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آوار متروپل بر سر خامنه ای
نوید مینائی

خامنه ای با تسلیت “به مصیبت  دیدگان حادثه 
آبادان به مسئوالن دستور داد ضمن سرعت عمل 
مورد  حادثه  مقصران  تلفات،  از  کاستن  برای 
پیگرد و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند و از 

تکرار این حوادث در کشور جلوگیری شود.”

خامنه ای که این روزها مشغول تماشای مضحکه 
ی سالم فرمانده دلقکاِن خود بود، بعد از چهار 
روز از فاجعه خونبار آبادان پیام داد. جانباختن 
اهمیتی برای خامنه ای ندارد  مردم در آبادان 
اعتراضات مردم در آبادان و  پیامی بدهد،  که 



دیگر  در  حمایتی  اعتراضات  فزاینده  گسترش 
شهرها بود که آوار متروپل را بر سر خامنه ای 

خراب کرد.

آموز  عبرت  مجازات  بر  اساسا  ای  خامنه  پیام 
کنند،  صف  به  را  نفر  چند  یعنی  دارد!  تاکید 
برایشان پرونده سازی کنند و اعتراف تلویزیونی 
بگیرند و اعدام کنند تا مردم معترض و سوگوار 

مرعوب حاکمیت خونریز شوند!

به  ابعاد  این  با  ساختمانی  ریختن  فرو  اینکه 
موضوعی امنیتی تبدیل شده و صدا و سیما دستور 
گرفته کشش ندهد، نشان می دهد پای سران 
حکومت و آقازاده هاشان این وسط گیر است 
به  به راحتی  توانند  را می  ها  وگرنه عبدالباقی 



چوبه دار بسپارند!

خامنه ای گفته از تکرار چنین حوادثی جلوگیری 
و  آبادان  متروپل  فاجعه  از  جلوگیری  کنند. 
بخاریهای  گرفتن  آتش  و  تهران  پالسکوی 
مدارس و سینما رکس آبادان و هزاران از این 
دست با وجود چنین حکومتی امکانپذیر نیست! 
و مردم هم این واقعیت را می دانند. حکومتی 
که بر اساس فساد و سرکوب مردم بنا شده نمی 
تواند به جز فاجعِه هر روزه برای مردم، حاصل 

دیگری داشته باشد. 
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قاتلین عزادار
سوسن صابری

عزای  روز  را  یکشنبه  امروز  اسالمی  حکومت 
بگویند  خواهند  می  است.  کرده  اعالم  عمومی 
که در غم مردم شریکند. خامنه ای هم تسلیت 
ابراز همدردی  عزادار  های  خانواده  با  و  گفت 

کرد.

از کجا می آورند؟  را  این همه وقاحت  واقعا   
میلیاردی،  دزدی  و  بست  و  بند  با  خودشان 
ساختمان محل اجرای قتل ٢۹ نفر را میسازند 
با  نشینند.  می  عزا  به  دروغ  به  هم  و خودشان 
این  خبر  جزییات  انتشار  جلوی  باال،  از  دستور 



فاجعه در رسانه های عمومی شان را میگیرند، 
و همزمان ادعای عزاداری دارند. 

بجای اعزام نیروی کمکی برای نجات جان زیر 
آوار رفتگان، نیروی ویژه ضد شورش میفرستند 
حسن  دارند.  را  مردم  امنیت  تامین  ادعای  و 
کرمی، فرمانده یگان های ویژه فراجا، در رابطه 
با حضور این نیرو در آبادان گفت: “حضور یگان 
ویژه صرفا برای ایجاد آسایش و امنیت است.”

به مردم معترض و خشمگین شلیک می کنند و 
ادعای عزاداری دارند. به مردم عزاداری که در 
متروپل شمع  جنایت  جانباختگان  یاد  به  اهواز 
روشن کرده بودند، با گاز اشک آور حمله کردند 

و امروز با وقاحت تمام به عزا می نشینند.



مردم اما تنها عزاداری نکردند. در این هفت روز، 
صدای خشم و اعتراضشان را با تجمعات هزاران 
رساندند.  دنیا  گوش  به  شعارهایشان  وبا  نفره 
همینجاست،  ما  “دشمن  ای”،  خامنه  بر  “مرگ 
دروغ میگن آمریکاست”، “ننگ ما صدا و سیمای 
ما”، وآخرینش در شهرری  “مرگ بر دیکتاتور”، 
و  قتل  حکومت  به  مردم  پیام   از  هایی  نمونه 
جنایت است. دیگر حنایتان رنگی ندارد. با این 
نمایشهای چندش آور نمی توانید کسی را فریب 

دهید. 
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فریاد زندگی در شاهین شهر 
میالد رابعی

    
فریاد یک زن جوان در جریان اعتراضات شاهین  
کار  نه  داریم،  پول  نه  داریم،  شادی  “نه  شهر: 

داریم. هیچ  جا نمیریم، همینجا نشستیم.”

اعتراضات  و  آبادان  در  متروپل  فاجعه  از  پس 
این  به  نیز  دیگر  شهرهای  شهر،  این  مردم 
اعتراضات پیوستند. از آن میان شیراز و شاهین  
آبادان،  از  مهاجر  کثیر  جمعیت  دلیل  به  شهر 
مکان ویژه ای دارند. مردم در شاهین  شهر در 
خیابان ها بست نشستند و خواستها  و شعارهای 
خود را فریاد زدند. نیروی انتظامی نیز مثل همیشه 



با خشونت درصدد متفرق کردن مردم بود. در 
یکی از فیلم های منتشر شده از این اعتراض در 
فضای مجازی، زن جوانی جمالت فوق را فریاد 

می زند. 

بر  عالوه  همیشه  خود  اعتراضات  در  مردم 
شعارهای رایج، حرف دل خود را هم با خشم 
از  فریادهای  این  از  بعضی  بیان می کنند. گاهًا 
سر خشم و انزجار، به  راستی خصلت   نمای درد 
و رنج همه مردم و گویای شرایط  طاقت فرسای 

معیشتی آنها ست.

کار، درآمد مکفی و شادی. اینها عواملی است 
جهانشمول که هر انسانی در هر گوشه جهان، 



برای ادامه حیات به آنها نیاز دارد. اینها همان 
که  است  به  حقی  و  بدیهی  اولیه،  خواست های 
حکومت اسالمی سالها ست از مردم دریغ کرده 
است. این ها حتی شاخص های رفاه نیستند، بلکه 

ملزومات بقا هستند. 

خیزش مردم ایران پیش از هر چیز، تالشی برای 
گذران  و  نرمال  حیات  امکان  آوردن  بدست 
طبیعی زندگی و در عین  حال رسیدن به باالترین 
حد از رفاه و آزادی است. برای رسیدن به همه 
این اهداف انسانی، ابتدا باید جمهوری اسالمی 

سرنگون شود.
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شلیک به اغتشاشگران معترض! 
یاشار سهندی

    
احسان عباسپور، فرماندار آبادان: “به سمت معترضان 
تیراندازی نشده و فقط تجمع صورت گرفت و پایان 
یافت.” این در حالی است که خبرگزاری فارس 
وابسته به سپاه، تیراندازی و شلیک گاز اشک آور 

توسط ماموران را تایید کرد.

در این خبر هیچ تناقضی نیست. فرماندار آبادان 
وابسته  همینطور خبرگزاری  و  گوید  می  درست 
اغتشاشگرند،  ایشان  نگاه  معترضان در  به سپاه! 
تیراندازی و شلیک گاز اشک آورهم به سمت اینها 

صورت گرفته است.



جمهوری اسالمی اساسا “ شهروند” را به رسمیت 
نمی شناسد، که اعتراض آنها را به رسمیت بشناسد. 
مردم در نزد این حکومت به دو دسته تقسیم میشوند. 

آنهایی که با جیره ای که برایشان در نظر گرفته اند، 
به هر بی شرفی تن میدهند. اسلحه به دست میگیرند 
تا به فرمان ولی فقیه به سوی هر کسی که صدایش 
را بلند کند، شلیک کنند.این جمعیِت دسته اول، 
روز به روز آب میروند. استادیوم صد هزار نفری را 
حتی با کشاندن کودکان به نمایش مسخره “سالم 
فرمانده” نیز نتوانستند پرکنند. با فتوشاپ دلشان را 

خوش میکنند که جای سوزن انداختن نبود! 



دسته دوم اما، هر روز بیشتر از روز قبل در کف 
خیابان  بدنبال حق خودش است. این دسته دوم به 
یک معنی نیز اغتشاشگرند! ایشان با اعتراض مداوم 
خود که روز بروز وسیع تر و عمیق تر میشود، حکومت 
اسالمی را به گوشه رینگ رانده اند و با اعتراضات 
خود، در کار چپاول و غارت این حکومت اغتشاش 

ایجاد کرده اند.

“اغتشاشگران”  در صددند که جمهوری اسالمی را 
به گور بسپارند.
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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


