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سعدا خدیرزاده و نوزادش را آزاد کنید  
عطیه نیک نفس 

جمعی از مدافعان حقوق زنان با امضای بیانیه ای، 
را خواستار  نوزادش  و  آزادی سعدا خدیرزاده 
خودکشی  به  اقدام  امضاکنندگان  شدند. 
حکومتی  قتل  فرایند  از  مصداقی  را  خدیرزاده 
زندانیان و “زن کشی سیستماتیک” در جمهوری 

اسالمی نامیدند.

مبنای  بر  اسالمی  جمهوری  رژیم  ستیزی  زن 
قوانین اسالمی به منظور سرکوب نه فقط زنان 
نیمی  که  ای  جامعه  است.  جامعه  کلیت  بلکه 
تحت  آن  در  زنان  و  نیستند  آزاد  آن  آحاد  از 



گیرند  می  قرار  روزانه  ای  و شکنجه  سرکوب 
جامعه ای انسانی نخواهد بود.

از سویی، رژیم اسالمی که حکومتی بی مشروعیت 
و بی آبرو در داخل و در سطح بین المللی است 
در تنگنای اقتصادی دست و پا میزند. از سویی 
دیگر، مبارزات مردم علیه رژیم هر روز ابعادی 
گسترده تر و متحدانه تر به خود می گیرد. رژیم، 
سیاسی،  زندانیان  مخمصه،  این  از  نجات  برای 
بویژه زنان را تحت فشار و توحش بیشتری قرار 

می دهد.

درمقابل این سرکوب و وضعیت هولناک زندانیان 
سیاسِی زن در ایران نباید سکوت کرد. مدافعان 



از  حمایت  در  باید  انسان  حقوق  کنشگران  و 
و  زندانیان سیاسی در کنار خانواده های زنان 
مردان در بنِد رژیم در مقابل زندانها دست به 
تظاهرات و اعتراض بزنند. باید اعتراضات جهانی 
را علیه این نقض حقوق انسانی سازمان داد و 
رساند.  جهانیان  گوش  به  را  زندانیان  صدای 
آزادی سعداها و کودکانشان یکی از دستورها و 
مطالبات مردم در مقابل رژیم اسالمی است که 
تاریخچه مبارزاتشان به قدمت عمر رژیم است 
و به مبارزات خود تا سرنگونی حکومت اسالمی 

ادامه خواهند داد.
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شکست پروژه فرهنگی رژیم اسالمی  
میالد رابعی 

شوق عمومی برای دیدار شاهکارهای هنر غرب 
در تهران. بیش از ٢0 هزار نفر از 1۳1 اثر ارائه  
کانسپچوال  و  “مینیمالیسم  نمایشگاه  در  شده 

آرت” بازدید کرده اند. 

گویای  فوق  نمایشگاه  از  بی سابقه  استقبال 
نکات مهمی در مورد جامعه ایران و جهتگیری 
فکری آن است. آثار به  نمایش  درآمده در این 
نمایشگاه همگی مربوط به پیش از انقالب و از 
در  که  است  غرب  مدرن  نقاشی  بزرگان  آثار 



تمامی این سال ها به دلیل “مغایرت با فرهنگ 
اتهاماتی  و  غربی”  فرهنگ  “ترویج  و  اسالمی” 

ازاین دست در گوشه ای خاک می خوردند.

آن چه مورد توجه ما است عطش مردم، بویژه 
جوانان و هجوم آنها برای تماشای این آثار هنری 
است. آثاری که گوشه  ای از فرهنگ و هنر مدرن 

غربی است. 

جامعه  ای که تمام مظاهر فرهنگ و هنر غرب 
در آن ممنوع بوده، اکنون یکی از غرب  گراترین 
هیچگونه  جامعه  این  است.  منطقه  کشورهای 
ارادتی به فرهنگ و خرافات مذهبی و فرهنگ 
شرق زده و مردساالر حاکم ندارد. کافی است 



به سبک زندگی مردم و فرهنگشان و هنری که 
دنبال می  کنند نگاهی بیندازیم. این جامعه به 
دنبال مدرن ترین و پیشرفته  ترین دستاوردهای 
بشری در زمینه علم و هنر است. حکومت اسالمی 
از روز نخست با همه تالشش برای حقنه کردن 
فرهنگ پوسیده خود به جامعه، بنا به اذعان خود، 
در این نبرد شکست خورده است. اتفاقی نیست 
در روزی که ده ها هزار نفر سرود “سالم فرمانده” 
را با هو و تمسخر بدرقه می  کنند، در گوشه ای 
دیگر از شهر هزاران نفر مشغول تماشای آثار 

بزرگان هنر غرب هستند.
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دفاع رژیم از کودک همسری و 
ضرورت مقابله با آن  
سروناز سینایی    

از  مراجعینی  رئیس جمهور:  معاون  خزعلی، 
دختران 1۶ و 1۷ساله به من می گویند چرا ما را 
کودک می خوانند؟ اگر بخواهم ازدواج زیر 1۸ 
سال را محکوم کنم، باید اول خودم را محکوم 

کنم.

دادن  قرار  آمیز،  سفسطه  آشکارا  سخناِن  این 
جمهوری  است.  جالد  جایگاه  در  قربانی 
جنایت  از  دفاع  برای  نمایندگانش  و  اسالمی 



“کودک همسری” و توجیه این فاجعه، که بعضا 
خودشان نیز قربانی  آن بوده اند، به هر دری می  
بار در دفاع از دستدرازی به حقوق  زنند. این 
کودکان دست به بازی با کلمات زده ، عبارت 
و  برده اند  کار  به  را  همسری”  “بالغ  ناهنجار 
نیست  مهم  دختران  که سن  می کنند  استدالل 
بلوغ جسمی آنهاست. به ازدواج در  بلکه مهم 
آوردن کودکان و، به  جای فراهم کردن تسهیالت 
و امکان لذت بردِن آنان از بهترین دوران زندگی 
حتی  زناشویی،  زندگی  به  آنان  واداشتن   شان، 
هر  به  باشد،  شده  جلب  ایشان  “رضایت”  اگر 

شکلی محکوم است. 

زنان و مردان مدافع حقوق زنان در ایران باید 



این  به  شنیع  پدیده  این  با  متشکل  مبارزه  با 
مسلما  دهند.  پایان  کودکان  حقوق  به  تجاوز 
کوتاه ترین راه برای پایان دادن به این فاجعه 
مدافعین  اما  است  اسالمی  جمهوری  سرنگونی 
حقوق کودکان و زنان باید از هم اکنون آستین 
ها را باال زده و با برگزاری کمپینها، جمع آوری 
امضا و طومار و بسیج افکار عمومی خواهان لغو 
شمردن  جنایی  و  کودکان  حقوق  نافی  قوانین 
کودک همسری گردند. فرهنگ سکوالر و پیشرو 
آنان ضامن  مردم و جلب حمایت و مشارکت 

پیشبرد و پیروزی این مبارزات خواهد بود.
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دستگیری گلشن، خواننده محبوب ترکیه  
سیاوش آذری  

اوت،   ٢۶ جمعه  روز  بامداد  ساعات  اولین  در 
جرم  به  ترکیه  پاپ  محبوب  خواننده  گلشن، 
دینی  دبیرستانهای  التحصیالِن  فارغ  به  توهین 
)دبیرستانهای امام خطیب( با شکایت دادستان 
جمهوریت در استانبول دستگیر و روانه زندان 

شد.

دستگیری گلشن در امتداد موجی از ممنوعیت 
از برگزاری فستیوال ها و کنسرتها در شهرهای 
مختلف ترکیه صورت گرفت. رسانه های عمومِی 



حامی رژیم اردوغان و ترول ها از ماهها پیش 
حمالت خود به گلشن را که مدافع حقوق زنان، 
منتقد  و  جنسی  دگرباشان  و  همجنسگرایان 
آغاز  است،  سیاسی  اسالم  و  اردوغان  حکومت 
به خاطر طرز پوشش و حرکات  را  او  و  کرده 
و رقص هایش در هنگام برگزاری کنسرت، به 
اخالقیات  و  شئونات  پایمال کردن  و  عفتی  بی 

اجتماعی و مذهبی متهم می نمودند.

دولت اردوغان در پی بر مال شدن رسوایی های 
میلیارد دالری، رشوه خواری مقامات عالی رتبه 
دولت از جمله شخص اردوغان و افراد خانواده 
و وابستگانش، بحران فزاینده اقتصادی و تحمیل 
فقر، کمبود و بیکاری به توده های وسیع مردم و 



نارضایتی عمومی روز افزون بیش از پیش متزلل 
شده و روزهای پایانی عمر خود را می گذارند. 
ارعاب  حمالت  این  از  اردوغان  اصلی  هدف 
جامعه و به سکوت و تمکین واداشتن منتقدین 
اما  است.  اسالم سیاسی  و  و مخالفان حکومت 
و  خورده  شکست  اکنون  هم  از  سیاست  این 
موج وسیعی از حمایت از گلشن و انتقاد از این 
عملکرد دولت، حتی در میان حامیان اردوغان، 
شکل گرفته است. اسالم سیاسی خوش خیم و 
اردوغان به آخر خط رسیده و میرود تا دفترشان 

برای همیشه بسته شود.
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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 


