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شعارهای ضد حکومت و بازداشت یک نفر 
کیوان جاوید

نوشت:  سپاه  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری 
و  سخیف  محتوای  حاوی  صوت  پخش  “عامل 
هنجارشکنانه علیه مسئوالن نظام در بازار رضا 
خراسان   سپاه  اطالعات  سازمان  توسط  مشهد 

رضوی، بازداشت شد.”

به این می گویند بهترین؛ مجهزترین؛ حرفه ای 
ترین؛ پیچیده ترین سرویس اطالعاتی سربازان 
از سربازان  بهتر  بار  هزاران  زمان.  امام  گمنام 
گمنام »موسی اد«  در اسرائیل. توجه کنید یک 
نفر در مشهد بلندگوی مسجد را به چنگ می 



آورد و هر چه دل تنگش می خواهد علیه خامنه 
ای و خمینی و این سیستم فساد اسالمی می گوید. 

رهگذران هم حالش را می برند. 

اعالم  بدهد.  پیامی  باید  سپاه  اطالعات  وزارت 
و  آنجا  و  اینجا  به  وابسته  نفر  یک  دستگیری 
این شیطان و آن بچه شیطان قرار است اقتدار 
حکومت اسالمی را به  ُرخ بکشد.هدف درجه اول 
این پیام البته مردم نیستند چون این چرندیات 
دیگر خریداری در جامعه ندارد. همه مردم از 
امام موسی در دستگاه  نفوذ گسترده سربازان 
اطالعاتی جمهوری اسالمی باخبرند.  پیام اصلی 
رو به نیروهای سپاه و ارگان های اطالعاتی و همه 
از فروپاشی  ارکان حکومت است. می خواهند 



در  کنند.  جلوگیری  حکومت  اطالعاتی  ارگان 
همه ضربات اطالعاتی قبلی هم یک ناشناس در 
جلوی  با شکنجه  کسانی  و  دستگیر شد  جایی 

دوربین، اعتراف به جاسوسی کردند. 

دنیای متناقضی است. بخندیم یا از خشم بر خود 
بلرزیم؟ حکومِت در حاِل فروپاشی با یک دست 
زندگی مردم را به جهنم تمام عیار تبدیل کرده 
است و با دست دیگرش گورش را عمیق تر می 

ِکند. 
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ُکندی اینترنت؛ بنزین روی خشم مردم 
یاشار سهندی

“انگشت در چشم جامعه نکنیم”، هر کس نداند 
فکر می کند این سخن از دهان فیلسوفی، جامعه 
این  از  چیزی  یا  مصلحی  پژوهشگری،  شناسی، 
قبیل در آمده. نه، این تراوشات مغز”عماد” جالد 
است که نامش لرزه بر تن خود دست اندکاران 

رژیم می انداخت.

“علی ربیعی” نامی آشنا در میان شکنجه گران 
هشدار  همقطارانش  به  او  است.  اسالمی  رژیم 
اینترنت  می دهد که طرح های محدود کردن 
راه به جایی نمی برد. ایشان می فرمایند چنین 
“سیاست های سلبی و غیرکارشناسی ... محکوم به 



شکست خواهد بود، همان گونه که سیاست های 
سلبی قبلی به شکست دچار شدند.” ربیعی جالد 
آنقدر هوشیار شده که خطاب به هم پیاله گی 
ها می گوید بیزاری مردم نتیجه عملکرد سیاسی 
خود ماست و ادامه می دهد باید “حساب هزینه 
و فایده” این طرح ها را کرد و از “هزینه های 

بالقوه آتی” بقیه را می ترساند.

 باالخره جالدها هم آدمند، برخى سرشان به
 سنگ روزگار مى خورد. همه که دکتر احمدى،

 حسین تهرانى، دکتر آرش، اسداهللا الجوردى،
 حسین شریعتمدارى نمى شوند. این دسته دوم

.روزى به خود مى آیند که خیلى دیر شده

جامعه ای به آستانه انقالب رسیده را با محدود 



کردن اینترنت و حتی قطع آن نمی توان به عقب 
راند. سرکوب ازمقطعی به بعد به ضد سرکوب 
گران عمل خواهد کرد. جامعه ایران مدتهاست 

به این آستانه رسیده.

در جامعه ای که هر روز و در همه جا مردم به 
معلمان هشدار  و  آمده در خیابان هستند  جان 
می دهند آماده قیام هستند طرح محدود کردن 
اینترنت به معنای واقعی کلمه از یک سو آب در 
هاون کوفتن است و از سوی دیگر بنزین روی 

خشم مردم ریختن است.

    سه شنبه ۳ اسفند  1400
٢٢ فوریه ٢0٢٢



دزدبازار اسالمی و جنگ جناح ها 
خلیل کیوان

در خبرها آمده است که حسین موسویان سفیر 
پیشین ایران در آلمان به 11 ماه حبس محکوم 
شد. از جمله اتهامات وی این است که در سال 
1۳۸0 در مقام مشاور منطقه آزاد کیش ترتیبی 
داده است که ٢00 هکتار زمین و حدود 100 
بنام  اختیار شخصی  از دریا در  هزار متر مربع 
علم بیگی قرار گیرد. علم بیگی هم به تعهدات 
خویش دال بر سرمایه گذاری دو میلیارد یوریی 

عمل نکرده است. 

این نوع خبرها در دزدبازار اسالمی عادی است. 



اگر مقام و مسئولی در رژیم اسالمی دزد نباشد 
غیر عادی است. رقابت ها، اختالفات و کشمکش 
بین باندهای حکومتی تشدید شده است. رسانه 
جناح  پاسخ  از  ای  گوشه  این حکم  کردن  ای 
مقابل به افشاگری فایل صوتی فساد سران سپاه 

در هفته گذشته است.

حسین موسویان جزو باند رفسنجانی- روحانی و 
از دانه درشت های نظام اسالمی است. در جریان 
ترور  پرونده  به  رسیدگی  و  میکونوس  دادگاه 
بارها  موسویان  نام  اسالمی،  مخالفین جمهوری 
به میان آمده است. او در آنزمان سفیر جمهوری 
اسالمی در آلمان بوده است. وی مدتی سمت 
روحانی  حسن  معاون  چون  دیگری  مهم  های 



دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و معاون او در 
مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام 

را هم داشته است.

دستجات سراپا فاسد و مافیایی باندهای حکومتی 
در رقابتی نفس گیر بیش از پیش دست یکدیگر 
را رو، و زیر پای یکدیگر را خالی میکنند. لو رفتن 
فایل صوتی فساد سران سپاه و رسانه ای کردن 
11   ماه حبس موسویان، از تقابل و رویارویی 

بیش از پیش جناح ها حکایت میکند.  
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بحران اوکراین: آیا پوتین به سیم 
آخر زده است؟

مصطفی صابر

که  گفت  سخنانی  دیروزدر  پوتین  والدیمیر 
اوکراین ساخته و پرداخته لنین و بلشویکهاست 
ناحیه  دو  او  است.  شده  جدا  روسیه  مام  از  و 
بعنوان  را  کشور  این  شرق  در  طلب  استقالل 
جمهوری های مستقل به رسمیت شناخت و به 
ارتش دستور داد بعنوان “حافظان صلح” رسما 

وارد آنجا شوند! 

آیا پوتین در پی جنگ و اشغال اوکراین است؟ 
بنظر من جنگ و کشورگشایی در شرایط کنونی 



بر  حاکم  داری  سرمایه  مافیای  و  پوتین  بنفع 
روسیه نیست. اتفاقا این غرب و آمریکا هستند 
که بدشان نمی آید پوتین در این دام بیفتد و 

حتی او را تحریک میکنند. 

مساله واقعی کماکان دعوا بر سر تعریف توازن 
این  قدرتهاست.  ابر  بین  جهانی  جدید  قوای 
بر سرمایه  بین حضرات حاکم  دیالوگ خاص 
داری جهانی است که البته با لشکر کشی و تهدید 
نظامی و تحریم اقتصادی و تهدید کل مدنیت و 

به گروگان گرفتن زندگی مردم همراه است.

آن  تغییر  برای  و  وضع  این  علیه  جا  همه  باید 
به میدان آمد. نه فقط مردم اوکراین و روسیه 



هستند  ها  قمه کشی  این  بالفصل  قربانیان  که 
نقاط جهان  و سایر  آمریکا  و  اروپا  بلکه مردم 
نیز از لشکر کشی و جنگ طلبی زیان خواهند 
دید. دنیا با مسائلی بنیادی و عاجل از گرمایش 
زمین گرفته تا بیکاری و فقر و شکاف هیوالیی 
بین فقیر و غنی تا کرونا و بی بهداشتی و غیره 
روبروست که ناشی از حاکمیت سرمایه داری 
و عملکرد همین آقایانی است که حاال برای هم 
رجزخوانی میکنند. باید علیه همه اینها و جنگ 

طلبی شان بپا خاست!  
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پوتین و خطر جنگ گسترده
کاظم نیکخواه

این  اوکراین  مرز  در  روسیه  ارتش  تحرکات 
روزها یادآور تحرکات نازیها در آستانه جنگ 
جهانی دوم و اشغال متعاقب لهستان است که 
فقط  اما  افروخت.  را  دوم  جهانی  جنگ  آتش 
تحرکات پوتین نیست که روزهای شروع جنگ 
جهانی دوم را بیاد می آورد. سردرگمی و گیجی 
و  بینی  خوش  یادآور  عینا  نیز  غربی  دولتهای 
نمایشات دیپلماتیک بی خاصیت دولتهای غربی 
در آن روزهاست. دو روز پیش پوتین با امضای 
سندی استقالل دونتسک و لوهانسک در شرق 
پارلمان  از  و  شناخت  رسمیت  به  را  اوکراین 



روسیه خواست با تایید این سند آن را قانونی 
ادامه  در  ببینند  منتظرند  غربی  دولتهای  کند. 

پوتین چه خواهد کرد.

پوتین آشکارا در صدد است با فشارهای روانی 
مداوم اوکراین را فلج نماید و نهایتا یک حکومت 
تابع را در این کشور سرکار بیاورد. چنین سیاستی 
هم احتراز از جنگ تمام عیار شرق و غرب خواهد 

بود و هم پوتین را به اهدافش نزدیک میکند. 

 دولتهای غربی بجز اهرم تحریم اقتصادی ابزار 
موثری برای مقابله با این تحرکات ندارند. ناتو 
افزایش داده  اوکراین  را در  نظامیش  نیروهای 
عیار  تمام  جنگ  یک  برای  نیروها  این  است. 



ناکافی و برای جنگهای نیابتی ناتوانند.

بحران اوکراین فی الحال فضای نگرانی و نا امنی 
را در میان مردم دنیا شدت داده است. شاید 
آن،  کننده  نابود  عظیم  خطرات  یمن  به  امروز 
در سطح شرق و غرب جنگ نشود. اما سرمایه 
و  میکند  خلق  جدیدی  هیتلرهای  مدام  داری 
برای دستیابی به امنیت کامل راهی جز خالصی 

از این سیستم نیست.
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از تارکان به اردوغان: 
“وقتت به سر رسیده”

سیاوش آذری

ویدیو کلیپ ترانه اخیر تارکان به نام “گچجک” 
میان  در  زیادی  هیاهوی  بگذرد(  نیز  )این 
اسالمگرایان و هواداران اردوغان و ژورنالیستهای 
نان به نرخ روز خور به پا کرد. اسالمیون تالش 
زیادی برای جرم انگاری و فضا سازی علیه این 

ترانه نمودند.
 

استقبال وسیع مردم از این ترانه اما این ترفند 
تبدیل کرد  علیه خود  بر  و  خنثی  را  اسالمیون 
تا آنجا که مجری اسالمگرای شبکه سی ان ان 



ترک،  احمد هاکان،  برای کوچک نمایی این 
ترانه و مردمی که آن را به عنوان نماد و مارشی 
بر علیه رژیم اردوغان ارج می نهند با تمسخر 
)از  برخی  که  نوشت  اش  روزنامه  ستون  در 
مخالفان رژیم( معتقدند که چند ترانه اینچنین 
دیگر موجب سقوط دولت خواهد شد و زبان به 
شکوه گشود که  “در جایی از دنیا افتاده ایم که 

از ستاره پاپ، چه گوارا می سازند”.

اصل ماجرا اما چیز دیگری است. این ترانه بار 
دیگر شکست رژیم اردوغان در تحمیل هژمونی 
فرهنگی- سیاسی و پروژه اسالمیزه کردن جامعه 
ترکیه را بر مال ساخت. فرهنگ سکوالر، ارزشهای 
جهانشمول مدنی و سنت تشکل و مبارزه سیاسی 



در جامعه ترکیه ریشه دار تر از آن است که 
اسالمیون قادر به قطع کامل آن باشند. و اتفاقا 
این ترانه روشن ساخت که حاکمیت اسالمیون 
و اردوغان در ترکیه به نخی بند است و مانند 
روضه خوانی و فرهنگ ماتم اسالمی در مقابل 
چنین ترانه هایی که انعکاس فرهنگ و خواست 
توده های مردم است بزودی دود خواهد شد و 

به هوا خواهد رفت.           
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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


