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زنده باد 
اعتراضات  شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱   

نسان نودینیان 

شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، با وسیعترین اعتصابات 
و اعتراضات اقشار مختلف جامعه در ایران در ده 
ها شهر توسط بازنشستگان، بازاریان و بخشهای 
تورم  و  گرانی  سونامی  علیه  کارگران  مختلف 
سرسام آور و قوانین جدید مالیاتی رقم زده شد.

دولت رئیسی و نیروهای امنیتی با به میدان آوردن 
اعتصاب  علیه  عمال  سرکوبگر،  نظامی  نیروهای 

کنندگان و مردم معترض صف بندی کردند.



دهها  گسترده  و  قاطع  جواب  خرداد   ۲۸ شنبه 
هزار نفر از کارگران و مردم معترض علیه دولت 
رئیسی و حکومت اسالمی بود. اعتصاب بازاریان 
شکاف سیاسی مردم با حکومت اسالمی را عمیق 

تر کرد.

اعتصاب و تجمعات اعتراضی معلمین، بازنشستگان، 
کارگران نفت، کسبه، کامیونداران و پرستاران 
علیه  اعتراضات  دارترین  ادامه  و  ترین  طوالنی 
شکاف  اقتصادی،  کشی  ریاضت  سیاستهای 
اجتماعی، فقر و گرانی و بیکاری و فساد و دزدی 
سران، در طول عمر حکومت اسالمی بوده است.

احقاق حقوق  و  مردم معترض خواهان معیشت 
انسانی خود هستند. خواهان نابودی سونامی گرانی 



برداشتن  و  مکفی  های  از حقوق  برخورداری  و 
شدگان  دستگیر  فوری  آزادی  و  امنیتی  فضای 
هستند. مردم خواهان جامعه ای آزاد و انسانی اند 
که در قدم اول با برچیدن نظام حکومت اسالمی و 
دخالت خودشان در قدرت شورایی، عملی است.

اعتراضات شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در دهها نقطه 
ایران، قدرت نمایی بزرگ و پیش زمینه ای مناسب 
است برای وارد شدن به فاز تعرضی جامعه در 
اشکال اعتصابات سراسری. اعتصابات سراسری و 
متحدانه  کارگران و معلمین و بازنشستگان حول 
بزرگی  بسیار  قدم  انسانی،  برحق  های  خواسته 

بجلو خواهد بود.
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ 



سپاه و نگرانی از سرنگونی رژیم   
حسن صالحی 

است:  گفته  سپاه  سیاسی  معاون  جوانی،  یداهلل 
“دشمن به القای فروپاشی نظام امید بسته است”!

به این عنصر جنایتکار حکومتی باید یادآور شد 
جمهوری  خود  دشمن  ایران،  مردم  نظر  از  که 
سرنگونی  نیز  ایران  مردم  هدف  و  اسالمیست 
این رژیم فاسد، جنایتکار و ظالم است. مردم به 
فروپاشی این نظام از درون دل خوش نکرده اند، 
بلکه فریاد نابودی این رژیم را بارها در اعتراضات 
خیابانی و تجمعات اعتراضی فریاد زده اند. این نه 



“القا” بلکه عزم مردمی است که کمر به نابودی 
رژیم ددمنش بسته اند.

 از قضا نگرانی نیروهای سپاه این است که می 
دانند که این مردم دست بردار نیستند. رئیسی 
را از صندوق رای بیرون آوردند تا به خیال خود 
با قرار دادن یک جالد در مقابل جامعه، مردم را 
مرعوب و سرکوب کنند. اما موفق نشدند و حاال 
شعار “مرگ بر رئیسی” در همه جا بلند است و 
مردم فریاد می زنند “توپ، تانک، فشفشه آخوند 
 “ با شعار  سپاه  والیت”  “سرباز  بشه”!  باید گم 
خامنه ای قاتله، والیتش باطله” مورد آماج حمله 

مردم است.



نیروهای امنیتی و سرکوبگر همچون سپاه  قادر 
نیستند عزم مردم برای سرنگونی رژیم اسالمی 
را درهم بشکنند. نگرانی شان واقعی است. مردم 
دارند همبسته تر از همیشه در مقابل حکومت صف 
آرایی می کنند. کارگران، معلمان، بازنشستگان، 
زنان، دانشجویان، کسبه و بازار و همه بخشهای 
پوشالی  اند. قدرت  به حرکت در آمده  جامعه 
حاکمیت در مقابل جمعیت میلیونی مردم یارای 
بر  مردم  پیروزی  روز  داشت.  نخواهد  مقاومت 

رژیم اسالمی نزدیک تر می شود.

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ 



جمهوری اسالمی و خودکشی زنان   
سوسن صابری

پاسخ  در  روانشناس  یک  و  شناس  جامعه  یک 
به  خودکشی  علل  مورد  در  ایلنا  سواالت  به 
و  فقر  بر  عالوه  اند.  پرداخته  مختلفی  جوانب 
دالیل  میزگرد  این  در  اقتصادی،  مشکالت 
دو  آنها  گفته  به  که  زنان  خودکشی  به  اقدام 
گرفته. قرار  بحث  مورد  است،  مردان   برابر 

علیه  خشونت  و  تحقیر  و  تبعیض  اعمال 
آنقدر  اسالمی  قوانین  حاکمیت  تحت  زنان 
هم  ایلنا  دیگر  که  است  برجسته  و  روشن 
کند. سانسور  را  مهمانش  دو  نظرات   نمیتواند 



در یک جامعه با استانداردهای باالی رفاهی و درجه 
باالیی از برابری میان زن و مرد هم، خودکشی 
بدلیل مشکالت روحی میتواند اتفاق بیفتد. اما آنچه 
در ایران شاهد آنیم، مستقیما به قوانین و فرهنگ 
ضد زن مردساالرانه اسالمی گره خورده است. 
چندهمسری، کودک همسری، ازدواجهای اجباری، 
خشونت جسمی و جنسی و روحی در خانواده و وجود 
تحقیر و تبعیض در جامعه، از عوامل اصلی درصد 
 باالی اقدام به خودکشی در میان زنان هستند.

اینکه آمار اقدام به خودکشی در میان زنان باال 
رفته از یکطرف یک فاجعه اجتماعی است ، ولی 
از طرف دیگر نشاندهنده رشد آگاهی زنان به 
و  تبعیض  و  تحقیر  پذیرش  عدم  و  خود  حقوق 



ادامه  به  دیگر حاضر  زنان  این  است.  خشونت 
زندگی تحت آن شرایط نیستند. ولی متاسفانه چه 
شرایط اجتماعی و چه فردی، آنها را از انتخاب 
میدارد. باز  خودکشی  به  اقدام  جز  حلی   راه 

به  این فاجعه اجتماعی  به  پایان گذاشتن  نقطه 
حیات ننگین حکومت اسالمی گره خورده است، 
اما تا آنزمان آگاهگری و ارایه راه حل درست، 
برابری طلبانه  فعالین جنبش  بر دوش  همچنان 

زنان قرار دارد.
 

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ 



اخراِج سلیمان موسوی فر 
تروریست از آلمان!   

مینا احدی 

آخوند موسوی فر، یکی از مقامات مسجد آبی و 
مرکز اسالمی هامبورگ و معاون مفتح، مسئول 

فعلی این مرکز اخراج شد.

مهم  مراکز  از  یکی  هامبورگ،  اسالمی  مرکز 
تروریست پرورِی حکومت اسالمی در اروپا ست. 
این مرکز به کار جاسوسی و سازماندهی ترور 
در اروپا و آلمان مشغول است. اسد اهلل اسدی 
اتهام سازماندهی یک  به  اکنون  تروریستی که 



عملیات تروریستی در زندان است، و در سفارت 
رژیم در وین مشغول بکار بود، به این مرکز رفت 
و آمد داشته و به کمک همین آخوندها عملیات 

را سازمان داده است.

ما سالها است که علیه این مرکز اسالمی و فعالیتهای 
تروریستی آن افشاگری میکنیم و بارها در مقابل 
مسجد آبی، ما و مخالفین حکومت اسالمی تجمع 
سازمان داده ایم. ما گفتیم که مفتح نماینده و 
دسِت دراز شده خامنه ای در اروپا و آلمان است 
و مفتح اینرا در مقابل رسانه های آلمانی تکذیب 
کرد. اما پلیس آلمان که باز بدلیل اعتراضات، 
اینها را زیر نظر دارد اخیرا اعالم کرد که  مفتح 
نماینده خامنه ای است، و موسوی فر برای حزب 



اهلل لبنان کمک مالی جمع کرده و همکار سازمان 
حزب اهلل لبنان و چند سازمان دیگر است که در 

آلمان ممنوع شده اند.

حکم اخراج او صادر شده و باید بزودی آلمان 
را ترک کند. البته این آغاز تعرض به این نهاد 
شاهد  بزودی  امیدواریم  ما  و  است  تروریستی 
غیر قانونی اعالم شدن مرکز اسالمی هامبورگ و 
اخراج همه این تروریستها از آلمان باشیم. این به 

نفع جنبش سرنگونی مردم در ایران است.

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ 



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.com


