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زورآزمایی مجدد حکومت 
در مقابل بیحجابی 

اصغر کریمی

عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل در امور 
نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور گفته 
است: “دستور دادستانی کل ایران به پلیس و دادگاه ها 
برای برخورد با “کشف حجاب” صادر شده است که 
با قاطعیت با “کشف حجاب” برخورد کند. “به رؤسای 
به  کل دادگستری سراسر کشور اعالم شده است 
قید فوریت برنامه ریزی الزم را برای برخورد جدی 

و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند”. 



بعد از چهار ماه به قید فوریت! یعنی بعد از چهار ماه 
که بیحجابی در خیابان ها، دانشگاهها، فروشگاهها و 
ادارات در ابعادی توده ای گسترش یافت و نتوانستید 
جلوی آنرا بگیرید، حاال یک دفعه خواب نما شده اید 

که با قید فوریت جلو بیحجابی را بگیرید! 

۴۳ سال تمام زورتان را زدید، اوباشتان، لمپن هایتان، 
ارگانهایتان، مساجد و رسانه هایتان را بکار گرفتید،  
با اسید و پونز و دشنه و اخراج و زندان و تجاوز و با 
هر جنایتی که از دستتان بر میامد همه قدرتتان را 
بکار انداختید اما نهایتا شکست خوردید و بی حجابی 
و بدحجابی کل جامعه را گرفت. مقابله با حجاب 
و بیحقوقی زن به انقالب زن زندگی آزادی تکامل 



یافت. انقالبی که زنان حامیان بسیار بیشتری در ایران 
و در سطح بین المللی پیدا کردند. طرفداران نسبیت 
فرهنگی و اینکه حجاب فرهنگ خود مردم است در 
سطح جهان بی اعتبار شد، دیگر هیچ بخش اپوزیسیون 
هم نمیگوید حجاب مساله مهمی نیست. در سطح 
حکومتی ها خیلی ها صدایشان درآمد. خامنه ای هم 
مجبور شد بگوید با بدحجابی بعنوان بی دینی یا ضد 
انقالب برخورد نشود. یعنی بدحجابی که جرم کبیره 
بود االن دیگر جرم نیست. در چنین شرایطی دوباره 
میتوانید گشت ارشاد را به خیابان بیاورید و کاری 
که سر مهسا آوردید را دوباره تکرار کنید؟ یعنی 

جراتش را دارید؟ توانش را دارید؟ 

قتل مهسا به یک انقالب منجر شد. توازن قوا بشدت 



عوض شد. همه زورتان را زده اید، سرتاپای حکومت و 
ارگانهایتان را علیه زنان بسیج کردد و نهایتا بیحجابی 
توده ای شد. از همه مهمتر وضعیت اقتصادی است 
که جامعه را در آستانه یک انفجار عظیم قرار داده 
است. انقالب با هر افت و خیزی که داشته باشد با 
قدرتی بسیار عظیم تر، با نیرویی به مراتب بیشتر، و 
پا  از  با رادیکالیسمی عمیقتر شما جانیان حاکم را 
در خواهد آورد. هیچ غلطی نمیتوانید بکنید. زنان و 

جامعه به پیشروی تا سرنگونی ادامه میدهند.
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انقالب جهانی زن زندگی آزادی 
و سرلشکر سالمی

نسان نودینیان

سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر 
پاسداران دوشنبه 1٩ دی ماه طی مراسمی در ستاد 
نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته؛ “اتفاقات چند ماه 
اخیر در کشور یک جنگ جهانی بود و زنان و جوانان 
ما به دشمنان پاسخ های غیرتمندانه دادند. دشمن ما 
آرام نیست ولی ما او را آرام می کنیم. ارمغان حضور 
دشمن در هر جایی فقر، اسارت، درماندگی و فالکت 
است و این نقشه ای است که دشمن برای امت اسالم 

کشیده است.”



باالخره دشمنان انقالب جاری پذیرفتند و قبول کردند 
که خیزش های مردمی و انقالب با نماد زن زندگی 
آزادی ابعاد جهانی دارد. سالمی میگوید که انقالب 
“نقشه ای است برای امت اسالم”. منظور او از انقالب 
همان حکومت اسالمی است و منظور از نقشه برای 
امت اسالم همان ارزشهای اسالمی تحمیل شده به 
مردم در بیش از چهار دهه گذشته، از جمله حجاب 
اجباری و تبعیض جنسیتی بر زنان و همینطور اعدام و 

شکنجه و تجاوز و فقر و بدبختی است. 

اینکه سردار قاتِل مردم این را قبول کرده که “اتفاقات 
چند ماه اخیر در کشور یک جنگ جهانی بوده” اعتراف 
به یک نقطه قوت مهم انقالب مردم است. مسلما انقالب 



زنانه خصلتی جهانی دارد. جنگ و چالشی صرفا داخل 
کشوری نیست به ارزش های اسالمی اسالم و سیطره 
جمهوری اسالمی در تعدادی از کشورهای اسالم زده 
نیز مربوط است. عادی شدن بی حجابی تهدید بزرگی 
برای حکومت اسالمی است. معنی آن شکست اسالم 
سیاسی و مذهب در کشورهای اسالم زده و در ایران 
است. مانیفست انقالب زنانه آزادی، داشتن یک زندگی 
شاد و انسانی و کوتاه شدن دست مذهب از زندگی 
زنان و کل جامعه است. بدون حجاب اجباری و کنترل 
بدن زن، اسالم سیاسی و گفتمان مذهبی دچار فروپاشی 
می شود. ارزشهای انسانی بجای بربریت اسالمی جلو 
آمده و انزوای بین المللی و تنفر عمیق از ارزشهای 
اسالمی که توسط حکومت اسالمی به مردم در ایران 

تحمیل شده است.



نسیم آزادی زن و انقالب زنانه در منطقه خاورمیانه 
شروع به وزیدن کرده است. . نسیمی که میرود تا 
به طوفانی علیه کل جنبش اسالمی و حکومت های 
ارتجاعی در عراق و افغانستان و سوریه و لبنان تبدیل 

شود. 
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پاپ فرانسیس 
و انزوای جهانی رژیم اسالمی

ناصر اصغری

“حق زندگی در مکان هایی که مجازات اعدام همچنان 
اجرا می شود در خطر است؛ مانند این روزها در ایران”. 
دیپلمات های  جمع  در  فرانسیس  پاپ  سخنان  این 

خارجی در واتیکان بود.

هر جا سخن از قساوت و وحشی گری به میان می  آید 
جمهوری اسالمی را مثال می زنند. جمهوری اسالمی 
حکومت یک مشت جانی سرگردنه گیر است که 
توسط توده های به جان آمده به چالش کشیده شده 
و از جانب همه مردم دنیا، از پاپ فرانسیس و رئیس 



جمهور و نخست وزیر فالن کشور، تا خواننده پاپ و 
کارگر و زن و نویسنده همه کشورها محکوم می شود. 
از جانب  اسالمی  قساوت های جمهوری  محکومیت 
اینکه  کسانی مثل پاپ فرانسیس مهم است، برای 
متاسفانه هنوز آدم هایی به حرفش گوش می دهند. 

تاثیر میگیرند. 

محکومیت جمهوری اسالمی از جانب هر کسی که 
مخاطبی دارد، چه پاپ باشد، چه گروه موسیقی ای 
این  است.  مهم  و  میمون  امر  یک  “کولدپلی”  مثل 
ازشان خواست که  و  انتظار داشت  از همه  باید  را 
جمهوری اسالمی را در هیچ کنوانسیون و کمیته ای 
دخالت ندهند، بلکه آن را بعنوان قاتل کودکان و زنان 
و جوانان جامعه ایران مورد بازخواست قرار دهند. 
باید نمونه پاپ فرانسیس و کولدپلی و امثال آنها را 



جلو همه کسانی که مخاطبی دارند، همه کسانی که 
مسئولیتی در ایجاد کمیته و کنوانسیونی دارند، همه 
کسانی که با رای دو نفر به جائی انتخاب شده اند، 
گرفت که شما هم این باند جنایتکاری را که دستش 
تا آرنج در خون مردم این کشور است، محکوم کنید. 
باید از هیات حاکمه همه کشورها خواست که دِر 
به اصطالح سفارتخانه های این رژیم جنایتکاران و 
مساجدی را که این رژیم جنایتکار می گرداند تخته 
کنند. باید نمونه پاپ فرانسیس را جلوی آنها گرفت 
که اینها حکومت نیستند، جنایتکارانی هستند که حق 

زندگی زیر سایه آنها در خطر است.

سخنان پاپ فرانسیس نشاندهنده آن است که به 
یمِن قدرِت انقالِب زن زندگی آزادی انزوای جهانی 
جمهوری اسالمی امریست تحقق پذیر. باید خواست 



اخراج و طرد رژیم اسالمی از تمامی نهادها و مجامع 
بین المللی را با قدرت تمام مطرح کرده و برای تحقق 
آن از هیچ تالشی فروگذاری نکنیم. انزوای سیاسی 
حکومت اسالمی گامی بزرگ در تسریع سرنگونی 

انقالبی جمهوری اسالمی است.
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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 journalfarsi.com


