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دومین تصمیم سازمان ملل 
علیه جمهوری اسالمی

کاظم نیکخواه

دو روز پس از اخراج جمهوری اسالمی از کمیسیون 
حق زن در سازمان ملل که تاکنون در مورد هیچ 
سازمان  این  عمومی  مجمع  نداشته،  سابقه  دولتی 
روز ۲۴ آذر قطعنامه ای را علیه جمهوری اسالمی 
حکومت  این  به  را  دیگری  ضربه  و  کرد  تصویب 
وارد آورد. با تصویب قطعنامه “وضعیت حقوق بشر 
در جمهوری اسالمی ایران” نمانیدگان این سازمان 
حکومت ایران را بخاطر نقض حقوق بشر مورد انتقاد 
شدید قرار داده و از این حکومت خواستند تا تمامی 



اشکال خشونت در برابر معترضان را متوقف کند. 
پیش نویس این قطعنامه توسط دولت کانادا تهیه 
شده و اکثریت دولتها یعنی ۸۰ دولت به آن رای 
موافق دادند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل 
اقدامی  را  ایران  در  اجباری  حجاب  قانون  اجرای 
ناقض حقوق اساسی زنان و دختران ایران توصیف 

کرد.

خیزش سراسری مردم علیه حکومت و بدنبال آن 
اعدام دوتن از معترضان بنام محسن شکاری و مجید 
با  ایران  رضا رهنورد و رفتار خشونت بار حکومت 
معترضان در دوره اخیر که به قتل حداقل ۵۰۰ نفر 
از معترضان منجر شده که ده ها تن از آنها کودک 
هستند، در تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 



نقش مستقیم داشته است. در ماههای اخیر و با سر 
در شهرها  آزادی،  زندگی  زن  انقالب  بلند کردن 
علیه  بزرگی  تجمعات  دنیا  مختلف  کشورهای  و 
حکومت اسالمی و در افشای جنایات این حکومت 
به جریان افتاده و همراهی و سمپاتی وسیع مردم 
دنیا را به انقالب زن زندگی آزادی دامن زده است. 

این دست  از  بدون شک قطعنامه ها و تصمیماتی 
فشارهای سنگینی را به حکومت اسالمی در سطح دنیا 
وارد کرده، و زمینه را برای بایکوت همه جانبه این 
حکومت فراهم میکند. جمهوری اسالمی قاتل مردم 
ایران است و با منتهای جنایت و زور بر ۸۰ میلیون نفر 
از مردم دارد حکومت میکند. این حکومت به هیچ 
وجه بعنوان دولت و حکومت نباید برسمیت شناخته 



برای خالصی  فریاد مردم در سراسر کشور  شود. 
از این رژیم پلید اسالمی است. صدای انقالب زن 
زندگی ازادی را مردم دنیا شنیده اند و دولتها خود 
را ملزم می بینند که با این حکومت تعیین تکلیف 
کنند. بایکوت جهانی جمهوری اسالمی در تضعیف 
این حکومت نقش زیادی دارد و به سرنگونی آن 
باید  و  میتوان  انقالب مردم کمک خواهد کرد.  با 
سمپاتی گسترده مردم جهان به انقالب زنانه را به 
کامل  بایکوت  برای  قدرتمند  و  فعال  جنبش  یک 

این حکومت آدمکش تبدیل کرد. 

یکشنبه ۲۷ آذر 1۴۰1
1۸ دسامبر ۲۰۲۲



درگیری تن به تن 
در زندان مرکزی کرج

نسان نودینیان

روز شنبه، ۲۶ آذر- 1۷ دسامبر، خبرگزاری هرانا 
از فضای پرتنش زندان کرج و درگیری مسئوالن 
پی  در  درگیری  این  داد.  خبر  زندانیان  با  زندان 
اعتراض زندانیان به انتقال زندانی محکوم به اعدام 
برای اجرای حکم صورت گرفته است. تعدادی از 
زندانیان معترض در جریان این درگیری مجروح 

شده اند.

زندانیان بندهای دو، سه و چهار زندان مرکزی کرج 
برای  توطئه کثیف مسئولین زندان  به  اعتراض  در 



جاری،  انقالب  بازداشتی های  اعدام  حکم  اجرای 
تحت نام محکوم به مواد مخدر، دست به شورش 
از  یکی  انتقال  بدنبال  اعتراض  خبر،  بر  بنا  زدند. 
بازداشتی ها به بند انفرادی صورت گرفت. به دنبال 
این اعتراض درگیری های شدیدی بین زندانیان با 
آتش  وجود  با  زندانبانان  داد.  رخ  زندان  ماموران 
هجوم  زندانیان  و  بستند  را  هواخوری  دِر  سوزی، 
به درگیری  باز کنند که منجر  بردند که درها را 
نفر  یک  و  زخمی  نفر  دهها  درگیری  این  در  شد. 

کشته شد.

اسالمی  جمهوری  زندانهای  در  نیست  بار  اولین 
شورش رخ میدهد. زندانها همواره محل اعتراض، 
درگیری تن به تن و فرار از زندان بوده است. در 
سال ۲۰۲۰ به دلیل شروع پاندمی کرونا و شرایط 



بسیار وخیم زندانها، بیش از 1۰ شورش در زندانها 
کردند،  فرار  زندانی    ۸۰ سقز  زندان  از  داد.  رخ 
در زندان های اوین و گوهردشت زندانی ها علیه 
احکام اعدام دست به اعتراض دسته جمعی زدند.

ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه در نشستی 
ویژه با اشتری فرمانده نیروی انتظامی، و تعدادی از 
مقامات قضایی و انتظامی دستور “تشدید مراقبت های 
امنیتی از زندان ها و دستگیری زندانیان فراری” و 
“شناسایی قاصران و مقصران” و برخورد قضایی با 

آنان را داده بود.

در آستانه سپری شدن فصل اول انقالب زن، زندگی، 
آزادی، درگیری تن به تن در زندان مرکزی کرج و 
فوران خشم زندانیان علیه اجرا شدن احکام اعدام، 



جمهوری  نابودی  برای  دار  ادامه  و  جدید  فصلی 
اسالمی آغاز شده است. قدرت نمایی خیزش مردمی 
محدود به خیابان ها نیست، امروز در صدها دانشگاه، 
در مدارس، در میان معلمان و کشاورزان اعتصاب و 
اعتراض در جریان است و مراکز کارگری میروند 

که اعتصابات را وسیعا گسترش دهند.

انقالب جاری به نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران 
بدل شده، دیر نیست روزی که درهای زندان ها 
که ده ها هزار نفر توسط رژیم قاتل و ضد بشر در 
آنها به گروگان گرفته شده اند به دست مردم و 

زندانیان شکسته شوند.
یکشنبه ۲۷ آذر 1۴۰1

1۸ دسامبر ۲۰۲۲



جمهوری اسالمی و 
مراسم ویژه شب یلدا  

رضا راد

قیمت  “اتحادیه آجیل و خشکبار جمهوری اسالمی 
آجیل شب یلدا را اعالم نمود”

حکومت اعدام و کشتار جمهوری اسالمی برای عادی 
جلوه دادن فضای جامعه و سرگرم نمودن و دور کردن 
افکار عمومی از مبارزه و انقالب جاری هر از چند گاهی 
در سایتهای تلگرامی و کانالهای تلویزیونیش تبلیغات 

سرگرم کننده و گاها بی ربطی میگذارد.

نمونه ای از این تبلیغاتها بزرگداشت مراسم شب یلدا 



و خرید آجیل و میوه یلدایی به قیمت تعاونی و دولتی 
است که از تبلیغ های سراپا کذب و دروغ همیشگی 
در طول عمر ننگین این حکومت بود و چنین چیزی 
هیچگاه ممکن نبود و یا پس مانده آغلهای آخوندهاست 
به نام دولتی و تعاونی که با قیمتی گزاف به خورد مردم 
میدهند. امسال مردم هماهنگ و یکصدا هر مراسمی 
را که جمهوری اسالمی با آن خوشحال و موافق باشد 
و خرید هر گونه آجیل و هندوانه و میوه های یلدایی را 
تحریم کرده و خود را از خرید آن برحذر داشت اند.

 آجیل کیلویی هفتصد هزار تومان و میوه کیلویی هفتاد 
الی صد هزار تومان را فقط کسانی میتوانند خریداری 
کنند که زالو وار خون مردم و کارگران را میمکند 
یا پولهای آغشته به خون جوانان را در ازای شکنجه 
و کشتار و اعدام میگیرند و گرنه با دستمزد کمتر از 



بیست و پنج میلیون تومان زیر خط فقر و بیکاری و تورم 
باالی شصت و پنج درصد برگزاری چنین مراسمی غیر 

ممکن است.

از طرفی هنگامی که قاتالن جمهوری اسالمی تاب 
شنیدن اعتراض و ندای آزادیخواهی مردم را ندارند 
و پاسخ جوانان ،دانشجویان و دانش آموزانی که به 
خیابان آمده اند و دست به تظاهرات زده اند را با 
گلوله جنگی و زندان و تجاوز جنسی و اعدام میدهند.

با ارزان  انتظار داشته باشد  این ترفند حکومت که 
کردن آجیل و میوه، خانواد های داغدار به مناسبت 
شب یلدا جشن بگیرند و شادی کنند و دستان آلوده 
به خون ژیم را برای یک لحظه هم شده از یاد ببرند 
زیادی ناشیانه و احمقانه است. برگزاری مراسم شب 



یلدای امسال از سالهای گذشت بسیار متفاوت خواهد 
بود. کلیه اقشار جامعه باید تا آخِر شب یلدا با سردادن 
شعارهای مرگ بر حکومت آدمکش و “امسال سال 
خونه سیدعلی سرنگونه” هم محالت و خیابانهای شهر 

را در دست بگیرند.

جمهوری اسالمی روزهای پایانی و سختی را در پیش 
دارد. شورای هماهنگی برگزاری مراسم محالت از هم 
اکنون تدارک مراسم چهارشنبه سوری و شب عید 
امسال را میبیند. مردم ایران می روند به عمر ننگین 

جانیان اسالمی و حکومت ضد زن پایان ببخشند.
 

یکشنبه ۲۷ آذر 1۴۰1

1۸ دسامبر ۲۰۲۲



کفالت سیاسی، 
اقدامی برای نجات جان انسانها

آذر پویا

سیاسی  کفالت  تقبل  بحث  است  وقتی  چند 
سیاستمداران اروپائی از زندانیان سیاسی در ایران، 
که در معرض خطر اعدام قرار دارند به بحثی جدی 
و اقدامی در راستای نجات جان دستگیر شدگان 
اخیر انقالب حاضر در خیابانهای ایران تبدیل شده 

است.

نماینده پارلمان آلمان از حزب  خانم یی وان ری 
سوسیال دمکرات از اولین کسانی بود که موضوع 



کفالت سیاسی برای زندانیان در معرض خطر اعدام 
در ایران را پیگیری کرده و در این راستا کفالت 
سیاسی توماج صالحی را بر عهد گرفته است. اینکه 
قانون  این  از  کنون  تا  چرا  اروپائی  سیاستمداران 
برای نجات جان هزاران زندانی که اعدام شده اند 
و یا در معرض خطراعدام قرار دارند استفاده نکرده 
و برای نجات جان کسی اقدامی نکرده اند، بحث 
دیگریست که باید در جائی دیگر به آن پرداخت.

ولی اقدام مهم خانم یی وان ری، موضوع تقبل کفالت 
سیاسی را روی میز سیاستمداران قرار داد و توجه 
همگان از جمله مدافعین حقوق انسانها و مخالفین 
اعدام را به این موضوع مهم جلب کرد و باعث شد 
که همگی آستینها را باال بزنند و برای نجات انسانها 



از  اسالمی  جمهوری  جنایتکار  دیوانگان  دست  از 
این هستیم  اقدام کنند. حاال شاهد  این طریق هم 
که روزانه بر تعداد سیاستمدارانی که نام زندانیان 
انها  بر زبان میاوروند و کفالت سیاسی  سیاسی را 
را بعهده میگیرند افزوده میشود، چنانچه دو وکیل 
دیگر کفالت سامان صیدی و محمد بروغنی را بعهده 
المان گذشته و در  از مرزهای  اقدام  این  گرفتند. 
انسانی  اقدامی  به  دارد  نیز  و سایر کشورها  سوئد 
و راه گشا برای نجات جان انسانها تبدیل میشود. 
این یکی از مهمترین دستاوردهای مبارزات خارج 
کشور و نتیجه اطالع رسانی و فشار به دول اروپائی 

است.

از این اقدام میمون باید استقبال کرد. لیست اسامی 



و مشخصات عزیزان زندانی را باید هر چه گسترده 
برای سیاستمداران کشورهای مختلف فرستاد،  تر 
از آنها خواست که کفالت سیاسی این عزیزان را 
بعهده گرفته و باعث نجات جان عزیزی شوند. باید 
به انها گفت که این اقدامی انسانی است که برای 
همیشه میتوان مدال افتخارش را بگردن داشت و 

به آن مباهات کرد.

 

یکشنبه ۲۷ آذر 1۴۰1
1۸ دسامبر ۲۰۲۲



اعتصاب آتش نشانان تبریز
 و شرکت سیمان دهلران

خالصه اطالعیه 
حزب کمونیست کارگری ایران

 
روز ۲۷ آذر آتش نشانان در تبریز در اعتراض به 
وضع بد معیشتی، تبعیض ها، خطرات باالی شغلی 
و  نیرو  کمبود  کار،  محیط  ایمنی  هیچگونه  نبود  و 
فشار کار با خواست افزایش حقوقها و در پیگیری 
شورای  مقابل  و  کرده  اعتصاب  مطالباتشان  دیگر 
اسالمی شهر تجمع کردند. به گفته کارگران سه 
نوع استخدام در شهرداری هست که حقوقی بین 
و  میشود  پرداخت  میلیون  هجده  تا  میلیون  هشت 



در برابر کار یکسان تبعیض در پرداخت ها هست. 
یک خواست کارگران آتش نشانی لغو قراردادهای 
سیمان  کارگران  روز  این  در  است.  کاری  موقت 
دهلران نیز بخاطر وضع بد معیشتی خود دست به 

اعتصاب زدند.

اعتراضات  کنار  در  کارگری  متوالی  اعتصابات 
گسترده مردمی در کف خیابان در جریان است. 
راهپیمایی  و  تظاهرات  اعتصاب،  برای  فراخوانی 
سراسری برای روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر در محکومیت 
اعدامها و جنایات حکومت اسالمی داده شده است. 
نشانی  آتش  کارگران  کارگری  کمونیست  حزب 
تبریز، سیمان دهلران، کارگران رسمی نفت که در 
سطح سراسری در روز گذشته تجمعات بزرگ خود 



را داشتند و به تمام کارگران شاغل در صنعت نفت، 
کارگران ماشین سازیها و در همه مراکز کارگری 
پیوستن  به  را  و همه بخش های جامعه  معلمان  و 
فرا  سراسری  اعتصاب  و  اعتراض  روز  سه  این  به 

میخواند. زنده باد انقالب زن زندگی آزادی!

یکشنبه ۲۷ آذر 1۴۰1
1۸ 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


