیقت یاب بین المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل 
می شود.

حلقه محاصره تنگ تر می شود، دشمن در آخرین 
سنگر خود در تقالی مذبوحانه برای جان بدر بردن 
است. دیگر روحیه ای نمانده است و سرکوبگران، از 
آمرین تا عاملین به فکر فرار اند. چمدانها را بسته اند 

و اما نمی دانند چه آینده ای درانتظارشان است.

یک جبهه دیگر که علیه جانیان جمهوری اسالمی باز 
شده است، پیگری و مستندسازی سرکوب ها، کشتار، 
شکنجه، تجاوز در زندانهای جمهوری اسالمی و قتل 
کودکان است. جمهوری اسالمی در این زمینه باید 
رسما و قانونا به کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر 
سازمان ملل پاسخگو باشد. مستندات گردآوری شده 
همچنین به مقامات قضایی بین المللی امکان میدهد تا 



همه جنایتکاران جمهوری اسالمی، از خامنه ای تا بقیه 
سران حکومت، حتی سربازانی که دست به کشتار 
زده اند را در دادگاههای بین المللی شبیه به دادگاه 

نورنبرگ محاکمه کنند. 

این قطعنامه یک جبهه مهم دیگر در داخل ایران علیه 
جمهوری اسالمی باز می کند. از این به بعد همه مردم 
ایران می دانند هر تک جنایتی در ایران را می توانند 
به سندی بین المللی علیه حکومت تبدیل کنند. عکس 
و فیلم تهیه کنند، اسرای بازداشتی می توانند مستقیما 
و  جسمی  روحی،  های  شکنجه  تجربه  با  رابطه  در 
جنسی خبررسانی کنند. این جبهه از مبارزه واقعا می 
تواند همه مردم را به یک شاکی بالقوه و فعال علیه 
جمهوری اسالمی تبدیل کند. حاال هر کلیپی که از 
سوی تظاهرات کنندگان و حتی رهگذران تهیه می 



شود تبدیل به یک سند در دادگاه های بین المللی 
خواهد شد و حلقه محاصره را بر علیه حکومت خون 
ریز و کودک کش جمهوری اسالمی تنگ تر خواهد 

کرد.

با این همه، باید یادمان باشد که مهم ترین، فوری 
ترین و اساسی ترین خواست ما مردم ایران از مجامع 
بین المللی و همه دولت های جهان بایکوت بی قید 
شرط جمهوری اسالمی و بستن سفارتخانه های این 

رژیم تروریست است.

دوشنبه ۷ آذر 1401
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معترضین دستگیر شده 
باید فورا آزاد شوند! 

حسن صالحی

یکشنبه ۶ آذر 1401 خانواده های بازداشت شدگان 
در تهران برای دومین روز مقابل زندان اوین تجمع 
کردند و خواهان آزادی عزیزان زندانی خود شدند. 
روز شنبه ۵ آذر نیز در مرند و آبدانان خانواده های 
بازداشت شدگان مقابل دادسرای حکومتی تجمع 

داشتند.

جمهوری اسالمی نزدیک به ٢0 هزار نفر را در جریان 
سرنوشت  است.  کرده  دستگیر  اخیر  اعتراضات 



معترضین  نیست.  معلوم  زندانیان  این  از  بسیاری 
دستگیر شده در زندانها مورد شکنجه های روحی و 
جسمی و تجاور قرار می گیرند تا مجبور به اعتراف 
اعدام محکوم  به  آنها  از  علیه خود شوند. شماری 
و قساوت جمهوری  ها  علیرغم سرکوب  اند.  شده 
اسالمی، این رژیم نتوانسته جلوی انقالب و اعتراض 
مردم را بگیرد. اعتراض خانواده ها در مقابل زندانها 
سنگر مهم انقالب برای نجات عزیزان در بند است. 
تداوم  در  مهم  اقدامی  ها  خانواده  این  از  حمایت 

انقالب مردم ایران است .
 

الزم است به هر طریق ممکن از اعتراض و مبارزه 
خانواده های دستگیر شدگان حمایت و پشتیبانی کرد. 
وقتی که این خانواده ها در مقابل درب زندانها دست 



به اعتراض می زنند و در جستجوی عزیزان دستگیر 
جمهوری  نگذاریم.  تنها  را  آنها  هستند  خود  شده 
اسالمی باید بداند که دستگیری هر معترض برایش 
هزینه سنگینی خواهد داشت. جمهوری اسالمی باید 
بداند که ما  نه فقط  از مبارزه برای سرنگونی این 
رژیم عقب نمی نشینیم بلکه دستگیری هر معترضی 
را به موضوعی برای اعتراضات بیشتر  تبدیل خواهیم 

کرد.

باید آزادی فوری دستگیر شدگان را  در همه جا 
فریاد زد. اسم و مشخصات این عزیزان را در همه 
جا منتشر کنیم. به هر میزان نام و مشخصات اسیران 
در بند  رسانه ای شود جمهوری اسالمی خود را تحت 
بخشهای  است  الزم  یافت.  خواهد  بیشتری  فشار 



ابعاد وسیع و گسترده خواست  مختلف جامعه در 
آزادی فوری کلیه معترضین دستگیر شده و آزادی 
همه زندانیان سیاسی را در بیانیه ها و تجمعات خود 
مطرح کنند. شکی نباید داشت زور و فشار انقالب 
ما مردم درب زندانها را  خواهد شکست و آزادی 
را برای همه اسیران در بند و جامعه در بند ایران 

به ارمغان خواهد آورد.

دوشنبه ۷ آذر 1401
٢۸ نوامبر ٢0٢٢



وقتی دژخیم می رقصد!
 میالد رابعی

همگی از شرایط خاص جام جهانی فوتبال این دوره 
و  اسالمی  جمهوری  تیم  حضور  پیرامون  اتفاقات  و 
واکنش مردم به آن باخبریم. دیروز با انتشار فایل 
صوتی محرمانه ای از جلسه سران بسیج با رسانه ها 
در این مورد، ابعاد تازه ای از این ماجرا کشف شد. 

مردم معترض ایران تیمی که به جام جهانی اعزام شده 
است را به درست، تیم مردم ایران نمی دانند و از آن 
به عنوان تیم حکومت نام می برند. دیدار بازیکنان با 
ابراهیم رئیسی پیش از سفر به قطر و عدم واکنش و 
ابراز هم دردی صریح آن ها با انقالب جاری مردم بر 



مخالفت ها با این تیم افزود. تا جایی که در دیدار اول 
مقابل انگلیس، تماشاگران در ورزشگاه، بازیکنان را 
بی شرف خطاب کردند و آن ها را مورد شماتت قرار 
دادند. پس از باخت سنگین تیم جمهوری اسالمی 
از تماشاگران،  تیم  انتقادات مربی  و  اول  در دیدار 
حکومت برای تغییر جو استادیوم در دیدار دوم به 

دست وپا افتاد. 

درحالی که مردم در خیابان های ایران از باخت تیم 
رژیم علناً ابراز شادمانی می کردند، مهره های رژیم با 
همکاری دولت قطر به سرعت تعدادی از جیره خواران 
خود را به قطر فرستادند تا همراه با عده ای از مردم 
بی خبر برخی از کشورهای دیگر در دیدار دوم برای 
تیمشان تماشاچی بسازند و پرچم جمهوری اسالمی 
ابتدای بازی دوم تیم رژیم  را به دست بگیرند. در 



با ولز شاهد تصاویر مضحکی از تلویزیون در همین 
زمینه بودیم. تیم رژیم این بار توانست در وقت های 
اضافه ولز را شکست دهد. اما پس از این پیروزی 
شاهد سیرکی تمام عیار در خیابان های تهران بودیم.

این بار خبری از خوش حالی مردم نبود، اما مردم با 
نهایت ناباوری شاهد صحنه هایی از رقص و پای کوبی 
عوامل رژیم و حتی دژخیمان نیروهای ضدشورش 
بودند. اشخاص نقاب پوش آموزش دیده ای که مظهر 
قساوت و سنگ دلی هستند، همان کسانی که کودکان 
را به گلوله می بندند و در جریان انقالب جاری بارها 
مردم را به رگبار بستند، حاال دستور داشتند تا شادی 
کنند و برقصند! به راستی که چه تراژدی مضحکی! 

تا  می گیرند  مزد  که  گوش به فرمان  جماعت  این 



جنایت کنند، تا مردم را مرعوب کنند و به قبرستان 
و یا به خانه ها بفرستند؛ این بار دستور داشتند تا با 
آن چهره های عبوس پنهان زیر نقاب خشونت، در 

خیابان ها رقص و پای کوبی کنند. 

این سیرک مضحک و مهوع که شاهد آن بودیم نشانه 
عمق افالس و استیصال حکومت است. حکومتی که 
فشار انقالب مردم دژخیمانش را به رقص واداشته و 
دیر نیست که سرانش را نیز به غلط کردن بیندازد. 

روز رقص و پایکوبی مردم نیز نزدیک است.
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گسترش  اعتصابات و ادامه اعتراضات
 خالصه اطالعیه

 حزب کمونیست کارگری ایران

در شهرهای  کامیون  رانندگان  اعتصاب  ۷ آذر: 
مختلف، اعتصاب در سیف خودرو، نساجی مطهری

کارگران سیف خود رو به اعتصاب خود ادامه میدهند. 
امروز هفتم آذر کارگران سیف خودرو خود روسازی 
مرتب در اعتراض به تعویق پرداخت ۹ ماه دستمزد 
و سطح نازل حقوقهایشان وارد سومین روز اعتصاب 

خود شدند. 

در این روز همچنین رانندگان کامیون و کامیونداران 



اعتصابات  به  شده  اعالم  قبل  از  فراخوان  بر  بنا 
قزوین،  اصفهان،  در  روز  سومین  برای  سراسری،  
شیراز، کاشان، بندر عباس و منطقه شاپور اصفهان و 
لرستان و خوزستان دست از کار کشیدند و اعتصاب 
کردند. رانندگان کامیون سلفچگان در استان قم، 
به  این روز  نیز در  ترانزیتی کشور و شهرضا  هاب 

اعتصاب پیوستند. 

امروز همچنین کارگران شرکت نساجی مطهری واقع 
در کیلومتر 1۵ جاده قزوین به بوئین زهرا دست به 
اعتصاب زدند. حدود هفتصد کارگر در این شرکت 

به کار اشتغال دارند. 

ادامه تظاهرات و اعتراضات مردمی در هفتاد و 
چهارمین روز انقالب



علیه  تهران  در  مردم  شعاردهی  محل  به  متروها 
حکومت تبدیل شده است. امروز جمعیت زیادی از 
مردم در یکی از متروهای تهران شعار میدادند:”هیز 
مراکز  به  حمله  منم”.  آزاده  زن  تویی  هرزه  تویی 
حکومتی و پایگاههای بسیج و پایین کشیدن نمادهای 
حکومتی یک شکل هر روزه اعتراضات مردم است. 
امروز در بوشهر جوانان یک بنر بزرگ حکومتی را 

پایین کشیدند.

بنا بر خبرها شب گذشته در شهرک بنفشه واقع در 
پل فردیس، مردم مثل شب های گذشته از خانه ها در 
حال شعار دادن بودند که نیروهای جمهوری اسالمی 
گاز  خانه ها  داخل  کردند،  حمله  خانه هایشان  به 
اشک آور انداختند، شیشه های ماشین ها را شکستند 



و تمام در و پنجره های مردم را تخریب کردند.

دانشجویان و دانش آموزان دو نیروی پرشور انقالبند. 
دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی بهشتی 
اساتید  از  شماری  توبیخ  و  تعلیق  به  اعتراض  در 
دانشگاه به اسامی محمد راغب، نگار ذیالبی، نیلوفر 
رضوی، اسالم ناظمی، و نیز علیه برخوردهای امنیتی 
و سرکوبگرانه با دانشجویان تحصن کردند. همچنین 
دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران،  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  دانشجویان  ملی، 
دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه ملی در اعتراض 
به سرکوبگری ها دست به تجمع و اعتراض زدند. 
خیابان  به  کرج  در  آموزان  دانش  همچنین  امروز 

آمدند و شعار مرگ بر خامنه ای سردادند.



پرجمعیت شدن تجمعات، اعتراضات شبانه، گسترده 
در  اعتصابات  جمله  از  کارگری  اعتصابات  شدن 
موتورسازیها و اعتصابات سراسری رانندگان کامیون 
و در سطح جهانی همبستگی های وسیع از انقالب از 
سوی نهادهای حقوق بشر و بزرگترین اتحادیه های 
کارگری همه و همه نشانه هایی از پیشروی انقالب 

است. زنده باد انقالب زن زندگی آزادی!
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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


