
شماره ۴۵

1۴00 اسفند   ۸  -  2022 فوریه  سردبیر این شماره: سوسن صابری2۷ 

در این شماره ژورنال:
شعار مرگ بر پوتین در تهران

نوشته حسن صالحی    
صیانت، طرحی که سقط شد!   

           نوشته نوید مینائی                
وسایل پیشگیری هم یارانه ای میشوند!                     

          نوشته سروناز سینائی                  
۹۹ درصدیها به پیش !                                                      

             نوشته سوسن صابری
استراتژی دفاع در برابر تهاجم                                                      

             نوشته کیوان جاوید

پرداخت کمک مالی به ژورنال 
از طریق پی پال در سایت ژورنال



شعار مرگ بر پوتین در تهران
حسن صالحی

از  هایی  گروه  ماه  اسفند  هفتم  شنبه  شامگاه 
تهران  در  اوکراین  سفارت  مقابل  در  مردم 
تجمع کردند و علیه تهاجم نظامی دولت روسیه 
اجتماع  زدند.  اعتراض  به  دست  اوکراین  به 
کنندگان عالوه بر شعار “مرگ بر پوتین” شعار 
“مرگ بر حامیان پوتین” هم سر دادند که دقیقا 

منظورشان جمهوری اسالمی بود.

اسالمی  جمهوری  که  است  این  امر  واقعیت 
اسالمی  رژیم  و  است  بلوک روسیه  به  وابسته 
ایران و دولت روسیه در مجادالت بین المللی 



همواره پشت همدیگر را داشته اند. در جنگ 
جاری نیز جمهوری اسالمی از معدود دولتهائی 
است که  علنا و صریحا به دفاع از تهاجم روسیه 

برخاسته است. 

چین  و  روسیه  دول  علیه  ایران  مردم  نفرت 
بقای  عامل  یک  که  چرا  است،  حق  به  نفرتی 
جمهوری اسالمی حمایت پروپاقرص این دولتها 
در عرصه بین المللی از رژیم اسالمی است. دو 
دولت چین و روسیه هیچگاه جمهوری اسالمی 
محکوم  ایران  مردم  حقوق  نقض  دلیل  به  را 
نکرده اند بلکه برعکس به حمایت از این رژیم 

جنایتکار برخاسته اند.



ایران و جهان جنگ دولت روسیه علیه  مردم 
محمود  قول  به  کنند.  می  محکوم  را  اوکراین 
درویش جنگ پایان خواهد یافت و رهبران با 
آن  ماند  می  باقی  و  گرفت  خواهند  گرم  هم 
و  است  فرزندش  راه  به  پیری که چشم  مادر 
آن فرزندی که در انتظار بازگشت پدر نشسته 
معشوق  منتظر  که  جوانی  دختر  آن  و  است 
خویش است و آن مردمی که بهای این جنگ 
ارتجاعی را پرداخت کرده اند. دنیایی بخواهیم 

و بسازیم که در آن دیگر جنگی نباشد.
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صیانت، طرحی که سقط شد!
نوید مینائی

در  توییتر  اجتماعی  شبکه  کاربران  از  گروهی  
اعتراض به بازداشت حسین رونقی فعال مدنی ، 
یک کارزار اینترنتی راه اندازی کرده اند و خواستار 
آزادی فوری او از زندان شده اند. این کارزارهم 
پاسخی است به چرایی طرح به اصطالح صیانت.

این روزها طرح به اصطالح “ صیانت “، یا همان 
محدودیت و فیلترینگ اینترنت در سطوح باالی 
حاکمیت محل اختالف است. در این طرح قرار 
است دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی 
به شدت محدود و حتی مسدود شود و تازه عالوه 



بر این، تمام داده های مربوط به کاربران ثبت و 
توسط نهادهای نظامی- امنیتی بررسی و این تازه 
جدای از طرح اینترنت ملی است که قرار است 
کل شبکه اینترنت در ایران را از شبکه جهانی 

اینترنت قطع کند.

سوال اینجاست چرا طرح صیانت؟ طرح اینترنت 
ولی   بکشد،  طول  سال  چند  است  ممکن  ملی 
معلمان  از  ایران،  در  مردم  گسترده  اعتراضات 
و بازنشسته ها گرفته تا کارگران و پرستاران و 
اعتراضات به بی آبی و همچنین شکل و ماهیت 
و سازمان یافتگی این اعتراضات فرصت چندانی 
منتظر  تا  نگذاشته  باقی  اسالمی  برای جمهوری 
اینترنت ملی بماند،خطر سرنگونی بیخ گوششان 



است، قضیه جدی است!

آنچه جمهوری اسالمی طرح صیانت می نامد قبل 
از اینکه مربوط به اینترنت و محدود کردن آن 
جانیان  و حصر  بی حد  از وحشت  نشان  باشد، 
اسالمی از اعتراضات مردم دارد، اعتراضاتی که 
هر بار قدرتمندتر، آگاهانه تر و کوبنده تر از قبل 
ریشه حاکمیت اسالمی را نشانه می روند. این 
طرح قبل از تولد مرده است، جنبش سرنگونی در 
ایران عمیقتر و قدرتمند تر از آنست که با طرح 

صیانت بشود سرکوب و مرعوبش کرد.
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وسایل پیشگیری هم یارانه ای میشوند!                                                     
سروناز سینائی

لیال ارشد مددکار اجتماعی، تبعات یارانه ای شدن 
اقشار  برای  را  بارداری  از  پیشگیری  وسایل 
کرده  ارزیابی  منفی  بسیار  جامعه  آسیب پذیر 
»تصمیمات  می گوید:  »شرق«  خبرنگار  به  و 
این  چنینی برای محدود یا گران  کردن وسایل 
بارداری می تواند صدمات جبران   از  پیشگیری 
ناپذیری به قشر آسیب پذیر جامعه وارد کند«.

ارگان های  تمام  و  مجلس  اخیر  سال های  در 
رژیم تالش کرده اند با دست آویز قرار دادن پیر 



شدن جمعیت کشور در سال های آتی، سیاست 
تبلیغ و حتی  به اشکال مختلف  را  فرزندآوری 
شوم ترین  و  مهم ترین  از  یکی  کنند.  تحمیل 
وسایل  شدن  یارانه ای  راستا،  این  در  اقدامات 
امری که صدای  است.  بارداری  از  پیش گیری 
اعتراض پزشکان و متخصصان این عرصه را هم 
درآورده است. در شرایطی که به دلیل دزدیهای 
 ، حکومت  اقتصادی  سیاست های  و  نجومی 
قهقرا  به  رو  روز به روز  مردم  معیشت  اوضاع 
می رود، طبیعی است که خانواده ها تمایلی برای 
فرزندآوری نداشته باشند. روشن است که در 
چنین شرایطی تعداد بسیاری بارداری ناخواسته 
هم اتفاق می افتد و با در دسترس نبودن وسایل 
پیش گیری این آمار چندین برابر خواهد شد. از 



طرفی با ممنوعیت سقط جنین مرگ  و  میرهای 
زیادی در انتظار مادران و نوزادان خواهد بود. 

بیماری های  گسترده  شیوع  فاجعه،  دیگر  وجه 
است.  اچ.آی.وی  ویروس  جمله  از  و  مقاربتی 
انتقال  زمینه  در  هم  این  از  پیش  حتی  ایران 
این  داشت.  باری  اسف   وضعیت  ویروس  این 
سیاست های جنایتکارانه پیش از هر چیز، جان 
و سالمت زنان را هدف قرار داده است. زنانی 
که بیش از پیش در کار سرنگونی این حکومت 

و لغو قوانین وحشیانه آن هستند.
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۹۹ درصدیها به پیش!                                                     
سوسن صابری

مستقل  تشکل   ۳1 سوی  از  فراخوانی  طی 
که  شده  دعوت  بازنشستگان  از  بازنشستگان، 
در ادامه اعتراضات خود در تجمعات سراسری  
روز یکشنبه ۸ اسفند شرکت کنند. این تشکلها 
قطعنامه پایانی تجمعات سراسری بازنشستگان 

را منتشر کرده اند.

عالوه بر خواسته های برحق بازنشستگان ، قطعنامه 
بر موضوع بسیار حیاتی و مهمی تاکید کرده و 
آنهم اتحاد مبارزاتی و منافع مشترک کارگران 
و زحمتکشان است. در بخش اول قطعنامه ، به 



حرکتهای اعتراضی همصدای کارگران و معلمان 
برای  بازنشستگان  و  مالباختگان  و  پرستاران  و 
احقاق حق خود اشاره میشود در قسمتی دیگر از 
قطعنامه آمده : » قدرت متحد کارگران، معلمان، 
بازنشستگان و سایر زحمتکشان ، پتانسیل بالقوه 
ای است که خشم و نفرت و بیزاری از شرایط 
هیچ  و  دارد  نهفته  خود  در  را  موجود  فالکتبار 

قدرتی یارای مقاومت در مقابل آن را ندارد«.

بازنشستگان بدرستی بر هم سرنوشتی کارگران و 
زحمتکشان تاکید می کنند و پاسخ هم میگیرند. 
شوراهای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و 
سندیکای کارگران شرکت واحد، حمایت خود 
کرده  اعالم  را  بازنشستگان  امروز  تجمعات  از 



اند. این اعالم حمایتها و نشان دادن همبستگی 
مبارزاتی اقشار مختلف، در خیابان و در بیانیه ها 
و حتی از درون زندانها، مانند حلقه های زنجیری 
هستند که همین امروز هم برگردن رژیم فشار 

میاورند و ترس و وحشت بجانش انداخته اند.

نودونه درصدیها علیه یک درصدیها متحد میشوند. 
اتحاد و اعالم یک حرکت اعتراضی و اعتصاب 
بر  امر بزرگی است که پیشبرد آن   سراسری، 
دوش رهبران جنبشهای برابری طلبانه اعتراضی 

قرار دارد.
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استراتژی دفاع در برابر تهاجم                                                     
کیوان جاوید

خبر: اوکراین در چهار روز گذشته شاهد حمالت 
گسترده هوایی، زمینی و دریایی بوده است.

آیا میشود انتظار داشت کشوری چون اوکراین با 
یک جمعیت 40 میلیونی در برابر ارتش تا دندان 
مسلح روسیه تاب مقاومت داشته باشد و رویای 
پیروزی دولت روسیه را به کابوس تبدیل کند؟ 
آری ممکن بود اما پیش شرطی استراتژیکی و 

ساده دارد.

یک جامعِه برابر و آزاد و خوشبخت اولین تضمین 
و نیروی بازدارنده هرگونه تهاجم است. اگر در 



اوکراین نیز یک طبقه دزد و مافیای اقتصادی و 
دولت سرمایه دارن در قدرت نبود و سیستم در 
قبال تامین زندگی همه شهروندان به بهترین و 
این  به  و  بود  ترین وجه ممکن مسئول  انسانی 
اعتبار بخش هر چه وسیعتری از مردم را با اعتماد 
کامل می توانست از نظر نظامی آموزش داده و 
در صورت حمله نظامی مسلح کند، بدون اینکه 
وحشت داشته باشد اسلحه علیه دولت خودی 
بکار آید، طبعا کمتر مهاجمی جرات می کند به 

فکر جنگ در چنین کشوری بیافتد. 

اعتبار  به  هم  این  و  است  جهانی  دوم  حل  راه 
بسیج  وسیعا  تواند  می  داخلی  شرایطی  همان 
کننده باشد. اگر در تمام دنیا وسیع ترین موج 
انسانی به کمک مردم اوکراین بیاید که در همین 



شرایط فعلی هم انتظار همین است، در این صورت 
دولت فاشیست پوتین در دو جبهه بسیار تعیین 
کننده تهاجم را باخته است. دولت اوکراین می 
توانست یک ارتش مردمی ۵ میلیونی را مسلح 

و بسیج کند، اگر دولتی برای همه مردم بود.
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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


