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۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه ناقابل
میالد رسائی منش

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، وابسته به 
نیروی قدس سپاه پاسداران که مسئولیت توسعه 
زیارتگاه های شیعیان را در عراق بر عهده دارد، 
بودجه امسال این ستاد را با ۹۲ درصد افزایش، 

۱۳۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد.

ایران،  در  اسالمی  گر  چپاول  و   دزد  حکومت 
اکنون که با بحران های گوناگونی از جمله بحران 
با نسل جوان که اسالم را عمال پس زده اند، مواجه 
شده است، برای تقویت  پایه های ایدیولوژیک 
خود هر روز بیشتر از دیروز از جیب مردم دست 



به ولخرجی میزند.

افرایش بودجه عتبات عالیات، در کنار افزایش 
از جمله  اسالمی  های سرکوبگر  نیروی  بودجه 
که  دارد  آن  از  نشان  همگی  ارشاد،  گشت 
حاکمیت اسالمی در بُعد عقیدتی قافیه را عمیقا به 
نسل جوان که خواهان زندگی به دور از ارتجاع 
اسالم هستند، باخته است. از همین روست پولی 
که باید خرج بهبود زندگی معلمان، بازنشستگان، 
حمایت از بیکاران و صرف بهداشت و درمان 
عمومی شود، به حساب مفت خورانی میرود که 
خدمت  در  و  اسالمی  مکانهای  بازسازی  برای 
تروریسم برون مرزی از جیب مردم سیستماتیک 

دزدی میکنند.



معترضین  همه  میدهد،  نشان  نمونه  همین یک 
به شرایط فالکتبار اقتصادی حق دارند که در 
هر تجمعی اعالم کنند پول هست و حق خود را 

قاطعانه طلب کنند.

آنچه اما مسلم است، آنست که حکومت اسالمی 
چنان در سراشیبی سقوط قرار گرفته است، که 
انسانی  غیر  و  مانده  عقب  های  سیاست  چنین 
هرگز نخواهد توانست آنان را از سقوط به زباله 

دان تاریخ نجات دهد.
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چک سفید برای تروریسم 
جمهوری اسالمی!

محسن ابراهیمی  

کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک الیحه “استرداد 
مجرمان” با حکومت اسالمی را تصویب کرد!

نام واقعی این الیحه را باید تبادل گروگانها با 
تروریستهای اسالمی گذاشت. تبادل شهروندان 
بی گناهی که حکومت اسالمی گروگان گرفته 
است و تروریستهایی که حکومت اسالمی برای 

آدمکشی به غرب میفرستد و دستگیر میشوند. 

این یک معامله کثیف و مشوق علنی تروریسم 



یک  از  دادن  سفید  چک  این  است.  اسالمی 
دمکراسی غربی به یک دولت اسالمی تروریست 
است. دولت بلژیک و تک تک نمایندگانی که به 
این الیحه رای داده اند،  شریک جرم ترورهای 
جمهوری اسالمی در خارج  محسوب خواهند شد.

با این الیحه راه برای امثال اسداهلل اسدیان  دبیر 
باز  اطریش  در  اسالمی  حکومت  سفارت  سوم 
از داخل سفارتهای جمهوری اسالمی  تا  میشود 
ترور سازمان دهند، با چمدان دیپلماتیک بمب 
حمل کنند و آدم بُکشند و وقتی دستگیر شدند 
با شهروندان غرب  اسیر در زندانهای جمهوری 
اولیویر  مثل  شهروندانی  شوند.  مبادله  اسالمی 
سازمان  سابق  عضو  بلژیک،  اهل  فانده کاستیله 



امداد بین الملل که چهار ماه پیش دقیقا به همین 
منظور در ایران بازداشت و زندانی شد. 

حتی اگر این الیحه پنجشنبه آینده در پارلمان 
هم تصویب نهایی شود، باید اعتراض برای لغو 
آن را ادامه داد. مهاجرین و پناهجویان ایرانی، 
عرصه  در  فعال  نهادهای  و  وسازمانها  احزاب 
حقوق بشر، هنرپیشه ها ورزشکاران و سلبریتیها و 
فعالین سیاسی و اجتماعی باید به هر شکل ممکن 
صدایشان را بلند کنند. فقط با اعتراض وسیع و 
پُرسر و صدا میتوان دولت و مجلس بلژیک را 

مجبور به عقب نشینی کرد.
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داستان مضحک جاسوسی بازی 
کیوان جاوید

خبرگزاری ها و تلویزیون دولتی ایران به نقل از 
سازمان اطالعات سپاه گزارش داده اند که چند 
تبعه و دیپلمات اروپایی “هنگام جاسوسی” رصد 

و دستگیر شده اند.
 

دیپلمات  چند  دستگیری  اینکه  از  نظر  صرف 
روانی  جنگ  صرفا  و  ندارد  حقیقت  اروپایی 
دارد.  نهفته  خود  در  حقیقت  یک  اما  است. 
جمهوری اسالمی لکه ننگی است که مورد تنفر 
که  است  این  قضیه  ظاهر  دارد.  قرار  جهانیان 



حکومت اسالمی با گروگانگیری باالنسی را برای 
آزادسازی تروریستهای صادراتی خود برقرار می 
کند. در این شکی نیست که با بی جربزگی دول 
اروپایی، جمهوری اسالمی به بخشی از سیاست 

تروریستی خود دست می یابد.
 

غرب  با  اسالمی  حکومت  است  این  واقعیت 
ستیزی و روی آوری به تروریسم سرپا ماند و راه 
دیگری برای ادامه این سیاست ندارد. از طرف 
دیگر ادامه این سیاست نیز آنچنان حکومت را 
در بحران فزاینده قرار داده است که باید مثل 
دزدان دریایی نفت را به کشورهای دیگر صادر 
کند و نتواند پولش را از راه قانونی وصول کند.

 



در دنیا چنین کشوری نمی تواند سرپا بماند. از 
دیپلماتیک  روابط  و  اقتصاد جهانی  به  یک سو 
کارساز و عادی نیاز دارد و از طرف دیگر شرایطی 
و  مردم  بین  است، جنگ  موجود  ایران  در  که 
چند  هر  است.  رژیم  این  بقاء  سر  بر  حکومت 
اعدامها و  اروپایی نقض حقوق بشر و  دولتهای 
دستگیری های را نادیده بگیرند، طوفان در هم 
کوبنده انقالبی که در ایران در راه است بساط 
رژیم را در هم می پیچید و باالخره دول غربی 

را سر عقل می آورد.
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از هر کس به اندازه استعدادش، 
به هر کس به اندازه نیازش  

اصغر کریمی

سال  در  جهان  گرسنگان  “تعداد  ملل:  سازمان 
۲۰۲۱ به ۲.۳ میلیارد نفر افزایش یافت و با افزایش 
قیمت مواد غذایی در دوره بحران کرونا جمعیتی 
که قادر به تامین مواد غذایی مناسب نیست به 
۳ میلیارد و صد میلیون نفر رسیده است”. یعنی 

حدود 4۰ درصد جمعیت جهان. 

در سال ۲۰۲۰، ۱4۹ میلیون کودک زیر پنج سال 
به دلیل گرسنگی رشد طبیعی نداشتند و 4۵ میلیون 
نفر از شدیدترین سوء تغذیه که می تواند به مرگ 



منجر شود، رنج می بردند. 

طبق گزارش آکسفام ۸۲ درصد ثروت جهان در 
اختیار یک درصد از جمعیت کره زمین است و 
۲۷۵۵ میلیاردر بیش از ۱۳ تریلیون دالر ثروت 

دارند. 
انقالبات تکنولوژیک متعددی در دهه  های اخیر 
صورت گرفته و توان بشر برای تولید بارها افزایش 
یافته است اما حاصل این پیشروی فقر، گرسنگی و 
ناامنی بیشتر بوده است. پابپای این وضعیت شرم آور 
در نظام سرمایه داری بودجه ای که صرف جنگ و 

نیروهای سرکوب مردم میشود باال رفته است. 

توانایی بشر در تولید بجایی رسیده است که میتواند 
شعار قدیمی کمونیست ها یعنی از هر کس به اندازه 



استعدادش به هر کس به اندازه نیازش را متحقق 
مردم  آرزوی ۹۹ درصد  این شعار  تحقق  کند. 
جهان است یعنی همان ها که امکانات خوشبختی 
برای میلیاردرها را فراهم میکنند اما گرسنگی و 

بیخانمانی و سرکوب و زندان پاداش آنهاست. 

کمونیسم تنها راه ایجاد جامعه ای انسانی است. 
حزب آن در ایران وجود دارد. خوشبختی خود را 
با پیوستن به آن عملی کنیم. راه دیگری مقابل ما 
نیست. نیروی عظیم مان را باور کنیم و آنرا سازمان 

دهیم.
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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


