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جاوید کیوان  نوشته     

ورزش و مافیای سپاه 
رابعی میالد  نوشته     



کارگران فوالد اهواز
 از مافیای فوالد میگویند  

شهال دانشفر

“صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد اهواز” 
طی اطالعیه ای در ششم شهریور از ابعاد گسترده 
اختالسهای مافیای حاکم بر فوالد سخن میگوید.

هزار  از ۹۲  بیش  اختالس  مال شدن  بر  بدنبال 
اکنون  مبارکه،  فوالد  مجتمع  در  تومان  میلیارد 
کارگران فوالد اهواز از بساط مافیایی که بخشی 
و  داشته  النه  اصفهان  مبارکه  فوالد  در  آن  از 
بخش دیگرش در فوالد اهواز، پرده بر میدارند. 
اختالسهایی که فوالد را به بحران و کار و معیشت 



کارگران را به تنگنا کشانده است. 

یک استناد کارگران به انتصابات جدید و جلسه 
پنجم شهریور در دفتر تهران با حضور نادر جعفر 
یوسفی از مرتبطین با مدیران فاسد فوالد مبارکه 
است. اشاره شان به گماردن کیکاووس ندایی 
بعنوان عضو هیات مدیره و نماینده سازمان اموال 
منابع  معاون  ندایی  است.  اهواز  فوالد  تملیکی 
انسانی فوالد هرمزگان، از پادوهای فرزاد ارزانی 
در فوالد مبارکه است. اگرچه فوالد اهواز ظاهرا 

در تملک بانک ملی است.

این چنین است که مافیای فوالد علیرغم برمال شدن 
دزدیهایشان در حال مهره چینی در شرکتهای 
فوالدست و فوالد اهواز دچار بحران. یک خواست 



کارگران فوالد در اعتراضات اخیرشان راه اندازی 
تولید بود. 

هشدار کارگران فوالد در واقع به تملک درآمدن  
این مجتمع توسط باند و نهادهای نظامی است که 
اعضای آن هر روزه در شرکت حاضر و مشغول 
زدو بندند. کارگران فوالد با افشای بساط مافیایی 
حاکم در فوالد و با اعتراضاتشان مقابل این مافیا 
ما  “کشور  با شعار  فوالد  کارگران  اند.  ایستاده 
دزدخونه است، توی جهان نمونه است” به فریاد 

اعتراض کل جامعه تبدیل شدند.
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سپیده، قهرمان و محبوب دلها شد! 
مینا احدی

با وثیقه ۸00 میلیونی موقتا  خبر: سپیده رشنو 
آزاد شد.

در  اتوبوسی  در   1401 ماه  تیر  وپنج   بیست 
تهران واقعه ای پیش آمد که در تاریخ مبارزه 
و حک  ثبت  اسالمی،  حجاب  علیه  ایران  زنان 
شد. یک فضول و وقیح اسالمی که بنا بر فرمان 
اسالم و حکومتش، بخود حق میداد در زندگی 
زنان و این زن مسافر دخالت کند، تذکر میدهد 
و به درست عصیان یک زن را می بیند. عصیان 
میلیونها  از  نمایندگی  به  هم  او  که  را،  سپیده 



زن ، که جانشان از دست این حکومت به لب 
رسیده، این فضول وقیح اسالمی را از اتوبوس به 
بیرون پرتاب میکند و رژیم برای دفاع از خود 
و  را دستگیر، شکنجه  بقیه، سپیده  ترساندن  و 
حکومتی  رسانه  به  خودش  علیه  اعتراف  برای 

می آورد.

اما در مقابل این تشبثات، حکومت و رئیسی که 
در رویای تکرار دهه شصت است، طوفان درو 
اجتماعی و در همه جا  میکنند. در شبکه های 
اسم سپیده با دنیایی از محبت و موج گسترده 
نفر  صدها  و  میشود  عجین  وی  از  دفاع  از  ای 
نامه اعتراضی مینویسند، پیام همبستگی میدهند 
و اسم و عکس او حتی در رسانه های بین المللی 



منتشر میشود.

 اکنون حکومت تحت فشار این اعتراضات مجبور 
به آزادی موقت زنی شده که او را برای امنیت 
خودش خطرناک میداند. زنی که در قلب میلیونها 
نفر در ایران و در دنیا جا گرفته و به یک سمبل 
دیگر از مبارزه زنان ایران علیه حجاب و به زانو 

در آوردن حکومت اسالمی تبدیل شده.
این اتحاد و مبارزه ادامه دارد.
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خامنه ای و توفیق دولت سیزدهم
کیوان جاوید

را  مردم  اعتماد  و  امید  کردن  زنده  خامنه ای 
مهمترین توفیق دولت دانسته و گفت دولت با 
عملکردش امید و اعتماد عمومی را تا حد زیادی 

احیا کرده است.

برای خامنه ای وجود رئیسی خود توفیقی است 
این  دولتهای  همه  گذشته  سال   ۳0 طی  زیرا 
حکومت فورا با وی زاویه پیدا کرده اند. خامنه 
ای بعد از “رهبر” شدن حتی یک رئیس دولت 

ندارد که حاال به دشمن او تبدیل نشده باشد.



ابراهیم رئیسی آخرین امید حکومت برای ادامه 
تسویه  ترین  وسیع  با  که  دولتی  است.  حیات 
حسابهای درون حکومتی روی کار آمد تا بتواند 
به نمایندگی از خط خامنه ای جامعه را بکوبد 
نارضایتی  از  طوفانی  با  براند،  عقب  را  مردم  و 
است. مجیزگویی  روبرو  اجتماعی  اعتراضات  و 
شب  خیمه  عروسک  این  از  ای  خامنه  فعلی 
بازی بیت رهبری رو به مردم نیست، خطاب به 
بحرانهای  گردباد  این  در  که  است  حکومتیان 
حکومتی، آخرین امید جمهوری اسالمی را تنها 
حمایت  از  تماما  رئیسی  که  بدانند  و  نگذارند 

خامنه ای برخوردار است.

به کل  اما خطاب  این سخنرانی  در  ای  خامنه 



که  کرده  طرح  را  مهمی  بسیار  نکته  حکومت، 
احتماال قرار است در هیاهوی تعریف از دولت 
این  نکته  شود.  گم  رئیسی  و شخص  سیزدهم 
است که خطاب به دولِت گماشته خودش می 
پرهیز  تحقق  غیرقابل  وعده های  بیان  از  گوید 
کنید. و تمام ماجرا همینجا است. حکومت اسالمی 
دیگر وعده های توخالی هم نمی دهد و به این 
معنا تعیین تکلیف بین مردم و حکومت فقط در 

میدان جنگ رقم می خورد. 
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ورزش و مافیای سپاه
میالد رابعی

پرونده  در  اقتصادی  فساد  به  متهم  تاج،  مهدی 
فدراسیون  رئیس  بار  دومین  برای  “ویلموتس”، 

فوتبال ایران شد.

سال هاست که همه مردم از چنگ اندازی سپاه 
پاسداران و عوامل آن در تمام عرصه های اقتصادی 
همگی  که  اشخاصی  دارند.  خبر  کشور  مالی  و 
وابسته به سپاه هستند در تمام نهادهای اجرایی 
رخنه کرده اند تا ضمن به کنترل در آوردن آن ها، 
به  میلیاردی  اختالس های  و  زدوبند  و  رانت  با 

پرکردن جیب های خود بپردازند.



و  مهم ترین  از  یکی  فوتبال  خصوصاً  و  ورزش 
درآمدزاترین عرصه های اقتصادی است. جناب تاج 
و گروهش از نمایندگان سپاه در این عرصه است 
که سابقه سیاه فعالیت هایش در فدراسیون فوتبال 
و انجام اختالس های عظیم در پرونده ویلموتس، 
سرمربی سابق فوتبال ایران، مانع از انتخاب مجدد 
وی به این سمت نشد. این اشخاص غالباً با رشوه 
و رانت به اختالس های کالن می پردازند  و به 
با ثروت های نجومی تبدیل  مولتی میلیاردرهایی 
می شوند که به هیچ مقامی هم جواب گو نیستند.

و  اختالس ها  این  از  بخشی  دیگر  سطحی  در 
دزدی های میلیاردی، بنا به دستور شخص علی 



هزینه های  صرف  درصد  بیست  باید  خامنه ای، 
سپاه در داخل کشور برای ایجاد خفقان و اعمال 
سرکوب های وحشیانه علیه مردم و هشتاد درصد 
کشورهای  در  آشوب  و  تنش  ایجاد  آن صرف 

منطقه و کشتار مردم بی گناه آن کشورها شود.

مردم معترض در ایران با مقابله با سپاه و کل 
این رژیم و سرنگونی آن ضمن رها ساختن خود، 
بزرگ ترین خدمت را به مردم آزادیخواه در تمام 
منطقه خواهند کرد. بدون جمهوری اسالمی، جهان 

جای امن تری خواهد بود.
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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 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com journalfarsi


