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بحران گاز و بحران سیاسی    
اصغر کریمی 

در ایران تحت حکومت اسالمی همه چیز بحرانی 
است بجز هزینه هایی که صرف دم و دستگاه 
دزدی های  و  مذهب  دستگاه  و  دم  و  سرکوب 
باالیی ها میشود. بحران آب و برق و مسکن و 
بحران  و دهها  نامن  و جاده  های  محیط زیست 

دیگر حاال به بحران گاز هم رسیده است. 

استانداری تهران و آذربایجان شرقی از تعطیلی 
استان  مدارس  و  دانشگاه ها  بانک ها،  ادارات، 
تهران با هدف مدیریت مصرف گاز خبر داده 

بخاطر  است  گفته  شمالی  خراسان  استاندار  و 
خواهد  ادامه  یکشنبه  تا  تعطیالت  گاز،  کسری 
البرز،  سمنان،  کردستان،  گیالن،  در  داشت. 
هم  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  غربی  آذربایجان 
بحران  بدلیل  دارد.  جریان  مشابهی  وضعیت 
گاز بسیاری از شهرک های صنعتی با قطع برق 
مواجه شده و تعطیل شده اند. بسیاری از مدارس، 

دانشگاهها و کتابخانه ها هم تعطیل شده اند. 

شرکت ملی گاز از مردم خواسته است بخاری ها 
را روزی ۶ ساعت خاموش کنند و با تحمل سرما 
به رفع بحران کمک کنند. صنایع و نیروگاه  های 
هوای  تا  آورده اند  روی  مازوت سوزی  به  برق 
آلوده تری نصیب مردم شود. تعطیلی شهرک های 



اعتراض تبدیل میشود. اینکه حکومت راه حل را 
در افزایش هزینه سرکوب جستجو میکند اذعان 
به وحشت از تداوم و انفجاری تر شدن جامعه 

است. 

حکومت میداند که حتی خشم مردم از بحران 
بزرگ  انفجاری  به  است  لحظه ممکن  هر  گاز 
در سراسر کشور تبدیل شود. میداند که گرانی 
نجومی کاالها نیز هر لحظه ممکن است لشگر 
فقرا را به خیابان سرازیر کند. احمد توکلی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز قبل به 
حکومت هشدار داده بود که: »کاری نکنید فقرا 

بریزند کاسه کوزه همه را جمع کنند«.

تبدیل  بیشتر  فقر  و  بیکاری  تشدید  به  صنعتی 
شده است. 

سرکوب  صرف  که  هزینه  هایی  چندم  یک  با 
مردم یا دم و دستگاه کثیف مذهب میشود میشد 
مشکل گاز را حل کرد. اما در بودجه ای که به 
مجلس داده شده هزینه های مذهب و زندان و 
نیروهای سرکوب بطور تصاعدی افزایش یافته 
است. لیست مشکالت و راه حل!  به شیوه حکومت 

اسالمی بسیار وسیع است. 

به  میدانند.  را  مشکالت  این  همه  ریشه  مردم 
ایران همه چیز  همین دلیل در شرایط سیاسی 
به گسترش نارضایتی و شعله ورتر شدن خشم و 



اعدام خودی های رژیم    
کیوان جاوید 

در  پیشین  ارشد  کارمندان  از  اکبری  علیرضا 
مشاوران  از  و  اسالمی  جمهوری  دفاع  وزارت 
سابق علی شمخانی که به جاسوسی متهم شده 
بود، سحرگاه روز شنبه ۲۴ دی “به اتهام افساد 
فی االرض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و 
خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه 
علیرضا  شد.  انگلیس”اعدام  دولت  اطالعاتی 
علی  دعوت  به  سال ۱۳۹۸  تیرماه  در  اکبری، 
ایران،  ملی  امنیت  عالی  دبیر شورای  شمخانی، 
ایران  به  امنیتی  نهاد  این  با  همکاری  جهت 

آبستن  کنونی  اوضاع  است.  انفجاری  اوضاع 
انقالبی  جاری  انقالب  است.  عظیم تر  انقالبی 
بسیار گسترده تر را به دنبال دارد. باید برای آن 

آماده تر باشیم و خود را سازمان بدهیم. 
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جلسات  علنی  انتشار  حکومتی،  محرمانه  اسناد 
و هسته  امنیتی  مقامات  ترور  و  سری حکومتی 
این بحران اطالعاتی  از  ای حکومت گوشه ای 

جمهوری اسالمی است.

با  که  اتهامات  این  بودن  واقعی  از  نظر  صرف 
شکنجه بدست آمده است، اعدام علیرضا اکبری 
هشداری جدی به همه نفوذی ها در دستگاه های 
امنیتی، دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی است. 
تالشی عبث برای مهار این سوراخ بزرگی است 
که در همه منافذ دستگاههای اطالعاتی جمهوری 
اسالمی ایجاد شده است. شرایط آنچنان حساس 
شده است که همین دو ماه پیش یک دستگاه 

انگلیس  کشور  تابعیت  دارای  او  بود.  بازگشته 
بود. 

اعدام علیرضا اکبری پاسخ به یک درد بی درمان 
است و جمهوری اسالمی در منگنه یک انقالب 
ننگینش  حیات  ادامه  برای  امکانی  هر  از  دارد 
استفاده می کند. رسوخ در باالترین مراکز امنیتی 
گسترده  روز  هر  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی  و 
تر می شود و اطالعات امنیتی جمهوری اسالمی 
های  دستگاه  در  رخنه  این  رود.  می  لو  منظما 
اسالمی  برای حکومت  آنچنان  نظامی  و  امنیتی 
ترسناک شده است که خواب راحت را از همه 
سران حکومت ربوده است. رشد چشمگیر افشای 



لرزه درآورده  به  را  ایران  است که خیابانهای 
است و می رود بساط جنایت جمهوری اسالمی را 
جارو کند. باید به سران کودن حکومت اسالمی 
گفت که نجات حکومت تان زیادی دیر شده 

است. رفتنتان بسیار نزدیک است.
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اطالعاتی – امنیتی جدید از نیروهای بظاهر قسم 
خورده با خامنه ای تشکیل داده اند، به این امید 
که این نهاد جدید از دسترس جاسوسان در امان 
بماند. این اتفاق البته نخواهد افتاد و مراکز امنیتی 
پاشیدگی کل سیستم حکومت  از هم  به دلیل 
جاسوسان  انواع  تاز  و  تاخت  محل  به  اسالمی 

تبدیل خواهد شد.

تسویه حساب های داخلی باندهای مافیایی و از 
میدان به در کردن رقبا نیز حتما بخشی از کل 
در  که  آنچه  اما  است.  ها  سازی  اعدام  پروژه 
جدال تا سر حد حذف فیزیکی رقبای داخلی در 
حکومت حرف اول و آخر را می زند غرش انقالبی 



و به کشورهای دیگر هم کمک کند و به فکر 
از جمله  و آسایش  مردم دیگر کشورها  رفاه 

لبنان هم هست!
 

بحران  در  سال  ها  ده  چند  هر  اسالمی  رژیم 
سیاسی، اقتصادی دست و پا می زند اما در شرایط 
اقتصادی و در  فعلی درگیر یک بحران شدید 
محاصره یک انقالب بنیانکن و فراگیر است. از 
طرف دیگر این رژیم از نظر سیاسی تحت فشار 
شدید سیاسی و دیپلماتیک از سوی دولت های 
شکل  حال  در  جمعی  عزم  یک  و  است  غربی 
یک  عنوان  به  پاسداران  سپاه  تا  است  گیری 
بحث  و  شود  شناخته  تروریستی  نظامی  نیروی 

انقالب ایران و موقعیت رژیم در لبنان   
بابک یزدی 

اللهیان وزیر خارجه رژیم اسالمی در  امیرعبد 
سفر به لبنان از پیشرفت های حاصل شده بر سر 
توافق با مقامات این کشور برای “کاهش آالم 

اقتصادی مردم لبنان” خبر داد!
 

و  اقتصادی  مشکالت  علیرغم  اسالمی  رژیم 
بحران شدید و کمبود گاز و زندگی زیر خط 
فقر اکثریت مردم در ایران می خواهد وانمود 
و  عادی هست  حالتی  در  گویا کشور  که  کند 
مشکالت اقتصادی که ندارند هیچ حتی می تواند 



بایکوت جمهوری اسالمی نیز بسیار داغ است و 
یک خواست فوری انقالب مردم از دولتها همین 
است که جمهوری اسالمی را بایکوت کرده و 

سفارتخانه های این رژیم را تعطیل کنند.
 

در  لبنان”  مردم  اقتصادی  آالم  “کاهش  ادعای 
حالی بیان می شود که در برخی از استان های 
ایران سوخت زمستانی یعنی گاز را به روی مردم 
بسته و قطع کرده اند و جامعه وسیعا درگیر فقر 
و فالکت اقتصادی غیر قابل وصفی است و حقوق 
بگیران برای بدست آوردن لقمه نانی چاره ای 
جز اعتراض و اعتصاب ندارند که البته همیشه 
نیروهای  سد  با  مکفی  دستمزد  دریافت  بجای 

امنیتی و سرکوبگر مواجه بوده اند.
 

واضح است، وقتی رژیم از کمک به مردم لبنان 
حرف می زند منظورش کمک به تروریست ها و 
مرتجعین حزب اهلل لبنان و حسن نصراهلل است. 
اما این ژست کاهش آالم اقتصادی مردم لبنان 
توخالی است و هدف، نشان دادن یک چهره با 
ثبات داخلی در ایران است تا اینطور القا کنند 
حکومت  کنترل  تحت  چیز  همه  ایران  در  که 

است و خطری تهدیدش نمی کند.
 

دیر  خیلی  دیگر  که  گفت  عبداللهیان  به  باید 
شده است و رژیم مفلوکش دیگر نمی تواند با 



گلباران دفتر شارلی ابدو!   
محسن ابراهیمی 

شارلی  طنز  مجله  پیشین  دفتر  پنجشنبه  عصر 
ابدو در فرانسه توسط مخالفین جمهوری اسالمی 
اقدام شارلی  از  با این کار مردم  گلباران شد. 
از  افشاگرانه  کاریکاتورهای  انتشار  برای  ابدو 

علی خامنه ای عمیقا قدردانی کردند. 

با  ابدو  شارلی  پیش،  سال  هشت  وقتی 
کاریکاتورهایی از پیامبر اسالم به جنبش علیه 
اسالمی  تروریستهای  پیوست،  سیاسی  اسالم 
انسان  دوازده  و جان  دفترش حمله کردند  به 

انقالب  دارد.  نگه  سرخ  را  خود  صورت  سیلی 
سیل  این  و  است  جریان  در  ایران  در  عظیمی 
خروشان انقالب، جمهوری اسالمی و حزب اهلل 
لبنان و همه تروریست های اسالمی را با خود 

می برد و روانه باتالق تاریخ می کند.
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بعد از هشت سال، این بار به جای پیامبر اسالم، 
علی خامنه ای، نماینده آدمکش و فاسد همان 
پیامبر در روی زمین آماج طنز بُرنده شارلی ابدو 
عمامه  به جای  مجله،  این  بار  این  است.  شده 
بمبی پیامبر، عمامه و پوزه خونین خامنه ای را 
هدف طنز تیزش قرار داده است. این بار شارلی 
ابدو به قول خودش آیت اهلل “یاوه گو” را دست 
انداخته است. آیت اللهی که جوانان جسور در 

ایران “الدنگ” خطابش میکنند.

به همان دلیلی که هشت سال پیش سرکردگان 
امروز  کردند،  خطر  احساس  سیاسی  اسالم 
با  ایران  در  اسالمی  حکام  قبل  از  بیشتر  حتی 

این  به  اسالمی  تروریسم  گرفتند.  را  شریف 
جنایت دست زد چون طنِز “مقدسات” اسالمی، 
زیر پای ستونهای پوسیده اسالم سیاسی را خالی 

تر میکند.

شارلی ابدو با آن کاریکاتورها، از جمله با عمامه 
پیامبر اسالم،  به جنگ “مقدساتی” رفته  بمبی 
بود که جنبش اسالمی و در راس آنها جمهوری 
اسالمی ادامه زندگی شومش را مدیون زنده نگه 
داشتن آنها میداند. کاریکاتورهای پیامبر اسالم 
حکومت  آن  راس  در  و  اسالمی  جنبش  برای 
به همین  و  بود  و زندگی  اسالمی مساله مرگ 
خاطر باید برای بقای خود آزاد اندیشان شارلی 

ابدو را کشتار میکردند.



با کاریکاتورش بر روی عمامه رهبر آنها ادرار 
علیه  سپاه  فرمانده  نیست که  دلیل  بی  میکند. 
مجله، رجز تروریستی میخواند و در مقابل مردم 

دفترش را گلباران میکنند.

در کنار و در ادامه گلباران شارلی ابدو، بهترین 
انتشار  اندرکاران جسورش،  از دست  قدردانی 
گسترده کاریکاتورهای تند و تیز و جسورانه اش 
علیه خامنه ای است. با انتشار این کاریکاتورها 

دستان شارلی ابدو را به گرمی میفشاریم!
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خطر  احساس  ابدو  شارلی  کاریکاتورهای 
میکنند. بیشتر از گذشته احساس خطر میکنند 
چون حمله جسورانه این مجله علیه خامنه ای 
در متن یک انقالب بزرگ علیه نظام اسالمی و 
مقدساتش، جبهه مردمی را قدرتمندتر میکند که 
در خیابانهای ایران شعار میدهند “این همه لشگر 
کاریکاتورهای  با  آمده”.  رهبر  به جنگ  آمده، 
تیز و برنده شارلی ابدو، صف انقالب زن زندگی 
آزادی، صف انقالب برای پایان دادن به حیات 

نظام اسالمی پرزورتر می شود. 

کاریکاتورهای شارلی ابدو ادامه انقالب ایران در 
خیابانهای فرانسه است. در ایران مردم عمامه 
آیت اهلل ها را می پرانند. در فرانسه شارلی ابدو 



ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 
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