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چشم زیبای غزل    
مینا بهروزی 

نابینا شدن با شلیک  واکنش غزل رنجکش به 
مأموران حکومت: “این بهای آرزوی ماست” 

 
یکی  عزیزمان،  غزل  چشم  به  مستقیم  شلیک 
از صدها نمونه  جنایت هایی است که حکومت 
فاسد و پوسیده اسالمی طی ۴ ماه گذشته علیه 
این  است.  داده  سازمان  انقالبیون  و  معترضین 
جانیان دهها هزار نفر را ربوده، بازداشت و به 
زیر  و  کرده  منتقل  نامعلوم  و  معلوم  زندانهای 
شکنجه قرار دادند و هزاران نفر را زخمی کرده 



و تعداد زیادی را زیر شکنجه به قتل رساندند. 
این خونخواران سفاک ۴ تن از عزیزان مان را 
بدار آویختند تا شاید چند روزی دیگر بر عمر 

ننگین خود بیفزایند.
 

به چشم های صدها نفر گلوله مستقیم شلیک 
کردند تا بینایی آنها را بگیرند تا با ایجاد وحشت، 
معترضین را به خیال خودشان خانه نشین کنند.  

 
اما نه شکنجه ها نه معلولیت جسمی و نه زندان 
روحیه  است که  نتوانسته  ای  ذره  اعدامشان  و 
آزادی  و  رهایی  آوردن  بدست  برای  را  مردم 
و  بیرحم   دزد،  آدمکش،  این حکومت  یوغ  از 

چپاولگر کم بکند. 



 
شروع  آزادی  زندگی  زن  شعار  با  انقالب  این 
شد و تا زمانی که به تحقق لغو کامل تبعیض 
جدایی  و  رسمی  مذهب  کامل  لغو  جنسیتی، 
مذهب از تمام شئونات سیاسی، دولتی، سیستم 
آموزش و پرورش، لغو شکنجه و زندان و اعدام 
و آزادی کامل بیان  و آزادی احزاب، و دریک 
باز  نرسد، سر  و شادی   رفاه   و  زندگی  کالم 

ایستادن ندارد. 
 

رژیم سرکوبگر اسالمی می تواند ضربه جسمی 
بزند اما با روحیه باالی این مردم، با عزم جزمشان 
برای سرنگونی کل نظامشان، با اتحاد و همدلی 
مردم در سراسر ایران بدون شک از پا درخواهد 



آمد. هیچ سرکوب و شکنجه و زندانی قادر به 
این شور و روحیه  با  این مردم متحد  شکست 
های باالی انقالبی و خواهان تغییر برای بدست 

آوردن آرزوهایشان نخواهد بود.
 

ما یک  و مهربان و دوست داشتنِی  غزل عزیز 
اما  است  داده  دست  از  را  خود  زیبای  چشم 
قلبی  میلیونها  است.  آورده  بدست  دل  میلیون 
که برای او می تپند و عشق و صمیمیت را تقدیم 

این مشعلدار آزادی می کنند. 
 

است  پرداخته  سنگین  بهای  آزادی  برای  غزل 
و پیروزی انقالب ما تضمین می کند که دیگر 
هیچ زمان و هیچ کس مجبور نباشد برای آزاد 



زیستن تاوان پس بدهد. زنده باد همبستگی و 
اتحاد سراسری برای نابودی حکومت آدمکش 

اسالمی.
 

پنجشنبه ۶ بهمن 1۴01
٢۶ ژانویه ٢0٢۳



“اعدام نکنید” اعتراضی در جریان    
شهال دانشفر 

تجمعات خانواده های محکومین به اعدام در مقابل 
زندانها و قوه قضاییه به اعتراضی مدوام تبدیل 
علیه  قدرتمند  نشانگر جنبش  این خود  و  شده 
اعدام است. روز ۵ بهمن شماری از خانوادهای 
محکوم به اعدام با شعار “اعدام نکنید” مقابل 
زندان قزلحصار کرج تجمع کردند و خواستار 

توقف اجرای حکم اعدام نزدیکانشان شدند.

این زندانیان که امروز خطر اعدام تهدیدشان 
میکند، متهمان “غیر سیاسی” ای هستند که بر 
اساس قوانین ارتجاعی مجازات های اسالمی به 



مرگ محکوم شده اند. اعدام این متهمین توسط 
جانیان اسالمی نه برای مقابله با جرم و جنایت 
بلکه سیاستی در خدمت بی ارزش کردن جان 
انسانها و مرعوب ساختن جامعه است. این را در 
طول ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسالمی تجربه 
در  اعتراض  فضای  هرگاه  جمله  از  ایم.  کرده 
حکومت  آدمکشی  ماشین  میگیرد،  باال  جامعه 
سرعت میگیرد تا در پرتو آن بتوانند جامعه را 

سرکوب کنند.

به  محکومین  های  خانواده  اعتراضی  تجمعات 
اعدام در مقابل زندانها اعتراضی در برابر این 
است.  حکومت  جنایتکارانه  و  کثیف  سیاست 
جایگاه  انقالب  متن  در  تجمعات  این  بویژه 
مهمتری دارد و در واقع گوشه ای از قیام مردم 



علیه اعدامست و در هراس از همین قدرت بود 
که روز گذشته به صف تجمع کنندگان حمله 
کردند. از تجمعات خانواده های محکوم به اعدام 

باید وسیعا حمایت کرد.

زندگی،  زن،  انقالب  مهم  عرصه  یک  امروز   
آزادی، جنبش مردمی علیه اعدام هاست. بیانیه 
مختلف  های  عرصه  در  اجتماعی  فعال   ٢۳۵
با  که  بود  جنبش  این  رسای  صدای  مبارزاتی 
استقبال بسیاری روبرو شد. بیانیه ای که اعدام 
را قتل عمد حکومتی خواند و بر لغو مجازاتهای 
اعدام تاکید کرد. با قدرت انقالب و جنبش علیه 

اعدام، به اعدامها خاتمه دهیم.

نهادینه  خدمت  در  اسالمی  مجازاتهای  قوانین 



اند. مجرمانش سران  کردن جنایت در جامعه 
آدمخوار و جنایتکار حکومتند. جمهوری اسالمی 
جهان  سطح  در  جنایاتش  همه  بخاطر  باید 
بایکوت و تک تک سرانش در دادگاههای بین 
المللی مجازات شوند. جمهوری اسالمی با ماشین 
آدمکشی خود و سرکوبگریهایش وحشتی ترین 
و ظالمانه ترین شکل سرمایه داری را برپا کرده 
است. انقالب زن، زندگی، آزادی انقالبی برای 
این  بربریت  و  توحش  بساط  کل  کردن  جارو 
انسانی  و  ای شاد  جامعه  بنا کردن  و  حکومت 

است. 
پنجشنبه ۶ بهمن 1۴01

٢۶ ژانویه ٢0٢۳



شرع اسالم و متجاوزان جنسی    
منظر دریاکناری 

والدین 1۵ نفر از بازیکنان یک باشگاه و مدرسه 
فوتبال در مشهد با مراجعه به حراست اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی از یک باشگاه 
فرزندان شان  به  تعرض  به خاطر  آن  مربیان  و 
شکایت کردند. فردی که مورد اتهام تعرض به 
نوجوانان مدرسه فوتبال در مشهد قرار گرفته، 
مدعی شد که این خبر صرفا یک سناریو از سوی 
اتاق فکری در کشور آمریکا است تا چهره نظام 

جمهوری اسالمی ایران را خراب کند.
 



دادستانی با شنیدن این خبر هولناک طبق وظیفه 
دینی و حکومتی خود فورا عکس العمل نشان داده 
و برای اینکه ضربه متوجه نظام مقدس اسالمی 
نشود، خانواده  نظام  این  و مسئوالن خدمتگزار 
این  بررسی  از مصاحبه منع کرده است.  را  ها 
پدیده از چند جهت ما را به نتایج مشخصی می 

رساند.
 

در  به کودکان حتی شیرخوارگان  تجاوز   -  1
بطن و ماهیت اسالم جا دارد. از این نظر تجاوز 
پیگرد  قابل  و  جرم  شنیع،  تنها  نه  کودکان  به 
قانونی نیست بلکه متجاوز دست به عملی زده 
است که اسالم آن را مجاز دانسته است. یادمان 
همین  خود  کذایی  رساله  در  خمینی  که  باشد 



توضیح  و  کند  می  باز  صراحت  به  را  موضوع 
میدهد که تحت چه شرایطی و چگونه می توان 
از شیرخوارگان کام جنسی گرفت “به شرطی 
که دخول صورت نگیرد”. تا اینجا روشن است 
اسالمی  تحت حاکمیت جمهوری  متجاوز،  فرد 
در راستای اسالم و فرهنگ اسالمی عمل کرده 
است. نمونه ها از تجاوز به کودکان و نوجوان 
فراوان است و سعید طوسی قاری قرآِن محبوب 

خامنه ای یک نمونه بارز آن است.
 

منحط  فرهنگ  با  همیشه  از  بیش  جامعه   -  ٢
اسالمی آشنا است و کمترین غرابتی با اسالم و 
قوانین اسالمی ندارد. آنچه از چشم مردم پنهان 
نمانده و تبلیغات کر کننده جمهوری اسالمی در 



برابر مردم شکست سخت و مفتضحانه ای خود 
است، کل بساط ارتجاعی اسالم و اسطوره های 
اسالمی است. در چشم بخش وسیعی از مردم 
پیغمبر اسالم با تجاوز به دختر ۹ ساله تداعی 
می شود. همین شناخت عمومی مردم از اسالم 
باعث شده است انقالب جاری در ایران نه فقط 
دادن  پایان  برای  که  حکومت  سرنگونی  برای 
بپا  اجتماعی جامعه  در زیست  اسالم  به سلطه 

خیزد.
 

بر خالف  ها  خانواده  اول  قدم  در  نتیجه:   -  ۳
میل دادستانی باید این جنایت را بدون خجالت 
یا سرافکندگی علنی و آشکار کنند. مردم باید 
و  همدلی  جنسی  تجاوز  قربانیان  این  با  وسیعا 



را  قربانی  نوجوانان  و  همراهی کرده و خانواده 
مورد محبت و حمایت قرار بدهند. پرونده این 
شود.  مجازات  متجاوز  و  پیگیری  باید  جنایت 
اجتماعی و  انقالب عظیم  این  بخصوص در دل 
فضای بشدت قطبی شده سیاسی در ایران هیچ 

جنایت رژیم نباید بی پاسخ بماند.
 

پنجشنبه ۶ بهمن 1۴01
٢۶ ژانویه ٢0٢۳



اتوبان اینترنت و 
جاده خاکی جمهوری اسالمی    

کیوان جاوید 

قطع کامل ٢1 دقیقه ای اینترنت روز چهارشنبه 
۵ بهمن در سراسر ایران و ادامه اختالل گسترده 

در دسترسی به اینترنت. 

چندی پیش رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
گفت که “به طور مستقیم و غیرمستقیم، درآمد 
11 میلیون نفر به اینستاگرام گره خورده” و سه 
میلیون کسب و کار “صد در صد آنالین” هم 
وجود دارند که با اختالالت جاری و فیلتر شدن 
رسیده  صفر  “به  عمال  درآمدشان  اینستاگرام 



است.” 

حکومت اسالمی می پنداشت همچون آبان ۹۸ 
خونین  سرکوب  و  اینترنت  روزه  چند  قطع  با 
دیگر  بار  یک  تواند  می  خیابانی  اعتراضات 
اوضاع بحرانی حاکم بر ایران را کنترل کند و 
به “زندگی عادی” خود بازگردد. می پنداشت 
بعد از سرکوب سریع خیزش مردمی و سراسری 
که در ماه شهریور کلید خورده، مجددا به میز 
مذاکره برجام بر می گردد و درباره امتیازاتی 
که می گیرد و می دهد وارد  بازی دیپلماتیک 

می شود.

اینترنت در ایران همچون یک اتوبان عریض و 
طویل است که میلیونها وسیله نقلیه در آن تردد 



شبه  یک  دهد  نمی  اجازه  وضعیت  این  دارند. 
خاکی  جاده  یک  و  قطع،  ارتباطی  شاهراه  این 
جایگزین آن شود. پیامد سیاسی قطع اینترنت در 
ایران برای جمهوری اسالمی بسیار سنگین است 
و بحران اقتصادی و سیاسی حکومت اسالمی را 

تشدید می کند.

با  و  تنیده  هم  به  ای  مجموعه  ایران  انقالب 
با  ویژگی های چند وجهی است که نمی شود 
نیروی سرکوب آن  از  استفاده  و  اینترنت  قطع 
حل  حاضر،  انقالب  موضوع  کرد.  خاموش  را 
ریشه ای بحران مزمن اقتصادی و پایان دادن 
به فساد، چپاول و غارت زندگِی همگان است. 
از ویژگی های منحصر به فرد دیگر این انقالب، 
پایان دادن به سلطه اسالم در زندگی مردم و 



رسیدن به آزادی کامل و بی قید شرط است. 
انقالب ایران رهایی و محو ستمگری بر زن را 
هیچ  و  است  داده  قرار  خود  مبارزه  محور  در 
نیروی سیاسی نمی تواند رویای آزادی زنان را 
تحت هیچ نامی به بند بکشد. زن دیگر با اسم 
ناموس اسیر ارتجاع  رمز همسر، مادر، کدبانو، 
ممکن  آیا  بود.  نخواهد  مردساالری  و  مذهبی 
و  را مرعوب  انقالب  این جامعه در حال  است 
خاموش کرد؟ عصر باور به معجزات پیامبران 

دیر زمانیست که به پایان رسیده است.  

پنجشنبه ۶ بهمن 1۴01
٢۶ ژانویه ٢0٢۳



تروریستی بودن سپاه پاسداران  
بر همگان روشن است    

حسن صالحی 

اخیرا وزیر خارجه سوئد گفته است: “نمی توان 
سپاه پاسداران را صرفًا به خاطر نقض حقوق بشر 
در ایران در فهرست تروریسم گذاشت. بلکه باید 
ارتباطی نیز با تروریسم داشته باشد.” پیش از این 
اتحادیه  بورل، مسئول سیاست خارجی  جوزپ 
نیز تاکید کرده بود که قرار دادن سپاه  اروپا، 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در  پاسداران 
عضو  کشورهای  از  یکی  دادگاه  حکم  مستلزم 

اتحادیه است.



همانطور که همگان می دانند پارلمان اروپا در 
نشست روز ٢۹ دی خود در استراسبورگ فرانسه 
سپاه  دادن  قرار  خواستار  آرا  قاطع  اکثریت  با 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در  پاسداران 
این اتحادیه شد. با این حال، قطعنامه یاد شده 

الزام آور نیست.

 عجیب است که در اظهارات وزیر امور خارجه 
سوئد فضای ترور وحشتی که جمهوری اسالمی  
در طول ۴۴ سال گذشته علیه مردم ایران خلق 
کرده است تروریسم نیست. تو گویی به گلوله 
بستن معترضین در خیابان، دستگیری و شکنجه 
آنها در زندانها و به در آویختن کسانی که آزادی 



را فریاد می زنند نام دیگری جز ترور دارد. تو 
گویی  کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در 
دهه هشتاد میالدی و همچنین قتل های زنجیره 
اسم  فاصله 1۹۸۸-۹۸  در  سیاسی  فعالین  ای 
دیگری جز ترور دارد. تو گویی ترور دهها تن 
کشور  خارج  در  اسالمی  جمهوری  مخالفین  از 
نامشان ترور نبودند. تو گویی کشتاری که منجمله 
اعتراضات  جریان  در  ایران  در  سپاه  نیروهای 
معترض  و 1۵00  دادند  انجام   ٢01۹-٢0٢0
را کشتند تروریسم نیست. معلوم نیست با کدام 
منطق  ترور و سرکوب دولتها علیه مردمان یک 
کشور تروریسم نیست؟! اگرچه دامنه تروریسم 
ایران در  از مرزهای  پاسداران در خارج  سپاه 
عراق، در سوریه و لبنان و جاهای دیگر نیز بر 



کسی پوشیده نیست.

کار  تروریسم  با  پاسداران  سپاه  ارتباط  اثبات 
دشواری نیست. مسئله بر سر وجود یک اراده 
سیاسی برای انجام این کار است. زیر فشار انقالب 
زن زندگی آزادی در ایران نمایندگان پارلمان 
اروپا رای و تمایل خود را برای قرار گرفتن سپاه 
پاسداران در لیست گروههای تروریستی اعالم 
اروپایی  دولتهای  رسد  می  نظر  به  اما  داشتند. 
قصد ندارند که این تصمیم را اجرایی کنند و از 
همین رو بهانه می آورند. سپاه پاسداران یکی 
از بزرگترین نیروی نظامی جمهوری اسالمی و 
صاحب قدرت اقتصادی زیادی در ایران است. 
قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست نیروی های 



باشد   داشته  نیز  اجرایی  ضامن  که  تروریست 
طبعا راه را برای ادامه روابط دیپلماتیک و مغازله 
دولتهای غربی با این رژیم دشوار خواهد کرد. 
تنها راه عبور از مانع منافع تجاری و سیاسی دول 
غربی ادامه مبارزات ما مردم و تداوم انقالب زن 
انقالب  این  که  همانطور  است.  آزادی  زندگی 
بدون هیچ واسطه ای باعث شد که دول غربی 
فشارهای بیشتری را بر جمهوری اسالمی اعمال 
کنند،  تداوم این انقالب و اعتراضات مردمی باعث  
خواهد شد که مردم ایران برای طرد و انزوای 
کامل جمهوری اسالمی موفقیت های بیشتری را 
نصیب خود سازند. تروریست جمهوری اسالمی 
با انقالب مردم ایران جارو خواهد شد. آنچه که 
در زمین دولتهای اروپایی قرار دارد این است 



که در سمت درست تاریخ بایستند و بیش از 
این با سیاست مماشات و سازش خود به تداوم 

حیات ننگین جمهوری اسالمی کمک نکنند.
 

پنجشنبه ۶ بهمن 1۴01
٢۶ ژانویه ٢0٢۳



ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


