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به جان هم افتادن سرداران سپاه
ناصر اصغری

قائمی  نام محمد  به  از “سرداران سپاه”  یکی 
که از سال ۷۶ تا ۹۸ فرمانده کل سپاه بود، 
بدلیل درز فایل صوتی فساد فرماندهان سپاه 
سابق  مدیر  ایشان  می برد.  سر  به  زندان  در 
موسسه “هولدینگ یاس”، “بازوی اصلی بنیاد 
بدلیل  پیش  سال  چند  که  بود  سپاه”  توسعه 
که  حدی  از  زیاده  مالی  فساد  شدن  افشا 
می گویند  شد.  منحل  کنند  ماستمالی  بتوانند 
گزارش  و  کرده  شکایت  او  از  قالیباف 
و  بخور  از  ایشان حاکی  به دستگیری  مربوط 



پای همدیگر  زیر  از  و فساد و صندلی  بچاپ 
و  قدس  نیروی  است.  زیادی  کشیدن های 
سر  فاسدان  از  یکی  سلیمانی  قاسم  شخص 
در آخور موسسه فوق بوده و در درگیرهایی 
اعتراضش  شد،  آن  شدن  منحل  به  منجر  که 

را پیش خامنه ای نیز برده بود.

همدیگر را “چیز خور” کردن توسط باالترین 
نشانه  رژیم  نهاد  سرکوبگرترین  مقامات 
دیگری از فروپاشی همه جانبه این رژیم است 
که اگر تا دیروز می توانستند با همدیگر، حتی 
کنار  سلیقه  اختالف  و  نظر  اختالف  داشتن  با 
میلیارد  چندین  فسادهای  اما  امروز  بیایند، 
دالری همدیگر را افشاء می کنند، همدیگر را 



به زندان می اندازند، واجبی به خورد یکدیگر 
پیش  به  را  همدیگر  از  شکایت  و  دهند  می 
و  آشفته  وضعیت  این  می برند.  دزدان  رئیس 
سردرگم روسای رژیم جنایتکاران در بحبوحه 
اعتراضات خیابانی به فقر، گرانی و گرسنگی 
می تواند و باید کاتالیزور دیگری برای مصمم 
چپاول  و  فساد  رژیم  این  سرنگونی  در  بودن 

باشد.
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بازداشت سعید مدنی و رعشه مرگ رژیم 
میالد رابعی

علوم  پژوهشگر  و  شناس  جامعه  مدنی،  سعید 
او  اتهامات  جمله  از  شد.  بازداشت  اجتماعی 
“اقدامات  و  خارجی”  مشکوک  “ارتباطات 

ضدامنیتی” عنوان شده است.

دیگری  سیاسی  فعال  دستگیری  خبر  هم  باز 
مستأصل تر  حکومت  روزها  این  می شنویم.  را 
و درمانده تر از همیشه بر دامنه دستگیری ها و 
سرکوب ها افزوده است. سعید مدنی نیز چندی 
پیش در ابتدا ممنوع القلم و چاپ آثارش متوقف 
اکنون  و  شد  ممنوع الخروج  آن  از  پس  شد، 



برای چندمین بار دستگیر شده  است. از جمله 
آسیب های  و  اقتصاد  حوزه  در  وی  فعالیتهای 
بود که  اتفاقاتی  همین  وقوع  اجتماعی، هشدار 
امروز در سراسر ایران شاهد آن ها هستیم. او 
وسیع  موج  کارشناسان،  از  بسیاری  مانند  نیز 
مشکالت  و  فقر  پی  در  را  مردمی  اعتراضات 

معیشتی و اجتماعی پیش بینی کرده بود.

با باال گرفتن شدت و وسعت اعتراضات مردم 
علیه فقر و گرانی لجام گسیخته، رژیم اسالمی 
دست به هر تالش مذبوحانه ای برای خروج از 
این بن بست می زند. از جمله، همین موج وسیع 
و  واهی  همچنان  اتهامات،  است.  دستگیری ها 
ساختگی است. اتهاماِت اقدام علیه امنیت ملی 



و توهین به رهبری آن قدر لوث و بی اثر شده که 
ارتباطات مشکوک  اتهام جاسوسی و  حکومت 
با بیگانگان را به آن ها اضافه کرده تا به خیال 
خود کارش را توجیه کند. اما جامعه به خوبی 
بی معنا  و  پوچ  اتهامات  این  تمام  که  می داند 
است. دستگیری افراد در جمهوری اسالمی تنها 
اسالمی.  با جمهوری  دارد: مخالفت  دلیل  یک 
همان “اتهامی” که شامل اکثریت مردم ایران 
اندام  بر  لرزه  روزها  این  که  مردمی  می شود. 
تا رعشه  انداخته اند. لرزه ای که می رود  رژیم 

مرگ نظام اسالمی باشد.
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اعتصاب کارگران و رانندگان بی آر تی 
شهال دانشفر

    
بنا بر اخبار منتشره سندیکای شرکت واحد روز 
آری  بی  رانندگان  و  کارگران  اردیبهشت   ۲۶
تی شرکت واحد در تهران دست به تجمعات 
اعتراضی زدند. این اعتراضات از چند قرارگاه 
آغاز و بسرعت وسعت گرفت و انعکاس وسیعی 
گرانی،  سونامی  ناچیز،  دستمزدهای  کرد.  پیدا 
اجرایی نشدن حتی همان مصوبه شورایعالی کار 
برای افزایش دستمزدها که خود چندین برابر 
موضوعات  پیمانی  کار  و  است،  فقر  خط  زیر 
محوری این اعتراضات است. از جمله  مقرر است 



که مزد آنها تنها ده درصد افزایش یابد. در این 
اعتراضات کارگرن بی آرتی با شعارهایی چون 
یاال، یاال، حقوق میخوایم یاال، شهردار بی کفایت 

استعفاء، استعفاء، اعتراضشان را فریاد زدند.

۵00 راننده خطوط ده گانه بی آرتی روزانه یک 
میلیون و نیم مسافر را جا به جا میکنند. اعتصاب 
با توده وسیع مردم  این بخش خدماتی مرتبط 
مختلف کارگری  بخشهای  اعتراضات  کنار  در 
بازنشستگان،  معلمان،  همچون  جامعه  کل  و 
کشاورزان، دامداران، پرستاران و دانشجویان و 
نیز اعتراضات گسترده در مراکز نفتی آنهم در 
متن اعتراضات مردمی در کف خیابان، سیر پر 
شتاب جامعه را بسوی اعتصاب عمومی به نمایش 



میگذارد. اعتراضاتی که هر روز سازمانیافته تر 
بربریت  بساط  کل  رادیکالتر  خواستهایی  با  و 
از  پر  ای  جامعه  و  میکشد  چالش  به  را  حاکم 
رفاه و بدون  تبعیض و نابرابری را فریاد میزند. 
حلقه  یک  بخشها  این  همه  مبارزاتی  اتحاد 
کلیدی در پیشروی جنبش سرنگونی و تاکیدی 
بر نقش اکتیوست های جنبشهای اجتماعی در 
این راستاست. جمهوری اسالمی، این حکومت 
سرمایه داری مافیایی باید گورش را گم کند و 

برود
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بی حجابی و آزادی جنسیتی، 
چشم اسفندیار رژیم اسالمی

عطیه نیک نفس
    

“وزارت ارشاد قم یک نمایش را به دلیل حجاب 
بازیگران و رنگ یک پرچم در صحنه نمایش که 
از آن به عنوان “نماد همجنسگرایی” نام برده شده 

است، توقیف کرد.”

روزی نیست که اخباری از قبیل منع از کار شدن 
یک زن بدلیل “بد حجابی”، دستگیری دخترانی که 
حجابشان را پرت می کنند، توقیف یک فیلم و یا منع 
یک نمایش گزارش نشود. حجاب در قوانین اسالم 



و رژیم جمهوری اسالمی ابزار سرکوب، بردگی، 
تبعیض جنسیتی و حذف و خانه نشینی زنان است. 
رژیم در 4۳ سال گذشته، با همین “سلول انفرادی” 
زنان را شکنجه و سرکوب کرده که البته همیشه 
با مقاومت صف آزادیخواهی و برابری طلبی مواجه 

گشته است.

مردم آزادیخواه ایران می دانند که برای رسیدن به 
یک جامعه انسانی و برابر، حجاب، این پرچم اسالم 
سیاسی و سمبل بی حقوقی زنان باید از بین برود. 
بی حجابی و آزادی جنسیتی شکننده ترین حلقه 

رژیم اسالمیست. 

رژیمی که براساس قوانین ضد انسانی اسالم نقش 



هایی جنسیتِی از قبل تعیین شده و اجباری بر انسانها 
تحمیل می کند، که هر انسان باید فقط گرایش به 
جنس مخالف داشته باشد، نه مطالبات انسانها را 
نمایندگی می نماید و نه توان حکومت کردن بر 

آنان را دارد. 

گرایش جنسی و نوع پوشش افراد موضوعاتی شخصی 
است و حق طبیعی و اولیه هر انسانی است که درباره 
آنها خود تصمیم بگیرد. مقابله و مبارزه با این رژیم 
ضد زن و فاسد تا سرنگونی آن و رسیدن به برابری 
و دنیای بهتر برای همه انسانها ادامه خواهد داشت.
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رقص دختر دبستانی،
 رقص فردای سرنگونی

یاشار سهندی
    

دختر ۸ ساله دبستانی، به زیبایی تمام، رقصی ترکی 
را برای هم مدرسه ای هایش به نمایش گذاشت.

کلیپ آن به سرعت دست به دست گشت. حرکات 
در این رقص بیشتر به حرکات یک پروانه می 
مانست که نمی داند روی کدام گل زیبا بنشیند. 

نرم و چابک. گویی دخترک پا بر زمین ندارد.

فیلم منتشر شده، خود به خوبی گویای وضعیت 
حاکم بر ایران است. رقص در مدرسه ای که نامش 



را جواد االئمه گذاشته اند، درست زیر تمثال خامنه 
ای صورت می گیرد. همانگونه هم که انتظار می 
رفت، رقص، این جلوه زیبای زندگی، مورد نفرت 

حاکمان اسالمی قرار گرفت. 

 دبیر ستاد امر  به  معروف و نهی ازمنکر اصفهان 
اینچنین واکنش نشان داده: “مسئوالن این مدرسه 
باید گله داری کنند!”  این جناب تاکید کرد، حکم 
شرعی رقص، یعنی “تنها رقص زن برای شوهرش 
جایز است، و بقیه اشکال دارد” زیر پا گذاشته 

شده و حقوق کودک نقض گشته است. 

رقص و شادی در جمهوری اسالمی جرم است. در 
چهل سال گذشته تا آنجا که توانسته اند سعی کرده 
اند با اسالم ذهن کودکان را در مدارس مسموم و 



آنها را مسخ سازند. به مدرسه هم اکتفا نکردند، 
۲4 ساعته سعی کرده اند جامعه را با ترویج عزا 
و خرافات منفعل کنند. اما با مقاومت سرسختانه 
جامعه روبرو شدند. شادی کردن و رقصیدن یکی 

از جلوه های این مقاومت است.

رقصیدن، همیشه چون خاری در چشم حاکمان 
فردای  در  رقص  نیست،  دور  رفته.  فرو  اسالمی 
سرنگونی حکومت اسالمی در سراسر ایران نمایشی 

باشد از خود زندگی.
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حزب اهلل لبنان در سراشیبی!
محسن ابراهیمی

    
“معاون  لبنان:  وزارت کشور  از  نقل  به  رویترز 
مجلس لبنان، که از حمایت حزب اهلل برخوردار 

است، کرسی خود را از دست داده است.”

بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات 
هم  را  دیگری  های  کرسی  حزب اهلل  مجلس، 
از دست داده است. در صورتی که حزب اهلل 
باشند،  اکثریت  مجلس  در  نتوانند  ومتحدانش 
و  پارلمان  رئیس  جمهور،  رئیس  انتخاب  در 
نخست وزیر هم با موانع جدی روبرو خواهند شد. 



در مهر 1۳۹۸، لبنان صحنه اعتراضات گسترده 
یعنی  “ِکلُن  با شعار  معترضین  بود.  دولتی  ضد 
وضعیت  علیه  همه شان(  یعنی  )همه شان  ِکلُن” 
و خواهان  بپاخاستند  سیاسی  فساد  و  اقتصادی 
برکناری همه سیاستمداران از هر حزب و دسته 
ای شدند که برای دهه ها بر اقتصاد و سیاست 
مخصوصا  خیزش  این  در  اند.  انداخته  چنگ 
حزب اهلل به خاطر قرار گرفتن در مقابل مردم 
معترض و همچنین خامنه ای و قاسم سلیمانی 
مورد نفرت بیشتر مردم قرار گرفتند. معترضین 
خواهان کوتاه شدن دست جمهوری اسالمی از 

سرنوشت لبنان شدند. 

حرفهای یکی از جوانان شرک کننده در انتخابات 
به خوبی فضای سیاسی لبنان علیه نظام سیاسی 



در  میدهد که  نشان  را  مذهبی حاکم   – قومی 
آن قدرت میان احزاب مسیحی و سنی و شیعی 
باید تقسیم شود: “من به کسی رای می دهم که 
چه  هر  مذهبش  و  دین  بسازد.  را  لبنان  بتواند 

می خواهد باشد. حتی بی خدا باشد.” 

جمهوری اسالمی که درگیر اعتراضات گسترده 
است. در اعتراضات عراق هم مدام علیه باندهای 
میدهند.  شعار  سلیمانی  و  ای  خامنه  و  شیعی 
موقعیت کنونی حزب اهلل درکنار این ها حاکی 
به  اسالمی  مقاومت  محور  است:  روند  این  از  

سراشیبی تند افتاده 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.

  www.journalfarsi.comjournalfarsi


