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صحبتی با خوانندگان ژورنال 
مدیر مسئول ژورنال 

ژورنال  هستید.  ژورنال  نشریه  خواننده  شما 
نشریه ای است که ارزشهای انسانی، برابری طلبانه، 
مدرن و ضد مذهبی را در خالل مطالبش تبلیغ 
میکند. بهمین دلیل به دل خیلی ها نشسته است. 
فهم است.  و ساده  مطالبش کوتاه و سرراست 
هر کس با هر سنی، زن، مرد، شاغل، جویای کار 
باشد،  این نشریه  میتواند خواننده  بازنشسته  یا 
برایش بنویسد و پیشنهاداتش را با سردبیران آن 
در میان بگذارد. اما بویژه توقع ما از خوانندگان 
عزیز ژورنال این است که این نشریه را به خانه 
دیگران ببرند. ژورنال میتواند مهمان همه خانه ها 

باشد. 



ژورنال علیرغم اینکه مدت کوتاهی از عمرش 
اکثر شهرها و روستاها خواننده و  میگذرد، در 
طرفدار دارد. برآورد ما این است که در حال 
حاضر حدود ۶۰۰۰ نفر گیرنده نشریه هستند. 
اما این مطلقا کافی نیست. تالش ما این است که 
در هر کوچه ای، در هر محله و محل کاری، در هر 
مدرسه و اداره ای، در هر کارخانه و بیمارستان 
و دانشگاهی، عده زیادی آنرا بخوانند و دوستان 
دیگری را هم به خواندن آن تشویق کنند. این 

فقط با همکاری شما ممکن است. 

گیرندگان  لیست  به شهر  داریم شهر  قصد  ما 
نشریه را وسعت بدهیم. شما چه کمکی میتوانید 
بکنید که نشریه به همشهری های بیشتری برسد؟ 



آیا میتوانید نشریه را حداقل به ده نفر از دوستان 
و آشنایانتان بفرستید و یا آنرا در گروههایی که 
عضو هستید به اشتراک بگذارید؟ آیا میتوانید ده 
شماره تلفن دوست و آشنا را برای ما بفرستید که 
آنها را در لیست گیرندگان نشریه قرار دهیم؟ 

با ما تماس بگیرید و به جمع همکاران ژورنال 
بپیوندید!  

واتس آپ: ۰۰447788988۶43
کیوان جاوید

مدیر مسئول نشریه ژورنال
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بازنشسته در قلب مردم جای دارد
کاظم نیکخواه

از  بسیاری  در  بازنشستگان  نیز  تیرماه  روز ۲1 
را فریاد  به خیابان آمدند و حقوق خود  شهرها 
زدند. تجمعات بازنشستگان مخابرات در شهرهای 
تهران، اراک، ارومیه، کرمان، رشت شیراز، قزوین، 
خرم آباد، یزد، سنندج، اهواز،  تبریز ، ساری، مشهد، 
کرمانشاه، زنجان، جوانرود، شهرکرد، بندرعباس، 
همدان و برخی شهرهای دیگر برگزار شد. بیشتر 
صورت  مخابرات  ادارات  مقابل  تجمعات  این 

گرفت.

بازنشستگان به عنوان نیروهای بسیار پُرجنب و 



جوش و همیشه فعال شناخته میشوند. بازنشستگان 
به پایین بودن حقوق ها و قطع بیمه تکمیلی و عدم 
رسیدگی به سایر مطالبات صنفی خود اعتراض 

دارند.

هر هفته ما شاهد چندین اعتراض بازنشستگان 
مخابرات، تامین اجتماعی، و فرهنگیان در شهرهای 
مختلف هستیم. بازنشستگان خواستهای روشنی 
دارند که درمان رایگان، افزایش حقوقها و پایان 
امنیتی کردن اعتراضات و بازگرداندن  دادن به 
پولهای دزدی شده به صندوق تامین اجتماعی  در 
راس آنها قرار دارد. چه چیز منطقی تر و انسانی 
تر از این که هر انسانی در سنین بازنشستگی باید 
حق و امکان درمان رایگان و رفاه و آرامش داشته 

باشد؟



بی توجهی به خواستهای این بخش از جامعه خشم 
و انزجار همه مردم را برانگیخته است. بازنشستگان 
در قلب همه مردم جای دارند و اعتراضات آنها 
فضای کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. 
حکومت با القیدی به خواستهای بازنشستگان و 
بدتر از آن با پرونده سازی برای برخی از آنها، 
نفرت و انزجار علیه خود را وسیعا دامن زده است. 
حکومتی که برای بازنشسته آسایش و رفاه قائل 
نیست فقط بدرد سرنگونی و روانه شدن به زباله 

دان میخورد.
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رژیم درمانده و مردم معترض
حسن صالحی

در آخرین واکنشهای جهانی به موج دستگیری 
های اخیر، سازمان دیده بان حقوق بشر خواستار 
پایان سرکوب در ایران و آزادی بازداشتی های 
اخیر شد. پیش از این نیز سه جشنواره سینمایی 
دستگیری  به  واکنش  در  نیز  اروپایی  هنری  و 
سینماگران ایرانی این بازداشت ها را به شدت 

محکوم کرده بودند.

جمهوری اسالمی  با دستگیری های فله ای وارد 
جنگی با مردم شده است که از قبل نتیجِه باختش 



برای این رژیم معلوم است. تمام این دستگیری 
ها نه قدرت رژیم که درماندگی آن را به نمایش 
می گذارد. بازداشت اعضای خانواده های دادخواه 
و خط و نشان کشاندن برای “زنان بی حجاب” 
دستاوردی جز سرشکستگی بیشتر برای این رژیم 
ببار نخواهد آورد. زنان شجاع ایران روز “عفاف 
و حجاب” جمهوری اسالمی را به روز برداشتن 
تبدیل  زنان  آزادی  برای  نمایشی  و  ها  حجاب 
های  خانواده  دستگیری  به  واکنش  در  کردند. 
دادخواه آبان نیز آنچه جمهوری اسالمی باید در 
انتظارش  باشد پاپیش گذاشتن دادخواهان بیشتر 
و خروش تازه ای برای دستیابی به آزادی خواهد 

بود.



های  خانواده  که  بداند  باید  اسالمی  جمهوری 
دادخواه آبان در قلب پر تپش جامعه ایران جا 
برای آزادی فوری و بی قید و  دارند و همه ما 
شرط آنها از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. 
این خانواده ها همیشه در کنار مردم بوده اند. از 
خوزستان تا اصفهان و در همبستگی با کارگران 
و دیگر بخشهای جامعه. اکنون ما باید ِدین خود 
را به آنها ادا کنیم. در همه جا صدایشان باشیم و 

فریاد بزنیم که آزادشان کنید!
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تروریسم جمهوری اسالمی و جمشید شارمهد 
سیما بهاری

در   ۲۰۲۲ ژوئیه   1۲  -  14۰1 تیر   ۲1 روز 
پنجمین جلسه محاکمه جمشید شارمهد، دو نفر 
از  از شاکیان خواستار “اشد مجازات” شدند و 
دادگاه خواستند حکم “در شیراز و در مال عام” 
اجرا شود. قاضی صلواتی ریاست این دادگاه را 

بر عهده دارد.

خطر اعدام باالی سر جمشید شارمهد میچرخد. 
دلیل ساده است چرا که حکومت اسالمی با یک 
جمعیت اجاره ای به نام شاهد قصد دارد با تهدید 
به اعدام این زندانی سیاسی ربوده شده از کشور 



بزند.  تهوع آوری  نمایش  به چنین  ثالث دست 
این خیمه شب بازی که نامش را دادگاه گذاشته 
اند، در برابر حکمی است که قرار است در سوئد 

علیه حمید نوری آدمکش صادر شود.

زیر  درانفرادی  اسالمی  جمهوری  در  شارمهد 
شکنجه  جانفرسا  بدون وکیل مدافع در برابر 
یک حکومت تروریست قرار گرفته است و باید 
بنشیند و به دروغ های قاضی صلواتی جنیاتکار و 

آدمکش گوش بدهد.

اروپایی جربزه داشتند و یک سر  اگر دولتهای 
جمهوری  برابر  در  مردم  فکرحقوق  به  سوزن 
دادگاهی  اصطالح  به  روند  این  بودند  اسالمی 
شدن مهدی شارمهد را باید بر سر حکومت و 



دادگاهش خراب می کردند. 

در ایران و جهان باید این گروگانگیری آشکار 
را نه تنها محکوم کرد، که با توسل به اهرم پُر 
قدرت بایکوت سیاسی و بستن دِر سفارتخانه های 
جمهوری اسالمی حربه گروگانگیری و محاکمه 

زندانیان سیاسی را از دست رژیم بدر آورد.

همراه با خانواده جمشید شارمهد و همه مخالفین 
داخلی و جهانی جمهوری اسالمی کاری کنیم که 
حکومت نتواند این گروگان سیاسی را اعدام کند. 

جمشید شارمهد تنها نیست.
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بی حجابی خاکریز اول را فتح کرده است 
اصغر کریمی

حجاب،  با  “محاربه  مسلح:  نیروهای  سخنگوی 
محاربه با قرآن و امر به معروف و نهی از منکر 

است.”

این روزها یک لشگر از مقامات و ارگانها، هجمه 
جدیدی را علیه زنان شروع کرده اند. اما اگر قرار 
بود این تهدیدات و این تبلیغات شنیع اسالمی علیه 
زنان موثر واقع شود این 43 سال موثر واقع شده 
بود. تبلیغات امروز حکومت متوجه خودیها اما از 
روی ناامیدی است، همان کسانی که حکومت، 

مسلمان میداند اما آنها را از دست داده است. 



درد حکومت اینجاست: “بسیاری از زنان جامعه 
ما در عین اینکه مسلمان هستند نسبت به این 
از  “بخشی  می کنند”،  اقدام  ناآگاهانه  موضوع 
متولیان حجاب و عفاف می بینند که این سیالب 
وارد  اسالمی  جامعه  به  آسیبی  چه  خطرناک 
می کند، اما متاسفانه اقدام خاصی نمی کنند”. سیل 
بی حجابی متولیان حجاب را هم زمین گیر کرده 

است. 

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ترس واقعی 
را بیان کرده است: “اگر حجاب و عفاف به عنوان 
خاکریز اول مقابله با جنگ نرم دشمن از دست 
برود، خاکریزهای دیگرمان را نیز از دست خواهیم 
داد. دشمن برای تسخیر این خاکریز همه توان 



خودش را به میدان آورده است.” 

و  آیت اهلل ها  اعترافات  به  بنا  خاکریز  این  اما 
مقامات مختلف حکومت در طول سالیان گذشته 
هم  دیگرتان  خاکریزهای  است.  فروریخته 
و حجاب  عفاف  روز  است.  فروریختن  در حال 
اسالمی، همه نیرویتان را بسیج کردید و باز هم 
شکست خوردید. هجمه جدیدتان، هجمه لشگری 
شکست خورده در مقابل سیل بی حجابی است 
که بنیان حکومتتان را دارد از جا میِکند. جلو این 

سیل را نمیتوان گرفت. خودتان هم میدانید. 
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برکناری دبیر شورای عالی فضای مجازی 
کیوان جاوید

فیروزآبادی،  ابوالحسن  برکناری  از  گزارش ها 
دبیر شورای عالی فضای مجازی، از سمت خود 
حکایت دارد. فیروزآبادی از مدیران ارشد وزارت 
اطالعات بوده است. ابوالحسن فیروزآبادی پیشتر 
گفته بود: با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی با 
این طرح، در مجموع صالح نمی دانم که این طرح 

ادامه پیدا کند.”

روی صورت وزارت اطالعات، خامنه ای و دفترش 
و همه ارگانهایی که با “دم شیر” بازی می کنند 
و می خواهند طرح صیانت از فضای مجازی را به 
مردم تحمیل کنند، نقش سیلی مردم را به وضوح 



مشاهده می کنیم. قرار بود با همه امکانات مالی 
و با بهرهرگیری از ارتش سایبری کاری کنند که 
مردم در حسرت دیدن یک خبر واقعی بسوزند و 
بسازند. این البته به آرزوی دست نیافتنی حکومت 
اعتراف  پیش  هفته  وقتی  اما  است.  تبدیل شده 
که  شنیدیم  و  دیده  را  اسالمی  نماینده مجلس 
سرشکسته اعتراف کرده بود که 8۵ درصد مردم 
ایران از فیلتر شکن و “وی پی اِن” استفاده می 
کنند، دیگر مسجل شده است، با این قدرت عظیم 
مردم که برای به زیر کشیدن بساط حماقت و 
چپاول اسالمی مبارزه می کنند نمی شود شوخی 
کرد. پنجه های این گربه ساِن خشمگین زیادی 

تیز است.

اسالمی  حکومت  مخالف  میلیون   8۰ ایران  در 



بصورت فردی و جمعی به جان حکومت اسالمی 
افتاده اند. این قدرت عظیم اجتماعی می رود با 
را  و رهایی  سرنگونی جمهوری اسالمی، آزادی 
به اصل جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی در ایران 

تبدیل کند.
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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


