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خامنه ای به سقوط سالم میدهد
کیوان جاوید  

خامنه ای در مراسم بزرگداشت سی و سومین 
از وعده های شش  سالگرد مرگ خمینی گفت: 
ماهه دشمن برای سقوط انقالب، بیش از ۴۳ سال 

گذشته است.

از عمر پُر از جنایت جمهوری اسالمی ۴۳ سال 
به  که  بودند  انقالب کرده  مردم  است.  گذشته 
آزادی و رفاه دست پیدا کنند اما جمهوری اسالمی 
برای حفظ حاکمیت خود از همان اولین روز به 
قدرت رسیدنش دست به کشتار زد. نهایتا از ۳۰ 
خرداد سال ۶۰ کشتارهای وسیع باعث گردید این 



حکومت بر کوهی از قتل و کشتار مانع از سرنگونی 
شود. 

در آن دوران، رژیم، همچنین به بخشی از توهم 
و  مردم  سرکوب  در  هم  و  شد  متوسل  جامعه 
مخالفین همدست و یک جهت عمل کرد. خمینی 
در راس این هرم کشتار و  بنی صدر، رفسنجانی، 
خامنه ای، موسوی، کروبی و خلخالی و الجروردی، 

یک تن واحد در سرکوب مردم بودند.

حاال وضعیت رژیم کامال بهم ریخته است. تبدیل به 
صد شاخه تشنه به خون هم شدند و افراد با نفوذی 
چون رفسنجانی را کشتند و موسوی و کروبی را در 

حصر خانگی قرار دادند.



رژیم از یک طرف در اوج فالکت اقتصادی،  و از 
طرف دیگر در اوج پراکندگی حکومتی است. این 
رژیم با دریایی از اعتراضات اجتماعی محاصره شده 
است و چندین اعتراض وسیع اجتماعی حکومت 

اسالمی را تا سد حد سرنگونی پیش برده است.

خامنه ای در این دوران تنهاتر از تنها است. جمهوری 
اسالمی به روزهای پایانی و سرنگونی خود نزدیک 
می شود. این را تمام مردم ایران دارند فریاد می 

زنند.
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همبستگی با مردم آبادان 
اصغر کریمی

در تجمعات مردم آبادان بیانیه ای منتشر شده 
از  ایران،  مردم  سراسری  خواست  های  بر  که 
در  دخیل  ارگانهای  و  مقامات  علنی  محاکمه 
فاجعه متروپل تا آزادی دستگیرشدگان و پایان 
کرده   تاکید  آبادان  در  امنیتی  فضای  به  دادن 

است. 

از این خواست ها باید پشتیبانی کرد. در هر شهر 
و محله ای، در هر مدرسه و دانشگاهی و در هر 
منتشر  بیانیه ای  میتوان  کارخانه و مرکز کاری 
کرد و با دفاع از این خواست ها در کنار مردم 



آبادان ایستاد و بدین ترتیب جنبش همبستگی 
با آبادان را در سراسر کشور گسترش داد. 

سایر  و  خوزستان  و  آبادان  مردم  اعتراضات 
شهرها و مراکز کارگری، معلمان، دادخواهان، 
آبادان  مردم  با  که  سینماگرانی  و  دانشجویان 
اعالم همبستگی کردند، گوشه ای از جنبش عظیم 
سرنگونی است که هر روز از جایی سر بلند میکند. 
اعتراضاتی که با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ 
بر رئیسی و آخوند بره گم شه، راس حکومت و 
کل حکومت را نشانه گرفت. همبستگی با مردم 
آبادان، تقویت جنبش سرنگونی است. باید این 

همبستگی را در سراسر کشور گسترش داد. 



همبستگی با آبادان فرصتی است برای متشکل 
در  خواست  هایمان  حول  متحدشدن  و  شدن 
سراسر کشور. ما هم مثل مردم آبادان اعالم کنیم 
که کلیه مقامات دخیل در فقر و محرومیت و 
بیحقوقی اکثریت عظیم مردم باید علنا محاکمه 
شوند،  کلیه دستگیرشدگان و معلمان و زندانیان 
و  امنیتی  فضای  به  و  شوند  آزاد  باید  سیاسی 
سرکوب باید پایان داده شود. اعالم کنیم خواهان 
یک زندگی در خور انسان هستیم، همه با هم 
هستیم و تا آخر کنار هم می ایستیم تا به بساط 

مافیایی فاسد حاکم پایان دهیم.
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امام جمعه ها بدانند! 
مصطفی صابر

    
اصفهان،  جمعه  امام  خرداد،  جمعه 1۳  دیروز، 
یوسف طباطبایی نژاد، هنگام خروج از محل نماز 
توسط جوانی مورد حمله با چاقو قرار گرفت و 

مختصرا مضروب شد.

این نه اولین و نه آخرین مورد حمله مردم به 
 ۹۸ آبان  در  است.  مذهبی  مراکز  و  آخوندها 
چندین دفتر امام جمعه و حوزه و علمیه و مراکز 

مذهبی مورد حمله مردم معترض قرار گرفت.



و  دزدی  چپاول،   ، دروغ  جهل،  مظهر  آخوند 
مردم  است.  دیکتاتوری  و  استبدادی  حکومت 
عموما از آخوند متنفرند.  این روزها در شعارهای 
شان بارها می شنویم که “آخوند باید گم بشه”. 
در مواردی اعتراض و حمله مردم به آخوندها، 
از  مثل موردی که یک زن عمامه آخوندی را 
میدیای  در  کرد،  له  پا  زیر  و  انداخت  سرش 
اجتماعی بشدت مورد استقبال قرار گرفته است 
که شاخص دیگری از نفرت عمومی نسبت به 

آخوند و حکومت اسالمی است.

با گسترش  نمی شود.  اینجا ختم  به  اما  مساله 
اعتراضات و باال گرفتن انقالب مردم علیه جمهوری 
اسالمی، این نفرت و انزجار از آخوند و مراکز 



مذهبی و دیگر مظاهر قدرت جمهوری اسالمی 
بیش از پیش افزایش خواهد یافت. دشوار نیست 
دیدن اینکه  سرنوشتی سخت و عبرت انگیز در 
انتظار آخوندها و بخصوص امام جمعه ها و دیگر 
دست اندرکاران حکومت اسالمی است. شکی 
نیست که مراکز مذهبی و روحانیت مثل دیگر 
مراکز حکومت مورد یورش مردم قرار خواهد 
گرفت. با سرنگونی جمهوری اسالمی مردم تک 
تک اینها را هرجا باشند پیدا خواهند کرد و به 
امام  دادگاه های صالحه خواهند سپرد.  دست 

جمعه ها بدانند!
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قانون “عفاف و حجاب” برای 
مردان و زنان

کاظم نیکخواه
    

علی خان محمدی، سخنگوی ستاد “امر به معروف 
و نهی از منکر” حکومت اسالمی، از ابالغ قانون 
“عفاف و حجاب” برای مردان و زنان از سوی 
وزیر کشور به همه نهاد ها خبر داد و گفت: “باید 
این قانون در مرحله اول از دستگاه های دولتی 
آغاز شود و در مراحل بعد همه جامعه را در بر 

بگیرد.”

این پس برای  از  خان محمدی تهدید کرد که 
عدم اجرای قانون، توجیهی پذیرفته نیست: “در 



صورت عدم اجرای قانون، مسئول آن نهاد تذکر 
می گیرد و توبیخ می شود”. او گفت مجازات هایی 
تا حد “تعلیق مسئول اداره دولتی” در این قانون 

پیش بینی شده است.

باید گفت که جناب! چهل و سه  این طلبه  به 
سال است که بزرگترهایت سعی کردند قانون 
عفاف و حجاب را اجرا کنند و زن و مرد به ریش 
همگی تان خندیده اند. فعال عاقالنه ترین کار 
اینست که عمامه هایتان را محکم بچسبید که 
زیر  پای زنان بی حجاب له نشود. بعد از چهل 
دهه و هزار جنایت و اسید پاشی و دستگیری و 
تحقیر و توهین زنان، این کثافات متوجه شده اند 
که حجاب اسالمی، این طوق بردگی عهد عتیقی 
حتی در ادارات دولتی شان مراعات نمیشود. و 



تازه به فکر “ابالغ” قانون حجاب و عفاف مردان 
سال  در  قانون  این  ابالغ  با  اند!  افتاده  زنان  و 
1۴۰1 به ادارات دولتی، فقط میشود به زنان و 
مردانی که حجاب اسالمی را در این چهل سال 
و اندی زیر پا له کرده اند، آفرین گفت. نه فقط 
حجاب بلکه کل مذهب در این کشور بزودی 

به زباله دان گسیل میشود.

شنبه 1۴ خرداد 1۴۰1
۴ ژوئن ٢۰٢٢



رژیم های غذائی و گرسنگی مزمن
سینا پدرام

    
Focus Online؛  آلمانی  نشریه  گزارش  به  
عمومی  بیمارستان  در  روانپزشک  نایدو،  اوما 
ماساچوست و متخصص تغذیه، معتقد است که 
درست غذا خوردن می تواند سالمت شما را بهبود 

بخشد. 

و  ایران  پای  تا  غذائی سر  فقر  در وضعیتی که 
بسیاری از کشورهای این کره خاکی را به کام 
خود کشیده است، صحبت از رابطه غذا و سالمت 
روانی، گرچه مبحثی پزشکی و درست است، ولی 
اگر وجدان و روح انسانی ای در این علم باقی 



باشد، باید سوال دوم و اساسی دیگری را پیش 
روی خود قرار دهد. چگونه میتوان غذای خوب و 
کافی بر سر سفره گذارد تا سالمت روحی خانواده 

ها را تضمین کرد.؟ 

جواب این سوال را در علم مواد غذائی و تغذیه 
نمیتوان جویا شد. باری علم اجتماع، به ما میگوید 
به دست گرفتن جامعه و اداره زندگی اجتماعی- 
عادالنه   تقسیم  درصدیها،  توسط ۹۹  اقتصادی  
رفاه و مایحتاج عمومی  امری است سهل و قابل 
حصول. انقالب اجتماعی دروازه ورود به این تحول 

است.

وارونگی دنیا سرمایه داری را با تحلیل و دالیل 
کرد.  اثبات  میتوان  زیادی  اقتصادی  و  سیاسی 



میشود با آمار و ارقام اثبات کرد هر چه کارگر و 
کارکن جماعت به ثروت مادی و معنوی جامعه 
اضافه میکنند، از فرآوردهای مادی و فکری خود 

کمتر بهره مند میشوند.

عدم دسترسی به فرآورده های غذایی، شاخص 
به مراتب بارزتری برای نشان دادن خشونت و 
کراهت سیستم اقتصادی سرمایه دارانًه موجود 
است.  به نظر میرسد تامین و تضمین غذای خوب 
و مغذی هم در ایران به امر انقالب گره خورده 

است. نظر شما چیست؟ 
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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


