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جنگ اوکراین بی تقصیر است!
 نه به حکومت فقر! 

رضا مرادی    

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
گفت وگو  در  اردیبهشت   ۷ چهارشنبه  روز 
اقتصادی  معضالت  به  فارس،  خبرگزاری  با 
به  اشاره  با  و  کرد  اعتراف  اسالمی  جمهوری 
ای  مساله  را  گرانی  معضل  اوکراین  در  جنگ 

جهانی شمرد. 

خاندوزی، جنگ در اوکراین را باعث فقر همه 
معیشتی  و  اقتصادی  بار  فالکت  اوضاع  و  گیر 



مردم ایران دانست. او همچنین در توجیه علل 
گرانی ها گفت: “در ترکیه روغن ۲۰۰ درصد 

و نان ۸۰ درصد گرانتر شده است.”

این ادعا ها و توجیهات تنها کاربردشان چند روز 
تبلیغات مدیای حکومت است؛ برای سایبری های 
حکومت که در جواب مردم معترض در توئیتر و 
اینستاگرام حرفی برای گفتن داشته باشند. برای 
کارگرانی که سالهاست شعار می دهند “دشمن 
حاصل  که  مالباختگانی  برای  همینجاست”،  ما 
زندگیشان در جیب حکومتی ها و نزدیکانشان 
خوابان،  کارتون  نشینان،  حاشیه  برای  است، 
کولبران، معلمان، پرستاران، برای اکثریت عظیم 
مردم ایران که نفعی در فقر ندارند، آن توجیهات 



همان بهانه های همیشگی هستند. 

فقر  حکومِت  این  سلطه  زیر  که  کسانی  برای 
 ۱۱ مه،  ماه  اول  کنند،  می  زندگی  فالکت  و 
روز همبستگی  روز جهانی کارگر،  اردیبهشت، 
توده وسیع مردم، روز نه به پوتین و خامنه ای 
و جنگ و فالکت و فقرشان، صدای “دشمن ما 

همینجاست”، پاسخ است. 
 

 
پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱4۰۱

۲۸ آوریل ۲۰۲۲



سرکوب اقلیت های مذهبی
 و المذهب ها

مینا احدی

روز پنج شنبه ٦ اردیبهشت ۱4۰۱، نادین منزا 
رئیس کمیسیون آزادی مذهبی اعالم کرد که 
آمریکا  دولت  به  نهاد  این  ساالنه  گزارش  در 
ایران  توصیه کرده است که جمهوری اسالمی 
و دولت طالبان را در فهرست کشورهای مورد 

نگرانی قرار دهند.
 

آورده،  سرکار  آمریکا  دولت  همین  را  طالبان 
حاال با یک کمیسیون تزئینی که قدرت اجرایی 
در  را  طالبان”  “دولت  میخواهند  ندارد،  هم 



در  کنند.  وارد  دار  مسئله  کشورهای  فهرست 
مورد جمهوری اسالمی هم با اعتراضات زیر لبی 
و غیر موثر می گویند این حکومت بهایی ها و 
افراد منتسب به ادیان دیگر را سرکوب می کند. 
پیشنهاد دولت آمریکا به دولت های دیگر که 
با جمهوری اسالمی رابطه و دیالوگ دارند، این 
است تا موضوع سرکوب مردم منتسب به ادیان 
دیگر را با این جانیان در قدرت مطرح نمایند.

واقعیت اینست که در ایران و در افغانستان و 
در همه کشورهای اسالم زده، مشتی تروریست 
اسالمی حاکمیت می کنند که هیچ درجه ای از 
آزادی بیان و تشکل و تجمع و ابراز عقیده را بر 
نمی تابند ، سرکوب سیستماتیک افراد منتسب 
به اقلیت های مذهبی جزیی از دستگاه سرکوب 



همه  آزادی  فقط  اروپا هم  در  است. حتی  آنها 
نه آزادی  قانونگذار است،  توجه  مذاهب مورد 
که  چرا  المذهبی.  و  مذهب  از  کشیدن  دست 
تبلیغ  آزادی نقد و دست کشیدن از مذهب و 
به  مستقیمی  ربط  مورد،  این  در  فعالیت  و  آن 
بحث آزادی مذهب و یا المذهبی دارد. آزادی 
اعتقاد به هر مذهب و بی مذهبی تنها راه تضمین 

حقوق جهانشمول انسان است.
 

پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱4۰۱
۲۸ آوریل ۲۰۲۲



امید واهی خامنه ای
یاشار سهندی

    
خامنه ای: “در همه  چیزها آمریکا از بیست سال 

پیش تا امروز ضعیف تر شده است.”
ایشان آمریکا “هم در درون خودش،  به روایت 
سیاست های  در  هم  داخلی اش،  سیاست های  در 
امنیتش.”  در  هم  اقتصادش،  در  هم  خارجی اش، 

ضعیفتر شده. باید پرسید: خب که چی؟ 

خامنه ای این حرفها را در میان کسانی بیان کرده 
که از دانشگاه ها جمع کردند و به محضر ایشان 
بردند تا دغدغه و ترس و نگرانی آنها را از فعال 

بودن جنبش دانشجویی برطرف کند.



چهل سال پیش، یورش همه جانبه ای به دانشگاه 
ها بردند و با کشتار دانشجویان برای چند سال 
دانشگاه ها را تعطیل، کتابها را سانسور، و اساتید و 
دانشجویان را در سطح وسیعی اخراج کردند، به 

این امید که دانشگاه، اسالمی شود.

 شکست خوردند. جنبش دانشجویی را نتوانستند 
زیر خاکستر چند  مانند آتش  و  خاموش سازند 
سال بعد مجددا زبانه کشید که هنوز هم “دغدغه” 

خامنه ای است. 

از سوی دیگر دشمن تراشی و آمریکا ستیزی حربه 
شعار  بوده.  ایران  مردم  مبارزات  علیه  ای  کهنه 
“دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست” 



بیان شکست سیاست خامنه ای و کل حکومت 
اسالمی است.

خامنه ای در سخنرانی اخیرش از شکل گیری نظم 
نوین جهانی در پرتو هجوم پوتین به اوکراین می 
گوید و ظاهرا امید دارد حکومت اسالمی جایی در 

آن داشته باشد. امید واهی.
جنبش اعتراضی سرنگونی طلِب موجود علیه کل 
حاکمیت، جمهوری اسالمی را در همه زمینه ها به 
شکست کشانده و می رود که نظم حاکم را طور 

دیگری تنظیم کند.

پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱4۰۱
۲۸ آوریل ۲۰۲۲



اعدام ها در ایران 
و عکس العمل دول غربی

کیوان جاوید 
    

دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز 
اجرای حکم  افزایش صد درصدی  از  پنجشنبه 
اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم 

رئیسی خبر دادند.

ایران در تاریخ ۱۰۰ ساله خود منظما و  مردم 
بی وقفه با این جنایت سازمان یافته دولتی دست 
به گریبان بودند. حکومت پشت حکومت برای 
مرعوب کردن جامعه دست به کشتار مخالفین 
سیاسی زده و مردم عادی را به بهانه های مختلف 



پای چوبه های دار بردند تا پایه های خفقان دولتی 
را محکم کنند.

یافته  سازمان  قتل  رکورددار  اسالمی  جمهوری 
دولتی است. درست از اولین روزهای به قدرت 
رسیدن، دست به کشتار کارگران اعتصابی ذوب 
آهن زد، ترکمن صحرا و کردستان را به خون 
کشیده و تا توانستند مخالفین سیاسی را ترور و 

اعدام کردند.  

در مقابِل همه این توحش، شاهد بی عملی مطلق 
دولتهای اروپایی و آمریکا، در تقابل با این جنایت 
سازمان یافته حکومت اسالمی هستیم. برای پایان 
دادن به این موج کشتار و آدمکشی باید اقدامات 
ویژه و موثری سازمان داد و اجرا کرد. غرولند و 



مماشات دول غربی راه به جایی نمی برد.

جمهوری اسالمی باید همه جانبه بایکوت سیاسی 
شود. تمام مراکز دیپلماتیک این حکومت باید 
تعطیل گردند. مذاکره در هر موردی باید یک 
پیش شرط مهم داشته باشد. لغو اعدام در ایران. 
تحت هیچ بهانه ای نباید رژیم بتواند کسی را در 

ایران اعدام کند.
بایکوت جهانی جمهوری اسالمی امکان بیشتری 
به مردم ایران میدهد تا در همه زمینه ها و از 
جمله لغو اعدام، علیه جمهوری اسالمی با قدرت 

بیشتری مبارزه کنند. 

پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱4۰۱
۲۸ آوریل 



انسانیت زیر پای نژادپرستی  
سیامک بهاری 

    
“دادگاهی در اسرائیل هفت نفر را به اتهام تشویق به 
خشونت و تروریسم به دلیل رفتارشان در واکنش 
به قتل یک نوزاد فلسطینی در یک مراسم عروسی، 

مجرم شناخت.”

مشتی نژادپرست فاشیست و تروریست لبریز از 
حس خود برتربینی قومی، مذهبی و انسان ستیزی، 
در مناطق اشغالی فلسطین در اقدامی از پیش از 
تدارک دیده شده، به خانه یکی از ساکنین فلسطینی، 
بمب آتش زا پرتاب می کنند. کل خانواده به همراه 
یک کودک ۱۸ ماهه زنده در آتش می سوزند. 



اما  می دهد!  تکان  را  هولناک جهان  جنایت  این 
مرتکبین آن، سوزاندن یک کودک و خانواده اش 
آدمکشی  این  از  و سرمست  می گیرند  را جشن 
سر  انتقام جویانه  فریادهای  و  می کنند  پایکوبی 
می دهند. با سوزاندن یک کودک در آتش انتقام 

لبریز از شادی  اند.

مشابه همین رفتار را سازمانهای تروریستی اسالمی 
در کشتار مردم بی گناه  اسرائیل به ضرب بمب 
و  و مراکز خرید  و چاقو در رستوران  و موشک 

ایستگاه اتوبوس مرتکب می شوند!

و  حماس  سیاسی  اسالم  و  یهودی  نژادپرستان 
توانسته اند  تا  یکدیگر  علیه  جهاد  در  حزب اهلل 



جنایت خلق کرده  اند تا حل مسئله فلسطین موکول 
به محال شود!

نفرت نژادی و برتری جویی قومی در اولین قدم 
انسانیت و ارزش های انسانی را لگدمال می کند. 
ارتکاب به هر جنایتی مجاز شمرده می شود. اشغال 
یک سرزمین و شهرک سازی و کشتار و کوچاندن 
اجباری ساکنین آن افتخار شمرده می شود! هرچه 
انتقام کورتر، خشونت و درنده خویی باالتر،  افتخار 
بیشتر! برای پایان دادن به نفرِت قومی- مذهبی 
ونژادی، انسان فقط نیازمند جامعه ای انسانی است. 

پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱4۰۱
۲۸ آوریل



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


