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تحصن معلمان خروش درد جامعه
سیما بهاری

با  ایران حضور  شهر   ۳۰۰ از  بیش  بهمن   ۱۰
بود.  گر  نظاره  را  معلمان  اما خشمگین  شکوه 
خواست  واقع  در  که  خود  خواستهای  معلمان 
اکثریت مردم است را نمایندگی میکنند. سخنی 

که از دل برمی آید الجرم بر دل مینشیند.

 من تصویر مادری را در مقابلم میبینم که وقتی 
معلمان  زبان  از  را  رایگان  تحصیل  خواسِت 
میشنود چطور لبخند بر لبانش مینشیند. یا وقتی 
بازنشسته ای که پالکارد همسان سازی حقوقها 
احساس شعف  میبیند،  معلمان  اعتراض  در  را 



بر چهره اش هویدا می شود. 

دارند،  آموزی  دانش  که  هایی  خانواده  همۀ 
هر خانواده ای که حتی کودکی در راه دارد، 
در  که  شریفی  انسان  هر  و  ای،  بازنشسته  هر 
که  بداند  باید  میکند،  زندگی  ایران  جامعۀ 
تالش  تقویت  یعنی  معلمان  مبارزات  تقویت 

برای بازگرداندن حرمت به جامعه. 

تمامی کسانی که از فرزندانتان خجالت کشیدید 
کامپیوتر  یا  موبایل  تلفن  نتوانستید  که  چرا 
درست و حسابی تهیه کنید تا فرزندتان بتواند 
در کالسهای آنالین شرکت کند، تمامی والدینی 
تحریر  لوازم  و  درسی  کتابهای  تهیۀ  برای  که 



انساتهای  شما  تمامی  و  هستید  مشکل  دچار 
زحمتکش که میخواهید و حق دارید که بخواهید 
فرزندانتان امکان تحصیل با استانداردهای باال 
داشته باشند، باید بدانید که اعتراضات معلمان 
مربوط به همۀ ماست. معلمان حق دارند از شما 
توقع دخالتگری داشته باشند. در هر کجا که 
هستید در کنار معلمان بایستید. مبارزاتشان را 

تقویت کنید.
 همگی با هم میتوانیم از شر حکومت مافیایی 
جمهوری اسالمی که تحصیل و زندگی مرفه و 
شادی را به کاالی لوکس و غیر قابل دسترس 

تبدیل کرده خالص شویم.
دوشنبه ۱۱  بهمن ۱4۰۰

۳۱ ژانویه ٢۰٢٢



خامنه ای و حمله به دولت روحانی
کاظم نیکخواه

خامنه ای، باردیگر وضعیت اقتصادی را به گردن 
دولت روحانی و نگاه به غرب انداخت و گفت 
نیست  کننده  خرسند  نود  دهه  اقتصادی  آمار 
سالها  این  در  اگر  مقصرند.  دولتی  مسئوالن  و 
ما  میکردند  بیشتری  همراهی  دولتی  مسئوالن 
افتخارات بیشتری بدست می آوردیم و وضعمان 

از اینی که هست قطعا بهتر بود.

وضعیت اقتصادی جمهوری اسالمی بطور واقعی 
داغان و فلج است و تمام  مردم  گلوی حکومت 
را گرفته اند و هر روز دارند در خیابان تجمع 



فریاد  بیکاری  و  گرانی  و  فقر  علیه  و  میکنند 
اوضاع  این  به  جوابی  حکومت  سران  میزنند. 
ندارند و همیشه تقصیر را به گردن دولت قبلی 
اندازند. روحانی هم همین را آنقدر تکرار  می 
کرد که خودیهایشان صدایشان در آمد و گفتند 
که دیگر مقصر دولت قبلی است جواب نمیدهد. 

اکنون همین را باید به خامنه ای گفت که این 
برای مردم جواب نیست. مردم مقصر را خوب 
میشناسند: کل حکومت اسالمی و در راس آن 
بیت چپاولگر خامنه ای. راه حل را هم میدانند: 
قبلی  دولتهای  تمام  با  حکومت  این  سرنگونی 
و فعلی و بعدیش! این پیام مردم را خامنه ای 
بارها شنیده است و میداند. و وعده برجام و رفع 



تحریمها را هم میداند که قبال مردم شنیده اند و 
نتیجه اش را میدانند. بنابرین ناچار است همان 
روضه کسالت آور مقصر دولت قبلی و نگاه به 
غرب است را به همراه “اقتصاد مقاومتی” کذایی 
تکرار کند که حداقل دل دولت رئیسی و البته 
چین و روسیه را هم بدست آورد. شاید از آنجا 

فرجی حاصل شود. 

دوشنبه ۱۱  بهمن ۱4۰۰
۳۱ ژانویه ٢۰٢٢



نرخ ُمردن هم تعیین شد!
نسان نودینیان

وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد: مدارس 
را فعال تعطیل نمیکنیم!

 مدیر کل رفاه آموزش و پرورش اعالم کرده 
است که هزینه بستری و درمان دانش آموزان 
کرونایی تا سقف ۱۰ میلیون و غرامت فوت آن ها 

را به میزان ۱۵ میلیون پرداخت میکنیم.

فتواهای حکومتی از این نوع را مردم دنیا شاید 
فقط در ایران تحت حاکمیت حکومت اسالمی 
دیده و شنیده اند. نرخ فوت در اثر کرونا حدود 



باید از اعالم این خبر بر خود  4۵۰ دالر! دنیا 
بلرزد! 

شرم و ننگ و نفرتن بر شما حاکمان ضد انسان و 
ضد کودک که علنا و آشکارا چنین می گویید و 
محدودیتهای استاندارد شده جهانی در ارتباط با 
پاندمی کوئید ۱۹ را جایگزین احکام و مقررات 

حکومتی و جنایتکارانه خود کرده اید!

علیه  ای  خامنه  انسانی  ضد  و  احمقانه  فتوای 
وارد کردن واکسن های ساخته شده غرب به 
اندازه کافی ده ها هزار نفر را طعمه کرونا کرد 

و جانباختند. 

نفرت و انزجار از این فتوا تبدیل به خشم اعتراض 



و مبارزه مردم در ایران و در سطح بین المللی 
موجب رسوایی فتوای جنایتکارانه خامنه ای و 

حکومت اسالمی شد.

آموزان  دانش  میلیونی  جمعیت  نیز  ادامه  در 
همراه با والدین شان جواب قاطعی به این احکام 
جنایتکارانه خواهند داد. صدای خروش هزاران 
معلم و کارگر در تحصن و تجمع های اعتراضی با 
خواست واکسیناسیون فوری و رایگان و رعایت 
استانداردهای بین المللی در مقابله با کرونا بارها 
در خیابانها و شهر ومدرسه طنین انداخته است. 

این خواست را پیگیرانه تر دنبال کنیم.
دوشنبه ۱۱  بهمن ۱4۰۰

۳۱ ژانویه ٢۰٢٢



شاهد شورش های عظیم اجتماعی 
شهال دانشفر

مجلس  آموزش  کمیسیون  عضو   نادری  احمد 
آسیب های  بودجه  بحث  در  میگوید:  اسالمی 
اجتماعی درصد کمی به این حوزه اختصاص داده 
شده و یا در موضوع مهم و حساس ارز ترجیحی، 
دولت دچار اشتباه شده است.” در ادامه می گوید” 
اگر برخی رویه ها تغییر نکند، کیان نظام به خطر 
می افتد. و هشدار می دهم این رویکردها اگر ادامه 
پیدا کند، به سمتی خواهیم رفت که سال ۱4۰۱ 

شاهد شورش های عظیم اجتماعی باشیم.

این وحشت حکومتیان از جامعه ای است که آرام 



و قرار ندارد و خواب را  از چشم جانیان اسالمی 
ربوده است.  اعتراضات گسترده معلمان و کشیده 
شدن دامنه اش به باالی سیصد شهر در ٢ روز 
نهم و دهم بهمن و  تجمع سراسری امروز یازدهم 
بهمن در بیش از ۱٢۰ شهر، گوشه کوچکی از 
اتفاق بزرگی است که در پیش است. این ادامه 
آبان و فضای جامعه ای است که  در اعتراض 
به فقر و بی تامینی و با فریاد خواستهایش علیه 
تبعیض و نابرابری بپا خاسته و  کل بساط  سرمایه 
داری مافیایی حاکم را به چالش می کشد و هر 

روز گامی به جلوتر برمیدارد.

و  برداشته  خیز  انقالب  بسوی  شتاب  با  جامعه 
کاربدستان حکومتی را به وحشت و هراس انداخته 



است. کار حکومت از »تغییر در برخی رویکردها« 
گذشته است خانه حکومت از پایه ویران است. 
انقالب علیه فقر و فالکت و بی عدالتی و برپایی 

آزادی و برابری بر در می کوبند.

دوشنبه ۱۱  بهمن ۱4۰۰
۳۱ ژانویه ٢۰٢٢



سربازی، تامین نیرو برای سرکوب
یاشار سهندی

به  را  طرحی  اسالمی  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
تصویب رسانده که سربازی به ازای ٢۵۰ تا ۶۰۰ 

میلیون بر اساس مدرک تحصیلی بشود خرید. 

سربازی یا عنوان مصطلح و درست تر آن اجباری، 
دوره ای است که بهترین زمان سن پسران جوان 
را به بیگاری می گیرند. ُکشتن شخصیت انسانی 
سرباز را هدف گرفته تا بتواند برای اهداف طبقه 
را  خود  مافوق  فرمان  چرا  و  چون  بدون  حاکم 
اجرا کند. حاال با این طرح اقرار می کنند که هر 
سرباز در طی دوسال بیگاری از بابت ریالی چه 
درآمدی برای حکومت ایجاد می کند. سربازی 



سرپیچی  کوچکترین  تا  خوانند  می  مقدس  را 
اقدام علیه مقدسات تلقی شود تا فرد متمرد را به 
شدیدترین وجه مجازات کنند. سربازی را دفاع 
از ناموس می خوانند و اسلحه به دست سرباز 
می دهند که در کف خیابان به سوی مردم بدون 

تردید شلیک کند. 

“دفاع از مرزها و ناموِس وطن” بهانه است، دفاع 
سربازی  است. خرید خدمت  نشانه  از سرمایه 
نشان می دهد تنها امر مقدس در این دنیا دفاع 
از منافع طبقه حاکم است. با این طرح فرصت 
برای آقازاده ها فراهم می شود و بی چیزان باید 
تحت یک سلسه مراتب خشن نظامی برای دفاع 
از اقلیت غارتگر اسلحه بدست بگیرند و گر نه 

مجازات می شوند.



وجود سازمانهای نظامی حرفه ای تنها بیانگر یک 
امر است، نیاز طبقه حاکم برای سرکوب. سربازی 
برای  است.  امر  این  برای  انسانی  نیروی  تامین 
همین کمونیستها همیشه خواهان برچیده شدن 
سازمانهای نظامی سرکوبگر و ضد مردمی )ارتش 
از زندگی  اند. دفاع  بوده   )... و  بسیج  و  و سپاه 
وقتی شدنی است که توده مردم زندگی را مال 
خود و در اختیار خود بدانند. وجود سازمانهای 
بیگانگی  از خود  پاسداری  مردم،  مافوق  نظامی 

انسانهاست.
دوشنبه ۱۱  بهمن ۱4۰۰

۳۱ ژانویه 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


