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حمید رضا اژدری را باید نجات دهیم! 
مینا احدی     

اردیبهشت، قرار است جالدان در  یکشنبه ١٨ 
زندان عادل آباد شیراز که همین یک ماه قبل بنا 
به گزارش زندانیان ٤٠ جوان را اعدام کردند، 
حمیدرضای جوان را اعدام کنند. آماده سازی 
برای این قتل وحشتناک، در حال انجام شدن 
است. بخش اجرای احکام زندان، در مقابل ضجه 
های مادر این جوان، با بی ادبی کامل میگوید، 
و  نیست  بقیه  از  تر  رنگین  تو  بچه  خون  خانم 
به مادری که تیک تیک ساعت، به او گوشزد 
میکند که فاجعه در حال نزدیک شدن است، 
تشر میزند و میگوید منتظر باشید تا او را بُکشیم. 



قتل،  به  متهمین  به  حکومت  کنیم،  دقت  اگر 
نمیگوید شما را اعدام می کنیم ، اسم این جنایت 
را گذاشته، قصاص و وقیحانه و بیشرمانه، پای 
خانوده داغدار را نیز به میان کشیده و در بین 
آنها برای خود همکار پیدا میکند. همین حکومت 
برای زهر چشم گرفتن از مردم و جوانان، با ولع 
مواردی  در  کند.  اجرا  را  حکم  تا  میدود  تمام 
خانواده مقتول را زیر فشار میگذارد تا نبخشند. 

در یک خانه در شیراز چهار نفر روز و شب ندارند، 
مادر و پدر حمیدرضا و خواهر و برادر او. باید 
در این چهار روز پیش روی خودمان هر کس 
نهادهای مخالف  با  انجام دهد،  هر چه میتواند 
اجتماعی  های  شبکه  در  بگیرید،  تماس  اعدام 



را  حمیدرضا  نمیگذاریم  بنویسید  و  کنید  غوغا 
مقتول  مقابل خان  در  در شیراز  و  کنید  اعدام 
باید همت  با آنها صحبت کنید.  تجمع کنید و 
کنیم و بهر طریق ممکن یک زندگی را نجات 

دهیم! 

 
 

چهارشنبه ١٤ اردیبهشت ١٤٠١
٤ مه ٢٠٢٢



بازداشت شدگان اول مه 
باید فورا آزاد شوند

شهال دانشفر

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی شورای هماهنگی 
از  تشکل های صنفی فرهنگیان هنوز هفده نفر 
معلمان بازداشتی در روز جهانی کارگر در زندان 
بداقی،  رسول  از:  عبارتند  آنها  اسامی  هستند. 
محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باغانی 
رضا  مالکی،  محمود  عمرانی،  محسن  تهران،  از 
امانی فر و اصغر حاجب از بوشهر، اسکندر لطفی 
از مریوان، منصوره عرفانیان  نیکخواه  و مسعود 
لطیف روزیخواه  از مشهد،  زاده  و هادی صادق 
از جلفا، حسن سالمی از مازندران، سیاوش ش 



رضایی و ناصر شاکرمی از خرم آباد و ابراهیم 
محمود از الیگودرز.

مه  اول  در  نیز  دیگری  افراد  معلمان،  بر  عالوه 
هنوز روشن  آنها  اسامی  اند که  بازداشت شده 
نیست. بعالوه در سقز عثمان اسماعیلی، این چهره 
شناخته شده اول ماه مه ها نیز دستگیر شده است. 

جمهوری اسالمی با دستگیری و سرکوب تالش 
شود  کارگر  جهانی  روز  برگزاری  مانع  کرد 
اول مه آغاز شد.  از  قبل  این سرکوبگری ها  و 
اول مِه تاریخی امسال ضربه ای محکم به بساط 

سرکوبگری حکومت بود. 



معلمان با نوشتن نامه به نهادهای بین المللی و 
با تجمعات اعتراضی، خواستار آزادی بدون قید 
و شرط تمامی دستگیر شدگان ١١ اردیبهشت، 
روز جهانی کارگر هستند و به این منظور کارزاری 
سراسری به راه افتاده است. در زندان اسماعیل 
عبدی معلم زندانی با اعالم اعتصاب غذا به این 
سرکوبگری ها به اعتراض برخاسته است. وسیعا 
به این کارزار ها بپیوندیم. صدای اعتراض معلمان، 
کارگران و مردم معترض ایران در سطح جهان 
باشیم. جمهوری اسالمی باید بخاطر سرکوبگری 

هایش بایکوت جهانی شود.
  

چهارشنبه ١٤ اردیبهشت ١٤٠١
٤ مه ٢٠٢٢



در قعر جهنم! 
مصطفی صابر

    
سازمان  مطبوعات،  جهانی  روز  مه،  سوم  روز، 
آزادی  بندی  رده  مرز  بدون  گزارشگران 
مطبوعات در ١٨٠ کشور را اعالم کرد. ایران 
جمهوری اسالمی با سه پله سقوط در رده ١۷٨ 
قرار گرفت و بهمراه اریتره و کره شمالی بعنوان 
مطبوعات  آزادی  برای  جهنمی”  “کشور  سه 

شناخته شد.  

اما  است.  مطبوعات  جهنم  اسالمی  جمهوری 
هفته  یک  دولت  جهنمی  کدام  در  دانم  نمی 
سینه  و  به سر  و  باشد  قطع کرده  را  اینترنت 



باشد و هزاران  تظاهر کنندگان شلیک کرده 
نفر را کشته و زخمی کرده باشد؟ یا عامدانه 
و نقشه مند به ١۷۶ سرنشین بیخبر هواپیمای 
مسافربری خودی شلیک کرده و حاشا کرده 
باشد؟ یا زندانیان سیاسی را با کرونا و بیماری 
کشته باشد؟ لقب “جهنمی” هنوز  برای جمهوری 

اسالمی رسا نیست! 
 در عین حال نمی دانم در کدام جهنمی در دنیا، 
مردم، از کارگر و معلم و بازنشسته و دانشجو 
های  خانواده  تا  کامیون  راننده  و  کشاورز  و 
محیط  و جنبش  زن  آزادی  فعالین  و  دادخواه 
زیست و رنگین کمانی ها و غیره، اینچنین هر 
روز در صحنه مبارزه برای کسب حقوق خود 
و رهایی از جمهوری اسالمی و تحقق آزادی و 



برابری اند؟  

قعر  این  در  اما  است.  جهنم  قعر  اینجا  آری، 
جانبه  همه  آزادی  برای  عظیمی  جنبش  جهنم 
انسانها جریان دارد که نه فقط تمام این جهنم 
را بر سر سازندگانش خراب خواهد کرد بلکه 
چنان نمونه ای از آزادی های بی قید و شرط 
سیاسی و رفاه و برابری و انسانیت ارائه خواهد 

داد که جهان را شگفت زده خواهد کرد

 
 چهارشنبه ١٤ اردیبهشت ١٤٠١

٤ مه ٢٠٢٢



پیشروی های بی وقفه جنبش سرنگونی
کیوان جاوید 

    
در  مشهد،  اماکن  اداره  و  دادستانی  دستور  به 
همه اماکن ورزشی و تفریحی وابسته به مجموعه 
بولینگ،  و  تنیس  سالن  جمله  از  مشهد  کوه سر 
تفکیک جنسیتی اعمال شده و این مجموعه اعالم 
و خانم ها  آقایان  پذیرش همزمان  از  کرده که 

معذور است.

ظاهر امر، جمهوری اسالمی در مهار مردم، منظما 
دست به تعرض می زند. آنچه عجیب نیست این 
است که یک حکومت ضد مردمی، مذهبی، فاسد 
و غارتگر غیر از این رفتار کند. اما آنچه که واقعا 



رشک برانگیز است تنوع و دامنه مبارزات ضد 
حکومتی مردم ایران است. 

و  خیابانها  در  گسترش  به  رو  های  حجابی  بی 
مجامع عمومی و در خودروهای شخصی و حضور 
بی حجاب زنان از ایران در شبکه های ماهواره 
ای نه تنها گویا تضاد شدید مردم با حکومت، که 
نشاندهنده ضعف و پراکندگی حکومت در مهار 
زنان است. اقدام فردی و جمعی زنان بی حجاب 
یک بار دیگر به دنیا نشان میدهد، ایران جامعه 

ای اسالمی و مذهبی نیست.

برای فتح سنگر های بیشتر، مقاومت و اعتراضات 
خود جوش و شخصی باید بیش از این به یک 



حرکت سیاسی جمعی و سازمان یافته اجتماعی 
تبدیل شده و حمایت وسیع همه مردم را داشته 
باشد. ابعاد مبارزه مردم با حکومت بسیار متنوع 
اعتراضات  و  یابی  تشکل  برای  مبارزه  است. 
معیشتی سازمان یافته و حضور علنی سرنگونی 
طلب ها در رسانه های عمومی و مدیای اجتماعی 
گویا تعرض در جبهه های گونان علیه حکومت 
است. ریشه جمهوری اسالمی را می شود حتی 

پیش از سرنگونی خشک کرد. 

چهارشنبه ١٤ اردیبهشت ١٤٠١
٤ مه ٢٠٢٢



عید فطر و کراهت رفتار کاخ سفید 
سیاوش آذری

    
“جو بایدن روز دوشنبه پایان ماه رمضان و عید 

فطر را در کاخ سفید جشن گرفت.”

بنا بر سخنان بایدن، از جمله دالیل اصلی اتخاذ 
علیه  هدفمند  خشونت  با  “مبارزه  سیاست  این 
و  جامعه  در  شایع  هراسی”  اسالم  و  مسلمانان 
بازگشت به اصول دولت آمریکا مبنی بر احترام 

به تنوع عقیده و آرا است.  

 هر فرد حق باور به هر عقیده و یا خرافاتی را دارد 
و مسلما دولت و جامعه موظف به محافظت از حق 



افراد در انتخاب و بیان باورها و اعتقاداتشان است. 
اما ارزیابی برگزاری جشن فطر توسط بایدن از 
زاویه احترام به تنوع عقاید بسیار عوامفریبانه  و 
سطحی خواهد بود. مذهب و باورهای مذهبی نه 
بر مبنای نیازهای “معنوی” و “اخروی”،  بلکه در 
پاسخ به منافع مادی و دنیوی انسانها، از جمله منافع 

اقتصادی و سیاسی مشخص شکل می گیرند. 

معنای حقیقی و زمینی جشن فطر در کاخ سفید 
مرتجع  دول  با  همیشگی  بستانهای  بده  متن  بر 
اسالم  از  پشتیبانی  عربستان،  مانند  خاورمیانه 
سیاسی خوش خیم اردوغانی، تبانی دولت آمریکا 
و غرب با طالبان و پایمال کردن حقوق انسانی 
زنان، مردان و کودکان در افغانستان، و الس زدن 



با جمهوری اسالمی در راستای اهلی نمودن رژیم 
متجلی می گردد. به قول مارکس مذهب نشانه 
عمق سفالت انسان است؛ جشن فطر بایدن اما 
نشانه عمق گندیدگی سرمایه داری عصر ما و 

دشمنی آن با انسان و کرامت انسانی است     
  
  

چهارشنبه ١٤ اردیبهشت ١٤٠١
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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


