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دلیل و پیامد سیاسی یک اخراج
سیما بهاری

 روز چهارشنبه، ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، برابر با ۱۴ دسامبر 
۲۰۲۲، جمهوری اسالمی در نشست اعضای شورای 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل از کمیسیون مقام 

زن سازمان ملل با اکثریت آرا اخراج شد. 

آنچه این نشست و این خواست را ممکن، و شرایط 
طرح اخراج جمهوری اسالمی را از این کمیسیون مقام 
زن در سازمان ملل مهیا کرد، انقالبی است که در ایران 
در حال جریان است. بدون این حضور حماسی مردم 
در خیابانها و خواست سرنگونی جمهوری اسالمی، اصال 



متصور و ممکن نبود دولت ها در یک اجماع جهانی با 
تیپا این حکومت ضد زن را از چنین کمیسیونی اخراج 
کنند. اکثریت همین دولتها روزی به عضویت این رژیم 

در این کمیسیون رای داده بودند.

وزارت خارجه جمهوری اسالمی اخراج این حکومت 
از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را “اقدامی سیاسی و 
فاقد وجاهت قانونی” خواند. اما دنیا میداند که جمهوری 
اسالمی یک حکومت تروریست و بچه ُکش است و 
طی ۹۰ روزی که از انقالب جاری می گذرد بیش از 
۵۰۰ تظاهرات کننده را کشته و هزاران نفر را مجروح 
کرده است. این رژیم ضد بشری نمی تواند حرفی از 

“وجاهت قانونی” بزند. 



این اخراج را باید به فال نیک گرفت و منتظر اخراج 
جمهوری اسالمی از سازمان ملل و همه کشورها بود. 
سفارتخانه های ننگین این رژیم باید هر چه زودتر 
بسته شوند و تمامی ُسفرای کشورهای دیگر از ایران 
فراخوانده شوند. انقالب در ایران در حال کندن پاشنه 
دِر جمهوری اسالمی است، پیروزی این انقالب را باید 

تسریع کرد.

پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱
۱۵ دسامبر ۲۰۲۲



میرسلیم: “اعدام کمتر از ۱۰ روز” 
منظر دریاکناری

مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس اسالمی با اعالم 
اعدام  در  قضائیه  قوه  عملکرد  از  قاطع”  “حمایت 
عوامل  دستگیری  بین  فاصله  گفت:  معترضان 
ناآرامی ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و باید در 
فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند.”

در  که  مردم،  شده  شناخته  دشمن  این  میرسلیم، 
طول “خدمات با مزد و مواجبش” دستش تا آرنج 
چند  فقط  است  آلوده  حکومت  مخالفین  خون  به 
ساعت بعد، از “چیز خوری” خود عقب نشینی کرده 
و گفته است: “مدنظر من کسانی بوده اند که محاربه 



کرده اند که حکم آنها نهایتا مشخص است.”
 

 البته فقط در بیدادگاههای حکومت اسالمی است 
که ظرف ۵ تا ۱۰ روز حکم متهم مشخص می شود. 
متهم نه نیازی به وکیل دارد نه قرار است در یک 
دادگاه عادالنه محاکمه شود. کافی است از حوزه 
آخوند شپشو که گالب  اسالمی یک  ارازل  علمیه 
و  بنشیند  میز  پشت  است  مالیده  خود  به  اسالمی 
برای یک اسیر حکومت اسالمی حکم مرگ صادر 

کند. 
 

اما این ورق برگشته اشت. همین چند روز پیش یک 
بار دیگر این جنایت اسالمی را تمرین کرده و جان 
دو عزیز ما را گرفته اند تا از درجه واکنش مردم 



آماری دستشان بیاید. با اعدام محسن شکاری، و ۴ 
روز بعد مجید رضا رهنورد، دماسنج خشم مردم را 
به عینه دیده و  واکنش های جهانی را علیه حکومت 

اسالمی مشاهده کرده اند.
 

به صراحت می گوییم و اطمینان داریم این رژیم 
از زندانیان  توان دست زدن به یک کشتار وسیع 
سیاسی و اُسرای ما را ندارد. واقعیت جامعه و خشم 
بی حد و اندازه ای که در ایران علیه این حکومت 
روز به روز شعله ور تر می شود “کاخ دشمن” را به 
آتش میکشد و هست و نیستش را نابود می کند. 
میرسلیم همراه با دیگر قصابان انسان ُکش اسالمی 
این را خوب بدانند که دوران جنایتشان به زودی 
تمام می شود. آنگاه در مجهز ترین و انسانی ترین 



و با بکارگیری بهترین قوانین در کنار هیئت منصفه 
و قضات آگاه به مسائل حقوقی و انسانی، محاکمه 

خواهند شد. این روزها بسیار نزدیک است.
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محکوم به ۲۸ سال گروگانگیری 
پتی دبونیتاس

اولیویه واندکاستیل به مدت ۲۹۰ روز بدون دیدار با 
خانواده اش در ایران گروگان جمهوری اسالمی است. 
در پی معلق شدن تفاهم نامه استرداد از سوی بلژیک، 
جمهوری اسالمی این شهروند بلژیکی را به ۲۸ سال 
زندان محکوم کرد تا اهرم فشاری باشد برای آزادی 
اسداهلل اسدی، تروریست - دیپلمات رژیم که قرار 
بود با همکاری همدستانش یک بمب بسیار قوی را 
در مراسم ساالنه سازمان مجاهدین در پاریس منفجر 

کنند.
 

خانواده واندکاستیل سخت در هراس اند و امیدی به 



این ندارند تا اولیویه از چنگال خونین حکومت اسالمی 
آزاد شود. آنها میگویند ما ویران شدیم. سخن گوی 
خانواده واندکاستیل می گوید: “اگر راهی وجود نداشته 
باشد، اولیویه تا سال ۲۰۵۰ در زندان خواهد ماند، او 

در آن  زمان تقریبا ۷۰ ساله خواهد شد.” 
 

راهها برای آزاد شدن اولیویه واندکاستیل بسیار است. 
این حرف برای دلگرمی بیهوده خانواده دردمند اولیویه 
واندکاستیل نیست. راه حل های واقعی و انسانی برای 
آزادی این گروگان جمهوری اسالمی، فشار سنگین، 
خرد کننده و غیر مماشات گرانه همراه با انزوای وسیع 
تر این جانیان ضد زندگی، بایکوت و استفاده از اهرم 
سیاسی برای آزادی اولیویه واندکاستیل است. این راه 
حل تا حاال توسط هیچ دولتی تماما و قویا استفاده نشده 



است. تا امروز شاهد چانه زنی بی حاصلی بوده ایم که 
نشان داده است فایده ای در مهار حکومت اسالمی 

نداشته است.
 

اما یک راه حل قابل دسترس تر هم هست که می 
تواند خیلی زود اولیویه را به نزد عزیزانش بازگرداند. 
با اطمینان به خانواده و همه مردمی که نگران سرنوشت 
این گروگان جمهوری هستند می گوییم که انقالب 
ایران بسیار در دسترس و کامال در چشم انداز پیروزی 
است. این حکومت در محاصره مردم ایران دارد دست 
به شدیدترین جنایت های ممکن می زند تا شاید روز 
مرگش را عقب بیندازد، اما دیگر دیر شده و مردم 
در صفی عظیم و متراکم و متحد کمر به نابودی این 
رژیم بسته اند. دیگر کودکان چند ساله هم دارند 



علیه دیکتاتور شعار می دهند. طی ۹۰ روز گذشته از 
شروع انقالب جاری مردم روز به روز به هدف خود 

نزدیکتر می شوند.
 

دنیا باید بیش از این در کنار مردم ایران قرار بگیرد و 
دولت ها را باید وادار کرد سفارتخانه های این رژیم 
تروریست و جانی را تعطیل کنند تا با یک حرکت متحد 
جهانی هر چه زودتر جمهوری اسالمی را سرنگون کنیم. 
آنگاه هم مردم ایران رها می شوند و هم تروریسم بین 
المللی حکومت اسالمی به گور سپرده می شود. با هم 

برای نبرد آخر به میدان بیاییم.
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و همچنین، انقالب به حکم اقتصاد
کیوان جاوید

قیمت دالر در ایران به ۴۰ هزار تومان نزدیک تر شد. این 
 یک خبر روز و بسیار مهم از شرایط اقتصادی در ایران است.

جمهوری  سیاسی  اقتصاد  تحلیل  وارد  نیست  الزم 
اسالمی شویم تا متوجه این صعود غیر قابل کنترل 
قیمت دالر در ایران باشیم. دیگر دانش آموزان مقطع 
اسالمی  جمهوری  اقتصاد  که  میدانند  هم  ابتدایی 
 تابعی از سیاست عمومی و کالن این حکومت است.

باال رفتن قیمت دالر در ایران یعنی یک قدم دیگر 



به سوی گرسنگی مطلق گام برداشتن. یعنی مشاهده 
بیشتر بخشی از مردم که بهرحال طی این سالها نان و 
پنیری در سفره شان موجود بود و حاال مواد خوراکی 
را از پشت ویترین مغازه ها به نظاره نشسته اند. این 
وضعیت یعنی از فردا بخش دیگر از حقوق بگیران 
و بیکاران و بازنشستگان در ایران مجبور اند تا کمر 
در ظرف زباله فرو بروند و اگر شانس داشته باشند 
ته مانده غذایی به چنگ بیاورند. بیان تند و تیز این 
تراژدی غمناک است. اما حکومت اسالمی با شتاب 
 هر چه تمامتر جامعه را به این سمت سوق می دهد.

حاال دیگر نه فقط به حکم سیاست و رذالت؛ نه فقط به 
حکم برقراری احکام تهوع آور اسالمی و تبدیل کردن 
ایران به جهنم غیر قابل وصف برای زنان، جوانان و همه 



شهروندان، که همچنین به حکم از هم پاشیدگی و بن 
 بست اقتصادی تمام عیار، کار این حکومت تمام است.

سرنگونی حکومت فقط بخاطر این نیست که اقتصادش 
کار نمی کند یا فقر و فالکت اقتصای به مردم تحمیل 
کرده یا حتی دزد ساالر و غارتگر است. انقالب از 
دل شرایطی جامعه ای آگاه و حق خواه شکل می 
گیرد. جامعه ای که مسبب فقر و فالکت را شناخته 
است و مقصر فالکت اقتصادی را به درست هدف 
تهاجم خود قرار میدهد. مردمی که میداند چه نمی 
خواهد و برای آنچه که می خواهند، به میدان می آیند 
و نیرو بسیج می کنند و خیابان را زیر پاهای خود به 
 صحنه جنگ تمام عیار با حکومت تبدیل می کنند.



آنچه امروز در ایران قابل مشاهده است و همه دنیا 
به آن چشم دوخته، یک انقالب برای زندگی و رفاه و 
کرامت انسانی است. وقت آن است که همه شاغلین 
و بازنشستگان و کارگران مراکز تولیدی با تمام توان 
دست به اعتصاب زده و همراه با جوانان در سراسری 
ایران که ماهها در جنگ خیابانی با حکومت بسر می 
برند، کار این حکومت را یکسره کنند. یک اتحاد وسیع 
تر  و یک نیروی میدانی پُر تعداد تر کار این رژیم را 

خواهد ساخت.

پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱

۱۵ دسامبر ۲۰۲۲



فراخوان به اعتصاب: 
کارگران پیمانی نفت

خالصه دو اطالعیه 
حزب کمونیست کارگری ایران

 
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت 
طی بیانیه ای کارگران شاغل در تمامی مراکز نفتی 
را به پیوستن به روزهای اعتراضی اعالم شده از سوی 
کارگران رسمی نفت ، پتروپاالیشها و سه روز اعتراض 
سراسری اعالم شده برای روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر 

فراخوانده است.

و  اعدامها  اعتراضات حرکتی علیه  و  فراخوانها  این 



ادامه خیزش سراسری علیه حکومت جنایتکار  در 
آمده  بیانیه چنین  این  از  بخشی  در  است.  اسالمی 
است:”همکاران رسمی نفت برای ۲۶ آذر فراخوان 
همچنین  اند.  داده  سراسری  بزرگ  تجمعات  به 
و  و چهارم  برای سوم  ها  پتروپاالیش  در  همکاران 
پنجم دیماه فراخوان به اعتصاب داده اند. از سوی 
دیگر از سوی شماری از دانشگاهها و جوانان انقالبی 
محالت و دانش آموزان برای روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر 
فراخوان به اعتصابات و تظاهراتها و راهپیمایی های 

اعتراضی داده شده است. 

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت 
تمام کارگران نفت، رسمی و پیمانی و ارکان ثالثی و 
قرارداد معین در تمامی بخش ها و مراکز نفتی از جمله 



در پترو پاالیش ها، پاالیشگاهها، پتروشیمی ها، حفاری 
ها و بخش های حمل و نقل و سوخت را به پیوستن 
وسیع به این فراخوانها فرا میخواند. پیوستن به این 
اعتراضات یک قدم مهم برای به میدان آمدن هرچه 
بیشتر کارگران در تمامی مراکز نفتی و تدارک برای 
اعتصابات سراسری در بخش های مختلف صنعت 

نفت است”.

بیانیه اتحاد و همبستگی فعالین کارگری، زنان، 
و  دادخواه  مادران  بازنشستگان،  نویسندگان، 

هنرمندان و شاعران علیه اعدامها

کارگری،  مختلف  تشکلهای  اعضای  از  نفر   ۲۳۵
تشکلهای دفاع  از حقوق زنان، کانون نویسندگان، 



معلمان، بازنشستگان، مادران دادخواه، خانواده های 
خاوران، و همچنین هنرمندان، شاعران و دیگر فعالین 
اجتماعی و مدنی طی بیانیه ای با عنوان” بیانیه ی “اتحاد 
و همبستگی در مخالفت با احکام ارتجاعی اعدام” و 
اعالم اینکه زن زندگی آزادی یعنی پایان دادن به 
چون وچرایی”،  هیچ  بدون  “اعدام”  ارتجاعی  احکام 

بیانیه ای را منتشر کرده اند. 

این بیانیه بطور قاطعی اعدام فعاالن بلوچ و کرد و 
همچنین اعدام “محسن شکاری” و “مجیدرضا رهنورد” 
و صدور احکام محاربه و اعدام برای سایِر معترضیِن  
قیام “زن، زندگی، آزادی” را محکوم میکند. این بیانیه 
ای است که با آن چهره های محبوبی از رهبران و 
فعاالن کارگری و عرصه های مختلف اجتماعی کنار 



هم ایستاده و اتحاد و همبستگی شان را علیه اعدام 
ها اعالم میکنند. این بیانیه ای تاریخی در دل انقالب 

زن، زندگی، آزادی است.

پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱
۱۵ دسامبر ۲۰۲۲



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


