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آخوند و مشاوره روانشناسی
میالد رسائی منش

گزارش ها حاکی از آن است که ۶۹ نماینده مجلس 
اسالمی قصد دارند طرحی را تصویب کنند تا مجوز 
مشاوره روان شناسی با رویکرد دینی و اسالمی 
به صورت مستقل به حوزه علمیه واگذار شود.

دارالمجانین   در  تصویب  صورت  در  طرح  این 
اسالمی، به قانون در سازمان نظام روان شناسی 
و  اینکه آخوندها  اضافه خواهد شد.  و مشاوره 
اسالمیست های مفخور در هر امری خود را موجه 
می دانند که دخالت کنند، نظر و  فتوا بدهند و آنرا 
به قانون تبدیل کنند البته اتفاق تازه ای نیست. 



نکته اما اینکه   تاثیرات مخرب این دست درازی 
به علوم مرتبط با روانشناسی، به مراتب سریع تر و 
فاجعه بار تر در جامعه قابل مشاهده خواهد بود. 

بواسطه سلطه همین  ایران  انسان هایی که در 
دچار  اسالمی  زده  کپک  مغزهای  خشک 
ضربات  و  روانی،  های  شکنندگی  افسردگی، 
با  بار  این  است  قرار  اند،  شده  روحی  سنگین 
اعطای  “صالحیت  طرح  اصطالح  به  از  استفاده 
اسالمی”  و  دینی  رویکرد  با  مشاوره  مجوز 
سرکیسه شوند. البته این همه حقایق پشت پرده 
ُدم خروس تعرض سیاسی و  نیست.  این طرح 
جامعه  یک  با  جدال  و  اسالمی  رژیم  فرهنگی 
بشدت غیر مذهبی نیز در این طرح هویدا است. 



جامعه  مخصوصا  آزاده،  انسان  هر  وظیفه  این 
روانشناسان و پزشکان ایران است که با تمام قوا 
این دیوانگی اسالمی را افشا و به ُسخره بگیرند 
و آن را طرد و افشا کنند. آخوندها و  جریانات 
اسالمی باید از دخالت در زندگی  زنان، کودکان، 
که  افرادی  بار  این  و  کارگران،  خداناباوران، 
های  به کمک  و  احتیاج  افسردگی شده  دچار 
روانشناسانه دارند هر چه  سریع تر منع شوند. 
و  اراجیف  همه  اسالمی  حکومت  سرنگونی  با 
خرافات اسالمی از زندگی اجتماعی جارو می شود.

شنبه 1۵ مرداد 1401
۶ اوت ٢0٢٢



تورم و انقالب
سینا پدرام

ایران  ماهانه  تورم  مرکزی،  بانک  اعالم  طبق 
حدود ۳ الی 4 برابر ونزوئال است. 

برای  داری  رژیم های سرمایه  تمامی  سیاست 
یعنی  تورم سفت کردن کمربندها،  با  “مقابله” 
تحمیل فقر مضاعف به مردم و طبقه کارگر است. 
الگوها  این  از  کدام  هیچ  اسالمی  رژیم  در  اما 
نیست. سیاست  تورم  برای کاهش  ها  و نسخه 
استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری 
بودجه هم در کل حیات رژیم برای تخفیف تورم 



نبوده و نیست. تامین هزینه ماشین تروریستی و 
جنگی در منطقه، تامین ارگانهای سرکوب اعم 
از پاسداران، ارتشیان و نیروهای انتظامی و تامین 
مراکز تبلیغی اسالمی و غیره است. ضمنا تامین 
انصارشان  و  اعوان  و  رژیم  سران  های  هزینه 
بخش بزرگی از بودجه دولت را همیشه به خود 

اختصاص داده است.

فقر روی دیگر انباشت سرمایه است. فقر مضاعف 
در ایران نتیجه سرمایه داری دزدساالرانه رژیم 
همواره  و  خود  خودی  به  فقر  اما  اسالمیست. 
کشاند.  نمی  تغییر  و  انقالب  سوی  به  را  مردم 
اگر چنین بود هر روز باید شاهد انقالب در هند 

و کشورهای فقرزده آفریقایی بودیم.



آنچه که مردم ایران را به سوی انقالب رهنمون 
و  سیاسی  نیروی  و  جنبش  آن  وجود  کند،  می 
اجتماعی است که آگاهانه و متشکالنه این راه 
حل را در مقابل جامعه قرار داده است. انقالب 
انتخابی است که اجتماعا  ایران آلترناتیو و  در 
از  نه  ایران  آتی  انقالب  است.  شده  برگزیده 
طریق چهارراه حوادث، بلکه از شاهراه انتخاب 
خواهد  تحقق  جامعه  چپ  آلترناتیو  اجتماعی 
یافت و با رهبری حزب انقالبی به پیروزی خواهد 
رسید. سوسیالیسم فرزند این زایمان اجتماعی 

می تواند باشد.
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رضا پهلوی و “آزادیهای سیاسی” 
در دوران پدرش  

کاظم نیکخواه

رضا پهلوی روز 14 مرداد، در بیانیه ای به مناسبت 
سالروز مشروطیت گفت: “دقیقا زمانی که خواست 
مهم مشروطیت، یعنی آزادی سیاسی و دموکراسی در 
ایران می توانست محقق شود، انقالب واپس گرایانه 
۵۷ علیه ارزش های تجددخواهانه مشروطه رخ داد”.

هیچکس بجز ولیعهد خبر نداشت که شاه بیچاره 
گورستان  و  اعدامها  و  سرکوبها  تمام  بوده  قرار 
و  کند  را جمع  و سیستم تک حزبی  آریامهری 



آزادیهای سیاسی و دموکراسی را برقرار کند، که 
ناگهان مردم ریختند توی خیابان و مرگ بر شاه 
گفتند و مانع برنامه دموکراسی ملوکانه شدند! جالب 
اینست که خود شاهزاده و بقیه هم طی این چهل 
و اندی سال “چنین نقشه ای” را رو نکرده بودند.

ایشان از جمهوری اسالمی به  عنوان حکومتی نام 
برده است که »از همان روز نخست، ... آزادی های 
اجتماعی مردم و به ویژه زنان را سلب کرد”. باالخره 
رضا پهلوی باید روشن کند که آزادیهای سیاسی 
قرار بود بعدا توسط پدر ایشان برقرار شود، یا قبال 
برقرار بود و جمهوری اسالمی آنرا از مردم سلب 
کرد؟! این بدان معناست که آرزوی دست نیافتنی 
و  آریامهری  گورستان  بازگرداندن  پهلوی  رضا 



فروختن آن به مردم تحت عنوان جامعه آزاد است.

از همه این حرفها درک معوج رضا پهلوی از آزادیهای 
اجتماعی روشن تر می شود؛ آزادی یعنی سیستم 
تک حزبی درباری، گورستان آریامهری، ساواک و 
شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و همه آن خودکامگی 
و خفقان حاکم در زمان پهلوی. او فکر میکند میشود 
خفقان سلطنتی را به مردم تشنه آزادی بفروشد. اما 
نشان میدهد نه مردم را میشناسد و نه آزادی را.
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درمانده در ایران، وامانده در عراق
محسن ابراهیمی

به گزارش پایگاه خبری نورنیوز، “مقتدی صدر 
سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  قاآنی،  اسماعیل  با 
پاسداران انقالب اسالمی، در منزل خود دیدار 

کرد.”

جریان  رسیدن  سازش  به  هدف  با  دیدار  این 
که  گرفت  صورت  اسالمی  جمهوری  و  صدر 

معلوم شد شکست خورده است.

بعد از حمله آمریکا به عراق، باندهای مذهبی 
و قومی، از جمله دستجات شیعی و تروریستی 



وابسته به جمهوری اسالمی به قدرت رسیده و 
برای مدت طوالنی به زندگی مردم خون پاشیده 
اند. اما مردم عراق با اعتراضات اکتبر ٢01۹ که 
به “انقالب تشرین” مشهور شد نشان دادند که 
عزم دارند هم دولت های فاسد را ساقط کنند 
کوتاه  را  اسالمی  جمهوری  پای  و  دست  هم  و 
کنند. در چنین صحنه اعتراضی است که نیروهای 
وابسته به جمهوری اسالمی در انتخابات مجلس 
میان  باندبازی  و  اخیر شکست خورند. شکاف 
طوری  شد،  تر  عمیق  قومی  و  مذهبی  نیروهای 
که دیگر حتی قادر نیستند به همان روال سابق 

قدرت را میان خود تقسیم کند. 

جریان شیعی صدر که در انقالب تشرین چاقوکش 



هایش را به جان معترضین انداخته بود، امروز 
با تحصن در مجلس تالش دارد صحنه سیاسی 
مردم  گیرد.  بدست  را  عراق  اعتراض  آماده 
معترض عراق که تجربه غنی “انقالب تشرین” را 
پشت سر دارند، باید و می توانند بار دیگر میدان 
را بدست بگیرند، حکومت قومی- مذهبی را بر 
تماما  خود  برسرنوشت  و  کنند  ویران  سرشان 
حاکم شوند. راه حل عراق نه حاکمیت این یا 
آن باند مذهبی، قومی و عشیرتی، که حاکیمت 
و  سکوالر  آزاد،  جامعه  یک  در  مردم  مستقیم 

انسانی است. 
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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 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


