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“طناب دار بر گردن عدالت” 
کاظم نیکخواه

ابراز انزجار در سراسر کشور و در سطح دنیا از اعدام 
جوان ۲۳ ساله محسن شکاری همچنان ادامه دارد. او 
را بامداد پنجشنبه ۱۷ آذر اعدام کردند تا حکومت 
اسالمی را از انقالب مردم نجات دهند. به شمار دیگری 
از جوانان نیز به اتهام “محاربه” حکم اعدام داده شده 

است. 

اعدام و خونریزی سیاست همیشگی حکومت اسالمی 
بوده است. اما این اعدام و دیگر احکام اعدام تنها و تنها 
برای ارعاب و عقب راندن انقالب مردم است. اما در 



جواب، جانیان حاکم، طوفانی را درو کرده اند. خشم 
و نفرت همه جا از این جنایت موج میزند. گسترش 
اعتراضات از همان لحظه اول شنیدن این خبر، شکست 
سیاست ارعاب توسط حکومت کثیف اسالمی را اعالم 
کرد. در سراسر جامعه و در سطح دنیا خشم عمومی 
فوران کرد و بخشهای مختلف مردم علنا از این جنایت 
ابراز نفرت و خشم کردند. شماری از وکالی برجسته 
دنیا وکالت توماج صالحی و شمار دیگری از جوانان 
را بعهده گرفتند. اتحادیه اروپا شمار زیادی از سران 
حکومت را تحریم کرد. اعالم انزجار در سطح دنیا از 
حکومت اسالمی بسیار بیشتر شد. اینها و بسیاری از 
تحوالت دیگر فشار سنگینی را بر جمهوری اسالمی 

وارد آورده است. 



مهمتر اینکه در داخل ایران نیز مردم جواب حکومت 
را با گسترش اعتراضات دادند و میدهند. روز گذشته 
در تهران، اصفهان، کرج، رشت، تبریز، اهواز و مناطق 
و شهرهای متعدد دیگری مردم زیادی با خشم جمع 
شدند و علیه حکومت شعار دادند و نمادهای حکومت 
اسالمی را به آتش کشیدند. و اینها تازه از نتایج سحر 
است. عکس العملهای گسترده تری را بدون تردید 
شاهد خواهیم بود. پیام مردم در تهران به حکومت 
خیلی روشن و شفاف بود: “این آخرین پیامه اعدام 

کنی قیامه”.

خشم و اعتراض گسترده به اعدام محسن شکاری باعث 
شد که حتی شماری از رسانه های رسمی حکومتی، 
سخنان وکالی داخل کشور را بازتاب دادند که گفتند 



حکومت با این اعدام روی قوانین خودش نیز پا گذاشت. 
روزنامه اعتماد از قول یک وکیل نوشت: اعدام محسن 

شکاری “طناب دار بر گردن عدالت” بود. 

حکومت اسالمی برای بقای خود جنایات بسیاری کرده 
و جانهای بسیاری را گرفته است. مردم اما دیگر جان 
به لبشان رسیده و میدانند که راهی جز جنگ نهایی 
با این حکومت باقی نمانده است. با تظاهرات و تجمع 
و اعتراض و اعتصاب و قیام باید کار این حکومت 
آدمکش و خونریز را تمام کرد . و این کاری است که 

انقالب کنونی انجام آن را به دوش گرفته است. 

یکشنبه ۲0 آذر ۱40۱
۱۱ دسامبر ۲0۲۲



نسیم انقالب زن، زندگی، آزادی
عبدل گلپریان

تازگی  به  عراق،  پارلمان  رئیس  الحلبوسی،  محمد 
و  “عراقیان  کرد  فاش  تلویزیونی  گفت وگویی  در 
کسانی که طی سالهای ۲0۱4 تا ۲0۱۶ در فهرست 
مفقودشدگان قرار داشتند، به دست شبه  نظامیان 
تحت حمایت جمهوری اسالمی در این کشور ربوده 

شده و به قتل رسیده اند.”

توسط  عراقی  شهروند  هزاران  رساندن  قتل  به 
شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسالمی و سپاه 
پاسداران موضوع تازه ای نیست. دولت عراق پیشتر 



هم به این امر آگاه بود اما سکوت کرد. آنچه تازه 
است افشای این جنایت بعد از گذشت هشت سال 

توسط حلبوسی است. 

موقعیت  در  باید  را  امر  این  علت  حاال؟  چرا  اما 
انقالب  مستاصل و درمانده رژیم اسالمی بر بستر 
مردم ایران بررسی کرد. می بینند که رژیم اسالمی 
در مقابل ضربات کوبنده انقالب مردم برای سرنگونی 
قرار دارد و در سطح بین المللی نیز هر روز منزوی 
دیرینه  پیمان  هم  حتی  که  جایی  تا  شود،  می  تر 
اش دولت چین از آن فاصله می گیرد. شی جین 
پینگ رئیس جمهور چین هم در سفر به عربستان 
اسالمی  به حاکمان  این کشور،  در  همتای خود  با 
در حال سقوط اعالم کرده است که باید دست از 



دخالت در کشورهای منطقه بردارد. 

افشای رسمی جنایات رژیم اسالمی توسط حلبوسی 
و مواضع اخیر دولت چین در مقابل رژیم اسالمی 
نه از سر عطف توجه آنان به حال مردم ستمدیده 
و جنایات بیشمار حکومت اسالمی در عراق و در 
مردم منطقه بلکه ناشی از نسیم انقالب زن، زندگی، 
آزادی است که آنان را وادار به تسویه حساب با 

رژیم اسالمی و اتخاذ چنین مواضعی کرده است.

 
یکشنبه ۲0 آذر ۱40۱

۱۱ دسامبر ۲0۲۲



استیصال حکومت و ربودن کودکان 
سهیال دالوند

بار دیگر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی روز 
پنچشنبه ۱۷ آذر ۱40۱، چهار کودک ۱۷ ساله در 
روستای الین از توابع کامیاران به نام های کیانوش 
نیما  ابراهیمی ،  سیروس  احمدی،  فرزاد  ابراهیمی، 
نام  به  ساله  همچنین یک کودک ۱۵  و  ابراهیمی 
و  احضار  شهر  اطالعات  اداره  به  احمدی  سیامک 

انها را بازداشت کردند.

باید خاطر نشان کرد که این اولین بار نیست که 
ه،  از آغوش خانواده هایشان ربوده شده  کودکان 



بازداشت  و مورد شکنجه و  اذیت و آزار واقع میشوند. 

آذر،   ۱۵ و   ۱4  ،۱۳ روزهای  در  امنیتی  نیروهای 
نیز ضمن یورش به منازل مسکونی، ۱0 کودک به 
نام های احسان جواهری، دیاکو اسدی، زانیار اسدی، 
امینی،  سیاوش  قادری،  ماردین  اسعدی،  سورن 
یزدان  نصرتیان،  اشکان  محمدزاده،  محمدیوسف 
کامیاران،  آبدانان،  در  را  رحمانی  متین  و  حاصلی 

پاوه و سردشت ربودند.

 جمهوری اسالمی از سر ترس  و سقوط، برای مهار 
شکنجه  و  بازداشت  به  انقالب،  سرکوب  و   کردن 
برای  االرض  فی  مفسد  و   محاربه  احکام  و صدور 
و  ربودن  به  دست  بلکه  نکرده،  اکتفا  معترضین 



بازداشت کودکان نیز زده است.

گونه  هر  از  بدور  دنیایی  در  باید  که  کودکانی 
خشنونت، ترس، تبعیض و نابرابری زندگی کنند و  
دنیای آنها باید با امنیت، آسایش روانی و  جسمی 

انسانی رنگ  بگیرد.

و  کودکان  حقوق  آشکار  نقض  کودکان،  ربودن 
جنایت علیه بشریت است. تمام کودکان ربوده شده 
فورا باید به نزد خانواده هایشان بازگردانده شوند. 
این امر تنها در گرو حمایت شما مردم، از خانواده 
های آنها و  تجمعات اعتراضی امکان پذیر میباشد.

در مقابل زندانها، بازداشتگاها تجمع کنید و  خواهان 



آزادی این کودکان و دیگر بازداشت شدگان شوید 
و اجازه ندهید که کودکانمان قربانی توحش و تحجر 

جمهوری کودک کش اسالمی شوند.
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تعویض لوازم شخصی با مواد غذایی   
کیوان جاوید

روزنامه شرق روز یک شنبه، ۲0 آذر در گزارشی به 
بررسی آگهی های فروش لوازم شخصی و خانگی در 
سایت ها و اپلیکیشن های ویژه در ایران پرداخته و به 
موارد متعددی از درخواست تعویض لوازم دست دوم 
اعم از لباس، کفش، جاروبرقی، بخاری با مرغ، روغن، 

برنج یا حبوبات اشاره کرده است.
 

از آن سو به ماجرا نگاه کنی همه چیز عالی پیش می 
رود. آقا زاده باشی و از وابستگان حکومت، دنیا را یک 
جور دیگر می بینی و به این خبرها به دیده تحقیر می 
نگری: خب که چه؟ نداری نخور. دنیا همین است. 



قدرتمندان از زندگی لذت می برند و بی قدرتان زیر 
چرخ قطار تنازع بقاء له می شوند. تا بوده چنین بوده. به 
تاریخ شاهان و امپراطورها نگاه کنید و دم فرو بندید. 

 
عزیزان  عزیزترین  یا  تو  بیمار  کودک  نیست  مهم 
زندگی تو بر اثر یک بیماری ساده و بخاطر نبود هزینه 
درمان و در اختیار نداشتن داروی مورد نیاز در برابر 
چشمان شما جان بدهد؛ اصال مهم نیست مردم محروم 
تر استانهای “زر خیز” آرزوی یک لیون آب آشامیدنی 
سالم را با خود به گور ببرند؛ مهم نیست کارگر و معلم 
و بازنشسته و کارمند در حسرت یک زندگی معمولی 
عمرشان به پایان برسد، مهم این است از پله قدرت 
باال رفته باشی و یک ماشین کشتار جمعی سازمان 
داده باشی تا آنها که به فکر تغییر هستند را به خاک و 



خون بکشی و صدای هر اعتراضی را در گلو خفه کنی. 
این استراتژی در قدرت بودن البته قرنها کارساز بوده 
هست و باز هم کارساز خواهد بود. اما همیشه “در 
بر این پاشنه نمی چرخد”. بعضی از اتفاقات بزرگ و 
تاریخی ورق را آنچنان بر می گرداند که تمام دنیای 
چپاولگران آدمکش را به جهنم بدل می کند؛ آتش 
به هستی این بساط جنایات می زند و هر آنچه ضد 
انسانی است را خاکستر می کند و وحشت مرگ را به 

جان دشمن تا دندان مسلح می اندازد.
 

در ایران مردم به فاز تعویض وسایل خانه با خوراکی 
رسیده اند. این داستان نیست، واقعیت هولناکی است. 
اما این واقعیت ترسناک می رود که پایان خوشی به 
همراه داشته باشد. پایانی که در این روزها مردم به 



عینه آینده را در چشم انداز می بینند. دیکتاتور دارد 
به پایان خود می رسد. مردم برای رهایی از فقر و 
فالکت، یک تن واحد شده اند. جامعه وسیعا دارد 

متشکل تر و متحد تر می شود. 
 

نور خیره کنندهِ آیندهِ برابر از هم اکنون به سوی ما 
و  فقر  از  نه  ای که  آینده  تابیده است.  ایران  مردم 
نابرابری خبری باشد، نه از حکومت یک مشت مفت 
خور اقلیِت در قدرت. آینده ای که خوشبختی فرد در 
خوشبختی جامعه معنی پیدا کند و خوشبختی جامعه 

در آزادی و برابری فرد معنی شود.
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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: 
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*سايت ژورنال را به دوستان و 
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