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گرانی ها و داستان ارثیه دولت قبلی
کیوان جاوید

روز شنبه رسانه ها در ایران از افزایش دوباره 
اما  دادند.  خبر  ماهی  و  قرمز  گوشت  قیمت 
بیت  به  وابسته   شریعتمداری  کیهان  روزنامه 
رهبری اعاد کرد که مسئول گرانی ها  دولت 

قبل اعالم است.

با  زنده  دام  قیمت  نوشت:  فارس  خبرگزاری 
اضافه شدن نرخ سود مغازه دار، بیش از ۱۷۰ 
هزار تومان و  گوشت ماهی نیز باز هم گرانتر 
شده و هر کیلو قزل آال ۷۸ هزارتومان به فروش 



می رسد. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند ۱۵۰ 
تا ۱۵۵ هزار تومان است که نسبت به دو هفته 
گذشته افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته است.

این افزایش قیمت ها می تازد و به جلو می رود 
و در مسیر پیشروی خود زندگی های بیشتری 
را نابود می کند. در این وضعیت تنها یک صدا 
»مقصر  رسد.  می  گوش  به  حکومت  سوی  از 

دولت قبلی است«. 

این جملِه آشنا  خمینی در سال ۱۳۵۷ است که 
این مملکت،  و خرابی های  فقر  گفت: مسئول 
حکومت آن »پدر و پسر« است. از آن تاریخ 



تا امروز این روند مقصر سازی ادامه دارد. در 
این میان یک چیز به خوبی روشن شده است. 
مردم مسئول خانه خرابی و تباه شدن زندگی 
خود را خوب می شناسند. یک حکومت، یک 
اسالمی  نام حکومت  به  سیستم، یک مجموعه 
با همه بازیگرانش از روز اول تا همین امروز. 
اینها حلقه های به هم پیوسته یک زنجیِر به هم 
این  گسیختن  هم  از  حال  در  مردم  اند.  بافته 
زنجیر اند. یک مقدار اتحاد و تشکل بیشتر. یک 
دی ماه ۹۸ دیگر. صدای شکستن به وضوح به 

گوش می رسد.

یکشنبه ۱۷  بهمن ۱4۰۰
۶ فوریه ٢۰٢٢



بیماران کرونایی و درمان رایگان
اصغر کریمی

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در ایران از روند 
رو به افزایش تعداد کودکان بستری در بخش 
مراقبت های ویژه، و مقامات استانی حکومت از 
میدهند.  خبر  مبتالیان  افزایش  پرشتاب  روند 
تعداد شهرستان های قرمز از ۷۷ به ۱٢۰، نارنجی 
به ۱۵۳ و زرد به ۱۶۷ رسیده است. منابع دولتی 
اعدام کرده اند، روز شنبه ۶4 نفر جان باختند و 

٢۳ هزار نفر به کرونا مبتال شدند. 

دارو  سرسام آور  هزینه های  از  آمار  این  در 
بی امکانی  و  وخیم  وضعیت  بیمارستان،  و 



بیمارستان ها، کمبود بیمارستان و تخت و پرستار، 
پرستاران،  خستگی  بیمار،  از  پر  راهروهای 
میشود،  به ساعت گرانتر  داروهایی که ساعت 

از فقر کمرشکن خبری نیست. 

مساله کرونا نیست. مساله خود حکومت است. 
هم  کرونایی  سالهای  این  در  که  حکومتی 
حاضر به تخته کردن در امامزاده ها و مساجد 
نشد، کوچکترین امکانی در اختیار مردمی که 
کارشان را از دست دادند نگذاشت، حتی حاضر 
نشد پرستارانی که از صبح تا شب جان میکنند 
و  از هزینه  مساجد  یا ذره ای  استخدام کند  را 
آخوندها و تروریسم را صرف حقوق کادر درمان 

کند، یا ذره ای به تغذیه کودکان فکر کند. 



در این سونامی رو به گسترش کرونا در ایران، 
حکومت  به  باید  را  فوری  خواست  یک  الاقل 
تحمیل کرد. درمان کرونا باید برای عموم مردم 
رایگان شود. هیچ فرد مبتال به کرونا مطلقا نباید 
برای بستری شدن و تامین داروهای مورد نیاز 
خواسِت  این  تحمیل  کند.  پرداخت  ای  هزینه 

حیاتی و فوری به حکومت ممکن است.

یکشنبه ۱۷  بهمن ۱4۰۰
۶ فوریه ٢۰٢٢



کودک پنج ساله در قعر چاه
کاظم نیکخواه

یک خبر داغ این هفته در سطح جهان سقوط 
کودک پنج ساله مراکشی  به قعر چاه و عملیات 
برای نجات او بود که تمام خبرگزاریهای مهم  
لحظات آنرا گزارش میکردند. رایان این هفته 
در نقطه ای  از مراکش به قعر چاهی به عمق 
به  فورا  امداد   نیروهای  کرد.  سقوط  متر   ۳٢
محل اعزام شدند اما رفتن به درون چاه به دلیل 
خطر ریزش، امکان پذیر نبود. یک دوربین به 
قعر چاه فرستادند و نشان میداد او زنده است. 
جمعیت  فرستادند.  آب  و  غذا  برایش  فورا 
را  و وضعیت  اطراف چاه جمع شده  مردم در 



دنبال میکردند. امدادگران تصمیم گرفتند در 
از  کنند  تالش  و  کنند  حفر  تونل  چاه  حاشیه 
کنار، به محل سقوط  این کودک دست یابند. 
بعد از چهار روز خبر بیرون کشیدن رایان از 
چاه و اعزام او به بیمارستان با هلیکوپتری، که 
در محل حاضر بود، موجی از خوشحالی را در 
زد.  دامن  دنیا  و  مراکش  مردم  میلیونها  میان 
اما خیلی زود اعالم شد که متاسفانه رایان در 
بیمارستان درگذشته است. مرگ او غم سنگینی 

را در همه جا دامن زد. 

متاسفانه رایان زنده نماند. اما در دنیای نابرابری 
که کودکان و بزرگان بسیاری هر روز با حوادث 
و جنگها و غرق شدن در دریا و غیره قربانی 



ایران بسادگی  میشوند، یا در کشورهایی مثل 
میشوند،  اعدام  و  ترور  اسالمی  جانیان  توسط 
چهار روز هیجان و تالش نفسگیر برای نجات 
در  انسانیت  قدرت  از  ای  گوشه  کودک،  این 
برابر ارتجاع ضد زندگی را به نمایش در آورد. 
رایان کوچک با مرگ تراژیک خود زندگی را 

زنده تر کرد.

یکشنبه ۱۷  بهمن ۱4۰۰
۶ فوریه ٢۰٢٢



از لندن تا تهران، 
دستمزد باال یعنی تورم باال! 

سینا پدرام

رئیس بانک مرکزی انگلیس، برای جلوگیری از 
افزایش تورم، از کارگران خواست که خواهان 

دستمزد باال نباشند.  روزنامه گاردین لندن

 جالب نیست؟ قیمت مایحتاج زندگی هر ساله 
باال میرود، ولی حقوق کارگران این مملکت ثابت 
مانده است. با این حال باز هم تورم یک دلیل 

دارد. افزایش حقوق کارگران.

سؤال برانگیز نیست؟ مثل همه کشورهای دیگر 



و گاز در همین کشور  برق  و  های آب  هزینه 
هزینه  میکشد.  فلک  به  سر  کبیر  بریتانیای 
کرایه خانه ها به هیوالیی شبیه است که درآمد 
اکثریت اجاره نشینان را یکجا می بلعد. افزایش 
هزینه مواد غذایی دستکمی از باقی اقالم ندارد و 
تمامی این مصیبتها فقط یک دلیل دارد؛ کارگران 
خواهان افزایش دستمزدهای ناچیز خود هستند!

اما نکته دیگری سؤال برانگیز تر است. اگر از 
نظر این حضرات، باال رفتن ناچیِز حقوق ناچیِز 
میلیونها کارگر باعث تورم میشود، سؤال منطقی 
و  میلیونی  سودهای  رفتن  باال  که  است  این 
میلیاردی سرمایه داران در سالهای جاری چه 
ارمغان  به  انسان  میلیاردها  برای  بال و مصیبتی 



دارد؟

از لندن تا تهران و هر جایی که سرمایه حکم 
میراند، اشتهای سیری ناپذیر سرمایه داری برای 
کسب سود حداکثر، دلیل اصلی حمله به سطح 
و  توجیهات  هاست.  دستمزدهای ۹۹ درصدی 
مکالهای  یا  ایرانی  آخوندهای  های  بازی  لوده 
کراواتی انگلیسی برای پوشاندن و مخفی کردن 
بردگی  در  را  تورم   دلیل  است.  واقعیت  این 
“وطنی”  میلیادرهای  نجومی  سودهای  و  مزدی 
و “خارجي” باید ُجست نه در حقوق ناچیز “بی 

حقوقان”.
یکشنبه ۱۷  بهمن ۱4۰۰

۶ فوریه ٢۰٢٢



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


