
شماره ۱۵۹  

۱40۱ تیر   ۱۹  -  2022 ژوئیه  سردبیر این شماره: سوسن صابری۱0 

در این شماره ژورنال

تقالیی مضحک از رئیس جمهوری مفلوک! 
نوشته محسن ابراهیمی    

۱۸ تیر چه بود و چه نبود!
نوشته نوید مینائی    

رئیسی و حضور ننگینش در کردستان 
نوشته نسان نودینیان     

وحشت از زنان و پلیس امنیت اخالقی 
نوشته سروناز سینایی    

همبستگی اتحادیه های کارگری اسپانیا با کارگران ایران  
نوشته شهال دانشفر    



تقالیی مضحک از 
رئیس جمهوری مفلوک! 

محسن ابراهیمی  

رسانه های جمهوری اسالمی خبر داده اند که 
به سران کشورهای  پیامی  “در  رئیسی  ابراهیم 
اظهار  قربان،  سعید  عید  تبریک  با  اسالمی 
امیدواری کرده است که همه مسلمانان جهان 
تا  بردارند  گام  همبستگی  و  همدلی  مسیر  در 

شاهد عزت و سربلندی ملت اسالمی باشیم.”

این خودش داستان نفرت انگیزی است که در 
عید قربان میلیونها حیوان زبان بسته در مقابل 
چشمان حیرت زده و وحشت زده حتی کودکان 



وحشیانه،  کشتار  این  با  و  میشوند  زجرکش 
مومنین از “حضرت ابراهیم” پیروی میکنند که 
فرزندش  سربریدن  به  تصمیم  خدا  فرمان  به 
با این کار تسلیم و بردگی و بندگی  گرفت و 
مطلقش را ثابت کرد! این یعنی توحش خدا و 

حقارت انسان!

اما وجه سیاسی این پیام جالب است:

به  تبلیغاتی  دادن  تاب  و  با آب  اسالمی  حکام 
این پیام رئیس جمهور منفور و مفلوک در ایران 
و منزوی در جهان، تقال می کنند از او یک چهره 
سیاسی مسئول نشان دهند که مثال هم به فکر 
“مسلمین جهان” است  و هم با سران دولتها پیام 

رد و بدل میکند!



برای مردم چنین تقالهایی مضحک است وقتی 
می بینند سران حکومت اسالمی خرخره همدیگر 
را می جوند و همزمان رئیسی به سران کشورها 
به  مردم  همچنین  میدهد.  همبستگی  فراخوان 
ریش رئیسی میخندند که به عنوان رئیس جمهور 
حکومتی پایمال کننده ی عزت و کرامت انسانها، 
از عزت و سربلندی “ملت اسالمی” دم میزند. 

از منظر مردم بپاخاسته ای که رئیسی را در کف 
خیابان “حقه باز” خطاب میکنند، این ژستهای 

مضحک جلوه ای دیگر از حقه بازی است. 
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۱۸ تیر چه بود و چه نبود!
نوید مینائی 

٢۳ سال پیش در چنین روزهایی، ۱۸ تیر ۷۸، 
ایران شاهد یکی از بزرگترین اعتراضات عمومی 

علیه حاکمیت بود.

جرقه اعتراضات که به توقیف روزنامه سالم در 
ارتباط با درج خبری درباره قانون مطبوعات زده 
شد، به سرعت به جان اصالح طلب و اصولگرا 

افتاد و مردم عادی را به خیابانها کشاند.

در  را  آن  خواستند  می  طلب  اصالح  مفسرین 
خرداد”  دوی  مردمی  ”پایگاه  تنگ  چارچوب 



محبوس کنند! ولی همانموقع خاتمی، پدر دوی 
خرداد، اعتراضات دانشجویان و مردم را آشوب 
و بلوا و اهانت به مقام رهبری خواند و روحانی در 
سخنرانی خود گفت: اگر جوانان انقالبی ما منع 
حکومتی نداشتند این اراذل و اوباش را تکه تکه 

می کردند!

اصالحات  توهم  از  عبور  عمومی  اعالم  تیر   ۱۸
حکومتی بود، اعالم آغاز جدال بی واسطه مردم 
با کلیت نظام و حذف ضربه گیر اصالح طلبی. 
این واقعیت چنان عریان بود که بازیگران اصلی 
اصالحات را به سرعت پشت سر خامنه ای و سپاه 
و نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خط کرد.

۱۸ تیر اولین اعتراض خیابانی وسیع علیه نظام بود 



که اقشار مختلف مردم را علیه حاکمیت به خیابان 
اعتراضات  آن  در  به خصوص  زنان  که  کشاند 

حضور برجسته و قوی ای داشتند.

تا سالها بعد کابوس حکومتی ها تکرار ۱۸ تیر 
بود! اراذل و اوباش سرکوبگرشان را در خیابانها 
مستقر می کردند تا جلوی برگزاری سالگرد ۱۸ 

تیر را بگیرند!

بهانه  به  نه  حاکمیت  با  مردم  جدال  اما  امروز 
توقیف روزنامه ها بلکه برای آزادی و رفاه، یعنی 

سرنگونی نظام ست!
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رئیسی و حضور ننگینش در کردستان
نسان نودینیان  

باشگاه  به  سنندج  به  سفراخیرش  در  رئیسی 
افسران، نقطه ای شناخته شده دراین شهررفته 

است.  

او به آدرس غلطی ورود نکرده واین حضورمایه 
تعجب کسی هم نشده. جای رئیس کمیته مرگ، 
همین یک نقطه است و بس. رئیسی ابدا و مطلقا 
نمیتواند به محلهای یادگارمقاومت توده ای مردم 
شهر سنندج، به ده ها بنکه )دفاتر( سازماندهی 
مقاومت مردم در محالت، به محل ستاد دفاع از 



انقالب و آزادی برود. سهم یک نظام سرکوبگر 
در سنندج همین باشگاه افسران و پادگان است. 
باشگاه افسران محل فرماندهی خونین و توپ باران 
مردم شهر سنندج بود. طنز تلخ برای رئیسی این 
است که او به راحتی و بدون دغدغه ی اعتراض 
مردم متنفر از نظامش نتوانست به این محل هم 
قدم رنجه بفرماید. او شهر را نظامی  و برای ورود 
به آن میلیون ها تومان خرج هزینه نظامی و رشوه 
به مزدوران محلی هم  باج کرده است. حتی  و 
اعتماد نکرده و حلقه نزدیک به خودش را همراه 

برده است. 

باشگاه افسران در اردیبهشت سال ۱۳۵۹ محل 
تجمع ضد انقالب اسالمی بود. درآنزمان مردم 



سنندج برای دفاع از دستاوردهای انسانی انقالب 
۵۷ مقاومت کرده و در اشکال شوراهای حاکمیت 
مردم و ستاد دفاع از آزادی و انقالب و همچنین 
بودند.  زده  خود  سازماندهی  به  ها دست  بنکه 
این مقاومت عادالنه را چندین فرمانده نظامی از 
جمله صیاد شیرازی با سرکوب خونین به کمک 

توپ و تانک و نیروهای نظامی درهم شکستند.

اما آن دوران سپری شده و ورق بنفع مردم برگشته 
است. این را رئیسی بخوبی میداند.
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وحشت از زنان و پلیس امنیت اخالقی
سروناز سینایی  

گشت ارشاد با رفتاری وحشیانه  ترازقبل، باری 
تهران  در  بخصوص  و  ایران  در  زنان  به  دیگر 
حمله ور شده و تحت عنوان پلیس امنیت اخالقی به 
غیرانسانی ترین شکل ممکن و بدون کوچک ترین 
ذره ای احترام با زنان »بدحجاب« برخورد فیزیکی 

انجام می دهد. 

طرح »صیانت  از ارزش های اخالقی« در حقیقت 
با هدف مرعوب کردن کل جامعه وهتک حرمت 
از  پوشش  انتخاب  حق  که  زنانی   سرکوب  و 



ابتدایی ترین حقوقشان است به میدان آمده و مرز 
ارزش های اخالقی را جابه جا کرده است. مفهوم 
ارزش اخالقی در نظام جمهوری اسالمی برابر با 

سرکوب و تحقیر زنان است. 

ما در ایران شاهد مبارزه زنانی هستیم که شجاعانه 
در مقابل حجاب اجباری ایستاده اند و برای این 
بدون  اما  نیستند.  قائل  ارزشی  زن  ضد  قانون 
مبارزات  متشکل،  مبارزه  و  اتحاد  و  همبستگی 
زنان در ایران نتیجه نخواهد داد. همبستگی که  
تا کنون به وجود آمده  باید عمیق تر و گسترده تر 
شود. مردان و زنان آزادیخواه   می بایست در مقابل 
حمله های وحشیانه پلیس امنیت اخالقی بایستند و 
مانع دستگیری زنانی شوند که توسط این وحوش 



گرفتار می شوند. جمهوری اسالمی باید بداند که 
نمی روند  اجباری  بارحجاب  ایران زیر  زنان در 
و در اینجا حمایت مردان و اتحاد زن و مرد در 

مقابل این وحوش حیاتی است.

در جامعه  ایران، احقاق کامل حقوق زنان اتفاق 
نخواهد افتاد مگردر قدم اول با سرنگونی حکومت 
اسالمی و به زیر کشیدن پرچم جمهوری اسالمی. 
حکومتی که هرگز ارزشی برای زنان قائل نبوده و 
نیست باید سرنگون شود تا زنان بتوانند آزادانه و 
بدون هیچ اجباری برای خودشان تصمیم بگیرند.
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همبستگی اتحادیه های کارگری 
اسپانیا با کارگران ایران

شهال دانشفر  

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا با بیش 
از یک میلیون عضو طی بیانیه ای سرکوبگریهای 
جمهوری اسالمی را  نقض آشکار استانداردهای 
بین المللی کار خواند. این بیانیه پاسخی به نامه 
فعالین  از  نفر  یازده  های  خانواده  سرگشاده 
معلمین و کارگری و اجتماعی است که در جریان 
ژاک  فرانسوی  ای  اتحادیه  فعال  دو  دستگیری 
پاری و سیسل کولر بازداشت و با اتهامات امنیتی 
با دسیسه جاسوسی”  نمایی چون” همکاری  نخ 
دو ماه است در زندانند. اسامی آنها عبارتند از: 



رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا 
حسن  حبیبی،  محمد  بداقی،  رسول  اسداللهی، 
سعیدی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان 

مهتدی و مسعود نیک خواه.

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در بیانیه خود 
بر توقف پرونده سازیهای امنیتی، پایان دادن به  
شکنجه و آزار زندانیان و آزادی بدون قید و شرط 
تمامی بازداشت شدگان تاکید کرده است.  بیانیه 
آشکار  نقض  را  سرکوبگریها  این  کنفدراسیون 
استانداردهای بین المللی کار و کنوانسیون های 
آی ال او، از جمله حق سازماندهی و آزادی تشکل 

و بیان دانسته است.

نامه شورای  به  بیانیه کنفدراسیون  اشاره دیگر 



هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به گای رایدر 
است که نمایندگان اعزامی به اصطالح کارگری 
حکومت اسالمی به آی ال او  را  نماینده کارگران 
ایران ندانسته و خواستار اخراج جمهوری اسالمی 
از هیات مدیره آی ال او بخاطر سرکوبگریهایش 
شده بود. در خاتمه کنفدراسیون بر الزم االجرا 
بودن مقاوله نامه های آی ال او توسط ایران  تاکید 

میگذارد. 

حمایتهای جهانی کارگری نمادی از همسرنوشتی 
جنبش  مهم  پیشروی  یک  و  کارگران  جهانی 

کارگری در ایران است.
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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


