
شماره 158  

1401 تیر   18  -  2022 ژوئیه  سردبیر اين شماره: کیوان جاويد9 

در این شماره ژورنال

کشیده زنان بر گوش کارگردان دوزاری حکومت
نوشته مینا احدی    

دزدها و بی حجابها
نوشته سیما بهاری    

شادکامی سفارشی 
نوشته میالد رابعی     

زندانی سیاسی نوزاد 
نوشته سهیال دالوند    

پشت پرده حمله به سگها!  
نوشته مصطفی صابر    



کشیده زنان بر 
گوش کارگردان دوزاری حکومت

مینا احدی  

منفور  حکومت  کارگردان  فرحبخش  حسین 
اسالمی، خواستار “شالق زدن” ۸۰۰ زن سینماگر 
شد که به “خشونت، آزار و باج گیری جنسی” 

در عرصه سینما و تئاتر اعتراض کرده اند.

 این کارگردان حکومت اسالمی، از قضا یکی از 
کسانی است که علیه شخص او به دلیل تحقیر 
و توهین و تجاوز به چند هنرمند زن، اعالم جرم 
شده است. این متجاوز وقیح در یک مصاحبه 



و  فاحشه  را  معترض  زنان  حکومتی،  رادیویی 
خیانتکاران کثیف مینامد و خواهان شالق زدن 

۸۰۰ نفر از امضا کنندگان طومار میشود.

از این مردان اسالمی وقیح و بد دهن در حکومت 
اسالمی فراوان میتوان یافت. از خامنه ای تا همه 
امام جمعه ها و از به اصطالح هنرمندانی که با 
ورد و آیه اسالمی و با رانت و کاسه لیسی جالدان، 
به نان و نوایی رسیده اند تا همین مردِک مثال 
هنرمند که به راحتی دهان کثیفش را باز کرده 

و به زنان توهین میکند.

اگر اینرا در دنیا جار بزنید که یک کارگردان 
از  تر  گنده  حرفهایی  چنین  اسالمی،  دوزاری 



دهانش را نثار زنان معترض کرده، فورا به دهان 
او پوزه بند میزدند و او را روانه زندان میکردند. 
اسالمی  الشخوران  همین  ایران  در  فعال  اما 
حاکمیت دارند و باید کاری کرد که همه اینها 
را ازباالترین مقام تا آخرین مردساالرشان را به 
زباله دان تاریخ انداخت و جامعه را به نحویی 
کرد.  ستیزانه  زن  و  اسالمی  الیروبی  زیربنایی 
مرتجع  این  به  زدن  بند  پوزه  رسالت  عجالتا 
متجاوز ضد زن را زنان هنرمند ایرانی بر عهده 
زنان شجاع  این  کنار  نبرد  این  در  اند.  گرفته 

باشیم.
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دزدها و بی حجابها
سیما بهاری  

احمد خاتمی در نماز جمعۀ تهران: بسیاری از بی 
حجاب ها، زن ها و بچه های دزدها و اختالس 

گران هستند.

گامهای زنان هر روز سنگین تر و با ریتم مطمئن 
تری در خیابانها نواخته میشود. خیابانها از این 
موسیقی، زندگی و جان تازه میگیرد. در متروها 
و محالت جوانان و زنان، و در محیطهای کار و 
خیابانها همۀ مردم دارند یک انقالب را رقم میزنند. 
لحظات تاریخی پر شکوهی دارد شکل میگیرد. 



این را ضربان جامعه نشان میدهد. مسئولین مرتجع 
همۀ تالششان را میکنند با زوزه شباهنگام ایجاد 

ترس کنند.

زنان اما عزم کرده اند با انقالبشان، همان انقالبی 
که زنانه است، نکبت را بروبند، به اختالسها پایان 
بخشند و این دنیای وارونه را از قاعده اش برزمین 
بگذارند. امام جمعه و همگی ویروس های حکومتی 
این را فهمیده اند. میدانند که توسط زنان دارند 

جارو میشوند. 

جمهوری اسالمی از قدرت جنبش خالصی فرهنگی 
و عظمت مبارزات زنان علیه لجنزار اسالمی آگاه 
است و میخواهد این جنبش را با وصل کردن به 



اختالس گران حکومتی لکه دار کند. واقعا گیجی 
حکومت حد و مرزی ندارد. حکومتها در شرایطی 
سرنگونی، نه ترسناک که مضحک و خنده دار 

می شوند.

فرهنگ بالنده و مدرن در ایران، همچون آفتاب، 
یخ حکومت اسالمی را آب میکند و سیاهی را از 

بین میبرد. بهار سر سبز در راه است.  
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شادکامی سفارشی
میالد رابعی  

به  “استناد”  با  اسالمی  جمهوری  ارشاد  وزیر 
توسط  انجام گرفته  افکارسنجی  جدیدترین 
به رغم  شد  مدعی  دانشگاهی  جهاد  سازمان 
سیاه نمایی دشمن شادکامی مردم ایران نزدیک 

به ۷۰ درصد رسیده است.

نظرسنجی راجع  به “شادکامی” که آن را جهاد 
دانشگاهی انجام دهد و وزیر ارشاد به آن استناد 

کند نتیجه جز این نخواهد داشت.

این نه سیاه نمایی دشمنان نظام، بلکه تالش بی وقفه 



خود رژیم بوده است تا مردم ایران را به مردمی 
درعین حال  و  ناامید  و  عزادار  همیشه  و  غم زده 

مطیع تبدیل کند.

و  خود  معاش  تأمین  برای  که  مردمی  درباره 
ابتدایی ترین نیازهایشان هرروزه در حال مبارزه 
هستند چگونه می توان از شادکامی سخن گفت؟ 
با استناد به آمارهای اقتصادی خود رژیم چنین 

ادعایی مشمئزکننده است. 

اینکه با وجود تمام شرایط دهشتناکی که مردم 
در آن به سر می برند هرگز دچار ناامیدی مطلق 
نیستند. در این مورد ما هم با جناب وزیر موافقیم 
اما به دالیلی دیگر. مردم ایران مردمی مرعوب 
این خاطر که  به  نه  نیستند.  افق  بی  و  ناامید  و 



به حکومت اسالمی امید بسته اند، برعکس، چون 
و  ندارند  حکومت  این  به  توهمی  کوچک ترین 
دست اندرکار سرنگونی آن هستند و به این هدف 
و فردای پس از جمهوری اسالمی عمیقاً خوش بین 
و امیدوارند. مردمی که هر روز در جدال مرگ 
تمام  با وجود  این رژیم درگیراند،  با  و زندگی 
مشکالت، سرشار از امید موفقیت هستند. عزم 
جزم و امیدواری مردم ایران در این نبرد، مهم ترین 

سالح برای پیروزی آنها است. 

سرنگونی  با  که  انسانی  و  برابر  و  آزاد  جامعه 
جمهوری اسالمی خواهیم ساخت بی شک مردم 
ایران را در صدر شادکامان جهان خواهد نشاند.
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زندانی سیاسی نوزاد 
سهیال دالوند  

عفو بین الملل در نامه ای خواستار اقدام فوری برای 
نوزاد  و  آزادی زندانی سیاسی سعدا خدیرزاده 
وی شده است. مقامات قضایی و امنیتی زندان 
ارومیه از رساندن کمک های پزشکی و بهداشتی 
به سعدا خدیرزاده چه در زمان بارداری و چه 

پس از سه هفته زایمان، خودداری می کنند.

سعدا خدیرزاده، ۳٢ساله، اهل پیرانشهر متأهل و 
دارای دو فرزند که در زمان بازداشت یک ماهه 
باردار بود،  روز دوشنبه سی خرداد 14۰1 پس 
از هشت ماه حبس در زندان مرکزی ارومیه، تنها 



چند ساعت قبل از سزارین با دستبند به بیمارستان 
منتقل و عصر همان روز علیرغم مخالفت پزشکان 
و خطر باالی ابتال به بیماری های مختلف در زندان 
و بدون تکمیل دوره درمانی به بند زنان زندان 
وضعیت  در  و  شده  برگردانده  ارومیه  مرکزی 

بسیار نامناسبی نگهداری می شود.

چندی پیش سعدا در یک فابل صوتی گفت: “من 
را به عنوان یک گروگان در زندان نگه داشته اند 

برای اعتراف اجباری مرا تهدید کرده اند”.
 

و  گروگانگیری  سیاست  با  اسالمی  جمهوری 
سیاسی  زندانیان  محروم کردن  با  همچنین  
بارز  درمان که مصداق  و  دارو  به  از دسترسی 
شکنجه  است، می کوشد جامعه به عصیان آمده 



را به تمکین وادار کند. این سیاست جنایتکارانه 
رژیم بوضوح شکست خورده است و صدای رعد 
آسای زندانیان سیاسی دیوارهای سرد زندان را 
یافته است. زندانی  به جهان راه  نوردیده و  در 
امروز  جلوی صف سرنگونی  ایران  سیاسی در 
طلبی شمشیر می زند و رژیم اسالمی در برابر 

قدرت زندانیانیان سیاسی زانو زده است.

هر  در  اجتماعی،  اعتراضات  سازماندهندگان 
تجمعی با باال بردن عکس این عزیزان خواهان 
آزادی فوری و بی قید شرط این زندانیان سیاسی 

شوند. 
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پشت پرده حمله به سگها! 
مصطفی صابر  

گفته  تهران  انتظامی  فرمانده  رحیمی،  “حسین 
است که ورود سگ ها به پارک ها ممنوع است و 

از ورود آن ها به پارک ها جلوگیری می شود.”  

واضح است که اعالن جنگ به سگها برای نشان 
دادن اقتدار حکومت اسالمی است! 

 این در کنار دیگر تشبثات اخیر جمهوری اسالمی، 
و  معلمان  فعالین  وسیع  های  دستگیری  مثل 
کارگران و بازنشستگان و سینما گران و حمله به 
زنان به بهانه حجاب و غیره همه مصادیق توسل 



خامنه ای به “خدای سال ۶۰” است.

اقتدار  برای اعالم  در عین حال حمله به سگها 
اسالم نشان میدهد که تا چه حد زمین زیر پای 
فرمانده داغ شده است. به هر چیزی که کسی را 
بترساند و حاکمیت اسالم را یادآور شود چنگ 
زده اند. حتی امثال تاج زاده را هم دستگیر کرده 
اند تا مگر  “خدای سال ۶۰” را با تنفس مصنوعی 

هم شده باز گردانند. 

اینها البته جزو مکمل “جراحی اقتصادی” رئیسی 
اند. در حالیکه خودشان دارند اعالم میکنند بیش 
زندگی  مطلق  فقر  در  کشور  مردم  از  نیمی  از 
میکنند، در حالیکه تورم رکورد ۵۰ ساله زده و 



اوباش حاکم از “افزایش شکاف طبقاتی” وحشت 
زده شده اند، میخواهند با این  مضحکه  “خدای 

سال ۶۰” مگر  از مهلکه  جان بدر برند. 

جمهوری  عمل  هر  که  است  این  واقعیت  اما 
روبرو  مردم  تر  شدید  العمل  عکس  با  اسالمی 
میشود. دستگیری ها به اعتراضات بیشتر برای 
آزادی زندانیان سیاسی، “روز حجاب و عفاف” 
به گسترش مبارزه علیه حجاب، و حمله به سگها 
به گسترش جنبش “خالصی فرهنگی” جوانان و 

پس زدن اسالم کثیف منجر میشود. 
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


