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برای آزادی معترضین دستگیر شده 
و همه زندانیان سیاسی 

حسن صالحی

اجتماعی  و  سیاسی  کارگری،  فعال   ۲۷۰ از  بیش 
در داخل و خارج از ایران در بیانیه ای با اشاره به 
“موج گسترده ای از سرکوب و بازداشت و کشتار 
معترضان سیاسی در خیابان ها و کوچه ها” خواستار 
و  بازداشت  و  سرکوب  هرگونه  به  دادن  “پایان 
قتل های حکومتی و آزادی فوری و بی قید و شرط 

تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند”. 

های  تشکل  اعضای  از  نفر   ۲۳۵ نیز  پیش  چندی 



مختلف کارگری و مردمی و فعالین مدنی و اجتماعی 
با انتشار یک بیانیه صدور احکام اعدام علیه معترضین 
را محکوم کردند و خواهان لغو کامل مجازات اعدام 
شدند. این بیانیه مورد استقبال وسیع عمومی قرار 

گرفت و بسیار دیگری نیز آنرا امضا کردند.  

صدور چنین بیانیه هایی بهمراه اعتراضاتی که بطور 
روزمره در جامعه علیه سرکوبها در جریان است 
یک صف بندی محکم در مقابل حکومت جنایتکاری 
است که برای نجات خود چاره ای جز سرکوب و 
پاسخ  این  بیند.  نمی  مقابل خود  بیشتر در  جنایت 
محکمی به حکومت اسالمی است که ما با سرکوب 
ها نه فقط جا نخواهیم زد بلکه تشدید سرکوبها را 
به موضوعی برای اعتراض بیشتر و گسترده تر علیه 



رژیم و کل این نظام ظالمانه تبدیل خواهیم کرد. 

این  در  فقط  هایی  بیانیه  چنین  صدور  اهمیت  اما 
نیست. این بیانیه ها به انقالب جاری و خواستها و 
اهداف آن معنای روشنی می بخشند و آنرا بیشتر 
متعین می سازند. این انقالب برای زندگی و علیه 
برقراری وسیعترین  برای  انقالبی  این  اعدام است. 
آزادی های سیاسی و مدنی است و از همین رو با 
دو  است.  بیگانه  عقیدتی  و  سیاسی  زندانی  مفهوم 
بیانیه یاد شده بر همین موضوعات تاکید دارند. حاال 
بیانیه های  ترتیب  به همین  بکنید که  را  تصورش 
اجتماعی صادر  و  فعالین سیاسی  از سوی  بیشتری 
زنان،  بر  ستم  تبعیض،  نظیر  موضوعاتی  به  و  شود 
موقعیت کودکان، سکوالریسم و هزار و یک موضوع 



دیگرمهم سیاسی و اجتماعی در جامعه بپردازد و 
اعالم نظر کند.

و  اهداف  مختلفی  اشکال  به  بتواند  باید  انقالب 
خواستهای خود را بروشنی بیان کند و صدور چنین 
بیانه هایی طبعا یکی از این راههاست. انقالبی که 
رادیکال خواستها  و  عمیق  و  روشنی  و  با صراحت 
و مطالبات خود را اعالم کرده باشد راه پیروزی و 
بر خود  را  اندازها  و دست  موانع  همه  از  گذشتن 

همواره کرده است.

چهارشنبه ۷ دی 14۰1

۲۸ دسامبر ۲۰۲۲



سپیده رشنو، 
کسی که انقالب را می شناسد  

منظر دریاکناری

سپیده رشنو، نویسنده و ویراستاری که ویدیوی دعوای 
یک زن محجبه در اتوبوس با او در شبکه های اجتماعی 
پربیننده شد، حکم “پنج سال حبس تعلیقی )تعلیِق 
مراقبتی(” گرفته است. سپیده رشنو، در هفته پایانی 
تیرماه، به دلیل اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه ای 

که به او تذکر حجاب داده بود، دستگیر شد.

تیر ماه سال 14۰1 هنوز خبری از انقالب زن زندگی 
آزادی نبود، مهسا هنوز می خندید و می چرخید و 
طراوت زندگی به هر سو می پراکند. در تیر ماه بود 



که سپیده رشنو در برابر یک پاسدار حماقت و کراهت 
حکومت اسالمی سینه سپر کرد و نامش بر سر زبانها 
افتاد. او را دستگیر و شکنجه و مجروح کردند تا زنان و 
کل جامعه پیام حکومت را بگیر و عقب بنشیند. صحنه 
گردانی تلویزیونی حکومت در حالی که سپیده زخمی 
در برابر دوربین قرار گرفت موج عظیمی از انزجار 
و اعتراض علیه حکومت برانگیخت و اعتراضات در 
مدیای اجتماعی باال گرفت. از سپیده به نام قهرمان 

یاد شد و میلیونها نفر بزرگش داشتند.

در دلنوشته های سپیده که توسط وکیل او منتشر شده 
است می خوانیم: “آدمی که می جنگد، می ترسد. سکوت، 
دیدن حقارِت هر روزه اش، از دست رفتن آزادی و 
کرامتش، او را بیش از هر چیز دیگری می ترساند. 
آدمی که می جنگد، به پیروزی فکر می کند. می داند 



که حرفش، رفتارش، زخمی شدنش، اسیر شدن و حتی 
مرگش، خوِد پیروزی است”.  

سپیده یک معلم انقالب است یک رهبر میدانی و قلم 
به دستی که پلیدی را می تاراند و راه روشن پیروزی 
را ترسیم می کند. او در همین دلنوشته ها می گوید: 
برنمی دارد.  زندگی  از  دست  می جنگد  که  “آدمی 
زندگی  از  دست  و  جنگید  زندگی  برای  نمی شود 
برداشت. آدمی که می جنگد، مقاومت می کند. گاهی 
سنگر گرفتن مهم تر از سینه سپر کردن است. آدمی که 
می جنگد کودِک دیروز است. می داند اگر خود، طعم 
آزادی را نچشد، کودکاِن امروز خواهند چشید. آدمی 
که می جنگد می داند انقالب ها به طول می انجامند، اما 

شکست نمی خورند.” 



انقالبات در تاریکی راه به سوی پیروزی پیدا نمی کند. 
در ایران هنوز صف عظیمی از آن رهبرانی که به امید 
یک دنیای بهتر و انسانی می جنگند و با قلم و قدم 
خود راه پیروزی را بشارت می دهند و راه های ناهموار 
را صاف می کنند تا کودکان امروز و فردا به آزادی، 
برابری و کرامت انسانی دست بیابند ناشناخته مانده 
اند. انقالب ایران با همه چهره ها، صحنه گردانان و 

شگفتی سازانش به پیش می تازد.  
  

چهارشنبه ۷ دی 14۰1

۲۸ دسامبر ۲۰۲۲



مولوی عبدالحمید،
 “نظام علما” و تجاوز جنسی 

کیوان جاوید

مولوی عبدالحمید روز سه شنبه ششم دی در توئیتی 
نوشت: “چه کسی فکر می کرد در نظامی که علما در 
رأس آن هستند و عنوان جمهوری اسالمی دارد، به 
 جای شنیدن صدای معترضان، با آنان رفتارهایی مثل 
قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین صورت 

خواهد گرفت؟!”
 

مولوی عبدالحمید در انقالب جاری سعی می کند کنار 
مردم بایستد و منتقد حکومت است. او در جریان کشتار 
مردم زاهدان در تاریخ ۳۰ سپتامبر - ۸  مهر بدست 



نیروهای جنایتکار حکومت اسالمی که منجر به کشته 
شدن ۹۰ نفر و زخمی شدن 1۵۰ نفر گردید، جنایت 
رژیم را محکوم و خواهان محاکمه آمرین و عاملین 
این کشتار وحشیانه شد. این هم از فواید انقالب جاری 
است که آنچنان پرقدرت و پر نفوذ است که قدرت 

جذب آن تا دوردست ها پیش می رود. 
 

اما انقالب ایران یک جنبه بسیار مهم دیگر هم دارد 
و آن هم جنبه قوی و تاریخ ساز ضد مذهبی – ضد 
سرنگونی  مرز  از  که  ای  جبهه  است.  آن  اسالمی 
جمهوری اسالمی می گذرد و  برای تسویه حساب 
1۰۰ ساله وارد نبردی همه جانبه با ارتجاع مذهبی، 
کهنه پرستی و عقب ماندگی فرهنگی و سیاسی می 
شود. یک رکن تعیین کننده، حیاتی و زیر و رو کننده 
انقالب جاری در ایران پایان دادن به نظام این “علمای” 



بیکاره، تاریک اندیش، واپسگرا، ضد آزادی و ضد زن 
است. اینجا است که مولوی عبدالحمید تاب توان این 
جنبه از انقالب ایران را ندارد و تالش می کند از نفوذ 
سیاسی خود در خدمت حفاظت از این “نظام علما” 

بهره برداری کند.
 

مولوی عبدالحمید از وجود تجاوز و شکنجه در این نظام 
تعجب کرده است. در جواب به ایشان باید گفت همه 
مردم ایران شنیده و دیده اند که این حکومت چه 
جنایت های هولناکی در پرونده دارد. پرونده کشتار 
دسته جمعی زندانیان سیاسی و شکنجه های خوفناک 
و اعدامهای گروهی و تعرض و تجاوز جنسی بازجو 
های حکومت اسالمی رویدادی خلق الساعه و فقط 
مربوط به همین چند ماه نیست که باعث تعجب آقای 
مولوی عبدالحمید شده است. جهت یادآوری به ایشان 



باید گفت جمهوری اسالمی سرآمد اعدامها در جهان 
است و این واقعیت آشکار را فقط دشمنان مردم ایران 

انکار میکنند.
 

اگر مولوی عبدالحمید میخواهد سیل انقالب جاری 
ایشان را با خود نبرد به او توصیه می کنیم این لباس 
کهنه پرستی “علمای” اسالمی را از تن برکند و عمامه 
از سر بردارد و نه فقط منتقد “بدرفتاری ها و قانون 
شکنی” های حکومت اسالمی، که تماما در کنار مردم 
برای پایان دادن به این بساط فقر و فالکت و حماقت 

اسالمی قرار بگیرد. 

چهارشنبه ۷ دی 14۰1
۲۸ دسامبر ۲۰۲۲



خودکشی راهکار نیست! 
نسان نودینیان

خبر تلخ و تکان دهنده: محمد مرادی ۳۸ ساله، ایرانی 
ساکن شهر لیون در جنوب فرانسه روز دوشنبه ۵ دی 
با انداختن خود از باالی پل به درون رودخانه رون در 
این شهر خودکشی کرد. او دقایقی پیش از خودکشی 
با انتشار ویدیویی، دلیل انتخاب این مرگ خودخواسته 
را جلب توجه جهانیان به سرکوب اعتراضات جاری 
در ایران توصیف کرد. او در این ویدیو در حالی که 
رود رون در پشت سرش دیده می شود، می گوید: “این 
یک ویدیو درباره خودکشی من است. من قرار است 
وقتی شما این ویدیو را می بینید، درون این رودخانه 
غرق شده باشم. محمد مرادی میگوید که در زندگی 



مشکلی نداشته و از نظر روانی و جسمی کامال سالم 
است.”

سرنوشت محمد مرادی تراژیک و تکان دهنده است. 
نیت و هدف او باارزش است اما خودکشی راهکار 
پیشروی،  با  است.  کننده  گمراه  متاسفانه  و  نیست 
خصلت و کارنامه انقالب جاری همخوانی ندارد. بعید 
است اقدام او مورد تایید قرار گیرد. در انقالب جاری 
رنسانس سیاسی و فکری عظیمی اتفاق افتاده. انقالب 
با فرهنگ مدرن نسل امروزی، با دست های بهم گره 
شده و با صداهای در هم تنیده زن زندگی آزادی، 
با عبور از مذهب و خرافه پیشروی میکند. هر روز 
ابعاد این پیشروی بخشهای زیادی از جامعه از شاعر 
ونویسنده، بازیگر سینما و تئاتر و ورزشکار و هر انسان 
فعال در جامعه را بشکل بی سابقه ای بهم نزدیک و 



لشکر رزمنده انقالب را روانه نبرد میکند.

انقالب جاری بشکل وسیع و دور از انتظار در سطح 
میلیونی در سطح بین المللی مورد حمایت است. در 
همان فرانسه در شهر پاریس فرانسوا بشیو، وکیل و 
معاون شهردار منطقه ی 1۹ پاریس بارها در حمایت 
توییت  اعدام  احکام  به  اعتراض  و  ایران  انقالب  از 
زده. او روز ٦دی ماه صدای محمد قبادلو شد. جنبش 
کفالت محکومین به محاربه در چندین کشور مورد 
توجه جهانیان قرار گرفته. نماد انقالب مهسا امینی و 
زن زندگی آزادی مورد حمایت مردم ده ها کشور 

قرار گرفته.

متاسفانه محمد مرادی عظمت و قدرت مردم و انقالب 
را ندید و متاسفانه با دادن جان عزیزش و سلب حیات 



از خودش زندگی او به دریای بی رحم رود رون سپرده 
شد. مرگ او سنگین است. تنفر عمیق محمد مرادی 
از رژیم قاتل و کودک ُکش، رژیم سرکوبگر و ضد 
انسانی را باید به رسمیت شناخت. محمد مرادی قربانی 
حکومتی است که جان ده ها هزار نفر را در زندانها، 
محمد  است.  گرفته  خیابانها  و  جنگ  میدانهای  در 
قربانی هم یکی از این قربانیان است. یادش را گرامی 
میداریم و درود میفرستیم به مردم شهر لیون که بیاد 
او بر روی پل گالیه نی جمع شدند و یاد عزیزش را 

گرامی داشتند.

چهارشنبه ۷ دی 14۰1

۲۸ 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


