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روز جهانی کارگر، خیابانها مال ما است 
اصغر کریمی     

“رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و 
از اول مه  باغانی امروز یک روز قبل  علی اکبر 
نقاط مختلف  از  معلم دیگر  ها  ده  و  بازداشت 

کشور احضار شده اند.” 

اقبال تامرادی، بهنیا بهمئی نژاد، سیامک چهرازی، 
رادا  و  بداغی پگاه  کوکب  شیروانی نیا،  شهریار 
آنها  از  که  هستند  معلمانی  جمله  از  مردانی 
را  خود  اردیبهشت   ۱۱ تا  حداکثر  خواسته اند 
به دادگاه معرفی کنند. نوروز رشیدی و قدرت 
قاسمی دو فعال معلمان یاسوج چندین ساعت 



و  امانی  شیث  آرمین شریفه ،  شدند.  بازجویی 
و  شده  احضار  هم  سنندج  در  نیا  صالح  مظفر 
تهدید شده اند که در اجتماعات اول مه شرکت 
نکنند. دهها فعال معلم و کارگری دیگر نیز این 

روزها احضار شده و تهدید شده اند. 

فرهنگیان،  صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
احضارها و دستگیری ها را محکوم، و اعالم کرده 
حداکثری  حضور  با  اردیبهشت   ۱۱ که  است 
اعالم  شهر  به  شهر  معلمان  میاییم.  خیابان  به 
کرده اند که همه میاییم. بازنشستگان فراخوان 
سراسری داده اند. تشکل های زنان و کارگران 
و معلمان بیانیه مشترک داده و بر خواست های 
کل جامعه تاکید کرده اند. خانواده های دادخواه، 
زندانیان سیاسی، فعالین رنگین کمانی و بسیاری 



دیگر هم به جنبش اول مه پیوسته اند. همه جا 
صحبت از اول مه است. 

رادیکا ل تر،  داریم.  پیش  در  متفاوتی  مه  اول 
نفس  سالها.  همه  از  متحدتر  و  اجتماعی تر 
فراخوان معلمان به تجمعات سراسری در این 
روز و فراخوان بازنشستگان به حضور گسترده در 
تجمعات اول مه، نشانِه فضای نوین و شورانگیزی 
مقدم  صف  در  کارگر  طبقه  است.  جامعه  در 
قدرت  با  طلبی  برابری  و  آزادیخواهی  جنبش 
به میدان آمده و آینده ای روشن و  و روشنی 

دنیایی بهتر را نوید میدهد. 
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حکومت آشغال 
سیما بهاری

انبوه  انباشت  به  اهالی سراوان  اعتراضی  تجمع 
زباله در اراضی جنگلی این منطقه در روز پنجشنبه 
به  انتظامی  نیروی  با دخالت  اردیبهشت  هشتم 
شده  منتشر  ویدئوهای  شد.  کشیده  خشونت 
پلیس   میدهد،   نشان  اجتماعی  های  شبکه  در 
برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور 
از  که  هایی  عکس  در  همینطور  کرد.  استفاده 
این وقایع منتشر شده اثر گلوله های ساچمه ای 
بر بدن معترضان دیده می شود. نیروی انتظامی 

از دستگیری ٢٢ نفر خبرداده است.



 معموال دولتها قوانین وضع می کنند که تخریب 
کنندگان محیط زیست باید جریمه شوند. اینجا 
این سرزمینی که یک رژیم مافیای جنگل  در 
خوار، کوه و دریا و زمین خوار به زندگی و حیات 
مردم و حیات وحش چنگ انداخته، به حافظان 
محیط زیست، به حامیان طبیعت، به مردمی که 
به وجود آشغال و زباله در محیط زندگی خود 
اعتراض می کنند، با گلوله حمله کرده و مدافعان 
محیط زیست را زندانی می کند. هر صدایی که 
مشخص شود حکومت آشغال را نشانه رفته و 
گلوله  با  خواهند  می  را  است  معترض  آنها  به 

خاموش کنند. 

جامعه اما یکپارچه آتش است. جنبش اعتراضی 



مانند  پیش  سالها  از  که  سرنگونی  جنبش  و 
هم  به  بودند  شده  روان  کوچک  جویبارهایی 
خود  راه  تر  خروشان  دارند  روز  هر  و  پیوسته 
را باز می کنند و پیش می روند. چهرۀ کریه و 
وحشتزدۀ دشمن مشترکمان  روز به روز مشخص 
تر دیده می شود. خودشان می دانند نفس های 
با  همه  کارگر  جهانی  روز  در  است.  آخرشان 
هم با جاروهای زباله روبی این آشغال را جارو 

کنیم. 
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کیفر خواستی که اشک شوق 
بر چشم ها جاری کرد!

محسن ابراهیمی
    

اعالم  ها  رسانه   ،٢0٢٢ آوریل   ٢۸ پنجشنبه، 
او  برای  نوری،  حمید  دادگاه  دادستان  کردند: 
به جرم جنایت جنگی و قتل عمد تقاضای حکم 

حبس ابد کرده است.

آستانه  در  این  از  تر  بخش  چه خبری مسرت 
روز جهانی کارگر!

تبریک  بار  را دو  باید روز کارگر  این خبر،  با 



بار  و  مهم  روز  این  خود  برای  بار  یک  گفت. 
برای  ابد  حبس  کیفرخواست  خاطر  به  دیگر 
یک عضو “هیئت مرگ” تابستان ۶۷. هیئتی که 
زیادی  تعداد  جمله  از  سیاسی  زندانی  هزاران 
مرگ  هیئت  کرد.  عام  قتل  را  کارگری  فعال 
در  را  کارگران  خون  االن  همین  که  حکومتی 

شیشه می کند.

برای  بزرگ  پیروزی  یک  خواست،  کیفر  این 
با  و  دادگاه  این  با  است.  دادخواهی  جنبش 
و  محاکمه  دستگیری،  شبح  کیفرخواست،  این 
مجازات مشابه باالی سر سران جمهوری اسالمی 

به چرخش درآمده است.



خیلی از همدستان هیتلر و مقامات ارشد نازی ها 
چندین دهه بعد از شکستشان در جنگ جهانی 
دوم، در گوشه و کنار جهان شناساسی، دستگیر 
که  است  سابقه  کم  تاریخا  شدند.  محاکمه  و 
عنصر مهم و دخیل در یک کشتار سازمانیافته که 
حکومت متبوعش هنوز در قدرت است، محاکمه 
با چنین کیفرخواستی روبرو شود. یک جنبه  و 
بسیار مهم  کیفرخواست حبس ابد برای حمید 
نوری هم همین است که جمهوری اسالمی هنوز 
در قدرت است و رئیس حمید نوری در همان 
هئیت مرگ کشتار ۶۷ رئیس جمهور حکومت 

اسالمی است. 



کیفر  به  برای  مردم  پیشروی  مسیر  اتفاق،  این 
رساندن کل حکومت اسالمی را هموار تر می کند. 
حال و هوای سران حکومت اسالمی، مخصوصا 
ابراهیم رئیسی این روزها حتما تماشایی است! 
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جان زندانی سیاسی، 
بهنام موسیوند در خطر است

سهیال دالوند 
    

بهنام موسیوند، زندانی سیاسی محبوس در زندان 
دلیل  به  جسمی  وخامت  تشدید  پی   در  کرج 
اعتصاب غذا، از روز سه شنبه ۳0 فروردین به 

بیمارستان خارج از زندان منتقل شد.

این اعتصاب بدنبال ضرب و شتم توسط ماموران 
زندان بدلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای 

اعزام به مراکز درمانی بوده است.



بهنام موسیوند که ماه ها ازبیماری پروستات و 
درد کلیه رنج می برد و از دسترسی به درمان 
محروم بوده، تنها به علت تن ندادن به داشتن 
دستبند و پابند درهنگام انتقال به مراکز درمانی 

مورد خشونت شدید قرار گرفت.

جمهوری اسالمی تالش می کند با استفاده از غل و 
زنجیر و ابزارهایی که موجب درد و تحقیر زندانی 
شود، شان و کرامت انسانی او را زیر پا له کند و 
با محروم کردن از دارو و درمان عامدانه و کامال 
هدفمند وی را به قتل خاموش محکوم کند. اما 
زندانی سیاسی با صدای رسا علیه شرایط حاکم 

بر زندان و  کل جامعه اعتراض می کند. 



عدم برخورداری از امکانات پزشکی و  درمانی، 
استفاده از دستبند و پابند و یا هر وسیله ای که 
کند،  نقض  را  زندانیان  انسانی  کرامت  و  شان 
مصداق شکنجه می باشد و باید در هر شرایطی 
ممنوع شود. حکومت سرکوب، شکنجه و اعدام 
اسالمی مسئول جان  بهنام موسیوند و همه زندانیان 
سیاسی است.  نگذاریم بدلیل عدم دسترسی به 
دارو  و درمان جان زندانیان به خطر بیفتد. صدای 

زندانیان سیاسی و خواهان آزادی آنها باشیم.
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بیکاری، روزنه ای بر فالکت در ایران 
فریبرز پویا 

    
اقتصاِد شرق خبر داد که ایران دارای بیشترین 
جمعیت بدون شغل در جهان است. در مقایسه 
با میانگین جهان  که ٢٢ درصد، و کشورهای 
پُر درآمد ۱٢ درصد، کشورهای کم درآمد ٢۱ 

درصد، ایران مقام اول را با  %۳۸ دارد.
 

این آمار فقط نرخ عدم مشارکت را نشان می دهد. 
این یعنی مردم بیشتری از پیدا کردن کار ناامید 
شده اند. این را کنار نرخ بیکاری وسیع، عدم 
پیمانکاری،  شاغل،  کارگران  حقوق  پرداخت 
و  کار،  محیط  در  بهداشت  نامناسب  وضعیت 



همچنین کنار نرخ تورم باالی 4۵ % بگذارید تا 
به شاخص فالکت حداقل 4۹ درصدی،  و در 
برخی استانها تا ۶0 درصدی برسید. فاجعه ای 
که باالترین شاخص فالکت در طول ۱۱ سال 

گذشته در ایران است!
 

با  مقابله  برای  ای  برنامه  مطلقا  رئیسی  دولت 
همه  همانند   هیچ،  که  ندارد  تورم  و  بیکاری 
با  کاربدستان حکومت سرمایه داران اسالمی، 
اجرای سیاست هایی که برای بی حقوق تر کردن 
کارگران، و ایجاد فضای امنیتی در تمامی عرصه 
های زندگی مردم تالش می کنند تا جلوی هر 
گونه سازمانیابی برای بهبود زندگی را بگیرند.



در آستانه اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی 
کارگر، چه چاره دیگری هست بجز اینکه در 
مردم  و  کارگران  انتها،  بی  سیاهی  این  برابر 
مزد بگیر، امسال را سال همبستگی یکپارچه و 
بیداری متشکل اعالم کنند و ریشه این فالکت 

را بخشکانند.
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ردپای حزب اهلل در قاچاق کوکائین 
کیوان جاوید 

    
 ۹ جمعه،  روز  آی”  “میدل ایست  خبری  پایگاه 
اردیبهشت، گزارش داد که نخست وزیر جزایر 
ویرجین بریتانیا به اتهام برنامه ریزی برای قاچاق 
کوکائین و همکاری با گروه شبه نظامی حزب اهلل 

لبنان بازداشت شده است.

در  می گوید  سعودی  عربستان  کشور  وزارت 
همکاری با نیجریه توانسته تالش  شبکه ای مرتبط 
با حزب اهلل لبنان را برای قاچاق بیش از 4۵0 
محموله  این  کند.  خنثی  آمفتامین  قرص  هزار 
قرار بوده از لبنان به نیجریه و سپس به عربستان 



منتقل شود.

یک پژوهشکده آمریکایی به نام نیوالینز گزارش 
میدهد، حزب اهلل لبنان و شبه نظامیان وابسته به 
ایران در تولید و قاچاق ماده مخدر کاپتاگون 
و انتقال آن به کشورهای منطقه و  دیگر نقاط 

جهان دست دارند.

در  مذهب  تاریخی  کارکرد  و  نقش  درباره 
تخدیر توده ها و پذیرفتن وضع فالکتبار زندگی، 
است.  گرفته  صورت  بسیاری  های  روشنگری 
بقول مارکس “مذهب روح جهان بی روح، ُگلی 
اما  توده ها” است.  تریاک  و  بر سنگ،  روئیده 
این همِه کارکرد مذهب برای کنترل و خاموش 
کردن عصیان جامعه علیه بی عدالتی ها نیست. 



امروز در کنار همه آن کارکردهایش،  مذهِب 
انواع مواد  صنعت سازمان یافته تولید و پخش 

مخدر است. 

نمونه حزب اهلل و جمهوری اسالمی به خوبی پرده 
از این جنایت سازمان یافتِه “برادران قاچاقچی” 
بر می دارد. بعنوان نمونه وجود میلیون ها معتاد 
به مواد مخدر صنعتی در ایران، نه فقط به دلیل 
شرایط اسفبار اجتماعی، که نتیجه فعالیت این 
حکومت تبهکار و ایادی منطقه ای آن هم هست. 
پایان کار جمهوری اسالمی ضربه مهلکی به این 

زنجیره تولید و فروش مواد مخدر خواهد بود.
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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. 

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


