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“رزمایش نظامی” در مقابل معلمان 
اصغر کریمی

تجمع بزرگ معلمان در رودسر در روز ۲۱ اسفند 
همزمان با دادگاهی شدن عزیز قاسم زاده، با یک 
“رزمایش” نظامی در مقابل دادگستری، حضور 
نیروی انتظامی در چندین الیه، و ضرب و شتم و 

دستگیری تعدادی از معلمان مواجه شد.

عزیز قاسم زاده در محوطه دادگستری در اعتراض 
به فضای امنیتی علیه معلمان گفت: “برای محاکمه 
یک معلم تمام شهر و دادگاه را تعطیل کردید. 
نمی توانید با جو امنیتی و ارعاب، صدای معلم را 

خاموش کنید. ما را هراسی از شما نیست.” 



تاکتیک جدید و تعرضی معلمان که چند روز 
قبل در اهواز و قزوین با همراهی کردن معلماِن 
احضار شده صورت گرفت، در رودسر با قدرت 
بیشتری ادامه یافت. این اقدام چنان موثر بود که 
زد.  نظامی  “رزمایش”  به  انتظامی دست  نیروی 
“ما را هراسی از شما نیست” پاسخ معلمان بود. 

این ضرب و شتم در رودسر باید با “رزمایش” 
معلمان در سراسر کشور پاسخ گیرد؛ و همراهی 
با معلمانی که احضار میشوند به تاکتیکشان در 
سیاسی  هزینه  این  شود.  تبدیل  کشور  سراسر 

سنگینی به حکومت تحمیل میکند. 



باید کانون های صنفی را تحکیم کرد؛  همزمان 
مجامع عمومی  کانون ها را همه جا تشکیل داد و 
واحدهای آنها را در شهرهای بیشتری توسعه داد. 
باید جنبشی برای عضویت بیشتر معلمان در این 
کانون  ها راه انداخت و رابطه با میلیونها دانش آموز 

و خانواده های آنها را تحکیم کرد. 

اوضاع رژیم وخیم، و فضای جامعه پر از خشم  
کرد.  خواهند  همراهی  را  معلمان  مردم  است. 
معلمان این موقعیت را دارند که در پیشاپیش 

صفوف جامعه، مردم را به حرکت درآورند.
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حمله موشکی سپاه به اربیل 
کیوان جاوید

 ۱۲ یکشنبه  بامداد  موشکی  حمله  جریان  در 
مارس -۲0۲۲ ۲۱ اسفند ۱400، دوازده فروند 
موشک بالستیک به اربیل، مرکز منطقه خودمختار 
سپاه  شد.  شلیک  عراق  شمال  در  کردستان 

پاسدارن مسئولیت این حمله را پذیرفته است.

در بیانیه سپاه آمده است که این حمله در واکنش 
به کشته شدن دو سپاهی در سوریه بوده و “مرکز 
اسرائیل  به  وابسته  شرارت”  و  توطئه  راهبردی 
هدف حمله قرار گرفته است، اما این موشک ها 
در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل، بدون 



وارد آمدن خسارتی، فرود آمدند. 

عجیب نیست؟ قرار بود این موشکها در انتقام 
از کشته شدن دو فرمانده سپاه پاسدران، مراکز 
نزدیکی  در  اما  دهند  قرار  هدف  را  اسرائیلی 
کنسولگری آمریکا فرود آمدند. سپاه پاسدارن 
یا نمی تواند چند موشک را با دقت شلیک کند، 
یا اینکه این حمله موشکی هم فقط جنبه تبلیغاتی 
داشته و جرات انتقام گیری ندارد. این حرکت 
از نوع همان “انتقامگیری سخت” است که سپاه 
پاسداران در مورد قتل قاسم سلیمانی وعده آن 
هماهنگی  و  اطالع  با  را  موشک  چند  و  داده  را 
قبلی به اطراف ساختمان های نظامی آمریکا در 
اربیل شلیک کرده بود. این نمایش بی خطر سپاه 



یک دلیل دارد: روسیه در مذاکرات برجام پشت 
جمهوری اسالمی را خالی کرده و رژیم اسالمی 
است. می  تر شده  تنها  و  منزوی  پیش  از  بیش 
خواهند پیام بدهند هنوز قدرت بی ثبات کردن 

منطقه را دارند تا جدی گرفته شوند.

البته دقت  از مردم  انتقام  در  اسالمی  جمهوری 
باالیی دارد، اما  مردم در سرنگونی این حکومت 

روز به روز با دقت بیشتری عمل می کنند. 
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کرونا و مافیای مرگ 
جمهوری اسالمی

سیامک بهاری

بنا به اطالع وزارت بهداشت کماکان ۹0 شهر در 
وضعیت قرمز، ۱۸۶ شهر در وضعیت نارنجی و 

۱۵4 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. 

جهان رفته رفته محدویت های پاندمی کرونا را 
پشت سرمی گذارد. در ایران اما، کرونا دست در 
دست جمهوری اسالمی همچنان قربانی می گیرد. 
هنوز تا واکسیناسیون عمومی راه زیادی مانده است.

دوساِل مرگبار از همه گیری ویروس کرونا می گذرد. 



و  اسالمی  حکومت  عامدانه  سهل انگاری های 
ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی، مافیای واردات 
و تولید واکسن داخلی، آن را به فاجعه ای تمام عیار 
بدل کرد. از انکار وجود ویروس تا دروغ پردازی های 
شیادانه، از ویروس یاب “مستعان” تا خودکفایی 
در تولید واکسن و تکمیل واکسیناسیون سراسری، 
و با راه اندازی مناسک و بازگشایی اماکن مذهبی 

وضعیت را از آنچه بود مصیبت بارتر کرد.

علیرغم محرمانه و امنیتی کردن آمار مرگ بر اثر 
کوئید۱۹ حقیقت آنچنان عظیم است که نمی توان 
آنرا زیر هیچ عبا و عمامه ای پنهان کرد.  مرکز آمار 
آمارهای  ایران  پزشکی  نظام  سازمان  و  مجلس 
واقعی را چهار تا پنج برابر آمار اعالم شده وزارت 
بهداشت می داند. یعنی رقمی نزدیک به یک میلیون 



کشته!

بنا بر گفته سخنگوی ستاد کرونا، ۲۶ درصد از 
جمعیت کشور تاکنون هیچ واکسنی نزده  و تنها ۳0 
درصد جمعیت، سه ُدز واکسن را دریافت کرده اند. 
پیک هفتم کرونا در راه است و مرگ روزانه همچنان 
سه رقمی است، و بخش های مراقبت ویژه فاقد 
استانداردهای الزم اند. مسئول مستقیم این فاجعه 
مرگبار، جمهوری اسالمی و شخص خامنه ای است.

واکسیناسیون عمومی حق مسلم همه مردم است 
که بیرحمانه از آن محروم گردیده اند. 
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عربستان: ۸1 اعدام در یک روز 
هرمز رها  

وزارت کشور عربستان اعالم کرده: روز شنبه 
۲۱ اسفند -  ۱۲ مارس،۸۱ نفر در این کشور 
قتل  شدگان،  اعدام  اتهامات  شدند.  اعدام 
نیروهای پلیس، آدم ربایی، سرقت مسلحانه، 
و  آشوب  ایجاد  هدف  با  دیگر  اتهام  دهها  و 
اجرای نقشه های تروریستی عنوان شده است. 
از  زیادی  شمار  ساله  هر  سعودی  عربستان 
تروریسم  با  مبارزه  بهانه  به  را  مخالفینش 
اعدام می کند. درست همان اتهاماتی وعناوینی 
که برای اعدام مخالفان سیاسی در جمهوری 

میشود.  برده  بکار  اسالمی 



ایران  مذهبی  و  دیکتاتوری  حکومتهای  در 
اعدام  در  تنگاتنگی  رقابت  که  وعربستان 
این  پُر واضح است که   دارند،  با هم  کردن 
جنایت سازمانیافته دولتی برای ساکت کردن 
جامعه و برای سرکوب آزادی بیان و ارعاب 
انتظار محاکمه عادالنه،  مردم آنجام میگیرد. 
حق برخورداری از وکیل مستقل و دادگاه بی 
دو  سلطه  تحت  که  کشور  دو  این  در  طرف 
البته  دارند  قرار  اسالمی  واپسگرای  حکومت 

لوکس است. زیادی 

در رسانه های خبری جمهوری اسالمی آمده 
شیعه  مناطق  از  اعدامیان  نفراز   40 است، 
ای  سوریه  نفر  یک  و  یمنی  نفر  چهار  نشین، 



به  اسالمی  جمهوری  ایراد  تمام  اند.  بوده 
مخالفین،  بگوید  که  است  همین  اعدامها  این 
حاال  اند.  بوده  اسالمی  جمهوری  طرفدار 
انتظار داشت در جواب به این اعدامها،  باید 
را  تعدادی  انتقام،  به  هم  اسالمی  جمهوری 
رقابت ضد  این  در  تا  کند  محکوم  اعدام  به 
نماند. ای خود عقب  منطقه  رقیب  از  انسانی 

سرنگون  باید  جنایت  و  کشتار  ماشین  این 
شود تا مردمان این دو کشور نفسی به راحتی 

. بکشند
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هم جیب مان را میزنند و
هم جانمان را میگیرند  

خلیل کیوان

سایت فارسی رادیو آلمان در مطلبی به تاریخ ۸ 
مارس نوشت: “اوکراین و روسیه از بزرگ ترین 
صادرکنندگان غالت دنیا، بویژه گندم هستند. 
جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده است، 
بر  و  به خطر می اندازد  را  امنیت غذایی جهان 
شمار گرسنگان می افزاید. ایران نیز از عواقب 

آن در امان نخواهد ماند.”

به عنوان مثال، اروپا 40 درصد از گاز و زغال سنگ 
نفتی  محصوالت  و  نفت  چهارم  یک  و  مصرفی 



خود را از روسیه وارد می کند. اُلیگارش های 
روسی ساکن اروپا با همدستی با دولت مافیایی 
به ثروتهای نجومی رسیده اند. صدر اعظم پیشین 
استریم  نورد  گاز  پروژه  سهامداران  از  آلمان 
با پوتین دارد.  روسیه است و روابط حسنه ای 

مثال ها بسیارند. 

سرمایه  که  وقتی  نوزدهم  قرن  در  مارکس 
گفت:  بود  غربی  کشور  چند  به  محدود  داری 
جیب  میکنند  صلح  هم  با  وقتی  داران  سرمایه 
مان را میزنند، وقتی با هم می جنگند جانمان را 
میگیرند. اکنون که سرمایه داری تمام جهان را 
فتح کرده است باید گفت اگر با سرمایه دارای 



و دولت هایش تصفیه حساب نشود، هم جیب 
مان را میزنند و هم جانمان را میگیرند. جنگ 
های جهانی اول و دوم و خطر جنگ جهانی سوم 

موید این نکته است. 
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گسیل جنایتکاران اسالمی به اوکراین
یاشار سهندی

وزیر دفاع روسیه مدعی شده که ۱۶ هزار نیرو 
اوکراین  جنگ  در  حضور  برای  خاورمیانه  از 
با  بالفاصله  نیز  پوتین  کرده اند.  آمادگی  اعالم 
اعزام این مزدوران اسالمی به اوکراین و مناطق 

جنگی موافقت کرد.

بنا به اخبار، این مزدوران شامل حزب اهلل لبنان 
و نیروهای مسلحی است که سپاه قدس تحت 
سازمان  سوریه  در  زینبیون  و  فاطمیون  عنوان 
داده و به اوکراین اعزام می شوند. این نیروها 
در  جنگ  های  در صحنه  را  خود  شقاوت  قبال 
اینها  از همه  قبل  اند.  اثبات رسانده  به  سوریه 



نیز نیروهای فاشیستی اسالمی از چچِن روسیه 
به اوکراین اعزام شده اند و نعره اهلل اکبرشان 

در آنجا پیچیده است.

ارعاب  برای  تنها  پوتین  ای  هسته  تهدید  اگر 
است، اما استخدام مزدوران جنگی که از هیچ 
جنایتی اِبایی ندارند یک خطر واقعی است. هیچ 
بعید نیست در آینده ای نزدیک در اوکراین نیز 
شاهد سر بریدن، زنده زنده سوزاندن و بسیاری 
جنایتهای دیگر که در سوریه روی داده نباشیم.

درماندگی این “دومین ارتش بزرگ جهان” را در 
اوکراین به چشم دیده ایم. ماشین نظامی ارتش 
اوکراین، حمایت های  با دخالت مردم  روسیه 
بی نظیر جهانیان، اقدامات هماهنگ رسانه ها و 



فشارهای ُخرد کننده اقتصادی نتایج درخشانی 
علیه روسیه بدنبال داشته است. 

اجیر  جمله  از  جنایات  این  همه  به  جواب  در 
دولت  توسط  اسالمی  مزدور  نیروهای  کردن 
روسیه، ثبت نام نیروهای مردمی و پارتیزانی از 
چهار گوشه دنیا برای جنگیدن با ارتش متجاوز 
روسیه در اوکراین نیز مدتها است که بگوش 

می رسد. 
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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


