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اعتراف به شکست اسالم در ایران
جلیل جلیلی

امام جمعه ارومیه ١٩ فروردين: “تظاهر به روزه 
خواری در جامعه افزايش يافته و برخی با تبلیغات 
مجازی و غیرمجازی در حال به رسمیت شناساندن 

روزه خواری هستند.”

محمد زکايی استاد حوزه علمیه قم: “اخیراً مشاهده 
شده در فضای مجازی از مرگ روحانیت، مردم 
ابراز شادی می کنند. برخی طلبه ها به من می 
بیرون  روحانیت  لباس  با  توانیم  نمی  ما  گويند 
قرار  ناروا  سخنان  و  ناسزا  مورد  بس  از  برويم 
می گیريم. اگر در خانواده ی  اقوام خود بنگريم، 
متوجه می شويم به جز چند پیرزن و  پیرمرد که 



آنها هم تربیت شده ی سالیان بسیار دورند ديگر 
اغلب پرورش يافتگان جمهوری اسالمی حتی نماز 
نمی خوانند که هیچ تمام مظاهر دين را تمسخر 

می کنند.”

 گفته های آن امام جمعه و اين “استاد” حوزه 
علمیه قم، اثابتی بر اين مدعاست که جامعه ايران 
اسالمی نیست. حكومت اسالمی يك وصله ناجور 
کردن  اسالمی  پروژه  است.  جامعه  اين  تن  بر 
جامعه ايران شكست خورده و امروزجامعه  بلند 
شده است تا اين وصله ناجور را از تن خود بر 

َکند و آنرا به زباله دان تاريخ بیاندازد. 
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گوشی  های هوشمند  و  
ترس آخوند جماعت 

ياشار سهندی

علم الهدی: “امروز متاسفانه به تعداد گوشی های 
و  تولید  که  داريم  باز  و  آزاد  رسانه  هوشمند؛ 
بازنشر پیام می کنند و هیچكس هم جلودارشان 

نیست.”

 روزهای جمعه به واسطه مراسم حكومتی نماز 
جمعه که امثال علم الهدی ها دهانشان باز می 
شود و دشمنی خود را با آزادی، شادی، رفاه و 
به نمايش می گذارند، باعث  انسانیت بی پروا 



اما  شود؛  می  علیه حكومت  مردم  بیشتر  خشم 
در عین حال اين جماعت هر چه بیشتر حرف 
ناتوانی خود را در مقابله  میزنند بیشتر عجز و 
با جامعه نشان می دهند. علم الهدی در ادامه، 
پیام”  بازنشر  و  از”تولید  را  ترس خود  و  خشم 
اينگونه ابراز می کند: “مجلس هم هر روز يك 
افسانه درست می کند؛ يك روز طرح صیانت؛ 
يك روز طرح تنظیم گرايی؛ چرا اين قدر معطل 
هستید؟ دشمن قرار است چه کند که شما به 
باشید؟  رسانه ای  ولنگار  جريان  با  مقابله  فكر 
امام  می شود  رويتان  داريد؟  خدا  برای  جوابی 

زمان را صدا بزنید؟”

های  گوشی  به  جماعت  آخوند  ورزی  کینه 



ها، که  اين گوشی  به خاطر وجود  نه  هوشمند 
خودشان آخرين و پیشرفته ترين آن را در اختیار 
دارند، بلكه به اين خاطر است که اين گوشی ها 
شكل و شمايل زندگی و رابطه مردم با همديگر 

را تغییر داده است.

ترس حكومت از گوشی های هوشمند به خاطر 
پخش  در  تكنولوژی  و  ابزار  اين  از  استفاده 
آگاهی اجتماعی و سیاسی، و بسیار مهمتر از آن،  
مبارزات  اتحاد  و  اعتراضات مردم  سازماندهی 

جاری است. 
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اعتراف حکومت به شکست اقتصادی، 
صدای انقالب

نويد مینائی 

بر اساس گزارش رسانه ها هزينه اينترنت در 
اعتقاد  به  است.  شده  گران  برابر  دو  تا  ايران 
وزير ارتباطات،  بخشی از ُکندی سرعت اينترنت 
اينترنت  زيرساخت های  است که  دلیل  اين  به 
توسعه نیافته است. اکنون منابع الزم برای توسعه 
زيرساخت ها را يا دولت بايد تزريق کند يا بايد 
اينترنت  با افزايش قیمت  از طريق مردم يعنی 

تامین شود.

ايران  در  اينترنت  هزينه  نیست  بار  اولین  اين 



تر  ُکند  روز  هر  که  اينترنتی  شود،  می  گران 
که  اينست  واقعیت  کنند!  می  ترش  محدود  و 
حكومت برای تامین هزينه های خود دست در 
بودجه  برنامه  طبق  مثال  کند!  می  مردم  جیب 
نهادهای تحت نظر خامنه ای مثل  سال جاری 
ساترا، وابسته به صدا و سیما، درصدی از هزينه 
اينترنت را به جیب خود می ريزند و گويا برای 
گسترش شبكه های اجتماعی داخلی هزينه می 
کنند تا راحت تر بتوانند از مردم جاسوسی کنند، 
يا مثل پیام رسان سروش که با صرف میلیاردها 

تومان سر از سطل آشغال درآورد! 

اينترنت  کردن  گران  با  ارتباطات  وزير  گويا 
برنامه به روزرسانی زيرساخت های اينترنت در 



ايران را دارد تا اينترنت پر سرعت و قابل اتكا 
برای مردم تهیه کنند! گويا مشكل اينترنت در 
ايران زيرساخت های آن است! مشكل اينترنت 
امثال علم الهدی و خامنه ای و دهها آخوند عصر 
و  اطالعات  آزاد  گردش  با  که  هستند  حجری 
آزادی بیان مخالفند و اينترنت آزاد و پرسرعت 
را برای بقای حكومت خود تهديدی جدی می 
بینند! از اينترنت پول در میاورند تا اينترنت را 

محدود کنند!
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قتل ناموسی، زخمی عمیق 
بر پیکر جامعه

سیما بهاری

در  زن  يك  جسد  کشف  “از  ايمنا  خبرگزاری 
شامگاه ١۲ فروردين در زمین  های کشاورزی و 
شالیزار روستای حسین آباد بخش مرکزی آمل 
کودک  دو  مادر  که  زن  اين  جسد  داد.”  خبر 
است و به دست برادرش در شالیزار دفن شده 

بود، کشف شد.

باز هم قتل با انگیزۀ “ناموسی”، که نشانه يك 
ناهنجاری عمیق در جامعه، و  مشاهده حكمراندن 



قاتل  همسر،  و  پدر  برادر،  از  که  است  قوانینی 
میسازد. همان ها که بايد يار، پشتیبان و عشق 
باشند، خنجر به دستشان می گیرند تا به زندگی 
عزيزان خود پايان دهند. اين قوانین مربوط به 
نیستند. وصلۀ  مردم  اين  به  مربوط  و  قرن  اين 
زمختی به تن جامعه است که بايد کنده شود. 

نفر بعدی کیست؟ همسايه، دختر عمو، خواهر 
من يا تو؟ سوت پايان اين جنايت ناموسی چه 

وقت و توسط چه کسانی بايد زده شود؟ 

بازنشسته،  معلم،  کارگر،  هم،  با  همگی  بیائید 
پرستار، بیكار، و خانه دار، فرياد برآوريم: “دست 
مذهب و قوانین حكومتی ضد زن از زندگی زنان 



کوتاه”، “زن ناموس هیچكس نیست.”

همچنین در روز جهانی کارگر که در راه است، 
در سخنرانی ها و بیانیه ها تأکید کنیم که کشتار 
زنان را تحمل نخواهیم کرد! جامعه اين لكۀ ننگ 
را نبايد بیش از اين تحمل کند. ارتجاع حاکم 
از هر بلندگويی اين توحش را مداوما تبلیغ می 
کند. با اتحاد و اعتراض سراسری خود در همه 
جا از حق حیات برابر و انسانی زنان دفاع کنیم. 
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ملی-مذهبی های “خشونت پرهیز”
کیوان جاويد

سعید مدنی از ملی مذهبی های شناخته شده، 
می گويد: “آنچه مهم و امیدوار کننده است اين 
است که جامعه در بیان اعتراض ها و مطالبات 

خود بسیار خشونت پرهیز شده است.”

جنبش های اعتراضی در ايران هیچ وقت دست 
به خشونت نزده اند که حاال قرار باشد از آن 
عبور کرده باشند. سعید مدنی میگويد: “اعمال 
خشونت از سوی جامعه زمینۀ افزايش خشونت 
به آن  را فراهم می کند و حتی  نظام  از سوی 

مشروعیت می بخشد.” 



اين تطهیر يك حكومت تا دندان مسلح و خونريز 
است که  برای اعمال شديدترين خشونت ها علیه 
مردم دائما دست به ماشه بوده و نیازمند “بهانه” 
بر  نه  رژيم  علیه  ايران  مردم  مبارزات  نیست. 
اساس انتخاب خشونت، که بر اساس ايستادگی 
و کوتاه نیامدن در برابر خشونت سازمان يافته 

حكومتی شكل گرفته است. 

از “خشنونت پرهیز” شدن  تحلیل سعید مدنی 
جنبش های اعتراضی، معنِی سیاسی داشته و ربطی 
شگردی  اين  و  ندارد  جامعه  “روانشناسی”  به 
برای حفظ بنیاد همین حكومت اسالمی با ادبیاتی 
از  را  مردم  های حكومت،  است. حاشیه  ديگر 



قیام و انقالب برحذر میدارند. با ورود جامعه اما 
به فاز سرنگونِی توده ای، و طرح شعاِر اصالح 
طلب – اصول گرا ديگه تمومه ماجرا، مخالفت 
با انقالب و مردمی که آبان ٩۶ و دی ماه ٩۸ را 

خلق کردند ديگر ممكن نیست. 

حق  قهری  شیوه  به  حكومت  کشیدن  زير  به 
مردم است. مردم هیچگاه خشونت طلب نبوده 
و نیستند. در حال بازستاندن حق خود به شیوه 

انقالبی از جانیان حاکم هستند.
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علم و آرزوی زندگی ابدی
سینا پدرام

پیری،  ضد  فناوری  با  بريتانیا  در  “محققان 
سلول های پوست را ۳0 سال جوان  تر کردند.” 

راديو فردا

است  “ممكن  است:  گفته  پژوهش  اين  مسئول 
در آينده بتوانیم ژن هايی که قابلیت جوان شدن 
دارند را شناسايی کنیم و برای کاهش عوارض 

پیری فقط روی آنها متمرکز شويم.”

با اين نوع فناوری ها بنظر می رسد پزشكان بتوانند 
بسیاری از بیماريها از نوع آلزايمر، پارکینسون 



و بیماريهای مرتبط به پیری و حتی بیماريهای 
قلبی، سرطانی و غیره را براحتی معالجه کنند. 

با هر پیشرفت شگرف علمی، سواالت عمیق تری 
پیش روی بشريت معاصر قرار می گیرد و نیاز 
به پاسخ در حیطه های ديگِر نظری نیز برجسته 
تر می شود. آرزوی زندگی ابدی، همزاد انسان 
خردمند بوده و در چهارچوب رشد علمی و فكری 
در اعصار مختلف به آن جواب های گوناگون 
داد شده است. عجز انسان در برابر طبیعت، وی 
را وادار به پناه بردن به  مذهب و خرافه کرده 
و زندگی ابدی آسمانی را وعده داده است. حال 
اينكه علم، آنجايی که در خدمت جامعه قرار 
گرفته، در جستجوی خود، بشر را به يك زندگی 



طوالنی و زمینی رهنمون شده است. 

مقدار  چه  تحقیقات  نوع  اين  از  اينكه  از  جدا 
سود مالی نسیب “تجار” پزشكی حاصل خواهد 
در  که  علمی  و  فلسفی  از سواالت  و جدا  شد، 
مقابل بشريت قرار خواهد گرفت، پرسشی که 
همواره در مقابل متفكران سیاسی عرض اندام 
میكند، امكان و شرايط ادامه حیات بشری در 
چهارچوب نظام سرمايه داری است. حتی علم در 
اين سیستم در زندان مصالح و نیاز های سرمايه 

به اسارت در آمده است.
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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


