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زن در “سرزمین قاتالن” 
             کیوان جاوید

حکومت کودک کش اسالمی را بزیر میکشیم!  
حزب کمونیست کارگری ایران    

رژه انقالب و “دلسوزی بیجا”ی اژه ای 
            سیاوش آذری



زن در “سرزمین قاتالن” 
کیوان جاوید

فاطمه معتمدآریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، 
در ویدئویی با اعتراض به کشته شدن معترضان 
نوجوان و جوان گفت: “من در سرزمین قاتالن مادر 
تمام بچه هایی هستم که کشته شدند”. این پیام 
در روزی منتشر می شود که سازمان اوج وابسته 
به سپاه پاسداران پوستری از زنان معروف ایرانی 
را در تهران منتشر کرد و تصویر فاطمه معتمد 

آریا نیز در این پوستر دیده می شود.

کذایی  پوستر  این  در  که  تصایری  دیگر  از 
اعتصامی  پروین  از  عکسی  کند  می  خودنمایی 



شاعر قدیمی  است. اگر امروز پروین اعتصامی 
نیز زنده بود بی شک همان جوابی را به حکومت 
قاتالن اسالمی می داد که فاطمه معتمد آریا داده 
است. او نیز عکسی بی حجاب از خود منتشر می 
کرد و می گفت در سرزمین قاتالن زن ُکش و 
کودک ُکش من هم در کنار مردم ایران قرار می 

گیرم.

از اولین روزهای به قدرت رسیدن تهی مغزان 
حکومت اسالمی این اوباش باورشان شده بود که 
زن نمی تواند پا از کنج خانه فراتر بگذارد. باورشان 
شده بود زن یعنی آنچه اسالم و حکومت اسالمی 
برای آنها تکلیف کرده است. باورشان بود که 
زنان نمی توانند سرنوشت خود را بدست بگیرند. 
چه کسی میدانست زنان و دختران از همان اولین 



این گورستانی های  به قدرت رسیدن  روزهای 
ضد زندگی مقاومت می کنند و داستان اسالم 
و حکومت اسالمی را با همه مشقاتی که بر آنها 
تحمیل می شود پس می زنند و امروز به اینجا می 
رسند که در دنیا و در ایران از آنها بعنوان رهبران 

میدانی انقالب علیه تباهی اسالمی یاد شود؟

رژیم اسالمی بدجوری در مخمصه “انقالب زنانه” 
گرفتار آمده است. خیال باطل می کند که می 
از  از چهره های مطرح هنری،  استفاده  با  تواند 
تاریخ گذشته تا به امروز، برای خود فرصتی بخرد 
تا شاید از خشم دختران و زنان انقالب و یک 

جامعه سراپا انقالبی بکاهد.

فاطمه زهرا این الگوی زن فرودست و مطیع و 



فرمانبر اسالم و حکومت اسالمی دیگر در هزار 
سوراخ قایم شده است و در صورت دیده شدن 
بر در و دیوار به آتش کشیده می شود. حاال که 
بنیادهای اسالم، مذهب و حکومت اسالمی برباد 
است این تهی مغزان با درماندگی تمام به چهرهای 
هنری – ورزشی پناه آورده اند اما سرشان به سنگ 
خورد. فاطمه معتمد آریا چه کار خوبی کرد که 
در کنار مردم و علیه قاتالن اسالمی قرار گرفت. 
روزهای پایانی عمر جمهوری اسالمی است، همه 
توان  همه  با  باید  آزادیخواه  و  مردم شریف  ما 

علیه این جالدان و در کنار مردم باشیم.
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حکومت کودک کش اسالمی را بزیر میکشیم! 
کودکان زندانی مان را آزاد کنید! 

حزب کمونیست کارگری ایران

را  کودک   ۲1 حداقل  اسالمی  پلید  حکومت 
به قتل  با شلیک گلوله  در چهار هفته گذشته 
رسانده و تعداد زیادی را دستگیر کرده است. 
این فاجعه را به خانواده های کودکان جانباخته 

صمیمانه تسلیت میگوئیم.
 

وزیرآموزش و پرورش گفته است »دانش آموزشی 
بازداشت  اگر  مواردی هم  و  نداریم  زندان  در 
شدند برای بحث اصالح و تربیت است که در 
مرکز روان شناسی هستند تا بعد از اصالح به 



زیاد  هم  .تعدادشان  برگردند  مدرسه  محیط 
نیست و اینقدری نیستند. نمی توانم آمار دقیقی 
مرحله  و  شرایط  این  در  بدهم.  تعدادشان  از 
ممکن است این دانش آموزان به شخصیت های 
ضداجتماعی تبدیل شوند که می خواهیم آن ها را 
اصالح کنیم«. به این وزیر جنایتکاری که جرات 
نمیکند بگوید تعداد دانش آموزان دستگیر شده 
کودکان  قاتل  شما  گفت  باید  است  نفر  چند 
هستید، ضد انسان و ضد اجتماع شما هستید و 
به همین دلیل دانش اموزان به همره همه مردم 
تا شما تبهکاران را به زیر  اند  بپاخاسته  ایران 
بکشند. کشتار و دستگیری کودکان در خیزش 
جاری ادامه سیاستهای کودک ستیزانه ای است 
که بیش از چهار دهه است برجامعه حاکم کرده 



اید. 

تحصیل  از  را  کودک  میلیونها  شما  حکومت 
محروم کرده است، تجاوز به دختران خردسال 
را تحت نام ازدوداج شرعی قانونی کرده است، 
کودکان زیادی را اعدام کرده و تعداد بیشماری 
کودک معصوم را به زباله گردی کشانده است. 
دانش آموزان در کنار دانشجویان و سایر مردم 
بپاخاسته اند که کل این بساط را در هم بکوبند. 

هایی  خانواده  کلیه  کارگری  کمونیست  حزب 
که فرزندانشان بدست جانیان حاکم کشته شده 
یکصدا  و  متشکل شوید  که  فرامیخواند  را  اند 
خواهان معرفی و محاکمه آمرین و عاملین قتل 



عزیزان خود شوید. مردم در ایران و در جهان 
با شما و همراه و حامی شما هستند. 

را  شده  بازداشت  کودکان  های  خانواده 
فرامیخوانیم که خواهان آزادی فوری کودکان 
خود شوید و مردم را به تجمع در مقابل زندانها 
و مراکز حکومتی فرابخوانید. حتی یک ساعت 
و  آدمخواران  زندان  در  کودکانمان  نباید  هم 
شکنجه گران بمانند. دور نیست روزی که این 
جانیان را سرنگون کنیم و به محاکمه بکشیم.  
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رژه انقالب و “دلسوزی بیجا”ی اژه ای 
سیاوش آذری

محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه جانیان اسالمی 
در جمع کفتارهای حاکمین شرع می گوید در 
مورد عناصر اصلی معترضین دلسوزی بیجا نکنید 

و احکام سبک صادر نکنید.

بیایید  بود  پیش گفته  روز  ای همین چند  اژه   
کرده  هم  اشتباه  اگر  گفت  می  کنیم.  صحبت 
باشیم گوش شنوا خواهیم داشت و جبران می 
کنیم. عمده هدف او چراغ سبز به اصالح طلبان 
درمانده حکومتی بود که دیگر نای نفس کشیدن 



پدیده  این  گور  بر  معنا  یک  به  و  ندارند  هم 
حکومتی علف هرز روئیده است. 

اژه ای آن حرف ها را زد و مبارزین راه سرنگونی 
جمهوری اسالمی اعالم کردند جمهوری اسالمی 
دارد صدای انقالب ما را می شنود. از همان اولین 
دقایقی که اژه ای پرچم تسلیم را نیمه افراشته 
کرده بود فورا اعتراضات مردمی ابعاد وسیع تر 
از  هایی  بخش  و  گرفت  بخود  تری  تعرضی  و 
کارگران نفت نیز اعالم کردند در کنار عزیزان 
شان که در خیزش خیابانی در صف مقدم مبارزه 

می جنگند قرار می گیرند. 

اسالمی  جمهوری  الدنگ  رهبر  این  خامنه ای، 



بعد از مشاهده مجدد صف متحد انقالب علیه 
حکومت توحش اسالمی تالش کرد با چهره ای 
“عامالن دشمن”  و  بیاید  میدان  به  مقتدر  نیمه 
یا  تهدید کرد که  را  با دشمن”  “هم جهتان  و 
کوتاه بیایید یا عواقب سختی در انتظارتان است. 
پاسخ به خامنه ای قاطع تر، انقالبی تر و آتشین 
تر بود. از کردستان تا تهران، از گیالن تا کرج، 
و  تا تظاهرات کوچک  مازنداران  و  قزوین، قم 
بزرگ در بسیاری از شهرهای ایران گرفته و از 
همبستگی های هنرمندان و چهره های شناخته 
بر سر  ایران و جهان آنچنان  شده ورزشی در 
این  به  ای  و جواب شایسته  کوفتند  ای  خامنه 

آدمکش حقیر داده اند.  



تهدید خامنه ای و اژه ای کوبیدن سر بر صخره 
انقالب است که در تصادم با صخره انقالب از 
هم می پاشد. اگر اژه ای و دیگر همپالگی هایش 
را بی ریش و پشم و بی عمامه در حال فرار در 
گوشه ای مشاهده کرده و گیر انداختید، تعجب 

نکنید! آن روز هم در راه است.
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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 


