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مبارزه ای نفس گیر
 برای نجات دو معترض زندانی!

حسن صالحی

حسن صالحی
شامگاه هجدهم دیماه خبر آمد که محمد بروغنی و 
محمد قبادلو دو تن از معترضین زندانی برای اجرای 
حکم اعدام به انفرادی زندان رجایی شهر منتقل شده 
اند. این خبر مثل بمب صدا داد و باعث شد که همه 

ما دست به کار نجات جان این دو عزیز شویم.

 پدر و مادر محمد قبادلو به طرف زندان رفتند. جمعیت 
کثیری از مردم در مقابل زندان رجایی شهر جمع 



شدند و علیه خامنه ای جنایتکار و علیه رژیم اعدام 
شعار سر دادند. مردم تجمع کننده با والدین قبادلو 
و بروغنی پیمان بستند تا آخرین لحظه برای نجات 

این عزیزان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

از این گفته بودند که هر اعدام خشم  مردم پیش 
ما را بیشتر می کند و آمده بودند تا جلوی اعدام 
این دو عزیز را بگیرند. بسیاری از ما تا صبح و وقت 
آن اذان لعنتی که با پخش آن جوانان ما را اعدام 
می کنند بیدار بودیم. فقط در طول چند ساعت یک 
بسیج عمومی و یک اراده واحد و متحدانه برای نجات 
محمد بروغنی و محمد قبادلو شکل گرفت که واقعا 
تحسین برانگیز بود. اگر این دو عزیز همچنان زنده 
هستند به خاطر این است که ما برای نجات آنها به 



حرکت در آمدیم. ولی هنوز مسئله پایان نیافته است. 
این دو عزیز و نزدیک به بیست نفر دیگر همچنان با 

خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند.

امروز نوزدهم دیماه قوه آدمکشی جمهوری اسالمی 
اعالم کرد که برای سه تن دیگر از معترضین در 
اصفهان حکم بدوی اعدام صادر کرده است. اسامی 
بلطاقی،  میرهاشمی  صالح  از:  عبارتند  عزیزان  این 
مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی.

بیشتر  اعدامهای  برای  اسالمی  جمهوری  تدارک 
معترضین در حالی  صورت می گیرد که خامنه ای 
آدمکش به نیروهای خود گفته است: “بدون تاخیر 
وارد میدان شوید، خطرات را به جان بخرید”. ترس 



و وحشت تمام وجود حکومتیان را فراگرفته است. 
به خوبی می دانند که مردم ایران وارد نبرد نهایی 
برای پایان دادن به حاکمیت ظالمانه آنها شده اند. از 
عاقبتی که در انتظارشان هست بشدت هراس دارند. 
می ُکشند تا بمانند. ما مردم هم چاره ای نداریم که 
برای پیشروی انقالب خود سالح سرکوب و اعدام 
شامگاه  فاصله  در  که  آنچه  کنیم.  خنثی  را  رژیم 
نوزدهم  نیمه شب  از  بعد  اولین ساعات  و  هجدهم 
دی اتفاق افتاد الگوی بسیار خوبی برای یک کاسه 
کردن نیروی عظیم ما علیه اعدام بود. زنده باد اتحاد 

مردمی علیه اعدام!
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قهرمان ما غریب نیست!
میالد رابعی

علی شریف زاده اردکانی، وکیل تعیینی برای مرحله 
“با  نوشت:  توییتر  اعاده دادرسی محمد حسینی در 
محمد حسینی در زندان کرج مالقات کردم روایتش 
همه اشک بود. از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و 
دست وپای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی 
به کف پا و شوکر در قسمت های مختلف بدن، مردی 
وجاهت  هیچ  و  بوده  تحت شکنجه  اقرارهایش  که 
قانونی ندارد”. وی به دلیل همین اظهارات بازداشت 

شد و اکنون با قید وثیقه آزاد است.



محمد حسینی، کارگر مرغ داری، جوانی بی کس و تنها و 
متهم به قتل یکی از اوباش اسالمی که علی رغم تحمل 
شکنجه های وحشتناک، در دادگاه بخشی از اتهامات 
وارده به خود را رد کرد. این تمام چیزی است که از 

او می دانیم. 

اما آن چه اعدام محمد را تا حدود زیادی متمایز کرده 
و احساسات عمومی را جریحه دار، تنهایی و غربت این 
جوان اعدامی است. او هیچ کس را نداشت تا خارج از 
زندان پیگیر کارهایش باشد، برای زنده ماندنش تالش 
کند، مقامات جانی را مالقات کند، دل داری اش دهد و 
به آخرین درد دل هایش گوش کند، وصیتش را بشنود 
و اجرا کند، او را در آغوش بگیرد و گریه کند و در 
نهایت جنازه اش را تحویل بگیرد و به خاک بسپارد. 



جانیان حکومت اسالمی کارشان با او راحت بود و 
چه بسا که به همین دلیل او را برای بردن به مسلخ 

انتخاب کردند. 

اما خوشبختانه این پایان ماجرا نبود. جامعه تماشاگر 
دیگر  جوان  کرمی  محمدمهدی  خانواده  ننشست. 
اعدامی بر سر مزار وی حاضر شدند و چون فرزند خود 
برای وی به سوگ نشستند، گوهر عشقی با حمایت از 
وی او را فرزند خود خواند و گفت: من مادر محمدم 
جنازه فرزندم را به من تحویل دهید و با وجود فشارها، 
گروهی از دوستان وی، روز یکشنبه، در مرکز بازپروری 
کوهیار تهران به یاد او مراسم سوگواری برگزار کردند 
و بسیاری از مردم ایران برای تنهایی وی گریستند و 



در فضای مجازی یادش را گرامی داشتند. 

نام و یاد او نیز بدون شک هرگز از اذهان مردم پاک 
نخواهد شد و قاتلین وی سزای جنایتشان را خواهند 
جوانان  اعدام  پی  در  اندوه  و  غم  روزها  این  دید. 
بی گناه، وجود بسیاری از مردم را فراگرفته، بسیاری 
برای اعدام شدگان اشک می ریزند. اما این عزاداری ها 
و اشک ها که احساساتی کامالً پاک و انسانی هستند 
به سرعت تبدیل به خشمی هدفمند و ویرانگر می شوند. 
خشمی که تا سرنگونی کامل حکومت اسالمی خاموش 

نخواهد شد.
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کالبد شکافی
 سخنان امروز خامنه ای

کیوان جاوید

خامنه ای، روز دوشنبه 1۹ دی گفت که به باور او، 
“اعتراض معترضان در ایران علیه ضعف های مدیریتی 
و اقتصادی حکومت نیست”. او در ادامه تاکید کرد: 
“بدون تأخیر وارد میدان” شوند، “احساس تکلیف” 

کنند و “خطرات را به جان بخرند.”
 

تشخیص سیاسی خامنه ای از واقعه 4 ماهه گذشته 
شده  منعکس  اش  سخنرانی  از  بخش  این  در  که 
است بر خالف داستانسرایی ها و دروغ بافی های 

همیشگی اش کامال منطقی و واقع بینانه است. 



اولین نکته قابل تامل در این سخنرانی اعتراف به 
این واقعیت است که: اعتراض معترضان در ایران 
حکومت  اقتصادی  و  مدیریتی  ضعف های  علیه 
نیست. معترضان خوب میدانند که مدیریت حاکم 
بر کشور در دست یک عده مافیای خون آشام و 
دزد سر گردنه است که برای حفظ قدرت حتی به 
کودکان 10 ساله هم رحم نمی کنند. مردم برای 
اصالح مدیریتی این نظام دست به انقالب نزده اند. 

 
نکته بعدِی حائز اهمیت در این سخنرانی دیدن این 
واقعیت است که خامنه ای متوجه است که انقالب 
مردم، اعتراض به این نیست که سران حکومت چاره 
ای به حال اقتصاد کنند تا با رفع این مشکالت، مردم 
به “دامن حکومت” بازگردند. اینجا نیز برای مردم 



روشن و مبرهن است که معیشتشان اسیر دست چه 
جانیانی است که بعد از تبدیل زندگی مزدبگیران 
به یک جهنم تمام عیار، کارشان به بلعیدن کوه و 
دریا و خاک هم رسیده و با ادامه این روند حتی 
نخواهد  ممکن  ایران  در  دیگر  هم  کشیدن  نفس 
بود. به همین دلیل انقالب ایران برای نابودی این 
ضعف  کردن  برطرف  نه  است  اقتصادی  وضعیت 

های اقتصادی.
 

علنی  و  پرده  بی  اذعان  سخنرانی  این  کلید  شاه 
به روحیه باختگی و تردید جدی در میان صفوف 
نیروهای سرکوبگر است. میگوید: “بدون تأخیر وارد 
تردید  بخرید”.  جان  به  را  خطرات  شوید،  میدان 
در میان صفوف سرکوبگر روز به روز دارد بیشتر 
را  خود  قبل  روز  از  روز  هر  ای  خامنه  و  می شود 



تنهاتر می بیند. سئوال محوری این است اگر نیروی 
سرکوب حکومت آهنین و بی تزلزل و خدشه ناپذیر 
است پس چرا الزم است به آنها گفته شود “خطر را 
به جان بخرید”. واقعیت این است که بخش قابل 
توجهی از نیروهای سرکوبگر در فکر فرار و جان 
بدر بردن هستند و به این نتیجه رسیده اند که با 
هیچ درجه از وحشیگری نمی توان این حکومت را 
نجات داد. انقالب با قدرت از روی جنازه حکومت 
رد می شود. جانیان دنبال سوراخ موش می گردند 

و کابوس خامنه ای اینجا است.
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دفاع مکرون از 
کاریکاتوریستهای شارلی ابدو 

کاظم نیکخواه

نشریه شارلی  ای در  انتشار کاریکاتورهای خامنه 
و  انداخته  پا  و  به دست  را  اسالمی  ابدو جمهوری 
اسالمی  است. جمهوری  هفته خبر ساز شده  این  
فورا به مقامات فرانسه هشدار داد و تهدید کرد که 
این کاریکاتورها را جمع کنند. اما در پاسخ جواب 
گرفت که آقاجان! اینجا فرانسه است و از چند قرن 
پیش که انقالب شد آزادی طنز و بیان وجود دارد و 
دولت نمیتواند و نمیخواهد مانع آزادی بیان نشریات 
شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دیگر 



مقامهای بلند پایه این کشور از نشریه دفاع کردند 
و در مقابل تهدیدها، یاد قربانیان حمله تروریستی 

هشت سال پیش به شارلی ابدو را گرامی داشتند.
 

مکرون روز شنبه 1۷ دی به قربانیان حمله تروریستی 
به شارلی ابدو در پاریس در ژانویه سال ۲01۵ ادای 
این حمالت،  قربانیان  نام  نوشتن  با  و  احترام کرد 

نوشت: “ما هرگز شما را فراموش نمی کنیم”. 

کردن  جمع  برای  اسالمی  جمهوری  تقالی 
که  شد  باعث  برعکس  ای،  خامنه  کاریکاتورهای 
توجه مردم در ایران و جهان به این کاریکاتورها 
بسیار بیشتر شود و همه جا وسیعا تکثیر شدند. شارلی 
ابدو یک مجله فکاهی و طنز است و با تمسخر محمد 



گرفت  قرار  اسالمی  جریانات  کینه  و  خشم  مورد 
توسط  در سال ۲01۵  از گردانندگانش  تن  ده  و 
دوتن از تروریستها به قتل رسیدند. اما همچنان با 
جسارت تمام به جهت گیری طنز سازی خود ادامه 
میدهد. واقعیت اینست که طنز و کاریکاتور کردن 
سران دولتها بخش جدایی ناپذیری از آزادی بیان 
شمرده  مجاز  و  عادی  امر  یک  غرب  در  و  است 
میشود. این یک دستاورد انقالب فرانسه و انقالبات و 
جنبشهای آزادیخواهانه پیشین است. در کشورهایی 
مثل ایران که مردم آزادی بیان ندارند، نقد و طنز 
و تمسخر سران حکومت و کال مقدسات مذهبی و 
ملی و غیره، جرم سنگینی محسوب میشود که حتی 

مجازات اعدام دارد.



 انقالب زن زندگی آزادی یکی از دستاوردهایش 
مقدس  و  سانسور  سد  این  شکستن  تردید  بدون 
سازی و تابوهاست. هم اکنون مردم در خیابانهای 
ایران بعنوان شکلی از مبارزه،  خامنه ای و سلیمانی 
و آخوندها را به تمسخر میگیرند و تصاویرشان را 
به آتش میکشند. با سرنگونی این حکومت آزادی 
کامل و بی قید و شرط بیان و طنز را میتوانیم به اجرا 
گذاریم که کسی از ترس ترور و زندان مجبور به 
خود سانسوری نباشد و همه بتونند آزادانه عقاید و 
هنر خود را به هر شکلی که میخواهند به نمایش 
برچیده  ممنوعه  مرزهای  و  مقدسات  و  بگذارند 

خواهد شد. 
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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


