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پیش بسوی یک جنبش عمومی 
زیر و رو کننده 

 حمید تقوائی

ای  بیانیه  بازنشستگان طی  “۲۹ تشکل مستقل 
پاسخ  و  معیشتی  فقر  به  اعتراض  در  مشترک 
سراسری  تجمع  به   ... خود  خواستهای  نگرفتن 
برای ساعت ده و نیم صبح روز یکشنبه ۲۴ بهمن 
فراخوان داده اند.” از اطالعیه حزب کمونیست 

کارگری

روزمره  واقعیت  یک  سراسری  مبارزات  امروز 
است: جنبش دادخواهی در داخل و خارج کشور، 
اوجگیری مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بعد 



از قتل بکتاش آبتین، اعتراضات معلمان در بیش 
از ٣٠٠ شهر و  روستا، و اکنون فراخوان تجمع 
۲۹ تشکل بازنشستگان. این مبارزات سراسری 
ادامه کار و سازمانیافته است و حول خواستهائی 
فراگیر شکل گرفته است. خواستهائی که بخش 
عظیمی از جامعه را نمایندگی میکند. بازنشستگان 
در فراخوانشان اعالم میکنند دولت “ برای فربه 
شدن عده ای خاص،  طی چهار دهه، سفره ی ما 
بازنشستگان را روز بروز کوچک  و کوچکتر کرده 
و گرانی و تورم سرسام آور تحمیلی، خیلی از اقالم 
ضروری را از سفره ی ما بیرون کشیده است...” 
این حرف معلم و هفت تپه و کارگر پیمانی نفت 

هم هست.



جنبش دادخواهی و جنبش آزادی زندانیان سیاسی 
نیز همه مردمی را نمایندگی میکنند که قربانی 
ماشین اعدام و سرکوب حکومت بوده اند. امروز 
خواست آزادی کارگران زندانی، معلمان  زندانی، 
و گروگانهای  زندانی  زنان  زندانی،  نویسندگان 
زندانی بر پرچم همه جنبشهای حق طلبانه حک 

شده است. 

جنبشهای سراسری از هر سو رژیم را احاطه کرده 
اند، اکنون زمان به هم پیوستگی و سازماندهی و 
اقدام مشترک و شکل دان به یک جنبش عمومی 
فرود  را  نهائی  میتواند ضربه  که  جنبشی  است. 

  سه شنبه 1۹ بهمن 1۴٠٠
آورد.     

۸ فوریه ۲٠۲۲



کمبود  دارو و شروع پیک ششم کرونا 
نسان نودینیان

هشدار نایب رئیس انجمن داروسازان؛ بیش از 
گرفتن  اوج  با  هم  زمان  دارو  کمبود  قلم   1٠٠

دوباره کرونا.

در  و  دارو  کمبود  کنون  تا  گذشته  سال  دو  از 
دسترس نبودن امکانات پیشگیری از کرونا، تامین 
هزینه های قرنطینه برای مبتالیان به کرونا  عمیق 
ترین چالش مردم با جمهوری اسالمی ایران است. 
اما اعالم کمبود دارو اولین مورد نیست. در خرداد 
ماه سال جاری گفتند؛ »تخصیص قطره چکانی ارز 
دولتی باعث شده تولید کننده و واردکننده نتوانند 



داروها را به موقع به دست مصرف کننده برسانند 
و این مسئله سرگردانی مردم را در پی داشته 

است.«
 

خبر  مورد  صد  از  بیش  اقالمی  با  دارو  کمبود 
از  نفر  هزاران  جان  اکنون  هم  است.  دردناکی 
کلیوی،  های  بیماری  انواع  و  کرونا  به  مبتالیان 
ریوی و قلبی و ... بر اثر گرانی دارو در خطر است. 
ارتباط  دلیل  به  دارو مسئله ای است که  کمبود 
مستقیم با جان افراد بیمار، اهمیت ویژه ای دارد، 
نایاب شدن یک قرص و یک آمپول، به قیمت 

جان هزاران نفر تمام میشود. 
 

گرانی و کمبود دارو حاصل  دزدی و رانت خواری 



سردمداران سپاه، آقازاده ها و مفتخورانی است 
که علنی و پوشیده از ارزهای تخصصی و  سوبسید 
ها میلیون ها دالر را به ثروت هایشان افزوده اند. 

 
اقدامات  به  باید  داروها  گرانی   و  کمبود  علیه 

مشترک اعتراضی دست زد.

سه شنبه 1۹ بهمن 1۴٠٠
۸ فوریه ۲٠۲۲



پول بود، ولی خرج اسلحه شد!
رضا مرادی

سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
آمریکای  تحریم های  “اگر  گفت  ایران  مسلح 
بزرگترین  از  یکی  شود  برداشته  جنایتکار 
بی سی  بی  بود”.  خواهیم  صادرکنندگان سالح 

فارسی 

او در ادامه صحبتهایش در کنار قبر خمینی گفت 
که ایران “امروز از جهت تجهیزات روزآمد جهان 

در رتبه و جایگاهی فوق العاده باال قرار دارد”.

این اظهارات فقط محض آبرو خریدن برای خامنه 



مخطابش  نیست.  اش”  قهرمانانه  “نرمش  و  ای 
پاشیده حکومت است که پشت  از هم  صفوف 
خامنه ای درمانده به صف شوند که شاید از دم 
قبر  نیست که  بیخود  بگیرند.  گور کمی فاصله 
خمینی را برای ابراز چنین اظهاراتی انتخاب کرده 

است.   

اما این اعتراف حکومتی است که خارج از کشور 
برای تروریستهایش نا امن شده است، حکومتی که 
اقتصادش ورشکسته و نابود شده است، حکومتی 
که پاسخی به “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست” 
ندارد، حکومتی که دیگر تهدید به پرونده سازی 
و زندان و گلوله ساچمه ای اش خریداری ندارد، 
حکومتی که با جامعه ای در افتاده است که برای 
زندگی هرروزه در کف خیابان می جنگد و پیش 



می رود راه فراری ندارد.  

مردمی که با سرنگونی این حکومت و انقالبشان 
رفاه، درمان، امنیت، مسکن، و در یک کالم زندگی 
قرار می دهند  امور  را در صدر  انسان  شایسته 
صفحه تازه ای در تاریخ بشریت باز می کنند. 
بشریتی که هزینه صرف ارتقا زندگی می کند 
نه تولید و فروش ابزار کشتار و قتل و جنایت و 

نابودی. 

این صحبت ها همچنین اعتراف دیگری  هم هست: 
پول بود، ولی خرج اسلحه شد! 

سه شنبه 1۹ بهمن 1۴٠٠
۸ فوریه ۲٠۲۲



عراق بی رهبر
 شهاب بهرامی

“جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری 
کشور به حد نصاب دو سوم نمایندگان نرسید. 
بنابراین انتخاب رئیس جمهوری عراق به زمانی 

نامعلوم موکول شد”.

یادآوری کرد که پست ریاست جمهوری  باید 
در عراق جنبه تشریفاتی دارد و قدرت سیاسی 
بین نخست وزیر و پارلمان موزائیکی این کشور 
طبق  صدام،  سقوط  از  پس  است.  شده  تقسیم 
توافق فی مابین نیروهای سیاسی، ریاست اقلیم 
کردستان به بارزانی ها و حزب دمکرات و ریاست 



جمهوری به اتحادیه میهنی، پست نخست وزیری 
به شیعیان و ریاست پارلمان به سنی ها واگذار شد. 
کاندیداتوری “هوشیار زیباری” ریاست جمهوری 
از حزب دمکرات کردستان که در مظان اتهام 
فساد مالی روبرو است فعال به تعلیق درآمده است.

تشکیل چنین مافیای موزائیکی توسط آمریکا و 
متحدینش، به باندهای تروریستی و تبهکار اسالمی 
و قومی - عشیرتی که کرسی های پارلمانی را قبضه 
کرده و هم از حمایت های مستقیم مادی و نظامی 
ایران و عربستان برخوردار بوده اند فرصت داده 
تا عراق را عرصه تاخت و تاز وغارت و چپاول 
خویش قرار دهند. فساد مالی هوشیار زیباری فقط 
نوک قله کوه یخی است که به سطح آمده است.



بحران حکومتی عراق تا به میدان آمدن دوباره 
که  نیروئی  همان  انقالب،  نیروی  سوم،  نیروی 
التحریرها را به مدت دو سال به اشغال درآورده 
بود، ادامه خواهد داشت. بورژوازی عراق به کمک 
کمپ جهانی سرمایه داری با تمام جنایاتی که 
مرتکب شده نشان داده که توان کنترل اوضاع 
و بهبود شرایط فالکتبار زندگی مردم را ندارد و 

باید گورش را گم کند.

سه شنبه 1۹ بهمن 1۴٠٠
۸ فوریه ۲٠۲۲



این بساط فریبکاری را 
در افغانستان جمع کنید!

 سیامک بهاری

رئیس پیشین ستاد ارتش بریتانیا: زمان آن رسیده 
که دولت طالبان به رسمیت شناخته شود.

رئیس پیشین ستاد ارتش بریتانیا از دولت  های 
غربی خواسته است طالبان را به رسمیت بشناسند 
“تا مردم از یک بحران نگران کننده انسانی نجات 

پیدا کنند”.

رسمیت  به  برای  راهی  کردن  هموار  برای  تقال 
شناسی طالبان از حد وقاحت گذشته است. روشن 



است که پرونده سراسر توحش طالبان قابل تطهیر 
نیست! نمی شود این هیوالی تروریستی اسالمی را 
به سادگی به افکار عمومی و روابط بین  المللی حقنه 
کرد. هر کنفرانس و نشستی با طالبان با خشم و 

انزجار شدید جامعه جهانی روبرو می شود. 

حاال کلید واژه این تعامل ننگین، عبارات فریبنده 
و  انسانی”  “بحران  و  بشردوستانه”  “کمک های 
پاسخ  است.  افغانستان  مردم  گرسنگی”  “خطر 
مردم متمدن جهان به این فریبکاری مشمئز کننده، 
صریح و روشن است؛ این بحران انسانی خوفناک 
را شما با هزینه نجومی دو تریلیون دالری به بهانه 
به  امروز  که  تروریست هایی  همین  پاکسازی 
قدرت بازگردانده  اید،  خلق کرده  اید. این مملکت 



را شما شخم زدید و بذر نفرت قومی و مذهبی را 
همه جا کاشتید. حاال رابطه و به رسمیت شناسی 
همین هیوالی تروریستی اسالمی به راه حل برای 
نجات مردمی که قربانی سیاست های ضد بشری 

آن هستند، تبدیل شده است!؟ 

این فقر و فالکت و حکومت سرکوب و توحش 
قرون وسطایی، حاصل رقابت های منطقه ای و تأمین 
منافع شما است! مردم مصیبت دیده افغانستان تا 
ابد زیر دست و پای شما نخواهند ماند! این بساط 
فریبکاری را همین مردم، همین نسل به پاخواسته 

جمع خواهند کرد!
سه شنبه 1۹ بهمن 1۴٠٠

۸ فوریه ۲٠۲۲



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


