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سپیده رشنو، فاتح خاکریِز حجاب
سهیال دالوند

و   داستانویس  هنرمند،  ساله،  رشنو، ۲۸  سپیده 
ویراستار، روز ۲۵ تیرماه در پی اعتراض به تذکر 
بازداشت  اعتراض وی  و  تی  بی  آر  حجاب در 

شد.

او را بازداشت کردند در حالیکه خواهر کماندو 
نفر  چند  وی   و  به  که  ربیعی،  رایحه  حکومتی، 
دیگر در اتوبوس حمله کرد، آزاد است. جمهوری 
قوانین  با وضع  انقالب  ابتدای  از همان  اسالمی 
تبعیض جنسیتی، حجاب اجباری و حمله وحشیانه 



به  را  آنها  زنان و حقوقشان تالش کرد که  به 
عقب براند.

شاهد  که  است  سال   ۴۳ باطل!  خیال  زهی 
اعتراضات علیه قوانین بشدت ارتجاعی جمهوری 
همین  در  ایم.  بوده  زنان  حقوق  علیه  اسالمی 
روزهای گذشته دیدیم که چگونه دختران و  زنان 
شجاع با اعتراضات گسترده علیه روز حجاب و 

عفاف به جمهوری ضد زن پاسخ دادند.

سازمان  رئیس  اعتراضات  این  به  واکنش  در 
عقیدتی سیاسی ارتش، محمد حسنی اعالم کرد: 
اگر حجاب و عفاف به  عنوان خاکریز اول مقابله 
با جنگ نرم دشمن از دست برود، خاکریز های 



دیگرمان را نیز از دست خواهیم داد. جمهوری 
اسالمی باید بداند که این خاکریز بدست زنان 
شجاع مد تها پیش فتح شده و زنان می روند تا 

تمام خاکریزهای دیگر حکومت را فتح کنند.

سپیده رشنو از نسل این فاتحاِن خاکریز حجاب 
و مبارزان علیه بی حقوقی زنان است که هرگز 
تسلیم  نشده اند. این فاتحان هرگز از بازداشت 
ها و تهدید ها نمی هراسند و هر روز عصیانگرتر، 
جمهوری  نابودی  تا  تر  شجاعانه  و  تر  مصمم 

اسالمی به پیش خواهند رفت. صدایش باشیم!

سه شنبه ۲۸ تیر 1۴01
1۹ ژوئیه ۲0۲۲



هراس بی پایان از تحوالت بنیادین 
یاشار سهندی

آبستن حوادث  اجتماع  این  پروانه سلحشوری: 
به وقوع تحوالت  با زنان  است. رفتار حکومت 

بنیادین در ایران شتاب می بخشد.

هشدار نماینده سابق مجلس اسالمی، نمونه ای 
وقوع  از  حکومت  کارگزاران  هراس  از  دیگر 

تحوالت بنیادین است. 

آخوند محمدرضا زائری نیز این چنین هشدار می 
دهد: با وضعیتی که امروز داریم پیش می رویم 



کاماًل می شود تصور کرد که چه بر سر ما خواهد 
آمد. فرمانده درمانده جمهوری اسالمی، با اعالم 
اینکه خدای سال 1۴01، همان خدای سال ۶0 
به  هست، فرمان دیگری برای هجوم وحشیانه 
مردم را صادر کرد تا شاید مردم عقب بنشینند. 
اما به ماه نکشیده معلوم شد سرکوب وحشیانه 

به ضد خود بدل شده است.

هجوم همه جانبه، به قول آخوندی دیگر، منجر 
به گارد اجتماعی از طرف جامعه شده است. این 
گارد اما نه برای دفاع بلکه برای حمله است. 
“حجاب بی حجاب” در ۲1 تیر، تظاهرات وسیع 
شمار  بی  تعرضات  و  تیر   ۲۵ در  بازنشستگان 
جامعه به حکومت در این جا و آنجا، که نمونه 



انداختن  بیرون  آن  صدای  و  پرسر  و  مشخص 
مامور حکومت توسط زنان از اتوبوس در تهران 
بود. همه اینها کارگزاران حکومت را به وحشت 
انداخته است. سلحشوری خطاب به خبرنگار می 
گوید مسیر تحوالت به گونه ای است که “نه 
من می توانم دقیق مطرح کنم و نه شما امکان 

انتشار دارید.”

ما اما می توانیم به طور دقیق بگوییم که مسیر 
تحوالت به سوی یک انقالب زیرورو کننده پیش 
می رود، انقالبی که رنگ و بوی زنانه آن یکی 

ازمشخص ترین وجوه آن است. 

سه شنبه ۲۸ تیر 1۴01
1۹ ژوئیه ۲0۲۲



زندانی سیاسی، حجاب 
و رژیمی ورشكسته

سینا پدرام

رضا محمد حسینی، زندانی سیاسی حامی کارزار 
حجاب بی  حجاب، در زندان رجایی شهر اعتصاب 

غذا کرد. 

قبل از هرچیز باید سر تعظیم در مقابل استواری 
و شجاعت زندانیان سیاسی، از جمله رضا محمد 
حسینی، فرود آورد که با صالبت تمام حتی در 
سالخ خانه های رژیم دست از تعرض به ارکان 

وجودی این حکومِت ضد انسان بر نمی دارند.



 
مسئله زن و حجاب همواره در صدر مناقشات 
بین جامعه و رژیم اسالمی بوده و تا آخرین روز 
این  داشت.  خواهد  ادامه  نیز  رژیم  این  حیات 
روزها، از سرداِر سپاه تا امام جمعه نامحترم رژیم، 
هر جک و جانوری حجاب را به اولین خاکریز 
ها  گویی  یاوه  این  علت  میکند.  تشبیه  دفاعی 
گره خوردن حیات و ممات رژیم به مسئله زن 

و حجاب است. 
 

جنبش “حجاب بی حجاب” تعرض عمیق جامعه 
به پایه های رژیم زخم خورده ای است که در 
مقابل هر مسئله اجتماعی دچار بحران شده و 
موجودیتش زیر سوال مي رود. به قول رضا محمد 
حسینی، جمهوری اسالمی رژیمی ورشکسته است 



که تالش می  کند با زور و خشونت عریان علیه 
مردم و با کمک گشت های فاسد و مزدوران 
آتش  به  اختیارش زنان آزاده را به غل و زنجیر 

بکشد.

منطقا  حجاب”  بی  “حجاب  جنبش  بعدِی  قدم 
متشکل شدن و سازماندهی هم زماِن اعتراضات 
با  را فقط  بر علیه حجاب است. حمالت رژیم 
تعرض متشکل و متحدانه می توان به عقب راند. 
از  استفاده  با  زمان  هم  اعتراضاِت  سازماندهی 
برای تجمع در زمان  توافق  و  اجتماعی  مدیای 
راستا  این  در  عملی  اقدامی  مشخص  مکانی  و 

است.
سه شنبه ۲۸ تیر 1۴01

1۹ ژوئیه ۲0۲۲



رژیم اسالمی بازدارنده 
علم و تكنولوژی 

میالد رابعی

تیر   ۲۷ دوشنبه  روز  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
هشدار داد که به  دلیل تولید فناوری  هایی که 
در ایران مشتری ندارد، روند مهاجرت نخبگان 
بنیان  دانش  شرکتهای  مهاجرت  به  دانشگاهی 

هم رسیده است.

در سال  های اخیر خامنه  ای در سخنرانی های 
خود مدام بر ضرورت ایجاد و گسترش شرکت  
های دانش  بنیان تأکید کرده و گسترش عددی 



آن ها را مایه مباهات خود و نظامش می داند. 
و  مالیاتی  های  معافیت   سخنان،  همین  پی  در 
گمرکی بسیاری شامل حال این نوع از شرکت  

ها شده است.

در ایران بیش از نیمی از شرکت هایی که دانش 
 بنیان خوانده می  شوند هیچ ارتباط و شباهتی به 
آن ندارند. مثل همیشه اعوان  و انصار خود رژیم 
برای استفاده از معافیت های مختلفی که به آن 
اشاره شد دست به تأسیس شرکت هایی تحت 
جیبهای خود  پرکردن  به  تا  زده اند  عنوان  این 
بپردازند. اما در این میان تعداد محدودی هم 
هستند که عمدتًا جوانان تحصیلکرده و بااستعداد 
در آنها به کار مشغول شده و پس از مدتی به بن  
بست رسیده و مجبور به مهاجرت شده  اند. این 



نوع شرکت  ها در هر حالتی نهایتًا باید منجر به 
با این تکنولوژی عقب مانده و  اما  تولید شوند 
اقتصاد فروپاشیده، نابودی چنین شرکت  هایی 

از پیش امری محتوم است.

جمهوری اسالمی عامل اصلی فالکت اقتصادی 
و اجتماعی موجود است. سیل بنیان کنی که می 
رود نظام اسالمی را سرنگون کند قدمی الزم و 
پایان  مردم،  زندگی  بهبود  راستای  در  اساسی 
دادن به چپاول ثروت و منابع و ذخایر عمومی و 

اعتالی علمی و تکنولوژیکی است.

سه شنبه ۲۸ تیر 1۴01
1۹ ژوئیه ۲0۲۲



جمهوری شالق 
ناصر اصغری

جمهوری اسالمی محبوبه رمضانی، مادر دادخواه 
پژمان قلی پور از جانباختگان آبان ۹۸ را دستگیر 

و به 100 ضربه شالق محکوم کرده است.

به  نه  از کمپین  اینکه محبوبه را یک روز قبل 
وحشت  کرده اند،  محکوم  و  دستگیر  حجاب 
رژیم از جنبشی است که می رود آن را سرنگون 
پیِش سرنگونی  به  رو  و  کند؛ جنبش سراسری 
“دادخواهی”  و  حجاب”  به  “نه  جنبش های  که 

اجزائی از آن هستند.



جمهوری اسالمی، جمهوری شالق است. شالق 
اسالمی  رژیم  تهدید  و  سرکوب  ابزار  از  یکی 
بوده  دهه  چهار  از  بیش  برای  مردم  سر  باالی 
داده  از دست  را  بازدارنده خود  اثر  دیگر  که 
است، چرا که شبح آبان ۹۸، شبح سرنگونی و 
اعتراض هر روزه باالی سر این رژیم جنایتکار 
است و یک لحظه آن را آرام نگذاشته و نخواهد 

گذاشت.

اگر شالق و ارعاب می  توانست رژیم را از بحران  
های روزافزونش نجات دهد، بعد از شالق زدن 
شرکت  کارگران  زدن  شالق  خواران،  روزه  
کننده در مراسم اول ماه مه سنندج، شالق زدن 
زنان  زدن  شالق  و  آق  دره  معترض  کارگران 



می   پا  زیر  را  اسالمی  قوانین  که  را  مردانی  و 
گذارند این رژیم را از این وضعیت نجات می  
داد. اما واقعیت چیز دیگری است. همین منطق 
با  را  رژیم  که  است  شالق  با  کردن  حکومت 
اعتراضات هر روزه روبرو کرده و امروز به لبه 
گور هل داده است. شالق را نیز می شود و باید 
همین امروز از دست جمهوری اسالمی گرفت.

جامعه حکم رفتن این رژیم را صادره کرده و 
دادخواهانی چون محبوبه رمضانی به سمبل این 

حکم تبدیل شده  اند.

سه شنبه ۲۸ تیر 1۴01
1۹ ژوئیه ۲0۲۲



برجام مدتهاست آچمز شده است! 
محسن ابراهیمی

کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه  ای گفت: 
قابلیت فنی ساخت بمب  “از  جمهوری اسالمی 
اتمی برخوردار است، اما تصمیم به انجام چنین 
کاری نگرفته است. “او همچنین گفت که مذاکره 
در مورد برنامه موشکی و سیاست  های منطقه ای 
ایران به معنای تسلیم است. همین چند جمله از 
مشاور ارشد خامنه ای نشان میدهد که برجام 

هرگز به فرجام نخواهد رسید.

نیست که حکومت اسالمی دوست  این  مسئله 
که  برسد  نتیجه  به  برجام  مذاکرات  ندارد 



فرجی از لحاظ اقتصادی حاصل شود و بتواند به 
نیروهای تروریست اسالمی در “محور مقاومت” 
پول و اسلحه و پهباد و خدمات لجستیکی بدهد. 
جمهوری اسالمی شدیدا به چنین معامله ای نیاز 
دارد. اما تناقض بسیار مهمی جمهوری اسالمی 
است.  کرده  قفل  و  آچمز  برجام  مسئله  در  را 
تناقضی که فقط با “حل” خود جمهوری اسالمی 

قابل حل است. 

تناقض در این است که همان حکومتی که به 
از  نیاز دارد، در عین حال و حتی مهتر  برجام 
برجام، به ادامه حضور فعال “محور مقاومت” و به 
ادامه برنامه های موشکی و پهبادی و تروریستی 
اش در منطقه، و مهمتر از همه به اتمی شدن و یا 
حداقل به حفظ تهدید اتمیش بیشتر نیاز دارد.



بی دلیل نیست که خواست مهم حکومت اسالمی 
برای ادامه برجام، خارج کردن سپاه پاسداران 
از لیست تروریستی است و حاضر نیست برنامه 
های موشکی و پهبادی و فعالیت های تروریستی 
اتمی  امکان  در منطقه و مشخصا تهدید مکرر 

شدن را تعطیل کند.

جمهوری  تناقض  این  به  دادن  پایان  راه  تنها 
اسالمی، پایان دادن به عمر خود جمهوری اسالمی 

است.

سه شنبه ۲۸ تیر 1۴01
1۹ ژوئیه ۲0۲۲



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

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
journalfarsi.com 


