
شماره ۱۴۷  

۱۴0۱ تیر   ۵  -  2022 ژوئن  سردبیر این شماره: سوسن صابری2۶ 

در این شماره ژورنال

آمار امید، آمار ناامیدی!
نوشته نوید مینائی    

معضل حفاظت از خامنه ای و “بیت رهبری”
نوشته کیوان جاوید    

نظارت نامحسوس و مقاومت زنان!
نوشته سروناز سینایی    

مشکالت اقتصادی و مردم مقصر!
نوشته نسان نودینیان     



آمار امید، آمار ناامیدی!   
نوید مینائی 

جرات  “دیگر  ایران:  مددکاری  انجمن  رئیس 
به  او  نداریم.”  را  اجتماعی  پژوهش های  انتشار 
مانند  اجتماعی  نگران کننده آسیبهای  افزایش 
خودکشی، خشونت و مردانی که خانواده خود 
را رها می کنند، اشاره می کند. همچنین مرکز 
گذشته  سال  در  که  داده  گزارش  ایران  آمار 
 ۴۰۰ و  میلیون  یک  حدود  به  سرقت ها  شمار 

هزار فقره رسیده است!

و  فقر  با  مستقیمی  رابطه  اجتماعی  آسیبهای 
با  اسالمی  حکومت  دارند.  اجتماعی  عدالت 



فقیرتر کردن مردم، با سرکوب شدید و اعدام 
و شکنجه منتقدین و کارگران و مردمی که حق 
خود را طلب می کنند، فضای جامعه را مسموم 
و آکنده از نفرت واحساس اجحاف کرده است.

را  اجتماعی  وضعیت  از  جنبه  همین  فقط  اگر 
ببینیم، جامعه ای سرخورده و ناامید را می بینیم 

که اتفاقا مطلوب حاکمیت است!

ایراِن امروز نیست!  اما این نمای کامل جامعه 
افزایش  ایران  اعتصاب هم در  اعتراض و  آمار 
احقاق  برای  مردم  تالش  داشته.  ای  سابقه  بی 
حقوقشان، برای داشتن زندگی بهتر و برای آزادی، 
یعنی اتفاقا این جامعه بیشتر از سرخوردگی و 



و  اراده  دارد.  بهتر  زندگی  به  امید  افسردگی، 
امید و تالشش تغییر وضعیت مصیبت باری ست 

که حاکمیت اسالمی بر آن تحمیل کرده.

و حکومت  مواجه جامعه  از  دیگری  این جبهه 
است! حکومت با تحمیل فقر و سرکوب و فساد 
درونی اش می خواهد جامعه را به قهقرا برده و 
مستاصل و ناامید کند.  در مقابل، آمار اعتراضات 
و اعتصابات و تالش زنان برای عقب راندن قوانین 
اسالمی، آمار تالش برای جامعه ای برابر و مرفه 

و آماِر امید است!

یکشنبه ۵ تیر 1۴۰1
٢۶ ژوئن ٢۰٢٢ 



معضل حفاظت از 
خامنه ای و “بیت رهبری”

کیوان جاوید 

حسن مشروعی فر با برکناری ابراهیم جباری، به 
فرماندهی سپاه “حفاظت ولی امر” منصوب شد. 
ابراهیم جباری یکی از معاونان حسین طائب در 
بود.  بسیج  مقاومت  نیروی  در  ریاستش  زمان 
روز پنجشنبه ٢ تیرماه حسین طائب نیز از مقام 
ریاست سازمان اطالعات سپاه کنار گذاشته شد.

چرا تغییر فرمانده حفاظت از شخص خامنه ای 
و خانواده اش را باید جدی گرفت؟



در  بیگانه”  “عوامل  نفوذ  است.  متفاوت  دالیل 
درون نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی و فروش 
اطالعات امنیتی آنچنان آشکار است که سران 
حکومت نیز به آن اعتراف می کنند. خطر ترور 
خامنه ای و اعضای بیت عزیزش، دارد به کابوس 

شخص خامنه ای هم تبدیل می شود.

طی چند سال گذشته تعداد ترورهای مقامات 
جمهوری  اتمی  کارگزاران  و  اطالعاتی  نظامی، 
اسالمی در داخل ایران بطور روز افزونی رو به 
برعهده  را  این ترورها  بوده و موساد  گسترش 
گرفته است. سران حکومت به درست از سایه 
خود نیز وحشت دارند و این وحشت نه فقط به 
دلیل نفوذ عوامل خارجی، که عمده دلیل اصلی 



هر  است که  انقالبی  تکوین  از  ترس  واقعی،  و 
و می  تازد  پیش می  به  بیشتری  با قدرت  روز 

رود که جمهوری اسالمی را در هم بپیچد. 

شرایط انفجاری جامعه باعث شده است تا سران 
حکومت و شخص خامنه ای برای در امان ماندن 
از خشم خانمان براندازی که در جامعه موج می 
زند، چاره اندیشی کنند. آیا این تغییر و تحوالت 
حفاظتی کارساز است؟ پاسخ به این سئوال با 
رجوع به سرنوشت قذافی، این یار و متحد خامنه 

ای، منفی است.

یکشنبه ۵ تیر 1۴۰1
٢۶ ژوئن ٢۰٢٢



نظارت نامحسوس و مقاومت زنان!   
سروناز سینایی 

کنترل حجاب زنان کارمند در ایران تحت نام 
“نظارت نامحسوس” طرح جدیدی است که به 
تذکر و برخورد با “بدحجابی” کارمندان زن در 

بانک ها و ادارات بیمه می پردازد. 

و  نان  لقمه ای  محتاج  مردمش  که  حکومتی 
اساسی ترین و ابتدایی ترین نیاز های   یک انسان 
برای بقا هستند، یکی از بزرگترین دغدغه هایش 
و  قوا  تمام  با  که  است. حکومتی  زنان  حجاب 
نوجوانان را  و  تا کودکان  نیرو در تالش است 
در مدرسه شستشوی مغزی دهد و سرود “سالم 



فرمانده” را ورد زبانشان کند و از همان نوجوانان 
این  میگیرد،  بی حجابی  مانور  پاسخ  شیراز  در 
بارسیاست “نظارت نامحسوس” درباره مسئله ی 
مطرح  را  بیمه  ادارات  و  بانک ها  در  بدحجابی 

کرده و به اجرا می گذارد. 

تحت  جامعه  ی  در  که  است  حکومتی  این 
خالی اش  سفره ی  خجالت  از  پدری  سلطه اش، 
تنش  خود  معاش  برای  زنی  میکند،  خودکشی 
فقر  از شدت  نوزادان  و  به حراج می گذارد  را 
این  پیدا می شوند.  زباله  خانواده در سطل های 

حکومت صالحیت لحظه ای حاکمیت را ندارد.

جنبش  و  زنان  از  جانی  حکومت  این  وحشت 



این  انکارناپذیر  قدرت  گویای  ایران،  در  زنان 
زنان  جنبش آزادیخواه و سرنگونی طلب است. 
در ایران هر روز و هر ثانیه یادآور پایان کار این 
حکومت هستند و حاال با این نظارت نامحسوس، 
حکومت قصد گرو گرفتن معاش شان را نیز دارد. 
نمی دانند که هر چقدر هم در مقابل این جنبش 
آزادیخواهانه مقاومت کنند، سا لهاست بازنده ی 
ادامه ی  در  ایران  زنان  و  شده اند  میدان  این 
را  این حکومت  اجباری،  با حجاب  مبارزه شان 
بیش از پیش به عقب خواهند راند و انقالب آتی 

را تبدیل به یک انقالب زنانه خواهند کرد.

یکشنبه ۵ تیر 1۴۰1
٢۶ ژوئن ٢۰٢٢



مشکالت اقتصادی و مردم مقصر!   
نسان نودینیان 

محمدحسن قدیری ابیانه: “در خیلی از مشکالت 
مقصر  بلکه  نیست  دولت  کابینه  مقصر  کشور 
عملکرد مردم است. ... از نظر من فشارهایی که 
به دولت در تجمعات می آید و می گویند حقوق 
ما کم است دو دسته هستند؛ یک عده خائنین، 
مامورین دشمن و اصالح طلبان. دسته دوم هم 
کسانی هستند که متوجه شرایط کشور نیستند 
و فقط مشکالت خود را می بینند و این به ضعف 
نتوانستند شرایط  که  برمی گردد  ما  رسانه های 
کشور را آن طور که هست برای مخاطبین تفهیم 



کنند.”

صحبتهای قدیری حال و احوال امروز حکومت 
اسالمی را بیان کرده. منظورش از”تفهیم” مردم 
توسط رسانه ها همان به تسلیم کشاندن آنهاست. 
می فرماید مردم مقصرند. البد به این دلیل که 
اند  آمده  میدان  به  گرانی  سونامی  علیه  مردم 
میگن  دروغ  همینجاست  ما  “دشمن  ومیگویند 
باید  آمریکاست”، “توپ تانک فشفشه، آخوند 
گم بشه” و “خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها 

کن”.

شرم  او  خونین  کارنامه  و  رئیسی  از  او  دفاع 
آورترین تالش است. اینها تمام راه های مقابله 



با اعتصابات و اعتراضات و خیزشهای توده ای 
مردم ناراضی و سرنگونی طلب را تجربه کرده 
اند. با سیاست امنیتی کردن و دستگیری های 
جمعی هم نتوانستند جلوی اعتصابات و تجمعات 
کارگران و معلمان و توده ی مردم معترض به 

سونامی گرانی و بیکاری را بگیرند. 

مردم عزم جزم کرده اند که با متشکل شدن و 
تقویت اعتراضات و همبستگی سراسری بیشتر، 
بساط خونبارترین رژیم دنیا را با اصولگرا و اصالح 

طلبش برچینند. قدیری هم یکی از آنهاست!

یکشنبه ۵ تیر 1۴۰1
٢۶ ژوئن ٢۰٢٢



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


