
شماره 264  

سردبير این شماره: سوسن صابری              9  نوامبر 2022 -  18 آبان 1401

در این شماره ژورنال

حکومت اسالمی، دشمن کودکان
        نوشته میالد رابعی  

انقالب ایران و برابری از نگاه رسانه های جهان
        نوشته کیوان جاوید

شعار زن، زندگی، آزادی در پارلمان سوئد!
        نوشته حسن صالحی



حکومت اسالمی، دشمن کودکان
میالد رابعی

برخوردهای  از  متعدد  گزارش های  انتشار  پی  در 
خشونت آمیز با کودکان و اجبار به مشارکت در برخی 
برنامه های حکومتی، بیش از ۶۲۰ پزشک متخصص 
حوزه کودکان با امضای بیانیه ای خواستار “توقف فوری” 

این قبیل برخوردها و رفتارها شدند.

حکومت اسالمی در تمامی سال های حاکمیت خود 
نشان داده است که عالوه بر زن ستیزی و بسیاری از 
رژیمی  دیگر،  درشت  و  ریز  جنایت بار  خصوصیات 
به غایت ضد کودک است. در قوانین اسالمی همیشه 
کودک مایملک والدین خود فرض شده که مجاز به 



انجام هر نوع رفتاری با آن ها هستند و سیستم قضایی 
پدیده  نمی کند.  امر  این  در  دخالتی  کوچک ترین 
کودک همسری و دفاع حکومت از آن تنها یک نمونه 

از این موارد است. 

اما در شرایط انقالبی اخیر سرکوب مستقیم کودکان 
به اشکال گوناگون ابعاد تازه ای به خود گرفته است. 
اولین مورد حاکی از کشته شدن دست کم ۴۱ کودک 
در جریان اعتراضات اخیر، توسط حکومت است. حمله 
نیروهای امنیتی به مدارس مختلف و ایجاد رعب و 
وحشت در دل کودکان و دست گیری بسیاری از آن ها 
و زندانی کردنشان بخش دیگری از این جنایت است. 
گذاردن  تحت فشار  اسالمی  جانیان  دیگر  شاهکار 
کودکان مدارس برای خواندن سرودهای تبلیغی رژیم 
و وادار کردن آن ها برای شرکت در تظاهرات حکومتی 



از جمله مراسم ۱۳ آبان است. بعد دیگر این جنایت 
استفاده از کودکان کار و خیابان با وعده  ووعید در 
هیئت نیروهای ضدشورش است که خشم بسیاری از 

شهروندان را برانگیخته است. 

لیست جنایات حکومت اسالمی علیه کودکان را پایانی 
افکار  تعرض  نوع  هر  از  باید  که  کودکانی  نیست. 
خشونت بار و تبلیغات مذهبی و سیاسی مصون باشند 
و در محیطی آرام و به دور از خشونت رشد کنند، در 

حال حاضر با چنین شرایط اسفناکی مواجه هستند. 

انقالبی  و  معترض  مردم  وظایف  اولین  از  یکی  این 
است که دست رژیم را از تعرض به کودکان خود 
به آن ها  را  اجازه چنین برخوردهایی  کوتاه کنند و 
تا  ادامه فعالیتهای  ندهند. فعالین حقوق کودک در 



کنونی میتوانند خواست دفاع از کودکان را به یکی از 
خواست های اصلی مردم معترض تبدیل کنند. چنین 
خواستی می تواند و باید از جانب همه مردم و والدین 

کودکان مطرح شود. 

جمهوری  سرنگونی  برای  نبرد  حال  در  که  مردمی 
اسالمی هستند قطعاً خواهان جامعه ای هستند که در 
آن کودکان در رفاه و شادی و آزادی زندگی کنند، 
جامعه ای که در آن کودکان بر هر منفعت و مالحظه 
سیاسی و اجتماعی اولویت دارند و کل اجتماع مسئول 
حفظ و حمایت از کودکان است، جامعه ای که در آن 

“کودکان مقدم اند”.
 

چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱
۹ نوامبر ۲۰۲۲



انقالب ایران و برابری از نگاه رسانه های جهان
 کیوان جاوید

جهانی  معتبر  های  خبرگزاری  و  ها  روزنامه 
دهند.  می  بازتاب  را  ایران  در  جاری  انقالب 

فارین پالیسی “از نقش زنان حکومتی علیه زنان بی 
حجاب” می نویسد و همزمان قدرت انقالب زنانه 
علیه کلیت ساختار حکومت اسالمی را بیاد می آورد. 

 
و  زن  رهایی  ایران  در  جاری  انقالب  هدف 
پیامی  است.  برابر  و  آزاد  جامعه  یک  برقراری 
که به دنیا مخابره شده است این جنبه از انقالب 
ایران را به روشنی نمایان می کند. اینجا برابری 



برخورداری  دارد.  کلیدی  و  عمیق  مفهوم  یک 
ترین  مهم  سیاسی  و  اجتماعی  امکانات  همه  از 
جاری  انقالب  است.  جلو  به  رو  انقالب  حرکت 
ایران فقط برای رسمیت دادن به بی حجابی  در 
های  برداشت  قوانین،  همه  علیه  انقالب  نیست. 
زن ستیزانه، نابرابری اقتصادی و رهایی فرهنگی 
انسانی. برابری  برای  انقالبی  مذهب.  علیه  و 

 
دویچه وله آلمان می نویسد: “دانشگاه های ایران 
به میدان جنگ بین مقام های جمهوری اسالمی و 
اعتراض های  تبدیل شده  اند.  دانشجویان معترض 
قبلی  اند  نسل های  تجربیات  منعکس کننده  اخیر 
که  می رسد  نظر  به  قبل  از  بیشتر  بار  این  اما 
معترضان از سرکوب تظاهرات مرعوب نمی شوند.” 

 



در  و  همیشه  دانشگاها  که  باشیم  داشته  بیاد 
گرفته  قرار  کارگری  جنبش  کنار  در  حال  همه 
پرداخت  سنگین  هزینه  برابری  و  آزادی  برای  و 
اعتصابات  که  گذشته  سالهای  طی  است.  کرده 
در  شدت  به  ایران  در  کارگری  اعتراضات  و 
جریان بوده است، دانشجویان با شعار “فرزندان 
مهم  بازوی  مانیم” یک  می  کنارشان  کارگرانیم، 
کارگری،  جنبش  از  دفاع  و  استثمار  و  فقر  علیه 
در صحنه سیاسی ایران حضور پُر رنگی داشتند. 
با گرایش شدید سوسیالیستی  دانشجویی  جنبش 
جمهوری  به  سنگینی  ضربات  جاری  انقالب  در 
تداوم  در  مهم  سنگر  یک  و  کرده  وارد  اسالمی 
است. اسالمی  جمهوری  علیه  انقالب  پیشروی  و 

 
مانیتور  ساینس  کریستین  آمریکایی  نشریه 



نویسد:  می  آبان(   ۱۶( نوامبر  هفتم  دوشنبه  روز 
قوانین  سر  )بر  خشم  حول  “تظاهرات کنندگان 
لباس(، شعار )زن، زندگی، آزادی( و رنج مشترک بر 
سر فقر و تورم متحد شده اند. یعنی میل به برابری.”

 
کرده  فرموله  را  ایران  انقالب  اساس  نشریه  این 
و در معرض دید خوانندگان انگلیسی زبان قرار 
داده است. انقالب ایران، یک رنسانس تمام عیار 
برای رهایی از دست یک حکومت قرون وسطایی 
و  غارتگر  رژیم  یک  دست  از  خالصی  و  مذهبی 
استثمارگر مردم است. سرنگونی این حکومت نه 
تنها پایانی خواهد بود بر جنایت اسالمیون حاکم 
بر ایران، که دریچه ای خواهد بود به اینکه جهان 
مشاهده کند مردم ایران چگونه بر ویرانه های این 
حکومت، دست مذهب را از کلیه قوانین و زندگی 



خصوصی مردم کوتاه می کنند و پیروزی علم و هنر 
و فرهنگ پیشروی جهانی را به رسمیت خواهد داد.

 
در جامعه ای که بر اساس حکومت شورایی برپا 
و  اجتماعی  های  آزادی  ترین  وسیع  شد،  خواهد 
سیاسی تامین، و بردگی مزدی ملغی خواهد شد. 
جامعه  چنین  برابر  در  متمدن  جهان  تردید  بی 
داشت”. خواهد  بر  سر  از  “کاله  احترام  به  ای 

  چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱
۹ نوامبر ۲۰۲۲



شعار زن، زندگی، آزادی در پارلمان سوئد!
 حسن صالحی

روز سه شنبه ۸ نوامبر)۱۷ آبان( پارلمان سوئد شاهد 
بحث در باره اوضاع ایران و نحوه برخورد دولت سوئد 
به جمهوری اسالمی بود. شماری از نمایندگان پارلمان 
سوئد،  وزیر امور خارجه این کشور را مورد پرسش قرار 
دادند که آیا با توجه به اعتراضات اخیر زنان و مردان 
شجاع در ایران و رفتار جنایتکارانه رژیم به معترضین 
نمی خواهد در رابطه خود با جمهوری اسالمی تجدید 
نظر کند و اقدامات قاطع تری را در دستور کار خود 
بگذارد؟  وزیر امور خارجه سوئد حرف جدیدی در 
این مورد نداشت. او از “عالقمندی” دولت سوئد به 
تداوم رابطه با جمهوری اسالمی سخن گفت و البته 



از “اعتراضات مسالمت آمیز” مردم ایران نیز حمایت 
کرد و به ما قول داد که بهمراه دیگر همقطارانش 
دنبال خواهند کرد. را  این مسئله  اروپا  اتحادیه  در 

آنچه که مسلم است صدای انقالب ایران جهانی شده 
است و این انقالب موضوع  تجدید نظر در رابطه با 
جمهوری اسالمی را روی میز بسیاری از پارلمان های 
جهان قرار داده است. ما از این موضوع طبعا استقبال 
می کنیم. در خواستی که نمایندگان پرسشگر از وزیر 
امور خارجه سوئد داشتند اگر چه قدمی به جلو بود، ولی 
بهیچوجه کافی نبود. یکی از آنها اعالم کرد که این تنها 
آغاز کار است و فشارها بر دولت سوئد ادامه خواهد یافت 
و سخنان خود را با شعار زن، زندگی، آزادی پایان داد.

بحث در پارلمان سوئد پیرامون اوضاع ایران شاهدین 



دیگری هم داشت.  ساعاتی قبل از شروع بحث ایرانیان 
زیادی صف کشیده بودند که در این جلسه بعنوان ناظر 
شرکت کنند. حدود ۴۰۰ نفر اجازه یافتند که به پارلمان 
وارد شوند و در بخش ناظرین این بحث را با اشتیاق 
تمام دنبال کنند. در بیرون مجلس نیز جمعیت انبوهی 
گرد آمده بودند که صدایشان بلند بود. خواستشان 
روشن و ساده: با قاتلین مردم ایران دیالوگ نکنید. 
سفارتخانه جمهوری اسالمی را ببندید و سفیر رژیم را 
اخراج کنید. قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک با جمهوری 
اسالمی ترجمه شعار سرنگونی جمهوری اسالمی در 
عرصه روابط بین المللی است. مبارزه برای بایکوت 
و انزوای کامل جمهوری اسالمی را ادامه می دهیم.

 چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱
۹ نوامبر ۲۰۲۲



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 


