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آواری که بر سر شرکت “متا”
 فرو خواهد ریخت

سیامک بهاری

گروه مدافع آزادی بیان “آرتیکل ۱۹” مستقر در 
بریتانیا،  گروه مدافع حقوق دیجیتال “اکسس ناو” 
و “مرکز حقوق بشر ایران” مستقر در نیویورک، 
از  متا،  شرکت  ارشد  مقام  یک  با  دیدار  در 
و  اینستاگرام  در  شده  اعمال  محدودیت های 
فیس بوک برای اطالع رسانی ایرانی ها در جریان 

اعتراض های اخیر شکایت کردند.

رئیس تولید محتوای شرکت “متا” در مالقات با 
این سه نهاد حقوق بشری، با بیشرمی اذعان می کند 



تعریف  سیاست  از  جزیی  مواردی  در  این  که 
شده این شرکت بوده است. یعنی این شرکت 
دست در دست یک حکومت تروریست قاتل و 
سرکوبگر، فضای آزادی بیان علیه حکومت را 
فیلتر می کند. بخشی از ارتش سایبری جمهوری 
اسالمی را تحت عنوان کارمندان فارسی زبان به 
خدمت می گیرد تا صدای اعتراض مردم ایران 

را خفه کند!

حکومت  شرمگین  حامیان  همه  و  متا  شرکت 
اسالمی باید بدانند که این حمایت هاعواقب دارد. 
حکومت اسالمی زیر ذره  بین جنبش دادخواهی 
همین  اسالمی  جمهوری  نمی ماند.  پنهان  است. 
دارد محاکمه  بشریت  علیه  بجرم جنایت  حاال 

می شود. 



حضور قدرتمند اعتراضی مردم در سراسر ایران 
برای به زیر کشیدن این حکومت، هر حمایتی 

از  آنرا افشا و رسوای خاص و عام می کند.

است.  رسیده  خط  انتهای  به  حکومت  این 
سانسور های هدفمند شرکت “متا” هم جمهوری 
اسالمی را نجات نخواهد داد. همراهی با چنین 
محکوم  مطلقًا  تروریستی  و  آدمکش  حکومت 
نیست.  پذیرفتنی  ایرن  مردم  دید  از  و  است 
انتهای خط  این حکومت در  آوارسقوط محتوم 

برسر “متا” فروخواهد ریخت!
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ارشاد با اسلحه
میالد رابعی

رضا مرادخانی، مربی مشت زنی و بوکسور سابق 
تیم ملی، که به  تازگی به دنبال حمایت از همسرش 
تهران، هدف  غرب  در  ارشاد  مقابل گشت  در 
ضرب و شتم قرار گرفته و با شلیک مستقیم چندین 
گلوله از سوی یکی از ماموران راهی بیمارستان 
شده بود، می گوید که به رغم شکایت، به جای 
محاکمه فرد ضارب، او و همسرش را متهم معرفی 

کرده اند.

از شیوه برخورد وحشیانه و سبعانه پلیس ایران و 
به خصوص گشت های ارشاد فراوان شنیده ایم، اما 



مورد اخیر در نوع خود نشان دهنده سطح دیگری 
از این خشونت سیستماتیک علیه شهروندان است.

رضا مرادخانی نه مسلح بوده، نه اقدام به فرار 
کرده و نه حتی با معیارهای خود رژیم، جرمی 
فیزیکی  نیروی  از  حتی  او  است.  شده  مرتکب 
گلوله   4 پاسخ  در  و  نکرده  استفاده  هم  خود 
دریافت کرده. اقدام این مأمور عملی خودسرانه 
نبوده است. او حافظ نظامی است که هیچ ارزشی 
برای جان شهروندان قائل نیست و مسئله حجاب 

برایش، مسئله مرگ و زندگی است. 

صحبت،  با  مثاًل  بود  قرار  که  ارشاد  گشت های 
زنان را ارشاد کنند چنان در مقابله با بی حجابی 
شکست خورده اند که حاال و در روز روشن جلوی 



چشم دهها شاهد و از جمله کودکان، دست به 
اسلحه می برند. این نشانه اوج درماندگی نظام 
اسالمی در مقابل زنان و جنبش آن ها است. این 
جنایت کاران  خود  به  بردن  شکایت  با  جنایت 
پاسخ نمی گیرد. پاسخ همه این جنایات را جنبش 
با  همراه  سرنگونی،  جنبش  پیشتازان  از  زنان، 
جنبش عظیم کارگران و معلمان و بازنشستگان، 
با واژگونی تمامیت حاکمیت مرتجعان اسالمی 

خواهد داد.
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بوی تعفن زندانها، 
دادخواهی از پس دیوارها

سیما بهاری
    

به  اش  صفحه  در  پستی  در  محمدی  نرگس 
همراه عالیه مطلب زاده نوشته : “سرریز شدن 
چاه های فاضالب زندان قرچک به تمام بندها و 
حیاط بندها طی سه روز گذشته، با همراه شدن 
گرمای شدید کویری و آالینده های شیمیایی 
خطرناک همیشگی، بوی تعفن و حشرات موذی 
را به جان بیش از هزار زن زندانی در بندهای 

مختلف این زندان انداخته است.”

هر  اسالمی  جمهوری  حکومت  متعفن  انبان  از 



روز بوی گند تازه ای بیرون میزند. کلمۀ زندان 
با خود محدودیت، محرومیت، دلتنگی و غم و 
قصه را تداعی میکند. در ایران با حکومتی بغایت 
ضد انسان و ضد حیات این مفاهیم بار سنگین 
تری به خود میگیرد. هر روز ابعاد وسیعتری از 
نقض آشکار هر آنچه رنگ و بوی انسانی دارد 
“حقوق  شاهدیم.  نکردنی  باور  مقیاسی  در  را 
معنایی  حکومت  لغات  فرهنگ  در  شهروندی” 
در  را  بیحقوقی  که  زندان  به  رسد  چه  ندارد، 
خود مستتر دارد. روزهای اول شیوع کرونا را که 
فراموش نکرده ایم. زندانیانی که قربانیان دست 
و پا بسته ای بودند که گویی در صفی منظم به 
بیمار  زندانیان  میکردند.  روانشان  مرگ  دهان 
محروم  از دارو و درمان، زندانیان بی مالقات، 



زندانیان بی وکیل، زندانیان بی محاکمه  و امروز 
سرریز شدن چاههای فاضل آب زندان قرچک 
چه  آنجا  کرد  تصور  میتوان  میشود.  ساز  خبر 

جهنمی ست!

اما تصویر با شکوهی که از همین زندانهای مخوف 
به بیرون مخابره میشود، زندانیان شجاعی هستند 
که نه تنها قربانیانی خاموش نیستند، بلکه فریاد 
دادخواهیشان دیوارهای قطور زندانها را میشکند 
و با فریاد دادخواهان کف خیابان گره میخورد 

که “زندانی سیاسی آزاد باید گردد.”

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱40۱
۱۲ ژوئن ۲0۲۲



قدرت اعتراض بازنشستگان
یاشار سهندی

    
علی رضا پاک فطرت: “به عنوان نماینده مردم به 
آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه اخطار می دهم که با چه 
جرأتی اقدام به برهم زدن نظام کشور می کنند 

و باعث ایجاد تشنج در کشور می شوند.”

این سخنان نماینده مجلسی است که دست در 
دست دولت، یورش همه جانبه ای را به معیشت 
با  که  حاال  اما  دادند.  سازمان  مردم  منزلت  و 
دیوار محکم اعتراضات بازنشستگان روبرو شده 
اند، نگرانی خود را از وضعیت پیش آمده اینگونه 



بیان میکند: “دولت با صحبت نکردن با مردم ، 
نیروهای امنیتی و روحانیت را به زحمت انداخته 
است.” و تهدید کرده: “در صورتیکه عبدالملکی 
به  بدهد،  بازنشستگان  به  مناسبی  پاسخ  نتواند 
عنوان نخستین نماینده، استیضاح وی را در مجلس 

آغاز خواهم کرد.”

بازنشستگان اما منتظر پاسخ وزیر نیستند؛ بلکه 
خواستار برکناری دولت الدنگی هستند که وزیر 
کار، یکی از وزرای آن است. بازنشستگان یکصدا 
به  نیستند  نه دولت،  “نه مجلس،  میزنند:  فریاد 
فکر ملت” و آگاه از دعوای باندها، به صراحت 
اعالم می کنند: “دولت جنایت می کند، مجلس 

حمایت می کند.”



در  را  خود  کهنسالی،  آستانه  در  که  کارگری 
مبارزه علیه حکومت در کف خیابان پیدا میکند، 
به سادگی به خانه بر نمیگردد. این آن نکته ای 

است که نماینده مجلس را متوحش ساخته. 

ایشان  این قدر عقل دارد که بفهمد اعتراضات 
افزایش  درخواست  یک  از  بیش  چیزی  جاری 
حقوق است. قدرت اعتراض بازنشستگان را به 
اتحاد  با  که   قدرتی  است.  کرده  درک  خوبی 
بازنشستگان با کارگران و معلمین معترض چند 

صد برابر خواهد شد.
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جنگی که ادامه دارد!
نوید مینائی

    
پنجاه سال پیش زمانی که در ژوئن ۱۹۷۲ روستایی 
در ویتنام با بمب های حاوی “ناپالم” بمباران شد، 
نیک اوت تصویری را ثبت کرد که به نماد وحشت 

جنگ تبدیل شد.

تصویر دخترکی وحشتزده و در حال سوختن دنیا را 
تکان داد. میلیونها نفر علیه جنگ به خیابانها آمدند 
و خواستار پایان وحشیگری حکومتها شدند! اما حتی 
چنین تصویر دلخراشی باعث صلح نشد و آمریکا و 

متحدانش به کشتار مردم عادی پایان ندادند!



جنگها که اساسا منفعتی برای مردم عادی ندارند فقط 
یک قربانی دارند، مردم! سربازانی که تا آخر عمر 
دچار صدمات جبران ناپذیر روانی شدند و مردمی 
که به شکل دلخراشی کشته شدند و بازماندگانی 
که هنوز در اثر تبعات بمباران شیمیایی قربانی می 

دهند!

تصاویر ثبت شده از جنایات جنگ افروزان همچنان 
در صدر اخبار دنیاست. جنگ در سوریه و اوکراین 
و عراق و یمن، حمالت شبه نظامیان بوکوحرام و 
داعش و طالبان و … همچنان زندگی را از میلیونها 

نفر گرفته است.

جمهوری اسالمی اما جایگاه ویژه ای در این میان 
دارد. جاییکه میلیونها مردم سوریه، یمن و عراق در 



آتش جنگ می سوزند، حکومت اسالمیست که 
آتش جنگ را به جان مردم انداخته.

 جاییکه میلیونها نفر برای هشت سال جنگی خانمانسوز 
را تجربه کرده و سالهاست که زیر سایه جنگ، با 
فقر و سرکوب هر روزه زندگی می کنند. جمهوری 

اسالمیست که مسبب همه این فجایع است. 

مردم ایران این فرصت را دارند که با سرنگونی 
حاکمان جنایتکار جامعه ای عاری از جنگ طلبی و 

جنگ افزار بسازند.
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از 
ظهر به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت 

ايران) منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

  سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
  www.journalfarsi.com


