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اعتصاب بازار و فلج اقتصادی حکومت  
شهال دانشفر 

زنجیره ای از اعتصاب از سوی بازاریان آغاز شده 
خرداد  امروز ۲۳  شود.  سراسری  دارد  و  است 
اعتصاب شدند.  وارد  کازرون  و  تبریز  بازاریان 
بازار اراک نیز به حال تعطیل کامل درآمده است. 
در ۱۷ خرداد شماری از کسبه بازار امیرکبیر، 
به  اعتراض  در  تبریز  کوچه  راسته  و  ستارخان 
اداره  محوطه  در  مالیاتها  برابری  افزایش ۱۰۰ 

کل امور مالیاتی آذربایجان تجمع کردند. 
 

و  مالیات  سنگین  افزایش  به  بازاریان  اعتراض 
عوارض، افزایش هر روزه قیمت دالر و روی دست 



قدرت  آمدن  پایین  بخاطر  کاالهایشان  ماندن 
خرید مردم است.

 
روز یکشنبه بازاریان “امین حضور” ) بازار ویژه 
لوازم خانگی( در همین رابطه و در اعتراض به 
مصادره  و  ضبط  و  “تعزیرات”  ماموران  حضور 
کاالهایشان با شعار “ببندید، ببندید” مغازه ها را 
تعطیل و به سمت مجلس راهپیمایی کردند و در 
برابر حمله یگان ویژه با فریاد بیشرف، بیشرف 
کسبه  روز  این  در  دادند.  ادامه  خود  تجمع  به 
بازارهای »سراجان غدیر« و »پاساژ امیر برهمه« 

نیز به اعتصاب بازاریان پیوستند.
 

با فلج اقتصادی حکومت، بازار، آنجایی که نبض 
اقتصاد میزند به رکود کامل کشیده شده است. 



حکومتیان و باندهای مافیایی اش خزانه کشور را 
خالی کرده اند و به چپاول معیشت شدت داده 
اند. مالیاتهای سنگین بخش مهمی از منابع مالی 
که  کوچک  های  کسبه  اکنون  است.  حکومت 
شمارشان بسیار است ممر زندگیشان را از دست 
میدهند و اقلیت کوچک بازاریان گردن کلفت 
مفتخور مرتبط با باندهای حکومتی پولهای کالن 

نصیبشان میشود.
 

گسترده  اعتراضات  کنار  در  بازاریان  اعتصاب 
مردمی نشان دیگری از حرکت جامعه به سمت 

اعتصابی عمومی است.
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شعبان بی مخ های مدافع رضا پهلوی 
حسن صالحی

بعد از سخنان اخیر رضا پهلوی گروههای مختلفی 
از احزاب و جریانات متعدد به نقد آن نشستند و 
جواب او را دادند. در شبکه های اجتماعی حتی 
هشتگی تحت “ورود ممنوع دیکتاتوری” باب شد 
که در واقع مخالفتی با نظام دیکتاتوری پهلوی 
بود که خواب  برابر جریاناتی  در  ایجاد سد  و 
احیای دوباره دیکتاتوری پهلوی را در سر می 

پرورانند.

نفرت  موج  با  پهلوی  رضا  سخنان  به  انتقادات 
از  بیشرمانه  های  هتاکی  و  لمپنیسم  از  انگیزی 



سوی گروههایی از طرفداران وی پاسخ گرفت.

کسانی که پاسخ نقد سیاسی به رضا پهلوی را 
به حذف  تهدید  با  و  ناسزاها  ترین  وقیحانه  با 
سرنگونی  فردای  در  خود  سیاسی  مخالفین 
که  است  معلوم  دهند  می  اسالمی  جمهوری 
قافیه را بر خود تنگ می بینند چرا که مخالفت 
با حکومت سلطنت موروثی در جامعه، وسیع و 
جمهوری  خواهند  نمی  مردم  و  است  گسترده 
اسالمی برود و یک نظام استبدادی دیگر جانشین 

آن شود.

متاسفانه فحاشی شاه اللهی ها علیه کمونیست 
ها و مخالفین سلطنت، راه را بر شعبان بی مخ 



بطوریکه  است  کرده  هموار  نیز  حکومتی  های 
و  لجن  فضای  این  از  اوباش حکومتی  و  اراذل 
مسموم استفاده کرده و به هتاکی خود به نیروهای 

اپوزیسیون افزوده اند.

نباید اجازه داد که در صفوف اپوزیسیون جمهوری 
با برخوردهای سرکوبگرانه  اسالمی گروههایی 
و رفتارهای لمپنی و فاشیستی فضایی سیاسی را 
آلوده کنند. با قاطعیت تمام باید در مقابل این 
حرکات شبه فاشیستی ایستاد! این تعهدی است 

که هر انسان آزاده ای در قبال آزادی دارد.
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هواپیمای باری، تروریسم حمل میکرد!
کاظم نیکخواه 

   
سپاه  به  متعلق  که  ماهان  هواپیمایی  شرکت 
پاسداران است و مورد تحریم آمریکا قرار دارد، 
پنج روز پس از اینکه یک هواپیمای باری این 
شرکت در آرژانتین توقیف شده، میگوید هواپیما 

چند سال پیش به ونزوئال فروخته شده بود. 
 

اما شواهد چیز دیگری میگویند. هواپیمای باربری 
ماهان به دلیل بدی هوا در یکی از فرودگاههای 
آرژانتین فرود اجباری داشت و پلیس در بازرسی 
هواپیما گفت چنین بر می آید که سرنشینان آن 
متعلق به سپاه قدس جمهوری اسالمی هستند، که 



مسئول عملیات تروریستی در خارج از مرزهای 
ایران است. 

 
شواهد ارتباط ماهان با سپاه قدس بسیار است و 
حتی یک خلبان این شرکت سال گذشته گفت 
در هواپیمای مسافربری به همراه قاسم سلیمانی 

“کاالهای ممنوعه” حمل میکردیم. 
 

احتمال  و  آرژانتین  ماهان در  هواپیمای  توقیف 
ارتباط سرنشینانش با سپاه قدس بار دیگر نام 
این شرکت و تروریسم جمهوری اسالمی را به 
صدر اخبار آورده است. جمهوری اسالمی تجسم 
از  حکومت  این  است.  دولتی  تروریسم  کامل 
تمام ابزارهای موجود در جامعه برای جنایت و 
ترور استفاده میکند. یکی از بزرگترین ترورهای 



این حکومت در سال ۱۳۷۳ در مرکز یهودیان 
نزدیک  آن  طی  که  گرفت  صورت  آرژانتین 
به ۸۰ نفر به قتل رسیدند و صدها نفر زخمی 
شدند. دادستان حکم جلب رفسنجانی، والیتی 
و فالحیان را به جرم دست داشتن در این ترور 
صادر کرد. این پرونده هنوز بسته نشده است. 

 
بدون  اسالمی  جمهوری  که  اینست  حقیقت 
تروریسم  با  ندارد،  بقا  برای  راهی  تروریسم، 
نیز بسرعت به سمت انزوا و بایکوت جهانی و 

سرنگونی پیش میرود.
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تبلیغ تبعیض جنسیتی، ممنوع!
عطیه نیک نفس

   
احسان اصفهانی، مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان 
اینکه  بیان  با  عفاف  و  حجاب  محصوالت 
عرضه کنندگان محصوالت حجاب جای مشخصی 
برای فروش کاالهایشان ندارند، گفت: بسیاری 
دارید  قصد  شوند  متوجه  اگر  مغازه داران  از 
محصول عفاف و حجاب بفروشید، به شما مغازه 

اجاره نمی دهند..
 

از آنجا که همه مغازه داران به دنبال سود در ازای 
اجاره مغازه شان هستند، برای فروش کاالهایی 
آنها  جسورانه،  مبارزات  با  سالهاست  زنان  که 
همین  برداشتن  از سر  برای  و  اند  زده  را پس 



اند،  شده  تعرض  و  شکنجه  متحمل  “حجاب” 
مغازه شان را اجاره نمیدهند.

از طرف دیگر مغازه داران هم مثل تمام اقشار 
دیگر هر روزه به صف اعتراضات باشکوه مردمی 
در تمام نقاط ایران می پیوندند و مطالبات تحقق 

نیافته شان را فریاد میزنند..

حجاب مصداق بارز خشونت علیه زنان، و کلمه 
“عفاف” دقیقا به معنای بی حقوقی و توهین به 

حرمت زنان است. 

رژیم اسالمی سالهاست با تالش مذبوحانه و با 
استفاده از ابزار حجاب قصد سرکوب و حذف 
زنان را داشته، که البته همیشه شکست خورده 



است. و چندسالی است که با تولید “محصوالت 
حجاب و عفاف” میخواهد هر چه بیشتر تبعیض 
ستیزانه  زن  و  متحجر  قوانین  در  که  جنسیتی 
اسالم و رژیم اسالمی موجود است را تبلیغ کند. 

غافل از اینکه موج خروشان مبارزات شجاعانه 
زنان که نه فقط حقوق انسانی شان را میخواهند 
بلکه از همان روز اول روی کار آمدن جمهوری 
اسالمی با شعار” آزادی نه شرقی ست نه غربی، 
جهانیست” برای دنیائی بدون تبعیض، شکنجه و 
ارعاب، سرنگونی کامل این رژیم را فریاد زده 

اند.
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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


