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جمهوری اسالمی حتی نمیتواند 
“قهرمانانه” تسلیم شود!   

محسن ابراهیمی

در رابطه با وضعیت مذاکرات برجام، وزیرخارجه 
پاسداران  سپاه  قول سران  از  اسالمی  جمهوری 
گفته است: “اگر جمعبندی این است که منافع 
کشور در این توافق حاصل می شود اصال موضوع 
سپاه را در اولویت ها قرار ندهید”. او اضافه کرده 
از خودگذشتگی  عالی سپاه  “مقامات  است که 
نشان می دهند و ایثارگری را به حد اعالی خود 

می رسانند.” 



که  بود  نشده  این سخنان خشک  ُمرکب  هنوز 
در  “تسلیم”  را  او  سخنان  شریعتمداری  کیهان 
تروریستی  لیست  در  سپاه  ماندن  “باقی  مقابل 
آمریکا” اعالم کرد. کمال خرازی، مشاور خامنه 
نیروی  یک  پاسداران  “سپاه  کرد  اعالم  هم  ای 
نظامی ملی است و نمیتوان یک نیروی نظامی ملی 

را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.” 

مشکل چیست؟ مشکل این است که حکومت 
اسالمی با یک تناقض غیر قابل حل روبروست. 
هم به پول احتیاج دارد و هم به سپاه پاسداران. 
نه از پول میتواند بگذرد و نه از سپاه و تروریسم 
منطقه ای اش. هم نیاز دارد برجام هر طورشده 
به فرجام برسد و میلیاردها دالر نصیبش شود و 



خرج سپاه و فعالیتهای تروریستی اش بکند و هم 
ناگزیر است برای همین کار به خواست آمریکا 
برای کنترل فعالیتهای منطقه ای همین سپاه تن 

دهد و روی خط قرمزش پا بگذارد. 

خوِد  باند  اعضای  حتی  که  است  تناقض  همین 
خامنه ای را که ظاهرا باید یکپارچه باشند به جان 
هم انداخته و برجام را آویزان نگه داشته است. 
همین تناقض است که حتی تسلیم “قهرمانانه” را 

برای این حکومت مشکل کرده است.
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افشای آزارهای جنسی  
پاشنه آشیل جمهوری اسالمی

عطیه نیک نفس

روز چهارشنبه، سوم فروردین سمیه میرشمسی، 
دستیار کارگران، در رشته توییتی پرده از آزار 
در  اصالنی  فرهاد  خشونت آمیز  رفتار  و  جنسی 
پشت صحنه فیلمی به کارگردانی هاتف علیمردانی 

برداشت. 

ایران که  آزار جنسی و خشونت علیه زنان در 
نرینه ساالری و سرکوب زنان توسط خود رژیم 
تولید و قانونی محسوب میشود، گستردگی، عمق 

و تفاوتهای زیادی با دیگر کشورها دارد.



قوانین زن  براساس  مرد  آن  در  رژیمی که  در 
ستیزانه اسالمی و به نام شنیع غیرت حق دارد زن 
را بکشد، امام جمعه رژیم دستور به اسیدپاشی 
و نفرت پراکنی علیه زنان صادر میکند، عوامل 
رژیم در زندانها به زنان تجاوز میکنند و هزاران 
خشونت و آزارجنسی دیگر مرتکب میشود، زنان 
نه تنها حقوق اولیه و انسانی شان را ندارند بلکه 
دربرابر چنین تعرضات و تجاوزات جنسی باید 
سکوت کنند تا به سرنوشت ریحانه جباری دچار 
قانونگذار است زنان  ایران  تا اسالم در  نشوند. 
متحجر  تفکری  اسالم  نمیرسند!  حقوقشان  به 
و جنسیت زده است که همیشه سرکوب و بی 

حقوقی زنان سرلوحه حکومتش است. 



ضمن حمایت همه جانبه از زنان جسوری همچون 
سمیه میرشمسی که با وجود قوانین اسالمی ضدزن 
سکوت نکرده و افشاگری میکنند با صدای بلند 
باید گفت: “حکومت ضدزن نمیخوایم نمیخوایم” 
و “خواهان سرنگونی جمهوری زن ستیز اسالمی 
هستیم.” هر روزه زنان بیشتری باید با شجاعت 
به “من هم در ایران” بپیوندند و با فریاد برابری 
طلبی، انقالبی زنانه را رقم بزنند. افشاگری، مطالبه 
و دادخواهی حقوق زنان، پاشنه آشیل رژیم ننگ 

و فساد جمهوری اسالمی است. 
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آتش زدن مقر حزب 
دموکرات کردستان عراق در بغداد

نسان نودینیان 

در پی توییت »نایف کردستانی« که رسانه های 
ایران از او به عنوان یکی از شخصیت های همسو 
با حزب دموکرات کردستان نام می برند، افرادی 
که پرچم حشد الشعبی به  دست داشتند بامداد 
روز دوشنبه، هشتم فروردین دفتر این حزب در 

بغداد را به آتش کشیدند.

نایف کردستانی روز یکشنبه، هفتم فروردین در 
توییتی نوشته بود که او طرفدار مرجعیت فردی 
»با اصلیت عرب« است و مرجعیت دینی افراِد 



به گفته او »هندی، فارس و افغان« را نمی پذیرد 
حتی اگر آن ها عمامه سیاه به سر کنند.

مسلح  افراد  کوردستانی  نایف  توییت  انتشار  با 
و  ای  خامنه  توسط  که  نیرویی  الشعبی،  حشد 
قاسم سلیمانی تاسیس شده، به بهانه اینکه نایف 
کردستانی مرجعیت سیستانی را زیر سوال برده 
عراق حمله  دموکرات کردستان  مقر حزب  به 

کرده و این محل را به آتش کشیده اند.

به آتش کشیدن دفتر حزب دموکرات کردستان 
است.  کنونی  سیاسی  بست  بن  تبعات  از  عراق 
اصطالح  به  از  بعد  از  مذهبی  ـ  قومی  احزاب 
انتخابات پارلمان اکتبر ٢0٢1 تاکنون نتوانسته 
اند رئیس جمهور و دولت را معرفی کنند. رقابتهای 



این احزاب از یک طرف و نارضایتی توده ای که 
از اکتبر سال ٢01۹ در ده ها شهر شروع شده، 

بن بست سیاسی را عمیق تر کرده است.

حکومت  با  عراق  کردستان  دموکرات  حزب 
درآمدهای  دارد.  ای  دوستانه  رابطه  اسالمی 
ساالنه گمرکی اقلیم کردستان با ایران نزدیک 
به یک و نیم میلیارد دالر است که به خزانه های 
میشود.  ریخته  اسالمی  و  ناسیونالیستی  احزاب 
ناسیونالیستی و اسالمی درعراق  نیروهای  تقابل 
نتیجه مبارزه مردم علیه حاکمیت قومی مذهبی 

در عراق است.
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طالبان همانست که بود
سیامک بهاری 

“استخبارات طالبان موج تازه ای از محدودیت های 
رسانه ای را آغاز کرده  است.”

 
ابعاد  روز  هر  طالبان  سرکوب گرایانه  رویکرد 
وحشتناک تری می یابد! بیش از نیمی از رسانه  ها 
عماًل  تعطیل شده اند. دیروز دفاتر چهار ایستگاه 
رادیویی در والیت قندهار در جنوب افغانستان 
تعطیل و ده ها کارمند رسانه ای دستگیر شده  اند. 
رسانه های  بازپخش  و  علمی  برنامه های  نشر 
خارجی از تلویزیون آریانا و شمشاد قطع شده اند. 
رادیوهای سانگه، ، تبسم، زما و صدای ملت، به 
خوانده  طالبان  دستور  از  سرپیچی  آنچه  دلیل 



شده تعطیل گشته اند. دستور رسمی داده شده 
است که کارمندان مرد باید ریش بگذارند، لباس 

افغانی بپوشند و لُنگی یا کاله بر سر بگذارند!

آمریکا و متحدانش طالبان را بازگرداندند، یک 
کشور و میلیونها مردم بی پناه را دو دستی تقدیم 
یک جریان تروریستی اسالمی وحشی کردند و 
امروز قربانیان  مستقیم  آن، مردم افغانستان اند.

طالبان بارها تأکید کرده  اند که جز به شریعت 
سابقه  نیستند!  پایبند  دیگری  چیز  به  اسالم 
سنگین جنایی  و تروریستی  آنان نیز گواه همین 
تعهد و خط فکری است. از خانه نشین کردن 
زنان، بستن مدارس دخترانه تا تعطیلی رسانه ها 
و ترور و سر به نیست کردن مخالفان، خبرنگاران 



و بازرسی منازل و زنانه مردانه کردن پارک ها و 
تفریح گاه ها، همه و همه بخشی از اجرای همین 

شریعت است!

پس از نشست سه روزه قندهار و نیافتن راهی 
برای خروج از بن بست انزوای بین المللی، طالبان 
نشان  جهانی  جامعه  به  را  خونینش  چنگالهای 
میدهد. ظرفیت بی بدیلش در خلق بیرحمانه  ترین 
جنایات ضد بشری را به کار می گیرد. طالبان با 
خود مرگ و نیستی به ارمغان آورده  اند. نبرد با 

طالبان نیز همچنان ادامه دارد.
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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


