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قانون جدید اسلحه کشی!  
مصطفی صابر 

مجلس شورای جمهوری اسالمی “قانون بکارگیری 
اسلحه توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری” 
را در دستور قرار داده تا در آن تغییراتی دهد؛ 
از جمله اینکه  “به هر مامور مسلح” اعم از لباس 

شخصی و غیره اجازه شلیک دهد! 

بود.  قانون  منتظر  آدمکشی  دستگاه  این  انگار   
حمام خونی که در آبان ۹۸ راه انداختند همیشه 

قانون اینها بوده است. 

اما چرا قانون اسلحه را باال برده اند؟ جواب روشن 



مزدوران  و  اوباش  به  دادن  روحیه  برای  است. 
بی روحیه شان. این ترس و وحشت را نه فقط 
دید،  میشود  ماموران  چشمان  در  و  خیابان  در 
بلکه مهمتر در صدای نگران و لرزان و همینطور 
مرگ  سالگرد  در  ای  خامنه  محتوای سخنرانی 

خمینی میشود شنید.

مشخصا، تغییر “قانون اسلحه” میخواهد به مالها 
جمهوری  ماموران  و  مقامات  و  شرع  قضات  و 
اسالمی که هر روز با کابوس مرگ سر از بالشی 
برمیدارند که زیر آن تپانچه است، قوت قلب و 
اعتماد به نفسی بدهد. اما مثل سخنرانی خامنه 

ای بشدت بوی الرحمن رژیم از آن میاید. 

تظاهرکنندگان در  بستن  به گلوله  یاد  مرا  این 



میدان ژاله تهران در شهریور ۵۷ و حکومت نظامی  
دوره شاه انداخت. جواب مردم در مقابل اسلحه 
کشی و حکومت نظامی شاه چه بود؟ اعتصاب 
عمومی به رهبری کارگران نفت. اعتصاب عمومی 
همه بخش ها از کارگران صنایع مختلف تا برق 
و مخابرات و همه مدارس و دانشگاهها و ادارات 
و همینطور بازار، رژیم را کامال فلج و خلع سالح 

کرد. 

پاسخ پایه ای اسلحه کشی جمهوری اسالمی هم 
تدارک جدی تر اعتصابات سراسری و عمومی 

است.  
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تشتت در کمپ راست 
کاظم نیکخواه

شش سازمان از طیف فداییان اکثریت بنام حزب 
چپ و جمهوریخواهان و دو طیف از جبهه ملی 
در بیانیه ای مخالفت خود را با سخنان اخیر رضا 
به  زمانی  همگی  که  آنها  کردند.  اعالم  پهلوی 
خمینی لبیک گفتند و کارشان به رسوایی کشید 
اکنون با مقایسه اقدام پهلوی با خمینی سال ۵۷ 
میگویند این بار فریب نخواهند خورد! پیش از 
هایی  چهره  و  کردستان  دموکرات  حزب  این 
از طیفهای ملی اسالمی، ناسیونالیست، لیبرال و 
با  را  خود  مخالفت  سیاق  همین  بر  اینها  امثال 

سخنان رضا پهلوی اعالم کرده اند. 



کنفرانس مطبوعاتی رضا پهلوی و جنجال رسانه 
های راست  پروژه ای برای رهبر تراشی و متحد 
جامعه  چپ  مقابل  در  راست  نیروهای  کردن 
بود، آنهم با شارالتانیسم و وارونه سازی وقیحانه 
دیکتاتوری موروثی آریامهری. اینها بارها پروژه 
هایی از این دست را با محوریت رضا پهلوی به 
راه انداخته اند و شدیدا مفتضح شده اند. این بار 
نیز تقالی آنها کل جبهه راست را بسیار متشت 
تر کرد و کشاکش و چند دستگی را در میان 
همه  تقریبا  که  است  جالب  نمود.  عمیقتر  آنها 
دیگر  یا  خمینی  با  زمانی  راست  جریانات  این 
نیروهای مرتجع اسالمی بیعت کرده اند و اکنون 
که جامعه دارد حکومت را تف میکند میخواهند 



جبران مافات کنند. آنها میدانند که جامعه امروز 
ایران با سال ۵۷ بسیار متفاوت است. در مقابل 
از شر حکومت  را  میخواهد جامعه  انقالبی که 
خالص  استثمار  و  ستم  سیستم  کل  و  اسالمی 
کند و به جلو خیز بردارد، راستها در تقالی راه 

عقبگرد، نومیدانه با هم کلنجار میروند. 
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راه حل، 
بایکوت سیاسی جمهوری اسالمی است!

حسن صالحی  
   

سه دولت اروپایی - بریتانیا، فرانسه و آلمان - 
در بیانیه ای مشترک اعالم کرده اند که تصمیم 
ایران برای کاهش دوباره همکاری با نظارت های 
وخیم تر  را  وضعیت  ملل  سازمان  اتمی  آژانس 
می کند و جمهوری اسالمی فرصت دیپلماتیک 

برای احیاء توافق برجام را از دست می دهد.

بدنبال این بیانیه و صدور قطعنامه انتقادی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه رژیم 
حذف  از  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  اسالمی، 



تجهیزات نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
خبر داد و ابراهیم رئیسی هم گفت که یک قدم 

عقب نشینی نخواهد کرد.

بیشتر  هر چه  اسالمی  رژیم  اطوار  و  ادا  این  با 
ای  هسته  قدرت  با  مقابله  که  شود  می  معلوم 
و  برجام”  “احیای  طریق  از  اسالمی  جمهوری 
“انجام گفتگو” نمی گذرد. چرا که این رژیم نه 
به قراردادی پایبند است و نه می توان روی قول 
و وعده آن حساب کرد. در عرصه داخلی نیز 
اینها برایشان هیچگونه اهمیتی ندارد که ادامه 
تحریمهای اقتصادی به تشدید مشکالت مردم 
می انجامد. این رژیم با مایه گذاشتن از زندگی 
مردم به رجزخوانی علیه دول غربی مشغول است 



و باندهای مافیایی نیز تحریم را به منبعی برای 
ثروت اندوزی بیشتر تبدیل کرده اند.

اسالمی  جمهوری  کردن  مهار  برای  راه  تنها 
بایکوت سیاسی آن است. رژیمی که برای بقای 
از  ایران می ُکشد و یکی  خودش مردم را در 
سرچشمه های تروریسم جهانی است و به راحتی 
به هر پیمان جهانی پشت می کند، قابل مذاکره 
کردن نیست. جمهوری اسالمی تماما مسئول این 
روبرو  جهانی  بایکوت  با  باید  و  است  وضعیت 

شود.  
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پرده بکارت و زنان مهاجر
سروناز سینائی

   
پرده  “ترمیم  اصلی  مشتریان  مهاجر،  “زنان 
بکارت” در آلمان هستند و بسیاری از این زنان 
از شب اول عروسی خود هراس دارند و برای 
اینکه آنها را “باکره” تلقی کنند، تن به عمل های 
پرهزینه و دردناک می دهند تا چیزی که هرگز 

وجود نداشته را بازسازی کنند.” دویچه وله

اساس و ریشه عمل  ترمیم پرده  بکارت نشأت 
گرفته از خرافه و مذهب و وجود یک فرهنگ 
مردساالر است که حتی دست از سر بخشی از 
زنان مهاجر در اروپا هم بر نمی دارد. زنی که 



از  میشود،  گران  و  دردناک  عمل  این  متحمل 
قربانیان این فرهنگ مذهب زده و مردساالرانه 

است. 

زمانی که علم وجود پرده بکارت را رد کرده 
باز هم در قلب اروپا هستند زنانی که درد و رنج 
را به جان می خرند تا مشتی جاهل بر این باور 
باشند که این زن باکره است. اینجا دیگر باید 
دست جریانات مافیایی اسالمی و مذهبی را دید 
و چشم پوشی دولت ها تحت عنوان احترام به 

نسبیت فرهنگی را شریک این جنایت دانست.

زنانی که هزاران یورو هزینه می کنند و تن به 
زندگی مشترِک مملو از قوانین مذهبی میدهند، 



جریانات  راندن  عقب  با  که  هستند  قربانیانی 
بسوی  گام  مردساالر یک  و  مذهبی   - اسالمی 
رهایی نزدیک می شوند. همراه با حمایت قانونی 
و جرم انگاری از این پدیده ضد زن، باید با یک 
کار فرهنگی گسترده، این بخش از زنان مهاجر 
را مورد حمایت جدی قرار داد تا خود نیز علیه 

این پدیده شوم بپاخیزند.
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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


