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روزه خواری علنی
 سنت جدید و فرخنده!   

فریبرز پویا

دادستان کل جمهوری اسالمی: “کسانی که به هر 
دلیل روزه نیستند باید از تظاهر به روزه خواری 
خودداری کنند و در صورت ارتکاب تحت عنوان 
اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد قانونی الزم 

صورت گیرد.”

هر سال که ماه سیاه و تهوع آور رمضان می رسد 
رجز خوانی و فرستادن اراذل و اوباش اسالمی به 
خیابان فرصت ظاهرا مناسبی برای جوالن دادن 
هم  خودشان  که  حاال  است.  اسالمی  حکومت 



میدانند روزه خواری به یک سنت مبارزاتی مردم 
 ایران بخصوص نسل جوان تبدیل می شود، تالش 
دارند که از ابراز علنی آن جلوگیری کنند و آن 
را به جرم “تظاهر به روزه خواری تبدیل کنند.” 

باتوم و تفنگ است که  با  این دار و دسته فقط 
روزه  علنی  ابراز  از  توانند  می  کنند  می  خیال 
خواری جلو گیری کنند. جلو گیری از ابراز علنی 
روزه خواری همانند بی خدایی بیشتر نشانه ای 
از ترس و وحشت این حکومت و قشر مفت خور 

آخوند ها می باشد. 

بیخود نیست که خامنه ای از وحشت ابراز علنی 
روزه خواری آغاز ماه محرم رمضان را یک روز 
عقب انداخت تا به سیزده بدر همزمان نشود و 



مردم با رقص و شادی تمام عمارت رمضان را 
روی سرش خراب نکنند.

بهر رو روزه خواری  علنی به سنت جدید و فرخنده 
و پیشرو جامعه ایران تبدیل می شود و باید هر 
ساله تا محو رمضان از صحنه سیاست و اجتماعی 

ادامه یابد!
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سیفون اسالم کشیده می شود
کیوان جاوید

رمضان:  ماه  روز  اولین  سخنرانی  در  ای  خامنه 
“تبدیل مساجد در هر محله به پایگاههای قرآنی 
و مسابقات قرآنی در بین آنها، بهترین مشّوق برای 
وارد شدن نوجوانان و جوانان به وادی قرآن و 

بخصوص تربیت حافظان قرآن است.”

بخشی از بودجه  چند نهاد برای ترویج دینداری 
مصوبه سال 1۳۹۷: خدمات حوزۀ علمیه قم ۵٢۸ 
میلیارد - شورای حوزه های علمیه ۳٢۹ میلیارد - 
کمک به بازسازی عتبات ۳1۳ میلیارد - جامعه 
المصطفی العالمیه ٢1۸ میلیارد- منشور فرهنگ 



)خواهران(  علمیه  حوزۀ   - میلیارد   ٢00 قرآن 
تبلیغات اسالمی 11۵  میلیارد - سازمان   1۹۳
میلیارد- دفتر تبلیغات حوزه علمیه ۹٢ میلیارد- 
شورای  میلیارد-  خراسان ۵۷  علمیه  حوزه های 
میلیارد- احداث و تکمیل  انقالب فرهنگی ۵0 
ائمه جمعه  میلیارد- سیاستگذاری  مساجد ۵0 
۳۷ میلیارد - مجمع جهانی اهل بیت ۳۶ میلیارد- 
شورای تبلیغات اسالمی ۳۵ میلیارد- ستاد اقامه 
نماز1۹ میلیارد - سازمان ارتباطات اسالمی 1٢ 
میلیارد - بیمه مداحان 11 میلیارد - شورایعالی 
انقالب فرهنگی ۳ میلیارد- دانشگاه اهل بیت ۳ 

میلیارد.

نتیجه: مقدسات اسالمی وسیعا به چالش کشیده 
می شود و جامعه با سرعت نور به سوی مذهب 



زدایی پیش می رود. برای حفط  ظاهر مجبور اند 
بر سر هر چهار راه مامور بگذارند تا جلوی ارتش 
بی حجابان سد ایجاد کنند و از روزه خواری مردم 

جلوگیری کنند. 

تنفر از آخوند، اسالم و مظاهر مذهبی به شایع 
ترین پدیده اجتماعی تبدیل شده است. فردای 
و  مذهب  سیفون  اسالمی،  جمهوری  سرنگونی 
اسالم اجتماعا  کشیده می شود. حرکت به سوی 
ایجاد یک جامعه برابر و انسانی با عبور از باتالق 
حکومت اسالمی و جارو کردن مذهب از مناسبات 

اجتماعی ممکن می شود.
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رضا خندان نباید به زندان
 بازگردانده شود!

حسن صالحی 

آخرین خبرها حاکی از این است که می خواهند 
زندان  به  دوباره  را  مهابادی(   ( خندان  رضا 

برگردانند.

رضا خندان مهابادی از اعضای کانون نویسندگان 
است در اواخر آذر سال گذشته در زندان دچار 
بیماری کرونا شد. با گذاشتن وثیقه 400 میلیون 
تومانی برای او مرخصی استعالجی گرفتند که 
به  تا  بیاید  بیرون  زودتر  چه  هر  مداوا  برای 
حاال  نشود.  دچار  آبتین  بکتاش  تلخ  سرنوشت 



وثیقه گذار را تحت فشار گذاشته اند که رضا 
زندان  به  آینده  روز  دو  یکی  تا  باید  خندان 
از  هنوز  نویسندگان  کانون  عضو  این  برگردد. 
عوارض بیماری کرونا رنج می برد و این اواخر 

نیز تحت یک عمل جراحی قرار گرفته است.

آن بیدادگاه اسالمی که رضا خندان را به اتهام 
“تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام 
علیه امنیت کشور” به شش سال زندان محکوم 
کرد در مصادیق این اتهامات نوشته بود : انتشار 
نشریه  داخلی کانون نویسندگان ایران، مشارکت 
بیانیه های  کانون،  تاریخچه   کتاب  تدوین  در 
کانون و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر 

پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو.



ذکر  اقالم  از  هیچکدام  که  کنید  می  مالحظه 
شده نه فقط جرم نیست بلکه بخشی از حقوق 
که   کسی  واقع  در  است.  شهروند  هر  ای  پایه 
مجازات  باید  کند  می  لگدمال  را  آزادیها  این 
شود. رضا خندان بهیچوجه به جمهوری اسالمی 
بازگردانده  زندان  به  نباید  او  نیست.  بدهکار 
نباید بگذاریم که سرنوشت تلخ بکتاش  شود. 
آبتین در مورد او تکرار شود. آزادی حق انسانی 
رضا خندان است. رضا خندانها مایه افتخار همه 

ما هستند.
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سالمت بفروش میرسد!
سینا پدرام

بیون  شرکت  برای  میلیاردی   10 خالص  “سود 
تک - فایزر از طریق فروش واکسن.”  خبرگزاری 

دویچه وله 

انتشار گزارشی خبر داد که  با  این خبرگزاری  
شرکت بیون تک - فایزر در سال ٢0٢1،  دو میلیارد 
و ۶00 میلیون دوز واکسن کرونا با نام تجاری 
“کمیرناتی” تحویل بازار داده است؛ فروشی که 
سود سرشاری برای این شرکت مستقر در آلمان 

به ارمغان آورده است.



شرکتهای داروسازی در کنار باقی شرکتهای مالتی 
میلیاردی از پاندمی کرونا نهایت استفاده را برده 
اند. چه آنجا که ضرر و زیانشان با مالیات مردم 
توسط دولتها پرداخت شد، و چه اکنون که با فروش 
واکسنی که باید به رایگان در اختیار کل بشریت 

قرار میگرفت، به سود های نجومی  می رسند.

درك دلیل چنین سودهایی چندان سخت نیست. 
سالمت  و بهداشت جسمی و روحی انسان ها مانند 
هر چیز دیگری در این دنیا به کاالیی برای خرید و 
فروش مبدل شده است. شرکتهای دارویی، تاجران 

و دالالن مدرن صنعت بهداشت هستند.

واقعیت این است که در نیم قرن اخیر بودجه های 



خدمات درمانی و دارویی، بسیار کمتر شده و نتیجه 
آن چیزی جز هزینه های سرسام آور خرید دارو 
برای میلیونها  شهروند در ایران و میلیاردها نفر در 

سرتاسر جهان نبوده است. 

خواست درمان و داروی رایگان تنها راه انسانی و 
ممکن برای جلوگیری از فجایع درمانی در آینده 
حیات اجتماعی بشر است. حوزه سالمت بشری 
را باید از دایره بازار خارج کرد. خرید و فروش 

سالمت ممنوع! 
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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


