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اومیکرون در ایران؛ 
زنگ خطر موج ششم کرونا

شهاب بهرامی

مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس  گفته  به 
در  کرونا  اومیکرون  سویه  واگیر،  بیماری های 
ایران غالب شده است. رسانه ها افزایش موارد 
جدی”  خطر  “زنگ  را  کرونا  بیماران  بستری 
پاندمی  ششم  موج  شکل گیری  احتمال  برای 

کرونا خوانده اند.

همان  از  که  کرونا،  ششم  موج  با  تنها  نه 
بود  معلوم  مرگبار،  ویروس  این  شیوع  ابتدای 
آمادگی  و  توان  تنها  نه  اسالمی  جمهوری  که 



بیماری را ندارد بلکه خود یکی  این  با  مقابله 
نیز هست.  ویروس  این  اصلی شیوع  عوامل  از 
به  ورود  بدو  در  مرز  بدون  پزشکان  اخراج 
به  ماهان  هواپیمائی  پروازهای  ادامه  فرودگاه، 
چین، مخالفت با قرنطینه کردن شهرها، فتوای 
ورود  ممنوعیت  بر  مبنی  ای  خامنه  بشری  ضد 
واکسن های خارجی، و توصیه استفاده از روغن 
دارد  این  از  نشان  دیگر  مورد  ها  ده  و  بنفشه 
که رژیم برای جلوگیری از تکرار دیماه ۹۶ و 
آبان ۹۸، به امامزاده کرونا دخیل بسته است 
تا شاید با کشتار میلیونی مردم رنجدیده ایران 

مفر فراری برای خود دست و پا کند.

بی واکسن، در حال  و  با واکسن  ایران،  مردم 



برابر  در  عمومی  مصونیت  به  رسیدن  و  رفتن 
نیست.  ماجرا  تمام  این  اما  ۱۹هستند.  کووید 
درآوردن  پا  از  نوبت  کرونا  ویروس  از  بعد 
ویروس منحوس جمهوری اسالمی است. عزم 
جزم مردم برای ریشه کن کردن این طاعون 

اسالمی تماشائی است.
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یک نرمش فوق “قهرمانانه”؟
کاظم نیکخواه

امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
با ایسنا گفت که اگر  روز گذشته در مصاحبه 
وارد مذاکره میشویم.  با آمریکا هم  باشد  الزم 

منظورش مذاکره مستقیم و رو در روست.

هیچ دولتی این را شکست و عقب نشینی نمیداند 
که با دولتی مثل آمریکا وارد مذاکره شود. اما 
برای جمهوری اسالمی که صد بار رهبرش مذاکره 
با آمریکا را خط قرمز اعالم کرده، اما همه جا در 
خفا با آنها مذاکره و سازش کرده، باید حتما به 
صورت”قهرمانانه” انجام شود, یعنی یک فتوای 



“خط  بار  هزار  اینها  باشد.  آن  پشت  ای  خامنه 
قرمزها”یشان را “قهرمانانه” زیر پا گذاشته اند، 

این هم روی بقیه.

به  دارد  نیرویی  یک  که  اینست  اصلی  مساله 
این حکومت فشار می آورد که کال از خط ضد 
آمریکائی گری احمقانه باید کوتاه بیاید. چونکه نه 
اقتصاد و نه سیاست ورشکسته و نه کل موجودیتش  
دیگر از پس هزینه های آن بر می آید. اما کنار 
گذاشتنش آن هم هزینه های سنگین تری دارد 
و صفوفشان را به بهم میریزد. اینجاست که باید 
آخوندها که خدای واژه سازی و خزعبالت هستند 
برای بلند کردن  پرچم سفید در برابر “شیطان 
این  کنند. چون  ابداع  واژه خوب  بزرگ”، یک 



نیست.  توضیح  قابل  قهرمانانه  نرمش  با  دیگر 
واقعا از این جماعت مافوق وقیح بعید نیست که 
در آستانه سرنگونی هم بگویند باید “سرنگونی 
قهرمانانه” را بپذیریم و راهی دِرک شویم!  این 
را هم مردم به زودی به آنها تحمیل خواهند کرد 
و هم دولت آمریکا و هم بقیه را انگشت بدهان 

خواهند کرد. 

سه شنبه 5 بهمن ۱400
٢5 ژانویه ٢0٢٢



نرمش های زبونانه
ناصر اصغری

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه رژیم 
اسالمی در واکنش به شرط آمریکا برای رسیدن 
به توافق هسته ای، که بدون آزادی چهار زندانی 
دوتابعیتی که در دستان رژیم اسالمی اسیرند 
بعید است، گفته است اگر “آمریکا به توافقاتی 
که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشد این 

معضل در کم ترین زمان قابل حل است.”

می گوید  آدمیزاد،  زبان  به  خطیب زاده  سعید 
کمی  و  بیاید  مذاکره  میز  پای  به  آمریکا  اگر 
است  ایشان حاضر  رژیم  بدهد،  نشان  انعطاف 



در “کم ترین زمان” به هر نرمش زبونانه ای تن 
بدهد.

بیگناه  اینها سال هاست که شهروندان عادی و 
کثیف  منافع  برای  را  خارجی  کشورهای 
گروگان  می گیرند.  گروگان  اسالمی شان 
در  کثافتکاری هایشان  سر  بر  که  می گیرند 
و  برجام  همین  و  سوریه،  افغانستان،  عراق، 
اگر  کنند!  معامله  امثالهم  و  هسته ای”  “توافق 
باج خواهی شان نگرفت، زندگی این انسان های 
گرفتار و اسیر را زیر شکنجه های متعدد قرون 

وسطائی تباه می کنند.

اما نه توافق هسته ای، نه برجام و نه هیچ معامله 



و بده بستان دیگری نمی تواند این رژیم جانی 
مال  و  با جان  از چهار دهه است  بیش  را، که 
و زندگی مردم بازی کرده است، نجات دهد. 
را،  مردم عزم جزم کرده اند که رژیم اسالمی 
همراه با هر آنچه که نشانی از اسالمیت دارد، 

برای همیشه به  زباله دان تاریخ بسپارند!
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فالکت عمومی و 
مهاجرت زنان از ایران

یاشار سهندی

دویچه وله بر اساس “گزارش رسانه های ایران” 
به  گذشته  سال  دو  “در  نوشته  یادداشتی  در 
دلیل مشکالت اقتصادی روند مهاجرت ایرانیان 
افزایشی بوده است.” در این یادداشت اشاره شده 
ایران  مهاجرت  رصدخانه  مدیر  صلواتی  بهرام 
دلیل عمده افزایش مهاجرترا سقوط ارزش ریال 
در برابر دالر می داند و ایشان همچنین حدس 
میزنند “که زنان جمعیت بالقوه برای مهاجرت 

هستند”.

 زندگی در سایه سیاه جمهوری نکبت اسالمی 



روز بروز سخت تر و دردناک تر می شود. هیچ 
آینده ای برای بخش عظیمی از جمعیت در این 
وسیع،  بیکاری  ندارد.  وجود  بار  فالکت  شرایط 
نبود امنیت شغلی، دستمزدهای در حد خط مرگ 
و...از سوی دیگر دیکتاتوری بسیار خشن مذهبی 
دلخوشی برای کسی باقی نگذاشته است. زنان در 
زیر سیطره حکومت سیاه مذهبی که هیچ حرمتی 
برای نصف جمعیت کشور قایل نیست، در رنج 

مضاعفی بسر می برند.

در دنیا مهاجرت و جابجایی نیروی کار و انتخاب 
محل زندگی امر غریبی نیست اما در ایران دالیل 
عمیق اقتصادی و مهمتر سیاسی – فرهنگی دارد و 
مردم از جان مایه می گذارند تا در سایه جهنمی 

جمهوری اسالمی زندگی نکنند. 



افزایش مهاجرت در ایران یکی از بروزات خشم 
و نارضایتی مردم است. اما مهاجرات تنها شکل 
بروز خشم و نارضایتی نیست. روزی نیست که 
بخشی از جامعه بر علیه حکومت تجمعی اعتراضی 
نداشته باشد. جنبش وسیع اعتراضی می رود که 
طومار این حکومت سیاه را درهم بپیچد. در فردای 
سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری یک جامعه 
آزاد انسانی ماندن و رفتن از ایران و مهاجرت به 
ایران به امری کامال آزاد و داوطلبانه تبدیل می 

شود.
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تروریسم اسالمی و 
دیپلماسی ننگین در اسلو

سیامک بهاری

نشست طالبان با نمایندگان آمریکا و اروپا در 
اسلو؛ متقی: تالش می کنیم دولت ما ‘فراگیرتر’ 

شود.

دولت نروژ، به نیابت از آمریکا و متحدین غربی 
آن، در ادامه مذاکرات دوحه، هیئت ۱4نفره ای از 
مقامات طالبان را به نروژ آورده اند تا با برگزاری 
ادامه  بسته،  درهای  پشت  در  نشست  روز  سه 
مناسبات آن با دولت های غربی را هموار کنند. 



سیاست داخلی طالبان همانند سابقه  جنایت بارش، 
توحش قرون وسطایی، سرکوب خشن و پایمال 
سیاسی،  و  اجتماعی  ابتدایی ترین حقوق  کردن 

تحت عنوان شریعت و امارت اسالمی است. 

کارنامه  این  علیرغم  اما  خارجی  سیاست  در 
شود،  شناخته  رسمیت  به  است  ناچار  جنایی، 
مورد تعامل جامعه جهانی قرار گیرد، تا بتواند 
نقشی را که غرب می خواهد در منطقه بازی کند. 

وگرنه قطعًا سقوط خواهد کرد.

رعایت حقوق بشر و دولت فراگیر، بهانه  ای برای 
شستن دستان خونین طالبان، نمایشی عامه پسند 
و ابزاری دیپلماتیک در خدمت کاهش تنش های 



موجود برای به رسمیت شناسی طالبان و هموار 
کردن برقرای رابطه سیاسی و اقتصادی آشکار 
و  اسالمی  تروریستی  هیوالی  این  با  متعارف  و 
حقنه کردن حکومت امارت اسالمی بعنوان تنها 

محمل اداره کشور است. 

این دیپلماسی خونین اینک رو در روی اعتراضات 
وسیع زنان شجاع و جسور و همه مردم آزادیخواه، 
می خواهد طالبان را به جهان و جامعه دردمند 

افغانستان حقنه کند!

و  آمریکا  دولت  با  توافق  و  تعهد  در  طالبان 
متحدین آن، برای تأمین منافع غرب درمنطقه، به 
قدرت بازگردانده شده اند. برگزاری کنفرانس 



اسلو بن بست سرمایه داری عصر حاضر و همه 
آنرا  دیپلماتیک  و  سیاسی  رذالت  و  کثافت 

آشکارتر می  کند.
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صف آرایی نظامی روسیه و آمریکا 
مصطفی صابر

مرزهای  در  را  وسیعی  نظامی  نیروی  روسیه 
تهدید  و  تهاجم  ژست  و  آورده  گرد  اوکراین 
بخود گرفته است. آمریکا و ناتو و اتحادیه اروپا 
هم متقابال شروع کرده اند به انواع رجزخوانی و 
تهدید تحریم اقتصادی، کمک نظامی به اوکراین 
و اخیرا حتی آمریکا گفته سربازانش را آماده 
واکنش سریع کرده است. حاال باید مردم دنیا 
نفس در سینه حبس کنند که فاجعه چه وقت 
آغاز می شود و اوضاع چطور وخیم تر میشود! 

مسلما این وضعیتی نفرت بر انگیز و سردرگم 



کننده است. 

به یاد آورید که جنبش های اعتراضی در روسیه 
چند سال پیش چطور همین پوتین گردن کلفت 
آینده  از  بیمناک  و  لنگ کفشی پالسیده  به  را 
خود تبدیل کرده بود؛ چطور جنبش اشغال در 
آمریکا و اروپا کل سیستم سیاسی و اقتصادی 
موجود را به زیر سوال برده بود، انقالبات موسوم 
به “بهار عربی” دیکتاتورها را مثل برگ خزان بر 
زمین میریخت و همه این حضرات را به لکنت 

زبان انداخته بود.

خفته  غول  که  تواند  می  کنونی  کشمکش  اما 
بشریت متمدن را بخصوص در روسیه و اوکراین 



و دیگر نقاط جهان بیدار کند، به حرکت آورد و 
این وضعیت شنیع و خطرناک را تغییر دهد. در 
ایران اما این غول قطعا بیدار و در صحنه است! 
علیه جمهوری  ایران  انقالب عظیم مردم  آری، 
شر  از  را  خودشان  میتواند  فقط  نه  اسالمی 
خرمگس اسالمی آزاد کند، بلکه میتواند الهام 
بخش تحوالتی باشد که جهان را به نفع رهایی 

بشر تماما تغییر دهد.
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


