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انبار شدن میلیونها دوز واکسن کرونا  
کیوان جاوید    

تولیدکننده  شرکت های  مسئوالن  از  شماری 
از  دوز  “میلیون ها  می گویند:  کرونا  واکسن 
واکسن های تولید شده، در انبارها باقی مانده و 
زمان زیادی تا انقضای تاریخ مصرف آنها نمانده 

است.”
رئیس انستیتو پاستور: “۳ میلیون دوز واکسن در 
انبارهای انستیتو پاستور و۴ میلیون دوز واکسن 
مانده  باقی  رازی  موسسه  انبارهای  در  کرونا 

است.”
دوز  میلیون   ۶“ سیناژن:  شرکت  مدیرعامل 



واکسن در انبارها و ۴ میلیون دوز ماده اولیه در 
اختیار دارد.” 

اکتوورکو:  دارویی  گروه  مدیره  هیات  عضو 
“نزدیک به ۷ ماه معطل تائیدیه هستیم.” 

وزارت  فرمایشِی  و  دروغ   سراپا  آمار  آخرین 
 ۳ شنبه  روز  که  اسالمی  جمهوری  بهداشت 
انتشار یافته است مدعی است،  اردیبهشت ماه 
از ابتدای شیوع کرونا ۱۴۰ هزار و ۹۶۲ نفر در 
ایران بر اثر بیماری کرونا جان باختند. این در 
حالیست که تحقیقات بین المللی و حتی مراکز 
که  دارد  این  از  حکایت  ایران  در  بیمارستانی 
مرگ ناشی از کرونا حداقل ۴ تا برابر این آمار 

دولتی است. 



آنچه در ایران می گذرد رسما یک نسل کشی و 
یک جنایت سازمان یافته حکومتی است. مشکل 
جامعه کمبود پول و امکانات و زیر ساخت ها 
نیست. مشکل و گیر اصلی همانا روی کار بودن 
این جانیان ضد بشر است. برای خالصی از دست 
این دشمن، چاره کار سازمانیابی و متشکل شدن 
برای رهایی است. در همین مسیر پیشرفت های 
بسیاری داشتیم و قدم های بیشتر باید برداشته 
نه ساخت  سیاسی،  بحران  این  از  رهایی  شود. 
واکسن های جدید، که استفاده از قرص سیانور 

علیه این حکومت است. 
    یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۴ آوریل ۲۰۲۲



مشاغل غیر شایسته و بیکاری میلیونی 
اصغر کریمی 

تامین  و  کار  موسسه  رئیس  سرهنگی  رحیم 
اجتماعی: “۱۴ میلیون نفر در کشور نیاز به “شغل 

شایسته” دارند.  

این اعتراف تنها نوک کوه یخ فاجعه ای به نام 
و  بیکارند  نفر  میلیون ها  است.  ایران  در  شغل 
کشیده  انسانی  غیر  مشاغل  به  نفر  میلیون ها 
شده اند در حالیکه میلیون ها نفر احتیاج به مسکن 
و مدرسه و بیمارستان و پوشاک و تغذیه دارند. 
در این آمار اسالمی- حکومتی نشانه ای از آمار 
واقعی نیست. از جمله آمار زنان که کار خانگی 



تاریخ،  مغزان  این خشک  منظر  از  و  کنند  می 
وظیفه آنها کار خانگی، بچه داری و نگهداری از 
شوهر است، در آمارهای حکومتی جایی ندارد. 

بگذریم که کارگری هم که شغل دارد در فقر 
و محرومیت دست و پا میزند و امنیت شغلی هم 

ندارد. 

کولبری، دستفروشی، کار در معادنی که قتلگاه 
کارگر است، کار کودک، تن فروشی، و صدها 
جور به اصطالح شغلی که میلیون ها نفر برای 
جلوگیری از گرسنگی و مرگ وادار به انتخاب 
عده  که شغل  است  خاطر  این  به  شده اند  آن 
شغل  میلیاردی،  دزدی های  و  اختالس  دیگری 



عده ای تصویب قوانین ضد انسانی، شغل عده ای 
سرکوب  عده ای  شغل  و  منبرها  باالی  شیادی 
مردمی است که کار شایسته میخواهند. سرکوب 
دسته اولی ها الزم است تا مشاغل نوع دومی ها 
حفظ شود. راه حل را هم همینجا باید جستجو 
کرد. پایان دادن به مشاغل غیر انسانی و بیکاری 
در گرو پایان دادن به سیستمی است که فساد 
و اختالس و سرکوب و مغزشویی و مفتخوری و 

استثمار زاییده آن و منشاء آن است. 
 
 
 

یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۴ آوریل ۲۰۲۲۲۰۲۲



آلمان و پناهجویان 
افغانستانی و اوکراینی

سیامک زارع 
    

روزنامه فارین پالیسی در گزارشی تازه با شماری 
از پناهجویان افغانستانی در آلمان گفتگو کرده که 
اخیرا به آلمان پناهنده شده و در روزهای گذشته 
خانه های  دولتی شان به پناهجویان اوکراینی سپرده 

شده است.

آلمان سوای سختگیری ها، از کشورهای مختلف 
به  روسیه  تهاجم  از  پس  پذیرد،  می  پناهنده 
کاشانه  و  خانه  بیگناه  انسان  میلیونها  اوکراین، 



خود را از دست داده، آواره و در نهایت پناهنده 
کشورهای اروپایی شدند.

امروز مشاهده میشود که دولت ها اروپایی پذیرش 
پناهندگان اوکرائینی را در اولویت قرار می دهند. 
این امر باعث تنشی در جامعه، بخصوص در آلمان 
شده است، و در حال حاضر نهاد ها و انجمن های 
انسانگرا و بشردوست به این رفتار تبعیض آمیز 

بین پناهندگان شدیدا اعتراض دارند. 

در اکثر شهرهای آلمان پس از ورود پناهندگان 
زیست  اماکن  شهر،  این  مقامات  اوکراینی 
پناهندگان را تخلیه کرده تا پناهندگان اوکراینی 
در این هایم ها زندگی کنند. انتقال پناهجویان 
قدیمی از کشورهای دیگِر به نقاط دوردست، بی 



توجه به اینکه فرزندان این خانواده ها در این 
شهرها به مدرسه می رفتند و یا تعدادی در محل 
سکونت خود مشغول بکار بودند، سیاستی آشکارا 
راسیستی و حق ُکشی علیه این پناهجویان است.

پناهجویان اوکراینی باید با آغوش باز در کشورهای 
اروپایی پذیرفته شوند. شکی در این نیست. اما 
آنچه که مسلم است، نباید تحت این عنوان حق 
دیگر پناهندگان از کشورهای دیگر پایمال شود.
هیچ تبعیض و نابرابری بین این پناهندگان قابل 
پذیرش نیست. جنبش دفاع از همه پناهندگان تا 
عقب راندن کامل این سیاست تبعیض آمیز یک 

لحظه نباید دست از مبارزه بردارد.
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۳ آوریل ۲۰۲۲



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


