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آیا اسالم درعربستان شرمنده زنان می شود؟
“اقتصاد کوپنی” و رژیم بی کوپن!

جنایتکاران حکومتها جایی برای
پنهان شدن ندارند!
پتی دوبنیتاس

امروز دادگاهی در کوبلنتس آلمان یک مقام
اطالعاتی دولت سوریه به نام انور رسالن را -
که رئیس دفتر سرویس مخفی شعبه  ۲۵۱در
دمشق و زندان مجاور آن بود  -به دلیل همدستی
در جنایت به حبس ابد محکوم کرد .او مسئول
شکنجه بیش از  ۴۰۰۰نفر ،تجاوز جنسی و حداقل
قتل  ۳۰نفر بین سال های  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۲در
سوریه است.
رسالن تنها جنایتکاری نیست که تصور میکرد
میتواند جنایت کرده و از مجازات فرار کند .همین

امروز ،در  ۱۲۰۰کیلومتری شمال کوبلنتس ،آن
سوی دریای بالتیک ،در زندانی در استکهلم ،حمید
نوری که به دلیل دست داشتن در اعدام دسته
جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در ایران در
سال  ۱۹۸۸به جنایت علیه بشریت متهم شده
است ،در زندان است.
رسالن و نوری احتماالً هرگز فکر نمیکردند که
به خاطر کاری که انجام دادهاند با عدالت روبرو
شوند .مهم این است که فقط این دو شخص
جنایتکار نیستند که محاکمه میشوند ،بلکه
رژیمهایی هم که آنها بخشی از آن بودد و هنوز
در قدرت هستند محاکمه میشوند.

* ترجمه از انگلیسی
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نقش سپاه

یاشار سهندی
سردار حاجی زاده قاتل مسافران هواپیمایی
اوکراینی در مصاحبه با روزنامه شکنجه گر
معروف ،حسین شریعتمداری از جلسه ای گفته
که در آن سرداران سپاه ،حسن روحانی را تهدید
کردند :ساکت میشی یا ساکتت کنیم! برخی ها
این را نشانه دخالت سپاه در اموری که مربوط به
او نیست جلوه می دهند.
سپاه پاسداران فلسفه وجودی اش سرکوب
انقالب بوده .این نیروی مسلح وحشی نقش اصلی
درسرکوب چهار دهه گذشته داشته و وقتی نام
سپاه سر زبانها افتاد که شوراهای ترکمن صحرا را

سرکوب کرد و چهار تن از رهبران این شوراها را
ربود و کشت .برخی نقش سپاه را “دفاع از میهن”
جلوه می دهند ،و گویا بخاطر “دفاع از مرزها” در
زمان جنگ ایران و عراق شکل گرفته .اما به واقع
سپاه پاسداران نه امروز بلکه در تمام چهار دهه
گذشته نقش اساسی در جمهوری اسالمی داشته
و سهم مهمی در غارتگری .اینکه برای باندهای
دیگر حکومتی شاخ و شانه می کشد از فشار
مبارزات مردم است.
سران جمهوری اسالمی یا در مقام چاپلوسی با
همدیگر حرف می زنند و یا مانند جلسه مذکور
همدیگر را تهدید می کنند .دعواها هم زمانی
اوج می گیرد که اعتراضات شکل گرفته در عمق
جامعه در کف خیابان خودش را بنمایش می

گذارد .بازگویی از جلسه ای که در پشت پرده
صورت گرفته در زمانه حال به این نظر دارد که
مثال قرار است ته دل مردم را خالی کند .اما این
بیش از هر چیز نشانه درماندگی و حاد شدن
اختالفات درونی مافیایی حاکم است.
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اینترنت و دیکتاتورها
حسن صالحی

اینترنت به بالی جان جمهوری اسالمی تبدیل
شده است .روز چهارشنبه  ۲۲دیماه بعد از
برگزاری یک جلسه غیر علنی مجلس۱۸۰ ،
نماینده این نهاد حکومتی خواستار محدود شدن
بیشتر اینترنت شدند.
علت این تعجیل برای محدود کردن اینترنت
روشن است .فناوری اینترنتی ساز و برگی است
که مردم با استفاده از آن حاکمان جنایتکار
را به چالش می کشند .جمهوری اسالمی از
خدمات اینترنتی از جمله برای اشاعه دروغ،
خرافه و کهنه پرستی استفاده می کند .و مردم از

اینترنت منجمله برای نقد خرافات مذهبی ،رشد
آگاهی و آشنایی با پیشرفته ترین دستاوردهای
بشری و همچنین خبر رسانی درباره مبارزات
و سازمانیابی اعتراضات خود بهره برداری می
کنند .دولتهای سرکوبگر دنیا هر جا که بخواهند
با مردم معترض مقابله کنند قبل از هر چیز به
فکر خاموش کردن اینترنت می افتند.
امروزه با استفاده از شبکه های اجتماعی،
نقد نظری و سیاسی وضع موجود ،تبادل نظر
سیاسی ،اشاعه افکار و آرا ،تاثیرگذاری بر فضای
سیاسی ،به چالش کشیدن دولتها ،شکل دادن
به حرکتهای اعتراضی توسط فعالین اجتماعی و
متشکل شدن بخش های مختلف مردم بسیار
آسانتر شده است.

رژیمی که در دنیای واقعی بطورروزانه همه
مقدساتش توسط مردم زیر پا گذاشته می شود
حقیقتا چگونه می خواهد در دنیا “مجازی”
موفقیتی بدست آورد؟! سالهاست که علیرغم
فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و سرعت پایین
و کیفیت بد اینترنت مردم از این ابزار برای
سرنگونی رژیم استفاده کرده اند .محدودیت
های بیشتر خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد
کرد.
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آیا اسالم درعربستان شرمنده زنان
می شود؟
کیوان جاوید

رسانهها در عربستان گزارش کردهاند دادگاهی
در این کشور برای اولین بار حکم داده است
تا مردی که به اتهام آزار جنسی محکوم شده
است ،در مالء عام معرفی و شرمنده شود.
آیا این نوید رفرم در عربستان است و حاکمین
خود را شرمنده زنان می دانند .آیا نسیم خنک
روشنگری به سر حاکمین خشک مغز در
عربستان وزیدن گرفته است .آیا زنان به حقوق
انسانی خود دست می یابند؟

واقعیت این است که جامعه اسیر قوانین عشیره
ای – اسالمی و تماما ضد زن مانع از کارکرد
آزادانه سرمایه در کشورهای عربی حاشیه خلیج
است .طبقه حاکم در عربستان نیز با همه وجود
به این نتیجه رسیده است اسالم آن نقطه کور
در جذب و ادغام سرمایه جهانی در بازار داخلی
است .به همین دلیل ساده هیچ کشور اسالم زده
ای نمی بینیم که همطراز ژاپن و کره جنوبی و
سنگاپور شده باشند .این وضعیت دیگر قابل
ادامه دادن نیست .نمی شود فقط نفت فروخت
و دوام آورد.
دلیل دیگر باز بودن چشم جهان و دسترسی
میلیونی مردم عربستان به مدیای اجتماعی است.
حیات خلوتی برای جنایت کردن و پنهان شدن

وجود ندارد .پیش از رسیدن دما سنج به نقطه
جوش ،دارند فکری بحال حکومتشان می کنند.
قدم اول رسیدن به آزادی و انسانیت در کشورهای
عربی ِ گرفتار آمده در چنگال اسالم ،شکست
ارتجاع مذهبی است .در این میان هر عقب نشینی
حاکمین می تواند مقدمه ای باشد برای رسیدن
به همه آزادی های سیاسی و اجتماعی.
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“اقتصاد کوپنی” و رژیم بی کوپن!
سیاوش مدرسی

بهروز محبی نجمآبادی ،عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس ،روز چهارشنبه ۲۲ ،دی ،اعالم
کرد نزدیک به بیست میلیون نفر در کشور «در
شرایط مساعدی نیستند ،این افراد حدود سه
میلیون خانوار هستند که دچار فقر مطلقاند»
و “اگر یاران ه کاالیی توزیع نشود ادامه زندگی
بسیار دشوار خواهد شد”.
سوال این است که “خط فقر مطلق” یعنی چه؟
یعنی چند قدم تا “مرگ مطلق؟!”
اینها دارند “اقتصاد مقاومتی” خامنهای را عملی

میکنند مقاوم بودن یعنی جاننثار اسالم بودن،
و خرج میلیاردی غنیسازی ،مسلح کردن اوباش
مسلح در منطقه ،مفتخوری و دزدی و فساد
خودیهای حاکم شود!
بازگشت به اقتصاد کوپنیِ دوران جنگ با عراق
مجدد بر پیکر جامعهای فرود میآید که دیگر
خبری از ارتش عراق و توجیه دفاع از میهن
اسالمی در برابر استکبار جهانی در کار نیست!
امروز دشمن بدون هیچ ماسک و پوشش و اما و
اگری سینه به سینه مردم ایستاده است! مردمی
که زنده به روز شکست دادن حکومتند ،مردمی
که انگشت اتهام را به طرف دشمنشان ،اقتصادی
کوپنی ،دزدیهای نجومی و قتل و کشتار نشانه
گرفتهاند!

در این جنگ فریاد سرنگونی جمهوری اسالمی
همهگیر است! فریادی که از کنج شکنجهگاه
اوین تا امواج اعتراضات کارگری ،معلمان ،زنان،
جوانان ،پرستاران و تمام مزدبگیران ضربآهنگ
و نوید سرنگونی آنهاست!
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ژورنال ،نشریه روزانه آنالین ،ساعت  ۴بعد از ظهر
به وقت اروپای مرکزی ( ۶و نیم به وقت ایران)
منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد.

تماس با نشریه:

واتس آپ و تلگرام ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳ :
ایمیلjournalfarsi@gmail.com :

 پخش و انتشار مطالب در مدیای
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع
و لینک به سایت ژورنال آزاد است.

www.journalfarsi.com

