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حجاب و مضحکه دیکتاتور درمانده 
کاظم نیکخواه

صبح چهارشنبه ۱۴ دی  خامنه ای در دیدار با شماری 
از خواهر زینبهای چادرچاقچوری که آنها را “زنان 
فرهیخته و فعال در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و 
علمی” معرفی کردند روضه خوانی مطولی کرد که 
نکات جالبی داشت. بخش زیادی از سخنان او حمله 
به ارزشهای غربی بود که تا پشت دیوار جماران نفوذ 
به  اسالم  عادالنه  و  مترقی  “نگاه  از  او  است.  کرده 
زن در عرصه های جنسیتی و انسانی” از سیاستهای 
حکومت در برابر غرب دفاع کرد. و گفت در اسالم 
زن و مرد با هم برابرند و فقط در “حقوق و تکالیف” 



با هم فرق دارند! حقوق و تکالیف! منظورش حق رای، 
حق ارث، حق حضانت، حق طالق، حق مسافرت، حق 
همه چیز. و تکالیف؟ برده جنسی مرد و تولید مثل 

بودن. 

این سخنان آشکارا دست و پازدن خامنه ای با انقالب 
زن زندگی آزادی را به نمایش میگذاشت که او را 
به مضحکه ناجوری کشانده است.  او نقش زنان را 
“خانه داری و مادری” تعریف کرد. اما توضیح داد 
که “با محوریت این نقش” زنان کارهای دیگری هم 

میتوانند انجام دهند! 

خزعبالت  تکرار  او  خوانی  روضه  اصلی  بخش 
همیشگیش در مورد زنان بود. اما نکته اصلی این بود 



که خامنه ای با این روضه خوانی کسالت آور آمده 
بود که با فرار بجلو یعنی حمله به ارزشهای غربی، یک 
عقب نشینی میکروسکوپی از موضع حجاب اجباری را 
به جامعه اعالم کند. او گفت “حجاب بی تردید یک 
ضرورت شرعی و خدشه ناپذیر است اما این ضرورت 
خدشه ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت 
کامل حجاب را رعایت نمی کنند به بی دینی یا ضد 

انقالبی متهم شوند”. 

نکته همین بود. برای خامنه ای و جمهوری اسالمی 
این یک عقب نشینی عظیم و بزرگ از سیاست چهل 
همه  و  زنان  نظر  از  اما  است.  سال گذشته  چند  و 
مردم این کشور این عقب نشینی پوچ و بی ارزش 
است و مطلقا کمکی به حکومت در برابر انقالب زن 



این  کل  مرد،  و  زن  مردم،  نمیکند.  آزادی  زندگی 
و  کننده  تحقیر  و  عتیقی  و عهد  حکومت جنایتکار 
و  نمیخواهند  مطلقا  را  زنان  مداوم  کننده  سرکوب 
نمی پذیرند و خواهان سرنگونی این حکومت و جارو 
کردن کل سنتها و قوانین و سیستم ضد انسانی آن 
هستند. مردم سران این حکومت از خامنه ای تا بقیه 
را به پای میز محاکمه خواهند کشاند. سخنان خامنه 
ای بی شک شروع عقب نشینی های بیشتر است. اما 
کارنامه حکومت با هیچ عقب نشینی ای پاک نمیشود. 
باید گورشان را گم کنند و در دادگاههای مردمی 

جوابگوی جنایاتشان باشند. 

پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴0۱

۵ ژانویه ۲0۲۳



آزادی ترانه علیدوستی
 و درماندگی دیکتاتور 

سینا پدرام

از  تومانی  میلیارد  یک  وثیقه  با  علیدوستی  ترانه 
اعتراض  پیش در  هفته  ترانه سه  آزاد شد.  زندان 
به اعدام محسن شکاری با انتشار عکسهای بدون 
حجاب خود در شبکه های اجتماعی مجددا حمایت 
خود را از اعتراضات مردمی و انقالب زن زندگی 
آزادی اعالم کرد. پس از  آن بازداشت و به زندان 

اوین منتقل شد.

واکنش های گسترده  با  علیدوستی  ترانه  بازداشت 



بین المللی همراه بود. جشنواره های متعدد و معتبر 
فیلم دنیا مانند کن، برلیناله و ترایبکا و بسیاری از 
رسانه ها و نشریات پر تیراژ جهان از کره جنوبی تا 
آمریکا دستگیری این بازیگر به دلیل همدردی و 
همراهی با اعتراضات مردمی ایران را پوشش خبری 
از  بیش  ترانه  دستگیری  ابتدای  همان  در  دادند. 
۶00 هنرمند و سینماگر سرشناس دنیا در نامه ای 
آخرین  بودند.  او شده  آزادی  خواستار  سرگشاده 
مورد حمایت ها از رابرت دنیرو بازیگر صاحب نام 

سینما بود.

این واکنشها نشان داد که با جهانی کردن اعتراضات 
بر علیه رژیم میتوان به نتایج مطلوبی دست یافت و 
رژیم را وادار به عقب نشینی کرد. مقابله با هر نوع 



سرکوب و خشونت رژیم باید به یک امر و یک فشار 
جهانی تبدیل شود. در عین حال عقب نشینی های 
اخیر و آیندُه رژیم در مقابل انقالب جاری، امری 
قابل پیش بینی بوده و هست. رژیم اسالمی با هر 
سرکوب خود به صف مخالفین خود افزوده است. 
این در اصل حکمت و خصوصیت انقالب است که 
نتایج اقدامات رژیم را به عکس آن تبدیل میکند.

به شکنجه و تجاوز  رژیم اسالمی دستگیر میکند، 
جنسی زندانیان دست میزند، اعدام میکند و به دار 
می آویزد تا انقالبیون و مردم را بترساند و منفعل 
کند اما هر چه بیشتر به خشم عمومی و اعتراضات 
گسترده تر دامن میزند. بدبختی رژیم این است که 
نه راه پیش دارد و نه راه پس. این، آن پارادوکس 



واقعی است که رژیم در آن دست و پا میزند. این 
تناقضات  که  است  بزرگ  انقالبات  تمام  ویژگی 
رژیم ها را هر چه صریح  تر و روشن تر در مقابل 
چشمان عموم مردم قرار میدهد و زبونی سیاسی و 

عملی آنان را برمال میسازد.

انقالب ایران در حال تعمیق خود در شعارها، خواسته 
ها و ابتکاراتش است. سرنگونی رژیم اسالمی اولین 
خواست دست یافتنی ماست و هر اقدام و هر فردی 
که این امِر مردم و انقالب را تقویت کند، شایسته 
بهترین همیاری ها است. شخصیتهای گوناگونی در 
صف و در کنار انقالب مردم قرار خواهند گرفت و 
درست به همین دلیل ساده به افراد محبوب مردم 
تبدیل خواهند شد. نه به حجاب، سیلی زدن ترانه 



به صورت دیکتاتور بود. دستگیری وی و آزادی بعد 
از ۲0 روز توسط همان رژیم، آن هم بدون حجاب 

اوج درماندگی دیکتاتور است. 

 
پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴0۱

۵ ژانویه ۲0۲۳



مریم سلیمیان وجدان آگاه انقالب بود
کیوان جاوید

گزارش ها حاکی است مریم سلیمیان، نقاش جوان 
الخروج شده  و معترضی که گفته می شود “ممنوع 
باخته است. خانواده  اثر “خودکشی” جان  بر  بود”، 
این هنرمند هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده اند 
و برخی گزارش ها حاکی از “تحت فشار” بودن آنان 

است.

برای اینکه متوجه باشیم چه انسان شریف و شجاعی 
توسط جمهوری اسالمی”خودکشی کرده است نگاهی 
گذرا می اندازیم به فعالیت ها و اقدامات موثر مریم 



در همراهی و همگامی با انقالب زن زندگی آزادی. 
 

مریم سلیمیان عکس هایی بدون حجاب اجباری از 
خود با عبارت “بدون لچک اجباری” در شبکه های 
آثار  برخی  همچنین  او  بود.  کرده  منتشر  اجتماعی 
اعتراضی خود با موضوع “زن، زندگی، آزادی” را نیز در 
صفحات توئیتر و اینستاگرام خود هم منتشر می کرد. 
موضوع آخرین نقاشی ای که او در توئیتر منتشر کرد، 
خدانور لجه ای بود که در توضیح آن نوشت: “خدانور 
لجه ای رو این جوری به یاد می آرم؛ رها و رقصان دور 
آتشی که قاتالنش را بلعیده و می سوزونه! که رقص 
ما گلوله  است تو صورت ستم… ما سرانجام شبی، 
مست و مدهوش و کمی ژولیده، با بدن های به خون 

غلتیده، بر مزار نجس و نحس شما می رقصیم!” 



موضوع  با  خود  اثر  یک  همچنین  سلیمیان  مریم 
کشته شدن مهسا امینی و شکل گیری اعتراضات “زن، 
زندگی، آزادی” را هم به  عنوان اثر منتخب خود باالی 

صفحه اش سنجاق کرده بود.

بی تردید مسبب کشته شدن مریم سلیمیان، رژیم 
ضد بشری جمهوری اسالمی است و این تنها مورد 
هم نیست. پیش از این هم تعدادی از آزادشدگان 
اعتراضات اخیر به دالیل انواع شکنجه ها بعد از آزادی 
از زندان دست به خودکشی زده اند. این را باید به 
تک تک انسانهای شریف در ایران گفت و به همه 
مردم جهان منتقل کرد که کشته شدن معترضین 
یافته حکومت  از جنایات سازمان  تحت هر عنوان 



اسالمی است. 
 

مریم سلیمیان، یک نقاش انسانگرا، مخالف حکومت 
این  در  و  بود  انسانها  برابری  و  آزادی  به  متعهد  و 
توسط  را  عزیزش  جان  بود  پا گذاشته  که  میدانی 
از  معاصر  تاریخ  جنایتکار  حکومت  خونخوارترین 
با “خودکشی دادن” مخالفین  دست داد. در رابطه 
و همچنین مرگ های مشکوک بعد از آزادی باید 
تحقیقات جامع، مستدل و هدفمندی صورت بگیرد.

جمهوری اسالمی در برابر اعدام بازداشت شدگان 
است  روبرو  فراوانی  های  دشواری  با  اخیر  انقالب 
و  داخلی  اعتراضات  موج  با  مقابله  یارای  میداند  و 
فکر  اسالمی  منحوس  رژیم  ندارد. شاید  را  جهانی 



می کند با سر به نیست کردن مخالفین، بدون بجا 
گذاشتن مدرک جرم می تواند ترس در دل معترضین 
ایجاد کند و باعث مهار انقالب شود. اما از هم اکنون 
مشخص است که این ترفند راه به جایی نمی برد و 
مردم دشمنان خود را به خوبی می شناسند و تنها راه 
نجات را در سرنگونی این حکومت تشخیص داده 
اند. در قدم اول مهم و بجا است که خانواده مریم 
بازگو کنند.  را  و حقایق  وارد عمل شوند  سلیمیان 
رژیم اسالمی در برابر انقالب تنها یک انتخاب دارد. 
سقوط از بلندترین ارتفاع ممکن به ته دره حقارت و 

نیستی.

پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴0۱

۵ ژانویه ۲0۲۳



فرانسِه کفرگو  و 
جمهوری اسالمی کافرُکش

منظر دریاکناری

مجله فکاهی- سیاسی شارلی ابدو تیر را به هدف 
زد و در همراهی با انقالب زن زندگی آزادی رژیم 

اسالمی را “کفری” کرد.
 

سوی  از  تهران  در  فرانسه  سفیر  احضار  پی  در 
به  اعتراض  در  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
انتشار کاریکاتورهای خامنه ای در نشریه فرانسوی 
فرانسه  فرهنگی  بستن یک موسسه  و  ابدو  شارلی 
ایران توسط جمهوری اسالمی، کاترین کولونا،  در 



وزیر خارجه فرانسه گفت: در فرانسه برخالف ایران 
آزادی مطبوعات وجود دارد. چیزی که بدون شک 
ایران از آن چیزی نمی داند.” او افزود که در فرانسه 

هیچ قانونی برای مقابله با کفرگویی وجود ندارد.
 

حجم کاریکاتورهای منتشر شده در مجله شارلی 
ابدو علیه خامنه ای واقعا موجی از شادی و دلخوشی 
لحظاتی  داشت.  همراه  به  اسالمی  جمهوری  علیه 
شادی بخش از اینکه حکومت اسالمی چگونه در 
جهان مورد تنفر جامعه جهانی قرار گرفته است و 
اینکه انقالب زن زندگی آزادی چگونه اهرمی موثر 

برای کفر گویی در جهان شده است.
 

این تازه از نتایج اولیه طلوع خورشید تابنده و گرمی 



این  قطعی  پیروزی  با  است.  ایران  انقالب  بخش 
انقالب زیبا، تحولی شگرف در جهان علیه مذهب 
و اسالم سیاسی پدیدار می شود. دیگر کسی توسط 
جهان  در  سیاسی  اسالم  اندیش  تاریک  نیروهای 
غرب و هر کجای جهان ترور نمی شوند. دیگر بی 
خدایی هیچکس به خاطر اعتقاد به ادیان دیگر یا 
اقلیت مذهبی بودن به بند کشیده نمی شود و اعدام 

نمی گردد. 
 

مهمترین و فوری ترین نتیجه پیروزی انقالب ایران 
در قدم اول جارو کردن بساط تزویر و خرافات و 
ترور اسالمی در ایران و کشورهای اسالم زده است 
و بازتاب وسیع بین المللی آن پایاِن جنبش و تئوری 
ارتجاعی نسبیت فرهنگی توسط دولتها و نیروهای 



آزادیخواهی  و ضد  علم  زن، ضد  جنبش ضد  این 
است. شارلی ابدو این افتخار را دارد که در انعکاس 
موج عظیم  و با سابقه جنبش اجتماعِی ضد اسالمی 

– مذهبی در کنار مردم ایران ایستاده است.  

 
 

پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴0۱
۵ ژانویه ۲0۲۳



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


