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نوشته اصغر کریمی    

برگردید! برگردید! جالدان قول شرف میدهند
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در شادی مرگ صافی گلپایگانی   
نوشته کیوان جاوید      

گوش مذهب را بکشید!  
نوشته مصطفی صابر     

پرداخت کمک مالی به ژورنال 
از طریق پی پال در سایت ژورنال



پاسخی به وزیر آموزش و پرورش 
اصغر کریمی

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش رژیم در 
واکنش به اعتراضات معلمان گفته است: »یک 
سری افراد همکاران ما را تحریک می کنند که 
مثال سر کالس درس نروند، این موضوع با هیچ 

قاعده ای جور نیست«. ایسنا 

اوال معلمان همکاران شما نیستند. دشمن شما 
و بقیه وزرا و رئیس جمهورتان و کل حکومت 
شما هستند. مگر بیانیه ها و شعارها و سخنرانی 
هایشان را نمیبینید! شما هم دشمن آنها و بقیه 
مردم هستید. مگر نشنیده اید که مردم میگویند 



دشمن ما همینجاست! 

ثانیا فرض کنید دهها هزار معلم تحریک شده 
میگویند  شده!  تحریک  معلمان  اما  باشند. 
صندوق ذخیره فرهنگیان را چرا باال کشیدید؟ 
چرا حقوق زیر خط فقر به معلم میدهید؟ چرا 
معلم معترض را دستگیر میکنید؟ چرا تحصیل 
اما  دیگر.  چرای  دهها  و  کرده اید؟  کاالیی  را 
شما بدون اینکه کسی تحریکتان کرده باشید، 
به  میکنید،  اعدام  میزنید،  شالق  میدزدید، 
هواپیمای مسافربری شلیک میکنید، پنهانکاری 
میکنید، دروغ میگویید، دو سوم بودجه مملکت 
را صرف آخوند و تروریسم و سرکوب و دزدی 
میکنید و هزار فسق و فجور دیگر هم میکنید. 



اینکارها را میکنید بدون اینکه تحریک شده اید. 
این اقتضای طبیعت شما و نظامتان است. 

مناسبات  و  اسالمی  منحوس  نظام  این،  ثالثا 
این دم و دستگاه  ظالمانه سرمایه داری و کل 
سرکوب و چپاول شماست که »با هیچ قاعده ای 
جور نیست«. معلمان، کارگران، جوانان، زنان، 
خانواده های دادخواه و در یک کالم ۹۹ درصد 
مردم هدفشان این است که همه چیز را روی 
قاعده  نگران  میکنم  خواهش  بگذارند.  قاعده 

نباشید بزودی همه چیز درست خواهد شد. 
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برگردید! برگردید! 
جالدان قول شرف ميدهند

سینا پدرام

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسالمی محسن اژه ای 
گفت: “برخی دالل ها و واسطه ها نزد ایرانیان مقیم 
خارج که قصد بازگشت دارند رعب و وحشت 

کاذب ایجاد میکنند” دویچه وله فارسی

جل الخالق! صدها هزار نفر ساالنه از جهنم اسالمِی 
این اوباش با  صرف هزینه های مالی و گاها جانی 
در فرار هستند و این مرد رند جنایتکار به ایرانیان 
مقیم خارج ضمانت جانی و مالی میدهد و خواستار 

برگشت شان است.



ما  تاکنون  سازندگی”  “سردار  دوران  همان  از 
شاهد تالش تبلیغات اوباش اسالمی برای نشان 
دادن چهره ای رًیوف و مهربان از  رژیم اسالمی 
هستیم. از همان دوران به “ایرانیان مقیم خارج” 
وعده و وعید میدهند ولی “ ایرانیان مقیم داخل” 
خارج میشوند. طرفه اینکه خود جناب رفسنجانی 
هم از این “عدالت اسالمی” بی بهره نماندند و 

“زیر آب” شدند. 

محسن اژه ای را چه کسی نمیشناسد. کارنامه 
این جنایت پیشه بسیار متعفن تر از افکار ایشان 
دادستان  مشهور،  گیر  اعتراف  و  بازجو  است. 
دادگاه ویژه روحانیت، دست اندرکار قتل های 
نژاد،  احمدی  دوران  اطالعات  وزیر  ای،  زنجیر 

طراح فیلترینگ واتساپ و تلگرام و غیره. 



جنایت و فساد ایشان پایانی ندارد. بالهت و مرد 
است.  الیزال  اندازه  همان  به  هم  ایشان  رندی 
دست  آورده،  کم  پول  اسالمی  فساد  جمهوری 
گدایی به سوی ایرانیان خارج از کشور دراز می 
کنند تا بتوانند هم به صنعت گروگانیگری شان 
رونق دهند هم از مواهب سرمایه ایرانیان خارج 

از کشور به خوبی بهره مند شوند. 
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معلمان در پيشاپيش 
یک جامعه بپاخاسته!

حمید تقوائی

اولویت  سازی  خصوصی  لغو  رایگان،  “آموزش 
ماست” - پالکارد معلمان معترض در مریوان

انسانی  و عمق  بیانگر جامعیت  اولویت  دو  این 
و رادیکال مبارزه جاری معلمان است. آموزش 
رایگان و لغو خصوص سازی مدارس! این اهداف 
است که به اعتصاب و تحصن و تجمعات گسترده 
معلمان که سراسر ایران را فراگرفته است چهره 
ای سیاسی و اجتماعی میدهد. این خواستها صدای 
فریاد جامعه علیه کار و کسب چپاولگرانه ای 



که حکومت از سیستم آموزشی ساخته است را 
نظیر  معلمان  میکند. خواستهای دیگر  منعکس 
صندوق  غارت  به  دادن  پایان  شغلی،  امنیت 
و  شدگان  بازداشت  آزادی  فرهنگیان،  ذخیره 
نیز  معترض  معلمان  علیه  سازی  پرونده  پایان 
خصلتی فراگیر دارد. جنبش کارگری و جنبش 
دادخواهی و جنبش آزادی زندانیان سیاسی نیز 

پرچم همین خواستها را برافراشته اند. 

روز 10  تحصن  و  اعتصاب  پایانی  قطعنامه  در 
بهمن آمده است: “شورای هماهنگی تشکل های 
صنفی فرهنگیان ایران..  بر عهد خود با معلمان 
وفادار است و فعاالن صنفی برای تحقق عدالت 
تا  هستند  هزینه  پرداخت  به  حاضر  آزادی  و 
به جامعه و دانش آموزان خود درس حق طلبی 



بدهند”.  
 

است   ٥٧ انقالب  پرچم  این  آزادی!  و  عدالت 
که امروز بوسیله معلمان آزاده و مبارز دوباره 
برافراشته شده است. جامعه در آستانه انقالب 
زیر رو کننده ای است. انقالبی که ما معلمان و 
پرستاران و کارگران و دادخواهان و بازنشستگان 
و زنان و جوانان و زندانیان سیاسی دست اندر کار 
تدارک آن هستیم. این بار هیچ نیروئی نخواهد 
توانست  انقالب مان برای تحقق آزادی و عدالت 
و رفاه را بدزدد. حزب کمونیست کارگری  این 

را تضمین میکند!  
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در شادی مرگ صافی گلپایگانی 
کیوان جاوید

در خبرها آمده است: »آیت اهلل لطف اهلل صافی 
 10۳ سن  در  قم  تقلید  مراجع  از  گلپایگانی 

سالگی درگذشته است«.

شاید خواننده ما بپرسد چه نیازی به درج این خبر 
در ژونال هست و اهمیت آن در چیست؟ نگاهی 
به کارنامه صافی گلپایگانی دلیل انتشار این خبر 
است. صافی گلپایگانی مرتجع متعفن جمهوری 
مخالف    » های  اهلل  »آیت  جمله  از  اسالمی 
حضور زنان در جامعه و برگزاری کنسرت های 
موسیقی بود. در کارنامه او فتوای مرگ شاهین 



نجفی به دلیل اجرای ترانه » آی نقی« نیز ثبت 
شده است. او در سال 1۳٥۹ به دستور خمینی 
به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب 
شد  و خامنه ای  او را “پر سابقه ترین عالم دینی 

حوزه علیمه قم” خواند.

عناصر  ترین  مهم  از  یکی  گلگایگانی  صافی 
سازنده جمهوری اسالمی بود که نقش حکومتی 
تعیین کننده  برجسته ای داشت. حضور  بسیار 
تصمیم  مراجع  راس  در  چنین شخصی  موثر  و 
گیریهای حکومتی، ساختن جهنمی بود که مردم 

ایران به مدت 4۳ سال اسیر آن هستند. 

همانطور که ریشه کن کردن کرونا و بازگشت 



از  و  بشریت  همه  آرزوی  عادی   زندگی  به 
جمله مردم ایران است، نابودی همه سازندگان 
است  مردمی  قلبی کل  میل  اسالمی،  جمهوری 
و  فقر  اسیر   حکومت  این  سیطره  زیر  در  که 
فالکت اقتصادی و ارتجاعی  مذهبی شده اند. 
جامعه بدون نفس کشیدن این هیوالهای ماقبل 

تاریخ جای دلپذیری خواهد بود.
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گوش مذهب را بکشيد!  
مصطفی صابر

مرد  “گوشمالی  زده:  تیتر  فارسی  وله  دویچه 
یک  دهد”.   نمی  طالق  را  زنش  که  اسرائیلی 
مرد یهودی مطابق دستورات این دین با تقاضای 
زنش برای طالق مخالفت میکند و زن نمی تواند 
ها  خاخام  ندارد.  ازدواج  اجازه  و  بگیرد  طالق 
بعنوان راه حل این مشکل فتوا داده اند که هیچ 
اجاره ندهد و حتی  به مرد مربوطه خانه  کس 

صاحبخانه فعلی او را بیرون کند! 

بله  وسطی؟!   قرون  اینهمه  از  میشود  باورتان 



میدانم باورتان میشود.  چون جمهوری اسالمی 
و  یهودیت  و  اسالم  میدانید  اید. چون  را دیده 
مسیحیت هم ریشه و بشدت ضد زن اند. مطمئن 
هستم بسیاری از مردم اسرائیل هم مثل من و 
شما از اینهمه ضد انسانیت، زن ستیزی و ارتجاع 
دینی حالشان بهم میخورد و به آن شدیدا اعتراض 

دارند. 

دست خاخام و آیت اهلل و مذهب را باید در امر 
ازدواج و طالق و از همه جوانب زندگی مردم 
کوتاه کرد و حق بی قید و شرط جدایی )طالق( 

برای زن و مرد را به قانون تبدیل کرد.



حکومت  شر  از  مردم  قدرت  به  ما  که  روزی 
مبارزه مردمان  به  ایران رها شویم  مذهبی در 
ارتجاع  علیه  اسرائیل  جمله  از  دنیا  جای  همه 

مذهبی یاری خواهیم رساند.
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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

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

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


