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گرانی نان و “سفیه گری” جوادی آملی!
 محسن ابراهیمی     

ایسنا نوشته است، آیت اهلل جوادی آملی مرجع 
پیامی صادر کرد که در  عالیقدر جهان اسالم  
آن آمده است: “ ... سوره نساء می فرماید ثروت 
مملکت را به دست سفیهان ندهید. ... اگر سفیه، 
این  گیرد  به دست  را  ملت  فقرات یک  ستون 

ستون می شکند و ملت را زمین گیر می کند...”

حکومت  سران  توسط  ها  واکنش  از  یکی  این 
نان توسط  قبال گران کردن قیمت  اسالمی در 
با  اما،  عالیقدر  واقع سفیهی  در  است.  خودشان 



رئیس جمهور  و  اندرکاران  دارد دست  نگرانی 
سفیه خودشان را نصیحت می کند. این حقیقت 
دارد که کشور دست یک مشت ابله است که 
قصد دارند نه تنها اقتصاد بلکه همه جلوه های 
زندگی یک جامعه را نابود کنند. خود این آیت 
اهلل مهره ای درشت از عمامه داران سفیه است 
که قصد در هم شکستن کامل ستون فقرات یک 
جامعه را دارند. کسانی که با گران کردن نان، 
به آخرین قلم سفره خالی مردم، به ستون فقرات 

زندگی مردم یورش برده اند.  

باره  در  حقیقت  از  ای  گوشه  سفاهت  اگرچه 
کاراکتر حکام اسالمی را بیان می کند، اما مردم 
خوب می دانند که همین سفها در عین حال هفت 



خط ترین شارالتانهای روزگار هستند که اسالم، 
خدا، پیغمبر، قرآن و وجدان و شرافتشان چیزی 
نیست جز قدرت و پول و ثروت و چپاول مردم. 
اند  گرفته  تصمیم  مدتهاست  اتفاقا  که  مردمی 
ستوان فقرات حکومت اسالمی را در هم بشکنند، 
قبل از اینکه این حکومت بتواند تماما زمینگیرشان 
کند. جامعه ایران وارد نبردی سرنوشت ساز بر 
سر مرگ و زندگی با هیوالی اسالمی حاکم شده 

است.
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جمهوری اسالمی و حقوق اولیه متهم
جلیل جلیلی

جمهوری اسالمی اعالم کرده است: حقوق اولیه متهم 
در دادگاه حمید نوری رعایت نشده است.

حکومتی که شهروندان را بندگانی می شمارد که 
باید از قوانین اهلل تبعیت کنند و گر نه مهدورالدم 
به حساب خواهند آمد، حکومتی که از زمان روی 
کار آمدنش تنها با انکار و زیر پا گذاشتن اولیه 
ترین حقوق انسانی یک جامعه چندین ده میلیونی، 
با تهدید، زندان، شکنجه، اعدام و کشتار به زندگی 
مملو از جنایت خود ادامه داده است، امروز بعد از 

پایان یک دادگاه که به عادالنه ترین دادگاه در 



تاریخ جهان معروف شده، دادگاهی که به متهم 
اش، به حمید نوری، به فردی که به دست داشتن 
در اعدام های دسته جمعی زندانیان در سال ٦۷ 
متهم شده امکان انتخاب وکالی مورد اعتماد و دفاع 
از خود را داده و همه مدارك و شواهد ارائه شده را 
مورد راستی آزمایی قرار داده، با پُررویی تمام اعالم 
می کند که حقوق اولیه حمید نوری در این دادگاه 

رعایت نشده است.

این در حالی است که همین جمهوری اسالمی می 
خواهد فردی بی گناه به نام حمیدرضا جاللی را، که 
چندین سال است گروگانش گرفته، زیر شکنجه 
های وحشیانه به اعتراف علیه خود واداشته و محکوم 
به اعدام اش کرده است، با حمید نوری معامله کند.



این حکومت الیق انسان و الیق مردم ایران نیست. 
باید سرنگونش کرد و حکومت انسانی را بر جایش 

نشاند.
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قطع اینترنت و نبرد نهایی مردم
میالد رابعی

    
مختلف  شهرهای  در  اینترنت  کندی  یا  “قطع 
بازداشت ها  از  خبرهایی  دارد.  ادامه  خوزستان 
و هویت برخی افراد بازداشت شده منتشر شده 
به  اعتراضات  دامنه  که  می  شود  گفته  است. 
تنگناهای معیشتی و سیاسی در ایذه گسترده تر 

از مناطق دیگر است.”

در پی گرانی بسیاری از اقالم ضروری بخصوص 
نان، شاهد اعتراضاتی در سراسر کشور هستیم. 
اولین این اعتراضات در شهر  از جمله یکی از 
ایذه در شمال خوزستان جریان دارد. خوزستان 



گوناگون  تحرکات  شاهد  اخیر  سال های  در 
آب  مشکل  است.  بوده  اعتراضی  جنبش های 
بیکاری،  و  فقر  ریزگردها،  کشاورزی،  و  شرب 
گوشه ای از مشکالت مردم در خوزستان است. 
مردم خوزستان از ستم مضاعف رنج می برند اما 
مردم ایذه و سایر نواحی خوزستان اینبار برای 
اعتراض به مشکلی مشترك با سراسر کشور به 

میدان آمده اند. 

شبکه  و  اینترنت  کردن  قطع  سنت  طرفی  از   
موبایل از سوی حکومت هنگام اعتراضات، چنان 
باال گرفته که گاهی برخی از مردم با مشاهده 
قطعی اینترنت متوجه می شوند دوباره اعتراضی 
صورت گرفته است. در دنیای کنونی، سیاست 



قطع کردن اینترنت و تلفن درست مشابه سیاست 
ساعات منع عبور و مرور در گذشته است. هر دو 
تالشی هستند برای قطع ارتباط مردم و جلوگیری 
از خبررسانی. اما این کار رژیم هم مانند سایر 
تالش هایش عبث و بی نتیجه است چرا که مردم 
راه های مقابله با آن را مدت ها است آموخته اند.

جناح های مختلف و حتی خود جناح محافظه کاران 
بیش از همیشه به جان هم افتاده اند، هیچ روزنه 
امیدی در پیش ندارند و مردِم به جان آمده در 
سراسر کشور، برای نبرد نهایی آماده می شوند.
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ضعف نظام و سوتی صدا و سیما
نسان نودینیان

    
علیرضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ صداوسیما در 
فایل صوتی که در گروه مدیران و در شبکه های 
هیچ  که  می دهد  دستور  شده،  منتشر  اجتماعی 
محتوایی در نقد دولت ابراهیم رئیسی منتشر نشود 
و هیچ کدام از مجریان حق خواندن حتی مطالب 
انتقادی از دولت از روزنامه ها را هم ندارند. حبیبی 
در فایل صوتی به خبرنگاران، خصوصا مجریان، 
هشدار می دهد که “وارد نقد دولت نشوید چون 
می رسد به اینکه نظام ضعیف است. کوچکترین 
خطایی بخشودنی نیست و نگاه به این مقوله امنیتی  
اعتراضات اخیر و  به  با توجه  است.” و میگوید: 



گرانی ها، نظارت بیشتری بر انتشار اخبار داشته 
باشند.

رزیتا قبادی مجری تلویزیون صدا و سیما به دلیل 
این خطای بزرگ البته اخراج شد. وحشت حبیبی 
از مردم را میتوان بدون شرح منتشر کرد. با گران 
شدن نان، مردم شهر ایذه دست به تجمع اعتراضی 
زدند. در تعدادی از شهرهای خوزستان تجمعاتی 

مشابه علیه گرانی نان برگزار شد.

ترس از شروع اعتراض سراسری مردم به گرانی 
صدای دوایر حکومت اسالمی را همزمان در آورده. 
روزنامه جمهوری اسالمی خطاب به رئیسی گفت 
شجاعانه کنار بروید! قالیباف، یار غار رئیسی پس 



از جلسه غیرعلنی در نطق پیش از دستور گفت: 
“به قانون مجلس بی توجهی” شده است. 

آقای حبیبی! رزیتا قبادی، مجری تلویزیون، بی گناه 
است چرا او را اخراج کردید؟ آمر و عامل تحمیل 
نظام است.  این  تمامیت  شرایط فالکتبار کنونی 
رفتنی هستید! سانسور و ممیزی شما در مقابل غول 

اتوبان خبری و میدیای اجتماعی هیچ است. 
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اعتراضات در خوزستان
کیوان جاوید

    
“تظاهرات و ناآرامی در خوزستان در واکنش به 
گرانی و تنگناهای معیشتی. سرکوبگران رژیم در 
مقابله با موج تظاهرات به شلیک گسترده تیر هوایی 
دست زده اند. سرکوب و بازداشت  معترضان ادامه 

دارد.”

گرانی افزایش می یابد و مردم فقیر تر می گردند. 
تبدیل شده  ایران  امری عادی در  به  این دیگر 
است. در این شرایط طبعا اعتراضات و تظاهرات 
در اشکال مختلف و در فواصل کوتاه تر شکل می 

گیرند.



همزاِد اعتراض و اعتصاب علیه بی عدالتی و فقر و 
نابرابری اقتصادی، سرکوب و دستگیری و زندان 
است. برای خنثی کردن جمهوری اسالمی و تحمیل 
معیشتی چه  و  رفاهی  ترین خواسته های  وسیع 
کاری از ما برمی آید؟ این دور تسلسل اعتراض و 
سرکوب را با چه سالحی می توان به نتیجه مطلوب 
رساند؟ قدم اول همین امروز: اعتراضات خوزستان 
را به همه استان های ایران وصل کنیم و خواسته 

هایمان را یکی کنیم.

پایان دادن به تباهی اقتصادی و رسیدن به حقوق 
حقه رفاهی، و دست یازیدن به آزادی های شخصی 
و مدنی، آرزوی همگانی مردم است. همین هم 



هر  است.  ماجرا  حل  کلید  سراسری  سرنوشتی 
اعتراض سراسری متشکل  به یک  باید  حرکتی 
تبدیل شود. بدون همراهی همگانی، رژیم فرصت 
بیشتری برای عقب راندن اعتراضات خواهد داشت. 
یک نکته کلیدی دیگر، حزبیت است. با فعالیت 
متشکل حزبی، یک ستاد رهبری کننده سراسری 
خواهیم داشت که برای پیروزی نهایی حیاتی است. 
با انتخاب حزب کمونیست کارگری، ضربه نهایی 

را به حکومت اسالمی وارد کنیم.
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باید توی دهن طالبان زد!
سیامک بهاری

    
“دستور طالبان به زنان برای پوشاندن صورت زنان”

وقتی آمریکا و متحدانش طالبان را به قدرت بر 
می گرداندند، زیر نورافکن های خبری گوش فلک 
را کر کرده بودند که طالبان اهلی شده اند و اینها 
همان تروریست های زن ستیز آدمکش بیست سال 
پیش نیستند. بدیهی بود که سرکوب زنان هویت 
جدایی ناپذیر و رکن اعمال قدرت طالبان بر جامعه 

است.

مقابل  در  جسور  و  شجاع  زنان  اعتراضی  صف 



اعمال قدرت طالبان ایستاد. صدای اعتراض زنان 
در افغانستان جهان را تکان داد و نقاب از چهره 

حقیقی طالبان برگرفت.

برای کنترل و مهار مبارزات زنان، سرکوب شدید تر 
شدند.  بیکار  شاغل  زنان  از  بزرگی  بخش  شد، 
دبیرستان  های دخترانه تعطیل شد. دستگیری و 
سر به نیست کردن فعالین زنان شدت گرفت. نه 
فقط دانشگاه که حتی پارکهای تفریحی نیز زنانه و 
مردانه شد. تحمیل فقر و فالکت بر زنان سرپرست 

خانواده دو چندان شد.

حال از جانب وزارت امر به معروف اعالم گشته: 
طبق حکم شرعی زنان باید صورت خود را بپوشانند. 
برقع “چادری” حجاب زنان افغانستان خواهد بود! 



بیرون نرفتن از خانه اولین و بهترین نشانه رعایت 
حجاب است! مردان بعنوان ولی و سرپرست خانواده 
در صورت عدم رعایت دستورات تنبیه خواهند شد. 

خود  شریک  زنان  سرکوب  در  را  مردان  عمالً 
می کنند. حجاب سمبل بی حقوقی زن و مقدمه 
ادامه  این  است.  اجتماعی  زندگی  از  او  حذف 
سیاست زن ستیزی و هجوم به حقوق زنان است! 
باید محکم توی دهن طالبان زد و از حق برابر 
زنان در همه شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی دفاع کرد. 
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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.comjournalfarsi


