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مردم و “یک  سالگی دولت رئیسی”
کیوان جاوید

رئیسی  ابراهیم  جمهوری  ریاست  از  سال  یک 
گذشته است. به این مناسبت او گفت: طی این 
انجام داده و برخی از  یکسال کارهای بزرگی 
بود  کشور  دیرینه  آرزوهای  از  دولت  کارهای 
بزرگی  تا  کنند  تالش  خواسته  مسئوالن  از  و 
نماند. پنهان  نظرها  از  شده  انجام  که  کاری 

 
ای  خامنه  حکومتی  حکم  با  واقع  در  رئیسی  
عمل  وظایفش  به  و  آمد  بیرون  صندوق  از 
مردم.   خشن  سرکوب  کند؛  می  و  کرده 

 



هیچ  و   نبود  آور  مردم شوکه  برای  اتفاق  این 
های  وعده  با  رئیسی  کند  نمی  فکر  کس 
است.  گذاشته  کاله  را  مردم  سر  دروغینش 
سالهای مدیدی است که مردم از کل حکومت 
اسالمی گذر کرده اند و این گذر از حکومت 
وسیع  اعتراضی  و  مبارزاتی  و  میدانی  جنبه 
اجتماعی پیدا کرده است. قیام وسیع شهری در 
معلمان  جنبش  است.  آن  اوج    ۹۸ سال  آبان 
و  کارگری  وسیع  اعتصابات  و  بازنشستگان  و 
جنبش رشک برانگیز زنان علیه حجاب از نمونه 
های بارز جنبش عظیم سرنگونی در ایران است.

 
مافیای رئیسی، نماینده کل حکومت اسالمی و 
در راس آن خامنه ای و سپاه پاسدارن است. 
دولت رئیسی با تمام توان به وظایف حکومتی اش 



عمل کرده و می کند. دستگیری ها، سرکوب ها، 
اعدام ها و تالش برای بازگشت به دوران کشتار 
دهه ۶۰ از اهداف تعیین شده حکومت است.

 
دارد.  ادامه  شدت  با  حکومتی  سیاست  این 
عمومی،  بیداری  اجتماعی،  شرایط  حکم  به  اما 
اتحاد مبارزاتی، قدرت مدیای اجتماعی، وجود 
قدرتمند جنبش سرنگونی طلبی و نهایتا با حضور 
آزادیخواه  طلب،  سرنگونی  انقالبی  حزب  یک 
شد.  خواهد  شکسته  درهم  طلب  برابری  و 

یکشنبه 1۶ مرداد 14۰1
۷ اوت ٢۰٢٢



بیخانمانی در ایران
بابک یزدی 

بر طبق آمار مسئوالن رژیم، بی خانمانی در تهران 
در  شده  پرداخت  تسهیالت  و  کند  می  بیداد 
“نهضت ملی مسکن” به دو درصد هم نمی رسد. 

به دست آوردهای رژیم اسالمی عالوه بر فقر 
و فحشا و اعتیاد، گور خوابی و پارک خوابی و 
باید  هم  را  قبرخوابی  حتی  و  خوابی  بام  پشت 
اضافه کرد. رئیسی “قول”!! داده بود که در 4 
سال دوره ی حکومتش 4 میلیون مسکن بسازد. 
بلکه در همان دو  تنها مسکنی ساخته نشد  نه 



ماه اول اجاره مسکن۵۰ درصد افزایش یافت 
و طی یک سال گذشته قیمت زمین و ملک هم 

در مواردی ده برابر شده است. 

می  اگر  طبیعی  امکانات  همه  این  با  ایران  در 
خواستند می توانستند مشکل مسکن را تا حد 
زیادی حل کرده و تغییرات اساسی در زندگی 
های  بودجه  حذف  با  تنها  کنند.  ایجاد  مردم 
میلیونی حوزه های جهلیه، آستان قدس، کمک 
به تروریست های اسالمی، گشت های مختلف 
سرکوبگر و مزاحمین مردم، بیخانمانی قابل مهار 

بود.

معضل بیخانمانی در ایران همین امروز راه حل 



جنبش  است.  مردم  دست  در  آن  کلید  دارد. 
اجتماعِی اسکان بی خانمان ها را می تواند شروع 
کرد. استفاده از خانه های خالی میلیاردهایی که 
هر کدام بعضا دهها خانه خالی دارند، تا اسکان 
بی خانمان ها در خانه هایی که با هزینه دولت 
ساخته می شود. درد همه ما مشترک است و ما 
مردم ستم دیده باید در برابر رژیم، اتحاد منافع 
داشته باشیم. مبارزه ما صرفا صنفی نیست. هر 

مبارزه ای در ایران سیاسی است. 
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رکورد جهانی اعدام زنان در ایران  
سیما بهاری

به گزارش عفو بین الملل، ایران به طور مرتب 
در بین پنج کشور اولی قرار دارد که بیشترین 
مجازات اعدام را اجرا می کنند، اما هیچ کشوری 
بیشتر از جمهوری اسالمی زنان را اعدام نمی کند. 

عمده دلیل اعدام زنان در ایران، اتهام قتل شوهر 
است. همین امر نشان میدهد چه جهنمی برای 
زنان در ایران مهیا کرده اند. طبق قوانین اسالمی 
مرد سرپرست خانواده است و زن در ازای ارائه 
انواع سرویس ها؛ جنسی، آشپزی، بچه داری و 



... ، خوراک و پوشاک و سرپناه بدست می آورد. 
بنابر این روشن است، مردی که فرهنگ منحط 
اسالمی را پذیرفته باشد، با زن همچون برده رفتار 
می کند و هر جنایتی در حق زن را حق قانونی 
خود می داند و در پناه همین قانون قرار می گیرد.

این ستمکشی  ایران روز به روز علیه  زنان در 
عصیان  و  شورش  به  دست  ارتجاعی  فوق 
تابند.  نمی  بر  را  شرایط  این  و  زنند  می 
جمهوری اسالمی با اعدام زنان دارد از قوانین 
کند. می  دفاع  حکومتش  کل  و  خود  پوسیده 

داد.  سازمان  وسیعا  را  اعدام  لغو  جنبش  باید 
اعدام؛  علیه  تجمعات  روشنگرانه،  کارزارهای 



قتل  جرم  به  که  زنانی  اعدام  علیه  خصوصا 
یا مردان متجاوز در معرض اعدام قرار  شوهر 
هایی  شیوه  انواع  میدانی  مبارزات  و  دارند، 
هستند که می تواند علیه اعدام زنان موثر باشد. 

جامعه باید از فرهنگ “زن خانه دار” عبور کند 
و زنان باید مورد حمایت اقتصادی دولت قرار 
خشونت  بروز  صورت  در  باید  زنان  بگیرند. 
خانگی بتوانند فورا به مراکز امن منتقل شوند. 
این حقوق همین امروز هم قابل پیگیری است. 
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بشریت در تهدید بمب اتمی 
سیاوش آذری

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در مراسم 
صلح  پارک  در  اتمی  قربانیان  بزرگداشت 
هیروشیما هشدار داد “بشریت با یک تفنگ پر 

بازی می کند.”

واقعیتی  اما  است  حقیقتی  بیانگر  جمله  این   
ژرفتر را پنهان می کند. در این نگرش انسان به 
عنوان فرد انتزاعی ورای موقعیت اجتماعی خود 
تعریف شده؛ مهم نیست که فرد مذبور خامنه 
یا  یا قاسم سلیمانی باشد  پوتین و  ای، ترامپ، 
خط  زیر  حقوِق  مطالبه  خاطر  به  که  کارگری 



مورد  و  زده  اعتراض  به  اش دست  معوقه  فقِر 
یورش نیروهای سرکوب قرار گرفته است. بشر 
در این جمله مقوله ای از جنس ملت است که 
آحاد آن ظاهرا از حقوق قانونی برابر برخوردار 
هستند. البته سهم ۹۹ درصدی ها از این حقوق 
معموال چیزی جز فقر، فالکت، بیکاری، نداری، 
بی حقوقی و گوشِت دِم توپ شدن در کشمکش 
و جنگ قدرت میان یک درصدی های حاکم بر 

کشورها نیست.

جناب گوترش، همانند تمام سرمایه داران که 
اقتصادی را  فقر و ریاضت  تنها  بلکه  نه ثروت 
دلبازانه  و  دست  کنند،  می  تقسیم  ها  توده  با 
بحران  خانمانی،  بی  گرسنگی،  جنگ،  حساب 



زیست محیطی و خطر رودررویی هسته ای که 
تهدید  را  زمین  کره  در  حیات  موجودیت کل 
می کند به پای “بشریت” می نویسد و مناسبات 
سرمایه دارانه و دولتهای بورژوایی را که مسبب 

وضعیت موجود هستند تطهیر می کند.

غیر  و  پوسیده  نظم  بشریت  علیه  اصلی  تهدید 
این  رفع  راه  تنها  است.  داری  سرمایه  انسانی 
تهدید “بازگرداندن اختیار به انسان است”. این 
امر بدون مبارزه سازمانیافته و متحزب و کسب 

قدرت سیاسی ممکن نیست.          
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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

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

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


