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سپیده رشنو تنها نیست!
شهاب بهرامی

کانون نویسندگان ایران روز دوشنبه دهم مرداد 
در محکومیت ربودن سپیده رشنو توسط سپاه،  
بیانیه بسیار محکم و روشنی  منتشر کرد و  در آن 
خواستار پایان دادن به سرکوب زنان و پرونده 

سازی علیه آنان شد.

نویسندگان،  کانون  بیانیه   انتشار   با  همزمان 
مهدی یراحی، خواننده معترض، در واکنش به 
ربوده شدن سپیده و سپس پخش اعترافات نخ 
نما از وی در صدا و سیمای جمهوری اسالمی، 



در توییترش نوشت: “از صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی به غایت بیزارم و تصریحا اعالم می دارم 
که این نهاد ضد مردمی، تحت هیچ شرایطی حق 
استفاده و پخش هیچ یک از آثارم را ندارد.”   

برابر  رشنو  سپیده  شجاعانه  تعرض  و  مقاومت 
اتوبوس  در  رژیم  مفلوک  کماندوهای  فاطمه 
شهری بر سر رعایت حجاب و انعکاس سریع 
کلیپ این اعتراض در مدیای اجتماعی، کانال 
استقبال  با  دیگر  های  و رسانه  تلویزیونی  های 
وسیع مردم روبرو شد و نام وی را به عنوان یکی 
دیگر از قهرمانان مبارزات زنان برای رهایی از  
شر جمهوری اسالمی به لیست بلند این مبارزان 

افزود. 



کانون  قد  تمام  دفاع  و  شجاعت  به  باید 
نویسندگان و مهدی یراحی در حمایت از سپیده 
نباید  نیست.  این کافی  اما  رشنو درود فرستاد 
سپیده را تنها گذاشت. مردم بدرستی از دیگر 
کارگران،  های  تشکل  ورزشکاران،  هنرمندان، 
اجتماعی  اقشار  دیگر  و  بازنشستگان  معلمین، 
انتظار دارند به حمایت از سپیده رشنو برخیزند. 
طومار اعتراضی جمع کنند، بیانیه صادر کنند و 
به رژیم فشار آورده تا سپیده و سپیده ها و سایر 

زنان زندانی سیاسی دربند را فورا آزاد کند.  
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جشن مداحان در دارالمجانین! 
نوید مینائی

و حزن هستیم.  ایام سوگواری  ماه محرم،  “در 
به همین مناسبت هیأت های مذهبی، مساجد و 
بقاع متبرکه سراسر کشور برنامه عزاداری خود 

را اعالم کردند.”

برنامه هایی که با پشتیبانی و هزینه های گزاف 
حکومتی برگزار می شوند تا غم و اندوه را در 
البته موفق نشده  میان مردم نهادینه کنند! که 
غیر حکومتی سال هاست  و مردم  اند! جوانان 
چنین مراسمی را به مراسم رقص و تفریح تبدیل 

کرده اند!



حکومتی که حق هر گونه تفریح و شادی را از 
مردم سلب کرده، حسرت یک مسافرت را بر دل 
میلیونها نفر گذاشته و حتی کنسرت موسیقی را 
تحمل نمی کند خود به خود فضای غم و اندوه را 
در جامعه گسترش می دهد. مردم برای زیستن 
به تفریح و شادی و با هم بودن نیاز دارند نه غم 

و اندوه! 

اما سوال اینست حکومتی که گسترش فقر و فساد 
مشخصه بارز آن است، کشتار مردم معترض و 
اعدام و سرکوب و ترور فعالیت برجسته آنست، 

چه نیازی به عزاداری حکومتی دارد؟

برگزاری مراسم عاشورا اساسا برای بزرگداشت 



یاد و خاطره یا دالوری های کسی نیست، قطعا 
هم  جنگی  هیچ  بازماندگان  با  همدردی  برای 
نیست! این مراسم برای ایجاد وحدت نیروهای 
در  مداحان  جشن  است!  حکومتی  سرکوبگر 
دارالمجانین است برای  مقابله با مردم به جان 
نمایی  قدرت  برای  اسالمی.  حکومت  از  آمده 
لشکر سیاهپوشانی ست که با مشت و زنجیر به 
صورت و پیکر خود می زنند، لشکر سرکوبگران 

آزادیخواهی!

کنج  در  باید  را  سرکوبگران  لشکر  و  مداحان 
بقاع متبرکه شان محبوس کرد، مردم  تکایا و 

آزادیخواه در خیابانند!
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با بمب یا بی بمب مردم سرنگونتان میکنند  
اصغر کریمی 

صباغیان نماینده مجلس: »ممکن است از آیت اهلل 
علی خامنه ای خواسته شود فتوای مربوط به سالح 
اتمی را تغییر بدهد. دشمن بداند اگر گستاخی و 
تهدید آن ادامه یابد، در زمینه سالح هسته ای که 
زورگویان دارند، از رهبر معظم انقالب اسالمی 
خواهیم خواست که اگر صالح بدانند استراتژی 

و فتوای ساخت سالح هسته ای تغییر یابد.«

خامنه ای فتوا داده بود که ساخت، نگهداری و 
»حرام«  مذهبی  نظر  از  اتمی  بکارگیری سالح 

است. 



اخیرا تعدادی از مقامات حکومت گفته اند که 
هم  قبال  دارند.  را  اتمی  بمب  ساخت  توانایی 
محمود علوی، وزیر وقت اطالعات دولت روحانی، 
جمهوری اسالمی را به گربه ای تشبیه کرده بود 
که »اگر آنرا گوشه ای گیر بیندازند ممکن است 
رفتاری کند که گربه ای که آزاد است آن رفتار 

را نمی کند.«

در اسالم برای دست زدن به هر نوع جنایت و 
پس گرفتن هر فتوایی صدها آیه و حدیث وجود 
دارد. اصل قضیه این است که این اظهار نظرات 
حکومتی است که در بحرانی داخلی، منطقه ای و 
بین المللی گیر کرده و برای چانه زنی در برجام 

به آن احتیاج دارد. 



امنیت  باشد  دولتی  هر  دست  در  اتمی  بمب 
شهروندان جهان را تهدید میکند، چه رسد در 
دست مشتی قاتل حرفه ای. اما حکومت خودش 
بحرانش  بسازد  هم  اتمی  بمب  که  میداند  هم 
جمهوری  خود  و  بمب  تکلیف  میشود.  تشدید 
ایران روشن میکنند. هیچ  اسالمی را مردم در 
فتوا و تغییر فتوایی مردم را از مسیر سرنگونی 
منصرف نمیکند و حکومت را از مخمصه نجات 
مردم  نسازند  یا  بسازند  اتمی  بمب  نمیدهد. 

سرنگونشان میکنند. 
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از قطار تهران – یزد تا مسافران روسی!
سروناز سینایی

طبق اخبار رسیده از ایران یک “ناهی از منکر” 
زنان  با  برخورد  برای  یزد   – تهران  قطار  در 
هیچ کس  ولی  می زند  دری  هر  به  “بدحجاب” 
تره ای برایش خورد نکرده و به ناچار به سیستم 
قضایی حکومت متوسل میشود. بقول خودش نه 
مامور و نه سرمهماندار قطار به درخواست وی 
برای تذکر دادن به زنان بی حجاب اعتنا نمی 
کنند. رئیس قطار هم در واکنش گفته: “ شما 
چه کاره هستید؟ تفکرات شما مشکل دارد و 

ما مشکلی با بی حجابی این افراد نداریم.” 



این یک اتفاق ساده نیست. نشانه تقویت و همه 
گیر شدن جنبش علیه حجاب اجباری است. ادامه 
میتواند  و  است  رشنو  سپیده  از  وسیع  حمایت 
سرمشق دیگری در خیابان و اماکن عمومی در 
سراسرایران  باشد. زنان دیگر تنها نیستند. این 
جنبش  رژیم را به وحشت انداخته و او را برای 
ظاهر سازی در سطح بین المللی مجبور به اتخاذ 
روشهای جدیدی کرده است. سفر سلبریتی های 

روسی  یکی از آنهاست.

سیصد سلبریتی اهل روسیه با هدف “مبارزه علیه 
و  اسالمی  تبلیغ حجاب  برای  و  اسالم هراسی” 
تغییر وجهه ی خراب رژیم در سطح بین المللی، 



رنگارنگ  با حجاب هایی  اند.  شده  ایران  وارد 
به  را  هنگفتی  مبالغ  قطعًا  با طراحی هایی که  و 
خود اختصاص داده  به گشت  وگذار و عکاسی 
می پردازند تا تصویر” شاد و زیبا” از حجاب ارائه 

دهند. 

ایران  زنان  ندارد.  اثر  دیگر  ترفندها  این  اما 
سالهاست که عزم خود را جزم کرده اند تا یکبار 
برای همیشه از شر حجاب و قوانین اسالمی رها 

شوند. در این راه دیگر تنها نیستند. 
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اتهام: مادر بودن
یاشار سهندی

فرنگیس مظلوم جهت اجرای حکم حبس راهی 
زندان اوین شد.

فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی زندانی سیاسی 
سابق، جرمش این است که پیگیر پرونده پسرش 
بوده. فرنگیس مظلوم با وجود بیماری و سابقه 
سکته مغزی، که این هم بر اثر فشار و استرس 
زندانی  و  بازجویی  مکرر،  احضارهای  از  ناشی 
شدن رخ داده، و علیرغم نظر پزشکی قانونی که 
اوین محبوس  نیست، در  به تحمل حبس  قادر 

شد.



در  باشد  انسانی  احساسات  بیانگر  که  چه  هر 
جمهوری اسالمی جرم محسوب میشود. جمهوری 
اسالمی منت سر زنان گذاشته که “بهشت زیر 
پای مادران است!” اما اکنون مادر بودن، خود 
تبدیل شده است.  برای زنان  به جرم سنگینی 
فرقی نمی کند مادری که میخواهد مانع ربودن 
مادری  تا  شود،  ارشاد  گشت  توسط  فرزندش 
یا مادری  و  که دادخواه مرگ فرزندش است 

که پیگیر پرونده حبس فرزندش می باشد.

کرده؛  تغییر  اما  میان  این  در  مهم  مسئله  یک 
که  نیست  فرزندانشان  اعتبار  به  دیگر  مادران 
نامشان مطرح می شود، بلکه خود به یک مبارز 
جمهوری  چشم  خار  و  اند  شده  تبدیل  پیگیر 



اسالمی. ناهید شیر پیشه، محبوبه رمضانی، گوهر 
عشقی، فرنگیس مظلوم و بسیاری دیگر اکنون 
نام  واسطه  به  بلکه  فرزندانشان،  واسطه  به  نه 
سازمان  را  جنبشی  مادران  این  مطرحند.  خود 
داده اند که مادران خاوران، خاورانهای سراسر 

ایران، بنیان گذارش بودند.

زیباترین  داغداراِن  این  پوش،  سیاه  “مادران 
فرزنداِن آفتاب و باد” بزرگترین جرم شان این 
است که در راه فرزندان خود گام می گذارند. 
بی هیچ ترسی، هراس به جان حکومت اسالمی 

انداخته اند. این یعنی مرگ جمهوری اسالمی.
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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

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


