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قاسم سلیمانی در نمایشنامه برجام 
سینا پدرام

فرمانده نیروی زمینی سپاه: “باید با شیوه های دیگر 
تقاص خون قاسم سلیمانی را بگیریم.”  رادیو فردا

این اظهارات در حالی بیان می شود که تیم جمهوری 
اسالمی در مذاکرات احیای برجام، بر خروج سپاه 
از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان یک شرط 
پافشاری کرده، اما آمریکا می گوید خارج کردن 
برای مختومه  ایران  تعهد علنی  به  سپاه مشروط 

کردن پرونده انتقام گیری قاسم سلیمانی است. 

در عالم سیاست متعارف، مفسرین سیاسی گاهاً از 



استعاره هایی مانند “پوکر سیاسی”  در مذاکرات 
بین المللی برای نشان دادن بلوفهای طرفیِن مذاکره 
استفاده میکنند. اما “انصاف” سیاسی اگر چیزی 
به ما آموخته باشد این است که سران جمهوری 
اسالمی تنها با “پولوتیک زدنهای سرکار-استواری” 

آشنا هستند تا علم سیاست. 

حضرات هر روز و هر لحظه در مقابل موج اعتراضات 
معلمان، بازنشستگان، پرستاران و کارگران دنبال 
رژیمشان  الرحمان  بوی  و  هستند  موش  سوراخ 
فضای تنفسی مردم ایران را آلوده کرده است ولی 
میخواهند در هتل  فرجامشان  بی  برجاِم  با  هنوز 

های وین “نرمش” انتقامجویانه به خرج دهند.

 تنها “شیوه دیگِر” باقی مانده برای این یاوه گویان 



که همچون سپاِه اشغالگر، کمر به غارت ثروت 
مردم ایران بسته اند، این است که به دنبال مکان 
امن و دور از دسترس دادگاه های مردمی بگردند.

اگر جایز باشیم از دنیای زیبای شطرنج برای وصف 
حال این اوباشان استفاده کنیم، تنها دو کلمه شرح 

حال این رژیم است: آچمز سیاسی.  

دلیل: به اعتراضات روز افزون مردم با خواستهای 
رفاهی و سیاسی، شفاف نگاه کنید. به چپ جامعه 
حزب  مانند  ای  کرده  خرده  استخوان  حزب  و 

کمونیست کارگری نظر کنید.
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عفاف و حجاب شیشه عمر حکومت
نوشته شده توسط “محفل خواهران از ایران”

محمد گلفشان، رئیس سازمان جوانان هالل احمر، 
تشکیل گروهی به نام “گسترش فرهنگ عفاف 
و حجاب” در این نهاِد امدادرسانی را تایید کرد.

چیز سر جای  هیچ  اسالمی  در جمهوری  طبعا 
تا  خود نیست. مال  را روانه مدرسه می کنند 
مغزشویی کرده و جای معلم باشرف را اشغال 

کند.

آخوند جای طبیب می نشیند و روغن بنفشه تجویز 
می کند. حاال نوبت هالل احمر است که برای 



درد بی درمان حجاب اسالمی به خیل گله های 
حزب اهلل بپیوندند تا بلکه از پِس ارتش عظیم 
زنان بر آیند و مانع برافتادن اجتماعی حجاب 

شوند.

و  “عفاف  حوزه  به  ایران  در  احمر  هالل  ورود 
حجاب” در حالی است که این نهاد بظاهر غیر 
دولتی بر اساس اساسنامه خود چنین وظیفه ای 
ندارد و کارویژه اصلی آن، ارائه خدمات امدادی 
مانند  طبیعی  و سوانح  بروز حوادث  هنگام  در 

زلزله و سیل است.

نظام توتالیتر جمهوری اسالمی به کمک هالل احمر 
در صدد تقویت طرح حجاب و عفاف است؛غافل 
از آنکه با بالهت تمام زنگ خطر طغیان زنان 



اند.  نشنیده  را  سرکوبی  هرگونه  علیه  ایرانی 
زنان، حجاب، این شیشه عمر جمهوری اسالمی 

را محکم تر بر زمین می کوبند. 
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سرنوشت اسالم در متروی تهران
خلیل کیوان 

سعید گل اندامی مدیر فرهنگی و هنری متروی 
ماه  در  مدیریتش  تحت  “نهاد  میگوید:  تهران 
رمضان در فضای برخی از ایستگاه های منتخب 
جماعت  نماز  و  دارد  قرآن  تالوت  برنامه  مترو 

برگزار میکند.”

ظاهرا حاال نوبت سعید گل اندامی است که بخت 
خود را برای اسالمی کردن فضای مترِو پایتخت 
مناسک  و  اسالم  از  مردم  هر چه  کند.  امتحان 
آن بیزارتر میشوند، حکومت اما اصرار دارد بیخ 
گوششان قرآن تالوت کند و برایشان اذان بگوید. 



نمک بر زخم می پاشند. بقول معروف “مار از پونه 
بدش میاد جلو خونه ش سبز میشه.” 

چهل و سه سال است که برای اسالمی کردن 
های  بودجه  کنند،  می  گذاری  سیاست  جامعه 
و  ها  نقشه  ها،  طرح  کنند،  می  هزینه  هنگفت 
و هر  را آزمایش می کنند  پروژه های مختلف 
بار شکست می خورند ولی ادامه میدهند. آخوند 
جماعت پررو و وقیح است. حتی ضرب المثل “رو 
که نیست، سنگ پای قزوین است”، برای توصف 

این جماعت کفایت نمی کند.  

مردم هر چه ضد اسالمی تر می شوند، سران و 
کارگزاران حکومت اصرار بیشتری برای اسالمیزه 



کردن جامعه دارند. متوجه هستند که نمی شود؛ 
ادامه  این  اما علیرغم  می دانند که نمی توانند، 
میدهند. حتی حکایت “نرود میخ آهنین در سنگ” 

هم وصف این جماعت نیست. 

این تالشی است عبث و راه به جایی نمی برد. 
نه می توانند از اسالم شان دست بکشند و نه با 

اسالم، آینده ای دارند. به پایان رسیده اند. 
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مافیای مقدس
پتی دبونیتاس

محیط  فعال  طاهباز  مراد  دختر  طاهباز،  رکسانا 
زیستی، که پس از یک مرخصی 4۸ ساعته دوباره 
زندانی شد، روز 1۳ آوریل حرکت اعتراضی اش 
را مقابل وزارت امور خارجه دولت بریتانیا در لندن 

آغاز کرد. 

بگفته خانم طاهباز، به خانواده ایشان چنین القا شده 
بود که معامله ای که در ماه مارس به آزادی نازنین 
زاغری-راتکلیف و انوشه آشوری انجامید، شامل 
حال پدر ایشان هم می شود. دولت بریتانیا مدعی 
است که حکومت ایران “متعهد شده بود که مراد 



طاهباز را با یک مرخصی نامحدود از زندان آزاد 
کند”، اما به این قول خود وفادار نماند.

اینکه مافیای مقدس، یعنی حکومت ایران، به هیچ 
موازینی که در آن شرافتی باشد پایبند نیست از 
دیرباز بر همگان آشکار بوده است. از این نظر، 
خوش باوری دولت های دیگر در قبال این باند 

جنایتکار شگفت آور است. 

پدرخواندهِ مافیائی، دون کورلئونه، قطعا نسبت به 
این سطح از اخاذی و تبهکاری که حکومت اسالمی 
از خود نشان می دهد احساس حسادت می کرد: 
گروکشی و باج گیری از دولت های دیگر تحت 
لوای “امنیت ملی” در ازای انسان های معمولی ای 



که بیش از یک تابعیت دارند. این چیزی جز یک 
باند گروگانگیری نیست و بسیار هم سودآور. اما 
جامعه بین المللی بجای مقابله با این جنایتکاران، 
با آنها مذاکره می کند و باج می پردازد. همزمان، 
سفارتخانه ها و کنسولگری های این مافیای مقدس 
این دیپلمات-تروریست ها  گشوده می مانند و 
را بعنوان نمایندگان مردم ایران به رسمیت می 
با  این روش درستی در برخورد  شناسند. قطعا، 

باندهای جنایتکاِر سازمانیافته نیست.
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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


