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جنبش آزادی زندانیان سیاسی: 
گام بعدی چیست؟ 

حمید تقوائی

طرح و برجسته شدن  وضعیت زندانیان سیاسی 
در ایران و جلب توجه رسانه ها وافکار عمومی 
در سراسر جهان به وضعیت زندانیان سیاسی 
و  اوین  در  اعتراض  دستاوردهای  از  ایران  در 
این  هستیم.  راه  آغاز  در  هنوز  اما  است.  وین 
برای  اما  یابد  ادامه  باید  و  میتواند  حرکت 
پیشروی بیشتر باید اشکال تعرضی تر و ادامه 

کارتری از اعتصاب غذا را در پیش گرفت.

زندانیان سیاسی و فعالین و چهرهها ونهادهای 



سایر  و  دادخواهی  جنبش  و  کارگری  جنبش 
انتشار  با  میتوانند  جاری،  اعتراضی  جنبشهای 
اطالعیه ها و بیانیه ها و با تحصن در زندانها و 
در  برابر زندانها  پرچم آزادی زندانیان سیاسی 
عمومی   خواست  و  هدف  این  برافرازند.  را 
و  آمرین  محاکمه  معرفی   نظیر  خواستهائی 
هیات  یک  اعزام  آبتین،  بکتاش  قتل  عاملین 
بین المللی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان 
سیاسی در ایران، آزادی زندانیان دو تابعیتی، 
آزادی فوری اعضای کانون نویسندگان، آزادی 
شده   مبتال  کرونا  به  که  زندانیانی  همه  فوری 
قرار  مهلک  بیماری  این  به  ابتال  یا در معرض 

دارند، را نیز در بر میگیرد.

با در پیش گرفتن این شیوها و شعارها جنبشی 



که با اعتراض در اوین و وین آغاز شده است 
با  همبسته  و  دادخواهی  همانند جنبش  میتواند 
تبدیل  و گسترده  تعرضی  به یک  جنبش  آن 
بشودو این قابلیت را دارد که به عرصه مهمی 
تبدیل  ایران  در  طلبانه  سرنگونی  جنبش  در 

بشود. 

حزب ما با تمام توان و امکانات خود در این 
چهره  و  نیروها  همه  و  میکند  تالش  جهت 
حرکت  این  به  پیوستن  به  را  آزادیخواه  های 

فرامیخواند. 
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برومند نجفی در یک قدمی مرگ!
حسن صالحی

استان کرمانشاه، صدور  رئیس کل دادگستری 
رأی اعدام برای برومند نجفی، محیط بان را رأی 

“درست و علمی” خوانده.

برومند نجفی متهم است که در حین انجام وظیفه 
محیط بانی فردی را کشته است که گفته می شود 
شکارچی غیر مجاز بوده است. موضوعی که مورد 

مناقشه است.

طبعا نباید این اتفاق ناگوارمی افتاد. می شد از 
برای مرگ آن جوان  بروز آن جلوگیری کرد. 



٢۳ساله متاسفیم و با خانواده اش ابراز همدردی 
می کنیم. ولی بر خالف رای بیدادگاه،  قتل عمدی 
در کار نبوده است. محاکمه عادالنه در جمهوری 
دانیم.  می  همه  را  این  ندارد.  معنایی  اسالمی 
همکاران برومند نجفی می گویند که وی آزارش 
به مورچه ای هم نمی رسید. سالها با وسواس تمام 
از حیات موجودات زنده حفاظت کرده است. اما 

حاال حیات خودش در معرض خطر قرار دارد.

آز انجایی که او طبق قوانین قصاص ضد انسانی 
است،  محکوم شده  اعدام  به  اسالمی  جمهوری 
عده ای می گویند باید برای نجاتش به خانواده 
به خانواده مقتول و همه  مقتول متوسل شد. ما 
شما مردم متوسل می شویم.  از خانواده مقتول 



می خواهیم از اعدام برومند بگذرند و ماشه را به 
روی قوانین قصاص بکشند. اعدام برومند نجفی 
اعدام یک فرد نیست. اعدام زندگی است. قتل 
را با قتل جواب نمی دهند. این قانون ضدانسانی 
جمهوری اسالمی است. رای ما “نه به اعدام” و 
“آری به زندگی” است. رای ما سرنگونی رژیم 

اعدام است! 
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نبرد اضداد در ایران
کیوان جاوید

سازمان شفافیت بین الملل درباره شاخص ادراک 
فساد در سال ٢0٢1: »ایران یکی از فاسدترین 
کشورها حتی در منطقه به شمار می رود. عراق، 
از  بدتر  یمن  و  سوریه  ترکمنستان،افغانستان، 

ایران اند«.
***

نزدیک  که  فرانسوی  بری یر گردشگر  بنیامین 
به دو سال در ایران گروگان جمهوری اسالمی 
است، به اتهام “جاسوسی” و “تبلیغ علیه نظام” 
به هشت سال و هشت ماه زندان محکوم شد.  
وکیل او در پاریس محاکمه را بالماسکه خواند.



***
با اتهام “فساد  یک فعال ال جی بی تی در ایران 
فی االرض” رو به رو شده و در خطر اعدام قرار 
صدیقی  زهرا  می گوید  بین الملل  عفو  دارد. 
همدانی در زندان ارومیه مورد آزار و توهین و 
تهدید قرار گرفته است. بازجوها او را به سلب 

حضانت از دو فرزندنش تهدید کرده اند.

روز  یک  اتفاقات  از  کوچکی  بخش  فقط  اینها 
اخیر در ایران است. با این وجود آیا مردم اسیر 
دست بسته یک حکومت هیوالیی اند که جرات 

نفس کشیدن بدون اجازه حکومت را ندارند؟
ایران آینه تمام نمای کشوری است که اعتراض 
جبهه  همه  در  حکومت  با  مقابله  و  اعتصاب  و 



آن  در  اقتصادی  و  فرهنگی، سیاسی  نبرد  های 
بر  که  فالکتی  همه  علیرغم  مردم  جوشد.  می 
زندگی آنها تحمیل شده است، دست به پیشروی 
پاشیدگی صفوف  از هم  اند.  بنیادین زده  های 
مافیای  باندهای  آشکار  دشمنی  و  حکومت 
حکومتی با هم حکایت از این دارد که خروش 
یک جامعه انقالبی با شدت تمام در جریان است. 
حلقه بعدی، سازماندهی اعتراضات و اعتصابات 
سراسری و پیوند همه جنبش های اعتراضی برای 

سرنگونی جمهوری اسالمی است.  
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بریر هم جاسوس شد!
نسان نودینیان

»بنجامین بریر فرانسوی به اتهام “جاسوسی” و 
“تبلیغ علیه نظام” به هشت سال و هشت ماه زندان 

محکوم شد«. بنقل از رسانه ها 

انگیزه  با  تابعیتی  اتباع خارجی و دو  دستگیری 
سیاسی، مستند سازی و مبادله انجام میشود.

نامه  یک  در  بریر،  بالندین  بنجامین  خواهر 
پوان”  “لو  فرانسوی  هفته نامه  در  که  سرگشاده 
را  برادرش  به  شده  وارد  اتهامات  شد  منتشر 
“بی اساس” خواند و به “استفاده ابزاری ایران” از 
زندانی کردن برادرش برای “پیشبرد مذاکراتش” 



اکثریت مطلق خانواده های  اشاره کرده است. 
بازداشت شدگان در بیش از یک دهه گذشته 
درباره دستگیری همسر یا فرزندان خود اتهامات 

و مستند سازی ها را “بی اساس” خوانده اند.
طبل رسوایی گروگان گیری حکومت اسالمی در 
ارتباط با دستگیری اتباع خارجی همه جا بصدا 

درآمده است.

امریکا  در  که  لبنانی  شهروند  زکا،  نزار  حضور 
زندگی میکند و به مدت 4۵ ماه توسط حکومت 
اسالمی ایران به گروگان گرفته شده بود،  در 
کارزار آزادی  زندانیان سیاسی و دو تابعیتی سند 
زنده ای است از یک کمپین بین المللی که علیه 

گروگانگیری دوتابعیتی ها در جریان است.



آزادی بنجامین بریر فرانسوی در گرو تقویت این 
کارزار است.

افشا اهداف گروگانگیری های حکومت اسالمی 
ایران اگر تاکنون در محافل البی و در تیتر روزنامه 
به  را  خود  پیگیری شده جای  المللی  بین  های 
مبارزه و اعتراض در کف خیابان و در حمایت 
و همکاری دستگیر شدگان و بستگان آنها داده 

است.
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


