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علی کریمی و آش نذری
میالد رابعی

 بیلبوردهای علی کریمی به  دلیل “توهین” او به 
“نذری و عاشورا” جمع آوری شد. علی کریمی 
در یک پست اینستاگرامی نوشته بود: میلیارد ها 
پایان  در  و  بدهیم  نذری  می کنیم  تومان خرج 
آرزوی شفای بیماری را داریم که برای نداشتن 

پول درمان می میرد.

مسیری که برای علی کریمی طی شد: در محرم 
سال ۹۵ تعداد زیادی عکس از علی کریمی در 
حال پخش نذری در فضای مجازی و رسانه های 
سال  محرم  در  و  اکنون  شد.  منتشر  حکومتی 



۱۴۰۱ شاهد این اظهارنظر از سوی وی و حواشی 
ایجاد شده پیرامون آن هستیم.

این تغییر عقیده علی کریمی نشانه تغییر جهت 
جوانان  به خصوص  و  جامعه  سطح  در  وسیع تر 
است. مردم وسیعا به حقیقت پشت پرده ماجرای 
مذهب پی می برند و این روند با شتاب رو به 
پیشرفت است. جامعه ای که در تمام حرکات و 
اعتراضاتش و حتی در سبک زندگی جوانانش 
بلکه  مذهب  از  روی گردانی  نه تنها  می شود 
دهن کجی به شعائر مذهبی و مخالفت عملی با 

آن را مشاهده کرد. 

مذهب در ایران یک دیِن در ظاهر بی آزار نیست 



که در حال تزریق افیون دینی بر روح و روان 
جامعه باشد. مذهب در ایران در نقش بزرگترین 
کارتل ها و مافیای غارتگر زندگی مردم عمل 
می کند. مردم ایران وسیعا این نقش سیاسی که 
به اهرم پول و مسلسل و زندان و دولت، مجهز 
است را دیده و دست اندرکار سرنگونی حکومتی 
هستند که بر این مذهب متکی است. وقت آن 
رسیده است که دیگر چهره های شناخته شده 
این  در  عمومی  همراهی  در  نیز  ها  سلبریتی  و 

مسیر گام بردارند.
 

  
چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

۱۷ اوت ۲۰۲۲



لزوم رایگان بودن محصوالت قاعدگی 
سروناز سینائی

از دوشنبه ۱۵ اوت )۲۴ مرداد( موسسات آموزشی 
و اماکن دولتی در اسکاتلند ملزم شده اند تا در 
صورت نیاز، محصوالتی مانند نوار بهداشتی و تامپون 

را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

قاعدگی در بسیاری از کشورهای دنیا یک تابو 
محسوب می شود و حتی امروزه بسیاری از فرهنگ ها 
در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای اسالم 
زده حتی صحبت درباره قاعدگی را مرز ممنوعه 
اروپا  در  زنان  که  است  حالی  در  این  میدانند. 
به راحتی درباره قاعدگی خود با همکاران، دوستان 



و آشنایان زن یا مرد خود صحبت می کنند بدون 
را  قاعدگی  و  باشند  داشته  بدی  احساس  اینکه 
امری طبیعی دانسته و به حقوق خود واقف اند. این 
تابوزدایی باید در همه کشورهای دنیا مخصوصًا 
در کشورهای اسالم زده اتفاق بیفتد تا از قاعدگی 

مذهب زدایی و مردساالر زدایی بشود. 

از طرفی هزینه خرید محصوالت قاعدگی نیز ارزان 
نیست و کشور اسکاتلند به دلیل مبارزه با فقر این 
محصوالت را به طور رایگان در مدارس و اماکن 
عمومی در اختیار زنان قرار می دهد، چرا که این 
محصوالت به بهداشت فردی و در نهایت بهداشت 
اجتماعی مربوط می شود و این درحالی است که 
در دیگر کشورها این محصوالت باید خریداری 



شوند. در کشورهایی مانند ایران خرید محصوالت 
قاعدگی بسیار پُر هزینه است. این قانون باید در 
همه کشورهای جهان به مرحله اجرا برسد تا زنان 
بتوانند به دور از هرگونه شرم و تبعیض و با امکانات 
بعضًا  دوران  این  رایگان  و  دسترس  در  همیشه 
دردناک و همیشه سخت را پشت سر بگذارند. 
طرح عمومی این بحث در محافل عمومی، فرهنگی 

و سیاسی بسیار موثر است.

چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
۱۷ اوت ۲۰۲۲



محبوبیت بیشتر آیات شیطانی 
میالد رسائی منش

با  آنجلس:  لس  ایرانی  کتابفروشی  صاحب 
حمله به سلمان رشدی تمایل به مطالعه “آیات 

شیطانی” افزایش یافت.

وحشیگری هادی مطِر اسالمیست در پی اجرای 
فتوای خمینی علیه سلمان رشدی بار دیگر ضمن 
آنکه جهان را به یاد خمینی آدمکش و فتوا ی 
سیاسی و ارتجاعی اش انداخته است، تقاضا برای 
خرید رمان آیات شیطانی را افزایش داده است. 
اسالمی  حکومت  که  است  باتالقی  دقیقا  این 
اسالمی  جمهوری  طبعا  است.  شده  آن  گرفتار 



اما  است  رسیده  خود  ساله   ۳۴ هدف  یک  به 
این جنایت سازمان یافته ضربات سنگین تری 
به این حکومت وارد می کند. از یک سو باعث 
و  رژیم،  این  علیه  المللی  بین  و  داخلی  انزجار 
از طرف دیگر باعث محبوبیت روزافزون رمان 

آیات شیطانی شده است.

و  تروریست  با حکومت  مبارزه  روند  ادامه  در 
آدمکش اسالمی، در این مقطع معین باید کتاب 
سایر  و  ایران  در  خصوصا  را  شیطانی  آیات 
کشورهای اسالم زده به شکل وسیع پخش کرد. 
های  برنامه  کتاب  این  محتوای  مورد  در  باید 
تلویزیونی و پادکست تهیه کرد. کتاب را باید 
به صورت چاپی و یا صوتی منتشر کرد. بدین 



وسیله می توان یک جنبش وسیعتر ضد اسالمی 
و ضد حکومت را در ایران دامن زد. باید فضایی 
در دنیا به وجود آورد که نه فقط خامنه ای و 
دیگر سران جانی حکومت، که هیچ اسالمیست 
آدم کش دیگری جرات حمله به منتقدان اسالم 

را نکند.

 از این فضا و فرصت بدست آمده باید در جهت 
یکپارچه کردن مبارزه ضد دینی و ضد حکومتی، 

بیشترین بهره را بُرد.

  
 چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

۱۷ اوت ۲۰۲۲



فرح پهلوی و حق بازگشت به ایران 
کیوان جاوید

فرح پهلوی در جریان سفر به مصر برای شرکت 
در مراسم سالروز درگذشت محمدرضا پهلوی در 
گفت وگو با روزنامه ایتالیایی “لیبرو” مطرح کرده 
خواستار  مردم  ایرانم،  به  بازگشت  آماده  است: 

بازگشت پادشاهی هستند.

بازگشت به سلطنت در حالی از سوی خانم پهلوی 
تبلیغ می شود که تنها وارت مذکر این تاج و تخِت 
با  نیز از آن دست شسته و اصوال  واژگون شده 
توجه به فضای سیاسی ایران، بازگشت به چنین 

رویایی غیر ممکن است. 



داستان “رضا شاه روحت شاد” زیادی سیندرالیی 
است. اینکه مردم ایران در انتظار شاهی هستند 
بیاید و مملکت را از دیکتاتوری و زندان و  که 
فقر نجات بدهد، ساخته و پرداخته چند رادیو و 
تلویزیون و محدود به گروه های دست راستی و 
سلطنت طلب است که از قدرت گیری کمونیسم 
در هراس اند و تالش می کنند این مردم هرگز 

رنگ خوش عدالت و آزادی را بخود نبینند.

در ایران مردم رفاه عمومی و سهمشان را از زندگی 
می خواهند.  نمی خواهند دیگر زیر چکمه دیکتاتورها 
له شوند؛ اتفاقی که در ۱۰۰ سال گذشته شاهد 
آن بودیم با سرنگونی جمهوری اسالمی می رود 



که پایان یابد. 

مردم برای یک جامعه شایسته انسان، برای رفاه و 
عدالت و برابری همه شهروندان می جنگند. برای 
نظامی که به بهانه مقدس کردن دین و پرچم و 
خاک و تمامیت ارضی دهانشان را نبندند و آزادی 
شان را نگیرند. جدال سیاسی در ایران سرنگونی 
انسانی  کرامت  به  رسیدن  و  اسالمی  جمهوری 
است. در چنین جامعه ای خانم پهلوی هم مثل 
همه شهروندان دیگر حق برابِر شهروندی خواهد 

داشت.

چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
۱۷ اوت ۲۰۲۲



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 


