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حکم اعدام برای ۲ “متهم” شاه چراغ       
بابک یزدی  

دادگاه انقالب شیراز دو نفر از “متهمان” پرونده 
نفر  سه  و  عام  مالء  در  اعدام  به  را  شاهچراغ 
دیگر را به مجازات های سنگین حبس محکوم 
به  رژیم  تلویزیون  در  نفر  دو  این  است.  کره 
جرم نکرده خود اعتراف هم کرده اند. در این 
حمله ۱۳ نفر کشته و حدود ۳۰ نفر هم زخمی 
شده اند. سپاه پاسدارن با درج یک آگهی پُر 
از غلط و متناقض در یک سایت فرعی داعش 
که عموم می تواند در این سایت آگهی بگذارد، 

این کشتار را به داعش نسبت داده است. 



های  جمهوری  از  متهمان  که  مدعیست  رژیم 
و  افغانستان هستند  و  تا جیکستان  آذربایحان، 
نفر اصلی اهل آذربایجان است! داستان چنین 
است، چند روزی که از شروع  انقالب مهسا می 
ها  بحران  در  که  همیشه  مانند  رژیم  گذشت، 
زندگی کرده و بحران پس از بحران به وجود 
بدهد،  حیات  ادامه  بحران جدید  در  تا  آورده 
دست به اقدامی زد تا ذهن و حواس مردم را به 
سمتی دیگر بچرخاند، یا به این بهانه چند صباحی 
به عمر ننگین خود اضافه کند. این بار نیز  پس 
از چند روز  مردم هوشیار متوجه شدند که خالق 
و پشت پرده مسئله شاه چراغ خوِد رژیم است. 
به همین دلیل مردم به درستی فریاد زدند که 



“قاتل شاه چراغ کیه، خامنه ای، سپاهیه”.

حکومت  توسط  بیگناه  دو  اعدام  علنی  اعالم 
اسالمی یکبار دیگر نشان میدهد که باید حربه 
قدرت  با  اسالمی  جمهوری  دست  از  را  اعدام 
تمام بدر آوریم. مردم در همه شهرها، خصوصا 
در شیراز  باید علیه این تروریست های حاکم 
بر ایران که بقول زنده یاد نوید افکاری “برای 
طناب دارشان گردن الزم دارند”، قاطعانه وارد 
حمله  است  کرده  اعالم  رژیم  شوند.  میدان 
کنندگان به شاهچراغ ایرانی نیستند تا به این 
“بیگانه”  به اصطالح  وسیله شناعت اعدام چند 
باعث واکنش وسیع مردم ایران نشود. اما باید 
گفت جانیان اسالمی کور خوانده اند. هر اعدام 



توفنده  موج  با  باید  اسالمی  وحشیگری  هر  و 
دو  این  اعدام  علیه حکم  شود.  روبرو  اعتراض 

بیگناه با همه توان به پیش!
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طرح امر به معروف سپاه در محالت قم ، 
طرح استیصال حکومت        

شهال دانشفر  

روز گذشته “سرگرد پاسدار مهدی علی بابایی”، 
معاون اجتماعی سپاه درباره اجرای طرح “آمر 
معروف محله خود باشیم” در محالت شهر قم 
خبر داد. سرنوشت چنین طرحهایی نیز از قبل 
روشن است و بیش از هر چیز بیانگر استیصال 
حکومت است. این طرح بیش از هر چیز بیانگر 
حال و وضع حکومت آنهم در شهر قم پایتخت 
دایناسورهای  های  و دسته  دار  و  رهبری  بیت 
اسالمی است. شهری که یکی از کانونهای مهم 



آپارتاید جنسی  بساط  و  علیه حجاب  اعتراض 
کردن  مال  لگد  شهر  هست.  و  بوده  حکومت 
عمامه آخوندها، که جنبش عمامه پرانی در این 
شهر و در سطح سراسری را شکل دادند. شهری 
که در ۲۱ تیر امسال روزی که حکومت آن را 
روز حجاب و عفاف تعریف کرده و مزدورانش 
را به خیابان گسیل کرد تا کل جامعه را عقب 
اعتراض  به  دیگر  شهر  دهها  با  همراه  زند، 
برخاست و در آن زنان شجاع حجاب هایشان 
را برداشتند و به آتش کشیدند و با پخش فیلم 
هایش در مدیای اجتماعی این روز را به شکست 

کشاندند.
 



در چنین شهری آنهم در دل انقالب زن زندگی 
آزادی است که پاسدار بابایی دارد از اجرای 
میگوید.  سخن  محور  محله  معروف  امر  طرح 
همین مختصر نشان میدهد که موضوع چیست. 
به گفته این فرمانده سپاه این طرح قرار است 
توسط نیروهای بسیج و زیر نظر سپاه پاسداران 
اجرا شود. او همچنین از تشکیل شوراهای امر 
به معروف و نهی از منکر با همکاری اداره کل 
تبلیغات اسالمی و ستاد امر به معروف و نهی 
“انشاءاهلل”  تا  میدهد  خبر  مساجد  در  منکر  از 
روز  دو  البته  بگیرد.  فرا  را  جامعه  آن  نتایج 
قبلش نیز تعدادی از مدرسان، مدیران و فاطمه 
ای  نامه  کماندوهای حوزه های علمیه قم طی 



به رئیسی تحت عنوان “سرعت برهنگی و موج 
انفعال در این کشور” اعتراض علیه حجاب را 
قانون  از  نشینی  عقب  و  دانسته  دشمنان  مکر 
قوانین  سایر  اجرای  سستی  عامل  را  حجاب 
خواندند و خواستار برخورد “شدیدتر” با شبکه 

های اجتماعی شدند. 
 

 این گفته ها بیانگر عجز حکومتیان در مقابل 
کردن   خرد   صدای  که  است  عظیمی  انقالب 
بساط آپارتاید جنسی توسط آن را هر روز می 
شنویم و آوایش جهانی شده است. این گفته ها 
در عین حال گوشه ای از جنگ و نزاع درون 
حکومت زیر فشار قدرت انقالب را به نمایش 



میگذارد. انقالبی که نمادش مهسا امینی است 
و یک مشخصه اش سوزاندن حجاب، این پرچم 
آپارتاید جنسی است. در برابر این اراذل حاکم، 
جامعه ای بپاخاسته را می بینیم که مدام طرح 
های رنگارنگ ضد زن را بی خاصیت می کند 
و میرود کل توحش و بربریت حاکم بر ایران 

را برای همیشه از ریشه بخشکاند.
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بازگشایی پرونده 
حکومت اسالمی کودک ُکش       

سیامک بهاری  

و  انسانی  ارزش های  واالترین  متمدن  بشر  اگر 
کودکان،  از  بی دریغ  حمایت  را  خود  اجتماعی 
تأکید بر حق همه کودکان برای رشد و تعالی و 
شادی و امنیت و رفاه می داند، حکومت اسالمی 
دقیقا نقطه مقابل آن در پایمال کردن همه آن 

ارزشهای واالست! 

انتشار گزارش تکان دهنده تحقیقات سازمان 
ربوده  وضعیت کودکان  باره  در  بین الملل  عفو 
شده توسط نیروی سرکوب حکومتی در خیزش 



انقالبی زن زندگی  آزادی یک بار دیگر توحش 
هولناک حکومت اسالمی در برخورد به مخالفین، 
از جمله کودکان و نوجوانان را مقابل چشم جامعه 

جهانی می گذارد.

کودکانی که توسط نیروهای امنیتی و اطالعاتی 
ربوده شده و مورد انواع آزار و شکنجه جنسی، 
جسمی و روانی قرار گرفته اند شهادت می دهند 
که: “به ما شوک الکتریکی زدند، با اسلحه به 
زدند  الکتریکی  شوک  پشتم  به  زدند،  صورتم 
آنها  زدند.  دستانم  و  پشت  پاها،  به  باتوم  با  و 
تهدید کردند که اگر به کسی بگوییم، دوباره 
از آن عمل  بازداشت خواهند کرد، بدتر  ما را 
می کنند و اجساد ما را به خانواده هایمان تحویل 

می دهند”. 



گواهی  بین الملل  عفو  سازمان  مستقل  تحقیق 
“با لمس و  امنیتی  می دهد که چگونه مأموران 
وارد کردن شوک الکتریکی به اندام های تناسلی 
کودکان، تهدید به اعدام و تجاوز، برای تنبیه و 
استفاده  از آن  اعتراف گیری  و  تحقیر کودکان 
کرده اند. نگه داشتن سر کودکان زیر آب، تجویز 
نمایشی  آویختن  به دار  و  ناشناخته  قرص هایی 
کودکان  مورد  در  که  است  روش هایی  از  نیز، 

به کار گرفته شده است”. 

اعتراضات  در  که  کودکی  هزاران  بر  عالوه 
خیابانی، در یورش به مدارس، حمالت شبانه به 
خانه ها ربوده شده و تحت آزار و شکنجه قرار 
گرفتند بیش از هفتاد کودک با ضربات باتوم، 



پرتاب از بلندی، شلیک مستقیم گلوله جنگی، با 
قساوت غیر قابل باروری به قتل رسیدند. حتی 
اجساد آنان ربوده شده و در مکان های ناشناس و 
دور از دسترس دفن گردید. برخی از نوجوان ها 
و جوانان پس از رهایی از بازداشت، از شدت 
صدها  زدند!  خودکشی  به  دست  روانی  فشار 
کودک و نوجوان با شلیک گلوله های ساچمه ای 
نابینا شدند و بشدت مجروح گردیدند. گرفتن 
اعترافات اجباری از کودکان و نوجوانان، تروما، 
کابوس های  و  وحشت  روانی،  مخرب  تأثیرات 
پس از رهایی از زندان، بخش دیگری از زندگی 

ماالمال از اضطراب آنان است.

اسالمی  جمهوری  وحشیانه  جنایی  اعمال  این 
در رفتار با کودکان و نوجوانان است! حمالت 



از  بیش  کردن  مسموم  و  مدارس  به  شیمیایی 
رفتار های  همین  جمله  از  کودک  سیزده هزار 

وحشیانه و بیرحمانه است!
گزارش سازمان عفو بین الملل تأکید بر این است 
که بیش از هر وقت دیگر، باید جهان متمدن 
پاسخ جنایات جمهوری اسالمی کودک ُکش را 
با بایکوت و منزوی کردن آن بدهد تا هر چه 
زودتر توسط مبارزات مردم ایران به زیر کشیده 
شود و سقوط کند! آن روز بسیار نزدیک است!
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بیحجابی حکومت را مستاصل کرده است        
اصغر کریمی  

به چند خبر زیر توجه کنید: 

معاون گردشگری در وزارت میراث فرهنگی   -
دور  آغاز  از  اسالمی:  جمهوری  گردشگری  و 
واحد   ۱۷ ایران،  در  سراسری  اعتراضات  تازه 
گردشگری به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری 
پلمب شده اند. ۲۵۸ مرکز گردشگری نیز تذکر 
دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس  کرده اند.  دریافت 
خدمات مسافرت هوایی ایران هم گفته است: 
این  در  صرفا  اجباری  حجاب  رعایت  “عدم 



مکان ها رخ نمی دهد. در فرودگاه ها و متروها نیز 
می کنند.  تردد  اجباری  بدون حجاب  مسافران 

پس چرا فرودگاه و مترو را تعطیل نمی کنند!” 

مدیران 4۶ حوزه علمیه در نامه  به رئیسی:   -
یافته و هر چه  از پیش برهنگی سرعت  “بیش 
در  تصمیم  اتخاذ  عدم  و  انفعال  میکنیم  صبر 
کوتاه  میزان  هر  به  میزند.  موج  کشور  فضای 
آمده ایم، دشمن جلوتر خواهد آمد”. در این نامه 
به بی عملی ۳۰ نهاد حکومتِی مسئول در حوزه 
حجاب اجباری و انحالل گشت ارشاد هم انتقاد 

شده است.

قرار  باشیم”  خود  محله  معروف  “آمر  طرح   -



است در قم و توسط بسیج شروع به کار کند.

تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر   -
با همکاری اداره کل تبلیغات اسالمی و ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر در مساجد در دستور 
قرار گرفته است. این طرح بدنبال شکست سایر 

طرح  های امر به معروف قرار است اجرا شود. 

هشدارهای حکومت به مالکان اماکن تجاری   -
و تفریحی در آستانه نوروز در مورد ارائه خدمات 
به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند 

رو به افزایش گذاشته است. 

اینها گوشه بسیار کوچکی از مشغله ها و ترس 



و وحشت ارگانها و مقامات مختلف حکومت و 
دستورالعمل ها و ابالغیه های متعدد حول گسترش 
بدلیل شکست صدها  که  است  بوده  بیحجابی 
طرح در سالهای گذشته هر روز بیشتر گریبان 
حکومت را گرفته است. اینجا از این میگذریم 
که ترس و وحشت حکومت از انزوای جهانی و 
شکست   های منطقه ای و وضعیت درهم شکسته 
اقتصادی که جامعه را در آستانه طوفانی عظیم 

قرار داده است از اینهم بیشتر است. 

این شکستی در مقابل مهمترین هویت سیاسی، 
فرهنگی و ایدئولوژیک حکومت است. این شیشه 
عمر حکومت است که اینچنین در حال شکستن 
است. جمهوری اسالمی با تحمیل حجاب به زنان 



حجاب  رفتن  با  و  داد  اسالمی  هویت  خود  به 
هویتش هرروز بیشتر بر باد میرود. حکومت در 
جنگ بی امان 44 ساله با زنان آشکارا شکست 
خورده است. انقالب زنانه محصول این شکست ها 
و منشاء شکست های سیاسی عمیقتر و مخمصه 
با  که  مخمصه ای  است.  حکومت  برای  عمیقی 
هیچ قیمتی و با هیچ سیاست و سرکوبی گریبان 

حکومت را رها نخواهد کرد. 
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل
https://t.me/journalfarsi :تلگرام

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


