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انعکاس جهانی اعتراضات معلمان 
شهال دانشفر

طبق خبر شورای هماهنگِی تشکل های صنفی 
)فدراسیون  الملل  بین  آموزش  فرهنگیان، 
دستگیری  ای  بیانیه  طی  معلمان(  جهانی 
معلمان در ایران را محکوم و خواستار آزادی 
است.  شده  آنها  شرط  و  قید  بدون  و  فوری 
دستگیری  خود  بیانیه  در  الملل  بین  آموزش 
محکوم  را  کارگر  جهانی  روز  مه،  اول  های 
و  اذیت  و  بازداشت  توقف  خواهان  و  کرده 
خود  همکاران  آزادی  از  که  معلمانی  آزار 

دفاع می کنند، شده است.  



است:  آمده  چنین  بیانیه  این  از  بخشی  در 
تا  کنند  می  تالش  مستاصالنه  “مقامات 
اتحادیه های صنفی  اعتراضات مسالمت آمیز 
معلمان،  پاییِن  دستمزدهای  سر  بر  کارگری 
بودجه ناکافی آموزش و زندانی کردن معلمان 
سندیکایی را متوقف کنند. این دستگیری ها 
و بازداشت ها نقض آزادی تشکل، حق تشکل 

و آزادی بیان است.”

 بیانیه با نام بردن از معلمان زندانی، از جمله 
حبیبی،  محمد  بداقی،  رسول  لطفی،  اسکندر 
حسن   ، باغانی  علی اکبر  ابراهیمی،  جعفر 
اصغر  امانی فر،  رضا   ، مالکی  محمود  عمرانی، 



و  محمدی  شعبان  صادق زاده،  هادی  حاجب، 
اسماعیل  وخیم  وضعیت  به  نیکخواه  مسعود 
اعتصاب  به  دست  مه  ماه  اول  از  که  عبدی 
غذای یکماهه زده ،اشاره کرده و به فراخوان 
سراسر  در  پرورش  و  آموزش  اتحادیه های 
 ۲۰۳۱ سال  تا  که  وی  آزادی  برای  جهان، 
)۱۴۱۰ شمسی( به اتهامات واهی محکوم به 

تاکید می کند.  حبس است، 

بدون  لغو  بر  الملل  بین  آموزش  خاتمه،  در 
سندیکایی  فعالین  علیه  اتهامات  شرط  و  قید 
حقوق  رعایت  و  انسانی  حقوق  مدافعان  و 
معلمان و آزادی تشکل، بیان و حق تجمعات 

کند.  می  تاکید  اعتراضی 



جهانی شدن صدای اعتراض معلمان پیشروی 
مهم مبارزات آنان و کارگران در ایران است.

 دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶ مه ۲۰۲۲



آموزش و پرورش باید غیر 
ایدئولوژیک باشد  

سیامک بهاری

“تغییر کتاب های درسی دانش آموزان از سال 
آینده بدستور خامنه ای”

نه تنها تغییر محتوای کتابهای درسی، که حذف 
و  آموزش  تبدیل  و  آموزشی  علمی  بنیان  کل 
ایدئولوژیک،  امنیتی -  به یک مؤسسه  پرورش 
جهت سربازگیری از دانش اموزان، یک دورنمای 
تا  آغاز  از  اسالمی  حکومت  برای  استراتژیک 
به  سرش  مدام  که  هدفی  است.  بوده  کنون 



سنگ خورده و جامعه علیه آن سمت و جهت 
خود را عوض کرده است.

در رأس این استراتژی شکست خورده، شخص 
خامنه  ای تعیین کننده ترین عنصر برای به تباهی 
کشیدن کل بنیان ها و ارزش های شناخته شده 
علمی، پژوهشی در مجموعه آموزشی کل کشور 

است. 

پرورش  و  بنیادین آموزش  تحول  تدوین سند 
و  تغییرات  کل  اساس  کردن  آن،  اجرایی  و 
مجموعه  حذفیات و افزودن متون و موضوعات 
فقهی و مذهبی به اشکال گوناگون است. محو 
به رسمیت  بنیان های علمی و دانش پژوهشی، 



تخریب  نوجوانی،  و  کودکی  روحیه  نشناختن 
انسانی،  روابط  و  اجتماعی  همبستگی  حس 
شامل همه کتابها در شکل و فرم و محتوا شده 
است. حذف رشته های علوم انسانی تا حساب 
خواندن  غیرکاربردی  و  انتگرال  و  دیفرانسیل 

آنها نمونه های بارز آن است.

هجویات  تاریخی،  جعلیات  گنجاندن 
جنگ،  عفاف،  و جشن  حجاب  ترویج  مذهبی، 
و  دشمن تراشی  طلبی،  شهادت  و  جبهه 
ضدآمریکایی گری، یهودی ستیزی، عبودیت و 
اطاعت، محتوای اصلی کتابهای درسی جمهوری 

اسالمی است.



مذهب،  از  جوانان  و  جامعه  گردانی  روی 
اعتراضات شورانگیز معلمان برای برپایی یک 
با  غیرکاالیی  انسانی،  شاد،  پرورش  و  آموزش 
استانداردهای باالی علمی کل بساط این شعبده 
بازی ایدئولوژیک حکومتی را به چالش کشیده 

است.

 دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶ مه ۲۰۲۲



اعدام مخفیانه، طناب دار راه نفس 
کشیدن حکومت! 

مینا احدی
    

بدست  بامری  محمد  اردیبهشت،   ۲۴ شنبه 
جمهوری اسالمی اعدام شد. او متهم به قتل بود 
و خانواده نتوانست یک میلیارد تومان پول جمع 
کند. در یک سحرگاه خونین و سیاه او را پای 
چوبه دار بردند و به دستور حکومت و با طناب 
اسالمی  حکومت  کشیدن  نفس  راه  که  داری 

است او را به قتل رساندند. 

خانواده بامری از سیستان بلوچستان بجای توسل 



به مردم و علنی کردن این توطئه برای قتل عمد 
و  داده  گوش  حکومت  های  توصیه  به  دولتی، 
موضوع را علنی نکردند و چنین شد که شاهد 
این قتل شدیم. درست در همین روزها خانواده  
حمید رضا اژدری به افکار عمومی متوسل شدند 
و حکومت مجبور شد اجرای حکم را به تعویق 
اندازد و مردم کمک کردند و امیدورایم او نجات 

یابد. 

تنها حرف من در این مورد اینست، علت مهم 
باید علنی کنید و  نیست، همه احکام اعدام را 
در  متاسفانه  دهیم.  نجات  را  همه  کنیم  سعی 
یکسال گذشته حداقل ۲٩٩ نفر در خفاء اعدام 
بر اساس گزارش ساالنه “مرکز آمار   شدند و 



نشر و آثار”، حداقل ۴۰ کودک متهم به جرم 
که نه اسمشان معلوم است و نه عکسی از آنها 

وجود دارد، اعدام شدند.

زندگی هایی که پرپرمیشوند برای اینکه حکومت 
معترض، جز کشتِن  برای ساکت کردن مردم 
بقاء  برای  راهی  هیچ  انسانها،  امیال  و  آرزوها 
بیند. مبارزه علیه اعدام مبارزه برای  خود نمی 
قطع کردن راه نفس کشیدن حکومت است. به 
تشبثات حکومت گردن ننهاده و همه موارد را 

علنی کنید. 
 

 دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶ مه ۲۰۲۲



مسابقه بدون حضور تماشاگر
عظیم مطور

    
امام جمعه اصفهان: خب ماکارونی گران شده؟ 

آدم یک چیز دیگر می خورد.

مقام مسئول در وزارت اقتصاد: مردم با یارانه 
را  مبلغی  اساسی،  کاالهای  مصرف  در  جدید 

اضافه می آورند.

نماینده خامنه ای در کهگیلویه و بویر احمد: به 
مردم می گوییم که از خریدهای هیجانی دست 

بردارید و مراقب شیطنت ها و فتنه ها باشید.



در پی شدت گرفتن گرانی ها و نیز اعتراضات 
روز  چند  طی  که  مختلف  شهرهای  در  مردم 
گذشته شدت گرفته، حاکمان وقیح اسالمی به 
شیوه همیشگی خود، زبان باز کرده اند، تا مردم 

را هم تحقیر کرده باشند، هم تهدید.

این گونه سخن گفتن از سر جهالت و ناکارآمدی 
نیست. این گویای این است که حاکمان اسالمی 
بی  بزنند  حرف  مردم  با  بلدند  که  زبانی  تنها 
شرمی است، که الزمه تداوم جمهوری اسالمی 
بوده. ایشان هیچ جوابی برای گرسنگی و از بین 
رفتن منزلت مردم ندارند بلکه برعکس الزمِه 
حمله به معیشت مردم را له کردن عزت مردم 



می دانند.

نقل شده است، یکبار چنین وقاحتی، ۲۰۰ سال 
داده؛  روی  فرانسه  در  حاکمی  سوی  از  پیش 
به  مردم  اعتراض  فریاد  مقابل  در  وقت  ملکه 
نداشتن نان، فرموده بودند: خب کیک بخورند! 
و این سخن آتش اعتراض مردم را چنان شعله 
تاریخ  در  مهم  انقالبی  به  منجر  ور ساخت که 

بشر گردید.

این چنین سخن گفتن، چهار دهه است  به سوی 
مردم از سمت حاکمان اسالمی پرتاب می شود 

و جوابش هم تنها یک انقالب زیر و رو کننده 



است. انقالبی که در حال شکل گیری است، که 
مسیر تاریخ مردم ایران را تغییر خواهد داد.

 دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶ مه ۲۰۲۲



قتل ناموسی، همزاد قوانین اسالمی
عبدل گلپریان

    
بنا به خبر منتشر شده، روز شنبه ۲۴ اردیبهشت 
یک زن ۳۸ ساله به نام “محترم ویسی” ساکن 
مرادی”  “امید  نام  به  پسرش  توسط  کرمانشاه 
زیر  ناموسی  انگیزه  با  نیسان  دستگاه  یک  با 
بنا  قتل رسید.  به  به طرز فجیعی  و  گرفته شد 
به این گزارش همسر و فرزند “محترم ویسی” 
که در آستانه طالق بوده، به دلیل داشتن رابطه 
احتمالی با فرد دیگری پیش از وقوع این حادثه، 
درگیر شده اند و پسر او پس از آن  که مادرش 
با پای برهنه خانه را ترک کرده، او را تعقیب و 



با خودرو زیر گرفته است. امید مرادی فرزند 
بزرگ محترم ویسی پس از این حادثه بازداشت 

شده است. 
 

سرچشمه خونبار قتلهای ناموسی، قوانین و فرهنگ 
اسالمی است. مرتکبین قتلهای ناموسی، همسر، 
پدر و یا فرزندان مذکر خانواده که بر اساس 
همین قوانین ضد زن می دانند که مجازاتی در 
می  جنایاتی  چنین  به  دست  نیست  انتظارشان 
زنند. تحمیل کودک همسری، مالکیت مرد بر 
زن، ازدواج اجباری، چند همسری و درجه دوم 
شمردن زن در قرآن و دیگر کتب اسالمی، علت 
و  جوهر  که  چرا  است،  ناموسی  قتلهای  اصلی 
ماهیت بنیادی اسالم و قوانین اسالمی، ضد زن 



است. 

جنبشی  اولین  ایران  در  زنان  قدرتمند  جنبش 
اسالمی،  آمدن حکومت  کار  روی  با  که  است 
در مقابل آن قد علم کرد. تردیدی نیست که 
پدیده شوم حکومت اسالمی که زن را ناموس 
همراه  زنان  عظیم  جنبش  توسط  داند  می  مرد 
با دیگر جنبش های اجتماعی، می تواند بر این 

تباهی نقطه پایانی بگذارد. 
  

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶ مه 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.comjournalfarsi


