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توزیع نان با کارت مخصوص
کیوان جاوید

رئیس سازمان برنامه  و بودجه جمهوری اسالمی 
از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با 
کارت مخصوص پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

خبر داد.

حاال باید مردم بروند در صف بایستند و کارت 
الکترونیکی ویژه نان را بدهند تا چند قرص نان 
بی کیفیت بگیرند. یادآوری کنیم حتی در دوران 
جنگ هشت ساله ایران با عراق نان کوپنی نشده 
بود. وقاحت و درنده خویی نظام میلیاردهای دزد 
و فاسد به کجا رسیده است که دست و بال همان 

یارانه کذایی بدرد نخور را هم بریدند؟



در همین خبر که از سوی سازمان برنامه و بودجه 
ترجیحی۴۰۰  ارز  حذف  با  دولت  است،  آمده 
هزار میلیارد تومان سود خواهد کرد که معادل 
فقط  دولت  اما  است  یارانه  تومان  هزار   ۵۵۰
می خواهد۱۱۰ هزار تومان یارانه بدهد. یعنی باز 
هم تعرض وحشیانه و به خاک سیاه نشاندن بیشتِر 

مردم ایران.

این تعرض به معیشت مردم بی جواب نمی ماند. 
جامعه آبستن بزرگترین تحوالت زیر و رو کننده 
علیه رژیم اسالمی است. اعتصابات و اعتراضات 
و  گیرند  می  بخود  تر  سراسری  شکلی  منظما 
حمایت ها از اعتراضات فرا صنفی تر و اجتماعی تر 
می شود. این نبرد برای دفاع از زندگی انسانی بی 



شک به تعرض سیاسی همه جانبه برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی تبدیل خواهد شد. 

معنای سرنگونی جمهوری اسالمی می تواند و باید 
دست یافتن به آزادی – برابری و حکومت انسانی 
این منظور حزب کمونیست کارگری  به  باشد. 
پیشاپیش صف جنبش سرنگونی شمشیر می زند.

 

چهار شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
۱۲ ژانویه ۲۰۲۲



مجلس اسالمی و اختالس های 
دولت روحانی

کاظم نیکخواه

مجلس اسالمی روز ۲۱ دی طرحی را تحت عنوان 
“طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری 
دولت روحانی” تصویب کرد. بر اساس این طرح 
در  جمهوری  ریاست  نهاد  مدیران  و  “معاونین 
تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله 
بر گلوگاههای  در مذاکرات هسته ای و سلطه 
یک  قرارمیگیرند”.  تحققیات  مورد  رانت  تولید 
تارگت این طرح حسین فرویدون برادر روحانی 
است که در حال حاضر در زندان بسر میبرد و 
قبال مهره کلیدی مذاکرات هسته ای بود. نقش 
و  پول  تزریق  در  روحانی  دولت  اقتصادی  تیم 



بازار ارز و هدر دادن منابع مالی  مداخالت در 
کشور نیز یکی از محورهای این تحقیقات است.

فشار  زیر  اسالمی  حکومت  که  اینست  مساله 
اعتراضات گسترده و فزاینده بخاطر فقر و گرانی 
برای  راهی  و  دارد  قرار  افسار گسیخته  تورم  و 
قضائیه  قوه  کارکنان  حتی  ندارد.  اوضاع  بهبود 
این روزها در حال اعتصاب هستند. دولت رئیسی 
میخواهد تقصیرها را به گردن تیم روحانی بیندازد 
الزاما  مساله  کند.  خالص  را  خود  بتواند  شاید 
پرونده سازی نیست. هرجا در این حکومت کسی 
انگشت بگذارد فاکتها و شواهد بسیار در مورد 
روحانی  نوبت  االن  میشود.  پیدا  دزدی  و  تقلب 
است. نکته جالب اینست در این میان دزدها یا 
چپاولگران دانه درشت نظیر الریجانی و روحانی 



و رئیسی و خود خامنه ای و بیت رهبری قسر در 
میروند. نوبت دانه درشتها در دادگاههای مردمی 
خواهد رسید که کل کارنامه جمهوری اسالمی از 
اختالسها تا جنایتها و قتل و کشتارها را روی میز 

خواهد گذاشت.
  

چهار شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
۱۲ ژانویه ۲۰۲۲



خانه سینما دست در دست رژیم 
نسان نودینیان 

باختن  جان  درباره  اول  بیانیه  در  سینما  خانه 
او  دلیل درگذشت  به  ای  اشاره  آبتین  بکتاش 

نکرده بود. 

ایران  اسالمی  افسار گسیخته حکومت  توحش 
مانع  عامدانه  آبتین  بیمار  شروع  با  و  روز  ده 
معالجات فوری و  کارساز او شد. با دست بند 
و پابند او را در بستر بیماری قرار داد و عامدانه 
در  سینما  خانه  گرفت.  را  آبتین  بکتاش  جان 
اولین اطالعیه خود چشمهایش را بر آشکارترین 
جنایت عامدانه علیه بکتاش آبتین بست و هیچ 
نشد  حاضر  نکرد.  او  مرگ  دلیل  به  ای  اشاره 



تاسف  و  هولناک  جنایت  این  درباره  ای  کلمه 
بار بنویسد.

انتقاد و اعتراض به خانه سینما از یک طرف و 
باال گرفتن موج اعتراض و موضع رادیکال کانون 
نویسندگان با برگزاری با شکوهترین مراسم های 
بزرگداشت بکتاش آبتین ایادی خانه سینما را 

شرمسار و مجبور به “عذرخواهی” کرد.

“عذرخواهی” این کاسه لیسان، بی محتوا و ادامه 
نوکری به دایره سرکوب و سانسور است. اینها 
حقیرانه در دوره دستگیری و بیماری و شرایط 
کردند.  سکوت  آبتین  بکتاش  جسمی  وخیم 
دهانهای را بستند و اعتراضی نکردند. در بیانیه 
دومشان اشاره ای به  مرِگ بکتاش در زندان و 



اهمال در مداوای او نکرده اند.

بکتاش آبتین را از بستگان او و مردم مبارز و 
کانون نویسندگان گرفتند. عامدانه او را کشتند.

خانه سینما ی همدست رژیم رسواتر از همیشه 
شد.

 

چهار شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
۱۲ ژانویه ۲۰۲۲



عراق: ادامه بحران سیاسی
شهاب بهرامی

“محمد حلبوسی، روز یک شنبه ۹ ژانویه، سه ماه 
پس از برگزاری انتخابات در عراق، بار دیگر به 
عنوان رئیس مجلس جدید این کشور برگزیده 

شد.
یکدست  در  عراق  بورژوازی  سیاسی  بحران 
بحرانی است که  ادامه  کردن قدرت سیاسی  
در دوسال گذشته منجر به تعویض پنج نخست 
وزیر و انصراف دو کاندید نخست وزیری گشته 
است. این بحران نتیجه بی چون و چرای  تسخیر 
میدان های التحریر بوسیله مردم انقالبی عراق 
طی دو سال گذشته و نتیجه تظاهرات میلیونی 
زنان شجاع  و مبارزی بود که راهپیمائی های 



باشکوهشان در بغداد و دیگر شهرهای عراق لرزه 
بر اندام ارتجاع اسالمی- قومی حاکم انداخت. 
مبارزه انقالبی مردم عراق همزمان در چند جبهه 
نیروهای  و  موزائیکی  حکومت  است.  گسترده 
دولتی، نیروهای قومی – مذهبی مانند نیروهای 
کتائب  حشدالشعبی،  بدر،  سپاه  صدر،  مقتدی 
به  وابسته  های  دسته  دارو  دیگر  و  اهلل  حزب 
جمهوری اسالمی و باالخره نیروهای آمریکائی 
وموئتلفین آن. خواست مردم عراق برچیدن کل 
سیستم حکومتی قومی – مذهبی- عشیرتی است 
این کشور مستقر  از حمله آمریکا در  بعد  که 

شد.
جنگل خونین عراق امروز نتیجه پشت کردن نظم 
نوین بورژوازی جهانی به مدنیت و تمدن است 
و شرایط فالکتبار مردم عراق تنها از این زاویه 



قابل توضیح است. نجات و رهایی مردم  از این 
وضعیت در گرو میداندار شدن سوسیالیست ها 
است. نیروئی که بتواند نماینده نه به وضع موجود 
باشد، می تواند پرچم رهایی را در دست گیرد. 

این نیرو فقط وفقط کمونیسم کارگری است.

چهار شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
۱۲ ژانویه ۲۰۲۲



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


