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خروش مردم زاهدان
 علیه رژیم اسالمی!

حسن صالحی

به  وسیعا  زاهدان  مردم  دیگر  بار  دیماه  دوم  روز 
خیابانها آمدند و علیه خامنه ای سپاه و بسیجی و 
رژیم سرکوبگر شعار سر دادند. بعد از جمعه خونین 
زاهدان در هشتم مهر، مردم این شهر هر هفته  علیه 
اخیرا  اند.  زده  راهپیمایی  به  دست  اسالمی  رژیم 
از سوی دیده بان حقوق بشر جمعه خونین زاهدان 
مرگبارترین سرکوب سال ۲۰۲۲ نام گرفته است.

در راهپیمایی روز دوم دیماه از شعارهایی که مردم 



سر می دادند شعار مرگ بر “جمهوری اعدامی” و 
“زندانی سیاسی آزاد باید گردد” بود که نشان می 
داد مردم چقدر مصممانه در مقابل اعدام و سرکوب 
از  امروز  که  آنچه  اند.  ایستاده  اسالمی  جمهوری 
زاهدان تا تهران و رشت و آبادان و تبریز و مهاباد 
است  فریاد زده می شود درد مشترکی  و سنندج 
ماحصل  مشترک  درد  این  دارند.  ایران  مردم  که 
عامل  که  است  اسالمی  جمهوری  منحوس  وجود 
اصلی هرگونه بی حقوقی و تبعیض در جامعه است. 
مردم این را به خوبی می دانند و برای همین هم 
در شعارهایی که می دهند بر هم سرنوشتی مردم 
سیستان بلوچستان و کردستان و سایر نقاط ایران 

تاکید دارند.



زاهدان امروز به یکی از نمادهای ایستادگی مردم 
در مقابل رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی و تداوم 
به  زاهدان  است.  شده  تبدیل  ایران  مردم  انقالب 
فالکت  بر  عالوه  که  دارد  تعلق  ایران  در  استانی 
عمومی در سراسر ایران از محرومیت های بیشتری 
رنج می برد. مردم این منطقه علیرغم وجود ظرفیت 
ها  و امکانات  طبیعی فراوان، از شرایط کار و زندگی 
اسفباری برخورده بوده اند. جمهوری اسالمی به ایجاد 
این وضع جهنمی برای مردم سیستان و بلوچستان 
اکتفا نکرده بلکه  با برقراری فضای نظامی و امنیتی 
به جای اینکه به مشکالت این مردم شریف بپردازد 

همواره آنها را سرکوب کرده است.

فریاد خشم و اعتراض امروز مردم زاهدان بازتاب 



زن  انقالب  است.  دیرینه  ظلم  این  علیه  اعتراض 
زندگی آزادی که مردم سیستان و بلوچستان بخش 
خواهد دست  می  دهند  می  تشکیل  آنرا  از  مهمی 
به ریشه ببرد و بنیاد هر گونه ظلم و نابرابری در 
جامعه را از میان بردارد. آنوقت سهم مردم سیستان 
و بلوچستان از ایران نه گلوله و اعدام که مثل همه 
شهروندان جامعه رفاه و آسایش و آزادی خواهد 

بود.
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اقدام پارلمان هلند 
و بایکوت جهانی جمهوری اسالمی 

خلیل کیوان

پارلمان هلند قطعنامه ای را برای قرارد دادن سپاه 
پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تصویب 
کرد و از دولت این کشور خواست که آنرا به اجرا 
بگذارد. این مصوبه همچنین از دولت هلند میخواهد 
که تالش کند دولت های اروپایی نیز سپاه پاسداران 

را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دهند.

اقدام پارلمان هلند گامی مهم در جهت طرد، انزوا 
هلند  است.  اسالمی  جمهوری  جهانی  بایکوت  و 



را  پاسداران  سپاه  که  است  کشوراروپایی  اولین 
راه  میدهد.  قرار  تروریستی  سازمانهای  لیست  در 
برای کشورهای دیگر اروپایی برای اقدام مشابه باز 
شده است. قرار است این طرح در روزهای آتی در 

پارلمان اروپا در بروکسل به بحث گذاشته شود. 

آمریکا در سال 1۳۹۷ سپاه پاسدران را در لیست 
سازمانهای تروریستی قرار داد. دولت کانادا ده هزار 
نفر از افراد سپاه را تحریم کرد. در آلمان شماری 
از نمایندگان پارلمان این کشور خواهان قرار دادن 
سپاه پاسدران در لیست سازمانهای تروریستی شده 
اند. مجلس اسپانیا بیانیه ای در حمایت از اعتراضات 
مردم ایران صادر کرد. به این لیست باید بسیاری 
از نمایندگان پارلمانهای اروپایی که خواهان فشار 



بیشتر بر جمهوری اسالمی هستند را اضافه کرد. 

به یمن انقالب ایران و حضور قدرتمند ایرانیان مقیم 
با  نفره مدارا  تظاهرات دهها هزار  خارج در صف 
جمهوری اسالمی برای دولت ها و احزاب پارلمانی 
پر هزینه شده است. دولت ها و احزاب اروپایی از 
سیاست های تاکنونی خود در قبال جمهوری اسالمی 
فاصله میگیرند، اعالم پشیمانی میکنند، از اعتراضات 
مردم ایران حمایت میکنند و جمهوری اسالمی را 
محکوم میکنند. انقالب زن، زندگی، آزادی قلوب 
و  است  کرده  تسخیر  را  جهان  مردم  از  بسیاری 
موجی از حمایت بین المللی را بهمراه داشته است 
و بر سیاست دولت ها و احزاب پارلمانی غربی تاثیر 
گذاشته است. شرایط برای انزوای جهانی جمهوری 



اسالمی بیش از پیش فراهم میشود. بایکوت جهانی 
سرعت  را  داخل  در  آن  سقوط  اسالمی  جمهوری 

میبخشد.   
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حلقه محاصره تنگ تر می شود 
کیوان جاوید

سرکوب  پی  در  کرد  اعالم  آلمان  اقتصاد  وزارت 
صادراتی  اعتبار  ضمانت های  ایران،  در  معترضان 
تعلیق  را  ایران  در  تجارت  برای  و سرمایه گذاری 

می کند. 
 

وقتی صد روز پیش شعله های خشم مردم ایران در 
اعتراض به قتل مهسای عزیز ما فوران کرد و آتش 
به جان حکومت اسالمی انداخت، در اردوگاه دولت 
های غربی این انقالب قطره چکانی دیده شد. قدم 
به قدم درک کردند که این داستان دیگری است. 
طی این صد روز حتی یه لحظه به حکومت اجازه 



داده نشد تا نفس تازه کردن کند.
 

انقالب در سنگر خارج از ایران، صف دهها هزاره نفره 
ایرانیان را با همدلی و همراهی بی نظیر شهروندان 
غیر ایرانی به میدان آورد و آنچنان فضایی ساخت 
که “کر ترین و کور ترین دولتهای جهان هم این 

آذرخش پُر صدا را دیده و پژواک آن را شنیدند.
 

انقالب ایران وسیع ترین بخش های ایرانیان مقیم 
خارج را هم متحد کرده و هر صدایی غیر از انقالب 
و سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی را بی اثر ساخته 
است. به تبع این همدلی انقالب، دیگر هیچ نیروی 
به  نورافکن  تاباندن  با  حتی  توان،  نمی  را  سیاسی 
مواضع آنها پیدا کرد که کمتر از مرگ جمهوری 



حکومت  خواست  امروز  بزنند.  فریاد  را  اسالمی 
مذهبی نمی خواهیم؛ رهایی زن از همه قید و بندهای 
اسارتبار مذهب و حکومت اسالمی؛ آزادی زندانیان 
سیاسی و آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان 
انقالب اخیر همراه با خواست لغو بی درنگ اعدام، 
تمامی مخالفین جمهوری اسالمی را متحد و در یک 
صف قرار داده است. در پرتو این انقالب و آمال 
مردم ایران است که اصالح طلبی از یک سو و از 
طرف دیگر تالشهای ارتجاعی و دست راستی رژیم 
چنچ و تغییر حکومت از باال و بدون دخالت مردم 
دود شده و به هوا رفته است. امروز بیش از همیشه 
دولتهای جهان در جهت بایکوت همه جانبه و بستن 
سفارتخانه های جمهوری اسالمی تحت فشار همه 

معترضین ایرانی قرار گرفته اند.   



 
این همان شرایط و موقعیتی است که حزب کمونیست 
علیه  مبارزاتی خود  تمام طول حیات  کارگری در 
جمهوری اسالمی انتظارش را می کشید و برای آن 
کار و فعالیت هدفمند و منسجمی را سازمان داده 
باید  فشرد.  می  پا  سیاست  همین  بر  منظما  و  بود 
این رابطه به همه اهداف خود  گفت حزب ما در 
در جهت متحد کردن و یک صدا شدن کل مردم 

ایران گام های بلندی به پیش برداشته است.
 

در چنین شرایطی است که دولت آلمان هم عطای 
این حکومت پوشالی را دارد به لقایش می بخشد و 
هر چند باز هم دست به عصا اما با گامهای تندتری 
“ضمانت های اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری برای 



تجارت در ایران را تعلیق می کند”. 
 

برای  اروپایی  های  پارلمان  نمایندگان  تصمیمات 
کفالت  دستگیرشدگان انقالب اخیر و وارد کردن 
پژواک  اسالمی  جمهوری  به  بیشتر  سیاسی  فشار 
صدای انقالب مردم در ایران است. با قوی تر شدن 
میدان  به  میلیونی  صفوف  در  و  شدن  تر  متحد  و 
شاهد  ایران  در  اعتصابات  دادن  سازمان  و  آمدن 

پیروزی نهایی خواهیم شد. 
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طالبان بدون رتوش
سیامک بهاری

“مال ندا محمد ندیم” وزیر تحصیالت عالی طالبان: 
زنان “کشتزار مردان” هستند، نه این که آموزش 

ببینند!

فرمان ضد بشری، زن ستیزانه و نفرت انگیز رهبر 
طالبان در ممنوعیت ادامه تحصیل دختران دانشجو 
وزیر  توسط  افغانستان،  سراسر  دانشگاه های  در 
تحصیالت عالی طالبان اجرایی شد. درب دانشگاه ها 
اخراج  یکجا  را  همه  و  بسته شد  دختران  روی  به 

کردند!



دستورات  آخر  و  اول  راست حرف  سر  ندیم،  مال 
اسالمی را می زند؛ “در قرآن آمده است که زنان 
راست  ببینند”!  آموزش  اینکه  نه  مردانند!  کشتزار 
جریان  یک  کارکرد  اساس  و  اصل  این  می گوید! 
تروریستی - اسالمی در قدرت است!، این طالبان 
اسالم  خود صدر  این  است!  بزک  و  رتوش  بدون 

است!

همین  زامبی های تروریست وحشی را در قطر زیر 
و  دموکرات  و  اهلی  گفتند  و  گذاشتند  نورافکن 
امضا  “صلح”  توافق  همین ها  با  شده اند!  قانونمدار 
کردند. یک کشور را دو دستی تقدیمشان کردند و 
به جان مردم بی پناه افغانستان انداختند! دو تریلیون 

دالر برای همین ها صرف شده است!



تعطیل  نبود،  انتظار  از  دور  بشری  ضد  اقدام  این 
کردن مدارس باالتر از کالس ششم ابتدایی، اخراج 
کلیه آموزگاران و استادان زن در دانشگاه ها، حذف 
زنان از کلیه مشاغل دولتی و خصوصی بی تردید 
به حذف زنان از دانشگاه می رسید. رشد و آگاهی 
زنان، استقالل و شکوفایی  زنان نفی وجودی امارت 
اسالمی طالبان است. این نه فقط بخشی از استراتژی 
طالبان برای گروکشی و چانه زنی با غرب بر سر به 
رسمیت شناسی و عادی سازی که ادامه سیاست و 

روند فکری طالبان در حکومت داری است. 

طالبان گله مندند که چرا غرب به وعده هایش عمل 
نکرد. چرا در به رسمیت شناسی  آنها ُخلف وعده 
کرد!؟ مال ندیم بی پرده خطاب به  آمریکا می گوید: 
حقوق  از  آن ها  طرف  یک  از  است،  این  “گالیه ام 



زنان افغان صحبت می کنند و از طرف دیگر ما را 
تحریم کرده اند و به رسمیت نشناخته اند”. این نشانه 
بحران و بن بست طالبان در اداره جامعه و ناتوانی 

در پاسخگویی به مطالبات مردم معترض است.

ایران،  مردم  آزادی،  زن،  زندگی  انقالبی،  خیزش 
چراغ راه زنان آگاه و جسور افغانستان در مبارزه 
غرور آفرین و شجاعانه علیه تروریسم اسالمی حاکم 
است! طالبان قادر به ادامه این روند نخواهد بود. 
مبارزه زنان تیزتر، هدفمندتر و قوی تر از پیش، بساط 

طالبان را برخواهد چید!
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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


