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نمی گذاریم طالبان به رسمیت شناخته شود!

نوشته سیامک بهاری    
افالس سیاسی اقتصادی جمهوری اسالمی در عراق
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پرداخت کمک مالی به ژورنال 
از طریق پی پال در سایت ژورنال



 پایتخت امن آیت اهلل ها!
 مصطفی صابر

“ما  گفته:  تهران  استاندار  منصوری”  “محسن 
امن ترین پایتخت دنیا و منطقه را داریم”! 

البته در دی ماه گذشته، طبق خبر رادیو فردا،  
تهران  “در  بود:   گفته  یک عضو شورای شهر 
۲۶ هزار نقطه نا امن وجود دارد”! که فرمانده 

پلیس تکذیب کرده بود. 
باری، از اینهمه گوشی قاپی، کیف قاپی و قمه 
کشی در روز روشن و دیگر انواع و اقسام قتل و 
جرم و جنایت اگر بگذریم، در  این پایتخت امن، 
حکومت  بنزین  قیمت  افزایش  به  اعتراض  در 
به شقیقه شما شلیک میکند. هواپیمای شما را 



در آسمان با موشک می زند. نویسنده مبارز را 
دستگیر می کند یا میُکشد.. اگر اعتصاب کنید 
حاال اخراج و دستگیری و زندان به جای خود، 
این  در  بگیرید.  هم  شالق  حکم  است  ممکن 
بهایی  و  درویش  اگر  دنیا  پایتخت  ترین  امن 
یا اگر به خدا و پیغمبر و خامنه ای بد  باشید 
بگویید ممکن است به جرم مفسد فی االرض و 
کافر و غیره هزار بال بر سرتان بیاید. و اگر زن 
باشید اسیر حجاب و تبعیض و توهین و تحقیر 

حکومت اسالمی خواهید بود.
از  اسالمی  جمهوری  مختلف  مقامات  هم  قبال 
جمله خامنه ای ادعای “امنیت” کرده و مردم  
را از “هرج و مرج” ترسانده بودند. اما مبارزه 
مردم ایران علیه حکومت  روز به روز سازمان 



یافته تر و مستحکم تر و رادیکالتر میشود. مردم 
بساط حکومت آیت اهلل ها و “امنیت” مربوطه 
و  برابری  و  آزادی  و  چید  برخواهند  را  شان 
رفاه و شادی را به نیروی مستقیم خود برقرار 

خواهند کرد. 
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جسد یخ زده ۱۲ پناهجو در مرز ترکیه 
و یونان کشف شد!

محسن ابراهیمی

 1۲ زده  یخ  »جسد  است:  انگیز  غم  خبر  این 
پناهجو در نزدیکی مرز ترکیه با یونان کشف 
ترکیه می گوید: »ماموران  وزیر کشور  شد«. 
را  آن ها  کفش های  و  لباس ها  یونان  گمرک 
وزیر  متقابال،  بودند.  کرده  رها  و  درآورده 
مرز  به  »آنها  است:  گفته  هم  یونان  مهاجرت 
ترکیه  کشور  وزیر  اظهارات  و  بودند  نرسیده 

بی اساس است«!
در  آواره  پناهجویان  جمعی  کشتار  اولین  این 



حتی  تعداد  نیست.  یونان  و  ترکیه  مرزهای 
قربانی  که  مدتهاست  پناهجویان  از  بیشتری 
گزارش  بنابر  میشوند.  مدیترانه  دریای  امواج 
سازمان بین المللی مهاجرت، تنها در شش ماه 
جان  نفر   114۶ دستکم   ۲0۲1 سال  نخست 

خود را از دست داده اند. 
عام  قتل  جهان  مردم  چشمان  مقابل  در 
مصداق  قطعا  که  است  جریان  در  پناهجویان 
جنایت علیه بشریت است. اما جنایتکاران چه 

کسانی هستند؟ 
جنایتکاران همه آن مقاماتی هستند که در راس 
و  بیکاری  یکطرف  از  داری،  نظامهای سرمایه 
فقر و جنگ و دیکتاتوری و فساد و تروریسم 
اسالمی و طالبان و جمهوری اسالمی و داعش 



را بر سرنوشت مردم حاکم کرده اند؛ انسانها 
را مجبور کرداند علیرغم خطر گرسنگی و یخ 
مرزها  ماموران  بیرحمی  و  شدن  غرق  و  زدن 
روانه کوهها و جنگلها و دریاها شوند و از طرف 

دیگر سیم خاردار دور کشورها کشیده اند. 
محترم  انسانها  همه  حیات  که حق  دنیایی  در 
باشد، همه این مقامات باید به جرم جنایت علیه 
وسیعی  بسیار  بخشی  شوند.  محاکمه  بشریت 
سیستم  این  علیه  اروپا  انساندوست  مردم  از 
خودی«  »دولتهای  پناهندگی  ضد  آدمکشِی 
را بشدت  انساندوستانه  این موج  باید  هستند. 

تقویت کرد.
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نمی گذاریم طالبان
 به رسمیت شناخته شود!

سیامک بهاری

»زنان فعال افغان در پارلمان اروپا: کمک رسانی 
ندارد«.  طالبان  رسمیت  به  نیازی  مردم  به 

بی بی سی

تنها چند روز پس از برگزاری نشست نمایندگان 
هموار  برای  آمریکایی  و  اروپایی  کشور  چند 
در  طالبان  شناسی  رسمیت  به  راه های  کردن 
در  افغان«  زنان  »روزهای  ویژه  نشست  اسلو، 

پارلمان اروپا برگزار گردید.
و  کشور  یک  اروپایی،  های  دولت  و  آمریکا 



تروریستی  جریان  یک  به  را  انسان  میلیونها 
اسالمِی وحشی فروخته اند. حاال اتحادیه اروپا 
دار دستان خونی اش را پشت سر دفاع از حقوق 
فروخته  طالبان  به  مفت  به  که  زنانی  همان 
شده اند پنهان می کند و اشک تمساح می ریزد. 
درحالیکه یک جهنم برای زنان و میلیونها مردم 

گرسنه و مصیبت دیده افغانستان آفریده اند!

به  شده  دعوت  زنان  و  سلیبریتی ها  برخی 
زنان  نمایندگان  تنها  نه  اروپا  اتحادیه  نشست 
مستقیما  از  آنان  برخی  که  نیستند  افغانستان 
مافیایی  و سیاست  های  شریک حکومت سابق 

آن هستند.
را  افغانستان  زنان  صدا  یک  میان  این  در 



نمایندگی کرد. »هدا خموش« بی باکانه فریاد 
کشید طالبان را شما آوردید! »مداخله خارجی به 
منظور حفظ و بقای بی عدالتی، نابرابری، تبعیض 
و تعصب در افغانستان را آشکارتر کرد«. او به 
حقوق  وحشیانه  پایمال شدن  مورد  دهها  ذکر 
زنان و مردم افغانستان توسط طالبان پرداخت. 
کرد  اشاره  شده  اند  نیست  سربه  که  زنانی  به 
فعالین  باقی  امنیتی  وضعیت  پیگری  خواهان  و 

اعتراضی گردید.

تمام  انسانی  فاجعه  یک  با  افغانستان  مردم 
کمک  نیازمند  گریبان اند!  به  دست  عیار 
اضطراری اند. نباید بگذاریم این مردم را واسطه 
فوری  کمک های  باید  کنند!  طالبان  به  کمک 



مستقیم  دخالت  و  بین المللی  نیروهای  توسط 
خود مردم توزیع شود!
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افالس سیاسی اقتصادی
 جمهوری اسالمی در عراق

عبدل گلپریان

بازرگانی گفت:  اتاق  حمیدرضا صالحی، عضو 
میلیارد   ۳0 تا   ۲0 عراق  بازار  که  حالی  “در 
دالری است، ما در حال از دست دادن این بازار 
با  نگاه شان  مسئولین  دلیل که  به  تنها  هستیم، 
بخش خصوصی فرق دارد”. او گفت: “مراودات 
اقتصادی ایران با عراق طی سال های گذشته به 
دلیل تحریم ها و مشکالت انتقال پول به ایران 

با چالش های زیادی همراه بوده است.

کاربدستان  دیگر  و  بازرگانی  اتاق  عضو  این 



حکومت به خوبی می دانند که از دست دادن 
کامال  بلکه  نیست  اقتصادی  صرفا  عراق  بازار 
امری سیاسی است. تحریم  اقتصادی جمهوری 
اسالمی البته مانعی برای مراودات اقتصادی با 
کشورهای دیگر است و محدود به عراق هم نمی 
شود. این هم کامال سیاسی است. همچنین خشم 
و تنفر عمومی مردم عراق که در اکتبر ۲01۹ 
موجودیت  و  عراق  حاکمان  علیه  خود  تعرض 
حکومت اسالمی را به نمایش گذاشت، این را 
به حکام کنونی عراق تحمیل کرد که باید دست 
حکومت اسالمی از عراق کوتاه شود. این روند 
مدتها است آغاز شده و موقعیت سیاسی رژیم 
اسالمی در بدترین حالت خود قرار گرفته است. 

درد بی درمان اقتصادی رژیم سیاسی است.



تشخیص مردم عراق در مبارزه برای عدالت و 
رهایی از دست حکام عراق نیز به روشنی نشان 
فالکتبار  وضعیت  از  خالصی  برای  که  میدهد 
در  که  همانطور  عراق  در  اقتصادی  و  سیاسی 
شعارهای مردمی انکعاس برجسته یافته است: 
»زدن سر مار در ایران« است.  جمهوری اسالمی 
نه جایی در ایران دارد نه در عراق و کل منطقه 

و دنیا.
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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


