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کفالت سیاسی یک اقدام مهم 
حسن صالحی

ها  پارلمان  نمایندگان  و  سیاستمداران  از  شماری 
از  ای  اروپایی کفالت سیاسی عده  در کشورهایی 
معترضینی که در معرض خطر اعدام در ایران قرار 
دارند را بر عهده گرفته اند. این اقدامی بسیار مهم 
و با ارزش است و باید امیدوار بود که تعداد هر چه 
مشابه  اقدامی  به  دست  سیاستمداران  از  بیشتری 

بزنند.

زندانیان همانطور  بر عهده گرفتن کفالت سیاسی 
که از اسم آن برمی آید قبل از هر چیز یک اقدام 



معناست  این  به  سیاسی  اقدام  این  است.  سیاسی 
که من سیاستمدار و یا نماینده پارلمان به صدای 
یک زندانی سیاسی معین تبدیل می شوم و پرونده 
آن را از طرق مختلف دنبال خواهم کرد. این بدان 
معناست که وضعیت آن عزیز در بند زیر نورافکن 
تواند در  توجه جهانی قرار می گیرد و رژیم نمی 
سکوت و بی نامی هر کاری دلش خواست با اسرای 
ما بکند. این نوعی اعمال فشار سیاسی بر جمهوری 
اسالمی برای نجات یک معترض زندانی است. این  
جهانی کردن صدای معترضین در بند و همه زندانیان 

سیاسی است.

سالهاست که ما از کمپین “صدای زندانیان سیاسی 
بر عهده گرفتن کفالت  و  ایم  باشیم” سخن گفته 



از  یکی  اکنون  اعدام  خطر  در  معترضین  سیاسی 
اشکال متعین این کمپین است.

تجربیات پیشین نشان می دهد که بر عهده گرفتن 
کفالت زندانیان سیاسی در کشورهای خفقان زده به 
کاهش مجازات این زندانیان و یا حتی نجات قطعی 
آنها از مرگ شده است. این اقدام برای معترضین 
قرار  اعدام  خطر  معرض  در  که  ایران  در  بند  در 
دارند می تواند به جلوگیری از اعدام آنها بیانجامد. 
بخصوص در شرایطی که در خود ایران اعتراضات 
وسیع و گسترده ای علیه احکام اعدام معترضین در 
جریان است و جمهوری اسالمی اسالمی از هر سو 

خود را تحت فشار می بیند.



بر عهده گرفتن کفالت سیاسی معترضین در خطر 
اقدام در شرایطی می تواند بیشترین تاثیر را داشته 
باشد که ما همچنان اعتراضات در داخل کشور و 
در نقاط مختلف جهان را برای آزادی فوری همه 
دستگیر شدگان و لغو احکام اعدام آنها با قدرت 
ادامه دهیم و به صدای رسای آنها در همه خیابانهای 

دنیا تبدیل شویم.
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سونیای قهرمان
سیما بهاری

در شامگاه بیست و چهارم آذر سونیا شریفی، دختر 
ماه  ایالم که یک  استان  آبدانان در  اهل  1۷سالۀ 
شده  بازداشت  حکومتی  ماموران  دست  به  پیش 
از آزادی در خیابان مورد استقبال جمع  بود، پس 
بی شماری از مردم قرار گرفت. در عکسی که از 
سونیا منتشر شده است او روی سقف یک ماشین 
ایستاده و دستانش را به عالمت پیروزی باال برده 
است. دیدن این صحنه ما را بیاد سرشناس ترین 
انقالبیون می اندازد که در برابر دشمن سینه سپر 

کرده و تبدیل به قهرمانان مردم شده اند. 



 
سونیا قلب تپنده انقالب ایران است. قلب زن زندگی 
آزادی. سونیا تجسم ادامه راه مجید رضا رهنورد و 
محسن شکاری و صدها عزیز دیگری است که قلب 
عاشقشان بدست حکومت جانی اسالمی از حرکت 
باز ایستاده است. سونیای جوان ما امید به پیوستن 
دهها هزار نوجوان و جوان دیگر به انقالبی است که 
می رود با سرنگونی جمهوری اسالمی، جامعه ای پُر 

از عشق و آزادی و برابری بسازد. 
 

سه ماه است که جوانان در شهرهای مختلف ایران 
و  تهاجم  مقابل  شده  محکمی  دژ  هایشان  سینه 
خشونت غیر قابل وصف حکومتی که میداند دارد 
میمیرد. امید به سرنگونی حکومت بینهایت است و 



همین انگیزه ای ایجاد کرده که نمیشود با دستگیری 
و اعتراف اجباری و کشتار در خیابان و حتی اعدام 

آن را بازپس گرفت. 
 

روز پنجشنبه وقتی آغوش هزاران نفر به روی سونیا 
باز شد انگیزه و امید برای سرنگونی پرده ای با شکوه 
از قدرت، شهامت، همبستگی، و عشق به یکدیگر را 

به نمایش گذاشت. 
 

همین جمعیت و همین قدرت را باید در همۀ شهرها 
در مقابل زندانها به نمایش بگذاریم. روزهای ۲۸ 
اعدام  علیه  نمایی  قدرت  روز  به  را  آذر  تا۳0  
انقالب در  قهرمانانمان تبدیل کنیم. در مدتی که 
جریان بوده ما شاهد صحنه هایی بسیار با شکوه از 



حضور مردم در صحنۀ مبارزه بوده ایم. از کمک به 
دانشجویان محاصره شدۀ شریف تا زندانیان اوین 
تا خون رسانی و معالجۀ مصدومین و... ما میتوانیم 
این بار آزادی عزیزان دربندمان را با شکستن دِر 
با همت همان  زندانها متحقق کنیم. دِر زندانها را 
مردمانی که سونیا را در آغوش کشیدند، همانهایی 
که بارها نشان داده اند که قهرمانان خود را دوست 
دارند، باز کنیم تا دیگر شاهد هیچ شکنجه و اعدامی 

نباشیم. 
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گلوله های ساچمه ای در بدن کودکان  
اصغر کریمی

به سر و بدن امیرحسین رحیمی 1۵ ساله با گلوله های 
ساچمه ای شلیک کردند. دو ماه او را در حالیکه گلوله  ها 
در بدن او بود در زندان نگهداشتند. حسابهای کاربری 
حکومت وجود گلوله در بدن امیرحسین را تکذیب 
کردند. وکیل تسخیری که سیستم قضایی برای او تعیین 
کرده بود هم با خانواده امیرحسین مانند بازجو رفتار 
کرد. برای آزادی این کودک ۵00 میلیون تومان وثیقه 
تعیین شد که مادرش توان تامین آنرا نداشت. قاضی 
سرانجام تحت فشار افکار عمومی دستور آزادی موقت 

او را داد. 



یک لحظه کل این تصویر را در نظر مجسم کنید. با 
یک سیستم قضایی مواجه میشوید که از قوانینش تا 
ضابطین قضایی اش، از نحوه دادرسی تا بازجوها و قضات 
و زندانهایش و نحوه دستگیری هایش یک ماشین تمام 
عیار جنایت و آدمکشی است. اما اینها هیچکدام تازگی 

ندارد. 

جمهوری اسالمی و سیستم قضایی اش از روز اول تا 
االن همین بوده است. حتی این روزها به این دلیل که 
مردم افسارش را کشیده اند محتاط  تر! هم شده است. 
جنایات این حکومت از لحظه به قدرت رسیدنش فجیع و 
تکاندهنده بوده است. نه تنها سیستم قضایی بلکه حضور 
صدها هزار کودک کار و بیخانمان، میلیونها کودک 
ترک تحصیل کرده، دختربچه هایی که به حکم شنیع 
اسالم و حکومتش به ازدواج داده میشوند، اعتیادی که 



در میان نوجوانان معصوم دامن زده است و محرومیت 
میلیونها کودک و نوجوان از هر گونه شادی و امنیت 
گوشه کوچکی از کارنامه سیاه حکومت اسالمی است. 

این  این است که هر مورد جنایت  تازه است  آنچه 
خشم  میشود،  منعکس  سرعت  به  آدمکشی  ماشین 
عمومی را برمی انگیزد و حتی رسانه های مجاز داخل 
کشوری هم آنرا منعکس میکنند. آنچه تازه است حضور 
هزاران نوجوان شبیه امیرحسین در اعتراضات خیابانی و 
تظاهرات های دانش آموزی و شعارنویسی و شرکت فعال 
در انقالب است. انقالبی که سکوت رسانه ها و دولتها و 
نهادهای بین المللی را هم به عکس العمل واداشته است. 
آنچه تازه است انقالبی است که در روحیات و افکار و 
میل به رهایی در میان عموم مردم شکل گرفته است. 



روحیات،   این  انقالب،  در  خیزی  و  افت  هر  علیرغم 
حساسیت  ها، افکار، میل به کاری کردن، در هر فرصتی 
دست به اعتراض زدن، تبدیل شدن هر خانه و مدرسه 
و محل کار و کوچه و خیابانی به محل رد و بدل کردن 
اخبار و بحث  های سیاسی و آموزشگاه سیاسی، میل به 
سازماندهی و سازمانیابی و این تصور عمومی که این 
حکومت رفتنی است، کار حکومت را میسازد. این آن 
نیروی عظیمی است که با هر ساچمه ای در بدن کودکان 
و با هر دستگیری و شکنجه و اعدامی هر روز دارد 
رادیکال تر، انتقادی تر و متشکل تر میشود و حکومت را 

از پا درمیاورد. 
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انقالب و “خودی های سابق”
سینا پدرام

به گزارش بی بی سی، “آقای محقق داماد از روحانیون 
نامه ای خطاب به قضات  شاخص حوزه علمیه” در 
ریختن  در  تساهل  و  خطا  نوشته:  قضایی  دستگاه 
خون مردم در “حافظه تاریخ فراموش نخواهد شد”. 
همچنین در هفته های گذشته ما شاهد ریزش و در 
هم ریختگی هر چه بیشتر موافقان و خدمتکاران رژیم 

اسالمی بوده ایم. 

مسئله اعدام ها و احکام جنایتکارانه قرون وسطایی  
رژیم بار دیگر اعتراضات وسیعی در ایران و خارج 



کشور را به همراه داشت و موج وسیعی از مخالفتها 
را دامن زد. با اعدام زنده یادان مجیدرضا رهنورد و 
محسن شکاری این اعتراضات دوباره گسترش یافت 
و لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و انقالبیون در 
دستور کار بسیاری از فعالین قرار گرفت. از دیگر 
سو، فشارهای جهانی با اخراج ایران از کمیسیون مقام 
زن سازمان ملل تشدید یافت و اهمیت بایکوت تمام 
عیار رژیم اسالمی را به دولتهای غربی نشان داد. طرح 
وکالت سیاسی زندانیان توسط نمایندگان پارلمانهای 
کشورهای اروپایی از ابتکارات جدید این دوره در 
اسالمی  رژیم   وحشیانه  اعدامهای  و  تعرض  مقابل 
أست و میرود که موضوع اعدام را به مشغله ذهنی و 

عملی شهروندان اروپایی تبدیل کند. 



در این میان باید یادآور شد که هر نوع اعتزاضی به 
این احکام ولو از سوی خودیهای “دیروز” رژیم با هر 
نیتی از سوی طرح کنندگان این اعتراضات صورت 
بگیرد، باید به حساب قدرت انقالب نوشت. اعتراض 
و  تفسیر حوزوی  هر  با  آخوندها  توسط  اعدامها  به 
فقهی، حاکی از عمق انشقاق درون حاکمیت و اعتالء 
جدالهای سیاسی درون جامعه است و زیر پای رژیم را 
خالی میکند.  تشتت درصفوف رژیم، به هر رو دست 
و بال دم و دستگاه سرکوب را بیش از پیش خواهد 
بست.  افشا و بحث بر سر نیت اعتراض “خودیهای” 
سابق بر علیه خامنه ای و رژیم معضل انقالب نیست. 

انقالب خود فرهنگ سیاسی و گفتمان های جدیدی 
را به جامعه بطور کلی و هئیت حاکمه به طور ویژه 



روانشناسی سیاسی،  و  رفتار  تحلیل  میکند.  تحمیل 
تعیین حقانیت موضع گیریها و تفاسیر  مختلف افراد و 
جریانات سیاسی، دوریها و نزدیکیها به هئیت حاکمه 
و رژیم، سود و زیانهای مانورها. تاکتیکها و بسیاری 
از حوادث سیاسی فقط و فقط از منظر و زاویه پیشبرد 
انقالب قابل تامل است و میتواند پیش برنده و راهگشا 

باشد. 

با این رویکرد، هر اعتراضی ولو از جانب “خودیها” 
اگر در جهت تضعیف رژیم باشد، هم در تحلیل و 
هم در تاکتیک به نفع پیشبرد انقالب خواهد بود. از 
لحاظ تحلیلی قدرت انقالب را به نمایش میگذارد 
و از زاویه عملی قدرت مانور هئیت حاکمه را تقلیل 

میدهد. 



بر خوردهای و تحلیلهای “افشاگرانه” در ارتباط با 
دستگاه  و  دم  به   ، سابق”  های  “رژیمی  اعتراضات 
خامنه ای و رژیم اسالمی، مشغله و اولویت انقالبیون 
نیست. تعمیق “نه” انقالب و رهبری آن تا سرنگونی 
معضل واقعی ماست. این انقالب میرود که به انقالب 
پیروزمندان تاریخ تبدیل شود. انقالب هیچ بودگانی 
شورش  نه  دارند.  همراه  خود  با  را  “دنیا”  یک  که 

ناامیدان که خیزش آینده نگران است. 
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اعتصاب کارگران در مراکز 
متعدد نفت و پتروشیمی 

خالصه دو اطالعیه 
حزب کمونیست کارگری ایران

 
بنا برگزارشات منتشر شده از سوی شورای سازماندهی 
آذر   ۲۶ امروز  نفت،  پیمانی  کارگران  اعتراضات 
نفتی در سطحی  کارگران رسمی شاغل در مراکز 
سراسری وارد اعتصاب شده و تجمعاتی را برپا کرده 
اند. تاکنون گزارشات گویای اعتصاب در این مراکز 
میباشد:  شرکت نفت و گاز پارس، کارگران رسمی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، کارگران 
پتروشیمی و نفت ماهشهر، کارگران عملیاتی مناطق 



نفتخیز جنوب در اهواز پاالیشگاه دوم فازهای ۲و۳ 
پاالیشگاه و شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
منطقه عملیاتی تنگ بیجار، واحد ایمنی و آتش نشانی 

جزیره خارگ.

شورا همه بخش های شاغل در نفت را به پیوستن 
ها  اعدام  علیه  سراسری  اعتراضی  حرکت  این  به 
فراخوانده است. حزب کمونیست کارگری با درود 
اعتراضات  و شورای سازماندهی  نفت  به کارگران 
از همه کارگران، معلمان، و  پیمانی نفت  کارگران 
بخش های مختلف شاغل میخواهد که به سه روز 

اعتراضی ۲۸ تا ۳0 آذر بپیوندند.

فریاد مرگ بر جمهوری اسالمی در مترو



امروز شنبه ۲۵ آذر در تهران جمعیتی از مردم در 
مترو تجمع کردند و با خشم شعار”مرگ بر جمهوری 
اسالمی” سر دادند. شب گذشته نیز شماری از مردم در 
شهر تربت حیدریه راهپیمایی کردند و علیه حکومت 
اعدام و کشتار شعار دادند. در محالت مختلف تهران 
از جمله چیتگر نیز طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور 
و مرگ بر خامنه ای وسیعا شنیده میشد. مردم همه 
جا قرار و مدار برای تجمع و تظاهرات سراسری برای 
روزهای ۲۸ تا ۳0 آذر ماه را میگذارند و همه بر 
شعار مرگ دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای در پاسخ 

به اعدامها تاکید دارند.

شنبه ۲۶ آذر 1401
1۷ دسامبر 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 journalfarsi.com


