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اسب شل و سفر پوتین و اردغان به تهران 
کیوان جاوید

۲۸ تیر ماه – ۱۹ ژوئیه، پوتین و اردوغان وارد 
تهران شدند. برنامه رسمی این سفر شرکت در 
مذاکرات “روند آستانه” مربوط به سوریه است.
این دو در بدو امر با خامنه ای و رئیسی دیدار 
کردند. ابعاد گفتگوها اما فراتر از سوریه خواهد 

بود.

- تمجید خامنه ای از “ابتکار عمل” حمله روسیه به 
اوکراین.

که  کرد  اعالم  اسالمی  جمهوری  نفت  وزیر   -
تفاهم نامه “بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در 



تاریخ صنعت نفت” را با روسیه امضا کرده است. 
- نصیحت خامنه ای به اردوغان درباره حمله به 
سوریه: “امنیت سوریه را امنیت خود بدانید. ترکیه 

نباید به سوریه حمله نظامی کند.

حاصل این دیدارها چه خواهد بود؟ 

*جمهوری اسالمی ُمهره ای نیست که اظهار نظر 
رهبر الدنگش تغییری در موازنه جنگی ایجاد کند. 
روسیه بدبخت تر و منزوی تر از آن است که این 
اظهار نظر خامنه ای کمکی در تهاجمش به اوکراین 

باشد.

*“طبق برآورد همین آقای وزیر نفت، به روزرسانی 
تاسیسات نفت و پتروشیمی احتیاج به ۱۰۰ میلیارد 



تنها چنین  نه  دالر سرمایه گذاری دارد. روسیه 
امکانی ندارد که بتواند ذره ای به جمهوری اسالمی 
کمک کند، که در حال حاضر با فروش نفت ارزانتر، 
مانعی جدی در فروش نفت جمهوری اسالمی شده 

است.

* تنها ساعتی پس از نصیحت خامنه ای در مورد 
عدم حمله ترکیه به شمال سوریه، رجب طیب 
اردوغان در نشست سه جانبه در تهران تاکید کرد 
که آنکارا مصمم است “به زودی” عملیات نظامی 
خود علیه کردهای شمال سوریه را عملی کند. این 

دیدار سه جانبه، نمایشی و توخالی است.

چهارشنبه ۲۹ تیر ۱4۰۱
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲



حکومت تجاوز به کودکان سرنگون 
سیما بهاری

شهرستان  در  مدرسه  یک  سالۀ   ۵۵ “معلم 
فردوس به ۱۸ دختر بچۀ ۸ تا ۱۱ ساله تجاوز 

جنسی کرده است.” 

تجاوز  اجازۀ  تحریرالوسیله  کتاب  در  خمینی 
جنسی حتی به نوزادان را هم داده است. بنابراین 
از نظر شرع کثیفشان اتفاق عجیبی نیفتاده.! این 
بار اول نیست که به کودکانمان تجاوز میشود و 
اگر مانعشان نشویم  آخرین بار هم نخواهد بود. 



شاید گفته شود ما و والدین را تهدید می کنند 
که کوتاه بیاییم. زیرا اینجا پای حکومت در میان 
است.  آری اگر اجازه بدهیم می توانند مرعوبمان 
کنند. به این ترتیب فردا نوبت کودکان دیگری 
باز هم شاهد  اجازه میدهیم؟ میخواهیم  است. 
کودکان وحشت زده و گوشه گیری باشیم که 
تهدید به سکوت شده اند؟ خیر. ما می ایستیم 
و می جنگیم. در غیر این صورت کودکانمان ما 

را نخواهند بخشید!

مردم از دست این حکومت عاصی هستند. همۀ 
اقشار به ستوه آمده باید همصدا شوند. پدران و 
مادران این کودکان باید درمقابل اداره آموزش 
و پرورش فردوس تجمع کنند و خواهان محاکمۀ 



متجاوز شوند. افکار مدرن و انسانی با آنها خواهد 
بود. والدین باید خود را به اعتراضات معلمان 
تظاهراتها  در  بخواهند  آنها   از  و  کنند  وصل 
صدای آنها باشند. خانواده ها می توانند انجمنی 
دست  کودکانمان  “به  عنوان  تحت  کانونی  یا 
از  ایجاد کنند و همۀ خانواده هایی که  نزنید” 
تا  کنند  دعوت  را  اند  دیده  آسیب  موارد  این 
یک کار و تالش جمعی در ایجاد امنیت محیط 
زندگی کودکان سازمان دهند. این موارد باید 

هر بیشتر رسانه ای شود.
 

چهارشنبه ۲۹ تیر ۱4۰۱
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲



متحدانه علیه دستگیری ها بایستیم 
حسن صالحی

در خبرها  آمده است: جعفر پناهی برای تحمل 
شده  معرفی  اوین  زندان  به  حبس  سال  شش 
از  دیگر  گروهی  همراه  به  پناهی  جعفر  است. 
محمد  بازداشت  پیگیری  بمنظور  سینماگران 
رسول اف و مصطفی آل احمد به دادسرای اوین 
مراجعه کرده بود که در تاریخ ۲۰ تیر بازداشت 

شد.

از گسترش   جمهوری اسالمی برای جلوگیری 
ایی  فله  های  دستگیری  به  مردمی  اعتراضات 
حبس  با  دارد  قصد  رژیم  است.  آورده  روی 



فعالین کارگری، فعالین معلمان و بارنشستگان، 
خانواده  اعضای  اجباری،  حجاب  به  معترضین 
... جامعه  و  معترض  دادخواه، سینماگران  های 
را به سکون بکشاند. تالشی که تا همین امروز 
با تداوم مبارزات و اعتراضات حق طلبانه بخش 
های مختلف مردم پاسخ گرفته است. جمهوری 
اسالمی علیه این فعالین دست به پرونده سازی 
زده  سوخته  سناریوهای  طراحی  و  امنیتی  های 
رژیم  این  بخشی  اسماعیل  قول  به  اما  است.  
“هرچه محکمتر بزند محکم تر هم خواهد خورد.”

الزم  رژیم  سرکوب  سالح  کردن  خنثی  برای 
این  قربانی  که  جامعه  های  بخش  همه  است 
سرکوبگریها شده اند در کنار یکدیگر قرار گیرند. 
به  معترضین  بازنشستگان،  معلمان،  کارگران، 



حجاب اجباری، هنرمندان معترض، دادخواهان 
همه  دارند.  مشترک  درد  یک  حاضر  حال  در 
دستگیر شده دارند. از همین رو الزم است که 
با قرار گرفتن در کنار هم یک جنبش نیرومند 
علیه دستگیری ها برپا دارند. اتحاد جنبش های 
فعالین  کردن  زندانی  علیه  گوناگون  اجتماعی 
این جنبش ها مناسب ترین پاسخ به سرکوبگری 
ها جمهوری اسالمی است. این اتحاد می تواند 
اجتماعی  قوی  اعتراض  یک  گیری  شکل  به 
فوری  آزادی  آن  دستاورد  اولین  که  بیانجامد 

کلیه دستگیرشدگان باشد.

چهارشنبه ۲۹ تیر ۱4۰۱
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲



سختی زندگی و حکومت دزدساالر 
سیامک بهاری

از  تر  ایران سخت  مردم  زندگی  نیلی:  مسعود 
این خواهد شد.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی است. 
خوب می داند اقتصادی که جمهوری اسالمی بنا 
نهاده نه تنها ذره ای شکوفایی و رشد و بهبود در 
وضعیت زندگی مردم ایجاد نمی کند که مدام با  
تشدید ریاضت، تورم و گرانی، فالکت بیشتری 
بر اکثریت مردم ایران تحمیل خواهد کرد. او 
آنقدر عاقل هست که بداند هیچ وعده بهبودی 
ولو تصنعی و اندک هم با این اقتصاد دزد ساالر 



و رانتی نمی توان به مردم ایران داد. 

اقتصاد اسالمی  آنچه جمهوری اسالمی به اسم 
ماجراجویی  مخارج  تأمین  است،  کرده  خلق 
در  نظامی  تروریستی  کشی  عربده  و  هسته ای 
یک  اختالس گر  میلیاردرهای  مولتی  و  منطقه 
درصدی و آقازاده های انگل است که بر گرده 
میلیونها کارگر و بازنشسته و مردم نشسته اند. 
سفره بی رونق مردم را تهی تر کرده اند و اژدهای 
رها کردن قیمت ها را به جان مردم انداخته اند.

اما مسعود نیلی و هم حکومتی هایش این را هم 
این فالکت اسالمی  خوب می دانند که تحمیل 
ابدی نیست!  آنطرف خط، میلیونها مردم دارند 
با چنگ و دندان برای به زیر کشیدن این هیوالی 



تباهی سپر به سپر با جمهوری اسالمی می جنگند! 
خود  محتوم  سرنوشت  را  روزی  سیه  و  فقر  و 

نمی دانند!

این فریاد رسای اعتراض از سکوهای اعتصابات 
شکوهمند هفت تپه و فوالد اهواز تا هپکو و آذرآب، 
از اعتراضات شکوهمند معلمان در بیش از سیصد 
شهر و یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان علیه 
کل دستگاه دزد ساالر حکومتی، در رأس  آن 

الیگارشی مالی بیت خامنه ای است!

چهارشنبه ۲۹ تیر ۱4۰۱
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲



موسم رنگین کمان ها 
مصطفی صابر

تیر، اعضای سازمان جوانان  شنبه گذشته، ۲۵ 
آلمان  فرانکفورت  افتخار”  “رژه  در  کمونیست 
حضور یافتند و “کیفرخواست رنگین کمانی های 
ایران علیه جمهوری اسالمی” را در بین حاضرین 

توزیع کردند.

مشهور  افتخار”  “رژه  فستیوال  دیگر  هفته  دو   
استکهلم برپا میشود و سازمان جوانان کمونیست 
که بیش از یک دهه است رنگین کمانی های 
نمایندگی کرده  افغانستان را در آنجا  و  ایران 
و به شرکت کننده سرشناس این مراسم تبدل 



شده، در آن شرکت خواهد داشت. اعضای این 
سازمان همچنین در مراسم های مشابه امسال 
در وین اتریش و دو شهر سوئیس شرکت داشته 
اند و صدای اعتراض و مطالبات همجنسگرایان، 
دوجنس گرایان و ترنس جندرهای ایرانی را به 

گوش دیگران رسانده اند.  

بر  ایران  های  کمانی  رنگین  اعتراضی  جنبش 
گذشته  دهه  یک  طی  اسالمی  جمهوری  علیه 
پیشرفتهای محسوسی داشته و بیش از پیش در 
سپهر سیاسی ایران مطرح شده است. سازمان 
کمونیست  حزب  کنار  در  کمونیست  جوانان 
کارگری اولین، و تا آنجا که من میدانم متاسفانه 
که  هستند  ایرانی  سیاسی  های  سازمان  تنها، 
صریح و آشکار و رسمی  از رفع تبعیض بی چون 



و چرا از همه گرایشات جنسیتی تحت جمهوری 
اسالمی  سخن گفته اند و عمال برای تحقق آن 

مبارزه میکنند.

رنگین  های  کارناوال  و  ها  رژه  موسم  تابستان 
این  است.  جهان  مختلف  نقاط  در  ها  کمانی 
تبعیض  به  اعتراض  صدای  تا  است  فرصتی 
جنسیتی نهادینه در جمهوری اسالمی را هرچه 
تلقیات  تا  است  فرصتی  همچنین  کنیم.  بلندتر 
مردساالرانه و عقب مانده در نیروهای سیاسی و 

در جامعه را به نقد و چالش کشید.

چهارشنبه ۲۹ تیر ۱4۰۱
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲



تحویل دادن تروریستها 
به حکومت اسالمی ممنوع ! 

مینا احدی

چهارشنبه ۲۰ ماه ژوئیه- ۲۹ تیر، در پارلمان 
گیری  تصمیم  ای  معاهده  مورد  در  بلژیک، 
با حکومت اسالمی  میشود، که هدفش سازش 
ایران برای تحویل دادن تروریستها و از جمله 

اسداله اسدی به این حکومت است.

دولتهای غربی که شهروندان آنها اسیر و گروگان 
تا  این مورد الم  و در  حکومت اسالمی هستند 
کام حرف نمی زنند، اکنون برای پاسخ دادن به 



اعتراضات در مورد این سکوت و بی عملی در 
مقابل گروگانگیری یک حکومت فاشیست، به 
صرافت این افتاده اند که شهروندان بی گناه و 
اسیر خود را با تروریست های حرفه ای حکومت 
اسالمی مبادله کنند. اولین اقدام از سوی دولت 
با همراهی دولت های آلمان و فرانسه  بلژیک 
اسالمی  حکومت  با  بسته  درهای  پشت  است. 
که  بودند  این  از  غافل  ولی  اند  کرده  سازش 
اعتراض می شود و این اعتراضات چنان گسترده 
بود که رای گیری و اتخاذ تصمیم پارلمان را دو 
هفته به عقب انداخت. در چندین کشور از طرف 
اپوزیسیون و از جمله حزب کمونیست کارگری 
متعددی  های  شخصیت  و  وسازمانها  ایران 
فراخوان داده شد، نامه اعتراضی به این تصمیم 



با امضا تعداد زیادی منتشر شد و سفیر بلژیک 
در کانادا به جمع تظاهر کنندگان آمد و با آنها 

ابراز همراهی کرد. 

است  مهم  بلژیک  پارلمان  تصمیم  چهارشنبه  
مثبت  رای  ننگین  معاهده  این  به  اگر  حتی  و 
بلکه  نکند،  ساکت  را  ما  فقط   نه  باید  بدهد، 
شعله اعتراضات را باید  بیشتر کرد و در مقابل 
استرداد تروریست حرفه ای چون اسداله اسدی 

بایستیم و مانع این زد و بند  شویم.

چهارشنبه ۲۹ تیر ۱4۰۱
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲



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

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
journalfarsi.com 


