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اعتراف به شکست طرح عفاف وحجاب

سهیال دالوند

محمد صالح هاشمی گلپایگانی ،دبیر ستاد امر
به معروف و نهی از منکر ،روز شنبه  ۱۵مرداد
در نشست کارآمدسازی طرح جامع عفاف و
حجاب از ناله کردن و ترویج ناامیدی ،از بی
برنامه گی ،نداشتن طرح و کم تحرکی حوزه های
علمیه خواهران در میان نیروهای سرکوبگر نهی
از منکر که بازوی اجرایی آن هستند ،شکایت و
به آن اعتراض کرد.
این اعتراف به شکست در حالی بیان میشود که

با وجود سرکوب ،شکنجه ،سناریوسازی ،زندان
و راه انداختن بساط اعترافات اجباری ،جنبش
علیه حجاب و علیه تحقیر وتوهین به زنان وسیعا
به پیش می رودو با جنبش سرنگونی جمهوری
م تنیده شده و به بخشی از حرکت
اسالمی در ه 
ِ
حکومت تا بیخ وبن مرتجع
خالصی از شر این
وضد زن تبدیل می گردد.
جامعه دیگر ستم ،تبعیض علیه زنان و نیمه انسان
به حساب آوردن آنان را بر نمی تابد .دیگر اجازه
نخواهیم داد که نیمی از جامعه را از مقدماتی
ترین حقوق انسانیشان محروم کنند .زنان که در
صف مقدم جنبش خالصی از جمهوری اسالمی
قرار دارند باید با برگرفتن حجاب و بلند کردن

صدای اعتراضشان در هر جا و به هر شکل ممکن
رژیم را بیش از پیش عقب برانند.جنبش برابری
طلبی و رفع هرگونه تبعیض س ِر بازایستادن ندارد
ن
و تا سرنگونی جمهوری اسالمی با تمامی قوانی 
ارتجاعیو ضد انسانی اش ادامه خواهد یافت.
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ِ
كشتار ويروسى
نامبارك محرم و
ماه
ِ

سینا پدرام

بنا بر اخبار ،مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران
بار دیگر دو رقمی شد .مسعودیونسیان ،استاد
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،با
اشاره به مراسم ماه محرم و پیادهروی اربعین
گفته است که اگر “اقدامات عاجل” نکنیم،
موج هفتم با شش موج قبلی متفاوت
شرایط
ِ
خواهد بود.
به گزارش سازمان بهداشت جهانى ،مرگ و
میرهای ناشی از بیماری کووید ـ  ۱۹در خاورمیانه
 ۷۸درصد و در آسیای جنوب شرقی  ۲۳درصد

افزایش یافته است .این در حالی است که شمار
قربانیان این بیماری در نقاط دیگر جهان کاهش
یافته یا ثابت مانده است .از سوی ديگر وزارت
بهداشت ایران واردات واکسن را متوقف کرده
و روشن نیست موجودی هر واکسن در کشور
چقدر است .پیشتر نيز خبر تزريق واكسنهاى
تاريخ مصرف گذشته در رسانه ها انتشار يافته
بود.
با شواهد و ارقام می توان از يك جنايت عامدانه
توسط رژيم اسالمى سخن گفت .شكى نيست
كه ويروس كرونا مانند هر فاجعه طبيعى ديگر
ملعبه اى در دست رژيم اسالمى شد تا در مقابل
جنبش سرنگونى مانع ايجاد كند.

رعايت پروتكل هاى بهداشتى ،استفاده از
ماسك در اماكن عمومى ،فشار به رژيم و دولت
رئيسى براى دستيابى به واكسن كافى و مجانى
با استانداردهاى جهانى ،و دست كم تامين مالى
و معيشتى كامل مبتاليان به ويروس كويد كه
نيازمند خدمات پزشكى و بيمارستانى هستند،
از عاجل ترين اقدامات براى مقابله با اين موج
جديد است .می توان با فجايع طبيعى مقابله
كرد به شرط آنكه فاجعه بزرگتر اجتماعى به
نام جمهورى اسالمی را از ميان برداشت.
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اختالسگران حکومتی،

قاتلین قربانیان ساختمان متروپل آبادان
ِ

صابر رحیمی

محمد حسنِ نامی ،رئیس سازمان مدیریت
بحران ،گفته است که در ساختمان متروپل

آبادان به جای  ۳۷۰ستون  ۲۷۰ستون زده

بودند و بسیاری از آهن ها به درستی جوش
نخورده و سیمان و تجهیزات ساختمان به علت

ترکیب نامناسب پودر میشد.

بر اثر ریزش هولناک ساختمان متروپل حداقل
 ۴۳نفر جان باختند و دهها نفر مجروح شدند.

به گزارش کمیسیون عمران مجلس اسالمی

علت ریزش ساختمان تخلف نهادهای مربوطه،
از مالک ساختمان گرفته تا مجری ،پیمانکار،

شهرداری آبادان ،مهندسان ناظر و سازمان
نظام مهندسی استان و کشور ،سازمان مناطق

آزاد ،اداره راه و شهرسازی استان و وزارت
راه و شهرسازی بوده است.

همین گزارشها به وضوح نشان میدهد که رشوه
خواری و اختالس مسئولین رده باالی دولتی و

نزدیکان آنها که ید طوالیی در دزدی و غارت

اموال مردم دارند عامل فروریختن ساختمان
متروپل بوده و منجر به مرگ جانباختگان این

حادثه جانخراش شده است.
این روزها قوه قضائیه رژیم اسالمی دادگاهی

فرمایشی برای محاکمه به اصطالح متخلفان این
واقعه تشکیل داده است .شکی نیست که این

دادگاه با صدور احکامی شبیه احکام صادره
برای چند مسئول رده پایین به عنوان عاملین
سرنگونی هواپیمای اکرائینی تالش میکند آن

را به فراموشی بسپارد.

خانواده های قربانیان ،مردم مبارز آبادان و
دیگر شهرها همانطور که در روزهای پس از

ریزش ساختمان نشان دادند باید دادخواه

جانباختگان و مجروحان این جنایت باشند و
قاطعانه خواستار محاکمه عاملین اصلی این

کشتار در دادگاههای علنی و با حضور خانواده

های جانباختگان و همه صدمه دیدگان شوند.
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کسادی محرم ،هشداری برای آخوندها

یاشار سهندی

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت
گاوی :در محرم امسال شاهد هیجان برای خرید
گوشت نبودیم.
گرانی ها دکان سه نبش محرم ،قمه زنی ،سینه
زنی ،زنجیر زنی و ِگل مالی و تحقیر انسانیت را
کساد کرده .معلوم میشود مذهب در قلب مردم
جایی ندارد .یک پای مهم بساط محرم ،نذری
دادن است .در سالهای گذشته یک سیاست
اصلی حکومت در محرم این بوده که با بذل
و بخشش زیاد ،در هر کوچه و پس کوچه ای

هئیتی راه بیاندازد و با دادن نذری سعی در
بیرون آوردن مردم از خانه برای پر رونق نشان
دادن بساط مذهب بکند.
امسال تالش حکومت بر این متمرکز شده که
چهره شهرها را با پوشاندن وسیع پارچه های سیاه
به رنگ تیرۀ قلب خود درآورد .اما این تالشها به
جائی نرسید .نه جمعیت هیئتها چشمگیر است
نه مردم تماشاچی.
تجربه حکومت اسالمی نشان داده که مذهب
چه ظرفیت عظیمی علیه تمدن و انسانیت دارد.
محرم سمبل حکومت مذهبی در ایران است .در
همه این چهار دهه اما یک خط معین ضد مذهبی

در کنار مراسم دولتی وجود داشته .حقیقت این
است که مبارزه علیه مذهب به مبارزه علیه
جمهوری اسالمی گره خورده است.
جمهوری اسالمی باد کاشت و هم اکنون زبانه
عظیم علیه مذهب را مشاهده میکند.
های طوفان
ِ
بی جهت نیست که در هر دور از مبارزات مردم،
اولین جایی که به آتش کشیده میشود حوزه های
جهلیه است .از هم اکنون آخوندها در خیابانها
احساس ناامنی میکنند .بهترین کار برای این
جمعیت ،دور انداختن لباس جهل و جنایت است.
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فلسطین :فقط جنگ ،فقط قربانی!

کاظم نیکخواه

جنگ شدیدی که در روزهای اخیر میان اسرائیل
و جهاد اسالمی درگرفت دیروز با آتش بس
طرفین متوقف شد .در این درگیریها حداقل ۳۱
نفر فلسطینی کشته شدند که شماری کودک در
میان آنها بودند .جهاد اسالمی وابسته به حکومت
اسالمی ایران است و به گفته اسرائیل در این
جنگ بیش از  ۹۰۰موشک به اسرائیل شلیک
کرده است .اما  ۹۷درصد موشکها توسط دفاع
ضد موشکی اسرائیل بنام گنبد آهنین منهدم
شده و بقیه تلفاتی نداشته است.

درگیریهای اخیر با حمله اسرائیل به مواضع جهاد
اسالمی شروع شد .اسرائیل دلیل این حمله را
خنثی کردن نقشه حمله قریب الوقوع این جریان
به اسرائیل اعالم کرد .در این حمالت چند تن از
رهبران رده باالی جهاد اسالمی از جمله “خالد
منصور” “ ،تیسیر الجعبری” و “رأفت الزاملی” به
قتل رسیدند.
مساله الینحل فلسطین منبع الیزال تغذیه کل
ارتجاع جهانی است ۵ .میلیون مردم فلسطین
چندین دهه است که در تراژدی زندگی میکنند.
بدون امنیت ،بدون معیشت ،بدون سرزمین،
بدون حق و محروم از همه چیز! در فلسطین فقط

اسرائیل و جهاد اسالمی در جنگ نیستند .کل
نیروهای ضد بشری تاریخ از حکومت منحوس
اسالمی ایران تا نئوکنسرواتیستها و دست راستی
های آمریکا پشت اینها هستند و از این تخاصم
بی پایان نان میخورند .زندگی مردم فلسطین
و امنیت مردم اسرائیل قربانی مداوم کسب و
کار کثیف اینهاست .تنها روزنه امید ،سرنگونی
محتوم حکومت اسالمی است که پشت جریانات
تروریست اسالمی را خالی میکند و بهانه را از
جنگ طلبان اسرائیلی و حامیانشان نیز میگیرد.
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ژورنال ،نشریه روزانه آنالین ،ساعت  ۴بعد از ظهر
به وقت اروپای مرکزی ( ۶و نیم به وقت ایران)
منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد.

تماس با نشریه:

واتس آپ و تلگرام ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳ :
ایمیلjournalfarsi@gmail.com :

*سایت ژورنال را به دوستان و
آشنایان خود معرفی کنید .در انتشار
یادداشتهای ژورنال بکوشید
journalfarsi.com

