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کمک 90 میلیون دالری بانک جهانی 
به حکومت کرونایی ایران

شهال دانشفر

بنا بر خبرها به نقل از سخنگوی بانک جهانی، این 
نهاد ۹۰ میلیون دالر برای “مقابله “ با کووید- 
۱۹ به ایران کمک مالی می کند. این کمک در 
سی ام آذرماه تصویب شده و اکنون رسانه ای 
تحت  بودجه  این  است  قرار  ظاهرا  است.  شده 
شود.  هزینه  جهانی”  بهداشت  سازمان  “نظارت 
گفتنی است که قبال نیز در بهار سال جاری بانک 
واکنش  “طرح  طریق  از  دالر  میلیون  جهانی۵۰ 
به  استثنایی  به صورت   “ اضطراری کووید۱۹- 

ایران پرداخت کرده بود.



جالب اینجاست که این کمک در آذر ماه تصویب 
شده است و همین هفته  خبر منع خرید واکسن 
خارجی توسط دولت رئیسی رسانه ای شد. بدین 
ترتیب  این ۹۰ میلیون و ۵۰ میلیون قبلی سر 
از جیب های گشاد حکومتیان در خواهد آورد و 
البته همه اینها با نظارت “سازمان بهداشت جهانی 

“ صورت خواهد گرفت.

موضوع  یک  امروز  همین  که  درحالیست  این 
و  ایران کشتار جمعی کرونا  در  اعتراض مردم 
رژیم  توسط  که  است  کرونایی  پولساز  صنعت 
دزد و مافیایی حاکم به راه افتاده است. مردمی 
که دادخواهند وانگشت اتهامشان مستقیم بسوی 
خامنه ای جنایتکار و تک تک سران حکومت و 
امروز رئیسی جالد نشانه رفته است. یک خواست 



فوری مردم در ایران محاکمه سران این حکومت 
بخاطر همه جنایاتشان و انزوای جهانی آنست. و 
این جامعه ایست که با اعتراضات هر روزه خود 
کل بساط جهنمی جمهوری اسالمی را به چالش 

کشیده  و ندای آزادی و رهایی سر میدهد.

یکشنبه ۱۹ دی ۱4۰۰
۹ ژانویه ٢۰٢٢



با چراغ های روشن برای 
افزایش دستمزدها

حسن صالحی

بدنبال فراخوان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران روز شنبه ۱۸ دی ۱4۰۰ رانندگان اتوبوس 
در تهران با چراغهای روشن و سرعت کم دست 

به اعتراض زدند.

چراغ های اتوبوس ها به نشانه اعتراض به کم 
طبقه  بازنگری  اجرای  عدم  و  دستمزدها  بودن 
دستمزدها  حداقل  افزایش  برای  مشاغل  بندی 
روشن شد. رژیم اسالمی از تصمیم به برپایی این 
اعتراض چنان به وحشت افتاد که از طریق تلفن 
به  اعتراض  روز  از  قبل  را  کارگران  از  شماری 



مرکز پلیس امنیت تهران احضار و سپس تهدید 
کرد. اعتصاب و اعتراض رانندگان شرکت واحد 
از آنجایی که شهروندان را در سطح شهر جابجا 
قرار گرفته  توجه عموم  مورد  می کنند همواره 

است و از همین رو رژیم از آن ترس دارد.

 پایان هر سال موعد تعیین حداقل دستمزد است. 
نبرد بر سر میزان حداقل دستمزد که در اعتراض 
رانندگان شرکت واحد نیز بازتاب داشت یک نبرد 
بسیار مهم برای کل جامعه است. حداقل دستمزد 
کنونی چند برابر زیر خط فقر است. چند تشکل 
کارگری با انتشار بیانیه ای خواهان حداقل مزد 
۱۶ میلیون تومان در ماه شده اند. اکثریت مردم 
از حاکمیت مشتی مفتخور و دزد و فاسد دل خونی 
دارند و روز و شب صدایشان علیه “حقوق های 



نجومی و فقر عمومی” بلند است. کارگران باید به 
نمایندگی از کل جامعه اعالم کنند که دستمزد 
با  را  های زیر خط فقررا نمی پذیرند و جامعه 
خواست افزایش دستمزد، رفاه و منزلت انسانی 

بسیج و متحد کنند.
 

یکشنبه ۱۹ دی ۱4۰۰
۹ ژانویه ٢۰٢٢



طالبان به زنان مدل لباس
 “توصیه” کرد!
محسن ابراهیمی

بنا بر گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل 
حجاب  پوسترهای  این  طالبان  است،  طالبان 
اسالمی را بر در و دیوار چسبانده که زنان به 

عنوان الگو استفاده کنند! 

وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان خطاب 
به مامواران این وزارت گفته است: “ما نمونه  ای 
از محراب و منبر هستیم و باید به کردار و رفتار 
خود دقت بیشتر کنیم؛ تا به سطح جهانی الگو 

شویم.”



واکنش یک دانشجوی دانشگاه و مدافع حقوق 
زنان این بود: “اولین باری که پوسترها را دیدم 
واقعا وحشت زده شدم، ... آنها از من می خواهند 
هرگز  برسم،  نظر  به  هیچ  شبیه  و  بپوشم  برقع 

این کار را نمی کنم.”

بیان کرده  را یک جا  دانشجو دو حقیقت  این 
است. وحشتزا بودن مدل اسالمی طالبان از یک 
طرف و مقاومت در مقابل “هیچ” شدن. مقاومتی 
که زنان جسور افغانستان از همان لحظه جوالن 
زامبیهای مسلح اسالمی در خیابانهای افغانستان 
آغاز کردند و همچنان ادامه میدهند. مقاومتی 
که احترام و همدلی و همبستگی هر انسانی را 
از  نهی  وزیر  همین  که  مقاومتی  انگیزد.  برمی 
منکر را مجبور کرده که فعال شرطه های نهی از 



منکرش که شغلشان موقع قدرقدرتی دور اول 
طالبان سنگسار و خون پاشیدن به خیابانها بود، 

نوع پوشش اسالمی را “توصیه” کنند! 

جدا از مقاومت و مبارزه جسورانه زنان افغانستان، 
یک دلیل دیگر اینکه طالبان پوسترمی چسباند 
و فعال مدل حجاب”توصیه” میکند این است که 
ایران  در  اش  شیعه  پیشکسوت  گوشش،  بغل 
نه تنها در جنگ حجاب شکست حقارت باری 
خورده است بلکه عمامه اش هم زیر پای زنان 

پهن میشود! 

یکشنبه ۱۹ دی ۱4۰۰
۹ ژانویه ٢۰٢٢



“فشفشه” در نماز جمعه!
مصطفی صابر

روز جمعه، جمهوری اسالمی موشک هایش را 
به  نماز جمعه  در خیابانهای تهران و در مسیر 
نمایش گذاشت! قبال دیده و شنیده بودیم که 
دیکتاتورها برای حفظ خود تانک به خیابان می 
آورند. دیده بودیم که جمهوری اسالمی در نماز 
جمعه انواع نمایشات وحشی گری اوباش حزب 
اهلل و رجزخوانی های اسالمی راه بیندازد. دیده 
بودیم که اینترنت را قطع میکند و با گلوله به سر 
و سینه مردم معترض شلیک میکند. سوال این 
است که چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسالمی 
و  جمعه  نماز  به  موشک  دیده  ناگزیر  را  خود 

خیابانهای تهران بیاورد؟



مردم جواب این سوال را به خوبی میدانند. آنها 
تبلیغات رژیم که دلیل موشک چرخانی  برای 
میکند،  قید  االسعد  پایگاه  به  را سالگرد حمله 
این  میگویند  که  سطحی  مفسرین  تحلیل  یا  و 
نمایش موشکی بابت چانه زنی در برجام است، 
میدانند  بخوبی  مردم  کنند.  نمی  خرد  هم  تره 
و  رفته  نشانه  آنها  بسوی  های  موشک  این  که 
سالگرد  در  درست  آنهم  موشکی  نمایش  این 
شلیک جنایتکارانه به هواپیمای اواکراینی و قتل 
عام ۱۷۶ سرنشینان آن، نشانه وحشت رژیم از 
اینها را  انقالب مردم است. مردم نه فقط همه 
میدانند بلکه در تظاهرات و خیزش هایی مثل 
آبان ۹۸  و تظاهرات اعتراضیبه سقوط هواپیما 
از پیش جواب این نمایش موشک چرخانی را 



داده اند: در شعارهایی مثل “جمهوری اسالمی 
نابود باید گردد” و “توپ، تانک، فشفشه، آخوند 

باید گم بشه”!

یکشنبه ۱۹ دی ۱4۰۰
۹ ژانویه ٢۰٢٢



دِر مراکز صدور تروریسم خامنه ای را 
ِگل بگیریم!

سیاوش مدرسی

اسالمی  جوامع  “شورای  که:  است  این  خبر 
هامبورگ” یک مرکز اسالمی وابسته به جمهوری 
اما  اخراج  خود  اجرایی  هیئت  از  را  اسالمی 

عضویتش دراین شورا را حفظ کرده است.

روزنامه آلمانی دی  ولت در روز سه شنبه گزارش 
داده بود که مرکز اسالمی هامبورگ، تحت امر 
مستقیم سیدعلی خامنه ای “بازوی دراز ایران در 
اروپا” است و به یک سازمان  تروریستی )سپاه 

قدس( در  ارتباط است.



دستگاه امنیتی آلمان این مرکز را متهم کرده 
که سالهاست برای صدور انقالب اسالمی فعالیت 

میکرده است.

آیا دالیل بیشتری الزم است که پس از سالها 
فعالیت برای صدور تروریسم و اجرای آن،  در ِ 
گل  را  اسالمی  حکومت  سفارت  و  مرکز  این 

گرفت و تعطیل کرد؟

سالها  صدور  اسناد  آلمان  امنیتی  نهاد  چرا 
علنی  را  اروپا   در  اسالمی  جمهوری  تروریسم 
نمیکند؟ چرا عوامل ترورها در اروپا را معرفی 

و دستگیر و به محاکمه نمی کشاند؟

سبزها  و  دمکرات  سوسیال  احزاب  دولت  چرا 



که سالهاست در مقابل زن ستیزی و تروریسم 
و  کالچریسم”  “مالتی  از  دفاع  بعنوان  اسالمی 
به  خم  زده اند  زمین  بر  زانو  فرهنگی  نسبیت 
این  تمام  است که  این  نمیآورد؟ حقیقت  ابرو 
نهادها و دولتها وابسته به منافع روز دولت های 
سرمایه داری خود هستند! منطق آنها زدوبند و 
معامله است و سود! و عقب نشینی های آنها نتیجه 
فشار سیاسی و اجتماعی مردم معترض بوده و 

هست.

اما به این اندازه عقب نشینی قانع نیستیم و تا 
ِگل گرفتن کامل در این مراکز جهل و تحمیق 

و تروریسم از پای نخواهیم نشست.
یکشنبه ۱۹ دی ۱4۰۰

۹ ژانویه ٢۰٢٢



“مردان خوب”!
پتی دوبنیتاس

گفته شد که این تنها یک »عمل بد« بوده که پدر 
و پسری مرتکب شدند، وقتی احمد آربری را در 
حالی که او در یک بعدازظهر در فوریه٢۰٢۰ 
در ایالت جورجیای آمریکا در حال دویدن بود 

تعقیب کرده و به قتل رساندند.

وکیل آنها تاکید کرد که اینها “مردانی خوب” 
متعهد به خانواده، جامعه و کشور خود هستند. 
متهمان مسلح ادعا کردند که برای دفاع از خود 
این دونده سیاه پوست را با وانت خود تعقیب و 

به قتل رساندند!



پدر، پلیس و بازپرس سابقی که در گارد ساحلی 
ایاالت متحده آموزش دیده است، ظاهرا نگران 
در  که  اند  بوده  دزدی هایی  از  مجموعه ای 
همسایگی آنها رخ داده است! مساله این است 
که هرگز یک سری سرقت در آن همسایگی 
که  سیاهپوست  مرد  یک  است.  نداشته  وجود 
در جاده ای در محله ای عمدتًا سفیدپوست می 
دود، ظاهراً فقط یک چیز می تواند باشد: یک 
جنایتکار در حال فرار. و “مردان خوب” به داخل 
وانت خود پریدند، او را تعقیب کردند تا آنجا 
که از دویدن خسته شد و به او شلیک کردند.

در  قضایی  سیستم  گفت  آمریکا  رئیس جمهور 
حبس  پسربه  و  پدر  این  محکومیت  از  بعد  ما 
ابد در دادگاهی در روز جمعه ۷ ژانویه نشان 



داده است که خوب کار می کند.باید گفت این 
درست نیست، چون این دو از سیستمی پیروی 
کرده اند که روزانه نفرت و تنفر»مردان خوب« 
را بازتولید می کند. بذر آن در بنیادهای کشور 
نهفته است و از باالترین رده های قدرت پخش 
می شود. هیچ عدالتی، چه قضایی و چه غیر آن، 
وجود ندارد، وقتی مردی که در یک بعدازظهر 
فوریه در جاده می دود، به دلیل رنگ پوستش 

مانند یک حیوان شکار می شود.

یکشنبه ۱۹ دی ۱4۰۰
۹ ژانویه ٢۰٢٢



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. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


