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جنبش فرهنگیان آماده قیام است 
اصغر کریمی

معلمان باز هم در بیش از صد شهر، رزمنده تر 
پرشور  تجمعات  به  دست  قبل،  از  مصمم تر  و 
کردند،  سخنرانی  خواندند،  بیانیه  زدند، 
شعار  خواندند،  انقالبی  سرودهای  دستجمعی 
و  تهدیدها  پاسخ  که  دادند  التیماتوم  و  دادند 
دستگیری ها را با گسترش اعتراض و اعتصاب 
خواهند داد. در تجمعات روز ۳۰ بهمن، دولت 
رئیسی را پوشالی خواندند و دولت و مجلس نور 
چشمی خامنه ای را غارتگر صندوق ذخیره شان 

معرفی کردند.



الیحه  اگر  نشوند،  آزاد  زندانی  معلمان  اگر 
رتبه بندی عملی نشود، اگر همسان سازی حقوقها 
غیر  معلمان  شغلی  امنیت  اگر  نشود،  اجرایی 
رسمی تامین نشود، اگر دست حاکمیت در جیب 
رایگان  آموزش  و  باشد  دانش آموزان  والدین 
گسترده تر  را  خود  اعتراضات   ... اگر  و  نشود 
خواهیم کرد. این خطابیه معلمان به حکومت و 
لحن و اراده و عزم معلمان برای کوتاه نیامدن 

بود که در بیانیه شان اعالم شده بود.

جسارت،  از  بود  ترکیبی  معلمان  تجمعات 
حضور  با  توجه  قابل  جمعیت  سازمانیافتگی، 
و  کردن  پول  یک  سکه  زن،  معلمان  پرشور 
تحقیر سارقان مجلس و دولت پوشالی رئیسی 



عزم  معلمان  حاکم.  غارتگران  به  التیماتوم  و 
نیایند اما حکومت را  جزم کرده اند که کوتاه 
تسلیم اراده خود کنند. چنین مبارزه ای، چنین 
روحیه ای، چنین جنبشی شایسته حمایت گرم 
همه خانواده ها و دانش آموزان و حمایت گرم 
لبریز  صبرشان  کاسه  که  است  مردمی  همه 
جامعه.  همه  برای  است  الگویی  و  است  شده 
هفته ها و ماههای طوفانی تر در مقابل حکومتی 

ورشکسته تر و بی آبرو تر در راه است. 
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تبادل “بشردوستانۀ” تروریستها با 
گروگانهای بی گناه 

سیما بهاری

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجۀ رژیم در یکی 
از نشستهای کنفرانس امنیتی مونیخ اعالم کرد 
که تهران برای تبادل زندانی با واشنگتن آماده 
است. او گفت: » ما معتقدیم تبادل زندانیان یک 

مسئلۀ بشر دوستانه است«

مذاکره  میز  پای  اینکه  برای  اسالمی  جمهوری 
احیای برجام مورد قبول واقع شود، باید شروطی 
را بپذیرد. یکی از این شروط آزادی زندانیان دو 
تابعیتی ست. تا همینجا این به نفع مبارزات مردم و 



تالشهای طوالنی مدت اپوزیسون جمهوری اسالمی 
است که تعداد هر چه بیشتری از گروگانها آزاد 

شوند.

سیاست جمهوری اسالمی این است که از میان 
مسافرین دو تابعیتی که اغلب به دیدار خانواده  
وارد  بازدید  برای  که  توریستهایی  و  روند  می 
ایران می شوند، کسانی را به عنوان گروگان به 
با تروریستهای خود که در  تا  اسارت در آورد 
ترور  و  گذاری  بمب  مشغول  دیگر  کشورهای 

مخالفین حکومت هستند مبادله کند.

ما مردم ایران معنی بشر دوستی این حکومت ضد 
انسانی را با همه وجودمان حس کرده ایم. تمامی 



خانواده هایی که عزیزانشان در ایران گروگان 
این رژیم خونریز شده اند نیز پی به جایگاه ضد 
بشری جمهوری اسالمی برده اند. در این میان 
باید به دولتهای غربی گفت با این جالدان معامله 

نکنید. طرد و منزوی و بایکوتشان کنید. 

این حکومت سزاوار سرنگونی است. در نبود این 
باند مافیای تروریست در قدرت هم مردم ایران و 
همه جهان نفس راحتی خواهند کشید و تروریسم 
و گروگانگیری اسالمی برای ابد به گور سپرده 

خواهد شد.
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دادگاه الهه و جنایات 
جمهوری اسالمی در سوریه                                                     

مریم نمازی

دادگاه  وکیل  و  ایران  بشر  حقوق  اسناد  مرکز 
المللی  بین  کیفری  دادگاه  از  دیکستال  ِهیدی 
در الهه درخواست کرده اند که نقش حکومت 
را  سوریه  در  جنگی  جنایات  در  ایران  اسالمی 
دولت  روی  تمرکز  دهد.  قرار  رسیدگی  مورد 
طرف  از  که  جنایاتش،  ابعاد  به  توجه  با  ایران 
است،  شده  مستند  اردن  در  سوری  پناهندگان 
حیاتی است. اینکه این پناهندگان در حال حاضر 
مقیم اردن هستند کلیدی است زیرا دولت اردن 
عضو اساسنامه رم - که دادگاه الهه را بنیان نهاد 



است می باشد که طبق قوانین بین المللی تسلیم 
این درخواست را ممکن می کند.

رژیم اسالمی ایران دهها میلیارد دالر برای تسلیح، 
و  اسد  بشار  نظامی  نیروهای  تجهیز  و  آموزش 
همچنین در حمایت از گروه هایی مانند حزب اهلل 
لبنان بمنظور سرکوب انقالب مردم و حفاظت از 
حکومت اسد هزینه کرده است. اما نکته مهم این 
است که این اولین تالش برای مسئول شناختن 
حکومت ایران در یک دادگاه بین المللی نسبت 
به جنایاتش در سوریه است. این اقدام در عین 
حال وسعت جنایات جنگی رژیم اسالمی ایران، 
از جمله نقش آن در کمک به سرکوب اعتراضات 
مردم و نظارت بر شکنجه و اعدام مخالفین در 
زندان های سوریه و همچنین گرسنگی دادن به 



مردم و جابجائی اجباری آنها، را برجسته می کند. 
 

تالش اخیر در ادامه دادگاه های مردمی مانند 
عین  در  است.  تریبونال  آبان  و  تریبونال  ایران 
حال سند دیگری است بر چندین دهه جنایات 
حکومت اسالمی علیه مردم ایران، سوریه، عراق 
و مناطق دیگر. جنایاتی که نه فراموش خواهند 

شد و نه بخشوده می شود.
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زنان کارتن خواب و
 بی سرپناه اهوازی                                                      

آوا عدالت

اخبار برخی  از رسانه های حکومتی  نشان می 
دهد صدها زن بی خانمان در اهواز در وضعیتی 

دشوار و سخت گذران زندگی می کنند. 

شاید بسیاری که به اهواز سفری نداشته اند و 
آشنایی با اقلیم گرم آن ندارند، گرمای باالی۵۰ 
درجه را حتی برای لحظه ای نتوانند تصور کنند. 
هوای آلوده و شرجی، گرد و غبار دائمی و گرما، 
آب آشامیدنی آلوده به فاضالب شهری، بوی آزار 
دهنده حاصل از سوختن مواد شیمیایی شرکتهای 
پاالیشگاهی، دوده های ناشی از سوزاندن نیزارها 



و نیشکرها در کنار فقر و فالکت و بی خانمانی  از 
اهواز یک جهنم واقعی و زمینی ساخته است.

زنان بی خانمان و آلوده به اعتیاد که برای لقمه 
نانی مورد تعرض قرار می گیرند و نوزادانی که 
حاصل این تعرض هستند و سرانجامی جز مرگ 
شانس  هم  اگر  ندارند.  تولد  روزهای  اولین  در 
و  بیمار  مادری  کنار  در  کنند  پیدا  ماندن  زنده 
گرسنه و بی سرپناه بزرگ میشوند، در نهایت در 
همان سنین کودکی آلوده به مواد می شوند و یا 
اسیر باندهای قاچاق مواد خرید و فروش میشوند، 
برای جابجایی مواد از آنها استفاده می شود، مورد 
تعرض جنسی قرار میگیرند و یا در بهترین حالت 
زباله گرد و دستفروش سر چهارراه ها می شوند.



برای این زنان بی سرپناهی یک درد نیست بلکه 
ذره  که  است  عذاب  با  همراه  تدریجی   مرگ 
ذره جانشان را میگیرد. حکومت متوحش اسالمی 
مسئول مستقیم فالکت و آوارگی این زنان است. 
آیا همین امروز معترضین و مبارزین جنبشهای 
دردمندان  این  کمک  به  توانند  می  اعتراضی 

بشتابند؟  
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معلولین جنگ ۸ ساله. با پا رفتیم 
با عصا برگشتیم!

نسان نودینیان

»شنبه ۳۰ بهمن، جمعی از مجروحان و خانواده های 
کشته شدگان جنگ ایران و عراق در اهواز دست 
به تجمع اعتراضی زدند. این اعتراضات به پرداخت 
نشدن معوقات و مطالباتشان از جمله پرداخت 
غرامت جنگی، کمک معیشت و حقوق ُمکفی بوده 

است«.

بود  ایران وعراق جنگی ویرانگر  جنگ ۸ ساله 
که باالترین آمار کشته، زخمی، معلول و مخروبه 
شدن شهرها و مراکز تولیدی را بجا گذاشت.  ۸۵ 
هزار بسیجی و 4۸ هزار ارتشی، بیش از ۳۳ هزار 



دانش آموز و بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانشجو 
نیز کشته شدند. آمار مجروحین در این جنگ 

۶۷٢ هزار نفر بوده است.
آمار کشته و زخمی ها بیش از یک میلیون نفر 
است. اکثریت قریب به اتفاق این معلولین جنگی 
مردمانی زحمتکش هستند که در شرایط  فقر و 
بیکاری زندگی میکنند. خدمات پزشکی و رفاهی 

به معلولین زیر صفر است.

معلولین جنگ ایران و عراق و خانواده های کشته 
شدگان در اعتراضات میگویند با پا رفتیم با عصا 
برگشتیم. این فریاد اعتراضی و جانکاه اما هنوز 
چهره تمام عیار مصیبتهای ویرانگر جنگ نیست. 
میلیونها نفر آواره شدند، هست و نیست و اندوخته 
های  بمباران  طعمه  سرپناهاشان  و  زندگیشان 



دهشتناک و راکتها شد. چند میلیون کودک از 
تحصیل محروم شدند. چند میلیون کارگر بیکار 
شدند، قربانیان جنگ ۸ ساله ایران و عراق میلیونی 
هستند. اعتراض مجروحان و خانواده های کشته 
شدگان ادامه اعتراضات کوبنده و وسیعی است 
که توسط کارگران و معلمان برای تامین زندگی، 

رفاه و  حقوق مکفی در جریان است.
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معجون سمی مذهب و مردساالری
پتی دوبنیتاس

شش سال پیش محمد وسیم، خواهر ٢۶ ساله خود 
قندیل بلوچ را به قتل رساند، زیرا احساس می کرد 
او با پست هایش در رسانه های اجتماعی که در 
آن هنجارهای اسالمی، پدرساالرانه و عقبگرا در 
پاکستان را به چالش می کشد، خانواده آنها را 
بی آبرو کرده است. او به حبس ابد محکوم شد 

اما این هفته تبرئه و از زندان آزاد گردید.

شگفتی واقعی این است که او در وهله اول به 
پاکستان  اما دولت  بود  ابد محکوم شده  حبس 
احتماالً تحت فشار این حقیقت قرار گرفت که 
قندیل علناً حقیقتی را بیان کرده که بسیاری در 



زندگی خصوصی با آن مواجه هستند و این حکم 
اولیه باید آبی می شد برای خاموش کردن آتش 

خشم نهفته در اجتماع. 

عنوان  به  دختران  از کشورها  بسیاری  در  هنوز 
ناموس مردان شناخته میشوند. این روش معمول 
برای  عبور  کارت  داشتن  و  زنان  کنترل  برای 
کشتن آنها در صورت عدم رعایت مقررات دینی 
و مردساالرانه است. حقیقت دیگر این است که 
به نجات  هیچ شوالیه ای در دولت های جهان 

زنان نخواهد آمد.

باید از خود پرسید که این چه منطق و چه حقیقتی 
است که باید در درون خود ویران کرد تا خود را 
محق دانست که  یک زن را به خاطر زن بودنش 



به قتل رساند.

باید چه  از خود پرسید که زنان  باید  همچنین 
تعداد دیوار آجری دیگر را با دست های برهنه 
خود و بدون هیچ حمایتی از حاکمین بشکنند تا 

آنچه را که حقشان است به دست آورند؟
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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


