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ورزشکاران از وریا غفوری بیاموزند
آذر پویا  

با گذشت چندین روز از جدایی ناخواسته وریا 
غفوری از تیم استقالل و تمدید نشدن قراردادش، 
اعتراضات مردمی و چهره ها به این اقدام مسئوالن 
باشگاه استقالل و هم زمان حمله برخی رسانه های 
استقالل  تیم  کاپیتان  به  حکومت  به  نزدیک 

همچنان ادامه دارد.

“وریا  استقالل، هشتگ  و  غفوری  وریا  هواداران 
تنها نیست” را ترند کردند.



وریا غفوری در دفاع از مردم ستمدیده آبادان 
و همچنین دفاع از زندگی، سعادت و خوشبختی 
مردم، علیه رژیم فاسد اسالمی به یک قهرمان 
مردمی در ایران تبدیل شد. وریا همه استعداد و 
محبوبیت ورزشی خود را علیه حکومتی بکار برد 
که برای مردم فقط فقر و سیه روزی ببار آورده 

است. 

جمله  از  و  ها  ورزشگاه  به  که  پاسداران  سپاه 
باشگاه استقالل چنگ انداخته است به عبث فکر 
می کند می تواند مانع از نفوذ وسیع اجتماعی این 
راه  از  های  اما شوت  محبوب شود.  فوتبالیست 
دور وریا در عرصه سیاسی هم دروازه جمهوری 

اسالمی را به لرزه در آورده است.



عمل انساندوستانه، شجاعانه و مهم وریا غفوری 
باید سرمشق همه ورزشکاران و فوتبالیست ها قرار 
بگیرد. اینجا همه تیم ها همراه با همه هوادرانشان 
باید دروازه فساد جمهوری اسالمی را توپ باران 
کنند. ورزش همچون همه امور زندگی در ایران 

سیاسی است. 

واحد  تن  فروپاشی یک  علیه حکومت در حال 
شویم.
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انگشت به ماشه و فرار!
کاظم نیکخواه  

آخوند حسین طیبی فر، جانشین نماینده خامنه ای 
در سپاه پاسداران: باید نیروهایی تربیت پیدا کنند 
تا بدون ترس و واهمه دست روی ماشه داشته 
باشند تا از دستاوردهای انقالب اسالمی و مبانی 

ارزشی و اعتقادی دفاع کنند.

این ظاهرا تاکیدی بر اعالن جنگ علنی با مردمی 
است که از این به اصطالح “دستاوردهای انقالب 
اسالمی و مبانی ارزشی و اعتقادی” آن متنفر و 
منزجرند. قبال هم خامنه ای گفت حزب اللهی ها 



آتش به اختیارند.

چه نیازی این جنایتکاران را ناچار کرده است 
سخن  مسلحشان  مزدوران  جمع  در  وقتی  که 
میگویند از دست روی ماشه بودن حرف بزنند؟ 
مگر تاکنون هر جنایتی در این کشور خواسته اند 

علیه مردم انجام نداده اند؟

نظام  الرحمان  بوی  اینست  اینها  اصلی  مساله 
خیابان  و  کوچه  در  است.  شده  بلند  کثیفشان 
مردم علیه حکومت و علیه خامنه ای و رئیسی و 
سران این نظام منفور سخن میگویند و اعتراض 
سازمان میدهند و  اینها جرات دست به ماشه 
بردن ندارند. زنان عمامه آخوند را لگدمال میکنند، 



بازنشستگان از گند زدن رئیسی به اقتصاد میگویند 
و او را الدنگ خطاب میکنند. این شعارها در عین 
حال علیه شخص خامنه ای نیز هست. اینها فقط 
اینکه  از  اند.  نیفتاده  به وحشت  مردم  از خشم 
صفوف نیروهای سرکوبشان نیز به تالطم افتاده 
و جرات مقابله با مردم را ندارد، به لرزه مرگ 
افتاده اند. این شان نزول روضه “دست به ماشه 

بودن” پاسداران است.
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فاطمه زارعی قربانی قتل ناموسی
محفل خواهران از ایران  

فاطمه زارعی اهل سردشت، به دالیل “ناموسی” 
اربیل  در  عبداهلل منش  نام  به  همسرش  توسط 
کردستان عراق به قتل رسید. فاطمه زارعی پس 
این شهر به کار مدلینگ  اربیل در  به  از فرار  

مشغول بوده است.

تکرار فاجعه ای که منظما تکرار می شود. ما زنان 
بزرگترین جرممان بدنیا آمدن در کشوری است 
که قانون خدای بی رحم در آن حکم می راند. 
جنسی  بیمار  مشت  یک  که  است  این  ما  جرم 



و مذهبی با بهره گرفتن از قرآِن ضد زن حکم 
مرگ ما را صادر می کنند. عامل اجرا هم هر بار 
متفاوت است. یک بار بیدادگاهی اسالمی و بار 
دیگر عامل اجرایی مردان عقب مانده و مرتجع 

ای هستند که دست به قتل ما می زنند. 

این ضدیت با جسم و جان ما تاریخ طوالنی ای 
دارد که وجود همه مذاهب، خلق جنایِت یافته 
را علیه ما زنان هزار بار تشدید می کند. قوانین 
اسالمی باید زیر پای ما مردم له شود. هر چه نشانی 
از مذهب و مردساالری دارد باید به گورستان 
سپرده شود. هر درجه از جنایت علیه ما، خشم ما 
را برای از ریشه برکندن مذهب بیشتر می کند.



ما از مردان جسور و متمدن و آزادیخواه انتظار 
وسیعترین حمایت ها را داریم. هر جمع و محفل 
به  را  اجتماعی  اعتراض  محل  هر  و  خصوصی 
مکانی برای آگاهگری تبدیل کنید و به مبارزه 
انقالبی زنان برای سرنگونی جمهوری اسالمی ضد 
زن یاری رسانید. انسانیت نه مرز می شناسد نه 

جنسیت. 
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از نان تا روغن؛ قیمت ها در یک ماه 
تا 2۵0 درصد بیشتر شد

کیوان جاوید  

گزارش مرکز آمار جمهوری اسالمی در خرداد 
و  نان  بهای  سرسام آور  افزایش  از   14۰1
غالت، گوشت، لبنیات، تخم مرغ، روغن، میوه و 
سبزیجات، خشکبار، قند و شکر، آشامیدنی ها و 
سایر خوراکی ها گزارش داد. در این میان، روغن 
نباتی با ۲4۷ درصد و روغن مایع با بیش از ۲۳۳ 
درصد، نسبت به ماه قبل بیشترین افزایش قیمت 

را داشتند.



بیان آمار دردی از ما درمان نمی کند. ما پیش از 
اعالم آمار توسط مراکز آمار جمهوری اسالمی با 
پوست و گوشت خود و با شکم های گرسنه خود 
به آمار واقعی دسترسی پیدا می کنیم. کافی است 
طی همین سال گذشته کسی سری به سفره ما 
بزند تا ببیند چه اقالمی از مواد غذایی از سفره ما 

ناپدید شده است.

از طرف دیگر طی همین یک سال گذشته، ای 
کاش می شد از سفره همه سران حکومت و یک 
وابستگان حکومت هم عکسی  از  قشر کوچک 
منتشر می شد تا سفره خالی ما با سفره اشرافی 

آنها مقایسه شود.



در برابر این هیوالی گرانی و  این فالکت اسالمی 
هنوز به انذازه کافی متشکل نیستیم. موانع سیاسی 
متشکل شدن را باید بیش از گذشته و با سرعت 
از پیش پا برداریم. همه مردم، اعم از کارگران، 
معلمان، دانشجویان و میلیونها جوان بیکار باید 
برای حفظ زندگی یک برنامه واحد داشته باشند. 
اعتصاب عمومی در کنار اعتراضات سراسری و 
نهایتا قیام علیه این بساط خانمانسوز. راه همین 
است. قدم به قدم داریم به این هدف نزدیکتر 

می شویم.
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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


