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در این شماره ژورنال

آیا راه ایران از لبنان میگذرد؟
نوشته سینا پدرام    

مواد مخدر صنعتی در دبستان ها 
نوشته کیوان جاوید    

وی پی ان و پسر خانم خزعلی 
نوشته منظر دریاکناری       
خطر کشتاری دیگر در قره باغ!   

نوشته محسن ابراهیمی    



آيا راه ايران از لبنان ميگذرد؟ 
سینا پدرام

یک زن که تعدادی از فعاالن گروه موسوم به 
“فریاد سپرده گذاران” او را همراهی می کردند 
یک  شعبه  وارد  بازی”  اسباب  “اسلحه  یک  با 
بانک در بیروت شد و ۱۳ هزار دالر از پول خود 
را بیرون کشید. بانک های لبنان پس از بحران 
اقتصادی سه سال پیش، دسترسی بیشتر سپرده 

گذاران به پس انداز خود را محدود کرده اند.

و  اقتصادی  فالکت  است.  آشنایی  حكایت 
ابتكارات فردی و گروهی. بحران اقتصادی ایران 



پدیده ناشناخته برای مردم ایران نیست. بحران 
سرمایه داری که با چاشنی دزدیهای میلیاردی 
سر به فلک کشیده است.  بحرانی که از چهل 
سال قبل با بحران سیاسی آغاز شد و ریشه در 
تضاد پایه ای ضد انقالب اسالمی با خواستهای 
رفاهی و آزادیخواهانۀ یک جامعه تشنه آزادی 

و رهایی داشت.

بحرانی که در تقابل با انقالب ٥٧ آغاز شد و 
میرود که  با انقالب آتی جواب بگیرد.  به هر 
رو، فالکت اقتصادی مشابهی در ایران، لبنان و 
بسیاری از کشورهای جهان گلوگاه زندگی را 
بسته است. زندگی برای میلیاردها انسان سبز 
نیست، تیره و تار است. اما آنچه که سلب میشود، 



میتواند باز پس گرفته شود. چه در شكل فردی 
و گروهی و چه در سطح یک جامعه. به این معنا 
راه لبنان از ایران و راه ایران از لبنان می گذرد.

ابتكارات فردی برای باز پس گرفتن آنچه که 
اسمی  هر  میتواند  است  مردم  سالیان  دسترنج 
داشته باشد. اما سلب مالكیت از مالكان ثروث، 
باز پس گیری آنچه که سالها از مردم به زور 
قانون و پلیس گرفته شده است، اسمش انقالب 

است.
 

پنجشنبه ۲4 شهریور ۱40۱
۱٥ سپتامبر ۲0۲۲



مواد مخدر صنعتی در دبستان ها   
کیوان جاوید 

نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها، 
دانش آموزان  به  اعتیاد  سن  قبال  کرد:  اعالم 
حاضر  حال  در  اما  بود،  رسیده  متوسطه  دوره 

دانش آموزان دوره ابتدایی هم درگیر شده اند.

 آیا داریم به درد و غم و ناهنجاری های هولناک 
اجتماعی عادت می کنیم؟ آیا بیان بی پرده این 
همه بالیای اجتماعی دردی از ما درمان می کند؟ 
گفتن این همه مصائب اجتماعی چه فایده ای 
تباه  بسوی  نعل  چهار  حكومت  که  وقتی  دارد 



کردن کل جامعه می تازد؟  چشم ما هر روز 
می بیند و گوش ما مدام می شنود که کودکان 
کار و خیابان چه غم سنگینی بر شانه های نحیف 
بغایت  پدیده  یک  با  ما  کنند؛  می  حمل  خود 
هم  آن  و  هستیم  روبرو  ایران  در  جنایتكارانه 
ازدواج است.  ازدواج دختر بچه های زیر سن 
کودکانی که به حكم قانون اسالمی و با فتواهای 
آخوندهای بی همه چیز، نیست و نابود می شوند. 
حاال هم با یورش بی امان اعتیاد به دبستان های 
کشور مواجه هستیم. جنایتی که مسبب تمام و 

کمال آن حكومت اسالمی است.

این  با  مقابله  در  اول  قدم  اجتماعی  درد  بیان 
فهمیدن  بعدی  قدم  و  عمومی،  اوضاع  وخامت 



این  کل  العموم  علی  جامعه  است.  درمان  راه 
ناهنجاریهای اجتماعی را به هم پیوند می زند و 
میداند که درد همه ما مردِم ایران یكی است. 
و  عمومی  ایجاد یک صف  نهایی  و  بعدی  قدم 
بدبختی  این  ریشه  سوزاندن  برای  سراسری 
ها است، طوری که آثاری از نابرابری و فقر و 
فالکت اجتماعی برجا نماند. به آن روز نزدیک 

می شویم.

پنجشنبه ۲4 شهریور ۱40۱
۱٥ سپتامبر ۲0۲۲



وی پی ان و پسر خانم خزعلی   
منظر دریاکناری

“وی پی ان هایی  مكزیک:  در  رژیم  سابق  سفیر 
که بر علیه ما استفاده می شود، باید خنثی شود 
و اگر کسی این علوم را نمی داند باید برود یاد 
بگیرد، شاید پسر خانم خزعلی هم جزو این افراد 

باشد.”
 

پولساز  پسر  و  خزعلی  خانم  بحث  روزها  این 
است.  شده  داغ  است  آمریكا  ساکن  که  شان 
یک مشت قاتل و دزد گردنه بگیر حكومتی که 
و  اند  را در شیشه کرده  ایران خون مردم  در 



برای تدام این حاکمیت سیاه خود به زور سپاه 
و وزارت اطالعات و دستگاه سرکوب، دست به 
کشتار می زنند و برای حفظ این زندگی فالکت 
بار هزاران محدودیت ریز و درشت بر زندگی 
مردم تحمیل کرده اند، کرور کرور آقازاده های 
خود را روانه خارج می کنند تا با پول باد آورده 

خود در ناز و نعمت زندگی کنند.
 

معاون  خانم  پسر سرکار  که  ان  پی  وی  نمونه 
است  آن  با  کاسبی”  و  “کسب  کار  در  رئیسی 
که برای دور زدن فیلترینگ از آن استفاده می 
شود، به یُمن وجود جمهوری اسالمی به بازار پر 

سودی تبدیل شده است. 
 



افشای نام این آقازاده ها و موقعیت خانوادگی 
آنها یكی از راههای مقابله با حكومت اسالمی در 
خارج کشور است. همه این اوباش اسالمی باید 
شناسایی و مورد تحریم قرار بگیرند. اینها دزدان 
مافیایی و قاتالن مردم ایران هستند. جمهوری 
اسالمی و همه مقامات وابسته به حكومت اسالمی 
باید بایكوت شوند و اموال مردم ایران از این 
جماعت فاسد مصادره شود. دولت ها را وادار 
کنیم که در برابر خواستهای ما گوش شنوا داشته 

باشند.

پنجشنبه ۲4 شهریور ۱40۱
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خطر کشتاری ديگر در قره باغ! 
محسن ابراهیمی

به گزارش تلویزیون یورونیوز، دست کم ۱00 
سرباز ارمنستانی و آذربایجانی روز سه شنبه ۱۳ 
سپتامبر در شدیدترین درگیری ها از زمان جنگ 

دو کشور در سال ۲0۲0 کشته شدند.

دولتهای  تحریک  به  سابقه درگیریهای خونین 
فاسد جمهوری آذربایجان و ارمنستان به بیش 
قره  “جنگ  با  که  برمیگردد  پیش  دهه  سه  از 
باغ” شناخته میشود. قره باغ کوهستانی تماما در 
خاک جمهوری آذربایجان محصور است ولی از 
لحاظ ترکیب جمعیتی، ٧۶ درصد ارمنی و ۲۳ 



درصد ترک زبان در آن زندگی میكنند.

باغ برای دهه های  این دو بخش ساکنین قره 
با صلح و آرمش در کنار هم زندگی  متمادی 
کرده اند اما این دولتهای ناسیونالیست دو طرف 
بحرانهای  از  افكار  انحراف  برای  که  اند  بوده 
قومی  و  ناسیونالیستی  تحریكات  به  داخلیشان 
باغ در سال  اند. در جنگ اول قره  دست زده 
۱۹۹۱ میالدی ۳0 هزار نفر کشتار و نزدیک به 
یک میلیون آواره و بیخانمان شدند و در جریان 
جنگ پاییز ۲0۲0 هم بیش از ۶ هزار و ٥00 
نفر کشته شدند. با توجه به این سابقه باید خطر 

راه انداختن کشتار دیگری را جدی گرفت.



مردم  از  دیگری  کشتار  از  جلوگیری  حل  راه 
در  ناسیونالیست  دولتهای  از   ید  خلع  منطقه، 
قدرت و استقرار جامعه ای آزاد و برابر است که 
در آن تبعیض و ستم علیه هیچ بخشی از مردم 
وجود نداشته باشد. هر تصویری از سیاست که 
و  ترک  و  ارمنی  به  جامعه  آن  تقسیم  مبنایش 
این  پایه  بر  اجتماعی  و  سیاسی  حقوق  تعریف 
تقسیم بندی ملی و قومی باشد بخش مهم خود 

مساله است و نه راه حل آن. 
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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 




