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تغییرات اساسی از منظر حکومت، 
از منظر مردم 

اصغر کریمی

تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی 
و معاون وزیر کشور گفته است: میل به ایجاد 
تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. 

اساسی  تغییرات  حکومتی  مقام  این  نظر  از 
عفاف، جلوگیری  و  بیشتر حجاب  ترویج  یعنی 
از  تر  اسالمی  درک  دینی،  مفاهیم  انحراف  از 
صیغه، گسترش رویکردهای دینی در جامعه و 
چیزهایی شبیه به این با چاشنی وعده های بیمایه 
درمورد وضعیت اقتصادی، حاشیه نشینی، اعتیاد 

و خودکشی و غیره. 



اساسی  تغییرات  است  وقت  خیلی  اما  مردم 
میخواهند که کمی! با تغییرات مورد نظر ایشان 
متفاوت است. جمع کردن بساط  صیغه و حجاب 
اجباری و اراذل و اوباش ترویج عفاف و حجاب، 
کوتاه کردن دست اسالم از زندگی مردم، پایین 
کشیدن تمام مقامات و محاکمه آنها، برچیدن 
عیار  تمام  آزادیهای  سرکوب،  نیروهای  کلیه 
سیاسی و اجتماعی، ریشه کن کردن این سیستم 
برقراری رفاه و عدالت و در یک کالم یک  و 

زندگی انسانی، یک حکومت انسانی. 

خود  داده  ارائه  حکومتی  مقام  این  که  آماری 
تغییرات مورد  برای  تعیین کننده  گواه عینی و 
رئیسی  دولت  مقام  این  خود  است.  مردم  نظر 



نگرانی اش را از تغییرات مورد نظر مردم بیان 
کرده است: شاخص میل به اعتراض و گرایش به 
الگوهایی در حکمرانی نظیر حکومت غیر دینی 
و حکومت سکوالر و غیر دینی یک زنگ خطر 

برای ما است. 

کار از میل به اعتراض گذشته است. اعتراضات 
و اعتصابات به مرحله انفجار رسیده و حکومتیان 
در  انقالب گرسنگان  اند  اعتراف کرده  بارها 
راه است تا میل به ایجاد تغییرات اساسی به 

بپوشد.  معنی عمیق کلمه جامه عمل 
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سیالبی که با سیل از بین می رود  
نوید مینایی

این روزها موضوع سیل های ویرانگر در مناطق 
طبق  است.  اخبار  صدر  در  ایران  از  وسیعی 
برآوردها خسارات ناشی از بالیای طبیعی سال 
چند  حد  در  انسانی  تلفات  بر  عالوه  گذشته 

میلیارد دالر بوده است .

گرچه سیل پدیده ای طبیعی ست و وقوع آن 
های  سیل  تواتر  افزایش  ولی  ناپذیر،  اجتناب 
اخیر و همچنین مدیریت آن کامال امور مربوط 
به حاکمیت هستند. تواتر وقوع سیل در سالهای 
نه چندان دور  برابر سالهای  از 10  اخیر بیش 
شده که یکی از دالیل آن تغییرات اقلیمی دراثر 



گرمایش زمین است. ایران با وجود سهمی ناچیز 
از اقتصاد جهانی، سهم بزرگی در گرمایش کره 

زمین دارد.

سیل را اما می شود مدیریت کرد. اول باید از 
تخریب جنگل ها و مراتع که نقش مانع در مقابل 
شدت سیل دارند و همچنین از نابودی منابع آب 
فرونشست  شاهد  تا  کرد  جلوگیری  زیرزمینی 
دشت ها نباشیم که به معنی عدم توانایی زمین 
برای جذب بخشی از حجم سیل هاست. با پیش 
بینی سیل، نقاط سیل خیز، ساخت و سازهایی که 
مسیل های طبیعی را از بین می برند می توان از 

زجر و زیان مردم پیشگیری کرد.

با  گذشته  سال  طی42  اسالمی  جمهوری  اما 



تخریب گسترده محیط زیست، خسارات جبران 
ناپذیری به طبیعت زده است. بودجه و سیاست 
های عمومی هم نشان می دهد که هدف حکومت 
اسالمی کمک به مردم در مقابله با سیل و زلزله و 
خشکسالی نبوده و نیست. با یک »سیل اجتماعی« 
بانی  این حکومت  از شر  باید  زیر و رو کننده 

سیل و ویرانی طبیعی گذر کرد.
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“جمهوری اسالمی” 
و اخطار به حکومت

جلیل جلیلی

روزنامه جمهوری اسالمی، در سر مقاله روز شنبه   
2۵ دی خود با عنوان “به این اخطار توجه کنید” 
به یک حقیقت اقرار کرده و به حکومت اسالمی 
هشدار داده است. بنا به نوشته این روزنامه “قانون 
تامین  را  سلطان  منافع  سلطنتی،  رژیم  اساسی 
می کرد و حقوق مردم را به عنوان رعیت سلطان 
با تشکیل  بود. خاندان سلطنتی  نظر گرفته  در 
یک باند چپاولگر که به »هزارفامیل« معروف 
زمینه ها در  تمام  را در  امور  بود، مجاری  شده 
از عوامل سقوط  و یکی    … بود  دست گرفته 
رژیم شاهنشاهی انحصاری شدن مسئولیت های 



کلیدی و همه کاره شدن ژن های خوب بود.”

همین روزنامه در مورد جمهوری اسالمی میگوید: 
نسبتًا  اساسی  قانون  اسالمی،  جمهوری  “نظام 
فامیل ساالری، دوست  بتدریج  ولی  دارد  خوبی 
و آشناساالری و حاکمیت ژن های خوب، جای 
نظام  حکمرانی  و  گرفتند  را  شایسته ساالری 
جمهوری اسالمی نیز راه خود را به سوی حکمرانی 

هزارفامیل کج کرد.”

معنی سرمقاله مورد اشاره چیزی نیست جز یک 
اقرار صریح به این حقیقت که جمهوری اسالمی 

درسراشیب سقوط است. 

قوانین قرون وسطایی خود را “قانون  اینها  اگر 



اساسی نسبتًا خوب” توصیف میکنند و از “مسئوالن 
این اخطار  ارشد نظام” شان میخواهند که “به 
توجه کنند و برای پایان دادن به این وضعیت 
خطرناک چاره ای بیندیشند”، مردم ایران عزم 
شان را جزم کرده اند که به حاکمیت “ژن های 
خوب” و “هزارفامیل” اسالمی بطور کامل پایان 
نامیده شدن  امت  و  رعیت  از  را  خود  و  دهند 
برهانند و شان و حرمت انسانی خود را باز یابند.  
شعار محوری مردم  برای پایان دادن به حکومت 

دزدان “نان، آزادی و اداره شورایی” است. 
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پزشکان و خشک مغزی 
حاکمین اسالمی 

ناصر اصغری

خدمات  »نباید  است:  گفته  کرج  جمعه  امام 
مربوط به زنان توسط پزشکان مرد انجام شود«.

زبان  که  است  این  اسالمی  رژیم  با  ما  مشکل 
همدیگر را متوجه نمی شویم. یکی در سال 1400 
شمسی زندگی می کند و دیگری در سال یک 

هجری؛ یعنی هزار و چهارصد سال پیش.

فکر می کنم یک چنین چیزهایی نه در بیمارستانی 
نه در مدرسه و خانه  به فکر کسی می رسد و 
معروف  بقول  و  علیل  مغز  در  فقط  خیابانی.  و 



منحرف عده ای عصر حجری که وقتی حرف از 
کلمه “زن” به میان می آید، تحریک می شوند و 

به فکر سکس و صیغه می افتند.

نمی خواهد  این است که  اسالمی  مشکل رژیم 
بفهمد مردم در دو دهه گذشته، حداقل از سال 
1۳۷۸ تا بحال دائم در تالش و کمین بوده اند 
که آنها را ساقط کنند. مشکلش این است که 
ظاهرا متوجه نیستند مردم با هر آنچه که بوئی 
می خواهند  دارند.  مشکل  برده  اسالمیت  از 
مظاهرش  تمام  با  را،  اسالمیسم  و  آخوندیسم 
قصاص  تا  گرفته  روزه اش  و  نماز  و  صیغه  از 
این  از  همیشه  برای  تروریسمش  و  سنگسار  و 
مردم  که  ندیدند  ظاهرا  کنند.  پاک  جغرافیا 
عکس و مجسمه قهرمانشان، قاسم سلیمانی را 



به آتش کشیدند.

ما این رژیم را نمی خواهیم! تفکرش را نمی خواهیم، 
امر و نهی اش را نمی خواهیم، دستورات مربوط به 
بیمارستان و پزشکی اش را نمی خواهیم؛ حجاب 
و صیغه و قصاصش را نمی خواهیم؛ رهبر الدنگش 
را نمی خواهیم. مردم شریفی که در سال 1400 
شمسی زندگی می کنند، تفکر 1400 سال پیش 

را نمی خواهند.
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طالبان و ارزش خانه نشینی زنان
سوسن صابری

آخوندزاده والی طالبان در غزنی طی نامه ای به 
ریاست اطالعات و فرهنگ خودشان گفته که 
زندگی به سبک اروپاییها برای زنان افغانستان 
نامطلوب است و اینکه رسانه ها باید در مورد 
ارزش خانه نشینی زنان برنامه بسازند و تبلیغ 

کنند.

نشاندهنده  والی غزنی  نامه و دستورالعمل  این 
افغانستان  جامعه  در  متقابل  واقعیت  دو  وجود 
متخاصم.  زندگی  شیوه  و  دیدگاه  دو   ، است 
یکی تفکر متحجر اسالمی طالبان که زن را تنها 
در  آنهم  مرد  به  خدمات  ارایه  برای  موجودی 



چارچوب بسته خانه میداند. و دیگری تفکر و 
خواست زنان در افغانستان که از همان ابتدای 
بروی کار آمدن این وحشیها، برای دفاع از حق 
خود برای کار و زندگی و تحصیل و مشارکت 
در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی به خیابانها آمده 

اند.

یک طرف خودش را قیم زنان میداند و برایش 
تعیین تکلیف میکند که چه شیوه زندگی مطلوب 
و  ازاستقالل  نیست و طرف مقابل که  و  هست 

کرامت انسانی خود دفاع میکند.

در  زنان  اعتراضات  که  است  این  واقعیت 
افغانستان، طالبان عصر حجررا بوحشت انداخته 
به  حمله  و  سرکوب  با  که  بینند  می  است. 



زنان  راندن  عقب  به  قادر  اعتراضی  تظاهرات 
نیستند. باید اداره به اصطالح فرهنگشان هم با 
تبلیغات اسالمی بمیدان بیاید. در باره نامطلوب 
بودن سبک زندگی اروپایی ) مدرن( و مطلوبیت 
برنامه  زنان در خانه  اسارت  بودن  ارزشمند  و 
اما  کنند.  نظر خودشان مغزشویی  از  و  بسازند 
زنان مبارز افغانستان این ترفند را هم بی جواب 

نخواهند گذاشت.

یکشنبه 26 دی 1400
16 ژانویه 2022



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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


