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حریم خصوصی حکومتی ها! 
میالد رابعی     

به افشای سفر خانواده اش به  قالیباف  اعتراض 
ترکیه: “این بار وارد حریم خصوصی شدند که 

نشان می دهد هیچ حد و مرزی قائل نیستند.”

باز هم شاهد ثبت رکورد جدیدی از وقاحت از 
سوی سران رژیم هستیم. وقاحتی که حد و پایانی 
برای آن متصور نیست.  صرف نظر از تعریف 
حقوقی حریم خصوصی و اینکه اساسًا بوتیکهای 
استانبول حریم خصوصی هیچکس نیست، آنچه 
بیش از هر چیز جالب توجه است، نفس استفاده 

ایشان از واژه حریم خصوصی است. 



جناب قالیباف  و امثال ایشان درحکومت اسالمی، 
تمام زندگیشان را صرف زیر پا گذاشتن و پایمال 
حاال  و  کرده اند  مردم  خصوصی  حریم  کردن 
نگران نفوذ به حریم خصوصی خودشان  شده اند. 
درایران  اسالمی  حاکمیت  سیاه  دوران  تمام 
شاهد دخالتهای گسترده و پیاپی در خصوصی 
 ترین و شخصی  ترین ارکان زندگی شهروندان 
بوده ایم. از تفتیش عقاید شخصی تا دخالت قانون 
در نوع پوشش و حتی خورد و خوراک افراد و 
روابط جنسی آنها وحتی محکوم کردن افراد به 
اعدام برای آنچه درحریم خصوصی  شان انجام 

داده اند. 

در قوانین عقب  مانده ی جزای اسالمی، آنچه ابداً 



معنا و مفهومی ندارد، حریم خصوصی است. ضمن 
اینکه حتی در کشورهایی که حریم خصوصی 
شهروندان محترم شمرده می شود، کوچکترین 
و  مردم  بین  زیرذره   سیاستمداران  حرکات 
ایران سالها ست شاهد  مطبوعات است. مردم 
اختالس و پرشدن جیب های گشاد این جماعت 
هستند و زندگی  آنها را با سفره های خالی خود 
مقایسه می کنند. سیسمونی  گیت آقای قالیباف 
و از آن بدتر توجیهاتش را نیز مردم به خوبی 
تا مغز  این رژیم  برانداختن   برای  و  می  بینند 

استخوان فاسد، مصمم  تر می شوند. 
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خلیج،  فارس است یا عربی؟ 
نوید مینایی

ملی  روز  مناسبت  به  اردیبهشت  “دهم  ایسنا: 
خلیج فارس، جشن بزرگی به همت سازمان زیبا 
سازی شهرداری تهران برگزار شد.” در تقویم 
جمهوری اسالمی این روز، روز ملی خلیج فارس 

نامگذاری شده.

جمهوری اسالمی خوب می داند مردم ایران را 
نمی تواند حول هیچ کدام از آرمانهایش بسیج 
کند. به همین دلیل مثال در انتخابات، برای تشویق 
مردم به مشارکت در مضحکه های حکومتی، از 
سمبل های ناسیونالیستی مانند سرود ای ایران 



و تقابل نام خلیج فارس و خلیج عرب استفاده 
می کند.

روز  برای  که  حکومتی  که  اینجاست  در  نکته 
ملِی! خلیج فارس جشن می گیرد، حقوق زنان 
و معلمان و کارگران را در سرزمین های شمالی 
همین خلیج پایمال کرده و فقر عمیق و گسترده 

ای را بر آنان اعمال کرده است.

نام خلیج فارس مختص  بر سر  جنگ زرگری 
جمهوری اسالمی نیست. نیروهای ناسیونالیست 
اپوزیسیون هم که اساسا برنامه و هدفشان ایجاد 
جامعه ای آزاد و مرفه و برابر در ایران نیست، 

در این جنگ، متحد حکومت اسالمی هستند.



تالشیست  واقع  در  فارس  خلیج  نام  دعوای 
مذبوحانه برای ایجاد اخالل و اختالف در صفوف 
برای  جدالی  جامعه.   در  جاری  اصلی  جدال 
آزادی، رفاه و انسانیت. دعوای نام خلیج فارس 
تالشیست برای بسیج مردم حول هدفی که هیچ 

ربطی به منافعشان ندارد.
نام این خلیج چه فارس باشد چه عربی، برای 
برابر  و جنوب آن حقوق  مردان شمال  و  زنان 
و حرمت انسانی نمی آورد، آزادی و رفاه نمی 

آورد!
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کولبران و نان خونین!
نسان نودینیان

    
دهم اردیبهشت  ماه، دو کولبر نوجوان به نامهای 
فرهان مینایی، 1٥ ساله، و رامین باواجانی، 1٦ 
چهار  و  باباجانی،  ثالث  شهرستان  اهل  ساله، 
کولبردیگر در جریان تیراندازی در مرز نوسود 
وفرشید  سبحانی  صفر  شدند.  زخمی  و  کشته 
قادری  زاده از توابع پاوه نیز بر اثر شلیک نظامیان 

حکومتی زخمی شدند.

و  ایران  در  میلیونی  بیکاری  تبعات  از  کولبری 
به زیر 1٥ سال  کردستان است. سن کولبری 



رسیده است. زنان بر اثر بیکاری و فقر به صفوف 
کولبران اضافه شده اند. در سال 1400 نزدیک 
به ٦0 کولبر کشته و بیش از 1٥0 نفر هم معلول 

و زخمی شدند. 

کولبری شغل نیست، تالشی است از روی ناچاری 
با ریسک جان در مقابل  تامین معیشت،  برای 

نان! 

در آستانه روز جهانی کارگر، نهادها و تشکلهای 
هایشان  بیانیه  و  قطعنامه  در  زنان  و  کارگران 
اعالم کرده اند: ”ما خواهان پایان دادن به اذیت 
و آزار کولبران هستیم. ما خواهان کار انسانی و 



همه  و  کولبران  برای  کافی  بیکاری  های  بیمه 
بیکاران هستیم. ما خواهان تامین حقوق پایه و 
تامین معاش برای شهروندان فقیر و کم درآمد 

هستیم”. 

زیادی  تعداد  سپاه،  اقتصادی  مافیای  به کمک 
در  کولبران  کار  قِبل  در  محلی  دار  سرمایه 
گرفته  قرار  شده  شناخته  میلیاردرهای  ردیف 
اند. ثروتهای فرعونی آنها به خون بیش از1٥00 
کولبر که در یک دهه گذشته کشته شده اند، 

رنگین است.

جامعه باید تمام قد علیه کشتار کولبران بایستد. 



اقدامات  به  زدن  در گرو دست  موثر  راه حل 
اعتراضی توده ای، حمایت از کولبران، و محکوم 

کردن کشتن و زخمی کردن آنها است.
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فقر زدایی به سبک جمهوری اسالمی
حسن صالحی 

    
وزیر کار  جمهوری اسالمی گفته است: “می توانیم 
فقر را تا آخر امسال به طور کامل حذف کنیم”. 
آدم نمی داند به این حرف بخندد و یا هر چه 
خشم و نفرت دارد نثار شیادان حاکم بر ایران 

کند؟
 

فقر و بدبختی دارد از سر و کول این جامعه باال می 
رود. از آن روزی که حکومت اسالمی به قدرت 
رسیده است، مردم یک روز هم آسایش و رفاه 
نداشته اند و هر سال هم وضع بدتر شده است. 



چهل و سه ساِل آزگار بدین منوال گذشته است. 
شکاف طبقاتی در جامعه دارد هر روز عمیق تر 
های  ثروت  که  اقلیتی  در یک طرف  می شود. 
افسانه ای و نجومی به جیب می زنند و در سوی 
دیگر اکثریت جامعه که در فقر و نداری غوطه 
ور هستند. حاال وزیر کار به چه ترتیب می خواهد 
بوده  آن  بانی  اسالمی خود  فقری که جمهوری 
است را تا پایان سال حذف کند، خدا می داند؟! 
البته که حذف فقر از نظر اینان یعنی سرپوش 
گذاشتن بر این بلیه اجتماعی. اما مگر می شود 
فقر را پوشاند در حالیکه سیمای شهرهای ایران 

همه جا فقر زده است ؟!
 



این حرفهای پوچ و این حقه بازی های آخوندی را 
مردم با مبارزه واقعی برای ریشه کن کردن فقر 
جواب می دهند. اگر همه ما علیه فقر و فالکت 
متحد شویم، هدف ما باید این باشد که تا پایان 
سال جاری عامل فقر و بدبختی مردم ایران، یعنی 
جمهوری اسالمی را از صحنه روزگار حذف کنیم.
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افتضاح پرستویی: 
آبان در تعقیب جمهوری اسالمی! 

مصطفی صابر
    

پرویز پرستویی بازیگر سینمای جمهوری اسالمی 
به بهانه نمایش فیلمی بنام “داستان هزار و یک 
روز” به کمک البی های رژیم به آمریکا آمده بود 
تا به قول خودش “صلح” را تبلیغ کند. اما مقابل 
این سوال ایرانیان معترض قرار گرفت که چرا 
امثال شما از این همه جنایات جمهوری اسالمی 
در آبان خونین چیزی نمی گویید؟ چرا با قاسم 
سلیمانی قاتل کودکان سوری عکس گرفته ای؟ 

و ایشان جوابی قانع کننده تر از حمله به سوال 



کننده، یعنی سام رجبی، و دوربین شکنی نداشت. 
سام رجبی ویدیوی حمله پرویز پرستویی را در 
توئیترش منتشر کرد و تصاویر الت بازی جناب 
برنده “چهار سیمرغ بلورین” به سرعت در میدیای 
اجتماعی دست به دست و سپس رسانه ای و به 

یک افتضاح تمام و کمال تبدیل شد. 

این واقعه یک بار دیگر یادآور میشود که  جنبش 
نهاده  اسالمی  جمهوری  پی  در  سر  دادخواهی 
است. این دادخواهی چنان قوی و گسترده است 
که نه فقط در تعقیب جمهوری اسالمی و سرانش 
هنرمندانی  اصطالح  به  بلکه  است،  ایران  در 
چون پرویز پرستویی در جنوب کالیفرنیا را هم 
راحت نمی گذارد. بویژه بعد از کشتار هولناک 



آبان ۹۸ و شلیک عامدانه موشک به مسافرین 
هواپیمای اوکراینی جامعه ایران به یک جنبش 
عظیم  دادخواهی تبدیل شده و گویی داغ همه 
تازه شده  نیز  رژیم  ساله  چند  و  جنایات چهل 
است. دیگر برای هیچ کس، جایی برای مماشات 
و مغازله کردن با جمهوری اسالمی نیست و مردم 
“هنرمندان” ساندیس خور را هرجا گیر بیاورند 

افشاء و رسوا می کنند.  
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


