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اعتراف خامنه ای به 
شکست اقتصادی رژیم

سیاوش آذری

تاکید  با  نوروزی خود  ای در سخنرانی  خامنه 
اینکه “در ده سال  اقتصاد” و ذکر  بر “اهمیت 
گذشته با انباشت چالش های اقتصادی مواجه 
بوده ایم” اعتراف کرد که کشتی اقتصاد رژیم 
به ِگل نشسته است. به این ترتیب “رهبر فرزانه” 
این حقیقت را تایید نمود که اقتصاد دزدساالر 
رژیم حتی قادر به تامین نیازهای متعارف یک 

اقتصاد سرمایه دارانه متعارف نیست.

اعتراف بر اهمیت اقتصاد از زبان جانشین خمینی 



و خواست  “مال خر” می خواند  را  اقتصاد  که 
وی مبنی بر “ایجاد امید دشمن شکن” در میان 
بین آحاد ملت  نزاع   “ به  پایان دادن  و  مردم 
ازعمق  ای  خامنه  وحشت  نشانگر  مسئوالن”  و 
اسالمی  حکومت  از  مردم  نفرت  و  نارضایتی 

است.

اندیشانه  خام  ای  خامنه  چناچه  رژیم،  مشکل 
“تقویت  و  بیشتر”  وری  “بهره  با  پندارد  می 
یکی  سیاسی،  اسالم  نیست.  حل  قابل  تولید” 
از عوامل اصلی تشنج سیاسی در سطح منطقه 
حقوقی  سیاسی،  ثباتی  بی  و  المللی  بین  و  ای 
تروریسم  است.  اجتماعی در سطح کشوری  و 
دولتی؛ حمایت مالی و نظامی از دستجات ریز 



بازی،  باند  جهان؛  در سطح  اسالمی  درشت  و 
تسلط مافیایی سپاه و بیت رهبری بر بنگاه ها 
ماهیت  دزدساالر،  اقتصاد  و  اقتصادی  منابع  و 
حکومت اسالمی است. به این معنا مشکل این 

رژیم، سیاسی است، نه اقتصادی.

مرفه  برابر،  آزاد،  ای  جامعه  ایجاد  الزم  شرط 
جنبش  توسط  اسالمی  رژیم  سرنگونی  شاد  و 
دور  روز  آن  است.  مردم  های  توده  انقالبی 

نیست!         
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یک شاخه ُگل بجای فاتحه خوانی 
اصغر کریمی

دایه شریفه مادر رامین حسین پناهی به مناسبت 
و  کرد  اهدا  سرخ  گل  سنندج  مردم  به  نوروز 
حاضرین با دست زدن او را تشویق کردند. پسرش 
رامین در 1۷ شهریور 1۳۹۷ در زندان رجایی 

شهر اعدام شد. 

تعدادی از مادران آبان نیز در تهران به عابرین 
مدرن  سنت  یک  جامعه،  به  و  گل  گلدان های 
بجای فاتحه خوانی و سنت های گندیده اسالمی 

اهدا کردند. 



با دور شدن جامعه از مذهب و اخالقیات و فرهنگ 
نیز  حق طلبانه  جنبش های  اسالمی،  عقب مانده 
رنگ و بوی متفاوتی گرفته اند. زنان در صف اول 
اعتراضات و سخنرانی ها قرار گرفته اند، زن و مرد 
به مناسبت های مختلف رقص جمعی و آوازخوانی 
بجای  جانباختگان  قبر  سر  بر  میکنند،  جمعی 
میکنند  سخنرانی  آخوندها،  توسط  قرآن خوانی 
روز  مارس،  هشت  در  میکنند،  پخش  سرود  و 
جهانی زن، در ابعاد وسیعتری شرکت میکنند، از 
حقوق کودک دفاع میکنند، ازدواج سفید میکنند، 
همجسنگرایان جلوتر میایند، از حقوق حیوانات 
دفاع میکنند، مساجد را خالی میکنند و علنی تر 
و بی پرواتر علیه اسالم و مقدسات اسالمی حرف 
میزنند، از هر فرصتی برای شادی استفاده میکنند، 



با زیر پا له کردن عمامه و انتشار هشتگ های ضد 
اسالمی نفرت و بیزاری خود را از هرچه رنگ و 
بوی اسالم و حکومت پوسیده اسالمی دارد اعالم 
میکنند و هر روز بیش از پیش لجنزار اسالمی را 

خشک میکنند. 

این سنت ها را هرچه بیشتر رواج دهیم، هر اقدام 
عمومی  الگویی  به  را  انسانی  و  مدرن  ابتکار  و 
تبدیل کنیم و با اهدای شاخه گلی به خانواده  های 
دادخواه، از آنها و سنت و ابتکار رزمنده و مدرنشان 

تجلیل بعمل آوریم. 
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ری شهری ُمرد                                                    
کیوان جاوید

محمد محمدی ری شهری، حاکم شرع منتخب 
اطالعات  وزیر  اولین  و   ۶0 دهه  در  خمینی 
جمهوری اسالمی درگذشت. او در دوران ریاست 
جمهوری خامنه ای، و نخست وزیری میرحسین 
موسوی  وزیر اطالعات شد. او از جمله حاکم 
شرع  در شهرهای دزفول، رشت و گنبد کاووس 

بود .

آن  در  ما  خوانندگان  از  بسیاری  خوشبختانه 
دوران  آن  در  دستجمعی؛  اعدامهای  دوران 
نام  دادگاه های یک دقیقه ای و  گورهای بی 



نشاِن زندانیان سیاسی، هنوز بدنیا نیامده بودند 
و تجربه مستقیمی از آن سالهای سیاه ندارند. 
بعد از سرنگونی حکومت پهلوی، از کارخانه تا 
دانشگاه، از دورترین روستاها تا کالن شهرهای 
بود.  جریان  در  بهتر  زندگی  برای  نبرد  ایران، 
تاریخ ایران از سال ۵۷ تا ۳0 خرداد ۶0، جدال 
علنی، رودر رو و خیابانی مردم با جمهوری اسالمی 

بود. 

ری شهری در این بره از زمان در راس ماشین 
سرکوب جمهوری اسالمی قرار گرفت. او یکی 
از اصلی ترین سازندگان این تاریخ غم بار و  پُر 
وحشت است. ری شهری در همکاری نزدیک با 
خامنه ای و میر حسین موسوی، یکی از مخوفترین 



سازمان های اطالعاتی تاریخ معاصر در جهان 
را رهبری کرد و جنایاتی آفرید که شنیدن آن 

لرزه به اندام انسان می اندازد. 

ری شهر ُمرد، اما جمهوری اسالمی هنوز سرنگون 
نشده است. جامعه شاهد دور جدیدی از حاد 
ترین و بنیانکن ترین مبارزه نسل جدیدی است 
که وسیعا و اجتماعا به میدان آمده اند تا کل 
این بساط حماقت، چپاول و جنایت را زیر و رو 

کنند. 
سالی که نکوست از بهارش پیدا است!!؟
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نازنین زاغری: گروگان دو دولت 
ناصر اصغری

نازنین زاغری، که ۶ سال بقول خودش “گروگانی 
در دست دو دولت” )جمهوری اسالمی و بریتانیا( 
بود، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان اروپا 
گفته است که شکنجه گران جمهوری اسالمی، 
همان  او،  علیه  بیرحمانه”  “رفتارهای  بر  عالوه 
هفته های اول به وی گفتند که تا بدهی ها پرداخت 
نشود از آزادی خبری نیست. دولت بریتانیا در 
ازای آزادی نازنین 400 میلیون پوند به رژیم 
جنایتکاران اسالمی پرداخت. نازنین گفته است 
که گرفتار مناقشه ای بود که “به او بی ربط” بوده. 
شش سال، یک انسان را بدون هیچگونه جرمی 



کردند،  رفتار  او  با  بیرحمانه  گرفته،  گروگان 
چرا که می خواستند با دولت دیگری مسئله ای 

را “حل” کنند.

این حال و روز نه تنها نازنین زاغری، بلکه یک 
جامعه ۸0 میلیونی است که گرفتار یک رژیم 
گروگان  را  نیستشان  و  هست  که  هستند  هار 
گردنه  دزدان  همچون  جامعه  این  بر  و  گرفته 
بگیر چنگ انداخته اند. نازنین زاغری را ۶ سال 
پیش به جرم جاسوسی دستگیر کردند اما همان 
یکی دو هفته اول به او گفتند نه؛ شما گروگان 
هستید! کم نیستند شهروندان تک تابعیتی که 
به جرم دروغین جاسوسی گروگان گرفته شده 

و بعضا جان خود را از دست داده اند. 



پرونده و سرنوشت نازنین زاغری سند معتبری 
است تا بر مبنای آن، رژیم گروگانگیر اسالمی 
را تحریم، و روابط دیپلماتیک را با آن لغو کرد. 
باید از همه دولت های جهان خواست تا تمام 
در  را  گروگانگیر  رژیم  این  اندرکاران  دست 
لیست تروریسم قرار داده و آنان را مورد پیگرد 

قرار دهند.
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نوروز، استیصال طالبان 
و عزم مردم افغانستان 

سیامک بهاری

طالبان تعطیل رسمی اول سال نو خورشیدی را 
لغو کرد.

واکنش طالبان به نوروز قبل از هر چیز نه از سر 
قدرت و اعمال اراده  آنها بلکه عمیقا ریشه در 
ترس و بی ریشگی و ضعف  آنها دارد. خصومت 
کینه توزانه و تالش برای هویت سازی اسالمی 
در مقابله با سنن جاری و شاد جامعه، در عمل 
مقاومت ایجاد می کند و برگزاری نوروز، دیگر نه 
مانند سنن همیشگی که به وسیله مقابله با سنن 



اسالمی بدل می شود. وحشت طالبان از همینجا 
است! 

ممنوعیت مراسم شادی و جشن و هرآنچه در ماتم 
و عزا، عبودیت و تسلیم ریشه نداشته باشد. وجه 
مشترک و شناخته شده تمامی جریانات اسالمی 
است. رقابت با جشن ها و مراسم های غیر اسالمی 
ناپذیر آنهاست. طالبان و  یک خصیصه جدایی 
جمهوری اسالمی ایران از بسیاری جهات واقعًا 
به  اسالمی  سنن  تحمیل  در  ناپذیرند.  تفکیک 
جامعه پی در پی طعم شکست را تجربه می کنند.

که  کجا  هر  و  خانه ها  در  اما  ممنوعیت  این  با 
بشود، جشن نوروز، این بار با مضمونی سیاسی و 



ضد طالبان و سنن متحجر  آنان برگزار می شود. 
همچنان که در »دایکندی« و »کارته سخی« در 
کابل برگزار شد. نوروز جشنی اسالمی نیست، اما 
با شعفی جمعی،  از پیر و جوان و زن و مرد، علیرغم 
فقر و فالکتی که طالبان به جامعه تحمیل کرده 
است بی آنکه دستوری روی سر کسی باشد، به 

بهترین وجه تجلیل می شود. 

پیام آوران مرگ و نیستی، ترور و انفجار در مقابل 
عزم مردم برای دفاع از شادی مستأصل مانده اند!
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بایدن، پوتین و »جنایتکاران جنگی« 
کاظم نیکخواه

احضار  را  آمریکا  سفیر  روسیه  خارجه  وزارت 
کرد و به او اعالم کرد به دلیل اظهارنظر بایدن 
روابط دو کشور در حال فروپاشی است. بایدن 
هفته پیش  پوتین را به دلیل جنگ وکشتار در 

اوکراین، “حنایتکار جنگی” خواند. 

پوتین  دارد.  حق  کامال  پوتین  مورد  در  بایدن 
در اوکراین دارد هر روز در حق مردم جنایت 
میکند. اکنون مردم ماریوپول در محاصره نظامی 
بدون آب و غذا دارند هر روز بمباران میشوند. 
معلوم نیست چه تعداد از مردم کشته شده اند. 



بیمارستانها و پناهگاهها و مدارس بمباران میشوند. 
طی همین  چند هفته، بیش از ده میلیون نفر در 
اند. ارتش  بیخانمان شده  امکاناتی،  سرما و بی 
روسیه حتی آوارگان را مورد حمله و کشتار قرار 

داده است.

علیه  جنگی  جنایت  واقعی  بطور  شاهدیم  آنچه 
اوست.  ارتش  و  پوتین  توسط  مردم یک کشور 
اما بایدن شخص صالحی برای قضاوت در مورد 
جنایتکاران جنگی نیست. جنایات پوتین باعث 
آمریکا  بویژه  دیگر  دولتهای  جنایات  فراموشی 
بپرسند آیا شما خود  نمیشود. مردم حق دارند 
در دولت اوباما دست به جنایات در کشورهای 
مختلف نزدید؟ آیا حداقل بوش پدر و پسر و 



ریگان را که در عراق و افغانستان و یوگلسالوی 
جنایتهای بیشماری کردند، جنایتکار میدانید؟ آیا 
ترومن از حزب خود را که بمب اتمی بر شهرهای 
بزرگ ژاپن انداخت و صدها هزار نفر را کشت 
و میلیونها نفر را به نیستی محکوم کرد، حاضرید 

جنایتکار جنگی اعالم کنید؟

نمونه ها متاسفانه بسیارند. پوتین آشکارا جنایتکار 
جنگی است. اما بایدن بهتر بود به این بحث دامن 

نمیزد. 
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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


