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شب یلدا بر مزار جان باختگان
کیوان جاوید

یلدای انقالب تفاوت بسیاری از همه یلداهای دیگر 
داشت. این یلدا بر مزار جان باختگانی برگزار شد 
که بدست خون آشام ترین حکومت های قرن جان 

عزیزشان را از دست داده اند. 

رژیم اسالمی به منظور سایه انداختن بر اعتراضات 
و دادن تصویری عادی از اوضاع سیاسی در ایران، 
نقشه ای در سر داشت که با ارزان تر کردن میوه 
جات و خوراکی های ویژه مراسم این شب، مردم 
را راهی خانه کند تا جشن بگیرند و یک شب هم 



شده به نیروی سرکوبگر فرصت بدهند تا استراحتی 
کرده و نزد خانواده شان “خوش” باشند.  

یلدای امسال، درازترین شب سال نبود. این را همه 
مردم به هزار سخن فریاد زده اند. شبهای طوالنی 
تر و تاریکتر بسیاری را ما مردم داغدار، خصوصا 
خانواده های جان باختگان انقالب جاری به چشم 
دیده ایم. به این ترتیب هر مزاری به محلی برای  
برگزاری مراسم شب یلدا تبدیل شد و بجای حافظ 
خواندن مردم شعارهای مرگ بر دیکتاتور و  مرگ 
بر خامنه ای سر دادند و عهد بستند که این حکومت 

جنایتکار را به زیر بکشند.  

ما مردم با به زیر کشیدن این تبهکاران، جشنهای 



بسیاری خواهیم داشت. مراسم ها و کارناوال های 
از جمعیت که  شادی بخش و کنسرت های مملو 
با عشق به زندگی دور هم جمع می شوند و برای 
ساختن یک دنیای بهتر، مرفه و آزاد دست در دست 
هم می دهند و می رقصند و پایکوبی می کنند. ما 
ساختن یک دنیای برابر و  شاد را به جان باختگان 
و  رنج  در  که  مردمی  میلیونها  آن  همه  به  و  خود 
فقر و نابرابری زندگی کرده اند مدیونیم. ما مدیون 
همه زنان در ایرانیم که بزرگترین آپارتاید جنسی 
زانو  اسالمی  ارتجاع  برابر  در  اما  کرده  تجربه  را 
نزده اند. ما هر روز و هر لحظه جان باختگان خود 
را بیاد داریم و با ساختن دنیای پُر از زیبای، خوشی 
و خوشبختی بزرگشان می داریم. آینده ایران دیگر 
رنگ ماتم و عزا به خود نخواهد دید. پیروزی انقالب 



ایران و حاکمیت مردم پایانی خواهد بود بر توحش 
برای  شد  خواهد  شروعی  و  طبقاتی  نابرابر  نظام 

ساختن یک دنیای برابر، انسانی و سوسیالیستی.
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رژیم در فاز ضربه مغزی
منظر دریاکناری

روزنامه شرق نوشته محمد خیوه و دنا شیبانی، دو نفر 
از ورزشکارانی که به اتهام بمب گذاری در شیراز از 
سوی دستگاه های امنیتی جمهوری اسالمی دستگیر 
شده بودند، امروز به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.

این را به حساب چه باید گذاشت؟ واقعا رژیم دو 
وثیقه  با  را  شاه چراغ  بمب گذاری”  “عوامل  از  نفر 
آزاد می کند تا برای خودشان تا روز دادگاه بگردند 
و  خوش باشند و احیانا چون “دست سازمان های 
اطالعاتی جهانی” در کار است قید وثیقه را هم بزنند 



و از  ایران خارج شوند؟ این جمهوری اسالمی عجب 
حکومتی است که حتی قوانین قضایی و جزایی سوئد 
می  مانده  آن عقب  پیش  هم  بلژیک  و  و سوئیس 

نماید!!. 

بیاد داشته باشیم که این قبول وثیقه و آزادی موقت 
این دو متهم بمب گذاری در حالی صورت گرفته 
است که خبرگزاری تسنیم چند روز پیش با پخش 
فیلم اعتراف اجباری از پنج ورزشکار شیرازی آنها 

را عوامل بمب گذاری معرفی کرده بود. 

این خیمه شب بازیهای جمهوری اسالمی فقط ناشی 
از ضربات سهمگین و فشارهای داخلی و بین المللی 
بر این رژیم است که دیگر نمی داند چگونه روزش 



و  رهنورد  رضا  مجید  اعدام  با  برساند.  به شب  را 
متوجه  و  گرفت  تست  جامعه  از  شکاری  محسن 
وخامت حال حکومت خود شد. فقط در عرض چند 
روز آنچنان واکنش خشم آلود و کوبنده ای از سوی 
مردم ایران دریافت کرد و “گوشی دستش” آمد که 
نمی تواند با این آتش بازی کند. واکنش جهانی در 
برابر جنایت اعدام این دو عزیز نیز تماشایی و مایه 
اروپایی  سیاستمدار  و  نماینده  صدها  بود.  مباهات 
برعهده  را  جاری  انقالب  دستگیر شدگان  وکالت 
گرفتند و تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسالمی 

در سطح جهانی اعمال شد. 

مسبب  گفتند  همه  که  همانطور  اسالمی  جمهوری 
به وقت  و  است  بمب گذاری در شاه چراغ شیراز 



پس  حساب  نیز  جنایت  این  اجرای  برای  خودش 
خواهد داد. در حال حال این حکومت در فاز ضربه 

مغزی بسر می برد.
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اركستر بزرگ انقالب همچنان مينوازد 
سینا پدرام

به گزارش خبرگزاریهای مختلف در حالی که نمایندگان 
“ایرانی تبار” در پارلمان های چند کشور به کارزار حمایت 
از اعتراضات ایران پیوسته اند، چند نماینده “ایرانی تبار” 
سوئد خواستار اتحاد فعاالن سیاسی و دیگر کنشگران 

برای “سرنگونی” جمهوری اسالمی شده اند.

در هفته های گذشته مسئله کفالت سیاسی به عنوان 
راهکاری برای تحت فشار گذاردن جمهوری اسالمی 
در لغو احکام اعدام و زندان انقالبیون در زنجیر، توسط 



نمایندگان پارلمانی بیشتری در کشورهای مختلف مطرح 
شد و در دستور کار آنان قرار گرفت. اکنون بسیاری 
از نمایندگان “ایران تبار” خواستار اتحاد برای سرنگونی 
رژیم هستند. صرف نظر از نیت مطرح کنندگان این 
اتحاد و اینکه اتحاد مد نظر آنان از چه راه هایی قابل 

حصول است، یک نکته شایان توجه است.

رخدادهای چند هفته گذشته نشان داد که خط و نشان 
کشیدنهای رژیم، ماشین سرکوب رژیم را نتنها متحد 
نکرد بلکه شکافهای هرچه بیشتری را در ساختار سیاسی 
و نظامی آن آشکار ساخت. دلقکان سپاه و ارتش و نیروی 
نظامی آخر هر هفته قول میدادند که هفته بعدتر “قال 
قضیه” را بکنند. اما متوجه شده اند که قضیه بدجوری 
“بیخ” پیدا کرده است و آنچه که کنده خواهد شد ریشه 



های دارودستًه خودشان است.

روزنامه های رژیمی از رونق اقتصادی و امضا قریب 
الوقوع برجام و تولید سه میلیون بشکه نفت در روز 
بدون برجام می نویسند و هوای آلوده به خاطر سوخت 
بد و مازوتی را اول تایید و بعدا تکذیب می کنند و 
دورن حکومت کسی نیست که توضیح دهد چرا دالر 
“یک شبه” 40 هزار تومان می شود. شکی نیست که 
این حضرات حیا را خوردند و شرف را پس دادند ولی 

هذیان گویی رونق اقتصادی به بار نمیاورد.

در ٣ ماه گذشته، انقالب گامهای بلندی برداشته است و 
قطعا به هدف مورد نظر خود که همانا تضعیف دستگاه 
سرکوب رژیم است نزدیک تر میشود. فشارهای بین 



المللی، بی هیچ تردیدی نقش موثری در خنثی کردن 
ماشین سرکوب رژیم دارد. از راه پیمایی برلین و تورنتو 
تا طرح و اجرای تحریم سران رژیم هر یک بخشی از 
این حرکت گسترده ای است که برای سرنگونی رژیم 

به راه افتاده است.

با گسترده کردن بایکوتها، با فشار به مجامع بین المللی 
در جهت اخراج رژیم از هر نوع کنوانسیون و معاهده 
جهانی که موجودیت رژیم در جهت نقض آنان است، 
مبارزه متحدانه برای اخراج رژیم از سازمان جهانی کار، 
کنوانسیون حقوق کودکان، سازمان ملل، بستن سفارتهای 
رژیم از جمله اقدامات کارسازی است، در خارج کشور 

و نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد.



انقالب ایران مانند ارکستر بزرگی است که گاه همنوازاِن 
بسیار، عظمت و شکوه آن را مینوازند و گاه تکنوازانی در 
آن میدرخشند و نفسها را در سینه حبس میکنند. آوای 
و بانگ انقالب در چهار سوی زمین به گوش جهانیان 
رسیده است. همیاری جهانیان گواه بیداری و همدردی 

آنان است.
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نشست و مالقات اضطراری
 با وزیر امور خارجه هلند 

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

در نشست و مالقات با وزیر امور خارجه هلند آقای 
هوکسترا، دیروز چهارشنبه ٢1 دسامبر ٢00٢، پریسا 
پوینده مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان 
سنای  مجلس  عضو  کریمی  فرح  با  همراه  سیاسی 
هلند و لیلیان پلومن رئیس و شخص اول سابق حزب 
کارگر و فعال حقوق زنان و دو تن از فعالین دیگر، 
اعتراضات جاری در جامعه، سرکوبها، بازداشتهای 
بازداشت  خطرناک  و  انسانی  غیر  شرایط  و  وسیع 
درمان،  و  دارو  آگاهانه  عدم  و  شکنجه  شدگان، 



بازداشت  زنان،  بویژه  شدگان  دستگیر  به  تجاوز 
مجدد زندانیان سیاسی سابق و جان باختن یکی از 
آنان بر اثر شکنجه، آتش سوزی در زندانها، صدور 
شده  مطرح  موضوعات  از  اعدام  و  محاربه  احکام 

بود.

در این نشست خواست اعالم حمایت دولت هلند از 
اعتراضات مردم در ایران بطور عمومی تر و وسیعتر، 
سیاسی  کفالت  اعدامها،  توقف  بیشتر،  تحریمهای 
جهت نجات جان بازداشت شدگان و محاکمه سران 

جمهوری اسالمی از سئواالت مطرح شده بود.
خواستار  پوینده  پریسا  نشست  این  در  همچنین 
بایکوت رژیم و اخراج دیپلماتهای جمهوری اسالمی 
از هلند و فراخواندن دیپلماتهای هلندی از ایران و 



محاکمه سران جمهوری اسالمی شد.

آقای هوکسترا وزیر امور خارجه ضمن ابراز همدردی 
و همبستگی خود با مردم ایران گفت؛ رعایت حقوق 
بشر در ایران برای ما از الویت باالیی برخوردار است 
و ما با همکاران خود در پارلمان اروپا و سازمان ملل 
میکنیم.  محکوم  بشر  حقوق  نقض  بدلیل  را  ایران 
وی افزود برای عدالت تالش میکنیم و تحریمهای 
بیشتری را برای مسئولین تصویب میکنیم. همچنین 
را  اعدامها  میخواهد  ایران  مقامات  از  فورا  هلند 

متوقف کند.

تمام  سیاسی  زندانیان  آزادی  برای  مبارزه  کمیته 
تالش و امکانات خود جهت آزادی بازداشت شدگان 



و زندانیان سیاسی، توقف اعدامها و حمایت از انقالب 
در  مردم  برای  بهتر  زندگی  یک  داستن  و  جاری 

ایران بکار میبرد.
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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


