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پاسخ وعده های رئیسی
 اعتصاب عمومی است! 

مصطفی صابر     

رئیس جمهور قاتل جمهوری اسالمی گفته: “دارو 
و نان” به همه تعلق میگیرد! وعده داده که مبلغی 
بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومن )یعنی ۱۱ تا ۱۳ 
دالر!( در هر ماه به هر فرد تعلق میگیرد و بعد 
هم “انشاء اهلل” تبدیل به “کاال برگ الکترونیکی” 

میشود!

در بهترین حالت جمهوری اسالمی دارد با وقاحت 
پایین ترین حد معیشت را به مردم وعده میدهد. 



اما مردم می دانند که حتی همین وعده تامین 
پایین ترین حد معیشت هم محقق نخواهد شد و 
در واقعیت این ترفند نیز به سکویی تبدیل خواهد 
شد برای اینکه کیف پول آیت اهلل های میلیاردر 
و گردن آخوند و مفتخور و محتکر و سرمایه دار 

کلفت تر شود. 

این اظهارات ابراهیم رئیسی اما از یک جهت مهم 
است. و آن اینکه نشان میدهد جمهوری اسالمی 
تا چه حد از اعتراض و حرکت عمومی مردم علیه 

گرانی وحشت دارد. 

در واقع تنها چیزی که می تواند زندگی مردم را 
از چنگال این سرمایه داری دزد ساالر جمهوری 
و  متشکل  و  متحد  مبارزه  دهد  نجات  اسالمی 



سراسری مردم برای مجبور کردن دولت به تامین 
استانداردهای  بهترین  مطابق  همگان  معیشت 

زندگی است.

همه داریم می بینیم که چطور معلم، بازنشسته، 
و  دادخواهی  جنبش  فعالین  و  دانشجو  کارگر، 
جنبش رهایی زن و غیره در صحنه اعتراض مدنی 
و سیاسی فعاالنه حضور دارند. جواب وعده های 
توهین آمیز و توخالی رئیسی تالش برای بیشتر 
متحد کردن این نیروی عظیم و تدارک اعتصابات 
و اعتراضات سراسری و عمومی برای رفاه و آزادی 

است.
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بازداشت دو اروپایی متهم به 
بی ثبا ت سازی جامعه در ایران

شهال دانشفر

به گزارش ایلنا، وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
از بازداشت دو تبعه اروپایی در ایران به اتهام تالش 
برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی جامعه خبر داده 
و مدعی شده است که آنها به گروه ها و تشکل هایی 
در ایران خط عملیاتی داده اند. از جمله مشخصا از 
فرهنگیان”  تشکل های صنفی  هماهنگی  “شورای 

ایران اسم برده شده است.

از این نوع سناریوسازی ها در جمهوری اسالمی بسیار 
دیده ایم که نخ نما و نشانگر استیصال حکومت 



است. اما چرا حکومت اسالمی باز متوسل به چنین 
سیاستی شده؟

اوال در شرایطی که جنبش معلمان قدرتمند در برابر 
سرکوبگری های حکومت و فقر و محرومیت قد علم 
کرده و به صدای اعتراض کل جامعه تبدیل شده 
است، در شرایطی که جنبش مردمی علیه سونامی 
گرانی و جهنم جمهوری اسالمی سربلند کرده و طالیه 
هایش را شاهدیم، حکومت اسالمی به تقال افتاده و 
با چنین سناریوسازی هایی در اندیشه پاپوش دوزی 
برای فعالین اجتماعی و بطور ویژه معلمان زندانی و 

عقب زدن اعتراضات مردمی است.

در  که  است  حکومتی  اسالمی  جمهوری  بعالوه 



حیاتش زیر فشار جنبش دادخواهی سرانش دارند 
به محاکمه کشیده میشوند و بعد از پایان دادگاه 
حمید نوری جالد در سوئد و محکومیتش بدنبال 
نجات  برای  راهی  و جستن  بیشتر  گروگانگیری 
عوامل جنایتکارش از چنگ مردم دادخواه است. 
این تقالها چیزی جز دست و پا زدن عبث از سوی 
حکومت اسالمی نیست. همه شواهد، از در راه بودن 
انقالبی رهایی بخش خبر می دهد و جامعه ایستاده 

است و کوتاه نمی آید.
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زن، سقط جنین و اسالم
سینا پدرام

    
اساس  بر  پویا،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
قانون و شرع در صورتی که زن بارداری جنین 
خود را سهواً یا عمداً سقط کند و از بین ببرد، 
باید دیه آن را بپردازد. نرخ دیه  جنین پسر۴۸۰ 
میلیون. نرخ دیه جنین دختر۲۴۰ میلیون. نرخ 
 ۳٦۰ نیست  معلوم  جنسیتش  که  جنینی  دیه 

میلیون.

اعالم دیه های مختلف برای جنین ها با جنسیت 
مختلف عمق زن ستیزی ذاتی این رژیم را بخویی 
نشان می دهد. عمق این ضدیت با جنسیت زن 



به قدری است که حتی دیه سقط جنین مونث 
سقط  دیه  است.  مذکر  جنین  سقط  دیه  نصف 
جنین با جنسیت غیر مشخص هم از دیه جنین 

مونث بیشتر است! 

 خارج از صدمات و خطرات پزشکی که سقط 
جنین می تواند داشته باشد، صدمات روحی آن 
افکند  می  سایه  مادران  روان  بر  سال  سالهای 
و افسردگی روانی هولناکی می تواند به همراه 
و  جنین  سقط  کردن  قانونی  غیر  باشد.  داشته 
اقدام به آن در کلینیکهای غیر استاندارد برای 
مادران که از سر اجبار تن به این اقدام پزشکی 
بیشتر  بسیار  را  آن  دهند، مخاطرات جانی  می 

می کند.



مخالفت مذهبی با سقط جنین، بیشتر از آنکه در 
فکر دفاع از “مشیت الهی” باشد، به فکر کنترل 
مبارزات  با  فقط  است.  زن  اجتماعی  و  سیاسی 
این سیاست  توان  می  مردمان  و  زنان  روزمره 
به  و  گذاشته  ناکام   را  بشر  شأن  ُدون  بغایت 

شکست کشاند. 

جوی  در  صیادی  هیچ  فرخزاد:  فروغ  قول  به   
حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید 

نخواهد کرد.
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حمید نوری و نعل وارونه رژیم اسالمی
بابک یزدی

    
حمید نوری از شکنجه گران و یکی از قاتلین هزاران 
زندانی سیاسی است که در تابستان ٦۷ قتل عام 
شدند. او حدود نه ماه در دادگاهی علنی که رو به 
جهان بطور زنده پخش می شد و با دو وکیلی که 
دولت سوئد در اختیارش قرار داده  بود، محاکمه 
شد. هر چهار دادستان و همچنین وکالی شاکیان 
و شاهدان همگی خواهان اشد مجازات یعنی حبس 
ابد برای او شده اند. حکم نهائی هم حدود ده ماه 

دیگر صادر خواهد شد.

جالب است که رژیم اسالمی در یکی از نشریات 



رسمی خود نعل وارونه زده و مدعی شده است که 
دولت سوئد حمید نوری را دستگیر کرده تا احمد 
رضا جالیی را آزاد کند! همزمان رژیم اسالمی 
نیز که خودش  حکم اعدام احمدرضا جالئی را 
اتهام  به  بوده  کرده  دعوت  علمی  کنفرانسی  به 

جاسوسی صادر کرده است!

این اولین مورد است که یکی از شکنجه گران رژیم 
علنی در یک دادگاه اروپائی محاکمه گردیده و نه 
تنها نوری که کلیت رژیم از جمله رئیسی جالد و 
خامنه ای قاتل نیز در این دادگاه عمال محاکمه 

گردیدند.

معاون قوه قضائیه جمهوری اسالمی مدعی شده 



رژیم  محاکمه  صدد  در  سوئد  دولت  که  است 
تشخیص  درست  او  معنا  یک  به  است.  اسالمی 
داده است. این محاکمِه نه فقط حمید نوری، که 
کیفرخواست محکومیت کلیت رژیم اسالمی است 
که تا همینجا آب در النه مورچگان ریخته است. 
دیگر از سران رژیم کسی جرئت خارج آمدن و 

جوالن دادن در خارج را ندارد
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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.comjournalfarsi


