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تورم و ملزومات انقالب 
علیه جمهوری اسالمی  

کیوان جاوید

ایران می گوید نرخ تورِم ساالنه در  مرکز آمار 
اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰ و دو دهم درصد رسید. 

بررسی تورم صرفا یک مساله اقتصادی - ریاضی 
نیست. همه این باال و پایین رفتن های نرخ تورم  
بر زندگی میلیونها مزدبیگر تاثیر مستقیم دارد. 
تورِم باالتر یعنی حقوق امروز یک کارگر نسبت 
به دیروز ارزش کمتری دارد، ناِن سفره مزدگیران 
کمتر، و بهداشت و درمان مردم محدودتر می 

گردد.



خامنه ای در پیام نوروزی خود همین را به صراحت 
زودی  این  به  تورم  و  گرانی  »رفع  است:  گفته 
واقع بینانه نیست.« اگر اینطور است و آمار ۴۰ 
از صاحب  بسیاری  گفته  به  تورم، که  درصدی 
نظران واقعی نیست، و بی ارزشی ریال فراتر از 
مردم  ما  چاره  است،  رسمی حکومت  آمارهای 
چیست؟ باز هم فقیر تر بشویم؟ کودکانمان را 
از مدراس بیرون کشیده و روانه بازار کار کنیم؟ 
از  تا  به ازدواج بدهند  دختران ُخردسالمان تن 
گرسنگی نمیریم؟ شاهدان این فالکت عمومی 
باشیم و فرزندانمان که اسیر اعتیاد شده اند  را 

از دست بدهیم؟

و  حکومت  به  وابستگان  از  کوچک  حلقه  یک 



سرمایه داران، آنچنان پولی به جیب می زنند که 
خرج زندگی یک روزشان برابر با هزینه زندگی 

یک شهر است. 

آیا راه نجاتی هست؟ 

تحمل، راهی نیست که ما مردم برگزیده ایم.  راه 
ما انقالب و ریشه کن کردن ظلم و فساد، اعتصاب 
عمومی و اتحاد سراسری برای به آتش کشیدن 
خرمن حکومت اسالمی است. راه ما روشن است، 
درخشنده تر از شعله های آتش بر فراز کاخهای 

ستمگران.

چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰
٢۳ مارس ٢۰٢٢



توافق برجام، 
تناقض حکومت اسالمی!  

محسن ابراهیمی

است:  گفته  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
“حصول توافق نه قریب الوقوع است و نه قطعی” 
و  وزیر خارجه جمهوری اسالمی گفته است: “به 

توافق نهایی نزدیک هستیم.”

مشکل چیست؟ 

واقعیت این است که جمهوری اسالمی بشدت 
نیاز دارد در مذاکرات برجام به توافقی با آمریکا 
برسد و به منابع مالی عظیمی دسترسی پیدا کند 
که در خارج از کشور مسدود شده است. پولی 



که برای تامین مالی دستگاه سرکوب در داخل، 
فعال نگه داشتن نیروهای نیابتی در منطقه و البته 
پُر کردن کیسه های گشاد آیت اهلل ها و سرداران 
سپاه و خیل گسترده آقازاده های حکومتی الزم 

است. 

اما جدا از کارشکنی روسیه که همین هفته باعث 
مانع  با یک  برجام  توافق  توقف مذاکرات شد، 
مهم روبروست که در مذاکرات پنهانی دو طرف 

خودش را نشان میدهد.

سپاه  آمریکا،  میکند  تالش  اسالمی  جمهوری 
پاسداران را از لیست سازمانهای تروریستی حذف 
کند. آمریکا هم تالش میکند فعالیت موشکی و 

منطقه ای سپاه کنترل شود.



نیاز  خاطر  به  است  ممکن  اسالمی  جمهوری 
باره  در  هایی  وعده  برجام  توافق  به  شدیدش 
محدود کردن فعالیتهای سپاه بدهد و توافقی هم 
اعالم شود. اما قطعا این بار هم  برجام نمیتواند 
بادوام باشد. به این دلیل که در کنار ایدئولوژی 
اسالمی، خصومت تبلیغاتی علیه غرب و آمریکا 
و فعالیت تروریستی موشکی در منطقه پایه دوم 
حکومت اسالمی است. تعطیل کردن این فعالیتها 
یعنی تیر زدن به پای خود و فاتحه حکومت خود 
را خواندن. این تناقض است که برجام را با هر 
سطحی از توافق اعالم شده نافرجام خواهد کرد.  
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هزار بهایی دیگر در زندان 
رضا مرادی 

در  بهای  جهانی  جامعه  نماینده  عالیی،  دیان 
بهاییان  شمار  افزایش  از  متحد،  ملل  سازمان 
زندانی در ایران خبر داد. طبق گزارش ایشان، 
در حال حاضر بیش از یک  هزار بهایی در ایران 

در انتظار حکم دادگاه به سر می برند. 
 

بهاییان  علیه  اسالمی  جمهوری  پیگیر  تعرض 
این  از کلیت  ناپذیری  ایران بخش جدایی  در 
حکومت است. ظلمی که به این بخش از جامعه 
روا داشته می شود قابل توصیف نیست. محرومیت 
از تحصیل، محرومیت از شغل اداری، عدم امنیت 
در همه جوانب زندگی، حمله به خانه هایشان، 



جرم  این  به  فقط  اعدام.  و  دستگیری، شکنجه 
که با حاکمان هم عقیده نیستند. 

 
از ضعف  بلکه  از سر قدرتش  نه  این حکومت 
را   جامعه  از  بخش  این  به  تعرض  که  است 
دادخواهی  مادران  مقابل  است.  داده  گسترش 
که روز عید به مردم دسته گل تقدیم کردند 
و جلوی زندان سفره هفت سین چیدند، به بن 
بست رسیده اند؛ مقابل کارگران و بازنشستگان 
افتاده  استیصال  به  معترض،  مردم  و  معلمان  و 
اند. با گسترش دستگیری بهاییان می خواهند 

ابراز قدرت کنند. 
 

این اقدام حکومت یادآور فاشیست های اوائل 
قرن بیست، و صدای اعتراض به آن است: 



اول سراغ سوسیالیست ها آمدند،
سکوت کردم چون سوسیالیست نبودم.

بعد سراغ اتحادیه های کارگری آمدند،
کارگری  اتحادیه ی  جزو  زیرا  کردم  سکوت 

نبودم.
بعد سراغ یهودی ها آمدند،

سکوت کردم چون یهودی نبودم.
سراغ خودم که آمدند،

دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید. 
شعری از مارتین نیمولر 

 
متحدانه از بهاییان در مقابل رژیم دفاع کنیم. 
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کاترین شکدم و 
رابطه او با جمهوری اسالمی  

نسان نودینیان

 ٢٢ روز  که  ای  مصاحبه  در  شکدم،  کاترین 
استقبال  منتشر شد، علت  فروردین  مارس- ٢ 
رژیم اسالمی از خود را اینگونه توضیح می دهد: 
محتاج  شدت  به  رژیم  اینکه  برای  نظرم  “به 
تشویق و تایید غرب است چون مردم خودشان 
حاکمیت  هستند.  حاکمیت  ایدئولوژی  منتقد 
و  روشنفکران  که  است  آن  دنبال  به  ناامیدانه 
روزنامه نگاران غربی به آنها بپیوندند و حرفهای 

حاکمیت را تایید و تکرار کنند.



شکدم یکی از صدها “ژورنالیستی” است که می 
باید برای تبلیغات و البی در رسانه های غرب 
خریده می شد. از دهه هفتاد شمسی این تالش 
توسط والیتی، نوربخش و خرازی استارت زده 
شد. اینها با دریافت هزینه های میلیون دالری 
عرصه تبلیغات و البی برای جمهوی اسالمی را 
شروع کردند. شکدم که مالقات کوتاهی با خامنه 
ای داشته، یکی از این البییستها  و “ژورنالیستها” 
است و بقول خودش به خوبی خواسته های سران 
جا  به  غربی  “ژورنالیست”  بعنوان  را  حکومت 

آورده است.

دام  به  اسالمی  های جمهوری  مشغله  از  یکی   
بودجه  از  استفاده  با  ها  شکدم  انواع  انداختن 



جمهوری  کشور  خارج  در  است.  میلیونی  های 
اسالمی ده ها شبکه ماهواره ای و ایستگاههای 
مختلف رادیویی و صدها وب سایت دارد و این 
امکانات را برای ادامه بقا و حفظ حاکمیتش راه 
اندازی کرده است. هزینه این دم و دستگاه از 
طریق چپاول میلیون ها کارگر و حقوق بگیران 

تامین می گردد.

خدا قوت آقای خامنه ای؛ شکدم هم برایتان به 
افتضاح سیاسی دیگری تبدیل شد.

چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰
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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


