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در سوگ “سها” ی ۱۲ ساله 
منظر دریاکناری

فقط ۱۲ سال داشت. “سها”ی عزیز و دوست داشتنی. 
چه آرزوهایی داشت که با شلیک هیوالی اسالمی در 
خون خود در غلتید؟ سها دیگر نیست که زیبایی و 
شادی و طروات زندگی را ببیند. حکومت اسالمی به 
خون بیشتری برای ادامه حیات لعنتی خود نیاز دارد. 

انتظامی خبر کشته شدن دختر  نیروی  فرمانده کل 
اهل بستک هرمزگان با شلیک ماموران پلیس را تایید 
کرد. در جریان “تیراندازی ماموران نیروی انتظامی 
اعتمادی  به خودرویی در جاده المرد بستک “سها 



دختر دانش آموز ۱۲ ساله” کشته شد.

چقدر آسان است شنیدن این اخبار در ایران تحِت 
حاکمیت این پاسداران اسالم. هر روز که می گذرد 
کیان های بیشتری به گلوله بسته می شوند؛ سهاها 
به خاک می افتند؛ نیکاها سارینانها و ... . این حقیقت 

هولناک بی وقفه ادامه دارد.

جهان خدایی ندارد، نفرین راه چاره نیست. جهان 
به  رو  ندارد، دستهای  زمین  ماواری  در  فریادرسی 
آسمان برای پایان یافتن این مصیبت بی اثر است، 
تلف کردن وقت است. این سرزمیِن نفرین شده و 
عذاب کشیده، حاصل کار نمایندگان خدا است. آنها 
که از فقر ما سیر می شوند، از تشنگی ما سیراب و 



از مرگ ما جان می گیرند. این قانون ابدی و ازلی 
حاکمین زالو صفت است که از مکیدن خون ما تکثیر 

می شوند.

ما مردم اینها را فهمیدم ایم که باید رهایی را با دستان 
خود بدست آوریم؛ آینده روشن و زیبا را به یاری هم 
بسازیم؛ تاریکی و تباهی را با کوبیدن بر طبل آزادی 
از هم بپاشانیم. تنها ما مردم راه چاره ایم. این انقالب 
ما است که ریشه جنایت و نابرابری را می خشکاند 
و  در ورای کویر خشک و بی آب و علف حکومت 
می  برپا  و سرسبزی  طراوت  از  پُر  جهانی  اسالمی، 
کند. جهانی که “سها” ها در آن به خون کشیده نمی 
شوند، پدرها و مادرها در عزای عزیزان جانباخته خود 
در اشک غرق نمی شوند. جهانی به زیبایی چشمان 



مهربان سها و کیان و سارینا و نیکا، به زیبایی مهسا. 
به زیبایی و عظمت بی پایان زن زندگی آزادی.
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اجازه بی اجازه 
کیوان جاوید

اسالمی  مافیای  دادستان کل  منتظری  محمدجعفر 
رسانه های  با  نشست  در  دی ماه   4 یکشنبه  روز 
برنامه ریزی  و  تبلیغات  با  “دشمنان  گفت:  داخلی 
باعث شدند زنان و دخترانی در جریان اعتراضات 
سراسری بدون حجاب اجباری ظاهر و در مالءعام 

مرتکب جرم مشهود شوند.”

است.  دشمن  کلمه  کردن  تر  روشن  نکته  اولین 
صف این ارتش عظیم دشمن از دختربچه های چند 
ساله کودکستانی تا دختران دبیرستانی و دانشگاهی 



تشکیل شده و به سینماگران و هنرمندان زن تا گوهر 
جان عشقی و مادران داغدار جانباختگان آبان ماه 
۹۶ و دی ماه ۹۸ می رسد. این صف طوالنی تر و 
عظیم تراز این است، صف همه مادران جانباختگان 
بردگی جنسیتی  داغ  زنانی که  و همه آن  خاوران 
این حکومت را بر پیشانی خود دارند، دشمنان قسم 

خورده این حکومت اند.

جمهوری اسالمی در برابر خود چه ارتش مقتدر و 
بی باکی می بیند. ارتشی که حجابها را برداشته و از 
موها پرچمی ساختند و در رژه های خیابانی حریف 
تویی  هرزه  تویی  “هیز  کوبنده:  شعار  و  طلبند  می 
زن آزاده منم” را سرودی کرده اند برای هزیمت 
دشمنی که می پنداشت زنان کشتزار مردان اند و 



کارشان زیستن در پستوی خانه ها است. 

را  حجاب  قانون،  گوید  می  منتظری  محمدجعفر 
الزامی کرده است و به همین دلیل مسئله شخصی 
نیست. در جواب به همین الزامی بودن و شخصی 
نبودن مسئله حجاب است که زنان می گویند حجاب 
این  زمین زدن  بر  با  و  است  شیشه عمر حکومت 
شیشه و گذر از قانون حکومت اسالمی می خواهند 
مظهر  این  شر  از  هم  بزنند.  نشان  دو  تیر  یک  با 
ارتجاع اسالمی راحت شوند، هم جمهوری اسالمی 

را به گور بسپارند.

در این نبردی که به وسعت ایران در جریان است 
کابوس  که  نیستند  زنان  بیکران  ارتش  فقط  این 



مرگ را به جان حکومت انداخته اند. در این نبرد 
هر آنکس که سودای آزادی و رهایی در سر دارد 
برای سرنگونی جمهوری اسالمی گام برمیدارد. برای 
دیدن پیروزی الزم نیست به دور دستها نگریست.
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صف انقالب و تف سرباالی رژیم  
سیاوش آذری

یک روز پس از باز گردانده شدن هواپیمای مسافری 
حامل همسر و فرزند علی دایی، ستاره پیشین فوتبال 
ایران، و خارج کردن آنان از هواپیما در فرودگاه کیش، 
مرکز رسانه ای قوه قضاییه رژیم ادعا کرد که در 
ارتباط با بازگرداندن هواپیمای مسافری هیچ اطالعیه 

ای صادر نکرده است.

ببینید انقالب از هم اکنون چه بالیی بر سر این رژیم 
آورده است: یک روز قبل، ژست قدر قدرتی به خود 
گرفته و با قلدری بیانیه صادر می کنند که همسر و 
فرزند علی دایی به علت به جای نیاوردن تعهد خود 



مبنی بر مطلع کردن نهادهای ذی ربط از تصمیمشان 
قبل از خروج از کشور به ایران بازگردانده شدند و 
روز بعد، در مقابل باال گرفتن اعتراضات، منکر عمل 

خود می گردند.

روشن است که هدف رژیم از چنین اقداماتی زهر 
چشم گرفتن از افراد بویژه سرشناس و جلوگیری از 
حمایت آنان از، و پیوستنشان به صف انقالب است. اما 
در مقابل فشار انقالب این اقدامات بالفاصله بر ضد 
خود مبدل می گردند و صف انقالب را منسجمتر می 
نمایند. برای نمونه واکنش امیررضا خادم، کشتی گیر 
پیش کسوت، به این اقدام در حساب اینستاگرام خود 
برای رژیم در  “اهمیت استراژیک” آن  و به سخره 
پاسخ به مشارکت علی دایی در اعتصاب ۱4 تا ۱۶ 



آذر نشان از آن دارد که پیوستن هر تک نفر به انقالب 
لرزه بر اندام رژیم انداخته و حلقه محاصره به دور آن 

را تنگتر می کند.

خود علی دایی نیز در واکنش به بازگردانده شدن 
همسر و فرزندش از میانه راه به ایران با اشاره به حمله 
جنایتکارانه موشکی سپاه به هواپیمای مسافری اوکراینی 
می نویسد “خدا را شکر می کنم که هواپیمای شان مورد 

اصابت موشک های دشمن قرار نگرفت.

پیوستن حامد اسماعیلیون، که همسر و فرزندنش را 
در حمله جنایتکارانه سپاه به هواپیمایی مسافربری 
این  به  اعتراضات  به  است  داده  از دست  اوکراینی 
عمل گانگستری حکومت و درخواست او از سازمان 



بین المللی هوانوردی، ایکائو، برای محکومیت رژیم خود 
نشانه دیگری است که تحرکات رژیم علیه انقالب نه 
تنها خللی در پیشروی آن وارد نمی کند، بلکه صف 
حمایت داخلی و بین المللی از این انقالب را گسترده 

تر نموده و بر شتاب انقالب میفزاید.
 

پیشروی انقالب زن زندگی آزادی هر اقدام رژیم را به 
تف سرباال مبدل نموده است. این انقالب با صفی هر 
چه گسترده تر و با برفراشتن پرچم آزادی و برابری 
می رود تا طومار جمهوری اسالمی و اسالم سیاسی را 

برای همیشه در هم پیچد. 
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اقتصاد و انقالب
سینا پدرام

روح اهلل ایزدخواه نماینده در تهران در مجلس شورای 
اسالمی افزایش نرخ ارز در دولت ابراهیم رئیسی را 

به اعتراضات مرتبط ندانست.

به نظر میرسد صدای انقالب که سهل است، زلزله 
ابلهان  برای  اسالمی  مجلس  طویله  در  هم  انقالب 
حماقت  معروف  قول  به  نیست.  ساز  کار  مجلسی 
را انتهایی نیست. حکم بسیار روشنی که هر انسان 
در  که  است  این  کند  مشاهده  میتواند  خردمندی 
دوران انقالب، اقتصاد تابع سیاست میشود. روشن 
است که زیربنای اقتصادی همچنان بر همان پایه 



های سابق استوار است، اما آنچه که به عنوان اقتصاد 
دولت،  اقتصادی  سیاستها  بازار،  اقتصاد  حکومتی، 
بازار ارز، خرید و فروش امالک، مایحتاج عمومی 
وغیره و غیره از آن یاد میشود حاکی از “تعرض” 
انقالب به عرصه های مختلف حیات اجتماعی است.

 
دولت رئیسی و رژیم با دستورات و احکام دولتی 
برای بازار ارز به دنبال راه حلی میگردد. اما ازهمان 
این  از  ایران  در  ارز  قیمت  که  میتوان گفت  ابتدا 
به بعد، صعود روزانه خواهد داشت و دلیل آن در 
حکمی است که مردم در خیابان صادر کرده اند: 

این رژیم باید برود!
 

نارضایتی عمومی از رژیم کلمه گویایی نیست بلکه 



باید گفت نفرت عمومی از آن در مرحله ای است 
که هیچ سیاست اقتصادی نمیتواند “اعتماد” به بازار 
ارز را بازگرداند. چشم انداز اقتصادی با حاکمیت 

رژیم اسالمی تیره و تار است.

عدم  خصولتی،  اقتصاد  دزدساالری،  خواری،  رانت 
جذب در اقتصاد جهانی به واسطه ویژگی های رژیم 
اسالمی از بدو پیدایش آن و فاکتورهای دیگر فقط 
در دوره های “متعارف” این نظام میتواند عملکرد و 
فونکسیون اقتصادی و اقتصاد سیاسی رژیم را تعریف 
رویکردها،  تمامی  اما،  انقالبی  دورًه  این  در  کند. 
سیاستها و اقدامات دولتی، عملکرد بازار و عکس 
گسترش  و  روند  از  تابعی  کننده”  “مصرف  العمل 
اعتراضات و پیچیدگی های انقالب خواهد بود و از 



بررسی  تری  مشخص  در شکل  میتواند  منظر  این 
شود.

 
توده  دوره،  این  کننده”  “مصرف  که  آنجایی  از 
منسجم و معترض در یک انقالب هستند، تحرکات 
اقتصادی آنان در بازار معنای خاص سیاسی خواهد 
داشت. آخرین نمونه های آن تحریم شرکت میهن 
ارز  خرید  عدم  اکنون  و  بود  رژیم  به  وابسته  که 

نیمایی است.
 

به این اعتبار، هیچ یک از اقدامات رژیم در جهت 
برقراری آرامش در بازار ارز و یا هر بازار دیگری 
آرامش “سیاسی” به بار نخواهد آورد. امروز به حکم 
انقالب، به حکم مردم به پا خاسته، وجود و تداوم 



حضور رژیم باعث تداوم تورم و گرانی کاال و ارز 
از  برون رفت  راه  انقالب  پیروزی  و  خارجی است 

آن 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 journalfarsi.com


