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حکم اعدام محمد قبادلو 
سیما بهاری

دیوان عالی کشور جمهوری اسالمی اعالم کرده است 
که فرجام خواهی محمد قبادلو، از متهمان اعتراضات 
اخیر رد شده است. محمد قبادلو از بازداشت شدگان 
اعتراضات اخیر ابتدا به افساد فی االرض متهم و سپس 

به اعدام محکوم شد. 

همین حاال! همین لحظه اقدام کنیم. هر کدام از ما، 
چه زن چه مرد که این خبر را می شنویم یک عکس 
از محمد قبادلوی عزیز را بدست بگیرم و  در کوچه 
و خیابان ظاهر شویم. وقتی می دانیم حکومت اسالمی 
به چه منظوری می خواهد این عزیز انقالب را از ما 



بگیرد پس ما هم می توانیم و این قدرت فوق العاده 
را داریم که هر کداممان یک محمد باشیم. 

 
محکوم  سالِه   ۲۲ جوان  این  قبادلو،  محمد  مادر 
پسرش  نجات جان  برای  مردم  ایران  از  اعدام،  به 
محمد  مادر  است. صدای  کرده  کمک  درخواست 
باشیم و به فراخوان او پاسخ مثبت بدهیم. جمهوری 
اسالمی از قدرت ما وحشت دارد این وحشت مرگ 
را صد چنان کنیم و بنیاد این حکومت جنایتکار را به 

آتش بکشیم.
 

سازمان عفو بین الملل نیز اعالم کرد: “محمد قبادلو 
پس از تایید حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور 
از  این سازمان  در معرض اجرای حکم قرار دارد. 
جامعه بین المللی خواست از همه ابزارهایی که در 



اختیار دارند جهت تحت فشار قرار دادن جمهوری 
اسالمی برای توقف حکم اعدام این جوان ۲۲ ساله 

استفاده کنند.
 

جمهوری اسالمی با هر اعدام و کشته ای که به ما 
مردم تحمیل می کند هزار نیروی تازه نفس دیگر را 
علیه موجودیت کثیف و ضد انسانی خود به میدان 
می آورد. بقول معروف: هر یک نفر کشته شه، هزار 
نفر پشتشه. طوفانی که این رژیم درو می کند نتیجه 
بادی است که کاشته است. سرنگونی این جانیان 

بسیار نزدیک است. 
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پایه های چند جانبه انقالب نوین ایران 
منظر دریاکناری

روز  نفتی  فراورده های  پخش  شرکت  مدیرعامل 
جمعه، دوم دی ماه، در خبری که نشان از افزایش 
بحران بنزین در ایران دارد از کسری “روزانه 1.۲ 
میلیون لیتری” بنزین خبر داد. همچنین افت مداوم 
افزایش  و  مقابل دالر  ریال در  ارزش  وار  بهمن  و 
اقتصادی رژیم اسالمی  قیمت سکه، اوضاع آشفته 

را به وضوح نشان میدهد. 
 

یکی از داده ها و پایه های سیاسی و فرهنگی انقالب 
حاضر که جامعه حول آن برای سرنگونی جمهوری 



اسالمی خیز برداشته است طبعا شعار متحد کننده 
این  درد  و  مشکل  اما  است.  آزادی”  زندگی  “زن 
حکومت در تقابل با مردم فقط سیاسی و فرهنگی 
نیست. یک رکن اساسی فروپاشی جمهوری اسالمی 
که مردم را به انقالب کشانده است بحران و بن بست 
تمام عیار اقتصادی است. اقتصادی که بر اساس دزد 
ساالری و فساد عظیم دستگاه دولتی سازمان یافته 
است و هیچ روزنه ای برای ادغام در بازار جهانی 
سرمایه داری ندارد. حکومتی که سیاست خارجی 
خود را بر اساس تروریسم بین المللی تعریف کرده 
المللی  بین  های  تحریم  شدیدترین  مورد  و  است 

قرار دارد. 
 

در تحلیل از شرایطی که به انقالب اجتماعی منجر می 



شود فقط دیکتاتوری و وجود یک حکومت آدمکِش 
دنیا،  نمی شود. در  وارد معادله سیاسی  سرکوبگر 
بسیاری از دولت ها با دیکتاتوری عریان در مسند 
و  فرهنگی  ارتجاع  صرفا  حتی  دارند.  قرار  قدرت 
وجود یک حکومت ضد زن که جامعه را به اسارت 
کشیده است باعث فوران خشم اجتماعی و به میدان 
آمدن توده های میلیونی برای به زیر کشیدن یک 

حکومت نمی شود. 
 

انقالب ایران مجموعه همه شرایط انقالبی را برای 
سرنگونی یک حکومت ضد مردمی در خود جمع 
با  همراه  اقتصادی،  فالکت  و  فقر  است.  کرده 
دزدساالری و مافیای اقتصادی در کنار انزوای جهانی 
از یک سو و از طرف دیگر دشمنی و تضاد بنیادی 



با همه ارزش های انسانی جامعه، از جمله آپارتاید 
جنسیتی و تحمیل یکی از عقب مانده ترین باورهای 
مذهبی – اسالمی در جهان معاصر به زندگی مردمی 
که می خواهند بخشی از تمدن انسانی و مدرن در 
جهان امروز باشند، زمینه های سیاسی- فرهنگی و 
اقتصادی این انقالب را فراهم کرده است. جمهوری 
اسالمی در گرداب این شرایط اسیر شده است و 

راهی جز سرنگونی در برابر انقالب مردم ندارد.
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ضربه از درون 
کیوان جاوید

رضا تقوی، مشاور ابراهیم رئیسی در امور روحانیت 
روز شنبه ۳ دی در مراسم تجمع وابستگان حوزه های 
علمیه استان ها که با عنوان “اجتماع میثاق با والیت” 
برگزار شده گفته: “ضربه سکوت خواص کمتر از 

اغتشاشگران نیست”.
 

وقتی مردم در خلوت خود به آینده این انقالب فکر 
لزوما همیشه روند رویدادها در ذهنشان  می کنند 
امیدبخش و رو به پیش نیست. 100 روز از شروع 
انقالب می گذرد، صدها کشته و دهها هزار بازداشتی 
و محاکمات فرمایشی هم جزئی از این تاریخ صد 



روزه است. با این وجود وقتی به ابعاد پیشروی ها 
دقیق شویم می بینیم رژیم اسالمی در آخرین پله 
سرنگونی قرار دارد. انقالب ایران آنچنان آشفتگی و 
چند دستگی در صفوف حکومت اسالمی ایجاد کرده 
است که یک نمونه اش همین اعتراف مشاور رئیسی 

در پشت کردن “خواص” به این حکومت است.
 

این دوری جستن از حکومت به معنای بو کشیدن 
آن دسته از “علما” هم هست که فهمیده اند کار این 
رژیم جنایتکار تمام است و عکس یادگار گرفتن در 
کنار خامنه ای و رئیسی به معنای جمع شدن مدرک 

برای شریک جرم شدن در جنایت معنی میدهد. 
 

“هنرمندان،  گفت:  خواص  درباره  تقوی  رضا 
گزارشگران رویدادها، شعرا، علما، اساتید دانشگاه، 



وزرا، وکال  و هنری،  قهرمانان ورزشی  ها،  سلبریتی 
و روسا، جزو خواص هستند. یعنی نیروهایی که سر 
سفره این نظام نشسته اند و رشد کرده اند”. ترجمه 
دقیق این عجزنامه حکومتی یعنی اینکه ریزش این 
عمارت جنایت وسیعا رو به گسترش است و وقتی 
که پایه های این کاخ ظلم با سرعت تمام در حال 
باید سرنگونی را در کوتاه مدت در  ریزش باشد، 

چشم انداز دید.
 

وقتی تنوع  درماندگی های حکومت کنار هم چیده 
شود آنگاه به یک پدیده واحد و به هم تنیده می 
رسیم که ناتوانی جمهوری اسالمی برای ادامه حیات 
نام دارد. فروپاشی اقتصادی، دور شدن بخش وسیعی 
از خودی ها و خواص از این رژیم، اعتراضات ممتد و 
وقفه ناپذیر خیابانی. تبدیل شدن بی حجابی به پدیده 



روتین اجتماعی. اعتصابات رو به گسترش و همچنین 
ضربات ممتد سیاسی و دیپلماتیک در خارج از ایران، 
مجموعه رویدادهایی است که می تواند  پرونده هر 

حکومتی را ببندد.
 

مجموعه داده های سیاسی در ایران پیروزی را نزدیکتر 
است.  داده  قرار  اندار  در چشم  دیگر  زمان  هر  از 
بی شک  قدرت خیابان همراه با اعتصابات سیاسی 
امر سرنگونی را تسریع می کند. به پیش برای در 
هم تنیده تر کردن اعتراضات خیابانی و اعتصابات 
سیاسی برای رها شدن از حکومت فاسد و جنایتکار 

اسالمی.  
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۳ دی: انقالب در صدمین روز
خالصه اطالعیه خبری

حزب کمونیست کارگری ایران

در صدمین روز انقالب و با فراخوانی از قبل اعالم 
شده برای اعتراضات سراسری مردم در شهرهای 
مختلفی همچون تهران، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، 
خیابان  به  اهواز  کرج،  بندرعباس،  سنندج،  بابل، 
در  دادند.  سر  حکومتی  ضد  شعارهای  و  آمدند 
چندین محله تهران از جمله نارمک، ولیعصر، میدان 
آزادی، دربند، تهرانپارس، جنت آباد، هفت حوض و 
تئاتر شهر، شهریار جوانان دختر و پسر تظاهرات و 
راهپیمایی کردند و شعار دادند. نیروهای سرکوب در 



ایستگاه متروی تئاتر شهر به سوی مردم گاز اشک 
آور شلیک کردند. همچنین در شماری از محالت 
در تهران چون جنت آباد و جردن فریاد شعار های 
مرگ بر سپاهی، مگر بر دیکتاتور بر خیابان ها طنین 
انداخته بود. در تهرانپارس دانش آموزان مدرسه 
ای با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند و 
دبیرستااندخترانه  یک  در  کردند.همچنین  تجمع 
دانش آموزان در کرج صحن مدرسه حلقه زدند و 

سرود خواندند وشعارهای اعتراضی سر دادند.

در مشهد در محالتی چون وکیل آباد، بلوار امام رضا، 
خیابان هنرستان، ما بین خیابان هفت تیر و هاشمیه 
و احمد آباد، در کرج در گلشهر و گوهردشت، و 
دراصفهان در چهارباغ باالتظاهرات و تجمع و شعار 



دادن علیه حکومت جنایتکار اسالمی جریان یافت.

در سنندج در خیابان نبوت مردم آتش روشن کرده 
و راهبندان کردند و شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ 
بر دیکتاتور سر دادند و در اهواز در خیابان وهابی 
شعارهای  و  آمدند  خیابان  به  پسران  و  دختران 
اعتراضی سر دادند. در این اعتراضات در جاهایی 
مردم با روشن کردن آتش راهبندان کرده و با بوق 
متوالی خودرو ها صدمین روز انقالب را گرامیداشتند 
و  راهپیمایی کرده  را  و در جاهایی مسیر کوتاهی 

شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

خودروی  به  جوانان  تهران  در  فاضلی  خیابان  در 
نیروی سرکوب حکومت کوکتل پرتاب کردند. در 



حمزه کال در مازندران، و در کرمانو شهر شوش نیز 
جوانان به پایگاه بسیج کوکتل زدند. در بندرعباس 
بنر خامنه ای و در مشکین شهر بنر قاسم سلیمانی 

را مردم به آتش کشیدند.

گرگان  در  و  اسماعیلی  سپهر  قتل  روز  چهلمین 
انقالبیون  که  پزشکی  رستمی  آیدا  هفتم  مراسم 
مجروح را درمان میکرد، با شرکت شمار بسیاری 
از مردم برگزار شد و شرکت کنندگان شعارهای 

ضد حکومتی علیه جنایتکاران حاکم سر میدادند.
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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: 
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


