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“بهشت” اجباری رژیم و اعتراضات مردم  
میالد رابعی 

زمینه  موظفیم  اسالمی  نظام  “در  ارشاد:  وزیر 
رئیس جمهور  کنیم...  فراهم  را  مردم  سعادت 
نمی توانیم  زور  به  را  همه  که  می گفت  سابق 
اسالمی  نظام  در  درحالی که  ببریم،  بهشت  به 
فراهم  را  مردم  سعادت  زمینه  هستیم  موظف 
کنیم.” رئیس جمهوری سابق لطف فرموده بودند 
و قصد نداشتند مردم را به زور به بهشت ببرند 
اما وزیر ارشاد با سماجت تمام همچنان دست 

بردار نیست! 



همین  همیشه  مذهب  کارکرد  اصلی  وجه  یک 
به  مردم  آرزوهای  و  خوشبختی  کردن  احاله 
شرایط  در  است.  بوده  موهوم  و  خیالی  جهانی 
فعلی نیز نظام اسالمی از حربه نخ نمای آخرت 
تأمین  در  خود  ناتوانی  هم  تا  می کند  استفاده 
معاش مردم را توجیه کند و هم بهانه ای برای 
بگیروببندها و اختناق حاکم بر جامعه ارائه دهد. 
که  است  دوم  مورد  سر  از  ارشاد  وزیر  جناب 

فیلش یاد هندوستان کرده است. 

“فراهم کردن زمینه سعادت مردم در آخرت” 
اسم رمزی است برای سانسور و خفقان گسترده 
و بستن دهان ها. برای ممیزی هر چه بیشتر کتاب  
و سینما و تئاتر و جلوگیری از آزادی بیان افراد.



این جواب جناب وزیر رو به جامعه ای است که 
اکثریت مردم آن و بخصوص جوانان کوچک ترین 
آن  و  ندارند  ایشان  موعود  بهشت  به  اعتقادی 
هیچ  دارند  مذهبی  اعتقادات  که  هم  عده ای 
عالقه ای به اجبار حکومت برای رستگاری اخروی 
و  و در عمل  ایران هر روز  ندارند. مردم  خود 
و  داده  را  وزیر  جناب  پاسخ  خود  مبارزات  با 
کوتاه  بیشترخواست  چه  هر  طرح  با  می دهند. 
شدن دست مذهب از زندگی مردم در جریان 
تر  لرزان  را  رژیم  های  پایه  اعتراضات جاری، 

کنیم.
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ندای برابری خواهی زنان 
خاموش شدنی نیست  

شهال دانشفر 

روز سی مرداد ۳ فعال ندای زنان ایران، اسرین 
درکاله، اکرم نصیریان و مریم محمدی با این 
گفته که “دیوارهای هیچ زندانی نمی تواند ندای 
راهی  سازد”  خاموش  را  زنان  خواهی  برابری 
زندان شدند. آنها هنگام مراجعه به اوین پیام 
دادند: “دوستان و همراهان همیشگی! به جرم 
دفاع از برابری و حقوق انسانی همراه با دیگر 
رفقایم به زندان میروم تا دیوارهای زندان بار 
دیگر شرمسار به بند کشیدن انسانیت باشد. به 

امید روزهای بهتر، به امید آزادی” 



آنها در اینستا گرام خود نوشتند: “درحالی ما را 
به جرم اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت 
ملی و تبلیغ علیه نظام، روانه زندان می کنند که 
زیست  امنیت  مافیایی،  دزدان  و  اختالسگران 
میلیونها انسان را به مخاطره انداخته اند و همچنان 

آزاد هستند.”

اتهاماتشان  دارند.  زندان  حکم  ماه   ۳0 آنها 
“اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و تظاهر به عمل 
است.  مصادیقش  بی حجابی”  با مصداق  حرام 
ناموسی،  قتلهای  اجباری،  حجاب  با  مخالفت 
ازدواج کودکان و اعتراض علیه تبعیض و نابرابری 

و دفاع از انسانیت است. 



این احکام  با محکوم کردن  ایران،  ندای زنان 
ضد انسانی و با تاکید بر مبارزه متحدانه برای 
پایان دادن به سرکوب فعالین اجتماعی خواستار 
آزادی این فعالین و لغو کلیه پرونده های سیاسی 

و امنیتی شده است. 

جنبش  سرکوبگریهایش  با  اسالمی  جمهوری 
نشانه  آنرا  های  اکتیویست  و  اجتماعی  های 
گرفته است. اتحاد علیه سرکوب و جهانی کردن 
این  برابر  در  فوری  پاسخ  اعتراضمان  صدای 
سرکوبگریهاست. اسرین درکاله، اکرم نصیریان 

و مریم محمدی باید فورا آزاد شوند.
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افزایش قیمت ها، افزایش جرایم، 
افزایش اعدام ها  

جلیل جلیلی 

به گزارش خبرگزاری  مهر، فرمانده کل نیروهای 
انتظامی جمهوری اسالمی گفته است: “از سال ۹۷ 
با افزایش قیمت ها، آمار سرقت  ۳۷ درصد باال 
رفته.” او “خواستار اعدام زورگیرهای بزرگراه 
برای  تا  وقوع جرم شد  همان محل  در  نیایش 

دیگران درس عبرتی شوند.”

حکومتی را که، از زبان یکی از باالترین مقاماتش، 
اقرار میکند افزایش گرانی و فقر و محرومیت 



ولی  است،  جامعه  در  جرایم  افزایش  موجب 
بخوان  اعدام مجرمین،  پیشنهادی اش  راه حل 
قربانیان، در محل وقوع “جرم” است، با چه صفتی 
باید توصیف کرد؟ فاشیست؟ شارالتان؟ ابله؟ 

دروغگو؟ مرتجع؟ . . .؟ یا همه اینها؟

حکومتی که قانون و اخالق کثیف سرمایه داری، 
هر  از  ثروت  افزایش  و  سود  برای  تولید  یعنی 
ارتجاعی  و  متحجر  قوانین  با  را  ممکن،  طریق 
اسالمی درهم آمیخته و بر آن اساس جامعه را 
اداره میکند، بخوان میچاپدش، نشاید که نامی 
نهند بلکه باید از عرصه تاریخش جارو کنند و 

به زباله دانش بریزند.



انسانی  زندگی  و  کرامت  شایسته  ایران  مردم 
هستند. تنها با خارج کردن زندگی مردم از دست 
بازار وسیستم سرمایه داری و سازمان دادن تولید 
برای برآورده کردن نیازهای شهروندان و تامین 
رفاه و آسایش برای همگان میتوان جامعه ای 

ساخت بری از جرم و بری از خشونت. 
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ورزش زنان در ایران و مذهب  
سروناز سینایی 

دبیر ستاد امربه معروف استان اصفهان در انتقاد 
به استخدام مربی هندبال زن خارجی توسط تیم 
سپاهان، در توییتر خود نوشت:  “استخدام مربی 
خالف  مسلمان  دختران  برای  غیرمسلمان  زن 

قرآن است.” 

کاماًل  مسئله ای  ایران  در  زنان  ورزش  مسئله 
سیاسی است و عوامل و سران جمهوری اسالمی 
از ابتدای به روی کار آمدن خود در تالش برای 
سرکوب زنان و فعالیت های اجتماعی و ورزشی شان 



استادیوم های ورزشی  به  از حق ورود  بوده اند. 
گرفته تا ورزش زنان در پارک ها و امکاناتی که 
باشگاه های ورزشی در اختیار زنان قرار می دهد 
همه وهمه نشانه ای از بی ارزش بودن ورزش زنان 
به  بار  هر  دارد که  این حکومت مردساالر  در 
یک دلیل و بهانه ای مطرح می شود و این بار به 
دختران  برای  خارجی  غیرمسلمان  مربی  بهانه 
پیش  آنجا  به  تا  تبعیض جنسیتی  این  مسلمان. 
رفته است که مربی غیرمسلمان برای تیم های 
ورزشی مردان اشکالی ندارد ولی زنان ورزشکار 

نباید مربی زن غیرمسلمان داشته باشند. 

به  نسبت  اشکال تراشی های حکومت  این  تمام 
اما  است.  آنان  از  ترسش  نشانه  زنان  ورزش 



علی رغم تالشهای رژیم، زنان با تالش بی وقفه 
در این چهل و چند سال و رسیدن به موفقیت های 
بزرگ در عرصه های مختلف، دهن کجی بزرگی 
به حکومت کرده اند. تالش زنان در عرصه ورزش 
به طور جدی قابل تحسین و تمجید  است چرا که 
باتوجه  به نداشتن امکانات برابر با باشگاه های 
ورزشی مردان و با وجود پوشش اجباری اسالمی 
را  خود  توانسته اند  مسابقات،  در  حضور  برای 
این  و  برسانند  باال  مقام های  به  پابه پای مردان 
مسئله خواب را به چشم جمهوری اسالمی حرام 

کرده است. 
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نامه ۱۶ زندانی سیاسی زن   
سوسن صابری 

شانزده زندانی سیاسی زن از زندان اوین، طی 
اسفناک  ازشرایط  مرداد،   ۳0 بتاریخ  ای  نامه 

حاکم بر زندانها اظهار نگرانی کرده اند. 

اسدی،  فریبا  ادیب،  نرگس  امیری،  هستی 
سرو،  زهره  قلیان،  سپیده  گنجه،  قلیخانی   لیال 
عباسی،  گالره  جوادی،  نسرین  جعفری،  ملیحه 
صباکردافشاری، زینب همرنگ، عالیه مطلب زاده، 
شکیال منفرد، عسل محمدی، نرگس محمدی و 
فرنگیس مظلوم در ابتدای نامه چنین نوشته اند: 
کرونا  سویه ی جدید  که  است  هفته  چندین   “



در بند زنان اوین شیوع پیدا کرده و هر روز به 
تعداد مبتالیان افزوده میشود، با توجه به افزایش 
ناگهانی و بی رویه شمار زندانیان و عدم تناسب 
تعداد افراد با فضا و  امکانات بند و نبود فضای 
مناسب برای جداسازی و  قرنطینه افراد مبتال و 
تاخیر جدی در گرفتن تست و عدم مراقب های 
و  جان  حفظ  به  نسبت  نگرانی  الزم،  پزشکی 
در  است،  پیدا کرده  افزایش  زندانیان  سالمت 
مواردی مبتالیان به کرونا به دلیل شلوغی بند 
و عدم وجود قرنطینه، در داخل بند و در کنار 

سایر زندانیان، دوران بیماری را طی میکنند.”

در  اسیر  سیاسی  زندانیان  نابسامان  وضعیت 
زندانهای جمهوری اسالمی امر تازه ای نیست. 



رژیم به شیوه های مختلف آشکار و پنهان همیشه 
قصد نابودی فیزیکی و سرکوب زندانیان سیاسی 
را داشته است. از اعدام و شکنجه های جسمی و 
روحی و تجاوز در طی این 4۳ سال که بگذریم، 
عدم رعایت شرایط الزم بهداشتی و درمانی یکی 
دیگر از راههای حکومت برای نابودی و تضعیف 

زندانی سیاسی است. 

هرروزه  اعتصابات  و  اعتراضات  جریان  در 
خواستار بهبود شرایط حاکم بر زندانها و آزادی 

کلیه زندانیان سیاسی  باشیم.
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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 


