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فشار انقالب و 
سیرک فاطی کوماندوهای رژیم   

میالد رابعی 

به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین نشست 
با محوریت »زن،  هم افزایی و هم اندیشی زنان 
دفتر  در  فاطمی«،  مکتب  در  آزادی  زندگی، 
در  شد.  برگزار  اسالمی  مؤتلفه  مرکزی حزب 
بخشی از این مراسم دکتر الله افتخاری گفت: 
»زن مسلمان، زنی است که خانه را نگه می دارد 
و از خانه، مرد به معراج می رود. زن تأثیرگذاری 

زیادی دارد.«

جانب  از  سمینارها  و  نشست ها  تشکیل 
چیز  روشن فکر  نقش  در  فاطی کوماندوهای 
تازه ای نیست؛ اما این که این بار سمیناری تحت 
نام »زن، زندگی، آزادی در مکتب فاطمی« راه 
نفس  است.  فراوانی  حقایق  گویای  انداخته اند 
انقالب  شعار  به  اسالمی  جانوران  این  تمکین 
مردم و تالش برای مصادره و اسالمیزه کردن 
آن با پسوند »مکتب فاطمی«، نشان از عمق نفوذ 
گفتمان انقالب جاری دارد. شعار زن، زندگی، 
آزادی در سطح ایران و جهان چنان محبوبیت 
و مقبولیتی پیدا کرده که حتی اوباش حکومتی 
هم توان نقد و رد آن را ندارند و سعی می کنند 

ورژن اسالمی آن را سرهم بندی کنند.



در این می داند که از قِبَل او مردان به موفقیت 
می رسند، کهنه تر و ارتجاعی تر از آن است که 
حتی بتواند توجه زنان کشورهای عقب مانده را 
به خود جلب کند، چه رسد به زنان ایران که 

مشت به آسمان می کوبند.

این ها بخشی از آخرین تالش ها و تقالهای رژیمی 
در حال سرنگونی است که به هر وسیله ای برای 
نجات خود چنگ می زند. زنان ایران پاسخ این 
ترهات را در خیابان ها داده اند. شعار زن، زندگی، 
آزادی را با عمل خود بارها معنی کرده اند، معنایی 
ایران  مردم  نیست.  تقلیل  و  تحریف  قابل  که 
خواهان  که  هستند  انقالبی  پیش بردن  حال  در 

این حرکت زنان حزب مؤتلفه اسالمی و جناب 
تنها  هست  همه  حضور  معرف  که  بادامچیان 
موجب تمسخر و جوک و خنده مردم می شود. 
سخنرانان این سمینار که آدم را یاد پرندگانی 
می اندازند که اندرباب فواید قفس سفسطه بافی 
می کنند، هیچ کالم تازه ای برای گفتن ندارند و 
به تکرار همان ادعاهای پوچ و نخ نما می پردازند. 
این که مهم ترین وظیفه زن، مادری و خانه داری 
است و مردان از دامان زنان به معراج می روند 
نقش  گندیده  هندوانه  که  تفکری  غیره.  و 
»سرنوشت ساز« مادری را زیر بغل زنان می گذارد 
تا آن ها را در خانه بنشاند و تمام اهمیت زن را 



سرلشگر باقری و 
ادعای آرامش در جامعه     

کاظم نیکخواه 

سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی روز گذشته در اشاره به انقالب 
زن زندگی آزادی همه چیز را به گردن دولتهای 
در  دشمنان  “فعالیت  گفت  و  انداخت  خارجی 
۱۱۵ روز گذشته نشانگر آن است که  انقالب 
اسالمی ضربه مهلکی به منافع دنیای استکبار وارد 
کرده و همه سرمایه گذاری چندقرنی آنان را در 
تصاحب جهان با خطر مواجه کرده است؛ ازاین رو 
آنان امکانات و توانمندی های خود را علیه ملت 

رهایی و آزادی مطلق برای زنان و کل جامعه 
الگویی  به  که  هستند  جامعه ای  خواهان  است. 
برای پیشرفته ترین جوامع کنونی تبدیل شود و 
و  قیود  از همه  برای همیشه  را یک بار  بشریت 

زنجیرها رها کند.
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خواست دشمن به خیابان ها نیامد و نقشه آنان 
را نقش برآب کرد”.

اگر به صاحباِن بیشترین میزان وقاحت جایزه 
میدادند واقعا سران جمهوری اسالمی بیش از هر 
کسی مستحق چنین جایزه ای بودند. نزدیک به 
چهار ماه است در سرتاسر کشور مردم شب و 
روز درخیابانند و فریاد مرگ بر جمهوری اسالمی 
خونخوار  و  منفور  حکومت  این  میدهند.  سر 
چوبه های دارش را برپا کرده؛ جوانان را به دار 
میکشد، خیابانها را قرق کرده، حکومت نظامی 
در چهارگوشه کشور برقرار کرده است، نزدیک 
به سی هزار نفر را دستگیر کرده و صدها نفر 

ایران بسیج کردند تا در حرکت انقالب اسالمی 
ایجاد اختالل کنند...” او ادامه داد “ سابقه ندارد 
که در کشوری این قدر رهبران جهان استکبار 
علیه ملتی این گونه عریان به میدان بیایند و از 
اغتشاشات و اغتشاشگران بدین ترتیب حمایت 
کنند”. باقری گفت ..”دشمن امیدوار بود مردم 
به واسطه فشارهای تحریمی، معضالت اقتصادی 
علیه  و  بیایند  خیابان ها  به  معیشتی  مسائل  و 
فریاد  مذهب شان  و  دین  پرچم،  رهبر،  هویت، 
بکشند؛ اما ملت بزرگ، بصیر و آگاه این درک 
را داشت که حل مسائل درون کشور یک مسئله 
درون خانوادگی است و اجازه دخالت بیگانگان 
را در این حوزه نداد، ملت بزرگ ایران علی رغم 



دادن اوضاع و پایان یافتن انقالب و منتسب کردن 
همه چیز به دشمن خارجی شگرد رسوای همه 
دیکتاتورهای در حال سقوط است و جوابش را با 
شعار مرگ بر جمهوری اسالمی در کف خیابان 
انقالب  باد  گرفته است و خواهد گرفت. زنده 

زن زندگی آزادی! 
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مانع  نتوانسته  این  باوجود  سانده،  ر  قتل  به  را 
تظاهرات و تجمعات و شعار دادن مردم شود. و 
بعد چشم در چشم مردم میدوزند و ادعا میکنند 
“مردم امتحانشان را پس دادند و هیچکس به 
خیابان نیامد و علیه جمهوری اسالمی شعار نداد. 
چون مردم میدانند که مشکالت موجود مسائل 
درون خانوادگی است”! این عین همان ادعای 
ازهاری است که گفت این شعاردادنها همه نوار 
است و مردم شعار دادند “ازهاری گوساله بازهم 
بگو نواره”. به اینها هم فقط میشود گفت باقری 

کثافت خجالت!

دست و پا زدن جمهوری اسالمی برای آرام نشان 



خشن و وحشی را با همۀ قدرتش در سه کنج 
دیوار قرار داده و میروند که سرنگونش کنند. 

اینها را همه دیدند و ستایش کردند.

جوانان و زنان و همۀ مردم در ایران دارند شرع 
و وظایف شرعی را با همۀ بایدها و نبایدهایش به 
زباله دانی تاریخ میریزند. تمام قد در مقابل افکار 
پوسیده و ضدانسانی اسالمی که زنان را کشتزار 
مردان میداند و نقشی جز زاییدن برایشان قایل 
نیست، ایستاده اند. باور کنید دارند این وظیفه 
و مسئولیتی که تاریخ بر عهدۀ آنها گذاشته را 

با دقت و گام به گام عملی میکنند.

شما با بایدها و اجبارهایتان لذت زندگی را از 

زنان آزادیخواه، گورکنان سربازان اسالم   
سیما بهاری 

رئیس سازمان عقیدتی ارتش: “زنان باید برای 
جمهوری اسالمی سرباز به دنیا بیاورند.”

چهل و سه سال به عالوۀ چهار ماه تودۀ مردم و در 
راس آن زنان همۀ باید و نبایدهای این حکومت 
را به سخره گرفته اند. همۀ باید و نبایدها تبدیل 
به چالشی شده که مشخصا زنان از آنها سربلند 
و سرافراز بیرون آمده اند. همین، اعتماد به نفس 
آنها را  که به سرتاسر جهان مخابره شد، ستودنی 
کرد. جهان با تحسین شگفت انگیزی زنانی را 
دید که همۀ ارتجاع از گور در آمدۀ یک رژیم 



حداقل دو نسل گرفته اید. نسل جوان امروز در 
ایران رسالت پایان بخشیدن به جهنمی را که 
شما ساخته اید به عهده دارد و با این انقالبی 
که دارد پیش میبرد امید به زندگی بهتر بدون 

شما را دارد به جهان مخابره میکند. 

بدون شما زنان، جوانی خواهند کرد، رنگ در 
زندگیشان جلوه خواهد یافت، بهتر عشق خواهند 
ورزید، به خودشان بیشتر خواهند بالید، از مادر 
شدنشان بهتر لذت خواهند برد، و لچکهای به 
پروازشان  بالهای  به  تبدیل  سرشان  روی  زور 

خواهد شد. 
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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. 
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