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عاقبت سفر پوتین و اردوغان به تهران
کیوان جاوید

اردوغان،  طیب  رجب  و  پوتین  والدیمیر 
یک  برای  تیر،   ۲۸  – ژوئیه   ۱۹ تاریخ  در 
موسوم  سوریه  مورد  در  جانبه  سه  نشست 
کنند. می  سفر  ایران  به  آستانه”  “روند   به 

چند  صادراِت  و  واردات  ها،  تحریم  زدن  دور 
جانبه و چاره جویی و مقابله با محاصره اقتصادی 
گرفتار  روسیه  و  اسالمی  جمهوری  که  ای 
است. سفر  این  مهمتر  اهداف  از  هستند،   آن 

درباره بحران سوریه از هم اکنون کامال روشن 



سه  این  برای  مثبتی  دستاورد  هیچ  که  است 
دولت نخواهد داشت. روسیه به دلیل گیر کردن 
نیروهای  اوکراین مجبور شده است  باتالق  در 
درگیر  و  از سوریه خارج کرده  را  اش  نظامی 
در جنگ اوکراین کند. جمهوری اسالمی نیز در 
سوریه زمینگیر شده است و حتی قدرت دفاع از 
پایگاه های خود را ندارد. ترکیه نیز در سوریه 
اسالمی  جریانات  حامی  و  اسد  بشار  مخالف 
است. به دلیل شکست های پی در پی جریانات 
 اسالمی، موقعیت ترکیه در سوریه تیر و تار است.

نهایتا موضوع واردات و صادرات بین روسیه و 
ایران مطرح است. این دو کشور حتی نمی توانند 
با  وارد معامله تجاری  المللی  بین  پول رایج  با 



همدیگر شوند. در حال حاضر نیز برای فروش 
می  شمشیر  هم  سوی  به  فوالد  و  نفت  ارزانتر 
را  اسالمی  جمهوری  بازارهای  روسیه  و  کشند 
یکی پس از دیگری تسخیر می کند. ترکیه این 
وسط کاره ای نیست که بتواند تاثیری بر این 
روند بگذارد. فقط به فکر جیب خودش است تا 
چاره ای برای بحران اقتصادی شدید در ترکیه 
اکنون  هم  از  جانبه  سه  نشست  این  کند.  پیدا 

محکوم به فنا است. 
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موج هفتم کرونا و 
مسئولیت جمهوری اسالمی

مینا بهروزی 

به  مبتال  افراد  آمار  دوباره  افزایش  با  همزمان 
که  اعالم کرد  بهداشت  وزیر  ایران،  در  کرونا 

وارد “موج هفتم” این بیماری شده ایم.

رژیم جمهوری اسالمی اگر واقعا بخواهد به اصول  
و توصیه های وزارت بهداشت عمل کند، می داند 
که  توصیه خشک و خالی دردی از مردم دوا 
نخواهد کرد. بلکه واکسن رایگان و با کیفیت و 
استاندارد جهانی که از تاریخ مصرفش نگذشته 



باشد، مراکز بهداشتی و درمانی رایگان، مداوای 
رایگان بیماران مبتال به  کرونا  که احتیاج به 
بستری شدن دارند و بیمارستانهای مجهز، تحت 
نظر پزشکان متخصص می تواند کارساز باشد. 

در بسیاری از کشورها وقتی که در مورد رشد رو 
به ازدیاد اپیدمی کرونا صحبت می شود، معموال 
به امکاناتی که دولت فراهم کرده است و در 
دسترس عموم قرار داده می شود اشاره میگردد 
و ضمن یادآوری اخبار و خطر کرونا، به مردم 
گوشزد می شود که نگران نباشند، امکانات به 
طور مجانی در دسترس هست. نهادهای دولتی 
مسئول، مرتب مردم را تشویق به زدن واکسن 
مجانی می کنند و ماسک مجانی در همه مراکز 



ویژه در اختیار عموم قرار می دهند و مواد ضد 
را  دست ها  مکرر  شستن  برای  کردن  عفونی 

رایگان توزیع می کنند. 

همین امکانات را باید از جمهوری اسالمی طلب 
کرد. اینها حق مردم است و امکانانش در ایران 
به وفور وجود داد. فقط باید با اتحاد، مبارزه و 
به  را  خود  حق  مردمی  سازمانیافته  اعتراضات 
زور از جمهوری اسالمی طلب کنیم. منابع مالی 
عظیمی وجود دارد. رژیم اسالمی این امکانات 

را باید صرف رفاه اجتماعی کند. 
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چای سرد بود،
 همسرش را به آتش کشید

جمیله میرکی

پنجشنبه ۲۳ تیر، جلسه محاکمه مردی در تهران 
برگزار شد که متهم است یک سال پیش با ریختن 
بنزین همسرش را آتش زده است. “چای سرد” 

دلیل ارتکاب این جنایت بود.

هرچند به آتش کشیدن، کتک زدن، شکنجه کردن، 
سر بریدن و قتل ناموسی زنان با بهانه های بسیار 
متنوعی در جمهوری اسالمی صورت می گیرد، اما 



دلیلی که برای کشتن لیال آورده می شود، ازعمق 
فاجعه ای پرده بر میدارد که باور کردنش بسیار 
دلیل عصبانیت  از ذهن است. “چای سرد”  دور 
شوهری است که منجر به آتش کشیدن لیالی 

نگون بخت شد. 

این شوهر به سادگی عامل اجرایی یک حکومت 
عمیقا ضد زن است. حکومتی که تماما از بدو به 
قدرت رسیدنش حتی یک لحظه دشمنی با زنان 
را فراموش نکرده است. زن در قاموس دستگاه 
حکومتی، وسیله رفع شهوت مردان، آشپز، خانه 
دار، پرستار بچه  و اموال مرد است. این فرهنگ 
منحط اسالمی را متاسفانه بخشی از جامعه پذیرفته 
و به ضد ارزشهای تبهکارانه اسالمی عمل می کند.



برای پایان دادن به این دهشت روزانه، یک وظیفه 
فوری و یک وظیفه دراز مدت تر بر دوش همه 
ما قرار دارد. وظیفه فوری این است که ستادها و 
جمع های مقابله با خشنونت و قتل زنان را دایر 
کنیم. همین امروز و توسط همه مردان و زنان آزاد 
اندیش. دوم مقابله و تالش وسیع تر اجتماعی برای 
به زیر کشیدن حکومت ضد زن اسالمی. جامعه 
ای باید ساخت که تضمین کننده زندگی شاد و 

برابر برای همه احاد جامعه باشد. 
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به توحش اسالمی 
قطع دست پایان دهیم

شهاب بهرامی

دادستان خراسان رضوی:”حکم قطع دست در 
مشهد اجرا میشود.”به “هنجارشکنان و اخاللگران 

در نظم عمومی” رحم نمی کنیم!

در جمهوری اسالمی این اتفاق تازه ای نیست. این 
رژیم از همان بدو به قدرت رسیدن، بساط شالق 
و شکنجه و اعدام و سنگسار و قطع دست و پا را 
پهن کرد و اگر جلوی این توحش را همین امروز 
نگیریم تا روز آخر عمر ننگینش به این وحشی 
گری ها ادامه خواهد داد. پُر واضح است که چنین 



عمل شنیع در هیج جای دنیا مگر در حکومتهای 
اسالمی دیده نمیشود. حکم قطع دست آنچنان 
وحشیانه و ضد بشری است که انسان از اینهمه 

توحش حکومت اسالمی در حیرت می ماند.

هم  این  با  اسالمی  حکومت  اینجاست،  سئوال 
رسوائی و با این همه اعتراضات داخلی و خارجی 
چرا کوتاه نمی آید؟ به این دلیل ساده که  اساسا 
وجود چنین احکامی در جمهوری اسالمی امری 
مطلقا سیاسی، حیاتی و ضروری  است. توسل به این 
احکام شنیع دوران جاهلیت، برای مرعوب کردن 
از سقوط محتومشان است.  و جلوگیری  مردم  
هدف، ارعاب مردمی است که دست به ریشه 
برده اند و دارند با اعتراضات وسیع اجتماعی، کار 



حکومت را می سازند. با به میدان آمدن جنبش 
علیه این توحش می شود به این احکام شنیع هم 
پایان داد. همانگونه که توانستیم حکم سنگسار 
را عمال ملغی کنیم، پایان دادن به قطع دست و 
انگشتان را هم می توانیم به این حکومت منفور 

تحمیل کنیم. 

جامعه ایران از مرحله وحشت از حکومت گذر 
جمهوری  وحشت  مرحله  امروز،  است.  کرده 

اسالمی از مردم است.
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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


