
شماره ۸۶  

سردبیر این شماره: کیوان جاوید1۶   آوریل ۲0۲۲ - ۲۷     فروردین 1401

در این شماره ژورنال

تهران الگوی جهان متمدن 
نوشته اصغر کریمی    

تراشیدن موی سر دانش آموزان و پاسخ شایسته معلمان  
نوشته شهال دانشفر    

ادامه افشاگری توسط زنان سینماگر 
نوشته مینا احدی     

کشته شدن عامدانه مهدی صالحی  
نوشته نسان نودینیان    

داعشِی خون آشام، اسیر دست عدالت  
نوشته کیوان جاوید    



تهران الگوی جهان متمدن 
اصغر کریمی   

اسالمی  و  جهادی  اداره  “برای  تهران:  شهردار 
که  کرده ایم  ایجاد  قرارگاه  پنج  پایتخت، 
فرمانداری،  استانداری،  مانند  ارگان هایی 
سازمان بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، 
سپاه، بسیج، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان 
دانشگاه های  دادگستری،  دادستانی،  زندان ها، 
علوم پزشکی و شهرداری تهران حضور دارند. 
تمامی این سازمان ها با هم کار می کنند تا مسائل 
را حل کنیم. تالش میشود که تهران الگوی جهان 

اسالم باشد.” 



این آرایش برای حل مسائل مردم نیست! برای 
رفع نگرانی مقامات است. یک حکومت نظامِی 
ساختاری به قصد جلوگیری از خیزش و انقالب 
و سرنگونی است! فرقش با حکومت نظامی ای 
که یک حکومت برای روزهای معینی حاکم می 
کند، این است که میخواهند یک ساختار نظامی 

دائمی برای اداره تهران درست کنند. 

دهها هزار نیروی سرکوب و دهها ارگان مسلح 
و شبه مسلح، قادر به کنترل تهران و مهار مردم 
نشده اند، حاال میخواهند همه نهادهای حکومتی 
از شهرداری تا بهزیستی و حتی هالل احمر را 
تبدیل به ارگان سرکوب کنند و همه را یکجا 
جمع کنند که به خیال خود جلو خیزش و قیام 

مردم را بگیرند. 



مدتها است نگرانی اصلی مقامات حفظ حکومتشان 
سال  ده  شکل  به  حتی  جامعه  اداره  نه  است، 
قبل. اما همین آرایش هم توسط حکومِت سراپا 
بحران و بی افقی و فساد و شکاف، به جایی نمی 
رسد. الگوی ۴۳ ساله جمهوری اسالمی  والگوی 
طالبان و داعش را دیده ایم. الگوی دیگری الزم 
نیست. انقالبمان در راه است و این الگوی “جهان 
اسالمتان” را همراه با کل ارگان های اداره آن 
برای  الگویی  به  ایران را  جارو، و تهران و کل 

جهان متمدن تبدیل خواهیم کرد.
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تراشیدن موی سر دانش آموزان و 
پاسخ شایسته معلمان

شهال دانشفر

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتر 
از استعفای مدیر و معاون مدرسه ای که در آن 
موی دانش آموزان را با قیچی میزدند، خبر داده 

است. 

 قیچی کردن موی دانش آموزان توسط معلم یا 
ناظم  مدرسه ای در غرب تهران صورت گرفت 
این  به  اعتراضات گسترده  نتیجه  استعفا  این  و 
اقدام شنیع بدنبال پخش ویدوئوی آن  در فضای 

مجازی بود. 



معلمان  کانون صنفی   محمد حبیبی سخنگونی 
ایران ) تهران(، در نوشته ای تحت عنوان “قیچی 
کردن شخصیت بچه ها در مدرسه”، بر حفظ شأن 
و حقوق دانش آموزان بعنوان وظیفه بنیادین هر 
معلم، و بر محکوم کردن چنین مواردی از طرف 
همه معلمان و در جهت دفاع از حقوق کودکان 

تاکید می کند.  

حبیبی در عین حال هشدار می دهد که پخش 
در شبکه  به صورت گسترده  هایی  فیلم  چنین 
های اجتماعی  می تواند به جایگاه معلمان آسیب 
رساند و اعتبار جنبش معلمان را مخدوش کند. 
از جمله، او پیش بینی می کند که ادامه انتشار 
سیستماتیک چنین کلیپ هایی در جهت خدشه 



دار کردن اعتبار معلمان بوده، و راه حل مقابله 
با توطئه گری هایی از این دست را، محکومیت 
بیشتر  هرچه  رعایت  جهت  در  تالش  و  جمعی 

حقوق دانش آموزان می داند. 

غیرانسانِی  و  ارتجاعی  پرورِش  و  آموزش  این 
رفتارهای  چنین  به  که  است  اسالمی  جمهوری 
وحشیانه و عقب مانده ای در مدارس میدان می 
دهد. دفاع بی قید و شرط از حرمت و شخصیت 
سیاست  این  به  محکمی  پاسخ  آموزان،  دانش 

ارتجاعی حکومت  است.
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ادامه افشاگری توسط زنان سینماگر   
مینا احدی

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی،  محمدمهدی 
اسالمی، به بیانیه زنان سینماگر در مورد آزار و 
خشونت جنسی در سینمای ایران واکنش نشان 
در  سینماگر  زنان  “بیانیه  گفت:  او  است.  داده 

سکوت خبری پیگیری می شود.”

ایران،  سینمای  دست اندرکار  زنان  از  شماری 
چند روز پیش به “قلدری، تهدید، توهین، تحقیر 
اعتراض  ایران  سینمای  در  زنان”  به  تعرض  و 
تایید وجود  با  بیانیه خود  افراد در  این  کردند. 
سینمای  در  زنان  علیه  سیستماتیک”  “خشونت 



ایران، خواستار برخورد “قانونی جدی” با متخلفان 
شدند. هفته پیش، هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، 
سمیه میرشمسی، غزاله معتمد و مارال جیرانی 
به عنوان پنج زن سینماگری انتخاب شدند که 
قرار است در یک “کمیته مستقل” از خانه سینما، 

مطالبات بیانیه زنان سینماگر را پیگیری کند.

یک جنبه مهم جنبش “می تو” در ایران، افشای 
رفتار و خشونتی است که در پستوها و در خفا 
اتفاق می افتد. در ایران اما، حکومت اسالمی، علنا 
نعره زن ستیزی سر می دهید و در قانون و سنت و 
فرهنگ پوسیده اسالمی، تعرض و تجاوز به زنان 
و حتی کودکان دختر را تبلیغ می کند. حاال که 
صدها  زِن هنرمند علنی اعتراض کرده اند، وزیر 



ضد فرهنگ و مرتجع اسالمی وارد ماجرا شده و 
می گوید ساکت باشید.

حل این مسئله سکوت نکردن و افشای این جنایت 
سیستماتیک اسالمی است. همه تجاوزگران باید 
با قدرت ما مردم شناسایی، و طبق اصول انسانی 
محاکمه و مجازات شوند. تعرض و زیر پا گذاشتن 

حرمت زنان ممنوع. 
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کشته شدن عامدانه مهدی صالحی    
نسان نودینیان

روز ۲۶ فروردین 1۴01، مهدی صالحی، یکی از 
معترضان دی ماه ۹۶ در زندان جان سپرد. او در 
خفا توسط نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد. 

ماموران امنیتی از تحویل جسد این زندانی سیاسی 
به خانواده خودداری کرده و با تهدید و آزار به 
آنها هشدار دادند که اگر با رسانه ها صحبت کنند، 

تک تک آنها مانند مهدی زندانی خواهند شد. 
 

انتقام از طریق سلب حق  حیات از مردمی که  
علیه  نابرابری، ظلم و ستم های اجتماعی بپا خاسته 



اند، شیوه همیشگِی بقای جمهوری اسالمی است.

حقیقت امر اما، اعدام مهدی صالحی است. او را 
در خفا  با طناب به دار نکشیدند، اما با شکنجه 
گران حرفه ای که جان صدها  انسان مبارز و 
را  سیاسی  زندانی  این  اند  گرفته  را  آزادیخواه 
کشتند. مهدی  صالحی را با نرساندن داروی مورد 
نیاز و عدم اعزام به موقِع به بیمارستان، عامدانه 

به قتل رساندند. 
 

خانواده مهدی صالحی قصد شکایت در ارتباط 
با مرگ او را دارند اما مقام های امنیتی گفته اند: 
“از کدام نهاد می خواهید شکایت کنید؟ به چه 

جرمی؟” 



و  دادخواه   های  خانواده  ما  مردم،  ما  تکلیف 
جانباختگان چهار دهه گذشته در مقابل حکومت 
و  مبارزه  اتحاد،  ما  چاره  است.  روشن  اسالمی 

شرکت در اعتراضات کف خیابان است.

اعتراضات کوبنده و مردمی در دی ما ۹۶، آبان 
ماه ۹۸، خیزشهای توده ای در اصفهان، خوزستان 
و به میدان آمدن جنبش دادخواهی، تعرض به 
حاکمیت را گسترده تر می کند. پرچم نابود باد 
حکومت اسالمی، مرکز ثقل و شعار متحد کننده 

مردم در ایران است.
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داعشِی خون آشام، 
اسیر دست عدالت    

کیوان جاوید

سر  و  شکنجه  ربایی،  آدم  در  الشیخ،  “الشفیع 
جمله  از  سوریه،  در  گروگان  چندین  بریدن 
روزنامه نگاران و امدادگران دست داشت. یک 
هیات منصفه فدرال در ایالت ویرجینیای آمریکا، 
دست  دلیل  به  را  داعش  باالی  رده  عضو  این 

داشتن در قتل و جنایت محکوم کرد.” 

وکالی الشیخ ادعا کردند او یک “جنگجوی ساده 
داعش” بود که به نمایندگی از سوی “مسلمانان 

رنج کشیده” از انگلیس به سوریه رفته بود. 



این  او شاهد  چندین خانواده جانباخته بدست 
محاکمه بودند. خانواده هایی که سربریده شدن 
کرده  مشاهده  دوربین  برابر  در  را  عزیزانشان 

بودند.

دادگاه، این خون آشام را به حبس ابد محکوم 
توانیم  می  ثانوی  اطالع  تا  ترتیب  این  به  کرد. 
مطمئن باشیم خطری از جانب او جامعه را تهدید 
نمی کند. خطر اما رفع نشده است. داعش هر 
بدترین موقعیت ممکن  نظامی در  نظر  از  چند 
قرار دارد و دامنه جنایتش روز به روز محدوتر 
می شود، هنوز خطری جدی برای مردم منطقه 

است. 



مجددا  طالبان  های  تروریست  نبریم،  یاد  از 
شدند.  افغانستان  بر  حاکم  آمریکا  کمک  با 
نیاز  تروریسم و دولت های اسالمی محصول و 
از  برابر جهان متمدن  جهان سرمایه داری در 
گذشته نه چندان دور تا همین امروز است. تنها 
مبارزه مستقیم ما مردم ایران برای محو جمهوری 
اسالمی و با مبارزه مردم متمدن جهان است که 
برای همیشه  را  این ویرس های جامعه بشری 

ریشه کن خواهند شد.
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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


