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نان بربری، معاند نظام و 
صبحانه مخالفت با خدا! 

یاشار سهندی

در  ماکو  شهر  در  محلی  مقام  “دو  فردا:  رادیو 
داده اند که ستاد  غربی خبر  آذربایجان  استان 
امر به معروف و نهی از منکر این استان دستور 
داده است که چون در شهرهای آذری نان بربری 
باید  بربری  نانوایی های  است،  صبحانه«  »نماد 

شیفت صبح ماه رمضان تعطیل باشند.”

جمهوری اسالمی هر چیزی که بوی زندگی می 
مانده  همین  تنها  شمارد.  می  نظام  معاند  دهد 
بود که نان بربری معاند نظام و صرف صبحانه 



مخالفت با خدا معرفی شود، که شد! البته این 
نان همدستانی دارد: نان روغنی و نان سنگک؛ 
نانوایی های که این دو نان را پخت می کنند 
معلوم  ولی  باشند  تعطیل  باید شیفت صبح  نیز 

نیست که این ها نماد چه چیزی هستند. 

ماه  در  طلوع  هنگام  به  ها  نانوایی  بودن  دایر 
“مهمانی خدا” یعنی اینکه بسیاری کارت دعوت 
شک  بی  اند.  ه  کرد  دانی  زباله  روانه  را  خدا 
“نماد صبحانه” قلمداد کردن نان بربری، تالش 
احمقانه حکومت است که به مردم بیزار از دین 

به زور بقبوالند که “دین مدار” هستند!

ماه مهمانی خدا حاصلی جز مزاحمت و دردسر 
برای توده مردم ندارد. بخشنامه های دادستانی 



نان  ممنوع کردن  و  خواران”  “روزه  تهدید  در 
بربری برای صبحانه جلوه های زورگویی بندگان 
خوب خدا، یعنی حاکمان ستمگر اسالمی است 
که رستگاری خود را در اذیت و آزار مردم می 

یابند. 

اما بی  شاید در آخرت خدا اجرشان را بدهد 
عقوبتی  زمین  روی  بر  کارشان  پایان  در  شک 
سخت در انتظارشان است. سخت ترین عقوبت 
همراه  به  مردم  پایکوبی  و  شادی  ایشان  برای 
جامی شراب در روز سرنگونی حکومت اسالم 

است.
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مجمع تشخیص مصلحت 
مافیای اتومبیل

ناصر اصغری

خبر تازه  فساد و مافیا در ایران در رابطه با مافیای 
زیر  اسالمی  مجلس  ظاهرا  است.  خودروسازی 
فشار اعتراض به کیفیت پائین خودروهای داخلی 
و آمار بسیار باالی مرگ و میر بر اثر تصادفات 
ناشی از پائین بودن کیفیت این خودروها، طرح 
و الیحه ای را به بحث گذاشته است که اجازه 
می دهد ۷0 هزار خودروی خارجی وارد شوند؛ 
اما مجلس تشخیص مصلحتشان مخالفت کرده. 
دالیل اصلی این مخالفت هم، “حمایت از تولیدات 
داخلی” و “شرایط برای رقابت خودروهای داخلی” 



است.

و  داخلی”  تولیدات  از  “حمایت  مثل  بهانه هایی 
“شرایط برای رقابت خودروهای داخلی” در ایران 
یعنی مافیا، فساد، دزدی و در نظر نگرفتن جان، 
هستی و امنیت مردم. تولید داخلی و رقابت بین 
شرکت ها چه مربوط به انسانهایی  که قرار است 
با این تولید و این رقابت جانشان به بازی گرفته 
جان  برای  که  نظامی  با  سالم  جامعه ای  شود؟ 
شهروندانش اهمیتی قائل است، اجازه نمی دهد 
چه  هر  زدن  جیب  به  برای  سرمایه داران  که 
بیشتر سود از کیفیت تولیدات بکاهند. نظام فاسد 
و مافیائی جمهوری اسالمی، که یک روز مافیای 
شکرش، روزی دیگر مافیای نفتش و روزی دیگر 



مافیای گندمش خبرساز می شود، شرایط را برای 
تولید کاال با پائین ترین کیفیت برای همپالگی های 

خودشان محیا ساخته است.

مردم این رژیم را نمی خواهند، درست به خاطر 
از چهار دهه است یک مشت دزد  اینکه بیش 
گردنه بگیر و مافیا به نام حکومت، ابتدائی ترین 
آنها  از  است،  امنیت  و  را، که حق زندگی  حق 
سلب کرده. شناخته شده ترین مافیاهای تاریخ 

هم پیش این رژیم مافیائی کم می آورند!
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جنایتی به اسم ازدیاد جمعیت
عطیه نیک نفس 

بنابر گزارش اخیر دویچه وله فارسی، “فشارهای 
امنیتی برای افزایش جمعیت در ایران”، جمهوری 
پی  در  همچنان  مختلف  روش های  با  اسالمی 
افزایش جمعیت ایران است و با کسانی که اقالم 
مربوط به پیشگیری از بارداری را تبلیغ یا ارائه 

کنند، به شدت برخورد می کند.

سیاستهای  با  نیز  بار  این  اسالمی  جمهوری 
غیرانسانیش، سالمِت روح و جسم مردم را در 
معرض خطرات جدی قرار داده است. در حالیکه 
مردم با مشکالت بزرگی همچون فقر، بیکاری، 



تورم، تحریم و بحران معیشت دست و پنجه نرم 
زیرا  فشارند،  نیزتحت  روانی  لحاظ  از  میکنند، 
براساس قوانین اسالمی حاکم بر ایران حتی حق 
تصمیم گیری در مورد خصوصی ترین امورشان 
بحرانهای  ایجاد  با  سالهاست  رژیم  ندارند.  را 
دهد.  ادامه  حاکمیتش  به  کرده  سعی  مختلف 
اینار نیز در خصوصی ترین بخش زندگی انسانها 
دست برده و تالش دارد در داشتن فرزند هم 

برای مردم تصمیم بگیرد.

جلوگیری  اقالم  تبلیغ  و  فروش  انگارِی  جرم   
از بارداری نه تنها باعث فشارهای روانی، بلکه 
موجب  به خطر افتادن جان هزاران زن میشود که 
مجبور به سقط جنین غیربهداشتی و غیرقانونی و 



یا مصرف دارو های غیر کنترل شدِه جلوگیری 
از بارداری می شوند. مردم در ایراِن اسالم زده، 
هر روزه شاهد لگدمال شدن حرمت و کرامت 
انسانیشان هستند. باید این حکومت را از چنین 
تصمیمی به عقب راند.  شرط تحقق کامل حقوق 
انسانی مردم در ایران سرنگونی جمهوری اسالمی 

است.   
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واکنِش با تاخیِر خانه سینما 
سهیال دالوند 

زنان  از  تن  ده ها  فروردین   11 پنجشنبه  روز 
دست اندرکار سینمای ایران طی بیانیه ای اعالم 
کردند که در ساز و کار سینمای ایران “هر فرد 
صاحب قدرت و شهرتی” می تواند “از موقعیت 
خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض 
نهادهای  بی آن که  کند،  بهره برداری  زنان  به 
قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان 
آنها را وادار به پاسخ گویی و پذیرش مسئولیت 

کارشان کنند  .” 

به  مجبور  تاخیر  از  بعد  سینما  خانه  باالخره 



واکنش شد اما به شکلی محتاط آمیز، دربیانیه 
احتمالی  خشونت  “هرگونه  که  کرد  اعالم  ای 
گوناگون  شیوه های  در  جنسی  به ویژه خشونت 
آن” در فعالیت های هنری و فرهنگی را محکوم 

میکند.

به  اعتراض  در  سینما  اندرکار  دهها زن دست 
زنان  علیه  سیستماتیک  و  گسترده  خشونت 
هرگونه ، آزار و باج گیری جنسی در محیط کار 
بازیگر  علیدوستی،  ترانه  کنند؛  می  محکوم  را 
شناخته  شده سینما، از “سکوت هولناک” اهالی 
خشونت  وحشتناک”  “وضعیت  درباره  سینما 
جنسی در سینمای ایران میگوید. در مقابل، خانه 
سینما چشمان خود را بر واقعیت این تعرضات 



سیستماتیک هر روزه که در طول چهار دهه اخیر 
تمام جوانب زندگی زنان را در بر گرفته است 

میبنند و از “خشونت احتمالی”  حرف میزند.

با این حال، همین واکنش با تاخیر و محتاطانه 
خانه سینما راه را نشان می دهد: تنها با به میدان 
آمدن و ایستادن در مقابل تمام قوانین   و سنت 
های اسالمی و مرد ساالرانه، که بر پایه مذهب 
و سرمایه داری استوارند، می توان به خشونت و 
تبعیض در تمام عرصه های اجتماعی و اقتصادی 

پایان داد.
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نفرت بی سابقه مردم از 
محاکمات بی سابقه  

نسان نودینیان

و  بُداقی  رسول  دادگاه  فروردین،   1۵ دوشنبه 
حمید قندی برگزار شد. دو هفته قبل هم محاکمه 
این  دو  هر  بود.  برگزار شده  زاده  قاسم  عزیز 

محاکمات بدیع اند!

در طول رسیدگی به پرونده ی دو معلم، رسول 
بداقی و حمید قندی، اثری از نماینده ی دادستان 
و شاکی پرونده نبود. کیفر خواست بوسیله قاضی 
رسول  اعتراض  مورد  که  شد،  خوانده  پرونده 
قاضی  جناب  گفت:  گرفت.  وی  قرار  بداقی 



شما در نقش قاضی نمی توانید کیفرخواست را 
بخوانید، و باید کیفرخواست بوسیله ی نماینده 
ی دادستان که شاکی پرونده است خوانده شود. 
اتهامات و احکام مندرج در پرونده سنگین است 
)باالتر از ده سال( و اتهامات باید توسط نماینده 

دادستان قرائت شود!

به گزارش رامین صفرنیا وکیل عزیز قاسم زاده، 
از اعضای کانون صنفی فرهنگیان، شکل محاکمه 
موکلش کامال بی سابقه بود. در روز رسیدگی، 
وضعیت دادگاه غیر عادی بود و نیروهای ناجا به 
تعداد زیاد در بلوار جلوی دادگاه مستقر بودند. 
داشتند  حضور  مامورین  نیز  دادگاه  حیاط  در 
و در ساختمان دادگاه هم تعداد زیادی مامور 
قابل مشاهده بود. می توان گفت که این شکل 



از محاکمه، اصال مسبوق به سابقه نبوده است.
  

اتهامات مشترک دو محاکمه از این قرار است:

1 -  اجتماع و  تبانی به قصد اقدام علیه امنیت 
کشور

 ٢ -  تبلیغ علیه نظام
 ۳ -  برهم زدن نظم عمومی.

محاکمات اینچنینی توسط حکومت اسالمی فقط 
برای حفظ بقاء است. در مقابل این محاکمات 

نمایشی باید به شکل بی سابقه ای ایستاد. 
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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


