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اعتراض در داخل، انزوا در خارج!   
محسن ابراهیمی 

۱۱ کارشناس و گزارشگر حقوق بشر سازمان 
ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق 
بشر سازمان ملل در امور ایران، بیانیه ای صادر 
برخوردهای  از  عمیق  نگرانی  آن  در  و  کردند 
خشونت آمیز و بازداشت فعاالن صنفی معلمان 
اعالم  را  ایران  در  اخیر  اعتراضات  سرکوب  و 

کردند.

ابعاد سرکوبگری  بیانیه اگر چه در مقابِل  این 
حکومت اسالمی هنوز بسیار نرم است اما نشانه 
دیگری از روند انزوای سیاسی جمهوری اسالمی 



در جهان است که سرعت میگیرد. 

مرم معترض ایران که عزمشان برای سرنگون 
هم  حکومت  خود  سران  برای  حکومت  کردن 
آشکار است، بیانیه این گزارشگران را در کنار 
دیدبان حقوق  و  الملل  بین  عفو  بیانیه سازمان 
سیاسی  زندانیان  جمعی  دسته  کشتار  که  بشر 
بشریت”  علیه  “جنایت  را   ۱۳۶۷ تابستان  در 
خوانده اند قرار میدهند و همه اینها را نشانه ای 

از  قدرت اعتراض خود تلقی میکنند.

نهادهای  از طرف  هایی  بیانیه  چنین  هر چقدر 
سرنگونی  مردم  همانقدر  شود،  بیشتر  جهانی 
دوران  میشوند که  مطمئن  پیش  از  بیش  طلب 



الس سیاسی زدن دول غرب با سران جنایتکار 
به  دارد  سیاسی  مماشات  و  اسالمی  حکومت 
بایکوت  برای  و شرایط جهانی  پایان می رسد 
کامل سیاسی و ورزشی و هنری جمهوری اسالمی 

آماده تر میشود.
 

 بایکوت جهانی جمهوری اسالمی اتفاقی است 
از یکطرف سران حکومت را متزلزل تر و  که 
از طرف مقابل، مردم سرنگونی طلب را مصمم 
تر میکند و نهایتا مسیر پرتاب کردن حکومت 
اسالمی به قعر نابودی کامل را هموارتر میکند.
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جمهوری اسالمی 
در محاصره گرداب اعتراضات 

کیوان جاوید

شورای  معلمان،  بازداشت  ادامه  با  همزمان 
سازماندهی کارگران پیمانی نفت و دانشجویان 
بیانیه هایی از  انتشار  با  پیشرو دانشگاه اصفهان 
فراخوان تجمع سراسری معلمان در روز پنج شنبه 
۲۶ خرداد حمایت کردند. قرار است معلمان در 

تهران در مقابل مجلس جمع شوند.

جمهوری اسالمی دارد نفس های آخرش را می 
کشد. این البته به این معنی نیست که قدرت 
جنایت ندارد. این به معنی دستکم گرفتن این 



دشمن تا دندان مسلح نیست. حکومت به یک 
خود  بگیر  مواجب  آدمکشان  از  کوچک  حلقه 
متکی است و همین نیروی سرکوبگر است که 
تظاهرات و اعتراضات را بر هم می زند، فعالین 
را دستگیر می کند و  از امروز تا فردا برای خود 

عمر می خرد.

اگر نگاهی به اعتراضات همین چند ماه گذشته 
به  رو  حرکت  یک  وضوع  به  باشیم  داشته 
بود.  خواهیم  شاهد  را  یابنده  عمق  و  گسترش 
فواصل اعتراضات اجتماعی و ابعاد وسیعتر آن 
می  را  حکومت  مردم ضعف  که  میدهد  نشان 
بینند و بیش از گذشته به قدرت اتحاد خود پی 

می برند.



نیستند.  تنها  معلمان  روزها  این  اعتراضات  در 
بازنشستگان همسنگر آنها هستند. از آبادان تا 
اهواز و تهران و اصفهان و رشت و دیگر شهرها 
روز به روز قوی تر و سازمان یافته تر عمل می 
کنند. برای پایان دادن به این اوضاع فالکتبار 
چه  اینکه  از  نظر  صرف  شهروندان  همه  باید 
شغلی دارند یا اصال شغلی ندارند در کنار فعالین 
اعتراضات اجتماعی قرار بگیرند تا ضربه نهایی 
به رژیم وارد گردد. در این مبارزه هیچ انسان 

شریف و دردمندی نباید کنار بایستد.
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اسالم و ممنوعیت بوسه کارتونی!
سوسن صابری

   
روز دوشنبه ۲۳ خرداد امارات متحده عربی اکران 
به  را،  دیسنی  از شرکت  نوری”  “سال  انیمیشن 
دلیل بوسه دو شخصیت زن کارتونی همجنسگرا 
در این فیلم، در تمامی سینماهای کشور ممنوع 

کرد. 

کشور  این  پلیس  ماموران  هم،  عربستان  در 
با  بچگانه  لباس های  و  اسباب بازی   مقادیری 
طرح رنگین کمان را که به گفته تلویزیون دولتی 
ضبط  است،  همجنس گرایی  “مشوق”  عربستان 
کرده اند! یکی از مقامات این کشور گفته است 

که این اقالم “در تضاد با ایمان اسالمی” است.



جمهوری  عربستان،  عربی،  متحده  امارات  در 
اسالمی ایران و چندین کشور اسالم زده دیگر، 
مجازات  و  است  “جرم”  همجنسگرایان  روابط 

شالق تا اعدام دارد. 

این درحالیست که از حدود سی سال پیش تابحال، 
“فستیوال  عنوان  تحت  هایی  فستیوال  ساله  هر 
تا  اروپا  از  جهان  مختلف  در کشورهای  پراید” 
هند و ژاپن و آفریقا برگزار میشود. هدف این 
فستیوالها دفاع از حقوق یکسان شهروندی همه 
انسانها، علیرغم گرایشات گوناگون جنسی است. 

اما،  اسالمی  ایران تحت حاکمیت جمهوری  در 
فرهنگ  و  قوانین  فشار  تحت  کمانیها  رنگین 



ضدانسانی، در شرایط بسیار سختی زندگی می 
یک  به  رسیدن  برای  شرایط  این  تغییر  کنند. 
سرنگونی  به  اول  درجه  در  انسانی،   زندگی 
حکومت اسالمی گره خورده است. اما این کافی 
برابر شهروندی  به حقوق  برای رسیدن  نیست. 
باید مذهب و مشخصا اسالم از دولت و قوانین 
جریانات  نزدیکی  درجه  هر  باشد.  جدا  کامال 
سیاسی مدعی قدرت پس از سرنگونی جمهوری 
اسالمی به مذهب، مانعی جدی در دفاع بی قید و 
شرط آنها از حقوق رنگین کمانی هاست.  رنگین 
کمانیها باید به این امر مهم توجه جدی داشته 

باشند.
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حمله دولت بوریس جانسون 
به حقوق مهاجرین محکوم است! 

سیاوش آذری
   

پناهجویان  اخراج  پرواز  نخستین  لغو  از  “پس 
از بریتانیا به روآندا، شامل سه شهروند ایرانی، 
 ۲۵ چهارشنبه،  روز  جانسون  بوریس  دولت 
خرداد، تاکید کرد که برنامه اخراج را همچنان 

دنبال خواهد کرد.”

محل  ترک  به  حاضر  دلیل  بدون  انسانی  هیچ 
تولد و زندگی خود نمیشود. انسانها نه به اصطالح 
“از سر خوشی”، بلکه برای دستیابی به آزادی، 
رفاه، امنیت اجتماعی و اقتصادی هر چند نسبی 



انسان و مصون ماندن  و زندگی در خور شأن 
از فشارهای سیاسی، اجتماعی، پیگرد به خاطر 
خطر  متفاوت،  های  هویت  و  باورها  داشتن 
دستگیری، شکنجه، اعدام و سلب حقوق انسانی، 
هر خطری را به جان خریده و برای پناه گرفتن 
در مناطق و کشورهای “امن” دل به کوه و دریا 

میزنند.

مبنی  بریتانیا  اندرکاران دولت  اظهارات دست 
انگلستان  از  پناهجویان  اخراج  بر  پافشاری  بر 
بر  مبنی  اروپا  بشر  حقوق  دادگاه  رای  علیرغم 
غیر قانونی بودن چنین اقدامی روی دیگر سکه 
جمهوری  و  طالبان  از  مرتجع  دول  با  مماشات 
اسالمی تا دیکتاتوریهای ریز و درشت در آفریقا 
و حکومتهای قومی- قبیله ای در عراق و اقلیم 



کردستان و دیگر نقاط جهان است. این رویکرد 
متمم سیاست پایمال کردن حقوق انسانها توسط 
رژیم اسالمی و ادعای سخنگوی وزارت جمهوری 
اسالمی مبنی بر زمینه سازی “رسانه های معاند” 
برای “مهاجرت خطرناک ایرانیها” از طریق ارائه 
داخل  از  غیرواقعی  و  مهندسی شده  “تصویری 
ایران و رویایی غیر واقعی تر از زندگی در اروپا” 

است. 

قوا  تمام  با  پناهندگان  حقوق  از  دفاع  در  باید 
در مقابل سیاستهای پناهنده ستیز دولت بریتانیا 

ایستاد. هیچ کس غیر قانونی نیست!   
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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


