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در این شماره ژورنال

تالش برای صادرات اندوه و ترور اسالمی 
نوشته نوید مینائی    

برای نجات جان زندانی سیاسی جمشید شارمهد
نوشته حسن صالحی    
رژیم و آرزوی حذف زنان! 

نوشته سوسن صابری     
جنبش سرنگونی و نقش هنرمندان! 

نوشته سیاوش مدرسی    



تالش برای صادرات اندوه و ترور اسالمی 
نوید مینائی

ابراهیم رئیسی:  “رایزنان فرهنگی باید عمیقًا با 
مبانی اسالم، انقالب و اندیشه های امام و رهبری 

آشنا باشند.”

گویا قرار است عمق استراتژیک جنگ نرمشان 
را در اروپا بگسترانند! همین امروز هم “رایزن-
تروریست” هایشان به امور فرهنگی-جاسوسی و 
تهدید و ترور ایرانیان خارج از کشور مشغولند که 
البته با مقابله سرسخت مخالفان رژیم مواجهند.



مراسم  برگزاری  شان  فرهنگی  امور  از  یکی 
عاشورا و مداحی در اروپاست که عمدتا برای 
اتحاد و جذب نیرو برای اعمال تروریستی شان 

است. 

در غرب که عزاداری عمومی برای وقایع تاریخی 
و افسانه ها جایی ندارد، تبلیغ اندیشه های “امام 
و اسالم” شبیه جوک های تاریخ مصرف گذشته 
می مانند تا امور فرهنگی. جاییکه مردم از هر 
فرصتی مثل روز به صلیب کشیده شدن مسیح 
برای جشن و شادی استفاده می کنند، فرهنگ 
زن ستیز و ضد انسان اسالمی جز برای به عقب 
راندن تمدن بشری و ایجاد نفرت و ترور نیست. 
برای ایرانیانی که از شر حکومت اسالمی فرار 



کرده اند هم اندیشه های امام و اسالم یادآور 
دوران سیاهی و سرکوب است.

حکومت اسالمی ورشکسته تر از هر زمانی در 
حال سرنگونیست! برای بقا هر جنایتی می کند، 
در ایران اعدام می کند، با گشت ارشاد و بسیج 
سرکوب می کند و می خواهد جبهه سرنگونی 
طلب در خارج از ایران را نیز مرعوب و ترور 
کند وگرنه سالهاست که مردم ایران در جبهه 
و  داده  شکست  را  اسالمی  حکومت  فرهنگ، 
خواهان فرهنگی انسانی و برابری طلب هستند!
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برای نجات جان زندانی سیاسی 
جمشید شارمهد 
حسن صالحی

قرار است فردا دوشنبه سوم مرداد جلسه ای در 
“کالب هاوس” کمیته بین المللی علیه اعدام ساعت 
۸ شب به وقت اروپای مرکزی با حضور مینا احدی 
سیاسی جمشید  زندانی  دختر  شارمهد،  غزاله  و 
شارمهد، برگزار شود تا ضمن مرور آخرین اخبار 
از وضعیت وی، راههای نجات جمشید شارمهد 

مورد بحث قرار گیرد.

جمشید شارمهد یک فعال سیاسی و شهروند دو 



تابعیتی ایرانی-آلمانی است که از سالها پیش در 
لس آنجلس زندگی می کرد. او در مرداد سال 
1۳۹۹ از سوی جمهوری اسالمی در دبی ربوده و 
به ایران انتقال داده شد و از آنزمان تاکنون تحت 
قرار  زندان  در  روحی  و  جسمی  فشارهای  انواع 
داشته است. آنچه که در پنج جلسه محاکمه این 
زندانی سیاسی در بیدادگاههای جمهوری اسالمی 
به نمایش گذاشته شد، بی حقوقی مطلق فردی 
است که از او شیطان سازی می شود تا گرفتن 

جانش توجیه گردد. 

جرم واقعی جمشید شارمهد این است که او مخالف 
غزاله  گفته  به  است.  اسالمی  جمهوری  سیاسی 
شارمهد، دختر جمشید شارمهد، فعالیت سیاسی 



پدرش علیه حکومت اسالمی باعث شد که رژیم 
نیز بدنبال ترور وی در آمریکا  در سال ۲00۹ 

باشد که خوشبختانه این طرح نافرجام ماند.

غزاله شارمهد می گوید که به جز پشتیبانی مردمی 
که همواره مایه دلگرمی خانواده آنها بوده است، 
راهی دیگر برای نجات پدرش نمی شناسد. انتظار 
او از همه ما این است که به هرشکلی که می توانیم 
از مرگ حتمی نجات دهیم. حمایت  را  پدرش 
مردمی می تواند رژیم اعدام را در اجرای نقشه 

های پلیدش ناکام بگذارد.  
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رژیم و آرزوی حذف زنان! 
سوسن صابری

وزارت ارشاد رژیم در نامه ای به آموزشگاههای 
هنری و سینمایی اعالم کرد که از این به بعد حضور 

زنان در تبلیغات ممنوع است.

بعضا میگویند که سران رژیم یک عده نادانند. 
اشتباه محض است. بخوبی منافعشان و دشمنانشان 
را از همان روز اول می شناختند. میدانند که اکثریت 
زنان مخالف قوانین مردساالرشان هستند و این 
مخالفت را از همان ابتدا و به اشکال مختلف نشان 
داده اند. زنان همه جا هستند. از مبارزه علیه حجاب 
تا مبارزه برای احقاق حق خود بعنوان زن و معلم 



و بازنشسته و خانواده دادخواه و ...

همین یک قلم مبارزه علیه حجاب اجباری، چنان 
تحت فشارشان قرار داده که بین شان دعوا راه 
افتاده. بعضی هایشان به تکاپو افتاده و پیشنهاد 

کوتاه آمدن داده اند. 

بعضی دیگر مانند باهنر، گفته: “اگر روسری رفت 
کنار و یواش یواش شلوار هم کوتاه شد و دامن هم 
آمد باال چه می شود.” ویا معاون لومپن وزیر ورزش 
که گفته: “االن روسری را میزند روی چوب، فردا 

شورتش را”

این اظهار نظرها و برخورد وحشیانه با زنانی که 
زیر بار نمیروند نشانه وحشت رژیم از مقاومت 



زنان است.

این وحشت و عجزشان در مقابل زنان کار را بجایی 
کشانده که اینبار چاره را کال در حذف زنان یافته 
اند. حضور زنان در کلیه تبلیغات را ممنوع کرده 
اند. در فرهنگ اسالمی اینها اصوال زنان نباید حتی 
دیده بشوند. زورشان نمیرسد وگرنه حتی حضور 

در خیابان و محل کار را هم ممنوع میکردند.

زهی خیال باطل. آنکه  بزودی حذف خواهد شد 
حکومت ضد زن اسالمی است.
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جنبش سرنگونی و نقش هنرمندان! 
سیاوش مدرسی

کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای به مناسبت 
بیست و دومین سالگرد درگذشت احمد شاملو، 
امروز  شاعر،  این  مزار  بر  گرد همآیی  فراخوان 
دوم مرداد ساعت پنج عصر در امامزاده طاهر 

کرج را داده است.

بیانیه کانون به درستی بر همسرنوشتی مبارزه 
افطار” حاکمان  “میهمانی های  در  نه  هنرمندان 
که در مبارزات اجتماعی و خشم عمومی جامعه 
علیه مسببین اصلی 4۳ سال جور و جهل دین 



و سرمایه متمرکز است. هنرمندانی که در کنار 
خشم  مورد  خاطر  بهمین  و  اند  ایستاده  مردم 
رژیم  قرار گرفته و زندانی شده اند از حمایت 

عمیق آنان برخوردارند. 

ابلهانه و با تمرکز بر ارعاب و بازداشت  رژیم 
عمومی  خشم  مصاف  به  سنگین  وثیقه های  و 
مردم بجان آمده ای میرود که میخواهند خود 
سرنوشتشان را بدست گیرند و به چیزدیگری 

جز بزیرکشیدن حاکمیت رضایت نمیدهند. 

در آخرین نمونه تعرض سیاه رژیم به زنان، این 
بار نه با سکوت که با تعرض وسیع جامعه و در 



نتیجه ترس و ارعاب رژیم روبرو هستیم. 

نیروی ما در اتحاد ماست!  
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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

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


