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اتحاد علیه حکم اعدام 
فعالین حقوق همجنسگرایان

عطیه نیک نفس

زهرا صدیقی همدانی )معروف به ساره( و الهام 
اتهام  به  فعال حقوق همجنسگرایان  چوبدار، دو 
“افساد فی االرض از طریق ترویج همجنسگرایی” 

به اعدام محکوم شده اند.

در قوانین جنایتبار جمهوری اسالمی که بر مبنای 
“اسالم” است، اساساً دگراندیش و دگرباش بودن 
جرم است. در این میان اگر فردی با گرایشات 
جنسی متفاوت برای احقاق حقوق دگرباشان جنسی 
فعالیت کند، جرمش نابخشودنی و حکمش اعدام 



است.

حقوق  فعال  دو  این  برای  اعدام  حکم  صدور 
از  که  میگیرد  صورت  حالی  در  همجنسگرایان 
یکطرف اقشار مختلف مردم  با اعتراضات گسترده 
مطالبه گری میکنند و از طرف دیگر رئیسی قاتل، 
سران  اجالس  به  میخواهد  تمام  وقاحت  با  که 
سازمان ملل برود، از سر ترس از رشد اعتراضات 
دگرباشان جنسی علیه خانواده ال.جی.بی.تی.کیو 

دست به نفرت پراکنی می زند.

هر  اسالمی  اعدام  جمهوری  که  شرایط  این  در 
مردم  سرکوب  برای  دار  طناب  هزاران  روزه 
فعالین  همه  باید  است،  کرده  آماده  آزادیخواه 
سیاسی، حقوق بشری، فعالین حقوق زنان، فعالین 



حقوق همجنسگرایان، هنرمندان دگرباش جنسی 
و هر فردی که حقوق انسانی را مطالبه میکند با 
هر ابزاری و به هر طریقی با اعتراضات گسترده، 
متشکل و بین المللی از حقوق همجنسگرایان که 
بخشی از جامعه هستند دفاع کرده و مانع اجرای 

این احکام ضدانسانی شوند.

 همچنین باید از جامعه جهانی خواست که نه تنها 
مانع ورود جالد تحت پیگرد، رئیسی جنایتکار، به 
سازمان ملل متحد شوند، بلکه با بایکوت سیاسی 
جمهوری اسالمی در کنار مبارزات سرنگونی طلبانه 

مردم ایران بایستند.
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دستگیری ۳۰۰ سرشبکه مبارزه با حجاب 
اصغر کریمی

که ۳00  گفت  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
سرشبکه فعال مبارزه با حجاب دستگیر شدند. 
خبرگزاری فارس هم گفت که این اقدام آغاز راه 

است. 

توجه کنید: ۳00 سرشبکه را گرفته اند و میگویند 
که هنوز هم هستند. این قبل از هرچیز گستردگی 
و قدرت جنبش علیه حجاب را نشان میدهد، نه 
قدرت حکومت را. خبرگزاری فارس میگوید که 
این اقدام آغاز راه است. پس این 4۳ سال مشغول 
چه بودید؟ بگویید 4۳ سال تمام نیرویمان را برای 



تحقیر و فحاشی به زنان و اسیدپاشی و پونز کوبیدن 
نتیجه معکوس شد.  آنها سازمان دادیم،  به سر 
هزاران نفر را از ادارات اخراج کردیم و خیلی ها 
را جریمه و زندانی کردیم اما حریف نشدیم و 
بیحجابی توده ای شد. ٢۶ ارگان و بودجه  هنگفت 
هم به اینکار اختصاص دادیم و دهها هزار آخوند 
به مدارس فرستادیم اما نوه ها و فرزندان مقامات 
و آیت اهلل ها هم بیحجاب شدند!  آمران به معروف 
را زیاد کردیم اما کتک خورهایمان بیشتر شدند! 
بگویید شکست مفتضحانه  خورده اید و باید خاک 

دیگری به سرتان بریزید. 

مقایسه امروز با 4۳ سال قبل نشان میدهد که شما 
بسیار ضعیف تر شده اید و زنان بسیار قوی تر. پس 



از 4۳ سال جنایت هر روزه مجبور شدید اعالم 
کنید که بدحجابی جرم نیست، چون بیش از نیمی 
از زنان بدحجاب هستند و گفتید نمیتوانید همه را 

زندانی کنید! 

هر زن بیحجابی مبلّغ بیحجابی و عضوی از شبکه های 
میلیونی مبارزه با حجاب است و “این آغاز راه” 
بیحجابی کامل است. با این دستگیری ها هم مطمئن 
باشید که جبهه مبارزه برای آزادی زندانیان را هم 

گسترش خواهیم داد. 
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حکومت و تحصیل رایگان
میالد رابعی 

خبر: بررسی ها نشان می دهد که هزینه تحصیل در 
مقطع ابتدایی برای هر فرزند به میزان ۵ میلیون و 

۷00 هزار تومان رسیده است.

سال ها است که دولت ها ادعا می کنند در مدارس 
دولتی هیچ مبلغی هنگام ثبت نام از والدین اخذ 
نمی شود، اما در عمل هیچ مدرسه دولتی وجود ندارد 
که بدون اخذ مبالغی هنگفت به بهانه های مختلف 
دانش آموزی را ثبت نام کند؛ واقعیتی که دولت هم 

به خوبی از آن آگاه است.



امروزه تحصیل رایگان یکی از حقوق پایه ای شهروندان 
است که در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت 
شناخته شده است. عواقب هزینه دار بودن تحصیل 
در یک جامعه فاجعه بار است. ترک تحصیل اجباری 
به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های تحصیل 
کارگری  پرجمعیت  خانواده های  در  به خصوص 
سرآغاِز دور معیوبی از بیکاری و باالرفتن نرخ جرم 
و جنایت و غیره است. باالرفتن همه ساله ی آمار 
ترک تحصیل به خوبی گویای این حقیقت است. به 
همین دالیل است که تحصیالت عمومی یعنی پیش 

از دانشگاه در بسیاری از کشورها رایگان است.

در ایران اما کوچک ترین توجهی به این مسائل 
نمی شود و بودجه آموزش وپرورش همیشه چنان 
بسته می شودکه نه جوابگوی حقوق فرهنگیان است 



آنچه  دانش آموزان.  رایگان  تحصیل  امکان  نه  و 
باید در این امور مصرف شود، صرف ارگان های 
ریز و درشت مذهبی برای ترویج جهل و خرافه 
می شود و یا در انواع اختالس ها و دزدی ها به جیب 
یک درصدی هایی  می رود که کودکانشان در بهترین 

مدارس خصوصی مشغول به تحصیل هستند.

حق  خواست  باید  مختلف  اعتراضی  جنبش های 
تحصیل رایگان را در سرلوحه مطالبات خود قرار 
دهند و این خواسِت به حق باید با تمام توان توسط 

مردم معترض فریاد زده شود.
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چطور با ایجاد استان ساحلی 
پولدارتر شویم!

نوید مینائی

ما  “پیشنهاد  اصفهان:  نماینده  میرزایی  حسین 
نه تنها  و  است  ساحلی  اصفهان  استان  ایجاد 
اصفهان، بلکه هر استان دیگری که تمایل دارد 
اختیار  در  را  دریا  از ساحل  می تواند گوشه ای 
گیرد تا نمونه ای از استان خودشان را کنار ساحل 
به وجود بیاورند. با انتقال جمعیت به این نقاط 
می توان توازن جمعیت را برقرار کرد و مشکالت 

موجود را نیز حل کرد.”



میرزایی با اشاره به فاجعه فرونشست زمین در 
استان اصفهان چنین پیشنهادی داده است! 

زمین  فرونشست  دانند  می  همه  دیگر  امروز 
چقدر خطرناک است و دالیل آن کدامند و راه 
بر  مبتنی  سیاستهای  چیست.  خطراتش  کاهش 
”کشاورزی محور استقالل” که دهها سال مطرح 
بوده کار را به اینجا کشانده. حکومتی که می 
خواهد مستقل باشد نمی تواند فقط در کشاورزی 
مستقل باشد، در علم و تکنولوژی هم می خواهد 
مستقل باشد. نتیجه اش می شود عقب ماندگی 
در صنعت کشاورزی، علم، تکنولوژی و فاجعه ای 
که شاهدش هستیم. در ضمن امروز دیگر همه 
می دانند که چرا جمهوری اسالمی می خواهد 
مستقل باشد. به اینها فساد عمیق و سیستماتیک 



حاکم بر جمهوری اسالمی را اضافه کنید تا عمق 
فاجعه بیشتر معلوم شود.

اما بحث میرزایی ربطی به اینها ندارد. میرزایی 
نمونه تمام عیار یک عنصر حکومتی ست. فرصت 
طلب، مخرب، فاسد و ابله! او می خواهد با حمایت 
سایر نمایندگان و سیاستمداران بخشی از حاشیه 
دریا را به ملک خود اضافه کند تا مثال اسکله 
برای قاچاق و منطقه آزاد تجاری راه بیندازد و 

پولی به جیب بزند. همین!
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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 journalfarsi.com


