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راهپیمایی اربعین و سفره خالی مردم 
منظر دریاکناری

رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی از ارائه 
خدمات “۴۰ هزار نیروی امدادی” این جمعیت به 
“زائران اربعین” خبر داده و به خبرگزاری “فارس” 
گفته است که بیش از “۱۲۰۰ مرکز امدادی” در 

طی این مراسم مذهبی راه اندازی می شود.
 

این لشکرکشی به سوی عراق سیاسی است. برای 
تحکیم قدرت تخریب شده جمهوری اسالمی در 
آن کشور است. مردم عراق می خواهند دست 
جمهوری اسالمی را کوتاه کنند و در این شرایط 
گروه هایی نظیر جریان مقتدی صدر نیز تشخیص 



داده اند با توجه به تنفر عمیق مردم از جمهوری 
اسالمی، این حکومت جایی در عراق ندارد.

کذایی  داستان  و  حسین  امام  ُکمدی  بگذارید 
بر  تراژدی حاکم  و  را جا بگذاریم   مظلومیتش 
زندگی مردم ایران را دنبال کنیم. در همین روزها 
که میلیاردها تومان خرج این بساط تزویر و حماقت 
می شود، میلیون ها کودک از تحصیل محروم شده 
اند، باتوم حکومت بر سر معلمین و بازنشستگان 
فرود می آید و مشاهده می کنیم که چگونه گله 
های هار گشت ارشاد با گیر دادن به زنان می 
خواهند از فرهنگ پوسیده اسالمی حفاظت کنند.

 
همانطور که بریز و بپاشهای “اربعین” خشم بسیاری 



از مردم را برانگیخته است، این خشم و انزجار از 
حکومت اسالمی می تواند به خیابان کشیده شود. 
این نیروی که همبسته، حقوق انسانی خود را از 
حکومت اسالمی طلب می کند. ما این قدرت را 
داریم که با اتحاد سراسری، حق خود را از حکومت 
بازستانیم و بر حاکمیت توحش حکومت اسالمی 

برای همیشه خط بطالن بکشیم.

 
پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

۸ سپتامبر ۲۰۲۲



اسالم  و بارداری خارج از ازدواج 
سینا پدرام

عالیه شکربیگی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
در  باردار  مجرد  “دختران  اینکه  بیان  با  تهران 
هر  “به  گفت:  نمی شوند”،  پذیرش  بیمارستان ها 
دلیل این بارداری اتفاق افتاده، ما باید از مادر و 

نوزاد حمایت کنیم.”

زنانی  روابط  مورد  در  حکومتی  جاری  ادبیات 
این رژیم قرار می  از قوانین گندیده  بیرون  که 
گیرند جدا مشمیئز کننده است. اعمال فشارهای 
اجتماعی و “قانونی” این رژیم فقط تهوع آور نیست، 

جنایتکارانه نیز هست.



لغت “نامشروع” در پایه ای ترین سطح، دخالت و 
تجاوز مذهب، عرف و سنتهای فاضالبی در روابط 
انسانی را به نمایش میگذارد. شاید هیچ کلمه ای 
به این اندازه در تاریخ معاصر ایران برای توجیه 

جنایات رژیم کاربرد نداشته است.

فقر و فالکت اقتصادی حاصلی جز خانواده های 
شکننده و تحت فشار نداشته است. سقط جنین، 
کودکان و نوزادان رها شده در کنار آشغالدانیها، 
بارداریهای ناخواسته و زیر سن و خارج از روابط 
پایدار ریشه در فقِر مزمن دارد و حاصل چهل سال 
توحش اقتصادی و فرهنگی و سیاسی است که بر 

سر مردم آوار کرده اند.



نگرشها و سنتهای کذایی را میتوان عوض کرد و 
چنان به کنج پستوخانه ها فرستاد که هرگز نتوانند 
بار دیگر رنگی از روز روشن ببینند. بواسطه و درست 
به دلیل مبارزه با مذهب، فرهنگ پیشرو و انسانی 
در ایران چنان ریشه ای دوانده است، که با اولین 
بانگ رهایی، با نخستین سرود آزادی و با حرکت 
قطار انقالب، پوست سنن هزاران ساله را خواهد 
درید که تمامی بشریت در تمجید آن کاله از سر 

بر خواهد داشت. 

  
پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

۸ سپتامبر ۲۰۲۲



قطع روابط آلبانی با جمهوری اسالمی
حسن صالحی

دولت آلبانی روابط دیپلماتیک خود با جمهوری 
اسالمی را قطع کرد و به تمام دیپلمات های رژیم 
۲۴ ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک 
کنند. حمالت سایبری تیر ۱۴۰۱ جمهوری اسالمی 
اتخاذ چنین  این کشور علت  زیرساخت های  به 

تصمیمی اعالم شده است.

جمهوری اسالمی ایران یک خطر بسیار جدی برای 
مردم ایران و یک تهدید خطرناک برای امنیت همه 
شهروندان جهان است. این رژیم نه فقط به دلیل 



به زیرساخت های یک کشور  حمالت سایبری 
بلکه به دلیل بیش از چهار دهه جنایت علیه مردم 
ایران که تاکنون منجر به کشتار دهها هزار نفر 
از مخالفین سیاسی و همچنین تحمیل بی حقوقی 
گسترده به مردم ایران شده است، باید تماما در 
سطح بین المللی طرد و منزوی شود. قطع روابط 
نظامی  و  فرهنگی  ورزشی،  دیپلماتیک،  سیاسی، 
با جمهوری اسالمی قویترین سالحی است که با 
استفاده از آن می توان در عرصه بین المللی پشت 

این رژیم را به خاک مالید.

برای  نیویورک  به  قاتل  رئیسِی  سفر  آستانه  در 
شرکت در اجالس سازمان ملل باید همین خواست 
ایران در  بلند اعالم داشت. کرسی  با صدای  را 



سازمان ملل هیچگونه تعلقی به جمهوری اسالمی 
ندارد بلکه به مردم ایران تعلق دارد که با صدای 
بلند در اعتراضات خود شعار “مرگ بر رئیسی” را 
سر می دهند. سازش و مماشات با رژیمی که قاتل 
مردم ایران است خاک پاشیدن به چشم مردمی 
است که کمر به نابودی این رژیم بسته اند. این 
رژیم رفتنی است و آینده از آن مردم ایران خواهد 

بود.

 

 پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
۸ سپتامبر ۲۰۲۲



سرمایه داری بی آینده در ایران
کیوان جاوید

نشان  اقتصادی  فعال   ۴۰ از  نظرخواهی  نتیجه 
می دهد که ۸۷ درصد سرمایه گذاران در ایران 
هیچ تصویر شفافی از آینده ندارند و حدود نیمی 
از پاسخ دهندگان به این فکر کرده اند که سرمایه 
خود را از کشور خارج کنند و بیش از ۷۰ درصد 
گفته اند که دست کم بخشی از سرمایه  خود را 

خارج کرده اند.

این وضعیت فقط محصول فروپاشی اقتصادی تمام 
عیار در ایران نیست. در درجه اول سیاسی است. 



حکومت اسالمی با هیچ معیاری نمی تواند امنیت 
سرمایه را تامین کند. کافی است یک آیت اهلل 
فتوا بدهد تا سرمایه و بازار کار یک سرمایه دار 
دود شود و به هوا برود. یا یکی از میان صد باند 
مافیای حاکم فیلش یاد غارت کند تا ۹۲ هزار 
میلیارد تومان از مجتمع فوالد اصفهان باال کشیده 
به جنبش عظیم  فاکتوری  از هر  مهمتر  و  شود. 
سرنگونی نگاه کنید تا به ناامنی سرمایه و نظام 

سرمایه داری در ایران برسید. 

و  است  ساالر  دزد  حکومت  اسالمی  جمهوری 
داری  سرمایه  معیارهای  با  حتی  نیست  ممکن 
جهانی بتواند در چنین شرایطی ادامه حیات بدهد. 
هر  نارضایتی  سیاسی؛  بحران  اقتصادی؛  بحران 



دم رو به افزایش جامعه؛ اعتراضات متشکل تر 
و سراسری تر؛ خشم عمومی از ارتجاع فرهنگی 
ارزشهای  با کل  ترس  بدون  اجتماعِی  مقابله  و 
پوسیده اسالمی، تنها لحظاتی از نمایش مبارزات 
مردم برای به زیر کشیدن این حکومت است. 
پایان این راه، نه سرمایه داری مورد قبول سیستم 
سرمایه داری جهانی، که می تواند استقرار نظامی 
مبتنی بر آزادی، عدالت و برابری همگانی باشد. 
این خواست و تمایل در جامعه ایران موج می 

زند.

پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
۸ سپتامبر ۲۰۲۲



قحطی و کاپیتالیسم ویرانگر 
پتی دبونیتاس

برای  ملل:  سازمان  بشردوستانه  امور  رئیس 
جلوگیری از بروز قحطی در سومالی در ماه های 
آتی به دست کم یک میلیارد دالر نیاز فوری وجود 

خواهد داشت.
 

فقط یک میلیارد دالر. فقط به اندازه یک قطره 
از دارایی ایالن ماسک که با ثروت نجومی ۲۲۱ 
میلیارد دالر در لیست اولین ابِر سرمایه دار جهان 
قرار گرفته است. فقط جرعه ای از سودهای مافوق 
تصور غول های انرژی شل و توتال که در بازه سه 
ماهه میان آوریل و ژوئِن همین سال۲۳ میلیارد 



دالر سود خالص کسب کرده اند، می شود همه 
می  اینها  به  رهانید.  مرگ  از  را  زدگان  قحطی 
شود صدها مورد دیگر افزود. این تراژدی حاکم 
بر زندگی انسانی ریشِه جان سخت تری دارد. 
آنجا که کاپیتالیسم برای کسب سود، انسانها را 
به بردگی مزدی می کشد و جان ها را می گیرد. 
آنجا که خوشی ها را نابود می کند تا فقط بیست 
نفر به اندازه نیمی از جمعیت جهان ثروت داشته 
باشند. آنجا که بیش از ۲ میلیارد انسان در فقر 

شدید غذایی با مرگ دست و پنجه نرم کنند. 
 

این پردِه آخر نظام طبقاتی است. وحشی، ویرانگر، 
نابوده کننده و صد هزار بار خطرناکتر از برده 
داری عهد باستان. نظامی که مستقیما نابودی کره 



زمین و فنا کردن نوع بشر و همه موجودات زنده 
را بی وقفه دنبال می کند.

با این همه، راه نجات موجود و ممکن است. در 
هم شکستِن این نظام ضد انسانی و برقراری یک 
جهان آزاد، برابر و سوسیالیستی. نظامی که نه بر 
اساس سود، که بر اساس بازگرداندن اختیار به 

انسان بنا شده باشد.
 

پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
۸ سپتامبر ۲۰۲۲ 



حذف یک یادداشت از ژورنال
روز پنجشنبه ۱۲ شهریور 

سردبیر

هفته پیش بنا به دریافت خبر از صدای آمریکا 
مبنی بر حمله با چاقو به فرهاد میثمی در زندان 
رجایی شهر کرج یادداشتی توسط سیما بهاری 
در ژورنال منتشر شد. بنا بر درخواست نویسنده و 
همچنین موافقت سردبیر، به دلیل نادقیق بودن این 
خبر، کل این یادداشت از ژورنال حذف گردید. 
از دوستانی که در ایران و خارج در مورد عدم 
شفافیت کافی در این خبر با ما تماس گرفتند 

تشکر و قدرانی می کنیم.



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 journalfarsi.com


