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نظام اسالمی در لبه پرتگاه!
محسن ابراهیمی  

مراسم سالگرد مرگ خمینی  در  خامنه ای  علی 
گفت: “مهم ترین امید دشمنان برای ضربه زدن به 

کشور امید بستن به اعتراضات مردمی است.”

قبل از هرچیز، این اعتراف دیکتاتور اسالمی به 
وجود اعتراضات مردمی است. اعتراضاتی آنچنان 
گسترده و تعرضی که بی شک خواب خامنه ای را 

به کابوس تبدیل کرده است. 

منظور واقعی خامنه ای از تک تک این کلمات را 
مردم خوب میفهمند. میدانند که “دشمنان”، همان 



مردم هستند که در حال اعتراضند، مردمی که 
حکومت اسالمی را دشمن اصلی خود میشناسند. 
میدانند که منظور واقعی از “ضربه زدن به کشور”، 
سرنگون کردن حکومت اسالمی است. و همچنین 
میدانند که نقطه مقابل امید مردم به اعتراضاتشان، 
یاس و هراسی است که صفوف طرفداران نظام 

اسالمی را فراگرفته است. 

مخاطب خامنه ای در این سخنان، همین صف است. 
صفی که خیزش مردم در دیماه 96 و آبان 98 در 
صدها شهر را دیده و فریاد “مرگ بر دیکتاتور” 
را شنیده اند. صفی که در همین ده روز گذشته 
خیزش مردم داغدیده آبادان و همبستگی وسیع 
هراسشان  به  دیگر  شهرهای  در  معترض  مردم 



انداخته است. صفی که دیده اند چگونه داغداران 
خشمگین، از عزادری شیادانه امام جمعه آبادان با 
فریاد “بیشرف، بیشرف” استقبال کردند. باالخره 
صفی که با شنیدن شعار “خامنه ای حیا کن، مملکتو 
رها کن” دیده اند که نظام اسالمی در لبه پرتگاه 

است. 

خامنه ای هراسان از مردم میخواهد با امید دادن 
به این صف سقوط نظام از این پرتگاه را به تاخیر 
بیاندازد. همه دیکتاتورها پیش از سقوط به چنین 

تقالهایی دست زده اند.
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لوموند وانقالبی به معنای واقعی کلمه 
ناصر اصغری

که  فرانسوی  پژوهشگر  یک  از  نقل  به  لوموند 
مشاهداتش را با خوانندگان این نشریه در میان 
ایران  در  “آنچه  است:  نوشته  است،  گذاشته 
حقیقی  معنای  به  انقالب  یک  می گذرد  امروز 
اعتراض های  در  ریشه  که  انقالبی  است.  کلمه 
زیست  فاجعه  و  فقر  علیه  دارد که  پراکنده ای 
در  دائم  طور  به  محیطی طی سال های گذشته 

جریان بوده است.” 

این کنه مسئله است، انقالبی که می شود تاریخ 
شروع آن را اعتراضات سال ۷8 و حتی قبل از 



آن هم دانست، فواصل اعتراضات هر بار کوتاه 
اعتراضاتی  واقع  در  امروزه  و  کوتاه تر شدند  و 
که به هر بهانه ای در گوشه و کنار این مملکت 
رخ می دهند و از شعارهای “مرگ بر دیکتاتور”، 
رژیم  سرنگونی  مطالبه  و  خامنه ای”  بر  “مرگ 

نکبت اسالمی هم کوتاه نمی آیند.

بقول  و  نشانه گرفته اند  را  اسالمی  رژیم  مردم 
انقالب نه این یا آن فرد،  پژوهشگر فوق “این 
بلکه کلیت نظام اسالمی را هدف گرفته است.” 
مردمی که به یاد دارند و یا در تاریخ خوانده اند 
که مطالباتشان در سال 1۳۵۷ بدون جواب ماند 
و رژیم اسالمی با تمام توحشی که شایسته نام 
آن است، آن انقالب را به خون کشید، اما این 



مردم می خواهند با شورش و قیام و انقالب بر 
علیه نظم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
حاکم برای همیشه این رژیم را سرنگون کرده 
و کل این بساط را به زباله دان تاریخ بفرستند 
تا فقر، فساد، تبعیض، اسالم، بی حقوقی و امثالهم 

ریشه کن شوند.

یکشنبه 1۵ خرداد 1401
۵ ژوئن ٢0٢٢



جنبش حق طلبانه زنان و 
شبیخون فرهنگی!

عطیه نیک نفس 
    

خبرگان  مجلس  در  مازندران  نماینده  توکل 
انتظار  مسئولین  از  مردم،  از  ما،  از  امام  گفت:  
دارد و بدانید که این روزها درگیری هایمان نه 

تهاجم، بلکه شبیخون فرهنگی است. 

از  تر  بار  فاجعه  و شبیخون  تهاجم  مگر حمله، 
اسالم و جمهوری اسالمی هم هست!؟ که طی 
ممکن خون  ترین شکل  به وحشیانه  4۳ سال 

مردم ایران را مکیده باشد.



خواسته  انسانی  حرمت  و  حقوق  داشتن  اوال 
بدو  در  زنان  و  بوده،  ایران  در  زنان  همیشگی 
روی کار آمدن جمهوری اسالمی با شعار” آزادی 
نه شرقی ست نه غربی، جهانیست” مطالباتشان 
را  روشن در خیابانها فریاد زدند و صدای حق 
دوما  رساندند.  جهانیان  بگوش  را  شان  طلبانه 
زنان ایرانی قبل از به قدرت رسیدن جمهوری 
فاسد اسالمی هم حقوق برابر نداشتند. و سایه 
سنگینی  حیاتشان  بر  اسالمی  زن  ضد  قوانین 
میکرد. سوما اسالم، خمینی و رژیم اسالمی در 
زن ستیزی و سرکوب زنان بی همتاست. چهارما 
اعدام  و  سنگسار  شکنجه،  حجاب،  سرکوب، 
اینها  نیست  ای  جامعه  هیچ  انتخاب  و  فرهنگ 
همه معضالتی است که بواسطه در قدرت بودن 
اعمال  بر زنان  اسالم در کشورهای اسالم زده 



میشود.
 

و  گری  مطالبه  برای  اسالمی  زن  ضد  رژیم 
آزادیخواهی زنان به دنبال مقصر در کشورهای 
دیگر میگردد، غافل از اینکه جنبش رهایی بخش 
ایران  داخل  در  خمینی  ورود  بدو  از  که  زنان 
ترین  مترقی  و  قویترین  در  حاال  گرفت  شکل 
شکلش رژیم اسالمی را به زانو درآورده است. 
یک  ایران  آتی  انقالب   “ گفتمان  که  جایی  تا 
انقالب زنانه است “ به گفتمانی عمومی تبدیل 

شده است.
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


