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روز جهانی مبارزه با حجاب اجباری
آذر پویا  

از   ۲۰۲۲ ژوئیه   ۱۲ تیر-   ۲۱ شنبه  سه  روز 
طرف جمهوری اسالمی روز “حجاب و عفاف” 

نامگذاری شده است.
 

فعالین جنبش علیه حجاب اجباری که سالهاست 
مبارزه  بی عدالتی  و  این سمبل تحقیر  علیه  بر 
اقدامات  اینروز  با  اینبار هم در مقابله  میکنند، 
و  اند  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  عملی 
فرصت را عنیمت شمرده تا یکبار دیگر صدای 
اعتراض خود را بر علیه قوانین زن ستیز و متحجر 

اسالمی فریاد بزنند. 



روز ۱ فوریه -  ۱۲ بهمن از طرف ناظمیه خان، 
یک زن مسلمان آمریکائی روز جهانی حجاب 
اعالم شد تا حجاب را اینبار با چهره ای بزک 
نمایش  به  هایشان  مغازه  ویترین  در  کرده 
بگذارند. ولی زنان مبارزه و آزادیخواه اینبار نیز 
پیشنهاد  به  دسامبر  روز ۲۷  و  آمده  میدان  به 
فریده آرمان روز جهانی مبارزه با حجاب اجباری 

اعالم شد.

اندازی جنبش  راه  با  فعالین جنبش رهائی زن 
بی حجاب”  “حجاب  عنوان  تحت  ای  گسترده 
و  مسئولین  به  شکنی  دندان  نیزجواب  اینبار 

سازماندهندگان روز حجاب و عفاف داده اند.



و  است  اسالمی  جمهوری  آشیل  پاشنه  حجاب 
پرتاب حجابها توسط زنان مبارز و معترض پایه 
های لرزان این حکومت فاسد را متزلزتر خواهد 

کرد.

 تمام وحشت و تالش الشخوران اسالمی و بگیر 
وببندهایشان، جهت مرعوب کردن زنان و مردان 
شجاعی است که با دست خالی به جنگ تن به 
تن با رژیم تا به دندان مسلح جمهوری اسالمی 
هر روز به خیابانها میایند. این انسانهای شکست 
ناپذیر، جمهوری اسالمی را بزانو در خواهند آورد.

 
دوشنبه ۲۰ تیر ۱4۰۱

۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ 



خونی که پاک نمی شود
کیوان جاوید

حسینعلی نیری قاضی شرع و مسئول هیات اعدام  
زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، برای نخستین بار 
می گوید: “نمی شد با قربانت بروم و فدایت شوم 
کشور را اداره کرد.” اگر قاطعیت امام نبود شاید 
ما اصال این امنیت را نداشتیم. شاید اصال نظام 

نمی ماند. 

برای  را  هیاتی  سال ۱۳۶۷  تابستان  در  خمینی 
تشخیص زندانیان سیاسی “محارب و محکوم به 
اعدام” منصوب کرد. و این هیات هزاران زندانی 



سیاسی را به قتل رساند.

با بیان این جمالت به درون زندانهایی بروید که 
زندانی سیاسِی اسیر در دست حکومت، حتی فرصت 
این را نداشت تا در خارج از زندانها فریادرسی 
بیابد. آنها با یک جملِه  به زندانی حکم میدادند: 
مسلمانی، به خدا باور داری؟ مجاهد یا منافق؟ 
اینچنین شد که بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی 

در قرن بیستم رقم خورد.

از آن تاریخ تا امروزجامعه تغییرات شگرفی کرده 
است. دشمنان جمهوری اسالمی وسیع تر شده و 
اعتراض و اعتصاب همچون آتشفشان مذاب در 
هر کوی و برزن روان است. جامعه ایران یکپارچه 
دشمنی با جمهوری اسالمی است. این دشمنی فقط 



بخاطر فساد اقتصادی و غارتگری اقتصادی نیست. 
همراه و همزمان، یک دشمنی عمیق فرهنگی نیز 
که کل بساط جهل و خرافه حکومت را نشانه رفته 

است با قدرت در جریان است.

جامعه برای یک تسویه حساب همه جانبه برای 
الروبی این بساط متعفن حکومت اسالمی بپاخاسته 
است. نیری ها و خامنه ای ها و همه جانیان اسالمی 
صدای رعدی را می شنوند. این غرش سهمگین 
و خاکستر شدن  از سوختن  خبر  ایران،  آسمان 
جمهوری اسالمی را میدهد. با نیری دیداری تازه 

خواهیم کرد. دور نیست.

 دوشنبه ۲۰ تیر ۱4۰۱
۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ 



رقص استادان و شکستن خطوط قرمز
عظیم مطور 

هفت استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به 
اتهام شرکت در مراسم رقص محلی در حاشیه 
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشکده 
اخراج شدند. روابط عمومی این دانشگاه در پی 
انتشار این ویدیو، از آن به عنوان “شکستن خطوط 

قرمز” نام برد.

جمهوری اسالمی که از ابتدا با تشکیل ستادهای 
امر به معروف و نهی از منکر و روی کار آوردن 
گشت های ارشاد در محالت، ادارات و دانشگاه ها 



سعی به مرعوب کردن جامعه داشت، بارها توسط 
مردِم خواهان آزادی به عقب رانده شده و اکنون 
شاهد آن هستیم که در سطح شهرها مردم در 
 پارکها، بازار، اتوبوس ، مترو و هر فرصتی که به 
دست بیاورند به رقص و آواز و پایکوبی میپردازند.

رقص و آواز پایه های حکومتی که با سینه زنی، عزا 
و ماتم شکل گرفته است را به لرزه در می آورد و 
شوق و ذوق رسیدن به آزادی را فراهم می کند.

تابوشکنی به یک فرصت علیه قوانین جمهوری 
اسالمی تبدیل شده و فعالین و معترضین به تبعیض 
برابری  و  آزادی  به  رسیدن  برای  بی حقوقی  و 
اقدام به شکستن خطوط قرمز حاکمیت کرده و 
برای رسیدن به خواسته هایشان بهر شکل ممکن 



دست به عمل میزنند. رقص و شادی استادان در 
کنار دانشجویان، اعتصابات و اعتراضات با شکوه 
خیابانی معلمان و بازنشستگان از جمله خطوط 
قرمز حکومت هستند که مردم از آنها عبور کرده 

اند.

دانشگاه  مسئولین  بی شرمانه  اقدام  برابر  در 
با دست زدن  میتوانند  ایستاد. دانشجویان  باید 
به اعتراض و اعتصاب خواهان برگشت به کار 

استادان شوند.  

دوشنبه ۲۰ تیر ۱4۰۱
۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ 



موج هفتم کرونا در راه است
صابر رحیمی 

بنا بر گزارشهای منتشر شده، آمار ابتال و مرگ 
و میر ناشی از کرونا در سراسر کشور در حال 

افزایش است.

طبق آمار دولتی، یکشنبه ۱۹ تیر ماه،  ۱۰ نفر 
گزارش  کوید ۱۹  به  مبتال  نفر  و ۲۳۷۵  فوت 
شده است. این آمار با توجه به تجارب سه سال 

گذشته بسیار بیشتر است.
 

در حالی که منابع علمی دوز سوم واکسن را برای 
ضروری  کرونا  ویروس  مقابل  در  نسبی  ایمنی 



میدانند،  در ایران کمتر از ۲۸ میلیون نفر دوز 
سوم واکسن را دریافت کرده اند. بخشی از این 
واکسنها تولید داخلی است که هیچ منبع رسمی 

جهانی آنها را تایید نکرده است. 

میشود  بینی  پیش  که  عواملی  از  دیگر  یکی   
موجب ابتال و مرگ و میر گسترده شود، سفرهای 
“زیارتی” و مراسمهای ماه محرم است که رسانه 
های رژیم از هم اکنون بطور گسترده در حال 

تبلیغ آن هستند. 

رژیم اسالمی با ممنوع کردن واردات واکسن به 
وسیله رهبر الدنگ، با باز گذاشتن اماکن مذهبی، 
و به دلیل کمبود مراکز درمان و عدم رسیدگی به 
بیماران و با تبلیعات پوچ برای دست کم گرفتن 



خطر کوید۱۹- جانهای بسیاری را گرفت.

برای پیشگیری از مرگ و میر و ابتالی بیشتر ضمن 
رعایت موازین بهداشتی، باید رژیم را وادار کرد 
که مراسمهای  ماه محرم را منحل کرده و مراکز 
مذهبی را تعطیل کند. اینگونه مراسمها باید از 

طرف مردم تحریم شوند.

مردم  قاتل  و  کرونا  شیوع  عامل  اسالمی  رژیم 
بحران کرونا و سایر  از  راه خالصی  تنها  است. 
مبارزه  موجود، گسترش  اجتماعی  نابسامانیهای 

برای سرنگونی انقالبی رژیم است.
 

دوشنبه ۲۰ تیر ۱4۰۱
۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ 



سریالنکا: خیزش مردم 
و فرار رییس جمهور و نخست وزیر

کاظم نیکخواه

تورم لجام گسیخته، ورشکستگی بانک مرکزی، 
ورشکستگی  و  خوراکی  مواد  کمبود  برق،  نبود 
کامل  ورشکستگی  به  را  سریالنکا  اقتصادی، 

کشانده است. 

در  مردم خشمگین  پیش خیزشهای  ماه  از سه 
به  اخیر  های  هفته  در  و  شد  شروع  سریالنکا 
استعفای  خواهان  تظاهرکنندگان  رسید.  اوج 
مقاومت  آنها  اما  و دولت شدند.  رئیس جمهور 



اقامتگاه  به  تظاهرکنندگان  باالخره  میکردند. 
ساحلی راجاپاکسا رییس جمهور هجوم بردند و 
او روز گذشته فراری و مخفی شد. نخست وزیر 
نیز ناچار به استعفا گردید. تظاهرات و خیزشها 
همچنان ادامه دارد و مقر ریاست جمهوری در 

اختیار تظاهرکنندگان است.  

سریالنکا اکنون بدون دولت رسمی است و امور و 
اختیارات در دست مردم است. نمایندگان مجلس 
برای تعیین تکلیف دولت بعدی مذاکره میکنند. 
اما هر دولتی که سرکار بیاید باید به خواستهای 
رفاهی مردم و همچنین پرداخت بدهیهای عظیم 
به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پاسخ 
دهد. کسی جرات وارد شدن به صحنه را ندارد. 



فعالین و رهبران اعتراضات راه حلهایی ارائه داده 
اند که تضمین کننده ریشه کن کردن فقر و باال 
بردن رفاه مردم باشد و مصمم اند سکان امور را 

مردم خود در دست بگیرند. 

با بحران عمیق سرمایه داری، مردم در کشورهای 
فقیرتر و با نظامهای فاسدتر تنها راهی که مقابل 
حاکم  سیستم  زدن  کنار  و  انقالب  دارند  خود 
است. امری که در ایران نیز که وضعیتی بدتر از 
سریالنکا دارد بسیار نزدیک است. وجود احزاب 
روشن بین که پایبندی به هیچ بخشی از سیستم 
حاکم نداشته باشند در این شرایط بسیار حیاتی 

است. 
 شنبه ۱۸ تیر ۱4۰۱

۹ ژوئیه ۲۰۲۲ 



ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


