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بیانیه ۳۷ نهاد علیه اعدام
شهال دانشفر

 ، نهاد و تشکل کارگری  روز ۱۹ شهریور ۳۷ 
بازنشستگان و سایر گروههای مردمی طی بیانیه 
ای اعدام ها در ایران را محکوم و از تجمعات 
اعالم حمایت  اعدام  علیه  ها  خانواده  اعتراضی 

کردند.

در بخشی از بیانیه چنین آمده است: “به جای 
اعدام و به قتل رساندن قربانیان شرایط موجود 
و پاک کردن صورت مسئله، باید بانیان دزد و 
غارتگر را معرفی و زندانی کرد تا ریشه هرگونه 
بزهکاری و ناهنجاری اجتماعی خشکانده شود. 



امضاء کنندگان این بیانیه ضمن حمایت قاطعانه 
از تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، 
خواهان توقف فوری اعدام زندانیان و لغو احکام 

اعدام به هر اتهام و بهانه ای هستند.”

که  ها  خانواده  متوالی  تجمعات  و  بیانیه  این   
امروز پنجمین روزش بود با طنین فریاد “اعدام 
قدرتمند  جنبش  از  نمادی  خیابانها،  در  نکنید” 
علیه اعدام و اتحاد مردمی علیه سرکوبگری های 
حکومت است. سخنرانی جوانی که پدرش توسط 
جمهوری اسالمی اعدام شده است در تجمع روز 
با  هستیم...  نداری  قربانی  “ما  فریاد  با  گذشته 
اعدام پدرم، من هم مردم و زیر خاک رفتم” ، 
کیفرخواست کل جامعه علیه اعدام و رژیم آدم 



کش جمهوری اسالمی است.

 با گسترش اعتراضات مردمی در سطح جامعه 
را  اعدامها  و  سرکوبگریها  اسالمی  جمهوری   ،
معترض  مردم  مقابل  در  است.  کرده  تشدید 
نما  نخ  نیز علیه زندان و سناریوی سازی های 
پاسخ  اعدام دارند صف آرایی میکنند.  و علیه 
سراسری  اتحاد  حکومت،  های  سرکوبگری 
مردم است. اعدام ابزار دست جمهوری اسالمی 
اعدام  است.  برای سرکوب جامعه  و حاکمین، 

باید در همه جا ملغی شود.
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قره آغاج خشک نمیشد اگر...
نوید مینائی

رودخانه قره آغاج در استان فارس خشک شد، 
»مدیریت  آنرا  علت  زیست  محیط  مسئولین 
ناکارآمد منابع آب و کشاورزی ناپایدار« اعالم 

کردند.

امروز دیگر همه می دانند فجایع محیط زیستی 
در ایران نه به دلیل گرمایش زمین یا تغییرات 
اقلیمی جهانی است، که عمدتا به دلیل خرابکاری 
های است که طی 4۳ سال گذشته توسط دولتها 
و نهادهایی چون سپاه و آستان قدس انجام شده.



 ساختن سدهای کارشناسی نشده، تغییر مسیر و 
انتقال آب به مناطق غیر از بستر طبیعی رودخانه 
و لیست طوالنی از پروژه هایی که صرفا برای پر 

کردن جیب حکومتی ها انجام شده اند.

مصلحت  به  اندکی  فقط  اندکی،  حکومت  اگر 
مردم و محیط زیست عمل می کرد، می بایست 
می  کشاورزی  تکنولوژی  و  داد صنعت  به  اول 
رسید، آن را به تکنولوژی روز ارتقاء میداد و از 
تجربه دیگر کشورها در این زمینه استفاده می 
کرد. طرح های آبخیزداری را به صورت گسترده 
اجرا می کرد و به جای تخریب جنگل های شمال 
و البرز اقدام به جنگل کاری می کرد. به جای 
خشکاندن هورالعظیم آن را محافظت می کرد، 



برای مناطقی که در آن زمین و آب و اکوسیستم 
نیست صنایع کم آب  برای کشاورزی  مناسب 
برای گذران زندگی مردم ایجاد می کرد. چنین 

سیاستهایی تضمین کننده امنیت مردم است.

ولی وقتی سیاست اصلی حکومت قلدران اسالمی 
“استقالل” است طبیعی است که قبل از محیط 
زیست و زندگی عموم مردم به فکر بمب اتم و 
ساخت موشکهای نقطه زن و ماهواره بر باشند.
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معاون رئیسی و تشویق به خودکشی 
آذر پویا

خبر جان باختن شلیر رسولی زن جوانی که برای 
جلوگیری از تجاوز، از طبقه دوم ساختمان خود 
را به بیرون پرتاب کرد به خبری مهم در رسانه 

های اجتماعی تبدیل شد.  

فعالین حقوق زنان و تمام مردم آزادیخواهی که 
از این خبردلشان بدرد آمد، به عناوین مختلف 
عکس العمل نشان دادند. از جمله میتوان به حضور 
پرشور مردم مریوان در خیابان و اعتراضاتشان 
در اینمورد اشاره کرد. در این میان اما، انسیه 



اظهار  رئیسی  روی  و  چشم  بی  معاون  خزعلی 
فضل کرده و فرار شیلر از دست متجاوزش را 
“پاکدامنی و زنانگی” خوانده است. واقعا زهی 

وقاحت.

مردم داستان زندگی ریحانه جباری، زن جوانی 
که به جرم دفاع از خود، به اعدام محکوم شد 
که  میدانست  بخوبی  نیز  شیلر  دارند.  بیاد  را 
اگر متجاوزش را تنبه کند سرنوشت ریحانه در 
طبق  دهد  تجاوز  به  تن  اگر  و  است  انتظارش 
قوانین اسالمی به زنا متهم خواهد شد. او فرار 
به  باخت. ما  را ترجیح داد ولی متاسفانه جان 
صراحت میگوئیم قاتل شیلر جمهوری اسالمیست



خیابان  در  پرشورشان  حضور  با  مریوان  مردم 
و با شعارهای کوبنده اشان راه  نشان دادند. با  
داری  سرمایه  و  ساالری  “مرد  مثل  شعارهائی 
تهران  تا  کردستان  “از  و  بالست”  این  عامل 
بیان  را  اینگونه جنایات  زنان” علت  علیه  ستم 
و همبستگی خود را با زنان سایر شهرها اعالم 
برای  امن  و  سالم  فضائی  ایجاد  کردند. جهت 
همه مردم، باید درخت سمی جمهوری اسالمی 
با تمام شاخ و برگهای پوسیده اش را از اعماق 

جامعه ریشه کن کرد. 
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رئیسی را راه ندهید!
کاظم نیکخواه

حزب  دو  هر  از  آمریکا  کنگره  نماینده   ۵۲
رئیس  بایدن،  جو  از  جمهوریخواه  و  دموکرات 
جمهوری آمریکا خواستند از ورود ابراهیم رئیسی، 
به آمریکا برای حضور در هفتاد و هفتمین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ممانعت به عمل 
آید. در این نامه آمده است: “دست داشتن ابراهیم 
رئیسی در نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله 
کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که 
در میان آنها کودکان و زنان نیز وجود داشته اند، 

برای آمریکا غیر قابل چشم  پوشی است.”



پیش از این، نهادهای علیه اعدام، دفاع از زندانیان 
سیاسی و مدافع کارگران زندانی در ایران طی 
بیانیه ها و کارزارهایی خواهان این شدند که از 
ورود رئیسی آیت اهلل قاتل به نیویورک جلوگیری 
برای  زیادی  گروههای  و  تشکلها  بعالوه  شود. 
به سازمان ملل تالش  از ورود رئیسی  ممانعت 
به  این کارزارها فعاالنه جریان دارد و  میکنند. 
فضای ضد حکومت اسالمی در سطح جهان وسیع 

تر از قبل دامن زده است.

رئیسی نه فقط یکی از سه نفر اعضای کمیته مرگ 
بوده و دستش به خون هزاران زندانی آلوده است، 
بلکه همچنان از نقش خود در کمیته مرگ دفاع 



میکند و هم اکنون نیز اخبار اعدام زندانیان توسط 
حکومت متبوع او روزانه منتشر میشود.  

رئیسی و دیگر جنایتکاران و شکنجه گران حکومت 
اسالمی باید همچون حمید نوری به جرم جنایت 
میتوان  و محاکمه شوند.  بشریت دستگیر  علیه 
امیدوار بود که قدرت گیری جنبش پیشرو انسانی 
علیه اعدام در ایران و در سطح جهان، حکومت 
به زانو در  را  کشتار، قصاص و توحش اسالمی 

آورد. 
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سپاه و صدور مواد مخدر به آلمان
عظیم مطور

دادستانی آلمان روز جمعه اعالم کرد که چهار 
کشف  با  ارتباط  در  ایرانی  یک  جمله  از  نفر 
این  تاریخ  در  مخدر  مواد  محموله  بزرگترین 

کشور بازداشت شدند.

پلیس آلمان می گوید، در عملیاتی از یک باند 
کیلوگرم   ۷00 حدود  در  مخدر  مواد  قاچاق 
هروئین با مبدا ایران کشف و ضبط کرده است. 
جمهوری  پاسداران  سپاه  که  است  واضح  پُر  
اسالمی یکی از بزرگ ترین باندهای قاچاق مواد 



سال های  در  است.  جهان  به کشورهای  مخدر 
مواد مخدر که  بزرگ  بارها محموله های  اخیر 
متعلق به سپاه و حزب اهلل بوده در نقاط مختلف 
دنیا کشف و ضبط شده است. در این مورد نیز 
قبل از هر کس باید رد پای این محموله را در 
تحقیق  مورد  اسالمی  جمهوری  پاسداران  سپاه 

قرار داد. 

جمهوری اسالمی که خود عامل توزیع و پخش 
مواد مخدر در ایران و در دنیا است، با صدور 
احکام اعدام جان صدها انسان را که در چرخه 
توزیع، فروش و مصرف مواد مخدر توسط سپاه 
که  حالیست  در  این  می گیرد.  گرفته اند،  قرار 
چندین  اعدام  به  محکوم  قربانیان  خانواده های 



روز است در مقابل قوه قضائیه تجمع کرده و 
خواهان لغو حکم اعدام بستگان خود شده اند.

عامل اصلی فجایعی که از مواد مخدر گریبانگیر 
جمهوری  خود  و  پاسداران  سپاه  است،  مردم 
های  خانواده  اخیر  اعتراضات  است.  اسالمی 
اعدامی و محکومین به اعدام نشان داده است همه 
مردم ایران مافیای مواد مخدر را می شناسند. با 
سرنگونی این حکومت میتوان این بلیه را الاقل 

در ایران ریشه کن ساخت.

یکشنبه ۲0 شهریور ۱40۱
۱۱ سپتامبر ۲0۲۲



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 


