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کرونا: فقرا میمیرند و ثروتمندان 
ثروتمندتر میشوند

کاظم نیکخواه

آکس فام موسسه خیریه جهانی در گزارشی 
“نابرابری  عنوان  تحت  دهنده  تکان  بسیار 
هشدار  کرد،  منتشر  هفته  این  که  میکشد” 
داده است که در شرایط کرونا فقرا میمیرند 
فام  آکس  میشوند.  ثروتمندتر  ثروتمندان  و 
میگوید روزانه ۲۱۳۰۰ نفر از کرونا میمیرند 
توسط  واکسن  تولید  انحصار  دلیل  به  اما 
به  دسترسی  مردم  این  دارویی  موسسات 
واکسن ندارند. “میلیون ها نفر از مردم اگر از 
بودند  زنده  امروز  می کردند  استفاده  واکسن 
شد  گرفته  آنها  از  بودن  زنده  شانس  اما   -



داروسازی  بزرگ  شرکت های  اینکه  بخاطر 
دست  در  را  فناوری ها  این  انحصاری  کنترل 

خود گرفته اند”.  

گزارش میگوید اکنون ۲۵۲ سرمایه دار جهان، 
از همه زن و مرد و کودک آفریقا و آمریکای 
دارند.  ثروت  بیشتر  کارائیب  منطقه  و  التین 
گزارش اضافه میکند که ۱۰ نفر از ثروتمندان 
جهان بیش از  سه میلیارد نفر از مردم جهان 
ثروت در اختیار دارند. آکس فام به حکومت 
هایی مثل جمهوری اسالمی اشاره نمیکند که 
استفاده  مخالفین  کشتن  برای  کرونا  از  رسما 
کرونا  واکسن  ورود  برای  را  مرزها  و  میکند 
می بندد و زندگی مردم را به دست “برادران 

قاچاقچی” یعنی پاسداران سپرده است.



آکس فام راه حل را در بستن مالیات بر این 
ثروتمندان و استفاده از این مالیات برای فقرا 
نمیداند  یا  نمیگوید  فام  آکس  آنچه  میداند. 
بردگی  سیستم  چنگال  در  جهان  که  اینست 
از  خالصی  راه  و  است  شده  گرفتار  سرمایه 
تنها  غنی  و  فقیر  میان  شکاف  شدن  عمیتقتر 
قرار  و  سرمایه  بردگی  به  دادن  پایان  تنها  و 
دادن مناسبات اجتماعی بر پایه نیازهای انسانی 

است.

دوشنبه ۲7 دی ۱4۰۰
۱7 ژانویه ۲۰۲۲



»برکات انقالب اسالمی« 
و سوراخ موش   

حمید تقوائی

“با نسلی مواجهیم که از برکات انقالب اسالمی 
باید در برابر کسانی که برای   ... بی خبر است. 
دیدن و شنیدن برکات انقالب کور و کر شده اند، 
روشنگری کنیم.” مرتضی حیدری، فرماندار قم 

منظورتان کدام برکات است؟ کشتار هزاران نفر 
در دهه شصت؟ تحمیل حجاب اسالمی با پونز و 
اسید؟ تجاوز شرعی به دختر بچه ها؟ حقوقهای 
نجومی و فالکت عمومی؟ دزدیهای میلیاردی؟ 
شلیک  ٩٨؟  آبان  کشتار  ای؟  زنجیره  قتلهای 
به هواپیما؟ قتل خاموش بکتاش آبتین؟ کدام 



برکات را میگوئید؟  

مردم، همه نسلها از دانشجویان تا بازنشستگان، 
را در  “برکات” حکومت شما  نوع  این  تنها   نه 
زندگی روزمره شان تجربه کرده اند، بلکه بیش 

از چهار دهه است علیه آن مبارزه میکنند.

  این نوع شکوه و شکایتهای حکومتی ها از بی 
خبری نسل جوان از انقالب گذشته در واقع حاکی 
از کوری و کری خود آنان در برابر انقالب آینده 
است. با جامعه ای طرف اند که مدتهاست عزم 
جزم خود را برای بزیر کشیدن جانیان حاکم اعالم 
کرده است. با مردمی مواجه اند که همین امروز 
تدفین  مراسم  در  و  هواپیما  سقوط  سالگرد  در 
بکتاش آبتین حتی از درون زندانها  با فریاد مرگ 



بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسالمی حکم 
سرنگونی ای حکومت را صادر میکنند.

 باید به این جانیان گفت بیهوده خود را به کوری 
و کری نزنید. طوفان زیر و رو کننده ای در راه 
است که طومار نظام ضد انسانی شما را درهم 

خواهد پیچید.

بفکر سوراخ موش باشید، برای “روشنگری” کمی 
دیر شده است!

دوشنبه ۲7 دی ۱4۰۰
۱7 ژانویه ۲۰۲۲



سرقت کابل برق - سرقت جان 
کیوان جاوید

داوود حاجی رحیمی مدیر حراست شرکت برق 
تجهیزات  اعالم کرد: »سرقت  تهران  منطقه ای 
برقی در استان تهران ۵۰ درصد افزایش یافته 

است«  )۶4 کیلومتر( 

انگار در عمق جنگلی وسیع و تاریک، در محاصر 
انواع جانوران درنده گرفتار آمده باشی و برای 
خود  موجودیت  از  دندان  و  چنگ  با  بقا  حفظ 
کاست  و  کم  بی  ایران  در  زندگی  کنی.  دفاع 

شبیه به این است.

هر روز یک نبرد دیگر برای بقاء. هر شب نگران 



از فردا. زنده ماندن در این جنگل وحشت، در 
این دریای طوفانی بزرگترین هنر زندگی است.

انگار یکی از بازیگران فیلم »هانگر گیم« باشی 
) The Hunger Games( که حاکمین برای 
دلپذیر کردن ساعات فراغت زندگی خود، مردم 

را به جان هم انداخته اند.

قبال  در  مسئولیتی  هیچ  دولت  که  در کشوری 
زندگی شهروند ندارد. نه تامین بیمه، نه تامین 
حداقل  تامین  نه  و  رایگان  درمان  نه  مسکن، 
تضمین  که  زندگی  امکانات  دیگر  و  دستمزد 

کننده یک زندگی انسانی باشد. 

اسالمی که  داری  بازار سرمایه  این آشفته  در 



می  و  دزدند  می  ای  زنجیره  قاتل  مشت  یک 
خورند و غارت می کنند، بخشی از همین مردم 
زحمتکش که از فقر کارد به استخوانشان رسیده 
است مجبورند برای بقاء کابل برق و تابلوهای 
مجرم  کنند.  ... سرقت  و  رانندگی  و  راهنمایی 
دارد.  اسم  واقعی  و مقصر  واقعی  واقعی، سارق 

جمهوری اسالمی. 

خیره  روشنایی  یک  تیره  تصویر  این  ورای  در 
کننده، یک امید به رهایی در جای جای ایران به 
چشم می خورد. عزم متحد مردم برای سرنگونی 

جمهوری اسالمی و ساختن یک دنیای بهتر.

دوشنبه ۲7 دی ۱4۰۰
۱7 ژانویه ۲۰۲۲



 نظام ظالمانه و فقر کودکان 
نسان نودینیان

تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل  عبداللهی«  »زهرا 
وزارت بهداشت گفت: ما تغذیه کودکان زیر 
را  محروم  مناطق  در  خصوص  به  سال،  پنج 
رصد می کنیم و اطالعات به دست آمده نشان 
می دهد ظرف دو سال کرونا و افزایش قیمت ها 
کودکان  در  سوءتغذیه  شیوع  خشکسالی،  و 
بسیار افزایش داشته و با شیوع دو برابری آن 

در سیستان و بلوچستان و بیرجند مواجهیم.

قطعا دو برابری سو تغذیه کودکان به مناطقی از 
جمله سیستان و بلوچستان که درصد بیکاری و 
فقر باالتراست محدود نمیشود. تغذیه ی ناکافی، 



به  منجر  که  است  ها  انواع سوءتغذیه  از  یکی 
تاخیر در رشد، وزن کم یا تحلیل رفتن بدن می 

شود. 

روشن است که کمبود غذا و محرومیت مادران 
از تغذیه سالم از دوران جنین، بر رشد جسمی 
فالکت  و  فقر  دارد.  منفی شدیدی  اثر  کودک 
اجتماعی، و دسترسی نداشتن مادر و کودک به 
که  است  شرایطی  نتیجه  کافی  و  سالم  تغذیه 
حکومت اسالمی به مردم  تحمیل کرده است. 

اکنون  هم  میلیونی  سطح  در  بیکاری  سونامی   
چالش بزرگ همه مردم ایران مردم با حکومت 
استانهای  در  بیکاری  نرخ   بیشترین  است. 
و  سیستان  لرستان،  کرمانشاه،  کردستان، 



بلوجستان و آذربایجان غربی و خوزستان ثبت 
شده است که تامین معیشت و بر خورداری از 
امکانات کافی برای تغذیه  و بهداشت کودکان 

را به مخاطره انداخته است. 

تحقق زندگی شاد و امن و برخورداری کودکان 
از یک زندگی شاد و مرفه خواست میلیونی مردم 
در ایران است. مانع بر سر راه سعادت مردم، 
حکومت اسالمی است که باید از میان برداشته 

شود.

دوشنبه ۲7 دی ۱4۰۰
۱7 ژانویه ۲۰۲۲



ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


