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سهم مونا حیدری از زندگی، 
سر بریده در 1۷ سالگی

 مهین علیپور

مونا حیدری در ۱۲ سالگی »عروس« شد، در 
۱۴ سالگی مادر،  و در ۱۷ سالگی سر بریده 

اش در خیابان به نمایش درآمد. 

واکنش مشمئز کننده مقامات جمهوری اسالمی 
به این جنایت، دستور حذف این خبر  از جراید 
و رسانه ها و توقیف روزنامه ای است که خبر 

را همراه با عکس قاتل چاپ کرده بود. 

مونا در ۱۲ سالگی به عقد پسر عموی خود در 



میاید که او هم  ۱۵ ساله بود. دو کودک همسر 
میشوند و از روی دنیای کودکی میپرند. فشار 
زندگی،  کمرشکن  مخارج  مشترک،  زندگی 
فرهنگی  مانده  عقب  افکار  و  عرف  از  تبعیت 
دیگران، در شرایطی که هنوز مستقل نیستند و 
وابستگی این دو کودک به دیگر افراد خانواده. 

میتوان تصور کرد که از آنها چه میسازد. 
 

مونا بدست »شوهر« که عامل اجرایی حکومت 
با   این حکومت  اما  قتل رسید.  به  بود  اسالمی 
تبعیض و ظلم و ستم، با بیش از چهار دهه قوانین 
متحجر اسالمیش عامل اصلی این جنایت است. 
مونا حیدری، این دختر نوجوان زیبا، دیگر در 
این دنیا نیست. مونا نفرین شده همه خدایان 



حکومت  و  اسالم  دین  بخصوص  و  مذاهب  و 
بریدند  سر  را  مونا  است.  ایران  در  اسالمی 
در  عظیمی  ظرفیت  چه  مذهب  کنند  ثابت  تا 
تعارض با زندگی انسانی و خلق جنایت دارد.

بقول منصور حکمت: جنایت از سر جنون همیشه 
ممکن است وجود داشته باشد. اما آن جنونی 
و  مدرسه  و  خانه  و  خیابان  از  قربانیانش  که 
کارخانه عمدتا زنان هستند دیگر جنون نیست 
بلکه بیان جنون آمیر گوشه ای از عقل حاکم 

به جامعه است.

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴00
۷ فوریه ۲0۲۲



سفره ها باز هم خالی تر میشود
آذر پویا

بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  زارع  رحیم 
۱۴0۱ روز یکشنبه اعالم کرد که یارانه نقدی 
در سال آینده تغییر نخواهد کرد. “منظور همان 
یارانه ۴۵ هزار و ۵00 تومان به ازای هر نفر است”.

اینبار رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
۱۴0۱ ژست توخالی رئیسی را که وعده یارانه 
۸00 هزار تومانی داده بود، به باد داد. همان موقع 
و کل حاکمیت  رئیسی  به  هم مردم در جواب 
اسالمی اینطور جواب داده بودند که: »وعده وعید 

کافیه – سفره ما خالی«



مردمی که روزانه با فقر و تنگدستی دست بگریبان 
خالی  و  روز کوچکتر  هر  اشان  و سفره  هستند 
تر میشود و از طرفی شاهد اختالسها و دزدیهای 
تمام عیار سران دزد رژیم اسالمی هستند نه تنها 
در برابر این همه فقر و فساد و فالکت کوتاه نمی 
آیند، بلکه با اعتراضشان، با شعارهایشان و با به 
اند فقط  نشان داده  خیابان آمدنهایشان روزانه 
به نیروی خودشان باور دارند و اینرا نشان داده 
اند که آب از سِر حکومت گذشته است و بقول 
مردم معترض در آبان ۹۸ کار از کار گذشته 

است و »دیگر تموِم ماجرا«!
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴00

۷ فوریه ۲0۲۲



هنوز سال ۵۷ است!
کیوان جاوید

بهمن، ماه یادآوری انقالب در ایران است. به 
این ترتیب یک بار دیگر سرها بسوی انقالب 
۵۷ می چرخد. این چه انقالبی بود؟ آیا مردم 
حق داشتند علیه شاه قیام کنند؟ چرا و چگونه 
حکومت اسالمی از دل یک قیام توده ای بیرون 
آمد؟ نقش احزاب و جریانات فکری در روی 
رسانه  بود؟  چه  اسالمی  حکومت  آمدن  کار 
های عظیم دولتی نظیر بی بی سی چه نقشی در 
چه  غربی  دول  کردند؟  بازی  افکار  مهندسی 

نقشی داشتند؟



در یک کالم ضعف انقالب ۵۷ را باید در کجاها 
جستجو کرد. اینها سئواالتی جدی و حیاتی برای 
مردمی است که به مدت ۴۳ سال در جهنمی 
می  زندگی  است  اسالمی ساخته  که حکومت 

کنند.

انقالب ۵۷ بر سر آزادی و علیه فقر و نابرابری 
می  آزادی  خواستند،  می  رفاه  مردم  بود. 
خواستند؟ امنیت و آینده روشن و انسانی می 
خواستند و برای همین ها انقالب کردند و ماشین 
دولتی و حکومت متکی به خشونت و شکنجه 
اما  طلبیدند.  مصاف  به  را  زندان  و  ساواک  و 
آرزو  و  آمال  که  بودند  حزبی  آن  فاقد  مردم 
های انسانی آنها را در دل آن انقالب نمایندگی 



کند. حکومت اسالمی به این دلیل روی کار آمد 
عمر  به  امروز  تا  جامعه  به  پاشیدن  خون  با  و 
همه  حزبی  چنین  نبود  در  داد.  ادامه  ننگینش 
ارتجاع تاریخ در یک صف واحد قرار گرفتند 
با  باید  بعدی  انقالب  بریدند.  را سر  انقالب  و 
همچون  که  انقالبی  بیاید.  میدان  به  حزبش 
کرامت  و  آزادی  برای  النفسه  فی   ۵۷ انقالب 

انسانی و برای رفاه همگانی خواهد بود.

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴00
۷ فوریه ۲0۲۲



بیرق سکوالریسم
 در دست که خواهد بود؟

فریبرز پویا

وزیر داخله فرانسه از جانب دولت، تشکیل فوروم 
اسالم در فرانسه برای مقابله با تاثیر اسالم گرایی 
را اعالم کرد. این فوروم قرار است آخوند و امام 
برای مساجد و مراکز اسالمی تربیت کند و البته 
دولت ماکرون گفته است که این تالش ها برای 
احترام به حقوق زنان و الئیسیته فرانسه است. 

که  کنیم  بپا  انقالبی  خواهیم  می  “ما  اینکه   و 
به  را  فرانسه  در  اسالم  بر  خارجی  تاثیر  پایان 
انجام برساند” قبل از اینکه انقالبی باشد اعالم 



عقب نشینی کامل از سکوالریسم سنتی و دولتی  
از  بیرق سکوالریسم  بزمین گذاشتن  و  فرانسه 

دستان خسته دولت فرانسه است. 

در جواب به ایشان باید گفت مذهب مالیم و 
اسالم فرانسوی و خودی فرمول آشنایی است. 

نشئگی دائمی و نیاز به افیون مذهب، نیاز حاکمان 
در قدرت برای حفظ بی عدالتی و تحقیر انسان 
دردمندان  ناله  و  آه  فقط  مذهب  است.  امروز 
نیست. مذهب امروز ماشین صنعتی تولید تحمیق، 

تحقیر و سرکوب انسان است.

مردم،  نیازهای  به  پاسخ  بجای  فرانسه  دولت 



مقابله با راسیسم و  گتو سازی، با زمین گذاشتن 
بیرق سکوالریسم، قالده اسالم خودی بر زندگی 
مردم “مسلمان” را باز کرده است. مهم تر، اما،  
در  دولت  از  دین  جدایی  ادعای  رسمی  پایان 

جهان سرمایه است. 

و  مذهب،  ترک  دولتی،   عقبگرد  این  همزاد 
با  آیا  یابد.  می  گسترش  سکوالریسم  به  نیاز 
شکافهای عمیق تر اجتماعی ما شاهد همگرایی 
سکوالریسم، ترک مذهب و جنبش برای عدالت 

اجتماعی خواهیم بود؟

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴00
۷ فوریه ۲0۲۲



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

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


