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یه سیسمونی کم بشه 
مشکل ما حل میشه

 اصغر کریمی

معلمان امروز اولین تجمع سراسری خود در سال 
بشه  یه سیسمونی کم  را شروع کردند.   ۱۴۰۱
یک شعار با مسمای آنها در اصفهان بود که معنای 

نهفته در آن بسیار بود. 

پیام شعار این بود: پشت آن ریش ها و زیر آن 
عمامه ها چه لجنزاری از ریاکاری و فساد خوابیده 
و  امامزاده ها  و  چمکران  و  اسالم  پشت  است. 
مساجدتان چه درجه از جنایت تلنبار شده است. 



هیچ کارگر هفت تپه و هیچ معلم و پرستاری برای 
خرید سیسمونی نوزادش حتی به شهر بغل دستی 
نمیرود. نوزادان زیادی اصال سیسمونی ندارند. در 
نوزادی از شیر خشک محرومند و در کودکی از 
اسباب بازی و میوه و شیرینی و گوشت و تحصیل. 

در یک سیستم قضایی عادالنه گناه فرزند را به 
پای والدین نمی نویسند. اما در یک سیستم فاسد، 
و در بُعد اجتماعی موضوع فرق میکند. چند ده هزار 
سر  صدقه  از  استثنا  بدون  که  داریم  آقازاده 
والدین حکومتی، پورشه پارتی ترتیب میدهند و 
در ویالهای آنچنانی زندگی الکچری میکنند. چرا 
که آنها فرزندان مقامات و آیت اهلل هایی هستند 
که به کمک قرآن و مسجد و مجلس و دادگاههای 



اسالمی و فشنگ و اوین و کهریزک، حاصل کار 
مردم را به جیب میزنند. 

مقامات حکومت همه فاسدند و منفور و بی آبرو. 
اصلی  بدنه  خارج.  نه  دارند  جایی  داخل  در  نه 
نیروی سرکوب را هم با خود ندارند. آمران به 
معروفشان هم خجالت میکشند در چشم مردم 
نگاه کنند. تکلیف چنین حکومتی را با اتحاد حول 
پرچم رفاه، آزادی، برابری و نه به حکومت مذهبی 
و با اعتصابات سراسری و قیام و انقالب بزودی 

روشن میکنیم. 

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
٢۱ آوریل ٢۰٢٢



از زایمان های الکچری
 تا سیسمونی الکچری 

خلیل کیوان

دو روز است که سفر خانواده قالیباف به ترکیه 
ها،  رسانه  داغ  موضوع  سیسمونی  خرید  برای 
مطبوعات، فضای مجازی و رسانه های اجتماعی 
شده است. از روزنامه نگار و مجری تلویزیونی 
جناح اصولگرا تا چهره شاخص اصالح طلب و 
مختلف  های  طیف  از  اجتماعی  سیاسی  فعالین 
و کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع 
واکنش نشان میدهند و در باره آن می نویسند 

و صحبت میکنند. 



برخی بر ریاکاری و درغگویی متمرکز اند، دسته 
ای پرونده های فسادهای قبلی خانواده قالیباف 
را رصد میکنند و عده ای به دست های پشت 
پرده اشاره میکنند. بازار طنز هم داغ است. یکی 
از اشتغال آفرینی قالیباف در ترکیه میگوید. هر 
اما  بیان میکنند.  از حقیقت را  کدام گوشه ای 

نکته کلیدی چیست؟ 

اخبار رسوایی ها، دزدی ها، اختالس ها و حقوق 
های نجومی، رانت خواری ها، زندگی الکچری 
سران رژیم در عمارات و ویالهایی که از کاخ 
گانه  دو  زندگی  ترند،  مجلل  رژیم سابق  های 
خارج و داخل آقازاده و نمونه های بیشمار دیگر 
هر کدام بخشی از سیمای نظام حاکم را ترسیم 



میکند. “ سیسمونی گیت” هم به آن اضافه شد.

سیسمونی الکچری به  زایمان های الکچری هتل 
بیمارستان گاندی تهران که خدمات خود را از 
تاریخ ۹/۹/۹۹ ویژه یک درصدی های حاکم 
ارائه میکند وصل میشود. این موضوع اخالقیات، 
سبک زندگی و امتیازات اشرافیت حاکم و دو 
قطبی فقر و ثروت را نمایش میدهد که به تقابل 
و جنگ رژیم و  ۹۹ درصدی ها منجر خواهد 

شد. رژیم بازنده این جنگ است.

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
٢۱ آوریل ٢۰٢٢



بیانیه سه زندانی سیاسی
 سهیال دالوند 

و  راغب   احمدی  زرتشت  محمدحسینی،  رضا 
عبدالرسول مرتضوی سه زندانی سیاسی محبوس 
طی  فروردین   ۳۱ روز  شهر  رجایی  زندان  در 
با جمهوری  مبارزه  لزوم  بر  مشترک  ای  بیانیه 
اسالمی تاکید و اعالم کردند: “سرکوب و زندانی 
کردن هر روزه  معترضین، پایمال شدن حقوق 
سرنوشت  تعیین  زمینه  در  مردم  شهروندی 
اعتراضی  تجمعات  برگزاری  طریق  از  خویش 
 انتخابات آزاد و همچنین ورشکستکی اقتصادی، 
گرانی، تورم افسار گسیخته که زندگی میلیونها 
انسان را بطور جدی به وضعیت غیر قابل تحملی 



تبدیل کرده  و چاره فقط بازگرداندن قدرت به 
دستان با کفایت صاحبان اصلی آن یعنی مردم 

است.”

زندانیان سیاسی صدای معترض جامعه به ستوه 
آمده اند و به اشکال مختلف به سرکوب، زندان 
مردم   زندگی  بر  حاکم  بشری  ضد  و  وضعیت 
ها  اسارتگاه  درون  از  آنها  کنند.  می  اعتراض 

فریاد بر می آورند:

- برای اینکه قدرت به دست مردم باز گردد، 
- برای اینکه از فالکتهای اقتصادی، سیاسی رها 

شویم 
- برای اینکه از حقوق شهروندی برابر برخوردار 

باشیم



- برای اینکه به استبداد و دیکتاتوری پایان بدهیم 

تنها راه عملی، از  بین بردِن تمام این مشکالت، 
نابودی ویروسی به نام  جمهوری اسالمی می باشد 
که جان  و روان  میلیونها انسانها را به مخاطره 
انداخته است. زندان دیگر محلی برای خاموش 
کردن صدای آن همه انسان های شریفی نیست 
که علیه ظلم و نابرابری به پا خاسته، و به این 
ایران  اند. زندان در  بند کشیده شده  به  دلیل 
مردم  سرنگونی  فریاد  دهنده  بازتاب  و  ادامه 

ایران است. این صدا را تقویت کنیم.
 

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
٢۱ آوریل ٢۰٢٢



جوامع غربی به بال گرفتار شده اند!
محسن ابراهیمی

مجلس  عضو  دوالبی،  ابوالقاسم  حاج  محمد 
ناز  در  ظاهر  به  غربی  “جوامع  خبرگان، گفت: 
گرفتار  بال  به  سال هاست  اما  هستند،  نعمت  و 
شده اند”! او افزود در کشورهای غربی “متالشی 
شدن بنیان خانواده، تنهایی و افسردگی، وضع بد 
جوانان و محرومیت آنان از محیط گرم خانواده 

مشاهده می شود”!

بگذارید برای نمونه فقط یک مورد از این لیست 
دروغ  و دغِل این خبره اسالمی را در نظر بگیریم: 

افسردگی!



باره  در  ملل  سازمان  ساله  هر  بندی  رتبه  در 
شادترین از یکطرف و افسرده ترین و غمگین 
ترین کشورهای جهان از طرف دیگر، ایران به یُمن 
وجود حکومت اسالمی، همیشه در رده های اول 
کشورهای افسرده و در رده های آخر کشورهای 
شاد جای میگیرد. برعکس، کشورهایی که به 
جوامع غربی تعلق دارند همیشه جزو شادترین 
کشورها هستند. برای مثال، در رتبه بندی امسال، 
شادترین کشورها مثل فنالند، دانمارک، سوئیس 
و هلند متعلق به غرب هستند و برعکس و بدون 
استثنا غمگین ترین کشورها در آسیا و آفریقا و 
خاورمیانه، مخصوصا کشورهای اسالم زده قرار 

دارند. مثل ایران، افغانستان و سودان.



مردم که میدانند در شکم خبرگان اسالمی یک 
روده راست نیست و وجود این جماعت را دشنام 
را  آخوند  این  اظهارات  و  میدانند،  بشریت  به 
هم در لیست دروغهای شاخدار همیشگی شان 
میگذارند. فراتر از این، همین مردم برای رهایی 
از حکومت فقر و افسردگی حتی یک لحظه هم 
تسلیم نشده اند. نوروز امسال، فقط یک نمونه 
بود که در آن زن و مرد در کنار هم و با رقص 
و پایکوبی نشان دادند که برای تبدیل ایران به 

یک جامعه شاد عزمشان جزم است.

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
٢۱ آوریل ٢۰٢٢



زن بودن از توقع حکومت تا واقعیت 
یاشار سهندی

انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیسی خطاب 
به دختران ۹ ساله دانش آموز: “از اکنون برای 
تشکیل  می خواهید  که  خانواده ای  و  زندگی 
دهید، برنامه ریزی کنید تا پرورش دهنده ]قاسم[ 

سلیمانی ها باشید .”

شاید این از ُحسن کارگزاران حکومت اسالمی 
است، در جایی که هر چیزی به زن مربوط است 
چهره ضد انسانی خود را به عیان به نمایش می 
و  حدس  به  نیست  الزم  دیگر  شما  و  گذارند 
گمان متوسل شوید. خزعلی بعنوان نمونه مجسم 



یک ضد زن تمام عیار است که اصال الزم نمی 
بیند چیزی را در رابطه با سیاست های ضد زن 

حکومت پنهان کند. 

حکومت اسالمی در تمام این چهار دهه سعی 
کرده به ضرب پونز، شالق، زندان، اسید، سنگسار 
به  و  کرده  نشین  خانه  را  زنان  بریدن،  سر  و 
به  سرش  اما  کند،  تبدیل  بچه  تولید  دستگاه 

سنگ کوبیده شده.

چندین نسل زنان در سایه سیاه حکومت اسالمی 
از  تحقیر  و  توهین  وجود  با  اما  و  آمدند  بدنیا 
کودکی تا بزرگسالی، از مدرسه تا دانشگاه، از 
کف خیابان تا در محیط های کار، انسانیت خود 

را پاس داشته و برای آن مبارزه کرده اند. 



نسل پشت نسل به سن بلوغ می رسند و خود را 
در مبارزه با نظامی می بینند که قاسم سلیمانی 
ها آنرا ساخته و برای دوام آن از هیچ جنایتی 

کوتاهی نکرده اند. 

 مبارزه زنان، کار را به آنجا رسانده که حکومتیان 
نمی توانند ترس خود را از قدرت مبارزه زنان 
علیه قوانین و نظام اسالمی پنهان کنند و اعتراف 
می کنند بزرگترین خطر از “ناحیه زنان” متوجه 

حکومت است.

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
٢۱ آوریل ٢۰٢٢



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


