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گاوگیجه یا استیصال؟  
حمید تقوائی    

وحید اشتری، افشا کننده سیسمونی گیِت قالیباف: 
و  ریاکاری  بساط  این  است.  بدی  “گاوگیجه 
چیز  همه  کنید  را جمع  زندگی تان  در  تبعیض 

حل می شود.” 

سیسمونی گیِت قالیباف تنها یکی از موارد به جان 
هم افتادِن دار و دسته های حکومتی است. قرار 
بود رئیسی بیاید و دولت و مجلس و قوه قضائیه 
یکپارچه بشوند و در برابر مردم خشمگین و بپا 
برابر همه شان  بایستند. حاال مردم در  خاسته 



ایستاده اند و خود حکومتی ها به جان همدیگر 
افتاده اند. 

از بیسوادِی رئیسی تا نافرجامِی برجام، و از طرح 
صیانت تا اوالد آوری، به سوژه کشمکش های 
گاوگیجه  این  است.  شده  تبدیل  ها  حکومتی 
نیست، استیصال است. برای هم نسخه می پیچند 
که از کارشناسان استفاده کنید، برجام را امضا 
ساخت  زیر  فکر  به  فرزندآوری  بجای  کنید، 
اقتصادی باشید و نظایر آن. حاال به این نسخه 
ها این هم اضافه شده که “ریاکاری و تبعیض 
را در زندگی تان جمع کنید”. اما همگی شان 
می دانند که دیگر برای این نوع نسخه پیچی 
موت  حال  در  بیمار  است.  شده  دیر  کمی  ها 



جمهوری اسالمی را با آسپیریِن برجام و ُمسکِن 
توسل به متخصصین و غیره نمیتوان نحات داد. 

مردم با شعار “یک سیسمونی کم بشه مشکل 
اندر کار مداوای دیگری  ما حل میشه” دست 
هستند. دست اندر کار جمع کردن کل بساط 
ریاکاری و تبعیض و دزدی و چپاول و جنایت 

جمهوری اسالمی از زندگی جامعه.     
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سرعت اینترنت و ُکندی حکومت 
میالد رابعی 

ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای  از  یکی  گفته  به 
فضای  عالی  شورای  بیانیه  برخالف  مجلس، 
“طرح  درباره  را  نظراتش  شورا  این  مجازی، 
صیانت” به مجلس ارائه کرده و نظرات این شورا 

در این طرح اعمال شده  است. 

بیش از دو سال است که طرح موسوم به صیانت 
نهادهای  دیگر  و  مجلس  در  مجازی  فضای  از 
از  خبری  روز  هر  و  است  سرگردان  حکومت 
به  پرداختن  می شود.  منتشر  رسانه ها  در  آن 
جزئیات این طرح هدف این یادداشت نیست، 



مهم، جایگاه این طرح در جبهه ای از مبارزه میان 
تالش  با  که  حکومتی  است.  حکومت  و  مردم 
برای تصویب این طرح و موضوع اینترنت ملی و 
غیره در حقیقت سعی در صیانت از موجودیت 

و مقدسات خود در فضای مجازی را دارد. 

افکار  بیان  برای  مناسبی  جای  اینترنت  فضای 
است و خیلی روشن به دشمن این رژیم تبدیل 
شهروندان  همه  به  مجازی  فضای  است.  شده 
ایجاد تشکل های مختلف را  ابراز نظر و  اجازه 
داده است. حکومت اسالمی در همین فضا هر 
روز رسوا و بی آبرو تر  می شود و طبیعی است که 
برای مهار آن از ُطرق مختلف تالش کند. از طرح 
صیانت تا پایین آوردن شدید سرعت اینترنت 



از  اینترنتی، جدای  تعرفه های  قیمت  افزایش  و 
می تراشد،  مورد  هر  برای  رژیم  که  بهانه هایی 
و  مجازی  آزاد  فضای  نفس  با  آشکار  مبارزه 
آزادی بیان است. تالشی که در مواردی مانند 
نوارهای کاست، دستگاه های ویدئویی و ماهواره 
مبارزه  انجامیده اند.  آشکار  به شکستی  همگی 
با اینترنت نیز ادامه  همان نوع تالش ها است و 
تردیدی نیست که به همان دالیل هم شکست 

خواهد خورد. 
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احمد خاتمی و عبور از 
خط قرمز خدا 

جلیل جلیلی 
    

جمعه  نماز  خطبه های  در  خاتمی  سیداحمد 
تهران گفته است: “حریم خداوند را حفظ کنید. 
  . .  . گناه، عبور از خطوط قرمز خداوند است.  
ادامه  خودش  راه  به  انقالب  این  بخواهیم  اگر 
دهد، باید در مسیر امیرالمومنین حرکت کنیم. 
ما نمی توانیم علی باشیم اما می توانیم مثل حاج 

قاسم ها عاشق علی باشیم.”

از  پس  یکی  اسالمی  حکومت  های  قرمز  خط 
دیگری در حال بی اعتبار شدن است. حجاب 



بخش  که  چرا  نیست  قرمز  دیگر خط  اسالمی 
را  اجباری  حجاب  ایران،  در  زنان  از  وسیعی 
عمال ملغی کرده اند و حکومت اسالمی در برابر 
این اراده زنان درمانده شده است. اکنون این 
حکومت به آخرین سنگر خود عقب نشینی کرده 
و آخرین خط قرمز خود را به ُرخ مردم می کشد 
و امید واهی دارد که خود را پشت این سنگر 

حفظ کند.

از گور برخاسته هاِی  این  به  باید یکبار دیگر 
و  اشکال  به  بارها  مردم  ما  یادآور شد،  فکری 
زبانهای مختلف، در محیط های کار و زندگی 
اجتماعی، در مدارس و دانشگاه ها، در اتوبوس ها 
و قطارها و در جشن ها با صدای بلند اعالم کرده 



ایم که ما نه میخواهیم “در مسیر امیرالمونین حر 
کت کنیم”، نه مثل “حاج قاسم ها” باشیم و نه می 
خواهیم این لجنزار اسالمی شما به راه خودش 
که  هستیم  انقالبی  تدارك  در  ما  دهد.  ادامه 
هدفش پایان دادن کامل به حاکمیت مذهب و 
یک اقلیت مفت خور بر زندگی مردم، و ساختن 
نابرابری  و  تبعیض  هرگونه  از  بری  ای  جامعه 

است.
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راسیسم  و اسالمیسم!  
حسن صالحی 

    
در واکنش  به خشونت های گسترده پس از آتش 
زدن قرآن در سوئد، حزب راسیستِی دمکراتهای 
ای، خواستار  ماده  ارائه یک طرح ۳0  با  سوئد 

تصویب قوانینی تازه شده است. 

این حزب با وام گرفتن از برخی خواست هایی 
که نیروهای سکوالر و مترقی در سوئد مطرح  می 
کنند، در واقع در پی گسترش  اهداف خارجی 
ستیزانه خود است. طبق مواد پیشنهادی این حزب، 
کسانی که حتی جرمی در سوئد مرتکب نشده 
باشند می بایست به دلیل “جامعه ستیزی”  اخراج 



شوند و یا اگر فردی مرتکب جرمی  شود همه 
اعضای خانواده او اجازه اقامت شان را از دست 
می دهند. این خواست ها چنان راسیستی هستند 
که حتی دو حزب دست راستی سنتر و لیبرال، 

آنها را رد کرده اند.

راسیسم و اسالمیسم دو روی یک سکه هستند. 
دشمنِی این نیروها چه با خارجی ها چه با تمدن و 
آزادی و مظاهر ترقی خواهانه گواه وجه مشترك 
اسالمیسیم  با  مقابله  راه  آنهاست.  انسانی  ضد 
به  انسانها  کردن  تقسیم  با  مخالفت  راسیسم  و 
سیاست  به  دادن  پایان  و  “بومی”  و  “مهاجر” 
گتوسازی دولتهای اروپایی، مبارزه علیه نابرابری 
های اجتماعی، مخالفت با سیاست اسالمی پناهی 



دولتها، ممنوعیت مدارس مذهبی، ممنوعیت کمک 
دولتی به موسسات و نهادهای مذهبی، ممنوعیت 
حجاب کودکان، ممنوعیت پخش اذان، نظارت 

کامل بر دخل و خرج نهادهای مذهبی است.

راسیسم،  و  ناسیونالیسم  و  مذهب  آشیل  پاشنه 
هویت انسانی  و ارزش ها و آرزوهای مشترك 
و جهانشمول انسانی است. تقابل با این بربریت 
جهان معاصر، بازگرداندن هویت انسانی به انسان 

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


