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سفسطه آمریکا بر سر دوراهی 
پوتین - سپاه 

نوید مینائی

آمریکا در صدد حذف سپاه از لیست گروه های 
تروریستی است. سخنگوی کاخ سفید گفته باید 
زمینه ای،  هیچ  در  موجود،  “وضعیت  کرد  توجه 
باعث امن تر شدن آمریکا نشده” و برعکس سپاه 

پاسداران “تقویت هم شده است”...

تقویت سپاه یعنی بلعیدن بخش بزرگتری از اقتصاد، 
تخصیص بودجه های بیشتر به آن و نفوذش در 

مراکز تصمیم گیری حکومتی در ایران.



سخنگوی کاخ سفید برای توجیه حذف سپاه از 
لیست گروه های تروریستی، قدرت گیری سپاه 
طی سالهای اخیر را به تروریستی اعالم کردن این 
گروه نظامی توسط آمریکا مربوط دانسته است. 
منطقش به زبان ساده اینست: حاال برعکسش را 
عمل می کنیم! خدا را چه دیدید، شاید با حذف 
سپاه از لیست گروه های تروریستی، سپاه تضعیف 

شود!

داند  می  سفید  کاخ  سخنگوی  زیاد  احتمال  به 
منطقش ایراد دارد، ولی  جنگ در اوکراین  و تهیه 
انرژی، مسئله ای مهم برای بازار و تولید در اروپا 
ایجاد کرده است. کنار آمدن با سپاه آسان تر از 

کنار آمدن با پوتین است!



قدرت گیری سپاه اما دلیلش قرار گرفتن در لیست 
های  خیزش  دلیلش  نیست!  آمریکا  تروریستی 
انقالبی مردم ایران و خطر مرگی است که حاکمیت 
از جانب مردم احساس می کند.  به همین دلیل 
حکومت راه بقای خود را در ایجاد حکومتی تماما 
نظامی - امنیتی می بیند.  سپاه مجری این طرح 
است. به این دلیل است که حکومت با هر مساله 
ای از محیط زیست گرفته تا بازار ارز و کارگران 

و معلمان را امنیتی-نظامی می کند.

سپاه چه در لیست تروریستی باشد چه نباشد دشمن 
شماره یک مردم ایران، سوریه، لبنان، فلسطین و 

افغانستان است.
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کرونا و چهرۀ کریه حکومت
سیما بهاری

دبیر کل خانۀ پرستاران ایران: “ایران در دوران 
اولین  جزء  پرستاری،  قربانیان  نظر  از  کرونا 

کشورهای جهان بود.”

مقام  رفاهی  موارد  همۀ  در  اسالمی  جمهوری 
آخر را دارد و وقتی پای مرگ و میر و اعدام 
و زندان میرسد رتبۀ اول. دو سال پیش وقتی 
شاهد  دنیا  سراسر  در  همه  شد،  جهانی  کرونا 
از خود گذشتگی های بسیاری در میان کادر 
قهرمانی  بودیم.  پرستاران  مشخصا  و  درمان 
هایی که جانهای بسیاری را نجات داد. فداکاری 



این انسانهای شریف زبانزد شد. در اروپا چند 
ماه بعد از همه گیری کرونا، غروبها مردم در 

بالکنها به افتخار پرستاران کف میزدند. 

چشم امید همه به دنیای علم و پزشکی بود، تا با 
تهیۀ واکسن، بشریت را نجات دهند. حکومت 
ایران اما برخورد متفاوتی به کرونا داشت. انکار 
مسئولیت،  پذیرش  عدم  آن،  بودن  خطرناک 
نادیده گرفتن فاصله گذاری اجتماعی بر خالف 
دیگر کشور های جهان، برگزاری مراسم مذهبی 
و دعوت مردم به حضور درامامزاده ها و ممنوع 
جمله  از  غربی،  های  واکسن  واردات  کردن 
اقدامات حکومت بود. در این شرایط پزشکان 
مایه  جان  از  امکانات  کمترین  با  پرستاران  و 



زندگی  و  هستی  شدن  درو  جلو  تا  گذاشتند 
شهروندان را بگیرند. 

حکومتی که بودجۀ مراکز اشاعۀ خرافه و دم 
از  بیشتر  بار  دهها  اش،  شویی  مغز  دستگاه  و 
و  علم  ترویج  و  رفاه  درمان،  بهداشت،  بودجۀ 
دانش است، باید از جمله به دست پرستاران 

به زیر کشیده شود. آن روز نزدیک است.
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فنالند و سوئد و تبلیغات جنگی!
امیر توکلی 

خطر  اوکراین،  به  روسیه  تهاجم  با  روزها  این 
گسترش جنگ، نگرانیهای به حقی را در فنالند 
انقالب  از  قبل  فنالند  و سوئد دامن زده است. 
تزاری  اکتبر 1۹1۷جزو مستعمره های روسیه 
بود و در جنگ دوم جهانی دو بار مورد تهاجم 
ارتش شوروی قرار گرفت. سالهاست که مردم 
فنالند با مرز 1۳40 کیلومتری با روسیه، نگران 
تهاجم نظامی روسیه بوده اند و امروز این سوال 
تهاجم  این  برابر  در  چگونه  که  میشود  مطرح 

دفاع کنند. 



در حکومت  و سوئد چه  فنالند  راست  احزاب 
ناتو  به  پیوستن  خواهان  اپوزیسیون،  در  چه  و 
هستند. راه حلشان گسترش بودجه های نظامی، 
تسلیح بیشتر و گرفتن آرایش نظامی در مقابل 

روسیه است. 

در نظرسنجی موسسه گالوپ در مورد خوشبخت 
ترین کشورها در ۲0۲1، فنالند برای چندمین 
بار در رتبه اول قرار گرفته و تمامی کشورهای 
هستند.  دنیا  شاد  کشور  ده  جزو  اسکاندیناوی 
دولتها  جنگی  تبلیغات  فریب  نباید  مردم  این 
را بخورند. در تقابل با جنگ افروزی و کشتار 
هم، مردم کشورهای اسکاندیناوی میتوانند الگو 
باشند. نباید بدنبال این فضای جنگی افتاد. باید 



راه سومی را برگزید، نباید به پیمان نظامی ناتو 
و یا به بلوک بندی های غرب و شرق پیوست. 
باید همه امکانات در خدمت رفاه جامعه باشد.

آرایش انسانی دنیا اما باید حول پیمانهای دوستی، 
همکاری و ارتقای زندگی بشر باشد. باید همه 
خلع  خواهان  باید  شوند.  لغو  نظامی  پیمانهای 
گسترش  با  و  باشیم  کشورها  همه  اتمی  سالح 
عدالت اجتماعی الگویی در دنیا بسازیم که هیچ 
قدرت نظامی جرات تجاوز به آنرا نداشته باشد.

یکشنبه ۲۹ اسفند 1400
۲0 مارس ۲0۲۲



روز جهانی خداناباور ها!
حسن صالحی

بیست و سوم مارس روز جهانی آتئیست هاست. 
خداناباور  یک  هستم.  خداناباور  یک  نیز  من 
عینک  بدون  دنیا،.  دیدن  معتقدم  کمونیست. 
مذهب و خرافه به ما کمک می کند که با اتکا 
به نیروی خود، و نه یک نیروی مافوق طبیعی، این 
دنیا را بهتر کنیم. سرنوشت ما را، به رغم تصور 
مذهبی ها، مشیت الهی رقم نمی زند. خودمان 

رقم می زنیم. 

ما اسیر ظلم و ستم جامعه طبقاتی هستیم. مذهب 
بندگی ما را با دعوت به تحمل همه این بدبختی 



ها، تا رسیدن به بهشتی که وعده می دهد، ابدی 
تا  کند  می  کور  را  ما  مذهب چشم  کند.   می 
ریشه بندگی خود را نبینیم و تسلیم نظام بردگی 
شویم. مذهب در دنیای امروز وسیله قتاله علیه 
کسانی است که در اعتراض به شرایط جهنمی 

موجود دست به شورش زده اند.
 

همه آتئیست ها علیه مذهب هستند. ولی همه 
سرمایه  طبقاتی  نظام  علیه  الزاما  ها  آتئیست 
داری بعنوان ریشه همه مصائب بشر نیستند. من 
بعنوان یک آتئیست کمونیست، هم می خواهم 
نظام  و هم  بگذارند  را کنار  دنیا مذهب  مردم 
این  نماند.  باقی  داری  سرمایه  استثمار  و  ستم 
دومی کمک می کند که ما در ریشه کن کردن 



مذهب هم بسیار موفق تر باشیم. 

دست مذهب از زندگی مردم کوتاه. به اذیت 
و آزار و قتل و کشتار بی خدایان پایان دهید. 
و شرط  قید  بی  آزادی  نیست.  جرم  کفرگویی 
بیان باید همه جا برقرار شود. صدور  عقیده و 
خدایان  بی  کشتار  و  قتل  برای  مذهبی  فرمان 
باید ممنوع شود. روز جهانی آتئیست ها مبارک!
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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


