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اعتراضات از اوین تا وین ادامه دارد
مینا احدی

وین  در  اعتراضی  حرکت  مطالبات  از  یکی 
آزادی زندانیان دوتابعیتی است که جمهوری 
مصاحب  مسعود  گرفته.  گروگان  به  اسالمی 
ایشان  دختر  دو  جمعه  روز  آنهاست.  از  یکی 
برای اعالم حمایت از اعتراضات در وین و در 
ایران و با خواست آزادی پدرشان درکنار ما 

بودند.

انجمن  مسئول  و  بازرگان  مصاحب  مسعود 
ایران  در  که  بود  اطریش  و  ایران  دوستی 
در  اسالمی  جمهوری  شده.  گرفته  گروگان 



صدد است که ایشان و یک ایرانی- اطریشی 
گروگان گرفته شده دیگر، کامران قادری را 
با اسداله اسدی مبادله کند. اسدی به اصطالح 
بمب در یک  انفجار  دیپلماتی است که قصد 
را  بلژیک  در  خلق  مجاهدین  سازمان  برنامه 
داشت. کسی که مواد منفجره را در هواپیمای 
امنیت  از  استفاده  با  و  داده  جا  مسافربری 
قتل  به  را  نفر  دهها  میخواست  دیپلماتیک، 
دسته  با  و  رفته  ایران  به  بعد  البد  و  برساند 
استاندارد  روزنامه  کنند.  استقبال  او  از  گل 
خواهان  اسالمی  حکومت  نوشت  اطریش  در 
دولت  و  هست  اسدی  با  نفر  دو  این  مبادله 
اسدی  راحتی  به  نمیتواند  که  میداند  اطریش 

را تحویل دهد.



 آنچه مهم است اینست که ما خواهان اعمال 
همه  آزادی  برای  المللی  بین  جامعه  فشار 
سر  حکومت  هستیم.  تابعیتی  دو  گروگانهای 
گردنه و قاتل و گروگان گیر را باید بایکوت 
را  تروریستهایش  دیپلمات  و  کرده  سیاسی 

المللی اخراج کرد. ازتمامی مجامع بین 
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قاتل کیست، کرونا یا خامنه ای؟
مصطفی صابر

فارسی  بی بی سی  »بررسی های  است:  این  خبر 
نشان می دهند در دو سالی که از آغاز همه گیری 
کووید1۹- در ایران گذشته، حدود 300 هزار 
نفر در ایران قربانی این همه گیری شده اند. این 
جانباختگان  رسمی  آمار  برابر  دو  از  بیش  رقم 

کرونا در ایران در همین مدت است«

انسان  این همه  مرگ  مسئول  است:  این  سوال 
ورود  که  خامنه ای  یا  کرونا  ویروس  کیست؟ 
واکسن از آمریکا و انگلیس را ممنوع کرد؟ قاتل 
آیا ویروس ناقل کوید1۹- است یا دایناسورهای 
های  جیب  خرج  را  کشور  منابع  که  اسالمی 



گشادشان، تروریسم اسالمی  و ساخت بمب اتم 
کشت؟  کسی  چه  را  نفر  هزار   300 میکنند؟ 
کوید1۹-یا دولتی که در مورد همه چیز دروغ 
میگوید، آمار غلط میدهد و در اوج همه گیری 
حاضر نیست دِر مراسم و مساجد و اماکن جهل 
برای  از کرونا  و آشکارا  ببندد  را  و خرافه اش 

کشتن زندانیان سیاسی استفاده میکند؟

پاسخ سواالت فوق با شما. فقط یاد آور شوم اگر 
تالش پزشکان و پرستاران و کارکنان بهداشت 
نبود، اگر مردم با اعتراضات خود جمهوری اسالمی 
را در مواردی عقب نمیراندند آمار تلفات حتی 

بیش از این میشد!
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جمهوری اسالمی و عزم زنان 
سوسن صابری

گفته  اسالمی  مجلس  رئیس  نایب  نیکزاد  علی 
»انقالب اسالمی برای خانم ها کم نگذاشته«. 

خبر را که میشنوی ابتدا ازنهایت بیشرمی اینها 
منظورش  میپرسی  خودت  .از  میشوی  عصبانی 
کدام مایه گذاشتن هاست ؟ تحمیل حجاب با 
تبعیض آشکارعلیه  و  بی حقوقی  پونزو شالق؟ 
و  حضانت  حق  نداشتن  شان؟  درقوانین  زنان 
سفر و انتخاب شغل؟ ترویج فرهنگ مردساالر 
ناموسی؟ فرمان حمله به زنان و اسیدپاشی از 
به  این آخرین اخطار  یا  نماز جمعه؟  منبرهای 
زنان و تشویق آتش به اختیارها برای سرکوب؟ 



این 43 سال برای  و صدها مایه دیگر که در 
زنان گذاشته اند؟

در ادامه خبر اما میخوانی که گفته »نتوانستیم 
زن مسلمان ایرانی که دارای هویت افتخارآمیز 
است را به دنیا معرفی کنیم« و خواهان افزایش 
سهمیه زنان در حوزه برای آموزش نقش همسری 

و مادری شد.

اینجا اما خوشحال میشوی. چون میبینی چطور 
روز  اصطالح  به  آستانه  در  و  سال   43 از  بعد 
کنند.  می  اعتراف  شکست  به  اسالمیشان  زن 
مستقیم و غیر مستقیم اعتراف می کند که در 
تحمیل فرهنگ و قوانین اسالمیشان به زنان نا 



موفق بوده اند. اسلحه و زندان و مدرسه و منبر 
و رادیو و تلویزیون دستشان بوده ، اما نتوانسته 
اند زنان را خانه نشین کنند و رنگ سیاه اسالمی 

به افکار و زندگی شان بپاشند.

نیکزاد به عبث دنبال چاره میگردد، آنهم از راه 
آموزش نقش همسری و مادری.

اثر  هایتان«  دیگر»راه حل  اینها گفت  به  باید 
ندارد. جنبش برابری طلبانه زنان و نقش برجسته 
ثابت  اینرا  اعتراضات اجتماعی  زنان در تمامی 

کرده است.
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حکم نرگس محمدی 
علیه جمهوری اسالمی

کیوان جاوید

نرگس محمدی، پس از دو ماه بازجویی و حبس 
در یک »دادگاه« ۵ دقیقه ای به ۸ سال زندان و 
۷0 ضربه شالق محکوم شده است. » رادیو فردا 

به نقل از تقی رحمانی همسر نرگس محمدی«

نرگس محمدی برای آخرین بار روز ٢۵ آبان 
1400در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم 
یادبود ابراهیم کتابدار، از کشته شدگان آبان ۹۸، 
بازداشت شد. نرگس محمدی پیش ازاین چندین 

بار محکوم شده و دراسارت بوده است. 



ظاهرا این جمهوری اسالمی است که قدرتمند 
است و اسیر می کند و جامعه را به یک زندان 
بزرگ تبدیل کرده است. اما واقعیت را باید از 
منظر دیگری دید. این مردم ایران هستند که با 
جدال و مبارزه هر روزه خود رژیم اسالمی را به 

سوی پرتگاه سرنگونی می رانند.

 ایستادگی در مقابل حکومت توسط شخصیت 
هایی چون نرگس محمدی و صدها زندانی سیاسی 
بازتاب آن جنبش عظیم سرنگونی  دقیقا  دیگر 
طلبی است که در جامعه موج میزند و به زندانیان 
سیاسی نیرو میدهد که با روحیه باال و نیرویی صد 
چندان زندان را به جامعه وصل کنند. این جنبش 
سرنگونی است که به زندانیان سیاسی در ایران 
حکومت  بگویند  صراحت  به  تا  میدهد  قدرت 



اسالمی دون شان جامعه است و باید گورش را 
گم کند. این جنبش قدرتمند اجتماعی سرنگونی 
طلبانه است که اوین را به وین وصل می کند و 
شعار اصالح طلب – اصولگرا دیگه تمومه ماجرا 

را به انتخاب سیاسی مردم تبدیل می کند.

برای آزادی همه زندانیان سیاسی و برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی یک مشت واحد می شویم.
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بقای حیات -  نابودی جمهوری 
اسالمی

نوید مینایی

مهرداد ویس کرمی نماینده مجلس اسالمی از 
خرم آباد  روز شنبه دوم بهمن، درباره فرونشست 
قلعه فلک االفالک درخرم آباد لرستان هشدار 

داد.

فرونشست ساالنه قلعه فک االفالک  تنها نوک 
دشت  است.  ایران  در  طبیعی  فاجعه  یخ  کوه 
ها و مراتع و زمین درایران به سرعت در حال 
رکورد  ایران  هستند.  شدن  دفن  و  فرونشست 
دار سرعت فرونشست زمین است. فرونشست 
سکونت  غیرقابل  و  حیات  نابودی  یعنی  زمین 



شدن زمین در آینده ای نه چندان دور.

بار،   فاجعه  وضعیت  این  مستقیم  و  اصلی  دلیل 
حکومت اسالمی است. فرو نشست زمین ربط 
مستقیمی به تغییرات اقلیمی ندارد، بلکه حاصل 
چپاول منابع از جمله منابع آب زیرزمینی توسط 

جمهوری اسالمی است.

نتیجه سیاست راهبردی حکومت اسالمی طی4٢ 
و  جهان  از  شدن  مستقل  یعنی   ، گذشته  سال 
با  کشاورزی  محصوالت  سایر  و  گندم  تامین 
شعار کشاورزی محور استقالل، در کنار اعمال 
اجرای  مهمتر  ازهمه  و  غیرعلمی  های  سیاست 
سیاست های مخرب توسط مسئولینی که به جز 
دزدی و چپاول منابع، هدف دیگری ندارند، این 



شده که بخش وسیعی از جغرافیای ایران طی 
غیرقابل سکونت  نزدیک  بسیار  آینده  سالهای 

خواهد شد !

آگر هنوز روزنه امیدی برای احیای محیط زیست 
و نجات زندگی در ایران وجود دارد، اگر قرار 
است ایران میزبان حیات باشد، سرنگونی هر چه 
سریعتر جمهوری اسالمی اولین قدم در این راه 
است. زندگی میلیونها انسان و طبیعت و حیات 
در این نفطه جهان به سرنگونی این غارتگران 

گره خورده است.
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


