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خمینی و هویزر، 
همافران و قیام بهمن

مصطفی صابر

در ۱۹ بهمن ۵۷ گروهی از همافران ارتش شاه به 
دیدار خمینی رفتند که وقت خودش سروصدای 
زیادی کرد. امسال خامنه ای در سالگرد آن روز 
از همافران تجلیل کرد و گفت: »این حرکت نشان 
داد محاسبات آمریكا و رژیم منحوس پهلوی غلط 
بود و از جایی ضربه خوردند که تصورش را هم 

نمی کردند.« 

خامنه ای چرند میگوید. همافران به انقالب ۵۷ و 
صف مردم برای رهایی از حكومت شاه پیوستند 



نه به خمینی. بعالوه خمینی و آمریكا آشكارا بر 
اتفاقا همین  توافق کردند که  ارتش  انتقال  سر 

همافران آنرا برهم زدند!

وقتی آمریكا و دول غربی متوجه شدند که شاه 
نمی تواند انقالب ۵۷ را سرکوب کند، نقشه غرب 
این شد که قدرت به خمینی و شرکاء انتقال پیدا 
کند و ارتش شاه هم با خمینی بیعت کند. ژنرال 
هویزر به تهران آمد و سران ارتش را به انجام 
این نقشه قانع کرد. اما قیام ۲۲ بهمن این نقشه 
باالیی ها برای حفظ دستگاه سرکوب شاه و انتقال 
صحیح و سالم آن به خمینی را کامال برهم زد . 
شروع کننده قیام همافران بودند که با دژبانی 
وارد درگیری مسلحانه شدند که مردم دخالت 



کردند و این شروع حرکت خودجوش، عظیم و 
برق آسایی شد که در عرض ۲۴ ساعت و در 
و  مراکز ساواک  و  پادگانها  تمام  ایران  سراسر 
پلیس توسط مردم تسخیر و خلع سالح شدند.  

چه بسی اسلحه های آن دوره هنوز دست مردم 
باشد و به وقت خودش علیه جمهوری اسالمی 

استفاده کنند!

خیل آخوندهای بلندگو به دست جلو پادگان ها 
فریاد می زدند امام فرمان قیام نداده و کسی گوش 

نمیكرد.
     پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴00

۱0 فوریه ۲0۲۲



یارانه های نقدی و چند معما
خلیل کیوان

محمدرضا میر تاج الدینی رئیس کمیته هدفمندی 
کمسیون تلفیق بودجه ۱۴0۱ مجلس از افزایش 
تقریبا دو برابری بودجه اختصاصی یارانه ها خبر 
افزایش  عدم  بر  دال  دیگری  اما خبرهای  داد، 

مبلغ پرداختی یارانه ها است. 

بودجه  تلفیق  کمیسیون  زارع، سخنگوی  رحیم 
سال آینده گفت: کمیسیون تلفیق با حذف ارز 
ترجیحی موافقت نكرده است و لذا یارانه نقدی 
محسن  یافت.  نخواهد  افزایش  آینده  سال  در 
نیز  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون  رضایی، 



مشكالتی که در تهیه بن کارت ایجاد شده را 
دلیل وقفه در پرداختی یارانه ها اعالم کرد. به 
های  یارانه  پرداختی  مبلغ  افزایش  ترتیب  این 

نقدی در پرده ابهام است. 

نرخ تورم در بهمن ماه امسال ۴۵ درصد اعالم 
شده است. خط فقر از سوی منابع مختلف بین 
۱0 تا ۱۶ میلیون اعالم شده است که چند برابر 
متوسط  درآمد خانوارها و دریافتی های حقوق 
پرداختی  مبلغ  است.  بازنشستگان  و  بگیران 
ماهانه یارانه ها که شامل ۷۷ میلیون نفر میشود 
۴۵ هزار و ۵00 تومان است که طی ده سال 

افزایش نداشته است.



افزایش دو برابری میزان پرداختی یارانه های 
نقدی با توجه به نرخ تورم و گرانی سرسام آور 
نفر  میلیون  ها  ای که دامن ده  فقر گسترده  و 
را فرا گرفته است، مرهمی بر دردهای بیشمار 
مردم نیست، اما بیشک عدم افزایش آن، پاشیدن 
نمک بر زخم های آنها هست. این تحریک روان 
جامعه ای است که “در حالت انفجار زیرپوستی 
است”. بازی با اعصاب مردمی است که برای از 
جا کندن بساط حكومِت سراپا فاسد، تبهكار و 

دزد دورخیز گرفته اند. 

   پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴00
۱0 فوریه ۲0۲۲



ظهور یک قدرت بزرگ 
اقتصادی در جهان

کیوان جاوید

پورمحمدی: چهل سال دور زدن تحریم ها، ایران 
را به یک قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل کرده 

است.

اظهار نظر پورمحمدی که پرونده قطوری در قتل 
عام زندانیان سیاسی در دهه ۶0 دارد و همچنین 
وزیر  و  دادگستری  وزیر  اطالعات،  وزیر  مدال 
کشور در دو دولت احمدی نژاد و حسن روحانی 

را بر سینه زده است تماشایی است.



از تحریم ها شروع کنیم. یک باند مافیایی دزد 
حكومتی داریم که با تحریم ها هزاران میلیون و 

بعضا میلیاردها دالر به جیب زده اند. 

استاندارد داخلی همه تولیدات مصرفی و غذایی 
بین  استانداردهای  جدول  قعر  به  را  دارویی  و 
المللی رسانده، طوری که اگر کودکی هم بخواهد 
آب نبات بخرد، سراغ نوع خارجی آن در بازار 
سیاه می رود. همچنین مرکز تهیه همه داروها، 
چه تقلبی و واقعی ناصرخسرو شده است. اعتیاد، 
تن فروشی و کارتون خوابی نیز از افتخارات این 

قدرت اقتصادی است.

غیر  دلیل  به  سال   ۳0 حداقل  مدت  به  اروپا 
وارد  ایران  از  مواد غذایی  بودن، هیچ  بهداشتی 



داخلی  تولید  غذایی  محصوالت  و  است  نكرده 
یكی پس از دیگری از کشورهای همسایه ایران 
نیز پس فرستاده می شود. در بررسی رتبه فساد 
اقتصادی، ایران در قعر جدول جهانی قرار دارد. 
یعنی فقط چند پله بهتر بعد از عراق و سوریه و 

یمن و دو – سه کشور دیگر.

از حق اما نباید گذشت. میوه این قدرت بزرگ 
اقتصادی، همه گیری فالکت و فقر و گرسنگِی 
است. این بساط دروغ و فساد و جنایت دوام نمی 

آورد.  

   پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴00
۱0 فوریه ۲0۲۲



انكار توحش. رذالت قاتلین در بند
سینا پدرام

متهم  تنها  عبدالسالم،  صالح  چهارشنبه  روز 
بازمانده از حمله وحشیانه تروریست های اسالمی 
در پاریس که ۷ سال پیش اتفاق افتاد، کشتن و 
مجروح کردن ۱۳0 نفر در شهر پاریس را انكار 
لحظه تصمیم گرفتم  او گفت در آخرین  کرد. 
کسی را به قتل نرسانم. اما دادستان ها معتقدند 
ضامن جلیقه انفجاری او پیش از فرار عمل نكرده 

است.

در دادگاه دیگری در استكهلم، حمید نوری، دادیار 
مخوف بیدادگاه های زندانیان سیاسی دهه ۶0، 



منكر نقش خود در این اعدامها شده است . 

فیلیپ دوپرون، پدر یكی از کسانی که فرزندش 
است:  گفته  داده  از دست  پاریس  در حمله  را 
“وقتی به او )متهم( نگاه می کنم، حسی از عدم 
درک در من موج می زند. چطور او می توانست 

مرتكب چنین اعمالی شود؟

سؤال به جایی است. روشن است که این حجم 
قدرت رسیدن  به  بیرحمی حاصل  و  از جنایت 
با توافقات  جنبش فاشیستی- اسالمی است که 
دولتهای دمكراتیک غربی با ژنرالهای چهار ستاره 
شاهنشاهی و ملی- اسالمی های کپک زده در 
ایران به قدرت رسید که آزادی و انقالب را به 



خون بكشد. این حاصل عروج و افول نظم  نوین 
جهانی آمریكا و جنایات جنگی ارتشهای غربی و 

شرقی در خاورمیانه است. 

و  پریشی  روان  فردی،  جنون  مغزی،  شستشوی 
توجیهات شخصی دیگر، بیانگر عوارِض شقاوت 
و بیرحمی درونی و ذاتی یک جنبش مذهبِی ضد 
زن، ضد کمونیستی و ضد آزادی، در قرن ۲۱، در 
سطح فردی است. همان فردی که وقتی به افسار 
کشیده میشود، زبون و ذلیل است. خالی و پوچ و 

بی روح. 

   پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴00
۱0 فوریه ۲0۲۲



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


