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گرانی و مقابله با آن
حسن صالحی

 ۴۲۰۰ ارز  حذف  با  مجلس  موافقت  پی  در 
اسفند   ۱۵ که  آینده  سال  بودجه  از  تومانی 
اعالم شد، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
افزایش ۵۰ تا۷۰ درصدی  از  مجلس اسالمی 

مرغ و تخم مرغ در سال آینده خبر داد.

است.  ایران  در  گرانی  ارقام  از  قلم  یک  این 
هستند  روبرو  آن  با  ایران  در  مردم  که  آنچه 
تنها یک گرانی ساده نیست بلکه گران شدن 
قیمت  دائم  رفتن  باال  است.  اجناس  روزه  هر 
قابل  و  خریدن  قابل  که  است  چیزهایی  همه 
فروختن  باشد )البته بجز نیروی کار که هیچ 



تاجری فروشنده آن نیست(.

مسئول این وضع جمهوری اسالمی و سیاستهای 
اقتصادی و ارزی این رژیم است. همین حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی یک دلیل گرانی بیشتر است. 
تفاوت سطح زندگی امروز مردم ایران و آنچه 
که آنها می توانستند تحت همین نظام سرمایه 
ارقام  دیگر  عبارت  به  یا  باشند،  داشته  داری 
سالهای  در  مردم  این  از  که  ثروتهایی  ارزش 
گذشته به یغما رفته است، بحدی نجومی است 
که مغز آدم سوت می کشد. جمهوری اسالمی 
این ثروت را به یغما برده است و صرف بقای 
نفوذ  و  انصارش  و  اعوان  مرفه  زندگی  و  خود 

اسالم در منطقه می کند.

راه اساسی مقابله با گرانی سرنگونی جمهوری 



افزایش  آن  فوری  راه  ولی  است.  اسالمی 
دستمزد  افزایش  تورم،  با  متناسب  دستمزدها 
پایه، موظف کردن دولت به تهیه و ارائه ارزان 
و  وقت  فوت  بدون  مردم  نیاز  مورد  کاالهای 
تحمیل زحمت و دوندگی به مردم است. برای 
تحت فشار گذاشتن حکومت راهی جز اتحاد 

عمومی مردم وجود ندارد.

 
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۰ مارس ۲۰۲۲



برای خانه سازی در ایران
 اژدها وارد نشد!

سینا پدارم

پایانی سال رسیدیم  نوشت: »به روزهای  ایسنا 
اما بجز یک شرکت تُرک که از قبل در ایران 
بوده خبری از وعده حضور شرکت های چینی و 

ترکیه ای در پروژه نهضت ملی نیست«.

کمتر  ایران،  در  اسالمی  حکومت   ۴٣ طول  در 
شهروندی را میتوان سراغ داشت که یک بار در 
طول عمر خود با موانع و مشکالت مالی در تأمین 
مأمنی برای خود و خانواده اش روبرو نشده باشد. 
آمار بازار مسکن نشان میدهد که قیمت هر متر 



مربع خانه در تهران در پایین ترین نقاط آن به 
یعنی یک  این  تومان رسیده است.  میلیون   ۲۲
کارگر معمولی باید ۵۰ سال نه بخورد و بپوشد 
و تمامی درآمد خود را پس انداز کند تا بتواند 

صاحب یک آپارتمان ۱۰۰ متری بشود. 

خانه کاالیی است که در سیستم سرمایه داری 
به وفور ساخته میشود ولی برای سازندگان آن، 
برای میلیونها شهروند بی درآمد یا کم  درآمد 
به دست آوردن آن نه رویا، که کابوسی است 
وحشتناک، با هزینه های سرسام آور. مارکس به 
درست به تناقض پایه ای سرمایه داری انگشت 
میگذارد و می گوید کارگران و تولید کنندگان 
هرچه بیشتر تولید میکنند، کمتر و کمتر از دست 



آوردها و تولیدات خود بهره مند میشوند.

راه حل ما بسیار روشن است، مسکن بدون هیچ 
قید و شرطی باید از دست بازار خالص شود و 
در اختیار شهروندان به شکل رایگان، با کمترین 
هزینه نگهداری قرار بگیرد. برای تحقق این امر، 
به جنبش برای تحقق مسکن رایگان نیاز مبرمی 

داریم.
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پول وطن ندارد                                                     
کیوان جاوید

در سایه تهاجم روسیه به اوکراین پارلمان اروپا 
گذرنامه  و  ویزا  صدور  فورا  گیرد  می  تصمیم 
»طالئی« برای ثروتمندان روسیه در ازای سرمایه 
متوقف کند. صنعت  را  اروپا  گذاری در خاک 
پاسپورت طالیی بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ 
بیش از ۲۰ میلیارد یورو وارد کشورهای اتحادیه 

اروپا کرده است.

براستی پول، خاک و مرز پُرگهر ندارد! مرز نمی 
شناسند. اما سرود ملی با گلوی باد کرده  و پُر 
طنین خوانده می شود. سوار بر جت های قاره پیما 



و کشتی های از جنس طال، »ملت« را با الالیی 
خاِک پُر گهر، خون پاک و نژاد برتر خواب می 
کنند. میلیاردر روسی، آقازاده یا شاهزاده ایرانی 
و سوپر پولدار چینی، فرقی نمی کند که از کدام 

مرز و بوم باشند. پول وطن ندارد. 

تایوان مام میهن چین  و اوکراین سرزمین پدری 
روسیه می شود تا صاحبان وطن صبحانه را در 

لندن و شام را در نیویورک تناول کنند.

اما به اسم وطن، سهم بازنشسته و معلم و کارگر 
از زندگی فقری میشود که بین آنها به تساوی 
تقسیم میگردد. و این چنین است که وطن سهم 

سرباز میشود تا بجنگد، بُکشد یا کشته شود. 



وقت آن است تا جای فریب پرچم و خاک پاک 
انسانیت حاکم بر زندگی ما  و تمامیت ارضی، 
باشد. وقت آن است که برابری و رفاه پرچم و 
چراغ راه ما باشد. آنگاه برتری نژادی، برتری 
نه  داشت.  نخواهیم  طبقاتی  فاصله  و  جنسیتی 
جنگی نه کشتاری، نه آوارگی، و نه زندانی. یک 

کره ارض و یک نژاد. و آن هم نژاد انسان.
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میلیاردرهای روسی 
زیر فشار تحریم جهانی                                                    

کاظم نیکخواه

به تالطم  اوکراین  با جنگ  مالی روسی  مافیای 
است  باعث شده  مالی  تحریمهای  است.  افتاده 
که اولیگارشهای میلیاردر روسی توسط آمریکا 
و اتحادیه اروپا تحریم شوند و زیانهای عظیمی 
را متحمل شوند. امروز خبرها گویای این بود که 
انتقاد بود که در قبال  انگلیس که مورد  دولت 
اولیگارشهای روسی کار جدی ای انجام نمیدهد،  
رومن آبراموویچ میلیاردر روسی و مالک باشگاه 
فوتبال چلسی را تحریم کرده و اموالش  را توقیف 
استشمام  با  آبراموویچ  این  از  قبل  است.  کرده 



تحریمها باشگاه را به فروش گذاشت و اعالم کرد 
سود بدست آمده از فروش آنرا به نفع قربانیان 
جنگ اوکراین صرف خواهد کرد! اما این تالش 

کمکی به او نکرد. 

با جنگ اوکراین، دولتهای آمریکا و اروپا تحریمهای 
وسیع مالی علیه اطرافیان پوتین رابه کار گرفته 
اند. بیش از ده هزار سرمایه دار و موسسه مالی 
روسی مورد تحریم مالی قرار گرفته اند و سرمایه 
هایشان توقیف شده است. این ولوله ای را در 
میان اولیگارشهای میلیاردر روسی انداخته است. 
خود  عظیم  ثروتهای  اکثرا  روسی  اولیگارشهای 
با  و  اروپا هستند  و  آمریکا  بازارهای  مدیون  را 
بلوکه کردن ثروتهایشان، زیانهای عظیمی را طی 



همین یکی دو هفته متحمل شده اند. به همین 
دلیل شماری از آنها فعاالنه در تالش پایان جنگ 
هستند و پوتین را برای پایان جنگ زیر فشار قرار 

داده اند. 

برای دزدان و همدستان دیکتاتورها جای فراری 
در کشورهای  مردمی  دادگاههای  ندارد.  وجود 
مختلف علیه شکنجه گران حکومت اسالمی نمونه 
دیگری از این واقعیت است و دامن بسیاریشان 

را خواهد گرفت.

   
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
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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


