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جمهوری اسالمی و 
کنوانسیون حقوق کودک 

حمید تقوایی

جمهوری اسالمی باید از کنوانسیون حقوق کودک 
سازمان ملل اخراج شود! 

بنا به گزارش منابع و رسانه های معتبر جهانی، اخیرا 
مورد  زندان  در  معصومه  بنام  ای  ساله   ١٤ دختر 
تجاوز مزدوران حکومتی قرار میگیرد و جان خود 
را از دست میدهد. معصومه را به این خاطر که در 
مدرسه حجاب از سر برداشته دستگیر میکنند. او 
را در دوربینهای مداربسته مدرسه شناسائی میکنند، 
او تجاوز میکنند،  به  دستگیرش میکنند، در زندان 



و چند روز بعد جسدش را به خانواده اش تحویل 
میدهند. خانواده را هم تهدید میکنند که این خبر را 

رسانه ای نکند.

به چنین جنایت  نیست که حکومت  بار  اولین  این 
وحشتناکی دست میزند ولی باید آخرین بار باشد. 
میتوانیم جلوی این جنایات را بگیریم. در سه ماهه اخیر 
دستکم ٧٠ کودک قربانی سیاستهای سرکوبگرانه 
حکومت شده و جان خودشان را از دست داده اند. 
از کودکان خردسال دوساله و سه ساله و چند ساله 
در جمعه خونین زاهدان تا نیکاها و ساریناها و کیان 

ها.

 باید جلوی این روند کشتار را گرفت! میتوانیم این 
کار را بکنیم. یک راه موثر مقابله با این کشتار اینست 



در  را  اسالمی  که حکومت کودک کش جمهوری 
همانطور که  کنیم.  بایکوت  و  منزوی  سطح جهانی 
توانستیم این حکومت ضد زن را بقدرت انقالبمان 
از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کنیم،   از 
میتواند  کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل هم 

اخراج بشود. 

جمهوری اسالمی عضوی از این کنوانسیون است. ولی نه 
تنها برای حقوق کودکان هیچ ارزشی قائل نیست بلکه 
برای جان کودکان ارزشی قائل نیست. این حکومت 
کودک کش است و هیچ جائی در کنوانسیون حقوق 
کودک ندارد. باید از این کنوانسیون اخراج شود. این 
گام مشخصی است در جهت بایکوت و انزوای جهانی 
این حکومت آدمخوار. همانطور که حکومت آپارتاید 
نژادی آفریقای جنوبی بوسیله جهانیان بایکوت شد و 



این حرکت باالخره به سرنگونی آن انجامید و مردم 
آفریقای جنوبی توانستند بقدرت انقالبشان آنرا بزیر 
از  این حکومت  باید  بکشند، جمهوری اسالمی هم 
و  بایکوت  دولتها  و  المللی  بین  مراجع  همه  طرف 
منزوی بشود. در این صورت خواهیم توانست بقدرت 
انقالبمان، با هزینه هرچه کمتری و با سرعت هرچه 

بیشتری این حکومت آدمخوار را سرنگون کنیم. 

با تمام قوا در داخل کشور و در خارج کشور برای 
اخراج جمهوری اسالمی از کنوانسیون حقوق کودک 

سازمان ملل بمیدان بیائیم. 

سه شنبه ۲۹ آذر ١٤٠١
۲٠ دسامبر ۲٠۲۲



سرنگونی و مطالبه گری انقالبی
سینا پدرام

علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر، با اعالم این که “فضای مطالبه گری روی 
سایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشخص 
شده”، از معترضان خواست مطالبات خود را در آن 
این  از طریق  را  اعتراض خود  و  ثبت کرده  سایت 

سایت دنبال کنند.

این ادعایی است مسخره و مضحک. مخاطبی ندارد. 
مخاطبان فرضی این یاوه سرایی ها در خیابانها در حال 
مطالبه گری هستند و اولین خواست آنان برچیدن این 



نظام ظلم و ستم است. با اینهمه، این افاضات نشان 
دیگری از رشد و اعتالء انقالب نیز هست.

 
امروز رشت و مشهد و تهران را نگاه کنید و ببینید 
که خیابان جایگاه راستین مطالبه گری است. خیابان 
جایی است که توده مردم احساس قدرت میکند و 
قدرت خود را به نمایش میگذارد. حتی سر خط خبرها 
حاکی از به میدان آمدن نیروهای بیشتر اعتصابیون 
و معترضین است. طویله اسالمی و سایتهای فاضالبی 
رژیم محل نمایندگان مرگ و تباهی این مردم هستند.

 
انقالب ایران پدیده ای خارق العاده ای است. افت 
و خیز تعبیر دقیقی از لحظات و فازهای آن نیست. 
به فرازی  از فرازی  به نظر میرسد که  بیشتر  بلکه 



بلندتر سیر میکند. راه میجوید و راه حل نشان میدهد. 
این خصلِت پویایی و راهگشایی را فقط در انقالبات 
اکتبر  کبیر  انقالب  و  فرانسه  انقالب  مانند  بزرگی 
میتوان یافت؛ انقالباتی که تمامی الیه های اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی جامعه را یه چالش میکشند، متاثر 

میسازند و به تغییر وامیدارند.
 

مطالبات اقتصادی انقالب، از جنس رفاهی و مساوات 
خواهانه است. عدالت اجتماعی گفتمان مرکزی این 
انقالب است. آزادی و آزادیخواهی جوهر سیاسی آن 
را تشکیل میدهد. برابری طلبی جنسیتی، قضایی و 
شهروندی پایه اساسی دیگر انقالب است. عمیقا ضد 
هر نوع تبعیض است. ضدیت با آپارتهاید جنسی و هر 
نوع تبعیض مذهبی بر علیه زن، خصلت ویژه ای به این 



انقالب بخشیده است. ضدیت با مذهب چه در سطح 
سیاسی و چه در حوزه ایدئولوژیک آغازگر رنسانس 
دیگری در جهان خواهد بود. رنسانس سوسیالیستی 

خصلت نمای این انقالب خواهد بود.
 

تر  و شفاف  دقیقتر  روز  هر  ایران  انقالب  مطالبات 
در شعارهای خیابانی اعالم میشود و به پیش میرود. 
خیابان جایگاه مطالبات است. هم امروز و هم فردا. 
و به گواه جسارت و دالوریهای بی نظیر مردم در سه 
ماه گذشته، شجاعت فضیلت نوین این انقالب است.

سه شنبه ۲۹ آذر ١٤٠١

۲٠ دسامبر ۲٠۲۲



انقالب جاری و زندان 
نسان نودینیان

رئیس دادگستری مازندران وقوع “درگیری” و “تشنج” 
در زندان قائم شهر در روز یک شنبه، ۲٧ آذر را تایید 
کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدصادق اکبری 
بدون اشاره به جزئیات گفت که این درگیری “میان 
تعدادی از زندانیان یک بند” رخ داده که در پی آن 
“جو این بند برای ساعتی متشنج شده” اما با “ورود فوری 

نیروهای حفاظت زندان، منازعه خاتمه یافته است.”

“درگیری” در زندان قائم شهر در کمتر از یک شبانه روز 
پس از وقوع “شورش” در زندان مرکزی کرج رخ داده 
است. بر اساس گزارش های رسانه های رسمی، دست کم 



یک زندانی در جریان درگیری در این زندان کشته و 
چند زندانی دیگر برای درمان جراحت ها به بهداری 
زندان منتقل شده اند. فرار و شورش از زندانها البته 
سابقه طوالنی دارد. از ابتدای اعتراضات سراسری در 
ایران در بیش از سه ماه گذشته تاکنون دست کم در 
چهار زندان ایران از جمله زندان اوین در تهران، زندان 
الکان در رشت، زندان مرکزی کرج و زندان قائم شهر 
در مازندران شورش، درگیری و حوادث مرگبار رخ 

داده است.

انقالب زن زندگی آزادی در زندانها را میکوبد. زندانها از 
دستگیر شدگان انقالب پُر شده. بیش ار ١٨هزار نفر در 
سه ماه گذشته دستگیر شده اند. با وجود برپایی دادگاه 
های محاربه و اعدام، با وجود محرومیت دستگیر شدگان 



از امکانات پزشکی، دارویی، محرومیت از مالقات با 
بستگان و محرومیت ار داشتن وکالی خصوصی آوای 
اعتراض در زندانها پُر طنین است. انقالبیون زن زندگی 
آزادی را دستگیر میکنند به این هدف که صدای آنها 
را خاموش کنند. اما در رسیدن به این هدف هم ناکام 

مانده اند. 

وجود چهار شورش و قیام در زندان گواه از ناکامی 
جمهوری اسالمی قاتل در سرکوب انقالب است. انقالب 
جاری راهش را ادامه میدهد. زندان همگاِم اعتصاب 
و اعتراض مسیرش را بسوی رهایی باز میکند. انقالب 
جاری مکانیزم های رهایی از حکومِت قاتِل مردم را 
می آفریند. دستگیر شدگان در قلب جامعه بین الملل و 
افکار عمومی در سطح جهان جای باز کرده اند. جنبش 



کفالت با حضور بیش از صد نفر از نمایندگان پارلمان، 
اروپا،  در  سیاستمداران  و  دولتی  مشهور  کاربدستان 
اسکاندیناوی و کانادا یکی دیگر از پیشروی ها انقالب 

بسمت درهم شکستِن درهای زندانهاست. 

 
سه شنبه ۲۹ آذر ١٤٠١

۲٠ دسامبر ۲٠۲۲



۲۸ آذر: اعتصاب و تظاهرات 
خالصه اطالعیه خبری

حزب کمونیست کارگری ایران

اولین روز از سه روز فراخوان اعالم  روز ۲٨ آذر 
شده سراسری به اعتصاب و تظاهرات مردمی علیه 
اعدامها و سرکوبگریهای حکومت و در تداوم انقالب 
است. در پاسخ به این فراخوان اعتراضی از همان 
آغاز صبح بسیاری از کسبه و مغازه داران کار خود 
را تعطیل کردند. شهرهایی که گزارشات تاکنونی 
از تعطیل کسب و کار در آنها خبر میدهند عبارتند 
از: ایوان غرب، سقز، سنندج، کامیاران، شاهین شهر، 
بازار  تهرن  قوچان، کرمانشاه، کرمان، در  روانسر، 



درودیان و شهرک بهشتی و نیز کوزران کرمانشاه.

و  اکرم  رسول  بیمارستان  رزیدنت های  همچنین 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض 
به معوقات حقوقی خود اعتصاب و تجمع کردند. آنها 
شعار میدادند:”خط فقر ١٨ میلیون حقوق رزیدنت 
۶ میلیون”، “هر یه نفر تعلیق شه هزار نفر پشتشه”، 
“رزیدنت بی چاره  حقش خوردن نداره”، “رزیدنت 
بیدار است از حرف زور بیزار است”، و “فکر نکنید 

امروزه  قراره ما هر روزه”.

یک خبر منتشر شده دیگر از اعتراضات روز دوشنبه 
با  نیز تجمع دانش آموزان مدرسه ای در جوانرود 
شعار مرگ بر خامنه ای بود. گفتنی است که کادر 



به  اعتراض  درمان و دانشجویان علوم پزشکی در 
قتل دکتر آیدا رستمی و سرکوبگری های حکومت 
در پاسخ به اعتراضات سه روز ۲٨ تا ۳٠ آذر اعالم 
فراخوان به تجمع داده بودند. در این روز همچنین 
دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خبر 

اعتصاب خود را رسانه های کردند. 

برپایی  به  امروز  اعتراضی  فراخوان  دیگر  بخش 
تجمعات و تظاهرات اختصاص داشت. دوشنبه ۲٨ 
آذر در تهران مردم در خیابانهایی چون جمالزاده، 
خیابان  به  پونک  نفت  شهرک  و  ارم سبز  اکباتان، 
همچنین  دادند.  سر  اعتراضی  شعارهای  و  آمدند 
شماری از مردم با شعاردهی بسوی میدان انقالب 

راهپیمایی کردند. 



همچنین در گوهردشت و خیابانهای مختلف کرج 
نیز مردم به خیابان آمده و شعارهای اعتراضی سر 
دادند. در گلشهر جمعیت زیادی به خیابان آمده 
بودند. در این شهر از جمله مردم شعار میدادند: 
“مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه ای”، “ قسم 
به خون یاران ایستاده ایم تا پایان”، “ تورم گرونی 
بالی جان مردم”، “ حکومت بچه کش نمی خوایم 
نمی خوایم”. در رشت مردم به خیابان آمدند و با 
روشن کردن آتش ایجاد راهبندان، جمعیت بسیاری 
در  مردم  مشهد  در  کردند.  راهپیمایی  خیابان  در 
خیابان وکیل آباد راهپیمایی کردند و شعار مرگ 
یاد مجیدرضا رهنورد را  بر دیکتاتور سر دادند و 
خیابان  به  مردم  نیز  در کرمانشاه  داشتند.  گرامی 



آمده و با نیروی سرکوب درگیر شدند. 

یک روز پس از درگیری در زندان مرکزی کرج، 
محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران 
از وقوع ناآرامی در زندان قائم شهر خبر داد. بنا بر 
خبرها پس از ابالغ حکم قصاص یکی از محکومان 
به اعدام، بند یک زندان قائم شهر در روز گذشته 
برای مدتی دچار ناآرامی شد . زنده باد انقالب زن 

زندگی آزادی!

سه شنبه ۲۹ آذر ١٤٠١
۲٠ دسامبر ۲٠۲۲



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
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