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علت گرانی غذا در ایران 
شهاب بهرامی

پدیده گرانی  مواد غذایی و کل هزینه زندگی، به 
قدمت حکومت جمهوری اسالمی است. دولتهای 
این حکومت، یکی پس از دیگری با داعیه مبارزه 
با گرانی و تورم  و با کوهی از بدهی، کابینه را 

به دولت بعدی واگذار کرده اند.

دولت و مجلس، کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را 
بیش از  ۱۶۰ هزار میلیارد تومان  برآورد می 
کنند و مرکز آمار نرخ تورم را ۴۹ درصدی اعالم 
کرده است. حکومت اسالمی ده ها سال است 
اسکناس  چاپ  به  هایش  بودجه  کسری  برای 



به  پشتوانه روی آورده است. موضوعی که  بی 
نوبه خود به سقوط ارزش ریال و تورم و گرانی 
و  روحانی  دولت  هم  است.  شده  منجر  بیشتر 
سیاست  به  توسل  و  تکیه  با  رئیسی  دولت  هم 
حیطه  در  بویژه  گذاری،  قیمت  دستوری  های 
صعود  که  کردند  تالش  عبث  به  غذایی،  سبد 
هر ساعته قیمت ها را کنترل نمایند. اما قانون 
بازار آزاد و سودپرستی چنین اجازه ای به هیچ 
دولتی نمیدهد. هیوالی گرانی با وجود جمهوری 

اسالمی مهار شدنی نیست.
 

شدن  کوچک  و  ها  قیمت  رفتن  باال  و  تورم 
سفره های مزدبگیران یک قانون عام  در نظام 
سرمایه داری است. اما در اقتصاد دزد ساالر و 



رانتی جمهوری اسالمی، الجرم تمامی سیاستهای 
اقتصادی رژیم، صد چندان تورم زا و علیه معیشت 

مردم است.

تامین معیشت مردم در ایران با وجود جمهوری 
اسالمی  امری دست نیافتنی است. تضمین یک 
و  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  با  مرفه  زندگی 

برقراری یک جامعه آزاد و برابر ممکن است.
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معلمان و مقابله با حربه دستگیری
حسن صالحی

تشکل های  هماهنگی  شورای  گزارش  به  بنا 
صنفی فرهنگیان ایران، فرنگیس نسیم پور، علی 
کروشات و پیروز نامی از فعاالن معلمان در استان 
خوزستان، که در اعتراضات ماههای اخیر نقش 
داشته اند  قرار است در روز ۱۷ اسفند محاکمه 
 شوند. این در حالیست که رسول کارگر، عضو 
هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان فارس به یک 
اجباری  اقامت  سال  دو  و  تعزیری  حبس  سال 
در شهرستان ارسنجان محکوم شده است. رادا 
فعالین  دیگر  از  امیرزادگان  اصغر  و  مردانی، 

معلمان هم احضار شده اند.



و  معلمان  حقوق  از  که  است  این  آنها  جرم 
دانش آموزان دفاع کرده اند. شورای هماهنگی 
مختومه  خواهان  فرهنگیان  صنفی  تشکل های 

شدن پرونده آنان است.

با  که  کند  می  فکر  بیخود  اسالمی  جمهوری 
دستگیری و زندانی کردن معلمان معترض می 
را  خواستهایشان  پیگیری  در  آنها  اتحاد  تواند 
درهم بشکند. جنبش سراسری معلمان، اعتراضی 
معلم  هزار  دهها  همبستگی  بر  متکی  و  مستمر 
در سراسر کشور است. “معلم زندانی آزاد باید 
گردد”، یکی از خواستهای این جنبش است. این 
جنبش با به میدان آوردن شماِر هر چه بیشتری 



از معلمان در سراسر کشور و همچنین در پیوند با 
دیگر جنبش های سراسری دیگری نظیر، جنبش 
برای آزادی زندانیان سیاسی، جنبش دادخواهی 
و جنبش بازنشستگان می تواند جمهوری اسالمی 

را در تنگنای بیشتر قرار دهد. 

“منزلت و معیشت و آزادی”، خواست مشترک 
می  خواست  این  است.  کشور  در  نفر  میلیونها 
جنبش  یک  به  دادن  شکل  برای  مبنایی  تواند 
عمومی علیه جمهوری اسالمی و پیروزی بر این 
رژیم فاسد و ستمگر، و آزادی همه عزیزان دربند 

باشد. 
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“همینجوری” حجاب لغو میشود!
مصطفی صابر

کانال اینستاگرام “انقالب زنانه” ویدئوی یکی از 
کاربران در ایران را منتشر کرد که جالب بود. می 
بینیم که دو زن جوان بدون روسری و با موهایی 
زیبا و مواج در باد، در خیابان راه میروند و کسی 
که فیلم را گرفته میگوید: همین االن همینجوری 

بی حجاب از جلوی گشت ارشاد رد شدیم!

بله، همینجوری دارد حجاب لغو میشود.

حجاب  بی  و  آمد  حجاب  با  اسالمی  جمهوری 
میرود! البته منظورم این نیست که به میل خود از 



آپارتاید جنسی و جنایت علیه زنان، و از حجابی 
که سر کل جامعه ایران کرده دست بر میدارد. 
حجاب و زن ستیزی رکن اصلی و ایدئولوژیک 
نظام اسالمی است. اما بهمین دلیل حجاب شیشه 
عمر هیوالی اسالمی حاکم بر ایران است. با بالیی 
که دختران خیابان انقالب سر حجاب آوردند؛ 
با مبارزه تعطیل ناپذیر زنان که از روز اول این 
رژیم علیه حجاب و کل جمهوری اسالمی جریان 
داشته و دارد؛ اینک داریم می بینیم که زنان و 
مردم ایران چطور شیشه عمر این هیوال را بر کف 
خیابانهای تهران و دیگر شهرها بر زمین میکوبند! 
نکته جالب در ویدیو انقالب زنانه این است که 
عابران زیادی را می بینیم که اصال توجهی به بی 
حجابی زنان ندارند و گویی صحنه برایشان کامال 



عادی و معمول است.

را  ها  همه جا حجاب  فرا رسیده که  آن  زمان 
برداشت و حجاب اجباری را عمال لغو کرد. هشت 
مارس، هفده اسفند، روز جهانی زن فرصتی برای 

گام برداشتن در این راه است.
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مقابله با »زن پارسا و فرمانبر«
 شیوا محبوبی

هشت مارس روز جهانی زن برای من، به عنوان 
زنی که در ایران بدنیا آمده و بزرگ شده ام، به 
عنوان زنی که در این دنیا در همه جا اجحاف و 
توهین و ستم های رایج بر زنان را میبینم، حس 
از یکسو خشم علیه  دوگانه ای بوجود میاورد. 
وضعیتی که زنان حتی در این قرن حق مساوی 
که  افتخار  دیگر، یک حس  از سوی  و  ندارند 
و  دارد  ادامه  همچنان  برابر  حق  برای  مبارزه 

گسترش یافته است.

قوانین زن  ایران علیرغم  چهل و سه سال  در 



ستیز، بر تعداد زنان و مردان برابری طلب اضافه 
شده است. زنان در اعتراضات اجتماعی صرفا 
به عنوان نیروی ‘دوشادوش مردان’ توصیف نمی 
شوند، بلکه رهبر و دخالتگر هستند.  برابری زن 

و مرد به خواست جامعه تبدیل شده است.  

هر گز به این فکر کرده اید که این چه پیشرفت 
عظیمی است؟  بیش از چهار دهه قوانین ارتجاعی 
و کامال ضد زن رژیم، مبارزه برای برابری زن 
و مرد نه تنها به عقب رانده نشده بلکه هزاران 
قدم به پیش رفته است. این پیشروی و موفقیت  

در دنیا بی نظیر است.

به عنوان یک انسان برابری طلب و زنی که از 



همان دوران کودکی علیه  ستم بر زنان اعتراض 
‘ پارسا و فرمانبر’   کرده و حاضر نشده ام زن 
به  را  باشم، روز هشت مارس، روز جهانی زن 

تک تک شما تبریک میگویم.
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همبستگی جهانی و استیصال پوتین 
امیر توکلی

در خبرها آمده است ارتش روسیه نیروگاه هسته 
را  اروپا  اتمی  مرکز  بزرگترین  زاپوریژیا،  ای 
بمباران کرد. بخشهایی از تاسیسات این نیروگاه 
اتمی دچار آتش سوزی شد اما خوشبختانه رادیو 

اکتیوی نشت نکرده است. 

را گلوله  ای  نیروگاه هسته  این  عامدانه  پوتین 
باران کرد تا از یکطرف عجز خود را در برابر 
مقاومت مردم شجاعی که از خانه و شهرشان 
دفاع میکنند بپوشاند، و از طرف دیگر هشدار به 
کشورهایی بدهد که به اوکراین کمک میرسانند. 



پوتین با این حمله نظامی، ظرفیت فوق ارتجاعی 
و جنایتکارانه اش را برخ جهانیان میکشد و نشان 
تبعات  و  اتمی  انفجارهای  از  ابایی  که  میدهد 
مرگبار آن ندارد، چرا که برای جنگ آخر آماده 
میشود. پوتین با دست خود به پایش تیر زده و 

راهی جز جنگ طلبی و زورگویی ندارد.

آیا دنیا نظاره گر جنایتکاری پوتین خواهد بود؟ 
مقاومت جسورانه و عادالنه مردم اوکراین جواب 
را  راه  اوکراین  داد. مردم  را  ماجراجوییها  این 
کوچه،  به  کوچه  مقاومت  با  و  اند  داده  نشان 
دومین ارتش قدرتمند جهان را در جاده های 
خارج شهر زمین گیر کرده اند. مردم شرافتمند 
دنیا این مقاومت بحق را دیده و در صدها شهر 



از روسیه تا اقصی نقاط جهان همدردی و حمایت 
بین المللی خود را با مردم اوکراین اعالم کرده 

اند.

ما هم در کنار مردم اوکراین خواهان عقب نشینی 
فوری نیروهای روسیه هستیم. باید خواهان پایان 
مسابقه تسلیحاتی و اتمی بین دولتها باشیم؛ باید 
جنبش خلع سالح اتمی را سازمان دهیم. پیروزی 
روسیه،  ارتش  یورش  برابر  در  اوکراین  مردم 

پیروزی بشریت خواهد 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


