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تورم و دستمزد
حسن صالحی

وزیر اقتصاد: سال آینده تورم بسیار کمتری را 
تجربه خواهیم کرد.

جمهوری  اقتصاد  وزیر  این  که  دانم  نمی  من 
اسالمی از تورم در کدام کشور و جامعه حرف 
می زند؟! در آبانماه بود که مجیدرضا حریری، 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفت 
تاریخی  نقطه  ایران در “خطرناک ترین  اقتصاد 
تورم ۴ دهه اخیر” قرار گرفته است و احتمال 
بروز یک “اَبَرتورم” و گرانی شدید کاالها وجود 
دارد. معلوم نیست که در این فاصله چند ماهه 



ای  زرده  دو  تخم  چه  حکومت  اقتصاد  وزیر 
گذاشته است که حاال وعده تورم بسیار کمتر 

را به مردم می دهد؟!

واقعیت این است که مردم هر روز تورم و گرانی 
افسار گسیخته را تجربه می کنند. بازنشسته ایی 
از ایران با من تماس گرفت و می گفت با این 
گرانی سرسام آور و حقوق های ناچیز هر روز 

داریم یک چیز را از سفره مان کم می کنیم.

همه ما می دانیم که افزایش تورم، قدرت خرید 
مردم را کاهش می دهد و زندگی های بیشتری 
را به خاک سیاه خواهد نشاند. این را هم به خاطر 
داشته باشیم که سطح دستمزدها در ایران بطور 



متوسط چندین بار زیر خط فقر است. در مقابل 
پایه  یکم، سطح  این وضع چه می شود کرد؟ 
دستمزدها باید بسیار افزایش یابد و دوم اینکه 
تورم  واقعی  نرخ  با  متناسب  دستمزدها  میزان 
دستمزد  به  ما  در شرایط حاضر  یابد.  افزایش 
نمی شویم.  تومان راضی   میلیون  از ۱۶  کمتر 
می جنگیم و حق خود را از حلقوم شان بیرون 

می کشیم.

     یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴00
۱۳ فوریه ۲0۲۲



از سپاه چه خبر؟
شهاب بهرامی

رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود ۵0 دقیقه ای 
دست یافته است که بخش اعظم آن به جلسه 
محرمانه و گفتگوی محمدعلی جعفری، فرمانده 
پاسداران و صادق  ذوالقدرنیا،  وقت کل سپاه 
معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران 
در سال ۹۷ درباره فساد چندین هزار میلیاردی 
نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون 

سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد.

در این فایل صوتی، اسامی گوناگونی از فرماندهان 
باالترین سطوح سپاه و اطالعات سپاه و مدیران 



هلدینگ های وابسته به سپاه  شمرده می شود. 
پسرش  و  ای  خامنه  آن  راس  در  که  هرمی 
مجتبی هدایت کلی را بعهده دارند و در قاعده 
هرم از محمد علی نجفی شهردار ، باند  جمال 
الدین آبرومند، مسعود مهردادی، همسر قاسم 
سلیمانی، قاسم سلیمانی، اسماعیل قاآنی، علیرضا 
نفر  چند  و  جعفری  محمد  ذوالقدرنیا،  زاکانی، 
دیگر از سپاهیان رده باال نام برده می شود. اما 
پر نفوذترین و قدرتمندترین باند مافیائی سپاه، 
مثلث محمد باقر قالیباف، جمال الدین آبرومند 
و حسین طائب هستند که هر سه آنها اکنون در 
باالترین و کلیدی ترین مقامات تصمیم گیری 

و امنیتی جمهوری اسالمی نشسته اند.



این تنها گوشه بسیار کوچکی از عمارت مافیای 
نظامی و اقتصادی رژیم دزدساالر است که از 
زبان باالترین و نزدیکترین یاران خامنه ای در 
این  ایران  مردم  شود.  می  بیان  خودی  محفل 
دزدان آدمخوار را بخوبی می شناسند و از این 
نظر نیازی به اسناد ندارند. آنچه که می تواند 
در این رابطه مهم باشد، معرفی چهره واقعی آنها 
نزد متوهمین و بدنه  نیروهای نظامی و سرکوب 
است، تا هرچه سریعتر صف جنایتکاران را ترک 

کنند. 
 

   یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴00
۱۳ فوریه ۲0۲۲



بازداشت تیم آدم  ربایی 
جمهوری اسالمی در ترکیه

کیوان جاوید

اعضای  بازداشت  از  آناتولی  رسمی  خبرگزاری 
ربودن  برای  که  دادند  خبر  ترکیه  در  باندی 
مخالفان حکومت ، با جمهوری اسالمی همکاری 

می کردند.

آدم ربایی و ترور مخالفین توسط جمهوری اسالمی 
دیگر دارد به یک خبر روتین و عادی در رسانه ها 
تبدیل می شود. در طول ۴۳ سال حیات شرورانه 
این حکومت شاهد آدم ربایی های متعدد و ترور 
دهها مخالف سیاسی در خارج از مرزهای ایران 



بوده ایم. با هر آدم ربایی و هر ترور، چند روزی 
ترور  احتماال دولتی که  و  موضوع داغ می شود 
در آن کشور صورت گرفته است نسبت به آن 
ربایش یا ترور واکنشی نشان میدهد و به مرور 

همه چیز به فراموشی سپرده می شود. 

توسط حکومت  ترور مخالفین  و  ربایی  اگرآدم 
اسالمی ، از ابتدا با جدیت تمام توسط دولت های 
غربی و همه کشورهای درگیر در این معضل پاسخ 
فشار  تحت  اسالمی شدیدا  رژیم  و  گرفت  می 
مراکز  و  می گرفت  قرار  دیپلماتیک  و  سیاسی 
جاسوسی رژیم یکی پس از دیگر تعطیل می شد 
به یقین میتوان گفت حاال شاهد دهها آدم ربایی 
و ترور مخالفین در قلب اروپا  و دیگر کشورها 



نبودیم.

جانبه  همه  ضرب  زیر  اگر  اسالمی  جمهوری 
چنین  به  دست  کرد  نمی  جرات  بود  جهانیان 
جنایات سازمان یافته ای بزند. هنوز برای اقدامات 

قاطع دیر نشده است. 

در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری 
یک  جامعه آزاد و سوسیالیستی، مردم از دست 
حکومت ترور اسالمی نفس راحت تری خواهند 
کشید و جهان جای امن تری برای بشریت خواهد 

بود.
   یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴00

۱۳ فوریه ۲0۲۲



ولی فقیه جهانی است!!
کاظم نیکخواه

آخوندهای  از  یکی  اذغدی  پور  رحیم  حسن 
بعنوان  را  او  غیر معمم حکومت اسالمی است. 
“پژوهشگر و نظریه پرداز” و عضو”شورای انقالب 
یک  او  روزها  این  میکنند.  معرفی  فرهنگی” 
نظریه مطرح کرده است که براستی اعجازآمیز 
و تاریخی است و بنی بشری تاکنون از آن خبر 
نداشته است. میگوید »والیت مطلقه برای حل 
بحران هاست و همه دنیا این را دارند” )عجب!!( 
لیبرال  نظام  پدر  الک  »جان  میکند  اضافه  و 
مطلقه ای  والیت  همین  کتابش  در  دموکراسی 
با  را  نظام  مصلحت  همین  و  می گوید  امام  که 



منافع  و  نانوشته  قانون  بحران،  اختیارات  تعبیر 
ملی می گوید”. 

آید!  می  در  دادش  قبر  در  الک  جان  بیچاره 
بیش از سیصد سال پیش او علیه مذهب و کلیسا 
و رنسانس و جدایی  از روشنگری  و  بپاخاست 
مذهب از دولت دفاع کرد، اما بنا به گفته این 
جناب در یک جایی او از ولی فقیه و والیت مطلقه 
دفاع کرده است! بعید نیست اسم خمینی و خامنه 
ای را هم آورده باشد. اگر تعجب میکنید معلوم 
است که اطالعاتتان از فلسفه لیبرالیسم و علوم 
جهانی کافی نیست. حتما باید به اندازه اذغدی 
“پژوهشگر” و “نظریه پرداز”  بود تا متوجه شد 

که همه جای دنیا والیت مطلقه دارند.



علوم اسالمی واقعا مثل خود آخوندها مدام “گل” 
اینها  حکیمانه  حرفهای  کسی  میدهد.  بیرون 
از  پُر  منجالب  همان  از  مغزش  که  میفهمد  را 
تعفن تغذیه نماید. کارمان زیاد شد. مجبوریم 
مشخصات این “فیلسوف” را هم در کنار دیگر 
نمایش در موزه  برای  نامدار اسالمی  فسیلهای 
تحجر و توحش تاریخ در آینده، نگهداری کنیم. 

 

   یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴00
۱۳ فوریه ۲0۲۲



جنگ و بوی نکبت سرمایه داری
یاشار سهندی

خبرگزاریها گزارش می دهند روسیه ممکن است 
بعد از پایان المپیک زمستانی پکن به اوکراین 
حمله کند! چرا؟ چون چهار سال پیش هم بعد 
از پایان همین بازیها در سوچی به کریمه حمله 
نزدیکتر شده. می گویند  کرد! االن خطر گویا 
پوتین ممکن است امروز به فردا نرسیده حمله 

کند!

آنچه در مرزهای اوکراین می گذرد مانند یک 
فیلم ترسناک دلهره آور شده. ژورنالیسم از جنگ، 
یک فیلم سینمایی تمام عیار ساخته  است. همه 



چیز مهیا است. نقش منفی و مثبت، معلوم است. 
پشت پرده، دستها در کاراست. دیپلماسی فعال. 
موشکها تست می شوند.  روند.  رژه می  تانکها 
کاتیوشا ها مانور می دهند و صحنه های جنگ 
دوم جهانی را تداعی می کنند. و درختان بی برگ 
جنگلهای غم زده، ته صحنه به تسلیم ایستاده اند. 
و مردم بی هیچ اختیاری نه در این سو و نه در 

آن سو، مجبور به نظاره اند. 

می گویند دموکراسی آخر حاکمیت رای مردم 
است. اما رای دهندگان حق ندارند بپرسند جنگ 
برای چی؟ پرسیدن همان و اتهام خیانت به مام 
میهن همان. مردم باید منتظر بمانند که ببینند که 
آیا پوتین به کسی روی خوش نشان می دهد. یا 



بوریس جانسون از سفر دیپلماتیک با دست پر 
برمی گردد. بایدن اولتیماتوم اش را چگونه عملی 
می کند. وزیر امور خارج فالن کشور چگونه به 
زبان دیپلماسی طرفش را تهدید می کند. مفسران 
به صف شده اند. و همه دانش و اطالعات تاریخی 
شان را به رخ هم می کشند که تشخیص دهند 

پوتین شبیه کدام تزار روسیه است! 

بوی  داری  سرمایه  کاراکترهای  همه  رویاهای 
ضرورت  زمانی  هر  از  بیش  و  دهد.  می  نکبت 

سوسیالیسم حیاتی شده است.

 یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴00
۱۳ فوریه ۲0۲۲



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


