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سرمایه داری در مقیاس ریشتر!
نوید مینائی  

زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر ساعت ۲ بامداد 
دیروز حوالی بندر خمیر در استان هرمزگان را 
لرزاند. استاندار هرمزگان: “بندر خمیر تقریبا به 

طور کامل تخریب شده است.”

و  نیست  این دست  از  اولین  بندر خمیر  فاجعه 
آخرین هم نخواهد بود! بازسازی شهر بم هنوز 
۱۷ سال بعد از زلزله سال ۸۲ ناقص مانده است، 
بیمارستانهایی که قرار بود ساخته شود که نشده! 
بازسازی شهر بم هم به خود مردم واگذار شد 
مردم  از  بانکی  بهره  بازسازی  وام های  بابت  و 



مصیبت زده گرفتند!

با اینکه زلزله خیز بودن ایران تهدیدی همیشگی 
برای  کاری  نه  حکومت  شود،  می  محسوب 
استحکام ساختمانها انجام می دهد و نه حتی ساز 
و کار مناسبی برای کمک رسانی پس از فاجعه 

ایجاد کرده است.

مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و ایجاد 
واحدهای مقابله با بحران هزینه هایی دارند که 

حاکمیت سرمایه عالقه ای به آن ندارد.

چنین فجایعی قابل پیشگیری بودند اگر سود و 
سرمایه و بانک ها و سپاه و شرکت های بیمه در 
راس امور اقتصادی نبودند، اگر جان و آسایش 



مردم در درجه اول اهمیت بود و محور حکومت 
انسان بود و نه سود و سرمایه.

در یک حکومت سوسیالیستی ست که شوراهای 
مردمی درباره امنیت و سالمت جامعه تصمیم می 

گیرند و نه بانک ها و پیمانکاران ساختمانی!

مقاوم سازی بناها و ایجاد ساختار مجهز و آماده 
باش برای مقابله با بحران در منطقه بالخیز ایران، 
کاریست که از حکومتی شورایی برمی آید، نه از 

سوداگران سود و سرمایه!
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حاشیه نشینى، 
چهره عریان فقر در ایران

سینا پدرام  

استان  شهر  چهار  در  نفر  میلیون  یک  از  بیش 
سیستان و بلوچستان حاشیه نشین هستند. )رادیو 

فردا(

اما  اقتصادیست.  فقر  نشینی  دلیل اصلی حاشیه 
خود حاشیه نشینی میتواند منجر به فقر فرهنگی 
ایران حاشیه  ناهنجاریهای اجتماعی شود. در  و 
نشینی در اصل یعنی حلبی آبادها، کپرنشینها و 
محالت و روستاهای به شهر چسبیده که با کمترین 
امکانات زیر ساختی، اعم از آب و برق و گاز و 



خدمات درمانی و آموزشی غیره، به سرمیبرند.

است  اجتماعی  ناهنجاریهای  بزرگتر،  شوربختی 
که دراین محالت زندگی ساکنان آنرا به تباهی 
مزمن،  بیکاری  دزدی،  فحشا،  اعتیاد،  میکشاند. 
کودکان،  و  زنان  برای  بخصوص  محیط  ناامنی 
نابسامانی های خانوادگی فقط مثالهای کمی از 

لیست بلنِد مشکالت در این محالت هستند.

قطعا حل مسئله مسکن در گرو تغییر سیستمی 
است که مسکن را به یک کاالی پر درآمد برای 
عده ای سرمایه دار تبدیل کرده، اما بر خورد به 
موضوع حاشیه نشینی فراتر از این موضوع است.

مبارزات  گرو  در  شهری  خدمات  ارائه  تحمیل 



متحدانه اهالی این محالت است. تحمیل خواستهای 
رفاهی، درمانی و آموزشی میتواند و باید به شکل 
هماهنگ در این محالت به پیش برده شود. تحقق 
هر مطالبه ای که در خدمت بهبود وضعیت یک 
محله باشد، دور باطل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی 

را میتواند بشکند.

راه برون رفت از این نکبت جامعه سرمایه داری با 
مبارزات متشکل مردم برای خواسته های رفاهی 
از محالت  توسط شوراهای مردمی در هر یک 
کوچک  ای  خواسته  هیچ  شود.  متحقق  میتواند 
نیست، بلکه پله ایست برای خواسته های اساسی 

تر و پایدارتر.
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حکومت و اعتصاب غذا!
سوسن صابری  

رانی  اتوبوس  واحد  شرکت  سندیکای  اعضای 
تهران و حومه با انتشار نامه ای در ۱0 تیرماه از دو 
همکار زندانی خود رضا شهابی و حسن سعیدی، 
خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. در 
و  بازجو  برای  شما  “جان  است:  آمده  نامه  این 
و  ما کارگران  برای  اما  ندارد،  ارزشی  زندانبان 
خانواده هایتان بینهایت پر ارزش و گرانقدر است.”

 
شهابی و سعیدی امروز به ترتیب بیست و یکمین 
و دوازدهمین روز اعتصاب غذایشان را در انفرادی 



زندان اوین پشت سر میگذرانند. 

امنیتی،  سازیهای  پرونده  با  اسالمی  جمهوری 
زندانیان  جسمی  وضعیت  به  ندادن  اهمیت  با 
سیاسی بیمار، با لغو اجازه مالقات و دهها فشار و 
محدودیتهای دیگر بعضا راهی بجز اعتصاب غذا 
در مقابل زندانیان نمیگذارد. شرایط زندان و توازن 
قوا میان زندانیان و زندانبانان حکومت، راههای 
دیگری هم برای اعتراض و رسیدن به خواسته 
های برحق زندانیان را در مقابل آنان میگذارد. 
از سازماندهی حرکتهای جمعی داخل زندان و 
سرپیچی از اجرای مقررات بگیریم تا تهیه طوماربا 
طرح جمعی خواسته های زندانیان، فرستادن پیام 
به خارج از زندان، حمایت از حرکتهای اعتراضی 



مردم و ..

در سالهای اخیر ما شاهد این حرکتها در زندانها 
اعتصاب غذا که  اینجاست که  ایم. سوال  بوده 
نوعی صدمه زدن به خود زندانی است تا چه حد 
میتواند راهی درست و موثر باشد. ما با حکومتی 
طرف هستیم که نه هیچ گونه ارزشی برای جان 
زندانی قایل است و نه از تبعات سیاسی داخلی 
دارد.  ابایی  زندانی  دیدن  صدمه  المللی  بین  و 
غذای  اعتصاب  به  سعیدی  و  شهابی  امیدواریم 

خود پایان دهند.
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اینجا نوزاد کرایه مى  دهند!
سیامک بهاری  

“کرایه هر نوزاد برای یک روز ۳0 هزار تومان 
است، اما در صورت بیمار بودن ۵0 هزار تومان 

از خانواده کرایه می شود.”

اینجا ایران است! در روز روشن اقرار می کنند 
که نوزاد اجاره می دهند! فقر و فالکت تحمیلی 
جمهوری اسالمی همه ارزشهای واالی انسانی را 
در خود مچاله می کند. در کوچه و پس کوچه های 
نوزاد  می  دهند،  اجاره  جنین  و  َرِحم  شهرها، 
می  دهند!  کرایه  نرفت،  فروش  اگر  می فروشند. 



در  و  کن!  سیر  را  شکمش  ببر  یامفت!  ارزان، 
به  بیرحمانه  خردسال  کارگر  میلیونها  کنارش 

بازار کار پرتاب می شوند.

هیچ چیز به اندازه بی پناهی و بی تأمینی کودکان 
چهره شوم فالکت  جامعه را نمایان نمی کند. اگر 
معیار رفاه هر جامعه ای رفاه کودکان است، دقیقًا 
فقر وضعیت فالکت بار کودکان  معیار  و  میزان 
و  مکنت  و  ثروت  همه  که  است  جامعه ای  در 
دارایی اش زیر دست و پای مشتی اراذل حکومتی 
به یغما رفته است و دفاع از حق و حقوق و نجات 

کودکان، از جرائم نابخشودنی امنیتی  است. 

این افالس دردناک از آسمان نازل نشده است! 



این کارکرد حکومت اسالمی است! هر جا که 
کودک بی تأمین و بی پناه است، حکومتی هار و 

وحشی روی  سر  آن ایستاده است. 

 کرایه و اجاره نوزاد و کودکان خردسال جنایت 
محض است! اما حکومت این جنایت را ممکن 
و رایج می  کند. حکومتی که نه تنها متولی تأمین 
زندگی کودکان نیست که مسبب و عامل بقای 
و  زیست  حقوق  و  حق  که  است  مصائبی  همه 
معیشت کودکان را زیر پا له کرده است. انگشت 

اتهام به سوی جمهوری اسالمی است!

یکشنبه ۱۲ تیر ۱40۱
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حکومت و بستنى سکسى!
سروناز سینایی  

یک شرکت بستنی سازی به نام دومینو بار دیگر 
با تبلیغ محصول خود، ستون های سست جمهوری 
اسالمی را لرزانده.  بدنبال آن ستاد امربه  معروف 
و نهی  ازمنکر حکومت خواستار اعالم  جرم علیه 
اتهام اهانت به مقام شامخ زن،  این شرکت به 
ترویج بی عفتی و تبلیغات مغایر با هنجارهای دینی 

و اخالقی شده است. 

در  زنی  حضور  شرکت  این  تبلیغات  در  ظاهرا 
حال بستنی خوردن باعث تحریک جنسی آقایان 

حکومتی شده است. 



متوجه خود حکومت  همه  از  بیش  که  اتهامی   
اسالمی است که در قوانینش بزرگترین توهین ها 
را به موجودیت زن روا داشته است و با اجرای 
آنچه آن را هنجارهای دینی می خواند، زنان را 
از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم کرده 

است. 

نگاه کثیف و مشمئزکننده جمهوری اسالمی به 
زنان و تعریف هنجارهای ضد زن در این حکومت 
بیش ازپیش محکوم و تنها نشانگر نگاه جنسیتی 
و کاماًل توهین آمیز حکومت است. حکومتی که 
یکی از پایه های ایدئولوژیش بر محور مسایل 
جنسی می چرخد و در واقع زن برایش به معنای 



سکس و رابطه  جنسی است. 

این  برای  ارزش  پشیزی  ایران  در  زنان  البته 
قائل  اسالمی  جمهوری  هنجار  به  نا  هنجارهای 
هنجارهای  و  قوانین  این  درگیر  روزانه  نیستند. 
کاماًل  روش هایی  با  و  هستند  زن  ضد  جنسیتی 
مدرن برای گرفتن حق خود در حال مبارزه اند. 
احقاق حقوق زنان در ایران در اولین قدم تنها و 
تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی میسر خواهد 
شد. در این راه همبستگی و اتحاد جنبش زنان با 

سایر جنبشهای اعتراضی ضروری است.

یکشنبه ۱۲ تیر ۱40۱
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


