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اختالس در اسالم دزدی نیست!! 
شهاب بهرامى

صفحه ای   ۳۰۰ گزارش  نتایج  گذشته  هفته 
در  مبارکه  فوالد  شرکت  از  تفحص  و  تحقیق 
از ۹۲  قرائت شد، که  اسالمى  مجلس شورای 
هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت خبر 
این  ارزش  تقریبًا یک سوم  که  مبلغى  مى داد. 
شرکت در بازار بورس ایران بود. ابراهیم رئیسى 
گفت:  مبارکه  فوالد  فساد  افشای  از  پس  هم 
جمهوری اسالمى پاک است!! و محسن اژه ای 
نیز مى گوید: این گونه گزارشها “ذهنیت هایى 

را در مردم ایجاد مى کند.”



به دنبال درز خبر دزدِی صد هزار میلیاردی از 
فوالد مبارکه، مردم در شبکه های اجتماعى به 
به  تلویزیونى شخصى  مصاحبه  وسیع  بازپخش 
امام صادق”  دانشگاه  استاد  اسم “دکتر غالمى 
نظر  از  که  میکند  ادعا  شخص  این  پرداختند. 

اسالم اختالس، دزدی نیست!!

قرار  اگر  دارد.  حق  قطعا  دکتر”  “پاسدار  این 
باشد اختالس هم در لیست دزدی طبقه بندی 
شود، آنگاه طبق قوانین اسالمِى خودشان به جای 
دست و پا بریدِن آفتابه دزِد گرسنه، باید دست 
خودشان  درشت   و  ریز  مسئولین  تمام  پای  و 
از ۴۰ سال پیش تا به امروز را قطع میکردند 
تمام  تا  بیت اش گرفته  اهل  و  ای  از خامنه  و 



سران قوای سه گانه، سپاه ،بسیج و آیت اهلل های 
میلیاردر، همگى باید بى دست و پا مى شدند. 

خالى کردن  و  اختالس  چپاول،  به  دادن  پایان 
سفره مردم، با برچیدن کل بساط این حکومِت 
دزدساالر ممکن مى شود. تا آن روز همه مردم 
جمهوری  علیه  سنگرها  همه  در  توان،  همه  با 

اسالمى متحد و همبسته مبارزه مى کنیم. 
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نماز یا گوجه؟   
سیما بهاری

رئیس ستاد اقامۀ نماز جمعه: اهمیت نماز کمتر 
از افزایش قیمت گوجه شده است. 

اینها سخنان محسن قرائتى یکى از دلقک های 
در  اسالمیست.  جمهوری  کاربدست  و  منفور 
و  دورانى که مردم در کوچه و خیابان، آخوند 
هر عنصری که حتى کمى بوی مذهب و حکومت 
میدهد را سکۀ یک پول میکنند، در دورانى که 
لگدمال  آنرا  و  میزنند  آخوند  عمامۀ  زیر  زنان 
میکنند، گفتن سخنانى از جمله همین حرفهای 

قرائتى باعث خنده و مسرت مردم مى شود. 



روزهایى که این حضرات در دبیرستانها و ادارات 
نماز جماعت برپا میکردند، جوانان و بزرگساالن 
در اتاقهای نماز صحنه های کمدی و خنده داری 
جوانها  درس  کالسهای  ته  در  میزدند.  رقم  را 
ادارات  در  بزرگساالن  و  میکردند  بازی  ورق 
نماز جوک  از دوال و راست شدن آخونِد پیش 
میساختند. امروز معلوم نیست با چه رویى از برپایى 
نمازجماعت حرف میزنند. میگویند افزایش قیمت 
بله همینطور  از نماز دارد.  گوجه اهمیتى بیشتر 
است. گوجه به زندگى مردم ربط دارد ولى نماز 
مربوط  مردم  زندگى  به  دین  احکام  و  نماز  نه! 
نیستند و با هیچ ترفندی هم نمیشود به نسلى که 
پیشرفته  و  ترین  متمدن  از  را  زندگیش  الگوی 



ترین جوامع دنیا میگیرد تحمیل کرد. 

همانها که بخاطر گرانى گوجه تظاهرات میکنند 
و در همان حال نماز و همۀ وجوه حکومتتان را 
به مسخره میگیرند و جوک میسازند و به شما 
با تمام  میخندند، مى گویند گورتان را کنید و 
توانشان دارند آیندۀ روشن را خشت به خشت 
بنا میکنند. این دست و پا زدنها، شما را بیشتر در 

گنداب فرو مى برد.
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وزیر آموزش و پرورش الف میزند!  
محسن ابراهیمى

در  اسالمى  جمهوری  پرورش  آموزش  و  وزیر 
 ۶۰ گفت:  پرورش  و  آموزش  روسای  اجالس 

درصد معلمان، بسیجى هستند!

طبق این ادعا نزدیک نیم میلیون از معلمان بسیجى 
هستند. نیازی نیست در باره پوچ بودن این ادعا 
صحبت کرد. به این دلیل ساده که اوال، مردم همه 
مقامات حکومت اسالمى را دروغگو فرض میکنند. 
دوما، با این همه معلم بسیجى معلوم نیست چرا 
منظما طرح اعزام آخوند به مدارس مى آورند و 
همین چند سال پیش یک گله به تعداد ۳۵۰۰۰ 



آخوند به مدارس اعزام کردند؟ 

این ادعاهای بى پایه بیشتر برای روحیه دادن به 
صف روحیه باخته بسیجیان است. در روز روشن 
آینده تیره و تار حکومت اسالمى را در چالشهای 
اعتراضات خیابانى رویت میکنند و مذبوحانه برای 

بقاء خود دست و پا مى زنند. 

جمله  از  بحقشان،  های  خواسته  برای  معلمان 
آخوند  اندازی  از دست  رها  و  رایگان  آموزش 
آموزان،  دانش  روح  و  ذهن  بر  دینى  خرافه  و 
سالهاست که پرشورترین اعتراضات را، آنهم در 
مقیاس سراسری، سازمان داده اند. معلمان قطعا 
این الطائالت را توهین به خود میدانند و به آن 



از  حمایتها  بیشترین  شایسته  معلمان  میخندند. 
طرف جامعه هستند.

بهترین پاسخ از طرف جامعه در مقابل چنین الف 
زدنهای تو خالى، حمایت وسیع از اعتراضات بحق 
معلمان است. یکى از موثرترین راههای تقویت 
های  خانواده  حضور  معلمان،  اعتراضى  جنبش 
دانش آموزان در صف معلمان مبارز و حق طلب 
مقابل مجلس کالهبرداران  منظما در  است که 
اسالمى و ادارات آموزش و پروش، برای رسیدن 
به یک زندگى انسانى دست به اعتراض میزنند.
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کنسرت و شرایط امنیتی خاص  
کیوان جاوید

دوشنبه  روز  رژیم،  وزیر کشور  وحیدی،  احمد 
۳1 مرداد، گفت: اگر در حین برگزاری کنسرتها 
مشکلى وجود داشته باشد که آثار دیگر اجتماعى 
یا آثار سوء بهمراه داشته باشد، امنیتى بوده و 

همکاران ما دخالت مى کنند.

جدال فرهنگِى نفس گیر یک رکن مبارزه مردم 
با حکومت عزا و ماتم اسالمى است. جمهوری 
اسالمى با غم و ماتم پاگرفته است و ماهیت این 
حکومت، ضد شادی و خوشى است. برای اینکه 
فرهنگى در مقابل مردم  این روبنای سیاسى – 



تشنه شادی، رقص و خوشى دوام بیاورد، ساالنه 
ها  هزینه  این  کنند.  مى  هزینه  دالر  میلیاردها 
در عین حال نبردی سیاسى با جامعه ای است 
که مذهب و ایدئولوژی اسالم را بعنوان ماشین 
کشتار و جنایت در دست حکومت نشانه رفته 

است.

رژیم اسالمى، کنسرتهایى که دهها هزار نفر را 
باعث کسادی  و در عین حال  بسیج  مى کند 
روضه خوانى، مسجد و مراسم های محرم میشود، 
را بعنوان اقدامى خطرناک و مقابله با امنیت ملى 
ارزیابى، دقیق و درستى  این  ارزیابى مى کند. 
است اما سالح رژیم در برابر این تعرض اجتماعى 

زنگ زده و باروتش نم کشیده است.



در تقابل با این وضعیت باید فرهنگ مدرن و 
شاد را عمومى تر کرد. هر نوجوان و جوان، همراه 
با همه مردم در ایران باید از شادی و خوشى، 
رقص و آواز جمعى و مختلط، سالحى بسازد و به 
سوی حکومت شلیک کند. یکى از دستاوردهای 
سرنگونى جمهوری اسالمى، پایان حکومت غم 
و ماتم، حرکت اجتماعى به سوی نهادینه کردن 

شادی و خوشى است.
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چه کسی پشت بمب استکهلم قرار دارد؟  
حسن صالحى

استکهلم،  فرهنگى  جشنواره  شب  آخرین  در 
یکشنبه ۲1 اوت، یک بمب با توانایى انفجاری 

قوی توسط پلیس سوئد کشف و خنثى شد.

کشف این بمب گمانه زنیهای زیادی را دامن زده 
است. بخصوص به این دلیل که این بمب در فاصله 
تقریبا 1۵۰ متری کنسرت ابى خواننده مشهور 
ایرانى  بود. چندین هزار  قرار داده شده  ایرانى 
برای تماشای اجرای ابى در محل این جشنواره 
حضور داشتند. چه کسى عامل این بمب گذاری 
مى تواند باشد؟ پلیس در این مورد هیچ اظهار 



نظری نکرده است و مسئله هنوز تحت تحقیق و 
بررسى است. شفاف سازی در این خصوص از 

سوی پلیس بسیار حائز اهمیت است. 

بدنبال  اسالمى  جمهوری  که  دانیم  مى  ما  همه 
محکوم کردن یکى از عوامل خود، یعنى حمید 
نقش  سیاسى  زندانیان  کشتار  در  که  نوری، 
داشته است، توسط دادگاهى در استکهلم بشدت 
این  که  داشت  نباید  شکى  است.  خشمگین 
رژیم با مانورهای مختلف در زمینه دیپلماتیک 
و یا عملیاتى در پى انتقام جویى از سوئد است. 
جمهوری اسالمى یک رژیم تروریستى است و بنا 
به تجربه در بسیاری از عملیات های تروریستى 
در جهان نقش داشته است. تا زمانیکه خالف آن 



ثابت نشود جمهوری اسالمى همیشه در لیست 
مظنونین قرار دارد. 

آنچه که مسلم است، هرگونه اقدامات دیپلماتیک 
فشار  زیر  برای  اسالمى  عملیاتى جمهوری  یا  و 
گذاشتن دولت و دستگاه قضایى سوئد، برای لغو 
حکم حبس ابد حمید نوری محکوم است. تنها 
راه مقابله با این تقالهای جمهوری اسالمى قطع 
روابط دیپلماتیک و سیاسى با این رژیم جنایتکار 
و پایان دادن به سیاست مماشات با این رژیم 

است.
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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

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com journalfarsi


