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روزنامه جمهوری اسالمی و 
اعالم خطر جدی! 
 نسان نودینیان     

روز  اسالمی،  جمهوری  محافظه  کار  روزنامه 
شنبه هفدهم اردیبهشت  نوشته: “ابراهیم رئیسی 
و صداوسیما دست به دست همدیگر داده اند تا 
این  قاچاق شدن  گردن  به  را  اخیر  گرانی های 

کاالها بیندازند.”

یا اینکه: “مردم، این قبیل ترفندها را نمی پذیرند 
و فرافکنی و تمام کاسه  کوزه ها را بر سر قبلی ها 
شکاندن هم بعد از ۸ ماه استقرار کامل دولت 
و  نمی دهد”  جواب  دیگر  یکدست،  حاکمیت  و 



خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته: “حاال که روشن 
شده شما نمی توانید از عهده حل مشکالت برآئید، 
شجاعانه کنار بروید تا مردم و کشور را از این 

گرداب خطرناک نجات یابند.”

رئیسی  علیه  اسالمی  جمهوری  روزنامه  موضع 
واضح است. جنگ جناحی بر سر برجام و یا جنگ 
بر سر قدرت جناحی نیست. “اعالم خطر جدی!” 

است.

نان موضوعی سیاسی در تاریخ است، چیزی پیوند 
خورده با انقالب، که  دروازه های اعتراض توده ای 
را بر روی گرسنگان می گشاید. ورودی است به  
طغیان. شروع بزرگترین اعتراض در کف خیابان 
است برای  متحد شدن توده های  مردم  و پایان 



گرسنگی.

مساله مردم در ایران، استعفای  رئیسی و ترمیم 
دولت و رفرم در نظام نیست. مساله مردم شکاف 
عمیقا سیاسی و طبقاتی است که با حکومت اسالمی 
و باالیی های مافیای دزد ساالر ایجاد شده است. 
روزنامه جمهوری اسالمی صورت مساله را خوب 
خیابان  کف  است!  جدی  خطر  است.  فهمیده 
تعرضی تر از اعتراض به  گرانی بنزین در دی 

ماه ۹۶، بحرکت در می آید.
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از زندان تا خیابان برای 
نجات احمدرضا جاللی

حسن صالحی

فرهاد میثمی، زندانی سیاسی با ارسال نامه ای از 
زندان رجایی  شهر گفته است تا زمانیکه اجرای 
حکم اعدام احمدرضا جاللی پژوهشگر دوتابعیتِی 
زندانی لغو نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد 

زد.

جاللی  احمدرضا  روزها  “این  است:  نوشته  او 
یکی از بی پناه  ترین انسان ها روی زمین است. 
نگذارید جاللی را اعدام کنند. نه، اصالح می کنم: 

نگذارید جاللی را 100 بار اعدام کنند!”



برای نجات جان احمدرضا جاللی همه باید دست 
بین  کمیته  یعنی  سیاسی  نهاد  سه  شویم.  بکار 
آزادی  برای  مبارزه  کمیته  اعدام،  علیه  المللی 
زندانیان سیاسی و همچنین کمپین برای آزادی 
کارگران زندانی روز 14 مه )٢4 اردیبهشت( 
را  روز جهانی برای نجات احمدرضا اعالم کرده 
اند و از همگان خواسته اند که به این منظور در 

همه جا میتینگ های اعتراضی برپا کنند.

این  آغاز  سوت  زندان  درون  از  میثمی  فرهاد 
کارزار بزرگ را به صدا در آورده است. شما هم 
می توانید و الزم است به این کارزار بپیوندید. 
جان یک انسان در خطر است. احمدرضا جاللی، 
جرمی مرتکب نشده است جز اینکه دو تابعیتی 



است. زندانیان دو تابعیتی از نظر رژیم اسالمی 
مهره هایی هستند که از آنها می توان در معامله و 
یا بعنوان اهرم فشار در سیاست خارجی استفاده 
کرد. تهدید به مرگ احمدرضا جاللی پاسخ رژیم 
به محاکمه حمید نوری در سوئد است که در 
جلسات آخر دادگاهش در استکهلم،  دادستانی 

برای او تقاضای حبس ابد کرد.

این سیاست گروِکشی باید ناکام شود. احمدرضا 
جاللی باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود و 

عدالت هم در باره حمید نوری اجرا گردد.
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فقر فزاینده و وحشت رژیم
میالد رابعی

    
آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
خانوار  میلیون   ۹“ می  گوید:  مجلس  در  کشور 

زیر خط فقر هستند.”

حکومت  همزاد  فقر،  و  اقتصادی  مشکالت 
اسالمی هستند و در تمام این سالها  شاهد وخیم 
 تر شدن شرایط اقتصادی مردم بوده ایم. مشکل 
نهایی،  تحلیل  در  اسالمی  جمهوری  اقتصادی 
دو دلیل عمده دارد: اول بیرون افتادن اقتصاد 
شد  باعث  که  سرمایه،  صدور  حوزه  از  ایران 
شعار استقالل اقتصادی به انزوای اقتصادی ختم 



شود و دوم: دزدی و رانت و رشوه  خواری سران 
حکومت که هر روز ابعاد تازه ای از آن کشف 
می شود. روشن است که این دو مورد، مادامی 
که حکومت اسالمی بر سر کار است، با تغییر 

افراد و سیاستهای اقتصادی قابل حل نیست.

معیشتی  وضعیت  نگران  هرگز  اسالمی  رژیم   
مردم نبوده و نیست. آنچه حکومت را این روزها 
به تکاپو انداخته تا سران رژیم گناه را به گردن 
یکدیگر اندازند، ترس از شورش مردم گرسنه 
و در نتیجه به خطر افتادن موجودیت خود است.
 سران رژیم دیگر قادر به انکار فاجعه نیستند و 
مدام با ارائه آمارهای تکان  دهنده به یکدیگر 
بار خطر جدی است.  این  هشدار می دهند که 



رانده  شدگان به زیر خط فقر و خط فقرمطلق، 
همان مردمی هستند که به هزار و یک مسئله، 
از جمله موجودیت رژیم اعتراض دارند و این 
چیزی است که سران رژیم را بیش از هرچیز 
می ترساند. مردمی که هیچ نفعی در ادامه این 
وضعیت ندارند، ناگزیرند اوضاع را تغییر دهند. 
زندگی  یک  برای  فقط  نه  امروز  ایران  مردم 
بهتر، که برای نفس ادامه حیات دست  اندرکار 

سرنگونی این رژیم هستند.
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بی شرمها درانتهای مسیر
یاشار سهندی

    
ابراهیم رئیسی: “حمایت از منافع و معیشت مردم 

خط قرمز دولت است.”

محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد دولت 
انشاءاهلل  نانواها  به  یارانه  تخصیص  “با  رئیسی: 
پارسال  از  ارزانتر  را  نان  مردم  کاری می کنیم 

بخرند.”

باز هم رئیسی: “تالش می کنیم مردم مزه شیرین 
عدالت را بچشند.”



این نمونه ها زیادند. اینکه چگونه خصیصه ذاتی 
تغذیه  از جامعه  وار  انگل  که  آخوند جماعت، 
غارت  نکردنی  باور  وسعت  در  اکنون  و  کرده 

می کنند، معرفه حکومت اسالمی است.
وقاحت و بی شرمی، هنِرمردان خداست. در کنار 
سرکوب بی نهایت بی رحمانه و مداوم چهل ساله 
اسالمی،  حکومت  کارگزاران  شرمی  بی  اخیر، 
یکی از ابزارهای مهم در تکمیل سرکوب بوده.

از خمینی تا فالن مدیر جزء جمهوری اسالمی 
شیوه  کردن”  “خدعه  ایران  نقاط  دورترین  در 

روتین اداره اموراز سوی آنها است.

 این حرفها و این روش، دیگر حتی فالن بسیجی 



که باطوم بدست از این حکومت محافظت می 
کند را نیز قانع نمی سازد. چطور که با عنوان 
“بسیج دانشجویی” به رئیسی  نامه می نویسد: 
تصمیم   ... می داریم  اعالم  شما  به  “دلسوزانه 
ناآرامی های  و  تبعات  می تواند   ... شوک آور 

اجتماعی به دنبال خود داشته باشد.”

زبانه  و  کشیده  شعله  اجتماعی”  های  “ناآرامی 
های این شعله را میتوان این روزها در سوسنگرد، 

ایذه، شیراز و مشهد مشاهده کرد.

است.  روشن  که  رئیسی  مانند  کسانی  تکلیف 
اما دیگر کارگزاران جمهوری اسالمی حتی در 
آینده  برای  فکری  باید  ایران،  نقاط  دورترین 



نزدیک خود کنند که هیچ درجه ای از وقاحت 
و بی شرمی به دادشان نخواهد رسید.
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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


