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زیر پای آقازاده ها داغ میشود؟
محسن ابراهیمی

را  طرحی  آمریکا  کنگره  قانونگذاران  از  تعدادی 
میکند  موظف  را  خارجه  وزیر  که  اند  کرده  ارائه 
اعضای  جمله  از  اسالمی  جمهوری  مقامات  حضور 
سپاه پاسداران، بیت خامنه ای و نیروی انتظامی و 
را بررسی  امریکا  آنها در  نزدیک خانواده  اعضای 
کنند. بر اساس این طرح، باید هرگونه ویزای صادر 
شده برای افرادی که در نقض حقوق بشر و فساد 
گسترده در ایران دخیل هستند لغو شود. کاری که 
ایران هم  ناقضین حقوق بشر در  افراد خانواده  به 

قابلیت تعمیم  دارد. 



تاکید  و  توجه  قابل  طرح  این  با  رابطه  در  نکاتی 
هستند:

زن،  مقام  کمیسیون  از  اسالمی  حکومت  اخراج 
حقوق  شورای  توسط  یاب  حقیقت  کمیته  تشکیل 
بشر سازمان ملل، و قطعنامه های متعدد نهادهای 
بین المللی در باره نقض فاحش حقوق بشر توسط 
جمهوری اسالمی تنگنای سیاسی حکومت را بیشتر 
آمریکا  مجلس  نمایندگان  طرح  این  است.  کرده 
نمایندگان  توسط  زندانیان  وکالت  اعالم  مثل  هم 
است  دیگری  مثال  غرب،  کشورهای  در  پارلمانها 
انقالب جاری اوضاع  اثر زور  که نشان میدهد در 
در جهان منظما علیه جمهوری اسالمی تغییر میکند 
قرار  منگنه  در  پیش  از  بیش  اسالمی  جمهوری  و 



میگیرد. 

کم سابقه است که عوامل یک حکومت دیکتاتوری، 
پیش از سرنگونی، در سطح جهان در این ابعاد زیر 
فشار سیاسی قرار گیرند. این اتفاق در باره جمهوری 
اسالمی پیش از سرنگونی آغاز شده است و بسرعت 
هم گسترش پیدا میکند که قطعا مسیر سرنگونی 
را هموارتر میکند. برای سران حکومت اسالمی تا 
همین سه ماه پیش غیرقابل تصور بود که نه تنها 
خودشان بلکه بستگانشان که با پول دزدیده شده از 
کارگران و مردم ایران در کشورهای غربی جاخوش 
انقالب  شوند.  مواجه  شرایطی  چنین  با  اند،  کرده 
“زن، زندگی، آزادی” آنچنان قدرتمند است، ابعاد 
همراهی و همبستگی با این انقالب در میان مردم 



سیاسی  مقامات  که  است  گسترده  آنچنان  جهان 
در دولتهای غرب را هم مجبور کرده است یکی از 
پس از دیگری از جنایتکاران حاکم در ایران فاصله 

بگیرند. 

کسانی در نقش منتقد این طرح مطرح می کنند که 
“آیا مجازات فرزندان به خاطر گناهان والدین شان 
منصفانه است یا خیر.” طرح این سئوال بخشا میتواند 
نوعی البی قضایی و قانونی به نفع آقازاده ها باشد. 
اما اگر مساله عذاب وجدان قانونی است، باید گفت 

که سئوال درست برعکس است.

که  است  “منصفانه”  آیا  است:  این  درست  سئوال 
آیت اهلل هایی در ایران عربده “مرگ بر آمریکا” 



بکشند، فتوای قتل جوانان را صادر کنند، سرداران 
سپاهشان هم آدم بکشند و همزمان همین آیت اهلل 
همان  از  چپاول شده  ثروت  همین سرداران،  و  ها 
جوانان را به جیب آقازاده هاشان بریزند و به آمریکا 
بفرستند تا در دامن “شیطان بزرگ” برای بزرگترین 
جنایتکاران علیه بشریت که والدینشان باشند البی 
کنند، پولشویی کنند، سرمایه گذاری کنند و نهایتا 
برایشان “آخرت” امن در امریکا بعد از سرنگونی 

سر و سامان بدهند؟ 

این واقعی نیست که گویا ما اینجا با فرزندان معصوم 
طرحی  چنین  که  هستیم  مواجه  گناهگار  والدینی 
موجب عذاب وجدان شود. اگر استثنائا آقازاده هایی 
وجود دارند که از والدینشان فاصله گرفته اند، در 



سیستم قضایی آمریکا امکان تشخیص آنها از بقیه 
وجود دارد. قاعده این است که معموال آقازاده های 
مقیم خارج دنباله مقامات حاکم در ایران هستند 
که نه تنها باید ویزایشان پس گرفته شود، بلکه باید 
والدینشان  معلوم شود در چه سطحی در جنایات 
در ایران نقش داشته اند و تحت تعقیب قضایی و 

جنایی قرار گیرند.
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زنان باشرف و قاآنی بی همه چیز
مینا بهروزی

علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر، با اعالم این که “فضای مطالبه گری روی 
سایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشخص 
شده”، از معترضان خواست مطالبات خود را در آن 
این  از طریق  را  اعتراض خود  و  ثبت کرده  سایت 

سایت دنبال کنند.

این ادعایی است مسخره و مضحک. مخاطبی ندارد. 
مخاطبان فرضی این یاوه سرایی ها در خیابانها در حال 
مطالبه گری هستند و اولین خواست آنان برچیدن این 



نظام ظلم و ستم است. با اینهمه، این افاضات نشان 
دیگری از رشد و اعتالء انقالب نیز هست.

 
امروز رشت و مشهد و تهران را نگاه کنید و ببینید 
که خیابان جایگاه راستین مطالبه گری است. خیابان 
جایی است که توده مردم احساس قدرت میکند و 
قدرت خود را به نمایش میگذارد. حتی سر خط خبرها 
حاکی از به میدان آمدن نیروهای بیشتر اعتصابیون 
و معترضین است. طویله اسالمی و سایتهای فاضالبی 
رژیم محل نمایندگان مرگ و تباهی این مردم هستند.

 
انقالب ایران پدیده ای خارق العاده ای است. افت 
و خیز تعبیر دقیقی از لحظات و فازهای آن نیست. 
به فرازی  از فرازی  به نظر میرسد که  بیشتر  بلکه 



بلندتر سیر میکند. راه میجوید و راه حل نشان میدهد. 
این خصلِت پویایی و راهگشایی را فقط در انقالبات 
اکتبر  کبیر  انقالب  و  فرانسه  انقالب  مانند  بزرگی 
میتوان یافت؛ انقالباتی که تمامی الیه های اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی جامعه را یه چالش میکشند، متاثر 

میسازند و به تغییر وامیدارند.
 

مطالبات اقتصادی انقالب، از جنس رفاهی و مساوات 
خواهانه است. عدالت اجتماعی گفتمان مرکزی این 
انقالب است. آزادی و آزادیخواهی جوهر سیاسی آن 
را تشکیل میدهد. برابری طلبی جنسیتی، قضایی و 
شهروندی پایه اساسی دیگر انقالب است. عمیقا ضد 
هر نوع تبعیض است. ضدیت با آپارتهاید جنسی و هر 
نوع تبعیض مذهبی بر علیه زن، خصلت ویژه ای به این 



انقالب بخشیده است. ضدیت با مذهب چه در سطح 
سیاسی و چه در حوزه ایدئولوژیک آغازگر رنسانس 
دیگری در جهان خواهد بود. رنسانس سوسیالیستی 

خصلت نمای این انقالب خواهد بود.
 

تر  و شفاف  دقیقتر  روز  هر  ایران  انقالب  مطالبات 
در شعارهای خیابانی اعالم میشود و به پیش میرود. 
خیابان جایگاه مطالبات است. هم امروز و هم فردا. 
و به گواه جسارت و دالوریهای بی نظیر مردم در سه 
ماه گذشته، شجاعت فضیلت نوین این انقالب است.
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به بهانه تحریم یلدا   
پویا پرویزی

یلدای بلند قامت! ما هنوز هم دوستت داریم و برای 
خریدن نازت دلمان لک می زند...

اما یلدا جان امسال سر دیدارت را نداریم.
امسال با پیرهن گلی به سراغت نمی آییم که پیرهن 

سوگ و هجران به تن داریم.
یلدا!  امسال به بلندای شبت می نشینیم اما در فکر 

و در رنج ....

چرا؟
برای گردن هایی که بوسه گاه مادران  بود و به 

دار زمخت ظلم آویخته شد.



برای همدلی با جوانانی که نه در سر سفره یلدا که 
در بازداشتگاه ها به انتظار آزادی نشسته اند.

با پدران و مادرانی که روزهاست  برای همدردی 
بیدادگاه  انقالب)بخوانید  های  دادگاه  در  پشت 
و  تحقیر  هر  فرزندشان  آزادی  امید  به  قساوت( 

توهینی را به جان می خرند.
نکند   “ گوید:  می  که  مادری  لرزش صدای  برای 

چیزی به بچه ام ببندند و دیگر نبینمش” 
برای اشک و خشم فرو خورده پدری که فریاد را 
در گلو خفه می کند که نکند فرزندش در وضعیت 

بدتری قرار گیرد.
برای خانواده هایی که نداشتن وثیقه دردی مضاعف 

بر جانشان انداخته...



یلدا جان امسال یلدا یمان  یلدای همدلی، همدردی، 
اعتراض به قتل و جنایت است تا فریب عادی سازی 

عمله ظلم را نخوریم....

و من میدانم یلدا هم موهای بلند و سیاهش را در 
آشفتگی دلهای هزاران هزار ایرانی دردمند پریشان 

می کند و به آینده ای سپید دل می بندد.
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دولت ها و اینترنت آزاد
 برای انقالب ایران

بابک یزدی

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت 
که دولت آمریکا حاضر است با شرکت های خصوصی 
و سایر دولت ها برای حل مشکل اینترنت مردم ایران 

همکاری کند. 

ایالن ماسک قبال گفته بود که حاضر است اینترنت 
مجانی در اختیار مردم ایران قرار دهد. ماه گذشته نیز 
برخی از مقامات آمریکائی از رایزنی با ایالن ماسک 
برای بررسی امکان ارائه اینترنت ماهواره ای استارلینک 

در ایران خبر داده بودند. 



دسترسی سریع مردم ایران به اینترنت آزاد می تواند 
در تقویت خبررسانی از انقالب ایران بسیار تاثیرگذار 
باشد. دولت آمریکا و هر دولت و نهاد بین المللی در 
این زمینه هر کمکی که از دستشان بر می آید سریعا 
فرصت  کردن  دست  آن  و  دست  این  کنند.  اقدام 
بیشتری برای سانسور خبری و امکان کشتار بیشتر به 

جمهوری جنایت اسالمی میدهد. 

جهان و دولت ها وظیفه دارند در برابر این حکومت 
کودک ُکش و ضد انسان که اینترنت را به گروگان 
گرفته وسیع ترین و بی دریغ ترین همکاری ها را با 

مردم ایران داشته باشند. 



از سوی دیگر تا همینجا نیز مشخص شد تداوم انقالب 
ایران بدون اینترنت هم نه تنها ادامه خواهد داشت، 
که با قدرت تمام به پیش می رود. رژیم اسالمی هر 
چند با قطع اینترنت جریان خبررسانی و ارسال کلیپ 
هایی اعتراضی را ُکند کرده است اما واقعیت زندگی 
مردم ایران که برای بقا می جنگند راهی جز سرنگونی 
این حکومت در برابر مردم قرار نمی دهد. دسترسی 
مردم ایران به اینترنت سریع، هم یک ضربه کارساز 
روانی سیاسی به حکومت اسالمی است، هم اهرمی 
موثر برای خبر رسانی ی وقفه برای تقویت و سرعت 

دادن به اعتراضات سراسری.
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فرماندهی ابله بدون زور بازو 
اصغر کریمی

اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
رسانه ها را تهدید کرده و گفته است “هر کس یک روز 
کار رسانه ای علیه ما کرده باشد، یک روز ضربه اش را 

خواهد خورد”. 

معموال فرماندهان ارتشها  کمتر مخ دارند و بیشتر زور 
بازوی حکومتشان را به رخ میکشند. اما فرمانده برون 
مرزی حکومت نه مخ دارد نه زور بازو. او آینه تمام 

نمای حکومت است.

کافی است به این بابا یادآور شویم که فقط چند هفته 



قبل در نشست داخلی فرماندهان حکومت به صراحت 
اعتراف شد که در زمینه رسانه ای شکست خورده ایم و 
“رهبر عالیقدر” حکومت هم اخیرا در این زمینه اظهار 
نارضایتی کردند. تهدیدات نظامی یا در واقع تروریستی 
قاآنی قرار است شکست رسانه ای حکومت را جبران 

کند! 

وظیفه  طبق  مرزی حکومت  برون  فرمانده  مخاطب 
هستند.  کشور  خارج  رسانه های  دارد  که  پستی  و 
رسانه هایی که با فشار انقالب رویکرد افشاگرانه تری 
لحن دول  انقالب  اسالمی گرفته اند.  علیه جمهوری 
غربی و رسانه های غربی را هم بشدت علیه حکومت 
تغییر داده است. هنرمندان و خوانندگان و ورزشکاران 
سرشناس جهانی و اعضای پارلمانهای غربی هم روزی 



نیست که در رسانه های رسمی یا مدیای اجتماعی 
علیه جمهوری اسالمی حرفی نزنند. در چنین شرایطی 
“تمام  میگوید  و  کشیده  شمشیر  حکومت  فرمانده 
اقدامات دشمن توسط ما ثبت شده است و همه آنها 
بدون استثنا ضربه خواهند خورد”!  به کدامیک از این 
لشگر گسترده قرار است ضربه بزنید. حتی جمع آوری 
و ثبت این لیست هم برایتان عملی نیست! شما که دست 
و بالتان را نه تنها در سطح جهان بلکه در منطقه هم 
دارند جمع میکنند! خارج ایران پیشکشتان، در داخل 
کشور پنجاه فعال رسانه ای را که گوش به تهدیدات 
از  نیمی  این  علیرغم  و  کرده اید  دستگیر  نداده اند 
رسانه های مجاز که هر کدام به جناحی از حکومت 
وابسته اند هر روز علیه حکومت و سیاستهایش دارند 
افشاگری میکنند و حریفشان نشده اید! حتی رئیس 



سابق صدا و سیمایتان هم علیه حکومت و صدا و سیما 
دست به افشاگری زده است. اقتدارتان زیادی پوشالی 

است. 

فقط به شما یادآور شویم که عرض و طول دشمنان 
رسانه ای شما وسیعتر از این حرفها است. نیرویی که 
وادارتان کرده است اینترنت یک کشور را سه ماه 
تعطیل کنید. از دانش آموزان سیزده چهارده ساله تا 
جوانانی که در خیابان عرصه را به شما تنگ کرده اند، 
و  معلمان  و  وکال  و  درمان  کادر  تا  دانشجویان  از 
و  جانباخته  خانواده های  و  کارگران  و  بازنشستگان 
زندانیان سیاسی و زنان در خط مقدم این جبهه وسیع 
همه به خبرنگاران انقالب تبدیل شده اند و هر کدام 
سهمی در تبلیغات رسانه ای علیه شما دارند. حتما خبر 



افشاگری سرباز شجاع بر سر در یک پادگانتان را هم 
به شما داده اند. 

انقالب  در قرن بیست و یک آنهم در کشوری که 
عظیمی برای سرنگونی حکومت جریان دارد و آنهم 
توسط حکومتی در اوج بحران و رسوا و بی آبرو نمیتوان 
با تهدید نظامی به جنگ رسانه ها رفت. فکر دیگری 

به حال خودتان بکنید. 

چهارشنبه ۳0 آذر 1401
٢1 دسامبر ٢0٢٢



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


