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سال نو مبارک 
ژورنال

شما  همه  به  را  نو  سال  ژورنال  نشریه  از طرف 
خوانندگان و مردم ایران تبریک می گوییم. سالی 
که گذشت دو افق، و دو نیروی متخاصم رو در روی 
هم قرار گرفتند. این تخاصم و این نبرد، سخت و 

سنگین و نفس گیر بود.

از یک سو مردم بیش از گذشته در فقر و فالکت 
اقتصادی فرو رفتند و همزمان یک اقلیت ناچیز به 

اوج ثروت رسیدند. 

در سالی که گذشت شاخص خوشبختی و آسایش 
مردم زیر شدید ترین حمالت حکومت اسالمی 



قرار گرفت و جامعه ضربات بیشتری متحمل شد. 
این یک سوی زندگی ما مردم ایران است. در آن 
سوی این فقر و تباهی فردی و اجتماعی، یک جنبش 
در سراسر کشور در جریان بوده و بی وقفه ادامه 
دارد: تالش برای عقب راندن جمهوری اسالمی و 

دست یافتن به آزادی و رفاه و برابری. 

یک امید قابل مشاهده کل پیکر جامعه را فرا گرفته 
است. پیروزی بر جمهوری اسالمی بیش از هر زمان 
دیگر ممکن شده است. سال ۱۴۰۱ می تواند و 
باید سال دست یافتن به آرزوی های انسانی ما 
باشد. سال خوشبختی جمعی و سال فرپاشی کل 
دستگاه ستم و چپاول اسالمی. سال نو بر همه ما 

مبارک باد.
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آستانه تحمل زجر و فقر جامعه 
کجاست؟ راه مقابله ای هست؟ 

اصغر کریمی

و خشکبار:  آجیل  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
 ۵۰ گذشته  سال  به  نسبت  خشکبار  »فروش 
درصد کاهش یافته است. هر کیلو پسته ۲۸۰ 
تا ۳۲۰ هزار تومان، بادام پوست کاغذی ۲۳۰  
هزار، بادام هندی ۳۸۰  هزار و فندق ۲۲۰  هزار 
است«. همه چیز دو برابر و سه برابر شده است. 

کشورهای  در  قیمت  با  است  معادل  قیمت ها 
اروپایی. با این تفاوت که حداقل دستمزد بیش 

از پانزده برابر ایران است. 



جمهوری  در  رایج  اصطالحات  و  شاخص ها 
بقا،  خط  فقر،  خط  فالکت،  اینهاست:  اسالمی 
خودکشی، کارتن خوابی و گورخوابی، کودکان 
تحصیل،  ترک  کلیه،  فروش  زباله گردی،  کار، 
افسردگی. شاخص دیگری هم هست: هزینه های 
مذهب، فساد، دزدی های میلیاردی، حقوق های 
نجومی، برادران قاچاقچی، آیت اهلل های میلیاردر، 
دستگیری،  دالری،  میلیون  چندصد  ویالهای 
اعدام، شکنجه. این دو، الزم و ملزوم یکدیگرند.

شاخص سومی هم هست که از جنس دیگری 
است: اعتصابات و تجمعات کارگری، اعتصابات 
و تجمعات سراسری معلمان، اعتراضات پشت 



سخنرانی ها،  و  بیانیه ها  بازنشستگان،  هم  سر 
خالی شدن مساجد، ترک مذهب، لگدمال کردن 
دادخواهی،  جنبش  بی حجابی،  افزایش  عمامه، 
مادران آبان، خیزش دی و آبان، حمله به مراکز 
از آخوند و  نفرت  سرکوب و مذهبی، خشم و 

آیت اهلل و اسالم. 

این شاخص سوم بسرعت در حال رشد است 
کند.  ریشه کن  را  اول  شاخص  دو  تا  میرود  و 
خیزش و انقالب و تسخیر مراکز حکومتی در 
میکند،  تضمین  آنرا  پیروزی  آنچه  است.  راه 
اعتصابات  اعتصابات سراسری،  متشکل شدن، 
عمومی در شهرها، ایجاد شوراهای سازماندهی 
اعتراض در شهرها و مراکز کارگری، و پیوستن 



به حزب سیاسی است. حزبی که بر پرچمش  
آزادی و برابری و رفاه حک شده است. 

شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۱۹ مارس ۲۰۲۲



برای آزادی زینب جاللیان
حسن صالحی

در خبرها آمده، یک کهنه سرباز نیروی دریایی 
آمریکا که تقریبا دو سال در ایران زندانی بود، با 
ثبت شکایتی علیه جمهوری اسالمی به دلیل آزار 
و شکنجه اش، درخواست غرامت یک میلیارد 
غرامت  که  دارد  حق  او  است.   کرده  دالری 

بخواهد.

زینب  که  است  آمده  خبرها  در  همانحال  در 
جاللیان قدیمی ترین و تنها زندانی سیاسی زن 
با حکم حبس ابد وارد پانزدهمین سال زندانی 
بودن خود شد. در این پانزده سال او حتی یکبار 



هم به مرخصی نرفته است؛ به بیماریهای بسیاری 
داشته  قرار  ها  شکنجه  زیرانواع  و  شده  دچار 

است. 

حاال سئوال این است که برای این پانزده ساِل 
طاقت فرسا، جمهوری اسالمی چقدر باید به زینب 
بپردازد؟  غرامت  است  زندان  در  همچنان  که 
تواند  نمی  غرامتی  هیچ  دالر؟  میلیارد  پانزده 
سالهای از دست رفته دختر جوانی که در سن 
۲۵ سالگی به زندان رفته و حاال حدود ۴۰ سال 

دارد را جبران کند.

 زینب قبل از هر چیز آزادی می خواهد. او باید 
فورا از زندان آزاد شود و در بیرون از زندان با 



زینب  آنچه که  کند.  زندگی  و حرمت  آزادی 
می خواهد، محاکمه و مجازات شکنجه گرانش 
و همه سران رژیم به دلیل جنایت علیه مردم 
است. دیدن روزهای آزادی همه زندانی سیاسی 
و مجازات جالدان و شکنجه گران چنان لذتی 
دارد که با هیچ پولی قابل مقایسه نیست. مسئله 
انسانیت  محور  بر  مناسباتی  برقراری  ما  برای 

است.
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جامعه ایران و معیار سعادت
کیوان جاوید

خبرگزاری تسنیم: در آستانه سال نو بیش از یک 
میلیون نفر از بازنشسته های ایران حقوق شان را 

دریافت نکرده اند.

رسانه های داخلی: قیمیت هر کیلو گوجه سبز 
در بازار تجریش ۴ میلیون تومان است.

ایران   ،»۲۰۲۲ جهانی  »سعادت  گزارش  در 
در میان ۱۴۸ کشور در رتبه ۱۱۰ قرار دارد. 
وضعیت کشورهایی چون افغانستان؛ لبنان؛ یمن 
و سوریه وخیم تر از ایران گزارش شده است.  



فنالند در صدر این جدول قرار دارد.

از خودمان می پرسیم، فنالند چرا می تواند رتبه 
اول شادترین کشور جهان را به خود اختصاص 
بدهد و ایران چرا باید همیشه و در همه حال 
در جزو ناشاد ترین و فالکتبار ترین کشورهای 

جهان باشد؟

از خودمان حتما هزار بار پرسیده ایم، چرا مردم 
ایران محتاج نان شب هستند؟ چرا بالیای زمینی 
است؟  طبیعی  حوادث  از  بیشتر  بار  هزار  صد 
چرا بازنشسته در این روزهای پایانی سال، حتی 
نمی تواند همان حقوق دهها بار زیر خط فقرش 
را دریافت کند؟ از خودمان مدام می پرسیم، 



بهار اجتماعی و سیاسی ما چه وقت فرا خواهد 
رسید؟

اجتماعی  امری  سعادت  و  خوشبختی  شادی، 
است و به آن بستگی دارد که انسانها در کسب 
رفاهیات تا چه اندازه موفق باشند. شادی و سعاد 
تنها با رفاه و آسایش عمومی دست یافتنی است. 
با این معیار، بشر باید سازمان سیاسی و اقتصادی 
متناسب بر رهایی و آزادی انسان را بسازد. قدم 
اسالمی  حکومت  بساط  برچیدن  ایران  در  اول 

است. 
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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


