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پشت پرده!
یاشار سهندی

فائزه هاشمی می گوید: ابراهیم رئیسی کاره ای 
نیست عده ای پشت پرده او را اداره میکنند! مرحوم 
مغفور اکبرخان هاشمی رفسنجانی، ابوی ایشان 
نیز خیلی به پشت پرده عالقه داشتند. یک فیلمی 
از پشت پرده به دست رسانه های فارسی  هم 
زبان رسیده که در آن فیلم “بابا” هم فرمودند: 
اداره  را  آقا  پرده  ای خطرناک پشت  یک عده 
می کنند. فائزه هاشمی خود بارها گفته است که 
“بابا” عالقه داشت در پشت پرده مسائل را حل 
کند. و در همان پشت پرده بود که تصمیم بر آن 

شد هاشمی رفسنجانی را سکته اش دهند. 



قرار  ها  کوه  و  غارها  در  پیامبران  با  هم  خدا 
میگذاشت. اون پشت ها، تو پستو و تو غارها می 
شود تصمیماتی گرفت که شیطان هم انگشت به 
دهان بماند که من چکاره ام! در دنیای سیاسِت 
از ما بهتران اصوال پشت پرده بهترین جای عالم 
است، تصمیم برای بدبخت کردن مردم را جلو 
چشم مردمان نمی شود گرفت. سوای این حرفها 
خب اگر بخواهد همه چیز رو باشد پس مفسرین 
و کارشناسان امور سیاست به چکار می آیند که 
دنیا را چنان نشان می دهند که گویا یک جایی، 
یک کسانی برای دویست سال بعدی هم نقشه 
نوسترداموس*  به  کنید  نمی  باور  اند.  کشیده 

مراجعه کنید.

فقط بدبختی آنهایی که پشت پرده تصمیم سازی 



می کنند این است که مردم کف خیابان و جلو 
چشم همه اراده می کنند و این یعنی حتی اگر 
قایم شده  هم  پرده  هفت  پشت  سازان  تصمیم 

باشند آنها را بیرون می کشند. 
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وقاحت هم حدی دارد!
حمید تقوائی

“سنگین ترین اسلحه مورد استفاده در اعتراضات 
سالح ساچمه زن است .” حسن کرمی، فرمانده 

یگان های ویژه

وقاحت هم حدی دارد! اوال غلط کردید با سالح 
ساچمه زن به مردم حمله کردید. مردم معترض 
اصفهان که در اثر شلیک سالح ساچمه ای کور 
شده اند و همه مردم آزاده ای که با بستن یک 
چشم با آنان اعالم همبستگی کردند نه می بخشند 

و نه فراموش خواهند کرد.

حتی  اند  برده  تمدن  از  بوئی  که  ممالکی  در   



استفاده از گاز اشک آور علیه تظاهرات بر حق و 
مسالمت آمیزی مانند تظاهرات مردم در اصفهان 
جرم محسوب میشود. اگر فرمانده نیروهای ضد 
شورش در یک کشور اروپائی اعالم میکرد ما با 
تفنگ ساچمه ای به مردم شلیک میکنیم ظرف 
24 ساعت مجبور به استعفایش میکردند. ولی 
در حکومت جنایت و وقاحت این جزء افتخارات 
آدمکشان آتش به اختیار محسوب میشود! اینجا 

می کشند و افتخار میکنند! 
ثانیا سالح ساچمه ای کوچکترین جزء زرادخانه 
حکومت شما اوباشان علیه مردم است. آیا وقتی در 
آبان ٩٨ اعالم کردید “تنها به سر شلیک نکردیم، 
به پا هم شلیک کردیم” منظورتان شلیک ساچمه 
بود؟! آیا ٣ هزا نفر در جریان خیزش آبان ماه را 
با گلوله ساچمه ای کشتید؟ آیا ندا آقا سلطانها با 



ساچمه کشته شدند؟! آیا 1٧٦ نفر مسافر بیگناه 
را در آسمانها با شلیک موشک ساچمه ای به قتل 

رساندید؟! ننگ و نفرت بر شما!
تکلیف شما جانیان وقیح را باالخره اسلحه روشن 
خواهد کرد. بترسید از روزی که ما مردم بپا خاسته 
سالح را از دستان خون آلود یگانهای آدمکشتان 

بدر آوریم و بروی خودتان شلیک کنیم.  
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جنگ با آمریکا برای همین وقتهاست!
مصطفی صابر

سخنگوی سپاه پاسداران دیدار حسین سالمی 
فرمانده سپاه پاسداران با خانواده اسدی الری 
والدین دو نفر از کشته شدگان هواپیمای اوکراینی 
را تایید کرد اما گفت روایت این خانواده “ناقص، 
جهت دار و تحریف شده” است. خانواده اسدی 
گفته بودند که فرمانده سپاه پاسداران به آنها 
جنگ  نمی کرد،  سقوط  هواپیما  “اگر  بود  گفته 
با آمریکا در می گرفت و ده میلیون نفر کشته 

می شدند.”

این خبر مرا به خاطره ای از سال ۵٩ شمسی 
کارخانه  از  یکی  در  اعتصابی  برد.  اصفهان  به 



های نساجی صورت گرفته بود و حزب الهی ها 
آمریکا”  بر  “مرگ  شعار  با  حکومتی  اوباش  و 
به آن هجوم بردند و اعتصاب را شکستند. من 
آنروز به چشم خود دیدم که شعار “مرگ بر 
آمریکا” و کال جنگ و جدال با آمریکا در اساس 
بعنوان چماقی برای حمله به مردم و برای حفظ 
حکومت اسالمی خراطی شده است. از حمله به 
بهانه جنگ  به  اعتصابات و شوراهای کارگری 
مسافرین  به  موشک  شلیک  به  حاال  آمریکا  با 
معصوم هواپیمای مسافری رسیده اند. این فقط 
نشان میدهد که تالش جمهوری اسالمی برای 
تا چه حد جنایتکارانه  و  تا چه حد وخیم  بقاء 
شده است. من به حرفهای خانواده داغدار اسدی 
مردمی که  دارید.  هم  مطمئنم شما  دارم.  باور 
در خیابان شعار میدهند “دشمن ما همینجاست، 



این  اظهارات  قبال  آمریکاست”  میگند  دروغ 
عزیزان را تایید کرده اند. 
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“هندسه دینی” را “سونامی ضد دینی” 
جارو خواهد کرد!

محسن  ابراهیمی 

خامنه ای در سخنرانی یکشنبه این هفته خطاب 
به عمامه دارانش از جمله گفت: 

برای  اسالمی  انقالب  اسالمی،  جمهوری  “اصاًل 
حاکمیّت دین خدا تشکیل شد؛ اصاًل برای این 
است که جامعه با شکل و هندسه ی دینی زندگی 
کند و تنظیم بشود. حکومت با هندسه ی دینی 

تنظیم بشود ... این را تضعیف میکنند”!

اصل بحث و هراس خامنه ای در همین چهار 
کلمه منعکس است: “این را تضعیف میکنند”. 



سئوال این است که چه کسانی این )یعنی دین( 
قرار  که  همانهایی  پاسخ:  میکنند؟  تضعیف  را 
با “هندسه  دینی” زندگی کنند. همانهایی  بود 
که قرار بود حکومتشان “با هندسه دینی تنظیم 

بشود.” 

هر چقدر هم “رهبر فرزانه” خودش را به نفهمی 
بزند تغییری در این حقیقت رخ نمی دهد که 
جامعه ای که قرار بود “با شکل و هندسه دینی” 
دین  ضد  وسیع  ابعاد  در  آنچنان  کند  زندگی 
تولید میکند که خود رسانه های حکومتی هم در 
باره “سونامی بی دینی در میان جوانان” هشدار 
میدهند. حکومتی که قرار بود “با هندسه دینی 
به هم ریخته  آنقدر  بشود”، هندسه اش  نتظیم 



است که حتی دیگر از نگه داشتن عمامه ها بر کله 
عبابدوشانش هم عاجز شده است! عمامه هایی 
فاشیسم  برای  نازیها  شکسته  صلیب  حکم  که 

اسالمی دارند!

همین  فقیه  ولی  ای که  باالخره خود خامنه  و   
“هندسه دینی” است صدای مردم در دی ٩٦ و 
آبان ٩٨ را شنیده است که با فریاد بلند “مرگ 
بر دیکتاتور” اعالم کردند عزم دارند “هندسه 
از کشور جارو  دینی” را همراه خود خامنه ای 

کنند!  
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شبح اومیکرون در اروپا 
جوالن میدهد 

سینا پدرام 

خبرگزاری دویچه وله روز دوشنبه 10 ژانویه – 
20 دی ماه گزارش داده است کرونا با سرعت 

بسیاری اروپا را در می نورد.

علیرغم دو سال تالش بی وقفه پزشکان، پرستاران 
و پرسنل پزشکی، کرونا همچنان قربانی میگیرد 
و به معمایی الینحل بدل شده است. واقعیت این 
است که کرونا درماندگی مزمن و بی توجه ایی 
ذاتی سیستم سرمایه داری نسبت به انسان قرن 
حاضر را هر چه روشن تر در مقابل شهروندان 

هر کشوری به نمایش گذاشته است. 



کاهش بودجه های درمانی در کشورهای اروپایی 
در چهل سال گذشته، سیستم بی رمق بهداشتی 
و درمانی عمومی از خود به جا گذاشته است که 

تاب تحمل شیوع بیماریهای واگیر را ندارد.

گسترده  اعتراض  تا  است  این  واقعیت  باز  و 
یافته  یورش سازمان  این  مقابل  در  اجتماعی  و 
سرمایه داری برعلیه رفاهیات عمومی برپا نشود، 
ما با شیوع اینگونه بیماریهای واگیر بیش از پیش 

مواجه خواهیم بود. 

 و اما چاره چیست؟ بهداشت و درمان عمومی و 
رایگان. اختصاص بودجه های کالن برای بهبود 
سیستمهای بهداشتی در شکل کشوری و جهانی. 
درمانی  و  پزشکی  سیستم  از  کامل  ریل  تغییر 



سرمایه داران برای کسب سود به سیستم پزشکی 
درمانی پیشگیرانه. در سیستمی که سود سرمایه 
امری  چنین  گویی  است،  مهمتر  انسان  جان  از 

پشیزی ارزش ندارد. 

درغیاب جنبشهای اجتماعی که این خواستها را 
به مطالبات اجتماعی تبدیل کنند، این خواست و 
نیاز بدیهی بیشتر به خواب و خیالی خوش تبدیل 
می شوند. اما حقیقت دیگری نیز در بطن و عمق 
و  انسانها  اجتماعی  اراده  است.  درغلیان  جامعه 
تالش بی وقفه بشریت برای سعادت و بهروزی 
آن انرژی سرشاریست که به رویاها جان میدهد 

و آرزوها را یه واقعیتها تبدیل میکند.
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بخشنامه ای برای
»رعایت حقوق زندانیان«

کیوان جاوید

سازمان زندان های ایران زیر مجموعه قوه قضاییه 
و  زندانیان  “حقوق  رعایت  برای  بخشنامه ای 

بازداشت شدگان” صادر کرده است. 

چه معجزه ای! عالیجنابان سیاه پوش مستقر در 
سازمان زندانها به یاد رعایت جنبه های اسالمی، 
اخالقی و انسانی در برخورد به زندانیان افتاده 

اند.

چه خوب که زندانیان زن دیگر مجبور نیستند 
به اجبار چادر سر کنند. به این ترتیب شاید باید 



امیدوار بود مشکل بی حجابی زنان در سراسر 
ایران نیز حل شود و دیگر نیازی به جنبش حجاب 
بر  انقالب  خیابان  دختران  حضور  و  گیران  بر 

باالی سکوها نباشیم.

پدیده ای به نام زندانی سیاسی هم به رسمیت 
شناخته شد. یادتان هست حکومت اسالمی از 
اساس منکر وجود زندانی سیاسی در ایران بود؟ 
حاال قرار است وضعیت روحی زندانیان در بدو 
ورود به زندان سنجش شود تا تعداد بیشتری را 
با نام روانی در بیمارستانهای ویژه بستری کنند. 

بدون پرداخت حق ویزیت.

فهم  واقعیت این »رفرم« اما بسیار ساده است. 
در ایران در هر گوشه اش اعتراضی، اعتصابی و 



مبارزه ای در جریان است. حکومت در گردباد 
سهمگینی گرفتار آمده که چار ستون نظامش را 
به لرزه در آورده است. انعکاس این مبارزه در 
داخل زندانها و  فریاد مرگ بر جمهوری اسالمی 
تا دور ترین نقاط جهان طنین انداز است. زندان 
برای زندانیان سنگری برای مبارزه است. رژیم 
تا شاید  زند  به رفرم می  به خیال خود دست 

مفری برای بقاء پیدا کند. 

کار حکومت جانیان اسالمی به پایان خود نزدیک 
می شود. حنای این بند بازی های آخوندی دیگر 

رنگی ندارد.
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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. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


