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مهرزاد زارعی، 
راهپیمایی ۴۸۰ کیلومتری 

سهیال دالوند

مهرزاد زارعی پدر آراد زارعی ۱۷ ساله که در 
جریان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی جانباخته 
است، با در دست داشتن عکس مادران دادخواه، 
روز ۱۰ اوت از آرامگاه پسرش آراد در تورنتو، 
راهپیمایی۴۸۰ کلیو متری اعتراضی خود را با بدرقه 
خانواده های جان باختگاِن هواپیمایی اوکراینی به 
سمت دفتر نخست وزیر کانادا در اتاوا، شروع کرد.

 
های  خانواده  زارعی   و  مهرزاد  خواسته های  از    
لیست گروه های  در  سپاه  قرار گرفتن  دادخواه، 



تروریستی و  وضع تحریم ها علیه رهبران جمهوری 
اسالمی است.

 الزم  به ذکر است که در ماه می ۲۰۲۱ دادگاه 
انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۹۸ 
از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، 
از خانواده های قربانیان اقامه شده بود، حکمی را 
با  اوکراینی  هواپیمای  سرنگونی  که  کرد  صادر 
موشک های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی 
قلمداد کرد و علی خامنه ای و چند نفر از سران 
ارشد جمهوری اسالمی، از جمله علی شمخانی، 
حسین سالمی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده 
را به عنوان عامالن اصلی این حمله مقصر شناخت.

جانباختگان  خانوادههای  از  دادخواهی  جنبش   



هواپیمایی اوکراینی تا مادران و  خانواده های خاوران، 
خواستار  باید  آبان ۹۸،  و ۹۷،  دی ۹۶  مادران 
بایکوت جمهوری اسالمی و تشکیل کمیسیونی در 
سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات جمهوری 

اسالمی و خصوصا شخص ابراهیم رئیسی باشند.

بر  میتوان خط بطالن  اتحاد  با همبستگی  و  تنها 
جمهوری اسالمی را کشید. همراه و در کنار خانواده 
بود و فراموششان نمی  های دادخواهان خواهیم 
کنیم. جانیان حکومت اسالمی را نه می بخشیم و  

نه فراموش می کنیم.

پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۱ اوت ۲۰۲۲



هیاهوی میرحسین، هیاهوی درماندگان
یاشار سهندی

رسانه ها: هشدار میرحسین موسوی درباره توطئه  
رهبر شدن مجتبی خامنه ای. ایشان در یادداشتی 
فرمودند: “زبانشان الل! مگر سلسله های ۲۵۰۰ 
ساله بازگشته اند که فرزندی پس از پدرش به 

حکومت برسد؟”

دو روزی هست خوراکی فراهم شده تا شاید “یا 
حسین میرحسین” زنده شود. مفسران پرچانگی 
میکنند: حق با میر حسین است چرا که ۱۳سال 
است “توطئه رهبری مجتبی” تکذیب نشده، پس 
معلومه است آن پشت ها خبری هست! و چه چیز 



بهتر از اینکه درباره دستهای پشت پرده صحبت 
شود. از همان سال ۸۸ فریاد این بود “موسوی بهانه 
است اصل نظام نشانه است”؛ خامنه اِی زنده، همین 
االنش مرده سیاسی است، چه رسد به جانشین 

احتمالی او. 

صدای  دارد  خوب  خیلی  موسوی  میرحسین 
فروریختن پایه های نظام فاسد را میشنود و میداند 
آواری که دارد میریزد، روی سر او هم فرود می 
آید. میخواهد دوران طالیی امام را زنده کند که 
“خدای سال ۶۰”  کشتار میکرد و ایشان نخست 
وزیر محبوب امام قاتالن بود. خامنه ای هم از خدای 
سال ۶۰ مدد ُجست که ثمری جز سنگین کردن 

پرونده پُر از جنایت حکومت نداشته است.



نتیجه اما، کسادی محرم، طرح حجاب و عفات 
شکست خورده، بازنشستگان معترض تر و خستگی 
و  اعتراضی،  مهم  مراکز  از  یکی  زندان  ناپذیر، 
کارگران در اعتصاب مداوم. هر فرد در هر گوشه 
ای، به هر بهانه ای، صدای اعتراضش بلند است و 
جمهوری اسالمی در بن بست کامل است. تالش 
میرحسین بی معنی است وقتی که طوفان انقالب 
در راه است. آن پشت ها خبری نیست. کف خیابان 

اما غوغای زیادی است.

پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۱ اوت ۲۰۲۲



بازنشستگان و عقب نشینی دولت 
شهال دانشفر

می گوید:  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شده اما از 

شهریور اجرا می شود. 

این خبر اگر چه خود یک عقب نشینی در برابر دو 
ماه اعتراض قدرتمند بازنشستگان است، اما باز 
هم وعده و وعید و تالشی دیگر برای سردواندن 
آنان و ایجاد تفرقه در صفوف مبارزاتی شان از 
سوی حکومت است. روشن است که بازنشستگان 
کوتاه نخواهند آمد. بعالوه شایعه است که دولت 
و  کرده  موافقت  درصدی   ۳۸ افزایش  با  فقط 



شده  حذف  آن  بر  تومانی   ۵۱۵,۰۰۰ افزایش 
است. بازنشستگان امروز متحد تر و قدرتمند تر 
و با شعار “تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم” 

پیگیر تمامی مطالباتشان هستند.

 بازنشستگان خواستار لغو کامل مصوبه دولت و 
اجرایی شدن افزایش ۳۸ درصدی حقوقها از آغاز 
سال هستند و اکنون ۵ ماه طلب دارند. اعتراضات 
این دوره آنها نبردی علیه تعرض از سوی دولت به 
معیشت و زندگی خود و کل جامعه بود. اما خواسته 
اصلی بازنشستگان افزایش حقوقها متناسب با نرخ 

واقعی هزینه های معیشتی است. 

اجرای همسان سازی حقوقها و افزایش سطح آن 



به باالی خط فقر، سالهاست که در صدر خواستهای  
بازنشستگان قرار دارد. آنها در تجمعات اخیرشان 
خط  زیر  حقوقهای  به  “نه  نوشته  با  بنرهایی  با 
هجده میلیونی” مطالبه خود را اعالم کرده اند. 
درمان رایگان یک جزء مکمل این مطالبه است 
که بارها آنرا با صدای رسا فریاد زده اند. جنبش 
بازنشستگان با فریاد “مرگ بر بردگی” جنبشی 
است که کل بساط توحش و بردگی حاکم را به 
چالش میکشد و صدای اعتراض همه مردم است.

پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۱ اوت ۲۰۲۲



دولت آمریکا و دیپلماسی تزویر
کیوان جاوید

پورصفی،   شهرام  آمریکا  دادگستری  وزارت 
عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرده 
که قصد داشته “۳۰۰ هزار دالر به افرادی در 
آمریکا پرداخت کند تا “جان بولتون” را به قتل 
برسانند”. دولت آمریکا می گوید اتهام علیه یک 
عضو سپاه پاسداران،  نباید بر دیپلماسی هسته ای 

در قبال ایران تأثیر بگذارد.

یعنی زور، فشار،  دنیای دیپلماسی یعنی کلک، 
نیرو بعالوی چانه زنِی بی پایان. دولت آمریکا 



نشان داده است، با ادامه حیات جمهوری اسالمی 
مشکلی ندارد. تمام خواست و فشار دولت آمریکا 
داخلی  کشتار  در  استقالل  حفظ  جمهوری،  به 
برای این حکومت و مقید بودن مبنی بر به خطر 
نینداختن منافع آمریکا در منطقه و جهان است. 

فقر، فساد، نقض هولناک حقوق انسانی و هزار 
درد و  بالئی که جمهوری اسالمی به جان مردم 
انداخته است، سِر سوزنی برای دولت آمریکا و 
دول اروپایی ارزش سیاسی ندارد. آنها در یک 
خواسته مشترکند: زدن، ُکشتن و شیره جان مردم 
را در داخل مکیدن، اما سِر سازگاری داشتن در 

فرای مرزهای ایران.



آنچه دول غربی را سِر عقل می آورد، طبق آن 
فرمول که همیشه در همه جا موثر است، مسئله 
قوی بودن و با قدرت ظاهر شدن است. مردم 
ایران باید با یک خواست سراسری، سرنگونی 
جمهوری اسالمی را تسهیل کنند. وقتی در داخل 
و  رفاه  آزادی،  خواست  با  مردم  عظیم  نیروی 
باشند،  هم  پشِت  اسالمی،  جمهوری  سرنگونی 
آنگاه فشار به دول غربی مبنی بر بایکوت جهانی 
و بستن دِر سفارت های جمهوری اسالمی ممکن 

می شود و دیپلماسی تزویر پایان می یابد.

پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۱ اوت 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 


