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در این شماره ژورنال:

فریاد زنی در کرج: مرگ بر خامنه ای!
نوشته مصطفی صابر    

فساد، رئیسی و شامورتی بازی اسالمی 
نوشته فریبرز پویا    

حکومت اسالمی در محاصره دو »فضا«                            
              نوشته سیما بهاری

کرونا بهانه است، اصل سیستم مساله است
نوشته اصغر کریمی     

پرداخت کمک مالی به ژورنال 
از طریق پی پال در سایت ژورنال



فریاد زنی در کرج:
مرگ بر خامنه ای! 

مصطفی صابر

و  دیدمش  بار  ده  است.  دقیقه   ۲ حدود  فقط 
بی  زن  ویدیو  کرد.  منقلب  مرا  بیشتر  هربار 

حجاب در کرج را میگویم. دیده اید؟ 

واضح است که از خشم جانش به لب رسیده 
است. یکه و تنها به وسط خیابان آمده و مکرر 
و مکرر فریاد میزند: مرگ بر خامنه ای، مرگ 

بر خامنه ای!



مردم دور او جمع میشوند و با او همدلی میکنند. 
در میان صحبتش می شود فهمید که از کشتار 
به  خونش  اسالمی  حکومت  دست  به  جوانان 
جوش آمده است. همینطور در بین فریاد های 
مرگ بر خامنه ای از اعتراض به ضایع شدن 

حق کارگران می شنویم. 

این خشم بی پایان، این جسارت و این عصیان 
انقالب  های  نشانه  از  شک  بی  مردم  بین  در 
اسالمی  جمهوری  علیه  عظیم  انقالبی  است. 
های  اهلل  آیت  جهل  و  مرگ  هیوالی  این  که 
میلیاردر را از ریشه بیرون درآورد. انقالبی که 



زنان در صف اول آن هستند. انقالبی زنانه که 
همه تبعیض ها و نابرابری ها را از جامعه جارو 
انقالبی که در آن کارگران نه فقط حق  کند. 
ضایع شده خود را خواهند گرفت که آنرا به 
و رهایی همگان سوق  برابری  و  تحقق آزادی 

خواهند داد.
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فساد، رئیسی و 
شامورتی بازی اسالمی 

فریبرز پویا

رئیسی در نماز جمعه دیروز گفت: »هاضمه انقالب 
فساد و ظلم را نمی پذیرد و افزود: “این موضوع 
مثل کسی است که غذای مسمومی را بخورد اما 
هاضمه انسان سم را نمی پذیرد. هاضمه انقالب 

اسالمی ضد ظلم و ضد فساد است.”

رئیسی همین حرف ها را زمانی که رئیس قوه قضا 
بود می زد و  مبارزه با فساد شعار انتخاباتی او بود. 

 البته حاج آقا رئیسی  در اولین فرصت، تند، سریع 



و انقالبی! الیحه مقابله با فساد مالی و اداری را از  
مجلس پس گرفت. چرا که در ظاهر امر مجلسی 
که رئیس آن، قالیباف – از بزرگترین  باندهای 
مافیای اقتصادی در ایران است - قرار است بر 
کار خود رئیسی نظارت کند، امکان ناپذیر است. 

فساد سیستماتیک گروه های در قدرت، را همه 
آحاد مردم در ایران هر لحظه با پوست و گوشت 
خود حس می کنند. دیگرهیچ بخشی از جامعه 
ایران نیست که تیغ سمی و فاسد گروه های مافیایی 
وابسته به سپاه و آخوندها را بر تن خود و خانواده 

هایشان حس نکرده باشد.  

در این بلبشو، انتشار فایل صوتی فساد سرداران 



بازیهای  این شامورتی  نشان می دهد که  سپاه 
رئیسی و فرمانهای ۸ ماده ای رهبر برای مقابله 
با فساد پوچ است و فقط باعث افزایش خشم روز 

افزون مردم می شود.

سم  به  واقعا  ایران  جامعه  برای  وضعیت  این 
خطرناکی تبدیل شده است که هر لحظه زندگی 
با عزت میلیونها نفر را تهدید می کند. آیا دیگر 
کسی مانده است که اعتقاد داشته باشد راه دیگری 
به جز جارو کردن کل این سیستم وجود دارد؟
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حکومت اسالمی در 
محاصره دو »فضا«

سیما بهاری

باعث  “مافیا”  شبکۀ  میگوید  مشهد  جمعۀ  امام 
گرانی کاالهای اساسی است.  او همچنین از مجلس 
خواسته طرح صیانت هر چه زودتر تصویب شود 
چرا که فضای مجازی جوالنگاه دشمن شده و با 

قدرت دارد بر ما میتازد.

جمهوری اسالمی یک حکومت دروغگو، سفسطه 
باز، زبون و صد البته منفور در اذهان عموم مردم 
است. از نظر این حکومت گرانی تقصیر مافیای 
تقصیر  مونا  قتل شنیع  است.  در کشور  سودجو 



فضای مجازیست. و کمبود مایحتاج مردم تقصیر 
تحریمهاست. خالصه همه جز جمهوری اسالمی 

مقصرند تا مردم به سختی روزگار بگذرانند. 

حضرات مسئولین! چه کسی را میخواهید فریب 
کسی  میکنید؟  اذیت  را  خودتان  چرا  دهید؟ 
یک  شما  توجیهات  مردم  برای  ندارد.  باورتان 

ارزن هم نمی ارزد.

مجازی  فضای  گردن  نمیبینید؟  را  خیابان 
نیاندازید. مردم دارند در خیابان تکلیفشان را با 
شما روشن میکنند. اعتراضات پر شور مردم را 
نمی بینید؟ معلمان با سخنرانیهای حق بجانبشان، 
با  و کارگران  فریاد مصممشان  با  بازنشستگان 
قامت استوارشان دارند بر شما وهمۀ بنیادهایتان 



میتازند. نه فقط در فضای مجازی که در مدارس 
و خیابانها و میادین شهرها!

مافیای سودجو شما و حکومتتان هستید. اینترنت 
از فضای مجازی  دارند  مردم  است.  تقصیر  بی 
این  میجویند.  انقالبشان سود  سازماندهی  برای 
شما را به وحشت انداخته. شما آتش ویرانگری 
هستید که به جان و هستی مردم افتاده اید. سیل 
انقالب دارد راه میگشاید. نمیتوانید جلویش را 
بگیرید. نه شما نه دستگاه سرکوبتان و نه هیچ 
قدرت دیگری نمیتواند جلو امید ما، مقابل این 

باور که رفتنی هستید را بگیرد.
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کرونا بهانه است،
 اصل سیستم مساله است

اصغر کریمی

اکونومیست: »کرونا باعث عقب  گرد دمکراسی در 
جهان شده است. مقررات محدودکننده کرونا از 
جمله دالیل این بازگشت هستند. ایران به لحاظ 

شاخصه های دمکراسی در قعر جدول است«.

نظام های  در  عقبگرد  باعث  هم  کرونا  بله 
چه  این  دید  باید  است.  شده  سرمایه داری 
علیه  امکانات  بسیج  بجای  که  است  پدیده ای 
کرونا، از آن برای محدود کردن مردم و فقر و 
بیحقوقی مردم استفاده میشود؟ این چه نظامی 
از  است که هزینه های نظامی اش صدبار بیشتر 



سیستم پزشکی است؟ این چه نظامی است که 
سیل و طوفان در مهد دمکراسی جهان، آمریکا، 
بقول نائومی کالیم بهانه ای برای حمله به ته مانده 

بیمه های اجتماعی و فقر مردم میشود؟ 

گویی اشغال عراق به بهانه دمکراسی و رو آوردن 
لجن اسالم و قومگرایی در عراق در دو دهه قبل 
تقصیر کرونا بود. گویی روی کار آوردن طالبان 
در چند دهه قبل و چند ماه قبل بخاطر کرونا بود 
یا کمک به خمینی و جریان اسالمی در سال ۵۷ 
توسط دول غربی، کمک به شکل گیری داعش، 
حمله ارتش ترکیه به ارمنستان، لشگرکشی های 
پوتین، قدرت گیری رئیس جمهوری مثل ترامپ 
اروپای  در  راسیستی  احزاب  رشد  فاشیست، 
دموکرات، تخریب کره زمین و ... این لیست انتها 



ندارد. 

خود اکونومیست میگوید نیمی از مردم دنیا از 
نیستند.  برخوردار  هم  غربی  دمکراسی  همان 
اعترافات اکونومیست آدم را به بیحقوقی اکثریت 
عظیم بشر در جهان سرمایه داری میرساند. کرونا 
ماهیت گندیده این نظام و بیحقوقی اکثریت مردم 
دنیا را عیان تر کرد. آیا راهی بجز سوسیالیسم در 
مقابل منجالبی که سرمایه داری بر جهان حاکم 

کرده است، وجود دارد؟ 
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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


