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“توالت در کنار مسجد”
 یا طویله اوژیاس؟ 

محسن ابراهیمی 

فایل صوتی حاکی از فساد گسترده در باالترین 
رده های سپاه واکنش های متفاوتی بدنبال داشته 
اظهارات مقامات  این میان در کنار  است. در 
حکومت که گفتند قبال به این موضوع برخورد 
شده است و “عده ای”  هم دوران محکومیتشان 
را میگذرانند، مدیر مسئول روزنامه همشهری 
خیال همه را راحت کرد: “به قول امام در هر 
قشری از جمله سپاه و روحانیت نیز آدم آلوده 



میتواند باشد. مثالش مثال توالت در کنار مسجد 
است اما مردم مسجد را می بینند”!

مساله این است که جمهوری اسالمی و مقاماتش 
تا مغز استخوان فاسد هستند و  مردم به هر سوی 
این حکومت سرشان را میچرخانند توالت می 
بینند. قیاس واقعی شباهت جمهوری اسالمی با 
باستان  یونان  های  اسطوره  از  اوژیاس  طویله 
اوژیاس را سه  این تفاوت که طویله  با  است. 
کشیده  گند  به  سال  سی  مدت  به  گاو  هزار 
آب  انحراف  با  توانست  هرکول  فقط  و  بودند 
طویله  حالیکه  در  کند.  تمیزش  رودخانه  دو 



جمهوری اسالمی را هزاران آیت اهلل به مدت 
چهل و سه سال به گند کشیده اند. این طویله 
کرد.  ویرانش  تماما  باید  نیست.  شدنی  تمیز 

باید تماما مدفونش کرد.

اسطوره  پهلوانی  و  بود  اسطوره  اوژیاس  طویله 
ای کارش را ساخت. طویله جمهوری اسالمی 
واقعی است و کارش را انسانهای واقعی خواهند 
ساخت. همان انسانها که آبان را خلق کردند. 
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محمد رضا حدادی



 از اعدام نجات یافت 
حسن صالحی

بازتاب  حدادی  رضا  محمد  اعدام  حکم  لغو 
گسترده ای در رسانه ها و جامعه داشته است. او 
در سن پانزده سالگی به اتهام قتل به زندان افتاد 
و در زندان از یک نوجوان 1۵ ساله به یک مرد 
۳۳ ساله تبدیل شد. با تنی رنجور و بیمار، همراه 
با نارسایی شدید کلیه و مبتال به زخم معده. از 
شنیدن خبر لغو حکم اعدام محمدرضا حدادی 
که 1۸ سال آزگار با کابوس مرگ در اسارت 
رژیم بود بسیار خوشحالم. خیلی ها برای نجات 
وی زحمت کشیدند. ولی  دلمان خون است که 
چه بر سر این پسر بچه آوردند. او را 1۸ سال 



در سلول مرگ نگه داشتند و جوانی اش را از او 
گرفتند.

محمد رضا جرمش این بود که در یک خانواده 
فقیر زاده شده است. به خاطر فقر و در عوض وعده 
دریافت پول  قبول کرد قتلی را بر عهده بگیرد 
به حرفش گوش  بود. کسی  نشده  که مرتکب 
نداد. کسی به فقر و نداریش رسیدگی نکرد. در 
نوجوانی هر کس ممکن است خطایی بکند. اما 
محمد رضا چون مثل آقا زاده ها از “ژن خوب” 
برخوردار نبود تاوان داد. محمد رضا اگر فرزند 
یکی از سران رژیم بود، حتی با هزار و یک خطا، 
نعمت زندگی می کرد. داستان  و  ناز  حتما در 
محمد رضا برای ما آشناست. داستان درد و رنج 



یک جامعه که اسیر مشتی مفتخور سنگدل شده 
است. خالقان واقعی ثروت بی چیزند و مفتخوران 
همه چیز دارند. این وضع باید عوض شود تا محمد 

رضای دیگر دچار این نگون بختی نشود.
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کاغذ بی تقصیر است



مصطفی صابر

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران درباره 
بخاطر  که  گفته  کتاب”  بازار  اسفبار  “وضعیت 
کمبود کاغذ کل صنعت نشر در خطر قرار گرفته 
است. طبق این گزارش گویا شروع این جریان 

هم به تحریم های آمریکا بر میگردد! 

شکی نیست که گرانی کاغذ یکی از عوامل تشدید 
کننده این وضع است و در این رابطه تحریم ها هم 
بی تاثیر نبوده است. اما زبان خبرگزاری فرانسه 
از اشاره به عامل اصلی این وضع یعنی جمهوری 
اسالمی قاصر است. چه از لحاظ اقتصادی و جهنمی 
مردم  به  میلیاردر  های  اهلل  آیت  حکومت  که 



از سبد  تحمیل کرده است که خیلی چیزها را 
مصرف آنها حذف کرده؛ و چه از لحاظ فرهنگی 
و هفت خوان سانسور و اختناقی که این رژیم بر 
کل جامعه و از جمله قلم و هنر تحمیل کرده و 
میدان را به بی مایگان همراه با دستگاه سپرده 

که البته مورد استقبال مردم نیستند.

تردید نکنید حتی در این شرایط  فقر و فالکت، 
حتی با وجود گرانی کاغذ، اگر کتابی مورد پسند 
و عالقه مردم باشد هر طور باشد آنرا تهیه میکنند. 
چه  کتاب”  اسفبار  “وضعیت  این  در  که  ببینید 
تعداد کتاب زیر تیغ سانسور جمهوری اسالمی 
و  آزادیخواه  و  نویسندگان شریف  و چطور  اند 
سوسیالیست اسیرند و یا در زندان به قتل میرسند.



بی شک نجات کتاب و فیلم و هنر، مثل نجات 
طبیعت و آب و هوا و خود زندگی در آن مملکت 
با  اسالمی  جمهوری  کردن  کن  ریشه  گرو  در 

انقالب مردم است. 
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جنبش ضد واکسن کرونا 



کیوان جاوید

جهان  تنیس  یک  شماره  مرد  جوکوویچ،  نواک 
در مصاحبه با بی بی سی گفت: ترجیح می دهد 
از دست  را  اوپن فرانسه و ویمبلدون  مسابقات 
بدهد تا اینکه مجبور باشد، واکسن کرونا بزند. او 

گفت از حق انتخاب فردی پشتیبانی می کند.

نواک جوکوویچ ماه گذشته به دلیل عدم رعایت 
و  اخراج شد  استرالیا  از  با کرونا  قوانین مرتبط 
نتوانست در اولین گرند اسلم فصل تنیس جهان 

شرکت کند.

و ضد  راستی  کرونا دست  واکسن  جنبش ضد 
ارزش ها و دستاوردهای علمی- پزشکی است. 



با این استدالل که »این بدن من است« و هرطور 
باید  حاال  کنم،  می  رفتار  آن  با  خواهم  می  که 
شاهد منقرض شدن نسل بشر می بودیم. واکسن 
آبله، دیفتری، ُکزاز و ماالریا ، فلج اطفال و سل 
و هزار واکسن دیگر اگر نبود، حاال همه جمعیت 
کره زمین، اگر خوش شانس بود و زنده می ماند، 

باید علیل می بود. 

کودکان از بدو تولد در مقابل بسیاری از بیماری 
ها واکسنه می شوند و در همه کشورها این امر به 
قانون تبدیل شده است. ُخب حتما طالبان مخالف 
است و در این میان نواک جوکوویچ، »مرد شماره 
یک تنیس جهان« در کنار امثال طالبان و طرفداران 

روغن بنفشه قرار می گیرد.
حق فرد در این میان کجا قرار می گیرد؟ در 



خانه بنشین و در را به روی خودت ببند تا بقیه 
امیدواریم علم  تا آن زمان  به ِکشتن ندهی.  را 
این ذهنیت ضد  برای درمان  روانپزشکی راهی 

اجتماعی پیدا کند. 
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


