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ُگل زنان به جمهوری اسالمی 
مینا احدی

طومار اعتراض علیه راه ندادن زنان به ورزشگاه 
در مشهد

اتفاقی  مشهد،  در  فروردین   ۱۰ شنبه  سه  روز 
افتاد که یکبار دیگر حقیقت مرتجع بودن و زن 
ستیزی یک حکومت را در مقابل چشم جهانیان 

قرار داد. 

بعد از کش و قوسهای فراوان حکومت اسالمی 
و فیفا، که قول داده بودند مانع حضور زنان در 



ورزشگاهها نشوند، این بار بلیط هم فروختند اما 
در مقابل در ورودی، نه فقط مانع حضور زنان 
معترضین  به جان  فلفل  اسپری  با  بلکه  شدند، 
افتادند و آنها را مجروح کردند. فیلم و عکس 
این رفتار شنیع و ضد انسانی حکومت اسالمی 

در دنیا منتشر شد. 

اکنون دهها نفر از پیشکسوتان ورزشی و صاحبان 
مدالهای متعدد و ورزشکاران معترض با نوشتن 
نامه به فیفا، خواهان حذف تیم ملی ایران از جام 
جهانی شده اند و از مردم ایران و دنیا میخواهند 
کمک کنند که هم فیفا تحت فشار قرار بگیرد 
و سازش نکند، و هم یکبار برای همیشه پاسخ 
محکمی به زن ستیزیان مرتجع حاکم بر ایران 



داده شود.  

همانطور که زنان در مشهد در مقابل این حکومت 
زن ستیز اسالمی دست به مبارزه و مقابله جانانه 
زدند و عقب نشینی نکردند، از همه شما دعوت 
می کنیم در تقابل با مرتجعین اسالمی حاکم بر 
ایران و در حمایت قاطع از زنان این طومار را 

امضا کنید.

 https://www.change.org/ban-iran-from-world-cup
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پیش به سوی جنبش “روزه خواری”
کیوان جاوید

فرماندهی کل انتظامی در آستانه ماه رمضان گفته 
“به منظور حفظ حرمت ماه مبارک  باید  است: 
رمضان و روزه داران گرامی، از هرگونه تظاهر 
به روزه خواری در مالء عام، پوشش نامتعارف و 
کشف حجاب در واحدهای صنفی و اماکن عمومی 
خودداری شود.” دفتر خامنه ای ۱4 فروردین را 

روز اول ماه رمضان اعالم کرده است. 

چه لذت بخش است که همه حرکات و اعتقادات 
مردم ایران در ضدیت با حکومت تعریف شده 
است. خوردن، آشامیدن، خندیدن، جشن گرفتن، 



و  زنان  پوشش  نوع   و  رفتن   راه  شیوه  حتی  و 
جوانان، درد و عذاب جمهوری اسالمی است. 

با فرار رسیدن گرما، عرق مرگ بر پیشانی نظام 
می نشیند. زندگی مردم ایران، آن جام زهر واقعی 
است که سران حکومت دارند جرعه جرعه سر 

می کشند. 

شروع ماه نکبت اسالمی و آغاز فصل گرما یک 
جبهه به هم پیوسته نبرد با حکومت است. با یک 
جنبش سازمان یافتِه روزه خواری، و گسترش  بی 
حجابی، جمهوری اسالمی را از میدان بدر کنیم.
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دزدی سنگ قبر در حکومت فالکت 
رضا مرادی 

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا برای جلوگیری 
از دزدیدن سنگ قبر “شهردار شب” دایر کرد 
ولی توضیح داد که “با توجه به مساحت باالی 
همچنین  و  است  هکتار   ۵۵۰ که  زهرا  بهشت 
اتفاقاتی  چنین  وقوع  انسانی  نیروی  محدودیت 

دور از انتظار نیست.” 

این سنگ قبر ها بین ۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان به 
فروش می رسند. 

همان  یا  شب  شهردار  و  قبر  سنگ  بازفروشی 



پلیس قبرستان، از جمله پدیده هایی هستند که 
فقر به جامعه ایران عرضه کرده است. فقط آنها 
میوه  قرنیه چشم،  نیستند. فروش کلیه، فروش 
کرایه ای برای سفره هفت سین، حاشیه نشینی، 
کارتون و اتوبوس خوابی، ازدواج کودک از سر 
هستند  فجایعی  از  دیگر،  مورد  هزاران  و  فقر، 
که جمهوری اسالمی، حکومت فالکت، به مردم 

تحمیل کرده است.  

پلیس  آوردن  زهرا،  بهشت  مدیریت  حل  راه 
به  اقدام، هرچند  این  است.  قبرستان  به  شبانه 
قول خودشان بی تاثیر، نمونه ای از برخورد کل 
و  پلیس  است.  اجتماعی  معضالت  به  حکومت 
دستگیری و زندان های بیشتر، تنها نوع برخورد 



حکومتی است که فالکت را به جامعه تحمیل 
می کند و از مردم انتظار تمکین دارد. 

راه حل اما، نه در برخورد به کسانی که سنگ 
قبر می دزدند، بلکه علیه حکومت فالکت است. 
برای توده مردمی که روزمره با معضالت برآمده 
از این حکومت دست به گریبانند، تنها راه حل، 
سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری حکومتی 

انسانی است که در آن فقر جایی ندارد.  
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طالبان های ایران و افغانستان و 
وقاحت بی مرز
سیامک بهاری 

امیرعبداللهیان: “ایران میزبان پنج میلیون پناهنده 
افغان است، نقش زنان در افغانستان بسیار مهم 

است.”

سومین نشست همسایگان افغانستان در “تونشی” 
چین برای پیدا کردن راهی در تطهیر و به رسمیت 
شناختن طالبان   برگزار شد. امیر عبداللهیان وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی هم بعنوان حامی 
طالبان در این نشست حضور داشت و با همان 
وقاحت و بی شرمی که خاص مسئوالن نظام است 
از میزبانی مهاجر و پناهنده افغانستانی سخن گفت.



 
جهان می  داند که چگونه جمهوری اسالمی، مهاجر 
و پناهنده افغانستانی را بعنوان کارگر ارزان و مطلقا 
ابتدایی  ترین  از  و  به گروگان گرفته  بی حقوق 
حق شهروندی محروم  کرده، در جنگ سوریه به 
پای بشار اسد قربانیشان کرده  است، و در ابعاد 
هزاران نفره این مهاجران دردکشیده را رد مرز 
می کند و آنها را به رودخانه می ریزد و به قتل می 

رساند. 

میلیون کودک را  جمهوری اسالمی قریب یک 
و  بی شناسنامه  بودن رسماً  افغانستانی  به جرم 
بی هویت کرده، از اسکان آنان را در ۱۷ استان 
کشور بکلی جلوگیری کرده، و کارهای سخت با 
اعمال شاقه را تنها راه ممکِن ادامه زندگی شان 



ساخته است. 

عبداللهیان که همانند طالبان “طرفدار حق زن” 
است! فراموش نمی کند که دامنه وقاحت را تا 
بی نهایت بکشاند. در حالیکه دنیا دارد از توحش 
حکومت در ایران در سرکوب خشن زنان و از 
جمله مقابل استادیوم مشهد می گوید، عبداللهیان 
از حق زنان در افغانستان دم می زند! جمهوری 
اسالمی ایران الگوی طالبان و در زن ستیزی دو 
افغانستانی  روی یک سکه  اند! کارگران مهاجر 
باید  با یک هیوال در جدال اند!  ایرانی هر دو  و 
دست در دست هم جمهوری اسالمی ایران را به 

زیر بکشند!
شنبه ۱۳ فروردین ۱4۰۱

٢ آوریل ٢۰٢٢



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


