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وریا غفوری همیشه در کنار مردم
حسن صالحی     

استقالل  تیم  کاپیتان  وریا غفوری  آنکه  از  بعد 
چندی پیش با مردم در اعتراض به گرانی همراه 
را  وی  تصویر  اسالمی  تلویزیون جمهوری  شد، 
حذف کرد. تماشاچیان در استادیوم آزادی به 
و  برخاستند  مردمی  ورزشکار  این  از  حمایت 
است”.  ملت  حرف  تو  “حرف  که  دادند  شعار 
فوتبال  تیم  سرمربی  مجیدی،  فرهاد  سپس 
تصویر  حذف  به  اعتراض  در  تهران،  استقالل 
برتر”  “فوتبال  برنامه  به  پاسخ  از  غفوری،  وریا 
او  کرد.  خودداری  اسالمی  جمهوری  تلویزیون 



“وقاحت در چه حد که عکس کاپیتان  گفت: 
من را محو می کنید؟ من هیچ وقت جواب شما 

را نمی دهم.”

کوچکترین  کس  هر  امروز  است  این  واقعیت 
حمایتی از رژیم بکند و یا قصد ماله کشی داشته 
باشد فورا از چشم مردم می اُفتد و هر کس هم 
در برابر ظلم و بی عدالتی رژیم بایستد و از مردم 
حمایت کند در قلب آنها جای می گیرد. وریا 
غفوری تا به حال ُگل های زیادی به جمهوری 
اسالمی زده است که دل مردم را شاد کرده و 

خشم دشمنان مردم را برانگیخته است. 

همچنانکه  که  است  رسیده  آن  زمان  اکنون 



و  اعتراض  میدان  به  جامعه  مختلف  بخشهای 
مبارزه می پیوندند، جامعه هنری، ورزشکاران و 
شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی هر چه وسیعتر 
به کارزار مبارزه علیه جمهوری اسالمی بپیوندند 
و در کنار مردم بپاخاسته قرار بگیرند. الزم است 
همه ما علیه رژیمی که مسبب فقر و گرانی و 
این  و  کنیم  اعتراض  است  سیاسی  حقوقی  بی 
اعتراض را با صدای بلند اعالم داریم. شما هم 

وریا غفوری را الگو قرار دهید. 
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سرکوب مردم بر اساس قانون است 
اصغر کریمی

گفت:  فراجا  فرمانده  جانشین  رضایی،  قاسم 
صورت  به  که  افرادی  علیه  پلیس  “برخورد 
غیرمجاز تجمع می کنند و اقدامات تخریب آمیز 
دارند و به اموال شخصی و دولتی آسیب وارد 
با  مردم  خواست  به  ما  است.  قانونی  می کنند 

این افراد مقابله می کنیم”. 

اعتراضات،  همه  سرکوب  میفرمایید.  درست 
دستگیری دهها معلم، حمله به تجمع رانندگان 
بی آر تی، اسپری فلفل به صورت زنانی که قصد 



ورود به ورزشگاه داشتند و همه موارد سرکوب 
دیگر از جمله قطع اینترنت کامال قانونی است. 
کشتار 1۵00 نفر در آبان هم مطابق قانون بود. 
یک  حقوق های  برای  کار  شورایعالی  تصمیم 
نان و سایر مایحتاج  فقر و گرانی  چهارم خط 

مردم هم مطابق قانون صورت گرفته است. 

کارگران  برای  حقوق  چندرغاز  شما  قوانین 
تصویب میکند، اجازه تشکل به مردم نمیدهد، 
سیستم قضایی تان کارگران آق دره را به شالق 
میکشد، قانون اساسی تان اسیدپاشی را تجویز 
میکند و دختر ۹ ساله را به ازدواج میدهد، قوانین 
مجلستان میلیاردها دالر صرف مقبره خمینی و 



گله آخوند میکند و روزانه هزار جنایت دیگر 
به اسم قانون صورت میگیرد. راست میگویید، 
قانون  مطابق  مفتخوری هایتان  و  جنایات  همه 

است. پس قوانین تان مشکل دارد. 

همچنین فرموده اید به خواست مردم! معترضان 
مردم  خواست  به  احتماال  میکنید.  سرکوب  را 
معلمان و بچه های بی آر تی را به زندان انداختید، 
خالی  را  صندوقشان  بازنشستگان  خواست  به 
کردید و به خواست خانواده ها 1۵00 عزیزشان 
را کشتید! گفته اید جراحی اقتصادی هم برای 
رضایت مندی مردم است. وقاحت و بیشرمی تان 

مرزی ندارد. 



بله شما مفتخوران طبق قوانین اسالمی فعالیت 
سرنگونی تان،  با  همراه  دلیل  بهمین  میکنید. 

کلیه قوانین تان را نیز به گور خواهیم سپرد. 
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فروش مرغ قسطی و
وقاحت حکومت اسالمی

سیما بهاری
    

درپی موج وسیع واکنش تمسخرآمیز به تابلوهای 
تبلیغات فروش مرغ و گوشت قسطی در یزد، 
استان دستور جمع  این  ارشاد  اداره  مدیر کل 

آوری این تبلیغات را صادر کرد.

اوضاع حکومت به راستی اسفبار است. هر جور 
میخواهند گند و کثافاتشان را وصله پینه کنند 
تبدیل  برایشان  معضلی  به  و  خودشان  ضد  به 
سری  دو  اره  مثل  حکومت  وضعیت  میشود. 
است که از هر طرف آنرا بکشی میبرد. دیگر 



جایی برای رفو نمانده. گرانی اقالم مختلف را با 
یارانه چندرغاز نمیشود جبران کرد. قسط بندی 
مایحتاج روزانه برگ دیگریست در کتاب پُر از 

ننگ تاریخ جمهوری اسالمی. 

پیگرد  تحت  و  دستگیری  با  اسالمی  جمهوری 
دهد  نشان  میخواهد  معترض  مردم  دادن  قرار 
که قدرت دارد. با بگیر و ببند میخواهد اعتراض 

به گرانی را کنترل کند.

 اما خانه حکومت از درون و بیرون موریانه زده 
و پوسیده است. خودشان هم دارند می بینند که 
عمارتشان دارد بر سرشان ویران میشود. وقتی 
به خودشان نگاه میکنند از اینهمه تعفن و اینهمه 



پوسیدگی میترسند. مردم از ریز و درشت این 
حکومت خشمگین، و در عین حال به خودشان و 
راهی که دارند میروند مطمئن اند! به این خاطر 
دست و پا زدن حکومت را به تمسخر میگیرند. 
یارانه را مقداری افزایش دادند تا شاید آتش 
خشم و انزجار مردم کمی فروکش کند. اما امواج 
خشم توده مردم روز به روز بلندترو بنیان کن 

تر میشود. 
 جمع آوری تابلوهای خرید قسطی کمکی به این 
عمارت در حال آوارشدن نمیکند. مردم دارند 

بساط حکومت را پایین میکشند.
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فتح مردم در راه است
کیوان جاوید

    
موقت  جمعه  امام  حاج علی اکبری،  محمدجواد 
تهران در نماز جمعه تهران سیاست های اقتصادی 
“فتح  عنوان  به  را  رئیسی  ابراهیم  دولت  اخیر 

خرمشهر اقتصادی” ستایش کرد.

فتح خرمشهر اقتصادی یعنی حذف بخش مهمی 
شدن  چندبرابر  و  مزمن  گرانی  آرد،  یارانه  از 
قیمت کاالهایی مانند ماکارونی ،مرغ، تخم مرغ، 
و  خانه  اجاره  نجومی  افزایش  لبنیات،  و  روغن 

صدها مورد دیگر از مایحتاج زندگی مردم.



حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت ها، سیاستی 
است که از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی، 
همه دولت های مختلف این حکومت در پی اجرای 
آن بوده اند. هر مرحله از اجرای این سیاست ها 

با اعتراضات مردمی همراه بوده است.

تنوع و ماهیت مبارزه در ایران در حال حاضر با 
همه جای دنیا فرق میکند. در تقابل با سیاسِت 
خانه خراب کردن و به خاک سیاه نشانده یک 
ایران  مردم  ایران،  در  میلیونی   ۸0 جمعهیت 
سالهای متمادی است به این نتیجه رسیده اند 
که نباید از این امام زاده انتظار معجزه داشت. 
واحدی  نظر  این حکومت  جامعه در سرنگونی 
با  را  معیشت عمومی  و  رفاه  به  تعرض  و  دارد 



تعرض متقابل پاسخ می دهد.

از  بسیاری  شبانه  خیزش  شاهد  روزها  همین 
جوانان در شهرهای مختلف از یک سو و از سوی 
اقشار  اعتراضات معلمان و دیگر  دیگر  شاهد 
باید  اعتراضی  این شیوه  استثمار هستیم.  تحت 
در کنار هم و به موازات هم ریشه حکومت فقر 

و فساد را برِکند.
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فوتبال شویِی
 جمهوری اسالمی موقوف! 

مصطفی صابر
    

تا  در  به کانادا دعوت شده  ایران  فوتبال  تیم 
پنجم ژوئن مسابقه ای در شهر ونکوور داشته 

باشد. 

بمجرد انتشار این خبر موجی از اعتراض بویژه به 
ابتکار انجمن خانواده های قربانیان پرواز ۷۵٢ 
اوکرائینی به راه افتاد. بطوری که ترودو نخست 
وزیر کانادا مجبور شد از این کار فاصله بگیرد و 
گفت که این دعوت “ایده خیلی خوبی نیست”. 
برخی دیگر از مقامات و شخصیت های سیاسی 



کانادا از جمله شهردار ونکوور هم در مخالفت 
با این دعوت موضع گرفته اند.  

موج اعتراض ها و مخالفت ها روز به روز گسترده 
میشود و جنب و جوش وسیعی در بین ایرانیان 
حزب  دوستان  و  رفقا  جمله  از  کانادا  ساکن 
کمونیست کارگری و همینطور بخشی از کانادایی 
ها  در مخالفت با عادی جلوه دادن  رژیمی که 
و  است  آغشته  مردم  در خون  آشکارا دستش 
یک آپارتاید جنسی آشکار علیه زنان در ایران 
راه انداخته دیده میشود. مقامات ورزشی کانادا 
“دوستی  بهانه  به  دعوت  این  از  همچنان  البته 
عجیب  بهانه  هم  برخی  و  میکنند  دفاع  ملتها” 
“فوتبال سیاسی نیست”، میکوشند تا عمل شنیع 



و بشدت سیاسی  خود، یعنی آب تطهیر ریختن 
توجیه  مگر  را  ایران   مردم  قاتل  رژیم  بر سر 

کنند.  

تا همینجا میتوان گفت که پروژه فوتبال شویِی 
جمهوری اسالمی به یک اسکاندال تبدیل شده 
و میتواند برای همه دست اندرکاران و مبتکران 
آن بسیار گران تمام شود. ما تضمین میکنیم که 
این تالش مذبوحانه را به فرصتی برای بی آبرو 
تر کردن رژیم قاتل سحر خدایاری ها و نوید 
تبدیل  ایران  مردم  فرزندان  دیگر  و  افکاریها 

کنیم.
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


