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نان و تنور انقالب 
سیما بهاری

»مردم  ایرانشهر:  از  حکومت  مجلس  نماینده 
باید پارتی داشته باشند تا بتوانند نان بخرند«. 

هر عدد نان ۱۰۰۰۰ تومان.

این  شد.  نایاب  سنندج  در  نان  گذشته  هفتۀ 
نانی  بی  که  است  پیرانشهر  مردم  نوبت  هفته 
بسیار  دالیل  هم  رژیم  البته  و  کنند.  تجربه  را 
این معضل دارد:  برای  قانع کننده”  و  “منطقی 

تحریمها، برف و باران و یخبندان.

 آیا برف و باران در منطقۀ مسئولین هم میبارد؟ 



آیا  میشوند؟  تحریمها  شامل  هم  مسئولین  آیا 
میشود؟  روز کوچکتر  هر  هم  آنها  های  سفره 
از  پُر  هم  آنها  دلهای  میبارد  آسمان  وقتی  آیا 

ترس و تشویش میشود؟ 

 ما را با غم نان درگیر کرده اند تا زیبایی ها 
را نبینیم. میخواهند دنبال نان بدویم تا زندگی 
کردن را فراموش کنیم. مسئولین این حکومت 
عوامل خارجی می  به گردن  را  تقصیرها  همۀ 
و  جنگ  و  دزدیها  مشغول  خودشان  اندازند. 
و  ما  با  و کاری  اموال هستند  تقسیم  دعواهای 

مشکالتمان ندارند.

ما هم میدانیم و در اعتراضاتمان فریاد زده ایم 
که “دروغ میگن آمریکاست. 



را  دشمنمان  ما  همینجاست.”  ما  دشمن 
میشناسیم. ما داریم خودمان را برای نبرد نهایی 
آماده میکنیم. ما میدانیم برای بدست آوردن 
خوشبختی راهی به جز انقالب نداریم. ما میدانیم 
که ریشۀ این حکومت را باید بکنیم. خودمان 
را سازمان میدهیم و از شر این اختاپوس ضد 
به  قدرتمان  باوربه  میشویم.  خالص  زندگی 
نزدیک  زیبائیها  طلوع  که  میدهد  اطمینان  ما 
است. این را در هر ریتم اعتراضی مردم میشود 
ما  است.  روشن  آیندۀ  گرم  قلبهایمان  شنید. 
این روشنایی را میبینیم و تنور انقالب را شعله 

ور می کنیم.
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کارتون اسالمی فیفا!
مصطفی صابر

حساب توییتری فیفا روز جمعه ۸ بهمن کارتونی 
منتشر کرد که با اعتراض وسیع کاربران ایرانی 
روبرو شد. به دنبال راه یابی تیم ملی فوتبال ایران 
به جام جهانی، فیفا کارتونی از به اصطالح شادی 
ایرانیان منتشر کرد که کیفیت هنری پایینی دارد 
و بدتر مطابق فرهنگ جمهوری اسالمی است. ده 
مرد نشسته اند و چای و زولبیا بامیه می خورند و 
تصویر نصفه نیمه دو زن آنهم با حجاب اسالمی 
دیده  فیفا  مسخره  کارتون  گوشه  در  بزحمت 
میشود. کاربری نوشت: “پوستر فیفا مناسب میدان 
فیفا هم  ولیعصر است!” دیگری نوشت: “ظاهرا 



باور کرده ایران زن نداره!”

سی  بی  بی  خبر  به  بنا  اعتراضات،  این  پی  در 
فارسی، فیفا پذیرفته که این کارتون با رویکرد 
این سازمان همخوانی ندارد و موضوع را بررسی 

میکند. 

فیفا باید بداند هرگونه مغازله کردن با جمهوری 
قرار  ایران  مردم  شدید  اعتراض  مورد  اسالمی 
خواهد گرفت. ایران پر از سحر خدایاری هاست!
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اعتراض سراسری پرستاران
حسن صالحی

روز شنبه نهم بهمن بار دیگر پرستاران و کادر 
قراردادهای  به  اعتراض  در  درمان  و  بهداشت 
۸9 روزه  و ناامنی شغلی در شهر های مختلف، 
ایالم،  شیراز،  تهران،  اصفهان،  مشهد،  منجمله  
اسدآباد تجمعاتی برپا کردند. پرستاران خواهان 
لغو قراردادهای موقت و استخدام رسمی و دائم 

و بهبود شرایط کاری خود هستند.

این پرستاران و پرسنل بهداشت و درمان همان 
کسانی هستند که در مقابله با کرونا همواره در 
صف مقدم کمک به مردم قرار داشته اند ولی 



دولت از رسیدگی به خواستهای آنها سرباز زده 
رسمی  استخدام  از  اجتناب  برای  دولت  است. 
پرستاران آنها را بطور موقت به کار می گیرد تا 
هزینه زیادی را متقبل نشود. و این در شرایطی 
است که کرونا در ایران بیداد می کند و به گفته 
خودشان جامعه  حداقل با کمبود 4٢ هزار کادر 

درمان بهداشتی روبروست.

پرستار  یک  ارج  که  است  مملکتی  تنها  ایران 
درمان  برای  که  است  انگلی  آخوند  از  کمتر 
می  تجویز  را  بنفشه”  روغن  از  “استفاده  کرونا 
کند. پرستار جانش را وثیقه سالمت مردم می 
کند اما بی حقوق است. این ظلم را نباید تحمل 
کرد. پرستاران به دفعات علیه این هم بی عدالتی 



بپاخاسته اند. پول آخوند و دستگاه خرافه پراکنی 
باید  قطع شود و صرف پرستاران شود. پرستاران 

در قلب مردم جای دارند.

 مردمانی که توسط این کادر درمان و بهداشت 
از مرگ نجات یافته اند اکنون جا دارد به کمک 
این عزیزان بشتابند و بی دریغ از آنها حمایت 

کنند. 
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آقای »رابرت مالی« اجازه بی اجازه
یاشار سهندی

بعد از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی رابرت 
مالی گفت: “ خوشحالم که خانم ها هم اجازه یافتند 

شرکت کنند.”

تالش  و  مبارزه  نتیجه  استادیوم  به  زنان  ورود 
پیگیرانه زنان بود که در این میان سحر خدایاری 
تنها به جرم اصرار برای دیدن مسابقات فوتبال 
در استادیوم دادگاهی شد و بخاطر فشار و اذیت 
و آزاری که دید دست به خودسوزی زد. زنان از 
فردای ٢٢ بهمن ۵۷ در مقابل جمهوری اسالمی 
ایستادند و مصائب زیادی را تحمل کردند. همین 
سناریو در افغانستان امروز نیز دارد تکرار می-



شود که اتفاقا نتیجه سیاستهای دولتی است که 
رابرت مالی یکی از کارگزاران آن است.

ورود زنان نه منت اجازه دادن حکومت ضد زن 
بلکه تنها حاصل مبارزات زنان بوده. در همین 
مرحله هم حکومت ضد زن تا آنجا که ممکن 
به صورت گزینشی خواهران  تا  بود سعی کرد 
زینب به استادیوم بروند اما سماجت برخی زنان 
پشت درب استادیوم نیز باعث شد نتوانند این 

پروژه را کامال اجرا کنند. 

داده  اولتیماتوم  اسالمی  جمهوری  به  فیفا  اگر 
ایران  فوتبال  زنان،  عدم حضور  در صورت  که 
تعلیق می¬شود تنها و تنها نتیجه تالش و مبارزه 
پونز،  تیغ،  بود.  زنان  پرهزینه  و  ناپذیر  خستگی 



به  تنها  تجاوز،...  زندان،  شالق،  سنگسار،  اسید، 
واسطه زن بودن همه آن مصائبی بوده که بر سر 
زنان آوار کردند اما زنان پا پس نکشیدند؛ از کسی 
هم اجازه نخواستند. بی جهت نیست که انقالب 
آتی انقالب زنانه نام گرفته. مبارزات زنان بخش 
بسیار مهمی از مبارزه برای سرنگونی حکومت 

ضد زن است. 
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بدرود ایرج فرجاد عزیز! 
نسان نودینیان

٢۸ ژانویه، بیش از سیصد نفر از دوستان و یاران، 
محصور در غمی سنگین و با اشکهای حلقه شده 
در چشمانشان خاکستر ایرج عزیز را به دست 
همرزمان  از  زیادی  تعداد    . سپاردند  طبیعت 
روزهای جنگ طبقاتی و مبارزه مسلحانه همراه 
با منیر شریف پوریان و فرزندانش )سحر، کاوه 
و سوما( در این روز وداع در وصف ایرج فرجاد 

عزیز سخن گفتند.

ایرج! چه کسی در بین فعالین سیاسی ساکن کلن 
است که چهره مهربانت  را در مرکز شهر که 
برای نجات جان ریحانه جباری، کبرا رحمانپور، 



و رامین  لقمان مرادی  و  زانیار  و  فاتحی  نازنین 
حسین پناهی حضور داشتی به یاد نیاورد؟

چه کسی میتواند در باره مبارزه علیه جمهوری 
کمونیست  حزب  گسترده  فعالیتهای  و  اسالمی 
کارگری در شهرهای مختلف آلمان، خاطراتش 
ایرج فرجاد را  پُر رنگ  را مرور کند، و حضور 
در  اسالمی،  علیه حکومت  آلمان  خیابانهای  در 

پیشاپیش صف مبارزه بیاد نیاورد؟

ایرج شرحی از زندگی خود را در کتابی تحت 
عنوان “روزنه ای به زندگی میلیاردها انسان”نوشته 
است. در جایی از این کتاب میگوید:”این زندگی 
من بود که جذابیت سوسیالیسم را در برابرم قرار 
داد. داستان زندگی من اگر توانسته باشد راهی 



برای پیوستن به یک مبارزه جدی و اساسی برای 
ریشه کن کردن سیستم بردگی سرمایه داری را 
به روی هم زنجیر هایم باز کند، قوت قلب من 

خواهد بود و بهترین پاداش معنوی زندگیم .”

ایرج عزیز، یاد و خاطره تو برای همیشه در قلب 
ما باقی خواهد ماند! زندگی و مبارزه تو جذابیت 

و ضرورت سوسیالیسم است.
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


