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قزاقستان علیه فقر بپاخاست
کیوان جاوید

در سومین روز اعتراض میلیونی در قزاقستان مردم 
در حال در هم پیچیدن طومار حاکمان هستند. 

بهای سوخت  افزایش  به  اعتراض  در  تظاهرات 
خودرو آغاز شد اما سریعا به قیام سراسری علیه 
حکومت قزاقستان تبدیل گردید و مراکز دولتی 
مورد هجوم مردم جان به لب رسیده قرار گرفت. 

حاکمان جنایتکار برای حفظ سلطه یک درصدی 
های حاکم دست به کشتار زده و دهها معترض 
را کشته و هزاران نفر را مجرح کرده اند. دولت 
قزاقستان برای جان بدر بردن از این اعتراضات 



خیره کننده دست به دامن مافیای حاکم در کرملین 
شده تا با مداخله دولت پوتین »تروریستها« را 

سرکوب کنند. 

قزاقستان تنها نیست. دو روز پیش افزایش ۳۵ تا 
۴۰ درصدی قیمت نان خشم مردم آذربایجان را 
برانگیخته  و جمعیت وسیعی را به خیابان کشاند. 
مردم  اعتراضات  وسیع  گیری  اوج  منتظر  باید 
ناقوس  بود.  نیز  آذربایجان  به لب رسیده  جان 
حضور »هیچ بودگان و داغ لعنت خوردگان« که 
برای زندگی می جنگند علیه دزدان غارتگر یک 

درصدی به صدا در آمده است.

مردم  اعتراض  و  قزاقستان  در  قیام  کنار  در 
آذربایجان علیه فقر و دیکتاتوری، می شود منظره 



اعتراضات مردم ترکیه که علیه فقر و سرکوب 
به میدان آمده اند را به نمایش گذاشت. 

اعتراضات هر روزه و سراسری مردم برای در هم 
پیچیدن حاکمیت فاسدان جنایتکار در ایران را 
به تصویر اضافه کنید تا قدرت انقالب برای یک 
زندگی انسانی، ورای جامعه ای که غارتگران دزد 
و گردنه بگیران حاکم برای مردم ساخته اند را 

به چشم ببینید.

قزاقستان تنها نیست. این شیپور انقالب است که 
به صدا در آمده است.
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روز جهانی اعتراض به  
جنون آدمکشی!

حمید تقوائی

“از سال آینده 1۳ دی، روز جهانی مقاومت - 
شهادت الگوی اخالص و عمل سردار سپهبد قاسم 
سلیمانی به دست استکبار جهانی، در جلسه ٧۳٧ 

شورای فرهنگ عمومی مصوب شد... “
محمد قاسمی، دبیر ستاد فرهنگ شورای عالی 

انقالب فرهنگی

هم  خودشان  شهادت؟!  مقاومت-  جهانی  روز 
میدانند که حرف مفت میزنند. این رجزخوانی را 
هم باید در کنار “انتقام سخت” بایگانی کرد. علت 
َعلَم کردن این روز مقاومت و شهادت نیست، تالش 



مذبوحانه برای  منحرف کرد اذهان از “رسوائی 
و درماندگی جهانی” رژیم جنایتکارشان است. 
همانطور که شلیک به هواپیمای مسافربری پنج 
روز پس از به هالکت رسیدن سردار کذائیشان نیز 
تالشی برای بدر بردن خود از زیر فشار اعتراضات 

کوبنده توده مردم  بود.  

در  هم  قدس  سپاه  رسیده  هالکت  به  فرمانده 
در  هم  و  بود  نیستی  و  مرگ  منشا  زندگیش 
در  نفر  هزاران  کشتار  عامل  سلیمانی  مرگش. 
عراق و سوریه و منطقه بود اما  تنها جرم 1٧6 
نفر قربانیان شلیک عامدانه به هواپیما، مسافرت 
در شرایط بحرانی حکومتی بود که میخواست با 
جنون آدمکشی خود را از فشار اعتراضات کوبنده 

توده مردم خالص کند. 



در دو ساِل پس از این فاجعه مردم ایران به این 
جنون با شکل دادن به جنبش جهانی دادخواهی 
پاسخ قاطع ای داده اند. اعتراضات پیگیر و گسترده 
خانواده های قربانیان سقوط هواپیما و دیگر فعالین 
در خارج کشور،  و  ایران  در  دادخواهی  جنبش 
و محکومیت خامنه ای و سران سپاه در دادگاه 
عالی انتاریوی کانادا به جرم شلیک عامدانه به 
هواپیمای مسافری، فی الحال 1٨ دیماه را به عنوان 
روز جهانی محاکمه قاتلین حاکم بر ایران به ثبت 
روز سرنگونی جمهوری  بزودی   است.  رسانده 

اسالمی نیز فراخواهد رسید.
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کنترل نماز خواندن مردم یا 
حفظ عمامه؟
کاظم نیکخواه

نماینده خامنه ای در اصفهان یوسف طباطبایی نژاد، 
گفته است که “نباید اجازه دهیم کسانی که در 
این نظام زندگی می کنند از نماز غافل شوند”. 
منظورش اینست که باید کنترل کنیم که مردم 
در درون خانه هایشان نمازشان را بخوانند. به 
را  ات  عمامه  تو  گفت  باید  سفیه  آخوند  این 
سعی کن روی سرت نگه داری و زیر پای زنان 
مردم  خواندن  نماز  نشود،  لگدمال  جوانان  و 
در خانه هایشان پیشکش! همین روزها آخوند 
دیگری بنام فاضل میبدی، عضو مجمع “مدرسین 
و  بازار  در  طلبه ها  می گوید،  قم”  علمیه  حوزه 



می شنوند”.  فحش  یا  متلک  مردم  از  مغازه ها 
وقتی  روزها  این  است  گفته  دیگر  آخوند  یک 
میخواهم خرید کنم لباس آخوندی را از تنم در 
می آورم و با لباس معمولی میروم که فحش و 
متلک نشنوم. جامعه ایران دارد آخوند و عمامه 
و مذهب را زیر پا له میکند. آن وقت نماینده 
خامنه ای میخواهد نماز خواندن مردم در درون 
خانه هایشان را هم کنترل کند! در تجمع هفته 
پیش معلمان بازنشسته، یکی از زنان بازنشسته 
در سخنرانیش با صدای رسا در میان جمعیت 
خطاب به حکومتیان فریاد زد “ما اگر بخواهیم 
از شما )حکومتیان( انتقام بگیریم، از اول انقالب 
تا االن را میگیریم. وقت نابودی شما فرا رسیده 
است”. براستی وقت نابودی حکومت کثیف و ضد 
انسانی اسالمی فرا رسیده است. این را جامعه 



دارد هر روز به صورت لگد مال کردن عمامه 
و فحش دادن به اسالم و آخوندها فریاد میزند. 
اما نماینده خامنه ای با سفاهت هنوز در رویای 

کنترل نماز خواندن مردم است!
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برنده جنگ اتمی
مصطفی صابر

روسیه،  چین،  آمریکا،  دنیا،  اتمی  قدرت  پنج 
امنیت  شورای  اعضای  که  فرانسه،  و  انگلیس 
و  بی سابقه  بیانیه  نیز هستند، در  سازمان ملل 
اتمی  جنگ  که  کردند  اعالم  پریروز  مشترکی 

برنده ندارد و باید از آن جلوگیری شود!

خیلی متشکر که گفتید! داشت یادمان میرفت 
که حتی جنگ اتمی میان هند و پاکستان تمدن 
پاک خواهد کرد. چه رسد  از گیتی  را  بشری 
اتمی که توسط همین  به هزاران کالهک های 
امضاء کنندگان این بیانیه دائما “مدرنیزه” یعنی 

مخربتر و دقیق تر و مهلک تر میشود.



جواب خطر نابودی بشریت توسط جنگ اتمی، 
اثر  بر کره زمین در  نابودی زیست  مثل خطر 
سود  تولید  برای  سرمایه  ناپذیر  پایان  حرص 
جهانی  همبستگی  و  اتحاد  تنها  و  تنها  سود،  و 
انسانها برای سلب قدرت سیاسی از بورژوازی 

و بازگرداندن اختیار به انسان است. 

اسالمی  رژیم  شعار  مقابل  در  که  ایران  مردم 
ماست”  مسلم  حق  ای  هسته  “انرژی  بر  مبنی 
در خیابان فریاد میزنند “معیشت و منزلت حق 

مسلم ماست”، در این راه گام بر میدارند!
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شکست سیاسی و اقتصادی اردوغان 
در ترکیه

سیاوش آذری

بنابر آمار رسمی، نرخ تورم در ترکیه به بیش 
از ۳6 درصد افزایش پیدا کرده است. این در 
حالی است که اقتصاددانان مستقل متشکل در 
گروه “اناگ” نرخ تورم را بیش از ٨۵  درصد 
برآورد کرده اند. آیا رشد بی سابقه قیمتها و نرخ 
تورم و بحران اقتصادی جاری در ترکیه ناشی 
از خصومت طیب اردوغان با بهره بانکی و بی 
مایگی سیاست گذاران اقتصادی حزب عدالت و 
توسعه و اتکا به اصول “بانکداری اسالمی”است؟

حقیقت اینجاست که اقتصاد ترکیه متکی به ورود 



سرمایه خارجی است. دولت اردوغان در دوره 
اول حاکمیت خود با اجرای سیاستهای صندوق 
المللی پول و در دوران وفور نقدینگی در  بین 
جهان قادر به ایجاد نوعی توازن میان جناحهای 
همان  از  اما  گشت  ترکیه  در  سرمایه  مختلف 
عدالت  حزب  اقتصادی  سیاستهای  نیز  دوره 
میان  شدید  تنشهای  ایجاد  به  منجر  توسعه  و 
جناحهای سرمایه و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی 
شد. در این دوره اما اردوغان خواهان بالندگی 
بخش کوچکتر سرمایه معروف به سرمایه سبز 
)اسالمی( که بستر اجتماعی اصلی حزب عدالت 
و توسعه را تشکیل می دهد است. کاهش نرخ 
دارایی های  انتقال  برای  اردوغان  راهکار  بهره 
عمومی به این بخش از سرمایه و حمایت از آن 
در مقابل بحران عمیق اقتصادی است. اما با در 



نظر گرفتن نقش سرمایه بزرگ در ترکیه این 
سیاست اقتصادی اردوغان محکوم به شکست 
است. دولت اردوغان بنا بر ویژگی های اسالم 
سیاسی نه تنها قادر به ظهور به مثابه دولت کل 
سرمایه نیست، بلکه خود بانی تشدید پالریزاسیون 
اجتماعی در ترکیه و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی 
است. جامعه ترکیه  فی الحال در برابر دولت 
است.  زده  مقابله  به  دست  اردوغان  اسالمی 
اقتصادی و سرکوب سیاسی در  ریاضت کشی 

ترکیه توسط مردم بی جواب نمی ماند.
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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


