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اعتراضات حماسی بازنشستگان
شهال دانشفر

روز  شنبه ۱۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی 
با فراخوان از قبل اعالم شده در چندین شهر از 
اصفهان،  اراک، کرج، شوشتر،  اهواز،  در  جمله 
و  اندیمشک  زنجان،  ساری،  شوش،  و  کرمان 
تیر   ۱۱ روز  تجمعات  در  کردند.  تجمع  کرج 
بازنشستگان با شعارهایی چون: هم مجلس، هم 
دروغگو،  رئیسی  ملت،  به  میگن  دروغ  دولت، 
میکند،  خیانت  دولت  کو،  هات  وعده  حاصل 
برنامه  و  میکند، کل حاکمیت  مجلس حمایت 
چالش  به  را  جالد  رئیسی  اقتصادی  طراحی 

کشیدند.



صحنه  روز  این  در  بازنشستگان  راهپیمایی 
با  که  بود  آنان  اعتراض  از  شورانگیزی  هایی 
اعتراض  مردم  جان  بالی  گرانی،  تورم،  فریاد 
کل جامعه را بیان میکرد.  بازنشستگان تامین 
با  همیشه  مثل  روز  این  تجمعات  در  اجتماعی 
شعار: فقط کف خیابان، بدست میاد حقمون بر 
ادامه اعتراضات خود با قدرت متحد مبارزاتی 

شان تاکید گذاشتند. 

بازنشستگان  در بنرهایی که در دست داشتند 
زیر هجده  به حقوق  نه  بودند:  نوشته  از جمله 
باالی خط  به  افزایش حقوقها  میلیون، خواستار 

فقر ۱۸ میلیون شدند. 



درمان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن، 
پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات، پایان دادن 
به دزدی ها و اختالس ها از دیگر مطالبات مهم 
اند.  کرده  اعالم  بارها  که  است  بازنشستگان 
یک اتفاق مهم و راهبردی اعالم حمایت شورای 
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از اعتراضات 
بازنشستگان است که الگویی از اتحاد مبارزاتی 
مردمی بود. جبنش های مطالباتی – سیاسی در 
ایران باید هر چه بیشتر متحد و هم پیمان تر 

شوند تا ریشه جمهوری اسالمی را بخشکانیم.

شنبه ۱۱ تیر ۱40۱
٢ ژوئیه ٢0٢٢ 



مقامات در سرباالیی 
همدیگر را گاز میگیرند  

اصغر کریمی

در  رئیسی  ابراهیم  از  رضایت  نظرسنجی:  یک 
پایین ترین سطح در بین  رؤسای جمهوری اسالمی 
است. این نظرسنجی را “گروه مشاوره اِستاسیس” 
برای “ایران وایر” با پرسش تلفنی از ۱۱۹۷ نفر 

باالی ۱۸ سال در ایران انجام داده است.

نظرسنجی واقعی تر این است که رئیسی از سایر 
روسای جمهور اسالمی منفورتر است. شعارهای 
مرگ بر رئیسی توسط بازنشستگان احساس واقعی 
یک جامعه است. اگر نظر دادن در ایران آزاد 



باشد بجز قشر نازکی از میلیاردرها که میچاپند، 
آیت اهلل هایی که اراجیف میبافند و شکنجه گرانی 
که کارشان را میکنند، بقیه جامعه یکپارچه شعار 
مقام  کدام  اما  میکنند.  تکرار  را  بازنشستگان 
حکومتی است که ذره ای محبوبیت داشته باشد؟ 
منفور  قالیباف  منفور،  اژه ای  منفور،  فرماندهان 
و خامنه ای از همه منفورتر. اینها حتی در میان 
اصولگراها هم وجهه ای ندارند. این از مشخصات 
باالیی ها  که  دورانی  است.  سرنگونی  دوران 
همدیگر را گاز میگیرند، بهم بی اعتماد میشوند، 
نمیبیند،  اراده ای  پهلودستی  نفر  در  هیچکدام 
خرابتر  را  اوضاع  توصیه ها  نمیبیند.  راهگشایی 
میکنند، طرح ها شکست میخورند، ابهت ها!  ریزش 
میکنند، هرکس دیگری را مقصر میداند و زیر پای 



هم را خالی میکنند. حتی روحیه دیکتاتورمآبی هم 
در چهره آنها دیده نمیشود. دیکتاتورمآبی احتیاج 

به حداقلی از دورنما و همدلی دارد. 

مردم اینروزها رنگهای پریده مقامات را می بینند 
و مشتهایشان را بیشتر گره میکنند. بازنشستگی 
که در خیلی از کشورها به معنی دوران آرامش و 
استراحت است در ایران سمبل شجاعت و تحرک 
است. در چنین فضایی جریانی آلترناتیو میشود که 
عمق احساس و آرزوهای این مردم را نمایندگی 

کند و مشتهایش از همه بیشتر گره شده باشد. 
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نقشه شوم دولت بلژیک 
و اسداهلل اسدی تروریست

 کیوان جاوید 

جمهوری  تروریست  دیپلمات-  اسدی،  اسداهلل 
همایش  در  بلژیک  در  تا  داشت  نقشه  اسالمی 
به  را  قدرتمندی  بمب  مجاهدین خلق  سازمان 
دلیل  این  به  کند.  منفجر  همدستش  دو  کمک 

دستگیر و  به ٢0 سال زندان محکوم شد.

یک نماینده پارلمان بلژیک از طرح دولت این 
با  زندانیان  مبادله  کردن  قانونی  برای  کشور 
جمهوری اسالمی خبر داده و نسبت به معامله بر 

سر آزادی اسداهلل اسدی، هشدار داد.



سرسخت  مخالف  که  کشور  خارج  ایرانیان  ما 
را  بلژیک  دولت  باید  هستیم  اسالمی  جمهوری 
از این غلط کردن پشیمان کنیم. اسداهلل اسدی 
عنصر خطرناک و تروریست است که نباید آزاد 
نتواند  تا  زندان است  تروریست در  شود. جای 

دست به کشتار بزند. 

دیگری  سبز  چراغ  خطرناک  جانی  این  آزادی 
به همه تروریست های اسالمی است تا در اروپا 
دست به ترور بزنند و بعد از مدتی مبادله شوند. 
ما سرنگونی طلب ها و مخالفین جمهوری اسالمی 
نمی گذاریم دولت های اروپایی و از جمله دولت 
ترویست  حکومت  با  معامله  به  دست  بلژیک 
اسالمی زده و فضای خارج کشور را ناامن کنند.



اگر دولت بلژیک و دیگر مماشاتگران با حکومت 
عقل  جو  یک  اسالمی  تروریست  و  گروگانگیر 
داشتند دست به این عمل خطرناک نمی زدنند 
و در عوض با جنبش عظیم سرنگونی طلبی در 
ایران همراه می شدند. پایان دادن به تروریسم 
جمهوری اسالمی از راه مماشات با این حکومت 
ُمیسر نمی شود. باید سر هیوالی تروریسم اسالمی 
و در راس آن جمهوری اسالمی  را به سنگ کوبید 
تا برای همیشه مردم دنیا از دست این آدمکشان 

رها شوند.
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نسرین جوادی و 
سنگین تر شدن جرم سرکوبگر 

یاشار سهندی

نسرین جوادی، فعال کارگر بازنشسته، طی ابالغیه ای 
برای  از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
گذراندن دوران محکومیت هفت ساله، باید خود 

را به اجرای احکام معرفی کند.

در طی دو ماه گذشته بسیاری از معلمان و کارگران 
و فعالین سیاسی با یورش وحشیانه به خانه و بهم 
ریختن وسایل زندگی و یا با احضار، بازداشت و 

روانه شکنجه گاهها شدند.



از همه سوی دیگر همه جا این بازداشتها محکوم 
و پیامهای حمایتی صادر گردیده و یا خود خانواده 
های بازداشت شدگان به اقدامات فردی و جمعی 
به مقابله به این یورشها برخاسته اند. یا در تجمعات، 
جمعیت معترض خواستار آزادی معلم و کارگر 

زندانی گردیدند.

رویای سرکوبگران، چیزی جز آرزوی سرکوب 
بیشتر نیست. دستگاه سرکوبگر حکومت با اتکا به 
خدای سال ۶0 خیلی زور میزند که همان شرایط 
سال ۶0 را احیا کند. اما زمانه بسیار تغییر یافته 
است. این ایام از هر منفذ اجتماع صدای اعتراض 

بلند است. 

نامه سرگشاده اعتراضی جمعی از خانواده های 



بازداشت شدگان که خواستار توقف بازجویی و 
شکنجه و آزادی عزیزانشان هستند؛ علیرغم تهدید 
ایشان  به گفته  تا  برای سکوت  امنیتی  نیروهای 
مسایل پیچیده تر نشود تنها بیانگر یک چیز است، 

خدای سال ۶0 توان خود را از دست داده.

احکام ظالمانه علیه کسانی مانند نسرین جوادی 
پیش از هر چیز نشانه درماندگی حکومت است. 
افزایش جرم جنایی  به  منجر  تنها  اقدامات  این 
علیه مسئوالن جمهوری اسالمی می شود. با عمل 
سازمانیافته و متحدانه، در هر اعتراضی خواهان لغو 

این حکم ظالمانه علیه نسرین جوادی شویم.

شنبه ۱۱ تیر ۱40۱
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اردوغان بر طبل تو خالی 
مجازات اعدام میکوبد 

سیاوش آذری

اردوغان: اگر پارلمان الیحه ای درباره اعدام برای 
او ارسال کند، احتماالً احیای این مجازات را تایید 

خواهد کرد.

از نظر قانونی و تکنیکی بازگرداندن حکم اعدام در 
ترکیه در شرایط فعلی تقریبا غیر ممکن است زیرا 
احیای این مجازات نیاز به تغییر قانون اساسی دارد 
و ائتالف اسالمی- فاشیستی اردوغان- باغچلی فاقد 
اکثریت الزم در مجلس برای تغییر قانون اساسی 



است.

اعدام  حکم  احیای  یاد  اردوغان  فیل  چرا  حال 
اردوغان  که  نیست  بار  اولین  این  است؟  کرده 
از بازگرداندن حکم اعدام سخن میگوید. بحث 
احیای حکم اعدام پس از شکست حزب عدالت 
و توسعه در انتخابات سراسری ژوئن ٢0۱۵ و به 
دنبال آن در هر تند پیچ سیاسی و در مقابل هر 
بحران اجتماعی مطرح شده. برای دوره ای کوتاه 
این حربه قادر به منسجم کردن صفوف جنبش 
اسالمی- فاشیستی بود اما جامعه ترکیه و مخالفان 
تهدیدات  این  اصلی  آماج  که  اردوغان  سیاسی 

بودند هرگز مرعوب نشدند.

امروز اما در اوج بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی، 



تحمیل فقر و فالکت بر بخش بسیار بزرگی از 
آحاد جامعه و بر مال شدن باند بازی، رشوه خواری، 
پولشویی، همکاری با مافیا و حمایت از تروریسم 
و  توسعه  و  عدالت  حزب  سران  توسط  اسالمی 
شخص اردوغان این حربه، حتی در میان صفوف 
جنبش اسالمی، کارایی خود را از دست داده است. 
این تهدیدات، امروز بیش از پیش، نشانه ضعف 
و استیصال جنبش اسالمی- فاشیستی و حکومت 
اردوغان است. جامعه ترکیه واپوزیسیون سیاسی 
در  که  است  آن  از  تر  سازمانیافته  و  منسجمتر 
مقابل چنین تهدیداتی کرنش کند. پایان کار رژیم 

اردوغان نزدیک است.      
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جنجال اسالمی در هند و
 پادزهر ضد اسالمی در ایران    

خلیل کیوان

نوپور شرما، سخنگوی وقت حزب حاکم هند در 
یک مناظره تلویزیونی با یک مسلمان که خدایان 
و الهه های هندو بویژه “الهه شیوا” را مورد تمسخر 
وهانت قرار داد گفت: از بیانات تمسخر آمیز در 
باره اسب پرنده یا تئوری زمین مسطح که در قرآن 
شما آمده است، بگویم؟ شما با یک دختر شش 
ساله ازدواج می کنید و زمانیکه او نه ساله شد با 
وی نزدیکی می کنید. چه کسی این کار را کرد؟ 

پیامبر محمد. 



این اظهارات با خشم اسالمیون و اعتراض دولت های 
اسالمی از جمله طالبان و  جمهوری اسالمی روبرو 
شد و شکاف مذهبی در هند باال گرفت. دادگاه 
عالی هند گفت: زبان بی پروای شرما تمام کشور 
را به آتش کشیده است. شرما وادار به عذرخواهی 
شد. آزادی بیان مورد تعرض قرار گرفت و قربانی 

داد. 

بیش از چهار دهه است که جنبش اسالمی سیاسی 
و تروریسم اسالمی در سراسر جهان چرخ میزند 
و  ها  شرارت  علیرغم  اما  آفریند،  می  نکبت  و 
گردنکشی ها اسالمیون، این جنبش در همه جا رو 
به افول است. پایان اپیدمی اسالمی با جنبش ضد 



مذهبی ایران رقم می خورد. این پادزهر ویروس 
اسالمی در ایران ساخته شده است. 

با سرنگونی جمهوری اسالمی طوفانی علیه مذهب 
و جنبش اسالم سیاسی و در دفاع از آزادی بیان 
در جهان براه خواهد افتاد که زیر پای اسالمیون 
را، از ایران و خاورمیانه تا هند و کشورهای غربی 
خالی خواهد کرد. مردم ایران سر اژدهای اسالمی 
را در ایران به سنگ خواهند کوبید. اسالم سیاسی 

در زادگاه خود دفن خواهد شد.

شنبه ۱۱ تیر ۱40۱
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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


