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بازداشت و اعتصاب غذای رضا شهابی   
نسان نودینیان 

رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره 
سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، در اعتراض 
به ادامه بازداشت موقت خود اعالم کرد که از 
روز دوشنبه ۲۳ خرداد اعتصاب غذا خواهد کرد. 
رضا شهابی در اعتراض به تمدید قرار بازداشت 
به مدت یک ماه ضمن اعالم اعتصاب غذا اعالم 
کرده “عمودی به زندان آمده ام، افقی از زندان 

خواهم رفت.”

رضا شهابی فعال سیاسی شناخته در ایران است 
و  اتحادیه  بزرگترین  حمایت  مورد  همواره  و 



سندیکاهای کارگری و کارمندان و معلمان قرار 
گرفته است. او یکی از سخنرانان اجالس سازمان 
جهانی کار )ای ال او( بوده، پنج سندیکای بزرگ 
فرانسوی )س اف د ت، س ژ ت، اونسا، سولیدر-
کارگران  سراسری  سازمان  او(،  اس  اف  سود، 
سوئد – ال.او، اتحادیه سراسری کارگران حمل و 
نقل سوئد، اتحادیه سراسری فلز سوئد و اتحادیه 
اتحادیه  کنفدراسیون  سوئد،  کمونال  سراسری 
های کارگری نروژ، وردی بزرگترین سندیکاهای 
و  همگانی  خدمات  اتحادیه  آلمان،  کارگری 
چندین اتحادیه و سندیکای کارگران و معلمان 
همواره از مبارزات کارگران و معلمان در ایران 

و از رضا شهابی حمایت کرده اند.



حمایتهای  حلقه  در  او  نیست.  تنها  شهابی  رضا 
جمعیت بزرگ و میلیونی کارگران و معلمان در 
سطح سراسری ایران و جهان قرار گرفته است. 
با استواری رضا شهابی او را در کنار خود و میان 
باز  مردم  و  معلمان  کارگران،  میلیونی  صفوف 
خواهیم گرداند. رضا شهابی باید فوری و بدون 

قید و شرط آزاد شود.

دیر نیست روزی که مارش کارگران، معلمان و 
مردم در خیابانها بساط حاکمان اسالمی و حکومت 

اسالمی را زیرو رو کند.
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وزیر بی کفایت کار استعفا داد 
شهال دانشفر 

سه شنبه ۲4 خرداد، عبدالملکی، وزیر کار منفور 
دولت رئیسی استعفا داد. 

مردمی  شعارهای  رسای  فریاد  که  نیز  رئیسی 
علیه خود را در اعتراضات علیه سونامی گرانی 
و در اعتراضات قدرتمند این هفته بازنشستگان 
فورا  قضیه  قال  خواباندن  برای  است،  شنیده 
رئیسی  کاردولت  وزیر  استعفای  کرد.  موافقت 
بازنشستگان  و  کارگران  مبارزه  قدرت  بیانگر 
و همه ماست که این ها را زیر فشار وادار به 
عقب نشینی کرده ایم. مهم اینست که استعفای 



وزیر کار، به عملی شدن خواستهای کارگران و 
بازنشتسگان بینجامد و این را هم باید تحمیل 

کرد.
 

بازنشستگان با مبارزاتشان در این هفته کوالک 
بر  مرگ  شعارهای  خیابان  کف  در  و  کردند 
سر  استعفا  استعفا،  کفایت  بی  وزیر  رئیسی، 
دادند: استعفای عبدالباقی یک موفقیت است. در 
عین حال بازنشستگان با هوشیاری در تدارک 
بزرگترین گردهمایی خود هستند. بازنشستگان 
این  دوره  نکنید،  عوض  وزیر  اینکه  گفتن  با 
فریبکاریها گذشته ، اولتیماتوم داده اند که اگر 
مصوبه افزایش تحقیر آمیز ده درصدی حقوقها 
لغو نشود و خواستهایشان جواب نگیرد، اعتراضاتی 



برپا خواهند کرد که در تاریخ بیسابقه باشد.
 

این عقب نشینی وضعیت فالکتبار حکومت، از 
نتایج  از  سرانشان،  دیگر  تا  گرفته  ای  خامنه 
به  دولت  دیون  پرداخت  است.  مردم  تعرض 
صندوق بازنشستگی که بخشی از اختالسهاست، 
افزایش حقوقها به باالی خط فقر و درمان رایگان 
از جمله خواستهای اعالم شده بازنشستگان است. 
بازنشستگان به کل بساط فقر و بی تامینی و به 
اعتراض  حاکم  چپاولگر  داری  سرمایه  مافیای 
دارند. از اعتراضات آنها باید وسیعا حمایت کرد.
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بهائی  ستیزی و 
مبارزه رژیم با فعالین محیط  زیست

میالد رابعی 
   

دادگاه انقالب شیراز ۲۶ بهائی را به اتهام “تبانی 
و اجتماع به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی 
و خارجی کشور” به ۸۵ سال حبس و ۲4 سال 

تبعید محکوم کرده است.

برخوردهای امنیتی و اعمال انواع تبعیضات در 
جمهوری اسالمی نسبت به مردم منتسب به ادیان 
دیگر، خصوصًا منتسبین به بهائیت، قدمتی دیرینه 
دارد. حکومت اسالمی از روز اول حاکمیت خود 
آنها را فرقه ضاله لقب داده و تقریبًا تمام حقوق 



شهروندی آنان را سلب کرده است.

اما دلیل اصلی دستگیری این عده حتی مذهب 
این افراد نیست. با توجه به سخنان وکال و حتی 
این  اصلی  فعالیت  دادستان،  متن کیفرخواست 
۲۶ نفر در راستای تجمع و دفاع از محیط  زیست 
بوده است. میدانیم که نظام اسالمی در برخورد 
با فعاالن محیط  زیست هم ید طوالیی دارد و در 
این مورد به خیال خود با یک تیر دو نشان زده 
است. تعدادی از فعاالن محیط  زیست را که از 
تعداد  و  بهائیت هستند  به  منتسب  قضا همگی 
دیگری را به جرم رابطه با این افراد بازداشت 

کرده است.



مردم ایران فارغ از هر مذهب و قومیتی که به 
آنها اطالق شود درگیر در جنبش های گوناگون 
در  هستند.  نظام  این  سرنگونی  برای  اعتراضی 
بهانه  ای  هر  به  اسالمی  اما حکومت  میان  این 
برای مقابله با آنها چنگ می زند. همه این مردم 
برای آینده  ای مبارزه میکنند که در آن آزادی 
مذهب و بی  مذهبی به رسمیت شناخته شود و 
در عین حال انسانیت محوری باشد که مناسبات 

اجتماعی حول آن میگردند. 
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تأثیر بی حقوق کارگران در
 فاجعه متروپل

ناصر اصغری
   

به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسالمی “از 
1۶ کارگر جان باخته متروپل تنها ۵ نفر بیمه 

بودند”. 

رخداد  لحظه  در  که  کارگرانی  شمار  درباره 
این فاجعه در متروپل بودند آمار دقیقی منتشر 
نشده است. در شبکه های اجتماعی پس از این 
واقعه پست هایی در مورد ده ها کارگری که در 
لحظه فروریختن ساختمان مشغول خوردن ناهار 
بوده اند یا در طبقات منفی متروپل مشغول کار 



این کارگران  اکثر  است.  منتشر شده  بوده اند، 
نه قرارداد داشتند و نه بیمه.

کارگر را بدون قرارداد و بدون بیمه با کمترین 
دستمزد به کار خطرناک مجبور کردن جنایت 
است. اما کارگر را بدون قرارداد و بدون بیمه 
به کار گرفتن یعنی شانه خالی کردن کارفرما 
از زیر بار هرگونه مسئولیتی در قبال حق کارگر، 
در قبال ایمنی کار و در نتیجه در قبال ساختمان 
ناامنی را که روی هم می چیند هم در می رود و 
اینها  بعالوه،  انسانها.  جان  با  کردن  بازی  عمال 
دولت  طرف  از  تماما  که  هستند  کارفرماهایی 

حمایت می شوند.



اسالمی  از چهل سال است که جمهوری  بیش 
جامعه را با چنین جنایاتی روبرو کرده و سعی 
به  جامعه  اما  دهد.  جلوه  عادی  را  آن  کرده 
جنایت عادت نمی کند. اعتراضات، حمایت ها و 
دنبال  به  متروپل  فاجعه  که  را  همبستگی هایی 
به  داشت، جمهوری اسالمی را یک گام دیگر 

سرنگونی نزدیک کرد. 
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خزانه خالی، مافیای دولتی ارز،
 بی ارزشی ریال

سینا پدرام
   

“ادامه سقوط آزاد ارزش ریال؛ نرخ دالر از مرز 
۳۳ هزار تومان عبور کرد.”

پارامترها و شاخص های متعددی را برای توضیح 
سقوط ارز یک کشور میتوان مورد استفاده قرار 
داد. ولی در کشوری که ۳ مؤلفه نادر در آن به 
هم گره خورده باشند، بسیاری از ارزیابی های 
“نرمال” برای توضیح سقوط ریال، گره گشا نیست. 
اقتصادی که بواسطه موقعیت سیاسی حکومت، 
هرگز در بازار جهانی به شکلی متعارف ادغام 



رانتخوار  و  دزدساالر  حکومتی  عالوه  به  نشده، 
ضربدر انقالبی که خمیر مایه آن ضد سرمایه 

دارانه است.  

نقصان و غیر باالنس بودن عرضه و تقاضای دالر 
در بازار اقتصادی و کاهش صدور نفت عوامل 
در  پشتوانه  بدون  پول  چاپ  است.  آن  دیگر 
کشوری مانند ایران که حجم تولیدات داخلی 
پُر  برای  آن بشدت محدود است، عملی است 
کردن خزانه و پرداخت حقوق کارمندان و دیگر 
منتج  ریال  آزاد  به سقوط  مستقیما  مخارج که 
میشود. این، اما، ُهل دادن عمدی پول رایج از 
پرتگاه است. نتیجه آن بی ارزشی پول، تورم، تنزل 
قدرت خرید مردم و بی خانمانی و ورشکستگی 

عمومی توده هاست. 



راه برون رفت از این بلبشوی “اقتصاد اسالمی” 
بازگشت به “دوران طالیی”  نه  سرمایه دارانه، 
و  های شل کن  نسخه  نه  و  است  تاجدار  پدر 
که  راست  اپوزیسیون  نئولیبرالی  کن  سفت 
ریاضت اقتصادی و سفت کردن کمربندها تنها 
مردم  برای  حضرات  این  آتی  اقتصادی  مدل 

ایران است. 

ایران  در  آزادی  و  رفاه  تحقق  برای  راه  تنها 
سوسیالیسم و اداره شورایی است. آلترناتیوهای 
دیگر امتحان خود را پس داده و رفوزه شده اند.
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جمهوری اسالمی 
در منطقه منزوی تر میشود!

محسن ابراهیمی
   

اعالم  خرداد،   ۲۳ دوشنبه  عراق،  خارجه  وزیر 
کرد که روابط عراق با ایران از “مرحله سکوت” 
به “مرحله صراحت” رسیده است. او خطاب به 
سران جمهوری اسالمی تصریح کرد که “مسئله 

دخالت های ایران، غیر قابل قبول است.”

این سخنان وزیر خارجه عراق ظاهرا مربوط به 
حمله پهبادی اخیر به یک خودرو در اربیل است که 
مقامات عراقی ادعا کرده اند کار کتائب حزب اهلل 
است که یک باند تروریستی اسالمی مورد حمایت 



جمهوری اسالمی است.

است  کرده  تالش  همیشه  اسالمی  جمهوری 
به  رو  سرنگونی  جنبش  مقابل  در  درماندگیش 
گسترش در داخل را با ابراز وجود به مثابه یک 
قدرت منطقه ای جبران کند. “محور مقاومت” که 
بشار اسد و حسن نصراهلل و باندهای اسالمی وابسته 
اصلیش  نیروهای  عراق  در  اسالمی  به جمهوری 
هستند مهمترین ابزار برای تحقق این هدف بوده 
است و راکت پراکنی توسط باندهای وابسته به 
جمهوری  پهبادی  نمایشهای  و  اسالمی  حکومت 
اسالمی در کردستان عراق هم قرار است به این 

هدف خدمت کنند. 

اظهارات اخیر وزیر خارجه عراق نشانه دیگری 



اسالمی  ای جمهوری  منطقه  تر شدن  منزوی  از 
است. اما عبور مقامات دولتی در عراق از “مرحله 
سکوت” به “مرحله صراحت” به این خاطر است 
که هم در داخل ایران جنبش سرنگونی به “مرحله 
صراحت” پاگذاشته است و هم در خود عراق هر 
خیزش مردمی علیه حکام عراق صریحا با اعتراض 
به حضور حکومت اسالمی در عراق، با حمله به 
کنسولگریهای جمهوری اسالمی و آتش زدن عکس 

خامنه ای و قاسم سلیمانی همراه میشود. 

جمهوری اسالمی در مانده در ایران در منطقه هم 
درمانده میشود.
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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


