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یکشنبه های اعتراض بازنشستگان
شهال دانشفر

منتشر شده، روز یکم خرداد  بر گزارشات  بنا 
یکی دیگر از یکشنبه های اعتراض بازنشستگان 
تامین اجتماعی بود. در این روز بازنشستگان در 
تهران و چند شهر دیگر تجمع کردند و با شعار 
هایی چون “بازنشسته می میرد، ذلت نمی پذیرد”، 
“وزیر بی لیاقت استعفا، استعفا” اعتراضشان را 
به سیتسم توحش و بردگی حاکم فریاد زدند. 

 ۵۷ افزایش  همان  حتی  اینکه  از  بازنشستگان 
درصدی مزدی که توسط شورایعالی کار تصویب 
افزایش  نیزاز  و  نمیشود  حالشان  شامل  شد، 



سرسام آور قیمت ها بشدت خشمگین اند. و این 
موضوعی است که اکنون رانندگان بی آر تی و 
دیگر بخش های شهرداری و کارگراِن قرارداد 
موقت نفت نیز به آن معترض اند. بگذریم که 
دستمزد مصوبه شورای عالی کار با شوِک تورمی 
ای که خود از آن سخن میگویند، هیچ تناسبی 

ندارد. 

و  دراهواز  بازنشستگان  بزرگ  راهپیمایی 
تجمعات آنان در شهرهایی چون قزوین، تبریز، 
کرمانشاه، کرمان و رشت در این روز آنهم بدنبال 
جدیدی  روح  گرانیها،  علیه  مردمی  اعتراضات 
به فضای اعتراضی این شهرها داد. این نشانگر 
اتصال اعتراضات آنها به اعتراضات مردمی در 



کف خیابان است که دامنه اش به بیش از ۳۰ 
شهر کشیده شد.

بازنشستگان در جلو آوردن مطالبات سراسری از 
جمله افزایش حقوقها به باالی خط فقر و برچیده 
درمان  ها،  تبعیض  و  نجومی  حقوقهای  شدن 
مسکن  حق  داشتن  و  رایگان  تحصیل  رایگان، 
برای همه و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات 
نقش مهمی داشته و یکشنبه های اعتراض آنها 
فرصتی برای همه بخشهای جامعه است که به 

این روز بپیوندند.
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کشته شدن یکی دیگر
 از فرماندهان سپاه 

نسان نودینیان

سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز یکشنبه اول 
خرداد اعالم کرد که یک سرهنگ نیروی نظامی 
بنام صیاد خدایی در جریان حمله ای تروریستی 

کشته شده است. 

دارد.  سیاسی  علت  خدایی  صیاد  حسن  ترور 
همانطور که ترور محسن فخری زاده روز جمعه 
۷ آذر 1۳۹۹سیاسی بود. گمانه زنی ها در باره 
از  واین  بی شمارند  سپاه  فرماندهان  ترورهای 



از طرف  و  اسالمی  موقعیت حکومت  به  طرفی 
دستگاه  در  نفوذی  نیروهای  حضور  دیگربه 

حاکمه، مربوط است.

حکومت اسالمی سم زهرآگین جامعه و مورد 
تنفر عمیق مردم است. مدتهاست که ادامه بقا 

این رژیم مورد تعرض قرار گرفته است. 

حسن صیاد خدایی “مدافع حرم” بوده و در جنگ 
داخلی سوریه، لبنان وعراق در سپاه قدس شرکت 
بوده  تنفر مردم  نیزمورد  داشته. و بدین جهت 
است. مردم مخالف حکومت اسالمی از مدافعین 
حرم و فرماندهان جنایتکار سپاه قدس خاطره 
تلخ سرکوب خونین، جنگ و بمب باران، ویران 



شدن زندگی و شادی را دارند. و از مرگ امثال 
این فرماندهان خوشحال میشوند. 

نیست.  ایران  در  مردم  مبارزه  روش  ترور 
و  معلمان  کارگران،  اعتراضات  و  اعتصابات 
جهت  میلیاردی  های  هزینه  علیه  بازنشستگان 
برای  و  اسالمی  تروریست  به جریانهای  کمک 
باید  را  اسالمی  حکومت  بساط  کل  برچیدن 

گسترش داد. 
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“فرمانده”، به سقوط سالم کن!
یاشار سهندی

    
حسین سالمی، فرمانده سپاه: اجرای سرود “سالم 

فرمانده”، یک اجرای آسمانی بود. 

بیاد داریم که چهار روز مانده به سقوط کامل 
دولت نازی در آلمان و خودکشی هیتلر، صفی از 
نوجوانان در بیرون از پناهگاه وی، شکل گرفت 
و هیتلر لرزان و درهم ریخته از این صف، سان 
نگون  نوجوانان  این  سر  بر  تفقد  دست  و  دید 
بخت کشید و ایشان را مفتخر به صلیب شکسته 

کرد.



اکنون جمهوری اسالمی ترسان از جنبش اعتراضی 
عمیق و وسیعی که در دو هفته گذشته بار دیگر 
زبانه کشیده، کودکان را به صف کرده تا شاید 

ته دل خامنه ای کمی قرص شود. 

این کار درواقع نیاز سران حکومت اسالمی برای 
دلگرمی دادن به خود، در آستانه سقوط است. 
فاشیستی هیتلری در  مانند رژیم  این حکومت 
سواستفاده از کودکان و شستشوی مغزی آنها، 
هیچگاه تردید به خود راه نداده. بارزترین نمونه 
سوءاستفاده از کودکان، گسیل آنها به جبهه های 

جنگ ایران و عراق بود.

کاربران در شبکه های اجتماعی به این حرکت 
هم  کسانی  کردند.  اعتراض  شدت  به  رژیم 



و  خود  خالی  های  سفره  از  ویدئوهای  تهیه  با 
گرانی کاال ها و با عناوینی همچون: “سالم پس 
مانده”، “سالم درمانده”، اعتراضشان را به نتیجه 
سیاستهای فالکت بار خامنه ای در جامعه ایران 

نشان دادند.

در این میان اما، کارگران هفت تپه با اعالم اینکه 
زیالبی  فرزانه  عباسی،  بخشی،  ایشان  فرمانده 
است و نیز با اعالم سالم بر سپیده قلیان از هفت 
تپه تا اوین جوابی شایسته به این پروپاگاندای 

جمهوری اسالمی دادند.

 دوشنبه ۲ خرداد 14۰1
۲۳ مه ۲۰۲۲



 اینستاگرام و درماندگی 
جمهوری اسالمی

عبدل گلپریان
    

در پی حذف برخی پست ها و حساب های کاربرِی 
و  اینستاگرام  در  اسالمی  جمهوری  مخالفان 
مشخص شدن نقش یک شرکت آلمانِی مسئوِل 
کارمندان  از  یکی  شبکه،  این  محتوای  بررسی 
دستگاه  طرف  از  که  گفت  شرکت  این  سابق 
امنیتی جمهوری اسالمی به او پیشنهاد شده بود، 
در قبال دریافت پول، برخی حساب های کاربری 

را مسدود کند.



 اینستاگرام به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی 
که جامعه و کاربران را در داخل کشور به هم 
و  اطالعاتی  دستگاههای  وحشت  میکند،  وصل 
کل رژیم اسالمی را برانگیخته است. حکومتی 
که اکثریت شهروندان را در فقر و نداری قرار 
داده است کارش به جایی رسیده که از هستی 
و ثروت مردم هزینه کرده تا حساب کاربران را 

مسدود کند.

حکومت اسالمی در طول تاریخ موجودیتش از 
هیچ طرح و ترفندی برای اعمال فشار به مردم 
فروگذاری نکرده است. هستی و ثروت جامعه را 
صرف دستگاه سرکوب و تحمیق کرده و برای 
بقای خود به هر جنایتی دست زده است. تقالی 



رژیم اسالمی برای طراحی چنین اقداماتی کامال 
نظامی  بقای  برای  ناموفق  تالشی  است.  روشن 

در حال سقوط.

حکومتی که در منگنه اعتراضات و اعتصابات کل 
جامعه قرار گرفته است، مفلوک تر و درمانده 
اقدامات  چنین  با  بتواند  که  است  آن  از  تر 
عناصری  به  دادن  رشوه  با  جمله  از  مذبوحانه، 
در  خللی  کمترین  بتواند  اینستاگرام  شبکه  در 
ایجاد کند. مردم حکم  بپاخاسته  مبارزه مردم 
خود را سالها است صادر کرده و راه مبارزه را 

میدانند. تقالهای بی ثمر نجاتتان نخواهد داد.

و  دانشجویان  و  زنان  کارگران،  بازنشستگان،   



غیره از آنها حمایت و پشتیبانی کنند. عالوه بر 
این، اعتراضات خیابانی الزم است با اشکال دیگر 
مبارزه، مانند اعتصاب و تحصن همراه شوند تا 
امکان مشارکت توده های وسیعتری در مبارزه 
فراهم شود. و باالخره باید تالش شود تا فعالین 
و رهبران جنبش های اجتماعی بیشترمتحد شوند 
و یک رهبری میدانی واحد و متحد برای آغاز 
اعتصاب عمومی شکل بگیرد. رهبران میدانی و 
رهبری سیاسی انقالب باید دست در دست هم 

دهند و به پیروزی برسند.   
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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

  سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
  www.journalfarsi.com


