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فاجعه متروپل محصول 
حکومت فاجعه است 

اصغر کریمی

طبقه ای  ده  ساختمان  خرداد  دوم  روز  صبح 
متروپل در آبادان فروریخت. حداقل ۱۱ نفر 
و  شدند  مجروح  نفر  دهها  و  کشته  مردم  از 

دهها نفر زیر آوار مانده اند. 

قبال  ساختمان  این  صاحب  عبدالباقی  حسین 
وزارت  و  انتظامی  نیروی  فرمانده  طرف  از 
مجوز  شهردار  از  و  بود  شده  تقدیر  صنعت 
نظام  سازمان  بود.  گرفته  را  ساختمان  این 



این  بودن  ناامن  درباره  آبادان  مهندسی 
ساختمان شدیدا هشدار داده بود اما مقاماتی 
اعتنایی  بود  عبدالباقی  جیب  در  دستشان  که 

نکردند. 

هر  میدانند  دیگر  هم  غریزی  بطور  مردم 
بالیی بسرشان میاید پشتش مقامات محلی و 
مرکزی حکومت و امام جمعه های فاسد قرار 
دارند. شعارهایشان را متوجه مقامات کردند 
و شهردار را با سنگ فراری دادند و خود به 

شتافتند.  مجروحین  یاری 

حکومت بجای کمک نیروی سرکوب فرستاد. 
صدا و سیما گزارشات دروغین پخش کرد و 



سیستم قضایی به قصد آرام کردن مردم دو 
نمود.  نفر را دستگیر  سه 

و  عبدالباقی  داشت  وجود  عدالت  ذره ای  اگر 
استاندار  انتظامی و شهردار و  نیروی  فرمانده 
به  مستقیم  مجرمین  بعنوان  قدم  اولین  در  را 
بررسی  را  حسابهایشان  و  میکشید  محاکمه 
عبدالباقی  ساختمان های  سایر  سراغ  میکرد. 
اما  هستند.  ایمن  چقدر  ببیند  که  میرفت  هم 
نمی افتد.  اتفاق  اسالمی  جمهوری  در  اینها 
پالسکو  و  متروپل  مشابه  ساختمان  هزاران 
وجود دارد و هزاران فرمانده و مقام فاسد از 

میخورند.  نان  آنها  قبل 



مراکز کارگری، معلمان، دانشجویان، تشکلهای 
با  شریف  ورزشکاران  و  هنرمندان  مردمی، 
جانباختگان  خانواده های  با  همبستگی  اعالم 
این  اصلی  عاملین  محاکمه  خواست  طرح  و 
مردم  دادن  سو  و  سمت  در  میتوانند  جنایت 
برای  جنایت  این  هزینه  کردن  سنگین  و 

کنند.  ایفا  مهمی  نقش  حاکم  جنایتکاران 
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اصالح طلبان نخ نما
عطیه نیک نفس

علی عباسی، کارگردان فیلم “عنکبوت مقدس” 
که در بخش مسابقه جشنواره کن حضور دارد، 
در نشست رسانه ای این فیلم با اشاره به شرایط 
سخت اقتصادی در ایران گفت: “به جای صحبت 
درباره حجاب، باید از نان صحبت کرد.همیشه 
کند،  پرت  را  حواس  که  هست  چیزهایی  یک 
باید  نه،  حجاب...  روز  یک  فرهنگ،  روز  یک 

درباره نان حرف زد.”

در حالی عباسی “حجاب” این مظهر زن ستیزی 
که  میداند  کن  پرت  حواس  و  اهمیت  بی  را 



سالهاست زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم 
ضدزن اسالمی، برای همین “حجاب” در شکنجه 
گاه های رژیم مورد تجاوز و تعرضند و همچنان 
میزنند،  فریاد  روسری  پرتاب  و  بلند  با صدای 

انتخاب نوع پوشش حق اولیه من است.

نما شده،  جناب عباسی گفتمان شما بسیار نخ 
سالهاست دوستان اصالح طلب شما به واسطه 
اعتراضات گسترده مردم و سر دادن شعار “اصالح 
طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا” متوجه اشتباه 
اما شما همچنان چشم مماشات  اند  خود شده 
و  مترقی  پیشرو،  جنبش  روی  بر  را  تان  طلبانه 
عظیم رهایی زن در ایران بسته  و رهایی زنان 
به  نشده  دیر  تا  است  بهتر  میدانید!  حاشیه  را 



صف اعتراضات و مبارزات مردم بپیوندید! 

مردم ایران به درستی متوجه اند که جمهوری 
نه  را  اسالمی در هیچ جنبه ای مطالبات مردم 
تنها نمایندگی نمیکند، بلکه با تدابیر جنایتکارانه 
را  نفس کشیدن  و  زندگی  اش سالهاست حق 
فقط  که  میدانند  مردم  است.  گرفته  مردم  از 
در صورت سرنگونی این رژیم فاسد است که 
انسانها میتوانند در برابری و آزادی به حقوقشان 

برسند.
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اعتراضات اجتماعى
 و بیانیه جمعى از وکال

سینا پدرام
    

در  وکال  از  تن   ۳٩4 امروز،  ایران  گزارش  به 
صدور  و  قضایی  برخورد  به  سرگشاده  نامه ای 
حکم جلب برای چهار تن از وکالی دادگستری 
مسعود  روی،  طراوت  محمود  جمله  از  شیراز 

احمدیان و نازنین ساالری اعتراض کردند.

ما  بیانیه آمده است که  این   پایانی  در بخش 
امضاکنندگان این بیانیه…”هشدار میدهیم که 
برخوردهای  و  موجود  وضع  ادامه  صورت  در 
سلیقه ای، گسترش نارضایتی عمومی و بحران های 



انتظار  از  دور  نزدیک،  آینده ای  در  اجتماعی 
نخواهد بود.”

این بیانیه گوشه ای از جدال بزرگی است که در 
عمق و در سطح بطور همزمان در حال انکشاف 
است. این اعتراضات جزئی از واقعیت هر روز 
ایران تلقی میشوند. اعتراضاتی که هر روز عمیق 
تر میشوند و اقشار و طبقات مختلف جامعه را 

در بر میگیرند. 

رئیسی و خامنه ای با “شوك درمانی” اقتصادی 
به دنبال نجات کشتی به ِگل نشسته خود هستند، 
غافل از اینکه این سیاست اقتصادی در جامعه به 
شدت سیاسی و انقالبی ایران، طوفان اجتماعی 

زیر و رو کننده ای را دامن خواهد ِزد. 



اجحاف و تبعیض همزاد “عدالت اسالمی” است. 
عدالت قضایی در جامعه تحت حاکمیت جمهوری 
اسالمی، عدالتی مافیایی است که فساد اداری و 
رشوه خواری یکی از پایه های آن و شرع اسالمی 
و قبیله ای پایه دیگر آن را تشکیل میدهد. ناگفته 
پیداست که برای دست یابی به هر نوع عدالت 
دارد.  اجتماعی  عدالت  به  نیاز  جامعه  قضایی، 
مافیایی  جمهوری  کردن  سرنگون  با  شک  بی 
اسالمی، جامعه فرصت مساعدتری برای سامان 

بخشیدن به عدالت قضایی را خواهد یافت.
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 حزب اهلل، حزب مافیای مواد مخدر
میالد رابعی

    
“رهبر قاچاقچیان مواد مخدر در مرز اردن ي 
بشر  حقوق  دیدبان  بود”.  حزب اهلل  به  وابسته 
رهبر  کشته شدگان،  از  یکی  می گوید  سوریه 
گروهی بود که در تولید مواد مخدر در جنوب 
سوریه کار می کرد و از افراد مرتبط با حزب اهلل 

لبنان بود.

ماجرای دست داشتن سپاه و حزب اهلل لبنان در 
قاچاق مواد مخدر البته خبر تازه ای نیست اما از 
چند سال پیش و با تنگ تر شدن حلقه تحریم های 
اقتصادی، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. در 



از  زیادی  تعداد  رفتن  لو  شاهد  اخیر  ماه های 
محموله های مواد مخدر و قرص های محرك به 
مقصد اردن و کشورهای حاشیه خلیج بوده ایم. 

چندین  اسالمی  حکومت  و  لبنان  حزب اهلل 
هدف را همزمان دنبال می کنند. اوالً استفاده از 
سودهای کالن و میلیاردی این صنعت جهانی. 
ثانیًا استفاده از این معامالت برای انجام پولشویی 
و  رقیب  کشورهای  کردن  آلوده  نهایت  در  و 
مخالف خود. در اینجا شاهد استفاده از وسیله 
جنایتکارانه قاچاق مواد مخدر برای رسیدن به 
اهداف شوم تروریستی هستیم. هدف و وسیله، 

هر دو ضدانسانی و پلید هستند.



نشان  منطقه  در  سیاسی  اسالم  جنبش  سابقه 
هر  به  دست  ارتجاعی  جنبش  این  که  میدهد 
جرم و جنایتی برای رسیدن به اهداف تروریستی 
خود میزند. هیچ اصل و هیچ پرنسیبی برای این 
شدن  تر  متزلزل   با  اما  ندارد.  وجود  جماعت 
جایگاه جمهوری اسالمی در ایران و جهان این 
نیروها پشتیبانی مالی و سیاسی خود را از دست 
داده و سریعًا رو به حاشیه و اضمحالل خواهند 
شر  ایران  در  سرنگونی  جنبش  موفقیت  رفت. 
این جنبش را نیز از سر مردم منطقه و جهان کم 

خواهد 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

  سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
  www.journalfarsi.com


