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سلمان رشدی و “نواندیشان دینی”!
محسن ابراهیمی

در  در  دینی”  “نواندیشان  عنوان  تحت  جمعی 
ترور  به  اقدام  که  اند  کرده  اعالم  ای،  بیانیه 
سلمان رشدی نشانه “تفسیر افراطی، کین توزانه 
و کژبینانه از اسالم” و مغایر با “روآیات قرآن” 
ترور  مجوز  که  اسالمی  “به  گویند:  می  است. 

دهد کافریم”! 

از هر چیز یک  قبل  قتل سلمان رشدی  فتوای 
نوش  از  بعد  قاتل  امام  که  بود  سیاسی  اقدام 
مالیخولیای  و شکست  زهر”  “جام  کردن  جان 
فتح کربال به خاطر خطر عروج شورش مردمی 



به آن نیاز داشت. جنگ تمام شده بود و دیگر 
نمیشد مردم را به بهانه جنگ در محرومیت و 
تنگدستی نگه داشت. اما آبشخور عقیدتی چنین 
توحش ضد انسانی مستقیما خود اسالم و قرآن 
مذبوحانه  دینی”  اندیشان  “نو  امروز  که  است 
صدور  برای  میزنند.  پا  و  دست  نجاتش  برای 
نیازی  نویس  رمان  یک  قتل  به  اقدام  و  فتوی 
به تفسیر “افراطی و کژبینانه” از اسالم و قرآن 
پیامبر  حیات  تمام  و  قرآن  نص صریح  نیست. 
اسالم کینه توزی و کژبینی و توحش و آدمکشی 
یک  با  میتواند  محصلی  هر  دیگر  امروز  است. 
سئوال ساده از گوگل در فاصله چند دقیقه صدها 
سوره و آیه از دل و روده قرآن بیرون بکشد که 
و  بیرحمی  و  کشتار  و  خونریزی  و  خون  تماما 



آدمکشی است. 

“نو اندیشان دینی” میتوانند تا ابد دنبال “اندیشه 
امروز  اما  باشند.  اسالم  و  قران  لجنزار  در  نو” 
“اسالم  نجات  برای  مذبوحانه  همیشه  مثل  هم 
عزیز” تقال میکنند غافل از آنکه “اسالم عزیز” 
در ایران منفورتر از آن است که این شامورتی 

بازی فضل فروشانه بتواند نجاتش دهد. 
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آموزش و پرورش پولی و کاالیی  
سیامک بهاری

روزنامه اعتماد:  افزایش ۵0 درصدی شمار کودکانی 
که مدرسه نمی روند

درحالیکه گرانی و بیکاری کمر جامعه را شکسته 
است، هزینه سرسام  آور تحصیل و آموزش  از سبد 
جامعه خارج می  شود. با آموزش پولی و کاالیی، 
کودکان بازهم بیشتری از چرخه تحصیل به بازار 
بیرحم کار پرتاب می شوند. حکومت با دستکاری 
 آمارها قصد دارد افزایش تکان دهنده بازماندگان 
از تحصیل را بصورت ظاهری هم که شده کمتر 

نشان دهد.



میلیون  به ۲0  نزدیک  سرشماری،  آخرین  طبق 
دانش آموز ۶ تا 1۸ سال، باید سر کالس باشند. در 
خوش بینانه ترین حالت،  حدود 1۳ میلیون دانش  آموز 
در حال تحصیل هستند. تا اینجا هفت میلیون کودک 
از چرخه تحصیل بیرون مانده اند. بیش از یک میلیون 
کودک اتباع شناسنامه ندارند. یعنی هشت میلیون 

کودک از چرخه تحصیل بازمانده اند.

طبق آمارهای وزارت  آموزش و پرورش در سال 
تحصیلی 1400 -1۳۹۹  “دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل در مقطع ابتدایی قریب به یک میلیون 
و تعداد بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی با 
افزایش حدود ۵0 درصدی نسبت به سال تحصیلی 
1۳۹۹ – 1۳۹۸ به ۲10 هزار نفر رسیده است. این 
کارکرد یک بنگاه تجاری به نام آموزش و پرورش 



در جمهوری اسالمی است!

آموزش حق پایه ای تمام کودکان است! و توسط  
یک حکومت کودک ستیز به کاالیی لوکس بدل 

شده است.

بیش  معلمان در  و شجاعانه  پی درپی  اعتراضات 
از ۳00 شهر برای عقب راندن جمهوری اسالمی 
و احقاق حق جامعه برای دسترسی به  آموزش و 
پرورش رایگان، با کیفیت، عزم جامعه را برای رهایی 
از آموزش و پرورش پولی و کاالیی نشان می دهد! 
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حکومت “یکدست” جمهوری اسالمی
کیوان جاوید

اسالمی:  مجلس  در  تبریز  نماینده  پزشکیان، 
حاال که حکومت را یکدست کردید پس چرا 
کنید؟  پیاده  را  خوبتان  راه حل های  نمی توانید 

مانعی وجود ندارد.

دو  بود”؛  دست  “دو  ابتدا  از  اسالمی  جمهوری 
و  فالکت  فقر  تولیِد  با هم در صنعت  بال که 
یاور هم بودند. مقطع انتخابات ۷۸ که خاتمی 
روی کار آمد و اصالح طلبان رژیم بیشتر پر و 
برهم  تعادل در سرکوب مقداری  بال گرفتند، 
خورد.  در عین حال این پایان همزیستی دو بال 



حکومت نیز بود. از آن به بعد جناح “یکدست” 
امور را بدست گرفت.  خامنه ای تماما جریان 
از  مجدد شمشیر  بستن  اصولگرا  جناح  تصمیم 
رو بود. احمدی نژاد محصول این شرایط است. 
ابزاری  همه  از  استفاده  با  نژاد  احمدی  دولت 
سرکوب و جنایت نتوانست دارویی بر درد بی 
درمان حکومت باشد. این حکومت مبتال به یک 

درد مزمِن العالج است. جنبش سرنگونی.

یابنده  عمق  جنبش  این  نیست  قادر  حکومت 
سرنگونی را مهار کند. یک جامعه را می توان 
با سرکوب و خشونت تمام برای مدتی کنترل 
سیر  الاقل  شرایط،  این  تداوم  شرط  اما  کرد، 
کردن نسبی جامعه است. نمی شود هم فقر را 



به حد اعالء کلمه نجومی کرد، طوری که مردم 
داشت  انتظار  هم  باشند،  نان  لقمه  محتاج یک 
جمعی  خودکشی  به  دست  خودخواسته  مردم 

بزنند.

 - ایدئولوژیک  حکومت  دیگر  عمیق  معضل 
و  نیست  اسالمی  ایران  جامعه  است.  سیاسی 
فرهنگ منحط اسالمی را باال آورده است. این 
بال اصالح طلبان را شکسته و می رود  جامعه 
بال دیگر رژیم را نیز درهم بشکند. آن روز می 

رسد.
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تروریست اجیر شده 
پتی دبونیتاس

جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس اسالمی: برای انتقام از آمریکایی ها نیاز به 
اعزام نیرو نیست، کافی است به افرادی در نیویورک 

پول بدهیم.

همین یک جمله، اعتراف به یک شکست است. 
نیروی مومن تروریست در جمهوری اسالمی که 
به خودش بمب ببندد و حمله انتحاری کند نایاب 
است، چون همه سربازان گمنام امام زمان طعم پول 
را خوب چشیده اند. به باالدستی های میلیاردر خود 
نگاه می کنند و می بینند جای قالبی ُمهر نماز هر 



چه برجسته تر باشد، اندوخته بانکی آنها بیشتر می 
شود و آقازادهایشان هم فوج فوج در کشور شیطان 
بزرگ و در بالد کفر بر دامنه عیش و نوششان 

افزوده می شود. 

ترور یک نویسنده بی سالح و بی محافظ از هر 
کسی بر می آید که دو دست داشته باشد و یک 
چاقو. در این شرایط که بحرانهایی در هم تنیده 
موجودیت حکومت اسالمی را به سختی در هم 
پیچیده است، می خواهند نشان بدهند پنجه های 
تیزی دارند که از هر بندش خون می چکد. کشته 
شدن قاسم سلیمانی نشان داد جزء چند رجزخوانی 

کار زیادی از دست این رژیم بر نمی آید. 



با  را  نبردمان  جبهه  که  است  رسیده  آن  وقت 
حکومت اسالمی وسیع تر کنیم. در ایران، سلمان 
اجتماعی  مدیای  در  بداریم.  بزرگ  را  رشدی 
فارسی زبان در کنار او باشیم و “آیات شیطانی” 
را باز تکثیرکنیم. در اماکن عمومی و وسایل نقلیه 
عمومی برچسبهایی از عکس او را نصب کنیم و به 
جهان نشان دهیم در نبرد با ارتجاع و تروریسم 

اسالمی، پیشاپیش صف حرکت می کنیم.
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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 


