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آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 
کیوان جاوید

از بامداد روز پنجشنبه  ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ حمالت 
توپخانه ای شدیدی به اوکراین از سوی روسیه 
آغاز شده است و متعاقب آن واحدهای نظامی 
ارتش روسیه از نقاط مختلف وارد اوکراین شده 

اند. 

واقعیت این است که آمریکا دیگر آن قدرت 
تراز اول برای دیکته کردن سیاست های نظامی و 
اقتصادی خود در دنیا نیست. افغانستان و سوریه 

دو نمونه است.

به   نظامی  حمله  با  روسیه  شرایط  این  تحت 



به غرب مشت آهنین نشان می  اوکراین دارد 
دهد و با در نظر گرفتن موقعیت آمریکا و غرب 

بنظر می رسد می تواند قدرتنمایی کند.

آیا محاصره اقتصادی آن قدرت بازدارندگی را 
دارد تا روسیه کوتاه بیاید؟ در این رابطه شک و 
تردیدهای فراوانی وجود دارد. روسیه از چندین 
سال پیش خود را برای این شرایط آماده کرده 
است. تحلیلگران اقتصادی به این نتیجه رسیده 
اقتصادی  های  تحریم  برابر  در  روسیه  که  اند 

تاب می آورد. 

تزاری  امپراطوری  احیای  برای  را  خود  روسیه 
آماده می کند. در رویای این است کشورهایی 
که بعد از فروپاشی شوروی تشکیل شده اند را 
یکی پس از دیگر با قدرت نظامی بازپس بگیرد 



یا تحت فرمان خود در آورد. آیا راه برای این 
چنین  طبعا  است.  هموار  روسیه  پروری   رویا 

نیست.

بیشک قربانیان احیای امپراطوری تزاری، میلیون 
می  این جنگ  اسیر  بود که  نفری خواهند  ها  
شوند. پایان دادن به این کابوس دهشتناک در 
درجه نخست کار مردم روسیه است که در برابر 
این هیتلر جدید بپاخیزند. مردم متمدن جهان 
می توانند این رویای پوتین را به کابوس تبدیل 

کنند. دنیا نیازی به هیتلرهای جدید ندارد. 
 

پنجشنبه ۵ اسفند 1۴۰۰
۲۴ فوریه ۲۰۲۲



سکوالریسم و درد العالج 
جمهوری اسالمی

سینا پدرام

کاظم صدیقی، امام جمعه تهران گفت: »یکی از 
مشکالت اساسی در راه امر به معروف و نهی از 

منکر ترویج سکوالریسم در کشور است.«

رویگردانی مردم از مذهب حقیقتی است. رشد 
بی دینی و خدا ناباوری و ضد مذهب بودن در 
ایران و منطقه خاورمیانه هم حقیقتی است روشن 
تر از آفتاب. سکوالریسم برآمد اجتماعی این تنفر 
و غیظ از مذهب است و هر چه رنگی از آن دارد.  



امر به معروف و نهی از منکر یعنی دیکتاتوری 
مذهبی در حریم شخصی. آزاد گذاشتن دست 
لطیف  و  بهترین  ویران کردن  همین آخوند در 
ترین آرزوهای دختران و پسران جوانی است که 
از زندگی چیزی جز شادی و رهایی آرزویی در 

سر ندارند.

امر به معروف و نهی از منکر تهّوع آورترین شکل 
زندگی  در  اسالمی  جانیان  و  اوباشان  دخالت 
روزمره شهروندان است. ماشین پلیسی- مذهبی 
است که با قلدری قرار است، اقتدار نظام را به 
شهروندان حاکم کند. اما چهار دهه گذشته، به 
این کودنهای متحجر نشان داد که کور خوانده 

اند. 



و روز روشن  تاریک  و آشکار، در شب  درخفا 
در کوچه ها و خیابانها، در تب وتاب شورانگیز 
زندگی، صدای اعتراض و خشم و نفرت مردمی به 
گوش میرسد که قصد دارند تمامی این دستگاه 

جهل و یاوه را از بنیان براندازند. 

و سرانجام. در کارهای ژورنالیستی حفظ “نزاکت” 
از  استفاده  عدم  انصافا  ولی  نیست،  غریبی  امر 
گویی  یاوه  مقابل  در  “خیابان”،  شیرین  ادبیات 
ها و بالهت این مومیایی متحرک، بی نزاکتی در 
حق ژورنالیسم متعهد محسوب میشود. با اجازه 
خوانندگان به امام جمعه تهران توصیه میکنم “ 

درشو بزار”!
پنجشنبه ۵ اسفند 1۴۰۰

۲۴ فوریه ۲۰۲۲



دروغ بزرِگ مالیات 
بر خانه های لوکس                                                      

نسان نودینیان

مجلس اسالمی، نرخ مالیات از خانه های لوکس 
در سال 1۴۰۰ را مشخص کرد. در بیانیه مجلس 
اسالمی قید شده وزارتخانه های راه و شهرسازی 
و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد 
امکان  موظفند  شهرداری ها  و  کشور  امالک  و 
دسترسی بر مالکیت امالک مورد نیاز سازمان 
امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار 

این سازمان قرار دهند. 

صبح بخیر مفت خورهای مجلس اسالم، تعارف را 



کنار بگذارید. کدام وزارتخانه و  سازمان اداری 
و دولتی را سراغ دارید که در دست حکومت 
هزار فامیل، بیت رهبری و مجلس اسالمی نباشد. 
دروغ و فریبکاری را کنار بگذارید. شما، سپاه 
پاسداران و بیت رهبری، رئیسی و دولتش ارکان 
اصلی نطام دزد ساالر هستید، شما صاحبان خانه 

های لوکس و ویالهای فرعونی هستید.  

شما  که  خواران  رانت  و  ساالر  دزد  نظام  در   
بخش باالیی های آن هستید و نظام اقتصادی را 
در دست دارید چه وقت و چه قدرتی میتواند به  
شما و دفترهای بانکی و دارایی های ثبت شده و 
ثبت نشده شما نزدیک شود.؟! بالماسکه دروغ 

را میخواهید تحویل چه کسانی بدهید؟



میخواهید به مردم عاصی از دست شما بگویید 
از خانه های لوکس مالیات میگیرید؟!  بین شما 
اقلیت دویست هزار نفری میلیاردرها و جمعیت 
هشتاد میلیونی مردم شکاف عظیمی وجود دارد. 
این شکاف توسط مردم عاصی از نظام دزد ساالر 
قدرت  گرفتن  در دست  و  تان  نابودی  با  شما 

سیاسی و برپایی نظام شورایی پُر خواهد شد. 

پنجشنبه ۵ اسفند 1۴۰۰
۲۴ فوریه ۲۰۲۲



سراج الدین حقانی و ۱۰۵۰ 
انتحاریش!                                                      تروریست 

محسن ابراهیمی

الدین  اجتماعی، سراج  های  رسانه  اخبار  بر  بنا 
در  طالبان،  اسالمی  امارت  داخله  وزیر  حقانی، 
نطقی در گردهم آیی خانواده های بمب گذاران 
انتحاری و در دلجویی از آنان  تایید کرده است 
او، یعنی شبکه  از اعضای گروه  نفر  که 1۰۵۰ 
حقانی طالبان در یک و نیم دهه گذشته حمالت 
انجام  انتحاری(  حمالت  )یعنی  “استشهادی” 
داده اند و آنها “قهرمانان میهن و اسالم” هستند 

که نباید فراموششان کرد! 

در اعتراف علنی این آخوند خونخوار، چیز تازه 



ای نیست که مردم افغانستان ندانند. مردمی که 
کودکانشان در مدارس، و عزیزانشان در اتوبوس 
و بیمارستان و کوچه و خیابان توسط این درندگان 
اسالمی لت و پار شده اند! اما همین اعتراف، دو 

حقیقت سیاسی را مجددا برجسته میکند: 

اول، اینکه در دنیایی زندگی میکنیم که در آن 
“رهبر جهان آزاد” در میان بهت وحشت مردم، با 
کمک شیوخ مرتجع منطقه و شاخه شیعی تروریسم 
اسالمی در ایران، شاخه سنی تروریسم اسالمی را 
بر افغانستان مسلط کرد و آخوندی به نام سراج 
الدین حقانی که 1۰۵۰ بمب گذار انتحاری برای 
قتل عام مردم کوچه و خیابان فرستاده بود و در 
“باالترین سطح تحت تعقیب بین المللی” پلیس 



فدرال آمریکا قرار داشت “وزیر داخله” شد! 

که  کشوری  دو  همان  در  درست  اینکه  دوم، 
اسالمی  ارتجاع  آمریکا،  مستقیم  دخالت  با 
میداندار شده است، آگاهانه ترین، انسانی ترین، 
سکوالرترین، برابری طلب ترین و باالخره جسورانه 
ترین جنبش علیه همین ارتجاع ددمنش اسالمی 
در جریان است و در هر دو زنان در صف اول 
مقاومت و مبارزه با تروریسم اسالمی قرار دارند. 

 
  

پنجشنبه ۵ اسفند 1۴۰۰
۲۴ فوریه ۲۰۲۲



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


