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دهان شماها را باید ِگل گرفت! 
و این امر زنان است!  

مینا احدی

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: »به این زنها 
رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.« این اظهار 
نظر اسالمی در باره زن زمانی به گوش حضار 
رسید که آقای استاندار فکر می کرد میکروفنش 

خاموش است. 

این اتفاق در جلسه ای افتاد که نزدیک به هفتاد 
نشست،  این  در  بودند.  زن  در صد حاضرینش 
زنان از هر معضلی، چه کوچک و بزرگ حرف 
می زده و بحث می کردند. زنان حاضر در جلسه 



بلند می شدند و پاسخ درخوری به اراجیف این 
زن ستیز می دادند.  

پاسخ من به این مرتجع اسالمی این است: نگاه 
با  اینکه  با وجود  این زنان، زنانی  که  به  کنید 
قانون و سنت و شالق و زندان با آنهاروبرو شده 
اید، با وجود همه این سرکوبها، در مقابل شما قد 
علم کرده اند و در موارد زیادی هم شکستتان 

داده اند.

ما از این پس، سوت یک حرکت دیگر را میزنیم: 
و  مجلس  و  مسجد  و  منبر  از  زنان  به  توهین 
میکروفون های بیت رهبری و ادارات شما ممنوع 

 !



زنان در ایران از این پس باید بکوشند در مقابل 
هر توهینی که سالهای سال است از بلندگوهای 
مشمئز کننده علیه آنها پخش میشود، اعتراضات 

متحدانه تری سازمان بدهند.

ما زنان باید با حضور در همه میدان های مبارزه 
و با جنبش “توهین به زنان موقوف” در سراسر 
ایران کاری کنیم که همانند شکست رژیم در 
مقابل حجاب، دِر دهان همه زامبی های حکومتی، 
از خامنه ای تا استاندار و آخوند و امام جمعه ِگل 
گرفته شود. تا دیگر جرات نکنند، به زنان توهین 

کنند. 
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بازگشت سعید تمجیدی 
به آغوش گرم خانواده 

حسن صالحی

سعید تمجیدی از بازداشت شدگان اعتراضات 
آبان ۹۸، روز یک شنبه ۲۲ اسفند با قرار وثیقه 

از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
 

در  را  همدیگر  پسر  و  مادر  آزادی،  از  پس 
آغوش گرفتند. ما نیز همین را می خواستیم که 
گرم  آغوش  به  زودتر  چه  هر  دستگیرشدگان 

خانواده خود بازگردند. 
 

امیرحسین  بودند. سعید تمجیدی،  نفر  آنها سه 



در  شرکت  دلیل  به  رجبی.  محمد  و  مرادی 
اعتراضات آبان ۹۸ دستگیر شده و برایشان حکم 
اعدام صادر کرده بودند. حکم قرار بود اجرا شود. 
اما آن نیرویی که این سه تن را از مرگ قطعی 
نجات داد، نیروی مردم بود. نیرویی که در یک 
طوفان توییتری کم نظیر با هشتگ اعدام نکنید 

خواهان لغو احکام اعدام آنها شد. 

کمیته بین المللی علیه اعدام، با فراخواندن یک 
روز جهانی در اعتراض به احکام اعدام این سه نفر 
در ژوئیه سال ۲0۲0 در 1۸ شهر دنیا آکسیونهای 
شکست  اسالمی  جمهوری  کرد.  برپا  اعتراضی 
خورد. مردم پیروز شدند. امیر حسین مرادی هم 
در اوایل اسفند آزاد شده بود، اما محمد رجبی 
هنوز در زندان است و ما اطمینان داریم که او نیز 



آزاد خواهد شد. 
 

می  آبان  معترضین  اعدام  با  اسالمی  جمهوری 
ترس  از  خود  ولی  بترساند  را  مردم  خواست 
اعتراضات گسترده مردم مجبور شد عقب بنشیند. 

این اما پایان کار نیست. صدایمان علیه اعدام باید 
چنان بلند باشد که جمهوری اسالمی جرات اعدام 
شخص دیگری را نداشته باشد. ما می توانیم. فقط 
باید قدرت اتحادمان را به نمایش بگذاریم. نه به 

اعدام را در همه جا فریاد بزنید. 
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چنگ و دندان مجازی نظامی-امنیتی 
نوید مینائی

وزیر ارتباطات حکومت اسالمی اعالم کرده از 
این پس نهادهای امنیتی-نظامی با حکم دادگاه 
خواهند  دسترسی  کاربران  آنالین  اطالعات  به 

داشت! 

گویا  اند!  نداشته  دسترسی  این  از  قبل  گویا 
دادگاه و دولت و نیروهای نظامی-امنیتی، و کل 
حکومت به جز جاسوسی و تالش برای سرکوب 
دارند!  هم  دیگری  کار  دستوِر  معترض  مردم 
امنیتی به داده ها و نظارت  دسترسی نهادهای 
بر فعالیت آنالین مردم در ایران چیز جدیدی 



نیست، از سال های اول که اینترنت وارد ایران 
شد این اخبار چه به صورت شایعه و چه رسمی 
در  هر کس  عمال  ایران  در  است.  بوده  مطرح 
نهادهای  دارد  یقین  کند،  می  فعالیت  اینترنت 
امنیتی تا جایی که بتوانند و امکانش را داشته 

باشند در حال جاسوسی هستند.

اینکه حکومتی چند طرح موازی برای محدودیت 
به  همزمان  و  دارد  دست  در  اینترنت  قطع  و 
مردم اعالم می کند نهادهای نظامی-امنیتی بر 
فعالیتشان نظارت دارند، فقط یک معنی دارد، 
وحشت از مردم جان به لب رسیده؛ و حکومتی 

که برای بقاء به سیم آخر زده است.



 با، یا بدون طرح صیانت و نظارت نظامیان بر 
اینترنت، جنبش های اعتراضی موجود در ایران 
همراه با خیل عظیم جوانان روز به روز گسترده 
تر و متحد تر می شوند. صرف نظر از این چنگ 
و دندان نشان دادنهای مجازی حکومت، از خشم 
و نفرت مردم علیه حاکمیت، و عزم و اراده و 
اسالمی  حکومت  سرنگونی  برای  شان  مبارزه 

چیزی کم نمی شود.
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امام زمان: از چاه جماران 
تا کاخ کرملین!
محسن ابراهیمی

با  خامنه ای  دفتر  مسئول  گلپایگانی،  محمدی 
تمجید از حمله نظامی پوتین به اوکراین، از وی 
به عنوان فردی زرنگ یاد کرد که با پیش دستی 
مانع از تحقق اهداف غرب علیه روسیه و اوکراین 
شد. همچنین اظهار امیدواری کرد که این حمله 

مقدمه ظهور امام دوازدهم شیعیان باشد! 

بر اساس خرافه اسالمیوِن حاکم در ایران، وقتی 
ستم و فساد دنیا را بگیرد، مقدمه ظهور امام زمان 
فراهم خواهد شد. با این حساب، آیا امام زمان 



نباید مدتها پیش ظهور میکرد؟ برای مثال، وقتی 
که دستجات  اسالمی مسلح مردم افغانستان را 
به خاک و خون کشیدند. یا زمانی که به فرمان 
خمینی زندانیان سیاسی کشتار شدند. یا همین 
امروز که تمام پیکره جمهوری اسالمی غرق ستم 

و فساد است.

اما مساله این است که دغلکاران اسالمی حاکم 
خوب میدانند که شغل امام زمان نجات کسی 
نیست، سرکار گذاشتن ستمدیدگان است. حاال 
که خود ستمدیدگان از اسالم منزجر شده اند، 
سران حکومت – که مساله شان نجات خودشان 
به جای چاه جمکران به کرملین و به  است – 

جای امام زمان به پوتین رو آورده اند. 



در مقابل حاکمیت فساد و ستم،  نه امام زمان 
در  که  کرد  خواهد  ظهور  دیگری  نیروی  بلکه 
آبان ۹۸ فقط گوشه ای از عظمتش را نشان داد. 
این نیرو نه از چاه جمکران و نه از کرملین بلکه 
بار دیگر از کف خیابانها ظهور خواهد کرد. این 
نیرو آروزی دغلکارانِه ظهور امام زمان را همراه 
خود ُحکام اسالمی و امام زمانشان به گور خواهد 

سپرد! 
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جنگ نهان و آشکار جمهوری اسالمی و 
اسرائیل  

مصطفی صابر

روز دوشنبه ۲۳ اسفند، جمهوری اسالمی اعالم 
کرد که “یک شبکه خرابکاری” وابسته به اسرائیل 
پیش هم سپاه  روز  دو  است.  را دستگیر کرده 
موشک  عراق  در کردستان  اربیل  به  پاسداران 
تا بقول خودشان به “مراکز اسرائیلی”  زده بود 

حمله کند! 

جمهوری  آشکار  و  نهان  جنگ  که  مدتهاست 
اسالمی و دولت اسرائیل جریان دارد. از جمله 
جمهوری  نیروهای  به  حمله  اسرائیل،  اقدامات 
اسالمی در سوریه، ترور دست اندرکاران پروژه 



اتمی و یا منفجر کردن مراکز هسته ای است. اما 
جمهوری اسالمی محتاط است که وارد درگیری 
حال  عین  در  نشود.  اسرائیل  با  نظامی  مستقیم 
میکوشد از طریق موشک پرانی نیروهای نیابتی 
اش یا اقدامات تروریستی مثل طرح ترور یک 
بازرگان اسرائیلی در ترکیه، که هفته قبل نقش 
برآب شد، و حمالت سایبری و غیره با اسرائیل 

مقابله کند. 

هم مردم اسرائیل و هم، بویژه مردم ایران از این 
جنگ نهان و آشکار جمهوری اسالمی و دولت 
با  مقابله  اسرائیل  در  بینند.  می  زیان  اسرائیل 
جمهوری اسالمی بهانه ای برای اجرای سیاستهای 
دست راستی است. در ایران ضد یهودی گری و 
ضد اسرائیلی گری جزو هویت حکومت اسالمی 



است. “مرگ بر اسرائیل” یکی از شعارهای اصلی 
جمهوری اسالمی در حمله به آزادی های سیاسی 
و ایجاد فضای سرکوب و اختناق در جامعه بوده و 
هست. همین االن معلوم نیست چه کسانی تحت 
عنوان “شبکه خرابکاران اسرائیلی” زیر شکنجه 

قرار دارند. 

سریع ترین راه پایان دادن به این تقابل ارتجاعی 
جمهوری اسالمی با دولت اسرائیل، تا آنجا که 
به مردم ایران برمیگردد، گسترش مبارزه برای 

سرنگونی جمهوری اسالمی است.
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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


