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حکومت اسالمی کالهبردارها 
کیوان جاوید   

در  جهادی،  قرارگاه   فرمانده  سهیلی،  مهرشاد 
مهرشاد  شد.  محاکمه  قم  اطفال  ویژه  دادگاه 
سهیلی، فرمانده ۱۷ ساله یک قرارگاه جهادی 
از جمله  اتهاماتی  با  پاسداران،  به سپاه  وابسته 
تحصیل مال نامشروع و جعل سند مواجه است.

موسوی  “شهره  است:  آمده  دیگری  خبر  در 
نایب رئیس فدراسیون فوتبال و همسرش به نام 
فریدون قربانیان بابت یک پرونده “کالهبرداری” 
در ارتباط با ارزهای دیجیتال بازداشت شدند.”



تا حاال یک خبر خوب یا دلگرم کننده شنیده اید 
که حکومتگراِن اسالمی قدمی در جهت منافع 
مردم برداشته باشند؟ تاکنون شنیده اید، اقدامی 
کودکان  عظیم  مشکل  رفع  جهت  در  مناسبی 
باشند؟ در استانهای  انجام داده  کار و خیابان 
بسیاری میلیونها انسان درد کشید حتی به آب 
خوردن مناسب دسترسی ندارند، بیماری بیداد 
می کند و فقر غذایی امان مردم را بریده است. 
ایران به بزرگترین کشور فقر . فساد حکومتی 

تبدیل شده است. 

عکس العمل حکومت در مقابل این همه درد و 
رنج اجتماعی  چیست؟ عملکرد چهار دهه ای 
حاکمان اسالمی را می توان در همین دو خبر 
دید  و قضاوت کرد. حکومت کالهبرداران حرفه 



سازماندهندگان  و  مسلح  مافیای  حکومت  ای. 
بزرگترین باندهای فروش مواد مخدر.

هیچ جامعه ای در تقابل با این همه بیداد کوتاه 
نمی آید و دست بسته اسیر این همه فساد نمی 
را  حاکمان  کاخ  و  خیزند  می  بپا  مردم  شود. 
واژگون می کنند. در ایران، زیر رو کردن این 
دستگاه جنایت و فساد هدف واقعی همه مردم 
است. حکومت بعدی در ایران حکومت آزادی 

و برابرِی همه انسانها خواهد بود.
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پول ما و قبر امامان شیعه 
نسان نودینیان

۲۸ فروردین، یوسف افضلی عضو ستاد توسعه 
و بازسازی عتبات می گوید: “اعتباری در حدود 
یک هزار و سیصد میلیارد تومان برای بازسازی 
حرم امامان شیعه در عراق پیش بینی شده است.”

ستاد توسعه و بازسازی عتبات وابسته به نیروی 
اسالمی  جمهوری  است.  پاسداران  سپاه  قدس 
بعد از سقوط صدام با توسل به حضور نظامی و 
پول، کشورعراق را به میدان مانور نیروهای سپاه 
قدس با اهداف سازماندهی خیزشهای اسالمی در 
آورده است. حشد شعبی و ده ها سازمان اسالمی 



ــ تروریستی از نتایج فعالیتهای سپاه قدس است.
 

میلیاردی  با هزینه های  بازسازی عتبات شیعی 
تاثیر گذارِی  با کشورهای غربی و  برای مقابله 
اسالم سیاسی در منطقه صورت گرفته، و سیاست 
راهبردی سپاه قدس با خالی کردن سفره های 

مردم در ایران تا کنون عملی شده است.

طبیعی  ذخایر  دارای  و  ثروتمند  کشوری  ایران 
این  از  میلیونی  سطح  در  مردم  است.  عظیمی 
دارایی ها محروم شده اند. سپاه قدس و ستاد 
بازسازی عتبات حرمین، بخش بزرگی از گروه 
مافیایی خامنه ای هستند که برای تسلط و حفظ 

بقاء به خدمت گرفته شده اند. 



بی دلیل نیست که مردم در ایران با هر راهپیمایی 
انزجار عمیق خودشان را از کمک های جمهوری 
اسالمی به عراق اعالم کرده و می گویند سوریه 
و عراق و فلسطین را رها کن فکری بحال ما کن.  

مذهب نه تنها افیون، که امروز مافیای سازمان 
یافته دولتی، و در خدمت تروریسم اسالمی است. 
بقول انقالبیون در میدان التحریر عراق، سر این 

اژدها را باید نشانه گرفت. 
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جمع آوری 
کمک مالِی  100 هزار دالری     

اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران:  “حزب 
خستگی  و  وسیع  فعالیت  کارگری  کمونیست 
ناپذیری را علیه جمهوری اسالمی و برای تحقق 
آزادی و برابری و رفاه در ایران پیش می برد. 
پیشبرد این فعالیت های بدون کمک های مالی شما 
دوستداران آزادی و برابری و حزب کمونیست 

کارگری ممکن نبوده است”. 
 

سیاسی  حزب  بزرگترین  های  فعالیت  با  اگر 
در  حزب  این  که  میدانید  هستید،  آشنا  ایران 
خدمت چه کارهای عظیم انساندوستانه ای است. 



به این منظور یک  تلویزیون ۲4 ساعته به نام 
شما  مهم  تریبون  یک  که  دارد  جدید”  “کانال 
حزب  این  است.  اسالمی  جمهوری  علیه  مردم 
تکیه گاه مبارزات کارگران، معلمان، زنان و همه 
جنبش های اعتراضی و آزادیخواه است؛ فعالیت 
علیه  مبارزه  همه عرصه های  در  موثری  میدانی 
برپایی  دارد؛  ایران  داخل  در  اسالمی  جمهوری 
تظاهرات های خارج کشور در شهرهای مختلف 
جهان و فعالیت های متنوع برای شکل دادن به 
افکار عمومی در کشورهای مختلف در حمایت 

از مبارزات مردم ایران را سازمان میدهد. 

در اطالعیه حزب تاکید شده است: ما بار دیگر 
و  مردم شریف  شما  به  خود  ساالنه  کمپین  در 



آزادیخواه، به شما کسانی که خواهان رهایی از 
شر حکومت مذهبی و ارتجاعی جمهوری اسالمی 
هستید، به شما دوستداران برابری و رهایی انسان 
از شر همه مصائب و محرومیت ها روی می آوریم. 

و از شما تقاضای کمک مالی می کنینم.

ژورنال از کمپین مالی حزب کمونیست کارگری 
حمایت می کند و از خوانندگان خود می خواهد 
در حدی که می توانند به این کمپین کمک کنند.

برای پرداخت کمک های خود میتوانید با این 
شماره واتساپ تماس بگیرید:  

کیوان جاوید:
۰۰44۷۷۸۸۹۸۸643



  
 

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


