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حمایت جهانی از اعتراضات 
معلمان در ایران

حسن صالحی

اخیرا پنح اتحادیه عمده کارگری در فرانسه و 
از جمله  کنفدراسیون عمومی کار )س ژ ت( و  
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار )س اف 
د ت(  با انتشار گزارشی از اعتراضات معلمان 
خواسته  همگان  از  آنها  خواستهای  و  ایران  در 
اند که از معلمان ایران در برابر سرکوب دولتی 

حمایت کنند.

موج جهانی حمایت از معلمان ایران در ماههای 
توان  می  جمله  از  است.  داشته  ادامه  گذشته 



به حمایت سازمان آموزش بین المللی با ۳۸۳ 
تشکل و ۳۲ میلیون معلم عضو در ۱۷۸ کشور از 
اعتراضات معلمان و فرهنگیان ایران  در دیماه 

سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.

جدیدا نیز با تالش فعالین فری دم ناو )کمپین 
برای آزادی کارگران زندانی(  فیلیپ مارتین، 
دبیر مرکزی  اتحادیه خدمات عمومی سوئیس 
این  همبستگی  و  حمایت  ای  نامه  طی   )SSP(
ایران اعالم  از مبارزات معلمان در  را  اتحادیه 

کرد.

جمهوری اسالمی بداند که معلمان و مردم ایران 
حامیانی زیادی در میان مردم دنیا دارند. اینجا 



دیگر نه پول و نه منافع تجاری دولتهای سرمایه 
داری بلکه همبستگی انسانی است که حکم می 
انداز  طنین  جهان  در  ایران  معلم  راند. صدای 
شده است چرا که انسانیت زبان مشترک مردم 
وقیحانه  حمایت  از  سخنی  اینجا  است.  جهان 
دول روسیه و چین از رژیم اسالمی و یا سازش 
و مماشات دول غربی با حاکمان ظالم و بیرحم 
نیست. اینجا دفاع از شان و منزلت انسان است 
که سخن می گوید. چه ایران باشد، چه روسیه 
یکی  ما  دیگری. شعار  هر کشور  و  اوکراین  و 
است: “انسانیت بیدار است از هر چه ظلم بیزار 

است”! 
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰
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جوانان عمر خود را به 
بهای اندکی می فروشند  

نسان نودینیان

صادقزاده  حبیب  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
)نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی 
کار آذربایجان شرقی( در خصوص لزوم تعیین 
کار  شورایعالی  »از  گفت:  مزد ۱۴۰۱  حداقل 
واقعیتهای  بر اساس  می خواهیم مزد عادالنه ای 
یک  »زمانی  افزود:  وی  کنند«.  تعیین  جامعه 
جوان می توانست بعد از سال ها کار با قرض و 
وام خانه ای برای خود تهیه کند امروز اما با دو 
شیفت کار نمی تواند از پِس هزینه های زندگی 
بهای  به  را  خود  عمر  جوانان  درواقع  بربیاید. 



اندکی می فروشند و این اصال منصفانه نیست«. 

هر چه به روزهای تعین مزد نزدیک میشویم، 
و  دولت  پادوهای  و  کارگر  خانه  عوامل  رژه 
کارفرماها )اعضای شوراهای اسالمی کار( بیشتر 
میشود. یکی بعد از دیگری در سایتهای ایلنا و 
ایسنا و مهر و... مزد “عادالنه” را بلغور میکنند 
که تعین مزد شورایعالی کار را به طبقه کارگر 
تحمیل کنند!  وقتی مزد عادالنه این جماعت را 
برابر زیر خط   باز هم چندین و چند  بینیم  می 

فقر است.

در  تومان  میلیون   ۱۶ مزد  حداقل  خواست 



است.  کارگران  مبارزات  محوری  خواست  ماه 
کارگران و معلمان در صدها اعتصاب و تجمع 
اساسی  بهبود  و  واقعی  تغییر  اند؛  کرده  اعالم 
زندگی مادی و معنوی آنها در گرو تغییر اساسی 
فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی-  روابط 
حاکم است و چنین تغییری را هیچ کس به جای 
آنها انجام نخواهد داد. آنها برای این تغییر بنیادی 
دست بکار شده اند.  راه چاره برای اینکه »عمر 
جوانان به بهای اندکی فروخته نشود« پایان دادن 

به نظام بردگی مزدی است.
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تهاجم به اوکراین و 
گندیدگی سرمایه داری عصر ما!

حمید تقوائی

دونالد ترامپ بعد از تهاجم روسیه به اوکراین 
پوتین را یک “نابغه” خواند. او در مورد نیروهای 
نیروهای  را  آنها  پوتین  که  اوکراین  به  مهاجم 
“حافظ صلح” می نامد گفته است “این قوی ترین 
واحد صلحی است که تا  به  حال دیده ام. آمریکا 
از  که  مهاجرانی  زیاد  تعداد  به  توجه  با  نیز 
به  این کشور می شوند  وارد  آمریکای مرکزی 
مرزهای  از  حفاظت  برای  صلحی  واحد  چنین 

جنوبی خود نیاز دارد”.



چنین “نوابغی” رهبران سرمایه داری جهانی اند. 
رئیس جمهور سابق آمریکا، که هنوز در میان 
میان  از جمله در  دنیا،  فاشیست  نیروهای شبه 
اپوزیسیون راست ایرانی، طرفداران دو آتشه ای 
بهمراه رئیس جمهور مافیائی روسیه، در  دارد، 
واقع روح سرمایه داری لجام گسیخته عصر ما 
را نمایندگی میکنند. ترامپ و پوتین تنها نیستند. 
به گزارش رادیو فردا از ۲٥ حزب راست افراطی 
اروپا شامل نئونازیهای آلمان و جبهه ملی فرانسه، 
۱٥ سازمان رسما، و ۴ گروه عمال، حامی پوتین 
و سیاستهای او هستند. جمهوری اسالمی را هم 

باید به این لیست اضافه کرد.

ترامپ ها و پوتین ها و خامنه ای ها محصول دوران 



گندیدگی و توحش سرمایه داری عصر ما هستند. 
فاجعه ای که امروز در اوکراین در جریان است 
که  است  وحشتناکی  تراژدی  از  دیگری  پرده 
قبال در یوگسالوی و افغانستان و عراق و سوریه 
به نمایش درآمده است. یک درصدیهای دنیا 
برای حفظ ثروت و قدرت خود به چنین فاجعه 
آفرینی هائی نیاز دارند. پاسخ این وضعیت نه 
بلوکبندی و پیمان و قرارداد نظامی و غیرنظامی 
میان باالئیها، بلکه نیروی سازمانیافته و بپا خاسته 
نود و نه درصدیهای دنیا زیر پرچم سوسیالیسم 

است. 
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بکارگیری سالح اسالمی در اوکراین
یاشار سهندی

به گزارش خبرگزاری ها، نیروهای “چچنی” در 
هر دو سوی جنگ در اوکراین حضور دارند. “این 
افراد که هنگام تمرین نظامی فریاد »اهلل اکبر« 
سر می دهند، پیکارگرانی هستند که در دهه نود 
میالدی علیه ارتش روسیه در چچن می جنگیدند، 
فیلم  در  پیوستند.”  روسیه  ارتش  به  بعدها  اما 
های خبری رژه  ده هزاری نفری این نیروها به 
نمایش در آمده است. “ قدیروف )رهبر جمهوری 
... اگر زلنسکی رئیس  خودمختار چچن( گفته 
نکند،  عذرخواهی  پوتین  از  اوکراین،  جمهوری 
ده هزار نیرو برای جنگ به اوکراین می فرستد.” 



نیروها در سوی دیگر جبهه هم  این  از  بخشی 
حضور دارند. “چچنی های مسلح طرفدار دولت 
اوکراین هم مانند اعضای “یگان مرگ” افرادی 
هستند که در دهه نود علیه روسیه می جنگیدند و 
پس از سازش سیاستمداران چچنی با روسیه، از 
کشور خود گریختند.” می گویند “یگان مرگ” 
اوکراین  دولت  اعضای  و  زلنسکی  شکار  برای 
اعزام شده اند. پر واضح است به تجربه بسیار 
تلخ و سهمگین ما در ایران کار اصلی این یگانها 

سرکوب وحشیانه مردم است.

گرفته  جان  اروپا  در  دیگری  ارتجاعی  جنگ 
است. دو سوی ماجرا برای شکل دادن به “نظم 
نوین” عالوه بر سالحهای مدرن به سالح اسالمی 



به مثابه خونریزترین و جالدترین سالح تاریخ 
هم نیاز شدیدی دارند. اخبار رژه و نماز خواندن 
این نیروها به اندازه کافی گویا است که حیات و 
دوام جنبش اسالمی تماما به نیاز دولتهای سرمایه 
داری، وابسته است و هر روز در گوشه ای زمینه 
ای فراهم می کنند تا این جنبش وحشی جانی 

تازه بیابند.

جنگ در اوکراین بار دیگر ثابت می کند که 
گره  تبهکاری  به  تماما  داری  سرمایه  حیات 

خورده است. 
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آگهی ژورنال درباره 
۸ مارس روز جهانی زن

نامه ژورنال در مورد  تا ۸ مارس ویژه  اول  از 
روز جهانی زن خواهیم داشت. در گرامیداشت 
روز جهانی زن یا خودتان در بنویسید یا همین 
نوشتن  به  مایل  به دوستانتان که  را  یادداشت 
هستند ارسال کنید. ژورنال از ۱۰ تا ۱۷ اسفند 
هر روز یک ویژه نامه  همراه با عکس های متنوع 
و خاطره و تحلیل و رهنمود منتشر خواهیم کرد.

متن  حتی می تواند یک کامنت ٥۰ کلمه ای 
باشد اما بیشتر از ۲۰۰ کلمه نباشد. هدف  نمایش 
پیامهای متعدد کوتاه، همراه با تبریک و شادی و 



صد البته به خاک مالیدن پوزه جمهوری اسالمی، 
این حکومت ضد زن است.

جایگاه  حتما  هم  پیشروی  و  مبارزه  و  مقاومت 
نامه  ویژه  این  در  ما  تفسیر  و  تحلیل  در  ویژه 

خواهد داشت.

اول مارس شروع  از روز  نیست حتما  الزم هم 
به نوشتن کنید از حاال می توانید با این ایمیل 

آدرس برای ژورنال بفرستید.

journalfarsi@gmail.com



ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


