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سفر پُر هزینه اسد برای مردم ایران
 خلیل کیوان     

بشار اسد برای بار دوم مخفیانه به ایران سفر کرد. 
رسانه های جمهوری اسالمی بجز مقداری تعریف 
و تجمید از زبان خامنه ای و دفتر او درباره جایگاه 
و اعتبار کشور سوریه در جهان عرب و مقداری 
گله گزاری از کشورهای همسایه که با اسرائیل 

“قهوه مینوشند” چیز دیگری منتشر نکردند. 

اعتبار  درباره  ای  خامنه  های  صحبت  کسی 
مجبور  که  آن  اول  مقام  و  کشورمنزوی سوریه 
این  نمیگیرد.  است مخفیانه سفر کند را جدی 
حرف ها جزو تشریفات و تعارفات معمول این نوع 



دیدارهاست. آن همسایه ای هم که با اسرائیل 
قهوه مینوشد امارات متحده عربی است. امارات 
نه فقط میزبان اسرائیل بلکه دو ماه قبل میزبان 
اسد هم بوده است و قهوه ای هم با وی نوشیده 
است. مساله ای که با ناخشنودی خامنه ای همراه 

بود. 

فرای این تعارفات و گله گزاری ها، مخفی کاری 
ها و ظاهرسازی ها، این سفر و توافقاتی که در 
و  سنگین  های  هزینه  است  گرفته  صورت  آن 

میلیاردی بر دوش مردم ایران میگذارد. 

شده  گرفتار  اوکراین  جنگ  باتالق  در  روسیه 
نیروهای نظامی  است. پوتین تصمیم گرفته که 
خود در سوریه را که بالغ برده ها هزار نفر است 



به اوکراین منتقل کند. عالوه براین، ادامه ارسال 
ممکن  پوتین  برای  نیز  سوریه  نیاز  مورد  نفت 
نیست. بنابراین جایگزینی نیروهای نظامی روسی 
با نظامیان جمهوری اسالمی و متحد آن حزب 
اهلل و تامین نفت سوریه، از مسائل اصلی این سفر 
بوده است. سفری نافرجام برای اسد و پُرهزینه 

برای مردم ایران. 
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سوت تحریم مسابقات ورزشی
 را به صدا درآوریم

عظیم مطور

شماری از دانشجویان دانشگاه تهران که روز شنبه، 
ورزشی  فضای  از  استفاده  قصد  اردیبهشت   1۷
دانشکده را داشتند از سوی “حراست دانشگاه” مورد 

ضرب و شتم قرار گرفتند.

دانشجویان پس از ممانعت از ورودشان به زمین چمن 
از سوی مسئولین دانشگاه، سعی داشتند از دِر پشتی 
وارد شوند که موجب درگیری فیزیکی با حراست 
گردید. پوشش دانشجویان دختر و لزوم تفکیک 
جنسیتی از جمله دالیل امتناع ورود دانشجویان بوده 



است.

در هفته گذشته نیز دانشجویان پلی تکنیک به دلیل 
عدم حضور دانشجویان دختر برای تماشای بازی، از 

ادامه مسابقات جام رمضان سر باز زدند.

جمهوری اسالمی از همه سو مورد اعتراض مردم 
است. با شروع حضور دانشجویان در دانشگاهها، 
اعتراضات نیز رو به گسترش گذاشته است. علیه 
تفکیک جنسیتی و محرومیت دختران از حضور در 
مسابقات، علیه مشکالت اقتصادی و انواع تبعیضات و 
بیحقوقی ها دانشجویان وارد میدان مبارزه می شوند.

دانشجویان همواره یک رکن اعتراضات اجتماعی بوده 
و نقش سیاسی مهمی در فضای اعتراضی داشته اند 



و اکنون که توازن قوا برای متشکل و متحد شدن 
با سایر جنبش های اعتراضی تغییر کرده است، می 
توانند در سطح سراسری متشکل شده و نقش بارزی 

در تقویت جنبش های اعتراضی داشته باشند.

دانشجویان می توانند نقش موثری در باال بردن 
پرچم اعتراض جامعه به تبعبض علیه زنان و تفکیک 
جنسیتی، اعتراض به فقر و گرانی و همراهی و اتحاد با 
مبارزات معلمان و کارگران و سایر مردم معترض ایفا 
کنند. متشکل شدن سراسری و توده ای در دانشگاه 
ها کلید ایفای نقش دانشجویان در دانشگاه ها و در 

جامعه است.
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رکورد تاریخی دولت رئیسی!
آذر پویا

    
عبدالناصرهمتی رئیس سابق بانک مرکزی در 
توئیتی نوشت: دولت سیزدهم رئیسی، یک رکورد 
تاریخی به جا گذاشت: چاپ 14٢ هزار میلیارد 
تومان در همین مدت زمامداری خود. وی اضافه 
کرد مشکالت دولت را کاماًل درک میکنم، فقط 
خواستم حامیان و امپراطوری رسانه ای دولت هم 
بدانند تا به ریشه های واقعی مشکالت بپردازند.

آقای همتی می داند که دولت رئیسی نه تنها در 
مورد چاپ اسکناس رکورد زده، بلکه در طی 
۸ ماه صدارت خود رکورد اعدام ها و گرانی را 



هم بجا گذاشته است.

از طرفی مردم هم مرتب و به هر بهانه ای به 
خیابان می آیند و رکورد اعتراضات و اعتصابات 
در  مردم  که  بود  دیروز  همین  شکنند.  می  را 
دیگر  شهر  چندین  و  سوسنگرد  ایذه،  اهواز، 
نان  گرانی  به  اعتراض  در  و  آمدند  خیابان  به 
اقالم حیاتی دیگر  و  و آرد  و کمبود ماکارونی 

صدای اعتراضشان را بگوش همگان رساندند.

 تظاهرات های باشکوه کارگران و معلمان در 
اعتراضی  های  یکشنبه  و  کارگر  جهانی  روز 
بازنشستگان، نمونه دیگری از همدلی و همبستگی 
مردم معترضی است که علنا فریاد میزنند این 
جانیان را نمی خواهند. اما آنان که باید صداها 



را 
بشنوند و برای مشکالت مردم راه حلی پیدا کنند 
چنان درگیر دزدی ها و افشاگیری از خودشان 
هستند که نه فرصتی برای شنیدن صدای مردم 
دارند و نه راه حلی برای برون رفت از این بن 

بست.

 چاپ 14٢ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه 
بجز بجا گذاشتن رکورد تورم وکوچکتر شدن 
سفره های مردم نتیجه دیگری نداشته است. راه 
حل نهائی ریشه کن کردن مشکالت در دست 

همین مردم است.
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آلودگی هوا و جمهوری اسالمی
نوید مینائی

    
طبق اخبار رسیده، در برخی شهرهای خوزستان 

آلودگی هوا به ٢۵ برابر حد مجاز رسیده است!
 در خبر دیگری آمده است به دلیل شدت آلودگی 
هوا، مدارس ابتدایی شهر تهران نیز تعطیل شدند.

شدت آلودگی هوا و محیط زیست در ایران به قدری 
باالست که روزانه صدها نفر به دلیل مشکالت 
تنفسی به بیمارستان مراجعه می کنند. از میزان 
مرگ و میر به دلیل آلودگی محیط زیست آمار 

دقیقی در دست نیست!



دقیقی موجود  آمار  اینست که چرا  اولین سوال 
نیست؟ چون اساسا سالمت و جان شهروندان در 
ایران برای حاکمیت اهمیتی ندارد! مهم “حفظ نظام 
می باشد که اوجب واجبات است!” آن هم به زور 

اسلحه و زندان و تهدید!

دوم اینکه آیا این آلودگی ها قابل کنترل و پیشگیری 
هستند؟ واقعیت اینست که راهکارهای زیادی برای 
پیشگیری از آلودگی هوا وجود دارد که انجام آنها 
در گرِو برنامه ریزی صحیح و اختصاص بودجه در 

این زمینه است. 

اگر حکومت اصل اساسی اش انتقام سلیمانی، بمب 
اتمی و تامین مالی برای تجهیز گروه های تروریستی 
نبود، و اگر حکومتی انسانی بود، می توانست مساله 



آلودگی هوا را حل کند!

آلودگی محیط زیست دیگر مساله فردای جامعه 
ایران نیست و اعتراض به آن صرفا مساله فعالین 
این عرصه نمی باشد، چرا که روزانه صدها نفر 
سالمتی و جان خود را از دست می دهند و نسل 
آینده بزرگترین قربانی شرایط امروز محیط زیستی 

است!

در کنار گرانی، فقر، خفقان، بیکاری و فساد حکومتی، 
آلودگی محیط زیست نیز عرصه دیگری از مبارزه 
و اعتراض مستمر با حکومت قاتالن اسالمی است!
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درباره اولتیماتوم 
گروه هفت به روسیه

ناصر اصغری
    

کشورهای “گروه هفت” که شامل آمریکا، کانادا، 
در  است،  ژاپن  و  ایتالیا  فرانسه،  بریتانیا،   آلمان، 
آخرین نشست خود به دولت پوتین اعالم کرده 
و  داده  خاتمه  اوکرائین  به  تهاجم  به  که  است 
گرنه تالش های جهانی برای انزوای بیشتر مسکو 
قرار  هدف  و  انرژی  منابع  جایگزینی  طریق  از 
دادن اولیگارش ها و همدستان کرملین با اعمال 
تحریم های بیشتر شدت خواهد یافت. در بیانیه 
اخیرشان گفته اند: “دایره تحریم ها باز هم تنگ تر 
خواهد شد تا پوتین بهای تهاجم و خشونت علیه 



“اقدامات  گفته اند:  کند.”  احساس  را  اوکرائین 
مسکو در اوکرائین اقتصاد جهانی را نیز به همراه 
امنیت انرژی و غذایی بین المللی دچار اختالل کرده 

است.”

ظاهرا “گروه هفت” می تواند دست پوتین و همدستان 
او را از خیلی چیزها کوتاه کند، اما نمی کند. می توانند 
انرژی ای را که روسیه به اروپا و دیگر جاهای دنیا 
صادر می کند را با راه حل های دیگری جایگزین 
کنند. می توانند اولیگارش ها را هدف تحریم قرار 
دهند، اما نمی دهند! این گام مهمی است که گفته اند 
می توانند روسیه را با کارهایی که اعالم کرده اند 
زیر فشار بگذارند که از جنونی که در اوکرائین به 
راه انداخته است کوتاه بیاید، اما ظاهرا منافعشان 
اجازه نمی دهد این جانی ها را زیر فشار بگذارند 



و دارائی ها و سرمایه گذاری های آنها را در خود 
غرب ممنوع و مصادره کنند.

ما همراه همه مردم آزاده دنیا اعالم می کنیم که این 
کارها را هرچه زودتر انجام دهید و اگر نمی دهید، 
باید جواب بدهید که چه منفعتی در باز گذاشتن 
دست پوتین برای قتل عام مردم اوکرائین دارید؟!

دوشنبه 1۹ اردیبهشت 1401
۹ مه ٢0٢٢



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


