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حجاب بی حجاب
عطیه نیک نفس  

همزمان با بیانیه فعاالن حقوق زنان علیه حجاب 
خصوص،  این  در  كارزاری  فعالیت  و  اجباری 
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی مخالفت با 
حجاب را به “جریانات سازمان یافته دشمنان 
برای ترویج بی عفتی در جامعه” نسبت داد و از 
دستگاه های اطالعاتی خواست كه با این مساله 

مقابله كنند.

و  زنان  حجابی  بی  از  اسالمی  رژیم  وحشت 
در واقع جنبش رهایی زن بی دلیل نیست. بی 



ابزار سركوبی چون  با  نابرابری زنان  حقوقی و 
تنها  نه  را  آن  نیز  زنان  كه  خورد  رقم  حجاب 
برنتابیدند، بلکه به آتش كشیدند. طی این سالها 
رژیم اسالمی در مقابل مبارزات جسورانه زنان 
علیه حجاب از نفس افتاده. زنان در ایران تحت 
حاكمیت رژیم ضد زن اسالمی به درستی عامل 
پرتاپ  با  و  داده  تشخیص  را  شان  حقوقی  بی 
روسری بر كمر جنبش اسالم سیاسی زده و آن 
و  آوردن  پایین  با  زنان  اند.  را مستاصل كرده 
را  اسالمی  رژیم  سرنگونی  حجابشان  انداختن 

هدف گرفته اند. 

جمهوری اسالمی همیشه با سیاه نمایی مبارزات 
دشمنی  ساختن  دنبال  به  كشور  داخل  مردِم 



حالیکه  در  است.  اسالمی  رژیم  برای  خارجی 
دشمن شجاع، مقاوم و اصلی جمهوری اسالمی 
انسانی شان را  زنان مبارزی هستند كه حقوق 
طلب میکنند و در این راه آنچنان مصممند كه 
آنها  نتوانسته  هم  رژیم  های  گاه  حتی شکنجه 
را به سکوت وادارد. “حجاب بی حجاب” یک 
را  آن  فرمان  ایران  در  زنان  كه  است  دستور 
داده اند و تا شکستن كمر جنبش اسالم سیاسی 

آن را فریاد خواهند زد.
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آخوند شجاع یا شجاعت زنان؟
یاشار سهندی  

امام جمعه ساوجبالغ: نمیشود بخشی از جامعه 
را به خاطر پوشش  از حقوق شهروندی محروم 

كرد.

به روایت خود ایشان “گارد اجتماعی” محکمی 
در برابر حکومت وجود دارد كه در “زمانی كه 
بنا دارند با یک فرد بد حجاب برخوردی صورت 
گیرد، مردم شعار می دهند ولش كن.” به نظر 
میرسد این آخوند، عاقِل نظام است. وی مشاهده 
و  نرسیده  به جایی  كرده زن ستیزی حکومت 
گارد اجتماعی علیه حکومت روز بروز محکمتر 



میشود.

انساندوست  آخوندی  كه  است  زیادی  انتظار 
سایه  در  است  سال  چهل  كه  بخصوص  باشد! 
سیاه حکومت اسالمی تا توانسته اند زندگی را 
برمردم تلخ ساخته و تا جا داشته چپاول كرده 
هستند:  حکومت  با  زنان  معتقدند  ایشان  اند. 
“این ها كه از ما هستند، این ها كه شب احیاء 
العفو میگویند. محرم در خیمه  الهی  می آیند و 

امام حسین هستند.” 

مسئله خیلی ساده است: كافی است در همان 
محرم كنسرتی، جشنی، كارناوالی یا هر مراسمی 
كه بشود نوشید و رقصید و شاد بود، برگزار شود؛ 
آنموقع معلوم میشود زنانی كه در حسین پارتی 



هم فرصتی برای بیرون بودن تا نیمه های شب 
“خیمه  به  هم  باز  میکنند  تجربه  خیابان  در  را 

امام حسین” میروند؟

یاد  “شجاع”  صفت  با  آخوند  این  از  سایتهایی 
میکنند. این اوج بی انصافی در حق زنان است. 
زنان چهل سال در مقابل حکومت شجاعانه به 
مقاومت برخاسته اند و اكنون بطور عملی حجاب 
ای  مهره  كه  آخوندی  اما  اندازند،  می  دور  را 
از این نظام است شجاع خوانده میشود! خطراز 
زنانه  انقالب  ناحیه زنان و شعله های سركش 

است كه مجیزگوی زنانشان نموده.
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جنگ سایه ها و تروریزم 
جمهوری اسالمی در تركیه

سینا پدرام  

یائیر الپید، نخست  وزیر جدید اسرائیل، در تماس 
جمهور  رئیس  اردوغان،  طیب  رجب  از  تلفنی 
تركیه، برای آنچه خنثی  سازی توطئه ایران به 
در  كشورش  گردشگران  به  سوء قصد  منظور 

استانبول خواند، سپاسگزاری كرد.

 درگیری تاریخی رژیم های ایران و اسرائیل، 
جنگ سوریه و گره خوردن حیات و ممات رژیم 
اسالمی با آن، عروج روسیه و سهم خواهی آن در 
تحوالت آتی خاورمیانه، عظمت طلبی عثمانی- 



مافیایی اردوغان در بلبشوی 10-1٥ ساله اخیر 
در عراق و سوریه و تغییر آرایش نیروهای سنتی 
منسوب به بلوك غرب بعد از فروپاشی شوروی 
از فاكتورهای قابل مراجعه در تحلیل تحوالت 
حکومتهای  روزمره  سیاسی  گیریهای  موضع  و 

منطقه به شمار میروند.
 

در مورد خاص رژیم اسالمی عملیات تروریستی 
بیشتر با سیلی صورت را سرخ نگه داشتن است 
تا نشانه ای از قدر قدرتی رژیم. به اقرار خود 
سران رژیم، نیروی امنیتی اسرائیل شعبه خاص 
خود در سپاه پاسداران را اداره میکند و از دست 
حضرات كاری ساخته نیست. به هر رو موضوع 
از  بسیاری  نظر  به  كه  است  اهمیت  بی  آنقدر 



قرار  حتی  عملیات  این  شدن  برمال  مفسران 
نیست  در روابط آنکارا با تهران تغییر خاصی 
را موجب شود و اردوغان قرار است بزودی از 

تهران بازدید كند.
 

بر  ویا هر اسمی كه  این جنگ سایه ها،  آنچه 
كشمکش تروریستِی دولتی بین ایران و اسرائیل 
سیاسی،  واقعیات  نورافکن  زیر  شود،  گذاشته 
اسالمی  رژیم  رمق  بی  چهره  میگرداند  نمایان 
ایران این بی رمقی  در منطقه است. در داخل 

میرود كه به احتضار ختم شود.
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طالبان بادكنکی كه 
بزودی خواهد تركید

سیامک بهاری  

پیام صوتی وزیر دفاع طالبان: “شما را قسم به 
خدا اطاعت كنید!”

انتشار پیام مال یعقوب، وزیر جنگ طالبان و فرزند 
رهبر كاریزماتیک طالبان مال عمر، دیگر بدون 
از هم گسیختگی ساختار درونی  دارد  تعارف، 

طالبان را عیان تر می كند.
اداره  سکان  اینک  كه  ارتجاعی  فوق  جریانی 
جامعه  ای جنگ زده با اقتصادی متالشی شده 
را به دست گرفته است. بیگانگی محض با منافع 



مردم، اختالفات درونی و سهم خواهی و فساد 
نهادینه شده و منفعت طلبی جنگ ساالران آنرا 
شدت بخشیده است. در چنین وضعیتی رهبری 
تحت  نیروی  نگهداشتن  راضی  به  قادر  طالبان 
آنرا  درونی  انسجام  نمیتواند  و  نیست  امر خود 

حفظ كند. 

ساختار قومی و قبیله  ای و نامنسجم، آنرا از ابتدا 
و  نژادی  تعلقات  و  وابستگی ها  با  دستجاتی  به 
ساالران  جنگ  مافیایی  اقتصادی  منفعت های 
منطقه  ای تقسیم كرده بود كه هر كدام به نوبه 
دولت های  استخباراتی  و  امنیتی  چتر  زیر  خود 

منطقه قرار گرفته بودند.

جنگ داخلی اخیر در بلخاب برای سركوب مال 



مهدی از فرماندهان ناراضی طالبان،  و جنایات 
و فجایع بیشمار علیه مردم این منطقه نشانه  ای 
جدی و آغازی بر سر باز كردن دمل چركین 
اختالفات و تمّرد و سرپیچی درونی طالبان است.

میلیونها مردمی كه طالبان را به چشم یک نیروی 
سركوبگر، چپاولگر، اشغالگر و علیه خود میبینند 
و نمیخواهند زیر سیطره این هیوالی تروریستی 
زندگی كنند بر دامنه شکاف  های درونی طالبان 
میافزایند. اختالفاتی كه روز به روز عمیقتر خواهد 
شد و دایره رهبری طالبان را تنگتر و نامنسجمتر 

خواهد كرد.
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فساد دستگاه دولتی و چپاول روزمره
ناصر اصغری  

اسناد افشا شده شركت اوبر داللت بر این دارد 
كه این شركت در یک دهه گذشته از شیوه های 
غیر قانونی استفاده می كرده است. در این اسناد 
آمده است كه اوبر با دولت ها نیز البی می كرده 
و یکی از متحدان آن امانوئل مکرون بوده كه 
در سال های ۲014 تا ۲01۶ سمت وزیر اقتصاد 
رئیس  نیز  اكنون  و  داشته  عهده  بر  را  فرانسه 

جمهوری فرانسه است.

“موفقیت” شركت  های نوع اوبر كه در عرض 



شركت ها  ثروتمندترین  به  دهه  یک  از  كمتر 
تبدیل میشوند، تماما با چپاول دستمزد كاركنان، 
امکانپذیر  رانندگان،  مشخص  مورد  این  در  و 
تحقیقات  به  بنا  اوبر،  رانندگان  درآمد  است. 
رسمی  دستمزد  از حداقل  كمتر  بسیار  رسمی، 
كشورهای اروپایی و آمریکای شمالی است. با 
این درآمد  نقلیه،  گرانتر شدن سوخت وسائل 
حتی بیش از پیش كاهش یافته است. این اسناد 
فاش شده امروز نشان می دهند كه این چپاول 
بدون حمایت دولتمردانی چون مکرون و ترامپ، 
صاحب  كه  است  ذكر  به  الزم  غیرممکن  بود. 
اولیه اوبر از طرفداران پر و پا قرص ترامپ بود.

یک  واقع  در  امثالهم  و  ترامپ  مکرون،  اوبر، 



زندگی ساده و بخور و نمیر را هم این دور و زمانه 
برای مردم این دنیا زیاد دیده و فقری بیسابقه 
را بربخش وسیعی از انسانها تحمیل نموده اند. 
دنیایی  برقراری  و  وضعیت  این  از  راه خالصی 
به حاكمیت  پایان دادن  انسان  بهتر و شایسته 

امثال مکرون است.

سه شنبه ۲1 تیر 1401
1۲ ژوئیه ۲0۲۲ 



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


