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سالی گذشت، سالی که در پیش است 
کیوان جاوید

از خبرها:
۷۰درصد  »زورگیری«؛  و  »قاپ زنی«  افزایش 

قربانیان حین سرقت »زخمی« شده اند.
افزایش »۳۰ درصدی« ترک  تحصیل در میان 

دانش آموزان مقطع ابتدایی در ایران.
یک سوم ایرانیان، شیر و لبنیات را از سفره خود 

حذف کرده اند. 

و  شکر  برنج؛  گوشت؛  قیمت  نجومی  افزایش 
سبزیجات راهم به این آمار دولتی اضافه کنید 
تا ببینید چه سال پُر مشقت تری را به پایان می 



رسانیم.

تا اینجا چیزی برای گفتن نداشتیم که مردم بهتر 
از ما ندانند. پس هدف ما از بیان این حقایق چه 
می تواند باشد؟ گرانی و ترک تحصیل و قاپ 
از آفتاب است.  تر  زنی و زورگیری که روشن 
حتی این هم گفتن ندارد که زیان این وضعیت، 
فقط گرسنگی بیشتر و بی سرپناه شدن وسیع تر 
مردم نیست. اینها هم گفتن ندارد. آمار هولناک 
اعتیاد میلیونی جوانان نیز نیاز به بازگفتن ندارد.

نکته اینجا است. مردم قربانیان دست و پا بسته این 
وضعیت نبوده و نیستند. دارند در ابعاد سراسری 
و میلیونی با چنگ و دندان برای تغییرات بنیادی 



مبارزه می کنند. دستگیری و کشته میدهند اما 
با همه بدختی هایی که بر روح و روان و زندگی 

شان آوار می شود، زانو نزده اند.

یک قدم و یک حرکت بنیادین دیگر الزم است 
تا مردم تماما و برای همیشه رها شوند. انتخاب 
سیاسِی حزب خود که پیروزی را تماما تضمین 
کند؛ اتحاد سراسری همه مردم را تامین کند و 
این حزب  بدهد.  را شکست  اسالمی  جمهوری 
برای  کارگری  کمونیست  حزب  است.  موجود 

همین روزها و همین نبردها ساخته شده است.
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مدیران جنایت و غارتگری
یاشار سهندی

خبر اول: بهرام عین اللهی،  وزیر بهداشت: “مردم 
ما باید احساس کنند که مدیران متدین، ارزشی 
و والیتمدار چه تغییراتی در وضعیت سالمتی و 

رفاه مردم توانسته اند انجام دهند.”
سازمان  رییس  محمدی،  غالمعلی  دوم:  خبر 
زندان های ایران: “زندان های ما قابل عرضه به 

دنیاست.”

“مدیران متدین، ارزشی و والیتمدار” بیش از هر 
چیز در تالشند که بار خود را هر چه زودتر و 
بیشتر ببندند. برای این امر به همراه بی¬رحمی 



رودست  ریاکاری  و  فریب  در  باید  شقاوت  و 
همدیگر بلند شوند. هر چه فریبکارتر مقامشان 
باالتر و به همین نسبت دسترسی به منبع قدرت، 
یعنی پول هم بیشتر. این “مدیران” تنها چیزی که 
در این دنیا برسمیت میشناسند ضخامت کیف 

پولشان است.

زندانهای قابل عرضه به دنیا.  مثال زندانیانی هستند 
که گویی در هتل زندگی می کنند و از همه گونه 
از  این دسته  برخوردار هستند.  رفاهی  خدمات 
مرخصی  برابر  ده  هایشان  مرخصی  زندانیان، 
ساالنه کارگران و کارمندان در سال است. آنها 
آشپز شخصی استخدام می کنند و اتاقهای مبله و 
شیک و الکچری آنها در زندان، رویای یک عمر 



کار مزدبگیران در ایران است.

در این زندانهای نمونه، که فیلم آنها طی چند ماه 
گذشته به وفور در مدیای اجتماعی منتشر شده 
است، شاهد رأفت حکومت اسالمی بودیم. شاهد 
قتل بکتاش آبتین و شکنجه سپیده قلیان ها و 
مرگ ستار بهشتی ها. یک نمونه این مدیران هم 
اکنون در حاِل معرفی شدن به دنیا است. حمید 
نوری جلوی چشم همه ما است. در آینده ای نه 
چندان دور شاهد معرفی بیشتر این مدیراِن ُمدبِر 

به دادگاههای مردمی خواهیم بود.
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قهرمان یک کشور، 
جنایتکار کشوری دیگر

کاظم نیکخواه

سفیر روسیه در تهران روز گذشته در برابر بنای 
یادبود گرییایدوف در تهران دسته گل گذاشت 
و از او تجلیل کرد و عکس این مراسم را منتشر 
ایران  در  ای  عده  اعتراض  با  اقدام  این  نمود. 
مواجه شد.  او در پاسخ گفته است “گریبایدوف 
برای شما دشمن است، برای ما شاعر و دیپلماتی 

بزرگ”.

را  گریبایدوف  ایران  در  که  اینست  داستان 
مبتکر عهدنامه خفت بار ترکمن چای میشناسند 



که بخشهای وسیعی از خاک ایران را به روسیه 
عنوان یک  به  را  او  اما در روسیه  نمود.  منضم 
شاعر و قهرمان میشناسند. نکته قابل توجه دقیقا 
جنایتکاران  کشور،  یک  قهرمانان  که  اینست 
اسکندر  خان،  چنگیز  هستند.  دیگر  کشوری 
مقدونی و  عمربن خطاب در ایران مورد نفرت 
میلیونها  توسط  خود  کشورهای  در  اما  هستند. 
نفر مورد ستایش هستند. از سوی دیگر نادرشاه 
ستایش  مورد  ایران  در  کوروش  و  داریوش  و 
ناسیونالیستها هستند و در هندوستان و اقغانتسان 
جنایتکارانی  بعنوان  دیگر  کشورهای  برخی  و 

منفور شناخته میشوند. 

از  دقیقا  هم  گریبایدوف  گرامیداشت  داستان 



همین قماش است. ناسیونالیسم دقیقا خاصیتش 
و  تفرقه  و  میکند  کور  را  چشمها   که  اینست 
تعصب را بر عقل و منطق انسانی مسلط میکند. با 
ناسیونالیسم خوبی ها و بدی ها از دریچه تعصب 
ملی ارزیابی میشوند و نه از روزنه منافع و مصالح 
انسانی. و همین ریشه و عامل کینه ها و نفرتها و 
جنگها و جنایات عظیمی در تاریخ است. روزی 
بزند  کنار  چشم  از  را  ملی  عینک  بشریت  که 

تازه چشممش بروی حقایق باز میشود.
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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


