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کاهش سهميه بنزين بهانه افزايش قيمت  
سینا پدرام

و  بنزين  مصرف  گرفتن  پیشى  از  نفت  وزارت 
احتمال وارد كردن بنزين در آينده خبر میدهد 
و از سوى ديگر گزارشها حاكى از آن است كه 
توسط  لبنان  به  ايران  از  رايگان سوخت  انتقال 
مقامات نفتى و دولتى ايران در حال پیگیرى است.

نیاز به نبوغ چندانى نیست كه رابطه بین كاهش 
سهمیه سوخت، صدور مجانى آن به لبنان براى 
و  منطقه  در  رژيم  تروريستى  اهداف  پیشبرد 
افزايش نرخ آن در آينده به بهانه كمبود سوخت 

را پیدا كرد.



با اين حال، رژيم بسیار دست به عصا وارد اين 
افزايش قیمت شده است. خاطره شورشهاى آبان 
٩٨ هنوز رعشه به اندام “نحیف” خامنه اى و شركا 

میاندازد.

تبعات اين افزايش قیمت و كاهش سهمیه سوخت 
بار ديگر زندگى و معیشت ٩٩  و  اول  در قدم 
درصدى هاى ايران را به مخاطره خواهد انداخت 
به  را  پاى مردم  است كه  اى  اين آن عرصه  و 
حوزه چالشها و مبارزات مطالباتى خواهد كشاند. 
مطالباتى كه نه در حوزه صنفى بلكه در حوزه 
سیاسى و در سطح كل اجتماع جواب میطلبد. به 
عبارت ديگر مستقیما پاى تمامى رژيم به وسط 



كشیده خواهد شد.

به  دارى دست  معنى  طنز  اجتماعى،  در مدياى 
دست میشود كه میگويد سیاستمداران و پوشك 
بچه ها را به خاطر دلیل مشابه، زود به زود بايد 
عوض كرد. در مورد رژيم اسالمى بايد گفت كه 
به سرعت  بايد  ده ساله  تاخیر چند  با  امر  اين 

انجام شود. دقیقا به همان دلیل فوق الذكر.
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جنايات کرونايی  و دادخواهان سالمت
حسن صالحى

در خبرها آمده بود كه نحوه مقابله دولت بريتانیا 
با شیوع كرونا در اين كشور مورد تحقیق و بررسى 
قرار مى گیرد. از نظر هیئت تحقیق، مهمترين جنبه 
برقرارى  زمان بندى  به  بريتانیا  دولت  اقدامات 
قرنطینه و تاخیر احتمالى در انجام گسترده آزمايش 
ابتالى به اين بیمارى مربوط است كه مورد بررسى 

دقیق قرار خواهد گرفت.

در “بالد كفر” هئیت تعیین مى كنند تا به قصور 
دولت در مواجهه با كرونا رسیدگى كنند و در ايران 
پنج وكیل و فعال مدنى را كه فقط قصد شكايت از 



مقامات جمهورى اسالمى و خامنه اى به دلیل قصور 
در مقابله با ويروس كرونا در ايران را داشتند، به 
احكام سنگین زندان و محرومیت هاى اجتماعى 

محكوم مى كنند!

جمهورى اسالمى با ويروس كرونا ريه هاى مردم را 
نشانه گرفت. بیرحمانه موجب كشتار گروهى مردم 
شد. سران و مقامات مختلف حكومتى از خامنه اى 
گرفته تا روحانى و ديگران با سهل انگارى، با تزوير 
و دروغ و توسل به مذهب و خرافه، با مخالفت 
با قرنطینه فراگیر و باالخره منع واكسن غربى و 
تبلیغات هیستريك علیه آن زمینه كشتار عمومى 
مردم را آماده كردند. ما از كشتار مردم سخن 
مى گويیم. هیچ اسم ديگرى جز اين نمى شود بر 



اين فاجعه گذاشت. فاشیستهاى هیتلرى مردم را 
در كوره هاى آدم سوزى سوزاندند و فاشیستهاى 

اسالمى در ايران مردم را با كرونا مى ُكشند.

“دادخواهان سالمت” صد بار حق داشتند و دارند. 
جايشان زندان نیست. آزادشان كنید. خامنه اى، 
روحانى و ديگر سران رژيم بايد به جرم قصور 
عامدانه در مواجه با كرونا مجازات و محاكمه شوند.
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گوشمالی آخوندها در قم 

اصغر كريمى

روز هفت شهريور دو نفر با لوله آهنى به دو آخوند 
مساجد قم حمله كردند. يكى از آنها احتیاج به 
و  بدنش كبود است  تمام  و ديگرى  دارد  عمل 

شیشه هاى ماشینش خرد شده است. 

و  طنز  حكومت  خود  رسانه هاى  گزارش  طبق 
تمسخر و فحاشى به آيت اهلل ها و آخوندها و ضرب 
و شتم آنها و اوباش امر به معروف گسترش يافته 
با  مردم  میشوند  بى روحیه تر  آنها  هرچه  است. 
اعتماد بنفس تر میشوند. روزى نیست كه يك آمر 

به معروف يا يك آخوند گوشمالى داده نشود. 



قم،  “علمیه”  حوزه  مدرسین  از  میبدى،  فاضل 
گفته است كه بسیارى از طالب به دلیل “متلك 
يا فحش” شنیدن از سوى مردم، كمتر با لباس 

آخوندى در مجامع عمومى ظاهر مى شوند. 

بوستانى امام جمعه كه هفت شهريور مورد حمله 
قرار گرفته میگويد دو جوان “بدون علت با لوله 
آهنى” به او و به امام جماعت مسجد كوچه رهبر 

حمله كردند. 

بدون علت؟ دلیل جوانان خیلى روشن بود: لباس 
آخوندى. آخوند يكى از سمبل هاى حكومت است 
كه در خرافه پراكنى و تبلیغ احكام ضد انسانى 



اسالم و دفاع از حكومت شريك است. مردم فقیر 
بسیج   مانند  را،  اينها  زنان  بويژه  و  و زحمتكش 
جا  هر  و  میدانند  خود  بدبختى  عامل  وپاسدار، 
دستشان بیفتد به حسابشان میرسند. و اين هنوز 

اول ماجرا است! 

هر آخوندى امنیت میخواهد عبا و عمامه نحسش 
را كه بوى خون و جنايت میدهد به آشغالدانى 
بیندازد و بجاى مفتخورى شغل شرافتمندانه اى 
پیدا كند. دور نیست روزى كه در هیچ خیابانى 

حتى يك آخوند آفتابى نشود. 
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احکام گستاخانه شالق
 برای ۸ زندانی سياسی 

شهال دانشفر

روز ۷ شهريور، هشت نفر از زندانیان سیاسى در 
بیدادگاه جمهورى اسالمى محاكمه و هر كدام از 
آنها مجدداً به 11 ماه و 1۵ روز حبس و ۵0 ضربه 

شالق محكوم شدند. 

شاپور احسانى راد عضو هیات مديره اتحاديه آزاد 
كه  است  زندانیان  اين  از  يكى  ايران  كارگران 
۶ سال حكم دارد و از خرداد ٩٩ در زندانست. 
اسماعیل گرامى كارگر بازنشسته ديگرى است 
كه به جرم شركت در اعتراضات بازنشستگان از 



فروردين 1400 با 4 سال حكم زندان، اخیرا با 
وثیقه موقتا آزاد شد. ديگر زندانیان سیاسى محكوم 
در اين پرونده عبارتند از: پويا قبادى، اكبر باقرى، 
اكبر فراجى، داود عبدالهى، علیرضا فرشى و شهاب 

سلطانیان.

محكوم كردن زندانیان به مجازاتهاى عهد عتیقى 
و وحشیانه اى مثل شالق، يك توحش تمام عیار 
است و بايد از جانب همه سازمانهاى انسان دوست 
و همه مردم محكوم شود. چنین حكومتى بايد در 

سطح جهان بايكوت و به انزوا كشیده شود.

اين هشت زندانى سیاسى در مهرماه سال گذشته 
زندان  مسئولین  تبانى  با  سازمانیافته  اقدامى  در 
زندانى جرائم خشن،  توسط چند  بزرگ،  تهران 



مورد حمله ِ وحشیانه و ضرب و شتم قرار  گرفتند و 
اكنون نیز در پرونده سازى جديدى چنین احكام 

جنايتكارانه اى برايشان صادر شده است.

اين سركوبگريها بايد با اعتراض سراسرى و متحدانه 
ما مردم پاسخ گیرد. همانطور كه با كارزارهاى 
مبارزاتى و اتحادمان علیه سركوب، سناريو سازى 
هاى امنیتى را به شكست كشانديم ، میتوانیم كل 
قوانین مجازاتهاى اسالمى و شالق، اين شكل شنیع 

آنرا عقب رانده و دِر زندانها را باز كنیم.

 پنجشنبه 10 شهريور 1401
1 سپتامبر ٢0٢٢



امنيت و کالباس نيم ميليون تومانی 

كیوان جاويد

رسانه هاى ايران از رسیدن قیمت هر كیلو كالباس 
تا نیم میلیون تومان خبر داده اند و اعالم كردند: 
خريد كالباس از سبد غذايى بسیارى از مردم 
حذف شده است. سازمان دامپزشكى كشور نیز 
خبر داد كه گوشت اسب و االغ به صورت غیر 

قانونى ذبح و فروخته مى شود.

خامنه اى در يك نطق پُرطمطراق گفت: ... در 
عوض امنیت داريم. ... منظور خامنه اى اين بود 
كه اگر گرانى سر به فلك مى كشد و مردم به 



نان شب هم محتاج شده اند، در عوض خوشحال 
باشید كه بمب روى سر شما نمى ريزيم. خامنه 
تا  مثال مى آورد  و عراق و سوريه  از يمن  اى 
بگويد ناشكرى نكنید و به آنچه كه هست راضى 
باشید. همان وقت هم گفتیم و نوشتیم، يك پاى 
اصلى و مهم ناامنى در آن كشورها، وجود همین 
جمهورى اسالمى است و با سرنگونى اين رژيم، 
يك عامل مهم ناامنى در آن كشورها نیز از بین 

مى رود. 

اسالمى  حكومت  امنیت  معناى  ايران  مردم  ما 
امنیت دزدان و مافیاى مالى  را خوب میدانیم. 
كه در يك قلم ٩٢ هزار میلیارد تومان از فوالد 
مباركه اصفهان باال كشیدند، آن امنیت كذايى 



است كه جان مردم را مى گیرد.

مردم ايران در يك ابعاد بسیار فراگیر اين امنیت 
دزدان فاسد را بر هم مى زنند و دست در دست 
امنیت،  كه  كنند  مى  بنا  انسانى  اى  جامعه  هم 
آزادى همگانى، سالمت، خوشى و رفاهیات همه 
شهرواندان را تامین كند. ما مردم در حال كندن 

گور اين مسببین ناامنى در ايران هستیم. 
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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 


