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پایان ماه عسل حکومتیان 
اصغر کریمی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: “سرانه مصرف 
اساسی در دهک های  مایحتاج  و  مواد خوراکی 
پایین جامعه به شدت کاهش و گرسنگی در این 

جمع افزایش یافته است.”

رسانه های اصولگرا و نزدیک به رئیسی: 
دارو،  مافیای  خودرو،  مافیای  گوشت،  “مافیای 
مافیای سیب زمینی، مافیای گوجه، فرنگی جات، 
میوه، شکر، روغن نباتی، موز، مافیای کنکور، مافیای 
تعلیم وتربیت، مافیای کتاب های درسی، مافیای 



آموزشگاه ها و همه اینها وصل کامل به مدیران 
دولتی است.”

رئیسی  “آقای  سپاه:  به  وابسته  جوان  روزنامه 
گرانی ها پشت پرده ندارد، هرچه هست آنرا در 
جست و جو  دولت  در  و  همکاران تان  مدیریت 

کنید”. 

مجلس، دولت، سیستم قضایی، خامنه ای و سپاه 
همه یکدست شدند. قرار بود یکپارچه ُمبلغ دولت  
رئیسی باشند و اعتماد مردم را جلب کنند. اما ماه 
عسلشان خیلی زود به پایان رسید. حامیان رئیسی 
به صف منتقدانش پیوستند. اوضاع با شیب تند، 
وخیم تر و بحران اقتصادی و ناتوانی دولت عمیقتر 



گردید و افشاگری علیه آن شروع شد. دارند به 
زبان آدمیزاد میگویند مشکل از این دولت و آن 
دولت نیست، از کلیت حکومت و بنیادهای آن 

است. 

رئیسی ناتوان ترین، و بی اراده ترین دولت اسالمی 
است و این تصادفی نیست. برآینِد بحران العالج 
حکومت است. هیچ دارویی این بیماِر رو به موت 
را درمان نمی کند. حکومت در ناتوان ترین دوران 
راهی  برد. هیچکدامشان هیچ  بسر می  حیاتش 
پیشنهاد نمی کنند چون ندارند. بیش از پیش به 

جان هم می افتند. 

از این فرصت برای متشکل شدن، متحد شدن، 



برای اعتصابات سراسری و یک انتخاب سیاسی 
اقتصاد  بنیادهای  و  مقابل حکومت  در  ریشه ای 
کارگر  جهانی  روز  کنیم.  استفاده  سرمایه داری 
فرصتی برای یک ابراز وجود اجتماعی قدرتمند 

کارگران و همه مردم است. 
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بن بست سرمایه گذای خارجی 
سینا پدرام

تامین گاز  “برای  اسالمی:  نفت جمهوری  وزیر 
نیاز کشور در آینده به ۸0 میلیارد دالر  مورد 

سرمایه گذاری نیاز است.” 

این هم ادعایی است. آیا منطقی است؟ آیا ذره 
ای از حقیقت در این ادعا نهفته است؟ به هر 
بن  کارنامه  سال  چهل  از  بیش  مشاهده  حال 
بست و بحران اقتصادی کار هر ناظر سیاسی و 
اقتصادی را راحت می کند. سیاهه پایین جواب 

وزیر نفت را بصورت فشرده در خود دارد. 



نرخ تورم دو رقمِی هر ساله، حداقل در 10 سال 
گذشته؛ نرخ بیکاری ٢٥ و ۳0  تا 40 درصدی 
بخصوص در بین جوانان؛ افت ارزش ریال در 
دزدساالری  و  مالی  فساد  یورو؛  و  دالر  مقابل 
نهادینه حکومتی؛ تخصیص بودجه های سرسام 
آور برای نهادهای مذهبی و تبلیغ خرافه؛ تحریم 
های اقتصادی همراه با  سیاست های بحران زا 
از  بی دریغ  در خاورمیانه؛ گسترش و حمایت 

تروریسم اسالمی در منطقه و جهان.

به این لیست، عدم امنیِت سرمایه های خارجی 
برای ورود به ایران و انصراف بانک جهانی پول 
از سرمایه گذاری در ایران را هم اضافه کنیم 
بدست  حکومت  وضعیت  از  ای  کلی  نمایی  تا 



آید. نهایتا سرمایه جهانی نیاز به امنیت و ثبات 
اقتصادی، سیاسی و ایدًیولوژیک در ایران دارد 

و این شروط  در ایران مهیا نیستند. 

در یک کالم، برای تامین زندگی مردم و ساختِن 
آینده بهتر، یک شرط کافیست: نبود جمهوری 
در  منطقی.  لذا  و  قابل حصول  شرطی  اسالمی. 
برای سرمایه  بودجه کافی  تنها  نه  این صورت 
که  است،  مهیا  برق  و  گاز  صنعت  در  گذاری 
وسیع ترین پیشرفت های اقتصادی و انسانی در 

جامعه ممکن خواهد بود.
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نقش قوانین در قتل مونا حیدری
 آذر پویا 

صادق جعفری چگنی دادستان عمومی رژیم در 
مونا  قتل  متهمان  کیفرخواست  از صدور  اهواز 

حیدری خبر داده است.

حیدرِی 1۷  مونا  فجیع  قتل  از  ماه   4 از  کمتر 
ساله بدست همسر و برادر همسرش در اهواز 
گذشته است. یادآوری این فاجعه، دردناک و 

تکان دهنده است.

 دادستان اهواز میگوید به جرم اخالل در نظم 
مردم  احساسات  کردن  دار  جریحه  و  عمومی 



و  کرده  مجازات  اشد  تقاضای  متهمان  برای 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان 

ارسال شده است.
اخاللی  عمومی  نظم  در  مثال  اگر  نیست  معلوم 
از  کسی  احساسات  اگر  یا  و  شد  نمی  ایجاد 
شنیدن خبر این فاجعه جریحه دار نمی گردید، 
مرتکب  که  کسانی  و  قاتلین  با  قانون  تکلیف 

چنین جنایاتی می شوند چه بود.

نیز محمد  نرفته است که چندی پیش  یادمان 
علی نجفی، شهردار سابق تهران، بعد از کشتن 
همسرش در کالنتری با چه عزت و احترامی از او 
پذیرائی شد و بعد هم در یک دادگاه فرمایشی، 
افکار  بلکه  تا  کردند  آرایش  طوری  را  صحنه 
عمومی انگشت اتهام را به طرف مقتول بگیرد 



از  آب  مقتول،  خانواده  “رضایت”  با  هم  بعد  و 
آسیاب افتاد.

همه ما می دانیم که عامل و قاتل اصلی مونا و 
دیگر قربانیان قتل های ناموسی، مستقیما قوانین 
ضد بشری جمهوری اسالمی است. قوانینی که 
اجازه می دهد مردان متعصب تحت کوچکترین 
با  و  ببرند،  قتاله  آلت  به  دست  ناموسی  بهانه 
را  زنان  شده،  طراحی  پیش  از  نقشه  و  برنامه 
بقتل برسانند و خیالشان هم از مجازات نشدن 

راحت باشد.
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سرکوبگران رژیم و کولبران 
یدی محمودی

بر اساس گزارشهای منتشر شده، تنها در روزهای 
یکشنبه و دوشنبه ٢۸ و ٢۹ فروردین ماه، نیروهای 
نظامی رژیم در مناطق نوسود و سردشت بدون 
هیچ اخطاری به ده ها کولبر تیراندازی مستقیم 

کردند. 
 

بر اثر شلیک درمنطقه سردشت، سلیمان ابراهیم 
منطقه  در  و  ساله، کشته شد،  کولبر ۳۷  زاده، 
نوسود ده کولبر به اسامی، ساسان خانی، سعد 
اهلل حسینی، مبین مرادی، نامدار حسینی، وزیر 



مصطفی، عبداهلل ساسلی، محمود تاوگوزی، زانیار 
رحمانی، حبیب و مهدی زخمی شدند. 

نیروهای جنایت پیشه حکومت اسالمی، با دستور 
که  کولبرانی  حکومت،  باالی  مقامات  مستقیم 
برای تامین یک لقمه ناِن خود و خانواده، ناچار 
به تن دادن به این کار بی نهایت طاقت فرسا و 
سخت شده اند را مورد تعرض قرار داده و آنها 

را هدف شلیک مستقیم قرار می دهند.  

برای خاتمه دادن به کشتار کولبران باید یکصدا 
علیه این حمالت وحشیانه سرکوبگران رژیم به 
میدان آمده و خواهان دستگیری و محاکمه همه 



سرکوبگران و مقامات حکومتی شد که باعث و 
بانی کشتار کولبران شده اند. در عین حال باید 
مکفی  بیکاری  بیمه  یا  و  مناسب  کار  خواهان 
برای همه مردم آماده بکار شد و رژیم دزدان و 

قاتالن اسالمی را تحت فشار قرار داد.
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ماهواره های فاسد 
و عبادت کنندگان شیطان 

جلیل جلیلی

دوالبی، عضو مجلس خبرگان حکومت  محمد 
که  فاسد  های  ماهواره  به  “کسانیکه  اسالمی: 
فرهنگ غربی را ترویج می کنند گوش و دل 
باشند و در شبکه های فاسد اجتماعی  سپرده 
عضو شوند در حقیقت بنده شیطان شده اند و 

جزو عبادت کنندگان شیطان خواهند بود.”

“فرهنگ  که  “فاسد”  های  ماهواره  ازآن  یکی 
غربی” را ترویج می کند، تلویزیون کانال جدید 



ساعته   ٢4 های  برنامه  از  که  فرهنگی  است. 
ایران پخش می شود  به جامعه  این کانال رو 
یک فرهنگ اعتراضی علیه قوانین و ارزشهای 
حق  از  دفاع  فرهنگ  است؛  اسالمی  جمهوری 
برخورداری همگان از رفاه و ضدیت با استثمار 
و نابرابری؛ فرهنگ دفاع از آزادی زن و ضدیت 
با هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت یا تمایالت 
جنسی؛ فرهنگ شادی و ضدیت با عزا و ماتم؛ 
فرهنگ سکوالر و ضدیت با دخالت مذهب در 

زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان.

عضویت  که  “فاسد”،  های  شبکه  آن  از  یکی 
و  شیطان”  “بنده  به  تبدیل  را  انسان  آن،  در 
کانال  کند،  می  شیطان”  کنندگان  “عبادت 



کارگری  کمونیست  حزب  تلویزیون  جدید، 
برای  روزی  شبانه  تالش  در  که  حزبی  است. 
متحد کردن، به هم پیوستن و سراسری کردن 
جمهوری  سرنگونی  برای  مردم  اعتراضات 
اسالمی، و برقراری یک جامعه شایسته انسانی 

است
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بیمارستان های بی مسجد 
یاشار سهندی

بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت: “در بیمارستان های 
بسیار مجهز و بزرگ، حتی یک مسجد هم وجود 
رسالت  یک  ما  برای  وضعیت  این  بهبود  ندارد. 

است.” فاکت را از نظر خودت جدا بنویس

معلوم نیست جناب وزیر انتظار چند مسجد در یک 
بیمارستان را دارد که از نبود یک مسجد شکایت 

می کند؟!

درحالی که در دسترس بودن خدمات پزشکی برای 
توده مردم که در سیر کردن شکم خود درمانده 



شده اند، غیر ممکن گردیده و یا هزینه های درمانی 
و پزشکی چنان سر به فلک کشیده که منجر به 
ورشکستی کامل اقتصاد خانواده ها شده، و زنان با 
طرحهای تبهکارانه ای به اسم “جوانی جمعیت”، از 
همه گونه خدمات بهداشتی در رابطه با بارداری 
محروم می شوند، دقیقا در این شرایط اجتماعی، 
چنین هذیاِن اسالمی از دهان وزیر بالهت به گوش 

می رسد که در بیمارستان مسجد نداریم.  

در  باشد،  قائل  ارزش  انسان  برای  که  حکومتی 
و  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  بودن  دسترس 
پزشکی  امکانات  بهترین  از  مردم  برخورداری 
یکی از مهمترین وظایف آن خواهد بود. در چنین 
حکومتی، بی شک در بیمارستانها مکانی در نظر 



خواهند گرفت که مراجعه کنندگان در آن محیط 
با همدردی و مدد جویی بتوانند درد و آالم خود را 

کم کنند.
 

چهارشنبه ۳1 فروردین 1401
٢0 آوریل ٢0٢٢



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


