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وقتی برای تلف کردن نداریم
پتی دوبنیتاس

و  زنان  برابری  تحقق  برای  کافی  زمان  دنیا 
مردان داشته. اما هنوز این اتفاق نیافتاده است. 
ما صبورانه انتظار کشیده ایم، در واقع هزاران 
و هزاران سال، اما  نابرابری و زن ستیزی هنوز 
شبکه سمی خود را در سراسر جهان گسترش 

می دهد.

حتی  هزاران،  به  کامل  برابری  واقعی  اجرای 
صدها سال زمان نیاز ندارد، اما علیرغم اینکه 



آن  به  هنوز  ما  اند،  پاخاسته  به  مکررا  زنان 
چیزی که زنان قابل قبول بدانند حتی نزدیک 

هم نشده ایم.

که  نشویم  مرتکب  را  اشتباه  این  بیایید 
مردساالری را نظم طبیعی بشریت فرض کنیم. 
اینطور نیست. اما حتی کار سیزیف هم اغلب 
نظر  به  ما  سنگین  وظیفه  از  تر  امیدوارکننده 

می رسد!

است.  نمانده  کردن  تلف  برای  زمانی  دیگر 
امیدوار باشیم  وزن سنگینی که بر دوش داریم 
موانع  ما  برعکس،  کرد.  نخواهد  ُخرد  را  ما 



آیا  شکست:  خواهیم  درهم  را  راهمان  مقابل 
ما باید به دنبال صدای آرامش بخش تضمین 
پرسنگالخ  راه  در  باید  یا  باشیم  توخالی  های 

عمل گام برداریم؟
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آزادی حبیب افکاری و 
گرامیداشت نوید

کاظم نیکخواه

یک خبر خوش در این هفته آزادی حبیب افکاری 
بود که روز 14 اسفند از زندان آزاد شد. او به 
٢۷ سال و سه ماه حبس و تحمل ۷4 ضربه شالق 
محکوم شده بود. حبیب افکاری یکی از برادران 
نوید افکاری کشتی گیر معترضی است که در ٢٢ 
شهریور بدون اینکه به او امکان آخرین مالقات 
با خانواده اش را بدهند یا فرصت دفاع از خود 
داشته باشد و یا حتی از قبل اجرای حکم را به او 
خبر بدهند، بناگهان اعدام شد. اعدام نوید افکاری 
موجی از خشم و انزجار را در ایران و در سطح 



انگیخت.  بر  اسالمی  علیه جمهوری  المللی  بین 
وحید افکاری برادر دیگر نوید و حبیب، همچنان 

در زندان است.

حبیب افکاری به همراه برادرش سعید و خواهرش 
الهام روز 1۶ اسفند در یک گفتگوی تویتری در 
مورد وضعیت خود و برادرانش در زندان سخنانی 
بیان کرد. او از جمله میگوید “نوید وقتی زندان 
بودیم می گفت بچه های آبان خواهرا و برادرای ما 
هستن، بخاطر اونا هم که شده ما کوتاه نمیایم”.

خود  افکاری  نوید  اعدام  با  اسالمی  جمهوری 
بسیار  و جهان  ایران  افکار عمومی مردم  را در 
منزوی تر و منفور تر کرد. نام نوید افکاری در 



تاریخ جنبش سرنگونی بعنوان یکی از چهره های 
قربانیان  سمبل  به  و  شد  ثبت  نشدنی  فراموش 
علیه حکومت جنایتکاران  آبان  خیزش مردمی 
اسالمی تبدیل گردید. بدون تردید روزی سران 
جمهوری اسالمی در دادگاههای مردمی به دلیل 
هزاران قتل و جنایت محاکمه خواهند شد و نام 
نوید افکاری در این دادگاهها خواهد درخشید.  
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طرحی دیگر برای فشار بر 
خانوارهای فقیر 

ناصر اصغری

یکی از طرح های جدید دولت اسالمی برای فقیرتر 
کردن مردم، حذف “ارز ترجیحی” است که به 
گفته خودشان طبق  این طرح دولت ۹ میلیارد 
دالر پس انداز خواهد کرد. از تبعات این طرح، 
بازگشت به کوپنی کردن کاالهایی است که قرار 
بود “ارز ترجیحی” کمک کند مصرف کننده آنها 

را تهیه کنند.
“ارز  قانون  اقتصادی  منتقدان  و  دولتی  مقامات 
ترجیحی” گفته  اند که گرچه هدف معرفی “ارز 
فساد  از  جلوگیری  و  قیمتها  کنترل  ترجیحی” 



نه  قانون  این  اما  بود،  اسالمی  رژیم  در  معمول 
تنها نتوانست به هدفش برسد؛ بلکه بازار فساد و 
رانت خواری را داغ  تر کرد. مخالفان حذف آن 
هم گفته  اند که با توجه به تورم لگام گسیخه در 
ایران، کاالهای اساسی گرانتر و فشارهای مالی 

دوچندانی بر خانوارهای فقیر اعمال خواهد شد.
اقتصاد رژیم اسالمی سالهاست که درهم ریخته 
و هیچگونه مکانیزمی امکان زدودن فساد و رانت 
خواری از آن را ندارد. هدف اقتصاد این رژیم 
این  نیست؛  مردم  توده های  مشکالت  کاهش 
پناه  اقتصاد میدانی است برای دزدی و چپاول. 
بردن به طرح های مختلف و سپس کنار گذاشتن 
آنها، فقط نشانگر بحران همه جانبه ای است که 
به گل نشستن اقتصاد این رژیم جنایتکار را به 



نمایش می گذارد. اگر اقتصاد کوپنی می توانست 
کنار  هرگز  را  آن  بکاهد،  رژیم  مشکالت  از 
نمی گذاشتند. اما زیر فشار و اعتراضات روزمره 
توده های در صف کوپن، آن را کنار گذاشتند. 
این رژیم هیچگونه راه فراری، چه اقتصادی و چه 
سیاسی، ندارد. همین توده هایی که قرار است بار 
دیگر به دوران اقتصاد کوپنی بفرستد، سرنگونش 

خواهند کرد.
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آمنه سادات نقش عوض میکند!
اصغر کریمی

آمنه سادات ذبیح پور، بازجو-خبرنگار صداوسیما، 
رسانه های  گروه   سردبیری  »سرپرست  بعنوان 
فارسی زبان بیگانه« صداوسیما منصوب شد تا 
از جمله به تهیه بولتن برای صداوسیما و مقامات 

حکومت کمک کند.
 

پرونده  کرد.  افشا  قلیان  سپیده  را  آمنه سادات 
حمیدرضا عمادی مدیر اتاق خبر شبکه تلویزیونی 
پرس  تی وی و خیلی های دیگرشان را هم زندانیان 
بازجو- این  کار  کردند.  رو  دیگری  سیاسی 
مردم  و  بود  مستند  باصطالح  تهیه  خبرنگارها 
اثر ندارد« کل  با شعار »شکنجه، مستند دیگر 



کثافت سیستم قضایی و صداوسیما را نقش بر 
آب کردند.  

 
در جمهوری اسالمی تفکیکی میان صداوسیما و 
سپاه و زندان و وزارت اطالعات وجود ندارد. هر 
مامور این ارگانها میتواند چند نقش بازی کند. 
الزمه ماموریت در هرکدام از آنها سرسپردگی 
کامل است. به همین دلیل خبرنگار، بازجو میشود 
و بازجو، خبرنگار. آندسته از مسئوالن و خبرنگاران 
صداوسیما هم که در نقش بازجو ظاهر نشده اند، 
بعهده  را  بازجوها در پشت میکروفون  سیاست 
دارند. یکی شکنجه میکند، یکی به سر جوانان 
به  یکی  میکند،  بمبگذاری  یکی  میزند،  گلوله 
هواپیمای مسافربری شلیک میکند و یکی هم در 
صداوسیما وظیفه توجیه و دفاع از این جنایات را 



بعهده دارد. مهم نیست در بازجویی هم شرکت 
میکند یا نه. شغل همه شان مثل هم است. 

حاال آمنه سادات پست دیگری گرفته تا پرستو 
و  حکومت  اپوزیسیون  از  یا  بفرستد  جایی  به 
رسانه های خارج کشور گزارش سیاسی-امنیتی 
تبلیغات  مثال  منفور،  تهیه کند که صداوسیمای 
آنها را در میان مردم خنثی کند. کارشان حتی 
در شکنجه گاهها به جایی نرسید، حاال میخواهند 
در خارج امتحان کنند. واقعا وظیفه سختی به این 

آمنه سادات محول کرده اند !
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حکومت خدعه   
یاشار سهندی

را  گرسنه  شکم  بتوانیم  اگر  “ما  جنتی:  احمد 
سیر کنیم معجزه کرده ایم”. او در سخنرانی در 
جلسه مجلس خبرگان )فسلیان(  تاکید کرده: 
این جزو وظایف ماست که آنان را سیر کنیم و 
باید پوشاک، درمان  این حداقل کار است. ما 
و بهداشت آنان را هم تامین کنیم، اما الاقل در 
پایان سال که همه شادی می کنند و سفره های 
رنگین می اندازند ما یا شکم گرسنه ای نداشته 
باشیم یا آن را به حداقل برسانیم.” رئیسی نیز قبال 
فرمودند در همین دو هفته آخر سال فقر مطلق 
باید از بین برود! اساتید اقتصاد می گویند چون 



ایشان سواد اقتصادی ندارند نمی دانند اقتصاد 
دستور برنمی دارد. 

شکم گرسنه و فقر مطلق نتیجه کارکرد اقتصادی 
مافیایی بر مبنای بهره کشی و غارت است. این 
نوع اقتصاد بیش از آنکه به اقتصاددان دانشگاه 
دیده، به اندیشه های برجسته اقتصادی محتاج 
و  جنتی  مانند  فریبکارانی   و  جالدان  به  باشد 
و  قتل  بر  اسالمی  جمهوری  نیازدارد.  رئیسی 
جنایت و فریبکاری استوار است. فرمایشات  از 
این دست تنها تاییدی است بر رندی و فریبکاری 
محض آخوندی.  دو هفته دیگر هم مطابق رویه 
تبلیغات حکومت اسالمی آمار هم ارائه خواهند 
داد که فقر مطلق ناپدید شد! بازجو-خبرنگاران 



کلی مصاحبه ترتیب خواهند داد که همه شاد 
بنیاد  روند!  می  نو  سال  پیشواز  به  خوشحال  و 

جمهوری اسالمی بر خدعه استوار است. 

برای سیر کردن شکم گرسنه نیاز به معجزه اللهی 
نیست، بلکه باید دست حکومت اللهی سرمایه 
از باالی سر جامعه کوتاه شود. باید دست امثال 
جنتی و رئیسی از قدرت قطع گردد. جامعه آنگاه 

می تواند راه خوشبختی خود را پیدا کند. 
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طالبان: حکومت سانسور و خشونت  
سیامک بهاری

دیده بان حقوق بشر: طالبان سانسور و خشونت 
گسترده ای علیه رسانه های محلی در افغانستان 

اعمال کرده اند.

طالبان را آوردند و آزادی های سیاسی و مدنی را 
که مردم افغانستان با مصیبت و با چنگ و دندان 
به دست آورده بودند را از دم تیغ گذراندند! یک 
باره صدای صدها فرستنده رادیویی و تلویزیونی، و 
رسانه سراسری و محلی قطع شد. چندین مؤسسه 
انتشاراتی که فرصتی برای نشر کتاب و حضور 
تاجیکستان  و  ایران  افغانستان،  از  نویسندگانی 
فراهم کرده بودند، در سکوتی سهمگین تعطیل 



شدند.

زنان بویژه از اولین قربانیان هجوم سیاه طالبان 
بودند. یک شبه از حضور صدها زن در رسانه ها 
ممانعت شد. اکثراً اخراج، تحت تعقیب و برخی 
به صورتی فجیع ترور شدند. تصویرهای شکنجه 
شده خبرنگاران در مدیای اجتماعی، فضای رعب 
و وحشتی که طالبان بر جامعه سایه افکن کرده 

بودند را به جهانیان نشان می داد. 

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که 
و دستگاه های  بود  زنان شده  وزارت  جایگزین 
سانسور  دستگاه  مطلق  حاکم  به  استخباراتی، 
کشور بدل شدند. هر نوع انتقاد از عملکرد طالبان، 
با عقوبت و کیفری سخت پاسخ می گیرد. رسمًا 



اعالم کردند که با روزنامه نگاران و تحلیلگرانی 
که به طالبان انتقاد می کنند، مطلبی درج نکنند.

»از 114  بشر،  حقوق  بان  دیده  اطالعات  طبق 
نشریه تنها ٢0 نشریه فعال مانده و از ٢۹۳ رادیوی 
سراسری و محلی تعداد ناچیری به فعالیت خود 
ادامه می دهند. حدود 40 درصد از تلویزیون ها و 

نیمی از نشریات آنالین نیز تعطیل شده اند«.

اما همچنان جامعه میخورشد و برای بیان مطالبات 
خود از هر روزنی صدای دادخواهی برمی آورد.

 
سه شنبه 1۷ اسفند 1400

۸ مارس ٢0٢٢



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


