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نگرانی از “تهاجم ترکیبی”!
 محسن ابراهیمی

خامنه ای در جمع گروهی از فرماندهان نیروی 
یک  هدف  اسالمی  جمهوری  که  گفت  هوایی 
“تهاجم ترکیبی جبهه دشمن” است. او خواستار 
این شد که در زمینه های “رسانه ای، امنیتی و 

اقتصادی تهاجم ترکیبی” کنند!
موضوع چیست و خامنه ای نگران چیست؟ 

موضوع این است که مردم رسانه های جمهوری 
اسالمی را ماشین خرافه پراکنی، دروغ، ماشین 
جهل و جعل واقعیات، ماشین تبلیغ خشونت زن 
ستیزانه، و ماشین تولید ماتم و عزا میدانند و در 
به رسانه های مخالف حکومت،  مقابل، وسیعا 



به شبکه وسیع رسانه های اجتماعی روی آورده 
اند. خامنه ای نگران این است که ماشین رسانه 
ای دروغ و جعل و جهل جمهوری اسالمی ابدا 

کارایی ندارد. 
و  بزرگ  “کارهای  کرد:  ادعا  همچنین  او 
حماسه آمیزی در طول این چند دهه در عرصه های 
گوناگون همچون اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، 
و  دینی  صنعتی،  درمان،  و  بهداشت  آموزشی، 
فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی، دفاعی و امنیتی 
رقم خورده است” اما “این اقدامات حیرت آور” 
انعکاس چندانی در “مجموعه رسانه ای کشور 

نداشته است!
در  ترکیبی”  “تهاجم  از  ترس  واقعی  محتوای 
بزرگ”  “کارهای  است.  نهفته  جمالت  همین 



را  اسالمی  جمهوری  آور”  حیرت  و”اقدامات 
مردم در زندگی روزمره شان می بینند. خامنه 
اسالمی  جمهوری  که  میکند  تصور  ابلهانه  ای 
میتواند با یک “تهاجم ترکیبی” متقابل معجزه 
از خطر نجات دهد.  مهمترین  را  کند و خود 
نیرو در “تهاجم ترکیبی جبهه دشمن” مردمی 
برای  خود  عزم   ۹۸ آبان  قیام  با  که  هستند 
اعالم  را  اسالمی  عمر حکومت  به  دادن  پایان 
کرده اند. همین مردم تهاجم به حکومت را تا 

سرنگونی ادامه خواهند داد.
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شمعی برای “مونا”
حسن صالحی

مختلف  نقاط  در  حیدری  )غزل(  “مونا”  برای 
نشانه  به  و  او  یاد  به  کنیم  شهر شمعی روشن 

انزجار از زن ُکشی و زن ستیزی.

روشنایی هر شمع ما یاد زنانی را زنده نگه می 
“ناموسی” شده  قربانی خشونت های  دارد که 
اند. با هر شمعی که روشن می کنید با صدای 
“سجاد”  “مونا”،  واقعی  قاتل  که  بگوئید  بلند 
نیست. درست است که “سجاد” او را به قتل 
او نظام اسالمی حاکم  است  رساند ولی قاتل 
که خود زن ستیز است و باعث و مسبب قتل 



زنهای بسیار.

“سجاد” پرورده نظامی مبتنی بر آپارتاید جنسی 
است که جنایت علیه زنان همیشه در دستور 
کارش بوده است. این نظام است که از سجاد 
قاتلی سنگدل و بی رحم ساخته است. این نظام 
تبعیض  قوانین  با  ضد بشری اسالمی است که 
آمیز و زن ستیزانه اش، با دستگاه قضایی اش، 
با تبلیغات نفرت انگیزش علیه زنان، با پاداش 
از  دفاع  دلیل  به  را  زنان  به مردانی که  دادن 
به صورت  پاشی  اسید  با  ُکشند،  “ناموس” می 
به  سر  که  زنان  مجازات  با  حجاب،  بی  زنان 
عصیان علیه بی حقوقی زده اند  به زنان اعالن 
جنگ  این  سرباز  “سجاد”  است.  داده  جنگ 



ژنرال های  است.  زنان در جامعه  علیه  کثیف 
هایی  اهلل  آیت  و  ها  ای  خامنه  اما  جنگ  این 
هستند که به مناسبت های مختلف فرمان قتل 

زنان را می دهند.

ما در این جنگ مغلوبه نیستیم. با سالح بسیح 
و سازماندهی به جنبش دفاع از حق زن چنان 
نیرو بخشیم که زن منزلت خود بعنوان انسانی 

آزاد و برابر را پیدا کند.
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فرمانده نیروی قدس در عراق 
چه می خواهد؟

کیوان جاوید

سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  قاآنی،  اسماعیل 
انتخاب  و  دولت  تشکیل  آستانه  در  پاسداران، 
رئیس جمهوری عراق روز سه شنبه 1۹ بهمن با 

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، دیدار کرد.

مقتدی صدر که دارای بزرگترین فراکسیون در 
مجلس قومی – عشیرتی عراق است، دست رد به 
سینه جمهوری اسالمی زد. دلیل چیست؟ یاران و 
متحدان آیند ِه صحنه سیاست حکومتی در عراق 
چه دولتهای هستند؟ آیا سفر قاآنی تاثیری بر 



برگرداندن ورق به نفع جهوری اسالمی دارد؟ 

به حکم فشارهای ُخرد کننده تحریمی و موقعیت 
سیاسی درهم شکسته رژیم در داخل و خارج 
ایران؛ جمهوری اسالمی قادر نیست یک وزنه مهم 
رقابتی در خارج از کشور باشد. این رژیم تنها می 
توانند با تروریسم و ایجاد آشوب در کشورهای 
منطقه ابراز وجود کند. رابطه سیاسی و اقتصادی 
دولت های منطقه و بویژه عراق با جمهوری اسالمی 

تماما به ضرر این کشورها خواهد بود. 

جمهوری اسالمی حتی موقعیت زار تری از طالبان 
بعنوان  خواهد  نمی  طالبان  بهرحال  چون  دارد. 
دولت متاخصم در خارج از مرزهایش با غرب و 



آمریکا ظاهر شود. جمهوری اسالمی از این نظر 
هم شدیدا در انزوا است. 

عراق،  در  حاکمان  برای  آینده  و  حال  دوستاِن 
کشورهایی چون عربستان، دیگر کشورهای عربی 
و ترکیه خواهند بود. منافع حاکمان در عراق با 
آمریکا  و  غرب  با  سیاسی  و  اقتصادی  نزدیکی 
تامین می شود. نه با جمهوری اسالمی که خود 
درگیر بزرگترین چالش های سیاسی و اجتماعی 
در داخل ایران است. سفر قاآنی )مترسک قاسم 
سلیمانی ( تف سرباال برای حکومت و  به این معنا 

محکوم به شکست است.
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۱۳ میلیون نفر در معرض 
گرسنگی شدید

کاظم نیکخواه

“با تأثیر خشکسالی های مکرر بر شاخ آفریقا، 
برداشت محصول متوقف شده، دام ها می میرند، 

و گرسنگی در حال افزایش است”.

“دبلیو اف پی” برنامه جهانی غذای سازمان ملل 
متحد، می گوید 1۳ میلیون نفر در سراسر شاخ 
گرسنگی  با  خشکسالی  ادامه  دلیل  به  آفریقا 
شدید روبرو هستند. جنگها و درگیریهای قومی 
با  است.  کرده  تشدید  بسیار  را  وضعیت  این 
و  کنیا،  سومالی،  ساکنین  خشکسالی  گسترش 



اتیوپی ناچار به مهاجرت به مناطق دیگر میشوند 
تشدید  را  ای  منطقه  درگیریهای  خود  این  و 
کرده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل 
متحد می گوید بدون کمک فوری، بروز بحران 

انسانی در این منطقه اجتناب ناپذیر است.

که  مدتهاست  مهلکی  انسانی  بحران  واقع  در 
تلفات و مصائب بسیاری را به  جریان دارد و 
مردم ساکن آفریقا و برخی مناطق دیگر تحمیل 
کرده است. یک دلیل مهم این وضعیت گرمایش 
زمین است و دولتها و قدرتهای حاکم علیرغم 
دانشمندان،  و  متخصصین  مداوم  هشدارهای 
میکنند.  تشدید  آنرا  خود  سیاستهای  با  مدام 
اسالمی  ما حکومت  برای  آشنایش  نمونه  یک 



و  غارتگرانه  سیاستهای  با  که  است  ایران  در 
جدی  محیطی  زیست  فاجعه  یک  علمی  ضد 
تغذیه  منابع  است.  کرده  تحمیل  مردم  به  را 
انسانها نیز در دست همین دولتهایی است که 
تنها مشغله شان حفظ حاکمیت خودشان است. 
برای حفظ این سلطه، مردم و منابع تغذیه را 
بسیار  مصائب  و  جنگها  بانی  و  میکنند  قربانی 
میشوند. آشکارا برای بشریت راهی جز تعیین 
این  است.  نمانده  باقی  دولتها  این  با  تکلیف 
هرناباوری  به  دارد  روز  هر  حقایِق  تمام  را 

میکند. خاطرنشان 
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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


