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آسمان ريسمان اسالمى
سینا پدرام

به  هواپیما  برای ساخت هشت  رئیسی  “دستور 
نیت امام هشتم شیعیان. “

نشر  ايران  اسالمی  حاكمان  از  خبرهايی  بعضا 
خوانندگان  خاطر  انبساط  باعث  كه  میشود 
است  قرار  نه  رئیسی،  دستور   اين  میگردد. 
تره  نه  شود،  اجرايی  میتواند  نه  شود،  اجرايی 
ای برايش خرد خواهد شد و نه اعوان و انصار 
از عهده  باورشان شده كه چنین كاری  ايشان 

اين حضرات برمیايد. 



جمهوری اسالمی نه تكنولوژی و فن آوری ساخت 
نه امكانات زيرساختی برای  هواپیما را دارد و 
تولید انبوه آن.  قبال نیز از پنج “دانه” هواپیمای 
ساخت اين حكومت چهار عدد با تالفات جانی 

سقوط كرده أست. 

صرف نظر از تحريمهايی كه اقتصاد ورشكسته و 
فلج شده به جا گذاشته است، صرف نظر از نیاز 
مبرم به پیچیده ترين فن آوري های نوين در 
صنعت موتورهایی جت، كامپیوترهای پیشرفته، 
صنعت آلیاژ ها و دانش متالوژی و غیره، صرف 
نظر از هزينه های میلیاردی كه نیازمند اين امر 
است، صرف نظر  از بسیاری از فاكتورهای ريز 
بالهت  جرثومه  اين  به  نیست  يكی  درشت،  و 
رفتن  و  كوفته  در  به  انفالب  كه  كند  گوشزد 



حكومت ايشان مسجل است.

نیازی به گفتن ندارد كه روان پريشی، بالهت، 
غالده  جنايتكار  اين  گويی  ياوه  و  مردرندی 
بريده، زبان ِزد خاص و عام است. اما ربط دادن 
صنعت هواپیما به امامی كه زهركش شده است، 
مضحكترين شاهكار اسالمی اين آدمك است. 

اين بار نه هواپیما های اسالمی بلكه خود حكومت 
در معرض سقوط است. كاری هم از دسِت جناب 

“خلبان” رئیسی ساخته نیست.
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کمبود پزشک و پزشکاِن دور از طبابت
سیما بهاری

رئیس كل سازمان نظام پزشكی جمهوری اسالمی 
با اشاره به نگرانیها در مورد كمبود پزشك گفت: 
در حال حاضر 1۵ تا ۲0 هزار پزشك عمومی در 

ايران كار پزشكی نمیكنند.

به گفتۀ دكتر حسین شمالی يكی از كارشناسان 
شش  نفر،  هزار  ده  هر  ازاء  به  سالمت،   حوزۀ 
پزشك وجود دارد. معاون وزير بهداشت كمبود 
پزشك را انكار میكند. اما فشاری كه در دورۀ 
كرونا بر كادر درمان وارد شد انكار ناپزير است. 
سرگردانی مردم از اين بیمارستان به بیمارستانی 



ديگر در پی يافتن راه درمان و هزينۀ های سرسام 
آور درمان، آن جهنمی  است كه جمهوری اسالمی 

برای مردم رقم زده.

 در اين وانفسا حدود ۲0 هزار پزشك، كار پزشكی 
نمیكنند. در ايران تحت حاكمیت يك مشت دزد 
و مفت خور چه چیزی سرجايش هست؟ معلم 
مجبور است دو سه جا كار كند، مهندس  پیتزا می 
پزد، برقكار راننده تاكسی است و  ۲0 هزارپزشك 
هم ترجیح داده اند شغل ديگری انتخاب كنند. 

وقتی آقازاده ها، بی سواد و بی مدرک میتوانند به 
صرف آقازاده بودنشان در رأس تخصصی ترين 
كارها قرار بگیرند، وقتی در هر زمینه ای پول و 



قدرت در دست مافیای دولتی است و حكومت 
دزدساالر از دزدها وجانیان حمايت میكند، معلوم 
است آنچه كه اهمیت دارد نه نیاز مردم كه سود 
سرمايه است.  چیزی به پايان اين سیاهی نمانده. 
اين بساط كج و معوج برچیده خواهد شد. فردا 

از آن ما خواهد بود.
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تجمع در ۲۶ شهر با شعار 
معلم زندانى آزاد بايد گردد

شهال دانشفر
    

ادامه  به  اعتراض  در  معلمان  خرداد   ۲۶ روز 
نیز  و  امنیتی  های  سازی  پرونده  و  بازداشتها 
پیگیری مطالباتشان تجمعات سراسری داشتند.

دامنه  گسترش  از  نگران  اسالمی  حكومت   
تجمعات آنها و پیوستن مردم به آنان در روزهای 
۲۵ و ۲۶ خرداد 4۶ نفر از معلمان را بازداشت 
معلم   4 خرداد   ۲۷ در  گزارشات  طبق  كرد. 
بازداشتی شهر مريوان و ده معلم در شهر قزوين 
آزاد شدند. در سقز نیز روز شنبه  ۲۷ خرداد، 



چهار معلم بازداشتی با وثیقه آزاد شدند. معلمان 
خواستار آزادی بدون قید و شرط همه معلمان 
زندانی هستند كه شمارشان به ۵۳ نفر رسیده 
بارها  تشكلهای صنفی  هماهنگی  است. شورای 
تاكید كرده كه ارعاب تاثیری بر مطالبه گری 

آنها ندارد.

حكومت،  جانب  از  سركوبگری  از  ابعاد  اين 
از  حكومت  عمیق  هراس  و  ترس  نشاندهنده 
كه  بوده  معلمان  اعتراضات  دامنه  و  گسترش 
تقابل  در  است.  مردمی  اعتراضات  مهم  سنگر 
با اين سركوبگری ها است كه معلمان علیرغم 
شهر   ۲۶ در  خرداد   ۲۶ روز  امنیتی،  فضای 
تجمع كردند و پیامشان به حكومتیان اين بود 
كه سركوب و ارعاب فايده ای ندارد و پیگیر 



مطالباتشان هستند. 

معلمان صدای اعتراض مردم علیه سونامی گرانی 
خواست  نماد  اند.  نابرابری  و  تبعیض  و  فقر  و 
تحصیل رايگان برای كودكان و داشتن زندگی 
سركوبگريهای  علیه  سنگری  اند.  انسانی  ای 
از  دردفاع  سراسری  كارزاری  با  حكومتند. 
خواستها و مبارزات معلمان برای آزادی معلمان 
زندانی و همه زندانیان سیاسی به میدان بیايیم. 
از  حمايت  جهانی  روز  )۳0 خرداد(  ژوئن   ۲0
زندانیان سیاسی در ايران، صدای معلمان دربند 

وهمه زندانیان سیاسی باشیم.
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جولیان آسانژ باالتر از خطر
كیوان جاويد

    
حكم استرداد جولیان آسانژ، موسس ويكی لیكس 
از سوی دادگاه وست منیستر در انگلیس صادر 
شد. وزارت كشور بريتانیا روز جمعه 1۷ ژوئن 

اين حكم را تائید كرد.

دلیل اين دشمنی دولت آمريكا و همراهی دولت 
جولیان  آيا  چیست؟  آسانژ  جولیان  با  انگلیس 
دست به قتل زده يا با مافیای بین المللی مواد 
مخدر همكاری كرده است؟ آيا آسانژ همچون 
پسر ملكه انگلیس در همكاری با شبكه سكس بین 
المللی، با دختران نوجوان رابطه جنسی داشته؟ آيا 



آسانژ دست به جنايت علیه بشريت زده است؟

همراهی  با  آسانژ  است.  منفی  اينها  همه  جواب 
سرباز آمريكايی، چلسی منینگ مطالب محرمانه 
عملیات نظامی آمريكا در عراق و افغانستان را 
كشف و منتشر كرده است. او 1۶ سال پیش با 
جمعی ديگر ويكی لیكس را بنیاد نهاد كه اسناد 
محرمانه دولت ها علیه بشريت را افشا می كند.

هدف، انتقام از آزادی بیان و كوبیدن و مرعوب 
همان  اين  است.  دنیا  در  آزاديخواهان  كردن 
سیاست ضد انسانی است كه جمهوری اسالمی نیز 
به مدت 4۳ سال علیه آزادی بیان، نويسندگان 
به  بايد  را  آسانژ  میدهد.  انجام  آزاديخواهان  و 
محمد مختاری، جعفر پوينده و ستار بهشتی وصل 



كرد. 

خروج  با  جانسون  بوريس  راستی  دست  دولت 
انگلیس از اتحاديه اروپا می خواهد قدم به قدم 
به ترامپ و حتی پوتین نزديكتر شود. رويای چینی 
اما  دارد.  را  انگلیس  در  سیاسی  كردن سیستم 
جواب مردم در انگلیس و اروپا يك جمله است: 
با قدرت انسانیت متشكل و متحد شما را عقب 
می رانیم. بايد جلوی استراداد آسانژ به آمريكا 

را گرفت. هنوز وقت هست.
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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

  سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
  www.journalfarsi.com


