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اشتری رفت، رادان آمد 
کیوان جاوید

خامنه ای اشتری را کنار گذاشت و احمدرضا رادان 
را به فرماندهی کل پلیس انتخاب کرد. باور بر این 
در  اشتری  حسین  عملکرد  از  ای  خامنه  که  است 
سرکوب اعتراضات سراسری اخیر رضایت نداشته 
است. در همین زمینه در بخشی از بولتن های محرمانه 
خبرگزاری فارس که توسط گروه هکری بلک ریوارد 
منتشر شد، آمده بود که علی خامنه ای در یک جلسه  
خصوصی به حسین اشتری گفته است: “یک  وقت 

خود را نبازید.” 
 



قسمت بامزه و خنده دار ماجرا اینجا است که خامنه 
ای همین احمد رضا رادان که از سال ۱۳۸۷ تا سال 
در  و  بود  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین   ۱۳۹۳
سرکوب اعتراضات چند ماهه مردم پس از انتخاب 
را  داشت  محوری  نقش  سال ۸۸  در  نژاد  احمدی 
بود.  کرده  او  جانشین  را  اشتری  حسین  و  برکنار 
همانطور که خامنه ای دِر گوشی به اشتری گفته بود 
“یک وقت خود را نبازید” حاال مجبور است رو به 
“آدم و عالم” این از خود باخته را کنار بگذارد و آن 
برکنار شده سابق را بجای همانی منصوب کند که 

قبال بجای همین رادان بکار گمارده بود. 
 

اینجا دیگر انقالب حکم می راند و عزل و انتصابات 
دیگر زیر فشار انقالب صورت می گیرد. خامنه ای 



ماموری است معذور. این قدرت خیابان و کوبیدن بر 
طبل سرنگونی از یک سو و گرفتار آمدن در طوفان 
اِبر بحران اقتصادی از طرف دیگر است که رفت و 
آمدها را رقم می زند. این عزل و انتصابات خامنه ای 
دالیل واضح تر و سیاسی تری هم دارد. همین چند 
وقت پیش در همین نشریه ژورنال به این موضوع اشاره 
کردیم که مخالفت با خامنه ای در باالترین ارگانهای 
حکومتی مطرح شده اباذری مشاور فرمانده سپاه نیز 
اذعان کرد که بخش قابل توجهی از فرماندهان سپاه 
و همینطور افراد رده باال حکومتی با خامنه ای نیستند. 
هر چند فورا سپاه پاسداران اظهار نظر آن فرمانده 
روحیه باخته را تکذیب کرد، اما این چیزی از  این 
واقعیت کم نمی کند که: “علی با حوضش” تنها مانده 

است.



 
انقالب، جمهوری  نفس گیر  این روزهای  اینکه در 
در  کند،  می  اعدام  و  ریزد  می  هنوز خون  اسالمی 
که  آورد  نمی  بوجود  تغییری  سیاسی  واقعیت  این 
دیگر با هیچ معیاری این حکومت نمی تواند ادامه 
حیات بدهد. نه در ایران و نه در خارج از مرزهای 
ایران کارتی در دست حکومت نیست که رو کند و 
بخواهد روند سرنگونی را برای مدت قابل توجهی 
عقب بیندازد. یک روز رادان رفته بود و اشتری آمده 
بود، حاال اشتری رفت و رادان آمد و فردا همه با هم 

می روند و دیگر نمی آیند. این حکم حتمی است. 
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سومین سالگر جنایت قربانیان
 پرواز پی اس ۷۵۲

بابک یزدی

روز یکشنبه هشتم ژانویه مصادف با هجدهم دیماه 
شمار بسیاری تشکل و گروه در صد ها شهر در داخل 
و خارج از ایران برای بزرگداشت قربانیان این جنایت 
و محکوم کردن آن فراخوان داده اند. در ایران ده ها 
تشکل و سازمان انقالبی و در خارج احزاب و گروه های 
سیاسی و به ویژه خانواده های پرواز و شخص حامد 
اسماعیلیون سخنگو و دبیر این انجمن این فراخوان داده 
اند. حزب کمونیست کارگری مانند همیشه فراخوان 

داده و در کنار خانواده ها خواهد بود.



رژیم اسالمی از روز اول حیاتش با بحران زاده شد و 
با بحران زندگی کرد و هر بحرانی را با بحرانی دیگر 
پاسخ داد. جنگ ایران وعراق، حمله به سفارت آمریکاو 
قتل عام ۶۷ از این جمله اند. موشک های عمدی سپاه 
به پرواز ۷۵۲ پاسخ و انتقام رژیم به هالکت قاسم 
سلیمانی توسط آمریکا بود! جنایتی بی سابقه که در 
هیچ کجای جهان حتی پیش بینی نشده بود تا قانونی 

هم در این مورد بنویسند!

از طرفی در این 4۳ سال جنایت رژیم، روز به روز ترس 
مردم ریخته، بر تعداد دادخواهان اضافه گردیده و 
اقشار بیشتری به سرنگونی طلبان پیوسته اند. مزدوران 
رژیم شاید می توانستند جنایت آبان را که در سه 



روز بیش از ۱۵00 انسان را قتل عام کردند به بهانه 
واهی “آنها به خیابان ریخته و خواهان سرنگونی رژیم 
بودند” توجیه کنند. اما مسافران پرواز ۷۵۲ با هیچ 
کس سر جنگ نداشتند. عضو هیچ حزب و سازمان 
مخالف رژیم نبودند. در هیچ تظاهراتی هم شرکت 
نکرده بودند. اکثر آنها به تعریفی اصال سیاسی نبودند. 
ولی این جنایت نقطه پایانی شد برای توهم زدائی از 
آنهایی که کوچکترین توهمی به رژیم داشتند. کافی 
بود ذره ای وجدان و یا شرف داشتند و کاله خود را 
قاضی می کردند تا در کنار مردم قرار گیرند و خواهان 

سرنگونی رژیم شوند.

این جنایت چاشنی ای شد برای انقالب عظیمی که 
نزدیک به 4 ماه در جریان بوده است و میرود تا یک 



بار برای همیشه این رژیم قرون وسطی ای و جهل 
و جنایت را به گورستان تاریخ بسپارد. این جنایت 
دادخواهان مختلف را در کنار هم قرار داد: دادخواهان 
خاوران، مادران پارک الله، آبان، خوزستان، قتل عام 
۶۷ و بسیاری دیگر. اینک همه ی دادخواهان در کنار 
دادخواهان پرواز پی اس ۷۵۲ متحد و یکپارچه می 
روند تا انقالب “زن ، زندگی، آزادی” را به ثمر برسانند. 
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تاثیر روانی اعدام معترضین
بر جامعه در حال انقالب

منظر دریاکناری

صبح روز شنبه ۱۷ دی، حکومت آدمکش اسالمی 
دو تن دیگر از جوانان معترض و انقالبی بنام محمد 
مهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرد. جمهوری 
اسالمی مشخصا چه هدفی از این نوع اعدامها دارد 
این  برود؟  پیش  این مسیر  تواند در  تا کجا می  و 
یادداشت کوتاه مروری دارد به اهداف اعدامها در 

شرایط خاص انقالبی در ایران
 

دقیقترین حکمی که درباره دالیل سیاسی اعدامها 
داده شده است از این پدیده شوم و زیانبار اجتماعی 



بعنوان: “اعدام قتل عمد دولتی است” اسم برده شده 
است. این جمله دقیق اول بار توسط منصور حکمت 
لیدر وقت حزب کمونیست کارگری در سه دهه پیش 
استفاده شد و بعد از آن منظما بعنوان یک باور جمعی 
در این حزب بکار رفته و اکنون بسیاری از تشکل ها 
و فعالین از این توصیف برای اعدام استفاده میکنند. 

 
چرا اعدام قتل عمد دولتی است؟ به بیان ساده حاکمان 
اعدام می کنند تا مرعوب کنند و زمینه های اعتراض 
و اتحاد و سازماندهی برای مبارزه جمعی را با توسل 
اینجا برای  ببرند.  بین  از  از کشتار دولتی  به ترس 
این  اعدام می کند، مهم  نیست چرا  حکومت مهم 
است که با هر اعدام فرد در جامعه خود را تنها و بی 
کس حس کند و به این باور برسد که علیرغم اینکه 
ریشه فالکت را می شناسد اما بی رحمی حکومت 



مانع تغییر و بهبود اوضاع است.
 

یک بار منفی دیگر اعدام، تاثیر منفی بر آن بخش از 
جامعه است که مستقیما در مبارزه میدانی دخالت 
کم  نیز  تعدادشان  که  جامعه  از  بخش  این  ندارد. 
نیستند با هر اعدام به خود و به دیگران گوشزد می 
کنند که مردم تماشاچی هستند و کاری نمی کنند؛ 
کاری از دست ما بر نمی آید یا مخالفت میدانی فایده 
ای ندارد و هر اعتراض با اعدام پاسخ می گیرد، و 
خالصه این بخش از جامعه بی آنکه بداند به تریبونی 
برای تزریق بی قدرتی و بی فایده بودن مبارزه برای 

تغییر تبدیل می شود.

اما در این شرایط که جامعه یکپارچه خشم و عصیان 
در  حکومت  موقعیت  و  است  حکومت  این  علیه 



داخل کشور و در سطح بین المللی بشدت متزلزل 
است، حربه قتل عمد دولتی یعنی اعدام می تواند به 
وسیله ای دیگر برای تسریع در سرنگونی جمهوری 
اسالمی تبدیل شود: »هر یه نفر کشته بشه، هزار نفر 
پشتشه”. »لغو مجازات اعدام بدون چون و چرا«. مردم 
تصمیمشان را گرفته اند، این حکومت باید برود و با 
رفتن حکومت قتل عمد دولتی نیز برای همیشه پایان 
خواهد یافت. این یکی از  فرامین انقالب شکوهمند 
زن زندگی آزادی است. با تالش جمعی برای “الغای 

اعدام” می توانیم “زندگی” را محقق کنیم.
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سومین سالروز شلیک
 به هواپیمای اوکراینی
و اعتراض به اعدامها

خالصه اطالعیه خبری 
حزب کمونیست کارگری ایران

روز هجدهم دیماه به مناسبت سومین سالروز شلیک 
موشک به هواپیمای اکراینی و کشتار فجیع ۱۷۶ 
در سالگرد  و  پاسداران،  توسط سپاه  سرنشین آن 
احکام   اجرای  به  اعتراض  در  و  دیماه ۹۸  خیزش 
اعدام دو جوان معترض محمد حسینی و محمد مهدی 
خارج  و  داخل  در  سراسری  اعتراض  روز  کرمی، 
کشور اعالم شده است. فراخوان این اعتراضات از 



قبل و از سوی دهها تشکل و جمع دانشجویان، دانش 
آموزان، جوانان، زنان و مادران انقالبی و پیشرو و 
خارج  در  بود.  داده شده  درمان  کادر  و  پزشکان 
کشور نیز به همین مناسبت فراخوانهایی برای روز 
گذشته و امروز به تجمعات اعتراضی فراخوان داده 

شده بود.

سقوط  محل  در  شهر  شاهد  در  یکشنبه  امروز 
هواپیمایی اوکراینی مادران پرواز با همراهی مردم 
تجمع با شکوهی برپا کردند، در دادخواهی علیه این 
جنایت بشری سخنرانی کرده و اعالم کیفرخواست 
کردند، و درختی به نشانه نماد و یاد همه جانباختگان 

این واقعه تلخ در آنجا کاشتند.  



در سقز نیز مردم در آرامستان شهناز بر سر مزار 
رزگار رحیمی و فرزند خردسالش ژیوان جمع شدند 
و  در اعتراض به جنایات حکومت سرود “بال چاو” 
را خواندند. همچنین گروهی از مردم در سنندج در 
ساعت سه بعد از ظهر برای گرامیداشت جانباختگان 
انقالب به آرامستان بهشت محمدی رفتند و همزمان 
نیروی سرکوب بسیاری در محل حاضر بودند. امروز 
همچنین تجمعاتی از سوی مردم در نجف آباد و در 
بلوار هوشیار کرج بر پا شد. در نجف آباد حضور 
زنان وسیع بود و مردم شعار میدادند: “فقر فساد 
گرونی میریم بسوی سرنگونی”، “هر یه نفر کشته 
شه هزار نفر پشتشه” و “هیز تویی هرزه تویی، زن 
آزاده منم”. در کرج نیز شعارهایی چون “این همه 
این والیت”، “مهسای ما رو  بر  سال جنایت مرگ 



طنین  خیابان  فضای  در  آوردن”  جنازه  شو  بردن  
انداخته بود.

روز گذشته حکومت اسالمی بنرهایی را در سطح 
حادثه  بر  عالوه  که  بود  کرده  نصب  تهران  شهر 
خواندن این جنایت، بر روی این بنرها نوشته شده 
در  خشم  نشانه  به  مردم  همدردیم”.  همه  بود:” 
از  پایین کشیدند. بخشی  را  پوسترها  این  جاهایی 
اعتصاب  به  فراخوان  امروز  اعتراضی  فراخوانهای 
کسبه و بازاریان و بخش های مختلف جامعه بود. 
در پاسخ به این فراخوان بنا بر خبرهای تا کنونی 
کسبه و بازار در شهرهای بوکان،  شهرک صنعتی 
مریوان،  کامیاران،  بوکان،  سقز،  آبدانان،  سنندج، 
جوانرود، مهاباد و کرمانشاه در اعتصاب سراسری 



هستند.

امروز دانشجویان در دانشگاههای مختلف با شعار 
نویسی و پرفورمنس های مختلف و تجمع دست به 
اعتراض زدند. از جمله دانشجویان دانشگاه سوره  
سرنگونی  سالروز  سومین  فراخوان  با  همراهی  در 
هواپیمای اوکراینی و با خواست آزادی دانشجویان 
دربند  تجمع کردند. در این روز در دانشکده ادبیات 
اهواز و دانشکده برق و کامپیوتر  دانشگاه چمران 
با روشن کردن  دانشگاه خواجه نصیر دانشجویان 
در  و  اوکراینی  هواپیمای  قربانیان  یادبود  در  شمع 
اعتراض به اعدام  محمد حسینی  و محمد مهدی 

کرمی و علیه اعدامها شمع روشن کردند.



نصب تصاویر محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، 
در  اسالمی،  توسط جمهوری  اعدام شده  دو جوان 
به خود  را  ها  توجه  بستان کرمانشاه در روز  طاق 
جلب کرد. شب گذشته همانطور که قبال گزارش 
کردیم شعار دهی ها در تهران وشهرهای مختلفی 
جریان داشت. از جمله در تهران در محالت گیشا، 
ستارخان، دربند، توانیر، اکباتان، تهرانسر مردم شعار 
اعتراضی سر دادند و به استقبال امروز روز اعتراض 

سراسری رفتند.

در خارج کشور نیز مراسمهای اعتراض در کشور 
های مختلف برپا شد.  از جمله بنا بر اخبار تا کنونی 
در هیوستن آمریکا، سیدنی و بریزبین در استرالیا ، 
کاسل آلمان،  ویکتوریا و تورنتو در کانادا، نیوزلند 



اکلند و  کپنهاگ و مالمو تجمعات و تظاهرات برگزار 
و  پرواز  خانواده های  تورنتو  در  امروز  است.  شده 
همراهان بعد از گذاشتن گل در کنار درخت بادبود 
بر مزار مسافران  اعرابی،  آقاسلطان و سهراب  ندا 
انقالب  باد  زنده  دادند.  قرار  پرواز شاخه های گل 

زن زندگی آزادی!
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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


