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در سالگرد هولناکترین جنایت
 تاریخ معاصر به میدان می آییم!

حمید تقوایی

شلیک موشک به یک هواپیمای مسافربری هولناک 
ترین جنایت در تاریخ معاصر جهان است. جنایتی 
شد.  مرتکب  قبل  سال  سه  اسالمی  جمهوری  که 
این فاجعه حتی در شرایط جنگی اتفاق نیفتاد که 
مسافربری  هواپیمای  یک  اشتباها  کند  فکر  کسی 
مورد اصابت یک موشک جنگی قرار گرفته. حتی 
نتیجه کار گروههای تروریستی که معموال دست به 
هواپیماربائی میزنند هم نبود. دولتی در شرایط عادی، 
عامدانه و آگاهانه به یک هواپیمای مسافربری که 



چند دقیقه قبل از فرودگاه پایتخت خودش بلند شده 
شلیک میکند و ١٧٦ نفر سرنشین بیگناه آنرا در 
دم به قتل میرساند. این جنایت چنان فجیع و چنان 
پیش  الملل  بین  قوانین  است که حتی در  بیسابقه 
بینی نشده است که با چنین حکومتی چه باید کرد. 
جمهوری اسالمی در این مورد هم همه رکوردهای 
جنایتهائی  حکومت  این  است.  شکسته  را  توحش 
مرتکب میشود که حتی در تصور کسی نمیگنجد. 

علیه  مردم  ولی  نبود  کار  در  جنگی  زمان  آن  در 
بودند. جمهوری اسالمی مانند  بپا خاسته  حکومت 
جانور وحشی و درمانده ای که در سه کنجی گیر 
مردم  سراسری  مبارزات  فشار  تحت  است  افتاده 
در ایران میخواست راه نجاتی پیدا کند؛ میخواست 



توجه ها را به چیز دیگری معطوف کند؛ میخواست 
به شیوه جنایتکارانه همیشگی خودش صورت مساله 
نتیجه عکس گرفت. در  را عوض کند. ولی کامال 
عکس العمل به این جنایت دانشجویان در پیشاپیش 
گردد  باید  نابود  اسالمی  جمهوری  شعار  با  مردم 
در  آمدند.  خیابان  به  و  کردند  تظاهرات  و  تجمع 
همان مقطع عکسهای قاسم سلیمانی به آتش کشیده 
شد و بدنبال فاجعه شلیک به هواپیما و انکار رژیم، 
مردم با شعار دروغگو دروغگو به خیابانها ریختند.   

 این حرکت اعتراضی امروز به یک انقالب عظیم 
تبدیل شده که در سراسر ایران و در جهان جمهوری 
اسالمی را بچالش کشیده است. با شعار جمهوری 
باید  نابود  اسالمی  جمهوری  و  نمیخواهیم  اسالمی 



گردد، مردم همه جا بپا خاسته اند و عزم جزم کرده 
اند که این حکومت را بزیر بکشند. 

برای ١٨ دیماه امسال ٤١ تشکل و نهاد، تشکلهای 
جوانان، دانشجویان، پزشکان، کادر درمان، زنان و 
بخشهای دیگر جامعه فراخوان مشترکی داده است. 
فراخوان به تظاهرات، اعتصابات و تجمعات در روز 
١٨ دیماه. همچنین انجمن خانواده های جانباختگان 
پرواز ٧٥٢ هم برای تجمعات و تظاهرات در سراسر 
این  از  قاطعانه  ما  حزب  اند.  داده  فراخوان  دنیا 
فراخوانها پشتیبانی میکند و از همه مردم در ایران 
و در سراسر جهان میخواهد که در روز ١٨ دیماه 
اعتصاب  از کار بکشیم،   بیائیم، دست  به خیابانها 
انقالب  و تجمع و تظاهرات کنیم و به این ترتیب 



عظیم زن زندگی آزادی را یک گام بلند بجلو سوق 
بدهیم. پیروزی از آن ماست. در این تردیدی نداشته 

باشید.

چهارشنبه ١٤ دی ١٤0١

٤ ژانویه ٢0٢۳



جمهوری اسالمی و انزوای جهانی 
میالد رابعی

تهران:  شهر  شورای  قبلی  رییس  هاشمی  محسن 
“اجماعی که در حال حاضر علیه جمهوری اسالمی در 
جهان شکل گرفته است، نه تنها برای ایران، بلکه حتی 
برای سایر کشورهای جهان نیز سابقه نداشته است.”

این روزها بسیاری از مقامات ریزودرشت حکومت 
از اجماع کشورهای جهان علیه خود سخن می گویند. 
هدف آن ها عمدتاً مظلوم نمایی و القای این توهم است 
که کل جهان در حال توطئه علیه حکومت است و 
این که این اعتراضات اساساً ریشه در خارج از کشور 



تفسیری که حکومت  و  تصویر  از  اما مستقل  دارد. 
اسالمی ارائه می دهد، حقایق مسلم و غیرقابل انکاری 

او را به چنین موضع گیری هایی واداشته است.

جنایات بی شمار و فجیع حکومت اسالمی و حقانیت 
انقالب مردم چنان عریان و آشکار است که بسیاری 
از شهروندان جهان را به عکس العمل واداشته است. 
احساس  انقالب  این  با  دنیا  در سراسر  آزاده  مردم 
نزدیکی می کنند. دولت های کشورهای غربی و نهادهای 
بین المللی نیز در پی همین امر مجبور به واکنش هایی 
شده اند که کم تر سابقه داشته است. رأی شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد به تشکیل کمیته حقیقت یاب و 
اخراج جمهوری اسالمی از کمیسیون مقام زن سازمان 
ملل در کنار تحریم های کشورهای مختلف تنها بخشی 



از این فشارهای بین المللی هستند.

با این که هنوز تا بایکوت کامل جمهوری اسالمی از 
سوی دولتها و قطع کامل روابط دیپلماتیک با آن، فاصله 
زیادی وجود دارد؛ اما تا همین میزان انزوای جهانی 
رژیم، ارکان آن را بیش از همیشه به لرزه انداخته 
است و این امر نشان دهنده حقانیت و مبرمیت سیاست 

بایکوت کامل جمهوری اسالمی است. 

ادامه اعتراضات و اعتصابات در ایران در کنار تالش ها 
و افشاگری های اپوزیسیون چپ و مترقی در خارج 
کشور برای نشان دادن عمق فاجعه ای که در ایران 
جریان دارد از عواملی هستند که تا همین جا در پیشبرد 
این سیاست مؤثر بوده اند و باید تا بایکوت کامل رژیم، 



ادامه پیدا کنند. 
تردیدی نیست بایکوت کامل حکومت اسالمی نیز به 
نوبه خود به مردم در خیابان ها انگیزه مضاعف می بخشد 
و حکومت را در تنگنایی بی سابقه قرار خواهد داد. این 
خواست باید در صدر فعالیت های احزاب اپوزیسیون 

و مخالفان رژیم در خارج از کشور قرار بگیرد. 

بایکوت کامل حکومت می تواند ضربه بسیار مهم و 
مهلکی بر پیکر نزار آن وارد آورد و کار سرنگونی آن 
را به مراتب تسهیل کند. وحشت از چنین اتفاقی را از 

هم اکنون می توان در گفتار دژخیمان حاکم دید.
 

چهارشنبه ١٤ دی ١٤0١

٤ ژانویه ٢0٢۳



شارلی ابدو و خامنه ای الدنگ
کیوان جاوید

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری 
انتشار  به  واکنش  در  چهارشنبه  روز  اسالمی، 
کاریکاتورهایی از خامنه ای در مجله فکاهِی فرانسوِی 
شارلی ابدو، آن را “اقدامی توهین آمیز و خارج از 
علیه  کاریکاتور  “انتشار  گفت:  و  دانست  نزاکت” 
مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ قاطع و موثر 

نخواهد بود.”
 

نشریه شارلی ابدو مسابقه ای تحت عنوان “خامنه 
ای برو گم شو” برگزار کرده و در مورد این مسابقه 



نوشته است: می خواستیم با انداختن او به زباله دان 
تاریخ، از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت 

کنیم.
 

وزیر خارجه تروریست و زبون جمهوری اسالمی در 
حالی نشریه شارلی ابدو را به انتقام گرفتن تهدید 
می کند که روزانه صدها شعار در ایران علیه خامنه 
ای دیکتاتور سر داده می شود؛عکس این دیکتاتور 
خونریز را به آتش می کشند و آرزوی مرگش را 
در خیابانهای ایران فریاد می زنند. در جواب به این 
باید گفت  تهدیدات وزیر زبون جمهوری اسالمی 
تعداد دشمنان خارجی شما دیگر از ریگهای بیابان 
هم دارد پیشی می گیرد. به صف مخالفین حکومت 
و چهره  نویسندگان  و  هنرمندان  میان  در  اسالمی 



رو  تعداد  به  بیندازید؛  نگاهی  علمی  برجسته  های 
به گسترش تحریم های حکومت جنایتکار خود در 
مجامع بین المللی نگاه بیندازید؛ به تنفر از حکومت 
مذهبی و کودک ُکش تان در میان میلیون ها نفر از 
مردم متمدن جهان بنگرید، تازه متوجه می شوید 
یکی  ابدو  شارلی  فکاهی  نشریه  تقدیر  قابل  عمل 
از آن هزاران اقدام حمایتی جهانیان از انقالب زن 

زندگی آزادی است.

باید گفت همین که  این وزیر مفلوک اسالمی  به 
مردم ایران دمار از روزگار شما در می آورند برای 
اگر قدرت  هفت پشت حکومت شما کافی است. 
از خیابانهای  داشتید خاکی در جمع کردن مردم 
ایران و جهان بر سرتان می ریختند. تهدید شارلی 



ابدو پیشکشتان. چهره بین المللی انقالب ایران بی 
نظیر است این هم از فواید انقالبی انسانی برای یک 

جامعه انسانی است.

چهارشنبه ١٤ دی ١٤0١

٤ ژانویه ٢0٢۳



خیزش های مردمی
حزب کمونیست کارگری ایران

یادمان مهران توانا در فومن، جشن و اعتراض در 
سالمرگ قاسم سلیمانی و اخباری دیگر

آتش زدن عکس های قاسم سلیمانی بعنوان نمادی 
از جنایات حکومت امروز نیز در شهرهای مختلف 
ادامه دارد. روز گذشته در سالمرگ این جنایتکار 
منفور، مردم در شهرهای مختلف بطور گسترده ای 
عکس ها و بنرهای او و خامنه ای و سران حکومت 
را پایین کشیدند و آتش زدند. بر در و دیوار علیه او 
و کل حاکمیت شعار نویسی کردند. در مشهد زنی 



با زدن دهل در خیابان و شادی کردن از مرگ این 
جالد، یاد مجید رضا رهنورد را که بدست جانیان 
اسالمی اعدام شد، گرامی داشت. در مهاباد مردم 
به مناسبت مرگ قاسم سلیمانی به خیابان آمدند و 

رقص و شادی کردند.

امروز ١٤ دی شماری از فعالین اجتماعی شهر سقز 
میالد  خانواده  دیدار  به  همبستگی  اعالم  نشانه  به 
عبدی دانشجوی بازداشت شده رفتند و شعارهایی 
از قبیل “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “ما همه 
میالد عبدی هستیم”، “آزادی حق هر انسانی است” 
در  آبان   ١٦ شنبه  روز  عبدی  میالد  سردادند.  را 
تهران دستگیر شد و به زندان اوین منتقل گردید.

روز گذشته سیزده دی همچنین یادمان مهران توانا 



گسترده  حضور  با  فومن  در  باال  سند  روستای  در 
مردم و فریاد شعارهای ضد حکومتی برگزار شد.

چون  درشهرهایی  اسالمی  حکومت  برخبرها  بنا 
سمیرم، جوانرود، زاهدان و مهاباد نیروی سرکوب 
بسیاری مستقر کرده است. خبرهای روز گذشته از 
گسیل تعداد زیادی از نیروهای یگان ویژه به شهر 

سمیرم گزارش میدهند.

پاسداشت  جهانی  انجمن  المللی،  بین  سطح  در 
حقوق بشر طی نامه ای به جوزف بورل نایب رئیس 
کمیسیون اروپا و مسئول دستگاه سیاست خارجی 
جنسی  آزار  و  تجاوز  با  ارتباط  در  اروپا  اتحادیه 
در  اسالمی  جمهوری  زندانهای  در  مردان  و  زنان 



خواست کرد که از هرگونه تعامل و مذاکره سیاسی 
اکیدا خودداری  اسالمی  با جمهوری  دیپلماتیک  و 

نمایند. 

در بخشی از این نامه چنین آمده است: “گزارشهای 
منتشره متاسفانه حاکی از آن است که موارد آزار و 
تجاوز جنسی در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری 
اسالمی بسیار گسترده و وسیع بوده و شامل زنان، 
نیز می گردد.  نوجوانان  و  و حتی کودکان  مردان 
علیه  “جنایت  بارز  مصداق  که  موارد  این  تمامی 
بشریت” بشمار می رود در حالی روی می دهد که 
مجری  قاعدتا  که  اروپا  خارجی  سیاست  دستگاه 
سیاست های کمسیون اروپا می باشد همچنان اصرار 
غیر قابل توجیهی بر ادامه مذاکرات و تعامالت با 



رژیمی دارد که کوچکترین ارزشی برای ارزشهای 
انسانی و حقوق بنیادین انسانها و نیز تعهدات بین 
انجمن  نامه  این  در  نیست”.  قائل  خودش  المللی 
اروپا  کمیسیون  از  بشر  حقوق  پاسداشت  جهانی 
درخواست کرده که “هیات ویژه و مستقلی را مامور 

تحقیق در خصوص این گزارشها نماید “.
 
 

چهارشنبه ١٤ دی ١٤0١
٤ ژانویه ٢0٢۳



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


