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روز عشاق مبارک!
سیما بهاری

چندی پیش دوست عزیزی که سالهای زیادی 
در زندان بود، خاطره ای تعریف کرد که دوست 
دارم برایتان بازگو کنم. میگفت از آنجا که به ُگل 
و گیاه عالقمند هستم، در یک مالقات حضوری، 
مادرم شاخۀ کوچک »ُحسن یوسف« در دستم 
گذاشت و گفت میتونی این رو بکاری؟ آنقدر 

ذوق زده شدم که حد نداشت. 

روزهای سختی را در زندان میگذراندیم وهمیشه 
افکارمان به سوی روزنه های امید میدوید. آن 
شاخه »ُحسن یوسف« روزنۀ امیدم شد. آنرا در 



یک لیوان پالستیکی کاشتم. بزرگ شد. از شاخه 
های رشد یافته اش تکثیر کردم و کم کم مثل 
عشق به همۀ اتاقها سرک کشید. همگی از رشد 
این موجود زیبا خوشحال بودیم و زندانبانان هم 
باالجبار آنرا پذیرفتند. یک روز که از هواخوری 
برگشتیم دیدیم که چه بیرحمانه گلهایمان را 
انرژی  این خیال که منشأ  با  درو کرده بودند. 
و شادیمان را دروکرده اند. حالمان بد جوری 
گرفته شد. اما... زیر تخت یکی از زندانیان یک 
ما  به  دوباره  تا  بود  شده  پنهان  کوچک  ساقۀ 

عشق و امید بدهد.

گفتم  حکومتی  از  من  است.  روزعشاق  امروز 
که بر هر چیزی که رنگ امید و عشق داشته 



از  میکشد  را  میکشد.همجنسگرایان  تیغ  باشد 
شاخه های بر زمین افتاده شان جنگل میروید. 
زندانیانی که عاشق انسانیت هستند را میکشد، 
زبانه  نفر  هزاران  قلب  در  آنها  به  عشق  آتش 

میکشد.

 مونا حیدری ها را سالخی میکنند اما یاد و خاطره 
اشان در قلب ملیونها انسان، عشق به رهایی را 
زنده میکند تا دیگر نتوانند عشق را بُکشند روز 

عشاق به همۀ عاشقان مبارک!
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موتور سواری زنان و 
عقل علیل سران حکومت

 مهین علیپور

روز یکشنبه ۲4 بهمن حسین رحیمی، فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ ضمن تشریح برنامه پلیس 
تاکید  دیگر  بار  موتورسواران  با  برخورد  برای 
کرده است از آنجایی که در ایران به زنان گواهی 
نامه موتور سیکلت داده نمی شود رانندگی زنان 

با موتورسیکلت ممنوع است. 

انتخاباتی ریاست جمهوری اسالمی،  نمایش  در 
ستاد تبلیغاتی ابراهیم رئیسی، در جریان تبلیغات 
انتخاباتی عکسهایی منتشر کرد و از حمایت زنان 

موتورسوار از  رئیسی خبر داد.!!!



در ایران برای دریافت گواهینامه پایه سه و بقیه 
گواهیناهه ها شرط  جنسیت وجود ندارد. یعنی یک 
زن می تواند تریلی براند ولی  اجازه موتورسواری 
اندام  و کش و قوس  اینکه  برای  ندارد! چرا؟ 
های بدن زن روی موتور آتش به خرمن اسالم 

می زند.  

بیشتر از چهار دهه است که هر زمان مالها  و امام 
جمعه ها که چهره های مهم تبلیغات  جمهوری 
اسالمی اند در مورد حقوق زنان دهان باز می کنند 
صحبت هایشان را اینگونه شروع می کنند. زنان 

حق ندارند:

زنان حق ندارند اسب سواری کنند ، زنان حق 



ندارند دوچرخه سواری کنند ، زنان حق ندارند 
جمهوری  قوانین  زعم  به  کنند.   موتورسواری 
و تحت  بهیجوجه  ندارند که  زنان حق  اسالمی 
اینها را می گویند اما  هیچ شرایطی نه بگویند! 
حضور کوبنده زنان در جلوی صف زندگی تمام 
رویاهای زن ستیزانه حکومت را به باد می دهد. 

 ما میگوئیم قوانین و فرهنگ ضد زن شما با زندگی 
و خواسته های برابری طلبانه و انسانی ما سنخیتی 
ندارد و باید هر چه زودتر بساطتان را جمع کنید 

و گم شوید. 
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گوهر عشقی ما میرزمد!
یاشار سهندی

بار  بهشتی  ستار  یاد  زنده  مادر  عشقی  گوهر 
دیگر به سخن در آمده و از زندانیان سیاسی که 
اعتصاب غذا کرده اند خواسته که اعتصاب خود 
زندانیان سیاسی که  به  بشکنند. وی خطاب  را 
بعد از قتل بکتاش آبتین دست به اعتصاب غذا 
اسالمی خواهان  “جمهوری   : اند می گوید  زده 
نابودی آزادی خواهان است، نگذارید که ما در 

مقابل جمهوری اسالمی بشکنیم.” 

گوهر عشقی مادر دادخواهی است که نامش نه 
صرفا بواسطه فرزند جان باخته اش بلکه نام او 



اسالمی  جمهوری  علیه  قاطعش  مبارزه  بواسطه 
مطرح است. او خود به یک مبارز تمام عیار علیه 

حکومت اسالمی خونریز تبدیل شده.

هدف مهم جمهوری اسالمی از قتل و عام زندانیان 
سیاسی ایجاد رعب و هراس بوده. نمونه گوهر 
عشقی اما ثابت کرده که این سیاست شاید برای 
مانند  آن  برگشت  موج  ولی  باشد  موثر  مدتی 

سونامی عمل می کند. 

روزی که فرزند گوهر عشقی را از پیش او ربودند، 
او خواستار حکم قضایی شد و ماموران اسلحه 
کمری را به ُرخ او کشیدند که این حکم است! 



اما نه تنها ُکلت بلکه کل حکومت هم نتوانسته 
در اراده او در مبارزه علیه جمهوری اسالمی خللی 
ایجاد کند، بلکه حکومت را چنان در مصاف با 
خود به بن بست کشانده که چندی پیش سعی 
در ترور او داشتند که خوشبختانه موفق نشدند.

و او همچنان استوار می رزمد. گوهر عشقی نماد 
نه  که  مادری  است.  دادخواه  مادران  مقاومت 
بواسطه مادر بودن بلکه چون یک انسان شریف 
پرچمدار مبارزه علیه “جمهوری اسالمی خونخوار” 
است. او بی شک گوهری است در راه عشق به 

آزادی و عدالت. 
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قیمت گوشت و مرغ و ُدم خروس
رضا مرادی

مخبر،  محمد  که  آمده  تسنیم  خبرگزاری  در 
معاون اول رئیسی، به تاریخ ۲4 بهمن 1400، 
در میدان عرضه گوشت و مرغ بهمن، در جریان 
آخرین قیمت های موجود در بازار و اقالم مورد 

نیاز مردم قرار گرفت.

در این گزارش به قیمت گوشت و مرغ اشاره 
ای نشد؛ به لیست کاالهای اساسی و مورد نیاز 
اشاره ای نشد؛ به فقر همه گیر، به دستمزد های 
زیر خط فقر، به سراسری بودن بیکاری، به سوء 
تغذیه بخش وسیعی از مردم، به کارتون خوابی 



سفره  به  خوابی،  اتوبوس  و  خوابی  بام  پشت  و 
اعتراض  روز  همان  در  که  بازنشستگانی  خالی 
سراسری در اعتراض به فقر برگزار کردند اشاره 

ای نشد.

اما این گزارش فقط تبلیغات مردم فریب برای 
جمهوری اسالمی نبود، بلکه ُدم خروس بیرون زد 
و معلوم شد این عضو حکومت از قیمت گوشت و 
مرغ تا آنروز بی خبر بوده!  و در زندگی روزمره 
خودشان را با چنین مسائلی درگیر نکرده و طبعا 
از مسائل معیشتی مردم  و سفرهائی که هر روز 

کوچکتر و کوچکتر میشوند بی خبرند.

اما مردم ایران خوب می دانند اینها از چه جنسی 



هستند و به چه چیزی مشغولند.مردم میدانند که 
اینها  مالکند، استثمارگرند، فاسدند، سرکوبگرند، 
و راه جمع کردن این بساط ظلم و فساد را هم پیدا 
کرده اند و با اعتراضات  سراسری، و سازماندهی 
خود برای برچیدن بساط این مفتخوران مشغول 
شده اند. به انقالبی که بساط این سیستم طبقاتی 
را برای همیشه بر می چیند. کسی جایی سوراخ 

موشی برای سران حکومت سراغ دارد؟
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جاِن مشتاق احمد و ورق پاره قرآن 
پتی دوبنیتاس

فوریه   1۲ شنبه  روز  ساله،   41 احمد،  مشتاق 
۲۳- بهمن، در استان پنجاب پاکستان، به اتهام 
از  گروهی  توسط  قرآن  از  صفحاتی  سوزاندن 

اوباش اسالمی سنگسار و کشته شد. 

انسان فقط میتواند بر خود بلرزد وقتی مشاهده 
عصرشان  نماز  اقامه  عازم  که  مردانی  میکند 
چه  با  آنهم  خشونتی  چه  و  سبعیت  چه  بودند، 
سطحی از حق به جانبی از خود نشان میدهند. 
این درجه اسارت کورکورانه به مقدسات دینی 
و کتب »مقدس«، محصول پشت کردن به خیلی 



چیزها به ویژه خرد و انسانیت است.

خان،  عمران  و  اند  شده  دستگیر  مرد  هشتاد 
هر  »با  است:  نوشته  توییتی  در  وزیر،  نخست 
کند،  اجرا  خود  دست  به  را  قانون  که  کسی 
مدارا نخواهد کرد«. اما مشکل خود قانون است. 
مشکل قانون اسالمی حاکم بر پاکستان و قانون 
“توهین به مقدسات”، و حکم اعدام برای “توهین 
به اسالم” است. مشکل حکومت است. حکومتی 
که ذهنیت گله ای از تقدس دینی را ترویج می 
اعالم  نزدنی  را دست  و “مقدسات دینی”  کند 

میکند تا حاکمان در قدرت بمانند.

و  خرد  برای  فضا  کجاست  پس  بپرسید  شاید 



منطق در کشوری که در آن رهایی از یوغ مذهب 
غیر ممکن شده است؟

ذهن  و  قلب  اعماق  در  آن  و  دارد  وجود  فضا 
آزاداندیشان است. جمعیتی که حکومت سعی 
و سرسپردگان  قوانین خود  با  را  آنها  کند  می 
از گور برخاسته خاموش کند. با این وجود این 
نهایت  در  که  هستند  اندیشان  آزاد  جمعیت 
ساختار مذهب زدگان را نابود کرده و در نتیجه 
فضا را برای تنفس آزادانه مردم پاکستان ایجاد 

خواهند 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

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

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


