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پس گردنی جانانه زنان به خامنه ای 
اصغر کریمی

خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار با امام جمعه ها 
ضمن اشاره به بحث حجاب در نماز جمعه قبل 
گفت: “در این موضوعات باید بسیار متین و منطقی 
و به دور از احساساِت بی مورد ورود کرد. رفتار 
امام جمعه باید همانند رفتار پدر با فرزندان خود، 
صمیمی، امیدبخش و آرامش بخش باشد نه آنکه 
موجب حاشیه سازی و بدبینی به وضع کنونی و 
آینده شود و برای هجمه معاندان دستاویز ایجاد 

کند.”

متین، صمیمی، آرام بخش، امیدبخش آنهم بر سر 



حجاب! شوخی میفرمایید!  

جمعِه قبل بعد از حجاب برگیران در ۲۱ تیر، امام 
جمعه  ها افسار پاره کردند و وقاحت را به اوج خود 
رساندند. پیوستن بیش از ۶۰۰ هزار نفر به کارزار 
علیه حجاب اجباری و گسترش بی حجابی در طول 
این هفته پاسخ دندان شکن زنان و مردم آزاده به 
امام جمعه ها بود. این موج چنان قدرتمند بود که 
حکومت را تکان داد، بطوریکه خامنه ای یکروز 
قبل از نماز جمعه این هفته امام جمعه ها را جمع 
کرد تا به آنها بگوید: افسار پاره نکنید. مگر نمی 
بینید زنان چه طوفانی بپا کرده اند؟ مگر نمی بینید 
بعد از فحاشی های شما چه موجی از بی حجابی و 
همراهی با زنان در مملکت براه افتاد و چه سیلی 



محکمی به صورتمان نواخته شد؟ 

امام  مهار  منظور  به  خامنه ای  اضطراری  جلسه 
جمعه  ها یک عقب نشینی آشکار بود و پیامی روشن 
به ما مردم داشت که قدرت خود و اهمیت بی 
حجابی و جنبش رهایی زن را ببینیم که چگونه 
لرزه بر اندام حکومت می اندازد. پس با تمام قوا 
این جنبش را تقویت کنیم. جنبشی که ُکل جامعه 

را به حرکت درمیاورد. زنده باد بی حجابی! 

پنجشنبه ۶ مرداد ۱4۰۱
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲



وضعیت وحشتناک
 امام زاده داوود پس از سیل

سیما بهاری

معاون سازمان هالل احمر تهران روز پنج شنبه، 
از  جسد  چهارمین  شدن  پیدا  از  مرداد،  ششم 
مفقودان سیل در منطقه امامزاده داوود خبر داد. 
عمق گل و الی در برخی مناطق سه تا چهار متر 

اعالم شده است. 

این سیل در ادامه سیل ها در مناطق مختلف ایران 
است که دهها کشته و خرابی های فراوانی به 
بار آورده است. جمهوری اسالمی خدای سیل و 
خشکسالی و ویرانی است. این خدای فقر، فالکت 



و بدبختی مردم است. حکومت اسالمی را باید 
خدای مرگ و نیستی لقب داد. خانه خرابی و 
کشتار مردم در ایران به دلیل وجود سیل اساسا 
امری سیاسی و مربوط به حکومتی است که بر 
دریایی از ثروت تکیه زده است و برای بهبود 

زندگی مردم هیچ طرح و برنامه ای ندارد.

سران حکومت و آقازاده های بی درد، بسترهای 
آب را، که می تواند مانع از بروز سیل شود، از 
بین می برند و ساختمان سازی می کنند. مضافًا 
اینکه سد سازی های غیر علمی به منظور پول پارو 
کردن نیز منجر به بروز سیالب می شود. حکومت 
اسالمی صدها میلیون دالر برای بازسازی مقبره 
های امامان و امازاده های شعیه در ایران و عراق 



در  خود  تروریستهای  و  کرده  هزینه  سوریه  و 
منطقه را تغذیه مالی می کند.

ایران یک  و همه جای  داوود  امازاده  در  سیل 
بار دیگر ثابت می کند که این پدیده در ایران 
سیاسی و امری مربوط به حکومت اسالمی است. 
سیل عظیم اجتماعی باید بیاید و حکومت منحوس 

اسالمی را با خود ببرد تا مردم راحت شوند.

 پنجشنبه ۶ مرداد ۱4۰۱
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲



فیلمسازان زندانی و بیانیه 
سینماگراِن فرانسه   

کیوان جاوید

۸۱ فیلمساز، بازیگر، نویسنده و چهره  دانشگاهی 
فرانسه که بیانیه حمایت از جعفر پناهی، محمد 
رسول اف و مصطفی آل احمد را امضا کرده اند، 
خواهان آزادی بی قید و شرط این سه فیلمساز 

شدند.

بازنشسته  و  پرستار  نویسنده، کارگر،  فیلمساز، 
در ایران بازداشت می شوند به این دلیل ساده 
ادامه  تنها راهی که برای  که حکومت اسالمی 
ببندها و  بقاء خود پیش رو دارد همین بگیر و 



دستگیری ها است.

حکومت اسالمی با زنان سر عناد دارد، با جوانان 
پوشش  دارد،  مردم دشمنی  و خوشی  و شادی 
زنان و جوانان رعشه به جان حکومت می اندازد، 
بر  که  عالمتاب  آفتاب  همچون  مردم  فرهنگ 
حال  در  کند،  می  آبش  و  تابد  می  برفی  آدم 

ذوب کردن این جرثومه تباهی است.

در این میان فیلمسازان هم به نوبه خود علیه این 
مظهر نادانی، تحجر و فقر و فساد بپاخاسته اند 
و در کنار مردم، فریاد اعتراض بلند کرده اند. 
می شود.  عالمگیر  دارد  ایران  مردم  نِه  قدرِت 
طنین اعتراضات اجتماعی و پس زدن روز افزون 
این حکومت منظما ابعاد وسیع تر و متنوع تری 



بخود می گیرد.

دنیا باید این اعتراضات را بهتر ببیند و متحد تر 
در برابر حکومت اسالمی بایستد. فشار جهانی 
اسالمی  جمهوری  جان  به  مرگ  وحشت  باید 
تا دولتهای غربی  بیاندازد و منجر به این شود 

این حکومت ضد زندگی را بایکوت کنند.

جانبه  همه  و  تر  وسیع  محاصره  برای  ما  مسیر 
همزمان  است.  مشخص  اسالمی  حکومت  تر 
فیلمسازان اسیر در دست جمهوری اسالمی را 

در حلقه حمایت های بی دریغ خود بگیریم.

پنجشنبه ۶ مرداد ۱4۰۱
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲



داستان دستگیری تیم موساد در ایران
نسان نودینیان

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی روز چهارشنبه 
از  ای  تازه  جزئیات  اعالم  ضمن  مرداد،  پنجم 
از سوی  اعزام  شده  تروریستی  “تیم  دستگیری 
ایران”،  در  خرابکاری  و  “انفجار  برای  موساد”  
اعضای این تیم را نیروهای عملیاتی “حزب کومله” 

معرفی کرد.

مهتدی  عبداهلل  به  وابسته  سازمان زحمتکشان  
چند روز قبل در اطالعیه ای نوشته بود که تیمی 
از اعضای آنها در مناطق آذربایجان غربی دستگیر 
شده اند.  وزارت اطالعات ایران در اطالعیه ای 



عبداهلل مهتدی، دبیرکل حزب کومله، را متهم کرد 
که شخصا افرادی از اعضای این حزب را برای 
افسران موساد  به  و  انتخاب  با موساد  همکاری 
معرفی کرده است. از این نوع اطالعیه ها و کشف 
تیم های تروریستی موساد و دیگر دشمنان خارجی 
جمهوری  درمانده  اطالعات  ارگانهای  سوی  از 
اسالمی بسیار دیده و شنیده ایم و همه مردم به 
دروغ بودن این خبرها واقف اند.  اطالعیه اخیر و 

کشف تیم تروریستی از این جنس است.

 حکومت اسالمی با هر دورخیز برای سرکوب 
مردم و اپوزیسیون داستانسرایی می کند و نقشه 
نخ نما می کشد. میخواهد ماشین سرکوبش را با 
بدست گرفتن کشف تیم تروریستی و با لشکر 
کشی نظامی به کردستان، کشتن مردم و توپ 



باران مناطق مسکونی شدت دهد. بیانیه های اخیر 
وزارت اطالعات با هدف روحیه دادن به ماموران 
نفوذ  از  فزاینده  گزارش های  پی  در  اطالعاتی، 
اطالعاتی  دستگاهای  سطح  باالترین  در  موساد 
جمهوری اسالمی ایران منتشر می شود. به عبث 

تالش می کنند تا روحیه تزریق کنند.

شکاف بین مردم و حکومت اسالمی وارد عمیق 
ترین دوره خود شده است. تزریق روحیه نجات 

بخش نیست. حکومت اسالمی رفتنی است.     

پنجشنبه ۶ مرداد ۱4۰۱
۲۸ 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

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

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


