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این طرحتان نیز در نطفه شکست میخورد  
اصغر کریمی 

آمار  “طبق  میگوید:  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
بدحجاب ها  تعداد  مجلس،  پژوهش های  مرکز 
قانون  طبق  است.  رسیده  درصد   ۵۰ باالی  به 
بدحجاب  زن  اینهمه  اما  است  جرم  بدحجابی 
را که نمیتوان مجرم شمرد. ما در طرح جدید 
حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف 
داده ایم اما قابل اجرا و کارآمد است. طبق این 
طرح وقتی بی حجابی وارد مغازه ای شد و صاحب 
مغازه به وی تذکری نداد و خدماتی ارائه کرد 
پالک آن مغازه جریمه می شود. اگر فردی که 
کشف حجاب کرده اصرار بر دریافت خدمات 



کرد گشت ارشاد به حمایت از صاحب مغازه، 
آن فرد را جریمه می کند.” 

نمیخواهند رسما بگویند شکست خورده ایم، از 
تغییر طرح حرف میزنند!  میگویند دهها میلیون 
مجرم  نمیتوانیم  را  بدحجاب  و  بیحجاب  زن 
بشماریم. حاال یک حکومت شکست خورده فکر 
میکند میتواند مغازه داران و مسئولین ادارات را 

هم جریمه یا وادار به همکاری کند! 

درصد   ۹۰ است  حاضر  مغازه داری  کدام 
مشتریانش را از دست بدهد؟ اکثر مغازه داران 
خودشان مخالف حجاب اجباری هستند و بفرض 
بیحجاب جنس  و  بدحجاب  به زن  مغازه داری 
شکسته  که  مغازه ای  شیشه  اولین  با  نفروشد، 



میشود یا اولین سیلی که از یک زن بدحجاب 
دریافت میکند از اینکار منصرف میشود. حتی 
روسای بانک ها هم گفتند این طرح عملی نیست 

چون ورشکست میشویم. 

با چهل و سه سال دشنه و پونز و اسید و زندان 
این طرحتان هم  نشدید.  زنان  و شالق حریف 
در نطفه شکست میخورد! ششماه دیگر اعتراف 
می کنید که بجای ۵۰ درصد ۸۰ درصد زنان 
بیحجاب شده اند. شما در همه جبهه ها بویژه از 

زنان شکست خورده اید. 

یکشنبه ۳۰ مرداد 14۰1
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سپیده های بسیاری طلوع خواهند کرد
یاشار سهندی 

سپیده رشنو تفهیم اتهام شد.

به همراه این خبر، عکسی هم منتشر شده. سپیده 
در حال خواندن برگه هایی است که بازجوها 
تنظیم کرده اند. در پس زمینه عکس، یک مرد 
زده  زل  رشنو  سپیده  به  توزانه  کینه  نگاهی  با 
حاکی  مرد  نگاه  دارد.  دست  در  خودکاری  و 
“لَِهت میکنیم!” و خودکار در  این است که  از 
دست مرد، ابزار شکنجه است که سپیده رشنو 
باید با آن و با امضای خود به اتهامات بازجویان 

رسمیت بدهد.



این عکس بطور تصادفی و با شکار یک لحظه 
ناب خلق نشده و به عنوان زینت یک خبر نیز 
از  دیگر  ای  گوشه  عکس  این  نشده.   منتشر 
گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه است. البد 
علی رضوانی یا آمنه ساداتی پشت دوربین بودند 
تا پیام را انتقال دهند: “نگاه کنید. درس عبرت 

بگیرید!” 

اما همین عکس گویای زبونی حکومت اسالمی 
میترساند.  میکند  فکر  اسالمی  جمهوری  است. 
ولی در واقع این اوست که میترسد ومرتبا خود 
را مجبور میداند که نشان دهد ”هنوز می توانم 

شکنجه کنم.”



وحشت  که  میکنند  سعی  چقدر  هر  جالدان 
میشود.  برعکس  درست  اما  داستان  بیافرینند، 
تیر، که زنان حجاب برگرفته و در  از روز٢1 
بعضی جاها آنرا سوزاندند، روسری برگرفتن و 
روی شانه ها انداختن، در حال تبدیل شدن به 
کینه  و  منشاء خشم  است.  عمومی  پدیده  یک 

شکنجه گر خودکار بدست از همین جاست.

حجاب دیگر غل و زنجیری شده بر پای خود 
حکومت. سپیده رشنو نیز به یک سمبل مبارزه با 
حجاب اسالمی تبدیل شده. نام سپیده بر پیشانی 

آسمان نوشته شده.

یکشنبه ۳۰ مرداد 14۰1
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کاال برگ نمیخواهیم، یارانه ها را 
نقدی پرداخت کنید!

نسان نودینیان 

دولت رئیسی اعالم کرده : زیر ساخت کاالبرگ 
الکترونیکی در شهریور 14۰1 آماده می شود و 
کاالهای اساسی و ضروری به صورت کاالبرگ 

ارائه می شود.

جایگزینی  برای  طرحی  الکترونیکی  کاالبرگ 
یارانه است. در ابتدای امسال وقتی یارانه کاالهای 
اساسی حذف شد و کاالها افزایش قیمت چند 
برابری پیدا کردند، طرح کاالبرگ الکترونیکی 
مطرح شد. کاالبرگ مصداق کوپن در سالهای 



1۳۵۸ به بعد است.

مصرفی  اقالم  قیمت  تا 14۰۰  سال 1۳۶۸  از 
در ایران به طور متوسط ۳4۳ برابر شده است. 
سرانه درآمد در ایران، هم در شهرها و هم در 
روستاها، به طور متوسط بیش از ٢۰ درصد افت 
کرده است. وزیر کار میگوید  ۹۰ درصد مردم 

مستحق دریافت یارانه اند. 

به دلیل سقوط قابل توجه قدرت خرید و سطح 
از  بیش  در طول 14 سال گذشته،  مردم  رفاه 
۹۰ درصد مردم از پس تأمین مخارج زندگی 

برنمی آیند.

موجی از اعتراضات توسط مردم به شرایط فالکت 



بار معیشت و کاالبرگ رئیسی شروع شده. آنها 
میخواهند سیاست کاالبرگ را سد کنند. مردم 
از دریافت یارانه های نقدی هرچند ناچیزشان 
نیست  سفره  در  مرغی  میگویند  میکنند.  دفاع 
که برای پختش کاال برگ روغن دریافت کنیم. 
مردم سیاستهای اقتصادی رژیم را تجربه کرده 
اند، میدانند مثل قبل کوپن میدهند و بعد از چند 

وقت میزنند زیرش و یارانه ها را قطع میکنند.

کاال برگ کاله گذاشتن سر مردم است. جمهوری 
اسالمی در متالشی کردن زندگی مردم  استاد 
این  مقابل  در  باید  دارد.  طوالیی  ید  و  است 

سیاست جدیدش ایستاد.
یکشنبه ۳۰ مرداد 14۰1
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دفاع از سلمان رشدی، 
دفاع از آزادی بیان

مینا احدی 

دیروز شنبه بیست اوت، دهها چهره سرشناس 
منتقد مذهب و اسالم، در مرکز شهر کلن آلمان 
راهپیمایی کرده و همبستگی خود را با سلمان 
رشدی به نمایش گذاشتند. صدها نفر در مرکز 
عکس  داوکینز،  ریچارد  اینکه  دیدن  از  شهر، 
کنار  در  و  دارد  دست  در  را  رشدی  سلمان 
مریم نمازی، انصاف حیدر، همسر رائف بدوی، 
و میشاییل اشمیت سالمون و ... شعار زنده باد 
سلمان رشدی میدهد، به وجد آمده و با دست 

زدن این حرکت زیبا را تشویق میکردند. 



سلمان  از  دفاع  میتینگ  و  راهپیمایی  همزمانی 
امریکایی  نویسنده  صدها  حرکت  با  رشدی، 
در  را  رشدی  سلمان  های  نوشته  و  کتابها  که 
نیویورک برای حاضرین خواندند، به دنیا و بویژه 
جالد  خمینی  فتوای  مدافعین  و  جنایتکاران  به 
نشان داد، دنیا از آن حکومت و قاتلین اسالمی 
منزجر است و سلمان رشدی را در حلقه حمایت 
خود میگیرد و این بار متحدانه و محکم از آزادی 

بیان دفاع میکند.

عالوه براین نویسندگان و چهره های سرشناس 
منتقد مذهب، مردم آزادیخواه از حمله وحشیانه 
به سلمان رشدی به خشم آمده و برایش آرزوی 

سالمتی کردند. 



ایده های  نقد مذهب و هجو و تمسخر  آزادی 
مذهبی جزء الینفک آزادیهای بیان است که باید 
قید و شرط برسمیت شناخته شود. یک  بدون 
معیار مهم در شناخت احزاب سیاسی اپوزیسیون، 
پایبندی و یا عدم پایبندی آنها به آزادیهای بدون 
قیدوشرط سیاسی و منجمله آزادی نقد مذهب 
است. هرگونه اما و اگر و شرط گذاشتن برای 
آزادی بیان، بمعنای بازگذاشتن دست حکومتها 

در سرکوب آن است. زنده باد آزادی بیان!

یکشنبه ۳۰ مرداد 14۰1
٢1 اوت ٢۰٢٢



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

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید
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