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جواب جراحی اقتصادی!
مصطفی صابر

ابراهیم رئیسی: قرار است در کشور تصمیم های 
سختی در پیشروی اقتصادی بگیریم.

اسم رمز این تصمیمات سخت، جراحی اقتصادی 
“جراحی  هدف  که  است  روشن  باشد.  می 
و  فقر  تحمیل  جز  اسالمی  جمهوری  اقتصادی” 
فالکت بیشتر بر مردم ایران و پُر کردن جیب 
آیت اهلل های میلیاردر و سایر مفتخوران و سرمایه 

داران نیست. 

در نتیجه جواب جراحی اقتصادی از نظر مردم 



اعتصابات،  و  اعتراضات  گسترش  اول  قدم  در 
برپایی انقالب علیه جمهوری اسالمی و سرنگون 
سرکوب  دستگاه  باید  است.  رژیم  این  کردن 
درهم  کامال  را  رژیم  این  حاکمیت  و  اقتدار  و 

شکست و هیچ چیز از آن باقی نگذاشت.

اما این قدم اول. قدم بعدی مهمتر است. 

بجای جمهوری اسالمی باید مردم متشکل، یعنی 
شهروندان متحد در شوراها و ارگان های اعمال 
ارده شان، خود مستقیما اختیار زندگی را، چه 
فرهنگی  چه  و  اقتصادی  چه  سیاسی،  لحاظ  از 
در دست بگیرند. این دولت مستقیم شهروندان 
و  سیاسی  شرط  و  قید  بی  آزادیهای  یکسو  از 
برقرار کند  را  نابرابری  و  تبعیض  رفع هرگونه 



و از سوی دیگر اداره تولید و توزیع اجتماعی و 
تخصیص منابع جامعه را مستقیما به دست گیرد 
آخرین  از  استفاده  و  دنیا  همه  با  تعامل  در  و 
کند  برپا  را  نوینی  اقتصاد  بشری  دستاوردهای 
که در آن حرف اول را رعایت حرمت و رفاه و 
آزادی و آسایش انسان بزند. جامعه ای بسازد 
تعالی  فرد شرط  تعالی هر  تعاون که  بر  مبتنی 

همگان باشد.

در یک کالم جواب قطعی به جراحی اقتصادی 
و فقر و فالکتی که جمهوری اسالمی به مردم 

تحمیل کرده است سوسیالیسم است.
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آقازاده ها با پول مردم در خارج 
کیوان جاوید

از  پاسداران  اداره عملیات زمینی سپاه  رئیس 
مقام های  فرزندان  از  نفر  هزار  چهار  زندگی 

جمهوری اسالمی در خارج از کشور خبر داد.

طبعا هیچ افشاگری خاصی در این خبر وجود 
ندارد و تقریبا همه ایرانیان از ابعاد اقامت های 
ملوکانه آقازاده ها در خارج از ایران باخبرند 
و  سران  فرزندان  های  بپاش  و  بریز  این  از  و 
آقازاده های جمهوری اسالمی در خارج، اصال 
متعجب نمی شوند. مردم انتظاری بیش از این 
اقتصادی و جانیان خون آشام اسالمی  مافیای 



ندارند. 

آنچه که حتی از همین تک خبر می توان نتیجه 
و  حق  دارند  حق  مردم  که  است  این  گرفت 
سهم خود را از یک زندگی شرافتمندانه توام 
با کرامت و منزلت انسانی از این حکومت طلب 
کنند. کسی این را نمی پذیرد و باور نمی کند 
جهانی  بحران  یا  ها  تحریم  مردم  مشکل  که 
نتیجه  همه،  از  تر  دار  خنده  یا  داری  سرمایه 
تهاجم روسیه به اوکراین است. دلیلی مضحکی 
که سران رژیم برای گران شدن نجومی کاالها 

در ایران می آورند.

این موضوع در خارج کشور یک وظیفه نیز بر 



دوش نیروها و مخالفین حکومت که در خارج  
فعالیت دارند می گذارد. همچون اولیگارشهای 
روسی که بخشا سرمایه های افسانه آنها به دلیل 
تهاجم روسیه به اوکراین در غرب مصادره و 
این  های  دارایی  و  سرمایه  است،  شده  بلوکه 
آقازاده ها و زالو صفت های اسالمی در خارج 
نیز بلوکه و به نفع مردم ایران از آن استفاده 
از  و شاهزادها  ها  آقازاده  نوش  و  شود. عیش 

قِبل دسترنج مردم ممنوع!
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حجم باالی آزمایشات الهی در ایران
میالد رسایی منش

    
نامدار عبدالهیان معاون هالل احمر ایران: اگرچه 
آمار حوادث ایران جزو کشورهای دارای حوادث 
زیاد می باشد و ایران در حوادثی مانند سیل و 
اما این وضعیت، شاید  باالیی دارد،  زلزله رتبه 

یک امتحان الهی باشد.

اسالم  مبنای  بر  بنیانش  اسالمی  که  حکومت 
و  فالکت  فقر،  تواند  نمی  است،  نهاده شده  بنا 
گرانی نجومی که به مردم تحمیل کرده است 
را نتیجه حکومتداری خود اعالم کند. از کشتار 
دهه شصت، که تحت عنوان مرتد، منافق، مفسد 



فی االرض، محارب و غیره، که همگی مفاهیمی 
اسالمی هستند، مخالفان خود را به جوخه های 
اعدام سپردند، تا ریزش ساختمان متروپل در 
آبادان، با ادعای مضحک امتحان الهی پاسخ داده 
می شود. در حال حاضر، فرو ریختن ساختمان 
بیماری  هوا،  آلودگی  ای،  جاده  تصادفات  ها، 
فراگیر عامل درجه دومی است که جان  های 
مقدم  و  نخست  درجه  در  میگیرد،  را  ایرانیان 
اسالمی  حاکمیت  جنایتکاری  این  چیز  هر  بر 
علیه مردم است که آمار سوانح در ایران را به 

باالترین حد رسانده است.

نکته قابل توجه و دلگرم کننده آنست که جامعه 
اسالم   علیه  عظیم  جنبشی  آبستن  امروز  ایران، 



است. با نگاهی به فعالیت های جوانان در دنیا 
مجازی، و بنا به آمار های که موسسات خارج 
به  گرایش  گمان”  “موسسه  جمله  از  از کشور 

آتئیسم در ایران بسیار فراگیر است.

کوتاه  اسالمی،  حکومت  رفتن  بین  از  خواست 
شدن دست مذهب از دولت و نهادها آموزشی 
از  یکی  در جامعه  با مذهب  مقابله  و  اداری  و 
اسالمی  جمهوری  با  مردم  نبردهای  بزرگترین 
کرامت  الهی”  “آزمایش  های  ویرانه  بر  است. 

انسانی را بنا می کنیم.
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جامعه نیازمند تحول
یاشار سهندی

    
محسن رضایی: پس از وقوع انقالب سیاسی در 
ایران، نیازمند تحول جدی در وضعیت اقتصادی 

بودیم.

از محسن رضایی در رسانه های غیر حکومتی 
همان تصویری داده می شود که اصالح طلبان 
با  بیسواد که  اند: فردی  او ساخته  از  حکومتی 
پول و پارتی دکترای اقتصادی گرفته، و دلقک 

انتخابات ریاست جمهوری.

محسن رضایی، دلقک نیست او یک قاتل است. 



شوراهای  رهبران  ترور  و  ربودن  با  را  کارش 
ترکمن صحرا شروع کرد. به عنوان فرمانده سپاه 
در دهه ۶0، به گفته خودش ماموران ساواک 
را دعوت به کار کرد تا از تجربه آنها بهره مند 
شوند. سپاه در زمان فرماندهی ایشان به عنوان 
بازویی مهم سرکوب با شکار و کشتن مبارزان، 
های  دردانه  عزیز  از  یکی  ایشان  یافت.  قوام 

خمینی بود. 

“انقالب سیاسی” اشاره به سرکوب بی رحمانه 
کوتاه  سلطنت  سقوط  از  بعد  که  است  مردمی 
نیامدند و انقالب را تداوم دادند و امثال محسن 
رضایی، قتل عام مردم را ضمانت تداوم حکومت 
اسالمی ساختند. “تحول اقتصادی” اما، اشاره به 
ثروت  تداوم چپاول  و  برای ضمانت  دارد،  این 



جامعه توسط باندهای مافیایی حاکم، تاوانش را 
باید مردم با تمام هست و نیست شان بدهند. 

محسن رضایی همان است که بود.

است،  جدی  تحول  یک  نیازمند  ایران  جامعه 
را  این  است.  اسالمی  حکومت  مانع  مهمترین 
توده مردم با زندگی روزمره شان فهمیده اند. 
از آبان ۹۸ بخصوص توده مردم در خیابان این 
را با خون خود فریاد زده اند. کارگران، معلمان، 
بازنشستگان، زنان و بخشهای دیگر جامعه در 
چند سال گذشته با اعتراضات و اعتصابات وسیع 

شان بدنبال این مهم بودند. 
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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

  سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
  www.journalfarsi.com


