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کودکان زندان
سیامک بهاری

پناهی  بی  بدیهی  نمونه های  از  زندان،  کودکان 
که  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  در  کودکان 
به جرم ناکرده، عموما همراه با مادر در زندانند! 
بنا بر گزارشی در بی بی سی، بندهای زنان در 
زندانهای قرچک و شیبان، الکان، ارومیه و غیره 
فاقد نازلترین استاندارهای اولیه زیستی و در حد 
فاجعه است و بیشترین کودکان زندان را در خود 

جای داده است!

کودکان در محیط آشفته زندان، بدون تفکیک، 
همراه سرپرست خود محبوسند.  بدترین  های زندان 



را، همه جرائم و مجرمان مقصر و بی تقصیر را، 
باندهای مخوف و راه و رسم خالف را می آموزند. 
مشاجرات و زدخوردها، دست درازی های جنسی 
موجب  زندانها  در  وحشتبار  مناسبات  همه  و 
می  بربادرفته ای  کودکی  و  مضاعف  محرومیت 
شود که در پشت میله های زندان به یغما می رود! 
این کودکان در میان دود و دم و فحش و ناسزا 
و زیر هشت و انفرادی وول می خورند. بیرحمانه 
کودکی شان به بحرانی عظیم و غیرقابل جبران 

در بزرگسالی بدل می گردد.  

مقامات ریز و درشت سازمان زندانها و ضابطین 
ایجاد و وجود مهد کودک های  باره  قضایی در 
آمار  حتی  کرده اند.  دروغ بافی  عامدانه  دولتی 
تعداد دقیق کودکان همراه در زندانها را ندارند. 



و  نوزادان  ویژه  تغذیه  از  ندارد.  تفکیکی وجود 
کودکان خبری نیست.

سالگی  دو  تا  فقط  کودک  جاری  قوانین  طبق 
می تواند همراه مادر در زندان باشد. اما حقیقت 
تا سن هفت  نشان می دهد حتی کودکانی  تلخ 
سالگی و باالتر کماکان تنها سرپناهشان سلولهای 

زندان است!

این  همه  نیست.  زندان  در  کودکی  هیچ  جای 
کودکان باید در محیط خارج از زندان و تحت 

سرپرستی حداقل یکی از والدین زندگی کنند.
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تعطیلی پناهگاه مردمی
 2۵00 زن آسیب دیده 

مهین علیپور

لیال ارشد از بنیانگذاران خانه خورشید، نخستین 
مرکزی که به زنان معتاد و بی خانمان دروازه غار 
تهران پناه میداد از تعطیلی این  سازمان مردمی 
در سال جدید خبر داد. این مرکز  ۲۵۰۰ زن 
آسیب دیده را تحت پوشش داشت. این خانه تا 
سال 1۳۹۳ نه تنها روزانه پذیرای 1۰۰ زن و 
۲۵ کودک بود بلکه به همت 1۵ دندانپزشک 

خدمات دندانپزشکی رایگان هم انجام میداد.

همین هفته پیش ما شاهد تخلیه مدرسه کودکان 
بود  اوقاف  کار خیریه آفتاب در کرمان توسط 



یم. این مدرسه در کرمان محلی برای تحصیل 
و نگهداری کودکان کار بود که ۸۰ سال پیش 
تاسیس شده بود. کودکان حاضر در کالس شاهد 

این تخلیه بودند.  
 

ضد  اسالمی  جمهوری  در  اینچنینی  اقدامات 
مردمی امری غریب نیست. مسئولیت اصلی چنین 
خدماتی باید بگردن دولت حاکم باشد نه مردم. 
این معضالت در واقع از عواقب دردناک سیطره 
جمهوری اسالمی در ایران است و در صورت نبود 
کمک، مردم عاجالنه سعی در حمایت از قربانیان 

دارند. 

جمهوری اسالمی به این امر واقف است و عامدانه 
اقدامات  این  میشود.  مردمی  راه  خدمات  سد 



خرابکارانه به چند دلیل صورت میگیرد. جدای 
از  اماکن، رژیم همواره  این  از خواست تصرف 
امر  در  دارد.  وحشت  مردم  اتحاد  و  همبستگی 
کمک رسانی مردمی همیشه معضالت اجتماعی 
افشاء میشود و به علل آن پرداخته میشود. بزعم 
و  بدبختی  حکومت  دوام  تضمین  رژیم  سران 

فالکت مردم است.
 

مردمی جمهوری  اقدامات ضد  این  ما همچنان 
اسالمی را محکوم میکنیم  و مبارزه برای نابودی 
جمهوری اسالمی را تنها راه اصلی ریشه کن کردن 

این معضالت اجتماعی اسفناک میدانیم.
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رکود بازار گوشت!
حسن صالحی

از “رکود  ایران  تامین دام زنده  رئیس شورای 
اول  هفته  در  ایران  بازار گوشت  در  بی سابقه” 

اسفند خبر داد.

این خبر بخوبی نشان می دهد که ما در ایران با 
قحطی روبرو نیستیم. همه چیز هست ولی مردم 
عادی به آن دسترسی ندارند و یا نمی توانند آنرا 
بخرند. مدتهاست که گوشت از سفره بسیاری از 
شهروندان حذف شده است. با این دستمزدهای 
خرید  قدرت  کسی  چه  نمیر  و  بخور  از  کمتر 
گوشت با آن قیمت های گزاف را دارد؟ بخش 



زیادی حتی نمی توانند میوه بخرند. نان هم که 
گران می شود بخشهای دیگری از مردم حتی 

برای تهیه نان ساده به دردسر می افتند.

برق  و  زرق  عید  فرارسیدن  ایام  این  در  بازار 
زیادی دارد ولی آنجا هم کسادی حاکم است. 
و  دیدن   برای  فقط  مردم  از  زیادی  بخشهای 
حسرت خوردن به بازار می روند و عمدتا دست 
خالی بر می گردند چون توان خریدن آجیل و 

تنقالت عید را ندارند.

مردم  خالی  دلیل جیب  به  بازار گوشت  رکود 
است و جیب مردم به دلیل جیب پر آیت اهلل 
های مفتخور خالی است. چپاول و غارت ثروت 



های  اسالمی  توسط  مردم  دسترنج  و  جامعه 
روز  این  به  مردم  که  است  شده  باعث  حاکم 
بیفتند. اما این مردم رکورددار مبارزه علیه این 
وضع هم هستند. روزی نیست که اعتراضی برپا 
و  غارت  عمود خیمه  تا  مترصدند  مردم  نشود. 
چپاول اسالم را خراب کنند و کنترل همه چیز 
را خود در دست بگیرند. منابع ثروت و ثروتی 
که مردم خلق می کنند باید در تصاحب مردم 

و منبع رفاه آنها باشد.
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پوتین درمانده در باتالق اوکراین
کیوان جاوید

پوتین بامداد پنجم اسفند فرمان حمله تمام عیار 
در  اوکراین  کرد.  صادر  را  اوکراین  خاک  به 
شش روز گذشته شاهد حمالت گسترده نظامی 

است.

ارتش مقتدر روسیه  باور می کرد  کمتر کسی 
در باتالق اوکراین به ِگل بنشیند. همه برآوردها 
حاکی از این بود که نیروی نظامی روسیه برق 
آسا کی یف را تسخیر و حکومت دست نشانده 

خود را بکار می گمارد.



رئیس  به  روسیه  تهاجم  پس  روز  یک  بایدن 
جمهور اوکراین پیشنهاد خروج با کمک آمریکا 
را داد. اما زلنسکی گفت می مانم و می جنگم. 
بسیج  تهاجم روسیه  علیه  را  و مردم  ایستاد  او 

کرد.

این حماسه مقاومت اما صرفا داخلی یا از شجاعت 
صرف زلنسکی ناشی نمی شود. دنیا پشت سر 
مردم اوکراین بسیج شد و تمام شواهد نشان داد 
قدرت جهانی مردم علیه دولت روسیه و ارتش 
فاشیست این کشور خیره کننده است. پوتین از 

نظر سیاسی به سختی گوشمالی داده شد.

در داخل روسیه نیز علیه دولت پوتین تظاهرات 
وسیعی صورت می گیرد. گفته می شود تا اینجا 



بیش از ۷ هزار معترض روسی در روسیه دستگیر 
شدند اما مردم سِر باز ایستادن ندارند.

رسانه ها و اکثر دولت ها و شبکه های خبری 
و مدیای اجتماعی تمام قد علیه تهاجم نظامی 
روسیه و در کنار مردم اوکراین قرار گرفته اند. 
روسیه  ارتش  آسای  برق  پیروزی  رویای   آن 
با این همه،  نیز دود شده و به هوا رفته است. 
در دفاع از مردم اوکراین باید بیش از پیش در 
میدان بود.  دوران روسیه قلچماق به سر رسیده 

است. جهان رو به جلو گام بر میدارد.
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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


