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کاوه الجوردی: در دفاع از 
آزادی بیان 
نسان نودینیان

و  به گزارش آسیانیوز، کاوه الجوردی، مدرس 
مترجم ریاضی و فلسفه که ترجمه او از یکی از 
آثار جان الک به عنوان برگزیده مشترک کتاب 
سال جمهوری اسالمی اعالم شده، روز سه شنبه، 
۲۴ اسفند، اعالم کرد که »در اعتراض به سانسور« 

این جایزه را نمی پذیرد.

کاوه الجوردی اگرچه اولین نویسنده با مترجم 
نیست که در اعتراض به سانسور جایزه کتاب 
سال را نپذیرفته، اما تصمیم او در نوع خود نمونه 



مستقیم  »سانسور  او  ترجمه  میگوید،   او  است. 
حکومتی« نشده، اما تأکید کرده است که این 
موضوع »مرا از دیدن سیطرۀ مهیب سانسور در 

امر نشر بازنمی دارد«.

سانسور در  چهار دهه گذشته، سیاست ناظر بر 
کار نویسندگان و مترجمان بوده است. هزاران 
فیلم و کتاب از اکران و انتشار محروم و در اتاقهای 
اند. صدها  سانسور حکومت اسالمی دفن شده 
اند، سرکوب  به زندان رفته  نویسنده و مترجم 
گشته  و اعدام شده اند. زیر تیغ سانسور و سرکوب 
چندین نفر، از سعید سلطانپورتا بکتاش آبتین، 

اعدام شده ویا جان باخته اند. 



اداره ارشاد و سانسور ننگ بشریت و آزادی بیان، 
در خدمت سیستم سرکوب و ژاندارم حکومت 
برای تسلط خرافه و قوانین اسالمی است. کاوه 
من  اعتراض  اصلی  »موضوع  میگوید؛  الجوردی 
و  مؤلفان  و  مترجمان  شهروندی  حقوق  نقض 

ناشران است.«

قبول نکردن جایره سال کتاب جمهوری اسالمی 
توسط کاوه الجوردی اقدام ارزشمند و نِه بزرگی 
حمایت  الجوردی  کاوه  از  است.  سانسور  علیه 

کنیم.
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نازنین زاغری و پدیده 
گروگانگیری اسالمی

سیامک بهاری

گذرنامه نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی 
را که سال هاست در ایران زندانی شده، به وی 

پس داده  اند.

گروگان گیری به قدمت عمر پر نکبت جمهوری 
اسالمی است. نازنین زاغری نمونه ای از کارکرد 
دستگاه قضایی ضد بشری رژیم است. برای فشار 
به دولت انگلیس بر سر معامالت نظامی و امنیتی، 
خردسالش  دختر  همراه  ناکرده  جرم  به  را  او 
قاضی  و  کشاندند  دادگاه  به  کردند.  دستگیر 



“عادل” با دروغ پردازی، پاپوش دوزی و پرونده 
سازی همیشگی، او را به جرم جاسوسی به پنج 
سال زندان محکوم کرد! پس از پایان حکمش، 
مجددا به جرم تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس 
محکومش کردند! بی اعتنا به اعتراضات جامعه 
بشری نزدیک به شش سال، با قساوت و بیرحمی، 
هرچه در انبان جنایت حکومت بود بکار گرفته 

شد تا معامالت پشت پرده به سرانجام برسد!

پرونده سازی برای شهروندان دو تابعیتی،  بخشی 
از پروژه دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی برای 
باج گیری و گروکشی  و ابزار انتقام گیری است. 
از ظرفیت  فقط گوشه ای  زاغری  نازنین  پرونده 
جنایی حکومت اسالمی را به نمایش می گذارد. 



عدالتخواه،  فریبا  تقوی،  ناهید  آشوری،  انوشه 
احمدرضا جاللی، باقر و سیامک نمازی، نمونه  های 
کدام  هر  که  هستند  شده ای  رسانه ای  و  علنی 
معاوضه،  و  معامله  برای  مشابه  پرونده سازی  با 

گروگان گرفته شده  اند. 

با سرنگونی جمهوری اسالمی این بساط کثیف 
گروگان گیری و زد و بندهای جنایی نیز خاتمه 

خواهد یافت.
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چهارشنبه سوری، 
خاری در چشم حاکمان 

یاشار سهندی

پلیس تهران در آستانه چهارشنبه سوری: تذکرات 
الزم به اراذل و اوباش داده شده است.

چهارشنبه سوری به کوری چشم اراذل و اوباشی 
پلیس و بسیج، به خوشی برگزار شد. در کوچه ها 
بساط آتش و موسیقی و رقص برپا بود. دختران 
و پسران دسته دسته از این سوی به آن سوی 

میرفتند و در کنار بوته آتش ها می رقصیدند.

یاد سالهایی افتادم که نیروی انتظامی در چنین 



شبهایی هجوم می آورد و شادی را بر کام مردم 
تلخ می کردند و صحنه رقص و شادی به درگیری 
نبرد برای شادی،  اما  و آشوب منتهی می شد. 
علیرغم هزینه سنگینش برای مردم، نهایتا منجر 
به این شده که اوباش سازمان یافته و نیروهای 
انتظامی در قرارگاهها، خون خود را بخورند و 
با شکفتن هر فشفشه در آسمان، خاری در دل 
شان فرو رود. براستی اگر سیخ در چشم مردم 
نگرانی جز شادی در کنار  بدون  نکنند، مردم 

هم چه خواهند کرد؟

مراسم؛  تدارک  در  بزیر  سر  و  آرام  بزرگترها 
چوب بر درون آتش می نهادند و همراه با جوانان 
قری می آمدند. اما غمی در چشمان همگان بود. 



دل ها که چنان باید، بواسطه سختی زندگی در 
سایه سیاه حکومت اسالمی، خوش نبود.

اما آتش چهارشنبه سوری نوید از روزی است 
که از ظلم و مصیبت خبری نباشد. همین امید 
است که هر ساله مردم را علیرغم همه مصائب 
با  را  شادی  تا  کشاند  می  خیابان  و  کوچه  به 
هم تقسیم  کنند. باشد روزی که رقص وشادی 
به مناسبت سرنگونی حکومت اسالمی چشمان 

جهانیان را خیره کند.
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 اعتراض به آدمکشی در اوکرائین 
در تلویزیون دولتی روسیه

ناصر اصغری

روز 1۴ مارس یکی ازمجریان سازمان تلویزیون 
برنامه  در  اووسیانیکوا،  ماریا  نام  به  روسیه 
نوشته شده  پوستری که روی آن  با  شامگاهی 
در  اوکرائین  در  “آنچه که  به جنگ”،  “نه  بود 
به  اعتراض  است!”  جنایت  یک  است،  جریان 
آدمکشی را زنده به خانه میلیون ها مردم روسیه 
برد. دولت پوتین دقایقی بعد او را دستگیر کرد 
و ایشان با خطر 1۵ سال زندان روبروست. ماریا 
فریاد دادخواهی خود را به گوش افکار عمومی 
روسیه رساند و از مردم خواست خواهان پایان 



دادن به جنگ  شوند و در مقابل این جنایات 
بایستند.

و  اوکرائین  در  خونریزی  و  جنگ  به  اعتراض 
روزه  هر  دنیا  دیگری که حاکمان  هر جای  یا 
تقویت  به  نیاز  می اندازند،  راه  به  گوشه ای  در 
یک کمپین دارد که ماریا یکی از پیشگامان آن 
است. چنین کمپینی را  باید به مطبوعات دولتی، 
به پادگان ها، به مدارس، به همه خانه ها و مهمتر 
از همه به خیابان ها برد و به اطالع افکار عمومی 

رساند. 

مردم اوکرائین را نباید در این روزهای سخت 
را  پوتین  فاشیست  و  ُقلدر  تنها گذاشت. رژیم 



و  دستگیری  خواهان  و  کشید  چالش  به  باید 
کشتار  این  در  که  جنایتکارانی  همه  محاکمه 
شریکند، شد. باید به مردم اوکرائین قوت قلب 
داد که صدای مقاومت آنها در مقابل جنایات 
جنگی حتی در تلویزیون دولتی روسیه و در اتاق 
خواب پوتین هم انعکاس یافته است. باید بیش 
از این به امثال پوتین نشان داد که جهان نظارگر 

خاموش اینگونه جنایات نخواهد 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


