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یک مداح رئیس یک بیمارستان شد!
آذر پویا

توسعه  معاون  ذاکریان  ابوالفضل  سید  دکتر 
مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، محمود 
اشتیاقی را به سمت سرپرست مدیریت بیمارستان 
بهرامی منصوب کرد. اشتیاقی پیشتر، مسئول کانون 

مداحان دانشگاه بوده است.

هر دم از این باغ بری میرسد.
برای  شتر  ادرار  و  بنفشه  روغن  تجویز  از  بعد 
درمان بیماران مبتال به کرونا، اینبار نوبت گماردن  
روضه خوانان به عنوان مدیریت مراکز پزشکی و 

بیمارستانهاست.



این در حالیست که هزاران جوان تحصیل کرده 
و آماده به کار، برای پیدا کردن شغل مناسبی 
روزانه دوندگی میکنند و یا  برای بدست آوردن 

یک زندگی بهتر از کشور خارج میشوند.

در کشوری که کاروان کمک های پزشکی برای 
کمک رسانی به بیماران کرونائی پس فرستاده 
اعالم  ممنوع  خارجی  واکسنهای  تهیه  میشود، 
با  را  دارو  تهیه  روز  هر  داروئی  مافیای  میشود، 
بیماران  و  است،  کرده  روبرو  عدیده  مشکالت 
نیست  ندارند، عجیب  را  تهیه دارو  حتی هزینه 
که کسانی از جنس مداحان، دعا نویسان و روضه 

خوانها زمام امور پزشکی را عهده دار شوند.

در صورتیکه  شواهد نشان میدهد سران رژیم و 



اعوان و انصارشان برای ساده ترین بیماریشان، 
پیشرفته ترین امکانات پزشکی و درمانی را در 

اختیار دارند.

اسالمی  جمهوری  حاکمیت  تحت  ایران  در 
ارزانترین کاال جان انسانهاست و گماردن اشاعه 
دهندگان جهل و خرافه در راس مراکز علمی و 

بهداشتی، عین جنایت است.

و  پزشکی  مراکزعلمی،  تمام  از  مذهب  دست 
درمانی باید قطع شود و امور علمی به افراد ذی 

صالح و متخصص واگذار گردد.
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زاغچه های خانه من و مردم اوکراین 
کیوان جاوید

هر ساله از بالکن کوچک خانه ام که چرخ فلک 
آنجا  از   )London Eye( آی«  »لندن  بزرِگ 
به وضوح دیده می شود، شاهد آشیانه ساختن 
دو زاغچِه دلربا هستم. زاغچه هائی زیبا که در 
تا عمارت  به منقار می کشند  هر پرواز، چوبی 

باشکوهشان را از نو بسازند. 

تولد  و پرواز اولین جوجه ها را از بیست سال 
پیش بیاد می آورم. اینجا نت زندگی در ریتمی 
از پس سال و هر  نواخته می شود. سال  منظم 
های  جوجه  تولد  و  آشیانه  مرمت  تکرار  سال 



جدید.

جهان طی این ساختن ها و تولد های مکرر البته 
به همین مهربانی پیش نرفت. جنگ ها و کشتارها 
شد و همسایگاِن هم سرنوشت ما درعراق، سوریه 
و افغانستان به خون درغلتیدند. داعش خلق شد 

و اسالم سیاسی بر جهان، حجاب سیاه کشید. 

در حالی که زاغچه های زیبای خانه من یکی پس 
از دیگری بزرگ می شدند و پر می کشیدند، 
همزمان هزاران مهاجر، اسیر امواج بلند دریاها 
و سرمای کشنده کوهستانها، غرق شدن و یخ 
زدند. در همین سالها که زاغچه های خانه من 
سمفونی زندگی می نواختند، قلب جوان ندا آقا 



از  اسالمی  حکومت  مستقیم  شلیک  با  سلطان 
حرکت باز ایستاد، و جوانانی در آبان ۹۶ و دی 

ماه ۹۸ دیگر به آشیانه باز نگشتند.

حاال! اینجا ایستاده ایم. شاهدان خشمگین جنایتی 
عظیم در اوکراین بدست جانیان حاکم بر روسیه. 
آیا زاغچه ها در اوکراین دوباره آشیانه خواهند 
خانه  های  زاغچه  سینه  همچون  امید  ساخت؟ 

من سفید است.
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زنانی که فردا را می سازند
ساناز سینایی

1۷ اسفند برابر با ۸ مارس، روز جهانی زن است. 
به این مناسبت من هم می خواهم چیزی بگویم 

و کاری کنم.

در دنیایی زندگی میکنیم که زن بودن یا جرم 
بوده یا همچنان جرم است. در زمان های قدیم 
زن یا جزو غنیمت جنگی، یا  وسیله ای برای زاد 

و ولد، یا کنیزی، بیش نبود.

با دنیای نوین، زندگی برای زنان هم آسان تر 
شد. نه اینکه راحتر و آسوده تر، اما بهتر از قبل 



انتخاب  توانستند حق  مبارزاتشان  با  زنان  شد. 
بدست آورند، حق حرف زدن، حق تحصیل و 
حقوق دیگر بدست آورند. بله بدست آوردند. 

یعنی جنگیدند و حق خود را تحمیل کردند.

امروز میخواهم روز جهانیمان را به تمام زنانی 
آزادتر  ما  امروز  تا  جنگیدند،  سرسختانه  که 
بیندیشیم و آزاد تر راه برویم  و حقوق خود را 

بهتر بشناسیم  ، تبریک بگویم. 

میخواهم به زنان تمام سرزمین هایی که همچنان 
انسانیت میجنگند و  انسان و  اولیه  برای حقوق 
سلولی  گوشه  در  را  عمرشان  طالیی  روزهای 
هایی  خانواده  خانگی  حبس  در  یا  میگذرانند، 



که خود را مالک آنها میدانند و برچسب ناموس 
را بر پیشانی شان کوبیده اند و هزاران معضل 
تبریک  بیشتر  برابر  هزاران  دارند،  که  دیگری 

بگویم تا بدانند آنها نماد قدرت هستند.

تمام  و  تاریخ  مبارزان  تمام  به  روز جهانی زن 
زنانی که برای ساختن یک دنیای آزاد و برابر 
تالش کرده اند و در یاد ما ثبت شده اند، مبارک 

باد.
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رژیم اسالمِی نفس بریده     
عطیه نیک نفس

مینا بیابانی، رئیس جامعه بسیج زنان، در خصوص 
روزنامه  به  غربی  کشورهای  در  زن  موقعیت 
»جوان« گفت: “به اسم آزادی و دادن مسئولیت 
ظلم  اشتغال،  اسم  به  و  زنان  از  بهره برداری  و 
بزرگی به زن شده که او را از داشتن خانواده، 

فرزند و همسر محروم کرده است.

درهیچ جای دنیا تجاوز، تبدیل شدن به ماشین 
تولید مثل، نداشتن حتی حق انتخاب پوشش و...، 
اسمش آزادی نیست. چه دنیای وارونه ای، یکی 
از ضد زن ترین رژیم ها، بدنبال احقاق حقوق 

زنان در غرب است! 



آن چیزی که شما وقیحانه آن را آزادی میخوانید، 
سالهاست زانویش روی گردن زنان است و باعث 
فجایع جبران ناپذیری، همچون قتل مونا حیدری 

و هزاران زن دیگر شده است. 

باید  زنی  هر  انتخاب  انسانی،  قانون  کدام  با 
زن  رژیم  باشد؟  تولیدمثل  و  خانواده  تشکیل 
و  غیرانسانی  نگاهی  با  ستیز اسالمی سالهاست 
زنان،  تمامی  برای  سرکوبگرانه،  کامال  تفکری 
حتی در مورد خصوصی ترین مسائل زندگیشان 

تصمیم میگرد.

اما زناِن برابری طلب با گذر از مذهب سالهاست 
دخالت  که  اند  فهمانده  اسالمی  جمهوری  به 



قوانین اسالمی را در روش زندگیشان نمیپذیرند. 
این رژیم اسالمیست که با مبارزات زنان نفس 

بریده و هذیان گویی میکند.

چنان  زنان  جنبش   ،٢0٢٢ مارس  هشت  در 
قدرتمند، هدفمند و پیشرفته است که زنان فقط 
حقوق اولیه خود را نمیخواهند، بلکه تمامی حقوق 
انسانیشان را مطالبه میکنند. انقالب آتی، انقالبی 

زنانه خواهد بود.
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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


