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قتل زنان سیاسی است
سیاوش آذری

بنا بر گزارشات، آمار قتل زنان در مناطق کردنشین 
ایران در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته 

است. 

پدیده تبعیض علیه زنان، تعریف آنان به عنوان 
“ناموس” و تحمیل محدودیت و خشونت بر آنان 

پدیده ای با پیشینه ای چند هزار ساله است.

زن ستیزی، به عنوان حقیقتی امروزی در همین 
سیستم سرمایه داری بازتولید می گردد. به این 
معنی، تبعیض، زن ستیزی، خشونت، و قتل زنان نه 



صرفا پدیده ای فرهنگی و نه حاصل عقب ماندگی 
اجتماعی، بلکه پدیده ای کامال سیاسی است.      

در ایران تحت حاکمیت رژیم ددمنش اسالمی این 
حقیقت بیش از پیش نمایان است. در جمهوری 
اسالمی، نه تنها قوانین واقعی در حمایت از زنان 
علیه تبعیض و خشونت موجود نیست، بلکه طبق 
قانون زن نصف مرد شمرده می شود و مرد )پدر، 
شوهر، برادر و غیره( قیم زن، و زن داریی و ملک 
مرد به شمار می رود. این رژیم بر پایه دشمنی علیه 
زنان، حجاب اجباری، پونز زدن بر پیشانی زنان 
بی حجاب، اسیدپاشی به صورت زنان و همچنین 
آپارتاید جنسی حکومتی علیه آنان استوار است.



سنن  و  وآداب  زنان،  علیه  تبعیض  و  خشونت 
مردساالرانه و زن ستیزانه شکل فرهنگی تحقق 

قوانین و سیاست های حاکم بر جامعه است.

اشکال  با  مبارزه  از  اسالمی  رژیم  علیه  مبارزه 
بروز این فرهنگ جدا نیست. جنبش زنان، فعالین 
حقوق زن و تمامی آزادیخواهان و برابری طلبان 
باید از همین امروز در کنار مبارزه با حکومت 
اهلل و قوانین الهی و زمینیش، به مقابله با این سنن 

و فرهنگ بر خیزند. 

چهارشنبه 1۸ اسفند 14۰۰
۹ مارس ٢۰٢٢



هفتادمین جلسه دادگاه حمید نوری 
کیوان جاوید

دادستانی سوئد، حمید نوری )با نام مستعار حمید 
عباسی( را به شرکت در کشتار زندانیان سیاسی 
در تابستان سال 1۳۶۷ در زندان گوهردشت 
متهم کرده است. او 1۸ آبان 1۳۹۸ )نهم نوامبر 
استکهلم  فرودگاه  به  ورود  محض  به   )٢۰1۹

بازداشت شد. 

در هفتادمین جلسه دادگاه حمید نوری که روز 
1۷ اسفند 14۰۰  – ۸ مارس ٢۰٢٢ برگزار شد 
و ساعتها ادامه داشت، وکالی مدافع زندانیانی 
که از کشتار سال ۶۷ جان بدر برده اند، با ارائه 



مدارک فراوان نشان دادند حمید نوری، نه صرفا 
بلکه  معذور«،  و»ماموری  ساده  بازپرس  یک 
همین امروز شخصی بسیار نزدیک به دستگاه 
امنیتی، و در هم تنیده به مافیای اقتصادی و حلقه 

نزدیک به سران حکومت است.

به  نیز در کمال حوصله  این جلسه  دادگاه در 
این  داد.  گوش  خطرناک  قاتل  این  دفاعیات 
دادگاه البته نمونه ای انسانی و واقعی از دادگاه 
از آن  باید  هایی است که یک جامعه متمدن 
برخوردار باشد. چیزی که در طول عمر 4۳ ساله 
جمهوری اسالمی،هیچ کس حتی به آن نزدیک 

هم نشده است.



در این دادگاه حمید نوری پیوسته تالش کرد 
او  کند.  توجیه  را  رژیم  ساله  جنایات 4۳  کل 
میداند شخصا راه فراری از دست عدالت ندارد؛ 
اش  های شخصی  تالشش صرفا حفظ سرمایه 
در ایران بوده و امید وارست که روزی در یک 
ایران  اسیر در  با یک گروگان  معامله سیاسی 
مبادله شود. آرزوی حمید نوری تحقق نخواهد 

یافت.
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نفوذی ها، اغتشاش در 
بیت رهبری و سپاه

نسان نودینیان

پاسداران،  سپاه  سیاسی  معاون  جوانی،  یداهلل 
با  می گوید مصاحبه تلویزیون بی بی سی فارسی 
کاترین شکدم، روزنامه  نگار زن یهودی فرانسوی- 
بریتانیایی، به صورت خواسته یا ناخواسته راه را 
برای نمایش پرده های دیگر یک نقشه شیطانی 

مسدود ساخت.

از بررسی عملیات مسدود کردن نقشه شیطانی بی 
بی سی درباره کاترین شکدم صرف نظر میکنیم. 
بی بی سی از این عملیاتها برای “نجات” و “آبرو” 
خریدن برای حکومت اسالمی ایران کم نیاورده.



این قرار است که کاترین شکدم در  از  ماجرا 
سالهای 1۳۹4 تا 1۳۹۶ به بیت رهبری و سپاه 
پاسداران نفوذ پیدا میکند، و در باره “ارزش های” 
اسالم در رسانه های بیت رهبری ستون نویس 
میشود. سپس بدون ارائه توضیحی مطالب نویسنده 
مزبور از این رسانه های بیت رهبری، از جمله 

تسنیم هم حذف شده است.

شکدم همچنین جزو تحلیلگران ثابت در شبکه 
معلوم الحال پرس تی وی بود.

و  ایران  فضایی  و  هسته ای  مهم  اسناد  دستبرد 
اتمی،  و  نظامی  حساس  مراکز  در  بمب گذاری 
ترور مقامات گوناگون از جمله فخری زاده جلوه ی 



دیگری از حضور نفوذی ها و اغتشاش امنیتی در 
ایران است.

در  ها  جاسوس  و  ها  نفوذی  تعداد  به  هرروز 
سیستم بیت رهبری و سپاه افزوده میشود. علت 
وارد شدن اینها از جمله کاترین شکدم به سپاه 
و بیت رهبری از زرنگی و خبره بودن نفوذی ها 
نیست، دلیل فساد مالی و دزدی و فساد اخالقی 
است. بیت رهبری و سپاه اصلی ترین الیگارشی 
مالی در ایران هستند و روی پول مفت دست به 
هر کاری میزنند تا بر عمر ننگین و جنایتکارانه 

نظامشان اضافه کنند.
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زنان علیه اسالم سیاسی
کماله قبایی

است  شرایطی  برآمد   ٢۰٢٢ مارس  هشتم 
بخصوص  و  خاورمیانه   زنان  سو  یک  از  که 
زنان افغانستان و ایران علیه طالبان و وحوش 
اسالمی در ایران، برای بدست آوردن حقوق 
دیگر  سویی  از  می کنند.  مبارزه  خود  اولیه 
دنیا  تمام  در  و  روسیه  و  اوکراین  در  زنان 
مقدم  خط  در  فاشیستها  جنگ  علیه  و  متحد 

هستند. مبارزات 

قربانی  دیگر  زنان  که  ببیند  باید  جهان 



بود.  نخواهند  و  نیستند  جنگی  هیچ  خاموش 
به امید دنیایی بهتر، عادل و برابر، روز جهانی 

باد. زن مبارک 
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زن یعنی زندگی  
بابک حیران از ایران

در طول تاریخ از گذشته تا امروز، زنان مبارزی 
که علیه تبعیض جنسیتی و به دست آوردن حقوق 
اجتماعی در جهان، و بویژه  کشور ایران مبارزه 
کرده اند، بسیارند. به این معنا میتوان هر روز 
را  انسانی زن  ارزش های  و  دانست  روز زن  را 

بیشتر شناخت و به آن پی برد.

۸ مارس یادروز اعتراض و دادخواهی زنان کارگر 
نساجی در نیویورک، در سال 1۸۵۷، نمونه ای 
بوده  از مبارزات و رشادت های شجاعانه زنان 
که در تقویم بعنوان روز زن نام گذاری و ثبت 



شده است. 

زن ارزشمندترین و زیباترین اثر هنری در طبیعت، 
زن یعنی رفیق قابل احترام و قابل ستایش. زن 
یعنی برابر با من، زن یعنی هست که هستم، زن 
یعنی شقایق عاشق، یعنی زندگی جریان دارد. 
چنین  برای  به سهم خود  من  نیست.  ابزار  زن 

گوهری سر تعظیم فرود می آورم.  

زنده باد روز جهانی زن
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


