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خامنه ای و فایل های صوتی  
اصغر کریمی 

خامنه ای در مورد فایل صوتی جلسه فرماندهان 
بزرگ  شهید  و  سپاه  »به  است:  گفته  سپاه 
افکار  و  تهمت می زنند . دشمن، ملت  سلیمانی 
عمومی و فکر جوان ها را هدف گرفته، میلیاردها 
دالر دارند خرج می کنند برای اینکه ملت ایران 

را از راه خود برگردانند«.
 

خوشبختانه اینقدر خصومت در باالترین سطح 
سپاه و مجلس و سایر ارگان ها زیاد شده که 



احتیاجی به افشاگری دشمنان! نیست. خودی ها 
دارند.  کردن  رو  برای  اسناد  کافی  حد  به 
علیه  را سرلشگرتان  میلیاردی  فساد  »تهمت« 
سلیمانی و قالیباف و طائب و دیگر فرماندهانتان 
زد و خبرگزاری سپاه هم اصالت فایل مربوطه را 
تایید نمود. دشمن! در حساس ترین مراکزتان 
حضور دارد. فتوایتان برای ختم افشاگری مطلقا 
کارساز نیست. خودیها انواع و اقسام اسرارتان 
را دارند افشا میکنند. جلوی این سیل بنیان کن 

را نمیتوان گرفت.
 

کشور  از  نفوذیها  کمک  به  را  اتمی تان  اسناد 



دانشمندان  دیگر  و  فخری زاده  کردند،  خارج 
از  شبکه گسترده ای  کمک  به  را  اتمی تان 
و  مقامات  از  تعدادی  کردند.  ترور  نزدیکان 
پرده  آبان  دادگاه  در  هم  نظامی تان  ماموران 
از جنایات فرماندهان سپاه و بسیج برداشتند. 

لیست افشاگری ها واقعا بی انتهاست.
 

سربازان  و  جاسوسانتان  کلیه  لیست  بزودی 
گمنام  و مراکز حساس مخفی تان را هم خودیها 
حساب  به  شهر  به  شهر  مردم،  و  میکنند  رو 
هرروزه  تعمیق  با  رسید.  خواهند  همه شما 
اعتراضات  روزافزون  گسترش  با  و  بحرانتان 



بیشتری  اسناد سری تان سرعت  افشای  مردم، 
میگیرد. این لو رفتن ها وحشت عمیقی در سطوح 
مختلف حکومت ایجاد کرده است. دیگر کار 

از کارگذشته است. 
 

اینها »راه ملت« را برای به سرانجام رساندن 
کار، بسیار راحت کرده است.
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اینجا آخر دنیاست 
فریبرز پویا

اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
تهران )فتا( از شناسایی و بازداشت اعضای باند 
کالهبرداری از راه خرید و فروش نوزاد در فضای 

مجازی خبر داد. 

نگران  فقط  پلیس  رئیس  گودرزی  جناب  البته 
بوده  که پول می  این گروه  بخش کالهبرداری 
گرفتند و نوزاد تحویل  نمی دادند و به شهروندان 
می گوید مواظب باشید کاله سر شما نگذارند. 

در  تحقیق  و  گزارش  دهها  اخیر  سال های  در 



رسانه های ایران و مدیای اجتماعی منتشر شده  
از  استفاده  با سوء  گوید چگونه دالالن  می  که 
با همکاری  و  و پدران  تنگدستی مادران  و  فقر 
بیمارستان ها و پولدارها بصورت علنی دست به 
خرید و فروش نوزادان و کودکان زده و تجارت 

نوزاد را مایه انباشت ثروت خود کرده اند.

فقر، بی خانمانی، کارتن خوابی، و اعتیاد والدین و 
از جمله  وجود بیش از ۳0 میلیون نفر زیر خط  
فقر مطلق، در کنار فروش کبد و خون و چشم، 
فروش نوزاد را به تجارتی پرسود تبدیل  کرده 

است. 

قوانین حاکم  تمامی  و  قضایی  و دستگاه  پلیس 



بر ایران، صدای زجه های مادری که از نوزاد و  
کودک خود جدا می شود را نمی شنود و به کمک 
او نمی شتابد. آنها نگهبان پول و سود هستند و 
ارزش  بی  را  بشری  احساس  ترین  عمیق  طبعا 
کرده اند. چرا که در برابر انسان و نیازهای آنها 

از گهواره تا گور مسئولیتی ندارند. 

اکنون زمان آن رسیده است که بخش متمدن و 
پیشروی جامعه ایران پایان این کابوس و فاجعه 

را با طرحی نو به پایان برساند. 
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»حکومت هزار فامیل«
نسان نودینیان

معاون اجرایی رئیسی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره انتصابات فامیلی در انواع سطوح مدیریتی 
در دولت سیزدهم اظهار داشت: »انتصابات فامیلی 
در دولت مردمی و انقالبی فضا سازی رسانه ای 
فامیلی  انتصابات  دولت  این  در  ابدا  و  است 

نداریم.«. 

حکومت هزار فامیل یکی از شعارهای اعتراض 
مردم در ایران علیه رانت خواران و اختالس گرانی 
است که در دایره “فامیل” توسط سران ریز و 
درشت حکومت اسالمی ، شناخته شده هستند. 

دروغ  که  میداند  معاون خوب  جناب  این  البته 



بزرگی را از روی ناچاری بیان کرده، آفتاب نیوز 
شخص  »رویه  که:  بود  نوشته  پیش  هفته  چند 
اعتراض های  قبال  در  کابینه  اعضای  و  رئیسی 
عمومی به انتصاب های فامیلی - رفاقتِی گسترده، 

تاکنون سکوت بوده. 

سال  آبان  یازدهم  تاریخ  در  »شرق«  روزنامه 
»رابطه ساالری«  و  »فامیل بازی«  نوشت  جاری 
در بسیاری از انتصاب ها در وزارتخانه های نفت، 
آموزش و پرورش، و تعاون به طور گسترده ای  
نزدیکان  حتی  و  داشته  رواج  رئیسی  دولت  در 
همسر رئیسی که به واسطه ارتباط فامیلی و رابطه 
خویشاوندی با صاحبان سلطه به پست  و مقامی 

رسیده اند.



هر  است.  این حکومت  همزاد  فامیلی  حکومت 
رفسنجانی،  شامل  پیشین  جمهور  رئیس   چهار 
خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، برادران خود را به 
سمت ریاست دفتر ریاست  جمهوری یا بازرسی 

ویژه ریاست جمهوری منصوب کردند.
 

با رانت  فامیلها سوداگران تبهکاری هستند که 
و سران  میلیاردی خود  های  دارایی  اختالس  و 
میرسانند.  نجومی  ارقام  به  را  اسالمی  حکومت 
این در حالی است که میلیون ها تحصیل کرده و 
متخص در همه امور در صف بیکاری در انتظار 

لقمه نانی هستند.
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توقع حکومت، توقع مردم 
یاشار سهندی

عبدالحسین روح االمینی، نماینده مجلس نکبت 
زایی اسالمی گفته: “قبال توقع ها کمتر بود؛ مردم از 
سرویس های بهداشتی مشترک استفاده میکردند. 
مستقل  وسایل  و  تجهیزات  دنبال  به  همه  االن 

هستند. توقع ها باید تنظیم شود.”

ایشان که به روایتی جز باند مافیایی دارویی است، 
به این معنی سالمت و بهداشت مردم به وسیله 
ای برای زراندوزیش تبدیل شده و به پاس چشم 
پوشِی قتل فرزندش در زندان کهریزک در سال 
۸۸ اکنون به نمایندگی مجلسی رسیده که در 
زد و بندهای بیشتر با دیگر غارتگران اسالمی به 



ثروتهای افسانه¬ای دست یابند. ریشخند زدن 
به درد مردمی که به نان شب شان محتاج شده 
انباشته شدن  آید که  برمی  از کسانی  تنها  اند 

ثروتشان نتیجه فالکت توده مردم است.

این گونه سخن گفتن از “ تنظیم توقع ها” نشان 
می دهد در نزد ایشان حق برخوردار بودن از یک 
سرویس بهداشتی مستقل یک امر بسیار لوکس 
اینکه کاربدستان  نشانگر  و   برای مردم است، 
اسالمی سرمایه هیچ بوی از شرافت انسانی نبرده 
اند و بی شرمانه، وقاحت و پلشتی روان خود را 
نمایش می گذارند. حکومتی که در دستور  به 
المعل های محرمانه خود “عملیات روانی” علیه 
مردم گرسنه را در کنار سرکوب عریان توصیه 
می کند، از نماینده مجلس اش نباید انتظاری بیش 



از این داشت.

سرنگونی حکومت توقعی است که مردم از خود 
دارند چون توقع بهداشت، سالمت، برخورداری 
از امکانات پزشکی، تفریح، سفر، معیشت، شادی، 
اموری است که در حکومت اسالمی   ... و  رفاه 

برای توده مردم دست نیافتنی است. 
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کرونا، واکسن و سود!
مصطفی صابر

طبق خبری که روز چهارشنبه منتشر شد، اتحادیه 
اروپا قصد دارد تا آخر فوریه ۲0۲۲، پنجاه و پنج 
میلیون دوز واکسن کوید را که تاریخ مصرفش 
بسر میرسد معدوم کند. این ۲۵ میلیون دوز بیشتر 
از کل واکسن هایی که اتحادیه اروپا تاکنون به 

آفریقا “هدیه” کرده است!

میلیونها واکسن معدوم میشود در حالیکه میلیونها 
نفر در آفریقا و دیگر نقاط محتاج آن هستند. آیا 
زمخت تر از  این میشود تناقضات نظام اقتصادی 
کنونی حاکم بر جهان را نشان داد؟ چیزی که 
برای مصرف مردم و نجات جان آدمها و با مایه 



گذاشتن از زحمت انسانهای زیادی تولید شده 
به دست مردمی که برای آن له له میزنند نمی 
رسد. چرا؟ چون سود و قوانین اقتصاد مبتنی بر 

سود اجازه نمی دهد.

برای  عظیم  بدبختی  و  کرونا  دوره  همین  در 
سودهای  سازی  دارو  های  کمپانی  بشریت، 
هنگفت و تاریخی به جیب زده اند. و این فقط 
به کمپانی های داروسازی محدود نیست. بنا به 
ثروت  امسال،  ژانویه  در  کانادا”  “آکسفام  آمار 
میلیاردرهای جهان در ۲۲ ماه دوره کرونا بیش 
از 14 سال گذشته رشد داشته است. در همین 
دوره ده ثروتمندترین مرد جهان داریی هایشان 
بیش از دو برابر افزایش یافته و اکنون شش برابر 
نفر ساکن کره  ثروت ۳ میلیارد و صد میلیون 



زمین است! 

آیا واضح نیست که سیستم حاکم براین جهان 
ضد انسانی است و باید آنرا برافکند و نظمی نوین 
ایجاد کرد که تامین و تضمین زندگی بشر در 

برابری کامل تنها هدفش آن باشد؟   
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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


