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پرواز پناهجویان از بریتانیا به رواندا لغو شد!

تا زندهام ندای دادخواهیام بلند است
سهیال دالوند

مریم کریم بیگی ،دختر شهناز اکملی و خواهر
مصطفی کریمبیگی از جانباختگان اعتراضات
سال  ،۸۸صبح روز سه شنبه  ۲۴خرداد ،توسط
نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل شخصی اش
بازداشت و به بند  ۲۰۹زندان اوین منتقلشد.
وی طی تماسی با مادرش اعالم کرد که در
اعتراض به این بازداشت ،اعتصاب غذا خواهد
کرد.
شهناز اکملی در ویدئویی پس از بازداشت
دخترش گفت که آنها حکم تفتیش و بازداشت

داشتند ،به چه جرمی؟ به جرم دادخواهی!
شهناز می گوید  ۱۳سال پیش قلب من ُمرد.
من زنده نیستم ،ولی از آن روز که مصطفی را با
گلوله زدید و کشتید من صدایم را بلند کردم
و دادخواهی کردم و امروز دختر مرا به جرم
دادخواهی بردید .بدانید که صدای ما خاموش
نمیشود .من نه از زندان میترسم ،نه از بازجویی
و تهدید شما .صدای دادخواهیمان را تا زمانی
که زنده هستم بلند میکنم و اگر مشکلی برای
دختر من پیش بیاید ،مجرم شمایید!
همصدا شدن مادران دادخواه در همدردی با
خانواده های جانباختگان آبان  ،۹۸هواپیمای

مسافربری اوکراینی ،خانواد های جانباختگان
آبادان و زندانیان سیاسی جواب ما مردم ایران به
جمهوری اسالمی است .به یُمن همین مبارزات،
جنبش سرنگونی قویتر از هر زمانی به پیش
میرود.
خواست آزادی فوری و بی قید و شرط مریم
کریم بیگیو دیگر زندانیان سیاسی باید امر تک
تک ما باشد .دیر نیست که درب زندانها بدست
جنبش دادخواهی و همه ما مردم سرنگونی طلب
گشوده وتمامزندانیانسیاسی آزاد شوند.
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برای رضا شهابی هر لحظه دیر است
یاشار سهندی

بازپرس :ما خودمان اعتصاب غذای شهابی را
میشکنیم!
این جمله ای است در جواب به ربابه رضایی،
که خواستار مالقات با رضا شهابی شده تا بتواند
با توجه به شرایط جسمانی همسرش درخواست
کند که اعتصاب غذایش را بشکند.
وعده شکنجه زندانی ،به خانواده زندانی تنها از
کفتاران اسالمی ساخته است .چنین برخوردی از
جالدان جمهوری اسالمی نه امر تازه ای ،نه اصال
عجیب است .اینها هر چه درنده خوتر باشند،

به همان نسبت نزد حکومت ،جایگاهشان باالتر
است .این حکومت در تنها کاری که موفق عمل
کرده پرورش چنین موجودات منفوری است.
ِ
کارگری جسور
رضا شهابی به عنوان یک فعال
و بی پروا و در عین حال در کار خودش به
شدت صادق ،در کنار کسانی چون محمود
صالحی ،جعفر عظیم زاده ،بهنام ابراهیم زاده،
اسماعیل بخشی و زنده یادان شاهرخ زمانی و
محمد جراحی از جمله اولین کسانی است که
پرچم جنبش کارگری را علنا برافراشت و به
این جنبش چهره بخشید.
این فعالین صدای جنبش طبقه ای شدند که
الزمه استثمارش ،خاموش و ارزان بودن است.

صدای بلند اعتراض این فعالین اما سدی بود بر
این خواستهای شوم استثمارگران.
با توجه به بیماریهای رضا شهابی که از دوران
زندانهای قبلی به جانش انداختند ،زندگی رضا
شهابی به شدت در خطر است .الزم است به
این موضوع همچون خطر اجرا شدن فوری حکم
اعدام یک زندانی روبرو شویم .هر لحظه دیر
است .قبال توانستیم جان جعفر عظیم زاده را
نجات دهیم .مورد رضا شهابی بسیار فوری تر و
عاجل تر است.
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زنان طرح گشت ارشاد را
به شکست کشاندند
آذر پویا



روزنامه رسالت روز سه شنبه به شکست پروژه
گشت ارشاد اذعان کرد و نوشت گشت ارشاد
نه تنها از حجاب صیانت نکرده بلکه بذر نفرت
و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است.
فقط بیان همین یک جمله کافیست تا به عمق
ذلت و درماندگی جمهوری اسالمی در اجباری
کردن حجاب و عدم توانائیش در مقابله با
جوانانی که خواهان یک زندگی مدرن و آزاد
هستند و جسورانه ،روزانه با چنگ و دندان می

جنگند و از حقوقشان دفاع میکند ،پی برد.
حکم حجاب اجباری بعد از انقالب  ۵۷توسط
حاکمان متحجر جمهوری اسالمی صادر شد و
همان موقع زنان با اعتراضات دهها هزاران نفره
به خیابان آمدند و با مشتهای گره کرده شعار
“ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم” ،سر
دادند و بدینوسیله خشم و انزجار خود را از این
حکم عقب مانده اسالمی فریاد زدند .در همان
سالها حکومت نتوانست حتی با پونز حجاب را
بر سر زنان بچسباند.
زنان مبارز طی این سالها بارها دستگیر شدند،
زندان و شکنجه را تحمل کردند ولی در همیاری
با مردان برابری طلب و آزادیخواه ،هر بار

جسورتر بمیدان آمده و در مقابل گشت ارشاد
و بی حرمتی هایش کوتاه نیامدند .حجاب را
برسر چوب کردند و قوانین ضد بشری اسالمی
را به ُسخره گرفتند .حرکات جسورانه ویدا
موحدها ،دختران خیابان انقالب و همراهی و
همگامی مردان آزادیخواه و برابری طلب نمونه
های بارزی از استقامت و مقاومتی است که
پروژه گشت ارشاد را به شکست کشاندند.
بزودی شاهد اذعان شکست سایر پروژه هایتان
نیز خواهیم بود.
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هادی رستمی :به دادم برسید
کیوان جاوید



روز یکشنبه  ۲۳خرداد ،دستکم هفت زندانی
محکوم به قطع چهار انگشت دست به خودرو
منتقل شدند اما به دلیل امتناع چند تن دیگر
از زندانیان و درگیری با ماموران زندان ،انتقال
این زندانیان برای اجرای حکم به تعویق افتاد.
واقعا بدادشان برسیم .الاقل اسم و تصویر این
زندانی را به دست دولت های مذاکره کننده بر
سر برجام بفرستید و از همه دولت ها و از همه
مجامع بین المللی ،که تن لش بودن خصیصه
آنها است بخواهید که تکان بخورند .بگویید

محتاج
انگشتان دست چند بینوا ،چند فقیر و
ِ
لقمه نانی را دارند قطع می کنند که خودشان
در ابعاد میلیون دالری بدزدند و سفره خالی
مردم را خالی تر کنند.
ِ
انگشتان این
در ایران باید جنبش ممانعت از قطع
از هستی ساقط شدگان را به راه بیندازیم .همه
ما باید تن واحد بشویم .یک جنبش سراسری
دفاع از حرمت و کرامت انسانی در ایران راه
بیاندازیم .آنها که نمی توانند ماه به ماه یک
وعده غذای درست و حسابی سر سفره خانواده
خود ببرند و مجبور می شوند دست به دزدی
هایی بزنند که ارزش این کاالهای دزدیده شده
به اندازه یک بار به رستوران رفتن برای سرمایه

داران است ،دارند از فقیران آن جامعه به سختی
انتقام می گیرند.
جلوی حکومت ماقبل تاریخ جمهوری اسالمی
را بگیریم و در اولین قدم مانع از قطع انگشتان
هادی رستمی و دیگر افرادی شویم که در معرض
خطر هستند .اسامی و عکسهای آنهای دیگر هم
که در معرض خطرند باید علنی شود تا اقدامات
موثری صورت بگیرد.
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پرواز پناهجویان
از بریتانیا به رواندا لغو شد!
مینا احدی



چند روزی است که نگاهها به لندن جلب شده و
وقایع تبعید متقاضیان پناهندگی به کشور رواندا
لحظه به لحظه گزارش و رصد میشود .چند نفر
ایرانی هم در بین این پناهجویان بودند ،از جمله
یک نفر از شاهدان دادگاه مردمی آبان که با
اعتراضات گسترده ،اسم او از لیست اخراجی ها
حذف شد .دولت بریتانیا در عمل دارد با حق
پناهنده شدن مقابله میکند .اقدامی شرم آور
که با توجیه مقابله با قاچاق انسان و یا مقابله
با غرق شدن پناهندگان در دریاها ،به افکار

عمومی فروخته میشود.
یک اتفاق در سه روز گذشته درست در مقابل
این رفتار غیر انسانی ،نفسها را در سینه حبس
کرد ،ما شاهد اعتراضات گسترده و تجمع صدها
نفر در مقابل محل نگهداری پناهجویان و بستن
راه ماشین های پلیس برای انتقال پناهجویان
به فرودگاه بودیم .زنان و مردانی در خیابان
دستهای خود را با گچ به هم وصل و قفل کرده
بودند و میگفتند نمیگذاریم چنین جنایتی را در
حق پناهجویان انجام دهید .
صدای اعتراضات بگوش میلیونها نفر رسید و
اقدامات حقوقی مخالفین نتیجه داد و دادگاه
حقوق بشر اروپا در تقابل با دادگاه انگلیس مانع

این پرواز شد .رای استراسبورگ و همت مردم
در لندن ،باعث شد فعال اولین اقدام بیشرمانه
دولت بریتانیا ،شکست بخورد.
اعتراضات را باید ادامه داد .حق پناهندگی به
یک کشور امن یک حق مهم انسانی است ،باید
از آن پاسداری کرد! نباید گذاشت دولت دست
راستی بوریس جانسون در انگلیس کیلد این
اقدام ضد بشری در اروپا را بزند .این توحش را
باید عقب راند.
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ژورنال ،نشریه روزانه آنالین ،ساعت  ۴بعد از ظهر
به وقت اروپای مرکزی ( ۶و نیم به وقت ایران)
منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد.

تماس با نشریه:

واتس آپ و تلگرام ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳ :
ایمیلjournalfarsi@gmail.com :

 پخش و انتشار مطالب در مدیای
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع
و لینک به سایت ژورنال آزاد است.

www.journalfarsi.com

