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اعدام، محاربه و حاکمیت شریعت!
نسان نودینیان

روزنامه جمهوری اسالمی در یادداشتی از عملکرد دو 
نهادی که کنترل آن در دست فقیهان است انتقاد کرد 
و نوشت که با “شریعت” نمی توان جامعه و حکومت 
را اداره کرد. این روزنامه نوشته: “جامعه نیاز به قانون 
دارد”، “برای بسیاری از عالمان دین، حتی فقیهانی که 
باید نگهبان این قانون باشند، قانون اساسی فاقد جایگاه 
محوری در اداره جامعه است” و هنوز “عده ای از علما” 
مدعی هستند “چون ما شریعت داریم، پس بی نیاز از 

قانون هستیم”. 

این مخالفتها صدایی از درون خودی های ردیف اول 



است که علنا و مشخصا علیه شخص خامنه ای، که 
احکام اعدام زیر نظارت مستقیم او اجرایی می شوند، 
بیان می گردد. اینها کسانی هستند که با آویزان شدن 
به قانون اساسی که اساسا توسط عناصر اصلی و معماران 
فکری جمهوری اسالمی تدوین شده در مخالفت با 

خامنه ای قرار گرفته اند.
 

با موج جدید صدور حکم اعدام  به ویژه برای معترضان، 
برخی از چهره های مذهبی در ایران نیز اعالم کرده اند 
که دستگاه قضایی جمهوری اسالمی به موازین اسالمی 
مقتدایی،  نیست. مرتضی  پایبند  اعدام  درباره حکم 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روز یکشنبه 
۲۰ آذر بعد از اعدام جنایتکارانه محسن شکاری به 
خبرگزاری ایلنا گفت: “در مواردی که یک نفر با یک 



گروه درگیر نمی شود و فقط با یک نفر درگیر می شود، 
به آن فرد محارب نمی گویند.” محمدعلی ایازی، عضو 
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم میگوید: 
“اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت 
موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی 
او می خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه 

بگذاریم.”
 

بلند شدن صداهای مخالف در حوزه علمیه قم علیه 
قوه قضائیه سناریوسازی نیست، مخالفتهای تعدادی از 
دایناسورهای جنایتکار اسالمی و اذعان به اینکه کاربُرد 
شریعت رو به اتمام است، پروسه ای از شکاف و ریزش 
درونی حاکمیت و تصویری واقعی از پیشروی خیزش 

مردمی علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد است.



انقالب پرطنینی با نماد زن زندگی آزادی جاری است. 
مردم از احکام اعدام و “محاربه” تنفر عمیقی دارند. علیه 
قوانین شریعت و اجرای احکام اعدام و حکومت اسالمی 
در خیابانها هستند. پیشروی این انقالب با تحمیل تعلیق 
سیاست حجاب اجباری و جمع کردن گشت ارشاد و 
تبدیل شدن شعار انقالب زن زندگی آزادی به نمادی 
از انقالب جاری در سطح بین المللی و توجه بیش از 
نیم میلیارد از شهروندان جهان محکمترین جواب به 
سیاستهای ضد زن و شریعت و جمهوری اسالمی است.

سه شنبه ۲۲ آذر 14۰1
1۳ دسامبر ۲۰۲۲



راه مقابله با اعدام چیست؟
سینا پدرام

در  ای  حربه  عنوان  به  جانیان  رژیم  برای  اعدام 
مقابل اعتراضات عمومی به کار گرفته شده و این 
بار نیز رژیم درمانده در مقابل انقالب مردم به این 
این دوره  تفاوت عمده  اسلحه دست برده  است. 
ابعاد خیزش، سراسری بودن این جنبش و اشکال 
مبارزاتی است که مردم به کار گرفته اند. ابتکارات 
و شجاعِت وصف ناپذیر جوانان رژیم را مستاصل 
دان  ذباله  به  را  اسالمی  رژیم  که  میرود  و  کرده 

تاریخ بسپارد.
 



بن  یک  در  را  رژیم  که  دیگری  بنیادین  واقعیت 
انسداد و فلج  بست سیاسی کامل قرار داد است، 
کامل اقتصادی سرمایه داری دزدساالرانه حکومت 
اسالمی است. اخباِر هر روزه ریزِش بخشی از اعوان 
و انصار حکومت و خودیهای رژیم نشان از این دارد 
انقالب  از  برای خالصی  رفتی  برون  راه  رژیم  که 
نیافته است. مردم میدانند که درآمدشان به ریال 
است و قیمتها به دالر. واقعیت پایه ای تر این است 
ایران سالهاست که  که سرمایه داری بحران زده 
هیچ راه حل منطقه ای و جهانی در جواب به این 
بحران نیافته است. عدم سرمایه گذاریهای طوالنی 
مزمن  ثباتی  بی  از  ناشی  ایران  در  خارجی  مدت 

سیاسی این رژیم بوده و هست.



به این فاکتور، واقعیت عظیم انقالب را که به عامل 
اساسی تعیین و تکلیف سیاسی در این مرحله تبدیل 
شده است باید افزود. گزینه دیگری جز انقالب در 
دستور کار جامعه قرار ندارد و این درست همان 
نکته اساسی است که تمامی انقالبیون آن را مورد 

توجه ویژه قرار دهند. 

اتاقهای  در  اسالمی  جانیان  رژیم  دیگر،  سوی  از 
فکرش به ابلهانه ترین اشکاِل ارعاب روی آورده 
است. استخدام زنان جیره خوار فاطمه کوماندو و 
استقرار آنان در متروها برای تعرض به زنان آزاده، 
اعتصابی، ضرب  بازاریان  پلمب کردن مغازه های 
حمالت  دلیلی،  هیچ  بدون  عمومی  عابران  شتم  و 
از  اعدام  حربه  اکنون  و  دانشجویان،  به  وحشیانه 



اجزای یک سیاست نخ نما و همیشگی رژیم هستند. 

آنچه در این میان تغییر کرده  است روحیه انقالبی 
سیاست  این  به  نسبت  مردم  آگاهی  و  اِشراف  و 
ددمنشانه است. این بار جامعه میداند که برای دفع 
شر کامل این رژیم، باید تا آخرین سنگر با این رژیم 
بجنگد. انقالبیون و جامعه تاکنون با اتخاذ تاکتیکها 
پیش برنده در مقابل ترفندهای رژیم ایستادگی و 
این قماِر سیاسی جانیان را نقش بر آب کرده اند. 

زن  سیاسی  زندانیان  سوی  از  اعدام  به  اعتراض 
و  دانشجویان  دیروِز  اعتراضات  و  آنان  تحصن  و 
دانش آموزان در مشهد و شهرهای دیگر راه مقابله 
که  است  این  بیانگر  و  میدهد  نشان  را  اعدام  با 



زار  رژیم  حاِل  ندارد.  شدن  مرعوب  قصد  جامعه 
تر از این حرفهاست. با اعدام، جاِن یک انقالبی را 
میتوان گرفت، ولی جانهای شیفته بسیاری به سوی 
این انقالب خواهند شتافت. با دار و درفش میتوان 
با  اما  بُرد  یغما  به  را  جوان  پیکارجوی  چند  جان 
نفرت انباشته شده چگونه میتوان به آینده ای آرام 

اندیشید؟ 

جامعه انقالبی ایران راه مقابله با اعدام و راه حل 
کرده  اعالم  کلمه  یک  با  را  گرانی  و  فساد  و  فقر 

است: سرنگونی!
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اژه ای و اسیر ُکشِی جمهوری اسالمی  
خلیل کیوان

غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری 
ها  اعدام  علیه  اعتراضات  به  واکنش  در  اسالمی 
میگوید: انتخاب مجازات اعدام برای “محاربه” از 
اختیارات قاضی است. او اضافه میکند که: “در ماده 
از  قانون مجازات اسالمی، حد محاربه یکی   ۲۸۲
و  راست  دست  قطع  صلب،  اعدام،  مجازات  چهار 

پای چپ و نفی بلد است.”
 

اژه ای درس فقه به مردمی که با مشت های گره 



کرده در سراسر ایران و جهان شعار مرگ بر خامنه 
های  اعتراض  پاسخ  او  نمیدهد.  میدهند،  سر  ای 
درونی و اطرافیان دور و نزدیک حکومت را میدهد. 
خشم و نفرتی که در پی اعدام ها شکل گرفته است 
منجر به اعالم برائت عده ای از نزدیکان حکومت و 

اطرافیان آن هم شده است. 

تعجیل حکومت برای محاکمه معترضین و صدور 
محسن  اعدام  حکم  سریع  اجرای  و  اعدام  احکام 
شکاری پس از ۷۵ روز بازداشت و همچنین اجرای 
حکم اعدام مجید رضا رهنورد که پروسه دستگیری 
و محاکمه و اعدام او فقط ۲۳ روز طول کشید یک 

تصمیم سیاسِی نفرت انگیز و اسیر ُکشی بود. 



اژه ای مانند خامنه ای و رئیسی و همه آدمکشان 
جمهوری اسالمی در عین حال که در پستوهایشان 
اقتدار  ژست  مردم  مقابل  در  میلرزند،  خود  بر 
میگیرد. صدور احکام اعدام برای معترضین و اجرای 
رهنورد  رضا  مجید  و  اعدام محسن شکاری  حکم 
به فاصله چهار روز ادامه همان سیاست همیشگی 
است  وحشت(  ایجاد  با  )پیروزی  بالرعب”  “النصر 
که کارآیی خود را از دست داده است. پاسخ مردم 
به این اعدام ها روشن است: هر یک نفر کشته شه 

هزار نفر پشتشه. 
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دعوای ما بر سر تفسیر قرآن نیست
جلیل جلیلی

مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، در خطبه های 
نماز جمعه 1۸ آذر صدور حکم اعدام برای کسانی که 
مرتکب قتل نشده اند را ناصحیح و استداللی نادرست 
از قرآن خوانده. او گفته اگر کسی تنها راهی را بسته 
و کاردی زده به بسیجی که فقط زخمی اش کرده، از 
نظر شرعی نمیتوانیم او را بکشیم. قرآن چنین مجوزی 
نداده است. محاربی که آدمی را نکشته، نباید اعدام 

شود، این از نظر قرآنی و شرعی صحیح نیست.

ایرانیان  و  ایران  خیابانهای  در  مردم  زمانیکه  بله، 
میدهند  شعار  جهان  کشورهای  دیگر  در  پراکنده 



 Mollas نمیخوایم،  نمیخوایم  که حکومت اسالمی 
out of Iran این مالی سنی تازه به این فکر افتاده 
که احکام اعدام های اخیر در جمهوری اسالمی را 
او  کند.  اعالم  قرآن  احکام  از  ناصحیح  استنتاجی 
مخالف اعدام محارب نیست بلکه از نظر او محارب 
زمانی باید اعدام شود که  با اسلحه به جنگ حکومت 

اسالم برخیزد و نه با سنگ و چوب.

در جواب به مولوی و امثال ایشان الزم است بارها و 
بارها یادآوری و تاکید کرد که انقالب 14۰1 ایران؛ 
انقالب زن، زندگی، آزادی نه بر سر تفسیرهای متفاوت 
از قرآن، نه بر سر استخراجات کاالهای متفاوت از 
قرآن بلکه برای پاك کردن جامعه از هرگونه قوانین 
شریعه و قوانین استنجاج شده از قرآن و دین و مذهب 



است. جامعه ایران، و مشخصا نسل جوان این جامعه 
بلند شده است تا به هرگونه دخالت مذهب در زندگی 
خصوصی و اجتماعی خود، به جاری شدن قوانین منتج 
از قرآن، با هر رنگ و هر تفسیری، نقطه پایان بگذارد. 
این مردم حق دارند و حق مسلم خود میدانند که نه 
تنها با شعار دادن، نه تنها با تجمع در خیابانها، نه 
تنها با سنگ و چوب بلکه با اسلحه به عمر حکومت 
اهلل و حکومت متکی بر اسالم و قوانین اسالمی پایان 
دهند. ما میدانیم معنی حرف شما چیست. شما با این 
حرفتان، هم از مردم میخواهید که در مقابل جمهوری 
اسالمی دست به اسلحه نبرند و هم به خامنه ای چراغ 
سبز نشان میدهید که با اعدام افرادی که دست به 

اسلحه ببرند مخالفت نخواهید کرد.



مردم ایران در یک قرن گذشته و بخصوص در 4۳ 
سال عمر حکومت اسالمی چهره واقعی اسالم، چهره 
واقعی مفسرین گوناگون قرآن و چهره واقعی مراجع 
رنگارنگ اسالمی را شناخته اند. شما حق دارید به 
توحش سران جمهوری اسالمی اعتراض کنید، ولی 
این را هم بدانید که اگر خواهان پایان یافتن قطعی 
هر نوع اعدام و وحشیگری حکومتی، و یا پایان یافتن 
قطعی حتی تبعیض بر اساس باورهای دینی هستید، 

در مقابل انقالب مردم سنگ اندازی نکنید.
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مجید رضا رهنورد و علیه اعدامها
خالصه اطالعیه 

حزب کمونیست کارگری ایران

بدنبال اعدام مجید رضا رهنورد جامعه بشدت به 
خشم آمده و به تالطم افتاده است. امروز در مشهد 
در اعتراض به این اعدام و تهدید افراد بیشتری به 
مرگ توسط جانیان اسالمی، فراخوانهای متعددی 
به تجمعات اعتراضی داده شد. در این روز گروه 
هایی از مردم به آرامستان “بهشت رضای مشهد، 
است  رضا  مجید  خاکسپاری  محل  که   ۶۶ قطعه 
رفتند و یادش را گرامی داشتند. همچنین گروهی 
از مردم در مشهد به طرف منزل مجید رضا رهنورد 



محل  و  خانه  به  منتهی  مسیرهای  کردند.  حرکت 
کار مجید رضا رهنورد ترافیک سنگینی حاکم بود. 
همچنین در منطقه احمد آباد این شهر دانش آموزان 
یکی از مدارس به خیابان آمدند و شعار میدادند: 
“مجید رضا رو بردند، جنازه شو آوردند”. شبانه نیز 
در مشهد محالت مختلف از جمله محله هفت تیر 
مردم به خیابان آمده و شعار اعتراضی سر دادند. 
در شیراز نیز دانش آموزان به خیابان آمدند و شعار 
میدادند: “مجیدرضا خوابیدی، ما همه بیدار شدیم”. 

در تهران تجمعات اعتراضی در محالت مختلف از 
جمله هفت حوض و چیتگر شکل گرفت. در هفت 
حوض جمعیتی از مردم به خیابان آمدند و شعارهای 
شعار  مردم  چیتگر  در  دادند.  سر  حکومتی  ضد 



میدادند: “خامنه ای قاتله حکومتش باطله “، “مرگ 
بر حکومت بچه کش”. و در قم جوانان بنربزرگ 
آتش  را  حکومت  بنر  قشم  در  و  اطالعات  وزارت 
زدند. همینطور در یکی از دانشکده های دانشگاه 
پارسا شجاعی  توحید شفی،  از  بهشتی در حمایت 
تجمع  دانشجویان  دستگیر شدگان،  اعدام  علیه  و 
داشتند و علیه اعدام ها شعارهای ضد حکومتی سر 
اعتراض خود  نوشیروان صدای  دانشجویان  دادند. 
را به اعدام مجید رضا رهنورد اعالم کردند و در 
دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه نیز دانشجویان شعار 
میدادند: “مجیدرضا رو بردن، جنازه شو آوردن”!. 
در دانشکده موسیقی هنرهای زیبا دانشجویان ترانه 

“دایه دایه وقت جنگه” را همخوانی کردند. 



از سوی دیگر تشکلهای مختلف کارگری و نهادهای 
کردستان  معلمان  صنفی  کانون  نظیر  اجتماعی 
)مریوان و سروآباد( و کانون صنفی معلمان ایران 
)تهران( طی بیانیه هایی اعدام معترضان را محکوم 

کرده اند. 

اعتصابات سراسری کارگران، معلمان، دانشجویان، 
کارمندان و کارکنان ادارات یک اقدام مهم علیه 
اعدام هاست. هم اکنون زمزمه های سر بلند کردن 
اعتصابات کارگری شنیده میشود. از جمله کارگران 
تجمع  فراخوان  آذر   ۲۶ روز  برای  نفت  رسمی 
سراسری بزرگی داده اند. همینطور خبر میرسد که 
کارگران معادن و پاالیشگاههای کل ایران نیز در 
اعتصاب در روزهای سوم وچهارم  برپایی  تدارك 



و پنجم دی ماه هستند. بعالوه اعتصابات رانندگان 
کامیون و کامیونداران ادامه دارد. زنده باد انقالب 

زن، زندگی، آزادی.

سه شنبه ۲۲ آذر 14۰1
1۳ دسامبر ۲۰۲۲



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 journalfarsi.com


