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حجاب، هست و نیست جمهوری اسالمی
نوشته یاشار سهندی    

تورم اقتصادی یا دزدی دولت از سفره مردم
نوشته سینا پدرام     

باند بازی درخرید و فروش شهروندی بریتانیا
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بازداشت احمدرضا حائری 
محکوم است  

میالد رابعی  

احمدرضا حائری، فعال مدنی و زندانی سیاسی 
منزلش  در  تیرماه  پنجم  یکشنبه  روز  سابق، 

بازداشت شد.

روزی نیست که خبر بازداشت، دادگاهی و یا اعدام 
شدن مخالفان جمهوری اسالمی را نشنویم. یک 
رژیم سرگوبگِر در اوج قدرت نیازی به این همه 
بگیر و ببند ندارد، در چنان شرایطی اساساً مخالفین 
کمتر توان و شرایط اظهار وجود دارند. حکومتی 
که این همه مخالف بالفعل و فعال دارد بیگمان 



در سراشیب سقوط قرار گرفته است.

همه چیز گویای ضعف و استیصال حکومت اسالمی 
تاکنونی مبارزه  ادامه حیات است. تجربه  برای 
مردم نیز این واقعیت را به خوبی نشان میدهد 
که این دستگیری  ها و سرکوب  ها هیچ کمکی به 
نظام اسالمی نکرده و نتوانسته کوچکترین خللی 

در اعتراضات اقشار مختلف مردم ایجاد کند.

متوجه  اخیر  سالهای  اتفاقات  بیشتر  واکاوی  با 
میشویم که این نوع برخوردها با مخالفین، آتش 
خشم مردم را شعله ور تر کرده و تمام خانواده و 
عزیزان و بستگان آن فرد را به دشمنان جدی رژیم 
تبدیل می کند. تمام این افراد پس از بازداشت 
عزیزانشان به صفوف عظیم جنبش مبارزه برای 



آزادی زندانیان سیاسی پیوسته  اند و همراه سایر 
خانواده ها به فعالیت و افشاگری سازمانیافته علیه 
قرار  موقعیتی  چنان  در  رژیم  میپردازند.  رژیم 
گرفته که تمام تالشش برای بقا، نهایتاً به ضد 

خود بدل میشود.

اعالم همبستگی با زندانیان و خانواده های آنها عمل 
بسیار مهمی است. آزادی فوری و بی  قید و شرط  
جنبشهای  تمام  خواست  باید  سیاسی  زندانیان 

اعتراضی باشد.
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حذف مخالفان، تدبیری نخ نما 
عطیه نیک نفس  

زندان  داخل  از  مدنی  فعال  محمدی  “نرگس 
پیام داده که به علت تنگی نفس به بیمارستان 
منتقل شده اما به زندان بازگردانده شده است. 
تدارک مرگ یک  امنیتی  نهاد  آیا  پرسیده،  او 

زندانی دیگر را میبیند؟”

اولین بار نیست که رژیم جنایت و فساد اسالمی 
اقدام به شکنجه، حبس انفرادی، محرومیت از 
دارو و درمان و قتل خاموش مخالفان خود میکند. 
با این تدبیر نخ نما میخواهد به حکومت ننگینش 



ادامه دهد.
 

بسیار  ایران  در  رهایی  جنبش  اینکه  از  غافل 
این  فعاالن  با حذف  و  پیشرفته است  و  مترقی 
جنبش نه تنها عقب نشینی نمیکند، بلکه هزاران 
نفر به این موج عظیم سرنگونی طلبی میپیوندند؛ 
همان اتفاقی که بعد از کشته شدن بکتاش آبتین 
ماست  وظیفه  نیز  اکنون  افتاد.  فعالین  دیگر  و 
نجات  برای  روشی  هر  با  و  تریبونی  هر  از  که 
جان نرگس محمدی هایی که به جرم مطالبه 
حقوق انسانی و صدای دادخواهی مادران داغدار 
و زندانیان محبوس در شکنجه گاه های رژیم 
و  درمان  از  محرومیت  متحمل شکنجه،  بودن، 

زندان شده اند، بی درنگ تالش کنیم.



نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی باید فورا 
و بدون قید و شرط آزاد شوند. این یک دستور 
از سوی مردم به جمهوری اسالمی است، نه یک 
خواهش. زندگی تحت حاکمیت رژیمی که از 
هر گوشه اش خون میچکد با قوانین ضدانسانی 
اسالم که ذلت، فالکت و سرکوب را بر مردم 
آزادیخواهی  انسان  هیچ  انتخاب  میکند  اعمال 
نیست. صدای حق طلبی مردم تا سرنگونی رژیم 

اسالمی خاموش نخواهد شد.
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حجاب، هست و نیست جمهوری اسالمی 
یاشار سهندی  

است  اسالمی حاکم  فارس: جمهوری  استاندار 
کشف  فروشگاهی  در  که  نیست  قبول  قابل  و 
حجاب شود. او افزود با رفتارهایی که اعتقادات 
عمیق دینی را به ُسخره بگیرد، برخورد میشود.

ضربه ای که نوجوانان در هفته گذشته در پیست 
اسکیت در شیراز، به سبکی خودویژه، از طریق 
دور هم جمع شدن و حجاب را بدور انداختن 
به جمهوری اسالمی وارد کردند، چنان سنگین 
یادآوری شد  به  ناچار  فارس  استاندار  بود که 
که “در جمهوری اسالمی زندگی میکنیم”. برای 



اثبات این ادعا بسیاری از کتابخانه ها و بیشتر 
کافه های شیراز را پلمب و یا تهدید به بستن 
کرده اند تا نشان دهند که همین است که هست!

کافه  از  بسیاری  تهران  در  که  میرسد  خبر   
داران تهدید شده اند که حجاب مشتریان زن 
باید رعایت شود و گر نه...! در واقع دارند به 
خود دلگرمی میدهند که هنوز جمهوری اسالمی 

هست.

امروز مبارزه با حجاب تنها به انداختن روسری 
به روی شانه ختم نمیشود؛ نکته مهمتر متحول 
و  نوجوان  دختران  پوشش  سبک  کامل  شدن 
امروز وزیری سوئدی  احتماال اگر  جوان است. 



دوباره به ایران سفر کند و ابتدا به خیابانها سر 
بزند، شاید به جای الس سیاسی زدن با رژیم 

اسالمی از پوشیدن روسری امتناع ورزد.

این حکومت هر چه بیشتر تهدید میکند و میزند 
و میبندد، اعتراضات شدیدتر میشود. بگیر و ببند 
و تهدید و جریمه و زندان در طی این چهار دهه 
تنها یک حاصل داشته: تعمیق نفرت عمومی علیه 
حکومت اسالمی. جمهوری اسالمی باید بداند، 
شاید هم میداند، که  چه بخواهد چه نخواهد 

آخر کار فرا رسیده است. 
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تورم اقتصادی يا 
دزدی دولت از سفره مردم  

سینا پدرام 

می دهد  نشان  ایران  آمار  مرکز  “بررسی های 
کم   برای  ماهانه  تورم  نرخ  امسال  خردادماه 
درآمدترین دهک بیشتر از دو برابر پردرآمدترین 

دهک جامعه بوده است.”

مسًیله دو دو تا چهار تاست. نرخ اجناس غذائی 
که مورد مصرف بخش زیادی از مردم، بخصوص 
طبقات پایین جامعه است، توسط دولت باال برده 
شده است. ضمنا از تخصیص ارز ترجیحی نیز 



علم  در  میزنند.  سرباز  اقالم  از  بسیاری  برای 
اقتصاد سرمایه داری به این اقدامات “سیاستهای 
تورمی” میگویند. به زبان آدمیزاد یعنی دزدی 
از جیب طبقات زحمتکش جامعه، از جیب معلم 
و کارگر و دانشجو و بازنشسته. این یعنی به کام 

دولت، به ضرر مردم.
 

برای  ای  برنامه  هیچ  اسالمی،  جمهوری  دولت 
پایان بخشیدن به این چپاول و دزدی از سفره 

مردم نه داشته و نه دارد. ولی چاره چیست؟
 

در  خود  سازماندهی  و  تشکل  در  مردم  چاره 
جنبشهای مختلف است. از جمله در جنبشهایی 
و  دستمزدها  و  معاش  افزایش  به  مستقیما  که 



بیمه های اجتماعی و حقوق بازنشستگی مربوط 
میشود. میتوان در مجتمعهای مسکونی و محالت 
تشکلهای شورایی و انجمنهایی برای عدم پرداخت 
یا کاهش اجاره بها و وامهای بانکی ایجاد کرد. 
جنبش عمومی عدم پرداخت فیشهای آب و برق 
و گاز را باید سازمان داد. در مقابل دزدیهای 
دولتی، تشکلهای مردمی چاره ساز هستند. حزب 
کمونیست کارگری ابزار کارسازی برای اتحاد 

این جنبشها و پیروزی نهایی است.
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باند بازی درخريد و 
فروش شهروندی بريتانیا  

ناصر اصغری  

تا  فاصله سال های ٢011  “شاهزاده چارلز در 
٢01۵ در مالقات های خصوصی یکبار در یک 
چمدان و بار دیگر در یک کیسه خرید فروشگاه 
مبلغ سه میلیون یورو پول نقد از نخست وزیر 

سابق قطر دریافت کرده است.”

دفتر این مفتخورترین عنوان در بریتانیا گفته است 
این پول برای صرف کمکهای خیریه دریافت شده 
است. پلیس در حال تحقیق پرونده دیگری است 
که شهادت میدهد این تیپ “نهادهای خیریه” 



که وابسته به این خاندان مفتخور هستند ظاهرا 
با دریافت اینگونه “کمک های خیریه” در حال 
صاحبان  به  بریتانیا  شهروندی  فروش  و  خرید 
ثروت و جنایتکاران خاورمیانه هستند. این پول 
از جانب کسی است که  “ نهاد خیریه”  این  به 
“در حوزه مستغالت در سراسر جهان از جمله 
یکی از آسمانخراش  های لندن، فرودگاه هیثرو 

و فروشگاه لوکس هرودز سهام دارد.”

اینگونه دزدی ها و پولشوئی ها نه تازگی دارد و 
است،  واقعا دردآور  آنچه که  تعجبی.  نه جای 
احمق حساب کردن مردم و به همین سادگی 
برای  و  رفتن  راه  راست  راست  و  گفتن  دروغ 

مردم دست تکان دادن این حضرات است!



را،  پناهجو  ورود صدها  جلوی  روزانه  که  اینها 
که برای نجات جانشان هر خطری را به جان 
میکنند،  غرق  دریاها  در  و  کرده  سد  میخرند، 
به راحتی کرور کرور پول میگیرند که نه تنها 
همپالگی   برای  را  شهروندی  آوردن  دست  به 
هایشان تسهیل کنند، بلکه راه سرمایه  گذاری 
اموال به غارت رفته مردم به دست جنایتکاران 
را در سراسر جهان به نفع خودشان باز بگذارند. 
باید این دنیای وارونه و بنیادهای “خیریه”شان 

را بر سرشان خراب کرد!
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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


