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خودکشی؟ نه! نور پیداست
سیما بهاری

“استان  میناب  ساکن  معلم  رنجبران  مصطفی 
هرمزگان” به دلیل مشکالت اقتصادی و معیشتی 
خودکشی کرد و جانش را از دست داد. رادیو 

فردا

ایران  در  تلخ.  چه  و  انگیز  غم  چه  ساده،  چه 
جان چقدر ارزان است. حتما بارها نگاهش را 
از نگاه پُر از خواهش کودکش دزدیده است. 
نداریم.  بگوید  دوباره  توانسته  نمی  که  چرا 
توانسته  نمی  که  نوجوانش  فرزند  مقابل  حتما 



به نیازش پاسخ دهد دیگر تاب نیاورده. حتما 
همسرش،  رویاهای  و  زندگی  که  است  دیده 
پرپر  و  پژمرده  چطور  هایش  بچه  و  خودش، 
شده است. دیگر نتوانسته تاب بیاورد وخودش 

را خالص کرده.

نگوئید  سادگی  به  ست.  بیعدالتی  خیلی  این   
خودکشی راهش نیست. خودکشی مصطفی تنها 
مورد و اولین مورد کم آوردن مقابل مشکالت 
پاسخ  خود  مصائب  به  مختلف  افراد  نیست. 
متفاوت  افراد  تحمل  درجۀ  میدهند.  گوناگون 

است. مصطفی را قضاوت نکنید.



هیئت  سخنگوی  و  عضو  حبیبی  محمد  قول  به 
مدیرۀ کانون صنفی معلمان “تداوم خودکشی 
و  بازنشستگان،  کارگران،  معلمان،  میان  در 
و  است  سیستماتیک  قتل  نوعی  دانشجویان 

مسئول آن جمهوری اسالمیست.”

 مقابله با فقر و گرسنگی و عدم تأمین ابتدایی 
ترین مایحتاج روزمره، عرصۀ مبارزۀ گسترده 
ای ست که به وسعت ایران در جریان است. 
اعتراضات با شکوه معلمان، اعتراضات قدرتمند 
کارگران، اعتراضات بازنشستگان و همۀ خشمی 
که بخشهای مختلف جامعه منعکس میکند باید 
با هم فریادی شود. نقطۀ پایانی به خودکشیها 



و آغازی به احترام به حیات باشد. دیگر نباید 
باشیم.  کسی  حرمت  شدن  له  و  ُمردن  شاهد 
که  میدهد  نوید  را  این  جامعه  ملتهب  فضای 
نور  راه  این  پایان  است.  نزدیک  جالد  مرگ 

است و خوشبختی!!
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خیزشها و اصالح قانون بکارگیری سالح
خلیل کیوان

فرمانده کل نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی، 
خواستار  پلیس  مامور  یک  شدن  کشته  پی  در 
“اصالح قانون بکارگیری سالح” از سوی ماموران 
انتظامی شد. مجلس اسالمی نیز وعده رسیدگِی 

خارج از نوبت به اصالح این قانون را داد.

اوال، طبق قانون، پلیس انتظامی همیشه دست به 
سالح بوده و در شلیک کردن دست باز داشته 
نیروهای  از  بخشی  انتظامی  پلیس  ثانیا،  است. 
سرکوب بوده و در بخون کشیدن اعتراضات نقش 
بنابراین، تاکید بر ضرورت  فعالی داشته است. 



حکایت  چه  از  سالح  بکارگیری  قانون  اصالح 
دارد؟ 

واقعیت این است که سران حکومت از عمق خشم 
مردم مطلع اند و از طغیان های اجتماعی وحشت 
دارند. سند “خیلی محرمانه” قرارگاه ثاراهلل که 
اخیرا منتشر شد از رشد ۳00 درصدی اعتراضات 
و “جامعه در حالت انفجار” سخن می گوید. لذا 
به هر بهانه نیروهای سرکوب را، تجهیز و برای 

مقابله با اعتراضات مردم آماده میکنند. 

چنین  به  نیاز  بدون  اسالمی  جمهوری  جانیان 
»اصالحی« در اعتراضات میلیونی سال ۸۸ به قلب 
ندا آقا سلطان شلیک کرده اند و در دی ۹۸ با 



به قتل رساندن بیش از 1۵00 معترض، با افتخار 
اعالم کرده اند: »هم به سر و هم به پا ها شلیک 
شده است«. شلیک به معترضان اصفهان با تفنگ 
های ساچمه ای که منجر به کوری تعدادی شد 

از دیگر جنایات اخیر این حکومت است.

 “اصالح قانون بکارگیری سالح” درد بی درمان 
کند.  نمی  درمان  را  اسالمی  درمانده  حکومِت 
نگاه  ویران است« یک  پایه  از  »خانه حکومت 
به جامعه معترض با صدها اعتراض اجتماعی و 

سراسری این واقعیت را عیان می کند.
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معلمان و وعده های سرخرمن
حسن صالحی

یوسف نوروزی، وزیر آموزش و پرورش، گفته 
است که  دولت رئیسی “مصمم” است انتظارات 
معلمان در اجرای نظام رتبه  بندی معلمان  را 
شورای  سوی  از  اظهارات  این  کند.  برآورده 
ایران  معلمان  صنفی  تشکل های  هماهنگی 

“سخنان تکراری” توصیف شده است.

نمی شود به معلمان وعده داد که نظام رتبه بندی 
اجرایی می شود ولی در همانحال اعالم کرد که 
این مسئله برای دولت “بار مالی” دارد. نمی شود 
از اجرا شدن خواستهای معیشتی معلمان سخن 



گفت و در همانحال بودجه آموزش و پرورش 
به  عوض  در  و  یابد  افزایش  درصد   1٢ فقط 
بودجه نهادهای” نورچشمی های” نظام چندین 

برابر افزوده شود. 

یوسف نوروزی از کدام “عزم” صحبت می کند 
زمانیکه به جای جواب دادن واقعی خواستهای 
این  سازماندهندگان  و  سخنرانان  معلمان، 
اعتراضات را راهی زندان می کنند؟ جمهوری 
اسالمی پول دارد ولی صرف همان نیرویی می 
می  معلمان  سراغ  دستگیری  برای  که  کند 
را  بودجه  و  پول  چپاولگر  رژیم  این  فرستد. 
را  آنها  بتواند  تا  دهد  می  اختصاص  حوزه  به 
اختالس  قلم  یک  با  کند.  جاگیر  مدارس  در 



مشکالت  از  خیلی  حضرات  میلیاردی  هزاران 
در کوتاهترین زماِن ممکن برطرف می شود. 

اعتراضات معلمان که جمعیت آنها بالغ بریک 
این  اکثریت  است  الزم  شود،  می  نفر  میلیون 
و بخش مهمی  به حرکت در آورد  را  معلمان 
از جمعیت 1۵ میلیونی محصلین و جمعیت 4۵ 
میلیونی والدین را همراه خود کند تا بتواند در 
جدال با رژیم پشتوانه قوی تری داشته باشد. 
آنوقت است که دیگر جمهوری اسالمی مجبور 
می شود در مقابل حق طلبان زانو بزند و تسلیم 

شود.
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اسپارتاکوس های زن در ایران 
علیه بردگی جنسیتی 

کیوان جاوید

صبا ُکرد افشاری که در دادگاه انقالب تهران 
به اتهام بی حجابی و »تشویق به فساد و فحشا« 
به 1۵ سال حبس و به اتهام »اجتماع و تبانی به 
قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور« به هفت  
و نیم سال حبس و به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه 
شده  محکوم  حبس  سال  نیم  یک  و  به  نظام« 
است، هم اکنون به دلیل اعتراض به »نبود آب 
شورای  سوی  از  زندانیان«  استفاده  برای  گرم 
انضباطی زندان قرچک به مدت سه ماه از حق 

مرخصی محروم شد.



قیام بردگان به رهبری اسپارتاکوس علیه برده 
بردگی  علیه  زنان  جانانه  ایستادگی  تا  داری 
جنسیتی در ایران حلقه های یک جنبش واحد 
یک  به  رسیدن  برای  بشر  رهایی  جنبش  اند. 

جامعه انسانی.

قیام علیه برده داری جنسیتی اما در ایران هنوز 
در جریان است. این قیام شخصیت ها و نقش 
بردگی  به  که  زنانی  دارد.  بسیاری  آفرینان 
اسالمی و خشک مغزان متعفن تاریخ »نه« می 
گویند و برای به چنگ آوردن یک زندگی برابر 
و انسانی تا پای جان می جنگند و زندان و شکنجه 

را به جان می خرند.



بیماریهای  علیرغم  که  است  آنها  از  یکی  صبا 
متعدد در برابر زامبی های تاریخ کوتاه نمی آید 
و صدای همه کسانی می شود که آینده روشن 
و برابر را نوید میدهند. در آستانه روز جهانی 
زن یک صدا و یک نفس فریاد می زنیم: زنده 

باد اسپارتاکوس های زن در ایران.
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


