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ما همه اسماعیل عبدی هستیم! 
سیامک بهاری     

“با پیگیری خانواده اسماعیل عبدی مشخص شده 
که این معلم زندانی که در ششمین روز اعتصاب 
غذاست به زندان کچویی کرج منتقل شده است.”

اسماعیل عبدی چهره شناخته شده و از رهبران 
برای  معلمان  اعتراضات  سرشناس  و  محبوب 
چندمین بار در زندان علیه سرکوبگری و بدرفتاری 
دستگاه های امنیتی دست به اعتراض زده است. 
جمهوری اسالمی از فرط استیصال و درماندگی با 
تبعید و اذیت و آزار عامدانه او و خانواده اش می 
خواهد چاره و مفری برای ساکت کردنش بیابد.



نزدیک به ده سال است که اسماعیل عبدی یک 
و  مراقبت  یا تحت  است  زندان  یا در  میان  در 
احضار مراجع امنیتی. سرسختی و پایداریش امان 
از دستگاه سرکوب حکومتی بریده است. هر دوره 
از زندان را با اعتراض به سکویی برای حق طلبی 

بدل کرده است. 

اتحادیه های معلمان و مراجع معتبر بین المللی و 
کارگری در ایران و سراسر جهان، بارها و بارها 
از او بعنوان سمبل و چهره برجسته مبارزه آشتی 
ناپذیر علیه پولی و کاالیی کردن آموزش، علیه 
پایمال  حقوق  از  دفاع  در  و  نابرابری  و  تبعیض 

شده معلمان یاد کرده اند.



حکومت او را به گروگان گرفته است تا به خیال 
واهی جنبش قدرتمند و سراسری معلمان را ساکت 
کند! جنبشی عظیم که با حضور قدرتمندش ده ها 
اسماعیل عبدی را در رهبری سراسری اعتراضات 
خود پرورده است! در سیصد شهر تظاهرات علیه 
تصویر  جا  همه  در  است.  کرده  برپا  بیعدالتی 
اسماعیل عبدی و آزادی بی قید و شرط او یکی از 

مهمترین خواست های معلمان بوده است. 

اسماعیل عبدی باید فوراً و بدون قید وشرط آزاد 
شود!
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پاسخ معلمان به سرکوب ها 
تجمعات سراسری است 

شهال دانشفر

به گزارش سایت خبری “راهبرد معاصر”، روز 
و  آموزش  وزیر  نوری  یوسف  اردیبهشت   1۵
پرورش، شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی 
معلمان را به اخراج تهدید کرد و گفت: هیئت 
تخلفات می تواند معلمانی که در این تجمعات 

شرکت می کنند را اخراج کند.

بازداشت  از  نفر  یازده  هنوز  دیگر  سوی  از 
شدگان اول ماه مه که در دو روز دهم و یازدهم 
اردیبهشت دستگیر شده بودند به اسامی رسول 



بداقی، محمد حبیبی، علی اکبر باغانی، محسن 
اصغر  فر،  امانی  رضا  مالکی،  محمود  عمرانی، 
نیکخواه، هادی  لطفی، مسعود  اسکندر  حاجب، 
صادق زاده هنوز در زندانند. اسماعیل عبدی نیز 
به دستگیری های روز جهانی  اعتراض  در  که 
کارگر در زندان دست به اعتصاب غذا زده و 
جانش در خطر است. بعالوه پرونده سازی های 

امنیتی و احضارها همچنان ادامه دارد.

 در برابر این سرکوبگری ها و در اعتراض به 
سخنان یوسف نوری، شورای هماهنگی تشکلهای 
صنفی فرهنگیان، برای ساعت ده صبح روز ٢٢ 
اردیبهشت به تجمعات سراسری فراخوان داده 
که با حمایت وسیع معلمان پاسخ گرفته است. 



این تجمعات در تهران مقابل مجلس اسالمی و 
در دیگر شهرها مقابل مراکز آموزش و پرورش 
بازداشتی  معلمان  از  ویژه حمایت  با محوریت 
به  اعتراض به عدم پاسخگویی  و زندانی و در 
خواستهای معلمان و پولی سازی آموزش برگزار 
می شوند. بدینگونه معلمان قاطعانه ایستاده اند 
و این جامعه ایست که کوتاه نمی آید. جنبش 
معلم یک سنگر مهم اعتراضات مردمی است و 

باید وسیعا مورد حمایت قرار گیرد.
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شورش گرسنگان “خطرناک” است!
محسن ابراهیمی

    
همزمان با حذف یارانه گندم و افزایش قیمت 
به  خطاب  ای  بیانیه  در  دانشجویی  بسیج  نان، 
“ناآرامیهای  بروز  به  نسبت  رئیسی  ابراهیم 
اجتماعی” هشدار داد. فاضل میبدی عضو “مجمع 
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم” هم هشدار 
کردن های  گران   و  یارانه ها  که”حذف  داد  
خواهد  پی  در  را  گرسنگان  شورش  پی در پی، 

داشت و شورش از انقالب خطرناک تر است.”

هم  و  شورش  هم  هستند.  “خطرناک”  دو  هر 
مفتخور،  اهلل های  برای آیت  انقالب. خطرناک 



کالش و ستمگر؛ خطرناک برای آقازاده هایی 
که با دزدی از جیب کارگران ثروتهای نجومی 
به هم زده اند؛ خطرناک برای نمایندگان اسالمی 
و  جان  علیه  قانون  کردن  وضع  با  که  مجلسی 
زندگی مردم پول پارو میکنند؛ خطرناک برای 
امامان جماعت که برای پخش خرافه ثروت باال 
که  سپاه  سرداران  برای  خطرناک  کشند؛  می 
با قبضه کردن اقتصاد، کارتل عظیم قاچاق راه 
انداخته اند؛ خطرناک برای دزدان اسالمی که 
حتی به نان خالی، این آخرین امید زنده ماندن 
و  اند؛  برده  یورش  فقرزده جامعه هم  اکثریت 
اینها، خطرناک برای ولی فقیهی  در راس همه 
که در باالی، این کارتل قاچاق و فساد وجنایت 

و دزدی قرار دارد. 



مردم در مقابل حکومتی که به جسم و جان و 
حرمت و معیشت و همه ابعاد زندگیشان یورش 
برده است، راهی ندارند جز اینکه با یک قیام 
سراسری، یک انقالب چهار ستون آن را از جا 
کنند.  ویران  را  اسالمی  عمارت  کل  و  برکنند 
این تنها راه رهایی مردم است. دار و دسته های 
انقالبی  چنین  قیامی،  چنین  باره  در  حکومتی 

هشدار میدهند! 
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خشنونت پلیس در سد لتیان
کیوان جاوید

    
در پی انتشار ویدئویی از رفتار خشونت آمیز چند 
مامور پلیس با یک زن در منطقه سد لتیان در 
شبکه های اجتماعی، پلیس تهران ضمن تایید این 
 درگیری از پیگیری “ویژه” این حادثه خبر داد.

خشونت اخیر پلیس علیه این زن جسور مربوط 
از  بعد  واکنش  اولین  است.  ارشاد  گشت  به 
همه  که  است  خشمی  کلیپ،  این  مشاهده 
می  که  خشمی  گیرد.  می  فرا  را  انسان  وجود 
مغز  و  بیاید  غیب  از  تیر  یک  امیدوارم  گوید: 
کند. منفجر  را  اسالمی  جمهوری  جانی   این 



کند،  فروکش  اولیه  خشم  آن  اینکه  بدون 
بینندگان این کلیپ به خود می گویند، آن زن 
جمهوری  وحشی  ماموران  این  که  کرده  چه 
اسالمی اینچنین به جان او افتادند؟ جواب یک 
جملِه ساده است. زنان با رفتار و کردار و ظاهر 
خود کل این حکومت را به چالش کشیده اند و 
دارند به خوبی نشان میدهند مردم ایران حکومت 
اسالمی را نمی خواهند. همچنین دارند با رفتار 
شان می گویند قدرت ما زنان علیرغم وحشیگری 
است. بیشتر  حکومت  از  مزدور،   ماموراِن 

رویداد،  این  به همه جوانب  تمام  از دقت  بعد 
بینندگان این کلیپ به خود نهیب می زنند و با 



خود عهد می بندند که این زنان شجاع را نباید 
تنها گذاشت. وقتی ماموران حکومت به این زنان 
حمله می کنند، باید از آن مبارزین راه رهایی و 
آزادی، جانانه دفاع کرد. تنها با اتحاد همگی ما 
مردم است که می توانیم شیشه عمر جمهوری 
بر زمین بکوبیم و به جامعه آزاد و  اسالمی را 

انسانی دست یابیم.
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گرانی نان و خشم ما
سیما بهاری

    
با افزایش قیمت ماکارونی و نان در ایران، روز 
جمعه شماری از امامان جمعه در خطبه های نماز 
جمعه تالش کردند گرانی ها و مشکالت اقتصادی 
 را به سیاست های اقتصادی گذشته نسبت دهند.

بیش از چهل سال است که هجوم بی وقفه ای 
اند.  داده  سازمان  مردم  اکثریت  زندگی  به  را 
بیش از چهل سال است که به سفره های مردم 
همچون ملخ های گرسنه حمله می کنند. و بیش 
از چهل است زندگی و هستی ما اکثریت مزد 
بگیر را غارت کرده اند. اشتهایشان سیری ناپذیر 



به  ما  نیز دزدیدند! خطاب  را  نان  امروز  است. 
تان  امتحان  دهه  چهار  از  بیش  که  است  شما 
اید. یکی از دیگری روسیاه ترید.  را پس داده 

پول هایی که خرج عملیات ترورهای برون مرزی 
و درون مرزی می کنید، هزینه هایی که صرف 
نیروی سرکوب و زندان هایتان می شود، اموالی که 
آقازادها در کشورهای غربی سرمایه گذاری کرده 
و صرف عیش و نوششان می کنند، و همۀ ثروتی که 
از دسترنج اکثریت جامعه چاپیده اید، باید صرف 
 رفاه مردم و صرف سوبسید مایحتاجشان شود.

منتظر سیل خروشان و پُر از خشم مردم باشید. 
مشت هایمان را که در پشتمان گره کرده بودیم 



ساله است که بر آسمان می کوبیم. صدای رعدی 
بلند است را  پاهایمان در خیابانها  از طنین  که 
شنیده اید و میترسید. حق دارید، بترسید! این 
بار همه با هم می آییم. خواستهای متحدمان  را 
در بیانیه ها و قطعنامه های روز کارگر دیدید. 
لشکر گرسنگان دارد میآید! رئیسی و روحانی و 
همۀ سیستم تان را از ریشه می کند و جامعه را 

برای همیشه از نکبت تان خالص میکند.
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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


