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حكومت  در حال تسلیم!       
جليل جليلى  

رسيده  عمرش  پایان  به  که  اسالمى  جمهوری 
است از زبان بيژن نو باوه وطن، نماینده مجلس 
این  فرهنگى  )ضد(  کميسيون  عضو  و  اسالمى 
مجلس، طرحى را در مجلسشان ارائه کرده که 
خط  شدن  مسدود  مانند  “مجازاتهایى  آن  در 
تلفن و اینترنت برای زنانى که حجاب اجباری 

را رعایت نميكنند” پيش بينى شده است. 

این طرح که بيشتر به یك شمشير زنگ زده و 
لبه ميماند، در شرایطى در مجلس اسالمى  بى 



مطرح ميشود که زنان ایران در ادامه ٤٤ سال 
اکنون  اجباری  حجاب  عليه  وقفه  بى  اعتراض 
بطور مشخص نزدیك به ٧ ماه است که حجاب 
اجباری را عمال ملغى کرده اند و حجابها را  در 
بنام  منشوری  انتشار  با  اند؛  سوزانده  خيابانها 
“منشور مطالبات پيشرو زنان ایران” اعالم کرده 
اند که انقالب زن زندگى آزادی با از بين بردن 
زن  بساط  کل  به  جنسيتى  آپارتاید  حكومت 
ستيزی قانونى، دولتى و قضایى، سيستماتيك و 
به بردگى جنسى زن به هر شكلى  حكومتى و 
و به دست هر نيرویى پایان خوهد داد، رهایى 
زن را به ارمغان خواهد آورد و به تبع آن کل 
جامعه ایران را نيز از ظلم و ستم و بى عدالتى و 

تبعيض رها خواهد کرد. 



شمشير زنگ زده حكومت اسالمى در شرایطى به 
هوا برده ميشود که زنان آزاده و مخالف حجاب 
اجباری ماموران “امر به معروف” را از قطارها و 
اتوبوسها بيرون ميكنند، مادران دادخواه با شعار 
ژن ژیان ئازادی دست به راهپپيمایى ميزنند و 
زنان آزاده ای که در اعتراض به تبعيضات و در 
اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و زندانى 
جلو  در  و  آزادی  از  بعد  بالفاصله  بودند  شده 
در زندان شعار ميدهند “زن، زندگى آزادی” و 

“خامنه ای ضحاک مى کشيمت زیر خاک!” 

به نشانه  اینچنينى را ما  این طرح و طرح های 
زنان  مقابل  تسليم شدن خجوالنه حكومت در 



تعبير ميكنيم. این طرح همراه با ارائه دهندگانش 
و سه قوه اش و کل حكومت اسالمى اش همزمان 
ایران جاری  انقالبى که در  و بزودی، زیر پای 

است له خواهد شد.

زنده باد انقالب زن زندگى آزادی!
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سپیدِه “مدوسا” و خامنه ای “ضحاک”       
کيوان جاوید  

سپيده قليان، فعال سياسى مقاوم و شناخته شده 
روز چهارشنبه ۲٤ اسفند بعد از تحمل چهار سال 
و هفت ماه زندان، پيش از پایان محكوميت ۵ 
ساله اش آزاد شد. ویدئویى از هنگام آزادی او 
از زندان نيز منتشر شده است که او بى حجاب 
ضحاک،  “خامنه ای  دهد:  مى  شعار  و  است 
بعد  فقط چند ساعت  زیر خاک.”  مى ِکشيمت 
از “آزادی”، سپيده همراه با خانواده در مسير 
رفتن به دزفول توسط نيروهای امنيتى بازداشت 

شد. 



 سپيده بخاطر دفاع از آزادی و در کنار مبارزات 
کارگران هفت تپه بودن به زندان محكوم شد، 
زندانهای  در  سالها  و  گردید  تبعيد  و  شكنجه 
با  اسالمى  این حكومت زجر کشيد. جمهوری 
ایجاد یك شرایط غير انسانى برای همه زندانيان 
سياسى و از جمله سپيده قليان این پيام را به 
جامعه داد که مخالفت با این حكومت عقوبت 
سختى دارد و تاوان ایستادن در برابر این رژیم 
سنگين است. همين سپيدِه قهرمان اما دم دِر 
زندان و در همان لحظه نخست آزادی اش، به 
زیرخاک کشيدن خامنه ای را فریاد زد و نشان 
داد انقالب ایران چه نمایندگان شجاعى دارد 
هستند  آن  از  مفلوکتر  رژیمش  و  ای  خامنه  و 



دليِردر  رهبران  و  انقالب  برابر  در  بتوانند  که 
ميدانش یارای مقاومت داشته باشند. 

انقالب زیبا روشن است. “ضحاک”  مسير این 
زیر خاک کشيده مى شود و مدوساهای انقالب 
به اسطوره های جاودان انقالب بدل مى شوند. 
بعد از نزدیك به ۵ سال اسارت همگان دیدند 
دربند  های  سپيده  است،  نكرده  تغيير  سپيده 
در  که  زندانى  هزار  دهها  اند،  نكرده  تغيير 
جریان انقالب “زن زندگى آزادی” به اسارت 
جانيان  برابر  در  و  نكرده  تغيير  اند  آمده  در 
زانو نزده اند. نه تنها زانو نزده اند که با قدی 
افراشته و مشتهای گره کرده از درون و بيرون 
زندان ناقوس مرگ این حكومت جنایتكار ضد 



های  مراسم  آورند.  مى  در  صدا  به  را  بشری 
چهارشنبه سوری اخير یك نمونه دیگر از این 

قدرت انقالب است که به پيش مى تازد.

 ضد انقالب اسالمى برای چندمين بارسپيده را 
به بند کشيد اما سپيدِه آزادی بر در مى کوبد 
و فصل خوش خوشبختى در راه است. سپيده 
ما همراه با همه اسرا به قدرت انقالب آزاد مى 

شوند و آزادی سرود هميشگى ما مى شود. 
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دبیرکل حزب موتلفه هم 
مرگ بر دیكتاتور میگوید!       

اصغر کریمى   

اسداهلل بادامچيان، دبيرکل حزب موتلفه گفته 
بر  مرگ  مى گویند  آزادی  نهایت  “در  است: 
که  نمى رسد  عقل شان  احمق ها  دیكتاتور، 
دیكتاتوری نيست وگرنه مى توانند ترا بگيرند، 

ببرند”. 

اگر مخالفان یك چيز به عقلشان نرسيده! اما 
دبير کل حزب موتلفه سه چيز به عقلش نرسيده 
است. اول اینكه مرگ بر دیكتاتور را مردم سر 



زبان او هم انداخته اند! دوم اینكه اگر بخواهند 
به خاطر مرگ بر دیكتاتور بگيرند و ببرند باید 
همه را ببرند. و سوم اینكه مردم خيلى چيزها 
افعال  از  که  اند  کرده  تحميل  دیكتاتور  به  را 

بسيار ممنوعه است. 

ای.  خامنه  بر  مرگ  یعنى  دیكتاتور  بر  مرگ 
و  است  اهلل  آیت  حاميانش  دید  از  ای  خامنه 
که  همينطور  زمين.  روی  بر  زمان  امام  نایب 
طبق رسومى که شيخ پشم الدین ها وضع کرده 
اند کفر است که حتى از قول دیگران به امام 
زمان و یا خدا و پيغمبر مرگ بر و از این حرفها 
زد، به همين سياق حتى از قول دیگران و غير 



مستقيم هم مرگ بر آیت اهلل و نایب امام زمان 
گفتن کفر است! اما در کشوری که مثل نقل و 
نبات به خامنه ای و خمينى جنایتكار ميگویند 
عبارت  ميكشند،  آتش  به  را  پوسترهایشان  و 
بادامچيان  زبان  هم سر  را  دیكتاتور  بر  مرگ 
بابا  این  اند.  انداخته  دیگر  مقامات  بسياری  و 
شاید هنوز نفهميده که مردم خيلى وقت است 
شاخ دیكتاتور و دیكتاتوری اسالمى را شكسته 
نميكنند.  خرد  تره  مقدساتى  هيچ  برای  و  اند 
اینرا هم نفهميده که تعداد مقامات و آیت اهلل 
هایى که بطور واقعى آرزوی مرگ دیكتاتور را 

ميكنند هم کم نيست. 



ميليونى  ابعاد  در  مردم  که  روزی  نيست  دور 
و با آزادی که خود بدست مياورند به خيابان 
و  حكومت  بساط  برچيدن  خواهان  و  بيایند 
بادامچيان شوند  مانند  مفتخوری  ميلياردرهای 

و حكومت نتواند هيچ غلطى بكند. 
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سومین روز شعاردهی و 
اعتراضات در چهارشنبه سوری        
از اطالعيه حزب کمونيست کارگری  

تشكلهای  فراخوان  روز  سومين  در  اسفند   ۲٤
دانشجویى و جوانان انقالبى محالت به مناسبت 
چهارشنبه سوری و در تداوم انقالب، در مناطق 
مختلف تهران و شهرهای دیگر مردم به خيابان 
آمدند و شعارهای ضد حكومتى سردادند. در 
تهران در روی پل هوایى گروهى از زنان با شعار 
مرگ بر دیكتاتور حجاب بر گرفتند. در تهرانسر 
جمعى از مردم در خيابان از جمله شعار ميدادند:” 
امسال سال خونه، سيد على سرنگونه”، “مرگ 
بر کل نظام”. در اکباتان جوانان شعار “امسال 



سال خونه سيد على سرنگونه” را سر دادند. 

در اطالعيه حزب از جمله اشاره شده است که 
و  بوکان  از جمله ساری،  دیگری  در شهرهای 
شعارهای  و  آمدند  خيابانها  به  مردم  هم  کرج 
مختلف عليه حكومت از جمله شعار “زن، زندگى، 

آزادی” سر دادند.  

در شوش و اهواز بازنشستگان تامين اجتماعى 
در اعتراض به فقر و گرانى و بى تامينى و برای 
پيگيری خواستهایشان بار دیگر دست به اعتراض 
زدند. بازنشستگان در اهواز شعار ميدادند “یك 
اختالس کم بشه، مشكل ما حل ميشه” و “درمان 
رایگان حق مسلم ماست”. در شوش بازنشستگان 
سرود “زیر بار ستم نميكنيم زندگى” را با خشم 



همخوانى ميكردند. 

برای  دیگری  حمایتى  رقص  همچنين  امروز 
دختران اکباتان را شاهد بودیم. دختری در فضای 
عمومى باغ غدیر اصفهان در حمایت از دختران 
اکباتان در روز جهانى زن رقص گروهى خود را 
منتشر کرد. در اعتراض به پيگرد دختران اکباتان 
از سوی حكومت، کارزاری حمایتى با وسعت به 
جریان افتاده است. جامعه با کل بساط آپارتاید 

جنسى حكومت فعاالنه در جدالست.

نابود باد حكومت اسالمى!

پنجشنبه ۲۵ اسفند 1٤01
1۶ مارس ۲0۲۳



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
https://t.me/journalfarsi :تلگرام

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

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


