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آشتی آشتی آشتی با هم بریم تو کشتی
حسن صالحی     

این حرفی بود که حمید نوری متهم به دست 
داشتن در قتل زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ 
در آخرین جلسه دادگاه خود در استکهلم بیان 

داشت.

ما در ایران یک کشتی در حال غرق شدن داریم 
که نامش جمهوری اسالمی است. خود حکومتی 
اندیشند  می  عاقبت خود  و  آخر  به  وقتی  های 
به یکدیگر هشدار می دهند که همگی در یک 
این کشتی غرق شود  اند و اگر  کشتی نشسته 
همه آنها از اصولگرا و اصالح طلب غرق خواهند 



شد. کشتی جمهوری اسالمی در معرض آماج 
حمالت همه جانبه مردم ایران است و دیر و یا 
زود توسط توپخانه همین مردم نیز غرق خواهد 

شد.

حاال حمید نوری که می داند رسیدگی به جنایات 
او سرآعاز محاکمه همه سران جمهوری اسالمی 
است با کنایه به همپالگی های خود  می گوید 
که این سرنوشتی است که همه آنها بدان دچار 
خواهند شد و بهتر است تدبیری کنند که این 
اتفاق نیفتد. شاید او فکر می کند آشتی با غرب 
نجات  راه  تنها  اسالمی  جانیان  حکومت  برای 
باشد. شاید او فکر می کند که اگر در برخوردی 
انتقامجویانه از جانب حکومت اسالمی احمدرضا 
جاللی  شهروند سوئد اعدام شود او تا آخر عمر 



خود در زندان خواهد بود. برای همین به فکر 
آشتی افتاده است. آشتی با غرب و دولت سوئد 
تا گریبان خود را نجات دهد. تصورش هم نمی 

کرد که به این روز بیفتد.

پاسخ ما به این جانی این است از آشتی خبری 
نیست. کشتی در حال غرق شدن است.
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احمد رضا جاللی 
و حکومت گروگانگیر

مینا احدی

ایسنا: “شنیده ایم که احمدرضا جاللی تا دو هفته 
دیگر اعدام می شود.”

درست در همان روزی که دادگاه حمید نوری، 
از جنایتکاران علیه بشریت و از مقامات متوسط 
حکومت اسالمی در شهر استکهلم، به پایان رسید، 
در  که  بود  شاهد  دنیا  که  شرایطی  در  درست 
یک کشور اروپایی، برخالف قبل که با حکومت 
میکردند،  رفتار  مالیمت  و  مدارا  با  جنایتکاران 
دادگاهی معتبر تشکیل شد و دهها نفر از خانواده 



های قربانیان جنایت سال ۱۳۶۷ در مقابل رسانه 
های بین المللی از سبعیت این رژیم گفتند و اعالم 

جرم کردند، خبر ایسنا رسانه ای شد.

احمدرضا جاللی را که پزشک است با توطئه برای 
ایران دعوت کردند و برای چنین  به  سخنرانی 
روزهایی به گروگان گرفتند. جمهوری اسالمی 
طرح  با  سوئد  دادگاه  رای  از  پیش  خواهد  می 
اعدام احمد رضا جاللی در روند رای دادگاه تاثیر 
قاتِل  دادن،  نشان  دندان  و  با چنگ  یا  بگذارد، 

شکنجه گر خود را آزاد کند. 

همسر احمدرضا جاللی رسما اعالم کرد حاضر 
به این مبادله نیست و حکومت باید بداند دوران 



اروپایی  دولتهای  از  او  جانیان  گرفتن  بازپس 
گذشته است. این حکومت به ته خط رسیده و 
ما باید کاری کنیم با اعتراضات جهانی آنها وادار 
به آزادی احمد رضا جاللی شوند. در این زمینه 
دولت سوئد را باید تحت فشار گذاشت تا محکم 
در مقابل اینها بایستد و اقدامات تنبیهی در قبال 
حکومت اسالمی در پیش بگیرد. بستن سفارتخانه 
حکومت اسالمی در کشورهای اروپایی می تواند 

اولین اقدام باشد.
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نان فانتزی، حکومت گرسنگی
کیوان جاوید

    
رئیس اتحادیه نان های حجیم: قیمت آرد برای 
نان فانتزی تقریبا ۱0 برابر شده است. به گفته 
او قیمت آرد نان فانتزی، از کیسه ای ۶۷ هزار 
تومان به ۶۳0 هزار تومان افزایش یافته است.

ساندویچ های  که  رستوران هایی  از  بسیاری 
مختلف از جمله همبرگر و هات داگ می فروشند 
از این نان ها استفاده می کنند. دولت قصد دارد 

یارانه آرد همه انواع نان را قطع کند.

بدنیا آمدیم تا فقط شاهد گرانی باشیم؟ حسرت 



بخوریم و از مواهب زندگی بهره ای نبریم؟ شاهد 
باشیم بچه هایمان گرسنگی بکشند و از تفریح، 

بهداشت و تحصیل مناسب بی بهره باشند؟ 

چشم باز کردیم تا یک حلقه کوچک از تبهکاران 
حکومتی و یک قشر مجیزگوی سرمایه داران، 
ناز و  و در  بسازند  بهشت روی زمین  ایران  از 
باید  بهشت،  هر  باالخره  کنند؟  زندگی  نعمت 
جهنمی هم داشته باشد. این وعده قرآن و دیگر 
شکنجه  ها،  قاتل  زالوها،  است.  مذهبی  کتب 
گران، آقازاده ها، و در یک کالم یک درصدی 
های مفت خور دارند بر خاکستر غم و نداری و 
فالکت اقتصادی مردم ایران پادشاهی می کنند. 



ریشه  از  را  وضعیت  این  باید  و  توانیم  می  ما 
بخشکانیم. باید بلند شد و متحد گشت و دست 
در دست هم با خواستهای برابری طلبانه آتش 
به خرمن این حاکمان مستبد زد. تحرکات بی 
نظیر این سالها نشان میدهد مردم بخوبی دشمن 
خود را می شناسند و کمر به نابودی این حکومت 
بسته اند. جامعه ایران مستحق بهترین ها است 
و می تواند بر ویرانه های این حکومت فالکت، 

آزادی و برابری را بدست بیاورد.

  پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱40۱
۵ مه ٢0٢٢



چه چیزی را باید “برید”؟
سینا پدرام

    
“مجیب  شهروند:  خبرگزاری  گزارش  به  بنا 
از دکتران  انتقاد  با  طالبان  رهبران  از  الرحمان، 
که در هنگام ختنه کردن اهلل اکبر نمی گویند 

خواستار ختنه شدن دوباره مردان شده است.”

ختنه پسران و دختران تعرض جدی به جسم و 
روح کودکان است و یک کالم باید غیر قانونی 
و ممنوع شود. این حکمی است که علم پزشکی 
و  است  کرده  اعالم  سالهاست  پزشکی  روان  و 
که  هر کشوری  در  قرن حاضر  مترقی  بشریت 
خواهد  و  ایستاده  تعرض  این  مقابل  در  بتواند 



جنگید. 

ختنه کودکان سنتی است که به دوره سفاهت و 
جهل بشر مربوط میشود. دلیل سخت جانی این 
سنت  بخصوص در کشورهای اسالم زده، وجود 
که  است  مانده  عقب  و  ارتجاعی  جنبش  یک 
تعرض به جسم کودك، بخشی از فلسفه تعرض 
نوین  به کل جسم و روان بشریت  ارتجاع  این 
را تشکیل میدهد. جنبشی ارتجاعی که میخواهد 
انسان متمدن کشورهای اسالم زده را به تمکین 
ای  فلسفه  و هر  پسران  و  بکشد. ختنه دختران 
که قصد توجیه آن را دارد، در قرن حاضر فقط 
از سفاهت اسالمیون نیست، همچنین نماد واقعی 
لجن زاری است که این از گور برخاستگان برای 



بشریت ترتیب داده اند. 
سخن کوتاه. آنچه زاید است و آنچه که زایده 
ناخوشایندی بر پیکره بشر و بشریت است، یاوه 
بس.  و  است  و  است  مال  این  جنس  از  گویانی 
بشریت نیاز به بریدن این زایده های انگل صفت 
از پیکره خود را قرنهاست در دستور کار خود قرار 
داده است. جنبش ضد اسالمی در ایران طالیه دار 

این “ختنه اجتماعی” در خاورمیانه خواهد بود.
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منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
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