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نوشته سیما بهاری      

   



نوروزتان پیروز! / پیام بمناسبت سال نو      
حمید تقوایی  

فرا رسیدن سال نو را به همه مردم آزاده ایران 
شادباش میگویم. سال ١٤٠١ را با اندوه و امید 
بپایان میبریم. اندوه از دست دادن عزیزانمان و 
امید به تحقق آرمان و اهدافی که این عزیزان 
در راهش جان باختند: امید به پیروزی انقالب 

زن زندگی آزادی! 

مهساها  عزیز  یاد  نو  سال  آستانه  در  دارد  جا 
و  ها  کیان  و  و خدانورها  ساریناها  و  نیکاها،  و 
باختند  جان  انقالب  راه  در  که  عزیزی  صدها 



و  همبسته  ببندیم که  و عهد  بداریم  را گرامی 
حاکم  جانیان  کشیدن  بزیر  تا  ناپذیر  خستگی 
و رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و مرفه و 
انسانی از پای ننشینیم. این بهترین بزرگداشت 

و ادای احترام به عزیزان جانباخته ما است. 

سالی که گذشت سال آغاز انقالبی بود که همه 
جهانیان را به تحسین واداشته و تردید نداشته 
باشید که سال پیش رو سال پیروزی انقالب ما 

است. 

نوروز موعد پشت سرگذاشتن برودت و انجماد 
زمستانی و آغاز بهار زندگی و سرزندگی است، 
اما نوروز و بهار واقعی ما زمانی فرامیرسد که 



سر  پشت  را  اسالمی  جمهوری  جمود  و  تحجر 
جشن  را  آزادی  زندگی  زن  بهار  و  بگذاریم 

بگیریم. آن روز دور نیست.

و  آزاده  مردم  همه  برای  آرزوها  بهترین  با 
بپاخاسته ایران!/ نوروزتان پیروز!

دوشنبه ۲۹ اسفند ١٤٠١
۲٠ مارس ۲٠۲۳



حواستون باشه/
در همدردی با 

خانواده های جانباختگان       
ارسالی از ونوس از ایران 

“حواستون باشه 
اون خانواده ها امسال 

بدترین و وحشتناک ترین 
سال عمرشونه”

رفقا، دوستان، عزیزانم
این روزا مراقب عکسا و فیلماتون باشین.

عزیزان زیادی از دست دادیم.



فرزندان زیادی هنوز پر بند داریم.
می دونین چی میگم

خوب باشین، سال نو داره میاد
ولی حواستون باشه 

اون خانواده ها امسال 
بدترین و وحشتناک ترین 

سال عمرشونه.
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عجب سالی! عجب انقالبی!      
کاظم نیکخواه

عجب  واقعا  رسیدیم.   ١٤٠١ سال  پایان  به 
سالی بود و عجب انقالبی را کلید زد! انقالبی 
که ادامه دارد و ناقوس مرگ جمهوری اسالمی 
را آنچنان محکم به صدا در آورد که در تمام 
گوشه زوایای دنیا صدایش شنیده شد و مردم 
انقالب  با  و  آمدند  وجد  به  جا  همه  در  جهان 
زنانه ابراز همراهی و پشتیبانی میکنند. چونکه 
این حکومت دنیا را به گند کشیده و معیارهای 

اجتماعی را عقب کشیده است.  



در برابر این حکومت رذل، مردم ایران با زیبایی 
انقالبشان دنیا را شگفت زده کردند. انقالبی که 
زمینه هایش را اعتصابات کارگران هفت تپه و 
نفت و اعتراضات بازنشستگان، و اعتراضات هر 
روزه بخشهای مختلف مردم بوجود آورد. ماهها 
و هفته های اول سال با اعتصابات معلمان در 
١۵٠ شهر شروع شد. با اعتراضات علیه فقر و 
سونامی گرانی در ۳٠ شهر ادامه یافت. جنبش 
تر  گسترده  حکومت  جنایات  علیه  دادخواهی 
فضای  بازنشستگان  هفته  هر  تجمعات  شد. 
جامعه را متحول تر کرد. همه چیز گویای این 
بود که اوضاع به سمت یک فوران عظیم پیش 
ُگر  انقالب  امینی(  )ژینا  مهسا  قتل  با  میرود. 
هزار  صد  چند  تظاهراتهای  در  مردم  گرفت. 



دیکتاتور  بر  مرگ  فریاد  شهر  دهها  در  نفره 
و شعار آزادی سر دادند.  ابتکارات جالبی از 
جمله کارزار مفرح عمامه پرانی شروع شد که 
و  کرد  مواجه  اجتماعی  تحقیر  با  را  آخوندها 
بنحوی  را بشدت خراب کرد.  هایشان  روحیه 
که جرات بیرون آمدن بدون محافظ را ندارند 
سرشان  از  دست  جوانان  هم  محافظ  با  تازه 
رئیس  که  شده  رو  سندی  اخیرا  نمیدارند.  بر 
و  ای  خامنه  حضور  در  طالب  بسیج  سازمان 
سران سپاه و بسیج میگوید با اینکه دو محافظ 
ام  عمامه  بودم  نشسته  داخل خودرو  و  داشتم 
را از سرم برداشتند و توی جوی آب انداختند! 
با  پاسداران  سپاه  فرماندهان  سند  همین  در 
و  سپاه  در  نیروها  شدید  ریزش  به  اعتراف 



بسیج گفته اند مهار خیزش انقالبی مردم علیه 
امکان  و  شده  سخت  بسیار  اسالمی  جمهوری 

فروپاشی وجود دارد.

آن  به  دقیقا  اعتراف سران حکومت  این  آری 
چیزی است که ما بارها گفته ایم که حکومت 
خود  روی  پیش  سرنگونی  جز  راهی  اسالمی 
سال  زیاد  احتمال  به  جدید  سال  و  ندارد. 
سرنگونی حکومت اسالمی است. این حکومت 
هم  مردم  و  ندارد  خود  مقابل  این  جز  راهی 
راهی جز سرنگونی این حکومت اعدام و زندان 
باید  اسالمی  رذالت  جمهوری  ندارند.  چپاول 
برود و سالی که پیش روست سال سرنگونی این 
حکومت خواهد بود. با مدفون کردن حکومت 



اسالمی و با انقالب بسیار عمیق و مدرن و زیبایی 
که در جریان است، بشریت یک گام تاریخی 
ضد  نیروی  این  بدون  دنیا  رفت.  خواهد  جلو 
بشری و ضد زندگی، بسیار زیباتر خواهد شد. 
نو  سال  آزادی!  زندگی  زن  انقالب  باد  زنده 

مبارک و پیروز!
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پژواک سرنگونی از درون زندان        
سیما بهاری 

بهاره هدایت،  فعال سیاسی زندانی در اوین، در 
آستانه نوروز ١٤٠۲ در پیامی با گرامی داشت 
اعتراضات  اعدام شدگان  و  کشته شدگان  یاد 
سراسری اخیر، بر ضرورت “براندازی” جمهوری 

اسالمی تأکید کرد.
 

یادمان هست که چند روز قبل هم سپیده قلیان 
در همان ابتدای “آزادی” از زندان و جلوی دِر 
زندان شعار به زیر خاک کشیدن خامنه ای را 
سر داد و مجددا دستگیر و به اوین منتقل شد. 



فریاد مرگ بر دیکتاتور و همبستگی با انقالب 
درخشان زن زندگی آزادی از درون سیاهچال 
های حکومت اعدام و شکنجه اسالمی آنچنان 
پژواکی دارد که طنینش آن سوی قاره ها جهانیان 
را به وجد می آورد و تحسین همگان را بر می 

انگیزد.
 

اعالم همبستگی ها و انتشار بیانیه ها در همبستگی 
با مبارزات سراسری مردم بی هیچ وقفه ای از 
و  شود،   می  دیده  و  شنیده  ها   زندان  درون 
و  سیاسی  زندانیان  علیه  رژیم  جنایات  افشای 
اسرای اعتراضات اخیر، مدارک گویایی بدست 
نهادهای بین المللی میدهد تا با استناد به این 
شواهد، جمهوری اسالمی در سطح جهان مورد 



تعرض سیاسی قرار بگیرد.
 

جنایتکاران همیشه از زندان و شرایط حاکم بر 
زندانها دیوی می سازند تا با ایجاد وحشت جامعه 
را به سکوت و سکون وادارند. هر چه شرایط 
زندانها مخوف تر به تصویر کشیده شود، ترس 
از مبارزه متشکل و مبارزه برای رهایی دشوار تر 
می شود. این تصویر در شرایط “عادی” به نفع 
دشمنان مردم عمل می کند. ترس مانع تغییر می 
شود و ناامیدی جای امید می نشیند. در شرایط 
انقالبی اما، این قانون علیه جانیان و دشمنان مردم 
عمل می کند. هر عمل ضد بشری دژخیمان ضد 
زندگی به منبعی برای مبارزه تبدیل می شود و 
دشمن را رسوا و بی روحیه کرده و شکافی بس 



عظیم تر در میان صفوف حکومت ایجاد می کند.
 

و  همبستگی  و  روحیه  چنان  به  ایران  انقالب 
اتحادی پیش می رود که پژواک در هم شکسته 
تا  اسالمی  ارتجاع جمهوری  استخوانهای  شدن 
بیکران به گوش میرسد. زنده باد انقالبیونی که 
از زندان سنگری علیه حکومت اسالمی ساختند 
و مرگ ارتجاع را از پشت میله های زندان فریاد 

می زنند.
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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
https://t.me/journalfarsi :تلگرام

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

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


