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مزد حداقلی و چشم انداز تیره 
زندگی کارگران

نسان نودینیان

متوسط  هزینه  احتساب  با  ایلنا  گزارش  »به 
مسکن در جنوبی ترین نقاط شهر تهران با توجه 
به دستمزد چهار میلیون تومانی کارگران، هزینه 
اجاره بهای کامل سه میلیون تومانی دقیقا حداقل 
بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران را می بلعد«.

پویا. م کارگر کارخانه تولید چسب که در جنوب 
غربی تهران کار می کند، می گوید: 

در  است  یکسال  حدود  و  دارم  سن  سال  سی 



باالی حمل  به دلیل هزینه  تهران کار می کنم. 
و نقل و همچنین به خاطر مجرد بودن از زمانی 
پیدا کردم،  کار  و  آمده  اینجا  به  از شمال  که 
شهری  خوابگاه  یک  در  اسکان  به  موفق  تنها 
ماهیانه  خوابگاه  این  نامناسب شدم.  شرایط  با 
یک میلیون و ۱۰۰هزارتومان بابت اجاره از من 

دریافت می کند. 

آتی زندگی خود گفت:  وی درباره چشم انداز 
اساسا  خانه  اجاره  و  اسکان  وضعیت  این  »با 
صحبتهای  کرده ام«.  فراموش  را  ازدواج  بحث 
پویا. م گواه قرار گرفتن چندین میلیون کارگر 
در دام تامین مسکن مناسب در نظام ظالمانه و 

ضد انسانی حکومت اسالمی در ایران است. 



مادام مزد زیر چند برابری خط فقر است، اجاره 
مسکن بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران را 
سعادت  رفاه،  به  رسیدن  انداز  چشم  می بلعد. 
برای  انسانی  زندگی  داشتن  با  خوشبختی،  و 
کارگران فقط و فقط با مبارزه تا در هم شکستن 

سیستم دزد ساالر کنونی ممکن میشود. 

مزد باالی ۱۶ میلیون تومان با تامین حق مسکن 
عرصه ای دائمی از مبارزه ای است که هم اکنون 
در اشکال مختلف در کارخانه و مراکز تولیدی 

توسط کارگران انجام میشود.   
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زندانیان سیاسی و نعمت کرونا
مهین علیپور

به  ابتال  پی  در  قلیان  سپیده  سالمتی   وضعیت 
است.  وخامت گذاشته  به  رو  زندان  در  کرونا 
درد،  بدن  تب،  از  ۱۵روز  سیاسی  زندانی  این 
اسهال، استفراغ  و کلیه درد شدید رنج میبرد. 
وی خونریزی معده دارد و با وجود ابتال به  کرونا 
به وضع او رسیدگی نمیشود و به قرنطینه زندان 

منتقل شده است.

اسفند ۹۸ کرونا  ای روز ۱۳  سید علی خامنه 
را مسئله ای گذرا نامید و افزود که این بالی 
بزرگی نیست و توصیه کرد که  “مردم دعای 



هفتم صحیفه سجادیه بخوانند و حتی کرونا را 
نعمت دانست و افزود نتیجتا بال برای ما تبدیل 
میشود به نعمت، تهدید تبدیل میشود به فرصت”. 

اهمال مقامات  و  این رهبر  اراجیف   و  دخالتها 
تنها  نه  مردم  واکسیناسیون  امر  در  مربوطه 
قربانیان بسیاری را تا کنون از مردم گرفته بلکه 
زندانی  برای  بیماری   این  از  دیدیم  تجربه  به 
ُکشی هم بهره جسته اند. نرساندن زندانیان بیمار 
زندانیان،  به  دادن  قلبی  ایست  بیمارستانها،  به 
هم  و  خاصیت  بی  و  اشتباهی  داروهای  تجویز 
جدی  بسیار  خطرات  زندانها  در  کرونا  اکنون 

برای زندگی زندانیان میباشد.

شاعر  بکتاش  آبتین  که  است  کوتاهی  مدت 



بخاطر  را  اسالمی  جمهوری  منتقد  و  محبوب 
ُکشتند.  عامدانه  کرونایش،  لجه  معا  در  اهمال 
حال میشود فهمید چرا این رهبر جاهل، کرونا 
شوم  های  نقشه  این  باید  ما  میداند.  نعمت  را 
هر  به  و  کرده  افشا   وسیعتر  چه  هر  را  رژیم 
طریقی خواهان رسیدگی بوضع زندانیان بموقع 
مریضی، حق معالجه و داروی مناسب برایشان 

باشیم.

بویژه و فورا دست بکار شویم و خواستار معالجه 
موثر سپیده قلیان شویم.  
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تهدید اتمی پوتین: 
جدی یا رجزخوانی هسته ای؟

محسن ابراهیمی

در چهارمین روز تهاجم نظامی به اوکراین، پوتین 
فرمان داد تا نیروهای بازدارنده هسته ای ارتش 

در حالت آماده باش قرار بگیرند. 

پیمای  قاره  بالیستیک  موشک  هم  قبال  پوتین 
سارمت را به مثابه یک تهدید نشان داده بود. 
موشکی با صد تن وزن که میتواند کالهکهایی به 
وزن ده تن را به هر نقطه ای از کره زمین حمل 

کند!



آیا تهدید اتمی پوتین را باید جدی گرفت؟ 

پوتین عضوی دانه درشت از کلوب جنایکاران 
حاکم در جهان – غرب و شرق – است که قبال 
نشان داده اند که ابایی از کشتار اتمی ندارند. اما 
این تهدید اتمی پوتین، در واقع یک رجزخوانی 
هسته ای از سر استیصال است. پوتین میخواست 
برق آسا اوکراین را اشغال کند که اوضاع تا کنون 
مطابق نقشه اش پیش نرفته است. جدا از مقاومت 
اوکراین، تظاهرات گسترده در جهان،  در خود 
شعار مرگ بر پوتین و حامیانش در تهران، در 
خود روسیه هم اعتراض مردم آنقدر وسیع است 

که تا کنون 4 هزار معترض دستگیر شده اند. 



پوتین از نگرانی تبدیل شدن احتمالی اکراین به 
یک باتالق نظامی و سیاسی و به خطر افتادن جدی 
حیات سیاسی خودش است که سالح هسته ای 
را  ای  تهدید هسته  اما  است.  بیرون کشیده  را 
به  باید  باشد  اگر فقط یک تهدید صرف  حتی 
عنوان نشانی از ظرفیت ویرانگر نظامهای حاکم 
در جهان و سایکوپتهایی مثل پوتین جدی گرفت. 

اتفاقات اکراین نشان میدهد که جنبشی بزرگ 
برای خلع سالح هسته ای کل جهان بیش از پیش 

یک امر حیاتی برای بشریت است. 
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فریاد انسانیت، جواب جنگ
یاشار سهندی

در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، طالبان 
گفته: “از طرف های جنگ می خواهد متوجه حفظ 
جان دانشجویان و مهاجران افغان باشند.” بی بی 

سی 

“لعنت  افتادم:   شاملو  شعر  این  یاد  اختیار  بی 
این  چیز  آسا/هر  جنون  که جز عشق  شما،  به 
جهان شما جنون آساست!”. گروهی که زایده 
جنون علیه انسانیت است در لحظه ای که این 
جنون در گوشه ای دیگر از این جهان سر باز 
کرده، نگران حفظ جان دانشجویان و مهاجران 



افغانستانی است.

کابل  بر  اش  سایه  که  طالبان  پیش  ماه  شش 
افتاد، فوج فوج مردم از ترس شان  آواره شدن. 
و حضور مجدد این مومیایی های تاریخ مساوی 
بود با بستن مدارس و دانشگاهها و محکوم شدن 
زنان به حبس خانگی و حبس انفرادی زیر برقع، 
همین روزها یورش سازمان یافته ای آغاز کرده 
اند و به خانه ها یورش می برند. زنان معترض 
را می ربایند و مورد تجاوز و شکنجه قرار می 
دهند. ساز و آواز را ممنوع ساخته اند و آنی که 

لبخندی بر لبان مردم می نشاند کشتند. 

طالبان،  و  داعش  فقیه،  ولی  حاکمان؛  جواب 
اما  موشک و تهدید هسته ای است. در مقابل 



بی جواب  زندگی  فریاد  زمان  “هیچ کجا هیچ 
نمانده است.” از همه گوشه جهان صدای زندگی 
مردمان  است.  بلند  داران  سرمایه  جنگ  علیه 
صدای  گلوله  و  موشک  نفیر  صدای  نگذاشتند 
مسلط باشد. از همه جا فریاد زندگی به گوش 

می رسد. 

آن چیزی که امید را زنده نگه داشته این است 
که انسانیت در کف خیابانها زنده  است و رژه 
می رود. نظم نوینی که مردم می نویسند کمترین 

سرودش بوسه است.  
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ولودیمیر زلنسکی 
»رهبری مقتدر در زمان جنگ«

کیوان جاوید

ریاست  انتخابات  در  که  زلنسکی  ولودیمیر 
جمهوری سال ٢۰۱۹ اوکراین با ۷۳ درصد آرا 
پیروز شد و قول داد که با فساد مبارزه کند در 
در طول سال ٢۰٢۰، میزان محبوبیتش پیوسته 
درصد   ۹۰ او  امروز  محبوبیت  یافت.  کاهش 

برآورد شده است. استفان مالوی بی بی سی

به  روسیه  ارتش  تهاجم  از  روز  پنجمین  امروز 
اوکراین را پشت سر می گذرانیم. آیا اوکراین 
این  دارد؟  را  روسیه  ارتش  تهاجم  دفع  توان 



است.  روزها  این  در  نفر  میلیون  صدها  سئوال 
میلیونها نفری که در چهار گوشه جهان دست 
به تظاهرات زده اند و خواهان پایان این تهاجم 

ددمنشانه علیه مردم اوکراین هستند.

در این اوضاع اسم یک »رهبر مقتدر و قهرمان« 
بر سر زبانها است. ولودیمیر زلنسکی. این رئیس 
جمهور دوران صلح که به دلیل ناتوانی در مبارزه 
با فساد هر روز از میزان محبوبیتش کاسته می 
شد، بخاطر ایستادگی در برابر ارتش تا دندان 
مسلح روسیه »قهرمان« دوران جنگ شده است. 
اما او بی شک قهرمان دوران »صلح« نیست و 

قهرمان مبارزه با فساد و فقر هم نخواهد بود. 



انقالب ٢۰۱4 در اوکراین علیه فساد و نابرابری 
به ثمر نرسید. آن مردم آزادی و  زندگی انسانی 
می خواستند اما تغییر فقط در دوری از روسیه 
و نزدیکی به غرب معنی یافت و سیستم دست 

نخورده ماند.

در  جمله  از  و  جهان  همه  در  مردم  قهرمان   
درصدی  یک  دست  که  است  کسی  اوکراین 
های کاپیتالیست را که شیره جان مردم را می 
نبرد  این  از قدرت کوتاه کند. قهرمانان  مکند 
مردم اند و حزبی که بتواند این مردم را رهبری 

کند. 
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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


