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حکومت اسالمی 
به ترس و وحشت افتاده است!

محسن ابراهیمی  

وزیر  وحیدی  احمد  که  است  آمده  خبرها  در 
کشور، محمدرضا غالمرضا، یکی از امنیتی ترین 
سرداران حکومت اسالمی را به سمت معاونت 

سیاسی وزارت کشور گماشته است.

سلیمانی  قاسم  معاون  قبال  غالمرضا  محمدرضا 
در نیروی قدس و معاون وزارت اطالعات بوده 
و در تعداد زیادی نهاد امنیتی و اطالعاتی مقام و 
مسئولیت داشته است. از معاونت سیاسی وزارت 
کشور به عنوان “وزیر در سایه” توصیف می کنند 



که فقط یک قلم از اختیاراتش نقش داشتن در 
همین  است.  فرمانداران  و  استانداران  انتخاب 
سپاه  در  ای  خامنه  نماینده  جانشین  هم  دیروز 
پاسداران گفت که “باید نیروهایی تربیت پیدا 
واهمه دست روی ماشه  و  بدون ترس  تا  کنند 

داشته باشند.” 

چه خبر است؟ از چه می ترسند؟ 

از مردمی می ترسند که در هر خیزش خیابانی 
فریاد می زنند: “مرگ بر خامنه ای”؛ از معلمانی 
میترسند که فریاد میزنند “رئیسی، این آخرین 
پیام است، جنبش فرهنگیان، آماده قیام است”؛ 
از بازنشستگانی میترسند که دیگر نمی پرسند 
“رئیسی دروغگو، حاصل وعده هات کو”، برعکس 



طنین  از  میدهند؛  سر  رئیسی”  بر  “مرگ  شعار 
“آخوند باید گم بشه” در خیابانها و از زنانی می 

ترسند که عمامه زیرپایشان له میشود.

این وحشت در چهره خامنه ای بوضوح دیده شد 
وقتی گفت: “خدای سال ۶۰ همان خدای امسال 
است” و همه متوجه شدند دارد به صف وحشت 
زده اش روحیه میدهد که همان خدا نجاتشان 
خواهد داد! حکومتی که در دهه شصت با جنایت 
علیه مردم خودش را تثبیت کرد، امروز از همان 
مردم میترسد که بازگشته اند به عمرش پایان 

دهند. 
سه شنبه 14 تیر 14۰1

۵ ژوئیه ٢۰٢٢ 



آسمان رژیم اسالم آبی نیست
سینا پدرام  

سال 1۳۹۹،  در  هوا  آلودگی  بهداشت:  وزارت 
باعث از دست رفتن 4۵ هزار سال از عمر ساکنان 

تهران شده است.

آمار و ارقام حق مطلب را ادعا نمیکند ولی به هر 
رو نشان میدهد که شهروندان ایران زیر سایه 
رژیم اسالمی سرمایه داران، سهم شان از زندگی، 
مرگ است، آن هم مرگ تدریجی، مرگ ناشی 
از صدمات قلبی، تنفسی و عروقی، سرطان و غیره.

 
وحشتناکتر  ایران  نقاط  از  بعضی  در  ارقام  این 



است. به رقم باال، که به زبان ساده یعنی کوتاه 
سال  میزان 1۵  به  تهران   در  عمر  طول  شدن 
کمتر از شهروندان بسیاری از کشورهای اروپایی، 
مرگ و میر و جراحات  ناشی از سوانح ترافیک، 
سوانح محیط کار، و فجایع به اصطالح “طبیعی” 
مانند سیل و  زلزله و طوفان که ناشی ازتغییرات 
اقلیمی هستند را باید افزود. البته لیست طوالنی 

تر است.
 

دالیل زیادی در مورد چگونگی ادامه آلودگی هوا 
در ایران و بخصوص کالن شهرهای ایران میتوان 
برشمرد. استفاده از سوختهای فسیلی نامرغوب 
و  تاالبها   ، مراتع  جنگلها،  نابودی  مازوت،  مانند 
دریاچه ها و منابع آبی تنها نمونه های شناخته 

شده هستند.



 
ایران حکومت  باال در  میر  و  دلیل اصلی مرگ 
دزدساالرانی است که سودهای میلیاردی برایشان 
از جان  شهروندان مهمتر است. با ادامه حکومت 
اوضاع،  بهبود  به  امیدی  هیچ  ایران،  در  اسالمی 
بخصوص بهبود شرایط زیستی و بهداشتی نیست. 
توصیه های بهداشتی چاره ساز نیست. چاره کار 
سیاسی است. انقالب و سرنگونی حکومت مسیر 
را برای بهبود شرایط هموار خواهد کرد، چه برای 

انسانها و چه برای طبیعت.
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کشتار دوباره مردم با سالح کرونا
عطیه نیک نفس  

“وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 1۳ تیر، بر 
اساس آمار رسمی، اعالم کرد که بار دیگر شمار 
مبتالیان روزانه به ویروس کرونا چهاررقمی شد 

و به هزار و هفت نفر رسید.”

در کشوری تحت حاکمیت رژیمی بی کفایت که 
سران آن به جای داشتن برنامه برای سالمتی، 
برابری و بهتر زندگی کردن مردم برای سرکوب، 
جنایت،نفرت پراکنی، دزدی و اعدام برنامه دارند، 

هر لحظه شاهد فجایعی جبران ناپذیر هستیم.



 
از ابتدای بروز بحران کرونا مزدوران جمهوری 
اسالمی به جای اقدام سریع و عاقالنه در تجهیز 
و  خرافات  نسخه  واکسن،  خرید  و  بیمارستانها 
دروغ که همان “طب اسالمی” است برای مردم 
پیچیدند. همین تفکر جنایتکارانه رژیم باعث شد 
هزاران نفر در ایران جانشان را از دست بدهند و 
حاال دوباره شاهد چنین رقم باالیی از مبتالیان به 

کرونا هستیم.

رژیمی  بلکه  نیست،  کرونا  مردم  مرگ  عامل 
جنایتکار است که باز هم به بهانه کرونا دست 
جمهوری  است.  زده  آنها  و سرکوب  کشتار  به 
اسالمی در طی تمام این سالها با هدف سلطه و 



چپاول و با ابزار اسالم در نهایت بی کفایتی به هر 
طریقی باعث کشته شدن مردم شده است و در 

طی سالهای اخیر با ویروس کرونا.

اسالم و رژیم اسالمی با قوانین سراسر ضدانسانی 
ببخشد.  تحقق  را  مردم  خواست  نمیتواند  اش 
نیست،  ایران  مردم  نماینده  اسالمی  جمهوری 
بلکه دقیقا قاتل آنهاست. تنها راه رهایی مردم 
سرنگونی این رژیم بی کفایت و خون ریز است.
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هشدار دیر هنگام اصولگرایان
یاشار سهندی  

سعید زیبا کالم از جریان اصولگرایان: اگر نسل 
تمام  برابر  در  و  ندارند  اقبالی  دین  به  جدید 
انگاره های دینی گارد دارند، قطعا بدلیل عملکرد 

جمهوری اسالمی در 4۰ سال اخیر است.

چند روز پیش هم یکی دیگر از همجنسان ایشان 
ارگانهای  درهمه  فساد  انبوه  از  اشتری(  )وحید 
حکومت بخصوص قوه قضاییه به فغان در آمده 

و گفت “چی فکر میکردیم چی شد!” 



سعید زیبا کالم که عمرش را در خدمت حکومت 
اسالم تلف شده میابد در رابطه با تجمع نوجوانان 
دختر و پسر اسکیت سوار در شیراز هشدار میدهد: 
“از نظر شما حجاب معروف است، حجاب الزم 
است، حجاب واجب است. این نظر شماست. با 
ندارد.  قبول  را  این حرف ها  نسلی مواجهید که 
می فهمید؟ قبول ندارد. جان من بی خیال . وا بدهید. 
فراموش نمی کنیم چگونه نوجوانان و جوانان را از 
دین فراری دادید و تهمتی شدید بر پیشانی دین 
در طول تاریخ. بترسید از روز جدایی . بترسید! 
یوم الحسره نزدیک است. امثال من از امثال شما 

نخواهیم گذشت.”

روز پشیمانی که نه، روز جزا نزدیک است که 



این چنین این تبهکاران اسالم سیاسی، که سیفون 
تاریخ برای محو جنبش ایشان آماده کشیده شدن 
شده، به جان هم افتاده اند و همدیگر را خوار و 

خفیف و تهدید می کنند. 

جزای اینها اما نه جزای الهی که خود نوعی شکنجه 
است، بلکه جوابگویی بخاطر چهار دهه تبهکاری 
و قتل وشکنجه و توهین و تحقیر کل جامعه است. 
شدیدترین مجازات، بودن ایشان و دیدن روزی 
است که مالیمترین سرود، بوسه است. بی شک 

این روز، روز مرگ جنبش اسالمی است.
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نبرد با طالبان برای 
احقاق حقوق زنان

پتی دبونیتاس  

نشست بیش از 4۵۰۰ حاکم طالبان در ۳ جوالی 
با فراخوانی برای به رسمیت شناخته شدن رژیم 
در سطح بین المللی اما سکوت در مورد موضوع 
یکی  آخوندزاده،  یافت.  پایان  دختران  آموزش 
از رهبران تندرو، گفت “خدا را شکر، ما اکنون 
یک کشور مستقل هستیم. ما خودمان تصمیم می 

گیریم.”

 بدیهی است که آخوندزاده به شدت بیمار همراه 
با عالئم توهم است وگرنه می گفت “متشکرم، 



ایاالت متحده آمریکا. شما به ما این فرصت دوباره 
را دادید که مردم افغانستان را مرعوب کرده و 

زنان را سرکوب کنیم.”

طالبان، مانند برادران هم مسلک مسلحشان در سر 
دیگر حوض، به استثنایی بودن ظاهراً خدادادی 
هرگونه  گرفتن  نادیده  با  و  دارند  اعتقاد  خود 
مالحظه ناخوشایند در ارتباط با منزلت انسانی به 

جنگ خود علیه زنان ادامه می دهند.

یقین  به  قریب  که  است  این  دهنده  آزار  نکته 
با گذشت زمان، جامعه بین المللی، در ابتدا به 
شکلی نامحسوس، این شیاطین ریشو را به بهانه 
“امنیت بین المللی” یا بهانه هایی مشابه که بارها 



و بارها شنیده ایم، به رسمیت خواهد شناخت و 
هر گونه نگرانی برای حقوق انسان، به ویژه حقوق 

زنان را نادیده خواهد گرفت.

زنان،  به حقوق  تهاجم مستمر  این  این حال،  با 
عزم مردم برای دفاع از حقوقشان را جزمتر کرده 
است. بدون خاموش ماندن علیرغم خشونتی که 
به آنان اعمال شده، بدون بیعت خیانت آمیز و 
کورکورانه با این و آن، حامیان حقوق زنان اکنون 
بیش از هر زمان دیگری برای نبرد پیش رو آماده 

هستند.
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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. 
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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.
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