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سپاه پاسداران باید منحل شود
نوشته حسن صالحی    

رجزخوانی رئیسی برای اسرائیل  
           نوشته میالد رابعی                

نمادی از فساد و عمق فاصله طبقاتی                     
          نوشته یاشار سهندی                  

جامعه ایران و نزاع خیابانی                                                      
            نوشته کیوان جاوید



سپاه پاسداران باید منحل شود
حسن صالحی

فائزه هاشمی گفته است که “تنها راه بازگرداندن 
سپاه به پادگان ها باقی ماندن آن در لیست تحریم 

است”!
البته که باید سپاه پاسداران بعنوان یک ارگان 
تروریستی و سرکوبگر در لیست تحریم دول غربی 
آن حرف  فرستادن  پادگان  به  ولی  بماند  باقی 
پوچی است. این نهاد سرکوبگر و جنایتکار باید 

تماما منحل شود و اثری از آن باقی نماند.

تشکیل ارگانی سوای ارتش زیر نظر “ولی فقیه” 
سرکوب  بمنظور  اسالمی  تماما  محوریت  با  و 
انقالب ۵۷  صورت گرفت که بعد از بهمن سال 



۱۳۵۷در اشکال مختلفی همچنان ادامه داشت. 
سپاه قبل از آنکه با مشارکتش در جنگ شناخته 
شود با سرکوب مردم ترکمن صحرا و کردستان 
و جنبش اعتراضی مردم برای وصول خواستها و 
مطالباتشان بعد از انقالب شناخته می شود. این 
تروریسم  بازوی  بعنوان  بعدها  سرکوبگر  نهاد 
را  خود  کشتار  و  قتل  دامنه  اسالمی  جمهوری 
در سطح منطقه گسترش داد. حاال هم به یک 
امپراطوری صنعتی- اقتصادی بزرگ تبدیل شده 
است که بخش اعظمی از اقتصاد ایران را تحت 

کنترل خود دارد.

مخالفت فائزه هاشمی رفسنجانی با سپاه پاسداران 
از سر محدود کردن قدرت آن در حیطه اقتصاد 
سپاه،  سرکوبگرانه  نقش  با  ایشان  وگرنه  است 



بخصوص برای مهار اعتراضات مردمی، مشکلی 
ندارد. سپاه تا زمانی که وجود دارد باید تحریم 
شود. ولی خواست ما فراتر از آن است. انحالل 
فوری سپاه پاسداران و وزارت اطالعات و همه 
مسلح  و  سرکوبگر  امنیتی،  نیروهای  و  نهادها 
حکومت یکی از خواستهای بسیار مهم است که 
مردم در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی باید 

آنرا اجرایی کنند.
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رجزخوانی رئیسی برای اسرائیل 
میالد رابعی

روز  مناسبت  به  مراسمی  در  رئیسی،  ابراهیم 
عادی سازی  دنبال  اسرائیل  “اگر  گفت:  ارتش 
بداند کوچکترین  برخی کشورهاست  با  روابط 
اگر   و  نیست  مخفی  ما  چشم  از  آن ها  حرکت 
کوچکترین خطایی از آن ها سر بزند، پاسخ ما 
در مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود و نیروهای 

مسلح ما آن ها را آرام نخواهند گذاشت.”

ضدیت با آمریکا و اسرائیل یکی از ارکان رژیم 
رجزخوانی های  آن چه  اما  است.  بوده  اسالمی 
اخیر رئیسی را متمایز می کند، شرایط بغرنجی 



است که حکومت در آن قرار گرفته است. از 
طرفی قوی ترین متحد رژیم، یعنی روسیه، درگیر 
لشکرکشی است که جز رسوایی و بی آبرویی و 
انزوای جهانی، نصیبی برایش نداشته است و از 
طرف دیگر، کشورهای منطقه مناسبات نزدیکی 
را با اسرائیل آغاز کرده اند و رژیم اسالمی در 
مقابله با اسرائیل تنها مانده است. در داخل ایران 
نیز فشار بی سابقه جنبش های اعتراضی و تورم 
و گرانی لجام گسیخته،  حکومت را کاماًل فلج 

کرده است.

مانور نظامی مضحک رژیم قرار است پاسخی به 
این شرایط باشد. با معرفی انواع و اقسام ادوات 
جنگی می خواهند خود را هم چنان ابرقدرت منطقه 



نشان دهند و پیامی به اسرائیل و کشورهای منطقه 
و هم چنین طرف های مذاکره در برجام بدهند 
و مردم داخل را نیز مرعوب قدرت سالح های 

کشنده خود کنند. 

برای اکثریت مردم ایران روشن است که این 
هیاهو و رجزخوانی های پوچ دردی از این حکومت 
در حال سقوط دوا نمی کند. مردم ایران مدت ها 
است برای سرنگونی این رژیم مصمم هستند و 
تا سقوط کامل آن مبارزه مستمر خود را ادامه 

خواهند داد.
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نمادی از فساد و عمق فاصله طبقاتی
یاشار سهندی 

یک باشگاه بدنسازی در تهران با حضور چند 
فوتبال  المللی  بین  از چهره های سرشناس  تن 
افتتاح شده است که هزینه شهریه آن۳٢0 تا 
۳۵0 میلیون تومان در سال است. به گزارش 
چنین  ایجاد  که  معتقدند  “برخی  وله  دویچه 
مکانی تنها یک اقدام ورزشی نیست بلکه مانند 
آنچه که در زمین گلف رایج است، ثروتمندان 
از آن برای ایجاد ارتباطات و بستن معامله های 

کالن هم بهره خواهند برد.” 
یکی از کارگزاران حکومت به نام قمی مدعی 
سرمایه های  که  هستند  افراد  از  “خیلی  شده: 



خود را یا خارج از کشور یا در بخش های دیگر 
می برند. ما باید از بخش خصوصی حمایت کنیم.” 
بخش خصوصی یعنی باندهای مافیایی اسالمی 
تواند  نمی  کسی  را  هایی  مکان  چنین  حاکم. 
استفاده کند جز “مسئوالن نظام” که آنجا عالوه 
بر “معامله های کالن”، برای از میان بدر کردن 
دسیسه  نیز  فیزیکی  صورت  به  حتی  حریفان، 

چینی می کنند.
وجود مکانهای اینچنینی بخوبی نشاندهنده فاصله 
عمیق طبقاتی در ایران است که روزبروز عمیقتر 
در سطلهای  بسیاری سر  که  در جایی  میشود. 
زباله فرو میبرند تا لقمه نانی به چنگ آورند و یا 
دستمزدهای میلیونها نفر برای یک هفته کفایت 
میکند و بسیاری از اقالم خوراکی به کاالی لوکس 



تبدیل شده، افتتاح چنین مکانی یک پیام بیشتر 
با خود ندارد و آن اینکه حکومت اسالمی حتی 
دیگر نمیخواهد ظاهر را حفظ کند و اینگونه به 
مردمی که در فالکت غرق شده اند دهن کجی 
میکند. جواب مردم به این حکومت، گسترش 

اعتراضات و اتحاد برای سرنگونی آن است. 
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جامعه ایران و نزاع خیابانی
کیوان جاوید

پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد در سال 
۱400، نزدیک به صد هزار نفر به دلیل آسیب های 
ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان 
سنجی  نظر  برخی  در  پیشتر  اند.  کرده  مراجعه 
از  یکی  را  ایران  جامعه  “گالوپ”  مؤسسۀ  ها، 

خشمگین ترین جوامع معرفی کرده بود.

خشم احساسی طبیعی است. بروز خشم در درجه 
اول بازتاب شرایطی است که انسان را در زمینه 
های فردی و اجتماعی و زیستی در منگنه قرار داده 
و راه گریزی هم برای خالصی از این بن بست 



وجود نداشته باشد. در جوامع با درصدی باال از 
تامین زندگی اجتماعی، نظیر درآمد مکفی، تغذیه و 
بهداشت مناسب همراه با تفریح های متنوع فردی و 
اجتماعی، عکس العمل ها نسبت به اتفاقات بیرونی 

کنترل شده تر، توام با آرامش بیشتری است. 

 همزمان با آرامش و آسایش در زندگی اجتماعی، 
آموزش فرهنگی نقش بسزایی در کنترل خشم 
اجتماعی، در  ابعاد وسیع  دارد. کنترل خشم در 
جوامعی مانند ایران تحت سیطره حکومت اسالمی، 
چندان ممکن نیست. دلیل اصلی این وضعیت نقش 
حکومتی است که آدمکشی و قتل و جنایت دولتی 
را علنا به خیابان می آورد و وسیع ترین جنایات 
سازمان یافته دولتی را در انظار عمومی به نمایش 



می گذارد. فقدان آزادی های سیاسی و ابراز عقیده 
علنی و آینده نامعلوم نیز به این ناهنجاری اجتماعی 

بیش از پیش دامن می زند.

رسیدن به امنیت اجتماعی شرط برقراری آرامش 
در جامعه است. عصیان جمعی علیه شرایط  بازتولید 
کنندۀ این خشنونت سیاسی و اقتصادی تنها راه 

پشت سر گذاشتن این معضل اجتماعی 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


