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تفاوت معنادار ۸ مارس امسال در ایران  
“جمع زن زندگی آزادی”- مازندران

مراسم  با  معناداری  تفاوت  امسال  مارس  هشت 
سالیان پیشین دارد. اعتراضات زنان در شش ماهی 
در  چنان  گذرد،  می  انقالبی  خیزش  آغاز  از  که 
جامعه ریشه دوانده که عالوه بر مردان ترقیخواه 
و دیگر جنبش های اجتماعی نظیر جنبش اعتراضی 
کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان، دانش 
آموزان و در راس آن ها، دختران دانش آموز را با 
خود همراه کرده و به میدان اصلی مبارزه کشانده 
و به این ترتیب به انقالبی عظیم و اجتماعی مبّدل 
شده است که می رود تا فروریزِی بنیان های ستم 

از پای ننشیند. 



اجتماعی شدن انقالبی که زنان، پیشقراول آن هستند 
و پرچم خونین و ظفرنموِن مبارزه را در دست دارند، 
دفاع و پیشتر رفتن از سنگرهایی است که زنان، طی 

انقالِب “زن، زندگی، آزادی” بدست آورده اند.

نبرِد  و  فریاد رسا  بی شک  امسال،  مارس  هشت 
رودرروی انقالب زنانه با اردوی ضدانقالب است. 
پیام روز جهانی زن در این سال، عروج بیداری و 
جلودارِی زنان است. زنان در زندگی اجتماعی امروز، 
حذف شدنی نیستند. پیام دیگِر امسال، شکل گیری 
منشور مطالبات حداقلی مردمی است که پرچم یک 
دنیای بهتر را باال برده اند. هشت مارس امسال، بهتر 
و بیشتر از هرزمان دیگری بیانگر این حقیقت است 



که رهایی جامعه، بدون رهایی زنان از قوانین پوسیده 
ی قرون وسطایی و مناسبات تبعیض آمیز امکانپذیر 

نیست.

سرمایه دارِی چنبره زده بر کشور که سخت ترین 
و بیشترین ضربه ها را از قیام های سال های اخیر 
است  خورده   ۱۴۰۱ انقالبی  خیزش  از  بویژه  و 
و تا لبه ی پرتگاه سرنگونی رفته و در سراشیب 
سقوط دست و پا می زند، در آخرین تالش های 
انتقام گیری از  مذبوحانه و زبونانه اش دست به 
زنان، این رهبران واقعی و آشتی ناپذیِر انقالب زن، 
زندگی، آزادی زده تا بلکه بتواند با پروژه ی از پیش 
شکست خورده ی بیوتروریسم که از کثیف ترین و 
جبونانه ترین جنایات علیه بشریت است، از پیشروی 



قطار انقالب جلوگیری کند. اما این انقالب را سِر 
بازایستادن نیست و زنان با کوله باری از تجربه و 
اراده ی پوالدین، پیشاپیش صفوف بهم فشرده ی 
مردِم بپاخاسته، می روند تا آخرین ضربه را بر پیکر 
در حال سقوط این رژیم فرود آورند و جنازه ی 
بویناِک این هیوالی مفلوک و خونخوار را به ته دّره 
بیفکنند و مردم ایران و منطقه و جهان را از لوث 
وجود این نکبت و وصله ی ناجوِر تاریخ پاک کنند.

زنده باد روز جهانی زن!
پیروز باد انقالب  زن، زندگی، آزادی!

سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
۷ مارس ٢۰٢۳



سقوط ریال و “دسيسه هاى تلگرامى”
سینا پدرام

 ۳۵ که  است  شده  مدعی  فارس  خبرگزاری 
کانال های  گرداننده  داخلی  عوامل  از  نفر 
در  ارز  کاذب  نرخ  تعیین  در  موثر  تلگرامی 
شدند.  دستگیر  داخلی،  غیررسمی  بازارهای 
به گزارش صدای آمریکا، بر پایه ادعای این 
سیاستگذاری  و  اداره  اصلی”  “مرکز  رسانه، 
“عناصر  به دست  تلگرامی  کانال های  این 
و  افغانستان  در  مستقر  امنیتی  سرویس های 
در  مستقیمی”  “تاثیرگذاری  و  بوده  ترکیه” 
افزایش “نرخ گذاری کاذب” دالر در هفته های 



داشته اند. گذشته 

کاری  ایران،  ارز  وضعیت  مورد  در  نوشتن 
مورد  در  نوشتن  اما  پاداش.  و  ارج  بی  است 
ناشیانه ترین و ابلهانه ترین توجیهات مضحک 
تلگرامی  کانالهای  مورد  در  امنیتی”  “مقامات 
هر  برای  آزاد”  بازار  ارز  قیمت  در  “اخالل  و 
نمیتواند  خاطر  انبساط  از  خارج  نویسی  ستون 

باشد.

فروپاشی  مورد  در  پیشین،  های  نوشته  در 
اقتصادی، تورم به مثابه دزدی آشکار از سفره 
نزول  و  پشتوانه  یدون  اسکناس  چاپ  مردم، 
قیمت ریال در نتیجه این نوع سیاست ارزی، 



فروش اموال عمومی، رانت ارزی، صدور دالر 
سایر  در  رژیم  سران  شخصی  حسابهای  به 
بی  های  بودجه  تخصیص  جهان،  کشورهای 
حساب و کتاب به ارگانهای سرکوب، پرداخت 
به  حقوق های نجومی و رانت خواری و غیره 
قابل  غیر  اقتصادی  وضعیت  مورد  در  کررات 
پایه  واقعیت  ایم.  نوشته  اسالمی  رژیم  ترمیم 
ای این است که بحران اقتصادی رژیم همواره 
دارد.  و  داشته  آن  سیاسی  بحران  در  ریشه 
فالکت  این  از  رفت  برون  راه  اعتبار،  این  به 
رژیم  انقالبی  سرنگونی  جز  چیزی  اقتصادی، 

باشد.  نمیتواند 

“امنیتی”  تکراری  و  آور  کسالت  سناریوهای 



حتی برای سیاست ارزی، آن چنان خنده آور 
است که ارزش بررسی ندارد. اما آنچه قابل 
ذکر است، درایت مردم در درک این واقعیت 
است که با ادامه حیات جمهوری اسالمی هیچ 
گشایشی در امورات حتی روزمره آنان حادث 

نخواهد شد.
 

حمالت شیمیایی به مدارس دخترانه و اماکن 
موقعیت  از  رژیم  برداشت  حاصل  عمومی 
زندگی  زن  انقالب  مقابل  در  خود  شکننده 
آزادی است. میکشند، دروغهای شاخ دار می 
به جان  را  های خود  پاره کرده  غالده  بافند، 
مردم می اندازد، حبس و اعدام وعده میدهند، 

در یک کالم سرکوب میکنند تا بمانند.



 
 جان کالم این که تحمیق، سرکوب، شوک- 
شایبه  بی  خشونت  اکنون  و  اقتصادی  درمانی 
استمرار  برای  حلی  راه  انقالب  با  مقابله  در 
حاکمیت بدون “بحران” برای جانیان اسالمی 
به بار نیاورده است. دروغ های وقیحانه تاریخ 
مصرف کوتاه تری خواهند داشت. از متحجرین 
مستراح  صحیح  آداب  متخصص  که  اسالمی 
به دخالت در  رفتن هستند و شیفتگی خاصی 
خشتک خلق خدا دارند بیش از این انتظاری 

نیست.

سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱



۷ مارس ٢۰٢۳
فرمانده عمليات و اشد مجازات! 

جلیل جلیلی

ترس  از  و  خانواده ها  اعتراضات  فشار  زیر 
از اعتراف وزیر بهداشت  گسترش آنها، و بعد 
به وجود سم خفیف در مسمومیت های سریالی 
کل  فرمانده  ای،  خامنه  آنها،  بودن  عمدی  و 
در  کسانی  اگر  است،  گفته  شیمیایی،  عملیات 
این موضوع دست دارند، باید عوامل این جنایت 

به اشد مجازات برسند.

جنایت بیسابقه ای در ایران اتفاق افتاده است. 
به مسموم کردن  اقدام  حکومت رسمی کشور 



شهروندانش کرده است؛ پخش گازهای سمی 
دستگاه  طریق  از  عمومی  مراکز  و  مدارس  در 
های تروریستیی زیر مجموعه سپاه پاسداران 
عملیات  این  حکومت.  اطالعاتی  دستگاه  و 
بوده  ماه در جریان  بمدت سه  تروریستی، که 
 ٢۳۰ حدود  و  استان   ٢۵ در  تاکنون  است، 
از پنج  به اجرا گذاشته شده که بیش  مدرسه 
هزار دانش آموز را مسموم کرده است. این یک 
بدرست  که  است  مردمی  از  حکومتی  انتقام 
تصمیم گرفته اند به عمر چنین حکومتی پایان 
ای  خامنه  گفته  این  شرایطی  چنین  در  دهند. 

بیشتر به یک جوک بیمزه میماند.

این  در  کسانی  چه  که  میدانند  مسلما  مردم 



جنایت دست دارند، سرنخ این عملیاتها کجاست 
و از کجا هدایت میشوند. بهمین خاطر هم، یقینا 
پاسخ محکمی به این جنایت حکومتی خواهند 
داد و در آینده نزدیکی آنها را بازداشت کرده 
دادگاه  آنها در  به  مجازات خواهند رساند.  و 
های مردمی و در کنار سران این حکومت جانی، 
به  مردم،  قاتالن  سردسته  ای،  خامنه  جمله  از 

محاکمه کشیده خواهند شد.

سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
۷ مارس ٢۰٢۳

 



 ۱۰هزار ميليارد تومان به مساجد 
نسان نودینیان

نمایندگان مجلس اسالمی دولت را مکلف کرده اند 
تا در سال ۱۴۰٢، به هر مسجدی در ایران که در 
آن حداقل دو نوبت نمازهای روزانه اقامه می شود، 
اختصاص دهد.  مالی  تومان کمک  میلیون   ۱۰۰
این کمک مالی مازاد عالوه بر بودجه های هنگفت 
و گوناگونی است که هرساله به حساب مساجد 
در ایران واریز می شود. تعداد مساجد در ایران در 
پایان سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ هزار باب تخمین 
زده می شود و با توجه به مصوبه اخیر مجلس درباره 
کمک ۱۰۰ میلیون تومانی به هر مسجد، در سال 



آینده، رقم قابل توجه ۱۰ هزار میلیارد تومان از 
اختصاص  به مساجد  ایران  بودجه عمومی مردم 

خواهد یافت.
 

ضد انقالب اسالمی از مساجد نیرو گرفت. اوباش 
مسلح و حزب اللهی ها را در مساجد سازماندهی 
کرد و بجان مردم انداخت. مساجد “نعمت الهی” 
بزرگی برای ضد انقالب اسالمی است. اختصاص 
در  مساجد  به  تومانی  میلیارد  ۱۰هزار  بودجه 
شرایطی صورت میگیرد که مردم و مزدبگیران 
جامعه در فقر مطلق مالی قرار دارند، درآمد میلیونها 
نفر هزار بار از حداقل هم کمتر است و دستمزد 
کارگر و کارمند و حقوق بگیران علل العموم برای 
کمتر از یک هفته حداقل معیشت هم کافی نیست.



حکومت اسالمی با اختصاص بودجه های نجومی به 
مساجد به خیال خود میخواهد شکست و رسوایی 
دستگاه مذهب را جبران کند. میخواهد با تقویت 
مقابِل  در  اسالمی  انقالب  ضد  اوباش  و  مساجد 
ایجاد  مانع  اسالمی  ضد  و  مذهبی  ضد  رنسانس 
کند و از این طریق ظرفیت سرکوب، اسیدپاشی، 
کودک کشی و مسمومیتهای زنجیره ای را تقویت 
کرده و جانیانش را بجان جامعه ای که در مقابل 
آزادی  زندگی  زن  نماد  با  ستم  و  مذهب  سلطه 
و  محال  آرزویی  این  اما  بیاندازد.  است  ایستاده 

رویایی دست نیافتنی است.
  

همواره  گذشته  دهه  چهار  در  اسالمی  حکومت 



بودجه های کالنی برای راه اندازی و فعال کردن 
مساجد تخصیص داده است. صرف مبالغ هنگفت 
توسط روحانیون، اوقاف، حوزه های علمیه، سازمان 
تبلیغات اسالمی، امور مساجد، بسیج و کانون های 
نهادهای  و  ارشاد  و  ها  به حوزه  وابسته  فرهنگی 
امنیتی را باید افشا و تاثیرات مخرب و ویرانگر 
آنها بر مال کرد. انقالب زن زندگی آزادی قطعا 
همراه با سرنگون کردن رژیم و سلطه اوباش مفت 
خور اسالمی ممنوعیت هر نوع تقویت مالی و مادی 
و معنوی مذهب و فعالیت ها و نهادهای مذهبی 
توسط دولت و نهادهای دولتی را فورا در دستور 

قرار خواهد داد.

سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱



ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر ۷ مارس ٢۰٢۳
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
https://t.me/journalfarsi :تلگرام

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
journalfarsi.com journalfarsi.com


