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جانباختن بکتاش آبتین 
سیاوش مدرسی

کانون نویسندگان ایران خبر جانباختن بکتاش 
آبتین، این نویسنده آزادیخواه را بدست »حکومت 

آزادی ستیز« به اطالع عموم رساند.

۴۲ سال است که رژیم سفاک اسالمی در ایران 
و منطقه میکشد، اعدام میکند، میدزدد و چپاول 
میکند تا بقا و موجودیت ضد بشریش را  تضمین 

کند. 

بکتاش آبتین )-۱۴۰۰ ۱۳۵۳(  “بجرم” انسانیت، 
بجرم شاعر و  فیلمساز و عضو کانون نویسندگان 
ایران بودن و به جرم در کنار مبارزات مردم  علیه 



رژیم اسالمی بودن به بند کشیده شد و در زندان 
بر اثر کرونا جان باخت. رژیم اسالمی در حالی 
که از مدتها قبل باخبر بود بکتاش آبتین به کرونا 
مبتال شده است عامدانه از اعزام به موقع او به 

بیمارستان خوداری کرد.  

اما این همه جنایت دیگر سنگر بقای رژیم تبهکار 
اسالمی نخواهد بود! این را مردم روزمره و در هر 
ثانیه حیات ننگین این رژیم در خیابان و کارخانه 
و محالت فریاد میزنند، زنان عمامه ها را لگدمال 
میکنند، کارگران اعتصاب پشت اعتصاب سازمان 
میدهند و  خواهان حکومت شورایی می شوند 
و  جوانان مجسمه های قاسم سلیمانی  را به آتش 

میکشند.



قتل بکتاش آبتین شعله های خانمان سوز سرنگونی 
نظام اسالمی را شعله ور تر خواهد کرد، آبتین 
متعلق به مردم، لشکر آزادیخواهی، برابری طلبی 
و سرنگونی طلبی بود و قتل او بی جواب نخواهد 
ماند.  حکومت اسالمی اسیر  آتش خشم مردم  

خواهد شد. 
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حقیقت، عدالت، محاکمه 
اصغر کریمی

به  شلیک  سالروز  دومین  در  دیماه   ۱8 امروز 
جانباختگان  های  خانواده  اوکراینی،  هواپیمای 
و مردمی که آنها را همراهی میکردند ابتدا در 
فرودگاه »امام خمینی« و سپس در محل سقوط 
هواپیما تجمع کردند، مراسم گرفتند، سخنرانی 
کردند و عکس های عزیزان خود را غرق در گل 
هلیکوپتری  اسالمی  جمهوری  همزمان،  کردند. 
به منطقه فرستاد که برای دلجویی از خانواده ها 
آن منطقه را گلباران کند! خانواده ها با دیدن 
هلیکوپتر مشتهای گره کرده خود را بلند کردند 
و شعار دادند »حقیقت عدالت«. و مشت محکمی 
به این به اصطالح دلجویی قاتالن از عزیزان خود 



زدند. 

خانواده ها بارها معنی حقیقت و عدالت را گفته 
و  ای  خامنه  سالمی،  زاده،  حاجی  محاکمه  اند: 
های  خانواده  انجمن  عزیزانشان.  سایرقاتالن 
قربانیان پرواز ۷۵۲ لیست قاتالن را اعالم کرده 
است: مقاماتی که برای این جنایت نقشه کشیدند 
و آنها که دستور دادند، اجرا کردند، پنهانکاری 
کردند و دروغ گفتند. خامنه ای در باالی لیست و 
فرماندهان سپاه و شورایعالی امنیت ملی و مقامات 
دیگر در ردیف های دیگر. و این یعنی سرنگونی 

حکومت. 

نکته جالب این است که حکومت چنان در ضعف 
و استیصال است که در مقابل شعارهای مردم 



علیه حکومت، آنها را گلباران! میکند. حکومتیان 
تالش کردند تا به خیال خود با برجسته کردن 
قتل فرمانده قاتلشان سلیمانی، شلیک به هواپیما 
را حاشیه ای کنند اما این ترفندشان نیز نگرفت 
و نه تنها نتوانستند جلو مراسم ها را بگیرند بلکه 
خود در گرامیداشت جانباختگان با گلباران کردن 
محل سقوط هواپیما شرکت کردند! و این همان 
سراشیب سقوط یک حکومت در مقابل عظمت 

جنبش دادخواهی و جنبش سرنگونی است. 
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مقدسات حکومتی در 
آتش خشم مردم 

حمید تقوائی

“تندیس سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
حضور  با  دی ماه،   ۱۵ گذشته،  روز  صبح  که 
حضرت  میدان  در  استان  مسئوالن  و  مردم 
بود  شده  رونمایی  شهرکرد  قمربنی هاشم)ع( 
شب گذشته با عمل وقیحانه عده ای ناشناس به 

آتش کشیده شد.”  
خبرگزاری ایسنا

هستند  مردمی  همان  ناشناس”  ای  “عده  این 
به  از  قبل، چند روز پس  که در دیماه دوسال 
به  را  او  پوسترهای  سلیمانی،  رسیدن  هالکت 



هم  روز  چند  به  حتی  بار  این  کشیدند.  آتش 
نکشید. تندیس کذائی فقط چند ساعت سر پا 

بود. 
حجاب  نیست.  استثنائی  واقعه  یک  این  اما   
دانشگاه،  در جلوی  دانشجویان دختر  برگیران 
لگد مال شدن عمامه آخوندها در مال عام، و نقل 
و نباتی که هر روزه زنان و مردان معترض نثار 
اسالم و مقدسات اسالمی میکنند و کلیپهایش 
در مدیای اجتماعی ترند میشود، تنها چند نمونه 
اخیر به آتش کشیده شدن مقدسات حکومت 

است. 
درتاریخ  ای  دیکتانوری  تنها  اسالمی  جمهوری 
و  ها  سمبل  نشده  سرنگون  هنوز  که  است 
که  همانطور  میشود.  کشیده  بزیر  نمادهایش  
تنها دیکتاتوری در قدرت است که سرانش در 



به  و  بعنوان تروریست  االمللی  بین  دادگاههای 
محکوم  و  محاکمه  بشریت  علیه  جنایت  جرم 
میشوند. جامعه آلمان پس از هالکت  هیلتر با 
ایران  جامعه  ولی  تسویه حساب کرد  فاشیسم 
مدتهاست تسویه حساب با فاشیسم اسالمی را 
آغاز کرذه است. این را خود حکومتی ها خوب 
پا میزنند  میدانند،  ولی هر چه بیشتر دست و 
بیشتر در لجنزار و  باتالق اسالمی  که خودشان 
ساخته اند فرو میروند. روند سرنگونی حکومت 
روند جارو شدن کل مقدسات و تابوها و مقدسات 

کپک زده اسالمی از جامعه نیز هست. 
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چهره نگاری دیکتاتورهای آدمکش
از توکایف در قزاقستان تا خامنه ای در ایران

کیوان جاوید

رئیس جمهور قزاقستان روز جمعه ۱۷ دی گفت 
به نیروهای امنیتی و ارتش دستور داده که بدون 

هشدار به سوی معترضان شلیک کنند. 

چه حرف آشنایی. انگار در دی ماه ۹8 فرمان 
خامنه ای را می شنویم و جوانانی که توسط جانیان 
اسالمی به خون کشیده شده اند. یادتان هست 
جنایتکار حکومت  نظامی  هان  فرمانده  چگونه 
اسالمی اعالم کردند فقط به سر شلیک نشد، به 
پا هم شلیک کردیم. انگار جانیاِن دیکتاتور از 

روی یک »دی ان ای« طبقاتی کپی شده اند.



از  بیش  قزاقستان  و  ایران  از  مردم  شباهات 
اینها است. هم سرنوشتند و برای یک هدف می 
بر  جنگند. مردمان هر دو کشور در حالی که 
فقر  غرق  اما  اند  نشسته  ثروت  از  کوهی  روی 
بسیار.  شباهات  با  ماه  دو دی   . اند  و مسکنت 
یک  از  قزاقستان  و  ایران  در  حاکمان  شباهت 
سو و مردمان ساکن در این دو کشور نیز ما را 
به یک حقیقت واحد می رساند. مرز و پرچم و 
تعین  منافع طبقاتی  توهم است.  و  میهن فریب 

کننده دوستی و دشمنی ها است.

این شباهت خواستها و مبارزات مردم در جهان و 
آن شباهت اقدامات سرکوبگرانِه فراملی، ناشی 
از یک حقیقت تاریخی و طبقاتی است. جهان به 



دو اردوی یک درصدی های جنایتکار و نود و 
نه درصدی های محروم از زندگی تقسیم شده 
است. خالصی از این منجالب فقط یک راه حل 

واحد دارد. انقالب و دیگر هیچ. 
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ننگ و نفرت برشما صدا وسیما!
نسان نودینیان

پرواز ۷۵۲ سقوط نکرد. سپاه پاسداران عامدانه 
با شلیک دو موشگ تمامی سرنشیتان این پرواز 

را در آسمان قتل عام کرد.

۱8 دی ۱۳۹8 - 8 ژانویه ۲۰۲۰ روزی سیاه، 
روز قتل عام ۱۷۶ نفر درآسمانی خونین بود که 
حکومت اسالمی ایران ساعت ۶:۱۹ دقیقه صبح 
پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین المللی 
اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی یف را هدف 
دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار داد. 
به فاصله ۲۴ ثانیه از سامانه موشکی تور پدافند 
هوایی سپاه پاسداران دو موشک شلیک شدند 



و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر 
سرنشین   ۱۷۶ همه  کرد.  سقوط  تهران  استان 

این پرواز جان باختند.

امروز ۱8 دی ۱۴۰۰ خانواده های جانباختگان 
با  و  کرده  تجمع  خونین  جنایت  این  درمحل 
محکوم کردن این جنایت تاریخی خشم و نفرت 
خود را نثارحکومت اسالمی کردند. همزمان با 
این تجمع مزدوران صدا و سیما با نمایشی تهوع 
آور اعالم کردند پرواز ۷۵۲ سقوط کرده است 
با به پروا درآوردن هلیکوپترمقداری گل به  و 
اطراف محل این جنایت تاریخی پخش کردند.

»حقیقت، عدالت« و »دادخواهی« جواب قاطع 
مردم معترض نسبت به حکومت اسالمی و صدا 



و سیمای منفورش بود. 

مردم  گذشت.  خونین  جنایت  این  از  سال  دو 
مصمم تر از همیشه در کنار جنبش دادخواهی و 
خانواده های پرواز ۷۵۲ و در حمایت از آنها در 
سراسر ایران و جهان ایستاده و صدای نابود باد 
حکومت اسالمی را فریاد می زنند. جامعه بین 
الملل باید این ویرانگران انسانیت را به منشور 

اعتراض خود اضافه کند.  
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


