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شعار مرگ بر رئیسی 
و کلیت نظام در خوزستان 

کیوان جاوید     

در خصوص اعتراضات شبانه در خوزستان، یکی از 
ویدیوها منتشر شده در مدیای اجتماعی جمعیتی 
را نشان می دهد که شعار “مرگ بر رئیسی” سر 
می دهند، برخی دیگر از این ویدیوها نیز حاوی 
جمهوری  کلیت  و  خامنه ای،  علیه  شعارهایی 

اسالمی است.

همه شواهد نشان می دهد که این اعتراضات به 
دلیل سونامی گرانی در ایران صورت می گیرد. 
بر اساس گزارش ها، بازداشت شهروندان معترض 



خوزستانی در پی انتشار فراخوانی مبنی بر تجمع و 
اعتراض به افزایش قیمت نان از شامگاه پنج شنبه، 
۱۵ اردیبهشت آغاز شده و در روزهای بعد ادامه 

داشته است.

جمهوری اسالمی با سونامی گرانی اش و با فالکت 
اقتصادی و تحجر اسالمی اش، تنها طوفان درو می 
کند. جامعه یکچارچه علیه کلیت این حکومت 
است. هر چه جامعه متحد تر می شود، صفوف 
حکومت بیشتر از هم گسیختن می گردد. دولت، 
مجلس و قوه قضایه را از یاران سرسپرده خامنه ای 
انتخاب کردند تا به خیال خود متحد و یکدست 
علیه مردم عمل کنند. دیدیم که فقط بعد از چند 
ماه به قدرت رسیدن رئیسی، شکاف بین سران 
حکومت عمیق تر شده و علیه همدیگر خط  و 



نشان می کشند.

خوزستان بپاخاسته است، معلمین و بازنشستگان 
در پیشا پیش صف مبارزه قرار دارند و زندانیان 
سیاسی با فریاد بلندشان از پشت میله های زندان، 

لرزه به اندام حکومت انداخته اند. 

فقط یک حرکت عمقی دیگر برای ضربه زدن 
نهایی به حکومت الزم است: متحد شدِن همه 
بخش های مبارزاتی جامعه علیه کلیت حکومت 
فقر و فالکت، و  تالش هماهنگ برای واژگون 

کردن رژیم نکبت بار اسالمی.

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱40۱
۱۲ مه ۲0۲۲



معلمان پاسخ سرکوبگری 
حکومت را با تجمعاتشان دادند

شهال دانشفر

شورای  سوی  از  شده  منتشر  گزارشات  بر  بنا 
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان روز پنجشنبه 
۲۲ اردیبهشت، معلمان در شهرهای بسیاری دست 

به تجمع زدند. 

در شهرهایی چون سنندج، مریوان، سقز، کرمانشاه، 
رشت، شیراز تجمعات، بزرگ و قابل توجه بودند و 
در شهرهایی حکومت مانع برگزاری آن شد. یک 
وجه قابل توجه حضور چشمگیر زنان بود. در تهران 



نیروی انتظامی از تجمع معلمان جلوگیری کرد و دو 
نفر به اسامی مسعود فرهیخته و لطف اهلل جمشیدی 
بازداشت شدند. در یاسوج بیش از ۵0 نفر و در اهواز 

معلمی به اسم سیامک چهرازی دستگیر شدند. 

بدین ترتیب معلمان در دل یک کشاکش بزرگ، 
تجمعات با شکو خود را برپا کردند و عزم راسخشان 
را برای ادامه مبارزاتشان به نمایش گذاشتند. این 
تجمعات در اعتراض به دستگیری ها و پیگیری 
مطالبات اعالم شده معلمان از سوی شورای هماهنگی 
فراخوان داده شده بود. معلمان در این روز قدرت 
های  سرکوبگری  با  مقابله  در  را  خود  مبارزاتی 
حکومت به نمایش گذاشتند و با فریاد معلم زندانی 
آزاد باید گردد، جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی 



را گام بزرگی به جلو برده و راه نشان دادند. 

اعتراض معلمان، صدای اعتراض کل جامعه علیه 
جهنم حاکم و بویژه امروزعلیه سونامی گرانی و 
در  آنرا  بازتاب  و  است  روزافزون حاکم  فالکت 
فریادهای خشمگین این شعارهای چون: ننگ ما، 
ننگ ما دولت الدنگ ما، روسیه را رها کن، فکری به 
حال ما کن، مشاهده می کنیم.  تجمع امروز معلمان 
نشان از جامعه ای دارد که ایستاده است و کوتاه 

نمی آید.
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احتکار و گرانی. مقصر کیست؟
سینا پدرام

    
مردم با خرید بی رویه موجب کمبود کاالهای 
رییس  سرتیپی  عبدالحمید  اند.  شده  اساسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان 
افزود که شهروندان  ایلنا  با  غربی در مصاحبه 

“خریدهای بیش از حد نیاز” انجام میدهند.

هر  که  است  اظهارات  این  در  غریبی  وقاحت 
خواننده را مجبور به واکنش میکنند.

میلیاردر  های  درصدی  یک  و  ها  حکومتی 
بزرگترین گروه محتکرین کاالهای اساسی در 



ایران را تشکیل میدهند. کاالها با قیمت پایین 
انبار می کنند و در فرصتی مناسب  می خرند، 
با قیمتهای سرسام آور به بازار عرضه می کنند. 
حربه ای کالسیک که سالها و دهه هاست که در 
ایران سودهای هنگفتی را نصیب همین آقایان 

کرده است.

خرید  برای  کافی  قدرت  حتی  که  شهروندانی 
همان کاالهای عرضه شده در بازار را ندارند، 
به خوبی عامل گرانی و کمبود کاالها در ایران 

را میشناسند.

اکنون که بار دیگر اعتراضات مردمی در مقابله 
با گرانی در ایران سربلند کرده است، نباید به 
این اوباشان اجازه احتکار و انبار کاالهای اساسی 



را داد. با اوج گیری اعتراضات، جا دارد که مردم 
در شوراهای محالت خود گرد هم آمده و در 
صورت امکان انبارهای کاالهای اساسی را  به 
اختیار خود در آورند. با توزیع عادالنه مایحتاج 
عمومی توسط این شوراها و کمیته ها می توان در 
مقابل این حربه رژیم در به استیصال کشاندن 

جامعه ایستاد و هوشیارانه مقابله کرد.

نهایتا با اجازه خوانندگان، جایزه یاوه گویی این 
هفته به این حضرت عالی تعلق می گیرد. باشد 

که قبول افتد.
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سفر آلنا دوهان و بررسی حقوق 
کدامین بشر در ایران 

بابک یزدی
    

به گزارش ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، آلنا 
دوهان، گزارشگر سازمان ملل درباره تحریم ها را 
از ۱۸ اردیبهشت برای سفری ۱۱ روزه به ایران 
دعوت کرده است تا در مورد تاثیر تحریم ها بر 

حقوق بشر گزارش تهیه کند.

این در حالی است که جمهوری اسالمی بیش از 
۲0 سال است اجازه ورود هیچ  گزارشگر ویژه ای 
از سازمان ملل برای برسی حقوق بشر در ایران را  



نداده است. 

جمهوری اسالمی سالها با تبلیغ این که “تحریم ها 
اثری نداشته اند” گوش جهان را کر کرده است 
.این که چرا اکنون قوه قضاییه، ناقض اولیه حقوق 
بشر در ایران، با سازماندهی و تبلیغات این سفر را 
هموار کرده و کشورهای غربی چه نیازی به این 
گزارش برای ترمیم کردن روابط خود با جمهوری 

اسالمی دارند جای سوال است. 

اما، نامه به موقع پنج تن فعال مدنی کیوان صمیمی، 
صدرا عبداللهی، جعفر عظیم زاده، گیتی پورفاضل و 
احمدرضا حائری به آلنا دوهان، همزمان با سفر او 
به ایران و اشاره به فساد، فریبکاری و عدم مسئولیت 



از  جلوگیری  برای  گام  اولین  حکومت  پذیری 
تبلیغات جمهوری اسالمی است.
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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.
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