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نوروز و خامنه ای  
کیوان جاوید

خود،   ۱۴۰۱ سال  نوروزی  پیام  در  ای  خامنه 
»تنگِی معیشت، گرانی و تورم« را »سخت ترین 
و مهمترین تلخی« کشور در سال گذشته دانست 
این زودی  به  یاد شده  و گفت: رفع مشکالت 

واقع بینانه نیست.

همه  از  تر  روشن  است.  روشن  ای  خامنه  پیام 
پیامهای نورزی اش طی چند دهه گذشته. معموال 
شخصیت های مطرح کشوری و رهبران حکومتی، 
بهبود  و  تغییر  به  امید  با  را  خود  نو  سال  پیام 



به  زندگی مردم شروع می کنند و آینده بهتر 
مردم وعده میدهند. مهم هم نیست چقدر دروغ 
می گویند. این پیام که: نمی شود؛ نمی توانیم، 
تا آینده ای نامعلوم صبر کنید، و رفع مشکالت 
در کوتاه مدت واقع بینانه نیست، یعنی بن بست 
همه جانبه یک حکومت؛ یعنی پایان کار؛ یعنی 

فراخوان مردم به انقالب.

باقی  تفسیری  هیچ  جای  و  است  روشن  پیام 
نمانده است. آنها به ما می گویند: همین است 
که هست، یا می سازید و دم بر نمی آورید یا 
جوابتان را با کشتار میدهیم. و با کشتار جواب 
داده اند. پاسخ مردم هم هربار گویا تر و روشن 
تر می شود. داستان زندگی مردم ایران تالش 



برای به زیر کشیدن این حکومت است. این پله 
آخِر نبرد یک جامعه ۸۰ میلیونی است که فقر، 
فالکت و یک حکومت مذهبِی فاسد را بر نمی 
تابد و می خواهد ریشه ظلم و جنایت را از بُن 

برِکند. 

این جنگ، بی امان در جریان است.  آینده ما 
را، نتیجه این نبرد روشن می کند.  

دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰
٢۱ مارس ٢۰٢٢



پیام نوروزی رئیسی و جواب مردم! 
آذر پویا

ابراهیم رئیسی در پیام نوروزی خود خطاب به 
مردم، باز هم آنها را به مقاومت و ایستادگی در 
مقابل “دشمن” تشویق کرد و در ادامه گفت: 
در  شد  مدعی  و  دارد  خبر  مردم  دردهای  از 
هفت ماه  صدارتش برای بهبود وضع معیشتی  

و کنترل قیمتها تالش کرده است.

حکومتی،  مسئولین  هرسال،  شروع  در  معموال 
شاد  پیام  با  مردم   به  خطاب  را  خود  سخنان 
باش شروع کرده  و در ادامه برنامه های سال 
آینده اشان را با وعد وعید های پوچ و تو خالی 



اعالم می کنند.

سخنان رئیسی  اما در مورد مقاومت و ایستادگی 
در مقابل “دشمنان فرضی”، چیزی نیست بجز 
در  بیشتر  استقامت   برای  مردم  به  فراخوان 
با  روزانه  که  مشکالتی  و  مصائب  تمام  مقابل 

آن درگیر اند. 

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، از تالش 
برای بهبود وضع معیشتی مردم داد سخن داد. 
این اظهارات در حالی است که طبق آمار رسمی، 
تورم در سال ۱۴۰۰،  بیش از ۴۰ درصد بوده 

و گرانی اجناس امان مردم را بریده است.



مردم امسال  برای خرید عید، میوه را دانه ای 
کرده،  نظر  صرف  نو  لباس  خرید  از  خریده، 
با  ولی  شد.  کوچکتر  هم  باز  هایشان  سفره  و 
برپا کردن جشن و شادی در بازارها و خیابانها 
توانستند اوقات خوشی برای خود فراهم کنند. 
بدین ترتیب  به حکومت عزا و ماتم و دشمن 
شادی، دهن کجی کرده  و به شعار” دشمن ما 

همین جاست” جامعه عمل پوشاندند.

دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰
٢۱ مارس ٢۰٢٢



کودکان قربانیان دنیای امروز! 
نسان نودینیان 

رادیو فردا از قول سازمان دیده بان حقوق بشر 
دو  طول  در  که  است  داده  خبر  گزارشی  در 
ماه اول سال جاری میالدی، ۱۳ هزار نوزاد در 
افغانستان بر اثر سوء تغذیه و بیماری های مرتبط 

با گرسنگی جان خود را از دست داده اند. 

نیم  و  سه  که  است  کرده  اعالم  سازمان  این 
میلیون کودک افغان نیازمند حمایت های غذایی 
هستند. یونیسف نیز در ماه مارس خطر گرسنگی 

میلیون ها کودک یمنی  را هشدار داد. 



های  زورآزمایی  میدان  به  یمن  و  افغانستان 
آمریکا،  دولتهای  میلیتاریزم   و  تسلیحاتی 
طالبان  و  اسالمی  حکومت  سعودی،  عربستان 

درآمده است. 

ابعاد ضد انسانی و ویرانگر جنگ در افغانستان و 
یمن بسیار است. در یمن بیست میلیون نفر نیاز 
فوری به غذا و آب آشامیدنی و دارو  دارند.  در 
افغانستان میلیون ها نفر از گرسنگی مفرط رنج 
می برند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل در 
این کشور بیش از ٢۳ میلیون نفر گرفتار بحران 

غذا شده اند. 

خطر گرسنگی میلیون ها کودک در افغانستان و 



یمن هشدار جدی است. مقام انسان در نظام ضد 
انسانی سرمایه داری و توحش اسالمی چیزی جز 
استثمار و جنایت علیه مردم و کودکان نیست. 
در  گرسنگی  خطر  در  کودک  ها  میلیون  آمار 
و یمن تکان دهنده و جانکاه است!   افغانستان 
نشانه جنایت آشکار دولتهای آمریکا، حکومت 

اسالمی و عربستان سعودی است. 

تمامی سازمان ها ، احزاب سیاسی و انسانهای 
مبارز وظیفه دارند که با هر وسیله ممکن صدای 

مردم و کودکان در افغانستان و یمن باشند. 

دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰
٢۱ مارس ٢۰٢٢



آرامکو، با صد میلیارد سود ساالنه 
سیامک بهاری

سود شرکت  ملی نفت عربستان “آرامکو”  در 
سال ٢۰٢۱ بیش از دو برابر نسبت به سال قبل 
افزایش یافته است. این غول نفتی عربستان، سود 
خالص خود را در این سال حدود ۱۱۰ میلیارد 

دالر گزارش کرد.

سود  سرمایه  غول های تجاری و مؤسسات مالی 
و تولیدی و کارتل ها و تراست ها، آنچنان نجومی ، 
و سفره خالی تولید کنندگان این سود های کالن، 
 آنچنان تهی و کوچک است که تصور حقیقت این 
نابرابری حیرت انگیز را از آنچه هست دشوارتر 



می کند.

از بحران های سیاسی و اقتصادی، جنگ و آوارگی، 
تورم و بیکاری و فالکت میلیونها انسان در سراسر 
جهان، تا رونق و شکوفایی، گویی هدیه ای آسمانی 
برای کارتل ها و تراستها  است. سودهای کالنی که 

قدرتی خدا گونه به  آنان می دهد.

آرامکو یکی از آنهاست. ثروتی عظیم در انحصار 
شاهزادگان سعودی. حال با توجه به بحران تهاجم 
نظامی روسیه به اکراین، افزایش قیمت ۶۰ درصدی 
نفت، سود این شرکت بیش از دو برابر سال قبل 
پیش بینی شده است. این فقط  گوشه ای از نابرابری 

نظام سرمایه داری است.



“سودهای نجومی، فالکت عمومی” بیان اعتراضی 
حکومت  عربستان،  در  است.  واقعیت  همین 
شاهزادگان، و در ایران جمهوری اسالمی، حکومت 

دزد ساالر آقازادگان بسیار شبیه هم هستند. 
مقایسه سطح رفاه جامعه و سودهای هنگفت این 
مؤسسات، بخوبی فاصله عظیم طبقاتی و نابرابری 

را نشان می دهد. 

به زیر کشیدن نظام فاسد سرمایه داری و بساط 
استثمار، تنها راه پایان دادن به این تبعیض و نابرابری 
است.  رهایی بشر فقط در جامعه ای برابری قابل 

تصور است!

دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰
٢۱ مارس ٢۰٢٢



دولت جدید چپگرای شیلی:  
با ترکیبی شاداب و بی سابقه  

 کاظم نیکخواه

جمهور  رئیس  بوریچ  گابریل  اسفند   ٢۰ روز 
جوان و سوسیالیست شیلی کار خود را با یک 
کابینه غیر متعارف در جهان شروع کرد. ترکیب 
کابینه جدید شیلی به لحاظ گرایشهای سیاسی 
و جنسیت و خاستگاه در جهان بی سابقه است و 
خیلی ها را انگشت به دهان کرده است. اکثریت 
نوه سالوادور  به  دفاع  وزارت  وزرا زن هستند. 
شیلی  سابق  سوسیالیست  جمهور  رئیس  آلنده 
ژنرال  کودتای  با   ۱۹۷۳ در  که  شده  سپرده 
منفور پینوشه سرنگون شد و به قتل رسید. در 



کابینه بوریچ ۱۴ وزیر زن و ۱۰ وزیر مرد حضور 
دارند. وزارتخانه های کلیدی ای همچون وزارت 
زنان  به  خارجه  وزارت  و  دفاع  وزارت  کشور، 

سپرده شده است.

الکساندرا بنادو، که به عنوان وزیر ورزش انتخاب 
شده کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان و یک 
جنبش  اعضای  از  مادرش  و  همجنسگراست 
چریکی “میر” بود که در دوران پینوشه به قتل 

رسید. 

گابریل بوریچ ۳۶ ساله یکی از رهبران چپگرای 
دانشجویان بوده است. او میخواهد شیلی را از 
دیکتاتوریها و تبعیضات و فقر خالص کند. اینکه 



چقدر در انجام این وظیفه خطیر و دشوار موفق 
خواهد شد را باید دید. اما با ترکیب کابینه اش 
جدی  هایش  وعده  مورد  در  که  میدهد  نشان 
است. او در انتخابات ریاست جمهوری بیشترین 
کسب  شیلی  انتخابات  تاریخ  کل  در  را  رای 
پشت  وسیعا  شیلی  جامعه  دیگر  بعبارت  کرد. 
سر او ایستاده است و باید امیدوار بود پشتیبانی 
اجتماعی مانع کارشکنی و سنگ اندازی جریانات 

و قدرتهای راست شود.

دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰
٢۱ مارس ٢۰٢٢



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


