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سپاه پاسداران در لیست تروریسم   
کاظم نیکخواه 

فردا ۲۶ دیماه پارلمان اروپا در مورد تروریستی 
اعالم کردن سپاه پاسداران تصمیم گیری میکند. 
تروریسم  لیست  پاسداران در  دادن سپاه  قرار 
فشار سنگینی را روی جمهوری اسالمی میگذارد 
و کل مقامات و نهادهای مرتبط با سپاه را مورد 

تحریم قرار میدهد. 

فراخوانی برای تجمع در استراسبورگ در مقابل 
در  ایرانیان  از  بخشهایی  توسط  پارلمان  این 
خارج داده شده تا بر دولتها فشار بگذارند که 



از  دهند.  رای  سپاه  اعالم کردن  تروریستی  به 
روزهای قبل قرار و مدار مسافرت از کشورهای 
مختلف به فرانسه و شهر استراسبورگ در رسانه 

های اجتماعی در جریان است. 

دولت آمریکا از زمان ترامپ سپاه پاسداران را 
در لیست تروریسم قرار داده است. ماه گذشته 
دادگاه عالی انتاریو در کانادا نیز سپاه پاسداران 
را یک گروه تروریستی اعالم کرد که به همراه 
به  دست  مختلف  کشورهای  در  قدس  سپاه 
عملیات تروریستی میزند. دولت کانادا چندی 
پیش اعالم کرد که برای ۱۰ هزار نفر از مقامات 
سپاه  فرماندهان  جمله  از  اسالمی  جمهوری 
پاسداران قرار ممنوعیت دائمی ورود به کانادا 



را صادر کرده است. بعد از سرنگونی هواپیمای 
قرار  زیادی  فشار  زیر  کانادا  دولت  اوکراینی 
دارد که سپاه پاسداران را در لیست تروریسم 
قرار دهد. در پارلمانهای آلمان، فرانسه، بلژیک 
و انگلستان بحث تروریستی اعالم کردن سپاه 
پاسداران وسیعا جریان دارد و طرفداران زیادی 
بنابرین این احتمال که فردا در پارلمان  دارد. 
اروپا اکثریت به این بحث رای مثبت دهند بسیار 

باالست. 

مثل روز روشن است که نه فقط سپاه پاسداران 
استخوان  مغز  تا  اسالمی  جمهوری  کل  بلکه 
تروریست، حامی تروریسم بین المللی و آدمکش 
است. اینکه دولتهای اروپایی امروز به صرافت 



تروریستی اعالم کردن پاسداران رسیده اند قدم 
اما در  باید از آن استقبال کرد.  مثبتی است و 
عین حال مشمئز کننده است که سالهاست اینها 
در برابر چشمان خود جنایات شنیع و اقدامات 
مشاهده  و  دیده  را  حکومت  این  تروریستی 
میکنند و تازه میخواهند یک بخش از آن یعنی 
سپاه پاسداران را تروریست اعالم کنند. از نظر 
ما این مقدمه بایکوت جهانی جمهوری اسالمی 
داریم.  تاکید  آن  روی  سالهاست  ما  که  است 
یک قدم در این راستا اخراج جمهوری اسالمی 
از سازمان جهانی کار است. ما مردم از تالش 
برای بایکوت جهانی جمهوری اسالمی دست بر 
نمیداریم. دولتهای دنیا باید کل حکومت اسالمی 
ببندند،  را  هایش  سفارتخانه  کنند.  بایکوت  را 



سفرا و نمایندگانش را اخراج کنند. انزوای جهانی 
جمهوری اسالمی حکومت را تضعیف میکند و 
بزرگترین اقدام در حمایت از انقالب زن زندگی 
آزادی برای سرنگونی جمهوری آدمکش اسالمی 

است. 
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جهان متمدن در حمایت از انقالب    
سهیال دالوند 

بدنبال به قتل رسیدن مهسا امینی بدست ماموران 
اطالعاتی  ماموران  همان  یا  و  ارشاد  گشت   و 
موجی از اعتراضات در سراسر کشور براه افتاد 
با  که  انقالبی کشیده شد  به  اعتراضات  این  و 
با شعار زن، زندگی،  باختن مهسا آغاز و  جان 
آزادی از مرزهای ایران گذشته  و به یک شعار 

جهانی تبدیل شد.

بدنبال گسترش دامنه انقالب، جمهوری زندان، 
شکنجه و چوبه های دار، با صدور احکام شنیع 



ضد انسانی اعدام در تالش برای به عقب راندن 
و سرکوب انقالب میباشد،  تقالهای رژیمی که 

در حال نابودی است.

 اما مردم دنیا در تقابل به جنایت های جمهوری 
شاهد  روزانه  ما  ننشسته  و  ساکت  اسالمی 
گسترش موج  حمایت های جهانی از معترضان، 
از مبارزات و انقالب ایران به اشکال مختلف از 
جمله با گرفتن کفالت سیاسی بازداشت شدگان، 
به میدان آمدن چهره های فرهنگی، هنری جهان 
و صدور بیانیه هائی در حمایت و ابراز همبستگی 

با عزیزان در بند هستیم. 

 ۱۷۳ ماه  دی   ۲۳ جمعه  روز  راستا  همین  در 



نویسنده، شاعر و هنرمند از ترکیه، لیبی، سوریه، 
عراق، ایران، چین، آمریکا و اروپا در حمایت از 
سه شاعر بازداشت شده علی اسدالهی، دانیال 
نامه مشترکی را از  قزلجایی و مهدی بهمنسه، 
طرف انجمن قلم، پن امریکا انتشار دادند و اعالم 

کردند که
ایران  ادامه آزار، شکنجه و پیگرد نویسندگان 
وجدان  آزادی  و  بیان  آزادی  آشکار  نقض 

آن هاست.
لزوم  بر  نامیده  و  قانونی  بازداشت ها را غیر  و   

احقاق آزادی آنها تاکید کردند.

بازداشت  از  انقالب،  از  جهانی  های  حمایت   
شدگان و خواستهای مردم برای دنیایی عاری از 



هر گونه تبعیض و سرکوب و اختناق ، جمهوری 
اسالمی را سنگر به سنگر به عقب رانده و عزم 
مردم را برای نابودی آن راسخ تر کرده است. 
جهانی  های  همبستگی  و  مردم  انقالب  قدرت 
سرنگونی  قدمی  یک  در  را  اسالمی  جمهوری 

قرار داده است.

زنده باد انقالب زن، زندگی، آزادی
زنده باد همبستگی جهانی
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وحشت از صدای پای انقالب    
سیما بهاری 

ما  “آنچه  مشهد:  امام جمعۀ  الهدی  علم  احمد 
امروز از آن وحشت داریم عقب نشینی از حجاب 

است”

 دو ماهی قبل از انقالب زن زندگی آزادی یکی 
از فسیلهای مدافع رژیم گفته بود دشمنان نظام 
به حجاب مانند سنگر اول نگاه میکنند. اگر این 
سنگر فتح شود حساب ما با کرام الکاتبین است. 
این پوسیده مغز این موضوع را خوب تشخیص 
داده بود. ما همه دیدیم که با شروع انقالب چطور 



تابوی حجاب دود شد و رفت هوا. دیدیم که 
درست دیده بودند، زنان شجاعی را که اندکی 
بعد از چرخاندن حجاب دور سرشان با رقص و 
پایکوبی این سند بردگی و سلول انفرادی را در 

آتش انداختند و سوزاندند.

چیزی نگذشت که اعتراضات به ضدیت با کلیت 
تبدیل شد.  رژیم و شعارهای سرنگونی طلبانه 
دیدیم که قدم بعدی عمامه هایتان را پراندند. 
اینها را ما دیدیم و نیرو گرفتیم و شما دیدید 
و وحشت کردید. میترسید قدم بعدی پراندن 

بارگاهتان باشد. حق دارید!

 می بینیم که زنانـ  این قهرمانان سازندۀ صحنه 



های با شکوه انقالبـ  وادارتان کرده اند که بی 
حجابی را در خیابانها هم تحمل کنید و خشمتان 
را با جویدن ناخون هایتان نشان دهید. باید هم 
بترسید. باید وحشت کنید. سیل خروشان انقالب 
از ریشه شما را خواهد کند. شما هم میدانید که 
سنگر اول تا حد زیادی فتح شده. زنان با غرور 
این سناریو را رقم زدند و دارند گامهای بعدی را 
همراه با تمامی مردم جان به لب رسیده از همۀ 
وجود نحستان، صبور اما با اطمینان طی میکنند. 

بترسید از قیام ما! 
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


