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جهان و انقالب ایران
کیوان جاوید

نوشت:  دی   ۷ چهارشنبه  روز  فرانسه  خبرگزاری 
از  بیش  گذشت  از  پس  ایران  اسالمی  “جمهوری 
برابر  در  را  خود  تظاهرات،  و  اعتراض  روز  صد 
خواست قاطعانه مردم برای تغییر حکومت می بیند 
و می افزاید: جنبش حاضر “از نظر مدت، گستردگی 
اعتراضات در تمام استان های کشور، مشارکت اقوام 
و طبقات مختلف اجتماعی و مطالبه آشکار سرنگونی 

حکومت”، “بی پیشینه” است.
 

 بارها گفته ایم که انقالب فقط تظاهرات خیابانی 



نیست، اشکال متنوع و در هم تنیده ای دارد. طبعا 
آنچه به درست توجه ها را بیش از همه بخود جلب می 
کند خروش خیابانی مردم و نبرد با نیروی سرکوبگر 
است و بهرحال همین بخش از انقالب است که به 
یک مرحله نوین دیگر که قیام سراسری برای به 

زیر کشیدن نظام حاکم باشد را عملی می کند.
 

یک جنبه مهم دیگر وقوع انقالب تغییر در تفکر و 
فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور است. به این معنی 
که همه بخش های جامعه ) کارگران، زنان- دانش 
بازنشستگان-  معلمان-   - دانشجویان  آموزان- 
کشاورزان و بیکاران( در تغییر حکومت و اینکه این 
تغییر می تواند و ممکن است، هم رای می شوند و 
این قدرت را در خود می بینند که با روحیه شکست 



ناپذیر تمامی تصمیمات سیاسی، فرهنگی و نظامی 
و  دیگر  های  جنبه  بکشند.  چالش  به  را  حکومت 
تعیین کننده برای پیروزی انقالب، اعتصابات سیاسی 
بخش های مختلف حقوق بگیران است. یک رکن 
دیگر پیشروی این انقالب، نقش کارگران صنعتی 
و تولیدی و بخش های وسیع خدمات اجتماعی در 
همراهی با کسبه و بازار برای در هم کوبیدن نهایی 

حکومت است. 
 

با این همه، قدرت فرامرزی انقالب و جلب حمایت 
اهمیتی  پُر  و  استراتژیک  بسیار  نبرد  جهانی، جبهه 
جاری  انقالب  زمینه  این  در  است.  پیروزی  برای 
نحو ممکن عمل کرده است.  بهترین  به  ایران  در 
به میدان آمدن وسیع مردم در ایران و تظاهرات 



انقالب  پیام  ایرانیان خارج کشور  نفره  هزار  دهها 
را وسیعا به جهان مخابره کرده است و با توجه با 
انقالب،  انسانی و جهانشمول این  خواستهای بسیار 
کرده  جلب  را  جهانی  های  حمایت  نظیرترین  بی 
العمل کثیر خوانندگان، هنرپیشه ها،  است. عکس 
و  هنری  نام  صاحب  های  و شخصیت  نویسندگان 
اجتماعی در جهان در حمایت از انقالب “زن زندگی 
آزادی” بی همتا است. همچنین می توان گفت حجم 
مطالب و اخباری که در رسانه های بین المللی در 
آزادی در  زندگی  و شعار زن  ایران  انقالب  مورد 
صد روز اخیر منعکس شده در مقایسه با انعکاس 
همه اتفاقات سیاسی دیگر طی ۴۳ سال گذشته بی 

همتا است.
 



در انتها باید تغییر جهت و سیاست کالن دولت های 
انقالب  به  نسبت  را  غربی  دولتهای  بویژه  و  جهان 
جاری در ایران مد نظر قرار داد. به نظر می رسد 
به  به عصا و گام  با تردید و دست  هر چند هنوز 
گام، اما فشار سنگین سیاسی انقالب حاضر می رود 
به رسمیت شناختن  قبال  که همه دولت ها را در 
مرحله  این  به  کند.  خود  اراده  تسلیم  انقالب  این 
اسالمی  حکومت  سرنگونی  در  رسید.  خواهیم  هم 

تردیدی نیست. 

پنجشنبه ۸ دی 1۴01

٢۹ دسامبر ٢0٢٢



پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی 
در دادگاه الهه 

کاظم نیکخواه

بعد از سه سال تالش باالخره خانواده های جانباختگان 
شلیک به هواپیمای اوکراینی موفق شدند پرونده این 
در  بررسی  مسیر  به  را  بشری  تاریخ  عظیم  جنایت 
دادگاه بین المللی الهه سوق دهند. انجمن خانواده های 
قربانیان پرواز PS۷5٢  از آغاز روند قضایی ارجاع 
به  اوکراینی  هواپیمای  عامدانه  سرنگونی  پرونده ی 
حامد  داد.  خبر  الهه  دادگستری  بین المللی  دیوان 
اسماعیلیون، سخنگوی انجمن در یک فایل ویدئویی 
از هشدار دیپلماتیک چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد 
و اوکراین به جمهوری اسالمی و یادآوری تعهدات 



بین المللی حکومت در حفظ امنیت هوایی صحبت کرده 
و می گوید که چنانچه ایران در مدت زمان ۶ ماهه ای 
که به این کشور داده شده در راستای محاکمه عوامل 
جنایت شلیک موشک به هواپیمای مسافربری خطوط 
هوایی اوکراین اقدام نکند، پرونده به دیوان الهه ارجاع 

می شود.

دیوان دادگستری بین المللی الهه معتبرترین دادگاه 
بین المللی است و تاکنون مقامات جنایتکار دولتها را 
در سطح بین المللی مورد محاکمه قرار داده است. 
رای این دادگاه گرچه ضمانت اجرایی ندارد اما عمال 
آنچنان قدرتمند است که دولتها ناچارند با آن همکاری 
کنند. جمهوری اسالمی اگر با این دادگاه همکاری کند 
ناچار میشود سران سپاه پاسداران امثال سالمی را که 
گفته بود “با شلیک به هواپیما جلوی یک جنگ را 



گرفتیم” به الهه بفرستد تا جوابگوی جنایت خود شوند 
و سر از زندان دربیاورند. و این بسیار بعید است. اگر 
هم حکومت از جواب دادن سرباز زند، غیابی محاکمه 
خواهد شد و در خطر بایکوت و فشارهای خرد کننده 
جهانی قرار خواهد گرفت. حتی امثال روسیه و چین 
بسادگی نمیتوانند رای دادگاه الهه را نادیده بگیرند و 
از حکومت اسالمی دفاع کنند. ادامه این روند بایکوت 

جهانی جمهوری اسالمی است. 

شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری یک جنایت بسیار 
هولناک و تکان دهنده و عظیم است. اگر عدالتی در 
دنیا حاکم بود عامالن و آمران این جنایت میبایست 
همان روز اول به دادگاه کشیده میشدند و محاکمه و 
محکوم میشدند. حکومت خونخوار اسالمی باید با این 
جنایت به زیر کشیده میشد. اکنون زیر فشار انقالب 



زن زندگی آزادی، و تالش خستگی ناپذیر خانواده های 
داغدیده و دردمند این جنایت است که این روند آغاز 
  PS۷5شده است. شعار خانواده های قربانیان پرواز ٢
اینست: “نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم”. همه ما 
مردم باید کاری کنیم که دنیا این جنایت را نبخشد و 
فراموش نکند. و نیروهای بینهایت خبیثی که ظرفیت 
چنین جنایاتی را دارند نه فقط به راس دولتها نرسند 

بلکه برای همیشه در زباله دان تاریخ دفن شوند. 
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شکراب شدن رابطه 
اصولگرایان با دولت رئیسی

بابک یزدی

ابراهیم رئیسی پس از گذشت 1۸  عملکرد دولت 
ماه صدای انتقاد خودی ها را نیز درآورده است. 

* بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر می گوید: “آقای 
ریاست جمهور دیگر زمان تعیین بایدها و نبایدها 
حل المسائل  واژه ها  میان  گریختن  گذشته است. 

معضالت امروز کشور نیست.”

نوشت:  ناصر مکارم شیرازی  از  نقل  به  نیوز  قم   *



از  و  است  شده  تبدیل  معما  به  اقتصادی  “مسائل 
العملی  عکس  هیچ  دالر  نرخ  برابر  در  مسئوالن 

نمی بینیم؛ به سادگی از کنار قضایا عبور می کنند.” 
* خبرآنالین نیز از هشدار جوادی آملی به رئیسی 
خبر داد و نوشت: جاده ای که رئیسی در آن ایستاده، 

احمدی نژاد در انتهای آن است.

موشک تورم اقتصادی و به این معنای بحران تمام 
عیار اقتصادی حکومت اسالمی با سرعت مافوق صوت 
مرزها را در می نوردد و سر به آسمان می زند و می 
بپیچد.  هم  در  را  اسالمی  طومار جمهوری  که  رود 
این بحران اقتصادی مثل همه جای دنیا فقط محصول 
کارکرد بازار ارز و بحران اقتصادی عام نظام سرمایه 
جمهوری  اقتصادی  زار  موقعیت  این  نیست.  داری 



اسالمی همچنین محصول سیاست بین المللی حکومت 
اسالمی و  شرایط انقالبی در ایران است.  

ادامه حیات فیزیکی در جامعه منوط به تامین مایحتاج 
همچنین  مسکن.  پوشاک،  خوراک،  است.  زندگی 
ادامه زندگی بستگی به تامین بهداشت و درمان و 
خدمات بیمارستانی مناسب، و تامین داروهای مورد 
نیاز برای مداوا و حتی پیشگیری از بیماری ها دارد. 
این بخش از زندگی اقتصادی و رفاهی در ایران تماما 
تحت فشار بحران اقتصادی و مافیای حکومتی، رو به 
نابودی مطلق است. در آخرین خبرها از ایران هر 
دالر آمریکا ارزشی معادل ۴۳ هزار تومان پیدا کرده 
و این روند منظما به ضرر ریال رو به صعود است. 
خبرها حاکی است که عابر بانکها از پول نقد خالی 



می شوند. با این روند پیش رو بزودی شاهد اعالم 
ورشکستگی دولت نیز خواهیم بود. 

با این وضعیت سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران و 
فلج اقتصادِی قابل پیشبینی، محرز بود که هیچ دولتی 
در ایران نمی تواند پابرجا باشد و طبعا بخش های 
افتادن  به جان هم  ای جز  مختلف حاکمیت چاره 
ندارند. این یادداشت را با اصالح هشدار جوادی آملی 
به رئیسی به پایان می بریم که: جاده ای که رئیسی 
در آن ایستاده، کل حاکمیت جمهوری اسالمی در 

انتهای آن است.

پنجشنبه ۸ دی 1۴01
٢۹ دسامبر ٢0٢٢



مراسم های یادمان جانباختگان 
حزب کمونیست کارگری ایران

روز ۶ دی برابر با ٢۷ دسامبر، مصادف با سالگرد 
تهران  انقالب  خیابان  در  حجاب  کردن  چوب  سر 
توسط ویدا موحد است. این حرکت شجاعانه بر متن 
تکثیر دختران خیابان  دیماه ۹۶ کارزار  اعتراضات 
انقالب را در پی داشت. بعدتر در پاییز ۹۸ به پیشنهاد 
زنده یاد فریده آرمان و در کنفرانسی بین المللی و به 
نام “روز جهانی نه به حجاب اجباری”، این روز بعنوان 
کارزار  گرامیداشت  و  موحد  ویدا  بزرگداشت  روز 
تکثیر دختران خیابان انقالب نامگذاری شد. امروز در 
دل انقالب زن، زندگی، آزادی و برای ارج گذشتن به 



دختران انقالب و بر سر چوب کردن حجاب توسط 
آنان و اعتراضشان به حجاب و بساط آپارتاید جنسی 
حاکم، تصاویر و پوسترهای بسیاری در فضای مدیای 
اجتماعی انتشار یافت. اعتراض علیه آپارتاید جنسی و 
حجاب یک محور مهم انقالب جاری در ایران است که 
به آن رنگ زنانه داده است. روز جهانی علیه حجاب و 
یاد فریده آرمان این فعال رزمنده کمونیست و مدافع 
زن  انقالب  باد  زنده  میداریم.  گرامی  را  زن  حقوق 

زندگی آزادی! 

برگزاری مراسم های یادمان جانباختگان انقالب در 
شهرهای مختلف به بستری از اعتراضات وسیع مردمی 
علیه جمهوری اسالمی تبدیل شده است. روز چهارشنبه 
هفتم دی ماه در پیرانشهر، مهاباد و بوکان در چهلمین 
روز قتل امیر فراستی شاد در پیرانشهر، مهران رحمانی 



در مهاباد و میالد معروفی و شهریار محمدی و غفور 
مولودی در بوکان مراسم بزرگداشتی برگزار شد و 
جمعیت بسیاری شرکت کردند. بنا بر فراخوان های 
منتشر شده در سمیرم اصفهان، بهمئی استان قزوین، 
سنندج و در اهواز فردا هشتم دیماه مراسم چهلمین 
روز قتل علی عباسی و مهرداد ملک، نگین رادفر و 

عاطفه نعامی برگزار خواهد شد.  

بنا به یک گزارش دیگر امروز در استان کهگیلویه و 
بویراحمد مالباختگان شرکت تجارت گستر سرمایه 
پویش در اعتراض به اختالسها و باالکشیدن اندوخته 
هایشان تجمع کردند. در این روز همچنین جوانان 
در اراک به دکل مخابراتی کوکتل و در بوشهر به 

ساختمان بخشداری شهر کوکتل زدند.



همچنین در سنندج کسبه و بازاریان در حمایت از 
مغازه دارانی که بخاطر اعتصابات قبلی محل کسب 
آن ها توسط رژیم پلمپ شده است، دست به اعتصاب 
زدند. کسبه و بازاریان عالالدین در تهران نیز به علت 
نوسان شدید دالر و باال رفتن قیمتها مغازه های خود را 

تعطیل و اعتصاب کردند.

پنجشنبه ۸ دی 1۴01

٢۹ 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


