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آزادی دستگیرشدگان، 
از معلمان بیاموزیم 
 نسان نودینیان     

تجمعات  برگزاری  تأیید  با  ایرنا،  خبرگزاری 
اعتراضی در شهرهای مختلف کشور و بازداشت 
بازگشت  و  تجمعات  “پایان  مدعی  معترضان، 

آرامش” شده است.

تجمعات اعتراضی پس از اعالم رسمی بهای اقالم 
توسط  ماکارونی  و  نان  جمله  از  مردم  اساسی 
ابراهیم رئیسی، آغاز شد و در بیشتر از  دولت 
اندیمشک،  فشافویه،  در  جمله  از  شهر  بیست 



یاسوج،  ایذه، درود، شهرکرد، جونقان،  دزفول، 
نیشابور و یزد، و درمحله هایی در تهران و شیراز 

جریان داشته است.

بر اساس گزارش ایرنا، دستکم ۵۰ نفر در دروِد 
لرستان، ۱۵ نفر در دزفول و ۷ نفر در یاسوج 
یک  دراندیمشک  متاسفانه  شده اند.  بازداشت 
جوان ۲۱ ساله به نام امید سلطانی یا نوری به 
ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شده است.

اعتراضات چند روزه اخیرعلیه گرانی اما اینبار، با 
خیزش توده ای دی ماه ۹۶ یک تفاوت اساسی 
دارد. ماههاست که معلمان و بازنشستگان مبارزه 
می کنند. همین روزها در نزدیک به ۵۰ شهر، 



هزاران معلم برای رسیدن به خواسته هایشان 
و منجمله آزادی معلمان دستگیر شده، دست 
ایستادگی معلمان  اعتراضی زدند.  به تجمعات 
برای آزادی همکارانشان الگویی زنده از اتحاد 

است. 

ایستادگی و تداوم مبارزه متحدانه برای آزادی 
دستگیرشدگان، تضمین کننده ادامه مبارزه ای  
است که هم اکنون علیه گرانی در جریان است. 
اسامی و مشخصات دستگیر شدگان و کسانی 
برای  را  اند  باخته  جان  اعتراضات  این  در  که 
سازمانهای  و  سیاسی  احزاب  اجتماعی،  مدیای 
حقوق بشری بفرستیم. خانواده های آنها را تنها 

نگذاریم. 



آزادی  خواست  طرح  دیگر،  جدی  اقدام  یک 
دستگیرشدگان اعتراضات اخیرعلیه گرانی، از 
طرف معلمان و کارگران و بازنشستگان است. 

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱4۰۱
۱۵ مه ۲۰۲۲



با سانسور مشکالت خود را حل کنید!!
نوید مینایی

وزارت اطالعات همزمان با گسترش اعتراضات 
داخلی  رسانه های  به  ایران،  در  حکومتی  ضد 
برخی  از  استفاده  صورت  در  که  داده  هشدار 
“برخورد  اقتصادی”،  “جراحی  از جمله  عبارات 
خشونت  آمیز”، “برخورد با مردم” و “تحصن”، 

با آنها برخورد قضایی می شود.

سابقه سانسور و چنین تصمیمات ابلهانه ای در 
جمهوری اسالمی به اندازه عمر ننگین حکومتشان 
حذف  با  کردند  می  تصور  اول  روز  از  است. 
کلمات و سانسور رسانه ها و سینما و غیره، می 



توانند  می  کنند!  پاک  را  مساله  توانند صورت 
آرمانهای  با  مردم  عموم  زندگی  سبک  تضاد 

اسالمیشان را حل کنند.

عمدتا  که  ایران  داخل  های  رسانه  آیا  ولی 
وابسته به حکومتند، مرجع خبری مردم هستند؟ 
ممنوعه  عبارات  و  کلمات  ندیدن  با  مردم  آیا 
که  است  واضح  شود؟  می  برطرف  مشکلشان 
سانسور و سرکوب، جواب فقر و فساد حکومتی 
نیست. حتی فیلتر کردن اینترنت هم کمکشان 

نکرده است.

و  فقر  برای مساله  تنها راه حلش  حکومتی که 
و  سانسور  خفقان،  و  حکومتی  فساد  و  بیکاری 
سرکوب است، تصور می کند اگر اخبار اعتراضات 



و مشکالت جامعه را سانسور کند، از گسترش 
اعتراضات جلوگیری کرده و میتواند در سکوت 

خبری مردم معترض را سرکوب کند!

و  معلمان  هماهنگ  و  گسترده  اعتراضات 
فقر،  و  گرانی  علیه  روزها  این  و  بازنشستگان، 
نشان داد که مردم معترض برای خبر رسانی و 
هماهنگی در اعتراضات، راه حل پیدا می کنند و 
با سانسور و سرکوب، دست از اعتراض یکپارچه 
بر نمی دارند و مترصد به زیر کشیدن حکومت 

فساد و فقر و سرکوب هستند!

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱4۰۱
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گرانی، اعتراض مردم، و سلبریتی ها
سیما بهاری

    
وریا غفوری، کاپیتان تیم استقالل: “همیشه وقتی 
شود،  می  مدنی  و  اجتماعی  مسائل  از  صحبت 
فوتبال دیگر الویتم نیست. از جایگاهی که دارم 
باید استفاده کنم و زبان هوادارانی باشم که با 
هزار بدبختی بلیط تهیه می کنند و ما را تشویق 

می کنند.”

روزهای پر شور و پر التهابی را می گذرانیم. بعضی 
و  اعتراض  یک  سازماندهندگان  روزها  این  ها 
یک انقالب با شکوه هستند. انقالبی که میتواند 
فقر را بخشکاند و خوشبختی و سعادت به مردم 



هدیه بدهد. رؤیا نمی بافم! شعارهای تظاهراتها 
وریا  میگوید.  را  این  اعتراضات  خواستهای  و 
از  ایستاده،  مردم  کنار  جدال  این  در  غفوری 
مشکالتشان میگوید، و به قول خودش جایگاهش 
را، به تریبون دفاع از مردم و از مبارزات آنها 
تبدیل میکند. وریا غفوری قهرمان دلهای مردمی 
و  هار  حکومت  یک  وجود  علیرغم  که  میشود 
خشن، در مقاطع مختلف خشم و نفرت خود را 
به اعتراضات سازمانیافته تبدیل کرده اند و هر 
روز که میگذرد سازمانیافته تر و هدفمند تر در 
خیابان هستند. تاریخی بسیار تعین کننده دارد 

توسط مردم رقم زده میشود.

 در این میان جای سلبریتی ها باید کنار مردم 



باشد. تصور کنید هر میکروفونی به دستتان می 
افتد تبدیل به تریبون مردم شود. مردم به درست 
این انتظار را دارند. با عبارت “من سیاسی نیستم” 
از صف مردِم عاصی جدا نشوید. امروز در ایران 
هر حرکتی سیاسی است. به یاد داشته باشیم که 
باشیم،   با مردم معترض  اگر  ما،  امروز  انتخاب 
به  حرمت  گرداندن  باز  برای  تضمینی  میتواند 

کل جامعه باشد. 

 
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱4۰۱
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رژیم و کوچه علی چپ اسالمی!
سوسن صابری

    
بدنبال انتشار ویدئوهایی از تجمع اعتراضی مردِم 
جونقان در استان چهارمحال و بختیاری، حمزه 
رژیم،  مجلس  در  جونقان  نماینده  شلمزاری، 
همه چیز را انکار کرد. دیروز شنبه گفت که از 
اعتراض ها باخبر نیست و در باره قطع اینترنت در 
روز جمعه هم می گوید که “از وضعیت اینترنت 
این شهر هم بی خبر است” اما “در تهران همه 

چیز عالی است”. عجب؟!

مجلس  در  سلیمان  مسجد  نماینده  ورناصری، 
از  خبری  “هیچ  گفته  همکارش  روش  به  هم، 



اعتراضات در استان خوزستان نیست و ما هیچ 
تجمعی نداشتیم” و “سرعت اینترنت در استان 

خوزستان عالی است”.

همچنین در رابطه با کشته شدن یک معترض 
در دزفول، آوایی نماینده دزفول می فرماید که، 
فرد کشته شده اهل دزفول نبوده و اندیمشکی 
است. گویا محل تولد، در اصل مسئله، تغییری 
ایجاد می کند. یا اینکه گفته، معترضین دزفول 
نشین  حاشیه  بلکه  نبودند،  شهر  خود  اهالی  از 
فضایی  موجودات  نشینان  حاشیه  گویا  هستند. 

هستند و ربطی به مردم معترض ایران ندارند.

آسمان را به ریسمان می بافند، خودشان را به 
کوچه علی چپ می زنند و انکار می کنند. تاریخ 



علیه حکومت  مبارزه  دوران  در  میشود.  تکرار 
پهلوی هم، سرلشگر ازهاری سعی در انکار وجود 
تظاهرات مردم کرد که البته از مردم با شعار” 
ژنرال چهارستاره، این مردمم نواره؟ نوار که پا 

نداره” پاسخ گرفت. 

سرلشگر  اسالمی  برادران  به  باید  امروزهم 
ازهاری گفت که، با وجود اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، نمی توانید حرکتهای اعتراضی مردم 
علی چپ  کوچه  به  را  خودتان  کنید.  انکار  را 

نزنید. روزهای آخرتان است.

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱4۰۱
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روزی برای 
نجات جان احمدرضا جاللی

حسن صالحی
    

از لحظه ای که اعالم شد قرار است احمدرضا 
جاللی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی محکوم به اعدام 
در ایران، تا پایان اردیبهشت اعدام شود، جنب و 
جوش برای نجات او اوج تازه ای یافت. سه نهاد؛ 
کمیته بین المللی علیه اعدام، کمیته مبارزه برای 
آزادی  برای  کمپین  و  سیاسی  زندانیان  آزادی 
کارگران زندانی، مبتکر برگزاری یک آکسیون 
جهانی در ۱۱ شهر و 4 کشور دنیا در روز ۱4 
ماه مه )۲4 اردیبهشت( شدند. این حرکت جهانی 
کارگری  کمونیست  حزب  گرم  حمایت  مورد 



ایران قرار گرفت.

تحرک برای نجات احمدرضا که بخشهای مختلف 
جامعه را در برگرفته و تالش خستگی ناپذیر و 
فشرده برای آزادی وی، باعث دلگرمی خانواده 
اش در سوئد شد. حتی کودکان همکالسی یکی 
از فرزندان احمدرضا نیز در گردهمایی با شکوه 

دراستکهلم شرکت داشتند.

روز  جهانی  آکسیون  های  سخنرانی  اصلی  تم 
۱4 مه، اعتراض قاطع به سیاست گروگانگیری 
جمهوری اسالمی بعنوان بخشی از سیاست ترور 
تا  احدی  مینا  از  بود.  حکومت  این  سرکوب  و 
مهین علیپور و حسن صالحی و مدیر انستیتوی  
سینایی  سروناز  بهاری،  سیما  و   karolinska



وسوسن صابری و مسئولین سازمان عفو بین الملل 
در سوئد، همگی در سخنان خود به این سیاست 

ضد انسانی شدیدا اعتراض کردند.

بلکه  شود،  آزاد  باید  فقط  نه  جاللی  احمدرضا 
جمهوری اسالمی به دلیل گروگانگیری انسانهای 
بیگناه به قصد تعویض آنها با عوامل زندانی خود 
در خارج کشور و یا معاوضه در قبال پول، باید 
شدیدا محکوم شود. همین یک قلم کافیست که 
این رژیم تبهکار و مافیایی در سطح بین المللی 

منزوی و بایکوت شود. 

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱4۰۱
۱۵ مه ۲۰۲۲



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


