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احمد رضا جاللی را آزاد کنید! 
حسن صالحی   

در خبرها به نقل ازهمبندی های احمد رضا جاللی 
آمده است که وی روز ۱۵ فروردین و در پی 
اعتراض او به دزدیده شدن داروهایش از سوی 
شتم  و  مورد ضرب  زندان،  داروخانه  کارکنان 

قرار گرفت.

بحران  پزشکی  متخصص  جاللی،  رضا  احمد 
دعوت  به   ۲۰۱۶ آوریل  در  سوئد،  شهروند  و 
دانشگاه  های تهران و شیراز برای برگزاری یک 
و  کرد  سفر  ایران  به  بحران  مدیریت  کارگاه 

دستگیر شد. 



احمد رضا جاللی به اتهام “محاربه” و “همکاری 
با دولت اسرائیل” به اعدام محکوم شده است. 
اتهامی که از سوی وی قویا رد شده است. او از 
زمان بازداشت از حق مرخصی محروم بوده و 
از سال گذشته نیز اجازه تماس تلفنی با خانواده 

خود را نداشته است.

این را همه می دانند که زندانیان دو تابعیتی با 
اتهامات واهی به گروگان گرفته می شوند تا از 
آنها بعنوان ابزاری برای گروکشی و معامله در 
دانند  می  همه  شود.  استفاده  خارجی  سیاست 
که حقیقت تداوم بازداشت آنها به هیچ جرم و 

خالفی مرتبط نیست. 



به فروش گذاشتن آزادی  با  جمهوری اسالمی 
این زندانیان، بدنبال کسب در آمد است و یا 
خارج  در  خود  زندانیان  با  را  آنها  خواهد  می 

کشور مبادله کند.

جمهوری اسالمی تروریست است که احمد رضا 
ها   میلیون  و  زندانی سیاسی  هزاران  ها،  جاللی 
شهروندان ایران را به گروگان گرفته است. این 

رژیم فقط  شایسته بایکوت کردن است.

دوشنبه ۲۲ فروردین ۱4۰۱
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حصار کشی پارکها، چالشی دیگر!
محسن ابراهیمی

اعالم کرد: “در ۳۵۲  تهران  عضو شورای شهر 
به  ورود  که  فضایی  ایجاد  برای  تهران  پارک 
آن برای مردان ممنوع خواهد بود، حصارکشی 
می شود.” او اضافه کرد: این کار به “تقاضای زیاد 
مردم تهران و برای امنیت بانوان” انجام میشود. 

تقاضای زیاد کدام مردم؟ زنانی که در نبرد علیه 
حجاب، شما آیت اهلل های زن ستیز را به پیسی 
انداخته اند؟ دخترانی که برای ورود به استادیوم 
ها مقررات ستمگرانه حکومتتان را مدام به مصاف 
میکشند؟  زنان و مردانی که همین نوروز کنار 



هم در خیابان ها رقص و پایکوبی کردند؟ زنانی 
که دیگر حتی عمامه تان را زیر پاهایشان می 

اندازند؟

حکومتی که ایدئولوژی رسمی اش تماما ضدیت 
با زن، و مسئول مستقیم ناامن کردن زندگی زنان 
است، نمیتواند به فکر “امنیت بانوان” باشد. زندگی 
زنان را شما و اسالمتان ناامن کرده اید. نگرانی 
شما “امنیت بانوان” نیست، امنیت نظام خودتان 
است که آزادی و برابری زنان آنرا به خطر می 

اندازد. 

 جالب است که هر چقدر بیشتر به این ابتکارات 
شوم و مشمئز کننده پناه می برید، همانقدر تعداد 
بیشتری را از نظامتان متنفر می کنید و به صف 



جنبشی می رانید که بساط شما را جمع خواهند 
کرد. 

در جنگ ساتالیت و اینترنت و حجاب و اسالمی 
هم  بار  این  اید،  خورده  جامعه شکست  کردن 

شکسستتان خواهیم داد. 

دانه درشت های حوزه  از  را یکی  این حقیقت 
تا مغز استخوان جاهلتان همین دیروز  “علمیه” 
ایران  که  میدهد”  نشان  “آینده  کرد:  اعتراف 
“تبدیل به بی دین ترین و سکوالرترین کشور” 

خواهد شد!
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زنان سینماگر: ما میتوانیم  
سیما بهاری

به گزارش خبرگزاری ایرنا، امضا کنندگان بیانیۀ 
و  سینما  در  جنسی  رفتارهای  سوء  به  اعتراض 
تشکیل  برای  را  سینماگر  زن  پنج  ایران،  تئاتر 
معضل  این  پیگیری  جهت  مستقل  کمیتۀ  یک 

انتخاب کردند.

در پی اعتراض حدود ۳۰۰ تن از سینماگران زن 
به آزارهای جنسی و فضای ضد زن در عرصۀ 
به  بازیگران  این  درخواست  و  ایران،  سینمای 
نهادی مستقل جهت رسیدگی به شکایات، خانۀ 
سینما که درابتدا ترجیح داد سکوت اختیار کند،  



شکایات را به “ شورای صیانت” ارجاع داد. 

خوشبختانه دوران بند و بست های یواشکی به 
سر آمده؛ سینماگران زیر بار نرفتند و “شورای 
نشان  آنها  دانستند.  فاقد صالحیت  را  صیانت” 
دادند که خانۀ سینما و شورای صیانتش شریک 

دزدند وغیرقابل اعتماد. 

در یک همه پرسی مجازی که که در ۱۹ و ۲۰ 
فروردین و با شرکت بیش از ۵۰۰ نفر از زنان 
سینماگر برگزار شد، ۵ تن برگزیده شدند تا به 
اعمال قدرتی که  این شکایت رسیدگی کنند. 
نهادهای فاسد را شوکه می کند و دوستداران 
قدرتی  اعمال  هیجانزده.  را  عدالت  و  آزادی 
به  مردم  آن  در  که  شورایی  دخالت  جنس  از 



میان،  این  در  برند.  می  پی  خود  متحد  قدرت 
مراجع دولتی و کاسه لیسانشان انگشت حیرت 
به دهان، عدم کارآیی و ناتوانی خود را به نظاره 

نشسته اند.

این شروِع هرچه بیشتر توده ای شدن و جا باز 
کردن نهاد ها و ارگان های اعمال ارادۀ ماست.

به زنان سینماگر باید تبریک گفت. جامعه باید 
تمام قد در کنار اعتراضشان باشد.  
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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


