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گرسنگی و رئیسی!  
مصطفی صابر     

روز ۲۳ اردیبهشت ابراهیم رئیسی ضمن بازدید 
از یک مرکز توزیع مرغ در تهران گفت تا زنده 
است نمی گذارد کسی از گرسنگی آسیب ببیند! 

این در حالی بود که همان روز قبلتر در بیش از 
به  گرانی دست  علیه  مردم  بیست شهر کشور 
اعتراض زدند، شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر 
رئیسی دادند، به مسجد و مراکز دولتی یا فروشگاه 
امر  نیروهای تحت  و  مواد غذایی حمله کردند 
همین جناب رئیس جمهوِر قاتل با گلوله و گاز 



اشک آور و باتوم به مردم هجوم بردند و بنا به 
برخی گزارشات تعدادی زخمی شدند. 

رئیسی طبعا از این اخبار اطالع دارد. اما دروغگویی 
بی شرمانه و وقیحانه، وجه عادی و حالت طبیعی 
حکومت اسالمی است. در عین حال صحبت های 
رئیسی تاکید مجدد بر این است که اکنون در 
ایران یک مساله در راس همه مسائل قرار گرفته: 

گرسنگی! 

 بله االن دیگر مساله سطح نازل معیشت، پایین 
بودن دستمزدها و یا نپرداختن همان دستمزدهای 
ناچیز و یا مساله فقر و یا حتی زیر خط فقر هم 
نیست. اکنون مساله گرسنگی و نفس زنده ماندن 



است. و رئیس جمهور اسالمی دارد وعده میدهد 
که نمی گذارد کسی از گرسنگی آسیب ببیند! 

آیا خود همین یک جمله بروشنی نمی گوید که 
و  است  رسیده  پایان خط  به  اسالمی  جمهوری 
جامعه هرچه زودتر باید خود را از شر حکومت و 
نظامی که آنرا به ورطه نابودی کشانده رها کند؟ 
مردم دارند با اعتصابات و اعتراضات و اجتماعات 
و شعارهایشان به این سوال پاسخ مثبت میدهند! 
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حمله به حوزهای علمیه 
در فارسان چهار محال بختیاری  

مینا احدی

دو روز بعد از آغاز دور دیگری از اعتراضات در 
ایران بر علیه گرانی، دو روز بعد از سر دادن شعار 
مرگ بر گرانی، مرگ بر رئیسی و خامنه ای، مردم 
به مراکز بسیج و حوزه علمیه حمله می کنند. تصویر 

یک حرکت مهم اعتراضی، تکمیل می شود.  

این مردم که غم نان و رفاه و آزادی و زندگی انسانی 
دارند، با خامنه ای و حکومت اسالمی و با سپاه و 
دستگاه سرکوب، بسیج، و با دستگاه مذهب، اسالم 



، آخوند طرف هستند که همه باهم، علیه این مردم 
کار و همکاری می کنند و همه باهم مورد انزجار 

عمومی هستند.

در حالیکه حکومت اسالمی همانند یک حکومی 
اشغالگر در هر کوچه و خیابان و بر باالی هر تپه ای 
یک مرکز بسیج و دستگاه سرکوب مستقر کرده در 
کنار آن مساجد و حوزه ها را دارد که هم تحمیق 
می کنند و هم آدم می ُکشند و میدانهای اعدام  را 
سر پا نگاه می دارند. پس بسیار طبیعی است که 
نفرت از مراکز مذهبی و جانیان اسالمی بالفاصله 
در هر حرکتی به حمله مردم به مساجد و حوزه 
های علمیه می رسد. چرا که این حکومت در یک 
دست قرآن و در دست دیگر کالشینکوف دارد و 



چهل و سه سال است با این دو سالح مرگبار یک 
جامعه را به گروگان گرفته است. در ایران با رفتن 
حکومت اسالمی مذهب و اسالم هم به قعر تاریخ 
سقوط خواهد کرد. ما از این اتفاق بشدت استقبال 

می کنیم.
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احتكار و گرانی. مقصر كیست؟
اصغر کریمی

    
دادستان انقالب یاسوج در واکنش به بازداشت  
شماری از معلمان در تجمع اعتراضی روز ۲۲ 
اردیبهشت گفت که آنها از “جامعه فرهنگیان” 

نبودند. 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان از 
بازداشت ۷ معلم در یاسوج و بیش از ۲0 نفر 

در شهرهای دیگر خبر داده بود. 

معلمان معترض معلم نیستند! کارگران اعتصابی 



نیستند!  دانشجو  دانشجویان  نیستند!  کارگر 
همه نفوذی وعوامل بیگانه اند! میلیون ها زنی که 
عوامل  از  هم  نشده  اند  اسالمی  مقررات  تسلیم 
حکومتیان  خود  از  نیمی  هستند!  غرب  هجمه 
هم فریب خورده بیگانگان هستند! دوتابعیتی ها 
هم همه جاسوسند! اعضای کانون نویسندگان و 
فعالین محیط زیست و فعالین حقوق کودک هم 

همینطور! 

سال   4۳ در  حکومتی  تبلیغات  خمیرمایه  این 
گذشته بوده است. بعبارتی بلندگوهای تبلیغاتی  
حکومت میگویند دشمن ما همینجاست. مردم 
هم میگویند دشمن ما همینجاست. فرقش این 
است که مردم با شهامت اینرا در خیابان فریاد 



میزنند اما حکومتیان از گفتن صریح این حقیقت 
میترسند. 

در جواب این الدنگ حکومتی دو نکته را باید 
گفت: 

ولی  نبودند.  معلم  دستگیرشدگان  کنیم  فرض 
خواست و شعارشان چه بود؟  چرا آنها را دستگیر 
و  گرانی  و  نازل  حقوقهای  علیه  مگر  کردید؟ 
بیحقوقی و فساد شما حکومتیان شعار نمیدادند، 
سایر  و  عبدی  اسماعیل  آزادی  خواهان  مگر 

معلمان زندانی و حق تشکل نبودند؟ 

ثانیا چرا آنها را در یک دادگاه علنی محاکمه 



نمیکنید؟ ترستان چیست؟ عبدی و بداقی و بقیه 
معلمان زندانی و همینطور کارگران و دانشجویان 
و محیط زیستی ها و نویسندگان زندانی را اگر 
محاکمه  علنی  دادگاههای  در  میکنید  جرات 
کنید. نه، شما میترسید. میدانید که همه جامعه 

محکومتان میکند. 

شما از همه چیز وحشت دارید. حق دارید. 
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گرانِی ماكارونی و “یک چیز دیگر” 
یاشار سهندی

    
امام جمعه اصفهان: خب ماکارونی گران شده؟ 

آدم یک چیز دیگر می خورد.

مقام مسئول در وزارت اقتصاد: مردم با یارانه 
را  مبلغی  اساسی،  کاالهای  مصرف  در  جدید 

اضافه می آورند.

نماینده خامنه ای در کهگیلویه و بویر احمد: به 
مردم می گوییم که از خریدهای هیجانی دست 

بردارید و مراقب شیطنت ها و فتنه ها باشید.



در پی شدت گرفتن گرانی ها و نیز اعتراضات 
روز  چند  طی  که  مختلف  شهرهای  در  مردم 
گذشته شدت گرفته، حاکمان وقیح اسالمی به 
شیوه همیشگی خود، زبان باز کرده اند، تا مردم 

را هم تحقیر کرده باشند، هم تهدید.

این گونه سخن گفتن از سر جهالت و ناکارآمدی 
نیست. این گویای این است که حاکمان اسالمی 
بی  بزنند  حرف  مردم  با  بلدند  که  زبانی  تنها 
شرمی است، که الزمه تداوم جمهوری اسالمی 
بوده. ایشان هیچ جوابی برای گرسنگی و از بین 
رفتن منزلت مردم ندارند بلکه برعکس الزمِه 



حمله به معیشت مردم را له کردن عزت مردم 
می دانند.

نقل شده است، یکبار چنین وقاحتی، ۲00 سال 
داده؛  روی  فرانسه  در  حاکمی  سوی  از  پیش 
به  مردم  اعتراض  فریاد  مقابل  در  وقت  ملکه 
نداشتن نان، فرموده بودند: خب کیک بخورند! 
و این سخن آتش اعتراض مردم را چنان شعله 
تاریخ  در  مهم  انقالبی  به  منجر  ور ساخت که 

بشر گردید.

این چنین سخن گفتن، چهار دهه است  به سوی 
مردم از سمت حاکمان اسالمی پرتاب می شود 



و جوابش هم تنها یک انقالب زیر و رو کننده 
است. انقالبی که در حال شکل گیری است، که 

مسیر تاریخ مردم ایران را تغییر خواهد داد.
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“برادران قاچاقچی” 
و  مبارزه علیه احتكار

خلیل کیوان
    

جمعه ۲۳ اردیبهشت، مهدی حاجیان سخنگومی 
فرماندهی کل انتطامی کشور از کشف بیش از یک 
هزار و 44۵ تن انواع کاالهای اساسی شامل گندم 
و آرد، روغن خوراکی، ماکارونی، برنج و نهاده های 
دامی خبر داد. او گفت ۲۵۷ متهم در این رابطه 
پلمب  نیز  متخلف  واحد صنفی  و ۵۵  بازداشت 

شدند. 



این احتمال هست که عده ای از کسبه از تورم و 
گرانی سوء استفاده کرده و کاالهایشان را با هدف 
سود بیشتراحتکار کرده باشند. باالخره منطق بازار 
بر سود جویی استوار است. کسبه و اهل بازار هم 
بدنبال سود بیشتراند اما آنها عامل گرانی نیستند. 
تصمیم افزایش قیمت ها در باالترین سطوح مسئولین 
مملکت و با تایید خامنه ای و رئیسی صورت گرفته 

است. 
این یک مانور و تالشی عبث و از سر استیصال 
است. هدف حکومت و “برادران قاچاقچی” ایجاد 
است.  معترض  مردم  میان  در  فکری  اغتشاش 
میخواهند الاقل بخشی از خشم مردم را متوجه کسبه 
کنند و آنها را شریک جرم خودشان و از عوامل 



گرانی معرفی کنند. به این طریق قصد دارند نوک 
تیز حمله به خامنه ای و رئیسی و دولت و حکومت 

را کند کنند. 

این حنا دیگر رنگ ندارد. دوره معرفی سلطان شکر 
و سلطان سکه و سلطان ارز و غیره بعنوان عوامل 
گرانی گذشته است. مردم مسببین اصلی گرانی 
را میشناسند و برای برچیدن بساط حکومت فقر 
و گرانی و تبعیض و سرکوب دور خیز گرفته اند. 
مردم جواب این مانور و ترفند را با شعار “دیکتاتور 

سپاهی داعش ما شمایی” در اعتراضات دادند.  
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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


