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از اوین تا وین
حمید تقوائی

ضرورت جایگزینی اعتصاب غذا با شیوه های 
مبارزاتی تعرضی تر و ادامه کارتر

حربه ی  عنوان  به  غذا  اعتصاب  به  “توسل 
اعتراضی گواه آن است که کارد به استخوان 
زندانیان رسیده به طوری که فکر می کنند تنها 
راه باقی مانده برایشان این است که جان خود 
اعتراض شان  صدای  رساندن  دستمایه ی  را 
انسان  هر  و  ما  بر  کنند.  زندان  از  بیرون  به 
آزادی خواهی است که صدای اعتراض زندانیان 
سیاسی را بشنویم و از خواسته های آنان که به 



بیان  از پرشورترین مدافعان آزادی  قتل یکی 
گره خورده است، حمایت کنیم ....”

از بیانیه کانون نویسندگان ایران 

تحصن اعتراضی در وین که سومین روز خود 
زندانیان  صدای  طنین  میگذارد  سر  پشت  را 
سیاسی در سطح جهانی است. وقت آنست که 
ادامه  و  تر  تعرضی  با شیوه های  اعتصاب غذا 
زندانیان سیاسی  اگر  کارتری جایگزین شود. 
در ایران “کارد به استخوانشان رسیده” و خود 
دستمایه ی  را  خود  “جان  بینند  می  ناگزیر  را 
رساندن صدای اعتراض شان به بیرون از زندان 
از  خارج  بویژه  و  زندان  از  بیرون  ما   کنند.” 
تری  تعرضی  و  تر  موثر  بسیار  راههای  ایران 

برای بلند کردن فریاد اعتراضمان داریم.  



تحصن کنندگان وین با عمل خود در واقع به 
آنها  صدای  میکنند  اعالم   اعتصابی  زندانیان 
شنیده شده است و همصدا با کانون نویسندگان 
از آنان می خواهند “به اعتصاب غذای خشک 
خود پایان دهند و جان های عزیز خود را بیش 

از این به خطر نیندازند”.

 این فراخوان عالوه بر خصلت و ضرورت آشکارا 
انسانی آن، راه تداوم و گستردگی بیشتر جنبش 
نیز  را  ایران  برای آزادی زندانیان سیاسی در 

هموار میکند.  
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بهشت زیر پای مادران و 
زندگی جهنمی زنان

کاوش مهران

زن  روز   « که:  مضمون  این  با  کلیپی  اینروزها 
را تبریک نگویید، زن ها به روز زن نیاز ندارند 
به رفع تبعیض و حقوق برابر نیاز دارند، … ما 
مردها باید با چشم برابر و انسانی به آنها نگاه 
کنیم “ در مدیای اجتماعی دست بدست میشود.

سوال اینجاست که منظورتان از حقوق برابر با 
مردان چیست ؟ در جمهوری اسالمی هیچ کس 
دارای حقوق انسانی نیست و البته زنان و کودکان 
مورد ستم مضاعف قرار میگیرند. سازنده کلیپ 



ماهرانه میخواهد وانمود کند که جامعه حقوقمند 
است و فقط نابرابریهای کوچکی در مورد زنان 
وجود دارد که انهم با نگاه برابر و انسانی مرد 
به زن به پایان می رسد. خواننده این رپ قصد 
دلسوزانه  نگاه  به  را  ایران  زنان  توقعات  دارد 
در  اینکه  از  غافل  دهد  کاهش  آنها  به  مردان 
ایران یک انقالب زنانه در حال وقوع است که 
سرنگونی  و  حقوقی ها  بی  تمامی  دفن  هدفش 
جمهوری اسالمی است. زنان تمامی آزادی ها و 
 حقوق انسانی را برای خود، کودکانشان و همه 
افراد جامعه طلب میکنند و به کمتر از آن راضی 
نمیشوند. معیار آزادی یک جامعه حقوق زنان و 
کودکان آن جامعه است. با رهایی زنان، مردان 

هم به حقوق و آزادی واقعی دست میابند. 



زنان مبارز و آزادیخواه ایران عزمشان را جزم 
کرده اند تا بهشت موعود را در همین دنیا بسازند 
جهنمی  به  را  جامعه  مبارزاتشان،  با  اینجا  تا  و 

برای جمهوری اسالمی تبدیل کرده اند .

زنان ایران هر ساله روز ۸ مارس، روز جهانی 
زن را همراه با سایر مردم آزدایخواه در جهان 
امسال  مارس   ۸ که  امیدوارم  میگیرند.  جشن 

جشن سرنگونی جمهوری اسالمی باشد.
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روز فرمایشی- سفارشی زن در 
جمهوری اسالمی

عطیه نیک نفس

جمهوری  تقویم  در  بهمن  سوم  یکشنبه  روز 
اسالمی روز زن نامگذاری شده است! 

ابراهیم رئیسی به این مناسبت گفت: باید شرایط 
را برای طالق توافقی سخت تر کنیم! در ادامه 
رئیسی، فاطمه دختر محمد، پیامبر مسلمانان را 

الگویی مناسب برای زنان معرفی کرده. 

فقط   را  خود  کوتاه  بسیار  عمر  که  زنی  فاطمه 
بر  نزاع  هم  کمی  البته  و  فرزند  تولید  صرف  



سر اموالش کرده قرار است الگوی زنان پیشرو، 
مترقی و برابری طلب ایران شود. نامگذاری روز 
فاطمه به روز “ زن و مادر “، نشان دهنده عمق 
توهین و سرکوب زنان توسط رژیم اسالمی ست. 

قوانین طالق در ایران تحت حاکمیت جمهوری 
اسالمی به حدی مرتجعانه است که انسانها را 
مجبور به ماندن در یک رابطه ناخواسته و ناسالم 
می کند. ولی این قوانین به نظر شخص رئیسی 
ایشان  بنظر  و  نبوده  متحجرانه  کافی  اندازه  به 
باید شرایط طالق توافقی را سختر کرد و اجبار 
به ماندن در زندگیهای ناخواسته را ناگزیرتر. 
غافل از اینکه باال رفتن امار خودکشی ها، قتلهای 
خانوادگی و فجایی از این قبیل ناشی از همین 



فشارها و مصائب و اجبار ماندن در رابطه های 
ناخواسته است .

بلکه ضد  فقط ضدزن  نه  تماما  اسالمی  قوانین 
انسانی است و حق انتخاب آزادانه را  در تمام 
انسانها می گیرد. زنان آزاده  از  شئون زندگی 
فاسد اسالمی  ایران در طی 4۳ سال حکومت 
را  اسالمی  رژیم  ستیزانه  زن  قوانین  هیچگاه 
نپذیرفتند و همیشه برای حقوق انسانیشان مطالبه 

گری کردند. 
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موسیقی پاپ و کشفیات خامنه ای
نسان نودینیان

»مراقب باشید، جذب جوانان به هر قیمتی نباشد/ 
صحبتهای  تیتر  نیست”.  پاپ  موسیقِی  “مداحی 

خامنه ای در سوم بهمن 1400 در سایت ایلنا.

مذهبی  مفتخوری  مشاغل  اسالمی  حکومت  در 
»مشاغل«  از  یکی  است.  یافته  بسیاری  رواج 
مذهبی مداحی است. مداحان از دار و دسته های 
بیت رهبری اند. با به قدرت رسیدن ضد انقالب 
اسالمی، خمینی موسیقی پاپ را ممنوع کرد. صنعت 
مداحی را رونق داد و با موسیقی های عاشورایی و 
ضد زندگی، هزاران جوان را به جبهه های جنگ 
فرستاد و جان آنها را در میدانهای مین  گرفت. 



صنعت سوگواری با استخدام بیش از صد هزار 
مداح، نهادینه و در اختیار بیت رهبری قرار داده  

شد. 

با کشیدن چادر سیاه بر روی لذت های انسانی، 
شادی و رقص تکفیر شد، صدها صدای خالق و 
خواننده پاپ و رقص و تئاتر و کانونهای هنری 
حمله  مورد  خونین  سرکوب  با  نویسندگان  و 
قرار گرفتند. اما مداحی و فرهنگ عزای اسالمی 
بگیرد.  گرو  را  جوانان  شادی  ابد  تا  نتوانست 
موزیک  و  به شادی  مختلف  اشکال  در  جوانان 
با  ارتباطات،  دنیای  آوردند.  روی  رقص  و  پاپ 
میدیای اجتماعی، شبکه های تلویزیونی ماهواره 
ای شادی و موسیقی امروزی را به زندگی جوانان 

وارد کرده است.



منزجرند  اسالمی  عزا  و  ماتم  فرهنگ  از  مردم 
و خواهان یک زندگی شاد و مدرن و انسانی و 
بری از خرافات اسالمی هستند«. در کنار همه 
سرنگونی  فردای  در  ای  ریشه  های  دگرگونی 
جمهوری اسالمی، شاهد رنساس در موسیقی هم 

خواهیم بود.
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شبح جنگ در اروپا
کاظم نیکخواه

شبح جنگی تازه بر فراز اروپا در حرکت است. 
به  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  گذشته  روز 
آمریکا  کارکنان سفارت  های  خانواده  اعضای 
در اوکراین دستور داد که خاک این کشور را 
فورا ترک کنند و شهروندان آمریکائی نیز باید 
به هر وسیله ممکن چه خصوصی چه تجاری از 
اوکراین خارج شوند و از سفر به روسیه و اوکراین 
به  آمریکائی  مقامات  از  یکی  کنند.  خودداری 
رسانه ها گفت که جنگ میتواند هر لحظه شروع 

شود.
اینکه اینها مانورهای نظامی برای مرعوب کردن 
دولت  نیست.  معلوم  نه  یا  است  مقابل  طرف 



نیروی نظامی در مرز  پوتین بیش از صد هزار 
شرقی اوکراین متمرکز کرده است اما میگوید 
قصد جنگ ندارد. آمریکا نیز در روزهای اخیر 
محموله های عظیم نظامی را به اوکراین تحویل 
داده است. مذاکرات میان وزارت دفاع آمریکا 
و روسیه چند دور به جریان افتاده و به نتیجه 

ای نرسیده است.
 

دولت پوتین میگوید اوکراین و گرجستان نباید 
به عضویت ناتو در آیند. و ناتو نباید دامنه خود را 
بیش از این در شرق گسترش دهد. دو طرف بهانه 
های زیادی برای شروع جنگ دارند و پروپاگاند 
جنگی برای فریب مردم بسیار فعال است. پوتین 
آشکارا در پی ماجراجوییهایش میخواهد عظمت 
روسیه را احیا کند و از این طریق معضالت دیگر 



دولت خودرا به محاق ببرد. آمریکا نیز میگوید 
میخواهد از متحدان خود حفاظت نماید. در این 
میان این مردمند که مثل همیشه قربانی جنگ 
طلبی حاکمین خواهند شد. سوال اینست که آیا 
جنگ  توانست  خواهد  بار  این  متمدن  بشریت 

طلبان را سرجای خود بنشاند؟
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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


