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شمشیر داموکلس باالی سر کیست؟! 
محسن ابراهیمی

ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی  علی 
جمهوری اسالمی در توییتر خود نوشته است:

چون  باید  ایران  هسته ای  صلح آمیز  “توانمندی 
شمشیر داموکلس همواره بر باالی سر عهدشکنان 
باقی بماند تا تضمینی واقعی برای اجرای تعهداتشان 

باشد.”! 

داموکلس، دربارِی چاپلوسی در دربار جباری به 
نام دیونیزوس بود که همیشه آرزو میکرد یک 
روز بتواند با جلوس بر تخت سلطنت خوشبختی 
را تجربه کند. اما وقتی بر تخت نشست مشاهده 



کرد شمشیر تیزی از تار موی اسبی بر باالی سرش 
آویزان است. با دست پاچگی تخت را ترک کرد 

و دیگر هیچ وقت آرزو نکرد “خوشبخت” شود!

بودن  بر حرام  علنی  فتوای  ای  خامنه  اگر خود 
ساخت و کاربرد سالح هسته ای داده است، چطور 
حکومت  این  ای”  هسته  آمیز  صلح  “توانمندی 
میتواند نقش “شمشیر داموکلس” بر سر دیگران 

را بازی کند؟ 

خوب، همه میدانند که جمهوری اسالمی دنبال 
ساخت بمب هسته ای است که تصور میکند برای 
بقای سیاسی اش الزم است. خامنه ای هم که 
شاگرد شیادی به نام خمینی است مثل او دارد با 
فتوای شیادانه اش “خدعه” میکند. قیاس شمخانی 



بله جمهوری  هم دقیقا در همین راستاست که 
اسالمی واقعا میخواهد بمب هسته ای بسازد چون 
تصور میکند این تنها ابزار بقای سیاسی اش است. 

اما مساله این است که قیاس تاریخ شمخانی دقیقا 
که  است  اسالمی  حکومت  این  است.  برعکس 
تالشش برای ساخت بمب هسته ای وبال گردنش 
شده است. میخواهد با ساخت سالح هسته ای 
سرنگونی  تیره  آینده  از  و  شود  “خوشبخت” 
نجات پیدا کند در حالیکه همین برنامه به جای 
باالی  بر  داموکلس”  مثل “شمشیر  “خوشبختی” 

سرش آویزان شده است.
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موج ششم کرونا و پس فرستادن واکسن 
کیوان جاوید

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران 
گفته “ شیب صعودی موج ششم کرونا را تجربه 
می کنیم و نزدیک قله این شیب هستیم. یک روز 
قبلتر وزیر بهداشت جمهوری اسالمی هم اعالم 
کرده بود: »۸٢۰ هزار دوز واکسن آسترازنکای 
تولید  زیرا  برمی گرداند.  لهستان  به  را  اهدایی 

کننده این واکسن آمریکا است«.

باال  بسیار  ایران  در  کرونا  آمار کشته شدگان 
است و رژیم آمار واقعی فوتی ها را چندین برابر 
کمتر از واقعیت گزارش می دهد. عامل کرونا 



در کنار سیاست ضد بشری جمهوری اسالمی و 
شده  باعث  حکومتی  مافیای  غارتگری  سیستم 
است فقر و تنگدستی و بیکاری و مرگ و میر 

به مرحله انفجار اجتماعی برسد. 

در این اوضاعی وانفسای مرگ و میر و فالکت 
اقتصادی، یک رژیم بقایت فاسد و ضد زندگی 
خواهد  می  حکومتش  سیاسی  موقعیت  بخاطر 
با آمریکا بسیار  القا کند که در مبارزه  اینطور 
جدی است و ظاهرا اهل »نرمش قهرمانانه« هم 
با  خواهد  می  عبث  به  ای  خامنه  جناح  نیست. 
این ژست مسخره ضد آمریکا اش صفوف در 
حال اضمحالل حکومت را یکچارچه نگهدارد. 
دزدان  به  شبیه  و  مجزا  باندهای  با  حکومتی 



دریایی مستقر در جزایر متروکه. 

مردم  را  اقتصادی  و  این شرایط سیاسی  تاوان 
دارند با زندگی خود پس می دهند. باید کاری 
کرد. تامین وسیع واکسن کرونا  از هر کجا و 
از هر کشوری وظیفه این حکومت است. تامین 
زندگی مردم در هر شرایط و در این شرایط ویژه 
صد چندان وظیفه این رژیم است. در اعتراضات 
جاری این خواست ها را به حکومت تحمیل کنیم. 

این شدنی است، دست بکار شویم.
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بیش از ۶00 هزار تقاضای پناهندگی
کاظم نیکخواه

سال  میگوید  اروپا   اتحادیه  پناهندگی  آژانس 
گذشته ۶1۷ هزار و ۸۰۰ نفر از اتحادیه اروپا و 
نروژ و سوییس درخواست پناهندگی کرده اند. 
بیشتر درخواست ها از افغانستان و سوریه بوده 

است. 

این  که  هستند  آنهایی  نفر  هزار  ششصد  این 
خوشبختی را داشته اند که توانسته اند از چنگال 
کنند،  فرار  ماندگی  و عقب  فقر  و  دیکتاتوریها 
و  اند.  نشده  نابود  و  و جنگلها غرق  در دریاها 
رسیده  پناهندگی  ادارات  به  پایشان  باالخره 



است. دهها و صد ها میلیون نفر خود را ناچار 
می بینند که به زندگی شوم خود تن دهند و همه 
ناهنجاریها را تحمل کنند. از آنها  که فرار کرده 
نفر  مدیترانه 1۳۶۹  در  فقط  اند سال گذشته 
غرق شدند.  آنها که توانستند باالخره تقاضای 
پناهندگی بدهند اکثرا تقاضایشان رد میشود و 
ناچار میشوند با هزار بدبختی راه بازگشت در 

پیش گیرند یا آواره و دربدر شوند. 

از  است.  پناهندگی  تراژدی  قرن  کنونی  قرن 
کشورهایی مثل سوریه و عراق و ایران و بنگالدش 
و بسیاری از کشورهای دیگر مردم در نا امنی و 
بی تامینی اقتصادی و معضالت نابود میشوند و 
زندگیشان جهنمی است که میخواهند از آن فرار 



کنند.  دلیلش سیستمی است که دارد انسانها را 
میچالند و مچاله و نابود میکند. دیکتاتوریهای 
خون آشامی مثل حکومت اسالمی و بشار اسد 
و امثال اینها را بر مردم حاکم کرده اند و همه 
اینها جز درد و رنج حاصلی برای مردم ندارند. 
و  انقالبات  و  است  بهتری  زندگی  سزاوار  بشر 
جدالهای اجتماعی تالش انسانها برای دستیابی 

به دنیایی بهتر و انسانی تر است.
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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


