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سردبیر این ﺷﻤارﻩ :کیوان ﺟاوید

در این شماره ژورنال
دهه نودی های بی حجاب
نوشته شقایق از طرف محفل خواهران
برکناریحسینطائب،تنشباندهایمافیایی!
نوشته محسن ابراهیمی
ایران اسالمی ،بهشت زنان!!
نوشته سوسن صابری
قربانیان مشروبات الکلی تقلبی ،قاتل را میشناسیم!
نوشته مصطفی صابر
این دنیا برای زنان نیست
نوشته پتی دبونیتاس

دهه نودی های بی حجاب
شقایق از طرف محفل خاهران
ویدئویی روز پنجشنبه ،دوم تیرماه ،در شبکههای
اجتماعی منتشر شد ،شماری دختر و پسر نوجوان
را در “بلوار شهید چمران” شیراز نشان میدهد
که اغلب دختران در این جمع بی حجاب اند.
مادران ما با فرمان رعد آسای خمینی که بوی
خون میداد و وعده می داد :پوست سر زنان بی
حجاب را می کنیم ،اگر لخت کنار دریا بگردند.
این فرمان از ته لجنزار حکومت اسالمی از دهان
خمینی علیه ما زنان و دختران -در هر سنی -با

موج عربده کشی حزب اهلل همراه شد .نه فقط
عربده کشی ،که اسید و پونز و شالق و درفش
هم ابزار اجرایی این فرمان شد.
دوران تیره و تاری بود .انگار ما زنان بدنیا آمده
بودیم که در جهنم اسالمی بسوزیم و بسازیم.
نسل ما در اوخر دهه هفتاد نوجوانانی بودیم که
باید برای بیرون دادن یک تار مو به خود می
بالیدیم و پیروزی خود را جشن می گیرفتم .نسل
بعدی نیمی از موهایشان را از زیر حجاب اسالمی
بیرون دادند و پیشکسوت ما شدند و ما را با خود
همراه کردند .همینطور جنگ پشت جنگ و فتح
پشت فتح .امروز دهه نودی ها تابوت جمهوری
اسالمی را بسوی خراب آباد حکومت حمل می

کنند.
اینا دهه نودی های واقعی هستند ،آقای فرمانده،
به ِگل نشسته.
همین ها با تابو شکنی های هر روزه و علنی پایه
های نظام را سست تر میکنند .بترسید پالسیده
های نظام ،چون هر لحظه به فروپاشی نزدیک
تر می شوید .این نسل انقالب زنانه ،انقالبی ضد
مذهب و پیشکسوتان رهایی زن و جامعه هستند.
پیروزی شما مبارک باد.
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برکناری حسین طائب،
تنش باندهای مافیایی!
محسن ابراهیمی
حسین طائب توسط فرمانده کل سپاه پاسداران از
ریاست سازمان اطالعات سپاه برکنار و معاونش
محمد کاظمی به جای او منصوب شد.
حسین طائب یکی از فاسد ترین و بیرحم ترین
آخوندهای امنیتی مورد اعتماد خامنه ای است
که در راس نهادهای امنتیی ،کارش پرونده
سازی علیه مخالفین و معترضین ،سرکوب و
کشتار معترضین در داخل و ترور در خارج از
کشور بوده است.

جایگزین کردن طائب با معاونش که یک
جنایتکار امنیتی دیگر است ،نمونه ای از تصفیه
های درون حکومتی است .به نظر میرسد بعد
از کشته شدن قاسم سلیمانی و مقامهای هسته
ای و انفجارها در سایتهای هسته ای و عملیات
شکست خورده ترور در ترکیه و قبرس و نفوذ
موساد تا عمق نهادهای اطالعاتی ،مقاماهای باند
رقیبش از جمله فرمانده سپاه قدس ،خامنه ای را
قانع کرده اند که حضور طائب در راس مهمترین
نهاد امنیتی و اطالعاتی ،حکومت را ضربه پذیرتر
کرده است.
اصالح طلبان حکومتی این جا هم مثل همیشه
نگران وضع حکومتشان هستند .برکناری طائب

را در رابطه با سرکوبها به فال نیک گرفته اند.
اما وقتی دقیق میشویم معلوم میشود مساله شان
سرکوب اعتراضات نیست .خوشحالیشان به
خاطر این است که طائب از باند رقیب است.
او کسی است که برای مثال قبال برای پسر
رفسنجانی پرونده سازی کرده بود.
برای مردم اما این تصفیه درون حکومتی از این
سر مهم است که نشان میدهد باندهای درون
حکومت در رده های باال به جان هم افتاده
اند .مردم این اتفاق را هم نشانه ای از تشتت و
فروپاشی عمارت اسالمی میدانند.
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ایران اسالمی ،بهشت زنان!!
سوسن صابری


انیسه خزعلی ،معاون امور زنان رئیسی گفت:
بنظرمیرسد ایران یکی از امن ترین کشورهای
جهان برای زنان است.
راست میگوید .این احساس “امنیت” را اکثریت
زنان در ایران تجربه کرده اند .زمانی که
ِ
برادران وحشی خزعلی با پونز و
خواهران و
شالق حجاب را تحمیل کردند ،زمانیکه طبق
قوانین اسالمی از حق حضانت فرزند و حق طالق
محروم شدند ،زمانیکه در زندانها مورد تجاوز
قرار گرفتند ،زمانیکه حق تحصیل و اشتغال در

رشته های “غیرزنانه” را از آنها گرفتند ،آنجا که
قوانین و فرهنگ ضد انسانی اسالمی ،به دست
پدر و همسر ،داس و تبر داد تا سرشان را از
بدنشان جدا کنند ،آنجا که با تزریق سم افکار
اسالمی در جامعه به مردان پیام دادند که “
زنان کشتزارهای شمایند ،”...آری در تمامی این
لحظات ،زنان طعم تلخ و خونینِ امنیت اسالمی
را در جامعه و خانواده ،چشیده اند.
این سرکوب و خشونت هر روزه ،سرچشمه خشم
و نفرت از حکومت اسالمی و قوانین ضد زنش
و محرک بزرگ یک انفجار اجتماعی است .بی
دلیل نیست که میگوییم انقالب آتی ایران ،یک
انقالب زنانه است .سالهاست که شاهد نشانه

های این نقش مهم زنان در تحوالت سیاسی
و اجتماعی هستیم .در جنبش خالصی فرهنگی،
در مبارزه علیه حجاب اجباری ،در حرکتهای
اعتراضی معلمین و بازنشستگان و خانواده های
دادخواه و در اعتراضات علیه گرانی ،حضور و
نقش زنان پررنگ و برجسته است.
پیروزی جنبش سرنگونی ،همکاری فعالین جنبش
برابری طلبانه زنان با فعالین جنبش کارگری و
معلمان و بازنشستگان را می طلبد.
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قربانیان مشروبات الکلی تقلبی،
قاتل را میشناسیم!
مصطفی صابر


جمعه سوم تیر ماه  ۱۴۰۱معاون دانشگاه علوم
پزشکی اهواز اعالم کرد که از  ۸۴نفری که بدلیل
نوشیدن “الکل تقلبی” مسموم شده بودند ،هفت
نفر دچار عوارض بینایی شدند .روز چهارشنبه
هم اعالم کرده بود که دست کم دو نفر جان
خود را از داده اند!
حکومت اسالمی آمار درستی نمی دهد .با اینهمه
در  ۳۱خرداد اعالم شد که در مشگین شهر بدلیل

مصرف الکل صنعتی یکنفر کشته و  ۱۲نفر مسموم
شدند .در اردیبهشت نیز دست کم  ۱۲نفر در
هرمزگان جان خود را از دست دادند.
هر سال در ایران الاقل صدها نفر بخاطر نوشیدن
الکل تقلبی جان میدهند ،تعداد بسیار بیشتری
بینایی خود را از دست میدهند و آسیب های
دیگر می بینند .بنا بگفته سایت عصر ایران “در
بازه اسفند  ۹۸تا  ۱۹فروردین  ۹۹بیش از ۳
هزار نفر دچار مسمومیت الکلی شده و از این
میان  ۷۲۸نفر نیز جان خود را از دست دادند”.
علت اصلی اینکه افراد زیادی قربانی مشروبات
تقلبی الکلی میشوند ،این است که طبق دستور

اسالم و حکومت اش مصرف و داشتن مشروبات
الکلی جرم است و مجازات شالق و زندان دارد.
در نتیجه تولید و خرید و فروش الکل به عرصه
زیر زمینی و قاچاق رانده میشود و نظارت و رعایت
استانداردهای سالمت در کار نیست.
مسئول مستقیم مرگ و معلولیت همه این انسانها
که فقط خواستند دمی خوش باشند جمهوری
اسالمی است .قلم از بیان عمق جنایت و ارتجاع
حکومت اسالمی ناتوان است .نابود باد جمهوری
اسالمی.
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این دنیا برای زنان نیست
پتی دبونیتاس
روز  ۲۴ژوئن  ۳ ۲۰۲۲-تیر  ،۱۴۰۱دادگاه عالی
ایاالت متحده به حق سقط جنین مندرج در قانون
اساسی پایان داد ۱۳.ایالت قبال قوانینی غیر-اجرایی
برای ممنوع کردن سقط جنین وضع کرده بودند .
اکنون موارد بیشتری در راه است.
این مساله فقط مربوط به از دست دادن حقوق
اساسی زنان در آمریکا نیست ،این نقطه عطف
دیگری از پروژه “تسلیم کردن زنان” است .به این
فکر کنید که طالبان دیکتاتوری مذهبی فاشیستی

خود را (با کمک آشکار ایاالت متحده) به دست
می آورد ،به پیگرد زنانی که در لهستان خواهان
سقط جنین هستند فکر کنید ،به این فکر کنید که
همه گیری کووید  ۱۹چقدر به راحتی “پیشرفت”
زنان را تا چند دهه عقب رانده است .وقتی صحبت
از حقوق زنان به میان میآید ،با “غرب وحشی”،
مذاهب و اسالم سیاسی رودردرو میشویم که همه
جا زنان را هدف میگیرد.
هیچ کلمه ای در هیچ زبانی قادر به بیان این خشم
نیست ،اما شاید این الل شدن جهانی دقیق ًا همان
چیزی باشد که باید برای کسانی اتفاق می افتاد
که دوست دارند به جای حقایق سخت ،خود را
فریب بدهند“( .ببین اوضاع خانم ها این روزها

چقدر خوب است”)
بیایید هرگز یک بار دیگر با کسانی که در هر شکل
و نوع و با هر وسیله ای مخالف برابری و استقالل
زنان هستند ،همسویی نکنیم .بیایید صدایمان را
بلند کنیم و مشت هایمان را باال ببریم.
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