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وریا و دختر آبی در مقابل فرمانده مقوایی 
اصغر کریمی

مسابقه  در  تماشاچی  هزاران  شهریور   ۴ روز 
سالم  حکومتی  سرود  آزادی،  استادیوم  فوتبال 
فرمانده را هو کردند، وریا غفوری را فریاد زدند 
و مانع ادامه این سرود خوانی حکومتی شدند. 
در گوشه دیگری از این مسابقه، ۵۰۰ زن حاضر 
در استادیوم فریاد دختر آبی و وریا سر دادند. 

 
“فرماندِه” حکومت سمبل فساد، دزدی، جنایت، 
این  مقابل  در  است.  درماندگی  و  سرکوب 
فرمانده منفور و درمانده، مردم هر چهره ای که 
از عدالت و آزادی، ولو نارسا، دفاع میکند، بزرگ 



می دارند. جامعه ای که خود را برای دگرگونی 
بنیادی آماده میکند، قبل از هرچیز با سمبل ها و 
مقدسات حکومتی و مقدم بر همه رهبر حکومت 

تسویه حساب میکند. 
 

جوانان حاضر در این مسابقه همان شورشگران 
آبان ۹۸ هستند که حکومت با کشتن ۱۵۰۰ نفر 
از آنها میخواست مرعوبشان کند. اینها همان ها 
هستند که در خیابان در مقابل گشت ارشاد می 

ایستند و سکه یک پولشان میکنند. 
 

اینها باروت انقالب و جنبش سرنگونی اند، همانها 
که فردا اسلحه بدست میگیرند و مراکز حکومتی 
را تسخیر میکنند و امروز با نیروی عظیم خود 



می توانند در تقویت اعتراضات جاری و متشکل 
شدن و متشکل کردن دیگران، تقویت آگاهی 
خود و دیگران و گرد آمدن حول پرچم عدالت، 
آزادی، رفاه و برابری و کوتاه کردن دست مذهب 
از زندگی مردم نقشی بزرگ و باورنکردنی ایفا 

کنند.
  

شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
٢۷ اوت ٢۰٢٢



نگذاریم واله زمانی را در زندان بُکشند!
حسن صالحی

کارگری،  فعال  زمانی  واله  بردار  زمانی،  صابر 
گفته است خطِر مرِگ برادرش در زندان اوین 
جدی  بسیار  پزشکی  رسیدگی  عدم  دلیل  به 
کبدی  های  آنزیم  زمانی  صابر  گفته  به  است. 
حدود  که  است  رسیده   ٢۰۰۰ به  زمانی  واله 
بیست برابر بیش از حد معمول است و هر لحظه 

ممکن است کبد وی از کار بیفتد. 

واله زمانی، در نهم خرداد بدنبال بازداشت دو 
فعال کارگری فرانسوی سیسل کولر و ژاک پاری 
و تعدادی از معلمان و فعالین کارگری و اجتماعی 



جاسوسی،  دسیسه  با  همکاری  رسوای  اتهام  با 
دستگیر شد. او که از بیماری حاد و خطرناک 
قرار  شکنجه  و  فشار  زیر  برد  می  رنج  کبدی 
گرفت تا به اعترافات دروغین علیه خودش تن 
بدهد. اما این فعال کارگری حاضر نشده است 
در این نمایشات مسخره حکومتی شرکت کند. 
خدمات  به  دسترسی  امکان  اسالمی  جمهوری 
درمانی را از واله سلب کرده است چرا که او 
حاضر نیست اتهاماتی را که بازجوها به او نسبت 

داده اند، بپذیرد.

اخیرا ٢۴ نهاد و گروه از کارگران، بازنشستگان، 
مدافعین حقوق زن، دانشجویان و جمع هایی از 
فعالین کارگری و اجتماعی طی نامه ای سرگشاده 



در مورد وضعیت خطرناک و حساس واله زمانی، 
کارگر، زندانی هشدار دادند و اعتراض کردند. 
از  گسترده  حمایت  و  جمعی  دسته  اعتراض 
زندانیان سیاسی تنها راه نجات این عزیزان از 
چنگال مرگ جمهوری اسالمی است. دهها فعال 
تک  کمک  به  زندان  در  اجتماعی  و  کارگری 
تک ما نیاز دارند. درهمه جا فریاد برآوریم که 
“زندانی سیاسی آزاد باید گردد”. واله زمانی ها 

باید زنده بمانند و آزاد شوند.
 
 

شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
٢۷ اوت ٢۰٢٢



راهپیمایی عدالت
 برای خانواده های پرواز ۷۵۲

بابک یزدی

مهرزاد زارعی، پدر آراد ۱۷ ساله که توسط موشک 
های عمدی سپاه به همراه ۱۷۵مسافر دیگر در 
پرواز ۷۵٢ جانش را از دست داد، دهم اوت از 
مزار آراد در شمال تورنتو به مقصد اتاوا پیاده روی 

خود را آغاز کرد.

سپاه  دادن  قرار  زارعی،  مهرزاد  اصلی  خواست 
پاسداران در لیست سازمان های تروریستی توسط 
دولت کانادا بود. مهرزاد بیش از ۴۵۰ کیلومتر را 
طی ۱۶ روز پیاده روی کرد و در روز پنجشنبه ٢۵ 



اوت وارد اتاوا گردید. در این مسیر تعداد زیادی 
او را همراهی کردند.

در اتاوا بیش از صد نفر از شهرهای تورنتو، اتاوا، 
مونترال و حتی ونکور در جلوی سفارت سابق و 
تعطیل شده رژیم اسالمی به استقبال مهرزاد آمده 
و با کف زدن های فراوان از عزم و اراده و همچنین 

خواسته های او حمایت کردند.

جمعیت به همراه مهرزاد به طرف پارلمان کانادا 
حامد  اتفاق  به  مهرزاد  آنجا  در  و  راهپیمائی 
اسماعیلیون نماینده انجمن خانواده ها به داخل 
دفتر نخست وزیری رفته و با نماینده دولت دیدار 

کردند.



چهارم اکتبر که هزارمین روز جنایت سرنگونی 
هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران می باشد، قرار 
است خانواده های جانباخته مجددا جلوی پارلمان 
جمع شده و خواهان پاسخ گوئی جدی تر دولت 
کانادا در این پرونده باشند. خانواده ها انتظار دارند 
که تا چهارم اکتبر دولت کانادا هم سپاه را در لیست 
تروریستی قرار داده و هم به بقیه خواستهایشان 
پاسخ دهد و همچنین پرونده را به دادگاه جنایت 
جنگی جهانی معرفی کند. حمایت در داخل و خارج 

از این عزیران بسیار ضروری است.

شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
٢۷ اوت ٢۰٢٢



مافیای سالمت و بهداشت
سینا پدرام

نبود  مورد  در  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
متخصص و جراح در برخی رشته های پزشکی 

ضروری هشدار داد.
 

در بازار مافیای درمان و دارو که توسط باندهای 
به  اداره میشود، پزشکی و درمان هم  حکومتی 
و  پزشکی  است.  شده  مبدل  سود  پُر  تجارت 
جراحی اطفال و یا قلب و دیگر بخشها در این 
بازار سودپرستی جذابیت خود را از دست داده 

اند و جراحی زیبایی حرف آخر را میزند. 
 



رژیم  بگیرید  نظر  در  بگوییم؛  اینطور  بگذارید 
اسالمی به نیروی انقالب، سرنگون شده و جامعه 
در  منفعت ۹۹  که  میشود  اداره  مردمی  توسط 
پایه  در  و   است  آن  نظر  مد  همیشه  ها  صدی 
ای ترین سطح، تامین سالمت عمومی پایه، آنچه 
که سازمان جهاني بهداشت، WHO  اساسنامه 
آن را نوشته است، زیرساخت سیستم بهداشت و 

درمان ایران را تعیین میکند.
 

میپرسند  همواره  رایگان  بهداشت  مخالفان 
جامعه  کرد؟  تامین  باید  چگونه  را  آن  بودجه 
اگر  است.  داده  را  آن  جواب  سالهاست  ایران 
به  جامعه  دارایی  اگر  شود،  کم  اختالس  چند 
حساب مساجد و فیضیه ها و جریانات تروریستی 



سرازیر نشود، خیلی از “نمیشودها” بدل به بایدها 
و ضرورتها میشود و بودجه هم تامین می گردد.

 
فقط با طرح خواسته های رفاهی میتوانیم حق واقعی 
آموزش  رایگان،  بهداشت  کنیم.  اعاده  را  خود 
ترین  عمده  رایگان  مسکن  و  رایگان  پرورش 
خواسته هایي هستند که مستقیما با سالمت عمومی 
ربط دارند. این خواسته ها منظما در اعتراضات 
جاری در ایران فریاد زده می شود. انقالب آتی 
این خواسته ها را سرلوحه کار خود قرار خواهد 

داد و فورا در اختیار عموم قرار خواهد داد.

شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
٢۷ اوت ٢۰٢٢



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 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


