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در این شماره ژورنال

به همه دوستان دست اندرکار انتشار ژورنال
           نوشته کیوان جاوید

انقالب ایران و کابوس حزب اهلل لبنان
           نوشته خلیل کیوان

جشنواره فجر و قایق به ِگل نشسته رژیم
        نوشته میالد رابعی

“هیتلر رفت خامنه ای خِر کیه”؟
        نوشته حسن صالحی

آزادی با وثیقِه روزبه سوهانی و علیرضا آدینه  
         اطالعیه کانون نویسندگان ایران



به همه دوستان
 دست اندرکار انتشار ژورنال

کیوان جاوید، مدیر مسئول نشریه ژورنال

گذشته  ژورنال  انتشار  روز  اولین  از  روز   ۳۶۲
نشریه  این  بودیم  داده  قول  که  همانطور  است. 
امر  این  است.  شده  منتشر  موقع  به  و  روز  هر 
اول چهار  دلیل ممکن شد که در درجه  این  به 
سردبیر سخت کوش و دقیق و هم رای و هم دل 
ممکن  را  ژورنال  روزانه  تهیه  و  سیاسی  هدایت 

ساختند.

در این نبرد سیاسی روزانه تک تک شما عزیزان 



ژورنال  گسترده  پخش  که  داشتید  فعال  حضور 
ایران ممکن ساختید. را در 

آغاز  را  خود  فعالیت  روتینی  شرایط  در  ژورنال 
حال  در  که  انقالبی  خیزش  شروع  با  و  کرد 
بی  شده  تبدیل  ستودنی  انقالب  یک  به  حاضر 
اینترنت در ایران  وقفه منتشر می شود. هر چند 
با  اما  نیست  عادی  شرایط  در  پیش  ماه  چند  از 
این وجود هر بخش از خوانندگان ما که ژورنال 
را دریافت می کنند، از انتشار این نشریه بسیار 

هستند. خرسند 

همه  و  نویسندگان  از  شما،  تک  تک  دست 
انتشار  و  پخش  و  فنی  امور  در  که  همکارانی 



سال  و  فشارم  می  صمیمانه  را  اید  بوده  دخیل 
می  تبریک  عزیزان  شما  همه  به  را  میالدی  نو 
زندگی  انقالب زن  پیروزی  نو، سال  گویم. سال 

باشید.  پیروز  بود.  آزادی خواهد 
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انقالب ایران و کابوس حزب اهلل لبنان
خلیل کیوان

بدنبال خبرهای قبلی مبنی بر قطع کمک های مالی 
جمهوری اسالمی به سازمان های اسالمی، خبر تازه 
ای مبنی بر قطع سوبسیدهای مواد غذایی برای اعضای 
حزب اهلل لبنان در رسانه ها انتشار یافته است. اعضا 
حزب اهلل لبنان و دارندگان کارت خرید “سجاد” در 
لبنان از سوبسید ۶0 درصدی کاالهایی که جمهوری 
اسالمی در اختیار آنها قرار میداد، محروم شده اند.  

انقالب در همین گام های اولیه تاثیرات و پیامدهای 
از یکسو  بنمایش گذاشته است.  را  فرامرزی خود 



را در جهان  آزادی  و  تشنه عدالت  بشریت  قلوب 
تسخیر کرده است، حمایت چشمگیر بین المللی را 
بدنبال داشته است و از سوی دیگر جنبش اسالم 
داده  قرار  زیر ضرب  را  آن  سازمانهای  و  سیاسی 
است. ضربه تعیین کننده و سرنوشت ساز به جنبش 
پی  در  اما  آنها  سازمانهای  و  دولتها  اسالمی،  های 
پیشرویهای بیشتر انقالب و مهمتر از آن پیروزی آن 

رخ خواهد داد.   

بدون تردید پیروزی انقالب ایران سرآغاز تحوالت 
نوینی در خاورمیانه و جهان خواهد شد. آنزمان که 
مردم ایران سِر ماِر اسالم سیاسی را بر سنگ بکوبند، 
آغازی بر پایان اسالم سیاسی و تروریسم اسالمی 

در خاورمیانه و جهان خواهد بود. 



همانطور که جمهوری اسالمی جرثومه پلیدی های 
عصر حاضر است، انقالب جاری نیز بر سر پاکسازی 
پلیدیها و زشتی ها و تبعیض های دوران است. انقالب 
زن، زندگی، آزادی برای اعاده حرمت انسان و برای 
رفاه و برابری است و به این خاطر از یکسو حمایت 
بشریت مترقی جهان را با خود دارد واز سوی دیگر 
کابوس ارتجاع در خاورمیانه و سراسر جهان شده 

است. 
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جشنواره فجر و 
قایق به ِگل نشسته رژیم

میالد رابعی

ساالری، معاون وزیر ارشاد: “برگزاری جشنواره های 
فجر آبروی جمهوری اسالمی و برگزاری آنها جهاد 

است.”

از همان ابتدای تشکیل جشنواره های فجر قصد حکومت 
این بود که آن را تبدیل به ویترینی برای نمایش “هنر 
انقالب اسالمی” و “سینمای متعهد و مکتبی” کند. در 
طی سال هایی که این جشنواره تشکیل می شد، پیوسته 
شاهد نبردی گاه پنهان و گاه آشکار میان هنرمندان 



با حکومت و وزارت ارشاد آن بوده ایم. هنرمندان و 
بتوانند  تا  را می کردند  تمام تالش خود  فیلم سازان 
در این سد عظیم سانسور رخنه ای بیابند و بخشی از 
حرف خود را در آثارشان بزنند و تا جایی که ممکن 
است این جشنواره حکومتی را تبدیل به ویترین واقعی 
سینمای ایران کنند. اتفاقی که باتوجه  به دست باال 
داشتن حکومت متحقق نشد و هرسال تعداد زیادی 
فیلم توقیف می شد و یا زیر قیچی سانسور تکه تکه 

می شد. 

با باالگرفتن اعتراضات مردمی در سال های اخیر و 
شکست پروژه اصالحات، هرسال هنرمندان بیشتری به 
صف تحریم کنندگان جشنواره فجر پیوستند تا جایی 
که نفس برگزاری آن در سال های اخیر زیر سؤال 



رفت. اما همان طور که معاون وزیر ارشاد گفته است 
“از آغاز انقالب جشنواره های فجر همواره حاشیه هایی 
را به همراه داشته اند و گاهی برخی بر طبل تحریم 

کوبیده اند؛ اما امسال ساِل متفاوتی است.”

 بله امسال شرایط برای رژیم و جشنواره اش کاماًل 
از  زیادی  تعداد  است.  پیش  سال های  با  متفاوت 
انقالب  به  علناً  ایران  و ستارگان سینمای  بازیگران 
جاری پیوسته اند، عده ای دستگیر شده اند و تعدادی 

هنوز در حبس به سر می برند. 

از مجموع مشاهدات می توان به سادگی حدس زد که 
جشنواره فیلم فجر امسال با بایکوت سراسری هنرمندان 
و مردم روبرو خواهد شد. مراسمی که قرار بود برای 



کند،  آبرو کسب  هنری  و  فرهنگی  در سطح  رژیم 
امسال و در دل انقالب مردم می رود تا تشت رسوایی 
حکومت را بار دیگر از بام به زیر اندازد و جمهوری 
اسالمی را بازهم در سطح جهان مفتضح کند. بسیاری 
از سینماگران، بعنوان نمونه کانون فیلمسازان مستقل 
ایران از پیش به استقبال جشنواره امسال رفته اند و آن را 
بایکوت کرده اند. این کانون طی بیانیه ای از سازمانهای 
سینمایی جهان خواسته که با تحریم جشنواره فجر 
در کنار معترضین ایرانی بایستند. در چنین شرایطی 
روشن است که “علی می ماند و حوضش”. حوضی که 

روزگاری آن را دریا می پنداشت.
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“هیتلر رفت خامنه ای خِر کیه”؟
حسن صالحی

فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که 
نشان می دهد زن جوانی در تهران روز یکشنبه 11 دی 
1401 شعاری با این مضمون که “ هیتلر رفت خامنه 
ای خِر کیه؟” بر دیوار یکی از مناطق شهر تهران می 

نویسد.

این پیام کوبنده ای به خامنه ای و حاکمیت درمانده 
آن است که ما مردم عزم کرده ایم که با انقالب خود 
بساط حکومت و والیت ظلم و جنایت خامنه ای را جارو 
کنیم.  هیچ دیکتاتوری در تاریخ، عمر جاودان نداشته 
است. اما دیکتاتورها فقط به این دلیل که “ظلم و ستم 



دوام نخواهد آورد” به خودی خود سرنگون نشده اند. 
این مردم معترض بوده اند که با شورش و انقالب 
خود و با سازماندهی خود در مقابل ستمگران حکومت 

طبقات دارا و مفتخور و ظالم را در هم شکسته اند.

انقالب و حرکت عظیم مردم ایران جلوه  دیگری از این 
تالش انسانها در طول تاریخ است. انقالب زن زندگی 
آزادی انقالبی سازمانیافته و عظیم علیه حکومت اسالمی 
است. خامنه ای در مقابل نیروی الیزال این انقالب 
حقیقتا حقیر و درمانده است و از پای در خواهد آمد.

 در این مدت که انقالب ادامه داشته است علیرغم 
وحشی گیری جمهوری اسالمی که منجر به کشته و 
زخمی شدن عزیزانمان و دستگیری و شکنجه هزاران 
معترض شده است، به جلو آمده ایم و تالش کرده ایم 



که خود را بیشتر سازماندهی کنیم. ما اشکال جدیدی 
غرور  بسیار  ایم که  تجربه کرده  را  بودن  با هم  از 
انگیز بوده است. از حلقه های دوستی گرفته تا  کمیته 
های محالت، از پرفورمنس های خیابانی تا تشکالت 
دانشجویی، از گروه های مبارزاتی تا مجمع مادران 
شوراهای  تا  و سرودها  شعارها  همخوانی  از  پیشرو، 
هماهنگی، از اعالم  حمایت از یکدیگر تا فراخوانهای 
همبستگی، از صدور بیانیه تا دست زدن به اعتصابات 
سراسری، از استفاده موثر از شبکه های اجتماعی تا حتی 
آغوش رایگان نمونه هایی از این ابراز وجود جمعی و 

سازمانیافته ما بوده است.

پشتوانه شعار خامنه ای رفتنی است که آن زن جوان 
بر یکی از دیوارهای شهر تهران نوشت همین انقالب 
سازمانیافته است. حکومت برای بقای خود، اجتماع 



و به هم پیوستگی ما را نشانه گرفته است و ما نیز با 
اتحاد و سازمانیابی خود کل حاکمیت و نظام ستم و 
استثمارگر را نشانه گرفتیم. چنین اجماع و هم پیوندی، 
که باید هر چه بیشتر گسترش یابد، نه فقط می تواند 
حکومت درمانده خامنه ای را به زیر بکشاند بلکه 
تضمین محکمی خواهد بود که ما بر ویرانه ی این 
نظام یک جامعه آزاد و برابر و مرفه را بنیان بگذاریم 

و به آرزوهای دیرینه خود دست یابیم.

فیلم شعار نویسی
https://t.me/gooyadotcom/18750
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آزادی با وثیقِه 
روزبه سوهانی و علیرضا آدینه  

کانون نویسندگان ایران

چنان که پیش تر به اطالع مردم آزادی خواه رساندیم، 
دوشنبه ۶ دی ماه دو عضو کانون نویسندگان ایران، 
روزبه سوهانی )از دبیران کنونی( که از 14 آذرماه در 
بازداشت بود و علیرضا آدینه )از دبیران پیشین( که از 
۹ آذر در بازداشت به سر می برد با قرارهای سنگین 
تا زمان برگزاری  به “وثیقه”  گروگان گیری موسوم 
دادگاه از زندان “تهران بزرگ” موقتاً مرخص شدند. 

اما آیدا عمیدی )از دبیران کنونی کانون نویسندگان 
ایران( که او نیز 14 آذرماه بازداشت شد هم چنان در 



بند است، از وضعیت علی اسدالهی )منشی کنونی کانون( 
که از ۳0 آبان در بازداشت بوده است هیچ خبری 
در دست نیست و کیوان مهتدی )عضو کانون و فعال 
کارگری( نیز که از ۲۸ اردیبهشت در بازداشت بوده و 
دادگاه او هم برگزار شده هنوز بالتکلیف است. افزون 
بر آن ها، دو عضو دیگر کانون، رضا خندان مهابادی و 
آرش گنجی با وجود شرایط نامساعد جسمانی دوران 
حبس درازمدت و ظالمانه ی خود را سپری می کنند. )و 
این همه تنها به جرم آزادی خواهی و گردن نگذاشتن 
بر سکوت برابر سرکوب مردم، نقض آشکار آزادی 

بیان و مبارزه با سانسور(.

کانون نویسندگان ایران، که خود را متعهد به دفاع از 
آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه ی عرصه های فردی 
و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا برای همگان می داند، 



خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آیدا عمیدی، علی 
اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا خندان مهابادی، آرش 
گنجی و همه ی بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و 

عقیدتی است.

تاریخ انتشار: 10 دی 1401
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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


