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شلیک بیانیه ها، وحشت نظام 
خلیل کیوان

اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات جمهوری اسالمی، 
به کسانی که وی آنها را “فتنه گران و بیانیه نویسان 

داخلی” نامید، هشدار داد.

بیانیه ها ابزار مهم و کارآمدی برای بیان اعتراض، 
طرح مطالبات و به تصویر کشیدن و روشن کردن 
مسیر مبارزه اند. صدور بیانیه راهکاری برای صدا 
دادن به جنبش های اعتراضی و ابزاری برای متحد 
کردن صفوف مبارزه است. در سالهای گذشته 
این شیوه از مبارزه در جنبش های اعتراضی به 

نحو چشمگیری گسترش یافته است.



معلمان،  زن،  آزادی  جنبش  کارگری،  جنبش   
دهه  دو  طی  نویسندگان  کانون  و  بازنشستگان 
گذشته بارها با صدور بیانیه به مناسبت های مختلف 
از جمله در اول ماه مه روز جهانی کارگر، هشت 
مارس روز جهانی زن، اعتراض علیه سرکوب و 

سانسور و غیره پیشتاز صدور بیانیه بوده اند.

سایر  به  مبارزه  از  شیوه  این  اخیر  سالهای  در 
جنبش های اعتراضی گسترش یافته است. جنبش 
 ،۶۰ دهه  کشتارهای  های  خانواده  دادخواهی، 
خانواده های زندانیان سیاسی، مادران دادخواه، 
بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی و اخیرا 
مخالفین  دیگر  و  ها  سلبریتی  و  سینماگران 
جمهوری اسالمی نیز به این شیوه اعتراض روی 



آورده اند. این سطح عالی تری از مبارزه و گامی 
اساسی بسوی همصدایی و اتحاد است.

نویسان  “بیانیه  علیه  اطالعات  وزیر  تهدیدهای 
داخلی” و تهدید به انتشار لیست ممنوع الکارهای 
سینما از سوی خزاعی، رئیس سازمان سینمایی 
وابسته به وزارت ارشاد، اعتراف به کارآیی بیانیه 
هاست. از شلیک بیانیه ها وحشت زده اند. علیه 
این تهدیدات باید به مقابله برخاست. دیر نیست 
روزی که فعالین جنبش های اعتراضی با صدور 
بیانیه واحد گامی اساسی تر بسوی اتحاد سراسری 

بردارند.
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بر مشکل گرسنگی، تشنگی هم اضافه شد 
سیما بهاری

اعالم  ارومیه  شهروندان  ۲۷مرداد،  پنجشنبه 
با  گذشته   هفتۀ  یک  از  بیش  در  که  کردند 
مشکل بی آبی و افت فشار آب روبرو بوده اند 
و در ساعاتی از روز آب بطور کلی قطع میشود. 
استاندار ارومیه گفته مشکل بی آبی در ماههای 

آینده حل میشود. 

بی آبی در بخش وسیعی از ایران از جمله در 
بیداد می  ارومیه  و  ُکرد  اصفهان، همدان، شهر 
کند و باعث اعتراضات وسیعی نیز شده است. 
در مورد مشکل آب وعده میدهند که به زودی 



گرانی  و  گرسنگی  که  همانطور  میشود.  حل 
را “حل” کردند! همانطور که مشکل کرونا را 
“حل” کردند! و همانطور که بیش از چهل و سه 
سال است دارند زندگی مردم را “حل” میکنند. 
در تقابل با این شرایط مردم در اعتراضاتشان 
به درست شعار میدهند: “سفره ما خالیه، وعده 

وعید کافی.” 

این  سطوح  ترین  پایین  تا  باالترین  از  مردم 
حکومت را خوب می شناسند. مسئولین حکومتی 
میگویند حل مشکالت آبرسانی 1۷سال است 
که در دست اجراست و پیش نرفته است. در 
روزهای اخیر مردم شهر ُکرد برای حل مشکل 
کرده  برپا  وسیعی  اعتراضی  تجمعات  آبی  بی 



و  دادند  بی کفایت” شعار  “مسئولین  علیه  اند. 
گستاخانۀ  های  وعده  به  دادن  گوش  جای  به 
مسئولین مشتهای گره کردۀ خود را به آسمان 
بلند کردند و خواهان استعفای آنان شدند. مردم 
ارومیه، همدان، شهرهای تشنۀ خوزستان  و همۀ 
مردم تشنۀ آب و تشنۀ رفاه باید در یک اتحاد 
سراسری و با هم علیه این حکومت بپا خیزند. 
آب و غذا و خوشبختی در انتظارمان است. فقط 

سد حکومت اسالمی را باید شکست.
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علیه حکم شالق برای کارگران آذرآب   
اصغر کریمی

1۷ کارگر شرکت آذر آب اراک هر یک به ۳۰ 
ضربه شالق و ۳ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. 
پرداخت  به  اعتراض  این شرکت در  کارگران 
کارخانه  نامشخص  وضعیت  و  دستمزد  نشدن 
مدیریت  ساختمان  درب  امسال  خردادماه  در 
را پلمب کرده و مدیر کارخانه را اخراج کرده 

بودند. 
شالق و زندان پاسخ حاکمان اسالمی به کارگرانی 
دستمزد  چرا  که  کردند  اعتراض  که  است 

ناچیزمان را دزدان حاکم باال کشیده اند. 



اعتراض  از  درخشانی  سابقه  آذرآب  کارگران 
دارند؛ در سال ۹۸ ریل راه آهن شمال - جنوب 
ارگانهای سرکوب  و  بستند  را  اراک  ناحیه  در 
 4۲ کارگران،  اعتراضات  راندن  عقب  برای 
باد  “زنده  شعار  کردند.  بازداشت  را  نفرشان 
هپکو” و سرود “زیر بار ستم نمی کنیم زندگی” 
که توسط کارگران آذرآب در خیابان های اراک 
در شهریور ۹۸ طنین انداخت یکی از لحظات 
باشکوه اعتراض آنها بود که نشان میداد چگونه 
کارگران سنگرهای اتحاد و همبستگی را تحکیم 
میکنند. همسران کارگران نقش مهمی در مارش 

خیابانی در اراک داشتند. 

کارگران  نفع  به  بیشتری  فاکتورهای  اکنون 



شده  تر  ضعیف  حکومت  است.  کرده  تغییر 
وسیعتر  مردم  توده  و  کارگران  اعتراضات  و 
شده است. در چنین فضایی مردم معترض در 
سراسر کشور از مردم اراک و کارگران هپکو 
تا معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، هنرمندان، 
آزاده ای  انسان  هر  و  نویسندگان  ورزشکاران، 
خانواده های  همه  بر  مقدم  و  در سراسر کشور 
کارگران میتوانند با خواست شالق بی شالق  و 
را  اسالمی  جنایتکارانه  احکام  بی زندان  زندان 
بر سر حاکمان دزد و مفتخور خراب کنند. این 
از کارگران معذرت خواهی  و  لغو  باید  احکام 

شود. 
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ابراهیم رئیسی و اعتراف به پول داشتن   
کیوان جاوید

نفتی  درآمد های  دارد:  تاکید  دولتی  گزارشی 
درصد   ۶۹ مالیاتی  درآمد های  و  درصد   4۸۰
نسبت به سال 14۰۰ افزایش یافت. اما دولت 
به  دست  بودجه  کسری  با  همچنان  می گوید 
وضعیت  بهبود  برای  نمی تواند  و  است  گریبان 
انجام دهد. رئیسی  معیشتی مردم کار چندانی 
هم اعتراف می کند: پول خوبی داریم، اما نمی 

توانیم خرج مردم کنیم. 

در اینکه حکومت اسالمی “پول خوبی” دارد بر 



کسی پوشیده نیست. پول داشتن دولت به خودی 
نمی  اضافه  ایران  در  مردم  به سفره  نانی  خود 
کند. این دیگر بسیار روشن است که جمهوری 
است.  سرکار  بر  نیتی  و  هدف  چه  با  اسالمی 
مشخص است پولی که در دست حکومت است 
صرف چه نیازهایی می شود و کجاها خرج می 
گردد. مشخص است که این قشر کوچک فاسد 
حکومتیان و وابستگان حکومتی، با ویران کردن 
دست  ای  افسانه  پولهای  چه  به  مردم  زندگی 

پیدا کرده اند.

در  متنوعی  مطالباتی  و  اعتراضی  های  جنبش 
ایران علیه این فالکت عمومی در جریان است. 
این منابع عظیم مالی که در ایران توسط مردم 



زوِر  به  بدست آمده و سران حکومت اسالمی 
سرکوب و زندان از مردم ربوده اند باید بدست 
مردم برسد. اعتراضات علیه گرانی، فقر و فالکت 
اقتصادی باید همبسته تر و متحد تر از قبل شوند. 
بیکاران باید فورا تامین شوند، درمان و تحصیل 
باید رایگان باشد و برای اینکه بشود با همه نیرو 
و توان حکومت سرمایه داران غارتگر اسالمی 
را شکست داد همه این نیروهای اجتماعی و در 
راس آنها طبقه کارگر باید همچون یک تن واحد 
سراسری  اتحاد  این  منتظر  جامعه  کنند.  عمل 

است.
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“باحال ترین رئیس دولت جهان”   
حسن صالحی

انتشار فیلمی از سانا مارین نخست وزیر ۳۶ ساله 
فنالند در یک مهمانی خصوصی، جنجال برانگیز 
شده است. او در این فیلم سرمست و شادمان با 
دوستانش به رقص می پردازد و آواز می خواند. 
به  اتهاماتی  وزیر  نخست  سیاسی  مخالفین  اما 
سرخوشی  همه  این  دلیل  گویا  که  اند  زده  او 
این  مارین  سانا  است.  مخدر  مواد  از  استفاده 

اتهامات را رد کرد. 

ایران  در  که  است  آورده  شانس  مارین  سانا 
رژیم  امنیتی  نیروهای  وگرنه  کند  نمی  زندگی 



حتما به جشن خصوصی شان حمله ور می شدند، 
دستگیرش می کردند و شالقش می زدند. تفاوت 
در  جمله  از  و  است  زیاد  ایران  و  فنالند  میان 
فنالند جشن و شادی و نوشیدن مشروبات الکلی 
نیست.  این  سر  بر  فقط  بحث  اما  نیست.  جرم 
سانا مارین هیچگاه حضور خود در میهمانی ها و 
پارتی ها را پنهان نکرده است در ایران مسئولین 
در ظاهر یک چیز موعظه می کنند ولی در خفا 
کار دیگری می کنند. خوبِی کار سانا مارین این 
است که حداقل در اینمورد ریاکاری نمی کند 
ولی کاربدستان جمهوری اسالمی همه دورو و 

ریاکار هستند. 

ریاکاری  و  دغل  از  مردمی  حکومت  یک  در 



خبری نیست. اساس کار تامین نیازهای انسانی 
شهروندان است. هر نماینده منتخب شوراهای 
قدرت  از  استفاده  سوء  در صورت  نیز  مردمی 
اند  کرده  انتخابش  که  کسانی  همان  توسط 
براحتی عزل می شود. نمایندگان منتخب مردم 
تا زمانی که حق کس دیگری را ضایع نکرده 
باشند و در هر جشنی  توانند خودشان  اند می 

بنوشند و برقصند. 
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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 


